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สารจาก 

คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

  

 งานวิจัยถือเปนหัว ใจสําคัญในการพัฒนาองคความ รู                 
ท้ังในการสรางสรรคผลงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ และผลงาน
การศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาก็ตามถือเปน
ภารกิจท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัยท่ีจะชวยใหนักวิจัย บุคลากร                
และนักศึกษาไดมีโอกาสเผยแพรความรูงานวิจัย วิทยานิพนธ             
และการศึกษาคนควาอิสระเพื่อแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ
รวมกันท้ังในรูปแบบบุคคลตอบุคคล องคกรกับองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนมารวมเสนอ
ผลงานวิจัยอันจะชวยขยายองคความรูงานวิจัยนําไปสูการปฏิบัติอยางกวางขวางเพ่ือเปนการเปด
โอกาสและมุมมองใหม ๆ ในเชิงของการบริหาร มหาวิทยาลัยนครพนมจึงไดมอบหมายให             
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการประชุมวิชาการ และการนําเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 (บริหารอีสานสัมพันธ คร้ังท่ี 10) เปนครั้งแรก 
 ดังน้ัน ในการจัดโครงการประชุมวิชาการ และการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 1 
ในวันท่ี 22 ตุลาคม 2561 น้ี จึงนับวาเปนโอกาสอันดีย่ิงท่ีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
ไดเปดเวทีแหงคุณภาพท่ีทรงคุณคาใหนักวิจัย คณาจารย นักศึกษา และผู ท่ีสนใจไดเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน รวมสรางเครือขายทางวิชาการ สรางสรรคงานวิจัยใหเกิดประโยชนตอ
ประเทศชาติตอไป 
 
 
 
       ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร 
                คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
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สารจาก 

ประธานเครือขายสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  

สานสายใยบริหารอีสานสมัพนัธ ประจําป 2561 

      การบริหารการศึกษา นับเปนภารกิจสําคัญยิ่งที่จะนําพาการจัด
การศึกษาสูความสําเร็จ โดยเฉพาะผูบริหารที่จะตองอาศัยศาสตรและศิลป
ทางการบริหารไปบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด อีกทั้งการสราง
เครือขายความรวมมือกับบุคคล หนวยงาน องคกรอ่ืน ทั้งในเชิงวิชาการและ
การบริหารจัดการอ่ืน ก็เปนการเสริมสรางความเขมแข็งของความเปนผูนําอีกดวย 
     งานบริหารอีสานสัมพันธในคร้ังน้ีก็เชนกัน เปนกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงคสวนหน่ึงเปนการ
สรางเครือขายคณาจารยและนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หรือที่เรียกชื่ออ่ืนที่เก่ียวกับการบริหาร
การศึกษา จากมหาวิทยาลัยตาง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือความรวมมือในการที่จะทําใหเกิดโอกาส  
ไดพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู และสังสรรครวมกัน อันจะไดประโยชนทั้งดานวิชาการ และวิชาคน ซ่ึงเปน
หลักสําคัญในการบริหาร อีกทั้งยังเปนการยกระดับและเพิ่มสมรรถนะใหทั้งคณาจารยและนักศึกษาเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางการบริหารที่เปนพลวัตรอยางตอเน่ือง 
      ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ได รับเปนเจาภาพในการจัดงานประจําป พ.ศ.2561            
และขอขอบคุณคณาจารยและนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยทุกแหง                   
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ไดเขารวมงานในคร้ังนี้ หวังเปนอยางยิ่งวาทานคงไดรับประโยชนอยางคุมคา 
จากการไดเขารวมงานในคร้ังนี้ และขอใหไดนําไปใชใหเกิดประโยชนทั้งตอดานการทํางาน การสอน              
และการเรียน และคงไดรับความรวมมือจากทานอีกในปตอ ๆ ไป  
 
 
 
        ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยา ภาวะบุตร 

       ประธานเครือขายสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ประวัติองคปาฐกถาพิเศษ 
 

 
ดร.วิริยะ  ฤๅชัยพาณิชย 

 
การศึกษา 
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั 
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
 • ปริญญาเอกดานการศกึษา Robert Morris University สหรัฐอเมริกา 
 
งานดานกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และทีป่รึกษา 
 • คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศกึษา อนุกรรมการฝายการเรียนการสอน 
 • คณะทํางานดานการจัดตั้งสถาบันหลักสตูรแหงชาติ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศกึษา 
 • คณะทํางานดานอาชีวศึกษา คณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
 • กรรมการผูทรงคุณวุฒดิานความคดิสรางสรรค กระทรวงศึกษาธิการ 
 • คณะกรรมการการปฏิรูปหลกัสตูรการศกึษาขั้นพ้ืนฐานแหงชาต ิกระทรวงศึกษาธิการ 
 • คณะทํางานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 • คณะกรรมการสงเสริมคุณภาพหลักสตูรสวนกุหลาบฯศึกษา โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 
 • คณะทํางานพิจารณากําหนดหลกัสตูร/สาขาวิชาที่เปนความตองการหลักและมีความชัดเจนของ
การผลติกําลังคนในโครงการ กรอ. สํานักคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ) 
 • กรรมการตรวจสอบการทํางานระบบแอดมิชชั่น กระทรวงศึกษาธิการ 
 • กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิภาคเีชยีงใหมเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
 • Advisory board: Global education conference Network 
 • ประธานเครือขายประชาชนเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา 
 • อาจารยพิเศษวิทยาลยัปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) 
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งานดานการพูด งานบรรยาย 
 • วิทยากรพิเศษ สภาการศึกษาแหงชาต ิ
 • วิทยากรพิเศษ กรรมาธิการฝายการศึกษาสภาผูแทนราษฎร 
 • วิทยากรพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 • วิทยากรพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
 
วทิยากรพิเศษ มหาวทิยาลัยตาง ๆ เชน 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร มหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ 
มหาวิทยาลยัขอนแกน มหาวิทยาลยัศรีปทุม มหาวิทยาลัยรังสติ มหาวิทยาลยักรุงเทพ มหาวิทยาลยัราชภฏั
มหาสารคาม มหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบุรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลยัราชมงคล
ลานนาลําปาง และอ่ืนๆ 
 
วทิยากรพิเศษ โรงเรียนและเครือขายผูปกครอง โรงเรียนตางๆ 
 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนสายปญญา โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต 
โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลยั โรงเรียนสตรีนครสวรรค โรงเรียนหาดใหญวิทยาลยั 
โรงเรียนเบญ็จะมะมหาราช โรงเรียนชลกัลยานุกูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม โรงเรียนลําปางกัลปยานี 
โรงเรียนขอนแกนวิทยายน โรงเรียนในเครืออัสสมัชญั โรงเรียนกรุงเทพคริสเตยีนวิทยาลยั โรงเรียนในเครือ 
จุฬาภรณ โรงเรียนเครือสาธิต และโรงเรียนตาง ๆ ทั่วประเทศ 
 
งานดานการฝกอบรม 
 วิทยากรอบรมการสอนแบบสรางสรรคเปนฐาน Creativity-Based Learning (CBL) 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนรัฐบาลและเอกชน มหาวิทยาลยัตาง ๆ ทั่วประเทศ 
 
นวัตกรรม 
 อาจารยวิริยะ ฤๅชยัพาณิชย เปนนักคดิผูเชีย่วชาญดานความคิดสรางสรรคทีม่คีวามตัง้ใจในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง จึงผลติผลงานนวัตกรรมดานการศกึษามากมายอยางตอเน่ืองจนปจจุบัน 
ผลงานซึ่งเปนนวัตกรรมเชน 
  • เว็บไซต www.eduzones.com เว็บไซตการศกึษา ทีมี่ผูใชบริการมากทีส่ดุในประเทศ 
เปนเวบ็ที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ The Nation Thailand web award ป 2000 สาขาการศึกษาและบริการสังคม 
และเปนเว็บไซตการศึกษาทีมี่ผูนิยมมากทีส่ดุในประเทศ 
  • โปรแกรมเพ่ือการศึกษา โปรแกรมคนหาตนเองซึง่เปนโปรแกรมทีช่วยใหเด็กรูจักจุดออน 
จุดแขง็ของตนเองและยังชวยแบงเบาภาระใหครูฝายแนะแนวทั่วประเทศ มาตัง้แต พ.ศ.2542 มีคนใชบริการ
มากกวา 1 ลานคน 
  • โปรแกรมประเมินโอกาสสอบเขามหาวิทยาลยั และโปรแกรมชวยเลือกคณะในระบบ 
entrance และระบบแอดมิชชั่น โปรแกรมแรกของประเทศ 
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  • Workshop compass ระบบคนหาลักษณะงาน อาชีพทีต่รงกับบคุลิกภาพ 
  • ผูวิจัยและพัฒนารูปแบบการสอน แบบ Active learning model ที่จะชวยใหผูเรียน 
มีทักษะในการคิดสรางสรรค CBL Creativity-based learning 
  • ผูวิจัยและพัฒนาแบบวดัความคดิสรางสรรคสําหรับคนไทย CBL Creative thinking test 
  • ผูวิจัยและพัฒนา CBL Tool แอพพลิเคชั่นที่จะทําใหสมารทโฟนและแท็บเลต็ตาง ๆ กลายเปน
เคร่ืองมือเรียน ทําใหผูเรียนใชอุปกรณเหลาน้ีใหคะแนน โหวต ขึ้นหนาจอ และทําใหครูอาจารยใชโทรศัพท เปน
เคร่ืองมือชวยสอน 
  • ผูรวมวิจัยและพัฒนา หลักสูตร สุจริตไทย www.สุจริตไทย.com หลกัสตูร E learning  
ที่จะชวยให คนไทยเขาใจเร่ืองของสุจริต ชวยลดปญหาทุจริตในสงัคม 
 
งานเขียน 
 • ผูเขยีนพ็อกเก็ตบคุ Future Career Future Education สาขาอาชีพแหงอนาคต 
 • สาขาอาชพีแหงอนาคต 3 
 • หองเรียนแหงอนาคต 
 • ทางสูอนาคต เรากําหนดเอง 
 • สานฝน คนวัยมัน ฉันทําได 
 • กด Like ให อาเซยีน 
 • บกพรองทางเกรด ก็ successได 
 • ผูเขยีน บทความ การศกึษา และความคดิสรางสรรค ใน หนังสือพิมพ และวารสารตาง ๆ  
เชน คมชดัลึก การศึกษาวันน้ี ประชาชาติธุรกิจ SME ฯลฯ 
 
แรงบันดาลใจ 
 “อยากเห็นการศกึษาที่ไมเปนเพียง การสอบ และใบปริญญา การศึกษาไมควรเปนเคร่ืองมือในการ
แบงแยก คดักรองคน แตการศกึษาควรเปนเคร่ืองมือพัฒนาคนไมใชแคบาง คน แตการศกึษาควรชวยใหทกุคน
ไดมีความหวัง ความสขุ และมีชีวติทีด่กีวาเดิม” 
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ขอมูลผูรวมเสวนาวิชาการ 
 

 
ศาสตราจารย ดร.ธีระ  รุญเจริญ 

อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยขอนแกน 
 

ประวัตกิารศกึษา  
 2505   ครุศาสตรบัณฑติ (เกยีรตินยิม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 2511   ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
 2517   Ph.D. (Educational Administration) Frorida State University, U.S.A. 
ตําแหนงบรหิาร 
 - อดตีคณบดคีณะศึกษาศาสตร และคณบดบีัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 - อดตีคณบดบีัณฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัวงษชวลติกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ  
 2519   ผูชวยศาสตราจารย  
 2523   รองศาสตราจารย  
 2525   ศาสตราจารย  
 2528   ศาสตราจารยระดับ 10 
ผูเช่ียวชาญ  
 2525 - 2513  กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ 
 2527 - 2528  ผูเชีย่วชาญโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร กพศ.5 กระทรวงศึกษาธิการ 
 2536 - 2538  ผูเชีย่วชาญโครงการ Education Quality Improvement ภายใต Asian  
      Development Bank : TA 1570 ของ ส.ป.ป.ลาว 
 2538 - 2541  ผูเชีย่วชาญโครงการ Education Development ภายใต World Bank  
      ของ ส.ป.ป.ลาว 
ปจจบุัน 
 - นายกสภามหาวิทยาลยัและศาสตราจารยประจํามหาวทิยาลยัวงษชวลติกุล 
 - นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแหงประเทศไทย 
 - วิทยากรบรรยายพิเศษสาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดบัปริญญาโทและเอก 



 
    7 

[รวมเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก] 

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัฒนพงษ  วันจันทกึ  

รักษาราชการแทนอธกิารบดี มหาวทิยาลัยนครพนม 
 
ประวัติการศกึษา 
 2539  วิทยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ) (สตัวศาสตร) มหาวิทยาลยัแมโจ 
 2543  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (วท.ม) (เทคโนโลยชีีวภาพ) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 
 2548  Master of Engineering (M.Eng.) (Bioinformatics) Technical University of  
    Denmark, Denmark 
 2552   Doctor of Philosophy (Ph.D.) (Bioinformatics) Murdoch University, Australia 
ประวัติรับราชการ 
 2554 - ปจจุบัน  ผูชวยศาสตราจารย คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 2552 - 2554  อาจารย คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
 2543 - 2546  อาจารย คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 
 2540 - 2542  อาจารย (พิเศษ) คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ตําแหนงหนาทีส่ําคัญในอดีต 
 2560 - ปจจุบัน  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยันครพนม 
 2559 - 2560  รองอธิการบด ีมหาวิทยาลยันครพนม  
 2557 - 2559  กรรมการบริหารกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรรม   
 2555 - 2557  ประธานสภาคณาจารย มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
 2552 - 2559  กรรมการสภามหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  
 2554 - 2555  ผูอํานวยการสํานักวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ   
 2553 - 2554  ผูชวยคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   
 2552 - 2553  ผูอํานวยการอุทยานการเรียนรูมหาสารคาม    
 2556 - 2557  ที่ปรึกษาสํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA) 
ตําแหนงหนาทีป่จจุบัน     
 รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลยันครพนม 
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รองศาสตราจารย ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง  
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภฏัอบุลราชธานี 

 
วุฒกิารศกึษา  
 2549  การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) (การบริหารการศึกษา) มหาวทิยาลยับูรพา  
  2533  การศึกษามหาบัณฑติ (กศ.ม.) (จิตวิทยาการแนะแนว) มหาวิทยาลัยบูรพา  
  2525  การศึกษาบัณฑติ (กศ.บ.) (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 
ความเชี่ยวชาญ 
 - ดานวิชาการศึกษา 
 - ดานการบริหารสถานศึกษา 
ผลงานทางวชิาการ อาทิเชน 
 จิณณวัตร  ปะโคทัง.  ยุทธศาสตรการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพในศตวรรษที่ 21  
  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  ในวารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
  มหาสารคาม ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2561 
 Jinawatara Pakotung. “ASEAN Community Preparation Modelof Staff and Faculty of  
  Education at UbonRatchathaniRajabhat University,” SIBR-RDINRRU 2017  
  Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research. Sydney,  
  Australia, (15-16 April 2017). 
 จิณณวัตร  ปะโคทัง.  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพ.  พิมพคร้ังที่ 1.  อุบลราชธานี:   
  โรงพิมพศิริธรรมออฟเซ็ท, 2556. หนังสือ ISBN 978-616-348-534-2  
 จิณณวัตร  ปะโคทัง.  “ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพในสถานศึกษา 
  ขนาดเล็ก,” ในวารสารการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 6, 1(มกราคม- 
  เมษายน 2557): 99-110. อยูในฐานขอมูล TCI กลุม2ดานมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร ISSN  
  1906-4950 
ตําแหนงหนาทีป่จจุบัน     
 คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฏอุบลราชธาน ี
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยา ภาวะบุตร  
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภฏัสกลนคร 

 
ประวัติการศกึษา 
 2529   ครุศาสตรบัณฑติ วิชาเอกบรรณารักษศาสตร วิทยาลยัครูสกลนคร 
 2536   ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ วิชาเอกบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร  
    มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม 
 2549   ศึกษาศาสตรดุษฎบีัณฑติ วิชาเอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแกน 
ประสบการณ 
 - ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ มหาวิทยาลยัราชภฎัสกลนคร 
 - กรรมการสภามหาวิทยาลยัราชภัฎสกลนคร (ตัวแทนคณาจารย) 
 - กรรมการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฎัสกลนคร 
 - ผูอํานวยการโครงการจัดตัง้บัณฑติวิทยาลัย 
 - ผูทรงคุณวุฒดิานการบริหารการศึกษาใน อกคศ.สพท.สกลนคร เขต 3 
 - ผูทรงคุณวุฒดิานการบริหารการศึกษาใน อกคศ.สพป.สกลนคร เขต 3 
 - ผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานเขาสูตําแหนงทางวิชาการพิเศษใน สพป.สกลนคร เขต 1, 2, 3  
   สพป.มุกดาหาร สพม.เขต 22, 23 
 - ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
 - ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดษุฎีบัณฑติ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
   และภาวะผูนํา 
 - ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดษุฎบีัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
ตําแหนงหนาทีป่จจุบัน  
 คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยัราชภัฎสกลนคร 
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อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด  

อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม 
 

ประวัติการศกึษา 
 - การศึกษาดษุฎบีัณฑติ (การบริหารและพัฒนาการศึกษา) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม   
 - การศึกษามหาบัณฑติ (จิตวิทยาการศึกษา) มหาวิทยาลยัมหาสารคาม           
 - พุทธศาสตรบัณฑติ (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
 - ประกาศนียบตัรวิชาชพีครู มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
ประสบการณในการเปนวทิยากรและการทํางาน 
 - วิทยากรกระบวนการการอบรมคายพุทธบตุรบําเพ็ญ 
 - วิทยากรประจําวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม 
 - วิทยากรอบรมครูทั้งระบบกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
 - วิทยากรอบรมครูทั้งระบบกลุมสาระการเรียนรูภาษาองักฤษ 
 - วิทยากรอบรมครูทัง้ระบบกลุมสาระการเรียนรูการศึกษาปฐมวัย 
 - วิทยากรอบรมเชงิปฎิบตักิารการพัฒนาโรงเรียนสขุภาวะในประทศไทย  
 - วิทยากรเชิงปฏบิตัิการชุมชนแหงการเรียนรู (PLC) 
 - วิทยาการเชิงปฏบิตัิการ การทํางานเปนทีมสูความเปนเลศิในการทํางาน 
 - วิทยากรอบรมครูแนะแนวและใหคําปรึกษาในโรงเรียน 
 - อนุกรรมการคุรุสภา 
 - กรรรมการและคณะทํางานของ IRES มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศกึษา 
 - อดตีกรรมการบริหารคณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร 
 - กรรมการบริหารคณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
 - อดตีผูชวยคณบด ีคณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
 - อดตีผูชวยคณบด ีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม  
 - รองประธานสภาคณาจารย คนที2่ มหาวิทยาลยันครพนม 
ตําแหนงหนาทีป่จจุบัน  
 อาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
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สารจากคณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม     ............................................................................     1 
สารจากประธานเครือขายสาขาวิชาการบริหารการศกึษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ    ...............................      2 
ประวัติองคปาฐกถาพิเศษ     .......................................................................................................................     3 
ขอมลูผูรวมเสวนาวิชาการ     ......................................................................................................................     6 
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ภาคผนวก     .........................................................................................................................................     124 
 รายนามผูทรงคณุวุฒปิระเมินผลงานวิจัย     .....................................................................................     125 
 โครงการการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ คร้ังที่ 1  
  และงานบริหารอีสานสมัพันธ คร้ังที ่10 “ทศิทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0”     .     126 
 คําสัง่คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม     ................................................................................     136 
 รายชื่อสถาบันเครือขายสาขาวชิาการบริหารการศึกษาภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ     .........................     145 
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กําหนดการ  

ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ  
The 1st National Conference on Educational Administration and Development  

(The 1st NCEAD 2018 EDU NPU) 
“ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0” 

และงานบริหารอีสานสัมพันธ ครั้งที่ 10 
วันที ่21 - 22 ตุลาคม 2561 ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

****************************** 
วันที่ 21 ตุลาคม 2561 

เวลา รายละเอียด สถานที ่
13.00 - 16.00 น. ประชุมเตรียมความพรอมการจัดงานบริหาร

อีสานสัมพันธ 
หองพนมศิลป ชั้น M คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยนครพนม 
15.00 - 17.00 น. ประชุมสมาคมพัฒนาวิชาชีพบริหาร

การศึกษาแหงประเทศไทย 
หองประชุม ชั้น 2 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร  

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 
วันที่  22 ตุลาคม 2561 

เวลา รายละเอียด สถานที ่
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

หองพนมศิลป ช้ัน M  
คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

09.00 - 09.30 น. พิธีเปด  
- ผศ.วาที ่ร.อ.ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม กลาวรายงาน 
- ผศ.ดร.พัฒนพงษ  วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นครพนม กลาวเปดการประชุม 

09.15 - 10.30 น. กิจกรรมการปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย อาจารยประจํา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และนักคิดผูเชี่ยวชาญดานความคิดสรางสรรค 

10.45 - 12.00 น. กิจกรรมการเสวนาวิชาการ โดย 
1. ศ.ดร.ธีระ รญุเจริญ อาจารยประจําคณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  
2. ผศ.ดร.พัฒนพงษ  วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
นครพนม 
3. รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง คณบดคีณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 
4. ผศ.ดร.ไชยา ภาวะบุตร คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
5. อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด อาจารยประจําคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม 
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วันที่  22 ตุลาคม 2561 (ตอ) 
เวลา รายละเอียด สถานที ่

12.00 - 13.00 น. พักรบัประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 16.00 น. - การนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติแบบบรรยาย/การเสนอเอกสารเชิง

หลักการระดับปริญญาเอก 
- กิจกรรมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑลุงโฮ 

อาคารพิทยปกรณ  
ชั้น 2, 3 คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

16.30 - 18.00 น. การประชุมเครือขายสาขาวิชาการบริหารการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หองพนมศิลป ช้ัน M  
คณะศิลปศาสตรและ

วิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

18.30 - 21.00 น. งานบริหารอีสานสัมพันธ/พิธีมอบธงเจาภาพครั้งตอไป 

หมายเหตุ : การนําเสนองานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยใช Power Point ประกอบ ใชระยะเวลานําเสนอ 
ไมเกิน 10 นาที ถามตอบ 5 นาท ีการนําเสนอผลงานใน Proceedings กําหนดใหนําเสนอไดในรูปแบบของบทความวิจัย 
ฉบับเต็ม/มอบเกียรติบัตรในหองนําเสนอผลงาน 
 



 
    14 

[รวมเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก] 
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รายชื่อเอกสารเชิงหลกัการระดับปริญญาเอก 
 
ลําดับ ชื่อบทความ ช่ือ-สกลุ สังกัด หนา 

1 รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ
สําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ณัฐพล  วรรณศรี มห าวิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏสกลนคร 

17 

2 รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํายคุดิจิทลัของ
ครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

ณัฐยาภรณ  เล็กสิงหโต มห าวิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏสกลนคร 

24 

3 กลยุทธการบริหารจัดการระบบทวิภาคีใน
โรงเรียนอาชีวศกึษาภาครัฐกรมอาชีวศึกษา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(สปป.ลาว) 

สีไพวัน  พมมะสอน มห าวิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏสกลนคร 

33 

4 โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ ของผูอํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศกึษาในภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือ 

พนัสเทพ  กุลวงศ มห าวิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏสกลนคร 

39 

5 การบริหารจัดการโรงเรียนประถมศกึษาที่
เปนเลศิ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
: พหุกรณีศึกษา 

เมรินทกาล  พัฒนทรัพย
พิศาล 

มห าวิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏสกลนคร 

46 

6 ขอเสนอเชงินโยบายเพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกดั
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศึกษา 
เขต 22 

วชิระ  พลพิทักษ มห าวิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏสกลนคร 

54 

7 การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู 
ของครูในโรงเรียนบานนาตาลคําขา 

วนิดา  ภูชํานิ มห าวิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏสกลนคร 

60 

8 การพัฒนาสูสังคมแหงการเรียนรูตาม
มาตรฐานการอาชีวศึกษาในวิทยาลยั
เทคโนโลยีสวางแดนดิน 

วราภรณ  บุญศล มห าวิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏสกลนคร 

66 

9 โมเดลความสัมพันธเชงิสาเหตปุจจัยทีส่งผล
ตอประสิทธิผลของการบริหารโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสตูร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 
(English Program: EP) ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกดัสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณาวุฒิ  ขอดอนุ มห าวิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏสกลนคร 

72 
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[รวมเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก] 
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รายชื่อเอกสารเชิงหลกัการระดับปริญญาเอก (ตอ) 
 

ลําดับ ชื่อบทความ ช่ือ-สกลุ สังกัด หนา 
10 กลยุทธการพัฒนาวิทยาลยัอาชีวศึกษา

เอกชนในจังหวดัสกลนคร  สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

หทัยชนก  สมบูรณ มห าวิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏสกลนคร 

78 

11 การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ
ในวิทยาลยัเทคโนโลยีพณิชยการบานมวง 

อิสรพงษ  อุประ มห าวิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏสกลนคร 

84 

12 กลยุทธการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบ
ทวิภาคีวิทยาลยัเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพ
สกลนคร 

อังศุมาลิน  วิรุฬหทรัพย มห าวิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏสกลนคร 

94 

13 โมเดลความสัมพันธเชงิสาเหตปุจจัยทีส่งผล
ตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

รัชพล  จอมไตรคุป มห าวิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏสกลนคร 

101 

14 โมเดลโครงสรางของปจจัยทีส่งผลตอ
ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

บุญสง  องอาจ มห าวิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏรอยเอ็ด 

106 

15 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือสูยคุ
การศึกษาไทย 4.0 

รัตนภรณ  กัญญาคํา มห าวิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏรอยเอ็ด 

116 
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รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับครูผูสอนวิชา ภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
A MODEL FOR DEVELOPING ACADEMIC LEADERSHIP FOR SCHOOLS ENGLISH LANGUAGE  

TEACHER UNDER THE NORTH-EAST 
 

ณัฐพล วรรณศร ี
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
บทนํา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ไดกําหนดประเด็นการพัฒนาศักยภาพ
คนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุนใหมีทักษะการคิดวิเคราะห
อยางเปนระบบ มีความคิดสรางสรรค มีทักษะการทํางานและการใชชีวิตที่พรอมเขาสูตลาดงานโดยการปรับกระบวนการเรียนรู
ที่สงเสริมใหเด็กมีการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง สอดคลองกับพัฒนาการของสมองแตละชวงวัย เนนพัฒนาทักษะพื้นฐานดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี ดานวิศวกรรมศาสตร ดานคณิตศาสตร  ดานศิลปะ และดานภาษาตางประเทศ (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2559, หนา 28) เพื่อเปนการรองรับการเปลี่ยนแปลงและการเปน
สมาชิกของประชาคมอาเซียน สถานศึกษาที่ชายแดนติดตอกับประเทศเพื่อบานและเปนสมาชิกลุมแมนํ้าโขง ซึ่งประกอบดวย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพมา กัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และไทย ดําเนินการพัฒนา
บุคลากร ไดแก ครู ผูบริหาร และนักเรียนในสาขาวิชาชีพตาง ๆ  เพื่อใหการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพสอดรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดความรวมมือระหวางประเทศตาง ๆ รวมกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงจําเปนตองมีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษในทักษะทางภาษาทั้ง 4 ดาน คือ การฟง การพุด การอาน และการเขียน เพื่อประโยชนในการศึกษาดูงาน 
และแลกเปลี่ยนความรูระหวางกัน (สํานักงานคณะกรรมการกรมอาชีวศึกษา.  ม.ป.ป. : 119)  
 ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) พบวา ภาพรวมผลการทดสอบโอเน็ตของนักเรียนม.6 ทุกวิชาคะแนนเฉลี่ยไมถึง
ครึ่ง เมื่อเทียบกับปที่ผานมามีภาษาไทยเพียงวิชาเดียวที่ถึงครึ่ง โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา คะแนนเฉลี่ย 31.21 คะแนน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คะแนนเฉล่ีย 
30.14 คะแนนและนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษ 28.31 คะแนน เห็นไดวาคุณภาพผูเรียน
ตองไดรับการพัฒนาใหดีข้ึน เนื่องจากสาเหตุจากหลายปจจัย ปจจัยหลัก คือ “ครู” ซ่ึงทําหนาที่ในการสอน จึงกลาวไดวา ครู
เปนความหวังสูงสุดในการสรางคุณภาพใหเกิดขึ้นกับผูเรียนและถือวาเปนบุคคลที่ไดรับความไววางใจมากที่สุดจากผูปกครอง 
และประชาชนในการใหการศึกษา อบรม แกบุตรหลานของเขา ครูจึงตองเปนบุคคลที่สามารถพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ                  
สรางความเชื่อมั่นใหแกผูปกครองประชาชนได โดยที่ครูตองพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องเก่ียวกับศาสตรการสอน ศาสตรของการ
เรียนรู และศาสตรของสาขาอ่ืน ๆ  (ธีระ รุญเจริญ. 2553 : 7) ครู ซ่ึงโรงเรียนจํานวนหนึ่งขาดแคลนครู บางแหงไมมีครูสอน
เฉพาะวิชา หรืออาจเกิดจากหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่ไมสอดคลองกับความตองการของผูเรียนเนน
การทองจํา ไมเช่ือมโยงกับชีวิตจริง ทําใหผูเรียนเบื่อการเรียน ไมสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ไมเนนการฝกภาคปฏิบัติ            
และไมเนนการฝกใหผูเรียนคิดวิเคราะหแกปญหา  ซึ่งเปนสวนหน่ึงของกระบวนการจัดการเรียนรูที่ครูควรไดรับการพัฒนาดาน
เทคนิควิธีการสอนอันหลากหลายเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  และพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพ (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา.  2551 : 6) ซึ่งในปจจุบันจะเห็นไดวา มีนักเรียนสวนหนึ่งประสบความสําเร็จในการเรียนรู นักเรียนบางสวนมีผลการ
เรียนรูที่ลดหล่ันลงไปโดยมีอีกกลุมหนึ่งที่ลมเหลวจากการเรียนรูที่โรงเรียนจัดให โดยความรับผิดชอบแลวโรงเรียนจะตองมี
หนาที่สําคัญยิ่ง ที่ตองทําใหนักเรียนทุกคนมีความรูและทักษะที่จําเปนตอความสําเร็จตอไป ทั้งนี้การที่ครูจะเปนผูนําในการ
จัดการเรียนรูไดนั้น ครูจะตองรวมกันคิด คนหารูปแบบใหมที่ใชในการจัดการเรียนรู เพื่อสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 
โดยจัดการเรียนรูที่หลากหลายเหมาะสมกับผูเรียน และรวมมือกันปฏิบัติการสอนภายใตรูปแบบใหม (สุเทพ พงศศรีวัฒน.  
2550 : 14) มีการปรับโรงเรียนใหสอดคลองกับโลกอนาคตตองปรับโรงเรียนใหเปนองคการที่รอบรูโดยมีจุดเนนอยูที่การเรียนรู
ของนักเรียนมากกวาของครูหรือบุคคลอ่ืนในโรงเรียน และกระบวนการทํางานทั้งหลายของโรงเรียนจะตองออกแบบให
สนับสนุน  และสงเสริมการใชทักษะความสามารถสูงสุดของครู เพื่อใหครูสามารถออกแบบการจัดกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ ทักษะการคิด การใชสื่อและแหลงเรียนรู การวัดและประเมินผล เพื่อสรางประสบการณการเรียนรูอยางมีคุณภาพใหแก
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นักเรียนทุกคน ดังนั้น ครูผูสอนจะตองมีความรูความเขาใจและเรียนรูเทคนิควิธีการ ที่จะพัฒนาการสอนใหผูเรียนมีโอกาสที่จะ
เรียนรูอยางเต็มศักยภาพ (ไกศิษฏ เปลรินทร.  2552 : 19)  
 ภาวะผูนําครู เปนตัวชี้วัดหนึ่งในสมรรถนะประจําสายงานของครูผูสอน ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดใหครูผูสอนทุกคนมีภาวะผูนําครู ซึ่งสมรรถนะประจําสายงาน นับวาเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอการ
ปฏิบัติงานของครูผูสอนโดยตรงในการจัดการเรียนรู มีการพัฒนาตนเองและเพื่อนครู โดยมีวิสัยทัศนพัฒนาตนเอง เชื่อมั่นใน
ตนเองวาสามารถพัฒนาเปนครูผูนําพัฒนาเพื่อนครู การเปนแบบอยางทางการสอนโดยใชวิธีสอนที่หลากหลาย สงเสริมการ
เรียนรูดวยตนเอง และสงเสริมบรรยากาศการเรียนรู การมีสวนรวมในการพัฒนา โดยมีวิสัยทัศนในการพัฒนารวมกัน มีการ
ทํางานเปนทีม และมีเครือขายการปฏิบัติงานรวมกัน  และการเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงโดยเปนผูนําเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
และเปนผูไดรับการยอมรับ (อาภารัตน ราชพัฒน.  2554 : 141-144) ภาวะผูนําครูจะสงผลให เกิดการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน 
ทั้งในดานวัฒนธรรมการทํางาน  และคุณภาพของผูเรียน (Lieberman & Miller.  2004 : 11) การพัฒนาภาวะผูนําครู ให
สามารถนําทักษะ ความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการจัดการเรียนรู สงผลใหครูสามารถพัฒนาตนเอง และพัฒนางานใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (รัชฎาพร พิมพิชัยม.  2556 : 200, วิศิษฎ  มุงนากลาง.  2556 : 226) โดยครูตองเปนทั้งผูสอนและ
ผูบริหารนักเรียนที่ตนเองสอน มีสวนรวมและมีภาวะผูนําในการตัดสินใจในการบริหารมากยิ่งข้ึน (กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา.
2550 : 42) ความสามารถของครูและบุคลากรในโรงเรียนที่จะสงผลใหเกิดคุณภาพในโรงเรียนตองมีความสามารถในการสราง
และความสัมพันธกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย การสรางนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงผานไปสูเทคโนโลยีใหม ๆ               
การพัฒนาหลักสูตรที่สงเสริมการเรียนรู บริการทางการศึกษา และกระบวนการทํางานใหม ๆ  ทันตอการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางดานตลาด และกฎระเบียบ ขอบังคับดานการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป เปนความจําเปนตองปรับตัวอยางมากจึงจะนําไปสู
ความสําเร็จและความเจริญกาวหนา (สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย.  2557 : 36) และสําหรับการบริหาร
การศึกษาก็เชนเดียวกันที่จําเปนตองปรับ เปลี่ยนแนวทางในการดําเนินการจึงจะทําใหการศึกษาน้ันบรรลุเปาหมายและ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยเฉพาะอยางย่ิง  
 ดวยความสําคัญขางตนที่สนับสนุนวาการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษจะสงผลใหครู
มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้น และยังสงผลใหผูเรียนไดมีการพัฒนาตนเอง มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่
สูงขึ้น ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการพัฒนาครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษใหมีภาวะผูนํา ที่จะสงผลใหเกิดการพัฒนาตนเอง 
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน และพัฒนาผูเรียน จึงได ศึกษาการพัฒนาภาวะผูนําครู ผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ                    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อจะไดรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                
ที่มีประสิทธิผล สามารถนําไปเปนเครื่องมือในการพัฒนาภาวะผูนําของครูตอไป 
 
คําถามการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดคําถามของการวิจัยดังนี้ 
  1. ภาวะผูนําทางวิชาการของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีองคประกอบหลักและ
องคประกอบยอยอะไรบาง 
  2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบดวยองคประกอบหลักและองคประกอบยอยอะไรบาง 
  3 .  ป ระสิท ธิผลของรู ป แบบ การพัฒนาภาวะผูนํ าท าง วิช าการของค รู  ผู ส อนวิชาภาษา อังกฤษ                          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนอยางไร 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ไดกําหนดความมุงหมายของการวิจัยไวดังน้ี 
  1. เพื่อศึกษาองคประกอบหลักและองคประกอบยอยภาวะผูนําทางวิชาการของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  2.  เพื่ อสร างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํ าท าง วิชาการของค รูผู สอนวิชาภาษาอังกฤษ                     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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  3. เพื่อติดตาม และประเมินประสิทธิผลรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มีความสําคัญตอรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ              
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกอใหเกิดประโยชน ดังน้ี 
  1. ทําใหทราบถึงองคประกอบและวิธีการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  2. ไดรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  3. ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษสามารถนํารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับครูผูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปประยุกตใชในการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
รายองคประกอบ และการพัฒนาโดยภาพรวมใหเหมาะสมกับครูหรือวิชาอ่ืน ๆ  ได 
 
ขอบเขตหรือกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับครูผูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 
  1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
  จากการวิเคราะห สังเคราะหจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผูนําทางวิชาการสําหรับคร ูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงขอบเขตดานเนื้อหา มีดังนี้ 
   1.1 ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  
   1.2 รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
  2. ขอบเขตดานวิธีดําเนินการวิจัย 
   การวิจัยครั้งน้ีใชการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซ่ึงการดําเนินการวิจัยเปน 4 ระยะ 
เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได
จากการวิเคราะหขอมูล ตามแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําครูผูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
  3. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
   การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมุงศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
โดยนําแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานและวิจัยที่เก่ียวของมาสังเคราะหองคประกอบของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ
สําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
    3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     การวิจัยครั้งน้ีมีขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 
      กลุมเปาหมาย จําแนกเปน 2 กลุม ดังนี้  
       1. ผูทรงคุณวุฒิเพื่อใชในระยะที่ 1 การกําหนดกรอบแนวคิด ในการวิจัย จํานวน 9 คน 
เลือกมาโดยการเจาะจง โดยมีเกณฑ ดังนี้  
        1.1 นักวิชาการ จํานวน 3 คน 
        1.2 ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 2 คน 
        1.3 ศึกษานิเทศก จํานวน 2 คน  
        1.4 ครู จํานวน 2 คน 
       2. ผูเช่ียวชาญเพื่อใชในระยะที่ 2 การสรางและพัฒนารูปแบบ ขั้นตอนการยืนยันรูปแบบ 
จํานวน 12 คน เลือกมาโดยการเจาะจง โดยมีเกณฑ ดังนี้  
        2.1 กลุมนักวิชาการ จํานวน 4 คน   
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        2.2 กลุมกลุมผูบริหาร จํานวน 4 คน ประกอบดวย 
         2.2.1 ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จํานวน 2 คน 
         2.2.2 ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 2 คน 
        2.3 กลุมนักปฏิบัติ จํานวน 4 คน ประกอบดวย 
         2.3.1 ศึกษานิเทศก  จํานวน 2 คน  
         2.3.2 ครู จํานวน 2 คน 
       3. ประชากรและกลุมตัวอยาง   
        ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองใชรูปแบบ โดยนํารูปแบบ
การพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 
         3.1  ประชากร ไดแก ครู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2562 รวมทั้งส้ิน 
จํานวน 42,891 คน  
         3.2  กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคะวันออกเฉียงเหนือ                 
ปการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้น จํานวน 381 คน สุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
  4. ดานระยะเวลา 
   ระยะเวลาที่ใชในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแตเดือน สิงหาคม 2561 ถึง เดือน กุมภาพันธ 2563 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งนี้
ใชการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการดําเนินการวิจัยเปน 4 ระยะ ซึ่งมีการ
ดําเนินงาน ดังน้ี 
  วิธีดําเนินการวิจัยระยะที่ 1 การศึกษาองคประกอบ 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี    
   1. ภาวะผูนํา 
   2. ภาวะผูนําทางวิชาการ
สําหรับครูผูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

องคประกอบภาวะผูนําทาง
วิชาการสําหรับครูผูสอน
วิชาภาษาอังกฤษ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

การพัฒนาภาวะผูนํา 
ทางวิชาการสําหรับครูผูสอน
วิชาภาษาอังกฤษ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับครูผูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 



    21 

[รวมเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก] 

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

   ข้ันตอนที่  1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เ ก่ียวของกับภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับครูผูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 
    1. เน้ือหาในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยมีดังนี้ คือ 
     1.1 ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับคร ู
     1.2 รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับคร ู
    2. ผูวิจัยใชการวิเคราะหเนื้อหาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ เพื่อนําไปสูการรางองคประกอบและ
วิธีการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรบัครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ข้ันตอนที่ 2 ยืนยันองคประกอบ โดยผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังน้ี 
    1. นําองคประกอบการพัฒนาภาวะผูนําทาง วิชาการ สําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผานการตรวจสอบจากอาจารย ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ มาปรับปรุงแกไข และไปทําการตรวจสอบความ
เหมาะสมและสอดคลองโดยกลุมผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถดานภาวะผูนําทางวิชาการ และการจัดการศึกษา 
หรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 10 คน แบงเปน 3 กลุม คือ  
     1.1 กลุมนักวิชาการ ไดแก อาจารยระดับอุดมศึกษา มีความรู ความสามารถ มีประสบการณดาน
ภาวะผูนําไมนอยกวา 10 ป หรือมีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาเอก หรือมีตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย 
จํานวน 4 คน 
     1.2 กลุมผูบริหาร ไดแก ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา จํานวน 2 คน และผูบริหาร
สถานศึกษาที่ จํานวน 2 คน โดยตองเปนผูมีความรู ความสามารถดานภาวะผูนําทางวิชาการ มีประสบการณดานการจัด
การศึกษาไมนอยกวา 10 ป หรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก  
     1.3 กลุมนักปฏิบัติ  ไดแก ศึกษานิเทศก จํานวน 1 คน หรือครู ผูสอน จํานวน 1 คน โดยมี
ประสบการณการทํางานไมนอยกวา 10 ป หรือมีวิทยฐานะไมตํ่ากวาวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หรือมีวุฒิการศึกษาไมตํ่ากวาระดับ
ปริญญาโท   
    2. นําประเด็นสําคัญที่ไดจากการตรวจสอบองคประกอบและขอเสนอแนะ ของผูเช่ียวชาญเก่ียวกับการ
พัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษมาดําเนินการปรับปรุงองคประกอบการพัฒนาภาวะผูนําทาง
วิชาการสําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษอีกคร้ัง 
   ข้ันตอนที่ 3 ศึกษาความตองการการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการวิเคราะหหาความตองการจําเปนในการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับครูผูสอนวิชา
ภาษาอังกฤษโดยการหาคาดัชนีเรียงลําดับความตองการจําเปนแบบปรับปรุง (Modified Priority Needs Index: PNIModified ) 
(สุวิมล วองวาณิช.  2550 : 275-279)  
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือทีใ่ชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Check List)  
  1. แบบสัมภาษณ 
   ลักษณะของแบบสัมภาษณเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนํา
ทางวิชาการของครู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือผูสอนวิชาภาษาอังกฤษจากผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใชในการวิเคราะหเ น้ือหา           
และสรางขอสรุป เพื่อเปรียบเทียบกับผล ที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย สรุปองคประกอบหลัก และองคประกอบยอย 
เพื่อสรางกรอบแนวความคิดการวิจัย 
  2. แบบสอบถาม (Check List)  
   แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย  แบงเปน 3 ตอนดังนี้ 
    ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
    ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพที่เปนจริงและสภาพที่ควรจะเปนในการพัฒนาภาวะผูนํา
ทางวิชาการสําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนแบบสอบถามในลักษณะมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ   
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  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
   การเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน การประเมินแบบสอบถาม และการสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการดังนี ้
    1. การประเมินแบบสอบถามโดยผูเชี่ยวชาญ 
     1.1 ผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ถึงผูเชี่ยวชาญ  
     1.2 สงหนังสือขอความรวมมือ พรอมแบบสอบถามและแบบประเมินเครื่องมือ ใหผูเชี่ยวชาญ 
     1.3 รับแบบประเมินกลับมาปรับปรุงแกไขตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนํา 
    2. การใชแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่เปนจริงและสภาพที่ควรจะเปนในการพัฒนาภาวะ
ผูนําทางวิชาการสําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
     2.1 ผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยจากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครถึงผูอํานวยการโรงเรียนที่เปนโรงเรียนกลุมตัวอยาง   
     2.2 ผูวิจัยสงแบบสอบถามและหนังสือขอความอนุเคราะหถึงผูบริหารโรงเรียนที่ใชในการทดลอง 
ซึ่งผูวิจัยเก็บขอมูล 2 วิธี คือ 1) โดยสงแบบสอบถามไปใหทางไปรษณีย และขอรับกลับทางไปรษณีย 2) ผูวิจัยสงแบบสอบถาม
ใหทาง e-mail หรือ Line และตอบกลับทาง e-mail หรือ Line   
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสารและการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม 
ดังนี ้ 
  1. การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสาร โดยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของมา
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และหาความสอดคลองของขอมูล เพื่อสรุปองคประกอบและวิธีการพัฒนาภาวะผูนําทาง
วิชาการสําหรับครู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนขอมูลในการสรางแบบสอบถามตอไป 
  2. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพที่เปนจริงและสภาพที่ควรจะเปนในการพัฒนา
ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหหาความ
ตองการจําเปนในการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยการหาคาดัชนีเ รียงลําดับความ
ตองการจําเปนแบบปรับปรุง (Modified Priority Needs Index: PNIModified ) (สุวิมล วองวาณิช.  2550 : 275-279)  
 
ระยะเวลาและแผนในการดําเนินการวิจัย 
 ปการศึกษา 2562 
 
สถานที่ทําการวิจัย 
 โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
งบประมาณในการทําวิจัย 
 งบประมาณสวนตัว 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนา
ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเรียงลําดับไวดังน้ี  
  1. ภาวะผูนําครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 
   1.1 ภาวะผูนํา 
   1.2 ภาวะผูนําทางวิชาการ 
   1.2 ภาวะผูนําทางวิชาการสําหรับครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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  2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ 
   2.1 หลักการ แนวคิดที่เกี่ยวของกับการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ 
   2.2 วิธีการพัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการ 
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รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
A MODEL FOR DEVELOPING DIGITAL LEADERSHIP FORACADEMIC TEACHER UNDER THE NORTH-EAST 

 
ณัฐยาภรณ เล็กสิงโต 

สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
บทนํา  
 ปจจุบันโลกเริ่มเขาสูยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลที่เทคโนโลยีดิจิทัลจะไมไดเปนเพียงเครื่องมือสนับสนุนการ
ทํางานเฉกเชนที่ผานมาอีกตอไปหากแตจะหลอมรวมเขากับชีวิตคนอยางแทจริงและจะเปล่ียนโครงสรางรูปแบบกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกระบวนการผลิตการคาการบริการและกระบวนการทางสังคมอ่ืน ๆ รวมถึงการมีปฏิสัมพันธระหวางบุคคลไปอยาง
สิ้นเชิงประเทศไทยจึงตองเรงนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศโดยในบริบทของ
ประเทศไทยเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปญหาความทาทายที่ประเทศกําลังเผชิญอยูหรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมเชน (1) การกาวขามกับดักรายไดปานกลางที่เปนหนึ่งในเปาหมายการพัฒนาประเทศเรงดวนของรัฐบาล
ดวยการลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีอยูแลวในประเทศและอุตสาหกรรมกระแสใหมที่รวมถึงอุตสาหกรรม ดิจิทัล            
(2) การพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจใน ประเทศทั้งภาคการเกษตรการผลิตและการบริการโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม 
SMEs และวิสาหกิจชุมชนใหแขงขันในโลกสมัยใหมได (3) การปรับตัวและฉกฉวยโอกาสจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปพ.ศ. 2558 ที่มีนัยสําคัญตอการเคลื่อนยายสินคาและกําลังคนจาก
ไทยไปสูโลก (4) การแกปญหาความเหล่ือมล้ําของสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งดานรายไดการศึกษาการรักษาพยาบาลสิทธิ
ประโยชนการเขาถึงขอมูลตาง ๆ  ฯลฯ ใหเกิดการกระจายทรัพยากรและโอกาสที่ทั่วถึงเทาเทียมและเปนธรรมยิ่งขึ้น                 
(5) การบริหารจัดการการเขาสูสังคมสูงวัยที่ประเทศไทยตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่มีนัยตอผลิตภาพ
ของประเทศรวมถึงความตองการใชเทคโนโลยีในการดูแลผูสูงอายุ (6) การแกปญหาคอรรัปชั่นอันเปนปญหาเรื้อรังของประเทศ
โดยสรางความโปรงใสใหกับภาครัฐดวยการเปดเผยขอมูลเพื่อใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตรวจสอบการทางานของ
ภาครัฐได (7) การพัฒนาศักยภาพของคนในประเทศทั้งบุคลากรดานเทคโนโลยีบุคลากรที่ทํางานในภาคเกษตรอุตสาหกรรม
และบริการรวมถึงคนทั่วไปที่จะตองชาญฉลาดรูเทาทันส่ือเทาทันโลก  
 จากความสําคัญและทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปจจุบันภาครัฐโดยกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ไดกลาวถึงความหมายของดิจิทัลไทยแลนดไววา ดิจิทัลไทยแลนด (Digital Thailand) หมายถึง 
ประเทศไทยที่สามารถสรางสรรคและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
นวัตกรรมขอมูลทุนมนุษยและทรัพยากรอ่ืนใดเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสูความมั่นคงมั่งคั่ง
และยั่งยืนโดยแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจะมีเปาหมายในภาพรวม 4 ประการดังตอไปน้ี (1) เพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศดวยการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเปนเครื่องมือหลักในการ
สรางสรรคนวัตกรรมการผลิตการบริการ (2) สรางโอกาสทางสังคมอยางเทาเทียมดวยขอมูลขาวสารและบริการตาง ๆ  ผานส่ือ
ดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (3) เตรียมความพรอมใหบุคลากรทุกกลุมมีความรูและทักษะที่เหมาะสมตอการ
ดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล (4) ปฏิรูปกระบวนทัศนการทํางานและการใหบริการของภาครัฐดวยเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการใชประโยชนจากขอมูลเพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดความโปรงใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมุงเนนการพัฒนาระยะยาวอยางยั่งยืนสอดคลองกับการจัดทํายุทธศาสตรชาติ 20 ป
แตเน่ืองจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดังน้ันแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับน้ีจึงกําหนด
ภูมิทัศนดิจิทัลเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและเปาหมายใน 4 ระยะดังนี้ระยะที่ 1 Digital Foundation ระยะที่ 2Digital 
Thailand I: Inclusionระยะที่ 3 Digital Thailand II: Full Transformation  ระยะที่ 4 Global Digital Leadership         
จากภูมิทัศนดิจิทัลกําหนดทิศทางการพัฒนาและเปาหมายใน 4 ระยะดังกลาวขางตนแลวนั้น เพื่อใหวิสัยทัศนและเปาหมายใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดวยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผลแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจึงไดกําหนด กรอบ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดานคือ ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ
ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคล่ือนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัลยุทธศาสตรที่ 3 สรางสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเทาเทียมดวยเทคโนโลยี
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ดิจิทัลยุทธศาสตรที่ 4 ปรับเปล่ียนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล  ยุทธศาสตรที่ 6 สรางความเชื่อม่ันในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
 จากเหตุผลและความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีครูเปนบุคลากรที่มีความใกลชิดนักเรียน สามารถปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียน สามารถขัดเกลาพฤติกรมตาง ๆ ของนักเรียน รวมถึงจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อใหทันตอความ
ทันสมัยของเทคโนโลยียุคดิจิทัล บทบาทใหมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนในยุคดิจิทัลมีความสําคัญและมี
คุณประโยชนกับผูเรียนมากย่ิงกวาการเปนผูบอกความรู ดังที่ Marc (2010 : 20-22 ; อางถึงใน สุกัญญา แชมชอย.  2560)            
ไดนําเสนอบทบาทของครูไววา (1) ผูฝกสอนและผูนําทาง (2) ผูกําหนดเปาหมายและนักต้ังคําถาม (3) นักออกแบบการเรียนรู 
(4) ผูจัดสภาพแวดลอม (5) ผูกวดขันหรือผูประกันคุณภาพ  
 นอกจากน้ี วิจารณ พานิช (2555) ไดกลาวถึงบทบาทใหมของครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนครูอยูในยุคดิจิทัลวา 
ผูเรียนจะเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติ เชนเดียวกับครูก็ตองเรียนรูจากการปฏิบัติเหมือนกัน ครูทําหนาที่เปนครูฝก (Facilitator) 
หรือ คุณอํานวย ของการเรียนรูของผูเรียน โดยที่ครูก็ตองทํางานเปนทีม การทํางานและการเรียนรูกันเปนทีมของครู เรียกวา 
Professional Learning Community (PLC) คือ หลักการสําคัญสําหรับชีวิตครูสมัยใหมตองทํางานเปนทีมและเรียนรูเปนทีม
โดยกระบวนการการจัดการเรียนรูครูตองปรึกษาหารือกันต้ังแตเร่ิมตนวางแผน ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่ครูจะตองไปรับการ
พัฒนาใหเกิดภาวะผูนํายุคดิจิทัลเพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เราความสนใจเด็กนักเรียนและรองรับตอการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนการพัฒนาครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งเปนผูนําวิชาการรวมถึงเปนสวนหน่ึงในการขับเคล่ือนใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา อีกทั้งยังเปนบุคคลหนึ่งซ่ึงเปนผูนําดานจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อเปนการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิและพัฒนาคุณภาพผูเรียนในโรงเรียนแลว ยังมีบทบาทสําคัญในการขยายผลเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนแนวใหม สิ่งใหมใหกับครูในกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ  
 ดังนั้นครูวิชาการจึงจําเปนอยางย่ิงที่จะตองพัฒนาภาวะผูนําแบบใหม สังคมใหม คือ สังคมความรู (knowledge 
society) สังคมสารสนเทศ (information society) หรือสังคมเครือขาย (networked society) ที่มีการเกิดข้ึนของเทคโนโลยี
สารสนเทศอยางรวดเร็วและอยางกวางขวางความเปนโลกาภิวัตนและความเปนดิจิทัลสูง มีความสัมพันธในแนวราบหรือแบบ
กระจายแทนที่ความสัมพันธในแนวตั้งหรือแบบสั่งการ เปนสังคมใหมที่ตองการภาวะผูนําดิจิทัล (Wilson lll ; อางถึงใน วิโรจน 
สารรัตนะ.  2557)  
 ดังนั้น ผูวิจัยในฐานะที่เปนบุคลากรในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
เร่ือง รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนประถมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใชเปนรูปแบบให
สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือสถานศึกษาระดับประถมศึกษานําไปใชเปนทางเลือก            
ในการพัฒนาภาวะผูนําในยุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาตอไป 
 
คําถามการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งคําถามไวดังน้ี 
  1 .  องคป ระกอบภาวะผู นํายุ คดิจิ ทั ลที่ เ หมาะสมของครู วิ ชาการ โร งเ รีย นประถม ศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีอะไรบาง 
  2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประกอบดวย องคประกอบอะไรบาง แตละองคประกอบมีรายละเอียดอยางไร  
  3. ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัฒนาขึ้น เปนอยางไร 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีไดกําหนดความมุงหมายเพื่อศึกษาหารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียน
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงคยอยดังน้ี 
  1. เพื่อศึกษาองคประกอบภาวะผูนํายุคดิจิทัลที่เหมาะสมของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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  2. เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  3. เพื่อหาประสิทธิผลรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนระดับประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัฒนาขึ้น โดยการทดลองใช 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 การวิจัยรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ        
มีความสําคัญดังนี ้
  1 .  ไดองคป ระกอบภาวะผูนํ ายุคดิ จิทัลที่ เหมาะสมของครู วิชาการ โรงเ รียนประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  2. ไดรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งผานการทดลองตามกระบวนการวิจัยตามแบบแผนกาวิจัยและพัฒนา 
  3. ครูวิชาการที่เปนกลุมเปาหมายไดรับการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัล 
  4. สามารถนํารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนระดับประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไปประยุกตใชอยางพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนระดับประถมศึกษาที่มีบริบทหรือ
สภาพคลายคลึงกัน  
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ในวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาหารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไวดังน้ี 
  1. ขอบเขตดานเนื้อหา   
   จากการวิเคราะห สังเคราะหจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํายุคดิจิทัล
ของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ฐิติมา หิรัญเวชยางกูร (2543) ; อุษา ศิลปเรืองวิไล 
(2560) ; ธมลวรรณ ขุนไพชิต (2550) ; เสนาะ กล่ินงาม (มปป.) ; อรสา มาสิงห (2560) ; ธัญวิทย ศรีจันทร (2558) ; เดนศักดิ์ 
สุริยะ (2556) ; สุกัญญา แชมชอย (2560) ; ดวงเดือน ตั้งประเสริฐ (2557) ; บรรจบ บุญจันทร (2554) ; เวียงวิวรรธน ทําทูล 
(2557) ; ขวัญชนก โตนาค (2558) ; จุรีวรรณ จันพลา (2557) ; Gerry Smith (2011) ; Dr.TamerinCapellino, Ed.D 
(2015) ; Jami Domeny (2017) ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตดานเนื้อหา ไวดังน้ี องคประกอบภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการ
โรงเรียนประถมศึกษาและดานรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 
    1. องคประกอบภาวะผูนํายุคดิจิทัล5 องคประกอบหลัก ประกอบดวย  
     1.1 ผูนําเชิงเทคโนโลยี 
     1.2 ผูนําเชิงนวัตกรรม 
     1.3 ครูมืออาชีพ 
     1.4 ผูนําการเปลี่ยนแปลง 
     1.5 พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
    2. รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัล ตามแนวคิดของที่ได 
     จากแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการและนักการศึกษาคือวิศิษฐ มุงนากลาง (2555 : 154-155) ; 
รัตติยา พรอมสิ้น (2559 : 179-196) และ Dessler (2002 : 134-155) ไดรูปแบบการพัฒนาประกอบดวย 6 สวนดังน้ี 
      2.1 หลักการของรูปแบบ 
      2.2 ความมุงหมายของรูปแบบ 
      2.3 เนื้อหาของรูปแบบ 
      2.4 กระบวนการของรูปแบบ 
      2.5 สื่อ/แหลงเรียนรู 
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      2.6 การวัดและประเมินผล 
  2. ขอบเขตดานวิธีดําเนินการวิจัย 
   การวิจัยคร้ังนี้ใชกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development ) ซึ่งแบงการดําเนินการ
วิจัยเปน 3 ระยะ 7ขั้นตอน เพื่อสรางและหารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล ตามแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  3. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ในการวิจัยรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครู วิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือประกอบดวยกลุมเปาหมาย จําแนกเปน 2 กลุม ดังนี้  
    1. ผูทรงคุณวุฒิเพื่อใชในระยะที่ 1 การกําหนดกรอบแนวคิด ในการวิจัย จํานวน 6 คน เลือกมาโดยการ
เจาะจง โดยมีเกณฑ ดังนี้  
     1.1 นักวิชาการ จํานวน 3 คน 
     1.2 ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 1 คน 
     1.3 ศึกษานิเทศก จํานวน 1 คน 
     1.4 ครู จํานวน 1 คน 
    2. ผูเชี่ยวชาญเพื่อใชในระยะที่ 2 การสรางและพัฒนารูปแบบ ขั้นตอนการยืนยันรูปแบบ จํานวน 9 คน 
เลือกมาโดยการเจาะจง โดย แบงเปน 2กลุม คือ (1) กลุมนักวิชาการ ซึ่งไดแก อาจารยระดับอุดมศึกษา ผูบริหารการศึกษา 
ระดับผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือผูบริหารสถานศึกษาที่มีความรูความสามารถดานภาวะผูนํามี
ประสบการณไมนอยกวา 10 ป หรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก (2) กลุมนักปฏิบัติ ซ่ึงไดแก ศึกษานิเทศก หรือครูผูสอน
ที่มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรู มีประสบการณเปนครูผูสอนไมนอยกวากวา 10 ป หรือมีวิทยาฐานะไมต่ํากวา
วิทยาฐานะเช่ียวชาญ หรือมีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาโท  
    3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการทดลองใชรูปแบบ โดยนํารูปแบบการพัฒนา
ภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังนี้ 
      3.1 ประชากร ไดแก ครูวิชาการโรงเรียนระดับประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                
ปการศึกษา 2561 รวมทั้งสิ้น จํานวน 12,376 คน การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใชตาราง Krejcie and Morgan (1970 : 
608)  
      3.2 กลุมตัวอยาง ในการทดลองรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียน
ประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการเลือกกลุมตัวอยางแบบคัดเลือกตามความสมัครใจ ในสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 จํานวน 20 โรงเรียน 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเพื่อสรางรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือใชการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ประกอบดวยขั้นตอนตอไปนี้ 
  การวิจัยคร้ังนี้แบงออกเปน 3 ระยะ 7 ข้ันตอน ดังน้ี  
   ระยะที่ 1 การศึกษาองคประกอบภาวะผูนํายุคดิจิทัลและองคประกอบของรูปแบบ 
    วิเคราะหองคประกอบภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดําเนินการดังนี ้ 
     ขั้นตอนที่ 1 กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดําเนินการโดย 
      1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะผูนํา ภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการ
โรงเรียนประถมศึกษา 
      2. การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาและกระบวนการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของ
ครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา 
      ผูวิจัยใชการวิเคราะหเ น้ือหาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของเพื่อนําไปสูการกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย 
     ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาองคประกอบของรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียน
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 

แนวคิดเก่ียวกับภาวะผูนํายุคดิจิทัลของ
ครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา 

แนวคิดเก่ียวกับวิธีการพัฒนาภาวะผูนํา
ยุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียน

ประถมศึกษา 

รูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัล
ของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา 

สวนที่ 1 องคประกอบภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการ
โรงเรียนประถมศึกษา ประกอบดวย 
 1. ผูนําเชิงเทคโนโลยี 
 2. ผูนําเชิงนวัตกรรม 
 3. ครูมืออาชีพ 
 4. ผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 5. พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
สวนที่ 2 กระบวนการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครู
วิชาการ คือ 

 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 2. การฝกปฏิบัติจริง 

 3. การติดตามและประเมินผล 
สวนที่ 3 รปูแบบการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครู
วิชาการ ประกอบดวย 

 1. หลักการ 
 2. วัตถุประสงค 
 3. เนื้อหา 
 4. กระบวนการพัฒนา 
 5. การวัดและประเมินผล 
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     ขั้นตอนที่  3 ศึกษาระดับการมีภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครู วิชาการโรงเรียนประถมศึกษา                 
โดยการศึกษาเชิงสํารวจ 
   ระยะที่ 2 การสรางและพัฒนารูปแบบ 
    ขั้นตอนที่ 1 การสรางรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการสรางรูปแบบการพัฒนาน้ัน  ผูวิจัยไดนําผลจากการวิเคราะหขอมูล แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เก่ียวของ ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ รวมถึงการวิเคราะหแบบสอบถามเก่ียวกับภาวะผูนํายุคดิจิทัลของ
ครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา และวิธีการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา ในระยะที่ 1           
มาใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ขั้นตอนที่ 2 การยืนยันรูปแบบ 
     1. นํารูปแบบการพัฒนาภาวะผู นํายุคดิจิทัลของครู วิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ มาปรับปรุงแกไข และไปทําการตรวจสอบความ
เหมาะสมและสอดคลองโดยกลุมผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถดานภาวะผูนําทางวิชาการ และการจัดการศึกษา 
หรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
     2. นําประเด็นสําคัญที่ไดจากการตรวจสอบรูปแบบ/ยืนยันรูปแบบและขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ
เก่ียวกับการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษามาดําเนินการปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํา
ยุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาอีกครั้ง กอนนําไปจัดทําคูมือและเอกสารประกอบการพัฒนาตอไป 
     3. จัดทําคูมือและเอกสารประกอบการพัฒนาภาวะผู นํายุคดิจิทัลของครู วิชาการโรงเรียน
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือฉบับสมบูรณ พรอมนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยางในข้ันตอนตอไป  
   ระยะที่ 3 การทดลองใชรูปแบบ 
    ขั้นตอนที่ 1 การทดลองใชรูปแบบ โดยนํารูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียน
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปทดลองใชกับครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยความสมัครใจจํานวน 20 โรงเรียน 
    ขั้นตอนที่ 2 สรุปผลการทดลองใชรูปแบบการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียน
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการทดลองใชรูปแบบมาสรุปผลการทดลองใชรูปแบบการ
พัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ
พรอมที่จะเผยแพรตอไป 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Check List)  
  1. แบบสัมภาษณ 
   ลักษณะของแบบสัมภาษณเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนํายุค
ดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใชในการวิเคราะหเ น้ือหา           
และสรางขอสรุป เพื่อเปรียบเทียบกับผล ที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย สรุปองคประกอบหลัก และองคประกอบยอย 
เพื่อสรางกรอบแนวความคิดการวิจัย 
  2. แบบสอบถาม (Check List)  
   แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย แบงเปน 3 ตอนดังนี้ 
    ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
    ตอนที่ 2 สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพที่เปนจริงและสภาพที่ควรจะเปนในการพัฒนาภาวะผูนํา
ยุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงเปนแบบสอบถามในลักษณะมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scale) 5 ระดับ   
 



    30 

[รวมเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก] 

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
  การเก็บรวบรวมขอมูล แบงออกเปน การประเมินแบบสอบถาม และการสอบถาม ผูวิจัยดําเนินการดังน้ี 
   1. การประเมินแบบสอบถามโดยผูเชี่ยวชาญ 
    1.1 ผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร            
ถึงผูเชี่ยวชาญ  
    1.2 สงหนังสือขอความรวมมือ พรอมแบบสอบถามและแบบประเมินเครื่องมือ ใหผูเชี่ยวชาญ 
    1.3 รับแบบประเมินกลับมาปรับปรุงแกไขตามที่ผูเช่ียวชาญแนะนํา 
   2. การใชแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพที่เปนจริงและสภาพที่ควรจะเปนในการพัฒนาภาวะผูนํา
ยุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    2.1 ผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยจากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนครถึงผูอํานวยการโรงเรียนที่เปนโรงเรียนกลุมตัวอยาง   
    2.2 ผูวิจัยสงแบบสอบถามและหนังสือขอความอนุเคราะหถึงผูบริหารโรงเรียนที่ใชในการทดลอง       
ซึ่งผู วิจัยเก็บขอมูล 2 วิธี คือ (1) โดยสงแบบสอบถามไปใหทางไปรษณีย และขอรับกลับทางไปรษณีย (2) ผูวิจัยสง
แบบสอบถามใหทาง e-mail หรือ Line และตอบกลับทาง e-mail หรือ Line   
 
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล แบงออกเปน การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสารและการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม 
ดังน้ี  
   1. การวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสาร โดยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวของมาวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) และหาความสอดคลองของขอมูล เพื่อสรุปองคประกอบและวิธีการพัฒนา
ภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนขอมูลในการสรางแบบสอบถามตอไป 
   2. การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพที่เปนจริงและสภาพที่ควรจะเปนในการ
พัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหหา
ความตองการจําเปนในการพัฒนาภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา โดยการหาคาดัชนีเรียงลําดับความ
ตองการจําเปนแบบปรับปรุง (Modified Priority Needs Index: PNIModified) (สุวิมล วองวาณิช.  2550 : 275-279)  
 
ระยะเวลาและแผนในการดําเนินการวิจัย 
 ปการศึกษา 2562 
 
สถานที่ทําการวิจัย 
 โรงเรียนประถมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
งบประมาณในการทําวิจัย 
 งบประมาณสวนตัว 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศและตางประเทศเพื่อเปนแนวทางประกอบการ
ศึกษาวิจัยรายละเอียดดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ภาวะผูนําและการพัฒนาภาวะผูนํา 
   1.1 ความหมายของภาวะผูนํา 
   1.2 คุณลักษณะของภาวะผูนํา 
   1.3 ทฤษฎีภาวะผูนํา 
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   4. กระบวนการและเทคนิคการพัฒนาภาวะผูนํา 
  ตอนที่ 2 ภาวะผูนํายุคดิจิทัล 
   2.1 ความสําคัญและลักษณะของยุคดิจิทัล 
   2.2 ความหมายของภาวะผูนํายุคดิจิทัล 
   2.3 องคประกอบของภาวะผูนํายุคดิจิทัลของครูวิชาการโรงเรียนประถมศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  ตอนที่ 3 หลักการแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ 
   3.1 ความหมายของรูปแบบ 
   3.2 ประเภทของรูปแบบ 
   3.3 องคประกอบของรูปแบบ 
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กลยุทธการบริหารจัดการระบบทวิภาคีในโรงเรียนอาชีวศึกษาภาครัฐกรมอาชีวศึกษา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  

Management Strategies for Dual Vocational Training System for State Vocational School,  
TVET in Lao People’s Democratic Republic (LAO P.D.R)  

 
สีไพวัน พมมะสอน 

สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
บทนํา 
 ปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัฒน (globalization) ซ่ึงเต็มไปดวยการรวมมือและการแขงขันกันทําใหทุกประเทศ
จําเปนตองปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงซึ่งปจจัยสําคัญในการแขงขันมีอยูกับความรูและความสามารถของคนในชาติ
โดยเฉพาะยุคนี้เปนยุคเศรษฐกิจภูมิปญญาเปนฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกรงอยางตอเนื่องของ สปป. ลาว ในชวง 10 
ปที่ผานมาทําใหมีความตองการแรงงานในทุกระดับ เศรษฐกิจมีการเติบโตมากขึ้น สงผลกระทบตอภาคแรงงานเนื่องจากมี
ความขาดแคลนแรงงาน ทําใหนายจางประสบปญหาเกี่ยวกับรับสมัครบุคคลเขาทํางาน เนื่องจากแรงงานยังขาดคุณสมบัติที่
นายจางตองการ เพื่อตอบสนองตอโรงงานหรือสถานประกอบการหลังจากการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community-AEC) เมื่อปลายป พ.ศ.2555 สปป. ลาวตองมีความเชื่อมั่นและมั่นใจวาประชาชนของตนนั้นมีสิทธิ
และเสรีภาพในการยายถ่ินฐานใหแกแรงงานที่มีทักษะที่ไดรับการวาจางแรงงานจากประเทศในกลุมอาเซียนทั้งหมด ซ่ึงคาดวา
จะมีแรงงานที่มีทักษะมากขึ้นในภูมิภาค 
 กรมอาชีวศึกษาเปนกรมวิชาการเปนเสนาธิการใหแกกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาซ่ึงประกอบมี 4 แผนกการคือ 
แผนกบริหาร แผนกกอสรางและบํารุงครู แผนกติดตามและประเมินผลและแผนกขอมูลขาวสารมี 23 โรงเรียนภาครัฐที่ขึ้นกับ
การคุมครองของกรมอาชีวศึกษาปการศึกษา 2017-2018 นักศึกษาทั้งหมด 37,005 คน, หญิง 15,812 คน และพนักงานครู
อาจารยทั้งหมด 2,191 คน, หญิง 807 คน (บทสรุปกรมอาชีวศึกษา13 ก.ค.2018) การดําเนินการฝกปฏิบัติสําหรับสาย
อาชีวศึกษาเปนการดําเนินไปในระยะฝกอบรมการฝกอบรมการฝกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ  ฝกทํางานตาง ๆ                 
ในหองปฏิบัติการของโรงงาน ภาคสวนรัฐหรือเอกชน มีการประเมินผลของการฝกปฏิบัติงานโดยครูฝกผูติดตามและสถานที่
ทํางานนั้นเอง (พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา,มาตรา 7 สปป.ลาว) การปรับปรุงอาชีวศึกษาเปนแนวทางและเปนรูปแบบการ
ฝกอบรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและการฝกอบรมวิชาชีพ และเพื่อเปนการตอบสนองความ
ตองการของตลาดแรงงานในรูปแบบตาง ๆ สนับสนุนการมีสวนรวมของหนวยงานทางเศรษฐกิจในการพัฒนาวิชาชีพและ
เช่ือมโยงกับภูมิภาคและนานาชาต ิโดยมีจุดมุงเนน (1) ปรับปรุงแนวทางอาชีวศึกษาตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพแหงชาติ (2) รวม 
ICT ความรูเกี่ยวกับธุรกิจสิ่งแวดลอมและภาษาอังกฤษเขาสูหลักสูตรอาชีวศึกษา (3) พัฒนาคูมือครูสื่อและอุปกรณสําหรับการ
ฝกอบรมที่แตกตางกัน (แผนพัฒนาแขนงการศึกษาและกีฬา 5 ปครั้งที่ VIII 2559-2564, ยุทธศาสตรที่ 3 สปป.ลาว) นอกจากนี้
ในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีที่เปนความรวมมือระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบันและสถานประกอบการให
เป นไปตามขอตกลงระหวางสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบ ันและสถานประกอบการ (มาตรา 51 ของกฎหมาย
อาชีวศึกษากําหนด)  
 การผลิตกําลังคนใหเปนไปในทิศทางที่สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ และการพัฒนาประเทศ
เปนส่ิงจําเปน โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตกําลังคนดานอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี ตามความตองการของสถานประกอบการ 
และตลาดแรงงาน โดยเนนการผลิตกําลังคนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตร และ วิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส.) เพือ่สนองกําลังแรงงานที่มี ความรู ความสามารถและเจตคติที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน แตวาลําพัง
โรงเรียนไมสามารถสรางบุคลากรบุคลากรเหลานี้ไดโดยลําพังเน่ืองจากยังขาดวัตถุอุปกรณและสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน
ตัวจริงในทางกลับกันสถานประกอบการกลับมีความพรอมในดานที่โรงเรียนไมมีเพราะฉะนั้นทั้งสององคกรนี้จําเปนตองได
ทํางานรวมกันเพื่อใหไดกําลังแรงงานที่มี ความรู ความสามารถและเจตคติที่สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน
เพราะฉะนั้นเพื่อใหการทํางานรวมกันใหมีทั้งปริมาณและคุณภาพน้ันจําเปนตองมีกลยุทธการบริหารจัดการระบบทวิภาคีใน
ฐานะที่ผูวิจัยเปนรองผูอํานวยการฝายวิชาการในสังกัดวิทยาลัยเทคนิควิชาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา 
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สปป.ลาว มีความเกี่ยวของกับการจัดเรียนการสอนโดยตรงจึงมีความสนใจที่จะศึกษากลยุทธการบริหารจัดการระบบทวิภาคีใน
โรงเรียนอาชีวศึกษาภาครัฐกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว เพื่อเปนแนวทางใหสถานศึกษา และสถานประกอบการ ไดกลยุทธการ
บริหารจัดการระบบทวิภาคีในโรงเรียนอาชีวศึกษาภาครัฐกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว ที่สามารถนําวิธีการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีไปประยุกตใชในโรงเรียนอาชีวศึกษา สปป.ลาวใหมีคุณภาพตอไป 
 
คําถามการวิจัย 
 แนวทางการสัมภาษณเรื่องกลยุทธการบริหารจัดการระบบทวิภาคีในโรงเรียนอาชีวศึกษา สปป.ลาว 
  1. สภาพและปญหาการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีมีลักษณะเปนอยางไร และปจจัยที่สงผลตอการ
บริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคีในโรงเรียนอาชีวศกึษาภาครัฐกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาวมีอะไรบาง 
  2. กลยทุธการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในโรงเรียนอาชีวศึกษาภาครัฐ กรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว
มีลักษณะเปนอยางไร   
 หมายเหต ุ: 
  1. การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Vocational Training หรือ DVT) หมายถึง การจัดการศึกษาดาน
อาชีวศึกษาหรือการจัดการเรียนการสอนรูปแบบหน่ืงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) โรงเรียนอาชีวศึกษาภาครัฐกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว โดยความรวมมือกันของสองฝายระหวางสถานศึกษาและ
สถาน ประกอบการ รวมกันฝกนักเรียนนักศึกษาใหมีคุณภาพ สถานศึกษาเนนใน การจัดการเรียนการ สอนภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติพื้นฐานบางสวน และสถานประกอบการมุงเนนในการฝกทักษะ ปฏิบัติโดยมีครูฝกในสถานประกอบการ และทั้งนี้ 
อยูในขอตกลงระหวางสถานศึกษา และสถานประกอบการ 
  2. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพ หมายถึง การจัดการศึกษาดานอาชีพที่ใชกระบวนการมี
สวนรวมของสถานศึกษาและสถานประกอบการเพื่อผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และปจจัยที่สงผลตอการบริหารการจัด
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในโรงเรียนอาชีวศึกษาภาครัฐกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว   
 2. เพื่อพัฒนากลยุทธการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคในโรงเรียนอาชีวศึกษาภาครัฐกรมอาชีวศึกษา 
สปป.ลาว 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 จากวัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในในโรงเรียน
อาชีวศึกษาภาครัฐกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว จึงกําหนดสมมติฐานของการวิจัยวา มีปจจัยบางประการที่สงผลตอการบริหาร
การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในในโรงเรียนอาชีวศึกษาภาครัฐกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การพัฒนากลยุทธการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยเทคนิคกลุมภาคเหนือตอนลาง ผูวิจัยได
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของประกอบดวย แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการบริหาร การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัย และการพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ เทคนิคที่ใชในการเก็บขอมูลและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
เพื่อนํามาสังเคราะหประกอบการพัฒนากลยุทธการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในวิทยาลัยเทคนิคกลุมภาคเหนือ
ตอนลางซ่ึงผูวิจัยไดสรุปเปนแผนภาพกรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ศึกษา และแนวคิดที่ใช
ในการศึกษาตัวแปรดังภาพที ่1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 

กลยุทธการบ
ริหาการจัด
อาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี
ในโรงเรียน
อาชีวศึกษา
ภาครัฐกรม
อาชีวศึกษา
สปป. ลาว 
 

ขอมูลพื้นฐาน 
-  การศึกษาสภาพปญหาและ
ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนากล 
ยุทธในโรงเรียนอาชีวศึกษา
ภาครัฐกรมอาชีวศึกษา สปป. 
ลาว 
- การศึกษาปญหาและความ
ตองการในการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีในโรงเรียน
อาชีวศึกษาภาครัฐกรม
อาชีวศึกษา สปป. ลาว 
 
 

แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนากลยุทธ 

- ผลการวิเคราะห

สภาพแวดลอมภายใน 

และภายนอก (SWOT) 

แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนา 

- แนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับกา
บริหาร 
- แนวคิด
เก่ียวกับการจัด
อาชีวศึกษา 
ระบบทวิภาคี 
- แนวคิด
เก่ียวกับบรบิท
การจัด
อาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี 
 

กลยุทธระบบทวิ
ภาคีในโรงเรียน
อาชีวศึกษา
ภาครัฐกรม
อาชีวศึกษา  
สปป. ลาว 

ผลการประเมิน 
การบริหารเชิงกล
ยุทธระบบทวิภาคีใน
โรงเรียนอาชีวศึกษา
ภาครัฐกรม
อาชีวศึกษา  
สปป.ลาว 4 ดาน 
1) การออกแบบ  
2) ดานการจัดการ
เรียนการสอน  
3) ดานการวัดผลและ
ประเมินผล  
4) ดานความรวมมือ
กับ สถาน
ประกอบการ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy research) เพื่อพัฒนากลยุทธการบริหาร การจัดอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคีในโรงเรียนอาชีวศึกษาภาครัฐกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว โดยดําเนินการวิจัยตั้งแต เดือนมีนาคม 2562 – เดือน
กุมภาพันธ 2563 ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
  1. ขอบเขตดานเนื้อหา  
   การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
  2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   2.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ ผูอํานวยการสถานศึกษา รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายวิชาการ 
หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ีหัวหนาสาขาวิชาที่เปดสอนระบบทวิภาค ีผูบริหารสถานประกอบการที่รวมจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีและครูฝกรวมทั้งหมด 1,000 คน จากโรงเรียนอาชีวศึกษาภาครัฐจํานวน 21แหง 
   2.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผูอํานวยการสถานศึกษารองผูอํานวยการสถานศึกษาฝาย
วิชาการ หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ีหัวหนาสาขาวิชาที่เปดสอนระบบทวิภาคี ผูบริหารสถานประกอบการที่รวมจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี และครู 286 คนการคํานวณขนาดตัวอยางดวยวิธีของ Taro Yamane (ยามาเน)  
   ยามาเน (1967) ไดเสนอสูตรการคํานวณขนาดตัวอยางสัดสวน 1 กลุมโดยการสมมติคาสัดสวนเทากับ 0.5 
และที่ระดับความเช่ือมั่น 95% 
  3. ตัวแปรที่ศึกษาประกอบดวย องคประกอบที่เก่ียวของกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบวิภาคีในโรงเรียน
อาชีวศึกษาภาครัฐกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาวไดแก การบริหาร การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศติดตาม 
และการวัดผลและประเมินผล 
 
ขั้นตอนการวิจัย 
 เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามระเบียบวิธีวิจัยและสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอน
การวิจัยโดยแบงออกเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและปจจัยที่สงผลตอการ
บริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในโรงเรียนอาชีวศึกษาภาครัฐกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 
  ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาปญหาและความตองการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ในโรงเรียน
อาชีวศึกษาภาครัฐกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 
  ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนากลยุทธการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในโรงเรียนอาชีวศึกษาภาครัฐ         
กรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 
  ขั้นตอนที่ 4 การประเมินกลยุทธการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในโรงเรียนอาชีวศึกษาภาครัฐ          
กรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะไวเพื่อใหเกิดความเขาใจความหมายเฉพาะของคําที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้
  1. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง การบริหารจัดการการอาชีวศึกษา ที่เกิดจากขอตกลงระหวาง
สถานศึกษา หรือสถาบันการอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ ในเรื่องการบริหารหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล โดยผูเรียนใชเวลาสวนหนึ่งในสถานศึกษา และเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 
  2. ทวิภาค ีหมายถึง สถานประกอบการ และสถานศึกษา 
  3. การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพ หมายถึง การจัดการศึกษาดานอาชีพที่ใชกระบวนการมี
สวนรวมของสถานศึกษา และสถานประกอบการเพื่อผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน            
และสถานศึกษาจะตองจัดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกโดยคํานึงถึงมาตรฐานการอาชีวศึกษา 
  4. รูปแบบ หมายถึง แบบจําลองหรือโครงสรางทางความคิด หรือ กระบวนการที่มีลักษณะคลายทฤษฎี 
รูปแบบเปนไดทั้งรูปธรรมและนามธรรม ที่สามารถชวยกํากับวิธีการทํางานใหเปนระบบมากย่ิงขึ้น 
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  5. องคประกอบของรูปแบบ หมายถึง การจัดกลุม หรือการรวมตัวแปรที่มีความสัมพันธไวในกลุมเดียวกัน            
แลวนําเสนอในแบบจําลอง หรือโครงสรางทางความคิดที่สามารถชวยกํากับวิธีการทํางานใหเปนระบบมากยิ่งขึ้น 
  6. ผูมีสวนเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึงผูอํานวยการสถานศึกษา 
ผูบริหารสถานประกอบการ รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายวิชาการหัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หัวหนาสาขาวิชาที่
เปดสอนระบบทวิภาคี และครูฝก  
  7. ผูอํานวยการสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียนอาชีวศึกษา หรือผูที่รักษาการแทน 
  8. ผูบริหารสถานประกอบการ หมายถึง ผูที่ทําหนาที่เปนผูบริหาร และรับผิดชอบในการดําเนินกิจการตาง ๆ  
ของสถานประกอบการที่รวมจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
  9. รองผูอํานวยการสถานศึกษาฝายวิชาการ หมายถึง รองผูอํานวยการโรงเรียนอาชีวศึกษาฝายวิชาการ หรือผู
ที่รักษาการแทน 
  10. หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ีหมายถึง ผูที่สถานศึกษามอบหมายใหทําหนาที่ประสานงานระหวาง
สถานศึกษา และสถานประกอบ เรื่องการฝกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาค ี
  11. หัวหนาสาขาวิชาที่เปดสอนระบบทวิภาคี หมายถึง ผูที่สถานศึกษามอบหมายใหทําหนาที่ควบคุมดูแล   
และนิเทศ ติดตาม การฝกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา ระบบทวิภาคี 
  12. ครูฝก หมายถึง ผูทําหนาที่สอน ฝก อบรม รับผิดชอบ ดูแลการฝกอาชีพของนักเรียนนักศึกษา ในสถาน
ประกอบการ 
 
ระยะเวลาในการทําวิจัย 
 1 ป 
 
งบประมาณที่ใชในการวิจัย 
 60,000 บาท  
 
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย 
 1. ประโยชนดานวิชาการ 
  1.1 ไดแนวทางวิธีการจัดทํากลยุทธและกลวิธีการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่เหมาะสมในโรงเรียน
อาชีวศึกษาภาครัฐกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 
  1.2 ผูบริหารและครูผูสอนมีกลยุทธการบริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีที่มีคุณภาพ สามารถนําไปใช
บริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ประโยชนดานการประยุกตนําไปใช 
  2.1 เปนแนวทางใหวิทยาลัยเทคนิคในโรงเรียนอาชีวศึกษาภาครัฐกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว นํากลยุทธการ
บริหารการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในโรงเรียนอาชีวศึกษาภาครัฐกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว ไปปรับใชตามบริบทของแตละ
สถานศึกษา 
  2.2 เปนแนวทางพัฒนากลยุทธการบริหารงานดานอ่ืนนอกเหนือจากงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของโรงเรียน
อาชีวศึกษาภาครัฐกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 
 

เอกสารอางอิง 
กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป.ลาว. (2016). แผนพัฒนาแขนงการศึกษาและกีฬา 5 ป ครั้งที่ VIII2559-2561, ยุทธศาสตร 
         ที่ 3 สปป ลาว. นครหลวงเวียงจันทน. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. 
ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ. (2542). การบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : สถาบัน            
         เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ. 
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551. (2551). ราชกิจจานุเบกษา, 125 (ตอนที่ 43 ก), 1-24. 



    38 

[รวมเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก] 

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. (2545).พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม     
         (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545. กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟค. 
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา สปป.ลาว. (2001). มาตรา 7. นครหลวงเวียงจันทน. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. 
สภาประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. (2014). กฎหมายอาชีวศึกษา.นครหลวงเวียงจันทน. สาธารณรัฐ  
         ประชาธิปไตยประชาชนลาว. 
Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. (2007) .The dual vocational training system. สืบคนจาก  
         http://www.make-it-in-germany.com/en/for-qualified-professionals/training-     
         learning/training/vocational-training-in-germany-how-does-it-work.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    39 

[รวมเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก] 

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
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โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

PROGRAM FOR DEVELOPING THE COMPETENCIES OF INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT  
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 พนัสเทพ  กุลวงศ 

สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
บทนํา 
 การศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญสําหรับการเตรียมคน และสังคมใหพรอมที่จะเผชิญกับการเปล่ียนแปลงใหสามารถรับ
และปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะดํารงตนใหอยูในสังคมไดอยางเปนสุข นอกจากน้ีการศึกษายังสามารถชวยและ
แกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งรัฐไดตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาวามีผลตอการพัฒนา
ศักยภาพของพลเมืองมาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 49 บัญญัติไว
วา บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ           
ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 10 ไดบัญญัติไวสอดคลองกัน ดานสิทธิและโอกาสทางการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกําหนดใหมีการพัฒนาการศึกษาใหปวงชนชาวไทยไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงข้ึนอยาง
กวางขวางทั่วถึงและเปนธรรม (กระทรวงศึกษาธิการ.  2550 : 2) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทย ตองเริ่มจาก
สถานศึกษาทุกแหงดําเนินการพัฒนาคุณภาพของตนเอง โดยการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษานั้น จะตองมีการพัฒนา
คุณภาพภายในผสมผสานอยูในกระบวนการบริหารและ การจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ของผูเรียนอยางตอเน่ือง ตลอดเวลาอาจจะเปนการสรางความมั่นใจวาสถานศึกษาจะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพไปตาม
มาตรฐานที่กําหนด เพื่อทําใหเด็กไทยเปนคนดีมีความสามารถและมีความสุข จะไดชวยกันสรางสรรคสังคมไทยใหมีสันติ
สิ่งแวดลอมยั่งยืนเศรษฐกิจมั่นคงสามารถรวมมือและแขงขันกับประเทศอ่ืน ๆ ไดอยางมีศักดิ์ศรีในสังคมโลกตอไป (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2550 : 4)  
 ลักษณะของสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลควรมีลักษณะการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง มีแผนงาน
วิชาการที่ดี มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรูของนักเรียน มีบรรยากาศสถานศึกษาในทางบวก สงเสริมความมี
ปฏิสัมพันธตอกันเปนแบบกลุม มีการพัฒนาบุคลากรอยางกวางขวาง ใชภาวะผูนําแบบมีสวนรวมสงเสริมการแกปญหาอยาง
สรางสรรค ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมซึ่งประสิทธิผลของโรงเรียนเปนความสามารถในการดําเนินการโดยผูนําใช
ความสามารถในการบริหารโรงเรียนใหสามารถจัดการศึกษาไดสําเร็จดวยดีใหเกิดผลตามเปาหมายที่ตั้งไวอยางมีคุณภาพ 
(Sergiovanni.  2009 : 198-199) ส่ิงสําคัญในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนคือตองมีระบบการบริหารและการจัด
การศึกษาที่ดีเปาหมายสําคัญก็คือการศึกษาที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาเด็กไทยใหมีคุณภาพ และ
มาตรฐานสูงขึ้นใหเทาเทียมหรือใกลเคียงกับนานาอารยประเทศ คุณภาพการศึกษายังสะทอนใหเห็นถึงคุณลักษณะของการจัด
การศึกษาที่มีมาตรฐานทําใหเกิดผลอยางยั่งยืนแกผูเรียนตามเจตนารมณของหลักสูตรและสามารถสนองความตองการของ
นักเรียน ผูปกครองและชุมชน หรืออาจกลาวไดวา คุณภาพการศึกษา คือ คุณภาพของผูเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด ทั้งน้ี คุณภาพของผูเรียนดังกลาวเกิดจากความรวมมือของทุก ๆ ฝาย 
ไดแก พอแมผูปกครองและชุมชนที่เอาใจใสการจัดการศึกษา หนวยงานระดับนโยบายและระดับปฏิบัติมีระบบการบริหารที่ได
มาตรฐาน และโดยเฉพาะระดับปฏิบัติซึ่งหมายถึงสถานศึกษามีระบบการเรียนการสอนที่ลงถึงระดับหองเรียนอยางมีคุณภาพ 
อันเปนผลมาจากการมีผูบริหารและครูมืออาชีพ รวมทั้งมีคณะกรรมการสถานศึกษาที่ใหการคําปรึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
(รัตนา ดวงแกว. 2556ก, หนา : 11) ดังนั้นโรงเรียนจึงจําเปนตองเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการเรียนรูทั้งระบบ คุณภาพ
ของโรงเรียนเปนเปาหมายหลักในการพัฒนาโรงเรียนใหมีศักยภาพ ใหพรอมในการพัฒนาในดานตาง ๆ เพื่อรับมือกับ
สภาวการณตาง ๆ  มีผูเรียนที่มีคุณภาพ มีระบบการเรียนการสอนที่ดีมีอุปกรณครบครัน มีหองสมุด มีใชสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสม มีครูที่มีจิตวิญญาณแหงความเปนครู เปดใจกวางรับฟง
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ปญหาตาง ๆ เพื่อใหนักเรียนกลาคิดดวยตนเองกลาแสดงออกมีมารยาทที่ดีงามมีศีลธรรม มีคุณธรรม เพื่อนําไปปรับใชในการ
ดํารงชีวิต หรือการประกอบอาชีพ 
 โดยเฉพาะในสมัยน้ีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเปนไปอยางรวดเร็วและตอเน่ือง มีการนํา
เทคโนโลยี รูปแบบการเรียนรู และการใชชีวิตและวัฒนธรรมใหม ๆ มาสูสังคมไทย การศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญในการชวยให
คนมีหลักคิด รูจักใครครวญเลือกสรร พัฒนาและปรับตัวเขาเหตุการณที่เขามาสูชีวิตตลอดเวลา ทามกลางความเปล่ียนแปลง
ของสังคมที่เปนกระแสแหงความเปนโลกาภิวัตน (globalization) เปนสังคมที่ตองอาศัยองคความรู (Knowledge based 
society) และเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge based economy) ซึ่งมีผลใหการบริหารจัดการศึกษาไทยตองอยูภายใต
เงื่อนไขของการแขงขัน และความมุงมั่นตามความคาดหวังของสังคม กระบวนการบริหารจัดการจึงตองปรับเปลี่ยนและพัฒนา
ใหสอดคลองกับสภาพการณ จึงเปนความจําเปนที่ผูบริหารจะตองสนใจใฝรู และพัฒนาอยางตอเน่ืองอยูตลอดเวลา เพื่อจะทํา
ใหการบริหารจัดการขององคกรอยูรอด บังเกิดผลดี และบรรลุตามวัตถุประสงค (ธีระ รุญเจริญ.  2553 : 98) การบริหาร
โรงเรียนจึงจําเปนตองจัดการศึกษาใหมีประสิทธิผล เพื่อพัฒนานักเรียนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ มีคุณลักษณะอันพึงประสงคที่ดี 
คือพัฒนาการทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ไปพรอม ๆ กัน เพื่อผลิตนักเรียนใหมีคุณภาพแกสังคม อยูรวมกัน
อยางมีความสุข อีกทั้งการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพถือไดวาเปนสวนสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคและจะสงผลโดยตรงตอการพัฒนาประเทศ นอกจากน้ียังเปนการสงเสริมสังคมฐานแหงความรู (Knowledge-based 
Society) ใหเกิดขึ้นกับนักเรียนหรือผูรับบริการ และแนวโนมการพัฒนาสังคมโลกไปสูสังคมเศรษฐกิจยุคใหมที่ตองพึ่งพา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเปนหลัก ความรูความสามารถของกําลังคนและภูมิปญญาของประเทศ เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของประเทศในการแขงขันกับนานาประเทศ สงผลใหทุก ๆ ประเทศทั่วโลกหันมาใหความสําคัญกับการศึกษา ในฐานะ
เปนกลไกหรือเครื่องมือสําคัญในการพัฒนาศักยภาพกําลังคน สังคมและประเทศ ประเด็นสําคัญในการพัฒนาดานการศึกษา 
คือ การมุงสูการพัฒนาดานคุณภาพ เพราะหากประชาชนของประเทศมีคุณภาพการพัฒนาประเทศก็จะเปนไปอยางมีคุณภาพ 
และยังบงบอกถึงความสามารถในการแขงขันในระดับนานาชาติอีกดวย เมื่อโรงเรียนมีคุณภาพก็จะยังผลถึงความเช่ือมั่นในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียน ทําใหผูปกครองสงบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนน้ัน ๆ  
 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
สถานศึกษา พบวาจะสงผลใหเกิดการบริหารจัดการสถานศึกษาไดเปนอยางดี ซ่ึงจะสงผลถึงคุณภาพของครู นักเรียน อีกทั้ง
ผูปกครอง ผูมีสวนไดสวนเสียจะเกิดความพึงพอใจในการดําเนินงานของโรงเรียนอีกดวยและผลของการพัฒนายังสงผลตอการ
เรียนรูของผูเรียนโดยตรงจากผลของการวิจัยเก่ียวกับโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาใหประสบ
ผลสําเร็จตอไป 
 
คําถามการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดคําถามของการวิจัยดังนี้ 
  1. สมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีองคประกอบอะไรบางและมีความเหมาะสมอยางไร 
  2. โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือประกอบดวยอะไรบาง และมีประสิทธิภาพหรือไม อยางไร 
  3. โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีประสิทธิผลเปนอยางไร 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ไดกําหนดความมุงหมายของการวิจัยไวดังน้ี 
  1. เพื่อศึกษาองคประกอบของสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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  2. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูอํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  3. เพื่อสรางและพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูอํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  4. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูอํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัฒนาขึ้น 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีความสําคัญตอโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูอํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกอใหเกิดประโยชน ดังนี้ 
  1. ทําใหทราบถึงองคประกอบและการพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  2. ไดโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา            
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  3. ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาสามารถนําโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปประยุกตใชในการพัฒนารายองคประกอบและ
การพัฒนาโดยภาพรวมใหเหมาะสมกับผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาได 
 
ขอบเขตหรือกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัยไว 3 ดาน ไดแก ขอบเขตดานเน้ือหา ขอบเขตดานประชากรและ
กลุมตัวอยาง และขอบเขตดานระยะเวลา ดังนี้ 
  1. ขอบเขตดานเนื้อหา 
   ขอบเขตดานเนื้อหาของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูอํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 ดาน ดังนี้ 
    1.1 องคประกอบของสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    1.2 องคประกอบของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูอํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยางสามารถระบุเปนขั้นตอน ดังตอไปน้ี 
    ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการศึกษาองคประกอบสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูอํานวยการ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     กลุมเปาหมาย ไดแก ผูเชี่ยวชาญที่ใหขอมูลดวยการสัมภาษณ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิที่มีความ
เช่ียวชาญทางดานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา และผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาเคร่ืองมือวิเคราะห
องคประกอบของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 9 คน 
    ขั้นตอนที่ 2 ข้ันการศึกษาขอมูลพื้นฐานโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน               
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,174 คน 
     กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบ ริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา            
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากวิธีการสุมอยางงายโดยจํานวนกลุมตัวอยางจากตารางเครจซ่ีและมอรแกน จํานวน 326 คน 
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    ขั้นตอนที่ 3 ข้ันการยกรางโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     กลุมเปาหมายไดแก ผูเชี่ยวชาญที่ใหขอมูลดวยการสัมภาษณ จํานวน 6 คน  
    ขั้นตอนที่ 4 ข้ันการทดลองใชหาประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
     กลุม เป าหมายไดแกผูบ ริหารสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่ การ ศึกษามัธยมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
  3. ดานระยะเวลา 
   ระยะ เวลาที่ ใช ในการพัฒนาโป รแกรมการพัฒนาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ                
ของผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแตเดือน สิงหาคม 2561 ถึง เดือน กุมภาพันธ 2563 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 

องคประกอบการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของผูอํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

แนวคิด ทฤษฎี แนวทาง
พัฒนาสมรรถนะการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผูอํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

แนวคิด หลักการ แนวทาง 
วิธีการพัฒนาโปรแกรมการ
พัฒนาสมรรถนะการบริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของผูอํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
 

โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

สมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ของผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) ซึ่งมีลักษณะสําคัญคือ
เปนการวิจัยที่มุงผลลัพธใหไดนวัตกรรมทางการบริหารซึ่งในที่นี้คือโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้การใหไดโปรแกรมที่มีประสิทธิผลนั้น
จะตองผานกระบวนการวิจัยและพัฒนา 2 วงรอบคือ R1 D1 และ R2 D2  จึงดําเนินการวิจัยตามขั้นตอน 4 ตอนดังน้ี 
  ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองคประกอบสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูอํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาขอมูลพื้นฐานการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ขั้นตอนที่ 3 การรางโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูอํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใชและตรวจสอบประสิทธิผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศของผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ประกอบดวย แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) และ
แบบสอบถาม (Check List)  
  1. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) แบบสัมภาษณที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 
   ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับการสัมภาษณเก่ียวกับวัน เดือน ปที่สัมภาษณ และรายละเอียดสวนตัวของผูให
สัมภาษณ 
   ตอนที่ 2 ประเด็นการสัมภาษณ เปนขอคําถามปลายเปดซึ่งระบุประเด็นเน้ือหาในการสัมภาษณ ดังน้ี 
    1.  ปจจัยการบริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศของผู อํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา  ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ   
    2. วิธีการพัฒนาปจจัยการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  2. แบบสอบถาม (Check List)  
   แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย แบงเปน 3 ตอนดังนี้ 
    ตอนที่ 1 สอบถามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
    ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติ/การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูอํานยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาซ่ึงเปนแบบสอบถามในลักษณะมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  5 ระดับ   
    ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูอํานวยการโรงเรียน
มัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชสถิติดังนี้ 
  1. สถิติเบื้องตน 
   สถิติเบื้องตนวิเคราะห สถิติเบื้องตนวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเบื้องตนเพื่อใหดูลักษณะกลุมตัวอยางและ
สภาพของตัวแปรตาง ๆ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปดังนี้ 
    1. ความถี่และรอยละ 
    2. คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    3. สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน 
    4. คาดัชนีเรียงลําดับความตองการจําเปนแบบปรับปรุง (Modified Priority Needs Index: PNIModified )  
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ระยะเวลาและแผนในการดําเนินการวิจัย 
 ปการศึกษา 2562 
 
สถานที่ทําการวิจัย 
 โรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
งบประมาณในการทําวิจัย 
 งบประมาณสวนตัว 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดใน
การดําเนินการวิจัย โดยเรียงลําดับไวดังนี้  
  1. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะและสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา 
  2. การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา 
   2.1 ความหมายและแนวคิดการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   2.2 ความสําคัญในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2.3 องคประกอบในการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม 
  4. บทสังเคราะหโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา 
  5. การวิจัยและพัฒนา 
   5.1 ความหมายของการวิจัยและพัฒนา 
   5.2 ลักษณะของการวิจัยและพัฒนา 
   5.3 ข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  6. ความตองการจําเปน 
  7. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   7.1 วิจัยในประเทศ 
   7.2 วิจัยตางประเทศ 
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การบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาที่เปนเลิศ ตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง : พหุกรณีศึกษา 
 

