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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบ
ที่ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี และ 2) พัฒนารู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความ
รั บ ผิ ด ชอบที่ ต รวจสอบได้ข องโรงเรี ย นสั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาลพบุ รี โดยใช้วิ ธี ก ารวิ จ ัย แบบผสมผสาน
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผูบ้ ริ หารและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี จานวน 353 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่
แบบสอบถาม และแบบประเมิ น ความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ข องรู ป แบบ สถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ได้แ ก่ ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความต้องการจาเป็ น และการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) สภาพปั จจุบนั ในทุกรู ปแบบมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง และสภาพที่พึงประสงค์ในทุกรู ปแบบมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก และผลการหาค่าดัชนี ความต้องการจาเป็ นของแต่ละรู ปแบบ เมื่อเรี ยงลาดับค่าดัชนี ความต้องการจาเป็ นจากมากไปหาน้อย คือ แบบ
การเมือง รองลงมาคือ แบบเพื่อนร่ วมงานและแบบวัฒนธรรมที่มีค่าดัชนี ความต้องการจาเป็ นเท่ากัน และ 2) รู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้าง
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ที่เหมาะสมจากการวิจยั คือ รู ปแบบการ
บริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้แบบการเมืองโดยใช้เพื่อนร่ วมงานและวัฒนธรรมเป็ นฐานของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ซึ่งมีจุดเน้นของรู ปแบบคือการบริ หารแบบการเมืองผสมผสานแบบเพื่อนร่ วมงานและวัฒนธรรม
คาสาคัญ : รู ปแบบ การบริ หาร ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

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.
Keywords : Model, Administration, Accountability

