
Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
10 (May - August)  130  - 139  (2020)     Vol. 10, No. 2 

130 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี ปีที ่10 (ฉบบัที ่2)  พฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2563 

รูปแบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผดิชอบทีต่รวจสอบได้ของโรงเรียน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 

 

Administration Model to Strengthen Accountability of Schools under the Lopburi 
Primary Educational Service Area Office 

 

ภสัยกร เลาสวสัดิกลุ* และ สรรชยั ชูชีพ 
Phatsayakorn Laosawasdikul* and Sunchai Chucheep 

 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี จังหวดัลพบรีุ 15000 
Educational Administration program, faculty of Education, Thepsatri Rajabhat University, 15000 

 

*To whom correspondence should be addressed. e-mail: sayakorn@gmail.com, sunchai6665@gmail.com 
 

Received: 16 May 2020, Revised: 1 July 2020, Accepted: 31 August 2020 
 

บทคดัย่อ 
 วตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ีเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารเพื่อเสริมสร้างความรับผดิชอบ
ท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี และ 2) พฒันารูปแบบการบริหารเพื่อเสริมสร้างความ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน  
กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี จ านวน 353 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ 
แบบสอบถาม และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถ่ี  
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็น และการวเิคราะห์เน้ือหา 
 ผลการวิจยัพบว่า 1) สภาพปัจจุบนัในทุกรูปแบบมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง และสภาพท่ีพึงประสงคใ์นทุกรูปแบบมีค่าเฉล่ียอยู่ใน
ระดบัมาก และผลการหาค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นของแต่ละรูปแบบ เม่ือเรียงล าดบัค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นจากมากไปหาน้อย คือ แบบ
การเมือง รองลงมาคือ แบบเพื่อนร่วมงานและแบบวฒันธรรมท่ีมีค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นเท่ากนั และ 2) รูปแบบการบริหารเพื่อเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ท่ีเหมาะสมจากการวิจยั คือ รูปแบบการ
บริหารเพื่อเสริมสร้างความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบไดแ้บบการเมืองโดยใชเ้พื่อนร่วมงานและวฒันธรรมเป็นฐานของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ซ่ึงมีจุดเนน้ของรูปแบบคือการบริหารแบบการเมืองผสมผสานแบบเพื่อนร่วมงานและวฒันธรรม 
 

ค าส าคญั : รูปแบบ   การบริหาร  ความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้
 

Abstract  
The objective of this research were 1) to study the current and desirable states of administration to strengthen accountability of 

school under the Lopburi primary educational service area office and 2) to develop the administration model to strengthen accountability of 
school under the Lopburi primary educational service area office. The study applied a mixed method approach. The sample were 
administrators and teachers under the Lopburi primary educational service area office. The instruments used in this study were questionnaire 
and the evaluation form to testify appropriateness and feasibility of the model. The data were analyzed by frequency, percentage, average, 
standard deviation, priority needs index (modified) and content analysis. 
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The research results showed that: 1) the current states in every model ware performed at the moderate and desirable states in 
every model were performed at the high level. The priority needs index of each model when descending order were political style, inferior 
were colleagues and cultural style that have equal priority needs index. 2) the administration model to strengthen accountability of school 
under the Lopburi primary educational service area office that appropriate from the research results was administration model to strengthen 
accountability by political style with colleagues and cultural based (SAPCC model) of school under the Lopburi primary educational service 
area office. The focus of the model was political style administration combined with colleagues and cultural style. 
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บทน า   
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 รัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาค่อนขา้งมากส่งผลให้

ประชากรในวยัเรียน รวมทั้งเด็กดอ้ยโอกาสและผูมี้ความตอ้งการจ าเป็นพิเศษมีโอกาสไดรั้บการศึกษาสูงข้ึน แต่ยงัเขา้เรียนไดไ้ม่
ครบทุกคนและมีปัญหาการออกกลางคนัอยู่บา้ง นอกจากน้ีประชากรท่ีอยู่ในวยัก าลงัแรงงานแมจ้ะไดรั้บการศึกษาเพ่ิมข้ึน แต่
จ านวนแรงงานท่ีมีการศึกษาต ่ากวา่ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ยงัมีอยูจ่  านวนมาก จึงตอ้งเร่งด าเนินการสนบัสนุนส่งเสริมการพฒันา
คนตลอดช่วงชีวิต และมีมาตรการต่าง ๆ ใหเ้ดก็และประชาชนทุกช่วงวยัสามารถเขา้ถึงโอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน เพ่ือยกระดบัการศึกษาของคนไทยใหเ้ป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ [5] 

