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บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเร่ือง แนวทางการบริหารจดัการศกึษาเพ่ือเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้
ให้แก่ผู้ เรียนในจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

ผู้วิจยั รุ่งนภา วีระพงษ์ 
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ ดร. ชไมพร ดสิถาพร  

  
ความมุ่งหมายของการวิจยั 1) เพื่อศกึษาความใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียน 2) เพื่อศกึษาการ

บริหารจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน  และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการ
บริหารจดัการศกึษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน ซึง่วิจยัในโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาด
เล็ก จงัหวดัสพุรรณบุรี เก็บข้อมลูโดยแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดบั มีค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั .927 และแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัแบ่งเป็น 2 สว่น คือ 
1) ประชากรของการศกึษาความใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียนคือผู้ เรียนชัน้ ม.1-6 จ านวน 2,912 คน และ 2) 
ประชากรของการศึกษาและเสนอแนวทางการบริหารจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้
ให้แก่ผู้ เรียนคือโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเล็ก จงัหวดัสพุรรณบรีุ จ านวน 11 โรงเรียน ใช้วิธีการสุม่
อย่างง่ายในการเลือกกลุ่มตวัอย่าง ก าหนดขนาดตวัอย่างโดยการเปิดตารางของเครจซี่และมอร์
แกนท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ได้กลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 366 คน และกลุม่ตวัอยา่งของการศกึษาและ
เสนอแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน ก าหนดขนาด
ตวัอย่าง  จ านวน 2 โรงเรียน แล้วใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย เพื่อให้ได้ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากร
สายบริหารรวม 18 คน ครูผู้ สอน 4 คน นักเรียน 4 คน และผู้ปกครอง 4 คน  ผลการวิจัยพบว่า 
ความใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียนในภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนข้างมาก โดยพฤติกรรมมุ่งมัน่ตัง้ใจ มีความ
พยายามและศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง อยู่ในระดบัค่อนข้างมาก  พฤติกรรมอยากรู้อยากเห็น มี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการ อยู่ในระดบัปานกลาง  และแนวทางบริหารจดัการศกึษา
เพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนสามารถบริหารจดัการโรงเรียนโดยแบ่งเป็น  4 ด้าน คือ
ด้านงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบคุคล และงานทัว่ไป 

 
ค าส าคญั : การบริหารจดัการศกึษา  ความใฝ่เรียนรู้ 
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The purposes of this research were as follows (1) to study the 

characteristics of curiosity (2) to investigate educational management 
to enhance student learning (3) to provide guidelines to enhance the characteristic of 
curiosity among students in small secondary schools in Suphanburi. The samples 
consisted of three hundred and sixty-six students, with eighteen principles four teachers 
and four parents. at small secondary schools in Suphanburi. They were selected by 
Simple Random Sampling. The research instrument was a five point rating scale.The 
data collected from the investigation were analysed through the use of frequencies, 
percentage, mean, standard deviation and In-depth interview. The demonstrable results 
were as follows: an overview of the level of the characteristic of curiosity among students 
was at a fairly good level. The layer of curiosity behavior can be divided into five main 
aspects; concentration, effort, self-study, curiosity, and creativity. The level of 
concentration, effort, and self-study were at an above average level, while the level of 
curiosity and creativity were at a moderate level. There were some guidelines 
to develop student learning behavior, with the following composite factors; (1) academic 
section; (2) education budget; (3) personnel; 4) general section especially. 
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บทที่ 1  
บทน า 

ภมิูหลัง 
ประเทศไทยเป็นประเทศก าลังพัฒนาท่ีให้ความส าคัญและเห็นคุณค่าของการศึกษา 

เป็นอย่างยิ่ง  โดยการศึกษาของประเทศไทยได้รับการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพสงัคมและ
ประชาชนแต่ละยุคสมัย  จนมาถึงปัจจุบันนีท่ี้เข้าสู่ยุคของ “การศึกษาตลอดชีวิต” ซึ่งคนในวง
การศึกษาจะได้พบเจอกบัค านีอ้ยู่เสมอ  ดงัเช่นท่ีปรากฏในส่วนหนึ่งของ มาตรา 49  รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552) ความว่า 
“การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน  การศึกษาทางเลือกของประชาชน  การ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ย่อมได้รับความคุ้มครองและสง่เสริมท่ีเหมาะสมจาก
รัฐ”  พร้อมด้วยในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.
2553  มาตรา 4 ระบวุา่ “การศกึษาตลอดชีวิต” หมายความวา่  การศกึษาท่ีเกิดจากการผสมผสาน
ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อให้สามารถ
พฒันาคณุภาพชีวิตได้อย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต”  และใน  มาตรา 8  กล่าวว่า การจดัการศกึษาให้
ยึดหลักดังนี  ้ 1.เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  2.ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา  และ  3.การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง   อีกทัง้ใน
ทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12  ในแนวทางพฒันาประเทศในส่วน
การยกระดบัคณุภาพการศกึษาและการเรียนรู้ให้มีคณุภาพ เท่าเทียมและทัว่ถึง   โดยปฏิรูประบบ
การเรียนรู้  มุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะก าลังคนทัง้ระบบการศึกษาตัง้แต่ระดับก่อน
ประถมศึกษา  ระดบัประถมศึกษา  ระดบัมธัยมศึกษา  ระดบัอดุมศึกษา  จนถึงการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต พฒันาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลกัสตูรและผลิตก าลงัคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
และความต้องการของตลาด การวิจยัและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้  และในร่างกรอบ
ทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 – 2574  จะเป็นแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวส าหรับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษา ทัง้ท่ีอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการ 
ได้น าไปเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัย  
ตัง้แต่เกิดจนตลอดชีวิต  เพราะปัจจุบนัโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  เราอยู่ในยุคดิจิตอลท่ี
ข้อมลูข่าวสารเดินทางไปสูค่นทัว่ทกุมมุโลกได้ภายในเวลาไม่ก่ีนาที  การศกึษาประเภทใดประเภท
หนึ่งเพียงอย่างเดียวหรือประเภทเดียวจึงอาจจะไม่เพียงพอต่อการปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงดงักลา่ว  การศกึษาตลอดชีวิตจึงมีลกัษณะท่ีเป็นการบรูณาการ การประสานประสม



  2 

ระหวา่งกิจกรรมตา่งๆ ในสงัคมไมว่า่จะเป็นกิจกรรมการศกึษาในระบบโรงเรียน กิจกรรมการศกึษา
นอกระบบโรงเรียน และกิจกรรมการศกึษาท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั 

ส าหรับหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  ได้ก าหนดให้ผู้ เรียน
เรียนรู้และปฏิบตัิตามมาตรฐานตวัชีว้ดัท่ีประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถ คณุธรรม จริยธรรม
และค่านิยมอนัพึงประสงค์  โดยก าหนดคุณลักษณะอนัพึงประสงค์ 8 ประการ ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคณุภาพการเรียนรู้ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสตัย์สจุริต  มีวินยั  ใฝ่เรียนรู้  อยู่อย่าง
พอเพียง  มุ่งมัน่ในการท างาน  รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2554)  เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาผู้ เรียนให้สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนใน
สงัคมได้อยา่งมีความสขุ  อนึง่ความใฝ่เรียนรู้ท่ีเป็น 1 ใน 8 ของคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์จะแสดง
ออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมตัง้ใจเรียน  เอาใจใส่และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู้  
สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากหนงัสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยีต่างๆ  แหล่งเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน  เลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม  
บนัทึกความรู้ วิเคราะห์ตรวจสอบจากสิ่งท่ีเรียนรู้  สรุปเป็นองค์ความรู้  แลกเปลี่ยนความรู้ด้วย
วิธีการต่างๆ และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้  เป็นไปตามแนวทางของพระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี  3) พ.ศ.2553  ส่วนหนึ่งในมาตรา 7 ท่ีกล่าวไว้ว่า
กระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังให้ผู้ เรียนใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง  จะเห็นได้ว่า 
“ความใฝ่เรียนรู้” เป็นคณุลกัษณะหนึ่งท่ีมีความส าคญัยิ่งท่ีจะส่งผลให้ผู้ เรียนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตได้  ดงัเช่นท่ีส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา  กระทรวงศกึษาธิการ (ส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2547)  กล่าวไว้ว่า  “การใฝ่รู้เป็นปฐมเหตุแห่งความส าเร็จของชีวิต
มนุษย์  และจะน าพาสังคมท่ีอาศัยอยู่นัน้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าทันการเปลี่ยนแปลง  ซึ่ง
เยาวชนจะต้องมีจิตส านึกใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  และตื่นตวัในการเรียนรู้
เก่ียวกบัความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพื่อช่วยเพิ่มพนูสติปัญญามากขึน้”  และเม่ือบุคคลมีความ
ใฝ่เรียนรู้แล้วจะท าให้บคุคลนัน้เกิดทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถศกึษาค้นคว้าหาค าตอบ
ได้ด้วยตนเอง  มีความสามารถในการสืบสอบคณุค่า มีความรับผิดชอบ  มีวินยั มีความสามคัคี มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้  เกิดการพฒันาความสามารถในการคิดวิเคราะห์  เกิดการพฒันา
ตนเองให้มีความสามารถด้านวิชาการและวิชาชีพจนเกิดความรู้ใหม่ๆ  ตลอดจนรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  (วฒันา พาผล, ชศูรี วงศ์รัตนะ, และ ระวีวรรณ พนัธ์พานิช, 2551) 

ในระดบัประเทศได้มีการก าหนดนโยบายส่งเสริมเร่ืองความใฝ่เรียนรู้  เช่น โครงการรัก
การอ่าน  การพานกัเรียนไปทศันศึกษาในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  การรณรงค์ให้รู้จกัเรียนรู้ด้วยตนเอง
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จากเทคโนโลยีหรือแหล่งเรียนรู้รอบตวั  เป็นต้น  นโยบายเหล่านีไ้ด้กระจายสู่ทั่วทุกจังหวดัของ
ประเทศไทยและได้รับการตอบรับสูก่ารลงมือปฏิบตัิ  โดยจะเห็นได้ชดัเจนจากกิจกรรมสง่เสริมการ
เรียนรู้ด้านต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในสถานศึกษาตัง้แต่ปฐมวยั  ประถมศึกษา  มธัยมศึกษา  อาชีวศึกษา  
ตลอดจนอดุมศกึษา  ถึงแม้จะมีนโยบายส่งเสริมความใฝ่เรียนรู้ให้กบัผู้ เรียนในประเทศไทย  แต่ก็
ยงัพบว่าวยัรุ่นไทยสว่นใหญ่ไม่ใฝ่เรียนรู้  ไม่นิยมน าหนงัสือติดตวัไปไหนๆ  เหมือนคนตา่งชาติท่ีใฝ่
เรียนรู้ด้วยการน าหนงัสือติดตวัไปด้วยทกุสถานท่ีทกุเวลา  หรือพฤติกรรมการอ่านท่ีค่อนข้างน้อย
ของประชากรไทยจนมีวาทกรรมท่ีว่า “คนไทยอ่านหนังสือปีละ 8 บรรทัด” เป็นประโยคฮิตท่ี
เผยแพร่อย่างรวดเร็วในสงัคมออนไลน์เม่ือไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา  ซึง่แม้คนส่วนใหญ่จะไม่รู้ท่ีไปท่ีมา ไม่รู้
ว่าใครส ารวจ และไม่เช่ือว่าคนไทยจะอ่านหนังสือปีละ 8 บรรทัดจริง แต่ประโยคนีก็้ถูกน าไปใช้
อยา่งกว้างขวางในความหมายประชดประชนัและเป็นมกุตลกกบั “ความขีเ้กียจอา่น”  ของคนทัง้ใน
สงัคมออนไลน์และสงัคมจริง  จนมีวลีฮิต “ยาวไปไม่อ่าน” ตามมาติดๆ (อุมาพร โกมลรุจินันท์, 
2560)  และเม่ือไปศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัการประเมินคณุภาพภายนอกสถานศกึษาระดบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานของประเทศในภาพรวม (พ.ศ.2549-2550) พบวา่ ผู้ เรียนยงัไมไ่ด้มาตรฐานในมาตรฐาน
ท่ี 6  ทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
(ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา, 2554)  ซึง่เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีสะท้อนให้
เห็นถึงสภาพปัญหาด้านความใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียนในประเทศไทย   

ผู้ วิจัยซึ่งเป็นครูผู้ สอนในโรงเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรีก็ได้
สงัเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของผู้ เรียนด้านความใฝ่เรียนรู้ในโรงเรียนหลายรุ่น  ซึง่ความใฝ่เรียนรู้
ของผู้ เรียนมีแนวโน้มท่ีจะลดน้อยถอยลงไปเร่ือย  สงัเกตได้จากพฤติกรรมของผู้ เรียนบางคนใน
ห้องเรียนท่ีจะพดูคยุเล่น  ไม่ตัง้ใจเรียน  แอบฟังเพลงหรือเล่นโทรศพัท์มือถือ  หรือพฤติกรรมนอก
ห้องเรียนท่ีจะสงัเกตเห็นว่าผู้ เรียนใช้เวลาไปกับเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์และสื่อท่ีให้ความ
บนัเทิงเป็นสว่นใหญ่  อตัราการเข้าห้องสมดุโรงเรียนของผู้ เรียนลดลง  มีการค้นคว้าเพิ่มพนูความรู้
ด้วยตนเองน้อย  ตรวจสอบได้จากการบ้านหรือผลงานท่ีท ามาส่งครู  หรือผู้ เรียนบางคนก็เพิกเฉย
ไม่ส่งงาน  ไม่เข้าเรียน  จนเกิดปัญหาท าให้ติด 0, ร, มส., และ มผ.  ส่งผลให้เกิดปัญหาด้าน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต่อเน่ืองยิ่งขึน้ไปอีก  แต่ส าหรับผู้ เรียนท่ีมีความใฝ่เรียนรู้  ตัง้ใจเรียนและ
ค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองจะประสบผลส าเร็จด้านผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ตลอดจนสามารถ
เลือกศึกษาต่อและมีอาชีพท่ีสามารถเลีย้งดูตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต  และจากการ
ประเมินผลคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา รอบ 3 (ปี 2554-2558)  ของโรงเรียนระดับ
มธัยมศกึษาจงัหวดัสพุรรณบรีุ จ านวน 32 โรงเรียน  พบว่าคะแนนการประเมินตวับ่งชีท่ี้ 3  ผู้ เรียน
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มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  ของโรงเรียนขนาดเล็กได้น้อยกว่าโรงเรียนขนาดกลางและ
โรงเรียนขนาดใหญ่  และมีการให้ข้อเสนอแนะในบทสรุปส าหรับผู้บริหารว่าสถานศึกษายังจัด
กิจกรรมท่ีจะกระตุ้นให้ผู้ เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์  รู้จักศึกษาหาความรู้และแสวงหาค าตอบด้วย
ตนเองยงัมีน้อยกวา่ท่ีควร  ต้องพฒันาผู้ เรียนให้มีความมมุานะในการเรียน  มีนิสยัรักการอา่น  โดย
สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  การสืบค้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง  
นอกจากนัน้สถานศกึษาควรน าผลการประเมินจากการประเมินคณุภาพภายนอก  ผลการประเมิน
โดยต้นสงักดัและผลการประเมินตนเองมาใช้เป็นข้อมลูในการวางแผน  ด าเนินการตามแผน  และ
ปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ือง  เพื่อพฒันาผู้ เรียนให้สอดคล้องกบัแนวทางการปฏิรูปการศกึษาใน
ทศวรรษท่ี 2  ในส่วนการพฒันาผู้ เรียนให้เป็นคนไทยยคุใหม่ท่ีมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ด้วยตนเอง  จะเห็นว่าสถานศกึษาเป็นตวัแปรส าคญัท่ีจะช่วยปลกูฝังและเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้
ให้เกิดขึน้กับผู้ เรียนได้  โดยการหาแนวทางบริหารจดัการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทด้านต่างๆ 
ของสถานศกึษา 

จากความเป็นมาและสภาพปัญหาท่ีได้กลา่วมาข้างต้น  ผู้วิจยัจงึสนใจศกึษาเก่ียวกบัการ
บริหารจดัการศกึษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนในจงัหวดัสพุรรณบรีุ  เพื่อศกึษาและ
วิเคราะห์หาพฤติกรรมท่ีต้องรีบปรับปรุงแก้ไขและพฒันาให้เกิดแก่ผู้ เรียน  และเพื่อศึกษาหาว่ามี
แนวทางใดบ้างที่จะสามารถสง่เสริมความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนซึง่เป็นคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ท่ี
มีความส าคญัและจ าเป็นต่อผู้ เรียนท่ีจะติดตัวไปใช้ในชีวิตในอนาคต  เพราะการเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่
ในโรงเรียนหรือสถานศึกษา  ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตและเลือกใช้วิชาความรู้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมเพื่ อประโยชน์แก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป  ดังพระบรมราโชวาท 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยามิ
นทราธิราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่บณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เม่ือวนัท่ี 26 
มิถุนายน 2523  ตอนหนึ่งความว่า  “... วิชาความรู้อันพึงประสงค์นัน้ ได้แก่วิชาและความรู้ท่ี
ถกูต้อง จดัเจน แม่นย า ช านาญ น าไปใช้การเป็นประโยชน์ได้พอเหมาะพอควร ทนัต่อเหตกุารณ์ 
อย่างมีประสิทธิภาพ เราจะสร้างเสริมวิชาความรู้อย่างนีข้ึน้ได้อย่างไร  เบือ้งต้นจะต้องเลิกคิดว่า 
เรียนวิชาไว้เพื่อสอบไล ่เพราะในชีวิตของเรา เราไม่ได้อยู่กบัการกาผิดกาถกูในข้อสอบ หากแต่อยู่
กบัการท างานและการวินิจฉยัปัญหาสารพดั ทางท่ีถกู เราจะต้องขวนขวายเปิดตาเปิดใจให้เรียน
รู้อยู่เสมอ ทัง้โดยทางกว้างและทางลึก คือเม่ือจะศึกษาเร่ืองใดก็ให้พยายามจบัเค้าโครงของเร่ือง
นัน้ให้ได้ก่อน แล้วจึงพยายามมองลงไปในส่วนละเอียดทีละส่วน ให้เห็นชดัโดยถ้วนถ่ี เม่ือรู้แล้ว ก็
น ามาคิดพิจารณาให้เห็นประเด็น ให้เห็นสว่นท่ีเป็นเหต ุสว่นท่ีเป็นผล ให้เห็นล าดบัความเกาะเก่ียว
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ต่อเน่ืองแห่งเหตแุละผลนัน้ ๆ ไปจนตลอด ให้เข้าใจโดยชดัเจนแน่นอน เพื่อให้สามารถส าเหนียก
ก าหนดและจดจ าไว้ได้ ทัง้ส่วนท่ีเป็นหลักเป็นทฤษฎี ทัง้ส่วนเร่ืองราวหรือรายละเอียด จักได้
สามารถน าไปสัง่สอนผู้ อ่ืน และน าไปเทียบเคียงใช้ให้เป็นประโยชน์ในการงาน หรือการคิดอ่าน
แก้ปัญหาตา่งๆ ในชีวิตตอ่ไป ...” 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี ้

1. เพื่อศึกษาความใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัด
สพุรรณบรีุ 

2. เพื่อศึกษาการบริหารจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนใน
โรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเล็ก จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

3. เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่
ผู้ เรียนในโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเล็ก จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

ความส าคัญของการวิจัย 
การท าวิจัยในครัง้นีจ้ะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมความใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียนในโรงเรียน

มธัยมศกึษาขนาดเล็ก จงัหวดัสพุรรณบรีุวา่อยูใ่นระดบัใด  พฤติกรรมใดท่ีต้องได้รับการสง่เสริมตอ่
ยอดแก่ผู้ เรียน  และพฤตกิรรมใดท่ีต้องปรับปรุงพฒันาให้แก่ผู้ เรียน  ได้ทราบถึงแนวทางการบริหาร
จดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก จงัหวดั
สพุรรณบรีุ  ซึง่สามารถสรุปเป็นแนวทางน าไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ เรียนตอ่ไปได้   

ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรในการวิจยัครัง้นีแ้บง่เป็น 2 สว่น คือ  
1. ประชากรเพื่อศึกษาความใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด

เล็ก จงัหวดัสพุรรณบุรี ได้แก่ ผู้ เรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1-6  ในโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาด
เลก็ จงัหวดัสพุรรณบรีุ จ านวน 2,912 คน 

2. ประชากรของการศึกษาและเสนอแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวดัสุพรรณบุรี คือ 
โรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเล็ก จงัหวดัสพุรรณบรีุ  จ านวน 11 โรงเรียน  
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กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
1. กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาความใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดเล็ก จงัหวดัสพุรรณบรีุ  ก าหนดขนาดตวัอย่างโดยการเปิดตารางของเครจซี่และมอร์แกน  ท่ี
ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ยินยอมให้คลาดเคลื่อน ± 5  ได้กลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ 341 คน 

2. กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาและเสนอแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนในโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ จงัหวดัสพุรรณบรีุ  ก าหนด
ขนาดตวัอย่าง  จ านวน 2 โรงเรียน  เน่ืองจากเป็นโรงเรียนท่ีตอบรับว่าสะดวกและพร้อมให้ข้อมลู
ในช่วงของการท าวิจัย  จากนัน้ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้ได้
ผู้ บริหารโรงเรียนและบุคลากรสายบริหารรวม 18 คน   ครูผู้ สอน 4 คน  นักเรียน 4 คน  และ
ผู้ปกครอง 4 คน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. การบริหารจัดการศึกษา  หมายถึง  กระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตาม

เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ซึ่งไม่เพียงบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาเท่านัน้แต่ยังรวมถึงเป้าหมายของ
ผู้ เก่ียวข้องของสถานศกึษาด้วย  โดยต้องอาศยับคุลากรในองค์กรร่วมกนัปฏิบตัิงานตามนโยบาย
และแผนท่ีวางเอาไว้  ซึ่งในการวิจัยครัง้นีย้ึดตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  
และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553  โดยแบง่ขอบข่ายงานบริหาร
สถานศึกษาไว้ 4 ด้าน และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นการกระจายอ านาจการบริหาร
การจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปให้โรงเรียน ใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ให้ความส าคัญแก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีส่วนร่วมตัดสินใจ  รับผิดชอบ วางแผน 
ติดตามผลการพฒันาคณุภาพการศึกษาตามความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน โดยมีอ านาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ มีความ คล่องตัวในการบริหารและจัดการ ในด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบคุคล และด้านการบริหารทัว่ไป  รายละเอียดของงานทัง้ 4 ด้าน 
มีดงัตอ่ไปนี ้

1.1 การบริหารงานวิชาการ หมายถึง  การพฒันาหลกัสตูรสถานศึกษาและน าไปใช้
ให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกลางสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ความต้องการของผู้ เรียน ชมุชน และ
ท้องถ่ิน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษาท่ี
เก่ียวข้องกบัการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ เรียน 
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1.2 การบริหารงบประมาณ หมายถึง  แผนการบริหารจัดการงบประมาณและ
ทรัพยากรของสถานศกึษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อประโยชน์ทางการศกึษาและผู้ เรียน  
โดยยดึถือกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบตั ิมีการนิเทศ ก ากบั ติดตาม และรายงานผล 

1.3 การบริหารงานบุคคล หมายถึง การด าเนินการตามท่ีกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด  เพื่อก าหนดแผนก าลังคนของสถานศึกษา
ตลอดจนพฒันาธ ารงรักษาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  ท าให้เกิดประสิทธิผลต่อการจดัการเรียน
การสอนและการบริหารสถานศกึษา 

1.4 การบริหารทั่วไป หมายถึง งานท่ีสถานศึกษาด าเนินการเพื่อการสนับสนุนการ
สอน และการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จัดท านโยบาย แผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของหน่วยงานต้นสงักัด  ตลอดจน
ความต้องการของผู้ ท่ี เก่ียวข้อง ผู้ ปกครองและชุมชน โดยมีเป้าหมายเพื่อความเจริญของ
สถานศกึษา 

2. ความใฝ่เรียนรู้  หมายถึง  แรงจงูใจภายในท่ีจะท าให้บคุคลเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้
ด้วยตนเอง  เพื่อท าให้เกิดความเข้าใจ  หาข้อสรุปและน าไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งมี
พฤตกิรรมบง่ชี ้5 พฤตกิรรม  ดงันี ้  

2.1 อยากรู้อยากเห็น  หมายถึง  การท่ีผู้ เรียนแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาความ
สนใจท่ีจะรู้เร่ืองต่างๆ ทัง้เร่ืองเรียนและเร่ืองรอบตวั  ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความตื่นตวั ว่องไว 
กระฉบักระเฉง และรีบเร่งในการค้นหาความรู้ตา่งๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2.2 มุ่งมัน่ตัง้ใจ  หมายถึง  การท่ีผู้ เรียนแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ ไม่วอกแวก มี
จิตใจจดจ่อตอ่การเรียน และงานตา่งๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2.3 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการ  หมายถึง  การท่ีนักเรียนน าแนวคิด 
หรือวิธีการใหม่ๆ ท่ีไม่ซ า้ใครมาปรับใช้ทัง้ในเร่ืองการเรียน การท างาน และเร่ืองต่างๆ  รอบตัว  
ตลอดจนกล้าน าเสนอแนวคิดใหม่ๆ   ตอ่บคุคลรอบตวัท่ีมีสมัพนัธภาพตอ่กนัได้ 

2.4 ความพยายาม  หมายถึง  การท่ีผู้ เรียนมีความมุง่มัน่ ขยนัขนัแข็งในการศกึษาหา
ความรู้ หรือท ากิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายโดยไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก  เพื่อให้การศึกษาหา
ความรู้ และงานท่ีได้รับมอบหมายนัน้ประสบความส าเร็จอยา่งเต็มความสามารถ       

2.5 ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  การท่ีผู้ เรียนมีอิสระในการด าเนินการเรียนรู้ของตนเอง
โดยมีการวางแผนการเรียนรู้  เลือกแหลง่ข้อมลูในการเรียนรู้  แสวงหาความรู้จากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ 
ท่ีเลือกทัง้ภายในและภายนอกด้วยตนเอง 



  8 

3. ผู้ เรียน  หมายถึง  ผู้ ท่ีศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 – 6  ของโรงเรียนมธัยมศกึษา
ขนาดเลก็ จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

4. โรงเรียนขนาดเล็ก  หมายถึง  โรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียนน้อยกวา่ 500 คน 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัยดึกรอบแนวคิดตามกรอบของพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ 

พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553  โดยแบ่ง
ขอบข่ายงานบริหารสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี. 2553: 14)  คือ 1. ด้านการบริหารวิชาการ  2. ด้านการบริหารงบประมาณ  3. ด้าน
การบริหารงานบคุคล  และ  4. ด้านการบริหารทัว่ไป  ซึง่ส่งผลให้สถานศกึษาหรือโรงเรียนมีความ
คล่องตวัในการบริหารงานมากยิ่งขึน้  และสอดคล้องกบัการบริหารงานโรงเรียนในระบบของการ
บริหารจดัการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based  Management : SBM) เพื่อหาแนวทางท่ี
ดีท่ีสดุส าหรับการเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน 

ในส่วนขอบข่ายเนือ้หาของความใฝ่เรียนรู้ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ และสงั เคราะห์  
จากเอกสารและงานวิจยั  ซึง่สรุปเป็นพฤตกิรรมบง่ชี ้5 พฤตกิรรม คือ 

1.พฤตกิรรมอยากรู้อยากเห็น 
2.พฤตกิรรมมุง่มัน่ตัง้ใจ 
3.พฤตกิรรมท่ีแสดงออกถึงความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการ 
4.พฤตกิรรมท่ีแสดงออกถึงความพยายาม 
5.พฤตกิรรมศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

จากหลกัการและแนวคดิข้างต้น  ผู้วิจยัได้น ามาสร้างเป็นกรอบแนวคดิ  ดงัภาพตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตาม 
พรบ. 2542 

     1.ด้านวิชาการ       2.ด้านงบประมาณ  
     3.ด้านงานบคุคล   4.ด้านงานทัว่ไป 

 

ความใฝ่เรียนรู้ 5 พฤติกรรม 
1.อยากรู้อยากเห็น  2.มุง่มัน่ตัง้ใจ   

3.มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการ   

4.มีความพยายาม  5.ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 

 

แนวทางการบรหิารจดัการศึกษาเพือ่เสรมิสรา้ง

ความใฝ่เรียนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รยีน 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครัง้นี ้ ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และได้น าเสนอตาม
หวัข้อตอ่ไปนี ้

1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัความใฝ่เรียนรู้   
2. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารและการจดัการศกึษา 
3. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัจงัหวดัสพุรรณบรีุ 
4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับความใฝ่เรียนรู้ 
1.1 ความหมายของความใฝ่เรียนรู้ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบค าว่า  ความใฝ่รู้  ความสนใจใฝ่รู้  ความใฝ่
เรียนรู้  ความใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ซึง่ค าเหล่านีมี้ความหมายเดียวกนั  ขึน้อยู่กบัประโยชน์ในการน ามาใช้
ส าหรับการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัใช้ค าวา่ “ความใฝ่เรียนรู้” (Curiosity)  โดยมีผู้ให้ความหมายไว้  ดงันี ้

Bruner (1966) กลา่ววา่ ความใฝ่เรียนรู้ (Curiosity) เป็นแรงจงูใจภายใน  ซึง่เกิดจาก
ความไมพ่อใจในบางสิง่ท่ียงัไมช่ดัเจน ยงัไมเ่ข้าใจอยา่งแจ่มแจ้ง หรือยงัไมแ่น่นอน  โดยจะยงัคงให้
ความสนใจ และแสดงพฤตกิรรมตา่งๆ เพื่อให้สิง่ท่ีสนใจนัน้มีความชดัเจน  เกิดการเข้าใจอยา่งแจ่ม
แจ้ง  และมีความแน่นอน ซึง่เป็นการขจดัความไมพ่งึพอใจให้กบัตนเอง 

พระราชวรมุนี (2530) กล่าวว่า  การใฝ่รู้ใฝ่เรียน  หมายถึงใฝ่รู้ความจริง ต้องการ
เข้าถึงความจริง ความจริงแท้  เม่ือพิจารณาหรือประสบสถานการณ์ใดก็อยากรู้ซึง้ถึงสิ่งนัน้ว่าเป็น
อย่างไร คืออะไร มีเหตปัุจจยัเป็นอย่างไร มีคณุโทษอย่างไร  วิเคราะห์ออกไป  อยากรู้ความจริงให้
เข้าถึงความจริงแท้ 

กรมวิชาการ (2539)  กล่าวว่า การใฝ่เรียนรู้ คือ การแสวงหาความรู้อยู่เสมอเพื่อ
เพิ่มพูนสติปัญญา  ท าให้คนมีเหตุผล มีความรับผิดชอบ มั่นใจในตนเองและน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์อยา่งเหมาะสม 

ส านกังานคณะกรรมการการวฒันธรรมแห่งชาติ (2540) กล่าวว่า ใฝ่เรียนรู้ หมายถึง 
คุณลกัษณะทางจิตใจและพฤติกรรมท่ีแสดงถึงความกระตือรือร้น สนใจฝักใฝ่ คิดค้น แสวงหา
ความรู้ด้านต่างๆ ตลอดจนความสามารถในการจ าแนก  เปรียบเทียบและวิเคราะห์เพื่อน ามา
ประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม 
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กระทรวงศกึษาธิการ (2551)  คณุลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความตัง้ใจ เพียรพยายาม
ในการเรียน  แสวงหาความรู้จากแหลง่เรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน 

ชวนชัย เชือ้สาธุชน (2552)  กล่าวว่า พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้หมายถึงการกระท าท่ี
ต้องการท่ีจะมีความรู้เพิ่มขึน้  โดยการแสวงหาความรู้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น อ่านหนังสือ
เพิ่มเตมิ ท าแบบฝึกหดัจากหนงัสืออ่ืนนอกเหนือจากท่ีครูก าหนด  ค้นคว้าหาข้อมลูจากอินเตอร์เน็ต
เพื่อเสริมความรู้ท่ีได้จากชัน้เรียน แสวงหาความรู้ พฒันาตนให้รอบรู้  กล้าซกัถาม  และประยกุต์ใช้
ในการเรียนหรือชีวิตประจ าวนัเพื่อสร้างประสบการณ์หรือหาข้อสรุปท่ีต้องการ   

ภทัรพร อุณหเศรษฐ์ และ ใจทิพย์ ณ สงขลา (2554)  กล่าวว่า ความใฝ่รู้ หมายถึง 
คณุลกัษณะท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมในการศกึษาค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ เช่น การเห็นคณุค่า
ของสิ่งต่างๆ  ความอยากรู้อยากเห็น  ความตัง้ใจ  กล้าคิดริเร่ิม  การใช้เหตผุล  และการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง  โดยมีพืน้ฐานความรู้สกึท่ีดีตอ่การศกึษาค้นคว้า 

ธีระศาสตร์ อายเุจริญ และ เนาวนิตย์ สงคราม (2557 ) กลา่วว่า ความใฝ่รู้  หมายถึง  
คณุลกัษณะท่ีแสดงออกทางพฤติกรรมของผู้ เรียนในการแสวงหาความรู้  มีความสนใจท่ีจะเสาะ
แสวงหาในสิ่งต่างๆ ท่ีอยากรู้  เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งท่ีต้องการ  โดยมีความต้องการภายในจากจิตใจ
หรือความรู้สึกส่วนตวัเป็นแรงกระตุ้นและผลกัดนัในการค้นหา  อาจได้มาจากการอ่านต ารา หรือ 
สนทนากบัผู้ รู้ เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง   

อุรชา แสงทอง และ สกลรัชต์ แก้วดี (2558)  กล่าวว่า ความใฝ่เรียนรู้  หมายถึง 
ลกัษณะของนกัเรียนท่ีมีความตัง้ใจแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  อย่างสม ่าเสมอ  และ
สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อยา่งเหมาะสม  ทนัตอ่โลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

จากการศึกษาความหมายของความใฝ่เรียนรู้ข้างต้น  สรุปได้ว่า ความใฝ่เรียนรู้ 
หมายถึง แรงจูงใจภายในท่ีจะท าให้บุคคลเกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อท าให้เกิด
ความเข้าใจ  หาข้อสรุปและน าไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจ าวนั  

1.2 ประเภทของความใฝ่เรียนรู้ 
บญุชิต มณีโชติ (2540) ได้จ าแนกการใฝ่รู้ใฝ่เรียนตามเปา้หมายของการกระท าไว้ 4 

ด้าน  ดงันี ้
1. การใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้านครอบครัว คือ การมุ่งแสวงหาหนทาง  วิธีการท่ีจะท าให้

ครอบครัวมีความสขุความเจริญ   
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2. การใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้านสงัคม คือ การมุง่แสวงหา ไขวค่ว้าให้ได้มาซึง่สมัพนัธภาพ
กบับคุคลตา่งๆ ในสงัคม  โดยมีเปา้หมายอยู่ท่ีการให้ผู้ อ่ืนยอมรับ เคารพรัก นบัถือ และเห็นคณุคา่
ของตนเอง 

3. การใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้านวิชาการ คือการใฝ่รู้ใฝ่เรียนเก่ียวกับความรู้  หรือศาสตร์
ตา่งๆ ต้องการมีความรู้เพิ่มเตมิ  ให้รู้ลกึและกว้าง 

4. การใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้านอาชีพ คือ ความสนใจ ความต้องการท่ีจะพัฒนาอาชีพ
ของตนให้ก้าวหน้า  โดดเดน่ 

ชวนชัย เชือ้สาธุชน (2552) ได้แบ่งพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ออกเป็น 3 ประเภท  ตาม
ช่วงเวลาของการเรียน  ดงันี ้

1. พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ขณะเรียน หรือพฤติกรรมตัง้ใจเรียน หมายถึงการเข้าเรียน
อยา่งสม ่าเสมอ มีแรงจงูใจอยากได้ความรู้ และจดจ่อตอ่การเรียน 

2. พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนในห้องเรียน หรือพฤติกรรม
แสวงหาความรู้ หมายถึง การกระท าเก่ียวกบัการฟัง การอ่าน การคิด การเขียน การชม การศกึษา
ดงูาน การอบรมประชมุสมัมนา ตระหนกัถึงประโยชน์ของความรู้ เพื่อให้ได้ความรู้เพิ่มเตมิ 

3. พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้นอกเหนือจากการเรียน หรือพฤติกรรมการพฒันาตนให้
รอบรู้ หมายถึง  การกระท าตนให้มีความเจริญก้าวหน้า นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน คือ 
การเพิ่มข้อดี ลดข้อเสีย กระตือรือร้นในการเรียนรู้ ทุ่มเทอทุิศตนเอาจริงเอาจงัในการเรียนรู้ 

จากข้อมลูข้างต้นสรุปได้ว่าประเภทของความใฝ่เรียนรู้ขึน้อยู่กับหลกัเกณฑ์ท่ีใช้ใน
การแบง่ประเภท  ซึง่ในการวิจยัครัง้นีย้ดึตามหลกัการของ ชวนชยั เชือ้สาธุชน ซึง่แบง่พฤติกรรมใฝ่
เรียนรู้ออกเป็น 3 ประเภท  ตามช่วงเวลาของการเรียน คือ 1. พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ขณะเรียน  2. 
พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ก่อนเรียนและหลงัเรียนในห้องเรียน  และ  3. พฤตกิรรมใฝ่เรียนรู้นอกเหนือจาก
การเรียน 

1.3 พฤตกิรรมบ่งชีข้องความใฝ่เรียนรู้ 
พฤติกรรมบ่งชีข้องความใฝ่เรียนรู้คือสิ่งท่ีผู้ เรียนแสดงและปฏิบัติออกมา  ซึ่งมี

หน่วยงานและนกัวิชาการหลายท่านกลา่วไว้  ดงันี ้
ส านกังานคณะกรรมการการวฒันธรรมแห่งชาติ (2540) กล่าวถึงพฤติกรรมบ่งชี ้

ของความใฝ่เรียนรู้ไว้ดงันี ้  
1. มีความชอบและความช่ืนชมและเห็นคณุคา่ของสิง่ตา่งๆ  
2. มีความใฝ่ฝันและจินตนาการ   
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3.แสวงหาแนวทางใหม ่  
4. มีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น   
5. มีความตัง้ใจ เอาใจใส ่ท าให้ดีกวา่เดมิอยูเ่สมอ   
6. มีความกล้า ความคิดริเร่ิมและการตดัสินใจ   
7. มีความเพียรพยายาม มุง่มัน่ บากบัน่ มีสมาธิในการท าสิง่ตา่งๆ  โดยไมย่่อ

ท้อ 
กรมการศกึษานอกโรงเรียน (2542) กลา่วถึงพฤตกิรรมของความใฝ่เรียนรู้ ดงันี ้  

1. เห็นคณุคา่และประโยชน์ของการแสวงหาความรู้   
2. กระตือรือร้นและอยากรู้อยากเห็น   
3. ตัง้ใจ เอาใจใส ่ 
4. มีความคดิริเร่ิมกล้าแสดงออก 

สุภาพร มากแจ้ง (2544)  กล่าวถึงพฤติกรรมของความใฝ่เรียนรู้ตามแนวพระ
ราชจริยวตัรและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช  ดงันี ้  

1.อยากรู้   
2. ตัง้ใจจริงและมุง่มัน่ท่ีจะรู้   
3. รักเรียน   
4. มีเหตผุล   
5. ความคดิริเร่ิม   
6. ศกึษาค้นคว้า   
7. รักการอา่น   
8. ขยนัหมัน่เพียร 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547)  กล่าวถึงพฤติกรรมของความใฝ่
เรียนรู้ ดงันี ้  

1. มีความสนใจท่ีจะพฒันาการเรียนรู้   
2. ศกึษาค้นคว้าและสร้างความรู้ใหมด้่วยตนเอง   
3. ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้   
4. น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนั   
5. เข้าใจและยอมรับความคดิเห็นของคนอื่น 
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ปิลนัญา วงศ์บุญ และ ชวลิต รวยอาจิณ (2550)  ได้สรุปถึงพฤติกรรมบ่งชีข้อง
ความใฝ่เรียนรู้ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ความอยากรู้อยากเห็น 
2. ความตัง้ใจอยา่งมีสติ 
3. กล้าคดิริเร่ิม 
4. ความเพียรพยายาม 
5. การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
6. ความมีเหตผุล 

วฒันา พาผล และคนอ่ืน ๆ (2551)  ได้สรุปถึงพฤติกรรมบ่งชีข้องความใฝ่เรียนรู้
ไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. การเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆ หมายถึง การท่ีผู้ เรียนเห็นความส าคญัของ
การแสวงหาความรู้  เห็นประโยชน์ของการเรียน  และกิจกรรมท่ีสนบัสนุนการเรียนทัง้ในโรงเรียน
และในชมุชน ให้ความส าคญัและเห็นประโยชน์ของสิง่แวดล้อมรวมทัง้การน าข้อคิด  ประสบการณ์
ท่ีดีของของผู้ อ่ืนท่ีอยู่รอบตวัมาปรับใช้ในการเรียน   

