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ช่ือเรื่อง        การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์   
                 ทางการเรียน ความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม   
ผู้วิจัย          พงศ์ธร จันพลโท 
ปีท่ีวิจัย 2562 - 2563 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) สำรวจความต้องการจำเป็นในการพัฒนารูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซื่อสัตย์สุจริตและความมี
วินัยของนักเรียน 2) พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์
ความซื่อสัตย์สุจริต และมีวินัยของนักเรียน 3) เปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย ผลการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีวินัยของนักเรียน 4) เปรียบเทียบผลความพึงพอใจของนักเรียน ของครู 
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนวิชิตสงคราม จำนวน 562 คน เครื่องมือท่ีใช้ในครั้งนี้ 
เป็นแบบสำรวจ แบบตรวจสอบ และแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ท้ังส้ินจำนวน 11 ฉบับ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบที ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  

1. ผลการสำรวจความต้องการจำเป็นในการพัฒนารูปแบบ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง 
และครู พบว่า ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับมาก  

2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม พบว่า รูปแบบมีโครงสร้างประกอบด้วย 
3 องค์ประกอบ ได้แก่ ตัวป้อน กระบวนการ และผลผลิต มีความสอดคล้องต่อเนื่องกันอย่างเป็นระบบ
ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีวินัย
ผลการตรวจสอบรูปแบบ พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก  
 3. ผลการเปรียบเทียบด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซื่อสัตย์
สุจริต และความมีวินัยของนักเรียน ปรากฎผลดังนี้  
 3.1 ผลการเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามความเห็นของครู และผู้ปกครอง 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียของปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 3.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ท้ังระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
พบว่า ค่าเฉล่ียร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปลายภาคเรียนท่ี 2 ของปีการศึกษา 2563 มีผล
เพิ่มขึ้นจากปลายภาคเรียนท่ี 2 ของปีการศึกษา 2562 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

3.3 ผลการเปรียบเทียบความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัยตามความคิดเห็นของนักเรียน 
พบว่า อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียของปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

4.  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ ตามความคิดเห็นของนักเรียน  ครู  ผู้ปกครองและคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า อยู่ในระดับมาก ค่าเฉล่ียของปีการศึกษา 2563 ได้เพิ่มขึ้นจาก
ปีการศึกษา 2562 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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Abstract 
 

This study aims 1) to examine the needs for developing participatory 
management models for improving students’ efficacy, integrity, and disciplines. 2) to 
develop participatory management models for improving students’ efficacy, integrity, 
and disciplines. 3) to compare and contrast the result of the usage of the four 
participatory management models including the result of participatory management 
models, students’ efficacy, integrity, and disciplines. 4) to compare the satisfactory 
results of the students, teachers, parents, and the school committee. There were 562 
subjects studied including students, teachers, parents, and school committee of 
Wichitsongkram School. Three data collection tools were employed for this study 
namely; a survey, a checklist, and scaled questionnaire for 11 copies. Data collected 
were analyzed by using percentage, average, standard deviation, and T-Score.        
The results of the study are shown as follows. 

1. The need for developing participatory management models of parents 
and teacher ranked very highly. 

2. There are three aspects participatory management models; input, process, 
and output. These three aspects were in line with each other systematically. 
Therefore, they influenced the development of the students’ efficacy, integrity, and 
disciplines. The results, therefore, showed that the participatory management models 
were highly appropriate and feasible. 

3. The results of the comparison and contrast of the participatory 
management models, students’ efficacy, integrity, and disciplines showed that 
  3.1 teachers and parents’ participatory management models ranked 
very highly. The average in 2020 had statistically significant increased at 0.05. 
  3.2 the percentage of students’ efficacy in second semester of 2020 
had statistically significant increased from the second semester of 2019 at 0.05 both 
in primary and secondary levels. 
  3.3 the average of students’ integrity and disciplines in 2020 ranked 
very highly and had statistically significant increased at 0.05. 
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 4. The satisfactory results of students’ teachers, parents, and the committee 
of school ranked very highly. The average in 2020 had statistically significant increased 
from 2019 at 0.05 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต ครั้งนี้ ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากครู นักเรียนและผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม ท่ีร่วมมือสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม และได้เก็บข้อมูลต้ังแต่เริ่มดำเนินงานในต้นปีการศึกษา 2562 จนถึงปลายปีการศึกษา 
2563 เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน 

ขอขอบพระคุณ นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม 
ศึกษาภูเก็ต ท่ีให้ข้อเสนอแนะแนวนโยบายการปฏิบัติงานท่ีมีคุณค่า ในการพัฒนารูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัย
ของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม จนทำให้งานวิจัยฉบับนี้ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น   

ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.พิสณุ ฟองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
ท่ีสละเวลาช่วยตรวจสอบและให้คำแนะนำแก้ไขปรับปรุงการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
และปรับปรุงเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย จนกระท่ังงานวิจัยฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
  ขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายชลำ อรรถธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน นายมนตรี พรผล ผู้อำนวยการเช่ียวชาญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง นายบุญรัฐ 
หลักแหลม ผู้อำนวยการเช่ียวชาญโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พังงา นางสาวมณีรัตน์ บุญเต็ม ผู้อำนวยการเช่ียวชาญโรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพังงา ท่ีกรุณาช่วยตรวจสอบนวัตกรรมและเครื่องมือวิจัย ทำให้งานวิจัยฉบับนี้ 
มีความถูกต้องสมบูรณ์ 

และขอขอบคุณ นายนันทะ ศรีเจริญโชติ ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการเช่ียวชาญ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ท่ีกรุณาช่วยตรวจสอบความถูกต้อง 
ของงานวิจัย ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ จนงานวิจัยฉบับนี้ มีความถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

อนึ่ง ประโยชน์ท่ีพึงจะได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอมอบให้แก่ผู้มีส่วนร่วมท่ีเกี่ยวข้อง
กับการวิจัย ได้แก่ นักเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครองของโรงเรียนวิชิตสงคราม ทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ
จนงานวิจัยฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดี  
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บทท่ี 1 
 

   บทนำ 
 

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  
 

การศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ การศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน มีความจำเป็น
และมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาพลเมืองของประเทศ ซึ่งส่งผลต่อความเจริญและการพัฒนา
ประเทศในทุกด้าน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ 
2553 มาตรา 6 ซึ่งได้กำหนดให้การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ 
ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2553: 5) และสอดคล้องกับจุดหมาย
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์
เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขและมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการดำรงชีวิต ศึกษาต่อ และประกอบ
อาชีพ นอกจากนี้มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ยังได้กำหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของคนไทยท้ังใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก โดยเน้นให้คนไทยเป็นคนเก่ง คนดีและมีความสุข (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2551 : 5)  

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552 -2561) ได้มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน เพื่อให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 กำหนดว่าการจัดการศึกษา 
ยึดหลัก ดังนี้ (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2553 : 6) และในหมวด 4 มาตรา 29 กำหนดให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรในชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันทางศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันทางสังคมอื่นๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน จัดกระบวนการเรียนรู้
ภายในชุมชน ให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้จากข้อมูลข่าวสาร รู้จักเลือกสรร
ภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ 
รวมทั้งกำหนดหาวิธีสนับสนุน ให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ การพัฒนาระหว่างชุมชน (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2553 : 12)    

 

 



 

 

2 

การให้สังคมมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา จัดระบบโครงสร้าง กระบวนการและจัดการศึกษา 
โดยการนำประสบการณ์ ความรอบรู้ ความชำนาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มบุคคล และกลุ่มองค์กร 
ดังกล่าว มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา ยกย่องผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมท้ัง
ให้บุคคล ครอบครัว ในชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ 
สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ สถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยให้มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่สถานศึกษา มีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่าย
ทางการศึกษาตามความเหมาะสม (สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, 2559 : 8)  

คุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทยในปัจจุบัน แนวโน้มพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ในช่วงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของผู้เรียน ระดับ 
ชาติและนานาชาติ ท่ีจะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ในส่วนของโรงเรียนนั้น ผู้ท่ีมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง คือผู้บริหารโรงเรียน ผู้เป็นกุญแจท่ีสำคัญ
ในการไขไปสู่ความมีประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา แต่ผู้บริหารกไ็ม่อาจทำงานทุกอย่างให้สัมฤทธิ์
ผลได้โดยลำพังคนเดียว จำเป็นต้องอาศัยเพื่อนร่วมงานและกระบวนการการทำงานร่วมกันซึ่งผู้บริหาร
ควรต้องมีทักษะในการนำคน รู้จักจูงใจผู้ร่วมงานทุกคนให้ร่วมมือร่วมใจกัน ปฏิบัติภารกิจท่ีรับผิดชอบ
ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีอยู่เสมอ (สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, 2559 : 22) 

ความซื่อสัตย์สุจริต เป็นวินัยด้านหนึ่ง ท่ีสะท้อนถึงการมีความซื่อตรง มีความจริงใจต่อผู้อื่น 
การปลูกฝังให้เยาวชนมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 
รวมทั้งต่อสถาบันทางสังคมอื่นๆ ถือเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะทำให้สังคมมีความสงบสุข หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
จำเป็นต้องให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง จึงจะสามารถปลูกฝังวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเยาวชน
ในสังคมได้ เพราะเมื่อเด็กและเยาวชนเป็นบุคคลท่ีมีความซื่อสัตย์แล้ว ก็ย่อมที่จะอยูร่่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุข ส่งผลใหก้ารพัฒนาด้านการเรียนการสอนในสถานศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรมอันดีงาม 
สร้างสังคมประเทศชาติ ให้สงบสุขและเจริญก้าวหน้าต่อไป (พวงพันธ์ โพธิ์ศรี, 2555 : 3)  

ในการสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
เนื่องจากสังคมท่ีเปล่ียนแปลง มีเทคโนโลยี ส่ิงยั่วยุ วัตถุนิยมมากขึ้น ความซื่อสัตย์สุจริต จึงเป็นความ
คาดหวังสำคัญท่ีทุกคนต้องการจะให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนไทย ในการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต 
จึงเป็นหน้าท่ีของทุกคนทุกภาคส่วนในสังคม จะต้องช่วยกันผลักดันขับเคล่ือนสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้น 
โดยครอบครัว พ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง ช่วยกันดูแลสร้างเสริม ปลูกฝังจิตสำนึกด้วยการแนะนำ 
ส่ังสอน และต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคคลในครอบครัว บทบาทของสถานศึกษาในการปลูกฝังวินัย
ด้านความซื่อสัตย์สุจริตนั้น ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะโรงเรียนมีหน้าท่ีให้การศึกษา อบรม 
บ่มนิสัย การสร้างนิสัยความซื่อสัตย์สุจริตจึงถือเป็นเรื่องสำคัญท่ีจะต้องให้การเอาใจใส่ดูแลไม่น้อยกว่า



 

 

3 

การทำให้ผู้เรียนมีความรู้และมีลักษณะท่ีพึงประสงค์อื่น ๆ ทุกกิจกรรมท่ีจัดจะต้องเน้นการส่งเสริมให้
เกิดความซื่อสัตย์สุจริต (ฟาฏินา วงศ์เลขา. 2563) 

การสร้างวินัยให้เกิดขึ้นกับคนในชาติ จำเป็นจะต้องเริ่มต้ังแต่วัยเยาว์ ซึ่งเป็นวัยท่ีกำลังสร้าง
ลักษณะนิสัยและต่อเนื่องไปถึงวัยเรียน เพราะจะมีกระบวนการเรียนรู้ การคิดอย่างมีเหตุผลตามลำดับ
การพัฒนาของวัย ดังนั้นสถาบันในสังคมจึงมีบทบาท ในการท่ีจะปลูกฝังการมีวินัยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการร่วมมือกันพัฒนาวินัยของนักเรียนภายใต้แนวคิด ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) บทบาทและการจัดการศึกษา
ของครู จะต้องเปล่ียนจากการเน้นท่ีการสอนของครู เป็นเน้นท่ีการเรียนรู้ของนักเรียน และเปล่ียนจาก
การเรียนของแต่ละบุคคล (Individual Learning) มาเป็นเน้นท่ีการเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม (Team 
Learning) รวมท้ังเปล่ียนจากการเรียนแบบแข่งขัน มาเป็นความร่วมมือหรือช่วยเหลือ แบ่งปันกัน 
โดยมุ่งเน้นท่ีการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นหลัก ชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือ
สำหรับให้ครูรวมตัวกันเป็นชุมชน และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในระดับ “ปฏิรูป” การเรียนรู้เพื่อ
ปรับปรุงโรงเรียนและตนเอง ให้นักเรียนมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์เพิ่มข้ึน และร่วมกันลดพฤติกรรมท่ี
ไม่พึงประสงค์ให้น้อยลงหรือหมดไป ดังนั้นหากมีการพัฒนารูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียน
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีชัดเจน และมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน และช่วยพัฒนาให้นักเรียนเป็นบุคคลท่ีมีวินัย มีความรับผิดชอบและตรงต่อ
เวลา เพื่อท่ีจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในสังคม ท่ีจะส่งผลดีต่อการพัฒนาก้าวหน้าของสังคม
และประเทศชาติต่อไป (เรวณ ีชัยเชาวรัตน์, 2556 : 34) 

โรงเรียนวิชิตสงคราม สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้วิเคราะห์บริบท
ของการจัดการศึกษาและจัดทำแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนในระยะ 4 ปี คือ พ.ศ.2561-2564 สำหรับใช้
เป็นกรอบและทิศทางในการเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ในการบริหารจัดการ เพื่อขับเคล่ือน
กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในการเรียนรู้ในระดับก่อนประถม ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงบริการการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เตรียมการจัดทำแผนการ
ติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีเป้าหมาย คือการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้ได้รับโอกาสเข้าเรียน
อย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพเต็มตามศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี งบประมาณ 2560 เพื่อการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา นำไปใช้เป็นฐานข้อมูล
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป (โรงเรียนวิชิตสงคราม, 2561 : 4)  

จากผลการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียนวิชิตสงคราม (SWOT) เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ใน
ปีการศึกษา 2561 พบว่า ในภาพรวมด้านสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กร
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ภายนอก ท่ีได้มีส่วนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาค่อนข้างน้อย ส่วนด้านสภาพแวดล้อมภายใน 
ได้แก่ ครูและบุคลากร มีความเข้มแข็งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารยังมีน้อย การสร้างทีมงานยังไม่เข้มแข็งพอ นอกจากนี้ มีปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษา
ท่ีควรจะต้องได้รับการพัฒนาคุณภาพอีกหลายประการ คือ  (โรงเรียนวิชิตสงคราม, 2561 : 10)  

1.  ปัญหาการบริหารจัดการคือ ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร ยังมีประสิทธิภาพไม่น่าพอใจ  
เนื่องจากครูส่วนใหญ่ต่างก็ทำหน้าท่ีในส่วนของตนเอง ส่งผลให้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมยังมี
ประสิทธิภาพน้อย ด้านการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา
กับโรงเรียนก็ยังไม่เป็นไปตามบทบาทหน้าท่ี ส่งผลให้การบริหารไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ 
ในด้านการนิเทศภายใน ได้มีการวางแผนร่วมกัน แต่การปฏิบัติงานกย็ังไม่ต่อเนื่อง ส่งผลให้การพัฒนา
บุคลากร และพัฒนาการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพค่อนข้างน้อย  

2.  ปัญหาด้านคุณภาพผู้เรียน คือ ความสามารถในการอ่านการเขียนและการใช้ภาษาเพื่อ
การส่ือสาร ทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ ปัญหาการขาดแรงจูงใจ ขาดการเอาใจใส่
ของผู้ปกครอง และครู ปัญหานักเรียนขาดเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ และการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนมีประสิทธิภาพต่ำ ไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งโรงเรียนจะต้องปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

3. ปัญหาความซื่อสัตย์สุจริต และความมีวินัยของนักเรียน พบว่า นักเรียนของเราส่วนหนึ่ง
ยังขาดวินัยในตนเอง ขาดความซื่อสัตย์สุจริต การอยู่อย่างพอเพียง และการมีจิตสาธารณะ สังเกตได้
จากการแต่งกายไม่เรียบร้อย มาโรงเรียนสาย ไม่ต้ังใจเรียน ขาดทักษะและกระบวนการคิด ไม่ชอบ
อ่านหนังสือ พูดจาไม่สุภาพ ขาดความซื่อสัตย์สุจริต ความมีจิตสาธารณะมีน้อย ครูต้องออกคำส่ังและ
ควบคุมจึงยอมทำตาม ขาดความกระตือรือร้นในการเรียนและการทำงานท่ีครูมอบหมาย ซื้ออาหาร
สำเร็จรูปอาหารใส่ซองท่ีมีประโยชน์น้อยมารับประทาน ไม่รู้จักประหยัดและออม ไม่กล้าแสดงออก
ในทางท่ีดี เป็นต้น เห็นสมควรว่า จะต้องมีการกำหนดแนวทางและวิธีการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง 
ความซื่อสัตย์สุจริต ตามแนวทางการพัฒนาท่ีโรงเรียนกำหนดขึ้น ให้นำกิจกรรมดังกล่าวมาปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และนำไปใช้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จากปัญหาดังกล่าว สอดคล้องกับผลการศึกษาหลายๆ เรื่องเกี่ยวกับวินัยของนักเรียน สรุป
ได้ว่า (นันท์มนัส รอดทัศนา, 2554 : 2-3) ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าท่ีควร นักเรียนไทยยังขาดวินัย 
ขาดความรับผิดชอบท้ังต่อตนเอง ผู้อื่นและสังคม ไม่สามารถควบคุมตนเอง มีพฤติกรรมตามใจตนเอง 
การทำงานไม่เป็นระบบ ไม่ตรงต่อเวลา และไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม ซึ่งเป็นผลมาจากผู้เรียน
ยังขาดความเข้าใจในเป้าหมาย บทบาท และหน้าท่ีในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสภาวะเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นกับผู้เรียน จนเป็นเหตุให้มีพฤติกรรมท่ีมีความเส่ียงต่ออันตรายต่างๆ นานา การท่ีเด็กๆ เยาวชน
ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศ ตกอยู่ในภาวะไร้ระเบียบวินัย ทำให้ประเทศชาติพัฒนาเจริญก้าวหน้า 
ไปไม่ได้ ซึ่งความมีวินัยมีความสำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคม โดยเฉพาะด้านความรับผิดชอบ จะต้อง
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มีวินัยในตนเองควบคู่กันไปด้วย มีความรับผิดชอบ ความสนใจ ความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
เพียรพยายาม ละเอียดรอบคอบ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมาย ยอมรับผลการกระทำของตนท้ังในด้านท่ี
เป็นผลดีและผลเสีย ท้ังพยายามปรับปรุงการปฏิบัติหน้าท่ีให้ดียิ่งขึ้น 

ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้ประชุมครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน เพื่อช้ีแจงเกี่ยวกับ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิชิตสงคราม โดยให้ผู้เข้าประชุมได้แสดงความคิดเห็น
และกำหนดแนวทางแก้ไข ซึ่งท่ีประชุมมีความเห็นว่า ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนดังท่ีกล่าวมาข้างต้น 
ควรจะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ตามศักยภาพและทรัพยากรท่ีมีอยู่ ควรจะนำกระบวนการบริหาร
แบบมีสวนร่วม มาใช้แก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ให้มีส่วนร่วมทำงานเป็นทีม มีกฎระเบียบ มีแรงจูงใจ ต้ังใจทำงาน ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอน
ควรนำหลักการคุณธรรม ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และความมีวินัย มาใช้แก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของครู ท่ีจะจัดให้สนองความต้องการของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และประเมินผล
การเรียนรู้ตามสภาพจริง (โรงเรียนวิชิตสงคราม, 2562: 10)  

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการสำรวจความต้องการจำเป็นในการพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสม 
เพื่อใช้สำหรับการบริหารจัดการและแก้ปัญหาของโรงเรียนวิชิตสงคราม และได้สรุปรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง พบว่า ความเห็นส่วนใหญ่ มีความต้องการให้ 
พัฒนารูปแบบการบริหารแบบโดยกระบวนการมีส่วนร่วม มาใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และใช้คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัยของนักเรียน มาเป็นแนวคิดใน
การพัฒนารูปแบบของโรงเรียน ตลอดถึงการศึกษาปัญหา สภาพแวดล้อมจริงในโรงเรียน และแนวคิด
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ในการพัฒนารูปแบบ พบว่า การใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
มีความสำคัญอย่างยิ่ง ท่ีผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน จะต้องให้ความสำคัญและกำหนด
แนวความคิดร่วมกัน สำหรับการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัย เพื่อใช้บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ครู และผู้ปกครองต่อไป (โรงเรียนวิชิตสงคราม, 2562: 12) 

เพื่อให้การพัฒนารูปแบบฯ มีความเหมาะสมเป็นไปได้ สามารถท่ีจะนำใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
อย่างแท้จริง ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎี หลักการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม แล้วนำมา
วิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างเป็นรูปการบริหารสำหรับโรงเรียวิชิตสงคราม ให้การจัดการศึกษาดำเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จากแนวคิดและงานวิจัย ดังนี้ 

1. ศึกษาทฤษฎีเชิงระบบ ตามแนวคิดของไวเนอร์ (Wiener) ทิศนา แขมมณี (2555: 199) 
กล่าวว่า ทฤษฎีระบบ คือการนำเอาแนวคิดเชิงระบบมาใช้ในการบริหารด้วยเหตุผลว่าคนเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบองค์กร องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม วิธีการของระบบ เป็นวิธีการท่ีใช้หลักการอย่าง
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มีเหตุผล และสัมพันธ์กันไปตามข้ันตอน ช่วยให้การบริหารโรงเรียนบรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีคุณภาพ 
องค์ประกอบของระบบท่ีมีความสมบูรณ์ มี 5 ส่วน ดังนี้  1) ตัวป้อน (Input) คือ องค์ประกอบต่าง ๆ 
ของระบบนั้นหรืออีกนัยหนึ่งก็คือส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับระบบนั้น 2) กระบวนการ (Process) 
คือการจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบให้มีลักษณะเอื้ออำนวยต่อการบรรลุเป้าหมาย 
3) ผลผลิต (Product) คือผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการดำเนินงาน 4) กลไกควบคุม Control) คือ 
กลไกหรือวิธีการท่ีใช้ในการควบคุม หรือใช้ตรวจสอบกระบวนการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
5) ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) คือ ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับตัวป้อน 
จุดมุ่งหมาย ป้อนกลับไปปรับปรุงกระบวนการ และตัวป้อนท่ีสัมพันธ์กับผลผลิตนั้น 

2. ศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามแนวคิดของ โคเฮ็นและอัฟฮอฟ (Cohen. J. M. & 
Uphoff. N. T. 1980 : 223) ได้ให้ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมว่า การจูงใจให้ผู้ร่วมงาน
ในองค์การ ได้มีส่วนร่วมในด้านการตัดสินใจ ความรับผิดชอบ และร่วมมือพัฒนาองค์การ ปฏิบัติงาน
ด้วยความเต็มใจ การบริหารแบบมีส่วนร่วม ของโคเฮ็นและอัฟออฟ มี 4 ขั้นคือ ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ (Decision making) ขั้นท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ( Implementation) 
ขั้นท่ี 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Evaluation) ขั้นท่ี 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
(Benefits) ซึ่งการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะช่วยให้เกิดการตัดสินใจท่ีดีกว่า ประสิทธิภาพในการทำงาน
สูงขึ้น ให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ พวกเขาจึงมีความผูกพันต่อผลของ
การตัดสินใจนั้น ท่ีต้องการให้บรรลุเป้าหมาย ความผูกพันจึงนำไปสู่ประสิทธิภาพในการทำงานท่ีสูงขึ้น 
ในส่วนของกำลังใจและความพอใจในงานท่ีทำ ก็เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการท่ีพวกเขามีความรู้สึกว่าพวกเขา
เป็นส่วนหนึ่งขององค์การ ฉะนั้นความรู้สึกห่างเหิน คับอกคับใจและความไม่พอใจ ท่ีไปสู่ความเฉื่อยชา 
การลาออกจากงาน การลดความไม่พอใจ ด้วยการใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมสามารถแก้ปัญหานี้ได้ 

3. ศึกษาหลักความซื่อสัตย์สุจริต คือ มีความประพฤติดี มีความประพฤติชอบ ประพฤติตรง
และการแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นจริงท้ังกาย วาจาและใจ ท้ังต่อตนเองและต่อผู้อื่นอย่างถูกต้องและดีงาม 
แบ่งได้เป็น 5 ประการ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562 : 7) ดังนี้  1. การไม่บิดเบือนข้อมูล
จากความเป็นจริง 2. การละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด 3. การปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในทาง
ท่ีถูกต้อง 4. การไม่เบียดเบียนให้เกิดความเดือดร้อน 5. การไม่ประพฤติหาประโยชน์ในทางท่ีเส่ือมเสีย  
           4. ศึกษาหลักความมีวินัย (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561 : 13-14) แบ่งได้เป็น 
2 ประการ ดังนี้  1. วินัยด้านความรับผิดชอบ แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ต่อครอบครัว  และความรับผิดชอบต่อสังคม  2. วินัยด้านการตรงต่อเวลา  

จากการศึกษาปัญหา แนวคิด หลักการในการพัฒนารูปแบบ ผู้วิจัยได้กำหนดวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์
ความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัย ของโรงเรียนวิชิตสงคราม ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพื่อสำรวจความต้องการจำเป็น ของการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัย ของโรงเรียนวิชิตสงคราม   

2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์
ความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัย ของโรงเรียนวิชิตสงคราม 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน การใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนวิชิตสงคราม ประกอบด้วย  

3.1 ผลการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.3 ความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน  
3.4 ความมีวินัยของนักเรียน 

4. เพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจ ประกอบด้วย  
4.1 ความพึงพอใจของนักเรียน  
4.2 ความพึงพอใจของครู  
4.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครอง  
4.4 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

 

ขอบเขตการวิจัย 
 

1.  เนื้อหา 
  ใช้แนวคิดการบริหารองค์กรเชิงระบบ ตามแนวคิดของไวเนอร์ (Wiener) (ทิศนา แขมมณี, 

2555: 199) ทฤษฎีระบบ คือการนำแนวคิดเชิงระบบมาใช้ในการบริหาร ด้วยเหตุว่า คนเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบองค์กร องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม วิธีการของระบบ เป็นวิธีใช้หลักการท่ีมีเหตุผล
และสัมพันธ์กันไปตามขั้นตอน ทำให้การบริหารบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ มีองค์ประกอบ 5 
ประการ ดังนี้ 1) ตัวป้อน (Input) คือองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบนั้นหรือส่ิงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ระบบนั้น 2) กระบวนการ (Process) คือการจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ภายในระบบให้
มีลักษณะเอื้ออำนวยต่อการบรรลุเป้าหมาย 3) ผลผลิต (Product) คือผลผลิต ท่ีเกิดจากกระบวนการ
ดำเนินงาน 4) กลไกควบคุม Control) คือ กลไกหรือวิธีการท่ีใช้ควบคุมหรือใช้ตรวจสอบกระบวนการ 
ให้มีประสิทธิภาพ 5) ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) คือข้อมูลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลผลิตกับตัวป้อน ป้อนกลับไปปรับปรุงกระบวนการ และตัวป้อนท่ีสัมพันธ์กับผลผลิตนั้น 

ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามแนวคิดของ โคเฮ็นและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff) 
หมายถึง การจูงใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานในองค์การได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ และ
ร่วมมือพัฒนาองค์กร การปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ มีองค์ประกอบ 4 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วม
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ในการตัดสินใจ (Decision making) ขั้นท่ี 2 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ( Implementation) 
ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) และขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
(Evaluation) (Cohen. J. M. & Uphoff. N. T. 1980 : 223) 

ใช้หลักการบริหาร ตามวงจรคุณภาพการบริหารเชิงระบบ (PDCA) การพัฒนาระบบการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา มุ่งเน้นสร้างความเข้าใจสำหรับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้ตรงกันในทุกขั้นตอน
การดำเนินการ ต้องเข้าใจความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างขั้นตอนของการดำเนินการเพื่อการขับเคล่ือน
คุณภาพของสถานศึกษา คุณภาพงานของกลุ่มงาน และขับเคล่ือนคุณภาพของบุคคลท่ีมีบทบาทหน้าท่ี
และความรับผิดชอบเฉพาะตน ภายใต้ขั้นตอนสำคัญ (สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2563 : 13) ได้แก่ 

P : Planning การวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
D : Doing การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
C : Checking การตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ 
A : Action การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 

ใช้หลักคุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริต คือ ความประพฤติดี ความประพฤติชอบ ประพฤติตรง
และการแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นจริงท้ังกาย วาจาและใจ ท้ังต่อตนเองและต่อผู้อื่นอย่างถูกต้องและดีงาม 
แบ่งได้เป็น 5 ประการ ดังนี้ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562 : 7) 

1. การไม่บิดเบือนข้อมูลจากความเป็นจริง  
2. การละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด  
3. การปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในทางท่ีถูกต้อง  
4. การไม่เบียดเบียนให้เกิดความเดือดร้อน  
5. การไม่ประพฤติหาประโยชน์ในทางท่ีเส่ือมเสีย  

           ใช้หลักธรรมความมีวินัย 2 ประการดังนี้ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561:13-14)  
              1. วินัยด้านความรับผิดชอบ แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว  และความรับผิดชอบต่อสังคม  

2. วินัยด้านการตรงต่อเวลา แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การตรงต่อเวลาต่อตนเอง 
และการตรงต่อเวลาท่ีเกี่ยวกับผู้อื่น 

 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ วิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิชิตสงคราม ปีการศึกษา 2562 และ 2563 จำนวน 1,538 คน ประกอบด้วย  
  นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   จำนวน  828  คน 
  ครู         จำนวน   50  คน   ผู้ปกครองนักเรียน     จำนวน  645  คน  

   คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวชิิตสงคราม จำนวน   15  คน 
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กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาโดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ตามตารางของ
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) แล้วสุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย (Simple Random Sampling)
ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจำนวน 562 คน ประกอบด้วย  

นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6   จำนวน  263  คน 
ครู         จำนวน   44  คน   ผู้ปกครองนักเรียน      จำนวน  242  คน 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนวิชิตสงคราม จำนวน   13  คน 

 

3.  ตัวแปร 
 ตัวแปรต้น รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ 

ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีวินัย ของนักเรียน ประกอบด้วย 
1. ตัวป้อน ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน  
2. กระบวนการ ได้แก่ รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียน 

ตัวแปรตาม ผลจากการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีวินัย ของนักเรียน ประกอบด้วย 

1. ผลการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. ความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน  
4. ความมีวินัยของนักเรียน 
5. ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา  

 

สมมติฐานการวิจัย 
 

หลังจากใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ 
ความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัยของนักเรียน เป็นเวลา 2 ปี คาดว่าผลการใช้รูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ในปีการศึกษา 2563 สูงกว่าปี 2562 อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้  

1. ผลการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3. ความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน  
4. ความมีวินัยของนักเรียน 
5. ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1.  ผลการวิจัยครั้งนี้ นำไปใช้พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีวินัยของนักเรียน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

2. โรงเรียนวิชิตสงคราม มีรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน 
ผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีวินัย ท่ีสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงและมีประสิทธิภาพ  

3.  ปัญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิชิตสงคราม ได้รับการแก้ไขให้ลดลง หลังจากใช้
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน แล้ว 

4.  ผลการวิจัยครั้งนี้ นำไปเป็นสารสนเทศเพื่อการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

5.  ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์สำหรับผู้ท่ีสนใจศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร
แบบมส่ีวนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน นำไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ผู้วิจัย กำหนดตัวแปร ของรูปแบบการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ 
ความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัยของนักเรียน นำมากำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 1.1 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน      

ตัวแปรต้น 
 

•   ตัวป้อน ประกอบด้วย  

1. ผู้บริหาร   
2. ครู   
3. นักเรียน    
 

•   กระบวนการ ได้แก่  
การพัฒนาและการใช้รูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตย์สุจริตและ
ความมีวินัยของนักเรียน  
 

ตัวแปรตาม 

•  ผลผลิต ประกอบด้วย 

1. ผลการพัฒนาและการใช้รูปแบบ ได้แก่ 
   1.1 ผลการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
    1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
    1.3 ความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน  
    1.4 ความมีวินัยของนักเรียน 
2. ความพึงพอใจของ 

2.1 นักเรียน  
2.2 ครู  
2.3 ผู้ปกครอง 
2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ  
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยกำหนดนิยามศัพท์เฉพาะ ท่ีเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัยของนักเรียน 
โรงเรียนวิชิตสงคราม ดังนี้ 

1. การพัฒนา หมายถึง การเปล่ียนแปลงท่ีมีการกระทำให้เกิดข้ึน หรือการวางแผนกำหนด
ทิศทางไว้ล่วงหน้า โดยให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ้น สำหรับโรงเรียนวิชิตสงคราม 

2. รูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นโครงสร้างทางความคิด มอีงค์ประกอบและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่างๆ ท่ีสำคัญของเรื่องท่ีศึกษาอย่างเป็นระบบ มีลักษณะเป็นตัวแทนของความเป็นจริง
เปล่ียนความสลับซับซ้อนให้มีความเข้าใจง่ายขึ้น และสามารถสะท้อนลักษณะบางส่วนออกมาให้เป็น
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องเช่ือมโยงและเป็นเหตุเป็นผลกัน โดยใช้เหตุผลและสมมติฐานเป็นส่วนประกอบ 
สำหรับรูปแบบของโรงเรียนวิชิตสงครามนั้น เป็นรูปแบบระบบเปิด ท่ีมีตัวป้อน (input) มีกระบวนการ 
(process) เป็นส่วนท่ีรับตัวป้อนสู่การผลิตแปรสภาพออกมาเป็นผลผลิต (output) ไปสู่สภาพแวดล้อม
ภายนอก และใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) เข้าสู่ระบบของรูปแบบ เพื่อช่วยปรับปรุงการทำงาน
ของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

3. การบริหาร คือ กระบวนการวางแผนของโรงเรยีนวิชิตสงคราม ด้านการบริหารวิชาการ 
ด้านการบริหารบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานท่ัวไป ซึ่งก่อให้เกิดความสำเร็จ
ตามเป้าหมายของโรงเรียน หรืออีกความหมายหนึ่งคือ กระบวนการทำงานเพื่อก่อให้เกิดการทำงานท่ี
เป็นผลสำเร็จด้วยการใช้บุคคล กระบวนการและทรัพยากรต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการ 

4. การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีบุคคลท้ังของโรงเรียนหรือบุคคลภายนอก
โรงเรียน ได้ร่วมมือกันเพื่อจัดการงานให้บรรลุเป้าหมายท่ีต้องการร่วมกัน อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล สามารถท่ีจะปรับเปล่ียนการมีส่วนร่วมนั้นๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยใช้ความรู้ 
ความสามารถ และใช้ประสบการณ์ ของบุคลากรท่ีได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ของโรงเรียน 
ให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ได้ ประกอบด้วย ข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

4.1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หมายถึง การมีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือ 
ร่วมพิจารณาการตัดสินใจในการทำงาน การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมอื่นๆ ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน
และความต้องการของชุมชนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

4.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ หมายถึง การมีส่วนร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือสนับสนุน 
การพัฒนาโรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมีส่วนร่วมทำงานร่วมกับผู้บริหาร และ
คณะครู ช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาด้านอาคารสถานท่ี เข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรม
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ท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น เช่น การเข้าค่ายลูกเสือ กีฬาสี ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ร่วมเดินทางไป
ทัศนศึกษาหาความรู้นอกสถานท่ี ร่วมกิจกรรมวันปิดภาคเรียน เป็นต้น 

4.3 การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ หมายถึง นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ท่ีได้รับผลประโยชน์จากการบริหาร การจัดการเรียนการสอน หรือจัดกิจกรรมเสริมของโรงเรียน
วิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ท่ีเป็นผลประโยชน์โดยตรง คือคุณภาพผู้เรียน หรือผลประโยชน์
อื่นๆ ของครู เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทน ผลประโยชน์ทางด้านสังคมช่วยลดปัญหาสังคมในชุมชน เช่น 
เด็กขาดเรียน การมั่วสุมของเด็กและเยาวชน และร่วมรับผลประโยชน์ส่วนบุคคลท่ีเกิดกับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง เช่น รางวัลต่างๆ ท่ีได้รับ ได้ช่ืนชมผลงานความรู้ความสามารถของบุตรหลาน  

 4.4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล หมายถึง การมีส่วนร่วมตรวจสอบและติดตามผล 
การเรียนของนักเรียน และตรวจสอบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
หรือไม่ การมีส่วนร่วมตรวจสอบของประชาชนนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง 

5. ตัวป้อน หมายถึง การกำหนดทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการพัฒนารูปแบบครั้งนี้ ซึ่งได้แก่ 1) 
บุคลากร ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 2) ส่ิงอำนวยความสะดวก ประกอบด้วย 
งบประมาณ  วัสดุส่ือการสอน อุปกรณ์ และอาคารสถานท่ี 

6. กระบวนการ หมายถึง การกำหนดแนวทาง วิธีดำเนินการท่ีต้องใช้ในการพัฒนารูปแบบ
ครั้งนี้ประกอบด้วย รูปแบบการบริหาร แผนการดำเนินงาน แผนการจัดการเรียนการสอน กฎระเบียบ 
คู่มือในการดำเนินงาน เครื่องมือวัดประเมินผล   

7.  ผลผลิต หมายถึง ผลท่ีได้รับการบริหารจัดการตามรูปแบบฯ ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีได้จากการ
ประเมินผล ท้ังด้านคุณภาพของการบริหาร คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพการเรียนรู้
ของผู้เรียน ท่ีเก็บมารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลเปรียบเทียบกัน ในปีการศึกษา 2562-2563 
  8. คุณภาพผู้เรียน หมายถึง ผลท่ีเกิดกับผู้เรียนในการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัยของนักเรียน วัดได้จากการประเมินผล
การจัดการศึกษาปลายปีและปลายภาคเรียน ของโรงเรียนวิชิตสงคราม ต้ังแต่ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 
ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5  ในปีการศึกษา 2562-2563 ดังนี้ 

8.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนท่ีได้จากการสอบภาคความรู้ปลายปี 
/ปลายภาคเรียนท่ี 2 ของนักเรียน หลังจากการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีวินัยของนักเรียน ครั้งท่ี 1 ปลายปี
การศึกษา 2562 เปรียบเทียบกับผลการเรียนของนักเรียนหลังใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีวินัยของนักเรียน ครั้งท่ี 2 
ส้ินปีการศึกษา 2563 โดยใช้ค่าที (t–Test) แบบไม่อิสระ มาวิเคราะห์ และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน   
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8.2 ความซ่ือสัตย์สุจริต หมายถึง ผลการประเมินคุณลักษณะของนักเรียน ตามท่ีสังเกต
ได้จากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต มี 5 ประการ ได้แก่ 1. การไม่บิดเบือน
ข้อมูลจากความเป็นจริง 2. การละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด 3. การปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา
ในทางท่ีถูกต้อง 4. การไม่เบียดเบียนให้เกิดความเดือดร้อน 5. ไม่แสวงหาประโยชน์ในทางท่ีเส่ือมเสีย  

8.3 ความมีวินัย หมายถึง ผลการประเมินคุณลักษณะของนักเรียน ตามท่ีสังเกตได้จาก
การทำกิจกรรมการเรียนรู้ หรือการแสดงพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับความมรีะเบียบวินัย มีอยู่ 2 ประการ คือ 
1. ความรับผิดชอบ มี 3 กิจกรรม ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบต่อครอบครัว และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม 2. การตรงต่อเวลา มี 2 กิจกรรมได้แก่ การตรงต่อเวลาท่ีเกี่ยวกับตัวนักเรียน 
และการตรงต่อเวลาท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อื่น  

 9. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง ระดับความรู้สึกท่ีดีของนักเรียน ท่ีมีต่อการใช้
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตย์สุจริต และ
ความมีวินัยของนักเรียน ด้านผลการเรียนของนักเรียน พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
และความมีวินัยของนักเรียน   

10.  ความพึงพอใจของครู  หมายถึง ระดับความรู้สึกท่ีดีของผู้สอน ท่ีมีต่อการใช้รูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตย์สุจริต และความมี
วินัยของนักเรียน เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหาร การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะการสอน 
การทำงานร่วมกับผู้อื่นในโรงเรียน ความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง  

11.  ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน  หมายถึง ระดับของความรู้สึกท่ีดีของ
ผู้ปกครองนักเรียน ท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีวินัยของนักเรียน เกี่ยวกับผลการเรียนของนักเรียน 
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของบุตรหลาน และการเอาใจใส่ ติดตามดูแล บุตรหลานให้สนใจการเรียน 
เพื่อช่วยกันส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ  

12.  ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง ระดับความรู้สึก
ท่ีดีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีวินัยของนักเรียน เกี่ยวกับผลการเรียน
ของนักเรียน พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ของบุตรหลาน และการเอาใจใส่ ติดตามดูแล บุตรหลานให้สนใจ
การเรียน เพื่อช่วยกันส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ  

13.  ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ผู้อำนวยการ หรือรองผู้อำนวยการ หรือครูผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ด้านการบริหารจัด
ให้มีการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีวินัยของนักเรียน ในปีการศึกษา 2562-2563 
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14.  ครู  หมายถึง ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ผู้ทำหน้าท่ีปฏิบัติการสอน
ในโรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ด้วยรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตย์สุจริต 
และความมีวินัยของนักเรียน ของโรงเรียนวิชิตสงคราม ในปีการศึกษา  2562-2563  

15.  นักเรียน หมายถึง นักเรียนต้ังแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนท่ี
ได้รับการเรียนรู้ทำกิจกรรมหรือฝึกปฏิบัติจากครูโดยตรง ด้วยการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีวินัยของนักเรียน โรงเรียน
วิชิตสงคราม ในปีการศึกษา 2562-2563 

16.  ผู้ปกครองนักเรียน หมายถึง บิดามารดา หรือผู้อุปการะเล้ียงดูนักเรียนทุกคน ต้ังแต่
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิชิตสงคราม ท่ีได้เรียนรู้ หรือทำกิจกรรมหรือ
ฝึกปฏิบัติ ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม ในปีการศึกษา 
2562-2563 

17. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ของโรงเรียนวิชิตสงคราม ท่ีได้มาจากการสรรหาตามระเบียบการคัดเลือกและการสรรหาตามระเบียบ
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำหนด และกำลังปฏิบัติหน้าท่ี อยู่ในปีการศึกษา 2562-2563 
 



บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
การวิจัยและพัฒนา การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซื่อสัตยสุจริต และความมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม 
จังหวัดภูเก็ต ครั้งนี ้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาเรียบเรียงตามลําดับ ดังนี้ 

ตอนท่ี  1  กระบวนการบริหาร  
ตอนท่ี  2  การบริหารแบบมีสวนรวม  
ตอนท่ี  3  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ตอนท่ี  4  การพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ตอนท่ี  5  การเสริมสรางวินัยและความซื่อสัตยสุจริตในสถานศึกษา 
ตอนท่ี  6  ความพึงพอใจ  
ตอนท่ี  7  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ตอนที่ 1 กระบวนการบริหาร 
 
1. ความหมายของการบริหาร 
การบริหาร มาจากคําวา Administration ที่มีความหมายเหมือนกับคําวา Management  

จึงมีการใชทั้งสองคํานี้ ไปในลักษณะเดียวกัน แตคําวา Management มักจะใชในการบริหารองคการ
หรือหนวยงานที่มุงเนนในดานผลกําไร แตการบริหารงานในวงการศึกษา หรือการบริหารงานโครงการ
ในสถานศึกษานั้น มิไดมุงหวังที่ผลกําไรหรือขาดทุน จึงใชคําวา Administration จึงจะเหมาะสมที่สุด 
การบริหาร (Administration) เปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ตอการดําเนินงานขององคการ เพราะ
เปนเครื่องมือสําคัญ ที่จะชี้ใหเห็นถึงความสําเร็จ หรือความลมเหลว ความมีประสิทธิภาพหรือความไร
ประสิทธิภาพของหนวยงาน การบริหาร เปนเครื่องบงชี้ใหทราบถึงความเจริญกาวหนาของสังคม และ
ความกาวหนาของวิทยาการตางๆ การบริหารงานที่สําคัญ จะนําไปสูความกาวหนา การบริหารจึงเปน
ลักษณะการทํางานรวมกันของกลุมบุคคล ในองคการที่มีการวินิจฉัย สั่งการ นักบริหารจะตองคํานึงถึง 
ปจจัยสิ่งแวดลอมตางๆ การวินิจฉัยสั่งการ เปนเครื่องมือแสดงใหทราบถึงความสามารถของนักบริหาร 
และความเจริญเติบโตของการบริหาร ชีวิตประจําวันของมนุษยไมวาในครอบครัวหรือองคการใด ยอม
เกี่ยวของกับการบริหารอยูเสมอ ดังนั้นการบริหารจึงเปนเรื่องนาสนใจและจําเปนตอการที่จะดํารงชีวิต 
ของมนุษยในสังคม มีนักบริหาร และนักการศึกษาหลายทานใหความหมายไวหลายทัศนะ สรุปไดดงันี ้

พระธรรมโกศาจารย (2559: 1) ใหความหมายวา การบริหารหมายถึงการทํางานใหสําเร็จ
โดยอาศัยคนอื่น (Getting thing done through other people) เมื่อวาตามคํานิยามนี้ การบริหาร
ในพระพุทธศาสนาเริ่มมีข้ึนเปนรูปธรรม นับจากวันที่พระพุทธเจาตรัสรูสองเดือน คือวันอาสาฬหบูชา 
เมื่อพระพุทธเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนาเปนครั้งแรกแกพระปญจวัคคีย ซึ่งทําใหเกิดพระสังฆรัตนะ
เปนสมาชิกใหม เกิดข้ึนในพระพุทธศาสนาอยางนี้ พระพุทธเจาก็ตองบริหารคณะสงฆ 
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ประทาน คงฤทธิ์ศึกษากร (2549 : 176) กลาววาการบริหารหมายถึง การทํางานใหบรรลุ 
วัตถุประสงคขององคการ โดยมีหลักการดังนี้ 

 1. ตองมีองคการ (Organization) และองคการนั้นมีการกําหนดวัตถุประสงค (Objective) 
อันแนชัด 

 2. ตองมีคนทํางานรวมกัน คนเปนสวนสําคัญ ในการบริหารหรือการทํางาน 
 3. ตองมีทรัพยากรในการบริหาร นอกจากคน (Man) แลวจะตองมีทรัพยากรอื่นๆ ที่สําคัญ 

ไดแกเงิน (Money) วัสดุ (Material) ในการทํางาน 
 4. ตองมีการจัดการ ในการบริหารหรือการทํางาน เพื่อใหการทํางานเปนไปโดยราบรื่นและ

บรรลุวัตถุประสงค 
รุจิร ภูสาระและจันทรานี สงวนนาม (2545 : 4-5) กลาวถึงการบริหารวา เปนเรื่องของการ

ทํากิจกรรมโดยผูบริหารและสมาชิกในองคกรเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการ
ใชทรัพยากรและเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด นักบริหารหลายคน มีความคิดตรงกันวาการบริหาร
เปนกระบวนการทํางานรวมกันของคณะบุคคล โดยมีวัตถุประสงคเฉพาะที่แนนอนในการทํางาน บาง
คนเห็นวา การบริหารเปนศิลปะของการเปนผูนําที่จะนําผูอื่นใหทํางานสําเร็จตามวัตถุประสงคได ซึ่งมี
ลักษณะเดนที่เปนสากลของการบริหารไว 9 ประเด็นคือ 

 1. การบริหารตองมีวัตถุประสงคหรือเปาหมาย 
 2. การบริหารตองอาศัยปจจัยเปนองคประกอบสําคัญ 
 3. การบริหารตองใชทรัพยากรการบริหารเปนองคประกอบพื้นฐาน 
 4. การบริหารตองมีลักษณะการดําเนินการเปนกระบวนการทางสังคม 
 5. การบริหารตองเปนการดําเนินการรวมกันระหวางกลุมบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป 
 6. การบริหารตองอาศัยความรวมมือรวมใจเพื่อใหการปฏิบัติตามภารกิจบรรลุวัตถุประสงค 
 7. การบริหารเปนการรวมมือดําเนินการอยางมีเหตุผล 
 8. การบริหารมีลักษณะเปนการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานกับวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
 9. การบริหารไมมีตัวตน แตมีอิทธิพลตอความเปนอยูของมนุษย 
สรุปไดวา การบริหาร หมายถึง การใชศิลปะหรือใชกระบวนการ ใหผูปฏิบัติสามารถทํางาน

จนสําเร็จตรงตามจุดหมายขององคการ หรือตรงตามจุดหมายที่ผูบริหารตัดสินใจเลือกแลว การบริหาร
เปนการทํางานรวมกัน ตองมีวัตถุประสงค ตองใชทรัพยากร ตองมีการจัดการ ตองมีการตรวจสอบผล
การปฏิบัติ การบริหารไมมีตัวตน แตมีอิทธิพลตอมนุษย ในการดํารงชีวิตและการใชทรัพยากรรวมกัน 
ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
2. แนวคิดทฤษฎี การบริหาร 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฏี ทีเ่กี่ยวกับการบริหาร จากนักวิชาการหลายทาน และประมวล

แนวคิดทีเ่กี่ยวของกับการบริหาร สรุปไดดังตอไปนี้ 
เนตรพัณณา ยาวิราช (2556 : 8) ไดกลาวถึง การจัดการสมัยใหมวา แนวคิดการบริหารของ
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เฮนรี่ ฟาโยล ผูเปนบิดาของทฤษฎีการจัดการ การปฏิบัติการ (Operational managementtheory) 
หรือบางทานก็ถือวา เปนบิดาของการบริหารจัดการสมัยใหม เชื่อวาการบริหารนั้นเปนเรื่องของทักษะ 
และสนใจจะศึกษาองคการโดยรวม เปนการมุงเนนที่กิจกรรมการจัดการ (Organizing) ประกอบดวย
การจัดการ 5 ประการ ไดแก การวางแผน (Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบังคับบัญชา 
(Commanding) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม (Controlling) เรียกวา POCCC 
พบวา พนักงานมีผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการมีความสัมพันธอันดีตอกันมีการตระหนักในมิตรภาพ
และการทํางานรวมกันเปนกลุม เปนวิถีทางที่ทําใหประสบความสําเร็จในองคการ 

สมยศ นาวีการ (2550 : 49) ไดกลาวถึง แนวคิดการบริหารไววา การบริหารงาน ไมวาจะ
เปนรูปแบบผูนําโครงสราง ระบบราชการ และหนาที่ของผูบริหารในองคการแหงหนึ่ง สามารถนํามา
ประยุกตใชกับองคการ เรียกวา วิธีดีที่สุด (One Best Way) อยางไรก็ตาม ผูบริหารในแตละองคการ
จะเผชิญกับสถานการณเฉพาะที่มีเอกลักษณของตัวเอง ไมมีหลักสากลใด ที่สามารถใชไดกับทุกปญหา
ผูบริหารตองศึกษาการบริหาร โดยมีประสบการณจากกรณีศึกษา (Case Study) ที่มีจํานวนมาก และ
วิเคราะหวาวิธีการใดท่ีสามารถใชในสถานการณใหม ๆ 

สุปรีชา กมลาศน (2545 : 2) กลาววา แนวคิดการบริหาร ไดรับการพัฒนาขึ้นมาตามแบบ
วิธีการทางวิทยาศาสตร จนเกิดเปนทฤษฎีการบริหาร ที่มุงจะวิเคราะหศึกษา ถึงการบริหารอยางเปน
ระบบโดย เฮนรี่ ฟาโย นักบริหารชาวฝรั่งเศส ไดวางรากฐานสําคัญของทฤษฎีการบริหารทั่วไปอันเปน
ที่ยอมรับกันอยางกวางขวาง เปนทฤษฎีหนึ่งที่วาดวยหนาที่ในการบริหาร 5 อยาง ไดแก การวางแผน  
การจัดองคการ การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม ตอมาไดพัฒนาจนกลายเปนตํารา
ทางการบริหาร เชน ทฤษฎีของลูเธอร กูลิค นักการบริหารรัฐกิจชาวอเมริกัน ไดนําแนวคิดของฟาโยล 
มากําหนดหนาที่ในการบริหาร หรือที่เรียกกันวา POSDCoRB : Planning (การวางแผน) Organizing 
(การจัดองคการ) Staffing (การจัดบุคคลเขาทํางาน) Directing (การอํานวยการ) Coordinating (การ
ประสานงาน) Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) Budgeting (การงบประมาณ) 

ทองหลอ เดชไทย. (2544 : 5) กลาววาการบริหารเปนการจัดการอยางมีระเบียบแบบแผน 
เกี่ยวกับการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งทําใหงานดําเนินไปอยางราบรื่นบรรลุวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว ดวยความรวมมือของกลุมบุคคล และยังเสนอวา การบริหาร และการจัดการ นั้นบางครั้ง
อาจใชแทนกันได เนื่องจากเปนกิจกรรมที่หวังผลในขั้นสุดทายอยางเดียวกัน คือ ความสําเร็จของงาน 
การบริหาร ใชมากในการบริหารรัฐกิจ สวนการจัดการ ใชมากในทางธุรกิจ หรือกลาวไดวา การบริหาร 
มุงเนนที่การกําหนดนโยบายและการวางแผน สวนการจัดการ นั้น เปนการนําเอานโยบายและแผนไป
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว 

เดน ชะเนติยัง (2539: 52) ไดกลาวถึง แนวคิดการบริหารไววา การบริหาร มีลักษณะเปน
ทั้งศาสตรและศิลปะ กลาวคือ การบริหารจัดเปนศาสตรสาขาหนึ่ง ซึ่งเปนที่ยอมรับกันทั่วไป เพราะม ี
องคประกอบของความรู (Knowledge) มีหลักเกณฑ (Principle) และทฤษฎี (Theory) ที่เกิดมาจาก 
การศึกษาคนควาเชิงวิทยาศาสตร เปนศาสตรทางสังคมซึ่งอยูกลุมเดียวกันกับวิชาจิตวิทยาสังคมวิทยา  
และรัฐศาสตร สวนในทางปฏิบัตินั้นจะขึ้นอยูกับความสามารถ ประสบการณ และทักษะของผูบริหาร 
แตละคนที่จะนําความรู หลักการและทฤษฎี ไปปรับหรือประยุกตใช ใหเหมาะสมกับสถานการณและ 
สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนเรื่องศิลปะ ดังนั้น นักบริหารที่เกงจะตองมีทั้งศาสตรและศิลป 
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ทิศนา แขมมณี (2555: 199) กลาวไววา การนําแนวความคิดเชิงระบบมาใชในการบริหาร 
ดวยเหตุผลวา ในปจจุบันองคกรไดขยายตัว มีความสลับซับซอนมากขึ้น ซึ่งเปนการยากที่พิจารณาถึง
พฤติกรรมขององคกรไดทั้งหมดทุกแงทุกมุม นักบริหารสมัยใหม จึงไดมาสนใจศึกษาพฤติกรรมของ
องคกร เพราะเหตุวา คนเปนสวนหนึ่งของระบบองคกร องคกรเปนสวนหนึ่งของระบบสังคมวิธีการ
ของระบบ เปนวิธีการที่ใชหลักตรรกศาสตรและวิทยาศาสตรอยางมีเหตุผล มีความสัมพันธตอเนื่องกัน
ไปตามขั้นตอน ชวยใหกระบวนการทั้งหลายดําเนินไปอยางตอเนื่อง และสามารถจะชวยใหการบริหาร
บรรลุวัตถุประสงคเปนไปตามวิธีการทางวิทยาศาสตรอยางถูกตองและไมลําเอียง  

องคประกอบของระบบท่ีทํางานไดอยางสมบูรณ ประกอบดวยสวนสําคัญ 5 สวน ไดแก 
1.  ตัวปอน  (Input)  คือ องคประกอบตาง ๆ ของระบบนั้นหรืออีกนัยหนึ่งก็คือสิ่งตาง ๆ ที่

เกี่ยวของกับระบบนั้น 
2.  กระบวนการ  (Process)  คือ การจัดความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ของระบบ

ใหมีลักษณะท่ีเอื้ออํานวยตอการบรรลุเปาหมาย 
3.  ผลผลิต (Product) คือ ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการดําเนินงาน 
4.  กลไกควบคุม  (Control)  คือ กลไกหรือวิธีการที่ใชเพื่อการควบคุมหรือการตรวจสอบ

กระบวนการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
5.  ขอมูลปอนกลับ  (Feedback)  คือ ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหความสัมพันธ ระหวาง

ผลผลิตกับจุดมุงหมาย ซึ่งจะเปนขอมูลปอนกลับไปดําเนินการปรับปรุงกระบวนการและตัวปอน ที่มี
ความสัมพันธกับผลผลิตและเปาหมายนั้น  

จากองคประกอบของระบบที่มีความสมบูรณ แสดงเปนแผนภูมิได ดังภาพที่ 2.1  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  2.1  องคประกอบของระบบที่มีความสมบูรณ 
ที่มา :  ทิศนา  แขมมณี (2555: 200) 
 
ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา (Stephen J. Knezevich, 1984: 17–18) 

เปนทฤษฎีที่ครอบคลุมบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาไดอยางกวางขวาง 17 บทบาท ดังตอไปนี้  
1.   เปนผูกําหนดทิศทางการบริหาร (direction setter) รูเทคนิคตาง ๆ ของการบริหาร 

เชนเทคนิคการบริหารแบบ  PPBS  MBO และ QCC เปนตน  
2.   ตองมีความสามารถในการกระตุนคน (leader catalyst)   
3.   ตองเปนนักวางแผน (planner)  
4.   ตองเปนผูมีความสามารถในการตัดสินใจ (decision maker)  

กลไกควบคุม (Control) 

กระบวนการ (Process) ตัวปอน (Input) ผลผลิต (Output) 

ขอมูลปอนกลับ (Feedback) 
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5.   ตองมีความสามารถในการจัดองคการ (organizer)  
6.   ตองเปนผูกอใหเกิดความเปลี่ยนแปลง (change manager)  
7.   ตองเปนผูใหความรวมมือ (coordinator)  
8.   ตองเปนผูติดตอสื่อสารที่ดี (communicator)  
9.   ตองเปนผูแกปญหาขัดแยงในองคการได (conflict manager)  
10. ตองสามารถบริหารปญหาตาง ๆ ได (Problem manager)  
11. ตองรูจักวิเคราะหและจัดระบบงาน (system manager)  
12. ตองมีความสามารถในดานบริหารวิชาการ (instructional manager)  
13. ตองมีความสามรถในการบริหารบุคคล (personnel manage)  
14. ตองมีความสามารถในการบริหารทรัพยากร (resource manager)  
15. ตองมีความสามารถในการประเมินผลงาน (appraiser)  
16. ตองมีความสามารถในการประชาสัมพันธ (public relater)  
17. ตองสามารถเปนผูนําในสังคมได (ceremonial head)  
สํานักทดสอบทางการศึกษา (2563 : 13) ไดนําหลักการบริหารเชิงระบบ (PDCA) ตามวงจร

คุณภาพมาใชในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทีใ่ชเปนแบบการดําเนินการภายใน
สถานศึกษา เนนการสรางความเขาใจสําหรับบุคลากรที่เกี่ยวของ ใหตรงกันทุกขั้นตอนการดําเนินการ 
ใหสถานศึกษานําไปใชเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพของสถานศึกษา ทั้งที่ขับเคลื่อนคุณภาพงานของกลุมงาน 
ตลอดถึงการขับเคลื่อนคุณภาพของบุคคลที่มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบมอียู 4 ขั้นตอน ไดแก 

P : Planning การวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
D : Doing การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
C : Checking การตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ 
A : Action การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 

การขับเคลื่อนวงจรคุณภาพการบริหารเชิงระบบ (PDCA) ดังแสดงในดังภาพท่ี 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.2 วงจรคุณภาพการบริหารเชิงระบบ (PDCA) 
ที่มา (สํานักทดสอบทางการศึกษา. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2563 : 13) 

P 

การวางแผน 

D 

ปฏิบัต ิ

A 

ปรับปรุงและพัฒนา 

C 

ตรวจสอบ 

P 
การวางแผน 

D 
ปฏิบัต ิ

C 
ตรวจสอบ 

A 
ปรับปรุงและพัฒนา 
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จากแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการบริหารดังกลาวแลวสรุปไดวา การบริหารเปนแนวคิด
ที่เก่ียวกับการใชศาสตรหรือทักษะการบริหารจัดการ ที่ผูบริหารจะใชในการตัดสินใจ เพื่อคนหาวิธีที่ดี
ที่สุดในการดําเนินกิจกรรม และนําพาองคการไปสูเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ
มีองคประกอบและหลักการในการดําเนินงานมากมาย ซึ่งเปนหนาที่สําคัญที่ผูบริหารจําเปนตองทราบ
และนํามาใชประกอบ ในการตัดสินใจการดําเนินงานในองคการของตน เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและ
เกิดประโยชนสูงสุดกับทรัพยากรที่มีอยู นอกจากนี้ยังมุงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพัฒนาคุณภาพ
ขององคกร และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ใหทุกคนในสังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 
3. รูปแบบการบริหาร 
สําหรับรูปแบบและกระบวนการบริหาร ไดมีนักการศึกษาหลายทาน ใหความหมายไวดังนี้ 
ราชบัณฑิตยสถาน (2556: 965) นิยามวา รูปแบบ คือ รูปที่กําหนดขึ้นเปนหลัก หรือเปน

แนวทางซึ่งเปนที่ยอมรับ เชน รูปแบบรอยกรอง เปนตน ทํานองเดียวกับ พิสณุ ฟองศรี (2556: 68) 
ใหความหมายวา รูปแบบ มาจากคําในภาษาอังกฤษวา Model แปลวา แบบจําลอง หรือนักวิชาการ
บางทานใชทับศัพทวา โมเดล    

แนดเลอร  (Nadler, 1980: 72-90)  กลาวถึง รูปแบบโดยสรุปวา  หมายถึง การนําทฤษฎี 
แนวทาง และกรอบแนวคิดมาพัฒนา เพื่อใหงายตอการแปลความหมายของปรากฏการณตาง ๆ ได 

รอบบินส  (Robbins, 1993: 44)  กลาววา  รูปแบบ หมายถึง สิ่งที่เปนนามธรรม ที่ชวยทํา
ใหเขาใจปรากฏการณหรือความจริงไดงายขึ้น รูปแบบโดยทั่วไปตองมีสวนประกอบที่สําคัญอยางนอย 
3 ประการ คือ วัตถุประสงค ตัวแปร องคประกอบหรือสาระเนื้อหา และความสัมพันธระหวางตัวแปร 
องคประกอบหรือสาระเนื้อหาดังกลาว 

เยาวดี  รางชัยกุล  วิบูลยศรี  (2546: 27)  ไดใหความหมายไววา รูปแบบ หมายถึง วิธีการ
ที่บุคคลไดถายทอดความคิด  ความเขาใจ หรือจินตนาการ ที่มีตอปรากฏการณหรือเรื่องราวใด ๆ ให
ปรากฏโดยใชการสื่อสารในลักษณะตาง ๆ เชน ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผัง โครงสรางหรือ
สมการทางคณิตศาสตรใหสามารถเขาใจไดงาย และสามารถนําเสนอเรื่องราวหรือประเด็นตาง ๆ ได
อยางกระชับ ภายใตหลักการอยางมีระบบ  

คีพ (Keeves, 1988 : 67) ไดกลาวถึงหลักการอยางกวางๆ เพื่อกํากับการสรางรูปแบบไว 4 
ประการ ไดแก (1) รูปแบบควรประกอบขึ้นดวยความสัมพันธอยางมีโครงสรางของตัวแปร มากกวา 
ความสัมพันธเชิงเสนตรงแบบธรรมดา อยางไรก็ตามการเชื่อมโยงแบบเสนตรงแบบธรรมดาทั่วไปนั้น  
ก็มีประโยชนโดยเฉพาะอยางยิ่งในการศึกษาวิจัยในชวงตนของการพัฒนารูปแบบ (2) รูปแบบควรใช
เปนแนวทางในการพยากรณผลที่จะเกิดขึ้นจากการใชรูปแบบ ไดสามารถตรวจสอบไดโดยการสังเกต
และหาขอสนับสนุนดวยขอมูลเชิงประจักษได (3) รูปแบบควรตองระบุหรือชี้ใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผล
ในเรื่องที่ศึกษา ดังนั้นนอกจากจะเปนเครื่องมือในการพยากรณได ควรใชในการอธิบายปรากฏการณ
ไดดวย และ (4) นอกจากคุณสมบัติตาง ๆ ที่กลาวแลว รูปแบบควรเปนเครื่องมือในการสรางมโนทัศน
ใหม และการสรางความสัมพันธของตัวแปรในลักษณะใหม ซึ่งเปนการขยายองคความรูในเรื่องที่เรา
กําลังศึกษาดวย ดังนั้น การสรางรูปแบบ (model) นั้น ไมมีขอกําหนดที่ตายตัวแนนอนวาตองการทํา
อะไรบาง แตโดยทั่วไปจะเริ่มตนจากการศึกษาองคความรู (intensive knowledge) เกี่ยวกับเรื่องที่
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เราจะสรางรูปแบบใหชัดเจน จากนั้นจึงหาสมมุติฐาน และหลักการของรูปแบบที่จะพัฒนาแลว สราง
รูปแบบตามหลักการที่กําหนดขึ้นและนํารูปแบบที่สรางขึ้นไปตรวจสอบ และประเมินผลหาคุณภาพ
ของรูปแบบ โดยสรุปแลว การพัฒนารูปแบบมีการดําเนินการเปนสองขั้นตอน คือ การสรางรูปแบบ
และการหาคุณภาพของรูปแบบ 

พิสณุ ฟองศรี (2556: 69-70) ไดสรุปวา เพื่อใหเขาใจถึงลักษณะของรูปแบบไดชัดเจนขึ้น 
รูปแบบควรมีลักษณะที่สําคัญ 4 ประการ ดังนี้  

1.  เปนการถายทอดความคิด หรือจินตนาการของบุคคลที่มีตอปรากฏการณใด ๆ ในการ
ถายทอดดังกลาว จะถายทอดออกมาเปนโครงสรางที่มีระบบระเบียบ สําหรับการนําเสนอเพื่อใหผูอื่น
เขาใจตามแนวคิดของเจาของรูปแบบไดโดยงาย 

2.  โครงสรางของรูปแบบจะเนนเฉพาะตัวแปร องคประกอบหรือสาระที่สําคัญๆ เทานั้น 
เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ 

3.  ตองมีการเชื่อมโยงที่ตอเนื่องกันระหวางตัวแปร  องคประกอบ หรือสาระสําคัญ ตองมี
การเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบใหงายตอการเขาใจ โดยอาจจะใชสัญลักษณ หรือเครื่องหมายตาง ๆ 
เพื่อใหรูปแบบมีความกระชับเทาที่จะทําได 

4.  รูปแบบไมใชการบรรยายหรือพรรณนาอยางยืดยาว  รูปแบบ ควรจะเปนภาพ แผนภูมิ 
สัญลักษณ หรือแผนผังที่เขาใจไดดวยการนําเสนอเพียงครั้งเดียวหรือนอยครั้งที่สุด 

จากที่กลาวมาสรุปไดวา รูปแบบ หมายถึงสิ่งที่สรางหรือพัฒนาขึ้นจากแนวความคิด ทฤษฎี 
ประสบการณ หรือจินตนาการ เพื่อที่จะถายทอดออกมาแทนปรากฏการณ ดวยการนําเสนอใหเขาใจ
ไดงาย กระชับ ถูกตอง และสามารถนําไปเปนแนวทางสูการปฏิบัติไดจริง รูปแบบควรจะเปนเครื่องมือ
ในการสรางมโนทัศนใหม และการสรางความสัมพันธของตัวแปรในลักษณะใหม โดยมีองคประกอบที่
สําคัญอยางนอย 3 ประการคือ วัตถุประสงค ตัวแปรหรือสาระสําคัญ และมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน
ระหวางตัวแปรอยางเปนระบบ ลักษณะสําคัญของรูปแบบ เปนการนําเสนอแนวความคิดอยางกระชับ 
เพื่อใหผูอื่นเขาใจไดงาย สามารถปฏิบัติ ทดลอง ไดอยางถูกตอง  

 
4. กระบวนการบริหาร 
กระบวนการบริหาร ตามแนวคิดของนักการศึกษาหลายคน ซึ่งไดใหความหมายไว ดังนี้ 
กระบวนการบริหารในทัศนะของไซมอน (อางถึงในสันสิทธิ์ ชวลิตธํารง, 2550: 5) หมายถึง 

ศิลปะในการทําสิ่งตาง ๆ ใหประสบผลสําเร็จตามความตองการ ซึ่งผูบริหารไมใชเปนผูปฏิบัติ แตเปน
ผูใชศิลปะทําใหผูปฏิบัติทํางานจนสําเร็จตามจุดมุงหมาย ที่ผูบริหารตัดสินใจเลือกแลว  

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2547: ออนไลน) สรุปวา การบริหาร
เปนการประยุกตความรูหลักการ ทฤษฎี ไปใชปฏิบัติงานใหเหมาะสมกับสถานการณและสิ่งแวดลอม 
ปจจัยพื้นฐาน ที่สําคัญทางการบริหารงานในทุกองคการ ไมวาจะขนาดเล็ก ปานกลาง หรือขนาดใหญ 
จําเปนตองมีปจจัยขั้นพื้นฐาน หรือมีองคประกอบหรือทรัพยากรทางการบริหาร โดยทั่วไปถือวาปจจัย
ที่สําคัญของการบริหารมีอยู 4 ประการ หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา การบริหารแบบ 4 M’s ไดแก 

  1. คน (Man) ไดแก บุคคลหรือกลุมบุคคลในองคการที่รวมกันทํางาน 
  2. เงิน (Money) ไดแก งบประมาณที่ใชในการบริหารทุกๆ สวนขององคการ 
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  3. วัสดุสิ่งของ (Materials) ไดแก วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตางๆ 
  4. การจัดการ (Management) ไดแก การบริหารงานองคการของผูบริหาร 
ปจจัยขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงาน เปนสิ่งที่จําเปนตองนําเขาสูกระบวนการของการบริหาร

ของทุกองคการ ใหบรรลุตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว จะขาดอยางใดอยางหนึ่งไมได คือทั้ง 4 ประการ

ตองเกื้อหนุนหรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ถาจะพิจารณาในแตละประการแลว คน (Man) นับไดวาเปน

ปจจัยที่สําคัญที่สุด เพราะคนเปนผูใชหรือบริหารเงิน วัสดุ สิ่งของและการดําเนินงานทุกอยาง  

หลักการบริหารของ ฟาโยล (อางถึงใน รัตนา สายคณิต 2550: 20) ซึ่งเปนผูใหกําเนิดทัศนะ
ในการบริหารวาเปนกระบวนการ โดยมุงอธิบายหนาที่ในการบริหาร 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  การวางแผน (planning)  
2.  การจัดองคกร (organizing) 
3.  การบังคับบัญชา (commanding) 
4.  การประสานงาน (coordinating) 
5.  การควบคุมงาน (controlling) 
กระบวนการบริหารแบบ PME–System หมายถึงระบบของการบริหารงานในองคกรที่มี

องคประกอบ 3 ประการ คือ  Planning (การวางแผน)  Management (การจัดการ)  Evaluation 
(การประเมินผล) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  (สุรพล บัวพิมพ, 2551: 5) 

1.  Planning  หมายถึง การวางแผน ซึ่งเปนภารกิจสําคัญประการหนึ่งของการบริหารงาน
ทั้งตอบุคคลและหนวยงาน ความสามารถในการวางแผน เปนทักษะที่จําเปนสําหรับทุกคนที่ปรารถนา
ใหอนาคตของตนเองดีขึ้น กระบวนการวางแผน ยิ่งจําเปนสําหรับผูนําหนวยงาน การวางแผน เปนการ
สงผลใหการดําเนินงานมีทิศทางที่แนนอนชัดเจน การวางแผน มีกระบวนการที่สําคัญ 5 ขั้นตอน 
(ประชุม  รอดประเสริฐ, 2547: 118) ไดแก  

1.1  การกําหนดเปาประสงค 
1.2  การคนหาโอกาสและพิจารณาถึงอุปสรรคปญหา 
1.3  การแปลโอกาสเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
1.4  การเลือกแนวทางท่ีดีที่สุดและการกําหนดวัตถุประสงค 
1.5  การตรวจสอบและการทบทวน 

2.  Management หมายถึง การจัดการ เปนกระบวนการปฏิบัติ เพื่อจะใหบรรลุเปาหมาย
และวัตถุประสงคของหนวยงานที่ไดวางแผนไว กระบวนการของการจัดการ มีองคประกอบ ดังนี้ 

2.1 การจัดองคกรเพื่อรองรับงาน (organizing) หมายถึง การกําหนดอํานาจหนาที่ และ
ความรับผิดชอบแตละตําแหนง เชน หนวยงานหลัก (line)  หนวยงานที่ปรึกษา (staff) และหนวยงาน
ใหความชวยเหลือ (auxiliary)  
 2.2 การจัดสรรทรัพยากร (allocating resources) หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรใน
การบริหาร เชน งบประมาณ อัตรากําลัง การกระจายงาน การจัดหาเครื่องมืออํานวยความสะดวก
การใหขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

2.3 การมอบหมายงานและการอํานวยการ (delegating and directing) คือ การมอบ
งานใหปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ และการใชอํานาจในการวินิจฉัย ตัดสินใจสั่งการ 
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2.4 การควบคุมงาน (controlling) หมายถึง การควบคุมการปฏิบัติงาน ใหดําเนินไป
ตามข้ันตอนที่กําหนดไว ไปสูความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.  Evaluation  หมายถึง การประเมินผลในการปฏิบัติงาน หรือการเปรียบเทียบผลสําเร็จ
ของงานกับเปาหมายที่กําหนด โดยอาศัยวิธีการวิจัย  การเมินผล มีประโยชนและมีความสําคัญ ดังนี้ 

3.1 เพื่อปรับปรุงนโยบายหรือวัตถุประสงค 
3.2 เพื่อประเมินวางานบรรลุตามวัตถุประสงคหรือไม 
3.3 เพื่อประเมินวางานที่ปฏิบัตินั้นคุมคาหรือไม 
3.4 เพื่อดูวางานที่ปฏิบัตินั้นไดมาตรฐานหรือไม 
3.5 เพื่อนําผลไปปรับปรุงการทํางานใหดีขึ้น 

การประเมินผลการปฏิบัติงานนั้นมักประเมินใน 3 ลักษณะ คือ 
 1. ประเมินผลกอนการปฏิบัติงาน 
 2. ประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน 
 3. ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
อยางไรก็ตาม สุรพล  บัวพิมพ (2551: 7) ไดกลาววา หลักการบริหารแบบ PME–System 

เปนระบบหนึ่งของการบริหารงานและการจัดการ ซึ่งเปนกระบวนการที่ผูบริหารตองดําเนินการให
เปนไปตามระบบตามลําดับชั้น โดยผูบริหารจะตองมีคุณสมบัติตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. กระตุนใหมีแรงจูงใจ (motivate) เพื่อใหเกิดความอยาก เกิดแรงจูงใจในการทํางาน 
2. การสื่อสาร (communicate) ตองสื่อสารใหตรงเปา ชัดเจน เปดการสื่อสารใหกวาง 
3. การพัฒนาคน (develop people) ตองใหบุคลากรในหนวยงานไดมีการพัฒนา ไดรับ

การเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี 
4. การประสานงาน (coordinate) ตองประสานงานและอํานวยการ เพื่อใหผูรับผิดชอบ

ดําเนินงานไปตามแผน ใหเกิดความรวมมือระหวางบุคลากรในฝายตาง ๆ  
5. การสรางนวัตกรรม (innovate) เพื่อใหเกิดสิ่งใหม ๆ ใหมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู

เสมอ มีการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อความกาวหนาของงาน  
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2540: 12) ระบุวา กระบวนการบริหาร

ที่สําคัญ อยางนอยตองมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ 
ขั้นตอนที่ 2 การวางแผน 
ขั้นตอนที่ 3 การดําเนินการตามแผน 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผล 

จากทีก่ลาวมาสรุปไดวา กระบวนการบริหาร หมายถึง การใชศิลปะทําสิ่งตาง ๆ ใหประสบ
ผลสําเร็จตามตองการ ซึ่งผูบริหารไมเปนผูปฏิบัติ แตเปนผูใชศิลปะทําใหผูปฏิบัติ ทํางานสําเร็จตาม
จุดมุงหมาย ตามที่ผูบริหารไดตัดสินใจเลือกแลว กระบวนการบริหาร ไดมีการนํามาใชในการตัดสินใจ 
เพื่อดําเนินกิจกรรมขององคการ ใหบรรลุเปาหมายอยางเปนระบบ มีการดําเนินงานเปนกระบวนการ 
กระบวนการบริหาร มีขั้นตอน ดังนี้ 1) การศึกษาสภาพปจจุบันปญหาความตองการ 2) การวางแผน 
3) การดําเนินตามแผน 4) การตรวจสอบประเมินผล 5) การปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
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ตอนที่ 2 การบริหารแบบมีสวนรวม 
   
1. ความหมายของการมีสวนรวม 
การมีสวนรวม (Participation) คือ การเห็นพองตองกันเรื่องความตองการ และทิศทางของ

ความเห็นพองตองกันจะตองมีมาก จนเกิดความคิดริเริ่มโครงการ เพื่อการกระทําทั้งหมดที่ทําโดยกลุม 
หรือในนามกลุมนั้น กระทําผานองคกร (Organization) ดังนั้นองคการจะตองเปนเสมือนตัวนํา ใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลง จนบรรลุผลสําเร็จได จากการศึกษาสารเกี่ยวกับการมีสวนรวม พบวา มีนักวิชาการ
และนักวิจัย ไดใหความหมายเกี่ยวกับการมีสวนรวมไวหลายทาน ดังนี้ 

 ทํานอง ภูเกิดพิมพ (2551 : เว็บไซต) กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวม เปนการทํางาน
รวมกันเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทีข่ึ้นอยูกับสภาพความคิดความเชื่อ และความยึดมั่นของแตละบุคคล 
แตละหนวยงานแตละองคกร ขึ้นอยูกับกาลเวลาแตละยุคแตละสมัยดวย โดยการมีสวนรวมเปนหัวใจ
สําคญัในการเสริมพลังการทํางานรวมกันเปนกลุม (Teamwork) ที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเพราะ
ทําใหผูเกี่ยวของ ผูมีสวนรวม เขาใจสถานการณและอุทิศตนมากยิ่งข้ึนเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 
 วันชัย โกลละสุต (2559 : 23.) กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การที่บุคคล
ในองคกรหรือตางองคกร รวมกันจัดการงานใหบรรลุเปาหมายที่ตองการรวมกัน อยางมีประสิทธิภาพ
และสําเร็จ แตทั้งนี้การมีสวนรวมนั้น ๆ จะอยูในขั้นตอนใดก็ตาม โดยขึ้นอยูกับความรู ความสามารถ
ประสบการณ และขอจํากัดขององคกร ในแตละกระบวนการของการบริหารเปนเกณฑสําคัญ 

 สมยศ นาวีการ (2545 : 1.) ไดใหความหมาย การบริหารการแบบมีสวนรวมวา หมายถึง 
กระบวนการทีใ่หผูใตบังคับบัญชา ไดมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการตัดสินใจ เนนการมีสวนเกี่ยวของ
อยางแข็งขันของบุคคล ใชความคิดสรางสรรคและความเชี่ยวชาญของพวกเขา ในการแกปญหาของ
การบริหารที่สําคญั ตั้งอยูบนพื้นฐานของแนวความคิดของการแบงอํานาจหนาที่ ที่ถือวาผูบริหารแบง
อํานาจหนาที่การบริหารใหเขากับผูอยูใตบังคับบัญชา ประการสุดทายตองการใหผูอยูใตบังคับบัญชา 
มีสวนเกี่ยวของอยางแทจริง ในกระบวนการตัดสินใจที่สําคัญขององคการ ไมใชเพียงแตสัมผัสปญหา
หรือความหวงใย 

 ทองใบ สุดชารี (2547 : 21.) กลาววา การมีสวนรวม ( Participation) เปนวิธีการที่ผูนํา
นํามาปรับใชเพื่อจูงใจและสรางขวัญกําลังใจแกบุคลากร เปนกลยุทธที่ชวยใหมีแรงจูงใจในการทํางาน
มากขึ้น มีลักษณะเปนกระบวนการที่จะทําใหพนักงาน มีสิทธิมีเสียงตัดสินใจที่เกี่ยวของกับงานของตน 
บุคลากรที่มีสวนรวมในการตัดสินใจ อาจมีความผูกพันในการทํางานยิ่งกวา ยิ่งไปกวานั้น การเขาไปมี
สวนรวมจะทําใหบุคลากรเกิดทัศนะตอการบริหารงานขององคกรดีขึ้น สงผลใหบุคคลเกิดความพอใจ
ในการทํางาน มีแรงจูงใจที่จะมุงสูความสําเร็จในชีวิตการทํางาน จนไดรับการยอบรับ (Recognition) 
มีความรับผิดชอบ (Responsibility) และเกิดความนับถือตนเองมากขึ้น (Selfesteem) ทําให พบวา 
การมีสวนรวมของบุคลากร สงผลใหเขามีความชัดเจนในความคาดหวังมากยิ่งขึ้น กลาวคือ มีสวนรวม
ในการตัดสินใจ ทีท่ําใหบุคคลากรเกิดความเขาใจการทํางาน และการบริหารงานในองคการไดดียิ่งขึ้น 
อีกทั้งจะเชื่อมโยงไปสูความเขาใจในการทํางาน กับระบบรางวัลไดดีขึ้น 

 นรินทรชัย พัฒนาพงศา (2556 : 4.) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา การมีสวนรวม
คือ การที่ฝายหนึ่งฝายใดที่ไมเคยไดเขารวมในกิจกรรมตางๆ หรือเขารวมการตัดสินใจหรือเคยมาเขา
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รวมดวยเล็กนอย ไดเขารวมดวยมากขึ้น เปนไปอยางมีอิสรภาพเสมอภาค มิใชมีสวนรวมอยางผิวเผิน 
แตเขารวมดวยอยางแทจริงยิ่งขึ้น และการเขารวมนั้นตองเริ่มตั้งแตตนจนสุดทายของโครงการ 

 แกว นีมะเริง (2555 : 10) กลาววา การมีสวนรวมของประชาชนหมายถึง การมีประชาชน
ในชนบทไดเขารวมกิจกรรม การพัฒนาและกิจกรรมสวนรวมของชุมชน เชน การมีสวนรวมในการคิด 
เสนอแนะแกไขปญหา การดําเนินงานตามกิจกรรม การมีสวนรวมในการวางแผน หรือ เสนอความคิด
เกี่ยวกับโครงการพัฒนาและรวมปฏิบัติ โดยการบริจาคเงินสิ่งของวัสดุ สละแรงงานเพื่อพัฒนาหมูบาน
และรวมติดตามผลการพัฒนาบํารุงรักษา สาธารณะประโยชนตาง ๆ ในเขตหมูบาน 

 พรชัย รัศมีแพทย (2541 : 225-226) กลาวถึงการมีสวนรวมวา มีความหมาย 2 อยาง คือ 
 1. ความหมายอยางกวาง การมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง การที่มีประชาชนเขาไป 

มีสวนในการกําหนดนโยบายของประเทศ และการบริหารประเทศ โดยผานกระบวนการทางการเมือง 
เชน การเปนผูบริหารพรรคการเมือง การเปนสมาชิกพรรคการเมือง การเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฏร
การเปนรัฐมนตรี การเปนคณะรัฐมนตรี เปนตน รวมถึงการเขาไปมีสวนรวมในการบริหารทองถิ่นและ
การเปนสมาชิกสภาทองถิ่นดวย 

 2. ความหมายอยางแคบ การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนเขาไป
ชวยสนับสนุนงานซึ่งเปนหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ โดยมีการกระทําการภายในกรอบของกฎหมาย 
หรือนโยบายของรัฐ 