และจากงานวิจยัเก่ียวกบัผลกระทบของการสร้างความรับผิดชอบทางการศึกษาต่อสัมฤทธิผลของนักเรียน ไดส้รุปว่า 
ปัญหาหลกัท่ีประเทศไทยตอ้งเร่งแกไ้ขคือการยกระดบัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยา่งทัว่ถึง ซ่ึงปัจจุบนัก าลงัประสบปัญหาดา้น
คุณภาพอยา่งรุนแรง ดงัท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นจากคะแนนสอบท่ีตกต ่าของเดก็ไทยในการทดสอบในระดบันานาชาติ เช่น PISA โดยเนน้
ศึกษาประเดน็หลกัในเร่ืองความโปร่งใสทางดา้นการเปิดเผยขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนต่อสาธารณะ (transparency) โครงสร้าง
แรงจูงใจ (incentive system) กลไกความรับผิดรับชอบท่ีผูกกบัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียน (accountability)   และความมีอิสระในการ
บริหารจัดการของโรงเรียนในเร่ืองหลกัสูตร งบประมาณ(autonomy) ผลการวิจัยพบว่าการเพ่ิมแรงกดดนัโดยการก าหนดให้
โรงเรียนตอ้งเปิดเผยขอ้มูลผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนต่อสาธารณะ เพื่อใหผู้ป้กครอง และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ สามารถตรวจสอบได้
ง่ายนั้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพของโรงเรียนเพ่ิมข้ึน [1] ซ่ึงจากงานวิจัยดงักล่าวน้ีจะเห็นว่าความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดมี้
ความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา “ความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได”้ มาจากค าภาษาองักฤษวา่ “Accountability”  หมายถึง 
พนัธะผกูพนัท่ีจะตอ้งรายงานและตอบค าถามเก่ียวกบัอ านาจหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ความรับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบไดเ้ป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการเพ่ิมประสิทธิผลในการบริหารจดัการรูปแบบใหม่  
อีกทั้งสามารถเพ่ิมหลกัการความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดม้าใชใ้นการบริหารจดัการดว้ยเหตุผล หลายประการ การบริหารท่ีมุ่งผลลพัธ์ 
ความยดืหยุน่และความเป็นอิสระ การใหค้วามส าคญักบัความโปร่งใสในฐานะท่ีเป็นลกัษณะส าคญัของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้[3] 

ดว้ยเหตุดงักล่าว ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงตอ้งปรับเปล่ียนการบริหารจดัการโดยใหค้วามส าคญักบัการเสริมสร้างความรับผดิชอบ
ท่ีตรวจสอบได ้เพ่ือพฒันาคุณภาพการบริหารโรงเรียนอยา่งเป็นรูปธรรม โดยใชก้ลยทุธ์การบริหารเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ี
ตรวจสอบได ้ แต่จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบว่า มีการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบการเสริมสร้างความ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดย้งัไม่มากนัก ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาและพฒันารูปแบบการบริหารเพื่อเสริมสร้างความ
รับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดใ้นโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ซ่ึงผลของการวิจยัจะมีคุณค่าต่อการ
พฒันาคุณภาพของผูเ้รียนและสอดคลอ้งกบันโยบายการปฏิรูปการศึกษา และยงัเป็นแนวทางในการบริหารโรงเรียนระดบัประถมศึกษา
ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีจงัหวดัลพบุรีใหมี้คุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้อง

โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  
2. เพ่ือพฒันารูปแบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
 