2. ความอยากรู้อยากเห็น หมายถึง การท่ีผู้ เรียนแสดงให้เห็นถึงความ
ปรารถนาความสนใจที่จะรู้เร่ืองตา่งๆ ทัง้เร่ืองเรียนและเร่ืองรอบตวั  ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความ
ตื่นตวั วอ่งไว กระฉบักระเฉง และรีบเร่งในการค้นหาความรู้ตา่งๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

3. ความตัง้ใจ หมายถึง การท่ีผู้ เรียนแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ ไม่
วอกแวก มีจิตใจจดจ่อตอ่การเรียน และงานตา่งๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

4. การกล้าคิดริเร่ิม หมายถึง การท่ีนกัเรียนน าแนวคิด หรือวิธีการใหม่ๆ ท่ีไม่
ซ า้ใครมาปรับใช้ทัง้ในเร่ืองการเรียน การท างาน และเร่ืองต่างๆ รอบตวั  ตลอดจนกล้าน าเสนอ
แนวคดิใหม่ๆ   เมื่ออยูใ่นสถานการณ์ท่ีมีสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืน 

5. ความเพียรพยายาม หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมีความมุ่งมัน่ ขยนัขนัแข็งใน
การศึกษาหาความรู้ หรือท ากิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายโดยไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก  เพื่อให้
การศกึษาหาความรู้ และงานท่ีได้รับมอบหมายนัน้ประสบความส าเร็จอยา่งเต็มความสามารถ 

6. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หมายถึง การท่ีผู้ เรียนมีอิสระในการ
ด าเนินการเรียนรู้ของตนเองโดยมีการวางแผนการเรียนรู้  เลือกแหลง่ข้อมลูในการเรียนรู้  แสวงหา
ความรู้จากแหลง่ข้อมลูตา่งๆ ที่เลือกทัง้ภายในและภายนอกด้วยตนเอง 
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7. การมีเหตผุล หมายถึง การท่ีผู้ เรียนใช้ข้อมลูหรือข้อเท็จจริงท่ีมีอยู่รวมทัง้
รับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืนเพื่อประกอบ หรือสนบัสนุนการตดัสินใจท่ีจะกระท าสิ่งต่างๆ ทัง้เร่ือง
เรียน และเร่ืองรอบตวัอยา่งสมเหตสุมผล  

กณิการ์ เกือ้รุ่ง และ อวยพร เรืองตระกูล (2553)  ได้สรุปถึงพฤติกรรมบ่งชีข้อง
ความใฝ่เรียนรู้ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. การแสวงหาความรู้อยู่เสมอ  หมายถึง  การสืบค้นข้อมลูจากแหลง่เรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ได้แก่ จากหนงัสือ เอกสารสิ่งพิมพ์ทัง้ในโรงเรียนและท่ีอ่ืน จากข่าวสาร สื่อเทคโนโลยี
และอ่ืนๆ และจากวิทยากรภายนอกโรงเรียนและแหลง่ข้อมลูในชมุชน 

2. ความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น  หมายถึง  มีความว่อง ไวและ
กระฉับกระเฉงในการค้นหาความรู้ตามท่ีได้รับมอบหมาย  ความต้องการท่ีจะรู้ในเร่ืองท่ีอยู่รอบๆ 
ตวั  และเหตกุารณ์ท่ีสนใจ 

3. กล้าคดิริเร่ิมและตดัสินใจ  หมายถึง  การน าความคดิเห็น ความรู้สกึนกึคิด
และการกระท าของตนเอง เปิดเผยให้ผู้ อ่ืนได้รับรู้  และไม่ละเมิดสิทธิของผู้ อ่ืน  รวมทัง้การน า
แนวคดิวิธีการใหม่ๆ  มาใช้ในการเรียน  การตดัสินใจในการด ารงชีวิตได้ 

4. ความเพียรพยายาม  หมายถึง  ความมุ่งมัน่ขยนัขนัแข็งในการศึกษาหา
ความรู้  หรือท ากิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย  กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  โดยไม่ย่อท้อต่อความ
ยากล าบากให้ส าเร็จตามจดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ 

5. ความมุ่งมั่นในการเรียน  หมายถึง  มีจิตใจจดจ่อต่อการเรียนและงานท่ี
ได้รับมอบหมาย งานในชีวิตประจ าวนั รู้หน้าท่ีของตน รับผิดชอบบทบาทหน้าท่ีของตนอย่างเต็ม
ความสามารถ 

6. ความมีเหตผุล  หมายถึง  การแสดงถึงวิธีการใช้ข้อมลูหรือข้อเท็จจริงท่ีมี
อยู่สนับสนุนการกระท าและการตัดสินใจของตนเอง  โดยพิจารณาความเหมาะสมตาม
สภาพการณ์ท่ีเกิดขึน้  รวมทัง้การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (2554)  กล่าวถึงพฤติกรรมบ่งชี ้
ของความใฝ่เรียนรู้ไว้ดงันี ้ 

1. มีความตัง้ใจ   
2. เพียรพยายามในการเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้   
3. แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนอย่าง

สม ่าเสมอ   
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4. สนใจติดตามความเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงของสงัคม   
5. ศกึษาค้นคว้าด้วยความอตุสาหะวิริยะ ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม   
6. บนัทกึความรู้ วิเคราะห์ สรุปเป็นองค์ประกอบ 

ภทัรพร อุณหเศรษฐ์ และ ใจทิพย์ ณ สงขลา (2554)  ได้สรุปถึงพฤติกรรมบ่งชี ้
ของความใฝ่เรียนรู้ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. เห็นคณุคา่ของสิง่ตา่งๆ 
2. ความอยากรู้อยากเห็น 
3. ตัง้ใจอยา่งมีสติ 
4. คิดริเร่ิม 
5. เพียรพยายาม 
6. ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
7. มีเหตผุล 

ไชยา อินทะเสน (2557)  ได้สรุปถึงพฤตกิรรมบง่ชีข้องความใฝ่เรียนรู้ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
1. อยากรู้อยากเห็น 
2. มีความคดิริเร่ิม 
3. มีความเพียรพยายาม 
4. ขยนัศกึษาค้นคว้า 
5. มีเหตผุล 
6. มีความมุง่มัน่ตัง้ใจ 

ธีระศาสตร์ อายเุจริญ และ เนาวนิตย์ สงคราม (2557 )  ได้สรุปถึงพฤติกรรมบง่ชี ้
ของความใฝ่เรียนรู้ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ความกระตือรือร้น คือ จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีการแสดงออกถึงความกระตือรือร้น
ในการท่ีจะได้เรียนรู้  หรือแสวงหาความรู้ใหม่ๆ   ไม่อยูน่ิ่ง  ชอบสงัเกต  ชอบค้นหา 

2. ความตระหนกัรู้ คือ จะต้องรู้ว่าตนเองต้องการท่ีจะแสวงหาความรู้เร่ืองใด 
ต้องการท่ีจะแก้ปัญหา หรือพฒันาตนเองในด้านต่างๆ  ต้องรู้ว่าวิธีการแสวงหาความรู้วิธีการใดท่ี
เหมาะสมกบัตนเอง 

3. การแสวงหาความรู้  คือจะต้องมีการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา  ไม่ว่า
จะเป็นศึกษาค้นคว้าค้นคว้าจากต ารา เอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ  หรือการสนทนากับผู้ รู้เพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และข้อมลูตา่งๆ 
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4. การรวบรวมข้อมลู คือ การน าข้อมลูท่ีได้ หรือความรู้ใหม่ท่ีได้มารวบรวม
ข้อมลูและคิดวิเคราะห์ อาจท าร่วมกบัผู้ อ่ืน เพื่อค้นหาวิธีการหรือความรู้ท่ีเหมาะสมท่ีสดุกบัตนเอง  
อาจใช้การจดบนัทกึเพื่อท าหลกัฐานข้อมลู 

5. การสรุปข้อมลู คือ หลงัจากท่ีได้ข้อมลู แนวทาง หรือวิธีการท่ีเหมาะสมกบั
ตนเองแล้ว  ก็น าข้อมลูเหล่านัน้มาใช้เพื่อยืนยนั  และปรับทศันคติของตน หรือการน าไปใช้เพื่อให้
เกิดประโยชน์ 

ศรัณย์พร ยินดีสุข (2558)  ได้สรุปถึงพฤติกรรมบ่งชีข้องความใฝ่เรียนรู้ไว้
ดงัตอ่ไปนี ้

1. สามารถตัง้ข้อสงสยัเก่ียวกบัเหตกุารณ์ใหม่ หรือประเด็นปัญหาท่ีมีความ
คลมุเครือ 

2. สามารถค้นคว้าข้อมลู หลกัฐานอย่างครบถ้วน ด้วยมมุมองท่ีหลากหลาย
จนท าให้ตอบข้อสงสยัได้อยา่งถกูต้อง ตรงประเด็น 

3. แสวงหาความรู้ด้วยความเตม็ใจและกระตือรือร้น 
ธีรพงศ์ (2558)  ได้สรุปถึงพฤตกิรรมบง่ชีข้องความใฝ่เรียนรู้ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. มีความอยากรู้อยากเห็น  ชอบเรียนรู้สิง่ใหม่ 
2. มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการ 
3. มีความตัง้ใจมุง่มัน่  กระตือรือร้น 
4. มีความขยนัหมัน่เพียร  ความพยายามขวนขวาย 
5. ค้นคว้าด้วยตนเอง 

อรวิภา มงคลดาว (2559)  ได้สรุปถึงพฤติกรรมบ่งชีข้องความใฝ่เรียนรู้ไว้
ดงัตอ่ไปนี ้

1. พฤตกิรรมสงสยัใคร่รู้  หมายถึง  กระตือรือร้น และสงัเกตใสใ่จสิ่งรอบตวั 
2. เปิดใจในการเรียนรู้  หมายถึง  เห็นคุณค่าของการเรียนรู้  ยอมรับความ

คิดเห็นผู้ อ่ืน  ใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์   
3. มีเคร่ืองมือในการเรียนรู้  หมายถึง  สืบค้นเข้าถึงข้อมลูสารสนเทศโดยใช้

เทคโนโลยี  เห็นคณุคา่ของการอา่น  มีความสม ่าเสมอในการอา่น 
4. มุ่งมัน่ในการเรียนรู้  หมายถึง  อดทน เพียรพยายามท่ีจะกระท าสิ่งต่างๆ 

ให้ส าเร็จ 
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5. เช่ือมโยงการเรียนรู้  หมายถึง  เช่ือมโยงประสบการณ์เรียนรู้เดิมกับ
เช่ือมโยงประสบการณ์เรียนรู้ใหม ่ แยกแยะวิเคราะห์ สงัเคราะห์ข้อมลูได้ 

6. มองเห็นศกัยภาพของตนเองในการเรียนรู้  หมายถึง  มีความเช่ือมั่นใน
ตนเองและกล้าตดัสินใจ  มีทกัษะในการด าเนินชีวิต 

ตาราง 1 วิเคราะห์พฤตกิรรมบง่ชีค้วามใฝ่เรียนรู้ 
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จากตารางวิเคราะห์พฤติกรรมบ่งชีค้วามใฝ่เรียนรู้  ผู้วิจยัคดัเลือกพฤติกรรมท่ีมีคะแนน
รวมตัง้แต่ 7 ขึน้ไป (ร้อยละ 50) มีดงันี ้ 1. อยากรู้อยากเห็น  2. มุ่งมั่นตัง้ใจ  3. มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์และจินตนาการ  4. มีความพยายาม  และ 5. ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  โดยผู้วิจยัใช้ทัง้ 
5 พฤตกิรรมนีส้ าหรับการวิจยัตอ่ไป 

1.4 ความส าคัญของความใฝ่เรียนรู้ 
ความใฝ่เรียนรู้เป็นคณุลกัษณะท่ีมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่งในสงัคมปัจจบุนั  ซึง่ทุก

คนต้องสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาทัง้ทางตรงและทางอ้อม  จากการศึกษาข้อมูลพบว่ามีผู้
กลา่วถึงความส าคญัของความใฝ่เรียนรู่ไว้  ดงันี ้

กรมวิชาการ (2539)  กล่าวว่า  การพฒันาให้นกัเรียนมีคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้จะ
ท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ใหม่ๆ  เป็นการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถทางวิชาการ  วิชาชีพ   
รวมทัง้เป็นการพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสงัคม  อนัจะท าให้ผู้ เรียน
สามารถแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมกบัตนเองในการท าประโยชน์ให้กบัสงัคม  และลงมือปฏิบตัิ
ตามความสามารถของตนเองได้ 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2547)  กล่าวว่า  การใฝ่รู้เป็นปฐมเหตแุห่ง
ความส าเร็จของชีวิตมนุษย์  และจะน าพาสงัคมท่ีอาศยัอยู่นัน้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  ซึ่งเยาวชนจะต้องมีจิตส านึกใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  และ
ตื่นตวัในการเรียนรู้เก่ียวกบัความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ   เพื่อช่วยเพิ่มพนูสตปัิญญามากขึน้ 

เบลลันกา เจมส์, แบรนด์ รอน, วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, และ อธิป จิตตฤกษ์ 
(2556)  กล่าวว่า ความส าคัญของการใฝ่เรียนรู้เป็นการเรียนรู้หลายทาง  หรือการบูรณาการ
ความรู้ต่างๆ  ด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย  ผู้ เรียนสามารถโต้ตอบสื่อสารการเรียนรู้ได้กับผู้ สอน  
โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยี (ICT)  มาใช้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้  และการเรียนรู้การใช้
เทคโนโลยี (ICT)  ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้ทกัษะชีวิตและอ่ืนๆ  ส่วนเนือ้หาทางวิชาการ  ท่ีน ามาใช้
ในการประกอบอาชีพจะเป็นสว่นเสริมของสมรรถนะเพื่อให้ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้
ในชีวิตประจ าวนัและการศกึษาขัน้สงูตอ่ไป  ซึง่คณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้  หากได้รับการปลกูฝังท่ีดีและ
เหมาะสมจะท าให้เกิดผลดีกับผู้ เรียนมากยิ่งขึน้  โดยจะท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ใหม่ๆ  สามารถ
ค้นหาค าตอบได้ด้วยตนเอง  มีความสามารถ  ด้านวิชาการ  วิชาชีพ  รวมทัง้ท าให้ผู้ เรียนมีความ
รู้เท่าทนักบัการเปลี่ยนแปลง  ซึง่ลกัษณะของผู้ เรียนในศตวรรษท่ี 21  เป็นการเรียนรู้ในยคุของการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีความรุนแรงเพิ่มมากขึน้  ท าให้สงัคมมีกระบวนการคดิและการเรียนรู้ท่ีเท่าทนั 
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จากข้อมลูข้างต้นสรุปได้ว่า ความใฝ่เรียนรู้มีความส าคญัท่ีจะสง่ผลให้ผู้ เรียนเกิด
ความรู้ใหม่ๆ ทัง้ด้านวิชาการ วิชาชีพ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในยุคปัจจุบัน  ผู้ เรียน
จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมให้มีความใฝ่เรียนรู้  เพื่อท าให้สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้อย่าง
ตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 

1.5 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความใฝ่เรียนรู้ 
Brophy(1986) กล่าวถึง ความใฝ่รู้โดยใช้ค าว่า “Motivation to learn” และอธิบาย

ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การพฒันาความใฝ่รู้ไว้ ดงันี ้ 
1.สิ่งแวดล้อมท่ีสนบัสนนุ (supportive environment) ครูจะต้องสร้างบรรยากาศ

ในการชัน้เรียนให้นกัเรียนรู้สกึสบายใจและตื่ตวัท่ีจะแสดงออกทางความคิดสนบัสนนุนกัเรียนด้วย
การเสริมแรงทางบวกให้นกัเรียนพฒันาความรู้และทกัษะของตนอยูเ่สมอ  

2.ระดับความท้าทายท่ีเหมาะสม (appropriate level of challenge/difficulty) 
ครูจะต้องใช้กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับระดบัความสามารถของนกัเรียน เป็นกิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียน และก็ไม่ง่ายจนไม่มีความท้าทาย นักเรียนท่ี
พยายามเรียนรู้และสามารถผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีระดบัความยากท่ีเหมาะสมจะช่วยยกระดบั
ความสามารถของตนให้สงูขึน้  

3.เป้ าหมายการเรียน รู้ ท่ี มี ความหมาย (meaningful learning objective) 
นกัเรียนจะมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ต่อเม่ือได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย ดงันัน้การจดัการเรียนการ
สอนของครูจะต้องเลือกสาระการเรียนรู้ และทกัษะท่ีมีความหมายตอ่นกัเรียน  

4.การสื่อสารถึงความคาดหวงัและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ (communication 
desirable expectation and attributions) ครูควรบอกความคาดหวังของตนท่ีมีต่อนักเรียนให้
นักเรียนทราบว่าครูอยากเห็นนักเรียนมีความใฝ่รู้ มีความสนใจเรียนรู้หลักการต่างๆ สามารถ
พฒันาทกัษะส าคญั และอยากเห็นนกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้เรียนไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
ซึง่ใช้การสื่อสารกบันกัเรียนด้วยการจงูใจนกัเรียนทางบวก เพื่อให้นกัเรียนต้องการท่ีจะ  

 Litman & Jimrson (2004) กล่าวว่า ปัจจัยท่ีจะท าให้บุคคลมีความใฝ่รู้ประเภทท่ี
เกิดจากความรู้สกึขาดข้อมลู (D-type) มี 3 ประการได้แก่  

1.ความต้องการท่ีจะรู้สกึวา่ตนเองมีความสามารถ (a need to feel competent)   
2.ความรู้สึกทนไม่ได้เม่ือเผชิญสถานการณ์ท่ีท าให้รู้สึกว่าตนเองมีข้อมูลไม่

เพียงพอ (intolerance experience when information is inaccessible or inadequate)  
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3.ความรู้สึกว่าตนเองมีความจ าเป็นเร่งด่วยท่ีจะต้องแก้ปัญหา (a sense of 
urgency solve problems)  

Lumsden (2016) กล่าวถึง ความใฝ่ รู้โดยใช้ค าว่า “Motivation to learn” และ
อธิบายปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การพฒันาความใฝ่รู้ไว้ ดงันี ้ 

1.แบบอย่างท่ีดี (modeling) ครูท่ีเป็นแบบอย่างในการเรียนรู้อยู่เสมอด้วยการ
สนใจติดตามข่าวสาร ต ารา หรือสื่อการเรียนรู้ใหม่ ท่ีช่วยพัฒนาองค์ความรู้ของตน ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับรายวิชาท่ีตนสอง และแนะน าสิ่งเหล่านีใ้ห้นักเรียนอยู่เสมอ รวมทัง้ชวนนักเรียน
อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นตอ่ประเด็นการเรียนรู้ใหม่ๆ  ท่ีก าลงัเป็นท่ีสนใจ  

2.สิ่งแวดล้อมในบ้านของเด็ก (children’s home environment) การเลีย้งดูของ
พ่อแม่ท่ีสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยความสนุกสนาม สร้างความรู้สึกพึงพอใจใน
การเรียนรู้ให้แก่เด็ก เป็นการเร่ิมต้นทศันคติท่ีดีต่อการเรียนรู้ และเม่ือเรียนรู้สิ่งใดใดส าเร็จ เด็กจะ
รู้สกึคุ้มคา่กบัความพยายาม และมีความสนกุและพงึพอใจท่ีได้เรียนรู้ ซึง่จะท าให้เด็กรู้สกึถึงคณุคา่
ในตนเอง (self-worth) รับรู้ว่าตนมีสมรรถนะ (competence) น าตนเองได้ (autonomy) และรับรู้
ความสามารถของตนเอง (self-efficacy)  

3.สภาพแวดล้อมในชัน้เรียน (classroom climate) ชัน้เรียนท่ีมีบรรยากาศของ
การสนับสนุนอย่างห่วงใย (caring supportive place) จะท าให้นักเรียนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 
และเสมอภาคกนั ซึง่นกัเรียนจะมีแนวโน้มท่ีจะมีสว่นร่วมอยา่งเต็มท่ีในกระบวนการเรียนรู้  

4.ขอบเขตของภาระงาน (task dimensions) งานท่ีมีบริบทสอดคล้องกับการ
น าไปใช้ในชีวิตจริง มีความยากพอเหมาะและมีการก าหนดเปา้หมายระยะสัน้ (short-term goal) 
มีผลตอ่การพฒันาความใฝ่รู้ของนกัเรียน  

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) (2546) กล่าวถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความใฝ่รู้ โดย
กล่าวว่าครูเป็นบุคคลส าคัญในการสร้างนักเรียนให้มีใจท่ีจะเรียนรู้ ครูควรมีลักษณะเป็น
กลัยาณมิตรท่ีดีของนกัเรียน ซึง่ประกอบด้วยคณุสมบตัิ 2 ประการ ได้แก่  

1.ครูท่ีประพฤติตนตามหลกักลัยาณมิตร 7 ได้แก่ การเป็นคนน่ารัก น่าเคารพ น่า
ยกย่อง มีเหตผุล พร้อมรับฟัง มีความรู้แตกฉาน และไม่ประพฤติตนเหลวไหล ซึง่เป็นพฤติกรรมท่ี
ช่วยสร้างแบบอยา่งที่ดีให้แก่นกัเรียน  

2.ครูท่ีสอนด้วยหลกัโยนิโสมนสิการ คือเปิดโอกาสให้เรียนถามเม่ือสงสยั และมี
ทางเลือกให้นกัเรียนเป็นผู้ตดัสินใจเลือกด้วยตนเอง ซึง่การเรียนท่ีครูเปิดโอกาสให้นกัเรียนคิด เป็น
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีเป็นกลัยาณมิตรทางความคิดแก่นกัเรียน  
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ศรัณย์พร  ยินดีสขุ  (2558) กลา่วถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การพฒันาความใฝ่รู้ไว้ ดงันี ้ 
1.แรงจงูใจเป็นแรงผลกัดนัท่ีท าให้นกัเรียนต้องการท่ีจะเรียนรู้สิง่ใหมอ่ยูเ่สมอ  
2.การก ากบัตนเองช่วยให้นกัเรียนเรียนรู้ท่ีจะก ากบัติดตามพฤติกรรมของตนเอง

เพื่อไปสูเ่ปา้หมายในการเรียน ท าให้เกิดความพงึพอใจ และสร้างนิสยัให้ใฝ่รู้ได้  
3.การเห็นคณุค่าในตนเองช่วยให้นกัเรียนเช่ือมัน่ในความสามารถของตน และมี

ความต้องการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ  
4.การอบรมเลีย้งดท่ีูเปิดโอกาให้เด็กคุ้นเคยกบัการเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ สนกุไปกบัการ

เรียนรู้ตัง้แตเ่ลก็ ท าให้มีนิสยัใฝ่รู้ กล้าท่ีจะเรียนรู้สิง่ใหม ่ 
5.การเป็นแบบอยา่งที่ท าให้นกัเรียนเห็นแนวทางในการพฒันาตนเอง  
6.บรรยากาศในการเรียนรู้ท าให้นกัเรียนมีทศันคตท่ีิดีตอ่การเรียนรู้ รู้สกึสนกุ เห็น

คณุคา่ในตนเอง ท าให้มีความพยายามในการเรียนรู้  
7.กิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีควาท้าทายทางความคิด เปิดโอกาสให้เรียนรู้ในระดบั

ความยากพอเหมาะ ช่วยกระตุ้นให้นกัเรียนใฝ่รู้ได้  
8.งานท่ีมอบหมายท่ีมีลกัษณะสอดคล้องกับชีวิต มีความยากพอเหมาะ ท าให้

นกัเรียนเกิดความท้าทายและอยากเรียนรู้ 
จากข้อมลูข้างต้นสรุปได้ว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อความใฝ่เรียนรู้  มีทัง้ปัจจยัภายในและ

ภายนอกตวันักเรียน ซึ่งปัจจัยภายในท่ีส่งผลต่อความใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียน  ได้แก่  ความอยากรู้
อยากเห็น  ต้องการข้อมลูใหม่ๆ ท่ีตนสนใจ  เป้าหมายในชีวิตและการเห็นคณุค่าในตนเอง  ส่วน
ปัจจัยภายนอก  ได้แก่  การอบรมเลีย้งดู  สิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ เรียน  บุคคลรอบตัวผู้ เรียน  
ครูผู้สอน  บรรยากาศในการเรียนรู้  และกิจกรรมกระตุ้นความสนใจ  

1.6 การพัฒนาส่งเสริมความใฝ่เรียนรู้ 
Lepper และ Hodell  1989  อ้างถึงใน (อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง, 2556)  กล่าวว่าความ

อยากรู้อยากเห็นกระตุ้นได้โดยการใช้กลยทุธ์ 6 ประการ คือ การสร้างความประหลาดใจ  ความ
สงสยัหรือความขดัแย้งระหว่างความเช่ือกับความไม่เช่ือ  ความงงงวย  ไม่แน่ใจ  ความยุ่งเหยิง
หรือการเผชิญกบัความขดัแย้ง  การโต้แย้งถกเถียง และจินตนาการ 

Arnone (2003)  ได้เสนอกลยทุธ์เพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน ดงันี ้  
1. ความใฝ่เรียนรู้เป็นดัง่ตะขอ คือ ใช้ความใฝ่เรียนรู้เป็นสิง่จงูใจเบือ้งต้นในขัน้น า

ของบทเรียน เช่น เร่ิมจากค าถามท่ีกระตุ้นให้คิด  หรือประโยคค าพดูท่ีท าให้ประหลาดใจ 
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2. การสร้างความขดัแย้งทางความคิดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ คือ ผู้ เรียนจะรู้สึกถูก
บงัคบัให้ค้นหาวิธีแก้ความขดัแย้งนัน้  จนความขดัแย้งนัน้ถกูแก้ไข 

3. บรรยากาศส าหรับค าถาม คือ สร้างบรรยากาศท่ีท าให้ผู้ เรียนรู้สกึสบายใจท่ีจะ
ถามค าถามและผู้ เรียนสามารถทดสอบสมมติฐานโดยการระดมสมองและอภิปราย 

4. เวลา คือ ให้เวลาท่ีเพียงพอแก่ผู้ เรียนส าหรับการสืบค้นประเด็นต่างๆ  ถ้า
ผู้สอนสามารถกระตุ้นผู้ เรียนให้มีความใฝ่เรียนรู้ในการสืบค้นประเด็นได้ส าเร็จ  ผู้ เรียนก็ยงัคงจะ
สืบค้นตอ่ไป 

5. ทางเลือก คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เลือกประเด็นการเรียนรู้ในรายวิชาท่ี
เรียน เช่น ในชัน้เรียน เม่ือนักเรียนได้รับมอบหมายให้เรียงความ  นักเรียนก็มีโอกาสท่ีจะเลือก
หวัข้อท่ีอยากจะเขียนได้ด้วยตนเอง เป็นต้น 

6. องค์ประกอบท่ีจะกระตุ้นความใฝ่เรียนรู้ คือ การใช้องค์ประกอบ ต่อไปนีใ้ห้
เกิดขึน้ในบทเรียน ความไม่สอดคล้อง  ความขดัแย้ง  ความแปลกใหม่  ความประหลาดใจ  ความ
ซบัซ้อน และความไม่แน่นอน  ซึ่งผู้ เรียนก็จะเกิดความต้องการท่ีจะส ารวจถึงท่ีมาของความไม่
สอดคล้อง  ความขัดแย้ง  ความแปลกใหม่  ความประหลาดใจ  ความซับซ้อน และความไม่
แน่นอน ท่ีเกิดขึน้  ซึง่ข้อมลูท่ีได้มาก็จะไปตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นท่ีเกิดขึน้กบัผู้ เรียน 

7. การให้สิ่ งเร้าในปริมาณ ท่ีเหมาะสม คือ ระวังระดับของสิ่ งเร้าท่ีใช้ใน
สถานการณ์การเรียนรู้ให้มีปริมาณพอเหมาะ  และระลกึว่ามีความแตกต่างระหว่างบคุคลในเร่ือง
ความใฝ่เรียนรู้   

8. การแสวงหาความรู้ คือ กระตุ้นผู้ เรียนให้เรียนรู้โดยการแสวงหาความรู้อย่าง
ตื่นตวั 

9. การให้รางวลั คือ ให้การแสวงหาความรู้และการค้นพบค าตอบเป็นรางวลัของ
ความใฝ่เรียนรู้ในตวัเอง 

10. ต้นแบบความใฝ่เรียนรู้ คือ ถามค าถามให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการแสวงหา
ความรู้ท่ีเฉพาะเจาะจง  เพื่อตอบค าถามและแสดงถึงความกระตือรือร้น 

Zion และ Sadeh (2007)  กลา่วถึงแนวทางการพฒันาความใฝ่เรียนรู้ ดงันี ้
1. บุคคลท่ีจะพฒันาความใฝ่เรียนรู้จะต้องเปิดใจรับรู้สิ่งใหม่  พร้อมท่ีจะยอมรับ

การเปลี่ยนแปลง  ซึง่เป็นสิง่ส าคญัส าหรับคนท่ีมีความใฝ่เรียนรู้ 
2. บคุคลท่ีจะพฒันาความใฝ่เรียนรู้จะไม่ยอมรับสิง่ใดง่ายๆ  หากจะยอมรับสิง่ใด

จะต้องศกึษาให้ลกึซึง้เสียก่อน 
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3. บุคคลท่ีจะพัฒนาความใฝ่เรียนรู้จะต้องพยายามหาค าตอบอย่างไม่ย่อท้อ  
เพื่อให้ได้ข้อมลูเชิงลกึ   

4. บคุคลท่ีจะพฒันาความใฝ่เรียนรู้ต้องไม่ตัง้แง่วา่บางอย่างน่าเบื่อ  เพราะจะท า
ให้บคุคลนัน้ไมย่อมเปิดใจศกึษาสิง่นัน้ 

5. บุคคลท่ีจะพฒันาความใฝ่เรียนรู้จะต้องมองการเรียนรู้เป็นเร่ืองท่ีสนุกสนาน  
เพราะจะท าให้บุคคลนัน้ต้องการศึกษาในเชิงลึกอย่างเต็มใจ  และรู้สึกสนุกสนานไปกับ
กระบวนการเรียนรู้ 

6. บคุคลท่ีจะพฒันาความใฝ่เรียนรู้จะต้องชอบอ่านหนงัสือหลากหลายประเภท  
เพราะจะท าให้มีมมุมองตอ่โลกท่ีกว้างขวางขึน้ 

Earl  and  Katz.  2002: อ้างถึงใน (ศรัณย์พร ยินดีสขุ, 2558)  ได้เสนอแนวทางการ
พฒันาความใฝ่เรียนรู้ว่าโรงเรียนควรจะต้องสร้างวฒันธรรมการสืบสอบ  ซึง่สามารถประยกุต์ใช้ได้
กบัทัง้การพฒันาครูและผู้ เรียน  ประกอบด้วย 

1. การให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการตีความข้อมูล  กล่าวคือ ความเข้าใจใหม่ๆ  
เกิดขึน้ได้จากการท้าทายมมุมองเดิมๆ  ครูจะสามารถถ่ายทอดวฒันธรรมการสืบสอบได้โดยเปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนเป็นผู้ มีความใฝ่เรียนรู้และมีความรู้  ซึง่ครูจะต้องอ านวยความสะดวก  สนบัสนุน  
ให้ค าปรึกษา  และสร้างความเช่ือมัน่ในการท างานกบัข้อมลู  ถึงแม้ว่าจะเป็นงานท่ียากล าบากก็
ตาม 

2. การกระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นอยากท่ีจะพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึน้  ซึ่ง
ข้อมลูจะเป็นกลไกท่ีส าคญัในการระบปัุญหา  เพราะไม่มีโรงเรียนใดท่ีดีท่ีสดุ  ทกุโรงเรียนยงัมีจดุท่ี
สามารถปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ได้เสมอ  ซึง่ข้อมลูจะสามารถระบไุด้วา่จะท าอะไรตอ่ไป 

3. การให้เวลา  ซึง่หมายถึงการตีความและใช้ข้อมลูไม่ใช่เร่ืองท่ีสามารถท าได้ใน
ข้ามคืนและไม่ใช่ครัง้เดียวจบ  มันเป็นเร่ืองท่ีต้องใช้เวลาอย่างมากเพื่อค้นหาประเด็นส าคัญ  
ตดัสินใจว่าข้อมลูใดเก่ียวข้อง  และท าความเข้าใจกบัข้อมลู  มีการโต้แย้ง  และสะท้อนความคิด
เพื่อให้ได้ข้อมลูมากขึน้  และเตรียมวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ครูมีหน้าท่ีบริหารเวลาเพื่อให้มัน่ใจ
วา่เร่ืองตา่งๆ ท่ีส าคญัจะลลุว่งไปได้ด้วยดี 

4. การใช้เพื่อนท่ีให้ข้อวิพากษ์  คือเพื่อนท่ีมีความเช่ียวชาญด้านการเก็บข้อมูล  
การวิเคราะห์ข้อมลู  และการใช้ข้อมลู  รวมถึงความละเอียดและความสามารถในการรับฟังและ
การคิดบนพืน้ฐานของตนเอง  เพื่อนจะสามารถสงัเกตสิ่งท่ีคนใกล้ชิดไม่เห็น  ช่วยในการสะท้อน
ความคิด  อธิบายข้อมูลท่ีซบัซ้อน  ถามค าถาม  และตรวจวดัการตดัสินใจและหลกัฐานท่ีน ามา
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สนบัสนุน  และช่วยในการตีความ  ซึง่เพื่อนจะไม่กลวัต่อการท้าทายการตัง้สมมติฐาน  ความเช่ือ
และการตีความ  เพื่อนจะช่วยเตือนผู้ เรียนรู้ในสิ่งท่ีประสบความส าเร็จไปแล้ว  และช่วยให้มุ่งหน้า
ไปสูเ่ปา้หมายตอ่ไป 

นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์ (นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ , 2545)  กล่าวว่า การพัฒนา
ลกัษณะความใฝ่เรียนรู้ควรเร่ิมต้นจากครูและครอบครัวท่ีต้องแสดงตวัอย่างของคนท่ีมีความใฝ่
เรียนรู้  นั่นคือครูและครอบครัวต้องกระตือรือร้นต่อสิ่งต่างๆ รอบด้าน  เอาใจใส่ต่อสิ่งท่ี
เปลี่ยนแปลง  ติดตามสถานการณ์ตา่งๆ อยู่เสมอ  และกระตุ้นให้นกัเรียนได้มีโอกาสติดตามความ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ นอกห้องเรียน  กิจกรรมการสอนของครูจะต้องมีความหลากหลายท้าทายให้
ผู้ เรียนมีโอกาสขยายโลกทศัน์ของตนเองด้วยการสืบค้นข้อมลู  หรือพบปะกบัสิ่งใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 

ศรัณย์พร ยินดีสขุ (2558)  ได้สรุปถึงการพฒันาความใฝ่เรียนรู้ไว้ดงันี ้
1. การสร้างสถานการณ์ท่ีสนบัสนนุให้ผู้ เรียนเผชิญกบัสิง่เร้าท่ีมีลกัษณะใหม่  ท้า

ทายยมุมมองเดิมๆ  หรือเกิดความขัดแย้งทางความคิดในระดับท่ีผู้ เรียนรู้สึกต้องการแสวงหา
ความรู้  เช่น  การจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้โต้แย้งทางความคดิ  ตัง้ค าถาม  หรือวิพากษ์ผลงานเพื่อน
ในเชิงสร้างสรรค์   

2. กิจกรรมการเรียนรู้ต้องเปิดโอกาส หรือกระตุ้นให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้
ตามความสนใจ  และมีความตื่นตวัในการเรียนรู้ 

3. ครูต้องเป็นตวัอยา่งของคนท่ีมีความใฝ่เรียนรู้  

2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา 
2.1 ความหมายการบริหารจัดการศึกษา 

การบริหารและการจดัการ เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัเพราะเป็นเร่ืองท่ีท่ีเก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติงานขององค์การท่ีมุ่งไปสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย   มีนักการ
ศกึษาได้ให้ความหมายของการบริหารและการจดัการมากมายน่าสนใจดงันี ้

Griffin (1996)  เห็นว่าการบริหารจัดการเป็นกลุ่มของกิจกรรม (รวมถึงการ
วางแผนและการตดัสินใจ การจดัองค์การ การน าและการควบคมุ) ซึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกบัการใช้
ทรัพยากรต่างๆ ขององค์การ ได้แก่ คน เงิน วสัดอุุปกรณ์ และข้อมลูสารสนเทศ เพื่อมุ่งหมายให้
บรรลผุลตามเปา้หมายขององค์การอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

Montana and Charnov.  2000:  2 อ้างอิงจาก (แสนศิลา ฤทัยรัตน์ และ อุ่น
อารมย์เลิศ ธีรศกัดิ์, 2558)  กล่าวว่า ในปี ค.ศ. 1980 ประธานสมาคมบริหารจดัการแห่งอเมริกา 
(AMA)  ได้ให้ค าจ ากดัความของการบริหารจดัการว่า การบริหารจดัการ หมายถึง การท างานให้
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บรรลผุลส าเร็จโดยอาศยัคนอ่ืน ความหมายท่ีใช้กนัอยู่ในปัจจบุนันัน้  การบริหารจดัการ หมายถึง 
การท างานท่ีต้องอาศยัคนอ่ืนซึง่ไมเ่พียงบรรลเุปา้หมายขององค์การ หากยงัหมายรวมถึงเปา้หมาย
ของสมาชิกแต่ละคนท่ีอยู่ในองค์การนัน้ๆ  ด้วย  ซึ่ง มอนตานา และ ชาร์นอฟ ได้ชีใ้ห้เห็นความ
แตกต่างระหว่างค าจ ากัดความทัง้สอง  โดยเฉพาะความหมายอย่างหลงัว่ามีลกัษณะส าคญั 3 
ประการ ดงันี ้ 1) ให้ความส าคญัตอ่มนษุย์ท่ีอยู่ภายในองค์การ  2) ให้ความส าคญักบัผลลพัธ์ท่ีจะ
บรรลุและเป้าหมายมากกว่าสิ่งของหรือกิจกรรมต่างๆ  และ 3) เพิ่มเติมในส่วนผลสมัฤทธ์ิของ
เปา้หมายสว่นบคุคล 

ศิริพงษ์ เศาภายน (2547)  ได้กลา่วถึง การบริหารและการจดัการว่า โดยทัว่ๆ ไป
แล้วความหมายของการจดัการและการบริหารมีความคล้ายคลงึกนัมาก แตย่งัมีความแตกตา่งกนั
บ้างเล็กน้อยกล่าวคือ ในการบริหารงานภาครัฐนิยมใช้ค าว่า  การบริหาร ถึงแม้ในปัจจุบนัว่าใน
ปัจจุบันค าว่าการจัดการมีผู้ นิยมใช้แพร่หลายก็ตามในหน่วยงานภาครัฐนักกฎหมายมักเป็นผู้
ก าหนดนโยบายและเปา้หมายเป็นเบือ้งต้นก่อนท่ีผู้บริหารจะน าไปปฏิบตัิ ข้อแตกต่างท่ีชดัเจนอีก
ประการหนึ่งเก่ียวกับความหมายของค าสองค านี ้ก็คือ ระดบัของการบริหารในองค์การ ในภาค
ธุรกิจค าว่าการบริหาร หมายถึง ผู้บริหารระดบัสงู เป็นระดบัของผู้ก าหนดนโยบายขององค์การแต่
ผู้น านโยบายไปปฏิบตัิมกัเรียกกนัวา่ผู้จดัการ 

นิรมิต (2548)  กล่าวว่า การบริหารจัดการ เป็นการแปลความหมายจาก
ภาษาอังกฤษ 2 ค า ได้แก่  Administration และ Management โดยมีการแปลความหมาย 
Administration หมายถึง การบริหาร ส่วน Management หมายถึง การจัดการ ซึ่งทัง้สองค ามี
ความหมายแตกตา่งกนัในสาระส าคญัคือ ความรับผิดชอบ (Accountability) กลา่วคือ การจดัการ
มีความรับผิดชอบในระดบัความเข้มข้นมากกวา่การบริหาร การบริหารมกัจะใช้กบัการปฏิบตัิท่ีเป็น
เร่ืองของกระบวนการท่ีต้องปฏิบัติตามขัน้ตอนปกติ ตามคู่มือ ตามกฎระเบียบ และกฎหมาย  
โดยเฉพาะการบริหารองค์กรภาครัฐหรือลักษณะการท างานของผู้ บริหารทั่ วไป เพราะความ
รับผิดชอบของเขาจะสมัผสัเพียงรับรู้ว่าได้เอาใจใสง่านในหน้าท่ีแล้ว แตผ่ลส าเร็จจะเกิดหรือไม่ ไม่
ส าคญั (Responsibility)  ในทางปฏิบตัิของการท างานส่วนใหญ่จะมีลกัษณะงานท่ีต้องบริหารคือ
งานปกติ (Routine Work)  และงานท่ีต้องแก้ปัญหาหรือพฒันา จ าเป็นต้องเข้าไปจดัการลงมือท า
หรือร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตัิงาน ลกัษณะการท างานเช่นนีเ้รียกวา่ การจดัการ ส าหรับไทยใช้ทัง้
สองค า  บางครัง้ใช้ค าว่าการบริหาร  บางครัง้ใช้ค าว่า การจดัการ  บางครัง้ใช้ร่วมกนั เรียกว่า การ
บริหารจดัการ 



