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พื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดปทุมธานี จ าแนกตามสถานที่ตั้งของ
โรงเรียน  ขนาดของโรงเรียน ประเภทการจัดการศึกษาของโรงเรียน และลักษณะของโรงเรียน  เพื่อ
ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมชุมชนให้มี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาของจังหวัดปทุมธานี ตัวอย่าง คือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี  จ านวน  118  แห่ง  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป  เพื่อค านวณหาค่าความถี่  ร้อยละ  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การทดสอบที  
(t-test) และการทดสอบเอฟ (F-test) ส่วนข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดใช้วิธีการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content  analysis)   

ผลการวิจัย  พบว่า  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ของจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมและรายด้าน พบว่า มีบทบาทอยู่ในระดับมาก คือ 1) ด้านการ
พัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 2) ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่
ดี 3) ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง 4) ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน 5) ด้านการพัฒนาให้คิดเป็นท าเป็น  
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ผลการเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ในจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลกับตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล โรงเรียนขนาดต่างกัน  
โรงเรียนประถมศึกษากับโรงเรียนขยายโอกาส  และโรงเรียนต้นแบบกับโรงเรียนทั่วไป  พบว่า   
ไม่แตกต่าง 

ปัญหาเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของ
จังหวัดปทุมธานี  พบว่า  ผู้บริหารใช้บทบาทในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ปกครองเห็น
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมใน  การพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ให้มี
คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ให้มีความสามารถด้านการคิด  ให้มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนน้อย  ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
และจัดหาเทคโนโลยีที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองไม่มากเท่าที่ควร     

ข้อเสนอแนะ พบว่า ผู้บริหารควรประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของ
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์  ให้มีความสามารถด้านการคิด  ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ควรให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและจัดหาเทคโนโลยีที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียน  และควรเปิดโอกาสให้ชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ง 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this study were to study and compare the roles of administrators in 
promoting community engagement in developing learners’ quality at basic educational 
institutions under the jurisdiction of the Primary Educational Service Area Office in Pathum thani 
province, classified by school’s location, size, type of education management, and type of school, 
and to study the problems of and recommendations on the roles of school administrators in 
promoting community engagement in developing learners’ quality at basic educational 
institutions under the jurisdiction of the Primary Educational Service Area Office.  The samples 
were 118 basic educational institutions under the jurisdiction of Pathum thani Educational Service 
Area Office.  The research tool was a questionnaire developed by the researcher.  Its reliability 
was 0.97.  The data were analyzed by statistical software to calculate frequency, percentage, 
standard deviation, t-test, and F-test.  Content analysis was employed to analyze the data from the 
open-ended questions in the questionnaire. 

It was found that overall and in each area, the roles of administrators in promoting 
community engagement in developing learners’ quality at basic educational institutions under the 
jurisdiction of the Primary Educational Service Area Office in Pathum thani province, were at a 
high level, that is, 1) Development of morality, ethics, and desirable values, 2) Development of 
good physical and mental health, 3) Development of knowledge acquisition and continuous 
autonomous learning, 4) Development of learning achievement of learners, and 5) Development 
of thinking and ‘doing’ skills. 

จ 
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Comparisons of the roles of administrators in promoting community engagement in 
developing learners’ quality at basic educational institutions under the jurisdiction of the Primary 
Educational Service Area Office in Pathum thani province, at schools in and out of a municipal 
area, schools of different sizes, primary and education extended schools, and model and general 
schools, revealed that there was no difference. 

In terms of the problems of the roles of administrators in promoting community 
engagement in developing learners’ quality at basic educational institutions under the jurisdiction 
of the Primary Educational Service Area Office in Pathum thani province, it was found that 
administrators promoted guardians’ engagement in developing good physical and mental health 
of learners; morality, ethics, and desirable values; thinking ability; and learning achievement at a 
low level.  Administrators did not provide adequate financial support to develop learning 
resources in schools and technology to promote autonomous learning. 

It was recommended that administrators publicize the importance of engagement in 
developing good physical and mental health; morality, ethics, and desirable values; thinking 
ability; and learning achievement of learners.  Besides that, budget should be allocated for the 
development of learning resources in schools, and technology should be provided to promote 
autonomous learning.  Teachers are recommended to visit students at their accommodation, and 
communities should be given opportunities to cooperate with schools in planning and organizing 
school’s activities.  
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บทที ่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

กลไกในการพัฒนาประเทศมีหลายด้านที่คอยขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา ทั้งด้านการศึกษา      
ด้านการเมืองการปกครอง ด้านอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยี และด้านการค้าธุรกิจต่างๆโดยเฉพาะ
ด้านการศึกษานั้นถือเป็นหัวใจส าคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ  เพราะการศึกษาของคนในชาติ
เปรียบเสมือนเส้นเลือดที่คอยหล่อเลี้ยงทุกด้านที่กล่าวมา  ฉะนั้นประเทศจะเจริญรุ่งเรืองหรือเสื่อม
ลงย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของคนในชาติ  ดังเช่นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  ความว่า  “ประเทศชาติจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่
ละคนเป็นส าคัญ  การจัดการศึกษาจึงต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” (กระทรวงศึกษาธิการ,2542: 5) 

การให้ความส าคัญในด้านการศึกษาถือเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนส าหรับทุกประเทศ          
ในประเทศที่พัฒนาแล้วล้วนแต่เป็นประเทศที่มีประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาที่ดีมาก่อน
แล้วค่อยมุ่งพัฒนาในด้านอ่ืนๆ ต่อไป เหตุนี้เองท าให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึง ความส าคัญของ
การศึกษามากขึ้น และปรากฏภาพความชัดเจนขึ้นเมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติสาระที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง องค์กรหน่วยงานต่างๆ ในการมีส่วนร่วมจัดการศึกษา และพัฒนาด้านการศึกษา ไม่ว่าจะ
เป็นการให้สังคมได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้สถานศึกษามีการประสานความร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง ชุมชมทุกๆ ฝ่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

สถานศึกษากับชุมชนนั้นคงจะแยกออกจากกันเด็ดขาดไม่ได้เพราะสถานศึกษา
เปรียบเสมือนต้นไม้ ชุมชนเปรียบเหมือนพื้นดิน ยิ่งดินมีคุณภาพเพียงใดก็ย่อมท าให้ต้นไม้เติบโตได้ 
เร็วแข็งแรง มีล าต้นกิ่งก้านใบ และผลที่ดี มีอายุยืนยาว นอกจากนี้ต้นไม้ยังช่วยยึดดินให้ติดอยู่
ด้วยกันไม่ถล่มไปง่าย ๆ ส่วนชุมชนเปรียบเหมือนพื้นดินให้ประโยชน์กับต้นไม้ พื้นดินจะดีมี
คุณภาพ ก็เพราะเมื่อต้นไม้เติบโตมากขึ้น ใบไม้ ดอกไม้ ผลไม้แก่จัดก็จะร่วงหล่นลงพื้นดินมันก็
กลายเป็นปุ๋ยในดินให้ประโยชน์กับต้นไม้ต่อไปอีกเช่นกัน ฉะนั้นต้นไม้และพื้นดินต้องพึ่งพาอาศัย
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กันฉันใด ชุมชนกับสถานศึกษาก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันฉันนั้น (สุดา ทัพสุวรรณ,2545:  23) ดังนั้นการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนนับเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วย
ขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง  ซึ่งการจะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษานั้นจ าเป็นต้องอาศัยการบริหารของผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ และกระบวนการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ 

สถานศึกษาที่ประสบความส าเร็จทางด้านการจัดการศึกษานั้น  องค์ประกอบส าคัญ        
ของความส าเร็จในอันดับต้นๆ คือ  บทบาทหรือพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา    
ซึ่งสอดคล้องกับที่  พนม  พงษ์ไพบูลย์ (2544: 7)ได้ให้ความเห็นไว้ว่า  “...ความส าเร็จในการพัฒนา
การศึกษากว่าร้อยละ  50  เป็นผลเนื่องมาจากผู้บริหาร  ผู้บริหารจึงนับว่ามีความส าคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาและการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย  เพราะผู้บริหารเป็นผู้มีอ านาจและความรับผิดชอบสูงสุด      
ถ้าผู้บริหารไม่มีความเข้าใจและไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตนก็จะเกิดความล้มเหลว จึงกล่าวได้ว่า  
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่มีความส าคัญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยิ่ง ...”  
ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจะได้รับความร่วมมือร่วมใจและให้การสนับสนุนในการบริหารงานได้
อย่างเต็มศักยภาพ จากครู ผู้ปกครอง ชุมชน และจากทุก ๆ ฝ่าย นั้นจะต้องอาศัยบทบาทการบริหาร
ที่ดีของผู้บริหารโรงเรียนเป็นพื้นฐาน  ดังค ากล่าวที่  สมพงษ์  เกษมสิน (2539: 263)  กล่าวไว้ว่า  “...
ความสามารถและประสิทธิภาพของโรงเรียนจะดีหรือไม่เพียงไรนั้น  ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของ
ผู้บริหารโรงเรียน”  จึงอาจกล่าวได้ว่า  บทบาทการบริหารของผู้บริหารมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนใน
การน าโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย   

จากผลสรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดปทุมธานี  ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์กับชุมชนดี   แต่
โรงเรียนได้ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาคุณภาพผู้เรียนน้อยมาก บาง
โรงเรียนไม่มีตัวแทนผู้ปกครองและผู้แทนศิษย์เก่า ท าให้ชุมชนมีบทบาทน้อยมากในการร่วม
กิจกรรมกับโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ เรียน  ในด้านคุณภาพผู้ เรียนนั้น  ส่วนใหญ่ได้รับ
ข้อเสนอแนะจาก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่า
ควรพัฒนาผู้เรียนด้านการประหยัดเพิ่มขึ้น  และความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์                  
คิดสร้างสรรค์  ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ความมีระเบียบวินัย     
ความมีคุณธรรมจริยธรรม  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และมีโรงเรียนบางส่วนได้รับ
ข้อเสนอแนะให้ส่งเสริมด้านดนตรี  และกีฬา 

จากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยจึงมุ่งที่จะศึกษาถึงบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมให้
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ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดปทุมธานี  เพื่อเป็นแนวทางส าคัญในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของ
จังหวัดปทุมธานี  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัด
ปทุมธานี 

2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจ าแนกตาม สถานที่ตั้ง ขนาดของสถานศึกษา 
ประเภทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และลักษณะของโรงเรียน 

3. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดปทุมธานี 
 
1.3 ค าถามการวิจัย 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเป็น
อย่างไร 

2. บทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของผู้บริหารใน
โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลกับโรงเรียนที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลมีความแตกต่างกันหรือไม่ 

3. บทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของผู้บริหารใน
โรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีความแตกต่างกันหรือไม่ 

4. บทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของผู้บริหารใน
โรงเรียนที่จัดการศึกษาประเภทต่างกันมีความแตกต่างกันหรือไม่ 

5. บทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของผู้บริหารใน
โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนต้นแบบกับโรงเรียนทั่วไปมีความแตกต่างกันหรือไม่ 

6. ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีอะไรบ้าง 
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1.4 สมมติฐานการวิจัย 
1. ผู้บริหารในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลกับโรงเรียนที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาลมีบทบาทใน

การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของผู้บริหารแตกต่างกัน 
2. ผู้บริหารในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของผู้บริหารแตกต่างกัน 
3. ผู้บริหารในโรงเรียนที่จัดการศึกษาประเภทต่างกัน มีบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของผู้บริหารแตกต่างกัน 
4. ผู้บริหารในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนต้นแบบกับโรงเรียนทั่วไป มีบทบาทในการส่งเสริมให้

ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของผู้บริหารแตกต่างกัน 
 
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ผลจากการศึกษาในคร้ังนี้  จะมีประโยชน์ต่อหน่วยงานที่จัดการศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

1. ได้ข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหาร  สามารถน าไปประกอบการก าหนด
กลยุทธ์ในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถน าผลวิจัยไปใช้พัฒนาและเป็นแนวทางในการปรับบทบาท
ของตนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป   
 
1.6 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง  บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมใน          
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษา  ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 

1.6.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
การศึกษาวิจัยมุ่งศึกษา  บทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนของผู้บริหารและปัญหาเกี่ยวกับบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี  ตามมาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา ของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ซึ่งประกอบด้วยตัวบ่งชี้  5  ตัวบ่งชี้  ดังต่อไปนี้ 

1. การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
2. การมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3. การมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
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4. การคิดเป็น ท าเป็น 
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

1.6.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วย สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี จ านวน 170 แห่ง 
2. ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้เลือกตัวอย่างประกอบด้วย  สถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  ปีการศึกษา  2554  
จ านวน 118 โรงเรียน  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ  Krejcie and Morgan 
(อ้างถึงใน  เพ็ญแข  แสงแก้ว,2541: 60-61)  จากประชากร  170  โรงเรียน  ได้ตัวอย่างจ านวน  118  
โรงเรียน  รายชื่อโรงเรียนที่จะท าการศึกษาได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random  
Sampling)โดยการจับสลาก (The Lottery Method) (เพ็ญแข  แสงแก้ว,2541: 63-64) ผู้แทนที่ให้
ข้อมูลสุ่มโรงเรียนละ 3 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู และกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานซึ่งได้จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling ) เพื่อใช้เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.6.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน  ประกอบด้วย 
2. สถานที่ตั้งของโรงเรียน 
3. ขนาดของโรงเรียน 
4. ประเภทของโรงเรียน 
5. ลักษณะของโรงเรียน 

1.6.4 ตัวแปรตาม  ได้แก่  บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนใน  5  ด้าน  คือ 

1. ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
2. ด้านการพฒันาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
3. ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
4. ด้านการพัฒนาให้คิดเป็น ท าเป็น 
5. ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
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1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตารางที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

1.   สถานท่ีตั้งของโรงเรียน 
     ในเขตเทศบาล 
     นอกเขตเทศบาล 
2.  ขนาดโรงเรียน 
     ขนาดใหญ่ 
     ขนาดกลาง 
     ขนาดเล็ก 
3.   ประเภทของโรงเรียน 
     ประถมศึกษา 
     ขยายโอกาส 
4.  ลักษณะของโรงเรียน 
     โรงเรียนต้นแบบ 
     โรงเรียนทั่วไป 

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการ
ส่งเสริมให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ตามมาตรฐาน
ด้านผลการจัดการศึกษา ของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา(องค์การมหาชน) 
     
       1    ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและ 
             สุขภาพจิตที่ดี 
        2   ด้านการพัฒนาคุณธรรม    
             จริยธรรม และค่านิยม 
             ที่พึงประสงค์          
        3   ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้ และ 
             เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
        4   ด้านการพัฒนาให้คิดเป็น ท าเป็น  
        5   ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์
             ทางการเรียนของผู้เรียน 
              

DPU



7 

1.8  นิยามศัพท์เฉพาะ 
ในการศึกษาครั้งน้ี  ผู้ศึกษาได้ใช้ศัพท์บางค าในความหมายและขอบเขตจ ากัดดังนี้ 
บทบาทผู้บริหาร หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมาในสถานการณ์หนึ่งตามต าแหน่งที่

ตนรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในจังหวัดปทุมธานี  

ชุมชน  หมายถึง  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ศิษย์เก่า  ชาวบ้าน  ผู้ปกครอง
นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
ปทุมธานี  องค์กรของรัฐและเอกชน  ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  หมายถึง  การที่ประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เช่น  ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ กับสถานศึกษา  
ร่วมตัดสินใจในเร่ืองที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก  สร้างเครือข่ายผู้ปกครองให้มีความเข้มแข็ง  แสวงหา
และให้ความสนับสนุนด้านการเงิน  วัสดุ  อุปกรณ์ ร่วมเป็นวิทยากรภายนอกหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 

คุณภาพผู้เรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในด้านผู้เรียน
ตามมาตรฐานของส านักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ก าหนดไว้ 5 
ด้าน คือ 1. ด้านมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  2. ด้านมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ที่ดี  3. ด้านมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  4. ด้านคิดเป็น ท าเป็น  5. ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน  หมายถึง  พฤติกรรมของผู้บริหารโรงเรียนที่แสดงออกเกี่ยวกับการเป็นผู้ เปิดโอกาส  
ส่งเสริม  สื่อสาร  และสร้างสัมพันธ์กับชุมชน  เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ใน  5 ด้าน คือ 1) ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 2) ด้านการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  3) ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
4) ด้านการพัฒนาให้คิดเป็น ท าเป็น 5)  ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

การพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  หมายถึง ชุมชนร่วมวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ฝึกให้ผู้เรียนรู้จักเลือกโภชนาการที่จ าเป็นต่อร่างกาย การหลีกเลี่ยง
ปัญหาทางเพศ  การหลีกเลี่ยงจากยาเสพติด เข้ามาส่งเสริมกิจกรรมดนตรี กีฬา และกิจกรรม
นันทนาการร่วมกับโรงเรียน  เป็นต้น 

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  หมายถึง  ชุมชนร่วมวางแผน  
ช่วยสอดส่องดูแล  และให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่
พึงประสงค์ เช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนการเคารพครูอาจารย์ เคารพผู้ใหญ่ รู้จัก
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ช่วยเหลือผู้อ่ืน  ท าประโยชน์ต่อส่วนรวมและการเชื่อฟังค าสั่งสอนของพ่อแม่ เป็นต้น   
การพัฒนาความใฝ่รู ้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  หมายถึง  ชุมชนร่วมวางแผน  

ร่วมสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น  และแสดงบทบาทของตนอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  เช่น  รู้จักแสวงหาความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์  ป้าย
โฆษณาและสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  ร่วมกิจกรรมประเพณีของชุมชน  
เป็นต้น   

การพัฒนาให้คิดเป็น ท าเป็น  หมายถึง  ชุมชนร่วมวางแผน ร่วมกิจกรรม  และแสดง
บทบาทของตนเองเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  และคิดเป็นระบบ  เพื่อการตัดสินใจและแก้ปัญหาของตนเอง
และสังคมได้อย่างเหมาะสม สามารถท างานและอยู่ ร่วมกันในสังคม  ด้วยการสร้างเสริม
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม  และการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์  ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  หมายถึง ชุมชนร่วมวางแผนร่วม
สนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น  และแสดงบทบาทของตนอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถ
ฟัง  พูด  อ่าน  เขียน  ภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ และน าไปใช้ในการสื่อสาร สามารถคิดค านวณ  
รู้ประวัติศาสตร์ไทยและสากล  เล่นดนตรี  เล่นกีฬา  ร้องร า  รู้จักแก้ปัญหา  การใช้เทคโนโลยีใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  รวมทั้งร่วมตรวจสอบและประเมินผลการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน 

ผู้บริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการที่รับผิดชอบบริหาร
โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดปทุมธานี  ปีการศึกษา 2554 

ครู หมายถึง บุคลากรวิชาชีพซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาของจังหวัดปทุมธานี  ปีการศึกษา 2554 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  บุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของ
จังหวัดปทุมธานี  ปีการศึกษา 2554 

สถานท่ีตั้ง  หมายถึง  พื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 พื้นที่ คือ ตั้งอยู่ในเขต
เทศบาล และตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล 

ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล  หมายถึง โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ดูแลของเทศบาลในจังหวัด
ปทุมธานี 
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ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล  หมายถึง  โรงเรียนที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่ดูแลของเทศบาล ตาม
ข้อ  9.1 

ขนาดของโรงเรียน  หมายถึง  การก าหนดขนาดของโรงเรียน  แบ่งตามเกณฑ์ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งก าหนดไว้ 3 ขนาด คือ 

โรงเรียนขนาดเล็ก  หมายถึง  โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1 คนถึง 120 คน 
โรงเรียนขนาดกลาง  หมายถึง  โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 121 คนถึง 300 คน 
โรงเรียนขนาดใหญ่  หมายถึง  โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 301 คนขึ้นไป 
ประเภทของโรงเรียน  หมายถึง  โรงเรียนที่จัดการศึกษา 2 ประเภท คือ โรงเรียน

ประถมศึกษา และโรงเรียนขยายโอกาส 
โรงเรียนประถมศึกษา  หมายถึง  โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่  ชั้นอนุบาล  

จนถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของจังหวัดปทุมธานี   
โรงเรียนขยายโอกาส  หมายถึง โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ชั้นอนุบาล

ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของ
จังหวัดปทุมธานี  

ลักษณะของโรงเรียน  หมายถึง  โรงเรียนต้นแบบ และ โรงเรียนทั่วไป   
โรงเรียนต้นแบบ หมายถึง โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ของจังหวัดปทุมธานีที่ผ่านการตรวจเยี่ยมและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็น
โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน 

โรงเรียนท่ัวไป  หมายถึง  โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ของจังหวัดปทุมธานี ที่ไม่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนต้นแบบหนึ่ง
อ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  โรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาของจังหวัดปทุมธานี 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี หมายถึง ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1 และ เขต  2  
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเร่ือง บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
ปทุมธานี ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน าเสนอตามล าดับ ดังนี ้

2.1  แนวคิดและหลักการจัดการศึกษา 
2.2  การมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น  
2.3  การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา 

                       2.3.1  ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
                       2.3.2  ด้านการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
                       2.3.3  ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้  และเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง 
                       2.3.4  ด้านการพัฒนาให้คิดเป็นท าเป็น 
                       2.3.5  ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิดและหลักการจัดการศึกษา 

2.1.1 แนวคิดการจัดการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (ม.ป.ป) ในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ไดก าหนดแนวการจัดการศึกษาของชาติไวในหมวดที่ 4  ตั้งแต่มาตรา 22 ถึง
มาตรา 30 ซึ่งสรุปสาระส าคัญไดดังนี ้

1. การจัดการศึกษาต้องเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/
ประสบการณการเรียนรยูึดหลักดังนี้ 

1) ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได ดังนั้นจึงต้องจัดสภาวะ
แวดล้อมบรรยากาศรวมทั้งแหล่งเรียนรูต่าง ๆ ให้หลากหลายเพื่อเอ้ือต่อความสามารถของแต่ละ
บุคคล  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติที่สอดคลองกับความถนัดและความสนใจ 
เหมาะสมแกวัย และศักยภาพของผู้เรียน  เพื่อให้การเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่และเป็น  
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การเรียนรูกันและกันอันก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติโดยการประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับ            
ผูปกครอง บุคคล ชุมชนและทุกส่วนของสังคม 

2) ผูเรียนมีความส าคัญที่สุด การเรียนการสอนมุงเนนประโยชนของผูเรียนเปนส าคัญ 
จึงตองจัดใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกปฏิบัติใหท าไดคิดเปน ท าเปนมีนิสัยรัก     
การเรียนร ูและเกิดการใฝรูใฝเรียนอยางตอเน่ืองตลอด 

2. มุงปลูกฝงและสรางลักษณะที่พึงประสงคใหกับผูเรียน โดยเนนความรู คุณธรรม คา
นิยมที่ดีงามและบูรณาการความรูในเร่ืองตาง ๆ อยางสมดุล รวมทั้งการฝกทักษะและกระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และการประยุกตใชความรูโดยใหผูเรียนมีความรูและ         
ประสบการณในเร่ืองตางๆ ดังนี ้

1) ความรเูร่ืองเกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธของตนเองกับสังคม ไดแก่ครอบครัว 
ชุมชน ชาติและสังคมโลก รวมถึงความรู เกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและ
ระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

2) ความรแูละทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมทั้งความรูความเขาใจและ
ประสบการณเร่ืองการจัดการ   การบ ารุงรักษา และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน 

3) ความรูเกี่ยวกับศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทยและการรูจัก     
ประยุกตใชภูมิปญญา 

4) ความรแูละทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา เนนการใชภาษาไทยอยางถูกตอง 
5) ความรแูละทักษะในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตอยางมีความสุข 

3. กระบวนการเรียนรูในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ไดก าหนดแนวทางในการ
จัดกระบวนการเรียนรูของสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดังนี้ 

1) จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน
โดยค านึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 

2) ใหมีการฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณและการประ
ยุกตความรมูาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา 

3) จัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรจูากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหท าไดคิดเปน 
ท าเปน รักการอาน และเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง 

4) จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ อยางไดสัดสวนสมดุล
กัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา 
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5) สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมสื่อการเรียนและ
อ านวยความสะดวก เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรูรวมทั้งสามารถใชการวิจัย          
เปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู 

6) ผูเรียนและผูสอนเรียนรูไปพรอมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหลงวิทยาการ
ประเภทตางๆ 

7) การเรียนรเูกิดขึ้นไดทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา 
ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

4. การสงเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติได
ก าหนดบทบาทในการสงเสริมการเรียนรูของรัฐและสถานศึกษาตางๆ ดังนี้ 

1) รัฐตองสงเสริมการด าเนินงาน และการจัดตั้งแหล งการเรียนรูตลอดชีวิตทุก
รูปแบบ  ไดแก หองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑหอศิลปสวนสัตว สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร
อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศูนยการกีฬาและนันทนาการ แหลงขอมูล และแหลงการเรียนรู
อยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

2) ใหคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐานเพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ 

3) ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนาที่จัดท าสาระของหลักสูตร ในสวนที่เกี่ยวของกับ
สภาพปญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดี
ของครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

4) หลักสูตรการศึกษาระดับตาง ๆ ตองมีลักษณะหลากหลายเหมาะสมกับแตละระดับ 
โดยมุงพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล สาระของหลักสูตร ทั้งที่เปนวิชาการ วิชาชีพตองมุงพัฒนา
คนใหมีความสมดุล ทั้งดานความรูความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบต
อสังคม 

5) ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคม
อ่ืน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัด
การศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรูขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการ       
ต างๆ เพื่อพัฒนาชุมชนให สอดคล องกับสภาพปญหาและความต องการ รวมทั้ งหาวิธี                      
การสนับสนุนใหมีการเปลี่ยนแปลงประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน 

6) ใหสถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่  มีประสิทธิภาพรวมทั้ง            
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การสงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมกับผู เรียนในแตละ
ระดับการศึกษา 

5. การประเมินผลการเรียนรู ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ ไดระบุถึงวิธี              
การประเมินผลการจัดกระบวนการเรียนรู ไววา ใหสถานศึกษาจัดการประเมินผลผู เรียนโดย
พิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการเรียน การรวมกิจกรรม
และการทดสอบควบคูไปในกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแตละระดับและ
รูปแบบการศึกษานอกจากนั้นการประเมินผลผูเรียนยังตองเกี่ยวของกับหลักการส าคัญ คือ 

1) ใชวิธีการที่หลากหลายในการประเมินผูเรียน 
2) ใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสเขาศึกษาตอ 
3) ใชการวิจัยเพื่ อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ เหมาะสมกับผูเรียน 
4) มุงการประกันคุณภาพ โดยสถานศึกษาท าการประเมินผลภายในทุกปและรายงาน

ผลการประเมินตอตนสังกัดและสาธารณชน 
5) สถานศึกษาไดรับการประเมินภายนอกอยางนอย 1 คร้ัง ทุก 5 ป ี

2.1.2 หลักการจัดการศึกษา 
ชัยอนันต์ สมุทวฌิช. (ม.ป.ป).ได้สรุปไว้ว่า ในการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องท าความ

เขา้ใจค าว่า “การศึกษา” ก่อนดังนี้ การศึกษา  ตามความหมายกวาง หมายถึง กระบวนการทางสังคม
ที่น าบุคคลเข้าสู่การด ารงชีวิตในสังคม หรืออาจกลาวอีกอยางหนึ่งวา เปนกระบวนการอบรม                 
บมนิสัยใหมนุษยสามารถประพฤติปฏิบัติตนและประกอบอาชีพการงานร่วมกับมนุษย์อ่ืนๆได้อย่าง
เหมาะสม  เสนาะ ติเยาว์ (2543: 1) ให้ความหมายของการจัดการศึกษาว่า การจัดการศึกษาเป็น
กิจกรรมในการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การศึกษาตามความหมายนี้จึงเปนปจจัยส าคัญของการอบรมบมนิสัยการกลอมเกลาทางสังคม     
การเตรียมตวัเพื่อให้ บุคล  มีทักษะ  ความรู ู้ความสามารถในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพใน
อนาคตเปาหมายของการศึกษาดังกลาวนี้มิใชเพียงเพื่อประโยชนของคนแตละคนเทานั้น แตตองม ุง
ไปส ูสังคมในภาพรวม คือ  การน าไปส ูสังคมที่เขมแข็ง มีเอกภาพ อันเนื่องมาจากสมาชิกของสังคม
มีคุณภาพและรวมสราง ประโยชนใหกับสังคมที่ตนอย ูอาศัย จึงถือไดวาครูเปนคนส าคัญใน         
การสรางเยาวชนที่ดีและสราง  อนาคตของประเทศและหากผลผลิตทางการศึกษาไม่มีคุณภาพ      
ครูก็ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยอาจกล่าวได้ว่า การศึกษาเป็นกิจกรรมทางสังคม ที่เป็นรากฐาน
ส าคัญของการสร้าง สะสมพลังของชาติ  ชาติใดมี  “ทุนทางสังคม” แข็งแกรง มีคุณภาพดีมากนอย
เพียงใดมีปริมาณมากแคไหน ยอมขึ้นกับคุณภาพของระบบการศึกษา   
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2.1.2.1 ความหมายของการจัดการศึกษา 
การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายชัดเจน คือ การพัฒนา

คุณภาพมนุษย์ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม ค่านิยม ความคิด         
การประพฤติปฏิบัติ ฯลฯ โดยคาดหวังว่า คนที่มีคุณภาพนี้จะท าให้สังคมมีความมั่นคง สงบสุข 
เจริญก้าวหน้าทันโลก แข่งขันกับสังคมอ่ืนในเวทีระหว่างประเทศได้ คนในสังคมมีความสุข          
มีความสามารถประกอบอาชีพการงานอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท์      
การจัดการศึกษามีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา     
ตามอัธยาศัย ย่อมขึ้นกับความเหมาะสมส าหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันไป  เนื่องจาก
การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้องด าเนินไปอย่าง
ต่อเน่ือง มีบุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าร่วมด าเนินการ มีรูปแบบ ขั้นตอน กติกาและวิธีการ
ด าเนินการ มีทรัพยากรต่างๆสนับสนุน และต้องมีกระบวนการประเมินผลการจัดการศึกษาที่
เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ด้วย ทั้งนี้ ผลผลิตของการจัดการศึกษาได้แก่ผู้ที่ได้รับการศึกษาส่วนผลลัพธ์
หรือผลสะท้อนสุดท้ายคือการมีพลเมืองที่มีคุณภาพ และสังคมมีสภาพที่พึงประสงค์ 

2.2.2.2 ความจ าเป็นในการจัดการศึกษา 
การศึกษาเป็นเรื่องที่ต้องมีการจัดการ ไม่ใช่เร่ืองที่จะให้ผู้ใดรับไปท าโดยไม่มีเป้าหมาย

ไม่มีมาตรฐาน ไม่ได้คุณภาพ เพราะย่อมท าให้การศึกษาไม่มีทิศทาง ไม่เป็นระบบ ไม่คุ้มค่าและหาก
จัดผิดพลาดก็ยากที่จะแก้ไข เพราะกระบวนการศึกษา เช่น ค่านิยมต่างๆ ได้ซึมซับเข้าไปในใจของ
ผู้เรียนเสียแล้ว 

การจัดการศึกษาเป็นเร่ืองของการลงทุนที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตของมนุษย์แต่ละ
คน และเป็นการลงทุนเพื่อการอยู่รอดและพัฒนาของสังคม ทั้งนี้ เพราะการศึกษาส่งผลกระทบและ
มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม วิทยาการและเทคโนโลยีที่
จ าเป็นในการท างานและการใช้ชีวิต ยิ่งการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วอัน
เป็นผลจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีด้านการสื่อสารใหม่ๆ พัฒนาการ
เหล่านี้ย่อมท้าทายต่อการจัดการศึกษา เพราะได้เปิดโอกาสและให้ช่องทางการเรียนรู้แก่บุคคล
จ านวนมาก โดยให้รับรู้มากขึ้นและมีเส้นขีดคั่นด้านระยะทางน้อยลงกว่าเดิมมาก   การจัดการศึกษา
จึงเป็นเร่ืองจ าเป็น เพราะต้องการทรัพยากร  (คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี) สนับสนุนจ านวน
มาก ต้องมุ่งไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ร่วมกันของสังคม ต้องน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของมนุษย์
อย่ างแท้จ ริง  ในแง่นี้  การจัดการศึกษาจึงต้องมีการก าหนดเพื่ อประกันว่ามนุษย์ได้ รับ                    
การพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ตรงตามเป้าประสงค์ร่วมกัน รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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การจัดการศึกษายังมีความจ าเป็น เพราะต้องการคนที่ได้รับการฝึกฝนเฉพาะด้าน ที่มี
ความรู้ ความเข้าใจ ความช านาญมาดูแลรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นการรับผิดชอบด้านการสอน     
การบริหาร หรือการสนับสนุน ตัวอย่าง เช่น ครูที่ดีต้องได้รับการศึกษาอบรมมาอย่างดี มีความรู้
ความช านาญ และมีคุณลักษณะเหมาะสมกับการเป็นครู การเป็นครูจึงเป็นที่ยอมรับว่าเป็นวิชาชีพ
ชั้นสูง  เนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การจัดการศึกษาจ าต้องได้รับการปรับเปลี่ยนพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับความจ าเป็นของแต่ละยุคสมัย การจัดการศึกษาที่อยู่กับที่ย่อมหมายถึง
ความล้าสมัย ไม่เหมาะสม ไม่คุ้มประโยชน์ ปัจจุบัน โลกก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ หรือเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจที่เรียกว่าเศรษฐกิจฐานความรู้ ความรู้จึงเป็นเคร่ืองมือจ าเป็นที่ขาดไม่ได้ ในสังคม
สมัยใหม่นี้ความรู้ที่ทันสมัยที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ จะช่วยแก้ปัญหาได้   และน าสู่การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เป็นพลังส าคัญส าหรับการอยู่รอดและการพัฒนา   ทั้งส าหรับบุคคลแต่ละคนและ
ส าหรับสังคมประเทศชาติโดยรวม 

2.1.2.3 วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 

ในขณะที่การจัดการศึกษามุ่งเป้าหมายระยะยาวส าหรับการพัฒนาของแต่ละบุคคล และ
การพัฒนาสังคม  แต่การจัดการศึกษาโดยทั่วไปย่อมมีวัตถุประสงค์ที่มุ่งบรรลุหลายประการ ได้แก่ 

1. ให้บริการทางการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการในการด ารงชีวิตและ                
การประกอบอาชีพ โดยถ่ายทอดหรือปลูกฝังเนื้อหาความรู้ความเข้าใจที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้ได้รับ
การศึกษาวางตัวได้เหมาะสมในสังคม และมีความสามารถประกอบอาชีพตามความถนัด ความสนใจ 
หรือตามโอกาสของแต่ละคนได้ สถานศึกษาส่วนใหญ่ที่ เ รียกว่า โรงเรียน มหาวิทยาลัย              
ศูนย์การเรียน สถานศึกษาปฐมวัย ท าหน้าที่เป็นผู้ให้บริการทางการศึกษา 

2. เตรียมเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้ และจัดให้เด็กในวัยเรียนได้รับ
การศึกษาเพื่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองต่อเนื่อง โดยส่งเสริมเกื้อหนุนให้เด็กก่อนวัยเรียนขั้น
พื้นฐาน ได้มีพัฒนาการทั้งทางร่างกาย เชาวน์ปัญญา ความสนใจ ที่เหมาะสม มีความพร้อมใน
การศึกษาระดับสูงขึ้นไป การจัดการส่วนนี้ โดยทั่วไปเป็นความร่วมมือระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครอง 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น ส่วนเด็กในวัยเรียนทุกระดับจะได้รับการศึกษา
เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับการเตรียมตัวระดับพื้นฐาน และเพื่อมีความรู้ความสาม ารถใน               
การประกอบอาชีพการงานต่อไป 

3. ให้โอกาสทางการศึกษา โดยเข้าถึงผู้รับบริการที่ไม่สามารถเข้ารับการศึกษาตามปกติ 
ที่มีอยู่หลากหลาย การจัดการศึกษาลักษณะนี้มุ่งไปที่ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีฐานะ
ยากจน ผู้ที่พลาดโอกาสได้รับการศึกษาในบางช่วงของชีวิต ผู้ที่มีปัญหาทางร่างกาย จิตใจ หรือ
สติปัญญา การจัดการศึกษาเช่นนี้มักด าเนินการโดยสถานศึกษาเฉพาะด้าน เช่น โรงเรียนสอนคนตา
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บอด โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ หรือโดยวิธีการอ่ืนนอกระบบและตามอัธยาศัย เช่น ศูนย์การเรียนรู้
การศึกษาในระบบทางไกล เป็นต้น 

4. ตอบสนองความต้องการทางการศึกษาระดับสูงในเชิงคุณภาพ  วัตถุประสงค์นี้มุ่ง
ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้พัฒนาความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน  เพื่อประโยชน์ใน              
การประกอบอาชีพ ซึ่งอาจด าเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการวิเคราะห์วิจัยระดับสูง มุ่ง
คิดค้นเนื้อหาสาระที่แปลกใหม่จากเดิม นอกจากนี้ยังรวมถึงการฝึกอบรมเฉพาะทาง เช่น  ด้าน
การเกษตร การอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น  มักด า เนินการในรูปแบบ                      
การประชุมสัมมนา การฝึกอบรม การดูงาน การฝึกปฏิบัติเฉพาะ ฯลฯ 

5. พัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เต็มตามความสามารถ และตอบสนองวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาประเทศ  วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาข้อนี้เน้นการพัฒนามนุษย์ในลักษณะ  
บูรณาการ คือให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้าน ทั้งทางร่างกาย สติปัญญา คุณธรรม ความคิด ความ
ส านึก ความรับผิดชอบ ฯลฯ ซึ่งตามปกติควรเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา แต่หากสถานศึกษาไม่
สามารถดูแลให้ครบถ้วนได้ ก็ต้องจัดส่วนเสริมเติมในลักษณะการฝึกอบรมเฉพาะ การแทรกใน
กิจกรรม  การเรียนการสอนปกติ หรือการใช้สื่อต่างๆช่วยเสริม วัตถุประสงค์ส่วนน้ียังรวมไปถึงการ
พัฒนาทักษะและคุณภาพของผู้ที่ท างานแล้วหรือผู้ที่ผ่านการศึกษาตามกระบวนการปกติ              
ให้สามารถติดตามความรู้ใหม่ๆและวิทยาการที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเน่ือง 

วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นตัววัดความสามารถในการจัดการของผู้บริหาร        
จึงเป็นเร่ืองจ าเป็นที่ผู้บริหารต้องก าหนดเกณฑ์จากวัตถุประสงค์ที่ระบุ และผู้บริหารก็จะต้องได้รับ        
การประเมินจากเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดด้วย 

2.1.2.4 องค์ประกอบของการจัดการศึกษา 
องค์ประกอบส าคัญของการจัดการศึกษามี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1. สาระเน้ือหาในการศึกษา  ในกรณีที่มีการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ผู้จัดการศึกษา

มักจัดท าหลักสูตรเป็นตัวก าหนดเนื้อหาสาระ หลักสูตรเหล่านี้อาจเป็นหลักสูตรกลางที่ใช้ส าหรับ
การศึกษาแต่ละระดับ แต่ขณะเดียวกันก็ควรเปิดโอกาสให้สถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถจัดเนื้อหา
สาระที่เหมาะสมกับท้องถิ่นได้ด้วย เนื้อหาสาระในการศึกษานั้นควรทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ 
เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ทั้งนี้ครู
ต้องทบทวนเนื้อหาสาระที่ตนสอนเพื่อปรับแก้ไขให้ถูกต้องทันสมัย และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่
ผู้เรียน หากเห็นว่าเนื้อหาผิดพลาดหรือล้าสมัย ควรแจ้งผู้บริหารให้ทราบ 

2. ครู ผู้สอน หรือผู้ให้การเรียนรู้  ผู้ถ่ายทอดเนื้อหาสาระได้แก่ครูและอาจารย์ ซึ่งถือ
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพชั้นสูง บุคคลเหล่านี้ต้องได้รับการศึกษาอบรมมาทั้งในด้านเนื้อหาและวิธีการ
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ถ่ายทอด เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้และสาระวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เงื่อนไขส าคัญประการหนึ่งส าหรับครูและอาจารย์คือต้องมีความตื่นตัวอยู่เสมอใน
การติดตามเรียนรู้เนื้อหาวิชาการวิชาชีพใหม่ๆ และวิทยาการด้านการเรียนการสอน ตลอดเวลาบาง
กรณีต้องมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วย อนึ่ง ครูและอาจารย์ต้องพัฒนา
ความสามารถในการประยุกต์สาระเน้ือหาและองค์ความรู้ใหม่ให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละกลุ่ม 

3. สื่อและอุปกรณ์ส าหรับการศึกษา  สื่อและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อาคาร สถานที่ โต๊ะ 
เก้าอ้ี กระดานเขียน หนังสือ แบบเรียน สมุด ดินสอ ตลอดถึงอุปกรณ์ที่ทันสมัยที่มีราคาแพง
ทั้งหลาย เช่น อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เหล่านี้ สื่อและ
อุปกรณ์เหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่จ าเป็นส าหรับการจัดการศึกษา ครูและผู้บริหารสถานศึกษาจึงมี
หน้าที่รับผิดชอบ ดูแลให้สิ่งเหล่านี้มีอย่างเพียงพอ อยู่ในสภาพใช้งานได้ และใช้สื่อเหล่านี้เป็นส่วน
ช่วยให้เกิดการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ครูที่มีคุณภาพต้อง
สามารถผลิตและพัฒนาสื่อและอุปกรณ์การศึกษาส าหรับการสอนของตนด้วย 

4. รูปแบบวิธีการเรียนการสอน  การศึกษายุคใหม่นั้นมีความแตกต่างไปจากการศึกษา
ยุคก่อนซึ่งเน้นที่ตัวครู ระบบการศึกษายุคใหม่เน้นความส าคัญที่ตัวผู้เรียน ดังนั้น รูปแบบวิธีการ
เรียนการสอนใหม่จึงแตกต่างไปจากเดิม จึงเกิดค าว่า “ปฏิรูปการเรียนรู้” ซึ่งน าไปสู่กระบวนการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย เช่น การระดมความคิด การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การน าชม
นอกสถานที่เรียน การใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือประกอบ รูปแบบวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆนี้ ผู้สอนพึง
ระมัดระวังเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนแต่ละกลุ่ม และจ าเป็นต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์
ประกอบกับการท าความเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียนของตน 

5. ผู้บริหารและบุคลากรที่ท าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา  ในการจัดการศึกษา ยังมีผู้ที่
รับผิดชอบที่อาจไม่ได้เป็นผู้ถ่ายทอดโดยตรงอีกหลากหลาย ได้แก่ ผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่จัดการศึกษา
ที่ตนรับผิดชอบให้เป็นไปโดยเรียบร้อย น าไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ และยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรทาง
การศึกษาอ่ืนร่วมด้วย เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ งานทะเบียน งานโภชนาการและสุขอนามัย รวมทั้งฝ่าย
สนับสนุนอ่ืนๆ 

6. เงินทุนสนับสนุน  การจัดการศึกษาเป็นเรื่องของการลงทุน ซึ่งผู้ลงทุนอาจเป็น
รัฐบาลในฐานะผู้รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผู้ปกครอง ผู้เรียน ชุมชน เป็นต้น เงินทุน
เหล่านี้เป็นองค์ประกอบส าคัญที่ช่วยให้การจัดการศึกษาเกิดผลตามเป้าหมาย 

7. สถานที่ศึกษาและบรรยากาศแวดล้อม  การจัดการศึกษาในระบบที่ยังต้องอาศัยชั้น
เรียนยังเป็นสิ่งจ าเป็น  ดังนั้นอาคารสถานที่ ห้องเรียน และบรรยากาศแวดล้อมที่ใช้ในการจัด
การศึกษาจึงเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ ถึงแม้จะมีการจัดการศึกษาโดยใช้สื่อทางไกลก็ตาม ก็ยังต้องมี
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สถานที่ส าหรับการบริหารจัดการ การผลิตและถ่ายทอดสื่อ หรือการท างานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่ยังต้องใช้อาคารเป็นสถานที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน สิ่งที่ผู้บริหารและผู้จัดการศึกษา
ต้องสนใจดูแลคือความเพียงพอ เหมาะสม ปลอดภัย และการมีบรรยากาศแวดล้อมที่เอ้ือการเรียนรู้
ส่วนครูก็ต้องรับผิดชอบในการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เหมาะสม หากจ าเป็นต้องใช้
งบประมาณปรับปรุงก็ควรแจ้งผู้บริหารให้ช่วยด าเนินการ 

8. ผู้เรียนหรือผู้ศึกษาถือเป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นที่สุดของการจัดการศึกษา เพราะ
ผู้เรียนคือผู้รับการศึกษา และเป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา การปรับเปลี่ยนความรู้และ
พฤติกรรมของผู้เรียนเป็นดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาจึงครอบคลุม
ขั้นตอนที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของผู้เรียน ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมส าหรับการเรียนรู้ การให้
การศึกษาอบรม การประเมิน และการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้เป้าหมายการจัด
การศึกษาในภาพรวมจึงมิได้จ ากัดวงแคบเฉพาะในสถานที่ แต่มุ่งที่ตัวผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมี
ปรัชญาพื้นฐานส าคัญคือ “ทุกคนต้องเป็นส่วนส าคัญของการจัดการศึกษา และการศึกษาต้องจัด
ส าหรับคนทุกคน” 

2.1.2.5 ความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา 
มาตรา 6 ของกฎหมายระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข” 

ตามความข้างต้น เป้าหมายของการจัดการศึกษาจึงอยู่ที่คนไทยโดยทั่วไป ซึ่งต้องได้รับ
การพัฒนาให้เป็นคนดี มีประโยชน์ มีความครบถ้วนทุกด้าน คือ 

1. ทางกาย  คือมีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง หมายความว่าการจัดการศึกษาต้อง
ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย เช่น ส่งเสริมการออกก าลังกาย ส่งเสริมกีฬา 
ส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการ รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่เอ้ือต่อสุขลักษณะ   
ปลอดจากภาวะมลพิษ ปลอดจากยาเสพย์ติด และปลอดจากภัยทั้งหลายที่อาจกระทบกระเทือนต่อ
สุขภาพอนามัยของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นภัยจากมนุษย์ (อุบัติเหตุ การประทุษร้าย) หรือธรรมชาติ (น้ า
ท่วม ไฟไหม้ พายุ โรคภัยไข้เจ็บ) นอกเหนือจากหน้าที่ในการส่งเสริมสุขอนามัยแล้ว ผู้รับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาต้องคาดการณ์และเตรียมการป้องกันไว้ล่วงหน้าเพื่อผ่อนคลายหรือแก้ไขปัญหา
ได้ทันการณ์ 

2. ทางจิตใจ  คือมีจิตใจที่อดทนเข้มแข็ง สามารถเผชิญกับปัญหาหลากหลายที่เกิดได้
อย่างมีสติ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัยในตัวเอง สามารถอดทนอดกลั้นต่อแรงกดดันต่างๆ 

3. ทางสติปัญญา  คือการใช้ความคิดและเหตุผล 
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4. ความรู้  คือการมุ่งให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการของ
สังคมปัจจุบัน ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม ความรู้และทักษะ
ด้านภาษา คณิตศาสตร์ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์
เร่ืองการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุล ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ภูมิปัญญาไทย 
ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

5. คุณธรรมและจริยธรรม  แสดงออกในรูปของพฤติกรรมที่พึงประสงค์ รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ มีความละอายต่อการประพฤติตนในทางเสื่อมเสียหรือก่อให้เกิดผลเสียหายต่อผู้อ่ืน
และสังคม 

6. มีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต รักวัฒนธรรมไทย มีเอกลักษณ์ไทย มีมรรยาทและ    
การวางตนในสังคม รู้จักประมาณตนเอง 

7. อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ผู้ได้รับการศึกษาจะเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม      
มีความเอื้อเฟื้อเผือ่แผ่ต่อผู้อ่ืน ประนีประนอม มีความเมตตากรุณา มีสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อ่ืน และด าเนิน
บทบาทของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

คุณลักษณะที่กล่าวข้างต้น อันเป็นเป้าหมายของการจัดการศึกษานี้ เร่ิมต้นที่ผู้เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาซึ่งจะเป็นผู้ปลูกฝังถ่ายทอดอบรม หมายความว่าครู  ผู้บริหาร และบุคลากร    
ทาง การศึกษาต้องเป็นตัวอย่างที่ดี คือรักษาหรือพัฒนาคุณลักษณะที่ดีไว้เป็นแบบอย่างคุณลักษณะ
ที่ดีอันเป็นที่พึงประสงค์นี้ถือเป็นมาตรหรือดัชนีชี้วัดครู ผู้บริหารการศึกษาและบุคลากรทางการ
ศึกษา โดยผู้น าชุมชน และประชาชนต้องช่วยกันส่งเสริมสนับสนุน ยกย่องและตั้งความคาดหวังให้
แม่แบบส าหรับลูกหลานตนให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณลักษณะดังกล่าว เพราะหากแม่แบบไม่ดี 
เยาวชนก็จะยึดถือเป็นแบบอย่างการประพฤติปฏิบัติของพวกเขาตามไปด้วย 

2.1.2.6 ดัชนีชี้วัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษา 
ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษานั้น เน้นที่คุณภาพของผลผลิตของกระบวนการศึกษา

เป็นหลัก ส่วนปริมาณเป็นปัจจัยรอง กล่าวคือ การจัดการศึกษาต้องมุ่งถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ในเชิง
คุณภาพเป็นเกณฑ์ โดยมีดัชนีชี้วัดบางประการ ดังต่อไปนี้ 

1. คุณภาพของผู้ เรียน  คุณภาพของผู้ เรียนถือว่าเป็นผลที่ เกิดจากการจัดการศึกษา            
ค าว่า "คุณภาพของผู้เรียน" มีความหมายครอบคลุมหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม ทักษะ และพฤติกรรม ดัชนีชี้วัดคุณภาพของผู้เรียนซึ่งจะใช้วัดผลการจัด
การศึกษาต้องเป็นผลทางตรงหรือทางอ้อมที่มาจากการจัดการศึกษา ไม่ใช่ผลบังเอิญหรือผลที่ไม่
เกี่ยวเนื่องกัน เช่น สถานศึกษาอาจสอนไม่ดี แต่นักเรียนท าคะแนนผลสอบได้ดีเพราะไปรับการสอน
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พิเศษ  หรือผู้ปกครองกวดขันดูแลและสั่งสอนเพิ่มเติม  ในแง่คุณภาพของผู้เรียน ครูควรก าหนด
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (วัตถุประสงค์ที่วัดได้จริง) ที่มุ่งให้เกิดขึ้น อันเป็นผลจากการจัดการ
เรียนการสอนของครู และประเมินวัตถุประสงค์ดังกล่าวเพื่อวัดประสิทธิภาพของวิธีการสอนของ
ตน 

2. คุณภาพของการจัดการเรียนการสอน  คุณภาพของการจัดการเรียนการสอนขึ้นกับ
ปัจจัยหลายประการซึ่งเป็นปัจจัยชี้วัดในระบบประกันคุณภาพการศึกษา เช่น คุณภาพของครู 
สภาพแวดล้อม รูปแบบและระบบการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยี กระบวนการเรียนรู้ เป็นต้น 
ปัจจัยเหล่านี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่น ามาก าหนดเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพของการจัดการศึกษาได้ ครูต้อง
ถือว่าการพัฒนาคุณภาพของการสอนนั้น เป็นความท้าทายของอาชีพครู และต้ องไม่หยุดยั้งใน     
การปรับปรุงคุณภาพดังกล่าว ทั้งโดยการค้นคิดเองหรือการเข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ศิษย์ของตน 

3. ความคุ้มค่าในการจัดการศึกษา  เนื่องจากการจัดการศึกษาต้องใช้จ่ายความคุ้มค่าจึง
ถือเป็นดัชนีชี้วัดการจัดการศึกษาด้วย ค าว่าความคุ้มค่านี้มิได้หมายถึงการประหยัดด้านงบประมาณ
แต่เพียงอย่างเดียว แต่หมายความว่า ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษานั้นให้ผลคุ้มกับการลงทุนหรือไม่ 
บ่อยคร้ังเราพบว่า ค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนอาจสูงกว่าการจัดการศึกษานอก
ระบบ แต่ต้องถือว่าคุ้มค่า เพราะผู้เรียนมีโอกาสได้ร่วมในสังคม มีเพื่อน มีผู้ให้ค าแนะน าปรึกษาด้าน
ต่างๆ แต่ในทางตรงกันข้าม หากพบว่าการจัดการศึกษาในชั้นเรียนน าไปสู่   การติดยาเสพย์ติด      
การมั่วสุมทางเพศ ความเสื่อมทางศีลธรรม  หรือความไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพและชีวิต ก็ต้องถือว่า
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่สร้างผลดังกล่าวไม่คุ้มค่า และหากการศึกษาของทั้งระบบ
โรงเรียนน าไปสู่สภาวะอันไม่พึงปรารถนานานัปการประการ ก็จ าเป็นที่ผู้ รับผิดชอบการจัด
การศึกษาหรือผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาต้องทบทวนแก้ไขโดยเร็ว 

4. ผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา  ผลลัพธ์หรือผลสะท้อนหมายถึงผลต่อเนื่องที่เกิดจาก
การจัดการศึกษา เช่น นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนประจ าจังหวัดแห่งหนึ่งได้คะแนนระดับ
ดี ถือเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพผู้เรียน ส่วนนักเรียนจากโรงเรียนนี้สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่มี
ชื่อเสียงได้เป็นจ านวนมาก ถือเป็นผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนนี้ และการที่ศิษย์เก่า
ของโรงเรียนไปประสบความส าเร็จในอาชีพการงาน ก็ถือเป็นผลลัพธ์ต่อเนื่องกันไป ส่วนผลลัพธ์
ของการจัดการศึกษาในภาพรวมของประเทศหนึ่ง ก็พิจารณาได้จากความเจริญของประเทศ สภาพ
ปัญหาภายในประเทศ หรือความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งเป็นผลลัพธ์ส่วนหนึ่งอัน
เกิดจากคุณภาพของประชากรที่ได้รับการศึกษาของประเทศ เป็นต้น 

ดัชนีชี้วัดข้างต้นนี้เป็นเพียงตัวบ่งชี้กว้างๆ ที่ผู้บริหารต้องไปแจกแจงรายละเอียดเพื่อวัด
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สัมฤทธิผลของการบริหาร ครูน าไปก าหนดเป้าหมายผลการสอนของตน ส่วนผู้แทนชุมชนและ
ท้องถิ่นหรือผู้ปกครองอาจเลือกประยุกต์เพื่อประเมินความส าเร็จของการเรียนการสอนหรือการจัด
การศึกษา ทั้งนี้ การก าหนดดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ดังกล่าวมิได้มุ่งเพียงประเมินความดีความชอบหรือ
ฐานะต าแหน่งของบุคคล แต่ควรน าไปใช้เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้ทราบสถานภาพ
ของตนเอง เปรียบเสมือนกระจกส่องตัวเอง อันจะเป็นประโยชน์ส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหรือ
แสวงหาการช่วยเหลือสนับสนุนต่อไป 

2.1.2.7 การกระจายอ านาจการจัดการศึกษา 
1. ความหมายของการกระจายอ านาจ 
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายการกระจายอ านาจไว้ดังนี้  ภาณุวัฒน์  ภักดีวงศ์  

(2541: 34-37); บุญลือ  ทองอยู่ (2536: 13) ; Brown (อ้างถึงใน วันชัย  ดนัยตโมนุท 2543: 3–4) ; 
Bray (1984)(อ้างถึงในภัทรนันท์  พัฒิยะ 2542: 20–21) ;Prescador (1985: 1317),Kemmerer     
(1994: 1421)( อ้างถึงใน ส านักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2543: 10) ได้ให้ความหมายการกระจายอ านาจว่า หมายถึง การที่รัฐให้
อ านาจในการตัดสินใจ (Decision Making Power)  การจัดสรรหรือการแบ่งอ านาจหน้าที่ในการ
บริหารระดับสูงของรัฐบาลไปสู่หน่วยงานระดับล่าง ในการที่จะสามารถด าเนินการจัดการและการ
บริหารการศึกษาในลักษณะที่องค์อ านาจหน้าที่ (Authority)  แก่ท้องถิ่นได้ร่วมกันให้บริการ
การศึกษาแก่ประชาชน ทุกเพศทุกวัยที่อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณของท้องถิ่น  ต่าง ๆ มีอ านาจในการ
ดูแลกิจการหลาย ๆ ด้านของตนเอง ไม่ใช่ปล่อยให้รัฐบาลกลางรวมศูนย์อ านาจในการจัดการแทบ
ทุกอย่างในท้องถิ่น และสอดคล้องกับความหมายของการกระจายอ านาจทางการศึกษา ในเร่ืองการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การเผยแพร่ สนับสนุน ส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนา ตลอดจนการ
จัดกิจกรรมไปสู่จังหวัด อ าเภอ และหน่วยปฏิบัติ 

พิณสุดา  สิริธรังสี (2541: 35) ; เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ และคณะ (2541: 17) และ       
วันชัย  ดนัยตโมนุท และไกร  เกษทัน (2543: 6)  กล่าวว่า การกระจายอ านาจการบริหารการศึกษา
เป็นการถ่ายโอน (Transfer)  อ านาจ (Power) อ านาจหน้าที่ (Authority)  และความรับผิดชอบจาก
ศูนย์หรือศูนย์รวมอ านาจ ไปสู่ส่วนต่าง ๆ ขององค์กร หรือตามระดับชั้นองค์กร โดยให้ทุกส่วนของ
องค์กรได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ไปยังพื้นที่หรืออาณาเขตรอบๆ จากระดับบนไปสู่ระดับล่าง 
หรือจากระดับชาติไปสู่ท้องถิ่น เป็นการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจทั้งหมดหรือบางส่วน
ก็ได้หน้าที่ความรับผิดชอบในการตัดสินใจทางการบริหารการศึกษาจากส่วนกลางไปสู่ระดับล่าง
หรือระดับปฏิบัติ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ในท้องถิ่น หน่วยงานและสถานศึกษา 

สรุปได้ว่า การกระจายอ านาจ หมายถึง การมอบอ านาจในการบริหารต่างๆ จากองค์กร
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ปกครองส่วนกลางให้กับชุมชนหรือท้องถิ่นหรือหน่วยงานระดับล่างรับผิดชอบรวมทั้งด้าน
การศึกษาผู้บริหารระดับล่างมีอิสระในการตัดสินใจ 

2. การกระจายอ านาจทางการศึกษา 
เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ (2541: 23) ได้เสนอแนวคิดการกระจายอ านาจทางการศึกษา

หลายลักษณะ 
1) แนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอ านาจทางการศึกษาแต่เดิมนั้นเป็นการถ่ายโอน

อ านาจในการตัดสินใจในภารกิจด้านบุคลากร หลักสูตร และงบประมาณจากคณะกรรมการกลางไปให้
ท้องถิ่น 

2) เมื่อผู้บริหารระดับล่างหรือล่างสุดขององค์การมีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจและ
มีข้อมูล ที่จ าเป็นในการตัดสินใจ องค์การน้ันก็จะมีลักษณะเป็นการกระจายอ านาจ เมื่ออ านาจหน้าที่
ในการตัดสินใจมีศูนย์รวมอยู่ที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ องค์การนั้นจะมีลักษณะเป็นการรวม
อ านาจ 

3) การกระจายอ านาจเป็นวิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือการตอบสนอง
ตามความต้องการของท้องถิ่น คุณภาพของการให้บริการและการลดค่าใช้จ่าย 

4) การกระจายอ านาจในองค์การเป็นการมอบอ านาจในการตัดสินใจเฉพาะเร่ือง
ไปให้หน่วยงานย่อย 

5) การกระจายอ านาจเป็นการที่อ านาจ (Power) กระจายไปยังบุคคลต่าง ๆ 
6) การกระจายอ านาจเป็นที่ผู้บริหารแต่ละระดับในสายบังคับบัญชาที่มีอ านาจ

หน้าที่ในการตัดสินใจในองค์การแบบรวมอ านาจ ผู้บริหารระดับสูงจะตัดสินใจในองค์การแบบ
กระจายอ านาจ การตัดสินใจในเร่ืองคล้ายกันนั้นจะกระท าในระดับล่าง 

7) การกระจายอ านาจเป็นการที่อ านาจหน้าที่ (Authority) ในการตัดสินใจถูกแบ่ง
หรือจัดสรรให้ผู้มีบทบาทต่าง ๆ ในองค์การ 

8) การกระจายอ านาจเป็นการแพร่กระจาย (Diffusion) ของอ านาจในการตัดสินใจ
เมื่ออ านาจทั้งหมดอยู่ ณ จุดใดจุดหนึ่งในองค์การ องค์การนั้นก็มีโครงสร้างแบบรวมอ านาจ  ถ้า
อ านาจกระจายไปยังบุคคลต่าง ๆ องค์การน้ันก็จะกระจายอ านาจ 

9) การกระจายอ านาจเป็นการถ่ายโอน  (Transfer) อ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบจากส่วนกลางหรือส่วนรวมอ านาจไปสู่ส่วนต่าง ๆ ขององค์การ 

จะเห็นได้ว่าการกระจายอ านาจทางการศึกษาเป็นการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบจากส่วนกลางหรือศูนย์รวมอ านาจไปยังพื้นที่หรืออาณาเขตรอบ  ๆ จากระดับบน
ไปสู่ระดับล่าง หรือจากระดับชาติไปสู่ท้องถิ่นเป็นการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจ
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ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 
3. มิติของการกระจายอ านาจทางการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 มิต ิดังนี ้

1) การกระจายอ านาจตามแนวตั้งหรือตามแนวนอน  (Vertical Horizontal 
Decentralization) โดยที่การกระจายอ านาจตามแนวตั้งเป็นการที่อ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจถูก
แบ่งลงมาให้ตาม ล าดับขั้น  การกระจายอ านาจตามแนวนอนนั้นเป็นการกระจายอ านาจหน้าที่ให้แก่
สายอ านวยการ (Staff) สายวิชาการ หรือมิใช่สายบังคับบัญชา (Non-Line) ที่ด ารงต าแหน่งในระดับ
ใด ๆ ภายในองค์การ ทั้งนี้เพราะในองค์การนั้นมีนักวิชาการที่มีความรู้  มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ชั้นสูง  การกระจายอ านาจตามแนวนอนเป็นการกระจายอ านาจที่เป็นทางการ   หรืออ านาจที่ไม่เป็น
ทางการ (Informal Power) ออกจากสายบังคับบัญชาไปสู่บุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 
(Nonmanagers) ดังนั้นบุคคลที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารจึงควบคุมการตัดสินใจ 

2) การกระจายอ านาจโดยคัดเลือกอ านาจที่จะกระจาย  หรือโดยการก าหนดความ
เท่าเทียมกันของอ านาจที่จะกระจาย (Selective / Parallel  Decentralization) หมายถึง การกระจาย
อ านาจในการตัดสินใจเฉพาะบางเร่ืองไปให้บุคคลอ่ืนในองค์การ   แต่อ านาจในการตัดสินใจอีก
หลาย ๆ เร่ืองยังคงอยู่ที่ศูนย์กลาง  หรือศูนย์รวมอ านาจ  การกระจายอ านาจโดยคัดเลือกที่จะกระจาย
จึงเป็นการกระจายอ านาจในการตัดสินใจเร่ืองต่างๆ (Different Decisions) ไปสู่สถานที่ต่างๆ (Different  
Places) ภายในองค์การการกระจายอ านาจในลักษณะนี้จึงเป็นการจัดสรรอ านาจหน้าที่ในการ
ตัดสินใจเฉพาะบางเร่ืองที่คัดเลือกหรือคัดสรรแล้วไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในระดับต่างๆ  แต่อ านาจ
ในการตัดสินใจส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่ส่วนกลาง 

การกระจายอ านาจโดยการก าหนดความเท่าเทียมกันของอ านาจที่จะกระจาย  (Parallel  
Decentralization) หมายถึง การกระจายอ านาจการตัดสินใจส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดให้แก่บุคคล
ที่มีบทบาทเหมือนกันหรือเป็นผู้บริหารในระดับเดียวกัน   เป็นการก าหนดความเท่าเทียมกันของ
อ านาจหน้าที่จะกระจายไปสู่แต่ละระดับของการบังคับบัญชา  การกระจายอ านาจโดยการก าหนด
ความเท่าเทียมกันของอ านาจที่จะกระจายเป็นการกระจายอ านาจตัดสินใจประเภทต่างๆ  ไปสู่สถาน
เดียวกัน นั่นคือ ผู้บริหารในระดับเดียวกันจะได้รับอ านาจการตัดสินใจประเภทต่างๆ  เหมือนกัน
หรือเท่าเทียมกัน 

จะเห็นได้ว่า การกระจายอ านาจนั้นมักจะเป็นการกระจายอ านาจโดยการคัดเลือกเสมอ  
อ านาจในการตัดสินใจบางเร่ืองยังอยู่ที่ผู้บริหารสูงสุดการกระจายอ านาจตามแนวตั้งและตาม
แนวนอนมิใช่เป็นสิ่งตรง กันข้าม  ทั้งนี้เพราะสามารถกระจายอ านาจตามแนวตั้งให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
และกระจายอ านาจตามแนวนอนให้แก่สายอ านวยการหรือสายสนับสนุนในเวลาเดียวกันก็ได้ 

4. รูปแบบการกระจายอ านาจทางการศึกษา  รูปแบบการกระจายอ านาจทางการศึกษา
อาจแบ่งได้ 3 รูปแบบ คือ 
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1) การกระจายอ านาจในองค์กร (Organizational Decentralization)การกระจายอ านาจ
ในองค์กร เป็นการให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถตัดสินใจในเร่ืองส าคัญเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ให้แก่นักเรียน เป็นการกระจายอ านาจตามแนวตั้ง (Vertical Decentralization) ให้แก่โรงเรียน
มากกว่าจะเป็นการกระจายอ านาจตามแนวนอน (Horizontal  Decentralization) ให้แก่เขตการศึกษา 
การกระจายอ านาจในองค์การคล้าย ๆ กับประชาธิปไตย แบบมีตัวแทน (Representative  Democracy)  
มีกฎระเบียบในการมอบหน้าที่การตัดสินใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ตัวอย่างการกระจายอ านาจ
ในองค์การ 

2) การกระจายอ านาจทางการเมือง (Political Decentralization) การกระจายอ านาจ
ทางการเมืองเป็นการให้ผู้ปกครองในโรงเรียนของรัฐตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน
ที่บุตรหลานของตนก าลังศึกษาอยู่  การกระจายอ านาจทางการเมืองนั้นแต่ละโรงเรียนจะต้องมี
คณะกรรมการโรงเรียน (Board of Governor) ซึ่งมีบทบาทและอ านาจหน้าที่โดยตรงในการก าหนด
นโยบายของโรงเรียน มีอ านาจหน้าที่ในการแต่งต้ังครูใหญ่  คณะกรรมการโรงเรียนจะประกอบด้วย
ตัวแทนของครูและตัวแทนของบุคคลที่จะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของคณะกรรมการ
โรงเรียน  การด าเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียนคล้ายกับแนวคิดของลักษณะประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วม (Participation Democracy) 

3) การกระจายอ านาจทางเศรษฐกิจ (Economic Decentralization) การกระจายอ านาจ
ทางเศรษฐกิจเป็นการให้ผู้ปกครองมีสิทธิในการเลือกโรงเรียนให้แก่บุตรหลาน จากนั้นงบประมาณ
การศึกษาจะถูกจัดสรรไปให้โรงเรียนที่ผู้ปกครองส่งบุตรหลานของตนเข้าศึกษา ในการกระจาย
อ านาจทางเศรษฐกิจนั้น นอกจากจ าเป็นต้องมีคณะกรรมการโรงเรียนแล้วเก็บภาษีการศึกษา จะต้อง
ผูกพันกับจ านวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียนด้วยการกระจายอ านาจทางเศรษฐกิจถือว่าผู้ปกครองคือ
ผู้บริโภคและโรงเรียนคือผู้จ าหน่ายหรือผู้จัดการทางการศึกษา 

5. วิธีการกระจายอ านาจทางการศึกษา วิธีการในการกระจายอ านาจทางการศึกษา อาจ
กระท าได้ดังนี้ 

1) การแบ่งอ านาจ (Decentralization) การแบ่งอ านาจเป็นการจัดสรรหรือถ่ายโอน
อ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจจากส่วนกลาง หรือศูนย์รวมอ านาจไปสู่หน่วยงานระดับล่างในสาย
การบังคับบัญชาของรัฐบาลกลางเพื่อสะดวกในการด าเนินกิจการ เช่นถ่ายโอนอ านาจจากส่วนกลาง
ไปสู่ส่วนภูมิภาค จังหวัดหรือหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ผู้ได้รับการแบ่งอ านาจเป็นผู้รับผิดชอบในผล
ของการตัดสินใจในเร่ืองที่ได้รับการแบ่งอ านาจ 

2) การมอบอ านาจ (Delegation) การมอบอ านาจเป็นการที่ผู้บริหารที่มีอ านาจสูงสุด
ในหน่วยงานหรือในส่วนกลาง จัดสรรหรือถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจไปยังผู้บริหาร
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ระดับล่างขององค์การเพื่อตัดสินใจได้เร็วมากขึ้น ไม่ต้องผ่านขั้นตอนตามล าดับขั้นขึ้นไป เป็นการ
ถ่ายโอนอ านาจไปยังหน่วยงานของรัฐหรืออ านาจให้ผู้ช่วยผู้อ านวยการ  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
อธิบดีมอบอ านาจให้ผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นต้น ซึ่งผู้มอบอ านาจยังคงเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลของ
การตัดสินใจที่ได้รับมอบหมายไปแล้ว 

3) การโอนอ านาจ หรือการให้อ านาจ (Devolution) การโอนอ านาจหรือการให้
อ านาจเป็นการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจจากส่วนกลางหรือระดับบนไปยังระดับล่าง
อย่างสมบูรณ์ โดยมีกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับการโอนอ านาจอย่างชัดเจน ผู้บริหารระดับล่าง
จึงมีอ านาจในการก าหนดนโยบาย และควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบาย เช่น  การดอน
อ านาจให้เทศบาลจัดการศึกษา ผู้โอนอ านาจได้ตัดตัวเองขาดออกจากอ านาจที่โอน ดังนั้นจึงไม่มี
อ านาจหรือมีเพียงเล็กน้อยในการควบคุมการด าเนินการในภารกิจที่ได้โอนอ านาจไปแล้ว 

