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 The objectives of this thematic paper were 1)  to study the state of administration of Wiang Haeng 
Wittayakom School, Wiang Haeng District, Chiang Mai Province, 2)  to study guidelines for developing the 
Wiang Haeng School administration, Wiang Haeng District, Chiang Mai Province.  The research sampling 
subjects were the Heads of School Monitoring, school teachers and personnel for a total of 38. Data collection 
was made possible through documents, observation, interview, and focus group discussion.  The data were 
classified and synthesized into categories, and results of the data analysis were presented in descriptive form. 
 The research findings showed that the state of administration development of Wiang Haeng 
Wittayakom School, Wiang Haeng District, Chiang Mai Province was conducted in line with the primary 
school curriculum, Ministry of Education, under the supervision of the Office of Secondary Education 
Area 34. The factors leading to problems and obstacles in four groups were as follows: in academic affairs 
administration group, there was lacking the expert from external agency to conduct training and developing 
the teachers in classroom research work, including diverse teaching techniques, no media making and 
producing, and media application to learning and teaching; in budget administration group, there was 
lacking the budget to carry out the project, the budget for personnel to go on official duty, there should be a 
commission for checking, monitoring, and evaluating the teachers training in order that they would have 
knowledge on regulations regarding the budget; in personnel administration group, there should be creating 
morale and motivation in performance of the personnel each academic year, giving the personnel 
assignments, based on individual knowledge, ability,   and skill, and building up morale and motivation 
each academic year; and in general affair administration group, the administrator should appoint the 
personnel to take a clear-cut responsibility of each operation group without overlapping, and in order to 
make effective the performance, there should be coordination with local public agencies, furnishing an 
in-and-out security system, improving the school scenery and landscaping to be conducive to teaching 
and learning atmosphere, and providing facilities for the take-turn teacher room in order to make 
convenient the teacher who stayed on guard. 



ค 

 

ประกาศคุณูปการ 
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 ขอขอบพระคุณ  นางสุริยา   ชุ่มมะโน   ผูอ้  านวยการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  คุณครูประวติั   
พรหมนิล  คุณครูสนิท  พลเยี่ยม  คุณครูสมจิตร  บุญประเสริฐ และคณะครูโรงเรียนเวียงแหง
วิทยาคมทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้โอกาสในการศึกษา ให้ความร่วมมือ และให้ความห่วงใยต่อผูว้ิจยัในการ
ท าการวจิยัคร้ังน้ี 
 ขอบขอบคุณนกัศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา ทุกคนท่ีเป็นกัลยาณมิตรท่ีดีในการศึกษาเรียนรู้ร่วมกัน และยงั
สนบัสนุนช่วยเหลือในการศึกษาคน้ควา้และเป็นก าลงัใจในการศึกษาตลอดเวลา 
 ขอบกราบขอบพระคุณ คุณพ่อบุญจู  ใจมัน่ คุณแม่จนัทร์สม  ใจมัน่ และพี่นอ้ง “ตระกูลใจมัน่” 
ทุกคน ท่ีปลุกฝังให้ผูว้ิจยัเห็นความส าคญัของการศึกษาและขอขอบคุณ คุณภทัรนันท์  นามวงค ์
“น้องพลอย”  เด็กหญิงณัฐพร ใจมัน่ “น้องภูมิ”  เด็กชายสกลวรรธน์   ใจมัน่  ท่ีเป็นห่วงและให้
ก าลงัใจดว้ยดี  คุณค่าจากสารนิพนธ์เล่มน้ี ขอมอบความดีให้แก่ทุกท่านท่ีมีส่วนร่วมในความส าเร็จ
ของผูว้จิยัคร้ังน้ี 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพฒันาความรู้ความสามารถของบุคคลและสังคม 
โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความกา้วหนา้ทางวิชาการ การสร้างองคค์วามรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวิต ในการจดัการศึกษาตอ้งยึด
หลักว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด และกระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ
พฒันาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545  ยงัมีเจตนารมณ์ท่ีตอ้งการเนน้ย  ้าวา่การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไป
เพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข การจดัการ
ศึกษา ให้ยึดหลกัการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
การพฒันาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง  แนวการจดัการศึกษาดงักล่าวตอ้ง
ยึดหลักว่าผูเ้รียนมีความส าคัญท่ีสุด ผูเ้รียนทุกคน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้ น 
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียน ไดพ้ฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ การ
จดัการศึกษาทั้งสามรูปแบบ คือ ความรู้ คุณธรรม และ กระบวนการเรียนรู้โดยให้บูรณาการความรู้
และทกัษะดา้นต่าง ๆ ให้เหมาะสมกบัแต่ละระดบัการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี, 2553, หนา้ 2) 

นอกจากน้ี พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  ในหมวด 5 เร่ือง การบริหารและการจดั
การศึกษา ระดบัสถานศึกษายงัได ้ส่งเสริม สนบัสนุน ให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อท าหน้าท่ีก ากบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษาและจดัท าสาระของ
หลกัสูตรในส่วนท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์คณะกรรมการสถานศึกษาประกอบดว้ย ผูแ้ทน ผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์รชุมชน 
ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา ผูท้รงคุณวุฒิ และให้ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ ทั้งน้ี ให้กระทรวงกระจายอ านาจ ทั้ง
ดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและ
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ส านกังานการศึกษาฯ เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2545, หนา้ 12) 
 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลาง  สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 34 เปิดสอนระดบัชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึงระดบัชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 
6  มีเขตพื้นท่ีบริการ 20 หมู่บา้น 3 ต  าบล ไดแ้ก่  ต าบลเมืองแหง     ต าบลแสนไห   ต าบลเปียงหลวง 
ปีการศึกษา 2555 มีนักเรียน  จ านวน 804 คน  ปีการศึกษา 2556  มีนักเรียน  จ านวน 781 คน และ   
ปีการศึกษา 2557 มีนกัเรียน จ านวน 813 คน มีผูบ้ริหารสถานศึกษา 1 ท่าน ไดแ้บ่งกลุ่มงานบริหาร
ออกเป็น 4 กลุ่มงาน คือ ด้านการบริหารวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหาร
บุคคล  ดา้นการบริหารทัว่ไป  ดว้ยสภาพบริบทของโรงเรียน คือ เป็นพื้นท่ีห่างไกลจากตวัเมือง ครู
และบุคลากรทางการศึกษาส่วนมากเป็นครูผูช่้วย และ ครูบรรจุใหม่ จึงท าให้การบริหารงานในแต่
ละกลุ่มงานตามโครงสร้างของสถานศึกษาเป็นไปอย่างไม่ต่อเน่ือง เน่ืองจากมีครูบุคลากรทาง
การศึกษายา้ยบ่อย และจากข้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) รอบท่ี 3 และจากรายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 
ประจ าปีการศึกษา 2556 ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะแก่โรงเรียนประกอบดว้ย ผูเ้รียนควรไดรั้บการพฒันา
ให้มีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร ฝึกทกัษะการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์และคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนท่ี
หลากหลายและต่อเน่ืองก าหนดเป้าหมายในการพฒันาโรงเรียนด้านการเรียนการสอนและการ
พฒันาสถานท่ีอยา่งชดัเจน พร้อมทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรไดรั้บการพฒันาใหมี้ความรู้ 
ความเขา้ใจในเร่ืองการวิจยัในชั้นเรียนและน าผลการสอนมาจดัท าวิจยัในชั้นเรียนอย่างต่อเน่ือง  
พร้อมทั้ งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลาย ใช้ส่ือเทคโนโลยีให้มากข้ึน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนมุ่งเน้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั  
จัดกิจกรรมท่ียกระดับผลสัมฤทธ์ิโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้เรียนในชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีผลการสอบ O-NET สูงข้ึนทุกกลุ่มสาระ  นอกจากนั้นผูบ้ริหารควรก าหนด
เป้าหมายในการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างชดัเจน จดัระบบนิเทศติดตามประเมินผลและน าผล
การประเมินมาใช้ปรับปรุงพฒันาอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ มีการน าระบบไอ ซี ที เขา้มาใช้ในการ
บริหารจดัการและการเรียนการสอนให้มากข้ึน ดา้นสภาพแวดลอ้มควรพฒันาปรับปรุงแหล่งน ้าด่ืม
ท่ีได้มาตรฐาน สะอาด ปรับปรุงโรงอาหารให้มีคุณภาพสูงถูกสุขลกัษณะ ปรับปรุงภูมิทศัน์ ของ
โรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเอ้ือต่อการท ากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  เพื่อให้
ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างเต็มความสามารถและเหมาะสม  (โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม,2556,
หนา้ 32-35)  
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 ในฐานะท่ีผูศึ้กษาเป็นบุคลากรของโรงเรียน ปฏิบติัหนา้ท่ีมากวา่ 3 ปี มีความเห็นดว้ย
กบัข้อเสนอแนะดังกล่าว จึงสนใจท่ีจะศึกษาแนวทางในการพฒันาการบริหารของสถานศึกษา  
เพื่อให้ทราบสภาพการบริหารของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม และน าเสนอแนวทางการพฒันาของ
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งน าไปใช้ในการพฒันาการบริหารของโรงเรียนเวียง
แหงวทิยาคม อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
1.2.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม   อ าเภอเวียงแหง       

จงัหวดัเชียงใหม่ 
1.2.2 เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียง

แหง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
1.3  กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “แนวทางการพฒันาการบริหารโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอ
เวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ” คร้ังน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวทางการเขียนกรอบแนวคิดในการวิจยัของ
ทองสุข วนัแสน (ม.ป.ป.,หน้า 1-10) มาเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั โดยการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีวธีิการ 3 ขั้นตอน ดงัน้ี คือ 

1.3.1 ท  าความเข้าใจเก่ียวกับสภาพ บริบท ปัญหา หรือสภาพการบริหารโรงเรียน                             
เวยีงแหงวทิยาคม อ าเภอเวยีงแหง   จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3.2 ศึกษาปัจจยั เง่ือนไข ต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาการบริหารโรงเรียน           
เวยีงแหงวทิยาคม  อ าเภอเวยีงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3.3  ศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม   อ าเภอเวียงแหง  
จงัหวดัเชียงใหม่   ดงันั้น จึงแสดงกรอบแนวคิดการวจิยัดงัภาพท่ี 1-1 
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สภำพบริบท ปัญหำ ปัจจัย เง่ือนไข ที่มีผลต่อกำรพฒันำกำรบริหำรโรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม อ ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
และแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรบริหำรโรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม อ ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

สภำพ ปัญหำ  วเิครำะห์ปัญหำ แนวทำงพฒันำ 

ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีห่างไกลมีขอ้จ ากดั
ในการเดินทางติดต่อราชการ  
การคมนาคมไม่สะดวก   
ขาดแคลนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา   
การบริหารงานตามโครงสร้าง
และสถานศึกษาเป็นไปอยา่งไม่

ต่อเน่ือง 

 

ศึกษาหลกัการ แนวคิด 
ทฤษฎี การบริหารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. หา/สร้างรูปแบบการบริหาร
โรงเรียน 
2. ตรวจสอบความเหมาะสม
การบริหารโรงเรียน 

Swot Analysis 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 หวัหนา้ฝ่ายตามโครงสร้าง
คณะครูโรงเรียน 

เวียงแหงวิทยาคมวิทยาคม  
 

 

วเิคราะห์ปัจจยั 
เง่ือนไข ท่ีมีผลต่อ

การบริหาร
โรงเรียน 

สร้างแนวทางพฒันา
โรงเรียนโดยการสนทนา

กลุ่ม (Focus group 
Discussion)  คณะครู

โรงเรียน 
เวยีงแหงวทิยาคม

วทิยาคม  

แนวทำงกำรพฒันำกำรบริหำรโรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม                                  
อ ำเภอเวยีงแหง จังหวดัเชียงใหม่ 

ภำพที ่1-1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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1.5 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 ไดข้อ้มูลเกี่ยวกบัสภาพการบริหารของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  อ าเภอเวียงแหง 
จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.5.2 ไดแ้นวทางพฒันาการบริหารของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จงัหวดั
เชียงใหม่ 

1.5.3 เป็นข้อมูลแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อจะได้น าไปใช้ในการพฒันาการบริหารของโรงเรียน   
เวยีงแหงวทิยาคม อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

1.6 ขอบเขตของกำรวจิัย 
1.6.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
กลุ่มผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการวจิยัน้ี ไดแ้ก่   
 ผูบ้ริหารสถานศึกษา   จ านวน    1 คน 
 หวัหนา้ฝ่ายตามโครงสร้างสถานศึกษา จ านวน     2  คน    
 ครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน   35  คน   
 ปีการศึกษา   2557   รวมทั้งส้ิน   จ านวน    38  คน  
1.6.2 ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษา  แนวทางการพฒันาการบริหารโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม 

อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่  จ  าแนกเป็น 4 ดา้น ดงัน้ี  
1. ดา้นการบริหารวชิาการ 
2. ดา้นการบริหารงบประมาณ  
3. ดา้นการบริหารบุคคล 
4. ดา้นการบริหารทัว่ไป 

1.6.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่
พื้นท่ีในการวจิยัน้ีไดแ้ก่ โรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 34   ปีการศึกษา 2557 
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1.7 ข้อจ ำกดัของกำรวจิัย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเฉพาะกรณี  โดยเลือกศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหาร
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  อ าเภอเวียงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่   ตามองค์ประกอบการบริหาร
สถานศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ขอ้คน้พบจากการวิจยัคร้ังน้ีไม่อาจสรุปอา้งอิงถึงโรงเรียนมธัยมศึกษา
ทัว่ไปได ้ สามารถใช้ไดเ้ฉพาะกบัโรงเรียนท่ีมีขนาดเดียวกนั อยู่ในชุมชนท่ีมีสภาพแวดลอ้มหรือ
บริบทท่ีคล้ายคลึงกัน ซ่ึงสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการด าเนินการบริหาร
โรงเรียนไดต่้อไป 
 

1.8 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
แนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำร หมายถึง กระบวนการการบริหารท่ีคณะกรรมการได้

ร่วมกันพิจารณาโดย Focus group discussion  หลังจากท่ีได้รับทราบข้อมูลพื้นฐาน และ SWOT 
Analysis เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษาอยา่งเป็นระบบตามภารกิจ 4 ดา้น คือ ดา้นการ
บริหารวิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารบุคคลและดา้นการบริหารทัว่ไป ของ
โรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ด้ำนกำรบริหำรวิชำกำร หมายถึง ภารกิจงานเก่ียวกบัการจดัหลกัสูตรสถานศึกษาให้สนอง
ต่อความต้องการของผูเ้รียนและท้องถ่ิน โดยการมีส่วนร่วมในการวางแผน ให้ค  าปรึกษา การ
ส่งเสริมสนับสนุนและเสนอแนวทางให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการ
จดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาและกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา มีเคร่ืองมือวดัและ
ประเมินผลการเรียนการสอน มีการส่งเสริมใหมี้การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาและมีการ
ส่งเสริมใหผู้ป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้ 

ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ หมายถึง ภารกิจงานเก่ียวกบัการศึกษา วิเคราะห์การจดัและ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา มีการวางแผนกลยุทธ์ จัดท าข้อมูลทรัพยากร มีการก ากับ 
ตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชง้บประมาณของสถานศึกษา 

ด้ำนกำรบริหำรบุคคล หมายถึง ภารกิจเก่ียวกบัการวิเคราะห์ วางแผนและเสนอแนะ การ
แต่งตั้งบุคลากรในสถานศึกษา แต่งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ จดัท าทะเบียน
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ประวติัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการส่งเสริม สนบัสนุน และสร้างขวญัก าลงัใจใน
การท างานใหก้บัครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป หมายถึง ภารกิจเก่ียวกบัการวางแผน การออกแบบระบบงานธุรการ 
จดัระบบฐานขอ้มูล และระบบขอ้มูลข่าวสารของสถานศึกษา มีการประสานงานร่วมกบัชุมชนและ
ทอ้งถ่ิน เพื่อใหบ้ริการและประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

โรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม หมายถึง โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา   เขต 34   ท่ีเปิดสอนระดบัชั้น  มธัยมศึกษาปีท่ี  1   ถึงระดบัชั้น    มธัยมศึกษาปีท่ี 6  
อ าเภอเวยีงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่   ปีการศึกษา 2555-2557 



 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “แนวทางการพฒันาการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 
อ าเภอเวียงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่” ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางการวจิยัตามล าดบัดงัน้ี 
 2.1 แนวทางการพฒันาการบริหารสถานศึกษา 
 2.2 แนวคิดดา้นการบริหารการศึกษา 
 2.3 ทฤษฎีดา้นการบริหารการศึกษา 

2.4 แนวคิดดา้นการบริหารสถานศึกษา 
2.5 ขอบข่ายการบริหารงานสถานศึกษา 
      2.5.1 ดา้นการบริหารวชิาการ 
      2.5.2 ดา้นการบริหารงบประมาณ 
      2.5.3 ดา้นการบริหารบุคคล 
      2.5.4 ดา้นการบริหารทัว่ไป 
2.6  หลกัการสนทนากลุ่ม 

 2.7  หลกัการท า SWOT Analysis   
2.8  สภาพบริบทของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อ าเภอเวยีงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
2.9  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 แนวทางการพฒันาการบริหารสถานศึกษา 
 การบริหารสถานศึกษาถือได้ว่ามีความส าคญัเป็นอย่างมาก เพราะเป็นหน่วยงานท่ีท า
หนา้ท่ีจดัการทรัพยากรในการบริหาร ซ่ึงไดแ้ก่ คน เงิน และวสัดุอุปกรณ์ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของ
สถานศึกษา หากไม่มีแนวทางการพฒันาการบริหารท่ีดี สถานศึกษาก็จะไม่สามารถด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายได ้และแนวทางการพฒันาการบริหารสถานศึกษายงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช้ี
ถึงความส าเร็จหรือความลม้เหลวของสถานศึกษาอีกดว้ย  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงไดน้ าแนวคิดการ
บริหารท่ีดี มีคุณภาพมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จขององค์กร ได้มีผูใ้ห้
ความหมายของแนวทางการพฒันาการบริหารสถานศึกษา ไวด้งัน้ี 
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 วิจิตร  ศรีสะอา้น (2553, หน้า 59-79) ไดเ้สนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหาร
สถานศึกษา คือ การให้สถานศึกษาท างานแบบเบ็ดเสร็จในระดับ โรงเรียน เปล่ียนบทบาท
กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานดูแลนโยบายและแผน รวมทั้งมาตรฐาน  เพื่อให้โรงเรียนอยูภ่ายใต้
ระบบบริหาร  
 สัญญา  สัญญาวิวฒัน์ (2554, หนา้ 5) ไดเ้สนอแนวทางการพฒันาการบริหารสถานศึกษา 
วา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรก าหนดทิศทาง (Direct Change) หรือเปล่ียนแปลงวางแผนไวล่้วงหน้า 
(Planned Change) 
 ปราชญา   กลา้ผจญั (2555, หนา้ 12)  ไดเ้สนอแนวทางการพฒันาการบริหารสถานศึกษา 
โดยเน้นไปท่ีการกระจายอ านาจบริหารไปยงัโรงเรียนและชุมชน โดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมของ
องค์กรในชุมชน โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งยึดหลกัการเอาพื้นท่ีเป็นตวัตั้ง หลกัการยึดชีวิต
หรือผูเ้รียนเป็นตวัตั้ง และหลกัการจดัการศึกษาแบบบูรณาการ โดยมีสถาบนัอุดมศึกษาในจงัหวดั
ร่วมท างานกบัพื้นท่ี และบูรณาการทรัพยากรจากชุมชนโดยรัฐและทอ้งถ่ินตอ้งร่วมสนบัสนุน  
 รุ่ง  แกว้แดง  (2555, หน้า 8-9) ไดเ้สนอแนะแนวทางการพฒันาการบริหารสถานศึกษา 
ตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 
 ประการแรก ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542  เขียนไวช้ัดเจนว่า ให้
กระทรวงศึกษาธิการ กระจายอ านาจการจดัการศึกษาลงมาสองจุด จุดที ่หน่ึงคือ เขต พื้นท่ี
การศึกษา จุดท่ีสอง  คือ  สถานศึกษา 
 ประการท่ีสอง  การมีส่วนร่วมของประชาชน พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
2542  มาตราท่ี 12 ท่ีคืนอ านาจการจดัการศึกษาหลากหลายมาก เร่ิมมี  home  school  เกิดข้ึนท่ีให้
ประชาชนจดัการศึกษาเอง 
 ประการท่ีสาม ความเป็นอิสระของสถานศึกษา สถานศึกษาตอ้งเป็นอิสระถา้กระจายผา่น
หน่วยงานทางการศึกษา  คือ เขตพื้นท่ีการศึกษา  สถานศึกษา สามารถบริหารจดัการได้เองตาม
บทบาท หนา้ท่ีตามโครงสร้างท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 ธงชยั   ชิวปรีชา (2556, หนา้ 3) ไดเ้สนอแนะแนวทางการพฒันาการบริหารสถานศึกษา 
โดยให้มีการกระจายอ านาจการจดัการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาคและสถานศึกษาให้คณะบุคคลและ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เพื่อจดัการศึกษาให้แก่เยาวชนมากข้ึน ให้การบริหารมีความ
คล่องตวั โดยเฉพาะในระดบัสถานศึกษาและให้การจดัการศึกษาแต่ละระดบัมีเอกภาพและมีความ
คล่องตวัในการบริหารจดัการสถานศึกษา 
 จึงสรุปไดว้า่ แนวทางการพฒันาการบริหารสถานศึกษาเป็นกระบวนการท่ีเก่ียวกบัการ
วางแผน การจดัองค์การ การกระจายอ านาจและการควบคุมการใชท้รัพยากรในสถานศึกษาเพื่อจดั
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กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้บุคคลและสังคมมีความเจริญงอกงามโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การ
อบรม การสืบสวนทางวฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความกา้วหนา้ทางวิชาการ การสร้างองค์
ความรู้ ใหเ้กิดกบัผูเ้รียนเพื่อใหเ้กิด การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ 
 

2.2 แนวคดิด้านการบริหารการศึกษา 
นกับริหารการศึกษาจ านวนมาก ไดเ้สนอแนวคิดการบริหารการศึกษาว่า การบริหารการ 

ศึกษาเป็นศาสตร์สาขาหน่ึงซ่ึงถือวา่เป็นวชิาชีพชั้นสูง (Profession) และนกับริหารการศึกษาเป็นผูมี้
วิชาชีพชั้นสูง (Professionals) เพราะเป็นผูไ้ด้รับการฝึกอบรมและเรียนมาโดยตรง อีกทั้งเป็นผูมี้
จรรยาบรรณในการประกอบวชิาชีพของตน ไดมี้ผูใ้หแ้นวคิดการบริหารการศึกษา ไวด้งัน้ี 

วิบูลย ์  โตวณะบุตร (2542, หน้า 6) เสนอแนวคิดการบริหารการศึกษาว่า เป็นกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมกันด าเนินการ เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน นับแต่ 
บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกนักับความ
ตอ้งการของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ท่ีอาศยัควบคุมส่ิงแวดลอ้มให้มีผลต่อบุคคล และอาศยั
ทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อยา่งเหมาะสม เพื่อให้บุคคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสังคม
ท่ีตนด าเนินชีวติอยู ่ 

วโิรจน์    สารรัตนะ (2546, หนา้ 12)  ท่ีมีแนวคิดการบริหารการศึกษาวา่ เป็นกิจกรรมต่างๆ 
ท่ีบุคคลหลายคนร่วมกนัด าเนินการเพื่อพฒันาเด็ก เยาวชน ประชาชนหรือสมาชิกของสังคมทุกดา้น 
เช่น ความรู้ความสามารถ ทศันคติ พฤติกรรม ค่านิยมหรือคุณธรรมทั้งในดา้นสังคม การเมืองและ
เศรษฐกิจ  เพื่อให้บุคคลดงักล่าวเป็นสมาชิกท่ีดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยใชก้ระบวนการทั้ง
ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  

ภารดี    อนนัต์นาวี (2551, หน้า 7)  การบริหารการศึกษา เป็นกิจกรรมต่างๆ ท่ีกลุ่มบุคคล
ร่วมมือกนัจดัการ หรือด าเนินการเพื่อพฒันาสมาชิกของสังคม เพื่อให้เป็นก าลงัคน (Man Power) ท่ี
มีประสิทธิภาพ เพียบพร้อมดว้ยคุณค่าความเป็นมนุษย ์(Manhood) โดยกระบวนการต่างๆ ทั้งท่ีเป็น
ระเบียบแบบแผนและไม่ เป็นระเบียบแบบแผนทั้ งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน อันเป็น
กระบวนการต่อเน่ืองตลอดชีวติ  

ธร   สุนทรายุทธ์ (2551, หน้า 2)  เห็นวา่ การบริหารการศึกษา คือ การใชศ้าสตร์และศิลป์
ในการด าเนินการ หรือให้บริการด้านการจดัการเรียนการสอนและการปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับ
กิจกรรมการศึกษาร่วมกับผูอ่ื้น เพื่อให้การเรียนการสอนด าเนินไปด้วยดีมีประสิทธิภาพตาม
วตัถุประสงคท่ี์สถานศึกษาไดว้างไว ้  
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วรุณยุพา  วิโนทพรรษ์ (2546, หน้า 9)  เห็นว่า การบริหารการศึกษา เป็น ความพยายามท่ี
ผูบ้ริหารการศึกษาหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา ร่วมกนักระท าเพื่อพฒันาบุคคลให้เป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคมในทุกๆ ด้าน โดยมีการใช้ทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน วสัดุ และวิธีการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 สัมมา   รธนิธย ์(2553, หนา้ 93) ใหแ้นวคิด การบริหารการศึกษา วา่คือ การด าเนินการของ
กลุ่มบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา โดยมีการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ มีการสั่งการควบคุม และ
จดัการ เพื่อใชท้รัพยากรทางการศึกษาท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ ผลผลิตหรือ
ผูเ้รียนตอ้งมีคุณภาพสูงสุดและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ 

นพพงษ์   บุญจิตราดุลย ์(2547, หน้า 4) ท่ีเห็นด้วยว่า การบริหารการศึกษาเป็นกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือกนัด าเนินการเพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ดา้น นบัตั้งแต่
บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม และคุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกบัความตอ้งการ
ของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ท่ีอาศยัการควบคุมส่ิงแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคลและอาศัย
ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ อยา่งเหมาะสม เพื่อให้บุคคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสังคม
ท่ีตนด าเนินชีวติอยู ่แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารของนกัการศึกษาต่างประเทศ  

กู๊ด  (Good,อ้างถึงใน สัมมา รธนิธย์, 2553, หน้า14) กล่าว่า การบริหารการศึกษา 
ประกอบด้วย การวินิจฉัย การสั่งการ การควบคุม และการจดัการเก่ียวกับงาน หรือกิจการใน
โรงเรียนรวมทั้งการบริหารธุรกิจของโรงเรียน โดยมุ่งให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายปลายทางของ
การศึกษาท่ีตั้งไว ้ซ่ึงภาระหนา้ท่ีดงักล่าวน้ีจะเก่ียวขอ้งกบั ครู นกัเรียน บุคลากรอ่ืนๆ ในโรงเรียน 

เฟนวิค (Fenwick,อา้งถึงใน สัมมา  รธนิธย,์ 2553, หน้า 27) กล่าววา่ การบริหารการศึกษา 
ครอบคลุมการบริหารงาน การวางแผนการศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาล การบริหาร
โรงเรียนต้องประกอบด้วยครู นักเรียนและผูป้กครอง ทุกกิจกรรมต้องบริหารด้วยระบบ ไม่มี
ช่องวา่ง สามารถปฎิบติัได ้และไม่มีการเคลือบแฝง ในขณะท่ี 

แคมเบล (Campbell,อ้างถึงใน สัมมา  รธนิธย์, 2553, หน้า  22) ให้ความส าคัญกับการ
บริหารการศึกษา วา่คือ การจดัแผนยุทธศาสตร์ทางการศึกษา เพื่อให้การศึกษาบรรลุเป้าหมายอยา่ง
แทจ้ริง  

จึงสรุปไดว้า่ แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา ท่ีส าคญั คือ กระบวนการหรือกิจกรรม
ต่างๆท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือกนัด าเนินการ เพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมในทุกๆดา้น นับตั้งแต่
บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกนักบัความตอ้งการ
ของสังคม  โดยกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆตอ้งอาศยัการควบคุมส่ิงแวดล้อมให้มีต่อบุคคล 
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เพื่อให้บุคคลพฒันาตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ีตนด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 

 
2.3 ทฤษฎด้ีานการบริหารการศึกษา 
 เน่ืองจากแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารมีพฒันาการมาตั้งแต่ ศตวรรษท่ี 19 ผูว้ิจยั จึงจ าแนก
เป็น 3 ยคุ ดงัน้ี (ภาวดิา ธาราศรีสุทธิและคณะ, 2542 หนา้ 10) 