  27 

จันทรานี สงวนนาม (2551)  ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารสามารถใช้ค า 2 ค าใช้
ทดแทนกนัได้ ได้แก่ค าว่าการบริหาร และ การจดัการ แต่ในความหมายท่ีแท้จริง ค าว่าการบริหาร
จะเน้นในเร่ืองของการจดัการท่ีเก่ียวข้องกบันโยบายและการน านโยบายไปปฏิบตัิ ซึ่งมกัจะใช้กบั
การบริหารงานทุกชนิดท่ีเก่ียวข้องกบัภาครัฐส่วนค าว่าการจดัการมกัจะใช้ในงานท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ
เอกชนแตค่ าทัง้สองค าตา่งก็มีความหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของผู้บริหารทัง้สิน้ 

สนุทร โคตรบรรเทา (2554)  กล่าวถึง ค าว่าการจดัการ มกัจะใช้ในวงการธุรกิจ 
ค าว่า การจดัการใช้ได้ในวงการศึกษาแต่ไม่เป็นท่ีนิยมและเม่ือใช้ค านีม้กัเป็นค าท่ีมีความหมาย
ด้อยกว่าค า ว่าการบริหาร ตวัอย่างเช่น บทความทางการศกึษามกัถาม “ผู้บริหารโรงเรียนควรเป็น
ผู้จดัการหรือผู้น าทางการศกึษา ซึง่ หมายความว่า การจดัการเป็นค าท่ีลดศกัดิ์ศรีท่ีเป็นเช่นนีเ้พื่อ
ต้องการแยกให้เห็นการบริหารโรงเรียนออกจากการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม ดงันัน้การจัดการ
ของเอกชนกบัการบริหารของรัฐ จงึมีข้อแตกตา่งที่ชดัเจน 

จากความหมายท่ีกล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง 
กระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ซึ่งไม่เพียงบรรลุเป้าหมายขององค์กร
เท่านัน้แต่ยงัรวมถึงเป้าหมายของสมาชิกในองค์กรด้วย  โดยต้องอาศยับุคลากรในองค์กรร่วมกนั
ปฏิบตัิงานตามนโยบายและแผนท่ีวางเอาไว้ 

2.2 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
2.2.1 ความหมายและความเป็นมาเกี่ยวกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น

ฐาน 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management หรือ SBM)  

เป็นรูปแบบการบริหารและจดัการศกึษารูปแบบหนึง่  มีการเร่ิมใช้ค านีใ้นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็น
ครัง้แรกในช่วงทศวรรษท่ี 1980 เช็ง  (ดิเรก วรรณเศียร. 2543: 39; อ้างอิงจาก (Cheng, 1996))  
เป็นการบริหารท่ียดึหลกัการกระจายอ านาจรูปแบบหนึ่ง ซึง่มีผู้ ให้ความหมายไว้หลายความหมาย  
ดงันี ้

ดิเรก วรรณเศียร (2543)  กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็น
การกระจายอ านาจการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาโดยตรง  ให้สถานศึกษามี
อ านาจ หน้าท่ี ความรับผิดชอบ มีอิสระและความคล่องตวัในการตดัสินใจ การบริหารจดัการทัง้
ด้านวิชาการ การเงิน บุคลากร และการบริหารทั่วไป โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศกึษา ตวัแทนผู้ปกครองและชมุชน ตวัแทนครู ผู้ทรงคณุวฒุิ 
ร่วมกนับริหารสถานศกึษาให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ เรียน ผู้ปกครองและชมุชนมากท่ีสดุ 
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รพีพรรณ เอกสภุาพนัธุ์  (2543) กล่าวว่า การบริหารจดัการโดยสถานศึกษา
เป็นฐาน หมายถึง การบริหารท่ีสถานศกึษาสามารถก าหนดความต้องการของสถานศกึษาขึน้เอง
โดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีผู้บริหารสถานศกึษา ครู ผู้ปกครอง นกัเรียน มีอิสระและความ
รับผิดชอบท่ีจะใช้ทรัพยากรในการแก้ปัญหาต่างๆ อนัมีผลต่อการพฒันาสถานศกึษาในระยะยาว 
สถานศกึษาสามารถคดัเลือก บรรจ ุประเมิน และพฒันาบคุลากรของโรงเรียนได้อย่างคลอ่งตวัตรง
ตามความต้องการของโรงเรียน ซึง่ความมีอิสระ คือ มีอิสระในการตดัสินใจภายใต้ขอบเขตหน้าท่ี
ของสถานศกึษา ได้แก่ งบประมาณ การบริหารบคุคล และการบริหารทัว่ไป 

กรมสามัญศึกษา (2544)  สรุปว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือ 
แนวคิดทางการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมุ่งให้สถานศึกษาเป็นองค์กรหลักในการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ ภายใต้กรอบของกฎหมายท่ีก าหนด โดยมีการกระจายอ านาจ การ
ตดัสินใจท่ีจะพัฒนานโยบาย วิสยัทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา และร่วมมือ
ด าเนินการทัง้ด้านวิชาการ บุคลากร งบประมาณ และบริหารทัว่ไป โดยบุคคลท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย
อยา่งเท่าเทียมกนัโดยมุง่เน้นผลผลติ ผลลพัธ์ และผลกระทบท่ีเกิดกบัผู้ เรียนเป็นส าคญั ภายใต้การ
มีสว่นร่วมและการตรวจสอบของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

ประสิทธ์ิ เขียวศรี (2544)  สรุปว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
หมายถึง การบริหารโรงเรียนท่ียึดหลกัการกระจายอ านาจและหลกัการมีส่วนร่วมเพื่อการบริหาร
จดัการของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีอิสระ รับผิดชอบ ยืดหยุ่น ตรวจสอบได้ และมีผลิตภาพ โดยมี
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ซึ่งประกอบด้วยบุคคลจากกลุ่มผู้ ให้บริการการศึกษา และกลุ่ม
ผู้ รับบริการการศกึษา ท าหน้าท่ีก ากบั สง่เสริม และสนบัสนนุการบริหารและการจดัการศกึษาใน 4 
ด้าน คือ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบคุคล และการบริหารงานทัว่ไป 

อทุยั บญุประเสริฐ (2546)  กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็น
การกระจายอ านาจการจดัการศกึษาจากสว่นกลางหรือจากเขตการศกึษาไปยงัสถานศกึษา ท าให้
สถานศกึษามีอ านาจหน้าท่ี ความรับผิดชอบ และมีความเป็นอิสระ คล่องตวัในการบริหารจดัการ
ในการตดัสินใจสัง่การเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนทัง้ด้านหลกัสตูร การเงินงบประมาณ การบริหาร
บุคคล และการบริหารทั่วไปของโรงเรียนเอง โดยมีคณะกรรมการโรงเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย
ผู้ บริหารโรงเรียน ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ ปกครอง องค์กรและชุมชน ร่วมกันบริหารโรงเรียนให้
สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของผู้ เรียน ผู้ปกครอง และชมุชนมากท่ีสดุ 

ดิเรก วรรณเศียร (2543); อ้างอิงจาก Myers; & Stonehill.  1993: 1  ได้ให้
ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานว่า เป็นกลยุทธ์ในการปรับปรุงการศึกษา โดย
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เปลี่ยนอ านาจหน้าท่ีในการตดัสินใจจากระดบัรัฐหรือเขตการศึกษาไปยงัแต่ละโรงเรียน  โดยให้
ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียนและผู้ปกครอง มีอ านาจควบคมุกระบวนการจัดการศึกษามากขึน้ 
โดยให้มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการตดัสินใจเก่ียวกบังบประมาณ บคุลากร และหลกัสตูร 

David (1996)  กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นแนวทางหนึ่ง
ของการปฏิรูปการศึกษา โดยการกระจายอ านาจการจดัการศึกษาไปยงัโรงเรียนให้มากขึน้  โดยมี
ความเช่ือว่า การให้โรงเรียนมีอ านาจหน้าท่ีมากขึน้ จะท าให้ประสิทธิภาพของโรงเรียนสูงขึน้มี
ความยืดหยุน่มากขึน้ และมีผลผลิตดีขึน้ 

Cheng (1996)  กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ท าให้ผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องซึง่ประกอบไปด้วยผู้บริหารโรงเรียน ตวัแทนคณะครู ผู้ปกครอง ชมุชน ฯลฯ ซึง่มารวมตวั
เป็นคณะกรรมการโรงเรียน ได้มีโอกาสจัดการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชมุชน สง่ผลให้โรงเรียนมีประสทิธิผลสงูขึน้ และได้รับการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 

จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(SBM) เป็นการกระจายอ านาจการบริหารการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปให้โรงเรียน  ใช้
โรงเรียนเป็นศนูย์กลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผล ให้ความส าคญัแก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้
มีส่วนร่วมตัดสินใจ รับผิดชอบ วางแผน ติดตามผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามความ
ต้องการของชมุชนและท้องถ่ิน โดยมีอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ มีความ คลอ่งตวัในการบริหาร
และจดัการ ในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบคุคล และด้านการบริหารทัว่ไป 

2.2.2 แนวคดิพืน้ฐานการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)  เป็นรูปแบบในการบริหารและจัด

การศกึษาท่ีริเร่ิมในปี ค.ศ. 1960  ในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีไม่พอใจผลลพัธ์การศกึษาของชาติ จึง
หาแนวทางท่ีจะพฒันาคณุภาพการศึกษาให้สงูขึน้ เป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีได้รับความ
สนใจในวงการบริหารโรงเรียนอย่างมากในปัจจุบนั กระทรวงศึกษาธิการได้น าแนวคิดด้านการ
บริหารและการจดัการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ถือเป็นนโยบายส าคญัท่ีมุ่งหวงัให้การ
กระจายอ านาจการบริหารและการจดัการเป็นเคร่ืองมือท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การจดัการศึกษาไปสู่การปฏิบตัิ  แนวคิดการบริหารโดยใช้รูปแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานจะผูกพัน
อย่างใกล้ชิดกับเร่ืองการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการศึกษา จากการศึกษาประวตัิและ
พฒันาการในการจดัการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีแบบการบริหารจดัการท่ีแตกต่าง
หลากหลายกนัไป ไม่มีแบบใดแบบหนึ่งเป็นมาตรฐานกลาง รูปแบบของการบริหารจดัการศึกษา
ของแตล่ะท่ีแตล่ะแห่งจะเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนในตวัเองตลอดเวลา 
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ในปัจจบุนันีไ้ด้ใช้แนวคิดการบริหารโรงเรียนเป็นฐานเป็นกลยทุธ์หรือยทุธศาสตร์
ส าคญัในการขบัเคลื่อนพฒันาประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษา การบริหารตามรูปแบบนีมี้
ผู้ทรงคณุวฒุิได้ประมวลหลกัการและแนวคิดในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานหลายคน  สรุป
สาระได้ดงันี ้

1. ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้มีการกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาไปยัง
คณะกรรมการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษา โดยให้คณะกรรมการสถานศกึษา ท า
หน้าท่ีก ากบัส่งเสริม และสนบัสนุนภารกิจของสถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบคุคล และบริหารทัว่ไป 

2. เป็นรูปแบบการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม เป็นหัวใจหรือหลักส าคัญ
ส าหรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยเฉพาะแนวคิดการมีส่วนร่วมหรือการบริหารแบบ
ร่วมมือเป็นท่ียอมรับกันมากในวงการบริหารต่างๆ รวมทัง้ด้านการศึกษาด้วย  โดยเช่ือว่าการ
บริหารแบบมีสว่นร่วมจะท าให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึน้ ผู้ปฏิบตัิงานมีความพงึพอใจในงานมากขึน้ 

3. เป็นรูปแบบการบริหารตนเอง สถานศึกษาจะมีความอิสระ คล่องตัว มี
อ านาจการตดัสินใจด้วยตนเองมากขึน้ภายใต้การบริหารงานในรูปแบบองค์คณะบคุคล 

4. เป็นรูปแบบท่ีมอบอ านาจหรือกระจายอ านาจ การตดัสินใจเก่ียวกับการ
บริหารและการจดัการศกึษาไปให้สถานศกึษา 

5. เป็นรูปแบบการบริหารจดัการท่ีตอบสนองหรือสอดคล้องกบัความต้องการ
ของผู้ เรียนและชมุชนได้มากท่ีสดุ 

6. เป็นรูปแบบท่ียดึโรงเรียนเป็นศนูย์กลางของการเปลี่ยนแปลง 
2.2.3 หลักการในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

หลกัการส าคญัในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือ (อุทัย บุญประเสริฐ, 
2542) 

1. หลกัการกระจายอ านาจ (Decentralization) ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจ
การจัดการศึกษาจากกระทรวงและส่วนกลางไปยังสถานศึกษาให้มากท่ีสุด  โดยมีความเช่ือว่า
โรงเรียนเป็นหน่วยส าคญัในการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการศกึษาของเดก็ 

2. หลักการมีส่วนร่วม (Participation or Collaboration or Involvement) 
เปิดโอกาสให้ผู้ เก่ียวข้องและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการบริหาร ตดัสินใจ และร่วมจดั
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การศกึษา ทัง้ครู ผู้ปกครอง ตวัแทนชมุชน ตวัแทนศษิย์เก่า และตวัแทนนกัเรียน การท่ีบคุคลมีสว่น
ร่วมในการจดัการศกึษาจะเกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของและจะรับผิดชอบในการจดัการศึกษามากขึน้ 

3. หลกัการคืนอ านาจจดัการศกึษาให้ประชาชน (Return Power to People)  
ในอดีตการจดัการศกึษาจะท ากนัหลากหลายโดยครอบครัวและชมุชน บางแห่งก็ให้วดัหรือองค์กร
ในท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการ ตอ่มามีการรวมการจดัการศกึษาไปให้กระทรวงศกึษาธิการเพื่อให้เกิด
เอกภาพและมาตรฐานทางการศกึษา เม่ือประชากรเพิ่มมากขึน้ ความเจริญก้าวหน้าตา่งๆ เป็นไป
อยา่งรวดเร็ว การจดัการศกึษาโดยสว่นกลางเร่ิมมีข้อจ ากดั เกิดความลา่ช้าและไม่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้ เรียนและชุมชนอย่างแท้จริง จึงต้องมีการคืนอ านาจให้ท้องถ่ินและประชาชนได้จดั
การศกึษาเองอีกครัง้หนึง่ 

4. หลักการบริหารตนเอง (Self-management) ในระบบการศึกษาทั่วไป
มกัจะก าหนดให้โรงเรียนเป็นหน่วยปฏิบตัิตามนโยบายของส่วนกลาง โรงเรียนไม่มีอ านาจอย่าง
แท้จริง  ส าหรับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานนัน้  ไม่ได้ปฏิเสธเร่ืองการท างานให้บรรลุ
เป้าหมายและนโยบายของส่วนรวม แต่มีความเช่ือว่าวิธีการท างานให้บรรลุเป้าหมายนัน้ท าได้
หลายวิธีการท่ีส่วนกลางท าหน้าท่ีเพียงก าหนดนโยบายและเป้าหมาย  แล้วปล่อยให้โรงเรียนมี
ระบบการบริหารด้วยตนเอง โดยให้โรงเรียนมีอ านาจหน้าท่ี และความรับผิดชอบในการด าเนินงาน 
ซึ่งอาจด าเนินการได้หลากหลายแนวทางด้วยวิธีการท่ีแตกต่างกัน แล้วแต่ความพร้อมและ
สถานการณ์ของโรงเรียน  ผลท่ีได้น่าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมท่ีทุกอย่างถูกก าหนดมาจาก
สว่นกลาง  ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

5. หลกัการตรวจสอบและถ่วงดลุ (Check and Balance) สว่นกลางมีหน้าท่ี
ก าหนดนโยบายและควบคมุมาตรฐาน มีองค์กรอิสระท าหน้าท่ีตรวจสอบคณุภาพการบริหารและ
การจดัการศกึษา เพื่อให้มีคณุภาพและมาตรฐานเป็นไปตามก าหนดและเป็นไปตามนโยบายของ
ชาต ิ

จากแนวคิดดงักล่าว สรุปได้ว่า หลกัการพืน้ฐานท่ีส าคญัของการบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน คือหลกัการกระจายอ านาจการศกึษา และหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่ง
จากหลักการดังกล่าวท าให้เกิดความเช่ือมั่นว่าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานจะเป็นการ
บริหารงานท่ีท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวา่รูปแบบการจดัการศกึษาอื่นท่ีผา่นมา 

2.2.4 รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  เป็น รูปแบบการบริหารโดย

คณะกรรมการเพื่อการมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ แบง่ได้เป็น 4 รูปแบบ คือ (ปัญญา, 2545) 



  32 

1. รูปแบบ ท่ีผู้ บ ริหารโรงเรียนเป็นหลัก  (Administrator Central SBM) 
ผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นประธาน กรรมการจะเลือกตัง้จากกลุ่มผู้ปกครอง ครูอาจารย์และชุมชน 
คณะกรรมการมีบทบาทให้ค าปรึกษา แตอ่ านาจการตดัสินใจอยูท่ี่ผู้บริหารโรงเรียน 

2. รูปแบบท่ีครูเป็นหลกั (Professional Central SBM) โดยครูในฐานะท่ีเป็น
ผู้ใกล้ชิดเด็กมากท่ีสดุยอ่มรู้ปัญหาได้ดีกวา่และสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจดุ ตวัแทนคณะครูจะเป็น
กรรมการโรงเรียนมากท่ีสดุและร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

3. รูปแบบท่ีชุมชนมีบทบาทหลกั (Community Central SBM) รูปแบบนีจ้ะ
ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนมากท่ีสุด โดยตัวแทนชุมชนจะเป็นประธาน
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นกรรมการและเลขานกุาร 

4. รูปแบบท่ีครูและชมุชนมีบทบาทหลกั (Professional Community Central 
SBM) เป็นรูปแบบท่ีเช่ือว่าครูและผู้ปกครองตา่งมีความส าคญัในการจดัการศกึษาให้แก่เด็ก  การ
บริหารงานในรูปกรรมการจะมีสัดส่วนของครูและผู้ ปกครองมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ โดยผู้ บริหาร
โรงเรียนเป็นประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร 

2.2.5 แนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานให้ประสบความส าเร็จ 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สถานศกึษาต้องเก่ียวข้องกบับคุคลหลายฝ่าย  

ทัง้ท่ีเก่ียวข้องในสถานศกึษาและนอกสถานศกึษา อนัได้แก่ ผู้บริหาร ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 
คณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและบุคลากร ผู้ เรียน ชุมชน 
ผู้ปกครอง เป็นต้น ซึง่ผู้ เก่ียวข้องเหล่านีมี้ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานว่า มีลกัษณะการบริหารอย่างไร มีการกระจายอ านาจมาให้
สถานศกึษาอย่างไร และจะส่งผลต่อการพฒันาคณุภาพการศกึษาอย่างไร  เพื่อให้การน าแนวคิด
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ไปใช้ในสถานศึกษาประสบผลส าเร็จ ผู้ บริหาร
สถานศกึษาจะน าการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ไปใช้ควรตระหนกัและด าเนินการดงันี ้ 

1. พฒันาบคุลากร ทีมงานในสถานศกึษาให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทศันคติท่ี
ดีตอ่การกระจายอ านาจ 

2. ประชาสมัพนัธ์ให้ผู้ปกครองและชมุชน โดยเฉพาะผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียกบั
การจดัการศกึษาให้เข้าใจในหลกัการและวิธีการของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารใหม่ 

3. ต้องกระจายอ านาจ การตดัสนิใจ ให้คณะกรรมการสถานศกึษามีสว่นร่วม
อย่างแท้จริง เช่น ร่วมตดัสินใจเก่ียวกบัทิศทางการศกึษา  สนบัสนนุกิจกรรมการศกึษา  การจดัท า
หลกัสตูรและติดตามผลการศกึษา เป็นต้น 
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4. ให้ความส าคญักับการบริหารจดัการโดยองค์คณะบุคคล และการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน เครือข่ายผู้ ปกครอง ชมรมศิษย์เก่า สมาคม
ผู้ปกครองและครู 

5. ผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องตระหนกัว่า ความส าเร็จของการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) คือ การพัฒนาผู้ เรียนให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

6. ให้ความส าคญักบัครูผู้สอนในการตดัสินใจหรือร่วมคิดในเร่ืองการจดัการ
เรียนการสอน 

7. ผู้บริหารสถานศกึษาต้องมีภาวะผู้น า เป็นผู้น าอย่างเต็มศกัยภาพ และเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพ มีความสามารถเป็นผู้น าทางวิชาการ เป็นนกัประสานในการสร้างความสมัพนัธ์
อนัดีกบัชมุชน รวมทัง้มีวิสยัทศัน์กว้างไกล มองอนาคตของโรงเรียนได้ตรงความเป็นจริง 

2.2.6 ยุทธศาสตร์ส าคัญในการน ารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ไปใช้ในสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญส าหรับการน ารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
การน าไปใช้ในสถานศกึษาให้ประสบผลส าเร็จ ควรมียทุธศาสตร์ด าเนินการ ดงันี ้

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมความพร้อมของบคุลากร 
ผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องจดัเตรียมความพร้อมบคุลากรในสถานศกึษา ดงันี ้

1. สร้างความตระหนกั ผู้บริหารควรสร้างความตระหนกัให้บคุลากรทกุระดบั 
เช่น ครู นกัเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการ ชุมชน เครือข่าย เกิดความตระหนกั เห็นความส าคญั 
และความจ าเป็นของการพฒันาสถานศกึษาโดยการน ารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
เช่น สร้างทีมงาน สร้างความเข้าใจ เป็นต้น 

2. การสง่เสริมความรู้ ผู้บริหารและบคุลากรควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั
รูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยอาจใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ ศกึษาดงูาน 

3. แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ ผู้บริหารจัดโครงสร้างและระบบการท างาน
ของบุคลากรให้ชัดเจน แบ่งความรับผิดชอบของแต่ละคน มิให้เกิดความซ า้ซ้อน เพื่อให้มี
ผู้ รับผิดชอบภาระงานอยา่งแท้จริง 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การพฒันาสมรรถภาพของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
การเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในลักษณะการมีส่วนร่วมการ

บริหารและการตัดสินใจในรูปแบบของการบริหารโรงเรียนเป็นฐาน จึงจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนา
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานให้มีสมรรถภาพหลายอยา่ง เช่น 
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1. มีความรู้ความเข้าใจ ควรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของ
คณะกรรมการท่ีเก่ียวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ การบริหารสถานศึกษา หลกัสูตร
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน เกณฑ์มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน การประกนัคณุภาพ เป็นต้น 

2. มีความสามารถ ควรมีความสามารถในเร่ืองท่ีเก่ียวกับภารกิจของ
สถานศึกษา เช่น การจดัหลกัสตูรสถานศึกษา การจดัแผนกลยทุธ์ การจดัการเรียนการสอน เป็น
ต้น 

3. มีคณุสมบตัิตามเจตนารมณ์ กรรมการสถานศึกษาควรมีความสนใจ ใฝ่รู้ 
ใฝ่เรียนและกระตือรือร้นในการจัดการศึกษา มีอุดมการณ์ เสียสละ ใจกว้างและยอมรับความ
คิดเห็นของผู้ อ่ืน มีความรับผิดชอบตอ่บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศกึษา 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ความเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) นอกจากจะมีผู้บริหารท่ีมีลกัษณะท่ี

ส าคญัของนกับริหารโดยทัว่ไปแล้ว เช่น เป็นผู้ มีวิสยัทศัน์ มีความสามารถในการบริหารจดัการด้าน
ต่างๆ โดยเฉพาะการเป็นผู้น าทางด้านวิชาการแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
(SBM)  ยังต้องมีลกัษณะโดดเด่นเฉพาะตน เช่น มีความรู้ความสามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้ใน
แนวคิดการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) แล้ว ยงัต้องมีความสามารถในการเป็นผู้น า
นักพัฒนา ผู้ กล้าน า กล้าตดัสินใจ กล้าเปลี่ยนแปลงท่ีจะเช่ือมโยงการจัดการในด้านต่างๆ ของ
สถานศกึษาไปสูค่วามส าเร็จ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้หรือทีมงาน การบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็น

ยุทธศาสตร์ส าคญัในการรวมตวักันเป็นเครือข่ายเพื่อสร้างองค์ความรู้ หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จะ
เป็นประโยชน์อยา่งมากตอ่สถานศกึษาเกิดผลดีตอ่ชมุชน ครู นกัเรียน หากมีการสร้างเครือข่ายท่ีดี
และหลากหลาย การท างานจะง่ายขึน้ 

สถานศกึษาหลายแห่งอาจรวมกนัเป็นเครือข่าย  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึง่กนัและ
กนั แลกเปลี่ยน 

บุคลากรกัน พัฒนาบุคลากรร่วมกัน จัดกิจกรรมวิชาการร่วมกัน แลกเปลี่ยน
ความคดิเห็นทางวิชาการ เป็นต้น 

สถานศึกษาหลายแห่งควรรวมกัน เพื่อให้ผู้ เรียนได้ท ากิจกรรมร่วมกัน เช่น 
กิจกรรมแข่งขนัทางวิชาการ การเข้าคา่ยวิชาการ ศิลปะ ดนตรี คา่ยวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
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สถานศกึษาหลายแห่งสร้างเครือข่ายกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน สว่นราชการ
ต่างๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ เรียน หรือให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการหรือการระดม
ทรัพยากร เป็นต้น 

สถานศกึษามีการรวมตวักนัเป็นเครือข่าย เช่น เครือข่ายชมรมครู ชมรมศิษย์เก่า  
สมาคมผู้ปกครองและครู เป็นต้น เพื่อร่วมมือกันในการดแูล อบรมคณุธรรมจริยธรรมของผู้ เรียน
และหรืออาจร่วมมือกนัในการบริจาคสิง่ของหรือทรัพย์สนิ เพื่อสนบัสนนุกิจการของสถานศกึษา 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 พฒันาระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
เรียนการสอน 

ระบบฐานข้อมลูและสารสนเทศน่าจะมีความจ าเป็นในเบือ้งต้นของการบริหาร
จัดการโดยโรงเรียนเป็นฐาน สถานศึกษาต้องมีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาท่ีทันสมัย 
ถกูต้องเท่ียงตรง และสามารถน ามาใช้ได้ทนัที  เช่น 

1. ข้อมลูด้านวิชาการ ได้แก่ ข้อมลูผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนทกุกลุ่มสาระและ
ทกุช่วงชัน้ ข้อมลูเก่ียวกบัหลกัสตูรส่ือการเรียนการสอน เป็นต้น 

2. ข้อมลูด้านงบประมาณ ได้แก่ งบประมาณท่ีได้รับจดัสรรจากรัฐและการ
บริจาคของผู้ มีอปุการะคณุ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผู้ปกครอง เอกชน ศิษย์เก่าและอ่ืนๆ ข้อมลู
รายรับรายจ่าย คา่สาธารณปูโภค ครุภณัฑ์และสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น 

3. ข้อมลูด้านบคุคล ได้แก่ จ านวนข้าราชการครู บคุลากรทางการศึกษา อายุ
เฉลี่ย ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์แตล่ะด้าน เป็นต้น 

4. ข้อมลูด้านบริหารทัว่ไป มีความจ าเป็นตอ่การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ 
ได้แก่ ข้อมูลสถานศึกษา ข้อมูลนักเรียน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สภาพเศรษฐกิจ หน่วยงานราชการ 
ทรัพยากร เทคโนโลยีทางการศกึษา เป็นต้น 

2.3 การบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาติ 
ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 

พ .ศ .2545 และ  (ฉบับ ท่ี  3) พ .ศ .2553  ได้ ก าหนดสาระส าคัญ ไว้ ในมาตรา  39 ว่ า ให้
กระทรวงศกึษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศกึษาไปยงัเขตพืน้ท่ีการศกึษาและ
สถานศึกษาโดยตรง  โดยแบ่งขอบข่ายงานบริหารสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2550a) คือ 1. ด้านการบริหารวิชาการ  2. ด้านการบริหารงบประมาณ  3. ด้านการบริหารงาน
บคุคล  และ  4. ด้านการบริหารทัว่ไป  ซึง่สง่ผลให้สถานศกึษาหรือโรงเรียนมีความคลอ่งตวัในการ
บริหารงานมากยิ่งขึน้  และสอดคล้องกับการบริหารงานโรงเรียนในระบบของการบริหารจดัการ
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โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School – Based  Management : SBM)  โดยบริหารงานตามภารกิจใน
แตล่ะด้าน  ดงันี ้

1. ด้านการบริหารวิชาการ  ภาระหน้าท่ีประกอบด้วย  การพัฒนาหรือการ
ด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน   การวางแผนงานด้าน
วิชาการ  การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  การ
พฒันากระบวนการเรียนรู้  การวดัผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  การวิจยั
เพื่อพฒันาคณุภาพการศึกษาในสถานศึกษา  การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้การนิเทศ
การศึกษา  การแนะแนว  การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา  การ
ส่งเสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบั
สถานศึกษาและองค์กรอ่ืนการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงานสถานระกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา  การคดัเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  
และการพฒันาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

2. ด้านการบริหารงบประมาณ  ภาระหน้าท่ีประกอบด้วย  การจัดท าแผน
งบประมาณและค าขอตัง้งบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แล้วแต่กรณี  การจดัท าแผนปฏิบตัิการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับ
จดัสรรงบประมาณจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานโดยตรง  การอนุมตัิการใช้
จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจดัสรร  การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  การรายงานผล
การเบิกจ่ายงบประมาณ  การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ  การตรวจสอบ
ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศกึษา  การปฏิบตัิงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายเก่ียวกบักองทนุเพื่อการศกึษา  การบริหาร
จดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  การวางแผนพสัดุ  การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคณุลกัษณะ
เฉพาะของครุภณัฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างท่ีใช้เงินงบประมาณเพื่อเสนอตอ่ปลดักระทรวงศกึษาธิการหรือ
เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานแล้วแตก่รณี  การพฒันาระบบข้อมลูและสารสนเทศ
เพื่อการจดัท าและจดัหาพสัดุ  การจดัหาพสัด ุ การควบคมุดแูล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดกุาร
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน  การเบิกเงินจากคลงั  การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
จ่ายเงิน  การน าเงินสง่คลงั  การจดัท าบญัชีการเงิน  การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
และการจดัท าหรือจดัหาแบบพิมพ์บญัชี ทะเบียน และรายงาน 
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3. ด้านการบริหารงานบคุคล  ภาระหน้าท่ีประกอบด้วย  การวางแผนอตัราก าลงั  
การจดัสรรอตัรา ก าลงัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  การสรรหาและบรรจแุตง่ตัง้  การ
เปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึน้ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   การด าเนินการ
เก่ียวกบัการเลื่อนขัน้เงินเดือน   การลาทกุประเภท  การประเมินผลการปฏิบตัิงาน  การด าเนินการ
ทางวินยัและการลงโทษ  การสัง่พกัราชการและการสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน  การรายงานการ
ด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ  การอุทธรณ์และการร้องทุกข์  การออกจากราชการ  การ
จดัระบบและการจดัท าทะเบียนประวตัิ  การจดัท า บญัชีรายช่ือและให้ความเห็นเก่ียวกบัการเสนอ
ขอพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์   การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ  การส่งเสริมวินยั คณุธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศกึษา  การริเร่ิมส่งเสริมการขอรับใบอนญุาต  และการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  การด าเนินการท่ีเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
นัน้  

4. ด้านการบริหารทั่วไป  ภาระหน้าท่ีประกอบด้วย  การพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา  การวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา  งานวิจยัเพื่อพฒันานโยบายและแผน  การจดัระบบการบริหารและพฒันา
องค์กร  การพฒันามาตรฐานการปฏิบตัิงาน  งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  การด าเนินงานธุรการ  
การดแูลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  การจดัท าส ามะโนผู้ เรียน  การรับนกัเรียน  การเสนอ
ความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการจดัตัง้ ยบุ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  การประสานการจดัการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  การทัศนศึกษา  งาน
กิจการนักเรียน  การประชาสมัพันธ์งานการศึกษา  การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัด
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  งานประสาน
ราชการกบัสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน  การรายงานผลการปฏิบตัิงาน  การจดัระบบการควบคมุ
ภายในหน่วยงาน  และแนวทางการจดักิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมในการลงโทษนกัเรียน  

2.4 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 4 ด้าน 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการบริหารท่ีรองรับการกระจายอ านาจการ

บริหารและจดัการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.2553 ซึง่ประกอบไปด้วยการบริหารงาน 4 ด้าน ได้แก่  
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ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารทั่วไป  ซึ่งมี
รายละเอียดในแตล่ะด้าน ดงัตอ่ไปนี ้

2.4.1 ด้านวิชาการ 
งานวิชาการเป็นงานหลกัหรือเป็นภารกิจหลกัของสถานศกึษา ท่ีพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ.
2553  มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจดัการไปให้สถานศกึษาให้มากท่ีสดุ  ด้วยเจตนารมณ์ท่ี
จะให้สถานศกึษาด าเนินการได้โดยอิสระ คลอ่งตวั รวดเร็ว สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน 
สถานศกึษา ชมุชน ท้องถ่ิน  และการมีสว่นร่วมจากผู้ มีสว่นได้เสียทกุฝ่าย  ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะ
ท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวดัประเมินผล รวมทัง้การวดัปัจจยัเกือ้หนุนการพฒันาคณุภาพ
นกัเรียนชมุชน ท้องถ่ิน ได้อย่างมีคณุภาพ (รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ, 2555)  นอกจากนัน้งานวิชาการ
ยงัเป็นงานหลกัของการบริหารสถานศึกษาไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็นประเภทใด  มาตรฐานและ
คณุภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ  เน่ืองจากงานวิชาการเก่ียวข้อง
กบัหลกัสตูร การจดัโปรแกรมการศกึษา และการจดัการเรียนการสอน ซึง่เป็นหวัใจของสถานศกึษา
และเก่ียวข้องกบัผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดบัของสถานศึกษา ซึ่งอาจจะเก่ียวข้อง
ทางตรงหรือทางอ้อมก็อยูท่ี่ลกัษณะของงานนัน้ (ปรียาพร, 2546) 

ปรียาพร (2546) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง  การบริหาร
สถานศกึษาโดยมีการจดักิจกรรมทกุสิ่งทกุอย่างท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้
ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัผู้ เรียน 

ส านกังานปฏิรูปการศึกษา (2545) สรุปว่างานวิชาการ ประกอบด้วยการศึกษา
ปัญหาในชมุชนและสงัคม ภมูิปัญญาท้องถ่ิน การพฒันาและการน าหลกัสตูรไปใช้ การจดัเตรียม
การเรียนการสอน การวดัและประเมินผล การด าเนินงานเก่ียวกับห้องสมดุ แหล่งการเรียนรู้ การ
นิเทศติดตามผล การวางแผนและการก าหนดวิธีด าเนินงานทางด้านวิชาการ รวมถึงการประชุม
ทางวิชาการ 

สมาน อศัวภมูิ (2551)  กลา่วว่า การบริหารวิชาการเป็นกระบวนการด าเนินงาน
เพื่อให้พันธ-กิจการบริหารด้านวิชาการ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลคุวามมุง่หมายการศกึษาท่ีก าหนดไว้ 
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รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ (2555)  กล่าวว่า การบริหารวิชาการเป็นกระบวนการหรือ
กิจกรรมการด าเนินงานทกุอย่างท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผล
ให้ดีขึน้ เพื่อให้เป็นไปตามจดุมุง่หมายของหลกัสตูร และให้เกิดประโยชน์สงูสดุกบัผู้ เรียน 

กระทรวงศึกษาธิการ (2550b)  ได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีงานด้านวิชาการคือ 
พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกลางสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานและความ
ต้องการของผู้ เรียน ชมุชน และท้องถ่ิน จดัการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ตลอดจนการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่อเน่ือง  จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศกึษาและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการสถานศกึษารับทราบ 

ขวญัชัย จะเกรง (2551) สรุปว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การพัฒนา
และการน าหลกัสตูรไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถ่ิน
ตลอดจนจดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศท่ีเหมาะสม  เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ เรียน 

สุภาพร รัตน์น้อย และ ทัศนา แสวงศักดิ์  (2552)  การบริหารงานวิชาการ 
หมายถึง การด าเนินการด้านการพัฒนาหลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในสถานศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ เรียน รวมทัง้ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน ชมุชน และท้องถ่ิน 

จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง  การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาและน าไปใช้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  
ความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน และท้องถ่ิน โดยจดักระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการด าเนิน
กิจกรรมตา่งๆ ในสถานศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สงูสดุแก่ผู้ เรียน 

2.4.2 ด้านงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหาร

จัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลกัการบริหารมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิและบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศกึษา รวมทัง้
จดัหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจดัการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคณุภาพท่ีดี
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ขึน้ต่อผู้ เรียน  นอกจากนีก้ารบริหารงบประมาณยังเป็นอีกงานหนึ่งท่ีก าหนดให้มีการกระจาย
อ านาจให้คณะกรรมการและส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง  ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ 
(ฉบับท่ี 3)  พ.ศ.2553  โดยให้มีการกระจายอ านาจการจัดท างบประมาณและการบริหาร
งบประมาณไปยังหน่วยปฏิบัติให้มากท่ีสุด เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
งบประมาณ  

ถวิล มาตรเลี่ยม (2544)  กล่าวว่า งบประมาณ หมายถึง แผนการเงินท่ีประกอบ
ไปด้วย 2 ส่วน คือ การประมาณการค่าใช้จ่าย กับ การประมาณการรายรับ ส าหรับงบประมาณ
ของโรงเรียนเป็นเงินท่ีจัดให้ตามแผนการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ซึ่งอาจจะจัดสรรให้ตาม
แผนปฏิบตัิการท่ีฝ่ายนโยบายได้อนมุตัิให้ด าเนินการได้ 

ธนากร เอกเผ่าพันธุ์ . 2545: 3; อ้างอิงจาก (สมาน อัศวภูมิ , 2549)  ให้
ความหมายของงบประมาณว่า หมายถึง แผนของผู้ บริหารท่ีจัดท าขึน้เป็นลายลักษณ์อักษร 
เก่ียวกับการจัดสรรทรัพยากรท่ีเปน็ ตัวเงินให้กับงานและหน่วยงานต่างๆ ในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อ
ด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์และเปา้หมายขององค์การ งบประมาณ เป็นเคร่ืองมือในการวางแผน
ทางการเงินทัง้ด้านรายได้และรายจ่ายตลอดจนหนีส้นิตา่งๆ 

สมาน อศัวภูมิ (2549) สรุปว่า งบประมาณ คือ เอกสารทางการเงินท่ีแสดงถึง
รายรับ รายจ่าย แผนการได้มา และใช้จ่ายเงินขององค์การในการด าเนินงานตามวตัถุประสงค์ท่ี
ก าหนดไว้ 

กระทรวงศกึษาธิการ (2550b)  ได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีงานด้านงบประมาณ คือ 
จดัตัง้และรับผิดชอบในการจ่ายงบประมาณของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ฯลฯ  ก าหนด ออกระเบียบ ข้อบงัคบั ประกาศและแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวกบัการบริหารการเงินและการ
จดัหารายได้จากทรัพย์สนิของสถานศกึษา ทัง้นีต้ามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ท่ีก าหนด 

ขวัญชัย จะเกรง (2551)  สรุปว่า การบริหารงบประมาณ หมายถึง แผนการ
บริหารจดัการการเงินของหน่วยงาน โดยการจดัหา ใช้จ่าย ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบ
แผนท่ีก าหนดและบรรลุจุดมุ่งหมายตามแผนปฏิบัติการ โครงการ งานต่างๆ ตลอดจนการใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ทางการศกึษา ส่งผลให้เกิดคณุภาพท่ีดีขึน้ต่อ
ผู้ เรียนและมีการก ากบั ตดิตาม นิเทศ ตรวจสอบ รายงานเก่ียวกบังานการเงิน 

สุภาพร รัตน์น้อย และ ทัศนา แสวงศักดิ์  (2552)  การบริหารงบประมาณ 
หมายถึง การด าเนินการของสถานศึกษาเก่ียวกบัการบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากรได้
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อยา่งคลอ่งตวั ก าหนดการใช้จ่ายได้เองโดยยดึถือกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบตัิ มีการนิเทศ ก ากบั 
ติดตาม และรายงานผล โดยค านึงถึงการเกิดประโยชน์ต่อผู้ เรียนและการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่า  การบริหารงบประมาณ หมายถึง  แผนการบริหาร
จดัการงบประมาณและทรัพยากรของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อประโยชน์
ทางการศึกษาและผู้ เรียน  โดยยึดถือกฎหมาย ระเบียบ แนวปฏิบตัิ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และรายงานผล 

2.4.3 ด้านการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  เป็นภารกิจส าคัญ ท่ีมุ่ งส่งเสริมให้

สถานศึกษาสามารถปฏิบตัิงานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตวั อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลกัธรรมาภิ
บาลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวญั
ก าลงัใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้ เรียนเป็นส าคัญ  (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 51) และ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ 
(ฉ บั บ ท่ี  3)   พ .ศ .2553 ม าต รา  39 ไ ด้ ก า ห น ด ให้ ก า รบ ริห า รบุ ค ค ล เป็ น งาน ห นึ่ ง ท่ี
กระทรวงศกึษาธิการต้องกระจายอ านาจไปให้กบัคณะกรรมการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาและ
สถานศึกษา ดงันัน้หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาต้องศึกษากฎหมาย  กฎกระทรวง และ
ระเบียบท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย  (สมาน อัศวภูมิ. 
2549: 223) 