วธีิด าเนินการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริหารและครูสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี จ านวน 3,011 
คน และน ามาค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของยามาเน่ (Yamane) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ95 และยอมให้เกิด
ความคลาดเคล่ือน 0.05 ในการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างไดจ้  านวน 353 คน และก าหนดสัดส่วนผูบ้ริหารต่อครูเป็น 
40 : 60 เพ่ือใหไ้ดส้ัดส่วนในการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเหมาะสม และท าการสุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ 
 จากนั้นจึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามในการวิจยั ซ่ึงแบบสอบถามประกอบดว้ย 3 ส่วน คือ 1) ขอ้มูล
พ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบรายการ และ 2) ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์อง
รูปแบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และ 3) ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ี
ตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ซ่ึงมีขั้นตอนในการสร้างแบบสอบถาม คือ 1) ศึกษา
ขอ้มูลและแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามกรอบ
แนวคิดท่ีผูว้ิจัยรวบรวมและสังเคราะห์แล้ว  โดยใช้รูปแบบการบริหาร 3 รูปแบบ แต่ละรูปแบบมีองค์ประกอบการบริหาร 8 
องคป์ระกอบ และแนวคิดการ เสริมสร้างคามรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้5 ดา้น 2) ก าหนดโครงสร้างเชิงเน้ือหาท่ีมีความเช่ือมโยงของ
แนวคิดรูปแบบการบริหารกบัแนวคิดการเสริมสร้างความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้3) หาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
ไดค้่าความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคข์องขอ้ค าถาม (Item Objective Congruence: IOC) อยูร่ะหวา่ง 0.8-1.0 4) หาค่า
ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามจากการทดลองใชใ้นประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
สภาพปัจจุบนัมีค่า 0.987 และค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามสภาพท่ีพึงประสงคมี์ค่า 0.973 

การวิเคราะห์ขอ้มูลมีกระบวนการ คือ 1) ใชส้ถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ท าการวิเคราะห์ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ
ของขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 2) ใชค้่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในการวเิคราะห์ขอ้มูลสภาพปัจจุบนัและสภาพ
ท่ีพึงประสงค์ 3) ใช้สถิติวิเคราะห์ดัชนีความต้องการจ าเป็น (Modified Priority Need Index : PNIModified) ของการบริหารเพื่อ
เสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัลพบุรี และน าค่าสถิติท่ีไดจ้ากการ
วิเคราะห์ขอ้มูลมาท าการการพฒันารูปแบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัลพบุรี โดยมีกระบวนการคือ 1) น าผลการวิเคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นมาท าการร่างรูปแบบการบริหารเพ่ือ
เสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัลพบุรี 2) ตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดัลพบุรี โดยใชแ้บบสอบถามเพ่ือท าการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย 3) ท าการสนทนากลุ่มย่อม (Focus group Technique)   
โดยผูท้รงคุณวฒิุและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง จ านวน 12 คน และท าการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และ 4) ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข
เพ่ือจดัท าเป็นรูปแบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดั
ลพบุรีฉบบัสมบูรณ์ 
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ผลการวจิัย 
ผลการวจิยัสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 1 ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม 

ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน (n = 353) ร้อยละ 
1.   ต  าแหน่ง 
     1)  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
     2)  ครู 

 
141 
212 

 
39.94 
60.06 

2.   เพศ 
     1)  ชาย 
     2)  หญิง 

 
174 
179 

 
49.30 
50.70 

3.  วฒิุการศึกษา 
     1)  ปริญญาตรี/เทียบเท่า 
     2)  สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
199 
154 

 
56.37 
43.63 

4.  ประสบการณ์ในการท างาน 
     1)  นอ้ยกวา่ 10 ปี   
     2)  10 - 20 ปี 
     3)  มากกวา่ 20 ปี 

 
77 

118 
158 

 
21.81 
33.43 
44.76 

5.  ขนาดของสถานศึกษา 
     1)  ขนาดเลก็   (นกัเรียน  1  -  120  คน) 
     2)  ขนาดกลาง (นกัเรียน  121  -  300  คน) 
     3)  ขนาดใหญ่  (นกัเรียน  301  คนข้ึนไป) 

 
133 
128 
92 

 
37.68 
36.26 
26.06 

 

 จากตารางท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครู คิดเป็นร้อยละ 60.06 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
50.70 มีวฒิุการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 56.37  มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.76 
และปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเลก็ คิดเป็นร้อยละ 37.68 
 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนัและสภาพท่ีพึงประสงคข์องการบริหารเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้
ของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ในภาพรวม จ าแนกตามรูปแบบการบริหาร 

การบริหารเพ่ือเสริมสร้าง 
ความรับผดิชอบทีต่รวจสอบได้ 

สภาพปัจจุบัน 
ล าดบั 
ค่าเฉล่ีย 

สภาพทีพ่งึประสงค์ 
ล าดบั 
ค่าเฉล่ีย 

PNi 
ล าดบั
ความ
ส าคัญ 

  
S.D. 

ระดบั   
S.D. 