4) การให้เอกชนด าเนินการ (Privatization) การให้เอกชนด าเนินการเป็น การถ่าย
โอนอ านาจให้เอกชนที่เป็นบุคคลหรือคณะบุคคลด าเนินการแทนรัฐ เป็นการมอบอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งของทางราชการให้เอกชนด าเนินการแทน เช่น การโอนอ านาจให้
เทศบาลจัดการศึกษา หรือสนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนในการด าเนินการบางอย่าง เช่น ขายกิจการ
ของรัฐในเอกชนสนับสนุนให้เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

6. เงื่อนไขที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
ความส าเร็จของการกระจายอ านาจทางการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ส าคัญหลายประการ  

ดังนี ้
1) บริบททางวัฒนธรรม บริบททางวัฒนธรรมของประเทศเกี่ยวข้องกับความส าเร็จหรือ

ความล้มเหลวของการกระจายอ านาจ เช่น ค่านิยมของชุมชนที่มีต่อการสนับสนุนโรงเรียน ค่านิยม
ของชุมชนที่มีต่อหลักสูตร ท้องถิ่น พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของสังคม 

2) การสนับสนุนทางการเมืองการกระจายอ านาจมักจะได้รับการต่อต้านในหลาย 
ลักษณะ เช่น ผู้มีอ านาจจากส่วนกลางจะด าเนินการอย่างล่าช้าในการมอบอ านาจ การให้ข้อมูล      
การจัดสรรทรัพยากร หรือสร้างข้อขัดแย้งในเร่ืองเกี่ยวกับนโยบาย  หากผู้มีอ านาจทางการเมือง
ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจ และถือว่าการกระจายอ านาจเป็นความส าคัญอันดับสูงๆ 
ของการบริหาร ก็จะช่วยให้การกระจายอ านาจประสบความส าเร็จ 

3) การวางแผนและการจัดการ การกระจายอ านาจจ าเป็นจะต้องก าหนดเป็นนโยบาย       
น านโยบายจัดท าแผนและปฏิบัติตามนโยบายและแผนที่ก าหนดในการด าเนินการกระจายอ านาจ และ
จ าเป็นต้องมีระบบและเครือข่ายการสื่อสารที่ดี ด้วยเหตุนี้  จึงมีการวางแผนและมีการจัดการที่ดี
เกี่ยวข้องกับความส าเร็จและความล้มเหลวของการกระจายอ านาจ 

4) การตระหนักของผู้เกี่ยวข้อง 
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(1) ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจควรอยู่ใกล้กับภารกิจที่จะต้องปฏิบัติให้มากที่สุด 
(2) ผู้มีอ านาจในการตัดสินใจควรมีความรู้และความเข้าใจในภารกิจนั้นๆ 
(3) มีความเชื่อว่าผู้ รับอ านาจมีความสามารถในการตัดสินใจในภารกิจที่ได้รับ

มอบหมาย 
(4) การมีวัตถุประสงค์ นโยบาย และมาตรการที่ชัดเจน แต่การน านโยบายไป

ปฏิบัติน้ันแต่ละท้องถิ่นไม่จ าเป็นจะต้องเหมือนกัน 
5) การเพิ่มอ านาจให้แก่ท้องถิ่น (Local Empowerment) (สุภรณ์  สภาพงษ์,2543: 65) 

เสนอแนวคิดไว้ว่า เงื่อนไขความส าเร็จที่ท าให้การปฏิรูปการเรียนรู้ของสังคมมีประสิทธิภาพ คือ  
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องมีวิสัยทัศน์ร่วมกันในการท างาน และเปิดโอกาสให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องส่งเสริม ช่วยเหลือ สนับสนุน โดยสรุป  การกระจายอ านาจเป็นการถ่ายโอนอ านาจจาก
ส่วนกลางไปสู่ท้องถิ่นและโรงเรียน ดังนั้น ชุมชน ท้องถิ่น  และโรงเรียนจึงควรมีอ านาจหน้าที่
เหมาะสม มีทรัพยากรที่จ าเป็นอย่างเพียงพอ มีอ านาจในการบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหลาย ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้จะไปสู่ความส าเร็จของการกระจายอ านาจ แต่หากส่วนกลางมอบแต่ความรับผิดชอบให้แก่
ชุมชน ท้องถิ่น และโรงเรียน  แต่ไม่มีอ านาจที่เหมาะสม ความส าเร็จในการกระจายอ านาจก็เกิดขึ้น
ได้ยาก 

กระทรวงศึกษาธิการและเขตพื้นที่การศึกษาให้โรงเรียนมีอ านาจในการตัดสินใจในการ
บริหารและพัฒนาโรงเรียนตามกรอบระเบียบและหลักการที่ก าหนดและผู้บริหารระดับสูงของ
โรงเรียนได้แบ่งแยกอ านาจและความรับผิดชอบของตนไปยังคณะกรรมการ บริหารสถานศึกษา 
ผู้บริหารระดับรองที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานบริหาร ตลอดจนคณะครู  มีอ านาจในการตัดสินใจและ
ด าเนินการบริหารด้าน ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป โดยมี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก ากับ  และส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมของโรงเรียน ส านักงาน
คณะกรรมการ การศึกษาแห่งชาติ (2544: ฆ),ถวิล มาตรเลี่ยม (2544:41), นงลักษณ์ วิรัชชัย (2545: 
ฆ), ชุมศักดิ์ อินทรรักษ์และคณะ(2548: 17), David, (อ้างถึงใน  อุทัย  บุญประเสริฐ,2545:13) ได้ท า
การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยสรุปรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน แบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและลักษณะ
งานในหน้าที่และลักษณะอ่ืน ๆ ของโรงเรียนตามรูปแบบการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน (SBM) การ
บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) เป็นแนวทางการบริหารที่ยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางใน
การบริหารจัดการด้วยตนเองเป็นหลัก ท าให้เกิดความคล่องตัวและมีอิสระมากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
ตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ระบุให้กระทรวงกระจายอ านาจและการจัดการศึกษาทั้งด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ และ

DPU



27 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ผู้วิจัยได้ใช้เป็นข้อมูล
ในการอ้างอิง และสร้างแบบสอบถามเพื่อการศึกษาการปฏิบัติงานบริหารจัดการภารกิจ 4 งาน 

จากแนวคิดและผลการวิจัยต่าง ๆ กล่าวได้ว่า การกระจายอ านาจการจัดการศึกษาของ
ผู้บริหาร น่าจะมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาในภาคใต้ และน่าจะมีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในท้องถิ่น  การจัดสภาพแวดล้อม และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

 
2.2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น 

การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการให้บุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ภายนอกโรงเรียน ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และบุคลากรในชุมชนเป้นรูปคณะกรรมการ 
บริหารสถานศึกษา มีส่วนร่วมคิดร่วมท า และร่วมตัดสินใจในการก าหนด วิสั ยทัศน์ เป้าหมาย  
พันธกิจของโรงเรียน ก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน การก าหนดแผนยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาโรงเรียน ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบสายงานการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ 
งานบุคคล และการบริหารทั่วไปให้ความเป้นชอบและก ากับติดตามผล 

2.2.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
ธงชัย สันติวงษ์ (2543:138) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมในการบริหาร คือ วิธี

บริหารที่ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการได้เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการบริหารงานด้าน
ต่าง ๆ เช่น การมีส่วนร่วมในการวางแผน ช่วยเสนอแนะข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของ
นักบริหารตลอดจนการให้โอกาสและมีอิสระกับกลุ่มที่จะตัดสินใจท างานเองภายใต้เป้าหมายและ
นโยบายที่มอบหมายไว้ให้อย่างกว้างๆ  

Chell (2000) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมเป็นลักษณะของการเข้าไปสัมพันธ์กับกิจกรรม
โดยตรงของผู้ใต้บังคับบัญชาโดยที่พวกเขาเข้าไปแบ่งปันการควบคุม ผลลัพธ์ขององค์การตลอดจน
มีความเท่าเทียมในสิทธิ นอกจากนี้การปฏิสัมพันธ์จะต้องค านึงถึงองค์การ และโครงสร้างหน้าที่
ทางสังคมอีกด้วย 

สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมเป็นการที่บุคคลได้เข้ามาร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วม
ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ร่วมเสียสละเวลาแรงงาน วัสดุ อุปกรณ์และอ่ืนๆ ซึ่งเป็นเร่ืองของ
จิตใจและอารมณ์ของบุคคล ดังนั้นการมีส่วนร่วมควรท า ด้วยความสมัครใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ความเสมอภาคซึ่งการให้สมาชิก เข้ามามีส่วนในการปฏิบัติอย่างแท้จริงจะท า ให้บุคคล ชุมชน เกิด
ความรู้สึกว่าตนเองได้ลงทุน มีความผูกพันและอุทิศพลังทุกอย่างเพื่อให้ประสบผลส าเร็จ 
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อมเรศ ศิลาอ่อน (2543: 83-84) ได้กล่าวถึงความส าคัญในการปฏิรูปการศึกษา        
ประการหนึ่งคือให้ทุกสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การศึกษาของชาติไม่ควรถือว่าเป็น
ภารกิจผูกขาดของหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่ง เพราะเมื่อหน่วยงานอื่นของสังคม หรือส่วนอ่ืนไม่มี
ส่วนร่วมเขาก็ละทิ้ง และไม่สนใจภารกิจด้านการศึกษา พ่อแม่เห็นว่าหน้าที่หล่อหลอมเยาวชนเป็น
ภารกิจของครู เขาก็ไม่ต้องท าหน้าที่ ยกภารกิจทั้งหมดให้ครู เมื่อเด็กอยู่ที่บ้านก็ไม่สอนเด็กเพิ่มเติม 
เพราะคิดว่าครูสอนหมดแล้ว เร่ืองเช่นน้ีเกิดขึ้นจริงในทุกวันนี้ แต่ถ้าเผยแพร่แนวคิดไปว่า การศึกษา
เป็นเร่ืองของการจะพัฒนาลูกไม่ใช่ยกหน้าที่ให้เป็นของครูแต่เพียงผู้เดียว ทุกกระทรวง ทุกกรม    
ทุกคน ในสังคมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พ่อแม่ต้องมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาของคนรุ่นต่อไป 
เพราะคุณภาพของคนเหล่านั้นจะก าหนดชะตากรรมของชาติในอนาคต 

สุรพล นิติไกรพจน์ (2544: 67) ได้กล่าวถึงเร่ืองของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ท้องถิ่นว่า กฎหมายการศึกษาแห่งชาติได้เตรียมกลไกรเอาไว้แล้ว ในอนาคตท้องถิ่นจะต้องเข้ามา
รับผิดชอบการศึกษา ขั้นแรกจึงให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม จากนั้นพัฒนาไปสู่การที่เขาเอาไปท า
เอง หรือมารับไปท าก็ได้โดยในกรอบของการจัดระบบบริหาร เขตพื้นที่ได้เตรียมเร่ืองนี้ไว้ชัดเจน คือ 
ก าหนดให้ตัวแทนท้องถิ่นเข้ามาร่วมเป็นกรรมการ บริหารเขตพื้นที่ มาร่วมเป็นกรรมการบริหาร
โรงเรียน ก าหนดให้ท้องถิ่นมีบทบาทสนับสนุนงบประมาณ หรือแผน หรือนโยบาย หรือ คน หรือ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นได้ และทั้งหมดนี้อยู่ในกฎหมายขั้นตอน
และแผนการกระจายอ านาจด้วย ตามกฎหมายการเข้ามามีส่วนร่วมไม่ใช่เข้ามานั่งเฉย ๆ แต่จะมีอ านาจ
ในการบริหารโรงเรียน ในการตัดสินใจเร่ืองงบประมาณ จากการที่ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในเร่ือง
การศึกษาท้องถิ่นจะเข้มแข็งขึ้นมา ได้เรียนรู้เร่ืองการบริหารจัดการ มีประสบการณ์ตรงในการที่จะ
ด าเนินงานของตนต่อไปในอนาคตอาจจะตั้งโรงเรียนขึ้นมาเองก็ได้ 

2.2.2 รูปแบบของการมีส่วนร่วม 
อุทัย บุญประเสริฐ (2545: 113-114) ได้กล่าวถึงรูปแบบการมีส่วนร่วมในการวิจัยเร่ือง   

การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ : ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการสารภี    
ต าบลท่าช้าง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ของกรรณิกา ชมดี ซึ่งได้สรุปรูปแบบ        
การมีส่วนร่วมเป็น 10 ประการคือ 

1. การมีส่วนร่วมประชุม 
2. การมีส่วนร่วมในการออกเงิน 
3. การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ 
4. การมีส่วนร่วมเป็นผู้น า 
5. การมีส่วนร่วมสัมภาษณ์ 
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6. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ชักชวน 
7. การมีส่วนร่วมเป็นผู้บริโภค 
8. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ริเร่ิมหรือผู้ร่วมงาน 
9. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ใช้แรงงาน 
10. การมีส่วนร่วมออกวัสดุอุปกรณ์ 

การบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานหรือ School – Based Management: SBM เป็น
รูปแบบหนึ่งของการบริหารสถานศึกษาที่มีหลักการ มีที่มาชัดเจนและแบบแผนที่มีลักษณะเฉพาะของ
ตนเอง ที่เด่นชัด ในเร่ืองของการกระจายอ านาจ การบริหารและจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาและ
ชุมชน เร่ืองการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยตรงในลักษณะที่เป็น
ผู้ร่วมงาน ของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
ตัดสินใจ และร่วมจัดการศึกษาทั้งผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษย์เก่า และตัวแทนนักเรียนโดย
การด าเนินการให้การศึกษาสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม 
รวดเร็วและทันการ การที่บุคคลมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของและจะ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น  

สรุปได้ว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมมี 2 รูปแบบ คือ 
1. รูปแบบการมีส่วนร่วมตามกระบวนการ  

(1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
(2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการปฏิบัติตามแผน 
(3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
(4) การมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติตามงาน 
(5) การมีส่วนร่วมประเมินติดตามผล 
(6) การมีส่วนร่วมปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา 

2. รูปแบบการมีส่วนร่วมตามระดับของการมีส่วนร่วม 
(1) การเป็นผู้น า 
(2) การเป็นผู้ร่วมงาน 
(3) การเป็นที่ปรึกษา 
(4) การเป็นผู้ให้การสนับสนุน 
(5) การเป็นกรรมการ 
(6) การมีส่วนร่วมในบางโอกาส 
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2.2.3 ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
แนวความคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการท า งานสามารถเปิดโอกาสให้สามารถ

แสดงออกในหลายทัศนะ ซึ่งได้มีผู้ศึกษา และเสนอแนวความคิดไว้ดังนี้ 
Delbecq and Andrew (2000: 466–492) ได้กล่าวถึงรูปแบบของกระบวนการ การมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการวางแผน 5 รูปแบบดังนี้ 
1. การรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของโครงการต่าง ๆ 
2. การวิเคราะห์ หรือสรุปปัญหา 
3. การจัดล า ดับความส าคัญของปัญหา 
4. ด าเนินการแก้ไขปัญหา 
5. ติดตาม และประเมินผลความส าเร็จของโครงการ เพื่อน า ไปสู่การพัฒนา และ

ปรับปรุงการด า เนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
Cohen and Uphoff (1990: 213–214) ได้แบ่งชนิดของการมีส่วนร่วมออกเป็น4 ชนิดคือ 
1. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (decision making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ การริเร่ิม

ตัดสินใจ ด า เนินการตัดสินใจ และตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (implementation) ประกอบด้วย การสนับสนุนด้าน

ทรัพยากรการบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ 
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (benefits) ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัสดุ 

ผลประโยชน์ทางสังคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (evaluation) 
นอกจากนี้ Cohen and Uphoff ได้เสนอลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้บริหารเพิ่มเติม คือ 
1. การร่วมประชุมกลุ่มผู้ท า กิจกรรมในสถานประกอบการนั้นๆ กล่าวคือ ผู้บริหาร

กิจการได้มีส่วนร่วมในการเข้าประชุมตามวัน และเวลาที่มีการประชุม 
2. การร่วมวางแผนในการประกอบธุรกิจ คือ การที่บุคคลซึ่งเป็นผู้บริหารกิจกรรมมี

ส่วนร่วมเสนอแนวความคิดใหม่ๆ ในการปรับปรุงกิจกรรมในธุรกิจ เช่น การตลาดก็มีการเสนอให้
หาตลาดใหม่ก็คือว่าเป็นการร่วมวางแผน เป็นต้น 

3. การร่วมตัดสินใจเลือกแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรม  คือการที่ผู้บริหารกิจการมี
ส่วนในการคัดเลือกกิจกรรมที่จะมีขึ้นในสถานประกอบการน้ัน ๆ 

4. การร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ คือการที่ผู้บริหารกับการได้มีโอกาสลงมือกระท า   
การในกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นในสถานประกอบนั้นๆ 

5. การร่วมประเมินผลในกิจกรรมต่างๆ คือการที่ผู้บริหารกิจการมีโอกาสเป็น 
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ผู้ตรวจสอบ และติดตามผลงานของกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
6. การร่วมได้รับประโยชน์จากการประกอบกิจการ คือ การที่ผู้บริหารกิจการมีโอกาส

ได้รับเงินเดือน หรือโบนัสเพิ่มมากขึ้นจากเดิม 
สรุปได้ว่าสรุปขั้นตอนการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 
1. การวางแผน เป็นขั้นการศึกษา เก็บรายละเอียดของข้อมูล หาสาเหตุ และวางแผน

งานโดยก าหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างชัดเจน 
2. การด า เนินการ หรือขั้นปฏิบัติงาน โดยด า เนินการตามแผนงานที่วางไว้ 
3. การประเมินผลงาน สรุปผลงานที่ได้ด า เนินการไว้ วิเคราะห์เหตุผลของการปฏิบัติ

ดังกล่าว                   
2.2.4 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 

ธรรมรส โชติกุญชร (2546: 230) ได้กล่าวถึง ประโยชน์ของการบริหารโดยการมีส่วน
ร่วมไว้ดังนี ้

1. เมื่อผู้ร่วมงานใดมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง เขาจะยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่จะต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาจะมีความราบร่ืนมากขึ้น
ความไม่พอใจและการร้องทุกข์จะน้อยลง 

3. ความผูกพันของบุคลากรกับองค์กรจะรู้สึกผูกพันมากขึ้น 
4. บุคลากรจะไว้วางใจฝ่ายบริหารมากขึ้น  
5. การบริหารผู้ใต้บังคับบัญชามีความง่ายขึ้น เพราะผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับการ

เปลี่ยนแปลง และไว้วางใจฝ่ายบริหารมากขึ้น 
6. การตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีขึ้น 
7. การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรระดับสูงกับองค์กรระดับต่ าดีขึ้น 
8. ก่อให้เกิดการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
ธงชัย สันติวงษ์ (2539: 138-139) กล่าวถึง ประโยชน์ของวิธีการจัดการโดยให้มีส่วน

ร่วมในการบริหาร สรุปได้ดังนี้ 
1. ช่วยให้มีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ณ จุดปฏิบัติ 

โอกาสที่จะช่วยแก้ไขปัญหาหรือตัดสินใจด าเนินการต่าง ๆ จะตรงกับสถานการณ์ที่เป็นจริงมาก
ยิ่งขึ้น 

2. ช่วยให้มีโอกาสได้รับข้อคิดเห็นใหม่ๆ จากผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
แนวทางด าเนินงานใหม่ๆ ขึ้นอีกหลายอย่างก็ได้ 
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3. ช่วยส่งเสริมก าลังใจของลูกน้อง ให้มีโอกาสมีส่วนร่วมและแสดงออกซึ่ง
ความสามารถส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีขวัญและก าลังใจดีขึ้น 

4. ช่วยให้เกิดการติดต่อสื่อสารที่ดีขึ้น ท าให้เข้าใจระหว่างผู้บริหารและผู้บังคับบัญชา
เป็นไปด้วยดี ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถท างานด้วยความสบายใจ 

ประโยชน์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีผลโดยตรงต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของ       
การท างานและก าลังใจของผู้ร่วมงาน อันจะเป็นผลให้เกิดการยอมรับได้ความคิดที่ดีหลากหลายใน
การท างาน มีความรักและความผูกพันระหว่างบุคลากรด้วยกันและระหว่างองค์กรมากขึ้น ทุกคนมี
โอกาสท างาน มีขวัญและก าลังใจในการท างาน มีความเต็มใจในการปฏิบัติงานและพร้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลง ท าให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น 

จากแนวคิดและผลการวิจัยต่างๆ กล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมของชุมชนในท้องถิ่น น่าจะ
มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการบริหารการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในภาคใต้ และน่าจะมีอิทธิพลทางอ้อมผ่าน การจัดสภาพแวดล้อม และความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน 

 
2.3 การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา 

2.3.1 ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน).        

(2554: 21-22) ได้อธิบายความหมายของค าว่าสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ไว้ดังนี ้
ผู้ เ รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี   หมายถึง   ผู้ เ รียนที่มีน้ าหนัก  ส่วนสูง             

และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  รวมทั้งรู้จักดูแลตนเองให้มีความปลอดภัย  และผู้เรียนที่มี
สุขภาพจิตด ี

ผู้เรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ รวมทั้งรู้จักดูแลตนเอง
ให้มีความปลอดภัย  หมายถึง  ผู้เรียนที่มีน้ าหนัก ส่วนสูง   ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย  และมี
สมรรถภาพทางกามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) และผู้เรียนที่ปลอดจากปัญหาทางเพศ  ยาเสพติด  และสิ่งมอมเมา  เช่น  สุรา  บุหร่ี  
เคร่ืองดื่มแอลกอฮอลล์  เกม  เป็นต้น 

2.3.1.1 ความส าคัญของสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
สุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นส าหรับทุกชีวิตการที่จะด ารงชีวิตอยู่

อย่างปกติก็คือ การท าให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ จิตใจมีความสุข ความพอใจ ความสมหวังทั้ง
ตนเองและผู้อื่นผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีจะปฏิบัติหน้าที่ประจ าวันไม่ว่าเป็นการเรียนหรือ
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การท างานเป็นไปด้วยดีมีประสิทธิภาพการที่เรารู้สึกว่าทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเรามีความ
ปกติและสมบูรณ์ดี เราก็จะมีความสุขในทางตรงข้ามถ้าสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเราผิดปกติ
หรือไม่สมบูรณ์ เราก็จะมีความทุกข์รู้จักบ ารุงรักษาและส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่
จ าเป็นส าหรับชีวิตของทุกคนในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่า การรู้จักดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตนั้น
เป็นสิ่งส าคัญมากที่จะช่วยให้ชีวิตอบยู่ได้ด้วยความสุขสมบูรณ์ และมีคุณภาพที่ดี                        

2.3.1.2 แนวทางในการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
บุคคลที่มีสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิตที่ดีอยู่แล้วควรที่จะด ารงรักษาสมรรถภาพที่ดี
เอาไว้  ส่วนบุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางจิตที่ไม่ดีก็ควรจะสร้างเสริม
สมรรถภาพให้ดีขึ้น  โดยมีแนวทางในการสร้างเสริมดังนี้ 

1. จัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ความเป็นมาของโครงการโรงเรียน ส่งเสริม
สุขภาพ  

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเกิดจากข้อเสนอแนะของคณะผู้เชี่ ยวชาญด้านการส่งเสริม
สุขภาพและสุขศึกษาขององค์การอนามัยโลกที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการด าเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเพื่อตอบสนองต่อการป้องกันปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนจาก
โรคไม่ติดต่อซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นและเพื่อต้องการให้แต่ละประเทศหันมาทุ่มเทกับการพัฒนา
สุขภาพอนามัยของเด็กควบคู่ไปกับการศึกษาองค์การอนามัยโลกภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(SEARO)จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการจัดประชุม Intercountry 
on Health Promoting Schools เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2540 ณ กรุงเทพมหานครที่ประชุม ได้เสนอ
แนวคิด  หลักการและแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ทุกประเทศ เห็นด้วยใน
แนวทางที่เสนอพร้อมทั้งได้ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์การสร้างเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรร่วมกัน (กรมอนามัย,2542: 9)   

ส าหรับประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข  โดยกรมอนามัย (2542: 9) ได้รับแนวคิด
โครงการ และก าหนดเปน็กลยุทธ์หนึ่งของการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชน แต่เนื่องจากการ
ด าเนินงานต้องมีการประสานงานตั้งแต่ระดับนโยบายและระดับผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ  
กระทรวงมหาดไทย  ตลอดจนกระทรวงอ่ืนๆ และองค์กรต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องจึงได้เสนอให้มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติขึ้นพร้อมทั้งได้ประชุม  ระดมความคิดใน
การด าเนินงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในปี พ.ศ.2541 ซึ่งมีมติร่วมกันที่จะร่วมพัฒนาโรงเรียนทุก
โรงเรียนให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข (2541: 9) ได้กล่าวไว้ว่าโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพเกิดจากข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษาขององค์การ
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อนามัยโลกที 'ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนเพื่ อ
ตอบสนองต่อการป้องกันปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนจากโรคไม่ติดต่อ  ซึ่งมีแนวโน้ม
สูงขึ้น  ซึ่งองค์การอนามัยโลกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการได้เสนอ
แนวคิด  หลักการและแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  พร้อมทั้งได้ร่วมกันก าหนด
วิสัยทัศน์การสร้างเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับประเทศ  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
และทรัพยากรร่วมกันกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยได้รับแนวคิดโครงการและก าหนด   
เป็นกลยุทธ์หนึ่งของการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนซึ่งการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพได้ด าเนินงานในโรงเรียนเพราะโรงเรียนเป็นสถาบันสุขภาพที'ต้องพัฒนาควบคู่ไป
กับการเรียนเพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ที่สามารถส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่เด็ก ครอบครัวบุคลากร
ของโรงเรียนและสมาชิกในชุมชน  ดังนั้นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจึงเป็นจุดเร่ิมต้นของความ
เป็นอยู่อย่างมีสุขภาพดีไม่เพียงแต่นักเรียนเท่านั้น  แต่เพือ่ชุมชนทั้งมวลด้วยโดยให้โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพมีบทบาทดังนี้  

1. พัฒนาสุขภาพอนามัยและการเรียนรู้ของนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนและ
สมาชิกชุมชนภายใต้การบริหารจัดการของโรงเรียน  

2. ประสานการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและชุมชน
เพื่อให้ผู้อยู่อาศัย ผู้ศึกษาและผู้ที่ท างานในโรงเรียน/ชุมชน สามารถดูแลสุขภาพของตนเองและของ
ผู้อ่ืนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที'เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีสุขภาพที'ดีย่อมเป็น
พื้นฐานต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  โดยเฉพาะส าหรับเด็กในวัยเรียนหากสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง
ย่อมเป็นอุปสรรค์ต่อการเล่าเรียน  อีกทั้งผู้ปกครองนักเรียนบางรายขาดการดูแลเอาใจใส่ในการ
รักษาสุขภาพอนามัยให้กับนักเรียน  ดังนั้นการมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของเด็กในวันนี้จึงจ าเป็นต้องให้
ความรู้ความเข้าใจ  ประสบการณ์  ตลอดจนการฝึกปฏิบัติในด้านสุขภาพอนามัยให้กับนักเรียนอย่าง
ถูกต้องสม่ าเสมอใกล้ชิด  จนเกิดเป็นสุขนิสัย  จะสามารถลดปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
ได้  เช่น  ปัญหาการขาดเรียนของนักเรียนอันเนื่ องมาจากผู้ปกครองนักเรียนมีฐานะยากจน          
ขาดความรู้ด้านสุขภาพอนามัย  ขาดความเอาใจใส่ต่อสุขภาพตนเอง  และคนในครอบครัว  นักเรียน
ที่เจ็บป่วยไม่ได้รับการรักษาที่ถูกวิธี  ปัญหาสภาวะน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  ภาวการณ์ขาด
สารไอโอดีน  ซึ่งแสดงอาการ  คอพอก  การป่วยและการตายด้วยโรคไข้เลือดออก  ปัญหาทางด้าน
ทันตสุขภาพ  เป็นต้น  จนสามารถท าให้เด็กวัยเรียนมีร่างกายแข็งแรง  สมบรูณ์  และมีความพร้อมที่
พัฒนาด้านอ่ืนๆ คือ  ร่างกาย  สติปัญญา  และอารมณ์   

สรุปว่าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  เป็นโครงการที่มีแนวคิดร่วมกันในระดับ
โลกกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการรับแนวคิดมาด า เนินการเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์

DPU



35 

ในการพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นจุดเร่ิมต้นของการเป็นอยู่อย่างมีสุขภาพดี ของ
นักเรียนและประชาชนทั้งมวล         

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 1  จึงได้มีนโยบายให้สถานศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทุกโรงเรียนโดยจัด
ให้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพควบคู่กับการป้องกัน  รักษาเบื้องต้นตลอดจน
ให้บริการและให้การสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์เพื่อการเฝ้าระวังด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน 
ความหมายของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีนักวิชาการหลายท่านที 'ได้ให้ความหมายของโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ  ดังนี้ (หทัย  ชิตานนท์,2540: 17)ให้ความหมายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพไว้ว่าเป็น
โรงเรียนที่มีจุดประสงค์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสุขภาพของประชากรโรงเรียนโดยการ
ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอ้ืออ านวย การจัดให้มีการเสริมสร้างประสบการณ์ต่างๆ แบบผสมผสาน
และสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้สอดคล้องกับเป้ าหมายและค่านิยมต่างๆของโรงเรียน                
(บวร งามศิริกุล,2542: 2) ให้ความหมาย โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง โรงเรียนที่มีขีด
ความสามารถตลอดเวลาเพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานที่ ที่มีสุขลักษณะที่ดี ส าหรับกลุ่มเป้าหมายใน
โรงเรียนเพื่อการเรียนรู้ การท างานและการเป็นที่อยู่อาศัย (ส านักงานส่งเสริมสุขภาพ,2545: 8) ให้
ความหมาย โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง โรงเรียนที่มีขีดความสามารถแข็งแกร่ง มั่นคง ที่จะ
เป็นสถานที่ที่มีสุขภาพอนามัยที'ดีเพื่อการอาศัยและการท างาน โดยประสานการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งด้านการศึกษาสาธารณสุขและชุมชนเพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัย ศึกษาและท างานในโรงเรียน
และชุมชนสามารถดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อ่ืนรวมทั้งมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องท่ามกลาง
สิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดี (รัชนี ณ ระนอง,2544: 1) ให้ความหมาย โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ  หมายถึง  โรงเรียนที่มีขีดความสามารถแข็งแกร่ง  มั่นคง  ที'จะเป็นสถานที่ที่มีสุขภาพ
อนามัยที่ดีเพื่อการอาศัย  ศึกษาและท างาน  โดยมีหน้าที่พัฒนาสุขภาพอนามัยและการเรียนรู้ของ
นักเรียน  ครู  บุคลากรในโรงเรียนและสมาชิกในชุมชนภายใต้การบริหารจัดการของโรงเรียนและ
ประสานการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการศึกษาและท างานในโรงเรียนและชุมชนสามารถ
ดูแลสุขภาพของตนเองและผู้อ่ืนรวมทั้งมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง  ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการมีสุขภาพดี (กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข,2547: 8)ได้ให้ความหมาย  โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ  คือ โรงเรียนที'มีขีดความสามารถแข็งแกร่ง  มั่นคง  ที่จะเป็นสถานที่ที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี
เพื่อการอาศัย  ศึกษาและท างานมุ่งเน้น  การเสริมสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุ การ
ตายและความพิการให้นักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนสมาชิกในครอบครัว และชุมชนเพื่อทุกคน
สามารถดูแลตนเอง  ตัดสินใจควบคุมสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพและสร้างสภาวะที่ เอ้ือ      
ต่อสุขภาพ  
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ส านักส่งเสริมสุขภาพ (2545: 9) ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคือ 
โรงเรียนที่มีความร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อสุขภาพอย่าง
สม่ าเสมอ  เพื่อการมีสุขภาพดีของทุกคนในโรงเรียน ภาพลักษณ์ของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
ตามที่ กรมอนามัย (2542: 10)  ได้เสนอไว้ดังนี้  

1. โรงเรียนที่นักเรียนทุกคนอยากไปโรงเรียน  
2. โรงเรียนที่นักเรียนมีสุขภาพดี  
3. โรงเรียนที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  
4. โรงเรียนที่เป็นท'ีชื่นชอบของชุมชนและชุมชนให้ความร่วมมือ  
สรุปได้ว่า  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  หมายถึง  โรงเรียนที่มีขีดความสามารถแข็งแกร่ง  

มั่นคงในการสนับสนุนการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมมีจุดประสงค์เพื่อให้ทุกคนมีความสามารถในการ
ปฏิบัติที่จะควบคุมและเสริมสร้างสุขภาพตนเองและเป็นสถานที่ที่มีสุขภาพอนามัยที่เหมาะสมเพื่อ
การอยู่อาศัยและการท างาน มีบทบาทหน้าที่เป็นจุดเร่ิมต้น ศูนย์รวมของการพัฒนสุขภาพนักเรียน 
ครู บุคลากรทุกคนในโรงเรียนและสมาชิกอ่ืนในชุมชนและเป็นศูนย์กลางในการสร้างเสริมความ
เข้าใจส่งเสริมให้ผู้ปกครอง  บุคลากรในโรงเรียนและชุมนร่วมกับหน่วยงาน  องค์กรในท้องถิ่น
ริเร่ิมสร้างสรรค์พัฒนาสุขภาพนักเรียนและชุมชน  

2. แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2544: 7)โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นสถาบันทาง

สังคมพื้นฐานหนึ่งมีหน้าที่พัฒนาคนเพื่อช่วยให้คนมีศักยภาพและสามารถด ารงชีวิตในสังคมได้
อย่างปกติสุข  ซึ่งโรงเรียนเป็นแหล่งรวมของศาสตร์สาขาต่างๆ  เป็นแหล่งผลิตและเลือกสรรคนให้
ชุมชนตามความต้องการของชุมชนรวมทั้งเป็นที่รวมของเด็กในชุมชนโรงเรียนจึงเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาทุกๆ  ด้านแนวคิดใหม่ในการพัฒนาสุขภาพเด็กควบคู่กับการศึกษาจึงเกิดขึ้นโดย
มุ่งหวังที่จะให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เหมาะสมและพัฒนาสุขภาพ
ที่ดี  ให้กับผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชนมาจากครอบครัวและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันมีวิถีชีวิต  
ค่านิยม ความเชื่อบางอย่างคล้ายคลึงกันบางอย่างแตกต่างกัน  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญต่อ การเกิดโรคภัย
ไข้เจ็บทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่มีสาเหตุมาจากพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมวัยเด็กเป็นวัยที่
ก าลังเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่และง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสอดคล้องกับสุภาษิตที่ ว่า “ไม้
อ่อนดัดง่าย  ไม้แก้ดัดยาก”  ถ้าจะมุ่งแก้ไขพฤติกรรมหรือสร้างพฤติกรรมที่ดีแก่เด็กโดยเด็กไม่ได้
แบบอย่างที่ดีจากครู พ่อแม่และผู้ปกครองตลอดจนผู้ใหญ่ในชุมชนแล้วการสร้างพฤติกรรมและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นไปได้ยากและไม่คงทนถาวร โรงเรียนจึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมและ
ส าคัญมากแห่งหนึ่งต่อการสร้างสุขภาพในด้านการให้ความรู้  ปลูกฝังเจตคติและสร้างเสริมทักษะที่
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ก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องส าหรับนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียนและชุมชน  แนวคิด
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นการเร่ิมต้นกระบวนการสร้างความสามารถให้แก่บุคคลและชุมชนที่จะ
เพิ่มสมรรถภาพในการควบคุมมูลเหตุ ปัจจัยต่างๆที่ก่อให้เกิดโรคหรือควบคุมปัจจัยต่างๆให้มี
ประโยชน์ต่อการส่งเสริมหรือการที่จะท าให้เขามีความปกติสุขทางด้านร่างกายจิตใจ สังคม มีการ
ด าเนินงานร่วมกันทุกๆ ฝ่ายเพื่อให้เกิดกระบวนการส่งเสริมสุขภาพที่มีสถาบันการศึกษาคือ
โรงเรียนเป็นกุญแจส าคัญเป็นสถานที่ที่ใช้ปฏิบัติการหรือใช้ด าเนินการเพื่อให้เป็นโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ  คือเป็นโรงเรียนและชุมชนที่มีความสามารถมีสมรรถนะสูงที่จะควบคุมปัจจัยต่างๆ ที่จะ
กระทบถึงสุขภาพอนามัย การร่วมมือ ให้โรงเรียนสามารถใช้ศักยภาพทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อพัฒนา
สุขภาพอนามัยของนักเรียน บุคลากร ในโรงเรียนตลอดจนครอบครัวและชุมชน โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพประกอบด้วยคุณลักษณะส าคัญ 6 ประการคือ (นันทา  อ่วมกุล  และคณะ,2543: 9)    