 ทนงศักดิ์ คุมไขน้ํา และคนอื่นๆ (2554 : 8) ไดกลาวไววา การมีสวนรวมของประชาชน 
คือ การที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในลักษณะของการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมวางแผนรวมปฏิบัติ 
รวมรับผลประโยชนและรวมติดตามประเมินผล เปนกระบวนการที่กลุมเปาหมายไดรับโอกาสและใช
โอกาสแสดงความรูสึกคิดแกปญหาความตองการ โดยการชวยเหลอืจากหนวยงานภายนอกนอยที่สุด 

 ไพโรจน  พรหมสาสน (2544: 19) กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวม คือการบริหารที่ดี
มีประสิทธิภาพ (good governance) ซึ่งประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี ้

  การบริหารแบบมีสวนรวม (participation) 
  การบริหารที่โปรงใส (transparency) 
  การบริหารที่เนนความเสมอภาค  (equity) 
  การบริหารที่คํานึงถึงคุณภาพ ประสิทธิผล (effectiveness) 
  การบริหารที่เปนธรรม  (rule of low) 
  การบริหารที่เนนความรับผิดชอบตอประชาชน (responsiveness /accountability) 
จากความหมายของการมีสวนรวม สรุปไดวา การมีสวนรวม คือ การเห็นพองตองกันในเรื่อง

ความตองการ และทิศทางของความเห็นพองตองกันจะตองมีมาก จนเกิดความคิดริเริ่มโครงการ เพื่อ
การกระทําทั้งหมดที่ทําโดยกลุม หรือในนามกลุมนั้น กระทําผานองคกร การเปดโอกาสใหประชาชน
ไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็ รวมกําหนดนโยบาย รวมจัดทําแผน รวมศึกษาหาสาเหตุ
รวมชวยกันแกปญหา รวมศึกษาความตองการของชุมชน รวมตัดสินใจรวมปฏิบัติ รวมรับผลประโยชน 
รวมประเมินผล เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ซึ่งเนนการมีสวนรวมโดยชุมชนและทองถิ่น 
เปนการบริหารที่โปรงใส มคีวามเสมอภาคเปนธรรม คํานึงถึงคุณภาพ และประสิทธิผล เพื่อสรางความ
พึงพอใจแกชุมชนและทองถิ่น 
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2. แนวคิดการมีสวนรวม 
โคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen, & Uphoff, 1980 : 6) ไดกลาวถึง แนวคิดการมีสวนรวมไววา 

มอีงคประกอบท่ีสําคัญ 4 ขั้นตอน คือ 
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบดวย 1) การริเริ่มตัดสินใจ 

2) การดําเนินการตัดสินใจ และ 3) การตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ 
2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบดวย 1) การสนับสนุน

ทางดานทรัพยากร 2) การเขารวมในการบริหาร และ 3) การประสานขอความรวมมือ 
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefits) ทางดานตางๆ ประกอบดวย 1) ผลประโยชน

ทางดานวัสดุ  2) ผลประโยชนทางสังคม  และ 3) ผลประโยชนสวนบุคคล 
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) ประกอบดวย การควบคุมการตรวจสอบ

การดําเนินกิจกรรม และการปรับตัวเพื่อใหเกิดการพัฒนาการมีสวนรวมตอไป  
การมีสวนรวมในขั้นตอนการตัดสินใจนั้น ไมไดหมายความวา จะเปนการตัดสินใจแตเพียง

อยางเดียว ยังตองใชการตัดสินใจควบคูไปกับขั้นตอนของการปฏิบัติการดวย การตัดสินใจที่เกี่ยวของ
กับประชาชนหรือเกี่ยวของกับผลประโยชนและการประเมินผลกิจกรรมในการพัฒนาดวย จะเห็นไดวา
การตัดสินใจนั้นมีความสัมพันธเกี่ยวของโดยตรงกับการปฏิบัติ และก็ยังเกี่ยวของกับผลประโยชนและ
การประเมินผลดวย โดยที่ผลประโยชน เปนผลที่มาจากขั้นตอนของการตัดสินใจแลวทั้งสิ้น นอกจากนี้
ก็ยังมีผลสะทอนกลับ จากการประเมินผลและการปฏิบัติ กลับไปสูการตัดสินใจอีกดวย ดังภาพตอไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.3 แนวคิดสัมพันธการมีสวนรวม ของ Cohen and Uphoff (1980 : 18) 
 จากภาพที่ 2.3 จะเห็นไดวา ทุกขั้นตอนมีความสัมพันธกัน มุงเนนการมีสวนรวมที่ขั้นตอน

การตัดสินใจเปนประการสําคัญ ซึ่งแนวทางในการมีสวนรวมนั้น จะมุงใหประชาชนเปนผูคิดคนปญหา
เปนผูทีม่ีบทบาทในทุกๆ เรื่อง ไมใชวาจะกําหนดใหประชาชนปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทุกอยางตอง
เปนเรื่องของประชาชนที่คิด ซึ่งแนวคิดนี้ มีกรอบพ้ืนฐานและวิเคราะหการมีสวนรวมของประชาชน 

เบญจา แสงมะลิ (2545 : 104-105) ไดกลาวถึง การมีสวนรวมติดตอประสานงานระหวาง
ครูกับผูปกครองวา เปนสิ่งสําคญั ไมแตผลที่จะไดรับในทันทีทันใดเทานั้น แตยังมีประโยชนตอโรงเรียน
และชุมชน การติดตอระหวางครูกับผูปกครองมีหลายวิธี เชน การเยี่ยมเยือนบานอยางไมเปนทางการ 
การเยี่ยมเยือนโรงเรียนของผูปกครอง การติดตอทางโทรศัพท การเยี่ยมเยือนของผูปกครองอยางเปน
ทางการ และการประชุมสังสรรค เปนตน 

การตัดสินใจ 

(1) 

การปฏิบัต ิ

(2) 

การรับผลประโยชน 

(3) 

การประเมินผล 

(4) 

หมายถึง สงผลโดยตรง 

หมายถึง สงผลโดยออม 
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สมลักษณา ไชยเสริฐ (2559 : 142-149) ไดกลาววา การมีสวนรวมของประชาชน มี 3 ดาน
คือดานประชาชน (population) ดานการมีสวนรวม (Participation)และดานภาครัฐ (government) 
โดยการมีสวนรวม มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อใหประชาชนที่เปนบุคคลหรือคณะบุคคล เขามามีสวนรวม
ในขั้นตอนตางๆ ในการดําเนินการพัฒนา ชวยเหลือ สนับสนุนทําประโยชนในกิจกรรมตางๆ เริ่มตั้งแต
รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ รวมรับผลประโยชนและรวมประเมินผล ใหเกิดการยอมรับ และ
กอใหเกิดผลประโยชนสูงสุดรวมกันทุกฝาย 

สุลักษณ ศิวรักษ (2548 : 34-53) กลาววา ตราบใดที่รัฐยังขีดวงจํากัดทางดานการศึกษา 
โดยไมเปดโอกาสใหประชาชน และชุมชน เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ตราบนั้น ก็ตองทุมเท
งบประมาณใหมากขึ้นเปนลําดับ ซึ่งรัฐบาลเองก็ประสบปญหาในการแกไขภาวะเศรษฐกิจและปญหา
การวางงาน ดังนั้นรัฐบาลจึงควรใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซึ่งการมีสวนรวม
ที่เปนไปไดนั้น ขาราชการจะตองลดความเปนขาราชการลง มองเห็นคุณคาของประชาชน และเคารพ
ความเปนมนุษย ใหมีความเทาเทียมกันเสียกอน ไมวาจะเปนประชาชนในชุมชนเมือง ชนบทหรือสลัม 
นั่นก็คือ ประชาชนทุกระดับจะตองเรียนรู เคารพซึ่งกันและกัน วาทุกคนมีความสามารถ มีคุณคา และ
ควรจะมีตัวแทนฝายศาสนาเขามาดวย เพราะในสมัยกอนที่จะมีโรงเรียนของรัฐนั้น วัดเปนศูนยกลาง
ของชุมชน ประชาชนมีการใหทาน รักษาศีลภาวนา ดังนั้นเมื่อวัดมีปญหาหรือตองการที่จะทํากิจกรรม
ใดๆ ก็จะไดรับความสนับสนุนชวยเหลือจากประชาชนเปนอยางมาก อันสืบเนื่องมาจากความศรัทธา 
มีความรูสึกเปนเจาของ การมีสวนรวมของประชาชน นอกจากจะเปนไปในลักษณะของคณะกรรมการ 
เปนผูอุปการะหรือผูรับบริการแลว ยังถือไดวาประชาชนเปนทรัพยากรในทองถิ่นที่สําคัญ จะชวยเหลือ
ใหความรูทางดาน อาชีพของทองถิ่น เปนวิทยากร และถายทอดภูมิปญญาได 

ไพโรจน สุขสัมฤทธิ์ (2551 : 25.) กลาววาการมีสวนรวมของประชาชน เปนการเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในโครงการตั้งแตเริ่มตนจนกระท่ังจบโครงการ โดยเริ่มตนตั้งแตการรวม
ทําการศึกษาคนควาปญหาและความตองการ รวมคิดและหาวิธีแกปญหา หรือรวมสรางสรรคสิ่งใหมๆ 
รวมวางนโยบาย แผนงานโครงการ รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเปนประโยชน
ตอชุมชน รวมปฏิบัติตามนโยบาย หรือแผนงานใหบรรลุผลตามที่กําหนดไวแลว โครงการใดก็ตามหาก
เปดโอกาสใหชาวบานเพียงแคเขาไปเปนสมาชิก มารวมเสียสละเวลา เงิน วัสดุ รวมพิจารณา แตไมได
รวมแสดงความคิดเห็น หรือรวมลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ถกู ริเริ่มกําหนดมาจากทางราชการหรือที่อื่นๆ นั้น 
ไมสมควรที่จะเรียกวาเปนการมีสวนรวมของประชาชนแตอยางใด 

เฉลิม นิลแกว (2542 : 11) กลาววาในการพัฒนาและในกระบวนการจัดการศึกษาที่ผานมา
จะเห็นไดวาสวนใหญมักเปนไปลักษณะหรือรูปแบบที่ประชาชน หรือ ชุมชนมิไดมีสวนรวมดําเนินงาน 
หรือตัดสินใจดําเนินกิจกรรมการพัฒนา หรือจัดการศึกษา แตในทางตรงกันขาม ประชาชน หรือชุมชน 
เปนแตเพียงฝายปฏิบัติตาม ใหความรวมมือสนับสนุนเปนสวนใหญ ทําใหขาดการพัฒนาความสามารถ
ในการฝก การคิดการตัดสินใจ ดําเนินงานดวยตนเองได ไมวาทางดานเศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา 
ซึ่งนักวิชาการ นักการคิดสวนใหญ ชี้นําวาเปนเพราะที่ผานมาประชาชนหรือชุมชน ขาดการมีสวนรวม
อยางมีความหมายอยางแทจริง หรือไมมีสวนรวมในทางที่จะใหเกิดประโยชน และตอบสนองตอสภาพ
ปญหาและความตองการของประชาชนหรือชุมชน 

จิราภรณ ศรีคํา (2548 : 18) กลาวโดยสรุปวาการมีสวนรวมเปนสิ่งสําคัญตอการปฏิบัติงาน
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โดยเฉพาะอยางยิ่งโรงเรียนมีความจําเปนที่จะตองเปดโอกาสใหผูปกครอง และชุมชน เขามามีบทบาท
มีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา เพราะการศึกษาในยุคปจจุบันนี้ จะพัฒนาไดอยางแทจริงตองอาศัย
ความรวมมือจากหลายฝาย ทั้งครอบครัว ชุมชน องคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เขามาชวยกันคิด
ชวยกันทํา ชวยกันพัฒนาอยางจริงจัง 

กรมวิชาการ (2543 : 21-22) ไดมีแนวคิดวา ในขณะที่สังคมเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว 
และการศึกษานับวันแตจะมีความสําคัญกับการดํารงชีวิตของผูคนในสังคม ชุมชน เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 
เพื่อใหการศึกษาของชุมชนมีความเจริญกาวหนาทันตอความเจริญของสิ่งอื่นๆ ชุมชนจะตองเขามามี
สวนรวมรับผิดชอบพัฒนาการศึกษาอยางจรงิจัง ซึ่งสามารถดําเนินการไดดังนี ้

 1. ชุมชนตองถือเปนภาระหนาที่ที่มีความจําเปนที่จะตองรวมกันพัฒนาการศึกษาในชุมชน
ใหเจริญกาวหนา ใชการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาลูกหลานของชุมชนใหมีคุณภาพโดยพยายาม
ผลักดันใหโรงเรียนประถมศึกษาเปนหนวยงานที่เปนศูนยกลางของการพัฒนาชุมชน และทองถิ่น 

 2. ชุมชนตองเขามามีสวนรวมการวิเคราะหเพื่อหาจุดพัฒนาการศึกษาใหลูกหลานรวมกับ
คณะครูในโรงเรียนโดยรวมแสดงความคิดเห็นและแกปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนใหไดรับความสําเร็จ 

 3. ชุมชนตองรวมมือกันคนหาผูมีความรู ความสามารถในทองถิ่น เขามารวมใหการศึกษา
แกปญหาในโรงเรียน เพื่อใหสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของชุมชนทองถิ่น จัดรวม
รณรงค หาทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาโรงเรียน ตลอดทั้งรวมกิจกรรมตางๆ ที่ทางโรงเรียนไดจัดใหมีข้ึน 

 4. รวมตรวจสอบผลการพัฒนาโรงเรียน การจัดการศึกษาของโรงเรียน หากวาพบปญหา
หรือขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนก็เขารวมแกไขปญหาและอุปสรรครวมกัน 

 5. สรางความภาคภูมิใจในผลงาน การพัฒนาการศึกษารวมกัน โดยชุมชนเขารับรูความ
เจริญ กาวหนาของโรงเรียนและรวมกันภาคภูมิใจในผลการพัฒนาโรงเรียน เปนการพัฒนาการศึกษา 
ทีป่ระสบผลสําเร็จ โดยชุมชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาเปนลําดับตลอดมา 

เจิมศักดิ์ ปนทอง (2547 : 272) สรุปวา การมีสวนรวมที่แทจริงของชุมชน มอียู 4 ขั้น คือ 
ขั้นที่ 1 การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุ 
ขั้นที่ 2 การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม 
ขั้นที่ 3 การมีสวนรวมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน 
ขั้นที่ 4 การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน 

จากแนวคิดการมีสวนรวม สรุปไดวา การมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
บทบาทในการมีสวนรวม สงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง ทําใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ เชนการกําหนด
นโยบาย การวางแผน ที่ประชาชนเขามามีสวนรวมทุกขั้นตอนของการดําเนินโครงการ เริ่มตั้งแตการมี
สวนรวมการตัดสินใจ การปฏิบัติการ การรวมในผลประโยชนและรวมในการประเมินผล รวมวางแผน 
ระบุปญหาและความตองการ ขั้นปฏิบัติการประเมินผลและบํารุงรักษา มีสวนรวมบริจาค รวมเสียสละ 
สําหรับ การมีสวนรวมเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยพอ-แม ผูปกครอง มีสวนรวมกับครู อาจารย ในโรงเรียน 
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนทุกคนในชาติ ตองรวมมือกันพัฒนาคุณภาพ
ของคนไทย ดังนั้นพอ-แม ผูปกครองเปนบุคคลสําคัญในครอบครัวที่มีบทบาทสําคัญในการเลี้ยงดูเด็ก 
ครอบครัวเปนจุดเริ่มการเรียนรูของชีวิตลูก พอแมเปนครูคนแรก ที่ตองติดตามสอนลูก ไปทุกชวงวัย 
พอ-แม ผูปกครอง ยังมีบทบาทสําคญั ในการสั่งสอน ฝกฝน อบรมบมนิสัยใหแกเด็ก การใหผูปกครอง 



 

 

29

ประชาชนทุกภาคสวนเขามามีบทบาท มีสวนรวมในการจัดการบริหารการศึกษา ตองมีวิธีในการติดตอ
ประสานงานระหวางครกูับผูปกครอง มกีารจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อการกําหนดนโยบาย การวางแผน 
การจัดทําแผนประสบการณ การจัดประชุมผูปกครองเพื่อหาแนวทางพัฒนาและแกปญหา ในการจัด
กิจกรรมวันสําคญัตางๆ การเชิญผูปกครองมารวมกิจกรรม เปนการประสานสัมพันธที่ดีระหวางครูกับ
ผูปกครอง เพื่อหาแนวทางศึกษาปญหาและความตองการของผูปกครองและชุมชน เชิญผูปกครองเปน
วิทยากร ในเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นมาถายทอด เพื่อจะไดเกิดประโยชนกับเด็ก และเชิญชวนผูปกครอง
รวมกันทํากิจกรรมตางๆ อยางเต็มใจ จะไดเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงใน
ยุคโลกาภิวัฒน 

 
3. ทฤษฏี ทีเ่กี่ยวกับการมีสวนรวม 
นักวิชาการไดอธิบายความหมายเกี่ยวกับทฤษฏีการมีสวนรวมไวหลายประการ แตสามารถ

สรุปไดโดยยอ มี 4 ทฤษฎี ดังนี้ (อคิน รพีพัฒน, 2547 : 7-8) 
 1. ทฤษฎีการเกลี้ยกลอมมวลชน (Mass Persuation) มาสโลว กลาววา การเกลี้ยกลอม 

หมายถึง การใชคําพูดหรือการเขียน เพื่อมุงใหเกิดความนาเชื่อถือและการกระทํา ซึ่งการเกลี้ยกลอมนี้
มีประโยชนในการแกไขปญหาความขัดแยงในการปฏิบัติงาน และถาจะใหเกิดผลดีผูเกลี้ยกลอมจะตอง
มีศิลปะในการสรางความสนใจในเรื่องท่ีจะเกลี้ยกลอม โดยเฉพาะเรื่องความตองการของคน ตามหลัก 
ทฤษฎีของ Maslow ที่เรียกวาลําดับขั้นของความตองการ (hierarchy of needs) คือ ความตองการ
ของคนจะเปนไปตามลําดับ จากนอยไปหามาก มีทั้งหมด 5 ระดับ ดังนี ้

1) ความตองการดานสรีระวิทยา (physiological needs)คือความตองการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย (survival needร) ไดแก ความตองการดานอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค 
และความตองการทางเพศ 

2) ความตองการความมั่นคงปลอดภัยของชีวิต (safety and security needs) ไดแก 
ความตองการที่อยูอาศัยอยางมีความปลอดภัยจากการถูกทํารายรางกาย หรือถูกขโมยทรัพยสิน หรือ
ความมั่นคงในการทํางานและการมีชีวิตอยูอยางมั่นคงในสังคม 

3) ความตองการดานสังคม (social needs) คือความตองการมีความรักความตองการ  
ที่จะใหสังคมยอมรับวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม 

4) ความตองการที่จะมีเกียรติยศชื่อเสียง (self-esteem needs) คือ ความภาคภูมิใจ 
ความตองการดีเดนในเรื่องหนึ่งเรื่องใด ที่จะใหไดรับการยกยองจากบุคคลอื่น ความตองการดานนี้เปน
ความตองการระดับสูงที่เกี่ยวกับความมั่นใจตัวเอง ในเรื่องความสามารถ และความสําคัญของบุคคล 

5) ความตองการความสําเร็จแหงตน (self-actualization needs) เปนความตองการ
ในระดับสูงสุด ที่อยากจะใหเกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอยางตามความนึกคิดของตนเองเพื่อจะพัฒนา
ตนเองใหดีที่สุดเทาที่จะทําได ความตองการนี้เปนความตองการพิเศษของบุคคลที่จะพยายามผลักดัน
ชีวิตของตนเองใหเปนแนวทางท่ีดีที่สุด 

 2. ทฤษฎีการระดมสรางขวัญของคนในชาติ (National Morale) คือ คนมีความตองการ
ทางกายและใจ ถาคนมีขวัญดีพอ ผลของการทํางานจะสูงตามไปดวย แตถาขวัญไมดี ผลงานก็ตางกัน
ไปดวย ทั้งนี้เนื่องจากวา ขวัญเปนสถานการณทางจิตใจ ที่แสดงออกมาในรูปพฤติกรรมตาง ๆ นั่นเอง 
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การจะสรางขวัญใหดี ตองพยายามสรางทัศนคติที่ดีตอผูรวมงาน เชน การไมเอารัดเอาเปรียบ การให
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับงาน การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น เปนตน และเมื่อใดก็ตาม ถาคนทํางานมี
ขวัญดีจะเกิดสํานึกในความรับผิดชอบ อันจะเกิดผลดีแกหนวยงานทั้งในสวนที่เปนขวัญสวนบุคคลและ
ขวัญของกลุม จึงเปนไปไดวาขวัญของคนเรา โดยเฉพาะคนมีขวัญที่ดี ยอมเปนปจจัยหนึ่งที่จะนําไปสู
การมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ไดเชนกัน 

 3. ทฤษฎีการสรางผูนํา (Leadership) การสรางภาวะผูนํา ชวยจูงใจใหประชาชนทํางาน
ดวยความเต็มใจเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงครวมกัน ทั้งนี้เพราะผูนําเปนปจจัยที่สําคัญ 
ของการรวมกลุมคน ทีจู่งใจไปยังเปาประสงค โดยทั่วไป ผูนําอาจจะมีทั้งผูนําที่ดี เรียกวาผูนําปฎิภาณ 
(positive leader) สวนผูนําพลวัต คือเคลื่อนไหวทํางานอยูเสมอ (dynamic leader) แตผูนําไมมีกิจ 
ไมมีผลงานทีส่รางสรรค หรือเรียกวาผูนํานิเสธ (negative leader) ผลของการใชทฤษฎีการสรางผูนํา
จึงทําใหเกิดการระดมความรวมมือการปฏิบัติงานอยางมีขวญักําลังใจ งานจะมีคุณภาพมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคและรวมรับผิดชอบ ดังนั้น การสรางผูนําที่ดี ยอมจะนําไปสูการมีสวนรวมใน กิจกรรมตางๆ 
ดวยดีนั่นเอง 

 4. ทฤษฎีการใชวิธีและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) ใชระบบ
บริหารในการระดมความรวมมือเปนวิธีหนึ่งที่งาย เพราะใชกฎหมายระเบียบ แบบแผน เปนเครื่องมือ
ในการดําเนินการ แตอยางไรก็ตามผลของความรวมมือยังไมมีระบบใดดีที่สุด ในเรื่องของการบริหาร 
เพราะธรรมชาติของคน ถาทํางานตามความสมัครใจอยางตั้งใจ ไมมีใครบังคับก็จะทํางานดวยความรัก 
แตถาไมควบคุมเสียเลย ก็ไมเปนไปตามนโยบาย และความตองการของรัฐ เพราะการใชระบบบริหาร
เปนการใหปฏิบัติตามนโยบายเพื่อใหบรรลุเปาหมายเพิ่มความคาดหวังผลประโยชน 

รีเดอร (Reeder, W.W., 1974 :17–20) ไดระบุวา การมีสวนรวมของประชาชน หมายถึง
การรวมกันในการปะทะสังสรรคทางสังคม รวมทั้งการมีสวนรวมของปจเจกบุคคล และการมีสวนรวม 
กันเปนกลุม นอกจากนี้ รีเดอร ยังไดกลาวถึง ปจจัยหรือสาเหตุทีมีผลตอการกระทําทางสังคมไว ดังนี้  

 1. สถานการณการกระทําของสังคม จะเก่ียวของกับพฤติกรรมทางสังคม ของแตละคนก็มี
เหตุผลแตละอยาง ในการตัดสินใจในการกระทํา  

 2. บุคคลหรือองคการ จะตัดสินใจหรือแสดงการกระทําบนพื้นฐานของกลุมเหตุผล ซึ่งมี
การตัดสินใจเองไดวามันสอดคลอง หรือตรงปญหาและสถานการณนั้นๆ 

 3. เหตุผลบางประการอาจสนับสนุนการตัดสินใจ และเหตุผลบางประการก็อาจจะตอตาน
การตัดสินใจ 

 4. เหตุผลนั้นผูตัดสินใจใหน้ําหนักที่แตกตางกัน ในการเลือกเหตุผลหรือปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจ 

 5. เหตุผลในการตัดสินใจนั้น มิใชมาจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ง 
 6. การตัดสินใจของกลุมเหตุผลที่เกี่ยวของกับสถานการณนั้นๆ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ในทุกโอกาส 
 7. กลุมของปจจัยหรือเหตุผลที่มีอิทธิพลตอการกระทําทางสังคม ยอมมีการเปลี่ยนแปลง 
 8. สําหรับกรณีเฉพาะอยางภายใตการกระทําทางสังคม มีบอยครั้งที่มีทางเลือกสองหรือ

สามทาง เพื่อที่จะตอบสนองตอสถานการณนั้นๆ 
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 9. ผูกระทําหรือผูตัดสินใจอาจเลือกทางใดทางหนึ่ง 
 10. เหตุผลที่จะตัดสินใจสามารถที่จะมองเห็นไดจากทางเลือกที่ถูกตองแลว 
ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2543 : 642) ไดจําแนกทฤษฏีการมีสวนรวม ออกเปน ๒ กลุมใหญ คือ 
 1. ทฤษฏีความเปนผูแทน (Pepresentative) ทฤษฏีนี้เนนความเปนผูแทนของผูนําและ

ถือวาการมีสวนรวมในการเลือกตั้งหรือถอดถอนผูนํา เปนเครื่องหมายเปนหลักประกันการบริหารงาน
ที่ดี อยางไรก็ตามทฤษฏีนี้เนนเฉพาะการวางโครงสรางสถาบัน เพื่อเปนเครื่องมือในการใหผูตามเขามา
มีสวนรวมในการตัดสินใจขององคกรอยางแทจริง ผูมีสวนรวมอยางแทจริงในการตัดสินใจไดแกบรรดา
ผูนําตางๆ ที่เสนอตัวเขามาสมคัรรับเลือกตั้ง สวนผูตามนั้นเปนเพียงไมประดับ 

 2. ทฤษฏีประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม (Participatory democracy)  เปนการมีสวนรวม 
ที่มีวัตถุประสงคไมใชเฉพาะแคการเขาไปพิจารณาการเลือกตั้ง หรือถอดถอนผูนําเทานั้น แตยังรวมไป
ถึงการเขาไปมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการวางนโยบาย ยิ่งกวานั้น ทฤษฏีนี้ยังมองการมีสวนรวมเปน
การใหการศึกษาและพัฒนาการกระทําทางการเมืองและสังคมที่มีความรับผิดชอบนั้นคือการไมยอมให
มีสวนรวม ที่นับวาเปนการคุกคามตอเสรีภาพของผูตาม 

จากทฤษฏีการมสีวนรวมดังกลาว สรุปไดวา การมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหประชาชน
เขามามีบทบาทในการมีสวนรวม ชุมชนมีความสําคัญตอกระบวนการสงเสริมชุมชนใหเขมแข็ง ทําให
เกิดการพัฒนาในดานตางๆ ได เชน ในการกําหนดนโยบาย การวางแผน ที่ประชาชนเขามามีสวนรวม
ทุกขั้นตอนของการดําเนินโครงการ เริ่มตั้งแตขั้นวางแผน ระบุปญหาและความตองการ ขั้นปฏิบัติการ
ประเมินผลและบํารุงรักษา มีสวนรวมในการตัดสินใจ รวมบริจาค รวมเสียสละ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค 
หรือเปาหมายรวมกัน 

 
4. หลักการสรางความมีสวนรวม 
หลักการสรางการมีสวนรวมหมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชน ผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวน

ของสังคม ไดเขามามีสวนรวมกับราชการ (International Association for Public Participation) 
การสรางการมีสวนรวมของประชาชน แบงเปน 5 ระดับ ดังนี ้(จิตจํานง กิติกีรติ, 2532 :13) 

 1. การใหขอมูลขาวสาร ถือเปนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับต่ําที่สุด แตเปนระดับ
ที่สําคัญที่สุด เพราะเปนกาวแรกของการที่ภาคราชการจะเปดโอกาสใหประชาชน เขาสูกระบวนการมี
สวนรวมในเรื่องตาง ๆ การใหขอมูลสามารถใชชองทางตาง ๆ เชน เอกสารสิ่งพิมพ การเผยแพรขอมูล
ขาวสารผานทางสื่อตาง ๆ การจัดนิทรรศการจดหมายขาว การจัดงานแถลงขาว การติดประกาศ และ
การใหขอมูลผานเว็บไซต เปนตน 

 2. การรับฟงความคิดเห็น เปนกระบวนการเปดใหประชาชนมีสวนรวม ใหขอมูลขอเท็จจริง
และความคิดเห็นเพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจของหนวยงานภาครัฐดวยวิธีตางๆ เชน การรับฟง
ความคิดเห็น สํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต เปนตน 

 3. การเกี่ยวของ เปนการเปดโอกาสใหประชาชน เขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน หรือ
รวมเสนอแนะ เปนทางที่นําไปสูการตัดสินใจ เพื่อสรางความมั่นใจใหประชาชนวาขอมูลความคิดเห็น
และความตองการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเปนทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เชน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ เปนตน 
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 4. ความรวมมือ เปนการใหกลุมประชาชนผูแทนภาคสาธารณะมีสวนรวม โดยเปนหุนสวน
กับภาครัฐ ในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่อง เชนคณะ 
กรรมการที่มีฝายประชาชนรวมเปนกรรมการ เปนตน 

 5. การเสริมอํานาจแกประชาชน เปนขั้นตอนที่ใหบทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดย
ใหประชาชนเปนผูตัดสินใจ เชน การลงประชามติในประเด็นสาธารณะตาง ๆ โครงการกองทุนหมูบาน
ที่มอบอํานาจใหประชาชนเปนผูตัดสินใจทั้งหมด ทําโครงการและกิจกรรมตางๆ เกิดจากความตองการ
ของประชาชน เปนตน 

สวอนสเบิรก (Swansburg, 1996 : 391-393) ไดกลาวไววา องคประกอบของการบริหาร
แบบมีสวนรวม ซึ่งเปนปรัชาพื้นฐานของการมีสวนรวม ไวดังนี้ 

1. การไววางใจกัน (trust) การไววางใจกันปรัชญาพื้นฐานของการมีสวนรวม ผูรวมงานหรือ 
ผูใตบังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานไดสมบูรณเรียบรอย หากไดรับการยอมรับไววางใจจากผูบริหาร 
ชวงเวลาในการใหผูรวมงานมีสวนรวมในการบริหารงาน ควรไดรับการควบคุมจากผูบริหาร ภาระงาน
ทั้งหมดหรือการตัดสินใจ ผูบริหารจะใหโอกาสเทาที่เปนไปได ผูบริหารใหอํานาจ และใหความไววางใจ
แกผูรวมงาน แสดงใหเห็นถึงความสามารถและขอบกพรองของผูปฏิบัติงาน แนวคิดพื้นฐานที่ทุกคนมี
คือความไววางใจ (trust) คือ ผูปฏิบัติงานทุกคนยอมรูจักงานของตนดีกวาใคร ๆ ทุกคนสามารถที่จะ
ยอมรับความรับผิดชอบในการบริหารงาน ถาความรับผิดชอบจะทําใหผูปฏิบัติ อยูในแนวทางที่ถูกตอง
เหมาะสม สติปญญา ความเฉลียวฉลาดและความคิดสรางสรรคจะมีอยูในบุคลากรทุกระดับในองคการ 

2. ความยึดมั่นผูกพัน (commitment) บุคคลไมวาจะเปนผูบริหารหรือผูปฏิบัติงานตองการ 
ความผูกพันที่จะปฏิบัติ ผูบริหารควรใหการสนับสนุนชวยเหลือและฝกอบรมแกผูปฏิบัติ ผูปฏิบัติงาน
ตองมีโอกาส ตองมีสวนรวมตัดสินใจกับผูบริหาร ประสบการณในการเขามามีสวนรวมของผูปฏิบัติงาน 
จะทําใหผูปฏิบัติงานมีความขยันหมั่นเพียร อุตสาหะ ผลผลิตในการทํางานมีมากขึ้น ภายใตการบริหาร
แบบมีสวนรวมจะทําใหเกิดความผูกพันที่จะปฏิบัติโดยไมทําใหเกิดโทษ 

3. การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกัน (Goals and objectives) ความตองการหลัก 
หรือเปาหมายของการบริหารแบบมีสวนรวม คือความขัดแยง ซึ่งเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมไดเมื่อมนุษยมี
การทํางานรวมกัน ดังนั้นการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกันระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 
รวมถึง การรวมกันปรับปรุงพัฒนาเปาหมายขององคการ ยอมจะขจัดความขัดแยงที่เกิดขึ้น เพราะวา
ทุกคนมีเปาหมายและวัตถุประสงคเดียวกัน มีการทํางานที่มีทิศทางเดียวกัน มีความรับผิดชอบรวมกัน 
ผลผลิตหรือผลงานก็จะออกมาอยางมีประสิทธิภาพ การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงครวมกันสามารถ
เกิดข้ึนไดบอยและอยางมีเหตุผล สามารถท่ีจะรวมกันตั้งเปาหมายและวัตถุประสงคได โดยรวมประชุม
ปรึกษา (conference) การประชุมปรึกษาเปนการทาทายความสามารถของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน 
สรางความชัดเจนทําใหมีความเห็นสอดคลองกัน สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานรวมกัน 

4. ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน (Autonomy) เปนภาวะที่มีอิสระ ที่มีตอความรับผิดชอบ
ในการทํางาน ความมีอํานาจหนาที่ และความสามารถในการรายงานสําหรับงานของผูปฏิบัติแตละคน
บุคคลตองการความเปนอิสระตอความรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในการตัดสินใจในการทํางานของตน
ซึ่งจะทําใหมีความทุมเทและเต็มใจในการปฏิบัติงานอยางเต็มที่ เต็มความรับผิดชอบท่ีตนไดรบั 
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ดวงแกว กอแกว (2543 : 47) ใหความหมายวา การบริหารแบบมีสวนรวม ประกอบดวย 
 1. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ดวยการที่ผูบังคับบัญชาไดขอความรวมมือจาก 

ผูใตบังคับบัญชา หรือผูใตบังคับบัญชาไดมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย เปาหมายและวัตถุประสงค
ขององคการ มีการเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายของงาน 

 2. การกระจายอํานาจในการบริหาร ไดแก การใชคณะกรรมการและกลุมงานเฉพาะกิจใน
การปฏิบัติงาน การใหอิสระกับพนักงานในการดําเนินงานที่รับผิดชอบ 

 3. การใหอํานาจในการตัดสินใจไดแกการใหพนักงานมีสิทธิตัดสินใจในงานที่ตนรับผิดชอบ
โดยไมตองปรึกษาผูบังคับบัญชา ผูบริหารระดับสูงใหการสนับสนุนผูบริหารทุกคนในการใชการบริหาร
แบบมีสวนรวม 

 4. การไววางใจซึ่งกันและกันในองคการ ไดแก การมอบหมายงานใหตรงตามความรูและ 
ความสามารถ ตลอดถึงมีการมอบหมายใหพนักงานไดปฏิบัติงานใหม ๆ 

สรุปไดวา  หลักการสรางการมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชน ผูที่เกี่ยวของ
ทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมกับภาคราชการ มีหลักการสรางการมีสวนรวมไดหลายประการ 
เชน การมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น การกระจายอํานาจการบริหาร การมอบอํานาจในการตัดสินใจ 
การใหขอมูลขาวสาร การรับฟงความคิดเห็น การรวมใหขอเสนอแนะ การเสริมอํานาจใหแกประชาชน  
หลักการมีสวนรวม ประกอบดวย การมีสวนรวมการแสดงความคิดเห็น การกระจายอํานาจการบริหาร 
การใหอํานาจในการตัดสินใจ การไววางใจซึ่งกันและกันในองคกร ความยึดมั่นผูกพัน การตั้งเปาหมาย
และวัตถุประสงครวมกัน ความเปนอิสระตอความรับผิดชอบในงาน เปนตน 
 
ตอนที่ 3 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1. ความหมายการบริหารสถานศึกษา 
คําวา การบริหารสถานศึกษา มีนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ไดใหความหมายไว

ในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน ดังนี้ 
Hoy and Cecill (1996 : 170) อธิบายวา การบริหารโรงเรียนเปนการบริหารบุคลากรทาง

การศึกษา คร ู นักเรียน ผูปกครอง เพื่อใหความรวมมือรวมแรงรวมใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ให
บุคคลทั้ง 3 กลุมเห็นดวยและดําเนินตามขอตกลงที่วางไวและพึงยึดปฏิบัติโดยเครงครัด 

กานต กุณาศล (2542 : 3) กลาววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานที่สําคัญ และจําเปนสําหรับทุกคน เพื่อปลูกฝงใหผูเรียนเปนพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม มีความรู 
และมีความสามารถ ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข สมควรแกสภาพของตน 

กิติมา ปรีดีดิลก (2542 : 13) กลาวใหความหมายวา การบริหารสถานศึกษา หมายถึงการ
ดําเนินการทุกอยางในสถานศึกษา ตั้งแตการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงาน
อาคารสถานที่ การบริหารงานธุรการและการเงิน การบริหารงานกิจการนักเรียน และนักศึกษา และ
งานดานความสัมพันธกับชุมชน  

อมรชัย ตันติเมธ (2542 : 10) กลาวไววา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การรวมมือกัน
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ทั้งในดานบุคลิกภาพ ความรู ความสามารถ พฤติกรรม และคุณธรรม ตลอดจน
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คานิยมใหตรงกับความตองการของสังคม สามารถเปนสมาชิกที่ดี และมีประสิทธิภาพของสังคมโดยใช 
กระบวนการและทรัพยากรตางๆ ทั้งที่เปนระเบียบและไมเปนระเบียบ  

จากความหมายดังกลาวมา สรุปไดวา การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษา หรือโรงเรียนที่ผูบริหารดําเนินกิจกรรมหรือใชกระบวนการตางๆ โดยอาศัย
ความรวมมือของครู บุคลากรและผูทีเ่กี่ยวของกับการศึกษา ตั้งแตจากการวางแผน การวินิจฉัยสั่งการ 
การอํานวยการ การควบคุมและการจัดการตางๆ เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ มีคุณภาพและ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามเจตนารมณของการศึกษา ใหมีชีวิตอยูรวมกันอยางสันติสุขในสังคม 
 

2. ขอบขายของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การบริหารสถานศึกษา เปนบริบทที่เกี่ยวกับการบริหารและจัดการดานการศึกษาเลาเรียน

ใหแกเด็กและเยาวชน ซึ่งเปนการจัดกจิกรรมที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และไดรับการสนับสนุน 
สงเสริมจากทุกฝายที่เก่ียวของ ขอบขายของการบริหารสถานศึกษานั้น มุงใหผูปฏิบัติตองดําเนินการ
อยางเปนระบบและไดมาตรฐาน แนวคิดหรือขอบขายของการบริหารงานสถานศึกษา มีดังตอไปนี้ 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดขอบขายของการบริหารงานในสถานศึกษาไว 4 กลุม ดังนี้ 
1. ขอบขาย/ภารกิจการบริหารงานวิชาการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 

2556 : 41) เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดอยางอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับ
ความตองการของผูเรียน โดยการยึดผูเรียนเปนสําคัญ โดยประสานความรวมมือกับครอบครัว องคกร 
หนวยงาน และสถาบันอ่ืนๆ ในการจัดการศึกษา ภารกิจดานวิชาการ ประกอบดวย 

1. การพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น 
2. การวางแผนงานดานวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
6. การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12. การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 
13. การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน 
14. การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

สถานประกอบการ และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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2. ขอบขาย/ภารกิจการบริหารงบประมาณ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2556 : 59) มุงเนนความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหาร มุงเนนผลสัมฤทธิ์และการ
บริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ขอบขายของการบริหารงบประมาณ ประกอบดวย 

1. การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณ 
2. การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามที่ไดรับจัดสรรงบประมาณ 
3. การอนุมัติการใชจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
4. การขอโอนและขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ 
6. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ 
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ 
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
9. การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
10. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
11. การวางแผนพัสดุ 
12. การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือสิ่งกอสรางที่ 

ใชเงินงบประมาณ 
13. การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ 
14. การจัดหาพัสดุ 
15. การควบคุมดูแล บํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ 
16. การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 
17. การเบิกเงินจากคลัง 
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน 
19. การนําเงินสงคลัง 
20. การจัดทําบัญชีการเงิน 
21. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
22. การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน  

3. ขอบขาย/ภารกิจดานบริหารงานบุคคล (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2556 : 74-75) การบริหารบุคคลในสถานศึกษาเปนภารกิจสําคัญท่ีมุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานเพื่อสนองภารกิจของสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาควรไดรับการพัฒนา ดานความรู
ความสามารถ ใหมีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติใหมีความกาวหนา ในวิชาชีพ ขอบขาย
ภารกิจการบริหารบุคคล ประกอบดวย 
 1. การวางแผนอัตรากําลัง 

2. การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
4. การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
5. การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
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6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8. การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
9. การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 
10. การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
11. การอุทธรณและการรองทุกข 
12. การออกจากราชการ 
13. การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ 
14. การจัดทําบัญชีรายชื่อและการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ 
15. การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16. การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรต ิ
17. การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
18. การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
19. การสงเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
20. การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการที่เกี่ยวกับการ 

บริหารงานบุคคลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น  
   4. ขอบขาย/ภารกิจดานการบริหารทั่วไป (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2556 : 92-93) เปนงานที่เกี่ยวของกับ การจัดระบบบริหารองคกร ใหการบริหารอื่นๆ บรรลุผลตาม
มาตรฐาน คุณภาพ และเปาหมายที่กําหนดไว โดยเนนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและองคกรที่
เกี่ยวของ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขอบขายภารกิจ การบริหารทั่วไป ประกอบดวย 

1. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
2. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
8. การดําเนินงานธุรการ 
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม 
10. การจัดทําสํามะโนผูเรียน 
11. การรับนักเรียน 
12. การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา 
13. การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
14. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
15. การทัศนศึกษา 
16. งานกิจการนักเรียน 
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17. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 
18. การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร  

หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
19. การประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น 
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
21. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน 
22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

ดังที่กลาวมา สรุปไดวา ขอบขายของการบริหารงานในสถานศึกษามีอยางกวางขวาง เพื่อให
ผูบริหารสถานศึกษาไดศึกษา ทําความเขาใจการใชศาสตรและศิลปในการบริหารงาน สามารถนําเขาสู
กระบวนการของการบริหารถานศึกษา ตามเจตนารมณของกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว 4 กลุมงาน 
คืองานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  
 

3. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (สํานักเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ. 2560 : 14) 

พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 รัฐตองดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแต 
กอนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย รัฐตองดําเนินการใหเด็กเล็ก
ไดรับการดูแลและพัฒนากอนเขารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนารางกาย จิตใจ วินัย อารมณ 
สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย โดยสงเสริมสนับสนุน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชน
เขามีสวนรวมในการดําเนินการดวย รัฐตองดําเนินการใหประชาชน ไดรับการศึกษาตามความตองการ
ในระบบตางๆ รวมทั้งสงเสริม ใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต และจัดใหมีการรวมมือกันระหวางรัฐ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหนาที่ดําเนินการ กํากับ 
สงเสริม และสนับสนุนใหการจัดการศกึษาดังกลาวมีคุณภาพและไดมาตรฐานสากล ทั้งนี้ตามกฎหมาย
วาดวยการศึกษาแหงชาติซึ่งอยางนอย ตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ และ
การดําเนินการ และตรวจสอบการดําเนินการ ใหเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติ การศึกษาทั้งปวง
ตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได ตามความถนัดของตน และ
มีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในการดําเนินการใหเด็กเล็กไดรับการ
ดูแลและพัฒนาตามวรรคสอง หรือใหประชาชนไดรับการศึกษาตามวรรคสาม รัฐตองดําเนินการใหแก
ผูขาดแคลนทุนทรัพยไดรับการสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา ตามความถนัดของตน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ 

มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา 
ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2553: 13) 

มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตอไปนี ้

 (1) ความรูเรื่องเก่ียวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก ครอบครัว 



 

 

38

ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมถึงความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 (2) ความรูและทักษะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งความรูความเขาใจ
และประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 

 (3) ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการ
ประยุกตใชภูมิปญญา 

 (4) ความรู และทักษะดานคณิตศาสตร และดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยาง
ถูกตอง 

 (5) ความรู และทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข 
 มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
ดังตอไปนี ้

 (1) จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

 (2) ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกต
ความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

 (3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน 
ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

 (4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุล
กัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 

 (5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน 
และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการ
สอนและแหลงวิทยาการ ประเภทตาง ๆ 

 (6) จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบดิา
มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2561  

1. มาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีจํานวน 3 มาตรฐาน มีรายละเอียด

ดังนี้ (สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2563 ; 62-65) 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผูเรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน 

1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคํานวณ 
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปราย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแกปญหา 
3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6) มีความรู ทักษะพ้ืนฐาน และเจตคติที่ดีตองานอาชีพ 

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากําหนด 
2) ความภูมิใจในทองถิ่นและความเปนไทย 
3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางและหลากหลาย 
4) สุขภาวะทางรางกาย และลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผูบริหารสถานศึกษา 
2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน 
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพผูเรียนรอบดานตามหลักสูตรสถานศึกษา

และทุกกลุมเปาหมาย 
2.4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรูอยางมีคุณภาพ 
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิดปฏิบัติจริงและสามารถนําไปประยุกตใชในชีวิตได 
3.2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอ้ือตอการเรียนรู 
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก 
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผูเรียน 
3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุง การ

จัดการเรียนรู 
2. มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัย มี 3 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณที่เนนเด็กเปน
สําคัญ แตละมาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี ้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก 
1.1 มีพัฒนาการดานรางกายแข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได 
1.2 มีพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณได 
1.3 มีพัฒนาการดานสังคม ชวยเหลือตนเอง และเปนสมาชิกท่ีดีของสังคม 
1.4 มีพัฒนาการดานสติปญญา สื่อสารได มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรูได 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน สอดคลองกับบริบทของทองถิ่น 
2.2 จัดครูใหเพียงพอกับชั้นเรียน 
2.3 สงเสริมใหครูมีความเชี่ยวชาญดานการจัดประสบการณ 
2.4 จัดสภาพแวดลอมและสื่อเพื่อการเรียนรู อยางปลอดภัย และเพียงพอ 
2.5 บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ 



 

 

40

2.6 มีระบบบริหารคุณภาพ ที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสําคัญ 

3.1 จัดประสบการณที่สงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทุกดานอยางสมดุล เต็มศักยภาพ 
3.2 สรางโอกาสใหเด็กไดรับประสบการณตรง เลนและปฏิบัติอยางมีความสุข 
3.3 จัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และนําผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป 

ปรับปรุงการจัดประสบการณและพัฒนาการเด็ก 
สรุปไดวา การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รัฐตองการใหเด็กทุกคน ไดรับการศึกษาเปน

เวลาสิบสองป อยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย ใหดําเนินการพัฒนาทั้งรางกายจิตใจ วินัย อารมณ 
สังคม และสติปญญาใหสมกับวัย ตองสงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต โดยรวมมือกันระหวางภาครัฐ 
และภาคเอกชน จัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานสากล ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
ตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ยึดหลักการผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ตองสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ ผูเรียนตองมีความรูเกี่ยวกับตนเอง มทีักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ความรูดาน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใชภูมิปญญา มีความรูและทักษะ
ดานคณิตศาสตร ดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง สามารถประกอบอาชีพ และดํารงชีวิต
อยางมีความสุข ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 มาตรฐานไดแก 1) มาตรฐาน
ดานคุณภาพผูเรียน 2) มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการ และ 3) มาตรฐานดานกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 
ตอนที่ 4 การพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
 

1. การพัฒนาคุณภาพผูเรียน  
หลักสูตรแกนกลางการศึษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดเนนที่สําคัญในการพัฒนา

ผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ โดยกําหนด
เปนจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551 : 5) 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาตนเอง มีวินัย และปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง 

2. มีความรูอันเปนสากลและมีความสามารถในการสื่อสาร การคิดการแกปญหา การใช
เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 

3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ

การปกครองตามระบบอกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษสิ่งแวดลอม มีจิต

สาธารณาที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตองอาศัยการดําเนินการพัฒนากระบวนการตางๆ เชื่อมโยงกัน 
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ทั้งกระบวนการดานหลักสูตร การจัดการเรียนรู การวัดและการประเมินผล จากการติดตามและจาก
การประเมินผลหลักสูตรการใชหลักสูตร พบวา มีจุดออนบางประการที่ตองปรับปรุง เพื่อนําไปพัฒนา
ผูเรียน ทั้งในดานความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค การกําหนดจุดเนนการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนครั้งนี้ จึงเปนแนวทางการชี้แจงใหครู ผูบริหาร ตลอดจนผูปกครอง และประชาชน เกิด
ความเขาใจและมีสวนในการพัฒนาผูเรียนรวมกัน จุดเนนที่กําหนดครั้งนี้ มีความสอดคลองที่ตองการ
พัฒนาผูเรียนในแตละชวงวัย เนื่องจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะครอบคลุมตั้งแตระดับปฐมวัย
ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 ผูเรียนมีระดับพัฒนาการที่แตกตางกัน และที่สําคัญที่สุดคือ การขับเคลื่อน
การเรียนรูนั้น ตองใหสอดคลองและตอเนื่องกัน ตั้งแตระดับปฐมวัย ระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา เพื่อจะขับเคลื่อนการสรางความเปนพลเมืองที่มีความสามารถ
เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกได 

ดานคุณลักษณะของผูเรียน ตองมีการกําหนดจุดเนนเพื่อใหนักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะของ
การเปนพลเมืองที่รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลาง 
การจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 และมีคุณลักษณะนิสัยตามพัฒนาการแตละชวงวัย ไดแก ใฝดี 
ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการศึกษาและการทํางาน การนําจุดเนนดังกลาว ไปสูการปฏิบัติ 
ตองมีแนวทางการพัฒนาคุณภาพผูเรียน โดยการจัดการเรียนรูที่สอดคลองกับความถนัด ความสนใจ 
และศักยภาพของผูเรียน โรงเรียนตองมีการจัดโครงสรางเวลาเรียนที่ชัดเจน จัดกิจกรรมนอกหองเรียน
ที่เนนการปฏิบัติไมนอยกวารอยละ 30 ของเวลาเรียน และใชสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย การแสวงหา
ความรวมมือกับชุมชนและแหลงเรียนรูตางๆ รวมถึงภูมิปญญาทองถ่ิน มารวมในการจัดการเรียนรู 

นอกจากนั้น จะตองผลักดันใหผูเรียนมีความพรอม ในการจะรับกับความเปลี่ยนแปลงตางๆ 
โดยเฉพาะการเรียนรูในเรื่องของภาษาตางประเทศ เพราะมีการติดตอสื่อสารกับชาวตางประเทศมาก
ขึ้นแลว แหลงความรูและแหลงขอมูลที่ใหญที่สุดในขณะนี้คือ โลกของอินเทอรเน็ต เพราะสวนใหญ
รอยละ 90 ของแหลงขอมูลดังกลาว เปนภาษาตางประเทศ และเกือบรอยละ 90 เปนภาษาอังกฤษ 
ซึ่งจะเชื่อมโยงกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศดวย ทักษะตรงนี้รัฐบาลใหความสําคัญและตองการ
ใหประชาชนสามารถเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะเดียวกันตองมีการผลักดัน และใหความสําคัญ
เรื่องของการเรียนรูจากกิจกรรม หรือการเรียนรูนอกหองเรียนอยางจริงจัง เพราะถือเปนหัวใจสําคัญ 
ที่จะทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนจุดเนนเรื่องของคุณภาพผูเรียนในชวงแรกของการปฏิรูปการศึกษา และ
การสงเสริมการมีสวนรวมของสังคม 

สรุปไดวา การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุขมีศักยภาพในทุกๆ ดาน  
ตองอาศัยกระบวนการตางๆ ทั้งดานหลักสูตร การจัดการเรียนรู การวัดและการประเมินผล เพื่อนําไป
พัฒนาผูเรียน ทั้งในดานความรู ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยให ผูบริหาร 
ครู ผูปกครอง และประชาชน มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนรวมกัน ใหครอบคลุมตั้งแตระดับปฐมวัย
ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อขับเคลื่อนสรางความเปนพลเมือง ที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 
โรงเรียนตองมีการจัดโครงสรางเวลาเรียนที่ชัดเจน กิจกรรมนอกหองเรียนที่เนนการปฏิบัติไมนอยกวา
รอยละ 30 ของเวลาเรียน และใชสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย การแสวงหาความรวมมือกับชุมชนและ
แหลงเรียนรูตางๆ รวมถึงภูมิปญญาทองถิ่น มารวมในการจัดการเรียนรู 
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2. คุณภาพผูเรียนดานความซื่อสัตยสุจริต 
ความหมายของความซื่อสัตยสุจริต 
ราชบัณฑิตยสถาน (2556 : 382, 1202) ไดใหความหมายของคําวา ความซื่อสัตย หมายถึง 

ประพฤติตรงและจริงใจ ไมคิดคด ทรยศ ไมคดโกง และไมหลอกลวง สวนคําวา ความสุจริต หมายถึง 
ความประพฤติชอบ 

จิราพร ไพรณรินทร (2556 : เว็บไซต) กลาววา ซื่อสัตยสุจริต หมายถึง ความประพฤติตรง
ตอเวลา ตอหนาที่และตอวิชาชีพ มีความจริงใจไมมีความลําเอียง ไมทุจริตคดโกง ทั้งทางตรงและ
ทางออม รูหนาที่การงานของตนเอง ปฏิบัติเต็มกําลังความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ   

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2562 : 7) ใหความหมาย ความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง 
มีความประพฤติดี มีความประพฤติชอบ ประพฤติตรงและการแสดงพฤติกรรมที่เปนจริงทั้งกาย วาจา
และใจ ทั้งตอตนเองและตอผูอื่นอยางถูกตองและดีงาม มีความจริงใจ ไมคิดคด ทรยศ ไมคดโกง และ
ไมหลอกลวง แบงไดเปน 5 ประการ ดังนี้  

  1. การไมบิดเบือนขอมูลจากความเปนจริง หมายถึงการไมพูดหรือแสดงพฤติกรรมออกมา
ใหผิดแผกไปจากสิ่งที่เกิดข้ึนตามสภาพความเปนจริง ที่จะทําใหเกิดความเสื่อมเสียและเสียหายทั้งตอ 
ตนเองและผูอ่ืน ประกอบดวย การไมกระทําอันใดใหผิดแผกไปจากเดิมหรือจากขอเท็จจริง การไมพูด
ในสิ่งที่ผิดแผกไปจากเดิม หรือผิดแผกไปจากขอเท็จจริง รวมทั้งการไมคิดในสิ่งผิดแผกไปจากเดิมหรือ
จากขอเท็จจริง 

  2. การละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด หมายถึง ความรูสึกอายที่จะทําบาปทําความ
ชั่วหรือทําสิ่งไมถูกไมควร และความกลัวบาปเกรงกลัวตอความชั่วและผลของกรรมชั่วเชนความละอาย
และเกรงกลัวที่จะคิด จะพูด หรือจะกระทําความชั่ว ประกอบดวย การรูสึกละอายและ เกรงกลัวที่จะ
คิดในสิ่งที่ไมถูกไมควร รูสึกละอายและเกรงกลัวที่จะพูดในสิ่งที่ไมถูกไมควร และรูสึกละอายและเกรง
กลัว ทีจ่ะทําในสิ่งที่ไมถูกไมควร 

  3. การปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาในทางที่ถูกตอง หมายถึง การใหขอตกลงหรือคําสัญญาโดย
คํานึงถึงความถูกตองเหมาะสมตามหลักศีลธรรมและหลักกฎหมาย และแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติตน
หรือดําเนินกิจกรรมตางๆ สอดคลองกับขอตกลงหรือคําสัญญาที่ใหไวกับตนเอง กลไกในการเสริมสราง
วินัยนักเรียน ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดานความซื่อสัตยสุจริต บุคคล หนวยงานและ
สังคม ประกอบดวยการใหขอตกลงหรือคําสัญญาโดยคํานึงถึงความถูกตองและการปฏิบัติที่สอดคลอง
กับขอตกลงหรือคําสัญญา 

  4. การไมเบียดเบียนใหเกิดความเดือดรอน หมายถึง การไมคิด พูด และไมกระทําการใดๆ 
ที่สรางความเดือดรอนใหกับตนเองและผูอื่น ประกอบดวย การไมกระทําสิ่งที่กอใหเกิดความเดือดรอน 
ไมพูดสิ่งใดท่ีกอใหเกิดความเดือดรอน และไมคิดสิ่งใดท่ีกอใหเกิดความเดือดรอน 

  5. การไมประพฤติหาประโยชนในทางที่เสื่อมเสีย หมายถึง ไมประพฤติปฏิบัติ ไมพูด และ 
คิดในทางที่ไมถูกไมควรเพื่อใหไดตามความตองการของตนเอง อาจเปนทรัพยสิน สิทธิบางอยางหรือ
ไดรับบริการ ใหไดรับความสะดวกสบายอยางเปนพิเศษกวาคนอื่น ประกอบดวย การไมประพฤติหา
ประโยชนในทางที่ไมถูกตอง ไมพูดเพื่อหาประโยชนในทางท่ีไมถูกตอง และไมคิดหาประโยชนในทางที่
ไมถูกตอง 
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สรุปไดวา ความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง ความประพฤติดี ความประพฤติชอบ ประพฤติตรง
และการแสดงพฤติกรรมที่เปนจริงทั้งกาย วาจาและใจ ทั้งตอตนเองและตอผูอื่นอยางถูกตองและดีงาม 
ประกอบดวย การไมบิดเบือนขอมูลจากความเปนจริง การไมกระทํา พูดในสิ่งที่ผิดแผกไปจากเดิมหรือ
จากขอเท็จจริง การละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด การปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาในทางที่ถูกตอง 
การไมเบียดเบียนใหเกิดความเดือดรอน และการไมประพฤติหาประโยชนในทางที่เสื่อมเสีย 

  
ความสําคัญของความซื่อสัตยสุจริต 
คนที่มีความซื่อสัตยสุจริตจะเปนผูที่ยึดมั่นในหลักความจริงและความถูกตองในการดําเนิน

ชีวิต ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองและผูอื่น ทั้งกาย วาจา ใจ มีความละอายและเกรงกลัว
ตอการทําผิด คนมีศีลธรรมหรือมีมนุษยธรรม เรียกวาอารยชนเปนผูมีความประพฤติดี ประพฤติชอบ
และมีความซื่อสัตยสุจริต 3 ประการ ดังนี้ (คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 2559 : 1-10) 

1. กายสุจริต เปนความสุจริตทางกาย ทําสิ่งที่ดีงามถูกตอง ประพฤติชอบดวยกาย ละเวน
การบีบคั้น เบียดเบียน มีเมตตากรุณา ชวยเหลือเกื้อกูลสงเคราะหกัน ไมแยงชิงลักขโมย หรือเอารัด
เอาเปรียบ เคารพสิทธิในทรัพยสินของกันและกัน ไมประพฤติผิดลวงละเมิดในของรักของหวงของผูอื่น 
ไมขมเหงจิตใจ หรือทําลายลบหลูเกียรติและวงศตระกูลของกันและกัน 

2. วจีสุจริต เปนความสุจริตทางวาจา ทําสิ่งที่ดีงามถูกตอง ประพฤติชอบดวยวาจา ละเวน
การพูดเท็จ โกหกหลอกลวง กลาวแตคําสัตย ไมจงใจพูดใหผิดจากความจริงเพราะเห็นแกผลประโยชน
ใดๆ ไมพูดสอเสียด ยุยง สรางความแตกแยก พูดแตคําสงเสริมสามัคคี ละเวนจากการพูดคําหยาบคาย 
สกปรกเสียหาย พดูแตคําสุภาพนุมนวลนาฟง รวมถึงละเวนจากการพูดเหลวไหลเพอเจอ พูดแตคําจริง 
มีเหตุมีผล มีสารประโยชน และถูกกาลเทศะ 

3. มโนสุจริต เปนความสุจริตทางใจ คิดสิ่งที่ดีงามถูกตอง ประพฤติชอบดวยใจ ไมละโมบ 
ไมเพงเล็งคิดหาทางจะเอาแตได คิดจะใหคิดเสียสละ ทําใจใหเผื่อแผกวางขวางไมคิดรายมุงเบียดเบียน
หรือเพงมองในแงท่ีจะทําลาย แตตั้งความปรารถนาดีแผไมตรีมุงใหเกิดประโยชนสุขแกกัน มีความเห็น
ถูกตองเปนสัมมาทิฐิ เขาใจในหลักกรรมวา ทําดีมีผลดี ทําชั่วมีผลชั่ว รูเทาทันความจริงวาเปนธรรมดา
ของโลกและชีวิต มองเห็นความเปนไปตามเหตุปจจัย 

ที่กลาวมาสรุปไดวา ความซื่อสัตยสุจริตเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต ที่เปนประโยชนตอ
ตนเองและสังคม ทําใหมนุษยอยูรวมกันในสังคมไดอยางสงบสุข เพราะมนุษยเราเปนสิ่งแวดลอมของ
กันและกันตัวเราก็เปนสิ่งแวดลอมของผูอื่น เราจึงควรมีจิตใจเกื้อกูลตอผูอื่น มีเมตตาไมตรีตอกัน ใน
ฐานะที่เราเปนสิ่งแวดลอมของเพื่อนมนุษย เราตองมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมทางสังคม นับตั้งแต
การอยูรวมกันในครอบครัว เราควรเปนผูที่มีวินัยในการดํารงชีวิต ไมเบียดเบียนผูอื่น มีความซื่อสัตย 
สุจริต มีความสามัคคี รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รูบทบาทของตนเอง ใหความชวยเหลือเกื้อกูลกัน 
สามารถแกปญหาและขจัดความขัดแยงได 
 

องคประกอบของความซื่อสัตยสุจริต 
กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 147) ไดอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลที่มีความซื่อสัตย

สุจริตโดยจําแนกความซื่อสัตยสุจริตออกเปน 4 ดาน ไดแก 
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1. ความซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง มีลักษณะพฤติกรรมคือ การมีความรูสึกผิดชอบชั่วดีการมี
ความละอายเกรงกลัวตอความผิด การไมพูดปดสับปลับหลอกลวง การไมคิดโลภในทรัพยสิน ของผูอื่น
การยอมรับผิดจากการกระทําของตนเอง เปนตน 

2. ความซื่อสัตยสุจริตตอบุคคลอื่น มีคุณลักษณะพฤติกรรม เชน การมีความจริงใจตอผูอื่น 
ไมกลาวคําเท็จตอผูอื่น การรักษาคํามั่นสัญญาที่ใหไวตอผูอื่น การไมเอาเปรียบผูอื่น  ไมถือเอาสิ่งของ 
ของผูอื่นมาเปนของตนเองโดยไมไดรับอนุญาต การไมทุจริต มีความประพฤติดีทั้งตอหนาและลับหลัง
ผูอื่น เปนตน 

3. ความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่ มีลักษณะทางพฤติกรรม เชน มีความรับผิดชอบตอหนาที ่ 
ที่ตนทํา หรือไดรับมอบหมายและทําไดดีที่สุด มีความตรงตอเวลา การไมใชอํานาจหนาที่ไปในทางที่
หาผลประโยชนสวนตน เสียสละเพื่อสวนรวม การรักษาและปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือระเบียบ
ขอบังคับ เปนตน 

4. ความซื่อสัตยสุจริตตอชุมชนและสังคม มีลักษณะพฤติกรรม เชน ชวยเหลือสังคมดูแล
สมบัติสวนรวม เสียสละเพ่ือสวนรวม การรักษาความสามัคคีในหมูคณะ เปนตน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2553 : 14) กําหนดตัวชี้วัดของความซื่อสัตยสุจริตแบงเปน 2 ตัวชี้วัด 
ดังนี้ 

1. การประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งกาย วาจา ใจ ซึ่งมีพฤติกรรมบงชี้ไดแก 
การใหขอมูลที่ถูกตองและเปนความจริง ปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงความถูกตอง ละอายและเกรงกลัวตอ
การกระทําผิด และการปฏิบัติตามคําม่ันสัญญา 

2. การประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผูอื่น ทั้งกาย วาจา ใจ ซึ่งมีพฤติกรรมบงชี้ ไดแก 
ไมถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวยความซื่อตรง และไมหา
ผลประโยชนในทางที่ไมถูกตอง 

นิมิตร จันทรังสี (2555 : เว็บไซต) ไดอธิบายคุณลักษณะของคนที่มีความซื่อสัตยสุจริต วา 
ตองมีความจริง 5 ประการ คือ 

1. จริงตอการงาน หมายถึง ทําอะไรทําจริง มุงใหงานสําเร็จ เกิดประโยชนสวนตนหรือ
สวนรวมไดจริงๆ 

2. จริงตอหนาที่ หมายถึง ทําจริงในงานที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งเรียกวา ทําหนาที่ ทํางาน
เพื่องาน ทํางานใหดีที่สุด ไมเลินเลอ ไมหละหลวม ไมหลีกเลี่ยงบิดพลิ้ว คือ หลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตาม
หนาที่ ตองเอาใจใสหนาที่ใหงานสําเร็จเกิดผลด ี 

3. จริงตอวาจา หมายถึง การพูดความจริงไมพูดกลับกลอก รักษาวาจาสัตยอยางเครงครัด 
พูดจริงทําจริงตามท่ีพูด 

4. จริงตอบุคคล หมายถึง มีความจริงใจตอคนที่เกี่ยวของตอมิตร ผูรวมงาน มีความจริงใจ 
ตอเจานายของตน เรียกวา มีความจงรักภักดี จริงใจตอผูมีพระคุณ เรียกวา มีความกตัญูกตเวท ี

5. จริงตอความดี หมายถึง มุงประพฤติแตความดีจนติดเปนนิสัย เปนบุคคล ผูมีคุณธรรม 
คือ หิริ ความละอายตอบาป ละอายใจตอการทําชั่ว โอตตัปปะ ความกลัวบาป เกรงกลัวตอความชั่ว 

จิราพร ไพรณรินทร (2556 : เว็บไซต) ไดอธิบายวาผูที่จะมีความซื่อสัตยสุจริตได จะตองม ี
คุณธรรมประจํากาย วาจา ใจ ประกอบดวยคุณลักษณะ ดังนี้ 
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1. ผูที่มีสัจจะ คือผูที่มีความจริงใจ ซื่อสัตยตอตนเองและผูอื่น เชนจะคิดจะพูด จะทําสิ่งใด
ก็ตองทําสิ่งนั้นใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี สิ่งนั้นตองเปนความจริง มีประโยชนกับตนเองผูอื่นและสวนรวม 
จะประกอบกิจการใดๆ ก็มีความจริงจังจริงใจ ตอเนื่อง มีความซื่อตรงตอเวลา ตอหนาที่มีความซื่อสัตย
สุจริตไมทุจริตคดโกงท้ังทางตรงและทางออม มีความประพฤติดทีั้งกาย วาจา ใจ ไมทําความเดือดรอน
ใหกับตนเอง ผูอื่น องคกร สังคม และประเทศชาติบานเมือง 

2. มีความเปนธรรม เปนผูที่รูเหตุรูผล รูผิดรูถูก รูดีรูชั่ว เขาใจในธรรมชาติของมนุษยยอม
ทําถูกบาง ผิดบาง เพราะมีสติปญญาแตกตางกัน ผูที่มีใจเปนกลาง ตองสงเสริมสนับสนุน ผูที่ทําดีแลว
ใหเจริญรุงเรืองตอไป และใหโอกาสผูที่ทําผิดทําชั่ว โดยชวยอบรมสั่งสอน ใหปรับปรุงแกไขตนเอง ให
ละชั่วประพฤติดี ใครผิดก็วาไปตามผิด ใครถูกก็วาไปตามถูก คือ คุณสมบัติของผูที่มีคุณธรรมประจําใจ 
คือ “ความเปนธรรม” 

3. ไมมีอคติ หมายถึง การไมประพฤติตน ลําเอียงดวยอคติ 4 ประการไดแก ไมลําเอียง
เพราะรัก ไมลําเอียงเพราะเกลียด ไมลําเอียงเพราะกลัว และไมลําเอียงเพราะโงเขลา 

สรุปไดวา องคประกอบของความซื่อสัตยสุจริต ประกอบดวยลักษณะพฤติกรรมที่แสดงถึง
ความซื่อสัตยสุจริตตอตนเอง ตอบุคคลอื่น ความซื่อสัตยสุจริตตอหนาที่ ความซื่อสัตยสุจริตตอชุมชน
และสังคม คุณลักษณะของคนที่มีความซื่อสัตยสุจริต ตองมีความจริง 5 ประการ คือ จริงตอการงาน 
จริงตอหนาที่ จริงตอวาจา จริงตอบุคคล และจริงตอความดี นอกจากนี้ ผูที่จะมีความซื่อสัตยสุจริตได 
จะตองมีคุณธรรมประจํากาย วาจา ใจ ประกอบดวย มีสัจจะ คือผูที่มีความจริงใจ ซื่อสัตยตอตนเอง
และผูอื่น มีความเปนธรรม เปนผูที่รูเหตุ รูผล รูผิด รูถูก รูชั่ว รูดี และไมมีอคติ ไดแก ไมลําเอียงเพราะ
รัก ไมลําเอียงเพราะเกลียด ไมลําเอียงเพราะกลัว และไมลําเอียงเพราะโงเขลา 
 

3. คุณภาพผูเรียนดานความมวีินัย 
ความหมายของความมวีินัย 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2556, : 1077)  กําหนดไววา วินัย หมายถึง ระเบียบ

แบบแผนและขอบังคับ ขอปฏิบัติ 
กรมวิชาการ (2545, : 21) ใหความหมายไววา วินัย หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ ขอตกลงที่

กําหนดขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางใหบุคคลประพฤติปฏิบัติในการดํารงชีวิตรวมกัน เพื่อใหอยูอยางราบรื่น 
มีความสุขความสําเร็จ โดยอาศัยการฝกใหรูจักปฏิบัติตน รูจักควบคุมตนเอง 

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2540,  : 20) ใหความหมายวา วินัย หมายถึง
คุณลักษณะทางจิต และพฤติกรรมที่ชวยใหสามารถควบคุมตนเองและปฏิบัติ ตามระบบระเบียบ เพื่อ
ประโยชนสุขของสวนรวม สรุปไดวา วินัย หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ ขอตกลง ที่กําหนดขึ้น เพื่อใช
เปนแนวทางให บุคคลประพฤติปฏิบัติในการดํารงชีวิตรวมกันในสังคมใหเรียบรอยดีงาม 

แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินผล คุณลักษณะอันพึงประสงค ตามหลักสูตรแกน 
กลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2553, : 19-21) ได
กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียนไว 8 ประการ คือ รักชาติ ศาสน กษัตริย ซื่อสัตยสุจริต 
มีวินัย ใฝเรียนรู อยูอยางพอเพียง มุงมั่นในการทํางาน รักความเปนไทย มีจิตสาธารณะ โดยไดนิยาม
คําวา มีวินัย และผูมีวินัย ไวดังนี้ 
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1 มีวินัย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงออกถึงการยึดมั่นในขอตกลง กฎเกณฑ และระเบียบ
ขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ประกอบดวย 1) การมีวินัยในตนเอง คือ ประพฤติปฏิบัติ
ตนตามระเบียบแบบแผนอยางสม่ําเสมอ และ 2) การมีวินัยในสังคม คือ การอยูรวมกันในสังคมดวย
ความรับผิดชอบ เปนระเบียบเรียบรอย ไมกระทบกระทั่งกัน ทําใหทุกคนอยูรวมกันอยางมีความสุข 

2. ผูมีวินัย หมายถึง ผูที่ปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ และตามขอบังคับของ
ครอบครัว โรงเรียน และสังคมเปนปกติวิสัย ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น พฤติกรรมที่บงชี้การมีวินัยของ
นักเรียน ไดแก 

1) ปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑระเบียบ ขอบังคับของครอบครัว โรงเรียนและสังคม 
ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น 

2) ตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ในชีวิตประจําวันและรับผิดชอบการทํางาน 
สรุปไดวา การมีวินัย หมายถึง คุณลักษณะพฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกถึงการยึดมั่น

ในขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียน ครอบครัว และสังคมจนเปนปกติวิสัย ไมละเมิด
สิทธิของผูอื่น มีวินัยที่เก่ียวของกับความรับผิดชอบและการตรงตอเวลา 

 
ความมวีินัยดานความรับผิดชอบและความตรงตอเวลา 
วินัยดานความรับผิดชอบ หมายถึง ลักษณะของนักเรียนที่แสดงออกถึงความเอาใจใส จดจอ 

ตั้งใจ มุงมั่นตอการศึกษาเลาเรียน และการเปนอยูของตนเองตลอดจนตอสังคมอยางเต็มความสามารถ 
เพื่อใหบรรลุเปาหมายทีส่ําเร็จตามความมุงหมาย ในเวลาที่กําหนด ตลอดจนยอมรับผลของการกระทํา
ทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดข้ึน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น ทีเ่ปนความผูกพันในการที่จะปฏิบัติ
หนาที่ใหสําเร็จลุลวงไปได แบงเปน 3 ลักษณะคือ ความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และตอสังคม 

1. การรับผิดชอบตอตนเอง ไดแก 1) แตงกายถูกตองตามระเบียบ 2) รับผิดชอบตอหนาที ่
ที่ไดรับมอบหมาย 3) ขยันรับผิดชอบตอการเรียน 4) รักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง 5) ความอดทน 
เพียรพยายาม 

2. รับผิดชอบตอครอบครัว ไดแก 1) ชวยทํางานบาน 2) เคารพเชื่อฟงผูปกครอง 3) ไมนํา
ความเดือดรอนมาสูครอบครัว 

3. รับผิดชอบตอสังคม ไดแก 1) ชวยดูแลรักษาสาธารณสมบัติ 2) เขารวมกิจกรรมของ
โรงเรียน 3) เขารวมกิจกรรมของชุมชน 

วินัยดานการตรงตอเวลา หมายถึง ความตรงตอเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ ทุกๆ เรื่อง ทั้ง
เรื่องกิจวัตรประจําวัน แบงเปน 2 ลักษณะ คือ ความตรงตอเวลาในการทําภารกิจของตัวนักเรียนเอง 
และความตรงตอเวลาในการทําภารกิจที่เก่ียวของกับผูอ่ืน 

1. การตรงตอเวลาในการทํากิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนเอง ไดแก 1) มาโรงเรียน
ทันการเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง 2) เขาเรียนทันเวลา 3) เขารวมกิจกรรมตามเวลา 4) สงการบาน/
งานภายในเวลาที่กําหนด 5) เขาหองสอบตรงเวลา 

2. การตรงตอเวลาในการทําภารกิจที่เกี่ยวของกับผูอื่น ไดแก 1) ไมผิดเวลานัด 2) เมื่อยืม
ของแลวสงคืนตามเวลา 

จากที่กลาวมา สรุปไดวา การมีวินัย ตองประกอบดวย ความรับผิดชอบและการตรงตอเวลา 
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เปนลักษณะของนักเรียนที่แสดงออกถึงความเอาใจใส จดจอ ตั้งใจ มุงมั่นตอการเรียน ตอการเปนอยู
ของตนเอง และตอสังคม อยางเต็มความสามารถ ยอมรับผลการกระทําของตน และปรับปรุงทํางาน
ใหดีขึ้น ไดแก มีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอครอบครัวและตอสังคม เปนผูที่ตรงตอเวลาในการทํา
กิจกรรมตางๆ ทั้งกิจวัตรประจําวันของตนเอง และการตรงตอเวลาในการทําภารกิจที่เก่ียวกับผูอื่น 

 
ปจจัยที่สงผลตอการเสริมสรางความมวีินัยและความซื่อสัตยสุจริต 
ความซื่อสัตยสุจริตและความมีวินัย เปนอีกดานหนึ่งที่ตองอาศัยจิตสํานึกที่ดีภายในตนเอง

ในการกํากับใหแสดงพฤติกรรมของความซื่อสัตยสุจริต จากเอกสารและแนวคิดตางๆสามารถนําเสนอ
ปจจัยที่สงผลตอวินัยภายในตัวนักเรียน ในดานตางๆ ดังนี้ (สิริกร สินสม 2558 : 31-33) 

1. ปจจัยดานสถานภาพครอบครัว 
สถานภาพครอบครัวที่แตกแยกทําใหเด็กขาดความมั่นใจในตัวเอง แสดงพฤติกรรมอวดเกง

ตอครู ตอเพื่อนนักเรียนเพื่อดึงดูดความสนใจของผูอื่น สัมพันธภาพในครอบครัวเปนหนึ่งปจจัยที่ทําให
เด็กประพฤติผิดวินัย เชน ผูปกครองไมมีเวลาหรือไมสนใจในเรื่องความเปนอยู สภาพจิตใจการศึกษา
เลาเรียน นอกจากนี้ วิธีการอบรมสั่งสอนของครอบครัวก็เปนสาเหตุใหเด็กเกิดอารมณกระวนกระวาย 
ตื่นเตนอยูเสมอ ขาดความเชื่อมั่นในตนเองหรือการปลอยใหเด็กทําสิ่งตางๆ ตามใจ จะทําใหเด็กขาด
เหตุผลที่ดีทางจิตใจ ไมแนใจวาตนเองทําถูกหรือผิด 

2. การอบรมเลี้ยงดู 
การอบรมเลี้ยงดู หมายถึง การตอบสนองความตองการของเด็กทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ 

การมีปฏิสัมพันธกับเด็ก การถายทอดวัฒนธรรม ทัศนคติความเชื่อ คานิยม ความรู และความหวังของ
สังคมตลอดจนการสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการที่ดี อยางรอบดาน คือกาย วาจา ใจ สังคม และปญญา 
เพื่อสรางภูมิคุมกันในตัวเองใหแข็งแกรง และสามารถใชชีวิตไดอยางชาญฉลาด การอบรมเลี้ยงดูเปน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหเด็กมีการเจริญเติบโต และมีพัฒนาการทุกดานอยางเปนองครวม การอบรมเลี้ยงดู
ครอบคลุมถึงการแนะนําสั่งสอน การฝกฝน ที่มุงใหเด็กประพฤติดี มีระเบียบวินัย รูจักควบคุมตนเองมี
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต และการดูแลเพื่อตอบสนองความตองการของเด็กท้ังกายและใจ โดยมุง
ใหเด็กมีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไมมีโรค ไมพิการ อารมณแจมใส สติปญญาดี มีความเฉลียวฉลาด
และมคีวามสัมพันธที่ดีกับผูอื่น การที่เด็กจะเจริญเติบโตและมีพัฒนาการอยางองครวมไดนั้น ขึ้นอยูกับ
ปจจัยหลักสําคัญ 2 ประการ คือ พันธุกรรมและสิ่งแวดลอม การอบรมเลี้ยงดูเปนสิ่งแวดลอมที่สําคัญ
ของเด็ก รูปแบบของการอบรมเลี้ยงดูที่สงผลตอวินัยของเด็กนั้นมีรูปแบบที่แตกตางกัน 3 รูปแบบดังนี้ 

   1) การอบรมเลี้ยงดูแบบใชอํานาจมีเหตุผล คือการอบรมเลี้ยงดูที่บิดามารดาใหความรัก 
ใหความอบอุนมาก มีการควบคุมความประพฤตทิี่เขมงวด แตมีการบีบบังคับทางดานจิตใจในระดับต่ํา 
บิดามารดายินดีรับฟงความเห็นลูกเพื่อที่จะใหคําแนะนํา เสนอแนะแนวทางที่ดีใหแกลูก ใหคําแนะนํา
ลูกอยางสม่ําเสมอ บิดามารดาตั้งกฎกติกาและบังคับลูกใหทําตาม โดยลูกไดมีสวนรวมกับการกําหนด
กติกา ในลักษณะการวางเงื่อนไขแบบ “ใหและรับ” อยางไรก็ตาม บิดามารดายอมรับฟงความคิดเห็น
ของลูก ยอมรับฟงเหตุผลตางๆ ที่ลูกอธิบายถึงการตัดสินใจและเปดโอกาสใหลูกบอกจุดมุงหมายดวย 

   2) การอบรมเลี้ยงดูแบบใชอํานาจควบคุม คือการอบรมเลี้ยงดู ที่บิดามารดาใหความรัก
และความอบอุนไมมาก มีการควบคุมความประพฤติอยางเขมงวด และควบคุมทางดานจิตใจในระดับ 



 

 

48

สูงดวย บิดามารดาในกลุมนี้ มีการควบคุมและประเมินผลพฤติกรรมและทัศนคติของลูกเพื่อใหตรงกับ
มาตรฐานดานการปฏิบัติที่ถูกจูงใจในทางทฤษฎี และกําหนดโดยผูที่มีอํานาจสูงกวา บิดามารดาแบบนี้
จะไมใชคําวา “ใหและรับ” ในครอบครัว ลูกจะถูกคาดหวังใหยอมรับคําพูดของบิดามารดาวาเปนสิ่งที่
ถูกตองเสมอ การเชื่อฟงคานิยมหรือคําพูดของบิดามารดา จึงเปรียบเหมือนการทําความดีของลูก บิดา
มารดาแบบนี้ คาดหวังใหลูกตองทําดีท่ีสุด และผิดไมไดเลย ลูกถูกมองวายังมีสถานภาพที่เปนเด็ก โดย
มีความเขมงวดกับลูกในเรื่องอิสรภาพและกําหนดความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบาน ลูกตองรับผิดชอบ
เพื่อสอนลูกใหเอาใจใสในงาน บิดามารดามักฝกหัดลูกใหทําตามในสิ่งที่สังคมตองการ ยึดมั่นในตนเอง
อยางแข็งขันและเขมงวดตอลูก 

   3) การอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยตามใจ คือการอบรมเลี้ยงดู ที่บิดามารดาใหความรักและ
ความอบอุนมาก มีการควบคุมความประพฤติไมเขมงวด และมีการควบคุมทางดานจิตใจในระดับต่ํา 
บิดามารดาในกลุมนี้เชื่อวาการควบคุมลูกเปนการละเมิดสิทธิ์ของเด็กและจํากัดขีดพัฒนาการของลูก 
จึงตามใจลูก พยายามปฏิบัติตนในแนวทางตางๆ ที่ไมบีบบังคับลูก เชน การไมลงโทษ ยอมรับลูกและ 
เห็นดวยกับความสนใจ ความตองการและการกระทําของลูก บิดามารดาไมเขมงวดกวดขันลูก ปลอย
ใหลูกทําตามใจชอบ เด็กที่ไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผลหรือการอบรมเลี้ยงดูที่อบอุนตั้งแตเล็ก 
จะเติบโตขึ้นเปนเด็กที่ปรับตัวทางสังคมสูง มีความสําเร็จดานการเรียน มีเปาหมายชีวิตที่มุงสูอนาคต 
มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนสามารถจัดการกับความเครียดและปญหาตางๆ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดีในรุนตอๆมา สําหรับการอบรมเลี้ยงดู
ที่ขาดความอบอุน ไดแก เขมงวดเกินไป ปลอยปละละเลย มีปฏิสัมพันธนอย ใชวาจาที่รุนแรง ลงโทษ 
ทางกายดวยความรุนแรง เมื่อเติบโตขึ้นก็เปนเด็กที่มีพฤติกรรมกาวราวตอตานสังคม ขาดความนับถือ
ตนเอง ขาดแรงจูงใจใฝสําเร็จ มีพฤติกรรมที่เสี่ยงในดานสุขภาพ มีโอกาสที่เสี่ยงตอการคิดฆาตัวตาย 
(ศิริกุล อิศรานุรักษ และปราณี สุทธิสุคนธ. 2550 : 105-114) 

การอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม หรือแบบเขมงวดกวดขัน จะมีผลดีตอพัฒนาการเด็กในดาน 
บุคลิกภาพและสังคมบางตัวแปร ความซื่อสัตย ความมีสัมมาคารวะ การรูจักบาปบุญ การใชเหตุผล 
เชิงจริยธรรม การมีวินัยในตนเอง สวนการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลย หรือแบบไมใชเหตุผล
จะมีผลทางลบตอพัฒนาการดานบุคลิกภาพและจิต-สังคม ทําใหเด็กควบคุมอารมณของตนเองไมได 
ขาดจุดมุงหมายของชีวิต มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและกาวราว (ดุษฎี โยเหลา. 2535, 1-69) 

