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กระทรวงศึกษาธิการ

บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านกระแสโลกาภิวัตน์ และโลกไซเบอร์ ทาให้คนไทย มุ่งแสวงหา
ความสุขและสร้างอัตลักษณ์ส่วนตัวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เกิดเป็นวัฒนธรรมย่อย ร่วมสมัยที่หลากหลาย
ในรูปแบบการรวมกลุ่มของบุคคลที่สนใจเรื่องเดียวกัน มีการคานึงถึง ประโยชน์ส่วนตัวและพวกพ้องมากกว่า
ส่วนรวม ขณะที่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้มีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มทากิจกรรมต่าง ๆ แต่การมีส่วนร่วมในการทา
กิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมยังอยู่ในระดับต่า นอกจากนี้ความสัมพันธ์แบบเครือญาติที่มีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลเริ่มหมดไป พฤติกรรมการอยู่ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัวเป็นแบบต่างคน
ต่างอยู่ สัมพันธภาพ ระหว่างสมาชิกในครอบครัวมีความเปราะบางจนนาไปสู่ปัญหาทางสังคมเพิ่มขึ้น
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) ดังนั้น ในการสร้างความเจริญงอกงามของบุคคล และสังคม ตามเจตนารมณ์คือ
การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนั่นเอง ซึ่งเห็นได้จากการกล่าวถึงการจัดการศึกษาในลักษณะของ
กระบวนการเรียนการสอน ในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเอาไว้อย่างเป็นระบบเริ่มจากความมุ่งหมาย
และหลักการ แนวทางการจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ สาระสาคัญของหลักสูตร และการ
ประเมินผล (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542)
นโยบายของประเทศในทศวรรษที่ผ่านมาให้ความสาคัญต่อ “การพัฒนาคน” ให้เป็น คนดี ที่เก่ง
และมีสุข โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงเน้นแนวทาง
พัฒนาตามหลักแนวคิดการพึ่งตนเอง โดยใช้หลักพอประมาณ การคานึงถึงความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน
ที่ดีในตัว ให้ความสาคัญกับการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ การพัฒนา อย่างเป็นลาดับขั้นตอนที่ใช้ความรู้
คุณธรรม และความเพียรในการปฏิบัติและการดารงชีวิต ซึ่งทั่วโลกให้การยอมรับและเป็นหลักที่ได้ผ่านการ
พิจารณาด้านวิชาการว่าการพัฒนาโดยเลียนแบบตะวันตก ซึ่งพบว่า ประสบความล้มเหลวและทาให้สูญเสีย
งบประมาณ (ดวงเดือน พันธุนาวิน, 2544)
โดยหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกาลังของชาติให้เป็นมนุษย์
ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลเมืองโลก
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะ
พื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายเร่งด่วน เรื่อง เร่งรัดการปฏิรปู
การศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมนาความรู้ เพื่อสร้าง ความตระหนัก สานึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของ
กระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง ความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา
โดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนดังกล่าวมีความ
ชัดเจน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี จุดเน้นเพื่อพัฒนา
เยาวชนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข ด้วยการใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง
กับความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา และสถาบันการศึกษา การปลูกฝังคุณธรรมจึง
หมายถึง การจัดสภาพการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียน มองเห็นคุณค่าของการมีศีลธรรมและจริยธรรมในด้านต่าง ๆ
และนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ และพฤติกรรมที่ดีงาม โดยคุณธรรมที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนดให้ปลูกฝัง ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ความขยัน ความ
ประหยัด ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ความสุภาพ ความสะอาด ความสามัคคี และความมีน้าใจ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)
คุณธรรม หมายถึง หลักธรรมจริยาที่สร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีในทางกุศลธรรม มีคุณงามความดี
ภายในจิตใจอยู่ในขั้นสมบูรณ์จนเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ความยินดี การกระทาที่ดีย่อมมีผลิตผลของความดี
คือ ความชื่นชมยกย่อง ในขณะที่การกระทาชั่วย่อมนาความเจ็บปวด มาให้ การเป็นผู้มีคุณธรรม คือ การ
ปฏิบัติตนในกรอบที่ดีงาม (ประภาศรี สีหอาไพ, 2550) คุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นพื้นฐานที่สาคัญของมนุษย์
ทุกคน เป็นสิ่งสาคัญในสังคม ความสงบสุข และความเจริญก้าวหน้าจะบังเกิดขึ้นเมื่อคนในสังคมมีคุณธรรม
จริยธรรม ก็จะทาให้สังคมอยู่เย็น เป็นสุขร่วมกันอย่างสมานฉันท์บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม จึงมี
ความสาคัญและ เป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสังคมไทยที่ต้องการทั้งคนดี และคนเก่ง (สุภาพร สุขสวัสดิ์,
2552) สถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยเราในปัจจุบันนี้ ดูน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ ปัญหาความเสื่อมถอยในด้าน คุณธรรม จริยธรรมของคนทั้งในระดับ นักการเมือง ข้าราชการ
หรือคนในแวดวงอาชีพอื่น ๆ ภาพที่เห็นชัดเจนและเป็นข่าวอยู่ทุกวัน ก็คือ การทุจริตคอรัปชั่น การก่อ
อาชญากรรม การเสพและการค้ายาเสพติด ซึ่งแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนไทย ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา
จนถึง อุดมศึกษา รวมถึงการแต่งกายล่อแหลม ที่เป็นมูลเหตุก่อให้เกิดอาชญากรรม ทางเพศ ของนักศึกษา
หญิง การขายบริการทางเพศของนักศึกษา การที่นักศึกษาอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา การทะเลาะวิวาท
ของนักศึกษาทั้งภายในสถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน เหล่านี้เป็นต้นปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มของเยาวชน
ดังกล่าว ทุกคน ต่างลงความเห็นตรงกันว่า เยาวชนไทยของเราขาดการปลูกฝังในด้าน คุณธรรมจริยธรรม
อย่างยั่งยืน คือ อาจจะมีอยู่บ้างแต่เป็นแบบฉาบฉวย ไม่เกิดผลที่ถาวรในขณะที่สังคมไทยต้องการ เห็นภาพ

การพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและ จิตใจ มีสติ ปัญญา
มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมี
ความสุข มีรายงานผลการสารวจของผู้ที่ถูกให้ออกจากงานเฉพาะในกรณี ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวพนักงาน
เอง พบว่า 17% ถูกให้ออกงานเพราะขาดทักษะความรู้และประสบการณ์ 83% ถูกออกจากงานเพราะ
ปัญหาเรื่อง ความประพฤติ และบุคลิกภาพ ในขณะเดียวกันมีผู้ไปสารวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการ ใน
การพิจารณารับคนเข้าทางาน ในหน่วยงาน องค์กร สถาบันต่าง ๆ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนมากต้องการ
บัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้ ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน เสียสละและ มีความรับผิดชอบ ซึ่งปรากฏการณ์ใน
สังคม ดังกล่าวมานี้เป็นผลโดยตรงมาจากเรื่องของการปลูกฝัง ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมนั่นเอง
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2552)
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยาเป็นโรงเรียนประจาตาบลที่อยู่รอบตัวจังหวัดที่มีโรงเรียนขนาดใหญ่รองรับ
จานวนนักเรียนเป็นจานวนมาก นักเรียนที่เข้าโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาจะเป็นนักเรียนที่เก็บตกจากนักเรียนที่ไม่
มีความพร้อมทางเศรษฐกิจ ความไม่พร้อมทางการเรียน นักเรียนจะมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์เป็นจานวน
มาก โรงเรียนบ้านค่ายวิทยาจึงดาเนินงานตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพแวดล้อม
และตามบริบทของโรงเรียนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดกับนักเรียน ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
และส่งเสริมกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อการสร้างเสริมทักษะชีวิต และให้ความรู้ในเรื่องสิทธิเด็กและเยาวชนกับ
นักเรียนเพื่อการดารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
จากความสาคัญดังกล่าว โรงเรียนบ้านค่ายวิทยาให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยได้
นามากาหนดเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา มุ่งมั่นจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพ
คุณธรรม จริยธรรมผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ โดยใช้นวัตกรรมนาพา สู่มาตรฐานสากล น้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และให้ความสาคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการกาหนดกลยุทธ์ 6 ปี
สร้าง 3 ปีต่อเติม 3 ปีเสริมแต่ง 12 ปีของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อเป็นแนวทางใน
การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน มีการจัดทาโครงการในการเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน โดยการออก
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน มีนวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียน 3 ดี ที่จะนามาใช้ในการพัฒนานักเรียนให้มีประสิทธิภาพ ในการนี้กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาผลการใช้และความพึงพอใจต่อการใช้นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี เพื่อให้
ทราบแนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาผลการใช้นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี ที่มีต่อนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อผลการใช้นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่าย
วิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1.1 ครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา จานวน 40 คน
1.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา จานวน 531 คน มีรายละเอียดดังนี้ ห้องเรียนมาตรฐานสากล
จานวน 397 คน ห้องเรียนทวิศึกษา จานวน 29 คน ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ จานวน 24 คน ห้องเรียน
ทางไกล จานวน 81 คน
1.3 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา จานวน 150 คน
1.4 ผู้แทนชุมชน จานวน 20 คน
2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
2.1 ตัวแปรต้น คือ นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
2.2 ตัวแปรตาม คือ 1) พฤติกรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา 2) ความพึงพอใจต่อคุณภาพ
นักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้
นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี
3. เนื้อหาที่ใช้ในการทดลอง
นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี ของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนแบบมีส่วนร่วมที่มี
ประสิทธิผล โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง
ในการศึกษาครั้งนี้ ดาเนินการในปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 31
มีนาคม 2562
นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. คุณธรรมจริยธรรม หมายถึง คุณธรรมจริยธรรม 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการพัฒนาตนเอง
ประกอบด้วย รักสะอาด สนใจใฝ่รู้ เชื่อมั่นในตนเอง การพึ่งพาตนเอง การรักษาศีล 5 หรือการรักษา
หลักธรรมขั้นต้นของศาสนา และการหลีกเลี่ยงอบายมุข 2.ด้านการทางาน ประกอบด้วยความมีน้าใจ ความ

ประหยัด ความมีวินัย ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์สุจริต 3.ด้านการอยู่ในสังคม
ประกอบด้วย ความกตัญญูกตเวที ความเสียสละ ความสามัคคี ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความเป็น
ประชาธิปไตย และความมีจิตสาธารณะ
2. นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี หมายถึงรูปแบบการพัฒนานักเรียนที่เป็นระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้น โดยทาการแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่มคือ 1.ดีได้ด้วยตนเอง 2. ดีได้
ด้วยการสั่งสอน 3. ดีได้ด้วยการถูกบังคับ
3. พฤติกรรมของนักเรียนที่ดีได้ด้วยตนเอง หมายถึง นักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับสูง
ซึ่งมีคะแนนคุณธรรมจริยธรรมอยู่ระหว่าง 80 คะแนน ถึง 100 คะแนน สามารถส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถสู่ความเป็นเลิศได้
4. พฤติกรรมของนักเรียนที่ดีได้ด้วยการสั่งสอน หมายถึง นักเรียนที่มีคุณธรรมอยู่ในระดับกลาง
ซึ่งมีคะแนนคุณธรรมจริยธรรมอยู่ระหว่าง 60 คะแนน ถึง 79 คะแนน สามารถส่งเสริมและปรับปรุงพฤติกรรม
ให้ดีขึ้น จึงจะสามารถ ส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถได้
5. พฤติกรรมของนักเรียนที่ดีได้ด้วยการถูกบังคับ หมายถึง นักเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ใน
ระดับต่า ซึ่งมีคะแนนคุณธรรมจริยธรรมอยู่ระหว่าง 0 คะแนน ถึง 59 คะแนน นักเรียนจะต้องได้รับการแก้ไข
พฤติกรรมให้ดีขึ้นจึงจะสามารถส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถได้
6. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรือเจตคติที่ดีของครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียน และผู้แทนชุมชน ที่มีต่อการบริหารงานโดยใช้นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน ในการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ
7. ครูและบุคลากร หมายถึง คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา จานวน 40 คน
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบวัดความพึงพอใจ
8. นักเรียน หมายถึงนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา จานวน 531 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการ
ตอบแบบวัดความพึงพอใจ
9. ผู้ปกครองนักเรียน หมายถึง ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา จานวน 150 คน ซึ่งเป็น
กลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบวัดความพึงพอใจ
10. ผู้แทนชุมชน หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านค่าย หรือชุมชนใกล้เคียง
จานวน 20 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบวัดความพึงพอใจ
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ

1. ได้นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล
ของโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
2. ครูและบุคลากรนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้แทนชุมชน มีความพึงพอใจและมีเจตคติที่ดีต่อ
การใช้นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน แบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล
ของโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาผลการใช้นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ครั้งนี้ ผู้วิจัยให้ความสาคัญของ
ประสิทธิผลของโรงเรียนซึ่งนับว่ามีความ สะท้อนถึงคุณภาพการศึกษา ผลการศึกษาที่ได้จะเป็นแนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียนให้ที่ประสิทธิภาพที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลที่ยอดเยี่ยมต่อไป ในบทนี้เป็นการประมาณ
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตการวิจัย ดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม
2.1.1 ความหมายของนวัตกรรม
2.1.2 ความสาคัญของนวัตกรรม
2.1.3 ลักษณะขององค์กรที่มีการสร้างนวัตกรรม
2.1.4 ประวัตินวัตกรรมการศึกษาในประเทศไทย
2.1.5 ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา
2.1.6 ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา
2.2.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา
2.2.2 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
2.2.3 การบริหารแบบมีส่วนร่วม
2.2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารกิจการนักเรียน
2.2.4.1 ความหมายของการบริหารกิจการนักเรียน
2.2.4.2 ความสาคัญและความมุ่งหมายของการบริหารกิจการนักเรียน
2.2.4.3 บทบาทหน้าที่ของบุคลากรบริหารกิจการนักเรียน
2.2.4.4 หลักการบริหารงานด้านกิจการนักเรียน
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียน
2.3.1 ความหมายของการบริหารโรงเรียนที่มปี ระสิทธิผล
2.3.2 คุณลักษณะและองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
2.3.3 รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
2.3.4 แนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารสถานศึกษา
2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน
2.4.1 ความหมายของคุณธรรม

2.4.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรม
2.4.3 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 3 ด้านของผู้เรียน
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.5.1 งานวิจัยในประเทศ
2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม
2.1.1 ความหมายของนวัตกรรม
การที่ผู้เกี่ยวข้องจะรู้จักนวัตกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนบ้าน
ค่ายวิทยา ก็จะต้องเข้าใจถึงความหมายของนวัตกรรม เป็นเบื้องต้นก่อน ซึ่งมีนักการศึกษาได้ให้ความหมาย
ของนวัตกรรมไว้หลายประการ ดังนี้
นพดล กาญจนางกูร (2560) นวัตกรรม หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม หมายรวมถึงความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่
ๆ เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้
ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อนานวัตกรรมมาใช้จะช่วยให้การทางานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน
โธมัส ฮิวซ์ (2552) นวัตกรรม เป็นการนาวิธีการใหม่ ๆ มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการ
ทดลอง หรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้น ๆ แล้ว โดยมีขั้นตอนตามลาดับ คือ การคิดค้น การพัฒนา และนาไป
ปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกต่างจากการปฏิบัติเดิมที่เคยปฏิบัติมา
กีรติ ยศยิ่งยง (2552) นวัตกรรม เป็นกระบวนการสร้างสรรค์ คิดค้น พัฒนา สามารถนาไป
ปฏิบัติจริง และมีการเผยแพร่ออกสู่ชุมชน ในลักษณะเป็นของใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน หรือของเก่าที่มีอยู่แต่เดิม
แต่ได้รับการปรับปรุงเสริมแต่งพัฒนาขึ้นใหม่ให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สามารถนาไปใช้ในเชิงพานิชย์ได้
วรภัทร์ ภู่เจริญ (2550) นวัตกรรม คือ เครื่องมืออย่างหนึ่งในความเป็นนักประกอบการ
มืออาชีพ : นวัตกรรม คือ การกระทาต่าง ๆ ที่นาเอาทรัพยากรต่าง ๆ มาทาให้เกิดขีดความสามารถใหม่ ๆ
ในทางที่ดีขึ้น : “นวต” มาจากคาว่า ใหม่ (newหรือnuvo) เมื่อพ่วงคาว่า “กรรม” ที่แปลว่า การกระทา
ลงไป จะกลายเป็น การกระทาใหม่ ๆ หรือ ผลงานใหม่ ๆ ซึ่งถ้าแปล นวัตกรรม = การกระทาใหม่ ๆ
ดูออกจะแคบเกินไป เพราะนวัตกรรมมีความหมายที่กว้าง และยิ่งใหญ่กว่าแค่ทาอะไรใหม่ ๆ
ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2521 : 14) ได้ให้ความหมาย “นวัตกรรม” ไว้ว่าหมายถึง วิธีการปฏิบัติ
ใหม่ ๆ ที่แปลกไปจากเดิมโดยอาจจะได้มาจากการคิดค้นพบวิธีการใหม่ๆ ขึ้นมาหรือมีการปรับปรุงของเก่า
ให้เหมาะสมและสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้รับการทดลอง พัฒนาจนเป็นที่เชื่อถือได้แล้วว่าได้ผลดีในทางปฏิบัติ
ทาให้ระบบก้าวไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น
จรูญ วงศ์สายัณห์ (2520 : 37) ได้กล่าวถึงความหมายของ “นวัตกรรม” ไว้ว่า “แม้ใน

ภาษาอังกฤษเอง ความหมายก็ต่างกันเป็น 2 ระดับ โดยทั่วไป นวัตกรรม หมายถึง ความพยายามใดๆ จะเป็น
ผลสาเร็จหรือไม่ มากน้อยเพียงใดก็ตามที่เป็นไปเพื่อจะนาสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ทาอยู่เดิมแล้ว
กับอีกระดับหนึ่ง ซึ่งวงการวิทยาศาสตร์แห่งพฤติกรรม ได้พยายามศึกษาถึงที่มา ลักษณะ กรรมวิธี และ
ผลกระทบที่มีอยู่ต่อกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง คาว่า “นวัตกรรม” มักจะหมายถึง สิ่งที่ได้นาความเปลี่ยนแปลงใหม่
เข้ามาใช้ได้ผลสาเร็จและแผ่กว้างออกไป จนกลายเป็นการปฏิบัติอย่างธรรมดาสามัญ
สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2549) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า นวัตกรรม คือ
“สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม”
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ และคณะ (2553) ได้ให้ความหมายของ นวัตกรรม หมายถึง
“สิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการใช้ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาขึ้น ซึ่งอาจจะ
มีลักษณะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ หรือกระบวนการใหม่ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม”
สรุป ความหมายนวัตกรรมกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คือ เครื่องมือ รูปแบบ วิธีการ
ที่สร้างสรรค์ ขึ้นมาใหม่ หรือเป็นการดัดแปลง ปรับปรุง ต่อยอดมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อใช้ในการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน หรือการบริหารงานของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนแบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของ
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ที่บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
2.1.2 ความสาคัญของนวัตกรรม
นวัตกรรมเป็นกลไกที่ขับเคลื่อนให้องค์กรเกิดความก้าวหน้า ผู้บริหารองค์กรจาเป็นจะต้องมี
การนานวัตกรรมมาเป็นเรื่องหนึ่งในการจัดลาดับความสาคัญเชิงกลยุทธ์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีการพัฒนา
ความสามารถด้านนวัตกรรม โดยการนาความรู้ความสามารถทางด้านความคิดสร้างสรรค์และสามารถพัฒนา
เทคโนโลยีให้เจริญรุดหน้า ส่งผลให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ ผลผลิต ผลงานและการบริการใหม่ๆที่ตรงตามความ
ต้องการของตลาด โดยการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาให้มีคุณค่ามากขึ้น ทาให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสิ่ง
อานวยความสะดวกที่เหมาะสมตามความต้องการเป็นกาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติในระยะ
ยาว ซึ่งจะทาให้ประเทศได้เปรียบในการแข่งขันกับประเทศอื่น
2.1.3 ลักษณะขององค์กรที่มีการสร้างนวัตกรรม
นพดล กาญจนางกูร (2560) กล่าวถึงลักษณะองค์กรที่มีการสร้างนวัตกรรม มีดังนี้
1) ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วยเกี่ยวข้องได้มีการกาหนดเป้าหมายร่วมกัน เพื่อให้เกิด
การสร้างสรรค์นวัตกรรมนั้นในองค์กร โดยจัดลาดับความสาคัญของนวัตกรรมที่จาเป็นหรือมีความสาคัญ
ตามลาดับก่อนหลัง ทั้งนี้เพื่อให้นวัตกรรมนั้นตอบสนองความต้องการขององค์กร โดยการกาหนดแผนงานและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร มีระบบการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรได้
ทราบเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายขององค์กรในการสร้างนวัตกรรม

2) มีความรับผิดชอบในการทางานร่วมกันการยอมรับความล้มเหลวหรือข้อผิดพลาดอันเป็น
ผลมาจากความกล้าเสี่ยงที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม บุคคลจะเกิดความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมได้นั้นขึ้นอยู่
กับการที่องค์กรมีการสนับสนุนให้กล้าทาสิ่งที่มีโอกาสเสี่ยง โดยเฉพาะผู้บริหารที่ต้องกล้าเสี่ยงในการตัดสินใจ
ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาองค์กร จะต้องมีข้อมูลที่มากพอในการตัดสินใจดาเนินงานต่างๆ เพื่อลด
ความเสี่ยงในการใช้นวัตกรรมในการดาเนินงานขึ้น ดังนั้นองค์กรจะอยู่ได้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการ
เรียนรู้เรื่องความเสี่ยง
3) มีการใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด
ทรัพยากรที่สาคัญในการสร้างนวัตกรรมขององค์กร คือ งบประมาณ บุคลากร เวลา และข้อมูลสารสนเทศ
ปัจจัยด้านทรัพยากรที่มีความสาคัญต่อการสร้างนวัตกรรม คือ ระบบของการบริหารองค์กรที่มีส่วนสนับสนุน
เอื้อต่อการทาให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนเวลาในกระบวนการสร้างนวัตกรรม เพื่อจะสารวจความคิด
โอกาสทางเลือกใหม่ๆ จัดให้มีการอบรมในการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการสร้างนวัตกรรม มีการ
วางแผนในด้านงบประมาณอย่างยืดหยุ่นในการสารวจ ตรวจสอบพัฒนาและนานวัตกรรมสู่การปฏิบัติขยาย
ความคิดในกลุ่มผู้บริหาร จากนั้นให้บุคลากรได้มีความเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นและ
พัฒนาหน่วยงานด้านการสร้างนวัตกรรม
4) ความมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุจุดสูงสุดขององค์กร ในการสร้างนวัตกรรมขึ้นในองค์กร สิ่งที่
สาคัญก็คือ เน้นสิ่งที่ตรงตามความต้องการของบุคลากร และจุดมุ่งหมายของหน่วยงาน ผู้บริหารจะต้องสร้าง
บรรยากาศในการทางานที่สนับสนุนการทางานเป็นทีม เช่น เปิดโอกาสให้ทุกคนที่มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นมีการวางแผนระยะยาว มีการยอมรับความคิดสร้างสรรค์และสนับสนุนโดยการให้รางวัล เพื่อเป็น
แรงจูงใจในการคิดค้นและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อองกร
2.1.4 ประวัตินวัตกรรมการศึกษาในประเทศไทย
นวัตกรรม เป็นความคิดหรือการกระทาใหม่ๆ ซึ่งนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญในแต่ละวงการ
จะมีการคิดและทาสิ่งใหม่อยู่เสมอ ดังนั้น นวัตกรรมจึงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ได้เรื่อยๆ สิ่งใดที่คิดและทามานาน
แล้วก็ถือว่าหมดความเป็นนวัตกรรมไป โดยจะมีสิ่งใหม่มาแทน ในวงการศึกษาปัจจุบัน มีสิ่งที่เรียกว่า
นวัตกรรมทางการศึกษา หรือ นวัตกรรมการเรียนการสอน อยู่เป็นจานวนมาก บางอย่างเกิดขึ้นใหม่บางอย่างมี
การใช้มาหลายสิบปีแล้ว แต่ก็ยังคงถือว่าเป็นนวัตกรรม เนื่องจากนวัตกรรมเหล่านั้นยังไม่แพร่หลายเป็นที่รู้จัก
ทั่วไปในวงการศึกษา ซึ่ง ชวน ภารังกูล (2552) กล่าวถึงประวัตินวัตกรรมการศึกษาในประเทศไทย
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. นวัตกรรมการศึกษาในยุคแรกเริ่มในยุคนี้เป็นการกล่าวถึงนวัตกรรมในสมัยยุคสุโขทัย
อยุธยา และธนบุรี มีรายละเอียดแต่ละสมัย ดังนี้
1.1 สมัยสุโขทัยนวัตกรรมในสมัยนี้เกิดจากการขจัดอิทธิพลของขอมในทุก ๆ ด้าน เพื่อ
สร้างความเป็นไทยให้สมบูรณ์และความพยายามในด้านนี้ จึงมีผลในการสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมา
โดยเฉพาะในรัชสมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราช แพระมหาธรรมราชาลิไทเป็นยุคที่เจริญรุ่งเรืองมาก
นวัตกรรมทางการศึกษาที่สาคัญในยุคนี้ได้แก่ ศิลาจาลึกพ่อขุนรามคาแหง การศึกษา ณ พระแท่นมนังคศิลา

การตั้งแบบหนังสือไทย เมื่อปี พ.ศ. 1825 นับเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่สาคัญยิ่งต่อชนชาติไทยเพราะ
เป็นจุดกาเนิดแห่งการสร้างเครื่องมือในการถ่ายทอดความรู้ จากผู้หนึ่งไปยังอีกผู้หนึ่ง ดังนั้นจึงสรุป
ความสาคัญในยุคสุโขทัยได้ว่า ศิลาจารึกพ่อขุนรามคาแหงมหาราชเป็นต้นกาเนิดอักษรไทย เป็นเอกลักษณ์
ของชาติ เป็นรากฐานทางการศึกษา เป็นนวัตกรรมทางอักษรวิธีและ เป็นนวัตกรรมเรื่องแรกที่เกิดขึ้นในยุคนี้
1.2 สมัยกรุงศรีอยุธยากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีมีการสั่งสมอารยธรรมต่างๆ ให้แก่ชนชาติ
ไทยเป็นอันมาก การเปิดประเทศ ทาให้ชาวยุโรปเป็นจานวนมากได้เดินทางมาสู่ประเทศไท ดังนั้นในส่วนของ
การศึกษาในสมัยกรุศรีอยุธยาจึงมีทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่รับมาจากชาวตะวันตก ยังมีหลักฐาน
บางส่วนที่แสดงให้เห็นพัฒนาการของนวัตกรรมการศึกษาไทยในช่วงนี้เท่าที่ปรากฎหลักฐาน มีดังนี้ 1) การแต่ง
หนังสือจินดามณี 2) กาเนิดการพิมพ์ในประเทศไทย 3) การจัดการศึกษาตามแบบอย่างของชาวตะวันตก
(โรงเรียนและวิทยาลัย)
1.3 สมัยกรุงธนบุรีกรุงธนบุรี เป็นราชธานีในช่วงเวลาสั้นเพียง 15 ปี อีกทั้งขณะนั้นต้อง
บูรณะประเทศชาติในทุกๆ ด้าน อันเป็นผลมาจากการสูญเสียกรุงศรอยุธยา จึงทาให้งานพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษาต้องหยุดชะงักลงไปด้วย
2. นวัตกรรมการศึกษายุคขยายตัวและยุคการปฏิรูปการศึกษา
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลางได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาอย่าง
มากจนรูปแบบการศึกษาเป็นแบบแผนขึ้นดังเช่นปัจจุบันนี้ เช่นจัดตั้งโรงเรียน การตั้งกรมศึกษาธิการ ในปี
พ.ศ. 2430 ได้มีการจัดตั้งกรมศึกษาธิการขึ้น และได้ยกฐานะเป็นกระทรวงธรรมการเมื่อปี พ.ศ. 2435
เพื่อให้การบริหารการศึกษาของชาติเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผน การฝึกหัดครู ได้ตั้งโรงเรียนฝักหัดครู
โรงเรียนแรกปีพ.ศ. 2435 และแผนการศึกษาแห่งชาติ ในปี พ.ศ. ซึ่งเป็นที่มาของโครงการศึกษา พ.ศ. 2441
สาระสาคัญของแผนการศึกษาฉบับแรกของชาติ คือ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 แบบ คือ 1) การศึกษาสามัญ
ประกอบด้วยการศึกษาเล่าเรียนเบื้องแรก (มูลศึกษา) การเล่าเรียนเบื้องต้น (ประถมศึกษา) การเล่าเรียนเบื้อง
กลาง (มัธยมศึกษา) และการเล่าเรียนเบื้องสูง (อุดมศึกษา)2) การศึกษาพิเศษ เป็นการศึกษาเฉพาะสิ่ง คือ
การฝึกหัดครู ศึกษาศิลปะกฎหมาย การแพทย์ ฯลฯ ศึกษาในการช่าง หัตถกรรม อินเยอเนียร์ เรียน
การค้า พิเศษอื่น ๆ พ.ศ. 2464 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติประถมศึกษาฉบับแรก โดยกาหนดการ
ประถมศึกษาเป็นการศึกษาภาคบังคับ เด็กอายุตั้งแต่ 7-14 ปี ต้องเข้าโรงเรียน จึงได้มีการประกาศใช้
แผนการศึกษา ตามลาดับ เนื่องจากในสมัยนี้เป็นยุคแห่งการแสวงหาอาณานิคมขอประเทศตะวันตกทาให้
ประเทศตะวันตกมีบทบาททางด้านการเมือง การศาสนาในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ในส่วนที่เป็นประโยชน์
ไทยได้รับวิทยาการใหม่ๆ หลายอย่างผ่านทางมิชชันนารีส่งผลให้สภาพสังคมไทยในยุคนี้ มีการปรับปรุงตาม
แบบอย่างตะวันตก สื่อมวลชนที่มีบทบาทต่อการศึกษาในยุคนี้ เป็นสื่อมวลชนสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นในเมืองไทย
ซึ่งมีอยู่ 3 ประเภท คือ 1) สื่อสิ่งพิมพ์ 2) วิทยุ 3) ภาพยนตร์ นอกเหนือจากหนังสือพิมพ์แล้วยังมี
สื่อมวลชนประเภทสื่อสิ่งพิมพ์อย่างอื่นอีกที่ออกเผยแพร่แก่ประชาชน นับว่ามีบทบาทที่สาคัญไม่น้อยต่อการ
พัฒนาการศึกษาในยุคนั้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาในยุคนี้ ได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง จึงทาให้มี