พิชัย เส ง่ียมจิตต์ (2542) กล่าวว่าการบริหารบุคคล หมายถึง การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน โดยน าเอาวิธีการต่างๆ มาใช้ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้
เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสรรหาและเลือกบุคคลเข้าท างานอย่างเหมาะสม 
พร้อมทัง้รู้จกักระตุ้นให้เขาเหลา่นัน้เกิดแรงจงูใจท่ีจะปฏิบตัิงานด้วยความเอาใจใสแ่ละพงึพอใจใน
งานนัน้ๆ อีกด้วย 

ศกัดิ์ศรี เนตรหาญ, วีระ สภุากิจ, และ วิรัช วรรณรัตน์ (2547) สรุปว่า การบริหาร
บุคคล หมายถึง การสรรหาคดัเลือกและบรรจุบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ามาในหน่ายงาน 
ตลอดจนพัฒนาธ ารงรักษาบุคลากร การให้พ้นจากงาน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการบริหารบุคคลให้เกิด
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ประโยชน์สูงสุดนัน้ต้องอาศยัทัง้ศาสตร์และศิลป์ในการเลือกคน ในการใช้คน โดยให้สิน้เปลือง
ทรัพยากรน้อยท่ีสดุ และบคุคลนัน้มีความสขุ ความพอใจท่ีจะปฏิบตัิงานอยา่งเต็มความสามารถ 

สมาน อัศวภูมิ (2549)  สรุปว่าการบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการในการ
ก าหนดแผนก าลังคนขององค์การ การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตัง้และทดลองงาน การ
ฝึกอบรมและการพฒันา การดแูลและให้สวสัดิการ การประเมินผลการปฏิบตัิงาน และการสร้าง
ความสมัพนัธ์กบัองค์กรวิชาชีพ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2550b) ได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีงานด้านการบริหาร
บคุคล คือ การด าเนินการตามท่ีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา
ก าหนด 

สุรชัย ทองทวี, เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ , และ ไพโรจน์ กลิ่นกุหลาบ (2550)  
สรุปว่า การบริหารงานบคุคล หมายถึง การด าเนินการเก่ียวกบัการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนด
ต าแหน่ง การสรรหา และการบรรจุแต่งตัง้การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ วินยั
และการรักษาวินยั และการออกจากราชการ 

สภุาพร รัตน์น้อย และ ทศันา แสวงศกัดิ์ (2552)  การบริหารงานบคุคล หมายถึง 
การด าเนินการเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การ
ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบตัิ ท่ีเก่ียวกับบุคลากรท่ีปฏิบตัิงานในสถานศึกษา ยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม รวมทัง้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการจดัการเรียนการสอนและการบริหาร
สถานศกึษา 

จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่า  การบริหารงานบุคคล หมายถึง การด าเนินการ
ตามท่ีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาก าหนด  เพื่อก าหนดแผน
ก าลังคนของสถานศึกษาตลอดจนพัฒนาธ ารงรักษาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ  ท าให้เกิด
ประสิทธิผลตอ่การจดัการเรียนการสอนและการบริหารสถานศกึษา 

2.4.4 ด้านการบริหารทั่วไป 
การบริหารทัว่ไปเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัระบบบริหารองค์กร ให้บริการงาน

อ่ืนๆ  บรรลผุลตามมาตรฐานคณุภาพและเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลกัในการประสาน
สง่เสริมสนบัสนนุและการอ านวยการความสะดวกตา่งๆ ในการให้บริการการศกึษาทกุรูปแบบ มุ่ง
พฒันาสถานศกึษาให้ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม สง่เสริมในการบริหารและการจดั
การศึกษาของสถานศึกษาตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิของงานเป็นหลกั โดยเน้น
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ความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีสว่นร่วมของบคุคล ชมุชนและองค์กร
ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้การจดัการศกึษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (กระทรวงศกึษาธิการ. 2546: 
64) 

ศกัดิ์ศรี เนตรหาญ และคนอ่ืน ๆ (2547)  สรุปว่า การบริหารทัว่ไป หมายถึง การ
บริหารท่ีสามารถส่งเสริม สนับสนุนงานอ่ืนๆ ได้เป็นอย่างดี  ซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าท่ีท่ี
เหมาะสมในการรับผิดชอบงาน การจดัระบบส านกังาน การจดัระบบสารสนเทศท่ีมีความคลอ่งตวั
และรวดเร็ว มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยดั ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ มีการสื่อสาร 
การประชาสมัพนัธ์และมีการประเมินผลตรวจสอบการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนน าผล
การประเมินมาปรับปรุงการบริหารงาน 

สมาน อัศวภูมิ (2549)  กล่าวว่า การบริหารงานทั่วไปเป็นงานท่ีสถานศึกษา
ด าเนินการเพื่อการสนบัสนนุการสอน และการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

กระทรวงศึกษาธิการ (2550b)  ได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีงานด้านการบริหาร
ทัว่ไป คือ จดัท านโยบาย แผนพฒันาการศกึษาของสถานศกึษาให้สอดคล้องกบันโยบายและแผน
ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษา  รวมทัง้ความต้องการของชมุชนและท้องถ่ิน ด าเนินการก ากบั ติดตาม และประเมินผล
ตามแผนงานโครงการของสถานศึกษา ระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา รวมทัง้ปกครอง ดแูลรักษา 
จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศกึษาตามท่ีกฎหมายก าหนด ส่งเสริมความเข้มแข็งใน
ชมุชนและสร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของสถานศกึษาหรือตามท่ี
ได้รับมอบหมายและตามท่ีกฎหมายก าหนด 

สุรชัย ทองทวี และคนอ่ืน ๆ (2550)  สรุปว่า การบริหารทั่วไป หมายถึง การ
ด าเนินการเก่ียวกับงานธุรการและสารบรรณ การพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี 
งานอาคารสถานท่ี งานกิจการนกัเรียนและงานความสมัพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชมุชน เพื่อให้การ
ปฏิบตัิงานของสถานศกึษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

ขวญัชัย จะเกรง (2551)  สรุปว่า การบริหารทั่วไป หมายถึง การวางแผนการ
บริหารและแผนการปฏิบตัิงานของสถานศึกษา โดยอาศยัความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อปรับปรุง
พัฒนางานและกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ปกครอง ดูแล
บ ารุงรักษา ใช้ จดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ
ก าหนด ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อความเจริญของสถานศึกษา และให้
การศึกษาสามารถด าเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลตุามวตัถปุระสงค์ และสามารถสนบัสนุน
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งานด้านอ่ืนๆ ของสถานศึกษาให้ด าเนินงานได้อย่างต่อเน่ือง สร้างความพึงพอใจแก่องค์การ
ตลอดจนผู้ รับบริการ 

สภุาพร รัตน์น้อย และ ทศันา แสวงศกัดิ์ (2552)  การบริหารทัว่ไป หมายถึง การ
ด าเนินงานสนับสนุนงานอ่ืนๆ ในสถานศึกษา จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศกึษาให้สอดคล้องกบันโยบายและแผนของหน่วยงานต้นสงักดั มีการสง่เสริมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารและการจดัการศึกษา ตามหลกัการการบริหารงานท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิ
ของงานโดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ตามกฎเกณฑ์ น านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมประสานส่งเสริม สนบัสนุนและการอ านวยความสะดวกต่างๆ ใน
การให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กรท่ี
เก่ียวข้อง 

จากแนวคิดข้างต้นสรุปได้ว่า การบริหารทั่วไป หมายถึง งานท่ีสถานศึกษา
ด าเนินการเพื่อการสนบัสนุนการสอน และการบริหารงานด้านอ่ืนๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ
หน่วยงานต้นสงักดั  ตลอดจนความต้องการของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง ผู้ปกครองและชมุชน โดยมีเปา้หมาย
เพื่อความเจริญของสถานศกึษา 

3. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับจงัหวัดสุพรรณบุรี   
3.1 สภาพทั่วไปของจังหวัดสุพรรณบุรี 

สพุรรณบุรีเป็นจงัหวดัหนึ่งในเขตภาคกลางด้านทิศตะวกัตกของประเทศไทย ตัง้อยู่
บนพืน้ท่ีราบลุ่มแม่น า้ท่าจีน หรือแม่น า้สุพรรณบุรี  มีพืน้ท่ีทัง้หมดประมาณ  5,358.01 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ 3.3 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ  5.2 ของพื น้ ท่ีภาคกลาง  อยู่ห่างจาก
กรุงเทพมหานครประมาณ  107 กิโลเมตร (ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340)  มีอาณาเขต
ติดตอ่กบัจงัหวดัใกล้เคียง ดงันี ้ ทิศเหนือ ติดจงัหวดัอทุยัธานีและชยันาททิศตะวันออก ติดจงัหวดั
สิงห์บรีุ อ่างทอง และพระนครศรีอยธุยา  ทิศใต้ ติดจงัหวดันครปฐม และกาญจนบรีุ  ทิศตะวนัตก 
ติดจงัหวดักาญจนบรีุ และอทุยัธานี 

จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ส่วน คือการบริหารราชการส่วน
ภมูิภาค และการบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน  การบริหารราชการสว่นภมูิภาค แบง่เขตการปกครอง
ออกเป็น 10 อ าเภอ (ได้แก่ เมืองสุพรรณบุรี  สองพี่น้อง  บางปลาม้า  อู่ทอง  ดอนเจดีย์  ศรี
ประจันต์  สามชุก  เดิมบางนางบวช  ด่านช้าง     และ หนองหญ้าไซ)  110 ต าบล และ 1,008 
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หมู่บ้าน และการบริหารราชการสว่นท้องถ่ิน แบง่การปกครองออกเป็น องค์การบริหารสว่นจงัหวดั  
เทศบาลเมือง 2 แห่ง  และเทศบาลต าบล 43 แห่ง และองค์การบริหารสว่นต าบล 81 แห่ง 

 
3.2 ข้อมูลพืน้ฐานด้านการศึกษา 

จงัหวดัสพุรรณบรีุ มีสถานศกึษาท่ีเปิดสอนในระบบระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ระดบั
อาชีวศกึษาระดบัอดุมศกึษา  และการศกึษานอกระบบ รวมทัง้หมด 506 แห่ง ดงันี ้

1. ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)  จ านวน  435  แห่ง 
2. ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน  จ านวน  28  แห่ง 
3. กรมสง่เสริมการปกครองสว่นท้องถ่ิน   จ านวน  13  แห่ง 
4. ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษา  จ านวน   7  แห่ง 
5. สถาบนัอดุมศกึษาของรัฐ    จ านวน   4  แห่ง 
6. สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ กระทรวงวฒันธรรม  จ านวน   2  แห่ง 
7. กระทรวงสาธารณสขุ     จ านวน   2  แห่ง 
8. กระทรวงการท่องเท่ียวและการกีฬา   จ านวน   1  แห่ง 
9.ส านกับริหารงานการศกึษาพิเศษ  จ านวน  2 แห่ง 
10.ส านกังานพระพทุธศาสนาฯ   จ านวน  2 แห่ง 
11.ส านกังานสง่เสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

        จ านวน  10 แห่ง   
 

3.3 โรงเรียนระดบัมัธยมศึกษา  จังหวัดสุพรรณบุรี 
ปัจจุบนัโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา  จงัหวดัสพุรรณบุรี  มีทัง้หมด 32 โรงเรียน  โดย

กระจายตวัอยู่ทั่วทัง้ 10 อ าเภอ  มี 4 ขนาดคือ ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่  ขนาดใหญ่
พิเศษ  ซึง่ใช้จ านวนนกัเรียนเป็นเกณฑ์ในการแบง่ขนาดโรงเรียน  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

โรงเรียนขนาดเล็ก จ านวนนกัเรียน  500 คนลงมามี    11  โรงเรียน 
โรงเรียนขนาดกลาง จ านวนนกัเรียน  501 - 1,500  คน มี   12  โรงเรียน 
โรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวนนกัเรียน  1,501 - 2,500  คนมี    6  โรงเรียน 
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  จ านวนนกัเรียน  2,501  คนมี     3  โรงเรียน 
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ตาราง 2โรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาในจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

ล าดับ ช่ือโรงเรียน 
รวมทัง้หมด   

ชาย หญิง รวม ห้อง 
1 ทุง่คลีโคกช้างวิทยา 89 77 166 6 

2 บางแมห่ม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษด์ิ 89 110 199 12 

3 บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 96 108 204 10 

4 หรรษาสจิุตต์วิทยา 2 109 104 213 12 

5 วงัหว้าราษฎร์สามคัคี 126 133 259 12 

6 บอ่สพุรรณวิทยา 158 132 290 11 

7 ทุง่แฝกพิทยาคม 156 141 297 12 

8 หนองวลัย์เปรียงวิทยา 161 139 300 12 

9 สรวงสทุธาวิทยา 161 166 327 12 

10 บอ่กรุวิทยา 202 180 382 12 

11 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 215 180 395 15 

12 สระกระโจมโสภณพิทยา 245 273 518 18 

13 ตลิ่งชนัวิทยา 304 258 562 17 

14 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 301 281 582 21 

15 สวนแตงวิทยา 281 329 610 21 

16 ดอนคาวิทยา 319 321 640 17 

17 ดา่นช้างวิทยา 323 333 656 18 

18 สระยายโสมวิทยา 304 355 659 21 

19 สองพ่ีน้องวิทยา 362 336 698 27 

20 ศรีประจนัต์(เมธีประมขุ) 383 408 791 27 

21 อูท่องศกึษาลยั 438 440 878 27 

22 หนองหญ้าไซวิทยา 553 619 1,172 31 

23 บางลี่วิทยา 531 690 1,221 33 

24 สามชกุรัตนโภคาราม 811 1,102 1,913 59 

25 ธรรมโชติศกึษาลยั 955 1,127 2,082 51 

26 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1,024 1,095 2,119 50 

27 บางปลาม้า(สงูสมุารผดงุวิทย์) 1,085 1,090 2,175 57 

28 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 911 1,392 2,303 54 
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ตาราง 2 (ตอ่) 

ล าดับ ช่ือโรงเรียน 
รวมทัง้หมด   

ชาย หญิง รวม ห้อง 
29 กาญจนาภิเษกวิทยาลยั สพุรรณบรีุ 1,070 1,265 2,335 59 

30 สงวนหญิง 113 2,471 2,584 65 

31 อูท่อง 1,205 1,577 2,782 63 

32 กรรณสตูศกึษาลยั 1,839 9,78 2,817 66 
รวม 14,919 18,210 33,129 928 

ท่ีมา: ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 9.  (2560) 

ตาราง 3โรงเรียนระดบัมธัยมศกึษาขนาดเลก็ในจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

ล าดบั ช่ือโรงเรียน 
รวมทัง้หมด   

ชาย หญิง รวม ห้อง 

1 ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 89 77 166 6 

2 บางแมห่ม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษฏ์ 89 110 199 12 

3 บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 96 108 204 10 

4 หรรษาสจิุตต์วิทยา 2 109 104 213 12 

5 วงัหว้าราษฎร์สามคัคี 126 133 259 12 

6 บอ่สพุรรณวิทยา 158 132 290 11 

7 ทุ่งแฝกพิทยาคม 156 141 297 12 

8 หนองวลัย์เปรียงวทิยา 161 139 300 12 

9 สรวงสทุธาวิทยา 161 166 327 12 

10 บอ่กรุวิทยา 202 180 382 12 

11 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 215 180 395 15 

รวมจังหวัดสุพรรณบุรี 1562 1470 3032 126 

ท่ีมา:  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาเขต 9.  (2560) 
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จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 
2551 

จดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2554)  มีรายละเอียด  ดงันี ้

วิสยัทศัน์ คือ หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มุง่พฒันาผู้ เรียนทกุคน ซึง่
เป็นก าลงัของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดลุทัง้ด้านร่างกาย ความรู้  คณุธรรม  มีจิตส านึกใน
ความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพืน้ฐาน รวมทัง้ เจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อ
การศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญบน
พืน้ฐานความเช่ือวา่ ทกุคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้เต็มตามศกัยภาพ  

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีหลกัการท่ีส าคญั  ดงันี ้
1.เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและ

มาตรฐานการเรียนรู้  เป็นเปา้หมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ และ
คณุธรรมบนพืน้ฐานของความเป็นไทยควบคูก่บัความเป็นสากล 

2.เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับ
การศกึษาอยา่งเสมอภาค และมีคณุภาพ 

3.เป็นหลกัสตูรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ ให้สงัคมมีส่วนร่วมใน
การจดัการศกึษา  ให้สอดคล้องกบัสภาพและความต้องการของท้องถ่ิน 

4.เป็นหลกัสตูรการศกึษาท่ีมีโครงสร้างยืดหยุ่นทัง้ด้านสาระการเรียนรู้ เวลา
และการจดัการเรียนรู้ 

5.เป็นหลกัสตูรการศกึษาท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  
6.เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม

อธัยาศยั  ครอบคลมุทกุกลุม่เปา้หมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   
จุดมุ่งหมายคือมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพใน

การศกึษาต่อและประกอบอาชีพ  จึงก าหนดเป็นจดุหมายเพื่อให้เกิดกบัผู้ เรียน  เม่ือจบการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ดงันี ้

1.มีคณุธรรม  จริยธรรม  และคา่นิยมท่ีพงึประสงค์ เห็นคณุค่าของตนเอง  มีวินยั
และปฏิบตัิตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ  ยึดหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   
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2.มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคดิ การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยี  
และมีทกัษะชีวิต  

3.มีสขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี มีสขุนิสยั และรักการออกก าลงักาย 
4.มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมัน่ในวิถี

ชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
5.มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และ

พฒันาสิง่แวดล้อม  มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างสิง่ท่ีดีงามในสงัคม และอยูร่่วมกนัใน
สงัคมอยา่งมีความสขุ     

ในการพัฒนาผู้ เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มุ่งเน้นพัฒนา
ผู้ เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและ
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์  ดงันี ้สมรรถนะส าคญัของผู้ เรียน 5 ประการ คือ 1.ความสามารถใน
การสื่อสาร  2.ความสามารถในการคิด  3.ความสามารถในการแก้ปัญหา  4.ความสามารถในการ
ใช้ทักษะชีวิต  5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้อย่างมีความสขุในฐานะเป็นพลเมืองไทยและ
พลโลก  ดงันี ้ 1.รักชาต ิ ศาสน์ กษัตริย์  2.ซื่อสตัย์สจุริต  3.มีวินยั  4.ใฝ่เรียนรู้  5.อยูอ่ยา่งพอเพียง  
6.มุง่มัน่ในการท างาน  7.รักความเป็นไทย  และ 8.มีจิตสาธารณะ 

การพฒันาผู้ เรียนให้เกิดความสมดลุ ต้องค านึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหุ
ปัญญา หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จึงก าหนดให้ผู้ เรียนเรียนรู้ 8 กลุม่สาระการเรียนรู้ 
ดงันี ้1.ภาษาไทย 2.คณิตศาสตร์  3.วิทยาศาสตร์  4.สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม  5.สุข
ศึกษาและพลศึกษา  6.ศิลปะ  7.การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ 8.ภาษาต่างประเทศ  ผนวก
กบักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนท่ีมุ่งให้ผู้ เรียนได้พฒันาตนเองตามศกัยภาพ พฒันาอย่างรอบด้านเพื่อ
ความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ ทัง้ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสงัคม เสริมสร้างให้เป็นผู้ มีศีลธรรม 
จริยธรรม มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพื่อสังคม สามารถ
จดัการตนเองได้และอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสขุ กิจกรรมพฒันาผู้ เรียน แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ 
ดงันี ้1.กิจกรรมแนะแนว 2.กิจกรรมนกัเรียน และ 3.กิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์  

 
3.4 ขอบข่ายการบริหารงานโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี 

ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ .ศ .2545 และ  (ฉบับ ท่ี  3) พ .ศ .2553  ได้ ก าหนดสาระส าคัญ ไว้ ในมาตรา  39 ว่ า ให้
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กระทรวงศกึษาธิการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศกึษาไปยงัเขตพืน้ท่ีการศกึษาและ
สถานศึกษาโดยตรง  โดยแบ่งขอบข่ายงานบริหารสถานศึกษาไว้  4 ด้าน  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2553) คือ  

1. ด้านการบริหารวิชาการ  มี 17 ภาระหน้าท่ี  ดงันี ้
1.1 การพฒันาหรือการด าเนินการเก่ียวกบัการให้ความเห็นการพฒันาสาระ

หลกัสตูรท้องถ่ิน  
1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ  
1.3 การจดัการเรียนการสอนในสถานศกึษา  
1.4 การพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษา  
1.5 การพฒันากระบวนการเรียนรู้  
1.6 การวดัผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน  
1.7 การวิจยัเพื่อพฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา  
1.8 การพฒันาและสง่เสริมให้มีแหลง่เรียนรู้  
1.9 การนิเทศการศกึษา  
1.10 การแนะแนว  
1.11 การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา  
1.12 การสง่เสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ  
1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ

องค์กรอ่ืน  
1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 

หน่วยงานสถานประกอบการ และสถาบนัอื่นท่ีจดัการศกึษา  
1.15 การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติ เก่ียวกับงานด้านวิชาการของ

สถานศกึษา  
1.16 การคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศกึษา  
1.17 การพฒันาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

 
2. ด้านการบริหารงบประมาณ  มี 22 ภาระหน้าท่ี  ดงันี ้

2.1 การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตัง้งบประมาณเพื่อเสนอต่อ
ปลดักระทรวงศกึษาธิการ หรือ เลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แล้วแตก่รณี  
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2.2 การจดัท าแผนปฏิบตัิการใช้จ่ายเงินตามท่ีได้รับจดัสรรงบประมาณจาก
ส านกังานคณะกรรมการ  การศกึษาขัน้พืน้ฐานโดยตรง  

2.3 การอนมุตัิการใช้จ่ายงบประมาณท่ีได้รับจดัสรร  
2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
2.5 การรายงานผลการเบกิจ่ายงบประมาณ  
2.6 การตรวจสอบตดิตามและรายงานการใช้งบประมาณ  
2.7 การตรวจสอบตดิตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ  
2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทนุเพื่อการศกึษา  
2.9 การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้ รับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพื่ อ

การศกึษา  
2.10 การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศกึษา  
2.11 การวางแผนพสัด ุ 
2.12 การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคณุลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ์ หรือ

สิ่งก่อสร้างท่ีใช้เงิน  งบประมาณเพื่ อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิ การหรือเลขาธิการ
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานแล้วแต ่กรณี  

2.13 การพฒันาระบบข้อมลูและสารสนเทศเพ่ือการจดัท าและจดัหาพสัด ุ 
2.14 การจดัหาพสัด ุ 
2.15 การควบคมุดแูล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัด ุ 
2.16 การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สนิ  
2.17 การเบกิเงินจากคลงั  
2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน  
2.19 การน าเงินสง่คลงั  
2.20 การจดัท าบญัชีการเงิน  
2.21 การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน  
2.22 การจดัท าหรือจดัหาแบบพิมพ์บญัชี ทะเบียน และรายงาน 

 
3. ด้านการบริหารงานบคุคล  มี 20 ภาระหน้าท่ี  ดงันี ้

3.1 การวางแผนอตัราก าลงั  
3.2 การจดัสรรอตัราก าลงัข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  
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3.3 การสรรหาและบรรจแุตง่ตัง้  
3.4 การเปลี่ยนต าแหน่งให้สงูขึน้ การย้ายข้าราชการครูและบคุลากรทางการ

ศกึษา  
3.5 การด าเนินการเก่ียวกบัการเลื่อนขัน้เงินเดือน  
3.6 การลาทกุประเภท  
3.7 การประเมินผลการปฏิบตัิงาน  
3.8 การด าเนินการทางวินยัและการลงโทษ  
3.9 การสัง่พกัราชการและการสัง่ให้ออกจากราชการไว้ก่อน  
3.10 การรายงานการด าเนินการทางวินยัและการลงโทษ  
3.11 การอทุธรณ์และการร้องทกุข์  
3.12 การออกจากราชการ  
3.13 การจดัระบบและการจดัท าทะเบียนประวตัิ  
3.14 การจัดท า  บัญ ชีราย ช่ือและให้ความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอ

พระราชทาน เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา  
3.16 การสง่เสริมและยกยอ่งเชิดชเูกียรติ  
3.17 การสง่เสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษา  
3.19 การริเร่ิมสง่เสริมการขอรับใบอนญุาต  
3.20 การพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา  การด าเนินการท่ี

เก่ียวกบัการบริหารงาน  บคุคลให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ 
4. ด้านการบริหารทัว่ไป  มี 21 ภาระหน้าท่ี  ดงันี ้

4.1 การพฒันาระบบและเครือข่ายข้อมลูสารสนเทศ  
4.2 การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศกึษา  
4.3 การวางแผนการบริหารงานการศกึษา  
4.4 งานวิจยัเพื่อพฒันานโยบายและแผน  
4.5 การจดัระบบการบริหารและพฒันาองค์กร  
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4.6 การพฒันามาตรฐานการปฏิบตัิงาน  
4.7 งานเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  
4.8 การด าเนินงานธุรการ  
4.9 การดแูลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  
4.10 การจดัท าส ามะโนผู้ เรียน  
4.11 การรับนกัเรียน  
4.12 การเสนอความเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการจดัตัง้ ยบุ รวมหรือเลิกสถานศกึษา  
4.13 การประสานการจดัการศกึษาในระบบ นอกระบบและตามอธัยาศยั  
4.14 การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา  
4.15 การทศันศกึษา  
4.16 งานกิจการนกัเรียน  
4.17 การประชาสมัพนัธ์งานการศกึษา  
4.18 การส่งเสริม สนบัสนุนและประสานการจดัการศึกษาของบุคคล ชมุชน 

องค์กร หน่วยงานและ สถาบนัสงัคมอ่ืนท่ีจดัการศกึษา  
4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน  การรายงานผล

การปฏิบตัิงาน  
4.20 การจดัระบบการควบคมุภายในหน่วยงาน  
4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ

นกัเรียน 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
4.1 งานวิจัยเก่ียวกับความใฝ่เรียนรู้ 

4.1.1 งานวิจัยในประเทศ 
ปิลนัญา วงศ์บุญ และ ชวลิต รวยอาจิณ (2550)  ได้ศึกษาคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่

เรียนของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3  ด้วยแบบวดัคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้แบบสถานการณ์ 3 ตวัเลือก  พบวา่
นกัเรียนชายมีคณุลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนสงูกว่านกัเรียนหญิงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
นักเรียนท่ีอยู่ในระดบัชัน้ต่างกัน  มีคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคญัทาง
สถิติ  และตวัแปรเพศกับระดบัชัน้ไม่ส่งผลให้เกิดผลของปฏิสมัพนัธ์ต่อคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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กณิการ์ เกือ้รุ่ง และ อวยพร เรืองตระกลู (2553)  ท าวิจยัเร่ืองการพฒันาความใฝ่
รู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้
แนวคิดวงจรใฝ่รู้: การวิเคราะห์ตวัแปรพหุนาม  โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ท่ีใช้แนวคิดวงจรใฝ่รู้  2) วิเคราะห์ผลของกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีใช้แนวคิดวงจรใฝ่รู้ท่ีส่งผลต่อ
ความใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น  
รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (quasi-experiment) กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี 2  จ านวน 60 คน  ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนกลุ่มทดลองท่ีได้รับการจดักิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้แนวคิดวงจรใฝ่รู้มีความใฝ่รู้  ความคิดสร้างสรรค์สงูกว่ากลุ่มควบคมุท่ีได้รับการ
จดักิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ในเร่ืองของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ  กลุ่มทดลองมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณสงูกว่ากลุ่มควบคมุอย่างไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05  และกลุม่ทดลองหลงัการทดลองมีความใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการคิด
อย่างมีวิจารณญาณสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  ส่วนกลุ่ม
ควบคมุหลงัการทดลองมีความใฝ่รู้  ความคิดสร้างสรรค์  และการคิดอย่างมีวิจารณญาณสงูกว่า
ก่อนการทดลองอยา่งไมมี่นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ณิชา เทียมสวุรรณ (2558)  ท าการวิจยัเร่ืองการศกึษากระบวนการพฒันาความ
เป็นหุ้ นส่วนของผู้ ปกครองและโรงเรียนในการเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียน
ประถมศกึษา  ซึง่มีจดุประสงค์เพื่อศกึษากระบวนการพฒันาความเป็นหุ้นสว่นของผู้ปกครองและ
โรงเรียนในการเสริมสร้างคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนประถมศึกษา มีขัน้ตอนการศึกษา 2 
ระยะ คือ ระยะท่ี 1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  ระยะท่ี 2 ศึกษาพหุกรณีจากโรงเรียน
ประถมศกึษาท่ีมีแนวปฏิบตัิท่ีดี (Best Practice) จ านวน 3 โรงเรียน  ซึง่มีผู้ ให้ข้อมลูส าคญัจ านวน 
9 คน  ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ปกครองนกัเรียน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจยัเป็นแบบสมัภาษณ์ แบบสงัเกต และแบบบนัทกึข้อมลู  วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หา 
(Content Analysis)  ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการพฒันาความเป็นหุ้นส่วนของผู้ปกครองและ
โรงเรียนในการเสริมสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนประถมศึกษา ได้แก่ 1) การจัดตัง้
ทีมงานและเตรียมความพร้อมของโรงเรียนในการสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการพฒันาผู้ เรียน  2) 
การประชุมร่วมกันของทีมปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจและระดมความคิด  3) การจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเหมาะสม  4) การพฒันาแผนด าเนินงาน  5) การน าแผนด าเนินการ
ไปปฏิบตัิ  6) การติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง  7) การเข้าร่วมงานกิจกรรมโรงเรียน และการร่วม
กิจกรรมชมุชน  8) การประเมินผลการปฏิบตัิ  และ 9) การปรับปรุงพฒันาแผนด าเนินงาน 
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ศิริวิมล ชูชีพวฒันา (2558)  ท าการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นของโรงเรียนสงักดัสงัฆมณฑลราชบรีุ  จงัหวดัราชบรีุ  โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ 
1) ศกึษาระดบัการเห็นคณุค่าในตนเอง ลกัษณะมุ่งอนาคต การได้รับแรงสนบัสนนุทางสงัคมจาก
ครอบครัว การส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู และพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี จังหวัดราชบุรี 2) ศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสงัฆมณฑลราชบุรี จังหวดั
ราชบรีุ  จ าแนกตามข้อมลูส่วนบคุคลได้แก่ เพศ ระดบัชัน้เรียน คะแนนเฉลี่ย การติดตามดแูลการ
เรียนจากผู้ปกครอง ประเภทของนักเรียน และการมีพืน้ท่ีในการเรียนรู้  3) เพื่อศึกษาว่าการเห็น
คุณค่าในตนเอง ลกัษณะมุ่งอนาคต การได้รับแรงสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครัว  และการ
ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครูสามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นของโรงเรียนสงัฆมณฑลราชบุรี จงัหวดัราชบุรี  กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้
มธัยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนสงัฆมณฑลราชบรีุ จงัหวดัราชบุรี  จ านวน334 คน  ได้มาโดยใช้
วิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้  สถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (x̄) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่  โดย
ใช้การทดสอบค่าที (t-test)  แบบ Independent t-test  วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม  โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis of 
Variance)  และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณตามล าดบัความส าคญัของตวัแปรท่ีน าเข้าสมการ 
(Stepwise Multiple Regression Analysis)  ผลการวิจัยพบว่า 1) พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ การเห็น
คุณค่าในตนเอง ลักษณะมุ่งอนาคต การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และการ
ส่งเสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู อยู่ในระดบัมาก  2) พฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น เม่ือจ าแนกตามระดบัชัน้เรียน การติดตามดแูลการเรียนจากผู้ปกครอง และ
การมีพืน้ท่ีในการเรียนรู้  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือจ าแนก
ตาม เพศ ระดบัคะแนนเฉลี่ย และประเภทของนกัเรียน ไม่พบความแตกตา่ง  3) การเห็นคณุคา่ใน
ตนเอง การสง่เสริมบรรยากาศในการเรียนรู้จากครู ลกัษณะมุง่อนาคต และการได้รับแรงสนบัสนนุ
ทางสงัคมจากครอบครัว  สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษา
ตอนต้นของโรงเรียนสงักดัสงัฆมณฑลราชบรีุ จงัหวดัราชบรีุ  ได้ร้อยละ 60.1 อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .001 
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4.1.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Kashdan, Rose, และ Fincham (2004) ได้ศึกษาตวัแบบเชิงทฤษฎี  ตลอดจน

แบบวดัคุณลกัษณะใฝ่เรียนรู้ท่ีหลากหลาย  แล้วพฒันารายการส าหรับวดัคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้
โดยใช้ช่ือว่า Curiosity and Exploration Inventory (CEI)  เพื่อลบความผิดพลาดของแบบวัด
คณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ท่ีมีผู้สร้างไว้ก่อนหน้า  ตรวจสอบคณุภาพโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบแล้ว
ยืนยนัโดยการวดัซ า้ กบักลุม่ตวัอยา่งที่แตกตา่งกนั 5 กลุม่  พบวา่รายการส าหรับวดัคณุลกัษณะใฝ่
เรียนรู้นีมี้สมบตัิเชิงจิตวิทยาสงู (Good Phychometric Properties) 

Anderson O. Roger.  2001  อ้างอิงจาก ปิลนัญา วงศ์บุญ. 2550:  18-19  ได้
ท าการศึกษาเพื่อตรวจสอบระบบการสร้างความคิดของการใฝ่รู้ใฝ่เรียนในห้องทดลองและการ
พฒันาความรู้  โดยใช้กลุม่ตวัอยา่งเป็นนกัเรียนเกรด 7  จ านวน 72 คน  และเรียนหน่วยการเรียนท่ี
เก่ียวกับชีววิทยา  ผลของการศึกษาแสดงให้เห็นถึงระบบความคิดท่ีต่อเน่ืองในการเล่าเร่ืองของ
นกัเรียน  ซึง่มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัค่าเฉลี่ยท่ีมีพฒันาการเกิดขึน้ภายหลงัจากการทดลองใน
ห้องทดลองกบัคะแนนหน่วยสดุท้าย  ผลจากการสาธิตจะท าให้นกัเรียนท่ีท าคะแนนได้สงูจากการ
เขียนเล่าเร่ืองไว้มากมายเก่ียวกับความคิดต่อเน่ืองสัมพันธ์กัน  โดยใช้เหตุผลสืบเน่ืองมาจาก
ความคิดพืน้ฐานของการพฒันาท่ีเปลี่ยนแปลง  และซบัซ้อนเพิ่มพูนไปตามชีวิตและความถ่ีของ
ค่าเฉลี่ยเหตกุารณ์ของการจดัหมวดหมู่ความคิดระดบัสงูในการบอกเล่าท่ีงอกงามและเพิ่มพนูขึน้
ตามจ านวนของระบบความสมัพนัธ์ในการคดิ 

Zion และ Sadeh (2007)  ได้ศึกษาเพื่อท าความเข้าใจว่านกัเรียนแสดงออกถึง
คณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ระหวา่งบทเรียนอย่างไร  โดยการสงัเกตนกัเรียนระหว่างเรียนในวิชาชีววิทยา  
ตามหลักสูตร Biomind ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของอิสราเอล พบว่า นักเรียนท่ีมี
คณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้นัน้จะไม่เรียนหรือฟังอยู่นิ่งๆ  แตจ่ะพยายามหาค าตอบให้กบัความสงสยัของ
ตนอยูต่ลอดเวลา 

Arnone, Small, Chauncey, และ McKenna (2011)  ได้ท าการศึกษาเพื่อบ่งชี ้
ถึงความต้องการจ าเป็นของแนวทางใหม่ในการสร้างคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้  อนัเน่ืองมาจากความ
หลากหลายของเทคโนโลยีในปัจจบุนัซึ่งยงัไม่ปรากฏข้อมลูมาก่อน  พบว่า  ความเข้มข้นของการ
จดัการเรียนผา่นเทคโนโลยีนัน้มีมากขึน้ตามล าดบัขัน้ของพฒันาการของสื่อเทคโนโลยี  โดยเฉพาะ
กบัเทคโนโลยี Web X.Os ตัง้แต่ Web 1.0 ใน  ค.ศ.1990 จนถึง Web 5.0  ค.ศ. 2010  ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีโดยเร่ิมจากการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
(Inquiry Learning)  ซึ่งการท าให้เด็กเกิดคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้โดยธรรมชาติจะต้องเตรียมการให้
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ประชากรเด็กได้เผชิญหน้าและคลกุคลีกับโลกท่ีหลากหลาย  การแข่งขนั  และการเปลี่ ยนแปลง
เก่ียวกบัสถานที่ท างาน  ตลอดจนการท างานท่ีต้องใช้การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

Rotgans and Schmidt.  2014  อ้างอิงจาก  อรุชา  แสงทอง.  2558:  29  ศกึษา
ผลของการสร้างสถานการณ์ท่ีน่าสนใจและน่าเรียนรู้ส่งผลต่อความกระหายความรู้ของนักเรียน
ระดบัมธัยมศึกษา  โดยใช้เคร่ืองมือวิจยัได้แก่ แบบสอบถาม  ผลการวิจยัพบว่า การน าตวัอย่าง
สถานการณ์ท่ีมีความสนใจและน่าเรียนรู้มาเป็นสว่นหนึ่งในการจดัการเรียนการสอนมีผลตอ่ความ
กระตือรือร้นของผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีขึน้ 

4.2 งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการศึกษา 
4.2.1 งานวิจัยในประเทศ 

อุทัย บุญประเสริฐ (2542)  ได้ศึกษาแนวทางการบริหารและการศึกษาของ
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานพบว่าปัญหาส าคัญของการบริหาร
การศึกษาในภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการ คือ การรวมอ านาจไว้ท่ีส่วนกลาง ท าให้ขาด
เอกภาพและประสทิธิภาพในการบริหาร ขาดการมีสว่นร่วมของประชาชน ขาดการพฒันานโยบาย
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองไม่เช่ือมโยงกบัองค์กรปกครองท้องถ่ินและหน่วยงานอ่ืนๆ ท าให้ขาด
ประสิทธิภาพในระบบการประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาเมื่อมีพระราชบญัญตัิการศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงมีผลท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ในรูปคณะกรรมการ
มากขึน้และมีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปยงัเขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษาให้มาก
ท่ีสดุ โดยมุง่กระจายอ านาจ การบริหารวิชาการ งบประมาณ บคุลากรและการบริหารทัว่ไป 

ฉัตราภรณ์ สถาปิตานนท์ (2550)  ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ท่ีได้รับรางวัลพระราชทานสังกัดส านักบริหาร
คณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่า 1) ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่
ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมและรายด้านมีระดบัการปฏิบตัิหรือสภาพท่ีเป็น
จริงอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านครู ด้านสภาพทั่ วไปของ
สถานศึกษา ด้านชุมชน และด้านผู้บริหาร ตามล าดบั 2) ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ 
โดยภาพรวมและรายด้านมีระดบัการปฏิบตัิหรือสภาพท่ีเป็นจริงอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบั
จากมากไปน้อย ได้แก่ การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน การพัฒนา
ระบบการวดัและประเมินผลการเรียน การพฒันาหลกัสตูร การจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นนกัเรียน
เป็นส าคญัและการผลิตสื่อ การใช้การพฒันาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ตามล าดบั 3) ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการเรียงล าดบัตามความส าคญั ได้แก่ สภาพสงัคมท่ี
เอือ้อ านวยต่อการบริหารงานวิชาการ ความรู้ความสามารถในเร่ืองหลักสูตรและการจัด
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กระบวนการเรียนรู้ของครู การมีส่วนร่วมของชมุชน ความพร้อมด้านวสัด ุอปุกรณ์และเทคโนโลยี
ทางการศกึษาบรรยากาศท่ีเอือ้อ านวยต่อการบริหารงานวิชาการ และการด าเนินการนิเทศ ก ากบั 
ติดตาม 

เปรมชยั สโรบล (2550)  ได้ท าการศกึษาปัจจยัการบริหารท่ีมีอิทธิพลตอ่คณุภาพ
การศึกษาของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจจัยการบริหารของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคลากร (man) ด้านกระบวนการ
บริหาร (management) ด้านวัสดุอุปกรณ์  (material) ด้านงบประมาณ (money) และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (management information system: MIS) 2) ปัจจัยการบริหารของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ามีความสัมพันธ์กับคุณภาพการศึกษา โดยมีความสัมพันธ์
โครงสร้างเชิงเส้นของตวัแบบซึ่งมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์โดยมีอิทธิพลต่อคณุภาพ
การศึกษา (qua.) ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ดังนี  ้ปัจจัยด้านบุคลากร (man) ไม่มี
อิทธิพลทางตรงแต่มีอิทธิพลทางอ้อมและอิทธิพลรวมโดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ปัจจยั
ด้านกระบวนการบริหาร (manag.) ไม่มีอิทธิพลทางตรงแต่มีอิทธิพลทางอ้อม และมีอิทธิพลรวม
โดยมีนัยส าคัญท่ีระดับ .01 ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ (mat.) ไม่มีอิทธิพลทางตรง ไม่มีอิทธิพล
ทางอ้อมและไม่มีอิทธิพลรวม ปัจจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) มีอิทธิพลทางตรง ไม่มี
อิทธิพลทางอ้อมและมีอิทธิพลรวม โดยนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และปัจจยัด้านงบประมาณ 
(mon.) ไม่มีอิทธิพลทางตรง ไมมี่อิทธิพลทางอ้อม และไม่มีอิทธิพลรวม 