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ ด้านการศึกษาและสาธารณสุข ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง และผู้น าชุมชน มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพร่วมกับครอบครัวและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กับโรงเรียน  

2. ใช้ความพยายามในการจัดให้มีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพและความปลอดภัย     
การจัดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและสังคม มีบรรยากาศที่ เอ้ืออาทร เชื่อมั่นเคารพซึ่งกันและกัน
สนับสนุนความต้องการทั้งร่างกายจิตใจและอารมณ์ มีสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย    

3. จัดให้มีการสอนสุขศึกษาหลักสูตรที่ช่วยปรับปรุงความรู้ความเข้าใจของนักเรียนใน
เร่ืองสุขภาพอนามัยและสุขนิสัยซึ่ งช่วยให้นักเรียนมีทางเลือกที่ เหมาะสมด้านสุขภาพและมี
พฤติกรรมที่เอ้ือต่อสุขภาพไปตลอดชีวิต  

4. จัดให้เข้าถึงบริการสุขภาพการให้บริการที่มีประสิทธิผลมากที่สุดในโรงเรียน  
5. ด าเนินการตามนโยบายและข้อปฏิบัติในการส่งเสริมสุขภาพ นโยบายมุ่งให้กิจกรรม

และทรัพยากรต่างๆ เป็นไปเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ นโยบายที่ให้การรักษาพยาบาลอย่างเสมอภาค
เท่าเทียมแก่นักเรียนทุกคน นโยบายการต่อต้านการบริโภคสุรายาเสพติดและการปฐมพยาบาล  

6. ความพยายามในการปรับปรุงสุขภาพอนามัยของชุมชนมุ่งเน้นในส่วนที่ เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน แนวคิดโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพเป็นแนวคิดที่กว้างขวางและครอบคลุมด้านสุขภาพอนามัยในทุกแง่ทุกมุมของชีวิต
ทั้งในโรงเรียนและชุมชน  นั่นคือ  ความร่วมมือกันผลักดันให้โรงเรียนใช้ศักยภาพทั้งหมดที'มีอยู่
เพื่อพัฒนาสุขภาพของนักเรียน  บุคลากรในโรงเรียนตลอดจนครอบครัวและชุมชนให้สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเองและผู้อ่ืนตัดสินใจและควบคุม
สภาวการณ์และสิ่งแวดล้อมที'มีผลกระทบต่อสุขภาพ (กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข,2546: 9) 
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และแนวคิดดังกล่าวได้ก่อให้เกิดโอกาสในการพัฒนานโยบายระเบียบและโครงสร้างการส่งเสริม
สุขภาพทุกเร่ืองที่โรงเรียนและชุมชนสามารถด าเนินการร่วมกัน  การท างานเป็นทีมโดยมีผู้น าที่
เข้มแข็งทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและตกลงกันในเป้าหมายต่างๆ  ภายใต้การผสมผสาน
แนวคิดของการพัฒนาด้านการศึกษาและด้านสุขภาพจึงสรุปได้ว่าโรงเรียนเป็นสถาบันของชุมชนที่
มีหน้าที่พัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์แก่สมาชิกชุมชนเพื่อให้สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  
การส่งเสริมสุขภาพจึงเป็นหน้าที่ของโรงเรียนด้วย  ตลอดจนมีหน้าที่พัฒนาสุขภาพอนามัยของ
สิ่งแวดล้อมและประชากรในชุมชน  

สรุปได้ว่าแนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นแนวคิดที่กว้างขวางและครอบคลุม    
ด้านสุขภาพอนามัยในทุกแง่ทุกมุมของชีวิตทั้งในโรงเรียนและชุมชน  นั่นคือ  ความร่วมมือกัน
ผลักดันให้โรงเรียนใช้ศักยภาพทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อพัฒนาสุขภาพของนักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน
ตลอดจนครอบครัว  โดยก าหนดหน้าที่บทบาทของฝ่ายต่างๆ  และมีเป้าหมายผลที่คาดว่าจะได้รับ
ไว้อย่างชัดเจนในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

3. กลวิธีการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ    
การด า เนินงานโรงเรียนส่ง เสริมสุขภาพอาศัยกลวิธีหลัก   4  ประการ ดังนี้              

(กรมอนามัย,2544ข: 12-15)  
1) การชี้แนะ (Advocacy) การชี้แนะเปน็การให้ข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณชน  เพื่อให้

เกิดความตระหนักในสังคมเกี่ยวกับการสร้างสุขภาพ  ดังนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งองค์กร
ท้องถิ่นและชุมชน จ าเป็นต้องได้รับการชี้แนะให้เกิดความเข้าใจในแนวคิดและหลักการด าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และเผยแพร่ออกไปให้มากที่สุดที่จะท าได้  เพื่อให้บุคลากรต่างๆ เข้าใจ 
เห็นคุณค่าและสามารถน าไปปฏิบัติ                                       

2) การสร้างหุ่นส่วนและภาคี (Partnerships and Alliances) ความส าเร็จในการสร้าง
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้นอยู่กับความสามารถในการประสานความคิดและความร่วมมือระหว่าง
ทุกหน่วยงานของสังคมทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับอ าเภอ  และระดับจังหวัด  เพราะความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายจะช่วยกันระดมความคิดในการจัดการกับปัจจัยเชิงซ้อนที่เป็นอุปสรรค์ต่อการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  สิ่งส าคัญล าดับแรกคือการสร้างภาคีที่ยั่งยืนระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข  
และด้านการศึกษาร่วมกับองค์กรต่างๆ  ในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งองค์กรเหล่านั้นต้องเกิด
ความสนใจในการส่งเสริมสุขภาพโดยโรงเรียนแล้วร่วมกันสร้างกลไกที่ เอ้ือต่อการวางแผนและ
ด าเนินการวางแผนและด าเนินการ  มีการก าหนดตัวบุคคล  ซึ่งสามารถรับผิดชอบ ให้เวลา และ
สามารถท าหน้าที่ในภาคีร่วมกับหน่วยงานอ่ืนได้  ภาคีที่เข้มแข็งไม่เพียงแต่เป็นการวางรากฐานที่
จ าเป็นเพือ่การชี้แนะเท่านัน้แต่ยังช่วยในการะดมและประสานทรัพยากรด้วย  ดังนั้นเพื่อให้เกิดการ
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ส่งเสริมสุขภาพโดยโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ภาคีร่วมจึงเป็นหัวใจส าคัญโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในระดับปฏิบัติ  ซึ่งชุมชนและโรงเรียนจึงเป็นภาคีหลักในเร่ืองนี ้ 

3) การเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่น (Strengthening Local Capacity)เป็น
การด าเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้ประชาชน  องค์กรท้องถิ่นและโรงเรียนที่มีความสนใจได้มี
ความสามารถพอที่จะด าเนินการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้  ถึงแม้หน่วยงานต่างๆในระดับ
จังหวัด  อ าเภอ  จะเห็นความส าคัญและก าหนดแผนที่ดีเพียงใดแต่หากระดับท้องถิ่นยังขาดความ
เข้มแข็ง  ย่อมเป็นอุปสรรคในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ดังนั้น  แผนงานพัฒนาโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพในระดับต่างๆ  จึงจ าเป็นต้องมีแผนงานพัฒนาบุคลากรและแผนการสร้างศักยภาพ
ของชุมชนและโรงเรียนด้วย  แต่ละหน่วยงานในจังหวัดอาจน าแผนงานโครงการที 'มีอยู่แล้วมา
พิจารณาปรับให้สอดคล้องซึ่งกันและกัน  หรืออาจใช้กลวิธีอ่ืนๆ ที่มุ่งหมายให้ประชาชนและ
โรงเรียนได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มท'ีเพื่อการพัฒนาสุขภาพ    

4) การวิจัย  ติดตาม  และประเมินผล (Research, Monitoring and Evaluation) ทุก
ระดับทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพควรมีแผนงานที 'ตรงประเด็น  
และมีประสิทธิภาพ  สามารถออกแบบให้มีการวิจัยและประเมินผลได้เพื่อช่วยในการติดตามและ
ปรับแผนงาน จากกลวิธีการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  จะเห็นได้ว่า การด าเนินงานจะต้อง
มี การชี้แนะให้สาธารณชนเห็นคุณค่าความส าคัญเพื่อการสร้างหุ้นส่วนและภาคีในการเข้ามามีส่วน
ร่วม  พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งโดยการปรับแผนงานโครงการให้สอดคล้องซึ่งกันและกัน  
แผนงานออกแบบให้มีการวิจัยและประเมินผลได้เพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป  

4. กระบวนการและขั้นตอนด าเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
ขั้นตอนสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (กรมอนามัย,2544ข: 14-18)  
1) สร้างความสนับสนุนของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อก่อให้เกิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

การสร้างโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ต้องการความสนับสนุนอย่างกว้างขวางมาจาก  ผู้เกี่ยวข้องทั้งใน
โรงเรียนและชุมชน  ก้าวแรกที่ส าคัญในการสนับสนุนก็คือ การชี้แจ้งท าความเข้าใจให้ ทุกฝ่าย
รับทราบถึงความส าคัญ  วิธีการประโยชน์ที่ได้รับต่อนักเรียน ครอบครัวและชุมชนในภาพรวม  
และโรงเรียน  ก้าวถัดไปคือเพิ่มฐานการสนับสนุนโดยการระดมความคิดเกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพจากบุคคลในวงกว้าง  เช่น  ผู้น า  ชุมชน  ผู้ปกครอง  นักเรียน  อาจเชิญชวนประชาชนทั่วไป
มาร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการ  หรือออกไปพบปะปรึกษาหารือในโอกาสต่างๆ  ในชุมชน เพื่อ
เป็นการเรียกแรงสนับสนุนในการด าเนินการขั้นต่อไป  

2) จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนหรือทีมอนามัยโรงเรียน รวบรวม
กลุ่มผู้สนใจในงานส่งเสริมสุขภาพ  และการพัฒนาการเรียนของนักเรียนประมาณ 8-10  คน เพื่อ

DPU



40 

แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน  หรือชื่อเรียกอ่ืนใดที่คล้ายคลึงกัน เช่น  
คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คณะกรรมการอนามัยโรงเรียน ทีมอนามัยโรงเรียน  
คณะกรรมการดังกล่าวอาจประกอบด้วยครูใหญ่ สมาชิกคณะกรรมการโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง  
ผู้น าชุมชน  ผู้แทนองค์กรท้องถิ่น  ผู้น าหน่วยงานราชการในท้องถิ่นและผู้น าองค์กรเอกชนและ
ธุรกิจในชุมชน  เมื่อบุคคลเหล่านี้ร่วมเป็นคณะกรรมการจะช่วยชี้แนะโอกาสและ แนวปฏิบัติเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

3) จัดตั้ งคณะกรรมการที่ป รึกษาชุมชน คณะกรรมการที่ ป รึกษาชุมชนควร
ประกอบด้วยผู้น าต่างๆ  ของชุมชนในพื้นที่โรงเรียนตั้งอยู่ซึ่งเป็นผู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ต่อภาวะสุขภาพ  และมีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะสนับสนุนการด าเนินงาน  จะท างานร่วมกับโรงเรียน
ในเผยแพร่ข่าวสารด้านสุขภาพที่มีผลกระทบในวงกว้าง  การปรับปรุงบริการสุขภาพ  การผลักดัน
ให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและผู้น ากลุ่มต่างๆ ในชุมชน  ระดมการ
สนับสนุน  รวมทั้งช่วยประเมินปัญหาสุขภาพและโอกาสในการแก้ปัญหา  นอกจากนั้ นใน
กระบวนการสร้างความคิดและความสนใจของชุมชนต่อ การด าเนินงานสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
อาจต้องเผชิญกับความขัดแย้งหรือการต่อต้านในระยะแรก  หากได้สรรหาผู้เข้มแข็งหรือผู้ที่ เป็นที่
ยอมรับจากทุกองค์กรในชุมชนมาเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาก็จะสามารถไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งต่างๆ 
ได้อีกด้วย  

4) วิเคราะห์สถานการณ์ เมื่อได้จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนและ
คณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนเรียบร้อยแล้ว  สิ่งที่จะต้องท าต่อไปก็คือการตรวจสถานการณ์ใน
ปัจจุบันของท้องถิ่น ว่าได้ด าเนินการใดๆ ไปบ้างแล้วในการส่งเสริมสุขภาพ มีปัญหาสุขภาพใดบ้าง
ที่ป้องกันได้  โอกาสที่จะใช้แก้ปัญหามีอะไรบ้าง  ทรัพยากรที่จะใช้แก้ปัญหาเหล่านี้ ค าตอบที่ได้จะ
ใช้เป็นข้อมูลดิบ เพื่อจัดล าดับความส าคัญของแผนปฏิบัติการ  การวิเคราะห์สถานการณ์อาจ
แบ่งเป็น  2  หัวข้อใหญ่ๆ ดังนี้  

4.1) ประเมินการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในปัจจุบันของโรงเรียน เพื่อให้ทราบ
ว่ามีสิ่งใดที่ก าลังด าเนินการอยู่บ้าง  และจะให้โอกาสนี้ในการขยายการด าเนินงานเพื่อสร้างพื้นฐาน
ของการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนได้อย่างไร  กิจกรรมใดบ้างที่ประสบผลส าเร็จ และ
กิจกรรมใดบ้างที่ล้มเหลวในอดีต มีกิจกรรมใดที่ ให้บทเรียนที่มีคุณค่าแก่การน าไปใช้แก้ไข
ปรับปรุง  

4.2) ประเมินปัญหา  นโยบาย  และทรัพยากรของชุมชน  ข้อมูลต่างๆ อาจรวบรวม
ได้จากแหล่งที่มีอยู่  เช่น  โรงเรียน  คลินิก  โรงพยาบาล  สถานีอนามัย  แต่ถ้าไม่มีข้อมูลจากแหล่ง
ดังกล่าว  สมาชิกทีมอาจใช้วิธีส ารวจหรือสัมภาษณ์นักเรียน  ผู้ปกครอง  ครู  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
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ผู้แทนชุมชน  เพื่อให้สามารถระบุสภาพปัญหาที่ส าคัญของชุมชนได้ควรตรวจสอบดูว่านโยบาย
และกฎหมายรวมทั้งระเบียบปฏิบัติในระดับชาติ  ระดับจังหวัด  อ าเภอ  ชุมชน  และโรงเรียนมีผล
ต่อสุขภาพอย่างไร  

5) ก าหนดจุดเร่ิมต้นในการด าเนินงาน ถึงขั้นตอนนี้คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
โรงเรียนจะมีข้อมูลที่ท าให้ มองเห็นภาพโรงเรียนและชุมชนในวงกว้าง ขั้นต่อไปก็คือการสร้าง
วิสัยทัศน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงร่วมกันโดยอาจมีการประชุมระดมสนองระหว่างแกนน าโรงเรียน
และชุมชน รวมทั้งสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชน เพื่อค าถามที่ว่า   

5.1) ข้อมูลที่รวบรวมได้บอกให้ทราบถึงโอกาสอะไรบ้างที่สร้างสุขภาพ  
5.2) จะใช้ลักษณะส าคัญของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างไร เพื่อด าเนินการให้

ตรงกับโอกาสที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิeภาพ  
5.3) คาดหวังผลส าเร็จเพียงใดในแต่ละช่วง 1-3  ปี  หรือ  5  ปี   

6) จัดท าแผนปฏิบัติการ การสร้างโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นงานที่ต้องใช้เวลา  
โรงเรียนอาจเกิดการได้เพียงเร่ืองเดียวในระยะแรก  แต่โครงการระยะสั้นที่ประสบผลส าเร็จเพียง  
2-3  โครงการก็สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีของความส าเร็จต่อไปในไม่ช้าเร่ืองที่จะท าในระยะแรกควร
มาจากการน าข้อมูลจริงมาวิเคราะห์  และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  โดยเป็นข้อตกลงร่วมกัน
ในคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน  และคณะกรรมการที่ปรึกษาชุมชนแล้วน าเสนอ
แผนการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพบรรจุในแผนพัฒนาโรงเรียนแต่ละปี  โดยก าหนดเป้าหมาย  
วัตถุประสงค์  และขั้นตอนการด าเนินการ  และมอบหมายความรับผิดชอบแต่ละขัน้ตอนให้ตรงตาม
ทักษะและประสบการณ์ของแต่ละคน พร้อมทั้งพิจารณาก าหนดความช่วยเหลือ  และเงินทุนไว้ใน
แผนอย่างชัดเจน  

7) ด าเนินการติดตามและประเมินผล เมื่อได้ด าเนินงานตามแผนไประยะหนึ่งโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพจะต้องแสดงให้เห็นว่าได้ด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ตัง้ไว้อย่างไรบ้าง  อาจสามารถ
ท าได้โดยติดตามความก้าวหน้าด้วยการจัดให้มีการประชุมสม่ า เสมอ  แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ระหว่างผู้เกี่ยวข้องจะช่วยให้ทุกฝ่าย ได้ช่วยกันตัดสินใจในการปรับแผนงานเพื่อด าเนินงานใน
อนาคตโดยตรงต่อผู้ที'รับผิดชอบ เพื่อเร่งรัดการด าเนินการและร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่อาจ
เกิดขึน้  

8) พัฒนาเครือข่ายระดับท้องถิ่น   โรงเรียนที่เร่ิมเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ซึ่งได้
ด าเนินการประสบผลส าเร็จในบางเร่ืองควรแสดงผลส าเร็จให้สาธารณชนทราบ  และร่วมแสดง
ความยินดีในความส าเร็จของโรงเรียนพร้อมทั้งแสดงให้ผู้อ่ืนได้ทราบขั้นตอนการด าเนินงานของ
โรงเรียนเพื่อเป็นตัวอย่างของโรงเรียนอื่นน าไปปรับใช้  นอกจากนั้น  ยังต้องมองไปข้างหน้าว่ายังมี
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เป้าหมายและวัตถุประสงค์อ่ืนอีกหรือไม่ที่ควรก าหนดในแผนปี ต่อไป โรงเรียนในจังหวัดหรือ
อ าเภอเดียวกันที่ประสบผลส าเร็จไปแล้วแม้ในบางกิจกรรม  ควรรวมตัวกันเป็นเครือข่ายโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพของอ าเภอและจังหวัดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์  พร้อมทั้ง
ก าหนดความรับผิดชอบ  ขอบเขต  กลวิธีในการเข้าร่วมเครือข่าย  และชักจูงให้โรงเรียนอ่ืนก้าวไปสู่
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน  ในระยะต่อไปอาจเชื่อมโยงเครือข่ายระดับชาติ  และนานาชาติ  
อันเป็นการพัฒนาสุขภาพเข้าสู่ระดับสากลในที่สุด สรุปได้ว่ากระบวนการและขั้นตอนด าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โดยเร่ิมจากการสร้างความตระหนักให้ชุมชนและท้องถิ่นเห็นความส าคัญ
ของสุขภาพ  จัดต้ังคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ด าเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดย
เร่ิมจากการวางแผนด าเนินงาน (Plan) การปฏิบัติการ (Do) การตรวจสอบทบทวนและประเมิน 
(Check) การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา (Action)  

2.3.2 ด้านการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
2.3.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  
1. ความหมายของคุณธรรม  จริยธรรม ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม สามารถ

แยกออกเป็น  2 ด้าน คือ ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม มีนักวิชาการและผู้ รู้ได้ให้
ความหมายไว้พอจะกล่าวได้ ดังนี้ ความหมายของคุณธรรม ค าว่าคุณธรรมนั้น มีผู้ให้ความหมายไว้
ในทัศนะที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546: 253) ให้ความหมายของคุณธรรมไว้ว่า 
คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี  

ดวงเดือน  พันธุมานวิน (2543: 2) ให้ความหมายของคุณธรรม ไว้ว่า  คือสิ่งที่คนส่วน
ใหญ่ในสังคมเห็นว่าดี  เช่น  ความซื่อสัตย์  วินัย  ประหยัดและได้รับการยอมรับ ซึ่งคุณธรรมนี้
จะต้องมีการปลูกฝังกันมาตั้งแต่เด็ก  

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2542: 1) ได้ให้
ความหมายของคุณธรรมไว้ว่า  คือ สภาพคุณงามความดี  ดังนั้นมาตรฐานทางคุณธรรมจึงแปลว่า  
สิ่งที่ถือเอาเป็นหลักส าคัญเทียบทางสภาพคุณงามความดี  โดยทั่วไปมักใช้ในลักษณะนามธรรม
หรือสิ่งที่แสดงถึงคุณงามความดีทางจิตใจ  

นอกจากนี้ ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2550: 33-39)         
ได้ก าหนด  8  คุณธรรมพื้นฐานขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาได้น าไปประยุกต์ใช้ตาม
เหตุการณ์และปัญหาในท้องถิ่นของตน เพื่อให้เกิดผลดีทั้งต่อตนเอง ครองครัว ชุมชนและ
ประเทศชาติ  ดังนี้ คือ 1)  ขยัน 2)  ประหยัด  3)  ซื่อสัตย์ 4)  มีวินัย 5)  สุภาพ  6)  สะอาด                
7)  สามัคคี  และ  8)   มีน้ าใจ จากความหมายของคุณธรรมที่กล่าวมา พิจารณาได้ว่า  คุณธรรมมี
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ลักษณะ  3  ประการ คือ คุณธรรมเป็นคุณงามความดี คุณธรรมเป็นพฤติกรรมที่เกิดจากการมีส านึก
ในจิตใจของบุคคลและคุณธรรมเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติและต่อสังคม คุณธรรม หมายถึง 
คุณความดีของบุคคลที่ได้กระท าไปด้วยความส านึกในจิตใจ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม    

3.2.1.2  ความหมายของจริยธรรม ค าว่า   จริยธรรมนั้น นักการศึกษา นักปราชญ์ และ
นักการศาสนาได้ให้ค าจ ากัดความเกี่ยวกับจริยธรรมไว้หลายความหมาย ดังต่อไป  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546: 291) ได้ให้ความหมายของจริยธรรมไว้ว่า 
หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ  ศีลธรรม  กฎศีลธรรม  

พระธรรมปิฎก (2543: 4-8)  กล่าวถึง ความหมายของจริยธรรมว่า จริยธรรม หมายถึง   
การด าเนินชีวิตที่ประเสริฐซึ่งประกอบด้วยศีล สมาธิ และปัญญา  

ไพฑูรย สินลารัตน์ (2542: 88) กล่าวถึงความหมายของจริยธรรมไว้ว่า จริยธรรม 
ประกอบด้วยค า 2  ค า คือ จริยะ และ ธรรม ค าว่า จริยะ หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยาที่          
ควรประพฤติ ส่วนค าว่า  ธรรม มีความหมายหลายอย่าง  เช่น คุณความดี  หลักค าสอนทางศาสนา 
หลักปฏิบัติ เมื่อน าค าทั้งสองมารวมกันเป็นจริยธรรม จึงได้ความหมายตามตัวอักษรว่า หลักแห่ง
ความประพฤติ หรือแนวทางของการประพฤติ  

พยุงศักดิ์  จันทรสุรินทร์ (2541: 1) กล่าวว่า การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใน
โรงเรียนหรือสถานศึกษา นับได้ว่าเป็นหลักการที่ชอบด้วยเหตุผล เป็นพลังที่ปลุกเร้าบ ารุงคนให้มี
คุณภาพในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อหน้าที่มนุษยชน ธรรมเป็นหลัก
แห่งความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติไม่ว่าสถาบันการศึกษาใดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่ชอบ
ด้วยเหตุผลย่อมอยู่ในห้วงแห่งธรรมทั้งสิ้น สิ่งทั้งหลายอันเป็นองค์ประกอบของกระบวนการชีวิตจึง
อยู่อย่างสัมพันธ์กันและสมดุลกัน 

ทิศนา  แขมมณี (2541: 10)(อ้างถึงใน  นวรัตน์  วงศ์โสภา,2544: 17)  กล่าวว่า  ถ้าหาก
ประเทศชาติของเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตทางคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมของสังคม
อย่างจริงจังจ าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายทั้งบุคลากรที่รับผิดชอบการศึกษาในระบบหรือนอกระบบหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยก็ตาม  จะต้องหันมาร่วมมือกัน  เพื่อน าวิธีการต่างๆ  มาด าเนินการอย่าง
จริงจังและต่อเน่ือง  ปัญหาในการแก้ไขปัญหาทางคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
การขาดวิธีการที่จะสั่งสอน อบรมหรือพัฒนา  แต่สาเหตุนั้นมาจากหลายประการด้วยกัน  อย่าง เช่น  
การขาดความตระหนักในความส าคัญของปัญหา  การขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริง ขาดเวลา  
ขาดการสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้อง  ขาดขวัญก าลังใจในการด าเนินงาน  การมีภาระเกินก าลัง และสิ่ง
ที่พบว่าขาดมากที่สุด คือ  ขาดความร่วมมือซึ่งกันและกันในการน าเอาวิธีการต่างๆ ไปปฏิบัติอย่าง
จริงจังและอย่างต่อเน่ืองจนกระทั่งสามารถบรรลุเป้าหมาย  
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3. องค์ประกอบในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน การจัดการศึกษาในโรงเรียน
มีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ 2 ประการ คือเพื่อพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง  มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ใฝ่รู้  และเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเน่ืองประการหนึ่ง  และมีคุณธรรม จริยธรรม มีวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข อีกประการหนึ่ง ซึ่งจุดมุ่งหมาย
ทั้ง 2 ประการจะประสบความส าเร็จได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นส าคัญโดยมีคณะครูในโรงเรียนเข้าร่วมเป็นองค์ประกอบสนับสนุนด้วยการด าเนินงาน
จึงบรรลุผลดังที่ พุทธทาสภิกขุ (2505: 199)(อ้างถึงใน  อรุณ  เสนาะคา,2548: 15) ได้แสดงความ
คิดเห็นไว้ว่าการศึกษาดี คือ การมีจริยธรรม โดยเฉพาะจะส าเร็จประโยชน์ต่อนักเรียนได้จริง       
ต้องมี  3  องค์ประกอบ  ได้แก่  มีครูดี  มีวิธีการสอนดี  และมีสิ่งแวดล้อมดีส าหรับองค์ประกอบใน
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนมีผู้เสนอแนะไว้  ดังนี้                                 

สุรศักดิ์  หลาบมาลา (2541: 38-39) ได้กล่าวถึง ผลการทดลองของ Marilyn Watson 
และคณะในโครงการ  The  Child  Development  Project  รัฐอิลลินอยส์  ประเทศสหรัฐอเมริกาว่า
การพัฒนาจริยธรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษามีองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ ซึ่ง
สรุปได้ดังนี้    

1. การพัฒนาระเบียบวินัย เป็นการจัดการห้องเรียนให้เป็นชุมชนที่ดูแลซึ่งกันและกัน
แบบครอบครัว (Caring community) เด็กแต่ละคนจะมีความเป็นตัวของตัวเองมีความรอบรู้              
ความอบอุ่นและรู้กฎระเบียบของห้องเรียนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู และการพัฒนาตนเองทาง 
จริยธรรม  

2. การเรียนแบบร่วมมือ  โดยแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย ต้องช่วยเหลือกัน ซึ่งได้ทั้ง
ความรู้และเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมช่วยสังคม เช่น  ความยุติธรรม ความรับผิดชอบความเห็นใจ
และเต็มใจช่วยเหลือกัน   

3. การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ จัดเป็นกิจกรรมช่วยมนุษย์ ช่วยสังคม ทั้งนอกและใน
โรงเรียน    

4. การเข้าใจผู้อ่ืน จุดเน้นอยู่ที่ช่วยเด็กให้เข้าใจสถานการณ และความรู้สึกของคนอ่ืน
ทั้งประสบการณ์ตรง เช่น ช่วยเหลือคนทุกข์ยาก และประสบการณ์อ้อม เช่น อ่านและอภิปราย          
ตัวละครในวรรณคดีและเหตุการณ์หนังสือพิมพ์เป็นต้น    

5. ส่งเสริมพฤติกรรมช่วยสังคม  โดยครูอธิบายค่านิยมต่างๆ  ที่ช่วยสังคม เช่น รัก
เมืองไทยใช้ของไทย เที่ยวเมืองไทย พยายามน าทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ และศึกษาเหตุการณ์ใน 
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วรรณคดีและประวัติศาสตร์ด้วย  
พยุงศักดิ์  จันทรสุรินทร (2541: 4-5)  กล่าวถึงวิธีการส่งเสริมจริยธรรมในการเรียน   

การสอนมี  5  ขั้นตอน คือ  
1. การให้ความรู้ขั้นสูง ควรจะให้เด็กได้รับเหตุผลใหม่และเหนือกว่าที่เคยเป็นอยู่เด็กจะ

น าไปเปรียบเทียบกับเหตุผลเดิม และจะเกิดความขัดแย้ง หรือความไม่สมดุลทางความคิดความไม่
สมดุลจะเป็นเคร่ือง กระตุ้นให้เด็กเกิดมีการปรับโครงสร้างทางความคิดของตน เกิดความสมดุลขึ้น
ใหม่จะช่วยให้เด็กเข้าใจและยอมรับเหตุผลในขั้นสูงกว่าเดิม (ตามหลักทฤษฎีทางจิตวิทยาของเพีย
เจท์)  

2. การอบรมทางศาสนา เด็กควรได้รับการอบรมทางศาสนา เพื่อลดความเห็นแก่ตัว
และเพิ่มความเห็นแก่พวกพ้อง ส่วนร่วม สังคม และมนุษยชาติ  

3. การให้แสดงบทบาท เด็กควรที่จะได้รับโอกาสสวมบทบาทอ่ืน นอกเหนือจากที่
ตัวเองเป็นอยู่ และบทบาทนั้นควรเกี่ยวข้องกับจริยธรรม การรับเอาความคิดและความรู้สึกของคน
อ่ืนจะก่อให้เกิดความคิดความเข้าใจแตกต่างไปจากเดิมไม่ยึดอยู่แต่ตนเอง (ตามหลักทฤษฎีของ 
Kohlberg)  

4. การใช้อิทธิพลของกลุ่มให้เกิดความคล้อยตาม การยกระดับจิตใจของเด็กนั้นได้จาก
กลุ่มเพื่อนซึ่งแสดงออกทางจริยธรรมในระดับเดียวกัน เด็กจะยึดถือเพื่อนเป็นแบบอย่างและคล้อย
ตามลักษณะของเพื่อนไปโดยง่าย  กลุ่มเพื่อนจะเป็นสื่อเสนอความรู้และเหตุผลใหม่ในระดับที่สูง
กว่าที่มีอยู่  

5. การเลียนแบบจากตัวแบบ   การจัดตัวแบบให้เกิดการเลียนแบบเป็นวิธีการศึกษา
หนึ่งที่มนุษย์ใช้เรียนรู้สิ่งต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน ตัวแบบจะมีลักษณะดึงดูดและมีอิทธิพลให้เด็ก
คล้อยตามได้มาก ได้แก่ พ่อ แม่ผู้ใหญ่และเพื่อน จากแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
โรงเรียนที่นักวิชาการหลายท่านกล่าวไว้ สามารถพิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ในโรงเรียนได้ว่า การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนนั้น จะต้องด าเนินการทุกอย่างเพื่อ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโดยเร่ิมตั้งแต่ การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรม
ประจ า โรงเรียนเพื่อท าหน้าที่ก าหนดแผนงานควบคุม  ดูแลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใน
โรงเรียน และด าเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนโดยเน้นการปฏิบัติจริงทั้งในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน สถานการณ์ต่างๆ และสภาพแวดล้อม รวมทั้งการประพฤติตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีของพ่อแม่ ครู  และคนอ่ืนๆ ในโรงเรียน  โดยมุ่งหวังให้นักเรียนเกิดความรู้และมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรมจริยธรรม      
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สรุปได้ว่า การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน หมายถึง การด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน  

3.2.1.4 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน กิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของ
การให้การศึกษา สถานศึกษาจะต้องจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียนได้แสดงความสนใจ ความ
ถนัด ตามธรรมชาติอันแท้จริง กิจกรรมจะเป็นเคร่ืองมือช่วยอบรมนักเรียนให้รู้จักปรับตนเองในกา
รท างานร่วมกับผู้อ่ืน รู้จักหน้าที่  ความรับผิดชอบและความเสียสละเพื่อส่วนรวม  ฝึกการเป็นผู้น า
และผู้ตามที่ดีในระบอบประชาธิปไตย  เป็นการสร้างประสบการณ์ตามความแตกต่างของนักเรียน
เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและพัฒนาบุคลิกภาพอันพึงประสงค์ สาระที่เป็นองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย   

5 มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
1) สาระที่  1 : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  

(1) มาตรฐาน ส  1.1 : เข้าใจประวัติความส าคัญหลักธรรมของพระพุทธศาสนา 
หรือศาสนาตนนับถือและสามารถน าหลักธรรมของศาสนามาเป็นหลักปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน  

(2) มาตรฐาน  ส 1.2 : ยึดมั่นในศีลธรรม  การกระท าความดี มีค่านิยมที่ดีงาม
และศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  

(3) มาตรฐาน ส 1.3 : ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมและศาสนพิธีของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  มีค่านิยมที่ดีงามและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน           
การพัฒนาตน  บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
(กรมวิชาการ,2544: 9)   

2.3.3 ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้  และเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเน่ือง 
2.3.3.1 บทบาทสถานศึกษาในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้   

แหล่งการเรียนรู้เป็น แหล่งข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์  ที่สนับสนุน 
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่เรียนใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิด
กระบวนการเรียนรู้และเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดแหล่งการ
เรียนรู้สนับสนุนให้ผู้ เรียนเรียนรู้ในเร่ืองความรู้เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน ชาติ สังคม
โลก การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ความรู้
เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สถานศึกษาจึงต้องตระหนักในการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่ตอบสนองเจตนารมณ์  โดยใช้แหล่งการเรียนรู้
ที่มีอยู่แล้วในสถานศึกษาและท้องถิ่นเป็นหลัก ไม่เน้นการจัดแหล่งเรียนรู้ขึ้นใหม่  ซึ่งสถานศึกษามี
บทบาทดังนี ้
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การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติ 
เกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,2546: 36) ไว้ดังนี ้คือ  

1. ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา 
ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพื้นการศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง  

2. จัดท าเอกสารเผยแพร่แก่ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอื่น ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 

3. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความ
ร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา ใน
การจัดตั้งส่งเสริมพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน  