ความก้าวหน้ากว่ายุคที่ผ่านมา และการเริ่มต้นในหลายๆ อย่างในยุคนี้ก็เป็นรากฐานในการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษาในยุคต่อมาด้วย
3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาร่วมสมัย
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง สหรัฐอเมริกาได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทย
มากขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาของไทยโดยผ่านทางสานักข่าวสารอเมริกัน
(USIS) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกามีหน้าที่เผยแพร่เกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดตั้งแผนกโสตทัศนศึกษาขึ้นในปี พ.ศ. 2483 เพื่อเป็นการรณรงค์การไม่รู้หนังสือ
โดยการนาเอาภาพยนตร์มาใช้ในการเผยแพร่ ภาพยนตร์ส่วนใหญ่ได้มาจากสานักข่าวสารอเมริกันและจาก
บริษัทเทโทรบางส่วน ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 กรมอนามัยได้จัดตั้งแผนกโสตทัศนศึกษาขึ้นภายใต้ความร่วมมือ
จากสหรัฐอเมริกา และได้มีการผลิตภาพยนตร์เพื่อการศึกษาเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ณ หน่วยงานนี้การ
พัฒนางานเทคโนโลยีการศึกษาในช่วงนี้สหรัฐอเมริกามีส่วนทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ส่วนใน
ด้านการจัดการศึกษาทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษานั้น ก็เริ่มขึ้นในสมัยนี้ โดยวิทยาลัย
การศึกษาประสานมิตร (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ในปัจจุบัน) ได้เปิดสอนขึ้นเป็นครั้งแรก
ในปี พ.ศ. 2497 นับว่าเป็นการริเริ่มนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มาพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ระดับสถานศึกษา
4. นวัตกรรมทางด้านวิธีการเรียนการสอน
ในยุคนี้ได้มีการนานวัตกรรมทางการศึกษาต่างๆ มาทดลองใช้เผยแพร่และพัฒนาให้
เหมาะสมกับสภาพสังคมของไทย นวัตกรรมบางประเภทแม้จะมีคุณค่าและเหมาะสม แต่ก็ไม่ได้รับการ
ยอมรับจากสังคม เนื่องจากมีปัญหาหลายประการ บางประเภทก็ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางและเป็น
หลักฐานสาคัญสาหรับการพัฒนาในระยะต่อมา และก็มีนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาจานวนไม่น้อยที่
นามาใช้อย่างได้ผล นวัตกรรมการศึกษา ในช่วงนี้แบ่งได้ 14 ประเภท ซึ่งพอจะสรุปสาระสาคัญ ในส่วน
ของพัฒนาการและการนาไปใช้ได้ดังนี้
4.1 ระบบการสอนแบบเบสิก เป็นระบบการสอนภาษาไทยโดยให้เรียนเป็นคาๆ เริ่ม
นามาใช้ในปี พ.ศ. 2497 โดยหลวงกีรติวิทโยฬาร อธิบดีกรมวิชาการในสมัยนั้นระบบการสอนแบบเบสิกนี้ใช้
เพียง 2-3 ปี ก็ต้องยกเลิกไป เนื่องจากมีปัญหาในการจัดการหลายประการรวมทั้งการขจัดผลประโยชน์ของ
สานักพิมพ์ตลอดจนผู้แต่งดารงอยู่เดิม จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ในสมัยนั้นจึงยกเลิกไปในที่สุด
4.2 ระบบการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียน จากแนวความคิดของนักการศึกษากลุ่ม
ประสบการณ์ก้าวหน้า ซึ่งต้องการให้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางประสบการณ์การ
เรียนรู้ ควรเกิดขึ้นโดยตัวเองมากที่สุด จึงทาให้มีการนาระบบการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนมาใช้จัดการ
เรียนการสอนเพื่อสนองแนวคิดดังกล่าว ผู้นาเอาระบบการเรียนการสอนแบบศูนย์การเรียนมาเผยแพร่ใน
ประเทศเป็นคนแรก คือ ชัยยงค์ พรหมวงศ์

4.3 ระบบการเรียนการสอนแบบโปรแกรมเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกิดขึ้นมาเพื่อ
แก้ปัญหาหลายอย่างในด้านการศึกษา อาทิ ครูไม่เพียงพอ ขาดแคลนอาคารสถานที่ ความจากัดทั้งเวลาและ
ความสามารถของผู้เรียนฯลฯ อีกทั้งเป็นเครื่องช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้สูงขึ้นอีกด้วย
4.4 ระบบการสอนเป็นคณะ เป็นความพยายามที่จะปรับปรุงการสอนโดยจัดสรรบุคคลที่
มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสอนเสียใหม่ให้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมรับผิดชอบ และทาการสอนให้กับนักเรียน
จานวนหนึ่งในวิชาที่สาคัญตอนใดตอนหนึ่งหรือทุกวิชาทุกตอนก็ได้ อีกทั้งมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงด้านอื่นๆ
อีกด้วย
4.5 ระบบโรงเรียนแบบไม่แบ่งชั้น จากแนวคิดในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคล
ทาให้มีการคิดค้นระบบการเรียนการสอน ที่จะสนองการเรียนรู้ตามระดับพัฒนาการของคนมากที่สุด ระบบ
การเรียนการสอนแบบไม่แบ่งชั้นเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามอัตภาพ
4.6 ระบบการเลื่อนชั้นแบบอัตโนมัติ เป็นระบบการเรียนการสอนที่จัดระบบการเลื่อน
ชั้นโดยไม่จาเป็นต้องสอบปลายปีในทุกระดับชั้นเรียน หากแต่พิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ ในการเลื่อนชั้นด้วย
จุดประสงค์อย่างหนึ่งคือเพื่อแก้ปัญหาเด็กตกซ้าชั้น กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ทดลองทามา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 กับเด็กในส่วนกลาง และในพ.ศ. 2508 ได้ขยายโครงการไปสู่ส่วนภูมิภาค การเลื่อนชั้น
แบบอัตโนมัตินี้ เป็นนวัตกรรมการศึกษาที่จะช่วยลดภาระในด้านเศรษฐกิจทางด้านการศึกษาได้ส่วนหนึ่ง
4.7 ระบบการเรียนการสอนแบบจุลภาค ระบบการเรียนการสอนแบบจุลภาคเป็นการ
เรียนการสอนเพื่อเป็นการฝึกทักษะการสอนแบบต่างๆ สาหรับการฝึกหัดครู การสอนแบบจุลภาคในประเทศ
ไทยมีการเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2511 โดยศาสตรจารย์ สาเภา วรางกูร หัวหน้าแผนกโสตทัศนศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2516 คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นา
แนวคิดการสอนแบบจุลภาค มาปรับปรุงกับการสร้างสถานการณ์จาลองในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพของครู
โครงการนี้มีชื่อว่า M.E.T (MoseEffection Teacher Program)
4.8 ระบบการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนธีรยุทธ วิเชียรโชติ ได้พัฒนาระบบ
การเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวนขึ้นในปี พ.ศ. 2513 โดยได้รับความสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิเอเชีย
โดยมีแนวคิดที่ว่า การสืบสวนสอบสวนเป็นกระบวนการหาความจริงและวิธีการแก้ปัญหาด้วยการตั้งคาถาม
ทางกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อนาไปสู่การควบคุมสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ทั้งทางวัตถุทางสังคมและทาง
จิตใจ ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งทางโลกและทางธรรม
4.9 โครงการส่งเสริมสมรรถภาพการสอน โครงการส่งเสริมสมรรถภาพการสอน
(Reduce Instruction Time, RIT) เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการปรับปรุงการศึกษาโครงการซึ่งศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นผู้วางแนวทางและดาเนินงานนี้ร่วมกับกรมสามัญศึกษา โดยได้รับความ
ช่วยเหลือด้านการเงินจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา
4.10 วิธีการสอนจริยศาสตร์แบบเบญจขันธ์ เปรื่อง กุมุท หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยี
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนครินทรวิโรฒ ได้คิดค้นวิธีสอน จริยศึกษาแบบเบญจขันธ์ขึ้น
เพื่อเสนอให้เป็นวิธีสอนที่เข้าถึงส่วนลึกของความรู้สึก หรือจิตใจของผู้เรียนโดยตรง

2.1.5 ความหมายของนวัตกรรมการศึกษา
นพดล กาญจนางกูร (2560) นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึงการนาเอาแนวความคิด
วิธีปฏิบัติทางการศึกษา หรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้นใหม่ๆ หรือนาสิ่งเก่ามาปรับปรุงใหม่ให้เหมาะสม เพื่อช่วยให้
การจัดศึกษาและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิผลสูงกว่าเดิม
2.1.6 ประเภทของนวัตกรรมการศึกษา
นพดล กาญจนางกูร (2560) นวัตกรรมทางการศึกษาสามารถจาแนกประเภทของไว้ 5 ด้าน
ดังนี้
1) นวัตกรรมด้านกระบวนการบริหารจัดการการศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้นาในองค์การทาง
การศึกษาคิดค้นวิธีการ แนวทางการบริหารการจัดการศึกษาใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการ
ดาเนินงาน โดยนวัตกรรมทางการบริหารนี้จะกลายเป็นเป็นตัวแปรต้นหรือกลไกที่ สาคัญในการขับเคลื่อนใน
เกิดนวัตกรรมอื่น ๆ ในองค์การทางการศึกษา เช่น การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น
2) นวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นนวัตกรรมที่ครูผู้สอนออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เช่น การสอนแบบโมดูล การสอน
แบบจุลภาค การสอนซ่อมเสริม การให้เพื่อสอนเพื่อน (Peers Teaching) การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ การ
ปรับพฤติกรรม (Behavioral Modification)
3) นวัตกรรมด้านสื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครูผู้สอนได้ใช้
ประกอบการออกแบบการจัดการเรียนรู้ทาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้อย่างรวดเร็วขึ้น
เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เทปเสียง สไลด์ วิดีโอ และวิทยุโทรทัศน์
4) นวัตกรรมด้านหลักสูตรสถานศึกษา เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน เพื่อทาให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตามศักยภาพของตนเองอย่างสูงสุด เช่น การจัดหลักสูตร
แบบบูรณาการ หลักสูตรการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง การจัดหลักสูตรให้ผู้เรียน
ตามลาดับขั้นจนบรรลุแหมาย (Mastery Learning) หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่
5) นวัตกรรมด้านการวัดผล และประเมินผล เป็นการตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนหลักจาก
ที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยต้องมีการวัดผลจะทาให้ได้ตัวเลข ปริมาณ หรือรายละเอียดของคุณลักษณะ
หรือพฤติกรรมของบุคคล จากนั้นจะนาเอาผลการวัดนี้ไปพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้เพื่อตัดสิน
หรือลงสรุปเกี่ยวกับสิ่งนั้น ซึ่งเรียกว่าการประเมินผล เช่น การวัดผู้เรียนแบบอิงกลุ่มและแบบอิงเกณฑ์ การ
ประเมินผลระหว่างเรียนและหลังเรียน การวิเคราะห์ข้อสอบ
2.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษา
การบริหารสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่มีความสาคัญต่อการจัดการศึกษาของสังคม และ

ประเทศชาติ ทั้งนี้ หากสถานศึกษามีความสามารถที่จะบริหารสถานศึกษาให้มีคุณภาพเกิดประสิทธิผลได้
ย่อมส่งผลถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติด้วย
2.2.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา
วิลาวัลย์ ไพโรจน์ (2540) ได้กล่าวถึงการบริหารสถานศึกษาว่าหมายถึงการดาเนินงานของ
กลุ่มบุคคลที่จัดกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อสมาชิกในสังคมและประเทศชาติ ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพทั้ง
สติปัญญา ร่างกาย จิตใจ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดีและมีความสุขในชีวิต
ตามสมควรแก่อัตภาพของตน
มนัส พลายชุ่ม (2540) กล่าวถึงการบริหารสถานศึกษาว่าหมายถึง การดาเนินการต่าง ๆ
ของโรงเรียนที่ประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร โรงเรียน ครูอาจารย์ เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็น
ไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยจะต้องเกิดการพัฒนาในทุกด้านตั้งแต่ด้านปัญญา ด้านจิตใจ ด้าน
ร่างกายและด้านสังคม เพื่อให้นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุข
วิไล ธนวิวัฒน์ (2541) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาคือ การดาเนินกิจกรรมภายใน
โรงเรียน โดยกลุ่มบุคคลหลายฝ่ายเพื่อให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ
และสติปัญญา ตลอดจนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมต่อไป
วิโรจน์ สารรัตนะ (2542) กล่าวว่าการบริหารสถานศึกษาเป็นการบริหารการจัดการศึกษา
แนวใหม่ ที่มุ่งให้สังคมทุกส่วนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบการจัดการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยมี
เครือข่ายแหล่งการเรียนรู้ โดยการกระจายอานาจให้สถานศึกษามีความคล่องตัวและตัดสินใจ
ดาเนินงานในขอบเขตที่รับผิดชอบ โดยให้ ประชาชน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมในเรื่องต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม
สุรพล พุฒคา (2544) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาเป็นการจัดหาวิธีการที่จะทาให้
บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานของโรงเรียนทาให้เกิดความ
ร่วมมือและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยมีตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึงความมีประสิทธิผล ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) กล่าวว่า ความสาคัญของการบริหารสถานศึกษา เป็น
ภารกิจหลักของผู้บริหารที่จะต้องกาหนดแบบแผน วิธีการ และขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานไว้
อย่างมีระบบ เพราะถ้าระบบการบริหารงานไม่ดี จะกระทบกระเทือนต่อส่วนอื่น ๆ ของหน่วย งาน
นักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะให้งานนั้นบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่วางไว้ การบริหารงานนั้นจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ทุกประการ เพราะว่าการดาเนินงานต่าง ๆ
มิใช่เพียงกิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระทาเพียงลาพังคนเดียว แต่ยังมีผู้ร่วม งานอีกหลายคนที่มีส่วนทาให้งานนั้น
ประสบความสาเร็จ ผู้ช่วยงานแต่ละคนมีความแตกต่างกันทั้งในด้านสติปัญญา ความสามารถ ความถนัดและ
ความต้องการที่ไม่เหมือนกัน จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะนาเอาเทคนิค วิธี และกระบวนการบริหารที่
เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา

ธีระ รุญเจริญ (2545) กล่าวว่าการจัดการศึกษามีความจาเป็นต้องอาศัยผู้บริหารการศึกษา
และผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะทาให้การบริหารและการจัดการศึกษาประสบผลสาเร็จและ
เป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ ในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติจะ
ประสบความสาเร็จ จาเป็นต้องอาศัยองค์กรปฏิบัติคือ สถานศึกษา ซึ่งหมายถึงการปฏิบัติภารกิจของผู้บริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษาได้เป็นอย่างดีและผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเป็นผู้ทาการ
ปฏิรูปที่มีประสิทธิภาพ
สรุป ความหมายของการบริหารสถานศึกษา กล่าวได้ว่า การบริหารสถานศึกษาเป็น
กระบวนการดาเนินงานในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูอาจารย์ และ
องค์คณะบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ของชุมชนในท้องถิ่น เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดการ ศึกษาภายในสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ ตามมาตรฐานและคุณภาพให้แก่เยาวชนในอันที่จะทาให้ เกิดการพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
2.2.2 การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2545 มาตรา 39 ได้กาหนดให้ กระทรวงศึกษาธิการกระจายอานาจการบริหาร 4 ด้าน
คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไป
ยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ซึ่งทาให้สถานศึกษาหรือโรงเรียนมีความคล่องตัวใน
การบริหารงานมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับการบริหารงานโรงเรียนในระบบของการบริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school based management) โดยบริหารงานตามภารกิจในแต่ละด้าน
ดังนี้
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 4) การประกัน
คุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 5) การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 6) การพัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ 8) การส่งเสริม
ชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
2. ด้านการบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย 1) การจัดตั้งงบประมาณ 2) การจัดสรร
งบประมาณ 3) การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ 4) การระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 5) การบริหารการเงิน 6) การบริหารบัญชี และ 7) การบริหาร
พัสดุและสินทรัพย์
3. ด้านการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย
1) การวางแผนอัตรากาลัง
2) การกาหนดตาแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
3) การเกลี่ยอัตรากาลังข้า ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

4) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
5) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา
6) การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ
7) เงินเดือนและค่าตอบแทน
8) การเลื่อนขั้นเงินเดือน
9) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
10) การลาศึกษาต่อ
11) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
12) การส่งเสริมและยกย่อง เชิดชูเกียรติ
13)มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
14) การส่งเสริมวินัยสาหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15) การดาเนินการทางวินัยและการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
16) การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
17) การรายงานการดาเนินการทางวินัยและการลงโทษ
18) การอุทธรณ์
19) การร้องทุกข์
20) การออกจากราชการ
21) การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
22) งานทะเบียนประวัติข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา และ
23) งานยกเว้นคุณสมบัติ เช่น การยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
4. ด้านการบริหารทั่วไป ประกอบด้วย
1) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
2) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
3) การวางแผนการศึกษา
4) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
6) การพัฒนามาตรฐาน การปฏิบัติงาน
7) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
8) การดาเนินงานธุรการด้านการเงิน การคลัง บัญชี และพัสดุ
9) การอานวยการด้านบุคลากร
10) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
11) การจัดทาสามะโน ผู้เรียน
12) การรับนักเรียน

13) การจัดตั้ง ยุบรวม หรือ เลิกสถานศึกษา
14) การอานวยการและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตา
อัธยาศัย
15) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
16) การทัศนศึกษา
17) การส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียน
18) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
19) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคลชุมชน องค์กร
หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการ ศึกษา
20) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
21) งานกากับดูแลสถานศึกษา : ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงานและ
22) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
2.2.3 การบริหารแบบมีส่วนร่วม
2.2.3.1 ความหมายการบริหารแบบมีส่วนร่วม
การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการทางานร่วมกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ได้มีนักวิชาการ
หลายท่านได้ให้ความหมายดังต่อไปนี้
Argyris (1964 อ้างถึงใน โศภิดา คล้ายหนองสรวง,2558) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วน
ร่วมเป็นการจูงใจให้ผู้ร่วมปฏิบัติงานในองค์การได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมมือในการ
พัฒนาองค์การทีปฏิบัติอยู่ด้วยความเต็มใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานขององค์การ ควรประกอบด้วย
สาระสาคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ
1) การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น สมาชิกขององค์การย่อมมีความผูกพันกับองค์การ
ที่ตนเองปฏิบัติงานอยู่ และมีความปรารถนาที่จะได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานองค์การแม้เพียงได้รับฟังความ
คิดเห็น ก็ทาให้รู้สึกว่าได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การแล้ว
2) การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดการยอมรับในเป้าหมาย เพราะนอกจากจะช่วยกระตุ้นให้สมาชิก
แสดงความคิดเห็นแล้ว ยังช่วยให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน ระหว่างกลุ่มสมาชิก และความร่วมมือ
นั้นจะแพร่ขยายไปทั้งองค์การ ทาให้สมาชิกทั้งองค์การมีเป้าหมายเดียวกัน การมีส่วนร่วมเป็นการยินยอมและ
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเต็มใจ ซึ่งจะมีผลทั้งทางใจ การยอมรับ การสนับสนุน และผลต่อการ
ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
3) การมีส่วนร่วมช่วยให้เกิดความสานึกในหน้าที่ความรับผิดชอบ การที่บุคคลได้แสดงความ
คิดเห็นและยอมรับในเป้าหมายเดียวกัน จะช่วยกระตุ้นให้บุคคลเกิดความสานึกในหน้าที่ความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติงานขององค์การ

นันทิกิตติ แก้วกล้า (2553) กล่าวว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative
Management) หมายถึง การบริหารโดยให้บุคคลในองค์กรหรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการ การ
ตัดสินใจ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความเชี่ยวชาญในการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดจากการบริหารงานมีความสาคัญของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมก่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งหวัง และกระบวนการการตัดสินใจสามารถรองรับพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรได้กว้างขวาง
และเกิดการยอมรับได้เป็นหลักการของการบริหารงานที่ผลต่อการดาเนินการเชิงวิเคราะห์ ซึ่งนาไปสู่การ
ตัดสินใจได้ ลดช่องว่างของระบบการสื่อสารในองค์กรและขจัดปัญหาความขัดแย้ง
ประสาณ พรหมณา (2553) ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการ
บริหารที่เปิดโอกาสให้บุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมคิดตัดสินใจ ร่วมวางแผน
ร่วมทางาน จึงก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพัน ผูกมัดและตกลงใจร่วมกันในการบริหารโรงเรียน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย
วินัย ติสสงค์ และดวัลย์ มาศจรัส (2550) ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม
หมายถึง การที่บุคคลผู้บริหารใช้การจูงใจให้บุคคลผู้ปฏิบัติงานหรือบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสมีส่วนร่วมใน
การคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงาน ร่วมรับผิดชอบ เพื่อการพัฒนางานที่ปฏิบัติให้มีคุณภาพสูงสุด
วีรยุทธ แสงสิริวัฒน์ (2550) สรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ กระบวนการที่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการตัดสินใจในเรื่องที่สาคัญต่อการบริหารหน่วยงาน อยู่
บนพื้นฐานของแนวความคิดของการแบ่งอานาจหน้าที่ จัดให้มีการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน และ
ให้ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน
ธร สุนทรายุทธ (2551) กล่าวไว้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมในลักษณะของการ
รับรู้ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจตลอดจนการประเมินผลให้ทุกฝ่ายได้สานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบ
ร่วมกัน อันจะนาไปสู่เป้าหมายขององค์กร
ไพโรจน์ มินสาคร (2550) ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรได้เข้ามาเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจด้วยความเป็น
มิตร หรือด้วยมีเป้าหมายและผลประโยชน์ร่วมกันทั้งบุคคล ผู้บริหาร และสมาชิกหรือกลุ่มสมาชิกที่จะ
ปฏิบัติงานร่วมกันคิด ตัดสินใจสร้างสรรค์งานโดยมีการประสานงานจากบุคคล ผู้บริหารทุกเรื่องไม่ใช่การชี้นา
ให้ปฏิบัติตามหรือประสานงานร่วมกันเฉพาะบางงาน แต่เป็นการร่วมกันอย่างอิสระในความคิดในการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงาน ในผลประโยชน์ตามเป้าหมายที่วางไว้และร่วมเผชิญต่อผลการประเมินงานจนเกิดการยอมรับ
ทานอง ภูเกิดพิมพ์ (2551 อ้างถึงใน โศภิดา คล้ายหนองสรวง ,2558) กล่าวว่า การ
บริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการทางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความคิด ความเชื่อ
และความยึดมั่นของแต่ละบุคคลแต่ละหน่วยงาน แต่ละองค์กร อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับกาลเวลาแต่ละยุคสมัยอี ก
ด้วย โดยการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจสาคัญในการเสริมสร้างพลังการทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม (Teamwork) ที่มี

ประสิทธิภาพในการพัฒนา เพราะทาให้ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมเข้าใจสถานการณ์และอุทิศตนมากยิ่งขึ้น
เพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
โศภิดา คล้ายหนองสรวง (2558) สรุปไว้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ กระบวนการที่ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องที่สาคัญต่อการบริหารหน่วยงาน
อยู่บนพื้นฐานของแนวความคิดของการแบ่งอานาจ หน้าที่ จัดให้มีการตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน
และให้ความเป็นอิสระต่อความรับผิดชอบในงาน
พจนารถ วาดกลิ่น (2556) สรุปไว้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การให้
ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจอันเป็นการให้
ความสาคัญต่อบุคคล และเป็นการตอบสนองความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่ต้องการให้ความสาคัญต่อ
บุคคล และเป็นการตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่มนุษย์ต้องการได้มีส่วนร่วม
ภาวิณี ขุนศรี (2557) สรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการบริหารที่เน้นให้
ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติงาน และร่วมรับผิดชอบในการพัฒนางาน ทา
ให้เกิดความไว้วางใจในสังคมการทางานเป็นทีม ส่งผลให้การดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ
นงคราญ ศุกระมณี (2558) กล่าวไว้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการศึกษา ทั้งที่เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้ามามี
ส่วนร่วมบริหารในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาทั้งทางตรงและทางอ้อมในลักษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมทา
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมควบคุมและตรวจสอบ
บวรลักษณ์ ศักดิ์วิไลพร (2553) กล่าวไว้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การบริหาร
โดยให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการได้รับประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม จากการจัดการศึกษา ได้มีส่วนร่วม
ในการกาหนดนโยบายและทิศทางในการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาร่วมดาเนินการให้การสนับสนุนด้านกาลังความคิด กาลังกาย กาลังใจและกาลังทรัพย์ พร้อมทั้ง
ร่วมกากับติดตามตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล
นพดล กาญจนางกูร (2561) กล่าวไว้ว่า การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทางานร่วมกัน เริ่มตั้งแต่ ร่วมระดมความคิด ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินงาน ร่วมติดตาม
ประเมินผล ร่วมพัฒนา และร่วมชื่นชมผลสาเร็จ โดยการมีส่วนร่วมแต่ละร่วมมีความหมายดังนี้
3.1 ร่วมระดมความคิด หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อ
กาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์และความต้องการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ พัฒนาทักษะทางปัญญา
และทักษะทางสังคมผู้เรียน
3.2 ร่วมวางแผน หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนรูปแบบและ
รายวิชาบูรณาการตามมาตรฐานตัวชี้วัด แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ กาหนดบทบาทหน้าที่คณะ

ครูผู้สอนและคณะนิเทศ ติดตามการดาเนินการสอนแบบบูรณาการ กาหนดการสอนและกาหนดการนิเทศ
การสอนการสอนแบบบูรณาการ
3.3 ร่วมดาเนินงาน หมายถึง ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประชุมร่วมกันเพื่อสร้างความเข้าใจถึง
ขอบเขตในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ ทาการประชาสัมพันธ์โครงการจัดการศึกษาเชิงบูรณาแบบมีส่วน
ร่วมที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษาเกี่ยวกับความสาคัญในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการให้แก่ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องรับทราบ และครูผู้สอนบูรณาการนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการไปใช้สอนในชั้นเรียนโดยมี
คณะนิเทศ ติดตามการดาเนินการสอนแบบบูรณาการ เป็นผู้สังเกตการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การพัฒนาทักษะทางปัญญาและทักษะทางสังคมผู้เรียน
3.4 ร่วมติดตามประเมินผล หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลของครูผู้สอนบูรณาการ
ระหว่างและหลังจากที่ได้ดาเนินการสอนบูรณาการ และคณะนิเทศ ติดตามการดาเนินการสอนบูรณาการทา
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตการสอนของครูผู้สอนบูรณาการ โดยใช้วิธีการประเมินกิจกรรมที่
หลากหลายเพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการแก้ไข ปรับปรุง ข้อบกพร่อง การพัฒนาทักษะทางปัญญาและทักษะทาง
สังคมผู้เรียน
3.5 ร่วมพัฒนา หมายถึง การดาเนินงานระหว่าง คณะครูผู้สอนบูรณาการและคณะนิเทศ
ติดตามการดาเนินการสอนบูรณาการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อนาข้อมูลที่ได้จากการร่วมติดตาม
ประเมินผล มาสะท้อนผลจุดเด่นและจุดด้อย โดยนาจุดเด่นมาพัฒนา และนาจุดด้อยมาร่วมกันแก้ไข ปรับปรุง
ให้ผู้เรียนมีทักษะทางปัญญาและทักษะทางสังคมสูงขึ้น
3.6 ร่วมชื่นชมผลสาเร็จ หมายถึง การที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกิดความพึงพอใจ มีการแสดง
ความยินดี การยกย่อง ชื่นชมผลสาเร็จในการพัฒนาทักษะทางปัญญาและทักษะทางสังคมของผู้เรียนที่บรรลุ
เป้าหมาย วัตถุประสงค์และความต้องการตามที่กาหนดไว้ ด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
สรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทางานร่วมกัน
เริ่มตั้งแต่ ร่วมระดมความคิด ร่วมวางแผน ร่วมดาเนินงาน ร่วมติดตามประเมินผล ร่วมพัฒนา และร่วมชื่นชม
ผลสาเร็จ เพื่อนาไปสู่การศึกษาทีม่ ีคุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
2.2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักเรียน
2.2.4.1 ความหมายของการบริหารงานกิจการนักเรียน
งานกิจการนักเรียนเป็นภารกิจที่สาคัญที่สุดที่ทุกฝ่ายภายในโรงเรียนต้องจัดรูปแบบ
เพื่อสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยผ่าน
กระบวนการกิจการนักเรียน ดังนี้
ชาญวิทย์ โสภิตะชา (2546) ได้กล่าวว่า การบริหารงานกิจการนักเรียน หมายถึง
งานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง นอกเหนือจากการสอนในชั้นตามปกติและมุ่งส่งเสริมชีวิต

