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บทคัดยอ

การวิจัย ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ระดับสมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 ศึกษาระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ เขต 2 ศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมของ
ผูบริหารสถานศึกษากับสมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขต 2
และศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอสมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกเพชรบูรณ เขต 2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแกครูผูสอนจากสถานศึกษา ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 จํานวน 291 คน ไดมาจากการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง
ตามตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie ; & Morgan. 1970: 608-609) ดําเนินการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random
Sampling) โดยใชขนาดโรงเรียนเปนชั้น(Strata) และสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีจับสลาก เครื่องมือ
ที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ซึ่งมีคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.60-1.00 ไดคาความเชื่อมั่น (α) ของสมรรถนะหลักของผูเรียน เทากับ .971 และคาความเชื่อมั่น
(α) ของการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา เทากับ .984 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย (𝑋𝑋�)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple Correlation) และสมการถดถอยพหุคูณแบบ วิธีการคัดเลือกเขา (Multiple
Regression Analysis- Enter Method)
ผลการวิจัย พบวา
1. ระดับสมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
คือ ดานการใชเทคโนโลยี ดานการใชทักษะชีวิต ดานการแกปญหาดานการคิด และดานการสื่อสาร
2. ระดับ การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2โดยรวมอ ยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการวางแผนงาน ดานการนําไปปฏิบัติ ดานการจัดทําแผน และอนุมัติ
งบประมาณแผนงาน ดานการตั้งเปาหมายและระบุความตองการ และดานการประเมินผล
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3. การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ กับสมรรถนะหลักของผูเรียน ในระดับปาน
กลาง (r = .665)ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
4. การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอสมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการบริหารแบบมีสวน
รวมของผูบริหารสถานศึกษา ทุกดานรวมกันพยากรณตอ สมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 ไดรอยละ 54.10 โดยการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาในดานการ
ตั้งเปาหมายและระบุความตองการมีอํานาจการพยากรณสูงสุด รองลงมา ไดแก ดานการนําไปปฏิบัติ และดานการประเมินผล
ตามลําดับ
คําสําคัญ: การบริหารแบบมีสวนรวม ผูบริหารสถานศึกษา สมรรถนะหลักของผูเรียน

Abstract

The purposes of this research were to study the level of the core competencies of the students
in schools under Phetchabun Primary Educational Service Area Office 2; study the level of the
participative management of school administrators in schools under Phetchabun Primary Educational
Service Area Office 2; study the relationship between the participative management of school
administrators and the core competencies of the students in schools under Phetchabun Primary
Educational Service Area Office 2; and study the participative management of school administrators
affecting on the core competencies of the students in schools under Phetchabun Primary Educational
Service Area Office 2. The samples used in this research were 270 teachers in schools under Phetchabun
Primary Educational Service Area Office 2 by using Krejcie& Morgan (1970 : 608-609). The stratified random
sampling was done by using school size as strata. Simple random sampling was applied thereafter by
lottery. The instruments used for data collection were 5 point-rating scale questionnaires. The
indexofItem- ObjectiveCongruence (IOC) was valued since 0.60-1.00. The reliability (α) of the core
competencies of the students was .971 and the reliability (α) of the participative management of school
administrators was .984. The data analysis was done by mean, standard deviation,pearson productmoment correlation coefficient, multiple correlation and multiple regression analysis- enter method.
The research results revealed as following;
1. The level of the core competencies of the students in schools under PhetchabunPrimary
Educational Service Area Office 2 as a whole was at high level. When considering each individual aspect,
the research found to be at high level in all aspects by descending order of the average as follow; the
use of technology, the use of life skills, problem solving, thinking and communication.
2. The level of the participative management of school administrators in schools under
Phetchabun Primary Educational Service Area Office 2 as a whole was at high level. When considering
each individual aspect, the research found to be at high level in all aspects by descending order of the
average as follow; planning, implementing, doing plan and budget approval, setting goals and identifying
needs, and evaluation.
3. There was a statistically significant moderate positive relationship at .01 level between the
participative management of school administrators and the core competencies of the students (r = .665)in
schools under Phetchabun Primary Educational Service Area Office 2.
4. The participative management of school administrators affecting on the core competencies of
the students in schools under Phetchabun Primary Educational Service Area Office 2 at .05 level of
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significance. All aspect of the participative management of school administrators were mutually affected
on the core competencies of the students in schools under Phetchabun Primary Educational Service Area
Office 2 with the predictive power was at 54.10 percent. The participative management of school
administrators in aspect of setting goals and identifying needs affecting on the core competencies of the
students in schools with the highest level of affect followed by implementing and evaluation respectively.
Keywords : The Participative Management, School Administrators, Cores Competencies of the Students.