บทนา
แผนการศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2560-2579 รั ฐมี นโยบายส่ งเสริ มสนับสนุ นโอกาสทางการศึกษาค่อนข้างมากส่ งผลให้
ประชากรในวัยเรี ยน รวมทั้งเด็กด้อยโอกาสและผูม้ ีความต้องการจาเป็ นพิเศษมีโอกาสได้รับการศึกษาสู งขึ้น แต่ยงั เข้าเรี ยนได้ไม่
ครบทุกคนและมี ปัญหาการออกกลางคันอยู่บา้ ง นอกจากนี้ ประชากรที่ อยู่ในวัยกาลังแรงงานแม้จะได้รับการศึ กษาเพิ่มขึ้น แต่
จานวนแรงงานที่มีการศึกษาต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นยังมีอยูจ่ านวนมาก จึงต้องเร่ งดาเนิ นการสนับสนุนส่ งเสริ มการพัฒนา
คนตลอดช่วงชีวิต และมีมาตรการต่าง ๆ ให้เด็กและประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน
เพิ่มขึ้น เพื่อยกระดับการศึกษาของคนไทยให้เป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ [5]
และจากงานวิจยั เกี่ยวกับผลกระทบของการสร้ างความรับผิดชอบทางการศึกษาต่อสัมฤทธิ ผลของนักเรี ยน ได้สรุ ปว่า
ปั ญหาหลักที่ประเทศไทยต้องเร่ งแก้ไขคือการยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ ถึง ซึ่ งปั จจุบนั กาลังประสบปั ญหาด้าน
คุณภาพอย่างรุ นแรง ดังที่สะท้อนให้เห็นจากคะแนนสอบที่ตกต่าของเด็กไทยในการทดสอบในระดับนานาชาติ เช่น PISA โดยเน้น
ศึกษาประเด็นหลักในเรื่ องความโปร่ งใสทางด้านการเปิ ดเผยข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนต่อสาธารณะ (transparency) โครงสร้าง
แรงจูงใจ (incentive system) กลไกความรับผิดรับชอบที่ผูกกับผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยน (accountability) และความมีอิสระในการ
บริ หารจัดการของโรงเรี ยนในเรื่ องหลักสู ตร งบประมาณ(autonomy) ผลการวิจัยพบว่าการเพิ่มแรงกดดันโดยการกาหนดให้
โรงเรี ยนต้องเปิ ดเผยข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนต่อสาธารณะ เพื่อให้ผปู ้ กครอง และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่น ๆ สามารถตรวจสอบได้
ง่ ายนั้น ส่ งผลให้ประสิ ทธิ ภาพของโรงเรี ยนเพิ่มขึ้ น [1] ซึ่ งจากงานวิจัยดังกล่าวนี้ จะเห็ นว่าความรั บผิดชอบที่ ตรวจสอบได้มี
ความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา “ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้” มาจากคาภาษาอังกฤษว่า “Accountability” หมายถึง
พันธะผูกพันที่จะต้องรายงานและตอบคาถามเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ความรั บผิดชอบที่ สามารถตรวจสอบได้เป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญในการเพิ่มประสิ ทธิ ผลในการบริ หารจัดการรู ปแบบใหม่
อีกทั้งสามารถเพิ่มหลักการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้มาใช้ในการบริ หารจัดการด้วยเหตุผล หลายประการ การบริ หารที่มุ่งผลลัพธ์
ความยืดหยุน่ และความเป็ นอิสระ การให้ความสาคัญกับความโปร่ งใสในฐานะที่เป็ นลักษณะสาคัญของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ [3]
ด้วยเหตุดงั กล่าว ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจึงต้องปรับเปลี่ยนการบริ หารจัดการโดยให้ความสาคัญกับการเสริ มสร้างความรับผิดชอบ
ที่ตรวจสอบได้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริ หารโรงเรี ยนอย่างเป็ นรู ปธรรม โดยใช้กลยุทธ์การบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ แต่จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง พบว่า มี การศึ กษาเกี่ ยวกับการพัฒนารู ปแบบการเสริ มสร้ างความ
รั บผิดชอบที่ ตรวจสอบได้ยงั ไม่มากนัก ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนารู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ในโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ซึ่ งผลของการวิจยั จะมีคุณค่าต่อการ
พัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนและสอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และยังเป็ นแนวทางในการบริ หารโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จงั หวัดลพบุรีให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของ
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
2. เพื่อพัฒนารู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรั บผิดชอบที่ ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้คือ ผูบ้ ริ หารและครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี จานวน 3,011