3. ปจจัยดานสภาพแวดลอมในสถานศึกษา 
สภาพแวดลอมในสถานศึกษาที่สําคัญสงผลตอวินัยของนักเรียนแบงเปน 4 ประการ ไดแก 

การปฏิบัติตนของครู พฤติกรรมของกลุมเพื่อน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และบรรยากาศภายใน 
โรงเรียน ดังตอไปนี ้

   1) การปฏิบัติตนของคร ูคือการเตรียมการสอนพฤติกรรมการสอน บุคลิกการแตงกายดี 
มีความยุติธรรม ความประพฤติเรียบรอย ราเริง แจมใส เสียสละ มคีวามเขาใจและเปนกันเอง การเอา
ใจใสดูแลนักเรียน รวมถึงสัมพันธภาพระหวางครูและนักเรียนที่สอนอีกดวย  

   2) พฤติกรรมของกลุมเพื่อน คือ การกระทําของบุคคลในกลุม ที่มักจะคลอยตามกันไป
หรือกระทําพฤติกรรมเชนเดียวกัน เพื่อบงบอกถึงการเปนสมาชิกภายในกลุมนั้น ๆ  กลุมเพื่อนจึงเปน
สาเหตุสําคัญอีกประการหนึ่ง เชน เพื่อนฝูงชักชวนกันกอการทะเลาะวิวาทหรือสรางบรรยากาศใหเกิด
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ความตึงเครียด เพื่อนนับวามสีวนสําคัญอยางมากสําหรับวัยรุนหากคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมไมดีนักเรียน
ก็จะซึมซับเอาพฤติกรรมเหลานั้นไวและมีความประพฤติไมดีไปดวยในที่สุด หากไมไดรับคําแนะนําจาก
ผูปกครองครู อาจารย หรือบุคคลที่ใกลชิด 

       3) ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนวิธีการดําเนินงาน ของบุคลากรทุกฝายในโรงเรียน
ชวยกันดูแลควบคุมพฤติกรรมตางๆ และแกปญหาของนักเรียน ใหมีวินัยและพฤติกรรมอันพึงประสงค
บุคลากรและครูทุกคนในโรงเรียน โดยมีครูที่ปรึกษาเปนหลักสําคัญในการดําเนินการตางๆ เพื่อจะดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางใกลชิด ดวยความรักและความเมตตาที่มีตอศิษย และภาคภูมิใจในบทบาทจึงมี
สวนสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนใหเติบโตและงอกงาม เปนบุคคลที่มีคุณคาของสังคม
ตอไป ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ดี จะสงผลตอการพัฒนาวินัยของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
โดยผูบริหารและครู จะตองรวมกันดแูลพัฒนานักเรียนทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม 
วางระบบ ทีส่รางความมั่นใจวานักเรียนทุกคนมีครูอยางนอยหนึ่งคนที่จะคอยดูแลทุกขสุขอยางใกลชิด
และตอเนื่องสนับสนุนใหครูมีความสัมพันธใกลชิดกับผูปกครอง เพื่อใหบาน โรงเรียนและชุมชน เชื่อม
ประสานและรวมกลุมเปนเครือขาย ชวยกันเฝาระวังดูแลนักเรียน ประสานสัมพันธกันระหวางนักเรียน 
ชุมชน ผูชํานาญการในดานสาขาตางๆ เพ่ือใหมีการสืบตอและรับชวงการแกไขสงเสริม พัฒนานักเรียน 
และเยาวชนในรูปแบบสหวิทยาการ การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน จึงมีคุณคาและ
ความจําเปนที่สถานศึกษาจะตองนําไปปฏิบัติใหเกิดผลกับนักเรียนอยางเปนระบบ ตอเนื่อง และยั่งยืน 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2547)  

   4) บรรยากาศของโรงเรียน เปนสภาพแวดลอมของโรงเรียน หมายถึงทุกสิ่งทุกอยางที่มี
หรือเกิดข้ึนในโรงเรียนทั้งการสอน ตัวครู เพื่อนนักเรียน บริเวณโรงเรียน อาคารสถานที่ รวมถึงบริเวณ
รอบนอกโรงเรียนดวย ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมความมีวินัยของนักเรียน 

สรุปวา ปจจัยที่สงผลตอวินัยภายในตัวของนักเรียนดานความซื่อสัตยสุจริต ประกอบดวย 
ปจจัยดานสถานภาพครอบครัวที่ทําใหเด็กมีวินัยมากหรือนอยขึ้นอยูกับสัมพันธภาพในครอบครัว ที่มี
สัมพันธภาพมากหรือนอยเชนกัน การอบรมเลี้ยงดูเด็กเปนปจจัยสําคัญ ที่สงผลตอวินัยของนักเรียน 
โดยเด็กท่ีไดรับการอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผลหรือการอบรมเลี้ยงดูที่อบอุนตั้งแตเล็ก จะเติบโตขึ้นเปน
เด็กท่ีมีการปรับตัวทางสังคมสูง มีความสําเร็จดานการเรียน มีเปาหมายชีวิตที่มุงอนาคต ภาคภูมิใจใน
ตนเอง มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อน สามารถจัดการกับความเครียดและสามารถแกปญหาตางๆ ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ และมีผลตอสัมพันธภาพในครอบครัวที่ดีในรุนตอมา และการอบรมเลี้ยงดูแบบควบคุม 
หรือแบบเขมงวดกวดขัน จะมีผลดีตอพัฒนาการดานบุคลิกภาพและสังคม ความซื่อสัตย ความมีสัมมา
คารวะ การรูจักบาปบุญ การรูจักใชเหตุผล และการมีวินัยในตนเอง และจากปจจัยดานสภาพแวดลอม
ในสถานศึกษา โดยสภาพแวดลอมที่สําคัญที่สงผลตอวินัยของนักเรียนแบงเปน 4 สวน คือ การปฏิบัติ
ตนของครู พฤติกรรมของกลุมเพ่ือน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน และบรรยากาศภายในโรงเรียน 

 
กลไกการเสริมสรางวินัย ความซื่อสัตยสุจริตในสถานศึกษา 
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยการจัดสรรทรัพยากร 

มีการจัดองคกร หนวยงาน หรือกลุมบุคคลใหเปนผูดําเนินงาน เชน แตงตั้งผูรับผิดชอบมาดําเนินการ 
ควบคุมกิจกรรมใหเปนไปตามแผนงาน ที่มีรายงานการประชุมคณะทํางาน รายงานผลการปฏิบัติงาน 
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การประเมินระบบ และสรุปผลการดําเนินงาน (บุรินทร รุจจนพันธุ. 2552: เว็บไซต) 
การปลูกฝงเรื่องคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ตองปลูกฝงใหลึกเขาไปในจิตใจ จนติดเปนนิสัย

ความซื่อสัตยสุจริตสรางตั้งแตแรกเกิดและเริ่มกอตัวขึ้น จากความรักความอบอุนที่พอแม ญาติพี่นองที ่
ไดแสดงออกแกเด็ก พอแมจึงเปนตนแบบที่สําคัญในวัยเด็ก เมื่อถึงวัยเขาสูโรงเรียนถือครูเสมือนพอแม 
คนที่สอง เด็กเชื่อในสิ่งที่ครูสอนครูทําใหดูเปนตัวอยาง ไมวาตั้งใจหรือไมก็ตาม เปนการปลูกฝงคานิยม 
และทัศนคติเรื่องความซื่อสัตยสุจริต จึงเปนบทบาทของครูทุกคนในโรงเรียน และผูบริหารที่ตองทําตน 
เปนแบบอยาง ดังนั้นการปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริตเปนหนาที่ของครู องคกรหลักที่มีหนาที่รับผิดชอบ 
ที่สําคัญ ไดแก (เจนจิรา แสงไกร. 2560 : เว็บไซต) 

1. ครอบครัว พอแม ผูปกครอง ญาติพี่นอง ตองชวยกันดูแล สรางและปลูกฝงจิตสํานึกนี้ 
ดวยการแนะนําสั่งสอน ทําตัวอยางที่ดีใหกับคนในครอบครัวของตน 

2. โรงเรียนและสถานศึกษา เปนสถาบันที่ทําหนาที่ใหการศึกษาอบรมบมนิสัย คือ การให
ความรู ความเขาใจที่ถูกตอง การสรางนิสัย การประพฤติปฏิบัติที่ถูกตอง หัวใจสําคัญของการศึกษา 
คือ ทําใหคนเปนคนดี เปนคนที่เปนประโยชนตอผูอื่น ทั้งตอสังคมที่ตนอยูอาศัยและตอประเทศชาติ 
การปลูกฝงจิตสํานึกในเรื่องความซื่อสัตยสุจริตก็เหมือนกัน ตองทําใหผูเรียน เกิดศรัทธา เชื่อในสิ่งที่ดี
และปฏิบัติจนเปนกิจนิสัย 

3. สถาบันทางสังคมตางๆ ตองมีบทบาทสงเสริมสนับสนุนการสรางลักษณะนิสัยและความ 
ซื่อสัตยสุจริต วัดและองคกรทางศาสนาตางๆ จะชวยไดมากในการอบรมสรางความเชื่อความศรัทธา 
ใหเกิดข้ึน การปลูกฝงดานความซื่อสัตยสุจริตใหกับนักเรียนในบริบทของสังคมไทย จึงจําเปนอยางยิ่ง 
ที่ตองอาศัยสถานศึกษาเปนหลัก เนื่องจากสภาพครอบครัว และสถาบันทางสังคมยังไมไดมีบทบาทใน
การเสริมสรางวินัยของนักเรียนไดดีเทาที่ควร เพราะมีขอจํากัดและขาดความรูความเขาใจในการปลูก 
ฝงวินัยอยางถูกตอง ดังนั้น จึงจําเปนตองมีกลไกภายในสถานศึกษาเพื่อปลูกฝงวินัยดานความซื่อสัตย
สุจริตใหกับนักเรียนอยางตอเนื่อง  

สรุปไดวา กลไกการเสริมสรางวินัย ความซื่อสัตยสุจริตในสถานศึกษา เปนสิ่งที่ทําใหระบบมี
การขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคกร หนวยงานหรือกลุมบุคคลที่
ใหเปนผูดําเนินงาน ในการปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริตใหแกเรียนเปนหนาที่หลักของครู สวนองคกรอื่น 
ที่มีหนาที่รับผิดชอบท่ีสําคัญ ไดแก ครอบครัว พอแม ผูปกครอง ญาติพี่นอง โรงเรียนสถานศึกษา และ
สถาบันทางสังคมอื่นๆ 

 
3. บทบาทการเสริมสรางวินัยและความซื่อสัตยสุจริต ภายในสถานศึกษา 

1. บทบาทผูบริหารในการเสริมสรางวินัยและความซื่อสัตยสุจริต 
ผูบริหารมีบทบาทอยางยิ่งในการปองกันและแกไขปญหาการขาดระเบียบวินัย ในการออก

คําสั่งลงโทษ การวากลาวตักเตือน และการอบรมสั่งสอนรวมทั้งการประพฤติตนเปนตัวอยางที่ดีตอครู 
ในโรงเรียนและนักเรียน คือ บทเรียนที่สําคัญยิ่ง การจะใหนักเรียนประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยของ
โรงเรียนไดนั้น ผูบริหารโรงเรียนตองมีบทบาท ดังตอไปนี้ (สุรเกียรติ จอมไพรศรี 2550 : 8) 

1. การออกคําสั่งระเบียบตางๆ ควรจะพิจารณาอยางรอบคอบวามีสวนชวยใหนักเรียนได
มีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา (สําเภา พุทธปวน. 2548 : 15) 
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2. ควรจัดสภาพของโรงเรียนและสิ่งแวดลอมใหมีสภาพนาอยูนาเรียน 
3. ครูเปนบุคคลสําคัญที่อาจกอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับระเบียบวินัยได ผูบริหารควรพัฒนา 

ครูใหประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของนักเรียน เชน ความสามัคคี การแตงกาย มารยาท การพูดจา 
เปนตน ครูจะตองมีเหตุผลไมใชเปนคนเจาอารมณหรือเปนคนมีอารมณราย เพราะจะสงผลทําใหเกิด
ปญหาทางวินัยได 

4. การฝกใหนักเรียนเปนคนมีวินัย มีเกียรติ และมีความรับผิดชอบ ยอมจะปองกันไมให
เกิดปญหาทางวินัยไดเปนอยางด ี

5. จงพยายามสรางความภูมิใจในโรงเรียน เพื่อจะไดนําชื่อเสียงมาสูโรงเรียน 
6. สรางวินัยในตนเองใหเกิดกับนักเรียน โดยการแนะแนวหรือใหคําปรึกษา 
7. พยายามหลีกเลี่ยงการลงโทษ ซึ่งไมมีผลดีมากนักตอการสรางระเบียบวินัย 
8. แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวินัยที่กําหนดไวใหเขาใจตรงกัน 
9. ควบคุมดูแลนักเรียนใหปฏิบัติตามระเบียบวินัยอยางเครงครัด และเปนแบบอยางที่ดี 

ในการรักษาระเบียบวินัยที่ไดกําหนดไวแลว 
10. ผูบริหารโรงเรียนตองศึกษารายละเอียดเก่ียวกับระเบียบวินัย ที่กระทรวงศึกษาธิการ 

ไดกําหนดไว  
ประกิต วงษมอญ (2550 : 27 - 28) กลาววา บทบาทของผูบริหารโรงเรียนที่เก่ียวของกับ

การเสริมสรางวินัยนักเรียนนั้น มี 8 ประการ ดังนี้ 
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบตางๆ ที่เก่ียวกับระเบียบวินัยนักเรียน 
2. กําหนดระเบียบขอบังคับของโรงเรียน โดยรวมมือกับคณะครูใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับสภาพสังคม รวมทั้งระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของและแผนพัฒนาการของนักเรียน 
3. ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยนักเรียน

ในโรงเรียน 
4. เปนที่ปรึกษาและประสานงานตางๆ ทั้งในโรงเรียนและชุมชนเพื่อใหเกิดผลทีเ่สริมสราง

วินัยนักเรียน 
5. เปนผูอบรมสั่งสอน และกระตุนใหคณะครูมีกําลังใจในการปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวกับวินัย

ของนักเรียน 
6. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ อันเปนสิ่งชวยเสริมสรางวินัยในโรงเรียนใหเกิดแก

นักเรียนไดยิ่งขึ้น 
7. ประพฤติตนใหเปนแบบอยางที่ด ีเกี่ยวกับการรักษาวินัยในโรงเรียน ตลอดจนประพฤติ

ปฏิบัติในดานอื่น ๆ 
8. ปรึกษาหารือกับคณะคร ูชวยกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และประเมินผลการดําเนินงาน 

เกี่ยวกับวินัยในโรงเรียนเปนระยะๆ สม่ําเสมอ 
ที่กลาวมาสรุปวา บทบาทของผูบริหารโรงเรียน มีความสําคัญมากในการเสริมสรางวินัยและ 

ความซื่อสัตยสุจริตของนักเรียน ผูบริหารจึงควรมีบทบาทเปนผูนําในการเสริมสรางวินัยนักเรียนโดยให
ความสําคัญกับการดําเนินงานดานการพัฒนาวินัยนักเรียน ประกอบดวยงานตางๆ ไดแก การวางแผน 
นโยบาย การอํานวยความสะดวก การสงเสริมความมีวินัยของนักเรียน การสนับสนุนดานงบประมาณ 
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การจัดหาวัสดุอุปกรณ อาคารสถานที่และแหลงเรียนรู เพื่อใชสนับสนุนการดําเนินงานดานการพัฒนา
วินัย การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การใหการนิเทศ และการประเมินผล 

 
2. บทบาทครูในการเสริมสรางวินัยและความซื่อสัตยสุจริต 
ตัวครู ถือเปนกลไกที่มีบทบาทและลงมือปฏิบัติมากท่ีสุดในการเสริมสรางวินัยใหกับนักเรียน 

เพราะครูเปนผูใกลชิดกับนักเรียน และมีโอกาสในการเสริมสรางวินัย ในระหวางการจัดการเรียนรูและ 
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตางๆ นอกจากนั้น ครูยังเปนฝายปฏิบัติการ ในการออกแบบการเรียนรู 
กิจกรรมการเรียนรู และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สามารถบูรณาการเขากับกิจกรรมการเสริมสรางวินัย 
ของนักเรียนได ครูจึงควรมีบทบาท ดังนี้ (กุลชา ศิรเฉลิมพงศ.2544 : 24) 

1. ความแนนอนสม่ําเสมอ ครูควรมีตารางสอนและตารางกิจกรรมเสริมหลักสูตร ในแตละ
ภาคเรียนที่ชัดเจนแนนอน นักเรียนจะรูสึกสบายใจ ถาเขารูกําหนดการที่แนนอนของตนเองไวลวงหนา 
การตั้งกฎเกณฑและระเบียบปฏิบัติ จะตองคํานึงวามีความสําคัญ และนักเรียนสามารถที่จะทําตามได 
นักเรียนตองการจะรูอยางชัดเจนวา ครูและโรงเรียนตองการอะไรจากตน ทั้งนี้เพื่อนักเรียนจะสามารถ
ตัดสินใจไดแนนอน หากมีการเปลี่ยนแปลงครูตองอธิบายเหตุผลวาเปนเพราะเหตุใด 

2. ชมเชยใหกําลังใจ นักเรียนตองการความสนใจและการยอมรับที่สม่ําเสมอจากครู ดังนั้น 
ครูจึงควรบอกใหนักเรียนรูถึงความตองการอยางชัดเจน และชมเชยเมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ดี 

3. ทําเปนตัวอยาง นักเรียนจะเลียนแบบสิ่งตางๆ รอบตัว ดังนั้นครูจึงควรทําเปนตัวอยาง 
ที่ดีใหนักเรียนเห็น เพื่อใหเด็กมีพฤติกรรมที่ครูคาดหวัง 

4. ใชเหตุผลที่ถูกตองตามสถานการณ นักเรียนแตละคนมีความแตกตางกัน มีพัฒนาการ
ทางรางกายและอารมณทีแ่ตกตางกัน ขึ้นอยูกับเวลาและสถานการณ กอนที่จะใชวินัยกับนักเรียน ครู
ตองพิจารณาวานักเรียนกําลังเหนื่อย ปวย หิว กําลังไมสบายใจหรือไม ครูตองพยายามเขาใจ และให
โอกาสนักเรียนปรับตัว ใหเขากับสถานการณอยางถูกตองตามกาลเทศะ 

5. การลงโทษ อาจทําได หากครูพูดชี้แจงหรือกระทําโดยวิธีตางๆ แลว แตยังไมสามารถ
เปลี่ยนแปลงแกไขพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนาของนักเรียนได อาจจําเปนตองมีการลงโทษ แตไมควร 
รุนแรงเกินเหตุ เชน ครูอาจแสดงการไมยอมรับในสิ่งที่นักเรียนกระทําหรือแสดงพฤติกรรมที่ไมถูกตอง 
เชนการงดปฏิบัติบางอยางหรือบางประการ การจํากัดบริเวณหรือการไมมีปฏิสัมพันธดวยในชวงเวลา
ทีเ่หมาะสม 

สรุปไดวา ครู เปนคนสําคัญที่สุดในการเสริมสรางวินัยนักเรียน เพราะเปนผูใกลชิดนักเรียน 
และมีโอกาสเสริมสรางวินัย ในระหวางการจัดการเรียนรูและการจัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตรตางๆ ครูจึง
ควรมีบทบาท ดังนี้ 1) ความแนนอนสม่ําเสมอ มีตารางสอนและตารางกิจกรรมเสริมหลักสูตรในแตละ
ภาคเรียนที่ชัดเจนแนนอน 2) ชมเชยใหกําลังใจ ใหนักเรียนรูถึงความตองการอยางชัดเจน และชมเชย
เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่ด ี3) ทําเปนตัวอยางที่ดีใหนักเรียนเห็น เพื่อใหมีพฤติกรรมที่ครูคาดหวัง 
4) ใชเหตุผลที่ถูกตองตามสถานการณ นักเรียนแตละคนแตกตางกัน มีพัฒนาการทางกายและอารมณ
ที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับเวลาและสถานการณ กอนใชวินัยกับนักเรียน ครูจะตองพิจารณาวา นักเรียน
กําลังเหนื่อย ปวย หิวหรือไมสบายใจ ครูตองเขาใจ และใหโอกาสนักเรียนปรับตัวเขากับสถานการณ
อยางถูกตองตามกาลเทศะ 5) การลงโทษ หากครูใชวิธีตางๆ แลว แตยังไมสามารถเปลี่ยนแปลงแกไข
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พฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนาของนักเรียนได อาจจําเปนตองมีการลงโทษ แตไมควรรุนแรงเกินเหตุ เชน 
แสดงการไมยอมรับในสิ่งที่นักเรียนกระทําหรือแสดงพฤติกรรมที่ไมถูกตอง งดปฏิบัติบางอยางหรือบาง
ประการ การจํากัดบริเวณ หรือการไมปฏิสัมพันธดวยในบางชวงเวลา 

 
3. บทบาทนักเรียนในการเสริมสรางวินัยและความซื่อสัตยสุจริต 
สังคมกลุมเพื่อนของนักเรียน เปนสภาพแวดลอมสําคัญ และสงผลตอการมีวินัยของนักเรียน 

ดังนั้น สถานศึกษาจึงใหบทบาทกับกลไกของนักเรียนโดยวางระบบใหนักเรียนไดมีบทบาท ทั้งในระดับ
สถานศึกษาและระดับชั้นเรียน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนากลไกหลักๆ ในสถานศึกษา มดีังนี ้

1. การจัดตั้งสภานักเรียน กิจกรรมสภานักเรียนนับเปนกิจกรรมที่ทําใหบุคคลในองคกรเกิด
ความเขาใจที่ตรงกัน รวบรวมความคิดเห็นวิธีการแกไขปญหาตางๆ จากสมาชิกอยางทั่วถึง สมาชิกผู
รวมประชุมตองรูบทบาทหนาที่ของตนเอง ผูทําหนาที่ประธาน ตองสามารถใชเทคนิคในการนําและ
ควบคุมการประชุมเพื่อใหผูรวมประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการเสนอความคิดที่ทําใหเกิด
การยอมรับและเปนประโยชนตอองคกรสภานักเรียน ควรกําหนดใหมีการประชุมอยางนอยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง โดยมอีงคประกอบของการประชุมใหครบถวน  

1.1 องคประกอบของการประชุมสภานักเรียน มีดังนี้ 
1) ประธาน–เปนผูดําเนินการประชุม ดําเนินการประชุมใหไปอยางราบรื่น เปนผู

ควบคุมประเด็นรักษาเวลา กระตุนใหผูเขารวมประชุมเสนอความคิดเห็น ขยายความคิดเห็นที่ประชุม
ใหผูเขารวมประชุมไดรับรู 

2) เลขานุการ-บันทึกประเด็นในการประชุม อํานวยความสะดวกและประสานงาน 
3) องคประชุม-รวมกันแสดงความคิดเห็น 
4) วาระการประชุม-เรื่องท่ีตองพิจารณาในการประชุม 
5) รายงานการประชุม-บทสรุปเนื้อหาในการประชุม 
6) วิธีการประชุม-ประธานจะเปนผูดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

1.2 ความเขมแข็งของสภานักเรียน สามารถปลูกฝงไดดวยกิจกรรมที่ใหทุกฝายเขาไปมี
สวนรวมอยางจริงจัง โรงเรียนควรปลูกฝงการมีสวนรวมรับผิดชอบ ดังตัวอยางตอไปนี ้

1) กิจกรรมฝกทักษะการวิเคราะหขาวและเหตุการณ โดยเฉพาะสถานการณ ดาน
การเมืองและปญหาสังคมอยางสม่ําเสมอ 

2) กิจกรรมสงเสริมใหนักเรียนทําโครงงานศึกษาปญหาและการแกไขปญหาตาง ๆ 
ในชุมชน เพื่อเรียนรูชุมชนและสรางความรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม สรางความสํานึกสาธารณะ
สํานึกรักบานเกิด โดยอาจจัดกิจกรรมใหนักเรียนออกสัมผัสกับปญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน 

3) กิจกรรมคายอาสาเพ่ือชวยเหลือผูดอยโอกาส คนพิการ ผูสูงอายุ หรือชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติในโอกาสตางๆ 

4) เปนอาสาสมัครชวยงานการเลือกตั้งในทองถิ่นทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง 
5) นําสภานักเรียนออกไปสูชุมชนเพื่อใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการปองกันและ

การแกไขปญหายาเสพติด เอดส การใชความรุนแรงในครอบครัวและอ่ืนๆ 
6) จัดกิจกรรมรวมกลุมกับชาวบานทําโครงการตางๆ เชน การออมทรัพย การหา
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รายได การพัฒนาอาชีพ การจัดการทรัพยากรในทองถิ่น การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม เปนตน 
7) จัดกิจกรรมการมีสวนรวมในการชวยเหลือ/การแกไขปญหาใหกับเพื่อนๆ ภาย 

ในโรงเรียนโดยกําหนดกฎกติกาเพ่ือการอยูรวมกันในสังคม ชุมชน 
8) กิจกรรมการนํานักเรียนไปศึกษาดูงาน เพื่อการเรียนรูประสบการณตรง ทั้งจาก

องคการบริหารสวนตําบล จังหวัด และเทศบาล เพื่อเตรียมคนไปสูการเมืองทองถิ่น 
9) จัดกิจกรรมสรางเสริมความเปนประชาธิปไตยโดยจัดหาหนังสือประเภทเรื่องสั้น 

นวนิยาย ประวัติชีวิตบุคคลสําคัญ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เพื่อเปนการปลูกฝง
อุดมการณของประชาธิปไตยใหแกนักเรียน 

2. ระบบเพื่อนนักเรียนผูใหคําปรึกษา ระบบเพื่อนนักเรียนผูใหคําปรึกษา หรือ YC (Youth 
Counselor) มีหลักการสําคัญ ที่เปนเจตนารมณในการสงเสริมใหนักเรียนทําหนาที่เปน “นักเรียน
เพื่อนผูใหคําปรึกษา” ไดแก (โรงเรียนสิริเกษนอมเกลา. 2555 : เว็บไซต) 

2.1 การใชหลักจิตวิทยาของกลุมเพื่อน ซึ่งเปนพื้นฐานสําหรับการสรางสัมพันธภาพและ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพราะบุคคลที่มีพื้นเพ วัย วิถีชีวิตประจําวันและมีกิจกรรมรวมกันจะสนิทสนม 
คุนเคยและไววางใจ สามารถสื่อสารกันไดอยางเปดเผยและเขาใจซึ่งกันและกันไดงาย 

2.2 การใหการปรึกษาโดยเพื่อน มุงใหนักเรียนที่มีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนๆ ไดมี
บทบาทสําคัญในการมีสวนรวมในกระบวนการแนะแนว ใหการปรึกษาเพื่อนนักเรียนดวยกันและการ
พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยการชี้แนะของครูแนะแนว 

2.3 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาหรือยุวชนแนะแนว (Youth Counselor) คือ นักเรียนที่ทาง
โรงเรียนไดพิจารณาคัดสรรวาเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ด ีสามารถคิดวิเคราะห มีจิตอาสาในการรับฟงให
การปรึกษาหารือและไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการใหคําปรึกษาเบื้องตนและปฏิบัติ
หนาที่ใหการปรึกษาโดยการดูแลชี้แนะอยางใกลชิดของครูแนะแนว  

วัตถุประสงคกิจกรรม YC คือ อบรมนักเรียนเพื่อใหมีทักษะในการใหการปรึกษาชวยเหลือ
เพื่อนภายในหองของตนเอง สงเสริมลักษณะการเปนผูนําใหกับนักเรียน สงเสริมใหนักเรียนมีจิตอาสา
ชวยเหลืองานสังคม การดําเนินงานกิจกรรมเพ่ือนนักเรียนที่ปรึกษา (Youth counselor : YC) มีดังนี ้

1. จัดทําโครงการ กิจกรรมนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา (Youth Counselor : YC) 
2. การสรางนักเรียน YC มี 2 ประเภท ไดแก 

2.1 นักเรียน YC แกนนํา ไดมาจากการประชาสัมพันธรับสมัครนักเรียนที่มีคุณสมบัติ
ความเปนผูนํา มีจิตอาสา มีบุคลิกภาพที่ดี พรอมที่จะชวยเหลือผูอ่ืนประมาณ 10 คน 

2.2 นักเรียน YC ประจําหองเรียนหองละ 2 – 3 คน ไดมาจากการคัดเลือกนักเรียนที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑที่งานแนะแนวกําหนด โดยครูที่ปรึกษาเปนผูคัดเลือกตามแบบฟอรมที่
กําหนดให 

2.3 การจัดอบรมใหความรู “หลักสูตรการใหการปรึกษาเบื้องตน” โดยใหนักเรียนแกน
นําและนักเรียน YC ประจําหองเรียนเขารับการอบรมตามโปรแกรมการอบรม ภายหลังการอบรม
นักเรียนจะไดรับเกียรติบัตร 

3. การทําหนาที่ของ YC แกนนําและ YC ประจําหองเรียน 
3.1 YC ประจําหองเรียน ทําหนาที่ใหการปรึกษาเพื่อนในหองเรียนที่มีปญหาแลว
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บันทึกการใหการปรึกษาลงในสมุดบันทึก ใหการปรึกษาโดยประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการดูแล
ชวยเหลือเพื่อน และ YC ประจําหอง ตองนําสมุดบันทึกใหการปรึกษาสงใหครูที่ปรึกษาทุกวันศุกร 
และนําสมุดกลับมาเพื่อปฏิบัติหนาที่ตอในวันจันทร นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาประจําหองเรียนจะทํา 
หนาที่ดูแล และใหการชวยเหลือเพื่อนนักเรียนในหองของตนเอง ชวยครูที่ปรึกษาติดตามรายงาน 
พฤติกรรมของเพ่ือนภายในหองประสานงานกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาแกนกลาง 

3.2 YC แกนนํา ทําหนาที่ใหการปรึกษาเพื่อนในโรงเรียน ในปญหาตางๆ โดยจัดใหมี
การปรึกษาหลายชองทาง ไดแก การใหการปรึกษาเปนรายบุคคลที่หองใหการปรึกษาทาง Email การ
ใหการปรึกษาผาน Facebook นิเทศและติดตามการทําหนาที่ของ YC ประจําหองเรียน โดยนัดหมาย
ประชุมประจําเดือน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อชวยเหลือ YC ประจําหองเรียนใหสามารถทําหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จัดรายการเสียงตามสายทุกวันพุธ – วันศุกร ในเรื่องที่วัยรุนสนใจ เชนการมีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค การคบเพื่อนตางเพศ การดูแลตนเองไมใหอวน การดูแลสุขภาพ เคล็ดลับ ในการเรียน 
ฯลฯ ชวยครูแนะแนวในการจัดอบรมนักเรียน YC ในหลักสูตรทักษะการใหการปรึกษาเบื้องตน ชวย
ครูแนะแนวสรุปขอมูลผลการใหการปรึกษาเพ่ือนในหองเรียนของ YC ประจําหองเรียนเพื่อนําขอมูลที่
ไดรายงานตอผูบริหารและสงตองาน กิจการนักเรียนของโรงเรียนเพื่อนําไปพัฒนานักเรียนตอไป 

4. การประสานงานเครือขายความรวมมือในการดําเนินงาน มีการดําเนินงาน ดังนี้ 
4.1 การสงตอภายในโรงเรียน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ประจําหองเรียน ทําหนาที่

ชวยเหลือ เพื่อนๆ ที่มีปญหาหากเปนปญหาที่มีความยุงยากจะสงตอใหครูที่ปรึกษาดําเนินการ หาก 
ครูที่ปรึกษาไมสามารถชวยเหลือดูแลได จะสงตอใหครูแนะแนวของโรงเรียนโดยมีแบบฟอรมการสง
ตอนักเรียนที่มีปญหา เชน ปญหาดานพฤติกรรมครูที่ปรึกษาสงตอหัวหนาระดับชั้น 

4.2 การสงตอภายนอกโรงเรียน โดยครูแนะแนวจะสง Case ที่มีความยุงยาก ซับซอน 
ใหกับนักจิตวิทยาชวยดูแลแกไข รวมกับผูปกครองนักเรียน ครูที่ปรึกษาและครูแนะแนวของโรงเรียน
หรือสงตอไปยังสถาบันสุขภาพจิต 

5. การเชื่อมโยงโครงการนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) กับระบบ
ความชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน โดยสรางนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ชวยครูที่ปรึกษาแบงเบา
งานดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยกิจกรรม YC ไดดําเนินการรวมกับงานระบบชวยเหลือดูแล 

จรรยาบรรณของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ใชแนวของสมาคมแนะแนวแหงประเทศไทย 
ซึ่งไดกําหนดไวเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 

1. เคารพในศักดิ์ศรีและสงเสริม สนับสนุนสวัสดิภาพของเพื่อนผูมารับการปรึกษาและตอง
ระวังไมใหผูรับการปรึกษาไดรับการกระทบกระเทือนทางจิตใจ 

2. สัมพันธภาพในการใหการปรึกษา ซึ่งขอมูลที่ไดนั้นจะตองเก็บรักษาไวเปนความลับ 
3. บันทึกตางๆ ในการใหการปรึกษารวมทั้งบันทึกการสัมภาษณขอมูลจากแบบทดสอบ 

เครื่องบันทึกเสียง และเอกสารอื่นๆ ถือไดวาเปนขอมูลที่จะนําไปใชจะตองปกปดเอกลักษณของเพื่อน
ผูรับการปรึกษา และระมัดระวังอยางยิ่งที่จะไมใหเกิดผลเสียหาย ใหแกเพ่ือนผูรับการปรึกษาทราบ 

4. ควรชี้แจงเงื่อนไขตางๆ ของการใหการปรึกษาใหเพื่อนผูรับการปรึกษาทราบ 
5. ในการใหการปรึกษาYC ตองหลีกเลี่ยงสภาพที่จะทําใหเพื่อนผูรับการปรึกษาอยูใน

ภาวะขัดแยงในใจ 
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6. ยุติการปรึกษา เมื่อ YC ไมสามารถใหความชวยเหลือผูรับการปรึกษาไดอีกตอไปและให
สงตอไปพบผูเชี่ยวชาญที่เหมาะสมตอไป 

7. หากไดรับขอมูลที่อาจเปนอันตรายแกผูอื่นYC ตองรายงานใหแกผูมีอํานาจที่เกี่ยวของ 
ในแนวทางที่ไมเปดเผยวา ไดรับขอมูลจากเพ่ือนผูรับการปรึกษาคนใด 

คุณสมบัติของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC 
 1. เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถทางดานจิตเมตตา จิตอาสา รับฟง ชวยเหลือผูอ่ืน 
เขาใจผูอื่น มีมนุษยสัมพันธ มีทัศนคติที่ดีตอสิ่งรอบตัว เปนตน 
 2. สามารถใหการปรึกษา และแนะแนวทั้งแกตนเอง และผูอื่นไดอยางเหมาะสม 
 3. สามารถหาแนวทางในการชวยเหลือผูอ่ืนในเบื้องตนได 
 4. มีทักษะในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 
 5. ไดรับการฝกทักษะที่จําเปน เพื่อสามารถใหความชวยเหลือเพ่ือนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

บทบาทหนาที่ ภารกิจงานของนักเรียน YC 
 1. ใหความรวมมือกับกรรมการนักเรียนในการจัดกิจกรรมตางๆ รวมกับกิจกรรมและ
โครงการ YC 
 2. แนะแนวทางชวยเหลือ ใหความรูเพื่อนท่ีมีปญหา 
 3. เปนแบบอยางที่ดี มีทักษะชีวิตใหการปรึกษาเพื่อน การบันทึกผลการใหการปรึกษา 
และการสงตอ 
 4. ประสานงานเครือขาย การพัฒนางานของนักเรียน YC ใหตอเนื่องและยั่งยืนโดย
ตระหนักในความสําคัญของบทบาทของนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษาและมีเจตคตทิี่ดีตอการมีสวนรวม 
ในการแกปญหาของสังคม ทั้งในโรงเรียนและชุมชน 
 5. ประสานสัมพันธระหวางสถานศึกษากับบาน ชุมชน ผูนําชุมชน 
 6. จัดตั้งกลุมและขยายผล YC ในโรงเรียน ดําเนินการจัดกิจกรรม YC ภายในโรงเรียน 
เผยแพรความรู YC สูโรงเรียนนองๆ ในเขตพ้ืนที่ 
 7. ประเมินผลการจัดกิจกรรมนําเสนอโรงเรียนเพื่อพัฒนาเครือขาย YC ในโอกาสตอไป 

  สรุปวา บทบาทของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาสามารถแบงบทบาทหนาที่เปน 2 ระดับ คือ 
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาประจําหองเรียนจะทําหนาที่ดูแลและใหการชวยเหลือเพื่อนนักเรียนในหอง 
ของตนเอง ชวยครูที่ปรึกษาติดตามรายงานพฤติกรรมของเพื่อนภายในหอง ประสานงานกับนักเรียน 
เพื่อนที่ปรึกษาแกนกลาง สวนนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาแกนกลางหรือแกนนํา จะทําหนาที่ใหคําปรึกษา
กับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาประจําหองเรียนที่มาขอรับแนวทางการใหการปรึกษา สรุปปญหานักเรียน
เพื่อนที่ปรึกษาเพ่ือรายงานใหกับครูที่ปรึกษากิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา สงตอไปยังผูอํานวยการ
และรายงานไปยังหัวหนาระดับ และจัดการอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาใหกับนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา
ประจําหองเรียน นิเทศติดตามการดําเนินงานกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาประจําหองเรียน เพื่อจะ
ตรวจสอบการดําเนินงาน 
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 4. บทบาทผูปกครองนักเรียนในการเสริมสรางวินัยและความซื่อสัตยสุจริต 
 กิ่งทอง มหาพรไพศาล (2548 : 95 - 96) กลาววา แนวทางในการสรางเด็กดีที่มีวินัยและ 
มีความซื่อสัตยสุจริตนั้น พอแมและผูปกครองสามารถทําไดโดยคํานึงถึงจิตใจของเด็กและเยาวชน 
เปนสําคัญ ดังนี ้

1. เด็กตองการเปนบุคคลสําคัญ ที่เห็นคุณคาในตนเอง เกิดขึ้นจากความรูสึกในสวนลึกวา 
“ฉันเปนที่รักของคนอื่น” “ฉันเปนคนที่มีคุณคา” และ “คนชอบฉันอยางที่ฉันเปน” ทั้งพอและแมจึง 
มีความสําคัญตอการพัฒนาสิ่งนี้ใหเกิดขึ้นในชีวิตของลูก พอแมควรแสดงความรักตอลูกและความรัก
ซึ่งกันและกันอยางเหมาะสมเพื่อใหลูกมองเห็นคุณคาในตนเอง โดยตองเริ่มจากทัศนคติของพอแมที่มี
ตอตัวเองเปนพื้นฐาน อันจะมีผลตอการมองเห็นคุณคาในตนเองของลูกดวย เพราะพอแมที่เห็นคุณคา
ในตนเองจะสงผานความรูสึกนี้ใหลูกๆ ของพวกเขา เชน พอแมควรมอบหมายงานบานเล็กๆ นอยๆ 
ใหลูกมีสวนรวมรับผิดชอบ และควรกลาวชมเชยเด็กเมื่อพวกเขาทําสําเร็จเรียบรอย แมวาจะเปนงาน
เพียงเล็กนอยก็ตาม 
 2. เด็กตองการความมั่นคงปลอดภัย การกระทําของพอแมสามารถสรางความมั่นใจใหกับ
ลูกไดวาพอแมจะคอยปกปองดูแลเขาอยูเสมอดวยความรัก ความปรารถนาดีที่พอแมมีตอลูกมีคุณคา
มากกวาถวยรางวัลชนะเลิศใดๆ พอแมอาจไมสามารถใหทุกสิ่งที่ลูกตองการไดแตสามารถแสดงออกให
ลูกรับรูถึงความรักที่มีตอพวกเขาไดดวยการโอบกอดเขาไวในออมแขนอันอบอุนความสัมพันธระหวาง
พอและแมจึงมีผลในดานการสรางความมั่นคงใหกับเด็ก จากการศึกษา พบวา เหตุผลหลักที่ชักนําให
เด็กหันไปใชยาเสพติดอันดับแรก คือ ความขัดแยงระหวางพอแมของเด็กวัยรุนที่ติดยา มักจะมีพอแม
ที่ทะเลาะกันเปนประจํา ทําใหเด็กรูสึกเกลียดตัวเองและตองการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ จึงหันไปใช
ยาเสพติดเพื่อหลบหนีแรงกดดันที่พวกเขาไดรับจากสังคมรอบขาง ดังนั้น ความสัมพันธที่ดีระหวางพอ
และแมและความรักที่พอแมมีใหลูกอยางเพียงพอ สม่ําเสมอ เปนสิ่งที่สําคัญที่ทําใหลูกรูสึกปลอดภัย
และชวยใหเด็กรูสึกมั่นคงในจิตใจ ความรักชวยใหเด็กเผชิญกับทุกสิ่งที่ผานเขามาในชีวิตได  
 3. เด็กตองการคําชมเชย ที่จริงแลวคําชมเชยเปนสิ่งจําเปนตอการหลอหลอมใหเด็กมีชีวิต
ที่มีความสุขและมีความสําคัญมากพอๆ กับความดีงามและความรักคําชมเชยมีความสําคัญตอชีวิตของ
เด็กเชนเดียวกับดวงอาทิตยที่มีความสําคัญตอตนไม ธรรมชาติสวนลึกสุดของมนุษยคือความปรารถนา
ใหผูอื่นยอมรับ พอแมควรกลาวชมเชยเด็กเมื่อพวกเขาริเริ่มทําสิ่งที่มีคุณคาดวยตนเองหรือเมื่อเขาทํา
ความดีและแสดงความมีน้ําใจ คําชมเชยเปนเสมือนสิ่งที่ชวยผลักดันใหเขารูจักพึ่งตนเองในเรื่องอื่นๆ 
ที่มีความสําคัญมากข้ึน และมีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น 
 4. เด็กตองการมีระเบียบวินัย เด็กที่ไมเคยใชชีวิตภายใตกฎระเบียบของครอบครัว มักจะ
ประสบปญหาเมื่อเขาตองออกไปเผชิญกับโลกภายนอก ดังนั้น จึงตองมีระเบียบวินัยเกี่ยวกับการสราง
ลักษณะนิสัยของเด็ก โดยอาศัยการหนุนน้ําใจใหกระทําพฤติกรรมที่ไมถูกตองใหดีขึ้น การสรางนิสัย
ใหกับเด็กมี 3 แนวทางดวยกันคือ  

4.1 การตั้งกฎระเบียบ สิ่งนี้มีความสําคัญมากในขณะที่เด็กยังเล็กอยู กฎระเบียบที่ตั้งขึ้น
ควรมีความชัดเจนและเขาใจงายครอบครัวที่มีกฎระเบียบจะทําใหลูกเคารพพอแม นอกจากนี้เด็กยัง
รูสึกเคารพตอการลงโทษของพอแมในกรณีที่มีการฝาฝนกฎระเบียบที่ตั้งไวอีกดวย  

4.2 การเลียนแบบ เด็กๆ จะเลียนแบบคนที่อยูใกลตัว เขาอยากเปนเหมือนคนที่เขารัก 
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และชื่นชม พอแมจึงไมควรทําในสิ่งที่ไมอยากใหเกิดขึ้นในชีวิตลูก  
4.3 การสรางแรงบันดาลใจ สิ่งนี้นับเปนเคล็ดลับที่สําคัญของการฝกวินัย ถาพอแมอยู

ดวยกันอยางมีความสุขและเสริมสรางความสุข ความยินดีนี้จะสงผลใหเด็กมีพฤติกรรมที่ด ี
5. เด็กตองการผูรับฟงคําพูดที่วา “พอแมไมมีเวลา ไวคุยกันวันหลัง” เปนคําพูดที่พอแม 

ไมควรจะกลาวกับลูก เพราะมันสื่อความหมายถึงวาลูกไมมีความสําคัญสําหรับผูเปนพอและแม ทําให
ความไววางใจ ความสนิทสนมที่เด็กมีคอยๆ เลือนหายไป และพวกเขาจะหันไปใหความสนใจกับผูอื่น 
ทีม่ีเวลารับฟงเรื่องราวของเขาแทน การที่ลูกไดพูดคุยกับพอแมนอกจากจะทําใหรับรูเรื่องราวชีวิตของ 
พวกเขาเมื่อตองออกไปผจญภัยอยูภายนอก ซึ่งผูใหญไมอาจติดตามไปไดทุกแหงหนแลว พอแมยังได 
มีโอกาสรูจักกับเพื่อนๆ ของลูกผานทางคําบอกเลาอีกดวย นอกจากนั้นยังเปนชวงเวลาทองที่พอแมจะ
ไดแนะนําใหเด็กๆ ไดเห็นถึงวิธีการแกปญหาและแนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินชีวิต การชวยเหลือ
ผูอื่น เด็กจึงไดเรียนรูชีวิตจากประสบการณของผูใหญที่เกิดจากพูดคุยระหวางกันการรับฟงซึ่งกันและ
กัน ไมไดเปนเพียงแคการพูดคุยเทานั้น แตยังเปนชวงเวลาของความอบอุนในครอบครัวอีกดวย 
 6. เด็กตองการความรัก สวนประกอบสําคัญของความเปนครอบครัวที่ขาดไมไดคือความ
รัก เพราะความรัก คือ ความปรารถนาที่มีใหกับบุคคลซึ่งเปนคนที่รัก การที่พอแมแสดงออกถึงความ
รักที่มีตอลูกซึ่งอาจจะมาจากการแสดงออก เชน การสัมผัส การโอบกอด การบอกรักลูกๆ ลวนทําให
เด็กๆ มีความมั่นคงในชีวิต และภาพความรักของพอแมที่มอบใหกันและกัน สอนใหเด็กเรียนรู ที่จะรัก
หวงใยผูอื่นเชนเดียวกัน 
 ดังที่กลาวมา สรุปไดวา บทบาทของพอแมและผูปกครองในการสรางเด็กดีที่มีวินัย สามารถ
ทําไดโดยคํานึงถึงจิตใจของเด็กเปนสําคัญ ควรใหความสําคัญกับเด็กใหเห็นคุณคาในตนเอง การพัฒนา
ความดีใหเกิดข้ึนในชีวิตของลูก ใหความมั่นคงปลอดภัยแกเด็ก พอแมตองสรางความมั่นใจใหกับลูกได
วาจะคอยปกปองดูแลเขาอยูเสมอดวยความรัก การใหคําชมเชยเปนสิ่งจําเปนตอการหลอหลอมใหเด็ก
มีชีวิตที่มีความสุข ความรักและคําชมเชยมีความสําคัญตอชีวิตของเด็ก มีการสรางระเบียบวินัยแกเด็ก 
สิ่งนี้มีความสําคัญมากในขณะที่เด็กยังเล็กอยู เด็กๆ จะเลียนแบบคนที่อยูใกลตัว สรางแรงบันดาลใจ 
ใหกับเด็ก นับเปนเคล็ดลับที่สําคัญของการฝกวินัย พอแมตองรับฟงความเห็นของลูก และที่ขาดไมได
คือความรัก เพราะความรัก คือ ความปรารถนาที่มีใหกับบุคคลซึ่งเปนคนที่รัก 

สรุปวา กลไกการเสริมสรางวินัยและความซื่อสัตยสุจริตในสถานศึกษา มีบุคลากรฝายตางๆ 
เปนกลไกสําคัญ ทีข่ับเคลื่อนใหเกิดแผนการดําเนินงาน และกิจกรรมเสริมสรางวินัยและความซื่อสัตย
สุจริต โดยบุคลากรที่เปนกลไก ในการเสริมสรางวินัยในสถานศึกษา ประกอบดวยผูบริหารสถานศึกษา 
ครูผูสอน นักเรียน และผูปกครองนักเรียน ซึ่งจะตองประสานงานรวมมือกันตามบทบาทหนาที่ เพื่อให
การเสริมสรางวินัยนักเรียนบรรลุตามเปาหมายที่วางไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ตอนที่ 5 การเสริมสรางวินัยและความซื่อสัตยสุจริตในสถานศึกษา 
 

 1. การเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงวินัยและความซื่อสัตยสุจริต 

 การเรียนการสอนเพื่อปลูกฝงวินัยและความซื่อสัตยสุจริต ผูที่มีบทบาทสําคัญของโรงเรียน 
และสถานศึกษา มีหนาที่หลักคือ การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความงอกงามในทุกๆ ดานอยางมีดุลยภาพ 
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คือ ตองใหเด็กไดพัฒนาทั้งทางดานจิตใจ ปญญา รางกาย และทางสังคม ความซื่อสัตยสุจริต ถือเปน
คุณลักษณะทางจิตใจประการหนึ่งที่พึงปลูกฝงพัฒนาใหเกิดกับเด็กทุกคน แตการพัฒนาคุณลักษณะ
ดานความซื่อสัตยสุจริตก็ตองพัฒนาไปพรอมๆ กับการพัฒนาทางดานปญญาคือ ความรู ความเขาใจ
และการพัฒนาทางรางกายและสังคม เชนเดียวกัน เพื่อใหผูเรียนเกิดกระบวนการพัฒนานิสัย เรื่อง
ความซื่อสัตยสุจริต จึงนาจะมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจเรื่อง
ความซื่อสัตยสุจริตทําไดโดยวิธีงายๆ เชน ขาวเหตุการณประจําวัน การเลานิทาน ถาเด็กโตสามารถ
เลาเรื่องจริงและมีรายละเอียดประกอบไดมากขึ้น การยกยองสรรเสริญผูทําความดีตางๆ โดยเฉพาะผู
ทีแ่สดงออกถึงความซื่อสัตยสุจริต การใหนักเรียนศึกษาคนควา หาบุคคลตัวอยางที่แสดงถึงความเปน
คนซื่อสัตยสุจริต โดยพูดคุยกับคนในชุมชน เพื่อหาคนที่ชุมชนยกยองนับถือและศึกษาจากหนังสือและ
ใหเด็กบอกเหตุผลในการเลือกบุคคลนั้นมาเปนตัวอยาง ใหนักเรียนจัดนิทรรศการ แสดงประวัติและ
ความประพฤติของผูเรียนที่นักเรียนยกยอง วาเปนคนซื่อสัตยสุจริต โรงเรียนประกาศยกยองนักเรียน
หรือครูที่มีความซื่อสัตยสุจริตใหปรากฏแกนักเรียน โดยทั่วไปทุกครั้งที่เกิดเหตุการณขึ้น ฯลฯ การจะ
ปลูกฝงใหเด็กไทยรุนใหมเกิดความซื่อสัตยสุจริต ตองรวมมือกันทุกภาคสวน เริ่มตั้งแตครอบครัวตอง
ใหความรักความอบอุนและการอบรมสั่งสอน ตอจากนั้นโรงเรียน โดยผูบริหาร และครูอาจารย ตอง
ปลูกฝงคานิยมในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ใหเด็กทราบในรูปแบบของกิจกรรมตางๆ จึงนับวาทุกคน
ตองมีสวนรวมในการสรางเสริมความซื่อสัตยสุจริตใหเกิดกับเด็ก เพื่อจะไดเปนกําลังสําคัญในอนาคต
ของประเทศชาติตอไป การเรียนการสอนจึงเปนกระบวนการกระตุนเพื่อใหเกิดการพัฒนานั่นเอง เปน
กระบวนการที่ทําใหเด็กเกิดความอยากรูอยากเห็นและการไดเรียนรู ไดปฏิบัติจนเกิดความเขาใจ เกิด
ความเชื่อ ความศรัทธา และยึดถือสิ่งนี้เปนแนวการดําเนินชีวิต ตลอดจนมีการศึกษาและพัฒนาความรู 
ความเขาใจ ความเชื่อ ความศรัทธานั้นชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกในอนาคต ใหผูเรียนเกิดกระบวนการพัฒนา 
นิสัยเรื่องความซื่อสัตยสุจริต  
 ตามนัยที่กลาวมานี้ กระบวนการจัดการเรียนการสอน ควรมีลักษณะ ดังนี้ (คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 2559 : 1-10) 
 1. การกระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจเรื่องความซื่อสัตยสุจริต โรงเรียนสามารถทําไดดวย 
วิธีงายๆ เชน นําขาวเหตุการณประจําวันที่เกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริต หรือเอาเรื่องของคนในชุมชน 
ที่คนยกยองนับถือในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต มาเลาใหนักเรียนฟง ในเด็กเล็กๆ อาจตองเลาเปนนิทาน 
ในเด็กโตขึ้นก็เลาเรื่องจริงและมีรายละเอียดไดมากข้ึน 
 2. การยกยองสรรเสริญผูที่ทําความดีตางๆ โดยเฉพาะผูที่แสดงออกซึ่งความซื่อสัตยสุจริต 
ควรยกยองนักเรียนของตนเอง คนในสังคมรอบๆ โรงเรียนหรือคนอื่นๆ ตามขาว เหตุการณที่ปรากฏ 
 3. การใหนักเรียนศึกษา คนควา หาบุคคลตัวอยางที่แสดงใหเห็นวาผูนั้นเปนคนซื่อสัตย
สุจริตและมีคุณสมบัติที่ดีงามอื่นๆ นักเรียนควรจะไดศึกษาโดยการไปพูดคุยกับคนในชุมชน เพื่อหาคน
ที่ชุมชนยกยองนับถือ และศึกษาจากหนังสือ เอกสารตางๆ ควรใหนักเรียนไดใหเหตุผลในการที่เขา 
เลือกบุคคลนั้นมาเปนตัวอยางดวย 
 4. การใหนักเรียนชวยกันจัดนิทรรศการแสดงประวัติชีวิต และพฤติกรรมของผูที่นักเรียน 
หรือสังคม หรือองคกรตางๆ ยกยองวาเปนคนซื่อสัตยสุจริต เปนระยะๆ 
 5. โรงเรียนประกาศยกยองนักเรียนหรือครู หรือบุคคลในสังคมที่มีพฤติกรรม ความซื่อสัตย 
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สุจริตใหปรากฏแกนักเรียนโดยทั่วไปทุกครั้งที่มีเหตุการณเกิดขึ้น 
 6. โรงเรียนอาจจัดกิจกรรมประจําภาคเรียนหรือประจําป ใหนักเรียนชวยกันเลือกเพื่อนของ 
เขาเองที่เปนผูมีความซื่อสัตยสุจริตสมควรไดรับการยกยองชมเชย 
 7. ในกิจกรรมการเรียนรูไมวาจะเปนเรื่องใดวิชาใดก็ตาม ครูทุกคนควรใหความสําคัญกับ 
การสรางนิสัย ความมีวินัย ความรูจักหนาที่รับผิดชอบและความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอื่นเสมอ 
ไมควรแยกการสอนเรื่องความซื่อสัตยสุจริตจากการสอนอื่นๆ เราสามารถสอน เรื่องความซื่อสัตย
สุจริตควบคูสอดแทรกผสมกลมกลืนไปกับการสอนภาษา สังคมศึกษา วิทยาศาสตร วิชาการงาน วิชา
ศิลป วิชาพลานามัย ฯลฯ 
 8. ใหนักเรียนไดศึกษาจากบุคคลในทองถิ่น เชน พระสงฆ ผูนําชุมชน ถึงความดีงามของ 
การเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริต และโทษของการไมเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริต พรอมทั้งหาตัวอยาง 
ที่เปนจริงมาประกอบ 
 9. โรงเรียนอาจใหนักเรียนเขียนนิทาน เรื่องจริง เกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตยสุจริต 
 10. ใหนักเรียนสังเกต วิเคราะห และวิจารณตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต คือ การให 
นักเรียนเปนผูประเมินตนเอง ซึ่งอาจใหทําไวเปนความลับเฉพาะตัวของแตละคน 
 11. โรงเรียนอาจจัดใหมีการปาฐกถา โตวาที เกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริต โดยใหนักเรียนจัด 
และดําเนินการกันเอง 
 12. ใหนักเรียนตั้งปณิธานของตนเกี่ยวกับความซือ่สัตยสุจริต 
 13. โรงเรียนเชิญผูมีชื่อเสียงหรือผูไดรับยกยองเรื่องความซื่อสัตยสุจริตมาพูดคุยกับนักเรียน 
 14. โรงเรียนจัดงานวันแหงความซื่อสัตยสุจริต และจัดกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต 
 15. ครูในโรงเรียนประพฤติตนใหเปนตัวอยางแกนักเรียน 
 สรุปวา การเรียนรูในการปลูกฝงวินัยดานความซื่อสัตยสุจริตที่มีประสิทธิภาพนั้น ครูควรให 
เด็กไดลงมือปฏิบัติดวยตนเองจริง จะทําใหเด็กไดเรียนรูสิ่งที่แทจริงมากขึ้น กระบวนการและกิจกรรม 
ตางๆ เหลานี้ตองทําสม่ําเสมอเปนประจําและตอเนื่อง เพื่อกระตุนและหลอหลอมลักษณะนิสัยนี้ให
เกิดขึ้น คงอยูอยางมั่นคง การไดรูไดเห็นของจริง จะทําใหเด็กเกิดศรัทธาและความเชื่อมั่น ยิ่งถาผูนั้น
เปนผูที่เด็กรูจักใกลชิด เคารพนับถือ ก็จะยิ่งสรางศรัทธาใหเกิดไดงายและมากยิ่งขึ้น เปาหมายสําคัญ
ของกิจกรรมการเรียนรูเรื่องความซื่อสัตยสุจริต มีความสํานึกในความซื่อสัตยสุจริต นิสัยความเปนคน
ซื่อสัตยสุจริตและประพฤติตนอยูบนฐานความซื่อสัตยสุจริต ยังมีรูปแบบและวิธีการอื่นๆ อีกมากมาย
ที่สามารถนํามาใชเพื่อสงเสริมการปลูกฝง สรางนิสัยใหนักเรียนยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริต กิจกรรม
ใดๆ ก็ตามที่ใหนักเรียนไดรู ไดเห็น จากของจริง เหตุการณจริง และไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง จะทํา
ใหเด็กไดเรียนรูสิ่งที่แทจริงมากขึ้น กระบวนการและกิจกรรมตางๆ เหลานี้ตองทําสม่ําเสมอเปนประจํา
และตอเนื่อง เพื่อกระตุนและหลอหลอมลักษณะนิสัยนี้ใหเกิดขึ้น คงอยูอยางมั่นคงการไดรูไดเห็นของ
จริง จะทําใหเด็กเกิดศรัทธาและความเชื่อมั่น ยิ่งถาผูนั้นเปนผูที่เด็กรูจักใกลชิดเคารพนับถือก็จะยิ่ง
สรางศรัทธาใหเกิดไดงายและมากยิ่งขึ้น เปาหมายสําคัญของกิจกรรมการเรียนรูเรื่อง ความซื่อสัตย
สุจริต คือ ความสํานึกในความซื่อสัตยสุจริต นิสัยความเปนคนซื่อสัตยสุจริตและประพฤติตนอยูบน
ฐานความซื่อสัตยสุจริต 
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 2. การปลูกฝงวินัยดานวินัยและความซื่อสัตยสุจริตในสถานศึกษา  
 บทบาทของสถานศึกษาในการปลูกฝงวินัยดานความซื่อสัตยสุจริตนั้น ถือไดวามีความสําคัญ 
อยางยิ่ง เพราะโรงเรียนมีหนาที่ใหการศึกษาอบรม บมนิสัย การสรางนิสัยความซื่อสัตยสุจริต ถือเปน
เรื่องสําคัญที่ตองใหการเอาใจใสดูแลไมนอยกวาการทําใหผูเรียนมีความรูและมีลักษณะที่พึงประสงค
อื่นๆ ทุกกิจกรรมที่จัดจะตองเนนการสงเสริมใหเกิดความซื่อสัตยสุจริต จากการศึกษาเอกสารและ
แนวคิดตางๆ ทําใหไดสารสนเทศเกี่ยวกับการปลูกฝงวินัยดานความซื่อสัตยสุจริตในสถานศึกษา ดังนี้ 
 แนวทางการเสริมสรางวินัยและความซื่อสัตยสุจริตในสถานศึกษา 
 จากการสัมมนาผูบริหารสถานศึกษา ครแูละคณาจารยทั่วประเทศ ในเรื่องการจัดการศึกษา 
การจัดกิจกรรมการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางคานิยมในดานความซื่อสัตย 
สุจริตใหแกเยาวชนในสถานศึกษา ไดสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะออกเปน 10 มาตรการสําคัญ ใน
การเสริมสรางคานิยมท่ีดีเรื่องความซื่อสัตยสุจริตใหแกเยาวชนในสถานศึกษา (สํานักปองกันการทุจริต 
2 สํานักงาน ป.ป.ช., 2546 : เว็บไซต) ไดแก 
 1. ขอความรวมมือใหผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญ 
ของการเสริมสรางทัศนคติคานิยมในความซื่อสัตยสุจริตใหแกเยาวชนในสถานศึกษา และถือวา 
ความซื่อสัตยสุจริตเปนวาระสําคัญแหงชาติอีกประการหนึ่ง หากผูบริหารใหความสําคัญในเรื่องนี้แลว 
ก็จะเปนจุดเริ่มตนที่สําคัญยิ่ง โดยมีกิจกรรมเสนอแนะ ดังนี ้
 1.1 ขอใหผูบริหารการศึกษาระดับสูง กําหนดเปนนโยบายปฏิบัติที่สําคัญใหกับผูบริหาร
การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ในการชวยกันเสริมสรางทัศนคติคานิยมในดานความซื่อสัตยสุจริต
ใหแกเยาวชนในสถานศึกษา 
 1.2 สอดแทรกสาระ เรื่อง การเสริมสรางทัศนคติคานิยมในดานความซื่อสัตยสุจริตใน
สถานศึกษาเขาไวในการฝกอบรม การสัมมนา ผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก ผูบริหารสถานศึกษา
เพื่อย้ําใหเกิดความตระหนักในความสําคัญ 
 1.3 สงเสริมใหมีการจัดการประชุมสัมมนาผูบริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก ผูบริหาร 
สถานศึกษา ในเรื่องการเสริมสรางทัศนคติคานิยมในดานความซื่อสัตยสุจริตในสถานศึกษาอยาง 
กวางขวาง ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
 1.4 ขอความสนับสนุนจากหนวยงานบริหารการศึกษา และคณะกรรมการขาราชการครู 
(ก.ค.) ใหยอมรับและเห็นความสําคัญในผลการดําเนินงานของสถานศึกษา เปนผลงานทางการบริหาร 
สถานศึกษาและทางวิชาการที่มีผลตอการยกระดับชั้นของสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา 
 1.5 คณะอนุกรรมการเสริมสรางทัศนคติคานิยมในดานความซื่อสัตยสุจริตและเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งบุคคลสําคัญของทองถิ่น ออกเยี่ยมผลงานและการดําเนินงานในสถานศึกษาตางๆ 
เพื่อสรางขวัญกําลังใจ แลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีตอกัน 
 1.6 จัดใหมีการเผยแพรผลงานและการประกาศเกียรติคุณในผลงานของสถานศึกษาตอ
สาธารณชนโดยผานทางสื่อมวลชน 
 1.7 จัดใหมีการเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณซึ่งกันและกัน ในระหวาง 
สถานศึกษาตางๆ 
 1.8 จัดทําวารสารเผยแพรผลงาน แลกเปลี่ยนประสบการณความคิดเห็น สรางสัมพันธ
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กันระหวางสถานศึกษาตางๆ และคณะอนุกรรมการเสริมสรางทัศนคติคานิยมดานความซื่อสัตยสุจริต 
 1.9 สรางเครือขายของคณะอนุกรรมการเสริมสรางทัศนคติคานิยม ดานความซื่อสัตย
สุจริตขึ้นทุกเขตพื้นที่การศึกษา ทําหนาที่ประสานและสงเสริมใหสถานศึกษาในเขตพื้นที่ดําเนินการ
ตามมาตรการทั้ง 10 ประการ เพื่อเสริมสรางความซื่อสัตยสุจริตในสถานศึกษา 
 1.10 จัดใหมีการเชิดชูเกียรติสถานศึกษา และบุคคลผูมีผลงานดีเดน ดานการเสริมสราง
คานิยมในดานความซื่อสัตยสุจริตใหกับนักเรียนในสถานศึกษาดวยการมอบโล หรือเกียรติบัตร หรือ 
เข็มเชิดชูเกียรติ ในแตละปตามความเหมาะสม 
 1.11 ประสานงานกับหนวยงานและบุคลากรในทองถิ่นใหรวมมือกันเสริมสรางในดาน
ความซื่อสัตยสุจริต และคุณธรรมจริยธรรมตางๆ ใหเกิดข้ึนกับเยาวชนของชาติ 
 1.12 รวมมือกับคณะอนุกรรมการเสริมสรางทัศนคติคานิยมในดานความซื่อสัตยสุจริต
ของ ป.ป.ช. ดวยการรวมทํากิจกรรมตางๆ เปนตนวา โครงการรักชาติถูกทางสรางเสริมความซื่อสัตย
สุจริต โครงการประกวดละครสั้น โครงการวิทยากรนอย โครงการสถาบันศึกษาสัมพันธ ฯลฯ 
 2. กระตุนเตือนและสงเสริมใหครู อาจารย ทุกคน ไดตระหนักในความสําคัญและถือเปน 
หนาที่ในการเสริมสรางทัศนคติคานิยมในดานความซื่อสัตยสุจริตใหแกเยาวชนในสถานศึกษา โดยม ี
กิจกรรมเสนอแนะ ดังนี้ 
 2.1 ย้ําบทบาทหนาที่ของครูในหลักสูตรฝกหัดครู จรรยาบรรณของครูที่จะตองประพฤติ
ปฏิบัติใหอยูในกรอบของศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามเพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกเยาวชน 
 2.2 สอดแทรกสาระสําคัญในเรื่องบทบาทหนาที่ของครู ที่จะตองชวยกันเสริมสราง 
ทัศนคติคานิยมในดานความซื่อสัตยสุจริตใหแกเยาวชนในการฝกอบรมสัมมนาครูอาจารย 
 2.3 สงเสริมและพัฒนา ใหครูอาจารยไดประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีตอเยาวชน 
โดยเฉพาะในดานความซื่อตรงและคุณธรรมอื่นๆ ตามหลักธรรมของศาสนา 
 2.4 สงเสริมใหครูอาจารยชวยกันอบรม แนะนํา แนะแนว กวดขัน นักเรียนในเรื่อง 
การประพฤติปฏิบัติตามคุณธรรมตางๆ โดยเฉพาะในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต เปนตนวา การอบรม 
นักเรียนหนาแถวกอนการเรียนประจําวัน การสอดแทรกการอบรมระหวางการเรียนวิชาตางๆ ฯลฯ 
 2.5 จัดประชุมปฏิบัติการสรางคูมือการอบรมคุณธรรมโดยเฉพาะในดานความซื่อสัตย 
สุจริตใหแกครูอาจารย เพื่อเปนแนวทางในการฝกอบรมนักเรียน 
 2.6 ใหถือเรื่องความซื่อสัตยสุจริตและคุณธรรมอื่นๆ เปนเกณฑสําคัญประการหนึ่งใน
การประเมินเพื่อคัดเลือก การสรรหา ยกยองเชิดชูเกียรติครูดีเดน หรือนักเรียนดีเดน ของสถานศึกษา 
โดยเฉพาะในการพิจารณาความดีความชอบในแตละป 
 3. สงเสริมใหสถานศึกษาสรางรูปแบบและดําเนินการใหการอยูรวมกัน การทํางานรวมกัน
ในสถานศึกษาเสมือนเปนครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุน ความปรองดองสามัคคี ความปลอดภัย 
การไดรับการยกยองยอมรับ การไดรับผลสัมฤทธิ์ตามความตองการทางจิตใจที่เปนรากฐานสําคัญใน
การปลูกฝงคุณธรรมตางๆ เพื่อความเปนสมาชิกท่ีดีของชุมชน โดยมีกิจกรรมเสนอแนะ ดังนี ้
 3.1 จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อสรางคูมือหรือแนวทางดําเนินการในการสรางรูปแบบและ 
ดําเนินการใหการอยูรวมกัน การทํางานรวมกันในสถานศึกษา เสมือนเปนครอบครัวที่มีความสุข เพื่อ
เปนแนวทางในการบริหารและจัดการในสถานศึกษา 
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 3.2 เผยแพรคูมือหรือแนวทางในการดําเนินการดังกลาว ไปยังสถานศึกษาตางๆ พรอม
ทั้งสงเสริมใหสถานศึกษาไดดําเนินการตามคูมือ ดวยการสอดแทรกในการจัดอบรมการประชุมสัมมนา 
การใหการนิเทศแกผูบริหารสถานศึกษาและครูอาจารยที่เกี่ยวของ 
 3.3 สงเสริมใหมีการเยี่ยมชมผลงาน การแลกเปลี่ยนประสบการณซึ่งกันและกันระหวาง 
ผูบริหารสถานศึกษา ครูอาจารย และผูที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการพัฒนางาน และไดมีการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง 
 3.4 สงเสริมใหสถานศึกษา จัดกิจกรรมบรรยากาศการอยูรวมกัน การทํางานรวมกัน 
เสมือนครอบครัวที่มีความรักความอบอุน โดยความรวมมือจากผูปกครองนักเรียนและหนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 
 3.5 สงเสริมใหบุคคลสําคัญและประชาชนไดมาเยี่ยมชมกิจการของสถานศึกษา เพื่อ
เผยแพรผลงานของสถานศึกษา 
 4. พัฒนาและสงเสริมใหครู อาจารย ดําเนินการในกระบวนการเรียนการสอนใหนักเรียน 
เกิดทัศนคติคานิยมในดานความซื่อสัตยสุจริตตามวิธีการและขั้นตอนของการสรางทัศนคติคานิยม 
โดยมีกิจกรรมเสนอแนะ ดังนี ้
 4.1 จัดประชุมปฏิบัติการสรางรูปแบบ วิธีการ ขั้นตอน กิจกรรม เพื่อเปนคูมือในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน เพ่ือสรางทัศนคติคานิยมโดยเฉพาะในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต 
 4.2 เผยแพรคูมือ จัดประชุมสัมมนา ฝกอบรมและสงเสริมใหครูอาจารยที่สอนสาขาวิชา
ที่มีวัตถุประสงคท่ีจะสรางทัศนคติคานิยมในดานความซื่อสัตยสุจริต จัดทําแผนการสอนที่สมบูรณเพื่อ
นําไปใชสอน 
 4.3 จัดใหมีการประเมินผลหรือประกวดแผนการสอน และการดําเนินการสอนเพื่อสราง
ทัศนคติคานิยมในดานความซื่อสัตยสุจริต รางวัลที่จะไดรับนอกจากจะเปนอุปกรณการเรียนการสอน
แลว ควรกําหนดใหมีใบประกาศเกียรติคุณรับรองผลการประเมินหรือการประกวดแผนการสอน ซึ่ง
สามารถนําไปเปนหลักฐานสําคัญในการนําเสนอผลงานการสอนเพื่อการเลื่อนระดับชั้นของครูอาจารย 
ทั้งนี้ดวยความรวมมือจากผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการขาราชการครู (ก.ค.) 
 4.4 สงเสริมใหมีการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิดเห็น ระหวางครู อาจารย 
ผูสอน ดวยรูปแบบวิธีการนี้เพื่อการพัฒนาการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฯลฯ 
 5. สงเสริมใหนักเรียนไดเรียนรูสภาพชีวิตจริงและสังคมปจจุบัน โดยเฉพาะปญหาเกี่ยวกับ
การทุจริตประพฤติมิชอบ ที่บอนทําลายความเจริญกาวหนาของประเทศชาติและสังคมไทย เพื่อให
นักเรียนไดศึกษา ไดวิเคราะห สภาพที่แทจริง จากสาเหตุและผลเสียที่จะเกิดขึ้นตอสวนรวม เพื่อสราง 
ทัศนคติที่จะเกลียดชังการทุจริตและมีสวนรวมในการปองกันการทุจริตในสังคมของนักเรียน โดยม ี
กิจกรรมเสนอแนะ ดังนี้ 
 5.1 คณะอนุกรรมการเสริมสรางทัศนคติคานิยมในดานความซื่อสัตยสุจริต จัดสราง
สื่อการศึกษา หนังสือเสริมการเรียน โดยนําเรื่องที่มีเคาความจริงที่เปนปญหาและผลเสียหายเกี่ยวกับ 
การทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทยมาเปนกรณีศึกษา เผยแพรไปยังสถานศึกษา เพื่อใชเปนหนังสือ 
เสริมการเรียนในการสรางความตระหนักในภัยของการทุจริตประพฤติมชิอบ 
 5.2 สงเสริมใหครูอาจารยนําสื่อการศึกษา และหนังสือเสริมการเรียนดังกลาวไปใชเสริม
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การเรียนการสอน เพื่อสรางความตระหนักในภัยอันตรายอันเกิดจากการทุจริตและการมีสวนรวม 
ในการที่จะชวยปองกันการทุจริตเหลานั้น 
 5.3 ติดตาม ประเมินผล การใชสื่อการศึกษา หนังสือเสริมการเรียนเหลานี้จากครูผูสอน 
จากนักเรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนาใหมีคุณภาพสูงขึ้น ฯลฯ 
 6. นอกจากจะจัดใหมีการเรียนการสอนเรื่องความซื่อสัตยสุจริตโดยตรงแลว ครู อาจารย 
ทุกคนควรจะไดมีการสอดแทรกเพื่อสรางทัศนคติคานิยมในดานความซื่อสัตยสุจริตในระหวางการสอน 
บทเรียนใดๆ ไดตามความเหมาะสม การสอนสอดแทรกเชนนี้ จะชวยตอกย้ําในเรื่องของความซื่อสัตย 
สุจริตอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลา ซึ่งจะเปนรอยพิมพที่สําคัญในการเสริมสรางทัศนคติ คานิยม ในดาน 
ความซื่อสัตยสุจริตใหกับเยาวชน โดยมีกิจกรรมเสนอแนะ ดังนี ้
 6.1 จัดประชุมปฏิบัติการครู อาจารยผูสอนวิชาการตางๆ เพื่อหาแนวทางขอเสนอแนะ 
ในการจัดการสอนสอดแทรกเพื่อสรางทัศนคติคานิยมในดานความซื่อสัตยสุจริต ในบทเรียนตางๆ ที่ม ี
ความสอดคลอง เหมาะสมที่จะกระทําได เพ่ือจัดทําเปนเอกสารเสนอแนะไปยังครู อาจารยทุกคน 
 6.2 ขอความรวมมือจากผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก สงเสริม
ใหครูอาจารยทุกคน ชวยกันสอนสอดแทรกในบทเรียนตามความเหมาะสม เพื่อสรางทัศนคติ คานิยม
ในดานความซื่อสัตยสุจริตใหกับนักเรียน ฯลฯ 
 7. เสริมสรางคุณธรรมดานอื่นๆ ใหเกิดขึ้นกับเยาวชนพรอมกันกับการเสริมสรางคุณธรรม 
ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต คุณธรรมเหลานี้จะหลอหลอมใหเยาวชนเปนคนดี ชวยสงเสริมความเปนผูม ี
ความซื่อสัตยสุจริตใหมากยิ่งขึ้น โดยมีกิจกรรมเสนอแนะ ดังนี ้
 7.1 จัดทําคูมือการฝกอบรมนักเรียนในดานคุณธรรมตางๆ ไปเผยแพรใหกับครู อาจารย 
นําไปใชฝกอบรมนักเรียนในโอกาสตางๆ ตามที่สถานศึกษากําหนด 
 7.2 ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมประการตางๆ เชน 
กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมกีฬา การใหนักเรียนมีสวนรวมในการจัดงานของสถานศึกษา 
 7.3 ขอความรวมมือครูอาจารยทุกคนใหชวยกันฝกอบรมนักเรียนในเรื่องคุณธรรมตางๆ 
สอดแทรกในขณะท่ีทําการสอนวิชาตางๆ ตามความเหมาะสม 
 7.4 สงเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีเดนใหไดรับทุนการศึกษาหรือการศึกษา
ตอในระดับที่สูงขึ้น 
 7.5 สงเสริมใหนักเรียนมีสมุดบันทึกประจําตัวเริ่มดวยการกําหนดเปาหมายที่ดีของชีวิต 
และบันทึกงานที่ไดกระทํา ทั้งนี้ไมควรนําระบบการใหคะแนนมาเกี่ยวของ 
 7.6 จัดกิจกรรมพี่ดูแลนอง ในรูปแบบชุมชนหรือกระบวนการกลุมในแตละกลุม มีพี่ม ี
นองชวยเหลือดูแลกันเอง โดยมีพี่ๆ เปนผูนํา 
 8. สงเสริมใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมการเรียนที่จะมีผลตอการเสริมสรางทัศนคต ิ
คานิยมในดานความซื่อสัตยสุจริต โดยมีกิจกรรมเสนอแนะ ดังนี ้
 8.1 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมการเรียนดังกลาวขางตนในเชิงการประกวด 
แขงขันและในโอกาสวันสําคัญตางๆ ภายในสถานศึกษา 
 8.2 คณะอนุกรรมการเสริมสรางทัศนคติและคานิยมในดานความซื่อสัตยสุจริตจัดใหมี
การแขงขันในกิจกรรมดังกลาวขางตน รางวัลที่จะมอบใหควรเปนรางวัลทั้งเฉพาะตัวนักเรียนผูเขา 
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แขงขันและรางวัลสําหรับโรงเรียน 
 8.3 ขอความรวมมือหนวยงาน คณะบุคคลภายนอกที่มีกิจการที่เกี่ยวของกับเรื่องนี้ 
จัดกิจกรรมใหเยาวชนไดแสดงกิจกรรมดังกลาวขางตน กิจกรรมเหลานี้หากเสนอผานสื่อมวลชน 
สูสาธารณชนได จะเกิดคุณประโยชนอยางยิ่ง 
 8.4 คณะอนุกรรมการเสริมสรางทัศนคติคานิยมในดานความซื่อสัตยสุจริตจัดทําวารสาร
สรางความสัมพันธในเรื่องนี้ เผยแพรไปยังสถานศึกษาพรอมกันนั้นเปนเวทีใหเยาวชนไดแสดงออกใน
กิจกรรมเสริมการเรียนดังกลาว 
 9. ขอความรวมมือสถานศึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามที่หลักสูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการไดกําหนดไวใหชวยสอดแทรก ตอกย้ํา เสริมสรางทัศนคติ คานิยมในดานความซื่อสัตย
สุจริตใหกับเยาวชน โดยมีกิจกรรมเสนอแนะ ดังนี ้
 9.1 ขอความรวมมือสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมลูกเสือ มีการฝกอบรมผูบังคับบัญชา 
ลูกเสือ ฝกอบรมลูกเสือ ใหเสริมเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ดังคําขวัญลูกเสือที่วา “เสียชีพอยาเสียสัตย” 
พรอมกันนั้นก็สงเสริมใหลูกเสือไดบําเพ็ญประโยชนตอผูอ่ืน ไดชวยเหลือชุมชนตามกําลังความสามารถ 
 9.2 สงเสริมใหสถานศึกษาจัดตั้งชมรมหรือชุมนุม เพื่อเสริมสรางทัศนคติ คานิยมในดาน 
ความซื่อสัตยสุจริตขึ้น จัดทําคูมือในการดําเนินงานของชมรมเผยแพรไปยังสถานศึกษา 
 9.3 ขอใหสถานศึกษาเสนอชื่อนักเรียนและการประพฤติปฏิบัติที่ไดกระทําไปในเรื่อง 
ความซื่อสัตยสุจริตมาเพื่อพิจารณาประกาศยกยองเกียรติคุณในรอบปเปนประจําทุกป 
 10. การปองปรามเปนมาตรการสําคัญอีกประการหนึ่งที่จะชวยยับยั้งการทุจริต ประพฤติ
มิชอบทั้งหลายกอนจะเกิดข้ึน การปองปราม เปนการกระทําใหเกิดผลเพื่อการยับยั้ง ขัดขวางเตือนสติ 
ตัดโอกาส ไมใหเกิดการกระทําทุจริตประพฤติมิชอบกอนบุคคลจะกระทําชั่วเหลานั้น สถานศึกษาควร
จะไดมีมาตรการและวิธีการปองปรามตางๆ มิใหเกิดการประพฤติมิชอบขึ้นในสถานศึกษา ทั้งเกิดจาก
ผูบริหาร ครู อาจารย นักเรียน และเจาหนาที่ของสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมเสนอแนะ ดังนี ้
 10.1 สถานศึกษา ศึกษา สํารวจ วิเคราะห ปญหาการประพฤติปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวกับ 
การทุจริตประพฤติมิชอบท่ีเคยมีในสถานศึกษาจากบุคลากรตางๆ ของสถานศึกษาวามีเรื่องใดบางดวย
เหตุใด จากบุคคลใด หาทางปองปรามเรื่องเหลานั้นและดําเนินการกอนที่จะเกิดปญหาเหลานั้นขึ้น 
 10.2 ในการประชุมสัมมนาครู อาจารย เจาหนาที่ของสถานศึกษาควรสอดแทรกเรื่อง
การลงโทษ รวมทั้งผลเสียหายที่เกิดข้ึนจากการกระทําทุจริตประพฤติมิชอบของบุคคลในสถานศึกษาที่
เปนกรณีตัวอยางที่มีอยูมากมาย ทั้งนี้ตามความเหมาะสม 
 10.3 ผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารยทุกคนจะตองชวยกันสํารวจตรวจตราการกระทํา
ที่เปนปญหาตางๆ ของบุคลากรของสถานศึกษา แลวชวยกันหาทางและปองปรามมิใหเกิดขึ้น ทั้งนี้
เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีของสถานศึกษาเอง และเพื่อคงไวซึ่งเกียรติฐานะของสถานศึกษาในฐานะ
สถาบันพัฒนาคนของชาติ 
 สรุปไดวา แนวทางการเสริมสรางวินัยและความซื่อสัตยสุจริตในสถานศึกษา ตองไดรับความ
รวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะสถานศึกษา ครูอาจารย นักเรียน ตลอดถึงผูปกครองที่ตองมี 
แนวทางในการดําเนินงาน เชน กําหนดนโยบาย การสงเสริม การสนับสนุนจากผูบริหาร และใหครูได
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรดานความซื่อสัตยสุจริต กิจกรรมเสริมหลักสูตร และจัด
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กิจกรรมการสอนสอดแทรกในวิชาอื่นๆ ตลอดถึงจัดใหมีการสอนคุณธรรมดานอื่นๆ เพื่อสงเสริมตอกย้ํา
เกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตใหเกิดกับผูเรียนอยางยั่งยืน นอกจากนี้สถานศึกษาตองจัดกิจกรรมสงเสริม
ยกยองเชิดชูเกียรติแกครู นักเรียน และบุคลากรผูที่ทําความความดี มีความซื่อสัตยสุจริตอีกดวย 