ภูมิหลัง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กําหนดไวในมาตรา 80 (3) ระบุวา รัฐตองพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐาน การจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดใหมี
แผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติจัดใหมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหกาวหนาทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทยมีระเบียบวินัย รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมี
จิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข[1]
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข
มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพื่อใหเกิดกับผูเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูเรียนตอง มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด
การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย มี
ความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนา
สิ่งแวดลอม มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข[2]
ผูบริหารสถานศึกษาจึงมีความจําเปนตองใชความสามารถที่มีอยูและที่ซอนเรนอยูมาบริหารจัดการการศึกษาและ
ภาระงานที่รับผิดชอบอยูใหบังเกิดผลสําเร็จเปนที่ประจักษยิ่งขึ้น ดร.ปรเมษฐ โมลี" เผย 3 ปจจัยสําคัญ สรางนักเรียนเปน
บุคคลแหงการเรียนรู โอกาสและการฝกฝน สรางนักเรียนใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู เรียนดี กิจกรรมเดน และพรอมที่จะถาย
โอนความรูแกบุคคลอื่น หัวใจของการบริหารงานวิชาการที่เปนปจจัยของความสําเร็จจึงมี 3 เรื่องที่สําคัญ คือ 1) ครูมีความ
เชี่ยวชาญและมีความพรอมในการถายทอดความรูและประสบการณใหแกนักเรียน 2) การจัดการความรู ไดแก สื่อ นวัตกรรม
หลักสูตร วิธีการสอน ตลอดจนเทคนิคการจัดกิจกรรม และการประเมิน จะใชวิธีสงเสริมใหครูพัฒนาสื่อขึ้นมาใชเอง การวัด
ประเมินผล คูมือพัฒนานักเรียนดวยตนเอง ไมไดใชสื่อของสํานักพิมพใดเลย ซึ่งสิ่งนี้เกิดจากความเชี่ยวชาญของครูในโรงเรียน
อยางแทจริง และ 3) การสรางความตื่นตัวใหแกนักเรียนทั้ง การตื่นตัวที่จะเปนผูแสวงหาความรูและการถายโอนความรูใหแก
กัน จนทําใหนักเรียนเปนบุคคลแหงการเรียนรู นอกจากนี้ยังมีปจจัยที่สงเสริมความสําเร็จที่สําคัญ คือ วัฒนธรรมองคกรที่
ผูบริหารเการุนพี่ กรรมการบริหารสถานศึกษา จะคอยสงเสริมสนับสนุนโรงเรียนเปนอยางดีและสิ่งที่นายกยองอยางยิ่งคือ การ
ยอมรับและใหเกียรติที่เกษียณอายุราชการแลว โดยมีระบบเชิญครูที่เกษียณเปนครูเชี่ยวชาญทําหนาที่นิเทศครูรุนใหม เปนที่
ปรึกษา และนําลูกศิษยที่ประสบความสําเร็จกลับมาสอนนอง ทําใหเกิดการถายทอดความรู ประสบการณและความเชี่ยวชาญ
จากรุนสูรุน และที่เห็นอยางเปนรูปธรรมคือ ทุกกิจกรรมจะมีรุนพี่มาคอยชวยเสมอ เพราะกิจกรรมจะเนนใหนักเรียนเรียนรู
จากการปฏิบัติจริงแบบ Learning by Doing โดยจะมีรุนพี่คอยใหความชวยเหลือ เด็กไดแสดงออกไดทําซ้ําจนเกิดความ
เชี่ยวชาญ จะตองสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาอยางเหมาะสมดวย อยาคิดวาเปนเพราะเด็กเกงอยูแลว ควรมีการฝกฝนซ้ํา ๆ
ซึ่งสอดคลองกับหลักแหงความสําเร็จที่วาผูที่ประสบความสําเร็จคือ ผูที่มีโอกาสและไดฝกฝน เพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนไดรับ
โอกาสและมีการทําซ้ําก็จะเกิดความเชี่ยวชาญ จนนําไปสูความเปนเลิศในสาขาวิชานั้น วิธีการนี้เปนการสอนและกระตุนให
นักเรียนคิดเปนแสวงหาความรูได ไมยึดติดแตการเรียนรูในหองเรียนเทานั้น [3]
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีความตองการที่จะใหนักเรียนมี ความสามารถในการ
สื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร มีวัฒนธรรมในการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก

60

และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม
รวมทั้งการเจรจาตอรองเพื่อขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและ
ความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีตอตนเองและสังคม
และมี
ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด อยางสรางสรรค การคิดอยางมี
วิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพื่อนําไปสูการสรางองคความรูหรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคม
ไดอยางเหมาะสม ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่เผชิญไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจความสัมพันธและการเปลี่ยนแปลงของ
เหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมาใชในการปองกันและแกไขปญหาและมีการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ตอตนเองสังคมและสิ่งแวดลอมตลอดทั้งมีความสามารถในการใชทักษะชีวิตซึ่งเปน
ความสามารถในการนํากระบวนการตางๆไปใชในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง
การทํางาน และการอยูรวมกันในสังคมดวยการ สรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลการจัดการปญหาและความขัดแยง
ตาง ๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และการรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม
พึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองและผูอและสุ
ื่น ดทายตองมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีเปนความสามารถ
ในการเลือก และ
ใช เทคโนโลยีดานตาง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี
เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรูการสื่อสารการ
ทํางานการแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้ไดแกความรู ทักษะ บุคลิกภาพ
แรงจูงใจทางสังคมลักษณะนิสัยสวนตัว ตลอดจนรูปแบบความคิดและวิธีการคิด ความรูสึกและการกระทํา ซึ่งการพัฒนา
ผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุงเนนพัฒนานักเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข
มีศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ [4]
ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําทางการศึกษา เปนผูที่มีบทบาทหนาที่สําคัญในการบริหารงานของสถานศึกษาให
บรรลุตามเปาหมาย ผูบริหารจึงจําเปนตองมีเทคนิค และใชวิธีการบริหารหลากหลายรูปแบบ สามารถนําไปใชปฏิบัติงานใน
หนาที่เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด และเกิดผลสําเร็จขององคกร การปฏิรูปการศึกษาจําเปนตองใชผูบริหาร
การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะนําโรงเรียนบรรลุความสําเร็จตามภารกิจและบทบาทหนาที่ของโรงเรียน
และตองอาศัยกระบวนการบริหารที่เนนการมีสวนรวมดวยการเปดโอกาสใหผูรวมงานทุกคนแสดงออกถึงแนวคิดตางๆ รวมกัน
เพื่อสรางแนวทางในการทํางานตอไป
แนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของ ไบรอัน เจ แคลดเวลลแอนดจิมเอ็มสพิงคส [5] เปนกระบวนการกําหนด
เปาหมายของโรงเรียน การกําหนดการวางแผน การงบประมาณ การนําไปปฏิบัติ และการประเมินผล สงเสริมการมีสวนรวม
จากคณะครู นักเรียน และชุมชนที่เหมาะสม มีการกําหนดบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจน เนนหนาที่หลักของโรงเรียน
คือ การเรียนการสอนการบริหารแผนงานที่สอดคลองกับรูปแบบปกติของงานในโรงเรียน
ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความตองการที่จะทําการศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาวามี
ความสัมพันธอยางไรกับสมรรถนะของผูเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณเขต 2
เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานในการแกไขปญหาทางการศึกษาตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
เขต 2