คน และนามาคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของยามาเน่ (Yamane) ที่ระดับความเชื่อมัน่ ร้อยละ95 และยอมให้เกิด
ความคลาดเคลื่อน 0.05 ในการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จานวน 353 คน และกาหนดสัดส่ วนผูบ้ ริ หารต่อครู เป็ น
40 : 60 เพื่อให้ได้สัดส่ วนในการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่เหมาะสม และทาการสุ่ มตัวอย่างโดยใช้วธิ ี การสุ่ มแบบแบ่งชั้นภูมิ
จากนั้นจึ งทาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามในการวิจยั ซึ่ งแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่ วน คือ 1) ข้อมูล
พื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบตรวจสอบรายการ และ 2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของ
รู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ และ 3) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ซึ่ งมีข้ นั ตอนในการสร้างแบบสอบถาม คือ 1) ศึกษา
ข้อมูลและแนวคิดเกี่ยวกับรู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกรอบ
แนวคิ ดที่ ผูว้ ิจัยรวบรวมและสั งเคราะห์ แล้ว โดยใช้รู ปแบบการบริ หาร 3 รู ปแบบ แต่ ละรู ปแบบมี องค์ประกอบการบริ หาร 8
องค์ประกอบ และแนวคิดการ เสริ มสร้างคามรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 5 ด้าน 2) กาหนดโครงสร้างเชิงเนื้ อหาที่มีความเชื่อมโยงของ
แนวคิดรู ปแบบการบริ หารกับแนวคิดการเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 3) หาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
ได้ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ของข้อคาถาม (Item Objective Congruence: IOC) อยูร่ ะหว่าง 0.8-1.0 4) หาค่า
ความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามจากการทดลองใช้ในประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม
สภาพปั จจุบนั มีค่า 0.987 และค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามสภาพที่พึงประสงค์มีค่า 0.973
การวิเคราะห์ขอ้ มูลมีกระบวนการ คือ 1) ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ทาการวิเคราะห์ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ของข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม 2) ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพปั จจุบนั และสภาพ
ที่ พึ งประสงค์ 3) ใช้สถิ ติ วิ เคราะห์ ดัชนี ความต้องการจ าเป็ น (Modified Priority Need Index : PNIModified) ของการบริ หารเพื่ อ
เสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี และนาค่าสถิติที่ได้จากการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลมาทาการการพัฒนารู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี โดยมีกระบวนการคือ 1) นาผลการวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นมาทาการร่ างรู ปแบบการบริ หารเพื่อ
เสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี 2) ตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการบริ หารเพื่ อเสริ มสร้ างความรั บผิ ดชอบที่ ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสั งกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี โดยใช้แบบสอบถามเพื่อทาการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ย 3) ทาการสนทนากลุ่มย่อม (Focus group Technique)
โดยผูท้ รงคุณวุฒิและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง จานวน 12 คน และทาการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และ 4) ดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข
เพื่อจัดทาเป็ นรู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ลพบุรีฉบับสมบูรณ์
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ผลการวิจัย
ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. ตาแหน่ง
1) ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2) ครู
2. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
3. วุฒิการศึกษา
1) ปริ ญญาตรี /เทียบเท่า
2) สู งกว่าปริ ญญาตรี
4. ประสบการณ์ในการทางาน
1) น้อยกว่า 10 ปี
2) 10 - 20 ปี
3) มากกว่า 20 ปี
5. ขนาดของสถานศึกษา
1) ขนาดเล็ก (นักเรี ยน 1 - 120 คน)
2) ขนาดกลาง (นักเรี ยน 121 - 300 คน)
3) ขนาดใหญ่ (นักเรี ยน 301 คนขึ้นไป)