ขวญัชยั จะเกรง (2551)  ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
กบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ช่วงชัน้ท่ี 3 - 4 สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาสมทุรสงคราม  มีความมุง่หมายเพ่ือศกึษาระดบัภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ บริหารสถานศึกษา ระดับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงกับการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของ
สถานศึกษา  โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นครูปฏิบตัิหน้าท่ีการสอน  ผลการวิจยัพบว่า 1) ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษา ทกุด้านอยู่ในระดบัมาก  โดยเรียงจาก
มากไปหาน้อย ดงันี ้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้าน การสร้างแรงบนัดาลใจ การมีอิทธิพลอย่างมี
อดุมการณ์ การกระตุ้นทางปัญญา และการค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตามล าดบั   2) การ
บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  และเม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา ทุกด้านอยู่ในระดบัมาก  



  59 

โดยเรียงจากมากไปหาน้อย ดงันี ้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศกึษาด้าน วิชาการ  
การบริหารงานบุคคล  งบประมาณ  และการบริหารทั่วไป ตามล าดับ   3) ภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศกึษากบัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมีความสมัพนัธ์กนัอยู่
ในระดบัสงู 

ชชูาติ รักอู่ และ ศิริชยั ชินะตงักรู (2555)  ได้วิจยัเร่ืองปัจจยัส่งเสริมและปัจจยัท่ี
เป็นอปุสรรคต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ผลการวิจยัพบว่า
ปัจจยัสง่เสริมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ประกอบด้วย 3 ปัจจยั 
คือ 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา  2) การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ  3) นโยบายและ
มาตรฐานการบริหารงานชดัเจน  และปัจจยัท่ีเป็นอปุสรรคต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  ประกอบด้วย 4 ปัจจยั คือ 1) ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ  2) การ
พฒันาครูและบคุลากร  3) การก ากบั ตดิตาม ประเมินผล และ 4) การมีสว่นร่วม 

4.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
Dondero (1993)  ได้ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโรงเรียนท่ี

บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและไม่ได้บริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกบัประสทิธิผลโรงเรียนและ
ความพงึพอใจในการท างานของครู  โดยศกึษากบัครูในโรงเรียนน าร่องท่ีบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานในรัฐโอไอโฮ  ผลการศกึษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน จะมีคะแนนของประสทิธิผลโรงเรียนและความพงึพอใจในการท างานสงูกวา่การไม่มีสว่น
ร่วมในการตดัสินใจ 

Tory (1997)  อ้างอิงจาก ฤทยัรัตน์ แสนศิลา (2557)  ได้ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลให้
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมลูทางการศกึษาในเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
และในรัฐ 7 รัฐ ของสหรัฐอเมริกา ผลการศกึษาพบว่า สมาชิกของโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน
ครู ผู้ปกครอง และนกัเรียนเช่ือวา่  สิ่งส าคญัท่ีท าให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพคือ บคุลากรมีคณุภาพ 
มีจดุมุ่งหมายของโรงเรียนท่ีชดัเจน มีความเช่ียวชาญทางวิชาการและผู้บริหารโรงเรียนมีความเป็น
ผู้น า  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยัและมีบรรยากาศท่ีดีในการเรียน 

Papanastasiou และ Koutselini (2003)  ท าการศึกษาปัจจัย ท่ี ส่ งผลต่อ
ความส าเร็จในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาประชาธิปไตยในโรงเรียน  ผลการศกึษาพบว่า  ปัจจยัใน
โรงเรียนมีผลต่อความส าเร็จในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาประชาธิปไตยมากกว่าปัจจยัภายนอก
โรงเรียน  ซึ่งสามารถจดัล าดบัความส าคญัของปัจจยัดงักล่าวได้ดงันี ้ ผู้บริหาร ครู นกัเรียน และ
บรรยากาศของโรงเรียน สว่นปัจจยัด้านครูคือการมีความรับผิดชอบด้านคณุภาพการเรียนการสอน 
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การจดักิจกรรมสภานกัเรียน การเปิดโอกาสให้นกัเรียนสร้างข้อตกลงในห้องเรียน และให้ปกครอง
กนัเอง 

Donna   ศึกษาความคิดเห็นของผู้ บ ริหารโรงเรียน  และครูบรรณารักษ์  
ผลการวิจัยพบว่าผู้ บริหารโรงเรียนมีส่วนส าคัญในการสนับสนุนงานห้องสมุดให้ประสบ
ความส าเร็จ  ซึง่บรรณารักษ์จ าเป็นต้องเข้าใจการรับรู้และการจดัด าเนินงานของผู้บริหารโรงเรียน  
งานวิจยันีเ้ป็นการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหารในรัฐเซาท์แคโรไลนา  ประเทศสหรัฐอเมริกา ถึง
เกณฑ์ท่ีผู้บริหารโรงเรียนใช้คดัเลือกเพื่อจดัจ้างบรรณารักษ์  โดยสอบถามออนไลน์ไปยงัผู้บริหาร
โรงเรียนในโรงเรียนระดบั K-12  และได้ตอบกลบัมา จ านวน 189 คน  พบว่าโดยทั่วไปผู้บริหาร
โรงเรียนให้การสนบัสนุนบรรณารักษ์ท่ีมีความสามารถด้านสารสนเทศ  สร้างเครือข่ายการเรียนรู้
และมากกวา่ 82%  มีความพงึพอใจและมีความพงึพอใจมากตอ่บรรณารักษ์ในปัจจบุนั 
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บทที่ 3  
วธีิด าเนินการวจิัย 

ในการวิจยัครัง้นี ้ ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุม่ตวัอยา่ง 
2. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะห์ข้อมลู 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร 

ประชากรในการวิจยัครัง้นีแ้บง่เป็น 2 สว่น คือ  
1. ประชากรของการศึกษาความใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ขนาดเล็ก จังหวดัสุพรรณบุรี คือผู้ เรียนระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 2,912  คน  โดยการเลือกเฉพาะเจาะจง  เหตุผลท่ีเลือก
ผู้ เรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา  เน่ืองจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พื น้ฐาน  2551 
(กระทรวงศึกษาธิการ.  2551)  ระบวุ่า “ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น (ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 1-3) เป็น
ช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคบั มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้ส ารวจความถนัดและความสนใจของ
ตนเอง สง่เสริมการพฒันาบคุลิกภาพสว่นตน มีทกัษะในการคิดวิจารณญาณ  คิดสร้างสรรค์ และ
คิดแก้ปัญหา มีทกัษะในการด าเนินชีวิต มีทกัษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ มี
ความรับผิดชอบตอ่สงัคม มีความสมดลุทัง้ด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภมูิใจใน
ความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพืน้ฐานในการประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ ” และ “ระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลาย (ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 – 6) การศึกษาระดบันีเ้น้นการเพิ่มพูนความรู้และ
ทกัษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผู้ เรียนแตล่ะคนทัง้ด้าน
วิชาการและวิชาชีพ  มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิดขัน้สูง 
สามารถน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศกึษาตอ่และการประกอบอาชีพ มุง่พฒันา
ตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้น า และผู้ให้บริการชุมชนในด้านตา่ง ๆ”  ผู้วิจยั
จงึมีความสนใจและเห็นประโยชน์ในการศกึษากบักลุม่ประชากรนี ้
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2. ประชากรของการศึกษาและเสนอแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวดัสุพรรณบุรี คือ 
โรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ จงัหวดัสพุรรณบรีุ  จ านวน 11 โรงเรียน 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
1.กลุม่ตวัอย่างของการศกึษาความใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียนในโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาด

เล็ก จงัหวดัสพุรรณบรีุ  ก าหนดขนาดตวัอย่างโดยการเปิดตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie 
; & Morgan, 1970: 608-610) ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95% ยินยอมให้คลาดเคลื่อน ± 5  ได้กลุ่ม
ตวัอยา่งทัง้สิน้ 341 คน 

2.กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาและเสนอแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนในโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ จงัหวดัสพุรรณบรีุ  ก าหนด
ขนาดตัวอย่าง  จ านวน 2 โรงเรียน  แล้วใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
ส าหรับแต่ละโรงเรียนเพื่อให้ได้ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรสายบริหารรวม 18 คน   ครูผู้สอน 4 
คน  นกัเรียน 4 คน  และผู้ปกครอง 4 คน 

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้ เป็นแบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ ท่ีผู้ วิจยัสร้าง

และพัฒนาขึน้ เพื่อสอบถามเก่ียวกับความใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียนและแนวทางการบริหารจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัด
สพุรรณบรีุ  โดยประกอบด้วยเคร่ืองมือ 2 ชิน้ คือ 

เคร่ืองมือที่  1  โดยนักเรียนเป็นผู้ ตอบ  เป็นแบบสอบถามวัดความใฝ่เรียนรู้ของ
ผู้ เรียนในโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเล็ก จงัหวดัสพุรรณบรีุ  แบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้    

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 พฤตกิรรมบง่ชีค้วามใฝ่เรียนรู้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การสร้างเคร่ืองมือชืน้ท่ี 1 
แบบสอบถามวดัความใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียนในโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเล็ก จงัหวดั

สพุรรณบุรี  ผู้วิจยัปรับปรุงและพฒันามาจากแบบสอบถามวดัความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของ  วฒันา  พา
ผล (2551)  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ตามแบบ
ของ ลเิคิร์ท (Likert) มี 5 ระดบั โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดงันี ้

ระดบั  5  หมายถึง  แสดงพฤตกิรรมในระดบัมากท่ีสดุ 
ระดบั  4  หมายถึง  แสดงพฤตกิรรมในระดบัมาก 
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ระดบั  3  หมายถึง  แสดงพฤตกิรรมในระดบัปานกลาง 
ระดบั  2  หมายถึง  แสดงพฤตกิรรมในระดบัน้อย 
ระดบั  1  หมายถึง  แสดงพฤตกิรรมในระดบัน้อยท่ีสดุ 

ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ  ผู้วิจยัด าเนินการตามขัน้ตอน  ดงันี ้
1. ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความใฝ่เรียนรู้   
2. น าแนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาสรุปเป็นแนวคิด   ซึ่งเป็น

พฤตกิรรมบง่ชีค้วามใฝ่เรียนรู้ 5 พฤตกิรรม ดงันี ้
1. อยากรู้อยากเห็น หมายถึง การท่ีผู้ เรียนแสดงให้เห็นถึงความปรารถนา

ความสนใจท่ีจะรู้เร่ืองต่างๆ ทัง้เร่ืองเรียนและเร่ืองรอบตวั  ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความตื่นตวั 
วอ่งไว กระฉบักระเฉง และรีบเร่งในการค้นหาความรู้ตา่งๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

2. มุ่งมั่นตัง้ใจ หมายถึง การท่ีผู้ เรียนแสดงให้เห็นถึงความเอาใจใส่ ไม่
วอกแวก มีจิตใจจดจ่อตอ่การเรียน และงานตา่งๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการ หมายถึง การท่ีนักเรียนน า
แนวคิด หรือวิธีการใหม่ๆ ท่ีไม่ซ า้ใครมาปรับใช้ทัง้ในเร่ืองการเรียน การท างาน และเร่ืองต่างๆ 
รอบตวั  ตลอดจนกล้าน าเสนอแนวคิดใหม่ๆ   ตอ่บคุคลรอบตวัท่ีมีสมัพนัธภาพตอ่กนัได้ 

4. มีความพยายาม  หมายถึง  การท่ีผู้ เรียนมีความมุ่งมั่น ขยันขันแข็งใน
การศึกษาหาความรู้ หรือท ากิจกรรมท่ีได้รับมอบหมายโดยไม่ย่อท้อต่อความยากล าบาก  เพื่อให้
การศกึษาหาความรู้ และงานท่ีได้รับมอบหมายนัน้ประสบความส าเร็จอยา่งเต็มความสามารถ       

5. ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง  การท่ีผู้ เรียนมีอิสระในการด าเนินการเรียนรู้ของ
ตนเองโดยมีการวางแผนการเรียนรู้  เลือกแหล่งข้อมูลในการเรียนรู้  แสวงหาความรู้จาก
แหลง่ข้อมลูตา่งๆ ที่เลือกทัง้ภายในและภายนอกด้วยตนเอง 

3. สร้างแบบสอบถาม โดยก าหนดเนือ้หา และข้อค าถามให้ครอบคลุมและ
สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์  โดยการสร้างแบบสอบถามในครัง้นีผู้้วิจยัได้ปรับปรุงแบบสอบถามวดั
ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของ  วฒันา  พาผล (2551) 

4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนือ้หา  ตามกรอบแนวคิดของการวิจัยและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง
แก้ไข แล้วน าแบบสอบถามเสนอผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ด้านการศึกษาและการบริหารจัด
การศกึษา  จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ ตรวจแก้ไข ส านวน ภาษา ความ
ครอบคลมุเนือ้หาตลอดจนข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  ให้มีความถกูต้องชดัเจน ตรวจสอบความเท่ียงตรง
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ของเนือ้หา (Content Validity)  โดยใช้เกณฑ์ความคิดเห็นสอดคล้องกันของผู้ เช่ียวชาญ 3 ใน 5 
ท่าน ในการคดัเลือกข้อค าถาม 

5. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจแก้ไขจากผู้ เช่ียวชาญ  ไปด าเนินการหา
คณุภาพของเคร่ืองมือ โดยพิจารณาความสอดคล้องของแบบสอบถามท่ีได้นิยามไว้ในแต่ละตอน 
และคดัเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป  และเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครัง้ 

6. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้ เรียนใน
โรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเล็ก จงัหวดัสพุรรณบรีุ  ท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 30 คน แล้วน าผลท่ี
ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยวิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) 
ตามวิธีของของ ครอนบาค (Cronbach. 1990: 169)  

7. น าแบบสอบถามท่ีผ่านการหาค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ได้
คา่เท่ากบั .927  ไปจดัท าชดุแบบสอบถามฉบบัจริง  ซึง่ประกอบด้วยข้อค าถาม 30 ข้อ  และน าไป
เก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 

8. เกณฑ์การประเมินแบบสอบถามวดัความใฝ่เรียนรู้  ก าหนดจากการใช้คา่พิสยั
ของคะแนนเฉลี่ยหารด้วยจ านวนระดบัความใฝ่เรียนรู้  ได้เกณฑ์ท่ีใช้ประเมิน  ดงันี ้

คา่เฉลี่ย 4.20 – 5.00   หมายถึง มีระดบัความใฝ่เรียนรู้ในระดบัมาก 
คา่เฉลี่ย 3.40 - 4.19   หมายถึง มีระดบัความใฝ่เรียนรู้ในระดบัคอ่นข้างมาก 
คา่เฉลี่ย 2.60 – 3.39   หมายถึง มีระดบัความใฝ่เรียนรู้ในระดบัปานกลาง 
คา่เฉลี่ย 1.80 – 2.59   หมายถึง มีระดบัความใฝ่เรียนรู้ในระดบัคอ่นข้างน้อย 
คา่เฉลี่ย 1.00 – 1.79   หมายถึง มีระดบัความใฝ่เรียนรู้ในระดบัน้อย 

เคร่ืองมือที่ 2  โดยนกัเรียน  ผู้ปกครอง  ครู และผู้บริหารเป็นผู้ตอบ  แบบสมัภาษณ์
เก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนในโรงเรียน
มธัยมศกึษาขนาดเล็ก จงัหวดัสพุรรณบรีุ  แบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้    

ตอนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ให้สมัภาษณ์ 
ตอนท่ี 2 แนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่

ผู้ เรียนในโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเล็ก จงัหวดัสพุรรณบรีุ  
การสร้างเคร่ืองมือชืน้ท่ี 2   
แบบสมัภาษณ์เก่ียวกบัแนวทางการบริหารจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่

เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนในโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเล็ก จงัหวดัสพุรรณบรีุ  เป็นแบบสมัภาษณ์แบบกึ่ง
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โครงสร้าง  (Semi-Structured interviews)  โดยการสร้างแบบสัมภาษณ์มีการด าเนินการสร้าง 
ดงันี ้

1. ศึ กษ าแนวคิ ด ท่ี เก่ี ย ว ข้อ งกับ การบ ริห ารจัดการศึ กษ ายึ ดตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 

2. ก าหนดขอบเขตของเนือ้หาเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์  ได้แก่ ความ
คิดเห็นเก่ียวกบัความใฝ่เรียนรู้  ปัจจยัท่ีช่วยเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้  บคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องท่ี
จะช่วยเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน  และแนวทางการบริหารจดัการศกึษาเพื่อเสริมสร้าง
ความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน 

3. สร้างข้อค าถามส าหรับการสัมภาษณ์  โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง  (Semi-Structured Interviews) 

4. น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึน้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  เพื่อ
ตรวจสอบความถกูต้องของเนือ้หา  ตามกรอบแนวคิดของการวิจยัและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข แล้วน าแบบสมัภาษณ์เสนอผู้ เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ด้านการศึกษาและการ
บริหารจัดการศึกษา  จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ตรวจแก้ไข ส านวน 
ภาษา ความครอบคลุมเนือ้หาตลอดจนข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  ให้มีความถูกต้องชัดเจน ตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content Validity)  โดยใช้เกณฑ์ความคิดเห็นสอดคล้องกันของ
ผู้ เช่ียวชาญ 3 ใน 5 ท่าน ในการคดัเลือกข้อค าถาม 

5. น าแบบสมัภาษณ์ท่ีผ่านการตรวจแก้ไขจากผู้ เช่ียวชาญ  ไปด าเนินการหา
คณุภาพของเคร่ืองมือ โดยพิจารณาความสอดคล้องของแบบสอบถามท่ีได้นิยามไว้ในแต่ละตอน 
และคดัเลือกข้อคาถามท่ีมีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป  และเสนออาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์อีกครัง้ 

6. จดัท าแบบสมัภาษณ์ฉบบัสมบรูณ์เพื่อน าไปใช้ในการสมัภาษณ์ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูมีวิธีการและขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

ตอนที่ 1  ศกึษาความใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียนในโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเล็ก จงัหวดั
สพุรรณบรีุ  เพื่อสรุปเป็นข้อมลูสารสนเทศและส าหรับใช้งานตอ่ไปในตอนท่ี 2 

1.ขอรับรองจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์  จากสถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและ
วิจยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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2. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ถึงผู้บริหาร
สถานศกึษาเพื่อขออนญุาตเข้าไปเก็บข้อมลูส าหรับงานวิจยัในครัง้นี ้

3. น าหนงัสือท่ีได้จากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒไปยื่นต่อ
สถานศึกษาเพื่อขออนุญาตเข้าไปเก็บข้อมลูส าหรับงานวิจยัในครัง้นี ้ พร้อมทัง้นัดวนั เวลา ท่ีจะ
เก็บข้อมลู  ด้วยตนเอง 

4. เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเก่ียวกับความใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียนในโรงเรียน
มธัยมศกึษาขนาดเล็ก จงัหวดัสพุรรณบรีุ  ตามวนัเวลาท่ีนดัหมาย   

ตอนที่ 2  การศกึษาและเสนอแนวทางการบริหารจดัการศกึษาเพื่อเสริมสร้างความ
ใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนในโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเล็ก จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

1. น าผลสรุปท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูในตอนท่ี 1  มาใช้เป็นข้อมลูเพื่อตัง้ข้อ
ค าถามในการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview)  14  คน  ประกอบด้วย  ผู้บริหารโรงเรียน
และบุคลากรสายบริหาร 18 คน  ครูผู้สอน 4 คน นกัเรียน 4 คน และผู้ปกครอง 4 คน  ในโรงเรียน
มธัยมศกึษาขนาดเล็ก จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

2. ขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ถึงผู้บริหาร
สถานศกึษาเพื่อขออนญุาตเข้าไปเก็บข้อมลูส าหรับงานวิจยัในครัง้นี ้

3. น าหนงัสือท่ีได้จากบณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒไปยื่นต่อ
สถานศึกษาเพื่อขออนุญาตเข้าไปเก็บข้อมลูส าหรับงานวิจยัในครัง้นี ้ พร้อมทัง้นัดวนั เวลา ท่ีจะ
เก็บข้อมลู  ด้วยตนเอง 

4. เก็บข้อมูลด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้บริหารโรงเรียน 
ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง  ในโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวดัสุพรรณบุรี  ตามวนั
เวลาท่ีนดัหมาย   

5. จดักระท าวิเคราะห์ข้อมลู  และท าการตรวจสอบและประเมินร่างแนวทางการ
บริหารจดัการการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนในจงัหวดัสพุรรณบุรี  โดยการ
สมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิด้านการศกึษา 

4. การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่  1  ศึกษาความใฝ่เรียนรู้ของผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 

จังหวัดสุพรรณบุรี 
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1. น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามวัดความใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียนในโรงเรียน
มธัยมศึกษาขนาดเล็ก จงัหวดัสพุรรณบุรี  ในตอนท่ี 1 เก่ียวกบัข้อมลูส่วนตวัของผู้ เรียนมาบนัทึก
และวิเคราะห์ข้อมลูโดยการแจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละ 

2. น าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามวัดความใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียนในโรงเรียน
มธัยมศึกษาขนาดเล็ก จงัหวดัสพุรรณบรีุ  ในตอนท่ี 2 จดัเรียง ตรวจสอบข้อมลูและบนัทึกท่ีได้ลง
ในตารางบนัทกึข้อมลู  โดยแสดงจ านวนคา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา่ร้อยละ 

3. สรุปผลจากแบบสอบถามวัดความใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเลก็ จงัหวดัสพุรรณบรีุ  ในรูปแบบของข้อมลูเชิงสถิติและเชิงคณุภาพ 

ตอนที่ 2  ศึกษาและเสนอแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความ
ใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี 

1. ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์บุคลากรสายบริหาร  โดยวิธีการ
ตีความและสร้างข้อสรุป  จากนัน้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการเขียนสรุปในเชิงพรรณนา
โวหาร 

2. น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้  ประกอบกับแนวคิด/หลกัการการบริหารจัดการ
องค์กรและสถานศึกษาท่ีเหมาะสม  มาคัดเลือก สรุป และเสนอเป็นแนวทางการบริหารจัด
การศกึษาท่ีเหมาะสมท่ีสดุ  ส าหรับการน าไปด าเนินการทางการบริหารจดัการศกึษาเพื่อเสริมสร้าง
ความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนในจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

ตอนที่  3  ประเมินและยืนยันแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี 

ท าการตรวจสอบ  ประเมินและยืนยนัร่างแนวทางการบริหารจดัการการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนในจังหวดัสุพรรณบุรี  โดยการสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี
ประสบการณ์เก่ียวข้องด้านการบริหารจัดการศึกษา  ด้านบริหารสถานศึกษา และด้านส่งเสริม
การศกึษา จ านวน 7 ท่าน 
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บทที่ 4  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิจยัเร่ืองแนวทางการบริหารจดัการศกึษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน
ในจงัหวดัสพุรรณบรีุ  ผู้วิจยัน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบัดงันี ้

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกนัในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสญัลกัษณ์ท่ี

ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
(X̅) แทน คา่เฉลี่ยของกลุม่ตวัอยา่ง (Mean) 
S.D. แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ด าเนินการเข้าเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 383 ฉบบั ได้รับแบบสอบถามท่ี

สมบูรณ์คืนมา 366 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 95.56 วิเคราะห์ข้อมลูและแปลความหมายจากผลการ
วิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบัดงันี ้

1.การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูแบง่การน าเสนออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูสถานภาพทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามของ

ครูนกัเรียน ได้แก่ สถานศกึษา เพศ ระดบัชัน้ และระดบัการศกึษาของผู้ปกครอง ดงัตาราง 

ตาราง 4 จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามวดัความใฝ่เรียนรู้จ าแนกตามเพศ ระดบัชัน้ 
และระดบัการศกึษาสงูสดุของผู้ปกครอง 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

รวม 

 
190 
176 
366 

 
51.90 
48.10 
100.00 
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ตาราง 4 (ตอ่) จ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามวดัความใฝ่เรียนรู้จ าแนกตาม
เพศ ระดบัชัน้ และระดบัการศกึษาสงูสดุของผู้ปกครอง 

 
สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
ระดบัชัน้ 

1. มธัยมศกึษาตอนต้น 
2. มธัยมศกึษาตอนปลาย 

รวม 
ระดบัการศกึษาสงูสดุของผู้ปกครอง 

1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี 
3. อ่ืนๆ 

 
240 
126 
366 

 
356 

8 
2 

 
65.60 
34.40 

100.00 
 

97.30 
2.20 
0.50 

รวม 366 100.00 

 
จากตาราง 4  พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศ ชาย จ านวน 190 คน คดิเป็นร้อยละ 

51.90 และเพศหญิง จ านวน 176 คน คิดเป็นร้อยละ 48.10 เป็นนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้น จ านวน 240 คน คิดเป็นร้อยละ 65.60 และเป็นนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
จ านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 34.40 ผู้ปกครองของนักเรียนมีการศึกษาสูงสดุคือระดบัต ่ากว่า
ระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด  จ านวน 356 คน ร้อยละ 97.30 ระดบัปริญญาตรี จ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.20 และน้อยท่ีสดุคือระดบัการศกึษาอื่นๆ จ านวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 0.50 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูการวดัความใฝ่เรียนรู้ 
ผลการวิเคราะห์ความใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียน ในภาพรวม จ าแนกเป็นระดบัชัน้ และ

จ าแนกเป็นรายด้านและรายข้อ โดยการหาคา่เฉลี่ย (X̅)  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

ตาราง 5 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความใฝ่เรียนรู้  โดยภาพรวมและรายด้าน 

ด้านท่ี พฤตกิรรมบง่ชีค้วามใฝ่เรียนรู้ (X̅) S.D. ระดบั 
1. ความอยากรู้อยากเห็น 3.38 0.69 ปานกลาง 
2. มุง่มัน่ตัง้ใจ 3.56 0.64 คอ่นข้างมาก 
3. มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการ 3.34 0.72 ปานกลาง 
4. มีความพยายาม 3.54 0.67 คอ่นข้างมาก 
5. ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3.43 0.71 คอ่นข้างมาก 

รวม 3.45 0.58 คอ่นข้างมาก 

 
จากตาราง 5 พบว่า ระดบัความใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนในจงัหวดัสพุรรณบรีุ โดยภาพรวม

อยู่ในระดบัค่อนข้างมาก เพื่อพิจารณารายด้าน สามารถเรียงล าดบัค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้
ดงันี ้มากท่ีสุด ได้แก่ด้าน ความมุ่งมัน่ตัง้ใจ ( X̅= 3.56, S.D. = 0.64) รองลงมาคือ ด้านมีความ
พยายาม ( X̅= 3.54, S.D. = 0.67) ด้านศกึษาค้นคว้าด้วยต้นเอง ( X̅= 3.43, S.D. = 0.71)   ด้าน
ความอยากรู้อยากเห็น ( X̅ = 3.38, S.D. = 0.72) และน้อยท่ีสดุคือ ด้านมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
และจินจนาการ ( X̅ = 3.34, S.D. = 0.72)  
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เม่ือวิเคราะห์ระดบัความใฝ่เรียนรู้ จ าแนกตามระดบัชัน้ โดยหาคา่เฉลี่ย ( X̅) และคา่ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ได้ผลดงันี ้

ตาราง 6 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นในจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

ข้อ พฤตกิรรมบง่ชีค้วามใฝ่เรียนรู้ X̅ S.D. ระดบัความใฝเรียนรู้ 
1. ความอยากรู้อยากเห็น 3.28 0.73 ปานกลาง 
2. มุง่มัน่ตัง้ใจ 3.44 0.67 คอ่นข้างมาก 
3. มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการ 3.25 0.76 ปานกลาง 
4. มีความพยายาม 3.45 0.71 คอ่นข้างมาก 
5. ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3.36 0.73 ปานกลาง 

รวม 3.36 0.61 ปานกลาง 

 
จากตาราง 6 พบว่า ระดบัความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นใน

จงัหวดัสพุรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เพื่อพิจารณารายด้าน สามารถเรียงล าดบั
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดังนี ้มากท่ีสุด ได้แก่ด้านความพยายาม ( X̅ = 3.45, S.D. = 0.71) 
รองลงมาคือ ด้านมุ่งมั่นตัง้ใจ ( X̅= 3.44, S.D. = 0.67) ด้านศึกษาค้นคว้าด้วยต้นเอง (X̅ = 3.36, 
S.D. = 0.73)   ด้านความอยากรู้อยากเห็น (X̅ = 3.28, S.D. = 0.73) และน้อยท่ีสุดคือ ด้านมี
ความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์และจินจนาการ (X̅ = 3.25, S.D. = 0.76) 
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ตาราง 7 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัความใฝ่เรียนรู้ ของนกัเรียน ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนปลายในจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

ข้อ พฤตกิรรมบง่ชีค้วามใฝ่เรียนรู้ X̅ S.D. ระดบัความใฝเรียนรู้ 
1. ความอยากรู้อยากเห็น 3.57 0.56 คอ่นข้างมาก 
2. มุง่มัน่ตัง้ใจ 3.78 0.53 คอ่นข้างมาก 
3. มีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการ 3.52 0.59 คอ่นข้างมาก 
4. มีความพยายาม 3.71 0.54 คอ่นข้างมาก 
5. ศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3.56 0.66 คอ่นข้างมาก 

รวม 3.63 0.49 คอ่นข้างมาก 

 
จากตาราง 7 พบว่า ระดบัความใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายใน

จงัหวดัสพุรรณบรีุ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัคอ่นข้างมาก เพื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดบั
คอ่นข้างมากทกุด้าน โดยสามารถเรียงล าดบัคา่เฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดงันี ้มากท่ีสดุ ได้แก่ด้าน
มุ่งมัน่ตัง้ใจ ( X̅ = 3.78, S.D. = 0.53) รองลงมาคือ ด้านความพยายาม ( X̅= 3.71, S.D. = 0.54) 
ด้านความอยากรู้อยากเห็น ( X̅ = 3.57, S.D. = 0.56)   ด้านศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( X̅= 3.56, 
S.D. = 0.66) และน้อยท่ีสดุคือ ด้านมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และจินจนาการ ( X̅ = 3.52, S.D. = 
0.59) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  73 

เม่ือวิเคราะห์ระดับการความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นรายด้าน  
โดยหาคา่เฉลี่ย (X̅) และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ได้ผลดงัตาราง 

ตาราง 8 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัความใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนในจงัหวดั
สพุรรณบรีุ ด้านความอยากรู้อยากเห็น 

ข้อ พฤติกรรมบง่ชี ้ X̅ S.D. ระดบัความใฝเรียนรู้ 

1. เม่ือครูสอนเร่ืองท่ีเป็นความรู้ใหม่ๆ  ฉนัจะสอบถามถงึรายละเอียดนัน้ 3.40 0.94 คอ่นข้างมาก 

2. เม่ือได้รับข่าวการสมคัรเรียนตอ่จากครู ฉนัจะค้นหารายละเอียด
เพิ่มเติมทนัที 

3.46 0.95 คอ่นข้างมาก 

3. เม่ือพบเหน็ปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ท่ีไมเ่ข้าใจ ฉนัจะค้นหาต า
ตอบวา่ปรากฏการณ์นัน้เกิดขึน้ได้อยา่งไร 

3.29 0.93 ปานกลาง 

4. เม่ือครูมอบหมายงานให้ค้นคว้าในเร่ืองที่น่าสนใจ ฉนัจะรีบศกึษา
ค้นคว้าทนัที 

3.66 1.03 คอ่นข้างมาก 

5. เม่ือสมาชิกในครอบครัวคยุกนัเก่ียวกบัหนงัสือออกใหมท่ี่น่าอา่น ฉนัจะ
รีบไปหาหนงัสือเลม่นัน้มาอา่นทนัที 

2.93 1.11 ปานกลาง 

6. หากฉนัมีข้อสงสยั ฉนัจะหาค าตอบทนัที 3.57 1.07 คอ่นข้างมาก 

รวม 3.38 0.69 ปานกลาง 

 
จากตาราง 8 พบว่า ระดบัความใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนในจงัหวดัสุพรรณบุรี  ด้านความ

อยากรู้อยากเห็น  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สามารถ
เรียงล าดบัคา่เฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดงันี ้มากท่ีสดุ คือ เม่ือครูมอบหมายงานให้ค้นคว้าในเร่ืองท่ี
น่าสนใจ ฉันจะรีบศึกษาค้นคว้าทนัที ( X̅ = 3.66, S.D. = 1.03)  รองลงมาคือ หากฉันมีข้อสงสยั 
ฉันจะหาค าตอบทันที (X̅ = 3.57, S.D. = 01.07)) เม่ือได้รับข่าวการสมคัรเรียนต่อจากครู ฉันจะ
ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมทนัที (X̅ = 3.46, S.D. = 0.95) เม่ือครูสอนเร่ืองท่ีเป็นความรู้ใหม่ๆ ฉัน
จะสอบถามถึงรายละเอียดนัน้   ( X̅= 3.40, S.D. = 0.94) เม่ือพบเห็นปรากฏการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีไมเ่ข้าใจ ฉนัจะค้นหาต าตอบวา่ปรากฏการณ์นัน้เกิดขึน้ได้อยา่งไร ( X̅ = 3.29, S.D. 
= 0.93)  และน้อยท่ีสดุ คือ  เม่ือสมาชิกในครอบครัวคยุกนัเก่ียวกบัหนงัสือออกใหม่ท่ีน่าอ่าน ฉัน
จะรีบไปหาหนงัสือเลม่นัน้มาอา่นทนัที ( X̅= 2.93, S.D. = 1.11) 
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ตาราง 9 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัความใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนในจงัหวดั
สพุรรณบรีุ ด้านความมุง่มัน่ตัง้ใจ 

ข้อ พฤติกรรมบง่ชี ้ X̅ S.D. ระดบัความใฝเรียนรู้ 

1. ฉนัตัง้ใจฟังค าแนะน าเก่ียวกบัการปรับปรุงทางการเรียนจากครู 3.84 0.90 คอ่นข้างมาก 

2. ฉนัตัง้ใจอา่นหนงัสือโดยท าความเข้าใจเนือ้หาที่เรียนเพ่ือเตรียม
ตวัสอบวดัความรู้ 

3.48 0.90 คอ่นข้างมาก 

3. ฉนัไมพ่ดูคยุเลน่กบัเพ่ือนในขณะที่ครูสอน 3.11 1.08 ปานกลาง 

4. ขณะท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์ท่ีมีหลายขัน้ตอนและรายละเอียด
ซบัซ้อน ฉนัจะมุ่งความสนใจไปยงัโครงงานที่ท าเทา่นัน้ 

3.43 0.95 คอ่นข้างมาก 

5. ในขณะที่เพื่อนรายงานหน้าชัน้เรียน ฉนัจะสนใจฟังเพ่ือให้มี
ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนัน้ๆ 

3.63 0.94 คอ่นข้างมาก 

6. ฉนัรับฟังค าแนะน าจากสมาชิกครอบครัวเก่ียวกบัเร่ืองแนว
ทางการเรียนให้ประสบความส าเร็จอยา่งสนใจ 

3.88 0.98 คอ่นข้างมาก 

รวม 3.56 0.64 คอ่นข้างมาก 

 
จากตาราง 9 พบว่า ระดบัความใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนในจงัหวดัสุพรรณบุรี  ด้านความ

มุ่งมั่นตัง้ใจ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สามารถ
เรียงล าดบัคา่เฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดงันี ้มากท่ีสดุ คือ ฉนัรับฟังค าแนะน าจากสมาชิกครอบครัว
เก่ียวกับเร่ืองแนวทางการเรียนให้ประสบความส าเร็จอย่างสนใจ ( X̅ = 3.88, S.D. = 0.98)  
รองลงมา คือ ฉนัตัง้ใจฟังค าแนะน าเก่ียวกบัการปรับปรุงทางการเรียนจากครู( X̅ = 3.84, S.D. = 
0.90)  ในขณะท่ีเพื่อนรายงานหน้าชัน้เรียน ฉนัจะสนใจฟังเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเร่ืองนัน้ๆ 
( X̅ = 3.63, S.D. = 0.94) ฉนัตัง้ใจอ่านหนงัสือโดยท าความเข้าใจเนือ้หาท่ีเรียนเพื่อเตรียมตวัสอบ
วัดความรู้ ( X̅ = 3.48, S.D. = 0.90) ขณะท าโครงงานสิ่งประดิษฐ์ท่ี มีหลายขัน้ตอนและ
รายละเอียดซับซ้อน ฉันจะมุ่งความสนใจไปยังโครงงานท่ีท าเท่านัน้ ( X̅ = 3.43, S.D. = 0.95)  
และน้อยท่ีสดุ คือ ฉนัไมพ่ดูคยุเลน่กบัเพื่อนในขณะท่ีครูสอน ( X̅ = 3.11, S.D. = 1.08)  
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ตาราง 10 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัความใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนในจงัหวดั
สพุรรณบรีุ ด้านความสร้างสรรค์และจินตนาการ 

ข้อ พฤติกรรมบง่ชี ้ X̅ S.D. ระดบัความใฝเรียนรู้ 

1. ฉนัใช้รูปแบบการน าเสนอรายงานการค้นคว้าหน้าชัน้เรียนท่ีไม่
ซ า้กบัเพ่ือนในห้อง 

3.44 0.90 คอ่นข้างมาก 

2. ฉนัใช้วิธีการคิดที่แตกต่างจากเพื่อนในการแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์ 

3.15 1.03 ปานกลาง 

3. ฉนักล้าท่ีจะแสดงความคิดเหน็ท่ีแตกตา่งจากเพ่ือนเก่ียวกบั
ประเดน็ปัญหาทางการเรียน 

3.25 1.03 ปานกลาง 

4. ฉนักล้าท่ีจะแสดงความคิดเหน็ท่ีแตกตา่งจากเพ่ือน 3.33 1.03 ปานกลาง 

5. ฉนัมีเทคนิควิธีการท างานใหม่ๆ  และแตกต่างจากเพ่ือนในห้อง 3.24 1.05 ปานกลาง 

6. ฉนัเช่ือวา่ความเข้าใจใหม่ๆ  เกิดจากการคิดและมองตา่งมมุ 3.65 0.99 คอ่นข้างมาก 

รวม 3.34 0.72 ปานกลาง 

 
จากตาราง 10 พบว่า ระดบัความใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนในจงัหวดัสพุรรณบรีุ  ด้านความ

สร้างสรรค์และจินตนาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
สามารถเรียงล าดบัคา่เฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดงันี ้มากท่ีสดุ คือ ฉนัเช่ือว่าความเข้าใจใหม่ๆ เกิด
จากการคิดและมองต่างมุม ( X̅ = 3.65, S.D. = 0.99)  รองลงมา คือ ฉันใช้รูปแบบการน าเสนอ
รายงานการค้นคว้าหน้าชัน้เรียนท่ีไม่ซ า้กับเพื่อนในห้อง ( X̅ = 3.44, S.D. = 0.90)  ฉันกล้าท่ีจะ
แสดงความคิดเห็นท่ีแตกตา่งจากเพื่อน ( X̅ = 3.33, S.D. = 1.03) ฉนัมีเทคนิควิธีการท างานใหม่ๆ 
และแตกต่างจากเพื่อนในห้อง ( X̅ = 3.24, S.D. = 1.05) ฉันมีเทคนิควิธีการท างานใหม่ๆ และ
แตกตา่งจากเพื่อนในห้อง ( X̅ = 3.43, S.D. = 0.95)  และน้อยท่ีสดุ คือ ฉนัใช้วิธีการคิดท่ีแตกตา่ง
จากเพื่อนในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ( X̅ = 3.15, S.D. = 1.03) 
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ตาราง 11 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัความใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนในจงัหวดั
สพุรรณบรีุ ด้านความพยายาม 

ข้อ พฤติกรรมบง่ชี ้ X̅ S.D. ระดบัความใฝเรียนรู้ 

1. เม่ือครูมอบหมายงานให้สืบค้นข้อมลู ฉนัจะค้นหาข้อมลูอย่าง
เตม็ความสามารถเพ่ือให้งานส าเร็จตามเปา้หมาย 

3.79 0.94 คอ่นข้างมาก 

2. ฉนัจะพยายามท างานที่รับผิดชอบจากกลุม่ให้ส าเร็จตาม
เปา้หมายอยา่งสดุความสามารถแม้จะประสบอปุสรรคระหวา่ง
การท างานก็ตาม 

3.73 0.96 คอ่นข้างมาก 

3. เม่ือค้นหาข้อมลูในห้องสมดุไมค่รบตามท่ีครูมอบหมาย ฉนัจะ
พยายามไปค้นหาข้อมลูจากแหลง่อ่ืนๆ เพิ่มเติม 