ความเป็นอยู่ของนักเรียนในโรงเรียนให้ดาเนินไปได้ด้วยดี อันจะมีผลไปถึงการพัฒนาบุคลิกภาพ ่
และความรู้ ความสามารถหรือความถนัดเฉพาะตนของนักเรียนแต่ละคน ให้ก้าวหน้าและเป็น
ประโยชน์ สูงสุด แก่ตัวของเขาเองทั้งในขณะที่มีชีวิตในโรงเรียนและเมื่อสาเร็จการศึกษาออกไปสู่
อาชีพ การงานอีกด้วย
สันติ นิลหมื่นไวย์ (2546) ได้กล่าวถึงการบริหารกิจการนักเรียนว่าเป็นงานที่เกีย่ วข้อง
กับนักเรียนโดยตรง นอกเหนือจากการสอนในชั้นตามปกติ เป็นงานที่มุ่งเสริมการเรียน การสอนของ
นักเรียนทุกคนให้มีความก้าวหน้า ประสบความสาเร็จและมุ่งส่งเสริมชีวิต ความเป็นอยู่ ของนักเรียน
ในโรงเรียน ให้ดาเนินไปได้ด้วยดี อันจะมีผลไปถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและความรู้ ความสามารถ
หรือความถนัดเฉพาะของนักเรียนแต่ละคนให้ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตัวนักเรียน
จรัญ ชูชื่น (2547) ได้ให้ความหมายการบริหารกิจการนักเรียน หมายถึง
การบริหารงานเกี่ยวกับตัวนักเรียน และกิจกรรมนักเรียนทั้งมวลที่ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน
การสอนในห้องเรียน แต่เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติพัฒนาตนเองตามความรู้ความสามารถและเต็มศักยภาพ
ของผู้เรียน
พูนสวัสดิ์ นาคเสน (2544) ได้ให้ความหมายการบริหารกิจการนักเรียนไว้ว่า งาน
กิจการนักเรียนเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง นอกเหนือจากการสอนในชั้นเรียนตามปกติ
เป็นงานที่มุ่งส่งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนทุกคนให้ก้าวหน้าประสบความสาเร็จ และมุ่ง
ส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนในโรงเรียนให้ดาเนินไปด้วยดี
นงเยาว์ กัลยาลักษณ์ (2541) ได้ให้ความหมายของงานกิจการนักเรียนไว้ว่า กิจการ
นักเรียน หมายถึง การจัดดาเนินงานกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและเป็น
กิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถมีความประพฤติที่ดีงาม มีระเบียบวินัยมีความคิดไตร่ตรองมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
แสวงหาความรู้อยูเ่ สมอ รู้จักนาความรู้ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
สมศักดิ์ คงเที่ยง (2542) ได้กล่าวว่าการบริหารกิจการนักเรียน คือ งานที่เกี่ยวกับ
นักเรียนนอกเหนือจากการเรียนการสอนปกติในชั้นเรียน โดยเป็นกระบวนการที่เริ่มตั้งแต่การสรรหา
บุคลากรด้านนักเรียน การผลิตและพัฒนาไปจนกระทั่งนักเรียนพ้นสภาพการเป็นนักเรียน และการ
ติดตามผลการผลิต
จากความหมายการบริหารกิจการนักเรียนที่กล่าวมาสรุปได้ว่า งานกิจการนักเรียน
เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามปกติที่มุ่งส่งเสริม
การเรียนการสอนของนักเรียนทุกคน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติที่ดีงาม
มีระเบียบวินัยในตนเอง อันส่งผลให้นักเรียนก้าวหน้าและประสบความสาเร็จในการเรียน และการ
ทางาน เมื่อสาเร็จการศึกษาออกไป

2.2.4.2 ความสาคัญและความมุ่งหมายของการบริหารกิจการนักเรียน
นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความสาคัญและความมุ่งหมายของการบริหารกิจการ
นักเรียนไว้ ดังนี้
ดารง ประเสริฐกุล (2542) ได้กล่าวถึง ความสาคัญในการบริหารกิจการนักเรียน
คือ นักเรียนสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมเพื่อเป็นคนดีและใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนและสังคม อย่างมี
ความสุข ่
1. งานกิจการนักเรียนสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้อย่างกว้างขวาง
2. ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเอง มีความเจริญงอกงามทั้งร่างกาย อารมณ์
สังคม และสติปัญญา
3. องค์ประกอบการเรียนรู้นอกจากจัดการเรียนการสอนโดยตรงในห้องเรียน
แล้ว การเรียนรู้สามารถเกิดจากการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนและสามารถทาได้กว้างขวางมาก
กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์ (2543) กล่าวถึง ความสาคัญของการบริหารกิจการนักเรียน
ไว้ว่า
1. ช่วยให้เด็กได้สารวจตนเองในความต้องการ ความสนใจและความถนัด
ความสามารถ
2. เพื่อช่วยให้ครูรู้จักเด็กแต่ละรายดีขึ้นและสามารถส่งเสริมความสนใจ
ความถนัด ความสามารถของแต่ละคนได้ถูกต้องเหมาะสม
3. ช่วยให้เด็กเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ
4. ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาการของเด็กได้เต็มที่
5. ช่วยให้เด็กประสบความสาเร็จในงานของตน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ
และมีความสุข
6. ส่งเสริมสัมพันธภาพ ศีลธรรม ในการอยู่และการทางานร่วมกันในโรงเรียน
7. ส่งเสริมการปกครองตนเองตามแนวทางประชาธิปไตยอันพึงประสงค์
8. ช่วยให้เด็กทุกคนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนและได้ประโยชน์สูงสุดอย่าง
เท่าเทียมกัน
นอกจากนี้กาญจนา ศรีกาฬสินธุ์ (2543) ได้กล่าวถึงจุดมุ่งหมายของการบริหาร
กิจการนักเรียน ดังนี้
1. ส่งเสริมการเรียนและชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนในโรงเรียนให้ดาเนินไปได้
ด้วยดี มีความปกติสุขต่อไป
2. พัฒนาบุคลิกภาพ การมีวินัยในตนเอง การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาความสามารถ ความสนใจ และความถนัดเฉพาะของนักเรียนแต่ละคน
ให้กา้ วหน้าเป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคมให้ได้มากที่สุด

จรัญ ชูชื่น (2547) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงานกิจการนักเรียนมีความมุ่งหมาย ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตรให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้
2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เรียนรู้ตามความถนัดความสนใจและเต็ม
ศักยภาพ เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบและดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
จากความสาคัญและความมุ่งหมายของการบริหารกิจการนักเรียนที่กล่าวมา
สรุปได้ว่า การบริหารกิจการนักเรียน ดาเนินไปเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรับผิดชอบและมีวินัย
ในตนเอง และปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สติปัญญาของนักเรียน
ให้นักเรียนสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียน การประกอบอาชีพการงานในอนาคต
2.2.4.3 บทบาทหน้าที่ของบุคลากรบริหารกิจการนักเรียน
การบริหารงานกิจการนักเรียนจะเกี่ยวข้องกับบุคคลและส่วนงานหลายฝ่าย ในที่นี้
จะกล่าวเฉพาะบทบาทและหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพิชัย เสงี่ยมจิตต์ (2542) ได้รวบรวมไว้
ดังนี้
1. ผู้บริหาร การบริหารงานกิจการนักเรียนผู้บริหารจะต้องดาเนินการ ดังนี้
1.1 กาหนดนโยบายของสถาบันในการจัดกิจกรรมนักเรียนให้แน่ชัด
1.2 กาหนดระเบียบการจัดกิจกรรมนักเรียน
1.3 วางแผนงานกิจกรรมนักเรียน โดยรวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาพความ
พร้อม ของสถาบัน ด้านบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์และงบประมาณ
1.4 ตัดสินใจเลือกดาเนินงานกิจการนักเรียนตามความพร้อม
1.5 รายงานการจัดกิจกรรมนักเรียนประเภทต่าง ๆ และการจัดชุมนุมต่าง ๆ
ในแต่ละภาคเรียนให้เจ้าสังกัดทราบ
1.6 สั่งยกหรือระงับกิจกรรมที่เห็นว่าก่อให้เกิดปัญหาไม่เหมาะสม หรือการ
กระทา ที่อาจนามาซึ่งภยันตรายต่อความมั่นคงของชาติ
1.7 จัดระบบงานหรือรูปแบบองค์การของสายงานบริหารงานกิจการนักเรียน
ให้มีประสิทธิภาพ
1.8 กาหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าหมวดกิจกรรมครูที่
ปรึกษา กิจกรรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน
1.9 รวบรวมความคิดเห็นข้อเสนอแนะของทุกฝ่าย เพื่อประเมินผลการจัด
กิจกรรม นักเรียนและนาไปสู่การปรับปรุงงานต่อไป
2. หัวหน้าหมวดกิจกรรม มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดกิจกรรม
ดังนี้
2.1 สารวจข้อมูลเกี่ยวกับจานวนและความถนัดของบุคลากร สารวจความ
ต้องการและจานวนผู้เรียนที่เลือกกิจกรรมต่าง ๆ

2.2 ทาโครงการจัดกิจกรรมตลอดภาคเรียน
2.3 เสนอแผนในการจัดประชุมครูที่ปรึกษากิจกรรมเกีย่ วกับวิธีการจัดและ
แผนดาเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.4 เสนอแผนในการจัดประชุมครูที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อปรึกษาหรือ
ในระหว่างการจัดกิจกรรม อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
2.5 ประมาณการใช้จ่ายงบประมาณการจัดกิจกรรมตลอดปีการศึกษา
2.6 เสนอขออนุมัติโครงการจัดกิจกรรม
2.7 แจ้งให้ครูที่ปรึกษากิจกรรมและผู้เรียนทราบถึงรายกิจกรรมที่จะจัดใน
แต่ละภาคเรียน
2.8 กาหนดระยะเวลาและสถานที่สาหรับการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
2.9 พิจารณา และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนการจัดกิจกรรม ซึ่งครูที่
ปรึกษา ส่งมาเพื่อขออนุมัติ
2.10 ควบคุมการดาเนินกิจกรรมทุกรายการให้อยู่ในข้อบังคับของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา
2.11 รวบรวมผลการประเมินกิจกรรมเสนองานวัดผลของสถาบันเป็นที่
ปรึกษา ของครูที่ปรึกษากิจกรรม และจัดประชุมปรึกษาหารือเป็นระยะตามความเหมาะสม
3. อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมมีหน้าที่ ดังนี้
3.1 จัดทาแผนกิจกรรมเพื่อส่งหัวหน้าหมวดกิจกรรม
3.2 ร่วมประชุมหรือพัฒนาการจัดกิจกรรมตามแผนที่หัวหน้าหมวดกิจกรรม
กาหนด ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนเข้าใจจุดมุ่งหมาย และแนวทางในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
3.3 ดาเนินการรับสมาชิก
3.4 ปฐมนิเทศสมาชิกเกี่ยวกับข้อปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรม
3.5 จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
3.6 วางแผนการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมร่วมกับสมาชิก เพื่อเสนอขออนุมัติ
ต่อหัวหน้าหมวดกิจกรรม
3.7 เป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือและร่วมทากิจกรรมกับสมาชิกอย่างใกล้ชิด
3.8 บันทึกผลการประเมิน
นอกจากนี้สมศักดิ์ คงเที่ยง (2542) กล่าววา ผู้บริหารสถานศึกษายังต้องทาหน้าที่
จัดการศึกษาให้มีประสิทธิผลทุกด้าน ทั้งด้านวิชาการ การให้บริการ การบริการสถานศึกษา การจัด
สภาพสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา การประชาสัมพันธ์ เฉพาะอย่างยิ่งด้านกิจการนักเรียน ซึ่งเป็น
ภารกิจสาคัญที่ผู้บริหารจักต้องรับผิดชอบด้วยการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้น และเสริมสร้างประสบการณ์แปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์ดังนี้
1. พิจารณาสรรหาครูอาจารย์มาทาหน้าที่ต่าง ๆ ของฝ่ายกิจการนักเรียนให้

เหมาะสม
2. วางแผนและทาโครงการของฝ่ายกิจการนักเรียนให้เหมาะสมกับสภาพสังคม
และโรงเรียน
3. ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อขอความร่วมมือในงาน
ของฝ่ายกิจการนักเรียน
4. ให้การสนับสนุนนักเรียนทุกคนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น
5. สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมนักเรียนให้เหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่น
และโรงเรียน
6. ให้การดูแลด้านการปกครองและวินัยของนักเรียนให้รู้จักปกครองตนเองใน
รูปแบบ ของสภานักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียน โดยยึดหลักประชาธิปไตย
7. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง กับโรงเรียน
และหน่วยงานต่าง ๆ
8. จัดสัมมนาครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับงานกิจการนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้ง
เพื่อหาทาง ปรับปรุงการดาเนินงานกิจการนักเรียนให้ดีขึ้น
9. จัดการด้านสวัสดิการและบริหารต่าง ๆ ให้กับนักเรียนและบุคลากรใน
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
10. ให้ความร่วมมือกับครูอาจารย์ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดทาข้อตกลง และการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน
จากบทบาทหน้าที่ของบุคลากรบริหารกิจการนักเรียนของนักวิชาการที่กล่าวมาสรุป
ได้ว่า บทบาทของผู้บริหารในด้านกิจการนักเรียน นอกเหนือจากการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ
ผู้ร่วมงานในสถานศึกษาให้ลุล่วงด้วยดีแล้ว ต้องทาหน้าที่จัดการศึกษาให้มีประสิทธิผล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านกิจการนักเรียน ซึ่งเป็นภารกิจสาคัญที่ผู้บริหารจักต้องรับผิดชอบด้วยการส่งเสริม การจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ้นและเสริมสร้างประสบการณ์
แปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์
2.2.4.4 หลักการบริหารงานด้านกิจการนักเรียน
การบริหารงานด้านกิจการนักเรียน จะต้องมีแนวคิด แนวปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม โดยมีนักวิชาการหลายท่าน ได้กล่าวไว้ ดังนี้
ดารง ประเสริฐกุล (2542) ได้กล่าวถึง การบริหารกิจการนักเรียนว่า ผู้บริหาร
จะต้องบริหารงานใหญ่ 3 ด้าน
1. บริหารงานด้านปกครอง ผู้บริหารควรยึดหลัก ดังนี้
1.1 การปกครองนักเรียน ถือเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้
ปกครองกันเอง โดยจัดกิจกรรมในรูปของสภานักเรียนหรือคณะกรรมการ

1.2 ให้ครูอาจารย์ได้มีส่วนร่วมให้คาปรึกษา ควบคุมดูแล อบรมสั่งสอน
แนะนา เพื่อที่จะให้คณะกรรมการนักเรียนได้เข้าใจในการดาเนินงานด้านการปกครอง
1.3 หลักในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมในการปกครองนักเรียน โรงเรียนต้อง
เน้นการฝึกการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2. การบริหารงานด้านบริหารและสวัสดิการ มีหลักในการบริหารงานโดยมุ่ง
ผลประโยชน์ ต่าง ๆ เพื่อสนองให้กับนักเรียนในการดารงชีวิตอยู่ในโรงเรียนอย่างมีความสุขโดยอานวยการ
ความสะดวกในเรื่องของปัจจัยต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
3. การบริหารงานด้านกิจการนักเรียน จะต้องยึดหลักดังนี้
3.1 กิจกรรมนักเรียนที่จัดขึ้นจะต้องส่งเสริมความเจริญในทุก ๆ ด้านของ
นักเรียน เช่น ด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม คุณธรรม จรรยามารยาท เป็นต้น
3.2 โรงเรียนต้องหาทางส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ตามความต้องการและความถนัด
3.3 จัดให้ครูอาจารย์ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ควบคุม แนะนาการจัดกิจกรรม
ของนักเรียน
3.4 ควบคุมดูแล แนะนาเกี่ยวกับการเงิน การทาบัญชีเงินกิจกรรมให้เน้นไป
ตาม ระเบียบเงินกิจกรรมนักเรียน
3.5 วางระเบียบแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
วัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2538,หน้า 136-139 อ้างถึงใน ฐิติกานต์ นวพงศ์รัตน์,
2557) กล่าวถึงหลักการบริหารงาน กิจการนักเรียนนักศึกษา โดยจาแนกเป็นรายข้อ ดังนี้
1. สารวจความต้องการและปัญหาของนักเรียน นักศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการจัด
กิจกรรมนักศึกษาโรงเรียนนั้น ๆ
2. พึงพิจารณานโยบายของโรงเรียน ว่ามีจุดเน้นที่กิจกรรมประเภทใดหรือกลุ่มใด
โดยเฉพาะ
3. หน้าที่รับผิดชอบและสายงานบริหารของฝ่ายกิจกรรม มีขอบเขตเพียงใด
อานาจการตัดสินใจขึ้นอยู่กับองค์ประกอบด้านใดบ้าง
4. ศึกษาความเป็นไปได้และความสะดวกในการขอความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
5. สารวจความพร้อมและความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนนักศึกษาว่ามี
ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนถูกต้องมากน้อยเพียงใด
6. สารวจแหล่งทุนและงบประมาณ ที่จะสนับสนุนกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โดยพยายามหาเพื่อให้ได้รับแหล่งเงินทุนสนับสนุนเพิ่มเติม
7. ควรจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับนักเรียนนักศึกษาเพื่อช่วยแนะแนว ดูแลมิให้
เกิด การจัดกิจกรรมที่ซ้าซ้อน หรือได้รับผลประโยชน์น้อย

8. ศึกษากิจกรรมที่เคยทา พิจารณาว่ากิจกรรมใดควรจะเสนอแนะให้ปิด หรือยุบ
เสีย กิจกรรมใดควรจะสร้างสรรค์ขึ้นใหม่
9. ผู้บริหารพึงสารวจความเหมาะสมว่า นักเรียนนักศึกษาควรจะมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา ดูแลโรงเรียนโดยช่องทางใดจึงจะเหมาะสม
10. กิจกรรมใดที่ประสบผลสาเร็จยอดเยี่ยมควรพิมพ์เผยแพร่ กิจกรรมใดที่ไม่
ประสบ ผลสาเร็จก็ควรจะประเมินไว้ เพื่อเป็นการชี้แนวทางให้ทราบข้อบกพร่อง
11. สร้างความเข้าใจและสัมพันธ์ไมตรีอันดีให้เกิดขึ้น ระหว่างผู้บริหาร ครู
อาจารย์ และนักเรียนนักศึกษา
12. ผู้บริหารกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาควรทา ทาเนียบอาจารย์ นักวิชาการ
ผู้เชี่ยวชาญ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาเพื่อขอความร่วมมือในการช่วยแนะนาให้คาปรึกษาในกิจกรรมต่างๆ
13. พยายามศึกษาวิธีการและความเป็นไปได้ที่จะร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ
14. ควรมีความคิดริเริ่มที่จะให้นักศึกษาทากิจกรรมที่สร้างสรรค์
15. ศึกษาวิธีการรูปแบบและวางระเบียบกฎเกณฑ์ หรือมาตรการสาหรับป้องกัน
ความไม่สงบเรียบร้อยในโรงเรียน
16. จัดทาแผนงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาตลอดปี เพื่อรับทราบทิศทางของการ
จัด กิจกรรมว่ามีแนวไปทางใด
17. จัดบุคลากรรับผิดชอบด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบ จะได้หาทางกระตุ้นให้เกิดความสนใจ อยากเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น
18. ควรมีการศึกษาเก็บตัวอย่าง เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาการสร้างสรรค์
กิจกรรมต่าง ๆ
สมพิศ โห้งาม (2548) ได้กล่าวไว้ว่า งานกิจกรรมนักเรียนเป็นงานหนึ่ง ที่ช่วย
เสริมสร้างประสิทธิภาพ ให้กับนักเรียนเป็นอย่างดี กล่าวคือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นทรัพยากรมนุษย์อันมีคุณค่า
และคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ด้วยพอกพูนทั้งความรู้ด้านวิชาการและเพิ่มเติม ประสบการณ์ชีวิตจาก
กิจกรรมต่าง ๆ ที่นักเรียนได้เข้าร่วม และยังเติมเต็มให้นักเรียนเกิดความเจริญงอกงามในภูมิปัญญาอัน
ก่อให้เกิดภูมิความรู้อันทรงคุณค่ายิ่งด้วยตัวของนักเรียนเอง มีหลักการบริหาร แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
1. บริหารงานด้านปกครอง ผู้บริหารควรยึดหลัก ดังนี้
1.1 การปกครองนักเรียน ถือเป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่จะส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ปกครองกันเอง โดยจัดกิจกรรมในรูปของสภานักเรียน หรือคณะกรรมการนักเรียน
1.2 ให้ครูอาจารย์ได้มีส่วนร่วมให้คาปรึกษา ควบคุมดูแล อบรมสั่งสอนแนะนา
เพื่อที่จะให้คณะกรรมการนักเรียนได้เข้าใจในการดาเนินงานด้านการปกครอง
1.3 หลักในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปกครองนักเรียน โรงเรียนจะต้อง
เน้น การฝึกการปกครองระบอบประชาธิปไตย
2. การบริหารงานด้านบริการและสวัสดิการ มีหลักการในการบริหารงานที่มุ่ง

ผลประโยชน์ ต่าง ๆ เพื่อสนองให้กับนักเรียนในการใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข โดยอานวย ความ
สะดวกในเรื่องปัจจัยต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เช่น บริการ ทางวิชาการ บริการ
ห้องสมุด บริการแนะแนว บริการอาหารกลางวัน บริการสุขภาพ อนามัย บริการจัดหาทุนการศึกษา จัด
สวัสดิการความปลอดภัยและจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
3. การบริหารงานด้านกิจกรรมนักเรียน จะต้องยึดหลัก ดังนี้
3.1 กิจกรรมนักเรียนที่จัดขึ้นนั้น จะต้องส่งเสริมความเจริญในทุก ๆ ด้าน ของ
นักเรียน เช่น สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม คุณธรรม จริยธรรม จรรยามารยาท
3.2 โรงเรียนจะต้องส่งเสริมให้นักเรียนทุกคน ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
หลัก ความต้องการและความถนัดของแต่ละบุคคล
3.3 จัดให้มีครูอาจารย์ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ควบคุม แนะนาการจัดกิจกรรม
ของนักเรียน
3.4 ควบคุมดูแล แนะนาเกีย่ วกับการเงิน การทาบัญชีเงินกิจกรรมให้เป็นไป
ตาม ระเบียบเงินกิจกรรมนักเรียน
3.5 วางระเบียบแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน เช่น กาหนด
ว่านักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน คนละจานวนเท่าไร จากแนวคิดของนักวิชาการที่กล่าวถึง หลักการ
บริหารกิจการนักเรียน สามารถสรุปได้ว่า การบริหารกิจการนักเรียน หมายถึง การบริหาร การกระทาทุกอย่าง
ในโรงเรียน เพื่อช่วยพัฒนาให้ นักเรียนได้พัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ นอกเหนือจากการเรียนการสอน
ในห้องเรียน เพื่อการเป็นคนดีสามารถพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน และเป็นภารกิจสาคัญที่ทุกฝ่ายทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียนต้องร่วมกันจัดขึ้นโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
2.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียน
2.3.1 ความหมายของการบริหารโรงเรียนที่มปี ระสิทธิผล
โรงเรียนเป็นองค์กรทางสังคมที่มีหน้าที่สร้างเยาวชนให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพ และสามารถ
ดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข สังคมจึงตั้งความหวังไว้กับโรงเรียนสูงกว่าองค์กรอื่น ๆ จึงจาเป็น
อย่างยิ่งที่นักการศึกษาจะต้องให้ขอบเขตและความหมายของการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
เพื่อเป็นกรอบในการประเมินผลของผู้ประเมินและเป็นกรอบการทางานของผู้บริหารโรงเรียน ที่ผ่านมา
มีผู้ให้ความหมายของการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลไว้ ดังนี้
คลิกแมน (Glickman, 1987) ได้ให้คาอธิบายถึงการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลว่า
หมายถึง โรงเรียนที่ประสบผลสาเร็จ ซึ่งเป็นองค์กรแนวหน้า ที่สามารถอธิบายถึงการศึกษาที่ดีด้วย
ตนเอง ตามเป้าหมายและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม
มอร์ติมอร์ (Mortimore, 1988) อธิบายถึงการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลว่านักเรียนจะ
มีความก้าวหน้า และประสบผลสาเร็จเกินกว่าความคาดหวังที่ตั้งไว้

เรนโนลด์และครีมเมอร์ (Reynolds and Creemers, 1990 ) ได้กล่าวถึงการบริหารโรงเรียนที่
มีประสิทธิผลว่า เป็นโรงเรียนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพของการศึกษา
สรุป การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล หมายถึง โรงเรียนที่มีความพร้อมสมบูรณ์ด้วยคุณภาพ
สามารถดาเนินการพัฒนาตนเองตามเป้าหมาย พัฒนานักเรียนให้ประสบความสาเร็จตามความสามารถของตน
2.3.2 คุณลักษณะและองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
นักการศึกษาได้เสนอแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะและองค์ประกอบของการบริหาร
โรงเรียนที่มีประสิทธิผล ดังนี้
เอ็ดมอนด์ (Edmonds, 1979 ) ได้เสนอแนวคิดที่นาไปสู่ความเป็นโรงเรียนประสิทธิผล
ด้วยปัจจัย 5 ประการ คือ
1. ภาวะผู้นาที่แข็งแกร่งของผู้บริหาร
2. ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านทักษะพื้นฐาน
3. สภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่สะอาดเรียบร้อยและปลอดภัย
4. ความคาดหวังของครูที่มีต่อนักเรียนในระดับสูง
5. การเฝ้าติดตามประเมินความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
สเต็ดแมน (Stedman, 1987 ) ได้ศึกษาวิจัยถึงความสาเร็จของโรงเรียน ซึ่งสรุปได้ว่า ลักษณะที่
แสดงถึงความสาเร็จ ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับประสิทธิผลของโรงเรียน คือ
1. การเน้นที่ชาติพันธุ์และเชื้อชาติ
2. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
3. การร่วมกันวางแผนดูแลนักเรียนระหว่างครูและผู้ปกครอง
4. หลักสูตรที่เน้นทางด้านวิชาการ
5. การใช้และพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ
6. การให้การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
7. ความรับผิดชอบของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียน
8. สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวย
9. การสอนที่ปราศจากปัญหาทางวิชาการ
ออสตินและเรนโนลด์ (Austin and Raynolds, 1990) ได้ศึกษาวิจัยและรายงานว่า การบริหาร
โรงเรียนที่มีประสิทธิผล จะต้องมีลักษณะที่แสดงถึงความสาเร็จ ดังนี้
1. การจัดการอาคารสถานที่
2. ภาวะผู้นา
3. ความมีเสถียรภาพของบุคลากร
4. การจัดระบบของหลักสูตรและการเรียนการสอน
5. การพัฒนาบุคลากร
6. การจัดการเวลาเรียนที่เกิดประโยชน์สูงสุด

7. ความเป็นเลิศทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
8. การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากผู้ปกครอง
9. การวางแผนร่วมกัน
10. ความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
11. มีเป้าหมายและความคาดหวังร่วมกันที่ชัดเจน
12. มีระเบียบวินัย
เฮอร์ซอก (Herzog, 1990) ทาการศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยม ใน
ปี 1990 ได้ศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลจากครู 1,797 คน พบว่า ภาวะผู้นาและบรรยากาศองค์กร มีความสัมพันธ์
กับประสิทธิผลของโรงเรียน
มาร์เซล (Marcel, 1990) วิจัยเรื่องอานาจของครูใหญ่ กับประสิทธิผลของโรงเรียน ในปี 1990
เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามพฤติกรรมของผู้บริหาร แบบประเมินโรงเรียนประกอบด้วย การประเมินการ
บรรลุเป้าหมาย ภาวะผู้นาบรรยากาศ การติดต่อสื่อสารของครูการสื่อสารของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของ
ครู กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครูใหญ่ 34 คน ผู้ช่วยครูใหญ่ 113 คน และครู 375 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
สหพันธ์ การวิเคราะห์ตัวประกอบ พบว่า พฤติกรรมการใช้อานาจเป็นองค์ประกอบสาคัญของภาวะผู้นา และมี
ผลกระทบต่อการดาเนินงานของโรงเรียน และต่ออาจารย์
เชฟเฟิด (Shepherd, 1990 ) ทาการศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา
โดยรวบรวมข้อมูลจากครู 1,797 คน พบว่า ภาวะผู้นาและบรรยากาศองค์กร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
ของโรงเรียน
วอร์ทแมน (Worthman, 1990) ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นระบบราชการกับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในปี 1990 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิผลองค์กรว่ามี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่ และเพื่อตัดสินว่ามิติแต่ละมิติของประสิทธิผลองค์กร คือ ความสามารถในการผลิต
ความสามารถในการปรับตัว ความยืดหยุ่น มีความสัมพันธ์กับระดับความเป็นระบบราชการของโรงเรียนนั้น ๆ
หรือไม่ โดยใช้เครื่องมือในการวิจัย 2 ชนิด คือ D.A Mackay’s School Organizational Inventory และ
Paul Mott’s Index of Perceived Organization Effectiveness (IPOED) ผลการวิจัยพบว่า มี
ความสัมพันธ์ในทางลบ ระหว่างราชการกับประสิทธิผลองค์กร ความสามารถในการผลิตของครูกับระดับความ
เป็นระบบราชการ และผู้วิจัยได้เสนอแนะให้โรงเรียน และระบบโรงเรียนหนีห่างจากความเป็นองค์กรที่มี
ลักษณะระบบราชการ และควรมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีรูปแบบของความร่วมมือ ซึ่งองค์กรที่มีลักษณะนี้
สามารถสร้างความชื่นชมให้เกิดขึ้นกับครูในฐานะนักวิชาชีพ โรงเรียนจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดความผูกพันต่อ
วิชาชีพการสอนและเน้นการสร้างเสริมพลังของครูใหญ่
ครีสพีลส์ (Chrispeels, 1990 ) ทาการศึกษาวิจัยประสิทธิผลโรงเรียน ศึกษาเฉพาะกรณีใน
โรงเรียนประถมศึกษาจานวน 8 แห่ง ในปี 1990 โดยทาการวิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของโรงเรียนทั้ง 8 แห่ง
การวิจัยดังกล่าวศึกษาเกี่ยวกับ 1) วัฒนธรรมและบรรยากาศในโรงเรียน 2) หลักสูตรและการสอน
3) โครงสร้างขององค์กร 4) ภาวะผู้นาของครูใหญ่ ใช้เวลาในการศึกษา 5 ปี ทาการรวบรวมโดยใช้การ

สัมภาษณ์ แบบสอบถาม ผลของการทดลอง และแบบบันทึกข้อมูลจากการศึกษา พบว่า 1) การเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการหลักสูตรและครูได้ทางานร่วมกันมีความจาเป็นสาหรับการเพิ่มสัมฤทธิ์ผลของนักเรียน
2) การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้น ครูใหญ่ต้องมีภาวะผู้นา 3) ต้องมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรที่ดี
คาล์ดเวล์ลและสปิงค์ส (Caldwell and Spinks, 1990) ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณลักษณะของการ
บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) เน้นการเรียนการสอน
2) ความสามารถในการรับการตรวจสอบได้ 3) การมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม และ 4) การมีแผนงานเพื่อพัฒนา
วิชาชีพผู้บริหารและครู
เซอร์จิโอวานี (Sergiovanni, 1991) ได้สรุปลักษณะสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลว่า ควรมี
องค์ประกอบดังนี้ 1) เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการที่ดี 3) จัดการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 4) มีบรรยากาศสถานศึกษาในทางบวก 5) ส่งเสริมความมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน
แบบเป็นกลุ่ม 6) มีการพัฒนาบุคลากรอย่างกว้างขวาง 7) ใช้ภาวะผู้นาแบบมีส่วนร่วม 8) ส่งเสริมการ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 9) ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม
เพียซ์ (Pierce, 1991) ได้วิเคราะห์ลักษณะการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ในปี ค.ศ. 1991
พบว่า มีลักษณะดังนี้
1. การให้ความเคารพกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่เน้นการสร้างครูที่ช่วยเหลือนักเรียน ที่มีความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม
3. หลักสูตรที่เน้นการบูรณาการ และพัฒนาได้มากกว่าทักษะพื้นฐาน
4. การส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความร่วมมือในการวางแผนกับครู
5. การมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนระหว่างครู และผู้ปกครอง
และในปี ค .ศ.1995 แซมมอนส์ ฮิลแมนและมอร์ติมอร์ (Sammons, Hillman and
Mortimore) ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบที่ส่งผลถึงความสาเร็จหรือความมีประสิทธิผลของโรงเรียน
ประสิทธิผลว่า มี 11 ปัจจัย คือ
1. ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ประกอบด้วย
1.1 มีความมั่นคงและชัดเจนของวัตถุประสงค์ขององค์กรและบริหารเชิงรุก สร้าง
ทีมงานบริหารของโรงเรียน
1.2 การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารจัดการหลักสูตร การตัดสินใจและการใช้
นโยบายต่าง ๆ
1.3 สร้างครูให้เป็นผู้นาทางวิชาการ
2. การมีวิสัยทัศน์ และเป้าหมายร่วมกัน ประกอบด้วย
2.1 การมีเอกภาพของเป้าหมายโรงเรียน
2.2 มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อความก้าวหน้าของนักเรียน
2.3 มีความเคารพในสถาบัน

3. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่
3.1 มีสภาพแวดล้อมที่เป็นระบบระเบียบ
3.2 มีสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดความสนใจต่อการเรียนการสอน
4. การเรียนการสอนที่เข้มแข็ง ได้แก่
4.1 การใช้เวลาที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหาร
4.2 เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ
5. มีแผนการเรียนการสอนที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน ได้แก่
5.1 ความมีประสิทธิภาพของแผนการสอนในการเตรียมการสอน
5.2 มีจุดประสงค์ที่ชัดเจนของแผนการสอน
5.3 มีบทเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียน
5.4 ใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย
6. มีความคาดหวังต่อโรงเรียน และนักเรียนในระดับสูง ได้แก่
6.1 ครูและนักเรียนมีความคาดหวังในระดับสูงร่วมกันทั่วถึงทั้งโรงเรียน
6.2 มีการสื่อสารและเสริมแรงเพื่อให้ความคาดหวังสู่ความเป็นจริง
6.3 มีการคิดการปฏิบัติที่ทาให้ไปสู่ความคาดหวัง
7. มีการเสริมแรงครู ประกอบด้วย
7.1 การให้ความเป็นธรรมในการให้รางวัล และการลงโทษ
7.2 ชี้แจงและให้ทราบผลการพัฒนาหรือการปรับปรุง
8. มีการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน และการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน ได้แก่
8.1 มีการติดตามผลการเรียนของนักเรียน
8.2 มีการประเมินศักยภาพของโรงเรียน
9. นักเรียนมีความรับผิดชอบ ประกอบด้วย
9.1 การสร้างความศรัทธาของครูให้มีแก่นักเรียน
9.2 มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้นักเรียน
9.3 การควบคุมพฤติกรรมของนักเรียน
10. มีความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง ได้แก่ การให้ความร่วมมือที่เอื้ออานวย
ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน
11. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ การพัฒนาบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนให้มีการ
เรียนรู้ และรับผิดชอบโรงเรียนได้เอง เพื่อสร้างทีมงานในการพัฒนาโรงเรียน
คัดแตนท์ (Cuttence, 1995 ) ได้กล่าวถึงการตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษาใน
ประเทศออสเตรเลียว่า มีจุดเน้นที่การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน

ลูเนนเบิร์ก และออสเตน (Lunenburg & Ornstein, 1996 ) ได้ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน จากโครงการ Connecticut School Effectiveness Project และสรุปลักษณะของการบริหาร
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลว่ามีลักษณะ 7 ประการ ดังนี้
1. มีสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบและปลอดภัย (A Safety and Orderly Environment)
และไม่เป็นปัญหาอุปสรรคสาหรับการเรียนการสอน
2. พันธกิจของโรงเรียนมีความชัดเจน (A Clear school Mission) บุคลากรมีส่วนร่วมใน
ภาระผูกพันของเป้าหมายการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้
3. มีภาวะผู้นาทางวิชาการ โดยที่ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจและประยุกต์ใช้คุณลักษณะ
ของงานวิชาการที่มีประสิทธิผล (Instructional Effective)
4. มีบรรยากาศของความคาดหวังที่สูง (A Climate of High Expectation) โดยอาจารย์
สามารถแสดงออกถึงความรอบรู้ในทักษะเบื้องต้นให้นักเรียนเห็นได้
5. ทุ่มเทเวลาในการทางาน (High Time on Task) เพื่อวางแผนกิจกรรมการเรียนการ
สอนและพัฒนาทักษะ
6. มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่าเสมอ (Frequent Monitoring
of Student Program) เพื่อนาผลมาปรับปรุงต่อไป
7. มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผู้ปกครอง (Positive Home School Relations) โดยที่
ผู้ปกครองสนับสนุนพันธกิจของโรงเรียนและช่วยเหลือส่วนที่ทาให้เกิดความสาเร็จ
แฮนสัน (Hanson, 1996) ให้ทัศนะว่า การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลมีลักษณะดังนี้
1) มีการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
2) มีบรรยากาศสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน
3) มีการติดตามกระบวนการเรียนการสอน
4) บุคลากรมีมาตรฐาน
5) มีการส่งเสริมการรักษาวินัยของผู้เรียน และ
6) มีการจัดสภาพแวดล้อมและสวัสดิการทางาน
เชสเตอร์ (Chester, 1966) ได้ศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมการบริหารวิชาการของผู้บริหาร
การศึกษาทั่วประเทศในสหรัฐอเมริกาพบว่า พฤติกรรมที่ทาให้การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารมี
สมรรถภาพสูง โดยการส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ การส่งเสริมให้ครูใช้เทคนิคการ
สอนหลาย ๆ วิธี อภิปรายปัญหาการปรับปรุงการสอนในที่ประชุม จัดปฐมนิเทศเพื่อช่วยเหลือครูใหม่ จัดให้มี
การอบรมความรู้เกี่ยวกับวิชาการศึกษาเพิ่มเติมแก่คณะครู เพื่อปรับปรุงเทคนิคการสอน
เซนกี (Senge, 1996 ) กล่าวถึงองค์ประกอบสาคัญที่จะส่งผลให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผล โดยการทาให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วยหลักการสาคัญ 5 ประการ
ดังนี้

1) การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) ซึ่งเป็นไปตามวิธีการเชิงระบบ (System
Approach) หรือตามทัศนะของเกสเซล (Getzets) และกูบา (Guba) พาร์สัน (Parsons) เอสซิโอนี (Etzioni)
และคาร์สัน (Carlson) ที่มองสถานศึกษาอย่างเป็นระบบของสังคม (School as Social System) เป็นการ
มองอย่างเป็นภาพรวม ไม่มองแบบแยกส่วน เพราะการมองหรือคิดแบบแยกส่วน จะเป็นเสมือนการเล่นภาพ
การตัดต่อ (Jigsaw Puzzle) ซึ่งหากมองภาพทีละชิ้นจะไม่สามารถบอกได้ว่า จะทาให้เกิดภาพรวมในรูปร่าง
หน้าตาเป็นอย่างไร จะต้องจัดให้เข้าที่ตามลักษณะความสัมพันธ์ของมันแล้ว จึงจะทาให้มองเห็นภาพรวมได้
อย่างชัดเจน
2) ความรอบรู้ของบุคลากร (Personal Mastery) เป็นไปตามทฤษฎีการจูงใจและทฤษฎี
ภาวะผู้นา ที่กล่าวว่า คนจะมีพันธะผูกพันกับจุดหมายและภารกิจขององค์กร และจะใช้ความพยายามเพื่อการ
บรรลุผลสาเร็จ หากพวกเขามีความรอบรู้ในวิชาการต่าง ๆ สามารถร่วมในการเป็นเจ้าของหรือเป็นส่วนหนึ่ง
ขององค์กร
3) มีรูปแบบทางความคิด (Mental Models) เป็นไปตามทฤษฎีการจูงใจและภาวะผู้นา
โดยเชื่อว่าการสร้างรูปแบบทางความคิดให้เกิดขึ้นในองค์กร จะทาให้สมาชิกมีความตื่นตัว มีแรงจูงใจภายใน
ในการที่จะสารวจสภาพที่เป็นอยู่และสภาพที่คาดหวังเพื่อการพัฒนารูปแบบทางความคิดอยู่เสมอ
4) การมีคุณค่าร่วม (Shared Values) ซึ่งเป็นไปตามหลักการของวัฒนธรรมองค์กรและการ
มีส่วนร่วม โดยเชื่อว่าหากองค์กรให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์โดยอาศัยคุณค่าร่วม
(Shared Values) ของสมาชิกแล้ว ก็จะทาให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) ซึ่งจะทาให้พวกเขามีความ
ผูกพันกับวิสัยทัศน์ร่วมนั้นและก่อให้เกิดการปฏิบัติตามมา
5) การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) เป็นไปตามหลักการความร่วมมือหลักการ
กระบวนการกลุ่ม ซึ่งเชื่อว่าสมาชิกในองค์กรจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น หากพวกเขาได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งไม่เพียงในระดับห้องเรียนเท่านั้น แต่จะต้องเป็นทั้งระดับสถานศึกษาด้วย
ในปี ค.ศ. 1999 สคิปเนอร์ (Scribner) ได้ศึกษาคุณลักษณะของการบริหารโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผล พบว่า มี 4 ปัจจัย คือ
1. การสร้างสังคมที่เอื้ออาทรต่อความสาเร็จของนักเรียน
2. การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง และชุมชนใกล้เคียง
3. การสร้างวัฒนธรรมที่ห่วงใยต่อนักเรียนทางด้านการเรียนการสอน
4. การสร้างระบบการประเมินผลที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล
นอกจากนี้ ลิสตัน (Liston) ได้ศึกษารูปแบบโรงเรียนที่มีคุณภาพว่า จะต้องมีการประเมิน และทบทวนกิจกรรม
ทุกกิจกรรม เพื่อค้นหาว่ามีสิ่งใดต้องปรับปรุง เพื่อสร้างความเชื่อถือได้
ในปี ค.ศ. 2001 คลิกแมน กอร์ดอน และโรสกอร์ดอน (Glickman, Gordon and Ross
Grodon) ได้สรุปคุณลักษณะของโรงเรียนประสิทธิผล หรือโรงเรียนที่ประสบผลสาเร็จในการบริหารงานที่
ปรับปรุงแล้ว มี 12 ประการ คือ
1. ผู้บริหารที่มีความหลากหลายของภาวะผู้นาซึ่งรวมถึงภาวะผู้นาของครูด้วย

2. ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของโรงเรียน
3. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
4. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันและปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่อง
5. ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนในเรื่องเวลาเรียนการจัดกิจกรรม
ด้านวิชาการและคุณธรรมจริยธรรม
6. เน้นที่การเรียนการสอน
7. มีการพัฒนาที่ต่อเนื่อง เช่น การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันของโรงเรียน
8. มีแผนการสอนที่ดี
9. ครูมีความร่วมมือกัน
10. มีการศึกษาวิจัยเพื่อหาข้อมูลในการสร้างรูปแบบของโรงเรียน
11. มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน
12. ใช้วิธีการหลากหลายเพื่อพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน
แฮริสัน (Harison, 2000) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ผู้นาแบบเปลี่ยนแปลงสภาพกับประสิทธิผลของ
วิทยาลัยชุมชน โดยศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนในอเมริกาเหนือ 46 แห่ง ใช้วิธีการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ คือ การวิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นาของผู้บริหารวิทยาลัย โดยใช้ Multifactor
Leadership Questionnaire และแบบสารวจเกี่ยวกับ InstitutionalPerformance เพื่อทราบถึงประสิทธิผล
ของวิทยาลัย ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้นาและประสิทธิผลของวิทยาลัย โดยใช้ Multiple regression
ผลสรุปผู้นาแบบเปลี่ยนแปลงสภาพจะเป็นตัวพยากรณ์ต่อประสิทธิผลของวิทยาลัยได้ดีกว่าผู้นาแบบ
แลกเปลี่ยน และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่มีพฤติกรรมผู้นาแบบเปลี่ยนแปลงสภาพนั้นจะเป็นผู้ที่มีความ
มั่นใจ สื่อสารแบบเปิด และแสดงวิสัยทัศน์ได้ดีกว่าผู้บริหารที่มีพฤติกรรมแบบแลกเปลี่ยน นอกจากนี้แล้ว
ฮอย และมิสเคล (Hoy and Miskel, 2001) ที่ได้ศึกษาวิจัยและพบว่า โรงเรียนที่มีคุณภาพและ
มีประสิทธิผลควรประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ด้าน คือ 1) ด้านปัจจัย 2) ด้านกระบวนการ และ 3) ด้านผลที่
ได้รับ ซึ่งต้องได้รับการตรวจสอบ
ในปี ค .ศ. 2002 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมแห่ง สเตท ออฟ วิกตอเรีย (State of Victoria:
Department of education and training) ได้ศึกษาพัฒนาองค์ประกอบของโรงเรียนประสิทธิผล จาก
แนวคิดของแซมมอนส์ ฮิลแมน และมอร์ติมอร์ (Sammons, Hillman and Mortimore) ซึ่งพบ ว่ามี
องค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
1. ภาวะผู้นาที่เป็นมืออาชีพ
2. การมีความคาดหวังต่อนักเรียนในระดับสูง
3. การเน้นที่การเรียนการสอน
4. การสอนอย่างมีวัตถุประสงค์
5. ความน่าเชื่อถือ
6. ความรับผิดชอบ

7. ชุมชนแห่งการเรียนรู้
8. สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ที่มั่นคงถาวร
แบรรี่ (Barry, 2002) ได้ศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นาของครูใหญ่กับการให้
อานาจกับครู (Teacher Empowerment) ภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยนและภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนแปลงสภาพ
โดยใช้แบบสอบถามภาวะผู้นาพหุปัจจัย (Multifactor Leadership Questionnaire : MLQ) วัดภาวะผู้นา
และแบบประเมินการใช้อานาจ (School participant Empowerment Scale : SPES) ผลการศึกษาพบว่า
ภาวะผู้นาแบบแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับการให้อานาจครู แต่ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนแปลงสภาพมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการให้อานาจครู เขาให้ข้อเสนอแนะว่า ในการปฏิรูปการศึกษานั้น ครูใหญ่ควรมี
ภาวะผู้นาแบบเปลี่ยนแปลงสภาพจึงจะเหมาะสม
สานักงานมาตรฐานการศึกษา (Office for standard in Education, 2003)ได้ศึกษาวิจัยการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาพบว่า ควรดาเนินการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้หลักการประเมินที่สามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
หลักการประเมินผลทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกาหนดมาตรฐานการประเมิน 4 ประการ คือ
1) ด้านความมีประโยชน์ 2) ด้านความเป็นไปได้ 3) ด้านความเหมาะสม และ 4) ด้านความถูกต้อง การ
ศึกษาวิจัยของ สุวิมล ว่องวานิช (2543) ได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบการประเมินผลภายในสถานศึกษา
พบว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ต้องจัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ให้ปฏิบัติจริงได้มาก
ที่สุด มีการประเมินผลตามสภาพจริง เพื่อนามาปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ฮอล์ทและไฮท์ (Holt & Hinds อ้างถึงใน วิโรจน์ สารัตถะ, 2544) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
สาคัญที่จะส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้
1) องค์ประกอบด้านการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ประกอบด้วย การมีจุดหมายที่ชัดเจน
การมีค่านิยมและ
ความเชื่อร่วมและการมีภาวะผู้นาทางด้านการเรียนการสอน
2) องค์ประกอบด้านบรรยากาศการเรียนรู้ประกอบด้วยการมีส่วนเกี่ยวข้องและความ
รับผิดชอบของนักเรียน สภาพแวดล้อมทางกายภาพการยอมรับและการมีสิ่งจูงใจพฤติกรรมทางกายภาพ การ
ยอมรับและการมีสิ่งจูงใจ พฤติกรรมในทางบวกของนักเรียน การได้รับการสนับสนุนจากชุมชนและผู้ปกครอง
3) องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ประกอบด้วยหลักสูตรการสอน การพัฒนาบุคลากร ความ
คาดหวังในความสาเร็จสูง และการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนอย่างสม่าเสมอ คาลดเวล์ล และสปิงค์ส
(Caldwell and Spinks, 1996)ได้กล่าวถึง เกณฑ์ประเมินความมีประสิทธิ ผลของสถานศึกษาประกอบด้วย
6 ด้าน จานวน 43 รายการ ซึ่งเขาถือว่าเป็นเกณฑ์ “แบบอุดมคติ” (Ideal Type) คือแม้แต่สถานศึกษาที่มี
ประสิทธิผลสูงอาจจะมีไม่ครบทุกรายการ แต่ก็มีประโยชน์ที่จะใช้วัดความมีประสิทธิผลของสถานศึกษาได้
ดังมี รายการดังนี้

1) ด้านหลักสูตร ประกอบด้วย มีจุดหมายทางการศึกษาที่ชัดเจน มีแผนงานที่ได้รับการ
วางแผนไว้อย่างสมดุลและเป็นระบบ สามารถตอบสนองความต้องการของนักเรียนในสถานศึกษาได้มีแผนงาน
พัฒนานักเรียนให้มีทักษะที่ต้องการ และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมของนักเรียนในระดับสูง
2) ด้านการตัดสินใจ ประกอบด้วย บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสถานศึกษาใน
ระดับสูง คณะครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับสถานศึกษาในระดับสูง ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกับ
สถานศึกษาในระดับสูง
3) ด้านทรัพยากร ประกอบด้วย สถานศึกษามีทรัพยากรอย่างพอเพียงที่จะช่วยให้ครูทาการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิผล สถานศึกษามีครูที่มีความสามารถและแรงจูงใจ
4) ด้านภาวะผู้นา ประกอบด้วย ความสามารถในการกาหนดหน้าที่และทรัพยากรเพื่อ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ การจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการทางการศึกษา การตอบสนอง
และสนับสนุนความต้องการของครู การใส่ใจต่อการพัฒนาในวิชาชีพของครู การกระตุ้นครูเกี่ยวข้องกับ
แผนพัฒนาวิชาชีพและใช้ครูที่มีทักษะ การตระหนักถึงสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นในสถานศึกษาในระดับสูง การสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานอื่น ชุมชน ครูและนักเรียน มีรูปแบบการบริหารที่ยืดหยุ่น มีความพยายามที่จะ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จัดให้มีข้อมูลย้อนกลับสาหรับครูอยู่ในระดับสูง ตรวจสอบแผนงานและวัด
ความก้าวหน้าตามจุดมุ่งหมาย
5) ด้านบรรยากาศ ประกอบด้วย สถานศึกษากาหนดค่านิยมที่สาคัญผู้บริหาร ครู นักเรียน
แสดงความผูกพันและจงรักภักดีต่อจุดหมาย และค่านิยมของสถานศึกษา จัดสภาพแวดล้อม น่าอยู่ ตื่นเต้น
และท้าทายต่อครูและนักเรียน มีบรรยากาศยอมรับและเชื่อถือกันของครูกับนักเรียน มีบรรยากาศความ
ไว้วางใจและการสื่อสารแบบเปิดในสถานศึกษา มีความคาดหวังในสถานศึกษาว่า นักเรียนทุกคนจะทาดี
ผู้บริหาร ครู และนักเรียน คาดหวังความสาเร็จในระดับสูง นักเรียนมีขวัญกาลังใจในระดับสูง นักเรียนมีการ
ยอมรับนับถือและความเป็นเจ้าของผู้อื่น จัดให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสถานศึกษา มีความเป็นระเบียบ
วินัยที่ดีในสถานศึกษา ผู้บริหารอาวุโสเกี่ยวข้องกับเรื่องวินัยของนักเรียนในระดับต่า อัตราการขาดเรียนของ
นักเรียนต่า อัตราการพักเรียนของนักเรียนต่า อัตราความประพฤติเหลวไหลของนักเรียนต่า ครูมีขวัญกาลังใจ
ในระดับสูง ครูมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวในระดับสูง อัตราการขาดงานของครูต่า การย้ายของครูมีเพียง
เล็กน้อย
6) ด้านผลลัพธ์ประกอบด้วย อัตราการออกกลางคันของนักเรียนต่า คะแนนทดสอบแสดงถึง
ความสาเร็จในระดับสูง การศึกษาต่อหรือหางานทาของนักเรียนอยู่ในระดับสูง
เปอร์กีและสมิท (Purkey and Smith, 1996) ได้จัดปัจจัยที่แสดงถึงการมีประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเป็น 2 ด้าน คือ
1) ด้านโครงสร้าง ซึ่งประกอบด้วยการบริหารและภาวะผู้นาแบบกระจายอานาจ ความมั่นคง
ในการปฏิบัติงานของครู หลักสูตรชัดเจนและจัดเป็นระบบ การพัฒนาคณะครูการมีส่วนร่วมและสนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง มีการยอมรับจากนักเรียนอย่างกว้างขวาง การมีเวลาเพื่อการเรียนรู้สูงสุด และมีการสนับสนุนจาก
ท้องถิ่น

2) ด้านกระบวนการ ประกอบด้วย มีการวางแผนแบบมีส่วนร่วม มีความสัมพันธ์แบบ
สถานศึกษา มีสานึกชุมชน มีจุดหมายที่ชัดเจน มีระเบียบที่ชัดเจน มีความคาดหวังร่วมกันสูง
อารุง จันทวานิช และคณะ (2546) ได้เสนอแนวคิดของโรงเรียนที่สมบูรณ์แบบว่าต้อง
ประกอบด้วย
1) ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานมีการพัฒนาการทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เรียนต่อ
และประกอบอาชีพได้
2) โรงเรียนเป็นที่ชื่นชมของชุมชน
3) โรงเรียนเป็นแบบอย่างและให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและโรงเรียนอื่น
4) การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนสาคัญที่สุด
5) การจัดบรรยากาศการเรียนรู้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
6) การบริหารจัดการที่ดีใช้โรงเรียนเป็นฐานและเน้นการมีส่วนร่วม
7) การประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารโรงเรียน
8) มีครู ผู้บริหารและบุคลา กรทางการศึกษาและจานวนเพียงพอ
9) ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้มาตรฐาน
10) หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น
11) สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัย
12) แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนหลากหลาย
13) งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน
14) สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนดีมีสังคม บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม เอื้ออานวยต่อ
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
สนั่น แก้วนุช (2549) ได้ศึกษาวิจัย ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารโรงเรียน โครงการหนึ่ง
อาเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน พบว่า ผู้บริหารต้องส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถ ด้วยการจัดอบรม ประชุม
สัมมนา ส่งเสริมให้มีการนานวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการสอน เพื่อให้การปฏิบัติการสอนมีประสิทธิภาพเกิด
ประ โยชน์กับนักเรียน โดยที่ผู้บริหารต้องใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซึ่งครูและผู้บริหารต้องเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
2.3.3 รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ในการศึกษารูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผล ได้มีนักศึกษาได้ศึกษาวิจัย ดังนี้
เช็ง (Cheng) ได้ศึกษาวิจัยและเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลว่า
มี 8 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ 1 คือ รูปแบบเป้าหมาย (Goal model) ซึ่งนิยามประสิทธิผลของโรงเรียนว่าเป็น
โรงเรียนที่สามารถดาเนินการบรรลุผลตามเป้าหมายทุกข้อที่กาหนด เงื่อนไขของการประเมินตามโมเดลนี้ อยู่ที่
โรงเรียนต้องมีเป้าหมายของโรงเรียนชัดเจน และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายซึ่งในทางปฏิบัติจริงเป็นไปได้ยาก
เพราะครูอาจารย์หรือผู้ปกครองอาจกาหนดเป้าหมายของโรงเรียนต่างกันก็ได้ เช่นครูเน้นการพัฒนาให้

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ในขณะที่ผู้ปกครองอาจต้องการเน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นต้น ตัวบ่งชี้ที่ใช้
ในการประเมินโมเดลนี้ คือ วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่โรงเรียนกาหนด
รูปแบบที่ 2 คือ รูปแบบทรัพยากร- ปัจจัยป้อน (resource-input model) นิยาม
ประสิทธิผลของโรงเรียนว่า เป็นโรงเรียนที่สามารถจัดหาทรัพยากรหรือสามารถได้ปัจจัยป้อน เช่น นักเรียนที่มี
คุณภาพ เงื่อนไขของการประเมินตามโมเดลนี้อยู่ที่แน่ใจว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรในการดาเนินงาน
กับผลผลิต และโรงเรียนอยู่ในสภาพที่ขาดแคลนทรัพยากร หากโรงเรียนสามารถจัดหาทรัพยากรเข้าโรงเรียน
ได้ตามที่ต้องการ ก็แสดงว่าโรงเรียนประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน ตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมิน คือ ทรัพยากร
ต่าง ๆ ที่จัดหาได้ ปัญหาของโมเดลนี้คือ การเน้นที่ทรัพยากรและปัจจัยป้อนมากเกินไป จนไม่ได้ให้ความสาคัญ
กับกระบวนการดาเนินงาน
รูปแบบที่ 3 คือรูปแบบกระบวนการ (process model) นิยามประสิทธิผลของโรงเรียนว่า
เป็นโรงเรียนที่มีกระบวนการดาเนินงานภายในราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน โมเดลนี้จะใช้ได้ดีถ้าแน่ใจว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรในการดาเนินงานกับผลผลิต
จริง ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมิน คือ ภาวะความเป็นผู้นา วิธกี ารติดต่อสื่อสารที่ใช้ การมีส่วนร่วมในการทางาน
ของทุกฝ่าย
รูปแบบที่ 4 คือ รูปแบบความพึงพอใจ (satisfaction model) นิยามประสิทธิผลของ
โรงเรียนว่า การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลการดาเนินงานดี คือ สามารถดาเนินงานให้ได้ผลเป็นที่พึงพอใจ
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารโรงเรียน แต่หากผู้เกี่ยวข้องมีความ
ต้องการที่แตกต่างกันโมเดลนี้ก็ไม่เหมาะสมที่จะนาไปใช้เพราะเป็นการยากสาหรับโรงเรียนที่จะดาเนินงานให้
สนองความต้องการของทุกฝ่ายหรือเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ความพึงพอใจ
ของหน่วยงานหรือคณะกรรมการ หรือกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รูปแบบที่ 5 คือ รูปแบบการดาเนินงานถูกต้องตามหลักการ (legitimate model) นิยาม
ประสิทธิผลของโรงเรียนว่า การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลการดาเนินงานดีคือ โรงเรียนที่สามารถแข่งขัน
ในการดาเนินงานในทุกวิถีทางที่จะทาให้โรงเรียนอยู่รอดได้โดยไม่ผิดหลักการ เงื่อนไขของการใช้รูปแบบนี้อยู่ที่
สภาพความเปลี่ยนแปลงภายนอกที่กดดันให้โรงเรียนต้องดาเนินงานให้อยู่ได้โดยเฉพาะการแสวงหาทรัพยากร
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดาเนินงาน รูปแบบ นี้จึงยอมให้โรงเรียนมีการใช้ต่อเมื่อมีการประเมินเพื่อนาผลไปใช้ในการ
ตัดสินอนาคตของโรงเรียนว่าควรปรับขยาย ดาเนินการต่อไป หรือยกเลิกหากดาเนินการไม่ได้ผล ตัวบ่งชี้ที่ใช้
ในการประเมิน คือ ภาพลักษณ์ของโรงเรียนชื่อเสียงกิตติศัพท์ เป็นต้น
รูปแบบที่ 6 คือ รูปแบบเน้นการดาเนินงานที่ยังไม่บรรลุผล (Ineffectiveness model)
นิยามประสิทธิผลโรงเรียนว่า เป็นโรงเรียนที่สามารถดาเนินงานให้ปลอดจากคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ได้
เงื่อนไขของการใช้โมเดลนี้อยู่ที่โรงเรียนไม่สามารถระบุได้ชัดเจนหรือครบถ้วนว่าเป้าหมายที่พึงประสงค์ของ
โรงเรียนคืออะไร แต่บอกได้ว่าลักษณะอะไรบ้างที่ไม่ควรปรากฏอยู่ในโรงเรียน เช่นสิ่งเสพย์ติดของนักเรียนถือ
ว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ หากโรงเรียนสามารถดาเนินงานและแสดงผลการดาเนินงานได้ว่านักเรียนในโรงเรียน

ปลอดจากสิ่งเสพติดจริง แสดงว่าโรงเรียนดาเนินงานได้ประสบความสาเร็จ ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมิน คือ
สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ปัญหาและจุดอ่อนในสถานศึกษา
รูปแบบที่ 7 คือ รูปแบบการเรียนรู้ขององค์กร (Organizational learning model) นิยาม
ประสิทธิผลของโรงเรียนที่สามารถพัฒนาองค์กรให้เกิดการเรียนรู้ได้ สามารถปรับเปลี่ยนการดาเนินงานให้ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก เงื่อนไขการใช้โมเดลนี้อยู่ที่การเกิดการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งกดดันให้โรงเรียนต้องปรับ ตัว ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคือ ความตระหนักถึง
ความต้องการจาเป็นภายนอก การกากับติดตามงาน การวางแผนพัฒนาและการประเมินการทางานต่าง ๆ
รูปแบบที่ 8 คือ รูปแบบการบริหารคุณภาพโดยรวม (total quality management
model) นิยามประสิทธิผลโรงเรียนว่า เป็นโรงเรียนที่สามารถบริหารจัดการโดยรวมให้สนองความต้องการของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและประสบผลตามเป้าหมายที่กาหนด เงื่อนไขของการใช้โมเดลนี้อยู่ที่ว่า ต้องมีความ
สอดคล้องของเป้าหมายหรือความต้องการจาเป็นของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคือ ความ
เป็นผู้นา การบริหารจัดการ กระบวนการทางาน และผลงาน
2.3.4 แนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารสถานศึกษา
ในการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จในการบริหารสถานศึกษา ต้องนาเอาข้อมูลทั่วไป
ของสถานศึกษามาศึกษาสนับสนุน ได้แก่ องค์ประกอบเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา และองค์ประกอบ
ของผู้บริหาร เพราะความสาคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารโรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความสาเร็จ เนื่องจากการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกฎหมายได้กาหนดไว้ว่า
สถานศึกษาสามารถเปิดสอนได้ทุกระดับทุกประเภท หลากหลายรูปแบบมีความอิสระ มีการกากับติดตามการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาพื้นฐานต้องเป็นนิติบุคคล มี
คณะกรรมการบริหาร โดยรัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน และสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นประโยชน์
ทางการศึกษา การพัฒนาโรงเรียนจึงขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บริหารและผู้รับผิดชอบทุกฝ่าย โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา คุณลักษณะของผู้บริหาร หมายถึง ศักยภาพทางความรู้
หรือทักษะที่จะช่วยให้ผู้บริหารปฏิบัติงานได้สาเร็จ เพลลีกรีโนและเวอร์นเฮน (Pellegrino and Vernhayan,
1985) ได้ศึกษาโดยสารวจคุณลักษณะของผู้นามากกว่า 750 เรื่อง (Goens and Clour, 1991; Morris,
1987) ซึ่งพบว่า 5 คุณลักษณะที่มีแนวโน้มจะแยกผู้นาออกจากผู้ตาม คือ
1) สติปัญญา
2) การมีอานาจ
3) ความมั่นใจในตนเอง
4) ความกระตือรือร้น
5) ความรู้เกี่ยวกับภาระงาน
คุณลักษณะของผู้บริหารมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการบริหารเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น จึงมีผู้ศึกษา
คุณลักษณะที่เอื้อต่อการบริหาร ที่จะนาไปสู่การบริหารงานที่มีประสิทธิผลนั้น โดย