เมรินทกาล พัฒนทรพัยพิศาล 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
บทนํา 
 กระแสโลกาภิวัตนและการเปล่ียนแปลงของโลกเกิดขึ้นอยางรวดเร็วทั้งทางดาน วิทยาการและความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหแตละประเทศไมสามารถปดตัว อยูโดยลําพังตองมีความรวมมือ พึ่งพาอาศัยกันในการปฏิบัติ
ภารกิจและแกไขปญหาตาง ๆ รวมกันมากขึ้นในขณะเดียวกันสังคมยุคปจจุบันเต็มไปดวยขอมูลขาวสารที่ทําใหตองมีการ 
วิเคราะห คิดแยกแยะและตัดสินใจที่รวดเร็วเพื่อใหทันกับเหตุการณในสังคมที่มีความซับซอนมากขึ้น ซึ่งนําไปสูสภาวะการ
แขงขันสูงข้ึน เปนแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหหลายประเทศตองปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงคุณภาพการศึกษาเปนตัวบงชี้สําคัญสําหรับ
ศตวรรษที่ 21 ประเทศที่ไดเปรียบและอยูรอดไดคือประเทศที่มีอํานาจทางความรู เปนสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งไรพรมแดนใน
การทํางานรวมกัน มีวัฒนธรรมขามชาติเกิดข้ึน กนกอร สมปราชญ (หนา 2) โลกาภิวัฒน เปนปรากฏการณที่มากับการพัฒนา
และสังคมที่แผขยายออกไปทั่วทุกมุม โลกดวยความกาวหนาของการคมนาคมและการสื่อสาร ปรากฏการณโลกาภิวัตนเปนแรง 
กระตุนใหเติมเต็มจิตสํานึกในการพึ่งตนเอง วิชิตวงศ ณ ปอมเพชร (2560 : 69)  
 ประเทศไทยจําเปนตองสรางคนเพื่อรองรับอนาคต และตองสรางอยางรวดเร็วดวย ดังนั้นองคประกอบในการจัด
การศึกษาตองเปลี่ยนไป ผูนําทางการศึกษาตองมุงเนนในการ สรางสังคมหงการเรียนรู สรางคนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู 
ผูบริหารการศึกษาและ ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองมีคุณลักษณะที่เปล่ียนไปและไดรับการพัฒนาคุณลักษณะ ของผูนํา
ในการเปนผูนําแหงการเรียนรูเพื่อพัฒนาครูและพัฒนาโรงเรียนใหเปนโรงเรียนแหง การเรียนรูตอไปกนกอร สมปราชญ (2560  
: 2) การพัฒนาศักยภาพของพลเมืองจะกระทําไดดวย “การศึกษา” (education) ซ่ึงก็คือ การพัฒนาความรู ความคิดและ
ความสามารถของผูคนพลเมือง ใหรูวาทําอยางไรรางกายจึง จะเจริญเติบโตแข็งแรง มีสุขภาพอนามัยดี (สุขศึกษา), ใหรูวิธีทํา
มาหากิน ปรับตัวใหเขากับ ธรรมชาติแวดลอมและอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมได (สารัตถศึกษาและอาชีวศึกษา) และยกระดับ 
พื้นฐานทางจิตใจใหเขาใจวัฒนธรรมและเคารพกฎหมาย ตลอดจนการควบคุมตนเอง (จริยศึกษา) ซึ่งถาหากพัฒนาไดสําเร็จ 
บุคคลที่ไดรับการพัฒนาดังกลาวก็จะเปน “ผูที่มีการศึกษา (educated) วิชิตวงศ ณ ปอมเพรช (2560 : 71)  
 ในปจจุบัน การศึกษาของไทยมีปญหาหลายดาน จึงไมสามารถพัฒนาพลเมืองไทยได  อยางเต็มศักยภาพ                   
การพัฒนาศักยภาพของครูบาอาจารยจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งซ่ึงจะ ตองขนานไปกับการพัฒนาหลักสูตรและตําราเรียนให
มีคุณภาพเหมาะสมไปพรอมกันการบริหารจัดการทางการศึกษาเปนการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับผลผลิตและวิธีการ องคการ
ทางการศึกษา ซึ่งการพัฒนาองคการเหลาน้ีเกี่ยวกับหลากหลายสาขาวิชาซ่ึง (Bush.  1999 : 2003) ไดสรุปวาการบริหาร
จัดการการศึกษานั้นควรมุงเนนไปที่จุดมุงหมายหรือ เปาหมายของการศึกษาซึ่งการบริหารจัดการจะประสบผลสําเร็จไดตองมี
ความชัดเจน เกี่ยวกับคานิยม ความเชื่อเก่ียวกับการเรียนรู เปาหมาย กลยุทธ และกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น คือ การทําให
โรงเรียนบรรลุจุดมุงหมายตามที่กําหนด จุดมุงหมายเหลาน้ัน รวมทั้งจุดมุงหมาย ของแตละบุคคลและจุดมุงหมายขององคการ 
การระบุใหชัดเจนถึงเปาประสงคขององคการ หรือ โรงเรียน แลวมีแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาประสงคนั้นและ 
 โรงเรียนประถมศึกษาทั่วประเทศจํานวน 119 แหง ที่ไดเขารวมโครงการนี้กระจายอยู ทั่วทุกจังหวัดสวนใหญเปน
โรงเรียนขนาดกลางถึงขนาดใหญที่คอนขางมีความพรอมในการ พัฒนาคุณภาพ แตในบริบทที่แตกตางกัน การมุงพัฒนาเพื่อ
ความเปนเลิศน้ันตองมีกลยุทธ  สําคัญในการบริหาร งานจึงจะสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคนั่นคือคุณภาพระดับ 
“มาตรฐานสากล” โดย รางวัล Thailand Quality Award (TQA) เริ่มในแวดวงธุรกิจและ พัฒนา มาสูระบบ ราชการ ในดาน
การศึกษาไดมีการริเริ่มนําแนวทางดังกลาวมาประยุกตใชในสถาบัน และสถานศึกษาตาง ๆ โดยไดกําหนดกรอบ เกณฑดานการ
จัดการศึกษาเพื่อผลงานที่เปนเลิศ (Baldringe Education Criteria for Performance Excellence) ต้ังแตป 2541 เพื่อชวย
ใหมีการ ทําความใจและปรับใชในวงการศึกษาเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน โดยยึดหลักการ ดําเนินงานเชิงระบบสู
ความเปนเลิศและไดมาตรฐานสากล (สํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2553 : 28-43) โดยที่ภาครัฐไดจัดทํา 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เปนหลักสูตรที่เนนความ เปนไทยแลนดความเปน
พลเมืองการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ และใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจัดทําหลักสูตรในสวนที่
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เก่ียวกับสภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น และคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชน ภูมิปญญา
ทองถิ่น และคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ สอดคลองกับ การปฏิรูป (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2553 : 2) ซ่ึงสอดคลองกับ ทิศทาง การพัฒนาประเทศไทยภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหง ชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) กําหนดข้ึนบนพื้นฐานการเสริมสรางทุนของประเทศทั้งทุนทางสังคม                
“คนเปน ศูนยกลางการพัฒนา” และนําเอา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางปฏิบัติ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554)  
 จากความสําคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยใหสูความเปนเลิศ ทําใหผู วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
การบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาที่เปนเลิศ ตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะสงผล
ตอการพัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสูความเปนเลิศเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
 
คําถามการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีกําหนดคําถามการวิจัยดังน้ี 
  การบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาที่เปนเลิศตามปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียงในปรากฏการณ           
มีลักษณะอยางไร และเงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาที่เปนเลิศตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงมีอะไรบางและผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการใชการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาที่เปนเลิศตามหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายเพื่อศึกษาปรากฏการณของลักษณะและเงื่อนไข การบริหารจัดการโรงเรียน
ประถมศึกษาที่เปนเลิศตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง และ ผลสืบเน่ืองที่เกิดข้ึนจากการใชการบริหารจัดการโรงเรียน
ประถมศึกษาที่เปนเลิศตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประเภทพหุกรณี ศึกษา (Multi – Case 
Study) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงศึกษาปรากฏการณของ การบริหารโรงเรียน เพื่อใหไดคําอธิบายเก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียน
ประถมศึกษาที่เปนเลิศ ตามหลัก ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนประถมศึกษาจากการปฏิบัติที่โดดเดน จัดแบง
วิธีการดําเนินการออกเปน 4 ระยะ 
 พื้นที่โรงเรียนที่เลือกศึกษาคือ โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 3 โรงเรียน ในการเลือกโรงเรียน            
ในการวิจัยครั้งนี้พิจารณาตามความ เหมาะสมและความตองการของขอมูลที่เปนประโยชนเพื่อเชื่อมโยงสูการวิจัย 
  1. ขอบเขตดานประชากร 
   กลุมเปาหมาย ไดแก ผูบริหารและครู ในโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  2. ขอบเขตดานเนื้อหา 
   เน้ือหาที่ใชในการวิจัยใชกรอบการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  3. ขอบเขตดานเวลา 18เดือนต้ังแตเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 - เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 
 
หัวขอหรือประเด็นที่ศึกษา และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ในการวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา วารสาร งานวิจัยและแหลง ขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ เพื่อเปน
ขอมูลพื้นฐานในการพัฒนากรอบแนวคิดการวิจัย จึงแบงการนําเสนอออกเปนตอน ๆ คือ ตอนที่ 1 แนวคิดและทฤษฎีการ
บริหาร การจัดการ สถานศึกษา ที่เปนเลิศ ตอนที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 3 การวิจัยเชิง
คุณภาพและพหุกรณีศึกษาตอนที่ 4 กรอบแนวคิดพื้นฐานการวิจัย 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระเบียบวิธีวิจัย/วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ใชระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประเภทพหุกรณี ศึกษา (Multi – Case 
Study) ซึ่งเปนการวิจัยที่มุงศึกษาปรากฏการณของ การบริหารโรงเรียน เพื่อใหไดคําอธิบายเก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียน
ประถมศึกษาที่ เปนเลิศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของผูบริหารโรงเรียนจากการปฏิบัติที่โดดเดน จัดแบงวิธีการ
ดําเนินการออกเปน 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การเลือกกรณีศึกษาระยะที่ 2 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือระยะที่ 3 
การเก็บขอมูลภาคสนามระยะที่ 4 การวิเคราะหขอมูล 
  ระยะที่ 1 การเลือกกรณีศึกษา 
   การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาแบบพหุกรณีศึกษา ดังนั้น จึงมีการคัดเลือกสถาน ศึกษาซึ่งเปนโรงเรียนที่นอม
นําแนวพระราชดําริ ศาสตรพระราชาผานโครงการเศรษฐกิจ พอเพียง คือโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ในภาคตะวันออก เฉียงเหนือดังน้ี 
    1.1 เกณฑการเลือกโรงเรียน 
     การเลือกโรงเรียนเพื่อเปนพหุกรณีศึกษาเปนการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)             
โดยกําหนดเกณฑการเลือก ดังนี้ 
      1.1.1 เปนโรงเรียนแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
      1.1.2 เปนโรงเรียนที่มีผลการบริหารที่โดดเดน เคยไดรับรางวัลหรือมีผล การประเมินคุณภาพ
ในระดับประเทศ 
      1.1.3 เปนโรงเรียนที่มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองและดํารง คุณภาพการศึกษา
อยูอยางมีคุณภาพ 
      1.1.4 ตั้งอยูในอาณาบริเวณที่ผูวิจัยสามารถเขาไปศึกษาดวยตนเองโดยได รับอนุญาตจาก
หนวยงานตนสังกัด 
    1.2 การเลือกโรงเรียน ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลโรงเรียนที่ไดดําเนินตามแนวพระราช ดําริศาสตรพระราชา
ผานโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงและจําแนกออกเปน 3 ประเภท โรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดเล็ก     
ที่เขารวมโครงการ ที่เปนโรงเรียน ตามแนวพระราชดําริผานโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงและศึกษาโดยการ สัมภาษณผูบริหาร

ลักษณะการบริหารจัดการโรงเรียนที่เปน เลิศตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เงื่อนไขที่มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการ โรงเรียนที่
เปนเลิศตามปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

ผลสืบเนื่องที่เกิดขึ้นจากการใชการบริหาร จัดการ
โรงเรียนประถมศึกษาที่เปนเลิศตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพยีง 

การบริหารจัดการ โรงเรียน
ประถมศึกษา ที่เปนเลิศตาม
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพยีง 

กา
รศึ

กษ
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เขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศกที่รับผิดชอบ ใหระบุโรงเรียนที่ดีเดน แลวผูวิจัยนํามาสรุปเพื่อเลือกเปนพหุกรณีศึกษาซึ่ง
ไดแกโรงเรียน ตอไปนี้ (นามสมมติ)  
     1.2.1 โรงเรียนใหญ 
     1.2.2 โรงเรียนขนาดกลาง 
     1.2.3 โรงเรียนขนาดเล็ก 
  ระยะที่ 2 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   การสร างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของการวิจัยเชิ ง คุณภาพ (Qualitative Research)                    
แบบพหุกรณีศึกษา มาใชในการศึกษา คือ  
    2.1 ประเภทเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 
     การเก็บขอมูลมี 4 ประเภท คือ การวิเคราะหเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ การสนทนา            
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
      2.1.1 การศึกษาเอกสาร คือ ใชการวิเคราะหเอกสาร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น เปนแบบ บันทึกตาม
ประเด็นที่ตองศึกษา  
      2.1.2 การสังเกต ใชแบบสังเกต  
      2.1.3 การสัมภาษณ ใชแบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) มีลักษณะ เปนรายการ
ขอมูลหลักและคําถามที่ตองการ สอบถามผูเชี่ยวชาญดูรายละเอียด (ดูภาคผนวก)  
      2.1.4 การสนทนา ใชแบบบันทึกขอมูลการสนทนาตามลักษณะ การเกิด ภาวะ ผูนําการ
เปลี่ยนแปลงดังรายละเอียดดังตอไปนี้  
       2.1.4.1 การศึกษาและการวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis) การวิเคราะห 
เอกสารมีเครื่องมือ คือ แบบวิเคราะหเอกสารซ่ึงเปนการเก็บขอมูล อีกวิธีหน่ึง นอกเหนือไปจากการสัมภาษณและการสังเกต 
การจัดบันทึกซึ่งเปนวิธีการหลักใน การเก็บ รวบรวมขอมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลที่เปน เอกสารชั้น
รอง สําหรับ เอกสารชั้นตน หมายถึง เอกสารที่เปนขอมูลหลักฐานที่เปนตนฉบับสวนเอกสารชั้นรอง สําหรับเอกสารช้ันตน 
หมายถึง เอกสารที่เปนขอมูลหลักฐานที่เปนตนฉบับ สวนเอกสารช้ันรอง หมายถึง ขอมูล หลักฐานที่มีผูรวบรวมไวแลว              
ซึ่งผูวิจัยใหความสําคัญกับเอกสาร ชั้นตนเปน อันดับแรก เพื่อให เกิดความนาเช่ือถือใน การวิเคราะห เอกสาร ผูวิจัยวางแนว
การวิเคราะห เนื้อหาในเอกสารรวม ทั้งสิ้น 6 รายการ แลวบันทึกลง ในแบบฟอรมของการวิเคราะห เอกสารตามประเด็นที่
ตองการ ศึกษาและมีการ ตรวจสอบ ยืนยันความถูกตองของขอมูล แตละประเด็นจากเอกสารหลายฉบับ รวมทั้งไดใชผลการ 
วิเคราะหที่เปนสวนหน่ึงของเนื้อหา จากเอกสารตาง ๆ น้ีควบคูไปกับการเก็บ ขอมูลดวย วิธีอ่ืนเพื่อชวยใหเกิดความเขาใจ 
ปรากฏการณที่ศึกษา ซ่ึงเอกสารตาง ๆ เปนของทาง ราชการสําหรับเอกสาร หลักฐานตาง ๆ ที่นํามาใชในการศึกษาในครั้งนี้
ประกอบดวย 
       2.1.4.2  การสังเกตและการจดบันทึก (Observation and field -  in) การสังเกตและจด
บันทึกเปนการสังเกตที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลา หัวขอหลักในการ สังเกตผูเกี่ยวของและการแปลความหรือสรางมโนทัศน
ของผูวิจัยโดยยอ ในแตละครั้งที่ทํา การสังเกตโดยผูวิจัยศึกษา การสังเกตจากสภาพบริบทของสถานศึกษา ทั้งสภาพแวดลอม 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทรัพยากรบุคคลและส่ิงอํานวยความสะดวกของคณะ ครู และนักเรียนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนปรากฏการณที่เก่ียวกับภาวะผูนํา การเปล่ียน แปลงของผูบริหารโรงเรียน การจัดกิจกรรมตาง ๆ การบริหารงาน
ทั้ง 4 งานหลัก งานวิชาการ งานบุคลกร งานงบประมาณ และงานทั่วไป งานดานคุณภาพ นักเรียน และคุณภาพโรงเรียน       
แบบเศรษฐกิจพอเพียง 
       2.1.4.3 การสัมภาษณ (interview)  
        การสัมภาษณ หมายถึง การพูดกัน, การพบปะเพื่อถามเรื่องราว อันใด อันหนึ่งในเร่ือง
ที่เกี่ยวกับการเกิดภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงของผูบริหาร ตาม เงื่อนไขการเกิด จากผูใหขอมูลตามที่ผู วิจัยตองการศึกษา           
เพื่อเปนขอมูลในการทําวิจัย ใหสมบูรณแบงการ สัมภาษณผูใหขอมูล เปน 3 ชุด คือ 
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         ชุดที่ 1 แบบสัมภาษณเชิงลึก เก่ียวกับลักษณะการเกิด ภาวะ ผูนําของ ผูบริหาร
โรงเรียนในการนําไปใชสําหรับการสัมภาษณผูบริหาร รองผูอํานวยการ โรงเรียน ครูหัวหนางาน 4 งาน (งานวิชาการ งาน
บุคลากร งานงบประมาณ งานบริหาร ทั่วไป) คณะครู  
         ชุดที่ 2 แบบสัมภาษณเชิงลึก เกี่ยวกับลักษณะภาวะผูนํา ของผูบริหาร โรงเรียน ใน
การนําไปใชสําหรับการสัมภาษณ ครณะกรรมการสถานศึกษา ข้ันพื้นฐาน ผูปกครองนักเรียน ศิษยเกาและผูนําชุมชน 
         ชุดที่ 3 แบบสัมภาษณ ระดับลึก เก่ียวกับลักษณะภาวะผูนําของ ผูบริหารโรงเรียน
ในการนําไปใชสัมภาษณนักเรียน 
       2.1.4.5 การสนทนากลุมยอย (Focus group discussion) (หางานวิจัย+ หนังสือ ที่
กลาวถึงการสนทนากลุมยอยมาอางใส)  
    2.2 การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ  
     เน่ืองจากคุณภาพเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้ง 4 ประเภท เปนเครื่องมือที่ใชใน
การศึกษาขอมูลคุณภาพ ดังน้ัน จึงใหความสําคัญในเรื่องความเที่ยง ตรง (Validity) โดยผูวิจัย นําเครื่องมือไปตรวจสอบจาก
อาจารยที่ปรึกษาในกรณีที่ เก็บ รวบรวม ขอมูลโดยการสัมภาษณ ผูวิจัยไดนําแบบสัมภาษณไปทดลองใชภาคสนามเพื่อหา 
ความ เหมาะสมและเปนไปไดในการปฏิบัต ิแลวนําแบบสัมภาษณมาปรับปรุง กอนนําไป ใชจริง 
  ระยะที่ 3 การเก็บขอมูลภาคสนาม 
   กอนการทํางานภาคสนาม เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับการวิจัย ผูวิจัยมีข้ันตอน การเร่ิมตนเขาสู
ภาคสนาม คือ ขั้นการติดตอสื่อสาร ขั้นการเดินเอกสาร ข้ันการเดินทาง ขั้นการแนะนําตนเอง 
    3.1 ขั้นเตรียมการ 
     3.1.1 ข้ันการติดตอ ผูวิจัยไดติดตอไปยังโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียนโดยผาน ผูบริหารโรงเรียน เปนการ
ติดตอโดยการพูดคุยทางโทรศัพท เพื่อแนะนําตัวและชี้แจงราย ละเอียดเก่ียวกับการทําวิจัย 
     3.1.2 ข้ันการเดินเอกสาร ผูวิจัยดําเนินการขอความรวมมือในการทําวิจัย อยางเปนทางการโดยการ
ทําหนังสือจาก ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ถึงผูบริหารโรงเรียนทั้ง 3 โรงเรียนแลว
นําหนังสือไปสงยัง ผูบริหารโรงเรียน 
     3.1.3 ข้ันการเดินทาง ผูวิจัยไดนัดหมายเวลา และสถานที่กับผูบริหาร โรงเรียนดวยโรงเรียนทั้ง 3 
โรงเรียน เปนโรงเรียนที่มีระยะทางที่มีความสะดวกในการเดิน ทางเขาศึกษา ขอมูลไดงาย เพราะเปนโรงเรียนอยูในเขตพื้นที่
การศึกษา ในจังหวัดเดียวกัน กับผูวิจัย และเปนโรงเรียนประจําอําเภอ การเดินทางจึงสะดวกสบายใชเวลา ในการ ทําการ
เดินทาง ไมมากทั้ง 3 โรงเรียน แตอยางไรก็ตามเม่ือถึง วัน เวลา นัดหมายจริง ผูวิจัยไดเผื่อเวลาไวเสมอ เพื่อปองกันการ
ผิดพลาด ทําใหผูวิจัยเดินทางไปถึงกอน เวลานัดหมายจริงทุกครั้ง 
     3.1.4 ข้ันการแนะนํา เมื่อไดพบผูบริหารโรงเรียน การแนะนําเปนเรื่อง ที่สําคัญมากและเน่ืองจาก
ผูวิจัยไมรูจักและคุนเคยกับผูบริหารเปนการสวนตัวไมมี ทั้งบุคคลที่เปน สื่อกลางใหรูจัก แตมีหนังสือแนะนําตัว จากนั้นจึงขอ
ความรวมมือ ในการทําวิจัย โดยช้ีแจงราย ละเอียดเกี่ยวการทําวิจัยตามความเปนจริง บอกถึง วัตถุประสงคและลักษณะการ
เก็บรวบรวม เชิงคุณภาพ ซึ่งตองการใชการศึกษาเอกสาร การสังเกต การสัมภาษณ และการสนทนากลุม บุคคลตาง ๆ              
เปนหลัก จากการพูดคุย และเขาพบผูบริหาร ผูวิจัยไดรับความรวมมือจากผูบริหาร เปนอยางดี และพรอมให การสนับสนุน
ผูบริหารชวยนําผูวิจัยไปพบกับรองผูบริหารกลุมงาน วิชาการ แลวชี้แจง เ ก่ียวกับการมาของผูวิจัยใหทราบอยางคราว ๆ 
หลังจากน้ันผูวิจัยจึงขอความ รวมมือ ในการทําวิจัยอยางไมเปนทางการซึ่งไดรับความรวมมือดวยดี 
    3.2 การสรางความคุนเคย 
     ผูวิจัยเขาแนะนําตัวเองกับผูบริหารโรงเรียน และไดรับการแนะนํากับรอง ผูบ ริหารโรงเรียน            
กลุมงานวิชาการ ผูบริหารโรงเรียนไดมอบหมายใหครู 1 ทานเปนผูชวยวิจัยในแตละโรงเรียน ดังน้ัน เพื่อใหไดความสมบูรณใน
ขอมูล ผูวิจัยและผูวิชวยวิจัยรวมกัน วางแผนการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยการทําเปนปฏิทินระยะเวลาในการปฏิบัติงานเก็บ 
ขอมูล เปน 2 ชวงระยะ คือระยะระหวางการปฏิบัติการเก็บขอมูล และระยะสิ้นสุด การเก็บขอมูล 
      3.2.1 ระยะเวลาระหวางการปฏิบัติการเก็บขอมูล ใชเวลา ประมาณ 1 เดือน ตอ 1 โรงเรียน 
ผูวิจัยไดประสานงานกับผูชวยวิจัยทุกครั้งที่ เขาเก็บขอมูล ซึ่งผูชวยจะ เปนคนนัดเวลา และนัดผูใหขอมูลทุกครั้ง เพื่อไมใหเกิด
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ความเสียหายและเปน การเสียเวลา ทํางานของผูใหขอมูลแตละทาน เพื่อใหขอมูลสมบูรณมากขึ้นผูวิจัยได เขารวมกิจกรรม
สําคัญ ของโรงเรียน เมื่อมีการรับเชิญและขอเขารวมสังเกตการณ ในกิจกรรมการประชุมวางแผน กิจกรรมการเตรียมความ
พรอมการรับการ ประเมิน โรงเรียน, รวมกิจกรรมการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมกิจกรรม การประชุม
ผูปกครองนักเรียน และรวม สังเกตการณการประเมินโรงเรียนตามแนว พระราชดําริ เกษตรพอเพียง ในการเขารวม กิจกรรม
แตละครั้งผูวิจัยจะสังเกต บันทึก ขอมูล สัมภาษณ และบันทึกภาพถาย อัดบันทึกเทป ขอมูลไวทุกครั้ง แลวนําขอมูลมา 
วิเคราะห เพื่อลงในตารางวิเคราะหขอมูล 
      3.2.2 ระยะสิ้นสุดการเก็บขอมูล เม่ือผูวิจัยไดเก็บขอมูลภาคสนามควบตาม ปฏิทินแลว             
นําขอมูลมาตรวจสอบดานความถูกตอง ผูวิจัยทําหนังสือขอบคุณโรงเรียนทั้ง 3 โรง 
    3.3 การเก็บขอมูล 
     3.3.1 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ทั้ง 3 โรงเรียนเปนระยะเวลา 18 เดือน เริ่มตั้งแตเดือน
มิถุนายน 2562 – พฤศจิกายน 2563 กําหนดการลงภาคสนามแตละ โรงเรียนละ 3 ครั้ง และเขารวมกิจกรรมสําคัญตามปฏิทิน
โรงเรียน โดยใชวิธีการ สังเกตการณ แบบมีสวนรวม และไมมีสวนรวม และไมมีสวนรวม ในกิจกรรมตางของ โรงเรียน เชน  
การสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู และกิจกรรมการประชุมของโรงเรียน เปนตน นอกจาก นี้ยังมีการสัมภาษณผูบริหาร 
ผูสอน คณะกรรมการสถานศึกษาและ คณะกรรมการ นักเรียน 
     3.3.2 การตรวจสอบความถูกตองของขอมูล เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลที่ได มีความ เที่ยงตรง (Validity) 
และความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยจึงตระหนักถึงการเก็บ ขอมูลจากแหลง ขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย (Data 
Triangulation) อีกทั้งยังไดทํา การศึกษาคนควา ขอมูลจากโรงเรียน และงานวิจัยที่เก่ียวของ ประกอบการทํางาน ภาคสนาม 
นอกจากนี้ยังไดรับ การตรวจสอบขอมูล (Field notes) จากผูบริหารและผูเกี่ยว ของทุกครั้งที่มีการยืนยันขอมูล กิจกรรม   
และเหตุการณวาไดมีการปฏิบัติจริงในโรงเรียน (สุภางค จันทวานิช.  2550 : 31)  
     3.3.3 ตรวจสอบสามเสาดานขอมูล (Data Triangulation) เปนการตรวจสอบ ขอมูลจาก
แหลงที่มาของขอมูล ซึ่งไดแก แหลงเวลา แหลงสถานที่ และแหลงบุคคล เปนการตรวจสอบดานความถูกตองของขอมูลวา  
เม่ือตางเวลาตางสถานที่กันและผูให ขอมูลตางกัน หรือการไดมาของขอมูลตางกันแลว ขอมูลที่ได จะเหมือนเดิมหรือไม  
      3.3.3.1 แหลงเวลา ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกันแตตาง เวลากัน 
      3.3.3.2 แหลงสถานที่ ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกันแตตาง สถานที่กัน 
      3.3.3.3 แหลงบุคคล ผูวิจัยจะทําการเก็บรวบรวมขอมูลเรื่องเดียวกันแตผูให ขอมูล ตางกัน 
     3.3.4 ตรวจสอบสามเสาดานวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล (Methodological Triangulation)        
เปนการใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่แตกตางกันเพื่อรวบรวมขอมูล เรื่องเดียว เชน ใชวิธีการสังเกตควบคูไปกับวิธีการ
สัมภาษณ พรอมกับศึกษาเอกสาร ประกอบดวย 
     3.3.5 การตรวจสอบการวิเคราะหขอมูลเปนการกลับไปตรวจสอบขอมูลกับ กลุมผูใหขอมูลและผูที่
เก่ียวของวาผูวิจัยตีความถูกตองหรือไมอยางไร โดยผูวิจัยใชวิธีการ แลกเปลี่ยนขอมูลกับผูใหขอมูลหรือผูที่เกี่ยวของโดยการ
อานขอมูลที่รวบรวมได ใหฟง เพื่อเปนการตรวจสอบความเขาใจระหวางผูวิจัยเองและผูใหขอมูลใหตรงกัน 
     นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่ผูวิจัยไดพยายามควบคุมหรือ จัดการกระทําเพื่อ ใหไดขอมูลที่มีความเชื่อถือ 
ดังตอไปน้ี 
      1. ผูวิจัยไดมีการตรวจสอบขอมูลอยางสมํ่าเสมอทุกครั้ง 
      2. ผูวิจัยไดสรางความสัมพันธและสรางความคุนเคยกับผูใหขอมูล เปน อยางดี ซ่ึงจะชวยใหได
ขอมูลที่ตรงกับความเปนจริงมากขึ้น 
      3. ผูวิจัยใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามประมาณ 3 เดือน ซึ่งนับวาเปน
ระยะเวลาที่ยาวนาน ทําใหสามารถมั่นใจไดมากขึ้นวาขอมูลที่ได เปน ขอมูลที่เปนจริง  
  ระยะที่ 4 การวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายขอมูล 
   การวิเคราะหและแปลความหมายขอมูล แบงเปน 2 ระยะคือ ระยะระหวาง การปฏิบัติ งานวิจัยภาคสนาม 
และ ระยะส้ินสุดการเก็บขอมูลภาคสนาม ดังนี้ 
    4.1 ระยะเวลาระหวางปฏิบัติงาน ภาคสนาม 
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     ระยะระหวางการปฏิบัติงานเก็บรวบรวมขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยใน แตละประเด็น เพื่อ
บันทึกลงตารางวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดกําหนดประเด็นการเกิด มาตรฐาน โรงเรียนตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง  
      ประเด็นที่ 1 ลักษณะการเกิดภาวะผูนําผูบริหารสถานศึกษา 
      ประเด็นที่ 2 ลักษณะการเกิดภาวะผูนําผูบริหารสถานศึกษา 
      ประเด็นที่ 3 ลักษณะการเกิดภาวะผูนําผูบริหารสถานศึกษาดานการ กระตุน ทางปญญา 
      ประเด็นที่ 4 ลักษณะการเกิดภาวะผูนําผูบริหารสถานศึกษาดาน การคํานึง ถึงความเปนปจเจก
บุคคล 
    4.2 ระยะสิ้นสุดการปฏิบัติงานภาคสนาม 
     จากตารางวิเคราะหและแปลผลความหมายของขอมูล มาจากการเก็บขอมูล ทั้งหมดทั้ง 3 โรงเรียน 
ผูวิจัยมีการตรวจสอบสามเสา ทั้งดานเวลา สถานที่ และบุคคล โดยผูวิจัยวิเคราะหขอมูลแบบอุปนัย (Analytic Induction)   
ทําโดยการตีความและสราง ขอสรุป จากขอมูลตาง ๆ ที่รวบรวมมาไดในสนามวิจัยมาวิเคราะห มองหาความหมายความ 
คลายคลึง ความแตกตาง อาจจะเปนแบบซึ่งเปนขอมูลสมมติฐานช่ัวคราวยอย ๆ หลาย สมมติฐาน ซ่ึงวิธีการหลักผูวิจัยไดศึกษา
วิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพของ สุภางค จันทวานิช (2550 : 10 ) และจากน้ันจะเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน จนสามมารถหาหลักฐาน ยืนยันไดชัดเจนจากขอสรุปยอย ๆ ไปสูสรุปใหญโดยจําแนกขอมูล ตามความเหมาะสม
ของขอมูล และใหผูตรวจแกไขทุกครั้งที่มีการเก็บขอมูลภาคสนาม 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพที่มุงศึกษาสภาพการบริหารจัดการระบบ การศึกษาไทยในโรงเรียนในเขต
ภาคตะ วันออกเฉียง เหนือ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ บริหารจัดการระบบการศึกษาไทยในโรงเรียนในแถบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 กลุมเป าหมาย  ไดแก  ผูบริหารและครูผู รับผิดชอบระบบการบ ริหารจัดการ  ในโ รงเรียนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การเลือกกลุมเปาหมาย โดยการเลือกแบบเจาะจง 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ประโยชนในเชิงวิชาการ 
  1.1 ผลของการศึกษาการบริหารการจัดการโรงเรียนที่เปนเลิศภายใต ศาสตร พระราชาในโครงการปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. ประโยชนในเชิงประยุกตใช 
  2.1 โรงเรียนที่เปนเลิศ 
  2.2 ประโยชนตอโรงเรียนพื้นที่เปาหมายในการวิจัย โรงเรียนที่เปนพื้นที่ในการ ศึกษาสามารถนําผลการวิจัย
ครั้งน้ีเปนขอมูลในการสะทอนกลับ (reflection) และเรียนรูเกี่ยว กับการบริหารโรงเรียนที่เปนเลิศ เพื่อเปนแนวทางในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของโรงเรียนใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน เพื่อเปนตนแบบของการบริหารจัดการโรงเรียน ภายใตศาสตร
พระราชาในโครงการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
 
ระยะเวลาในการทําวิจัย 
 ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยตั้งแตมิถุนายน 2562 - พฤศจิกายน 2563 รวมทั้งสิ้น 18 เดือน 
 
สถานที่ทําการวิจัย ทดลองหรือเก็บขอมูล 
 สถานที่ที่ ใช ในการ วิจัย  ประกอบดวยโรงเรียนที่เปนเลิศ  ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 3 โรงเรียน 
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ขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
THE PROPOSED POLICY FOR EDUCATION MANAGEMENT SECONDARY SCHOOL  

UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE OFFICE 22 
 

วชิระ พลพทิักษ 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
บทนํา 
 ยุทธศาสตรชาติ ป (พ.ศ. 2560-2579) ซ่ึงเกิดจากความเช่ือโยงระหวางยุทธศาสตรชาติกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 มีสภาพปญหาอันเปนที่มาของแนวคิด การจัดทํายุทธศาสตรชาติ ไดแก การพัฒนาประเทศขาด
ความตอเนื่อง มีแผนพัฒนาและยุทธศาสตรที่หลากหลาย การจัดสรรและการใชงบประมาณแบบแยกสวน นําไปสูการจัดทํา
กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) กําหนดอนาคตของประเทศภายใตวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง             
มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและ
ตอบสนองตอการบรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงและสรางความสุขของคน
ไทย สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0 เปนความ
มุงมั่นที่ตองการปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจไปสู “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” 
ซึ่งในปจจุบันยังติดอยูในโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทํามาก ไดนอย” ตองการปรับเปล่ียนเปน “ทํานอย ไดมาก” การขับเคล่ือนให
เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางนอยใน 3 มิติสําคัญ คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม เปล่ียนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม และเปลี่ยนจาก
การเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน (พรชัย เจดามาน และคณะ.  2559 : 2)  
 การศึกษา 4.0 (Education 4.0) คือ การเรียนการสอนที่ทําใหผูเรียนสามารถนําองคความรูที่มีอยูทุกหนทุกแหง
บนโลกน้ีมาบูรณาการเชิงสรางสรรค เพื่อพัฒนานวัตกรรมตาง ๆ มาตอบสนองความตองการของสังคม ซึ่งการเรียนการสอนใน
ปจจุบันยังคงหางไกลในหลาย ๆ มิติ เชน ไมเคยสอนใหผูเรียนไดคิดเอง ทําเอง สวนใหญยังคงสอนใหทําโจทยแบบเดิม ๆ 
ผูเรียนเริ่มไมรูจักสังคม สวนใหญจะใชเวลาในโลกออนไลน ไปกับเกมส การชอปปง การแชตเฟสบุกไลน และอินสตราแกรม 
สวนใหญเปนสังคมมายา ซึ่งเทคโนโลยีไมไดผิดแตเหรียญมีสองดาน เทคโนโลยีก็เชนกันจะนําไปใชในดานใดใหเกิดประโยชน
เปนความยากและทาทายของผูที่ตองทําหนาที่สอน ในยุคนี้ เพราะการเรียนการสอนในยุค 4.0 ตองปลอยใหผูเรียนไดใช
เทคโนโลยีในการเรียนรูดวยตนเอง ปลอยใหกลาคิดและกลาที่จะผิด แตทั้งหมดก็ยังคงตองอยูในกรอบที่สังคมตองการหรือ
ยอมรับได ไมใชวาเกงจริงและคิดสรางสรรคอะไรใหม ๆ ได แตไมเปนที่ยอมรับของสังคมขาดคุณลักษณะ ความรับผิดชอบ 
และความดี โดยที่ปจจัยหลักของการใชเทคโนโลยีที่เกิดความคุมคา ควรยึดหลักการ ดังนี้ (1) การใชอินเทอรเน็ต (Internet) 
เปนเคร่ืองมือสําคัญสําหรับการคนหาความรู ซึ่งถือเปนแหลงขอมูลที่สําคัญ ดังนั้นทางการศึกษาตองสนับสนุนใหผูเรียนเขาถึง
อินเทอรเน็ตไดงาย มากกวามองอินเตอรเน็ตเปนผูรายแลวกลัววาผูเรียนจะใชอินเทอรเน็ตไปในทางที่ไมดี ไมสนับสนุน
โครงสรางพื้นฐานเหลานี้ (2) ความคิดสรางสรรค เปนพรสวรรคสําหรับบุคคล หลักสูตร การเรียนการสอนควรจะเปดใหโอกาส
ใหผูเรียนกลาที่จะคิดนอกกรอบหรือตอยอดจากตําราเรียน (3) การปฏิสัมพันธกับสังคม เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความ
ตองการของสังคมและทํางานรวมกันในสังคมได ควรมีกิจกรรมที่สนับสนุนการทํางานแบบเปนกลุมหรือเปนทีม ปจจัยดังกลาว
ถาทําไดดีการศึกษา 4.0 จะสามารถสรางและพัฒนาคนใหสามารถคนหาความรูตาง ๆ มาปะติดปะตอและประยุกตเขากับงาน
ที่ทํา สามารถตอยยอดและพัฒนาได (การขับเคลื่อนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 เพื่อการมีงานทําแหงทศวรรษที่ 21.  2560 
: 3-4)  
 การศึกษา เปนรากฐานและเปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการสงเสริมและพัฒนาดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดาน
วัฒนธรรมของประเทศ อันจะเห็นไดจากการกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพฒันาประเทศใหประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ดวยยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 ซึ่งเปนยุคที่ประเทศตองขับเคล่ือนดวยศักยภาพของคนที่มีความสามารถพัฒนานวัตกรรมอัน
เกิดจากการทํางานตามบริบทของการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิต ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความทัดเทียมกับศักยภาพของคนใน
ประเทศที่ไดพัฒนาแลว จึงจะรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในรูปแบบของการพัฒนา รังสรรคนวัตกรรมตาง ๆ อันจะนําไปสู
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การพัฒนาประเทศ และการแขงขันในเวทีโลกการศึกษาจึงเปนกลไกสําคัญที่จะสรางบุคลิกภาพของคนไทยใหมีศักยภาพความ
เปนผูนํา และมีความสามารถตามที่รัฐบาลคาดหวังไว เพราะคนไทยไดถูกบมเพาะพัฒนาศักยภาพผานระบบการศึกษาต้ังแตวัย 
3 ขวบ จนจบมหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี ตองใชเวลาถึง 19 ป นับเปนชวงเวลาถึง 1 ใน3 ของอายุวัยทํางาน การพัฒนา
การศึกษาจึงตองทําความเขาใจกับเปาหมายที่กําหนดไวอยางถองแทจึงจะกําหนดทิศทางการพัฒนาไดตรงเปาหมาย สงผล
สําเร็จไดโดยใชเวลาไมนาน แตถาไมเขาใจเปาหมายอยางลึกซึ้งและไมมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนจะไมสามารถบรรลุเปาหมาย
ได (ศักดิ์สิน โรจนสราญรมย.  2561 : 11)  
 การเตรียมการศึกษาเพื่อกาวเขาสูไทยแลนด 4.0 มีปจจัยหลายอยางที่ตองคํานึงถึง โดยเฉพาะอยางยิ่งยังมีบุคลากร
ทางการศึกษาอีกจํานวนมากที่ยังติดอยูในระบบ 1.0, 2.0 และ 3.0 ซ่ึงการพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ไดเร่ิม
ปฏิรูปการศึกษาโดยไดกําหนดนโยบาย 2 ภาษา (Bilingual Policy) และสรางทักษะดานวิชาชีพเพื่อเศรษฐกิจเชิงอุตสาหกรรม
และมีการพัฒนาความสามารถดานการศึกษา จัดใหมีโรงเรียนการคิดวิเคราะห (Thinking School) โดยหลักการสําคัญคือ  
การใชภาษาอังกฤษเปนภาษาของการศึกษาการใชวิทยาศาสตรเพื่อศึกษาเรียนรู ส่ิงตาง ๆ การใชคณิตศาสตรเพื่อพัฒนา
ความสามารถทางสติปญญา ดานการคิด การใชเหตุผล และหลักสูตรวิชาคณิตศาสตรที่เนนการแกปญหา การคิดวิเคราะห และ
การเตรียมการศึกษาจะตองมีการวางแผนอยางเปนขั้นตอน จัดหลักสูตรสถานศึกษาใหครอบคลุมคนทุกกลุม พรอมทั้งปรับปรุง
ตําราใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังมีครูผูสอนเพียงรอยละสองเทาน้ันที่มีความรูความและ
เขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาวาเปนอยางไร ดังนั้นส่ิงที่ควรจะตองดําเนินการคือการปรับปรุงตําราเรียนใหสอดคลองกับ
หลักสูตรสถานศึกษา ตองเปลี่ยนระบบการประเมินเพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรสถานศึกษา โดยเฉพาะการคิดเปน วิเคราะห
เปนตามทักษะในศตวรรษที่ 21 และการปรับการอบรมครูใหตรงกับความตองการในการนําความรูไปใช และการพัฒนาให
ผูเรียนสามารถสรางนวัตกรรมเพื่อนําไปใช ตองดําเนินการควบคูไปดวยกัน (เผชิญ กิจระการ.  2559 : 9)  
 การศึกษาเปนกลไกในการพัฒนา สงเสริมและปลูกฝงแนวความคิดใหกับพลเมืองและเยาวชนของชาติซึ่งเปนตัว
แปรสําคัญของสมรรถนะ ความสามารถในการแขงขันระยะยาว (Long Terms Competitiveness) ที่เปนขอตอหลักและ
บริบทที่สําคัญของการออกแบบ ภายใตการขับเคลื่อนของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเชื่อมโยงกับมนุษยและสังคม 
ในพลวัตของการกาวผานจากศตวรรษที่ 20 (20st Century) สูศตวรรษที่ 21 (21st Century) และจากกระแสการเปล่ียนแปลง
ของสังคมโลกทั้งภาคสวนยุโรป อเมริกา จีน และญี่ปุน ไดสงผลกระทบตอสังคมไทย ดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การเมือง 
และการศึกษา ซึ่งกระแสแหงการเปลี่ยนแปลงที่ประจักษและชัดเจนอันถูกหยิบยกข้ึนมาเปนปจจัยของการเปลี่ยนผาน คือ
ปฏิวัต ิArab Spring ผานการใช Social Media ศตวรรษที่ 21 กลายเปนโจทยสําคัญสําหรับในหลาย ๆ เร่ือง ทั้งน้ีเน่ืองจากทุก
ฝายมองเห็นถึงความเปล่ียนแปลงที่ชัดเจนมากขึ้นจากอดีต จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการวางแผนบริหารจัดการที่ดี เพราะการ
กาวยางที่ชาจะทําใหตกขบวนและเสียโอกาส ซ่ึงการจัดการศึกษาเปนอีกประเด็นสําคัญนอกจากจะตองกาวทันความ
เปลี่ยนแปลงแลวยังจะตองเปนกลไกเพื่อการขับเคล่ือนภาคสวนอ่ืน ๆ ใหมีความพรอมในการเขาสูความเปลี่ยนแปลงดวย การ
ปฏิรูปการศึกษาและการจัดการเรียนรูจึงเปนโจทยสําคัญทุกภาคสวน จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการดําเนินการและจะสําเร็จได
ก็ตองผานกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ พรอมรับกับความทาทายความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ซ่ึงทักษะสําคัญสําหรับคนยุค
ศตวรรษที่ 21 และการเปนไทยแลนด 4.0 ดังกลาวจําเปนตองอาศัยการบริหารจัดการ (Management) การมีทุนมนุษย 
(Human Capital) ที่มีประสิทธิภาพที่เกิดประโยชนสูงสุดตอการศึกษาตอไป (การขับเคล่ือนการศึกษามัธยมศึกษาไทย 4.0 
เพื่อการมีงานทําแหงทศวรรษที ่21.  2560 : 10)  
 ดังนั้นการศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการสรางและเตรียมเยาวชนของชาติเพื่อเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งการจัด
การศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 ตองเปนการเปลี่ยนแปลงทัศนะจากกระบวนทัศนแบบดั้งเดิมไปสูกระบวนทัศนใหม มีความ
ยืดหยุน สรางสรรค ทาทาย และซับซอน เปนการศึกษาที่จะทําใหโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เพื่อนําไปสูการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยที่มีความรูความสามารถ มีทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 เชน การคิดวิเคราะห ความคิดสรางสรรคและ
สรางนวัตกรรม การสื่อสารและการทํางานรวมกับผูอ่ืน การศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ มีบทบาทโดยตรงตอการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพเหมาะสมและมีคุณสมบัติสอดคลองกับความตองการในการใชกําลังคนของประเทศ 
การศึกษาจึงเปนปจจัยหลักที่สําคัญตอการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงควรมีความ
สอดคลองและเหมาะสมกับสภาพบริบทรอบดานที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อนําไปสูการกําหนดกรอบแนวคิดใหมภายใตกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  2557 : 1)  



    56 

[รวมเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก] 

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย เปนการศึกษาที่มุงเนนใหผูเรียนไดสํารวจความถนัดและความ
สนใจของตนเองสงเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพสวนตน มีทักษะในการคิดข้ันสูง มีทักษะในการดําเนินชีวิต มีทักษะในการสื่อสาร 
สามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู มีความสมดุลทั้งดานความรู คุณธรรม จริยธรรม และมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย 
และการนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ (สํานักงานวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา.  2554 : 6) การบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการภายใตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ตามมาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยยึดหลักการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัด
การศึกษาใหมีความเปนเอกภาพในดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ ทั้งทางดานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป  เพื่อใหเกิดความคลองตัว และมีอิสระในการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ซึ่งเปนการสรางรากฐานและความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาที่จะสามารถจัดการศึกษาได
อยางมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน สามารถพัฒนาไดอยางตอเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 6) ตอมาหัวหนาคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 
โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแหงชาติมีคําส่ังใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดมีอํานาจหนาที่ในเขตจังหวัด 
กําหนดยุทธศาสตร แนวทางการจัดการศึกษา และการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ประสาน
และสงเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชนองคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายพรอมทั้งพิจารณาและใหความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา (คําส่ังหัวหนาคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ ที่ 19/2560.  2560 : 17-18) ประเด็นที่ตองวิเคราะหตอไปคือ เม่ือประเทศไทยกําหนดเปาหมายใชยุทธศาสตร
ประเทศไทย 4.0 ขึ้นมาแลว จะใชกระบวนการใด หรือนําฐานความรูของประชาชนแบบใดมาใช จึงจะนําไปสูเปาหมายได
สําเร็จ คําตอบก็คือตองมีระบบการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางศักยภาพของคนไทยใหมีความสามารถแขงขันในเวทีโลกน่ันคือ
คนไทยตองมีความคิดเชิงระบบและมีแบบแผนที่ดีในการทํางานเพื่อพัฒนาศักยภาพและสรางสรรคงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับเปาหมายที่ตั้งไวดังน้ันผูวิจัยจึงไดจัดทําวิจัยเรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เพื่อเปนขอเสนอที่เหมาะสมในการปฏิบัติตามภารกิจของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ใหบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคตอไป 
 
คําถามการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยกําหนดคําถามการวิจัยไวดังน้ี 
  1. สภาพและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 เปนอยางไร 
  2. ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 ประกอบดวยอะไรบาง 
  3. ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 ที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมเปนไปได มีความสอดคลอง และเปนประโยชนเพียงใด 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมายการวิจัย ดังนี้ 
  1. เพื่ อศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาอุปสรรคของการพัฒนาการ จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา              
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
  2. เพื่อจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
  3. เพื่อตรวจสอบและยืนยันขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจัยในครั้งนี้จะทําใหไดขอเสนอเชิงนโยบาย ซึ่งจะนําไปใชใหเกิดประโยชน ดังนี้ 
  1. ประโยชนดานวิชาการ 
   1.1 ทําใหไดองคความรู เก่ียวกับขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา             
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 โดยการวิจัยเชิงนโยบายที่เนนแหลงขอมูลที่หลากหลายตามหลักการ
สามเสา (Triangulation of Data source)  
   1.2 ทําใหไดองคความรูเกี่ยวกับกระบวนการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ที่สามารถประยุกตใชจากกระบวนการการวิจัยเชิงนโยบาย 
   1.3 ทําให ไดองคความรู ใหมที่ เปนประโยชน ในการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา                 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
  2. ประโยชนดานการประยุกตใช 
   2.1 ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 สามารถนํา
ผลการวิจัยไปใชเปนกรอบในการปฏิบัติงานเพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2.2 ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาอ่ืน ๆ สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 
โดยการประยุกตใหเหมาะสมกับบริบทเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
   2.3 ผูบริหารในระดับสูงสามารถนําองคความรูที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ี ไปใชในการวางแผนเพื่อพัฒนา
ผูบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย ดังน้ี 
  1. ขอบเขตวิธีการศึกษา 
   ศึกษาดวยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) เปนการใชสหวิทยาการ กลาวคือการใช
วิธีการที่หลากหลาย ดังนี้ 
    1.1 การศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Study) เปนการศึกษาสภาพปจจุบัน และแนวทางการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประกอบดวย 
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน ... คน ครูผูสอน จํานวน .... คน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 22 จํานวน ... คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 200 คน 
    1.2 การศึกษาพหุกรณี (Multi-Case Study) เปนการศึกษาดูงานการปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่มีผลการบริหารจัดการดีเดน จํานวน 3 เขต ประกอบดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต .. . 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ... สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต .. . ผูใหขอมูลสําคัญ คือ 
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตละ 1 คน รวม 3 คน 
    1.3 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ใชวิธีการเลือกผูทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับการบริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 5 คน 
    1.4 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดวย 
ผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 25 คน    
    1.5 การประชาพิจารณผูมีสวนไดสวนเสีย (Public Hearing) ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จํานวน 1 คน รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ... คน ผูอํานวยการกลุมในสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา จํานวน ... คน ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน ... คน ครู จํานวน ... คน พนักงานราชการตําแหนงครูผูสอน 
จํานวน ... คน บุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน ... คน กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา จํานวน         
... คน กตปน. จํานวน ... คน อ.ก.ศ.จ. นครพนม จํานวน ... คน นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1 คน ผูปกครอง
นักเรียน จํานวน ... คน บุคคลภายนอก จํานวน ... คน รวม 100 คน 
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  2. ขอบเขตเนื้อหาในการวิจัย มีดังน้ี 
   ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางเนื้อหาในประเด็นตาง ๆ คือ 
    2.1 ขอบเขตของนโยบาย ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ประเด็นนโยบายและตัวบงชี้ 
    2.2 องคประกอบของการจัดการศึกษา ไดแก  
    2.3 องคประกอบของการบริหารงานระดับมัธยมศึกษา ไดแก การบริหารโดยภาพรวม การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานทั่วไป 
  3. สถานที่ทําการวิจัย 
   สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร)  
  4. ระยะเวลาและแผนในการดําเนินการวิจัย 
   ดําเนินการวิจัย ในระหวางเดือน...............พ.ศ. 2562 ถึงเดือน ...............พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
    4.1 ระยะที่  1 การศึกษาสภาพและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา          
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (การศึกษาเอกสาร สํารวจสภาพการดําเนินงาน การศึกษาพหุกรณี  
การสัมภาษณเชิงลึก) ในเดือน....................พ.ศ. 2562 
    4.2 ระยะที่ 2 การจัดทํารางขอเสนอเชิงนโยบาย (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ) ในเดือน...............พ.ศ. 2562 
    4.3 ระยะที่  3 การตรวจสอบยืนยันและประเมินขอเสนอเชิงนโยบาย (การประชาพิจารณ )                
ในเดือน....................พ.ศ. 2562 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 ผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยครั้งน้ี ดังตอไปนี้ 
  1. ขอเสนอเชิงนโยบาย หมายถึงขอเสนอแนะจากผลการวิจัยเพื่อเปนแนวทางหรือวิธีการที่จะนําไปสูเปาหมาย
ที่ตองการในพัฒนาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
  2. การจัดการศึกษา หมายถึงการกําหนดนโยบาย เปาหมายการวางแผนงาน โครงการ การกํากับดูแล
ปรับเปล่ียนพัฒนา โครงสราง การกําหนดตําแหนงบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานในระดับตาง ๆ กําหนด
รายละเอียดในแตละบทบาท ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน กิจกรรมตามบทบาทหนาที ่ที่มีลําดับข้ันตอนการบริหารไว
อยางชัดเจน และตอเนื่องกัน 
  3. ไทยแลนด 4.0 หมายถึงวิสัยทัศนเชิงนโยบาย ที่เปล่ียนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสูเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวย
นวัตกรรม 
  4. การกระจายอํานาจ หมายถึง ความเขมแข็ง มีอิสระและคลองตัวในการบริหารและจัดการศึกษาของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ตามกรอบภารกิจการปฏิบัติงาน 
  5. การบริหารการศึกษา หมายถึง การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพตาม
บริบทการกระจายอํานาจ ซ่ึงประกอบดวย 
   5.1 การบริหารโดยภาพรวม หมายถึง การปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการบริหารงานการศึกษา ซึ่งไดแก          
การจัดทําวิสัยทัศน พันธกิจ แผนกลยุทธ การวางแผน การวิเคราะหสภาพแวดลอม การกําหนดมาตรฐาน การประเมินผล
ภาพรวมของสถานศึกษาโครงสรางการบริหารจัดการ การกําหนดเปาหมาย และทิศทางการพัฒนา การจัดสรรงบประมาณ 
และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมาย 
   5.2 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับหลักสูตร งานดานการเรียน
การสอน การประเมินผล สื่อ อุปกรณ งานวิจัย แหลงการเรียนรู การประกันคุณภาพ และการนิเทศติดตามผล 
   5.3 การบริหารงานบุคคล หมายถึง การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวางแผนดานอัตรากําลัง 
การสรรหาและคัดเลือก กระบวนการพัฒนาบุคลากร โครงสรางการบริหาร และการธํารงรักษาบุคลากร 
   5.4 การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหและจัด
เสนองบประมาณ การบริหารงานการเงิน การเบิกจายและการตรวจสอบการใชงบประมาณ 
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   5.5 การบริหารงานทั่วไป หมายถึง การปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานอ่ืน ๆ นอกจากการ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานงบประมาณ ไดแก โครงสรางภารกิจการดําเนินงาน การจัด
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก การประชาสัมพันธ งานธุรการ และการพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ 
  6. การประชาพิจารณ หมายถึง กระบวนการที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษา ไดแสดง
ความคิดเห็นโดยมีสวนรวมในการใหขอมูล ไมวาจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ตาม 
  7. ผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง ผูไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ จากการดําเนินงานของสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ไดแก ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรในสวน
ราชการ รวมทั้งผูรับบริการดวย 
  8. การประชุมกลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) หมายถึง การใหบุคคลกลุมหน่ึงที่มีความรู           
และประสบการณสูง ที่ผูวิจัยเลือกมาสนทนาโตตอบ แสดงความรูสึกนึกคิดซึ่งกันและกัน ในประเด็นตาง ๆ ที่ผูวิจัยกําหนดข้ึน 
ตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
 