2.3.1 ยคุทฤษฎีการบริหารสมยัดั้งเดิม (The Classical organization theory) 
2.3.2 ยคุทฤษฎีมนุษยสัมพนัธ์ (Human Relation ) 
2.3.3 ยคุการใชท้ฤษฎีการบริหาร(Administrative Theory)หรือการศึกษาเชิงพฤติกรรม  
          ศาสตร์ (Behavioral Science Approach) 

 2.3.1 ยุคทฤษฎีการบริหารสมัยดั้งเดิม (The Classical organization theory) เกิดข้ึนระหว่าง 
ค.ศ. 1887 – 1945  แบ่งยอ่ยเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 
             1. กลุ่มการจัดการเชิงวทิยาศาสตร์ (Scientific Management) ของ เทย์เลอร์  
 เฟรดเดอริก  เทยเ์ลอร์  (Frederick Taylor) กล่าวถึง  แนวคิดการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ คือ 
การจัดการบริหารให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด Taylor มองคนงานแต่ละคนว่า
เปรียบเสมือนเคร่ืองจกัรท่ีสามารถปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์การได ้Taylor  เจา้ของต ารับ
“The one best way” คือประสิทธิภาพของการท างานสูงสุดจะเกิดข้ึนได้ตอ้งข้ึนอยู่กบัส่ิงส าคญั 3 
อยา่งคือ 
              1.1  เลือกคนท่ีมีความสามารถสูงสุด (Selection) 
              1.2  ฝึกอบบรมคนงานใหถู้กวธีิ (Training) 
              1.3  หาส่ิงจูงใจใหเ้กิดก าลงัใจในการท างาน (Motivation) 
 Taylor  ได้ท าการวิจยัเร่ือง “Time and Motion Studies” หรือ “เวลาและการเคล่ือนไหว”
และสรุปวา่ วธีิทางวทิยาศาสตร์ท่ีจะส่งเสริมให้บรรลุวตัถุประสงค ์“มีเพียงวิธีเดียวท่ีดีท่ีสุด” เขาเช่ือ
วิธีการแบ่งงานกนัท า ผูป้ฏิบติัระดบัล่างตอ้งรับผิดชอบต่อระดบับน Taylor จึงไดเ้สนอ ระบบการ
จา้งงาน (จ่ายเงิน) บนพื้นฐานการสร้างแรงจูงใจ  
 สรุปหลกัวทิยาศาสตร์ของ Taylor  ประกอบดว้ย 3 หลกัการดงัน้ี 
             1. การแบ่งงาน ( Division of Labors) 
             2. การควบคุมดูแลบงัคบับญัชาตามสายงาน (Hierarchy) 
             3. การจ่ายค่าจา้งเพื่อสร้างแรงจูงใจ (Incentive payment) 
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           2. กลุ่มการบริหารจัดการ(Administration Management)   
 องัรี ฟาโยล ( Henri Fayol ) ได้รับการยกย่องว่าเป็น “บิดาของทฤษฎีการปฏิบติัการและ
การจดัการตามหลกับริหาร” ทั้ง Fayol และ Taylor เน้นท่ีตวับุคลปฏิบติังาน และวิธีการท างานให้
ไดป้ระสิทธิภาพและประสิทธิผล  แต่ขาดการมองดา้น “จิตวิทยา” (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิและคณะ, 
2542, หนา้ 17) Fayol ไดเ้สนอแนวคิดในเร่ืองหลกัเก่ียวกบัการบริหารท่ีส าคญั ประกอบดว้ย 
              2.1 หลกัการท างานเฉพาะทาง (Specialization) คือ การแบ่งงานเพื่อให้เกิดความช านาญ
เฉพาะทาง 
              2.2 หลกัสายบงัคบับญัชา เร่ิมจากบงัคบับญัชาสูงสุดสู่ระดบัต ่าสุด 
              2.3 หลกัเอกภาพของบงัคบับญัชา (Unity of Command) 
              2.4 หลกัขอบข่ายของการควบคุมดูแล (Span of control) 
              2.5 การส่ือสารแนวด่ิง (Vertical Communication) เป็นการส่ือสารโดยตรงจากเบ้ืองบนสู่
เบ้ืองล่าง 
              2.6 หลักการแบ่งระดับการบงัคบับัญชาให้น้อยท่ีสุด คือ การมีสายบงัคบับัญชายืดยาว 
หลายระดบัมากเกินไป 
              2.7 หลกัการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างสายบงัคบับญัชาและสายเสนาธิการ(Line and 
Staff Division) 
           3. ทฤษฎบีริหารองค์การในระบบราชการ(Bureaucracy)  
 แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) เป็นบิดาของการบริหารองค์การในระบบราชการกล่าวถึง
หลกัการบริหารราชการประกอบดว้ย (ภาวดิา ธาราศรีสุทธิและคณะ, 2542, หนา้ 18) 
              3.1  หลกัของฐานอ านาจจากกฎหมาย 
              3.2  การแบ่งหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ท่ีตอ้งยดึระเบียบกฎเกณฑ ์
              3.3  การแบ่งงานตามความช านาญการเฉพาะทาง 
              3.4  การแบ่งงานไม่เก่ียวกบัผลประโยชน์ส่วนตวั 
              3.5  มีระบบความมัน่คงในอาชีพ 
 อยา่งไรก็ตาม  ระบบราชการก็มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย  ซ่ึงในดา้น ขอ้เสีย คือ สายบงัคบับญัชา
ยดืยาว  การท างานตอ้งอา้งอิงกฎระเบียบ  ท าให้การท างานชกัชา้ไม่ทนัการแกไ้ขปัญหา  ในปัจจุบนั 
จึงเรียกวา่ ระบบ “Red tape” ส่วนในดา้นขอ้ดี คือ เป็นระบบท่ียึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลกั การ
บงัคบับญัชา การเล่ือนขั้นต าแหน่งท่ีมีระบบระเบียบ  
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 2.3.2  ยุคทฤษฎีมนุษยสัมพันธ์ (Human Relations ) ระหว่าง ค.ศ. 1945 – 1958 (ภาวิดา 
ธาราศรีสุทธิและคณะ, 2542 หน้า 10) ฟอล์เลตต์ (Follette) ไดน้ าเอาจิตวิทยามาใช้ในการบริหาร
และเสนอแนวทางการแกปั้ญหาความขดัแยง้ (Conflict) ไว ้ 3  แนวทางดงัน้ี 
             1. Domination คือ ใชอ้  านาจเพือ่ใหอี้กฝ่ายสยบลง คือ  “ใหอี้กฝ่ายแพใ้หไ้ด”้   
             2. Compromise คือ คนละคร่ึงทาง เพื่อใหเ้หตุการณ์สงบ “โดยประนีประนอม” 
            3 . Integration คือ การหาแนวทางท่ีไม่ มีใครเสียหน้า “แต่ได้ประโยชน์ทั้ ง 2 ฝ่าย”  
นอกจากน้ี Follette ให้ทัศนะว่า “การเกิดความขดัแยง้ในหน่วยงานเป็นความพกพร่องของการ
บริหาร” (ภาวดิา ธาราศรีสุทธิและคณะ, 2542 หนา้ 25) 
              การวิจยัหรือการทดลอง ฮอร์ทอร์น (Hawthon Experiment ) ท่ี เมโย ( Mayo ) และคณะท า
การวิจยั  เร่ิมท่ีขอ้สมมติฐานวา่  ส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของคนงานและมีการ
คน้พบจากการทดลอง คือ มีการสร้างกลุ่มแบบไม่เป็นทางการในองค์การ  ท าให้เกิดแนวความคิด
ใหม่ท่ีว่า ความสัมพนัธ์ของมนุษย ์มีความส าคญัมาก ซ่ึงผลการศึกษาทดลองของเมโยและคณะ 
สรุปไดด้งัน้ี 
    1. คนเป็นส่ิงมีชีวติ จิตใจ ขวญั ก าลงัใจ และความพึงพอใจเป็นเร่ืองส าคญัในการท างาน 
            2. เงินไม่ใช่ ส่ิงล่อใจท่ีส าคญัแต่เพียงอย่างเดียว รางวลัทางจิตใจมีผลต่อการจูงใจในการ
ท างานไม่นอ้ยกวา่เงิน 
            3. การท างานข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคมมากกว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
วิธีการตอบสนองคน ดว้ยการยกยอ่ง จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานเป็น
อยา่งมาก  
 2.3.3 ยุคการใช้ทฤษฎีการบริหาร (Administrative Theory) หรือการศึกษาเชิงพฤติกรรม
ศาสตร์  (Behavioral Science Approach)  ตั้ งแต่ ค.ศ. 1958 – ปัจจุบัน  (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิและ
คณะ, 2542 หนา้ 11) หลกัระบบงาน + ความสัมพนัธ์ของคน + พฤติกรรมขององคก์าร ซ่ึงมีแนวคิด 
หลกัการ ทฤษฎี ดงัต่อไปน้ี 
             1 . เชส เตอร์ ไอ บาร์นาร์ด  (Chester I. Barnard) ในหนังสือ ช่ือ  The Function of The 
Executive ท่ีกล่าวถึงงานในหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโดยใหค้วามส าคญัต่อบุคคล ระบบของความร่วมมือ
องคก์าร และเป้าหมายขององคก์าร กบัความตอ้งการของบุคคลในองคก์ารตอ้งสมดุลกนั 
              2. ทฤษฎีของมาสโลว ์ว่าด้วยการจดัอนัดับขั้นของความตอ้งการของมนุษย ์(Maslow – 
Hierarchy of needs) เป็นเร่ืองแรงจูงใจ แบ่งความต้องการของมนุษย์ตั้ งแต่ความต้องการด้าน
กายภาพ ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั ความตอ้งการดา้นสังคม ความตอ้งการดา้นการเคารพ – 
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นับถือ และประการสุดท้าย คือ การประจกัษ์แห่งตน (Self actualization) คือมีโอกาสได้พฒันา
ตนเองถึงขั้นสูงสุดจากการท างาน แต่ความตอ้งการเหล่านั้นตอ้งไดรั้บการสนองตอบตามล าดบัขั้น 
              3. ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคกรีกอร์ (Douglas Mc Gregor  Theory X, Theory Y ) เ ขาได้
เสนอแนวคิดการบริหารอยูบ่นพื้นฐานของขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษยต่์างกนั ทฤษฎี 
X  (The Traditional View of Direction and Control) ทฤษฎีน้ีเกิดจากขอ้สมติฐานท่ีวา่ 
         1. คนไม่อยากท างาน และหลีกเล่ียงความรับผดิชอบ 
           2. คนไม่ทะเยอทะยาน และไม่คิดริเร่ิม ชอบใหก้ารสั่ง 
          3. คนเห็นแก่ตนเองมากกวา่องคก์าร 
           4. คนมกัต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 
           5. คนมกัโง่ และหลอกง่าย 
 ผลการมองธรรมชาติของมนุษยเ์ช่นน้ี จึงท าให้การบริหารจดัการเนน้การใช้เงิน วตัถุ เป็น
เคร่ืองล่อใจ และเน้นการควบคุม การสั่งการ เป็นตน้ ทฤษฎี Y (The integration of Individual and 
Organization Goal) ทฤษฎีน้ีเกิดจากขอ้สมติฐานท่ีวา่ 
           1. คนจะใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุน รับผดิชอบ ขยนั 
           2. คนไม่เกียจคร้านและไวว้างใจได ้
           3. คนมีความคิดริเร่ิมท างาน  ถา้ไดรั้บการจูงใจอยา่งถูกตอ้ง 
          4. คนมกัจะพฒันาวธีิการท างาน และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
ผูบ้งัคบับญัชาจะไม่ควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งเขม้งวด แต่จะส่งเสริมให้รู้จกัควบคุมตนเองหรือ
ของกลุ่มมากข้ึน ตอ้งให้เกียรติซ่ึงกนัและกนั จากความเช่ือท่ีแตกต่างกนั ท าใหเ้กิดระบบการบริหาร
ท่ีแตกต่างกนัระหวา่งระบบท่ีเนน้การควบคุมกบัระบบท่ีค่อนขา้งให้อิสรภาพ 
           4. วิลเล่ียม จี อูชิ (William G. Ouchi) ชาวญ่ีปุ่นเป็นศาสตราจารยแ์ห่งมหาวิทยาลยั UCLA 
(University of California, Los Angeles) ได้เสนอ ทฤษฎี Z (Z Theory)  ทฤษฎีน้ีรวมเอาหลักการ
ของทฤษฎี X และ Y เขา้ด้วยกนั แนวความคิดก็คือ องค์การตอ้งมีหลกัเกณฑ์ท่ีควบคุมมนุษย ์แต่
มนุษย์ก็รักความเป็นอิสระ และมีความต้องการ หน้าท่ีของผูบ้ริหารจึงต้องปรับเป้าหมายของ
องคก์ารให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายของบุคคลในองคก์าร ทฤษฎีน้ีมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ประการ
คือ 
             1. การท าใหป้รัชญาท่ีก าหนดไวบ้รรลุ 
             2. การพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
             3. การใหค้วามไวว้างใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
             4. การใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
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 สรุปไดว้า่ ทฤษฎีดา้นการบริหารการศึกษาไดมี้ผูคิ้ดคน้มากมาย แต่ยงัไม่มีทฤษฎีใดท่ีเป็น
สูตรส าเร็จ สามารถบริหารงานทางการศึกษาไดห้มด ทฤษฎีหน่ึงอาจจะมีหลกัการดีและเป็นท่ีนิยม
แต่อาจไม่สามารถแกปั้ญหาเล็กน้อย หรือปัญหาใหญ่ไดเ้ลย ทั้งน้ีย่อมข้ึนอยูก่บัลกัษณะของแต่ละ
ปัญหา สภาพการณ์ของสังคมและกาลเวลาท่ีเกิดข้ึน และบริบทของพื้นท่ีนั้นๆ ซ่ึงผูบ้ริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพจ าเป็นตอ้งใชห้ลาย ๆ ทฤษฎีในการบริหารหรือการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน   

 
2.4 แนวคดิด้านการบริหารสถานศึกษา 
 การบริหารสถานศึกษาเป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในเร่ืองการจดัระบบการศึกษา
เพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคคลท่ีเก่ียวข้องใน
องค์การท่ี มุ่ งไปสู่ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู ้เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ซ่ึงมีผูเ้สนอแนวคิดการบริหารสถานศึกษา ไวด้งัน้ี 

บุญจนัทร์ จนัทร์เจียม (2548,หน้า 13) ให้ความเห็นว่า การบริหารสถานศึกษา เป็น การ
ปฏิบัติการกิจของผูบ้ริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไปใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีสถานศึกษาได้
ก าหนดไว ้