4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2.3.3.2 แนวทางการบริหารแหล่งการเรียนรู้ 
การบริหารสถานศึกษาปัจจุบันเน้นการบริหารคุณภาพ ตามวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle 

: PDCA) ซึ่งสถานศึกษาสามารถน ามาใช้ในการบริหารแหล่งการเรียนรู้ เพื่อให้การจัดแหล่งการ
เรียนรู้ในสถานศึกษามีคุณภาพ การบริหารคุณภาพจะท าให้การบริหารงานพัฒนาแหล่งการเรียนรู้
ในสถานศึกษา มีการท างานที่เป็นระบบ และ มีประสิทธิภาพช่วยส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้
บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระบบบริหารจัดการที่ดีตามระบบวงจรคุณภาพ
ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน ประกอบด้วย การวางแผน (Plan)การด าเนินงานตาม
แผน (Do) การตรวจสอบ (Check) การพัฒนาปรับปรุง (Action)  (กระทรวงศึกษาธิการ,2544: 14) 
ซึ่งสถานศึกษาควรด าเนินการ ดังนี้ 
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ตารางที่  2.1 ด าเนินงานตามแผน PDCA 
 
การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล การพัฒนาและ

ปรับปรุง 
1. ตั้งคณะกรรมการพัฒนา
แหล่งการเรียนรู้ 
2. ก าหนดยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
3. จัดประชุมบุคลากร 
สร้างความตระหนักและ 
ร่วมกันวางแผน 
4. จัดท าแผน โครงการ 
5. ก าหนดมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานการจัด 
แหล่งการเรียนรู้  
6. ตรวจสอบมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน 

1. พัฒนาบุคลากร 
2. จัดทรัพยากร อุปกรณ์
และสิ่งอ านวยความ
สะดวกและสนับสนุน
ทรัพยากร 
3. ด าเนินงานการจัด
แหล่งการเรียนรู้ 
4. นิเทศ ก ากับ ติดต 
 

1. การวางกรอบ 
การประเมิน 
2. ประเมินผล 
3. ส รุปผลและ
จัดท ารายงาน 

น าข้อมูลมา
ปรับปรุงและพัฒนา 

 
ในส่วนของการด าเนินงานสถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานแหล่งการ

เรียนรู้ เช่น คณะกรรมการด าเนินงานแหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียน  และในท้องถิ่น  หรือก าหนด
บุคลากรให้มีหน้าที่รับผิดชอบเฉพาะ เพื่อให้   การด าเนินงานแหล่งการเรียนรู้เป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนครูผู้สอนให้น าแหล่งการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
และการส่งเสริมผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองในแหล่งการเรียนรู้ที่สถานศึกษาจัดไว้ เพื่อ
สร้างประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยสถานศึกษาควรการด าเนินการการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้  ดังนี ้
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ตารางที่ 2.2 ด าเนินงานตามแผน PDCA 
 

การวางแผน การด าเนินงาน การประเมินผล การพัฒนาและ
ปรับปรุง 

1. ศึกษาหลักสูตรและ
ความต้องการของ 
ครูนักเรียน 
2. ก าหนดยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์  
และเป้าหมาย 
3. วางแผนร่วมกัน
ระหว่างผู้ให้บริการ
และผู้ใช้บริการ 
4. ก าหนดโครงการจัด
กิจกรรม การจัด 
แหล่งการเรียนรู้ 
5. จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
 

1. พัฒนาบุคลากร 
2. จัดท าทรัพยากร 
สารสนเทศสื่อ
เทคโนโลยี 
3. ด าเนินงานให้เป็น
ระบบ 
4. ผลิตคู่มือการใช้
แหล่งการเรียนรู้ 
5. การจัดบริการ 
6. จัดกิจกรรแนะน า
การใช้และรณรงค์
การใช้แหล่งการ
เรียนรู้ 
4. นิเทศ ก ากับ
ติดตาม 
ประเมินผล 

1. ก าหนดกรอบการ
ประเมิน 
2. ประเมินผล 
3. สรุปและจัดท า
รายงาน 

น าข้อมูลจากการ
รายงานมาพัฒนาและ
ปรับปรุง 

 
2.3.4 การพัฒนาความใฝ่รู้  และเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง 
การปฏิรูปการศึกษาที่ก าลังด าเนินการในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พุทธศักราช 2542  และก้าวย่างเข้าสู่ยุคของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองแล้วนั้น             
ในด้านการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอนตามนัยแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับ
ดังกล่าวได้เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญหรือที่เรียกว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การเรียนรู ้(Learner Center) ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวจะให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 
โดยมุ่งให้ผู้ เรียนแต่ละคนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มีความรู้ สามารถน าเอา
ประสบการณ์ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและเรียนรู้ต่อ การจัดการเรียนรู้ลักษณะดังกล่าว
นอกจากกิจกรรมที่สนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะใฝ่เรียนใฝ่รู้แล้ว จ าเป็นต้องมีการจัดแหล่ง
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เรียนรู้และสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการเรียนในลักษณะดังกล่าวด้วย กล่าวกันว่าหากมี
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย จะช่วยให้การปฏิรูปหลักสูตรการสอนส าเร็จได้ โดยครูต้องปฏิรูป
ปรับเปลี่ยนวิธีสอนที่ยึดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง มาเป็นบทบาทที่ยึดเอานักเรียนเป็นศูนย์กลาง
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหรือเป็นส าคัญนี้ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติได้ให้ความส าคัญโดยกล่าวไว้ในหลายมาตราด้วยกัน เช่น (เนาวรัตน์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ์, 
2544: 26) 

มาตรา 6 พัฒนาคนไทยให้สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมี
จริยธรรม วัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

มาตรา 7 รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเน่ือง 

มาตรา 22 นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ผู้ เ รียนมี
ความส าคัญที่สุด ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

มาตรา 23 จัดการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมในเร่ืองต่างๆเช่น ตนเอง 
สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา อาชีพ คณิตศาสตร์ ภาษา เป็นต้น 

มาตรา 24 จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของ
ผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ 
คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่ รู้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานสาระความรู้ต่างๆอย่างได้    
สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุก
วิชา จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
และมีความรอบรู้ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ 

มาตรา 25 จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ ได้แก่  ห้องสมุดประชาชน 
พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อ่ืนอย่างพอเพียงและมี
ประสิทธิภาพ 

มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริม
ให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

ดังนั้น โรงเรียน/สถานศึกษาทุกแห่งทุกระดับซึ่งเป็นองค์กรฐานล่างของภาครัฐในการ
จัดการศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินการตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ อันเป็น
หลักการร่วมกันในการจัดการศึกษา และในขณะเดียวกันตามจุดเน้นของการพัฒนาการเรียนรู้โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จากการใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายจากแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่ให้เกิด
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ประสิทธิภาพสูงสูด โดยเฉพาะจุดเน้นตาม 
มาตรา 24 และมาตรา 25 ที่ก าหนดไว้นั้น โรงเรียนจ าเป็นต้องมีการจัดแหล่งเรียนรู้

ส าหรับผู้เรียนให้เรียนได้เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภา พ โดยค านึงถึงความสอดคล้องและ
เหมาะสมกับท้องถิ่น ดังที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดให้สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลได้ก าหนด
แนวทางการปฏิบัติ เกี่ ยวกับการพัฒนาแหล่ง เ รียนรู้ของสถานศึกษาไว้ ดังนี้  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2549: 23-24) 

1. ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา 
ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพื้นที่การศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง(ท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้) 

2. จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาให้เพียงพอและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ 

3. จัดท าเอกสารรวบรวมเผยแพร่แก่ครู สถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์การ 
หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง 

4. จัดระบบแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้เชื่อมต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน เช่น 
พัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ หรือมุมหนังสือในห้องเรียน 

5. จัดระบบแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้ เรียน ของ
สถานศึกษาของตนเอง เช่น จัดท าแผนที่เส้นทาง ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงห้องสมุดประชาชน 
ห้องสมุดสถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. จัดตั้งและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้และประสานความ
ร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
ในการจัดต้ัง ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกันวางแผนการใช้ร่วมกัน 

7. ประสานความร่วมมือวางแผนกับสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานที่ จัดการศึกษาโดยส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ที่แต่ละแห่งมีเพื่อใช้ประโยชน์ให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน 

8. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้ใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนในการจัด
กระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการจัดการเรียนการสอนกระบวน
ทัศน์ใหม่ (New Paradigm)  ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกแห่งชาติพ.ศ. 2542 โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Learner Center) นั้น การจัดแหล่งเรียนรู้เพื่อการเรียนการสอนเป็นอีกรูปแบบ
หนึ่งที่จะท าให้ผู้เรียนบรรลุผลทางการเรียนซึ่งจะมีความแตกต่างจากการเรียนรู้ในรูปแบบเดิม         
(Traditional) ที่ผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นจากที่ได้รับจากครูในชั้นเรียน 
โดยเรียนจากแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลายทั้งภายในและนอกโรงเรียน 
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2.3.4.1 การบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
แหล่งเรียนรู้ (Learning Resources ) ซึ่งมีทั้งแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน และแหล่ง

เรียนรู้ภายนอกโรงเรียนหรือแหล่งเรียนรู้ชุมชนนั้น จะมีแนวทางการบริหารจัดการเพื่อให้บังเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งต้องค านึงถึงหลักการบริหารจัดการ    
ส าคัญที่เรียกว่า “หลักการบริหารแบบ 4 M’s” ดังนี้ ( ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
,2550: 4 ) 

บุคลากร ( Man ) ผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญได้แก่ 
ผู้อ านวยการโรงเรียน รองผู้อ านวยการโรงเรียน ครูผู้สอนทุกคน นักเรียนทุกคน ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงาน/องค์การต่างๆ 

งบประมาณ ( Money )การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ คือ การบริหารจัดการ
งบประมาณให้บังเกิดประโยชน์สูงสุด คุ้มค่ามากที่ สุด โยแหล่งที่มาของงบประมาณคือเงินนอก
งบประมาณและเงินงบประมาณ โดยใช้จ่ายตามระเบียบของทางราชการ 

ทรัพยากร ( Materials ) การบริหารจัดการทรัพยากรหรือแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา โดยมีการจัดท าทะเบียน เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการได้ครอบคลุม 
ครบถ้วนและเกิดประโยชน์สูงสุดจัดได้ดังน้ี 

แหล่งเรียนรู้ของราชการ เอกชน แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ภายนอก
โรงเรียน โดยการพัฒนาของเดิมหรือสร้างใหม่ และจัดเก็บเป็นระบบ โดยแยกเป็นสื่อธรรมชาติและ
สื่อเทคโนโลยี 

การบริหารจัดการ ( Management ) จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ/
โครงการของสถานศึกษา โดยการตั้งทีมบริหารเพื่ออ านวยการและสนับสนุน การจัดตั้งทีมครู-
นักเรียน เพื่อด าเนินการส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาให้เกิดผลคุ้มค่า ยั่งยืน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดประโยชน์กับผู้เรียนเป็นส าคัญส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและใช้แหล่งเรียนรู้
อย่างคุ้มค่าและประสานความร่วมมือกับทุกองค์การ 

2.3.4.2 บทบาทของบุคลากรกับการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ในการบริหารจัดการเพื่อให้แหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งทรัพยากรที่ มีคุณค่าในการศึกษา

และการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนนั้น บุคลากรทุกคนทุกฝ่ายจะมีบทบาทส าคัญดังต่อไปนี้             
(เนาวรัตน์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ์, 2544: 29 ; ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2550: 5 ) 

1. บทบาทของผู้บริหาร/รองผู้บริหารของโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียนหรือรองผู้บริหารของโรงเรียน จะมีบทบาทส าคัญต่อการจัดการ

เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ดังนี้ 
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1) ก าหนดนโยบาย วางแผนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดหา จัดสร้าง หรือพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

2) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ประสบการณ์ในการจัด การใช้แหล่ง
เรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 

3) สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน 
โครงงาน หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการศึกษาหรือใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน 

4) นิเทศ ก ากับ ติดตาม ดูแล และประเมินผลระบบการจัดการเรียนการสอนโดย
การใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกโรงเรียน 

2. บทบาทของครูผู้สอน 
ครูผู้สอนจะมีบทบาทส าคัญในการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ดังนี้ 

1) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชน 
2) ให้ค าปรึกษา แนะน าผู้เรียนในการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
3) จัดหา ประสานงานวัสดุอุปกรณ์ เอกสารเพิ่มเติม ให้การแนะน า และสร้างขวัญ

ก าลังใจ 
4) ประเมินการเรียนรู้จากการจัดกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในภาพรวม 
5) ติดตาม ช่วยเหลือการด าเนินงาน แนะน าความถูกต้อง 
6) ประยุกต์ใช้ เผยแพร่ผลงาน สรุปและประเมินผล 

3. บทบาทของนักเรียน / ผู้เรียน 
นักเรียน / ผู้เรียนจะมีบทบาทในการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ดังนี ้

1) ส ารวจแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ชุมชน และศึกษาเอกสารพร้อมกับจดบันทึก 
2) แบ่งกลุ่ม แบ่งหน้าที่การท างาน น าความรู้เสนอภายในกลุ่ม 
3) ตรวจสอบข้อมูล ความถูกต้อง ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้

ต่างๆ 
4) ประเมินผลด้านความรู้ กระบวนการท างานโดยตนเอง คณะครู และผู้ปกครอง 
5) เลือกรูปแบบและวิธีการน าเสนอผลงาน 
6) เสนอผลงานการปฏิบัติงาน เผยแพร่ผลงานต่อผู้เรียน คณะครู ผู้ปกครอง ชุมชน 

สรุปผลและประเมินผลการเผยแพร่ผลงาน 
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กล่าวโดยสรุปแล้ว บทบาทและความส าคัญของบุคลากรทุกฝ่ายที่จะมีส่วนร่วมใน          
การด าเนินการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใช้แหล่งเรียนรู้เป็นฐาน (Learning 
Resources-Based ) อาจกล่าวได้ในภาพรวมดังต่อไปนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน,2547: 4–5 ) 

1. ผู้บริหาร เป็นปัจจัยส าคัญที่จะสนับสนุนให้การจัดการเรียนรู้ประสบผลส าเร็จมี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้โดยท าความเข้าใจธรรมชาติวิชา กระบวนการจัดการเรียนรู้ การ
วัดผลประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการพัฒนาสื่อการเยน ให้กาสนับสนุนด้านงบประมาณ 
บริหารโดยการสร้างเสริมขวัญก าลังใจ ด าเนินการนิเทศภายใน ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตามประสานหน่วยงาน และบุคลากรเพื่ออ านวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนรู ้

2. ผู้สอน เป็นผู้ที่ มีบทบาทส าคัญที่ สุดในการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในธรรมชาติวิชา สามารถจัดและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพและพัฒนาได้
ตามศักยภาพ ประเมินผลการเรียนรู้ได้ตามสภาพจริง สร้างบรรยากาศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ พัฒนา
สื่อ เคร่ืองมือ แหล่งเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพสูง 

3. ผู้เรียน ควรเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ มีความกระตือรือร้นและได้รับกระบวนการ
เรียนรู้ที่ด ีมีความรู้ความสามารถทางการเรียนที่เพียงพอต่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4. ผู้นิเทศและผู้ให้การช่วยเหลือดูแล เป็นผู้ที่ให้ค าปรึกษาแนะน าในการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ ควรเป็นผู้ที่ รู้จักธรรมชาติวิชา มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้ มีเทคนิค
วิธีการถ่ายทอดความรู้ น าเสนอสื่อนวัตกรรมในการพัฒนา ติดตามผลและ ประเมินผลพัฒนาของ
ครูอย่างต่อเน่ือง 

5. ผู้ปกครอง รับรู้ เอาใจใส่ดูแล พยายามเรียนรู้ร่วมกับลูกหลาน มีความเข้าใจและช่วย
แก้ไขปัญหาในการเรียน 

6. สภาพแวดล้อม สื่อ แหล่งเรียนรู้เช่นห้องเรียน มีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้อากาศถ่ายเท แสงสว่างเพียงพอ มีวัสดุอุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีเอกสารและมุมปฏิบัติ
กิจกรรมหรือเกมเสริมการเรียนรู้บริเวณโรงเรียน สะอาด ร่มร่ืน ปลอดภัย มีมุมหรือแหล่งที่ ใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้หลากหลาย ชุมชน สถานที่ประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะ
สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ หรือใช้ความรู้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้เพิ่มเติม 

 
 

DPU



55 

2.3.4 ด้านการพัฒนาให้คิดเป็นท าเป็น 
2.3.4.1 การคิด 
1. ความหมาย ความส าคัญ และปจจัยที่สงผลตอการคิด 

1.1 ความหมายของการคิด (Thinking) เปนพฤติกรรมที่มีลักษณะเปนเอกลักษณ
เฉพาะของมนุษย์ มีรูปแบบที่ซับซอน  เปนผลมาจากกระบวนการทางสมอง มีผูใหค าจ ากัดความ
ของการคิดไวดังนี ้ 

ศรีสุรางค ทีนะกุล (2542: 8) ไดกลาวถึงการใหค าจ ากัดความของVinacke เกี่ยวกับการ
คิด วาเปนการจัดระบบและรูปแบบใหมของประสบการณที่ผานมาแลวใหเขากับสภาพการณ์ปจจุ
บัน 

แสงเดือน  ทวีสิน (2545: 191)  กลาววา  Feldman  ไดใหค าจ ากัดความเกี่ยวกับการ         
คิดว่าหมายถึง  การน าขอมูลมาปฏิบัติการทางสมอง  ขอมูลดังกลาวอาจเปนค าพูด ภาพ เสียง  
สัญลักษณ์ ฯลฯ  มนุษย์ เป็นสัตว์ที่รู จักคิด  การคิดของมนุษย์จะพัฒนาเปนความคิดรวบยอด 
(Concept)  เพื่อน ามาใช้ในการตอบค าถาม  แกปญหา หรือปฏิบัติการตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544: 11-12) ใหความหมายของการคิดไว
วา  การคิด  เปนกลไกทางสมองที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  ซึ่งเปนไปตามธรรมชาติของมนุษย์ ที่ใช้ใน         
การสรางความคิดรวบยอดดวยการจ าแนกความแตกตาง การจัดกลุมและการก าหนดชื่อเร่ือง  
เกี่ยวกับ ขอเท็จจริงที่ได รับ  และกระบวนการที่ใชในการแปลความหมายของขอมูลรวมถึง          
การสรุปอางอิงดวยการจ าแนกรายละเอียด  การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของขอมูลที่ไดรับ  ซึ่งขอมูล
ที่น ามาใชอาจเปนความจริงที่สัมผัสได หรือเปเพียงจินตนาการที่ไมอาจสัมผัสได ตลอดจนเปน  
กระบวนการเกี่ยวกับการน ากฎเกณฑ์ตาง ๆ ไปประยุกต์ใชไดอยางมีเหตุผลและเหมาะสม  การคิด
เปนผลที่เกิดขึ้นจากการที่สมองถูกรบกวนจากสิ่งแวดลอมสังคมรอบตัว  และประสบการณสวนตัว
ดั้งเดิมของมนุษย์ 

2. ความส าคัญของการคิด  กรมวิชาการ(2545: 1-2) ไดกลาวถึงความส าคัญของการ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดไวในคูมือการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ไววา  การสอนภาษาไทยในปจจุบันเปลี่ยน
แนวคิดไปจากเดิม ไมไดเนนการอานออกเขียนไดเพียงอยางเดียว  แต่จะเนนการสอนภาษาเพื่อ    
การสื่อสารกับผูอ่ืนอยางมีประสิทธิภาพ  และใชภาษาในการแกปญหาในการด ารงชีวิตและปญหา
ของสังคมเนนการสอนภาษาไทยในฐานะเคร่ืองมือของการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนสามารถแสวงหา
ความรูดวยตนเอง  สามารถน าความรูมาใชในการพัฒนาตนเอง  นอกจากนั้นยังตองสอนภาษาเพื่อ
พัฒนาความคิด  ผูเรียนที่มีความคิดจะตองมีประสบการณและประมวลค าไดมากพอ จึงจะสราง
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ความคิดไดลึกซึ้ง  และคิดไดอยางชาญฉลาดรอบคอบขณะเดียว กันการสอนภาษาไทย จะตองเนน 
การรักษาภาษาไทยในฐานะเปนวัฒนธรรม และถายทอดวัฒนธรรมทางภาษาที่บรรพบุรุษไดสราง
สรรคในรูปของหลักภาษา  ซึ่งเปนกฎเกณฑการใชภาษา  วรรณคดีและวรรณกรรม  ผูเรียนจะตองมี
ทักษะการใชภาษาที่ถูกตอง  สละสลวยตามหลักภาษา อานวรรณคดีที่บรรพบุรุษไดสรางสรรคและ
สั่งสมมายาวนาน และอานวรรณกรรมตางๆ  เพื่อศึกษาเร่ืองราวของชีวิต  ที่จะท าใหชีวทัศนและ
โลกทัศนของผูอานกวางขวางขึ้น เขาใจสภาพสังคมและวัฒนธรรม ทั้งในอดีต  ปจจุบัน และสังคม
ในอนาคตรวมถึงการศึกษาภูมิปญญาทางภาษาในทองถิ่นตางๆ การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ไดน าแนวคิดดังกลาวขางตนมาเปนแนวทางการพัฒนา
หลักสูตรโดยจัดท าสาระการเรียนรู มาตรฐานการเรียนรู และมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นใน         
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  เพื่อเปนแนวทางใหสถานศึกษาจัดหลักสูตร  และจัดการเรียนให
สอดคลองตามมาตรฐานการเรียนรทูี่ก าหนด  สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรูสนองความตองการ
ของผูเรียน  ชุมชน  และทองถิ่น  และมีอิสระในการจัดการเรียนรูตามแนวทางที่หลักสูตรก าหนด 
สถานศึกษาสามารถยืดหยุนในการบริหารหลักสูตร  และจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนส าคัญ       
ผูเรียนสามารถมีสวนรวมในการวางแผนการเรียนของตนไดมากขึ้นนอกจากนี้ หลักสูตรยังก าหนด
ให สถานศึกษาจะตองพัฒนาผูเรียนใหเปนคนที่มีความสมบูรณทั้งดานรางกาย  จิตใจ อารมณ
สังคม  และสติปญญา  เปนบุคคลที่มีความรูดี  มีทักษะกระบวนการคิด  การจัดการ  มีคุณธรรม  
จริยธรรม  และคานิยมที่ดี  สามารถแสวงหาความรูและพึ่งตนเอง ท างานรวมกับผูอ่ืนไดอยางสราง
สรรค และพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม  เพื่อความสงบสุขของตนเองและสังคม  หลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐานจะเนนการพัฒนาจิตใจของผูเรียน เปนส าคัญ เพื่อใหสามารถด ารงชีวิตและ
ด าเนินชีวิตที่ดีงาม  มีความคิด  การปฏิบัติและ  การตัดสินใจดวยตนเอง  อยางถูกตอง  

การพัฒนาทักษะการคิดจึงมีความส าคัญมาก  และจ าเปนจะตองสอนใหแกนักเรียน  
เพราะการคิดเปนหนทางที่ดีที่สุดในการแกปญหาของมนุษย จึงควรอยางยิ่งที่ตองหันมาใหความ
สนใจ  อยางจริงจัง เพื่อพัฒนาและเสริมสรางทักษะการคิดใหแกนักเรียน ชาติ  แจมนุช (2545: 8) 
ไดกลาวถึงพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชวา ทรงพระมี
ราชด ารัสเกี่ยวกับความส าคัญของการคิด  ความวาการคิดนั้นอาจคิดไดหลายอยาง  จะคิดใหวัฒนะ  
คือคิดแลวท าใหเจริญงอกงามก็ได จะคิดใหหายนะ  คือ  คิดแลวท าใหพินาศฉิบหายก็ได การคิดให
เจริญจึงตองมีหลักอาศัย  หมายความวา  เมื่อคิดเร่ืองใดสิ่งใด  ตองตั้งใจใหมั่นคงในความเปนกลาง  
ไมปลอยใหอคติอยางหนึ่งอยางใด  ครอบง า ใหมีแตความจริงใจ  ตรงตามเหตุตามผลที่ถูกแทและ 
เปนธรรมและยังไดกลาวถึงบุคคลส าคัญ  นักการศึกษา นักจิตวิทยาและนักคิดหลายทานซึ่งไดแสดง
ทัศนะเกี่ยวกับความส าคัญของการคิดไวดังนี้   
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Burligh and Wellington  กลาววา  การสอนใหนักเรียนคิดเปนนั้น  เปนวัตถุประสงค 
สุดยอด  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544 : 17-19) ไดสรุปปจจัยที่สงผลตอการคิด
ของมนุษยไวหลายประการดวยกัน  ไดแก 

1. พื้นฐานทางครอบครัว (Family background)  พื้นฐานทางครอบครัวถือวาเปนปจจัย
หลักที่ส าคัญตอการพัฒนาการคิด  นับแตการเตรียมพรอมดานโภชนาการที่เอ้ือใหเซลลสมอง
แข็งแรงสมบูรณ พรอมที่จะรับรูสิ่งตาง ๆ ได นอกจากนี้ครอบครัวยังเปนพื้นฐานส าคัญของวิธีคิด              
โดยอิทธิพลจากการเลี้ยงดู  อาจท าใหนักเรียนกลาคิด กลาทดลองในขณะที่เด็กบางคนอาจกลัวที่จะ
คิด  กลัวที่จะมีความแตกตาง  รวมทั้งประสบการณในการแกปญหาในชีวิตประจ าวัน การปฏิบัติตัว
ของคนในครอบครัว  ก็สงผลที่เปนรากฐานทั้งความคิดและจิตใจ  นักเรียนจะคิดได คิดดี  ยอมมา
จากรากฐานส าคัญคือครอบครัว 

2. พื้นฐานความรู (Background of knowledge)  การเรียนที่ไดมาจากการกลั่นกรอง
และเก็บในรูปความรูดานตางๆ ที่จะสงผลตอวิธีคิดวิธีปฏิบัติ  ความเชื่อ  บุคลิกภาพทางความคิด  
ตลอดจนแนวทางแกปญหาตางๆ  เพราะความรูที่ไดมีหลายรูปแบบ  มีหลายขั้นตอนในการฝกฝน               
แตถาจะเนนใหชัดเจน  ระหวางผูที่มีการศึกษาสูงกับผูที่ขาดโอกาสทางการศึกษา  จะมีวิธีการคิด
แตกตางกันคนละแนว  คนละความเชื่อ  ทั้งนี้เนื่องจากการฝกฝนของแตละสาขาวิชา 

3. ประสบการณชีวิต (Experience of life) บทเรียนตางๆ ที่ผานมาในชีวิตเราทุกวันนี้          
ไมวาจะเปนเร่ืองเล็กหรือเร่ืองใหญ เปนขอมูลที่มีผลโดยตรง  คนมีโอกาสเรียนรูโลกไดกวางมาก  
ไดเห็นหลากหลายประสบการณ ยอมมีวิธีการคิดที่หลากหลายกวา  และมีขอมูลที่น าไปใชในชีวิต
จริงไดมากกวา 

4. การท างานของสมอง (Brain functioning)  สมองของแตละคนที่เกิดมามี เอกลักษณ
เฉพาะตัวที่ละเอียดออน  ที่ท าใหทุกคนมีเอกลักษณทางความรูสึกนึกคิด  และบุคลิกภาพ  รวมทั้ง
ศักยภาพดานตางๆ  ไมเทากันต้ังแตเกิดจนโต 

5. วัฒนธรรม (Culture) วัฒนธรรมเปนวิถีชีวิตที่มีอิทธิพลตอความคิดความเชื่อ                
และการปฏิบัติของคนอยางมาก  จึงถือวาเปนปจจัยที่มีความส าคัญอีกดานหนึ่ง 

6. จริยธรรม (Morality) ผูที่มีจริยธรรมสูงยอมมีกรอบในการคิดและการตัดสินใจ  และ
การหาแนวทางแกปญหา  ซึ่งจะแตกตางกันอยางสิ้นเชิงกับผูที่ขาดจริยธรรม 

7. การรับรู (Perception) เปนภาวะที่เราตอบสนองตอสิ่งหนึ่งสิ่งใดภายใตกลไกของ
สมอง จิตใจ  ฯลฯ  ที่มีผลตอวิธีการคิดของคนเปนอยางมาก 

8. สภาพแวดลอม (Environment) เปนตัวกระตุนส าคัญยิ่งตอการเรียนรูตอวิธีการคิด
ของนักเรียน 
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9. ศักยภาพทางการเรียนรู (Learning  potential)  นักเรียนแตละคนมีศักยภาพการรับรู      
การประมวลขอมูล  ในอัตราที่ตางกัน  สงผลใหแตละคนคิดไดไมเทากันคิดไมเหมือนกัน แมวาจะมี
ประสบการณเหมือนกันก็ตาม 

10. ประสาทรับรู (Sensory motor) จากประสาทรับรู เชน หูพิการ  ตาพิการ  หรือการ
รับรูผิดปกติ  ก็ท าใหวิธีการคิดแตกตางกันออกไป  และในทางตรงกันขามหากมีประสาทรับรูที่    
ฉับไวก็สามารถรับรูขอมูลไดรวดเร็วและละเอียดกวาคนอ่ืน 

อุษณีย อนุรุทธวงศ (2545: 7-9) ไดกลาวถึงปจจัยที่สงผลตอการคิดของเด็กไทยไวดังนี ้ 
1. พันธุกรรม  หากพอแมปญญาออน  ลูกหลานก็มีสิทธิ์เชนกัน  แตโดยสายพันธุของ

ไทยเราแลว  ไมนาจะเปนลักษณะทางสายพันธุที่ไมดี  ตรงกันขามประเทศเราเปนประเทศที่
หลากหลายทางสายพันธุมากที่สุดประเทศหนึ่งทีเดียว เราไม เคยหามคนตางชาติตางศาสนา           
ไมให้แตงงานกัน หรือคนวรรณะเดียวกันตองแตงงานกัน (เพราะเราไมมีวรรณะ) 

2. โภชนาการ  หรืออาหารที่รับประทานเข าไป  กินไมพอ  กินไมเปน  ก็มีเซลล           
ปญญาดอยไดงาย ๆ  ผูหญิงเมื่อทราบวาตั้งครรภ ตองรับประทานอาหารที่มีแคลเซียมธาตุเหล็ก  
ไอโอดีน  และโปรตีนใหเพียงพอ 

3. มลภาวะ  เด็กในกรุงถึงแมวาจะมีคาเฉลี่ยไอคิวสูงกวาเด็กตางจังหวัดแตเด็กจ านวน
ไมนอยที่ไอคิวลง  เพราะมลภาวะเปนพิษจากอากาศ  อาหาร  และน้ า จากการส ารวจพบวา  เด็กใน
เขตโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับสารพิษ  สงผลใหเกิดผลเสียอยางรุนแรงทั้งรางกายและสติ ปญญา 

4. สภาพแวดลอม  สภาพแวดลอมเปนสิ่งส าคัญที่จะชวยกระตุนใหเด็กมีสติปญญาดี  
หรือรูจักใชสติปญญาอยางไร  วิธีการเรียนรูของเด็กจากสภาพแวดลอมตางๆสงผลถึงความคิด  
จิตใจ  และยังเปนผลจากโครงสรางการใชสมองตางกันอีกดวย 

5. ระดับความรูของผูปกครอง  ผูปกครองที่มีการศึกษาดีเด็กมักมีสติปญญาดีกวาเด็ก   
ที่ผูปกครองไมไดรับการศึกษาหรือการศึกษานอย 

6. ภาวะทางอารมณ-จิตใจ  อารมณจิตใจเปนกลไกส าคัญในการเรียนรูของเด็ก  เปนตัว
ท าใหเด็กมีพัฒนาการทางความคิดอยางไร  อยากคิดหรือไมอยากคิด  หากเด็กไมอยากคิดเพราะอา
รมณไมดีอยูบอยๆ หรือเปนประจ า  เด็กก็อาจมีเซลลปญญาได หากเปนมากๆ เซลลสมองก็ฝอได
เหมือนกันคุณภาพการคิดของมนุษย ขึ้นอยูกับปจจัยดังที่กลาวมาแลวขางตน ปจจัยดังกลาวถือวา  
เปนปจจัยพื้นฐาน ที่จะสงผลใหเกิดทักษะการคิดที่ดีของมนุษย ถาบุคคลมีปจจัยพื้นฐานดีก็จะ       
สงผลใหมีทักษะและสามารถพัฒนาความสามารถในการคิดไดเปนอยางดีดวย 
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2.3.5 ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
2.3.5.1 บทบาทของผู้บริหารกับการเป็นผู้น าทางวิชาการ 
มนต์ชัย ปาณธูป. (ม.ป.ป). อ้างถึงใน  http://www.gotoknow.org/profiles/users/mon-

utvs. กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาโดยเฉพาะการเป็น
ผู้น าทางวิชาการจนท าให้เห็น กรอบการท างานของผู้อ านวยการโรงเรียน   ตามภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ  4  ด้าน อันได้แก่ 

1. School Management 
2. School   Communication 
3. School  Community  Relations 
4. Instructional  Supervision 
ท าให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคจากการท างานมากมายทั้งๆ ที่ถ้ามองดูภายนอกหรือ

มองเผินๆ จะไม่มีปัญหาใดๆ จากปัญหาดังกล่าวนั้น  เพื่อนๆ ร่วมงานของผมได้บอกถึงวิธีการ/
ขั้นตอนการแก้ปัญหาไว้มากมาย  จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะใช้โอกาสนี้ ท าการวางแผนเพื่อการ
ปรับปรุงองค์กรน้ีให้มีคุณภาพสูงสุด 

จากการศึกษาในคร้ังนี้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และมองถึงเป้าหมายของการท างานใหม่
อันได้แก่ 

1. ต้องพัฒนาองค์กรให้ เป็นองค์กรแห่งการ เ รียน รู้อย่ างแท้จ ริง  (Alearning-
Organization) 

2. ผู้อ านวยการโรงเรียนต้องเป็นผู้น าองค์กรอย่างมืออาชีพ (Professional  leadership) 
ได้แก่ 

1) รอบรู้และยึดมั่นในวัตถุประสงค์ 
2) ใช้วิธีการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทุกด้าน 
3) เป็นผู้น าวิชาชีพที่ทรงความรู้และคุณภาพ 
4) มีความคิดก้าวหน้า (Monitoring  Progress) 
5) ผู้บริหารและครูต้องก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการท างานร่วมกัน 

(Sharect  Vision Goals) 
3. จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในโรงเรียนให้ดี (Concentration on teaching on- 

learning) 
1) Clean สะอาด 
2) Green ร่ม 
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3) Beautiful สวยงาม 
4) Safety ปลอดภัย 
5) Facility ความสะดวก 
6) Friendly ความอบอุ่น 

4. ให้ความส าคัญและเน้นการจัดการสอนและการเรียนรู้ (Concentration  on teaching- 
on learning) 

5. กระตุ้นให้ครูท าการสอนอย่างมีจุดมุ่งหมาย (Purposeful teaching) 
6. ส่งเสริมการคิดของนักเรียนให้รู้จักสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของ

ตนเอง (Pupil rights  and responsibilities) 
7. สร้างความสัมพันธ์การมีความรู้สึกรับผิดชอบร่วมกันระหว่างหน้าและ

โรงเรียน  (Home-school partnership) 
8. ผู้อ านวยการโรงเรียนคงต้องใช้การเสริมแรงทางบวกมากขึ้น(Positive  

reinforcement)และต่อแต่นี้ผมในฐานะที่ดูแลองค์กรนี้  คงจะต้องจัดการด้านคุณภาพเพิ่มขึ้น  
จัดการคุณภาพโดยร่วม (Total  Quality  Management/T.Q.M.) เพื่อการเป็นองค์กรแห่งคุณภาพ
อย่างแท้จริงโดย 