 
3. กิจกรรมการปลูกฝงวินัยและความซื่อสัตยสุจริต 

 3.1 การใชวิธีการสรางวินัยเชิงบวก 
 การปลูกฝงวินัยภายในตัวนักเรียนอาจทําไดหลายแนวทาง ทางหนึ่งที่สามารถพัฒนาวินัย
ภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ วิธีการสรางวินัยเชิงบวก ซึ่งเปนวิธีการกระตุนการเรียนรูใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูจากภายในผานการครุนคิดดวยตนเองอยางมีสติ ในบรรยากาศที่ผอนคลาย สงบ และ
วิถีปฏิบัติที่ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกันกับสังคม เปนการสรางวินัยเชิงบวกท่ีดีใหกับนักเรียน 
 ปยวลี ธนเศรษฐกร และปนัดดา ธนเศรษฐกร (2552) อธิบายแนวทางการสรางวินัยเชิงบวก 
อาศัยหลักความตองการพื้นฐานที่เด็กทุกคนตองการ คือ ความสงบสุข ความสม่ําเสมอ ความเปนมิตร 
ความใสใจ การยอมรับ การมีเหตุมีผล ไดรับการปกปองและรูสึกปลอดภัย ดังนั้นการสรางวินัยเชิงบวก
มีหลักการที่สําคัญคือ การปฏิบัติตอเด็กในฐานะผูที่กําลังเรียนรู โดยปราศจากการใชความรุนแรง เนน
การสงเสริมวิธีการสื่อสารและการสรางความสัมพันธ การเสริมสรางทักษะสําหรับผูใหญในการปลูกฝง
วินัยแกเด็ก โดยไมใชความรุนแรงในการแกปญหา และการแกไขขอขัดแยงบนพื้นฐานความเขาใจเรื่อง
พัฒนาการเด็ก จะใหความเคารพเด็กโดยรวมและครอบครัว โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
และสนับสนุนการเติบโตของพวกเขา การสอนวินัยที่ชวยใหเด็กประสบความสําเร็จโดยใหขอมูลความรู
และความรักแกเด็ก โดยไมใชวิธีการทําโทษทางรางกายหรือทางจิตใจ เพราะการลงโทษลวนทําใหเด็ก
มีความกาวราวมากยิ่งขึ้น กระทบตอสุขภาพจิตและความสัมพันธระหวางผูปกครองกับเด็ก ที่ผานมา
ครูอาจจะคุนเคยกับวิธีการปลูกฝงวินัยดวยวิธีการลงโทษหลายวิธี นอกจากการตีแลวยังมีวิธีอื่นๆ อีก
หลายวิธีที่สามารถสรางความเจ็บปวดใหแกเด็กได แตผลกระทบของการสรางวินัยเชิงลบตอพฤติกรรม
และพัฒนาการของเด็ก ไมสามารถจะชวยเสริมสรางพฤติกรรมที่เหมาะสมใหกับเด็กได เปนการยับยั้ง
พฤติกรรมทีเ่หมาะสมของเด็ก สนับสนุนใหเด็กมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เปนตัวอยางที่ไมดีใหกับเด็ก 
มีผลตอการพัฒนาความสามารถทางอารมณและสังคม และจะบั่นทอนความรูสึกที่ดีตอกันในโรงเรียน 
เปนการยับยั้งการพัฒนาความมีระเบียบวินัยในตนเอง ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดของการสรางวินัย ดังนั้น
การอบรมสั่งสอนและการปลูกฝงวินัย ใหเด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสม และเคารพกฎระเบียบในสังคม
ดวยการสรางวินัยเชิงบวก จะเนนที่พฤติกรรมที่เด็กจําเปนตองเรียนรู และพัฒนาการทางดานอารมณ 
และสังคมของเด็กเปนสําคัญ ในขณะที่การสรางวินัยเชิงลบ มุงไปที่การควบคุมความประพฤติของเด็ก 
เปาหมายสูงสุดของการสรางวินัยเชิงบวก คือ การพัฒนาพฤติกรรมใหเด็กเปนคนที่มีวินัยในตนเอง 
และมีความเชื่อมั่นในตัวเอง จึงอาจสรุป ความแตกตางของการสรางวินัยเชิงบวกและการสรางวินัย  
เชิงลบ ไดดังตารางที่ 2.1 ตอไปนี้  (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562 : 37) 
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ตารางที ่2.1 ความแตกตางของการสรางวินัยเชิงบวกและการสรางวินัยเชิงลบ 
 

การสรางวินัยเชิงบวก การสรางวินัยเชิงลบ 

• พัฒนาวินัยดวยการสอน  

• เนนฝกความรับผิดชอบตอตนเองของนักเรียน  

• เนนใหเรียนรูการอยูรวมกับผูอื่น  

• ครูสรางความสัมพันธท่ีดีกับเด็ก ทําใหเด็กยอมรับ  

และเชื่อฟงคําสอนอยางเต็มใจ  

• ฝกใหผูเรยีนกํากับตนเองใหมีความสามารถ  

ทางอารมณ และสังคม และสอนใหเด็กมีความสามารถ  

ในการควบคุมพฤติกรรมตนเอง  

• ฝกฝนวินัยควบคูกับการพัฒนาทักษะการทํางาน  

ที่จําเปนตอการประสบความสําเรจ็ในโรงเรียน  

• ชื่นชมความสําเร็จของเด็กเพื่อใหเห็นวาพวกเขา  

สามารถประสบความสําเร็จดวยตนเองได  

• ชื่นชมเมื่อเด็กแสดงน้ําใจและเหน็อกเห็นใจผูอื่น  

• ใชคําถามเพื่อกระตุนใหเด็กรูสึกวาตนเองมีความสําคัญ  

และมีความสุขเมื่อไดทําประโยชนเพื่อผูอื่น  

• พัฒนาวินัยดวยการควบคุม 

• นักเรียนไมมีสวนรวมในการกําหนดขอบังคับ 

• หยุดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมแคชั่วคราว 

แตไมไดสอนทักษะใดๆ ใหแกเด็ก 

• ทําลายความสัมพันธ มีผลทําใหเด็กกลัว 

• เนนลงโทษใหเด็กรูสึกอายและเจบ็ใจ จะเปน 

การกระตุนใหเด็กระบายความโกรธของตัวเอง 

โดยการประพฤตติัวไมเหมาะสม 

• เมื่อเด็กอยูในบรรยากาศที่ครูตําหน ิทําโทษ 

ดุดานักเรียนเปนประจําจะทําใหเด็กมีความรูสึกวา 

โรงเรียนเปนสถานที่ทีไ่มสนุก ไมนาอยู 

• การลงโทษแบบประจานจะเปนการทําลาย 

ความมั่นใจของเด็ก 

• การดุดาวากลาวเปนประจําจะกระตุนอารมณ 

ดานลบตางๆ เชน ความโกรธ 

 

เทคนิคการสรางวินัยเชิงบวก ที่สําคัญมี 2 ประการ คือ 

1. เทคนิคการสรางบรรยากาศที่อบอุนและเปนมิตรในหองเรียน โดยทําใหเด็กๆ รูสึกวา

ปลอดภัยและเชื่อใจคุณครู มีความมั่นคงทางอารมณ รูจักหวงใยความรูสึกของผูอื่น มีสมาธิ ในการ

เรียน และใหความรวมมือกับคุณคร ู

2. เทคนิคการปองกันและการจัดการกับพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม โดยปลูกฝงใหแกเด็กๆ มี

วินัยในตัวเอง มีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิของผูอื่น มีความสามารถในการตัดสินใจ และแกไขปญหา  

เคล็ดลับการใชเทคนิคการสรางวินัยเชิงบวก คือ ยิ้มเขาไว ใหใจเบิกบาน เรียกชื่อเด็กที่กําลัง

มีพฤติกรรมที่คุณครูตองการ มองหาแตพฤติกรรมที่เหมาะสมแลวชมเชย ชมเชยเด็กกับผูปกครองและ

คนอ่ืนใหเด็กไดยิน สนุกไปกับเด็กๆ แสดงใหพวกเขาไดรูวาคุณครู มีความสุขที่ไดอยูกับพวกเขา 

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในการแสดงบทบาทตอนักเรียน เชน การถามวา ทําไมตองทําพฤติกรรม

ที่ไมด ีการตอวาเด็กตอหนาคนอื่น การเลาถึงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของเด็กใหผูปกครองหรือคนอื่น

ฟงตอหนาเด็ก การอธิบายกฎใหเด็กปฏิบัติแบบยืดยาวและยืดเยื้อ การสรางเงื่อนไขหรือกฎระเบียบ

มากมายที่เด็กตองปฏิบัติ โดยเด็กไมไดมีสวนรวมในการกําหนด และการบอกวาไมรักแลว ซึ่งเปนการ
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ทํารายจิตใจเด็กอยางหนึ่ง การใชความรักมาเปนขอตอรองใหเด็กแสดงพฤติกรรมตามที่ผูใหญตองการ 

อาจไดผลในระยะสั้น แตสงผลเสียในระยะยาว จะทําใหเด็กรูสึกตอตานคําสั่งของผูใหญในที่สุด 

 

3.2 การปลูกฝงวินัยดวยกิจกรรมการพัฒนาจิต  

การพัฒนาจิตเปนแนวทางหนึ่งที่ทําใหผูเรียนมีภูมิคุมกันทางดานจิตใจ สามารถกํากับตนเอง

ใหมีสติและปฏิบัติตนในทางท่ีถูกตองทางกาย วาจา และใจ การเสริมสรางวินัยดานความซื่อสัตยสุจริต

ของสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาทั้งครูและผูเรียนใหเกิดการเรียนรูและงอกงามในการพัฒนาจิต  

การกําหนดกิจกรรมการปลูกฝงวินัย ที่ทําใหเกิดการพัฒนาแบบเปนองครวมในตัวนักเรียน 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรดําเนินการโดยใชความรวมมือจากบุคคลตางๆ ที่เปนปจจัยสําคัญ อันจะ

สงเสริมการปลูกฝงวินัย ไดแก คร ูผูปกครองและกลุมเพื่อน ซึ่งกิจกรรมและวิถีปฏิบัติในการเสริมสราง

วินัยในสถานศึกษาจึงควรจัดเปน 3 ระดับ (มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา. 2560 : เว็บไซต) ดังนี้ 

1. ระดับกิจกรรมกลุมยอย โรงเรียนอาจจัดชวงเวลาทํากิจกรรมพัฒนาจิต สําหรับนักเรียน

เฉพาะกลุมในชวงเชาหลังเขาแถวเคารพธงชาติของทุกวัน ประมาณ 20 นาที กอนการจัดกระบวนการ

เรียนการสอนวิชาอื่นในทุกวัน ซึ่งสามารถนํามาใชไดกับทุกระดับชั้น เชน 

1.1 กิจกรรมเสริมสรางพลังสงบ มีเปาหมายเพื่อใหเกิดความสงบภายในและการผอน

คลาย เชน ขณะทํากิจกรรมเปดเสียงดนตรีที่มีลักษณะของคลื่นความถี่ต่ํา เพื่อเหนี่ยวนําคลื่นสมอง

ของเด็กใหมีความถี่ต่ําลง การทําโยคะเพื่อบริหารอวัยวะภายใน และเพื่อบริหารลมหายใจใหไดอยูกับ

ลมหายใจ หรือแมกระทั่งการนวดตัวเองหรือผลัดกันนวด เพื่อสงความรูสึกที่ดีตอกัน รวมทั้งการทํา

บอดี้สแกน (Body Scan) เพื่อการผอนคลายแบบลึกและบมเพาะสิ่งที่ดีงามในจิตใตสํานึก อาจใชเวลา

ตางจากกิจกรรมอื่น เชน กิจกรรมกอนเขาเรียนภาคบาย 

1.2 กิจกรรมฝกสต ิมีเปาหมายเพือ่ใหเด็กไดมีความชํานาญในการกลับมารูตัวไดเสมอ ๆ 

ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญที่จะทําใหเด็กรูเทาทันอารมณและการกระทําที่กําลังเกิดขึ้น ในแตละขณะ เพื่อ

จะไดรูวาควรจะหยุดหรือดําเนินกิจกรรมนั้นตอ เชน การเดินตามรอยเทา การเดินตอเทาตามเสนตรง 

การทํากิจกรรมบริหารสมอง (Brain Gym) 

1.3 กิจกรรมฝกสมาธิ หรือการจดจอ มีเปาหมายใหเด็กมีความสามารถในการคงสมาธิ

ไดยาวขึ้น เพื่อกํากับความเพียรทั้งการเรียนรูและการทํางานใหเกิดสัมฤทธิ์ผล เชน สงเทียน ตอภาพ

จากผลยางพารา ตอภาพจากเศษกิ่งไม นําเมล็ดผักหรือวัสดุในทองถิ่นมาสงตอและเลาเรื่องตอกัน 

2. ระดับวิถีปฏิบัติของหนวยงาน เนื่องจากบรรยากาศและสภาพแวดลอมมีผลตอวินัย

นักเรียน ดังนั้น การพัฒนาจิตสํานึกดานความซื่อสัตยสุจริตของนักเรียนควรมีการกําหนดบรรยากาศ

ในโรงเรียนใหมีวิถีปฏิบัติที่สอดคลองกันกับกิจกรรมการพัฒนาจิต เชน การใชจิตวิทยาเชิงบวกในการ

ปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีทั้งโรงเรียน จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) เปนศาสตรที่เนนการ
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พัฒนาบุคลิกภาพของมนุษยใหมีความสุข โดยมีพ้ืนฐานมาจากการพัฒนาตนเอง เปนคนดีและมองโลก

ในแงด ีในโรงเรียนสุขภาวะ คุณครูใชจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อสรางแบบอยางดวยการไมเปรียบเทียบชิงดี

ชิงเดนหรือตีคาในสิ่งที่นักเรียนเปนหรือนักเรียนทํา ลดคําการตัดสินผูเรียนดวยดานลบ ไมสรางความ

กลัวหรือการลงโทษดวยความรุนแรง นอกจากนั้น ยังเนนการเห็นคุณคาความเปนมนุษย เคารพ ให

เกียรติ สรางศรัทธา สงเสริมภาพพจนดานบวก สรางคุณคา ความสามารถและใหความรักกับผูเรียน

ทุกคน ตัวอยางเชน การตั้งกติการวมกันในการไมดื่มน้ําอัดลมและน้ําหวานในโรงเรียน โดยทุกคนใน

โรงเรียนจะตองชวยกันรักษากติกา ไมวาจะเปนผูบริหาร ครู และนักเรียนลวนตองปฏิบัติเหมือนกัน 

เมื่อนักเรียนไดปฏิบัติจนคุนเคยแลว ก็จะขยายไปปฏิบัติในครอบครัวและชุมชนตอไป ตัวอยางการใช

จิตวิทยาเชิงบวก เชน เมื่อนักเรียนมาโรงเรียนสายแทนที่ครูจะทําโทษดวยความรุนแรง แตครูกลับใช

วิธีการตั้งคําถามใหนักเรียนอธิบายสาเหตุที่มาสาย และใหคิดวิธีการที่จะมาโรงเรียนใหทันเวลาในวัน

ตอไป เพื่อฝกใหคิดทบทวน รูตัวและพยายามปรับปรุงแกไขพฤติกรรมดวยตนเอง แลวครูก็คอยชื่นชม

และใหกําลังใจในความพยายามหรือการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีขึ้นของนักเรียน 

3. วิถีปฏิบัติระดับชุมชนและสังคม การสรางความเปนชุมชน และวิถีการใชพัฒนาจิตใน

ระดับนี้ เปนการปฏิบัติรวมกันของคนในชุมชนอยางกลมกลืน ตอเนื่องและสม่ําเสมอ จนกลายเปน

วัฒนธรรมองคกร เกิดความตระหนักกับบุคคลทุกระดับ พัฒนาจิตเปนเครื่องมือในการพัฒนาผูเรียน

และตนเองในสภาพแวดลอมที่สะอาด รมรื่น สวยงาม ปลอดภัย สรางความเปนกัลยาณมิตรที่ดีของครู 

สรางสัมพันธภาพของคนในชุมชน การปฏิบัติในวิถีโรงเรียนจะตองทําอยางมีความหมาย มีเหตุผล 

และคงเสนคงวา ตองตระหนักอยูเสมอวาผูปกครองทุกคนมีสวนเกื้อกูลตอความกาวหนาของนักเรียน  
 

ตารางที่ 2.2 กิจกรรมการฝกฝนวินัยดานความซื่อสัตยสุจริต (ไพรวัลย แสนแดง และคณะ. 2559) 
 

ชื่อกิจกรรม วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมสารวตัรหองเรียน  
สารวัตรหองเรยีน เตือนเพื่อนดวยสถิติพฤติกรรมตางๆ ท่ีไมพึงประสงค 

และวางกฎเกณฑเพื่อดูแลซึ่งกันและกันได, เพื่อนเตือนเพื่อน 

กิจกรรมนิทานความด ี 

จัดทํานิทานความดี โดยนักเรียนรวมกันคิดเนื้อเรื่อง ออกแบบภาพ 

และรูปเลมเพื่อเปนกรณีศึกษาใหแกเพื่อนๆ แสดงความคิดเห็นในเวท ี

พูดคุย สืบคนตัวอยาง ที่แสดงถึงความซื่อสัตยสุจริตและบันทึกความดี 

ใหกําลังใจ ชมเชยเพื่อนท่ีทําความดี 

กิจกรรมอานเพื่อพัฒนา  

กระบวนการคดิ  

อานเพื่อพัฒนากระบวนการคดิทุกวันจันทร ครูและนักเรยีนแกนนํา 

จะแนะนําหนังสือ หรือนักเรยีนจะนําบทความมาเลาสูกันฟง หรือ 

นํามาใหเพื่อนๆ อาน และใหตั้งคําถามตามทฤษฏีบันได 6 ขั้น 

ของบลูม (Bloom) เพื่อวิเคราะหทักษะการตั้งคําถามของแตละคน 

กิจกรรมฝกวินัยทางการเงิน  
จัดทําบัญชีรับจาย ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, ทําบัญชีรับจาย 

แสดงแนวคิดเพื่อปรับปรุง และวางแผนการใชจายอยางพอเพียงและออมเงิน 
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ตารางที ่2.2 (ตอ) 

ชื่อกิจกรรม วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมหาหองชีวิตเนรมตินิสยั  

แกนนําจัดกิจกรรมหาหองชีวิตเนรมิตนิสยั นําเพื่อนดูแลหองตางๆ ไดแก 

1. หองน้ํา เปนท่ีพิจารณาความไมงามของรางกาย ความเสื่อมโทรม 

ของรางกายที่ดําเนินไปอยางตอเนือ่ง และความเปนรังแหงโรคของรางกาย 

2. หองแตงตัว ใชในการปลูกฝงสมัมาสติ คือ ฝกประคองรักษาใจ 

ใหผองใสเปนปกติ ไมปลอยใจตามอํานาจกิเลส ฝกระมัดระวังตนในทุกๆ เรื่อง 

ไมประมาทเผอเรอ มคีวามตื่นตัวตลอดเวลา ฝกตดัใจไมคิดหมกมุนในกาม 

ตามแฟชั่นหรือกระแสสังคม ฝกใชเหตุผลตักเตือนใจของตนใหเปนสมัมาทิฐิ

และสมัมาสังกัปปะ ไมลําเอียง และสูญเสียศีลธรรมประจําใจ 

3. หองอาหาร เปนที่ประชุมสมาชกิทุกคนในบานอยางพรอมหนาพรอมตา  

ทุกวัน ใชปลูกฝงสัมมาวาจาและสมัมากัมมันตะใหแกสมาชิกทุกคนในบาน 

4. หองนอน คือ หองมหาสิริมงคล ใชปลูกฝงศีลธรรม ทบทวนบุญ-บาป ใหพร

ลูกหลานกอนนอน กราบพอแมกอนนอน นั่งสมาธิกอนนอน ทําเกิดสิริมงคล 

5. หองทํางาน ใชปลูกฝงสัมมาอาชีวะ ไมหารายไดจากการทําผิดศลีธรรม ผดิ

กฎหมาย ผิดจารีตประเพณี และใชปลูกฝงวินัยหองทํางาน 6 ประการ ไดแก 

1) มีสมัมาวาจา ใชคําพูดไดเหมาะสม 

2) มีความเคารพในบุคคล สถานท่ี เหตุการณ 

3) มีมารยาทดี เหมาะแกบคุคลและกาลเทศะ 

4) มีความรับผดิชอบทั้งสวนตัวและสวนรวม 

5) เครงครัดตอระเบยีบวินัยในการทํางาน 

6) เอาใจใสดูแลอุปกรณตางๆ ในหองทํางาน 

กิจกรรมฝกความเพียร  

ในการเรียนรู  

วางแผนการเรียน สํารวจผลการเรยีนเฉลี่ย วิเคราะหผลการเรียน, วิเคราะห 

ตนเอง เสนอแนวทางพัฒนา ปรับปรุงการเรยีน ลงมือปฏิบตัิเพื่อการเรียน 

ซอมเสริมเตรียมความพรอมโดยจดัทําแผนการเรียนของตนเอง 

กิจกรรมการเจริญภาวนา  

กอนเขาเรียน เชา - บาย  

ทั้งครูและนักเรียน  

1. ขั้นเตรียมการกอนลงมือปฏบิัต ิมอบหมายใหตัวแทนนักเรียนเปนผูนํากลาว 

- ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย 

- แผเมตตาใหมนุษยและสัตวทั้งหลาย 

- ตัดความกังวลตางๆ ทําจิตใหปลอดโปรง 

- กําหนดเวลาในการฝกปฏบิัติ (ประมาณ 5 - 10 นาท)ี 

2. ขั้นลงมือปฏิบัต ิ

- นั่งสมาธิโดยใชเทาขวาทับเทาซาย มือขวาวางทับมือซาย ลําตัวตรงตั้งสติมั่น 

- กําหนดลมหายใจ เมื่อหายใจเขาภาวนา “พุทธ” หายใจออกภาวนา “โธ” 

- ปฏิบัติเรื่อยๆ โดยใหจิตจดจออยูกับลมหายใจเขาออกจนจิตนิ่ง 
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ตารางที ่2.2 (ตอ) 

ชื่อกิจกรรม วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมการบูรณาการวิถีพุทธ  

ทุกกลุมสาระการเรยีนรู  

1) กิจกรรมเสริมเนื้อหาสาระตามหลักสตูร 

- พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ 

- ประกวดมารยาทชาวพุทธ 

- กิจกรรมคายพุทธบุตร 

- กิจกรรมบรหิารจติ เจรญิภาวนา 

- เรียนธรรมศึกษา/สอนธรรมศึกษา 

- บรรพชาสามเณรฤดูรอน 

2) กิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห 

- กิจกรรมหนาเสาธง 

- รําลึกถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

- สวดมนตไหวพระ แผเมตตา สงบนิ่ง 

- กิจกรรมพุทธศาสนสุภาษติวันละบท 

- กิจกรรมนองไหวพี ่

- เดินแถวเขาหองอยางมีสต ิ

กิจกรรมการบูรณาการวิถีพุทธ  

ทุกกลุมสาระการเรยีนรู 

3) กิจกรรมทําความดีระหวางวัน 

- เดินเขาโรงอาหารอยางมสีต ิ

- กลาวคําพิจารณาอาหารกอนรับประทานอาหาร 

- รับประทานอาหารอยางมีสต ิ

- ขอบคุณหลังอาหาร 

- สมาธิ 5 นาทีกอนเรียน 

4) กิจกรรมกอนเลิกเรียน 

- ไหวพระสวดมนต 

- รําลึกพระคณุของผูมีพระคณุ 

- ทองอาขยานสรางสมาธ ิ

5) กิจกรรมประจําสัปดาห 

- สวดมนตสรภัญญะประจําสปัดาห 

- ทําบุญตักบาตรประจาํสัปดาห 

กิจกรรมรักษาศีล 5 ในวันพระ  

เชิญชวนครู นักเรียนทุกคนรักษาศีล 5 ในวันพระ โดยอาจปฏิบัตติาม 

ขั้นตอนการอาราธนาศลีตามพิธีกรรมทางศาสนา หรือใชวิธีการ 

กลาวคําปฏญิาณในการถือศีล 5 ในระยะแรกอาจใชเวลาในการรักษาศีล 5 

เพียงครั้งละ 1 วัน หลังจากนั้นก็สามารถเพิ่มระยะเวลาเปน 1 สัปดาห 

เพือ่พัฒนาใหเปนวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืนมากขึ้น 
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ตารางที ่2.2 (ตอ) 

ชื่อกิจกรรม วิธีดําเนินการ 

กิจกรรมอบรมมารยาทไทย  
อบรมมารยาทไทย ซึ่งเปนเอกลักษณของคนไทยเนนการมีสมัมาคารวะ สราง

คานิยมการไหว ยิ้มทักทายเพื่อนและครูและพัฒนาทักษะการพูด 

หองเรียนแหงการแบงปน  

ใหนักเรียนนําความรูมาแบงปนสูเพ่ือนๆ ในช้ันเรียนรับทราบเชน การนําเสนอ

ภูมิปญญาในทองถิ่น ยกตัวอยางปญหาในชุมชนมานําเสนอ ชวยกันวิเคราะห

ปญหา คิดแนวทางแกไข รณรงคใหประหยดัพลังงาน และรักษาสิ่งแวดลอม 

แฟมผลงานความด ี 
การทําแฟมผลงานความดีเพื่อแสดงตัวตนของตนเอง รูจักเก็บชิ้นงาน 

แสดงทัศนะ และนําเสนอผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

กิจกรรมโฮมรูมเพื่อสะทอน  

ความรูสึก  

1) ประชุมชี้แจงใหผูเกี่ยวของทราบ 

2) แตงตั้งคณะทํางานดําเนินการ 

3) จัดทําโครงการกิจกรรมโฮมรูม ดวยกิจกรรมที่หลากหลาย ไดแก 

- หลังจากทํากิจกรรมเคารพธงชาติหนาเสาธงแลวนักเรยีนทุกคน 

เขาหองเรียน เพื่อทํากิจกรรมนั่งสมาธิทุกวันวันละ 5 นาท ี

- นักเรียนออกมาเลาเรื่องท่ีไดทําความดีและเลาขาวเหตุการณ 

ที่พบเห็นและไดยินขาวเกี่ยวกับการทําความด ี

- นักเรียนทุกคนสงความรูสึกทีไ่ดทําความดีในแตละระดับชั้น 

กับครูประจําช้ัน 

- รวบรวมความรูสึกนักเรียนที่ไดทาํความดีแลวสงประกวด 

4) ติดตามและประเมินผล 

5) สรุป / รายงานผล 

กิจกรรมชื่นชมคณุความด ี 

จัดกิจกรรมตางๆ และสรุปนําเสนอหนาเสาธงทุกกิจกรรมประชาสัมพันธ 

ความดีที่เกิดขึ้นในโรงเรยีน จัดกิจกรรมเสรมิสรางการทําความดีในโรงเรียน 

จัดกิจกรรมใหนักเรียนนําเสนอขาวการทําความดีจากหนังสือพิมพแลว

นําเสนอหนาเสาธง จัดปายนิเทศ นําความดีที่เสนอหนาเสาธงจัดไวใหนักเรียน

อานอีกทางหนึ่ง จัดทําแฟมความดีของโรงเรียน ตามลาํดับวันที่ เหตุการณที่

เกิดกิจกรรมหนาเสาธง ใหเปนกิจกรรมที่เสรมิสรางความดี หรือเรื่องดีๆ 

อยางสรางสรรค 

 

สรุปวา กิจกรรมการปลูกฝงวินัยสามารถดําเนินการไดหลายแนวทาง ซึ่งแนวปฏิบัติที่สงผล
อยางยั่งยืนตอการพัฒนาวินัยของนักเรียน ไดแก วิธีสรางวินัยเชิงบวกซึ่งเปนวิธีการกระตุนการเรียนรู
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากดานใน ผานการครุนคิดดวยตนเองอยางมีสติ ในบรรยากาศที่ผอนคลาย 
สงบ และวิถีปฏิบัติที่ทําใหเกิดการเรียนรูรวมกันกับสังคม การพัฒนาจิตเปนแนวทางหนึ่งที่จะทําให
ผูเรียนมีภูมิคุมกันทางดานจิตใจ สามารถกํากับตนเองใหมีสติ และปฏิบัติตนในทางที่ถูกตองทางกาย 
วาจา และใจ และกิจกรรมการฝกฝนวินัยในรูปแบบตางๆ ไดแก กิจกรรมสารวัตรหองเรียนกิจกรรม
นิทานความดี กิจกรรมอานเพื่อพัฒนากระบวนการคิด กิจกรรมฝกวินัยทางการเงิน กิจกรรมหาหอง
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ชีวิตเนรมิตนิสัย กิจกรรมฝกความเพียรในการเรียนรู กิจกรรมอบรมมารยาทไทย หองเรียนแหงการ
แบงปน แฟมผลงานความดี กิจกรรมการเจริญภาวนา กิจกรรมการบูรณาการวิถีพุทธกิจกรรมชื่นชม
คุณความดี กิจกรรมโฮมรูมเพื่อสะทอนความรูสึก และกิจกรรมรักษาศีล 5 ในวันพระ เปนตน วินัยมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง ผูคนที่มีระเบียบวินัยนั้น เปนผูที่เขมแข็ง เปนผูที่หวังดีตอตนเอง เปนผูที่จะมี
ความสําเร็จในอนาคต การปฏิบัติดวยความมีระเบียบ มีวินัย การปฏิบัตินั้นสําเร็จ การเสริมสรางใหคน
ไทยมีวินัยจึงเปนสวนสําคัญในการยกระดับคุณภาพของคนไทย เพื่อใชชีวิตไดอยางมีความสุขในสังคม 
อันจะสงผลดีตอการพัฒนากาวหนาของสังคมและประเทศชาติตอไป 

 

3.3 ปจจัยการเสริมสรางวินัยของนักเรียน  
  ปจจัยการเสริมสรางวินัยของนักเรียน ประกอบดวย 

1. ปจจัยการเสริมสรางวินัยดานผูบริหาร เปนคุณลักษณะความรูและความสามารถของ

ผูบริหารที่ควรมีในการเสริมสรางวินัยใหกับนักเรียน ดังนี้  (ไพรวัลย แสนแดง และคณะ. 2559) 

คุณลักษณะ ไดแก 

1) มีความรูสึกที่ดีตอการเสริมสรางวินัยนักเรียน 

2) มีความเปนกัลยาณมิตรตอผูอื่น 

3) ปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดีดานการมีวินัย 

ความรู ไดแก 

4) มีความรูเกี่ยวกับการเสริมสรางวินัยนักเรียน 

5) มีความรูเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย/แนวทางในการสงเสริมใหนักเรียนมีวินัย 

6) มีความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหหลักสูตรและบริบทของโรงเรียนและชุมชน เพื่อ

นําไปสูการออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางวินัยนักเรียน 

7) มีความรูเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางวินัยนักเรียน /

จัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการการเสริมสรางการมีวินัยเขาไปในการเรียนการสอนได 

ความสามารถ ไดแก 
8) มีความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน/ปรัชญาที่เก่ียวกับวินัยที่ชัดเจน 
9) สามารถกระตุนและโนมนาวใหบุคลากรในโรงเรียนเห็นความสําคัญการพัฒนาวินัย 
10) สามารถสงเสริมใหครูจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนมีวินัย 
11) ประสานความรวมมือระหวางโรงเรียน บาน ชุมชน หนวยงาน และองคกรตาง ๆ 

ในการเสริมสรางวินัย 
12) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสรางวินัยนักเรียน 
13) นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหขอเสนอแนะการทําโครงการ/กิจกรรมสรางวินัยนักเรียน 

2. ปจจัยการเสริมสรางวินัยดานคร ูเปนคุณลักษณะ ความรู และความสามารถของครูที่
ควรมีในการเสริมสรางวินัยใหกับนักเรียน ดังนี้ 

คุณลักษณะ ไดแก 
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1) มีความรูสึกที่ดีตอการเสริมสรางวินัยนักเรียน 
2) มีความเขาใจถึงวิสัยทัศน จุดหมาย เปาหมายดานการเสริมสรางวินัย 
3) ตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีวินัยของนักเรียน 
4) ปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดีดานการมีวินัยของนักเรียน 

ความรู ไดแก 
5) มีความรูเกี่ยวกับการเสริมสรางวินัยของนักเรียน 
6) มีความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนมีวินัย 
7) มีความรูเกี่ยวกับการวิเคราะหหลักสูตรและบริบทของโรงเรียนและชุมชน เพื่อ

นําไปสูการออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางวินัยนักเรียน 
8) มีความรูเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางวินัยนักเรียน /

จัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการการเสริมสรางวินัยเขาไปในการเรียนการสอนได 
ความสามารถ ไดแก 

9) มีความสามารถจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนมีวินัย 
10) สามารถวิเคราะหหลักสูตรและบริบทของโรงเรียนและชุมชน เพื่อนําไปสูการ

ออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางวินัยนักเรียน 
11) สามารถออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อเสริมสรางวินัยนักเรียน / จัดการเรียนการ

สอนที่บูรณาการการเสริมสรางวินัยเขาไปในการเรียนการสอนได 
12) มีความสามารถในการเสริมแรงนักเรียนใหมีวินัย 

3. ปจจัยการเสริมสรางวินัย ดานนักเรียน หมายถึง คุณลักษณะหรือพฤติกรรมของผูเรียน 
ที่เมื่อมีลักษณะหรือพฤติกรรมดังกลาวแลว จะทําใหการเสริมสรางวินัยบรรลุเปาหมาย ดังนี้ 

1) ตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีวินัย 
2) เปนผูคิดกิจกรรมที่เสริมสรางวินัยดวยตนเอง 
3) เปนผูลงมือทํากิจกรรมที่เสริมสรางวินัยดวยตนเอง 
4) เปนผูนําเสนอกิจกรรมที่เสริมสรางวินัยดวยตนเอง 
5) มีสวนรวมในกิจกรรมเสริมสรางวินัย 

 4. ปจจัยการเสริมสรางวินัยดานเครือขายความรวมมือ เปนลักษณะของสถาบันตางๆ 
ภายนอกโรงเรียน ไดแก กรรมการสถานศึกษา ครอบครัวของนักเรียนชุมชนโดยรอบ และสถาบันทาง
ศาสนา มีดังนี้ 

1) มีความเขาใจวิสัยทัศน จุดหมาย เปาหมายดานการเสริมสรางวินัยนักเรียน 
2) มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาวินัยนักเรียน 
3) ใหการสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาวินัยนักเรียน 
4) มีความรวมมือกันระหวางโรงเรียน บาน ชุมชน และองคกรตางๆ ในการเสริมสราง 

วินัยนักเรียน 
จากที่กลาวมาสรุปไดวา การเสริมสรางวินัย ผูบริหาร ตองมีความรูสึกที่ดีตอการเสริมสราง

วินัยนักเรียน เปนกัลยาณมิตรตอผูอ่ืน ปฏิบัติตัวเปนแบบอยางที่ดีดานการมีวินัย 
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มคีวามรู เกี่ยวกับการเสริมสรางวินัยนักเรียน มีแนวทางในการสงเสริมใหนักเรียนมีวินัย มี

ความรูเกี่ยวกับหลักสูตรและบริบทของโรงเรียนและชุมชน รูเกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรูที่

บูรณาการการเสริมสรางการมีวินัยในการเรียนการสอนได 

มีความสามารถ กําหนดวิสัยทัศน/ปรัชญาที่เกี่ยวกับวินัย สามารถกระตุนบุคลากรใหเห็น
ความสําคัญการพัฒนาวินัย ใหครูจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียนมีวินัย ประสานความรวมมือกับ
บาน ชุมชนและองคกรตางๆ ในการเสริมสรางวินัย จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมที่เสริมสราง
วินัยนักเรียน นิเทศ กํากับ ติดตาม กิจกรรมสรางวินัย 

การเสริมสรางวินัยของคร ูตองมคีวามรูสึกที่ดีตอการเสริมสรางวินัยนักเรียน มีความเขาใจ 
เปาหมายดานการเสริมสรางวินัย ตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีวินัยของนักเรียน ปฏิบัติตัว
เปนแบบอยางที่ดีดานการมีวินัย 

มคีวามรู เกี่ยวกับการเสริมสรางวินัยของนักเรียน รูการจัดการเรียนรูที่สงเสริมใหนักเรียน
มีวินัย รูการวิเคราะหหลักสูตรและบริบทของโรงเรียนและชุมชน รูการออกแบบการจัดการเรียนรูเพื่อ
เสริมสรางวินัยนักเรียน จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการเสริมสรางวินัยในการเรียนการสอนได 

มคีวามสามารถ จัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมใหนักเรียนมีวินัย วิเคราะหหลักสูตรและบริบท
ของโรงเรียนและชุมชน ออกแบบการจัดการเรียนรู เพื่อเสริมสรางวินัยนักเรียน จัดการเรียนการสอน
บูรณาการ การเสริมสรางวินัยในการเรียนการสอนได มีความสามารถในการเสริมแรงนักเรียนใหมีวินัย  

การเสริมสรางวินัยของตัวนักเรียนเอง มคีวามตระหนักและเห็นความสําคัญของการมีวินัย 
คิดกิจกรรมเสริมสรางวินัยดวยตนเอง ลงมือทํากิจกรรมที่เสริมสรางวินัยดวยตนเอง นําเสนอกิจกรรม
เสริมสรางวินัยดวยตนเอง มีสวนรวมในกิจกรรมเสริมสรางวินัย 
 การเสริมสรางวินัยของสถาบันตางๆ นอกโรงเรียน ตองมีความรู เขาใจวิสัยทัศน จุดหมาย 
เปาหมายการเสริมสรางวินัยนักเรียน มีสวนรวมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาวินัยนักเรียน สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาวินัยนักเรียน สรางความรวมมือกันระหวางโรงเรียน บาน ชุมชน และองคกรตางๆ 
ในการเสริมสรางวินัยนักเรียน 

 

ตอนที่  6  ความพึงพอใจ 
 

1. ความหมายของความพึงพอใจ   
ความหมายของความพึงพอใจ ไดมีนักการศึกษาหลายทานใหความหมายไวดังนี้ คือ 
ค็อตเลอร (Kotler. 2003:61) ไดกลาววา ความพึงพอใจเปนความรูสึกยินดีหรือรูสึกผิดหวัง

ของบุคคล  จากการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางสิ่งที่เขาไดรับกับความคาดหวังของเขา ถาสิ่งที่
ไดรับเพียงพอหรือสูงกวาความคาดหวังที่ตองการ  ลูกคาก็จะเกิดความพึงพอใจ  

ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544: 122) ไดกลาวถึง ความพึงพอใจในการทํางานวา หมายถึง
ความรูสึกของบุคคลที่มีตอการทํางานในทางบวก เปนความสุขของบุคคลที่เกิดขึ้น จากการปฏิบัติงาน 
และไดรับผลตอบแทน คือ ความพึงพอใจ และทําใหบุคคลเกิดความรูสึกกระตือรือรน มีความมุงมั่นใน
การทํางานตอไป มีขวัญและกําลังใจ สิ่งเหลานี้จะมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางาน 
รวมทั้งการสงผลตอความสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายขององคการ 
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สมศักดิ์  คงเที่ยง และอัญชลี โพธิ์ทอง (2542: 161) กลาวสรุปวา ไดมีผูอธิบาย ความหมาย
ของความพึงพอใจไวหลายประการ ดังนี ้

  1. ความพึงพอใจเปนผลรวมของความรูสึกของบุคคล ที่เกี่ยวกับระดับความชอบหรือ ไม
ชอบ ตอสภาพตาง ๆ ในงาน  นั่นคือ ความพึงพอใจเปนความรูสึกพอใจในงานที่ทําและเต็มใจ ที่จะ
ทํางานนั้นใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ คนจะรูสึกพอใจในงานที่ทําเมื่องานนั้นใหผลประโยชน
ตอบแทนทั้งดานวัตถุและจิตใจ ซึ่งสามารถสนองความตองการพ้ืนฐาน 

  2. ความพึงพอใจในงานเปนผลของทัศนคติที่เกี่ยวของกับองคประกอบของงานและการมี
สวนรวมในการบริหาร เชน ลักษณะงาน สภาพแวดลอมในการทํางาน และมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
ถาบุคคลมีความพึงพอใจในการทํางานเขาจะมีขวัญดี   

  3. ความพึงพอใจในการทํางานเปนผลจากการปฏิบัติงานที่ดีและทําใหเกิดความรูสึกสําเร็จ  
การไดรับผลตอบแทนสิ่งตาง ๆ ตรงตามที่คาดหวังไว  สิ่งเหลานี้จะกลับมาเปนองคประกอบที่สงผลตอ
ความพึงพอใจในการทํางาน  ลดความเครียดของผูทํางานใหนอยลง ถามีความตึงเครียดมากจะเกิด
ความไมพึงพอใจในการทํางาน โดยความตึงเครียดนี้เปนผลมาจากความตองการของมนุษย หากมนุษย
ไดรับการตอบสนองความตองการของตน ก็จะทําใหเกิดความตึงเครียดนอยลง  อันเปนผลใหเกิด
ความพึงพอใจในการทํางาน 

ดังกลาวมาขางตน สรุปไดวา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของผูใชบริการที่ดี ที่ไดรับ
การตอบสนองตามความตองการที่คาดหวังไว หรือไมไดรับการตอบสนองตามความตองการที่คาดหวัง
ไว อีกนัยหนึ่งคือ ความรูสึกหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล มักเกิดจากการไดรับการสนองตอบความพอใจ
สิ่งตางๆ ตามที่ตนตองการ จะเกิดความรูสึกที่ดีตอสิ่งนั้น แตหากความตองการไมไดรับการตอบสนอง
ความพึงพอใจก็จะไมเกิดข้ึน  

 
2. ความสําคัญของความพึงพอใจ  
ความสําคัญของความพึงพอใจ มนีักการศึกษาหลายทาน ไดกลาวถึง ไวดังนี้ 
จิตตินันท เดชะคุปต (2543: 21) กลาววา ความสําคัญของความพึงพอใจ มี 2 ประการคือ 
1.  ความสําคัญตอผูใหบริการที่องคกรตองคํานึงถึงความพึงพอใจในการบริการ  ตอไปนี้ 
   1.1 ความพึงพอใจของลูกคา เปนตัวกําหนดคุณลักษณะของการบริการ ซึ่งผูบริหาร และ

ผูปฏิบัติงานบริการ จําเปนตองสํารวจความพึงพอใจของลูกคา เกี่ยวกับการบริการ และลักษณะของ
การนําเสนอสิ่งบริการที่ลูกคาชื่นชอบ เพราะขอมูลดังกลาวจะบงบอกถึงการประเมินความรูสึก และ
ความคิดเห็นของลูกคาตอคุณสมบัติของการบริการที่ลูกคาตองการ วิธีการตอบสนองความตองการแต
ละอยางในลักษณะท่ีลูกคาปรารถนา เปนผลดีตอผูใหบริการ ในรูปแบบที่ผูรับบริการคาดหวังไว ความ
พึงพอใจของลูกคา เปนตัวแปรทีส่ําคัญ ในการประเมินคุณภาพของการบริการ การนําเสนอบริการที่ดี
มีคุณภาพตรงกับความตองการ และความคาดหวังของลูกคา จึงมีแนวโนมที่จะใชบริการซ้ําอีกตอๆ ไป  
คุณภาพของการบริการ ที่ลูกคาพึงพอใจขึ้นอยูกับงานการบริการที่ปรากฏใหเห็น เชน ความนาเชื่อถือ
ไววางใจของการบริการ ความเต็มใจที่จะใหบริการ ตลอดจนความรูความสามารถในการใหบริการดวย
ความเชื่อมั่นและความเขาใจตอผูอื่น  

   1.2  ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานบริการ เปนตัวชี้วัดคุณภาพ และความสําเร็จของงาน
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บริการที่ใหความสําคัญกับความตองการและความคาดหวังของผูปฏิบัติงานบริการ เปนเรื่องที่จําเปน
ไมยิ่งหยอนไปกวาการใหความสําคัญกับลูกคา การสรางความพึงพอใจในงานใหกับผูปฏิบัติงานบริการ
ยอมทําใหพนักงานมีความรูสึกดีตองานที่ไดรับมอบหมาย และตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 
อันจะนํามาซึ่งคุณภาพของการบริการที่จะสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา และสงผลใหกิจการบริการ
ประสบความสําเร็จ 

2.  ความสําคัญตอผูรับบริการ แบงออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 
   2.1  ความพึงพอใจของลูกคา เปนตัวผลักดันคุณภาพชีวิตที่ดี เมื่อองคกร ตระหนักถึง

ความสําคัญของความพึงพอใจของลูกคา ก็จะพยายามคนหาปจจัยที่กําหนดความพึงพอใจของลูกคา
เพื่อจะนําเสนอบริการที่เหมาะสม เพื่อการแขงขันแยงชิงสวนแบงตลาดของธุรกิจบริการผูรับบริการ
ยอมไดรับบริการที่มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความตองการที่ตนเองคาดหวังไว การที่บุคคล
ตองพึ่งพาการบริการหลาย ๆ สถานการณ เพราะการบริการในหลาย ๆ ดานชวยอํานวยความสะดวก  
และแบงเบาภาระ เปนการตอบสนองความตองการของบุคคลที่สําคัญอีกประการหนึ่ง 

   2.2  ความพึงพอใจของผูปฏิบัติงานบริการเปนสิ่งชวยพัฒนาคุณภาพของงานบริการ และ
อาชีพบริการ เปนสิ่งสําคัญตอชีวิตของคนเราเพื่อใหไดมาซึ่งรายไดในการดํารงชีวิตและการแสดงออก
ถึงความสามารถในการทํางานใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี เปนที่ยอมรับวาความพึงพอใจในงานที่มีผลตอ
การเพ่ิมประสิทธิภาพของงานในแตละองคการ เมื่อองคการใหความสําคัญกับการสรางความพึงพอใจ
ในงานใหกับผูปฏิบัติงาน ทั้งดานสภาพแวดลอมในการทํางาน คาตอบแทน สวัสดิการ ความกาวหนา
ในหนาที่การงาน เปนการเพิ่มคุณภาพมาตรฐานของงานบริการใหมีกาวหนายิ่งขึ้นไป การตอบสนอง
ความตองการของลูกคาและการสรางสายสัมพันธที่ดีกับลูกคาใหใชบริการตอ ๆ ไป ความพึงพอใจใน
งานบริการ หรือคุณภาพการใหบริการ 

เอกชัย  กี่สุขพันธ. (2544: 124-125) กลาวถึงปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ ไว ดังนี้ 
  สัมฤทธิ์ผลของงาน (Achievement) มีคนเปนจํานวนมาก ที่ตองการความสําเร็จในการ

ทํางาน และพอใจการมีสวนรวมสรางสรรคงานที่มีความสําคัญใหบริษัท ถาผูบริหารยอมรับในขอนี้ ก็
ยอมที่จะสนับสนุนใหบุคคล มีโอกาสประสบความสําเร็จในการทํางาน ตามศักยภาพ (Potential) ของ
แตละบุคคล 

  การยอมรับ (Recognition) โดยปกติแลวคนทุกคน มีความรู มคีวามสามารถ และมีทักษะ
ในการทํางานที่แตกตางกันไป ถาผูบริหารแสดงออกถึงพฤติกรรมในการยอมรับฟงความคิดเห็น หรือ
ความสามารถของบุคคล ไมวาจะเปน คํายกยองชมเชย หรือการให Feedback ที่เหมาะสมจะมีสวน
ชวยจูงใจในการทํางานไดมากทีเดียว 

  ความกาวหนา (Advancement) ความกาวหนาในอาชีพการาน เปนสิ่งที่ทุกคนตองการ  
เพราะการเขาสูตําแหนงงานใหม  หรือไดเผชิญกับงานในสถานการณใหม ๆ ที่มีความทาทายจะทําให
บุคคลนั้นไดมีโอกาสพัฒนาทักษะการทํางานอยูเสมอ 

  ความสนใจ (Interest) หมายถึง การใหบุคคลไดมีโอกาสพัฒนาตนหรือเสริมสรางทักษะใน
การทํางานตามที่เขามีความสนใจ หรือการเปดโอกาสใหเขาไดใชความรูความสามารถ ในการทํางานที่
เขาชอบ ก็เปนการจูงใจที่ดีวิธีหนึ่ง 

  ความรับผิดชอบ (Responsibility) สําหรับบุคคลที่มีความสามารถ  มีไหวพริบที่ดีและ
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ทักษะในการทํางานที่ดี  อยากจะทํางานดวยอํานาจและความรับผิดชอบของตนเอง ไมชอบการบังคับ 
การมีสวนรวมในการทํางาน (Participation) เปนการเปดโอกาสใหกับบุคคลไดมีสวนรวม

ในการทํางานมากขึ้น จะเปนการกําหนดนโยบาย วิธีทํางาน ตลอดจนการตัดสินใจในการทํางาน จะ
สรางใหเกิดความรูสึกผูกพันกับหนวยงาน หรือบริษัท การใหมีสวนรวมในการทํางานจะจูงใจใหบุคคล
ยอมรับในความสามารถซึ่งกันและกัน  มีโอกาสพัฒนาการทํางานเปนทีมดวย 

ผุสดี แสงหลอ (2555 : 14) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกโดยรวมของบุคคล
ทีมีตอการทํางานในทางบวก เปนความสุขของบุคคลที่เกิดความรูสึกกระตือรือรน มีความมุงมั่นที่จะ
ทํางานมีขวัญกําลังใจ สิ่งเหลานีม้ีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางาน รวมทั้งการสงผล
ตอความสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายขององคกร  

ศิริพรรณ ประจงกิจ (2555 : 47) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกที่ดีของบุคคล
ทีม่ีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันเนื่องมาจากสิ่งเราและแรงจูงใจ ปรากฏออกมาทางพฤติกรรมเปนองคประกอบ
ทีส่ําคัญในการทํากิจกรรมตางๆ ของบุคคล 

ทิฟฟน  และแมครคอมิค. (Tiffin and McComick. 1968) ไดกลาววา ความพึงพอใจ เปน
แรงจูงใจของมนุษย ที่ตัง้อยูบนความตองการขั้นพื้นฐาน ที่เกี่ยวของกันอยางใกลชิดกับผลสัมฤทธิ์และ
สิ่งจูงใจ ซึ่งพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไมตองการ   

ชาญชัย  อินทรประวัติ  (2523: 7) ไดกลาววา ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
ผูสอนจะตองพยายามสรางสิ่งจูงใจใหเกิดขึ้น  เพือ่ใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจมีความสนใจและรูสึกรัก
ที่จะเรียน  ซึ่งเทากับวาผูสอนเปนผูชวยหยิบยื่นความสําเร็จใหแกผูเรียน เพราะวาการเรียนรูจะเกิดขึ้น
และประสบความสําเร็จได กเ็พราะความพยายามของผูเรียนนั่นเอง      

จากแนวคิดดังกลาว สรุปไดวา ความพึงพอใจในการบริการ เกิดไดจาก ทั้งผูรับบริการและผู
ปฏิบัติหนาที่ใหบริการ คือผลตอบแทนที่จะไดรับตามความตองการที่คาดหวังไว ที่ผูบริหารขององคกร 
จําเปนตองบริหารจัดการองคกรเพื่อใหเกิดผลตอบสนอง ตามความตองการทั้งดานความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ และความพึงพอใจของผูปฏิบัติหนาที่ใหบริการ สําหรับสถานศึกษาซึ่งเปนหนวยงานที่ให 
บริการทางการศึกษา ก็จะตองบริหารองคกร คือสถานศึกษาใหตอบสนองความตองการของนักเรียน 
บุคลากร ผูปกครองและผูเกี่ยวของที่มีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา โดยคํานึงถึงความพึงพอใจ
ของผูรับบริการเปนหลัก ใหภารกิจของหนวยงานบรรลุตามวัตถุประสงค ตอไป 

 
3. ทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับความพึงพอใจ 
โคแมน. Koman. 1997. (อางถึงใน พิสณุ ฟองศรี. 2556: 340-341) ซึ่งไดกลาวจําแนกวา 

ทฤษฎีความพึงพอใจ ในงาน (Job Satisfaction)  ออกเปน 2 กลุม ไดแก 
1.  ทฤษฎีสนองความตองการ (Need Fulfillment Theory) ถือวาความพึงพอใจในงาน

เกิดจากความตองการสวนบุคคล  ที่มีความสัมพันธตอผลที่ไดรับจากงาน  กับการไดประสบ
ความสําเร็จ ตามเปาหมายของตน 

2.  ทฤษฎีอางอิงกลุม  (Reference – Group Theory) ซึ่งถือวา ความพึงพอใจในงานมี
ความสัมพันธทางบวกกับคุณลักษณะของงานตามความปรารถนาของกลุม 

มิลเล็ต. (Millet. 1954: 397–400) ไดกลาวถึงบริการที่นาพึงพอใจวา การบริการนั้นจะเปน



 

 

79

ที่พึงพอใจหรือไม สามารถวัดไดจากปจจัยตาง ๆ ดังนี้ คือ 
 การใหบริการอยางเทาเทียมกัน คือ การใหบริการที่มีความเสมอภาคและเสมอหนา 
 การใหบริการที่ตรงเวลา คือใหบริการตรงเวลาและทันตอความตองการของผูใช 
 การใหบริการอยางเพียงพอ  คือ ความเพียงพอในดานตาง ๆ ดังนี้ คือ  ดานอาคารสถานที่  

ดานวัสดุและอุปกรณตาง ๆ  ตลอดจนดานบุคลากรผูใหบริการ 
 การใหบริการอยางตอเนื่อง  คือ  การติดตามผูใชอยางตอเนื่อง 
 การใหบริการที่มีความกาวหนา คือ  การพัฒนางานบริการ ทั้งในดานปริมาณ และคุณภาพ

ใหมีความกาวหนาไปเรื่อย ๆ 
นอกจากที่กลาวแลว มนุษยมคีวามตองการข้ันพื้นฐาน 5 ประการคือ ความตองการทางกาย 

ความตองการความปลอดภัย ความตองการความรัก ความตองการความนับถือและความสําเร็จในชีวิต 
และมนุษยยังมีความตองการอยากจะเรียนรู ความตองการแสวงหาขาวสารตางๆ อีกดวย 

จากที่กลาวมา สรุปไดวา ทฤษฎีความพึงพอใจ แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 1) ทฤษฎีสนอง
ความตองการ 2) ทฤษฎีอางอิงกลุม สําหรับการวัดความพึงพอใจนั้นสามารถวัดไดจากปจจัยตางๆ คือ 
1) การใหบริการอยางเทาเทียมกัน 2) การใหบริการที่ตรงตอเวลา 3) การใหบริการอยางเพียงพอ 4) 
การใหบริการอยางตอเนื่อง 5) การใหบริการที่มีความกาวหนา นอกจากนี้ ความพึงพอใจยังสามารถ
วัดไดตามแนวความคิด ความตองการพื้นฐานของมนุษย 5 ประการ คือ 1) ความตองการทางรางกาย 
2) ความตองการความปลอดภัย 3) ความตองการความรัก 4) ความตองการความเคารพนับถือ และ 
5) ความตองการความสําเร็จในชีวิต 

 
4. การวัดความพึงพอใจ 
การวัดความพึงพอใจทางการเรียน ซึ่งจะเกิดผลดี หรือความพึงพอใจกับผูเรียนหรือไมนั้น 

ตองพิจารณาถึงลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ประกอบดวยระดับความรูสึก
ของนักเรียนในมิติตาง ๆ ของแตละบุคล 

อีแวนส (Evans, 1971: 31-38; อางถึงใน ถนอมทรัพย มะลิซอน, 2540: 42-43) กลาววา
การวัดความพึงพอใจทางการเรียน อาจทําไดหลายวิธี ดังนี้ 

 การใชแบบสอบถาม เปนวิธีที่นิยมใชกันอยางแพรหลายวิธีหนึ่ง โดยการขอรองหรือการขอ
ความรวมมือจากกลุมบุคคลที่ตองการวัด ใหแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรมที่กําหนดคําตอบไวให
เลือกตอบหรือเปนคําตอบแบบอสิระ โดยใชขอคําถามที่ถามถึงความพึงพอใจในดานตางๆ ของการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน 

 การสัมภาษณ เปนอีกวิธีหนึ่งทีใ่ชวัดระดับความพึงพอใจโดยอาศัยเทคนิคและความชํานาญ
เปนพิเศษของผูสัมภาษณ ซึ่งจะตองใชเทคนิคในการจูงใจ ใหผูถูกสัมภาษณรวมมือตอบคําถามใหตรง
กับขอเท็จจริง การสัมภาษณจึงเปนวิธีการวัดระดับความพึงพอใจที่ดี ประหยัด และมีประสิทธิภาพ 

 การสังเกต เปนวิธีหนึ่งทีจ่ะทําใหทราบถึงระดับความพึงพอใจโดยการสังเกตจากพฤติกรรม
กอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในขณะจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และภายหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแลว เชน การสังเกตกิริยา ทาทาง การพูด สีหนา การโตตอบ การเขารวมกิจกรรม 
การวัดความพึงพอใจโดยวิธีนี้ ผูวัดตองทําอยางจริงจังและมีแบบแผนที่ชัดเจน จึงจะสามารถประเมิน
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ไปถึงความพึงพอใจไดอยางถูกตอง 
อมรรัตน เชิงหอม (2545: 37) กลาววา มาตรวัดความพึงพอใจ สามารถทําไดหลายวิธี โดย

ดําเนินการ ดังนี้  
 การใชแบบสอบถาม โดยผูสอบถามจะตองสรางและใชแบบสอบถาม เพื่อตองการทราบ

ความคิดเห็น ซึ่งสามารถทําไดในลักษณะที่กําหนดคําตอบใหเลือก หรือใหตอบคําถามอิสระ คําถาม
ดังกลาวอาจถามความพึงพอใจในดานตาง ๆ 

 การสัมภาษณ เปนวิธีวัดความพึงพอใจทางตรงทางหนึ่ง ซึ่งอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดี จึง
จะทําใหไดขอมูลที่เปนจริงได 

 การสังเกต เปนวิธีการวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคล หรือเปาหมาย 
ไมวาจะแสดงออกจากการพูด หรือจากกิริยาทาทาง วิธีนี้ตองอาศัยการกระทําอยางจริงจังและสังเกต
อยางมีระเบียบแบบแผน 

การสรางแบบวัดความพึงพอใจ 
ศิริชัย กาญจนวาสี (2545  22-73) ไดกลาววา การสรางแบบวัดความพึงพอใจหรือแบบวัด

ทัศนคติ ไดมีผูสรางและมีการนํามาใชอยูในปจจุบันหลายวิธี มดีังนี้  
1.  การวัดความพึงพอใจ โดยวิธี Summated Ratings หรือ Likert Method วิธีนี้สรางขึ้น

โดยเรนิส ลิเคิรท (Renis Likert) ซึ่งเปนกระบวนการสรางแบบสอบถาม โดยการสรางขอความคําถาม 
(Attitude statements) ขึ้นมาหลาย ๆ ขอความ โดยสรางใหครอบคลุมหัวขอเรื่องที่เราจะศึกษา ใน
การตอบแบบสอบถามนี้ จะมีขอใหเลือก 5 หัวขอ คือ 1) เห็นดวยอยางมาก 2) เห็นดวย 3) ไมแนใจ 
4) ไมเห็นดวย 5) ไมเห็นดวยอยางมาก การใหคะแนนนั้นขึ้นอยูกับชนิดของขอคําถามวาเปน Positive 
หรือเปน Negative statement  

2.  การวัดความพึงพอใจโดยใชวิธี Equal-Appearing Intervals วิธีนี้สรางโดย Thustone 
ขั้นตอนในการสรางสเกล วัดความพึงพอใจ ดังนี้ ขั้นแรกจะตองสรางขอความ หรือประโยคที่เกี่ยวของ
กับสิ่งที่เราจะวัด อาจจะไดมาจากขอมูลจากการทําโครงการทดลอง หรือจากบทความ การวิจัยอื่น ๆ 
ที่เก่ียวของ หรือจากแหลงอื่นๆ ทีแ่สดงใหเห็นวาขอความเหลานั้นจะแทนความรูสึกที่มีตอวัตถุ สิ่งของ 
บุคคล หรือสถานการณที่เราตองการจะวัดความพึงพอใจ ที่มีตอสิ่งนั้น เมื่อไดขอความที่มากที่สุดแลว 
จึงกําหนดกลุมบุคคล คือกลุมบุคคลที่จะใหความคิดเห็น ตอขอความที่สรางขึ้นมา ซึ่งขอความเหลานี้
จะแยกพิมพไวในบัตร โดยในแตละบัตรจะประกอบดวยขอความหนึ่งขอความ นอกจากบัตรขอความนี้
แลวผูตอบยังไดบัตรอีก 11 บัตร แลละบัตรมตีัวอักษร A ถึง K บัตร A หมายถึงความรูสึกที่ไมเห็นดวย
อยางมากท่ีสุด ลําดับความรูสึกนี้จะลดนอยลง จนถึงความรูสึกเฉย ๆ หรือไมแนใจ ซึ่งแทนดวยบัตร F 
และจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงบัตร K ซึ่งแทนความรูสึกเห็นดวยมากที่สุด โดยผูตอบที่ไดรับบัตรเหลานี้
ตองอานและพิจารณา จัดลําดับความมากนอยของขอความ ชอบหรือไมชอบ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย 
มคีวามพอใจหรือไมพอใจ ของแตละขอความในบัตรที่ไดรับ โดยนําไปรวมกลุมกนัตั้งแตบัตร A ถึงบัตร 
K จํานวน 11 บัตรดังกลาว หรืออาจใสตัวอักษรลงไปในบัตรที่บรรจุขอความก็ได 

ดังกลาวมา ความพึงพอใจสามารถวัดไดดวยวิธตีางๆ คือ 1) การใหบริการอยางเทาเทียมกัน 
2) การใหบริการที่ตรงตอเวลา 3) การใหบริการอยางเพียงพอ 4) การใหบริการที่มีความกาวหนา และ
5) การใหบริการอยางตอเนื่อง นอกจากนี้สามารถวัดไดจากความตองการพื้นฐานของมนุษย 5 ประการ 
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ประกอบดวย 1) ความตองการทางรางกาย 2) ความตองการความปลอดภัย 3) ความตองการความรัก 
4) ความตองการความนับถือ และ 5) ความตองการความสําเร็จ สําหรับการวัดความพึงพอใจนั้นใชวิธี
วัดดวยแบบสอบถามกันมาก ซึ่งเปนวิธีทีใ่ชงาย สะดวก ผูตอบกลาตอบและสามารถวัดไดเปนจริงมาก
ที่สุด สวนแบบวัดความพึงพอใจทีน่ิยมใชกันแพรหลาย คือ วิธี Summated Ratings หรือแบบ Likert 
Method สรางขึ้นโดย เรนิส ลิเคิรท (Renis Likert) 
 
ตอนที ่ 7  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
งานวิจัยภายในประเทศ  
การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบบริหารแบบมีสวนรวม จากนักวิจัยหลายทาน

ที่ไดศึกษาวิจัยไว สามารถนํามาสรุปผลไดดังนี ้
จุฑามาศ พันสวรรค  (2562 : 71-72) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลนครเชียงใหม 

ผลการวิจัย สรุปไดเปน 3 ตอน ดังนี้  

ตอนที่ 1 สภาพและปญหาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อการบริหาร 

จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พบวา สภาพการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อการบริหาร

จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม ภาพรวม อยูในระดับปานกลาง สวนปญหาของการมี

สวนรวม สรุปไดวา คณะกรรมการสถานศึกษาบางคนติดภารกิจไมสามารถมาประชุมได อีกทั้งยังขาด

ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของการเปนคณะกรรมการสถานศึกษา 

ตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อการบริหาร 

จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม โดยการสนทนากลุม (Focus Group Discussion) 

การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษ เพื่อการบริหารจัดการศูนยพัฒนา 

เด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม ไดรูปแบบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อการบริหาร 

จัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม โดยแบงออกเปน 4 ยุทธศาสตร ไดแก 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย มีแนวทางการพัฒนา คือ การสงเสริม

สนับสนุนการเตรียมความพรอมและปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม คานิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค  

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาผูบริหาร ครู และบุคลากร ซึ่งแบงแนวทางในการพัฒนาเปน

2 ประเด็น ไดแก ประเด็นที่ 1 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการของผูบริหาร ประเด็นที่ 2 การเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาแหลงเรียนรูและเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

แนวทางการพัฒนา การพฒันาและสรางแหลงเรียนรูภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการมีสวนรวมของผูปกครอง และชุมชน แนวทางการพัฒนา 

คือการเปดโอกาสใหผูปกครองและชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการและสรางความสัมพนัธ
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อนัดีตอกนั โดยนําขอมูลที่ไดมาสรางเปนรูปแบบได 3 รูปแบบ ประกอบดวย การสรางการเรียนรูชุมชน

ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) การเพ่ิมชองติดตอทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสรางความตระหนัก โดยการประชุมคณะกรรมการกอน – หลัง 4 ครั้ง/ป เพื่อใชเปนแนวทาง

ในการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมอยางยั่งยืนตอไป 

ตอนท่ี 3 สภาพปญหาและอุปสรรคของการพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม พบวา จํานวนโครงการม ี

มากเกินไป ทําใหครูและบุคลากรจะตองมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอน

ตามปกติ สงผลใหประสิทธิภาพในการทํางานของครู ลดลง อีกทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาบางคน 

ขาดความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง 

สุชาติ ธมฺมกาโม (ปติ) (2561 : 134-138) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหาร
แบบมีสวนรวมของศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยในเขตปกครองคณะสงฆ ภาค 13 ผลการวิจัย
สรุปไดดังนี ้

1. สภาพปจจุบันการบริหารศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยในเขตปกครองคณะสงฆ 
ภาค 13 แบงการบริหารงานเปน 4 ดานคือ วิชาการ บุคคล งบประมาณและบริหารงานทั่วไป พบวา
การบริหารงานมีปญหาคือ ดานการบริหารวิชาการ ผูบริหารขาดความรูความเขาใจในหลักการจัดการ 
ผูสอนขาดความรู ความชํานาญ ขาดเทคนิควิธีการสอนที่ทันสมัย ดานการบริหารงบประมาณ ไดรับ
งบประมาณสนับสนุนเพื่อการบริหารไมเพียงพอ ตองขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอกมา
ใชจาย ดานการบริหารบุคคล พระวิทยากร และครูผูสอนไมเพียงพอ ขาดความชํานาญในการสอน 
ดานการบริหารงานทั่วไป ในสวนของอาคารที่ใชในการเรียนการสอนสวนมากจะใชศาลาการเปรียญ 
พระอุโบสถ และหองเรียนของโรงเรียนภายในวัด งบประมาณที่สนับสนุนในดานนี้ จึงยังไมเพียงพอ 
ขาดผูใหความรวมมือสนับสนุนในการดําเนินงานอยางจริงจัง 

2. การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม สําหรับศูนยพระพุทธศาสนาวันอาทิตย 
พบวา ตองทําการพัฒนาโดยการบริหารงาน 4 ดาน เชนกันคือ วิชาการ บุคคล งบประมาณ และ 
บริหารงานทั่วไป ภายใตการมีสวนรวม 4 ดานคือ 1) รวมตัดสินใจ 2) รวมปฏิบัติ 3) รวมรับประโยชน 
4) รวมประเมินผล ใชหลักพุทธธรรม อปริหานิยธรรม สังคหวัตถ ุสาราณียธรรม มาสงเสริม สนับสนุน 
การบริหารงานแตละดานดังนี้ การบริหารวิชาการ ใชหลักอปริหานิยธรรมควรมีการประชุมปรึกษา 
หารือรวมกันทุกฝายในการกําหนดหลักสูตร ดานงบประมาณ ควรจะขอความรวมมือจากทุกภาคสวน 
คิดวางแผนจัดกิจกรรมในการหารายได ดวยการให การเสียสละหรือการเอื้อเฟอแบงปนของๆ ตนเพื่อ
ประโยชนแกคนในชุมชนตามหลักสังคหวัตถุ ดานการบริหารงานบุคคล ควรมีการจัดอบรมใหความรู
เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาทักษะในการเรียนการสอนของพระสงฆ พระวิทยากร และครู ดวยความสามัคคี 
เครื่องมือในการเสริมสรางความสามัคคี มีน้ําหนึ่งใจเดียวกันคือสาราณียธรรม ดานการบริหารงาน
ทั่วไป ปรับปรุงศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตยใหเปนแหลงเรียนรูที่สมบูรณ ใหเยาวชนและ
ประชาชนศึกษาหาความรู หรือมาทํากิจกรรมตางๆ ตามความเหมาะสม สนับสนุนการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 

3. รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมสําหรับศูนยพระพุทธศาสนาวันอาทิตยในเขตปกครอง
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คณะสงฆภาค 13 มีลักษณะ ดังนี้ การบริหาร งาน 4 ดาน ดวยความมีสวนรวมของทุกภาคสวน ใน
การคิด การปฏิบัติ การตัดสินใจ รับประโยชน และติดตามผล โดยบูรณาการดวยหลักพุทธธรรม คือ
ดานวิชาการ จัดการเรียนการสอนดวยหลัก ไตรสิกขา ใหเด็กเกิดพัฒนา 4 ดาน บริหารงบประมาณ 
ดวยความเสียสละ ซื่อสัตย และโปรงใส บริหารงานบุคคลดวยเมตตามโนกรรม การคิดดี การมองกัน
ในแงดี เมตตาวจีกรรม การพูดแตสิ่งที่ดี เมตตากายกรรม การทําความดีตอกัน และบริหารงานทั่วไป 
ดวยกิจกรรมเชิงพุทธ 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2562 : 137-143) ไดวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนา
รูปแบบกลไกการเสริมสรางวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานดานความซื่อสัตย
สุจริต ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 

1. การสรางรูปแบบกลไกการเสริมสรางวินัยนักเรียน ในสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานความซื่อสัตยสุจริต ปรากฏผลตามข้ันตอนการวิจัยแตละข้ัน ดังนี้ 

1.1 ผลการถอดบทเรียนจากโรงเรียนตนแบบการพัฒนาความซื่อสัตยสุจริต แลวสรุป 
สารสนเทศสําคัญที่นํามาใชในการพัฒนารูปแบบ กลไกการพัฒนาวินัยนักเรียนดานความซื่อสัตยสุจริต 
ผลจากการศึกษาโรงเรียนสุจริตที่ประสบความสําเร็จหลายๆ แหง พบวา กิจกรรมที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี
ของโรงเรียนตนแบบการพัฒนาดานความซื่อสัตยสุจริต ดําเนินการเสริมสรางความซื่อสัตยสุจริตของ
นักเรียน แบงออกไดเปน 4 ดาน ไดแก 

1.1.1 การจัดทํากิจกรรมคายสงเสริมความซื่อสัตยสุจริต ไดแก การจัดกิจกรรมคาย
เยาวชนคนดีของแผนดิน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยบูรณาการกับกิจกรรมปลูกจิตสํานึก 
ความสุจริต คายกิจกรรมพัฒนาผูนํานักเรียน และสงตัวแทนนักเรียนเขารวมเปนวิทยากรคายสงเสริม 
ความสุจริตของโรงเรียนอื่น 

1.1.2 การจัดกจิกรรมการเรียนรูโดยบูรณาการความซื่อสัตยสุจริต ไดแก การกําหนด 
กติกาในชั้นเรียน และการย้ําเตือนผูเรียนเรื่องความซื่อสัตยสุจริต จัดกิจกรรมเสริมสรางความซื่อสัตย
สุจริตในระหวางการเรียน การเสริมแรงและชื่นชมยกยองบุคคลที่มีความซื่อสัตยสุจริต และใชเยาวชน
ใหคําปรึกษา (YC) เพื่อใหคําแนะนําปรึกษาเพื่อนนักเรียน ตลอดทั้งการใหคําแนะนําจากเยาวชนให
คําปรึกษากลุมแกนนําจากสวนกลาง และเยาวชนใหคําปรึกษาประจําหองเรียน 

1.1.3 การใชสภานักเรียนเสริมสรางความซื่อสัตยสุจริต ไดแก การจัดกิจกรรมสราง 
ความสัมพันธระหวางพี่กับนอง จัดเวรนักเรียนรับผิดชอบติดตามพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน การใช 
สภานักเรียนประกาศชื่นชมความดีของเพ่ือน และการจัดงานการระดมทุนจากผูปกครองและชุมชน 

1.1.4 การใชชุมชนเสริมสรางความซื่อสัตยสุจริต ไดแกประชุมสรางความรวมมือกับ
ชุมชนในการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางโรงเรียนกับประชาคม
หมูบาน กิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาอาชีพสุจริตรวมกับชุมชน 

1.2 การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอความซื่อสัตยสุจริต ไดจําแนกนําเสนอออกเปน 2 สวน 
คือ ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยกับความซื่อสัตยสุจริต และผลการวิเคราะหดานปจจัย
ที่สงผลตอความซื่อสัตยสุจริต ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏวา ความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ กับ
ความซื่อสัตยสุจริตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน มีความสัมพันธ ในระดับต่ําถึงระดับปานกลาง    
(r = .375 - .486) โดยปจจัยที่มีความสัมพันธกับความซื่อสัตยสุจริตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
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.01 สูงสุด 3 อันดับแรก คือ ทัศนคติตอความซื่อสัตยสุจริต (X1) ซึ่งมีความสัมพันธในระดับปานกลาง 
(r =. 489) รองลงมาคือ ลักษณะมุงอนาคต (X2) ซึ่งมีความสัมพันธในระดับปานกลาง (r = .427) 
และการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (X4) ซึ่งมีความสัมพันธในระดับต่ํา (r = .391) คาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณระหวางตัวแปรปจจัยแตละดานสงผลตอความซื่อสัตยสุจริตของนักเรียนมีคาเทากับ 
.553 โดยตัวแปรพยากรณทั้ง 5 ตัวรวมกันพยากรณความซื่อสัตยสุจริต รอยละ 30.5 ของคาน้ําหนัก
ความสําคัญแตละปจจัยในรูปคะแนนดิบ (b) มีคาตั้งแต .005 ถึง .294 และในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(β) มีคาตั้งแต .006 ถึง .310 พบวา ทัศนคติตอความซื่อสัตย (X1) ลักษณะมุงอนาคต (X2) การอบรม
เลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย (X4) และสภาพแวดลอมทางสังคม (X5) สงผลตอความซื่อสัตยสุจริตอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถสรางสมการพยากรณ โดยใชปจจัย  5 ปจจัยเปนตัวพยากรณ  

1.3 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดความมีวินัยดานความซื่อสัตยสุจริต
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน โมเดลในการวัด ความซื่อสัตยสุจริตในงานวิจัยนี้ วัดไดจาก
ตัวแปรสังเกตได 5 ตัวแปรคือ ไมบิดเบือนขอมูลจากความเปนจริง (Y1.1) การละอายและเกรงกลัวตอ
การกระทําผิด (Y1.2) การปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาในทางที่ถูกตอง (Y1.3) การไมเบียดเบียนใหเกิด
ความเดือดรอน (Y1.4) การไมแสวงหาประโยชนในทางที่เสื่อมเสีย (Y1.5) 

1.4 ผลการยกรางรูปแบบกลไกการพัฒนาวินัยนักเรียน ดานความซื่อสัตยสุจริต โดยการ 
สังเคราะหขอมูลตางๆ แลวจัดทําโครงรางรูปแบบกลไกการพัฒนาวินัยนักเรียนดานความซื่อสัตยสุจริต 
โดยการกําหนดองคประกอบตาง ๆ ของระบบเพื่อการเสริมสรางวินัยนักเรียนดานความซื่อสัตยสุจริต
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1.4.1 หลักการของรูปแบบ กลไกการเสริมสรางวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ดานความซื่อสัตยสุจริต มีหลักการสําคัญ ดังนี้ 

1) กลไกการเสริมสรางวินัยดานความซื่อสัตยสุจริตในสถานศึกษา ตองมีบุคลากร 
ฝายตางๆ เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดแผนการดําเนินงานและกิจกรรมการเสริมสรางวินัย
และความซื่อสัตยสุจริต โดยบุคลากรที่เปนกลไกในการเสริมสรางวินัยในสถานศึกษา ไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูผูสอน นักเรียน และผูปกครองนักเรียน ซึ่งจะตองประสานงานรวมมือกันตามบทบาท
หนาที่เพื่อใหการเสริมสรางวินัยนักเรียนบรรลุตามเปาหมายที่วางไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) การเสริมสรางวินัยดานความซื่อสัตยสุจริต มีกิจกรรม 3 สวน ไดแก 
2.1) การเสริมสรางวินัยดานความซื่อสัตยสุจริตโดยผานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ที่ริเริ่มโดยบุคลากรของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาจะเปนผูออกแบบกิจกรรมตามสภาพแวดลอมและ
บริบทของตนเองโดยอาศัยการแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2.2) การเสริมสรางวินัยดานความซื่อสัตยสุจริต โดยผานกิจกรรมการเรียนรู 
ในชั้นเรียนที่สอดแทรกความรูและการฝกฝน เพื่อปลูกฝงวินัยดานความซื่อสัตยสุจริตที่มีประสิทธิภาพ
นั้น ครูควรจะใหเด็กไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง และกิจกรรมการปลูกฝงวินัย กิจกรรมการปลูกฝงวินัย
สามารถดําเนินการไดหลายแนวทาง ซึ่งแนวปฏิบัติที่สงผลอยางยั่งยืนตอการพัฒนาวินัยของนักเรียน 
ไดแก วิธีการสรางวินัยเชิงบวก ซึ่งเปนวิธีการกระตุนการเรียนรูใหนักเรียนเกิดการเรียนรู จากดานใน 
ผานการครุนคิดดวยตนเองอยางมีสติ ในบรรยากาศที่ผอนคลายและสงบ 

2.3) การเสริมสรางวินัยดานความซื่อสัตยสุจริต ผานกิจกรรมการดําเนินการ 
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โดยความคิดริเริ่มของนักเรียน โดยใหการสนับสนุนของผูบริหารและบุคลากรภายในสถานศึกษา เชน 
การทําโครงงานคุณธรรม การจัดทําคายพัฒนาผูนําดานความซื่อสัตยสุจริต การตั้งธนาคารขยะ หรือ
ธนาคารความดี เปนตน 

3) เนนสรางวัฒนธรรมภายในสถานศึกษาใหมีวิถีปฏิบัติที่ทําใหเกิดการเรียนรู 
รวมกันกับสังคม การพัฒนาจิตเปนแนวทางหนึ่งที่จะทําใหผูเรียนมีภูมิคุมกันทางดานจิตใจ ใหกํากับ
ตนเองใหมีสติและปฏิบัติตนในทางที่ถูกตองทางกาย วาจา และใจ รวมทั้งแนวคิดในการสรางองคกร
การเรียนรูและการสรางชุมชนการเรียนรูในสถานศึกษา เพื่อพัฒนากลไกดานบุคลากรใหสามารถ
ดําเนินการเสริมสรางวินัยในสถานศึกษา ดานความซื่อสัตยสุจริตอยางยั่งยืน 

4) ผูที่จะนํารูปแบบไปใชในสถานศึกษา แบงออกไดเปน 2 กลุม ไดแก กลุมที่ 1 
โรงเรียนที่ดําเนินงานเสริมสรางวินัยดานความซื่อสัตยสุจริตอยูแลวแตตองการพัฒนาการวางแผนงาน 
การดําเนินงานและการประเมินใหเปนระบบยิ่งขึ้น กลุมที่ 2 โรงเรียนที่ยังไมดําเนินงานเสริมสรางวินัย
ดานความซื่อสัตยสุจริตมากอน 

1.4.2 วัตถุประสงคของรูปแบบกลไกการเสริมสรางวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานดานความซื่อสัตยสุจริต มีวัตถุประสงค ใหสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สามารถพัฒนากลไกการเสริมสรางวินัย ดานความซื่อสัตยสุจริตของโรงเรียน โดยใหมีการวางแผนงาน 
การดําเนินงานและประเมินผลอยางเปนระบบ โดยเนนการดําเนินงานพัฒนาแบบองครวมในทุกระดับ 
ทุกฝายงาน ทั้งในและนอกสถานศึกษาและเปนแกนนําในการสรางเครือขายการเรียนรูรวมกันในพื้นที่
เพื่อการพัฒนาวินัยดานความซือ่สัตยสุจริตอยางยั่งยืน 

1.4.3 ขั้นตอนการดําเนินงานของรูปแบบ กลไกการเสริมสรางวินัยนักเรียน ระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ในสถานศึกษา ดานความซื่อสัตยสุจริต มีขั้นตอนการดําเนินงาน  ประกอบดวย 
3 ระบบหลัก ไดแก 

ระบบหลักที่ 1 ระบบวางแผนการเสริมสรางวินัยนักเรียนดานความซื่อสัตยสุจริต
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระบบหลักที่ 2 ระบบดําเนินการเสริมสรางวินัยนักเรียน ดานความซื่อสัตยสุจริต
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีการดําเนินการเสริมสรางวินัย แบงออกเปน 4 ขั้นตอน 
ไดแก 1) การสรางแกนนําของสถานศึกษาในการเสริมสรางวินัยดานความซื่อสัตยสุจริต 2) การพัฒนา
กลไกภายในสถานศึกษา ในการเสริมสรางวินัยดานความซื่อสัตยสุจริต 3) การนิเทศติดตามชวยเหลือ
เพื่อสรางชุมชนการเรียนรูในการเสริมสรางวินัยดานความซื่อสัตยสุจริต และ 4) การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางสถานศึกษาในการเสริมสรางวินัยดานความซื่อสัตยสุจริต 

ระบบหลักที่ 3 ระบบประเมินผล ในการเสริมสรางวินัยนักเรียนดานความซื่อสัตย
สุจริตในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1.5 ผลจากการประเมินความเปนประโยชน ความเหมาะสม ความเปนไปได และความ 
ถูกตองของรูปแบบ กลไกการพัฒนาวินัยดานความซื่อสัตยสุจริต ที่ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ ปรากฏ
วา มีผลการประเมินอยูในระดับมากทุกดาน โดยคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานความเปนไปได (X  = 4.33) 
รองลงมา ไดแก ดานความเปนประโยชน (X  = 4.32) ดานความถูกตองของรูปแบบ (X  = 4.27) และ
ดานความเหมาะสม (X  = 4.23) ตามลําดับ 
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2. ผลการใชรูปแบบ กลไกการเสริมสรางวินัยนักเรียน ในสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานความซื่อสัตยสุจริต ปรากฏผลตามขั้นตอนการวิจัยแตละขั้น ดังนี้ 

2.1 การสรางแกนนําของสถานศึกษา ในการเสริมสรางวินัย ดานความซื่อสัตยสุจริต 
การดําเนินการตามคูมือรูปแบบ กลไกการเสริมสรางวินัยในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดานความซื่อสัตยสุจริต ในขั้นตอนที่ 1 คือ การสรางแกนนําของสถานศึกษาในการเสริมสรางวินัย 
ดานความซื่อสัตยสุจริต เปนการดําเนินการตามขั้นตอนการสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากร 
และนักเรียน ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ หองประชุมคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผลจากการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรรม ปรากฏวา คาเฉลี่ยของคะแนนความพึงพอใจ 
ภาพรวม อยูในระดับดีมาก (X  = 4.81) เมื่อพิจารณาแตละดาน พบวา ความพึงพอใจตอกระบวนการ 
และข้ันตอนการใหบริการ อยูในระดับดีมาก (X  = 4.68) ความพึงพอใจตอวิทยากร อยูในระดับดีมาก 
(X  = 4.68) ความพึงพอใจตอการอํานวยความสะดวก อยูในระดับดีมาก (X  = 4.62) ความพึงพอใจ 
ตอกิจกรรมสรางความรูความเขาใจ อยูในระดับดีมาก (X  = 4.68) ความพึงพอใจตอสิ่งที่ไดรับจาก 
การเขารวมโครงการ อยูในระดับดีมาก (X  = 4.75) ตามลําดับ 

2.2 การพัฒนากลไกภายในสถานศึกษาในการเสริมสรางวินัยนักเรียนดานความซื่อสัตย 
สุจริต เปนการพัฒนากลไกภายในสถานศึกษา ซึ่งบุคลากรจะเปนกลไกสําคัญในการดําเนินการพัฒนา 
วินัยดานความซื่อสัตยสุจริตอยางยั่งยืนได กลไกดานบุคลากรประกอบดวย ผูบริหาร ครู นักเรียน และ 
ผูปกครองนักเรียน ซึ่งมีสวนเกี่ยวของและจําเปนตองมีบทบาทในการพัฒนาในดานวินัยของนักเรียน
อยางจริงจังและตอเนื่อง ผลจากการดําเนินงานในขั้นตอนที่ 2 ปรากฏวา 1) กลไกดานบุคลากร พบวา 
บุคลากรฝายตาง ๆ ไดมีบทบาทในการเสริมสรางวินัยดานความซื่อสัตยสุจริตมากขึ้น ทั้งผูบริหาร ครู 
นักเรียน และผูปกครองนักเรียน 2) กลไกในดานหลักสูตรและการเรียนการสอน สถานศึกษาสวนใหญ
จะมอบหมายหนาที่ใหบุคลากรกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทําหนาที่เปน
แกนนําเพ่ือประสานงานกับบุคลากรฝายตาง ๆ และเปนผูนําในการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่สอดแทรก
ความรูและฝกฝนวินัยดานความซื่อสัตยสุจริตใหกับนักเรียน 3) กลไกดานกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทุกๆ
โรงเรียนมีการกําหนดโครงการเพื่อเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งสอดคลองกับกิจกรรมการเสริมสราง
วินัยดานความซื่อสัตยสุจริต และวินัยดานอื่นๆ 4) กลไกดานระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา ทุกๆ
โรงเรียนมีการกําหนดโครงการที่เชื่อมโยงกับกลไกการเสริมสรางวินัยดานความซื่อสัตยสุจริตแลวบรรจุ
โครงการเหลานั้นไวในแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน 