1. เพื่อศึกษาระดับสมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ

2. เพื่อศึกษาระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษากับสมรรถนะหลักของผูเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2
4. เพื่อศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอสมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2
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วิธีการดําเนินการวิจัย

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก ครูจากสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณเขต 2 จาก 153 โรงเรียน จํานวน 1,239 คน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ครูจากสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 จํานวน 291 คน ไดมาจากการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตาม
ตารางของเครจซีและมอรแกน จากนั้นทําการสุมแบบแบงชั้น ( Stratified Random Sampling) โดยใชขนาดโรงเรียนเปนชั้น
(Strata)และทําการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปน
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) ผานการหาคุณภาพของเครื่องมือจาก
ผูเชี่ยวชาญทั้ง 5 ทาน มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ .80-1.00 คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของสมรรถนะหลักของผูเรียน
เทากับ .971 และการบริหารแบบมีสวนรวม เทากับ .984 วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางสมรรถนะหลักของผูเรียนและการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (
Pearson Product Moment Correlation) และการวิเคราะหสมการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) ดวยวิธี Enter

ผลการวิจัย

1. ระดับ สมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2
โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ
ดานการใชเทคโนโลยี ดานการใชทักษะชีวิตดานการแกปญหาดานการคิด และดานการสื่อสาร
2. ระดับการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน
โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการวางแผนงานดานการนําไปปฏิบัติดานการจัดทําแผน และอนุมัติ
งบประมาณแผนงานดานการตั้งเปาหมายและระบุความตองการ และดานการประเมินผล
3. การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธกับสมรรถนะหลักของผูเรียนในระดับปานกลาง
( r = .665) ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.01
4. การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอสมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการบริหารแบบมีสวน
รวมของผูบริหารสถานศึกษา ทุกดานรวมกันพยากรณตอ สมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 ไดรอยละ 54.10 โดย การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาดานการ
ตั้งเปาหมายและระบุความตองการมีอํานาจการพยากรณสูงสุด รองลงมา ไดแก ดานการนําไปปฏิบัติ และดานการประเมินผล
ตามลําดับ
ตัวแปรพยากรณ
1. ดานการตั้งเปาหมายและระบุความตองการ (X 1 )
2. ดานการวางแผนงาน (X 2 )
3. ดานการจัดทําแผน และอนุมัติงบประมาณ
แผนงาน(X 3 )
4. ดานการนําไปปฏิบัติ (X 4 )
5. ดานการประเมินผล (X 5 )
R= .735
2
R = .541
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