สก็อตดิลล์ (Stogdill, 1974) ได้วิเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นาระหว่างปี ค.ศ. 19481970 โดยได้จาแนกคุณลักษณะของผู้นาไว้ ดังนี้
1. คุณลักษณะทางกาย เป็นผู้แข็งแรง มีร่างกายเป็นสง่า
2. พื้นฐานทางสังคม เป็นผู้มีการศึกษาและมีลักษณะทางสังคมดี
3. สติปัญญาและความสามารถ เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและมีการตัดสินใจดี
4. บุคลิกภาพ เป็นผู้มีความกระตือรือร้นตื่นตัวอยู่เสมอ ควบคุมอารมณ์ได้ มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเอง
5. คุณลักษณะที่สัมพันธ์กับงาน เป็นผู้มีความตั้งใจทางาน มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่นที่
จะทางานให้สาเร็จ
6. คุณลักษณะทางสังคม เป็นผู้ที่สามารถร่วมมือกับคนอื่นได้ เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน
และคนอื่น ๆ
สาหรับแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหาร ในประเทศ ไทยได้มีแนวคิดและการศึกษา
คุณลักษณะผู้นาที่สาคัญ ดังนี้
พนัส หันนาคินทร์ (2524) ได้กล่าวถึง ลักษณะที่สาคัญของผู้บริหารการศึกษาและได้จาแนก
คุณลักษณะผู้บริหารการศึกษา ไว้ดังนี้
1. คุณลักษณะส่วนตัว ประกอบด้วย ความมีสุขภาพดี ความเฉลียวฉลาด ความประพฤติดี
อารมณ์มั่นคง มีความสามารถในการแสดงถึงความคิด ความไม่เห็นแก่ตัว ความรู้จักเกรงใจผู้อื่น การมี
ไหวพริบปฏิภาณดี เป็นต้น
2. คุณลักษณะทางวิชาชีพ ประกอบด้วย
2.1 ความรู้ทางวิชาการ ได้แก่ ความรู้ทั่วไป และความรู้ทางวิชาชีพระดับการศึกษานี้
เป็นเครื่องแสดงถึง ความสามารถทางสติปัญญา ความรู้ที่นาไปประกอบคุณลักษณะอื่น ๆ
2.2 ประสบการณ์ ผู้บริหารที่ดีส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทางานหรือผ่านงาน
ต่าง ๆ มาแล้ว ประสบการณ์จะช่วยให้เข้าใจปัญหาและสถานการณ์ตามความจาเป็นจริงดีขึ้น ซึ่งช่วยให้มีความ
มั่นใจและตัดสินใจดีขึ้น
2.3 การฝึกอบรมระหว่างประจาการ เช่น การศึกษาต่อ การประชุมทางวิชาการและ
การประชุมสัมมนา เป็นต้น
สรุปได้ว่า คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาความสาคัญยิ่งในการที่จะพัฒนาองค์กรให้
ประสบผลสาเร็จ ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ สร้างความเชื่อให้เกิดความศรัทธาคล้อยตามได้
มีความเป็นปึกแผ่นเหนี่ยวแน่น ทาอะไรไม่นึกถึงตนเองแต่คานึงถึงส่วนรวม มีความกล้าหาญ ไม่ยอม
อ่อนในเรื่องบางเรื่อง มีมาตรฐานในตัวเอง มีความซื่อสัตย์ มีความโปร่งใส รู้จักฟัง มีความยุติธรรม
เที่ยงธรรม มีสติ รู้ทันเหตุการณ์ว่าต้องทาอะไร เข้าใจคนอื่นและเข้าใจตนเองหรือรู้เขารู้เรา ยุติธรรม
มีความมุ่งมั่น มีความเชื่อมั่นศรัทธา และมีความเป็นองค์กร

2.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน
2.4.1 ความหมายของคุณธรรม
ในการศึกษาเรื่องคุณธรรม มีนักการศึกษาให้ความหมายของคาว่าคุณธรรมไว้หลายท่าน ดังนี้
ธีรรัตน์ กิจจารักษ์ (2542) ให้ความหมายไว้ว่า คุณธรรม คือ ความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดี เป็น
เกณฑ์และมาตรฐานของการประพฤติปฏิบัติในสังคม และทาให้บุคคลมีการพัฒนา จนกระทั่งมีลักษณะ
พฤติกรรมเป็นของตนเอง มาตรฐานการตัดสินของสังคมจะเป็นเครื่องตัดสินว่า การแสดงออกซึ่งพฤติกรรม
เช่นนั้นเป็นเรื่องที่ผิดหรือถูก
ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2544) ได้กล่าวถึง คุณธรรม ว่า คุณธรรมหมายถึง สิ่งที่บุคคล
ยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม มีประโยชน์มากและเป็นโทษน้อย สิ่งที่เป็นคุณธรรมในแต่ละสังคมอาจจะแตกต่างกัน
เพราะการเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่ดี หรือไม่ดีนั้นขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ศาสนา และการศึกษา
ของคนในสังคมนั้น
ทิศนา แขมมณี (2546) ได้ให้ความหมายว่า คุณธรรม หมายถึง คุณลักษณะหรือ สภาวะ
ภายในจิตใจของมนุษย์ที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง ดีงาม ซึ่งเป็นภาวะนามธรรมอยู่ในจิตใจ
ราชบัณฑิตยสถานสถาน (2546) ได้ให้ความหมายของคุณธรรมไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง
สภาพคุณงามความดีหรือหน้าที่อันพึงมีอยู่ในตัว
ธานินทร์ กรัยวิเชียร (2548) กล่าวไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี เราอาจ
กล่าวได้ว่า การที่จะวินิจฉัยว่า บุคคลใดมีคุณธรรมดีเด่นมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมต้อง พิจารณาโดยรวมว่า
บุคคลนั้น มีอุปนิสัยและประพฤติปฏิบัติอย่างไร ดารงตนอยู่ในกรอบของ กฎหมายและศีลธรรมเพียงใด
เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานและสังคมอย่างไรและเป็นผู้ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม
เพียงใด
สิริวรรณ ศรีพหล (2550) กล่าวว่า คุณธรรม หมายถึงธรรมะที่เป็นคุณงาม ความดีสภาพที่
เกื้อกูล สิ่งที่บุคคลยอมรับว่า เป็นสิ่งที่ดีงาม มีประโยชน์มากและเป็นสิ่งที่เป็น คุณธรรมในแต่ละสังคมอาจจะ
แตกต่างกันเพราะการเห็นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่า เป็นสิ่งดีหรือไม่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม เศรษฐกิจศาสนาและ
การศึกษาของคนในสังคม
กิตติศักดิ์ สมอเขียว (2555) ได้ให้ความหมายของคุณธรรมไว้ว่าคุณธรรม หมายถึง สภาพ
นึกคิดในทางที่ดีงาม เชื่อในความบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีความจริงใจและปรารถนาดีต่อ ผู้อื่น ความประพฤติอันดี
งามเหล่านี้ จะถูกบ่มเพาะและกล่อมเกลามาเป็นเวลาอันยาวนานทาให้เกิด เป็นความเคยชินที่อยู่ในจิตใต้
สานึกของผู้ปฏิบัติ ทาให้เป็นบุคคลที่มีความประพฤติชอบด้วยกาย วาจาและใจ เป็นที่สบายใจต่อผู้พบเห็น
สรุปได้ว่า คุณธรรม คือ ความรู้สึกผิด ชอบ ชั่ว ดี ของการประพฤติปฏิบัติในสังคม ที่มีอยู่ใน
จิตใจของคนเราเป็นสิ่งที่บุคคลยอมรับว่าเป็นสิ่งดีงามและทาให้เกิดความสงบสุขขึ้น ในสังคม

2.4.2 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรม
2.4.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม
ประภาศรี สีหอาไพ (2550) กล่าวว่า แนวคิดการพัฒนาคุณธรรม ในการจัดการศึกษา ด้าน
จริยธรรม ผู้สอนควรปลูกฝังแนวคิดที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการ ดังนี้
1. การยอมรับความแตกต่างระหว่างดีชั่ว ตระหนักว่า ความดีเป็นสิ่งที่ไม่ทาให้ตนและผู้อื่น
เดือดร้อน คนดีย่อมเป็นที่ชื่นชมยกย่อง ผลิตผลของความดี เป็นสิ่งที่นาสุขใจมาให้ ความดี ที่ประพฤติปฏิบัติ
ต่อผู้อื่นเป็นการสร้างคุณค่าของชีวิตและสังคม ในทางตรงข้ามกัน ความชั่วเป็น สิ่งที่นาความทุกข์กังวลใจมาให้
คนประพฤติชั่วย่อมได้รับผลการกระทานั้น
2. หลักสากลในการพิจารณาสภาพการณ์ไกลโดยรอบ สามารถนาเกณฑ์แยกแยะความดี
งาม กาหนดเป็นคุณธรรม ใช้ได้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เป็นการประยุกต์ระบบคุณธรรมขึ้นมาใช้ อย่าง
กว้างขวางจนเป็นหลักสากล (Universalization)
3. ความเข้าใจในคุณธรรม ซึมซาบอยู่ในจิตใจ เมื่อมีเหตุการณ์หรือความปรารถนา สามารถ
ตัดสินใจเลือกประพฤติอยู่ในขอบเขตความถูกต้อง สร้างค่านิยมที่สร้างคุณธรรม ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง
(Comprehensiveness)
4. ความต่อเนื่องสัมพันธ์กันของระบบที่สร้างเสริมคุณภาพ มีแก่นสารที่เป็นหลักชัดเจน
มีสัมพันธภาพติดต่อกันโดยลาดับ (Coherence)
5. การวิเคราะห์วิจารณ์ความประพฤติได้ด้วยแนวทางของตน เมื่อได้เลือกปฏิบัติสิ่งใดแล้ว
สามารถแยกแยะได้ว่าตนเองได้กระทาดีตามที่เข้าใจสภาวะของคุณงามความดีได้มากน้อยเพียงไร การ
วิเคราะห์ตนเองช่วยให้คุณธรรมพัฒนางอกงามอย่างแท้จริง สามารถวิจารณ์การกระทาของตนเองได้
(Self criticism)
6. การตัดสินคุณธรรม กล่าวได้ว่า เป็นพัฒนาการขั้นสุดท้ายในการพัฒนาคุณธรรมระยะ
เริ่มแรกเป็นความสามารถของบุคคลที่ตัดสินได้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ทาแล้วจะเป็นความดี สามารถ อธิบาย
รายละเอียดและมีเหตุผลพิสูจน์ได้ว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับในสังคม เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่บ่งชี้ ได้ว่าคุณธรรมที่
ปฏิบัติมีค่าตัดสินได้ (Justification)
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2545) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ไว้ดังนี้
1. คนไทยส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนิกชน ควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติสิ่งที่ถูกต้อง
ดีงามตามพระธรรมคาสอน จงทาความดี ละเว้นความชั่ว ทาจิตใจให้บริสุทธิ์
2. เป็นรากฐานของวัฒนธรรม ของสังคมไทยในการดาเนินชีวิต และทางาน หรือหน้าที่ที่เป็น
ส่วนร่วมของตนในการพัฒนาสังคมไทย
3. พระพุทธศาสนาเป็นแหล่งคาสอน จริยธรรมเป็นมาตรฐานและยึดถือปฏิบัติ ในการพัฒนา
ชีวิต พัฒนาสังคมให้บรรลุประโยชน์และสันติสุข
พิภพ ชวังเงิน (2547) กล่าวถึง แนวคิดในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไว้ว่า
1. การรักษาความสัจ ความจริงใจ ต่อตนเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และ

เป็นธรรม
2. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองประพฤติปฏิบัติ อยู่ในความสัจ ความดี
3. การอดทน อดกลั้นและอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความทุจริตไม่ว่าด้วยประการใด
4. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
2.4.2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม
เป็นทฤษฎีที่เอาหลักการเสริมแรง (Principle of reinforcement) และหลักการเชื่อมโยงมา
ใช้อธิบายวิธีการและขบวนการที่บุคคลได้รับจากสังคม สิ่งแวดล้อมและสังคมหรือวัฒนธรรมว่า เป็นตัวกาหนด
เงื่อนไขทางสังคมให้กับเด็กนับตั้งแต่เกิด พ่อแม่จะเป็นผู้สอนเด็กให้ทราบถึง แนวปฏิบัติในสังคม การแยกความ
แตกต่างระหว่างสิ่งที่ถูกหรือผิด ดีหรือเลว โดยใช้สิ่งเสริมแรงทางคาพูด เห็นได้ชัดว่าพัฒนาการทางจริยธรรม
เป็นความงอกงามของพฤติกรรมและอารมณ์ จากการปรับตัวให้เข้ากับกฎเกณฑ์ทางสังคม โดยมีแรงขับ
พื้นฐานมาจากความต้องการทางชีววิทยา การแสวงหารางวัล ตลอดจนการหลีกเลี่ยง การถูกสังคมลงโทษ
ด้วยเหตุนี้แม้ว่ามนุษย์เราจะไม่มี จริยธรรมหรือความต้องการมาตรฐานทางจริยธรรมมาตั้งแต่เกิดก็ตาม เมื่อโต
ขึ้นจะมีปทัสถานของ จริยธรรมไปตามแนวโครงสร้างทางวัฒนธรรมทางสังคม ซึ่งได้มาโดยวิธีการเสริมแรง
นั่นเอง
โดยเฉพาะทฤษฎีที่เสนอโดยแบนดูรา (Bandura , 1971 อ้างถึงใน ไทยภูษา สุวรรณพันธ์,
2550) พอจะสรุปพื้นฐานแนวคิดได้ดังนี้
1. สิ่งที่เรียนรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่าง ๆ ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์กับ
เหตุการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมกับผลที่เกิดขึ้นจากการกระทาเมื่อมนุษย์เราเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ก็จะ
กลายเป็นความเชื่อที่มีผลในการควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ เมื่อประสบเหตุการณ์หนึ่ง มนุษย์ก็มีความคาดหวัง
2. วิธีการเรียนรู้ การเรียนรู้เกิดจากประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นโดยตรง หรือเกิดจากการ
สังเกต พฤติกรรมหรือผลกรรมของผู้อื่นและจากการอ่านสิ่งที่ผู้อื่นบันทึกไว้ด้วยวิธีการเรียนรู้ หลายรูปแบบ
ทาให้เรียนรู้ได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็ว
3. ผลของการเรียนรู้ของมนุษย์จะพัฒนาเป็นความเชื่อ ความเชื่อของมนุษย์ก็มีบทบาทใน
การกาหนดพฤติกรรมของมนุษย์ จะเห็นได้จากตัวอย่าง การยอมอดทนต่อความทุกข์ ยากลาบากด้วยความเชื่อ
ว่าจะทาให้มีความสุขในอนาคต
4. การควบคุมพฤติกรรมด้วยความคิด มนุษย์สามารถคิดในเชิงประเมินว่าจะทาให้เกิด
ผลกรรมอะไรบ้าง และผลกรรมต่างๆ มีความน่าปรารถนามากน้อยเพียงใด ในการประเมิน จะนาไปสู่การ
ตัดสินใจที่จะทาหรือไม่ทาพฤติกรรมหนึ่ง จะนาไปสู่การบังคับตัวเองให้ปฏิบัติตามที่ตั้งใจไว้
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญา
จริยธรรมเกิดจากแรงจูงใจในการปฏิบัติตนสัมพันธ์กับสังคม การพัฒนาจริยธรรม จึงต้องมีการ
พิจารณาเหตุผลเชิงจริยธรรมตามระดับสติปัญญาของแต่ละบุคคล ซึ่งมีวุฒิภาวะสูงขึ้น การรับรู้จริยธรรมก็

พัฒนาขึ้น ตามลาดับ
ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการทางจริยธรรมส่วนใหญ่จะอิงทฤษฎีของเปียเจท์ (Piaget) และ
โคลเบิร์ก (Kohlberg) ซึ่งมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. ทฤษฎีของเปียเจท์ (Piaget’s theory)
เปียเจท์ (Piaget, 1960) ได้แบ่งพัฒนาทางจริยธรรม ออกเป็น 3 ขั้นตอน สรุปได้ดังนี้
1.1 วัย 1-3 ขวบ เป็นวัยก่อนศีลธรรม อย่าถามเรื่องศีลธรรมกับเด็ก
1.2 วัย 2-7 ขวบ เด็กจะยึดความเชื่อถือตามคาสั่ง เข้าใจว่าการกระทาความดี คือ
ทาแล้วไม่ถูกลงโทษ ทาชั่วคือ ทาแล้วถูกลงโทษ
1.3 วัยสูงกว่า 7 ขวบ เป็นวัยที่เด็กมีวุฒิภาวะในเรื่องการทาความดีความชั่ว เมื่อพบ
กฎเกณฑ์ทางศีลธรรมระหว่างบ้าน โรงเรียน และสังคมแตกต่างกัน เด็กจะตัดสินใจเลือกได้เอง โดยปรับเกณฑ์
ทั้งหลายให้เข้ากัน
2. ทฤษฎีของโคลเบิร์ก (Kohlberg’s theory)
โคลเบิร์ก (Kohlberg, 1964) ได้ศึกษาจริยธรรมตามแนวของเปียเจท์ และ ศึกษา
พัฒนาการด้านจริยธรรม โดยวิเคราะห์คาตอบของเยาวชนอเมริกัน อายุ 6-10 ปี เกี่ยวกับ เหตุผลในการเลือก
ทาพฤติกรรมอย่างหนึ่งในสถานการณ์ที่ขัดแย้ง ระหว่างความต้องการ ส่วนบุคคลและกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือ
สังคม โดยแบ่งระดับจริยธรรมออกเป็น 6 ขั้น ดังนี้
2.1 การเชื่อฟังและการลงโทษ (Obedience and punishment) อายุ 2-7 ปี พิจารณา
ในด้านประเด็นของการถือเอาอัตตาของตัวเองเป็นใหญ่
2.2 การแสวงหารางวัล (Exchange) อายุ 8-10 ปี ต้องการรางวัลเป็นสิ่งตอบแทนมา
ตัดสินในการประพฤติปฏิบัติ เช่น เด็กทาดีเพราะต้องการได้รับคาชมเชยหรือได้รับรางวัลเป็น การตอบแทน
2.3 การทาตามความเห็นชอบของผู้อื่น (Conformity) ความสัมพันธ์และการทาตาม
รูปแบบที่ผู้อื่นเห็นชอบเป็นการแลกเปลี่ยนความคาดหวัง การติดต่อประสานงานและความศรัทธา ยึดมั่น
ไว้วางใจต่อผู้อื่น โดยการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีงามตามบทบาทหน้าที่ของตน
2.4 การทาตามหน้าที่ในสังคม (Social system) ระบบสังคมและความมีสติรับผิดชอบ
ที่จะให้มีการดาเนินการตามหน้าที่ที่ตนกระทาในสังคมนัน้ เพื่อรักษาระเบียบสังคมและทาหน้าที่ สมาชิกของ
สังคมนั้น จึงต้องรักษาสถาบันให้ดาเนินไปอย่างราบรื่น
2.5 การทาตามกฎเกณฑ์และข้อสัญญา (Contract) สิทธิอันพื้นฐานและพันธสัญญา
ทางสังคมที่จะใช้กับประชาชนโดยรวม จะต้องยึดถือค่านิยมซึ่งมีมากมายแตกต่างกันไป รวมทั้ง ความคิดเห็น
ซึ่งมีอยู่เฉพาะกลุ่ม นามารวมกันเป็นพันธสัญญาสังคมร่วมกัน
2.6 การยึดในมโนธรรมตามหลักสากล (Universal) หลักจริยธรรมสากล ถือเป็น การ
แนะแนวทางให้มนุษย์กระทาตามข้อกาหนดของสังคมพื้นฐานของแต่ละคน การถือเอา ความเคารพนับถือใน
บุคคลเป็นจุดหมายมิใช่เป็นวิธีการ ความยุติธรรมคือสัจธรรม ไม่ขึ้นกับวัฒนธรรมเฉพาะแห่งหรือสังคมใดสังคม

หนึ่ง
สรุปได้ว่า ทฤษฎีของโคลเบิร์ก ว่าด้วยการพัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลต้องอาศัย
กฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือสังคมด้านจริยธรรม คือการเชื่อฟังและการลงโทษ การแสวงหารางวัลการทาตามความ
เห็นชอบของผู้อื่น การทาตามหน้าที่ในสังคม การทาตามกฎเกณฑ์และข้อสัญญาและการยึดในมโนธรรมตาม
หลักสากล จึงจะมีคุณธรรมและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
Hoffman (1979) ได้เปรียบเทียบขั้นของพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก และเพีย
เจท์ โดยกล่าวว่า ขั้นที่ 1 ของโคลเบอร์กคล้ายกับขั้นที่ยึดข้อบังคับ (Morality of constraint) หรือจริยธรรม
ขั้นแรกของเพียเจท์ เพราะมาจากเรื่องของความเชื่อฟังเหมือนกันแต่ต่างกันที่ การตีความ กล่าวคือ เพียเจท์
อธิบายว่า เด็กเล็กเชื่อฟังผู้ใหญ่มาก ไม่สามารถตัดสินใจอะไรได้ด้วย ตนเอง ตัดสินว่าอะไรดี หรือไม่ดีตามคา
บอกและคาสั่งของผู้ใหญ่ เด็กให้ความสาคัญต่อผลของ การกระทาที่ถูกลงโทษ เพราะการลงโทษเป็นเหมือนสิ่ง
ที่บอกแนวทางความคิดของผู้ใหญ่ ส่วนโคลเบอร์กเชื่อว่า เพียเจท์ให้ความสาคัญกับผู้มีอานาจและเรื่องของ
กฎเกณฑ์กับเด็กเล็กมากเกินไป จนมองข้ามระหว่างเด็กกับบิดา โคลเบอร์กอธิบายเพิ่มเติมว่า ที่จริงเด็กไม่ได้ยา
เกรงผู้ใหญ่ หรือผู้มีอานาจเนื่องจากเหตุผลอื่นใด นอกเสียจากผู้ใหญ่หรือบิดามารดามีกาลังเหนือกว่าตน
ความปรารถนาที่แท้จริงของเด็กคือ ต้องการหลบหลีกการถูกลงโทษ (ตามขั้นที่ 1 ของโคลเบอร์ก) มากกว่า
ได้รับอิทธิพลจากความคิดของผู้ใหญ่ จนทาให้เด็กเชื่อตาม โคลเบอร์กยังเห็นว่าจริยธรรม ของเด็กเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับการเรียนรู้ การคิดและแรงจูงใจร่วมกัน แต่เพียเจท์มองข้ามเรื่องแรงจูงใจ นอกจากนี้โคลเบอร์กเชื่อว่า
เด็กเล็กนั้นยังขาดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และตามทฤษฎี ของโคลเบอร์เรื่องเกี่ยวกับการเคารพ
กฎเกณฑ์จะเกิดขึ้นในจริยธรรมขั้นสูง คือ ขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 ส่วนจริยธรรมขั้นที่ 2 ของโคลเบอร์ก หรือ
จริยธรรมขั้นสูงของเพียเจท์ คือ ยึดหลักแสวงหา รางวัลนั้น คล้ายกับขั้นความร่วมมือเสมอหน้า (Morality of
reciprocity) ในด้านที่ต่างให้ ความสาคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการตอบแทนซึ่งกันและกัน โคลเบอร์กได้
วิจารณ์เพียเจท์ว่า ตีความขั้นของพัฒนาการกว้างเกินไป การที่เด็กอายุ 10-12 ปี ตามที่เพียเจท์กล่าวว่า อยู่ใน
ขั้นสูงสุด และบรรลุนิติภาวะทางจริยธรรมโดยสมบูรณ์แล้วที่จริงยังมีขั้นของพัฒนาการขั้นสูงที่จะต้องผ่านอีก
บางส่วนของจริยธรรมขั้นแรกของเพียเจท์อยู่ในขั้นที่ 1-4 ของโคลเบอร์ก และบางส่วน ของจริยธรรมขั้นที่ 2
หรือขั้นสูงสุดของเพียเจท์อยู่ในจริยธรรมขั้น 2-6 ของโคลเบอร์กด้วย
3. ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม ในประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน พันธุมนาวิน
ได้เสนอทฤษฎีที่อธิบายความเกี่ยวข้องระหว่างลักษณะทางจิตกับพฤติกรรมของบุคคลได้เป็นอย่างดีทฤษฎี
ดังกล่าว เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะใช้กับคนไทยในสังคมไทย เพราะผู้สร้างทฤษฎีได้ใช้ความรู้ประสบการณ์
ผลงานวิจัยที่เป็นของตนเองและนักวิจัยอื่น ที่ทากับคนไทยในสังคมไทย อย่างกว้างขวางเป็นระยะเวลากว่า
20 ปี โดย เสนอในชื่อทฤษฎี “ต้นไม้จริยธรรม” ทฤษฎีดังกล่าว ได้นาเสนอเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2526
และได้มี การพัฒนามาเป็นลาดับจนปัจจุบันเชื่อว่าเป็น ทฤษฎีของไทยที่นาไปสู่การค้นคว้าวิจัยและการ
ประยุกต์ เพื่อพัฒนาบุคคลและสังคมได้เป็นอย่างดี ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมเป็นทฤษฎีที่เสนอจิตลักษณะ
8 ประการ ที่อาจเป็นสาเหตุของ พฤติกรรม ของคนดีเก่ง และมีสุข ของคนไทย ทฤษฎีนี้มีพื้นฐานจาก
ผลการวิจัย 12 เรื่อง และทฤษฎีนี้ได้รับ การตรวจสอบและมีผลการวิจัยที่สนับสนุนมาตลอดจนกระทั่ง

ปัจจุบัน ทฤษฎีนี้ถูกนาเสนอ อยู่ในรูปของต้นไม้ ได้แก่ส่วนที่เป็นราก ส่วนที่เป็นลาต้น และส่วนที่เป็นดอก
และผลของผลไม้
ส่วนแรก คือ ราก ประกอบด้วยรากหลัก 3 ราก ซึ่งแทนจิตลักษณะพื้นฐานสาคัญ
3 ประการ ได้แก่ 1) สุขภาพจิต หมายถึง ความวิตกกังวล ตื่นเต้น ไม่สบายใจของบุคคลอย่างเหมาะสมกับ
เหตุการณ์ 2) ความเฉลียวฉลาด หรือสติปัญญา หมายถึง การรู้การคิดในขั้นรูปธรรม หลายด้าน และการคิดใน
ขั้นนามธรรม ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางการรู้การคิด ของ เพียเจท์ (Piaget, 1966) และ 3)
ประสบการณ์ทางสังคม หมายถึง การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา ความเอื้ออาทร เห็นอกเห็นใจ และสามารถ
คาดหรือทานายความรูส้ ึกของบุคคลอื่น จิตลักษณะทั้ง 3 ประการนี้จะเป็นจิตลักษณะพื้นฐานของจิต ลักษณะ
5 ตัวบนลาต้น และเป็นจิตลักษณะ พื้นฐานของพฤติกรรมของบุคคลในส่วนที่เป็นดอกและผลด้วย ดังนั้น
บุคคลจะต้องมีจิตลักษณะ ทั้ง 3 ประการนี้ในปริมาณสูงเหมาะสมตามวัย จึงจะทาให้จิตลักษณะอีก 5 ตัว
บนลาต้นพัฒนาได้อย่างดีและมีพฤติกรรมที่น่าปรารถนามากด้วย
ส่วนที่สอง คือ ส่วนที่เป็นลาต้น อันเป็นผลจาก จิตลักษณะพื้นฐานที่ราก 3 ประการ
ประกอบด้วยจิตลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ 1) ทัศนคติค่านิยม และคุณธรรม ทัศนคติหมายถึงการเห็น
ประโยชน์และโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพอใจ ไม่พอใจ ต่อสิ่งนั้น และความพร้อมที่จะมีพฤติกรรมต่อสิ่งนั้น
ซึ่งสอดคล้องกับทัศนคติในทฤษฏีของ Ajzen and Fishbein (1980) ส่วนคุณธรรม หมายถึง สิ่งที่ส่วนรวม
เห็นว่าดีงาม ส่วนใหญ่แล้ว มักเกี่ยวข้องกับหลักทางศาสนา เช่น ความกตัญญู ความเสียสละ ความซื่อสัตย์
เป็นต้น และค่านิยม หมายถึง สิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นว่าสาคัญ เช่น ค่านิยมที่จะศึกษาต่อในระดับสูง ค่านิยม
ในการใช้สินค้าไทย ค่านิยมในด้านการรักษาสุขภาพ เป็นต้น 2) เหตุผลเชิงจริยธรรม หมายถึง เจตนาของการ
กระทาที่ทาเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวหรือพวกพ้อง ซึ่งมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการ ทางเหตุผล เชิง
จริยธรรมของ Kohlberg 3) ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน หมายถึง ความสามารถ ในการคาดการณ์ ไกลว่า
สิ่งที่กระทาลงไปในปัจจุบัน จะส่งผลอย่างไร ในปริมาณเท่าใด ต่อใคร ตลอดจนความสามารถในการอดได้
สามารถอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้ 4) ความเชื่ออานาจในตน หมายถึง ความเชื่อว่าผลที่ตนกาลังได้รับอยู่เกิด
จากการกระทาของตนเอง มิใช่เกิดจากโชคเคราะห์ ความบังเอิญหรือการควบคุมของคนอื่น เป็นความรู้สึกใน
การทานายได้ ควบคุมได้ของบุคคล ซึ่งมีพื้นฐานมากจากทฤษฎี Locus of Control ของ Rotter (1966)
และ 5) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความมานะพยายามฝ่าฟันอุปสรรคในการทาสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยไม่ย่อท้อ
ซึ่งมีพื้นฐาน มาจากทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland (1963) จิตลักษณะทั้ง 5 ประการนี้ เป็นสาเหตุของ
พฤติกรรมที่น่าปรารถนาที่เปรียบเสมือนดอก และผลบนต้นไม้ นอกจากนี้ ศาตราจารย์ ดร.ดวงเดือน
พันธุมนาวิน ยังเสนอว่า ควรใช้จิตลักษณะ ทั้ง 5 ประการบนลาต้น ร่วมกับจิตลักษณะพื้นฐานที่ราก 3
ประการ ในการอธิบาย ทานาย และ พัฒนาพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า จะต้องใช้จิต
ลักษณะเพียงตัวเดียวหรือน้อยตัว จะไม่ช่วยให้นักวิจัยและนักพัฒนาเข้าใจ การกระทาของบุคคลได้อย่าง
น่ามั่นใจ
ส่วนที่สาม คือ ส่วนของดอกและผลเป็นส่วนของพฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง
ซึ่งแสดงพฤติกรรมการทาความดี ละเว้นความชั่ว ซึ่งเป็นพฤติกรรมของคนดีและพฤติกรรมการทางาน