ระดบั 

รูปแบบท่ี 1 แบบเพ่ือนร่วมงาน 
3.41 
(0.59) 

ปานกลาง 2 
4.17 
(0.64) 

มาก 2 0.22 2 

รูปแบบท่ี 2 แบบการเมือง 
3.27 
(0.53) 

ปานกลาง 3 
4.02 
(0.55) 

มาก 3 0.23 1 

รูปแบบท่ี 3 แบบวฒันธรรม 
3.42 
(0.54) 

ปานกลาง 1 
4.18 
(0.56) 

มาก 1 0.22 2 
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 จากตารางท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นวา่สภาพปัจจุบนัในทุกรูปแบบมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก
มากไปหานอ้ย คือ รูปแบบวฒันธรรม รูปแบบเพ่ือนร่วมงาน และรูปแบบการเมือง ตามล าดบั และสภาพท่ีพึงประสงคใ์นทุกรูปแบบ
มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ รูปแบบวฒันธรรม รูปแบบเพ่ือนร่วมงาน และ
รูปแบบการเมือง ตามล าดบั และผลการหาค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นของแต่ละรูปแบบ เม่ือเรียงล าดบัค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็น
จากมากไปหานอ้ย คือ  แบบการเมือง รองลงมาคือ แบบเพ่ือนร่วมงานและแบบวฒันธรรมท่ีมีค่าค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นเท่ากนั 
 จากนั้น จึงท าการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีความตอ้งการจ าเป็นของการบริหารเพื่อ
เสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ในรายดา้นทั้ง 8 ดา้น สรุป
ผลไดด้งัตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3  สรุปผลการจดัล าดบัความส าคญัของค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นของรูปแบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ี
ตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี จ าแนกตามองคป์ระกอบของรูปแบบการบริหาร 

องค์ประกอบของ 
การบริหารเพ่ือเสริมสร้าง 

ความรับผดิชอบทีต่รวจสอบได้ 

รูปแบบการบริหาร (Type of model) 
แบบเพ่ือนร่วมงาน 
(Collegial Models) 

แบบการเมือง 
(Political Models) 

แบบวฒันธรรม 
(Cultural Models) 

1. ระดบัในการก าหนดเป้าประสงค ์
(Level at which goals are determined) 

ระดบักลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ 

ระดบัโรงเรียน 
ระดบัโรงเรียนหรือระดบั
กลุ่มสาระการเรียนรู้กไ็ด ้

เฉล่ีย (PNImodified = 0.23) (PNImodified = 0.25) (PNImodified = 0.22) 
2. กระบวนการก าหนดเป้าประสงค ์
(Process by which goals are 
determined) 

ใชว้ธีิการตกลงร่วมกนั
ของผูบ้ริหารและครู 

การบริหารความขดัแยง้ ใชค้่านิยมร่วมเป็นฐาน 

เฉล่ีย (PNImodified = 0.27) (PNImodified = 0.23) (PNImodified = 0.20) 
3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งเป้าประสงคแ์ละ
การตดัสินใจ (Relationship between 
goals and decisions) 

ตดัสินใจโดยใช้
เป้าประสงค ์
ท่ีตกลงร่วมกนั 

ตดัสินใจโดยใช ้
เสียงขา้งมาก 

ตดัสินใจท่ีเป้าประสงค์
ในระดบัโรงเรียนหรือ
กลุ่มสาระการเรียนรู้กไ็ด ้

เฉล่ีย (PNImodified = 0.27) (PNImodified = 0.22) (PNImodified = 0.26) 
4. ลกัษณะของกระบวนการตดัสินใจ 
(Nature of decision process) 

ตดัสินใจโดย 
เพ่ือนร่วมงาน 

ตดัสินแบบการเมือง 
ตดัสินใจโดยใชเ้หตุผล
ในกรอบของค่านิยม 

เฉล่ีย (PNImodified = 0.15) (PNImodified = 0.24) (PNImodified = 0.26) 
5. ลกัษณะของโครงสร้าง  
(Nature of structure) 

เป็นแนวราบ 
หรือแนวนอบ 

มีการจดัตั้ง 
หน่วยงานยอ่ย 

เป็นการแสดงออก 
ทางวฒันธรรม 

เฉล่ีย (PNImodified = 0.24) (PNImodified = 0.26) (PNImodified = 0.24) 
6. ความเช่ือมโยงกบัสภาพแวดลอ้ม 
(Links with environment) 