นิคม   แกว้สา (2548, หนา้ 15) ไดใ้ห้แนวคิดหลกัการบริหารสถานศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
คือ การบริหารสถานศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ จะยึดเป้าหมาย คือ คุณภาพการศึกษาของนกัเรียน 
โดยมีงานวิชาการเป็นหลัก งานวิชาการเป็นงานท่ีส าคญัท่ีสุดในการท่ีจะท าให้นักเรียนบรรลุ
จุดหมายท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตร ส่วนงานอ่ืนเป็นงานสนบัสนุนและเป็นงานเสริมให้งานวิชาการ
ประสบผลส าเร็จยิง่ข้ึน 

อุบล  เพียรพิทกัษ์ (2548, หนา้ 10) เสนอแนวคิด การบริหารสถานศึกษาวา่ การบริหารงาน
ในสถานศึกษาทุกๆ ดา้น โดยรูปแบบและวิธีการในการบริหารงานแต่ละสถานศึกษาจะแตกต่างกนั
ไปตามความรู้ความสามารถในการใชศ้าสตร์และศิลป์ในการบริหารงานของผูบ้ริหารแต่ละภารกิจ
ของสถานศึกษา 

มนทิพย ์ ทรงกิติพิศาล (2548, หน้า 33) ไดใ้ห้แนวคิด การบริหารสถานศึกษา ว่าควรเน้น
ส่งเสริม ช่วยเหลือกนัของผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีจะผลกัดนัแผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้บรรลุตาม
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไว ้
 สรุปไดว้่า แนวคิดการบริหารสถานศึกษาครอบคลุมถึงกระบวนการในการท างาน โดยมี
ผูบ้ริหารสถานศึกษาปฏิบติัภารกิจอย่างเป็นระบบในสถานศึกษาท่ีด าเนินการ 4 ดา้น คือ ดา้นการ
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บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
ทัว่ไป 

 
2.5 ขอบข่ายการบริหารงานสถานศึกษา 

ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ได้ก าหนดสาระส าคญัไวใ้นมาตรา 39 ว่า ให้กระทรวงกระจาย
อ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยแบ่งขอบข่ายงานบริหารสถานศึกษาไว ้4 ด้าน 
(ส านกังานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี, 2553 หนา้ 14) คือ  

 1.  ดา้นการบริหารวชิาการ 
 2.  ดา้นการบริหารงบประมาณ 
 3.  ดา้นการบริหารงานบุคคล 
 4.  ดา้นการบริหารทัว่ไป 
กระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา้ 30 – 32) ไดก้  าหนดวา่ การบริหารจดัการของสถานศึกษา

ซ่ึงมีหนา้ท่ีให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนและเป็นสถานศึกษาของรัฐจึงน าหลกัการวา่ดว้ยบริหาร
กิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี ซ่ึงท่ีเรียกทัว่ไปว่า ธรรมาภิบาล มาบูรณาการในการบริหารและจดั
การศึกษาเพื่อสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัโรงเรียนท่ีเป็นนิติบุคคล หลกัการดงักล่าว ไดแ้ก่ 

 1. หลกันิติธรรม 
 2. หลกัคุณธรรม 
 3. หลกัความโปร่งใส 
 4. หลกัการมีส่วนร่วม 
 5. หลกัความรับผดิชอบ 
 6. หลกัความคุม้ค่า 
คิมบรอจห์และนันเนอรี (Kimbrough and Nunnery, 1976, อ้างถึงใน อุบล เพียรพิทักษ์, 

2548 หนา้ 14) ไดแ้บ่งงานบริหารสถานศึกษาเป็น 8 งานดว้ยกนั คือ  
 1. งานบริหารหลกัสูตรและการสอน 
 2. งานบริหารเศรษฐกิจการศึกษา 
 3. งานธุรการ 
 4. งานบริหารบุคคล 
 5. งานกิจการนกัเรียน 
 6. งานสภาวะผูน้ าในดา้นความสัมพนัธ์กบัชุมชน 
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 7. งานดา้นการประเมินผลการวจิยั 
 8. งานสร้างความเช่ือถือจากประชาชน 
แคมป์เบลล์ และคนอ่ืนๆ (Campbell and Others, 1970, อา้งถึงใน ปกรณ์กฤช อินทร์มงคล, 

2550, หนา้ 15)  ไดท้  าการศึกษาถึงงานบริหารสถานศึกษาพบวา่  งานบริหารสถานศึกษา  ท่ีส าคญัมี
อยู ่ 6  ประการ คือ  

 1. งานดา้นหลกัสูตรและการสอน 
 2. งานบริหารบุคลากร 
 3. งานกิจกรรมนกัเรียน 
 4. งานอาคารสถานท่ี 
 5. งานงบประมาณและธุรการ 
 6. งานสัมพนัธ์ชุมชน 
เซอร์จิโอแวนน่ีและคนอ่ืนๆ (Sergiovanni and Others,1980, อ้างถึงใน มนทิพย ์ทรงกิติ

พิศาล, 2552 หน้า 32) ได้เสนอแนะว่า งานบริหารสถานศึกษา ควรประกอบไปด้วยงานส าคัญ 8 
ประการ คือ  

 1. งานสัมพนัธ์กบัชุมชน 
 2. งานกิจกรรมนกัเรียน 
 3. งานหลกัสูตรการสอน 
 4. งานบริหารบุคลากร 
 5. งานอาคารสถานท่ี 
 6. งานพฒันาบุคลากร 
 7. งานประเมินผล 
ในขณะท่ีโครงสร้างในการการบริหารสถานศึกษา ท่ีก าหนดใน พระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ  พ .ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่ ม เติม  (ฉบับ ท่ี  2) พ .ศ.2545 และ (ฉบับ ท่ี  3) พ .ศ .2553 
ประกอบดว้ย ดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และ
ดา้นการบริหารทัว่ไป (สถาบนัพฒันาความกา้วหน้า, 2547 หน้า 65)  ซ่ึงขอบข่ายและภารกิจการ
บริหารและการจดัการศึกษา มีดงัต่อไปน้ี คือ 

ด้านการบริหารวชิาการ มีหน้าทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบั 
  1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
  2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
  3. การวดัผล  ประเมินผลและเทียบดอนผลการเรียน 



 19 

  4. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  5. การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา 
  6. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
  7. การนิเทศการศึกษา 
  8. การแนะแนวการศึกษา 
  9. การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  10. การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 
  11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
  12. การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน  และ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
  ด้านการบริหารงบประมาณ มีหน้าทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบั 
   1. การจดัท าและเสนอของบประมาณ 
   2. การจดัสรรงบประมาณ 
   3. การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการ                               
ด าเนินงาน 
   4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
   5. การบริหารการเงิน 
   6. การบริหารบญัชี 

ด้านการบริหารงานบุคคล มีหน้าทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบั 
   1. การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 
   2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
   3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
   4. วนิยัและการรักษาวนิยั 
   5. การออกจากราชการ 

ด้านการบริหารทัว่ไป มีหน้าทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบั 
   1.  การด าเนินงานธุรการ 
   2.  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3.  งานพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
   4.  การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
    5.  การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์าร 
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   6.  งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   7.  การส่งเสริม  สนบัสนุนดา้นวชิาการ งบประมาณ  บุคลากรและบริหารทัว่ไป 
   8.  การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
   9.  การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 
    10.  การรับนกัเรียน 
   11.  การส่งเสริมประสานงานการศึกษาในระบบ  นอกระบบและตามอธัยาศยั 
   12.  การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
   13.  งานส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน 
   14.  การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
   15. ก า ร ส่ ง เส ริ ม ส นั บ ส นุ น แ ล ะ ป ร ะ ส า น ง า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง                         
บุคคล ชุมชน องคก์ร หน่วยงานและสถาบนั สังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
   16.  งานประสานราชการกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
   17.  การจดัระบบการควบคุมในหน่วยงาน 
   18.  การบริการสาธารณะ 
   19.  งานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน 
 2.5.1 ด้านการบริหารวชิาการ 

การบริหารวิชาการ เป็นงานหลกัหรือเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษา ท่ีพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 
มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหารจดัการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้
สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผูเ้รียน
สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ิน และการมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญั
ท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ตลอดจนวดัผล ประเมินผล รวมทั้งการจดัปัจจยัเก้ือหนุน การพฒันาคุณภาพ
นกัเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ,2550 หนา้ 35-
39) มีผูใ้หค้วามหมายและความส าคญักบัการบริหารวชิาการ ดงัน้ี 

สมศกัด์ิ  แก้วสม (2549, หน้า 6) ได้กล่าวว่า การบริหารวิชาการ หมายถึง กระบวนการ
ด าเนินงานเก่ียวกับหลกัสูตร และการเรียนการสอน เพื่อให้ผูเ้รียนได้เรียนรู้ตามท่ีก าหนดไวใ้น
จุดหมายของการพฒันาผูเ้รียน โดยใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติ ความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน
อยา่งต่อเน่ือง  เป็นระบบ เพื่อสร้างความมัน่ใจวา่ สถานศึกษาสามารถจดัการศึกษาไดคุ้ณภาพตามท่ี
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด  
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บุญส่ง  เจริญศรี (2550, หนา้16) ไดใ้ห้ความคิดเห็นวา่ การบริหารงานวิชาการนั้นผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจะตอ้งจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัสถานภาพ และความตอ้งการของ
ชุมชนและสังคมโดยมีครู ผู ้บ ริหาร ผู ้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานมี
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ซ่ึงการจดัการศึกษาจะตอ้งมีคุณภาพและมาตรฐาน 

สรุปไดว้า่ การบริหารงานวชิาการ หมายถึง ภารกิจงานเก่ียวกบัการจดัหลกัสูตรสถานศึกษา
ให้สนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ิน โดยการมีส่วนร่วมในการวางแผน ให้ค  าปรึกษามี
การส่งเสริมสนบัสนุนและเสนอแนวทางให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  มีการ
จดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา และกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา มีเคร่ืองมือวดั
และประเมินผลการเรียนการสอน มีการส่งเสริมใหมี้การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา และมี
การส่งเสริมใหผู้ป้กครองและชุมชน เขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้  

2.5.2 ด้านการบริหารงบประมาณ  
แนวคิดการบริหารงบประมาณไม่มุ่งเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจดัการระบบ         

มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน ให้มีการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา รวมทั้ง
จดัหารายไดจ้ากการบริการมาใชบ้ริหารจดัการ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งเสริมใหเ้กิดคุณภาพ
ท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 หน้า 40-51) ซ่ึงมีผูใ้ห้ความหมายกับการบริหาร
งบประมาณ ดงัน้ี 

พุทธา  โพธ์ิมะฮาด (2548, หน้า 8) ไดก้ล่าววา่ การบริหารงบประมาณ หมายถึง การมีส่วน
ร่วมในการจดัหาทรัพยากร การจดัท างบประมาณ การจดัท าบญัชีและการใชจ่้ายงบประมาณท่ีไดรั้บ
ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การ
ตรวจสอบติดตามและประเมินผล  

ศิลป์ชยั  อวยตระกูล (2553, หนา้ 6) ให้ความหมายวา่ งบประมาณ หมายถึง การจดัท าและ
เสนอของบประมาณ การจดัสรรงบประมาณการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการใช้
เงิน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบญัชี การ
บริหารพสัดุและสินทรัพย ์ 

สรุปไดว้า่ การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง ภารกิจงานเก่ียวกบัการจดัท าและเสนอขอ
งบประมาณ การวิเคราะห์และการจดัสรรงบประมาณเพื่อการพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 
รวมทั้งการก ากบั ตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชง้บประมาณของสถานศึกษา
อยา่งเป็นระบบ 
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2.5.3 ด้านการบริหารงานบุคคล  
ในสถานศึกษาการบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจส าคญั ทั้ งน้ีเพื่อให้สถานศึกษาสามารถ

ปฏิบติังานตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการดา้นการบริหารงานบุคคลให้เกิดความ
คล่องตวัอิสระภายใตก้ฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา มีความรู้ ความสามารถ มีขวญัก าลงัใจ ไดรั้บการยกยอ่งเชิดชูเกียรติ 
มีความมัน่คงและกา้วหน้าในวิชาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษาของผูเ้รียนเป็น
ส าคญั (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 หนา้ 52-64) มีผูใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคล ดงัน้ี 

ปกรณ์กฤช  อินทร์มงคล (2550, หน้า 20) เห็นวา่  การบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการ
ในการบริหารก าลงัคนขององค์กรผ่านทางการวางนโยบาย กฎ ระเบียบ และขั้นตอนการท างาน 
เป็นงานท่ีเก่ียวกบัสมาชิกท่ีปฏิบติังานในองคก์ร เพื่อใหไ้ดบุ้คลากรท่ีเหมาะสมกบัการปฏิบติังานทั้ง
ในดา้นปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

พรพรรณ  อินทรประเสริฐ (2550, หน้า  75) กล่าวว่า การบริหารงานด้านบุคคลใน
สถานศึกษา มีความส าคัญมากเพราะเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารองค์กร หาก
สถานศึกษาใดประกอบไปด้วยบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง คือ มีความรู้
ความสามารถ มีสมรรถนะในงานหลกั มีคุณธรรมและจรรยาบรรณท่ีเหมาะสมกบัการจดัการศึกษา 
ยอ่มส่งผลใหส้ถานศึกษาแห่งนั้นมีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพ 

สรุปไดว้า่ การบริหารงานบุคคล เป็นภารกิจเก่ียวกบัการวิเคราะห์ วางแผนและเสนอแนะ 
การแต่งตั้งบุคลากรในสถานศึกษา ให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มี
เกณฑ์การประเมินผลงาน แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ จดัท าทะเบียนประวติั 
ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการส่งเสริมพฒันา สนบัสนุน และสร้างขวญัก าลงัใจ
ในการท างานใหก้บัครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 2.5.4 ด้านการบริหารทัว่ไป  

งานบริหารทัว่ไปเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบการบริหารองคก์ารให้การบริหารงาน
อ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน มีคุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยมีบทบาทหลกัในการประสาน
ส่งเสริมสนบัสนุนและการอ านวยการความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการ การศึกษาทุกรูปแบบ มุ่ง
พฒันาสถานศึกษาให้ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและจดั
การศึกษาของสถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกั โดยเน้น
ความโปร่งใส ความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคลชุมชนและองคก์ร
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550 หนา้ 65-
74)   โดยมีผูใ้หค้วามหมายและความ ส าคญัเก่ียวกบัการบริหารงานทัว่ไป ดงัน้ี 
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ศิรินารถ  นนัทวฒันภิรมย ์(2547, หน้า 37) ไดแ้สดงความคิดเห็นวา่ การบริหารทัว่ไปเป็น
งานท่ีมีบทบาทหลกัในการประสานงาน ส่งเสริม สนบัสนุน และอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้
การปฏิบติังานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ 
และเป้าหมายท่ีก าหนด มุ่งพฒันาสถานศึกษาให้ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจดั
การศึกษารวมทั้ งการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษา ซ่ึง
ก่อใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ เจตคติท่ีดีต่อสาธารณชน 