2.3 ผลการนิเทศติดตามและชวยเหลือ เพื่อสรางชุมชนการเรียนรู ในการเสริมสรางวินัย 
ดานความซื่อสัตยสุจริตพบวา ลักษณะของความเปนชุมชนผลจากการสังเกตและการสัมภาษณ พบวา 
ความเปนชุมชน (Community) ภายในสถานศึกษา เพื่อการเสริมสรางวินัยดานความซื่อสัตยสุจริต 
โดยภาพรวม มีแนวโนมที่ดีขึ้น สังเกตไดจากองคประกอบของความเปนชุมชน มีความชัดเจนเขมแข็ง 
สถานศึกษา มีความพยายามในการสืบเสาะคนหาวิธีการเสริมสรางวินัย ดานความซื่อสัตยสุจริตของ
นักเรียนในแนวทางที่ถูกตองดีงามมากยิ่งขึ้น ทุกโรงเรียนไดยอมรับแนวความคิดใหมเกี่ยวของกับการ
เสริมสรางวินัยภายในตัวนักเรียน 

2.4 ผลการจัดเวทีแลกเปลี่ยนรู ระหวางสถานศึกษา ในการเสริมสรางวินัยนักเรียนดาน 
ความซื่อสัตยสุจริต ปรากฏวา การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสถานศึกษาในการเสริมสรางวินัย 
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ดานความซื่อสัตยสุจริต เปนการจัดกิจกรรมเพื่อใหโรงเรียนทั้ง 5 แหง ที่เขารวมโครงการไดถายทอด 
ประสบการณความสําเร็จของตนเอง และเรียนรูเทคนิควิธีการเสริมสรางวินัยดานความซื่อสัตยสุจริต 
ของบุคคลอื่น ผลจากการสังเกต พบวา บุคลากรจากโรงเรียนตาง ๆ ที่เขารวมกิจกรรมมีความสนใจ 
เนื้อหาสาระของแตละโรงเรียนที่นําเสนอถึงแนวคิดและวิธีการเสริมสรางวินัย และมีความภาคภูมิใจ 
ที่ไดนําเสนอภาพความสําเร็จจากการดําเนินงานของตนเอง และผลการสัมภาษณบุคลากรที่เขารวม
กิจกรรม พบวา ผูเขารวมมีความพึงพอใจในการจัดเวทกีารแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับมากและตองการ
ใหมีกิจกรรมในลักษณะนี้อยางตอเนื่อง เพราะเปนกิจกรรมที่ทําใหไดเรียนรูเทคนิควิธีการดําเนินงาน
ใหม ๆ ในการเสริมสรางวินัยนักเรียนดานความซื่อสัตยสุจริตของนักเรียน ซึ่งสามารถจะนําไปใชเปน
แนวทางในการดําเนินการในสถานศึกษาของตนเองใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. ผลการประเมินและสังเคราะหรูปแบบ กลไกการเสริมสรางวินัยนักเรียนในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความซื่อสัตยสุจริต พบวา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนของ 
โรงเรียนที่เขารวมโครงการทดลองใชรูปแบบ กลไกการเสริมสรางวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดานความซื่อสัตยสุจริต มีคะแนนเฉลี่ยความซื่อสัตยสุจริตโดยรวมอยูในเกณฑ 
ระดับมาก ทั้งกอนดําเนินโครงการ (X  = 3.84) และหลังดําเนินโครงการ (X  = 3.85) โดยมีคาเฉลี่ย 
คะแนนความซื่อสัตยสุจริตหลังเขารวมโครงการสูงกวากอนเขารวมโครงการ แตไมพบความแตกตาง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยปจจัยที่เปนเงื่อนไขความสําเร็จในการเสริมสรางวินัยดานความซื่อสัตย 
สุจริตใหกับนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งไดแก วิสัยทัศนและภาวะผูนําของ 
ผูบริหารสถานศึกษา พื้นฐานในดานความใฝเรียนรูและการมีเปาหมายชีวิตของนักเรียน ความมั่นคง  
ของครอบครัวและฐานะทางเศรษฐกิจชุมชนรอบสถานศึกษา ขนาดและตําแหนงที่ตั้งของสถานศึกษา 
ความตอเนื่องในการดําเนินงานและความพรอมดานทรัพยากรของสถานศึกษา 

สรุปวา รูปแบบ กลไกการเสริมสรางวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ดานความซื่อสัตยสุจริต สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษาในหลายดานทั้งดานบุคลากรที่ม ี
บทบาทในการเสริมสรางวินัยใหกับผูเรียนมากยิ่งขึ้น ดานหลักสูตรและการเรียนการสอนที่สอดแทรก 
กิจกรรมการเรียนรูและฝกฝนวินัยดานความซื่อสัตยสุจริต ดานกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีกิจกรรมและ 
โครงการเสริมสรางวินัยที่ชัดเจนและตอเนื่อง ในดานการบริหารจัดการที่มีการพัฒนาความเปนชุมชน 
การเรียนรูในสถานศึกษาเก่ียวกับการเสริมสรางวินัยนักเรียนดานความซื่อสัตยสุจริต อยางไรก็ตามผล
การดําเนินงาน ยังไมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน ในตัวแปรวินัยดานความซื่อสัตยสุจริต 
ในตัวนักเรียน อาจเนื่องจากการดําเนินงานมีระยะเวลานอยเกินไป ยังไมเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เดนชัด
ได แตกลไกการดําเนินงานที่พัฒนาขึ้น ยังมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง จึงควรมีการศึกษาติดตามผล
ที่เกิดขึ้นกับผูเรียนในระยะยาวตอไป 

เกียรติศักดิ์ สุทธหลวง (2560 : 14-15) ไดวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง 
ดานความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนหวยมาวิทยาคม  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 37 อําเภอเมือง จังหวัดแพร ผลการวิจัย พบวา 

1. สภาพปจจุบันของการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ในดานความรับผิดชอบของนักเรียน  
โดยภาพรวม พบวา (1) โรงเรียนมีการดําเนินการพัฒนาวินัยนักเรียนตามนโยบายตนสังกัดในระดับสูง
ทีก่ําหนด โดยโรงเรียนศึกษาระเบียบขอบังคับตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับความมีวินัยในตนเองของนักเรียน 
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แลวรวมกับคณะครู นักเรียน และผูปกครอง ชุมชนฝายตาง ๆ มีสวนรวมในการพัฒนาความมีวินัยใน
ตนเองของนักเรียน โดยกําหนดระเบียบและขอบังคับของโรงเรียนใหสอดคลองเหมาะสมโดยไมขัดตอ
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ (2) ปญหาการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ดาน
ความรับผิดชอบของนักเรียน โดยภาพรวม พบวา ปญหาสําคัญในการดําเนินการคือ ดําเนินการไมมี
ความสอดคลองและตอเนื่องกันในทางปฏิบัติ อาจเนื่องจากขาดการวางแผนที่เปนระบบ รวมถึงไมมี
แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอนและรูปแบบที่ชัดเจน ประกอบดวย ปญหาของความมีวินัยในตนเอง ในดาน
ความรับผิดชอบของนักเรียน คือ ดานการเรียน ดานการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ดานหนาที ่
ที่ไดรับมอบหมาย ดานสุขอนามัย และดานสิ่งแวดลอม ในปญหาดานการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง 
ความรับผิดชอบของนักเรียน (ในดานการเรียน การปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน การปฏิบัติตาม
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย สุขอนามัย และเก่ียวกับสิ่งแวดลอม) พบวา โดยภาพรวมทุกโรงเรียนมีสภาพ
ปญหาการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ดานความรับผิดชอบ คือ ดานการวางแผน ดานการสงเสริม
การจัดกิจกรรม พบวา โรงเรียนไมไดจัดกิจกรรมการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ดานความรับผิดชอบ
ของนักเรียน เปนแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน ตามแนวทางการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ในดาน
ความรับผิดชอบ 5 ดาน ไดแก ดานการเรียน ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนรับผิดชอบหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย ปฏิบัติตนตามสุขอนามัย และเก่ียวกับสิ่งแวดลอม และดานการติดตาม ประเมินผล พบวา 
โรงเรียนขาดการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาความมีวินัยในตนเองของนักเรียน และไมจัดทํา
เอกสารรายงานผลการดําเนินงาน การพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียนตอหนวยงานและผูเกี่ยวของ
รับทราบ และไมนําผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการจัดการพัฒนาวินัยในตนเองของนักเรียน 
(3) คุณลักษณะของนักเรียนที่มีความรับผิดชอบ (เกี่ยวกับการเรียน  การปฏิบัติตามระเบียบโรงเรียน 
การปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย สุขอนามัยและสิ่งแวดลอม) โดยภาพรวม พบวา ดานการเรียน 
ดานการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน ดานการปฏิบัติตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ดานสุขอนามัย 
และดานสิ่งแวดลอม ในภาพรวมรายดาน ผานเกณฑการประเมิน 

2. รูปแบบการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ดานความรับผิดชอบของนักเรียน จากการศึกษา
การพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ในดานความรับผิดชอบ ของนักเรียนโรงเรียนหวยมาวิทยาคม พบวา 
การพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ดานความรับผิดชอบ ของนักเรียนใน 3 ดาน ในภาพรวม อยูในระดับ
มาก โดยเรียงลําดับการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ดานความรับผิดชอบ ของนักเรียนจากมากไปหา
นอย ไดดังนี้ ดานการสงเสริมการจัดกิจกรรม ดานการวางแผน และดานการติดตาม ประเมินผล ใน
ภาพรวมและรายดาน ผานเกณฑการประเมิน 

3. การประเมินรูปแบบการพัฒนา ความมีวินัยในตนเอง ดานความรับผิดชอบของนักเรียน 
โรงเรียนหวยมาวิทยาคม 

3.1 การประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของรูปแบบการพัฒนาความมีวินัย
ในตนเอง ดานความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนหวยมาวิทยาคม มีความเหมาะสมและสอดคลอง
อยูในระดับมากที่สุด สรุปไดวา ผานเกณฑการประเมิน 

3.2 การประเมินความเปนไปไดและความเปนประโยชนของรูปแบบการพัฒนา ความมี
วินัยในตนเอง ดานความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนหวยมาวิทยาคม มีความเปนไปไดและความ
เปนประโยชนของรูปแบบอยูในระดับมากท่ีสุด สรุปไดวา ผานเกณฑการประเมิน 
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4. การนํารูปแบบการพัฒนาความมีวินัยในตนเองดานความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียน
หวยมาวิทยาคม ไปปฏิบัติ ประกอบดวย 

4.1 ความเห็นของคร ูโรงเรียนหวยมาวิทยาคม เกี่ยวกับความมีวินัยในตนเอง ดานความ 
รับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนหวยมาวิทยาคม ในภาพรวมอยูในระดับมาก ผานเกณฑการประเมิน 

4.2 ความคิดเห็นของผูปกครองโรงเรียนหวยมาวิทยาคม เกี่ยวกับความมีวินัยในตนเอง 
ดานความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนหวยมาวิทยาคม ในภาพรวมอยูในระดับมาก สรุปไดวาผาน
เกณฑการประเมิน 

4.3 ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนหวยมาวิทยาคม 
เกี่ยวกับความมีวินัยในตนเอง ดานความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนหวยมาวิทยาคม ในภาพรวม
อยูในระดับมาก สรุปไดวาผานเกณฑการประเมิน 

จีระพงษ หอมสุวรรณ และคณะ (2556 : 128-131) วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหาร

แบบมีสวนรวมในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผลการวิจัยพบวารูปแบบ

การบริหารแบบมีสวนรวมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่สรางขึ้นนั้น

ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 1) หลักการบริหารแบบมีสวนรวม 2) คณะกรรมการบริหารแบบ

มีสวนรวม 3) ขอบขายงานการบริหารแบบมีสวนรวม และ 4) กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม โดย

ผูทรงคุณวุฒิ เห็นวา รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษามีความเหมาะสม และคณะกรรมการสถานศึกษา เห็นวา การนํารูปแบบการบริหาร

แบบมีสวนรวมในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปใช มีความเปนไปไดอยู

ในระดับมากท่ีสุด 

เกสิณี ชิวปรีชา (2554 : 98-100) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม
สําหรับโรงเรียนดีประจําตําบล ผลการวิจัย พบวา (1) สภาพปจจุบันของการบริหารแบบมีสวนรวมใน
โรงเรียนดีประจําตําบล ในภาพรวม ใชรูปแบบโดยผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก อยูในระดับปานกลาง 
(X-bar=2.72) เมื่อพิจารณารายดาน พบวาการวางแผนอยูในระดับมาก (X-bar = 3.95) การนําแผน
ไปปฏิบัติอยูในระดับมาก (X-bar = 3.98) สวนการประเมินผลอยูในระดับปานกลาง (X-bar = 3.20) 
และสภาพท่ีพึงประสงคของการบริหารแบบมีสวนรวมในโรงเรียนดีประจําตําบล ภาพรวม ใชรูปแบบที่
ผูบริหารโรงเรียนเปนหลักอยูในระดับมาก (X-bar=3.75) เมื่อพิจารณารายดานพบวา การวางแผน อยู
ในระดับมากที่สุด (X-bar = 4.51) การนําแผนไปสูการปฏิบัติ อยูในระดับมาก (X-bar = 4.26) สวน
การประเมินผลโดยครูเปนหลักอยูในระดับมาก (X-bar = 4.45) ความตองการจําเปนในการบริหาร
แบบมีสวนรวมโดยครูและชุมชนเปนหลัก ตามลําดับดังนี้ การประเมินผล (PN = .80) การนําแผนไปสู
การปฏิบัติ (PNI = .53) และการวางแผน (PNI = .49) (2) รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมสําหรับ
โรงเรียนดีประจําตําบล ควรใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมสําหรับโรงเรียนดีประจําตําบลโดยครู
และชุมชนเปนหลัก มีแนวคิดและวัตถุประสงคของรูปแบบและองคประกอบการบริหาร ประกอบดวย 
การวางแผน การนําแผนไปสูการปฏิบัติ และการประเมินผลโดยครูและชุมชนเปนหลัก 
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เสกศักดิ์ การวินพฤติ (2562 : 192-196) วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน

แบบมีสวนรวมของชุมชน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเทศบาลตะโหมด 

จังหวัดพัทลุง ผลการวิจัยพบวา  

1. ผลการวิเคราะหปญหาขอมูลพื้นฐานการสรางรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวม

ของชุมชน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเทศบาลตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

ตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ สามารถสรุปไดดังนี้ 

1) สภาพปญหาโดยทั่วไปของการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวม 

ในภาพรวมพบวา ทัศนคติของผูบริหารและครูที่ไมเชื่อมั่นในศักยภาพทางความคิดของชุมชน ลักษณะ

ของความเปนขาราชการของผูบริหารและครู ทําใหสถานศึกษาแตกตางจากชุมชน สถานศึกษาจึงขาด

แนวความคิดที่เหมาะสมในการทํางานรวมกับชุมชน ผูบริหารสถานศึกษาทํางานโดยยึดความคิดของ

ตนเองเปนหลัก 

2) การดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวม ของสถานศึกษาตางๆ ใน

ปจจุบัน พบวา มีทั้งสถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จ และไมประสบความสําเร็จ เนื่องมาจากปจจัย

หลายอยางทั้งขนาดของสถานศึกษา ชุมชนโดยรอบสถานศึกษาที่ไมใหความรวมมือ คณะกรรมการ

สถานศึกษาสวนใหญไมมีความรูและความเขาใจในเรื่องการบริหารและการจัดการศึกษา ผูปกครอง

นักเรียนเขาใจวาการจัดการศึกษาเปนหนาที่และความรับผิดชอบของครูเพียงอยางเดียว และผูบริหาร

สถานศึกษาสวนใหญ ยังไมเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ไมเปดใจยอมรับการ

ทํางานรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา 

3) หลักการโดยทั่วไปของการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวม คือ การใหขอมูลขาวสาร 

การรับฟงความคิดเห็น การเก่ียวของ ความรวมมือและการเสริมอํานาจ 

4) องคประกอบหรือปจจัยทีม่ีสวนเกี่ยวของกับการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวม ไดแก

วัตถุประสงคหรือจุดมุงหมาย กิจกรรมเปาหมายที่ระบุลักษณะของกิจกรรมชัดเจน ตองมีบุคคลหรือ

กลุมเปาหมาย 

5) บทบาทและหนาที่ของสถานศึกษาในการบริหารแบบมีสวนรวม ผูบริหารสถานศึกษา

ตองมีคุณลักษณะ การใชทักษะการบริหารแบบมีสวนรวม มีความรูหลักการบริหาร หลักธรรมาภิบาล 

การสรางทีมงาน จิตวิทยาชุมชน ความเปนผูนําทางวิชาการ มีความรอบรูวิสัยทัศน มีความมุงมั่นตั้งใจ 

ที่จะพัฒนาสถานศึกษาไปสูความเปนเลิศ การจัดการศึกษา การบริหารงานใดๆ จะเกิดประสิทธิผลได 

เมื่อผูบริหารมีภาวะผูนํา กระจายความรับผิดชอบ อยางเปนธรรมไปสูผูใตบังคับบัญชาและผูมีสวนรวม

ทุกคน ตองใชภาวะผูนําใหเหมาะสมกับสถานการณตางๆ เพื่อใหงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มากที่สุด 
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2. รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมของชุมชน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเทศบาลตะโหมด จังหวัดพัทลุง ที่สรางขึ้นครั้งนี้ ผูทรงคุณวุฒิ มีความเห็นวา 

เหมาะสม สามารถนําไปใชได โดยรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมของชุมชน ตามมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนเทศบาลตะโหมด จังหวัดพัทลุง มีองคประกอบ 4 สวนไดแก 

องคประกอบที่ 1 หลักการบริหารแบบมีสวนรวม  องคประกอบที่ 2 ขอบขายงานมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน องคประกอบท่ี 3 การกําหนดบทบาทหนาที่ของผูมีสวนรวม และองคประกอบที่ 

4 กระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม 

3. ผลการศึกษาการใชรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมของชุมชน ตามมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนเทศบาลตะโหมด จังหวัดพัทลุง พบวา 

1) มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ในดานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ ผูเรียน

สามารถอานออก อานคลองตามมาตรฐานการอานในแตละระดับชั้น และเขียนสื่อสารไดดี นักเรียน  

มีนิสัยรักการอาน และแสวงหาความรูดวยตนเอง จากหองสมุด แหลงเรียนรู และสื่อตางๆ ที่มีรอบตัว 

มีทักษะในการอาน ฟง ดู พูด เขียนและการตั้งคําถามเพ่ือคนหาความรูเพิ่มเติม เรียนรูรวมกันเปนกลุม 

มีทัศนคติที่ดีตออาชีพสุจริต รวมถึงมีความเขาใจในเรื่องความแตกตางระหวางบุคคล และระหวางวัย 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรูระหวางกัน ใชเทคโนโลยีในการเรียนรู สามารถสรางนวัตกรรม

และนําเสนอผลงานได อีกท้ังยังมีกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตรได 

เปนผูมีน้ําใจ เอื้ออาทรผูอื่นและกตัญูกตเวทีตอผูมีพระคุณ ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง 

ตระหนัก รูคุณคา รวมอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอมได แสดงออกในทางถูกตองเหมาะสม เห็นคุณคา

ในตนเอง มีความมั่นใจกลาแสดงออก มีมนุษยสัมพันธที่ดี รูจักการใหเกียรติผูอื่น และการสรางผลงาน

จากการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ทั้งดานศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป กีฬา/นันทนาการ เชน กิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ วันเยาวชนแหงชาติ ซึ่งเปนเวทีที่แสดงความสามารถของนักเรียนทุกดาน กิจกรรมวันไหวครู 

ที่ใหนักเรียนสรางสรรคพานไหวครู ตามจินตนาการของนักเรียนได การใหนักเรียนรูจักการวางแผน 

การทํางานและดําเนินการจนสําเร็จ ทํางานอยางมีความสุข พัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง 

สามารถํางานรวมกับผูอื่นได และมีความรูสึกที่ดีตออาชีพสุจริตและหาความรูเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเอง

สนใจได 

2) มาตรฐานดานกระบวนการบริหารและจัดการ มีการจัดโครงการ กิจกรรมที่สงเสริม

ใหผูเรียนบรรลุตามเปาหมายตามวิสัยทัศน ปรัชญา และจุดเนนของสถานศึกษา มีกิจกรรมพิเศษเพื่อ

ตอบสนองนโยบาย จุดเนน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา มีผลการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมาย

มีผูบริหารที่มีวิสัยทัศน และมีความสามารถเปนสวนใหญ จึงทําใหการบริการจัดการ มีประสิทธิภาพ 

จัดระบบสารสนเทศของโรงเรียน เปนหมวดหมูและเปนปจจุบัน ทําใหการบริหารจัดการของโรงเรียน

มีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารคุณภาพที่เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของทุกฝาย มีสวนรวมกําหนดมาตรฐาน
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การศึกษาของสถานศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอัตลักษณ

ที่สถานศึกษากําหนด จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดรับกับมาตรฐานที่สถานศึกษา

กําหนด และดําเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาติดตาม

ผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองประจําป นําผลการประเมินไปปรับปรุง

และพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยผูปกครองและผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวม และจัดสงรายงานผล

การประเมินตนเองใหหนวยงานตนสังกัด หลักสูตรชองสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่น 

ดานการนิเทศภายใน กํากับ ติดตามตรวจสอบ และนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยางสม่ําเสมอ 

จัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลาย ใหผูเรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ จัด

กิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สงเสริมและตอบสนองความตองการ ความสามารถ ความถนัดและความสนใจ

ของผูเรียน ครูไดปฏิบัติหนาที่ตรงกับความรูความสามารถหรือคุณวุฒิ งานมีคุณภาพ ไดรับการยอมรับ 

จากผูปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา มีการสงเสริมและพัฒนาครูและบุคลากร ใหมีสมรรถนะ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ นําผลที่ไดจากการรับมอบหมาย มาปรับใชเพื่อพัฒนาโรงเรียน สงผลใหนักเรียน 

ผูปกครอง และชุมชนเกิดความพึงพอใจผลของการบริหารการจัดการ ผูบริหารใหคําแนะนําคําปรึกษา

ทางดานวิชาการ เอาใจใสการจัดการศึกษาอยางเต็มศักยภาพและเต็มเวลา หองเรียน หองปฏิบัติการ 

อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก พอเพียง อยูในสภาพพรอมใชการได

สภาพแวดลอมรมรื่นและมีแหลงเรียนรูเหมาะกับผูเรียน จัดโครงการกิจกรรมที่สงเสริมสุขภาพอนามัย

และความปลอดภัยของผูเรียน จัดหองสมุด บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเอื้อใหผูเรียน เรียนรู

ดวยตนเอง หรือเรียนรูแบบมีสวนรวม การสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษา และการใช

ประโยชนจากแหลงเรียนรูที่มีอยู ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

และบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูเกี่ยวของ แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา 

ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ  สถานศึกษาใหบริการสื่อเทคโนโลยี

สารสนเทศและสื่อสารการเรียนรูเพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ โดยบริการ Wireless network 

ที่ครอบคลุมพื้นที่ สะดวกมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัย นักเรียนสามารถ

พัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) มาตรฐานดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูโรงเรียน

เทศบาลตะโหมด มีการกําหนดเปาหมายคุณภาพผูเรียนทั้งดานความรูทักษะกระบวนการ สมรรถนะ

และคุณลักษณะอันพึงประสงค มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ใชขอมูลประกอบในการวางแผน 

การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของผูเรียน สามารถออกแบบและการจัดการเรียนรูที่ตอบสนอง

ความแตกตางระหวางบุคคล และพัฒนาการทางสติปญญา ใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ผนวกกับ

การนําบริบท และภูมิปญญาของทองถิ่นมาใชบูรณาการในการจัดการเรียนรู มีการวัดและประเมินผล

ที่มุงเนนการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน ดวยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษาวิจัยและจัดการเรียนรู
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ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และนําผลมาใชในการปรับการสอน ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี และ

เปนสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนตามที่ไดรับมอบหมายเต็มเวลา เต็มความสามารถ 

มีการสรางและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาและใชประโยชน จากแหลงเรียนรูทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา เชน หองสมุด ฐานการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

และบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผูเกี่ยวของ แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากรภายในสถานศึกษา 

ระหวางสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองคกรที่เกี่ยวของ 

4) ผลการประเมิน ความคิดเห็นที่มีตอการใชรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวม

ของชุมชน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนเทศบาลตะโหมด จังหวัดพัทลุง พบวา 

ในภาพรวม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือขาย ผูปกครอง ครูผูสอน และ

ผูปกครองนักเรียน มีความเห็นตอรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมของชุมชน ตามมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนเทศบาลตะโหมด จังหวัดพัทลุง อยูในระดับมาก ( = 4.26) 

เมื่อพิจารณา รายดาน พบวา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง ครูผูสอน 

และผูปกครองนักเรียน มีความคิดเห็น ตอรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมของชุมชน ตาม

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของโรงเรียนเทศบาลตะโหมด จังหวัดพัทลุง ดานประโยชนตอ

ผูปฏิบัติงาน มากที่สุด ( = 4.32) รองลงมาคือ ดานประโยชนตอผูบริหาร มีความเห็นอยูในระดับมาก 

( = 4.26) และต่ําสุดคือ ดานความเปนไปไดมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( = 4.23) 

อัจฉรา แกวมุณีรัตน (2560 : 115) วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม

เพื่อสงเสริมการจัดประสบการณ ที่เนนคุณลักษณะดี เกง และมีความสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร 

จังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัย พบวา  

1. ผลการศึกษา วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ความตองการ พบวา แผนยุทธศาสตรของโรงเรียน

มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาของเทศบาลตําบลศรีสุนทรหลายประเด็น โดยเฉพาะ

ยุทธศาสตรดานพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามบริบทของทองถิ่น ประเพณีและวัฒนธรรมของตนเอง 

พรอมทั้งสงเสริมการจัดประสบการณทั้งในและนอกหองเรียนใหเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหมี

ทักษะชีวิต รูจักคิด รูจักแกปญหา เรียนรูผานการเลนอยางสรางสรรค เปนคนดี คนเกง และมีความสุข 

และจากการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยการสนทนากลุมกับผูเกี่ยวของกับสภาพปญหา ความตองการ

ในการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อสงเสริมการจัดประสบการณที่เนนคุณลักษณะดี เกง และมีความสุข 

พบวา ทุกคนเห็นวา การบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อสงเสริมการจัดประสบการณ ที่เนนคุณลักษณะ ดี 

เกงและมีความสุข มีความสําคัญ เปนการวางรากฐานคุณลักษณะนิสัยที่ติดตัวคงทนถาวรของนักเรียน 

เปนการสรางภูมิคุมกันในการดําเนินวิถีชีวิตในอนาคต และจําเปนตอการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 

2. รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม เพื่อสงเสริมการจัดประสบการณที่เนนคุณลักษณะ ดี 

เกง และมีความสุข ที่พัฒนาขึ้น มีชื่อวา “LACTE Model” ซึ่งมีองคประกอบดังนี้ L = Leadership 
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การสรางภาวะผูนํา A : กิจกรรมสรางความตระหนัก (Awareness) C : การสื่อสารอยางสรางสรรค 

(Creative Communication) T : กิจกรรมปฏิบัติงานเปนทีม (Team Work) และ E : กิจกรรมการ

ประเมินผล (Evaluation) 

3. ผลการประเมินการใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อสงเสริมการจัดประสบการณ

ที่เนนคุณลักษณะดี เกงและมีความสุข พบวา ดานการจัดประสบการณ ตามความคิดเห็นของผูบริหาร 

ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผูปกครอง โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( = 4.65) 

และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ดานการประเมินผลมีคาเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.75) รองลงมา คือ ดาน

การปฏิบัติงานเปนทีม ( = 4.67) สวนดานที่คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการสรางภาวะผูนํา ( = 4.57) 

4. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม เพื่อสงเสริมการจัดประสบการณที่เนน

คุณลักษณะดี เกง และมีความสุขของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทรในครั้งนี้  ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พบวา โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ครูมีความรูความเขาใจ

การจัดประสบการณเนนคุณลักษณะดี เกงและมีความสุข มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ครูจัดกิจกรรม

ประสบการณโดยใชเทคนิควิธีการที่หลากหลายที่กระตุนใหนักเรียนเกิดคุณลักษณะที่ตองการ และครู

จัดฐานกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกทักษะอยางหลากหลาย มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

ชุมพล อมตวิยานนท (2563 : 92) วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม 

ในการจัดกิจกรรมชมรมเสริมสรางทักษะชีวิตทางสังคมของนักเรียน โรงเรียนอุตรกิจ จังหวัดกระบี่ 

ผลการวิจัย พบวา 1) รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมชมรมเสริมสรางทักษะชีวิต

ทางสังคมของนักเรียน โรงเรียนอุตรกิจ จังหวัดกระบี่ ซึ่งประกอบดวย กระบวนการปฏิบัติ 5 ขั้นตอน 

ดังตอไปนี้ 1) ตั้งเปาหมาย (S = Set a goal) 2) ตัดสินใจ (L= Lop) 3) ทํางานเปนทีม (T = Team) 

4) แกปญหา (S= Solve) 5)เปลี่ยนแปลง (C = Change) ซึ่งรูปแบบที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพและได

ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแลว 2) ผลการทดลองใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมในการจัดกิจกรรม

ชมรมเสริมสรางทักษะชีวิตทางสังคมของนักเรียน โรงเรียนอุตรกิจ จังหวัดกระบี่ (SLTSC Model) 

พบวาสามารถแกไขปญหาดานทักษะชีวิตทางสังคมของนักเรียนโรงเรียนอุตรกิจได 3) ผลการประเมิน

รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมชมรมเสริมสรางทักษะชีวิตทางสังคม ของนักเรียน

โรงเรียนอุตรกิจ (SLTSC Model) สวนใหญมีความเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

สุมาลี คุณสารวนิช (2559 : 104) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน

แบบมีสวนรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) สังกัดเทศบาล

เมืองบานบึง อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี ผลการศึกษา พบวา 

1. สภาพปจจุบันและปญหาของการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) 

สรุปไดดังนี้ สภาพปจจุบันของการบริหารแบบมีสวนรวม สถานศึกษาทุกประเภทตองปฏิบัติใหเปนไป
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ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไข

ปรับปรุง 2545 กฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการสรรหาและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งสํานักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษาแหงชาติ กําหนดดังนี้ 1) ใหประชาชน ชุมชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ

และตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐ 2) ใหผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชน ชุมชน และองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 3) ใหมีการระดมทรัพยากรบุคคลและงบประมาณเขาใช

บริหารจัดการศึกษาตามความจําเปนและความเหมาะสม 4)ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ทําหนาที่กํากับสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 5) ใหมีการกระจายอํานาจในภาระงาน 

4 ดาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ บริหารงานบุคคล บริหารงานงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป

ใหกับสถานศึกษา เปนตน 6) การกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน 7) สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตองปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาระดับตางๆ ของชาติที่กําหนด สรุปไดวา สถานศึกษามีการรวมมือ

กันระหวางบาน องคกรทางศาสนา สถาบันวิชาการและองคกรภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาการศึกษา

การจัดการเรียนรูที่สนองตอบตอสภาพปญหาและความตองการที่แทจริงของผูเรียนและพัฒนาวิถีการ

เรียนรูในชุมชน 

2. ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมของโรงเรียนเทศบาล 1 

(สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบานบึง จังหวัดชลบุรี โดยรวมอยูในระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 

3. ครู ผูปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจตอรูปแบบ

การบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 

(สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบานบึง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวม อยูในระดับมากที่สุด 

ราตรี ฉวีวงค (2560 : 182-183) วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมี

สวนรวม โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม ผลการวิจัย พบวา 

1. ผลการศึกษาสภาพและปญหาของการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวม โดยใชโรงเรียน

เปนฐานของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 

1.1 องคประกอบการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวม โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก 

1) ขอบขายของงานวิชาการ 2) หลักการพื้นฐานของการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และ 3) 

การบริหารแบบมีสวนรวมในสถานศึกษา 

1.2 สภาพและปญหาของการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวม โดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 1) สภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวม โดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และ ปญหาการบริหารงานวิชาการแบบมี

สวนรวม โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม โดยรวมอยูในระดับมาก 
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2. ผลการสรางรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวม โดยใชโรงเรียนเปนฐานของ

โรงเรียนหัวเรือพิทยาคม 

2.1 รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวม โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน

หัวเรือพิทยาคม มีองคประกอบดังนี้ องคประกอบที่ 1 ขอบขายของงานวิชาการ ไดแก 1) การพัฒนา

หลักสูตรในสถานศึกษา 2) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 3) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

4) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน องคประกอบที่ 2 หลักการพื้นฐานการบริหารงาน

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน คือ 1) หลักการกระจายอํานาจ 2) หลักการมีสวนรวม 3) หลักการคืนอํานาจ

จัดการศึกษาใหประชาชน 4) หลักการบริหารตนเอง 5) หลักการตรวจสอบและถวงดุล องคประกอบ

ที ่3 การบริหารแบบมีสวนรวมในสถานศึกษา คือ 1) การมีสวนรวมในการวางแผน 2) การมีสวนรวม

ในการตัดสินใจ 3) การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ 4) การมีสวนรวมติดตามและประเมินผล 5) การมี

สวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนา 

2.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสม และเปนไปได ของรูปแบบการพัฒนาการบริหาร 

งานวิชาการ โดยใชแบบสอบถาม ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ จากผูบริหาร

การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและครูวิชาการโรงเรียน พบวา ความเหมาะสมโดยรวมอยูในระดับมาก 

ความเปนไปไดโดยรวมอยูในระดับมาก 

3. ผลการทดลองใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวม โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

ของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม สามารถสรุปไดดังนี้ รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวมโดย

ใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม สามารถนําไปใชในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ

ไดเปนอยางดีเพราะมีกระบวนการปฏิบัติงานอยางมีขั้นตอน ชัดเจน และงายตอการปฏิบัติ ทําใหเกิด

ประสิทธิผลของงาน ทําใหครูผูสอน และบุคลากรในสถานศึกษา มีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตน 

และมีความรับผิดชอบในงานที่ตนเองไดรับมอบหมาย มีสวนรวมในการดําเนินงานตางๆ ที่เกี่ยวของ 

และประสานความรวมมือกันมากข้ึน แตละฝายทํางานไดสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ชวยลดขอขัดแยง

ในประเด็นตางๆ ลงได ทําใหเกิดการมีสวนรวมของบุคลากร แตละฝายมากขึ้น เพราะสามารถปรึกษา 

หารือและตัดสินใจในการทํางานไดดวยตนเองมากขึ้น แตละฝายมีการแบงงานรับผิดชอบที่ชัดเจนและ

ทํางานในรูปของการบูรณาการ ใหความชวยเหลือกันเปนอยางด ี

4. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มตีอการใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวม 

โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคม พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 

ประสพสุข ศรีหงสทอง (2557 : 192-195) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบ

มีสวนรวม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในดานประชาธิปไตย โรงเรียนอนุกูลนารี อําเภอเมือง 

จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัย พบวา 
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1. สภาพปจจุบันของการบริหารแบบมีสวนรวม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในดาน

ประชาธิปไตยโรงเรียนอนุกูลนารี อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ มีดังนี้ คือ 1) มีองคคณะบุคคลเขามามี

บทบาทในการบริหารแบบมีสวนรวม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ดานประชาธิปไตยโรงเรียน

อนุกูลนารี อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 2) ระดับการมีสวนรวม อยูในระดับมาก 3) ขอบขายกิจกรรม

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม ดานประชาธิปไตยโรงเรียนอนุกูลนารี ประกอบดวย 1) กิจกรรม

สภานักเรียน 2) กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย 3) กิจกรรมเครือขายการเรียนรูตนแบบเยาวชนพลเมือง 

ยุติธรรม 4) กิจกรรมตนกลาตุลาการ 5) กิจกรรมหองเรียนสีขาว 6) กิจกรรมสรางคานิยมใหม เยาวชน

รวมใจตานภัยทุจริต 7) กิจกรรมกาฬสินธุนี้ดีจัง 8) กิจกรรมกีฬาภายในตานภัยยาเสพติด 9 ) กิจกรรม

วิทยุรัฐสภาของเรา 10) กิจกรรมเครือขายยุวชนประชาธิปไตย เครือขายรัฐสภา 11) กิจกรรมยุวชน

พลเมืองดีมีจิตอาสาพัฒนาชุมชน 12) กิจกรรมเสริมสรางประชาธิปไตยกับการปองกันทุจริตคอรรัปชัน 

13) กิจกรรมพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 14) กิจกรรมกอบกูประชาธิปไตย 15) กิจกรรมเปาหมาย

ประชาธิปไตย คุณจะเลือกใคร 16) กิจกรรมประภาคารประชาธิปไตย 17) กิจกรรมกาวไกลกับ ICT 

ล้ําหนา 18) กิจกรรมรักษโลก รักสิ่งแวดลอมปองปรามการทุจริต 19) กิจกรรมความซื่อสัตยคือมรดก

ล้ําคา 20) กิจกรรมรอยดวงใจสูวิถีประชาธิปไตย 

2. การสรางรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมในดาน

ประชาธิปไตยโรงเรียนอนุกูลนารี อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ โดยรูปแบบ มีดังนี้ 1) คณะกรรมการ 

บริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมดานประชาธิปไตย 2) ขอบขายกิจกรรม

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมดานประชาธิปไตย 3) มีกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อ

พัฒนาคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมดานประชาธิปไตย และคูมือการใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมดานประชาธิปไตยโรงเรียนอนุกูลนารี  

3. การทดลองใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมดาน

ประชาธิปไตยโรงเรียนอนุกูลนารี อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ พบวา กลุมทดลองมีผลการปฏิบัติตาม

รูปแบบของคณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะกรรมการดําเนินงาน พัฒนาคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม

ดานประชาธิปไตย ในภาพรวม อยูในระดับมาก 

4. ผลการประเมินความเหมาะสม และเปนประโยชนของรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม

เพื่อพัฒนาคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมดานประชาธิปไตยโรงเรียนอนุกูลนารี  พบวา มีความเหมาะสม

และความเปนประโยชน  สามารถนําไปใชในการพัฒนาคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมดานประชาธิปไตย 

ในโรงเรียนได 

วรภัทร ธนะวัง (2562 : 98-100) วิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนไตรประชาวิทยา ผลการวิจัย พบวา 
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1. สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ การบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวม เพื่อ

พัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนไตรประชาวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษานาน เขต 2 อําเภอปว จังหวัดนาน พบวา มีปญหา 3 ดาน คือ 1) ปญหาดานนักเรียน

นักเรียนไมมีระเบียบวินัยในตนเอง ขาดความสนใจใฝรูใฝเรียน 2) ปญหาดานครู คือไมไดจัดการเรียน

การสอนแบบ Active learning หรือแบบบูรณาการ ตามแนวทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ยังยึด

วิธีการสอนแบบเดิม ไมไดใชนวัตกรรมใหมในการสอนที่เปนสื่อดิจิทัล และ 3) ปญหาดานชุมชน คือ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังไมเขาใจบทบาทหนาที่ตนเอง จากการวิเคราะหปญหารวมกัน 

ประเด็นที่ตองการพัฒนามากที่สุด คือ ปญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการมีสวนรวม ควรนํา 

เอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนการปฏิบัติที่เปนเลิศ 

(Best Practices) และการสรางชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoP) เปนการใหคน

ในชุมชนที่มีความรูความสามารถในการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนวิทยากรในการสอนนักเรียน

และชุมชน ใหเกิดอาชีพใหมสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได 

2. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวม เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู  

ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนไตรประชาวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน เขต 2

อําเภอปว จังหวัดนาน โดยนําเอาผลจากการศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและความตองการบริหารงาน

วิชาการแบบมีสวนรวม เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่มีผลงานในการบริหารวิชาการ

แบบมีสวนรวมที่เปนเลิศ ใหเปนกรอบในการรางรูปแบบ โดยผานผูเชี่ยวชาญ 5 ทาน เปนผูประเมิน

ความเปนไปไดความเหมาะสม และความเปนประโยชน อยูในระดับมากที่สุด มี 2 องคประกอบหลัก  

คือ 1) การวิจัยแบบมีสวนรวม 7 ขั้นตอนและ 2) การดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม

ในการดําเนินงาน 19 กิจกรรมยอย รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวม เพื่อพัฒนาทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนไตรประชาวิทยา อําเภอปว จังหวัดนาน ที่ผานการพิจารณา

จากผูเชี่ยวชาญวา มีความเปนไปได ความเหมาะสมและความเปนประโยชนมีคาอยูในระดับมากที่สุด

ซึ่งประกอบดวยการวิจัยปฏิบัติการ แบบมีสวนรวม 7 ขั้นตอน และแผนการดําเนินงานจัดกิจกรรมการ

เรียนรู 19 กิจกรรมยอย 

3. ผลการทดลองใชรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวม เพื่อพัฒนาทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนไตรประชาวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน

อยูในระดับมากที่สุด โดยผูรวมวิจัย ประกอบดวย ครูโรงเรียนไตรประชาวิทยา อําเภอปว จังหวัดนาน 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4- ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาและ

ผูนําชุมชน มีความพึงพอใจตอรูปแบบ และความพึงพอใจตอสภาพการมีสวนรวมของชุมชน โดยรวม

อยูในระดับมากที่สุด สงผลในการยกระดับคุณภาพการศึกษาไดด ี
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4. ผลการประเมินผลรูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวม เพื่อพัฒนาทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนไตรประชาวิทยา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาน 

เขต 2 อําเภอปว จังหวัดนาน อยูในระดับมากที่สุด ผูรวมวิจัย ซึ่งไดแก ครูโรงเรียนไตรประชาวิทยา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานานเขต 2 อําเภอปว จังหวัดนาน นักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที4่-ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผูนําชุมชน มีความพึง

พอใจตอรูปแบบและความพึงพอใจตอสภาพการมีสวนรวมของชุมชน โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

สงผลในการยกระดับคุณภาพการศึกษา คือ 

4.1 ระดับบุคคล ไดแก นักเรียนมีทักษะชีวิตที่ดี มีการทํางานเปนทีม มีความสนใจใฝรูใฝเรียน 

อยางตอเนื่อง ผูเรียนคิดเปน ทําเปน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

4.2 ระดับกลุม ไดแก ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอน ที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ มี

ผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษา การรักษามาตรฐานและพัฒนา

ไปสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 

4.3 ระดับองคกร ไดแก มีระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษาและตนสังกัด มี

รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีสวนรวม สูการพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่ทําให

จัดการศึกษาไดบรรลุเปาหมายผาน การประเมิน สมศ. 

จากงานวิจัยที่กลาวมา สรุปไดวา การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม ที่คนพบ มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนสังกัดอาชีวศึกษา ในดานการบริหารแบบมีสวนรวม 
พบวา เปนการบริหารโดยการมีสวนรวมของผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีสวนรวมของชุมชน สําหรับดานการพัฒนา
คุณภาพ พบวา สวนใหญตองการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนเปนหลัก และพบวา ในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนนั้น เปนการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และดานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยเลือกหัวขอสําคัญมาพัฒนาคุณภาพของผูเรียน เชน คุณลักษณะ เกง ดี มีสุข 
ความซื่อสัตยสุจริต ความมีวินัย การมีจิตสาธารณะและการมีทักษะชีวิต สําหรับผลการพัฒนารูปแบบ 
ตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ พบวา โดยรวม มีความเหมาะสมและความเปนไปได ในระดับมาก 
สวนผลการนํารูปแบบไปใช ตามความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ พบวา มีความเห็นอยูในระดับมากเชนกัน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวา การพัฒนาคือ การเปลี่ยนแปลงไป
ในทิศทางทีต่องการกระทําใหเกิดข้ึน หรือวางแผนกําหนดทิศทางไวลวงหนา ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่
เปนไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ดังนั้น ในการพัฒนารูปแบบจึงเปนการกําหนดสิ่งที่เปนโครงสรางทางความคิด 
ทีม่ีองคประกอบและความสัมพันธ ขององคประกอบตางๆ ที่สําคัญของเรื่องที่ตองการศึกษาอยางเปน
ระบบ มีลักษณะเปนตัวแทนของความเปนจริง เปลี่ยนจากความสลับซับซอนใหมีความเขาใจไดงายขึ้น 
และสามารถสะทอนลักษณะบางสวนออกมาใหเห็น เปนความสัมพันธที่ตอเนื่องเชื่อมโยงและเปนเหตุ
เปนผลกัน โดยใชเหตุผลและสมมติฐานเปนสวนประกอบ สําหรับรูปแบบการบริหารนั้น เปนรูปแบบ
เชิงระบบ ที่เปนระบบเปด มีกลไกควบคุม มีตัวปอน (input) มีกระบวนการ (process) ซึ่งเปนสวนที่
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รับตัวปอนเขาสูการผลิต แปรสภาพออกมาเปนผลผลิต (output) ไปสูสภาพแวดลอมภายนอก และใช
เปนขอมูลยอนกลับ (feedback) เขาสูระบบของรูปแบบ เพื่อชวยปรับปรุงการทํางานของการบริหาร
ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป ดังนี้ 

 1. ตัวปอน หมายถึง การกําหนดทรัพยากรที่ตองใชในการพัฒนารูปแบบครั้งนี้ ซึ่งไดแก 1) 

บุคลากร ประกอบดวย ผูบริหาร ครู นักเรียน และผูปกครอง 2) สิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบดวย 

งบประมาณ  วัสดุสื่อการสอน อุปกรณ และอาคารสถานที ่

 2. กระบวนการ หมายถึง การกําหนดแนวทาง วิธีดําเนินการที่ตองใชในการพัฒนารูปแบบ

ครั้งนี ้ประกอบดวย รูปแบบการบริหาร แผนดําเนินการ แผนการจัดการเรียนการสอน กฎระเบียบที่ใช

ในการบริหารสถานศึกษา คูมือในการดําเนินงาน เครื่องมือวัดประเมินผล   

 3.  ผลผลิต หมายถึง ผลทีเ่กิดจากการปฏิบัติงานหรือผลที่ไดรับการบริหารแบบมีสวนรวม

ตามรูปแบบที่กําหนด เปนขอมูลที่ไดรับจากการประเมินผลทั้งในดานคุณภาพของการบริหาร คุณภาพ

การจัดการเรียนการสอน และคุณภาพการเรียนรูหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน  

การบริหาร หรือ กระบวนบริหาร เปนการวางแผนของสถานศึกษา ดานการบริหารวิชาการ 
ดานการบริหารบุคคล ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานทั่วไป ซึ่งกอใหเกิดความสําเร็จ
ตามเปาหมายของสถานศึกษา หรือเปนกระบวนการทํางานเพื่อกอใหเกิดความกาวหนา การทํางานที่
เปนผลสําเร็จดวยการใชบุคคล ใชกระบวนการและใชทรัพยากรตางๆ ใหบรรลุเปาหมายความตองการ
และตรงตามวัตถุประสงค อยางมีประสิทธิภาพ โดยใชการบริหารแบบมีสวนรวมของบุคคล ทั้งภายใน
โรงเรียนหรือบุคคลภายนอกโรงเรียน ไดรวมมือกันเพื่อจัดการงานใหบรรลุเปาหมายที่ตองการรวมกัน 
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และสามารถที่จะปรับเปลี่ยนการมีสวนรวมนั้นๆ ใหเหมาะสม
กับสถานการณ โดยการใชความรู ความสามารถ และประสบการณ ของบุคลากรที่เขามามีสวนรวมใน
กิจกรรมนั้น ๆ ของโรงเรียน ใหสําเร็จตามจุดมุงหมายที่วางไวได ประกอบดวยขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

  1. การมสีวนรวมในการตัดสินใจ หมายถึง การมีสวนรวมในการประชุมปรึกษาหารือ รวม
พิจารณาการตัดสินใจในการทํางาน การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมอื่นๆ ใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคของสถานศึกษา การมีสวนรวมใหขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน และความตองการของชุมชน
ที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน 

  2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติ หมายถึง การมีสวนรวมปฏิบัติงาน และใหความชวยเหลือ
สนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน โดยมีสวนรวมทํางานรวมกับผูบริหาร และคณะครู ชวยเหลือสนับสนุน
การปฏิบัติงานพัฒนาดานอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ เขามามีสวนรวมปฏิบัติกิจกรรมที่ทางโรงเรียน
จัดขึ้น เชน การเขาคายลูกเสือ กีฬาสี รวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา รวมเดินทางไปทัศนศึกษาหา
ความรูนอกสถานที่ รวมกิจกรรมวันปดภาคเรียน เปนตน 

  3. การมีสวนรวมในการรับประโยชนหมายถึง ผูปกครอง ชุมชนไดรับผลประโยชนจากการ
จัดการเรียนการสอนของโรงเรียน หรือเปนผลประโยชนทางดานสังคมทําใหชุมชนลดปญหาสังคม เชน 
เด็กขาดเรียน การมั่วสุมของเด็กและเยาวชน และรวมรับผลประโยชนสวนบุคคลที่เกิดกับนักเรียนและ
ผูปกครอง เชน รางวัลตางๆ ที่ไดรับ ไดชื่นชมผลงานความรูความสามารถของบุตรหลาน  

 4. การมีสวนรวมในการประเมินผล หมายถึง การมีสวนรวมตรวจสอบ และการติดตามผล
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การเรียนรูของนักเรียน และตรวจสอบผลการจัดกิจกรรมตางๆ เปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค
หรือไม การมีสวนรวมตรวจสอบของประชาชนนี้ จะเปนประโยชนตอการพัฒนาโรงเรียนเปนอยางยิ่ง 

การพัฒนาคุณภาพผูเรียน มุงใหผูเรียนเปนคนดี มีปญญา มีความสุขมีศักยภาพในทุกๆ ดาน  
ตองอาศัยกระบวนการตางๆ ทั้งดานหลักสูตร การจัดการเรียนรู การวัดและการประเมินผล เพื่อนําไป
พัฒนาผูเรียน ทั้งในดานความรู ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค โดยให ผูบริหาร 
ครู ผูปกครอง และประชาชน มีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนรวมกัน ใหครอบคลุมตั้งแตระดับปฐมวัย
ถึงระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 เพื่อขับเคลื่อนสรางความเปนพลเมือง ที่เทาทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 
โรงเรียนตองมีการจัดโครงสรางเวลาเรียนที่ชัดเจน กิจกรรมนอกหองเรียนที่เนนการปฏิบัติไมนอยกวา
รอยละ 30 ของเวลาเรียน และใชสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย การแสวงหาความรวมมือกับชุมชนและ
แหลงเรียนรูตางๆ รวมถึงภูมิปญญาทองถิ่น มารวมในการจัดการเรียนรู เปนการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ที่มุงเนนเฉพาะดาน ดังนี้ 

   1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรู ที่ไดจากการทดสอบวัดผลภาคความรู
ปลายปการศึกษา หรือการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียน  

   2 ความซื่อสัตยสุจริต หมายถึง ผลการประเมินคุณลักษณะของนักเรียน ตามที่สังเกตได
จากการทํากิจกรรมการเรียนรู ทีเ่กี่ยวกับคุณธรรมดานความซื่อสัตยสุจริต มี 5 ประการ ไดแก 

2.1. การไมบิดเบือนขอมูลจากความเปนจริง  
2.2 การละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด  
2.3 การปฏิบัติตามคํามั่นสัญญาในทางที่ถกูตอง  
2.4 การไมเบียดเบียนใหเกิดความเดือดรอน   
2.5 ไมแสวงหาประโยชนในทางที่เสื่อมเสีย  

   3. ความมีระเบียบวินัย หมายถึง ผลการประเมินคุณลักษณะของนักเรียนตามที่สังเกตได
จากการทํากิจกรรมการเรียนรู เกี่ยวกับคุณธรรมดานความมีระเบียบวินัย มีอยู 2 ประการคือ  

3.1 ความรับผิดชอบ มี 3 กิจกรรมไดแก ความรับผิดชอบตอตนเอง ความรับผิดชอบ
ตอครอบครัว ความรับผิดชอบตอสังคม  

3.2 การตรงตอเวลา มี 2 กิจกรรม ไดแก การตรงตอเวลาที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนเอง 
และการตรงตอเวลาที่เก่ียวของกับผูอ่ืน  

การปลูกฝงความซื่อสัตยสุจริต และความมีวินัยใหแกเรียน นับเปนหนาที่หลักของครูผูสอน 
สวนผูเกี่ยวของอ่ืนๆ ซึ่งมีหนาทีแ่ละรับผิดชอบที่สําคัญ ไดแก ครอบครัว พอแม ผูปกครอง ญาติพี่นอง 
โรงเรียนสถานศึกษา และสถาบันทางสังคมอื่นๆ 

ความพึงพอใจ  เปนความรูสึกที่ดีของผูใชบริการ ไดรับการตอบสนองตามความตองการที่
คาดหวังไว สถานศึกษาเปนหนวยงานที่ใหบริการทางการศึกษา ก็ตองบริหารสถานศึกษาใหตอบสนอง
ตอความตองการของนักเรียน ครูบุคลากร ผูปกครองและผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษา โดยคํานึงถึง
ความพึงพอใจของผูรับบริการเปนหลัก ความพึงพอใจ วัดไดจากปจจัยตาง ๆ ไดแก 1) การใหบริการ
อยางเทาเทียมกัน 2) การใหบริการที่ตรงตอเวลา 3) การใหบริการอยางเพียงพอ 4) การใหบริการที่มี
ความกาวหนา5) การใหบริการอยางตอเนื่อง  

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม ที่มีผูวิจัยไวแลว พบวา 
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มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ศูนยศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย
โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนสังกัดอาชีวศึกษา ในดานการบริหารแบบมีสวนรวม 
พบวา เปนการบริหารโดยการมีสวนรวมของผูบริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 
ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการมีสวนรวมของชุมชน สําหรับดานการพัฒนา
คุณภาพ พบวา สวนใหญตองการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนเปนหลัก และพบวา ในการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนนั้น เปนการพัฒนาดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และดานคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยเลือกหัวขอสําคัญมาพัฒนาคุณภาพของผูเรียน เชน คุณลักษณะ เกง ดี มีสุข 
ความซื่อสัตยสุจริต ความมีวินัย การมีจิตสาธารณะและการมีทักษะชีวิต สําหรับผลการพัฒนารูปแบบ 
ตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ พบวา โดยรวม มีความเหมาะสมและความเปนไปได ในระดับมาก 
สวนผลการนํารูปแบบไปใช ตามความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ พบวา มีความเห็นอยูในระดับมากเชนกัน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในบทนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะห สังเคราะห 
หลักการ แนวคิดทฤษฎี แนวปฏิบัติตางๆ แลวเรียบเรียงเปนองคประกอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบ
ตามวัตถุประสงค ใหสอดคลองกับความตองการจําเปนกับบริบทของโรงเรียน สามารถนําไปใชบริหาร
จัดการในสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังภาพที่ 2.4 ตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.4 องคประกอบแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา

คุณภาพผูเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม อําเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

องคประกอบที่ 1 

   ตัวปอน ประกอบดวย  

  ผูบริหาร  

  ครู  

  นักเรียน 

 

องคประกอบที่ 3 

  ผลผลิต ประกอบดวย 

  ผลการบริหารแบบมสีวนรวม 

  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 

  ความซื่อสัตยสุจริต  

  ความมีวินัยของนักเรียน 

  ความพึงพอใจของนักเรียน  

   ครู และผูปกครอง 

รูปแบบการมีสวนรวมมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตยสุจริต 

และความมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม 

องคประกองที่ 2 

  กระบวนการ ประกอบดวย  

  รูปแบบการบรหิารแบบ 

มีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผูเรยีนดานผลสัมฤทธิ์     

ความซื่อสัตยสุจริต        

และความมีวินัยของนักเรียน 

โรงเรียนวิชิตสงคราม  



บทท่ี 3 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนา ดำเนินการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตย์สุจริต และมีวินัยของนักเรียน 
โรงเรียนวิชิตสงคราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
2. การสร้างและพัฒนารูปแบบ 
3. การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
4. การใช้รูปแบบ และการตรวจสอบผล 
5. การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 
6. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 

ประชากร ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวนท้ังส้ิน 1538 คน ประกอบด้วย นักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวิชิตสงคราม ในปีการศึกษา 2562 - 2563 

กลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ครั้งนี้ จำนวนท้ังส้ิน 562 คน ได้มาโดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ตามตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) แล้วสุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) ประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา  

 

ตารางที่ 3.1 จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 
สถานภาพ จำนวน/คน จำนวน/คน การกำหนดขนาด/วิธีการได้มา 

นักเรียน    
            
คร ู 
 
ผู้ปกครอง   
 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา  

828 
 

50 
 

645 
 

15 

263 
 

44 
 

242 
 

13 

ใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน แล้วสุ่มตัวอย่าง เฉพาะ
นักเรียนท่ีสามารถให้ข้อมูลได้ คือ นักเรียนชั้น ป.2 - ม.6  
ใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน แล้วสุ่มตัวอย่าง เฉพาะ 
ครท่ีูสอน ชั้น ป.2 - ม.6   
ใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน แล้วสุ่มตัวอย่าง เฉพาะ
ผู้ปกครอง ชั้น ป.2 - ม.6  
ใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน แล้วสุ่มตัวอย่าง เฉพาะ
คณะกรรมการสถานศึกษา ทุกคน ท่ีไม่เป็นผู้บริหารและครู 

รวม 1538 562  
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2.  การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านผลสัมฤทธิ์ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และมีวินัยของนักเรียน  
 

1.  การกำหนดปัญหาวิจัย  
จากการศึกษาปัญหาด้านการบริหาร และด้านคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม พบว่า 

ด้านการบริหารยังไม่เป็นระบบแบบมีส่วนร่วม เป็นลักษณะท่ีต่างคนต่างทำเป็นส่วนใหญ่ เข้าใจว่างาน
บริหารเป็นหน้าท่ีของผู้บริหารส่งผลให้การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมยังมีประสิทธิภาพน้อย ในด้าน
การมีส่วนร่วมจัดการศึกษาของผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษากับโรงเรียน ก็ยังไม่เป็นไป
ตามบทบาทหน้าท่ีส่งผลให้การบริหารไม่สอดคล้องกับวัตถุประค์ท่ีต้องการ ส่วนในด้านคุณภาพผู้เรียน 
ด้านการอ่านการเขียนและใช้ภาษาเพื่อการส่ือสารและทักษะการคิดคำนวณของนักเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ 
ปัญหาการขาดแรงจูงใจ ขาดการเอาใจใส่ของผู้ปกครองและครู นักเรียนขาดเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ำ ด้านความซื่อสัตย์และมีวินัย สังเกตได้จากการแต่งกายไม่ค่อยเรียบร้อย ไม่ต้ังใจเรียน 
ไม่ชอบอ่านหนังสือ พูดจาไม่สุภาพ ขาดความกระตือรือร้นในการเรียน และการทำงานท่ีครูมอบหมาย 
ขาดวินัยและความรับผิดชอบ เป็นต้น (โรงเรียนวิชิตสงคราม, 2562: 4) จากปัญหาดังท่ีกล่าวมา ผู้วิจัย
จึงได้ดำเนินการแกไ้ขปัญหาโดยการศึกษาเอกสาร แนวคิดงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องสำหรับใช้แก้ปัญหา และ
สำรวจความคิดเห็นของคร ูนักเรียนและผู้ปกครอง พบว่า ควรมีรูปแบบด้านการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
และควรพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านความซื่อสัตย์และมีวินัย ต้องการรูปแบบท่ีสามารถนำไปใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (โรงเรียนวิชิตสงคราม, 2562:12) ดังนั้นผู้บริหาร คร ูผู้ปกครองและบุคลากร
ในโรงเรียน จึงมีมติร่วมกนัว่า ต้องดำเนินการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมฯ เพื่อนำมาใช้
บริหารจัดการภายในโรงเรียนวิชิตสงคราม ให้เกิดการพัฒนาเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดีขึ้น ท้ังด้าน
การบริหารจัดการและด้านคุณภาพของผู้เรียน ตามความต้องการของผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย 

 

2.  การสำรวจความต้องการจำเป็น   
การศึกษาปัญหาและความต้องการจำเป็น ในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้รวบรวมข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครอง และครู พบว่า 
ความเห็นส่วนใหญ่ ต้องการให้มีการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และใช้หลักคุณธรรม ด้านความซื่อสัตย์สุจริต
และความมีวินัย มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัย 
จากการศึกษาปัญหา สภาพแวดล้อมในโรงเรียน แนวคิดเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง พบว่า การใช้
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (โรงเรียนวิชิตสงคราม, 
2562 : 12) ผู้วิจัยได้กำหนดช่ือเรื่องวิจัยว่า “การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ ด้านความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม”  
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3.  การกำหนดกรอบแนวคิด เพื่อสร้างรูปแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
3.1 ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีเชิงระบบ ในการพัฒนารูปแบบตามแนวคิดของไวเนอร์ 

(Wiener)  ทิศนา แขมมณี (2555: 199) กล่าวว่า ทฤษฎีระบบ คือการนำเอาแนวคิดเชิงระบบมาใช้ใน
การบริหารด้วยเหตุผลว่า คนเป็นส่วนหนึ่งของระบบองค์กร องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม  
วิธีการของระบบ เป็นวิธีการท่ีใช้หลักการอย่างมีเหตุผล และสัมพันธ์กันไปตามขั้นตอน ซึ่งช่วยให้การ
บริหารบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีคุณภาพ ระบบท่ีสมบูรณ์ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังภาพท่ี 3.2   
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่  3.1  องค์ประกอบของระบบท่ีมีความสมบูรณ์ 
ท่ีมา :  ทิศนา แขมมณี. (2555: 200) 
 

จากองค์ประกอบของระบบท่ีมีความสมบูรณ์  5 ส่วน มีรายละเอียด ดังนี้ 
1.  ตัวป้อน (Input) คือ องค์ประกอบต่างๆ ของระบบนั้นหรืออีกนัยหนึ่งก็คือส่ิงต่าง ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบนั้น 
2.  กระบวนการ (Process) คือ การจัดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ของระบบ

ให้มีลักษณะท่ีเอื้ออำนวยต่อการบรรลุเป้าหมาย 
3.  ผลผลิต (Product) คือ ผลท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการดำเนินงาน 
4.  กลไกควบคุม (Control) คือ กลไกหรือวิธีการท่ีใช้ในการควบคุมหรือใช้ตรวจสอบ

กระบวนการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.  ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) คือ ข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

ผลผลิตกับจุดมุ่งหมาย ป้อนกลับไปปรับปรุงกระบวนการและตัวป้อนท่ีสัมพันธ์กับผลผลิตนั้น  
3.2 ใช้หลักการบริหาร ตามวงจรคุณภาพการบริหารเชิงระบบ (PDCA) การพัฒนาระบบ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ก็จะต้องออกแบบการดำเนินการภายในสถานศึกษาท่ีเน้นการสร้าง
ความเข้าใจสำหรับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้ตรงกันในทุกขั้นตอนการดำเนินการ ต้องเข้าใจความสัมพันธ์
เช่ือมโยงระหว่างขั้นตอนของการดำเนินการ และสถานศึกษาส่วนใหญ่จะยึดขั้นตอนของวงจรคุณภาพ
การบริหารงานเชิงระบบ (PDCA) เพื่อขับเคล่ือนคุณภาพ ท้ังขับเคล่ือนคุณภาพของสถานศึกษา อีกท้ัง
ขับเคล่ือนคุณภาพงานของกลุ่มงาน ตลอดถึงการขับเคล่ือนคุณภาพของบุคคลท่ีมีบทบาทหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบเฉพาะตน ภายใต้ 4 ขั้นตอนสำคัญ (สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2563 : 13) ได้แก่ 

ตวัป้อน (Input) กระบวนการ (Process) 

กลไกควบคุม (Control) 

ผลผลิต (Output) 

ขอ้มูลป้อนกลบั  (Feedback) 
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P : Planning การวางแผนพัฒนาคุณภาพ 
D : Doing การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
C : Checking การตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ 
A : Action การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ 

การขับเคล่ือนวงจรคุณภาพการบริหารเชิงระบบ (PDCA) ดังแสดงในดังภาพท่ี 3.3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.2 วงจรคุณภาพการบริหารเชิงระบบ (PDCA) 
ท่ีมา (สำนักทดสอบทางการศึกษา. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2563 : 13) 

 

 3.3 ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดของโคเฮ็นและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff) 
(J. M. Cohen, & N. T. Uphoff, 1980 : 18) สรุปว่า การมีส่วนร่วมโดยท่ัวไปในขั้นตอนการตัดสินใจ
ไม่ได้หมายความว่า จะเป็นการตัดสินใจเพียงอย่างเดียว ยังใช้การตัดสินใจควบคู่ไปกับการปฏิบัติด้วย 
การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่องของผลประโยชน์ และการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาด้วย 
จะเห็นได้ว่าการตัดสินใจนั้นเกี่ยวข้องเกือบโดยตรงกับการปฏิบัติ และยังเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์และ
การประเมินผลด้วย โดยผลประโยชน์ท่ีได้นั้น ก็เป็นผลท่ีมาจากขั้นตอนการตัดสินใจท้ังส้ิน นอกจากนี้
จะมีผลสะท้อนกลับจากการประเมินผลและการปฏิบัติ กลับไปสู่การตัดสินใจอีก มีองค์ประกอบ 4 ขั้น 
ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making)  
 ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (Implementation)  
 ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits)  
 ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
 

P 

การวางแผน 

D 

ปฏิบตัิ 
A 

ปรับปรุงและพฒันา 

C 

ตรวจสอบ 

P 

การวางแผน 

D 

ปฏิบตัิ 

C 

ตรวจสอบ 

A 

ปรับปรุงและพฒันา 
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ดังแสดงรายละเอียด ในภาพท่ี 3.4 ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 

 

 

ภาพที่ 3.3 แนวคิดสัมพันธ์การมีส่วนร่วม ของ Cohen and Uphoff (J. M. Cohen, & N. T. 
  Uphoff, 1980 : 18.) 
   จากภาพท่ี 3.4 เห็นได้ว่าการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน มีความสัมพันธ์กันโดยมุ่งเน้นท่ีขั้นตอน
การตัดสินใจเป็นประการสำคัญ แนวทางการมีส่วนร่วมนั้นมุ่งให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปญัหา เป็นผู้ท่ีมี
บทบาทในทุกๆ เรื่อง ไม่กำหนดว่าจะให้ประชาชนปฏิบัติในเรื่องใดเรื่องหนึ่งทุกอย่างล้วนต้องเป็นเรื่อง
ของประชาชน การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการหรือในกิจกรรมใดๆ นั้นต้ังแต่การร่วม
ในการตัดสินใจร่วมในการปฏิบัติ การร่วมในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากโครงการ และการร่วมประเมินผล
โครงการ จึงกล่าวได้ว่าปัจจัยท้ัง 4 ประการนี้ เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วม 
   หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นหลักการท่ีประสานเช่ือมโยงให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
(สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, 2550: 40) การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็น 
การเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง ท้ังนักเรียน ครู ผู้ปกครองและตัวแทนชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการศึกษา จะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น 

3.4 ใช้หลักการความซื่อสัตย์สุจริตคือ มีความประพฤติดี มีความประพฤติชอบประพฤติตรง
และการแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นจริงท้ังกาย วาจาและใจ ท้ังต่อตนเองและต่อผู้อื่นอย่างถูกต้องและดีงาม 
มี 5 ประการ ดังนี้ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562 : 7) 

1. การไม่บิดเบือนข้อมูลจากความเป็นจริง  
2. การละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด  
3. การปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในทางท่ีถูกต้อง  
4. การไม่เบียดเบียนให้เกิดความเดือดร้อน  
5. การไม่ประพฤติหาประโยชน์ในทางท่ีเส่ือมเสีย  

           3.5 ใช้หลักความมีวินัย (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561 : 13-14) มี 2 ประการ  
              1. วินัยด้านความรับผิดชอบ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
ต่อครอบครัว  และความรับผิดชอบต่อสังคม  

2. วินัยด้านการตรงต่อเวลา แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ ตรงต่อเวลาเกี่ยวกับตนเอง 
และตรงเวลาท่ีเกี่ยวกับผู้อื่น 

การตัดสินใจ 

(1) 
 

การปฏิบัติ 

(2) 
 

การรับผลประโยชน์ 

(3) 
 

การประเมินผล 

(4) 
 

หมายถึง ส่งผลโดยตรง 

หมายถึง ส่งผลโดยอ้อม 
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4. การกำหนดขั้นตอนการสร้างและพัฒนารูปแบบ มีรายละเอียด ดังภาพที่  3.4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

กำหนดเรื่องวิจัย 

• ความต้องการจำเป็น   
ในการพัฒนารูปแบบ ฯ 

• ชื่อเรื่องวิจัย 
 

• ศึกษาข้อมูลปัญหา และความต้องการจำเป็น 

• สร้างแบบสำรวจความต้องการจำเป็น  

• ใช้แบบสำรวจ ฯ กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง  

• รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความต้องการจำเป็น 

• ได้ความต้องการจำเป็นในการพัฒนารูปแบบ ฯ 

• ได้ชื่อเรื่องวิจัย “การพัฒนารูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้าน
ผลสัมฤทธ์ิ ความซื่อสัตย์สุจริต และมีวินัยของ
นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม” 

ยกร่างรูปแบบวิจัย 

• รูปแบบวิจัย  สำหรับ
เตรียมใช้แก้ปญัหา 

 

• ศึกษาเอกสาร และงานวิจัย ที่เก่ียวข้อง 

• กำหนดปัญหาวิจัย กำหนดแนวการพัฒนา และ
การนำกรอบแนวคิดมาใช้ในการพัฒนารูปแบบ 

• สร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ฯ 

• ได้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพ ฯ มี 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 
องค์ประกอบที่ 1 ตัวป้อน องค์ประกอบที่ 2          
กระบวนการ และองค์ประกอบที่ 3 ผลผลิต 

 
• ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมี

ส่วนร่วม ฯ ในด้านความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของโครงสร้าง ด้านเนื้อหา และภาษา 

• ระบุขั้นตอน และรายละเอียดการใช ้

• ได้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ฯ                    
ที่พัฒนาขึ้น  มีโครงสร้างเหมาะสม และมีความ
เป็นไปได้ ทั้งด้านเนื้อหาและภาษาที่เข้าใจได้ง่าย   
พร้อมทั้งคู่มือการใช้ 

 
การตรวจสอบเบื้องต้น 

• รูปแบบ ฯ  ที่มคีุณภาพ 
มีความเหมาะสม 
สามารถนำไปใช้ได้จริง  

 

• สร้างแบบตรวจสอบ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน    
ตรวจสอบ เก่ียวกับความเหมาะสม สอดคล้อง     
และความเป็นไปได้ของโครงสร้างรูปแบบ ฯ 

• ปรับปรุงรปูแบบจากผลการตรวจสอบ 

• ได้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ฯ                  
ที่ผ่านการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพแล้ว            
เตรียมนำไปใช้จริง 

 

การสร้างเครื่องมือวิจัย 

• เป็นแบบสอบถาม ใช้วัด 
-ผลการบริหารฯ  
-ความซื่อสัตย์สุจริต  
-ความมีวินัย        
-ความพึงพอใจ  

 

• ศึกษาเอกสาร รูปแบบการใช้สื่อ ความพึงพอใจ 

• ยกร่างคำถามให้ผู้เชี่ยวชาญ 5 คน หาค่า IOC                

• ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  

• ทดลองใช้กับครูนักเรียนและผู้ปกครอง 90 คน       
หาค่าความเที่ยง (α)  

 

• ได้เครื่องมือวิจัยที่ปรับปรุงแล้ว ได้แก่ 
1) แบบสอบถามวัดผลการบริหาร ฯ 
2) แบบสอบถามวัดความซื่อสัตย์สุจริต 
3) แบบสอบถามวัดความมีวินัย 
4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ 

    การใช้และพัฒนารูปแบบ 

• ใช้รูปแบบครั้งที่ 1 ปี กศ. 
2562 ตรวจสอบผล     
และพัฒนารูปแบบ  

• ใช้รูปแบบครั้งที่ 2 ปี กศ. 
2563 และวิเคราะห์ผล 

• ผลการประเมินการใช้รูปแบบ ฯ ในด้าน 
1)  ผลการบริหารด้านการมีส่วนร่วม 

    2)  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน    
    3)  ความซื่อสัตย์และความมีวินัย ของนักเรียน 
    3)  ความพึงพอใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง        
    และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สรุปผลการวิจัย 

• สรุปเปรยีบเทยีบผลการใช้ 
รูปแบบ ในปี 2562-2563 

• เขียนรายงานวิจัย 

 
 

 

• สรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล 

• ปรับปรุงรปูแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ฯ  
ถ้าไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

• เขียนรายงานการวิจัยตามวัตถุประสงค ์

• รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธ์ิ ความซื่อสัตย์ 
และมีวินัยของนักเรียน มีคุณภาพเหมาะสม   
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

ประเด็นที่ต้องการ                      การดำเนินการ                                          ผลทีไ่ด้ 

ขั้น
เตรียม 
การ 

ขั้น 
การ 
สร้าง 
และ 

พัฒนา
รูป 

แบบ 

ขั้น 
การ 
นำ 

ไปใช ้
และ
ตรวจ 
สอบ 

• ใช้รูปแบบกับครูนักเรียนผู้ปกครองและคณะ 
กรรมการฯ ในปี 2562 ตรวจสอบผลครั้งที่ 1  

• พัฒนารูปแบบอีกครั้ง ก่อนนำไปใช้ในปี 2563   

• ใช้รูปแบบกับครูนักเรียนผู้ปกครองและคณะ 
กรรมการฯ ในปี 2563  ตรวจสอบผลครั้งที่ 2  

• วิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทยีบ และสรปุผลการใช้ 

พัฒนารูปแบบการวิจัย 

• รูปแบบ ฯ  ที่สมบูรณ์
ครบถ้วน ทั้งโครงสร้าง
และรายละเอียดการใช้ 

ภาพที่ 3.4 การกำหนดขั้นตอนการสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
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   5. การกำหนดโครงร่าง รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซ่ือสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม  

จากการศึกษาแนวคิดหลักการ ทฤษฎี ดังกล่าวแล้ว ผู้วิจัยได้นำมาปรับประยุกต์เพื่อกำหนด
โครงร่างของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ ได้องค์ประกอบของโครงร่าง 
ในภาพรวม 3 ข้ันตอน ได้แก่ ตัวป้อน กระบวนการ และผลผลิต ดังภาพท่ี 3.5 

 
           
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5  โครงร่างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์   
               ทางการเรียน ความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม  

 

           จากโครงร่างของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ 
ความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ท่ีพัฒนาขึ้น  
มีโครงสร้างเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ ท้ังด้านเนื้อหาและภาษาท่ีเข้าใจได้ง่าย ได้นำไปพัฒนาเป็น
รูปแบบท่ีเหมาะสม พร้อมท้ังกำหนดขั้นตอนและรายละเอียดชองการใช้รูปแบบ ดังภาพของรูปแบบท่ี
สร้างขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นกระบวนการทำงานท่ีมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ในภาพท่ี 3.6 
 

การบริหารจัดการ 
- การใช้รูปแบบการบริหารแบบ        
  มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
  ด้านผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตย์  
  สุจริตและความมีวินัย 
การจัดการเรียนการสอน  
- การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
- การวดัและประเมินผล 
การเรียนรู้  
- การทำกิจกรรมการเรียนรู้ 
- การฝึกทักษะ 

 
บุคลากร 
- ผู้บริหาร,  ครู,  นักเรียน    
แผนดำเนินการ 
- รูปแบบการบริหารฯ 
- แผนการเรียนการสอน 
- เคร่ืองมือวัดประเมินผล 
สื่อ/งบประมาณ 
- สื่อการสอน -งบประมาณ               
- อุปกรณ์  -อาคารสถานที ่
 

ผลการบริหารจัดการ 

 - ผลการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
คุณภาพผู้เรียน 
 - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 - การมีความซื่อสัตย์สุจริต   
 - การมีวินัย 
ความพึงพอใจของ 
  - นักเรียน   
  - ครู 
  - ผู้ปกครอง  
  - คณะกรรมการสถานศึกษา 

   ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง 

ตัวป้อน 
 

กระบวนการ 
 

ผลผลิต 

รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ด้านผลสัมฤทธิ์ ความซ่ือสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม 
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6. แผนภูมิ โครงสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซ่ือสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.6 โครงสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์   
              ทางการเรียน ความซื่อสัตย์และมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม  จังหวัดภูเก็ต 
 
 การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ 
ความซื่อสัตย์และมีวินัยของนักเรียน ท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ นำไปเสนอให้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวน 5 คน ทำการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ แล้วนำมาดำเนินการปรับปรุง
องค์ประกอบและรายการละเอียดของรูปแบบตามคำแนะนำ ให้มีความเหมาะสม เป็นไปได้และมี
ความถูกต้องมากยิ่งขึ้น จากนั้นได้กำหนดรายละเอียดการใช้รูปแบบให้ชัดเจนขึ้น ดังภาพท่ี 3.7 

บุคลากร 
แผนการดำเนินงาน 

สื่อ/งบประมาณ 

รูปแบบการบริหาร 

การจัดการเรียนการสอน 
การปฏิบัติการเรียนรู้ 

ผลการบริหาร ฯ 

ความซ่ือสัตย์สุจริตมีวินัย 
และความพึงพอใจ 

คุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ 

  ข้อมูล 
ย้อนกลับ 
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ภาพที่ 3.7 โครงสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์         
         ความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน องค์ประกอบท่ี 1 ตัวป้อน  
               

องค์ประกอบท่ี 1 ตัวป้อน ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี ้
 

1. การกำหนดทรัพยากร 
   การกำหนดทรัพยากร เป็นการกำหนดปัจจัยนำเข้าท่ีจำเป็นต้องใช้ สำหรับการใช้รูปแบบ

การบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ มีรายละเอียดดังนี้  

องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการ 

องค์ประกอบท่ี 1 ตัวป้อน 

การกำหนดวิธีวัด/ประเมินผล 

การกำหนดทรัพยากร 

- ผู้บริหาร / ครู / บุคลากร 
- นักเรียน 
- ส่ือการสอน / วัสดุ / อุปกรณ์ 
- งบประมาณ / อาคารสถานท่ี 

 

การกำหนด
กระบวนการ - กิจกรรมการเรียนการสอน 

- กระบวนการเรียนรู ้
 

- รูปแบบการบริหารแบบ 
  มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
  ผู้เรียน ฯ 

การบริหาร 

การเรียนการสอน 

เหมาะสมและเป็นไปได้ 

- ผลการบริหารตามรูปแบบฯ 
- ผลสัมฤทธิ์  
– ความซื่อสัตย์สุจริต 
- ความมีวินัยของนักเรียน  
- ความพึงพอใจ 

ไม่เหมาะสม 

ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง 
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1.1 การกำหนดบุคลากร ได้แก่ 
  1)  ผู้บริหาร คือ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ หรือครูผู้ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
แทนผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
  2)  ครูผู้สอน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิชิตสงคราม 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้แก่ 

2.1)  ครูประจำช้ัน  
2.2)  ครูประจำวิชา  

3)  นักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิชิตสงคราม 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ทุกคน 

 4)  ผู้ปกครองนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวิชิต
สงคราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ทุกคน 

 5)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวิชิตสงคราม สังกัดสำนักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ทุกคน 

1.2 การกำหนดวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณ อาคารสถานท่ี ท่ีจำเป็นต้องใช้ ได้แก่  
1)  ส่ือการสอน ได้แก่ 

1.1)  ส่ือท่ีเป็นวัสดุ เช่น แผ่นภูมิ แผ่นภาพ ของจำลอง ของจริง ฯลฯ 
1.2)  ส่ือท่ีเป็นเครื่องมือ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเล่นซีดี ฯลฯ 
1.3)  ส่ือเอกสาร/ส่ิงพิมพ์ เช่น หนังสือส่งเสริมการอ่าน หลักสูตร คู่มือครู 

แผนการสอน ฯลฯ 
1.4)  ส่ือเพิ่มเติม และแหล่งเรียนรู้ เพื่อการศึกษาค้นคว้า  
1.5)  งบประมาณ เป็นค่าตอบแทนค่าใช้สอยและค่าวัสดุ  
1.6)  อาคารสถานท่ี ท้ังภายในและนอกอาคารของโรงเรียนวิชิตสงราม 
 

2. การกำหนดกระบวนการ 
การกำหนดวิธีการจัดการ สำหรับการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม มีดังนี้ 
 2.1  ด้านการบริหาร ดำเนินวิธีบริหารจัดการ ตามรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม   
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน ได้แก่  

1)  การประชุมช้ีแจง แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมฯ 
2)  การตั้งทีมทำงาน มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง  
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3)  การอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ท่ีเน้นการจัดทำแผนการเรียนรู้โดยเน้นการ
เสริมเสร้างคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ และความมีวินัยในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

4)  สนับสนุนให้ครู บุคลากร ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
5)  เปิดโอกาสให้ครู ได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างครูกันเอง 
6)  เปิดโอกาสให้ครูและบุคลากร ร่วมกันตรวจสอบและประเมินผล 
7)  ปลูกจิตสำนึกการทำงานร่วมกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน  
8)  สนับสนุนให้ครูได้รับข่าวสารและความรู้จากส่ือต่าง ๆ สม่ำเสมอ 

2.2  ด้านการจัดการเรียนการสอน มีแนวปฏิบัติ ดังนี ้
 1) แนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 

1.1)  จัดให้มีแผนการเรียนการสอนครบถ้วนทุกช้ัน และทุกกลุ่มสาระ  
1.2)  จัดห้องเรียนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับจำนวนนักเรียน  
1.3)  จัดสถานท่ี อุปกรณ์ เครื่องมือและห้องพิเศษ ไว้สนับสนุน 
1.4)  จัดทำหรือจัดหาเอกสารประกอบหลักสูตร และแบบพิมพ์ต่าง ๆ  
1.5)  จัดครูประจำช้ัน และครูประจำวิชาให้เหมาะสม  
1.6)  ติดตามผลการจัดการเรียนการสอนของครู 
1.7)  เย่ียมช้ันเรียน หรือสังเกตการสอน  
1.8)  จัดครูเข้าสอนแทน ครูท่ีไม่มาหรือไม่เข้าสอนตามเวลาท่ีกำหนด  
1.9) ติดตามช่วยเหลือ เพื่อแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน 
1.10) ผู้บริหารเป็นผู้นำให้ครูปรับปรุงการสอน/การใช้เทคนิคการสอน 

  2) แนวปฏิบัติในจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ โดยครูเรียนรู้ร่วมกับนักเรียน 
หรือการกำหนดให้นักเรียน เรียนรู้ด้วยตนเอง ได้แก่ 

2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ
สถานศึกษา โรงเรียนวิชิตสงคราม 

2.2) จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
2.3) จัดกระบวนการเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ตาม

หลักสูตรสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.4) จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 5 

ประการ ประกอบด้วย 
  2.4.1) การไม่บิดเบือนข้อมูลจากความเป็นจริง 
  2.4.2) การละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด 
  2.4.3) การปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในทางท่ีถูกต้อง  
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2.4.4) การไม่เบียดเบียนให้เกิดความเดือดร้อน   
2.4.5) การไม่แสวงหาประโยชน์ในทางท่ีเส่ือมเสีย  

2.5) จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ด้านความมีวินัย 2 ประการ
ได้แก่  

2.5.1) ความรับผิดชอบ มี 3 กิจกรรมได้แก่ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว และความรับผิดชอบต่อสังคม  

2.5.2) การตรงต่อเวลา มี 2 กิจกรรม คือ การตรงต่อเวลาท่ีเกี่ยวกับตัว
นักเรียนเอง และการตรงต่อเวลาท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อื่น 

 
3. กำหนดวิธีการวัดและประเมินผล 

การกำหนดวิธีการวัดและประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในครั้งนี้
เป็นการประเมินผล โดยใช้แบบสอบถามตามรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความซื่อสัตย์สุจริตและด้านความมีวินัยของนักเรียน ดังนี้ 

3.1 วิธีการประเมินผลการบริหารแบบมีส่วนร่วม จำนวน 2 ครั้ง ในปีการศึกษา 2562 
และปีการศึกษา 2563 โดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 

3.2 วิธีประเมินผลสัทฤทธิ์ทางการเรียนผู้เรียน ปลายปี/ปลายภาคเรียน โดยครูประจำ
ช้ัน ครูประจำวิชาและนักเรียน เป็นผู้วัดและประเมินผลการเรียนร่วมกัน ตามระเบียบวิธีการวัดผล
และประเมินผลของหลักสูตรสถานศึกษา จำนวน 2 ครั้ง ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 
นำมาวิเคราะห์และเปรียบเทียบผลการประเมิน 