1. ต้องปรับปรุงคุณภาพขององค์กรทั้งหมดทุกด้าน 
2. ด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 
3. ให้บุคคลในองค์กรนี้มีส่วนร่วมในการท างานและพัฒนา 
4. มุ่งเน้นที่ความพึงพอใจของลูกค้า (Streak holder)  เป็นส าคัญ  ได้แก่ 

1) ครู 
2) นักเรียน 
3) ผู้ปกครอง+ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

5. ต้องมีการวัดและประเมินผลทุกขั้นตอนและแม่นย า  โดยทักษะทางการบริหาร 
ได้แก่ 

1) Be Enthusiastic (กระตือรือร้น) 
2) Challenge  the process (ท างานท้าทาย) 
3) Celebrate  Achievements (สร้างขวัญก าลังใจ)  
4) Set  the Example (ท าเป็นตัวอย่าง) 
5) Help  other to Act (ช่วยเหลือ) 

DPU



61 

และสิ่งที่พบในการประชุมครู เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 พบว่า ครูมี                      
ความกระตือรือร้นในการระดมความคิดเห็นบอกปัญหาและหาวิธีการแก้ไขร่วมกัน ท าให้
ผู้อ านวยการได้พบกระบวนการท างานที่สนองตอบต่อภารกิจ  4  ด้าน  ดังนี ้

School Management 
1) Ordering  Supplies 
2) Hiring  teachers 
3 Basic  record  keeping 

School Communications 
1) Coordination  with national  education of  facials 
2) Writing to alum 

School Community relations 
1) Involvement  in PTCA/PTA  activities 
2) Attending  meeting of local organizations 
3) Toning  Community  Councils 

Instructional  Supervision 
1) Class  observations 
2) Assessment  of Student performance 
3) Teacher Supervision 
4) Curriculum  Planning 

และสิ่งหนึ่งที่โรงเรียนของผมมองตรงกับบทเรียนนี้คือการส่งเสริมให้ครูน า  ICT  เพื่อ
จัดการเรียนการสอนซึ่งตรงกับโครงการ Lab school  Project  ของ  M.O.E.  ที่โรงเรียนด าเนินการ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเป็น  10  สุดยอดโรงเรียนคุณภาพ  ได้แก่ 

1. สุดยอดผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
2. สุดยอดนวัตกรรมการบริหารจัดการโรงเรียน 
3. สุดยอดโรงเรียนดีมีคุณภาพการประเมินผลเกณฑ์มาตรฐานระดับชาติ 
4. สุดยอดโรงเรียนสะอาด 
5. สุดยอดแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดมีชีวิต 
6. สุดยอดโรงเรียนผู้น าระบบ E-Learning  เพื่อการจัดการเรียนรู้ 
7. สุดยอดโรงเรียนมีครูดี  เป็นมืออาชีพ 
8. สุดยอดโรงเรียนมีนักเรียนเก่ง , ดี, มีความสุข 
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9. สุดยอดความสามารถของนักเรียนในการแข่งขันฝีมือดีในเวทีนานาชาติ 
10. สุดยอดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์โรงเรียน 

 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วุฒิวรรณ  คงคามาศ (2544) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง บทบาทของผูบริหารโรงเรียนใน            
การน าชุมชนได เข้ามามีส วนร วม ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน 
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาบทบาทและปญหาของผูบริหารโรงเรียน ใน
การน าชุมชนเข ามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ประชากรที่ใช ในการวิจัยคือ ผู บริหาร
ประถมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบวา ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญ มีบทบาทใน
การน าชุมชนเขามา มีสวนรวมมากในการจัดการศึกษาใน 4 งาน กลาวคือ งานวิชาการ ไดแก      
การรวมการวางแผนงานวิชาการโรงเรียนในรูปคณะกรรมการโรงเรียน การร วมจัดหาหนังสือ       
เขาหองสมุดโรงเรียน การน าชุมชนและโรงเรียนรวมกันตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลเรียน 
และมอบรางวัลหรือเกียรติบัตรแกนักเรียนที่มีผลการเรียน งานบุคลากร ไดแก การน าบุคคลที่เปน 
ภูมิปัญญาทองถิ่น เขามาเป็นวิทยากรใหความรูแกครูและนักเรียน การน าบุคลากรในชุมชนมาเปน  
ผูสอนในวิชาที่ขาดแคลนครู งานกิจการนักเรียน ไดแก การน าศูนยอนามัยในชุมชนเขามาตรวจ
สุขภาพและฉีดวัคซีนใหแกนักเรียน ครูและพนักงาน การขอความรวมมือจากผูปกครองปกครอง
และหาวิธีปองกันเพื่อดูแลนักเรียนใหพนจากภัยสารเสพยติด และภัยสังคมการรวมชวยเหลือ
กิจกรรม งานอาคารสถานที่ ไดแก การเขามาใชประโยชนดานอาคารสถานที่ และอุปกรณของ
โรงเรียน และการรวมปลูกตนไมใหความรมร่ืนแกโรงเรียน สวนปญหาที่พบ ไดแก การรวม
พิจารณาเนื้อหาที่ก าหนดในหลักสูตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และชุมชนดวย
การรวมแกปญหาการเรียนการสอน การร่วมจัดหาสื่อการเรียนการสอนมาแนะน าในนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีตางๆ การรวมพิจารณาครูดีเดนประจ าปการศึกษาของโรงเรียน การรวมคนหาผูมี
ความสามารถในทองถิ่น ใหการศึกษาในโรงเรียนตามความตองการของชุมชนในทองถิ่น และ  
การรวมรณรงคหาทุนการศึกษาใหแกนักเรียน การเชิญผูปกครองกับคณะครูรวมวางแผนกิจกรรม
เสริมหลักสูตร การร่วมติดตามประเมินผล  การปฏิบัติงานดานอาคารสถานที่ และปญหา การเขามา
ใชประโยชนดานอาคารสถานที่และอุปกรณของโรงเรียน 

สุดารัตน วัฒนพฤกษา (2545) ไดท าการศึกษาเร่ือง บทบาทของครูใหญในการสงเสริม  
การมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเอกชน เขตการศึกษา 1        
กลุมตัวอย่างที่ใชในการศึกษาคือครูใหญ ผลการศึกษาพบวา บทบาทของครูใหญในการสงเสริม
การมีส่วนรวมของผูปกครองที่มีคารอยละสูงสุด 6  ดาน ไดแก 1)  ดานการชวย เหลือผูปกครองใน      
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การพัฒนาความรูความสามารถในการเลี้ยงดูเด็กโดยจัดใหผูปกครองสามารถปรึกษาครูใหญได
ตลอดเวลา 2)  ดานการสรางประสิทธิภาพในการติดตอสื่อสารระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง     
โดยจัดให มีการติดต อสื่ อสารกับผู ปกครอง เป นประจ า เ ร่ืองพฤติกรรมของนัก เ รียน                          
3)  ดานการเปดโอกาสใหผูปกครองเขามาเปนอาสาสมัคร โดยติดตอผูปกครองเข้ามาเปนอาสา 
สมัครไมจ ากัดชวงอายุ 4) ดานการชวยเหลือผูปกครองเร่ืองการเรียนรูของเด็กที่บาน โดยจัด
กิจกรรมวันส าคัญตางๆ เพื่อใหผูปกครองเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนรูของเด็ก             
5) ดานการเปดโอกาสใหผูปกครองเขามามีสวนรวม ในการตัดสินใจในการบริหารโดยให              
ผู ปกครอง เข ามามีส วนร วมในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  และ                           
6) ดานการประสานงานและรวมมือกับหนวยงานตางๆ ในชุมชน โดยจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น ปญหาในการสงเสริมการมีสวนรวมของ              
ผูปกครอง ที่มีคารอยละสูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก 1) ผูปกครองไมมีเวลาเขารวมกิจกรรมการให
ความรูเร่ืองการเลี้ยงดูเด็ก 2)  ผูปกครองไมมีเวลาเขามาเป็นอาสาสมัคร 3) ผู้ปกครองไมกลาแสดง
ความคิดเห็นและผูปกครองไมเห็นความส าคัญในการสงเสรมิการเรียนรูของเด็ก 

ระวี  เฉตาไพย (2545) ไดศึกษาเร่ือง บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการน าชุมชนเข
ามามีสวนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงานการประถมศึกษา
จังหวัดกระบี่ ผลการวิจัย พบวาผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานการประถมศึกษา
จังหวัดกระบี่ น าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระดับปานกลางในงานวิชาการ     
งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการ การเงิน พัสดุ และงานสัมพันธชุมชน และมีสวนรวม
ในระดับมากในงานอาคารสถานที่ รายการที่จัดอยูในอันดับสูงสุดของแตละงาน เรียงตาม ล าดับดัง   
กลาวคือ  การมีสวนรวมวางแผนงานวิชาการของโรงเรียน การพิจารณา ตัวแทนชุมชนเขเปนกรรม
การสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การชวยเหลือกิจกรรมของนักเรียน การจัดซื้อจัดจ างในโรงเรียน        
การเขารวมตัดสินใจในกิจกรรมวันส าคัญ และการเขามาใชประโยชนในอาคารเรียน สนามและ   
อุปกรณตางๆ สวนปญหาการน าชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยูในระดับปานกลาง
ทุกงาน รายการที่จัดเปนปญหาอันดับสูงสุดของแตละงาน ดังกลาวคือ สภาพเศรษฐกิจของ ชุมชน 
ขาดบุคลากร ดานวิชาชีพที่จะเปนวิทยากรใหกับชุมชน การโอนอ านาจการจัดโครงการอาหาร
กลางวันและอาหารเสริมนมการจัดสรรวัสดุที่ขาดคุณภาพ ขาดงบประมาณในการจัดพิมพเอกสาร 
และการสรรหาวัสดุครุภัณฑเพื่อบริการชุมชน 

บุญชู  แก้วเกลี้ยง (2545) ไดศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาใน       
การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ 
พบว่า บทบาทผู้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาการสรางความสัมพันธระหวาง โรงเรียนกับชุมชนได
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วางแผนในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ไดมอบหมายงาน โครงการ แต่ละ
งานให้ครูรับผิดชอบ มีการประชุมครู กรรมการโรงเรียนเพื่อก าหนดแผนงาน โครงการพร้อมให้
ความรู  ความเข้าใจครูเจาหน้าที่ที่รับผิดชอบสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์งบประมาณให้ปฏิบัติงานตาม
แผนงาน มีการติดตามผลประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว งานที่ปฏิบัติมาก ไดแก
การใหชุมชนใช้อุปกรณ์ อาคารสถานที่ การให้บุคลากรร่วมกับชุมชนพัฒนาชุมชน การเข้าร่วม
กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม การประชุมผู้ปกครองนักเรียน กรรมการโรงเรียนเพื่อรับทราบ
แนวทาง การจัดการศึกษา ร่วมป้องกันโรคติดต่อและสารเสพติด การจัดกิจกรรมสร้างเสริมความ
สามัคคี การขอสนับสนุนแรงงานชุมชน และการจัดเจาหนา้ที่ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมต่างๆ DPU



 
 

บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survay research) มีวิธีด าเนินการวิจัยตามล าดับ  

ต่อไปนี้ 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การสร้างเคร่ืองมือ 
3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.1.1 ประชากร ได้แก่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ของจังหวัดปทุมธานี จ านวน 170 โรงเรียน โดยจ าแนกตามข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน ตามตาราง
ดังนี ้
 
ตารางที่ 3.1 ประชากรจากโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   
 ในจังหวัดปทุมธานี 
 

 

ล าดับที ่
 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
จ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

(โรงเรียน) (โรงเรียน) 
1 โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล 48 34 
2 โรงเรียนที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล 122 84 

รวม 170 118 

3 โรงเรียนขนาดเล็ก 51 31 
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ตารางที่  3.1 (ต่อ) 
 
 

ล าดับที ่
 
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

จ านวนประชากร
(โรงเรียน) 

กลุ่มตัวอย่าง
(โรงเรียน) 

4 โรงเรียนขนาดกลาง 55 41 
5 โรงเรียนขนาดใหญ่ 64 46 

รวม 170 118 
6 เปิดสอนระดับประถมศึกษา 119 86 

7 เปิดสอนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

51 32 

รวม 170 118 
8 โรงเรียนต้นแบบ 14 10 
9 โรงเรียนทั่วไป 156 108 

รวม 170 118 

 
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้เลือกตัวอย่างประกอบด้วย  สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  ปีการศึกษา  2554  
จ านวน 118 โรงเรียน  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปของ  Krejcie and Morgan 
(อ้างถึงใน  เพ็ญแข  แสงแก้ว,2541: 60-61)  จากประชากร  170  โรงเรียน  ได้ตัวอย่างจ านวน  118  
โรงเรียน  รายชื่อโรงเรียนที่จะท าการศึกษาได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple  Random  
Sampling)  โดยการจับสลาก (The  Lottery  Method) (เพ็ญแข  แสงแก้ว,2541: 63-64)  ผู้แทนที่ให้
ข้อมูลโรงเรียนละ  3  คน  ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  ซึ่งได้จากการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling ) เพื่อใช้ เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
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3.2 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
3.2.1 ตัวแปรต้น 

1. สถานที่ตั้งของโรงเรียน 
1) ในเขตเทศบาล 
2) นอกเขตเทศบาล 

2. ขนาดโรงเรียน 
1) ขนาดใหญ่ 
2) ขนาดกลาง 
3) ขนาดเล็ก 

3. ประเภทของโรงเรียน 
1) ประถมศึกษา 
2) ขยายโอกาส 

4. ลักษณะของโรงเรียน 
1) โรงเรียนต้นแบบ 
2) โรงเรียนทั่วไป 

3.2.2 ตัวแปรตาม 
1. ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
2. ด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม ที่พึงประสงค์ 
3. ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้ และ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 
4. ด้านการพัฒนาให้คิดเป็น ท าเป็น 
5. ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้  เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires)  แบ่งเป็น           
3 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1  สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้อ านวยสถานศึกษา 
ครู และกรรมการสถานศึกษา สถานที่ตั้งของโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน ประเภทของโรงเรียน
และลักษณะของโรงเรียน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน          
การพัฒนาคุณภาพผู้ เ รียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาของจังหวัดปทุมธานี จ าแนกค าถามออกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ด้านการพัฒนา
ความใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง  ด้านการพัฒนาให้คิดเป็น ท าเป็น และด้านการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า    
(Rating Scale) ชนิด  5 ระดับของลิเคอร์ท  (เพ็ญแข  แสงแก้ว,2541: 77-82)โดยก าหนดเกณฑ์ให้
น้ าหนักคะแนนดังนี้ 

5  หมายถึง  ระดับการมีบทบาทมากที่สุด 
4  หมายถึง  ระดับการมีบทบาทมาก 
3  หมายถึง  ระดับการมีบทบาทปานกลาง 
2  หมายถึง  ระดับการมีบทบาทน้อย 
1  หมายถึง  ระดับการมีบทบาทน้อยที่สุด 

ตอนท่ี 3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด  เพื่อสอบถามผู้แทนโรงเรียนเกี่ยวกับปัญหาและ
ข้อเสนอแนะบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี   

 
3.4 การสร้างเครื่องมือ 

1. ศึกษาค้นคว้าจากต ารา  บทความ วารสาร เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาท
ผู้บริหารในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

2. รวบรวมข้อมูลและความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้ามาสร้างแบบสอบถาม  เสนออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อตรวจพิจารณาและปรับปรุงแก้ไข 

3. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่านเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข 

4. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
5. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try-out)กับโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาในจังหวัดนนทบุรี  ที่มีลักษณะใกล้เคียงกลุ่มตัวอย่างจ านวน  30 โรงเรียน เพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือด้านความเที่ยง (Reliability)  โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha 
coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (ประคอง กรรณสูตร,2538: 47) ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป   พบว่าค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ  .97 

6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปจัดพิมพ์แบบสอบถามที่สมบูรณ์เพื่อใช้เก็บข้อมูล  และ
น ามาวิเคราะห์ต่อไป 
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3.5 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองดังนี ้  
น าแบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วจ านวน 118 ชุดไปขอ

ความร่วมมือจากผู้อ านวยการโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา และครู  ที่เป็นกลุ่ มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถาม (ภาคผนวก  จ) โดยผู้วิจัยนัดเวลาและเก็บแบบสอบถามคืน  

 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไปประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป   
โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้

3.6.1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน  ได้แก่  สถานที่ตั้งของโรงเรียน  
ขนาดของโรงเรียน  ประเภทของโรงเรียน และลักษณะของโรงเรียน วิเคราะห์โดยการแจกแจง
ความถี่  และหาค่าร้อยละของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 

3.6.2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดปทุมธานี  จ าแนกเป็นรายด้าน แล้วเสนอข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ย ( X  ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ในรูปตารางประกอบค าบรรยาย โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาระดับบทบาทการส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยใช้เกณฑ์ของ  Best (1977: 174) ดังนี ้   

มีบทบาทน้อยที่สุด    มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00 - 1.49 
มีบทบาทน้อย           มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 -2.49 
มีบทบาทปานกลาง    มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 -3.49 
มีบทบาทมาก            มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 -4.49 
มีบทบาทมากที่สุด      มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 -5.00 

3.6.3. การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยเกี่ยวกับบทบาทของ
ผู้บริหารในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา          ขั้น
พื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  ด้านที่ตั้งของ
โรงเรียน  ประเภทของโรงเรียน  และลักษณะของโรงเรียน  ใช้การวิเคราะห์ค่า (t-test)  ด้านขนาด
ของโรงเรียน  ใช้วิธีวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Anova) และเมื่อปรากฏว่า   
มีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันจะท าการทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการทดสอบของเชพเฟ่  (Scheffe  
Method)    
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3.6.4. วิเคราะห์ค าถามปลายเปิดปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารในการ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพื่อ
นับความถี่ และจัดอันดับของค าตอบแยกเป็นประเด็น แล้วน าเสนอไปตามอันดับความส าคัญ DPU



 

 

บทที ่ 4 
ผลการวิจัย 

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานีในการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลวิจัยในคร้ังนี้จะน าเสนอผลการ
วิเคราะหข์้อมูลในรูปของตารางประกอบค าอธิบาย  โดยแบ่งเป็น  4  ตอน  ได้แก่ 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง  โดยแจกแจงความถี่  
และหาค่าร้อยละ 

4.2 ผลการวิเคราะห์  บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน  5  ด้านได้แก่  ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ด้านการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเน่ือง  ด้านการพัฒนาให้คิดเป็น ท าเป็น  ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
โดยการหาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจ าแนกตาม         
สถานที่ตั้ง ขนาดของโรงเรียน ประเภทการจัดการศึกษาของโรงเรียน และลักษณะของโรงเรียน  
โดยใช้สถิติทดสอบ  t – test และ  F- test  ตามล าดับ 

4.4 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
ในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยแจกแจงความถี่ 
 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี การวิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน  ได้แก่  สถานที่ตั้งของโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน ประเภทของ
โรงเรียน และลักษณะของโรงเรียน  ดังตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1  จ านวนและค่าร้อยละข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 

 

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน จ านวน ร้อยละ 

1.  สถานท่ีตั้ง 
        ในเขตเทศบาล 

         นอกเขตเทศบาล 

 

34 
84 

 

28.81 
71.19 

รวม 118 100 
2.  ขนาดโรงเรียน 

         ขนาดเล็ก 

         ขนาดกลาง 
         ขนาดใหญ่ 

 

31 
41 
46 

 

26.27 
34.75 
38.98 

รวม 118 100 
3.  ประเภทของโรงเรียน 

         ประถมศึกษา 
         ขยายโอกาส 

 

86 
32 

 

72.88 
27.12 

รวม 118 100 
4.  ลักษณะของโรงเรียน 

          โรงเรียนต้นแบบ 

          โรงเรียนทั่วไป 

 

10 
108 

 

8.47 
91.53 

รวม 118 100 
 

จากตารางที่  4.1  พบว่า  โรงเรียนส่วนใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาล  คิดเป็นร้อยละ  71.19   
เมื่อจ าแนกตามขนาดโรงเรียน  พบว่า  โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่  คิดเป็นร้อยละ  
38.98   เมื่อจ าแนกตามประเภทของโรงเรียน  พบว่า  โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนประถมศึกษา  
คิดเป็นร้อยละ  72.88  และเมื่อจ าแนกตามลักษณะของโรงเรียน  พบว่า  โรงเรียนส่วนใหญ่เป็น
โรงเรียนทั่วไป  คิดเป็นร้อยละ  91.53   
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4.2  การวิเคราะห์  บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

การวิเคราะห์  บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ใน
จังหวัดปทุมธานี  ผลการวิเคราะห์  มีรายละเอียดปรากฏตามตารางต่าง  ๆ  ดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมให้ชุมชน 

มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้ เ รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด    
ส านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี ในภาพรวมโดย
จ าแนกเป็นรายด้าน  5  ด้าน 

 

 

จากตารางที่ 4.2  ผลการวิเคราะห์บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษา  ในจังหวัดปทุมธานี   พบว่า  ในภาพรวมมีบทบาทอยู่ในระดับมาก  

( .34S.D.,4.17X  )  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีบทบาทในระดับมาก โดย
ด้ านการพัฒนาคุณธรรม   จ ริยธรรมและค่ านิ ยมที่พึ งประสงค์มี ระดับบทบาทสู งสุ ด  

( .33S.D.,4.36X  )  รองลงมา  คือ  ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ระดับบทบาท  

ระดับ 

 

อันดับ X  S.D.  

 

1.  ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและ 

     สุขภาพจิตที่ดี 
4.23 .34 มาก 2 

2.  ด้านการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 

     และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
4.36 .33 มาก 1 

3.  ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้  และ  
     เรียนรู้ด้วยตนเอง อย่าง 

     ต่อเนื่อง      

4.13 .40 มาก 3 

4.  ด้านการพัฒนาให้คิดเป็นท าเป็น 4.04 .42 มาก 5 

5.  ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ  
     เรียนของผู้เรียน 

4.11 .40 มาก 4 

รวม 4.17 .34 มาก 
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( .34S.D.,4.23X  )  และด้านการพัฒนาความใฝ่รู้  และ เรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่อง    

( .40S.D.,4.13X  )  ตามล าดับ 

 

ตารางที่  4.3 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมใหชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ตาม
รายข้อ 

 

 

จากตารางที่ 4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี           

ในภาพรวม  อยู่ในระดับมาก ( .34S.D.,4.23X  )  เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีบทบาทอยู่
ในระดับมากทุกข้อ  ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามการจัด

สภาพแวดล้อมทางบ้านที่เอ้ือต่อสุขภาพผู้เรียนมีระดับบทบาทสูงสุด ( .44S.D.,4.48X  )  
รองลงมา  คือ  ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติด

ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี   ระดับบทบาท ระดับ อันดับ 

X  
S.D.  

1.  ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี 
     ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสุขภาพกายและ 
     สุขภาพจิตของผู้เรียน    

4.09 .48 มาก 4 

2.  ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนมาให้ 
     ความรู้ในวันประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลือก 
     โภชนาการ  กีฬาและนันทนาการ 

3.95 .49 มาก 5 

3.  ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วน 
     ร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของผู้เรียน  

4.37 .41 มาก 2 

4.  ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน 
     กิจกรรมกีฬาของโรงเรียน 

4.27 .43 มาก 3 

5.  ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูเยี่ยมบ้าน 
     นักเรียนเพื่อติดตามการจัดสภาพแวดล้อมทาง 
     บ้านที่เอ้ือต่อสุขภาพผู้เรียน 

4.48 .44 มาก 1 

รวม 4.23 .34 มาก 

DPU
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ของผู้เรียน ( .41S.D.,4.37X  )  และผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมกีฬาของโรงเรียน ( .43S.D.,4.27X  )  ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมให้ ชุมชนมีส่วน 

ร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ด้านการมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึง
ประสงค์ตามรายข้อ 

 

ด้านการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์    

ระดับบทบาท ระดับ อันดับ 

X  
S.D.  

1.  ผู้บรหิารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี 
    ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณธรรม   
    จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

4.28 .45 มาก 6 

2.  ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความตระหนักกับ 
    ผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม   
    จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  
    (เช่น     ชี้แจงในวันประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับ   
    กฎ  ระเบียบของโรงเรียน คุณลักษณะที่พึง 
    ประสงค์ของนักเรียน  และอื่นๆ) 

4.48 

 
 
 
 
 

.39 

 
 
 
 
 

มาก 

 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
 

3.  ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
    ในกิจกรรมวันไหว้ครู  กิจกรรมวันพ่อ   
     กิจกรรมวันแม่  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา   
     และอ่ืนๆ 

4.42 .42 มาก 2 

4.  ผู้บริหารโรงเรียนน านักเรียนร่วมท ากิจกรรม 
    บ าเพ็ญประโยชน์กับชุมชน (เช่น  ท าความสะอาด 
    วัด  เก็บเศษขยะในสวนสาธารณะ  และอ่ืนๆ) 

4.37 .52 มาก 3 

5.  ผู้บริหารโรงเรียนประสานความร่วมมือกับชุมชน 
    เพื่อร่วมกันป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ 
    ผู้เรียน (เช่น หนีเรียน  ทะเลาะวิวาท และอื่นๆ) 

4.35 .46 มาก 4 

DPU
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ตารางที่  4.4 (ต่อ) 
 

 

จากตารางที่  4.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม

ที่พึงประสงค์  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( .33S.D.,4.36X  )  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า  ทุกข้อมีบทบาทอยู่ในระดับมาก  ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความตระหนักกับผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (เช่น ชี้แจงในวัน
ประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับ  กฎ  ระเบียบของโรงเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน และ

อ่ืนๆ) มีระดับบทบาทสูงสุด ( .39S.D.,4.48X  )  รองลงมา  คือ  ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริม
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันไหว้ครู  กิจกรรมวันพ่อ  กิจกรรมวันแม่  กิจกรรมวันส าคัญทาง

ศาสนา  และอ่ืนๆ ( .42S.D.,4.42X  ) และผู้บริหารโรงเรียนน านักเรียนร่วมท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์กับชุมชน (เช่น ท าความสะอาดวัด  เก็บเศษขยะในสวนสาธารณะและอ่ืนๆ) 

( .52S.D.,4.37X  ) ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์    

ระดับบทบาท ระดับ อันดับ 

X  
S.D.  

6.  ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ 
    สู่ผู้ปกครองเพื่อร่วมมือกันประเมินคุณธรรม   
    จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

4.29 .44 มาก 5 

รวม 4.36 .33 มาก DPU
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ตารางที่  4.5 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง 
ต่อเน่ือง ตามรายข้อ 

 

 

จากตารางที่  4.5  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาความใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง

อย่างต่อเนื่อง  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( .33S.D.,4.36X  )  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  
พบว่า  ทุกข้อมีบทบาทอยู่ในระดับมาก  ผู้บริหารโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ในวันประชุม

ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

ระดับบทบาท ระดับ อันดับ 

X  
S.D.  

1.  ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี 
    ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้มีความ 
    ใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

4.05 .50 มาก 4 

2.  ผู้บริหารโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ในวัน 
    ประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับบทบาทของผู้ปกครอง 
    ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่าง 
    ต่อเนื่อง 

4.32 .49 มาก 1 

3.  ผู้บริหารโรงเรียนประชาสัมพันธ์ขอความ 
    ช่วยเหลือจากชุมชนในการสนับสนุนปัจจัยที่ 
    จ าเป็นในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความ 
    ใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  (เช่น  งบประมาณ   
    สื่อการเรียนการสอน  และอ่ืนๆ) 

4.13 .46 มาก 3 

4.  ผู้บริหารโรงเรียนสร้างเครือข่ายผู้น าชุมชน   
    ผู้ปกครองและศิษย์เก่าให้  เข้ามามีส่วนร่วมใน 
    การจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

3.94 .55 มาก 5 

5.  ผู้บริหารโรงเรียนประสานความร่วมมือกับผู้น า 
    ชุมชนในการน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี 
    ของท้องถิ่นและแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ 
    ชุมชน 

4.21 .44 มาก 2 

รวม 4.36 .33 มาก 

DPU
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ผู้ปกครองเกี่ยวกับบทบาทของผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

มีระดับบทบาทสูงสุด ( .49S.D.,4.32X  )  รองลงมา  คือ  ผู้บริหารโรงเรียนประสานความ
ร่วมมือกับผู้น าชุมชนในการน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและแสวงหาความรู้

จากแหล่งเรียนรู้ชุมชน ( .44S.D.,4.21X  )  และผู้บริหารโรงเรียนประชาสัมพันธ์ขอความ
ช่วยเหลือจากชุมชนในการสนับสนุนปัจจัยที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้
แ ล ะ เ รี ย น รู้ อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  ( เ ช่ น  ง บป ระ ม าณ  สื่ อ ก า ร เ รี ย น ก า รส อน  แ ล ะ อ่ื น ๆ ) 

( .46S.D.,4.13X  )  ตามล าดับ 

 

ตารางที่  4.6 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ด้านการพัฒนาให้คิดเป็น  ท าเป็น ตามรายข้อ 
 

 
 
 

ด้านการพัฒนาใหค้ิดเป็น  ท าเป็น ระดับบทบาท ระดับ อันดับ 

X  
S.D.  

1.  ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี 
    ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาให้ผู้เรียนมี 
    ความสามารถในการคิดเป็น  ท าเป็น 

4.05 .46 มาก 1 

2.  ผู้บริหารโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ในวัน 

    ประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับบทบาทของผู้ปกครอง 

    ในการพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดเป็น  ท าเป็น   
     (เช่น ฝึกให้นักเรียนตั้งค าถามเพื่อค้นหาความรู้  
     และอ่ืนๆ) 

4.14 .51 มาก 3 

3.  ผู้บริหารโรงเรียนให้ผู้น าชุมชน  ผู้ปกครองและ 

    ศิษย์เก่า  เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา 

    ผู้เรียนให้คิดเป็น  ท าเป็น  (เช่น  ร่วมเป็นวิทยากร 

    ค่ายๆวิชาการ   ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในกิจกรรม 

    พัฒนาผู้เรียนและอื่นๆ) 

3.97 .49 มาก 5 

     
     

DPU
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ตารางที่  4.6 (ต่อ)  

 

จากตารางที่  4.6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาให้คิดเป็น ท าเป็น ในภาพรวมอยู่

ในระดับมาก ( .42S.D.,4.04X  )  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ทุกข้อมีบทบาทอยู่ใน
ระดับมาก  ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิดเป็น ท าเป็น  และผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้จากปราชญ์

ชุ มชนและแหล่ ง เ รี ยน รู้ ในท้ อ งถิ่ น มี ร ะดั บบทบาทสู งสุ ด  ( .46S.D.,4.05X  ) ,

( .50S.D.,4.05X  )  ตามล าดับ รองลงมา คือ ผู้บริหารโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ในวัน
ประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับบทบาทของผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดเป็นท าเป็น (เช่น 

ฝึกให้นักเรียนตั้งค าถามเพื่อค้นหาความรู้ และอ่ืนๆ) ( .51S.D.,4.14X  ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการคิดเป็น  ท าเป็น ระดับบทบาท ระดับ อันดับ 

X  
S.D.  

4.  ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้จาก 

    ปราชญ์ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

4.05 .50 มาก 1 

5.  ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนร่วมกัน    
    ประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตของ 

    ผู้เรียน 

3.98 .50 มาก 4 

รวม 4.04 .42 มาก 

DPU
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ตารางที่  4.7 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมให้ชุมชนมี  
 ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 ของผู้เรียน ตามรายข้อ 

               
         
                       
 

 

 

 

ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน 

ระดับบทบาท ระดับ อันดับ 

X  
S.D.  

1.  ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

3.97 .49 มาก 6 

2.  ผู้บริหารโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ในวัน
ประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับบทบาทของผู้ปกครอง
ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ขึ้น (เช่น  การจัดหาสื่อการเรียนรู้ให้นักเรียน  
ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนนอกเวลาเรียน  และอื่นๆ) 

4.19 .46 มาก 2 

3.  ผู้บริหารโรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครองเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนด้านปัจจัยที่จ าเป็นในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนดีขึ้น  (เช่น  งบประมาณ  สื่อการสอน  และ
อ่ืนๆ) 

4.10 .46 มาก 3 

4.  ผู้บริหารโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ให้
ชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน (เช่น  นักเรียนได้รับรางวัลใน
การร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ    และอ่ืนๆ) 

4.31 .43 มาก 1 

5.  ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้น าชุมชน  
ผู้ปกครองและศิษย์เก่า  ที่มีความสามารถด้าน
วิชาการ  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  (เช่น  
ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เป็นวิทยากร
ค่ายวิชาการ  และอื่นๆ) 

4.04 .55 มาก 5 
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ตารางที่  4.7 (ต่อ) 

 

จากตารางที่  4.7  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้เรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( .40S.D.,4.11X  )  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุก
ข้อมีบทบาทอยู่ในระดับมาก  ผู้บริหารโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (เช่น  นักเรียนได้รับรางวัลในการร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ    

และอ่ืนๆ)มีระดับบทบาทสูงสุด ( .43S.D.,4.31X  )  รองลงมา คือ ผู้บริหารโรงเรียนมี   
การประชาสัมพันธ์ในวันประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับบทบาทของผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น (เช่น  การจัดหาสื่อการเรียนรู้ให้นักเรียน  ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนนอก

เวลาเรียน  และอื่นๆ) ( .46S.D.,4.19X  )  และผู้บริหารโรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครอง
เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านปัจจัยที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทาง     

การเรียนดีขึ้น (เช่น งบประมาณ  สื่อการสอน  และอ่ืนๆ) ( .46S.D.,4.10X  )ตามล าดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ระดับบทบาท ระดับ อันดับ 

X  
S.D.  

6.  ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและเสนอแนะการ
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

4.05 .48 มาก 4 

รวม 4.11 .40 มาก DPU
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4.3 ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   โดยจ าแนกตามสถานท่ีตั้งของ
โรงเรียน   ขนาดของโรงเรียน   ประเภทของโรงเรียน และลักษณะของโรงเรียน    โดยใช้สถิติ
ทดสอบ  t – test และ  F- test  ตามล าดับ 

 

ตารางที่  4.8 การเปรียบเทียบบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
คุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษา  ในจังหวัดปทุมธานี  จ าแนกตามสถานที่ตั้งโรงเรียน 

 
บทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

สถานท่ีตั้งโรงเรียน  

t  

 
Sig  

ในเขตเทศบาล 

(n  = 34) 

นอกเขตเทศบาล 

(n  = 84) 

X  S.D.  X  S.D.  