จานวน (n = 353)

ร้อยละ

141
212

39.94
60.06

174
179

49.30
50.70

199
154

56.37
43.63

77
118
158

21.81
33.43
44.76

133
128
92

37.68
36.26
26.06

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นครู คิดเป็ นร้อยละ 60.06 เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ
50.70 มีวฒ
ุ ิการศึกษาปริ ญญาตรี /เทียบเท่า คิดเป็ นร้อยละ 56.37 มีประสบการณ์ในการทางานมากกว่า 20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 44.76
และปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก คิดเป็ นร้อยละ 37.68
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ในภาพรวม จาแนกตามรู ปแบบการบริ หาร
การบริหารเพื่อเสริมสร้ าง
ความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได้
รู ปแบบที่ 1 แบบเพื่อนร่ วมงาน
รู ปแบบที่ 2 แบบการเมือง
รู ปแบบที่ 3 แบบวัฒนธรรม

สภาพปัจจุบัน


S.D.
3.41
(0.59)
3.27
(0.53)
3.42
(0.54)

ระดับ

ลาดับ
ค่าเฉลี่ย

ปานกลาง

2

ปานกลาง

3

ปานกลาง

1

ระดับ

ลาดับ
ค่าเฉลี่ย

PNi

ลาดับ
ความ
สาคัญ

มาก

2

0.22

2

มาก

3

0.23

1

มาก

1

0.22

2

สภาพทีพ่ งึ ประสงค์


S.D.
4.17
(0.64)
4.02
(0.55)
4.18
(0.56)
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จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าสภาพปั จจุบนั ในทุกรู ปแบบมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย คือ รู ปแบบวัฒนธรรม รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน และรู ปแบบการเมือง ตามลาดับ และสภาพที่พึงประสงค์ในทุกรู ปแบบ
มี ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ รู ปแบบวัฒนธรรม รู ปแบบเพื่อนร่ วมงาน และ
รู ปแบบการเมือง ตามลาดับ และผลการหาค่าดัชนี ความต้องการจาเป็ นของแต่ละรู ปแบบ เมื่อเรี ยงลาดับค่าดัชนี ความต้องการจาเป็ น
จากมากไปหาน้อย คือ แบบการเมือง รองลงมาคือ แบบเพื่อนร่ วมงานและแบบวัฒนธรรมที่มีค่าค่าดัชนีความต้องการจาเป็ นเท่ากัน
จากนั้น จึ งท าการวิเคราะห์ ค่ า เฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และค่ าดัชนี ค วามต้อ งการจ าเป็ นของการบริ ห ารเพื่ อ
เสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี ในรายด้านทั้ง 8 ด้าน สรุ ป
ผลได้ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุ ปผลการจัดลาดับความสาคัญของค่าดัชนี ความต้องการจาเป็ นของรู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี จาแนกตามองค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หาร
รู ปแบบการบริหาร (Type of model)
องค์ ประกอบของ
การบริหารเพื่อเสริมสร้ าง
แบบเพื่อนร่ วมงาน
แบบการเมือง
แบบวัฒนธรรม
ความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได้
(Collegial Models)
(Political Models)
(Cultural Models)
1. ระดับในการกาหนดเป้าประสงค์
ระดับกลุ่มสาระ
ระดับโรงเรี ยนหรื อระดับ
ระดับโรงเรี ยน
(Level at which goals are determined)
การเรี ยนรู ้
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้กไ็ ด้
เฉลี่ย
(PNImodified = 0.23)
(PNImodified = 0.25)
(PNImodified = 0.22)
2. กระบวนการกาหนดเป้าประสงค์
ใช้วธิ ี การตกลงร่ วมกัน
(Process by which goals are
การบริ หารความขัดแย้ง ใช้ค่านิยมร่ วมเป็ นฐาน
ของผูบ้ ริ หารและครู
determined)
เฉลี่ย
(PNImodified = 0.27)
(PNImodified = 0.23)
(PNImodified = 0.20)
3. ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์และ
ตัดสิ นใจโดยใช้
ตัดสิ นใจที่เป้าประสงค์
ตัดสิ นใจโดยใช้
การตัดสิ นใจ (Relationship between
เป้าประสงค์
ในระดับโรงเรี ยนหรื อ
เสี ยงข้างมาก
goals and decisions)
ที่ตกลงร่ วมกัน
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้กไ็ ด้
เฉลี่ย
(PNImodified = 0.27)
(PNImodified = 0.22)
(PNImodified = 0.26)
4. ลักษณะของกระบวนการตัดสิ นใจ
ตัดสิ นใจโดย
ตัดสิ นใจโดยใช้เหตุผล
ตัดสิ นแบบการเมือง
(Nature of decision process)
เพื่อนร่ วมงาน
ในกรอบของค่านิยม
เฉลี่ย
(PNImodified = 0.15)
(PNImodified = 0.24)
(PNImodified = 0.26)
5. ลักษณะของโครงสร้าง
เป็ นแนวราบ
มีการจัดตั้ง
เป็ นการแสดงออก
(Nature of structure)
หรื อแนวนอบ
หน่วยงานย่อย
ทางวัฒนธรรม
เฉลี่ย
(PNImodified = 0.24)
(PNImodified = 0.26)
(PNImodified = 0.24)
6. ความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม
การตัดสิ นใจร่ วมทาให้
มีกลุ่มผลประโยชน์ที่
ขึ้นอยูก่ บั ค่านิยม
(Links with environment)
ความรับผิดชอบที่
เป็ นหน่วยงานภายนอก
และความเชื่อ
ตรวจสอบได้ไม่ชดั เจน
ที่ไม่คงที่
เฉลี่ย
(PNImodified = 0.15)
(PNImodified = 0.11)
(PNImodified = 0.16)
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
องค์ ประกอบของ
การบริหารเพื่อเสริมสร้ าง
ความรับผิดชอบทีต่ รวจสอบได้
7. ภาวะผูน้ า
(Style of leadership)
เฉลี่ย
8. รู ปแบบภาวะผูน้ าที่เกี่ยวข้อง
(Related leadership model)
เฉลี่ย

รู ปแบบการบริหาร (Type of model)
แบบเพื่อนร่ วมงาน
แบบการเมือง
แบบวัฒนธรรม
(Collegial Models)
(Political Models)
(Cultural Models)
การเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วม
การแสวงหามติเอกฉันท์
เป็ นผูน้ าเชิงสัญลักษณ์
และเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ย
(PNImodified = 0.23)
(PNImodified = 0.27)
(PNImodified = 0.23)
เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง

เป็ นผูน้ าการปฏิบตั ิงาน

เป็ นผูน้ าเชิงคุณธรรม

(PNImodified = 0.23)

(PNImodified = 0.23)

(PNImodified = 0.22)