3.3 วิธีประเมินผลด้านความซื่อสัตย์สุจริต โดยใช้แบบสอบถามตามรูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ โดยการให้ผู้เรียนประเมินตนเอง 

3.4 วิธีประเมินผลความมีวินัย ใช้แบบสอบถามตามรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนฯ โดยการให้ผู้เรียนประเมินตนเอง 

3.5 วิธีการตรวจสอบและทบทวนแนวปฏิบัติในการดำเนินกระบวนการ ประกอบด้วย 
1) ครู/ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบทบทวนความเหมาะสมและเป็นไปได้  
2) นำแนวปฏิบัติท่ีได้ตรวจสอบทบทวนปรับปรุงแล้ว ไปใช้ในขั้นตอนดำเนินการ

ตามกระบวนการในองค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการ ต่อไป 
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ภาพที่ 3.8 โครงสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์         
         ความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการ 

 

องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. การดำเนินการบริหารจัดการ  

     การบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ 
ประกอบด้วย ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี ้

- การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
- การจัดการเรียนการสอน  
- กิจกรรมการเรียนรู้ 
 

- ดำเนินการบริหารการจัดการ   
  โดยใช้รูปแบบการบริหาร 
  แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา 
  คุณภาพผู้เรียนฯ     

 ครู 

- ฝึกหัด ทำกิจกรรมการเรียนรู้  
  เน้นคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์  
  สุจริตและความมีวินัย 

นักเรียน 

องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ 

การดำเนินการ 
บริหารจัดการ 

การนิเทศ ติดตาม
การดำเนินงาน 

 
การดำเนินการ 
จัดการเรียนรู้ 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
- จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม 
 

องค์ประกอบท่ี 3 ผลผลิต เหมาะสมและเป็นไปได้ ไม่เหมาะสม 

ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง 
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 1.1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประกอบด้วย 
  1) การมีส่วนร่วมในการประชุมปรึกษาหารือ  

2) การร่วมพิจารณาในการตัดสินใจในการทำงาน 
 1.2 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ประกอบด้วย 

1) ปลูกจิตสำนึกของครูและบุคลากรทุกคน ในการทำงานร่วมกัน เพื่อจะมุ่งไปสู่
เป้าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาผู้เรียน ร่วมจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมอื่นๆ ให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

2) การจัดให้ครูได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการประสานงานร่วมกันท้ังในแนวดิ่ง 
(สายวิชา) และแนวนอน (ระดับชั้น) เมื่อสิ้นภาคเรียน ให้มีการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ต้องปรับปรุง 
ร่วมกันและช่วยกันคิดหาทางแก้ไข ด้วยความรู้สึกท่ีดีต่อกันและด้วยความเป็นกัลยาณมิตร  

3) การร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนและความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชนท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 

4) การมีส่วนร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือสนับสนุนพัฒนาโรงเรียน มีส่วนร่วมทำงาน 
กับผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และชุมชน เช่น 

4.1)  มีส่วนร่วมช่วยเหลือสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาอาคารสถานท่ี  
4.2) มีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมท่ีทางโรงเรียนจัดขึ้น เช่น การเข้าค่ายลูกเสือ 

กีฬาสี การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาหาความรู้
นอกสถานท่ี เข้าร่วมกิจกรรมวันปิดภาคเรียน เป็นต้น 

1.3 การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ ประกอบด้วย 
1) ร่วมแสดงความยินดี มีความพึงพอใจ ในด้านการจัดการเรียนการสอนของครู 

บุคลากร และผลการเรียนของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม  
2) ร่วมรับผลประโยชน์ทางด้านสังคมทำให้ชุมชนลดปัญหาสังคม เช่น ปัญหาเด็ก

ขาดเรียน การมั่วสุมของเด็กและเยาวชน ลดการเกี่ยวข้องกับส่ิงเสพติด และลดความเส่ียงอื่น ๆ ของ
เด็กและเยาวชน  

3) ร่วมรับผลประโยชน์ส่วนบุคคลท่ีเกิดกับนักเรียนและผู้ปกครอง เช่น เกียรติยศ
รางวัล ความดีเด่นด้านต่างๆ ท่ีนักเรียน ครู โรงเรียน ได้รับ ตลอดถึงร่วมช่ืนชมผลงานของบุตรหลาน  

 1.4 การมีส่วนร่วมการประเมินผล ของผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
โดยการเปิดโอกาสให้ครู ผู้ปกครอง ได้ร่วมตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ ท้ังใน
ด้านการพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  มีการปรับปรุงพัฒนา
ผลการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ประกอบด้วย 

 1) การมีส่วนร่วมตรวจสอบและติดตามผลการเรียนของนักเรียน  
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 2) การมีส่วนร่วมตรวจสอบการบริหารงาน การจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนว่า
เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่  

 3) การมีส่วนร่วมตรวจสอบการใช้งบประมาณ พัสดุ ครุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี ว่ามี
การใช้ประโยชน์อย่างความคุ้มค่าหรือไม่ 

 4) การมีส่วนร่วมตรวจสอบนี้ต้องไม่ใช่การจับผิด  แต่เป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์
สร้างความสามัคคี ความไว้วางใจต่อกัน ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษาเป็นสำคัญ 

 
2. การจัดการเรียนรู้ 

  การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา เป็นหน้าท่ีของครู และของบุคลากร
ท่ีปฏิบัติการสอน ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  มีดังนี้ 
  2.1 การจัดกิจกรรมของครู ประกอบด้วย 

1) จัดการเรียนการสอน ตามแผนการเรียนรู้ท่ีกำหนด จัดการเรียนรู้ได้ครบถ้วน
ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

2) จัดกิจกรรมการสอนเสริม และการสอนซ่อมเสริมแก่นักเรียน เพื่อให้มีโอกาส
ได้เรียนรู้เต็มท่ี ตามศักยภาพของตน  

3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
3.1) จัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
3.2) จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตาม

หลักสูตร 
3.3) จัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องตามแนวทางการเสริมสร้างวินัยและ

ความซื่อสัตย์สุจริตของโรงเรียนวิชิตสงคราม  
3.4) จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริต มี 

5 ประการ ประกอบด้วย 
  3.4.1) การไม่บิดเบือนข้อมูลจากความเป็นจริง 
  3.4.2) การละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด 
  3.4.3) การปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในทางท่ีถูกต้อง  

3.4.4) การไม่เบียดเบียนให้เกิดความเดือดร้อน   
3.4.5) การไม่แสวงหาประโยชน์ในทางท่ีเส่ือมเสีย  

5) จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ด้านความมีระเบียบวินัย มี 2 
ประการคือ  
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5.1) ด้านความรับผิดชอบ มี 3 กิจกรรม ได้แก่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง มี
ความรับผิดชอบต่อครอบครัว และความรับผิดชอบต่อสังคม  

5.2) ด้านการตรงต่อเวลา มี 2 กิจกรรมได้แก่การตรงต่อเวลาท่ีเกี่ยวกับ ตัว
นักเรียนเอง และการตรงต่อเวลาท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อื่น 
 2.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ประกอบด้วย 
 1) การฝึกทำกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ตามแนวทางการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ตามหลักสูตรสถานศึกษา ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  ประกอบด้วย 

1.1) กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียน เก่ง ดี และมีความสุข 
1.2) กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด  
1.3) กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  
1.4) กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย  
1.5) กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง

ประสงค์ โดยการเน้นคุณธรรม ด้านความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัย ดังนี้  
2) การเรียนรู้คุณธรรม ด้านความซื่อสัตย์สุจริต 5 ประการ ประกอบด้วย 

  2.1) การไม่บิดเบือนข้อมูลจากความเป็นจริง หมายถึง การไม่พูดหรือแสดง
พฤติกรรมให้ผิดแผกไปจากส่ิงท่ีเกิดขึ้นตามสภาพความเป็นจริงท่ีจะทำให้เกิดความเส่ือมเสียและ
เสียหายท้ังต่อตนเองและผู้อื่น ประกอบด้วย การไม่กระทำอันใดให้ผิดแผกไปจากเดิมหรือจาก
ข้อเท็จจริง การไม่พูดในส่ิงท่ีผิดแผกไปจากเดิมหรือจากข้อเท็จจริง และการไม่คิดส่ิงผิดแผกไปจากเดิม
หรือจากข้อเท็จจริง 

  2.2) การละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด หมายถึงความรู้สึกละอายท่ี
จะทำบาป ทำความช่ัวหรือทำส่ิงไม่ถูกไม่ควร และความกลัวบาป เกรงกลัวต่อความช่ัวและผลของ
กรรมช่ัว เช่น ความละอายและเกรงกลัวที่จะคิด จะพูด หรือจะกระทำความช่ัว ประกอบด้วย การรู้สึก
ละอายและเกรงกลัวที่จะคิดในส่ิงท่ีไม่ถูกไม่ควร รู้สึกละอายและเกรงกลัวที่จะพูดในส่ิงท่ีไม่ถูกไม่ควร 
และรู้สึกละอายและเกรงกลัวที่จะทำในส่ิงท่ีไม่ถูกไม่ควร 

  2.3) การปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในทางท่ีถูกต้อง หมายถึง การให้ข้อตกลง
หรือคำสัญญาโดยคำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสมตามหลักศีลธรรมและหลักกฎหมาย และแสดง
พฤติกรรมในการปฏิบัติตนหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับข้อตกลงหรือคำสัญญาท่ีให้ไว้กับ
ตนเอง  

  2.4) การไม่เบียดเบียนให้เกิดความเดือดร้อน หมายถึง การไม่คิด ไม่พูด 
และไม่ทำการใดๆ ท่ีสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น ประกอบด้วย การไม่กระทำการอันใด
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ท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อน ไม่พูดส่ิงใดท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อน และไม่คิดส่ิงใดท่ีก่อให้เกิดความ
เดือดร้อน 

  2.5) การไม่ประพฤติหาประโยชน์ในทางท่ีเส่ือมเสีย หมายถึงการ ไม่
ประพฤติปฏิบัติ พูด และคิดในทางท่ีไม่ถูกไม่ควร เพื่อให้ได้ตามความต้องการของตนเอง อาจเป็น
ทรัพย์สิน สิทธิบางอย่างหรือได้รับบริการ ให้ได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่น 
ประกอบด้วย การไม่ประพฤติเพื่อหาประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกต้อง ไม่พูดเพื่อหาประโยชน์ในทางท่ีไม่
ถูกต้อง และไม่คิดหาประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกต้อง 
               3) การเรียนรู้คุณธรรม ด้านความมีวินัย ของผู้เรียน 2 ประการ ประกอบด้วย 
              3.1) วินัยด้านความรับผิดชอบ หมายถึง ลักษณะของนักเรียนท่ีแสดงออก
ถึงความเอาใจใส่ จดจ่อ ต้ังใจ และมุ่งมั่นต่อการศึกษาเล่าเรียน และการเป็นอยู่ของตนเอง ตลอดจน
สังคมอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำเร็จตามความมุ่งหมาย ภายในเวลาท่ีกำหนด 
ตลอดจนยอมรับผลการกระทำท้ังผลดีและผลเสียท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น เป็น
ความผูกพันในการปฏิบัติหน้าท่ีให้สำเร็จลุล่วงไปได้ มี 3 ลักษณะ ได้แก ่ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ
ครอบครัว และต่อสังคม โดยมีตัวบ่งช้ี ดังนี้ 

3.1.1) แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 
3.1.2) รับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
3.1.3) ขยันรับผิดชอบต่อการเรียน 
3.1.4) รักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง 
3.1.5) มีความอดทน เพียรพยายาม 
3.1.6) ช่วยทำงานบ้าน 
3.1.7) เคารพเช่ือฟังผู้ปกครอง 
3.1.8) ไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัว 
3.1.9) ช่วยดูแลรักษาสาธารณสมบัติ 
3.1.10) เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
3.1.11) เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 

 3.2) วินัยด้านการตรงต่อเวลา หมายถึง ความตรงต่อเวลาในการทำ
กิจกรรมต่างๆ ของตัวนักเรียนเอง และการทำภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อื่น โดยมีตัวบ่งช้ี ดังนี้ 

 3.2.1) วินัยด้านการตรงต่อเวลาในการทำภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับตัว
นักเรียนเอง  ได้แก่ 1) มาโรงเรียนทันการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 2) เข้าห้องเรียนทันเวลา 3) เข้า
ร่วมกิจกรรมตามเวลา 4) ส่งงาน/การบ้านภายในเวลาท่ีกำหนด 5) เข้าห้องสอบตรงเวลา 
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     3.2.2) วินัยด้านการตรงต่อเวลาในการทำภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อื่น 
ได้แก่ 1) ไม่ผิดเวลานัด 2) เมื่อยืมของแล้วส่งคืนตามเวลา 

 
 3. การนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน 
 การดำเนินการนิเทศและติดตาม การใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนฯ โดยผู้บริหารและคณะครู ท่ีได้รับการแต่งต้ังร่วมเป็นคณะกรรมการ ติดตามการจัด
กิจกรรม ภาคเรียนละ 2 ครั้ง ตลอดปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 เป็นการนิเทศติดตาม
การดำเนินงาน การใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมฯ ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 3.1 การบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 3.2 การจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม 
 3.3 กิจกรรมการเรียนรู้ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และความมีวินัยของนักเรียน 
 ในการดำเนินการนิเทศ ติดตาม ผู้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ควรดำเนินการติดตามงาน
ตามเวลาท่ีกำหนด และควรช้ีแจงสร้างความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานร่วมกันตามหน้าท่ี สร้างขวัญ
กำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมท้ังใช้ความเป็นกัลยาณมิตร ในการให้ข้อเสนอแนะ คำแนะนำสำหรับ
การพัฒนาการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
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ภาพที่ 3.9 โครงสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์         
         ความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน องค์ประกอบท่ี 3 ผลผลิต 

 

องค์ประกอบที่ 3 ผลผลิต ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี ้
 

1. การประเมินผลผลิต  

การประเมินผล การใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาคุณภาพผู้เรียน ใน
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงครามเป็น
การประเมินโดยการมีส่วนร่วมของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ในปีการศึกษา 2562 และ 2563 ซึ่งมี
การประเมินผล ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 3 ผลผลิต 

วิเคราะห์ผลประเมิน - ใช้สูตรการหาค่าสถิติเพื่อการวิจัย 

การประเมินผลผลิต 

- ผลการบริหารแบบมีส่วนร่วมฯ  

- คุณภาพผู้เรียน ได้แก่ 

    - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
    - ความซื่อสัตย์สุจริต   
    - ความมีวินัย  
- ความพึงพอใจของนักเรียน,  ครู, 
   ผู้ปกครอง, และคณะกรรมการ   
   สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

สรุป เขียนรายงานผลการวิจัย 

ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง 

เหมาะสมและเป็นไปได้ 

ไม่เหมาะสม 

สรุปผลประเมิน 
- ใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับปรับปรุง  
  และพัฒนารูปแบบต่อไป 
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1.1 การประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภาพผู้เรียน 
โดยการประเมินจำนวน 2 ครั้ง ในปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 คือการประเมินผลการใช้
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ใน 3 องค์ประกอบ คือ 

1.1.1 องค์ประกอบท่ี 1 ด้านตัวป้อน 
1.1.2 องค์ประกอบท่ี 2 ด้านกระบวนการ 
1.1.3 องค์ประกอบท่ี 3 ด้านผลผลิต 

1.2 การประเมินคุณภาพผู้เรียน โดยการประเมิน จำนวน 2 ครั้ง ในปีการศึกษา 
2562 และปีการศึกษา 2563  ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย 
  1.2.1 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยครูประจำช้ัน ครูผู้สอนประจำวิชาและ
นักเรียนร่วมประเมินผล ตามระเบียบวิธีการวัดผลของหลักสูตรสถานศึกษา มีการวัดผลก่อนเรียน เพื่อ
เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน ให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียน เป็นการพัฒนา
ผู้เรียนได้ตรงประเด็นและมีประสิทธิภาพ  วัดผลระหว่างเรียน เป็นการศึกษาความเหมาะสมและความ
ต่อเนื่องของกิจกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน ได้ตรงกับปัญหาและ
สอดคล้องความต้องการของผู้เรียน เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ วัดผลหลังจบ
บทเรียน ครูต้องจัดทำเป็นปกติและสม่ำเสมอ โดยใช้เทคนิคการประเมินหลากหลาย เช่น การซักถาม 
การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การประเมินช้ินงาน แฟ้มสะสมงาน แบบทดสอบ 
เป็นต้น เพื่อตรวจสอบว่าผู้เรียน มีพัฒนาการความก้าวหน้าในการเรียนรู้ มากน้อยเพียงใด ควรได้รับ
การพัฒนาปรับปรุง และส่งเสริมในด้านใด และยังเป็นข้อมูลให้ครูใช้ปรับปรุงการสอนของตนเองด้วย  
การวัดผลระหว่างภาคเรียน/ปลายภาคเรียน เป็นการวัดเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เพื่อ
จะได้ทราบผลการเรียนรู้  นำผลการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ไปเป็นสารสนเทศ ปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษาต่อไป 

 1.2.2 ประเมินผลด้านความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน ให้นักเรียนเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านความซื่อสัตย์สุจริต 5 ประการ ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 

  1) การไม่บิดเบือนข้อมูลจากความเป็นจริง คือ การไม่กระทำอันใดให้
ผิดแผกไปจากเดิมหรือจากข้อเท็จจริง การไม่พูดในส่ิงท่ีผิดแผกไปจากเดิมหรือจากข้อเท็จจริงและการ
ไม่คิดส่ิงผิดแผกไปจากเดิมหรือจากข้อเท็จจริง 

  2) การละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด ได้แก่ ความละอายและ
เกรงกลัวที่จะคิด จะพูด หรือจะกระทำความช่ัว ประกอบด้วย การรู้สึกละอายและเกรงกลัวที่จะคิดใน
ส่ิงท่ีไม่ถูกไม่ควร รู้สึกละอายและเกรงกลัวท่ีจะพูดในส่ิงท่ีไม่ถูกไม่ควร และรู้สึกละอายและเกรงกลัวที่
จะทำในส่ิงท่ีไม่ถูกไม่ควร 
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  3) การปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในทางท่ีถูกต้อง คือ การให้ข้อตกลง
หรือคำสัญญาโดยคำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสมตามหลักศีลธรรมและหลักกฎหมาย แสดงพฤติกรรม
ในการปฏิบัติตนหรือดำเนินกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องกับข้อตกลงหรือคำสัญญาท่ีให้ไว้กับตนเอง  

  4) การไม่เบียดเบียนให้เกิดความเดือดร้อน คือ การไม่คิดไม่พูด และไม่
ทำการใดๆ ท่ีสร้างความเดือดร้อนให้กับตนเองและผู้อื่น เกิดความเดือดร้อน 

  5) การไม่ประพฤติหาประโยชน์ในทางท่ีเส่ือมเสีย คือไม่ประพฤติ
ปฏิบัติ พูด และคิดในทางท่ีไม่ถูกไม่ควร เพื่อให้ได้ตามความต้องการของตนเอง อาจเป็นทรัพย์สิน 
สิทธิบางอย่างหรือได้รับบริการ ให้ได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่น  
   1.2.3 ประเมินผลด้านความมีวินัยของนักเรียน  โดยการให้นักเรียนเป็นผู้ตอบ
แบบสอบถามความมีวินัย 2 ประการ ด้วยตนเอง ดังนี้  
 1) วินัยด้านความรับผิดชอบ คือ ลักษณะของนักเรียนท่ีแสดงออกถึง
ความเอาใจใส่ จดจ่อ ต้ังใจ และมุ่งมั่นต่อการศึกษาเล่าเรียน และการเป็นอยู่ของตนเอง ตลอดจน
สังคมอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำเร็จตามความมุ่งหมาย ภายในเวลาท่ีกำหนด 
ตลอดจนยอมรับผลการกระทำท้ังผลดีและผลเสียท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น เป็น
ความผูกพันในการปฏิบัติหน้าท่ีให้สำเร็จลุล่วงไปได้ มี 3 ลักษณะ ดังนี้  
 1.1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง ประกอบด้วย 

1.1.1) แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 
1.1.2) รับผิดชอบต่อหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
1.1.3) ขยันรับผิดชอบต่อการเรียน 
1.1.4) รักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง 
1.1.5) มีความอดทน เพียรพยายาม 

 1.2) ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ประกอบด้วย 
1.2.1) ช่วยทำงานบ้าน 
1.2.2) เคารพเช่ือฟังผู้ปกครอง 
1.2.3) ไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัว 

1.3) ความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 
1.3.1) ช่วยดูแลรักษาสาธารณสมบัติ 
1.3.2) เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 
1.3.3) เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 

 2) วินัยด้านการตรงต่อเวลา คือ ความตรงต่อเวลาในการทำกิจกรรม
ต่างๆ ของตัวนักเรียนเอง และการทำภารกิจท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อื่น ดังนี้ 
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 2.1) การตรงต่อเวลาท่ีเกี่ยวกับตัวนักเรียนเอง ประกอบด้วย 
    2.1.1) มาโรงเรียนทันการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง  
  2.1.2) เข้าห้องเรียนทันเวลา  
  2.1.3) เข้าร่วมกิจกรรมตามเวลา  
  2.1.4) ส่งงาน/การบ้านภายในเวลาท่ีกำหนด  
  2.1.5) เข้าห้องสอบตรงเวลา 

     2.2) การตรงต่อเวลาท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อื่น ประกอบด้วย 
2.2.1) ไม่ผิดเวลานัด  
2.2.2) เมื่อยืมของแล้วส่งคืนตามเวลา 

1.2.4 การประเมินผลความพึงพอใจ ได้แก่ 
1) ความพึงพอใจของนักเรียน  
2) ความพึงพอใจของครู  
3) ความพึงพอใจของผู้ปกครอง  
4) ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
2. การวิเคระห์ผลการประเมิน  
  การประเมินผลผลิตการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงครามในครั้งนี้ 
เป็นการประเมินโดยการมีส่วนร่วมของ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลังจากส้ินปีการศึกษา 2562 และ 2563 นำมาวิเคราะห์ผลการประเมิน มีรายละเอียดดังนี้  

2.1 วิเคราะห์ผลการประเมินจากการสำรวจความต้องการจำเป็น โดยใช้ค่าสถิติ 
คือ ค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

2.2 วิเคราะห์ผลการประเมินการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ โดย

การใช้ค่าสถิติ คือค่าเฉล่ีย ( X )และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D)  

2.3 วิเคราะห์ผลการประเมินการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยการใช้ค่าสถิติ คือ

ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าที (t-test)  

2.4 วิเคราะห์ผลการประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการใช้ค่าสถิติ คือค่า

ร้อยละ (%) และค่าที (t-test) แบบไม่อิสระ 

2.5 วิเคราะห์ผลการประเมินด้านความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน โดยการใช้
ค่าสถิติ คือค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าที (t-test) แบบไม่อิสระ 
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2.6 วิเคราะห์ผลการประเมินด้านความมีวินัยของนักเรียน โดยการใช้ค่าสถิติ คือ 
ค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าที (t-test) แบบไม่อิสระ 

2.7 วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื่นฐาน โดยการใช้ค่าสถิติ คือค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 
และค่าที (t-test) แบบไม่อิสระ 

 
3.  การสรุปผลการประเมิน  
เป็นการนำผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลในประเด็นการประเมินต่างๆ มารวบรวม สรุป 

และอภิปรายผล หากไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ท่ีกำหนดไว้  ใหน้ำไปเป็นข้อมูลย้อนกลับไปปรับปรุง 
ตัวป้อน และกระบวนการเสียใหม่   

  หากเป็นไปตามวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน ดำเนินการสรุปผลประเมิน แล้วจึงเขียน
รายงานเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ 
ความซื่อสัตย์สุจริตและการมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ต่อไป 

 โรงเรียนสามารถจะนำรูปแบบนี้ ไปพัฒนาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
ของโรงเรียน และนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องให้เกิดประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนต่อไป 

 
7. การตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ ความซ่ือสัตย์และมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม โดยผู้ทรงคุณวุฒิ   
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตย์และมีวินัยของนักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม ท่ี
มีข้ันตอนการปฏิบัติ มีรายละเอียดท่ีสามารถนำไปปฏิบัติได้ ครบถ้วนแล้ว ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน 
พิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องของโครงสร้าง ด้านเนื้อหา ด้านภาษา และความยาวของรูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซื่อสัตย์และมี
วินัยของนักเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม จากนั้น ผู้วิจัยนำข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ มาดำเนินการ
ปรับปรุงรูปแบบฯ ให้มีความสมบูรณ์สอดคล้อง เหมาะสมยิ่งขึ้น  

ผลการตรวจสอบคุณภาพ พบว่า ได้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพฯ 
ท่ีมีสอดคล้องความเหมาะสมดีแล้ว ซึ่งในรูปแบบฯ มีองค์ประกอบท่ีสมบูรณ์ และมีความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ มีลักษณะเป็นตัวแทนของความเป็นจริง ท่ีไม่สลับซับซ้อนเข้าใจ
ง่ายขึ้น และสามารถสะท้อนลักษณะบางส่วนออกมา ให้เป็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องเช่ือมโยงและเป็น
เหตุเป็นผลกัน โดยมีเหตุผลและสมมติฐานเป็นส่วนประกอบ สำหรับรูปแบบของโรงเรียนวิชิตสงคราม 
เป็นรูปแบบระบบเปิด ท่ีมีตัวป้อน (input) มีกระบวนการ (process) เป็นส่วนท่ีรับตัวป้อนสู่การผลิต 
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แปรสภาพออกมาเป็นผลผลิต (output) กลับไปสู่สภาพแวดล้อมภายนอก และใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับ 
(feedback) เข้าสู่ระบบของรูปแบบ เพื่อปรับปรุงการทำงานของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมตามรูปแบบ คือ “รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม”  

ดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดของรูปแบบ ให้เหมาะสำหรับนำไปใช้จริง และนำรูปแบบท่ี
ปรับปรุงรายละเอียดการใช้แล้ว ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ครั้งท่ี 2 
โดยใช้แบบตรวจสอบมาตราส่วนประมาณค่าท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 7 ข้อ ผลการตรวจสอบพบว่า อยู่
ในระดับมาก ท้ังด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ (X  = 4.41), (X  = 4.45) มีค่าเฉล่ียสูงพอท่ีจะ
นำไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิชิตสงครามได้  ผู้วิจัยนำรูปแบบท่ีตรวจสอบแล้ว ไปใช้

แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวิชิตสงคราม ตามวัตถุประสงค์ต่อไป  
 

3.  การสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
 

เครื่องมือท่ีใช้การวิจัยครั้งนี้ ท้ังส้ิน 11 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสำรวจความต้องการจำเป็น 
จำนวน 2 ฉบับ แบบตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ จำนวน 1 ฉบับ และแบบสอบถาม
เพื่อตรวจสอบผลการใช้รูปแบบฯ จำนวน 8 ฉบับ เป็นแบบสอบชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ตามแนวคิดของลิเคิร์ท ท่ีผู้วิจัยสร้างเอง รายละเอียดในการสร้างแบบสอบถามแต่ละฉบับ มีดังนี้  

1. แบบสอบถามความต้องการจำเป็น จำนวน 2 ฉบับ โดยเลือกสร้างเป็นแบบสอบถามชนิด
มาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรท์ โดยศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาความต้องการจำเป็น 
นำมาสร้างแบบสอบถาม ดำเนินการตรวจหาค่าความตรง (IOC) โดยผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน ปรับปรุง
เครื่องมือตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ นำไปทดลองใช้กับกลุ่มอื่น ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับประชากร 
จำนวน 60 คน ประกอบด้วย ผู้ปกครอง 30 คน ครู 30 คน แล้วนำมาวิเคราะห์หาค่าความเท่ียง (α) 
ประกอบด้วย แบบสอบถามฉบับท่ี 1 และ 2 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ฉบับที่ 1 แบบสอบถามความต้องการจำเป็นของผู้ปกครอง จำนวน 8 คำถาม ประกอบด้วย
1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความจำเป็นในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน 2. การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น  3. การบริหารแบบมีส่วนร่วม ช่วยพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงยิ่งขึ้น 4. การบริหารแบบมีส่วนร่วม ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความซื่อสัตย์
มากยิ่งขึ้น  5. การบริหารแบบมีส่วนร่วม ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุจริตมากยิ่งขึ้น 6. การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น 7. การบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วยพัฒนา
ผู้เรียนให้มีวินัยมากขึ้น  8. การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นส่ิงจำเป็นท่ีต้องนำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบหาค่าความตรง (IOC) ในแต่ละข้อคำถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 
วิเคราะห์หาค่าความเท่ียง (α) ได้เท่ากับ 0.80 
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ฉบับที่ 2 แบบสอบถามความต้องการจำเป็นของครู จำนวน 10 คำถาม ซึ่งประกอบด้วย  
1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความจำเป็นต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 2. การบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วย
พัฒนาการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายมากขึ้น 3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความจำเป็นต่อ
การบริหารจัดการงานของโรงเรียนให้ประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย 4. การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 5. การบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความซื่อสัตย์
มากยิ่งขึ้น 6. การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุจริตมากยิ่งขึ้น 7. การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 8. การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะช่วย
พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัยมากยิ่งขึ้น 9. การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นส่ิงจำเป็นต้องใช้เพื่อเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 10. ครูและบุคลากรมีความต้องการท่ีจะใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ี
เหมาะสมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบหาค่าความตรง (IOC) แต่ละข้อคำถาม
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 วิเคราะห์หาค่าความเท่ียง (α) ได้เท่ากับ 0.86 

2.  แบบสอบถามความความเหมาะสมและความเป็นไปได้  จำนวน 1 ฉบับ เลือกสร้างเป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท โดยศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา 
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้นำมาเป็นสร้างแบบสอบถาม ดำเนินการตรวจหาค่าความตรง (IOC) 
โดยผู้เช่ียวชาญ จำนวน 5 คน ปรับปรุงเครื่องมือตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญนำไปทดลองใช้กับกลุ่ม
อื่น ท่ีไม่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน แล้ววิเคราะห์หาค่าความเท่ียง (α) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ฉบับที่ 3 แบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของผู้ทรงคุณวุฒิ เลือกใช้เป็น
แบบสอบถามชนิดมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท โดยได้ศึกษาองค์ประกอบของ
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน สร้างเป็นแบบสอบถาม จำนวน 7 คำถาม 
ได้แก่ 1. รูปแบบส่ือความหมายได้ชัดเจน 2. รูปแบบมีโครงสร้างท่ีเหมาะสม 3. รูปแบบมีองค์ประกอบ
ครบถ้วน 4. รูปแบบย่อยมีความเช่ือมโยงต่อเนื่อง 5. รูปแบบมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 6. รูปแบบมี
เนื้อหา ภาษา ท่ีกระชับและรัดกุม 7. รูปแบบสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง  ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบหา
ค่าความตรง (IOC) ในแต่ละข้อคำถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 วิเคราะห์หาค่าความเท่ียง (α) ได้
เท่ากับ 0.83 

3. แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบผลการใช้รูปแบบฯ จำนวน 8 ฉบับ สร้างเป็นแบบสอบถาม
ชนิดมาตราประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ท ดำเนินการสร้างโดยการศึกษาทฤษฎีรูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม และแบบสอบถามท่ีมีผู้สร้างไว้แล้ว นิยามความหมายของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ความซื่อสัตย์สุจริต ความมีวินัยและความพึงพอใจ โดยการนิยาม
ในเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการร่างข้อคำถาม ดำเนินการตรวจหาค่าความตรง (IOC) โดยใหผู้้เช่ียวชาญ 
จำนวน 5 คน ปรับปรุงเครื่องมือ ตามคำแนะนำของผู้เช่ียวชาญ นำไปทดลองใช้กับกลุ่มอื่นท่ีมีลักษณะ
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ใกล้เคียงกับกลุ่มประชากร ประกอบด้วย นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
วิเคราะห์หาค่าความเท่ียง (α)  ประกอบด้วย แบบสอบถามฉบับท่ี 4-11 มีรายละเอียด ดังนี้ 

ฉบับที่ 4 แบบสอบถามการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ของครู จำนวน 26 ข้อคำถาม ประกอบด้วย 1. มีส่วนร่วมเตรียมการด้านบุคลากรให้มีความเหมาะสม
2. มีส่วนร่วมเตรียมการด้านส่ือการสอนให้มีความเหมาะสม 3. มีส่วนร่วมเตรียมการด้านงบประมาณ   
มีความเพียงพอ 4. มีส่วนร่วมเตรียมการด้านวัสดุ อุปกรณ์ให้มีความเหมาะสมเพียงพอ 5. มีส่วนร่วม
เตรียมการด้านอาคารสถานท่ีให้มีความเหมาะสม 6. การมีส่วนร่วมแสดงความต้องการจำเป็น ในการ
พัฒนารูปแบบ 7. มีส่วนร่วมกำหนดแนวทางพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 8. มีส่วนร่วม
กำหนดเป้าประสงค์ของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 9. มีส่วนร่วมกำหนดกิจกรรมของรูปแบบ   
ท่ีหลากหลายสามารถนำไปใช้ได้จริง 10. มีส่วนร่วมกำหนดการประเมินผลของรูปแบบการบริหารฯ 
11. มีส่วนร่วมตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 12. การมีส่วนร่วมศึกษา
แนวปฏิบัติก่อนนำรูปแบบฯ ไปใช้จริง 13. การมีส่วนร่วมบริหารจัดการตามรูปแบบการบริหารท่ี
กำหนด 14. การมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบท่ีกำหนด 15. การมีส่วนร่วมให้บริการ
และจัดส่ิงอำนวยความสะดวก 16. การมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนสร้างแรงจูงใจในการปฎิบัติงาน 17. 
การมีส่วนร่วมนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานตามท่ีกำหนด 18. การร่วมประเมินผลก่อนใช้รูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม 19. การร่วมประเมินผลระหว่างการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
20. การร่วมประเมินผลหลังใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 21. การร่วมบันทึกเอกสารหลักฐาน
การประเมินผล 22. การร่วมดำเนินการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 23. การร่วมนำ
ข้อมูลย้อนกลับปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 24. การมีส่วนการร่วมการประชาสัมพันธ์
ผลการดำเนินงาน 25. การมีส่วนร่วมบริจาคเงินทรัพย์สิน บำรุงการศึกษาให้โรงเรียน 26. มีส่วนร่วม
ภาคภูมิใจกับรางวัลและความสำเร็จท่ีโรงเรียนได้รับ  ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบหาค่าความตรง (IOC) 
แต่ละข้อคำถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 วิเคราะห์หาค่าความเท่ียง (α) ได้เท่ากับ 0.75  

ฉบับที่ 5 แบบสอบถามการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ของผู้ปกครอง จำนวน 10 คำถาม ประกอบด้วย 1. มีส่วนร่วมประชุมวางแผนพัฒนาการบริหารงาน
ของโรงเรียน 2. มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานของโรงเรียน 3. มีส่วนร่วมบริจาคเงิน 
ทรัพย์สินเพื่อบำรุงการศึกษาให้กับโรงเรียน 4. มีส่วนเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น 5. มีส่วนร่วมให้
ความรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน 6. มีส่วนร่วมส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจิตให้เกิดแก่นักเรียน 7. 
มีส่วนร่วมส่งเสริมความมีวินัยให้เกิดแก่นักเรียน 8. มีส่วนร่วมประเมินผลการบริหารงานของโรงเรียน 
9. มีส่วนร่วมรับรู้และภาคภูมิใจกับรางวัลและความสำเร็จ ท่ีโรงเรียนได้รับ 10. มีส่วนร่วมรับรู้ในการ
รายงานผลการจัดการศึกษาประจำปีของโรงเรียน แล้วให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบหาค่าความตรง (IOC) 
แต่ละข้อคำถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 วิเคราะห์หาค่าความเท่ียง (α) ได้เท่ากับ 0.74 
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ฉบับที่ 6 แบบสอบถามผลจากการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมฯ ด้านความซื่อสัตย์
สุจริตของนักเรียน จำนวน 10 คำถาม ประกอบด้วย 1. ไม่พูดคำเท็จ ไม่บิดเบือนข้อมูลจากความจริง 
2. ไม่พูดใส่ร้ายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย 3. มีความละอายและเกรงกลัวความผิดต่อข้อบังคับ หรือ
ระเบียบของสังคม 4. มีความละอายและเกรงกลัวความผิดต่อกฏหมายของบ้านเมือง 5. ปฏิบัติตามคำ
สัญญาท่ีให้ไว้กับตนเอง 6. ปฏิบัติตามคำสัญญาท่ีให้ไว้กับผู้อื่น 7. ไม่เบียดเบียนหรือไม่คิดหรือทำให้
ตนเองได้รับความเดือดร้อน 8. ไม่เบียดเบียน ไม่คิดหรือทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน 9. ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์โดยพูด หรือทำให้ตัวเองได้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ในทางท่ีเส่ือมเสีย 10. ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ โดยการพูดหรือทำให้ตัวเองได้รับสิทธิพิเศษเหนือคนอื่นในทางท่ีเส่ือมเสีย ให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบหาค่าความตรง (IOC) ในแต่ละข้อคำถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.80-1.00  และวิเคราะห์หาค่า
ความเท่ียง (α) ได้เท่ากับ 0.91 

ฉบับที่ 7 แบบสอบถามผลจากการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมฯ ด้านความมีวินัย
ของนักเรียน จำนวน 18 ข้อถำถาม ประกอบด้วย 1. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ 2. รับผิดชอบต่อ
หน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 3. ขยันและรับผิดชอบต่อการเรียน 4. รักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง 5. มี
ความอดทน เพียรพยายาม 6. ช่วยทำงานบ้าน 7. เคารพเช่ือฟังผู้ปกครอง 8. ไม่นำความเดือดร้อนมา
สู่ครอบครัว 9. ช่วยดูแลรักษาสาธารณสมบัติ 10. เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 11. เข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชน 12. มาโรงเรียนทันการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง 13. เข้าห้องเรียนทันเวลา 14. เข้าร่วม
กิจกรรมตรงตามเวลาท่ีกำหนด 15. ส่งงาน/การบ้านภายในเวลาท่ีกำหนด 16. เข้าห้องสอบตรงเวลา
17. ไม่ผิดเวลานัด 18. เมื่อยืมของแล้วส่งคืนตามเวลา ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบหาค่าความตรง (IOC) 
ในแต่ละข้อคำถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และวิเคราะห์หาค่าความเท่ียง (α) ได้เท่ากับ 0.82 

ฉบับที่ 8 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 20 ข้อคำถาม ประกอบด้วย 1. 
การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ประจำวันในห้องเรียน 2. การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ประจำวันภายนอก
ห้องเรียน 3. ทำกิจกรรมการเรียนรู้ในช่ัวโมงเรียนเสร็จทันเวลาท่ีกำหนด 4. นักเรียนกระตือรือร้น เอา
ใจใส่การเรียนสม่ำเสมอ 5. ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนเหมาะสมเอื้ออำนวยต่อการเรียน 6. นักเรียนกล้า
แสดงออกตามโอกาสต่างๆ 7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรวมทุกกลุ่มสาระ เป็นท่ีน่าพอใจ 
8. นักเรียนรัก เอื้ออาทรต่อบิดา-มารดา พี่ น้อง หรือญาติ 9. นักเรียนไม่พูดคำเท็จ หรือพูดบิดเบือน    
ข้อมูลผิดจากความเป็นจริง 10. นักเรียนมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปและการกระทำความผิด 
11. นักเรียนปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในทางท่ีถูกต้อง 12. นักเรียนไม่เบียดเบียนตนเองหรือเบียดเบียน
ผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน 13. นักเรียนไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางท่ีเส่ือมเสีย 14. นักเรียนมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง 15. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 16. นักเรียนมีความรับผิดชอบ
ต่อโรงเรียน 17. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม/สังคม 18. นักเรียนตรงต่อเวลาในการมาเรียน 
19. นักเรียนตรงต่อเวลาในเรื่องท่ีเกี่ยวกับตัวนักเรียนเอง 20. นักเรียนตรงต่อเวลาในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ
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ผู้อื่น  ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบหาค่าความตรง (IOC) ในแต่ละข้อคำถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 
และวิเคราะห์หาค่าความเท่ียง (α) ได้เท่ากับ 0.87 

ฉบับที่ 9 แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ของครู จำนวน 20 ข้อคำถาม ซึ่งประกอบด้วย      
1. การมีส่วนร่วมวางแผนการบริหารของโรงเรียน 2. การมีส่วนร่วมตัดสินใจทำกิจกรรมของโรงเรียน 
3. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบงานของโรงเรียน 4. การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากโรงเรียน 5. การมี
ส่วนร่วมวัดผลและประเมินผลการบริหารงานของโรงเรียน  6. การมีส่วนร่วมนำข้อมูลย้อนกลับเพื่อ
ปรับปรุงงานของโรงเรียน 7. การจัดการเรียนการสอนท่ีเกิดจากการบริหารแบบมีส่วนร่วม 8. ผลงาน
สนับสนุนการสอนท่ีเกิดจากการบริหารแบบมีส่วนร่วม 9. การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความเหมาะสม 
10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีสูงขึ้น 11. นักเรียนแสดงให้เห็นการไม่พูดเท็จ 12. นักเรียนแสดงให้เห็น
การละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด 13 นักเรียนแสดงให้เห็นการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในทาง
ท่ีถูกต้อง 14. นักเรียนแสดงให้เห็นการไม่เบียดเบียนให้เกิดความเดือดร้อน 15. นักเรียนแสดงให้เห็น
การไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางท่ีเส่ือมเสีย 16. นักเรียนแสดงให้เห็นความรับผิดชอบต่อตนเอง 17. 
นักเรียนแสดงให้เห็นความรับผิดชอบต่อครอบครัว 18. นักเรียนแสดงให้เห็นความรับผิดชอบต่อสังคม 
19. นักเรียนแสดงให้เห็นการตรงต่อเวลาท่ีเกี่ยวกับตัวนักเรียนเอง 20. นักเรียนแสดงออกให้เห็นได้ว่า
มีการตรงต่อเวลาท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อื่น ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบหาค่าความตรง (IOC) ในแต่ละข้อคำถาม 
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และวิเคราะห์หาค่าความเท่ียง (α) เท่ากับ 0.88 

ฉบับที่ 10 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 15 ข้อคำถาม 
ประกอบด้วย 1. การมีส่วนร่วมตัดสินใจการบริหารงานของโรงเรียน 2. การมีส่วนร่วมช่วยเหลืองาน
ของโรงเรียน 3. มีส่วนร่วมรับรู้และภาคภูมิใจในผลสำเร็จของโรงเรียน 4. การมีส่วนร่วมประเมินงาน
ของโรงเรียน 5. เด็กไม่พูดเท็จบิดเบือนข้อมูลจากความจริง 6. เด็กละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำ
ความผิด 7. เด็กปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในทางท่ีถูกต้อง 8. เด็กไม่เบียดเบียนตนหรือผู้อื่นให้เดือดร้อน 
9. เด็กไม่แสวงหาประโยชน์ในทางเส่ือมเสีย 10. เด็กแสดงความรับผิดชอบต่อตนเอง 11. เด็กมีความ
รับผิดชอบต่อการเรียน 12. เด็กมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 13. เด็กมีความรับผิดชอบต่อสังคม
14. เด็กตรงต่อเวลาท่ีเกี่ยวกับตัวนักเรียนเอง 15. เด็กตรงต่อเวลาท่ีเกี่ยวข้องกับผู้อื่น  ให้ผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบหาค่าความตรง (IOC) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 และหาค่าความเท่ียง (α) ได้เท่ากับ 0.91 

ฉบับที่ 11 แบบสอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 5 
ข้อคำถาม ประกอบด้วย 1. การมีส่วนร่วมการตัดสินใจการบริหารงานของโรงเรียน 2. การมีส่วนร่วม
ช่วยเหลือการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 3. มีส่วนร่วมในการรับรู้และภาคภูมิใจในผลสำเร็จของโรงเรียน 
4. มีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากการบริหารงานของโรงเรียน 5. การมีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบด้าน
การบริหารงานของโรงเรียน ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบหาค่าความตรง (IOC) ในแต่ละข้อคำถามมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.80-1.00 และวิเคราะห์หาค่าความเท่ียง (α) ได้เท่ากับ 0.77 
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4.  การใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม และการตรวจสอบผล 
 

1.  การใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ได้ดำเนินการ ดังนี้ 
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมท่ีพัฒนาขึ้นครั้งนี้ ได้มอบหมายให้ครู บุลากรผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

ศึกษารายละเอียดการใช้รูปแบบ และดำเนินการใช้รูปแบบ ด้านการบริหาร การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลรูปแบบท่ีกำหนด เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต 
ในปีการศึกษา 2562 ถึง 2563 เป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกัน ขั้นตอนการใช้รูปแบบ แสดงดังภาพท่ี 3.10 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

สำรวจความต้องการจำเป็น 
 

พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

การตรวจสอบผลการใช้รปูแบบ ครั้งที่ 1 โดยการประเมนิ  
1. ผลการบริหาร 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  3.ความซื่อสัตย์สุจริต  4. ความมีวินัย 5. ความพึงพอใจ 

 

นำรูปแบบไปใช ้ครั้งที่ 2 กับนักเรียนและครูโรงเรียนวิชิตสงคราม  

เพ่ือบริหารและจัดการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2563 

 

สรุปผล  เขียนรายงานการวิจัย   

นำรูปแบบไปใช ้ครั้งที่ 1 กับนักเรียนและครูโรงเรียนวิชิตสงคราม 
เพ่ือบริหารและจัดการศึกษา ตลอดปีการศึกษา 2562 

 

วิเคราะห์ข้อมูลครั้งที่ 1 และปรับปรุงรูปแบบ  

วิเคราะห์ข้อมูล และเปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ ระหว่างครั้งที่ 1 กับครั้งที่ 2 

การตรวจสอบผลการใช้รปูแบบครัง้ที่ 2 โดยการประเมิน  
1. ผลการบริหาร 2.ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  3.ความซื่อสัตย์สุจริต  4. ความมีวินัย 5. ความพึงพอใจ 

ภาพที่  3.10  ขั้นตอนการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม 

ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นได้ของรูปแบบ 
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2. การตรวจสอบผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซ่ือสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน ได้ดำเนินการ ดังนี้ 

หลังจากนำรูปแบบฯ ไปใช้ตลอดปีการศึกษา 2562 แล้ว จึงดำเนินการตรวจสอบผลการใช้
รูปแบบ ครั้งท่ี 1 เมื่อส้ินปีการศึกษา 2562 โดยใช้แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
ฉบับท่ี 4 - 11 ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม แล้วจึงนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉล่ีย ( X ) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D) หลังการตรวจสอบครั้งท่ี 1 แล้วจึงดำเนินการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น ก่อนจะนำไปใช้อีกครั้งในปีการศึกษา 2563   

นำรูปแบบท่ีปรับปรุงแล้ว ไปใช้ในปีการศึกษา 2563 ตลอดท้ังปี ทำการตรวจสอบผลการใช้
รูปแบบครั้งท่ี 2 เมื่อส้ินปีการศึกษา 2563 ด้วยเครื่องมือและวิธีการเดียวกับการตรวจสอบผล ครั้งท่ี 1
ดำเนินการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย ( X ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) นำผลการวิเคราะห์ครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 
2 มาเปรียบเทียบหาค่าความแตกต่าง ด้วยการทดสอบที (t-Test) แบบไม่อิสระ  

สรุปผลการใช้ โดยการนำผลการประเมินครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ซึ่งเป็นผลการประเมินการใช้
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซื่อสัตย์
สุจริตและมีวินัยของนักเรียน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ประกอบด้วย ด้านผลการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน และ
ด้านความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองนักเรียน ในปีการศึกษา 2562 - 2563 โดยวิเคราะห์
ข้อมูล เปรียบเทียบความแตกต่าง สรุปผล และเขียนรายงานการวิจัยต่อไป 
 

5.  การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยกำหนดการเก็บรวบรวม 

ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ   
ระยะท่ี 1 เก็บรวบรวมข้อมูล สำรวจความต้องการจำเป็น ระหว่างวันท่ี 5 -15 กุมภาพันธ์ 

2562 เพื่อสำรวจความต้องการจำเป็นในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ฯ เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตย์สุจริตและการมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม 
จากครู 44 และผู้ปกครอง จำนวน 50 คน 

ระยะท่ี 2 เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันท่ี 15-28 กุมภาพันธ์ 2563 หลังจากได้ใช้รูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมฯ  ในปีการศึกษา 2562 มาแล้ว เป็นเวลา 1 ปี มีรายละเอียดดังนี้  

1. ใช้แบบสอบถามผลการบริหารแบบมีส่วนร่วม  จากครู จำนวน 44 คน จากผู้ปกครอง 
จำนวน 242 คน 
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2. ใช้แบบสอบถามด้านความซื่อสัตย์สุจริต และแบบสอบถามด้านความมีวินัยของนักเรียน 
จากนักเรียน จำนวน 263 คน 

3. ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ จาก นักเรียน จำนวน 263 คน ครู จำนวน 44 คน
ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 242 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จำนวน 13 คน 

4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวบรวมจากผลการสอบปลายปีการศึกษา 2562 ของนักเรียน
ในช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2- ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 จากฝ่ายทะเบียนและวัดผลระดับโรงเรียน  

ระยะท่ี 3 เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันท่ี 1-20 มีนาคม 2564 หลังใช้รูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมฯ  ในปีการศึกษา 2563 มาแล้ว เป็นเวลา 2 ปี เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้
เครื่องมือและวิธีการ เช่นเดียวกันกับปลายปีการศึกษา 2562   

 

2. การวิเคราะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

ท่ีได้เก็บรวบรวมมาจากกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 
1.  ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของการตอบแบบสอบถามทุกฉบับ  
2.  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแนวคิดของ

ลิเคิร์ท  (Bast and James, 1993: 246 – 250) ซึ่งกำหนดค่าความมาก-น้อย ของระดับความคิดเห็น
หรือระดับความพึงพอใจ โดยมีระดับการให้คะแนน ดังนี้  

ระดับคะแนน     5    หมายถึง        ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
ระดับคะแนน     4    หมายถึง        ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ มาก 
ระดับคะแนน     3    หมายถึง        ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ปานกลาง 
ระดับคะแนน     2    หมายถึง        ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ น้อย 
ระดับคะแนน     1    หมายถึง        ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ น้อยท่ีสุด 

กำหนดเกณฑ์การแปลความหมายในการประเมิน เป็นระดับค่าเฉล่ีย ดังนี้ 
ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง      ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  4.00 – 4.49  หมายถึง      ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ มาก 
ค่าเฉล่ีย  3.50 – 3.99  หมายถึง      ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  3.00 – 3.49  หมายถึง      ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ น้อย 
ค่าเฉล่ีย  1.00 – 2.99  หมายถึง      ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจ น้อยท่ีสุด 

กำหนดเกณฑ์ในการตัดสิน ผลการประเมินความต้องการจำเป็น ดังนี้ 
ค่าเฉล่ีย  3.50 – 5.00  หมายถึง      ผ่านเกณฑ์ 

     ค่าเฉล่ีย  1.00 – 3.49  หมายถึง      ไม่ผ่านเกณฑ์ 
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3. เปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในปีการศึกษา 2562 กับในปี
การศึกษา 2563 ใช้การทดสอบที (t–Test) แบบไม่อิสระ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 346) ดังนี้ 
 3.1  เปรียบเทียบผลการประเมินการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 3.2  เปรียบเทียบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 3.3  เปรียบเทียบผลการประเมินความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน 
 3.4  เปรียบเทียบผลการประเมินความมีวินัยของนักเรียน 
 3.5  เปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 
 3.6  เปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของครู 
 3.7  เปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน 
 3.8  เปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

6.  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

1. สถิติหาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 
1.1 ใช้ IOC หาค่าความตรงเชิงเนื้อหา ของเครื่องมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมูลทุกฉบับ

โดยการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญ โดยใช้สูตร ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 :323) 

IOC      =
∑ R

N
 

เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับตัวชี้วัด 

    ∑ R แทน ผลรวมของคะแนนของผู้เช่ียวชาญ 

    N แทน จำนวนผู้เช่ียวชาญ 

    R แทน คะแนนของผู้เช่ียวชาญ 

1.2 ใช้  𝛂 หาค่าความเที่ยงรายข้อและรายฉบับ ของแบบสอบถามการพัฒนารูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ทุกฉบับ โดยใช้สูตร ดังนี้  (พิสณุ ฟองศรี, 2551 : 181) 

  

𝛂             =      
𝐤

𝐤−𝟏
[𝟏 − 

∑ 𝐬𝐢
𝟐

𝐬𝐭
𝟐 ] 

 

เมื่อ  𝛂 แทน ความเท่ียงของแบบสอบถาม 

𝐤 แทน จำนวนข้อของแบบวัด 

𝐬𝐢
𝟐 แทน คะแนนความแปรปรวนเป็นรายข้อ 

st
2 แทน คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือ 
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2. สถิติเชิงบรรยาย ได้แก่ 
2.1 ใช้ % หาค่าสัดส่วนร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สูตรดังนี้ 

 

    P =  
f

N
 × 100 

    

2.2 ใช้ x̅ หาค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็น/ระดับความพึงพอใจ โดยใช้สูตรดังนี้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550: 345) 

�̅� =   
∑ 𝐱

𝐧
 

   

เมื่อกลุ่มตัวอย่าง  �̅� แทน คะแนนเฉล่ีย 

∑ 𝐱 แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

𝐧 แทน จำนวนข้อมูลท้ังหมด 

 2.3 ใช้ S.D. หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความคิดเห็น/ระดับความพึงพอใจ 
โดยใช้สูตรดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 346) 

 

𝐒. 𝐃. = √𝐧 ∑ 𝐱𝟐 −  (∑ 𝐱)
𝟐

𝐧(−𝟏)
 

  

เมื่อกลุ่มตัวอย่าง  S. D.  แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

   ∑ x2  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตัวยกกำลังสอง 

                         (∑ x)
2  แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกำลังสอง 

     n  แทน จำนวนนักเรียน 
 

 2.4 ใช้ t-Test แบบไม่อิสระ เปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 โดยใช้สูตร ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 : 346) 

สูตร
( )
1-n

DDn

D
t

22 



−

=  

        เมื่อ     D     แทน ผลต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ 
                

2D   แทน ผลรวมทั้งหมดของผลต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ 

                ( )2D  แทน ผลรวมทั้งหมดของผลต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ยกกำลังสอง 
                     n     แทน จำนวนกลุ่มตัวอย่างหรือจำนวนคู่ 



บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตย

สุจริตและความมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เปนการวิจัยและ

พัฒนา โดยผูวิจัยดําเนินการพัฒนาขึ้น และไดนํารูปแบบไปใชในโรงเรียนวิชิตสงคราม เปนเวลา 2 ป

การศึกษาติดตอกัน จากนั้นไดเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

ตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังตอไปนี้ 

1.  การสํารวจความตองการจําเปน การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตยสุจริตและมีวินัยของนักเรียน ใชแบบสํารวจความคิดเห็น 
กับผูปกครองนักเรียน และคร ู  

2. การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์
ความซื่อสัตยสุจริตและมีวินัยของนักเรียน ในประเด็นความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ
การบริหารแบบมีสวนรวม โดยใชแบบสอบถามความเห็นกับผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน 

3. การเปรียบเทียบผลการประเมิน ในการใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตยสุจริตและความมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม 
ในปการศึกษา 2562 และป 2563 โดยการเปรียบเทียบผลการประเมินใน 4 ประเด็น ประกอบดวย  

3.1 การใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใชแบบสอบถาม
ความคิดเห็นกับครู และผูปกครองนักเรียน  

3.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใชแบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน ประจําป
การศึกษา 2562 และป 2563 

3.3 ความซื่อสัตยสุจริตของนักเรียน ใชแบบสอบถามความคิดเห็นกับนักเรียน 
3.4 ความมีวินัยของนักเรียน ใชแบบสอบถามความคิดเห็นกับนักเรียน 

4. การเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของ ประกอบดวย  

4.1 ความพึงพอใจของนักเรียน ใชแบบสอบถามความคิดเห็นกับนักเรียน  

4.2 ความพึงพอใจของครู ใชแบบสอบถามความคิดเห็นกับคร ู 

4.3 ความพึงพอใจของผูปกครอง ใชแบบสอบถามความคิดเห็นกับผูปกครองนักเรียน 

4.4 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชแบบสอบถาม          

ความคิดเหน็กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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1.  ผลการสํารวจความตองการจําเปน ในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม 

เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดานผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตยสุจริต และมีวินัยของนักเรียน  
 

ตารางที่ 4.1 วิเคราะหขอมูลผลการสํารวจความตองการจําเปนในการพัฒนารูปแบบการบริหาร     

แบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามความเห็นของผูปกครองนักเรียน  
 

ความตองการจําเปน 
คาคะแนน ความ 

หมาย 
เกณฑ 

ผลการ

สํารวจ X  S.D. 

1. การบริหารแบบมีสวนรวม มคีวามจําเปน 

ในการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน 

 

4.16 

 

.53 

 

มาก 

 

X≥3.50 

 

ตองการ 

2. การบริหารแบบมีสวนรวม ชวยพัฒนา 

    การเรียนรู ใหมีความหลากหลายมากขึ้น 4.57 .71 

มาก

ที่สุด X≥3.50 ตองการ 

  3. การบริหารแบบมีสวนรวม ชวยพัฒนา  

      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้น 4.45 .57 มาก X≥3.50 ตองการ 

  4. การบริหารแบบมีสวนรวม ชวยพัฒนา  

      ผูเรียนใหมคีวามซื่อสัตยมากยิ่งขึ้น 4.33 .66 มาก X≥3.50 ตองการ 

  5. การบริหารแบบมีสวนรวม ชวยพัฒนา  

      ผูเรียนใหมีความสุจรติมากยิ่งขึ้น     4.23 .68 มาก X≥3.50 ตองการ 

  6. การบริหารแบบมีสวนรวม ชวยพัฒนา 

      ผูเรียนใหมคีวามรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 4.13 .72 มาก X≥3.50 ตองการ 

  7. การบริหารแบบมีสวนรวม ชวยพัฒนา 

      ผูเรียนใหมีวินัยมากยิ่งขึ้น 4.25 .71 มาก X≥3.50 ตองการ 

  8. การบริหารแบบมีสวนรวม เปนสิ่งจาํเปน  

     ที่ตองนํามาใชเพื่อพัฒนาคณุภาพผูเรียน 4.51 .80 

มาก

ที่สุด X≥3.50 ตองการ 

รวมเฉลี่ย 4.33 0.67 มาก X≥3.50 ตองการ 
 

จากตารางที่ 4.1 พบวา ผลการสํารวจความตองการจําเปนในการพัฒนารูปแบบการบริหาร

แบบมีสวนรวม ตามความเห็นของผูปกครองนักเรียน พบวา โดยภาพรวม ผานเกณฑ อยูในระดับมาก 

( X = 4.33) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยระหวาง 4.13-4.57 ทุกขอผานเกณฑความตองการ 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกขอ 2 การบริหารแบบมีสวนรวมชวยพัฒนาการเรียนรูใหมีความหลากหลาย

มากขึ้น ( X = 4.57) รองลงมาคือขอที่ 8 การบริหารแบบมีสวนรวมเปนสิ่งจําเปนที่ตองนํามาใชเพื่อ

พัฒนาคุณภาพผูเรียน ( X = 4.51) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแกขอที่ 6 การบริหารแบบมีสวนรวม

จะชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น ( X = 4.13)   
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ตารางที่ 4.2 วิเคราะหขอมูลผลการสํารวจความตองการจําเปนในการพัฒนารูปแบบการบริหาร     

แบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามความคิดเห็นของคร ูโรงเรียนวิชิตสงคราม   
 

ความตองการจําเปน 
คาคะแนน ความ 

หมาย 
เกณฑ 

ผลการ

สํารวจ 
X  S.D. 

1. การบริหารแบบมีสวนรวม มีความจําเปน   

   ตอการพัฒนาการเรยีนการสอน 

 

4.50 

 

.59 

 

มากที่สุด 

 

X≥3.50 

 

ตองการ 

2. การบริหารแบบมีสวนรวม ชวยพัฒนาการเรียน   

   การสอนใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 4.73 .46 มากที่สุด X≥3.50 ตองการ 

3. การบริหารแบบมีสวนรวม มีความจําเปนตอการ  

   บริหารจัดการงานทุกดานในโรงเรียนใหประสบ          

   ผลสําเร็จตามจดุมุงหมาย 4.40 .51 มาก X≥3.50 ตองการ 

4. การบริหารแบบมีสวนรวม จะชวยใหผลสัมฤทธ์ิ  

   ทางการเรียนสูงขึ้น 4.14 .64 มาก X≥3.50 ตองการ 

5. การบริหารแบบมีสวนรวม ชวยพัฒนาผูเรียน 

    ใหมีความซื่อสัตยมากยิ่งขึ้น 4.12 .49 มากที่สุด X≥3.50 ตองการ 

6. การบริหารแบบมีสวนรวม ชวยพัฒนาผูเรียน         

    ใหมีความสุจรติมากยิ่งขึ้น 4.33 .62 มาก X≥3.50 ตองการ 

7. การบริหารแบบมีสวนรวม ชวยพัฒนาผูเรียน 

    ใหมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 4.27 .46 มาก X≥3.50 ตองการ 

8. การบริหารแบบมีสวนรวม ชวยพัฒนาผูเรียน 

    ใหมีวินัยมากยิ่งขึ้น 4.27 .46 มาก X≥3.50 ตองการ 

9. การบริหารแบบมีสวนรวม เปนสิ่งจําเปนตองใช  

    เพื่อสงเสริมและพัฒนาคณุภาพผูเรียน 4.67 .64 มากที่สุด X≥3.50 ตองการ 

10. ครูและบุคลากร มีความตองการทีจ่ะใชรูปแบบ 

     การบริหารแบบมสีวนรวมทีเ่หมาะสม ในการ 

     พัฒนาคุณภาพผูเรยีน  4.20 .56 มาก X≥3.50 ตองการ 

รวมเฉลี่ย 4.36 0.54 มาก X≥3.50 ตองการ 
 

จากตารางที่ 4.2 พบวา ผลการสํารวจความตองการจําเปนในการพัฒนารูปแบบการบริหาร

แบบมีสวนรวม ตามความคิดเห็นของครู พบวา โดยภาพรวม ผานเกณฑอยูในระดับมาก ( X = 4.36) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.12-4.73 ทุกขอผานเกณฑความตองการขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงทีสุ่ดไดแกขอ 2 การบริหารแบบมีสวนรวมชวยพัฒนาการเรียนการสอนมีความหลากหลาย

มากยิ่งขึ้น ( X = 4.73) รองลงมาคือขอที่ 9 การบริหารแบบมีสวนรวมเปนสิ่งจําเปนตองใชเพื่อสงเสริม

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกดาน ( X = 4.67) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแกขอที่ 5 การบริหารแบบมี

สวนรวมชวยพัฒนาผูเรียนใหมคีวามซื่อสัตยมากยิ่งขึ้น ( X = 4.12)  



 

 

139

ตารางที่ 4.3 วิเคราะหขอมูลสรุปผลการสํารวจความตองการจําเปน การพัฒนารูปแบบการบริหาร 

แบบมีสวนรวม ตามความคิดเห็นของผูปกครอง และครู โรงเรียนวิชิตสงคราม ดังนี ้
 

ความตองการจําเปน 
คาคะแนน ความ 

หมาย 
เกณฑ 

ผลการ

สํารวจ X  S.D. 

1.  ผลการสํารวจความตองการจําเปน ในการพฒันา  

     รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม   

     ตามความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน 4.32 .67 มาก X≥3.50 ตองการ 

2.  ผลการสํารวจความตองการจําเปน ในการพัฒนา  

     รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม   

     ตามความคิดเห็นของครู 4.36 .54 มาก X≥3.50 ตองการ 

รวมเฉลี่ย 4.34 0.61 มาก X≥3.50 ตองการ 
 

จากตารางที่ 4.3 พบวา ผลการสํารวจความตองการจําเปนในการพัฒนารูปแบบการบริหาร

แบบมีสวนรวมตามความเห็นของผูปกครองนักเรียนและครู โดยภาพรวม ผานเกณฑอยูในระดับมาก  

( X = 4.34) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.32-4.36 ทุกขอผานเกณฑ

ความตองการจําเปน ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ขอ 2 ผลการสํารวจความตองการจําเปนในการพัฒนา

รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมตามความคิดเห็นของครู ( X = 4.36) รองลงมาคือขอ 1 ผลการสํารวจ

ความตองการจําเปนในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมตามความคิดเห็นของผูปกครอง     

( X = 4.32)  
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2.  ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ในดาน 

ผลสัมฤทธิท์างการเรียน ความซื่อสัตยสุจริตและมีวินัยของนักเรียน มีดังนี ้
 

2.1 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปได ของโครงสรางของรูปแบบ  

   1) ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปได ขององคประกอบที่ 1 ตัวปอน 

รายละเอียด ดังภาพที ่4.1 และตารางที่ 4.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.1 โครงสรางรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์         

         ความซื่อสัตยสุจริตและมีวินัยของนักเรียน องคประกอบที่ 1 ตัวปอน  

 

องคประกอบที่ 2 กระบวนการ 

องคประกอบที่ 1 ตัวปอน 

การกําหนดวิธีวัด/ประเมินผล 

การกําหนดทรัพยากร 

- ผูบริหาร / ครู / บุคลากร 

- นักเรียน 

- สื่อการสอน / วัสดุ / อุปกรณ 

- งบประมาณ / อาคารสถานที ่

 

การกําหนด

กระบวนการ 
- กิจกรรมการเรียนการสอน 

- กระบวนการเรียนรู 

- รูปแบบการบริหารแบบ 

  มีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

  ผูเรียน ฯ 
การบริหาร 

การเรียนการสอน 

เหมาะสมและเปนไปได 

- ผลการบริหารตามรูปแบบฯ 

- ผลสัมฤทธิ์  

– ความซื่อสัตยสุจริต 

- ความมีวินัยของนักเรียน  

- ความพึงพอใจ 

ไมเหมาะสม 

ขอมูลยอนกลับเพื่อปรับปรุง 
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ตารางที่ 4.4 วิเคราะหขอมูลผลการตรวจสอบโครงสรางของรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม 

องคประกอบที่ 1 ตัวปอน ตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ดังตารางตอไปนี้ 
 

ที่                    รายการ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได 

X  S.D. ความหมาย X  S.D. ความหมาย 

1. รูปแบบส่ือความหมายไดชัดเจน 4.40 .55 มาก 4.60 .55 มากที่สุด 

2. รูปแบบมีโครงสรางที่เหมาะสม 4.60 .55 มากที่สุด 4.40 .42 มาก 

3. รูปแบบมีองคประกอบครบถวน 4.80 .55 มากที่สุด 4.70 .78 มากที่สุด 

4. รูปแบบยอยมีความเชื่อมโยงตอเนื่อง 4.60 .55 มากที่สุด 4.40 .50 มาก 

5. รูปแบบมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.10 .45 มาก 4.20 .60 มาก 

6. รูปแบบมีเนื้อหา ภาษา กระชบัรัดกุม 4.60 .45 มากที่สุด 4.50 .50 มากที่สุด 

7. รูปแบบสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  4.60 .55 มากที่สุด 4.60 .49 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.53 0.52 มากที่สุด 4.49 0.55 มาก 
 

จากตารางที ่4.4 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดขององคประกอบ รูปแบบ 

ขั้นตอนท่ี 1 ตัวปอน พบวาโดยภาพรวม ความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.53) มีความเปนไปได

อยูในระดับมาก ( X = 4.49) และเมื่อพิจารณารายขอ พบวาขอ 3 รูปแบบมีองคประกอบครบถวนมีคาเฉลี่ย

สูงที่สุดทั้งความเหมาะสมและความเปนไปได ( X = 4.80), ( X = 4.70) รองลงมาคือขอที่ 7 รูปแบบ

สามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง เฉลี่ยเทากันทั้งความเหมาะสมและความเปนไปได ( X = 4.60) สวนขอที่มี

คาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือขอท ี5 รูปแบบมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ( X = 4.10), ( X = 4.20)    
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2) ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปได ขององคประกอบท่ี 2 

กระบวนการ รายละเอียด ดังภาพที่ 4.2 และตารางที่ 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.2 โครงสรางรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ 

ความซื่อสัตยสุจริตและมีวินัยของนักเรียน องคประกอบที่ 2 กระบวนการ 

 

 

- การบริหารแบบมีสวนรวม 

- การจัดการเรียนการสอน  

- กิจกรรมการเรียนรู 

- ดําเนินการบริหารการจัดการ   

  โดยใชรูปแบบการบริหาร 

  แบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนา 

  คุณภาพผูเรียนฯ     

 ครู 

- ฝกหัด ทํากิจกรรมการเรียนรู  

  เนนคุณธรรมดานความซื่อสัตย  

  สุจริตและความมีวินัย 

นักเรียน 

องคประกอบที่ 2 กระบวนการ 

การดําเนินการ 

บริหารจัดการ 

การนิเทศ ติดตาม

การดําเนินงาน 

 

การดําเนินการ 

จัดการเรียนรู 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

- จัดกิจกรรมสอนซอมเสริม 

องคประกอบที่ 3 ผลผลิต เหมาะสมและเปนไปได ไมเหมาะสม 

ขอมูลยอนกลับเพื่อปรับปรุง 
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ตารางที่  4.5  วิเคราะหขอมูลผลการตรวจสอบโครงสรางของรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม 

องคประกอบที่ 2 กระบวนการ ตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ดังตารางตอไปนี้ 
 

ที่                    รายการ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได 

X  S.D. ความหมาย X  S.D. ความหมาย 

1. รูปแบบส่ือความหมายไดชัดเจน 4.20 .84 มาก 4.20 .29 มาก 

2. รูปแบบมีโครงสรางที่เหมาะสม 4.60 .55 มากที่สุด 4.40 .22 มาก 

3. รูปแบบมีองคประกอบครบถวน 4.40 .64 มาก 4.40 .48 มาก 

4. รูปแบบยอยมีความเชือ่มโยงตอเนื่อง 4.20 .84 มาก 4.40 .50 มาก 

5. รูปแบบมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.00 .01 มาก 4.20 .60 มาก 

6. รูปแบบมีเนื้อหา ภาษา กระชบัรัดกุม 4.20 .45 มาก 4.50 .55 มากที่สุด 

7. รูปแบบสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  4.80 .45 มากที่สุด 4.60 .55 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.34 0.54 มาก 4.39 0.46 มาก 

 

จากตารางที่ 4.5 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปได ของโครงสรางรูปแบบ 

ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการ พบวา โดยภาพรวม ทั้งความเหมาะสม และความเปนไปได อยูในระดับมาก   

( X = 4.34), ( X = 4.39) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาขอ 7 รูปแบบสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง มีคาเฉลี่ย

สูงสุดทั้งดานความเหมาะสมและความเปนไปได ( X = 4.80), ( X = 4.60) รองลงมาคือขอที่ 2 รูปแบบ

มีโครงสรางทีเ่หมาะสม ( X = 4.60) และขอ 6 รูปแบบมเีนื้อหา ภาษา กระชับรัดกุม ( X = 4.50) สวนขอ

ที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือขอ 5 รูปแบบมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ( X = 4.00), ( X = 4.20)    
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3) ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปได ขององคประกอบที่ 3 ผลผลิต 

รายละเอียด ดังภาพท่ี 4.3 และตารางที่ 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 4.3 โครงสรางรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์ 

ความซื่อสัตยสุจริตและมีวินัยของนักเรียน องคประกอบที่ 3 ผลผลิต 

 

 

 

องคประกอบที่ 3 ผลผลิต 

วิเคราะหผลประเมิน - ใชสูตรการหาคาสถิตเิพื่อการวิจัย 

การประเมินผลผลิต 

- ผลการบริหารแบบมีสวนรวมฯ  

- คุณภาพผูเรียน ไดแก 

    - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

    - ความซื่อสัตยสุจริต   

    - ความมีวินัย  

- ความพึงพอใจของนักเรียน,  คร,ู 

   ผูปกครอง, และคณะกรรมการ   

   สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สรุป เขียนรายงานผลการวิจัย 

ขอมูลยอนกลับเพื่อปรับปรุง 

เหมาะสมและเปนไปได 

ไมเหมาะสม 

สรุปผลประเมิน 
- ใชเปนขอมูลยอนกลับปรับปรุง  

  และพัฒนารูปแบบตอไป 
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ตารางที่ 4.6 วิเคราะหขอมูลผลการตรวจสอบโครงสรางของรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม 

องคประกอบที่ 3 ผลผลิต ตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ดังตารางตอไปนี้ 
 

ที่                    รายการ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได 

X  S.D. ความหมาย X  S.D. ความหมาย 

1. รูปแบบส่ือความหมายไดชัดเจน 4.30 .84 มาก 4.30 .29 มาก 

2. รูปแบบมีโครงสรางที่เหมาะสม 4.60 .55 มากที่สุด 4.40 .22 มาก 

3. รูปแบบมีองคประกอบครบถวน 4.40 .64 มาก 4.20 .48 มาก 

4. รูปแบบยอยมีความเชื่อมโยงตอเนื่อง 4.20 .84 มาก 4.40 .50 มาก 

5. รูปแบบมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.20 .01 มาก 4.20 .60 มาก 

6. รูปแบบมีเนื้อหา ภาษา กระชบัรัดกุม 4.20 .45 มาก 4.50 .55 มากที่สุด 

7. รูปแบบสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  4.60 .45 มากที่สุด 4.60 .55 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.36 0.54 มาก 4.37 0.46 มาก 
 

จากตารางที่  4.6 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของโครงสรางรูปแบบ 

ขั้นตอนที่ 3 ผลผลิต พบวา โดยภาพรวม ทั้งดานความเหมาะสมและความเปนไปได อยูในระดับมาก    

( X = 4.33), ( X = 4.45) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอ 7 รูปแบบสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง มีคาเฉลี่ย

สูงสุดทั้งความเหมาะสมและความเปนไปได ( X = 4.80), ( X = 4.60) รองลงมาคือ ขอที่ 2 รูปแบบมี

โครงสรางที่เหมาะสม ( X = 4.60), ( X = 4.40) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือขอที ่5 รูปแบบมีความคิด

ริเริ่มสรางสรรค มีคาเฉลี่ยเทากันทั้งดานความเหมาะสมและความเปนไปได ( X = 4.20)    
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2.2 ผลการตรวจสอบโครงสรางรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม โดยภาพรวมทั้ง 3 องคประกอบ ตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ

รายละเอียดดังภาพที่ 4.4  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.4  โครงสรางรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ์      

ทางการเรียน ความซื่อสัตยสุจริต และมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม  
 

จากภาพที่ 4.4 พบวา รูปแบบมีองคประกอบสําคัญ 3 ขั้นตอน ที่เชื่อมโยงและสัมพันธกัน 

โดยเริ่มจาก องคประกอบที่ 1 ตัวปอน ไปสูองคประกอบที่ 2 กระบวนการ และไปสูองคประกอบที่ 3 

ผลผลิต หมุนวนกลับไปสูองคประกอบที่ 1 ตอเนื่องกันเปนวัฎจักร โดยการใชกระบวนการมีสวนรวม

ในทุกขั้นตอน เปนรูปแบบการบริหารงานที่เหมาะสมสอดคลองดี สงผลรวมกันตอการพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน โรงเรียนวิชิตสงครามใหเกิดผลตามที่มุงหวัง ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซื่อสัตยสุจริต

และความมีวินัยของนักเรียน มคีวามเหมาะสมและเปนไปได อยูในระดับมาก (X= 4.41), (X =4.42) 

บุคลากร 

รูปแบบการดําเนินงาน 

สื่อ/งบประมาณ 

การบริหารจัดการ 

การจัดการเรียนการสอน 
การปฏิบัติการเรียนรู 

ผลการบริหาร ฯ 

ความซื่อสัตยสุจริต 

    และมีวินัย 

คุณภาพผูเรียนดานผลสัมฤทธิ ์

  ขอมูล 

ยอนกลับ 
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2.3  สรุปผลการตรวจสอบโครงสรางรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม เพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียนโรงเรียนวิชิตสงคราม รวมทั้ง 3 องคประกอบ 
 

ตารางที่ 4.7 วิเคราะหขอมูลสรุปผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ    

            การบริหารแบบมีสวนรวม ทั้ง 3 องคประกอบ ตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ ดังตารางนี้ 
 

ที่                    รายการ 
ความเหมาะสม ความเปนไปได 

X  S.D. ความหมาย X  S.D. ความหมาย 

1. ชื่อของรูปแบบสื่อความหมายชัดเจน 4.30 .80 มาก 4.37 .79 มาก 

2. รูปแบบมีโครงสรางที่เหมาะสม 4.60 .12 มากที่สุด 4.40 .42 มาก 

3. รูปแบบมีองคประกอบครบถวน 4.53 .64 มากที่สุด 4.43 .78 มาก 

4. รูปแบบยอยมีความเชื่อมโยงตอเนื่อง 4.33 .51 มาก 4.40 .50 มาก 

5. รูปแบบมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 4.10 .86 มาก 4.20 .60 มาก 

6. รูปแบบมีเนื้อหา ภาษา กระชบัรัดกุม 4.33 .56 มาก 4.50 .50 มากที่สุด 

7. รูปแบบสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  4.67 .72 มากที่สุด 4.60 .49 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 4.41 0.6 มาก 4.42 0.58 มาก 
 

จากตารางที่ 4.7  สรุปผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปได ของโครงสราง

รูปแบบ ตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ พบวา โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยูในระดับมากทั้งดาน

ความเหมาะสมและความเปนไปได ( X = 4.41), ( X = 4.42) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอที่ 

7 รูปแบบสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งในดานความเหมาะสมและความเปนไปได 

( X = 4.67), ( X = 4.60) รองลงมาคือ ขอที ่2 รูปแบบมีโครงสรางที่เหมาะสม ( X = 4.60), ( X = 4.40) 

สําหรับขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือขอท่ี 5 รูปแบบมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ( X = 4.10), ( X = 4.20)     
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3.  การเปรยีบเทียบผลการประเมิน การบริหารแบบมสีวนรวม ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ความซื่อสตัยสุจริตและความมีวินัยของผูเรียน รายละเอียด ดังตารางที่ 4.8-4.9  
 

3.1 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินการบริหารแบบมีสวนรวม ในปการศึกษา 2562 
และปการศึกษา 2563 ตามความคิดเห็นของครู และผูปกครองนักเรียน ดังตารางที่ 4.8 -4.9 
 

ตารางที่ 4.8 วิเคราะหขอมูล ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินการบริหารแบบมีสวนรวม โดยใช

รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม ตามความคิดเห็นของครู ปการศึกษา 2562-2563 
 

รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม 
ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

t 
X  S.D. ความหมาย X  S.D. ความหมาย 

    ดานตัวปอน (ทรัพยากร) 

1. มีสวนรวมเตรียมการดานบุคลากร 

    ใหมคีวามเหมาะสม 

 

 

3.55 

 

 

.96 

 

 

ปานกลาง 

 

 

4.48 

 

 

.83 

 

 

มาก 

 

2. มีสวนรวมเตรียมการดานสื่อการสอน 

    ใหมคีวามเหมาะสม 

 

3.95 

 

1.1 

 

ปานกลาง 

 

4.56 

 

.35 

 

มากที่สุด 
 

3. มีสวนรวมเตรียมการดานงบประมาณ 

    ใหมคีวามเพียงพอ 

 

3.55 

 

1.0 

 

ปานกลาง 

 

4.39 

 

.20 

 

มาก 
 

4. มีสวนรวมเตรียมการดานวัสดุ   

   อุปกรณใหมีความเหมาะสม เพียงพอ 

 

3.75 

 

.86 

 

ปานกลาง 

 

4.40 

 

.14 

 

มาก 
 

5. มีสวนรวมเตรียมการดานอาคาร 

   สถานที่ ใหมีความเหมาะสม 

 

3.80 

 

.99 

 

ปานกลาง 

 

4.20 

 

.22 

 

มาก 
 

     ดานตัวปอน (รูปแบบการบริหาร) 

6. การมีสวนรวมแสดงความตองการ 

    จําเปน ในการพัฒนารูปแบบ 

 

 

3.53 

 

 

.96 

 

 

ปานกลาง 

 

 

4.56 

 

 

.24 

 

 

มากที่สุด 

 

7. มีสวนรวมกําหนดแนวทางพัฒนา 

   รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม 

 

3.50 

 

.91 

 

ปานกลาง 

 

4.12 

 

.19 

 

มาก 
 

8. มีสวนรวมกําหนดเปาประสงคของ 

   รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม 

 

3.53 

 

.59 

 

ปานกลาง 

 

4.46 

 

.12 

 

มาก 

 

9. มีสวนรวมกําหนดกิจกรรมของ   

   รูปแบบที่หลากหลาย นําไปใชไดจริง 

 

3.62 

 

.99 

 

ปานกลาง 

 

4.40 

 

.22 

 

มาก 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 

รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม 
ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

t 
X  S.D. ความหมาย X  S.D. ความหมาย 

10. มสีวนรวมกําหนดการประเมินผล 

     ของรูปแบบการบริหารฯ 

 

3.57 

 

.99 

 

ปานกลาง 

 

4.25 

 

.19 

 

มาก 

 

11. มีสวนรวมตรวจสอบความถูกตอง  

     ของรูปแบบการบริหาร 

 

3.50 

 

.99 

 

ปานกลาง 

 

4.50 

 

.19 

 

มากที่สุด 

 

    ดานกระบวนการ 

12. การมีสวนรวมศึกษาแนวปฏิบัติกอน  

     นํารูปแบบฯ ไปใชจริง 

 

 

3.53 

 

 

1.1 

 

 

ปานกลาง 

 

 

4.21 

 

 

.09 

 

 

มาก 

 

13. การมีสวนรวมบริหารจัดการตาม 

     รูปแบบการบริหารที่กําหนด 

 

3.50 

 

.86 

 

ปานกลาง 

 

4.13 

 

.52 

 

มาก 

 

14. การมีสวนรวมจัดกิจกรรม 

     การเรียนรูตามรูปแบบที่กําหนด 

 

4.00 

 

.77 

 

มาก 

 

4.67 

 

.61 

 

มากที่สุด 

 

15. การมีสวนรวมใหบริการและจัดสิ่ง 

     อํานวยความสะดวก 

 

3.80 

 

.70 

 

ปานกลาง 

 

4.20 

 

.56 

 

มาก 

 

16. การมีสวนรวมใหการสนับสนุน  

     สรางแรงจูงใจในการปฎิบัตงิาน  

 

3.53 

 

.90 

 

ปานกลาง 

 

4.27 

 

.59 

 

มาก 

 

17. การมีสวนรวมนิเทศ ติดตามผล  

     การดําเนินงาน ตามที่กําหนด 

 

3.67 

 

1.0 

 

ปานกลาง 

 

4.33 

 

.72 

 

มาก 

 

     ดานผลผลิต 

18. การรวมประเมินผลกอนการใช 

     รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม 

 

 

3.50 

 

 

.85 

 

 

ปานกลาง 

 

 

4.47 

 

 

.74 

 

 

มาก 

 

19. การรวมประเมินผลระหวางการใช 

     รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม 

 

3.66 

 

.99 

 

ปานกลาง 

 

4.27 

 

.80 

 

มาก 

 

20. การรวมประเมินผลหลังการใช 

     รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม 

 

3.67 

 

.52 

 

ปานกลาง 

 

4.20 

 

.56 

 

มาก 

 

21. การรวมบันทึกเอกสารหลักฐาน 

     การประเมินดานผลผลิต 

 

3.50 

 

1.0 

 

ปานกลาง 

 

4.64 

 

.20 

 

มากที่สุด 
 

22. การรวมดําเนินการปรับปรุงพัฒนา 

     การดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

 

3.73 

 

.59 

 

ปานกลาง 

 

4.13 

 

.52 

 

มาก 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ) 

รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม 
ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

t 
X  S.D. ความหมาย X  S.D. ความหมาย 

23. การรวมนําขอมูลยอนกลับ ปรับปรุง 

     การดําเนินงานใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 

3.68 

 

.52 

 

ปานกลาง 

 

4.07 

 

.59 

 

มาก 

 

24. การมีสวนการรวมดําเนินการ  

     ประชาสัมพันธผลการดําเนินงาน 

 

3.63 

 

.90 

 

ปานกลาง 

 

4.47 

 

.74 

 

มาก 

 

25. การมีสวนรวมบริจาคเงิน ทรัพยสิน 

     เพื่อบํารุงการศึกษาใหโรงเรียน 

 

3.53 

 

.51 

 

ปานกลาง 

 

4.53 

 

.64 

 

มากที่สุด 

 

26. มีสวนรวมภาคภูมิใจกับ รางวัล 

     และความสําเร็จ ทีโ่รงเรียนไดรับ  

 

4.62 

 

.99 

 

มากที่สุด 

 

4.74 

 

.22 

 

มากที่สุด 

 

รวมเฉลี่ย 3.67 0.87 ปานกลาง 4.37 0.42 มาก 4.60* 

* ระดับนัยสําคัญที่ .05   
 

จากตารางที่ 4.8 ผลการประเมินการใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม 3 องคประกอบ 

ไดแก ดานตัวปอน ดานกระบวนการและดานผลผลิต ในปการศึกษา 2562 พบวา โดยภาพรวม อยูใน

ระดับปานกลาง ( X = 3.67) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.50 – 4.62 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดไดแก ขอที่ 26 การมีสวนรวมภาคภูมิใจกับรางวัล และความสําเร็จที่โรงเรียน

ไดรับ ( X = 4.62) รองลงมาคือขอ 14 การมีสวนรวมจัดกิจกรรมการเรียนรูตามรูปแบบที่กําหนด ( X

= 4.00) สวนขอที่มคีาเฉลี่ยต่ําสุดไดแกขอ 11 มีสวนรวมตรวจสอบความถูกตองของรูปแบบการบริหาร 

ขอ 13 การมีสวนรวมบริหารจัดการตามรูปแบบการบริหารที่กําหนด และขอ 21 การมีสวนรวมบันทึก

เอกสารหลักฐานการประเมินดานผลผลิต ( X = 3.50) 

ผลการประเมินการใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม 3 องคประกอบ ไดแก ดานตัวปอน 

ดานกระบวนการ และผลผลิต ในปการศึกษา 2563 พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.34) 

เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระหวาง X = 4.07– X = 4.74 ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือขอ 

25 การมีสวนรวมภาคภูมิใจกับรางวัลและความสําเร็จที่โรงเรียนไดรับ ( X = 4.74) รองลงมาคือขอที ่

14 การรวมจัดกิจกรรมการเรียนรู ตามรูปแบบการบริหารที่กําหนด ( X = 4.67) สวนขอที่มีคาเฉลี่ย

ต่ําสุดคือขอ 23 การรวมนําขอมูลยอนกลับปรับปรงุการดําเนินงานใหเหมาะสมยิ่งข้ึน( X = 4.07) 

ผลการเปรียบเทียบผลการประเมิน การใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม เพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียน ทุกองคประกอบ ไดแก ดานตัวปอน ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ตามความคิด 

เห็นของครู ในปการศึกษา 2562 กับปการศึกษา 2563 พบวา คาเฉลี่ยของปการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้น

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 4.60, : ระดับนัยสําคัญที่ .05) 
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ตารางที่ 4.9 วิเคราะหขอมูลผลการเปรียบเทียบผลการประเมินการบริหารแบบมีสวนรวม โดยใช

รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม ตามความเห็นของผูปกครอง ปการศึกษา 2562-2563 
 

รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม 
ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

t 
X  S.D. ความหมาย X  S.D. ความหมาย 

1. มีสวนรวมประชุมวางแผนพัฒนา 

    การบริหารงานของโรงเรียน 

 

3.47 

 

.96 

 

นอย 

 

4.47 

 

.83 

 

มาก 
 

2. มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการ  

    บริหารงานของโรงเรียน 

 

3.62 

 

1.1 

 

ปานกลาง 

 

4.46 

 

.35 

 

มาก 
 

3. มีสวนรวมบริจาคเงิน ทรัพยสิน  

    เพื่อบํารุงการศึกษาใหกับโรงเรียน 

 

3.50 

 

1.0 

 

ปานกลาง 

 

4.64 

 

.20 

 

มากที่สุด 
 

4. มีสวนเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น 3.52 .86 ปานกลาง 4.30 .14 มาก  

5. มีสวนรวมใหความรู หรือภูมิปญญา 

    ทองถิ่น แกนักเรียน 

 

3.45 

 

.99 

 

นอย 

 

4.09 

 

.22 

 

มาก 
 

6. มีสวนรวมสงเสริมความซื่อสัตยสุจิต 

    ใหเกิดแกนักเรยีน  

 

3.53 

 

.96 

 

ปานกลาง 

 

4.20 

 

.24 

 

มาก 
 

7. มีสวนรวมสงเสริมความมีวินัยใหเกิด 

    แกนักเรียน 

 

3.54 

 

.91 

 

ปานกลาง 

 

4.68 

 

.19 

 

มากที่สุด 
 

8. มีสวนรวมประเมินผลการบริหาร 

    งานของโรงเรียน 

 

3.73 

 

.59 

 

ปานกลาง 

 

4.26 

 

.12 

 

มาก 

 

9. มีสวนรวมรับรูและภาคภูมิใจกับรางวัล 

    และความสําเร็จ ทีโ่รงเรียนไดรับ  

 

4.62 

 

.99 

 

มากที่สุด 

 

4.74 

 

.22 

 

มากที่สุด 

 

10. มีสวนรวมรับรูการรายงานผลการจัด 

     การศึกษาประจําป ของโรงเรียน   

 

3.84 

 

.59 

 

มาก 

 

4.52 

 

.12 

 

มากที่สุด 

 

รวมเฉลี่ย 3.68 0.9 ปานกลาง 4.44 0.2 มาก 6.80* 

* ระดับนัยสําคัญที่ .05   

จากตารางที่ 4.9 ผลการประเมินการใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม 3 องคประกอบ 

ไดแก ดานตัวปอน ดานกระบวนการ และดานผลผลิต ในปการศึกษา 2562 พบวา โดยภาพรวมอยูใน

ระดับปานกลาง (X = 3.68) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง X = 3.45– X = 4.62 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ขอ 9 การมีสวนรวมภาคภูมิใจกับการไดรางวัลและความสําเร็จของโรงเรียน 

(X = 4.62) รองลงมา ขอ 10 มีสวนรวมรับรูการรายงานผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน (X = 3.84) 

ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ขอ 5 มีสวนรวมใหความรู หรือภูมิปญญาทองถิ่นแกนักเรียน (X = 3.45) 
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ผลการประเมินการใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม 3 องคประกอบ ไดแก ดานตัวปอน 

ดานกระบวนการและผลผลิต ในปการศึกษา 2563 พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (X = 4.44) 

เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระหวาง X = 4.09– X = 4.74 ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก

ขอที ่9 การมีสวนรวมภาคภูมิใจกับรางวัลและความสําเร็จของโรงเรียน ( X = 4.74) รองลงมาคือ ขอ

ที ่7 การเขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น ( X = 4.68) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดไดแก ขอที่ 5 การมี

สวนรวมใหความรู หรือภูมิปญญาทองถิ่นแกนักเรียน ( X = 4.09) 

ผลการเปรียบเทียบผลการประเมิน การใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม เพื่อพัฒนา

คุณภาพผูเรียนทุกองคประกอบไดแก ดานตัวปอน ดานกระบวนการและดานผลผลิต ตามความเห็น

ของผูปกครองนักเรียน ในปการศึกษา 2562 กับปการศึกษา 2563 พบวา คาเฉลี่ยของปการศึกษา 

2563 เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 6.80 ; ระดับนัยสําคัญที ่.05) 

 

3.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปการศึกษา 2562 และปการศึกษา 2563   
     จากผลการสอบปลายป/ปลายภาคเรียน ดังตารางที่ 4.10 - 4.11 

 

ตารางที่ 4.10 วิเคราะหขอมูลผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา            

ชั้น 
ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

t 
% X    S.D. % X    S.D. 