b
.537
.011

β
.556
.009

SE b
.057
.066

t
9.438*
.160

p
.000
.873

.009

.008

.047

.186

.853

.186
.104
F=

.066
.046
62.161*

2.816*
2.217*

.005
.028

.185
.101
SE est =.4144
a = .592
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1. ระดับ สมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2
โดยรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ
ดานการใชเทคโนโลยี ดานการใชทักษะชีวิตดานการแกปญหาดานการคิด และดานการสื่อสาร ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก
โรงเรียนไดยึดตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยฝกใหผูเรียนมีความสามารถในการ
สื่อสารมีการใชภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคมรูจักคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิดอยางสรางสรรคคิดอยางมี
วิจารณญาณ และคิดเปนระบบ แสวงหาความรูตางๆเพื่อนําประยุกตใชในการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง พรอมทั้งนํามาใช
ในการปองกันและแกไขปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม ใชกระบวนการตาง ๆ ในการดําเนินชีวิตประจําวันเรียนรูดวยตนเอง
อยางตอเนื่อง ทํางานและอยูรวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางเพื่อนและรูจักเลือกและใชเทคโนโลยี
ดานตางๆ เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมในดานการเรียนรู สอดคลองกับงานวิจัยของวศินี รุงเรืองและชัยวัฒน สุทธิรัตน[6]ได
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินสมรรถนะผูเรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช2556 สาขาวิชาธุรกิจคา
ปลีก ระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกโดยใชรูปแบบการประเมินแบบ 360 องศา ผลการวิจัย พบวาสมรรถนะ
ผูเรียนโดยรวมอยูในระดับมากและงานวิจัยของ กัญญวรา ผลเจริญ [7] ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาสมรรถนะหลัก
ของครูโรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัยสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผลการวิจัยพบวาสมรรถนะหลักของ
ครูโรงเรียนสันติราษฎรวิทยาลัย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมากและเมื่อ
พิจารณารายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงจากคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพการทํางานเปนทีม การบริการที่ดีการมุงผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเองตามลําดับ
2. ระดับ การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เพชรบูรณ เขต 2โดยรวมอ ยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดย
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการวางแผนงานดานการนําไปปฏิบัติดานการจัดทําแผน และอนุมัติงบประมาณ
แผนงานดานการตั้งเปาหมายและระบุความตองการ และดานการประเมินผลที่เปนเชนนีอ้ าจเนื่องมาจากผูบริหารโรงเรียนเปด
โอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือผูใตบังคับบัญชาไดเขามามีสวนรวมในการวางจุดหมาย วางแผนงาน รวมปฏิบัติในเรื่องที่สํา คัญ
ตอการบริหารโรงเรียนที่ อยูบนพื้นฐานของแนวความคิดของการแบงอํานาจหน าที่และความรับผิดชอบ
จัดใหมีการทํา
แผนและการอนุมัติงบประมาณการนําไปปฏิบัติ รวมกัน และรวมกันประเมินผล งานเพื่อใหการทํางานประสบผลสําเร็จ
สอดคลองกับงานวิจัยของสมใจ ศรีเอี่ยม [8] ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่สงผลกระทบตอมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี
เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ราชบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากและงานวิจัยของชาฤนี เหมือนโพธิ์ทอง [9] ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหาร
แบบมีสวนรวมกับการทํางานเปนทีมของพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 ผลการวิจัยพบวา
การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาล กลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 1 โดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก
3. การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธในระดับปานกลางกับสมรรถนะหลักของผูเรียน
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณเขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ที่เปนเชนนี้
อาจเนื่องมาจาก ผูบริหารโรงเรียนมีความสําคัญตอผลสําเร็จของโรงรียน ดังนั้นผูบริหารจึงตองเปนทั้งผูนําดานการบริหาร
สถานศึกษา ดานการจัดการเรียนการสอน มีกระบวนการวางแผนงาน จัดทําแผน อนุมัติงบประมาณ ผูบริหารเปดโอกาสใหครู
มีสวนรวมในการวางแผน การกํากับติดตามการทํางานตลอดจนการประเมินผล โดยผูบริหารใหกําลังใจครูอยางใกลชิด อีกทั้ง
ปฏิบัติตอเพื่อนรวมงานและบุคลากรในสถานศึกษาใหเหมาะสมกับภารกิจในสวนที่รับผิดชอบ และการจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพ เปนผลทําใหสมรรถนะของผูเรียนเปนไปมาตรฐานที่พึงประสงค สอดคลองกับงานวิจัยของโศภิดา คลายหนองสรวง
[10] ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจัย พบวาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ
ทางบวกกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 3 ในระดับสูงอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ . 01 เชนเดียวกับงานวิจัยของกัญญา เพ็ชรนอก [11]ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานแบบมี
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สวนรวม และภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานแบบมีสวนรวมและภาวะผูนําทางวิชาการของ
ผูบริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษามีความสัมพันธในระดับมาก อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอสมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยการบริหารแบบมีสวนรวมของ
ผูบริหารสถานศึกษา ทุกดานรวมกันสงผลตอ สมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 ไดรอยละ 54.10โดย การบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาดานการตั้งเปาหมาย
และระบุความตองการสงผลตอสมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน สูงสุด รองลงมาไดแก ดานการนําไปปฏิบัติ และดานการ
ประเมินผลตามลําดับ ทีเ่ ปนเชนนีอ้ าจเนื่องมาจากปจจุบันผูบริหารสวนใหญไดรับการฝกอบรมมาจากสถาบันพัฒนาผูบริหาร
สถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการทําใหผูบริหารโรงเรียนเกิดแนวคิดในการบริหารงาน สามารถนํามาใชในการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารใหมีศักยภาพดียิ่งขึ้นมีการเปดโอกาสใหบุคลากรในโรงเรียนเขามามีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน โดยการมี
สวนรวมสวนใหญ จะมีสวนรวมตั้งแตขั้นการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงคในการทํางานเพื่อใหการทํางานดําเนินไปในทิศทาง
เดียวกัน สูเปาหมายรวมกันมีการตรวจสอบและประเมินผลอยางเปนระบบสอดคลองกับงานวิจัยของกนิษฐา สุขสมัยและ
ประสพชัย พสุนนท [12]ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากรที่สงผลตอประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามผลการวิจัยพบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของบุคลากรโดยภาพรวมสงผล
ตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เมื่อพิจารณารายดานพบวา การบริหารแบบมีสวนรวมของ
บุคลากรดานความไววางใจ ดานการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค และดานความมีอิสระในการปฏิบัติงานสงผลตอ
ประสิทธิภาพในการทํางานของบุคลากรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และยังสอดคลองกับงานวิจัยของโศภิดา คลาย
หนองสรวง ไดทําการศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีสวนรวมที่สงผลตอประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 ผลการวิจัย พบวาการบริหารแบบมีสวนรวม ดานการตั้งเปาหมายและวัตถุประสงค
รวมกัน (X1) ดานการไววางใจกัน (X4) ดานความยึดมั่นผูกพัน (X1) สามารถพยากรณประสิทธิผลของสถานศึกษา ( Yˆ) สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ดเขต 3 ไดโดยมีคาอํานาจพยากรณเทากับ 58.10 เปอรเซ็นต
โดยเฉพาะดานการตั้งเปาหมายและระบุความตองการนับวาเปนการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา
สงผลตอสมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2ที่เปนเชนนี้
อาจเนื่องมาจากผูบริหาร สถานศึกษา มีการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคในการทํางานรวมกันระหวางผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงาน เปนไปในทิศทางเดียวกันมีการกํากับ ดูแล นิเทศ และติดตามอยางสม่ําเสมอ มีการระบุความตองการของ
สถานศึกษา เพื่อนํามาปรับปรุงเปาหมายของสถานศึกษา รวมถึงการรับฟงความคิดเห็นของผูรวมปฏิบัติงานในการแกไข
ปรับปรุงพัฒนาเปาหมายของโรงเรียนสอดคลองกับจอรจเบรส (Brecht G.1996:13) สรุปวาการกําหนดเปาหมายในการ
ทํางานมีความสําคัญชวยเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต ทําใหคนไดรับความสําเร็จในชีวิต ชวยใหคนอยากทําสิ่งที่ดีในชีวิต เปนความทา
ทาย เปนแผนเปนขั้นเปนตอนที่จะนําไปสูเปาหมายอื่นๆ
รวมถึงดานการนําไปปฏิบัตินับวาเปนการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอสมรรถนะหลักของ
ผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหาร
สถานศึกษามีการดําเนินการบริหารรวมกับผูปฏิบัติงานทุกฝาย ตามขั้นตอน กระบวนการของแผนปฏิบัติงานที่วางไว ผลักดัน
แผนงานและโครงการตางๆใหบรรลุผลสําเร็จของสถานศึกษา ดําเนินงานตามแผนงานในกรอบเวลาที่ชัดเจน ผลักดันแผนงาน
และโครงการตางๆในแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติอยางจริงจังสอดคลองกับยุทธนา พรหมณี[16] สรุปวา
การนําแผนสูการปฏิบัติเปนการดําเนินการทุกอยางเพื่อใหนโยบายบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวในการนําแผนไปสูการปฏิบัติ
เปนการนําโครงการ/กิจกรรม ที่ไดกําหนดไวในแผน ไปดําเนินการใหบรรลุตามเปาหมาย โดยตองกําหนดองคกรหรือบุคคลที่
รับผิดชอบ และวิธีการดําเนินการชัดเจนและสอดคลองกับ บุษยมาศ แสงเงิน [15] สรุปวา การนําไปปฏิบัติเปน การนําผลของ
การรวบรวมขอมูลทั้งหมดมาจัดทําเปนแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน โดยกําหนดขั้นตอนการควบคุมและติดตามผลใหเปนไปตาม
แผนที่ไดวางไว
รวมถึงดานการประเมินผลนับวาเปนการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาสงผลตอสมรรถนะหลักของ
ผูเรียนในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 2 ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากผูบริหาร
สถานศึกษามีการประเมินคุณคาการทํางานของบุคคลโดยนําผลที่ไดจากการวัดผลมาพิจารณาตัดสิน เทียบกับเกณฑที่ตั้งไววามี
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คุณภาพในระดับใดและเพื่อนําผลที่ไดจากการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจในสถานศึกษา เพื่อเกิด
ประโยชนตอผูเรียน และประสิทธิผลขององคกร
สอดคลองกับสมชาย รัตนทองคํา [13]สรุปวา การประเมินผลเปน
กระบวนการอยางมีระบบที่นําขอมูลจากการวัดผลมาตีคาและตัดสินคุณคาของผูเรียน ซึ่งการวัดผลและการประเมินผลเปน
กระบวนการที่มีความตอเนื่อง เมื่อมีการวัดผลจะทําใหไดขอมูลและรายละเอียดหลายดาน เมื่อนําขอมูลดังกลาวมาวิเคราะห
เปรียบเทียบกับเกณฑใดเกณฑหนึ่งเพื่อตีคา หรือสรุปคุณคาออกมาถือวาเปนกระบวนการประเมิน ผลการประเมินจะมี
ความถูกตองเที่ยงตรงเพียงใดขึ้นกับความถูกตองของผลการวัด ถาผลการวัดถูกตองการประเมินก็จะมีความเชื่อถือไดมากและ
ตรงกับความเปนจริง ถาผลการวัดผิดพลาด การประเมินก็จะผิดพลาดไปดวยและยังสอดคลองกับภูมิชนะ เกิดพงษ
[14]
สรุปวา การประเมินผลเปนการตีคาหรือกําหนดระดับคุณคาของผลจากการวัดตามเกณฑ แลววินิจฉัย ตัดสิน สรุปคุณคาที่ได
จากการวัดผลอยางมีกฎเกณฑ และมีคุณธรรม เพื่อพิจารณาตัดสินใจวาสิ่งนั้นดีหรือเลว เกงหรือออน ไดหรือตก เปนตน

ขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่องการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลกระทบตอสมรรถนะหลักของผูเรียนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต2 มีขอเสนอแนะดังนี้
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 ควรสงเสริมการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาดานการตั้งเปาหมายและ
ระบุความตองการ โดยผูบริหารรวมกับครูกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน พรอมแบงหนาที่ความรับผิดชอบภารกิจของสถานศึกษา
รวมกับผูปฏิบัติงาน
1..2 ควรสงเสริมการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาดานการนําไปปฏิบัติโดย
ผูบริหารมอบหมายใหครูนําแผนงานและโครงการไปปฏิบัติตามกรอบเวลาที่กําหนดที่ชัดเจน
1.3 ควรสงเสริมการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาดานการประเมินผลโดย
ผูบริหารรวมกับครูในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยคํานึงถึงประสิทธิผลองคกร
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป
2.1 ควรศึกษาการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาที่สงผลตอสมรรถนะหลักของผูเรียนจากกลุม
ตัวอยางเขตพื้นที่การศึกษาอื่นๆ รวมทั้งมีการเปรียบเทียบใหเห็นถึงความแตกตางในแตละจังหวัด จะทําใหเห็นถึงภาพรวมของ
การวิจัยอยางครอบคลุม
2.2 ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมดานตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา เชน
ดานความยึดมั่นผูกพัน และดานการไววางใจกัน เปนตน เพื่อสงผลตอสมรรถนะหลักของผูเรียน
2.3 ควรศึกษาวิจัยเพิ่มเติมดานตัวแปรอื่นๆ ในรูปแบบงานวิจัยการวิเคราะหเสนทาง ( Path Analysis) เพื่อสงผล
ตอสมรรถนะหลักของผูเรียน
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