3.46 0.99 คอ่นข้างมาก 

4. เม่ือประสบปัญหาในการอภิปรายผลการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ ฉนัจะพยายามศกึษาหนงัสือท่ีเก่ียวข้องเพิ่มเติม
เพ่ือท่ีจะอภิปรายผลการทดลองให้ส าเร็จ 

3.33 1.00 ปานกลาง 

5. ฉนัทุม่เทเวลาในการอา่นหนงัสืออยา่งไมย่อ่ท้อต่อความ
ยากล าบากเพ่ือท่ีจะสอบให้ได้ผลการเรียนท่ีดีขึน้ 

3.24 1.02 ปานกลาง 

6. ฉนัพยายามหาทางปรับปรุงงานท่ีมีข้อบกพร่องให้มีความ
สมบรูณ์มากขึน้ 

3.66 0.94 คอ่นข้างมาก 

รวม 3.54 0.67 คอ่นข้างมาก 

 
จากตาราง 11 พบว่า ระดบัความใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนในจงัหวดัสพุรรณบรีุ  ด้านความ

พยายาม โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สามารถ
เรียงล าดบัคา่เฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดงันี ้มากท่ีสดุ คือ เม่ือครูมอบหมายงานให้สืบค้นข้อมลู ฉนั
จะค้นหาข้อมลูอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย (X̅ = 3.79, S.D. = 0.94)  
รองลงมา คือ ฉันจะพยายามท างานท่ีรับผิดชอบจากกลุ่มให้ส าเร็จตามเป้าหมายอย่างสุด
ความสามารถแม้จะประสบอุปสรรคระหว่างการท างานก็ตาม ( X̅ =3.73, S.D. = 0.96) ฉัน
พยายามหาทางปรับปรุงงานท่ีมีข้อบกพร่องให้มีความสมบูรณ์มากขึน้ ( X̅= 3.66, S.D. = 0.94) 
เม่ือค้นหาข้อมลูในห้องสมดุไม่ครบตามท่ีครูมอบหมาย ฉันจะพยายามไปค้นหาข้อมลูจากแหล่ง
อ่ืนๆ เพิ่มเติม (X̅= 3.46, S.D. = 0.99) เม่ือประสบปัญหาในการอภิปรายผลการทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ ฉันจะพยายามศึกษาหนงัสือท่ีเก่ียวข้องเพิ่มเติมเพื่อท่ีจะอภิปรายผลการทดลองให้
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ส าเร็จ ( X̅ =3.33, S.D. = 1.00)  และน้อยท่ีสดุ คือ ฉนัทุ่มเทเวลาในการอ่านหนงัสืออย่างไม่ยอ่ท้อ
ตอ่ความยากล าบากเพื่อท่ีจะสอบให้ได้ผลการเรียนท่ีดีขึน้ ( X̅= 3.24, S.D. = 1.02)  

ตาราง 12 คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดบัความใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนในจงัหวดั
สพุรรณบรีุ ด้านการศกึษาค้นคว้าด้วยต้นเอง 

ข้อ พฤติกรรมบง่ชี ้ X̅ S.D. ระดบัความใฝเรียนรู้ 

1. หากมีข้อสงสยั ฉนัจะศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองก่อนท่ีจะถามคนอ่ืน 3.55 1.01 คอ่นข้างมาก 

2. ก่อนท าการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ฉนัจะศกึษาก่อนวา่ล าดบั
ขัน้ตอนการทดลองเป็นอยา่งไร 

3.43 0.95 คอ่นข้างมาก 

3. เม่ือทราบวา่จะมีการสอบวดัความรู้ ฉนัจะจดัตารางการอา่นหนงัสือ
ลว่งหน้า 

3.23 1.00 ปานกลาง 

4. เม่ือได้รับมอบหมายให้ท ารายงาน ฉนัจะค้นหาข้อมลูท่ีจ าเป็นจาก
แหลง่ความรู้ตา่งๆ ด้วยตนเอง 

3.47 1.06 คอ่นข้างมาก 

5. เม่ือเรียนไมเ่ข้าใจ ฉนัจะอา่นหนงัสือเพิ่มเติมด้วยตนเอง 3.31 0.97 ปานกลาง 

6. ฉนัเตม็ใจท่ีจะใช้เวลาเพ่ือค้นหาค าตอบที่อยากรู้ โดยไมจ่ าเป็นต้อง
มีใครมาบงัคบั 

3.60 1.07 คอ่นข้างมาก 

รวม 3.56 0.66 คอ่นข้างมาก 

 
จากตาราง 12 พบว่า ระดับความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี  ด้าน

การศกึษาค้นคว้าด้วยต้นเอง โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัคอ่นข้างมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ 
สามารถเรียงล าดบัคา่เฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดงันี ้มากท่ีสดุ คือ ฉนัเต็มใจที่จะใช้เวลาเพื่อค้นหา
ค าตอบท่ีอยากรู้ โดยไม่จ าเป็นต้องมีใครมาบงัคบั (X̅= 3.60, S.D. = 1.07)  รองลงมา คือ  หากมี
ข้อสงสยั ฉันจะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก่อนท่ีจะถามคนอ่ืน ( X̅ =3.55, S.D. = 1.01) เม่ือได้รับ
มอบหมายให้ท ารายงาน ฉันจะค้นหาข้อมูลท่ีจ าเป็นจากแหล่งความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง ( X̅ = 
3.47, S.D. = 1.06) ก่อนท าการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ฉันจะศึกษาก่อนว่าล าดบัขัน้ตอนการ
ทดลองเป็นอย่างไร (X̅= 3.43, S.D. = 0.95) เม่ือเรียนไม่เข้าใจ ฉันจะอ่านหนังสือเพิ่มเติมด้วย
ตนเอง (X̅ =3.31, S.D. = 0.97)  และน้อยท่ีสดุ คือ เม่ือทราบว่าจะมีการสอบวดัความรู้ ฉนัจะจดั
ตารางการอ่านหนงัสือลว่งหน้า ( X̅ = 3.23, S.D. = 1.00) 
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2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
การสมัภาษณ์ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการสมัภาษณ์ผู้บริหาร  ครู  นกัเรียน และผู้ปกครอง

นกัเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กในจงัหวดัสพุรรณบรีุ เพื่อให้ได้ข้อมลูมาจดัท าแนวทางการบริหารจดั
การศกึษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก  จังหวดัสพุรรณบรีุ  โดย
ก่อนเร่ิมการสมัภาษณ์ผู้วิจยัได้น าเสนอข้อมลูท่ีได้จากผลการวิเคราะห์แบบสอบถามวดัความใฝ่
เรียนรู้ของผู้ เรียน  พร้อมทัง้น าเสนอข้อมูลด้านการบริหารโรงเรียนท่ีได้จากการศึกษาข้อมูลของ
โรงเรียนขนาดเล็กในจงัหวดัสพุรรณบรีุ  ประกอบกบัการศกึษาพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 ซึ่งแบ่งขอบข่าย
งานบริหารสถานศกึษาไว้ 4 ด้าน  คือ  ด้านบริหารงานวิชาการ  ด้านบริหารงานงบประมาณ  ด้าน
บริหารงานบคุคล และด้านบริหารงานบริหารทัว่ไป 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นที่ มีต่อการบริหารจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  จังหวัด
สุพรรณบุรี 

ผู้ ให้ข้อมลูคือผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรสายงานบริหาร  จ านวน 18 คน  ครู 
4 คน  นักเรียน 4 คน  และผู้ปกครอง 4 คน  โดยใช้แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  โดยมีการ
ก าหนดประเด็นท่ีใช้ในการสมัภาษณ์จ านวน 4 ข้อ  ดงันี ้

1.ท่านคิดว่าโรงเรียนควรมีแนวทางการบริหารจัดการศึกษาด้านงานวิชาการ
อยา่งไรเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน 

ผู้บริหารและบคุลากรสายงานบริหารคนท่ี 1  “...งานด้านวิชาการส าคญัมาก
ท่ีจะเข้าไปช่วยให้นกัเรียนมีความใฝ่เรียนรู้  ต้องเร่ิมตัง้แต่หลกัสตูรของโรงเรียน  ต้องได้เรียนครบ
ทัง้ 8 กลุ่มสาระฯ  พยายามให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบตัิจริง  มีกิจกรรมให้เขาท าเพื่อจะได้ไม่เบื่อ
หน่ายในการเรียน” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 2  “...มีนโยบายตัง้แต่ สพฐ.  ลง
มาถึงแต่ละเขตพืน้ท่ีการศึกษา  เราก็ต้องดูว่านโยบายไหนเหมาะสมกับโรงเรียนเราอย่างไร  
อย่างเช่นการท าหลกัสตูรสถานศึกษา  หลกัสตูรท้องถ่ิน  ก็เป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีจะวางแนวทางให้กบั
นกัเรียนของเราวา่เขาต้องได้เรียนรู้อะไรบ้าง  ให้ครูผู้สอนแตล่ะวิชาเขียนแผนการสอนเตรียมไว้  ครู
ก็ต้องเตรียมตวัสอนไปเพราะถ้าครูสอนสนุก  เด็กๆ ก็อยากเรียนหนงัสือ  ไม่ต้องไปบงัคบัให้เขา
เรียน  อยูท่ี่วิธีการสอนของครูด้วยนะ” 

ผู้ บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 3  “...ท่ีโรงเรียนก็มีหลักสูตร
สถานศกึษา  และมีหลกัสตูรท้องถ่ินท่ีเราก็มองว่าในท้องถ่ินของเรา  ในชมุชนของเรามีเร่ืองอะไรท่ี
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เป็นประโยชน์  ท่ีจะเอาเข้ามาสอนเพิ่มให้กบันกัเรียนได้บ้าง  เป็นเร่ืองของทกัษะอาชีพ  ให้เด็กได้
ลองท าด ู ถ้าเขาชอบเขาก็กลบัไปท าตอ่ได้  เด็กแตล่ะคนสนใจไมเ่หมือนกนั  ต้องให้เขาลองด ู บาง
ทีเรียนในห้องอาจจะบวกลบเลขไม่เก่ง  แตท่ าสิ่งประดิษฐ์เก่ง  ท าจกัสารเก่ง  เขาก็เกิดความภมูิใจ
วา่มีสิง่ท่ีเขาท าได้” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 4  ครูทุกคนต้องมีแผนการสอน
เตรียมไว้  เพราะในแผนการสอนจะบอกทกุอย่าง  คาบนีต้้องสอนอะไร  สอนยงัไง  นกัเรียนจะต้อง
ได้เนือ้หาอะไรไปบ้าง  ครูจะต้องเตรียมสื่ออะไรไว้บ้าง  ไปจนถึงว่าจะทดสอบนกัเรียนยงัไง  เขาจะ
ผ่านหน่วยการเรียนรู้นีไ้ปได้ต้องท าอะไรได้บ้าง  พอเอาแผนมาใช้ในห้องเรียนก็ต้องดูอีกทีว่า
นกัเรียนแต่ละคนเป็นอย่างไร  ครูก็ต้องยืดหยุ่นไปตามเด็ก  เด็กหวัเร็วหวัช้าไม่เหมือนกัน  ก็ต้อง
ปรับเกณฑ์ ปรับการสอนไปตามนกัเรียนด้วย” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 5  “...จริงๆ แล้วเด็กนักเรียนเขา
อยู่ในวยัท่ีอยากรู้อยากเห็น อยากเรียนรู้นะ  ต้องเตรียมเร่ืองท่ีน่าสนใจให้เขาได้เรียน  แต่ก็จะให้
เรียนแตส่ิ่งท่ีเขาสนใจอย่างเดียวก็เป็นไปไม่ได้  เพราะหลกัสตูรแกนกลางมีอยู่  ก็ต้องว่ากนัไปตาม
หลกัสตูรท่ีกระทรวงก าหนดมาด้วย  เพราะนกัเรียนก็ต้องเอาวฒุิไปใช้ต่อเวลาเรียนจบ  โรงเรียนก็
ต้องจดัให้ครบตามหน่วยกิตท่ีเขาต้องใช้  อย่างเช่นไปสมคัรเรียนต่อเดี๋ยวนีเ้ขาก็นับว่าต้องเรียน
วิทย์คณิตก่ีหน่วยกิต  เรียนภาษาองักฤษก่ีหน่วยกิต  งานวิชาการก็ต้องตรวจเช็คให้ดีว่าครบตามท่ี
กระทรวงก าหนดไว้ไหม  เม่ือถึงตอนท่ีนกัเรียนต้องใช้วฒุิเขาก็จะได้ไม่มีปัญหาในอนาคต” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 6  “...ผู้บริหารก็ต้องวางแผนไว้
ก่อน  ต้องมีการประชมุท าความเข้าใจกบัครูในโรงเรียนด้วยว่าจะขบัเคลื่อนกนัไปในทิศทางใด  ไม่
วา่จะเป็นหลกัสตูร  กระบวนการเรียนรู้  คณุภาพของนกัเรียน  สื่อ อปุกรณ์และแหล่งเรียนรู้ท่ีต้อง
เตรียมความพร้อม  เราก็ต้องฟังความคิดเห็นจากครูด้วยเพราะเขาใกล้ชิดกบันกัเรียน  จะรู้พืน้ฐาน
ความต้องการของเด็กๆ  เราในฐานะหวัหน้าเขาก็ต้องคอยสนบัสนนุ ชีแ้นะ  ให้ท าวิจัยในชัน้เรียน
บ้าง  ขอดแูผนการสอนบ้าง  และมีการประชมุนิเทศติดตามเสมออยา่งน้อยทกุเดือน” 

ผู้บริหารและบคุลากรสายงานบริหารคนท่ี 7  “...การจดัท าหลกัสตูร  เพิ่มเติม
เนือ้หาให้เหมาะกบันกัเรียนท่ีมีความแตกตา่งกนั  ดวูา่ขณะนัน้นกัเรียนของเราพบปัญหาอะไร เช่น  
การเรียนไม่เข้าใจ  การปฏิบตัิไม่ได้  และให้ครูช่วยกนัหาทางแก้ไข ท าวิจยัในชัน้เรียน  รวมไปถึง
พูดคุยกับผู้ ปกครองนักเรียนด้วยว่านักเรียนอยู่ท่ีบ้านเป็นอย่างไร  มีการอ่านหนังสือทบทวน
บทเรียนหรือไม่  เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ช่วยแสดงความคิดเห็น  ช่วยกันดูแลรับผิดชอบบุตร
หลาน  ไม่อยากให้คิดว่าเร่ืองเรียนก็ปลอ่ยให้โรงเรียนดแูลอยูฝ่่ายเดียว  เราต้องช่วยกนั” 
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ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 8  “...งานวิชาการต้องดแูลตัง้แต่
เร่ืองการเรียนในห้องเรียน  นกัเรียนต้องได้เรียนเนือ้หาครบ  ได้ท ากิจกรรมด้วย  ถึงเราจะพาเขา
ออกไปข้างนอกได้ไม่บ่อย  แต่เราก็พยายามหาอะไรมาให้เขาท า  ให้เขาได้อยากเรียนรู้ไปเร่ือยๆ  
เชิญผู้ปกครองมาสอนจกัสาน  มาสอนท าบายศรี  ดวู่าในชุมชนของเรามีอะไรน่าสนใจก็หยิบจบั
เข้ามาใช้ในการเรียนรู้ของนกัเรียน  ท าเป็นหลกัสตูรท้องถ่ินได้” 

ผู้บริหารและบคุลากรสายงานบริหารคนท่ี 9  “...ดเูร่ืองหลกัสตูรสถานศกึษา 
ไปจนถึงหลกัสตูรท้องถ่ิน  ต้องสง่เสริมให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีท าให้นกัเรียนอยากเรียน  เรียน
แล้วสนุก  ก็คือจดัเนือ้หาและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัสิ่งท่ีนกัเรียนอยากเรียนรู้  เม่ือนกัเรียนเขา
อยากรู้เอง  เขาก็จะอยากเรียนเองด้วย” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 10  “...ในหลกัสูตร  ในแผนการ
สอน  ก็จะมีสว่นท่ีเป็นการวดัประเมินผลผู้ เรียน  ตรงนีแ้หละท่ีมีความส าคญัมากอีกจดุหนึง่  เพราะ
เราจะรู้ได้เลยจากการวดัประเมินผลว่านกัเรียนของเราคนไหนถนดัวิชาใด  ไม่ถนดัวิชาใด  เด็กท่ี
เก่งแล้วท าได้แล้วเราก็ต้องพัฒนาเขาต่อนะ  จะวางใจปล่อยเขาเลยก็ไม่ดีเพราะเขายงัไปต่อได้  
เขาต้องค้นหาตัวเองต่อ  ยังต้องคอยดูแลกันไป  ส่วนคนท่ียังอ่อนในบางเรา  เราก็ต้องคอย
ช่วยเหลือ  ติดขดัตรงไหนก็ช่วยเขาแก้ไข  เด็กบางคนท่ีไปตอ่ไม่ได้  ต้องออกกลางคนั  ก็เพราะเขา
ไม่รู้จะแก้ปัญหายงัไงหรือไม่ก็ไม่มีก าลงัใจท่ีจะเรียนต่อ  เราก็ต้องช่วยกนัประคบัประคองนกัเรียน  
เกณฑ์ไหนยืดหยุ่นได้หรือปรับให้เหมาะกบัเขาได้แบบไม่ขดัหลกัการวดัประเมินผลก็ต้องช่วยปรับ
ช่วยยืดหยุน่ให้ไปตามสถานการณ์” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 11  “...ต้องจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้ เรียน  สร้างสถานการณ์ให้เขาอยากเรียนรู้  จัดหาแหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้เขาได้หาความรู้  ได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  อย่างท่ีโรงเรียนก็มีการพาไป
ทัศนศึกษา  การอยู่ค่ายพักแรม  ให้นักเรียนได้ท ากิจกรรม  ได้ มีทักษะชีวิต  นอกเหนือจากการ
เรียนรู้แตใ่นหนงัสือ” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 12  เร่ิมต้นตัง้แต่การดูหลกัสตูร
แกนกลาง  ต้องดมูาตรฐาน  ตวัชีว้ดั  และคณุภาพผู้ เรียนของแต่ละระดบัชัน้ท่ีหลกัสตูรก าหนดไว้  
น ามาปรับเป็นหลกัสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับโรงเรียนของเรา  เน้นการท าเป็นตวัอย่างให้
นักเรียนดู  ทัง้ผู้ บริหารและครูก็ต้องรู้จักใฝ่เรียนรู้  อ่านหนังสือ  ติดตามข้อมูลข่าวสารจาก
อินเตอร์เน็ต  ท าให้นกัเรียนรู้สกึวา่ในโรงเรียนมีบรรยากาศของการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา  ทัง้ในและ
นอกห้องเรียน” 
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ผู้บริหารและบคุลากรสายงานบริหารคนท่ี 13  “...ครูต้องคอยสงัเกตนกัเรียน
เพื่อให้ค าแนะน า  ให้ข้อมลูแก่เขาอย่างทนัท่วงที  สร้างบรรยากาศให้นกัเรียนอยากเรียนรู้  เตรียม
ทัง้เนือ้หาและเตรียมทัง้ตนเอง  ครูผู้ สอนถือเป็นคนท่ีใกล้ชิดกับนักเรียนมากท่ีสุด  เป็นบุคคลท่ี
สง่ผลต่อทศันคติในการเรียนรู้ของผู้ เรียน  ต้องเปิดใจมากขึน้  เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้แสดงความ
คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ว่าเขาอยากเรียนเร่ืองอะไร  จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกนั  มีงานมีการบ้านบ้างเพื่อให้เขาได้กลบัไปทบทวนความรู้” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 14  “...นอกเหนือจากการจดัท า
หลกัสตูรสถานศกึษา  และหลกัสตูรท้องถ่ิน  จะต้องเพิ่มเสริมกิจกรรมให้นกัเรียน  นอกเหนือจาก
การเรียนในห้องเรียน  โรงเรียนสามารถจดัติวเสริมให้กบันกัเรียนได้  เป็นการทบทวนความรู้ท่ีได้
เรียนมา  ได้เตรียมตวัสอบ  แต่ครูต้องกระตุ้นให้นกัเรียนเห็นความส าคญัของการติวเสริมติวเพิ่ม
ให้กบันกัเรียน  นกัเรียนจะได้ไม่เกิดการต่อต้านเบื่อหน่าย  ต้องท าให้เขาเข้าใจก่อนว่ากิจกรรมท่ี
เขาต้องเข้าร่วมมีประโยชน์ตอ่ตวัเขาอยา่งไร” 

ผู้บริหารและบคุลากรสายงานบริหารคนท่ี 15  “...ต้องเปิดโอกาสให้นกัเรียน
ได้บอกถึงความต้องการหรือความสนใจในการเรียนของเขาด้วย  เตรียมของเราไปคร่ึงนึงปรับเอา
สิ่งท่ีนกัเรียนสนใจมาใส่ในบทเรียนด้วยคร่ึงนึงก็จะท าให้นกัเรียนเห็นว่าครูรับฟังความคิดเห็นและ
เอาใจใส่เขา  หาโอกาสน าวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้กับนักเรียนบ้างเพื่อเปลี่ยนแปลง
บรรยากาศการเรียนรู้  อาจเป็นวิทยากรในชุมชน  รุ่นพี่ท่ีจบการศึกษาไปแล้ว  หรือวิทยากรจาก
หน่วยงานตา่งๆ ทัง้รัฐและเอกชน” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 16  “...การสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ในห้องเรียนให้น่าเรียน  คดัเลือกหนงัสือและแบบเรียนให้ดี  เนือ้หาครบถ้วน  มีภาพประกอบ
ชดัเจน  หรืออ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี  ระบบอินเตอร์เน็ต  เพื่อให้นกัเรียนได้ค้นหาข้อมลู
ได้อย่างสะดวก  หรือการใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนก็จะท าให้นักเรียนเกิด
ความสนใจท่ีจะเรียนรู้มากขึน้  อย่างเช่นตอนนีใ้น YouTube ก็มีรายการต่างๆ ท่ีเป็นความรู้ท่ีจะ
น ามาเปิดให้นักเรียนดูและท าความเข้าใจได้ง่ายขึน้  การใช้เกมในชั่วโมงเรียนเพื่อนักเรียนได้
เพลดิเพลนิกบัการเรียน  ได้ร่วมท ากิจกรรมกบัเพื่อนๆ ในห้อง  ครูผู้สอนก็มีโอกาสสงัเกตพฤติกรรม
นกัเรียนเพื่อน าข้อมลูมาปรับปรุงพฒันาการสอนของตนเองด้วย” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 17  “...การดแูลหลกัสตูรโรงเรียน
ให้ครบถ้วน  ให้ครูเขียนแผนการสอนเพื่อนกัเรียน  ครูต้องรู้ความต้องการของนกัเรียน  จดักิจกรรม
ในโรงเรียน  ตลอดจนจดักิจกรรมร่วมกบัชมุชนเพื่อสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้  ให้ค าแนะน า  ข้อมลู
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การเรียนการศึกษาต่อ  แนะแนวผู้ เรียนทัง้ด้านส่วนตวัและสงัคม  ด้านการศึกษาต่อ  ด้านอาชีพ  
เชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ มาให้ความรู้กับนกัเรียน  สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีกับผู้ปกครอง
นกัเรียน  ศิษย์เก่า  และชมุชน  เพื่อโรงเรียนจะได้เข้มแข็งและมีผู้ช่วยในการสง่เสริมให้นกัเรียนเป็น
ผู้ใฝ่เรียนรู้ได้” 

ผู้บริหารและบคุลากรสายงานบริหารคนท่ี 18  “...ทีมงานวิชาการต้องมีความ
เข้มแข็ง  ความจริงก็คือคุณครูทัง้โรงเรียนนั่นแหละ  เราต้องมาช่วยกันดูว่าจะเขียนหลักสูตร
สถานศึกษายงัไง  แล้วเอาหลกัสตูรไปเขียนแผนการสอนยงัไงให้เหมาะกบันกัเรียนของเรา  ให้ใน
ห้องเรียนน่าเรียนท่ีสดุ  นกัเรียนก็จะอยากเรียน  มีกิจกรรมให้เขาได้ท าบ้าง  กิจกรรมนอกห้องเรียน
ก็ดีก็ส าคญั  การไปทศันศกึษาของเด็กบางคนก็เหมือนเปิดโลกใหม่ให้เขาเลย  เพราะเขาไม่เคยไป  
พอได้ไปก็มีความตื่นตาตื่นใจ  เขาก็มีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยตวัของเขาเอง  ในส่วนของผู้บริหารและ
ครูก็ต้องท าการบ้านของตนเอง  เราต้องมาประชมุ  นิเทศติดตามกนัเป็นระยะว่านกัเรียนเป็นยงัไง  
สถานการณ์ของโรงเรียนกับผู้ ปกครอง  ชมชน  เป็นไปในแนวทางไหน  เพราะทุกคนล้วนเป็น
องค์ประกอบส าคญัท่ีจะช่วยผลกัดนัให้นกัเรียนรักการเรียนมีความใฝ่เรียนรู้” 

ครูคนท่ี 1  “…ต้องสอนให้ครบทัง้ 8 กลุม่สาระฯ  ต้องมีกิจกรรมให้นกัเรียนได้
ท า  ไม่ใช่แค่เรียนเฉพาะในห้องเรียน  เพราะถ้าอยู่แต่ในห้องเรียน  อ่านแต่หนังสือ  อยู่แต่กับ
หนงัสือกบัครู  เด็กก็เบื่อนะ  ส าหรับตวัเองก็พยายามเตรียมการสอนมาให้ดี  เขียนแผนการสอน  
วา่คาบนีน้กัเรียนต้องได้เรียนอะไร  ท าแบบฝึกหดัแบบไหนถึงจะท าให้เขาเข้าใจเพิ่มมากขึน้” 

ครูคนท่ี 2  “...การสอนในห้องเรียนเป็นสิ่งท่ีส าคญั  นักเรียนอยากจะเรียน
หรือไม่อยากเรียนก็อยู่ท่ีสไตล์การสอนของครูด้วย  ต้องสร้างบรรยากาศให้เขาอยากเรียน  กล้า
ถามกล้าตอบ  ถ้าเรียนแล้วรู้สึกสนุกเดี๋ยวเขาก็ไปหาอ่านหนังสือต่อเอง  ท าแบบฝึกหัดหรือ
การบ้านตามท่ีเราสั่งไปเอง  คือต้องสอนแบบเข้าใจนักเรียน  เด็กเก่งเด็กอ่อนเราต้องดูให้ออก  
เวลาสอนเขาครูก็จะรู้อยู่แล้วว่าเด็กแต่ละคนเป็นยงัไง  เวลาสอบคะแนนก็บ่งบอก  แต่เราก็จะเอา
แตค่ะแนนมาตดัสินเด็กไม่ได้  ต้องดวูา่เขาเป็นแบบไหนเพราะเราก็ต้องรู้จกัยืดหยุน่” 

ครูคนท่ี 3  “...งานด้านวิชาการส าคัญมากต่อการส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
อยากจะเรียนรู้  เหมือนเป็นจุดเร่ิมต้นว่านักเรียนจะคิดยังไงกับการเรียน  เราเป็นครูก็ต้องดูว่า
โรงเรียนมีหลกัสตูรอะไร  มาตรฐาน  ตวัชีว้ดั ท่ีเขาก าหนดไว้เราก็ต้องมีให้ครบแต่ก็ต้องไม่ท าให้
นกัเรียนเครียดจนไมอ่ยากเรียนนะ” 

ครูคนท่ี 4  “…เวลาเราสอนในห้องเรียนก็พยายามหากิจกรรมมาให้นกัเรียน
ท าด้วย  เขาจะได้รู้สกึสนกุกบัการเรียน  ให้ดจูากสื่อ  จากอินเตอร์เน็ต  หรือให้เลน่เกม  ก็จะช่วยให้
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นกัเรียนอยากจะเรียนมากขึน้  พอเขาสนกุเขาก็จะเปิดรับความรู้ท่ีเราให้มากขึน้ด้วย  ตอนนีแ้หละ
เราก็จะบอกจะสอนเขาได้  คอ่ยๆ ปลกูฝังกนัไป” 

นกัเรียนคนท่ี 1  “…ได้เรียนในห้องเรียน  ฝึกท าแบบฝึกหดัตา่งๆ ในห้องเรียน  
แล้วครูก็ให้การบ้านหรืองานมาท าท่ีบ้าน  ก็ได้ฝึกค้นคว้าความรู้ด้วยตวัเอง” 

นักเรียนคนท่ี 2  “ได้ความรู้ท่ีครูสอนในห้อง  ถ้าครูสอนสนุกๆ ก็จะท าให้
อยากเรียนมากขึน้” 

นกัเรียนคนท่ี 3  “…เวลาสอบเก็บคะแนนก็จะท าให้หนูรู้ว่าตวัเองได้คะแนน
เท่าไร  บางวิชาก็ได้คะแนนดี  บางวิชาก็ไม่คอ่ยดี  ก็เลยต้องอา่นวิชาท่ีได้คะแนนไมด่ีมากขึน้อีก” 

นกัเรียนคนท่ี 4  “…ก็อย่างในเวลาท่ีเรียนถ้าไม่เข้าใจก็ต้องรีบถามครูท่ีสอน
เลย  เพราะถ้าไม่ถามก็จะยิ่งไม่เข้าใจ  ก็เลยอยากให้ครูตอบค าถาม ช่วยอธิบายเวลาไม่เข้าใจ  
เพราะพอเข้าใจก็จะเรียนตอ่ไปได้” 

ผู้ปกครองคนท่ี 1  “…การสอนของครูก็จะท าให้เด็กอ่านออกเขียนได้  เวลามี
การบ้านกลบัมาลกูก็กลบัมาท าเอง  เพราะฉนัก็สอนให้ไม่ได้หรอก เขาก็ท าของเขาเอง” 

ผู้ปกครองคนท่ี 2  “…คิดว่าต้องให้อ่านหนงัสือเยอะๆ  อยู่ท่ีโรงเรียนครูก็สอน
ในห้องแล้ว  เวลากลบัมาบ้านก็อยากให้เขาท าการบ้านอา่นหนงัสือจะได้ทบทวนความรู้” 

ผู้ปกครองคนท่ี 3  “…ถ้านกัเรียนตัง้ใจเรียนในห้องเรียนเขาก็จะเข้าใจและได้
ความรู้  ดงันัน้ก็ต้องตัง้ใจเรียนท่ีโรงเรียนก่อนถึงจะเรียนเก่ง” 

ผู้ปกครองคนท่ี 4  “…การบอกการแนะน าของครูจะช่วยให้นักเรียนอยาก
เรียนได้  เช่น  บอกว่าอยากเป็นหมอต้องเรียนอะไรบ้าง  อยากเป็นเหมือนครูเขาต้องท ายงัไง  คือ
เขาจะเร่ิมคิดและเตรียมตวั  กลบับ้านมาก็มาคยุกนักบัพอ่แม่ตอ่” 

2.ท่านคิดว่าโรงเรียนควรมีแนวทางการบริหารจดัการศกึษาด้านงานงบประมาณ
อยา่งไรเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน 

ผู้บริหารและบคุลากรสายงานบริหารคนท่ี 1  “...ต้องจดัท าแผนงบประมาณ
และตัง้งบประมาณไว้เพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน  จดัท ากรอบประมาณการ
รายจ่ายส่งไปยงัเขตพืน้ท่ีการศึกษาเพื่อให้ได้รับการอนุมัติเห็นชอบ  มีงบประมาณไว้ใช้จ่ายใน
โรงเรียน  และต้องเตรียมตวัหาวิธีระดมทรัพยากรและทนุการศกึษาให้แก่นกัเรียน” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 2  “...จัดท าแผนงบประมาณ  
ประมาณการเงินท่ีต้องใช้ในแต่ละกิจกรรมท่ีจะสนบัสนุนให้นกัเรียนได้เกิดการเรียนรู้  การใช้เงิน
รายหัวท่ีได้รับการจัดสรรให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนมากท่ีสุด  ร่วมกันกับคณะครู  ผู้ปกครอง  
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ชุมชน  ศิษย์เก่าในการระดมทุนเพื่อน ามาใช้ในโรงเรียน  และเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ี
ต้องการความช่วยเหลือ” 

ผู้บริหารและบคุลากรสายงานบริหารคนท่ี 3  “...ประมาณการรายจ่ายในแต่
ละปีงบประมาณ  ตรวจสอบความต้องการของกลุ่มสาระฯ และหน่วยงานในโรงเรียนว่ามีความ
ต้องการใช้พสัด ุ ครุภณัฑ์  อะไรบ้างในการจดัการเรียนการสอนให้แก่ผู้ เรียน  เม่ือได้ข้อมลูแล้วก็
ต้องสรุปเป็นข้อมูลสารสนเทศ  เสนอและจัดหาเตรียมการให้มีพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ เพียงพอต่อ
ความต้องการของครูผู้สอนและนกัเรียน” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 4  “...การจดัสรรงบประมาณท่ีมี
ในโรงเรียนให้กระจายไปสูฝ่่ายงานตา่งๆ อยา่งมีประสิทธภาพและเท่าเทียมกนั  เพื่อท าให้งานและ
กิจกรรมตา่งๆ ที่จะเกิดขึน้ในโรงเรียนสามารถขบัเคลื่อนไปได้อยา่งคลอ่งตวั” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 5  “...นอกจากเงินรายหัวของ
นกัเรียนท่ีโรงเรียนได้รับการจดัสรรจากรัฐบาลแล้ว  โรงเรียนก็ต้องมีโครงการ  แนวคิดตา่งๆ ในการ
ระดมเงินเพิ่มเติม  อาจจะเพื่อซือ้สื่ออุปกรณ์เพิ่มเติม  การซ่อมแซมห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  
ตลอดจนการสนบัสนนุทนุการศกึษาให้กบันกัเรียนท่ีด้วยโอกาสด้วย” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 6  “...การจดัท าแผนงบประมาณ
ประจ าปี  วางแผนการใช้เงินในโรงเรียนให้เพียงพอกับทุกกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ตลอดปีการศึกษา  
ท าการสรุปโครงการ  กิจกรรมและงานต่างๆ ท่ีท าไปแล้ว  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผน
งบประมาณในปีตอ่ไป” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 7  “...การระดมทรัพยากรและ
ทนุการศึกษาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  จากชมชน  ผู้ปกครองและศิษย์เก่า  เพื่อน าเงินท่ี
ได้มาจดัตัง้เป็นกองทนุในการสนบัสนนุและสง่เสริมการศกึษาให้กบันกัเรียนตอ่ไป” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 8  “...การหาทุนการศึกษาให้กับ
นกัเรียนท่ียากไร้  ขาดแคลนทนุทรัพย์ในการเรียน  เน่ืองจากนกัเรียนบางคนอาจจะต้องหยดุเรียน
บ่อยครัง้เน่ืองจากปัญหาเศรษฐกิจของครอบครัว  ดังนัน้โรงเรียนจ าเป็นต้องมีทุนการศึกษา
จดัเตรียมไว้เพื่อช่วยเหลือนกัเรียนในยามฉกุเฉิน” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 9  “...การจดัท างบประมาณและ
การเบิกจ่ายได้อย่างเป็นระบบ  รวดเร็ว  ท าให้ครูผู้ รับผิดชอบงานหรือโครงการสามารถด าเนินงาน
ไปได้อยา่งราบร่ืนตามแผนงานท่ีวางไว้” 



  85 

ผู้บริหารและบคุลากรสายงานบริหารคนท่ี 10  “...การจดัเตรียมงบประมาณ  
วสัด ุ ครุภณัฑ์  อย่างเพียงพอในการด าเนินการจดัการเรียนการสอนของครู  และกิจกรรมพิเศษ
เพื่อสง่เสริมการศกึษาให้แก่นกัเรียนท่ีจดัขึน้ในโรงเรียน” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 11  “...ท าประมาณการรายได้
สถานศกึษาและรายจ่ายของสถานศกึษาให้เป็นปัจจบุนั  หากงบประมาณมีจ ากดัก็ต้องช่วยกนัหา
วิธีในการระดมทรัพยากร ระดมเงินเข้ามาสู่โรงเรียนให้ได้มากท่ีสุด  เพื่อโรงเรียนจะได้มี
งบประมาณในการด าเนินงานในโรงเรียน  และพร้อมจะช่วยเหลือนกัเรียนท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 12  “...การระดมทุนการศึกษา
ให้แก่นกัเรียน  หรือการระดมทนุการศกึษาเพื่อซือ้สื่อ อปุกรณ์  สนบัสนนุเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัให้แก่
ผู้ เรียน  หรือเพื่อสร้างห้องเรียน  ปรับปรุงอาคารสถานท่ี  โดยเงินท่ีได้มา  อาจจะมาจากการท า
ผ้าป่าโรงเรียน  หรือการประชาสมัพนัธ์ขอความอนุเคราะห์จากผู้ มีจิตศรัทธาและหน่วยงานต่างๆ 
ทัง้ภาครัฐและเอกชน” 

ผู้ บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 13  “...การจัดเตรียมแผน
งบประมาณท่ีรัดกุม  มีขัน้ตอนการเบิกจ่ายท่ีเป็นระบบ สะดวกต่อการท ากิจกรรมและโครงการ
ตา่งๆ ให้แก่นกัเรียน” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 14  “...ต้องใช้งบประมาณท่ีมีอยู่
ให้คุ้มคา่และประโยชน์ไปถึงตวันกัเรียนมากท่ีสดุ  เช่น การจดัสรรงบประมาณให้นกัเรียนได้ออกไป
ทศันศกึษา  ได้หาความรู้นอกห้องเรียน  และเรียนรู้สิง่ตา่งๆ จากประสบการณ์ตรงของเขาเอง” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 15  “...การจัดสรรงบประมาณ
ไปสูกิ่จกรรมพฒันาผู้ เรียน  เช่น  การอยูค่า่ยพกัแรม  การไปทศันศึกษา  การท ากิจกรรมชมรมหรือ
ชมุนมุพิเศษ  ท่ีนกัเรียนจะได้เรียนรู้เพิ่มมากขึน้จากเนือ้หาท่ีมีอยูใ่นห้องเรียน” 

ผู้ บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 16  “...โรงเรียนจะได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ไม่ว่าจะเป็นเงินรายหัว  เงินส าหรับวัสดุ  พัสดุ  อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
โรงเรียน  งบอาหารกลางวนัหรืองบพัฒนาผู้ เรียน  งบประมาณเหล่านีผู้้บริหารต้องน ามาเข้าท่ี
ประชุม  จัดสรรให้เป็นสดัส่วนตามฝ่ายงานในโรงเรียน  ให้เพียงพอต่อความต้องการในการท า
โครงการต่างๆ ท่ีจะมีประโยชน์ต่อตวันกัเรียน  หากมีงบประมาณไม่เพียงพอก็ต้องคิดหาวิธีระดม
เงินทนุเพื่อใช้ในโรงเรียนตอ่ไป” 

ผู้บริหารและบคุลากรสายงานบริหารคนท่ี 17  “...การจดัท างบประมาณเพื่อ
กิจกรรมท่ีส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความใฝ่เรียนรู้ เช่น  การพานักเรียนไปทัศนศึกษา  การจ้าง
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วิทยากรพิเศษมาให้ความรู้หรือติวสอบ  และต้องมีวิธีในการระดมทุนการศึกษาเพื่ อเตรียมไว้
ส าห รับนักเรียน ท่ี มีความจ าเป็นเร่งด่วน  เช่น   การขอรับบริจาค  การติดตามข่าวสาร
ประชาสมัพันธ์จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อน าข้อมูลข่าวสารนัน้มาประชาสัมพันธ์ให้
นกัเรียนทราบตอ่ไป” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 18  “...มีการวางแผนการใช้จ่าย  
วางกรอบงบประมาณท่ีต้องใช้  เปิดโอกาสให้ครูได้ท าโครงการท่ีส่งเสริมความใฝ่เรียนรู้ของ
นกัเรียน  และวางแผนการหาทนุการศกึษาให้กบันกัเรียนด้วย” 

ครูคนท่ี 1  “…ถ้ามีงบประมาณเพียงพอตอ่การท าโครงการหรือกิจกรรมตา่งๆ 
ท่ีท าให้กบัเด็กนกัเรียนก็จะเป็นผลดีต่อตวันกัเรียนมากๆ  เพราะนกัเรียนจะได้ลองท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน” 

ครูคนท่ี 2  “...บคุลากรในโรงเรียนต้องเตรียมตวัเขียนแผนงบประมาณการใช้
จ่ายในกิจกรรมตา่งๆ  เสนอตอ่ผู้บริหารเพื่อจะได้มีงบประมาณท่ีเพียงพอตอ่การกิจกรรมให้แก่เด็ก
นกัเรียน  หรือหากมีงบประมาณไม่เพียงพอก็ต้องดวูา่มีวิธีการใดบ้างท่ีจะสามารถหาเงินเข้ามาท า
กิจกรรมในสว่นนีไ้ด้” 

ครูคนท่ี 3  “…ผู้บริหารจ าเป็นต้องวางแผน  จัดสรรปันส่วนให้กับทุกกลุ่ม
สาระฯ  ทุกกลุ่มงานอย่างเพียงพอ  เพราะจะช่วยให้ครูท่ีท างานหรือกิจกรรมต่างๆ ให้กบันกัเรียน
ท างานได้อยา่งราบร่ืน” 