ประถมศึกษาปที่ 2 66.83 12.03 77.72 11.67  

ประถมศึกษาปที่ 3 67.08 9.51 76.40 10.05  

ประถมศึกษาปที่ 4 65.96 15.41 73.80 9.08  

ประถมศึกษาปที่ 5 67.97 12.25 73.13 11.98  

ประถมศึกษาปที่ 6 67.13 14.59 72.12   10.75  

คาเฉลี่ยรอยละ 66.99 12.76 74.63 10.71 6.40* 

* ระดับนัยสําคัญที ่.05   

จากตารางที่ 4.10 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในปการศึกษา 

2562 พบวา โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย (%X=66.99) เมื่อพิจารณารายชั้น พบวา มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 

%X = 65.95 – 67.97 ชั้นที่มีคาเฉลี่ยสูงทีสุ่ด ไดแก ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 (%X = 67.97) รองลงมา

คือชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (%X = 67.13) ชั้นทีม่ีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือประถมศึกษาปที่ 4 (%X = 65.96)  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในปการศึกษา 2563 พบวา โดย

ภาพรวม มีคาเฉลี่ย (%X = 74.63) เมื่อพิจารณารายชั้น พบวา มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง %X = 72.12 – 

77.72 ชั้นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 (%X = 77.72) รองลงมาคือประถมศึกษาปที่ 3 

(%X = 76.40) ชั้นที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือชั้นประถมศึกษาปที่ 6 (%X = 72.12)  
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ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา พบวา คาเฉลี่ย

รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในปการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นจาก

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปการศึกษา 2562 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 6.40 ; 

ระดับนัยสําคัญที ่.05) 

 

ตารางที่ 4.11 วิเคราะหขอมูลผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
 

ชั้น 
ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

t 
% X  S.D. % X  S.D. 

มัธยมศึกษาปที่ 1 59.43 5.53 75.26 10.67  

มัธยมศึกษาปที่ 2 64.98 4.51 76.56 8.25  

มัธยมศึกษาปที่ 3 69.41 8.48 72.58 9.59  

มัธยมศึกษาปที่ 4 56.51 9.12 77.40 8.32  

มัธยมศึกษาปที่ 5 65.18  9.11 73.63   9.36  

มัธยมศึกษาปที ่6 58.38 10.24 75.64 8.66  

คาเฉลี่ยรอยละ 62.32 7.83 75.18 9.14 13.50*

* ระดับนัยสําคัญที่ .05  

จากตารางที่ 4.11 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในปการศึกษา 
2562 พบวา โดยภาพรวม มีคาเฉลี่ย (%X = 62.32) เมื่อพิจารณารายชั้น พบวา มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 
%X = 56.51 – 69.41 ชั้นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 (%X = 69.41) รองลงมา คือ
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (%X = 65.18) และชั้นที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (%X = 56.51)  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา ในปการศึกษา 2563 พบวา โดย
ภาพรวม มีคาเฉลี่ย (%X = 75.18) และเมื่อพิจารณารายชั้นพบวา มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง %X = 72.58 
– 77.40 ชั้นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 (%X = 77.40) รองลงมา คือชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 (%X = 76.56) และชั้นที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 (%X = 72.58)  

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา พบวา คาเฉลี่ย

รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปลายภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษา 2563 มีผลเพิ่มขึ้นจาก

ปลายภาคเรียนที่ 2 ของปการศึกษา 2562 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (t = 13.50 ; 

ระดับนัยสําคัญที ่.05) 
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3.3 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมิน ดานความซื่อสัตยสุจริต ตามความคิดเห็นของนักเรียน 
ในปการศึกษา 2562 และปการศึกษา 2563 ดังตารางที่ 4.12  
 

ตารางที่ 4.12 วิเคราะหขอมูลผลการเปรียบเทียบผลการประเมิน ดานความซื่อสัตยสุจริต  

                   ตามความคิดเห็นของนักเรียน ในปการศึกษา 2562 และ 2563 ดังนี้ 
 

ความซื่อสัตยสุจริตของนักเรียน 
ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

t 
X  S.D. ความหมาย X  S.D. ความหมาย 

1. ไมพูดคําเท็จ ไมพูดบิดเบือนขอมูล 3.06 .59 นอย 4.25 .56 มาก  

2. ไมพูดใสรายผูอื่นใหไดรับความเสียหาย 3.93 .70 ปานกลาง 4.80 .44 มากที่สุด  

3. มีความละอายและเกรงกลัวความผิด  

   ตอขอบังคับ หรือระเบียบของสังคม  

 

3.80 

 

.56 

 

ปานกลาง 
 

4.50 

 

.55 

 

มากที่สุด 

 

4. มีความละอายและเกรงกลัวความผิด     

    ตอกฏหมายของบานเมือง 

 

4.24 

 

.59 

 

มาก 

 

4.70 

 

.50 

 

มากที่สุด 

 

5. ปฏิบัติตามคําสัญญาที่ใหไวกับตนเอง 3.80 .56 ปานกลาง 4.15 .52 มาก  

6. ปฏิบัติตามคําสัญญาที่ใหไวกับผูอื่น 3.82 .57 ปานกลาง 4.50 .51 มากที่สุด  

7. ไมเบียดเบียน ไมคิดหรือทําใหตนเอง 

    ไดรับความเดือดรอน  

 

3.40 

 

.51 

 

นอย 

 

4.53 

 

.63 

 

มากที่สุด 

 

8. ไมเบียดเบียน ไมคิดหรือทําใหผูอื่น 

    ไดรับความเดือดรอน 

 

3.66 

 

.49 

 

ปานกลาง 

 

4.54 

 

.74 

 

มากที่สุด 

 

9. ไมแสวงหาผลประโยชน โดยการ  

    พูดหรือทํา ใหตัวเองไดทรัพยสิน   

    หรือผลประโยชน ในทางที่เสื่อมเสีย  

 

 

3.50 

 

 

.75 

 

 

ปานกลาง 

 

 

4.45 

 

 

.80 

 

 

มาก 

 

10. ไมแสวงหาผลประโยชน โดยการ  

     พูดหรือทํา ใหตัวเองไดรับสิทธิพิเศษ 

     เหนือคนอ่ืน ในทางที่เสื่อมเสีย 

 

 

3.73 

 

 

.70 

 

 

ปานกลาง 

 

 

4.47 

 

 

.80 

 

 

มาก 

 

รวมเฉลี่ย 3.69 0.6 ปานกลาง 4.50 0.6 มากที่สุด 9.18* 

* ระดับนัยสําคัญที ่.05   
จากตารางที่ 4.12 ผลการประเมินดานความซื่อสัตยสุจริตของนักเรียน ปการศึกษา 2562 

พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X = 3.69) เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 

3.06 – 4.24 ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ขอที่ 4 มีความละอายและเกรงกลัวความผิดทางกฏหมาย

ของบานเมือง ( X = 4.24) รองลงมาคือ ขอ 2 การไมพูดใสรายผูอื่นใหไดรับความเสียหาย ( X = 4.70) 

สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดไดแก ขอ 1 ไมพูดบิดเบือนขอมูลจากความเปนจริง ( X = 3.06)  
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ผลการประเมินดานความซื่อสัตยสุจริตของนักเรียน ปการศึกษา 2563 พบวา โดยภาพรวม 

อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.50) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระหวาง 4.15 – 

4.80 ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกขอ 2 การไมพูดใสรายผูอื่นใหไดรับความเสียหาย ( X = 4.80) 

รองลงมาคือขอ 4 มีความละอายและเกรงกลัวความผิดทางกฏหมายของบานเมือง ( X = 4.70) ขอที่มี

คาเฉลี่ยต่ําทีสุ่ด ไดแก ขอ 5 การปฏิบัติตามคําสัญญาที่ใหไวกับตนเอง ( X = 4.15)   

ผลการเปรียบเทียบผลการประเมิน ดานความซื่อสัตยสุจริตของนักเรียน ตามความคิดเห็น

ของนักเรียน ปการศึกษา 2562 กับปการศึกษา 2563 พบวา คาเฉลี่ยของปการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้น

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 9.18 ; ระดับนัยสําคัญที ่.05) 

 

3.4  ผลการเปรียบเทียบผลการประเมิน ดานความมีวินัยของนักเรียน ตามความคิดเห็นของ
นักเรียน ในปการศึกษา 2562 และปการศึกษา 2563 ดังตารางที่ 4.13  

 

ตารางที่ 4.13 วิเคราะหขอมูลผลการเปรียบเทียบผลการประเมิน ดานความมีวินัยของนักเรียน  

                  ตามความคิดเห็นของนักเรียน ในปการศึกษา 2562 และ 2563 ดังนี้ 
 

ความมีวินัยของนักเรียน 
ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

t 
X  S.D. ความหมาย X  S.D. ความหมาย 

1.  แตงกายถูกตองตามระเบียบ 3.66 .62 ปานกลาง 4.50 .74 มากที่สุด  

2.  รับผิดชอบตอหนาที ่ที่ไดรับ  

     มอบหมาย 

 

3.78 

 

.56 

 

ปานกลาง 

 

4.53 

 

.64 

 

มากที่สุด 

 

3.  ขยัน และรับผิดชอบตอการเรียน 3.57 .59 ปานกลาง 4.60 .51 มากที่สุด  

4.  รักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง 3.67 .49 ปานกลาง 4.25 .86 มาก  

5.  มีความอดทน เพียรพยายาม 3.40 .56 นอย 4.25 .56 มาก  

6.  ชวยทํางานบาน 4.20 .77 มาก 4.57 .72 มากที่สุด  

7.  เคารพเชื่อฟงผูปกครอง 3.95 .65 ปานกลาง 4.40 .63 มาก  

8.  ไมนําความเดือดรอนมาสูครอบครัว 3.87 .52 ปานกลาง 4.60 .63 มากที่สุด  

9.  ชวยดูแลรักษาสาธารณสมบัติ 4.30 .77 มาก 4.60 .72 มากที่สุด  

10. เขารวมกิจกรรมของโรงเรียน 4.20 .65 มาก 4.40 .63 มาก  

11. เขารวมกิจกรรมของชุมชน 3.20 .52 นอย 4.10 .63 มาก  

12. มาโรงเรียนทันการเขารวม  

      กิจกรรมหนาเสาธง 

 

4.48 

 

.56 

 

มาก 

 

4.53 

 

.64 

 

มากที่สุด 

 

13. เขาหองเรียนทันเวลา 4.20 .77 มาก 4.65 .72 มากที่สุด  
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ตารางที่ 4.13 (ตอ) 

ความมีวินัยของนักเรียน 
ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

t 
X  S.D. ความหมาย X  S.D. ความหมาย 

14. เขารวมกิจกรรมตรงตามเวลา 

      ที่กําหนด 

 

4.15 

 

.56 

 

มาก 

 

4.53 

 

.64 

 

มากที่สุด 

 

15. สงงาน/การบานภายในเวลาที่กําหนด 4.20 .77 มาก 4.40 .72 มาก  

16. เขาหองสอบตรงเวลา 4.30 .65 มาก 4.62 .63 มากที่สุด  

17. ไมผิดเวลานัด 3.87 .52 ปานกลาง 4.40 .63 มาก  

18. เมื่อยืมของแลว สงคืนตามเวลา 4.20 .77 มาก 4.40 .72 มาก  

รวมเฉลี่ย 4.01 0.6 มาก 4.47 0.6 มาก 15.18*
 

* ระดับนัยสําคัญที่ .05   
จากตารางที ่4.13 ผลการประเมินดานความมีวินัยของนักเรียน ในปการศึกษา 2562 พบวา 

โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 4.01) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.20 

- 4.48 ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแกขอ 12 นักเรียนมาโรงเรียนทันเขารวมกิจกรรมหนาเสาธง ( X = 4.48) 

รองลงมาคือ ขอ 9 ชวยดูแลรักษาสาธารณสมบัติ ( X = 4.30) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดไดแก ขอที ่

11 เขารวมกิจกรรมของชุมชน ( X = 3.20)  

ผลการประเมินดานความมีวินัยของนักเรียน ปการศึกษา 2563 พบวาโดยภาพรวม อยูใน

ระดับมาก ( X = 4.47) และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระหวาง 4.10 – 4.65 ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ขอ 13 เขาหองเรียนทันเวลา ( X = 4.65) รองลงมาคือ ขอที่ 16 เขาหองสอบตรง

เวลา ( X = 4.62) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก ขอ 11 เขารวมกิจกรรมของชุมชน ( X = 4.10)   

ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินดานความมีวินัยของนักเรียน ตามความเห็นของนักเรียน  

ปการศึกษา 2562 กับปการศึกษา 2563 พบวา คาเฉลี่ยในปการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 15.18 ; ระดับนัยสําคัญที ่.05) 
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4.  ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผูปกครอง  

และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังตารางที่ 4.14 - 4.16 
 

ตารางที่ 4.14 วิเคราะหขอมูลผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน   

                  ปการศึกษา 2562 และ 2563 ดังนี้ 
 

ความพึงพอใจ 
ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

t 
X  S.D. ความหมาย X  S.D. ความหมาย 

1. การรวมกิจกรรมการเรียนรู ประจําวัน 

    ในหองเรียน 

 

4.36 

 

.75 

 

มาก 

 

4.44 

 

.76 

 

มาก 

 

2. การรวมกิจกรรมการเรียนรู ประจําวัน  

    ภายนอกหองเรียน 

 

4.61 

 

.80 

 

มากที่สุด 

 

4.86 

 

.50 

 

มากที่สุด 

 

3. ทํากิจกรรมการเรียนรูในชั่วโมงเรียน  

   เสร็จทันเวลาที่กําหนด  

 

4.07 

 

.49 

 

มาก 

 

4.33 

 

.61 

 

มาก 

 

4. นักเรียนกระตือรือรน เอาใจใส 

    การเรียนสม่ําเสมอ 

 

4.09 

 

.60 

 

มาก 

 

4.56 

 

.50 

 

มากที่สุด 

 

5. สิ่งแวดลอมในโรงเรียน เหมาะสม   

    เอื้ออํานวยตอการเรียน 

 

3.85 

 

.65 

 

มาก 

 

4.63 

 

.49 

 

มากที่สุด 

 

6. นักเรียนกลาแสดงออกตามโอกาสตางๆ 3.85 .97 มาก 4.46 .65 มาก  

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 

    รวมทุกกลุมสาระ เปนที่นาพอใจ 

 

4.14 

 

.88 

 

มาก 

 

4.23 

 

.59 

 

มาก 

 

8. นักเรียนรัก เอื้ออาทรตอบิดา-มารดา 

    พี ่นอง หรือญาติ 

 

3.76 

 

.94 

 

มาก 

 

4.45 

 

.76 

 

มาก 

 

9. นักเรียนไมพดูคําเท็จ หรือพูดบิดเบือน 

    ขอมูลจากความเปนจริง  

 

4.07 

 

.87 

 

มาก 

 

4.38 

 

.49 

 

มาก 

 

10. นักเรียนมีความละอายและเกรงกลัว 

      ตอบาปและการทําความผิด 

 

4.08 

 

.74 

 

มาก 

 

4.39 

 

.49 

 

มาก 

 

11. นักเรียนปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา 

      ในทางท่ีถูกตอง 

 

3.42 

 

.85 

 

ปานกลาง 

 

4.52 

 

.50 

 

มากที่สุด 

 

12. นักเรียนไมเบียดเบียนตนเอง หรือ 

      ผูอื่นใหเกิดความเดือดรอน 

 

3.50 

 

.76 

 

มาก 

 

4.40 

 

.50 

 

มาก 
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ตารางที่  4.14 (ต่อ) 

ความพึงพอใจ 
ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

t 
X  S.D. ความหมาย X  S.D. ความหมาย 

 

13. นักเรียนไมแสวงหาผลประโยชน 

      ในทางท่ีเสื่อมเสีย 

 

3.98 

 

.87 

 

ปานกลาง 

 

4.12 

 

.50 

 

มาก 

 

14. นักเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง  4.15 .60 มาก 4.60 .49 มากที่สุด  

15. นักเรียน มคีวามรับผิดชอบตอ 

      ครอบครัว 

 

4.15 

 

.87 

 

มาก 

 

4.52 

 

.60 

 

มากที่สุด 

 

16. นักเรียนมีความรับผิดชอบตอ

โรงเรียน 4.15 .60 มาก 4.60 .51 มากที่สุด 

 

17. นักเรียนมีความรับผิดชอบตอ 

     สวนรวมและตอสังคม 

 

3.60 

 

.80 

 

ปานกลาง 

 

4.52 

 

.50 

 

มากที่สุด 

 

18. นักเรียนตรงตอเวลาในการมาเรียน 4.15 .60 มาก 4.60 .49 มากที่สุด  

19. นักเรียนตรงตอเวลาในเรื่องที่ 

      เกี่ยวกับตัวนักเรียนเอง 

 

4.02 

 

.87 

 

มาก 

 

4.45 

 

.40 

 

มาก 

 

20. นักเรียนตรงตอเวลาในเรื่องที่ 

      เกี่ยวกับผูอื่น 

 

3.50 

 

.87 

 

ปานกลาง 

 

4.35 

 

.50 

 

มาก 

 

รวมเฉลี่ย 3.98 0.7 ปานกลาง 4.47 0.5 มาก 12.18* 

* ระดับนัยสําคัญที่ .05   

จากตารางที่ 4.14 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ในปการศึกษา 2562 พบวา

โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.98) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 

3.42- 4.61 ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก ขอ 2 การรวมกิจกรรมการเรียนรูประจําวันภายนอกหองเรียน  

( X = 4.61) รองลงมาคือ ขอที่ 1 การรวมกิจกรรมการเรียนรูประจําวันในหองเรียน ( X = 4.36) สวน

ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ขอที ่11 นักเรียนปฏิบัติตามคําม่ันสัญญาในทางที่ถูกตอง ( X = 3.42)  

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ในปการศึกษา 2563 พบวา โดยภาพรวม อยูใน

ระดับมาก ( X = 4.47) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.12-4.86 ขอที่มี

คาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอ 2 การรวมกิจกรรมการเรียนรูประจําวันภายนอกหองเรียน ( X = 4.82) 

รองลงมาคือขอท่ี 5 สิ่งแวดลอมในโรงเรียน เหมาะสมเอื้ออํานวยตอการเรียน ( X = 4.63) สวนขอที่มี

คาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ขอที่ 13 นักเรียนไมแสวงหาผลประโยชนในทางที่เสื่อมเสีย ( X = 4.12)  
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ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ตามแบบสอบถามความเห็น

ของนักเรยีนในปการศึกษา 2562 กับปการศึกษา 2563 พบวา คาเฉลี่ยของปการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้น

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  (t = 12.18 ; ระดับนัยสําคัญที ่.05) 
 

ตารางที่ 4.15 วิเคราะหขอมูลผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของครู  ในปการศึกษา 

2562 และ 2563 ดังนี้ 
 

ความพึงพอใจ 
ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

t 
X  S.D. ความหมาย X  S.D. ความหมาย 

1. การมีสวนรวมวางแผนการบริหาร  

    ของโรงเรียน 

 

3.28 

 

.46 นอย 

 

4.20 

 

.46 

 

มากที่สุด 

 

2. การมีสวนรวมตัดสินใจทํากิจกรรมตางๆ  

    ของโรงเรียน 

 

3.33 

 

.49 นอย 

 

4.40 

 

.51 

 

มาก 

 

3. การมีสวนรวมรับผิดชอบงานตาง ๆ  

    ของโรงเรียน 

 

3.53 

 

.74 ปานกลาง 

 

4.27 

 

.59 

 

มาก 

 

4. การมีสวนรวมรับผลประโยชน จาก 

    โรงเรียน 

 

3.26 

 

.46 นอย 

 

4.53 

 

.52 

 

มากที่สุด 

 

5. การมีสวนรวมวัดผลและประเมินผล 

   การบริหารงานของโรงเรียน 

 

3.95 

 

.62 ปานกลาง 

 

4.33 

 

.62 

 

มาก 

 

6. การมีสวนรวมนําขอมูลยอนกลับเพื่อ 

    ปรับปรุงงานของโรงเรียน 

 

3.90 

 

.58 ปานกลาง 

 

4.40 

 

.53 

 

มาก 

 

7. การจัดการเรียนการสอน ที่เกิดจาก 

    การบริหารแบบมีสวนรวม 

 

3.77 

 

.54 ปานกลาง 

 

4.73 

 

.41 

 

มากที่สุด 

 

8. ผลงานสนับสนุนการสอน ที่เกิด 

    จากการบริหารแบบมีสวนรวม 

 

3.79 

 

.52 ปานกลาง 

 

4.20 

 

.68 

 

มาก 

 

9. การปรับปรุงการบริหารแบบมีสวนรวม  

    มีความเหมาะสม 

 

3.92 

 

.19 ปานกลาง 

 

4.43 

 

.52 

 

มาก 

 

10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 3.91 .59 ปานกลาง 4.40 .63 มาก  

11. นักเรียนแสดงใหเห็นการไมพูดเท็จ 3.77 .58 ปานกลาง 4.33 .62 มาก  

12. นักเรียนแสดงใหเห็นการละอายและ 

     เกรงกลัวตอการกระทําผิด 

 

3.86 

 

.55 

 

ปานกลาง 

 

4.27 

 

.46 

 

มาก 
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ตารางที่  4.15  (ตอ) 
 

ความพึงพอใจ 
ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

t 
X  S.D. ความหมาย X  S.D. ความหมาย 

13 นักเรียนแสดงใหเห็นการปฏิบัติตาม 

     คํามั่นสัญญาในทางที่ถูกตอง 

 

3.73 

 

.59 

 

ปานกลาง 

 

4.07 

 

.46 

 

มาก 

 

14. นักเรียนแสดงใหเห็นการไมเบียดเบียน 

     ใหเกิดความเดือดรอน 

 

3.60 

 

.63 

 

ปานกลาง 

 

4.13 

 

.52 

 

มาก 

 

15. นักเรียนแสดงใหเห็นการไมแสวงหา 

     ผลประโยชนในทางท่ีเสื่อมเสีย 

 

3.73 

 

.59 

 

ปานกลาง 

 

4.47 

 

.74 

 

มาก 

 

16. นักเรียนแสดงใหเห็นความรับผิดชอบ 

     ตอตนเอง  3.47 .64 นอย 4.27 .59 มาก 

 

17. นักเรียนแสดงใหเห็นความรับผิดชอบ 

     ตอครอบครัว 

 

4.07 

 

.63 

 

มาก 

 

4.60 

 

.46 

 

มากที่สุด 

 

18. นักเรียนแสดงใหเห็นความรับผิดชอบ 

     ตอสังคม 3.87 .83 ปานกลาง 4.27 .46 มาก 

 

19. นักเรียนแสดงใหเห็นการตรงตอเวลาที่ 

     เกี่ยวกับตัวนักเรียนเอง 

 

3.53 

 

.64 

 

ปานกลาง 

 

4.00 

 

.53 

 

มาก 

 

20. นักเรียนแสดงใหเห็นการการตรงตอ 

     เวลาที่เก่ียวของกับผูอ่ืน 

 

3.73 

 

.59 

 

ปานกลาง 

 

4.07 

 

.46 

 

มาก 

 

รวมเฉลี่ย 3.70 0.57 ปานกลาง 4.32 0.54 มาก 8.90* 

* ระดับนัยสําคัญที ่.05   

จากตารางที่ 4.15 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ในปการศึกษา 2562 พบวา โดย

ภาพรวม อยูในระดับมาก ( X = 3.70) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.26 - 4.07 

ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือขอที่ 17 นักเรียนมีความรับผิดชอบตอครอบครัว ( X = 4.07) รองลงมาคือขอ

ที่ 5 การมีสวนรวมวัดผลและประเมินผลการบริหารงานของโรงเรียน ( X = 3.95) สวนขอที่มีคาเฉลี่ย

ต่ําสุด คือ ขอท่ี 4 การมีสวนรวมรับผลประโยชนจากโรงเรียน ( X = 3.26)  

ผลการประเมินความพึงพอใจของคร ูในปการศึกษา 2563 พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับ

มาก ( X = 4.32) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.00 - 4.73 ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด

คือขอที่ 7 ผลการเรียนการสอน ที่เกิดจากการบริหารแบบมีสวนรวม ( X = 4.73) รองลงมาคือขอที่ 

17 นักเรียนแสดงใหเห็นความรับผิดชอบตอครอบครัว ( X = 4.60) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ขอที่ 

19 นักเรียนแสดงใหเห็นการตรงตอเวลาที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนเอง ( X = 4.00) 
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ผลการเปรียบเทียบผลการประเมิน ความพึงพอใจของครู ตามแบบสอบถามความคิดเห็น

ของครู ในปการศึกษา 2562 กับปการศึกษา 2563 พบวา คาเฉลี่ยของปการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้น

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 8.90 ; ระดับนัยสําคัญที ่.05) 

 

ตารางที่ 4.16 วิเคราะหขอมูลผลการประเมินและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูปกครอง            

ในปการศึกษา 2562 และ 2563 
 

ความพึงพอใจ 
ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

t 
X  S.D. ความหมาย X  S.D. ความหมาย 

ดานการมีสวนรวม 

1. การมีสวนรวมตัดสินใจการบริหารงาน    

    ของโรงเรียน 3.92 .64 ปานกลาง 4.16 .75 มาก 

 

2. การมีสวนรวมชวยเหลืองานของโรงเรียน 3.86 .59 ปานกลาง 4.40 .75 มาก  

3. มีสวนรวมรับรูและภาคภูมิใจในผลสําเร็จ   

    ของโรงเรียน 3.74 .82 ปานกลาง 4.62 .65 มากที่สุด 

 

4. การมีสวนรวมประเมินงานของโรงเรียน 4.08 .69 มาก 4.52 .49 มากที่สุด  

ดานความซื่อสัตยสุจริตของเด็ก 

5. ไมพูดเท็จบิดเบือนขอมูลจากความจริง  3.95 .84 ปานกลาง 4.38 .60 มาก 

 

6. ละอายและเกรงกลัวตอการกระทําผิด 3.75 .80 ปานกลาง 4.45 .65 มาก  

7. ปฏิบัติตามคําม่ันสัญญาในทางท่ีถูกตอง 3.79 .82 ปานกลาง 4.30 .58 มาก  

8. ไมเบียดเบียนตนหรือผูอ่ืนใหเดือดรอน 4.25 .84 มาก 4.61 .65 มากที่สุด  

9. ไมแสวงหาประโยชนในทางที่เสื่อมเสีย 3.79 .86 ปานกลาง 4.38 .62 มาก  

ดานความมีวินัยของเด็ก 

10. มคีวามรับผิดชอบตอตนเอง  3.29 .82 นอย 4.36 .64 มาก 

 

11. มคีวามรับผิดชอบตอการเรียน 4.02 .85 มาก 4.40 .66 มาก  

12. มคีวามรับผิดชอบตอครอบครัว 3.89 .87 ปานกลาง 4.38 .68 มาก  

13. มคีวามรับผิดชอบตอสังคม 4.01 .81 มาก 4.58 .50 มากที่สุด  

14. ตรงตอเวลาที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนเอง 3.77 .86 ปานกลาง 4.38 .49 มาก  

15. ตรงตอเวลาที่เกี่ยวของกับผูอื่น 3.67 .89 ปานกลาง 4.50 .61 มากที่สุด  

รวมเฉลี่ย  3.85 0.8 ปานกลาง 4.43 0.62 มาก 10.73* 

* ระดับนัยสําคัญที่ .05   
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จากตารางที ่ 4.16 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ปการศึกษา 2562 

พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.85) และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยู

ระหวาง 3.29- 4.25 ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ขอที่ 8 ไมเบียดเบียนตนเอง หรือผูอื่นใหเกิดความ

เดือดรอน ( X = 4.25) รองลงมาคือ ขอ 4 มีสวนรวมประเมินผลการบริหารงาน( X = 4.08) สวนขอที่

มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ขอท่ี 10 มคีวามรับผิดชอบตอตนเอง ( X = 3.29)  

ผลการประเมินความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ปการศึกษา 2563 พบวาโดยภาพรวม 

อยูในระดับมาก ( X = 4.43) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.16 - 4.62 ขอที่

มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอ 3 มีสวนรวมรับรูและภาคภูมิใจในผลสําเร็จของโรงเรียน ( X = 4.62) รองลงมา

คือขอที่ 8 ไมเบียดเบียนตนเอง หรือผูอื่นใหเกิดความเดือดรอน ( X = 4.61) สวนรายการที่มีคาเฉลี่ย

ต่ําสุดคือ ขอที่ 1 การมีสวนรวมตัดสินใจการบริหารงานของโรงเรียน ( X = 4.16) 

ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียน ตามแบบสอบถาม

ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน ในปการศึกษา 2562 กับปการศึกษา 2563 พบวา คาเฉลี่ยของป

การศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (t = 10.73 ; มรีะดับนัยสําคัญที ่.05) 

 

ตารางที่ 4.17 วิเคราะหขอมูลผลการประเมินและเปรียบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปการศึกษา 2562 และ 2563 
 

ความพึงพอใจ 
ปการศึกษา 2562 ปการศึกษา 2563 

t 
X  S.D. ความหมาย X  S.D. ความหมาย 

1. การมีสวนรวมตัดสินใจการบริหารงาน    

    ของโรงเรียน 3.92 .64 ปานกลาง 4.10 .75 มาก 

 

2. การมีสวนรวมชวยเหลือการจัดกิจกรรม 

    ของโรงเรียน 3.86 .59 ปานกลาง 4.40 .75 มาก 

 

3. มีสวนรวมรับรูและภาคภูมิใจ  

    ในผลสําเร็จของโรงเรียน 4.08 .82 มาก 4.65 .65 มากที่สุด 

 

4. มีสวนรวมรับประโยชนจาก  

    การบริหารงานของโรงเรียน 3.74 .69 ปานกลาง 4.52 .42 มากที่สุด 

 

5. การมีสวนรวมใหความเห็นชอบ  

    ในการบริหารงานของโรงเรียน 4.15 .49 มาก 4.60 .38 มากที่สุด 

 

รวมเฉลี่ย  3.95 0.65 ปานกลาง 4.46 0.59 มาก 12.41* 

* ระดับนัยสําคัญที่ .05   
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จากตารางที ่ 4.17 ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปการศึกษา 2562 พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง ( X = 3.95) เมื่อพิจารณารายขอ พบวา 

มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.74- 4.15 ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ขอที่ 5 การมีสวนรวมใหความเห็นชอบใน

การบริหารงานของโรงเรียน ( X = 4.15) รองลงมาคือ ขอ 3 มีสวนรวมรับรูและภาคภูมิใจในผลสําเร็จ

ของโรงเรียน ( X = 4.08) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ขอที่ 4 การมีสวนรวมในการรับประโยชนจาก

การบริหารงานของโรงเรียน ( X = 3.74) 

ผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2563 

พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.46) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 

4.16 - 4.65 ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ขอที ่3 มีสวนรวมรับรูและภาคภูมิใจผลสําเร็จของโรงเรียน ( X = 

4.65) รองลงมาคือ ขอที่ 5 การมีสวนรวมใหความเห็นชอบการบริหารงานของโรงเรียน ( X = 4.60) 

สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ ขอท่ี 1 การมีสวนรวมตัดสินใจการบริหารงานของโรงเรียน ( X = 4.10) 

ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตามแบบสอบถามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปการศึกษา 2562 กับป

การศึกษา 2563 พบวา คาเฉลี่ยของปการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

(t = 12.41 ; มรีะดับนัยสําคัญที ่.05) 



บทท่ี 5 
 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 วัตถุประสงค์ ของการวิจัยเพื่อ 1) สำรวจความต้องการจำเป็นในการพัฒนารูปแบบการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซื่อสัตย์สุจริตและ
ความมีวินัยของนักเรียน 2) พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ความซื่อสัตย์สุจริต และมีวินัยของนักเรียน 3) เปรียบเทียบผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 4 ด้าน ประกอบด้วย ผลการบริหารแบบมีส่วนร่วม ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีวินัยของนักเรียน 4) เปรียบเทียบผลความพึงพอใจของ
นักเรียน ของครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช ้ได้แก่ นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนวิชิตสงคราม จำนวน 562 คน  

วิธีดำเนินการ สำรวจความต้องการจำเป็นในการพัฒนารูปแบบ ศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหา
จากเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ดำเนินการพัฒนารูปแบบ ได้โครงสร้างของรูปแบบ มีองค์ประกอบ 3 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) ตัวป้อน 2) กระบวนการ 3) ผลผลิต ตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบโดย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรากฏว่า มีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก จึงนำรูปแบบไปใช้กับนักเรียน
และครูโรงเรียนวิชิตสงคราม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในปีการศึกษา 2562–2563 
เป็นเวลา 2 ปีติดต่อกัน แล้วดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 11 ฉบับ   
ดังนี้ คือ ฉบับท่ี 1 แบบสำรวจความต้องการจำเป็นของผู้ปกครอง ฉบับท่ี 2 แบบสำรวจความต้องการ
จำเป็นของครู ฉบับท่ี 3 แบบตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของผู้ทรงคุณวุฒิ ฉบับท่ี 4 
แบบสอบถามผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ท่ีเกี่ยวกับตัวป้อน กระบวนการและผลผลิต
ของครู ฉบับท่ี 5 แบบสอบถามผลในการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ฉบับที่ 6 
แบบสอบถามด้านความซื่อสัตยสุ์จริตของนักเรยีน ฉบับท่ี 7 แบบสอบถามการมีวินัยของนักเรียน ฉบับที่ 
8 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ฉบับท่ี 9 แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ฉบับที่ 10 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง  ฉบับท่ี 11 แบบสอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 3 ระยะคือ ระยะท่ี 1 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสำรวจ
ความต้องการจำเป็นก่อนดำเนินการพัฒนารูปแบบฯ ระยะท่ี 2 เก็บข้อมูลการใช้รูปแบบการบริหาร ฯ 
โดยใช้แบบสอบถามผลการใช้รูปแบบการบริหาร ฯ หลังจากใช้รูปแบบมาแล้ว 1 ปี ในการศึกษา 2562 
ระยะท่ี 3 เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมฯ หลังใช้รูปแบบแล้ว 
2 ปี ในปีการศึกษา 2563 การเก็บรวบรวมข้อมูลระยะท่ี 2 และ 3 ใช้เครื่องมือและวิธีการเดียวกัน  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ประกอบด้วย สถิติท่ีใช้เพื่อหาค่าคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ 
การหาค่าความตรง ใช้สูตร (IOC) และหาค่าความเท่ียง ใช้สูตรแอลฟา (α) สำหรับสถิติท่ีใช้วิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่  การหาค่าร้อยละ (%) การหาค่าเฉล่ีย ( X ) การหาค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ()           
สถิติทดสอบความแตกต่าง ใช้การทดสอบที (t-Test) แบบไม่อิสระ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
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สรุปผลการวิจัย 
 

การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพือ่พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียน ความซ่ือสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม สรุปผลได้ดังนี้  

 

1.  ผลการสำรวจความต้องการจำเป็นในการพฒันารูปแบบ สรุปได้ดังนี้ 
1) ผลการสำรวจความต้องการจำเป็น ในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง พบว่า ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วมพัฒนาการเรียนรู้
ให้มีความหลากหลายมากขึ้น รองลงมาคือ การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นส่ิงจำเป็นท่ีต้องนำมาใช้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น  

2) ผลการสำรวจความต้องการจำเป็น ในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามความคิดเห็นของครู พบว่า ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมช่วยให้พัฒนาการเรียน
การสอนมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น รองลงมาคือ การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นส่ิงจำเป็นต้องใช้เพื่อ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกด้าน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความซื่อสัตย์มากยิ่งขึ้น  

3) สรุปผลการสำรวจความต้องการจำเป็น ในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม   
เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามความเห็นของผู้ปกครองและครู พบว่า ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ผลการสำรวจความต้องการจำเป็น

ในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามความเห็นของครู รองลงมาคือ ผลการสำรวจความ
ต้องการจำเป็นในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง  
 

2.  ผลการพัฒนาโครงสร้างของรูปแบบ สรุปได้ดังนี้ 
1) ผลการตรวจสอบโครงสร้างรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม องค์ประกอบท่ี 1 ตัวป้อน 

ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ามีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด มีความเป็นไปได้ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือรูปแบบมีองค์ประกอบครบถ้วน รองลงมาคือรูปแบบ
สามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริง ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ รูปแบบมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

2) ผลการตรวจสอบโครงสร้างของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม องค์ประกอบท่ี 2 
กระบวนการ ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือรูปแบบสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง รองลงมาคือ 
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รูปแบบมีโครงสร้างท่ีเหมาะสม และรูปแบบมีเนื้อหา ภาษากระชับรัดกุม ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ 
รูปแบบมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

3) ผลการตรวจสอบโครงสร้างของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม องค์ประกอบท่ี 3 
ผลผลิต ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือรูปแบบสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง รองลงมาคือ 
รูปแบบมีโครงสร้างท่ีเหมาะสม ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ รูปแบบมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

4) ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ รวมทั้ง 3 องค์ประกอบ 

ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือรูปแบบสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง รองลงมาคือ รูปแบบมีโครงสร้างท่ีเหมาะสม ส่วน
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด รูปแบบมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

5) ผลการพัฒนาและผลการตรวจสอบโครงสร้างของรูปแบบ พบว่า รูปแบบมีองค์ประกอบ
สำคัญ 3 ขั้นตอน ท่ีเช่ือมโยงและสัมพันธ์กัน โดยเริ่มจาก องค์ประกอบท่ี 1 ตัวป้อน ไปสู่องค์ประกอบ
ท่ี 2 กระบวนการ และไปสู่องค์ประกอบท่ี 3 ผลผลิต แล้ววนกลับไปสู่องค์ประกอบท่ี 1 ซึ่งต่อเนื่องกัน
เป็นวัฎจักรโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เป็นรูปแบบการบริหารงานท่ีเหมาะสมสอดคล้อง
ส่งผลร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัย
ของนักเรียน มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก  
 

3.  ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินการบริหารแบบมีส่วนร่วม สรุปได้ดังนี้ 
 

  3.1 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 1) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามความคิดเห็นของครู 
 ปีการศึกษา 2562 พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดได้แก่ การมีส่วนร่วม
ภาคภูมิใจกับรางวัลและความสำเร็จท่ีโรงเรียนได้รับ รองลงมาคือ มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
รูปแบบท่ีกำหนด ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดได้แก่ การร่วมนำข้อมูลย้อนกลับปรับปรุงการดำเนินงานให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น  

ปีการศึกษา 2563 พบว่า อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีส่วนร่วมภาคภูมิใจกับ
รางวัลและความสำเร็จท่ีโรงเรียนได้รับ รองลงมาคือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบการบริหาร
ท่ีกำหนด ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ การมีส่วนร่วมบันทึกเอกสารหลักฐานการประเมินด้านผลผลิต  

ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ค่าเฉล่ียของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในปีการศึกษา 2563 
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 2) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามความคิดเห็นของ
ผู้ปกครองนักเรียน  
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 ปีการศึกษา 2562 พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ การมีส่วนร่วม
ภาคภูมิใจกับผลการได้รางวัลและความสำเร็จของโรงเรียน รองลงมาคือ การมีส่วนรับรู้การรายงานผล
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ การมีส่วนร่วมให้ความรู้หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นแก่นักเรียน  

ปีการศึกษา 2563 พบว่า อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ การมีส่วนร่วม
ภาคภูมิใจกับรางวัลท่ีได้และความสำเร็จของโรงเรียน รองลงมาคือ การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัด
ขึ้น ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดได้แก่ มีส่วนร่วมให้ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน  

ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ค่าเฉล่ียของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในปีการศึกษา 2563 
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 
3.2 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

1) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับประถมศึกษา  
 ปีการศึกษา 2562 พบว่า มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 66.99 ช้ันท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 รองลงมาคือ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ช้ันท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด  ได้แก่ ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 4  
 ปีการศึกษา 2563 พบว่า มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 74.63 ช้ันท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 2 รองลงมาคือ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ช้ันท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด  ได้แก่ ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 6  

ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษา 

 ปีการศึกษา 2562 พบว่า มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 63.10 ช้ันท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 รองลงมาคือ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ช้ันท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด ได้แก ่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4  
 ปีการศึกษา 2563 พบว่า มีค่าเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 75.09 ช้ันท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ ช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 รองลงมาคือ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ช้ันท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด ได้แก ่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

ผลการเปรียบเทียบ พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาปลายภาคเรียนท่ี 2 
ปีการศึกษา 2563 เพิ่มจากภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

3.3 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินด้านความซ่ือสัตย์สุจริต  

ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินด้านความซื่อสัตย์สุจริต ตามความคิดเห็นของนักเรียน 
 ปีการศึกษา 2562 พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ มีความละอาย
และเกรงกลัวความผิดทางกฏหมายของบ้านเมือง รองลงมาคือ การไม่พูดใส่ร้ายผู้อื่นให้ได้รับความ
เสียหาย ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด ได้แก่ ไม่พูดบิดเบือนข้อมูลจากความเป็นจริง  
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ปีการศึกษา 2563 พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุด ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ การไม่พูดใส่ร้าย
ผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย รองลงมา ได้แก่ มีความละอายและเกรงกลัวความผิดทางกฎหมายของ
บ้านเมือง ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด ได้แก่ การปฏิบัติตามคำสัญญาท่ีให้ไว้กับตนเอง  

ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ค่าเฉล่ียของความซื่อสัตย์สุจริต ปีการศึกษา 2563 เพิ่มข้ึนจาก
ปีการศึกษา 2562 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

3.4 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินด้านความมีวินัย  
ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินด้านความมีวินัย ตามความคิดเห็นของนักเรียน 

ปีการศึกษา 2562 พบว่า อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ นักเรียนมาโรงเรียน
ทันเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง รองลงมาคือ ช่วยดูแลรักษาสาธารณสมบัติ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด ได้แก่ 
เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 

ปีการศึกษา 2563 พบว่า อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ การเข้าห้องเรียน
ทันเวลา รองลงมาคือ เข้าห้องสอบตรงเวลา ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด ได้แก่ เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน  

ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ค่าเฉล่ียของความมีวินัย ปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นปีการศึกษา 
2562 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

4.  ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจ สรุปได้ดังนี้ 
 1) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน   

ปีการศึกษา 2562 พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่การร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ประจำวันภายนอกห้องเรียน รองลงมาคือ การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ประจำวันในห้องเรียน 
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในทางท่ีถูกต้อง  

ปีการศึกษา 2563 พบว่า อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ การร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ประจำวันภายนอกห้องเรียน รองลงมาคือ ส่ิงแวดล้อมในโรงเรียนเหมาะสมเอื้อต่อการเรียน 
ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด ได้แก ่นักเรียนไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางท่ีเส่ือมเสีย  

ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษา 2562 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 2) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของครู   

ปีการศึกษา 2562 พบว่า อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ นักเรียนมีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมวัดผลและประเมินผลการบริหารงานของโรงเรียน 
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์จากโรงเรียน  
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ปีการศึกษา 2563 พบว่า อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ผลการเรียนการสอน
ท่ีเกิดจากการบริหารแบบมีส่วนร่วม รองลงมาคือ นักเรียนแสดงให้เห็นความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด ได้แก่ นักเรียนแสดงให้เห็นการตรงต่อเวลาท่ีเกี่ยวกับตัวนักเรียนเอง  

ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของครู ในปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษา 2562 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3) ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน  

ปีการศึกษา 2562 พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ไม่
เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เกิดความเดือดร้อน  รองลงมาคือ มีส่วนร่วมประเมินผลการบริหารงาน 
ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด ได้แก่ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  

ปีการศึกษา 2563 พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีส่วนร่วม
รับรู้ และภาคภูมิใจในผลสำเร็จของโรงเรียน รองลงมาคือ ไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เกิดความ
เดือดร้อน  ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมตัดสินใจการบริหารงานของโรงเรียน  

ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2563 เพิ่มข้ึน
จากปีการศึกษา 2562 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 4) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ปีการศึกษา 2562 พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มี
ส่วนร่วมให้ความเห็นชอบในการบริหารงานของโรงเรียน รองลงมาคือ มีส่วนร่วมรับรู้และภาคภูมิใจใน
ผลสำเร็จ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ มีส่วนร่วมรับประโยชน์จากการบริหารงานของโรงเรียน  

ปีการศึกษา 2563 พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีส่วนร่วม
รับรู้ และร่วมภาคภูมิใจในผลสำเร็จของโรงเรียน รองลงมา ได้แก่ การมีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบใน
การบริหารงาน ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดได้แก่ การมีส่วนร่วมตัดสินใจการบริหารงานของโรงเรียน  

ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2562 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

การอภิปรายผล 
 

การอภิปรายผลท่ีได้จากการวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนโรงเรียนวิชิตสงครามในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ค้นพบข้อสรุปท่ีน่าสนใจ นำมาอภิปรายผล ดังนี้ 

 

1.  ผลการสำรวจความต้องการจำเป็นในการพฒันารูปแบบ อภิปรายผลได้ดังนี้ 
จากผลของการวิจัย พบว่า การสำรวจความต้องการจำเป็นในการพัฒนารูปแบบการบริหาร

แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนและครู พบว่า    
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โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนด ข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุด คือ ผลการสำรวจความต้องการจำเป็นตามความเห็นของครู รองลงมาคือผลการสำรวจความ
ต้องการจำเป็น ตามความเห็นของผู้ปกครอง สอดคล้องกับวิจัยของ อัจฉรา แก้วมุณีรัตน์ (2560 : 
115) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ ท่ีเน้น
คุณลักษณะดี เก่งและมีความสุข ของโรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต ท่ีพบว่า ผลการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานความต้องการ พบว่า ทุกคนเห็นว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการ
จัดประสบการณ์ ท่ีเน้นคุณลักษณะดี เก่งและมีความสุข มีความสำคัญ เป็นการวางรากฐาน
คุณลักษณะนิสัยติดตัวคงทนถาวรของนักเรียน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการดำเนินวิถีชีวิต จำเป็นต่อ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรภัทร ธนะวัง (2562 : 98-100) ได้วิจัย 
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้  ในศตวรรษท่ี 21 
ผลการวิจัย พบว่า ความต้องการ การบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีต้องการพัฒนามากท่ีสุดคือ ปัญหาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การมีส่วนร่วม 
ควรนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเป็นการปฏิบัติท่ี
เป็นเลิศ (Best Practices) การสร้างชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : CoP) เป็นการให้
คนในชุมชนท่ีมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นวิทยากร การสอน
นักเรียนและชุมชน ให้เกิดอาชีพใหม่สามารถเล้ียงตัวเองและครอบครัวได้ 

การวิจัยท่ีมีผลเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า การศึกษาสภาพปัญหาความต้องการจำเป็น โดย
ผู้วิจัย ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาจากบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องและจากสภาพจริง มีผลให้การสำรวจ
ความต้องการจำเป็นสอดคล้องและเหมาะสม ตามความต้องการ ของครู และผู้ปกครอง สอดคล้องกับ
ข้อสรุปของผู้วิจัย (บทท่ี 1 หน้า 5) สรุปว่า ได้ประชุมครู นักเรียนและผู้ปกครอง ช้ีแจงเกี่ยวกับปัญหา 
ท่ีเกิดขึ้นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิชิตสงคราม โดยผู้ท่ีเข้าประชุมได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและ
กำหนดแนวทางแก้ไข ซึ่งท่ีประชุมมีความเห็นว่า ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนวิชิตสงคราม ควรจะได้รับ
การแก้ไขอย่างเร่งด่วน ตามศักยภาพและทรัพยากรท่ีมีอยู่ ควรนำกระบวนการบริหารแบบมีสวนร่วม 
ใช้แก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้มีส่วนร่วมทำงาน
เป็นทีม มีกฎระเบียบ มีแรงจูงใจ ต้ังใจทำงาน ด้านการจัดการเรียนการสอน ควรนำหลักการคุณธรรม 
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และความมีวินัย มาใช้แก้ปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู ท่ีจะ
จัดให้สนองความต้องการของผู้เรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
 

2.  ผลการพัฒนาโครงสร้างของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม อภิปรายผลได้ดังนี้ 
2.1 จากผลการวิจัย  การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน พบว่า รูปแบบการบริหาร
แบบมี ส่วนร่วม ท่ี ผู้วิ จัยสร้างขึ้น  มี โครงสร้างรูปแบบ แบ่งเป็น  3 องค์ประกอบคือ ตัวป้อน   
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กระบวนการ และผลผลิต มีความเช่ือมโยงและสัมพันธ์กัน เริ่มต้นจาก องค์ประกอบท่ี 1 ตัวป้อน       
สู่องค์ประกอบท่ี 2 กระบวนการ และไปสู่องค์ประกอบท่ี 3 ผลผลิต วนกลับไปสู่องค์ประกอบท่ี 1 
ต่อเนื่องกันเป็นวัฎจักร  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมอยู่ทุกขั้นตอน เป็นรูปแบบการบริหารงานท่ี
เหมาะสมสอดคล้องกัน เป็นกระบวนการท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ของโรงเรียนวิชิต
สงคราม ให้เกิดผลตามท่ีมุ่งหวังคือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัยของ
นักเรียน จากการศึกษางานวิจัยต่าง ๆ ท่ีมีนักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาวิจัยแ ล้ว ไม่ปรากฏว่ามี
ผลงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับช่ือเรื่องและโครงสร้างของรูปแบบท่ีผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนาขึ้นในครั้งนี้  

ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก ความต้องการจำเป็นในการแก้ปัญหาตามสภาพท่ีมี
บริบทท่ีแตกต่างกัน ความรู้ความสามารถของผู้บริหาร ครูบุคลากร ท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นในการกำหนด
แนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนาจึงแตกต่างกัน สร้างความหลากหลายในการแก้ปัญหาการศึกษา 
โดยเฉพาะปัญหาด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิชิตสงคราม ท่ีกำหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบ 
ดังนี้ (บทท่ี 1 หน้า 5) ผู้วิจัยได้ดำเนินการสำรวจความต้องการจำเป็นในการพัฒนารูปแบบท่ีเหมาะสม 
เพื่อใช้สำหรับการบริหารจัดการและแก้ปัญหาของโรงเรียนวิชิตสงคราม และได้สรุปรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสำรวจความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง พบว่า ความเห็นส่วนใหญ่ มีความต้องการให้ 
พัฒนารูปแบบการบริหารแบบโดยกระบวนการมีส่วนร่วม มาใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และใช้คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัยของนักเรียน มาเป็นแนวคิดใน
การพัฒนารูปแบบของโรงเรียน ตลอดถึงการศึกษาปัญหา สภาพแวดล้อมจริงในโรงเรียน และแนวคิด
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ในการพัฒนารูปแบบ พบว่า การใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
มีความสำคัญอย่างยิ่ง ท่ีผู้บริหาร ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคน จะต้องให้ความสำคัญและกำหนด
แนวความคิดร่วมกัน สำหรับการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัย เพื่อใช้บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน ครู และผู้ปกครองต่อไป 

2.2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของโครงสร้างของรูปแบบ 
จากผลการวิจัย ท่ีพบว่า การตรวจสอบด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้ง 3 องค์ประกอบ ตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
พบว่า โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยูใ่นระดับมาก ท้ังในด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ข้อ
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดคือ รูปแบบสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ท้ังในด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
รองลงมาคือรูปแบบมีโครงสร้างท่ีเหมาะสม ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ รูปแบบมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
สอดคล้องกับวิจัยของ เกียรติศักดิ์ สุทธหลวง (2560 : 14-15) วิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาความมีวินัย
ในตนเองด้านความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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มัธยมศึกษาเขต 37 อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ท่ีพบว่า การประเมินความเหมาะสมและความสอดคล้อง
ของรูปแบบการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
มีความเหมาะสมและสอดคล้องอยู่ในระดับมากท่ีสุด สรุปได้ว่า ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์
ของรูปแบบการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ด้านความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม 
มีความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จีระพงษ์ หอมสุวรรณ และคณะ (2556 : 128-131) วิจัยเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พบว่า 
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความ
เหมาะสม และคณะกรรมการสถานศึกษา มีความคิดเห็นว่า การนำรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไปใช้ มีความเป็นไปได้ในระดับมากท่ีสุด
และยังสอดคล้องกับ ราตรี ฉวีวงค์ (2560 : 182-183) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารงาน
วิชาการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคมจังหวัดมหาสารคาม พบว่า 
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ โดยใช้แบบสอบถาม 
ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารงานวิชาการ จากผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูวิชาการโรงเรียน พบว่า โดยรวม มคีวามเหมาะสมและความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมาก 
 ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจาก รูปแบบท่ีผู้วิจัยได้ดำเนินการพัฒนา เกิดขึ้นมาจาก
การศึกษาแนวคิด หลักการบริหารท่ีสอดคล้องกับ การบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ เหมาะสม
สำหรับการนำมาใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เกิดประสิทธิผลตามท่ีคาดหวัง สอดคล้องกับกรอบแนวคิด
ของผู้วิจัย ท่ีได้วิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อการพัฒนารูปแบบครั้งนี้ สรุปไว้ดังนี้ (บทท่ี 3 หน้า 105-107)  

     1. แนวคิดการบริหารองค์กรเชิงระบบ ของไวเนอร์ (Wiener) (ทิศนา แขมมณี, 2555: 
199) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีระบบ คือการนำเอาแนวคิดในเชิงระบบมาใช้ในการบริหาร ด้วยเหตุผลว่าคน
เป็นส่วนหนึ่งของระบบองค์กร องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม วิธีการของระบบ จึงเป็นวิธีการท่ี
ใช้หลักการอย่างมีเหตุผลและสัมพันธ์กันไปตามขั้นตอน ทำให้การบริหารโรงเรียน บรรลุวัตถุประสงค์ 
อย่างมีคุณภาพ มีองค์ประกอบ 5 ส่วน ดังนี้ 1) ตัวป้อน (Input) คือองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบนั้น
หรือนัยหนึ่งก็คือส่ิงต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบนั้น 2) กระบวนการ (Process) คือการจัดความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบให้มีลักษณะเอื้ออำนวยต่อการบรรลุเป้าหมาย 3) ผลผลิต (Product) 
คือผลผลิต ท่ีเกิดขึ้นจากกระบวนการดำเนินงาน 4) กลไกควบคุม Control) คือ กลไกหรือวิธีการท่ีใช้
ในการควบคุม หรือใช้ตรวจสอบกระบวนการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ 5) ข้อมูลป้อนกลับ 
(Feedback) คือ ข้อมูลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับตัวป้อน หรือจุดมุ่งหมาย 
ป้อนกลับไปปรับปรุงกระบวนการ และตัวป้อนท่ีสัมพันธ์กับผลผลิตนั้น 
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2. แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามแนวคิดของ โคเฮ็นและอัฟฮอฟ (Cohen and 
Uphoff) หมายถึง การจูงใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานในองค์การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ 
และร่วมมือพัฒนาองค์กร การปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ มีองค์ประกอบ 4 ขั้น คือ 1) การมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ (Decision making) 2) การมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (Implementation) 3) การมี
ส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)    
(Cohen. J. M. & Uphoff. N. T. 1980 : 223) 

3. การบริหาร ตามวงจรคุณภาพการบริหารเชิงระบบ (PDCA) การพัฒนาระบบการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ท่ีเน้นสร้างความเข้าใจสำหรับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้ตรงกันในทุกขั้นตอน
การดำเนินการ ต้องเข้าใจความสัมพันธ์เช่ือมโยงระหว่างขั้นตอนของการดำเนินการ และสถานศึกษา
ส่วนใหญ่จะยึดขั้นตอนของวงจรคุณภาพการบริหารงานเชิงระบบ (PDCA) เพื่อขับเคล่ือนคุณภาพ ท้ัง
ของสถานศึกษา ท้ังคุณภาพงานของกลุ่มงาน และขับเคล่ือนคุณภาพของบุคคลท่ีมีบทบาทหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบเฉพาะตน ภายใต้ 4 ขั้นตอนท่ีสำคัญ (สำนักทดสอบทางการศึกษา, 2563 : 13) 
ได้แก่P : Planning การวางแผนพัฒนาคุณภาพ  D : Doing การปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ C 
: Checking การตรวจสอบ ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพ A : Action การปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพ 

4. หลักธรรมความซื่อสัตย์สุจริต คือ ความประพฤติดี  ความประพฤติชอบ ประพฤติตรง
และการแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นจริงท้ังกาย วาจาและใจ ท้ังต่อตนเองและต่อผู้อื่นอย่างถูกต้องและดีงาม 
แบ่งได้เป็น 5 ประการ ดังนี้ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2562 : 7)  1) การไม่บิดเบือนข้อมูล
จากความเป็นจริง 2) การละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด 3) การปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในทาง
ท่ีถูกต้อง 4) การไม่เบียดเบียนให้เกิดความเดือดร้อน 5) การไม่ประพฤติหาประโยชน์ในทางท่ีเส่ือมเสีย   
 5. หลักธรรมความมีวินัย (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561 : 13-14) สรุปดังนี้           
1) วินัยด้านความรับผิดชอบ แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความรับผิดชอบ
ต่อครอบครัว และความรับผิดชอบต่อสังคม 2) วินัยด้านการตรงต่อเวลา แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 
การตรงต่อเวลาต่อตนเอง และการตรงต่อเวลาท่ีเกี่ยวกับผู้อื่น 
 

3.  การเปรียบเทียบผลการประเมิน การบริหารแบบมีส่วนร่วม อภิปรายผลได้ดังนี้ 

3.1 ผลการเปรียบเทียบผลการประเมินการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
 1) จากผลการเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ท่ีพบว่า การประเมินตามความคิดเห็น
ของครู โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมทุกองค์ประกอบ ได้แก่ ด้านตัวป้อน ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต ตาม
ความคิดเห็นของครู ในปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 พบว่า ค่าเฉล่ียของปีการศึกษา 2563 
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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2) จากผลการเปรียบเทียบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง พบว่า 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมภาคภูมิใจกับรางวัลท่ีได้และ
ความสำเร็จของโรงเรียน รองลงมา ได้แก่การเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้นและข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุด
ได้แก่ มีส่วนร่วมให้ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียน การเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกองค์ประกอบคือ ด้านตัวป้อน กระบวนการ และผลผลิต 
ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 พบว่า ค่าเฉล่ียของ
ปีการศึกษา 2563 เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย
ข้อท่ี 1 การบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาติ ธมฺมกาโม (ปิติ) (2561 : 134-138) ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค 13 ซึ่ง พบว่า 1. การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
มีการพัฒนา การบริหารงานประกอบด้วย 4 ด้าน คือ วิชาการ บุคคล งบประมาณ และบริหารงานท่ัวไป 
โดยการมีส่วนร่วม 4 ประเด็นคือ 1) ร่วมตัดสินใจ 2) ร่วมปฏิบัติ 3) ร่วมรับประโยชน์ 4) ร่วมประเมินผล 
โดยใช้หลัก อปริหานิยธรรม สังคหวัตถุ สาราณียธรรม เป็นส่วนช่วยส่งเสริมสนับสนุน การบริหารงาน
แต่ละด้านดังนี้ การบริหารวิชาการ ใช้หลักอปริหานิยธรรม ควรมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมทุกฝ่าย 
กำหนดหลักสูตร  ด้านงบประมาณ ควรขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน วางแผนจัดกิจกรรมในการหา
รายได้ ด้วยการให้ การเสียสละ การเอื้อเฟื้อแบ่งปัน เพื่อประโยชน์แก่คนในชุมชนตามหลักสังคหวัตถุ 
ด้านการบริหารงานบุคคล ควรมีการจัดอบรม ให้ความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดการเรียน
การสอนของพระสงฆ์ พระวิทยากร และครู ด้วยความสามัคคี ใช้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างความสามัคคี 
ให้มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยสาราณียธรรม ในการบริหารงานท่ัวไป ปรับปรุงศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีสมบูรณ์ ให้เยาวชนและประชาชนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ หรือมาร่วม
ทำกิจกรรมต่างๆ ตามความเหมาะสม ในกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 2. รูปแบบการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมของศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 13 ดำเนินการบริหารงาน 
4 ด้าน โดยความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการคิด การปฏิบัติ การตัดสินใจ การรับประโยชน์และ
ประเมินผล ได้บูรณาการด้วยหลักพุทธธรรม คือด้านวิชาการ จัดการเรียนการสอนด้วยหลัก ไตรสิกขา 
ให้เด็กเกิดพัฒนา 4 ด้าน บริหารงบประมาณ ด้วยความเสียสละซื่อสัตย์และโปร่งใส บริหารงานบุคคล
ด้วยความเมตตา คิดดี มองกันในแง่ดี การพูดแต่ส่ิงดี การทำความดีต่อกัน และบริหารงานท่ัวไปด้วย
กิจกรรมเชิงพุทธ และยังสอดคล้องกับ เสกศักดิ์ การวินพฤติ  (2562 : 192-196) วิจัยเรื่อง การพัฒนา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐาน ของ
โรงเรียนเทศบาลตะโหมด จังหวัดพัทลุง พบว่า มาตรฐานคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผู้เรียนสามารถอ่านออกอ่านคล่อง ตามมาตรฐานการอ่านแต่ละระดับช้ัน และเขียนส่ือสารได้ นักเรียน 
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มีนิสัยรักการอ่าน และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และส่ือต่างๆ ท่ีมีรอบตัว 
มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียนและการต้ังคำถามเพื่อค้นหาความรู้เพิ่มเติม เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม 
มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพสุจริต ตลอดถึงการมีความเข้าใจ เรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล และระหว่าง
วัย แลกเปล่ียนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน มีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ สามารถสร้าง
นวัตกรรม และนำเสนอผลงานได้ อีกท้ังยังมีกิจกรรมอื่นๆ ท่ีช่วยให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์
ตามหลักสูตรได้ เป็นผู้มีน้ำใจ เอื้ออาทรต่อผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ยอมรับความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกต่าง ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมได้ แสดงออกในทางถูกต้อง
เหมาะสม เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจกล้าแสดงออก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รู้จักการให้เกียรติผู้อื่น 
และการสร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ท้ังด้านศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการ 
นักเรียนรู้จักการวางแผนการทำงานและดำเนินการจนสำเร็จ ทำงานได้อย่างมีความสุข พัฒนางานและ
ภูมิใจในผลงานของตนเอง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรู้สึกท่ีดีต่ออาชีพสุจริต และแสวงหา
ความรู้เกี่ยวกับอาชีพท่ีตนเองสนใจได้ 

ผลการวิจัยท่ีเป็นเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากรูปแบบท่ีผู้วิจัยดำเนินการพัฒนาขึ้นมีองค์ประกอบ
และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบสำคัญต่างๆ ในเรื่องท่ีศึกษาอย่างเป็นระบบ มีลักษณะเป็นตัวแทน
ของความเป็นจริงเปล่ียนความสลับซับซ้อนให้มีความเข้าใจง่ายข้ึน และสามารถสะท้อนออกมาให้เป็น
ความสัมพันธ์ต่อเนื่องเช่ือมโยงและเป็นเหตุเป็นผลกัน โดยใช้เหตุผลและสมมติฐานเป็นส่วนประกอบ
สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม (บทท่ี 1 หน้า 11-12) ได้นิยามไว้ว่า
การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีบุคคลร่วมมือกันเพื่อจัดการงานให้บรรลุจุดหมายท่ีต้องการ 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และปรับเปล่ียนการมีส่วนร่วมนั้นๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
โดยใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของบุคคลท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆ ในโรงเรียน 
ให้สำเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ ประกอบด้วยขั้นตอนการปฏิบัติคือ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 3) การมีส่วนร่วมในการรับประโยชน์ 4) การมีส่วนร่วมประเมินผล  

3.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 1) จากผลการวิจัย ท่ีพบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน

ระดับประถมศึกษา พบว่า ค่าเฉล่ียร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ในปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปีการศึกษา 2562 อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  

2) จากผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา พบว่า 
ค่าเฉล่ียร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปลายภาคเรียนท่ี 2 ของปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉล่ีย
เพิ่มขึ้นจากปลายภาคเรียนท่ี 2 ของปีการศึกษา 2562 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อ 2 กล่าวว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2563 
มีค่าเฉล่ียสูงกว่าในปีการศึกษา 2562 เฉล่ียสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับ 
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วรภัทร ธนะวัง (2562 : 98-100) วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม เพื่อ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ของโรงเรียนไตรประชาวิทยา อำเภอปัว จังหวัดน่าน พบว่า 
ในระดับบุคคล ได้แก่นักเรียนมีทักษะชีวิต มีการทำงานเป็นทีม มีความใฝ่รู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียน
คิดเป็น ทำเป็น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

ผลการวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียน ท่ีมีผลเป็นเช่นนี้น่าจะเป็นเพราะว่า โรงเรียนได้ดำเนินการพัฒนาผู้เรียนตรงตามจุดเน้นสำคัญ
ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในโรงเรียนวิชิตสงคราม สอดคล้องกับข้อสรุปของผู้วิจัย (บทท่ี 2 หน้า 41) สรุปว่า 
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุขและมีศักยภาพในทุกๆ ด้าน โรงเรียนจะต้อง
อาศัยกระบวนการต่างๆ ท้ังด้านหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล เพื่อใช้พัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ท้ังในด้านความรู้ความสามารถ ทักษะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยให้ ผู้บริหาร 
ครู ผู้ปกครอง และประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนร่วมกัน ให้ครอบคลุมต้ังแต่ระดับปฐมวัย
ถึงระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อขับเคล่ือนสร้างความเป็นพลเมือง ท่ีเท่าทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก
โรงเรียนต้องมีการจัดโครงสร้างเวลาเรียนท่ีชัดเจน กิจกรรมนอกห้องเรียนท่ีเน้นการปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 ของเวลาเรียน และใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย การแสวงหาความร่วมมือกับชุมชนและ
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น มาร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

3.3 ผลการเปรียบเทียบด้านความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน 
ผลการเปรียบเทียบ ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ตามความเห็นของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ การไม่พูดใส่ร้ายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย รองลงมาคือ มี
ความละอายและเกรงกลัวความผิดทางกฏหมายของบ้านเมือง ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต่ำสุดคือ การปฏิบัติตาม
คำสัญญาท่ีให้ไว้กับตนเอง ผลการเปรียบเทียบด้านความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
กับปีการศึกษา 2563 พบว่าค่าเฉล่ียของปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อ 3 ท่ีต้ังว่า ความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล้องกับวิจัยของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2562 : 137-143) 
ได้วิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนารูปแบบกลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด้านความซื่อสัตย์สุจริต พบว่า การประเมินและสังเคราะห์รูปแบบกลไกการเสริมสร้างวินัย
นักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความซื่อสัตย์สุจริต พบว่า นักเรียนในระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการทดลองใช้รูปแบบ กลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียน
ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านความซื่อสัตย์สุจริต มีคะแนนเฉล่ีย ความซื่อสัตย์สุจริต
โดยรวม อยู่ในเกณฑ์ระดับมาก ท้ังก่อนดำเนินโครงการและหลังดำเนินโครงการ โดยค่าเฉล่ียคะแนน
ความซื่อสัตย์สุจริตหลังเข้าร่วมโครงการ สูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ แต่ยังไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ  โดยปัจจัยท่ีเป็นเงื่อนไขของความสำเร็จในการเสริมสร้างวินัยด้านความซื่อสัตย์
สุจริตให้กับนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แก่ วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำของ
ผู้บริหารสถานศึกษา พื้นฐานด้านความใฝ่เรียนรู้และการมีเป้าหมายชีวิตของนักเรียน ความมั่นคงของ
ครอบครัวและฐานะทางเศรษฐกิจของชุมชนรอบสถานศึกษา ขนาดและตำแหน่งท่ีต้ังของสถานศึกษา 
ความต่อเนื่องในการดำเนินงานและความพร้อมด้านทรัพยากรของสถานศึกษา และจากการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันของแบบวัดความมีวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
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ตอนต้น โมเดลท่ีใช้ในการวัด ความซื่อสัตย์สุจริตในงานวิจัยนี้ วัดได้จากตัวแปร สังเกตได้ 5 ตัวแปรคือ 
ไม่บิดเบือนข้อมูลจากความเป็นจริง ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด ปฏิบัติตามคำมั่น สัญญา
ในทางท่ีถูกต้อง การไม่เบียดเบียนให้เกิดความเดือดร้อน การไม่แสวงหาประโยชน์ในทางท่ีเส่ือมเสีย 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบกลไกการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษาในหลายด้านท้ังด้านบุคลากรท่ีมี  
บทบาทในการเสริมสร้างวินัยให้กับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนท่ีสอดแทรก 
กิจกรรมการเรียนรู้และฝึกฝนวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีมีกิจกรรมและ 
โครงการเสริมสร้างวินัยท่ีชัดเจนและต่อเนื่อง ในด้านการบริหารจัดการท่ีมีการพัฒนาความเป็นชุมชน 
การเรียนรู้ในสถานศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยนักเรียนด้านความซื่อสัตย์สุจริต อย่างไรก็ตามผล
การดำเนินงาน ยังไม่ส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจน ในตัวแปรวินัยด้านความซื่อสัตย์สุจริต 
ในตัวนักเรียน อาจเนื่องจากการดำเนินงานมีระยะเวลาน้อยเกินไป ยังไม่เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีเด่นชัด
ได้ แต่กลไกการดำเนินงานท่ีพัฒนาขึ้น ยังมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงควรมีการศึกษาติดตามผล
ท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียนในระยะยาวต่อไป 

การประเมินความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียนท่ีมีผลเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่าการกำหนด
บทบาทหน้าท่ีในการเสริมสร้างวินัยของโรงเรียนวิชิตสงคราม ท่ีได้มีการดำเนินการกำหนดบทบาทใน
การปฏิบัติหน้าท่ีไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ บทบาทของผู้บริหาร ของครู ของนักเรียน และผู้ปกครอง ดังมี
รายละเอียดท่ีสอดคล้องกับข้อสรุปของผู้วิจัย (บทท่ี 2 หน้า 51-52) 1. บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน มี
ความสำคัญมากในการเสริมสร้างวินัยและความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน ผู้บริหารจึงควรมีบทบาท
เป็นผู้นำการเสริมสร้างวินัยนักเรียนโดยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการพัฒนาวินัยนักเรียน 
ประกอบด้วยงานต่างๆ ได้แก่ การวางแผน นโยบาย การอำนวยความสะดวก การส่งเสริมความมีวินัย
ของนักเรียน การสนับสนุนงบประมาณ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ เพื่อใช้
สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาวินัย การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน การให้การนิเทศ และ
การประเมินผล 2. บทบาทของครูสำคัญท่ีสุดในการเสริมสร้างวินัยนักเรียนเพราะเป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียน 
และมีโอกาสเสริมสร้างวินัย ในระหว่างการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ครูจึง
ควรมีบทบาท ดังนี้ 1) ความแน่นอนสม่ำเสมอ มีตารางสอนและตารางกิจกรรมเสริมหลักสูตรในแต่ละ
ภาคเรียนท่ีชัดเจนแน่นอน 2) ชมเชยให้กำลังใจ ให้นักเรียนรู้ถึงความต้องการอย่างชัดเจน และชมเชย
เมื่อนักเรียนแสดงพฤติกรรมท่ีดี 3) ทำเป็นตัวอย่างท่ีดีให้นักเรียนเห็น เพื่อให้มีพฤติกรรมท่ีครูคาดหวัง 
4) ใช้เหตุผลท่ีถูกต้องตามสถานการณ์ นักเรียนแต่ละคนแตกต่างกัน มีพัฒนาการทางกายและอารมณ์
ท่ีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานการณ์ ก่อนใช้วินัยกับนักเรียน ครูจะต้องพิจารณาว่า นักเรียน
กำลังเหนื่อย ป่วย หิวหรือไม่สบายใจ ครูต้องเข้าใจ และให้โอกาสนักเรียนปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ 5) การลงโทษ หากครูใช้วิธีต่างๆ แล้ว แต่ยังไม่สามารถเปล่ียนแปลงแก้ไข
พฤติกรรมท่ีไม่พึงปรารถนาของนักเรียนได้ อาจจำเป็นต้องมีการลงโทษ แต่ไม่ควรรุนแรงเกินเหตุ เช่น 
แสดงการไม่ยอมรับในส่ิงท่ีนักเรียนกระทำหรือแสดงพฤติกรรมท่ีไม่ถูกต้อง งดปฏิบัติบางอย่างหรือบาง
ประการ การจำกัดบริเวณ หรือการไม่ปฏิสัมพันธ์ด้วยในบางช่วงเวลา 3. บทบาทของนักเรียนมีหน้าท่ี
ดูแลและให้การช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนในห้องของตนเอง ช่วยครูท่ีปรึกษาติดตามรายงานพฤติกรรม
ของเพื่อนภายในห้อง ประสานงานกับนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษาแกนกลาง ส่วนนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา
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แกนกลางหรือแกนนำ จะทำหน้าท่ีให้คำปรึกษากับนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษาประจำห้องเรียนท่ีมาขอรับ
แนวทางการให้การปรึกษา สรุปปัญหานักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษาเพื่อรายงานให้กับครูท่ีปรึกษากิจกรรม
นักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา ส่งต่อไปยังผู้อำนวยการและรายงานไปยังหัวหน้าระดับ และใหม้ีการจัดอบรม
นักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษาให้กับนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษาประจำห้องเรียน นิเทศติดตาม การผลดำเนินงาน
กิจกรรมนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษาประจำห้องเรียน เพื่อตรวจสอบการดำเนินงาน  4. บทบาทของ พ่อแม่
และผู้ปกครองในการสร้างเด็กดีท่ีมีวินัย สามารถทำได้โดยคำนึงถึงจิตใจของเด็กเป็นสำคัญ พ่อแม่ควร
ให้ความสำคัญกับเด็กให้เห็นคุณค่าในตนเอง การพัฒนาความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของลูก ให้ความมั่นคง
ปลอดภัยแก่เด็ก พ่อแม่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับลูกได้ว่าจะคอยปกป้องดูแลเขาอยู่เสมอด้วยความรัก 
การใหค้ำชมเชยเป็นส่ิงจำเป็นต่อการหล่อหลอมให้เด็กมีชีวิตท่ีมีความสุข คำชมเชยจึงมีความสำคัญต่อ
ชีวิตของเด็ก ในการสร้างระเบียบวินัยแก่เด็ก ส่ิงนี้มีความสำคัญมาก ในขณะท่ีเด็กยังเล็กอยู่ เด็กๆ จะ
เลียนแบบคนท่ีอยู่ใกล้ตัว ในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็ก นับเป็นเคล็ดลับท่ีสำคัญของการฝึกวินัย 
และพ่อแม่จะต้องรับฟังความเห็นของลูก ให้ความรักและความปรารถนาท่ีดีต่อลูก และสอดคล้องกับ
ข้อสรุปของผู้วิจัย (บทท่ี 2 หน้า 58) สรุปว่า การเสริมสร้างวินัยและความซื่อสัตย์สุจริตในสถานศึกษา 
ต้องมีบุคลากรขับเคล่ือนให้เกิดแผนการดำเนินงานและกิจกรรมเสริมสร้างวินัยและความซื่อสัตย์สุจริต 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งจะต้องประสานงาน 
ร่วมมือกันตามบทบาทหน้าท่ี เพื่อให้การเสริมสร้างวินัยนักเรียนบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไว้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3.4 ผลการเปรียบเทียบด้านความมีวินัย   
  จากผลการวิจัยท่ี พบว่า การเปรียบเทียบความมีวินัย ตามความเห็นของนักเรียน โรงเรียน

วิชิตสงคราม ในปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และผล
การเปรียบเทียบความมีวินัยของนักเรียน พบว่า ค่าเฉล่ียในปีการศึกษา 2563 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 
2562 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 4 ท่ีต้ังสมมติฐานว่า 
ความมีวินัยของนักเรียน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เกียรติศักด์ิ สุทธหลวง (2560 : 14-15) ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาความมีวินัยในตนเอง ด้าน
ความรับผิดชอบของนักเรียน โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 37 อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นำรูปแบบการพัฒนาความมีวินัย  ด้านความรับผิดชอบของนักเรียน
โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม นำไปปฏิบัติ และได้ทำการประเมินผล ตามความคิดเห็นของ ครู ผู้ปกครอง 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม การวิจัย พบว่า ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เช่นเดียวกัน 