จากตารางที่ 3 แสดงให้เ ห็ น ว่า การจัด ล าดับ ความส าคัญ ของค่ า ดัช นี ค วามต้อ งการจ าเป็ นของรู ป แบบการบริ ห าร
เพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี จาแนกตาม
องค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หาร เมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีความต้องการจาเป็ นที่มากที่สุดของแต่ละองค์ประกอบ คือ
1. ระดับในการกาหนดเป้าประสงค์ ควรกาหนดโดยระดับโรงเรี ยน
2. กระบวนการกาหนดเป้าประสงค์ ควรกาหนดโดยการใช้การตกลงระหว่างผูบ้ ริ หารกับครู
3. ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์และการตัดสิ นใจ ตัดสิ นใจโดยใช้เป้ าประสงค์ที่ตกลงร่ วมกัน
4. ลักษณะของกระบวนการตัดสิ นใจ ควรตัดสิ นใจโดยใช้เหตุผลในกรอบของค่านิ ยม
5. ลักษณะของโครงสร้าง ควรมีการจัดตั้งหน่วยงานย่อย
6. ความเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อม ควรขึ้นอยูก่ บั ค่านิยมและความเชื่อ
7. ภาวะผูน้ า ควรเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมและการเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ย
8. รู ปแบบภาวะผูน้ าที่เกี่ยวข้อง ควรเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงและเป็ นผูน้ าการปฏิบตั ิงาน
เมื่อได้ผลลัพธ์ของดัชนี ค่าดัชนี ความต้องการจาเป็ นของรู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบ
ได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี จาแนกตามองค์ประกอบของรู ปแบบการบริ หาร ผูว้ ิจยั จึง
ทาการร่ างรู รูปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี ฉบับที่ 1 ไปทาการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ และปรับตามข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อพั ฒนา
เป็ นร่ างฉบับที่ 2 เพื่อทาการจัดประชุมสนทนากลุ่มโดยผูท้ รงคุณวุฒิ และปรับแก้ไขเป็ นฉบับสมบูรณ์ ดังภาพที่ 1
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จุดเน้ นของรู ปแบบ
บริ หารแบบการเมืองผสมผสานแบบเพื่อนร่ วมงานและวัฒนธรรม
ลักษณะสาคัญของการบริหารเพื่อเสริมสร้ างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
ของโรงเรียนสั งกัดสานักงานเขตพืน้ การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี
ระดับในการกาหนดเป้าประสงค์
กาหนดโดยระดับโรงเรี ยน

กระบวนการในการกาหนดเป้าประสงค์
กาหนดโดยใช้การตกลงร่ วมกัน
ระหว่างผูบ้ ริ หารกับครู

ความสั มพันธ์ ระหว่ าง
เป้าประสงค์ และการตัดสิ นใจ
ตัดสิ นใจโดยใช้เป้าประสงค์
ที่ตกลงร่ วมกัน

ลักษณะกระบวนการตัดสิ นใจ

ลักษณะโครงสร้ าง

ตัดสิ นใจโดยใช้เหตุผล
ในกรอบของค่านิยม

มีการจัดตั้งหน่วยงานย่อย

ความเชื่ อมโยงกับสภาพแวดล้อม

ภาวะผู้นา
เป็ นผูน้ าแบบมีส่วนร่ วม
และเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ย

รู ปแบบภาวะผู้นาทีเ่ กีย่ วข้ อง
เป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงและ
เป็ นผูน้ าการปฏิบตั ิงาน

ขึ้นอยูก่ บั ค่านิยมและความเชื่อ

ภาพที่ 1 รู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้แบบการเมือง
โดยใช้เพื่อนร่ วมงานและวัฒนธรรมเป็ นฐานของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี

สรุปผลการวิจยั
รู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้ างความรั บผิดชอบที่ ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาลพบุรี ที่เหมาะสมจากการวิจยั คือ รู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้แบบการเมืองโดย
ใช้เพื่อนร่ วมงานและวัฒนธรรมเป็ นฐานของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาลพบุรี ซึ่ งมีจุดเน้นของ
รู ปแบบคื อ การบริ หารแบบการเมื อ งผสมผสานแบบวัฒ นธรรมและเพื่ อ นร่ วมงาน โดยมี ล ัก ษะส าคัญ 8 ด้า น ได้ แ ก่
1) กาหนดเป้ าประสงค์โดยระดับโรงเรี ยน 2) กระบวนการที่ ใช้ในการกาหนดเป้ าประสงค์เกิ ดจากการตกลงร่ วมกันระหว่าง
ผูบ้ ริ หารและครู 3) การตัดสิ นใจโดยใช้เป้ าประสงค์ตอ้ งเกิดจากจากตกลงร่ วมกัน 4) มีการตัดสิ นใจโดยใช้เหตุผลในกรอบของ
ค่านิ ยม 5) มีโครงการการทางานที่กระจายอานาจโดยการจัดตั้งหน่วยงานย่อย 6) การเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมขึ้นอยูก่ บั ค่านิ ยม
และความเชื่อของบุคลากร 7) ผูน้ าต้องมีภาวะผูน้ าแบบมีส่วนร่ วมและเป็ นผูไ้ กล่เกลี่ยในการปฏิบตั ิงาน และ 8) ผูน้ าต้องเป็ นผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงและผูน้ าการปฏิบตั ิงานให้กบั บุคลากรได้
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อภิปรายผล
การวิจัย รู ป แบบการบริ ห ารเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรั บ ผิ ด ชอบที่ ตรวจสอบได้ข องโรงเรี ย นสั ง กัดส านัก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี สามารถอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
1. สภาพปั จจุบนั สภาพที่พึงประสงค์ และผลการประเมินค่าดัชนี ความต้องการจาเป็ น (Priority Needs Index modified :
PNI modified) ของการบริ หารเพื่อเสริ มสร้ างความรั บผิดชอบที่ ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาลพบุรี พบว่า รู ปแบบการบริ หารที่มีการปฏิบตั ิในสภาพปั จจุบนั สู งสู ด และมีระดับสภาพที่พึงประสงค์ในการปฏิบตั ิ
สู งสุ ด คือ รู ปแบบการบริ หารแบบวัฒนธรรม แต่เมื่อนามาวิเคราะห์ความต้องการจาเป็ นแล้วรู ปแบบที่มีค่าความต้องการจาเป็ นมาก
ที่สุด คือ รู ปแบบการบริ หารแบบการเมือง ทั้งนี้ เนื่ องจากในการที่จะเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้น้ นั นโยบายจาก
ส่ วนกลางมีความสาคัญอย่างยิง่ ที่ตอ้ งมีการกาหนดให้มีความชัดเจน และการปฏิบตั ิตามสายการบังคับบัญชาที่เหมาะสม ทาหน้าที่
ของบุคลากรแต่ละคนในโรงเรี ยนให้สมบูรณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ สอดคล้องกับงานวิจยั ของเลอศักดิ์ เพชรสุ ก ที่กล่าวว่า
การพัฒนาเด็กและเยาวชนอยูท่ ี่ การจัดการศึกษาและการสร้างสุ ขภาพ จุดเริ่ มต้นจึ งจาเป็ นต้องมุ่งไปที่ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของ
สถาบันการศึกษาให้เป็ นแกนนาหรื อศูนย์กลางการสร้างสุ ขภาพพร้อม ๆ กับการพัฒนาด้านการศึกษาภายใต้ความร่ วมมือจากทุก
ฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ครอบครัวของเด็ก โรงเรี ยน ชุมชน และองค์กรในท้องถิ่น ซึ่ งทั้งหมดเป็ นสถาบันพื้นฐานทางสังคม ที่มี
ความสาคัญยิ่งของการพัฒนาการประสานประโยชน์ที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็ก เพื่อการนาไปสู่ การพัฒนาโรงเรี ยนให้เป็ นโรงเรี ยน
ส่ งเสริ มสุ ขภาวะของชุมชน ดังนั้นการพัฒนาโรงเรี ยน จึงเป็ นกิจกรรมที่สาคัญเพื่อส่ งเสริ มสุ ขภาพ ป้ องกันการเกิดปั ญหาสุ ขภาพ
สร้างให้เด็กเกิดความรู ้ ความเข้าใจ มีทศั นคติที่ถูกต้องในเรื่ องสุ ขภาพ เป็ นการลดปั ญหาสุ ขภาพ ส่ งผลบวกต่อการเรี ยน ทั้งนี้ ตอ้ ง