ครูคนท่ี 4  “…เด็กบางคนขาดแคลน  โรงเรียนก็ต้องพร้อมช่วยเหลือ  เช่น  
การช่วยหาทุนการศกึษา  ดงันัน้นอกจากจะมีงบประมาณในส่วนท่ีต้องใช้ท างานท ากิจกรรมของ
โรงเรียนแล้ว  ยงัต้องมีงบประมาณส ารองเพ่ือใช้ในเวลาฉกุเฉินด้วย” 

นกัเรียนคนที่ 1  “…อยากให้มีทนุการศกึษา” 
นักเรียนคนท่ี 2  “…อยากให้โรงเรียนมีเงินซือ้คอมพิวเตอร์เพิ่ม  แล้วก็มี

ทนุการศกึษา” 
นกัเรียนคนที่ 3  “…ช่วยเร่ืองทนุการศกึษา” 
นกัเรียนคนที่ 4  “….ให้ทนุการศกึษากบันกัเรียนยากจน” 
ผู้ปกครองคนท่ี 1  “…โรงเรียนก็ต้องมีเงินพอใช้ดูแลของต่างๆ ในโรงเรียน  

อยา่งอาคารเรียนถ้าจะปรับปรุงก็เคยท าผ้าป่ากนั” 
ผู้ปกครองคนท่ี 2  “…โรงเรียนอาจจะช่วยหาเงินทนุการศกึษาให้กบันกัเรียน  

หรือแนะน าท่ีเรียนตอ่ท่ีมีทนุให้นกัเรียนท่ีไม่มีเงินจะเรียนตอ่” 
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ผู้ ปกครองคนท่ี 3  “…ส่งเสริมนักเรียนได้ด้วยการให้ทุนการศึกษากับ
นกัเรียน” 

ผู้ปกครองคนท่ี 4  “…ใช้เงินท ากิจกรรมให้นกัเรียน  พาเข้าค่าย  พาไปทศัน
ศกึษา  และช่วยนกัเรียนท่ีขาดแคลนทนุการศกึษา” 

3.ท่านคิดว่าโรงเรียนควรมีแนวทางการบริหารจัดการศึกษาด้านงานบุคคล
อยา่งไรเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 1  “...มีการวางแผนอตัราก าลงั
และจดัสรรอตัราก าลงัครูให้ครบตามกลุ่มสาระฯ  พยายามจดัสรรครูให้ได้สอนตรงตามคณุวุฒิท่ี
จบการศกึษา  เพื่อท าให้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กบัผู้ เรียนได้อยา่งเต็มศกัยภาพ” 

ผู้บริหารและบคุลากรสายงานบริหารคนท่ี 2  “...จดัสรรอตัราก าลงัของครูให้
เพียงพอต่อนักเรียน  อาจจะเกิดปัญหาครูสอนไม่ตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียนมา  ก็ต้องคอยนิเทศ
ติดตามให้ครูเขียนแผนการสอน  สอบถามจากหวัหน้ากลุ่มสาระฯ ท่ีมีประสบการณ์ให้ช่วยชีแ้นะ
แนวทางจดัการเรียนการสอน  รวมไปถึงเนือ้หาสาระของวิชานัน้ๆ ท่ีนกัเรียนจ าเป็นต้องรู้” 

ผู้บริหารและบคุลากรสายงานบริหารคนท่ี 3  “...เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้ไป
ศกึษาตอ่  หรืออบรมตามความสนใจเพื่อตอ่ยอดความรู้และพฒันาศกัยภาพให้เพิ่มมากขึน้เพื่อน า
กลบัมาประยกุต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอนให้แก่นกัเรียนตอ่ไป” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 4  “...จัดสรรอัตราก าลังครูให้
เพียงพอในแตล่ะกลุม่สาระฯ  โดยพยายามจดัให้ครูแตล่ะคนได้สอนตรงตามสาขาท่ีเรียนมา” 

ผู้ บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 5  “...หากครูในโรงเรียนไม่
เพียงพอ  ผู้บริหารต้องมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบือ้งต้น  เช่น  ลงไปท าหน้าท่ีเป็นผู้สอนเอง  
ท าความสัมพันธ์อันดีกับองค์กร  โรงเรียน  หรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอความช่วยเหลือด้าน
วิทยากรเพื่อมาให้ความรู้กบันกัเรียน” 

ผู้บริหารและบคุลากรสายงานบริหารคนท่ี 6  “...ตรวจสอบอตัราก าลงัของครู
ในโรงเรียน  ดูจ านวนครูว่าเพียงพอหรือไม่  เตรียมการขอครูมาแทนต าแหน่งของครูท่ีก าลัง
เกษียณอายรุาชการ  เพื่อให้นกัเรียนมีครูสอนอยา่งตอ่เน่ือง” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 7  “...หากบุคลากรในโรงเรียนไม่
เพียงพอ  อาจจะเชิญผู้ปกครอง  ศิษย์เก่า  หรือคนในท้องถ่ิน  มาเป็นวิทยากรให้ความรู้  และรีบ
ด าเนินการขอบรรจแุตง่ตัง้ครูผู้สอนอยา่งเร่งดว่น” 
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ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 8  “...ต้องพฒันาครูผู้สอน  ให้ครู
เป็นบุคคลท่ีมีความใฝ่เรียนรู้ด้วยเพื่อเป็นตวัอย่างท่ีดีของนกัเรียน  ส่งเสริมให้ครูได้ฝึกอบรมตาม
ความสนใจ  อ านวยความสะดวกให้ครูได้จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 9  “...จดัหาครูผู้สอนให้ครบตาม
ชัน้เรียนและห้องเรียน  พยายามให้ครูได้สอนนกัเรียนตามความถนดัและวิชาเอกท่ีเรียนมา  เปิด
โอกาสให้ครูได้พฒันาตนเองอยูเ่สมอ” 

ผู้บริหารและบคุลากรสายงานบริหารคนท่ี 10  “...มีการประชมุนิเทศติดตาม
เพื่อประเมินศกัยภาพของครูผู้ สอนเป็นระยะๆ  ทัง้การนิเทศติดตามของผู้บริหาร  หัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ  และครูในกลุ่มสาระฯ เดียวกัน  เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ช่วยกันชีข้้อบกพร่อง  
ร่วมกนัแก้ไขและพฒันาตนเองตอ่ไป” 

ผู้ บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 11  “...วางแผนอัตราก าลัง
ครูผู้สอน  ท าการขอบรรจุแต่งตัง้  หรือหากยงัไม่สามารถขอบรรจุแต่งตัง้ได้ก็ต้องรวบรวมข้อมูล
ความจ าเป็นและเสนอขอความเห็นชอบในการจ้างครูผู้สอนจากคณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อ
นกัเรียนจะได้มีครูผู้สอนอยา่งตอ่เน่ือง  ไม่เสียโอกาสในการเรียนรู้ 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 12  “...จัดสรรครูให้เพียงพอต่อ
นกัเรียนทกุห้องเรียน  แม้ว่าเราจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  แต่เราก็ต้องควบคมุคณุภาพของผู้ เรียน
ให้จบไปสามารถไปศึกษาต่อและท างานได้  ดังนัน้ครูจึงเป็นก าลังส าคัญท่ีจะถ่ายทอดความรู้
วิชาการไปสู่นกัเรียน  ให้ข้อคิด  แนะแนวทางแก่นกัเรียน  ดงันัน้ถ้าสามารถเลือกได้ต้องจดัสรรครู
ให้เพียงพอและตรงวิชาเอกท่ีครูมีความถนดัในการจดัการเรียนการสอนด้วย” 

ผู้บริหารและบคุลากรสายงานบริหารคนท่ี 13  “...ด้วยความโชคดีท่ีโรงเรียน
มีความใกล้ชิดกับชุมชน  ดงันัน้จึงสามารถเชิญคนในชุมชนมาให้ความรู้กับนักเรียนได้  ถือเป็น
วิทยากรพิเศษท่ีท าให้นกัเรียนได้เปลี่ยนแปลงบรรยากาศในการเรียนรู้  และนอกจากโรงเรียนยงัไม่
เสียงบประมาณในการตอบแทนวิทยากรแล้ว  ความสมัพนัธ์ระหว่างโรงเรียนและชมุชนท้องถ่ินยงั
แน่นแฟน้ขึน้อีกด้วย” 

ผู้ บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 14  “...นักเรียนจ าเป็นต้องมี
ครูผู้สอน  ก่อนท่ีเขาจะเกิดความใฝ่เรียนรู้หรือเกิดความอยากเรียนรู้ด้วยตนเอง  เขาจ าเป็นต้องมี
ครูท่ีคอยสอน  ให้ค าชีแ้นะก่อน  ดังนัน้การบริหารงานบุคคลจึงจ าเป็นท่ีจะต้องจัดสรรครูให้
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เพียงพอต่อนกัเรียน  คดัเลือกครูท่ีตรงสาขาวิชาท่ีโรงเรียนขาดแคลน  หรือหากมีครูลากิจ  ลาป่วย  
ก็ต้องมีการแจ้งให้หวัหน้ากลุม่สาระฯ จดัสรรบคุลากรในกลุม่สาระฯ เข้าสอนแทน” 

ผู้ บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 15  “...ต้องมีการวางแผน
อตัราก าลงั  ครูกลุม่สาระฯ ใดเพียงพอ  กลุม่สาระฯ ใดยงัต้องการเพิ่ม  เตรียมหาต าแหน่งมาบรรจุ
แทนท่ีครูท่ีก าลงัจะเกษียณอายรุาชการ  และต้องอ านวยความสะดวกให้ครูทกุคนสามารถจดัการ
เรียนการสอนได้อยา่งสะดวก” 

ผู้ บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 16  “...สนับสนุนให้ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนได้พฒัานตนเองอยู่เสมอ  เพื่อจะได้มีความรู้ความสามารถและศกัยภาพมา
จดัการเรียนการสอนให้แก่นกัเรียนตอ่ไป” 

ผู้ บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 17  “...ต้องบริหารจัดการให้
โรงเรียนมีครูผู้สอนในแต่ละกลุ่มสาระฯ  อย่างเพียงพอ  มีคุณวุฒิตรงตามกลุ่มสาระฯ ท่ีจะต้อง
สอน  เปิดโอกาสให้ครูได้พัฒนาตนเอง  โดยการอบรม  ศึกษาต่อ  หรือท าผลงานเพื่อเพิ่มวิทย
ฐานะ  เพราะเป็นการแสดงให้เห็นว่าครูก็ไม่หยดุท่ีจะเรียนรู้และพฒันาตนเอง  ซึง่จะเป็นแบบอยา่ง
ท่ีดีให้กบันกัเรียนในโรงเรียนตอ่ไป” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 18  “...จดัสรรครูให้มีอตัราก าลงั
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน  ให้ครูได้สอนตรงตามวิชาเอกท่ีเรียนมา  และเปิดโอกาสให้ครูได้
พฒันาตนเองอยูเ่สมอ” 

ครูคนท่ี 1  “  ต้องจดัให้มีครูสอนครบทกุชัน้เรียน  ทกุกลุม่สาระฯ  หากขาดก็
ต้องเรียกบรรจใุห้ครบ” 

ครูคนท่ี 2  “  จดัหาครูผู้สอนให้ครบทกุวิชา  เปิดโอกาสให้ครูได้พฒันาตนเอง  
เช่น ไปเรียนตอ่  ไปอบรมในสิ่งท่ีสนใจ” 

ครูคนท่ี 3  “ต้องดแูลครูผู้สอนให้มีครบทกุชัน้เรียน  หากเป็นไปได้ก็ควรให้ครู
ได้สอนตรงตามสาขาวิชาท่ีเรียนจบมาเพราะเขาจะถนดัและเช่ียวชาญในวิชานัน้ๆ  แตถ้่าจ าเป็นก็
อาจจะต้องยอมให้ครูสอนไม่ตรงสาขาท่ีเรียนจบมาเพราะนักเรียนต้องมีคนสอนให้ครบทุก
ห้องเรียน” 

ครูคนท่ี 4  “…ส่งเสริมให้ครูได้พฒันาตนเอง  เพราะครูก็จะได้น าความรู้ท่ีไป
พฒันาตนเองมานัน่แหละกลบัมาสอนนกัเรียน พฒันานกัเรียนตอ่ไป” 

นกัเรียนคนท่ี 1  “…ถ้าครูสอนรู้เร่ือง  ค่อยๆ สอนให้เข้าใจ  ไม่ต้องตลกหรือ
สนกุมากก็จะท าให้อยากเรียนไปเร่ือยๆ  ให้ครูใจดีเพราะเวลาไมเ่ข้าใจจะได้ถามได้” 
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นักเรียนคนท่ี 2  “…ครูก็เก่งเพราะอธิบายได้เข้าใจ  เวลาไม่เข้าใจก็ถามได้  
ชอบเวลาท่ีครูให้เล่นเกมหรือมีกิจกรรมไปด้วยเวลาเรียนเพราะท าให้เรียนสนุกขึน้ ไม่เบื่อ อยากท่ี
จะเรียนไปเร่ือยๆ” 

นกัเรียนคนท่ี 3  “…ตอนนีค้รูก็ใจดีอยู่แล้ว  หนูอยากให้ครูแนะน าเร่ืองเรียน
ต่อเพิ่ม  แนะน าเร่ืองอาชีพต่างๆ  ชอบฟังเวลาครูเล่าประสบการณ์ต่างๆ ให้ฟังเพราะหนูก็จะคิด
ตามถึงตวัหนดู้วยวา่จะเรียนอะไรหรือท าอะไรตอ่ไป” 

นกัเรียนคนท่ี 4  “…ชอบคณุครูท่ีตัง้ใจสอน  ให้ถามได้เวลาไม่เข้าใจหรือบาง
ทีท าการบ้านไม่ทนัก็บอกได้  แบบสามารถปรึกษาเร่ืองราวตา่งๆ ได้ด้วยนอกจากเร่ืองเรียน” 

ผู้ ปกครองคนท่ี 1  “…ให้มีครูสอนในห้อง  คอยดูแลลูกเราเวลาท่ีอยู่ ท่ี
โรงเรียน” 

ผู้ปกครองคนท่ี 2  “…อยากให้ครูช่วยบอกช่วยสอนให้ตัง้ใจเรียน  ให้กลบัมา
บ้านก็ท าการบ้านอ่านหนงัสือ  เพราะอยู่บ้านฉนัก็คอยบอกบ้าง  แตก็่ดจูะเช่ือครูนะ  ถ้าครูบอกครู
สัง่มาก็จะท าตาม” 

ผู้ปกครองคนที่ 3  “…ให้ครูสอนครูบอกมนัได้เลย  เวลาลกูไปโรงเรียนก็มัน่ใจ
ว่าครูดูแลลูกเราอยู่  สอนให้รู้หนังสือ  ถ้ามีอะไรครูก็จะบอก  คือดีตรงท่ีครูเขาจะบอกว่าลูกเรา
เป็นไงบ้างเวลาอยูท่ี่โรงเรียน” 

ผู้ปกครองคนท่ี 4  “…ท่ีโรงเรียนก็มีครูดแูลลกูหลานเราดีนะ  อยากให้ครูช่วย
เคี่ยวเข็ญเร่ืองเรียนไปเร่ือยๆ  เพราะกลบัมาบ้านก็เห็นท าการบ้านอา่นหนงัสืออยูบ้่าง” 

4.ท่านคิดว่าโรงเรียนควรมีแนวทางการบริหารจัดการศึกษาด้านงานทั่วไป
อยา่งไรเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน 

ผู้บริหารและบคุลากรสายงานบริหารคนท่ี 1  “...มีงานหลายอย่างอยู่ในงาน
บริหารทั่วไป  ถ้าให้ค านึงถึงการส่งเสริมความใฝ่เรียนรู้เป็นหลกัก็ต้องไปพฒันาท่ีงานเทคโนโลยี
เพื่อการศกึษา  เพราะการจดัการเรียนการสอนในปัจจบุนัจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัให้ทนั
ต่อความอยากเรียนรู้ของนกัเรียนในยุคปัจจุบนั  จะใช้การเรียนรู้แบบเดิมไม่ได้แล้ว  เม่ือยคุสมยั
เปลี่ยนครูก็ต้องปรับตวัเปลี่ยนตามไปด้วย” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 2  “...ต้องจดัการเร่ืองเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา  ระบบอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน  ถ้าพูดกนัตามตรงตอนนีอ้ย่างระบบอินเตอร์เน็ตก็
ใช้ได้เป็นบางจุดเท่านัน้  ถ้าท าได้ก็อยากให้นกัเรียนได้ใช้สญัญาณอินเตอร์เน็ตท่ีมีความเร็วมาก
ยิ่งขึน้” 
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ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 3  “...งานระบบดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนก็มีส่วนส าคญัท่ีจะคดักรองนกัเรียนด าเนินการส่งเสริมพฒันานกัเรียน  ปอ้งกนัและแก้ไข
ปัญหา  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศกัยภาพ  พร้อมท่ีจะเรียนรู้  มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจท่ี
เข้มแข็งและมีทกัษะในการด าเนินชีวิต” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 4  “...การจดัอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกบัการเรียนรู้ก็มีส่วนช่วยให้นกัเรียนอยากท่ีจะเรียนรู้  รู้สึกปลอดภยั  
มีสมาธิและสามารถเรียนรู้ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 5  “เทคโนโลยีเพื่อการศึกษามี
ความส าคัญมากในปัจจุบัน  ครูสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี ้ เช่น  ใช้เป็นสื่อ
ประกอบการเรียน  การจดักิจกรรมในคาบเรียน  การทบทวนบทเรียนด้วยเกม  สิ่งเหล่านีจ้ะท าให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี  ไมเ่บื่อหน่ายตอ่การเรียน” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 6  “...เร่ืองสขุอนามยัในโรงเรียน
เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีส าคญัมาก  เพราะการท่ีนกัเรียนจะพร้อมเรียนรู้เขาต้องมีสภาพร่างกายท่ีสมบรูณ์
แข็งแรง  ดงันัน้โรงเรียนจึงมองข้ามเร่ืองสขุอนามยัของนกัเรียนไม่ได้  ต้องดแูลให้นกัเรียนรู้จกัการ
รักษาสขุภาพอนามยัของตนเอง  และปอ้งกนัตนเองจากโรคระบาดตา่งๆ ได้   

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 7  “...การดูแลอาคารสถานท่ีให้
สะอาดเรียบร้อย  พร้อมท่ีครูจะใช้ในการจดัการเรียนการสอนให้แก่นกัเรียนเสมอ” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 8  “...จดัห้องเรียน  สื่อการเรียนรู้
ในห้องเรียน  ระบบอินเตอร์เน็ตให้พร้อมตอ่การจดัการเรียนการสอนให้แก่นกัเรียน” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 9  “...งานบริหารทัว่ไปเป็นฝ่ายท่ี
ช่วยสนบัสนุนงานต่างๆ ในโรงเรียนให้ด าเนินไปได้ด้วยความราบร่ืน  เรียบร้อย  อย่างเช่นในการ
จดัการเรียนการสอนของครูก็ต้องมีความพร้อมของสถานท่ี  ห้องเรียน  ระบบอินเตอร์เน็ต  ส่งผล
ให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดีในห้องเรียน” 

ผู้บริหารและบคุลากรสายงานบริหารคนท่ี 10  “...ต้องวางแผนในการพฒันา 
ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานท่ีและระบบสาธารณูปโภคให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน  เพราะ
นอกจากจะช่วยสนับสนุนด้านการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพแล้ว  ยังเป็นการดูแลความ
ปลอดภยัให้แก่นกัเรียนและบคุลากรทกุคนในโรงเรียนด้วย” 



  92 

ผู้บริหารและบคุลากรสายงานบริหารคนท่ี 11  “...การประสานงานกบัชมุชน
หรือคนในท้องถ่ินท่ีต้องการใช้สถานท่ีในโรงเรียน  เป็นการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบัคนในชมุชนเพื่อ
สามารถเกือ้หนนุช่วยเหลือกนัตอ่ไปได้ในอนาคต” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 12  “...ดแูลเร่ืองยานพาหนะท่ีใช้
ในโรงเรียน  เช่น การพานกัเรียนไปเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ  การเข้าร่วมแข่งขนัด้านวิชาการ  ดนตรี  
กีฬา  มีความจ าเป็นท่ีต้องใช้ยานพาหนะ  ซึง่งานบริหารทัว่ไปก็ต้องจดัหา  เตรียมความพร้อมเพื่อ
สนบัสนนุครูและนกัเรียนให้ได้ไปท าภารกิจท่ีตัง้เปา้หมายไว้” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 13  “สภานักเรียนก็เป็นอีกส่วน
หนึ่งท่ีนกัเรียนจะได้น าศกัยภาพของตนเองออกมาใช้  ได้ฝึกความเป็นผู้น าและพฒันาทกัษะชีวิต  
สามารถเป็นสื่อกลางในการรณรงค์ส่งเสริมให้นักเรียนท ากิจกรรมและใฝ่หาความรู้ได้  โดยครู
ผู้ดแูลนกัเรียนต้องคอยชีแ้นะ  ประสานงานและให้ท ากิจกรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีกบันกัเรียนคน
อ่ืนๆ ในโรงเรียนด้วย” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 14  “...การจดัการและดแูลเร่ือง
สภาพแวดล้อมในโรงเรียน  ดูแลห้องเรียนให้พร้อมส าหรับการเรียนรู้ของนักเรียน  อ านวยความ
สะดวกให้แก่ครูผู้สอนในด้านสื่อท่ีใช้ในการเรียนการสอน  โปรเจคเตอร์  สญัญาณอินเตอร์เน็ตท่ี
พร้อมให้ครูและนกัเรียนได้เช่ือมตอ่เพื่อท ากิจกรรมในการจดัการเรียนการสอน” 

ผู้บริหารและบคุลากรสายงานบริหารคนท่ี 15  “...ต้องดแูลตัง้แต่เร่ืองอาคาร
สถานท่ี  ห้องเรียน  การจดัการสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียน  อ านวยความสะดวกให้กบั
ครูและนกัเรียนในเร่ืองของระบบเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  การประชาสมัพนัธ์ซึง่สามารถจดับอร์ด
ความรู้  การใช้ระบบกระจายเสียง  เพื่อให้ข้อมลูข่าวสารและช่วยรณรงค์ให้นกัเรียนสนใจใฝ่เรียนรู้
ได้” 

ผู้บริหารและบคุลากรสายงานบริหารคนท่ี 16  “...ดแูลโรงเรียนให้อยูใ่นความ
เรียบร้อย  สร้างบรรยากาศและสิง่แวดล้อมท่ีเอือ้อ านวยตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน  ดแูลสขุอนามยั
ของนกัเรียนทัง้เร่ืองของการอปุโภคและบริโภคเพ่ือท าให้นกัเรียนมีร่างกายท่ีพร้อมตอ่การเรียน” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 17  “...การดูแลห้องเรียนให้มี
ความสะอาดปลอดภยัเหมาะกบัการเรียน  สร้างบรรยากาศในโรงเรียนให้ร่มร่ืนเพื่อให้นกัเรียนได้มี
ท่ีอา่นหนงัสือหรือท ากิจกรรมตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์นอกเวลาเรียน” 

ผู้บริหารและบุคลากรสายงานบริหารคนท่ี 18  “...ต้องท าให้นักเรียนรู้สึก
ปลอดภยัและสบายใจเม่ืออยู่ท่ีโรงเรียน  จดัสภาพแวดล้อมให้สะอาด  สวยงาม  ร่มร่ืน  เหมาะกบั
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การเรียนรู้และท ากิจกรรมตา่งๆ  ส าหรับในห้องเรียนก็ต้องมีบรรยากาศดี  ปลอดโปร่ง  มีเคร่ืองมือ
โสตทศันูปกรณ์ครบถ้วน  อ านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีการศึกษา  สญัญาณอินเตอร์เน็ตท่ี
พร้อมใช้งาน  เพื่อให้ครูจัดการเรียนการสอนได้สะดวก  และนักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูล
ประกอบการเรียนได้ตามความต้องการ” 

ครูคนท่ี 1  “…การช่วยอาคารสถานท่ีให้เป็นระเบียบ สะอาด  พร้อมใช้งานก็
มีสว่นช่วยอยา่งมากในการสง่เสริมให้นกัเรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี” 

ครูคนท่ี 2  “…ต้องเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์ ท่ีใช้ในการเรียนการสอน  
โสตทศันปูกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  ดแูลด้านความปลอดภยัระหว่างอยู่ท่ีโรงเรียนของ
นกัเรียน  รวมถึงเร่ืองสขุอนามยัท่ีดีของนกัเรียนด้วย” 

ครูคนท่ี 3  “…ต้องตรวจสอบด้านอาคารสถานท่ีว่าต้องปรับปรุงหรือพฒันา
อะไรบ้าง  อย่างบางห้องมีพดัลมท่ีช ารุดอาจท าให้นกัเรียนไม่ปลอดภยัก็ต้อง รีบด าเนินการแก้ไข  
ซึ่งบุคลากรทุกคนในโรงเรียนก็ต้องช่วยกนัดแูล  เราก็ต้องสอนนกัเรียนให้ช่วยกนัดแูลเร่ืองแบบนี ้
ด้วย  เขาจะได้รู้สกึมีสว่นร่วม  รู้สกึวา่โรงเรียนก็เป็นของเขาด้วย” 

ครูคนท่ี 4  “…ดแูลบรรยากาศในโรงเรียนให้พร้อมต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน  
ทัง้ห้องเรียน  โรงอาหาร  ห้องน า้  ทกุท่ีต้องพร้อมใช้งาน  มีความสะดวกและปลอดภยัต่อนกัเรียน
มากท่ีสดุ” 

นกัเรียนคนที่ 1  “...อยากให้โรงเรียนสะอาด  น่าอยู่” 
นักเรียนคนท่ี 2  “...มี ท่ีม้านั่งให้นั่งเล่นนอกเวลาเรียนแบบนี ้ แล้วก็มี

อินเตอร์เน็ตให้ใช้” 
นกัเรียนคนที่ 3  “...มีอาคารเรียนและห้องน า้ท่ีสะอาด  ไมมี่ขยะตามพืน้” 
นักเรียนคนท่ี 4  “…มีห้องเรียนให้เรียน  มีสนามให้เล่นกีฬา  แล้วก็มีท่ีให้

นัง่เลน่หรือท ากิจกรรมตา่งๆ กบัเพื่อนตอนท่ียงัไมถ่ึงเวลาเรียน” 
ผู้ปกครองคนท่ี 1  “…ดแูลให้นกัเรียนปลอดภยั  มีท่ีเรียนมีที่เลน่” 
ผู้ปกครองคนท่ี 2  “…ท าให้โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีดีแบบนี ้ มีต้นไม้ดอกไม้  

สะอาดและปลอดภยัส าหรับทกุคน” 
ผู้ปกครองคนท่ี 3  “…ดแูลให้ลกูเรามีความสขุและอยากจะมาโรงเรียน” 
ผู้ปกครองคนท่ี 4  “…จัดเตรียมจัดหาอุปกรณ์ในการเรียน  มีห้องเรียนท่ี

พร้อมใช้งานและมีความปลอดภยักบันกัเรียน” 
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จากประเด็นการตอบแบบสมัภาษณ์ของผู้บริหารโรงเรียน  บคุลากรสายงาน
บริหาร  ครู  นักเรียน และผู้ปกครอง  ท่ีมีความคิดเห็นต่อแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน  พบข้อมลูท่ีมีความสอดคล้องและแตกต่างกัน  สรุปได้ดงั
ตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 13 สรุปความคดิเห็นของครู  นกัเรียน และผู้ปกครอง  เก่ียวกบัแนวทางในการเสริมสร้าง
ความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน 

รายละเอียด ครู นกัเรียน ผู้ปกครอง 
วิชาการ -การจัดการเรียนการสอน 

-การจัดกจิกรรมนอกห้องเรียน 
-การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 
-การสอบ/การวัดประเมนิผลการเรียนรู้ 
-หลักสูตร/มาตรฐาน/ตัวชีว้ัดการศกึษา 
-การใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อจัดการ
เรียนการสอน  

-การเรียนในห้องเรียน 
-การท าแบบฝึกหดั/ท า
การบ้าน 
-การสอบท าให้รู้ระดับ
ความสามารถของตนเอง 
-การอธิบายของครูผู้สอน 

-การสอนของครูในห้องเรียน 
-การอ่านหนังสือ 
-ความตัง้ใจเรียนของนักเรียน
ในห้องเรียน 
-การแนะน าเกี่ยวกับการ
วางแผนอนาคตของนักเรียน 

งบประมาณ -การมีงบประมาณเพยีงพอส าหรับท า
กจิกรรมต่างๆ ให้นักเรียน 
-การวางแผนของผู้บริหารในการใช้
งบประมาณ 
-มีเงนิทุนการศึกษาให้นักเรียน 
-มีงบประมาณที่สามารถน ามาใช้ในยาม
ฉุกเฉินได้ 

-มีทุนการศึกษาให้นักเรียน 
-มีเงนิซือ้คอมพวิเตอร์ให้
เพิ่มมากขึน้ 

-มีเงนิเพยีงพอส าหรับการใช้
จ่ายดูแลโรงเรียน 
-ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
-ใช้เงนิในการจดักจิกรรม
เสริมนอกห้องเรียนให้แก่
นักเรียน 

บุคคล -ต้องมีครูสอนครบทุกวิชา ทุกชัน้เรียน 
-ครูได้สอนตรงตามสาขาที่เรียนจบมา 
-ครูได้รับโอกาสในการพฒันาตนเอง เช่น 
ศึกษาต่อ  เข้าอบรมในเร่ืองที่สนใจ เป็น
ต้น 

-ครูที่สอนเข้าใจ 
-ครูที่ใจด ี
-ครูที่แนะน าให้ค าปรึกษา
เก่ียวกับการเรียนต่อและ
อาชีพต่างๆ ได้ 

-ครูสอนที่ดี ดแูลเอาใจใส่
นักเรียน 
-ครูต้องช่วยกวดขันให้
นักเรียนตัง้ใจเรียน 
-การพดูคุยของครูกับ
ผู้ปกครอง 

ทั่วไป -การมีห้องเรียน อาคารและสถานที่ที่
พร้อมใช้งาน 
-ความปลอดภยัในโรงเรียน 
-สุขอนามัยในโรงเรียน 

-โรงเรียนสะอาด น่าอยู่ 
-มีสถานที่ให้ท ากจิกรรม
นอกเวลาเรียน 
-มีอินเตอร์เน็ตให้ใช้ 

-ดูแลให้นักเรียนปลอดภยั 
-อาคาร สถานที่พร้อมส าหรับ
นักเรียน 
-สิ่งแวดล้อมด ี
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ตาราง 14 สรุปความคดิเห็นของผู้บริหารและบคุลากรสายงานบริหารท่ีมีตอ่แนวทางการบริหารจดั
การศกึษาเพ่ือเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน 

ค าถาม
ข้อที่ 

รายละเอียด ความถี่ ร้อยละ 

1 ด้านวิชาการ  ควรมุ่งเน้นในประเดน็ดังต่อไปนี ้
1) หลกัสตูรสถานศกึษา 
2) หลกัสตูรท้องถ่ิน 
3) การจดัการเรียนการสอนและพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
4) การใช้สื่อเทคโนโลย ี
5) การประสานงานและร่วมมือกบัสถานศกึษา  องค์กรอ่ืนๆ 
และชมุชน 
6) การเรียนรู้นอกห้องเรียน 
7) การแนะแนว 
8) การนิเทศตดิตามผล 

 
10 
4 
13 
3 
4 
 

5 
1 
4 

 
55.56 
22.22 
72.22 
16.67 
22.22 

 
27.78 
5.56 
22.22 

2 ด้านงบประมาณ  ควรมุ่งเน้นในประเดน็ดังต่อไปนี ้
1) การจดัท าแผนงบประมาณและการเบกิจ่ายงบประมาณ 
2) การระดมทรัพยากรและการลงทนุเพ่ือการศกึษา 
3) ทนุการศกึษา 

 
9 
7 
9 

 
50.00 
38.89 
50.00 

3 ด้านงานบุคคล  ควรมุ่งเน้นในประเดน็ดังต่อไปนี ้
1) การจดัสรรครูและบคุลากรทางการศกึษา 
2) การพฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
3) การเชิญวิทยากร/คนในชมุชนท้องถ่ิน มาให้ความรู้ 

 
11 
7 
4 

 
61.11 
38.89 
22.22 

4 ด้านงานทั่วไป  ควรมุ่งเน้นในประเดน็ดังต่อไปนี ้
1) การดแูลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
2) การพฒันาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
3) การอ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภยั 

 
7 
8 
7 

 
38.89 
44.44 
38.89 

 
 



  96 

จากตาราง 13 และ 14  ผู้ให้สัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นที่ มีต่อแนวทางการ
บริหารจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน  สรุปได้ ดงันี ้

1.ด้านวิชาการ  พบว่าผู้ ให้สมัภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นท่ีมีความสอดคล้องกัน  
โดยผู้วิจยัได้ท าการสงัเคราะห์ประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกันมากไปน้อย  ซึ่งโรงเรียนควรมีแนว
ทางการบริหารจดัการศกึษาด้านงานวิชาการ  ดงันี ้

1) การจดัการเรียนการสอนและพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
2) หลกัสตูรสถานศกึษา 
3) การเรียนรู้นอกห้องเรียน   
4) หลกัสตูรท้องถ่ิน 

5) การประสานงานและร่วมมือกบัสถานศกึษา  องค์กรอ่ืนๆ และชมุชน 

6) การนิเทศติดตามผล 

7) การใช้สื่อเทคโนโลยี 
8) การแนะแนว 

2.ด้านงบประมาณ  พบว่าผู้ ให้สมัภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นท่ีมีความสอดคล้อง
กนั  โดยผู้วิจยัได้ท าการสงัเคราะห์ประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกันมากไปน้อย  ซึ่งโรงเรียนควรมี
แนวทางการบริหารจดัการศกึษาด้านงบประมาณ  ดงันี ้

1) การจดัท าแผนงบประมาณและการเบกิจ่ายงบประมาณ 

2) ทนุการศกึษา 
3) การระดมทรัพยากรและการลงทนุเพื่อการศกึษา 

3.ด้านงานบุคคล  พบว่าผู้ ให้สมัภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นท่ีมีความสอดคล้องกนั  
โดยผู้วิจยัได้ท าการสงัเคราะห์ประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกันมากไปน้อย  ซึ่งโรงเรียนควรมีแนว
ทางการบริหารจดัการศกึษาด้านงานบคุคล  ดงันี ้

1) การจดัสรรครูและบคุลากรทางการศกึษา 
2) การพฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 
3) การเชิญวิทยากร/คนในชมุชนท้องถ่ิน มาให้ความรู้ 

4.ด้านงานทัว่ไป  พบว่าผู้ ให้สมัภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็นท่ีมีความสอดคล้องกัน  
โดยผู้วิจยัได้ท าการสงัเคราะห์ประเด็นท่ีมีความสอดคล้องกันมากไปน้อย  ซึ่งโรงเรียนควรมีแนว
ทางการบริหารจดัการศกึษาด้านงานทัว่ไป  ดงันี ้

1) การพฒันาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
2) การดแูลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
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3) การอ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภยั 
3.การยืนยันร่างแนวทางการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่

เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี 
ท าการตรวจสอบ  ประเมินและยืนยนัร่างแนวทางการบริหารจดัการการศึกษาเพื่อ

เสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนในจังหวดัสุพรรณบุรี  โดยการสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี
ประสบการณ์เก่ียวข้องด้านการบริหารจัดการศึกษา  ด้านบริหารสถานศึกษา และด้านส่งเสริม
การศกึษา จ านวน 7 ท่าน  ซึง่ผู้ทรงคณุวฒุิมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดงัตอ่ไปนี ้

1.ผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ 7 ท่าน  มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกนัในเร่ืองของการ
บริหารจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ท่ีแบ่งหน้าท่ีบริหารเป็น 4 ด้าน  โดยให้ค านึงถึง
งานท่ีจะน ามาปรับใช้เพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้โดยเฉพาะ  มีรายละเอียด  ดงันี ้

1.การบริหารงานวิชาการ  มี 7 แนวทาง  ดงันี ้
1) การจัดการเรียนการสอนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การเรียนรู้

เป็นกระบวนการท่ีท าให้ผู้ เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้  หากต้องการให้ผู้ เรียนมีพฤติกรรมใฝ่
เรียนรู้เพิ่มมากขึน้  ครูจ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนโดยจัดเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้
สอดคล้องกบัความสนใจ ความถนดัของผู้ เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  จดัท า
แผนการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระฯ  ใช้สื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  มีการออกแบบการวดัและ
ประเมินผลเพื่อพฒันาคณุภาพผู้ เรียน  และปลกูฝังให้ผู้ เรียนมีความใฝ่เรียนรู้ในตนเอง 

2) การพัฒนาหลักสูตร  โรงเรียนต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตาม
กรอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ซึ่งในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดท าหลกัสูตร
ท้องถ่ินเพื่อเพิ่มเติมเนือ้หาสาระของรายวิชาให้สอดคล้องกับสภาพความต้องการของผู้ เรียน  
ผู้ปกครองและชุมชน  โดยเน้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตวัจนสามารถพัฒนาตนเองให้เกิด
ความอยากเรียนรู้มากยิ่งขึน้ตอ่ไป 

3) การใช้สื่อเทคโนโลยี  สามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจท่ี
จะเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  ดังนัน้ครูผู้ สอนจึงต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อน ามาปรับใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอน เช่น การให้ดูตัวอย่างจากวีดิทัศน์  การใช้เกมออนไลน์ส าหรับสรุป
บทเรียน  หรือการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ติดตอ่พดูคยุแลกเปลี่ยนความรู้กบัผู้ เรียน  เป็นต้น 

4) การประสานงานและร่วมมือกับสถานศึกษา  องค์กรอ่ืนๆ และชุมชน  
ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือวิทยากรภายนอก  ประยกุต์ภมูิปัญญาท้องถ่ินมาเป็นความรู้ให้
ผู้ เรียน  จัดกิจกรรมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมพัฒนาวิชาการ  รวมถึงการสร้างสัมพันธ์อันดีต่อ
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ผู้ปกครองและศษิย์เก่า  เพื่อให้ทกุฝ่ายให้ความร่วมมือในการเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน
ตามก าลงัและความสามารถท่ีตนมี 

5) การเรียนรู้นอกห้องเรียน  เป็นการจดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ฝึกคดิและได้ทดลองฝึกปฏิบตัิจริงด้วยตนเอง  ซึง่จะท าให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ
และไม่เบื่อหน่ายท่ีจะเรียนรู้ 

6) การแนะแนว  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพฒันาผู้ เรียนให้รู้จกัตนเอง  
มีความสามารถในการคิด ตดัสินใจ ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทัง้ด้านการเรียน  ด้านอาชีพ
และสามารถปรับตวัอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ  ซึง่เม่ือผู้ เรียนรู้จกัคิดและมีเปา้หมายในชีวิตก็
จะสง่ผลให้ผู้ เรียนสามารถตระหนกัถึงความส าคญัของความใฝ่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

7) การนิเทศตดิตามผล  เป็นการนิเทศเพื่อการพฒันากระบวนการจดัการ
เรียนการสอนของครูเป็นส าคญั  ครูได้มีโอกาสพดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อด าเนินการแก้ไข
ปัญหาผู้ เรียนและสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความใฝ่เรียนรู้เพิ่มมากขึน้ 

2.การบริหารงานงบประมาณ  มี 3 แนวทาง  ดงันี ้
1) การจัดท าแผนงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณ   เพื่อ

สนับสนุนให้การจัดการเรียนการสอนและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเป็นไปตาม
แผนงานท่ีวางไว้และมีประสิทธิภาพสงูสดุตอ่ผู้ เรียน 

2) ทุนการศึกษา  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ในการ
บรรเทาความทกุข์ยากท่ีเกิดขึน้ระหว่างการศกึษาเล่าเรียน  หรือเพื่อสนบัสนุนผู้ เรียนท่ีมีศกัยภาพ
ให้มีเงินทนุการศกึษาในการพฒันาตนเองตอ่ไป 

3) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  มีความส าคญัใน
การจดัหาทรัพยากรให้เพียงพอตอ่ความต้องการของผู้ เรียน  ดงันัน้โรงเรียนจึงต้องมีภาคีเครือข่าย 
มีผู้ อุปถัมภ์เพื่อมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรและลงทุนด้านงบประมาณ  เช่น  การ
ประชาสมัพนัธ์หาทนุการศกึษา  การทอดผ้าป่าเพื่อการศกึษา  เป็นต้น 

3.การบริหารงานบคุคล  มี 3 แนวทาง  ดงันี ้
1) การจัดสรรครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความส าคญัเป็นอย่าง

มาก  เน่ืองจากครูเป็นผู้ ใกล้ชิดกบัผู้ เรียนมากท่ีสดุ  ดงันัน้จึงต้องดแูลจดัสรรให้มีครูผู้สอนครบทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้  ครูได้สอนตรงตามสาขาท่ีจบการศกึษามา  และครูต้องมีคณุธรรมจริยธรรม
ของความเป็นครูท่ีพร้อมจะถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมดแูลผู้ เรียนให้ได้พฒันาตนเองอย่างเต็ม
ศกัยภาพ 
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2) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   จะส่งผลให้
โรงเรียนมีบุคลากรท่ีมีคณุภาพท่ีจะสามารถจดัการเรียนการสอนและพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพ
ต่อไปได้  อีกทัง้ยังเป็นตวัอย่างท่ีดีให้แก่ผู้ เรียนในเร่ืองของการใฝ่เรียนรู้และการไม่หยุดพัฒนา
ตนเองอีกด้วย 