งานวิจัยที่เก่ียวของและเอกสารอางอิง 
 การวิจัย เรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
  1. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบาย 
  2. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
  3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับไทยแลนด 4.0 
  4. แนวทางการกระจายอํานาจและการมีสวนรวม 
  5. ภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  6. บริบทสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 
  7. ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงนโยบาย 
  8. กรอบแนวคิดการวิจัย 
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การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนบานนาตาลคําขา 
DEVELOPING COMPETENCY MANAGEMENT LEARNING OF TEACHERS IN NATAN KHUM KHA SCHOOL 

 
วนิดา ภูชํานิ 

สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
บทนํา 
 การจัดการศึกษายุคศตวรรษที่ 21 จะตองเปนการเปลี่ยนแปลงทัศนะจากกระบวนทัศนแบบดั้งเดิมไปสูกระบวน
ทัศนใหม  มีความ ยืดหยุน สรางสรรค ทาทาย และซับซอน เปนการศึกษาที่จะทําใหโลกเกิดการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว           
เพื่อนําไปสูการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพื่อนําไปสูการกําหนดกรอบแนวคิดใหมภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2557, หนา 1) และการศึกษายุค 4.0 (Education 4.0) คือ           
การจัดการศึกษาที่สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเรียนที่เปลี่ยนไป การประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม เปนเครื่องมือกระตุนการ
เรียนรู มุงเนนใหผูเรียนสรางสรรคนวัตกรรมและการวิจัยดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน
ของประเทศ เสนทางสูการศึกษาไทย 4.0 เพื่อใหกาวไปสูการศึกษาไทย 4.0 กระทรวงศึกษาธิการไดจัดสงเสริมสนับสนุน
โครงการสําคัญ ไดแก ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ พัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษ
ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี พัฒนานักวิจัยหลากหลายสาขา การจัดการเรียนการสอน STEM ศึกษา           
ความรวมมือ “สานพลังประชารัฐ” (กระทรวงศึกษาธิการ.  2559 : 6)  
 การบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาภายพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2545 ตามมาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยยึดหลักการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหมีความ
เปนเอกภาพในดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ ทั้งทางดานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบิหาร
งานบุคคลและการบริหารทั่วไป เพื่อใหเกิดความคลองตัว (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 6) โดยเฉพาะในดานกระบวนการ
บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล เพื่อนําไปสู “โรงเรียนคุณภาพ” ซ่ึงเปนนโยบายเรงดวนที่สําคัญในการเปนกลไกใหเกิดการ
พัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ มีความเปนเลิศและเกิดความเสมอภาคในการใหบริการทางการศึกษาที่เทาเทียมกันและได
มาตรฐาน (สํานักงานเลขาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ.  2547 : 3) ดังปรากฏในหมวด 6 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยใหถือวาการประกันคุณภาพภารในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง (กระทรวงศึกษาธิการ.  2545 : 28) การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกระบวนการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะครูใหมีการเรียนรู
สมรรถนะ (competency) เปนปจจัยในการทํางานที่เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหแกองคการโดยเฉพาะการเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารทรัพยากรมนุษย เพราะสมรรถนะเปนปจจัยชวยใหพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อใหสงผลไปสู
การพัฒนาองคการ โดยการพัฒนาสมรรถนะซ่ึงเปนคุณลักษณะของบุคคล ไดแก ความรู ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติ
ตาง ๆ อันไดแก คานิยม จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพ และอ่ืน ๆ ซ่ึงจําเปนและสอดคลองกับความเหมาะสม
กับองคการ สมรรถนะจึงเปนความรู ทักษะและคุณลักษณะที่จําเปนของบุคคลในการทํางานใหประสบความสําเร็จมีผลงานได
ตามเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดหรือสูงกวากระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดสรรถนะครูผูสอนในศตวรรษที่ 21 ไดกําหนดไว 
ดังน้ี (1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบดวย 5 สมรรถนะ คือ 1) การมุงผลสัมฤทธ์ิของการปฏิบัติงาน             
2) การบริการที่ดี 3) การพัฒนาตนเอง 4) การทํางานเปนทีม 5) จริยธรรมและจรรยาบรรณครู (2) สมรรถนะตามสาย
ปฏิบัติงาน (Functional Competency) 6 ประการ ประกอบดวย 6 สมรรถนะ คือ สมรรถนะที่ 1 การบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรู (Curriculum and Learning Management) หมายถึง ความสามารถในการสรางและพัฒนาหลักสูตรการ
ออกแบบการเรียนรูอยางสอดคลองและเปนระบบ จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สมรรถนะที่ 2 การพัฒนาผูเรียน 
(Student Development) หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต ความเปนประชาธิปไตย สมรรถนะที่ 3 การบริหารจัดการชั้นเรียน (Classroom Management) หมายถึง การจัด
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บรรยากาศการเรียนรู การจัดทําขอมูลสารสนเทศและเอกสารประจําชั้นเรียนประจําวิชา เพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางมีความสุข 
และความปลอดภัยของผูเรียน สมรรถนะที่ 4 การวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเรียน (Analysis & Synthesis 
& Classroom Research) หมายถึง ความสามารถในการทําความเขาใจ แยกประเด็นเปนสวนยอย รวบรวม ประมวลหา
ขอสรุปอยางมีระบบและนําไปใชในการวิจัยเพื่อพัฒนาผูเ รียน รวมทั้งสามารถวิเคราะหองคกรหรืองานในภาพรวมและ
ดําเนินการแกปญหา เพื่อพัฒนางานอยางเปนระบบ สมรรถนะที่ 5 ภาวะผูนําครู (Teacher Leadership) หมายถึง 
คุณลักษณะและพฤติกรรมของครูที่แสดงถึงความเกี่ยวของสัมพันธสวนบุคคล และการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกันทั้ง
ภายในและภายนอกหองเรียนโดยปราศจากการใชอิทธิพลของผูบริหารสถานศึกษา กอใหเกิดพลังแหงการเรียนรูเพื่อพัฒนาการ
จัดการเ รียนรู ใหมีคุณภาพ  สมรรถนะที่ 6 การสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู 
(Relationship & Collaborative – Building for Learning Management) หมายถึง การประสานความรวมมือ                  
สรางความสัมพันธที่ดี และเครือขายกับผูปกครอง ชุมชน และองคกรอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อสนับสนุนสงเสริมการ
จัดการเรียนรู แนวทางการพัฒนาสมรรถนะโดยใชแผนพัฒนาตนเองหรือ ID – PLAN (Individual Plan) ใหเหมาะกับวัย 
พัฒนาการ และความแตกตางของผูเรียน รวมถึงการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคโดยใชแนวคิด
ที่วา ผูเรียนสามารถสรางองคความรูขึ้นไดเองจากการเชื่อมโยงความรูเดิมที่มีอยูเขากับความรูและประสบการณใหม ๆ ที่ไดรับ
จากการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมตาง ๆ โดยครูสามารถนําแนวคิดนี้ไปใชในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู เพื่อใหผูเรียน
ไดมีโอกาสสรางความรูและสรางสรรคช้ินงานตาง ๆ ผานการประยุกตความรู จากการศึกษาดวยตนเอง Connectivity ผูสอน
ตองสามารถจัดกิจกรรมใหเช่ือมโยงระหวางผูเรียนดวยกันระหวางผูเรียนกับผูสอนและระหวางผูสอนในสถานศึกษาเดียวกัน
หรือตางสถานศึกษา รวมถึงความเชื่อมโยงระหวางสถานศึกษาและสถานศึกษากับชุมชนเพื่อสรางสภาพแวดลอมในการเรียนรู
ที่เปนประสบการณตรงใหแกผูเรียน Collaboration ผูสอนมีบทบาทสําคัญ ในการจัดการเรียนรูในลักษณะการเรียนรูแบบ
รวมมือระหวางผูเรียนกับผูเ รียน และระหวางผู เรียนกับผูสอน เพื่อฝกทักษะการทํางานเปนทีม การเรียนรูดวยตนเอง         
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสารสนเทศระหวางกัน ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาผูเรียนในดานทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 
Communication ผูสอนมีทักษะการสื่อสาร ทั้งการบรรยาย การเรียนรูไดบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว Creativity ผูสอนใน
ศตวรรษที่ 21 จําเปนตองสรางสรรคกิจกรรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  แปลกใหมจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการ
เรียนรูของผูเรียนโดยเนนการเรียนรูดวยตนเองใหมากที่สุด ผูสอนตองเปนมากกวาผูถายทอดความรูโดยตรงเพียงอยางเดียว 
Caring ผูสอนตองมีมุทิตาจิตตอผูเรียน ตองแสดงออกถึงความรักความหวงใยอยางจริงใจตอผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเกิดความเช่ือ
ใจสงผลตอการจัดสภาพการเรียนรูทําใหรูสึกผอนคลาย ซึ่งเปนสภาพที่ผูเรียนจะมีความสุขในการเรียนรูและจะเรียนรูไดดีที่สุด
สมรรถนะการจัดการเรียนรูของครู จึงเปนเรื่องสําคัญที่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตองไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง
และจริงจัง เพื่อสามารถพัฒนาทักษะของตนเอง และผูเรียนไปยังจุดมุงหมายที่ตองการได ความสามารถและศักยภาพสูง          
เปนผูเตรียมความพรอมใหนักเรียน ในการเขาสูโลกของการทํางานในศตวรรษที่ 21เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะความสามารถในดานการจัดการเรียนรูครูในสถานศึกษาน้ัน มีความสําคัญอยางยิ่งเพราะเกี่ยวพัน
โดยตรงกับการจัดกระบวนการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพของผูเรียนโดยตรงนั่นเอง
จากเหตุผลดังกลาวในฐานะเปนผูบริหารจึงจําอยางที่ตองพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนบานานาตาล        
คําขา 
 
คําถามในการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดคําถามการวิจัย ไวดังน้ี 
  1. การพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนบานนาตาลคําขา เปนอยางไร 
  2. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนบานนาตาลคําขา มีลักษณะ               
เปนอยางไร 
  3. การประเมินผลสําเร็จของการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูมีอยางไรบาง 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดความมุงหมาย การวิจัยไวดังนี้ 
  1. เพื่อศึกษาการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนของครูในโรงเรียนบานนาตาลคําขา 
  2. เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนบานนาตาลคําขา  
  3. เพื่อศึกษาข้ันตอนและองคประกอบการพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนบานนาตาล
คําขา  
  4. เพื่อศึกษาองคความรูในการใชสมรรถนะในการจัดการเรียนรูของครูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน           
โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 
 
ความสําคัญของการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ีจะกอใหเกิดประโยชน ดังน้ี 
  1. ไดแนวทางการพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนบานนาตาลคําขา สําหรับพัฒนา
สมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครู ซึ่งจะนําไปใชเปนประโยชนในการแกไขปญหาการจัดการเรียนรูและพัฒนาการบริหาร
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป 
   2. ทําใหไดรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนบานนาตาลคําขา ที่มีความ
เหมาะสม เกิดประโยชนตอนักเรียนและโรงเรียน ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ 
   3. มีการเรียนรูการใชสมรรถนะของการจัดการการเรียนรูทําใหเกิดประโยชนตอการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  4. ไดองคความรูเพื่อใชในการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูและความเขมแข็งในการบริหาร
การศึกษาที่มั่นคงและย่ังยืนตลอดไป 
 
ขอบเขตหรือกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
 การวิจัย เร่ือง การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูในโรงเรียนบานนาตาลคําขาผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด 
หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ ก่ียวของ ดังนี้ (1) ภาวะผูนํา (2) การพัฒนาครูและบุคลากร (3) การสรางทีมงาน              
(4) การบริหารแบบมีสวนรวม (5) การวิเคราะหและประเมินจัดการเรียนรู (6) การวางแผนกลยุทธ (7) สมรรถนะหลักและ
สมรรถนะสายงาน (8) การนิเทศภายใน สรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแก ผูบริหารโรงเรียน และครู บุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษา 
นักเรียนของโรงเรียนบานนาตาลคําขา ไดแก กลุมตัวอยาง โรงเรียนบานนาตาลคําขา จํานวน 1 โรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน 
จํานวน 1 คน ครูผูปฏิบัติงาน  จํานวน17 คน กรรมการสถานศึกษา 13 คน ผูปกครอง 130 คน นักเรียน 130 คน รวมทั้งส้ิน 
290 คน 

แนวคิดที่เก่ียวของ 
-แนวคิดการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
-การจัดการเรียนรูของครูในสถานศึกษา 
-แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร PDCA 

ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูใน
โรงเรียนบานนาตาลคําขา 

สมรรถนะประจําสายงาน 
1) สมรรถนะการบริหารการจัดการหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู 
2) สมรรถนะการพัฒนาผูเรียน 
3) สมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน 
4) สมรรถนะการวิเคราะห สังเคราะห และการวิจัยเพื่อ
พัฒนาผูเรียน 
5) สมรรถนะภาวะผูนําครู 
6) สมรรถนะการสรางความสัมพันธและความรวมมือกับชุม
ชุนเพื่อการจัดการเรียนรู 

กระบวนการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครู
ในโรงเรียนบานนาตาลคําขา 

วงรอบที่1 
1. วางแผน (planning) 
2. ลงมือปฏิบัติตามแผน (Action) 
3. สังเกตการณ (Observation) 
4. สะทอนผลการปฏิบัติ (Reflection) 

วงรอบที่ 2 
ปรับปรุงแผนการปฏิบัติงาน (Re-planning) 

1. วางแผน (planning) 
2. ลงมือปฏิบัติตามแผน (Action) 
3. สังเกตการณ (Observation) 
4. สะทอนผลการปฏิบัติ (Reflection) 
 

วิธีดําเนินการ 
1. ประชุม 
2. มอบหมายงาน 
3. ดําเนินการพัฒนา 
4. กํากับติดตาม 
5. ประเมินผล 
6. รวมกันสรุปดําเนินงาน 

สมรรถนะการจัดการเรียนรูของครู 

การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู 
ของครูในโรงเรียนบานนานตาลคําขา 

ประกอบดวยองคประกอบ  8 ประกอบ (1) ภาวะผูนํา (2) การพัฒนาบุคลากร (3) การสรางทีมงาน 
(4) การบริหารแบบมีสวนรวม (5) การวิเคราะหและประเมินองคกร (6) การวางแผนกลยุทธ 
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 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  แบบสอบถามแบบสัมภาษณแบบสังเกตแบบนิเทศภายใน 
 3. การวิเคราะหขอมูล 
  วิเคราะหความสอดคลอง จากแบบสอบถามแบบสัมภาษณ แบบสังเกต 
 
ระยะเวลาและแผนในการดําเนินการวิจัย 
 ปการศึกษา 2561 - 2562 
 
สถานที่ทําการวิจัย 
 โรงเรียนบานนาตาลคําขา 
 
งบประมาณในการทําวิจัย 
 จํานวน  120,000 บาท 
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การพัฒนาสูสังคมแหงการเรียนรูตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสวางแดนดิน 
DEVELOPMENT OF LEARNING SOCIETY BASED ON VOCATIONAL EDUCATION STANDARDS  

IN SAWANGDAENDIN TECHNOLOGICAL COLLEGE 
 

วราภรณ  บญุศล 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
บทนํา 
 กระแสของโลกในศตวรรษที่ 21 ที่เนนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจไดเปล่ียนแปลงความคิดและความเชื่อรวมถึง
การประพฤติปฏิบัติตัวของบุคคลในทุกระดับของสังคมในชวงหลายทศวรรษที่ผานมาแผนงานและกรอบนโยบายในการบริหาร
และพัฒนาประเทศอาทิรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 
12พ.ศ.2560ถึง 2564และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
พระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ. 2551 รวมถึงนโยบายและแผนการปฏิบัติงานของ
องคการหรือหนวยงานตาง ๆ ไดใหความสําคัญกับการพัฒนาความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจการเชื่อมโยงมิติดานการเมือง
เศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอมเขาดวยกันอยางสมดุลมีคุณภาพอยางย่ังยืนใหความสําคัญกับการพัฒนาคนหรือทรัพยากร
มนุษยในการฟนฟูและพัฒนาประเทศการสนับสนุนการรูหนังสือการใหความสําคัญกับขอมูลขาวสารการส่ือสารการฝกอบรม
การฝกอาชีพและการสงเสริมการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตรวมไปถึงการสงเสริมใหมีแหลงเรียนรูที่หลากหลายและเพียงพอใน
ทุกพื้นที่ที่เปนแนวทางที่ไดบูรณาการไวในการวางแผนดําเนินงานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพราะเชื่อวาคนเปนทุนทาง
สังคมที่มีคุณคาสามารถพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนาไดความรูถือเปนสินทรัพยที่มีคุณคาสูงสุดของทุกสังคมที่
จําเปนตองไดรับการจัดการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเนื่องจากเกี่ยวของกับการดํารงอยูอยางย่ังยืนของสังคมนั้น ๆ 
ความรูเกิดข้ึนไดจากการเรียนรูแนวคิดการพัฒนาในปจจุบันจึงมุงไปที่การพัฒนาสังคมใหเปนสังคมแหงการเรียนรู (Learning 
Society) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2551ซึ่งในที่น้ีหมายถึงสังคมที่ใชกลวิธีการพัฒนาแบบยั่งยืนดวยกระบวนการ
เรียนรูของบุคคลซ่ึงเปนหนวยที่เล็กที่สุดในสังคมอยางตอเน่ือง (Holden and Connelly.  2004) สังคมแหงการเรียนรู
ประกอบดวยบุคคลแหงการเรียนรูแหลงการเรียนรูองคความรูและการจัดการความรู (กุลธร เลิศสุริยกุล.  2551) โดยสังคมแหง
การเรียนรูเนนการพัฒนาที่ใชความรูเปนฐานมีกระบวนการกระตุนใหสมาชิกในสังคมมีการแลกเปล่ียนเรียนรูทั้งภายในสังคม
และกับสังคมอ่ืน ๆ และตองมีการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตโดยเครื่องมือที่สําคัญชนิดหน่ึงในการปลูกฝงคานิยมและ
วัฒนธรรมการเรียนรูใหมคือการศึกษา 
 การจัดการศึกษาที่สามารถตอบสนองตอความตองการและแกปญหาของบุคคลจึงมีความจําเปนอยางย่ิงตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545ไดอธิบายความหมายของ 
“การศึกษา” ไวในมาตรา 4 ความวาการศึกษาหมายความวากระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถายทอดความรูการฝกการอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรมการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการการสราง
องคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคมการเรียนรูและการเก้ือหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 
 นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหผูเ รียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงทั้งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยโดยในการจัดการศึกษาและการจัดกระบวนการเรียนรูนั้นทุกฝายที่เกี่ยวของไมวาจะเปนสถานศึกษา
ครอบครัวชุมชนองคกรชุมชนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเอกชนองคกรเอกชนและสถาบันทางสังคมตองรวมมือกันจัดใหการ
เรียนรูเกิดขึ้นไดทุกเวลาและทุกสถานที่จะเห็นไดวาการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนการใหสังคมเขามามีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาและการพัฒนาเน้ือหาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเน่ืองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 
2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เปนสวนสําคัญในการสรางสังคมแหงการเรียนรู 
 สําหรับนโยบายหลักของอาชีวศึกษา ไดยึดโยงมาจากยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ 2560 ใน 6 ดานดวยกัน คือ 
(1) การพัฒนาหลักสูตร ตองพัฒนาใหหลักสูตรอาชีวะใหสอดคลองกับนโยบายประเทศไทย 4.0 เนนการคิดวิเคราะห และการ
สรางคนใหมีคุณภาพพรอม ๆ กับมีคุณธรรม เพิ่มรูปแบบการเรียนทวิภาคีใหมากขึ้น (2) ผลิตพัฒนาครู อาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา แกปญหาการขาดแคลนครู เนนระบบการแนะแนวใหเขมขน มีคุณภาพ มีระบบการชวยเหลือเด็ก และตองมี
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การพัฒนาครูฝกในสถานประกอบการใหชวยดูแลนักศึกษาระบบทวิภาคีใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน (3) ผลิตและพัฒนากําลังคน
ใหสอดคลองกับความตองการในการพัฒนาประเทศโดยใชงานวิจัยเปนหลักในการจัดการ ตองพยายามขจัดปญหาการทะเลาะ
วิวาทใหหมดไปใหได ทุกวิทยาลัยตองชวยกันสรางอาชีวะใหมีความเปนเลิศ และตองจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม โดยนํา
นโยบายสานพลังประชารัฐมาใชใหเกิดประโยชนดานขอมูลขาวสารตองมีความพรอมในการเขาถึงและนํามาใช (4) ขยายโอกาส
ทางการศึกษาโดยใหประชาชนทุกกลุมไดเขาถึงบริการดานการศึกษาวิชาชีพ นํานักเรียน นักศึกษาที่หลุดออกจากระบบใหกลับ
เขามาเรียนหรือมาอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพื่อใหมีอาชีพติดตัวไมเปนภาระใหสังคม (5) สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิตอลเพื่อการศึกษา เพื่อสรางมาตรฐานและสรางความรวดเร็วในการเขาถึงบริการดานการศึกษา ตองมีการเรียนโดยใช
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (6) พัฒนาระบบบริหารจัดการสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยยึด 
พ.ร.บ.การศึกษาชาติ เปนหลัก และตองสรางใหเกิดคานิยมอาชีวศึกษา และเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติ  
  สําหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีสวางแดนเปนโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษาตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 ไดเปดดําเนินการตั้งแตปพุทธศักราช 2545 ปจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาทั้งส้ิน 1,231คน ไดจัดการ
การบริหารการศึกษาเปน 9 ฝายไดแก ฝายวางแผนและนโยบาย ฝายวิชาการ ฝายทะเบียน ฝายธุรการ-การเงิน ฝายปกครอง 
ฝายอาคารสถานที่ ฝายกิจกรรม ฝายแนะแนว ฝายสารสนเทศ ในสวนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนั้นเปนการจัดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการประเภทอาชีวศึกษา ซึ่งมีความมุงหมายเพื่อผลิตบุคคลใหมีความรู มีเจตคติที่ดี
และมีทักษะในวิชาชีพสาขาวิชาน้ัน ๆ เพื่อออกไปสูตลาดแรงงานและสามารถประกอบอาชีพไดเปนสําคัญ ดังนั้นวิทยาลัย
เทคโนโลยีสวางแดนดินเปนสถานศึกษาเอกชนซึ่งเปนองคการทางการศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษา
เอกชน มีการดําเนินงานภายใตพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตลอด
ระยะเวลาที่ผานมาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวางแดนดินถือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในระบบและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา             
มีบทบาทในการแบงเบาภาระความรับผิดชอบดานการจัดการศึกษาของภาครัฐตลอดมาแตบทบาทของวิทยาลัยที่มีตอการจัด
การศึกษาและการเปล่ียนแปลงเพื่อพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพผูสอนและผูเรียน
ใหไดตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา แตปจจุบันคุณภาพมาตรฐานของวิทยาลัยยังอยูในระดับที่ไมนาพึงพอใจของฝายตาง ๆ   
ซึ่งจากการติดตามผูสําเร็จการศึกษาเม่ือเทียบกับแรกเขาของหลายปที่ผานมา และจากสถานประกอบการทําใหพบวานักศึกษา
ลาออกกลางคัน พักการเรียน ไมมีทักษะการทํางาน และไมสามารถใชเครื่องมือที่ทันสมัยในสถานประกอบการได เน่ืองจาก
วิทยาลัยยังขาดพัฒนาสถานศึกษาสูสังคมแหงการเรียนรู ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาวาการพัฒนาสูสังคมแหงการเรียนรูตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสวางแดนดิน มี
สภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกเพื่อการแกปญหาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวัง
อะไรบาง และการประเมินไดทางเลือกเพื่อกําหนดเปนแผนปฏิบัติการที่ประกอบดวยโครงการ กิจกรรมอะไรบาง เน่ืองจาก
วิทยาลัยยังขาดการพัฒนาสูสังคมแหงการเรียนรูตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาดังน้ันการจะพัฒนาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสวาง
แดนดินนั้นจําเปนที่จะตองอาศัยความรวมแรงรวมใจของทุกฝาย ที่จะเปลี่ยนแปลงเปาหมายทางการศึกษาที่มุงผลิตแรงงานที่มี
คุณภาพ ไดมาตรฐานวิชาชีพตามที่ตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการตองการ ซึ่งสอดคลองกับการเติบโตของตลาดแรงงาน
และการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาล สวนการพัฒนาวิทยาลัยก็จะพิจารณาในการบริหารวิทยาลัยใน 3 ดาน คือ ดานการ
บริหารงานวิชาการ ดานการบริหารกิจการนักเรียน และดานการบริหารงานทั่วไป  การวิจัยนี้จะสามารถสรางองคความรูที่เปน
ประโยชนแกนักเรียน นักศึกษา ครูผูสอน ผูบริหารวิทยาลัยและผูประกอบการ โดยใชการวิจัยแบบมีสวนรวม เพื่อใหทั้ง
องคการรวมกันสรางและพัฒนาวิทยาลัย เพื่อใหนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยไดมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามเกณฑ
อาชีวศึกษาตอไป 
 
คําถามการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดคําถามของการวิจัย ไวดังนี้ 
  1. การพัฒนาสูสังคมแหงการเรียนรูตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสวางแดนดินมีสภาพที่
เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกเพื่อการแกปญหาหรือบรรลุสภาพที่คาดหวังอะไรบาง          
และการประเมินไดทางเลือกเพื่อกําหนดเปนแผนปฏิบัติการที่ประกอบดวยโครงการ กิจกรรมอะไรบางโดยใชกระบวนการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
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  2. การนําแผนปฏิบัติการที่ถือเปนตัวสอดแทรกหลัก และการใชหลักองคกรรวมที่ถือเปนตัวสอดแทรกเสริมไป
ปฏิบัติ มีปรากฏการการปฏิบัติอยางไร สงผลตอการเปลี่ยนแปลงตามที่คาดหวังหรือไม เพียงใด เกิดการเรียนรูอะไรจากการ
กระทําทั้งในระดับตัวบุคคล ระดับกลุมบุคคลและระดับองคการ และเกิดความรูใหมอะไรบาง 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดความมุงหมายของการวิจัยไวดังน้ี 
  1. เพื่อศึกษาสภาพที่เคยเปนมา สภาพปจจุบัน สภาพปญหา สภาพที่คาดหวัง ทางเลือกเพื่อแกปญหา หรือ
บรรลุสภาพที่คาดหวัง และการเลือกทางเลือกเพื่อกําหนดเปนแผนปฏิบัติการในการพัฒนาสูสังคมแหงการเรียนรูตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสวางแดนดิน  
  2. เพื่อศึกษาปรากฏการณของการปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลง การเรียนรูจากการกระทําทั้งระดับตัวบุคคล              
ระดับกลุมบุคคลและระดับองคการ และความรูใหมที่เกิดจากการใชแผนปฏิบัติการที่ถือเปนตัวสอดแทรกหลัก และใชหลักองค
รวมที่ถือเปนตัวสอดแทรกเสริมไปปฏิบัติตามวงจรแบบเกลียวสวาน 2 วงจร ของกิจกรรมการวางแผน การนําแผนไปปฏิบัติ 
การสังเกต และการสะทอนผลของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลของการวิจัยในครั้งนี้จะไดขอมูลที่เปนประโยชนตอวิทยาลัยเทคโนโลยีสวางแดนดิน และผูบริหารวิทยาลัยและ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา ดังตอไปนี้ 
  1. เปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงวิทยาลัยที่มีตอการพัฒนาการศึกษาในวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 
  2. เปนขอมูลประกอบการนํามาใชกําหนดนโยบาย วางแผนการปฏิบัติงาน การดําเนินการตรวจสอบภายใน
วิทยาลัยดานบริหารจัดการวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3. เปนแนวทางสําหรับวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  หนวยงานที่เก่ียวของในการจัด
การศึกษา สําหรับใชในการพัฒนาปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แกไขเก่ียวกับการดําเนินงานจัดการศึกษาเอกชนใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 
ขอบเขตหรือกรอบแนวคิดเชิงทฤษฏี 
 การวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาการพัฒนาสูสังคมแหงการเรียนรูตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีสวาง
แดนดิน โดยผูวิจัยไดวิเคราะห สังเคราะห จากแนวคิด ทฤษฏี ของนักวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศและผลการวิจัยที่
เก่ียวของกับปจจัยที่สงผลใหเกิดการพัฒนาสูสังคมแหงการเรียนรูและลักษณะของสังคมแหงการเรียนรูตามมาตรฐานการ
อาชีวศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดที่เกี่ยวของดังน้ี 
  1. ปจจัยที่สงผลใหเกิดการพัฒนาสูสังคมแหงการเรียนรูประกอบดวย (1) องคประกอบดานองคการ ไดแก 
โครงสรางขององคการ วิสัยทัศนขององคการ วัฒนธรรมขององคการและกลยุทธขององคการ (2) องคประกอบดานผูนํา ไดแก 
ผูนําและภาวะผูนํา (3) องคประกอบดานการจัดการเรียนรู ไดแก การเสาะแสวงหาความรู การสรางองคความรู การถายทอด
และการใชความรู ระดับการเรียนรูและระเบียบวินัย และ (4) องคประกอบดานวัฒนธรรมและเทคโนโลยี ไดแก การใช
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู 
  2. มาตรฐานการอาชีวศึกษา ประกอบไปดวย มาตรฐานที ่(1) คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษาที่
พึงประสงคดานความรูดานทักษะและการประยุกตใชดานคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงคมาตรฐานที ่             
(2) การจัดการอาชีวศึกษาดานหลักสูตรอาชีวศึกษาดานการจัดการเรียนการสอน อาชีวศึกษาดานการบริหารจัดการดานการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติมาตรฐานที่ (3) การสรางสังคมแหงการเรียนรูดานความรวมมือในการสรางสังคมแหงการเรียนรูดาน
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรคงานวิจัยการศึกษาสรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังภาพที่ 1 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรกลุมเปาหมาย มีดังนี้ 
  1.1 กลุมผูรวมวิจัยจํานวน 44 คน ประกอบดวย 
   1.1.1 ผูอํานวยการวิทยาลัยจํานวน 1 คน 
   1.1.2 รองผูอํานวยการวิทยาลัย จํานวน3 คน 
   1.1.3 ครูผูสอน จํานวน 40 คน 

ปจจัยที่สงผลใหเกิดการพัฒนาสูสังคมแหง 
การเรียนรู 

ลักษณะของสังคมแหงการเรียนรู 

1. องคประกอบดานองคการ 
2. องคประกอบดานภาวะผูนํา 
3. องคประกอบดานการจัดการเรียนรู 
4. องคประกอบดานนวัตกรรมและเทคโนโลย ี

กระบวนการพัฒนาสูสังคมแหงการเรียนรู
ตามมาตรฐานอาชีวศึกษา การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

วงรอบที่ 1 
1. การวางแผน (Planning) 
2. การปฏิบัติการ (Action) 
3. การสังเกตการณ(Observation) 
4. การสะทอนกลับ(Reflection) 

วงรอบที่ 2 
1. ปรบัปรุงแผนการปฏิบัติงาน 
(Re- Planning) 
2. ลงมือปฎิบัติตามแผน(Action) 
3. การสังเกตการณ(Observation) 
4. การสะทอนกลับ(Reflection 

วิธีการดําเนินการ 
1. ประชุมปฎิบัติการ 
2. มอบหมายงาน 9 คณะทํางาน 
3. ดําเนินการพัฒนา 
4. กํากับติดตาม 
5. ประเมินผล 
6. รวมสรุปผลการทํางาน 

มาตรฐานการอาชีวศึกษา  
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของผูสําเร็จ 
การศึกษาอาชีวศึกษาที่พึงประสงค 
1.1 ดานความรู 
1.2 ดานทักษะและการประยุกตใช 
1.3 ดานคุณธรรมจริยธรรมและ 
     คุณลักษณะทีพ่ึงประสงค 

มาตรฐานที่ 2 การจัดการอาชีวศึกษา 
2.1 ดานหลักสูตรอาชีวศึกษา 
2.2 ดานการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา 
2.3 ดานการบริหารจัดการ 
2.4 ดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ 

  มาตรฐานที่ 3 การสรางสังคมแหงการเรียนรู 
3.1 ดานความรวมมือในการสรางสังคมแหง
การเรียนรู 

   3.2 ดานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐงานสรางสรรค 
    งานวิจัย 

การพัฒนาสูสังคมแหงการเรียนรูตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษา ในวิทยาลัยเทคโนโลยีสวาง

แดนดิน 
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 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
  การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ตามแนวคิดของวิโรจน สารรัตนะ (2550) เปนการ
วิจัยที่เนนความเปนศาสตรเชิงวิพากษ (Critical Description) ที่กอใหเกิด “องคความรู” จากบุคคลและผูเกี่ยวของใน
หนวยงาน และเปนการวิจัยใหกอใหเกิดการเรียนรู ทั้งระดับบุคคล ระดับกลุมบุคคลและระดับวิทยาลัย เปนการเรียนรูจากการ
กระทํา (Learning by doing) ดังนั้นผูวิจัยกําหนดเครื่องมือดังน้ี 
   2.1 แบบสัมภาษณปญหาและสาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาของวิทยาลัยเทคโนโลยีสวางแดน
ดิน เปนแบบสอบถามปลายเปด เพื่อตองการทราบปญหาของวิทยาลัยและแนวทางในการพัฒนา 
   2.2 แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูบริหาร ครูผูสอนวิทยาลัยเทคโนโลยีสวางแดนดิน           
เปนแบบประเมินชนิดมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยใชการประเมินการพัฒนาสูสังคมแหงการเรียนรูของผูเขารวม
โครงการ ตามหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมทั้ง 2 วงรอบ  
 3.  การวิเคราะหขอมูล 
  ขอมูลที่ไดจากเครื่องมือที่เลือกใชในการวิจัยประกอบดวย ขอมูลที่ไดรับจากกิจกรรมตาง ๆ จะนํามาวิเคราะห
รวมกันเปนระยะโดยประยุกตใชแนวคิดของ อมรา พงศาพิชญ (2556 อางถึงใน สุรัตน ดวงชาทม, 2549 ) ดังน้ี 
   3.1 จัดทําขอมูลใหเปนหมวดหมูตาง ๆ โดยพิจาณาวัตถุประสงคของการวิจัยเปนหลักในการแบง
ปรากฏการณ และหาความถี่ของปรากฏการณที่เกิดขึ้น แบงเปน 6 สถานการณ คือ 
    3.1.1 การกระทํา (Act) การใชชีวิตประจําวัน การกระทําหรือพฤติกรรมตาง ๆ ของผูรวมวิจัย 
    3.1.2 กิจกรรม (Activities) คือการกระทํา หรือพฤติกรรมที่เปนกระบวนการมีขั้นตอนและลักษณะ
ตอเน่ือง 
    3.1.3 ความหมาย (Meaning) คือคําอธิบายของบุคคลเกี่ยวกับการกระทําหรือกิจกรรม เพื่อทราบโลก
ทัศน ความเชื่อ ทัศนคติ 
    3.1.4 ความสัมพันธ (Relationship) คือความสัมพันธระหวางบุคคลในชุมชนที่เกี่ยวของ จะไดทราบ
ความสัมพันธ ความขัดแยงความเก่ียวโยงของบุคลากร 
    3.1.5 การมีสวนรวมในกิจกรรม ( Participation) คือการปรับตัวของบุคคลการใหความรวมมือและ
ยอมเปนสวนหนึ่งของโครงสรางกิจกรรมการบริหาร พรอมจะเปนพวกเดียวกันจะทราบความขัดแยงและราบรื่นไดชัดเจน 
    3.1.6 สภาพสังคม (Setting) คือภาพรวมทุกแงมุมที่บันทึกไดในภาคสนามจากกิจกรรมใน 8 ขั้นตอน
ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
   3.2 จัดแบงขอมูลจากการบันทึกภาคสนามของผูวิจัยในสวนที่เปนขอความพรรณนา เหตุการณเกี่ยวกับ
กิจกรรมใน 8 ข้ันตอนของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
   3.3 การวิเคราะหขอมูล ทําใหเปนสภาพปจจุบัน จากขอความพรรณนาเหตุการณเกี่ยวกับกิจกรรมใน 8 
ขั้นตอน โดยนํารายงานการวิเคราะหขอมูลของแตละวัตถุประสงคของการวิจัยที่วิเคราะหแลวไปใหบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับ
ทราบชวยยืนยันตรวจแกไขผลการวิเคราะห และคําแนะนําเพื่อปรับปรุงรายงานใหถูกตองสมบูรณมากขึ้น การตรวจสอบขอมูล
จะใชบุคลากรหลายคนในเหตุการณของกิจกรรรม เพื่อแสดงใหเห็นพัฒนาการดานบวกและลบของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 
 
ระยะเวลาและแผนในการดําเนินการวิจัย 
 ระยะเวลาในการทําวิจัย ระยะเวลาดําเนินการวิจัยปการศึกษาคือปการศึกษา 2561 – 2563 ระหวางเดือน
พฤศจิกายน 2561 ถึงมิถุนายน  2563 
 
สถานที่ทําการวิจัย 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีสวางแดนดิน 181 หมู 18 บานโนนสวรรค  ตําบลสวางแดนดินอําเภอสวางแดนดิน               
จังหวัดสกลนคร 47110 
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งบประมาณในการทําวิจัย 
 งบประมาณในการวิจัย 100,000 บาท 
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โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (ENGLISH PROGRAM : EP) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
A CASUAL MODEL OF FACTORS AFFECTING EFFECTIVENESS OF THE ENGLISH PROGRAM  
IN SECONDARY SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION,  

MINISTRY OF EDUCATION 
 

คณาวุฒ ิขอดอนุ 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
บทนํา  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 มาตรา 22 กําหนดไววา 
การจัดการศึกษาตองยึดหลักวานักเรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด 
กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมาตรา 23 (4) กลาววา         
ใหเนนทักษะดานภาษา ซ่ึงการจัดโครงการการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ เปนอีก
ทางเลือกหนึ่งที่สอดคลองกับความตองการของโลกปจจุบันและในอนาคตตอไป และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2544 
กระทรวงศึกษาธิการไดออกคําสั่ง  เรื่องนโยบาย  หลักเกณฑ และวิ ธีการการจัดการ เรียนการสอนตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (ที่วก 1065/2544 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2544) เพื่อใหสถานศึกษาจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งกําหนดจัดเปนภาษาไทย
สามารถจัดเปนภาษาอังกฤษไดอยางมีคุณภาพ มีความเทาเทียม และเปนธรรม กระทรวงศึกษาธิการจึงกําหนดนโยบายสรุปได
ดังนี ้ การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ ถือวาเปนทางเลือกหน่ึงของการจัดการศึกษา โดยใหสถานศึกษาจัดเปนบาง
วิชาเทานั้น ในกรณีที่สถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษมีการเก็บคาใชจายเพิ่มจากผูปกครอง สถานศึกษา
ตองจัดเงินสวนหนึ่งเปนกองทุนสําหรับนักเรียนที่ผานเกณฑความสามารถใหไดเรียนตามตองการ   ทั้งนี้ใหเปนไปตามที่
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด สวนการบริหารจัดการการการจัดเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตองเอ้ือประโยชนไปยังระบบ
การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยในเรื่องการใชส่ืออุปกรณ  การใชหองปฏิบัติการภาษาอังกฤษ หองปฏิบัติการวิชาอ่ืน ๆ  
และบุคลากรในสถานศึกษาและตองมีการกํากับติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ เปนระยะ ๆ เพื่อการแกไขปญหาและ
การพัฒนาคุณภาพอยางตอ เ น่ือง  ซึ่ง การ เก็บ คาธรรมเ นียมการ เรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ  ตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ใหหนวยงานตนสังกัดเปนผูกําหนดและตรวจสอบคาใชจายที่เหมาะสม  
 จากกระแสความสําคัญของภาษาอังกฤษที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และมีบทบาทอยางมากตอการเรียนรู ทุกภาคสวนที่มี
สวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษา ไมวาจะเปนหนวยงานจากรัฐบาลหรือเอกชนตางก็พยายามพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด สังเกตไดจากการปรับปรับเปล่ียนวิธีการและหลักสูตร รวมทั้งวิธีการจัด
การศึกษาในรูปแบบตาง ๆ ป พ.ศ. 2546 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดขยายการบริหารโครงการโรงเรียน
สองภาษาเปน 2 รูปแบบคือ (1) โรงเรียนสองภาษาประเภท English Program (EP) และ (2) โรงเรียนสองภาษาประเภท Mini 
English Program (MEP) ซึ่งมีความแตกตางกัน คือ EP จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษไดทุกวิชา ยกเวนวิชาภาษาไทย
และวิชาสังคมศึกษา ในสวนที่เกี่ยวของกับความเปนไทย กฎหมายไทย ประเพณีและวัฒนธรรมไทย สวน MEP สอนไดไมเกิน 
50 เปอรเซ็นต ของชั่วโมงสอนทั้งหมดตอสัปดาห นับวาเปนการจัดการศึกษาแนวใหมอีกหน่ึงทางเลือกใหกับเด็กไทยไดพัฒนา
ทักษะความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษควบคูไปกับการเรียนของสาระวิชาอ่ืน ๆ ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งเปนการผสมผสานระหวางความเปนไทยและความเปนสากลภายใตขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย (สํานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา.  2547) แตกตางจากการศึกษาโรงเรียนนานาชาติจัดการเรียนการสอนแบบสากล 
 การจัดการเรียนการสอนสองภาษานับตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนั้น เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใชภาษา
ของนักเรียนยังไมประสบผลสําเร็จมากนัก ถึงแมวาจะมีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษมาหลายครั้ง แตยังพบปญหา
หลาย ๆ ดานปญหาการจัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษพบวามีปญหาอยูในระดับกลาง คือ
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จํานวนครูตางชาติไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน ครูมีภาระการสอนมากเกินไป ครูไมใชเจาของภาษามีปญหาดานการ
สื่อสาร  ซึ่งสอดคลอง กับ  สุ รียรัตย พรมเพร็ช (2548) ที่ศึกษาปญหาการดํา เนินงานโรงเรียนสองภาษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับขอคนพบของสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2548 : ข - ง) ที่ไดติดตามผลการดําเนินงานการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเอกชน พบวาสภาพปญหาที่พบในการดําเนินงานคือครูตางชาติ
มีอัตราการยายเขายายออกสูง เน่ืองจากครูตางชาติมักยายไปโรงเรียนที่ใหคาจางที่สูงกวา และขั้นตอนในการรับครูตางชาติ
ปฏิบัติการสอนมีขั้นตอนมากและใชเวลานาน และ สิริรัตน ครุวรรณ (2550) ไดวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไขของโรงเรียน
สองภาษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาที่คลายคลึงกันคือ (1) ดานนักเรียน นักเรียนไมตระหนักในความสําคัญของการ
หาความรูดวยตนเอง (2) ดานครู ไมสามารถหาครูชาวตางชาติที่มีคุณภาพเหมาะสมได (3) ดานผูปกครอง คือการชี้นํา
ผูปกครองที่ไมเหมาะสม 
 จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการบริหารโครงการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และสรางโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการบริหารโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน เมื่อโมเดล ตามสมมติฐานนี้ไดรับการตรวจสอบความถูกตองแลว จะไดนําโมเดลดงกลาวไปใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียนใหมีประสิทธิผลมากข้ึนตอไป 
 
คําถามของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดคําถามการวิจัย ดังน้ี 
  1. โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน            
เปนอยางไร 
  2. โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ ที่พัฒนาข้ึนจากการวิจัยคร้ังนี้มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม
อยางไร 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดจุดมุงหมายของการวิจัย ดังน้ี 
  1. เพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรคัดสรรกับประสิทธิผลของการบริหารโครงการจัดการเรียน
การสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 
  2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของ
การบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่พัฒนาข้ึนเชิงประจักษ 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 
  โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน          
มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑที่กําหนด และพบวา ปจจัยที่นํามาศึกษามีขนาดอิทธิพลทางตรง อิทธิพล         
ทางออม และอิทธิพลรวมตอประสิทธิผลของการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น ในการวิจัยน้ีผูวิจัยจึง
ตั้งสมมติฐานการวิจัยวา โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการบริหารโครงการจัดการเรียนการ
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สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ   
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดความสําคัญของการวิจัย ดังน้ี 
  1. สามารถนําไปใชประโยชนดานวิชาการ เน่ืองจากโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผล
ของการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยครั้งนี้ไดจากการศึกษาวิเคราะห จากหลายแหลง            
ซึ่งมีความชัดเจน ครอบคลุม และสมบูรณในเชิงวิชาการมากขึ้น อีกทั้งโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นไดมีการ
ตรวจสอบความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษทําใหไดโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุที่มีความเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย 
ซึ่งนักวิชาการ นักวิจัย ผูบริหารทางการศึกษา หรือครูตลอดจนผูสนใจ สามารถนําไปใชเปนประโยชนในเชิงวิชาการ ดังตอไปน้ี 
   1.1 สามารถนําโมเดลไปขยายขอบเขตการศึกษาประสิทธิผลของการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหกวางขวางและลึกซึ้งตอไป 
   1.2 สามารถนําโมเดลไปเพื่อขยายขอบเขตการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลของการบริหาร
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกวางขวางและลึกซึ้งตอไปใหกวางขวางและลึกซึ้งตอไป 
  2. สามารถนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนได ผลจากการวิจัยครั้งน้ีจะทําใหไดโมเดลที่ไดรับการตรวจสอบ
ดวยกระบวนการทางการวิจัย และเปนโมเดลที่มีความเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนา
โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ ดังตอไปนี้ 
   2.1 นําไปใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาโรงเรียนหลักสูตรสองภาษาตอไป 
   2.2 เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย และวางแผนการดําเนินงาน ที่สงเสริมประสิทธิผลประสิทธิผล
ของโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษมากยิ่งข้ึน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ          
เปนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
  1.2 กลุมตัวอยางของการวิจัยในครั้งน้ีคือ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ           
เปนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย เน่ืองจากเปนการศึกษาโมเดลสมการโครงสรางที่อธิบายถึงความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบ
เสนตรงระหวางตัวแปรที่เปนสาเหตุหรือเรียกวา ตัวแปรแฝงภายนอก (exogenous latent variable) ตัวแปรคั่นกลาง 
(intervening latent variable) หรือตัวแปรสงผาน (mediating latent variable) และตัวแปรแฝงภายใน (endogenous 
latent variable) แตดวยขอกําหนดของโปรแกรมลิสเรล กําหนดให ตัวแปรคั่นกลางและตัวแปรภายในรวมกันเรียกวาตัวแปร
ภายใน ดังน้ัน ตัวแปรที่ใชในการวิจัยที่ผู วิจัยไดสังเคราะหจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ จึงประกอบดวยตัวแปรแฝง
ภายนอกและตัวแปรแฝงภายใน ดังนี้ 
   2.1 ตัวแปรแฝงภายนอก มี 4 ตัวแปร คือ  
    2.1.1 ผูบริหารสถานศึกษา 
    2.1.2 ครู 
    2.1.3 สภาพแวดลอม 
    2.1.4 งานบริหารงานงบประมาณ 
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   2.2 ตัวแปรแฝงภายใน มี 3 ตัวแปร คือ  
    2.2.1 ผูมีสวนไดเสียผลประโยชน 
    2.2.2 การมีสวนรวมผูมีสวนไดเสียระโยชน 
    2.2.3 ประสิทธิผลของโรงเรียน 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง “โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการบริหารโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน” ใชวิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ มุงศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรเหตุและตัวแปลผล (cause-effect 
relationship) เพื่อสรางโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการบริหารโครงการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน ใหสอดคลองกับองคความรูทั้งดานทฤษฎีและผลการวิจัยเชิงประจักษ 
 โมเดลสมการโครงสรางประกอบดวยตัวแปรแฝง (latent variables) เปนตัวแปรที่ไมสามารถวัดไดโดยตรง           
แตจะประมาณคาไดจากตัวแปรสังเกตได (observed variables) ของแตละตัวแปรแฝง ดังนั้นโมเดลสมการโครงสรางจะ
สะทอนใหเห็นถึงทั้งการวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) และการวิเคราะหเสนทาง (path analysis) องคประกอบที่
สําคัญของโมเดลสมการโครงสรางคือ โมเดลโครงสราง/โมเดลสมการโครงสราง (structural model/structural equation 
model) ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธเชิงสาเหตุ (causal relationship) ระหวางตัวแปรซึ่งอาจเปนแบบทางเดียวและแบบเสนเชิง
บวก (recursive and linear additive) หรือแบบสองทางและแบบเสนเชิงบวก (non-recursive and linear additive) และ
โมเดลการวัด (measurement model) ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงกับตัวแปรสังเกตได (วิโรจน สารรัตนะ.  
2554) โดยสัญลักษณที่ใชในโมเดลการวิจัยใชรูปวงรี แทนตัวแปรแฝง และรูปสี่เหล่ียมแทนตัวแปรสังเกตสมมติฐานวิจัยมัก
เขียนเปนขอความบรรยายโมเดลอิทธิพลในโมเดลเปนภาพรวมสถิติวิเคราะหจําเปนตองใชสถิติวิเคราะหที่สามารถวิเคราะห
ประมาณคาพารามิเตอรในโมเดลสมการถดถอยทั้งสองสมการไปพรอมกัน (simultaneous equation model) และมีการ
ทดสอบความสอดคลองของโมเดล (model goodness of fit test) ไดแก การวิเคราะหดวยโมเดลสมการโครงสรางซึ่งตองใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรเฉพาะในการวิเคราะหขอมูลเชน โปรแกรม LISREL (นงลักษณ วิรัชชัย.  2542) จากขอมูลขางตนผูวิจัย
ได ทําการออกแบบโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยหลัก 3 ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
   ข้ันตอนที่ 2 สรางโมเดลสมการโครงสรางที่เปนโมเดลการวิจัยหรือโมเดลสมมติฐาน 
  ระยะที่ 2 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติวิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (structural equation model: 
SEM) ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ใชโปรแกรม LISREL เพื่อตอบคําถามการวิจัยวาโมเดลสมการโครงสรางที่สรางขึ้นโดยมีทฤษฎีและ
งานวิจัยสนับสนุนน้ันมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม 
   ข้ันตอนที่ 3 กําหนดขอมูลจําเพาะโมเดล (specification of the model)  
   ข้ันตอนที่ 4 ระบุความเปนไปไดคาเดียวของโมเดล (identification of the model)  
   ข้ันตอนที่ 5 ประมาณคาพารามิเตอรของโมเดล (parameter estimation form the model)  
   ข้ันตอนที่ 6 ตรวจสอบความสอดคลองของโมเดล (goodness of fit measures modification indexes: MI)  
   ข้ันตอนที่ 7 ปรับโมเดลสมมติฐานจนมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
  ระยะที่ 3 การวิเคราะหขอมูล 
   ข้ันตอนที่ 8 แปลผลการวิเคราะหขอมูล โดยการนําคาสัมประสิทธ์ิเสนทางที่ไดจากการคํานวณที่นํามาใชใน
การอธิบายความสัมพันธเชิงเหตุและผลโดยใชคาสัมประสิทธ์ิเสนทางที่มีนัยสําคัญทางสถิติมาแทนคาในโมเดลคาสัมประสิทธ์ิ
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เสนทางจะบอกขนาดอิทธิพลและทิศทางของตัวแปรเหตุตอตัวแปรผล และผลที่ไดคือโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยที่
สงผลตอประสิทธิผลการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวความคิดในการวิจัยไวดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แนวความคิดการวิจัย 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดนิยามศัพทเฉพาะ ไวดังนี้ 
  1. โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมายถึง รูปแบบจําลองที่แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลกับประสิทธิผลของโรงเรียนจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษโดยเขียนเปนชุดสมการหรือเขียนเปนแผนภาพจําลองความสัมพันธ
โครงสรางเชิงเสน 
  2. โรงเรียนมัธยมศึกษา (secondary schools) คือ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
  3. ตัวแปรแฝง (latent variable) หมายถึง ตัวแปรที่ไมสามารถวัดไดโดยตรงแตจะประมาณคาไดจากตัวแปร
สังเกตได (observed variable) ของแตละตัวแปรแฝงนั้น 
  4. ตัวแปรสังเกตได (observed variable) หมายถึง องคประกอบที่สามารถวัดคาไดของตัวแปรแฝงแตละตัวที่
ใชในการวิจัย 
  5. ตัวแปรแฝงภายนอก (exogenous latent variable) หมายถึง ตัวแปรที่เปนจุดเริ่มตนของเสนทางอิทธิพล
หรือหัวลูกศร ในโมเดลสมการโครงสราง ไมมีตัวแปรอ่ืนที่มีอิทธิพลตอตัวแปรเหลานี้  
  6. ตัวแปรแฝงภายใน (endogenous latent variable) หมายถึง ตัวแปรสมการโครงสรางทุกตัว ยกเวนตัว
แปรแฝงภายนอกเปนตัวแปรที่ไดรับอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืนหรือมีอิทธิพลตอตัวแปรอ่ืน โดยมีเสนทางอิทธิพลกอนหรือหลัง
ตามที่มีทฤษฏีและงานวิจัยสนับสนุน 
  7. ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง การบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา โดยพิจารณา
จากความสามารถการผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนของนักเรียนสูงและมีความสามารถในการศึกษาตอใน
สถาบันการศึกษาชั้นสูงไดเปนจํานวนมาก นักเรียนเปนผูสนใจในการเลาเรียน มีความรูความสามารถทางวิชาการอยางยอด
เย่ียม มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาตาง ๆ สูง แลวยังพัฒนาการ ความรูความสามารถ ทักษะเจตคติคานิยม และคุณธรรมตาง 
ๆ ที่พึงประสงคใหเพียงพอตอการดํารงชีวิตและอยูในสังคมอยางมีสุข 
 
ระยะเวลาในการทําวิจัย 
 1 ป 6 เดือน 

ตัวแปรแฝงภายนอก 
1. ผูบริหารสถานศึกษา 
2. คร ู
3. สภาพแวดลอม 

ตัวแปรค่ันกลาง 
1. การบริหารจัดการงบประมาณ 
2. การจัดการเรียนรู 
3. การมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย
ผลประโยชน 

ตัวแปรภายใน 
1. ประสทิธิผลของโรงเรียน 
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สถานที่ทําการวิจัย  
 โรงเรียนบานดงสงา ตําบลหนองแปน อําเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร  
 
งบประมาณที่ใชในการวิจัย 
 50,000 บาท 
 
เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 งานวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรคัดสรรกับประสิทธิผลของการบริหาร
โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนั้นเพื่อใหเกิดความชัดเจนของตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวของ ดังนี้ 
  - แนวคิดและพัฒนาการการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ (English 
Program)  
  - นโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเปนภาษาอังกฤษ 
(English Program)  
  - แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาระบบสองภาษา (Bilingual Education)  
  - คุณภาพการศึกษาของโครงการ English Program 
  - ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา 
  - แนวคิดประสิทธิผลองคการ 
  - การบริหารองคการที่มีประสิทธิผล 
  - การประเมินประสิทธิผลองคการ 
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กลยุทธการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสกลนคร 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF PRIVATE VOCATIONAL COLLEGES IN 
SAKON NAKHON PROVINCE, OFFICE OF THE VOCATIONAL EDUCATION COMMISSION 

 
หทัยชนก สมบูรณ 

สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
บทนํา 
  ปจจุบันประเทศไทยและประเทศตาง ๆ ในโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเจริญกาวหนาทั้งดานเทคโนโลยี 
และ ทางดานวิทยาศาสตร ทุกประเทศตองมีการพัฒนาคุณภาพของชีวิตประชากร ใหไดรับการศึกษายางทั่วถึง เพื่อยกระดับ
คุณภาพของประชากรใหกาวทันการเปล่ียนแปลงของโลก การจัดการศึกษาจัดวาเปนภารกิจที่สําคัญประการหนึ่งที่จัดทําเพื่อ
ตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี้เพื่อใหประชากรเปนผูที่มีความรูความสามารถที่เพียงพอในการประกอบอาชีพ
สรางรายไดที่ดี สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิต นอกจากนี้ประชากรสวนใหญของประเทศที่มีการศึกษาที่ดียิ่ง
เปนแรงผลักดันที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศใหมีความเจริญกาวหนา เพราะคนถือวาเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญตอการ
พัฒนาประเทศ  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2  ไดกําหนดเปาหมายใหสอดคลองกันวาตอง
พัฒนาทรัพยากรยมนุษยใหเปนคนมีความรูความสามารถ อยูรวมในสังคมไดอยางมีความสุข ใหมีการพัฒนาทั้งดานรางกาย 
จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวใหสามารถดํารงอยูไดทามกลางความเปล่ียนแปลงน้ัน
อยางมีความสุข 
 การบริหารสถานศึกษามีความสําคัญ เนื่องจากเปนหนวยงานที่ทําหนาที่ในการจัดการทรัพยากร ไดแก คน เงิน 
และวัสดุอุปกรณ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของสถานศึกษา หากไมมีระบบการบริหาร สถานศึกษาก็ไมสามารถดําเนินการ
ปฏิบัติจนใหเปนไปตามเปาหมายได และการบริหารสถานศึกษายังเปนเครื่องมือที่ช้ีถึงความสําเร็จ และความลมเหลวของ
สถานศึกษาไดดวย เพื่อเปนการปรับปรุงเชิงคุณภาพ จึงไดมีการพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพและเทคนิคการบริหารตาง ๆ 
ขึ้นมาหลายรูปแบบ เชน ระบบมาตรฐาน iso ระบบความคุมคุณภาพ (QC) กลยุทธ 5 ส การบริหารเชิงกลยุทธ เปนตน            
ซึ่งระบบแนวคิดการบริหารเชิงคุณภาพเหลาน้ีตางมีวิธีการดําเนินการและประสบความสําเร็จมาแลวในหลาย ๆ แหง 
โดยเฉพาะในวงการธุรกิจ แตถานําแตละระบบมาวิเคราะห ตางมีจุดออนและจุดแข็งที่แตกตางกันไป ดังนั้น การนําแนวคิดและ
หลักการระบบคุณภาพ ระบบบริหารเหลาน้ีมาใชพัฒนาสถานศึกษา ตองเลือกประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานศึกษา จึงไดผล
และประสิทธิภาพที่ดีที่สุด  
 การบริหารเชิงกลยุทธเปนจุดบรรจบของความรูสาขาตาง ๆ ในวิชาการบริหารกับพลังแหงขอมูลขาวสารเพื่อ
กําหนดข้ึนเปนนโยบายที่หนักแนน เปนระบบการบริหารที่มีวิวัฒนาการมาจากธุรกิจ ซึ่งสามารถประยุกตใชไดกับองคกรไมวา
ใหญหรือเล็ก รัฐหรือเอกชน และจําเปนตอการบรรลุถึงความสําเร็จตอองคกรดวย ดังนั้นการบริหารที่ดีและตองการประสบ
ความสําเร็จในอนาคต จะตองเริ่มดวยการศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ เพราะโลกแหงการบริหารมีการสลับซับซอน ซึ่งจะตอง
ปรับใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงน้ัน ดังนั้นผูบริหารจึงตองศึกษาเรื่องกลยุทธดวยเชนกัน ในฐานะขององคกรทาง
การศึกษา 
 การนําหลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธมาใชในการบริหารสถานศึกษา จะชวยใหการจัด
การศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามที่ตองการได ซึ่งการบริหารเชิงกลยุทธจะใหคําตอบพื้นฐานสําคัญแกผูบริหาร คือ เราจะ
ทําอะไร เราจะกระทําเพื่อใคร เราจะตองบรรลุเปาหมายอะไร และเราจะบรรลุเปาหมายอยางไร ซึ่งถือเปนแนวทางดําเนินการ
ที่มีความตอเนื่อง และเปนแนวทางหนึ่งที่นํามาใชกับสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ดังน้ัน 
สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงมีการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะการปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
ในสวนของการบริหารและใชทรัพยากรทางการศึกษา กําหนดใหสถานศึกษาตองจัดทําแผนกลยุทธ เพื่อใชในการบริหาร
การศึกษา อันจะสงผลใหเกิดการบริหารทางการศึกษาอยางเสมอภาคและทั่วถึง มุงปฏิรูปการณเรียนรูคูคุณธรรม นําอาชีพ
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ผสมผสานเทคโนโลยี มีขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัย กระจายอํานสจการบริหารงาน รวมประสานทุกฝาย โปรงใสยุติธรรม เนน
นําบุคลากรใหไดรับการพัฒนา จึงทําใหสถานศึกษาตองปรับปรุง ปรับเปลี่ยน การบริหารใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน จึงตองนํา
ระบบการบ ริหารเขิงกลยุทธมาเปนแนวทาง โดยมีขอบขายในการบริหารงาน 4 ฝาย คือ การบริหารงานวิชาการ                     
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ใหมีประสิทธิภาพ 
 อาชีวศึกษาเปนหนึ่งในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเปนการจัดการศึกษาที่เปนกําลังสําคัญของ
ชาติ เปนตัวขับเคล่ือนดานแรงงาน เศรษฐกิจ ที่ผลิตคนเขาสูระบบแรงงาน ผลิตคนที่จะไปประกอบอาชีพอิสระและเปน
ผูประกอบการที่มีทักษะทํามาหากินไดดวยตนเอง วันนี้อาชีวศึกษาจะตองเขาสูยุคศตวรรษใหม ยุคสมัยที่คนอาชีวศึกษายุคใหม
ในแตละสาขาถูกสรางใหพรอมสําหรับสังคมดิจิทัล ชาญฉลาดในการใชเทคโนโลยี สรางสรรคผลงานดวยความคิดสรางสรรค 
เปนผูปฏิบัติงานที่แกปญหาใหกับหนวยงาน  สื่อสารกับบุคคลอ่ืนไดอยางมีความหมาย ทํางานรวมกับองคกรและสถาน
ประกอบการไดอยางกลมกลืน   เปนกําลังคนที่ทรงคุณคาและพรอมจะพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนสืบไปเพื่อใหเปนไปตาม
ยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานโยบาย ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษา ในระยะ 15 ป (พ.ศ. 2555 - 2569) ที่ไดจัดทําขอเสนอเชิงนโยบาย เปาหมาย ยุทธศาสตร การผลิตและพัฒนา
กําลังคนอาชีวศึกษาของคณะอนุกรรมการการอาชีวศึกษาดานการกําหนดนโยบาย เปาหมายการผลิตและแผนพัฒนากําลังคน
อาชีวศึกษาใหความสําคัญกับคุณภาพผูสําเร็จอาชีวศึกษาเปนสําคัญ โดยมุงปรับปรุงปจจัยสนับสนุนและกระบวนการจัด
อาชีวศึกษาใหเกิดคุณภาพ ทั้งในดาน (1) สารสนเทศสําคัญที่จะเปนตัวบงชี้แนวทางการพัฒนากําลังคนในระดับโลก ระดับ
ภูมิภาคระดับประเทศ ระดับกลุมจังหวัด และระดับจังหวัด (2) ใหความสําคัญกับครู และผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงเปนปจจัยแหง
ความสําเร็จ โดยมุงเพิ่มพูน ขีดความสามารถของครูในยุคแหงการเปล่ียนแปลง เพื่อใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ (3) ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับสถานประกอบการโดยเนนความ
รวมมือในการจัดอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี และการฝกงาน (4) เตรียมความพรอมกําลังคนรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในสวนของการต้ังรับและเชิงรุกไดแก การเพิ่มขีดความสามารถทางภาษา และสมรรถนะกําลังคนอาชีวศึกษาใหมี
มาตรฐานในระดับสากลในการนี้คณะอนุกรรมการฯ ไดกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรของการพัฒนา ประกอบดวย             
4 นโยบาย 10 ยุทธศาสตร 28 กลยุทธ และ โครงการ 93 โครงการ 
 การวิจัยนี้เนนการศึกษากลยุทธการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสกลนคร ในดานตาง ๆ เพื่อพัฒนา
ระบบการจัดการ สําหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเรื่องของการจัดรูปแบบที่ทําใหวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนประสบ
ความสําเร็จตาเปาหมายที่วางไว คือสามารถผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ สอดคลองกับความตองการของตลาด เนื่องจากการจัด
การศึกษา อันเปนรากฐานสําคัญในการสรางทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพใหกับประเทศเพราะทางเดินหรืออนาคตของเยาวชน
ในวันขางหนาจะเปนเชนไรยอมขึ้นอยูกับการศึกษา นอกจากนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษา ที่อยูในสังกัดของกรมอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพแลว คุณภาพการจัดการศึกษาของกระบวนทัศนการพัฒนาทาง
การศึกษาการขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสรางการวิจัยและ การพัฒนาการศึกษา การผนึกกําลัง
ภายใตแนวคิดประชารัฐ การวิจัยพัฒนาสถานศึกษา และผูเรียนเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 
คําถามการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยกําหนดคําถามการวิจัยไว ดังน้ี 
  1. ไดทราบกลยุทธที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดสกลนครอะไรบาง 
  2. ไดนําผลวิจัยไปใชในการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดสกลนครในดานใดบาง 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยนี้มีความมุงหมายทางการวิจัย ดังนี ้
  1. เพื่อศึกษากลยุทธการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดสกลนคร 
  2. เพื่อเสนอกลยุทธในการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดสกลนคร 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีความสําคัญตอกลยุทธการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสกลนคร สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกอประโยชนดังน้ี 
  1. ทําใหท ราบถึงกลยุทธการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสกลนคร สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  2. ไดกลยุทธการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสกลนคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 
  3. สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสกลนคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สามารถนํากลยุทธไปใชกับสถานศึกษาของตนเองได 
 
ขอบเขตหรือกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
 จากผลกาวิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของเปนการศึกษาสภาพปจจุบัน และความตองการเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาและกลยุทธการพัฒนาการศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในจั งหวัดสกลนคร  เชน  ทิศทางการศึกษาไทย                      
(ดวง อันทะไชย.  2559) นโยบายและยุทธศาสตรสูการปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา นโยบายยุทธศาสตรการ
ผลิตและพัฒนากําลังอาชีวศึกษาในระยะ 15 ป (สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา.  2555) รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ
สําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก (ขัติยา ดวงสําราญ.  2552) การปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย (ณัฐสิฎ รักษเกียติวงค.  2560) 
กลยุทธการบ ริหารวิชาการ เพื่ อเสริมสร างทักษะแหงศตวรรษที่  21 ของนักเรียนในโรงเรียนเอกชนทางเลือก                    
(สุนีย ชัยสุขสังข.   2557) การพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพของการนํากลยุทธไปปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ                      
(ทวีวรรณ อินดา.  2552) 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ มีความมุงหมายเพื่อศึกษากลยุทธการพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  ในจังหวัดสกลนคร                 
สังกัดสํานักงานอาชีวศึกษา ในดานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ดานบริหารจัดการ แนวคิดดานกลยุทธ แนวคิด
เชิงกลยุทธสําหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา และดานนโยบายและยุทธศาสตร สอศ.เพื่อนําไปเปนกลยุทธในการพัฒนาวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชน ใชระเบียบวิธีวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงนโยบาย (policy research ) ประกอบดวยข้ันตอนดังนี้ 
  ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหเอกสารและทําแบบสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธที่คาดหวังของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา  
  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหขอเสนอเชิงนโยบาย มีกิจกรรมดําเนินการวิจัย 2 ขั้นตอนยอย ดังนี้ 
   1. การสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
   2. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
  ขั้นตอนวิจัยดังกลาว แสดงใหเห็น ดังนี้ 
   1. พัฒนารางขอเสนอเชิงนโยบายโดยการสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหา และความคาดหวังของวิทยาลัย
อาชีวศึกษา มีวิธีการดังน้ี 
    1.1 การวิเคราะหเอกสาร เปนการวิเคราะหเอกสาร และขอมูลของวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อศึกษา
สภาพปจจุบัน ปญหา และความคาดหวัง ตามแนวนโยบายและขอบเขตเรื่องกลยุทธทางการพัฒนาสถานศึกษาและการปฏิรูป
อาชีวศึกษา 
    1.2 สํารวจความคิดเห็น โดยการสํารวจความคิดเห็นจากกลุมประชากรตัวอยาง ประกอบดวยผูบริหาร 
ตั้งแตระดับ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  ในจังหวัดสกลนคร จํานวน 21 แหง โดยเครื่องมือที่ใช
เปนแบบสอบถามปลายเปด และแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ที่ผูวิจัยสรางขึ้นในประเด็นตาง ๆ ตามขอบเขตเนื้อหาวิจัยที่
กําหนด 
    1.3 การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ ดังน้ี 
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     1.3.1 การตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ เน่ืองจากเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบคําถามปลายเปด 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือจากผูเชี่ยวชาญ จึงเปนการพิจารณาขอบเขตเนื้อหาการวิจัยที่กําหนดไดจากการวิเคราะหและ
สังเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ มีความครอบคลุม และพิจารณาวาขอคําถามมีความเหมาะสมและครอบคลุมตาม
จุดประสงคหรือไม 
     1.3.2 ทดลองใชเครื่องมือ เพื่อตรวจสอบความเชื่อม่ัน เปนการตรวจสอบยืนยันเครื่องมือที่สรางขึ้น 
     1.3.3 การรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
     1.3.4 การวิเคราะหขอมูล เนื่องจากขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม เปนขอมูลเชิงคุณภาพ             
การวิเคราะหขอมูลเปนหมวดหมู เปนสภาพปจจุบัน ปญหา และ กลยุทธการพัฒนา 
    1.4 การสัมภาษณกลุมเปาหมาย 
     1.4.1 กลุมเปาหมาย หรือกลุมประชากร เปนผูบริหาร ต้ังแตระดับ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน  ในจังหวัดสกลนคร จํานวน 21 แหง 
     1.4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยและพัฒนาเปนเครื่องมือชุดเดียวกันกับที่แสดงความคิดเห็น 
     1.4.3 การรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจากกลุมเปาหมายที่ใชในการ
วิจัย โดยใชหนังสือของบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
     1.4.4 การวิเคราะหขอมูล เน่ืองจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณเปนขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยจึง
วิเคราะหขอมูลโดยจับประเด็นขอเสนอแนะ ที่สําคัญไวเปนความเรียง โดยเอาขอความที่สําคัญในบทสัมภาษณ มาอางอิง
ประกอบ 
   2. ขั้นตอนการวิเคราะหขอเสนอเชิงนโยบาย 
    2.1 การสัมภาษณเชิงลึกผูเชี่ยวชาญ เปนการดําเนินการวิจัยเพื่อใหผูเช่ียวชาญดานการบริหาร ซ่ึงผูวิจัย
กําหนดเกณฑในการคัดเลือก คือ ผานประสบการณบริหารงานดานอาชีวศึกษาไมนอยกวา 1 ป มีตําแหนงบริหารงานในระดับ
นโยบาย มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท 
    2.2 การสัมภาษณกลุมประชากร มีจุดมุงหมายเพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา ไดรวมวิพากย และขอเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อใหไดขอเสนอแนะนโยบายที่เหมาะสมและเปนไปได เพื่อใหไดกลยุทธ
การพัฒนาวิทยาลัยอาชีวศึกษา โดยประชากรกลุมนี้ ไดแก ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน             
ในจังหวัดสกลนคร จํานวน 21 แหง 
 
ประชากรกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ ผูบริหาร ต้ังแตระดับ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชน ในจังหวัดสกลนคร จํานวน 21 แหง 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ 
  1. แบบสอบถามสภาพปจจุบันของการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสกลนคร ใชในการสอบถาม
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน  
  2. แบบบันทึกการสนทนากลุม ใชในการเ ก็บรวบรวมขอมูล ในการจัดสนทนากลุม (Focus Group 
Discussion) มีแนวคําถามในแบบบันทึกการสนทนากลุม ผูบริหารอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสกลนคร ในการบริหารงาน   
ซึ่งเปนผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants)  
  3. แบบสอบถามเพื่อการประเมินความเหมาะสมและเปนไปไดของกลยุทธการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษา
เอกชนในจังหวัดสกลนคร ใชในการสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารและผูทรงคุณวุฒิมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน 
ประมาณคา 
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การวิเคราะหขอมูล 
 1. การศึกษาสภาพปจจุบันของการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสกลนคร ผูวิจัยได ศึกษาเอกสาร
และนําแบบสอบถามไปสอบถามผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสกลนคร เก่ียวกับขอมูลสภาพปจจุบันใน  
วิเคราะหดวยสถิติวิเคราะห โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแก การแจกแจงความถี่ การหาคารอยละ สวน
ที่เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา วิเคราะหดวยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) สวนที่เปนเนื้อหาขอเสนอแนะในคําถามปลายเปด ใชการวิเคราะหเนื้อหา สรุปประเด็น สาระสําคัญ แลวใชคาสถิติ
พื้นฐาน ไดแก คาความถ่ี คารอยละ 
 2. วิเคราะหสภาพแวดลอมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสกลนคร โดยการวิเคราะหสภาพ           
การบริหารโรงเรียนดวยเทคนิค SWOT เพื่อวิเคราะหจุดแข็งจุดออน โอกาสและภาวะคุกคาม ในการบริหารวิทยาลัย
อาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสกลนคร และประเมินสถานการณขององคการโดยจับคูรายการ TOWS Matrix 
 3. กําหนดกลยุทธการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสกลนคร (ราง 1) โดยผูวิจัยนําราง กลยุทธให
ผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสกลนครใหขอเสนอแนะ โดยจัดการสนทนากลุม และนําขอมูลที่ไดมาใชในการ
ปรับปรุงกลยุทธ 
 4. ประเมินกลยุทธการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสกลนคร (ราง 2) โดยใชแบบสอบถาม ที่ผูวิจัย
สรางข้ึนเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสกลนครและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความ
เหมาะสมและความเปนไปไดของกลยุทธและปรับปรุงแกไขกลยุทธตามขอเสนอแนะ ทําการวิเคราะหขอมูลดวยการแจกแจง
ความถี่ และกําหนดให ขอที่มีคาเฉล่ียเกิน 3.50 เปน กลยุทธที่มีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดตามวัตถุประสงคของการ
วิจัย 
 
ระยะเวลาและแผนในการดําเนินการวิจัย 
 ระยะเวลาในการวิจัย 1 ป  
 
สถานที่ทําการวิจัย 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 
งบประมาณในการวิจัย 
 งบประมาณในการวิจัยจํานวน 800,000 บาท 
 
งานวิจัยที่เก่ียวของและเอกสารอางอิง 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร ขอเขียน ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนมาประกอบ
การศึกษาวิเคราะหงานวิจัย รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธอาชีวศึกษา ซึ่งไดแบงเนื้อหา ประกอบดวย รูปแบบ การบริหาร
เชิงกลยุทธและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  1. แนวคิดดานกลยุทธ 
  2. แนวคิดเชิงกลยุทธสําหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษา 
  3. นโยบายและยุทธศาสตร สอศ. 
  4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
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การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานมวง 
THE QUALITIES DEVELOPMENT MANAGEMENT IN BANMUANG TECHNOLOGY  

AND COMMERCIAL COLLEGE 
 

อิสรพงษ อุประ 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
บทนํา 
 การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนามนุษยใหมีความเจริญงอกงามทั้งดานสติปญญา ความรู คุณธรรมความดีงามใน
จิตใจ มีความสามารถที่จะทํางานและคิดวิเคราะหไดอยางถูกตอง แยบคาย สามารถเรียนรู แสวงหาความรู ตลอดจนใชความรู
อยางสรางสรรค มีสุขภาพรางกายและจิตใจ สมบูรณแข็งแรงประกอบอาชีพไดมีวิถีชีวิตกลมกลืนธรรมชาติส่ิงแวดลอมและ
สามารถปรับตนไดใน สังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว (สุมน อมรวิวัฒน.  2550 : 461) ซึ่งสอดคลองกับอุดมการณ 
สําคัญของการจัดการศึกษา คือการจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและทําสังคมไทยใหเปนสังคมแหง การเรียนรู การศึกษาที่สราง
คุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคน
ไทยทั้งปวง มุงสรางพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกที่ดีของสังคมต้ังแตวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนาความรู
ความสามารถ เพื่อการทํางานที่มีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดตรงตามความ ตองการของ
ผูเรียน และสามารถตรวจสอบไดอยางมั่นใจวาการศึกษาเปนกระบวนการของการ พัฒนาชีวิตและสังคมเปนปจจัยสําคัญในการ
พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได และ สามารถแขงขันไดในระดับนานาชาต ิ(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ.  2558 : 1) ในปจจุบันกระแสการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนของโลกไดสงผลกระทบทั้งทางดานสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร สารสนเทศการสื่อสารและเทคโนโลยี โดยเฉพาะ ความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร
ที่ทําใหโลกสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารถึงกันได อยางรวดเร็ว เปนโลกไรพรมแดน การจัดการศึกษาเปนปจจัยสําคัญของการ
พัฒนาที่ ย่ังยืน สังคมถูกกําหนดโดยทักษะความรูที่ตองการใหเกิดการเรียนรูในปจจุบัน (UNESCO.  2011 : 113) และดาว
รุวรรณ ถวิลการ (2556, หนา 6) กลาวสอดคลองกันวาบริบท ที่สําคัญในการออกแบบการศึกษาทามกลางการเปล่ียนแปลง
ของโลกยุคสมัยใหมสง ผลกระทบตอการปรับตัวของบุคคล องคการหรือหนวยงานตาง ๆ ตองเทาทันกับโลกยุค ใหมโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในวงการศึกษา การจัดการศึกษาของโลก การจัดการศึกษาของ ประเทศตาง ๆ และรูปแบบการจัดการศึกษาของ
ประเทศไทย มีอิทธิพลโดยตรงตอการ เปลี่ยนแปลงของโลกที่เหลานักการศึกษาตองใหความสําคัญกับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ลวนแลวแตไดรับอิทธิพลอยางยิ่งจากการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวัฒนอยางเห็นไดชัด โดยมีการคาดการณกันวาในอีก
ไมกี่ปขางหนาประเทศไทยมีแนวโนมที่ประชากรจะมีความพรอมทางดานการศึกษาเพิ่มมากขึ้น แตแนวโนมความตองการ
ทางดานแรงงาน และการจางงานที่หลากหลายก็สูงข้ึนดวย สืบเนื่องมาจากการเติบโตทางดานเศรษฐกิจ ความเจริญกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีของโลกาภิวัตน หรือแมแตความรวมมือในการกาวไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สิ่งตาง ๆ เหลานี้เปน
แรงผลักดันใหประเทศไทยตองมีการเตรียมความพรอมใหทันตอกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ดวยการสรางคนหรือ
ทรัพยากรมนุษยใหเพียงพอและมีคุณภาพตรงกับความตองการของกระแสเศรษฐกิจสังคมน้ี ซ่ึงจากการศึกษาพบวาทั้งใน
อุตสาหกรรมของไทยและตางประเทศมีความตองการแรงงานสายอาชีพเปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ ดังนั้น
การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนทางดานสายอาชีพหรืออาชีวศึกษาเปนส่ิงที่สําคัญยิ่งตออนาคตของประเทศไทย
และตัวของผูเรียนเอง เน่ืองจากการเรียนสายอาชีวะมีจํานวนสาขาใหเลือกเรียนที่หลากหลาย ผูเรียนสามารถมีรายไดระหวาง
เรียน หางานงาย มีรายไดสูงหากเปนชางฝมือ และสามารถประกอบธุรกิจสวนตัวได นอกจากนั้นยังลดปญหาการวางงานที่จะ
ทําใหเกิดปญหาสังคมตอไป 
 จากตัวเลขของสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ไดวิเคราะหและประเมินตัวเลขการขาดแคลน แรงงานของ
ประเทศไทยวาขณะนี้กําลังประสบปญหาขาดแคลนแรงงานภาคอุตสาหกรรมเปนจํานวนมาก โดย พบวาตัวเลขความตองการ
แรงงานของภาคอุตสาหกรรมใน พ.ศ. 2556 เทากับ 5.85 ลานคน และ พ.ศ. 2557 เทากับ 5.91 ลานคน ในขณะที่มีจํานวนผู
เขาสูตลาดแรงงานเพียง 5.46 ลานคน และ 5.51 ลานคนตามลําดับ ซึ่งเทากับวาใน พ.ศ. 2556 เกิดปญหาการขาดแคลน
แรงงานในภาคอุตสาหกรรม 3.9 แสนคน และใน พ.ศ. 2557 ที่ผานมาขาดแคลนแรงงานเพิ่มเปน 4 แสนคน โดยมีสาขา
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อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร่ืองนุงหมขาดแคลนเปนลําดับตน ๆ รองลงมาเปนอุตสาหกรรมทางดานยานยนต อุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมพลาสติก ไม เครื่องเงิน อัญมณีและเครื่องประดับ อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา ตามลําดับ 
และมีแนวโนมที่การขาดแคลนแรงงานจะเพิ่มมากขึ้น สืบเนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรไทยที่ลดลง ขณะเดียวกันความ
ตองการทางดานแรงงานที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (ไทยรัฐ.  2557) ซ่ึงสะทอนปญหาวาการผลิตแรงงานในสาย
อาชีพ โดยเฉพาะสายชางยังไมเพียงพอกับความตองการ ทั้ง ๆ ที่ยุทธศาสตรการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ที่จัดทําภายใตกรอบทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติได
กําหนดไววาการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน จะตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนประเทศที่มีอยูใหเขมแข็ง 
และมีพลังเพียงพอในการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษยใหเขมแข็งสามารถที่จะ
เปนภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.  2554 : 1)  
 ที่ผานมาภาครัฐใหความสําคัญในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสายสามัญศึกษาเปน หลักจึงทําให
สายอาชีวะหรือสายอาชีพประสบปญหาในดานตาง ๆ เชน การขาดแคลนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณเครื่องมือสําหรับการเรียน
การสอน ขาดแคลนครูอาชีวะ และปญหาสําคัญของการอาชีวะศึกษาคือ ปญหาเด็กนักเรียนอาชีวะทะเลาะวิวาทกันเปนเหตุให
ผูปกครองไมนิยมใหบุตรหลานเรียนสายอาชีวะ และการ ที่ผูเรียนไมทราบถึงประโยชนและหรือขอดีในการเลือกเรียนและผูที่
ประสบความสําเร็จในดานอาชีวะหรือ อาชีพ สงผลใหจํานวนผูที่สนใจในดานการเรียนทางดานสายอาชีพดังกลาวลดนอยลง ซึ่ง
จากการศึกษาของ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศหรือทีดีอารไอ ไดใหความเห็นเกี่ยวกับการขาดแคลนแรงงานอาชีวะ
จํานวน มากในตลาดแรงงาน โดยไดประเมินวาสังคมเศรษฐกิจไทยมีความตองการกําลังแรงงานสายอาชีวะปละ ประมาณ 4 
แสนคน แตมีนักเรียนในระบบอยูเพียง 2.8 แสนคนเทานั้น และในจํานวนเหลานั้นมีสัดสวนในการ เลือกเรียนสายสามัญตอสาย
อาชีวะอยูที่ 60 : 40 ใน พ.ศ. 2551 และลดลงอยางตอเนื่องเหลือ 65 : 35 ใน พ.ศ. 2555 กลาวคือในจํานวนนักเรียน 100 คน 
มีเด็กนักเรียนมัธยมปลายสายสามัญ 65 คน สายอาชีวะ 35 คน (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ.  ม.ป.ป.)  
 นโยบายประเทศไทย 4.0 เปนแนวคิดที่จะปรับเปล่ียนประเทศเพื่อใหประเทศหลุดพนจากกับดักประเทศรายได
ปานกลางอันหมายถึงประเทศกําลังพัฒนาไปสูงประเทศที่มีรายไดสูงกลายเปนประเทศที่พัฒนาแลวแนวทางในการดําเนินการ
ของแผนนโยบายเปนแผนระยะยาว 20 ป เพื่อนําประเทศไปสูความทันสมัยสอดคลองกับยุคดิจิทัลที่เขามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต
ของประชาชนทั่วไป การเปลี่ยนแปลงประเทศสูยุค 4.0 สงผลตอทุกภาคสวนรวมถึงอาชีวศึกษา ซึ่งการเปล่ียนแปลงทั้งหมด
ใหญจะสะทอนใน 4 ภาคสวนคือ นโยบายทุกหนวยงานของประเทศจะมุงสูดิจิทัลไทยแลนด เปนการใชเทคโนโลยีดิจิทัลมาสูวิถี
ชีวิตและการบริหารจัดการหนวยงานนําประเทศไปสูการแขงขันที่มุงเนนการสรางสรรคนวัตกรรมนําไปสูผลิตภัณฑ ขามพน
ประเทศที่เปนผูผลิตเพื่อการสงออกที่ใชการรับจางผลิตดวยแรงงานฝมือไปสูการคิดสรางสรรคสิ่งประดิษฐทําเปนสินคาเพื่อการ
จัดจําหนายมุงเนนการเปนผูประกอบการของคนยุคใหม โดยในสวนของอุตสาหกรรมก็จะปรับเปล่ียนเขาสูยุคอุตสาหกรรม 4.0
ที่จะพึ่งพาเครื่องจักรและระบบควบคุมอัตโนมัติเขามาแทนแรงงานคนเปล่ียนจากการผลิตที่เนนการเพิ่มผลผลิตจํานวนมากโดย
การใชหุนยนตเขามาแทนที่ในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม คนจะเปลี่ยนไปเปนผูควบคุมเครื่องจักร เปลี่ยนไปเปนผู
คิดคนและกําหนดวิธีการทํางานใหเครื่องจักร จึงตองใชคนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงเขามาแทนที่แรงงานฝมือแบบเดิม 
ทําใหการปรับเปลี่ยนประเทศสูไทยแลนด 4.0 จึงตองพัฒนาสินคาและผลิตภัณฑตาง ๆ ดวยการผลิตแบบอุตสาหกรรม 4.0  
เปนส่ิงที่จะเกิดอยางแนนอน ขณะที่ระบบการศึกษาก็ตองปรับตัวใหรองรับตอการเปล่ียนแปลงสรางความสามารถการแขงขัน
ใหกับประเทศ และการจัดการเรียนการสอนตองปรับเขาสูยุคการศึกษา 4.0 ที่เนนการผลิตคนเพื่อนําไปสูการผลิตสินคาและ
ผลิตภัณฑ ตองผลิตคนที่สรางสรรคนวัตกรรม  เปลี่ยนความคิดไปสูการเปนเจาของกิจการไมใชไปเปนแรงงานและลูกจางอยาง
ในอดีต 
 แตระบบการศึกษาไทยยังคงเนนการสอบแขงขันการทองจํา การสอนเนื้อหาเพื่อนําไปใชในการเรียนตอ ไมไดสอน
เพื่ออยูในชีวิตประจําวันที่แทจริง ไมไดเนนที่จะใหผูเรียนเกิดความคิดสรางสรรคการแกปญหา การส่ือสารและการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน ๆ กลายเปนการผลิตคนที่ชิงดีชิงเดนสรางคนที่ไปเปนเจาคนนายคน จนอันดับการศึกษาของประเทศไปอยูใน
ลําดับทายของโลกแมแตลําดับการศึกษาในอาเซียนก็อยูทาย ๆ เชนกันการศึกษาไทยจึงตองเปลี่ยนแปลงสูการศึกษา 4.0 เปน
การเปล่ียนการเรียนรูและการผลิตคนใหสอดคลองกับประเทศไทย 4.0 แตการจัดการศึกษาไมสามารถไปสูจุดน้ันไดเน่ืองจาก
วิธีการและการจัดการเรียนการสอนยังเปนแคการศึกษา 1.0 ที่ไมกาวพนถึงระดับ 3.0 คอขวดการศึกษายังเปนการสอบ            
เพื่อการแขงขัน ระบบการศึกษาตอยังเปนการคัดคนเกงไมใชคัดคนยุคดิจิทัล แตกตางจากการอาชีวศึกษาที่ไมไดสนใจการ         
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คัดคนเกงแตเปนการพัฒนาคนใหมีทักษะฝมือและทํางานไดอาชีวศึกษาจึงเปนการจัดการศึกษาที่ปรับเขาสูประเทศไทย 4.0         
ไดดวยการปรับตนเองเปนอาชีวศึกษา 4.0ขยับจากอาชีวศึกษา 1.0 ที่ผลิตคนในยุคเกษตรกรรมขยับจากอาชีวศึกษา 2.0 ที่ผลิต
คนในยุคแรงงานทักษะฝมือ ขยับจากอาชีวศึกษา 3.0 ที่ผลิตคนเขาสูระบบแรงงานการผลิตสินคาสงออกมาเปนอาชีวศึกษา 4.0  
ที่ผลิตคนยุคดิจิทัลเขาสูการควบคุมเคร่ืองจักรและสรางสรรคประดิษฐกรรมอันนําไปสูผลิตภัณฑจากความคิดสรางสรรค          
ผลิตคนที่จะไปประกอบอาชีพอิสระและเปนผูประกอบการสมัยใหมที่มีทักษะทํามาหากินไดดวยตนเอง 
 การบริหารสถานศึกษา เปนภารกิจหลักของผูบริหารที่จะตองกําหนดแบบแผนวิธีการและขั้นตอนตาง ๆ ในการ
ปฏิบัติงานไวอยางเปนระบบ เพราะถาระบบการบริหารงานไมดีจะกระทบกระเทือนตอสวนอ่ืน ๆ ของหนวยงาน นักบริหารที่ดี
ตองรูจักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะใหงานนัน้บรรลุจุดหมายที่วางไว การบริหารงานนั้นจะตอง
ใชศาสตรและศิลป ทุกประการ เพราะวาการดําเนินงานตาง ๆ มิใชเพียงกิจกรรมที่ผูบริหารจะกระทําเพียงลําพังคนเดียว แตยัง
มีผูรวมงานอีกหลายคนที่มี สวนทําใหงานน้ันประสบความสําเร็จ (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน.  2553 : 8) ซึ่งการบริหาร
การศึกษาในสถานศึกษาเพื่อใหสถานศึกษาประสบผลสําเร็จและสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษานั้น ผูบริหาร
สถานศึกษาจึงมีบทบาทที่ สําคัญอยางย่ิงในฐานะผูนําหลักซึ่งมีภาระหนาที่สําคัญ คือ เปนผูบริหารทางการศึกษา มีความ
รับผิดชอบในการบริหารงานดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545และ (ฉบับที่3) พ.ศ.2553 
 โดย รัฐบาลไดมอบหมายให สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาออกแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
สถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา ภายใตการกําหนดแนวคิดการศึกษาแหงชาติ โดยใหวิสัยทัศนวา คนไทยทุกคนไดรับการศึกษา
และเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเปล่ียนแปลง
ของโลกศตวรรษที่ 21 ใหผลไดแผนยุทธศาสตรออกมา 5 ดาน ไดแก (1) การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรม และประเทศไทย 4.0 (2) การยกระดับคุณภาพครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหสอดคลอง
รับการเปลี่ยนแปลงสูสังคมเศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรม และมาตรฐานสกกล (3) การพัฒนาและขยายความรวมมือกับภาค
ประกอบการและเครือขายทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ (4) การจัดใหมีระบบคลังปญญา (Intelligent Unit)              
(5) การพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาใหมีระบบการบริหารจัดการแนวใหม (Modern Management) โดยยุทธศาสตรทุกดาน
มีเปาหมายคือ (1) การเขาถึงการศึกษา (2) ความเทาเทียม (3) คุณภาพ (4) ประสิทธิภาพ (5) ตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง 
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเปนส่ิงสําคัญเพราะมนุษยเปนตัวขับเคลื่อนพื้นฐานทางดาน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
เทคโนโลยี วัฒนธรรม ประเทศที่มีการพัฒนายอมสงผลถึงพลเมือง ในประเทศใหสามารถดํารงอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
สามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง อยางรวดเร็วของโลกในยุคโลกาภิวัตนไดอยางเขมแข็ง นอกจากนี้สภาพปจจุบัน
ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกตางยอมรับวา ความรูของทรัพยากรบุคคลมีความสําคัญ และเชื่อมโยงกับการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ
ของประเทศเปนอยางมาก ทําใหมีการเรียกสังคมในปจจุบันวาเปนเศรษฐกิจ ฐานความรู (ไพฑูรย สินลารัตน และคณะ.  2548 
: 26)  
 ปจจัยสําคัญที่สามารถเผชิญการเปล่ียนแปลงและความทาทายดังกลาวไดแกคุณภาพของคน การจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคนใหมีคุณภาพนั้นเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่ง ซ่ึงตองเปนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ทําใหศักยภาพที่มีอยูในตัว
คนไดรับการพัฒนาเต็มที่ รูจักคิดวิเคราะห รูจักการแกป ญหา รูจักการเรียนรูดวยตนเองมีจริยธรรม คุณธรรม รูจักพึ่งตนเอง 
สามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว (ไพศาล แสนยศบุญเรือง. 2549 : 1) หนาที่หลักของการศึกษา
คือ พัฒนาคุณภาพของบุคคล ผูมีสวนเกี่ยวของทางการศึกษาที่สําคัญที่สุดคือ ครู ผูบริหารสถานศึกษา และนักการศึกษาจึงต
องคิดอยางสรางสรรค ไมใหคิดตาม หากผูบริหารตระหนักถึงกระแสของสังคม และทิศทางที่ควรจะดําเนินไป ก็จะสามารถใช
กลยุทธการบริหารงานที่เนนคุณภาพของงานวิชาการ ที่สอดคลองกับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค ใหผูเรียนเปนผูมี
ความรู มีทักษะขั้นสูงและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ที่จะทําใหเขาเปนผูสรางงานที่สรางสรรคและมีผลิตภาพ (Creative and 
Productive People) คือคิดเป น และผลิตได ไมใชเปนเพียงแคผูตามกระแสของสังคม จากความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาและสภาพการณที่กลาวขางตน จะเห็นได ชัดวาเปาหมายที่แทจริงของการประกันคุณภาพการศึกษาคือ 
คุณภาพของผูเรียนที่จบจากสถาบันการศึกษาออกไปนั่นเอง ซ่ึงสิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง คือ กระบวนการบริหารการจัด
การศึกษา โดยเฉพาะงานดานบริหารวิชาการ (ภคอร เคลือบอาบ.  2554 : ออนไลน)  
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 ความสําเร็จของสถานศึกษาอยูที่การบริหารงานวิชาการ ซ่ึงงานวิชาการมีขอบขายกวางขวางในดานหลักสูตรและ
การเรียนการสอน โดยทั่วไปสถานศึกษาที่จัดการศึกษาไมวาจะดานอาชีวศึกษาหรือดานอ่ืนในแตละระดับนั้น จะมีหลักสูตร
และโปรแกรมการศึกษาที่ใชรวมกัน โดยทั่วไปหลักสูตรจัดโดยสวนกลาง ดังนี้ ขอบขายของงานวิชาการจะครอบคลุมตั้งแตการ
วางแผน เกี่ยวกับงานวิชาการ การจัดดําเนินงานเก่ียวกับการเรียนการสอน การจัดบริการการสอน และการจัดการวัดและ
ประเมินผล รวมทั้งการติดตามผล (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน.  2545 : 3) ซ่ึงสอดคลอง กับอนุศักดิ์ สมิตสันต (2540 : 1)          
ที่กลาววา งานวิชาการเปนงานหลักของการบริหารสถาบันการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ไมวาจะเปนการบริหารงานใน
มหาวิทยาลัย สถานศึกษา ชั้นสูงอ่ืน ๆ หรือการบริหารงานในโรงเรียนก็ตาม เราอาจกลาวไดวา มาตรฐานและคุณภาพของ
สถาบันการศึกษาทุกระดับที่กลาวมาน้ัน อาจพิจารณาไดจากผลงานดานวิชาการเปนประการสําคัญ ผลงานดานวิชาการจะเป
นสิ่งบงชี้ใหเห็นถึงมาตรฐานและคุณภาพของสถาบันการศึกษานั้น ๆ วามีอยูมากหรือนอยเพียงใด 
 สถานศึกษาจึงตองเตรียมพรอมใหเทาทันตอการเปลี่ยนของโลก และตอบรับตามนโยบายของรัฐบาลสถานศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนานักเรียน ซ่ึงเปน ทรัพยากรมนุษยที่ถือไดวาเปนปจจัย
สําคัญอยางยิ่งในอนาคต เพื่อชวยขับเคล่ือนพัฒนาประเทศชาติ ใหนักเรียนสามารถเรียนรูเพื่อใหเกิดทักษะที่สามารถนําไปใชใน
การสรางแรง บันดาลใจในการเรียนรู การพัฒนาสถานศึกษาใหมีความกาวหนาเทาทันการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และ
เพื่อใหเกิดคุณภาพสูงสุด ซ่ึงหัวใจสําคัญของสถานศึกษาคือผูบริหาร ครูและ บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ (Beach and 
Reinhartz.  2000, Fullan and Stiegelbauer.  2001, Taher.  2001 ; อางถึงใน ชาญชัย อาจิณสมาจาร.  2550 : 49)       
มีแนวความคิดเห็นที่สอดคลองกันวานักวิจัย นักการศึกษาและผูมีสวนรับผิดชอบตอการ กําหนดนโยบายทางการศึกษา มีความ
คิดเห็นสอดคลองกันวาแนวความคิดเดิมที่เช่ือวา ผูนําองคกรตองเกง เปนผูที่มีความสามารถโดดเดนมีความคิดเหนือช้ันคนอ่ืน
คนเดียว หรือที่เรียกกันวา Heroic Leader น้ันกลายเปนแนวคิดที่ลาสมัย ซึ่งการพัฒนาใหองคการ สามารถไปสูเปาหมายให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดจําเปนตองมีการพัฒนารวมกันทั้งผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่เปนผูนําสูงสุด ผูนําระดับ
รองผูอํานวยการโรงเรียน และผูนําครูทุกคนของโรงเรียนเพื่อใหทุกคนไดมีโอกาสได พัฒนาศักยภาพของตนเองในการออกแบบ
การขับเคลื่อนโรงเรียนไปสูความสําเร็จ ทั้งนี้ เพราะการพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วทําใหภารกิจที่ตอง
บริหารจัดการ และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโรงเรียนใหเหมาะสมกับยุคปจจุบันเต็มไปดวยความสลับซับซอนหลายขั้นตอนอาจเกิน
กําลังความสามารถของผูนําเพียงคนเดียว และMiller (2004 : 15 - 27) กลาววา การพัฒนาองคการเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ      
มีความจําเปนที่ตองมีการกระจายภาวะผูนํา (Distributed Leadership) จากการที่เปนผูนําสูงสุดเพียงคนเดียวจะตองใหมีการ
กระจายภาวะผูนําไปยังผูรับผิดชอบระดับรอง และจะตองกระจายผูนําครูบุคลากรทุกคนของโรงเรียน เพื่อใหบุคลากรใน
องคการไดมีโอกาสใช ศักยภาพในการทํางานอยางเต็มที่  และใชความเปนผูนําของตนรวมกันขับเคล่ือนโรงเรียน ไปสู
ความสําเร็จไดรวดเร็วและดีย่ิงขึ้น ซ่ึงถือเปนการสรางพลังศักยภาพ (Synergy) ใหแกโรงเรียนโดยรวม ทําใหเกิดรูปแบบของ
การเปนผูนําที่กระจายภาวะผูนําออกมาหลายรูปแบบ เพื่อใหมีความรับผิดชอบรวมกันและเกิดประสิทธิภาพตอนักเรียน 
 จากความสําคัญและปญหาดังกลาว ผูวิจัยเห็นวา งานวิชาการในโรงเรียนเปนงานหลัก และสําคัญที่สุด ตองเอาใจ
ใสอยางเต็มที่เต็มความสามารถ ตองมีการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลอยางต อเน่ือง ผูวิจัยจึงตระหนักในหนาที่ของงาน
วิชาการของโรงเรียนเอกชน และมีความตองการพัฒนางานวิชาการของโรงเรียนใหมีคุณภาพตามเปาหมายตามยุทธศาสตร
แหงชาต ิและเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของชาติ และเกณฑมาตรฐานของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพราะจุดมุงหมายของ สถานศึกษาก็คือการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 
ซึ่งขึ้นอยูกับงานวิชาการทั้งส้ิน โรงเรียนจะดี หรือไมข้ึนอยูกับงานวิชาการของโรงเรียน ที่จะสรางนักเรียนใหมีคุณภาพ มีความรู 
มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติตามที่ต องการ เพื่อนําไปใชในการดํารงชีวิตในสังคมตอไปไดเป นอยางดี จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยมาพอสรุปไดวา การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานมวงนั้นขึ้นอยู กับปจจัย
หลายดานที ่สําคัญไดแก ดานการพัฒนาหลักสูตร ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  ดานสื่อการเรียนการสอน และดานการ
วัดผลและประเมินผล ซึ่งปจจัยทั้งหมดน้ีเปนสวนสําคัญที่จะทําใหการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชนประสบผลสําเร็จ 
มีคุณภาพและมาตรฐานตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
 ดังนั้นจากสภาพปจจุบันและแนวโนมของอาชีวศึกษาเอกชนดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความมุงหวังที่ จะพัฒนา
คุณภาพการบริหารงานวิชาการใหทันตอการเปล่ียนแปลง และตอบสนองตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามยุทธศาสตรที่ได
มีการกําหนดไวภายใตนโยบายไทยแลนด 4.0 จึงสนใจที่จะใหมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการอาชีวเอกชนตาม
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นโยบายไดอยางมีคุณภาพ โดยใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR)       
มีขั้นตอนการวิจัยคือ วินิจฉัย (Diagnose) ดําเนินการ (Act) วัดผล (Measure) และการสะทอนผล (Reflect) ตามแนวคิดของ 
James, E.A, Milenkiexicz, M.T. & Bucknam, A (2008 : 150 - 154) ซึ่งเปนการะบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
(Participatory Action Research : PAR) เปนกระบวนการวิจัยที่ทุกคนในองคกรตองมีสวนรวมในการออกแบบวินิจฉัยปญหา
ขององคการ พัฒนาประสานการทํางานรวมกันคิด รวมกันวางแผน รวมกันดําเนินการวิจัย รวมกันวัดผลการพัฒนาผลการวิจัย 
ตลอดจนรวมกันสะทอนผลการวิจัย ถือเปนระเบียบวิธีการวิจัยที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการใหเกิด
คุณภาพตามการปฏิรูปการศึกษาภายใตนโยบายไทยแลนด 4.0 ในบริบทการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการอาชีวศึกษา
เอกชนของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานมวง ซึ่งเปนกลุมเปาหมายในการวิจัย เพื่อใหบุคลากรในองคกรเขามาสวนรวมใน
การพัฒนาทุกข้ันตอน ตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) ซึ่งผูวิจัยมี
ความคาดหวังวาจะไดแนวทางปฏิบัติที่ดีและเหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานมวง ในการพัฒนา
สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อเปนแบบอยางในสังคม ในการพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพดวยการ
บริหารงานวิชาการ เปนสถานที่ผลิตกําลังสําคัญสงคนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานนโยบายไทยแลนด 4.0 เพื่อไปพัฒนาประเทศ
ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 จาการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการอาชีวเอกชน โดยมีวัตถุประสงคยอย 
ดังนี ้
  1. เพื่อศึกษาองคประกอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบาน
มวง 
  2. เพื่อศึกษาปญหาและความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย
การบานมวง 
  3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานมวง 
  4. เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานมวง 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
 ผลจากการวิจัยครั้งน้ีจะไดรับประโยชน ดังน้ี 
  1. ไดองคประกอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานมวง 
  2. ไดทราบปญหาและความจําเปนในการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย
การบานมวง 
  3. ไดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานมวง 
  4. ไดผลการศึกษาการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานมวง เพื่อให
นักการศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัยสามารถใชผลการวิจัยน้ีเปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา
อ่ืนที่มีบริบท สภาพปญหาและความตองการจําเปนที่ใกลเคียงกัน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี เปนการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานมวง มีลักษณะ
เปนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research) ผูวิจัยจึงไดกําหนดขอบเขตการวิจัย ไวดังน้ี 
  1. ขอบเขตดานพื้นที่และกลุมเปาหมาย 
   1.1 พื้นที่เปาหมายในการวิจัย 
    พื้นที่เปาหมายในการทําวิจัย ผูวิจัยเจาะจงเลือกวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานมวง อําเภอบานมวง 
จังหวัดสกลนคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ
เน่ืองจากเหตุผลดังตอไปน้ี 
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     1.1.1 เปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่เปดสอนต้ังแตระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จนถึง
ระดับช้ันระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มุงพัฒนาการศึกษาในทองถ่ิน ที่มีคุณภาพ สอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงตามนโยบายไทยแลนด 4.0 
     1.1.2 เปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีความพรอม และมีส่ิงอํานวยความสะดวกในการ พัฒนาคุณภาพ
การบริหารงานวิชาการ 
     1.1.3 มีสถานศึกษาที่มีความสนใจและพรอมที่จะพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการใหไดมี
คุณลักษณะเปนสถานศึกษาตามนโยบายไทยแลนด 4.0 
     1.1.4 เปนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนที่ผูวิจัยเปนผูจัดการโรงเรียน และมีความมุงมั่นที่จะพัฒนา
คุณภาพการบริหารงานวิชาการใหมีคุณภาพตามมาตรฐานและเจตนารมณของนโยบายไทยแลนด 4.0 
   1.2 กลุมผูรวมวิจัย ประกอบดวย 
    1.2.1 ผูวิจัย ซึ่งเปนผูจัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานมวง มีความสนใจที่จะพัฒนาคุณภาพ
การบริหารงานวิชาการ ทําหนาที่รวมกับผูรวมวิจัย ในการแกปญหากําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ
ตลอดจนเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) ในการดําเนินการจัดกิจกรรมการพัฒนาตามกระบวนการวิจัย 
    1.2.2 ผูรวมวิจัย ไดแก ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ครูและบุคลากรในเทคโนโลยีพณิชยการบานมวง 
อําเภอบานมวง จังหวัดสกลนคร สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษาซึ่งเปนทั้งกลุมเปาหมายของการวิจัยและผู
รวมวิจัยในทุกข้ันตอนของกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม จํานวน 23 คน 
    1.2.3 ผูใหขอมูลในการวิจัย 
     ผูใหขอมูลวิจัยในครั้งนี้ประกอบดวย 
      1.2.3.1 ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 4 คน ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียนจํานวน 1 คน         
และรองผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 3 คน ทําหนาที่นิเทศ และติดคามผลการพัฒนาสถานศึกษา 
      1.2.3.2 คณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 5 คน 
      1.2.3.3 นักศึกษา จํานวน 20 คน โดยพิจารณาคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา ช้ันปวช.จํานวน 10 
คน และช้ัน ปวส. 10 คน ที่สามารถสะทอนการถึงการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาได 
      1.2.3.4 ผูปกครองนักเรียน จํานวน 20 คน โดยพิจารราคัดเลือกผูปกครองนักศึกษา ชั้น ปวช.
และ ปวส. 
  2. ขอบเขตดานเนื้อหา 
   จากการวิเคราะห สังเคราะหเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับรูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานมวงมีขอบเขตเนื้อหา ดังน้ี 
    2.1 การวิจัยครั้งนี้มุ งศึกษา การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยเทคโนโลยี          
พณิชยการบานมวง ตามขอบเขตของเนื้อหาที่ศึกษาประกอบดวย  
     2.1.1 การพัฒนาหลักสูตร 
     2.1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
     2.1.3 ส่ือการเรียนการสอน 
     2.1.4 การวัดผลและประเมินผล 
     2.1.5 การฝกอาชีพ 
     2.1.6 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 
    2.2 วิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ หมายถึงการออกแบบกิจกรรม โครงการ            
บนกระบวนการจัดการเรียนรูสงเสริมใหบุคคลใหมีทักษะในดานตาง ๆ สามารถแกไขปญหาที่ซับซอน การคิดวิเคราะห 
สรางสรรค มีใจรักบริการ การจัดการบุคคล การทํางานรวมกัน รูจักประเมินและตัดสินใจการเจรจาตอรอง การฉลาดทาง
อารมณ ยืดหยุนในความคิด มีความสามารถในการส่ือสาร สารสนเทศเรียนรูเทาทันสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดทักษะอาชีพ
และการเรียนรูดานวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง 
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  3. ขอบเขตดานระยะเวลา 
   ในการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการระหวางเดือนเมษายน พ.ศ.2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2563 
รวมระยะเวลา 12 เดือน ดําเนินการวิจัยวงรอบที่ 1 เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 และดําเนินการในวงรอบที่ 2 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม 2563 
  4. ขอบเขตดานระเบียบวิธีวิจัย 
   กรอบแนวความคิดการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชย
การบานมวง ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัยเกี่ยวกับ แผนการศึกษาแหงชาติและแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตาม
แผนยุทธศาสตรการศึกษาแหงชาติแลวนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังน้ี 
    4.1 องคประกอบการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ   
    4.2 วิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ  
    4.3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) เพื่อพัฒนา
คุณภาพการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานมวงเปนกระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูวิจัยศึกษา
ตามแนวคิดของ James, E.A, Milenkiewicz, M.T. & Bucknam, A. (2008 : 150 - 154) ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ดังนี ้ 
     ขั้นที่1 วินิจฉัย (Diagnose) เปนการศึกษาปญหาและความตองการเพื่อออกแบบการพัฒนา
คุณภาพการบริหารงานวิชาการ    
     ขั้นที่ 2 ดําเนินการ (Act) เปนการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาตามการวินิจฉัย 
(Diagnose) ไปปฏิบัติ  
     ขั้นที่ 3 วัดผล (Measure) โดยผูจัยและผูรวมวิจัยรวมดําเนินการกําหนดรูปแบบการกํากับติดตาม
ผลและปรับปรุงรูปแบบการกํากับติดตามผล การรวมกันประเมินผลงานที่เกิดขึ้นและปรับปรุงเกี่ยวกับการประเมินผลงาน 
     ขั้นที่ 4 สะทอนผล (Reflect) โดยการพิจารณารวมกันระหวางผูวิจัย ผูรวมวิจัยและผูใหขอมูล             
ในประเด็นการบรรลุผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัดของโครงการ และหากผลการวิจัยมีสิ่งที่ตองปรับปรุงนําผลการสะทอนที่
ไดมาพัฒนาวงรอบใหมอีกครั้ง 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานมวง 
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลการวิจัย เกี่ยวกับ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 -
2564) ประเทศไทย 4.0 และยุทธศาสตรการศึกษาชาติ แลวนํามาสรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
  1. องคประกอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานมวง ผูวิจัย
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เก่ียวของสังเคราะหองคประกอบสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาระยะ 
5 ป (พ.ศ. 2560 -2564) จากแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และงานวิจัยของนักการศึกษาตาง ๆ ผูวิจัย
ได ประสานแนวคิดนํามาประยุกตใชเปนกรอบแนวคิดในงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ โดยผูวิจัย
ไดสังเคราะหเปนภารกิจของงาน 4 ดาน คือ (1) ดานการพัฒนาหลักสูตร (2) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู  (3) ดานการ
สื่อการเรียนการสอน (4) ดานการวัดผลและประเมินผล (5) ดานการฝกวิชาชีพ (6) ดานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
ซึ่งนับเปนตัวที่สําคัญมากในการบริหารงานของสถานศึกษาเอกชน 
  2. วิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ ประกอบดวย รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานวิชาการใน
รูปแบบการศึกษาหาความรูดวยตนเอง การประชุม เชิงปฏิบัติการ การระดมความคิดเห็นและการศึกษาดูงาน พรอมทั้งใช
เทคนิคการสังเกต การสัมภาษณ เพื่อใหมาซึ่งขอมูลที่เปนจริงและนํามาพัฒนาตอยอดกระบวนการวิจัยใหเกิดคุณภาพสูงสุด 
  3. การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) เพื่อพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานวิชาการเปนกระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูวิจัยศึกษาตามแนวคิดของ James, E.A, Milenkiewicz, M.I 2. 
Bucknam, A. (2008 : 150 - 154) ประกอบดวย (1) วินิจฉัย (Diagnose) เปนการศึกษา ปญหาและความตองการเพื่อ
ออกแบบพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ (2) ดําเนินการ (Act) เปนการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ตามการวินิจฉัย (Diagnose) ไปปฏิบัติ (3) วัดผล (Measure) โดยผูวิจัยและผูรวมวิจัยรวมกันดําเนินการกําหนดรูปแบบการ
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กํากับติดตามผลและปรับปรุงรูปแบบการกํากับติดตามผล การรวมกันประเมินผลงานที่เกิดขึ้นและปรับปรุงเก่ียวกับการ
ประเมินผลงาน และ (4) สะทอนผล (Reflect) โดยการพิจารณารวมกันระหวางผูวิจัย ผูรวมวิจัยและผูใหขอมูลในประเด็นการ
บรรลุผลการดําเนินงานตามดัชนีชี้วัดของโครงการ หากผลการวิจัยมีส่ิงที่ตองปรับปรุงนําผลการสะทอนที่ไดมาพัฒนาวงรอบ
ใหมอีกครั้งจากแนวคิดขางตน แสดงเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใหความหมายคํานิยามศัพทเฉพาะไว ดังน้ี 
  1.การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาหมายถึงการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย างที่เก่ียวกับการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนใหไดผลดีและมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน 
  2. การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทํา ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร เอกสาร หลักสตูรคูมือการใชหลักสตูร
สําหรับการปฏิบัติงานอยางเพียงพอการศึกษาและการทําความเขาใจ หลักการ จุดหมาย โครงสรางและเนื้อหาของหลักสูตรมี
ความชัดเจน การสรางและ/หรือปรับปรุง หลักสตูรใหสอดคลองเหมาะสมกับนักเรียนและทองถิ่นการนําหลักสูตรที่สรางและ
ปรับปรุงแลวนําผลประเมินไปใชตลอดจนการประเมินการใชหลักสูตรที่สรางและ/หรือปรับปรุงแลวนําผลการประเมินไปใช 

องคประกอบพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานวิชาการ ประกอบดวย 
1) ดานการพัฒนาหลักสูตร 
2) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
3) ดานสื่อการเรียนการสอน 
4) ดานการวัดผลและประเมินผล 
5) ดานการฝกอาชีพ 
6) ดานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนา

วิชาชีพ 

วิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
วิชาการประกอบดวย 
1) การศึกษาดวยตนเอง 
2) การฝกอบรม 
3) การศึกษาดูงาน 
4) การฝกปฏิบัติจริง 
5) การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 
6) การประชุมกลุมยอย 

การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
ขั้นที่ 1 วินิจฉัย (Diagnose) 

การศึกษาปญหาความตองการจําเปนและ
ออกแบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
วิชาการ 

ขั้นที่ 2 ดําเนินการ (Act) ดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการ 

ขั้นที่ 3 วัดผล (Measure) ปฏิบัติการ
ตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาคุณภาพการ
บริหารงานวิชาการ 

ขั้นที่ 4 สะทอนผล (Reflect) 
ประเมินผลและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารงานวิชาการ 

 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานมวง 
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  3. การพัฒนากระบวนการเรียนรู หมายถึง การสงเสริมใหครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ตามสาระและหนวย
การเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัดของผูเรียน และการ
ปฏิบัติจริง การนิเทศการเรียนการสอนแกครู ตามความเหมาะสมการสงเสริมใหมีการพัฒนาครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู
ตามความเหมาะสม 
  4. สื่อการเรียนการสอน หมายถึง การรวมกันวางแผนจัดหาวัสดุประกอบหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย เชน สื่อเทคโนโลยีตาง ๆ การจัดหาวัสดุเพื่อผลิตส่ือการเรียนการสอนอยางเพียงพอ เพื่อใชประกอบกิจกรรมการเรียน
การสอน การอํานวยความสะดวกในการใชการจัดเก็บและการบํารุงรักษาสื่อการเรียนการสอน การสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา
และวิธีการสอน และการจัดเก็บและการบํารุงรักษาส่ือการเรียนการสอน 
  5. การวัดผลและประเมินผล หมายถึง การร วมกันวางแผนการวัดและการประเมินผลภายในโรงเรียน              
การจัดหาเคร่ืองมอืเครื่องใชในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน การจัดทําเอกสารเพื่อใชในการวัดและประเมินผลอยาง
ครบถวน ถูกตองและเปนปจจุบัน การวัดและประเมินผลเปนไปตามระเบียบการวัดและประเมินผล และนําผลไปใชปรับปรุง
การเรียนการสอน การปรับปรุงเครื่องมือวัดและประเมินผลใหมีคุณภาพ 
 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัย
เทคโนโลยีพณิชยการบานมวงเพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดในการดําเนินการวิจัยโดยเรียงลําดับไวดังน้ี  
  1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาอาชีวเอกชน 
  2. แนวคิดและทฤษฏีการบริหารงานวิชาการ 
   2.1 ความหมายของการบริหารงานวิชาการ  
   2.2 ความสําคัญของการบริหารงานวิชาการ  
   2.3 หลักการบริหารงานวิชาการ 
   2.4 ขอบขายของการบริหารงานวิชาการ   
  3. การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเอกชน 
   3.1 การพัฒนาหลักสูตร  
   3.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู  
   3.3 ส่ือการเรียนการสอน  
   3.4 การวัดผลและประเมินผล 
   3.5 การฝกอาชีพ 
   3.6 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
  4. การบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนแบบมีสวนรวม    
  5. บริบทวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบานมวง 
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กลยุทธการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร 
STRATEGY DEVELOPMENT OF BILATERAL EDUCATION MANAGEMENT SAKANNAKHON TECHNICAL 

VOCATIONAL TECHNOLOGY COLLEGE 
 

อังศุมาลิน  วิรุฬหทรัพย 
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
ภูมิหลัง 
 การจัดการอาชีวศึกษา (Vocational Training) เปนการเรียนรู และฝกทักษะวิชาชีพใหกับผูสนใจสามารถประกอบ
อาชีพหลากหลายสาขาอาชีพ ตามความตองการของสถานประกอบการ แหลงงานการจัดอาชีวศึกษาในประเภทชาง
อุตสาหกรรมแลว มีรูปแบบการจัดการหลายรูปแบบในหลาย ๆ ประเทศ หากจะพิจารณาถึงรูปแบบอาจแบงการจัดการ
ออกเปน 3 ลักษณะ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2550 : 19) คือ ลักษณะแรกสําหรับสถานประกอบการขนาดใหญ
และใชแรงงานดานวิชาชีพเปนจํานวนมาก สถานประกอบการจะจัดการผลิตกําลังคนเองในรูปแบบ Company Model เชน 
บริษัทใหญ ๆ ในอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุน เปนตน ลักษณะที่สอง ในประเทศโลกที่สามรวมถึงประเทศที่มีการขยายตัวทางดาน
อุตสาหกรรมไมมากนัก มักจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบโรงเรียนอาชีวศึกษา (School Model) ซ่ึงวางแผนจัดการและควบคุม
โดยรัฐบาล และลักษณะที่สามสถานศึกษารวมมือกับสถานประกอบการ (School and Company) หรือสถานประกอบการ
รวมมือกับศูนยฝกอบรม (Training Center and Company) จัดการศึกษาและฝกอาชีพในลักษณะของรูปแบบความรวมมือ 
(Cooperative Model) เชน การจัดการศึกษาและฝกอาชีพในสหพันธรัฐเยอรมัน ออสเตรเลีย สวิสเซอรแลนด เปนตน  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
หมวด 3 ระบบการศึกษา มาตรา 20 การจัดการอาชีวศึกษาการฝกอบรม วิชาชีพ ใหจัดในสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของ
เอกชน สถานประกอบการ หรือโดยความรวมมือ ระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการ และตามพระราชบัญญัติการ
อาชีวศึกษา พ.ศ.2551 มาตรา 8 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพใหจัดได 3 รูปแบบไดแก การศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาระบบทวิภาคี โดยมีเงื่อนไขวา เพื่อประโยชนในการผลิตและ พัฒนากําลังคน สถานศึกษา
อาชีวศึกษาหรือสถาบันสามารถจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งในหลาย รูปแบบรวมกันก็ได ทั้งนี้ สถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือ
สถาบันน้ันตองมุงเนนการจัดการศึกษาระบบ ทวิภาคีเปนสําคัญ ซึ่งเปนไปตามมาตรา 6 การจัดการศึกษาในดานวิชาชีพที่สอด
กับแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ และมาตรา 10 เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค ตามมาตรา 
6 การจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมวิชาชีพตองคํานึงถึง 1) การมีเอกภาพดาน นโยบายและมีความหลากหลายในทาง
ปฏิบัติโดยมีการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูสถานศึกษา อาชีวศึกษาและสถาบัน 2) การศึกษาในดานวิชาชีพสําหรับ
ประชาชนวัยเรียนและวัยทํางานตาม ความถนัดและความสนใจอยางทั่วถึงและตอเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี 3) การมีสวน
รวมของชุมชน สังคม และสถานประกอบการในการกําหนดนโยบายการผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งการกําหนด มาตรฐาน
การอาชีวศึกษา 4) การศึกษาที่มีความยืดหยุน หลากหลายและมีระบบเทียบโอนผล การเรียนและระบบเทียบประสบการณ
การทํางานของบุคคลเพื่อเขารับการศึกษาและการฝกอบรม วิชาชีพอยางตอเนื่อง 5) การมีระบบจูงใจใหสถานประกอบการมี
สวนรวมในการจัดการอาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ 6) การระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและเอกชนในการจัดการ
อาชีวศึกษา และการฝกอบรมวิชาชีพ โดยคํานึงถึงการประสานประโยชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม 7) การมีระบบ การพัฒนา
ครูและคณาจารยของการอาชีวศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อใหตอทันตอความเปล่ียนแปลงของ เทคโนโลยี “ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาใหดีข้ึนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและลดความเลื่อมล้ําอยาง ทั่วถึง ผลิตและพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับความ
ตองการและรองรับการพัฒนาประเทศ” ภายใต ยุทธศาสตรเพื่อการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงาน
คณะกรรมการ การอาชีวศกึษา (สอศ.) เปนหนวยงานที่ทําหนาที่จัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิต และพัฒนา
กําลังคนอาชีวศึกษาในดานวิชาชีพระดับฝมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยีใหมี คุณภาพและมาตรฐานตรงตามความ
ตองการของสถานประกอบการรวมทั้งปริมาณที่เพียงพอจึงได กําหนดเปนนโยบายและยุทธศาสตรในการพัฒนาเพื่อผลิตและ
พัฒนากําลังคนใหตรงตามความ ตองการ ประกอบดวย 4 นโยบาย 10 ยุทธศาสตร 28 กลยุทธ และ 93 โครงการ โดยนโยบาย
ที่ 1 : มุงสราง/ผลิตกําลังคนอาชีวศึกษา ใหตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานมีเปาหมายในการผลิต และพัฒนา
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กําลังคนอาชีวศึกษาภายใต บริบทความรวมมือกับสถานประกอบการใหไดตามเปาหมาย ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่
สองและฝกอบรมวิชาชีพกําลังคนอาชีวศึกษาที่อยูนอกระบบให เพิ่มข้ึนเพื่อใหบรรลุเปาหมายของการจัดการอาชีวศึกษา โดย
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปนผูกําหนดหลักสูตรในการจัดการอาชีวศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปนหลักสูตรฐานสมรรถนะที่ตองมีการฝกประสบการณ 
วิชาชีพและฝกงานในสถานประกอบการ โดยมุงผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ใหมีสมรรถนะ มาตรฐานเปนที่ยอมรับของ
ตลาดแรงงานและสังคมทั้งในประเทศ ภูมิภาค อาเซียน และหรือระดับ สากลและการสงเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษา
และการฝกอบรมวิชาชีพดวยรูปแบบ ที่หลากหลายดวยความรวมมือกันระหวางสถานศึกษาและสถานประกอบการ โดยเฉพาะ
การศึกษา ระบบทวิภาค ีและการฝกประสบการณ วิชาชีพตามสาขาวิชาที่เปนความตองการของตลาดแรงงาน เปนการปรับ
ภาพลักษณ ทัศนคติและสรางการยอมรับของสังคมที่มีตอการเรียนสายอาชีพดวย กระบวนการเชิงคุณภาพและการสงเสริม
และพัฒนาอาชีพใหผูอยูในระบบการอาชีวศึกษา ใหสามารถ สรางงาน สรางรายไดในขณะเรียน จบแลวมีงานทําที่มั่นคงแต
ปจจุบันยังพบวากําลังคนอาชีวศึกษา ที่ผลิตและพัฒนาอยูน้ันไมวาจะเปนดานปริมาณและคุณภาพตลอดจนประเภท/สาขา ยัง
ไมตรง ตามความตองการของตลาดแรงงานหรือสถานประกอบการ และบางสาขายังผลิตไมเพียงพอตอความ ตองการ ซึ่งอาจ
เปนเพราะปญหาในดานบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ หรือหลักสูตร หรือปจจัยสนับสนุน อ่ืน ๆ ตลอดถึงการที่ไมไดรับความรวมมือ
จากสถานประกอบการในการผลิตและพัฒนากําลังคน อาชีวศึกษาอยางทั่วถึงและเพียงพอ 
 สําหรับวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนครเปนวิทยาลัยเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษาตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ.2550 ไดเปดดําเนินการตั้งแตปพุทธศักราช 2553  ปจจุบันมีนักเรียนนักศึกษาทั้งสิ้น 478 
คน การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนั้นเปนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการประเภท
อาชีวศึกษา ซ่ึงมีความมุงหมายเพื่อพัฒนาบุคคลใหมีความรู มีทักษะในวิชาชีพสาขาวิชา เพื่อออกไปสูตลาดแรงงานและ
สามารถประกอบอาชีพไดเปนสําคัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนครไดจัดการเรียนศึกษาระบบทวิภาคีพบปญหา
สําคัญอยูที ่การจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพของผูบริหารและครู ใหไดคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค สมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่วไป และสมรรถนะวิชาชีพ ที่ตรงตามความตองการของสถาน
ประกอบการ และสงผลตอความพึงพอใจของสถานประกอบการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร มีนโยบายที่จะ
สงเสริมและสนับสนุนให มีการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทุกสาขาวิชา (Dual Vocational Education : 
DVE) โดยการบูรณาการความรวมมือระหวางสถานศึกษากับสถานประกอบการทุกปตอเนื่องตั้งแต ปการศึกษา 2560 และจาก
การเขารวมอบรมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีทํา ใหขอมูลที่ชัดเจน ประกอบกับการดําเนินที่ผาน
มายังไมสามารถสรางคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาให สอดคลองตรงตามความตองการของสถานประกอบการได ดังนั้นเพื่อให 
การจัดการอาชีวศึกษาระบบ ทวิภาคีของวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร มีการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร เพื่อผลิตและพัฒนากําลังคนตามความตองการของสถานประกอบการ ผูศึกษาจึง
ดําเนินโครงการวิจัยเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อสรางคุณภาพผูเรียนใหมีความสามารถ
สอดคลองตามความตองการของสถานประกอบการทั้งในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร และเขตพื้นที่จังหวัดใกลเคียง กอใหเกิด
คุณภาพการศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางสูงสุดตอเนื่องสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา  
 
คําถามการวิจัย 
 กลยุทธการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร ผูวิจัยไดกําหนดคําถาม
ไวดังนี้ 
  1. ระบบกลยุทธการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร มีกรอบ
แนวคิด หลักการ วิธีการ และขั้นตอนการปฏิบัติอยางไร 
  2. ระบบกลยุทธการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนครที่
พัฒนาขึ้นมีประสิทธิผลหรือไมอยางไร 
  3. ระบบกลยุทธการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร ในการ
จัดการเรียนรูตามการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีมีองคประกอบอะไรบางอยางไร 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
   กลยุทธการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร ผูวิจัยไดกําหนดความ
มุงหมายของการวิจัยไวดังนี้ 
  1. เพื่อสรางระบบกลยุทธการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร 
  2. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการใชกลยุทธการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิค
วิชาชีพสกลนคร 
  3. เพื่อศึกษากลยุทธการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร ใน
การจัดการเรียนรูตามการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 กลยุทธการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนครในคร้ังนี้ใชระเบียบการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และใชการประเมินเชิงปฏิบัติการเปนกลไกควบคุมการพัฒนา ผลการวิจัยน้ีมีความสําคัญตอ
การการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนครดังน้ี 
     1. ไดระบบกลยุทธการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนครที่
สอดคลองกับบริบท สภาพปญหา ความตองการจําเปนของสถานศึกษาและผูประกอบการ ผูบริหารสามารถนําไปใชในการ
บริหารสถานศึกษาอ่ืน ๆ ไดตามความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
      2. ชวยใหครูในวิทยาลัยและครูฝกสถานประกอบการที่เปนกรณีศึกษา เกิดกําลังใจที่จะนําความรู 
ความสามารถและประสบการณในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีไปใชอยางเปนระบบ 
     3. ไดขอมูลดานกลยุทธการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร             
ซึ่งเปนแนวทางพื้นฐานในการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาและสถานประกอบการ        
หรือดวยทฤษฏีอ่ืนตอไป 
 
ขอบเขตหรือกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 
 การวิจัยกลยุทธการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร             
มีขอบเขตหรือกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี การวิจัยดังนี้ 
     1. กลยุทธการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนครใชระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและการประเมินเชิงปฏิบัติการมาใชในการพัฒนาระบบ เพื่อใหสถานศึกษาสามารถการ
พัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีไดสอดคลองกับบริบทและความตองการจําเปนของสถานศึกษาและผูประกอบการ 
     2. เน้ือหาที่ใชในกลยุทธการพัฒนาคือ กลยุทธการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ีที่ประกอบดวย 2 
องคประกอบดังนี้ 
   2.1 ความรูความสามารถและประสบการณของครูในการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
   2.2 การบริหารจัดการเรียนรูตามการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
     3. สถานศึกษาที่เปนกรณีศึกษาในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คือ วิทยาลัยเทคโนโลยี
เทคนิควิชาชีพสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร เปนวิทยาลัยเอกชนในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร ซึ่งเปนวิทยาลัยที่ยังไมมีคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และมี
ความตองการที่จะพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีโดยผูเกี่ยวของสมัครใจใหความรวมมือ 
      4. กลุมผูรวมวิจัยในกลยุทธการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี คือบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของใน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนครสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสกลนคร โดยมีผูเก่ียวของคือ 
ผูบริหาร 1 คน ครูผูสอน 16 คน ตัวแทนนักเรียน 6 คน ตัวแทน ครูฝกในสถานประกอบการ 9 คน ตัวแทนผูประกอบการ 3 
คน 
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     5. การดําเนินการวิจัยทั้งในข้ันตอนการศึกษาขอมูลพื้นฐาน การสรางระบบ การทดลอง ใชระบบ และการ
ประเมินและปรับปรุงระบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ดําเนินการเปน 2 ระยะ ประกอบดวย 
   ระยะที่ 1 การกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 
   ระยะที่ 2 การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร             
โดยการใชการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมประกอบดวย 3 ขั้น คือ 
     1. ขั้นเก็บขอมูลและเตรียมบุคลากร 
    2. ขั้นสรางระบบ สรางคูมือการใชระบบ และทดลองใชระบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
    3. ขั้นการประเมินผลสรุปรวม 
  6. ระยะเวลาดําเนินการวิจัยระหวางเดือนสิงหาคม 2561 ถึง เดือน กุมภาพันธ 2563 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้กระทําภายใตกรอบแนวคิดที่วากลยุทธการพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 
 

-สภาพปญหาและบรบิทของ 
วิทยาลัยที่เกี่ยวของกับจัดการ 
ศึกษาระบบทวิภาคี 
-แนวคิดกลยุทธการพัฒนาการจัด
การศึกษาระบบทวิภาคี 
-องคประกอบตัวชี้วัดการ 
จัดกระบวนเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการระบบทวิภาคี 
-ผูเชี่ยวชาญ / ผูบริหาร /  
ครู /ผูวิจัย / ตัวแทนนักเรียน  
/ ตัวแทนครูฝกสถานประกอบการ 
 / ตัวแทนผูประกอบการ 

ตัวปอน 
(Input) 

กระบวนการ 
(Process) 

- การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม 
- การเก็บขอมูลและ
เตรียมบุคลากร 
- การสราระบบ และ
ทดลองใชระบบโดยใช
กระบวนการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม 2 วงจร/การ
ประเมินเชิงปฏิบัติการ 
- การประเมินผลผสรุป
รวม 

ผลผลิต 
(Product) 

ระบบการ
เสริมสรางจัดการ 
ศึกษาระบบทวิ
ภาคี 
 

ผลลัพธ 

(Outcomes) 

-กลยุทธการ
พัฒนาการจัด
การศึกษาระบบ
ทวิภาคี 
-ผลที่เกิดข้ึนกับ
ผูเรียน 
- ผลที่เกิดขึ้นกับ
ผูบริหาร/
ผูประกอบการ 
 

ขอมูลปอนกลับเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรกลุมเปาหมาย มีดังนี้ 
  1.1 กลุมผูรวมวิจัยจํานวน 35 คน ประกอบดวย 
   1.1.1 ผูอํานวยการวิทยาลัยจํานวน 1 คน 
   1.1.2 ครูผูสอนจํานวน 16 คน 
   1.1.3 ตัวแทนนักเรียน จํานวน  6 คน 
   1.1.4 ตัวแทนครูฝกสถานประกอบการ จํานวน  9 คน 
   1.1.5 ตัวแทนสถานประกอบการ จํานวน  3 คน 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
  2.1 เครื่องมือในการศึกษาบริบท มี 2 ฉบับ ไดแก 
   ฉบับที่ 1 แบบสัมภาษณสภาพปจจุบัน ปญหา ความตองการและความจําเปนในกลยุทธการพัฒนาการจัด
การศึกษารูปแบบระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร โดยดําเนินการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth 
Interview)  
   ฉบับที่ 2 แบบสํารวจสภาพปจจุบัน ปญหาเก่ียวกับระบบการจัดการศึกษารูปแบบระบบทวิภาคีในการ
จัดการเรียนการสอน 
  2.2 เครื่องมือตรวจสอบคูมือการใชระบบ โครงรางระบบ รวมทั้งการประเมินตัวบงชี้และเกณฑในการประเมิน
ประสิทธิผลของระบบ และการประเมินตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน มี 4 ฉบับ ไดแก 
   ฉบับที่ 1 แบบประเมินคูมือปฏิบัติงานระบบทวิภาคี เปนแบบประเมินความเหมาะสมวาองคประกอบ            
ตาง ๆ ในการใชประเมินคูมือปฏิบัติงานระบบทวิภาคี มีความเหมาะสมหรือไม อยางไร 
   ฉบับที่ 2 แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของระบบ 
    1. เปนการประเมินองคประกอบตาง ๆ ของจัดการศึกษาระบบทวิภาคี วามีความเหมาะสมหรือไม 
อยางไร 
    2. เปนการประเมินองคประกอบตาง ๆ ของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี วามีความสอดคลองกันมาก
นอยเพียงใด โดยแบบมาตรประมาณคา 3 ระดับที่ใชดัชนีความสอดคลองคือ สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง 
   ฉบับที่ 3 แบบประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของแบบประเมินประสิทธิผลของระบบ เปนการ
ประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองของตัวชี้และเกณฑในการประเมินประสิทธิผลของระบบ 
    ฉบับที่ 4 แบบประเมินความสอดคลองของตัวบงช้ีและเกณฑในการประเมินของการจัดการศึกษาระบบ                
ทวิภาค ีเปนแบบมาตรประมาณคา 3 ระดับที่ใชดัชนีความสอดคลองคือ สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง  
  2.3 เครื่องมือที่ใชในการสะทอนผลการปฏิบัติ ไดแก 
      2.3.1 แบบบันทึกการประชุม 
       2.3.2 แบบบันทึกขอมูลการปฏิบัติดานการเรียนของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
    2.3.3 แบบติดตามผลการจัดการเรียนการศึกษาระบบทวิภาคี 
    - สําหรับครูผูสอนและผูบริหาร 
    - สําหรับผูประกอบการ 
    - สําหรับนักเรียน 
    -สําหรับครูฝกสถานศึกษาประกอบการ 
       2.3.4 บันทึกการเย่ียมสถานประกอบการระบบทวิภาคี 
       2.3.5 แบบประเมินประสิทธิผลของระบบ 
       2.3.6 แบบประเมินการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
      2.3.7 แบบบันทึกและสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการระบบ 
      2.3.8 แบบสัมภาษณการประเมินและปรับปรุงระบบ 
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 3. การวิเคราะหขอมูล 
  3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เก่ียวของกับกลยุทธการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการพัฒนาระบบ การประเมินระบบและการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
  3.2 วิเคราะห สังเคราะห แนวคิด ทฤษฎี หลักการที่เกี่ยวของกับกลยุทธการพัฒนาระบบการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคี แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการพัฒนาระบบการประเมินระบบ และการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 
  3.3 จากการวิเคราะห สังเคราะห กําหนดเปนกรอบหรือตัวแปรที่ทําการศึกษาดังนี้ 
   3.3.1 กลยุทธพัฒนาระบบการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี  ประกอบดวย การเก็บขอมูลและเตรียมบุคลากร 
การสรางระบบ สรางคูมือการใชระบบ ทดลองใชระบบ ประเมินละปรับปรุงระบบ โดยใชกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม 2 วงจร การประเมินประสิทธิผลของระบบ และการประเมินการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี 
   3.3.2 หลักการมีสวนรวม ไดแก การเปดโอกาสใหบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของในวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิค
วิชาชีพสกลนคร สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสกลนคร ไดแก ผูบริหาร ครูทุกคน ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนครูผูฝก
สถานประกอบการ ตัวแทนสถานประกอบการ มีสวนรวมในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษารูปแบบระบบทวิภาคี 
 
ระยะเวลาและแผนในการดําเนินการวิจัย 
 ระยะเวลาในการทําวิจัยระยะเวลาดําเนินการวิจัยปการศึกษาคือปการศึกษา 2561 - 2563 ระหวางสิงหาคม 2561 
ถึง เดือน กุมภาพันธ 2563 
 
สถานที่ทําการวิจัย 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร 655 ม.4 ตําบลดงมะไฟ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 
งบประมาณในการทําวิจัย 
 งบประมาณในการวิจัย 100,000 บาท 
 
เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยกลยุทธการพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิค
วิชาชีพสกลนคร ดังน้ันเพื่อใหเกิดความชัดเจนของตามวัตถุประสงคขิงการวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
ดังนี ้
  - นโยบายการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมอาชีพของประเทศไทยในอนาคต 
  - การอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
  - การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทยของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  - การอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในตางประเทศ 
  - จุดมุงหมายของการดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
  - การดําเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
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โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
A CAUSAL RELATIONSHIP MODEL OF FACTORS EFFECTED TO EFFECTIVENESS OF SECONDARY 

SCHOOLS IN THE NORTHEASTERN PART OF THAILAND 
 

รัชพล  จอมไตรคุป  
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
บทนํา 
 กระแสโลกาภิวัตน (Globalization) สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนของโลกเปนผลใหเกิดองคการ
รูปแบบใหม (New Organization) ที่เปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) ซึ่งนําไปสูองคการแหงความรู 
(Knowledge Organization) และองคการแหงนวัตกรรม (Innovation Organization) ซึ่งองคการรูปแบบใหมดังกลาวจะเปน
องคการที่สามารถอยูรอดและแขงขันไดในศตวรรษใหม (New Century) ที่เนนความรู ความเร็วของการเปล่ียนแปลงและ
คุณภาพของคน ทําใหองคการมีความสามารถในการสรางคนและการแขงขันสูงขึ้น และมีการเรียนรูไปพรอมกับความสําเร็จ
ตามเปาหมายขององคการ (Drucker.  2007 : 116) กระแสดังกลาวสงผลใหคนในสังคมยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งเปนยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู (Knowledge Based Economy)  เกิดการเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว ทั้งทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คนในสังคมจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนการเรียนรู เพื่อใหกาวทันและพรอมรับการเปล่ียนแปลง            
โดยมีฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนพลังขับเคลื่อนสังคมทําใหเกิดการไหลของขอมูลขาวสารจากพื้นที่หนึ่งไปยัง
พื้นที่หนึ่งไดดวยความรวดเร็ว การเกิดขึ้นของโลกาภิวัตนยังสงผลตอระบบการศึกษา โดยการศึกษาของ Hismanoglu (2012 : 
629-633) ที่ไดทําการศึกษาในประเทศตุรกี ไดอธิบายถึงโลกาภิวัตนและเทคโนโลยี การสื่อสารสงผลตอระบบการศึกษาใน
ประเทศตุรกีที่ตองปรับการเรียนการสอนเพื่อใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลกในยุคศตวรรษที่ 21 
 การศึกษาถือเปนกระบวนการสําคัญอยางย่ิงในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพ เพื่อใหสามารถอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุขสามารถปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก รัฐบาลตระหนักถึงการจัดการศึกษาใหเปนไป เพื่อพัฒนา
คนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2545 : 1) การศึกษาจึงจําเปนตองมี
ความเปนพลวัต (Dynamic) นั้นคือ ตองปรับเปล่ียนใหทันและสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติและสังคม
โลกตลอดเวลา ในสถานการณปจจุบันของสังคมไทยกระแส การเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ลวนเปนผลให
เกิดวิกฤตการณขึ้นในสังคมอยางรุนแรงทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม จากสภาพดังกลาว
ทําใหสังคมไทยตองหันมาทบทวนแนวคิดในการจัดการศึกษาใหม (วัฒนาพร ระงับทุกข.  2541 : 11) เพื่อใหสอดคลองกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสูกระแส โลกาวิวัฒน ประเทศไทยจึงมีการปฏิรูปการศึกษาคร้ังใหญวาดวยการประกาศใช
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่มีแนวทางในการจัดการศึกษา ตามมาตรา 24 วาดวยเร่ืองการปฏิรูปการเรียนรู
ที่ยึดหลักทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดและใหถือผูเรียนเปนสําคัญ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 โดยมีหลักสําคัญคือการปฏิรูปการศึกษาโดยการปฏิรูปจากการยึดติดวิชาเปนตัวตั้ง
มาเปนยึดผูเรียนเปนตัวตั้งหรืออาจกลาวไดวาผูเรียนสําคัญที่สุด (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู.  2544 : 3)  
 โรงเรียนถือวาเปนแหลงการเรียนรูที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาผูเรียนและผลผลิตกําลังคนใหมีศักยภาพที่จะชวยพัฒนา
ประเทศใหสามารถแขงขันดานเศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีกับนานาประเทศได การพัฒนาโรงเรียนใหมีศักยภาพและ
ความพรอมในการพัฒนาผูเรียนที่มีคุณภาพน้ันยอมจะนําไปสูการบรรลุผลโดยกําหนดให “ความรูคูคุณธรรม” เปนเปาหมาย
สําคัญในการพัฒนาผูเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2545 : 27) นอกจากนี้ยังจะชวยขจัดปญหาวิกฤต
ทางการศึกษาตาง ๆ ได อาท ิคุณภาพสถานศึกษาที่แตกตางกัน คุณภาพของผูเรียนที่มีมาตรฐานไมเทาเทียมกัน ผูเรียนขาด
กระบวนการเรียนรูที่จะพัฒนางานไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต ดังน้ัน จึงเปนความมุงม่ันของกระทรวงศึกษาธิการในอันที่จะ
พัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพและความเสมอภาคทางการศึกษาที่เกิดขึ้นตั้งแตรากหญาของการจัดการศึกษา โดยลดความ
แตกตางของการจัดการศกึษาในโรงเรียนใหได  
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 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนเกิดจากความตองการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ          
โดยมุงหวังใหเกิดความเสมอภาคของการใหบริการการศึกษามีความเทาเทียมกันในคุณภาพของการจัดการศึกษาในโรงเรียน
และลดความเหล่ือมล้ําในคุณภาพของผลผลิตแกเด็กไทยทุกคนซ่ึงหมายถึงคุณภาพของการบริการที่ผูเรียนที่ไดรับโดยมีการ
กลาวถึงอยางกวางขวางเปนสากล ดังที่สถาบันนานาชาติเพื่อการวางแผนการศึกษาขององคการยูเนสโก (Grisay; & Mahlek, 
1991 : 48) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประกอบดวยมิติที่สัมพันธกัน 3 มิติ คือ คุณภาพของทรัพยากรที่ใช
ในการเรียนการสอนและคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา (input) คุณภาพของกระบวนการเรียนการสอน 
(teaching process) และคุณภาพของผลผลิต (output) ในทํานองเดียวกัน Coombs (UNESCO.  1991 : 21-23) ไดอธิบาย
ความหมายของคุณภาพการจัดการศึกษาวาอาจมีความหมายรวมถึง เนื้อหา วิธีการสอน การจัดกระบวนการทางการศึกษา 
ความพยายามตาง ๆ ที่จะปรับการศึกษาใหเหมาะสมกับความตองการที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปสูนวัตกรรม  
 ความสนใจในเรื่องคุณภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนเริ่มมีมากขึ้นในป  1980  ซ่ึงจะเห็นไดจากรายงานของ  
The Nation at Risk ในป 1983 ที่ไดวิเคราะหปญหาการดําเนินงานของโรงเรียนตามความคิดเห็นของชาวอเมริกัน โดยเฉพาะ
บุคคลในวงการธุรกิจและผูกําหนดนโยบายทั่วไป โดยไดยอมรับวาเศรษฐกิจของโลกมีการแขงขันกันอยางรุนแรง เก่ียวของ
เช่ือมโยงซึ่งกันและกัน และอาศัยความรูเปนตัวขับเคล่ือน แตผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของโรงเรียนในอเมริกาไมสามารถแขงขัน
ไดในระดับนานาชาติ ประกอบกับประชากรของสังคมอเมริกามีการเปล่ียนแปลงพื้นฐานการดําเนินชีวิตไปจากเดิม เชน 
โครงสรางอายุของประชากรและความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้น ทําใหมีความจําเปนจะตองเนนผลการปฏิบัติงานของ
โรงเรียนและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ต้ังแตนั้นมาอยางตอเนื่อง ซึ่งตอมา Cameron & Whetten (1996 : 265-540) ไดใหขอสังเกต
วาในชวง 2 ทศวรรษที่ผานมาความมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององคการกลายเปนแนวคิดสําคัญของทฤษฎีที่
เก่ียวกับการพัฒนาองคการ โดยจะดูไดจากงานเขียนของนักคิดที่สําคัญจากหนังสือที่มีช่ือเสียงหลายเลม เชน Theory Z ของ
โออูชิ (Ouchi, 1981, pp. 117-122) In Search of Excellence ของปเตอร และวอเตอรแมน (Peter & Waterman.  1982 
: 21-26) และ Out of Crisis ของเดมมิ่ง (Deming.  1986 : 23,97) ซ่ึงจะเนนไปที่ คุณภาพ (quality), ความเปนเลิศ 
(excellence), การปรับปรุงอยางตอเนื่อง (continuous improvement) และ การปรับเปลี่ยน (transformation) ซ่ึงก็คือ
ความมีประสิทธิผลขององคการ (organizational effectiveness) นั่นเอง นอกจากน้ี การเปลี่ยนแปลงจุดเนนดังกลาวยังเปน
การเปล่ียนแปลงจากประสิทธิผล ซึ่งเปนแนวคิดเชิงทฤษฎีที่มีลักษณะเปนนามธรรมไปสูการนําเอาคุณภาพไปปฏิบัติไดจริง
ภายในองคการ ตัวอยางเกี่ยวกับความสูญเสียศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจ และผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการที่ไมเปนที่พอใจ
ของโรงเรียนไดเปนพลังผลักดันใหคนหาการปฏิบัติและวิธีการที่ดีที่สุดสําหรับการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน ในปจจุบัน
แนวคิดประสิทธิผลขององคการจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานขององคการทุกประเภท เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิผลใน
การผลิต บริการ และผูรับบริการในทุกกลุมและทุกประเภทขององคการ ดวยเหตุนี้ผูบริหารในฐานะผูนําจะตองคํานึงถึงการ
บริหารเพื่อใหเกิดประสิทธิผลขององคการเปนสําคัญ (Sallis & Jones.  2002 : 1-2) รวมถึงโรงเรียนมาตรฐานสากลซึ่งถือเปน
องคการทางการศึกษาที่ตองคํานึงถึงประสิทธิผลเชนเดียวกัน 
 การวัดประสิทธิผลขององคการนั้นมีนักวิชาการกลาวถึงกันอยางกวางขวาง โดยจากการศึกษาของ ฮินชู (Hrincu.  
1992 : 205) ที่ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง มโนทัศนของประสิทธิผลองคการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง ความชัดเจนดานมโน
ทัศนประสิทธิผลขององคการ ผลการวิจัยพบวา การวัดประสิทธิผลองคการที่พบในวรรณกรรมสวนมากจําแนกได 3 ลักษณะ 
คือ การวัดจากการบรรลุเปาหมาย (a goal attainment model) การแสวงหาทรัพยากรเขาสูระบบ (a system resource 
model) และวิวัฒนาการ (an ecological model) โดยลักษณะที่นิยมใชมากที่สุดน่ันคือการวัดจากการบรรลุเปาหมาย 
 จากความสําคัญดังกลาวและจากการศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ ยังไมมีผูวิจัยศึกษาในเรื่องนี้โดยตรงทําใหผูวิจัยสนใจ
ที่จะศึกษาโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เน่ืองจากเปนการศึกษาคนควาจากทฤษฏีไปสูการสรางโมเดลที่แสดงโครงสรางความสัมพันธระหวาง ตัวแปร โดยผูวิจัยสามารถ
ตรวจสอบความสัมพันธเชิงสาเหตุของโมเดลที่สรางขึ้นตามทฤษฏีที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม แลวเก็บรวบรวมขอมูลแลว
ทดสอบความสอดคลองของโมเดล การดําเนินการวิจัยลักษณะน้ี เรียกวา โมเดลสมการโครงสราง (structural equation 
model: SEM) เปนเทคนิคทางสถิติเทคนิคหนึ่งที่ใชในการทดสอบ (testing) และประมาณคา (estimate) ความสัมพันธ           
เชิงเหตุผล (causal relationships) ในการสรางโมเดลสมการโครงสรางนั้นเพื่อการยืนยันและเพื่อการสํารวจ หรืออาจกลาว 



    103 

[รวมเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก] 

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

ไดวาการสรางโมเดลมีวัตถุประสงคเพื่อการยืนยันหรือทดสอบทฤษฎี หรือการพัฒนาทฤษฎี เพื่อเปนประโยชนในการเขาใจองค
ความรูและขยายองคความรูใหม นําไปสูการปฏิบัติที่เปนเลิศ  
 
คําถามของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดคําถามการวิจัย ดังน้ี 
  1. ปจจัยอะไรที่สงผลตอประสิทธิผลในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  2. โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจ จัยที่ส งผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน มัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัฒนาข้ึนสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม 
  3. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมตอตัวแปรตามอยูในระดับใด   
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดจุดมุงหมายของการวิจัย ดังน้ี 
  1. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
  2. เพื่อตรวจสอบโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พัฒนาขึ้นสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
  3. เพื่อศึกษาการมีอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมของปจจัยที่นํามาศึกษาตอตัวแปรตาม 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 
  โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียนที่พัฒนาข้ึนจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 
และผลงานวิจัย มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑที่กําหนด และพบวา ปจจัยที่นํามาศึกษามีขนาดอิทธิพล
ทางตรง อิทธิพลทางออม และอิทธิพลรวมตอประสิทธิผลของโรงเรียน ดังนั้น ในการวิจัยนี้ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานการวิจัยวา 
โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดความสําคัญของการวิจัย ดังนี้ 
  1.  สามารถนําไปใชประโยชนดานวิชาการ เน่ืองจากโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจจัยที่สงผลตอประสิทธิผล
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยครั้งน้ี ไดจากการศึกษาวิเคราะห จากหลายแหลง 
ซึ่งมีความชัดเจน ครอบคลุม และสมบูรณในเชิงวิชาการมากข้ึน อีกทั้งโมเดลสมการโครงสรางที่พัฒนาข้ึนไดมีการตรวจสอบ
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษทําใหไดโมเดลสมการโครงสรางที่มีความเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย โดยนักวิชาการ 
นักวิจัย ผูบริหารทางการศึกษาหรือครู ตลอดจนผูสนใจ สามารถนําขอมูลไปใชเปนประโยชนในเชิงวิชาการไดดังตอไปนี้ 
   1.1 เพื่อทราบถึงอิทธิพลทางตรงและทางออมของปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพของโรงเรียนมัธยมศึกษา 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   1.2 นําไปใชเปนโมเดลตั้งตนเพื่อขยายขอบเขตการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของโรงเรียน          
ใหกวางขวางและลึกซึ้งตอไป 
  2.  ประโยชนในดานการนําผลการวิจัยไปใช ผลจากการวิจัยครั้งน้ีจะทําใหไดโมเดลที่ไดรับการตรวจสอบดวย
กระบวนการทางการวิจัย และเปนโมเดลที่มีความเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการบริหาร
การศึกษา ดังตอไปนี้  
   2.1 นําไปใชในการสรางและพัฒนากลยุทธในการบริหารสถานศึกษาใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 
   2.2 นําไปใชในการสรางโปรแกรมการพัฒนากลยุทธและกลวิธี อีกทั้งเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย 
และวางแผนเพื่อการดําเนินงาน สงเสริมประสิทธิผลของโรงเรียนใหมีมากขึ้น 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
  1.1 ประชากรในการวิจัยคร้ังนี ้จํานวนประชากรตามขนาดของโรงเรียน โดยแบงเปน โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาด
กลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2561 จํานวน 933 
แหง โดยประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา และครู จํานวน 47,689 คน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ึนพื้นฐาน.  
2561)  
  1.2 กลุมตัวอยางของการวิจัยในครั้งนี้ จํานวนกลุมตัวอยางตามขนาดของโรงเรียน โดยแบงเปน โรงเรียนขนาด
เล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ และขนาดใหญพิเศษ  ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปการศึกษา 2561 
จํานวน……..แหง โดยใชเกณฑสําหรับการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางระบุขนาดกลุมตัวอยางเปนฟงกชันของจํานวนพารามิเตอร
ที่ตองการประมาณคา คือ ตองมีขนาดกลุมตัวอยางประมาณ 20 แหงตอ 1 พารามิเตอร (นงลักษณ  วิรัชชัย.  2548)  
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรที่ใชในการวิจัย เน่ืองจากเปนการศึกษาโมเดลสมการโครงสรางที่อธิบายความสัมพันธเชิงสาเหตุแบบ
เสนตรงระหวางตัวแปรที่เปนสาเหตุหรือเรียกวา ตัวแปรแฝงภายนอก (exogenous latent variable) ตัวแปรคั่นกลาง 
(intervening latent variable) หรือตัวแปรสงผาน (mediating latent variable) และตัวแปรแฝงภายใน (endogenous 
latent variable) แตดวยขอกําหนดของโปรแกรมลิสเรล กําหนดให ตัวแปรคั่นกลางและตัวแปรภายในรวมกันเรียกวาตัวแปร
แฝงภายใน ดังนั้น ตัวแปรที่ใชในการวิจัยจึงประกอบดวยตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปรแฝงภายใน ดังนี้ 
   2.1 ตัวแปรแฝงภายนอก มี 1 ตัวแปร คือ ภาวะผูนําเหนือผูนํา 
   2.2 ตัวแปรแฝงภายใน มี 3 ตัวแปร คือ (1) องคการแหงนวัตกรรม (2) จิตวิญญาณแหงโรงเรียน และ            
(3) ประสิทธิผลของโรงเรียน  
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ไวดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะไว ดังนี้ 
  1. โมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุปจ จัยที่ส งผลตอประสิทธิผลของโรงเรียน มัธยมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (a causal relationship model of factors effected to effectiveness of secondary schools in 

ตัวแปรแฝงภายนอก 
1.  ภาวะผูนําเหนือผูนํา 

ตัวแปรคั่นกลาง 
1.  องคการแหงนวัตกรรม   
2.  จิตวิญญาณแหงโรงเรียน 

 
 

ตัวแปรภายใน 
1.  ประสิทธิผลของโรงเรียน 
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the northeastern part northeastern part of Thailand) หมายถึง รูปแบบจําลองที่แสดงความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวาง
ปจจัยที่มีอิทธิพลกับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยเขียนเปนชุดสมการหรือเขียนเปนแผนภาพจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิง
เสน  
  2. โรงเรียนมัธยมศึกษา (secondary schools) คือ โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  3. ตัวแปรแฝง (latent variable) หมายถึง ตัวแปรที่ไมสามารถวัดไดโดยตรง แตจะประมาณคาไดจากตัวแปร
สังเกตได (observed variable) ของแตละตัวแปรแฝงนั้น 
  4. ตัวแปรสังเกตได (observed variable) หมายถึง องคประกอบที่สามารถวัดคาไดของตัวแปรแฝงแตละตัวที่
ใชในการวิจัย 
  5. ตัวแปรแฝงภายนอก (exogenous latent variable) หมายถึง ตัวแปรที่เปนจุดเริ่มตนของเสนทางอิทธิพล
หรือหัวลูกศร ในโมเดลสมการโครงสราง ไมมีตัวแปรอ่ืนที่มีอิทธิพลตอตัวแปรเหลานี้  
  6. ตัวแปรแฝงภายใน (endogenous latent variable) หมายถึง ตัวแปรสมการโครงสรางทุกตัว ยกเวนตัว
แปรแฝงภายนอกเปนตัวแปรที่ไดรับอิทธิพลจากตัวแปรอ่ืนหรือมีอิทธิพลตอตัวแปรอ่ืน โดยมีเสนทางอิทธิพลกอนหรือหลัง
ตามที่มีทฤษฏีและงานวิจัยสนับสนุน  
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โมเดลโครงสรางของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

STRUCTURAL EQUATION MODEL OF FACTORS AFFECTING MANAGERIAL SUCCESS OF SCHOOLS 
IN PRIMARY SCHOOL ACADEMIC IN THE NORTHEAST, THAILAND 

 
บญุสง องอาจ 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 
 
บทนํา 
 มนุษย มีชื่อวิทยาศาสตร: Homo sapiens ซึ่งภาษาละตินแปลวา “คนฉลาด” หรือ “ผูรู” เปนสปชีสเดียวที่ยังมี
ชีวิตอยูในสกุล Homo ในทางกายวิภาค มนุษยสมัยใหมถือกําเนิดข้ึนในทวีปแอฟริกา ราว 200,000 ปที่แลว และบรรลุความ
นําสมัยทางพฤติกรรม (behavioral modernity) อยางสมบูรณเม่ือราว 50,000 ปที่แลวแตสิ่งพิเศษที่ทําใหมนุษยบรรลุความ
นําสมัยน้ันก็คือ ลักษณะพิเศษที่ตางจากสัตว คือ มีสมองใหญเมื่อเทียบกับขนาดตัว โดยเฉพาะสมองชั้นนอก สมองสวนหนา
และสมองกลีบขมับที่พัฒนาเปนอยางดี ทําใหมนุษยสามารถใหเหตุผลเชิงนามธรรม ใชภาษา พินิจภายใน (introspection) 
แกปญหาและสรางสรรควัฒนธรรมผานการเรียนรูทางสังคม ขีดความสามารถทางจิตใจของมนุษยน้ี ประกอบกับการปรับตัวมา
เคลื่อนไหวสองเทาซ่ึงทําใหมือวางจัดการจับวัตถุได ทําใหมนุษยสามารถใชอุปกรณเครื่องมือไดดีกวาสปชีสอ่ืนใดบนโลก  
 แตการที่มนุษยจะผานเรื่องราวตาง ๆ มีการถายทอดทั้งประสบการณ ความรูและแนวคิดจากรุนสูรุนไมใชเรื่องงาย
ที่จะสามารถปฏิบัติไดแตเพราะมนุษยมีเอกลักษณความถนัดในระบบการสื่อสารดวยสัญลักษณ เชน ภาษา การแสดงออก            
การแลกเปล่ียนความคิด และการจัดระเบียบ มนุษยสรางโครงสรางทางสังคมอันซับซอน ซ่ึงประกอบดวยกลุมจํานวนมากที่มี
ทั้งรวมมือและแขงขันกัน จากครอบครัวและวงศาคณาญาติ ไปจนถึงรัฐ ปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางมนุษยไดกอตั้งคานิยม 
บรรทัดฐานทางสังคมและพิธีกรรม ซ่ึงรวมกันเปนรากฐานของสังคมมนุษย ซึ่งจะเห็นไดวามนุษยที่ถือกําเนิดขึ้นมาน้ัน ไมไดมี
ความรูมาต้ังแตกําเนิดและไมสามารถอยูผูเดียวได แตจะตองมีปฏิสัมพันธเพื่อใหเกิดความรูไปในแบบแผนเดียวกันในสังคม 
  สังคมไทยเปนสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพื่อใหสอดคลองกับยุคสมัยในแตละชวง แตจะทําอยางไรให
คนในสังคมมีความรู ความสามารถและประกอบสัมมาอาชีพที่ตนเองถนัดนั้น ตองมีการเรียนรูที่เปนแบบแผนภายใตกฎเกณฑ
เดียวกัน ดังนั้นการศึกษาจึงเปนส่ิงที่มีความสําคัญที่ทําใหคนในสังคมบรรลุเปาหมายในชีวิตได หากเรามองยอยไปอดีต
การศึกษาของประเทศไทยนั้นมีแหลงกําเนิดการศึกษา ซึ่งมาจากราชสํานักหรือวังกับวัด ตอมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองในสมัยใหม รัฐไดเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษา จนสามารถจัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนไดจนถึงปจจุบัน 
ในการเลาเรียนศึกษาในยุคปจจุบันนี ้โรงเรียนเปรียบเสมือนบานหลังที่สองของผูเรียน แตการที่จะทําอยางไรใหโรงเรียนนั้นมี
ความอบอุนเหมือนบานหลังที่สองและประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการความรูนั้นจะตองไดรับความรวมมือหลายดาน
เพื่อใหประสบความสําเร็จ สิ่งสําคัญที่มีแรงผลักดัน คือ ความเขาใจในเรื่องของการบริหาร 
 การบริหาร ตรงกับภาษาอังกฤษวา “Adminstration” มีผูใหความหมายไวหลายทานดวยกัน ดังตอไปนี้          
Mary Packer Follet ไดใหความหมายของการบริหารไววา “ศิลปะของการทํางานใหสําเร็จโดยใชบุคคลอ่ืน”     
ศาสตราจารย ดร.ชุบ กาญจนประกร กลาววา “การบริหารหมายถึง การทํางานของคณะบุคคล (Group) ตั้งแต 2 คนขึ้นไปที่
รวมกันปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมายรวมกัน ฉะน้ัน คําวาการบริหารงานน้ีจึงใชกํากับแสดงใหเห็นลักษณะการบริหารงานแตละ
ประเภทไดเสมอแลวแตกรณีไป แตถาเปนการทํางานโดยบุคคลคนเดียว เราเรียกวา การทํางานเฉย ๆ เทาน้ัน” ผูชวย
ศาสตราจารยสมพงศ เกษมสิน ใหความหมายวา “การบริหาร คือ การใชศาสตรและศิลปะนําเอาทรัพยากรการบริหาร 
(Administrative resource) มาประกอบการตามกระบวนการตามกระบวนการบริหาร (Process of administration)             
ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ” ศาสตราจารย Peter F. Drucker ไดใหหมายความเชิงพฤติกรรมวา        
“การบริหาร คือ ศิลปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอ่ืน “จากความหมายของการบริหารที่นํามากลาวในที่น้ี จะ
พบวา แตละความหมายจะกลาวถึงคําหรือขอความที่เหมือน ๆ กัน คลาย ๆ กัน คือ (1) การทํางาน หรือการดําเนินงานหรือ
กิจกรรม (2) บุคคลตั้งแต 2 คน ขึ้นไป หรือทรัพยากรการบริหาร ซ่ึงมีคน เงิน วัสดุอุปกรณ (3) เปนการทํางานใหสําเร็จ หรือ
ใหบรรลุเปาหมาย หรือใหบรรลุวัตถุประสงค หรือใหดําเนินการไปสูจุดหมายที่ตองการ ดังน้ันจึงอาจจะกลาวไดวา การบริหาร 
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คือ การดําเนินงานของคณะบุคคลเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการ หรือ การบริหาร คือ การทํางานของบุคคลตั้งแต 2 คน 
ขึ้นไป เพื่อใหสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 
 ความหมายของการบริหารโรงเรียน มีผูใหความหมายไวดังน้ี ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตร วรุตบางกูร ไดให
ความหมายของการบริหารโรงเรียนไววา “การบริหารโรงเรียน หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลหลายคนรวมมือกันดําเนินการ 
เพื่อใหบริการทางการศึกษาแกเยาวชนและผูสนใจ เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางความรู ความสามารถ ทัศนคติ คานิยม พฤติกรรม 
และคุณธรรมตาง ๆ เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติ “ผูชวยศาสตราจารยสมบูรณ พรรณนาภพ ไดให
ความหมายของการบริหารโรงเรียนไววา “การบริหารโรงเรียน คือ การดําเนินงานของกลุมบุคคลในสวนที่เก่ียวกับการปฏิบัติ
ตามหนาที่ความรับผิดชอบของโรงเรียน ไดแก การบริหารทางการศึกษาแกสมาชิกของสังคม ใหบรรลุจุดมุงหมายตามที่ได
กําหนดไว “ดร.นิพนธ กินาวงศ ไดใหความหมายของการบริหารโรงเรียนไววา “การบริหารโรงเรียน หมายถึง กระบวนการตาง 
ๆ ในการดําเนินงานของกลุมบุคคล ซ่ึงเราเรียกวา ผูบริหาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการทางการศึกษาแกสมาชิกในสังคม 
การดําเนินงานตาง ๆ จะตองเปนไปตามระบบที่สังคมกําหนดไว “จะเห็นไดวา ความหมายของการบริหารโรงเรียนทั้ง 3 
ความหมายนี ้ไดกลาวถึงคําหรือขอความที่คลาย ๆ กันดังน้ี (1) การดําเนินงานของกลุมบุคคล (2) เพื่อบริการทางการศึกษาแก
สมาชิกในสังคม (3) เพื่อใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม ดังนั้น การบริหารโรงเรียน ก็คือ การดําเนินงานของกลุมบุคคลเพื่อบริการ
ทางการศึกษาแกสมาชิกในสังคมเพื่อใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคมน่ันเอง  
 โลกในศตวรรษที ่21 เปลี่ยนแปลงจากยุคอุตสาหกรรมเขาสูยุคสารสนเทศ (Information age) สังคมแหงโลกอนาคต
แขงขันโดยใชขอมูลสารสนเทศ (แพรวดาว สนองผัน, 2557: 1) การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที ่21 รวดเร็ว และรุนแรง จนตองมีการตั้ง
ตัว ปรับตัวทางดานการศึกษา (วิจารณ พานิช, 2558: 5) การศึกษาไดรับความคาดหมายใหทําหนาที่ตาง ๆ ในทางสังคม การเมือง
และเศรษฐกิจมากมาย นับต้ังแตการชวยใหประชาชนอานออกเขียนไดและคิดเปน เรียนรูจริยธรรมและความเปนพลเมือง ตลอดจน 
พัฒนาทักษะทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะชวยเพิ่มความเทาเทียมในสังคมในระยะยาว จากบทบาทหนาที่สําคัญหลายประการดังกลาว 
การศึกษาที่ไมมีคุณภาพจึงกอใหเกิดปญหาที่รายแรงตอประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน ศตวรรษที ่21 ซ่ึงประชาชนตองการทักษะการ
คิดและการดํารงชีวิตที่แตกตางจากอดีตที่ผานมาอยางมีนัยสําคัญ (มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา-ประเทศไทย.  2556 : 1)         
การพัฒนาการศึกษาของชาติจึงเปนภารกิจหลักในการพัฒนาคน อันเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศในทุกระบบ โดยมีกรอบทิศ
ทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิฉบับที ่12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) เปนกรอบในการดําเนินการ เพื่อใหการพัฒนาประเทศในทุกระบบมีความสอดคลอง และนําไปสูการบรรลุ
เปาหมายของการพัฒนาประเทศให “ม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2560 – 2579.  2560 : 11) 
สอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีความมุงหมายที่จะจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาคนไทย ใหเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งน้ีโดยจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองมี
การกระจายอํานาจและใหทุกฝายมีสวนรวม จึงกําหนดใหมีการจัดระบบโครงสรางและจัดกระบวนการการศึกษาของไทยใหมีเอกภาพ
ในเชิงนโยบายและหลากหลายในทางปฏิบัต ิโดยใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งในดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาโดยตรง ซ่ึงการกระจายอํานาจดังกลาว ทําใหสถานศึกษามีความคลองตัวมีอิสระในการบริหารจัดการการศึกษา 
เปนไปตามหลักการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management) เปนการสรางรากฐานและความเขมแข็ง
ใหกับสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546 : 6-7)  
 สภาวะการศึกษาไทย ป 2556-2557 งบประมาณการศึกษาของภาครัฐขยายตัวสูงทั้งปริมาณและสัดสวนของงบประมาณ
ทั้งประเทศและผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ ขณะที่จํานวนนักเรียน นักศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาเริ่มลดลงบางในบางระดับ
เน่ืองจากประชากรในวัยเรียนลดลง สัดสวนนักเรียนรัฐมากกวาเอกชนในระดับ 80 : 20 (วิทยากร เชียงกูล.  2559 : 6) เม่ือพิจารณา
คะแนนผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนของนักเรียนขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในป 2558 พบวา มีคาเฉลี่ยตํ่ากวารอยละ 50 และผลคะแนนสอบ 
PISA ที่อยูในระดับต่ํากวาอีกหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12.  
2560 : 41) สมรรถนะดานการศึกษาในภาพรวม ป 2559 ประเทศไทยไดรับการจัดอันดับ ความสามารถในการแขงขันดานการศึกษา
อยูในอันดับที ่52 จากทั้งหมด 61 ประเทศ ลดลงจากป 2558  มา 4 อันดับ (สมรรถนะการศึกษาไทย ในเวทีสากลป 2559 : IMD 
2016.  2559 : 104)  
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 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนโดย
วิสัยทัศนของหลักสูตรเชื่อวาทุกคนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดเต็มตามศักยภาพ มีจุดมุงหมายที่ตองการใหนักเรียนมี
ความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร
นั้น มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ คือ 
ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแกปญหา ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 4) จะเห็นไดวาเจตนารมณของหลักสูตรตองการใหผูเรียนมี
คุณภาพตามสมรรถนะสําคัญจําเปน 5 ประการดังกลาว การพัฒนาผูเรียนใหเกิดคุณภาพตามเจตนารมณน้ี จําเปนตองอาศัย
ปจจัยหลายระดับจึงจะประสบผลสําเร็จ เชน ปจจัยระดับผูบริหารโรงเรียน ปจจัยระดับครู และปจจัยระดับนักเรียน                
ปจจัยตาง ๆ เหลาน้ีมีความสัมพันธสอดแทรกลดหลั่นกันไปตามโครงสรางของหนวยงาน ในแตละปจจัยก็จะมีตัวแปรตาง ๆ          
ที่สงผลตอคุณภาพของผูเรียนแตกตางกันไปดวย   
 จากปญหาและความสําคัญดังกลาวทําใหผูวิจัยเช่ือวา ถาตองการใหนักเรียนมีคุณภาพผูบริหารตองมีคุณภาพ ซึ่งจะ
สงผลใหครูมีคุณภาพ และเมื่อครูมีคุณภาพก็จะสงผลใหนักเรียนมีคุณภาพตามมาดวย จึงสนใจศึกษาปจจัยในทุกระดับเพื่อ
พัฒนาใหเกิดคุณภาพตอไปซึ่งผลการศึกษาที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ จะเปนองคความรูที่ผูบริหารโรงเรียนนําไปใชเปนแนวทางใน
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ี จะนําเสนอ
ใหผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา ทั้งระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับโรงเรียน สามารถใชเปนขอมูล
สารสนเทศประกอบการพิจารณา ในการกําหนดนโยบาย วางแผนกําหนดแนวทางพัฒนาการศึกษาใหเกิดประสิทธิผลและการ
จัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
คําถามการวิจัย   
 1. คุณลักษณะความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนและปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอะไรบาง  
 2.  โมเดลโค รงสร างของปจจัยที่ส งผลตอความสํา เร็ จในการบริหารโร งเ รียนประถมศึกษ าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีรูปแบบเปนอยางไรและมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษหรือไม    
  3. โมเดลโครงสร างของปจ จัยที่ สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีประโยชนตอการบริหารโรงเรียนหรือไม  
  
วัตถุประสงคของการวิจัย   
  1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนและปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  2. เพื่อสรางโมเดลโครงสรางและตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จใน
การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับขอมูลเชิงประจักษ   
  3. เพื่อประเมินประโยชนของโมเดลโครงสรางของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  
สมมติฐานของการวิจัย 
 1.  โมเดลโค รงสร างของปจจัยที่ส งผลตอความสํา เร็ จในการบริหารโร งเ รียนประถมศึกษ าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความสอดคลองกับขอมลูเชิงประจักษ 
 2.  โมเดลโค รงสร างของปจจัยที่ส งผลตอความสํา เร็ จในการบริหารโร งเ รียนประถมศึกษ าในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีประโยชนตอการบริหารโรงเรียน 
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ขอบเขตการวิจัย 
 1. การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยจึงมุงศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เชน การบริหารโรงเรียนตามแนวทาง
โรงเรียนนิติบุคคล ซึ่งมี 4 ดาน คือ ดานวิชาการ ดานบุคคล ดานงบประมาณ และดานบริหารทั่วไป สําหรับการบริหารทั่วไป
นั้นผูวิจัยศึกษาเฉพาะปจจัยดานนักเรียนและดานชุมชนเทาน้ัน สําหรับการปฏิบัติงานของครูนั้น ครูมีหนาที่ทั้งงานสอนและงาน
พิเศษอ่ืน ๆ แตผูวิจัย สนใจศึกษาเฉพาะดานการทํางานเปนทีมและพฤติกรรมการสอนเทานั้น สวนดานงบประมาณนั้น ผูวิจัย
สนใจศึกษาวาการไดรับจัดสรรงบประมาณ และการไดรับสนับสนุนสื่อ เทคโนโลยีมีความเหมาะสม คุมคาและการครอบคลุม
งานแตละดานในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 2. การวิจัยครั้งนี้ไดสรางโมเดลเชิงสมมุติฐานของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการประมวลแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมทั้งศึกษาเพิ่มเติมจากขอมูล         
เชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา แลวจึงตรวจสอบโมเดลโครงสราง ดวยขอมูลเชิง
ประจักษ และ ประเมินความเปนประโยชนของโมเดลโครงสราง  
 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของในการศึกษาเรื่อง โมเดลโครงสรางของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการ
บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผูวิจัยไดศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและผลงานวิจัยที่
เก่ียวของอยางหลากหลายจากนักวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ อีกทั้ง เพื่อเปนการตรวจสอบรูปแบบเชิงสมมุติฐาน
ผูวิจัยจึงเพิ่มเติมโดยการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ ทั้งการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ 
(Connoisseurship) ทั้งน้ี เพื่อใหไดกรอบแนวคิดของการวิจัยที่มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ผูวิจัยจะนําเสนอรายละเอียดของ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ออกเปน 2 สวน ดังนี้    
  สวนที่ 1 หลักการทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ     
    1. การจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
    2. ความสําเร็จของการบริหารโรงเรียน      
    3. ปจจัยความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน   
  สวนที่ 2 แนวคิดและหลักการ      
    1. แนวคิดเก่ียวกับการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)     
   2. แนวคิดเก่ียวกับการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship)     
   3. แนวคิดและหลักการลิสเรล (LISREL)  
 
 



110 

[รวมเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก] 

กรอบแนวคิดของการวิจัย   
 ในการวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด โดยการประมวลแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวของและจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview)        
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 

ความสําเร็จ 
ในการบริหารโรงเรียน 
ประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

การจัดสรรงบประมาณ การสนับสนุนสื่อ เทคโนโลยี 
เทคโนโลย ี

การทํางานเปนทีม พฤติกรรมการสอน 

ความมุงมั่นตั้งใจเรียน 

ความสุขของบุคลากร 

คุณภาพของนักเรียน 

รางวัลที่โรงเรียนไดรับ 

การปฏิบัติตามระเบียบวินัย 

 

การบริหารงานวิชาการ 

สัมพันธชุมชน ภาวะผูนํา 

คุณลักษณะของ 
ผูบริหารโรงเรียน 

 

การปฏิบัติงาน 
ของครู 

 

 
งบประมาณ 

 

 พฤติกรรม 
นักเรียน 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยเรื่องโมเดลโครงสรางของปจจัยที่สงผลตอความสําเ ร็จในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยโดยใชวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) โดยบูรณาการวิธี
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้มีความ
ครอบคลุมถึงการบริหารโรงเรียนทุก ๆ ดานและเพื่อใหไดผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยแตละขอผูวิ จัยจึงกําหนด
วิธีดําเนินการวิจัย ตามวัตถุประสงคของการวิจัยแตละขอ ดังน้ี  
  การดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 1   
   เพื่อศึกษาคุณลักษณะความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนและปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ ในการบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้   
    ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
     การดําเนินการวิจัยข้ันตอนน้ี เปนการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวของกับคุณลักษณะ
ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนและปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยศึกษาคุณลักษณะความสําเร็จและปจจัยตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับความสําเร็จในการบริหาร
โรงเรียน ประกอบดวย คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน การปฏิบัติงานของครู  งบประมาณ และพฤติกรรมของนักเรียน  
แลวนํามาวิเคราะหเพื่อใหไดขอสรุป ลักษณะความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนและปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร
โรงเรียนกําหนดเปนกรอบประเด็นคําถามเพื่อนําไปใชในการสัมภาษณเชิงลึกตอไป   
    ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis)   
     หลังจากที่สรุป ตัวแปรสังเกตไดแตละปจจัยแลวผู วิจัยไดวิเคราะหองคประกอบ เชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis : CFA) โดยดําเนินการดังนี้    
       1. ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลแตละปจจัยโดยการวิเคราะหตัวแปรสังเกต 
(Observe Variable) และปจจัยหรือตัวแปรแฝง (Latent Variable) เพื่อหาความสอดคลองขององคประกอบแตละปจจัย 
ดวยวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นถึงความสามารถ
ของตัวแปรสังเกตไดในการเปนตัวแทนของตัวแปรแฝงหรือปจจัยตาง ๆ    
       2. หาความสัมพันธระหวางตัวแปร ดวยการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน 
(Pearson Correlation) ระหวางตัวแปรสังเกตไดของโมเดลโครงสรางของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ขั้นตอนที่ 3  การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)       
     การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ เปนการศึกษาภาคสนาม เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก ภายใตการศึกษา
จากบริบทของโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อใหเกิดความครอบคลุมของคุณลักษณะความสําเร็จในการ
บริหารโรงเรียนและปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหครบถวน
ที่สุดในสภาพการณปจจุบัน ผูวิจัยจึงได เก็บขอมูลเชิงคุณภาพเพิ่มเติมอีก โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)      
กับผูทรงคุณวุฒิ ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้    
      1. การเลือกผูใหสัมภาษณ  ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง  โดยพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิที่มีสวน
เก่ียวของและมีประสบการณในการจัดการศึกษาและการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการ
สัมภาษณแบบเปนทางการ  
      2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณชัดเจน ผูวิจัยใชวิธีการเก็บ
ขอมูลโดยถือวาผูวิจัยเปนเครื่องมือที่สําคัญในการวิจัย และใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีขั้นตอนในการสราง
เครื่องมือ ดังน้ี     
        2.1 การกําหนดกรอบแนวคิดและประเด็นการสัมภาษณ สําหรับการสัมภาษณเชิงลึก       
เพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับคุณลักษณะความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนและปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อนําไปกําหนดรูปแบบโมเดลโครงสรางเชิง
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สมมุติฐาน สําหรับประเด็นการสัมภาษณ คือ ลักษณะความสําเร็จและ ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     
        2.2 นําเครื่องมือใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาและตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาตลอดจน
ความถูกตองเหมาะสมตามหลักภาษาไทยในการส่ือความหมาย      
        2.3 นําเครื่องมือมาปรับปรุงแกไข เพื่อใหเกิดความสมบูรณและมีความเหมาะสม     
      3. การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ     
        3.1 การเขาสูสนามเพื่อการเก็บรวบรวมขอมูลหลังจากคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิแลวผูวิจัยนํา
หนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล ถึงผูทรงคุณวุฒิ โดยกําหนดระยะเวลาในการเก็บขอมูล
จากการสัมภาษณรวมทั้งชี้แจงขั้นตอนและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล      
        3.2 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการสัมภาษณ ดวยเครื่องมือที่สรางข้ึนตามสถานที่อยู
หรือสถานที่ทํางานของ ผูทรงคุณวุฒิแตละคน    
      4. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ หลังจากเสร็จสิ้นจากการรวบรวมขอมูลภาคสนาม
แลวผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาสรุปและทบทวน เพื่อเลือกจุดที่นาสนใจและเกี่ยวของกับประเด็นที่ศึกษาแลวทําการแยกขอมูลเปน
หมวดหมู เพื่อแยกเปนลักษณะของการดําเนินงานของแตละหนวยงาน สําหรับการวิเคราะหโดยใชทั้งแบบใชแนวคิดทฤษฎีและ
แบบไมใชแนวคิดทฤษฎีคือใชตามประสบการณหรือสามัญสํานึกของผูวิจัย     
      5. การวิเคราะหผลการศึกษาเปนการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวของมาผนวกกับขอมูล ที่ไดจากการสัมภาษณ แลวสรุปเชื่อมโยงปจจัยกับตัวแปรสังเกตไดแตละองคประกอบ จนได
ขอสรุปเปนกรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องตน  
  การดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 2  
   เพื่อสรางโมเดลโครงสรางและตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางของปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับขอมูลเชิงประจักษ ผูวิจัยไดดําเนินการ        
ตามข้ันตอน ดังนี้   
    ขั้นตอนที่ 1 การสรางโมเดลโครงสราง 
     การดําเนินการวิจัยขั้นตอนน้ี เปนการนําขอมูลจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของการ
สัมภาษณเชิงลึกมากําหนดความสัมพันธขององคประกอบแตละปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีคุณลักษณะความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน คือ ความสุขของบุคลากร 
คุณภาพของนักเรียน และที่โรงเรียนไดรับรางวัล  โดยมีปจจัยภายนอก คือ คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน และปจจัยภายใน
คือ การปฏิบัติงานของครู งบประมาณ และพฤติกรรมของนักเรียน แตละปจจัยมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน
ทั้งทางตรงและทางออมแลวนํามาสรางโมเดลโครงสรางของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อนําไปวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันและตรวจสอบความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษตอไป   
    ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางกับขอมูลเชิงประจักษ   
     หลังจากที่ไดโมเดลโครงสรางของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแลวผูวิจัยไดกําหนดนิยามศัพทเฉพาะและสรางแบบสอบถาม แลวนําไป เก็บรวบรวมขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลโครงสรางของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับขอมูลเชิงประจักษ  โดยกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง การสราง
เครื่องมือวิจัยเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มีรายละเอียด ดังนี้   
       1. การกําหนดประชากร และกลุมตัวอยาง เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาเพื่อพัฒนา
โมเดลโครงสรางของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือผูวิจัยจึง
กําหนดกลุมประชากร และกลุมตัวอยาง ดังน้ี    
       ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้  คือ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  จํานวน …….เขต ในปการศึกษา……. ทั้งหมดจํานวน ....... โรงเรียน 
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       กลุมตัวอยาง เปนโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน ...... เขต ปการศึกษา .......    
      2. การสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย   
        เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเพื่อเก็บขอมูลเชิงปริมาณเปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ
ประมาณคา (Rating Scale) และกําหนดการใหคะแนนแบบรูบริค (Rubric  Scoring) 5 ระดับ โดยมีการสรางแบบสอบถาม
ตามข้ันตอน (ระพินทร  โพธ์ิศรี.  2557 : 137-138) ดังน้ี     
         ขั้นที่ 1 ผูวิจัยทบทวนแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยที่เก่ียวของและขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
ขอมูลเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดรวบรวมประเด็นคําถามที่ใชในงานวิจัยตาง ๆ เพื่อนํามาบูรณาการและ
กําหนดเปนประเด็นคําถามที่เหมาะสมเกี่ยวกับคุณลักษณะความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนและปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ
ในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
         ขั้นที่ 2 นําประเด็นคําถาม มาสรางเปนแบบสอบถามฉบับรางภายใต คําแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษา โดยสรางเปนแบบประมาณคา (Rating Scale) และกําหนดการให คะแนนแบบรูบริค (Rubric Scoring) 5 
ระดับ และออกแบบเครื่องมือข้ันตนใหสัมพันธกับตัวแปรที่ ตองการศึกษา ซ่ึงระบุไวในขอบเขตการวิจัยและนิยามศัพทเฉพาะ 
แลวเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตองและความครอบคลุมของเนื้อหา ความเหมาะสมของขอคําถาม และการ
ใชภาษาพรอมทั้งปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา    
         ขั้นที่ 3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามฉบับราง ไปทดลองใชเบื้องตน (Try Out) กับครูและ
ผูอํานวยการโรงเรียน เพื่อวิเคราะหความแมนตรงเฉพาะหนา (Face Validity) โดยพิจารณาวาแบบสอบถามฉบับน้ีจะเปน 
เครื่องมือที่พอจะรวบรวมขอมูลโดยตรงตามวัตถุประสงคหรือนิยามศัพทเฉพาะของการวิจัยไดหรือไมการพิมพถูกตองหรือไม 
และคําถามชัดเจนหรือไม     
        ขั้นที่ 4 การตรวจสอบความถูกตองความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)           
จากผูเช่ียวชาญ หลังจากผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพ แบบสอบถามแลว เพื่อใหแบบสอบถามสามารถวัดไดครอบคลุมตาม
นิยามศัพทที่กําหนดสอดคลองกับนิยามตัวแปร ตรงตามวัตถุประสงค และถูกตองชัดเจนของภาษา  
         ขั้นที่ 5 ทดลองภาคสนาม (Field Trial) โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ผานการพิจารณา 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของผูเชี่ยวชาญและปรับปรุงภาษาแลว ไปทดลองใชกับผูบริหารและครู โรงเรียนประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ไมใชกลุมตัวอยาง  
        ขั้นที่ 6 การวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ ดวยวิธีสัมประสิทธ์ิ 
แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s  Alpha Coefficient)  โดยใชเกณฑพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ของแบบสอบถาม  
ซึ่งเกณฑที่ยอมรับได คือ 0.70 ขึ้นไป (สจุตรา บุญยรัตนพันธ.  2546 : 138)   
        ขั้นที่ 7 นําไปใชจริง โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามมาปรับปรุง แกไข ครั้งสุดทายใหมี
คุณภาพ ที่สมบูรณและนําไปใชจริงไดแลวนําแบบสอบถามไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง   
       3. การเก็บรวบรวมขอมูล   
        สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม  
กับกลุมตัวอยางเพื่อนําไปวิเคราะหทางสถิต ิโดยผูวิจัย ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนดังนี้   
         3.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลถึง
โรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
         3.2 สงหนังสือทางไปรษณีย ถึงโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เปน
กลุมตัวอยาง เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแนบหนังสือของผูวิจัย เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการ
ดําเนินการเก็บขอมูลและแนบซองเปลาจาหนาซองถึงผูวิจัย พรอมทั้งโทรศัพทติดตอประสานงาน กับผูบริหารโรงเรียนที่เปน
กลุมตัวอยางทุกโรงเรียน    
        3.3 ผูวิจัยรวบรวมขอมูลจากผูประสานงานของแตละโรงเรียน    
        3.4 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับ    
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        3.5 นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปวิเคราะหขอมูล    
      4. การวิเคราะหขอมูล    
        การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล เพื่อตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดล 
โครงสรางกับขอมูลเชิงประจักษ  ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปลิสเรล (LISREL) ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลและ ตรวจสอบความ
กลมกลืนโดยใชเกณฑการพิจารณาตามลําดับขั้นตอนของ  LISREL และใชเกณฑ คาสถิติพิจารณาความกลมกลืน ดังนี้   
         4.1 คาสถิติไคสแควร (Chi-square  Statistic : x2) ถาคาสถิติไคสแควรมีคามากวา 
0.05 หมายถึงไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวาเมทริกซความแปรปรวนรวมของประชากร ไมแตกตางจากเมทริกซ
ความแปรปรวนรวมจากการประเมินคา สรุปวาโมเดลโครงสรางมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ      
         4.2 ดัชนีระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index : GFI) ซ่ึงมีคาอยูระหวาง 0 
ถึง 1.00 แตคาที่สูงกวา .90 ถือวาโมเดลโครงสรางมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ     
         4.3 ดัชนีระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว  (Adjust Goodness of Fit Index : 
AGFI) ซ่ึงมีคาเชนเดียวกับ ดัชนีระดับความกลมกลืน คือตองอยูระหวาง 0 ถึง 1.00 แตคาที่สูงกวา .90 และเขา ใกล 1.00                
ถือวาโมเดลโครงสรางมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ     
         4.4 ดัชนีรากกําลังสองเฉล่ียของเศษเหลือ (Root Mean Square Residual: RMR)  
คา RMR เปนดัชนีบอกถึงความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ควรมีคาอยูระหวาง 0 และ 1 ถาหาก มีคาต่ํากวา  
0.05 แสดงวาโมเดลสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ   
         4.5 ดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของความคลาดเคล่ือนจากการประมาณคา (Root 
Mean Square Error of Approximation: RMSEA)  คา RMSEA เปนดัชนีบงบอกถึงความกลมกลืนของ โมเดลโครงสรางกับ     
เมทริกซความแปรปรวนรวมของประชากร โดยควรมีคาเฉล่ียต่ํากวา .05 และไม ควรเกิน .08 ซ่ึงเปนคาที่พอจะยอมรับและถา
คา RMSEA มีคาเทากับ 0 แสดงวาโมเดลโครงสรางมีความกลมกลืนอยางแทจริง   
  การดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคขอที่ 3    
   เพื่อประเมินประโยชนของโมเดลโครงสรางของปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังน้ี    
    ในข้ันตอนน้ี เปนการประเมินประโยชนของโมเดลโครงสรางผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเพิ่มเติม โดยการจัด
สัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ (Connoisseurship) ซึ่งประกอบดวยผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 
และครู ในโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อประเมินความเปนประโยชนของโมเดลโครงสรางของปจจัยที่
สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซ่ึงมีวิธีดําเนินการ ดังน้ี   
     1. กําหนดประเด็นการสัมมนา   
     2. กําหนดผูรวมสัมมนา  
     3. วัน เวลา และสถานที่ในการสัมมนา    
     4. การดําเนินการสัมมนา   
     5. การวิเคราะหผลการศึกษา   
   ผูวิจัยนําผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญแตละทาน และสรุปผลการประเมิน   
 
ความสําคัญของงานวิจัย 
 ผลการศึกษาที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ี จะเปนองคความรูที่ผูบริหารโรงเรียนนําไปใชเปนแนวทางในการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาและขอมูลที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ี จะนําเสนอใหผูที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา         
ทั้งระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับโรงเรียน สามารถใชเปนขอมูลสารสนเทศประกอบการพิจารณา ในการ
กําหนดนโยบาย วางแผนกําหนดแนวทางพัฒนาการศึกษาใหเกิดประสิทธิผลและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูยุคการศึกษาไทย 4.0 
THE DEVELOPMENTOF ADMINISTRATION MODEL FOR SMALL SCHOOL 

IN THE NORTH EAST TO THE THAI EDUCATION 4.0ERA 
 

รัตนภรณ  กัญญาคํา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

 
บทนํา 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดใหโรงเรียนที่มีนักเรียนนอยกวา 120 คน มีสถานะเปน 
“โรงเรียนขนาดเล็ก” จากสถิติพบวา โรงเรียนขนาดเล็กมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน่ือง สิ่งสําคัญที่ทําใหมีจํานวนโรงเรียน
ขนาดเล็กจํานวนมากและมีแนวโนมสูงขึ้นทุกป เนื่องจากประชากรวัยเรียนมีจํานวนลดลง และความนิยมของผูปกครองที่
ตองการสงบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและโรงเรียนเอกชน ปจจุบันโรงเรียนขนาดเล็กมีจํานวนมากถึง 15,705 
โรงเรียนคิดเปนรอยละ 51.13 ของจํานวนนักเรียนโรงเรียนทั้งหมด (ขอมูล 10 มิถุนายน 2559) การมีโรงเรียนขนาดเล็ก
จํานวนมากดังกลาวทําใหการศึกษาไมสามารถสะทอนคุณภาพและประสิทธิภาพไดเพียงพอ กลาวคือ เกิดการใชทรัพยากรไม
คุมคา และมีขอจํากัดจํานวนบุคลากรครูไมครบชั้น และขาดแคลนส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา สงผลใหคุณภาพทางการศึกษา
ลดลงอยางตอเนื่อง (สํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.  2560 )  
 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐานไดกําหนดนโยบายการบริหารการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กตามแนวทาง
มาตรการจัดการเชิงยุทธศาสตรของคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ  มีสาระสําคัญ ดังน้ี (1) เพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดความสูญเปลาของโรงเรียนขนาดเล็กดวยมาตรการที่เหมาะสม ไดแก การควบคุม การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ การสรางเครือขาย ตลอดจนการสนับสนุนทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยมีการจัดทําแผน
ที่ต้ังสถานศึกษา และแผนการดําเนินงานตามแบบขั้นบันไดภายในป2561 (2) จัดใหมีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่   
เพื่อใหเกิดขนาดที่เหมาะสมโดยชดเชยคาเดินทางแกพอแม ทั้งนี้เพื่อใหสามารถจัดสรรอัตรากําลังครูและงบประมาณที่
เสริมสรางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางเต็มที่ (3) เรงการดําเนินการใหโรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพดียิ่งข้ึน ดวยวิธีการ
ที่หลากหลาย อาท ิสงเสริมโรงเรียนดีประจําตําบล การควบรวมและถายโอนสถานศึกษาขนาดเล็กซ่ึงไมไดอยูในพื้นที่กันดาร  
หางไกลและใหการอุดหนุนคายานพาหนะ (4) ใชระบบงบประมาณและทรัพยากรเปนส่ิงจูงใจในการแกปญหาโรงเรียนขนาด
เล็กมาก จนไมสามารถพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กนั้นไดโดยใหควบรวมเปนโรงเรียนที่สามารถบริหารจัดการเพื่อการใชทรัพยากร
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 การพัฒนาการศึกษาในยุคปจจุบัน มีความทาทายในเร่ิองที่ตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ผูอํานวยการ
โรงเรียนเปนบุคคลที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อใหภารกิจของสถานศึกษาบรรลุ
เปาหมาย ผูเรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพ มีทักษะ มีคุณลักษณะที่สงเสริมและสอดคลองกับวิสัยทัศน และแนวทางของ
การศึกษาไทยในยุค 4.0 (โพยม จันทรนอย.  2560) โดยองคความรู ทักษะความเช่ียวชาญ และสมรรถนะที่เกิดขึ้นกับตัวผูเรียน 
เพื่อดํารงชีวิตในสังคมแหงการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน สําหรับการศึกษาไทยในยุค 4.0 เปนการเรียนการสอนที่สามารถนําองค
ความรูที่มีอยูทุกหนทุกแหงบนโลกใบนี้ มาบูรณาการเชิงสรางสรรค เพื่อพัฒนานวัตกรรมตาง ๆ มาเพื่อตอบสนองความ
ตองการทางสังคม (ไพฑูรย สินลารัตน.  2560)  
 จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สภาพปญหาโรงเรียนขนาดเล็กสะทอนถึงทิศทางการสรางเด็กไทยในยุคการศึกษา
ไทย4.0 การสรางเด็กและเยาวชน ใหมีความรูความสามารถ มีทักษะในการประยุกตใหเขาถึงเทคโนโลยี และนํานวัตกรรม
ใหมๆ  ซ่ึงถือวา เปนความสําเร็จของการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของชาติ การพัฒนาเด็กตองพัฒนาทั้งดานความรูและ
ทักษะ  การเรียนรูที่ดีที่สุดคือ การเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้นจริง การพัฒนาการศึกษาภายใตกรอบประเทศไทย 4.0 เร่ิมดวย
การฝกผูเรียนใหเกิดการเรียนรูดวยตัวเอง การเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ เช่ือมโยงความรูกับจินตนาการเปล่ียนแปลงไปสู
รูปธรรม ผูเรียนมีทักษะที่ตองการ เชน การทํางานรวมกันความคิดสรางสรรค และการส่ือสารที่ดี ซึ่งในปจจุบัน การศึกษา 4.0  
ผูเรียนสามารถหาความรูดวยตัวเองจากสื่อทุกรูปแบบ มีทักษะในการสืบคน และใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีจํานวนมาก 
สามารถคนหาและตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (ชวลิต โพธ์ินคร.  2560)  
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 รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพโดยนํานวัตกรรม ที่เอ้ือตอการจัดการเรียน
การสอนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานซึ่ง (สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  2557) ไดใหความสําคัญการบริหารแบบมี
สวนรวมของโรงเรียนขนาดเล็ก โดยสวนใหญมีปญหาในดานความไมพรอมและมีความขาดแคลนโดยเฉพาะกําลังครูผูสอนที่มี
ไมครบชั้น  รวมทั้งขาดแคลนครูที่มีความถนัดเฉพาะดานหรือวิชาเอก ดานงบประมาณเพื่อการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน พบวาปญหา สวนใหญ เปนเร่ืองงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนที่ ไมเพียงพอ การขาดแคลนครุภัณฑ ในการสนับสนุน
การสอนแนวทางการแกปญหาโดยอาศัยความรวมมือชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันของโรงเรียนขนาดเล็กในกลุมพื้นที่เดียวกัน 
หรือมีปญหาและความตองการจําเปนที่เหมือนกัน โดยมีบุคลากร หนวยงาน หรือองคกรใหการสนับสนุนสามารถดําเนินการ
เพื่อพัฒนางานยกระดับคุณภาพ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 จากความสําคัญและปญหาที่กลาวมาน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กสูยุคการศึกษา
ไทย 4.0 ที่ผู วิจัยตองการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยในยุค 4.0 โดยจัดการศึกษาใหโรงเรียนขนาดเล็กมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
คําถามการวิจัย 
 1. สภาพการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคอยางไร 
 2. รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุคการศึกษา 4.0 มีลักษณะอยางไร 
 3. รูปแบบการบริหารแบบโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในยุคการศึกษาไทย 4.0 มีความ
เหมาะสม ความเปนไปได และความเปนประโยชนอยางไร 
 
ความมุงหมายในการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2. เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูยุคการศึกษาไทย 4.0 
 3. เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูยุคการศึกษาไทย4.0 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ดานเนื้อหา 
  การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูยุคการศึกษา
ไทย 4.0 โดยสรางรูปแบบตามองคประกอบจากแนวคิดที่เกี่ยวของกับ รูปแบบการบริหาร การศึกษาไทย 4.0 
 2. ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ในการศึกษาคร้ังนี้กําหนดระยะเวลาการวิจัยออกเปน 4 ระยะ ไดแก 
   2.1 การวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือสูยุคการศึกษาไทย 4.0 
    2.1.1 ศึกษาเอกสาร ( Document Analysis ) และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
    2.1.2 สัมภาษณเชิงลึก ( In-Depth Interview ) ผูทรงคุณวุฒิ ดานการบริหารการศึกษาสูยุคการศึกษา
ไทย 4.0 
    2.1.3 ศึกษาพหุกรณ ี(Multiple case study)  
   2.2 การวิจัยระยะที่ 2 ผู วิจัยสรางและพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สูยุคการศึกษาไทย 4.0 
   2.3 การวิจัยระยะที่ 3 ศึกษาผลการนํารูปแบบไปใช เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก           
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูยุคการศึกษาไทย 4.0 
   2.4 การวิจัยระยะที่ 4ประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         สู
ยุคการศึกษาไทย 4.0  
 



 
    118 

[รวมเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก] 

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูยุคการศึกษาไทย 4.0 
ผูวิจัยไดศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยมีสาระสําคัญตามหัวขอตอไปน้ี 
  1. การศึกษาไทยยุค 4.0 
  2. แนวคิด ทฤษฎีหลักการบริหารโรงเรียน 
  3. แนวคิด ทฤษฎีรูปแบบ และการพัฒนารูปแบบ 
  4. สภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ในภาคตะวันอออกเฉียงเหนือ 
  5. งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ และตางประเทศ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
สูยุคการศึกษาไทย 4.0 

ยุคการศึกษาไทย 4.0 
 
 

 
Invention :วิทย+เทคโนโลยี Innovation : กระบวนการนําไปใช

ประโยชน 
Production: ทักษะสําหรับทุกคน Imagination: เริ่มตนที่เรียน เลนเปน

ผลงาน 

 
1. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานวัตกรรม  
2.  การพัฒนาความเปนมืออาชีพของครูยุคการศึกษาไทย4.0 
3.  การสงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  
4. คุณลักษณะของผู เรียนในยุคการศึกษาไทย 4.0 

องคประกอบการบริหารการศึกษา 
1. การมีวิสัยทัศน  2. การสรางทีมงาน 
3. การเสริมสรางแรงจูงใจ 4. การสื่อสาร 
5. การพัฒนาทรพัยากรมนุษย 
 

หลักการของรูปแบบ 
1. หลักการ  2. วัตถุประสงค  
3. เน้ือหา  4. กระบวนการพัฒนา  
5. ส่ือและแหลงเรียนรู  6. การติดตามประเมินผล  
 