อาศัยความร่ วมมื อและการประสานงานจากทุ กฝ่ ายทั้งครอบครั ว ชุ มชน และโรงเรี ยน [4] นอกจากนี้ ยงั มี ความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับที่ 11 (2555 - 2559) ในยุทธศาสตร์ ที่ 5 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการบริ หาร
จัดการ และส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาอีกด้วย [6]
2. รู ปแบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรั บผิดชอบที่ ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึ กษาลพบุ รี จากผลการวิจัยพบว่า รู ปแบบที่ เหมาะสมคื อรู ปแบบการบริ หารแบบการเมื องโดยใช้เพื่อนร่ วมงานและ
วัฒนธรรมเป็ นฐาน (Political Style with Colleagues and Cultural Based) แสดงให้เห็นว่าการเมืองและนโยบายของรัฐมีผลต่อการ
เสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ในขณะเดียวกันการรักษาความสัมพันธ์ในการปฏิบตั ิงานกับเพื่อนร่ วมงานและการปรับ
โครงสร้ างงานให้เข้ากับวัฒนธรรมของโรงเรี ยนแต่ละแห่ งก็มีความสาคัญเช่ นกัน ซึ่ งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึ กษาของ
กระทรวงศึกษาธิ การ ฉบับที่ 11 (2555 - 2559) ที่ได้กาหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาในการสร้างเครื อข่ายความ
ร่ วมมื อกับหน่ วยงานทุกระดับในสังกัดกระทรวงศึกษาในการดาเนิ นการตามยุทธศาสตร์ และเป้ าหมายที่ ได้กาหนดไว้ โดยใน
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ได้เน้นการพัฒนาระบบการบริ หารจัดการ และส่ งเสริ มให้ทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา โดยมุ่งปรับ
ระบบบริ หารจัดการศึกษาให้มีความคล่องตัวในการบริ หารงานมากยิ่งขึ้นทั้งกับสานักงานเขตพื้นที่ และโรงเรี ยนทุกระดับให้มี
ความคล่ อ งตัว และมี อิส ระในการบริ หารจัดการ และมี ความเข้มแข็งรองรั บการกระจายอ านาจ รวมทั้งปรั บ ปรุ งระบบการ
สนับสนุนการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่ วนในการพัฒนาการศึกษา และการสร้างภาคีเครื อข่ายทางการบริ หารจัดการศึกษา [6]
และสอดคล้องกับแนวคิดของ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธี ระ รุ ญเจริ ญ ที่ศึกษาสภาพและปั ญหาการบริ หารและการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานของโรงเรี ยนในประเทศไทย พบว่า ประเด็นปั ญหาอุปสรรคที่ เกิ ดขึ้นเมื่ อมี การกระจายอานาจการบริ หารในการจัด
การศึกษาของโรงเรี ยนนั้น ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน จะยกประเด็นปั ญหาด้านปั จจัย เช่น งบประมาณไม่พอ ครู ไม่พอ และวัสดุอุปกรณ์
ไม่พอ และยังพบว่าปั จจุบนั ชุมชนและสมาคมครู ผปู ้ กครอง มีส่วนร่ วมเพียงการบริ จาคเงินเป็ นหลัก อีกทั้งการใช้คณะกรรมการ
โรงเรี ยนเพื่อประโยชน์ต่อการบริ หารและการจัดการศึกษายังไม่สามารถทาได้มากนัก [2] ทั้งนี้ เป็ นเพราะแนวคิดตามวัฒนธรรม
การปฏิบตั ิเดิม ความรู ้ ความสามารถและความชัดเจนในอานาจหน้าที่ รวมทั้งศักยภาพอื่นยังไม่มากพอ โดยเฉพาะในโรงเรี ย น
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ห่ างไกล โรงเรี ยนหลายแห่ งเริ่ มอยากได้แนวคิด หรื อแนวทางการปฏิบตั ิจากคณะกรรมการโรงเรี ยนมากกว่าความช่วยเหลือด้าน
การเงิน จึงทาให้การดูแลช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จากภาครัฐที่เป็ นส่ วนกลาง จะมีผลให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น และเป็ นไปตามระบบการบริ หารเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
รู ปแบบการบริ หารแบบการเมื อ งโดยใช้เพื่อ นร่ วมงานและวัฒนธรรมเป็ นฐาน มี ความเหมาะสมสาหรั บการน าไป
ประยุกต์ใช้ใช้เพื่อการบริ หารจัดการการศึกษาในโรงเรี ยนทุกประเภทและทุกขนาด ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทั้งระดับปฏิบตั ิ
และระดับนโยบาย ควรดาเนินการ ดังนี้