บุญจนัทร์  จนัทร์เจียม (2548, หน้า 23) ไดก้ล่าวถึง งานบริหารงานทัว่ไปของสถานศึกษา
วา่มีความส าคญัเน่ืองจากเป็นงานท่ีให้การบริการสนบัสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการ 
ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
นอกจากนั้นยงัเป็นงานการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อ
สาธารณชน 

สรุปได้ว่า การบริหารงานทั่วไป เป็นภารกิจงานเก่ียวกับการวางแผน และออกแบบ
ระบบงานธุรการ จดัระบบฐานขอ้มูล และระบบขอ้มูลข่าวสารของสถานศึกษา มีการประสานงาน
ร่วมกบัชุมชนและทอ้งถ่ิน เพื่อให้บริการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศแก่สาธารณชน 
รวมถึงการจดัระบบส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการบริหารงานทั้ง  4 ด้านใน
สถานศึกษา  
 

2.6 หลกัการสนทนากลุ่ม (Focus group Discussion)  
การสนทนากลุ่ม (Focus group discussion) เป็นวิธีการสนทนาท่ีใช้พลวตัรกลุ่ม (group 

dynamic) กระตุน้ให้คนแสดงความคิดเห็นและทศันคติของตนออกมาอย่างเปิดเผยและจริงใจใน
ขณะท่ีสนทนากนั ตลอดจนแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมา รวมทั้งปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
นั้นๆ และยงัท าให้ทราบถึงปฏิกิริยาของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้าหรือความคิดเห็นของคนๆหน่ึงในกลุ่ม 
อาจจะไปกระตุน้ใหค้นอ่ืนๆอยากพูด อยากแสดงความความคิดเห็นของตนเองออกมาบา้ง (วีรสิทธ์ิ  
สิธทิไตรยแ์ละโยธิน  แสดงดี, 2531,หนา้ 1) ไดก้ล่าวถึงวธีิการการสนทนากลุ่ม มี 2 วธีิ ดงัน้ี 
 1. การสนทนากลุ่มแบบธรรมชาติ (General group interview) 
 2. การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus group) 
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 การสนทนากลุ่มแบบธรรมชาติ (General group interview)  
การสนทนากลุ่มแบบธรรมชาติ เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีผูด้  าเนินการเป็นผูท่ี้มีส่วนส าคญัใน

การประชุมกลุ่ม และเป็นบุคคลท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเหมาะสมและเป็นจริง (วีรสิทธ์ิ  
สิธทิไตรย์และโยธิน  แสดงดี, 2531,หน้า 15)  ได้กล่าวถึงวตัถุประสงค์ เป้าหมาย กลวิธีและ
ประโยชน์ของการสนทนากลุ่มแบบธรรมชาติไว ้ดงัน้ี 

วตัถุประสงคก์ารสนทนากลุ่มแบบธรรมชาติ (General group interview) 
 1. เพื่อศึกษาความคิดทัว่ๆไป หรือขอ้มูลพื้นฐาน รวมทั้งเป็นการเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการวจิยั 
 2. เพื่อเป็นการก าหนดหรือคน้หากลุ่มเป้าหมาย ส าหรับการท า Focus group 
 3. เพื่อเป็นการทดสอบแนวค าถามและปรับปรุงแนวค าถาม หรือกรอบการวจิยั 
 เป้าหมายการสนทนากลุ่มแบบธรรมชาติ 
 1.1 ไดข้อ้มูลทัว่ไปท่ีจะประกอบให้เห็นภาพของชุมชน ปรากฏการณ์/พฤติกรรมในพื้นท่ีท่ี                     
จะท าการศึกษา 
 1.2 ไดร้ายช่ือของบุคคล หรือ กลุ่มบุคคลท่ีจะเป็นเป้าหมายของการท า Focus group 
 1.3 ไดทิ้ศทางการสร้างค าถาม Focus group 
 กลวธีิการสนทนากลุ่มแบบธรรมชาติ 
 1. ก าหนดจุดท่ีมกัมีการรวมกลุ่มกนัและหาโอกาสท่ีจะเขา้ไปคุย 
 2. มีแนวค าถามในใจ 
 3. มีระบบการจดัท าขอ้มูลท่ีไดม้ากจากภาคสนาม 
 4. มีการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดม้าจากภาคสนาม 
 ประโยชน์ของการสนทนากลุ่มแบบธรรมชาติ (General group interview) 
 1. เป็นการศึกษากลุ่มเครือญาติวา่ใครเป็นพอ่แม่ลูกหรือระบบเครือญาติในชุมชน 
 2. ดูบรรทดัฐาน (Norm) ของสังคมในเร่ืองท่ีศึกษาวา่เป็นอยา่งไร 
  
 การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus group discussion) 

การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีผูด้  าเนินการเป็นผูท่ี้มีส่วนส าคญัใน
การประชุมกลุ่ม และเป็นบุคคลท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเหมาะสมและเป็นจริง (วีรสิทธ์ิ  
สิธทิไตรย์และโยธิน  แสดงดี, 2531,หน้า 16)  ได้กล่าวถึงวตัถุประสงค์ เป้าหมาย กลวิธีและ
ประโยชน์ของการสนทนากลุ่มแบบเจาะจงไว ้ดงัน้ี 

วตัถุประสงคก์ารสนทนากลุ่มแบบเจาะจง 
 1. เพื่อศึกษาในรายละเอียดประเด็นปัญหาปรากฏการณ์ท่ีเกิดขั้นเฉพาะเร่ือง 
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 2. เพื่อศึกษาประเด็นปัญหา/เหตุการณ์เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย 
 3. เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นบางกรณี 
 4. เพื่อหาขอ้มูลสรุปเบ้ืองตน้เฉพาะเร่ืองและสามารถน าไปอธิบายขอ้มูลในเชิงปริมาณ  

เป้าหมายการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง 
 1.ไดข้อ้มูลเฉพาะกลุ่ม และเฉพาะประเด็น ซ่ึงสามารถอธิบายเชิงเหตุและผลได ้
 2. เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นตวัแทนของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะนั้นๆ ประกอบการวเิคราะห์ใน 
                   การศึกษานั้น 

การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง 
 1. หากลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องจากผลการวิจัยเชิงปริมาณหรือจากคุณภาพท่ีเน้นเป็น                  
กรณีศึกษา หรือ กลุ่มท่ีมีปัญหานั้นโดยตรง 
 2. การท าใหเ้กิดโอกาสและความน่าสนใน เช่น การเชิญท าใหผู้ถู้กเชิญรู้สึกมีเกียรติและ                 
อยากไป 

กลวธีิการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง 
 1. การจดัสนทนากลุ่ม 
 2. ก าหนดเป้าหมาย 
 3. ก าหนดหวัขอ้สนทนา 
 4. วางแผน/ก าหนดทีม รวบรวมขอ้มูล 

ประโยชน์ของการสนทนาแบบเจาะจง  
 1. เป็นการเตรียมขอ้มูลก่อนท าโครงงานต่างๆ 
 2. ใหค้วามเห็นเฉพาะกรณี 
 3. ใชใ้นกระบวนการพฒันาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

 
เทคนิคและการสนทนากลุ่ม  

 แนวทางในการจดัสนทนากลุ่ม เท่าท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนั มีเทคนิคและวิธีการในการสนทนา
กลุ่มดงัต่อไปน้ี (สุวมิล วอ่งวาณิช, 2550, หนา้ 34 - 35) 
 1. ใชใ้นการตั้งสมมติฐานใหม่ๆ (Generating hypotheses) 
 2. ใช้ในการส ารวจความคิดเห็น ทศันคติและคุณลกัษณะต่างๆของประชากร (Exploring                    
opinions, attitudes, and attributes) 
 3. ใช้ในการทดสอบแนวความคิดในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนใหม่ (Testing new                   
product ideas) 
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 4. ใชใ้นการประเมินผลทางดา้นธุรกิจ (Evaluating commercials) 
 5. ใช้ในการก าหนดค าถามและเพื่อทดลองใช้แบบสอบถาม (Identifying and pretesting                   
questionnaire items) 
 6. ใช้ในการสนทนากลุ่มเพื่อเป็นการคน้หาค าตอบท่ียงัคลุมเครือ หรือไม่แน่ชัดของการ
วิจัย แบบส ารวจ ซ่ึงเรียกว่าเป็นการใช้การสนทนากลุ่ม เพื่อช่วยเสริมให้งานวิจัยสมบูรณ์                   
ยิง่ข้ึน 

การสนทนากลุ่มนั้นแตกต่างจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interviews) ทั้งสองวิธีจะ
ไดข้อ้มูลในแนวลึกและน าประเด็นนั้นมาวางแผนเพื่อคดัเลือกกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมสนทนาสร้างแนวถามท่ี
สอดคลอ้ง เพื่อใช้เป็นแนวทางการสนทนากลุ่ม หลงัการด าเนินการสนทนา  ขอ้มูลท่ีได้จะน ามา
วเิคราะห์เพื่อตอบค าถามต่อประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา และน าไปใชใ้นการวางแผนพฒันาแกไ้ขต่อไป 

การสนทนากลุ่มเป็นการน าเร่ืองหรือประเด็นท่ีตอ้งการหาขอ้มูลมาสนทนาในกลุ่มสมาชิก
กลุ่มสามารถเสนอความคิดเห็นต่อประเด็นนั้ นๆ ในแนวลึกโดยใช้พลวตัรของกลุ่ม (Group 
Dynamic) เป็นส่ิงกระตุน้ให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นและทศันะของตนอย่างเปิดเผยและจริงใจ 
เช่น ความคิดเห็นของคนในกลุ่มคนหน่ึง อาจจะไปกระตุน้ให้คนอ่ืนแสดงความคิดเห็นออกมาดว้ย 
โดยมีผูน้ าในการสนทนากลุ่มน าทิศทางการสนทนาใหเ้ขา้ไปสู่ประเด็นท่ีตอ้งการหาขอ้มูล 
  
 องค์ประกอบการสนทนากลุ่มประกอบด้วย 
 องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการสนทนากลุ่มท่ีผูด้  าเนินการสนทนาจะตอ้งเตรียมให้พร้อมเพื่อ
ด าเนินการสนทนากลุ่ม คือ (วรีสิทธ์ิ  สิธทิไตรยแ์ละโยธิน  แสดงดี, 2531,หนา้ 18)   
 1. บุคลากรท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ผูด้  าเนินการสนทนา (Moderator)ซ่ึงควรเป็นผูพู้ดและฟัง
ภาษาท้องถ่ินได้ ผู ้จดบันทึก (Note taker) และผู ้ช่วย (Assistant) ช่วยในการจัดเตรียมสถานท่ี 
บนัทึกเสียง  
 2. แนวทางในการสนทนากลุ่มควรประกอบดว้ยตวัแปรต่างๆ ท่ีครอบคลุมวตัถุประสงคใ์น  
การท าวิจยันั้นๆ แต่อาจยืดหยุน่ ไดใ้นทางปฏิบติั โดยดูจากบรรยากาศการสนทนา บางคร้ังอาจจะ
ไดป้ระเด็น ซ่ึงไม่ไดค้าดคิดเอาไวไ้ด ้และอาจเป็นขอ้คน้พบท่ีมีประโยชน์และมีคุณค่า 
 3. อุปกรณ์สนาม ไดแ้ก่ เคร่ืองบนัทึกเสียง ซ่ึงอาจเตรียมไว ้2 ชุด พร้อมทั้งสายไฟและสมุด
บนัทึก 
 4. แบบฟอร์มส าหรับกรอกประวติัผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มโดยมีตวัแปรท่ีเป็นเกณฑ์ส าคญัใน
การวิจยัทั้งน้ีเพื่อใชใ้นการวิเคราะห์หรืออาจใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับการคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมสนทนา
กลุ่มท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั อยูใ่นกลุ่มเดียวกนั 
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 5. ส่ิงท่ีเสริมสร้างบรรยากาศ ได้แก่ เคร่ืองด่ืม ของขบเค้ียว ซ่ึงจะเป็นส่ิงท่ีเสริมสร้าง
บรรยากาศความเป็นกนัเองใหส้นทนาไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน 
 6. ของสมนาคุณแก่ผูท่ี้ร่วมสนทนา  เพื่อเป็นการตอบแทนผูเ้ขา้ร่วมสนทนา แมจ้ะเป็นส่ิงท่ี
เล็กนอ้ยแต่ในทางจิตวิทยาแลว้ เป็นส่ิงส าคญัมากส าหรับการแสดงความมีน ้าใจของผูว้ิจยั อยา่งไรก็
ตาม ถา้นกัวจิยัเป็นคนในพื้นท่ี ก็อาจไม่จ  าเป็น เน่ืองจากมีความสนิทสนมกนัอยูแ่ลว้ 
 7. สถานท่ีและระยะเวลา ควรจะเป็นบริเวณใกลเ้คียงกบัสถานวจิยั อาจเป็นบา้นหรือศาลา 
วดั แต่ใหค้  านึงถึงวา่สถานท่ีนั้น จะมีผลต่อการออกความคิดเห็นหรือไม่ เช่น ถา้ใชบ้า้นผูน้ าแลว้ถาม
เร่ืองผูน้ าอาจท าใหไ้ดข้อ้มูลท่ีดีเกินไป ส าหรับระยะเวลาการสนทนากลุ่ม แต่ละคร้ังไม่ควรเกิน 3 
ชัว่โมง เพราะจะนานเกินไป 
 