3) การเชิญวิทยากร/คนในชมุชนท้องถ่ิน มาให้ความรู้  จะท าให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้จากคนท่ีมีความรู้หลากหลายบุคคล  เป็นการเปลี่ยนแปลงบรรยาการในการเรียน  หรือใน
กรณีท่ีโรงเรียนขาดแคลนบุคลากรก็เป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ต่อไปได้อย่าง
ตอ่เน่ือง 

4.การบริหารงานทัว่ไป มี 3 แนวทาง  ดงันี ้
1) การพฒันาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  โดยต้องจดัหาเทคโนโลยี

เพื่อพฒันาการศึกษาในงานต่างๆ  เช่น สญัญาณอินเตอร์เน็ตท่ีมีคณุภาพ  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
สื่อการสอนออนไลน์  เป็นต้น  รวมถึงพฒันาให้บุคลากรสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้จดัการศกึษา
หรือสร้างนวตักรรมเพื่อใช้ในการจดัการเรียนการสอนตอ่ไปได้ 

2) การดแูลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  ความพร้อมด้านห้องเรียน  
สภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่ีดีจะส่งผลให้ผู้ เรียนมีบรรยากาศการเรียน รู้ท่ีดี  สามารถเปิดรับ
ความรู้  เรียนรู้และท ากิจกรรมในโรงเรียนได้อยา่งเต็มศกัยภาพ 

3) การอ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภยั  ผู้ เรียนจ าเป็นต้อง
ได้รับความสะดวกในการเรียนรู้มากท่ีสุด  ทัง้ความสะดวกในห้องเรียน  การอุปโภคบริโภคใน
โรงเรียน  สุขอนามัย  หรือแม้ยานพาหนะท่ีจะน าพานักเรียนไปเรียนรู้หรือท ากิจกรรมต่างๆ 
โรงเรียนต้องจัดเตรียมให้พร้อม  รวมถึงความปลอดภัยในโรงเรียนท่ีผู้ บริหารต้องคอยดูแลให้
นกัเรียนทกุคน  เพราะเม่ือนกัเรียนได้รับทัง้ความสะดวกและปลอดภยัเม่ืออยู่ท่ีโรงเรียน  นกัเรียนก็
จะรู้สกึมัน่คงและพร้อมท่ีจะเรียนรู้อยูเ่สมอ 

2. เสนอแนะให้ท าเป็นแผนผังโครงสร้างหน้าท่ีการบริหารจัดการศึกษาใน
โรงเรียนและแผนภาพแสดงการบริหารงาน 4 ด้าน เพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน ใน
โรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเล็ก  จงัหวดัสพุรรณบรีุ  เพื่อให้ง่ายตอ่การท าความเข้าใจ 
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บทที่ 5  
สรุปผลการวจิัย  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ืองแนวทางการบริหารจดัการศกึษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน
ในจงัหวดัสพุรรณบุรี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษา
ขนาดเล็ก จงัหวดัสพุรรณบุรี  ศึกษาการบริหารจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่
ผู้ เรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก จงัหวดัสพุรรณบุรี  และเพื่อเสนอแนวทางการบริหารจดั
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัด
สพุรรณบรีุ  โดยประชากรในการวิจยัครัง้นีแ้บง่เป็น 2 สว่น คือ 1. ประชากรของการศกึษาความใฝ่
เรียนรู้ของผู้ เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี คือผู้ เรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาปีท่ี 1-6  ในโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเล็ก จงัหวดัสพุรรณบรีุ จ านวน 2,912 คน  และ 
2. ประชากรของการศกึษาและเสนอแนวทางการบริหารจดัการศกึษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้
ให้แก่ผู้ เรียนในโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก จงัหวดัสพุรรณบุรี คือ โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาด
เล็ก จงัหวดัสพุรรณบรีุ  จ านวน 11 โรงเรียน กลุ่มตวัอย่างของการศกึษาความใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียน
ในโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็ จงัหวดัสพุรรณบรีุ  ก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยการเปิดตารางของ
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie ; & Morgan, 1970: 608-610) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ยินยอมให้
คาดเคลื่อน ± 5  ได้กลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 341 คน  และกลุ่มตวัอย่างของการศึกษาและเสนอแนว
ทางการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก จงัหวดัสพุรรณบุรี  ก าหนดขนาดตวัอย่าง  จ านวน 2 โรงเรียน  แล้วใช้วิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) ส าหรับแต่ละโรงเรียนเพื่อให้ได้ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากร
สายบริหารรวม 18 คน   ครูผู้สอน 4 คน  นกัเรียน 4 คน  และผู้ปกครอง 4 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้ เป็นแบบสอบถาม และแบบสมัภาษณ์ ท่ีผู้ วิจยัสร้าง
และพัฒนาขึน้ เพื่อสอบถามเก่ียวกับความใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียนและแนวทางการบริหารจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัด
สพุรรณบรีุ  มีเคร่ืองมือ 2 ชิน้ คือ 

1.แบบสอบถามวัดความใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
จงัหวดัสพุรรณบุรี  ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ตามแบบของ ลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดบั  ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป  และ
หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยวิธีสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของของ 
ครอนบาค (Cronbach. 1990: 169) ได้ .927 
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2.แบบสมัภาษณ์เก่ียวกับแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่
เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนในโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเล็ก จงัหวดัสพุรรณบรีุ  เป็นแบบสมัภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง  (Semi-Structured interviews)  ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื อ้หา (Content 
Validity)  โดยใช้เกณฑ์ความคิดเห็นสอดคล้องกนัของผู้ เช่ียวชาญ 3 ใน 5 ท่าน ในการคดัเลือกข้อ
ค าถาม  และคดัเลือกข้อค าถามท่ีมีคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ตัง้แต ่0.50 ขึน้ไป 

 
สรุปผลการวิจัย 
1. การศึกษาความใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัด

สพุรรณบุรี  พบว่า  ภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนข้างมาก เม่ือพิจารณารายด้าน สามารถเรียงล าดบั
คา่เฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดงันี ้มากท่ีสดุ ได้แก่ด้าน ความมุ่งมัน่ตัง้ใจ รองลงมาคือ ด้านมีความ
พยายาม  ด้านศึกษาค้นคว้าด้วยต้นเอง  ด้านความอยากรู้อยากเห็น  และน้อยท่ีสุดคือ ด้านมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการ  โดยระดับความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  และนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอน
ปลายโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัคอ่นข้างมาก 

2. การศึกษาการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนใน
โรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก จงัหวดัสพุรรณบุรี  พบว่าโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก  จงัหวดั
สพุรรณบรีุ  บริหารจดัการศกึษาโดยยึดตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553  โดยแบ่งขอบข่ายงานบริหาร
สถานศึกษาไว้ 4 ด้าน และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเป็นการกระจายอ านาจการบริหาร
การจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปให้โรงเรียน ใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ให้ความส าคัญแก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีส่วนร่วมตัดสินใจ รับผิดชอบ วางแผน 
ติดตามผลการพฒันาคณุภาพการศึกษาตามความต้องการของชุมชนและท้องถ่ิน โดยมีอ านาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ มีความ คล่องตัวในการบริหารและจัดการ  4  ด้าน  คือ  ด้านวิชาการ    
ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบคุคล  และด้านการบริหารทัว่ไป 

3. แนวทางการบริหารจดัการศกึษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนในโรงเรียน
มธัยมศกึษาขนาดเล็ก จงัหวดัสพุรรณบรีุ   

ผู้ วิจัยได้น าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลความใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียนในโรงเรียน
มธัยมศึกษาขนาดเล็ก จงัหวดัสพุรรณบุรี  ประกอบกบัข้อมลูจากการสมัภาษณ์ครู  นกัเรียนและ
ผู้ปกครอง  และการศกึษาสภาพปัจจบุนัในการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาด
เล็ก จงัหวดัสพุรรณบุรี  น าเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  จากนัน้ด าเนินการสมัภาษณ์และ
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น าเสนอร่างแนวทางการบริหารจดัการศกึษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนในโรงเรียน
มธัยมศึกษาขนาดเล็ก  จงัหวดัสพุรรณบุรี ต่อผู้ทรงคณุวฒุิเพื่อพิจารณาร่างแนวทาง  ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดงันี ้

1.การบริหารงานวิชาการ  มี 7 แนวทาง  ดงันี ้
1) การจัดการเรียนการสอนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้  การเรียนรู้เป็น

กระบวนการท่ีท าให้ผู้ เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้  หากต้องการให้ผู้ เรียนมีพฤติกรรมใฝ่เรียนรู้
เพิ่มมากขึน้  ครูจ าเป็นต้องจดัการเรียนการสอนโดยจดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบั
ความสนใจ ความถนดัของผู้ เรียนโดยค านึงถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคล  จดัท าแผนการเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระฯ  ใช้สื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  มีการออกแบบการวดัและประเมินผลเพื่อ
พฒันาคณุภาพผู้ เรียน  และปลกูฝังให้ผู้ เรียนมีความใฝ่เรียนรู้ในตนเอง 

2) การพฒันาหลกัสตูร  โรงเรียนต้องจดัท าหลกัสตูรสถานศึกษาตามกรอบ
หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  ซึ่งในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถจดัท าหลกัสตูรท้องถ่ิน
เพื่อเพิ่มเติมเนือ้หาสาระของรายวิชาให้สอดคล้องกบัสภาพความต้องการของผู้ เรียน  ผู้ปกครอง
และชุมชน  โดยเน้นให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากสิ่งใกล้ตวัจนสามารถพฒันาตนเองให้เกิดความอยาก
เรียนรู้มากยิ่งขึน้ตอ่ไป 

3) การใช้สื่อเทคโนโลยี  สามารถช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจท่ีจะ
เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี   ดังนัน้ครูผู้ สอนจึงต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเพื่อน ามาปรับใช้ใน
กระบวนการเรียนการสอน เช่น การให้ดูตัวอย่างจากวีดิทัศน์  การใช้เกมออนไลน์ส าหรับสรุป
บทเรียน  หรือการใช้สื่อสงัคมออนไลน์ติดตอ่พดูคยุแลกเปลี่ยนความรู้กบัผู้ เรียน  เป็นต้น 

4) การประสานงานและร่วมมือกับสถานศึกษา  องค์กรอ่ืนๆ และชุมชน  ซึ่ง
เป็นการประสานความร่วมมือวิทยากรภายนอก  ประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถ่ินมาเป็นความรู้ให้
ผู้ เรียน  จัดกิจกรรมกับชุมชนเพื่อส่งเสริมพัฒนาวิชาการ  รวมถึงการสร้างสัมพันธ์อันดีต่อ
ผู้ปกครองและศษิย์เก่า  เพื่อให้ทกุฝ่ายให้ความร่วมมือในการเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน
ตามก าลงัและความสามารถท่ีตนมี 

5) การเรียนรู้นอกห้องเรียน  เป็นการจัดกิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  ฝึกคดิและได้ทดลองฝึกปฏิบตัิจริงด้วยตนเอง  ซึง่จะท าให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ
และไม่เบื่อหน่ายท่ีจะเรียนรู้ 

6) การแนะแนว  เป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมและพัฒนาผู้ เรียนให้รู้จักตนเอง  มี
ความสามารถในการคิด ตดัสนิใจ ก าหนดเปา้หมาย วางแผนชีวิตทัง้ด้านการเรียน  ด้านอาชีพและ
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สามารถปรับตวัอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ  ซึ่งเม่ือผู้ เรียนรู้จกัคิดและมีเป้าหมายในชีวิตก็จะ
สง่ผลให้ผู้ เรียนสามารถตระหนกัถึงความส าคญัของความใฝ่เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

7) การนิเทศติดตามผล  เป็นการนิเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของครูเป็นส าคญั  ครูได้มีโอกาสพดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อด าเนินการแก้ไข
ปัญหาผู้ เรียนและสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความใฝ่เรียนรู้เพิ่มมากขึน้ 

2.การบริหารงานงบประมาณ  มี 3 แนวทาง  ดงันี ้
1) การจดัท าแผนงบประมาณและการเบกิจ่ายงบประมาณ  เพื่อสนบัสนนุให้

การจดัการเรียนการสอนและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเป็นไปตามแผนงาน ท่ีวางไว้
และมีประสิทธิภาพสงูสดุตอ่ผู้ เรียน 

2) ทนุการศกึษา  เพื่อช่วยเหลือนกัเรียนท่ีขาดแคลนทนุทรัพย์ในการบรรเทา
ความทกุข์ยากท่ีเกิดขึน้ระหว่างการศกึษาเล่าเรียน  หรือเพื่อสนบัสนนุผู้ เรียนท่ีมีศกัยภาพให้มีเงิน
ทนุการศกึษาในการพฒันาตนเองตอ่ไป 

3) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา  มีความส าคญัในการ
จดัหาทรัพยากรให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ เรียน  ดงันัน้โรงเรียนจึงต้องมีภาคีเครือข่าย มีผู้
อปุถมัภ์เพื่อมีสว่นร่วมในการระดมทรัพยากรและลงทนุด้านงบประมาณ  เช่น  การประชาสมัพนัธ์
หาทนุการศกึษา  การทอดผ้าป่าเพื่อการศกึษา  เป็นต้น 

3.การบริหารงานบคุคล  มี 3 แนวทาง  ดงันี ้
1) การจดัสรรครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีความส าคญัเป็นอย่างมาก  

เน่ืองจากครูเป็นผู้ ใกล้ชิดกบัผู้ เรียนมากท่ีสดุ  ดงันัน้จึงต้องดแูลจดัสรรให้มีครูผู้สอนครบทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  ครูได้สอนตรงตามสาขาท่ีจบการศึกษามา  และครูต้องมีคณุธรรมจริยธรรมของ
ความเป็นครูท่ีพร้อมจะถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมดูแลผู้ เรียนให้ได้พัฒนาตนเองอย่างเต็ม
ศกัยภาพ 

2) การพฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา  จะสง่ผลให้โรงเรียน
มีบุคลากรท่ีมีคณุภาพท่ีจะสามารถจดัการเรียนการสอนและพฒันาผู้ เ รียนให้มีคณุภาพต่อไปได้  
อีกทัง้ยงัเป็นตวัอยา่งที่ดีให้แก่ผู้ เรียนในเร่ืองของการใฝ่เรียนรู้และการไม่หยดุพฒันาตนเองอีกด้วย 

3) การเชิญวิทยากร/คนในชุมชนท้องถ่ิน มาให้ความรู้  จะท าให้ผู้ เรียนได้
เรียนรู้จากคนท่ีมีความรู้หลากหลายบุคคล  เป็นการเปลี่ยนแปลงบรรยาการในการเรียน  หรือใน
กรณีท่ีโรงเรียนขาดแคลนบุคลากรก็เป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ต่อไปได้อย่าง
ตอ่เน่ือง 
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4.การบริหารงานทัว่ไป มี 3 แนวทาง  ดงันี ้
1) การพฒันาระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  โดยต้องจดัหาเทคโนโลยีเพื่อ

พฒันาการศกึษาในงานต่างๆ  เช่น สญัญาณอินเตอร์เน็ตท่ีมีคณุภาพ  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สื่อ
การสอนออนไลน์  เป็นต้น  รวมถึงพฒันาให้บคุลากรสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้จดัการศกึษาหรือ
สร้างนวตักรรมเพื่อใช้ในการจดัการเรียนการสอนตอ่ไปได้ 

2) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  ความพร้อมด้านห้องเรียน  
สภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่ีดีจะส่งผลให้ผู้ เรียนมีบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี  สามารถเปิดรับ
ความรู้  เรียนรู้และท ากิจกรรมในโรงเรียนได้อยา่งเต็มศกัยภาพ 

3) การอ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย  ผู้ เรียนจ าเป็นต้อง
ได้รับความสะดวกในการเรียนรู้มากท่ีสุด  ทัง้ความสะดวกในห้องเรียน  การอุปโภคบริโภคใน
โรงเรียน  สุขอนามัย  หรือแม้ยานพาหนะท่ีจะน าพานักเรียนไปเรียนรู้หรือท ากิจกรรมต่างๆ 
โรงเรียนต้องจัดเตรียมให้พร้อม  รวมถึงความปลอดภัยในโรงเรียนท่ีผู้ บริหารต้องคอยดูแลให้
นกัเรียนทกุคน  เพราะเม่ือนกัเรียนได้รับทัง้ความสะดวกและปลอดภยัเม่ืออยู่ท่ีโรงเรียน  นกัเรียนก็
จะรู้สกึมัน่คงและพร้อมท่ีจะเรียนรู้อยูเ่สมอ 

จากข้อมูลข้างต้นผู้ วิจัยได้น าเสนอเป็นแผนภาพแนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  จังหวดัสุพรรณบุรี  ดงั
ภาพประกอบท่ี 2 และ 3  ตอ่ไปนี ้
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



  105 

แนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  จงัหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 แนวทางการบริหารจดัการศกึษาเพ่ือเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนใน
โรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็  จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

 
 

ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี/สพม.9 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
เครือข่ายผู้ปกครอง 

ชุมชน 
ศิษย์เก่า 

 

 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

 

ครูและบุคลากรของโรงเรียน 

ด้านการบริหาร 
วชิาการ 

ด้านการบริหาร 
งบประมาณ 

ด้านการบริหาร 
บุคคล 

ด้านการบริหาร 
ทั่วไป 

นักเรียน 
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การบริหารงานสถานศึกษา 4 ด้าน  เพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  จงัหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 การบริหารงานสถานศกึษา 4 ด้าน  เพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนใน
โรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเลก็  จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

การบริหาร 
4 ด้าน 

วิชาการ งบประมาณ 

ทั่วไป บุคคล 

1) การจดัการเรียนการสอนและพฒันากระบวนการเรียนรู้   
2) การพฒันาหลกัสตูร   
3) การใช้สื่อเทคโนโลยี   
4) การประสานงานและร่วมมือกบัสถานศกึษา  องค์กร 
    อ่ืนๆ และชมุชน   
5) การเรียนรู้นอกห้องเรียน 
6) การแนะแนว   
7) การนิเทศติดตามผล   

 
1) การจดัท าแผนงบประมาณและการ 
    เบิกจ่ายงบประมาณ   
2) ทนุการศกึษา   
3) การระดมทรัพยากรและการลงทนุ 
    เพ่ือการศกึษา 

 
1) การจดัสรรครูและบคุลากรทางการศกึษา   
2) การพฒันาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา   
3) การเชิญวิทยากร/คนในชมุชนท้องถ่ิน มาให้ความรู้   

 
1) การพฒันาระบบเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา   
2) การดแูลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม   
3) การอ านวยความสะดวกและรักษาความปลอดภยั   
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อภปิรายผลการวิจัย 
จากการสงัเคราะห์ข้อมลูและสรุปผลการวิจยัเก่ียวกบัแนวทางการบริหารจดัการศึกษา

เพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี  
ผู้วิจยัได้น าประเด็นตา่งๆ ที่ส าคญัมาอภิปรายดงันี ้ 

1.ระดับความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  จังหวัด
สุพรรณบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก เม่ือพิจารณารายด้าน สามารถเรียงล าดับ
คา่เฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้ดงันี ้มากท่ีสดุ ได้แก่ด้าน ความมุ่งมัน่ตัง้ใจ รองลงมาคือ ด้านมีความ
พยายาม  ด้านศึกษาค้นคว้าด้วยต้นเอง  ด้านความอยากรู้อยากเห็น  และน้อยท่ีสุดคือ ด้านมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และจินตนาการ  โดยระดับความใฝ่เรียนรู้ขอ งนักเรียนระดับชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้น  โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  และนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอน
ปลายโดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก  ซึ่งจะเห็นได้ว่านักเรียนในระดับชัน้มัธยมศึกษา
ตอนต้นควรได้รับการเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้มากยิ่งขึน้  และในส่วนของนักเรี ยนในชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายก็ควรได้รับการเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้ยังคง
พฤติกรรมความใฝ่เรียนรู้ต่อไปเพื่อเป็นพืน้ฐานท่ีดีของบุคคลท่ีสามารถเรียนรู้ได้ตลอด ชีวิต   ซึ่ง    
ปิลนัญา วงศ์บญุ และ ชวลติ รวยอาจิณ (2550)  ได้ศกึษาคณุลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนกัเรียนช่วง
ชัน้ท่ี 3  ด้วยแบบวัดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้แบบสถานการณ์ 3 ตัวเลือก  พบว่านักเรียนชายมี
คณุลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนสงูกวา่นกัเรียนหญิงอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  นกัเรียนท่ีอยูใ่น
ระดบัชัน้ต่างกนั  มีคณุลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  และตวัแปร
เพศกบัระดบัชัน้ไม่ส่งผลให้เกิดผลของปฏิสมัพนัธ์ตอ่คณุลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ  และงานวิจยัของไซออน; และ ซาเด (Zion; & Sadeh. 2007:  162)  ท่ีศึกษาเพื่อท าความ
เข้าใจว่านกัเรียนแสดงออกถึงคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ระหว่างบทเรียนอย่างไร  และพบว่า นกัเรียนท่ี
มีคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้นัน้จะไม่เรียนหรือฟังอยู่นิ่งๆ  แต่จะพยายามหาค าตอบให้กบัความสงสยั
ของตนอยูต่ลอดเวลา 

2.การบริหารการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนในโรงเรียน
มธัยมศึกษาขนาดเล็ก  จงัหวดัสพุรรณบุรี  สามารถบริหารตามโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ซึ่ง
การบริหารงานสถานศกึษา 4 ด้าน  ซึง่สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  
ท่ีก าหนดภาระหน้าท่ีในการบริหารงานโรงเรียนไว้ 4 ด้าน  โดยในแต่ละด้านมีส่วนช่วยในการ
เสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน ดงันี ้



  108 

1) การบริหารงานวิชาการ  เป็นการวางแผนงานตัง้แต่การพัฒนาหลักสูตร
สถานศกึษา  รวมถึงการน าความรู้ท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินมาบรรจใุนหลกัสตูรเพื่อให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก
เร่ืองใกล้ตัว  มีการจัดการเรียนการสอนและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะกับผู้ เรียนใน
ปัจจบุนั  โดยกระตุ้นให้ผู้ เรียนกระตือรือร้น เกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้ด้วยตนเอง  ด้วยการพฒันา
และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา  การเรียนรู้นอกห้องเรียนจะท าให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้โดยตรงด้วย
ตนเอง  เช่น  การไปทศันศึกษา  เรียนรู้อาชีพในชุมชน  ได้ดกูารสาธิต  พร้อมทัง้ได้ทดลองปฏิบตัิ
จริง  ดงันัน้สถานศึกษาจึงควรมีการประสานงานและร่วมมือกับสถานศึกษา  องค์กรอ่ืนๆ และ
ชุมชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีแหล่งเรียนรู้และบุคคลท่ีจะให้ความรู้เพิ่มมากขึน้  นอกจากนัน้
ผู้ เรียนยงัจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการแนะแนวจากครูผู้สอนในเร่ืองสว่นตวัและสงัคม  การศกึษา และ
อาชีพ  เพื่อท าให้ผู้ เรียนมีข้อมูลและมองเห็นเส้นทางและคุณประโยชน์ของการเรียนรู้ต่อไปใน
อนาคตได้ด้วยตนเอง   

2) การบริหารงานงบประมาณ  จ าเป็นต้องวางแผนและประมาณการคา่ใช้จ่ายท่ี 
จะเกิดขึน้ในสถานศึกษา  เพราะการเบิกจ่ายงบประมาณด้วยความสะดวก

ราบร่ืนจะช่วยสนบัสนุนให้มีกระบวนการเรียนรู้  และโครงการพิเศษต่างๆ  เกิดขึน้ได้อย่างรวดเร็ว  
พร้อมตอบสนองความต้องการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้อยา่งทนัท่วงที  นอกจากนัน้การระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษา  การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาทัง้พัสดุ ครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ  จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน  พร้อมทัง้ต้องมีนโยบายในการช่วยเหลือ
ดแูลด้านทนุการศกึษาให้กบันกัเรียน 

3) การบริหารงานบคุคล  จ าเป็นจะต้องจดัสรรครูและบคุลากรทางการศึกษาให้ 
เหมาะสมกบัผู้ เรียน  นัน่คือการจดัสรรครูผู้สอนท่ีมีความถนดัและเช่ียวชาญตาม

สาขาวิชาท่ีต้องถ่ายทอดความรู้ให้กบัผู้ เรียน  มีครูในปริมาณท่ีเพียงพอท่ีจะดแูลผู้ เรียน  หากขาด
แคลนครูก็จ าเป็นต้องเชิญวิทยากรหรือคนในชุมชนมาให้ความรู้แทนเพื่อผู้ เรียนจะไม่สูญเสี ย
โอกาสในการเรียนรู้  และส าหรับครูก็ควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง  ซึ่งผู้ บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีความใกล้ชิดกับนักเรียน  ดงันัน้ควรด ารงตนเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้และมีความใฝ่เรียนรู้เพื่อเป็นแบบอยา่งให้แก่นกัเรียนในการปฏิบตัิตนตอ่ไป 

4) การบริหารงานทัว่ไป  มีสว่นช่วยเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนในเร่ือง 
การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  

อินเตอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่างๆ  และช่วยการดูแลอาคารสถานท่ีและ
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สภาพแวดล้อมจะสง่ผลให้นกัเรียนมีบรรยากาศในการเรียนท่ีดี  สง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดความสขุในการ
เรียนรู้และสามารถพฒันาตนเองได้อยา่งเต็มศกัยภาพ 

3. แนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี   สามารถบริหารจัดการศึกษาผ่านการ
บริหารงานโรงเรียน 4 ด้าน  รวม 16 แนวทาง  ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

1.การบริหารงานวิชาการ  มี 7 แนวทาง  คือ 1) การจัดการเรียนการสอนและ
พฒันากระบวนการเรียนรู้  2) การพฒันาหลกัสตูร  3) การใช้สื่อเทคโนโลยี  4) การประสานงาน
และร่วมมือกบัสถานศกึษา  องค์กรอ่ืนๆ และชมุชน   5) การเรียนรู้นอกห้องเรียน   6) การแนะแนว  
และ  7) การนิเทศติดตามผล  สอดคล้องกบังานวิจยัของกณิการ์ เกือ้รุ่ง และ อวยพร เรืองตระกูล 
(2553)  ท าวิจยัเร่ืองการพฒันาความใฝ่รู้ ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดอยา่งมีวิจารณญาณของ
นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นโดยใช้แนวคิดวงจรใฝ่รู้  ผลการวิจยัพบวา่นกัเรียนกลุม่ทดลองท่ีได้รับ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดวงจรใฝ่รู้  มีความใฝ่รู้  ความคิดสร้างสรรค์สูงกว่ากลุ่ม
ควบคุมท่ีได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05  และ
งานวิจยัของ  Rotgans and Schmidt.  2014  อ้างอิงจาก  อรุชา  แสงทอง.  2558:  29  ศกึษาผล
ของการสร้างสถานการณ์ท่ีน่าสนใจและน่าเรียนรู้สง่ผลตอ่ความกระหายความรู้ของนกัเรียนระดบั
มธัยมศึกษา  ผลการวิจยัพบว่า การน าตวัอย่างสถานการณ์ท่ีมีความสนใจและน่าเรียนรู้มาเป็น
ส่วนหนึ่งในการจดัการเรียนการสอนมีผลต่อความกระตือรือร้นของผู้ เรียนให้เกิดการเรียนรู้ท่ีดีขึน้       
รวมถึงงานวิจยัของฉตัราภรณ์ สถาปิตานนท์ (2550)  ได้ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน ท่ีได้รับรางวัลพระราชทานสังกัดส านักบริหาร
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยท่ี ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการเรียงล าดบัตามความส าคญั ได้แก่ สภาพสงัคมท่ีเอือ้อ านวย
ต่อการบริหารงานวิชาการ ความรู้ความสามารถในเร่ืองหลกัสตูรและการจดักระบวนการเรียนรู้
ของครู การมีส่วนร่วมของชุมชน ความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษา
บรรยากาศท่ีเอือ้อ านวยตอ่การบริหารงานวิชาการ และการด าเนินการนิเทศ ก ากบั ตดิตาม 

2.การบริหารงานงบประมาณ  มี 3 แนวทาง  คือ 1) การจดัท าแผนงบประมาณ
และการเบิกจ่ายงบประมาณ  2) ทุนการศึกษา  และ  3) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศกึษา  สอดคล้องกบังานวิจยัของ  เปรมชยั สโรบล (2550)  ท่ีได้ท าการศกึษาปัจจยัการบริหาร
ท่ีมีอิทธิพลต่อคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า ผลการศกึษาพบว่าปัจจยั   
ด้านงบประมาณ (money) เป็นปัจจัยหนึ่งท่ี มีความสัมพันธ์กับคุณภาพการศึกษา โดยมี
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ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของตัวแบบซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมี
อิทธิพลตอ่คณุภาพการศกึษา (qua.) ของโรงเรียนนายร้อยพระจลุจอมเกล้า 

3.การบริหารงานบคุคล  มี 3 แนวทาง  คือ 1) การจดัสรรครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา  2) การพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ  3) การเชิญวิทยากร/คนใน
ชมุชนท้องถ่ิน มาให้ความรู้  สอดคล้องกบังานวิจยัของ  Papanastasiou และ Koutselini (2003)  
ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยใน
โรงเรียน  ผลการศกึษาพบว่า  ปัจจยัในโรงเรียนมีผลต่อความส าเร็จในการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา
ประชาธิปไตยมากกว่าปัจจัยภายนอกโรงเรียน  ซึ่งสามารถจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย
ดงักล่าวได้ดงันี ้ ผู้บริหาร ครู นักเรียน และบรรยากาศของโรงเรียน ส่วนปัจจัยด้านครูคือการมี
ความรับผิดชอบด้านคุณภาพการเรียนการสอน การจดักิจกรรมสภานักเรียน การเปิดโอกาสให้
นกัเรียนสร้างข้อตกลงในห้องเรียน และให้ปกครองกนัเอง  และ  Dondero (1993)  ได้ศกึษาระดบั
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในโรงเรียนท่ีบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและไม่ได้บริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานกบัประสิทธิผลโรงเรียนและความพงึพอใจในการท างานของครู  โดยศกึษากบัครู
ในโรงเรียนน าร่องท่ีบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในรัฐโอไอโฮ  ผลการศกึษาพบวา่ การมีสว่นร่วม
ในการตดัสินใจในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จะมีคะแนนของประสิทธิผลโรงเรียนและ
ความพึงพอใจในการท างานสูงกว่าการไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ    ประกอบกับงานวิจัยของ     
ณิชา เทียมสวุรรณ (2558)  ท่ีท าการวิจยัเร่ืองการศกึษากระบวนการพฒันาความเป็นหุ้นสว่นของ
ผู้ปกครองและโรงเรียนในการเสริมสร้างคณุลกัษณะใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียน  ผลการวิจยัพบว่า  การ
ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง  การเข้าร่วมงานกิจกรรมโรงเรียนและการร่วมกิจกรรมชุมชน  มีส่วน
ส าคญัในการพฒันาความเป็นหุ้นสว่นของโรงเรียนกบัผู้ปกครอง 

4.การบริหารงานทั่วไป มี 3 แนวทาง  คือ  1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา  2) การดแูลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม  และ  3) การอ านวยความสะดวกและ
รักษาความปลอดภยั  สอดคล้องกบังานวิจยัของ  Arnone และคนอ่ืน ๆ (2011)  ซึง่ท าการศึกษา
เพื่อบ่งชีถ้ึงความต้องการจ าเป็นของแนวทางใหม่ในการสร้างคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  อัน
เน่ืองมาจากความหลากหลายของเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งยังไม่ปรากฏข้อมูลมาก่อน  พบว่า  
ความเข้มข้นของการจดัการเรียนผ่านเทคโนโลยีนัน้มีมากขึน้ตามล าดบัขัน้ของพฒันาการของสื่อ
เทคโนโลยี  โดยเฉพาะกับเทคโนโลยี Web X.Os ตัง้แต่ Web 1.0 ใน  ค.ศ.1990 จนถึง Web 5.0  
ค.ศ. 2010  ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีโดยเร่ิมจากการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ (Inquiry Learning)  ซึ่งการท าให้เด็กเกิดคุณลกัษณะใฝ่เรียนรู้โดยธรรมชาติ
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จะต้องเตรียมการให้ประชากรเด็กได้เผชิญหน้าและคลกุคลีกบัโลกท่ีหลากหลาย  การแขง่ขนั  และ
การเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัสถานที่ท างาน  ตลอดจนการท างานท่ีต้องใช้การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

จากแนวทางการบริหารงานโรงเรียนทัง้ 4 ด้านจะเห็นทัง้การบริหารงานวิชาการ  
งานงบประมาณ  งานบุคคล และงานทั่วไป  ต้องมีความสัมพันธ์กัน  ผู้บริหารจ าเป็นท่ีจะต้อง
กระจายอ านาจการบริหารให้กับบุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการคิดและลงมือปฏิบัติ  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  อุทัย บุญประเสริฐ (2542)  ท่ีได้ศึกษาแนวทางการบริหารและ
การศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานพบว่าปัญหาส าคญัของ
การบริหารการศกึษาในภาพรวมของกระทรวงศกึษาธิการ คือ การรวมอ านาจไว้ท่ีสว่นกลาง ท าให้
ขาดเอกภาพและประสิทธิภาพในการบริหาร ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ขาดการพัฒนา
นโยบายอย่างเป็นระบบและตอ่เน่ืองไม่เช่ือมโยงกบัองค์กรปกครองท้องถ่ินและหน่วยงานอ่ืนๆ ท า
ให้ขาดประสิทธิภาพในระบบการประกนัคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา  เม่ือมีพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงมีผลท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ในรูป
คณะกรรมการมากขึน้และมีการกระจายอ านาจจากส่วนกลางไปยังเขตพืน้ท่ีการศึกษาและ
สถานศกึษาให้มากท่ีสดุ โดยมุ่งกระจายอ านาจ การบริหารวิชาการ งบประมาณ บคุลากรและการ
บริหารทั่วไป  ซึ่งในการบริหารจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนในจงัหวดั
สพุรรณบรีุ  ผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องค านงึถึงนโยบายท่ีได้รับมาจากศกึษาธิการจงัหวดัและเขต
พืน้ท่ีการศึกษา  จากนัน้ต้องน ามาปรับให้เข้ากับผู้ เรียนและบริบทของโรงเรียน  โดยผู้ ท่ีมีส่วน
ส าคญัในการตดัสินใจและขบัเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาคือคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พืน้ฐาน  ซึง่ในโรงเรียนขนาดเล็กจะมี  9  คน  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  กรรมท่ีเป็นผู้แทน
ผู้ปกครอง  ครู  องค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ศิษย์เก่า  พระภิกษุสงฆ์หรือผู้ แทน
องค์กรศาสนาในพืน้ท่ี  กรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ  และผู้ อ านวยการเป็นกรรมการและเลขนุการ  
นอกจากนัน้เครือข่ายผู้ ปกครอง ชุมชน และศิษย์เก่า  ยังเป็นบุคคลส าคัญท่ีสามารถให้การ
สนบัสนนุด้านความรู้  แหลง่เรียนรู้  รวมถึงข้อคิดเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาปรับปรุง
แนวทางเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน  ซึ่งครูผู้สอนและบุคลากรในโรงเรียนจะเป็นผู้ ท า
หน้าท่ีขบัเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึน้กับผู้ เรียน  สอดคล้องกับ  Tory (1997. อ้างอิงจาก 
ฤทยัรัตน์ แสนศิลา.  2557:  104) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีส่งผลให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ  ผลการศกึษา
พบว่า สมาชิกของโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนครู ผู้ปกครอง และนกัเรียนเช่ือว่า  สิ่งส าคญัท่ี
ท าให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพคือ บุคลากรมีคณุภาพ มีจุดมุ่งหมายของโรงเรียนท่ีชดัเจน มีความ
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เช่ียวชาญทางวิชาการและผู้บริหารโรงเรียนมีความเป็นผู้น า  โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยั
และมีบรรยากาศท่ีดีในการเรียน 

 
ข้อเสนอแนะ 

การวิจยัเร่ืองแนวทางการบริหารจดัการศกึษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน
ในจงัหวดัสพุรรณบรีุ  มีข้อเสนอแนะ  ดงันี ้

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. จากการศกึษาความใฝ่เรียนรู้ของผู้ เรียนในโรงเรียนมธัยมศกึษาขนาดเล็ก จงัหวดั

สุพรรณบุรี  พบว่าพฤติกรรมอยากรู้อยากเห็น และพฤติกรรมมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์และ
จินตนาการ อยู่ในระดบัปานกลาง ซึง่โรงเรียนควรให้ความส าคญั และใช้แนวทางในการบริหารจดั
การศกึษาเพื่อสง่เสริมความใฝ่เรียนรู้ให้กบันกัเรียนตอ่ไป  

2. แนวทางการบริหารจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนใน
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  จังหวัดสุพรรณบุรี  ท่ีได้จากการวิจัยในครัง้นี ้ เป็นแนวทางท่ี
ยืดหยุน่ซึง่ผู้บริหารสามารถน าไปปรับใช้ให้เข้ากบับริบทของแตล่ะโรงเรียนได้ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครัง้ต่อไป 
1. ควรมีวิจยัเพื่อการติดตามและประเมินผลการน าแนวทางการบริหารจดัการศกึษา

เพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี  ไปใช้ในการบริหารจัดการ
สถานศกึษาตอ่ไป   

2. ควรมีวิจัยหรือการศึกษาโรงเรียนต้นแบบท่ีมีแนวทางบริหารจัดการศึกษาท่ีมี
คณุภาพและสง่ผลให้ผู้ เรียนเป็นเลศิทางด้านความใฝ่เรียนรู้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศตอ่ไป 
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ภาคผนวก ก  
การขอจริยธรรมโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์ 
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ภาคผนวก ข  
รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 

1.อาจารย์ ดร.มิ่งขวญั คงเจริญ 
   อาจารย์ประจ าภาควิชาการศกึษาผู้ใหญ่และการศกึษาตลอดชีวิต       
   คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลลกัษณ์ ลงักา   
   อาจารย์ประจ าภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา   
   คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
3.นางดวงพร อายกุาร  ศกึษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
   ผู้อ านวยการกลุม่นิเทศ ตดิตาม และประเมินผลการจดัการศกึษา 
   ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 

 
4.นางศศิธร ศรีพรหม  ศกึษานิเทศก์ช านาญการ  
   รองผู้อ านวยการกลุม่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศกึษา 
   ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 

 
5.นางวิยดา เจริญศรี  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนหรรษาสจิุตต์วิทยา 2 
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ภาคผนวก ค  
ตัวอย่างเคร่ืองมือการวิจยั 
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ภาคผนวก ง  
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒ ิ
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒใิห้สัมภาษณ์เพื่อยนืยันร่างแนวทาง 

การบริหารจดัการศกึษาเพื่อเสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

1.นายวีระ ทวีสขุ  ศกึษาธิการจงัหวดัสพุรรณบรีุ 
 

2.วา่ท่ีร้อยตรีนนัต์ชยั  แก้วสวุรรณ์ รองศกึษาธิการจงัหวดัสพุรรณบรีุ 
 

3.นางอมัพนัธ์ สขุสมบรูณ์  ผู้อ านวยการกลุม่พฒันาการศกึษา   
   ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

 
4. นายศกัดา วงัทอง  อดีตผู้อ านวยการ (เกษียณอายรุาชการ) 

 
5.นายนพคณุ นวมพนัธ์  ผู้อ านวยการโรงเรียนวงัหว้าราษฎร์สามคัคี 

 
6.อาจารย์ ดร.จนัทรัศม์  ภตูิอริยวฒัน์  
   อาจารย์ประจ าภาควิชาการการบริหารการศกึษาและการอดุมศกึษา  
   คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
7.อาจารย์ ดร.ชนนัภรณ์  อารีกลุ  
   อาจารย์ประจ าภาควิชาการศกึษาผู้ใหญ่และการศกึษาตลอดชีวิต  
   คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก จ  
หนังสือส าคญัจากทางมหาวิทยาลัย 
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ประวัติผู้ เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล รุ่งนภา วีระพงษ์ 
วัน เดอืน ปี เกิด 27 ธนัวาคม 2529 
สถานที่เกิด จงัหวดัสริุนทร์ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ.2548  มธัยมศกึษา โรงเรียนสงวนหญิง จงัหวดัสพุรรณบรีุ  

พ.ศ.2553  ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชามธัยมศกึษา   
                 วิชาเอกวทิยาศาสตร์ทัว่ไปและวิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา   
                 และแนะแนว  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
พ.ศ.2562  การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจดัการ   
                 การศกึษา แขนงวิชาการบริหารการศกึษาตลอดชีวิตเพื่อ   
                 พฒันาทรัพยากรมนษุย์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ที่อยู่ปัจจุบัน 116/3 ซอยออ่นนชุ 25 แขวงอ่อนนชุ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250   
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