การตดัสินใจร่วมท าให้
ความรับผดิชอบท่ี

ตรวจสอบไดไ้ม่ชดัเจน 

มีกลุ่มผลประโยชน์ท่ี 
เป็นหน่วยงานภายนอก 

ท่ีไม่คงท่ี 

ข้ึนอยูก่บัค่านิยม 
และความเช่ือ 

เฉล่ีย (PNImodified = 0.15) (PNImodified = 0.11) (PNImodified = 0.16) 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ) 

องค์ประกอบของ 
การบริหารเพ่ือเสริมสร้าง 

ความรับผดิชอบทีต่รวจสอบได้ 

รูปแบบการบริหาร (Type of model) 
แบบเพ่ือนร่วมงาน 
(Collegial Models) 

แบบการเมือง 
(Political Models) 

แบบวฒันธรรม 
(Cultural Models) 

7. ภาวะผูน้ า 
(Style of leadership) 

การแสวงหามติเอกฉนัท ์
การเป็นผูมี้ส่วนร่วม 
และเป็นผูไ้กล่เกล่ีย 

เป็นผูน้ าเชิงสัญลกัษณ์ 

เฉล่ีย (PNImodified = 0.23) (PNImodified = 0.27) (PNImodified = 0.23) 
8. รูปแบบภาวะผูน้ าท่ีเก่ียวขอ้ง 
(Related leadership model) 

เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง เป็นผูน้ าการปฏิบติังาน เป็นผูน้ าเชิงคุณธรรม 

เฉล่ีย (PNImodified = 0.23) (PNImodified = 0.23) (PNImodified = 0.22) 
 

 จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าการจัดล าดับความส าคัญของค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นของรูปแบบการบริหาร 
เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี จ าแนกตาม
องคป์ระกอบของรูปแบบการบริหาร เม่ือพิจารณาจากค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นท่ีมากท่ีสุดของแต่ละองคป์ระกอบ คือ  
 1. ระดบัในการก าหนดเป้าประสงค ์ควรก าหนดโดยระดบัโรงเรียน 
 2. กระบวนการก าหนดเป้าประสงค ์ควรก าหนดโดยการใชก้ารตกลงระหวา่งผูบ้ริหารกบัครู 
 3. ความสัมพนัธ์ระหวา่งเป้าประสงคแ์ละการตดัสินใจ ตดัสินใจโดยใชเ้ป้าประสงคท่ี์ตกลงร่วมกนั 
 4. ลกัษณะของกระบวนการตดัสินใจ ควรตดัสินใจโดยใชเ้หตุผลในกรอบของค่านิยม 
 5. ลกัษณะของโครงสร้าง ควรมีการจดัตั้งหน่วยงานยอ่ย 
 6. ความเช่ือมโยงกบัสภาพแวดลอ้ม ควรข้ึนอยูก่บัค่านิยมและความเช่ือ 
 7. ภาวะผูน้ า ควรเป็นผูมี้ส่วนร่วมและการเป็นผูไ้กล่เกล่ีย 
 8. รูปแบบภาวะผูน้ าท่ีเก่ียวขอ้ง ควรเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงและเป็นผูน้ าการปฏิบติังาน 
 

 เม่ือไดผ้ลลพัธ์ของดชันีค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็นของรูปแบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบ
ไดข้องโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี จ าแนกตามองคป์ระกอบของรูปแบบการบริหาร ผูว้ิจยัจึง
ท าการร่างรูรูปแบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี ฉบบัท่ี 1 ไปท าการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได ้และปรับตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนา
เป็นร่างฉบบัท่ี 2 เพ่ือท าการจดัประชุมสนทนากลุ่มโดยผูท้รงคุณวฒิุ และปรับแกไ้ขเป็นฉบบัสมบูรณ์ ดงัภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 1 รูปแบบการบริหารเพื่อเสริมสร้างความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบไดแ้บบการเมือง 

โดยใชเ้พ่ือนร่วมงานและวฒันธรรมเป็นฐานของโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 
 