อย่าง ขยันขันเข็งเพื่อส่วนรวม อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นพฤติกรรมของคนเก่ง พฤติกรรมของคนดีและเก่ง
สามารถแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ ข้อหนึ่ง พฤติกรรมของคนดีประกอบด้วย 2 พฤติกรรมหลัก ได้แก่
1. พฤติกรรมไม่เบียดเบียนตนเอง เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่เป็นการทาร้าย
หรือ ทาลายตนเอง เช่น พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง พฤติกรรมการบริโภคสิ่งที่มีประโยชน์ ไม่ดื่ม
เหล้า ไม่สูบบุหรี่ ไม่ติดยาเสพติด พฤติกรรมไม่เล่นการพนัน เป็นต้น
2. พฤติกรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่น เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่ไม่ทาร้าย ทาลาย
หรือทาให้ ผู้อื่นเดือดร้อน เช่น พฤติกรรมสุภาพบุรุษ ไม่ก้าวร้าว พฤติกรรมการขับขี่อย่างมีมารยาท พฤติกรรม
ซื่อสัตย์เป็นต้น ข้อสอง พฤติกรรมของคนดีและเก่ง ประกอบด้วย 2 พฤติกรรมหลัก ได้แก่
2.1 พฤติกรรมรับผิดชอบเช่น พฤติกรรมการเรียนการทางาน พฤติกรรมอบรม
เลี้ยงดูเด็ก พฤติกรรมการปกครองของหัวหน้า พฤติกรรมรับผิดชอบต่อหน้าที่และพฤติกรรมเคารพ กฎหมาย
เป็นต้น
2.2 พฤติกรรมพัฒนา เช่น พฤติกรรมพัฒนาตนเอง (เช่น พฤติกรรมใฝ่รู้
พฤติกรรม รักการอ่าน เป็นต้น) พฤติกรรมพัฒนาผู้อื่น (เช่น พฤติกรรมการสนับสนุนให้ผู้อื่นปลอดภัย ในการ
ทางาน พฤติกรรมการเป็นกัลยาณมิตร พฤติกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนป้องกันโรคเอดส์เป็นต้น) และพฤติกรรม
พัฒนา สังคม (เช่น พฤติกรรมอาสา เป็นต้น)
2.4.3 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 3 ด้านของผู้เรียน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดกลุ่มคุณธรรมเพื่อพิจารณากิจกรรมในการ
พัฒนาและการประเมินคุณธรรมจริยธรรมผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 คุณธรรมเพื่อการพัฒนาตน
เป้าหมาย : ผู้เรียนพัฒนาคุณธรรมของตนได้เต็มตามศักยภาพและดารงตนอย่างมีความสุข
โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น
ประกอบด้วยคุณธรรม 6 ประการ คือ รักสะอาด ความสนใจใฝ่รู้ ความเชื่อมั่น ในตนเอง
การพึ่งตนเอง การรักษาศีล 5 หรือหลักธรรมขั้นพื้นฐานของศาสนาที่ตนนับถือ และการหลีกเลี่ยงอบายมุข
ซึ่งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพที่ 1 คุณธรรมเพื่อพัฒนาตน

1. รักสะอาด หมายถึง การรักษาความสะอาดทางด้านจิตใจ โดยมีการพัฒนาจิตใจของ
ตนเองให้สะอาดผ่องใสอยู่เสมอ และการรักษาความสะอาดด้านร่างกาย กายภาพ สิ่งแวดล้อม
2. ความสนใจใฝ่รู้ หมายถึง ความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ความพยายาม ความกระตือรือร้น
ของบุคคลที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือเรียนรู้ให้ลึกซึ้ง กว้างขวางมากขึ้น
3. ความเชื่อมั่นในตนเอง หมายถึง ความมั่นใจ และมั่นคงอยู่ในเหตุในผลตามแนวความคิด
หลักการทางาน และการกระทาของตนเองที่จะทางานให้สาเร็จลุล่วงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
4. การพึ่งตนเอง หมายถึง ความสามารถและทักษะในการดาเนินชีวิตด้วยตนเอง ทั้งด้านชีวิต
ส่วนตัว การเรียน และการทางานอย่างมีความสุข
5. การรักษาศีล 5 หรือหลักธรรมขั้นพื้นฐานของศาสนาที่ตนนับถือ หมายถึง การหมั่น
ประพฤติปฏิบัติตามหลักศีล 5 หรือหลักธรรมขั้นพื้นฐานของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อปรับพฤติกรรมของตนเอง
ให้ละเว้นจากการกระทาที่เป็นโทษ เบียดเบียน ตนเองและผู้อื่น เช่น การทะเลาะวิวาททาร้ายร่างกายกัน
การลักขโมย การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การหลอกลวงฉ้อโกง การเสพสุรา ยาเสพติด และของมึนเมา
ทัง้ หลาย เป็นต้น
6. การหลีกเลี่ยงอบายมุข หมายถึง การละเว้นหรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่นา ชีวิตของตนไปสู่
ความเสื่อม เช่น การเที่ยวกลางคืน การพนัน การหมกมุ่นกับการเที่ยวเล่น ที่ก่อให้เกิดโทษ การติดเกม การคบ
คนชั่วเป็นมิตร การเกียจคร้านในการศึกษาเล่าเรียน และการทางาน เป็นต้น
กลุ่มที่ 2 คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการทางาน
เป้าหมาย : ความสาเร็จของการทางานรายบุคคลและการทางานกลุ่ม
ประกอบด้วยคุณธรรม 6 ประการ คือ ความประหยัด ความมีวินัย ความอุตสาหะ
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต และความมีน้าใจ ซึ่งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้

แผนภาพที่ 2 คุณธรรมเพื่อพัฒนาการทางาน

1. ความประหยัด หมายถึง การใช้ทรัพยากรต่างๆ ทั้งของตนเองและส่วนรวมอย่าง
พอประมาณ มีเหตุมีผล และระมัดระวังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า
2. ความมีวินัย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กติกา และ
ข้อตกลงต่างๆ ในสังคม
3. ความอุตสาหะ หมายถึง ความมุ่งมั่น ตั้งใจ เพียรพยายามทาหน้าที่การงานอย่าง
ต่อเนื่องสม่าเสมอด้วยความอดทน เพื่อให้เกิดความสาเร็จในการทางาน
4. ความรับผิดชอบ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตน ทั้งในฐานะ
ผู้นาและผู้ตามที่ดีของกลุ่มและสังคมด้วยความตั้งใจ พากเพียร ละเอียดรอบคอบ และมีเหตุมีผล รวมทั้ง
ยอมรับผลแห่งการกระทานั้น
5. ความซื่อสัตย์สุจริต หมายถึง การประพฤติปฏิบัติถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง ทั้งกาย
วาจา ใจ ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
6. ความมีน้าใจ หมายถึง การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
เอาใจใส่ ให้ความสนใจในชีวิตความเป็นอยู่ของผู้อื่น เห็นอกเห็นใจ และเห็นคุณค่าของเพื่อนมนุษย์เพื่อให้
สามารถทางานของหมู่คณะประสบผลสาเร็จ
กลุ่มที่ 3 คุณธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคม
เป้าหมาย : สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
ประกอบด้วยคุณธรรม 6 ประการ คือ ความกตัญญูกตเวที ความเสียสละ ความสามัคคี
ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความเป็นประชาธิปไตย และจิตสาธารณะ ซึ่งเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้ดังแผนภาพ
ต่อไปนี้

แผนภาพที่ 3 คุณธรรมเพื่อพัฒนาการอยู่ร่วมกันในสังคม
1. ความกตัญญูกตเวที หมายถึง การแสดงออกถึงการรู้คุณและการสนองคุณต่อพ่อแม่
บุพการี บุคคลในครอบครัว ผู้มีพระคุณ ครู โรงเรียน ชุมชน สังคม ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

2. ความเสียสละ หมายถึง การบริจาคแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น ด้วยกาลังกาย กาลังทรัพย์
หรือกาลังปัญญาด้วยความเต็มใจ
3. ความสามัคคี หมายถึง ความพร้อมเพรียง ปรองดองเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันในการทา
กิจกรรมที่ดีงามเป็นหมู่คณะโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว
4. ความมีมนุษยสัมพันธ์ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนให้มีสัมพันธภาพ ที่ดีกับผู้อื่นเพื่อ
ความสงบสุขและความสาเร็จของหมู่คณะ
5. ความเป็นประชาธิปไตย หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตนเอง
และเคารพในสิทธิของผู้อื่นโดยเท่าเทียมเสมอกัน ใช้เหตุผล และสติปัญญาในการตัดสินใจให้สอดคล้องกับ
หลักธรรมาภิบาล
6. จิตสาธารณะ หมายถึง การมีส่วนร่วมรับผิดชอบและช่วยเหลือใน ภารกิจ เหตุการณ์
หรือสิ่งที่จะก่อให้เกิดผลได้ผลเสียแก่ประชาชนทั่วไปในชุมชนและสังคม ด้วยความตระหนัก สมัครใจ
กระตือรือร้น และพึงพอใจ
กระบวนการพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียน
ก่อนการประเมินคุณธรรมของผู้เรียน สถานศึกษามีบทบาทและหน้าที่สาคัญ ในการพัฒนา
และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ให้เต็มศักยภาพ
ของผู้เรียน
โดยการจัดสรรเวลาและส่งเสริมให้จัดกิจกรรมต่างๆ อย่างหลากหลาย ทั้งภายในสถานศึกษา
และในท้องถิ่นหรือสังคม ตลอดจน กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม หรือสร้างสรรค์กิจกรรมอย่าง
หลากหลายเพื่อผู้เรียนได้สารวจความสนใจ พัฒนาความรู้ความสามารถของตนและปรับประยุกต์สู่ชีวิตจริง
อีกทั้งสถานศึกษาควรจะต้องเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้นเข้าสู่ชั้นเรียน ขยายให้กว้างขวาง เป็นระดับ
สถานศึกษาสู่ชุมชนและสังคม โดยสถานศึกษาทาหน้าที่ในด้านการบริหาร กิจกรรมภายในชั้นเรียน และใน
สถานศึกษา และประสานความร่วมมือกับชุมชนและสังคมในการทากิจกรรมนอกสถานศึกษา โดยผู้เกี่ยวข้อง
ควรมีบทบาทในการพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียนดังนี้
1. บทบาทของครู ครูควรทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและผู้สนับสนุนให้ผู้เรียน ทากิจกรรม
โครงงานหรือโครงการต่าง ๆ ทั้งในระดับกลุ่มสาระภายในห้องเรียนหรือในระดับสถานศึกษาและชุมชน ทั้งนี้
เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมในด้านการพัฒนาตน การพัฒนาการทางาน และการพัฒนาการอยู่ร่วมกันใน
สังคม โดยแนะนาแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นบุคคล องค์กร หน่วยงาน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อย่างไรก็ตามครู
พึงแจ้งให้ผู้เรียนเก็บรวบรวมร่องรอยหรือหลักฐานการทากิจกรรม โครงงานหรือโครงการต่าง ๆ จัดทาเป็น
แฟ้มสะสมงาน (Portfolio) และเขียนวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาของกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทาง
ปรับปรุงตนเองและการทากิจกรรมครั้งต่อไป
2. บทบาทของผู้ปกครอง ผู้ปกครองควรสนับสนุนช่วยเหลือและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ของผู้เรียนในความปกครอง เพื่อให้ผู้เรียนมีกาลังใจในการทาความดีและยังเป็นโอกาสให้ผู้ปกครองรับรู้
พฤติกรรมการทากิจกรรมของผู้เรียน ขณะเดียวกันก็สามารถทาบทบาทเป็นผู้ประเมินการทากิจกรรมนั้น ๆ
ด้วย เนื่องจากผู้ปกครองเป็นผู้ที่ใกล้ชิดตัวผู้เรียนมากที่สุด ถือได้ว่าเป็นเบ้าหลอมและเป็นต้นแบบการพัฒนา

คุณธรรมที่สาคัญที่สุด เป็นผู้มีส่วนร่วมในการปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรมโดยตรง นอกจากนี้ผู้ปกครองยังอาจให้
ผู้เรียนได้ไปร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมที่ผู้ปกครองทาอยู่ได้อีกด้วย
3. บทบาทของผู้เรียน ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาคุณธรรม
โดยอาจเริ่มต้นจากการเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ไปสู่การเป็นผู้นา การจัดกิจกรรมหรือสร้างสรรค์กิจกรรม
ใหม่ ๆ และเมื่อสิ้นปีการศึกษาแต่ละชั้นปี ผู้เรียนควรคัดเลือกงานเด่นที่ได้ปฏิบัติในรอบปีนั้นๆ จานวนไม่เกิน
3 ผลงาน เพื่อเก็บไว้ในแฟ้มสะสมงานดีเด่น โดยอาจเขียนคาอธิบายสั้นๆ ประกอบผลงานตามหัวข้อต่อไปนี้
หรือตามที่สถานศึกษากาหนด
3.1 ชื่อโครงการ/กิจกรรมหรือการปฏิบัติ ลักษณะของกิจกรรม สถานที่ ทากิจกรรม
(ความยาวไม่เกินครึ่งหน้ากระดาษ A4)
3.2 บทบาทหน้าที่ของผู้เรียนในการทากิจกรรมนั้น ๆ
3.3 ผลที่เกิดขึ้น แบ่งออกเป็น
1) ผลของการดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
2) ผลที่เกิดกับผู้เรียนในด้านองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นด้านคุณธรรม จริยธรรม และ
ด้านการนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3) ผลกระทบอื่น ๆ
3.4 ความประทับใจของผู้เรียนที่มีต่อการทาโครงการ/กิจกรรมนั้น
3.5 หลักฐานร่องรอยที่แสดงถึงการปฏิบัติกิจกรรมนั้น เช่น คารับรองของครูที่ปรึกษา
โครงการ/กิจกรรม ผู้รับประโยชน์จากโครงการ รูปถ่าย แถบบันทึกเสียง จานบันทึกข้อมูล และเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ฯลฯ แต่ละผลงานมีความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.5.1 งานวิจัยในประเทศ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผลการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน มีผู้ศึกษา
ไว้ดังนี้
รัตนากร วงค์ศรี (2550) ได้ศึกษา การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษา โรงเรียน
ลาปางพาณิชยการและเทคโนโลยี จังหวัดลาปาง พบว่า ครูและนักเรียนมีความเห็นตรงกัน ว่าวิธีที่ดาเนินงาน
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักศึกษาในวิธีแรก คือ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนควบคู่กับ
กิจกรรมการเรียนการสอนมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียนมีการปฏิบัติอยู่ใน ระดับปานกลาง กิจกรรมของโรงเรียนที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และการกาหนดระเบียบปฏิบัติของนักเรียนนักศึกษาและการควบคุม
การปฏิบัติ เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มีการปฏิบัติอยู่ ในระดับมาก แนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนนักศึกษาตามความคิดเห็นของครู คือ ครูควรเป็นแบบอย่างที่ในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม แก่นักเรียน
ควรมีการปรับปรุงห้องน้าให้สะอาดและควรจัดกิจกรรมนอกสถานที่ที่ที่มุ่งเน้น กิจกรรมสร้างประโยชน์

เพื่อส่วนรวม แนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน นักศึกษาตาม ความคิดเห็นของนักเรียน คือ ครูควร
เพิ่มความเอาใจใส่ต่อความประพฤติของนักเรียนนักศึกษา ในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่องและให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติและควรมีความเข้มงวดให้มากขึ้น มีการรณรงค์ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด
นิรุตต์ ดารี (2552) ได้ศึกษา คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวังบูรพา อาเภอวังน้าเย็น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สระแก้ว
เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนวังบูรพา อาเภอวังน้าเย็น สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สระแก้ว เขต 1 โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงลาดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านความกตัญญู ด้าน
ความขยัน ด้านความรับผิดชอบ ส่วนด้านความพากเพียร อดทน อยู่ในระดับปานกลาง
วิไลวรรณ สาลาสุตา (2552) ได้ศึกษา การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของ นักเรียนช่วงชั้นที่
3 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พบว่า สภาพปัจจุบันปัญหา
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนพระกุมาร ร้อยเอ็ด มีนักเรียนจานวนหนึ่งสมควร
ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ด้านความประหยัด ด้านความซื่อสัตย์ และด้านความรับผิดชอบ ผู้วิจัยและกลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้
ดาเนินการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในด้านต่าง ๆ ด้วยการวางแผนดาเนินการ การจัด
สภาพแวดล้อม ภายในโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และการนิเทศติดตามผลส่งผลให้การดาเนินงาน ผลการพัฒนาประสบผลสาเร็จเป็นที่น่าพอใจ
โดยนักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับที่ดีขึ้น
พระครูประโชติ จันทวิมล (2555) ได้ศึกษา การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียน
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูล เกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี อาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี ที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความมีน้าใจ ด้านความประหยัด ด้านความขยัน
ด้านความมีวินัย และด้านความซื่อสัตย์
ธรรมนิตย์ บ้านพวน (2559) ได้ศึกษาคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนเกาะสีชัง สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ทั้ง 8 ประการ ได้แก่ ด้านความขยัน ด้านความประหยัด ด้านความ
ซื่อสัตย์ ด้านความมีวินัย ด้านความสุภาพ ด้านความสะอาด ด้านความสามัคคี และด้านความมีน้าใจ
ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 3 อันดับแรกโดยเรียง
ค่าเฉลี่ยตามลาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านความสะอาด ด้านความสามัคคี ด้านความมีวินัย และเมื่อ
เปรียบเทียบคุณธรรมของนักเรียนตามเพศ พบว่า นักเรียนหญิงมีคุณธรรมมากกว่านักเรียนชาย
2.5.2 งานวิจัยต่างประเทศ
Kohberg (1969 อ้างถึงใน กิตติศักดิ์ สมอเขียว, 2555) ได้ประมวลผลการวิจัยเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับพัฒนาการทางจริยธรรมนั้นพบว่า ความรู้และความเชื่อเกี่ยวกับ กฎเกณฑ์ทาง

จริยธรรมขั้นรากฐานของสังคมนั้น เด็กจะทราบอย่างครบถ้วนตั้งแต่อายุยังน้อย มีผู้พบตั้งแต่ ค.ศ. 1930 ว่า
เด็กชายอังกฤษมีความรู้เชิงจริยธรรมตั้งแต่เข้าเรียนชั้นเกรดหนึ่ง ส่วนการศึกษาความรู้เชิงจริยธรรมของบุคคล
ที่มีอายุมากกว่านี้ก็มิได้ช่วยให้ทางด้านนี้มากขึ้น แม้ความรู้เชิงจริยธรรมจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมอยู่
บ้างก็ตาม
Rest (1976) ได้ทาการวิจัยเพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างเพศกับการพัฒนาการทาง
จริยธรรม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 จานวน 73 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
จานวน 40 คน และนักเรียนบัณฑิตวิทยาลัย จานวน 40 คน โดยกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ดี สติปัญญาปานกลาง เพศหญิงและเพศชายจานวนเท่า ๆ กัน ผลการวิจัยพบว่าในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
นักเรียนหญิงมีจริยธรรมสูงกว่านักเรียนชาย อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
Dunton (1989) ได้ศึกษาการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่กับการพัฒนาการใช้เหตุผล เชิง
จริยธรรมของเด็ก ผลการวิจัยพบว่า การอบรมเลี้ยงดูแบบให้ความรักและความอบอุ่นมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับต่าของเด็ก นอกจากนี้ยังพบว่า เด็กที่มีการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมใน
ระดับสูงจะมีสติปัญญาและความสามารถสูงด้วย
Lanier (1993) ทาการวิจัยเรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักเรียน ชั้นที่ 11
และชั้นที่ 12 ในโรงเรียนชนบท โดยมีแนวคิดว่า เด็กนักเรียนในชนบทได้รับการอบรม ให้คิดและปฏิบัติตาม
ต่อ ๆ กันมา ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ การทดลองได้แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม
ควบคุมให้ได้รับการฝึกให้คาแนะนาและจัดประสบการณ์ สาหรับอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่ประกอบด้วย
นักเรียนในโรงเรียนระดับปานกลางจนถึง ระดับสูงสุด ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของ
นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า คุณธรรมเป็นคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ที่ควรส่งเสริมให้เกิดกับนักเรียน เป็นหน้าที่ของ ทุกฝ่ายที่จะต้องกระทา ไม่ว่าจะเป็นครู ผู้ปกครอง
และสังคม อันจะส่งผลให้เยาวชนของชาติเป็น พลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการใช้นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่าย
วิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 มี
วัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลการใช้นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี ที่มีต่อนักเรียนโรงเรียน
บ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อผลการใช้นวัตกรรม
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ผูว้ ิจัยได้
นาเสนอการดาเนินการวิจัยและผลการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนโดยใช้นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เป็น 3 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การสร้างนวัตกรรม
ระยะที่ 2 การทดลองใช้นวัตกรรม
ระยะที่ 3 การเผยแพร่และขยายผลนวัตกรรมโดยมีรายละเอียด ดังนี้
ระยะที่ 1 กำรสร้ำงนวัตกรรม
ระยะนี้เป็นการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัย รวมถึงองค์ประกอบของนวัตกรรม โดยนาข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาทาการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาเพื่อจัดทาเป็นร่างนวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่าย
วิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ด้วย
3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2) การร่วมระดมความคิด
และ 3) การร่วมวางแผน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. กำรศึกษำเอกสำรแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ขัน้ ตอนนี้ผู้วิจัยทาการศึกษาข้อมูลเพื่อให้ได้กรอบแนวคิดการวิจัย และองค์ประกอบในการ
สร้างนวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการศึกษาในประเด็นที่
เกี่ยวกับ 1) ประเด็นที่ต้องการแก้ไข/พัฒนา 2) ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา 3) สาเหตุของประเด็นที่
ต้องการแก้ไข/พัฒนา 4) วัตถุประสงค์ในการแก้ไข/พัฒนา 5) วิธีการ/แนวทางการแก้ไข/พัฒนา
6) นวัตกรรมทีใ่ ช้ในการแก้ไข/พัฒนา 7) ชื่อเรื่องวิจัย และ 8) หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ก่อนนาเข้าสู่การระดมความคิด
2. กำรร่วมระดมควำมคิด
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ขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบร่างนวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่าย
วิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ที่ได้จาก
ขั้นตอนการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง พัฒนาให้ได้
องค์ประกอบของร่างนวัตกรรมฯ ที่มีความเหมาะสม สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ด้วยการร่วมระดมความคิดของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารสถานศึกษา 2) คณะกรรมบริหารกิจการนักเรียน 3) ครูที่ปรึกษา
เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้ได้องค์ประกอบของร่างนวัตกรรมที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการตาม
บริบทที่เป็นจริง มีวิธีดาเนินการดังนี้
2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในขั้นตอนนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรม
บริหารกิจการนักเรียน และครูที่ปรึกษา โดยมีคุณสมบัติ คือ 1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
สร้างและพัฒนานวัตกรรม 2) เข้าใจแนวคิด ทฤษฎี หลักการเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) เข้าใจ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จานวน 40 คน
2.2 เครื่องมือที่ใช้การร่วมระดมความคิด
เครื่องมือที่ใช้ในการร่วมระดมความคิด เป็นแบบบันทึกข้อมูลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งมีกรอบ
การประชุมระดมความคิดใน 6 ประเด็น คือ 1) ประเด็นที่ต้องการแก้ไข/พัฒนา 2) สาเหตุของประเด็น
ที่ต้องการแก้ไข/พัฒนา 3) วัตถุประสงค์ในการแก้ไข/พัฒนา 4) วิธีการ/แนวทางการแก้ไข/พัฒนา
5) นวัตกรรมที่ใช้การแก้ไข/พัฒนา และ 6) ชื่อเรื่องวิจัย
2.3 เอกสารประกอบในการร่วมระดมความคิด
เอกสารประกอบในการร่ว มระดมความคิดเป็นแบบบันทึก การศึกษาเอกสาร แนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง มอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาประกอบการระดมความคิดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การสื่อความหมายของการระดมความคิด ระหว่างผู้ดาเนินการประชุมและผู้เข้าร่วมประชุม
2.4 วิธีการดาเนินงานในการร่วมระดมความคิด
2.4.1 ประธานในการร่วมระดมความคิด คือ ผู้บริหารสถานศึกษา กล่าวต้อนรับและชี้แจง
วัตถุประสงค์ในการร่วมระดมความคิด คณะกรรมบริหารกิจการนักเรียน ครูที่ปรึกษาอธิบายประเด็น
ต่าง ๆ ที่ต้องการแก้ไข/พัฒนา จากแบบบันทึก การศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ให้กับ
ผู้เข้าร่วมระดมความคิด ประกอบด้วย คณะกรรมบริหารกิจการนักเรียน และครูที่ปรึกษาฟังเพื่อสร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน
2.4.2 ผู้เข้าร่วมระดมความคิดประกอบด้วย คณะกรรมบริหารกิจการนักเรียน และ
ครูที่ปรึกษา ระดมความคิดเห็นใน 6 ประเด็น คือ 1) ประเด็นที่ต้องการแก้ไข/พัฒนา 2) สาเหตุของ
ประเด็นที่ต้องการแก้ไข/พัฒนา 3) วัตถุประสงค์ในการแก้ไข/พัฒนา 4) วิธีการ/แนวทางการแก้ไข/
พัฒนา 5) นวัตกรรมที่ใช้การแก้ไข/พัฒนา และ 6) ชื่อเรื่องวิจัย
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2.4.3 คณะกรรมบริหารกิจการนักเรียน รวบรวมและสรุปข้อมูลจากการเข้าร่วมระดม
ความคิดของคณะกรรมบริหารกิจการนักเรียน และครูที่ปรึกษา
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหาตามประเด็นที่กาหนดไว้
8 ประเด็น คือ 1) ประเด็นที่ต้องการแก้ไข/พัฒนา 2) ที่มาและความสาคัญของปัญหา 3) สาเหตุของ
ประเด็นที่ต้องการแก้ไข/พัฒนา 4) วัตถุประสงค์ในการแก้ไข/พัฒนา 5) วิธีการ/แนวทางการแก้ไข/
พัฒนา 6) นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ไข/พัฒนา 7) ชื่อเรื่องวิจัย และ 8) หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง

3. กำรร่วมวำงแผน
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่ได้จากการร่วมระดมความคิดเห็นมาร่วมวางแผนการทดลองใช้นวัตกรรมกับ
ผู้ให้ข้อมูล มีวิธีดาเนินการดังนี้
3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในขั้นตอนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย คณะกรรมบริหารกิจการ
นักเรียน ครูที่ปรึกษา โดยมีคุณสมบัติ คือ 1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรม 2) เข้าใจแนวคิด ทฤษฎี หลักการเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) เข้าใจในด้านการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จานวน 15 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการร่วมวางแผน
เครื่องมือที่ใช้ในการร่วมวางแผน เป็นแบบบันทึก ตารางแผนการดาเนินการแก้ไข/พัฒนา
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นซึ่งมีกรอบในการร่วมวางแผน 5 ประเด็น คือ 1) กิจกรรม/วิธีดาเนินงาน 2) ระยะเวลา
3) ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตัวอย่าง 4) ผู้รับผิดชอบ และ 5) หลักฐาน/เครื่องมือเก็บรวบรวม
ข้อมูล
3.3 เอกสารประกอบการร่วมวางแผน
เอกสารประกอบการร่วมวางแผน แบบบันทึก ตารางแผนการดาเนินการแก้ไข/พัฒนา ให้
ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาประกอบการร่วมวางแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อความหมาย ระหว่าง
ผู้เข้าร่วมวางแผน
3.4 วิธีดาเนินงานในการร่วมวางแผน
3.4.1 คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน นาเสนอข้อมูลที่ได้จากขั้นร่วมระดมความคิด
ต่อผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน/ครูที่ปรึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันก่อนวางแผนการทดลองใช้นวัตกรรม
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3.4.2 คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน และผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน/ครูที่ปรึกษา ร่วมกันวางแผนการทดลองใช้นวัตกรรมใน
5 ประเด็น คือ 1) กิจกรรม/วิธีดาเนินงาน 2) ระยะเวลา 3) ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตัวอย่าง
4) ผู้รับผิดชอบ และ 5) หลักฐาน/เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.3 คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน และผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย
คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน/ครูที่ปรึกษา ร่วมกันดาเนินงานตามแผน คือ 1) ออกแบบแนวทาง
การพัฒนานักเรียน 3 ดี 2) สร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3) จัดทาปฏิทินกาหนดการ
ดาเนินงาน 4) ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบบันทึก ตารางแผนการดาเนินการแก้ไข/พัฒนา มา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงเนื้อหาตามประเด็นที่กาหนดไว้ใน 5 ประเด็น คือ 1) กิจกรรม/วิธีดาเนินงาน
2) ระยะเวลา 3) ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย/กลุ่มตัวอย่าง 4) ผู้รับผิดชอบ และ 5) หลักฐาน/เครื่องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานในระยะที่ 2 การทดลองใช้นวัตกรรมสาหรับการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยายและสถิติวิจัย
ระยะที่ 2 กำรทดลองใช้นวัตกรรม
ระยะนี้เป็นการนานวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 มาทดลองใช้จริงแล้ว
ประเมินผลการใช้นวัตกรรม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) การร่วมดาเนินงาน 2) การร่วมติดตาม
ประเมินผล และ 3) การร่วมพัฒนา โดยมีการดาเนินงานตามรายละเอียดดังนี้
1. กำรร่วมดำเนินงำน
ขั้นตอนนี้เป็นการนานวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 มาทดลองใช้ใน
สถานการณ์จริงมีวิธีดาเนินงานดังนี้
1.1 กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเพื่อทดลองใช้นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียน
บ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
ครั้งนี้เป็น โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ จานวน 531 คน
1.2 ตัวแปรที่ศึกษา
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ตัวแปรที่ศึกษา คือ พฤติกรรมของนักเรียนโดยใช้นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30
1.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
1.4 วิธีดาเนินงานในการร่วมดาเนินงาน
ผู้วิจัยดาเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้ 1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2) คัดกรองนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาและครูแนะแนว แบ่งนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ดีได้ด้วยตนเอง
ดีได้ด้วยการสั่งสอน และดีได้ด้วยการบังคับ 3) การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 4) การป้องกัน และ
แก้ไขปัญหานักเรียน 5) การส่งต่อ โดยในการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนได้นานวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 มาใช้ในการพัฒนานักเรียนประกอบกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วย
1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
1.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การจัดกระทาและการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ นาข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน แบบบันทึกคะแนนคุณธรรมจริยธรรม
และแบบวัดความพึงพอใจการใช้นวัตกรรม มาตรวจสอบความถูกต้อง ความสมบูรณ์ แล้วจัดกลุ่มข้อมูล
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านขั้นตอนการดาเนินงาน เนื้อหาในการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน และการ
ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลจากคณะผู้วิจัยแล้วนาเสนอข้อมูลแบบพรรณนาวิเคราะห์ที่สามารถตอบความ
มุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้าและนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนา
1.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่
ทาการวิเ คราะห์ โ ดยใช้ ส ถิ ติ พื้น ฐาน ได้ แก่ ค่า เฉลี่ ย (Mean) ร้ อ ยละ และส่ ว น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
1) ค่าเฉลี่ย (Mean) มีสูตรดังนี้
x