ค าแนะน าส าหรับการท าสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
  ในการสนทนากลุ่มท่ีถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ ผูท้  าการสนทนากลุ่มตอ้งมีวธีิการดงัต่อไปน้ี 
(วรีสิทธ์ิ  สิธทิไตรยแ์ละโยธิน  แสดงดี, 2531,หนา้ 11-15) 
  1. ในการจดั Focus Group ควรมีผูร่้วมสัมมนาประมาณ 6-12 คน และบุคคลเหล่าน้ีควรมี
สถานภาพต่างๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั เพื่อจะไดไ้ม่มีความรู้สึกขดัเขินหรือมีความย  าเกรงอนัเน่ืองมาจาก
การศึกษาหรือสถานภาพทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถา้เกิดความแตกต่างกนัข้ึนในกลุ่ม 
จะท าให้เกิดปัญหาคนบางคนไม่กลา้ให้ความเห็นในกลุ่มหรือเห็นดว้ยกบัคนท่ีพูดเก่งในกลุ่มซ่ึง
ไม่ใช่ความคิดของตน 
  2. การคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมสัมมนากลุ่มเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดในการศึกษาวิธีน้ี การคดัเลือกนั้น
อาจไดจ้ากค าแนะน าของผูน้ าชุมชนหรือจากการสนทนากลุ่มแบบธรรมชาติกบัประชาชนวา่ใครผูรู้้
เร่ืองน้ีดีท่ีสุดหรือบางคร้ังอาจมีแบบฟอร์มส าหรับคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วม ท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนัอยู่
ในกลุ่มเดียวกนั เช่น เพศ กลุ่มอายุ สถานภาพสมรส สถานท่ี ท่ีอยู ่อาชีพ จ านวนและอายุของบุตร 
เป็นตน้ ตวัแปรเหล่าน้ีจะเป็นเกณฑ์ส าคญัในการคดัเลือกตามลกัษณะงานวิจยัอย่างไรก็ตามขอ้มูล
เบ้ืองตน้ของผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มจะมีส่วนช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
  3. ผูจ้ดบนัทึก จะตอ้งวาดแผนผงัการนัง่ของผูร่้วมสนทนาทุกคน พร้อมทั้งเขียนช่ือก ากบั
และให้หมายเลขแทนช่ือ เพื่อสะดวกในการจดบนัทึกและการจดบนัทึกควรเป็นแบบสั้น อาจไม่
ตอ้งจดรายละเอียดมาก แต่จดในลกัษณะค าข้ึนตน้ของผูพู้ดรายต่อไปเพื่อสะดวกและผูจ้ดบนัทึกไม่
ควรสนทนาดว้ย  ควรใหค้วามส าคญัในการจดเพียงอยา่งเดียว 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูลนั้นใช้วิธีการถอดเทปบทสนทนากลุ่ม (Focus Group Transcript) 
ก่อนให้ไดส้มบูรณ์ทุกประโยคจึงจะท าการวิเคราะห์ โดยเร่ิมจากการจดัประเด็นค าถาม วา่มีหัวขอ้
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ค าตอบอะไรบา้ง เม่ือจบัประเด็นค าตอบโตจึ้งท าการวิเคราะห์ โดย ยกตวัอยา่งค าพูดของผูส้นทนา 
(Quote) ค  าพูด และวเิคราะห์สรุปเสนอความคิดเห็นของผูว้จิยัร่วมดว้ย 

 
การเตรียมการเพ่ือสนทนากลุ่ม 
การเตรียมการเพื่อสนทนากลุ่ม นอกจากการเตรียมแนวทางและแนวค าถามในการสนทนา

กลุ่มและยงัตอ้งมีการจดัเตรียมกลุ่มเป้าหมาย สถานท่ีและอุปกรณ์ต่างๆ ในการสนทนากลุ่ม การ
จดัเตรียมดงักล่าว ตอ้งครอบคลุมประเด็นต่อไปน้ี (สุวมิล วอ่งวาณิช, 2550, หนา้ 344 - 345) 
 1. การคัดเลือกผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
 ผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุ่ม ควรเป็นตวัแทนของกลุ่มเป้าหมายโครงการท่ีจะด าเนินการนั้น
คุณสมบติัของผูเ้ขา้ร่วมสนทนาจะตอ้งก าหนดอยา่ชดัเจนและเป็นไปตามประเด็นท่ีตอ้งการศึกษา
คุณสมบติัดงักล่าวอาจรวมไปถึงเร่ืองของเพศ อายุ เช้ือชาติ รายได ้กลุ่มคนในเมืองหรือชนบทเป็น
ตน้ ซ่ึงคุณสมบติัดงักล่าว นบัไดว้า่เป็นส่ิงส าคญัท่ีใชใ้นการพิจารณาเลือกผูเ้ข่าร่วมสนทนา 
 โดยทัว่ไปแลว้ผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มสนทนาแต่ละกลุ่มจะมีประมาณ 6-12 คน กลุ่มสนทนาทุกกลุ่ม
ควรจะเขา้กนัไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เช่น มีสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีคลา้ยคลึงกนัเพราะ
ตามปกติคนเราจะรู้สึกเป็นกันเองมากข้ึน เม่ืออยู่ในหมู่คนท่ีมีพื้นเพแบบเดียวกัน นอกจากนั้น
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนามีประสบการณ์หรือภูมิหลงัต่างกนั อาจจะท าให้การสนทนาเป็นไปไดไ้ม่ราบร่ืน 
เพื่อให้ขอ้มูลเช่ือถือได ้ควรเลือกกลุ่มสนทนาท่ีมีภูมิหลงัและประสบการณ์เหมือนกนัอยา่งน้อย 2 
กลุ่ม หากพบวา่ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสนทนากลุ่มคร้ังน้ีเหมือนกบัคร้ังก่อนหรือไม่ไดเ้รียนรู้อะไรใหม่
จากการสนทนากลุ่มคร้ังน้ีเม่ือเทียบกบัคร้ังก่อนก็ถือวา่จ านวนกลุ่มเพียงพอแลว้ 
 2. การเตรียมผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 
 ก่อนการจดัสนทนากลุ่มจะตอ้งมีการนัดหมาย วนั เวลา และสถานท่ีแก่ผูเ้ขา้ร่วมสนทนา
กลุ่ม การนดัหมายเร่ือง วนั เวลา มีความส าคญัมาก เพราะกลุ่มสนทนาจะเร่ิมตน้ไม่ไดถ้า้ผูเ้ขา้ร่วม
สนทนายงัมาไม่ครบและหากผูเ้ขา้ร่วมสนทนาตอ้งมารอคนอีกนานๆ อาจเกิดความเบ่ือหน่ายและ
ไม่พอใจได ้
 ผูน้ดัหมายจ าเป็นตอ้งช้ีแจงวตัถุประสงค์ของการสนทนากลุ่ม ว่าให้ผูร่้วมสนทนาเขา้ร่วม
เสนอความคิดเห็นในหวัขอ้นั้นๆ ทั้งน้ีเพื่อเตรียมผูร่้วมสนทนาวา่ตอ้งมาพูดคุยความเห็นมิใช่มาฟัง
เจา้หน้าท่ีช้ีแจงควรบอกให้ผูร่้วมสนทนามาตามนัดหมายเพียงล าพงั เช่น แม่ไม่ควรน าลูกมาดว้ย 
เพราะเด็กอาจมารบกวน และท าใหผู้ร่้วมสนทนาไม่เอาใจใส่กบัประเด็นท่ีสนทนาได ้
 ควรบอกระยะเวลาท่ีใชใ้นการสนทนากลุ่มใหผู้ร่้วมสนทนาทราบก่อนเพราะผูร่้วมสนทนา
จะไดไ้ม่รีบกลบับา้นและร่วมเสนอความคิดเห็นไดจ้นจบการสนทนาส่ิงท่ีตอ้งค านึงในการนดัหมาย 
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คือ ควรนัดหมายโดยการก าหนดจ านวนผูเ้ขา้ร่วมเผื่อไวด้ว้ย เช่น ตอ้งการผูเ้ขา้ร่วมสนทนา 6 คน 
อาจเชิญมา 7-8 คน เพราะหากมีผูท่ี้ไม่มากลุ่มสนทนาก็ยงัมีขนาดเหมาะสมท่ีจะจดัการสนทนาได ้
 3. การจัดเตรียมสถานที่ 
         การจดัการสนทนากลุ่ม ควรจดัในสถานท่ีไม่มีการรบกวนจากส่ิงภายนอก เช่น เสียง
ดงั หรือมีกิจกรรมอ่ืนด าเนินอยูอ่นัจะท าให้ผูร่้วมสนทนาไม่ใส่ใจในประเด็นท่ีสนทนาได ้สถานท่ี
จะไม่คบัแคบจนเกินไป สามารถจดัเตรียมท่ีนัง่หรือเกา้อ้ีไดเ้พียงพอ การจดัท่ีนัง่ในการสนทนากลุ่ม
โดยทัว่ไปจะจดัเป็นวงกลม เพื่อให้ทุกคนเห็นหน้ากนัหมด ไม่มีประธานและผูฟั้งเพราะในการ
สนทนากลุ่ม ทุกคนมีความส าคญัเท่ากนัหมด ไม่มีประธานและผูฟั้งเพราะในการสนทนากลุ่ม ทุก
คนมีความส าคญัเท่ากนัหมด ในการน าเสนอความคิดเห็นมีขอ้สังเกตวา่สถานท่ีท่ีใชใ้นการสนทนา
กลุ่มควรเป็นสถานท่ีท่ีผูร่้วมสนทนาไม่เกิดความรู้สึกแปลกแยกและสามารถเสนอ ความคิดเห็น
อย่างเต็มท่ี เช่น การใช้ศาลากลางบา้นเพื่อพูดคุยกบัผูป้กครองท่ีพาลูกมารับวคัซีน คือท่ีท่ีเขาเป็น
เจา้ของบา้นและคุน้เคยโดยเฉพาะผูป้กครองจะไดไ้ม่รู้สึกวา่ถูกเรียกตวัมาพบท่ี สถานีอนามยั เพราะ
ไม่พาลูกมารับวคัซีนตามนดั 
 4. การจัดเตรียมอุปกรณ์อ่ืนๆ 

การจดัเตรียมอาหารวา่งจ าพวกของขบเค้ียวหรือเคร่ืองด่ืมให้กบัผูเ้ขา้ร่วมสนทนาอาจ
เป็นประโยชน์ในการใชต้อ้นรับผูร่้วมสนทนาและอาจท าให้ไม่รู้สึกอึดอดัระหวา่งสนทนาผูน้ าการ
สนทนาควรเตรียมแนวค าถามไว ้เพื่อเป็นประโยชน์ในการสนทนา การอดัเทประหวา่งการสนทนา 
ควรเช็คความเรียบร้อยของเคร่ืองบนัทึกเสียงและความพร้อมของเทปท่ีใช้บนัทึกโดยเฉพาะการ
ตรวจดูประสิทธิภาพและระดบัของการบนัทึกเสียง ผูบ้นัทึกการสนทนากลุ่มควรเตรียมปากกา/
ดินสอและสมุดจดบันทึกให้เพียงพอ โดยเฉพาะฐานรองเขียนเพื่อให้การจดเป็นไปได้สะดวก 
นอกจากน้ีอาจมีการเตรียมของท่ีระลึกส าหรับผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มเพื่อแสดงความขอบคุณท่ีเขา้
ร่วมเสนอความคิดเห็น 

 
ข้อจ ากดัและข้อควรระวงัในการจัดสนทนากลุ่ม 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลนั้นผูว้ิจยัมีขอ้จ ากดัและขอ้ควรระวงัในสนทนากลุ่ม โดยต้อง

ค านึงถึงส่ิงต่อไปน้ี (วรีสิทธ์ิ  สิธทิไตรยแ์ละโยธิน  แสดงดี, 2531,หนา้ 9-12) 
 1. การจดัสนทนากลุ่มแต่ละคร้ังจะตอ้งมิให้เกิดการผูกขาดการสนทนาข้ึน โดยบุคคลใด
บุคคลหน่ึงในกลุ่มและไปครองง าผูเ้ขา้ร่วมสนทนาคนอ่ืนๆ โดยตวัผูด้  าเนินการสนทนาจะตอ้งมี
เทคนิคในการท่ีจะใหค้วามส าคญักบัผูร่้วมสนทนาใหเ้ท่าๆ กนัทุกคน 
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 2. พฤติกรรมหรือความคิดเห็นบางอยา่ง ซ่ึงเป็นส่วนท่ีไม่ยอมรับของชุมชนอาจจะไม่ไดรั้บ
การเปิดเผยในการจดัสนทนากลุ่ม ถา้หากไปสัมภาษณ์ตวัต่อตวัจะไดรั้บการเปิดเผยมากกวา่ 

3. วิธีการศึกษาแบบการจดัสนทนากลุ่มน้ี ผูด้  าเนินการสนทนาจะต้องพูดและฟังภาษา
ทอ้งถ่ินไดแ้ละเร่ืองท่ีจะท าการศึกษาวจิยัก็มีส่วนในการท่ีจะก าหนดผูด้  าเนินการสนทนาวา่ควรเป็น
หญิงหรือชาย เช่น การอนามยัแม่และเด็กควรใชผู้ด้  าเนินการสนทนาท่ีเป็นหญิง ถา้เป็นการท าหมนั
ชาย ควรเป็นชาย   

4. การจดัสนทนากลุ่ม เป็นวธีิการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพชนิดหน่ึง ซ่ึงไม่มีตวัเลขหรือสถิติท่ี
จะน าไปใชใ้นการอธิบายในเชิงปริมาณ หากแต่เป็นเพียงการอธิบายในเชิงคุณภาพ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น
ทศันคติ ความคิดเห็นและแบบแผนพฤติกรรมท่ีอยูเ่บ้ืองหลงั ท่ีผูว้จิยัไม่สามารถจะหาไดจ้ากการไป
สัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม ดงันั้นจึงเป็นการน ามาใช้ในลกัษณะเสริมงานวิจยัแบบส ารวจหรือ
เสริมงานเชิงคุณภาพวิธีอ่ืนๆ หรือเป็นการทดสอบมติฐานใหม่ๆ เพื่อน าไปใช้กับงานวิจยัแบบ
ส ารวจต่อไป 

5. การจดัสนทนากลุ่มไม่สามารถใช้กบัการศึกษาทุกเร่ือง หากจะน าไปใช้ให้พิจารณาถึง
ผลดี และผลเสียท่ีจะเกิดกับงานวิจยัก่อน ทั้ งน้ีเพื่อให้ได้ผลงานวิจยัท่ีมีคุณภาพและน่าเช่ือถือ
ส าหรับการจดัการสนทนากลุ่มท่ีจะน ามาใชก้บัการวจิยัในคร้ังน้ี มีจุดประสงคท่ี์ส าคญั 