เสาหลักการศึกษาไทย 4.0 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูยุคการศึกษาไทย 4.0 
ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี ้
  ระยะที่  1 ศึกษาสภาพปจจุบั นและสภาพที่พึ งประสงคการบ ริหาร โรงเรียนขนาดเล็กในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือผูวิจัยไดดําเนินการดังน้ี 
   1. ศึกษาเอกสาร (Document Analysis) และงานวิจัยที่เกี่ยวของมีวิธีการดําเนินงานดังน้ี 
    1.1 วัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กสูยุค
การศึกษาไทย 4.0 
    1.2 การศึกษาคนควา วิเคราะหเน้ือหา (Content  Analysis) จากแนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสาร 
บทความ ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของกับการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กสูยุคการศึกษาไทย 4.0 
    1.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบบันทึกขอมูลการวิเคราะหเอกสาร (Document Analysis)  
    1.4 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการจดบันทึกประเด็นที่สําคัญเก่ียวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็กสูยุคการศึกษาไทย 4.0 สรุปสาระสําคัญ  
   2. สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารสถานศึกษาสูยุคการศึกษาไทย 4.0 
    2.1 วัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กสูยุค
การศึกษาไทย 4.0 
    2.2 ผูใหขอมูล คือผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาโรงเรียนสูยุคการศึกษาไทย 4.0 จํานวน 5 คน โดยการ
เลือกเฉพาะเจาะจง โดยมีเกณฑการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
     2.2.1 ผูบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีการพัฒนาโรงเรียนสูยุคการศึกษาไทย 4.0 
      2.2.2 มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษข้ึนไป 
     2.2.3 มีประสบการณในการบริหารงานในโรงเงรียน 5 ข้ึนไป 
    2.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแบบก่ึงมีโครงสราง (Semi structure interview)          
ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนเพื่อสอบถาม แนวคิด หลักการ ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กสูยุคการศึกษาไทย 4.0 โดยสราง
ขึ้นตามกรอบความคิดของการวิจัย โดยมีลําดับข้ันในการสรางแบบสัมภาษณดังนี้ 
     2.3.1 กําหนดประเด็นหลักในการสัมภาษณตามกรอบความคิดในการวิจัย ระบุรายการขอมูลที่
ตองการของแตละประเด็น 
     2.3.2 จัดทํารางแบบสัมภาษณและรายการขอคําถามแตละประเด็นทําการตรวจสอบคุณภาพของ
แบบสัมภาษณ โดยนําเสนออาจารยที่ปรึกษาและอาจารยที่ปรึกษารวม เพื่อตรวจสอบความถูกตองดานการใชภาษาและความ
ตรงของขอคําถามขอคําถามกับวัตถุประสงค 
     2.3.3 นําแบบสัมภาษณไปทดลองสัมภาษณ ผูบริหารโรงเรียนสังกัด สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 5 คน เพื่อตรวจสอบการใชภาษา ประเด็นการตอบและปรับปรุงนําไปใชจริง 
      2.3.4 ผูวิจัยแกไขและปรับปรุงเปนแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ 
    2.4 การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการโดยวิเคราะหเนื้อหา ในประเด็นที่มีความสอดคลองกัน และประเด็น
ที่มีความแตกตางกัน แลวสังเคราะห และสรุปเปนองคประกอบแนวคิด หลักการ เก่ียวกับการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กสูยุค
การศึกษาไทย 4.0 
   3. การศึกษาพหุกรณ ี(Multiple case study) โดยใชการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
    3.1 แหลงขอมูลการศึกษา เลือกจากโรงเรียนที่มีการบริหารโรงเรียนสูยุคการศึกษาไทย 4.0เพื่อพัฒนา
ผูเรียน โดยเปนโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 
5 โรงเรียน  
    3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา  
     3.2.1 ศึกษาแนวทางการพัฒนาจากเอกสารและงานวิจัยที่เ ก่ียวของ สื่อสิ่งพิมพ  และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส จากแหลงปฐมภูมิและทุติยภูมิตาง ๆ ใชแบบบันทึกขอมูลที่ผูศึกษาสรางขึ้นเอง  
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     3.2.2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาจากโรงเรียนโดย ใชแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นเอง  
    3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ศึกษาแนวทางการพัฒนาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ สื่อสิ่งพิมพ 
และ ส่ืออิเล็กทรอนิกส จากแหลงปฐมภูมิและทุติยภูมิตาง ๆ  เก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  
    3.4 การวิเคราะหขอมูล ศึกษาแนวทางการพัฒนาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ สื่อสิ่งพิมพ          
และสื่ออิเล็กทรอนิกส ใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis)  
  ระยะที่ 2 การสรางและการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูยุค
การศึกษาไทย 4.0 
   1. วัตถุประสงค 
    เพื่อสรางและพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูยุคการศึกษา
ไทย 4.0 
   2. วิธีดําเนินการ 
    กลุมเปาหมาย ไดแก ผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงเปนผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศกและ
คณาจารยในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 9 คน ซึ่งไดมาโดยเลือกแบบเจาะจง 
   3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
    เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเก่ียวกับประเด็นการ
พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูยุคการศึกษาไทย 4.0 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
     3.1 แบบสอบถามรอบ 1 คําถามที่สรางขึ้นจากการสรุปประเด็นสําคัญจากการวิจัยในระยะที่ 1           
ถึงองคประกอบสูการเปนรูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูยุคการศึกษาไทย 4.0 
ประกอบดวย  
      ตอนที่ 1 ขอมูลเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) ประกอบดวยขอมูล เพศ อาย ุวุฒิการศึกษา ประสบการณทํางาน 
      ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นจาก รางรูปแบบการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูยุคการศึกษาไทย 4.0 จากการศึกษาในระยะที่ 1 ซึ่งเปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ 
เห็นดวย/ไมเห็นดวย พรอมดวยคําถามปลายเปดในตอนทายของคําถามแตละขอ เพื่อใหผูเชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
     3.2 แบบสอบถามรอบที่ 2 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ที่สรางข้ึน
จากขอความที่ผูเชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามในรอบที่ 1 
     3.3 แบบสอบถามรอบที่ 3 เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ที่ขอความ
เหมือนรอบที่ 2 โดยเปนการยืนยัน และทบทวนคําตอบเดิมของผูเชี่ยวชาญ 
   4. การเก็บขอมูล 
    การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการจัดสงทางไปรษณียและอํานวยความสะดวกใหผูเชี่ยวชาญจัดสงกลับคืน
ใหผูวิจัยทางไปรษณีย จํานวน 3 รอบ 
   5. การวิเคราะหขอมูล 
    การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับประเด็นการพัฒนา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูยุคการศึกษาไทย 4.0 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
     รอบที่ 1 วิเคราะหขอมูล โดยการสังเคราะหจากการสอบถามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ           
ตามแนวทางการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพของไมล และฮิวเบอรแมน (Mile & Huberman. 1994 ) แลวนําไปสราง
แบบสอบถามประมาณคาในรอบที่ 2 
       รอบที่ 2 แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) วิเคราะหขอมูลโดยการหา            
คามัธยฐาน คาพิสัยควาไทล ( Interquatile Range) ของกลุมรายขอ และขอเสนอแนะเพิ่มเติม และนําผลการวิเคราะหขอมูล
ไปแสดงไวในแบบสอบถาม รอบที่ 3 
     รอบที่ 3 วิเคราะหขอมูลเพื่อหาความสอดคลองกันของความคิดเห็นของกลุมผูเชี่ยวชาญ โดยผูวิจัย
วิเคราะหขอมูลหา คามัธยฐาน คาพิสัยควาไทล ( Interquatile Range)  
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  ระยะที่ 3 ศึกษาผลการนํารูปแบบไปใชของรูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
สูยุคการศึกษาไทย 4.0 
   ศึกษาความเปนไปไดในทางปฏิบัติของการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สูยุคการศึกษาไทย 4.0โดยวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นของ 
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    1. วัตถุประสงค  
     การศึกษาระยะนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบรูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเ ล็กในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สูยุคการศึกษาไทย 4.0 
    2. วิธีดําเนินการ 
     ศึกษาความเปนไปไดในทางปฏิบัติของการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สูยุคการศึกษาไทย 4.0โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นของ ผูบริหารสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 19 จังหวัด ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเช่ียวชาญ  
    3. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     3.1 ประชากร 
      คือผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาภาคในตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 12,552 คน 
     3.2 กลุมตัวอยาง 
       3.2.1 กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชการเปดตารางเครจซ่ีและมอรแกน ( Krejcie& 
Morgan. 1970 อางถึงใน บุญชม ศรีสะอาด.  2545 : 43) ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาภาคในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 12,552 คน ได กลุมตัวอยางจํานวน 373 คน   
       3.2.2 การสุมตัวอยาง ทําการสุมกลุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) 
โดยใชสํานักงานศึกษาธิการภาค เปนเกณฑในการแบงชั้น แลวคํานวณกลุมตัวอยางตามสัดสวน มีทั้งหมด 4 ภาค และจําแนก
ประชากรตามขนาดโรงเรียนโดยใชวิธีการเทียบสัดสวนจากประชากรทั้งหมด จากน้ันจึงทําการสุมกลุมตัวอยางอยางงาย 
(Simple Random Sampling) โดยการจับสลากเพื่อใหไดกลุมตัวอยาง  
     3.3 เครื่องมือการวิจัย 
      เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ที่สรางข้ึนจาก
ขอความที่ผูเชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามในรอบที่ 1 มี 5 ระดับคือ 5, 4, 3, 2 และ 1 โดยกําหนดจุดมุงหมายกรอบแนวคิดและ
ขอบเขต โครงสรางของแบบสอบถามจากเน้ือหาวัตถุประสงคของการวิจัย แลวนําผลของการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูยุคการศึกษาไทย 4.0 โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นของ ผูบริหารสถานศึกษา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่สรุปประเด็นไดจากผูเชี่ยวชาญ มาสรางแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อตรวจสอบรูปแบบจากกลุม
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 373 คน 
     3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
      การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยดําเนินการดังน้ี 
       3.4.1 ผูวิจัยนําหนังสือขอความอนุเคราะหในการจัดเก็บขอมูลในการทําวิทยานิพนธ จาก
มหาวิทยาลัย  ราชภัฏรอยเอ็ด  สงถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากนั้นนําหนังสือออกจากผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล 
       3.4.2 ขอความอนุเคราะหใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา       
ไดกรุณาทําหนังสือถึงผูบริหารโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเพื่อขออนุญาตเก็บขอมูล 
       3.4.3 ผูวิจัยดําเนินการสงแบบสอบถามจํานวน 373 ฉบับ ไปเก็บขอมูลกับคนที่เปนกลุม
ตัวอยางแลวติดตาม แบบสอบถามคืนจนครบตามจํานวน 
       3.4.4 นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูล 
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     3.5 การวิเคราะหขอมูล 
      3.5.1 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามตอนที่  1 เปนคําถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถามวิเคราะหโดยใชวิธีแจกแจงความถี่ (Frequency) และหารอยละ (Percentage)  
       3.5.2 ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ตอนที ่2 เปนคําถามเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูยุคการศึกษาไทย 4.0 ของผูบริหารสถานศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยหา 

คาเฉลี่ย ( ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อหาระดับความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา  
  ระยะที่ 4 ประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูยุคการศึกษาไทย 4.0  
โดยการประชุมผูทรงคุณวุฒิ  
   1. ประเมินสอบรูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูยุคการศึกษาไทย 4.0 
โดยการจัดประชุมผูทรงคุณวุฒิ (Expert Group Meeting)  
   2. เครื่องมือที่ ใช เปนแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบรูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สูยุคการศึกษาไทย 4.0 
   3. วิเคราะหขอมูลและการแปลความหมายจากการตรวจสอบรูปแบบตามประเด็นการตรวจสอบ 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 1. ไดรูสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงคของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ             
สูยุคการศึกษาไทย 4.0 
 2. ไดรูปแบบการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูยุคการศึกษาไทย 4.0
และสามารถนํารูปแบบ วิธีการ กระบวนการพัฒนา ไปใชในการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก เขาสูยุคการศึกษาไทย 4.0             
โดยจะเปนประโยชนในการพัฒนาศักยภาพ ปรับปรุงและกําหนดนโยบายที่เก่ียวของในการปฏิบัติงานของผูบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก 
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แบบเสนอโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

คณะครศุาสตร มหาวทิยาลัยนครพนม 
 

1.  ชื่อโครงการ : ประชุมวิชาการเพ่ือสงเสริมการเผยแพรงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาต ิ
     กจิกรรม : การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิคร้ังที่ 1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที ่10 
 
2.  ผูรับผิดชอบโครงการ  สาขาวิชาการบรหิารและพัฒนาการศึกษา 
  2.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร   ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  2.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชยัยุทธ  ศิริสุทธิ ์    อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร 
  2.3  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด       อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร 
  2.4  ผูชวยศาสตราจารยวาที่ ร.อ.ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร อาจารยประจําหลักสตูร 
  2.5  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศันา  ประสานตรี    อาจารยประจําหลักสตูร 
  2.6  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ        อาจารยประจําหลักสตูร  
  2.7  นักศกึษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 9 และรุนที่ 10 
  2.8  นางสาวพิมพผกา  พระพรหม       เจาหนาที่งานบัณฑติศกึษา 
  2.9  นางสาวอรอนงค  คําคนซ่ือ        เจาหนาที่บริการวิชาการ 
 
3.  ความสอดคลองของโครงการกับยุทธศาสตรของคณะและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.1  ความสอดคลองของโครงการกบัยุทธศาสตรของคณะ 
   ยุทธศาสตรที ่2 การเพ่ิมศักยภาพดานวิชาการ วิจัยหรือนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสงัคม 
    ยุทธศาสตรที ่3 การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาชุมชนและสังคม  
  3.2  ความสอดคลองของโครงการกบัการประกันคุณภาพการศึกษา    
     ระดับหลกัสตูร     
     องคประกอบที ่3 นักศึกษา ตัวบงชี้ที ่3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  
     ระดับคณะ       
     องคประกอบที ่3 นักศึกษา ตัวบงชี้ที ่3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  
 
4.  หลักการและเหตุผล 
 การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในยุค “ประเทศไทย 4.0” ทําใหตองมีการปรับปรุง พัฒนาและปฏิรูป
การศึกษาไปพรอม ๆ  กัน เพราะการศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาประเทศไทยใหบรรลุทุกเปาหมายที่
พึงประสงค ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา จึงเปนบุคคลที่มีความสําคัญในการขับเคลื่อน
การศึกษาใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว การจัดการศึกษาตองเกิดจากการมีสวนรวมของทุกคน ทุกฝายที่



 
    127 

[รวมเอกสารเชิงหลักการระดับปริญญาเอก] 

The 1st NCEAD 2018 EDU NPU 
 

เกี่ยวของ การระดมสรรพกําลังดานวิชาการจากบุคคลตาง ๆ จะทําใหเกิดองคความรูซ่ึงนําไปสูการพัฒนา
ประเทศในที่สุด 
 การจัดการศึกษา 4.0 เปนแนวคิดตามความพยายามของรัฐบาลที่มีความมุงมันในการนํา “โมเดล
ประเทศไทย 4.0” หรือ “Thailand 4.0” มาใช เพ่ือผลักดันประเทศใหหลุดพนจากประเทศที่มีรายได       
ปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง การพัฒนาประเทศใหยั่งยืนตามแนวทาง Thailand 4.0 ไดน้ัน ตองจัด
การศึกษาใหสอดคลองกับยุคประเทศไทย 4.0 ซ่ึงการศึกษาไทยยุค 4.0 เปนการจัดการเรียนการสอนที่สอนให
ผูเรียนสามารถนําองคความรูที่มีอยูทุกหนทุกแหงบนโลกน้ีมาบูรณาการเชิงสรางสรรค เพื่อพัฒนานวัตกรรม
ตางๆ มาตอบสนองความตองการของสังคม ผูที่มีผลโดยตรงตอการพัฒนาใหเด็กและเยาวชนของประเทศมี
ทักษะและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับประเทศไทย 4.0 คือครู ดังน้ันครูตองมีความรู ความสามารถเพียงพอใน
การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่เหมาะสมสําหรับพัฒนาประเทศในยุคประเทศ ไทย 4.0 
 ในปการศึกษา 2561 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม ไดเปนเจาภาพจัดงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 ซ่ึงเปนการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษาดังน้ันสาขาวิชา              
การบริหารและพัฒนาการศึกษา จึงไดจัดทําโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 1 
และงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 โดยมีเปาหมายเพ่ือเปนเวทีทางวิชาการที่นําเสนอแนวคิดการบริหารใน
ยุคไทยแลนด 4.0 เปนเวทีใหนักวิจัยและนักวิชาการไดเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และเปนเวทีพบปะ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผานกิจกรรมบริหาร
อีสานสัมพันธ และหวังเปนเปนอยางยิ่งวาการดําเนินงานตามโครงการนี้จะบรรลุเปาหมายตามที่กําหนด     
เกิดความประทับใจแกมหาวิทยาลัยที่เขารวมกิจกรรมและเกิดความรวมมือที่ดีในทุก ๆ ดานตอไป 
 
5.  วัตถุประสงคของโครงการ 
 5.1  เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาระดับบัณฑิตและคณาจารยไดมีเวทีนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ
นําเสนอเอกสารเชิงหลักการโดยไดรับคําชี้แนะจากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารการศึกษา 
 5.2  เพ่ือเปนการสรางเครือขายความรวมมือระหวางคณาจารยและนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาบริหาร
การศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใหมีความเขมแข็ง ม่ันคงและยั่งยืน 
 
6.  เปาหมาย   

เปาหมาย 
ดัชนีช้ีวัด(KPI) 

ดานผลผลิต 
(out put) 

ดานผลลัพธ 
(out come) ดานเวลา 

เปาหมายเชิงปริมาณ 
จํานวนคณาจารยและนักศกึษา
ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลยั
นครพนมและมหาวิทยาลยั
เครือขาย และบุคลคลภายนอก 
 
 

 
มีผูรวมโครงการรวม 
ไมนอยกวา 400 คน 
(คณะครุศาสตร 200 
คน ตางสถาบันไม
นอยกวา 200 คน) 
 

 
1.  ผูเขารวมโครงการไดรับ
ความรูดานการวิจัยเพ่ิมมากขึ้น 
2.  มหาวิทยาลยัเครือขาย
บริหารอีสานสัมพันธ มีความ
รวมมือดานวิชาการและดาน 
อื่น ๆ เพ่ิมมากขึ้น 

 
22 ตลุาคม 

2561 
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เปาหมาย 
ดัชนีช้ีวัด(KPI) 

ดานผลผลิต 
(out put) 

ดานผลลัพธ 
(out come) ดานเวลา 

เปาหมายเชิงคุณภาพ 
1.  ความพึงพอใจของผูเขารวม
โครงการ 
2.  มีการนําเสนอบทความวิจัย
และเอกสารเชิงหลกัการระดับ
ปริญญาเอก 
 

 
1.  ผูเขารวม
โครงการ  
มีความพึงพอใจ
ระดับมากขึ้นไป 
2.  มีการนําเสนอ
บทความวิจัยและ
เอกสารเชงิหลักการ
ระดับปริญญาเอก 
ไมนอยกวา 40 เร่ือง 

 
 

 
7.  พ้ืนที่ดําเนินการ   
 7.1  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
 7.2  หองพนมศิลป ชั้น M คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยันครพนม 
 
8.  วิธีดําเนินการ 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.   ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.   เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.   

1.  บันทึกขอความขออนุมัติ
จัดทําโครงการ 

            

2.  แตงตั้งคําสั่งคณะทํางาน             
3.  เตรียมความพรอมการ
ดําเนินงาน 

            

4.  ดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 
4.1 การประชุมวิชาการ 
4.2 การเสนอผลงานวิจัย
ระดบัชาติ 
4.3 การเสนอเอกสารเชิง
หลักการของ นศ.ป.เอก 
4.4 งานบริหารอีสาน
สัมพันธ 

            

5.  สรุปผลโครงการ พรอม
รายงานโครงการตอคณะ 
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9.  การประเมินผลโครงการ 

ตัวชีว้ัดความสําเร็จ หนวย 
คา

เปาหมาย 
วิธกีารประเมิน เคร่ืองมอืที่ใช 

หมาย
เหตุ 

เชิงปริมาณ 
มีผูสมัครเขารวมโครงการจาก
ภายนอกและบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลยั 

 
คน 

 
400 คน 

 
การสมัคร
ออนไลน 

/ใบลงทะเบยีน 

 
แบบสมัคร/แบบ

ลงทะเบยีนเขารวม
โครงการ 

 

เชิงคุณภาพ 
  1.  ความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการ 
  2.  มีการนําเสนอบทความ
วิจัยและเอกสารเชิงหลักการ 

 
คาเฉลีย่ 

 
เร่ือง 

 
3.50  
ขึ้นไป 
40  

 
การสอบถาม 

 
การนําเสนอ 

 
แบบสอบถาม

ออนไลน 
เลมรวมบทความ 

 

 

 
10.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 

10.1  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารยมีเวทีนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและไดรับคํา
ชี้แนะจากผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนางานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต 

10.2  เกิดความเขมแข็ง มั่นคงและยั่งยืนในเครือขายความรวมมือสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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แบบตอบรับเขารวมประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดบัชาติ 
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ ครั้งที ่1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ ครั้งที่ 10 

(The 1st National Conference on Educational Administration and Development  
: The 1st NCEAD 2018 EDU NPU) 

วันที่ 22 ตุลาคม 2561 
ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ภาควิชา/สาขาวิชา..........................................................................คณะ............................................................... 
มหาวิทยาลยั.......................................................................................................................................................... 
ที่อยูสําหรับติดตอ เลขที.่.............................หมู............................ถนน................................................................. 
ตําบล.............................................อําเภอ..............................................จังหวดั.................................................... 
โทรสาร.............................................มือถือ......................................Email…………………………………………………… 
ผูประสานงาน...................................................................................มือถือ.......................................................... 
 
  มคีวามประสงคเขารวมกิจกรรมในคร้ังน้ี    ไมประสงคเขารวมกิจกรรมในคร้ังนี ้
 
กรณีประสงคเขารวมกิจกรรมโปรดกรอกรายละเอียดดานลาง 
 
1.  จํานวนอาจารยและนักศกึษาที่เขารวมประชุมวิชาการและงานบริหารสัมพันธ.......................คน 

(กรุณากรอกรายละเอยีดในแบบฟอรมออนไลน หมดเขตรับสมัคร 15 ตลุาคม 2561) 
2.  จํานวนดุษฎีบัณฑติที่เขารวมประชุมวิชาการ เสนอเอกสารเชิงหลักการและรวมงานบริหารอีสานสัมพันธ 
     ....................... คน 

(กรุณากรอกรายละเอยีดในแบบฟอรมออนไลน หมดเขตรับสมัคร 10 ตลุาคม 2561) 
3.  จํานวนอาจารยและนักศกึษาที่เขารวมประชุมวิชาการรวมนําเสนอบทความวิจัย และรวมงาน 
     บริหารสัมพันธ.......................คน 

(กรุณากรอกรายละเอยีดในแบบฟอรมออนไลน หมดเขตรับสมัคร 30 สิงหาคม 2561) 
4.  การเขารวมประชุมเครือขายสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ มีประเด็นหรือหัวขอ 
     ที่จะเสนอในการประชุม ดังน้ี 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
5.  ในกิจกรรมบริหารอีสานสัมพันธ มีความประสงคจะสงการแสดงของนักศึกษาและอาจารย 
     เขารวม ชื่อชดุการแสดง.................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 

กรุณาสงแบบตอบรับที่ email : sumaleesriput@hotmail.com 
ขอมลูเพ่ิมเติมที่ ผศ.ดร.สุมาลี  ศรีพทุธรินทร โทรศัพทมือถอื 0819990239 
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การประชุมวิชาการเสนอผลงานวจิัยระดับชาติ  

The 1
st
 National Conference on Educational Administration and Development  

(The 1st NCEAD 2018 EDU NPU) 
“ทิศทางการบริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0” 

และงานบริหารอีสานสัมพันธ ครั้งที่ 10 
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 

ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
******************************************************************************** 

 

วันที่  เดือน  ป การดําเนินการ 
20 กรกฎาคม -30 สิงหาคม 2561 Call for Papers :ประกาศรับสมัครการนําเสนอผลงานวิจัย 

30 สิงหาคม 2561 วันสุดทายของการรับสมัครการนําเสนอผลงานวิจัย 
1-7 กันยายน 2561 แจงผลการพิจารณาพรอมคําแนะนําเพ่ือปรับปรุงแกไขแกนักวิจัย 
15 กันยายน 2561 วันสุดทายของการรับบทความหรือบทคัดยอที่แกไขแลว 
22 ตลุาคม 2561 วันนําเสนอผลงานวิจัย 

 
สถานที่จัดงาน 
 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม  
 
หัวขอนําเสนอผลงานวิจัย  
 หัวขอนําเสนอผลงานวิจัย แบงเปน 3 กลุม ดังน้ี  
  1.  กลุมการบริหารการศึกษา 
  2.  กลุมหลักสูตรและนวัตกรรมการเรียนการสอน   
  3.  กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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รูปแบบการนําเสนอผลงานวิจัย 
 การนําเสนองานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) โดยใช Power Point ประกอบ   
ใชระยะเวลานําเสนอไมเกิน 10 นาที ถามตอบ 5 นาท ีการนําเสนอผลงานใน Proceedings กําหนดให
นําเสนอไดในรูปแบบของบทความวิจัยฉบบัเต็ม 
 
อัตราคาลงทะเบียนและการชําระเงินคาลงทะเบียน 
 1.  อัตราคาลงทะเบียน 
  1.1  ลงทะเบยีนเขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presenter)  

   คาลงทะเบยีน 2,000 บาท 

  1.2 ลงทะเบยีนเขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอเอกสารเชิงหลักการดษุฎีนิพนธ  

   คาลงทะเบยีน 1,500 บาท 
  1.3   ลงทะเบยีนเขารวมประชุมวิชาการและกิจกรรมบริหารอีสานสัมพันธ  
   คาลงทะเบยีน 1,000 บาท 
 
 2.  การลงทะเบียน 
  การลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนออนไลนพรอมแนบหลักฐานการชําระคาลงทะเบียนและ
บทความวิจัยฉบับเต็มที่เปนไฟลเอกสาร words  
 

 
  
 3.  การชําระคาลงทะเบยีน 
  ผูสมัครเขารวมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ชําระคาลงทะเบียน จํานวน 2,000 บาท 
โดยโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงไทย สาขานครพนม ในนาม “เงินนอกงบประมาณ ม.นครพนม”  
เลขที่บัญชี 408-0-17765-8    
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเตมิ 
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมที ่ผศ.ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร โทร 081-9990239 

คุณวชิรญาณ  หงสามนุษย โทร.093-1956414 และคุณสปุภาดา  เซยีวสกลุ โทร.082-9254105 
หรือที่ E-mail : AcaEduNPU@npu.ac.th 
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แบบฟอรมบทความวจิัย 

ชื่องานวิจัยภาษาไทย 
ช่ืองานวิจัยภาษาอังกฤษ 

 
 

ช่ือผูวิจัย1 อาจารยที่ปรึกษา2 
EMail ผูวิจัย 

 
บทคัดยอ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
คําสําคัญ : (1)……………………(2)…………………..(3)…………………… 
 
Abstract 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
Keywords: (1)……………………(2)…………………..(3)…………………… 
 
บทนํา 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย (ถามี) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
วัตถุประสงค  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
สมมุติฐานของการวิจัย (ถามี) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
 
 

                                                
1ระบุ เชน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
2ระบุ  เชน อาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  
4. สถิติที่ใชในการวิจัย   

 
ผลการวิจัย 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
อภิปรายผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
ขอเสนอแนะ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 

 
เอกสารอางอิง 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 

 
ใหผูวิจัยจัดทําบทความวิจัยเปนภาษาไทย ความยาว 8-12 หนาขนาดกระดาษ A4 ใชโปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษร 
Th sarabunPSK ขนาด 14 ช่ือบทความวิจัย และหัวขอหลักใชอักษรตัวหนาสวนรายละเอียดใชตัวอักษรตัวบาง สวนประกอบ
ของบทความประกอบดวย ชื่อบทความวิจัย ช่ือผูวิจัย e-mail ผูวิจัย บทคัดยอภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (ไมเกิน 250 คํา) 
คําสําคัญ บทนํา กรอบแนวคิดของการวิจัย (ถามี) วัตถุประสงค สมมุติฐานของการวิจัย (ถามี) วิธีดําเนินการวิจัย (ประชากร
และกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและคาคุณภาพเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใช
ในการวิจัย) ผลการวิจัย (ควรนําเสนอผลการวิจัยอยางละเอียด สามารถแสดงตารางนําเสนอขอมูลได ไมควรนําเสนอแบบสรปุ
ผลการวิจัย) อภิปรายผล ขอเสนอแนะและเอกสารอางอิง (การอางอิงใหใชระบบ APA) 
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แบบฟอรมเอกสารเชิงหลักการดุษฎีนิพนธ 
ชื่องานวิจัยทั้งภาษาไทย 
ช่ืองานวิจัยภาษาอังกฤษ 

 
ผูวิจัย 

 
บทนํา 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย (ถามี) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
วัตถุประสงค  
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
สมมุติฐานของการวิจัย (ถามี) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
ประโยชนของการวิจัย 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล  
4. สถิติที่ใชในการวิจัย   

 
เอกสารอางอิง 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 

 
ใหผูวิจัยจัดทําเคาโครงดุษฎีนิพนธเปนภาษาไทย ความยาวไมเกิน 15 หนาขนาดกระดาษ A4 ใชโปรแกรม Microsoft Word 
ตัวอักษร Th sarabunPSK ขนาด 14 หัวขอหลักใชอักษรตัวหนา รายละเอียดใชอักษรตัวบาง การอางอิงใหใชระบบ APA 
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คําสั่งคณะครุศาสตร 

มหาวทิยาลัยนครพนม 
ที่ 507/2561 

เร่ือง  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวจิยัระดับชาติ คร้ังที่ 1 
และงานบริหารอีสานสัมพันธ ครั้งที่ 10 

--------------------------------------------------- 
 ดวยสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยนครพนม กําหนดจัด
โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 1 และงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10            
ในวันจันทรที ่22 ตุลาคม 2561 โดยจัดใหมีการแสดงปาฐกถาพิเศษ และเสวนาวิชาการในหัวขอ“ทิศทางการ
บริหารการศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0” ณ หองประชุมพนมศิลป อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ 
มหาวิทยาลัยนครพนม ขึ้น เพื่อเปนการสรางความเขมแข็งทางวิชาการและยังเปนการประชาสัมพันธ          
คณะครุศาสตรอีกทางหน่ึง 
 ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ เปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ดังรายชื่อตอไปน้ี 
   1.  คณะกรรมการอํานวยการ 
    1.1  ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร ประธานกรรมการ 
   1.2  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ    รองประธานกรรมการ 
   1.3  ผูชวยศาสตราจารยสุธดิา  เลขะวัฒนะ    กรรมการ 
   1.4  อาจารย ดร.นาฏยาพร  บุญเรือง    กรรมการ 
     1.5  ผูชวยศาสตราจารยสมุาลี  ศรีพุทธรินทร    กรรมการและเลขานุการ 
   1.6  นางภัคณัท  หตะเสน    กรรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  หนาที่   
    1.  กําหนดนโยบาย อํานวยการ กํากับ และติดตามผลการดําเนินงานโครงการประชุม 

     วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 1 บริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 

    2.  สั่งการ มอบหมาย และประสานใหสวนราชการในมหาวิทยาลัยชวยปฏิบัติงานดําเนิน 

     โครงการประชุมวิชาการและ เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 1 บริหารอีสานสัมพันธ  

     คร้ังที่ 10 

 
   2.  คณะกรรมการดําเนินการ 
    2.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร    ประธานกรรรมการ 
     2.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชยัยุทธ  ศิริสุทธ์ิ    รองประธานกรรมการ 
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   2.3  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา  ประสานตรี    กรรมการ   
   2.4  ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร กรรมการ 
   2.5  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ    กรรมการ 
   2.6  นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 9    กรรมการ 
   2.7  นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 10    กรรมการ 
   2.8  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด    กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่ 
    1.  กําหนดนโยบาย อํานวยการ กํากับ และติดตามผลการดําเนินงานโครงการประชุม 

     วิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 1 บริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 

    2.  สั่งการ มอบหมาย ดําเนินการ และประสานใหสวนราชการในคณะครุศาสตร  
     ชวยปฏิบัติงานดําเนินโครงการโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ  
     คร้ังที่ 1 บริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 
 

  3.  คณะกรรมการดําเนินงานเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
   3.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร    ประธานกรรมการ 
   3.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ ์    รองประธานกรรมการ 
   3.3  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา  ประสานตรี    กรรมการ 
   3.4  ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร กรรมการ 
   3.5  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ    กรรมการ 
   3.6  รองศาสตราจารย ดร.นิราศ  จันทรจิตร    กรรมการ 
   3.7  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรร  ธงยศ    กรรมการ 
   3.8  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริดา  บุรชาติ    กรรมการ 
   3.9  อาจารย ดร.จารุวรรณ  เขียวน้ําชุม    กรรมการ 
   3.10  อาจารยกัลยาณี  มวงไทย    กรรมการ 
   3.11  อาจารยมานะชัย  แกวสีดวง    กรรมการ 
   3.12  นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 9    กรรมการ 
   3.13  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด    กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่   ติดตอประสานงานผูนําเสนอบทความวิจัย และผูทรงคุณวุฒิพิจารณาอานบทความ 
 
  4.  คณะกรรมการดําเนินงานเสนอเอกสารเชิงหลักการระดับดุษฎีบัณฑิต 
   4.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์    ประธานกรรมการ 
   4.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร    รองประธานกรรมการ 
   4.3  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา  ประสานตรี    กรรมการ   
   4.4  ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร กรรมการ 
   4.5  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ    กรรมการ 
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   4.6  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรร  ธงยศ   กรรมการ 
   4.7  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริดา  บุรชาติ   กรรมการ 
   4.8  อาจารย ดร.จารุวรรณ  เขียวน้ําชุม   กรรมการ 
   4.9  นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 9   กรรมการ 
   4.10  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด    กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที ่  ติดตอประสานงานผูนําเสนอเอกสารเชิงหลักการ และผูทรงคุณวุฒิประจําหองนําเสนองาน 
 
  5.  คณะกรรมการฝายจัดทําเอกสาร/เกียรติบัตร 
   5.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร   ประธานกรรมการ 
   5.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ ์   รองประธานกรรมการ 
   5.3  นางสาววชิรญาณ  หงสามนุษย   กรรมการ 
   5.4  นางสุปภาดา  เชียวสกุล   กรรมการ 
   5.5  นางสาวพิมพธิดา  อารีรักษ   กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่ รวบรวมบทความ จัดทํารูปเลม Proceedings จัดทําเกียรติบัตร และเอกสารประกอบอ่ืน ๆ 
 
  6.  คณะกรรมการฝายทะเบียน 
   6.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยุทธ  ศิริสุทธิ์   ประธานกรรมการ 
   6.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนา  ประสานตรี   รองประธานกรรมการ 
   6.3  นางสาวพิมพผกา  พระพรหม   กรรมการ 
   6.4  นางสาวพิมพธิดา  อารีรักษ   กรรมการ 
   6.5  นางสาวอรอนงค  คําคนซื่อ   กรรมการ 
   6.6  นางสุปภาดา  เซียวสกุล   กรรมการ 
   6.7  นางสาววชิรญาณ  หงสามนุษย   กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่  1.  รวบรวมขอมูลบทความจากผูลงทะเบียน 
     2.  จัดสงบทความใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาอานบทความ 
     3.  ประสานฝายจัดทําเอกสาร/เกียรติบัตร 
 
    7.  คณะกรรมการจัดหาของที่ระลึก 
    7.1  นางสาวอรอนงค  มงกุฏ   ประธานกรรมการ 
   7.2  นางสาวชนิดา  ขดัทะเสมา   รองประธานกรรมการ 
   7.3  นางสาวพิมพธดิา  อารีรักษ   กรรมการ 
   7.4  นางสาวสิริกานต  แกวไกรสร   กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่  1.  ดําเนินการจัดหาของที่ระลึกแกวิทยากร 
      2.  รายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน 
      3.  รับผดิชอบประสานงานกับฝายพิธีการในการมอบของที่ระลึก และงานอื่น ๆ 
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    8.  คณะกรรมการดําเนินงานฝายประชาสัมพันธ 
    8.1  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด   ประธานกรรมการ 
   8.2  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ   รองประธานกรรมการ 
   8.2  อาจารย ดร.ปรมะ  แขวงเมือง   กรรมการ 
   8.3  นางสาวอชิยา  กองไชย   กรรมการ 
   8.4  นายนันทวรภทัร  พิมพศักดิ ์   กรรมการ 
   8.5  นายณัฐวรรธน  ตันรัตนกุลชยั   กรรมการ 
   8.6  นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนที่ 9   กรรมการ 
   8.7  นางสาวชนิดา  ขดัทะเสมา   กรรมการและเลขานุการ 
   หนาที ่ 1.  จัดทําแผนดําเนินงาน แผนการประชาสัมพันธ และกิจกรรมตาง ๆ  
       เพ่ือใหสอดคลองกบัวัตถปุระสงคของการจัดโครงการ 
      2.  ประสานงานกับหนวยงานตาง ๆทีเ่ก่ียวของ 
      3.  รายงานความกาวหนาในการดําเนินงาน ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงาน 
      4.  จัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธที่เก่ียวของกับงานโครงการตลอดโครงการ 
      5.  บันทึกภาพกิจกรรมและผลิตสื่อสิ่งพิมพทีเ่กีย่วของ 
 
    9.  คณะกรรมการฝายการเงินและงบประมาณ 
   9.1  ผูชวยศาสตราจารยสุธดิา  เลขะวัฒนะ   ประธานกรรมการ 
   9.2  อาจารยพงศเทพ  โคตรประทุม   รองประธานกรรมการ 
   9.3  นางสาวสิริกานต  แกวไกรสร   กรรมการ 
   9.4  นางสาวพิมพธดิา  อารีรักษ   กรรมการ 
   9.5  นางสาววัชราภรณ  วังหอม   กรรมการ 
   9.6  นางแวนแกว  สวาง   กรรมการ 
   9.7  นายจักรกฤษ  เสนาศรี   กรรมการ 
   9.8  นางภัคณัท  หตะเสน   กรรมการและเลขานุการ 
   9.9  นางสาวอรอนงค  มงกุฏ   กรรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  หนาที่  1.  จัดทําแผนดําเนินงาน และวเิคราะหงบประมาณในสวนที่เก่ียวของ เพ่ือนําเสนอ 
      คณะครุศาสตรพิจารณา 
       2.  เบิกจายงบประมาณในการดําเนินงานใหรวดเร็วและถูกตอง 
     3.  จัดเตรียมชดุเบิก - จาย 
     4.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
   10.  คณะกรรมการฝายพิธีการและวทิยากร 
   10.1  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด   ประธานกรรมการ 
   10.2  อาจารย ดร.ปรมะ  แขวงเมือง   รองประธานกรรมการ 
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   10.3  อาจารยกัลยาณี  มวงไทย   กรรมการ 
   10.4  อาจารย ดร.จิตติมา  ทิสุวรรณ   กรรมการ 
   10.5  อาจารย ดร.ศภุกร  ศรเพชร   กรรมการ 
   10.6  อาจารย ดร.กัญณฐา  พงศพิริยะวนิช   กรรมการและเลขานุการ 
   10.7  นักศึกษาปริญญาโทรุนที ่9 และรุนที่ 10   กรรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  หนาที่  1.  จัดทําแผนการดําเนินกิจกรรมตลอดงาน 
     2.  จัดหาพิธีกร และจัดทํา Script พรอมทั้งซักซอม รายละเอียดงานตามกําหนดการ 
     3.  เปนพิธีกรในการดําเนินงานโครงการ และงานปาฐกถา เสวนาและงานนิทรรศการ 
      วิชาการ 
     4.  ดําเนินงานเก่ียวกับงานพิธีการและงานที่เก่ียวของ 
     5.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
   11.  คณะกรรมการฝายปฏิคมและอาหาร 
   11.1  อาจารยภาวด ี พันธรักษ   ประธานกรรมการ 
   11.2  นางภคัณัท  หตะเสน    รองประธานกรรมการ 
   11.3  นางสาวอิชยา  กองไชย    กรรมการ 
   11.4  นางสาวชนิดา  ขดัทะเสมา   กรรมการ     
   11.5  นางสายชล  วงคใหญ    กรรมการ 
   11.6  นางสาวปยะพร  ศรีนาค    กรรมการ 
   11.7  นางสาวอรพรรณ  ประทุมทอง   กรรมการ 
   11.8  นางกวินทิตา  สําราญ    กรรมการ 
   11.9  นายวรวัฒน  ไชยนาค    กรรมการ 
   11.10  นางสาววัชราภรณ  วงัหอม   กรรมการ 
   11.11  นางแวนแกว  สวาง     กรรมการ 
   11.12  นางสชุิรา  ศรีสมยา    กรรมการ 
   11.13  นางแหวน  อินพา     กรรมการ 
   11.14  นางวารีย  หาญมูล     กรรมการ 
   11.15  นางสาวสิริกานต  แกวไกรสร   กรรมการ 
   11.16  นางสดุใจ  พุมแกว     กรรมการ 
   11.17  นางสาววรปภา  เทศประสิทธิ ์   กรรมการและเลขานุการ 
   11.18  นางสาวอรอนงค  มงกุฎ   กรรรมการและผูชวยเลขานุการ 
   11.19  นักศึกษาปริญญาโทรุนที ่9 และรุนที่ 10   กรรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  หนาที่  1.  ดําเนินการตอนรับแขกผูมีเกยีรติที่มารวมงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
     2.  จัดเตรียมอาหารและเคร่ืองดืม่ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
     3.  จัดเตรียมอาหารกลางวันและเย็น 
     4.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
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   12.  คณะกรรมการจัดงานบรหิารอสีานสัมพันธ 
   12.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศันา  ประสานตรี    ประธานกรรมการ 
   12.2  ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร รองประธานกรรมการ 
   12.3  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทินกร  อัตไพบลูย    กรรมการ 
   12.4  อาจารย ดร.เกรียงไกร  ผาสตุะ    กรรมการ 
   12.5  อาจารย ดร.พีระพงษ  ธีระเผาพงษ    กรรมการ 
   12.6  อาจารยกําพร  ประชุมวรรณ    กรรมการ 
   12.7  อาจารยธีระวุฒ ิ มลูเมืองแสน    กรรมการ 
   12.8  Mr.  Peters Joseph Eustace Earl    กรรมการ 
   12.9  นางสุปภาดา  เซยีวสกุล     กรรมการ 
   12.10  นายวรวัฒน  ไชยนาค     กรรมการ 
   12.11  นายนันทวรภัทร  พิมพศักดิ ์    กรรมการและเลขานุการ 
   12.12  นางสาววชิรญาณ  หงสามนุษย    กรรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  หนาที่  1.  จัดกิจกรรมบริหารอีสานสัมพันธใหเปนไปตามที่กําหนด 
     2.  ตดิตอประสานงานมหาวิทยาลัยเครือขายที่เขารวมกิจกรรมบริหารอีสานสมัพันธ 
     3.  สรุปผลการประเมินโครงการและรายงานผลใหผูบริหารทราบ 
     4.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
  13.  คณะกรรมการฝายการแสดง 
   13.1  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ    ประธานกรรมการ 
   13.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทินกร  อัตไพบลูย    กรรมการ 
   13.3  อาจารย ดร.เกรียงไกร  ผาสตุะ    กรรมการ 
   13.4  อาจารย ดร.พีระพงษ  ธีระเผาพงษ    กรรมการ               
   13.5  อาจารยธีระวุฒิ  มลูเมืองแสน    กรรมการ 
   13.6  Mr.Peters Joseph Eustace Earl    กรรมการ 
   13.7  นางสุปภาดา  เซยีวสกุล     กรรมการ 
   13.8  นายนันทวรภทัร  พิมพศักดิ ์    กรรมการและเลขานุการ 
   13.9  นางสาววชิรญาณ  หงสามนุษย    กรรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  หนาที่  1.  จัดการแสดงในพิธเีปดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังที่ 1 
     2.  จัดการแสดงในงานบริหารอีสานสัมพันธ คร้ังที่ 10 
     3.  สรุปผลการประเมินโครงการและรายงานผลใหผูบริหารทราบ   
     4.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
   14.  คณะกรรมการฝายจัดการประชุมเครือขายสาขาวชิาการบรหิารการศกึษา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   14.1  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ    ประธานกรรมการ 
   14.2  ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร  รองประธานกรรมการ 
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   14.3  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศันา  ประสานตรี    กรรมการ 
   14.4  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด    กรรมการ 
   14.5  นางสาวพิมพผกา  พระพรหม    กรรมการ 
   14.6  นางสุปภาดา  เซยีวสกุล     กรรมการ 
   14.7  นางสาววชิรญาณ  หงสามนุษย    กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่  1.  ประสานผูเกีย่วของในการจัดทําวาระการประชุม 
     2.  ดําเนินการจัดประชุมเครือขายสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใหเปนไปตามกําหนด 
     3.  สรุป และรายงานผลการประชุมใหผูเก่ียวของทราบ  
     4.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
  15.  คณะกรรมการฝายกจิกรรมลองเรือชมทิวทัศนแมนํ้าโขง 
   15.1  อาจารยภาวด ี พันธรักษ    ประธานกรรมการ 
   15.2  อาจารย ดร.อธิราชย  นันขันต ี    รองกรรมการ 
   15.3  อาจารยอภิรด ี แขโส     กรรมการ 
   15.4  ผูชวยศาสตราจารยมลฤด ี ลิ่วเฉลิมวงศ    กรรมการ 
   15.6  อาจารย ดร.เกรียงไกร  ผาสตุะ    กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่  1.  ตอนรับคณะแขกผูเขารวมงานในการลองเรือชมทิวทศันแมนํ้าโขง 
     2.  ประสานผูเกีย่วของในการเยีย่มชม 
     3.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
  16.  คณะกรรมการฝายกจิกรรมเย่ียมชมบานลุงโฮ 
   16.1  อาจารย ดร.วัชรี  แซงบุญเรือง    ประธานกรรมการ 
   16.2  อาจารย ดร.ปรมะ  แขวงเมือง    รองประธานกรรมการ 
   16.3  ผูชวยศาสตราจารยสุธดิา  เลขะวัฒนะ    กรรมการ 
   16.4  อาจารย ดร.วนิดา  หงษมณีรัตน    กรรมการ 
   16.5  อาจารยศรีสดุา  ดวงโตด    กรรมการ 
   16.7  อาจารยพงษเทพ  โคตรประทุม    กรรมการ  
   16.8  อาจารย ดร.สุวิสาข  จรัสกมลพงศ    กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่  1.  ตอนรับคณะแขกผูเขารวมงานในการเยีย่มชมบานลงุโฮ 
     2.  ประสานผูเกีย่วของในการเยีย่มชม 
     3.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
   17.  คณะกรรมการฝายประเมินผลโครงการ 
   17.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรร  ธงยศ    ประธานกรรมการ 
   17.2  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด    รองประธานกรรมการ 
   17.3  นางสาวอรอนงค  คําคนซ่ือ    กรรมการ 
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   17.4  นางสาวพิมพธดิา  อารีรักษ   กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่  1.  จัดเตรียมเอกสารประเมินผลโครงการ 
     2.  ดําเนินการประเมินผลโครงการ 
     3.  สรุปผลการประเมินโครงการและรายงานผลใหผูบริหารทราบ   
     4.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
    18.  คณะกรรมการฝายรับลงทะเบียน 
    18.1  อาจารยสุทธิรักษ  สวรรยาวิสทุธิ ์   ประธานกรรมการ 
    18.2  อาจารยพักตรพร้ิง  พลหาญ   รองประธานกรรมการ 
    18.3  อาจารยนันทิยา  พันธุโชต ิ   กรรมการ 
    18.4  อาจารยฐนพรรณ  ธูปหอม   กรรมการ 
    18.3  นางสาวพิมพธดิา  อารีรักษ   กรรมการ 
    18.4  นางสาวอรอนงค  คําคนซ่ือ   กรรมการ 
    18.5  นางสาวชนิดา  ขดัทะเสมา   กรรมการ 
    18.6  นางสาวอรพรรณ  ประทุมทอง   กรรมการ 
    18.7  นางสาวอรอนงค  มงกฎุ    กรรมการ 
   18.8  นางสาววัชราภรณ  วังหอม   กรรมการ  
   18.9  นางแวนแกว  สวาง     กรรมการ 
   18.10  นางสาวสิริกานต  แกวไกรสร   กรรมการ 
   18.11  นายวรวัฒน  ไชยนาค    กรรมการ 
   18.12  นางภคัณัท  หตะเสน    กรรมการและเลขานุการ 
  หนาที่  1.  จัดเตรียมเอกสารรายชื่อสําหรับลงทะเบยีนผูเขารวมโครงการ 
     2.  รวบรวมเอกสารรายชื่อไวประกอบการสรุปโครงการ 
     3.  ประสานงานฝายปฏคิมและอาหารในการตอนรับผูเขารวมโครงการ 
     4.  จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกจายตามโครงการ    
     5.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
 
   19.  คณะกรรมการฝายจัดเตรยีมสถานที่ งานยานพาหนะ และโสตทัศนูปกรณ 
   19.1  อาจารย ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ   ประธานกรรมการ 
   19.2  อาจารย ดร.ไพฑูรย  พวงยอด   รองประธานกรรมการ 
   19.3  นายณัฐวรรธน  ตันรัตนกลุชยั   กรรมการ 
   19.4  นายจงกล  อินพา     กรรมการ 
   19.5  นายไพวรรณ  จันทะสิน    กรรมการ 
   19.6  นายหนูพัด  ชอประพันธ   กรรมการ 
   19.7  นายอคัรพล  เกื้อหนอขุน   กรรมการ 
   19.8  นายฉันท  ดวงศร      กรรมการ 
   19.9  นางแหวน  อินพา     กรรมการ 
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   19.10  นางวารีย  หาญมูล     กรรมการ 
   19.11  นางสดุใจ  พุมแกว     กรรมการ 
   19.12  นายวาทศิ  ไตรยะถา    กรรมการ 
   19.13  นายอมร  ชีวะประสิทธิ์   กรรมการ 
   19.14  นายแสวง  ม่ิงสินธ     กรรมการ 
   19.15  นายอภิชาต  ทานบญุ    กรรมการ 
   19.16  นายนันทวรภัทร  พิมพศักดิ ์   กรรมการ 
   19.17  นายราชันย  เสือคําจันทร   กรรมการและเลขานุการ 
   19.18  นายนิธิศ  ทองอนงค    กรรรมการและผูชวยเลขานุการ 
   19.19  นักศึกษาปริญญาโทรุนที ่9 และรุนที่ 10   กรรรมการและผูชวยเลขานุการ
  หนาที่  1.  จัดเตรียมสถานที่ โตะ เกาอ้ี และอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม  
      ทั้งภาคเชา และภาคบาย 
     2.  ตดิตอประสานงานในการจัดเตรียมเคร่ืองเสยีง พรอมจัดเก็บ การถายภาพ 
      กิจกรรมตาง ๆ 
     3.  จัดเตรียมยานพาหนะ รับ-สงวิทยากร รวมทัง้อํานวยความสะดวกแกบุคลากรใน 
      การจัดกิจกรรม        
      4.  บันทึกภาพความเคลื่อนไหวกิจกรรมภายในงาน 
     5.  ตกแตงภมิูทศันภายนอกอาคาร ภายในอาคารใหเรียบรอยสวยงาม 
     6.  ประสานงานความปลอดภยั การใหบริการที่จอดรถสําหรับผูเขารวมงาน 
     7.  งานอ่ืน ๆ ที่ไดรับมอบหมาย 
    
  ทั้งนี้ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
      สั่ง  ณ  วันที่ 9 ตุลาคม  พ.ศ.2561 
 
 
   
        ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยเอก ดร.ชาญวิทย  หาญรินทร 
                 คณบดีคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยนครพนม 
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สถาบันเครือขายสาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 
มหาวิทยาลยันครพนม (เจาภาพ ประจําป พ.ศ.2561) 

 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏัชยัภมิู 

 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธาน ี

 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏัรอยเอด็ 

 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
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มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 

 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 

 
 

 
มหาวิทยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

 
 

 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 
 

 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 
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มหาวิทยาลยัภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

 
 

 
วิทยาลยับัณฑติเอเชยี 

 
 

 
มหาวิทยาลยักาฬสินธุ 