เมื่อ x

x

N

แทน ค่าเฉลี่ย
 x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
N แทน จานวนคะแนนในกลุ่ม
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2) ร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตรดังนี้

f
P   100
N

เมื่อ P แทน ร้อยละ
f แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงร้อยละ
N แทน จานวนความถี่ทั้งหมด
3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานใช้สูตร ดังนี้(ชูศรี วงศ์รัตนะ 2550 : 60)
N x 2  (  x ) 2
S.D. 
N(N  1)

เมื่อ S.D.

x

แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด

x 2

แทน ผลรวมของข้อมูลแต่ละตัวยกกาลังสอง

(x ) 2 แทน ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดยกกาลังสอง
N

แทน จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง หรือ จานวนข้อมูลทั้งหมด

1.5.3 สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์เครื่องมือ
1) หาค่าความเที่ยงตรงของแบบประเมินคุณภาพนักเรียน 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้าน
การศึกษา 2.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 3. ด้านความสามารถพิเศษ และแบบวัดความพึงพอใจการใช้
นวัตกรรม ด้านความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้และการประเมินที่ถูกต้อง
โดยการหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective Congruence) จากสูตร IOC ดังนี้
(สมนึก ภัททิยธนี. 2544 : 220)
R
IOC 
N
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับเนื้อหา
 R แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
N แทน จานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด
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2) การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบประเมินคุณภาพนักเรียน
3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการศึกษา 2.ด้านคุณธรรมจริยธรรม 3. ด้านความสามารถพิเศษ และแบบวัดความ
พึงพอใจการใช้นวัตกรรม โดยใช้วิธีการของโลเวท (Lovett Method) มีสูตรดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี.
2546 : 68)

rcc  1 

k  x i   x 2i

(k  1)  ( x i  c ) 2
เมื่อ rcc แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
k แทน จานวนข้อสอบของแบบทดสอบทั้งฉบับ
x i แทน คะแนนของแต่ละคน
c แทน คะแนนเกณฑ์หรือจุดตัดของแบบทดสอบ
3) หาค่าอานาจจาแนกของแบบประเมินความพึงพอใจเป็นรายข้อ โดยใช้วิธี
Item – total Correlation ใช้สูตรสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ดังนี้
rxy 

N

N XY   X  Y 
X

2



  X 2 N Y 2   Y 2



เมื่อ rxy แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร X กับ Y
X

แทน ผลรวมของค่าตัวแปร X
 Y แทน ผลรวมของค่าตัวแปร Y
 XY แทน ผลรวมของผลคูณระหว่างค่าตัวแปร X และ Y
2 แทน ผลรวมของกาลังสองของค่าตัวแปร X
2 แทน ผลรวมของกาลังสองของค่าตัวแปร Y

X
Y

N แทน จานวนคู่ของค่าตัวแปรหรือจานวนสมาชิกในกลุ่ม
4) หาค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจทั้งฉบับโดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค(Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
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K   S2i 

1  2 
K  1 
Si 
เมื่อ 
K

แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
แทน จานวนข้อของเครื่องมือวัด
2

 Si

แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ

S 2i แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม
5) ประสิทธิภาพของนวัตกรรม ใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้าน
ประสิทธิภาพกระบวนการพัฒนาและประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (สมนึก ภัททิยธนี, 2549)
x
 
N
E1     100
A
เมื่อ E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ
 x แทน คะแนนของแบบฝึกหัดหรือของแบบทดสอบย่อยทุกชุด

รวมกัน
N แทน จานวนนักเรียนทั้งหมด
A แทน คะแนนเต็มของฝึกหัดทุกชุดรวมกัน
 y 
 
N
E 2     100
B
เมื่อ E 2 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ
 y แทน คะแนนของแบบฝึกหัดหรือของแบบทดสอบย่อยทุกชุด

รวมกัน
N แทน จานวนนักเรียนทั้งหมด
B แทน คะแนนเต็มของฝึกหัดทุกชุดรวมกัน
2. กำรร่วมติดตำมประเมินผล
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ขั้นตอนนี้เป็นการติดตามประเมินผลการทดลองใช้พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียน
บ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
ในสถานการณ์จริง ของผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย คณะกรรมบริหารกิจการนักเรียน ครูที่ปรึกษา มีวิธี
ดาเนินงานดังนี้
2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
บริหารกิจการนักเรียน ครูที่ปรึกษา โดยมีคุณสมบัติ คือ 1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรม 2) เข้าใจแนวคิด ทฤษฎี หลักการเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) เข้าใจการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จานวน 40 คน
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการร่วมติดตามประเมินผล
เครื่องมือที่ใช้ในการร่วมติดตามประเมินผลของผู้สังเกตการจัดการเรียนรู้ เป็นแบบ
สังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการพัฒนาตนเอง
2. ด้านการทางาน 3.ด้านการอยู่ในสังคม
2.3 วิธีดาเนินงานในการร่วมติดตามประเมินผล
2.4.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการวิชาการ ฝ่าย
กิจการนักเรียน ครูที่ปรึกษา สังเกตการณ์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน และสะท้อนผลการพัฒนา
ตามปฏิทินในการร่วมวางแผน
2.4.2 คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน รวบรวมข้อมูลจากผู้สังเกตการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมในแต่ละรอบ เพื่อสรุปผลการทดลองใช้นวัตกรรมและเขียนรายงานผลนาเสนอในขั้น
การร่วมพัฒนาต่อไป
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียนที่ได้รับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม 3 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการพัฒนาตนเอง 2. ด้านการทางาน 3.ด้านการอยู่ในสังคม แล้วนา
ข้อมูลมาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
3. กำรร่วมพัฒนำ
ขั้นตอนนี้เป็นการรายงานผลที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลในการร่วมดาเนินงานและ
ร่วมติดตามประเมินผลให้กับเพื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหาร
กิจการนักเรียน ครูที่ปรึกษา ทราบข้อมูลเพื่อร่วมกันหาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมให้มีความเหมาะสม
และมีคุณภาพยิ่งขึ้น มีวิธีดาเนินงานดังนี้
3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล
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กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในขั้นตอนนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการ
บริหารกิจการนักเรียน ครูที่ปรึกษา โดยมีคุณสมบัติ คือ 1) เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง
และพัฒนานวัตกรรม 2) เข้าใจแนวคิด ทฤษฎี หลักการเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) เข้าใจการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จานวน 40 คน
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการร่วมพัฒนา
เครื่องมือที่ใช้ในการร่วมพัฒนาเป็น แบบบันทึกการดาเนินการ PLC ขั้นร่วมพัฒนา ใน
ประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานวัตกรรม
3.3 เอกสารที่ใช้ประกอบในการร่วมพัฒนา
เอกสารที่ใช้ประกอบในการร่วมพัฒนา เป็นรายงานผลการทดลองใช้นวัตกรรมจากการ
ร่วมดาเนินงานและร่วมติดตามประเมินผลของคณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน
3.4 วิธีดาเนินงานในการร่วมพัฒนา
3.4.1 ประธานในการร่วมพัฒนา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหาร
กิจการนักเรียน รายงานผลการทดลองใช้นวัตกรรมจากการร่วมดาเนินงานและร่วมติดตามประเมินผล
ให้กับผู้เข้าร่วมพัฒนา ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน ครูที่ปรึกษา ฟังเพื่อรับทราบ
ข้อมูล
3.4.2 ผู้เข้าร่วมพัฒนาประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน ครูที่ปรึกษา
แสดงข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานวัตกรรม
3.4.3 คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน รวบรวมข้อมูลจาก ผู้เข้าร่วมพัฒนา
ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน ครูที่ปรึกษา เพื่อสรุปผลแนวทางการพัฒนา
นวัตกรรม
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลการร่วมพัฒนาในประเด็นเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนานวัตกรรม แล้วนาข้อมูลมาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ระยะที่ 3 กำรเผยแพร่และขยำยผลนวัตกรรม
ระยะนี้เป็นการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโดยใช้นวัตกรรม
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 มีขั้นตอนในการเผยแพร่ คือ การร่วมชื่นชมผลสาเร็จ
วิธีดาเนินการดังนี้
1. การเขียนรายงานวิจัย
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2. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียนโดยใช้นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียน
บ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
ปีการศึกษา 2560 ถึง ปีการศึกษา 2562 นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณใน
การพัฒนาพฤติกรรม คุณธรรมจริยธรรม และการวัดความพึงพอใจของครูและผู้เรียนต่อนวัตกรรม
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 โดยแบ่งออกเป็น 2 วงรอบประกอบด้วย
1. วงรอบที่ 1 นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 5 ขั้นย่อย คือ
1.1 ขั้นร่วมระดมความคิด นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
1.2 ขั้นร่วมวางแผนนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
1.3 ขั้นร่วมดาเนินงานนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
1.4 ขั้นร่วมติดตามประเมินผลนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
1.5 ขั้นร่วมแก้ไข ปรับปรุง พัฒนานาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
2. วงรอบที่ 2 นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 3 ขั้นย่อย คือ
2.1 ขั้นร่วมดาเนินงานนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
2.2 ขั้นร่วมติดตามประเมินผลนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
2.3 ขั้นร่วมแก้ไข ปรับปรุง พัฒนานาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
2.4 ขั้นร่วมชื่นชมผลสาเร็จ นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
3. วงรอบที่ 3 นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 4 ขั้นย่อย คือ
3.1 ขั้นร่วมดาเนินงานนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
3.2 ขั้นร่วมติดตามประเมินผลนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
และแสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของครูและผู้เรียนต่อนวัตกรรม FC โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
3.3 ขั้นร่วมแก้ไข ปรับปรุง พัฒนานาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
3.4 ขั้นร่วมชื่นชมผลสาเร็จ นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการสื่อความหมายของข้อมูล ผู้วิจัยได้กาหนดความหมายของ
สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
N แทน จานวนนักเรียนทั้งหมด
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แทน คะแนนเฉลี่ยของประชากร
แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

1. ผลการพัฒนาในวงรอบที่ 1
1.1 ขั้นร่วมคิด
ขั้นร่วมคิดเป็นการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน ศึกษานิเทศก์ ซึ่งประกอบด้วย ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนผู้เรียน 3 คน ซึ่งประกอบด้วย
ประธานนักเรียน และกรรมการนักเรียน 2 คน มาปรึกษาหารือ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันทาการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพปัญหาและสิ่งที่ต้องการแก้ไขพัฒนา โดยมี
การกาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา และความต้องการร่วมกัน ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.1.1 ผู้บริหารอธิบายถึงสาเหตุจาเป็นที่ต้องร่วมกันปรับปรุงพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน
และพัฒนานวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลให้พ่อแม่ต้องย้ายไปทางานต่างถิ่น
ปล่อยให้บุตรหลานอยู่ในความดูแลของตายายและญาติพี่น้อง ทาให้นักเรียนมีพฤติกรรมแตกต่างกันไป
จากการชี้แจงทาให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญของนวัตกรรม พัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ดังตัวอย่างความคิดเห็นในการระดมความคิดต่อไปนี้
“…เห็นด้วยครับว่า สภาพสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมาก พ่อแม่ของนักเรียนก็ต้องหางาน
ทาที่ต่างจังหวัดเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว นักเรียนจึงต้องอาศัยอยู่กับตายาย ซึ่งส่วนมากแล้วจะ
ตามพฤติกรรมของนักเรียนที่วัยต่างกันมากไม่ทัน…”
(นายทวีศักดิ์ พงศ์ด้วง: หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป)
“…เห็นด้วยค่ะ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันของนักเรียน การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทาให้นักเรียนรับ
ข้อมูลทั้งดีและไม่ดี หากนักเรียนขาดความไตร่ตรองก็อาจจะเลียนแบบพฤติกรรมที่ไม่ดีได้…”
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(นางนิตยา แพงคาดี: ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3)
“…เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ กับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน เนื่องจาก
สภาพแวดล้อมรอบตัวของนักเรียนบางจุดก็สุ่มเสี่ยงกับอันตราย ทั้งคนที่ไม่ดี ทั้งการระบาดของ
ยาเสพติดประเภทต่างๆ นักเรียนที่อยู่ในวัยอยากรู้อยากลอง ย่อมเสี่ยงกับการไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งไม่ดี
เหล่านี้…”
(นางสาวอัจฉรา แซ่ปึ่ง : ครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1)

1.1.2 ผู้บริหารให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมทาการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของ
การดาเนินงานพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยใช้รูปแบบนวัตกรรม
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ในสถานศึกษาเพื่อกาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความ
ต้องการในการพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน โดยการจัดทาแนวทางพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี ได้แก่ ดีได้
ด้วยตนเอง ดีได้ด้วยการสั่งสอน และดีได้ด้วยการถูกบังคับ จากนั้น ผู้บริหารได้มอบหมายให้กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียนจัดทาโครงการบรรจุในแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเพื่อขอจัดสรรงบประมาณสาหรับการ
ดาเนินการจัดทาประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน
3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 ซึ่งประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน ครูที่ปรึกษา และศึกษานิเทศก์ จัดทาคาสั่งคณะกรรมการวิจัยการ
พัฒนานวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ให้มีบทบาทหน้าที่ทาการวิจัยการพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียนและนาเสนอเผยแพร่ผลงานวิจัย ซึ่งประกอบด้วย ผู้อานวยการโรงเรียน หัวหน้ากลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน ครูที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท ครูผู้รับผิดชอบกิจการนักเรียน และครูที่มี
ความสามารถในงานวิจัย ซึ่งในขั้นตอนนี้ทาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความ
ต้องการในการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนไปในทิศทางเดียวกัน เกิดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของนักเรียน โดยใช้นวัตกรรม พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 และมีประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อน การพัฒนานวัตกรรม พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
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อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 มีการจัดทา
ปฏิทินการดาเนินงานและมีการจัดทาระเบียบวาระการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อพัฒนา
นวัตกรรม พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และความต้องการใน
การพัฒนานักเรียนที่ได้ร่วมกันวางไว้
“จากปัญหาที่นักเรียนมีพื้นฐานทางครอบครัวและการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน โรงเรียนน่าจะมี
การพัฒนาพฤติกรรม คุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ให้เป็นคนดี และสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข…”
(นายนิวัฒน์ ขวัญบุญจันทร์ : หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)
“เห็นด้วยกับคุณครูนิวัฒน์นะครับว่า ในการพัฒนานวัตกรรม พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 ของนักเรียนจาเป็นจะต้องคัดกรองนักเรียนที่มีพฤติกรรมต่างกัน เพื่อพัฒนานักเรียนได้อย่าง
เหมาะสม …”
(นายสุรัตน์ คงเหมือนเพชร : ครูในกลุ่มงานบริหารกิจหารนักเรียน)
1.2 ขั้นร่วมวางแผน
ขั้นร่วมวางแผนเป็นการประชุมเพื่อร่วมวางแผนการดาเนินการของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรม พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 โดยปรึกษาหารือในการหา
แนวทางการแก้ปญ
ั หา และความต้องการ โดยมีการจัดทาแผนการดาเนินงานร่วมกัน รวมทั้งมีการ
กาหนดรายละเอียด หรือวิธีดาเนินงานที่เหมาะสมชัดเจน เพื่อให้สามารถนาลงสู่การปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง ส่งผลให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์และความต้องการที่กาหนดไว้ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.2.1 สร้างความเข้าใจร่วมกัน โดยผู้บริหารสถานศึกษาอธิบายถึงความสาคัญของ
การพัฒนานวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 พร้อมทั้งบอกเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และ
ความต้องการในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยการออกแบบการพัฒนานวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ทาให้คณะกรรมการเกิดความตระหนักและมีความเข้าใจตรงกันก่อนวาง
แผนการดาเนินการต่อไป
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“ในการพัฒนานวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 โรงเรียนต้องขอความ
อนุเคราะห์ จากคณะกรรมการสถานศึกษา ท่านผู้ปกครอง ชุมชน บุคลากรในโรงเรียน และลูก ๆ
นักเรียนในการร่วมมือกัน เพื่อพัฒนานวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30…”
(นายนพดล กาญจนางกูร: ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา)
1.2.2 ประชุมและอภิปราย โดยผู้บริหารสถานศึกษาให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนานวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 อภิปรายเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียนโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา โดยแบ่งนักเรียนออกเป็น 3 ดี ได้แก่ ดีได้ด้วยตนเอง ดีได้ด้วยการ
สั่งสอน และดีได้ด้วยการถูกบังคับ จัดทาเป็นหลักสูตรคุณธรรมเพื่อพัฒนานักเรียนแต่ละกลุ่มให้
เหมาะสม เพื่อให้การพัฒนานวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 บรรลุเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ และความต้องการในการพัฒนานวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่าย
วิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 จนได้
ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวทางในการดาเนินงาน
“ ในการจัดกลุ่มนักเรียนต้องให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนักเรียน ควรมีแบบสอบถามข้อมูล
พฤติกรรมนักเรียน เพื่อเก็บข้อมูลแล้วนามาคัดกรองเป็นนักเรียนแต่ละกลุ่ม…”
(นางสาวอัจฉรา แซ่ปึ่ง : หัวหน้างานแนะแนว)
“ผมมีความคิดเห็น ว่าควรมีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนอย่างจริงจัง โดยใช้
เกณฑ์การประเมินคุณธรรมจริยธรรมตามรูปแบบของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน…”
(นายชัยวุฒิ มาด้วง : ครูในกลุ่มงานบริหารกิจหารนักเรียน)
“ควรมีรูปแบบนวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 โดยคานึงถึงพฤติกรรม
นักเรียนที่แตกต่างกัน การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนจึงมีความแตกต่างกันด้วย...”
(นางสาวณัฐธิดา วงศ์สุรศิลป์ : ครูในกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน)
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1.2.3 การออกแบบกิจกรรม และจัดทาเอกสารสาหรับประเมินพฤติกรรมนักเรียน
รวมถึงแบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม มีการดาเนินการ ดังต่อไปนี้
1) ผู้บริหารสถานศึกษา มอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ซึ่งมีการการอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและตัวชี้วัดของคุณธรรมจริยธรรมแต่ละด้านทีจ่ ะนามาทาเป็นแบบประเมินคุณธรรม
จริยธรรมให้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์และความต้องการที่กาหนดไว้ ซึง่ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ
(1) คณะกรรมการอานวยการได้แก่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีบทบาท
หน้าที่อานวยการส่งเสริมสนับสนุนให้คาปรึกษาเพื่อให้การดาเนินโครงการนวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์และความต้องการที่กาหนดไว้
(2) คณะกรรมการดาเนินการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนด้วยนวัตกรรมพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ได้แก่ ครูที่ปรึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายวัตถุประสงค์และ
ความต้องการที่กาหนดไว้
(3) คณะกรรมการนิเทศติดตามนวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและคณะกรรมการบริหารกิจการ
นักเรียนที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่สังเกตการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนโดยใช้นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เพื่อสะท้อนผลให้ครูที่ปรึกษาได้นาไปแก้ไขปรับปรุงพัฒนาให้เป็นไปตาม
เป้าหมายวัตถุประสงค์และความต้องการที่กาหนดไว้
(4) คณะกรรมการจัดแสดงผลงานครูและผู้เรียนได้แก่ หัวหน้ากลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน ฝ่ายอาคารสถานที่และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
(5) คณะกรรมการประเมินโครงการ ได้แก่ ครูที่มีความสามารถในการวัดและ
ประเมินผลมีหน้าทีป่ ระเมินความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน
3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 หลังจากดาเนินโครงการ
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2) ผู้บริหารสถานศึกษา มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และ
คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียนมาออกแบบแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนโดยใช้นวัตกรรม
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 โดยมีศึกษานิเทศก์เป็นที่ปรึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ และความต้องการ คือ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนตามหลักสูตรคุณธรรม ซึ่งได้
แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมจากการร่วมระดมความคิด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณธรรม กิจกรรมการพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน แนวทางการส่งเสริม/แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน การส่งต่อนักเรียน การวัดและ
ประเมินผล บันทึกผลการสังเกตพฤติกรรม ที่จะสะท้อนผลการสอนปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข
ข้อเสนอแนะ และร่วมกันจัดทากาหนดการดาเนินงาน กาหนดการนิเทศติดตามการดาเนินงานเพื่อ
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนโดยใช้นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 หลังจากนัน้
คณะกรรมการดาเนินงานนาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียนที่ทาเรียบร้อยแล้วให้ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน และศึกษานิเทศก์
ตรวจสอบคุณภาพ แล้วแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะก่อนนาไปใช้พัฒนานักเรียน
1.3 ขั้นร่วมดาเนินงาน
ขั้นร่วมดาเนินงานเป็นการปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนดไว้ของคณะกรรมการ
ดาเนินงาน และคณะกรรมการนิเทศติดตามการดาเนินงาน โดยมีการมอบหมายงานตามหน้าที่ที่กาหนด
ไว้ร่วมกัน มีการนิเทศ ติดตามการดาเนินงาน ในการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนแต่ละกลุ่ม และมีการ
สะท้อนผลการทางาน มีการปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้ดีขึ้น โดยการช่วยเหลือร่วมมือและ
ประสานงานเพื่อให้เกิดผลสาเร็จตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการที่กาหนดไว้ซึ่งมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1.3.1 ผู้บริหารสถานศึกษา ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อสร้างความ
เข้าใจขอบเขตของนวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ และความต้องการที่ได้กาหนดไว้ คือ การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี ส่งผลให้
คณะกรรมการดาเนินงานมีความเข้าใจในนวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่าย
วิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 หลังจาก
นั้นคณะกรรมการดาเนินงานปฏิบัติตามปฏิทินที่กาหนดไว้
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1.3.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้าน
ค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ทา
การประชาสัมพันธ์การดาเนินงานตามโครงการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เพื่อสร้างความ
เข้าใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรในโรงเรียนโดยประชุมชี้แจงในการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
1.3.3 คณะกรรมการดาเนินงาน นาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนไปใช้กับ
นักเรียนตามปฏิทินที่กาหนดไว้โดยมีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน สังเกตการ
ดาเนินงาน เพื่อร่วมสะท้อนผลให้คณะกรรมการดาเนินงานแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและความต้องการของนวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
1.4 ขั้นร่วมติดตามประเมินผล
ขั้นร่วมติดตามประเมินผลเป็นการประเมินผลระหว่างการจัดกิจกรรม และหลังการจัด
กิจกรรมของคณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน คณะกรรมการนิเทศติดตามผลการ
ดาเนินงานมาร่วมกันวิเคราะห์การดาเนินการว่าได้บรรลุเป้าหมายวัตถุประสงค์และความต้องการที่
กาหนดไว้หรือไม่ โดยมีการวัดและประเมินผลระหว่างและหลังการจัดกิจกรรม เพื่อทาการแก้ไขปรับปรุง
ข้อบกพร่องในแต่ละกิจกรรม ซึ่งจะเป็นแนวทางในการประเมินผลโครงการของผู้บริหารสถานศึกษา ครู
ที่ปรึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง นามาสรุปผลการดาเนินการโดยใช้วิธีการประเมินกิจกรรมที่หลากหลาย
ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.4.1 คณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี ร่วมกันประเมินผล
ระหว่างการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน และสรุปผลการจัด
กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม มีข้อสรุปดังนี้
ในวงรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560
นักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยตนเอง
ขั้นร่วมติดตามและประเมินผลเป็นการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผล โดย
ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทน
ชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน 3 คน ซึ่งประกอบด้วย ประธานนักเรียน และกรรมการ
นักเรียน 2 คน ร่วมกันติดตามและประเมินผล พบว่า นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียน
บ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
เป็นแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยตนเอง โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
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ให้มีความรู้ความสามารถตามความถนัดและสนใจของนักเรียน เช่น ส่งเสริมทักษะวิชาการ ส่งเสริม
ความสามารถด้านกีฬาและดนตรี เป็นต้น
นักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยการสั่งสอน
ขั้นร่วมติดตามและประเมินผลเป็นการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผล โดย
ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทน
ชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง ร่วมกันติดตามและประเมินผล พบว่า นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 เป็นแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยการสั่งสอน โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน เช่น ค่ายคุณธรรม การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เรื่องต่างๆ
เช่น พิษภัยของยาเสพติด การตั้งครรภ์ในวัยเรียน เป็นต้น
นักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยการถูกบังคับ
ขั้นร่วมติดตามและประเมินผลเป็นการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผล โดย
ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทน
ชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง ร่วมกันติดตามและประเมินผล พบว่านวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 เป็นแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยการถูกบังคับ โดยการดูแก้ปัญหา
พฤติกรรมด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการตรวจปัสสาวะนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาสาร
เสพติด ค่ายปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน การช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียนของเจ้าหน้าที่จาก
สานักงานตารวจภูธรบ้านค่าย เป็นต้น และมีการส่งต่อในกรณีที่มีนักเรียนติดสารเสพติด
วงรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561
นักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยตนเอง
ขั้นร่วมติดตามและประเมินผลเป็นการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผล โดย
ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทน
ชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน 3 คน ซึ่งประกอบด้วย ประธานนักเรียน และกรรมการ
นักเรียน 2 คน ร่วมกันติดตามและประเมินผล พบว่า นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียน
บ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
เป็นแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยตนเอง โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
ให้มีความรู้ความสามารถตามความถนัดและสนใจของนักเรียน เช่น ส่งเสริมทักษะวิชาการ ส่งเสริม
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ความสามารถด้านกีฬาและดนตรี เป็นต้น เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศให้แก่นักเรียน
นักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยการสั่งสอน
ขั้นร่วมติดตามและประเมินผลเป็นการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผล โดย
ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทน
ชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง ร่วมกันติดตามและประเมินผล พบว่า นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 เป็นแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยการสั่งสอน โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน เช่น ค่ายคุณธรรม การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เรื่องต่างๆ
เช่น พิษภัยของยาเสพติด การตั้งครรภ์ในวัยเรียน เป็นต้น
นักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยการถูกบังคับ
ขั้นร่วมติดตามและประเมินผลเป็นการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผล โดย
ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทน
ชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง ร่วมกันติดตามและประเมินผล พบว่านวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 เป็นแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยการถูกบังคับ โดยการดูแก้ปัญหา
พฤติกรรมด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการตรวจปัสสาวะนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาสาร
เสพติด ค่ายปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน การช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียนของเจ้าหน้าที่จาก
สานักงานตารวจภูธรบ้านค่าย เป็นต้น
วงรอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562
อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
1.4.2 ผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการนิเทศติดตามนวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 สังเกตการดาเนินงานของคณะกรรมการดาเนินงาน และสรุปผลจากการ
สังเกต
1.4.3 สรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ตามรูปแบบนวัตกรรม พัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 วงรอบ ที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงการแบ่งกลุ่มนักเรียนตามพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี ปีการศึกษา 2560 วงรอบที่ 1
ระดับ
ชั้น
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
ร้อยละ

จานวนคนแยกตามพฤติกรรมนักเรียน (คน)
ดีได้ด้วย
ดีได้ด้วยการ
ดีได้ด้วยการถูก
ตนเอง
ถูกสั่งสอน
บังคับ
27
24
38
24
19
18
150
30

45
54
46
22
24
35
226
45.20

17
18
25
21
13
30
124
24.80

จากตารางที่ 1 พบว่า นักเรียนได้รับการแบ่งกลุ่มตามประเภทของพฤติกรรมออกเป็น
3 กลุ่ม ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับการพัฒนาพฤติกรรมผ่านนวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 พบว่านักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยการถูกสั่งสอนมีจานวนมากสุดคือ 226 คน คิดเป็นร้อยละ 45.20
รองลงมาเป็นกลุ่มดีได้ด้วยตนเอง 150 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และกลุ่มดีได้ด้วยการถูกบังคับ 124 คน
คิดเป็นร้อยละ 24.80
1.5 ขั้นร่วมแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
ขั้นร่วมแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา เป็นกระบวนการที่คณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการดาเนินงาน และคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดาเนินงาน นาผลการดาเนินกิจกรรมที่
ได้จากการสะท้อนผล จุดเด่นและจุดด้อย โดยนาจุดเด่นมาพัฒนาให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
และนาจุดด้อยร่วมกันแก้ไขปรับปรุงให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมาย วัตถุประสงค์และความต้องการ
ที่กาหนดไว้ร่วมกันซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.5.1 คณะกรรมการดาเนินงานพัฒนานักเรียน 3 ดี นาเสนอผลที่ได้จากการทา
กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาเด็ก 3 ดี เช่น การจัดอบรมนักเรียนให้มีความรู้เรื่องยาเสพติด การเข้าค่าย
อบรมคุณธรรมจริยธรรม การส่งเสริมนักเรียนตามความสามารถและความถนัด เป็นต้น ในการประชุม
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กันได้ข้อเสนอแนะว่า ควรจัดกิจกรรมดูแลนักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยการถูกบังคับที่มีพฤติกรรมน่าเป็นห่วง
อย่างใกล้ชิด