จึงสรุปไดว้่าการสนทนากลุ่ม หมายถึง การสนทนากลุ่มเป็นเทคนิคท่ีใช้วิธีการสัมภาษณ์
กลุ่มในการสนทนากลุ่มในการเก็บขอ้มูล โดยการฟังและเรียนรู้จากกลุ่มผูเ้ขา้ประชุม เทคนิคการจดั
กลุ่มสนทนาเป็นวิธีการเก็บขอ้มูลท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้ร่วมและด าเนินการมีปฏิสัมพนัธ์ โดยการ
เผชิญหน้ากนัให้เกิดพลวตัของกลุ่มไปกระตุน้ความคิดเห็นของตนเองและความคิดเห็นของผูอ่ื้น
ออกมาอย่างเปิดเผยและจริงใจในขณะด าเนินการ ท าให้ได้ขอ้มูลท่ีมีความละเอียด ลึกซ้ึง ลุ่มลึก 
และมีแง่มุมต่าง ๆ ของความคิดและประสบการณ์ของคนในกลุ่ม การนิยามปัญหาและก าหนด
ประเด็นค าถามในการศึกษา การก าหนดเร่ืองท่ีจะท าการศึกษาอาจจะเกิดมาจากแนวคิด ทฤษฎี หรือ
เร่ืองท่ีสนใจ มีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุ่ม  ขนาดของกลุ่มผูข้ ้าร่วม
สนทนานั้นควรมีพอเหมาะ มีการก าหนดผูเ้ขา้ด าเนินการสนทนา (moderator) ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเป็น
ผูน้ าและก ากับการสนทนาให้ด าเนินไปตามหัวข้อการวิจยัและตามแนวทางการสนทนา มีการ
ก าหนดแนวทาง/คู่มือการสนทนาและทดลองใช ้มีการคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม  พยายาม
ใช้ทรัพยากรของหน่วยงานหรือองค์กรท่ีสนบัสนุนให้มีการจดัสนทนากลุ่มเป็นแหล่งคดัเลือก มี
การด าเนินการจัดกลุ่มสนทนา  ผู ้ด าเนินการสนทนาสร้างบรรยากาศให้ผู ้เข้าร่วมสนทนามี
ความคุน้เคย มีการวิเคราะห์และแปลผลขอ้มูล   ขอ้มูลในเคร่ืองบนัทึกเสียงจะถูกถอดออกมาเป็น
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สนทนาเพื่อน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป มีการจดัท ารายงานผลสนทนา  การเขียนรายงานผลการจดั
กลุ่มสนทนาก็เหมือนกบัการจดัท ารายงานการวจิยัทัว่ไป 

 
2.7 หลกัการท า SWOT Analysis   

การพฒันาองคก์รให้ปรับเปล่ียนไปสู่องคก์รใหม่ในอนาคต  ตอ้งมีแผนกลยุทธ์ท่ีดีซ่ึงแผน
กลยทุธ์ท่ีจดัท าตอ้งมีเส้นทางการเดินทาง (Mapping) ท่ีชดัเจน เพราะองคก์รใชก้ลยทุธ์ในการท างาน
เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ของตน  โดยกลยุทธ์ของแต่ละองค์กรจะถูกก าหนดตามธรรมชาติและ
ลกัษณะขององค์กรนั้นๆ ทั้งน้ี องค์กรจะก าหนดกลยุทธ์ได้นั้นตอ้งรู้สถานภาพหรือสภาวะของ
องค์กรเสียก่อนซ่ึงแผนกลยุทธ์ท่ีดี จะท าให้องค์กรบรรลุตามวตัถุประสงค์หรือได้รับชัยชนะไป
คร่ึงหน่ึง นอกจากน้ียงัตอ้งมีกระบวนการก าหนด กลยุทธ์ท่ีเหมาะสมส าหรับตนเอง วิธีการและ
เทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะขององคก์รและกระบวนการก าหนดกลยุทธ์มีหลายวิธีดว้ยกนั หน่ึง
ในวิธีการเหล่าน้ี คือกระบวนการวิเคราะห์ SWOT ซ่ึงเป็นวิธีการท่ีรู้จกัและใช้กนัอย่างแพร่หลาย 
SWOT Analysis  เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ  หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหาปัจจัย
เง่ือนไขท่ีเป็นจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือส่ิงท่ีอาจเป็นปัญหาส าคญัในการด าเนินงานสู่สภาพท่ี
ตอ้งการในอนาคต   

 ผูคิ้ดคน้ SWOT  คือ  อลัเบิร์ต ฮมัฟรี (Albert Humphrey)  โดยน าเทคนิคน้ีแสดงในงาน
สัมมนาท่ี มหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ด หลกัการส าคญัของ SWOT Analysis  คือการวเิคราะห์โดยการ
ส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ดา้น คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดงันั้นการ
วเิคราะห์ SWOT Analysis  จึงเรียกไดว้า่เป็นการวเิคราะห์สภาพการณ์ (situation analysis) ซ่ึงเป็น
การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จกัสภาพแวดลอ้ม (รู้เขา) ชดัเจน และวเิคราะห์
โอกาส-อุปสรรค การวเิคราะห์ปัจจยัต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองคก์ร ซ่ึงจะช่วยใหผู้บ้ริหาร
ขององคก์รทราบถึงการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายนอกองคก์ร ทั้งส่ิงท่ีไดเ้กิดข้ึนแลว้และ
แนวโนม้การเปล่ียนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีท่ีมีต่อองคก์ร
ธุรกิจ และจุดแขง็ จุดอ่อน และความสามารถดา้นต่าง ๆ ท่ีองคก์รมีอยู ่ ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็น
ประโยชน์อยา่งมากต่อการก าหนดวสิัยทศัน์ การก าหนดกลยทุธ์และการด าเนินตามกลยทุธ์ของ
องคก์รระดบัองคก์รท่ีเหมาะสม (ธงชยั สันติวงษ,์2549,หนา้ 5-7) 
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 องค์ประกอบการท า SWOT Analysis  
 การวิเคราะห์ SWOT หรือ SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ของ
องค์กรซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศกัยภาพจากปัจจยัเหล่าน้ีต่อการ
ท างานขององคก์ร  ซ่ึงองคป์ระกอบการท า SWOT Analysis ท่ีส าคญัมีดงัต่อไปน้ี (สมยศ  นาวีการ, 
2548, หนา้ 17-19) 
 S มาจาก  Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ  เป็นข้อดีท่ีเกิดจาก
สภาพแวดลอ้มภายในองค์กร เช่น จุดแข็งดา้นการเงิน จุดแข็งดา้นการผลิต จุดแข็งดา้นทรัพยากร
บุคคล องคก์รจะตอ้งใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาด 
               W มาจาก  Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ ท่ี เกิดจาก
สภาพแวดลอ้มภายในต่างๆ  ขององคก์รจะตอ้งหาวธีิในการแกปั้ญหาสถานการณ์ภายในองคก์ร  
               O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส  การท่ีสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กรเอ้ือ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้นเป็น
ผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดลอ้มภายในผูบ้ริหารท่ีดี
จะตอ้งเสาะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้นเช่น การเมือง การปกครอง 
กฎหมาย ราคาน ้ามนั ค่าเงินบาท คู่แข่ง เป็นตน้ 
              T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ขอ้จ ากดั ซ่ึงเกิด จากสภาพแวดลอ้มภายนอก บางคร้ัง
การจ าแนกโอกาสและอุปสรรคเป็นส่ิงท่ีท าไดย้าก เพราะทั้งสองส่ิงน้ีสามารถเปล่ียนแปลงไป ซ่ึง
การเปล่ียนแปลงอาจท าใหส้ถานการณ์ท่ีเคยเป็นโอกาสกลบักลายเป็นอุปสรรคได้  
           SWOT Analysis  เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กร หรือโครงการ 
ซ่ึงช่วยให้ผูบ้ริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อน จากสภาพแวดลอ้มภายใน โอกาสและอุปสรรค จาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ส าหรับก าหนดแผนงานโครงการจะใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
วสิัยทศัน์และการก าหนดกลยทุธ์เพื่อใหอ้งคก์รพฒันาไปในทางท่ีเหมาะสม 
 
 ขั้นตอนและวธีิการด า เนินการท า SWOT Analysis 
          การวเิคราะห์ SWOT Analysis จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจยัท่ีกวา้งดว้ยการระบุจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององคก์ร ท าให้มีขอ้มูล ในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายท่ีจะถูก
สร้างข้ึนมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และ
สามารถ ก าหนดกลยุทธ์ท่ีมุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มี
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น้อยท่ีสุดได ้ภายใตก้ารวิเคราะห์ SWOT Analysis นั้น จะตอ้งวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอก องคก์ร โดยมีขั้นตอนดงัน้ี (สมยศ  นาวกีาร, 2548, หนา้ 19-21) 
           1. การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 
           การประเมินสภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร จะเก่ียวกบัการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากร
และความสามารถภายในองคก์ร ทุก ๆ ดา้น เพื่อท่ีจะระบุจุดแขง็และจุดอ่อนขององคก์ร แหล่งท่ีมา
เบ้ืองต้นของข้อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพื่อ การบริหารท่ี
ครอบคลุมทุกดา้น ทั้งในดา้นโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วธีิปฏิบติังาน บรรยากาศในการท างานและ
ทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วสัดุ การจดัการ) รวมถึงการพิจารณาผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา
ขององคก์รเพื่อท่ีจะเขา้ใจสถานการณ์และผลกลยทุธ์ก่อนหนา้น้ีดว้ย 
                   -  จุดแขง็ขององคก์ร (S-Strengths) เป็นการวเิคราะห์ปัจจยัภายในจากมุมมองของผูท่ี้อยู่
ภายในองค์กรนั้นวา่ ปัจจยัใดภายในองค์กรท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบหรือจุดเด่นขององคก์รท่ีองคก์รควร
น ามาใชใ้นการพฒันาองคก์รได ้และควรด ารงไวเ้พื่อการ เสริมสร้างความเขม้แขง็ขององคก์ร 
                   -  จุดอ่อนขององคก์ร (W-Weaknesses) เป็นการวเิคราะห์ ปัจจยัภายในจากมุมมองของผู ้
ท่ีอยู่ภายในจากมุมมอง ของผูท่ี้อยูภ่ายในองค์กรนั้น ๆ เองวา่ปัจจยัภายในองคก์รท่ีเป็นจุดดอ้ย ขอ้
เสียเปรียบขององคก์รท่ีควรปรับปรุงใหดี้ข้ึนหรือขจดัใหห้มดไป อนัจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ร 
 2. ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT Analysis    เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
ทั้งภายนอกและภายในองคก์ร ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีแต่ละอยา่งจะช่วยให้เขา้ใจไดว้า่มีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานขององคก์รอยา่งไร จุดแข็งขององคก์รจะเป็นความสามารถภายในท่ีถูกใชป้ระโยชน์เพื่อ
การบรรลุเป้าหมาย ในขณะท่ีจุดอ่อนขององคก์รจะเป็นคุณลกัษณะภายใน     ท่ีอาจจะท าลายผลการ
ด าเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ท่ีให้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายองคก์ร
ในทางกลบักนัอุปสรรคทางสภาพแวดลอ้มจะเป็นสถานการณ์ท่ีขดัขวางการบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร  ผลจากการวิเคราะห์  SWOT Analysis น้ีจะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทศัน์ การ
ก าหนดกลยทุธ์ เพื่อใหอ้งคก์รเกิดการพฒันาไปในทางท่ีเหมาะสม  
 จึงสรุปไดว้า่ การท า SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มเป็นส่ิงจ าเป็นในการ
จัดการขององค์กร เพราะว่าองค์กรต่างๆ ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมีปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน กับ
ส่ิงแวดล้อมภายใตท้ฤษฎีระบบท่ีว่า ลกัษณะขององค์กรปัจจุบนัเป็นระบบเปิดมากกว่าระบบปิด   
ดว้ยเหตุน้ี ส่ิงแวดลอ้มจึงมีอิทธิพล ต่อองคแ์ละผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารองคก์รจ าเป็นตอ้งพิจารณา และหา
ประโยชน์จากปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงาน  เพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร และขจดัปัจจยัท่ีไม่
เอ้ือต่อการด าเนินงานอนัจะน าไปสู่ความลม้เหลวของการด าเนินงานขององคก์ร 
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2.8 สภาพบริบทของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม  อ าเภอเวยีงแหง จังหวดัเชียงใหม่  
 โรงเรียนเวียงแหงวทิยาคม เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดกลาง ตั้งอยูเ่ลขท่ี 288 ต าบลเมือง
แหง อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย ์50350 สังกดั ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี  28 เมษายน 2526  ตามประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยใชช่ื้อวา่ โรงเรียนเวียงแหงวทิยาคม  เปิดสอนระดบัชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ถึงระดบัชั้น มธัยมศึกษาปีท่ี 6 มีเขตพื้นท่ีบริการ 20 หมู่บา้น 3 ต  าบล ไดแ้ก่ ต าบลเมืองแหง ต าบล
แสนไห  ต าบลเปียงหลวง  จากการก่อตั้งโรงเรียนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั มีผูบ้ริหารสถานศึกษา  
จ านวน  8  ท่าน คือ  นายอนนัต ์  ขนัฑราช นายประมวล  พุทธานนท ์ นายประเสริฐ ละลิบบณัฑิต
สกุล  นายไพฑูรย ์ สารีพนัธ์ุ  นายบุญเสริญ  สุริยา นายไพโรจน์  ศิริ นายธงชยั  พูลศิรเจริญกุล และ 
นางสุริยา ชุ่มมะโน ผูอ้  านวยการคนปัจจุบนั (โรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม, 2557, หนา้ 3)     
 โรงเรียนเคยได้รับรางวลัในระดับประเทศดงัต่อไปน้ี คือได้รับการรับรองและผ่านการ
ประเมินจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียนตน้แบบ ในโครงการ
หน่ึงอ าเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน ในปี 2549  ผ่านการประเมินรับรองให้เป็นโรงเรียนพระราชทาน 
ประเภทโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก ประจ าปีการศึกษา 2549 ไดรั้บรางวลัชมเชย การประเมิน
นักเรียนเพื่อรับรางวลันักเรียนพระราชทาน ประเภทนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ขนาดกลาง 
ประจ าปีการศึกษา 2554  และรางวลัโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงจากส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2554 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลกัษณะ ภูมิประเทศเป็นเทือกเขา มีประชากรประมาณ 
11,220 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแหง สถาน
ฌาปนกิจ หมู่บ้านกองลม หลุมขยะต าบลเมืองแหง อาชีพหลกัของชุมชน คือ เกษตรกรรม ส่วน
ใหญ่นบัถือศาสนา พุทธ ประเพณี ศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป คือ ปอยส่างลอง  
และประเพณีแบบไทยใหญ่  ผูป้กครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบั  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 อาชีพ
หลกั คือ ชีพเกษตร ผูป้กครองส่วนใหญ่นบัถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ รายไดโ้ดยเฉล่ียต่อ
ครอบครัว ต่อปี 54,000  บาท จ านวนคนเฉล่ียต่อครอบครัว  5  คน 