1. ระดับโรงเรี ยน ควรนารู ปแบบการบริ หารดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในโรงเรี ยน ผูโ้ ดยบริ หารควรใช้วธิ ี การบริ หารที่มุ่งเน้น
การเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ในการบริ หารโรงเรี ยน ซึ่ งมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนเชิ งรุ กในการ
ลดจุดอ่อนและป้องกันอุปสรรคต่อการบริ หารโรงเรี ยนเพื่อเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ โรงเรี ยนจึงควรให้ความสาคัญ
กับการบริ หารโรงเรี ยนที่ มุ่งเน้นการพัฒนาภาระหน้าที่ การบริ หารงานในโรงเรี ยน 4 ด้าน ซึ่ งได้แก่ การบริ หารงานวิชาการ การ
บริ หารงานบุคคล การบริ หารงบประมาณ และการบริ หารงานทัว่ ไป ซึ่ งหากโรงเรี ยนต้องการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการบริ หาร
จัดการโรงเรี ยนให้อยูใ่ นระดับสู งขึ้น สิ่ งที่จาเป็ นต้องทาคือการยกระดับขีดความสามารถภายในองค์การ ทั้งในส่ วนของบุคลากรและ
ระบบการปฏิบตั ิงาน มีความมุ่งมัน่ ร่ วมกันในกลุ่มของบุคลากรเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของโรงเรี ยน คือ การพัฒนาการเรี ยนรู ้ของ
นักเรี ยน ด้วยการพัฒนาโรงเรี ยนให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ เพื่อเสริ มสร้างขีดความสามารถขององค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิ่งขึ้น และควรมีการพัฒนาส่ งเสริ มครู ให้มีความเป็ นครู มืออาชี พ เพื่อสนับสนุ นครู ท่านอื่น ๆ ในการร่ วมมือกันในการพัฒนาการ
จัดการเรี ยนรู ้ในห้องเรี ยนในภาพรวม สร้างเครื อข่ายและใช้โอกาสที่ได้ในการประยุกต์การเรี ยนรู ้จากสภาวะแวดล้อมที่ได้รับการ
สนับสนุน จะส่ งผลให้การเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนนั้นมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ควรมีนโยบายที่ส่งเสริ มสนับสนุ นให้เกิดกระบวนการในการเสริ มสร้าง
ความรั บ ผิด ชอบที่ ตรวจสอบได้เ นื่ อ งจากส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาเป็ นหน่ ว ยงานที่ ค วรมี บ ทบาทหลัก ในการเป็ นศู น ย์
ประสานงานและบริ หารจัดการเพื่อให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กระบวนการ เรี ยนรู ้ การจัดทาหลักสู ตร ตลอดจนการวัด
และประเมินผล และให้ดาเนินการในส่ วนที่เป็ น แนวนโยบายที่เกี่ยวข้องที่มีอยูแ่ ล้วให้ชดั เจนและเป็ นรู ปธรรมยิง่ ขึ้น
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับรู ปแบบการเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนที่มีบริ บทในการศึกษา
ที่แตกต่างกัน เนื่ องจากในการวิจยั ครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะบริ บทโรงเรี ยนประถมศึกษา ที่สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานซึ่ งยังไม่ครอบคลุมถึ งโรงเรี ยนประถมศึ กษาที่ สังกัดสานักงานการศึกษาเอกชน โรงเรี ยนที่เปิ ดสอนระดับมัธยมศึ กษา
ตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงทาให้ไม่ทราบว่าบริ บทของสังกัดของโรงเรี ยนในแต่ละระดับมีผลต่อการเสริ มสร้าง
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนอย่างไร
2. ควรมีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับความเหมาะสมของรู ปแบบการเสริ มสร้างความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ของโรงเรี ยนที่
แตกต่างกัน เช่น ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษ โดยการนารู ปแบบดังกล่าวไปทาการทดลองใช้ในโรงเรี ยนที่เป็ นตัวแทน
ในแต่ละขนาดโรงเรี ยน เพื่อนาผลการนาไปใช้มาวิเคราะห์ความเหมาะสมและปรับปรุ งพัฒนารู ปแบบให้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
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