สรุปผลการวจัิย 
รูปแบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาลพบุรี ท่ีเหมาะสมจากการวจิยัคือ รูปแบบการบริหารเพื่อเสริมสร้างความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบไดแ้บบการเมืองโดย
ใชเ้พ่ือนร่วมงานและวฒันธรรมเป็นฐานของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ซ่ึงมีจุดเน้นของ
รูปแบบคือการบริหารแบบการเมืองผสมผสานแบบวัฒนธรรมและเพ่ือนร่วมงาน โดยมีลักษะส าคัญ 8 ด้าน ได้แก่  
1) ก าหนดเป้าประสงค์โดยระดบัโรงเรียน 2) กระบวนการท่ีใช้ในการก าหนดเป้าประสงค์เกิดจากการตกลงร่วมกนัระหว่าง
ผูบ้ริหารและครู 3) การตดัสินใจโดยใชเ้ป้าประสงคต์อ้งเกิดจากจากตกลงร่วมกนั 4) มีการตดัสินใจโดยใชเ้หตุผลในกรอบของ
ค่านิยม 5) มีโครงการการท างานท่ีกระจายอ านาจโดยการจดัตั้งหน่วยงานยอ่ย 6) การเช่ือมโยงกบัสภาพแวดลอ้มข้ึนอยูก่บัค่านิยม
และความเช่ือของบุคลากร 7) ผูน้  าตอ้งมีภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่วมและเป็นผูไ้กล่เกล่ียในการปฏิบติังาน และ 8) ผูน้ าตอ้งเป็นผูน้ า
การเปล่ียนแปลงและผูน้ าการปฏิบติังานใหก้บับุคลากรได ้

 
 

 

จุดเน้นของรูปแบบ 
บริหารแบบการเมืองผสมผสานแบบเพ่ือนร่วมงานและวฒันธรรม 

ลกัษณะส าคัญของการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผดิชอบที่ตรวจสอบได้ 
ของโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพืน้การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี 

ระดบัในการก าหนดเป้าประสงค์ 
 

ก าหนดโดยระดบัโรงเรียน 

กระบวนการในการก าหนดเป้าประสงค์ 
ก าหนดโดยใชก้ารตกลงร่วมกนั   

 ระหวา่งผูบ้ริหารกบัครู 

ความสัมพนัธ์ระหว่าง
เป้าประสงค์และการตดัสินใจ 
ตดัสินใจโดยใชเ้ป้าประสงค ์

ท่ีตกลงร่วมกนั 

ลกัษณะกระบวนการตัดสินใจ 
 

ตดัสินใจโดยใชเ้หตุผล  
ในกรอบของค่านิยม 

ลกัษณะโครงสร้าง 
 

มีการจดัตั้งหน่วยงานยอ่ย 

ความเช่ือมโยงกบัสภาพแวดล้อม 
 

ข้ึนอยูก่บัค่านิยมและความเช่ือ 
 

ภาวะผู้น า 
เป็นผูน้ าแบบมีส่วนร่วม 
และเป็นผูไ้กล่เกล่ีย 

 

รูปแบบภาวะผู้น าทีเ่กีย่วข้อง 
เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงและ 

เป็นผูน้ าการปฏิบติังาน 
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อภิปรายผล 
การวิจัยรูปแบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  สามารถอภิปรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
 1. สภาพปัจจุบนั  สภาพท่ีพึงประสงค ์ และผลการประเมินค่าดชันีความตอ้งการจ าเป็น (Priority Needs Index modified : 
PNI modified)  ของการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี พบวา่ รูปแบบการบริหารท่ีมีการปฏิบติัในสภาพปัจจุบนัสูงสูด และมีระดบัสภาพท่ีพึงประสงคใ์นการปฏิบติั
สูงสุด คือ รูปแบบการบริหารแบบวฒันธรรม แต่เม่ือน ามาวเิคราะห์ความตอ้งการจ าเป็นแลว้รูปแบบท่ีมีค่าความตอ้งการจ าเป็นมาก
ท่ีสุด คือ รูปแบบการบริหารแบบการเมือง ทั้งน้ีเน่ืองจากในการท่ีจะเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดน้ั้น นโยบายจาก
ส่วนกลางมีความส าคญัอยา่งยิง่ท่ีตอ้งมีการก าหนดใหมี้ความชดัเจน และการปฏิบติัตามสายการบงัคบับญัชาท่ีเหมาะสม ท าหนา้ท่ี
ของบุคลากรแต่ละคนในโรงเรียนใหส้มบูรณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของเลอศกัด์ิ เพชรสุก ท่ีกล่าววา่ 
การพฒันาเด็กและเยาวชนอยูท่ี่การจดัการศึกษาและการสร้างสุขภาพ จุดเร่ิมตน้จึงจ าเป็นตอ้งมุ่งไปท่ีการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
สถาบนัการศึกษาให้เป็นแกนน าหรือศูนยก์ลางการสร้างสุขภาพพร้อม ๆ กบัการพฒันาดา้นการศึกษาภายใตค้วามร่วมมือจากทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง นบัตั้งแต่ครอบครัวของเด็ก โรงเรียน ชุมชน และองคก์รในทอ้งถ่ิน ซ่ึงทั้งหมดเป็นสถาบนัพ้ืนฐานทางสังคม ท่ีมี
ความส าคญัยิ่งของการพฒันาการประสานประโยชน์ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาเด็ก เพ่ือการน าไปสู่การพฒันาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน ดงันั้นการพฒันาโรงเรียน จึงเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัการเกิดปัญหาสุขภาพ 
สร้างให้เด็กเกิดความรู้ ความเขา้ใจ มีทศันคติท่ีถูกตอ้งในเร่ืองสุขภาพ เป็นการลดปัญหาสุขภาพ ส่งผลบวกต่อการเรียน ทั้งน้ีตอ้ง
อาศยัความร่วมมือและการประสานงานจากทุกฝ่ายทั้ งครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน [4] นอกจากน้ียงัมีความสอดคลอ้งกบั
แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 11 (2555 - 2559) ในยทุธศาสตร์ท่ี 5 ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาระบบการบริหาร
จดัการ และส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอีกดว้ย [6] 

2. รูปแบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบท่ีเหมาะสมคือรูปแบบการบริหารแบบการเมืองโดยใช้เพ่ือนร่วมงานและ
วฒันธรรมเป็นฐาน (Political Style with Colleagues and Cultural Based) แสดงใหเ้ห็นวา่การเมืองและนโยบายของรัฐมีผลต่อการ
เสริมสร้างความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้ในขณะเดียวกนัการรักษาความสัมพนัธ์ในการปฏิบติังานกบัเพ่ือนร่วมงานและการปรับ
โครงสร้างงานให้เขา้กบัวฒันธรรมของโรงเรียนแต่ละแห่งก็มีความส าคญัเช่นกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 11 (2555 - 2559) ท่ีไดก้  าหนดทิศทางการขบัเคล่ือนแผนพฒันาการศึกษาในการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานทุกระดบัในสังกดักระทรวงศึกษาในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายท่ีไดก้  าหนดไว ้โดยใน
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ไดเ้นน้การพฒันาระบบการบริหารจดัการ และส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดยมุ่งปรับ
ระบบบริหารจดัการศึกษาให้มีความคล่องตวัในการบริหารงานมากยิ่งข้ึนทั้งกบัส านักงานเขตพ้ืนท่ี และโรงเรียนทุกระดบัให้มี
ความคล่องตวั และมีอิสระในการบริหารจัดการ และมีความเขม้แข็งรองรับการกระจายอ านาจ รวมทั้ งปรับปรุงระบบการ
สนบัสนุนการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในการพฒันาการศึกษา และการสร้างภาคีเครือข่ายทางการบริหารจดัการศึกษา [6] 
และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธีระ รุญเจริญ ท่ีศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารและการจดัการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนในประเทศไทย พบว่า ประเด็นปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีการกระจายอ านาจการบริหารในการจดั
การศึกษาของโรงเรียนนั้น ผูบ้ริหารโรงเรียน จะยกประเด็นปัญหาดา้นปัจจยั เช่น งบประมาณไม่พอ ครูไม่พอ และวสัดุอุปกรณ์  
ไม่พอ และยงัพบวา่ปัจจุบนั ชุมชนและสมาคมครูผูป้กครอง มีส่วนร่วมเพียงการบริจาคเงินเป็นหลกั อีกทั้งการใชค้ณะกรรมการ
โรงเรียนเพ่ือประโยชน์ต่อการบริหารและการจดัการศึกษายงัไม่สามารถท าไดม้ากนกั [2] ทั้งน้ีเป็นเพราะแนวคิดตามวฒันธรรม
การปฏิบติัเดิม ความรู้ ความสามารถและความชดัเจนในอ านาจหน้าท่ีรวมทั้งศกัยภาพอ่ืนยงัไม่มากพอ โดยเฉพาะในโรงเรียน
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ห่างไกล โรงเรียนหลายแห่งเร่ิมอยากไดแ้นวคิด หรือแนวทางการปฏิบติัจากคณะกรรมการโรงเรียนมากกว่าความช่วยเหลือดา้น
การเงิน จึงท าใหก้ารดูแลช่วยเหลือในดา้นต่าง ๆ จากภาครัฐท่ีเป็นส่วนกลาง จะมีผลใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน และเป็นไปตามระบบการบริหารเพ่ือเสริมสร้างความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้  
รูปแบบการบริหารแบบการเมืองโดยใช้เพ่ือนร่วมงานและวฒันธรรมเป็นฐาน มีความเหมาะสมส าหรับการน าไป