1.  ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและ 
     สุขภาพจิตที่ดี 

4.27 .36 4.22 .33 .72 .472 

2.  ด้านการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม 
     และค่านิยมที่พึงประสงค์   

4.32 .41 4.38 .29 -.80 .423 

3.  ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้  และ เรียนรู้   
     ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4.16 .45 4.12 .38 .61 .543 

4.  ด้านการพัฒนาให้คิดเป็น  ท าเป็น 4.05 .45 4.03 .41 .22 .828 
5.  ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ  
     เรียนของผู้เรียน 

4.15 .40 4.09 .40 .63 .531 

รวม 4.19 .38 4.17 .32 .33 .740 
 

จากตารางที่  4.8  ผลการเปรียบเทียบบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี  จ าแนกตามสถานที่ตั้งโรงเรียน พบว่า ทั้งในภาพรวมและราย
ด้านไม่แตกต่างกัน   
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ตารางที่  4.9  การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ 
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี  
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน   

 

บทบาทผู้บริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริม
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ขนาดของโรงเรียน F p 

ขนาดเล็ก 
(n  = 31  ) 

ขนาดกลาง 
(n  = 41 ) 

ขนาดใหญ่ 
(n  = 46 ) 

X  .S.D  X  .S.D  X  .S.D  
1.  ด้านการพัฒนาสุขภาพ 

     กายและสุขภาพจิตที่ดี 
4.25 .29 4.24 .35 4.21 .36 .117 .890 

2.  ด้านการพัฒนาคุณธรรม   
     จริยธรรมและค่านิยมที่ 
     พึงประสงค์ 

4.48 .28 4.33 .34 4.30 .33 3.056 .051 

3.  ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้   
     และ เรียนรู้  ด้วย  
     ตนเองอย่าง ต่อเนื่อง 

4.12 .44 4.10 .41 4.16 .36 .353 .703 

4.  ด้านการพัฒนาให้ 
     คิดเป็น ท าเป็น 

4.11 .44 3.99 .48 4.04 .34 .717 .490 

5.  ด้านการพัฒนา 
     ผลสัมฤทธิ์  ทางการ   
     เรียนของผู้เรียน 

4.04 .46 4.09 .41 4.17 .35 1.085 .341 

รวม 4.20 .35 4.15 .37 4.18 .30 .206 .814 
  

จากตารางที่   4.9  ผลการเปรียบเทียบเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาใน             
การส่ง เสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้ เ รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน             
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ในจังหวัดปทุมธานี  จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน  พบว่า  ผู้บริหารในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันมีบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่  4.10 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ชุมชนมี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษา  ในจังหวัดปทุมธานี  ตามประเภทของโรงเรียน  

 

 

จากตารางที่  4.10 ผลการเปรียบเทียบบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
จังหวัดปทุมธานี สถานศึกษาที่มีประเภทการจัดแตกต่างกัน  พบว่า  ผู้บริหารในโรงเรียนที่มี
ประเภทการจัดแตกต่างกันมีบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาผู้เรียน  
ทั้งในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ประเภทของโรงเรียน  

t  

 
Sig  ประถมศึกษา 

(n  = 86) 

ขยายโอกาส 

(n  = 32) 

X  S.D.  X  S.D.  

1.  ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและ 

     สุขภาพจิตที่ดี 
4.22 .35 4.26 .29 -.48 .633 

2.  ด้านการพัฒนาคุณธรรม     
     จริยธรรมและ 
     ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

4.38 .34 4.32 .30 .89 .376 

3.  ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้  และ  
     เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4.09 .41 4.25 .35 -1.97 .051 

4.  ด้านการพัฒนาให้คิดเป็น  ท าเป็น 4.01 .45 4.11 .33 -1.19 .238 

5.  ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ 

     เรียนของผู้เรียน 

4.08 .42 4.20 .33 -1.46 .148 

รวม 4.15 .35 4.23 .29 -1.02 .312 
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ตารางที่  4.11 การวิเคราะห์เปรียบเทียบ บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ชุมชนมี 
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษา  ในจังหวัดปทุมธานี  ตามลักษณะของโรงเรียน 

 

 

หมายเหตุ: มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่  4.11 ผลการเปรียบเทียบบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี ตามลักษณะของโรงเรียน ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05      
 

 

 

 
 

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ลักษณะของโรงเรียน  

t  

 
Sig  

โรงเรียนต้นแบบ 

(n  = 10) 

โรงเรียนท่ัวไป 

(n  = 108) 

X  S.D.  X  S.D.  

1.  ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและ   
     สุขภาพจิตที่ดี 

4.43 .23 4.21 .34 1.95 .054 

2.  ด้านการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  

4.43 .23 4.35 .34 .73 .465 

3.  ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้  และ  
     เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4.37 0.31 4.11 .40 2.06** .042 

4.  ด้านการพัฒนาให้คิดเป็น ท าเป็น 4.27 .28 4.02 .43 1.80 .074 
5.  ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์  
     ทางการเรียนของผู้เรียน 

4.32 .31 4.09 .40 1.79 .077 

รวม 4.36 .25 4.16 .34 1.88 .062 
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4.4 การวิเคราะห์ ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริม
ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน   

 

ตารางที่  4.12 ปัญหา  เกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม  
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษา  ในจังหวัดปทุมธานี 
      

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ความถี่ 

 

ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
 

 
 

     1.  ผู้บริหารขาดการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการมี 
          ส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

9 

 

     2.  ผู้บริหารไม่สามารถจัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อให้นักเรียนได้ 
         ออกก าลังกาย 

3 

     3.  ผู้บริหารไม่เข้ามามีบทบาทในการควบคุมสินค้าที่เข้ามาจ าหน่ายในโรงเรียน   
         ซึ่งสินค้าบางชนิดนักเรียนบริโภคแล้วท าให้อ้วนและไม่มีคุณค่าทาง 

         โภชนาการ 

2 

 

 

    4.  ผู้บริหารไม่ออกพบปะกับผู้น าชุมชนหรือผู้น าทางศาสนาเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับ 

          เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพผู้เรียนซึ่งต้องงดเว้นจากกฎของศาสนา  เช่น   
         นักเรียนที่มีสุขภาพไม่ดีต้องอดข้าวในการถือศีลอด 

1 

 

 

    5.  ผู้บริหารไม่เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในชุมชนเข้ามามีส่วน 

         ร่วมในการวางแผนและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย 

         และสุขภาพจิตที่ดี 

 

1 

 

    6.  ผู้บริหารขาดการส่งเสริมให้มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างจริงจัง 

 
1 
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ตารางที่  4.12 (ต่อ) 
 

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ความถี่ 

ด้านพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
    1.  ผู้บริหารขาดการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการมี 
         ส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึง 
         ประสงค์ 

 

5 
 
 

    2.  ผู้บริหารไม่ออกพบปะกับผู้น าชุมชนเพื่อหาแนวทางในการป้องกันปัญหา 

         พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้เรียนร่วมกัน 
3 
 

    3.  ผู้บริหารไม่ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีท าให้ชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ     2 
    4.  ผู้บริหารเป็นผู้รับมากกว่าเป็นผู้ให้บริการชุมชนท าให้ชุมชนไม่อยากเข้า 
         มาร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน 

1 
 

    5.  ผู้บริหารไม่มีนโยบายให้ชุมชนเข้ามาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียน 1 

ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้  และ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

    1.  ผู้บริหารไม่สนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
         และจัดหาเทคโนโลยีที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง 
         เท่าที่ควร 

6 

    2.  ผู้บริหารขาดการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับบทบาท 

         ของผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้  และ เรียนรู้ด้วยตนเอง  
         อย่างต่อเนื่อง 

4 

    3.  ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญกับแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 3 

    4.  ผู้บริหารไม่สามรถน าบุคลากรในชุมชนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วย 
         พัฒนาผู้เรียน 

1 

ด้านการพัฒนาใหค้ิดเป็น  ท าเป็น 

   1.  ผู้บริหารขาดการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับบทบาท 

        ของผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิด 

   2.  ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญกับการออกพบปะกับชุมชนเพื่อร่วมมือกันในการ 

        พัฒนาผู้เรียน 

   3.  ผู้บริหารขาดการยอมรับในความสามารถของบุคลากรในชุมชน 

 

8 
 

5 
 

3 
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ตารางที่  4.12 (ต่อ) 
 

 

จากตารางที่ 4.12 ผลการวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี  พบว่า 

ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  คือ  ผู้บริหารขาดการประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี (ความถี่  9)  รองลงมาคือ  ผู้บริหารไม่สามารถจัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์
เพื่อให้นักเรียนได้ออกก าลังกาย (ความถี่  3)   และผู้บริหารไม่เข้ามามีบทบาทในการควบคุมสินค้าที่
เข้ามาจ าหน่ายในโรงเรียน  ซึ่งสินค้าบางชนิดนักเรียนบริโภคแล้วท าให้อ้วนและไม่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ (ความถี่  2)  ตามล าดับ 

ด้านการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  คือ  ผู้บริหารขาดการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้ มี
คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ (ความถี่  5)  รองลงมา  คือ  ผู้บริหารไม่ออกพบปะ
กับผู้น าชุมชนเพื่อหาแนวทางในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้เรียนร่วมกัน
(ความถี่  3)  และผู้บริหารไม่ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีท าให้ชุมชนไม่ให้ความร่วมมือ (ความถี่  2)  
ตามล าดับ 

ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้  และ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   คือ  ผู้บริหารไม่
สนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและจัดหาเทคโนโลยีที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองเท่าที่ควร (ความถี่  6)  รองลงมา  คือ  ผู้บริหารขาดการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับบทบาทของผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความใฝ่รู้  และ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง (ความถี่  4)  และผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญกับแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน (ความถี่  3)  ตามล าดับ 

 

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ความถี่ 

ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
    1.  ผู้บริหารขาดการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครองให้เห็น 

         ความส าคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
10 

 

    2.  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้านวิชาการน้อยมาก 7 DPU
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ด้านการพัฒนาให้คิดเป็น  ท าเป็น  คือ  ผู้บริหารขาดการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้
กับผู้ปกครองเกี่ยวกับบทบาทของผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิด
(ความถี่  8) รองลงมา  คือ  ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญกับการออกพบปะกับชุมชนเพื่อร่วมมือกันใน
การพัฒนาผู้เรียน(ความถี่  5)  และผู้บริหารขาดการยอมรับในความสามารถของบุคลากรในชุมชน 

 (ความถี่  3)  ตามล าดับ 
ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  คือ  ผู้บริหารขาดการประชาสัมพันธ์

เพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครองให้เห็นความส าคัญของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (ความถี่  10)  
รองลงมา  คือ  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้านวิชาการน้อยมาก (ความถี่  7)   
          
ตารางที่  4.13 ข้อเสนอแนะ  เกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ชุมชนมี 

ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษา  ในจังหวัดปทุมธานี 
 

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

จ านวน 

 

ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 
 

    1.  ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ 9 

    2.  ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้ปกครอง 
         เกี่ยวกับการเลือกโภชนาการที่มีประโยชน์ส าหรับเด็ก 

7 

    3.  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองสุขภาพมาให้ความรู้กับ   
         ครู  ผู้ปกครอง  และนักเรียน 

5 

    4.  ก าหนดนโยบายให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 4 
    5.  ส่งเสริมให้ครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 2 
    6.  ผู้บริหารควรเสริมก าลังใจแก่ผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียน   
         เช่น  มอบโล่  กล่าวชมเชยในที่ประชุม  เป็นต้น 

1 
 

    7.  ผู้บริหารปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง  เช่น  ออกก าลังกายตอนเช้า   
         หรือเย็น  ดูแลเร่ืองน้ าหนักตัว  เป็นต้น 

1 
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ตารางที่  4.13 (ต่อ) 
 

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

จ านวน 

ด้านการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
    1.  ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  เช่น  กิจกรรม 
         วันส าคัญทางศาสนา  วันพ่อ  วันแม่  วันเด็ก  วันสถาปนา 
         โรงเรียน  เป็นต้น 

19 

    2.  ผู้บริหารประสานหน่วยงานในชุมชนมาให้ความรู้ด้านมีคุณธรรม   
         จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แก่ชุมชน  และผู้เรียน  เช่น   
         สาธารณะสุขอ าเภอ  ต ารวจ  พระ  เป็นต้น   

10 
 

    3.  มีการจัดประชุมผู้ปกครอง 8 
    4.  ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชนสามารถเข้ามาเสนอแนะ 
         ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

7 

    5.  ส่งเสริมให้มีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 6 
    6.  ผู้บริหารปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในโรงเรียนและในชุมชน 5 

ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้  และ เรียนรู้  ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
    1.  สนับสนุนให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและการจัด 
         กิจกรรมร่วมกับโรงเรียน 

8 
 

    2.  ส่งเสริมให้มีการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนในชุมชน  เช่น   
        วัด  ห้องสมุดชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน  และปราชญ์ชุมชน  เป็นต้น  

6 
 

    3.  ผู้บริหารประสานความช่วยเหลือด้านงบประมาณในการจัดกิจ 
         เพื่อพัฒนาผู้เรียนจากหน่วยงานในชุมชน เช่น อบจ.  อบต.       
         เทศบาล  และห้างร้านต่าง  ๆ 

4 
 

    4.  ประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการพัฒนาการ 
         เรียนรู้ของผู้เรียน  และบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการ 
         เรียนรู้ของผู้เรียน 

2 
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ตารางที่  4.13 (ต่อ) 
 

บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

จ านวน 

ด้านการพัฒนาใหค้ิดเป็น  ท าเป็น  
    1.  ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน 12 

    2.  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้เข้าใจบทบาทในการส่งเสริมให้ 
         ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น 

9 
 

    3.  ผู้บริหารปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง 5 

ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  

    1.  ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 15 
    2.  ประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของผลสัมฤทธิ ์
         ทางการเรียนของผู้เรียน  และบทบาทของผู้ปกครองในการ 
         ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 

6 

    3.  ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการเรียนของผู้เรียนเพื่อให้ชุมชน 

         ได้รับรู้  เช่น  นักเรียนได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะ 

          ทางวิชาการ  จ านวนนักเรียนที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัย   
          เป็นต้น 

4 

 

จากตารางที่  4.13 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาใน
การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี  พบว่า 

ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  คือ  ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการส่งเสริม
สุขภาพ (ความถี่  9)  รองลงมาคือ ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับผู้ปกครอง
เกี่ยวกับการเลือกโภชนาการที่มีประโยชน์ส าหรับเด็ก  (ความถี่ 7) และประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับเร่ืองสุขภาพมาให้ความรู้กับ  ครู  ผู้ปกครอง  และนักเรียน (ความถี่  5)  ตามล าดับ   

ด้านการพฒันาคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  คือ  ส่งเสริมให้ชุมชนเข้า
มาร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  เช่น  กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันสถาปนา
โรงเรียน  เป็นต้น (ความถี่  19) รองลงมา คือ ผู้บริหารประสานหน่วยงานในชุมชนมาให้ความรู้ด้าน
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มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์แก่ชุมชน  และผู้เรียน  เช่น สาธารณะสุขอ าเภอ  
ต ารวจ  พระ  เป็นต้น (ความถี่ 10)  และมีการจัดประชุมผู้ปกครอง (ความถี่  8)  ตามล าดับ 

ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้  และ เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  คือ  สนับสนุนให้ทุกฝ่าย
เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียน (ความถี่  8) รองลงมา คือ 
ส่งเสริมให้มีการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนในชุมชน  เช่น  วัด  ห้องสมุดชุมชน ผลิตภัณฑ์
ชุมชน  และปราชญ์ชุมชน เป็นต้น (ความถี่  6) และผู้บริหารประสานความช่วยเหลือด้าน
งบประมาณในการจัดกิจเพื่อพัฒนาผู้เรียนจากหน่วยงานในชุมชน เช่น อบจ.  อบต. เทศบาล และ
ห้างร้านต่าง  ๆ (ความถี่  4) ตามล าดับ 

ด้านการพัฒนาให้คิดเป็น  ท าเป็น  คือ  ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผู้เรียน (ความถี่  12) รองลงมา คือ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองได้เข้าใจบทบาทในการส่งเสริมให้
ผู้เรียนคิดเป็น  ท าเป็น (ความถี่  9)  และผู้บริหารปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง (ความถี่  5) ตามล าดับ 

ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน   คือ  ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม (ความถี่ 10)รองลงมา คือ ประชุมชี้แจงให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของ
ผลสัมฤทธิ์ทาง  การเรียนของผู้เรียน  และบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมให้ผู้ เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น (ความถี่ 6) และ ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการเรียนของผู้เรียนเพื่อให้ชุมชน
ได้รับรู้  เช่น  นักเรียนได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ จ านวนนักเรียนที่
สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัย  เป็นต้น (ความถี่  4)  ตามล าดับ 
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย 

 
การวิจัยเร่ืองบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  ในจังหวัด
ปทุมธานี  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  เพื่อเปรียบเทียบบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาท
ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยจ าแนก
ตามสถานที่ตั้งของโรงเรียน  ประเภทของโรงเรียน  ขนาดของโรงเรียนและลักษณะของโรงเรียน 

วิธีการด าเนินการวิจัยแบบเชิงปริมาณ 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ คือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  มีจ านวนทั้งหมด 170 โรงเรียน โดย
ผู้วิจัยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  118  โรงเรียน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย  ผู้แทนที่ให้ข้อมูล
โรงเรียนละ  3  คน  ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  และกรรมการสถานศึกษา ซึ่งได้จาก
การสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive  Sampling ) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ผู้วิจัยข้อมูลโดยใช้โปรแกรมประมวลผลส าเร็จรูป  ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 

ซึ่งใช้ค่าสถิติ โดยการแจกแจงความถี่ ( Frequency ) ค่าร้อยละ ( Percentage ) ค่าเฉลี่ย ( Mean ) และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) ค่า t – test และ  ค่า F – test  น าข้อมูลที่วิเคราะห์
ได้น าเสนอในรูปตารางและความเรียง 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษา  บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัด
ปทุมธานี  5 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี   ด้านการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้  และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   
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ด้านการพัฒนาให้คิดเป็น  ท าเป็น  ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  สรุปผล
การศึกษา ดังนี้ 

1. บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ด้านการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้  และ เรียนรู้  ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   

ด้านการพัฒนาให้คิดเป็น  ท าเป็น  ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พบว่า ใน
ภาพรวม มีระดับบทบาทอยู่ในระดับมากตามล าดับ คือ ด้านการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์  ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี   ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้     
และเรียนรูด้้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง  ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนและด้านการ
คิดเป็น ท าเป็น และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  มีระดับบทบาทอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน จ าแนกตามสถานที่ตั้งของโรงเรียน ขนาดของโรงเรียน ประเภท
ของโรงเรียน  และลักษณะของโรงเรียน โดยใช้สถิติทดสอบ t-test และ F-test พบดังนี ้

1) การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จ าแนกตามสถานที่ตั้งในเขตเทศบาล  กับนอกเขตเทศบาล  พบว่า ใน
ภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

2) การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จ าแนกตามขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่  พบว่า ในภาพรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

3) การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  จ าแนกตามประเภทประถมศึกษา  กับขยายโอกาส  พบว่า ในภาพรวม
และรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

4) การเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนต้นแบบ กับโรงเรียนทั่วไป พบว่า ในภาพรวม
ไม่มีความแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเน่ืองมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ผลการวิเคราะห์ปัญหาบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพผู้ เ รียนในสถานศึกษาสั งกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา              
ในจังหวัดปทุมธานี  พบว่า  ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองเห็น
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีคุณธรรม  
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จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์   คิดเป็น  ท าเป็น  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์
มาตรฐานน้อย  ผู้บริหารให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและ
จัดหาเทคโนโลยีที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ไม่มากเท่าที่ควร 

ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะ  พบว่า  ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ  สนับสนุนและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและการจัด
กิจกรรมร่วมกับโรงเรียน   
         
5.2 การอภิปรายผล 

การศึกษาเร่ืองบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน   
การพัฒนาคุณภาพผู้ เ รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ จากการเก็บข้อมูลของประชากร
ทั้งหมด ได้แก่  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด
ปทุมธานี จ านวน 118 โรงเรียน 

จากการศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่  ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี  ด้านการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ด้านการพัฒนาความ
ใฝ่รู้  และ เรียนรู้  ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   ด้านการพัฒนาให้คิดเป็น  ท าเป็น  ด้านการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  พบว่า  บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีบทบาทอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากสถานศึกษาตระหนักในความส าคัญและเป้าหมายของการจัดการความรู้ว่าเป็น
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย  และกลยุทธ์พันธะกิจของสถานศึกษา 
สอดคล้องกับความเห็นของ  พนม พงษ์ไพบูลย์ (2541 : 29) ได้กล่าวถึงการบริหารงานโรงเรียน
อย่างมีคุณภาพว่า “โรงเรียนที่มีคุณภาพควรมีผู้บริหาร และระบบบริหารจัดการที่ดีคอยเอาใจใส่
ดูแลนักเรียนในทุกด้านเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เติบโตพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสม  ระบบ
บริหารต้องเปิดรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะจากประชาชนในท้องถิ่นในการมีส่วนร่วมจัด
การศึกษา” 

เมื่อพิจารณาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน           
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มี
บทบาทอยู่ในระดับมาก ซึ่งอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารในสถานศึกษาให้ความส าคัญในการส่งเสริมให้
ชุมชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนด้านการมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  ซึ่งเป็นส่วนส าคัญอีกด้าน
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หนึ่งในการพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศึกษาวิจัยของ (Hoy & Miskel, 2001). ผู้บริหาร
ควรจะแสดงภาวะผู้น าในการท างาน ด้วยการประสานให้ครูในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบเกิด
ความร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอน มีการก าหนดการท างานที่ได้มาตรฐาน รู้จักปรับปรุง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้สร้างขวัญและก าลังใจให้ครูและนักเรียนเกิดความภูมิใจ
ในโรงเรียนสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้สุขภาพกายและสุขภาพจิตของครูและนักเรียนเกิดขึ้นได้ง่ายใน
โรงเรียน 

ด้านการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  มีบทบาทอยู่ในระดับมาก  
สอดคล้องกับการจัดการศึกษามุ่งเน้นความส าคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถคุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุล  โดยยึดผู้เรียน
ส าคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ให้มีความส าคัญต่อความรู้เกี่ยวกับตน และความสัมพันธ์ของ
ตนเองกับสังคม (กรมวิชาการ,2544) ดังนั้น สถานศึกษาจึงมีบทบาทส าคัญที่จะต้องจัดกระบวนการ
เรียนรู้ที่มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้คุณธรรมนาความรู้ ในการฝึกทักษะกระบวนการคิด    
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา            
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน 
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ  อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน ปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
อ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้คู่คุณธรรม ส าหรับการด าเนินการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักสูตรการศึกษา  ได้มีการก าหนดแนวทางในการดาเนินการไว้ 
กล่าวคือ การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ ควรให้สอดแทรกการเสริมสร้างค่านิยมและ
การพัฒนาจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอในการเสริมสร้างค่านิยมที่ระบุไว้ในจุดหมายต้องปลูกฝังค่านิยม
ที่เป็นพื้นฐาน เช่น ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย รับผิดชอบการพึ่งตนเอง  

ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้  และ เรียนรู้  ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง   มีบทบาทอยู่ในระดับ
มาก  สอดคล้องกับ  หลักการบริหารจัดการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ความส าเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน และ
การบริหารที่เน้นสถานศึกษาเป็นส าคัญ อยู่ที่ผลการด าเนินงานระดับชาติ รัฐด าเนินการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา การเพิ่มช่องทางและโอกาสการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย โดยสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและด้านงบประมาณ อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ก ากับ
ติดตามให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระดับกระทรวงและเขตพื้นที่
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การศึกษา มีการติดตามก ากับ สนับสนุนให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งการศึกษาใน
ระบบ และการศึกษานอกระบบ มีแผนพัฒนาหน่วยงาน มีจ านวนผู้เรียนเข้าเรียนครบตามเกณฑ์      
มีอาคารสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกตามเกณฑ์ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี บรรยากาศร่มร่ืน มีสภาพ
เป็นองค์กรการเรียนรู้ที่ปลอดภัย มีความก้าวหน้าล้ าสมัย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และระดับ
สถานศึกษา มีหลักสูตรแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับท้องถิ่น มีการบริหารวิชาการที่สนับสนุนให้
เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงโดยผู้เรียน มีระบบ    
การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ มีระบบการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา มีระบบบริหารการเงินงบประมาณที่โปร่งใสตรวจสอบได้ และมีระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ด้านการพัฒนาให้คิดเป็น ท าเป็น มีบทบาทอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ  แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ได้เน้นย้ ามุ่ง
ให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่สร้างโอกาสให้คนไทยทุกคน คิดเป็น         
ท าเป็น มีเหตุผลสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รู้จักใช้ข้อมูลที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เพื่อสร้างองค์
ความรู้และพัฒนาตนเอง ซึ่งการจะหล่อหลอมให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าวได้ ต้องฝึกให้รู้จักใช้
กระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อถือได้  และกระบวนการที่สร้างความรู้ได้อย่างเป็นระบบระเบียบคือ การ
วิจัย  ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาฯระยะที่ 9 ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า การวิจัยเป็นแนวทาง
ด าเนินการหนึ่งที่น าไปสู่การสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้จาก พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาฯ 
ระยะที่ 9 ดังกล่าว กระบวนการวิจัยเกี่ยวข้องทั้งนักเรียน ครู และผู้จัดการศึกษาทุกระดับ จึงจะท าให้
เกิดการปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริง โดยมีเป้าหมายมุ่งการปฏิรูปการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นส าคัญ   
โดยให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบและยั่งยืน  น าเอากระบวนการวิจัยไป
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง เช่น มีความคิดใหม่ๆ จัดท าโครงงาน สร้างสื่ออุปกรณ์  สิ่งประดิษฐ์ 
ผลงานที่เกิดจากการเรียนรู้หรือสร้างสรรค์ น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน แก้ปัญหา 
ตรวจสอบความรู้ของตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่ต่างๆ เกิดการบริโภคนิยมเชิงสร้างสรรค์ ครูผู้สอน
ในฐานะนักการสอน นักพัฒนาหลักสูตร  นักวิจัย ท าการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนเพื่อ แก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพโดยใช้กระบวนการวิจัยในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาตนเอง โดยท าการวิจัยควบคู่กับการพัฒนาการเรียน   
การสอน โดยท าการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
เรียนรู้ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ในแผนการเรียนรู้ การหาความรู้หรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ของการเรียนการสอนในชั้นเรียน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
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ผู้เรียนและบุคลิกภาพของผู้เรียนให้เป็นไปในแนวทางที่พึ งประสงค์ซึ่งเป็นการศึกษารายกรณี    
(Case study) ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจัยเพื่อน าไปสู่คุณภาพ
การศึกษาที่แท้จริงและยั่งยืน 

ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เ รียน  มีบทบาทอยู่ ในระดับมาก  
สอดคล้อง ผลการวิจัยของ อัมเรศ เนตาสิทธิ์ (2545: 19-20) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไม่ได้
ขึ้นกับองค์ประกอบทางสติปัญญาอย่างเดียว ยังมีองค์ประกอบอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง คือ  1) ความ
รับผิดชอบ ซึ่งเกิดขึ้นด้วยการที่บุคคลส านึกถึงภาระหน้าที่ว่าตนต้องรับผิดชอบครอบครัว สังคม 
ภาระหน้าที่ที่ตนเป็นอยู่ เป็นคุณลักษณะที่พึงปรารถนาในสังคม ทั้งนี้เพราะการที่บุคคลมีความ
รับผิดชอบ ย่อมจะช่วยให้การท างานประสบความส าเร็จ ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการท างาน
ต่างๆ 2) ความวิตกกังวล เกิดความขัดแย้งระหว่างความต้องการทางสัญชาตญาณกับความต้องการ
ทางสังคม 3) อัตมโนทัศน์ พัฒนามาจากการที่บุคคลปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนในสังคมที่ใกล้ชิดแล้ว
ค่อยๆพัฒนาเข้าเป็นความคิดเห็นของตนเองแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามประสบการณ์ 4) สภาพ
ของระบบโรงเรียน การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนในโรงเรียน ความต้องการรวมกลุ่มการยอมรับ 5) นิสัย
และทัศนคติทางการเรียน มีอิทธิพลโดยตรงกับสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษายอมรับวัตถุประสงค์และ
คุณค่าทางการศึกษา ย่อมก่อให้เกิดแรงจูงใจให้มีความมานะในการเรียน 6) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
เป็นองค์ประกอบที่ผลักดันให้บุคคลต้องการความส าเร็จสูงขึ้น เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ ความสนใจ เป็นการแสดงออกซึ่งความรู้สึกชอบพอเป็นแรงผลักดันให้บุคคลกระท า
กิจกรรมเพื่อความส าเร็จ 7) กระบวนการเรียนการสอน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี  ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อเปรียบเทียบบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามสถานที่ตั้ง  
มีระดับบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ในภาพรวม          
ไม่แตกต่างกัน และรายด้าน พบว่า 

ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่ตั้งในเขต
เทศบาลมีบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมากกว่าผู้บริหาร
โรงเรียนที่ตั้งนอกเขตเทศบาล อาจเนื่องมาจากในเขตเทศบาลมีระดับการแข่งขันทางด้านวิชาการที่
สูงกว่าประกอบกับชุมชนรอบข้างมีบทบาทในการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่างๆที่หลากหลายกว่า 

ด้านการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน
ที่ตั้งนอกเขตเทศบาลมีบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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มากกว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่ตั้งในเขตเทศบาล อาจเนื่องมาจากผู้บริหารให้ความส าคัญในด้านการมี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียน เพราะคุณธรรมจริยธรรมเป็น
พื้นฐานของครอบครัวในการสร้างให้ครอบครัวมีความสุข ซึ่งครอบครัวก็เป็นส่วนหน่ึงของชุมชน 

ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้  และ เรียนรู้  ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  พบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนที่ตั้งในเขตเทศบาลมีบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน มากกว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่ตั้งนอกเขตเทศบาล อาจเนื่องมาจากที่ตั้งง่ายต่อการแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเอง ง่ายต่อการเดินทาง เมื่อเทียบกับโรงเรียนที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล ท าให้ชุมชน
มีบทบาทส าคัญในการเข้ามาพัฒนาผู้เรียน 

ด้านการพัฒนาให้คิดเป็น  ท าเป็น พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่ตั้งในเขตเทศบาลมีบทบาท
ในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มากกว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่ตั้งนอก
เขตเทศบาล อาจเนื่องมาจากสถานที่ตั้งนั้นส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้เคียงกับชุมชนขนาดใหญ่ ซึ่งใน
ชุมชนนั้นนั้นก็ย่อมมีปราชญ์ชาวบ้านที่มีความถนัดในแต่ละด้าน ที่แตกต่างกันไป ดังนั้นเป็นการ
ง่ายที่จะน ามาเป็นวิทยากรสอนนักเรียนให้มีความรู้ในด้านต่างๆที่เพิ่มมากขึ้น มิใช่แต่การเรียนใน
ต าราเท่านั้น 

ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่ตั้งในเขต
เทศบาลมีบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มากกว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนที่ตั้งนอกเขตเทศบาล อาจเนื่องมาจากมีการแข่งขันทางด้านวิชาการกันสูงในเขตพื้นที่ใน
เทศบาล รวมทั้งผู้บริหารให้การสนับสนุนและเอาใจใส่เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน 

ขนาดของโรงเรียนมีระดับบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และรายด้าน พบว่า 

ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี พบว่า  ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กมี
บทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มากกว่า ผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ อาจเนื่องมาจากโรงเรียนขนาดเล็กนั้นมีจ านวนนักเรียนน้อยผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่จะอยู่ละแวกเดียวกันกับโรงเรียน ระบบการดูแลจัดการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนง่าย และ
ไม่ซับซ้อน และโรงเรียนมีความใกล้ชิดกับชุมชน จึงท าให้เกิดการพัฒนาได้มากกว่า 

ด้านการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กมีบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มากกว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ อาจเนื่องมาจากจ านวนของนักเรียนมีน้อย ง่ายต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และผู้บริหารให้การสนับสนุน 
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ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้  และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง ต่อเนื่อง พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดใหญ่มีบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มากกว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดกลาง อาจเนื่องมาจากโรงเรียนขนาดใหญ่นั้นมีการแข่งขันกัน
สูงในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และชุมชนส่วนใหญ่มักมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทมากในปัจจุบันนี้ มีการระดมความคิดต่างๆ อยู่
ตลอดเวลา การจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนมีพอเพียงในการพัฒนาความรู้ของผู้เรียน 

ด้านการพัฒนาให้คิดเป็น ท าเป็น พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กมีบทบาทในการ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มากกว่า ผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ อาจเนื่องมาจากผู้บริหารให้ความส าคัญ ส่งเสริมสนับสนุน และขนาดจ านวนของ
นักเรียนมีไม่มาก จึงง่ายต่อการพานักเรียนไปเรียนรู้เพื่อให้เกิดทักษะการคิดเป็น ท าเป็นจากการ
เรียนรู้นอกสถานที่กับปราชญ์ชาวบ้าน 

ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่มี
บทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มากกว่า ผู้บริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กและขนาดกลาง อาจเนื่องมาจากมี  การแข่งขันทางด้านวิชาการมากและผู้ปกครองมีความ
คาดหวังกับผู้เรียนมาก ดังนั้นการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนจึงเกิดขึ้นต่อเนื่อง และ
เป็นระบบมากกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก และขนาดกลาง 

ประเภทของโรงเรียนมีระดับบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และรายด้าน พบว่า  

ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสมี
บทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มากกว่า ผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา อาจเน่ืองมาจากโรงเรียนขยายโอกาสนักเรียนมีทั้งระดับประถมและระดับมัธยม การ
ส่งเสริมทางด้านการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่ส าคัญ ผู้บริหารให้การสนับสนุน จึงเกิด
การพัฒนาที่ต่อเน่ือง 

ด้านการพัฒนาค่านิยมที่พึงประสงค์ด้านการมีคุณธรรม  จริยธรรมและ พบว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา  มีบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
มากกว่า ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนประถมมักมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับทางด้านการมีคุณธรรม  จริยธรรม และชุมชนรอบข้างมีโอกาสเข้ามาร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 
และนโยบายของโรงเรียนอาจเน้นหนักไปในทางปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม ดังกล่าว 

ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน
ขยายโอกาสมีบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มากกว่า 

DPU



101 

ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา อาจเนื่องมาจากผู้บริหารให้การสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ด้านการพัฒนาให้คิดเป็น  ท าเป็น พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสมีบทบาทในการ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มากกว่า ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
อาจเนื่องมาจากผู้บริหารเห็นถึงความส าคัญในการสร้างให้ผู้เรียนมีพื้นฐานของการคิดเป็นท าเป็น
เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 

ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาส
มีบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มากกว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา อาจเนื่องมาจากความพร้อมของบุคลากรและงบประมาณที่มากกว่าโรงเรียน
ประถมศึกษา 

ลักษณะของโรงเรียน มีระดับบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน ในภาพรวม ไม่แตกต่างกัน และรายด้าน พบว่า  

ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี พบว่า  ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบมี
บทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มากกว่า ผู้บริหารโรงเรียน
ทั่วไป  อาจเนื่องมาจากด้วยสภาพของโรงเรียนต้นแบบจัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐานเน้นผู้เรียน        
เป็นส าคัญดังนั้นสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียนก็เป็นส่วนส าคัญ การที่ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมนั้นเพราะเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของชุมชนซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการโรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  

ด้านการพัฒนาค่านิยมที่พึงประสงค์ด้านการมีคุณธรรม  จริยธรรมและ พบว่า  ผู้บริหาร
โรงเรียนต้นแบบมีบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มากกว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนทั่วไป  อาจเนื่องมาจากบรรยากาศของโรงเรียนมีอิทธิพลต่อการสร้างจิตใจและ
คุณธรรมที่พึงประสงค์ นอกจากนี้ วัฒนธรรมโรงเรียนเป็นลักษณะการปฏิบัติงานสืบทอดกันมาจน
เป็นวัฒนธรรมเด่น เกิดการกระท า และมีความหวังของสมาชิก 

ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน
ต้นแบบมีบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มากกว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนทั่วไป  อาจเนื่องมาจากการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ของผู้บริหาร การสร้างแรงจูงใจให้ผู้
ตามปฏิบัติตามและตระหนักถึงปัญหาต่างๆ พร้อมที่จะแสวงหาสิ่งใหม่ๆ  มาใช้ในการแก้ปัญหานั้น    
ให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย ดึงเอาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนรอบข้าง
มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดเพื่อพัฒนาให้เกิดความใฝ่รู้และเรียนรู้ต่อผู้เรียน 
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ด้านการพัฒนาให้คิดเป็น  ท าเป็น พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบมีบทบาทในการ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มากกว่า ผู้บริหารโรงเรียนทั่วไปอาจ
เนื่องมาจากพฤติกรรมการท างานของผู้บริหารที่ส าคัญที่สุด คือ ต้องเข้าใจปัญหาต่างๆ ที่ต้อง
รับผิดชอบให้ชัดเจน ต้องรู้จักบุคลากร และประสานทรัพยากรต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้มา
หารือ เพื่อให้เกิดการพัฒนาในตัวผู้เรียน 

ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พบว่า  ผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบมี
บทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน มากกว่า ผู้บริหารโรงเรียน
ทั่วไป  อาจเนื่องมาจากมีความพร้อมในด้านต่างๆ จึงเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถดึง
ชุมชนเข้ามาพัฒนาร่วมกัน 

สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะในบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 
ผู้บริหารมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีน้อย  ผู้บริหารจัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อให้
นักเรียนได้ออกก าลังกายได้น้อย  ผู้บริหารมีบทบาทในการควบคุมสินค้าที่เข้ามาจ าหน่ายใน
โรงเรียนน้อย ซึ่งท าให้สินค้าบางชนิดนักเรียนบริโภคแล้วท าให้อ้วนและไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ด้านการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  พบว่า ผู้บริหารมีการประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ผู้ปกครองเห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์น้อย  ผู้บริหารออกพบปะกับผู้น าชุมชนเพื่อหาแนวทางในการป้องกัน
ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้เรียนร่วมกันน้อย  ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้ และเรียนรู้ ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่อง  พบว่า ผู้บริหารสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
และจัดหาเทคโนโลยีที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองน้อย  ผู้บริหารมีการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับบทบาทของผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความใฝ่รู้  และ เรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่องน้อย  ด้านการพัฒนาให้คิดเป็น  ท าเป็น  พบว่า 
ผู้บริหารมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครองเกี่ยวกับบทบาทของผู้ปกครองในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านการคิดน้อย  ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
พบว่า ผู้บริหารมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้กับผู้ปกครองให้เห็น ความส าคัญของผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียนผู้บริหารเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมด้านวิชาการน้อยมาก 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

จากการวิจัยเร่ืองบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาคุณภาพผู้ เ รียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี พบว่า  ในภาพรวมด้านการพัฒนาให้คิดเป็นท าเป็น มีค่าเฉลี่ยของ
คะแนนบทบาทต่ าสุด และรายด้าน พบว่า 

1. ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีค่าเฉลี่ยของคะแนนบทบาทต่ าสุด 
คือ ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนมาให้ความรู้ในวันประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลือก
โภชนาการ  กีฬาและนันทนาการ ดังนั้น ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนมาให้ความรู้ในวัน
ประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลือกโภชนาการ  กีฬาและนันทนาการ เพื่อที่ผู้เรียนจะได้มีสุขภาพ
การและสุขภาพจิตที่ดี 

2. ด้านการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
บทบาทต่ าสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน 

3. ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
บทบาทต่ าสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนสร้างเครือข่ายผู้น าชุมชน  ผู้ปกครองและศิษย์เก่าให้  เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนควรสร้างเครือข่ายผู้น าชุมชน  
ผู้ปกครองและศิษย์เก่าให้  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

4. ด้านการพัฒนาให้คิดเป็นท าเป็น มีค่าเฉลี่ยของคะแนนบทบาทต่ าสุด คือ ผู้บริหาร
โรงเรียนให้ผู้น าชุมชน ผู้ปกครองและศิษย์เก่า  เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้คิด
เป็น  ท าเป็น (เช่น  ร่วมเป็นวิทยากรค่ายๆวิชาการ   ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และอ่ืนๆ) ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ผู้น าชุมชน ผู้ปกครองและศิษย์เก่า  เข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น  ท าเป็น 

5. ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยของคะแนนบทบาท
ต่ าสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วางแผนพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้

ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 

2. ควรมีการศึกษาที่เจาะลึกในด้านบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 

3. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นของประชากรกลุ่มอ่ืนๆ ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนรว่มในการพฒันาคณุภาพผู้เรียนใน

สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ในจังหวัดปทุมธาน ี

…………………………………… 

ค าชีแ้จง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้ชุมชนมี

ส่วน   ร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี   5 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  ด้านการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์  ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  ด้าน
การพัฒนาใหคิ้ดเป็น    ท าเป็น   และด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  ซ่ึงผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้
ไปใช้เป็นแนวทางของผู้บริหารในการปรับบทบาทของตนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนในสถานศึกษา 

2. แบบสอบถามชุดนี้มี 3 ตอน โปรดตอบให้ครบทุกตอน กล่าวคือ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป  ของผู้ตอบ 
ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้บรหิารโรงเรียนในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตอนที่ 3 เป็นการสอบถามความคิดเห็น  สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ   บทบาทของผู้บริหาร

โรงเรียนในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   สังกัด

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในสถานศึกษาที่ท่านรับผิดชอบ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและขออนุญาตรับ

แบบสอบถามคืน  ภายในวันที่..................................ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็น

ประโยชน์ต่องานวิชาการ โดยเฉพาะการพัฒนาบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป 

 
                                                                                                          ขอขอบพระคุณอย่างสูง  
                                                                                                               นายชิตพร  ค าวัน  
                                                                                         นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
                                                                                      สาขาการจัดการการศึกษา วิทยาลัยครุศาสตร์  
                                                                                                        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์         
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ตอนท่ี 1 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน    หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงของตัวท่าน 

1.  สถานภาพของท่าน 

  ผู้บริหารโรงเรียน 

  ครู 

  กรรมการสถานศึกษา 

 

2.  สถานที่ตั้งของโรงเรียน 

  อยู่ในเขตเทศบาล 

  อยู่นอกเขตเทศบาล 

 

3.  ขนาดของโรงเรียน 

  โรงเรียนขนาดเล็ก  (มีจ านวนนักเรียน   1 - 120 คน) 

   โรงเรียนขนาดกลาง  (มีจ านวนนักเรียน  121 - 300 คน) 

   โรงเรียนขนาดใหญ่  (มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่  301  คนขึ้นไป) 

 

4.  ประเภทของโรงเรียน 

  ประถมศึกษา  (ชั้นอนุบาล  -  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6) 

  ขยายโอกาส   (ชั้นอนุบาล  -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3) 

 

5.  ลักษณะของโรงเรียน 

  โรงเรียนต้นแบบหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน 

  โรงเรียนทั่วไป 
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ตอนท่ี  2 

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ใน

จังหวัดปทุมธานี   

ค าชี้แจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย    ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามสภาพ

 ความเป็นจริง 

ตัวเลขระดับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน  มีความหมายดังนี้ 

5 หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในระดับมาก 

3 หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในระดับน้อย 

1 หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทในระดับน้อยที่สุด 

 
 

ข้อท่ี 

 

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการ

ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ระดับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน 

มากท่ีสุด 

 
 

(5) 

มาก 

 
 

(4 ) 

ปาน
กลาง 

 

(3) 

น้อย 

 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 

 

(1) 

 ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

1 ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา

สุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้เรียน  

     

2 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้น าชุมชน

มาให้ความรู้ในวันประชุมผู้ปกครอง

เกี่ยวกับการเลือกโภชนาการ  กีฬาและ

นันทนาการ 
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ข้อท่ี 

 

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการ

ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ระดับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน 

มากท่ีสุด 

 
 

(5) 

มาก 

 
 

(4 ) 

ปาน
กลาง 

 

(3) 

น้อย 

 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 

 

(1) 

3 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ชุมชนเข้า

มามีส่วนร่วมในการป้องกันปัญหายา

เสพติดของผู้เรียน 

     

4 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ชุมชนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาของโรงเรียน 

     

5 ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูเยี่ยม

บ้านนักเรียนเพื่อติดตามการจัด

สภาพแวดล้อมทางบ้านที่เอ้ือต่อ

สุขภาพผู้เรียน 

     

 

ด้านการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
 

6 ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา

คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึง

ประสงค์ของผู้เรียน      
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ข้อท่ี 

 

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการ

ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ระดับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน 

มากท่ีสุด 

 
 

(5) 

มาก 

 
 

(4 ) 

ปาน
กลาง 

 

(3) 

น้อย 

 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 

 

(1) 

7 ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความตระหนัก

กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนา

คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึง

ประสงค์ของผู้เรียน (เช่น     ชี้แจงในวัน

ประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับ  กฎ  

ระเบียบของโรงเรียน คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของนักเรียน  และอื่นๆ) 

     

8 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ชุมชนมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมวันไหว้ครู  กิจกรรม

วันพ่อ  กิจกรรมวันแม่  กิจกรรมวัน

ส าคัญทางศาสนา  และอ่ืนๆ 

     

9 ผู้บริหารโรงเรียนน านักเรียนร่วมท า

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์กับชุมชน 

(เช่น  ท าความสะอาดวัด  เก็บเศษขยะ

ในสวนสาธารณะ  และอื่นๆ) 

     

10 ผู้บริหารโรงเรียนประสานความร่วมมือ

กับชุมชนเพื่อร่วมกันป้องกันพฤติกรรม

ที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน (เช่น หนี

เรียน  ทะเลาะวิวาท และอื่นๆ) 
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ข้อท่ี 

 

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการ

ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ระดับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน 

มากท่ีสุด 

 
 

(5) 

มาก 

 
 

(4 ) 

ปาน
กลาง 

 

(3) 

น้อย 

 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 

 

(1) 

11 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้มีการ

ประชาสัมพันธ์สู่ผู้ปกครองเพื่อร่วมมือ

กันประเมินคุณธรรม  จริยธรรมและ

ค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

     

 

ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 

12 ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา

ผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง   

     

13 ผู้บริหารโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์

ในวันประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับ

บทบาทของผู้ปกครองในการพัฒนา

ผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื่อง 
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ข้อท่ี 

 

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการ

ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ระดับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน 

มากท่ีสุด 

 
 

(5) 

มาก 

 
 

(4 ) 

ปาน
กลาง 

 

(3) 

น้อย 

 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 

 

(1) 

14 ผู้บริหารโรงเรียนประชาสัมพันธ์ขอ

ความช่วยเหลือจากชุมชนในการ

สนับสนุนปัจจัยที่จ าเป็นในการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้

และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  (เช่น  

งบประมาณ  สื่อการเรียนการสอน  

และอื่นๆ) 

     

15 ผู้บริหารโรงเรียนสร้างเครือข่ายผู้น า

ชุมชน  ผู้ปกครองและศิษย์เก่าให้  เข้า

มามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ

โรงเรียน 

     

16 ผู้บริหารโรงเรียนประสานความร่วมมือ

กับผู้น าชุมชนในการน านักเรียนเข้า

ร่วมกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่นและ

แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
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ข้อท่ี 

 

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการ

ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ระดับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน 

มากท่ีสุด 

 
 

(5) 

มาก 

 
 

(4 ) 

ปาน
กลาง 

 

(3) 

น้อย 

 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 

 

(1) 
 

ด้านการพัฒนาให้คิดเป็น  ท าเป็น 

 

17 ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา

ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด

เป็น  ท าเป็น 

     

18 ผู้บริหารโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์

ในวันประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับ

บทบาทของผู้ปกครองในการพัฒนา

ผู้เรียนด้านการคิดเป็น  ท าเป็น  (เช่น 

ฝึกให้นักเรียนต้ังค าถามเพื่อค้นหา

ความรู้ และอื่นๆ) 

     

19 ผู้บริหารโรงเรียนให้ผู้น าชุมชน  

ผู้ปกครองและศิษย์เก่า  เข้ามามีส่วน

ร่วมในกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียนให้คิด

เป็น  ท าเป็น  (เช่น  ร่วมเป็นวิทยากร

ค่ายๆวิชาการ   ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ

ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและอ่ืนๆ) 
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ข้อท่ี 

 

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการ

ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ระดับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน 

มากท่ีสุด 

 
 

(5) 

มาก 

 
 

(4 ) 

ปาน
กลาง 

 

(3) 

น้อย 

 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 

 

(1) 

20 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้เรียน

เรียนรู้จากปราชญ์ชุมชนและแหล่ง

เรียนรู้ในท้องถิ่น  

     

21 ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครอง

นักเรียนร่วมกันประเมินความสามารถ

ในการใช้ทักษะชีวิตของผู้เรียน  

     

 

ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 

22 ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา

ผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

     

23 ผู้บริหารโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์

ในวันประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกบับทบาท

ของผู้ปกครองในการพัฒนาผู้เรียนให้มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีขึ้น (เช่น  การ

จัดหาสื่อการเรียนรู้ให้นักเรียน  ส่งเสริม

ให้นักเรียนเรียนนอกเวลาเรียน  และ

อื่นๆ) 
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ข้อท่ี 

 

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการ

ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ระดับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน 

มากท่ีสุด 

 
 

(5) 

มาก 

 
 

(4 ) 

ปาน
กลาง 

 

(3) 

น้อย 

 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 

 

(1) 

24 ผู้บริหารโรงเรียนมีการประชุม

ผู้ปกครองเพื่อขอรับการสนับสนุนด้าน

ปัจจัยที่จ าเป็นในการจัดกิจกรรม

พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนดีขึ้น  (เช่น  งบประมาณ  สื่อการ

สอน  และอ่ืนๆ) 

     

25 ผู้บริหารโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์

ให้ชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียน (เช่น  นักเรียน

ได้รับรางวัลในการร่วมแข่งขันทักษะ

ทางวิชาการ    และอื่นๆ) 

     

26 ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้น า

ชุมชน  ผู้ปกครองและศิษย์เก่า  ที่มี

ความสามารถด้านวิชาการ  เข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  

(เช่น  ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน  เป็นวิทยากรค่ายวิชาการ  และ

อ่ืนๆ) 
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ข้อท่ี 

 

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการ

ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ระดับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียน 

มากท่ีสุด 

 
 

(5) 

มาก 

 
 

(4 ) 

ปาน
กลาง 

 

(3) 

น้อย 

 
 

(2) 

น้อย
ท่ีสุด 

 

(1) 

27 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ทุกภาค

ส่วนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ตรวจสอบและเสนอแนะการจัด

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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ตอนท่ี  3 

ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 

บทบาทของผู้บริหาร
โรงเรียนในการ

ส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 

 

ปัญหา 

 

ข้อเสนอแนะ 

 
1.  ด้านการพัฒนา
สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี 

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

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

 
2.  ด้านการพัฒนา
คุณธรรม  จริยธรรม
และค่านิยมท่ีพึง
ประสงค์ 

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

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

 
3.  ด้านการพัฒนา
ความใฝ่รู้  และเรียนรู้
ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

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

…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
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บทบาทของผู้บริหาร
โรงเรียนในการ

ส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียน 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

 
4.  ด้านการพัฒนาให้
คิดเป็น  ท าเป็น 

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

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

 
5.  ด้านการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์อย่างดยีิ่ง 
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ภาคผนวก  ข 

ค่าความเชื่อมั่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



128 

ค่า IOC ของแบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา  ในจังหวัดปทุมธานี   

............................................................................................................................................................. 

ค าชี้แจง 

 แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัยของนักศึกษาปริญญาโท สาขาการ

จัดการการศึกษา หลักสูตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  วิทยาลัยครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

ขอความอนุเคราะห์ท่านพิจารณาค าถามแต่ละข้อ ว่าท่านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับใด โดยมีเกณฑ์

ในการพิจารณาดังนี้ 

 +1 หมายถึง   ผู้ เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับเนื้อหาของข้อค าถามซึ่งตรงกับนิยามเชิ ง

ปฏิบัติการ 

   0 หมายถึง  ผู้ เชี่ยวชาญไม่แน่ใจว่าเนื้อหาของข้อค าถามซึ่งตรงกับนิยามเชิง

ปฏิบัติการ 

                  -1 หมายถึง   ผู้เชี่ยวชาญไม่เห็นด้วยกับเนื้อหาของข้อค าถามซึ่งไม่ตรงกับนิยามเชิง

ปฏิบัติการ 

 ในกรณีให้คะแนน -1  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะเพิ่มเติมในข้อนั้น 
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ตอนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

ผู้เชี่ยวชาญ (คน) ค่า 

IOC แปล

ผล 1 2 3 4 5 

1.  ต าแหน่ง 

        ผู้บริหารโรงเรียน 

        ครู    

        กรรมการสถานศึกษา                         

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

ใช้ได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2.   สถานที่ตั้งของโรงเรียน 

         อยู่ในเขตเทศบาล 

         อยู่นอกเขตเทศบาล    

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

ใช้ได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3.  ขนาดของโรงเรียน 

       โรงเรียนขนาดเล็ก   

           (มีจ านวนนักเรียน   1 - 120 คน) 

       โรงเรียนขนาดกลาง   

          (มีจ านวนนักเรียน  121 - 300 คน) 

       โรงเรียนขนาดใหญ่   

 (มีจ านวนนักเรียนต้ังแต่  301  คนขึ้นไป) 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

ใช้ได้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

ใช้ได้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

ใช้ได้ 

DPU



130 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

 

ผู้เชี่ยวชาญ (คน) ค่า 

IOC แปล

ผล 1 2 3 4 5 

4.  ประเภทของโรงเรียน 

        ประถมศึกษา  (ชั้นอนุบาล  -     

            ชั้นประถมศึกษาปีที่  6) 

        ขยายโอกาส   (ชั้นอนุบาล  -    

            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3)    

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

ใช้ได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5.   ลักษณะของโรงเรียน 

         โรงเรียนต้นแบบหน่ึงอ าเภอ 

             หนึ่งโรงเรียนในฝัน 

         โรงเรียนทั่วไป    

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

ใช้ได้ 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

ใช้ได้ 
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ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน 

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้ชุมชน

มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผู้เชี่ยวชาญ (คน) ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
  

1. ด้านการพัฒนาสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี 

1.1 ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตของผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

1.2 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้น าชุมชนมาให้
ความรู้ในวันประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับการเลือก
โภชนาการ  กีฬาและนันทนาการ 

0 +1 0 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

1.3 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันปัญหายาเสพติดของผู้เรียน 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

1.4 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมกีฬาของโรงเรียน 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

1.5 ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้ครูเยี่ยมบ้าน
นักเรียนเพื่อติดตามการจัดสภาพแวดล้อมทางบ้านที่
เอ้ือต่อสุขภาพผู้เรียน 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

2.  ด้านการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ี
พึงประสงค์ 

2.1 ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม
และค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 
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บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้ชุมชน

มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผู้เชี่ยวชาญ (คน) ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 4 5 
  

2.2  ผู้บ ริหารโรง เ รียนสร้ างความตระหนักกับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (เช่น     ชี้แจงในวัน
ประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับ  กฎ  ระเบียบของโรงเรียน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน  และอื่นๆ) 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2.3 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมวันไหว้ครู  กิจกรรมวันพ่อ  กิจกรรมวันแม่  
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา  และอ่ืนๆ 

0 +1 0 +1 +1 0.6 ใช้ได้ 

2.4 ผู้บริหารโรงเรียนน านักเรียนร่วมท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์กับชุมชน (เช่น  ท าความสะอาดวัด  
เก็บเศษขยะในสวนสาธารณะ  และอ่ืนๆ) 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

2.5 ผู้บริหารโรงเรียนประสานความร่วมมือกับชุมชน
เพื่อร่วมกันป้องกันพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน (เช่น หนีเรียน  ทะเลาะวิวาท และอื่นๆ) 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

2.6 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์
สู่ ผู้ ปกครอง เพื่ อ ร่ วมมือกันประ เมินคุณธรรม  
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

+1 +1 0 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

3. ด้านการพัฒนาความใฝ่รู้  และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3.1 ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้  
และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง   

0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 
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บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้ชุมชน

มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผู้เชี่ยวชาญ (คน) ค่า 

IOC 

แปล

ผล 

1 2 3 4 5 
  

3.2 ผู้บริหารโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ในวัน
ประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับบทบาทของผู้ปกครองใน
การพัฒนาผู้ เ รียนให้มีความใฝ่ รู้และเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

3.3  ผู้บ ริหารโรงเ รียนประชาสัมพันธ์ขอความ
ช่วยเหลือจากชุมชนในการสนับสนุนปัจจัยที่จ าเป็น
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้และ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  (เช่น  งบประมาณ  สื่อการเรียน
การสอน  และอ่ืนๆ) 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

3.4 ผู้บริหารโรงเรียนสร้างเครือข่ายผู้น าชุมชน  
ผู้ปกครองและศิษย์เก่าให้  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

3.5 ผู้บริหารโรงเรียนประสานความร่วมมือกับผู้น า
ชุมชนในการน านักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี
ของท้องถิ่นและแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้
ชุมชน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

4. ด้านการพัฒนาให้คิดเป็น  ท าเป็น 

4.1 ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี
ส่ ว น ร่ ว ม ในก า รว า ง แ ผนพัฒน า ให้ ผู้ เ รี ย นมี
ความสามารถในการคิดเป็น  ท าเป็น 

0 +1 +1 +1 +1 0.8 ใช้ได้ 

4.2 ผู้บริหารโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ในวัน
ประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับบทบาทของผู้ปกครองใน
การพัฒนาผู้เรียนด้านการคิดเป็น  ท าเป็น  (เช่น ฝึกให้
นักเรียนตั้งค าถามเพื่อค้นหาความรู้ และอื่นๆ) 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้ชุมชน

มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผู้เชี่ยวชาญ (คน)  

ค่า 

IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

4.3 ผู้บริหารโรงเรียนให้ผู้น าชุมชน  ผู้ปกครองและ
ศิษย์เก่า  เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
ผู้เรียนให้คิดเป็น  ท าเป็น  (เช่น  ร่วมเป็นวิทยากร
ค่ายๆวิชาการ   ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนและอื่นๆ) 

+1 +1 +1 +1 
+
1 

1 ใช้ได้ 

4.4 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้ เรียนเรียนรู้จาก
ปราชญ์ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

+1 +1 0 +1 
+
1 

0.8 ใช้ได้ 

4.5  ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนร่วมกัน
ประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตของผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 
+
1 

1 
 

5. ด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

5.1 ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 

0 +1 +1 +1 
+
1 

0.8 ใช้ได้ 

5.2 ผู้บริหารโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ในวัน
ประชุมผู้ปกครองเกี่ยวกับบทบาทของผู้ปกครองในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น (เช่น  
การจัดหาสื่อการเรียนรู้ให้นักเรียน  ส่งเสริมให้นักเรียน
เรียนนอกเวลาเรียน  และอื่นๆ) 

+1 +1 +1 +1 
+
1 

1 ใช้ได้ 

5.3 ผู้บริหารโรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครองเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนด้านปัจจัยที่จ าเป็นในการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ขึ้น  (เช่น  งบประมาณ  สื่อการสอน  และอ่ืนๆ) 

0 +1 +1 +1 
+
1 

0.8 ใช้ได้ 
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บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการส่งเสริมให้ชุมชน

มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

ผู้เชี่ยวชาญ (คน)  

ค่า 

IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
  

5.4 ผู้บริหารโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์ให้ชุมชน
ได้รับทราบเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน (เช่น  นักเรียนได้รับรางวัลในการร่วมแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ    และอ่ืนๆ) 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5.5 ผู้บริหารโรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้น าชุมชน  
ผู้ปกครองและศิษย์เก่า  ที่มีความสามารถด้านวิชาการ  
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน  (เช่น  ร่วมจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  เป็นวิทยากรค่ายวิชาการ  และอื่นๆ) 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 

5.6 ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใน
ชุมชนเข้ ามามีส่วน ร่วมในการตรวจสอบและ
เสนอแนะการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 1 ใช้ได้ 
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ค่าความเชื่อมั่น 

 

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

_ 

 
 

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

 

                             Mean        Std Dev       Cases 
 

  1.     ข้อ1              4.1000          .7589        30.0 
  2.     ข้อ2              4.0667          .6397        30.0 

  3.     ข้อ3              4.4000          .6215        30.0 
  4.     ข้อ4              4.0000          .7878        30.0 

  5.     ข้อ5              4.4333          .6261        30.0 

  6.     ข้อ6              4.0000          .6948        30.0 
  7.     ข้อ7              4.4000          .4983        30.0 

  8.     ข้อ8              4.5000          .5724        30.0 
  9.     ข้อ9              4.2333          .7279        30.0 

 10.     ข้อ10             4.2000          .7144        30.0 

 11.     ข้อ11             4.3000          .7022        30.0 
 12.     ข้อ12             3.9667          .6687        30.0 

 13.     ข้อ13             4.2333          .5040        30.0 
 14.     ข้อ14             4.2667          .6915        30.0 

 15.     ข้อ15             4.0333          .7649        30.0 
 16.     ข้อ16             4.3000          .7022        30.0 

 17.     ข้อ17             3.9000          .6618        30.0 

 18.     ข้อ18             4.1667          .7466        30.0 
 19.     ข้อ19             4.0667          .7397        30.0 

 20.     ข้อ20             4.1000          .7120        30.0 
 21.     ข้อ21             4.0333          .5561        30.0 

 22.     ข้อ22             4.0000          .7428        30.0 

 23.     ข้อ23             4.2000          .6103        30.0 
 24.     ข้อ24             4.1000          .7589        30.0 

 25.     ข้อ25             4.2000          .4842        30.0 
 26.     ข้อ26             4.1000          .7589        30.0 

 27.     ข้อ27             4.0333          .7649        30.0 
 

                                                   N of 

Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE      112.3333   184.3678    13.5782         27 

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

 
 

Item-total Statistics 
 

               Scale          Scale      Corrected 

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

              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 

ข้อ1         108.2333       166.8747        .8629           .9658 
ข้อ2         108.2667       171.7195        .7300           .9668 

ข้อ3         107.9333       172.0644        .7310           .9669 

ข้อ4         108.3333       167.8851        .7769           .9665 
ข้อ5         107.9000       173.6793        .6240           .9676 

ข้อ6         108.3333       170.1609        .7571           .9666 
ข้อ7         107.9333       178.9609        .3870           .9689 

ข้อ8         107.8333       176.7644        .4781           .9685 

ข้อ9         108.1000       169.8862        .7352           .9668 
ข้อ10        108.1333       169.3609        .7796           .9665 

ข้อ11        108.0333       169.5506        .7833           .9664 
ข้อ12        108.3667       169.5506        .8252           .9661 

ข้อ13        108.1000       176.7828        .5470           .9680 
ข้อ14        108.0667       170.3402        .7507           .9667 

ข้อ15        108.3000       167.3897        .8283           .9661 

ข้อ16        108.0333       170.3092        .7401           .9668 
ข้อ17        108.4333       170.4609        .7795           .9665 

ข้อ18        108.1667       167.3851        .8502           .9659 
ข้อ19        108.2667       171.0989        .6574           .9674 

ข้อ20        108.2333       170.1851        .7362           .9668 

ข้อ21        108.3000       173.3207        .7334           .9669 
ข้อ22        108.3333       169.3333        .7492           .9667 

ข้อ23        108.1333       172.1195        .7417           .9668 
ข้อ24        108.2333       166.7368        .8703           .9657 

ข้อ25        108.1333       178.1195        .4653           .9685 

ข้อ26        108.2333       171.9782        .5936           .9680 
ข้อ27        108.3000       169.6655        .7085           .9670 

 
 

 
Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 27 
 

Alpha =    .9681 
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ภาคผนวก  ค 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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รายชื่อผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

1.  รองศาสตราจารย์  ดร.สุนันท์  สังข์อ่อง 

การศึกษา              ค.ด.(ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต)  สาขาหลักสูตรการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปัจจุบันต าแหน่ง  ผู้อ านวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการสอน   

                             วิทยาลัยครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ไพโรจน์  กลิ่นกุหลาบ 

การศึกษา              กศ.ด.(การศึกษาดุษฎีบัณฑิต)  สาขาการบริหารการศึกษา  

ปัจจุบันต าแหน่ง   อาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3.  ดร.ดวงใจ  ช่วยตระกูล 

การศึกษา               กศ.ด.(การศึกษาดุษฎีบัณฑิต)  สาขาการบริหารการศึกษา    

                              มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปัจจุบันต าแหน่ง    อาจารย์ภาควิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

4.  ดร.วาสนา  วิสฤตาภา 

การศึกษา              ค.ด.(ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต)  สาขาวิชาอุดมศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปัจจุบันต าแหน่ง   หัวหน้าส านักงานเลขานุการวิทยาลัยครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

5.  นายวีระพงษ์  คล้อยดี 

การศึกษา              กศ.ม.(การศึกษามหาบัณฑิต)  สาขาบริหารการศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปัจจุบันต าแหน่ง   ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สวนกุหลาบวิทยาลัย  ปทุมธานี 
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ภาคผนวก  ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตรวจเครื่องมือ 

และหนังสือขอแจกแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก  จ 

รายชื่อโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี 
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รายชื่อโรงเรียน  ท่ีตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเร่ือง  บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการ

ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ในจังหวัดปทุมธานี 

1. โรงเรียนวัดเทียนถวาย สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
2. โรงเรียนวัดบางคูวัด สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
3. โรงเรียนวัดรังสิต สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
4. โรงเรียนวัดบางกุฎีทอง สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
5. โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
6. โรงเรียนวัดโคก สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
7. โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
8. โรงเรียนวัดโพธิ์เลื่อน สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
9. โรงเรียนวัดดาวเรือง สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
10. โรงเรียนวัดเวฬุวัน สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
11. โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาท า สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
12. โรงเรียนวัดโบสถ์ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
13. โรงเรียนวัดบางนางบุญ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
14. โรงเรียนวัดมะขาม สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
15. โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ สังกัด  สพป.ปทมุธานี  เขต  1 
16. โรงเรียนวัดบางเดื่อ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
17. โรงเรียนคลองบ้านพร้าว สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
18. โรงเรียนชุมชนวัดจันทน์กะพ้อ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
19. โรงเรียนวัดบางเตยนอก สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
20. โรงเรียนวัดบางเตยใน สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
21. โรงเรียนคลองสระ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
22. โรงเรียนวัดเชิงท่า สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
23. โรงเรียนวัดบางนา สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
24. โรงเรียนสหราษฎร์บ ารุง สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
25. โรงเรียนวัดสองพี่น้อง สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
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26. โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
27. โรงเรียนบางโพธิ์เหนือ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
28. โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
29. โรงเรียนวัดสะแก สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
30. โรงเรียนวัดท้ายเกาะ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
31. โรงเรียนบึงเขาย้อน สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
32. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
33. โรงเรียนวันครู 2502 สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
34. โรงเรียนจารุศรบ ารุง สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
35. โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สังกัด  สพป.ปทมุธานี  เขต  1 
36. โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บ ารุง สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
37. โรงเรียนวัดกล้าชอุ่ม สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
38. โรงเรียนวัดมงคลพุการาม สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
39. โรงเรียนวัดผลาหาร สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
40. โรงเรียนบ้านบึง สังกัด  สพป.ปทมุธานี  เขต  1 
41. โรงเรียนวัดมูลเหล็ก สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
42. โรงเรียนวัดอู่ข้าว สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
43. โรงเรียนวัดสว่างภพ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
44. โรงเรียนวัดเพิ่มทาน สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
45. โรงเรียนชุมชนวัดหัตถสารเกษตร สังกัด  สพป.ปทมุธานี  เขต  1 
46. โรงเรียนเจริญวิทยา สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
47. โรงเรียนคลองหนึ่ง(แก้วนิมิตร) สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
48. โรงเรียนวัดตะวันเรือง สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
49. โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บ ารุง สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
50. โรงเรียนวัดกลางคลองสาม สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
51. โรงเรียนคลองสอง สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
52. โรงเรียนคลองห้า สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
53. โรงเรียนวัดเกิดการอุดม สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
54. โรงเรียนชุมชนวัดหน้าไม้ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
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55. โรงเรียนชุมชนบัวแก้วเกษร สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
56. โรงเรียนคลองพระอุดม สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
57. โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
58. โรงเรียนคลองลากค้อน สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
59. รงเรียนวัดจันทาราม สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
60. โรงเรียนวัดบัวขวัญ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
61. โรงเรียนวัดล ามหาเมฆ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
62. โรงเรียนสังฆรักษ์บ ารุง สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
63. โรงเรียนคลองลาดช้าง สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
64. โรงเรียนวัดสุวรรณจินดาราม สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
65. โรงเรียนคลองบางโพธิ์ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  1 
66. โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
67. โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
68. โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
69. โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
70. โรงเรียนวัดแจ้งล าหิน สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
71. โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
72. โรงเรียนวัดลานนา สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
73. โรงเรียนวัดอดิศร สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
74. โรงเรียนวัดทศทิศ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
75. โรงเรียนวัดพืชอุดม สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
76. โรงเรียนวัดนิเทศ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
77. โรงเรียนวัดโสภณาราม สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
78. โรงเรียนร่วมจิตประสาท สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
79. โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
80. โรงเรียนวัดสมุหราษฏร์บ ารุง สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
81. โรงเรียนวัดเกตุประภา สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
82. โรงเรียนสหราษฏร์บ ารุง สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
83. โรงเรียนวัดธัญญะผล สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
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84. โรงเรียนวัดดอนใหญ่ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
85. โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
86. โรงเรียนรวมราษฏร์สามัคคี สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
87. โรงเรียนชุมชนวัดท าเลทอง สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
88. โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
89. โรงเรียนเจริญดีวิทยา สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
90. โรงเรียนวัดคลองชัน สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
91. โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
92. โรงเรียนวัดเขียนเขต สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
93. โรงเรียนวัดอัยยิการาม สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
94. โรงเรียนทองพูลอุทิศ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
95. โรงเรียนวัดนาบุญ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
96. โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
97. โรงเรียนวัดสระบัว สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
98. โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
99. โรงเรียนวัดขุมแก้ว สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
100. โรงเรียนชุมชนบึงบา สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
101. โรงเรียนวัดราษฏรบ ารุง สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
102. โรงเรียนวัดนพรัตนาราม สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
103. โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
104. โรงเรียนนิกรราษฏร์บูรณะ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
105. โรงเรียนราษฏร์สงเคราะห์วิทยา สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
106. โรงเรียนวัดโปรยฝน สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
107. โรงเรียนวัดเจริญบุญ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
108. โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
109. โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
110. โรงเรียนวัดพวงแก้ว สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
111. โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
112. โรงเรียนวัดศรีสโมสร สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
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113. โรงเรียนชุมชนประชานิกรอ านวยเวทย์ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
114. โรงเรียนวัดแสงมณี สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
115. โรงเรียนศาลาลอย สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
116. โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
117. โรงเรียนนิกรราษฏร์บ ารุงวิทย์ สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
118. โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส สังกัด  สพป.ปทุมธานี  เขต  2 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล    นายชิตพร  ค าวัน 

ประวัติการศึกษา                                         ครุศาสตรบัณฑิต(คบ.)  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรม 

                                                                    ราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2549 

ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน ครู  ค.ศ.1  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สวนกุหลาบ 

                                                                    วิทยาลัย  ปทุมธานี 
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