1.5.2 ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดาเนินงาน ทาการ
สรุปจุดเด่น จุดด้อย เพื่อนาไปแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา แนวทางการพัฒนา/ส่งเสริมพฤติกรรมนักเรียน
3 ดี ดังนี้ กลุ่มดีได้ด้วยตนเอง มีจุดเด่นคือ จัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนาความสามารถพิเศษของนักเรียน
เช่น นักเรียนที่เรียนดี ก็ส่งเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการ นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา ก็ส่งเข้า
แข่งขันงานกีฬาต่างๆ เป็นต้น จุดด้อยคือ ยังไม่สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนาความสามารถพิเศษ
ของนักเรียนได้ครบ เนื่องจากนักเรียนบางคนยังไม่แสดงออกถึงความสามารถที่ตนมี ทาให้จัดกิจกรรมได้
เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น นักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยการสั่งสอน มีจุดเด่น คือ จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้เกิด
ความเข้าใจและตระหนักในการมีพฤติกรรมดี เป็นคนดีของสังคม เช่น จัดอบรมโครงการ D.A.R.E
ของตารวจ เพื่อให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด การจัดอบรมเรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
เป็นต้น ส่วนจุดด้อยคือ การจัดกิจกรรมรูปแบบนี้ทาให้นักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น ส่วนนักเรียนกลุ่มดีได้
ด้วยการบังคับ มีจุดเด่นคือ จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่ช่วยปรับปรุงพฤติกรรม เช่น การเข้าค่าย
คุณธรรม การอบรมคุณธรรมประจาสัปดาห์ การรายงานตัวต่อครูกิจการนักเรียนทุกเช้าที่มาโรงเรียน
เป็นต้น ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้ส่วนมากจะดีขึ้น พัฒนาตนเองเป็นนักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยการสั่งสอน และกลุ่มดี
ได้ด้วยตนเองต่อไป
1.5.3 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดาเนินงานพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน 3 ดี ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงจุดด้อยของการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ให้
สามารถพัฒนานักเรียนให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดโดยได้ข้อสรุป คือ ครูต้องค้นหาความสามารถพิเศษ
ส่วนบุคคลของนักเรียน เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด
1.5.4 คณะกรรมการดาเนินงาน ทาการแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
การค้นหาศักยภาพและความสามารถพิเศษของนักเรียนทุกคน
1.5.5 คณะกรรมการดาเนินงานนาโครงการ/กิจกรรม ที่แก้ไข ปรับปรุงพัฒนาแล้วมา
เสนอต่อคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและทีม
ผู้บริหารเพื่อตรวจสอบส่วนที่ร่วมกันแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา ก่อนนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมจริง
จากการดาเนินการในวงรอบที่ 1 พบว่า การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 3 ดี มีทั้ง
จุดเด่นและจุดด้อย โดยเฉพาะกลุ่มดีได้ด้วยตนเอง ที่มีจุดด้อยให้ต้องแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา ตามผลการ
สะท้อนของคณะกรรมการดาเนินงาน ดังนั้นดังนั้น จึงนาข้อเสนอแนะที่ได้จากขั้นร่วมแก้ไข ปรับปรุง
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พัฒนา เป็นแนวทางในการวางแผนดาเนินการในวงรอบต่อไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความ
ต้องการที่กาหนดไว้ร่วมกัน

2. ผลการพัฒนาในวงรอบที่ 2
2.1 ขั้นร่วมดาเนินงาน
ขั้นร่วมดาเนินงานเป็นการปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนดไว้ของคณะกรรมการ
ดาเนินงานและคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 3 ดี โดยมีการมอบหมาย
งานตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ร่วมกัน มีการนิเทศ ติดตามการดาเนินงานและมีการสะท้อนผลการทางาน มี
การปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานให้ดีขึ้น โดยการช่วยเหลือ ร่วมมือและประสานงานเพื่อให้เกิดผล
สาเร็จตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์และความต้องการที่กาหนดไว้ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.1.1 ผู้บริหารประชุมชี้แจงคณะกรรมการดาเนินงาน เพื่อสร้างความเข้าใจขอบเขต
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 อีกครั้ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์และความต้องการที่
ได้กาหนดไว้ ครูมีความเข้าใจในการใช้นวัตกรรม หลังจากนั้นคณะกรรมการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วม
ปฏิบัติงานตามปฏิทินวงรอบที่ 2 ตามที่กาหนดไว้
“หลังจากนวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอ
เมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 ได้ปฏิบัติในวงรอบที่ 1
คงต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนานักเรียนทุกกลุ่มให้มากขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่าง
ทั่วถึง คณะกรรมการทุกคนต้องมาประชุมปรึกษาหารือ และวางแผนร่วมกัน รวมทั้งดาเนินการปรับ
แผนการจัดกิจกรรมตามข้อเสนอแนะในวงรอบที่ 1…”
(นายนพดล กาญจนางกูร : ผูอ้ านวยการโรงเรียน)
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2.1.2 คณะกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรม พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้าน
ค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานตามโครงการนวัตกรรม พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่าย
วิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 เพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้กับผู้เรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรในโรงเรียน โดยครูที่ปรึกษาให้ความรู้เพิ่มเติมกับ
นักเรียนในคาบโฮมรูม และแจ้งครู/บุคลากรในที่ประชุมประจาเดือน เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรม พัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
2.1.3 คณะกรรมการดาเนินงานนาโครงการ/กิจกรรม ที่ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะใน
วงรอบที่ 1 ไปใช้กับนักเรียนตามปฏิทินวงรอบที่ 2 ที่กาหนดไว้โดยมีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการ
ดาเนินงาน เข้าร่วมสังเกตการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมสะท้อนผลให้ผู้สอนนาไปแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาให้
เป็นไปตามเป้าหมายและความต้องการของนวัตกรรมพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 โดยคณะ
ดาเนินงานทาสรุปบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อแจ้งผลการดาเนินงานต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

2.2 ขั้นร่วมติดตามประเมินผล
นักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยตนเอง
ขั้นร่วมติดตามและประเมินผลเป็นการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผล โดย
ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทน
ชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน 3 คน ซึ่งประกอบด้วย ประธานนักเรียน และกรรมการ
นักเรียน 2 คน ร่วมกันติดตามและประเมินผล พบว่า นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียน
บ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
เป็นแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยตนเอง โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนา
ให้มีความรู้ความสามารถตามความถนัดและสนใจของนักเรียน เช่น ส่งเสริมทักษะวิชาการ ส่งเสริม
ความสามารถด้านกีฬาและดนตรี เป็นต้น เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศให้แก่นักเรียน
นักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยการสั่งสอน
ขั้นร่วมติดตามและประเมินผลเป็นการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผล โดย
ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทน
ชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง ร่วมกันติดตามและประเมินผล พบว่า นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี
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โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 เป็นแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยการสั่งสอน โดยการจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน เช่น ค่ายคุณธรรม การเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้เรื่องต่างๆ
เช่น พิษภัยของยาเสพติด การตั้งครรภ์ในวัยเรียน เป็นต้น
นักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยการถูกบังคับ
ขั้นร่วมติดตามและประเมินผลเป็นการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผล โดย
ผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ศึกษานิเทศก์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทน
ชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง ร่วมกันติดตามและประเมินผล พบว่านวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 30 เป็นแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยการถูกบังคับ โดยการดูแก้ปัญหา
พฤติกรรมด้วยวิธีการต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการตรวจปัสสาวะนักเรียนเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาสาร
เสพติด ค่ายปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียน การช่วยสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียนของเจ้าหน้าที่จาก
สานักงานตารวจภูธรบ้านค่าย เป็นต้น

ตาราง 2 ผลการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี เปรียบเทียบวงรอบที่ 1-2 (ปีการศึกษา 2560 -2561)
ระดับ
ชั้น

ม.1
ม.2
ม.3

จานวนคนแยกตามพฤติกรรมนักเรียน (คน)
ดีได้ด้วยตนเอง
ดีได้ด้วยการ
ดีได้ด้วยการถูกบังคับ
ถูกสั่งสอน
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2560
2561 2560 2561
2560
2561
27
37
45
45
17
15
24
26
54
49
18
3
38
41
46
25
25
13
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ม.4
ม.5
ม.6
รวม
ร้อยละ

24
19
18
150
30

34
14
15
167
40.44

22
24
35
226
45.20

16
27
25
187
45.28

21
13
30
124
24.80

18
3
7
59
14.28

จากการเปรียบเทียบจานวนนักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยตนเอง ในปีการศึกษา 2560-2561 พบว่า
มีจานวนนักเรียนเพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2560 มีจานวน 150 คน ปีการศึกษา 2561 เพิ่มจานวนเป็น
167 คน ในขณะที่นักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยการถูกสั่งสอนมีจานวนลดลง จากปีการศึกษา 2560 มีจานวน
226 คน มาปีการศึกษา 2561 นักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยการถูกสั่งสอนมีจานวน 187 คน และกลุ่มดีได้ด้วย
การถูกบังคับมีจานวนลดลงเช่นกัน โดยในปีการศึกษา 2560 มีจานวน 124 คน เมื่อถึงปีการศึกษา
2561 นักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยการถูกบังคับมีจานวน 59 คน
ตาราง 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการใช้นวัตกรรมพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ปีการศึกษา 2561
กิจกรรม
ด้านบริหารกิจการนักเรียน
- มีการดาเนินงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสม
(การเยี่ยมบ้าน/การคัดกรอง/การดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียน)
- มีการสนับสนุนและพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษต่างๆ
- มีการประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดใน
สถานศึกษา
กิจกรรม
- มีการเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านช่องทางที่
เหมาะสมและหลากหลาย เช่น จัดตู้รับคาร้องเรียน การประชุมเพื่อรับ
ฟังคาร้องเรียน เป็นต้น
- มีการดาเนินงานตามคาร้องเรียนของนักเรียนในกรณีทสี่ ามารถ
ดาเนินการได้

ค่าเฉลี่ย

ระดับการ
ประเมิน

4.48

ดีเยี่ยม

4.25
4.33

ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

4.11

ระดับการ
ประเมิน
ดีมาก

4.08

ดีมาก

ค่าเฉลี่ย
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- มีกระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนที่เป็นระบบ และ
มีประสิทธิภาพ
รวม

4.29

ดีเยี่ยม

4.26

ดีเยี่ยม

จากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการใช้นวัตกรรมพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2561
พบว่าด้านการดาเนินงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเหมาะสม (การเยี่ยมบ้าน/การคัดกรอง/
การดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียน) มีค่าเฉลี่ยมากสุดคือ 4.48 อยู่ในระดับดีเยี่ยม รองลงมาคือด้าน
มีการประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 4.33 อยู่ใน
ระดับดีเยี่ยม ต่อมาเป็นด้านมีกระบวนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนที่เป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ย 4.29 อยู่ในระดับดีเยี่ยม เรื่องมีการสนับสนุนและพัฒนานักเรียนที่มี
ความสามารถพิเศษต่างๆ มีค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับดีเยี่ยม เรื่องมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถ
ส่งข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านช่องทางที่เหมาะสมและหลากหลาย เช่น จัดตู้รับคาร้องเรียน การประชุมเพื่อ
รับฟังคาร้องเรียน เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 4.11 อยู่ในระดับดีมาก และด้านสุดท้ายคือมีการดาเนินงานตาม
คาร้องเรียนของนักเรียนในกรณีที่สามารถดาเนินการได้ มีค่าเฉลี่ย 4.08 อยู่ในระดับดีมาก
2.3 ขั้นร่วมแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา
ขั้นร่วมแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา เป็นกระบวนการที่คณะกรรมการอานวยการ
คณะกรรมการดาเนินงานและคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ นาผลการดาเนินกิจกรรมที่
ได้จากการสะท้อนผล จุดเด่นและจุดด้อย โดยนาจุดเด่นมาพัฒนาให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
และนาจุดด้อยร่วมกันแก้ไขปรับปรุงให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมาย วัตถุประสงค์และความต้องการ
ที่กาหนดไว้ร่วมกันซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
2.3.1 คณะกรรมการดาเนินงานนาเสนอผลที่ได้จากการนาโครงการ/กิจกรรม
พัฒนานักเรียนไปใช้แก้ปัญหา ดังนี้ ในวงรอบที่ 2 เพิ่มกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบพหุ
ปัญญา โดยมีการนาแบบวัดพหุปัญญาไปวัดนักเรียนเพื่อหาความถนัด/ความสามารถพิเศษของนักเรียน
แล้วจัดกลุ่มเพื่อพัฒนาตามความสามารถพิเศษนั้น นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมกลุ่ม ฝึกฝนความสามารถ
พิเศษตามที่ตนถนัด ทาให้ครูทราบเกี่ยวกับความสามารถที่แท้จริง นาไปสู่การพัฒนานักเรียนได้ถูกต้อง
2.3.2 ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดาเนินงานจัด
โครงการ/กิจกรรม ทาการสรุปจุดเด่น จุดด้อย จากการนาเสนอผลของคณะกรรมการดาเนินงาน
เพื่อนาไปแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ กลุ่มดีได้ด้วยตนเอง มีจุดเด่นคือ จัด

184
กิจกรรมส่งเสริม/พัฒนาความสามารถพิเศษของนักเรียน เช่น นักเรียนที่เรียนดี ก็ส่งเข้าแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านกีฬา ก็ส่งเข้าแข่งขันงานกีฬาต่างๆ เป็นต้น จุดด้อยคือ
การจัดกิจกรรมพหุปัญญาเพื่อพัฒนานักเรียนตามความสามารถและความถนัด มีคาบเรียนน้อย และ
นักเรียนต้องเปลี่ยนกลุ่มเพื่อพัฒนาพหุปัญญาให้ครบทุก 2 สัปดาห์ ดังนั้นนักเรียนยังไม่ได้รับการส่งเสริม
ในด้านที่ตนเองถนัดมากนัก นักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยการสั่งสอน มีจุดเด่น คือ จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน
ให้เกิดความเข้าใจและตระหนักในการมีพฤติกรรมดี เป็นคนดีของสังคม เช่น จัดอบรมโครงการ D.A.R.E
ของตารวจ เพื่อให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด การจัดอบรมเรื่องเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
เป็นต้น ส่วนจุดด้อยคือ การจัดกิจกรรมรูปแบบนี้ทาให้นักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น ส่วนนักเรียนกลุ่มดีได้
ด้วยการบังคับ มีจุดเด่นคือ จัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่ช่วยปรับปรุงพฤติกรรม เช่น การเข้าค่าย
คุณธรรม การอบรมคุณธรรมประจาสัปดาห์ การรายงานตัวต่อครูกิจการนักเรียนทุกเช้าที่มาโรงเรียน
เป็นต้น ซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้ส่วนมากจะดีขึ้น พัฒนาตนเองเป็นนักเรียนกลุ่มดีได้ด้วยการสั่งสอน และกลุ่มดี
ได้ด้วยตนเองต่อไป
2.3.3 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการดาเนินงานพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน 3 ดี ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงจุดด้อยของการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ให้
สามารถพัฒนานักเรียนให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดโดยได้ข้อสรุป คือ คณะดาเนินงานจัดกิจกรรม
พหุปัญญาโดยเน้นการฝึกสาหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านนั้นๆ ให้มากขึ้น และส่งนักเรียนเข้า
แข่งขันรายการต่างๆ เพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษนักเรียนที่นักเรียนมีให้มากที่สุด
2.3.4 คณะกรรมการดาเนินงาน ทาการแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
การค้นหาศักยภาพและความสามารถพิเศษของนักเรียนทุกคน
2.3.5 คณะกรรมการดาเนินงานนาโครงการ/กิจกรรม ที่แก้ไข ปรับปรุงพัฒนาแล้วมา
เสนอต่อคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนและทีม
ผู้บริหารเพื่อตรวจสอบส่วนที่ร่วมกันแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา ก่อนนาไปใช้ในการจัดกิจกรรมจริง
จากการดาเนินการในวงรอบที่ 2 พบว่า การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน 3 ดี มีทั้ง
จุดเด่นและจุดด้อย โดยเฉพาะกลุ่มดีได้ด้วยตนเอง ที่มีจุดด้อยให้ต้องแก้ไข ปรับปรุงพัฒนา ตามผลการ
สะท้อนของคณะกรรมการดาเนินงาน ดังนั้นดังนั้น จึงนาข้อเสนอแนะที่ได้จากขั้นร่วมแก้ไข ปรับปรุง
พัฒนา เป็นแนวทางในการวางแผนดาเนินการในวงรอบต่อไป เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และความ
ต้องการที่กาหนดไว้ร่วมกัน
2. ผลการพัฒนาใน วงรอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562
อยู่ระหว่างการดาเนินการ
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการใช้นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่าย
วิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาผลการใช้นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี ที่มีต่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อผลการใช้
นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
ซึง่ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)
โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ นพดล กาญจนางกูร (2560) มาใช้เป็นกระบวนการวิจัย
ในการดาเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยดาเนินการตามกระบวนการมีส่วนร่วม ในนวัตกรรมการ
บริหารโรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 30 แบบมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผลของสถานศึกษา ของนพดล กาญจนางกูร (2560)
โดยดาเนินการวิจัย 3 วงรอบ มีวิธีการขั้นตอนโดยสรุป ดังนี้
วงรอบที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ประกอบด้วย
1. ร่วมระดมความคิด ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน ศึกษานิเทศก์ ซึ่งประกอบด้วย ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนชุมชน ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนผู้เรียน 3 คน ซึ่งประกอบด้วย
ประธานนักเรียน และกรรมการนักเรียน 2 คน มาปรึกษาหารือ เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันทาการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาพปัญหาและสิ่งที่ต้องการแก้ไขพัฒนา โดยมี
การกาหนดเป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา และความต้องการร่วมกัน โดยมีวิธีดาเนินการ
คือ การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น ขั้นตอนการดาเนินงาน คือ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างความ
เข้าใจและความตระหนักในการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี กับผู้เข้าร่วมประชุม และ 2) ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการ
ในการพัฒนารวมทั้งจัดทาโครงการปฏิทินปฏิบัติงาน และกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน ผลที่
เกิดขึ้นจากกระบวนนี้ ได้แก่ 1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความเข้าใจและมีความตระหนักถึงความสาคัญของ
การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี 2) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีเป้าหมาย หรือความต้องการในการพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน 3 ดี แบบเดียวกัน 3) โครงการการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน โดยใช้นวัตกรรม
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 4) ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน 5) คาสั่ง
คณะกรรมการทาการวิจัยนวัตกรรม พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมือง
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ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 6) วาระการประชุม และ
7) ปฏิทนิ ปฏิบัติงาน
2. ร่วมวางแผน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นคณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน คณะกรรมการบริหารกิจการนักเรียน และ
ศึกษานิเทศก์ร่วมกันหาแนวทางการดาเนินงาน เพื่อให้สามารถดาเนินงานได้ตรงตามเป้าหมาย
วัตถุประสงค์และความต้องการที่กาหนดไว้ร่วมกัน โดยมีวิธีดาเนินการ คือ การประชุมเพื่อวางแผน
ดาเนินงานมีขั้นตอนการดาเนินงาน คือ 1) สร้างความเข้าใจร่วมกันถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความ
ต้องการในการพัฒนา 2) ทาการอภิปรายเพื่อหาแนวทางรูปแบบในการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี
และ 3) ออกแบบกิจกรรมและจัดทาเอกสารสาหรับประเมินพฤติกรรมนักเรียนรวมถึงแบบประเมิน
คุณธรรมจริยธรรม ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้ ได้แก่ 1) ตัวชี้วัดคุณธรรม 2) คาสั่งคณะกรรมการ
ดาเนินงานและนิเทศ ติดตามการดาเนินงานพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี 3) โครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 4) ปฏิทินการดาเนินงาน และ 5) คู่มือประกอบใช้นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
3. ร่วมดาเนินงาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคณะกรรมการดาเนินงานและ
คณะนิเทศ ติดตามการดาเนินงาน โดยคณะกรรมการดาเนินงานจะนาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียนไปใช้กับนักเรียนตามปฏิทินที่กาหนดไว้โดยมีคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน
สังเกตการดาเนินงาน เพื่อร่วมสะท้อนผลให้คณะกรรมการดาเนินงานแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้
เป็นไปตามเป้าหมายและความต้องการของนวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่าย
วิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
โดยมีขั้นตอนการดาเนินงาน คือ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาชี้แจงแนวทางขอบเขตการดาเนินงานให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานทราบ 2) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาทราบเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมือง
ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 และ 3) คณะกรรมการ
ดาเนินงานนาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนไปใช้กับนักเรียนตามปฏิทินที่กาหนดไว้โดยมี
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้ ได้แก่ 1) คณะกรรมการ
ดาเนินงานและคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน มีความเข้าใจในการจัดโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 2) คณะกรรมการดาเนินงาน นาโครงการ/กิจกรรม พัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน 3 ดี ไปใช้กับนักเรียน
4. ร่วมติดตามประเมินผล ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคณะกรรมการดาเนินงาน
และคณะกรรมการนิเทศติดตามผลการดาเนินงาน ร่วมกันประเมินผลระหว่างและหลังการดาเนินงาน
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ตามแผนงานที่กาหนดไว้ โดยมีวิธีดาเนินงาน คือ การประเมินผลระหว่างและหลังดาเนินการ มีขั้นตอน
การดาเนินงาน คือ 1) คณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี ร่วมกันประเมินผล
ระหว่างการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน และสรุปผลการจัด
กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม และ 2) ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการนิเทศ
ติดตามสรุปผลการสังเกตมาสะท้อนผลจุดเด่น จุดด้อยให้กับคณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียน 3 ดี ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้ ได้แก่ 1) ผลการแบ่งนักเรียนตามพฤติกรรมออกเป็น
3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดีได้ด้วยตนเอง กลุ่มดีได้ด้วยการสั่งสอน และกลุ่มดีได้ด้วยการบังคับ 2) ผลการ
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน โดยใช้นวัตกรรม พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
5. ร่วมแก้ไขปรับปรุงพัฒนา ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการ
อานวยการ คณะกรรมการดาเนินงาน และคณะกรรมการนิเทศติดตามผลการดาเนินงาน ร่วมกัน
สะท้อนผลจุดเด่น จุดด้อยของการดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนดไว้ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุง และพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการที่กาหนดไว้ร่วมกัน โดยมีวิธี
ดาเนินงาน คือ การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็น มีขั้นตอนการดาเนินงาน คือ 1) การสะท้อนผล
จุดเด่น จุดด้อย ของการดาเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ต่อผู้บริหารสถานศึกษาและ
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน 2) การสรุปจุดเด่น จุดด้อย โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน ของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานต่อ
คณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3) การร่วมกันหาแนวทางการแก้ไข ปรับปรุงจุดด้อย
และแนวทางการพัฒนาจุดเด่นของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ของผู้บริหารสถานศึกษา
คณะกรรมการดาเนินงานพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน และคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน
4) การแก้ไขปรับปรุงพัฒนาโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนของคณะกรรมการดาเนินงานพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน และ 5) การตรวจสอบคุณภาพโครงการ/กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ก่อนที่
จะนาไปใช้พัฒนาพฤติกรรมนักเรียนหรือเผยแพร่ต่อไป ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนนี้ ได้แก่ 1) วาระการ
ประชุม และ 2) ผลการตรวจสอบคุณภาพของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน หลังจากทา
การปรับปรุง
วงรอบที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย
1. ร่วมดาเนินงาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคณะกรรมการดาเนินงานและคณะ
นิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน โดยคณะกรรมการดาเนินงานจะนาโครงการ/กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียนไปใช้ดาเนินการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนเพื่อให้ คณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน
สังเกตการดาเนินงาน และร่วมกันปฏิบัติงานตามแผนงานที่กาหนดไว้ โดยมีวิธีดาเนินงาน คือ การนา
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ไปดาเนินการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน มีขั้นตอนการ
ดาเนินงาน คือ 1) ผู้บริหารสถานศึกษาชี้แจงแนวทางขอบเขตการดาเนินงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
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การดาเนินงานทราบ 2) คณะกรรมการดาเนินงาน และคณะกรรมการนิเทศติดตามผลการดาเนินงาน
กาหนดปฏิทินการดาเนินงานและนิเทศติดตามผลการดาเนินงาน 3) กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทราบและสร้างความเข้าใจในการจัด
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียน และ 4) คณะกรรมการดาเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม โดยมี
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการนิเทศ ติดตามสังเกตการดาเนินงาน ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนนี้
ได้แก่ 1) คณะกรรมการดาเนินงานและคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน มีความเข้าใจใน
การจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียน 2) คณะกรรมการดาเนินงานนาโครงการ/กิจกรรมพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียนไปพัฒนานักเรียน และ 3) คณะกรรมการดาเนินงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน ได้ดาเนินการตามกาหนดการต่างๆ ในปฏิทินการดาเนินงาน
2. ร่วมติดตามประเมินผล ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคณะกรรมการดาเนินงาน
และคณะนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน คณะกรรมการทาการวิจัย ร่วมกันประเมินผลระหว่างและ
หลังการดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนดไว้ โดยมีวิธีดาเนินงาน คือ การประเมินผลระหว่างและหลัง
ดาเนินการ มีขั้นตอนการดาเนินงาน คือ 1) คณะกรรมการดาเนินงานประเมินผลระหว่างและหลังการ
ดาเนินงานเพื่อสรุปผลการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน และ 2) ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการ
นิเทศ ติดตามสรุปผลการสังเกตมาสะท้อนผลจุดเด่น จุดด้อยให้กับคณะกรรมการดาเนินงานรับทราบ
ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนนี้ ได้แก่ 1) ผลการประเมินการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 2) ผลการ
พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มดีได้ด้วยตนเอง กลุ่มดีได้ด้วยการสั่งสอน และกลุ่มดีได้ด้วย
การบังคับ
ผู้ที่มสี ่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วยคณะกรรมการอานวยการ คณะกรรมการดาเนินงาน
และคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน ร่วมกันสะท้อนผลจุดเด่น จุดด้อยของการดาเนินงาน
ตามแผนงานที่กาหนดไว้เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ และความต้องการที่กาหนดไว้ร่วมกัน โดยมีวิธีดาเนินงาน คือ การประชุมเพื่อระดมความ
คิดเห็น มีขั้นตอนการดาเนินงาน คือ 1) การสะท้อนผลจุดเด่น จุดด้อย โครงการ/กิจกรรมพัฒนา
พฤติกรรมนักเรียน ต่อผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน
2) การสรุปจุดเด่น จุดด้อย โครงการ/กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ของผู้บริหารสถานศึกษาและ
คณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการดาเนินงาน 3) การร่วมกันหาแนว
ทางการแก้ไข ปรับปรุงจุดด้อย และแนวทางการพัฒนาจุดเด่นของโครงการ/กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรม
นักเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดาเนินงาน และคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการ
ดาเนินงาน 4) การแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาโครงการ/กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ของ
คณะกรรมการดาเนินงาน ผลที่เกิดขึ้นจากกระบวนนี้ ได้แก่ 1) วาระการประชุม และ 2) โครงการ/
กิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน หลังจากทาการปรับปรุง
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วงรอบที่ 3 ปีการศึกษา 2562 อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
1. สรุปผลการวิจัย
1. การพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนโดยใช้นวัตกรรม พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียน
บ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น จึงสรุปได้ว่า หลังการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ทาให้นักเรียนมี
พฤติกรรมดีขึ้น
2. การประเมินระดับความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อการใช้
นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 สรุปได้ว่า นักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึง
พอใจต่อการใช้นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30 อยู่ในระดับมากที่สุด
2. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องการศึกษาผลการใช้นวัตกรรมพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียน
บ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
อภิปรายผล ได้ดังนี้
ผลการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน โดยใช้นวัตกรรม พัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 3 ดี โรงเรียน
บ้านค่ายวิทยา อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30
พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น เนื่องจากมีการนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้ โดยให้บุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการได้รับประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม จากการจัดการศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการกาหนด
นโยบายและทิศทางในการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ในการกาหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาร่วมดาเนินการให้การสนับสนุนด้านกาลังความคิด กาลังกาย กาลังใจและกาลังทรัพย์ พร้อม
ทั้งร่วมกากับติดตามตรวจสอบ และประเมินผล (บวรลักษณ์ ศักดิ์วิไลพร,2553) ก่อให้เกิดความเข้าใจ
ร่วมกันในการปฏิบัติงานที่มุ่งหวัง และกระบวนการการตัดสินใจสามารถรองรับพฤติกรรมของบุคคลใน
องค์กรได้กว้างขวางและเกิดการยอมรับได้เป็นหลักการของการบริหารงานที่ผลต่อการดาเนินการเชิง
วิเคราะห์ ซึ่งนาไปสู่การตัดสินใจได้ ลดช่องว่างของระบบการสื่อสารในองค์กรและขจัดปัญหาความ
ขัดแย้ง (นันทิกิตติ แก้วกล้า,2553) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของวิไลวรรณ สาลาสุตา (2552) ได้
ศึกษา การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของ นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ดสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 พบว่า สภาพปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนพระกุมาร ร้อยเอ็ด มีนักเรียนจานวนหนึ่งสมควรได้รับการปรับปรุงและ
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พัฒนาให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ด้าน
ความประหยัด ด้านความซื่อสัตย์ และด้านความรับผิดชอบ ผู้วิจัยและกลุ่มผู้ร่วมวิจัยได้ดาเนินการ
เสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนในด้านต่าง ๆ ด้วยการวางแผนดาเนินการ การจัดสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และการนิเทศติดตามผลส่งผลให้การดาเนินงาน ผลการพัฒนาประสบผลสาเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดย
นักเรียนมีพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับที่ดีขึ้น
3. ข้อเสนอแนะ
3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจัยไปใช้
หน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้บริหารสถานศึกษา นาผลการศึกษาไปใช้ในการออกแบบ
กิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน ให้สอดคล้องกับนักเรียนแต่ละกลุ่มตามบริบทของผู้เรียน
3.2 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
3.2.1 ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจการใช้นวัตกรรมอย่างลึกซึ้งและนาไปสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจัง
3.2.2 ควรแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานให้ชัดเจนและมอบหมายหน้าที่ให้
ตรงตามความถนัดของผู้รับผิดชอบ