การประเมินความมีวินัยของนักเรียนท่ีมีผลเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ท่ีมีความรู้ความเข้าใจ เห็นความสำคัญของการเสริมสร้าง
วินัยนักเรียน และร่วมกันดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างวินัยนักเรียน สอดคล้องกับข้อสรุปของผู้วิจัย ซึ่งได้
สรุปไว้ว่า (บทท่ี 2 หน้า 74-75) การเสริมสร้างวินัยของผู้บริหาร ต้องมีความรู้สึกท่ีดีต่อการเสริมสร้าง
วินัยนักเรียน เป็นกัลยาณมิตรต่อผู้อื่น ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างท่ีดี ด้านวินัย ผู้บริหารต้องมีความรู้
เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยนักเรียน มีแนวทางส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 
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และบริบทของโรงเรียนและชุมชน รู้เกี่ยวกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการการเสริมสร้าง
การมีวินัยในการเรียนการสอนได้ สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ /ปรัชญาท่ีเกี่ยวกับวินัย สามารถกระตุ้น
บุคลากรให้เห็นความสำคัญการพัฒนาวินัย ให้ครูจัดการเรียนรู้ ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย ประสาน
ความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรต่างๆ ในการเสริมสร้างวินัย จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
แก่กิจกรรมท่ีเสริมสร้างวินัยนักเรียน มีนิเทศ กำกับ ติดตาม กิจกรรมการเสริมสร้างวินัย 

การเสริมสร้างวินัยของครู ต้องมีความรู้สึกท่ีดีต่อการเสริมสร้างวินัยนักเรียน มีความเข้าใจ 
เป้าหมายด้านการเสริมสร้างวินัย ตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีวินัยของนักเรียน ปฏิบัติตัว
เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านการมีวินัย มีความรู้ เกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยของนักเรียน รู้การจัดการเรียนรู้
ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย รู้จักการวิเคราะห์หลักสูตรและบริบทของโรงเรียนและชุมชน การออกแบบ
การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียน จัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการการเสริมสร้างวินัยใน
การเรียนการสอนได้  สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้นักเรียนมีวินัย วิเคราะห์หลักสูตรและบริบท
ของโรงเรียนและชุมชน ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างวินัยนักเรียน จัดการเรียนการสอน
บูรณาการ การเสริมสร้างวินัยในการเรียนการสอนได้ มีความสามารถในการเสริมแรงนักเรียนให้มีวินัย  

การเสริมสร้างวินัยของตัวนักเรียนเอง มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีวินัย 
คิดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยด้วยตนเอง ลงมือทำกิจกรรมท่ีเสริมสร้างวินัยด้วยตนเอง นำเสนอกิจกรรม
เสริมสร้างวินัยด้วยตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างวินัย 
 การเสริมสร้างวินัยของสถาบันต่างๆ นอกโรงเรียน ต้องมีความรู้ เข้าใจวิสัยทัศน์ จุดหมาย 
เป้าหมายการเสริมสร้างวินัยนักเรียน มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาวินัยนักเรียน สนับสนุนการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาวินัยนักเรียน สร้างความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน บ้าน ชุมชน และองค์กรต่างๆ 
ในการเสริมสร้างวินัยนักเรียน  

นอกจากนี้ การเสริมสร้างวินัยนักเรียนของโรงเรียนนั้น ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมาเป็นเวลา 
2 ปีการศึกษาติดต่อกัน ส่งผลให้เห็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมด้านวินัยของนักเรียนเห็นได้ชัดเจน ใน
หลายประเด็น สอดคล้องกับข้อสรุปของผู้วิจัยท่ีได้สรุปการมีวินัยของนักเรียนว่า (บทท่ี 2 หน้า 46-47) 
การมีวินัย ประกอบด้วยความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลา ซึ่งเป็นลักษณะของนักเรียนท่ีแสดงออก
ถึงความเอาใจใส่ มีใจจดจ่อ ต้ังใจ มุ่งมั่นต่อการเรียน ต่อการเป็นอยู่ของตนเอง และต่อสังคม อย่างเต็ม
ความสามารถ ยอมรับผลการกระทำของตนและปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น ได้แก่ มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ต่อครอบครัวและต่อสังคม เป็นผู้ตรงต่อเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ ท้ังกิจวัตรประจำวัน
ของตนเอง และการตรงต่อเวลาในการทำภารกิจท่ีเกี่ยวกับผู้อื่น 
 

4.  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจ อภิปรายผลได้ดังนี้ 
 จากผลการวิจัย ท่ีค้นพบว่า การเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปรียบเทียบกันในปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 โดย
ภาพรวม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และพบว่า ค่าเฉล่ียในปีการศึกษา 2563 ได้เพิ่มขึ้นจากปี
การศึกษา 2562 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีความสอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยข้อท่ี 5 
ท่ีระบุไว้ว่า ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี
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การศึกษา 2563 เพิ่มข้ึนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ อัจฉรา แก้วมุณีรัตน์ 
(2560 : 115) วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์ 
ท่ีเน้นคุณลักษณะดี เก่ง และมีความสุข โรงเรียนอนุบาลศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต พบว่า ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ครูมีความรู้
ความเข้าใจการจัดประสบการณ์เน้นคุณลักษณะดี เก่งและมีความสุข มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ครู
จัดกิจกรรมประสบการณ์โดยใช้เทคนิควิธีการหลากหลาย กระตุ้นให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะท่ีต้องการ 
และครูจัดฐานกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะอย่างหลากหลาย มีค่าเฉล่ียต่ำสุด และสอดคล้องกับวิจัย
ของ สุมาลี คุณสารวนิช (2559 : 104) วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม 
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
พบว่า ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนแบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) สังกัด
เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด นอกจากนี้สอดคล้องกับวิจัยของ
ราตรี ฉวีวงค์ (2560 : 182-183) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนหัวเรือพิทยาคมจังหวัดมหาสารคาม และได้ประเมินความพึงพอใจ
ท่ีมีต่อการใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนหัวเรือ
พิทยาคม พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
 การประเมินความพึงพอใจท่ีมีผลเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่า การบริหารสถานศึกษาท่ีเน้น
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ท่ีเปิดโอกาสให้ผู้รับประโยชน์ได้มีส่วนร่วมการบริหารจัดการในสถานศึกษา
เป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มีส่วนร่วม สอดคล้องกับข้อสรุปของผู้วิจัย (บทท่ี 2 หน้า 34) ได้สรุปว่า 
การบริหารสถานศึกษาหมายถึง กระบวนการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาหรือโรงเรียนท่ีผู้บริหาร
ดำเนินกิจกรรมหรือใช้กระบวนการต่างๆ โดยอาศัยความร่วมมือของครู บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การศึกษา ต้ังแต่จากการวางแผน การวินิจฉัยส่ังการ การอำนวยการ การควบคุมและการจัดการต่างๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีคุณภาพและมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์ของ
การศึกษา มีชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับข้อสรุปของผู้วิจัย (บทท่ี 2 หน้า 78) 
สรุปว่า ความพึงพอใจ คือผลตอบแทนท่ีจะได้รับตามความต้องการท่ีคาดหวังไว้ ผู้บริหารขององค์กร 
จำเป็นต้องบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้เกิดผลตอบสนอง ตามความต้องการท้ังความพึงพอใจของของ
ผู้รับบริการ และความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีให้บริการ สถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีให้บริการ
ทางการศึกษาของรัฐ ก็ต้องบริหารองค์กร คือสถานศึกษาให้ตอบสนองตามความต้องการของนักเรียน 
บุคลากร ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษา โดยคำนึงถึงความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเป็นหลัก ให้ภารกิจของหน่วยงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ ต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช ้
รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ท่ีผู้วิจัยพัฒนาขึ้นครั้งนี้ ได้จาก

การศึกษาความต้องการจำเป็น ศึกษาแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยการสังเคราะห์หลักการทฤษฎี  
วิธีการและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง ได้องค์ประกอบท่ีเป็นแนวทางใช้แก้ปัญหา ผู้วิจัยรวบรวมองค์ประกอบ
ต่างๆ มาเรียบเรียงเป็นโครงสร้างของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีส่วนท่ีสำคัญ 3 องค์ประกอบ 
คือ ตัวป้อน กระบวนการ และผลผลิต โดยกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
วิชิตสงคราม ดังนั้น ผู้ต้องการนำรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม จากผลการวิจัยครั้งนี้ไปใช้ จึงควร
พิจารณาปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 

1. การพัฒนารูปแบบ ท่ีพบว่า มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก จึงควร 
ให้ผู้บริหาร ครู และผู้เกี่ยวข้องโรงเรียนวิชิตสงคราม นำข้อค้นพบจากการใช้รูปแบบไปดำเนินการปรับ
ใช้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

2. ความเหมาะสมของรูปแบบในด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีค่าเฉล่ียต่ำสุด ผู้นำรูปแบบ
ไปใช้ควรศึกษาแนวคิดท่ีหลากหลายเหมาะสมสำหรับการปรับปรุงรูปแบบให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
เพิ่มขึ้น เพื่อให้ได้รูปแบบท่ีมีแนวความคิดใหม่ๆ และควรพัฒนาในด้านองค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบ 
ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทและปัจจัยการดำเนินงานของโรงเรียน 

3. การมีส่วนร่วมนำข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงการดำเนินงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น มีค่าเฉล่ีย
ต่ำสุด ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้แก่ผู้ปฏิบัติทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ได้มีอิสะในการปรับปรุงการใช้รูปแบบ
โดยสร้างแรงจูงใจและเสริมแรงให้แก่ผู้ปฏิบัติ ให้คำนึงถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับร่วมกันจากการใช้รูปแบบ
การบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในครั้งนี้ มุ่งผลสำเร็จท่ีจะเกิดกับผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ให้ครูมีความตระหนักและต้ังใจปฏิบัติงานในหน้าท่ี ท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิผล ตามเป้าประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

4. การมีส่วนร่วมให้ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่นักเรียนของผู้ปกครอง มีค่าเฉล่ียต่ำสุด 
ผู้บริหาร ควรมีการทบทวนด้านความมีส่วนร่วม การเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้ปกครอง ให้สอดคล้อง 
กับบริบทในด้านภูมิปัญญาในท้องถิ่นของโรงเรียน ควรสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือท่ีดีระหว่าง
ผู้ปกครองกับโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ให้ผู้ปกครองพึงพอใจและเห็นความสำคัญ ในการมีส่วนร่วมเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่นักเรียน 

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ในด้านความซื่อสัตย์สุจริต พบว่า ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ในทางท่ีเส่ือมเสีย มีค่าเฉล่ียต่ำสุด ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสริมสร้างคุณลักษณะ
ด้านความซื่อสัตย์สุจริตเพิ่มข้ึน โดยผู้บริหาร ครูและนักเรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสร้างจิตสำนึกท่ีดี 
ร่วมกัน เรียนรู้โดยการปฏิบัติ ผู้บริหารต้องรณรงค์ให้ครู และผู้ปกครองได้ปฏิบัติตนใหเ้ป็นตัวอย่างท่ีดี
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ให้นักเรียนเห็นและปฏิบัติตาม จะส่งผลต่อการสร้างเสริมนักเรียนให้เกิดคุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์
สุจริตท่ียั่งยืนต่อไป  

6. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองในด้านการมีส่วนร่วม พบว่า การมีส่วนร่วม
ตัดสินใจการบริหารงานของโรงเรียน มีค่าเฉล่ียต่ำสุด ผู้บริหารจึงควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
การบริหารจัดการของโรงเรียนมากขึ้นและบ่อยครั้งขึ้น อาจเป็นการพบปะอย่างไม่เป็นทางการหรือจัด
ให้มีการประชุมในระดับสายช้ัน หรือการประชุมเฉพาะกลุ่ม ให้ผู้ปกครองได้ร่วมเสนอความคิดเห็นเพื่อ
การบริหารจัดการ หรือเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนสม่ำเสมอ อย่างน้อยภาคเรียนละครั้ง 

 
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ ผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม กับกลุ่มผู้เรียน

ท่ีมีขนาดต่างกันหรือในระดับการศึกษาท่ีต่างกัน เพื่อจะได้ทราบว่ารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
รูปแบบใด ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมกับโรงเรียนขนาดใด หรือระดับการศึกษาใด เพื่อ
จะได้นำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม 

2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบเพิ่มเติม ในด้านองค์ประกอบโครงสร้างเนื้อหาและ
ภาษา ให้สอดคล้องเหมาะสมกับนักเรียนทุกระดับช่วงช้ัน เพื่อให้การใช้รูปแบบมีประสิทธิภาพเกิดผลดี
ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้สามารถเรียนรู้ และสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามต้องการ
ได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

3. ควรมีการศึกษาเชิงสาเหตุ หรือเชิงปัจจัยว่า ปัจจัยใดมีอิทธิพลต่อสัมฤทธิผลของคุณภาพ
การจัดการศึกษาตามรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อจะได้ทราบถึงปัจจัยสำคัญๆ สามาถนำมา
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาได้ตรง หรือสอดคล้องกับสาเหตุปัจจัยนั้น  
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ภาคผนวก 
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน ความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม  

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

ภาคผนวก   
ก หนังสือขอความอนุเคราะห์   
ข รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ   
ค ตารางสำเร็จรูปกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของเครจซี่และมอร์แกน  
ง ผลการตรวจสอบหาค่าความตรง (IOC) ของเครื่องมือวิจัย  
จ ผลการหาค่าความเที่ยง (α) ของเครื่องมือวิจัย   
ฉ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
ช แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
ซ ร่องรอยผลการวิจัย ภาพถ่ายกิจกรรม   
ฌ การเผยแพร่ผลงาน  
ญ ประวัติผู้วิจัย   
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ภาคผนวก ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
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                                                 (สำเนา) 
 
 
ที่ ศธ 04111.58/ว 27          โรงเรียนวิชิตสงคราม  

     อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต 83000 

25   มีนาคม   2562 

เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์ตรวจคุณภาพแบบสอบถามสำรวจความต้องการจำเป็นในการพัฒนา 
          รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านความซื่อสัตย์สุจริตและ  
          ความมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม  

เรียน    ............................................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   แบบสำรวจความต้องการจำเป็น  จำนวน  2  ฉบับ    

  ด้วยโรงเรียนวิชิตสงคราม  ได้จัดทำแบบสอบถามเพ่ือสำรวจความต้องการจำเป็นใน
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านความซื่อสัตย์สุจริตและ
ความมีวินัยของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัย เพ่ือนำมาใช้พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนวิชิตสงคราม  ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้   
  โรงเรียนวิชิตสงคราม  พิจารณาเห็นว่า ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบงานวิจัย จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านให้ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามเพ่ือสำรวจความ
ต้องการจำเป็นในการพัฒนารูปแบบครั้งนี้ และให้ข้อเสนอแนะตามท่ีท่านเห็นสมควร 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห์ 

ขอแสดงความนับถือ 
     
      (นายพงศ์ธรจันพลโท) 
       ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
งานบริหารทั่วไป 
โทร.0-7621-6919  
โทรสาร. 0-7621-6919 
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(สำเนา) 
 
 
ที่ ศธ 04111.58/ว 30          โรงเรียนวิชิตสงคราม  

     อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต 83000 

28   มีนาคม   2562 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเหมาะสมสอดคล้องของโครงร่างรูปแบบการบริหารแบบ  
         มีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยของ    
         นักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม 

เรียน    ............................................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. โครงร่างรูปแบบการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ   
                       ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ ความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน จำนวน  1  เล่ม 
        2. แบบตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้องของโครงร่างรูปแบบ   จำนวน  1  ฉบับ 

 ด้วยโรงเรียนวิชิตสงคราม  ได้พัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ด้านความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัยของนักเรียน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้โรงเรียนมีรูปแบบที่เหมาะสม เพ่ือนำมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนวิชิตสงคราม  ดังรายละเอียดตามเค้าโครงที่แนบมาพร้อมนี้   

 โรงเรียนวิชิตสงคราม  พิจารณาเห็นว่าท่าน มีความรู้และความเชี่ยวชาญที่จะ
เสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมครั้งนี้ได้ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านให้
ตรวจสอบความเหมาะสมสอดคล้องของโครงร่างรูปแบบ  และให้ข้อเสนอแนะตามท่ีเห็นสมควร 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุเคราะห์ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

      (นายพงศ์ธร จันพลโท) 
        ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
งานบริหารทั่วไป 
โทร.0-7621-6919  
โทรสาร. 0-7621-6919 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ   

สำหรับตรวจสอบความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซื่อสัตย์สุจริและความมีวินัยของนักเรียน 
โรงเรียนวิชิตสงคราม  ประกอบด้วย 

 

 1. นายชลำ อรรถธรรม    ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. นายสายัณห์ ไกรนรา   อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 
 3. นายนันทะ ศรีเจริญโชติ  อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 
  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 44 นราธิวาส 
 4. นายมนตรี พรผล  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง 

5. ผศ.ดร.พิสณุ ฟองศรี   ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญ   

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 

 

1. นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ประถมศึกษาภูเก็ต  
2. นายเกียรติศักดิ์ ปิลวาสน์  อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
3. นางสาวมณีรัตน์ บุญเต็ม  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
4. นายบุญรัฐ หลักแหลม  ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์  
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  
5. ผศ.ดร.พิสณุ ฟองศรี   ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
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ภาคผนวก  ค 
ตารางสำเร็จรูปกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ของเครจซี่และมอร์แกน 
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ตารางกำหนดกลุ่มตัวอย่าง ใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน 
ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% 
และระดับความเชื่อมั่น 95% ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3.3 ขนาดของประชากรและกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน 
 

ขนาด 
ประชากร 

ขนาด 
ตัวอย่าง 

ขนาด 
ประชากร 

ขนาด 
ตัวอย่าง 

ขนาด 
ประชากร 

ขนาด 
ตัวอย่าง 

ขนาด 
ประชากร 

ขนาด 
ตัวอย่าง 

ขนาด 
ประชากร 

ขนาด 
ตัวอย่าง 

10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

10 
14 
19 
24 
28 
32 
36 
40 
44 
48 
52 
56 
59 
63 
66 
70 
73 
76 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 

80 
86 
92 
97 
103 
108 
113 
118 
123 
127 
132 
136 
140 
144 
148 
152 
155 
159 

280 
290 
300 
320 
340 
360 
380 
400 
420 
440 
460 
480 
500 
550 
600 
650 
700 
750 

162 
165 
169 
175 
181 
186 
191 
196 
201 
205 
210 
214 
217 
226 
234 
242 
248 
254 

800 
850 
900 
950 

1,000 
1,100 
1,200 
1,300 
1,400 
1,500 
1,600 
1,700 
1,800 
1,900 
2,000 
2,200 
2,400 
2,600 

260 
265 
269 
274 
278 
285 
291 
297 
302 
306 
310 
313 
317 
320 
322 
327 
331 
335 

2,800 
3,000 
3,500 
4,000 
4,500 
5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 
10,000 
15,000 
20,000 
30,000 
40,000 
50,000 
75,000 
100,000 

338 
341 
346 
351 
354 
357 
361 
364 
367 
368 
370 
375 
377 
379 
380 
381 
382 
384 

 

ที่มา : (Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. 1970) 
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ภาคผนวก  ง 
ผลการตรวจสอบหาค่าความตรง (IOC) ของเครื่องมือวิจัย (แบบสอบถาม) 
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            สรุปผลการตรวจสอบหาค่าความตรง (IOC) ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ดังนี้ 

 

1. แบบสอบถามความต้องการจำเป็นในการพัฒนารูปแบบ จำนวน 2 ฉบับ คือ 
ฉบับท่ี 1 แบบสอบถามความต้องการจำเป็นจากผู้ปกครอง จำนวน 8 ข้อ ไดค้่าความตรง 

(IOC) มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ได้ค่าความตรง (IOC) รวมทั้งฉบับ = 0.89 
ฉบับท่ี 2 แบบสอบถามความต้องการจำเป็นจากคร ู จำนวน 10 ข้อ ได้ค่าความตรง (IOC) มี

ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ได้ค่าความตรง (IOC) รวมทั้งฉบับ = 0.92 
    

  2. แบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ของรูปแบบ จำนวน 1 ฉบับ คือ 
ฉบับท่ี 3 แบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ จากผู้ทรงคุณวุฒิ  จำนวน 7 ข้อ 

ไดค้่าความตรง (IOC) มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ได้ค่าความตรง (IOC) รวมทั้งฉบับ = 0.92 
 

   3. แบบสอบถามผลในการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความซ่ือสัตย์สุจริต ความมีวินัย และความพึงพอใจ จำนวน 8 ฉบับ  คือ 

ฉบับท่ี 4 แบบสอบถามผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของครู  จำนวน  26 ข้อ 
ไดค้่าความตรง (IOC) มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ได้ค่าความตรง (IOC) รวมทั้งฉบับ = 0.89    
 ฉบับท่ี 5 แบบสอบถามผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของผู้ปกครอง จำนวน  
10 ข้อ ไดค้่าความตรง (IOC) มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ได้ค่าความตรง (IOC) ทั้งฉบับ = 0.92 
 ฉบับท่ี 6 แบบสอบถามความซื่อสัตย์สุจริต ของนักเรียน จำนวน 10  ข้อ ได้ค่าความตรง 

(IOC) มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ได้ค่าความตรง (IOC) รวมทั้งฉบับ = 0.91 
 ฉบับท่ี 7 แบบสอบถามความมีวินัย ของนักเรียน จำนวน 18  ข้อ ได้ค่าความตรง (IOC) มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ได้ค่าความตรง (IOC) รวมทั้งฉบับ = 0.89 
 ฉบับท่ี 8 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  จำนวน 20  ข้อ ได้ค่าความตรง (IOC) มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ได้ค่าความตรง (IOC) รวมทั้งฉบับ = 0.82 
 ฉบับท่ี 9 แบบสอบถามความพึงพอใจของครู จำนวน 20  ข้อ ได้ค่าความตรง (IOC) มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ได้ค่าความตรง (IOC) รวมทั้งฉบับ = 0.84 
 ฉบับท่ี 10 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง จำนวน 15  ข้อ ไดค้่าความตรง (IOC) 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ได้ค่าความตรง (IOC) รวมทั้งฉบับ = 0.85 
 ฉบับท่ี 11 แบบสอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จำนวน 5  
ข้อ ได้ค่าความตรง (IOC) มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ได้ค่าความตรง (IOC) รวมทั้งฉบับ = 0.90 
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1. แบบสอบถามความต้องการจำเป็นในการพัฒนารูปแบบ จำนวน 2 ฉบับ ได้ค่าความตรง 
(IOC) ดังนี้ 
 

ฉบับท่ี 1 จำนวน 8 ข้อ 

ข้อคำถาม
ที ่

คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
R IOC 

คนที่  1 คนที่  2 คนที่  3 คนที่  4 คนที่  5 

1 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
2 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

3 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

4 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

รวม 7 7 7 7 7 4.38 0.88 
 

 
ฉบับท่ี 2 จำนวน 10 ข้อ  

ข้อคำถาม
ที ่

คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
R IOC 

คนที่  1 คนที่  2 คนที่  3 คนที่  4 คนที่  5 

1 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

2 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
3 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

4 +1 0 +1 +1 +1 5 1.00 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
8 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

9 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
รวม 8 9 9 9 9 4.5 0.90 
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2. แบบสอบถามความความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบ จำนวน 1 ฉบับ 
ได้ค่าความตรง (IOC) ดังนี้ 
 
ฉบับท่ี 3  จำนวน 7 ข้อ  

ข้อคำถาม
ที ่

คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
R IOC 

คนที่  1 คนที่  2 คนที่  3 คนที่  4 คนที่  5 
1 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

2 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

3 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
4 +1 0 +1 +1 +1 5 1.00 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

รวม 6 6 6 6 7 4.57 0.91 
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3. แบบสอบถามผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          
ความซ่ือสัตย์สุจริต ความมีวินัยและความพึงพอใจ จำนวน 8 ฉบับ ได้ค่าความตรง (IOC)  ดังนี้ 
 

ฉบับท่ี 4  จำนวน 26 ข้อ 
ข้อคำถาม

ที่ 
คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

R IOC 
คนที่  1 คนที่  2 คนที่  3 คนที่  4 คนที่  5 

1 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
2 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

6 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

8 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
9 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

12 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

14 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

16 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

19 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
20 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

21 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
22 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

23 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
24 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

รวม 22 22 25 24 22 4.42 0.88 
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ฉบับท่ี 5 จำนวน 10 ข้อ 

ข้อคำถาม
ที ่

คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
R IOC 

คนที่  1 คนที่  2 คนที่  3 คนที่  4 คนที่  5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

9 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

10 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
รวม 8 8 10 10 10 4.6 0.92 

 
 
ฉบับท่ี 6  จำนวน 10 ข้อ 

ข้อคำถาม
ที ่

คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
R IOC 

คนที่  1 คนที่  2 คนที่  3 คนที่  4 คนที่  5 

1 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
2 +1 +1 +1 +1 0 4 1.00 

3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

9 +1 +1 +1 +1 0 4 1.00 
10 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

รวม 8 10 9 9 8 4.4 0.92 
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ฉบับท่ี 7 จำนวน 18 ข้อ 

ข้อคำถาม
ที ่

คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
R IOC 

คนที่  1 คนที่  2 คนที่  3 คนที่  4 คนที่  5 

1 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

2 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
3 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
6 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

7 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

10 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

12 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

13 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
14 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

15 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
16 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

18 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
รวม 15 16 14 17 15 4.28 0.86 
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ฉบับที่ 8 จำนวน 20 ข้อ 

ข้อคำถาม
ที ่

คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
R IOC 

คนที่  1 คนที่  2 คนที่  3 คนที่  4 คนที่  5 
1.  0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

2.  +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
3.  +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
4.  +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
5.  +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
6.  0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
7.  +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
8.  +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

9.  0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
10.  +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

11.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
12.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
13.  +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
14.  +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 
15.  0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

16.  +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
17.  +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

18.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
19.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

20.  +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
รวม 16 17 17 16 19 4.25 0.85 
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ฉบับที่ 9 จำนวน 20 ข้อ 

ข้อคำถาม
ที ่

คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
R IOC 

คนที่  1 คนที่  2 คนที่  3 คนที่  4 คนที่  5 

1 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

2 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

3 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

4 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

7 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

9 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

10 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

13 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 

14 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

15 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

16 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

17 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

รวม 17 17 18 17 18 4.35 0.87 
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ฉบับท่ี 10 จำนวน 15 ข้อ 

ข้อคำถาม
ที ่

คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
R IOC 

คนที่  1 คนที่  2 คนที่  3 คนที่  4 คนที่  5 

1 0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 

2 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 
3 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
6 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

7 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

9 +1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

10 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
11 +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 

12 +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

13 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
14 +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

15 +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
รวม 14 12 13 13 13 4.33 0.87 

 
 
ฉบับที่ 11 จำนวน 5 ข้อ 

ข้อคำถาม
ที ่

คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
R IOC 

คนที่  1 คนที่  2 คนที่  3 คนที่  4 คนที่  5 
1.  0 +1 +1 +1 +1 4 0.80 
2.  +1 +1 0 +1 +1 4 0.80 

3.  +1 +1 +1 +1 0 4 0.80 
4.  +1 0 +1 +1 +1 4 0.80 

5.  +1 +1 +1 0 +1 4 0.80 
รวม 4 4 4 4 4 4 0.80 
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ภาคผนวก  จ 
การหาค่าความเที่ยง  (α)  ของเครื่องมือวิจัย (แบบสอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

214 

สรุปผลการตรวจสอบหาค่าความเที่ยง (α)  ของเครื่องมือวิจัย จากการทดลองนำไปใช้ 
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ดังนี้ 

หาค่าความเที่ยง (Reliability) ตามสูตรของ Cronbach วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป SPSS  for  WINDOWS ได้ค่าดังนี้ 

1. แบบสอบถามความต้องการจำเป็น ในการพัฒนารูปแบบ จำนวน 2 ฉบับ คือ 
ฉบับท่ี 1 สำรวจความต้องการจำเป็นจากผู้ปกครอง จำนวน 8 ข้อ ได้ค่าความเที่ยง  

(α) = 0.80 
ฉบับท่ี  2  สำรวจความต้องการจำเป็นจากครู จำนวน 10 ข้อ ได้ค่าความเที่ยง (α) = 0.86 

2. แบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ จำนวน 1 ฉบับ คือ 
ฉบับท่ี  3 แบบสอบถามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ จำนวน 7 ข้อ ได้ค่าความเที่ยง 

(α)  = 0.83 
3. แบบสอบถามผลในการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ความซ่ือสัตย์สุจริต ความมีวินัย และความพึงพอใจ จำนวน 8 ฉบับ  คือ 
ฉบับท่ี 4 แบบสอบถามการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ของครู จำนวน  26 ข้อ  ได้ค่าความเที่ยง (α) = 0.75  
ฉบับท่ี 5 แบบสอบถามการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ของผู้ปกครอง จำนวน 10 ข้อ ไดค้่าความเที่ยง (α) = 0.74  
ฉบับท่ี 6 แบบสอบถามผลจากการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมฯ ด้านความซื่อสัตย์

สุจริต ของนักเรียน จำนวน 10 ข้อ ไดค้่าความเที่ยง (α) = 0.91 
ฉบับท่ี 7 แบบสอบถามผลจากการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมฯ ด้านความมีวินัย

ของนักเรียน จำนวน 18 ข้อ ได้ค่าความเที่ยง (α) = 0.82 
ฉบับท่ี 8 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 20 ข้อ ได้ค่าความเที่ยง 

(α) = 0.87 
ฉบับท่ี 9 แบบแบบสอบถามความพึงพอใจของครู จำนวน 20 ข้อ ได้ค่าความเที่ยง 

(α) = 0.88 
ฉบับท่ี 10 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง จำนวน 15 ข้อ ได้ค่าความเที่ยง 

(α) = 0.91 
ฉบับท่ี 11 แบบสอบถามความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

จำนวน 5 ข้อ ได้ค่าความเที่ยง (α) = 0.77 
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ฉบับท่ี 1 จำนวน 8 ข้อ ได้ค่าความเที่ยง (α) = 0.80 
 

Reliability   
 

                                       ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total               if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
1Qu1      25.0000         7.5862        .6067           .7662 
1Qu2      25.1333         7.9126        .5893           .7715 
1Qu3      24.9667         8.8609        .3096           .8119 
1Qu4      24.8000         7.8207        .7242           .7559 
1Qu5      25.1333         6.5333        .7556           .7317 
1Qu6      24.8333         7.0402        .7306           .7414 
1Qu7      25.7333         8.0644        .2466           .8514 
1Qu8      24.8000         7.8207        .7242           .7559 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items =  8 
 
Alpha =    .8038 
 
 
 

ฉบับท่ี 2 จำนวน 10 ข้อ ได้ค่าความเที่ยง (α) = 0.86 
 

Reliability   
 

                                            ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
                 R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
2Qu1        37.4000        15.9724        .5087           .8467 
2Qu2        37.6000        15.9724        .6333           .8379 
2Qu3        37.3000        17.5966        .2871           .8611 
2Qu4        37.3000        16.3552        .6058           .8411 
2Qu5        37.5000        13.5000        .8878           .8086 
2Qu6        37.3000        15.1138        .6626           .8332 
2Qu7        38.3000        15.1138        .5167           .8486 
2Qu8        38.1000        13.7483        .6405           .8380 
2Qu9        37.0000        15.5172        .6049           .8385 
2Qu10      37.5000        17.8448        .3010           .8596 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 10 
 
Alpha =    .8558 



 

 

216 

 

ฉบับท่ี 3 จำนวน 7 ข้อ ได้ค่าความเที่ยง (α) = 0.83 
 

Reliability   
 

 
                   ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
3Qu1        54.4667        33.7747       -.4431           .8412 
3Qu2        54.3000        31.8724        .5707           .8374 
3Qu3        54.3333        29.4023        .5798           .8132 
3Qu4        54.3000        30.7690        .5160           .8192 
3Qu5        53.8667        29.8437        .4807           .8186 
3Qu6        54.4624        33.8847       -.5431           .8412 
3Qu7        54.4560        31.8524        .5344           .8374 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     10.0                    N of Items = 7 
 
Alpha =    .8303 
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ฉบับท่ี 4 จำนวน 26 ข้อ ได้ค่าความเที่ยง (α) = 0.75 
 

Reliability   
 

 

                                         ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
4Qu1        75.4667        22.8381       -.0369           .7656 
4Qu2        74.7333        19.9238        .5481           .7215 
4Qu3        75.7333        18.6381        .8323           .6987 
4Qu4        75.1333        22.8381       -.0236           .7612 
4Qu5        74.8667        21.6952        .2305           .7449 
4Qu6        74.8000        22.3143        .0258           .7656 
4Qu7        74.8667        21.9810        .1070           .7557 
4Qu8        75.7333        18.6381        .8323           .6987 
4Qu9        74.4667        21.1238        .2758           .7423 
4Qu10      74.8667        20.9810        .3942           .7344 
4Qu11      75.7333        18.6381        .8323           .6987 
4Qu12      74.3333        25.3810       -.3844           .8046 
4Qu13      75.7333        18.6381        .8323           .6987 
4Qu14      74.6667        20.5238        .4682           .7288 
4Qu15      75.7333        18.6381        .8323           .6987 
4Qu16      74.3333        23.9524       -.2343           .7772 
4Qu17      73.7333        21.4952        .3423           .7388 
4Qu18      73.9333        20.7810        .4202           .7323 
4Qu19      73.9333        19.6381        .6866           .7137 
4Qu20      73.9333        21.7810        .1992           .7470 
4Qu21      73.9333        22.7810       -.0118           .7604 
4Qu22      74.8667        21.9810        .1070           .7557 
4Qu23      73.9333        20.7810        .4202           .7323 
4Qu24      75.7333        18.6381        .8323           .6987 
4Qu25      75.7333        18.6381        .8323           .6987 
4Qu26      75.7333        18.6381        .8323           .6987 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 26.0 
 
Alpha =    .7493 
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ฉบับท่ี 5 จำนวน 10 ข้อ ได้ค่าความเที่ยง (α) = 0.74 
 

Reliability 
 

                 ***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 

Item-total Statistics 

 
               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total              if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 

C1          25.2000         5.7658        .5903           .6833 

C2          25.0333         6.9834        .1565           .7665 
C3          24.8667         5.7888        .6822           .6710 

C4          25.2000         4.5343        .7792           .6160 
C5          24.9000         5.2205        .6545           .6602 

C6          25.8000         5.4899        .3352           .7628 

C7          25.0000         7.5862        .0416           .7662 
C8          24.9560         5.2205        .6545           .6602 

C9          25.8000         5.4099        .3552           .7358 
C10        25.7200         5.8558        .5903           .6742 

 
Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items =  10 
 

Alpha =    .7417 
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ฉบับท่ี 6 จำนวน 10 ข้อ ได้ค่าความเที่ยง (α) = 0.91 

 
Reliability 

                ***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 
Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 

 

6Qu1          52.0000        28.5517        .5988           .9005 
6Qu2          52.1667        27.6609        .7386           .8944 

6Qu3          52.6000        28.7310        .4929           .9063 
6Qu4          52.7333        31.0299        .5172           .9040 

6Qu5          52.9667        29.4126        .6840           .8980 
6Qu6          52.7000        28.7690        .7957           .8942 

6Qu7          52.8333        29.5230        .7431           .8970 

6Qu8          52.4333        28.6678        .7131           .8962 
6Qu9          52.3000        29.1138        .5555           .9021 

6Qu10        52.3000        28.9069        .4908           .9060 
 

Reliability Coefficients 

 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 10 

 
Alpha =    .9065 
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ฉบับท่ี 7 จำนวน 18 ข้อ ได้ค่าความเที่ยง (α) = 0.82 

 
Reliability 

                                      ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 

         R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
7Qu1        57.8667        25.6952        .2405           .8195 
7Qu2        57.0000        22.5714        .6623           .7926 
7Qu3        58.1333        22.9810        .7814           .7891 
7Qu4        57.8667        25.6952        .2405           .8195 
7Qu5        57.1333        24.5524        .4731           .8066 
7Qu6        58.1333        22.9810        .7814           .7891 
7Qu7        57.5333        26.8381        .0761           .8261 
7Qu8        57.2667        26.2095        .2097           .8197 
7Qu9        57.2000        25.0286        .2800           .8191 
7Qu10      57.2667        25.6381        .2362           .8202 
7Qu11      58.1333        22.9810        .7814           .7891 
7Qu12      56.8667        25.6952        .2405           .8195 
7Qu13      57.2667        25.9238        .2683           .8170 
7Qu14      58.1333        22.9810        .7814           .7891 
7Qu15      56.7333        29.4952       -.3090           .8597 
7Qu16      58.1333        22.9810        .7814           .7891 
7Qu17      57.0667        24.9238        .4470           .8083 
7Qu18      58.1333        22.9810        .7814           .7891 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 18 
 
Alpha =    .8190  
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ฉบับท่ี 8 จำนวน 20 ข้อ ได้ค่าความเที่ยง (α) = 0.87 

 
Reliability 

 

 
                                         ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
8Qu1        61.1000        32.1621        .4678           .8616 
8Qu2        61.3000        31.4586        .6970           .8526 
8Qu3        61.0000        34.5517        .2119           .8706 
8Qu4        61.0000        32.8966        .5068           .8605 
8Qu5        61.2000        28.7172        .8268           .8422 
8Qu6        61.0000        30.8276        .6352           .8535 
8Qu7        62.0000        30.8276        .5038           .8607 
8Qu8        61.8000        28.7172        .6461           .8530 
8Qu9        60.7000        30.4241        .7228           .8496 
8Qu10      61.2000        34.0966        .3745           .8653 
8Qu11      61.7000        36.0103       -.0333           .8778 
8Qu12      61.5000        35.2241        .0367           .8823 
8Qu13      61.6000        31.2828        .6425           .8539 
8Qu14      61.4000        32.3172        .6801           .8554 
8Qu15      61.1000        30.5069        .7103           .8502 
8Qu16      61.4000        31.2828        .4695           .8624 
8Qu17      61.3000        31.4586        .6970           .8526 
8Qu18      61.4000        32.3172        .6801           .8554 
8Qu19      61.2000        34.0966        .3745           .8653 
8Qu20      61.0000        32.8966        .5068           .8605 
 
Reliability Coefficients 
 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 20.0 
 

Alpha =    .8677  
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ฉบับท่ี 9 จำนวน 20 ข้อ ได้ค่าความเที่ยง (α) = 0.88 

 
    Reliability 

 
          ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
9Qu1        74.6000        52.5931       -.1897           .8919 
9Qu2        74.4000        50.7310        .0286           .8920 
9Qu3        74.5000        47.0172        .4944           .8760 
9Qu4        74.3000        46.9759        .6968           .8722 
9Qu5        74.0000        47.3793        .4154           .8786 
9Qu6        74.3000        43.8724        .6740           .8691 
9Qu7        74.4000        44.5241        .6837           .8692 
9Qu8        74.6000        43.6966        .6856           .8686 
9Qu9        74.9000        45.6103        .5994           .8724 
9Qu10      75.2000        46.5103        .3734           .8818 
9Qu11      73.7000        45.5276        .6090           .8721 
9Qu12      73.9000        46.8517        .4570           .8773 
9Qu13      74.3000        44.2862        .6314           .8709 
9Qu14      74.5000        48.0517        .5869           .8753 
9Qu15      74.7000        47.5966        .5357           .8755 
9Qu16      74.3000        43.8724        .6740           .8691 
9Qu17      74.6000        52.5931       -.1897           .8919 
9Qu18      74.7000        47.5966        .5357           .8755 
9Qu19      74.3000        46.9759        .6968           .8722 
9Qu20      74.4000        50.7310        .0286           .8920 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 20.0 
 
Alpha =    .8817 
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ฉบับท่ี 10 จำนวน 15 ข้อ ได้ค่าความเท่ียง (α) = 0.91 
 

   Reliability 
 

        ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
10Qu1        112.5860       118.1740       -.0451           .9166 
10Qu2        112.3526       114.9220        .1709           .9156 
10Qu3        112.4193       109.0982        .5881           .9091 
10Qu4        112.3860       111.8257        .5781           .9100 
10Qu5        112.0060       110.5962        .4728           .9109 
10Qu6        112.3060       107.9228        .6855           .9076 
10Qu7        112.3836       108.6175        .6348           .9084 
10Qu8        112.5526       105.4914        .6915           .9069 
10Qu9        112.8388       108.0478        .6515           .9080 
10Qu10      112.9243       107.3853        .4511           .9126 
10Qu11      111.7943       110.4018        .5022           .9105 
10Qu12      111.9296       110.9617        .4754           .9109 
10Qu13      112.2526       105.0903        .7817           .9054 
10Qu14      112.5193       113.9077        .4183           .9119 
10Qu15      112.4860       111.2936        .4422           .9114 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 15 
 
Alpha =    .9134 

 

 

ฉบับท่ี 11 จำนวน 5 ข้อ ได้ค่าความเที่ยง (α) = 0.77 
Reliability 

 
                                   ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
11Qu1      74.8667        20.9810        .3942           .7444 
11Qu2      75.7333        18.6381        .8323           .7987 
11Qu3      74.3333        25.3810       -.3844           .8046 
11Qu4      75.7333        18.6381        .8323           .7387 
11Qu5      74.6667        20.5238        .4682           .7888 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 5.0 
 
Alpha =    .7662 
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ภาคผนวก ฉ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซ่ือสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน 

โรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
ปีการศึกษา 2562-2563 

 
ฉบับที่ 1 ผู้ตอบแบบสอบถาม  ฉบับนี้  คือ   ผู้ปกครองนักเรียน  โรงเรียนวิชิตสงคราม 

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ ความต้องการจำเป็น ในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน กรุณาตอบแบบสอบถามฉบับนี้ให้ครบทุกข้อ   
 
 ตอนที่   1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง โปรด ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง       ตามความเป็นจริง 
 1. สถานภาพของท่าน เพศ        ชาย                   หญิง 
 
 2. เด็กในความปกครองของท่าน กำลังศึกษาอยู่ชั้นใด  

  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4               
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2           ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3         ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5          ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 

3.  กำลังศึกษาในโรงเรียนนี้..............คน  ชาย.............คน หญิง.............คน 
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ตอนที่ 2 ความต้องการจำเป็น ในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม  
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มี จำนวน 8 ข้อ โปรดอ่านและทำความเข้าใจแบบสอบถาม เกี่ยวกับ
ความต้องการจำเป็น ในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนวิชิตสงคราม กรุณา
ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับความคิดเห็นทางขวามือ ให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน  

ข้อ
ที ่

ความต้องการจำเป็น  
ในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

1. 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความจำเป็นต่อการพัฒนา 
การเรียนรู้ของนักเรียน 

     

2. 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความจำเป็นต่อพัฒนา 
การเรียนรู้ให้มีความหลากหลายมากขึ้น 

     

3. 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความจำเป็นต่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น 

     

4. 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความจำเป็นต่อพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีความซื่อสัตย์มากยิ่งขึ้น 

     

5. 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความจำเป็นต่อพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีความสุจริตมากยิ่งขึ้น     

     

6. 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความจำเป็นต่อพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบมากยิ่งข้ึน 

     

7. 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความจำเป็นต่อพัฒนา 
ผู้เรียนให้มีวินัยมากยิ่งขึ้น 

     

8. 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องนำมาใช้ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

     

 
 

ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซ่ือสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน 

โรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
ปีการศึกษา 2562-2563 

 
ฉบับท่ี 2 ผู้ตอบแบบสอบถาม  ฉบับนี้  คือ   ครู  โรงเรียนวชิิตสงคราม  จังหวัดภูเก็ต 

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความต้องการจำเป็น ในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม กรุณา
ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ให้ครบทุกข้อ   
 
 ตอนที่   1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง โปรด ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง        ตามความเป็นจริง 
 1. สถานภาพของท่าน  เพศ        ชาย                  หญิง 
 
        การศึกษา            อนุปริญญา          ปริญญาตรี       
                                                   ปริญญาโท           สูงกว่าปริญญาโท 
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ตอนที่ 2  ความต้องการจำเป็น ในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มี จำนวน 10 ข้อ โปรดอ่านและทำความเข้าใจแบบสอบถาม เกี่ยวกับ
ความต้องการจำเป็น ในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนวิชิตสงคราม กรุณา
ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับความคิดเห็นทางขวามือ ให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน  

ข้อ
ที ่

ความต้องการจำเป็น 
ในการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด
(1) 

1. 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความจำเป็น   
ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน 

     

2. 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ช่วยพัฒนาการเรียน   
การสอนให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 

     

3. 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความจำเป็นต่อการ  
บริหารจัดการงานทุกด้านในโรงเรียนให้ประสบ          
ผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย 

     

4. 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม จะช่วยให้ผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนสูงขึ้น 

     

5. 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ช่วยพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีความซื่อสัตย์มากยิ่งข้ึน 

     

6. 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ช่วยพัฒนาผู้เรียน         
ให้มีความสุจริตมากยิ่งข้ึน 

     

7. 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ช่วยพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น 

     

8. 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม ช่วยพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีวินัยมากยิ่งขึ้น 

     

9. 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นสิ่งจำเป็นต้องใช้  
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

     

10. 
ครูและบุคลากร มีความต้องการที่จะใช้รูปแบบ 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมที่เหมาะสม ในการ 
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  

     

 

ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน ความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต 
ปีการศึกษา 2562-2563 

 
ฉบับท่ี 3.1 สำหรับ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ 

โครงร่างของรูปแบบในภาพรวม 
 
 ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ.....................................................ตำแหน่ง................................................ ....... 
 
คำชี้แจง แบบตรวจสอบฉบับนี้ มี 7 ข้อ ใช้ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงร่าง
ของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมฯ ที่แนบมาพร้อมแบบตรวจสอบฉบับนี้แล้ว เป็นโครงร่างของ
รูปแบบในภาพรวม  ขอความกรุณาให้ท่านตรวจสอบให้ครบถ้วนโดยทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับ
ความคิดเห็นทางขวามือ ให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังต่อไปนี้ 
โครงร่างของรูปแบบในภาพรวมทั้ง 3 องค์ประกอบ 

ที่                    รายการ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
มาก 
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด
(1) 

มาก 
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด
(1) 

1. รูปแบบส่ือความหมายได้ชัดเจน           
2. รูปแบบมีโครงสรา้งที่เหมาะสม           

3. รูปแบบมีองค์ประกอบครบถ้วน           
4. รูปแบบย่อยมีความเชื่อมโยงต่อเนื่อง           
5. รูปแบบมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์           
6. รูปแบบมีเนื้อหา ภาษา กระชบัรัดกุม           
7. รูปแบบสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง            

 รวมเฉลี่ย           
 

ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน ความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต 
ปีการศึกษา 2562-2563 

 

 
ฉบับท่ี 3.2 สำหรับ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ 

โครงร่างของรูปแบบองค์ประกอบที่ 1 ตัวป้อน 
 
 ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ.....................................................ตำแหน่ง................................................ ....... 
 
คำชี้แจง แบบตรวจสอบฉบับนี้ มี 7 ข้อ ใช้ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงร่าง
ของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมฯ ที่แนบมาพร้อมแบบตรวจสอบฉบับนี้แล้ว เป็นโครงร่างของ
รูปแบบองค์ประกอบที่ 1 ตัวป้อน  ขอความกรุณาให้ท่านตรวจสอบให้ครบถ้วน โดยทำเครื่องหมาย 
✓ลงในช่องระดับความคิดเห็นทางขวามือ ให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังต่อไปนี้ 
โครงร่างของรูปแบบองค์ประกอบที่ 1 ตัวป้อน 

ที่                    รายการ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
มาก 
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด
(1) 

มาก 
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด
(1) 

1. รูปแบบส่ือความหมายได้ชัดเจน           
2. รูปแบบมีโครงสรา้งที่เหมาะสม           
3. รูปแบบมีองค์ประกอบครบถ้วน           
4. รูปแบบย่อยมีความเชื่อมโยงต่อเนื่อง           
5. รูปแบบมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์           
6. รูปแบบมีเนื้อหา ภาษา กระชบัรัดกุม           
7. รูปแบบสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง            

 รวมเฉลี่ย           
 

ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน ความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต 
ปีการศึกษา 2562-2563 

 

ฉบับท่ี 3.3 สำหรับ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ 
โครงร่างของรูปแบบองค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ 
 
 ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ.....................................................ตำแหน่ง................................................ ....... 
 
คำชี้แจง แบบตรวจสอบฉบับนี้ มี 7 ข้อ ใช้ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงร่าง
ของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมฯ ที่แนบมาพร้อมแบบตรวจสอบฉบับนี้แล้ว เป็นโครงร่างของ
รูปแบบองค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ ขอความกรุณาให้ท่านตรวจสอบให้ครบถ้วนโดยทำเครื่องหมาย 
✓ลงในช่องระดับความคิดเห็นทางขวามือ ให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังต่อไปนี้ 
โครงร่างของรูปแบบองค์ประกอบที่ 2 กระบวนการ 

ที่                    รายการ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
มาก 
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด
(1) 

มาก 
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด
(1) 

1. รูปแบบส่ือความหมายได้ชัดเจน           
2. รูปแบบมีโครงสรา้งที่เหมาะสม           
3. รูปแบบมีองค์ประกอบครบถ้วน           

4. รูปแบบย่อยมีความเชื่อมโยงต่อเนื่อง           
5. รูปแบบมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์           
6. รูปแบบมีเนื้อหา ภาษา กระชบัรัดกุม           
7. รูปแบบสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง            

 รวมเฉลี่ย           
 

ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน ความซื่อสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต 
ปีการศึกษา 2562-2563 

 
ฉบับท่ี 3.4 สำหรับ ผู้ทรงคุณวุฒ ิ ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ 

โครงร่างของรูปแบบองค์ประกอบที่ 3 ผลผลิต 
 
 ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ.....................................................ตำแหน่ง................................................ ....... 
 
คำชี้แจง แบบตรวจสอบฉบับนี้ มี 7 ข้อ ใช้ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงร่าง
ของรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมฯ ที่แนบมาพร้อมแบบตรวจสอบฉบับนี้แล้ว เป็นโครงร่างของ
รูปแบบองค์ประกอบที่ 3 ผลผลิต  ขอความกรุณาให้ท่านตรวจสอบให้ครบถ้วนโดยทำเครื่องหมาย 
✓ลงในช่องระดับความคิดเห็นทางขวามือ ให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน ดังต่อไปนี้ 
โครงร่างของรูปแบบองค์ประกอบที่ 3 ผลผลิต 

ที่                    รายการ 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
มาก 
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด
(1) 

มาก 
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด
(1) 

1. รูปแบบส่ือความหมายได้ชัดเจน           
2. รูปแบบมีโครงสรา้งที่เหมาะสม           

3. รูปแบบมีองค์ประกอบครบถ้วน           
4. รูปแบบย่อยมีความเชื่อมโยงต่อเนื่อง           
5. รูปแบบมีความคิดริเริ่มสรา้งสรรค ์           
6. รูปแบบมีเนื้อหา ภาษา กระชบัรัดกุม           
7. รูปแบบสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง            

 รวมเฉลี่ย           
 

ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซ่ือสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน 

โรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
ปีการศึกษา 2562-2563 

 
ฉบับท่ี 4 ผู้ตอบแบบสอบถาม  ฉบับนี้  คือ   ครู  โรงเรียนวชิิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต 

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ ผลการใช้รูปแบบการบรหิารแบบมีส่วนรว่ม กรุณาตอบแบบสอบถาม
ฉบับนี้ให้ครบทุกข้อ   
 
 ตอนที่   1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง โปรด ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง        ตามความเป็นจริง 
 1. สถานภาพของท่าน  เพศ       ชาย                   หญิง 
 
        การศึกษา            อนุปริญญา           ปริญญาตรี       
                                                   ปริญญาโท           สูงกว่าปริญญาโท 
 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามผลการใช้รูปแบบการบรหิารแบบมีส่วนร่วม  
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มี จำนวน 26 ข้อ โปรดอ่านและทำความเข้าใจแบบสอบถาม ผล

การบริหารแบบมีสว่นร่วม จากการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวิชิตสงคราม 

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับความคิดเห็นทางขวามือ ให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน  
 

ข้อ
ที ่

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด

(1) 

 
1. 

ด้านตัวป้อน (ทรัพยากร) 
มีส่วนร่วมเตรียมการด้านบุคลากรให้มคีวามเหมาะสม 

     

2. มีส่วนร่วมเตรียมการด้านสื่อการสอนให้มคีวามเหมาะสม      

3. มีส่วนร่วมเตรียมการด้านงบประมาณให้มคีวามเพียงพอ      

4. มีส่วนร่วมเตรียมการด้านวัสดุ อุปกรณ์ให้มีความเหมาะสม 
เพียงพอ 
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การบริหารแบบมีส่วร่วม (ต่อ) 
 

ข้อ
ที ่

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด

(1) 

5. มีส่วนร่วมเตรียมการด้านอาคารสถานที ่ให้มี          
ความเหมาะสม 

     

 
6. 

ด้านตัวป้อน (รูปแบบการบริหาร) 
การมีส่วนร่วมแสดงความต้องการจำเป็น ในการพัฒนา
รูปแบบ 

     

7. มีส่วนร่วมกำหนดแนวทางพัฒนารูปแบบการบริหาร   
แบบมีส่วนร่วม 

     

8. มีส่วนร่วมกำหนดเป้าประสงค์ของรูปแบบการบริหาร   
แบบมีส่วนร่วม 

     

9. มีส่วนร่วมกำหนดกิจกรรมของรูปแบบที่หลากหลาย 
สามารถนำไปใช้ได้จริง 

     

10. มีส่วนร่วมกำหนดการประเมินผลของรูปแบบการบริหารฯ      

11. มีส่วนร่วมตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วม 

     

 
12. 

ด้านกระบวนการ 
การมีส่วนร่วมศึกษาแนวปฏิบัติก่อนนำรูปแบบฯ ไปใช้จริง 

     

13. การมีส่วนร่วมบริหารจัดการตามรูปแบบการบริหาร      
ที่กำหนด 

     

14. การมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามรูปแบบที่กำหนด      

15. การมีส่วนร่วมให้บริการและจัดสิ่งอำนวยความสะดวก      

16. การมีส่วนร่วมให้การสนับสนุนสร้างแรงจูงใจ               
ในการปฎิบัติงาน  

     

17. การมีส่วนร่วมนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงาน         
ตามที่กำหนด 
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การบริหารแบบมีส่วร่วม (ต่อ) 
 

ข้อ
ที ่

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด

(1) 

 
18. 

ด้านผลผลิต 
การร่วมประเมินผลก่อนการใช้รูปแบบการบริหาร      
แบบมีส่วนร่วม 

     

19. การร่วมประเมินผลระหว่างการใช้รูปแบบการบริหาร  
แบบมีส่วนร่วม 

     

20. การร่วมประเมินผลหลังการใช้รูปแบบการบริหาร         
แบบมีส่วนร่วม 

     

21. การร่วมบันทึกเอกสารหลักฐานการประเมินด้านผลผลิต      

22. การร่วมดำเนินการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน     
อย่างต่อเนื่อง 

     

23. การร่วมนำข้อมูลย้อนกลับ ปรับปรุงการดำเนินงาน       
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

     

24. การมีส่วนการร่วมดำเนินการประชาสัมพันธ์               
ผลการดำเนินงาน 

     

25. การมีส่วนร่วมบริจาคเงิน ทรัพย์สิน เพ่ือบำรุงการศึกษา   
ให้โรงเรียน 

     

26. มีส่วนร่วมภาคภูมิใจกับ รางวัลและความสำเร็จ            
ทีโ่รงเรียนได้รับ  

     

 
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซ่ือสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน 

โรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
ปีการศึกษา 2562-2563 

 
ฉบับท่ี 5 ผู้ตอบแบบสอบถาม  ฉบับนี้  คือ   ผู้ปกครองนักเรียน  โรงเรียนวิชิตสงคราม 

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ ผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีสว่นรว่ม  กรุณาตอบแบบสอบถาม
ฉบับนี้ให้ครบทุกข้อ   
 
 ตอนที่   1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง โปรด ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง       ตามความเป็นจริง 
 1. สถานภาพของท่าน เพศ        ชาย                   หญิง 
 
 2. นักเรียน กำลังศึกษาอยู่ชั้นใด  

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4               
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3         ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5         ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 

3.  กำลังศึกษาในโรงเรียนนี้..............คน  ชาย.............คน หญิง.............คน 
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 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ ผลการใช้รูปแบบการบรหิารแบบมีส่วนรว่ม  
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ มีจำนวน 10 ข้อ โปรดอ่านและทำความเข้าใจแบบสอบถาม ผลการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม จากการใช้รูปแบบการบรหิารแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนวิชิตสงคราม 

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับความคิดเห็นทางขวามือ ให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน  

ข้อ
ที ่

การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด

(1) 

1. มีส่วนร่วมประชุมวางแผนพัฒนารูปแบบการบริหาร 
แบบมีส่วนร่วมของโรงเรียน 

     

2. มีส่วนร่วมแสดงความเห็นในการบริหารงานของโรงเรียน      

3. มีส่วนร่วมบริจาคเงิน ทรัพย์สินเพ่ือบำรุงการศึกษา 
ให้กับโรงเรียน 

     

4. มีส่วนเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น      

5. มีส่วนร่วมให้ความรู้ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น แก่นักเรียน      

6. มีส่วนร่วมส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจิตให้เกิดแก่นักเรียน       

7. มีส่วนร่วมส่งเสริมความมีวินัยให้เกิดแก่นักเรียน      

8. มีส่วนร่วมประเมินผลการบริหารงานของโรงเรียน      

9. มีส่วนร่วมรับรู้และภาคภูมิใจกับรางวัลและความสำเร็จ  
ทีโ่รงเรียนได้รับ  

     

10. มีส่วนร่วมรับรู้การรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี 
ของโรงเรียน   

     

 
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซ่ือสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน 

โรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
ปีการศึกษา 2562-2563 

 
ฉบับท่ี 6 ผู้ตอบแบบสอบถาม  ฉบับนี้  คือ   นักเรียน  โรงเรียนวิชิตสงคราม  จังหวัดภูเก็ต 

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความซื่อสัตย์สุจริต จากผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีสว่นรว่ม 
กรุณาตอบแบบสอบถามฉบับนี้ให้ครบทุกข้อ   
 
 ตอนที่   1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง โปรด ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง       ตามความเป็นจริง 
 1. สถานภาพของท่าน เพศ        ชาย                   หญิง 
 
 2. นักเรียน กำลังศึกษาอยู่ชั้นใด  

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4               
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3         ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5         ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 
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 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความซื่อสัตย์สุจริต จากผลการใช้รูปแบบการบรหิารแบบมีสว่นร่วม 
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มี จำนวน 10 ข้อ โปรดอ่านและทำความเข้าใจแบบสอบถาม เกี่ยวกับ

ความซื่อสัตย์สุจริต จากผลการใช้รูปแบบการบรหิารแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนวิชิตสงคราม กรุณา

ทำเครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับความคิดเห็นทางขวามือ ให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของนักเรียน  
 

ข้อ
ที ่

ความซื่อสัตย์สุจริตของนักเรียน 

ระดับความซื่อสัตย์สุจริต 
มาก 
ที่สุด 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด

(1) 

1. ไม่พูดคำเท็จ ไม่พูดบิดเบือนข้อมูล      

2. ไม่พูดใส่ร้ายผู้อื่นให้ได้รับความเสียหาย      

3. มีความละอายและเกรงกลัวความผิด  
ต่อข้อบังคับ หรือระเบียบของสังคม  

     

4. มีความละอายและเกรงกลัวความผิด     
ต่อกฏหมายของบ้านเมือง 

     

5. ปฏิบัติตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับตนเอง      

6. ปฏิบัติตามคำสัญญาที่ให้ไว้กับผู้อ่ืน      

7. ไม่เบียดเบียน ไม่คิดหรือทำให้ตนเอง 
ได้รับความเดือดร้อน  

     

8. ไม่เบียดเบียน ไม่คิดหรือทำให้ผู้อื่น 
ได้รับความเดือดร้อน 

     

9. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ โดยการ  
พูดหรือทำ ให้ตัวเองได้ทรัพย์สิน   
หรือผลประโยชน์ ในทางที่เสื่อมเสีย  

     

10. ไม่แสวงหาผลประโยชน์ โดยการ  
พูดหรือทำ ให้ตัวเองได้รับสิทธิพิเศษ 
เหนือคนอ่ืน ในทางที่เสื่อมเสีย 

     

 
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซ่ือสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน 

โรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
ปีการศึกษา 2562-2563 

 
ฉบับท่ี 7 ผู้ตอบแบบสอบถาม  ฉบับนี้  คือ   นักเรียน  โรงเรียนวิชิตสงคราม  จังหวัดภูเก็ต 

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความมีวินัย จากผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีสว่นร่วม กรุณาตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้ให้ครบทุกข้อ   
 
 ตอนที่   1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง โปรด ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง       ตามความเป็นจริง 
 1. สถานภาพของท่าน เพศ        ชาย                   หญิง 
 
 2. นักเรียน กำลังศึกษาอยู่ชั้นใด  

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4               
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3         ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5         ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

241 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความมีวินัย จากผลการใช้รูปแบบการบรหิารแบบมีสว่นร่วม 
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มี จำนวน 18 ข้อ โปรดอ่านและทำความเข้าใจแบบสอบถาม เกี่ยวกับ

ความมีวินัย จากผลการใช้รูปแบบการบรหิารแบบมีสว่นรว่มของโรงเรียนวิชิตสงคราม กรุณาทำ

เครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับความคิดเห็นทางขวามือ ให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของนักเรียน  
 

ข้อ
ที ่

ความมีวินัยของนักเรียน 

ระดับความมีวินัย 
มาก 
ที่สุด 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด

(1) 

1. แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ      

2. รับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย      

3. ขยัน และรับผิดชอบต่อการเรียน      

4. รักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง      

5. มีความอดทน เพียรพยายาม      

6. ช่วยทำงานบ้าน      

7. เคารพเชื่อฟังผู้ปกครอง      

8. ไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ครอบครัว      

9. ช่วยดูแลรักษาสาธารณสมบัติ      

10. เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน      

11. เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน      

12. มาโรงเรียนทันการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง      

13. เข้าห้องเรียนทันเวลา      

14. เข้าร่วมกิจกรรมตรงตามเวลาที่กำหนด      

15. ส่งงาน/การบ้านภายในเวลาที่กำหนด      

16. เข้าห้องสอบตรงเวลา      

17. ไม่ผิดเวลานัด      

18. เมื่อยืมของแล้ว ส่งคืนตามเวลา      

 
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซ่ือสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน 

โรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
ปีการศึกษา 2562-2563 

 
ฉบับท่ี 8 ผู้ตอบแบบสอบถาม  ฉบับนี้  คือ   นักเรียน  โรงเรียนวิชิตสงคราม  จังหวัดภูเก็ต 

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจ จากผลการใช้รูปแบบการบรหิารแบบมีสว่นรว่ม กรุณา
ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ให้ครบทุกข้อ   
 
 ตอนที่   1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง โปรด ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง       ตามความเป็นจริง 
 1. สถานภาพของท่าน เพศ        ชาย                   หญิง 
 
 2. นักเรียน กำลังศึกษาอยู่ชั้นใด  

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4               
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3         ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5         ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 

 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ จากผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีสว่นร่วม 
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มี จำนวน 20 ข้อ โปรดอ่านและทำความเข้าใจแบบสอบถาม เกี่ยวกับ 

ความพึงพอใจ จากผลการใช้รูปแบบการบรหิารแบบมีสว่นร่วมของโรงเรียนวิชิตสงคราม กรุณาทำ

เครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับความคิดเห็นทางขวามือให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน  
 

ข้อ
ที ่

ความพึงพอใจ 

การใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ระดับความความพึงพอใจ 
มาก 
ที่สุด 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด

(1) 
1. การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ประจำวันในห้องเรียน      

2. การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ประจำวันภายนอกห้องเรียน      
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ความพึงพอใจ (ต่อ) 
 

ข้อ
ที ่

ความพึงพอใจ 

การใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ระดับความความพึงพอใจ 
มาก 
ที่สุด 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด

(1) 
3. ทำกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงเรียนเสร็จทันเวลา         

ที่กำหนด  

     

4. นักเรียนกระตือรือร้น เอาใจใส่การเรียนสม่ำเสมอ      

5. สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เหมาะสมเอ้ืออำนวยต่อการเรียน      

6. นักเรียนกล้าแสดงออกตามโอกาสต่างๆ      

7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนรวมทุกกลุ่มสาระ 
เป็นที่น่าพอใจ 

     

8. นักเรียนรัก เอ้ืออาทรต่อบิดา-มารดา พ่ี น้อง หรือญาติ      

9. นักเรียนไม่พูดคำเท็จ หรือพูดบิดเบือนข้อมูลจาก     
ความเป็นจริง  

     

10. นักเรียนมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปและ        
การทำความผิด 

     

11. นักเรียนปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในทางที่ถูกต้อง      

12. นักเรียนไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เกิด         
ความเดือดร้อน 

     

13. นักเรียนไม่แสวงหาผลประโยชน์ในทางท่ีเสื่อมเสีย      

14. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง       

15. นักเรียน มคีวามรับผิดชอบต่อครอบครัว      

16. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อโรงเรียน      

17. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและต่อสังคม      

18. นักเรียนตรงต่อเวลาในการมาเรียน      

19. นักเรียนตรงต่อเวลาในเรื่องที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนเอง      

20 นักเรียนตรงต่อเวลาในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้อื่น      

 
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซ่ือสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน 

โรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
ปีการศึกษา 2562-2563 

 
ฉบับท่ี 9 ผู้ตอบแบบสอบถาม  ฉบับนี้  คือ   ครู  โรงเรียนวชิิตสงคราม  จังหวัดภูเก็ต    เป็น

แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจ จาดผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีสว่นร่วม กรุณาตอบ
แบบสอบถามฉบับนี้ให้ครบทุกข้อ   
 
 ตอนที่   1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง โปรด ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง        ตามความเป็นจริง 
 1. สถานภาพของท่าน  เพศ       ชาย                   หญิง 
 
        การศึกษา            อนุปริญญา           ปริญญาตรี       
                                                   ปริญญาโท           สูงกว่าปริญญาโท 
 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ จากผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีสว่นร่วม 
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มี จำนวน 20 ข้อ โปรดอ่านและทำความเข้าใจแบบสอบถาม เกี่ยวกับ 

ความพึงพอใจ จากผลการใช้รูปแบบการบรหิารแบบมีสว่นร่วมของโรงเรียนวิชิตสงคราม กรุณาทำ

เครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับความคิดเห็นทางขวามือ ให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน  
 

ข้อ
ที ่

ความพึงพอใจ 
การใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ระดับความความพึงพอใจ 
มาก 
ที่สุด 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด

(1) 

1. การมีส่วนร่วมวางแผนการบริหารของโรงเรียน      

2. การมีส่วนร่วมตัดสินใจทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน      

3. การมีส่วนร่วมรับผิดชอบงานต่าง ๆ ของโรงเรียน      

4. การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ จากโรงเรียน      

5. การมีส่วนร่วมวัดผลและประเมินผล การบริหารงาน   
ของโรงเรียน 
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ความพึงพอใจ (ต่อ) 
 

ข้อ
ที ่

ความพึงพอใจ 
การใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ระดับความความพึงพอใจ 
มาก 
ที่สุด 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด

(1) 
6. การมีส่วนร่วมนำข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงงาน      

ของโรงเรียน 

     

7. การจัดการเรียนการสอนที่เกิดจากการบริหารแบบมสี่วนร่วม      

8. ผลงานสนับสนุนการสอน ที่เกิดจากการบริหาร         
แบบมีส่วนร่วม 

     

9. การปรับปรุงการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีความเหมาะสม      

10. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สูงขึ้น      

11. นักเรียนแสดงออกให้เห็นการไมพู่ดเท็จ      

12. นักเรียนแสดงออกให้เห็นการละอายและเกรงกลัวต่อ       
การกระทำผิด 

     

13. นักเรียนแสดงให้เห็นการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา      
ในทางท่ีถูกต้อง 

     

14. นักเรียนแสดงให้เห็นการไม่เบียดเบียนให้เกิดความ
เดือดร้อน 

     

15. นักเรียนแสดงให้เห็นการไม่แสวงหาผลประโยชน์      
ในทางท่ีเสื่อมเสีย 

     

16. นักเรียนแสดงให้เห็นความรับผิดชอบต่อตนเอง       

17. นักเรียนแสดงให้เห็นความรับผิดชอบต่อครอบครัว      

18 นักเรียนแสดงให้เห็นความรับผิดชอบต่อสังคม      

19. นักเรียนแสดงให้เห็นการตรงต่อเวลาที่เกี่ยวกับ           
ตัวนักเรียนเอง 

     

20. นักเรียนแสดงให้เห็นการการตรงต่อเวลาที่เกี่ยวข้อง      
กับผู้อ่ืน 

     

 
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซ่ือสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน 

โรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
ปีการศึกษา 2562-2563 

 
ฉบับท่ี 10 ผู้ตอบแบบสอบถาม  ฉบับนี้  คือ   ผู้ปกครองนักเรียน  โรงเรียนวิชิตสงคราม 

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจ จากผลการพัฒนารูปแบบการบรหิารแบบมีสว่นรว่ม กรุณา
ตอบแบบสอบถามฉบับนี้ให้ครบทุกข้อ   
 
 ตอนที่   1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง โปรด ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง       ตามความเป็นจริง 
 1. สถานภาพของท่าน เพศ        ชาย                   หญิง 
 
 2. นักเรียน กำลังศึกษาอยู่ชั้นใด  

   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4               
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6       ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2         ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่3         ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่4 
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่5         ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่6 

3.  กำลังศึกษาในโรงเรียนนี้..............คน  ชาย.............คน หญิง.............คน 
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 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจ จากผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีสว่นร่วม  
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มี จำนวน 15 ข้อ โปรดอ่านและทำความเข้าใจแบบสอบถาม เกี่ยวกับ

ความพึงพอใจ จากการใช้รูปแบบการบรหิารแบบมีสว่นรว่ม ของโรงเรียนวิชิตสงคราม กรุณาทำ

เครื่องหมาย ✓ลงในช่องระดับความคิดเห็นทางขวามือ ให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน  
 

ข้อ
ที ่

ความพึงพอใจ 
การใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ระดับความความพึงพอใจ 
มาก 
ที่สุด 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด

(1) 

 
1. 

ด้านการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมตัดสินใจการบริหารงานของโรงเรียน 

     

2. การมีส่วนร่วมช่วยเหลืองานของโรงเรียน      

3. มีส่วนร่วมรับรู้และภาคภูมิใจในผลสำเร็จของโรงเรียน      

4. การมีส่วนร่วมประเมินงานของโรงเรียน      

 
5. 

ด้านความซ่ือสัตย์สุจริตของเด็ก 
ไม่พูดเท็จบิดเบือนข้อมูลจากความจริง  

     

6. ละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำผิด      

7. ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาในทางที่ถูกต้อง      

8. ไม่เบียดเบียนตนหรือผู้อื่นให้เดือดร้อน      

9. ไม่แสวงหาประโยชน์ในทางที่เสื่อมเสีย      

 
10. 

ด้านความมีวินัยของเด็ก 
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  

     

11. มีความรับผิดชอบต่อการเรียน      

12. มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว      

13. มีความรับผิดชอบต่อสังคม      

14. ตรงต่อเวลาที่เกี่ยวกับตัวนักเรียนเอง      

15. ตรงต่อเวลาที่เกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน      

 
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซ่ือสัตย์สุจริตและมีวินัยของนักเรียน 

โรงเรียนวิชิตสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ปีการศึกษา 2562-2563 
 

ฉบับท่ี 11 ผู้ตอบแบบสอบถาม  ฉบับนี้  คือ   คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื้นฐาน  

โรงเรียนวิชิตสงคราม เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจ จากผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม กรุณาตอบแบบสอบถามฉบับนี้ให้ครบทุกข้อ   
  
 ตอนที่   1  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง โปรด ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง       ตามความเป็นจริง 
 1. สถานภาพของท่าน เพศ        ชาย                   หญิง 
 

ตอนที่  2  สอบถามความพึงพอใจ  จากผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม  

คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้ มี 5 ข้อ โปรดอ่านและทำความเข้าใจแบบสอบถาม ความพึงพอใจ จาก

ผลการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนวิชิตสงคราม กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ลงใน
ช่องระดับความคิดเห็นทางขวามือ ให้ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน  
 

ข้อ
ที ่

ความพึงพอใจ 
ในการใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ระดับความความพึงพอใจ 
มาก 
ที่สุด 

(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 

(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด

(1) 

1. การมีส่วนร่วมตัดสินใจการบริหารงานของโรงเรียน      

2. การมีส่วนร่วมช่วยเหลือการจัดกิจกรรมของโรงเรียน      

3. การมีส่วนร่วมรับรู้และภาคภูมิใจในผลสำเร็จของโรงเรียน      

4. การมีส่วนร่วมรับประโยชน์จากการบริหารงานของโรงเรียน      

5. การมีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบในการบริหารงานของ
โรงเรียน 

     

 
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ช 

แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนวิชิตสงคราม ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

ชั้น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ พลศึกษา ศิลปะ เทคโนโลย ี
รวมทุก
สาระ 

ป.1 54.15 58.25 62.86 79.25 46.35 89.12 75.25 71.18 67.05 

ป.2 51.35 51.27 77.05 74.67 54.42 75.42 77.93 72.5 66.83 
ป.3 52.15 52.66 75.94 75.39 50.65 78.75 75.84 75.22 67.08 

ป.4 52.23 49.18 70.99 78.12 49.86 80.34 72.54 74.39 65.96 
ป.5 56.16 58.18 72.5 73.71 52.15 82.19 70.45 78.43 67.97 

ป.6 66.13 50.35 72.85 67.89 52.28 77.99 70.75 78.8 67.13 

เฉลี่ย 55.36 53.32 72.03 74.84 50.95 80.64 73.79 75.09 67.00 
 

ที่มา  :  การบริหารงานวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 

แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษา 

โรงเรียนวิชิตสงคราม ปีการศึกษา 2563 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

ชั้น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ พลศึกษา ศิลปะ เทคโนโลย ี
รวมทุก
สาระ 

ป.1 76.45 78.42 77.58 77.42 67.42 88.75 86.5 81.42 79.25 

ป.2 68.9 78.69 75.38 73.74 79.92 86.83 77.02 81.25 77.72 

ป.3 72.46 70.73 74.58 73.13 75.19 86.69 84.98 73.45 76.40 
ป.4 71.82 64.52 65.51 78.9 62.07 85.59 78.82 83.2 73.80 

ป.5 77.28 62.38 61.12 79.6 62.1 89.94 77.15 75.44 73.13 

ป.6 64.53 66.62 64.93 79.48 66.99 88.09 71.84 74.49 72.12 
เฉลี่ย 71.91 70.23 69.85 77.05 68.95 87.65 79.39 78.21 75.40 

 
ที่มา  :  การบริหารงานวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 
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แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนวิชิตสงคราม ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

ชั้น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ พลศึกษา ศิลปะ เทคโนโลย ี
รวมทุก
สาระ 

ม.1 54.15 58.25 48.56 55.42 48.15 82 62.42 66.52 59.43 

ม.2 62.45 54.26 52.82 74.67 49.52 75.42 77.89 72.82 64.98 

ม.3 69.33 57.12 69.42 75.39 50.32 82.65 75.84 75.22 69.41 
ม.4 50.75 43.15 55.28 68.32 42.28 66.34 63.54 62.39 56.51 

ม.5 56.26 57.28 51.32 73.71 52.15 82.19 70.45 78.1 65.18 

ม.6 52.13 44.32 48.15 67.89 48.55 62.49 70.71 72.8 58.38 
เฉลี่ย 57.51 52.40 54.26 69.23 48.50 75.18 70.14 71.31 62.32 

 

ที่มา  :  การบริหารงานวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562 

 
 
 

แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรียนวิชิตสงคราม ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 

ชั้น ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาอังกฤษ พลศึกษา ศิลปะ เทคโนโลย ี
รวมทุก
สาระ 

ม.1 66.45 71.42 77.58 77.48 62.42 88.71 76.56 81.42 75.26 

ม.2 69.62 72.69 75.38 73.74 75.92 86.83 77.02 81.25 76.56 
ม.3 72.46 68.45 74.58 73.13 65.19 86.42 66.98 73.45 72.58 

ม.4 71.72 64.52 75.51 77.8 72.07 95.59 78.82 83.2 77.40 
ม.5 77.28 62.38 61.12 73.6 62.1 89.94 77.15 85.44 73.63 

ม.6 74.53 66.62 64.43 79.15 66.15 88.09 81.74 84.42 75.64 

เฉลี่ย 72.01 67.68 71.43 75.82 67.31 89.26 76.38 81.53 75.18 
 
ที่มา  :  การบริหารงานวิชาการ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 
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ภาคผนวก ซ 
ร่องรอยผลการวิจัย ภาพถ่ายกิจกรรม 
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เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.wichitsongkram.ac.th/ 
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ภาคผนวก ฌ 
การเผยแพร่ผลงาน 
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(สำเนา) 
 
 

 
ที่ ศธ 04111.58/47             โรงเรียนวชิิตสงคราม 
               อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 
 

           9 กุมภาพันธ์ 2565 

เรื่อง    การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 

เรียน   .................................................... 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    แผ่น  CD  ผลงานทางวิชาการ ฉบับเต็ม  จำนวน  1  แผ่น 
 

  ด้วยนายพงศ์ธร  จันพลโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม ได้จัดทำผลงานทาง
วิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซื่อสัตย์สุจริตและความมีวินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงครามเมื่อปี
การศึกษา 2562-2563 ได้รายงานและสรุป เป็นผลงานทางวิชาการ ในการพัฒนารูปแบบการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความซื่อสัตย์สุจริตและความมี
วินัยของนักเรียน โรงเรียนวิชิตสงคราม ดังรายละเอียดตามแผ่น CD ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

  โรงเรียนวิชิตสงคราม เห็นว่า ผลงานทางวิชาการดังกล่าว มีประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จึงได้มอบให้โรงเรียนของท่าน นำไปศึกษา และประยุกต์ใช้ตามสมควรต่อไป 
 

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
     
 
      (นายพงศ์ธร  จันพลโท) 
         ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงคราม 
 
การบริหารทั่วไป 
โทร. 076-216919 
โทรสาร 076-216919 
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รายช่ือหน่วยงานและโรงเรียน ที่ส่งผลงานทางวิชาการไปเผยแพร่ 
 

ที่ โรงเรียน ที่อยู่ หมายเหต ุ
1. บ้านบางคู ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

2. บ้านสะปำ“มงคลวิทยา” ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

3. เกาะมะพร้าว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
4. บ้านกู้กู ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

5. เกาะสิเหร่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

6. บ้านทุ่งคาฯ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
7. อนุบาลภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

8. วัดเทพนิมิตร ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

9. บ้านแหลมพันวา ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
10. บ้านอ่าวน้ำบ่อ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

11. บ้านกะตะ(ตรีทศยุทธ
อุปถัมภ์) 

ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

12. วัดสุวรรณคีรีเขต ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

13. วัดสว่างอารมณ์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
14. เกาะโหลน ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

15. บ้านฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
16. วัดลัฏฐิวนาราม ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

17. ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  

18. บ้านบางทอง ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  
19. วัดเก็ตโฮ่ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  

20. วัดสุวรรณคีรีวงก์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  

21. บ้านกะหลิม ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  
22. บ้านไม้ขาว ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

23. หงษ์หยกบำรุง ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  
24. บ้านหมากปรก ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

25. บ้านคอเอน ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

26. ท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  
27. วัดมงคลวราราม ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  
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การเผยแพร่ผลงาน (ต่อ) 
ที ่ โรงเรียน ที่อยู่ หมายเหตุ 

28. บ้านสาคู ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

29. วัดเมืองใหม่ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  
30. ถลางพระนางสร้าง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

31. วัดเทพกระษัตรี ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

32. บ้านโคกวัดใหม่ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  
33. บ้านพรุจำปา ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

34. บ้านป่าครองชีพ ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  
35. บ้านแหลมทราย ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

36. บ้านบางเทา ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

37. บ้านเชิงทะเล (ตันติวิท) ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  
40. วัดศรีสุนทร (มิตรภาพ15) ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

41. บ้านท่าเรือ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

42. บ้านลิพอน ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  
43. บ้านม่าหนิก ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

44. บ้านอ่าวปอ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  
45. สิทธิ์สุนทรบำรุง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

46. บ้านป่าคลอก ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

47. บ้านพารา ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  
48. บ้านบางโรง ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

49. ภูเก็ตวิทยาลัย ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

50. สตรีภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
51. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ

ศรีนครินทร์ 
ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

52. เมืองถลาง ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

53. วีรสตรีอนุสรณ์ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

54. เชิงทะเลวิทยาคม (จุติ-ก้อง 
อนุสรณ์) 

ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต  

55. กะทู้วิทยา ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  
56. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต  
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การเผยแพร่ผลงาน (ต่อ) 
ที ่ โรงเรียน ที่อยู่ หมายเหตุ 

57. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  

58. บ้านตากแดด ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  
59. อนุบาลพังงา ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  

60. บ้านบางม่า ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  

61 วัดปัจจันตคาม ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  
62 บ้านบางกัน ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  

63. บ้านทุ่งเจดีย์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  
64. ดีบุกพังงาวิทยายน ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  

65. วัดอรัญญิกาวาส ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  

66. วัดชนาธิการาม ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  
67. เมืองพังงา ตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  

68. บ้านกลาง ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  

69. บ้านบางเตย ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  
70. เกาะเคี่ยม ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  

71. บ้านป่ากอ ตำบลป่ากอ อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  
72. วัดสองแพรก ตำบลสองแพรก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  

73. เกาะหมากน้อย ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  

74. คลองเคียนรัฐราษฏร์รังสรรค์ ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา  
75. สตรีพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา  

76. บ้านทุ่งรัก ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  

77. คุระบุรี ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  
78. บ้านเตรียม ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  

79. บ้านสวนใหม่ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  

80. บ้านกลางประชาสรรค์ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  
81. คุระบุรีพิทยาคม ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  

82. บ้านหินลาด ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  
83. บ้านบางติบ ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  

84. บ้านคุรอด ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  

85. บ้านบางครั่ง ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา  
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ที ่ โรงเรียน ที่อยู่ หมายเหตุ 

86. กระบุรีวิทยา ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  

87. กะเปอร์วิทยา ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  
88. ปากจั่นวิทยา ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  

89. พิชัยรัตนาคาร ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  

90 ละอุ่นวิทยาคาร ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง  
91 สตรีระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  

92. สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง  
93. กระบุรี ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  

94. ชนม์พัฒนา ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  

95. ชาติเฉลิม ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  
96. ทับไชยาพัฒนา ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง  

97. ทับหลีสุริยวงศ์ ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  

98. ทุ่งตาพลวิทยา ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง  
99. ไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง  

100. บ้านกำพวน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง  
101. บ้านขจัดภัย ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  

102. บ้านเขานางหงส์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  

103. บ้านเขาฝาชี ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง  
104. บ้านคลองของ ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  

105. บ้านคลองเงิน ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  

106. บ้านควนไทรงาม ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง  
107. บ้านชาคลี ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  

108. บ้านเชี่ยวเหลียง ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง  

109. บ้านดอนกลาง ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  
110. บ้านทุ่งหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง  
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ - สกุล  :   นายพงศ์ธร  จันพลโท 

วัน เดือน ปีเกิด : 12 มีนาคม  2505 
ที่อยู่ปัจจุบัน  :   56/262 หมู่ 2 ตำบลวิชิต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  83000 

การศึกษา   :    ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
การรับราชการ :   พ.ศ. 2526  ตำแหน่ง ครู 2 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ จ.ศรีสะเกษ 
 พ.ศ. 2530  ตำแหน่ง อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านจันทน์หอม-ตาเสก จ.ศรีสะเกษ 
 พ.ศ. 2541  ตำแหน่ง อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านคลองบอน จ.พังงา 
 พ.ศ. 2547  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 จ.พังงา 
 พ.ศ. 2549  ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 จ.พังงา 
 พ.ศ. 2550  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม จ.ภูเก็ต  
 พ.ศ. 2558  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์  
          สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จงัหวัดภูเก็ต  
 พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียน 

              วิชิตสงคราม สำนกังานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
 
 
 

 