ประยกุตใ์ชใ้ชเ้พื่อการบริหารจดัการการศึกษาในโรงเรียนทุกประเภทและทุกขนาด ดงันั้นหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในทั้งระดบัปฏิบติั
และระดบันโยบาย ควรด าเนินการ ดงัน้ี  

1. ระดบัโรงเรียน ควรน ารูปแบบการบริหารดงักล่าวไปประยกุตใ์ชใ้นโรงเรียน ผูโ้ดยบริหารควรใชว้ธีิการบริหารท่ีมุ่งเนน้
การเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดใ้นการบริหารโรงเรียน ซ่ึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมีการวางแผนเชิงรุกในการ
ลดจุดอ่อนและป้องกนัอุปสรรคต่อการบริหารโรงเรียนเพ่ือเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้โรงเรียนจึงควรใหค้วามส าคญั
กบัการบริหารโรงเรียนท่ีมุ่งเน้นการพฒันาภาระหน้าท่ีการบริหารงานในโรงเรียน 4 ดา้น ซ่ึงไดแ้ก่ การบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานทัว่ไป ซ่ึงหากโรงเรียนตอ้งการพฒันาประสิทธิภาพในการบริหาร
จดัการโรงเรียนใหอ้ยูใ่นระดบัสูงข้ึน ส่ิงท่ีจ าเป็นตอ้งท าคือการยกระดบัขีดความสามารถภายในองคก์าร ทั้งในส่วนของบุคลากรและ
ระบบการปฏิบติังาน มีความมุ่งมัน่ร่วมกนัในกลุ่มของบุคลากรเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องโรงเรียน คือ การพฒันาการเรียนรู้ของ
นกัเรียน ดว้ยการพฒันาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน และควรมีการพฒันาส่งเสริมครูให้มีความเป็นครูมืออาชีพ เพ่ือสนบัสนุนครูท่านอ่ืน ๆ ในการร่วมมือกนัในการพฒันาการ
จดัการเรียนรู้ในห้องเรียนในภาพรวม สร้างเครือข่ายและใชโ้อกาสท่ีไดใ้นการประยุกตก์ารเรียนรู้จากสภาวะแวดลอ้มท่ีไดรั้บการ
สนบัสนุน จะส่งผลใหก้ารเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนนั้นมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
  2. ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  ควรมีนโยบายท่ีส่งเสริมสนบัสนุนให้เกิดกระบวนการในการเสริมสร้าง
ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้เน่ืองจากส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเป็นหน่วยงานท่ีควรมีบทบาทหลัก ในการเป็นศูนย์
ประสานงานและบริหารจดัการเพ่ือใหเ้กิดกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ กระบวนการ เรียนรู้ การจดัท าหลกัสูตร ตลอดจนการวดั
และประเมินผล  และใหด้ าเนินการในส่วนท่ีเป็น แนวนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีอยูแ่ลว้ใหช้ดัเจนและเป็นรูปธรรมยิง่ข้ึน  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิัยคร้ังต่อไป  
 1. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบการเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนท่ีมีบริบทในการศึกษา
ท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจากในการวิจยัคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะบริบทโรงเรียนประถมศึกษา ท่ีสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมถึงโรงเรียนประถมศึกษาท่ีสังกดัส านักงานการศึกษาเอกชน โรงเรียนท่ีเปิดสอนระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย จึงท าให้ไม่ทราบวา่บริบทของสังกดัของโรงเรียนในแต่ละระดบัมีผลต่อการเสริมสร้าง
ความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนอยา่งไร  

2. ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัความเหมาะสมของรูปแบบการเสริมสร้างความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดข้องโรงเรียนท่ี
แตกต่างกนั เช่น ขนาดเลก็ กลาง ใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ โดยการน ารูปแบบดงักล่าวไปท าการทดลองใชใ้นโรงเรียนท่ีเป็นตวัแทน
ในแต่ละขนาดโรงเรียน เพ่ือน าผลการน าไปใชม้าวิเคราะห์ความเหมาะสมและปรับปรุงพฒันารูปแบบใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
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