ดา้นโอกาสของโรงเรียนท่ีส่งผลต่อนกัเรียน คือ ไดรั้บทุนการศึกษาจากโครงการพ่อแม่อุปถมัภ์
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยทุกปี ไดรั้บเงินสนบัสนุนจากสมาคมชมรมผูป้กครอง จดัท าคลงั
ขอ้สอบออนไลน์ส าหรับห้องเรียนไร้พรหมแดน  และส่ือการสอน กระดานอจัฉริยะ จากองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัเชียงใหม่  ด้านขอ้จ ากัดของโรงเรียน คือ ห่างไกลจากตวัจงัหวดัเชียงใหม่  เส้นทางการคมนาคม
ล าบาก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง ผูป้กครองและนักเรียนบางส่วนไม่มีสัญชาติ  ผูป้กครอง
บางส่วนส่ือสารภาษาไทยไม่ได ้และมีฐานะยากจน    
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   จุดท่ีควรพฒันาในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาจากการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจาก
หน่วยงานตน้สังกดั   และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง มีดงัต่อไปน้ี สภาพปัญหา 
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ตั้ งอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลมีข้อจ ากัดในการเดินทางติดต่อราชการ การ
คมนาคมไม่สะดวก ขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา ท่ีมีความรู้ความสามารถ และ
ประสบการณ์ในการท างาน ขาดแคลนเทคโนโลยีท่ีสมยั ต่อการจดัการเรียนการสอน และการ
บริหารจดัการ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ครุภณัฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน มีขอ้จ ากดัในด้าน
งบประมาณท่ีลงทุนต่อการจดัการศึกษาให้กับนักเรียน เพราะผูป้กครอง ชุมชนโดยส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายไดน้้อย  ประกอบกบัผูป้กครองบางส่วนตอ้งไปประกอบอาชีพ
ต่างถ่ิน  ท าให้การดูแลช่วยเหลือ  เอาใจใส่ต่อนกัเรียน และความผูกพนัในครอบครัวห่างไกลและ
ลดนอ้ยลง ซ่ึงเป็นปัญหาต่อการควบคุมดูแลพฤติกรรมนกัเรียนบางส่วนท่ีไม่พึงประสงค ์ปัญหาใน
เร่ืองของนกัเรียนเป็นชนเผา่ ไม่มีสัญชาติ ขาดโอกาสในการเรียนต่อและทุนการศึกษาท่ีหน่วยงาน
ต่างๆจดัให้ รวมทั้งพื้นท่ีในเขตอ าเภอเวียงแหงเป็นพื้นท่ีท่ีมีปัญหาเร่ืองยาเสพติด เพราะเป็นติดต่อ
ชายแดน มีการอพยพเขา้มาในพื้นท่ีเพิ่มมากข้ึน ยากต่อการควบคุมดูแลของโรงเรียน  โรงเรียนเวียง
แหงวิทยาคม  ยงัมีสภาพปัญหาท่ีขาดแคลนน ้ าด่ืมน ้ าใช้ ไม่มีระบบประปาท่ีดี ขาดแคลนวสัดุ-
อุปกรณ์ในการให้บริการชุมชน  เช่น  เก้าอ้ีหอประชุม ห้องสมุดท่ีไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
หอ้งสมุดกาญจนาภิเษก  ขาดแคลนคอมพิวเตอร์ใหบ้ริการนกัเรียน   
 นกัเรียนโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ส่วนมากมีมารยาทเรียบร้อย มีคุณธรรมจริยธรรม  
โรงเรียนมีความโดดเด่นในดา้นศิลปวฒันธรรมท่ีหลากหลาย  สวยงาม  เช่นนาฏศิลป์ทอ้งถ่ินของ
ไทยใหญ่  จีน ลีซอ ปกากะญอ และชนพื้นเมือง นกัเรียนโรงเรียนเวียงแหงวทิยาคมมีความสามารถ
ในดา้นกีฬา มีสุขภาพสมบูรณ์เข็งแรง นอกจากนั้นโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมมีทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีงดงาม เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัของนักเรียน เช่น น ้ าตกแม่หาด วดัพระธาตุแสนไห วดัฟ้าเวียง
อินทร์ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการท างานเป็นทีม มีความเสียสละ มุ่งมัน่ในการพฒันางาน
เตม็ตามศกัยภาพ  เพื่อช่วยกนัยกระดบัมาตรฐาน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และคุณภาพการศึกษาให้
สูงข้ึน ซ่ึงโรงเรียนเป็นท่ียอมรับจากนกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน สังคม   
 โรงเรียนเวียงแหงวทิยาคม ควรพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมุ่งเนน้การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนผูเ้รียนเป็นส าคญั จดักิจกรรมท่ียกระดบัผลสัมฤทธ์ิโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผูเ้รียนในชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ให้มีผลการสอบ O-NET ท่ีสูงข้ึนทุกกลุ่ม
สาระ ครู ควรพฒันาการวิจยัในชั้นเรียนให้สอดคลอ้งกบัผลการสอน  พฒันาการเรียนการสอนให้
ไดม้าตรฐาน บูรณาการ มีส่ือและนวตักรรมท่ีหลากหลาย เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการสอนและการท า
ผลงานทางวิชาการ และเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ผูบ้ริหาร ควรพฒันาระบบงานประกนัคุณภาพภายใน
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ให้มีความเข็มแข็งอยา่งเป็นระบบครบวงจร จดัให้มีการนิเทศติดตาม น าผลการประเมินไปพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอน และการบริหารจดัการ ท่ีเป็นรูปธรรมก าหนดเป้าหมายอย่างชดัเจนและ
ต่อเน่ือง ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปควรพฒันาปรับปรุงแหล่งน ้ าด่ืมท่ีไดม้าตรฐาน สะอาด ปรับปรุง
โรงอาหารให้มีคุณภาพสูงถูกสุขลกัษณะ ปรับปรุงภูมิทศัน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเอ้ือต่อการท า
กิจกรรมการเรียนการสอนให้หลากหลาย เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ย่างเต็มความสามารถ
และเหมาะสม  (โรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม,2556,หนา้ 34-38)   
 ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ปีการศึกษา 2557  
 1. จ  านวนนกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการทั้งส้ิน 804 คน 
 2. จ  านวนนกัเรียนในโรงเรียนทั้งส้ิน 804  คน  จ  าแนกตามระดบัชั้นท่ีเปิดสอน 
  

ระดบัชั้นเรียน จ านวนหอ้ง 
เพศ 

รวม 
เฉล่ีย 
ต่อหอ้ง ชาย หญิง 

ม.1 3 52 94 146 48 

ม.2 3 68 67 135 45 

ม.3 2 25 65 90 45 

ม.4 4 68 114 182 36 

ม.5 4 65 103 168 34 

ม.6 3 29 54 84 28 

รวมทั้งหมด 21 307 497 804  

 

 3. จ  านวนนักเรียนท่ีมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือส านักงาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  758  คน คิดเป็นร้อยละ  98 
 4. จ  านวนนกัเรียนท่ีมีน ้าหนกัส่วนสูงตามเกณฑข์องกรมอนามยั  758  คน คิดเป็นร้อยละ  98 
 5. จ  านวนนกัเรียนท่ีมีความบกพร่องเรียนร่วม       3 คน    คิดเป็นร้อยละ 0.25 
 6. จ  านวนนกัเรียนปัญญาเลิศ                                   - คน    คิดเป็นร้อยละ – 
 7. จ  านวนนกัเรียนตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ      24     คน    คิดเป็นร้อยละ 2.98 
 8. จ  านวนนกัเรียนท่ีลาออกกลางคนั (ปัจจุบนั)         -      คน    คิดเป็นร้อยละ - 
 9. สถิติการขาดเรียน                                                        14      คน    คิดเป็นร้อยละ 1.74 
 10. จ  านวนนกัเรียนท่ีเรียนซ ้ าชั้น                                  -          คน    คิดเป็นร้อยละ – 
 11. จ  านวนนกัเรียนท่ีจบหลกัสูตร 
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                                        มธัยมศึกษาปีท่ี 3   จ  านวน    91        คน     คิดเป็นร้อยละ 100 
                                         มธัยมศึกษาปีท่ี 6  จ  านวน   81         คน     คิดเป็นร้อยละ 100 
 12. อตัราส่วนครู : นกัเรียน =  1 : 26 
 13. จ  านวนนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและนนัทนาการ  
                     804   คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 14.  จ  านวนนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะเป็นลูกท่ีดีของพ่อ แม่ ผูป้กครอง   804 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 15. จ านวนนกัเรียนท่ีมีคุณลกัษณะเป็นนกัเรียนท่ีดีของโรงเรียน  804 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 
 16. จ  านวนนักเรียนท่ีท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกประเทศ 804 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 17. จ านวนนักเรียนท่ีมีบนัทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบคน้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยา่งสม ่าเสมอ 804 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 18. จ  านวนนกัเรียนท่ีผ่านการประเมินความสามารถดา้นการคิดตามท่ีก าหนดในหลกัสูตร
สถานศึกษา 804 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 19. จ  านวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตวัเข้ากับสังคม
ตามท่ีก าหนดในหลกัสูตรสถานศึกษา 804 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ตราประจ าโรงเรียน 
 

 

พระธาตุแสนไห เป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมือง  
เวียงแหง   ตั้ งอยู่บนในโพธ์ิ   ท่ีแสดงถึงคุณธรรมคู่กับ 
ความดี  ตรงกา้นของใบโพธ์ิ  จะมีเลขไทย เป็นเลข  
17  มีนาคม  2526 เป็นวนัท่ีสถาปนาก่อตั้งโรงเรียน 
มีสัญลักษณ์ของดอกกระดังงา   เป็นดอกไม้ประจ า
โรงเรียน  มีความหมายวา่ มีกล่ินหอมขจรไกล  

  
 ดอกไม้ประจ าโรงเรียน  
 ดอกกระดงังา  
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 วสัิยทศัน์  
 โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคมจดัการศึกษาโดยมุ่งพฒันานักเรียนให้มีพลานามยัสมบูรณ์ มี
คุณธรรม  เลิศล ้ าวิชา รักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินไทย ใส่ใจในเทคโนโลยี  มีความพอเพียง สู่ประชาคม
อาเซียนและสากล  ภายในปี พ.ศ. 2559 
 
 พนัธกจิ  

1. ส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเน้นรูปแบบท่ีหลากหลาย  เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ     
ทางการเรียน  

2. พฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นประชากรท่ีมีคุณภาพของสังคม
สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  

3. ส่งเสริมการจดัการเรียนรู้บูรณาการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งทัว่ถึงทุกกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้  

4. พฒันาบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการเรียนการสอน  
5. ส่งเสริมประสานงาน  มีส่วนร่วมชุมชน องคก์รภาครัฐและเอกชน  
6. ส่งเสริมและอนุรักษภู์มิปัญญาไทย ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
7. ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มภายในสถานศึกษาและชุมชน  
8. เตรียมความพร้อม เพื่อสู่ประชาคมอาเซียนพฒันาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทาง

ปฏิรูปการศึกษา ในศตวรรษท่ี 21  
 จึงสรุปไดว้า่  โรงเรียนวยีงแหงเป็นโรงเรียนมธัยมประจ าอ าเภอ  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เขต 34  จดัการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี6 อยูห่่างไกล
จากจงัหวดัเชียงใหม่ 160 กิโลเมตร มีเขตบริการ 3 ต าบล คือ ต าบลเมืองแหง  ต าบลแสนไห ต าบล
เปียงหลวง นกัเรียนประกอบดว้ยหลายชนเผา่ เช่น ไทยใหญ่  จีน ลีซอ ปกากะญอ และชนพื้นเมือง 
โรงเรียนไดมุ้่งพฒันาและจดัการเรียนการสอนเพื่อให้นกัเรียนใหมี้พลานามยัสมบูรณ์ มีคุณธรรม  
เลิศล ้าวชิา รักษภู์มิปัญญาทอ้งถ่ินไทยโดยเฉพาะภูมิปัญญาชนเผา่ ปลูกฝังใหน้กัเรียนใส่ใจใน
เทคโนโลย ี มีความพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมสู่ประชาคมอาเซียนและสากล 
สามารถอยูใ่นสังคมไทยและสังคมโลกอยา่งมีความสุข 
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2.8 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 อุบล เพียรพิทักษ์ (2549, หน้า 67-69) ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองการศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขต 1 ผลการวิจยัพบวา่ สภาพการบริหารงานทั้ง 
4 งาน ของ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จงัหวดัฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 
เรียงล าดบัเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยตามล าดบั ดงัน้ี คือ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทัว่ไป 
การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงานวิชาการ และจากการบริหารทั้ง 4 งาน อยูใ่นระดบั
น้อยทุกงาน โดยเรียงตามล าดบั คือ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทัว่ไป การบริหารงาน
งบประมาณ และการบริหารงานวชิาการ 
 สมศักดิ์ แก้วสม (2549, หนา้ 161-163) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ืองรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า การ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครสวรรค ์เขต 1 โดย
ภาพรวมมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ การบริหารวิชาการ เป็นปัญหา
อนัดบัสูงสุด รองลงมา คือ การบริหารงบประมาณ การบริหารทัว่ไป และการบริหารงานบุคคล 
ตามล าดบั 
 วาณิชย์   สาขามุละ (2550, หนา้ 140) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดัสกลนคร ผลการวิจยัพบว่า 1) 
ระดบัประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ในจงัหวดัสกลนคร ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
จ าแนกเป็นรายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เรียงล าดบัเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยตามล าดบัดงัน้ี 
คือ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทัว่ไป การบริหารงานงบประมาณ และการบริหารงาน
วชิาการ 2) ผูบ้ริหารและครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาในจงัหวดัสกลนคร โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนั
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยผูบ้ริหารมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหาร
สถานศึกษาสูงกวา่ครูผูส้อน 
 พรพรรณ   อนิทรประเสริฐ (2550, หนา้ 70-73 ) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืององคป์ระกอบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา้ ผลการวิจยัพบวา่ องคป์ระกอบการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในทศวรรษหน้าประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่  1) ด้านโครงสร้างและ
กระบวนการบริหารงานวิชาการ 2) ด้านโครงสร้างและกระบวนการบิหารงานบุคลากร 3) ด้าน
โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานงบประมาณ 4) ดา้นโครงสร้างและกระบวนการบริหารงาน
วิชาการก ากบัติดตาม 5) ดา้นโครงสร้างและกระบวนการบริหารการจดัองค์กร ตามล าดบั ผลการ
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ตรวจสอบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ โดยแต่ละองคป์ระกอบการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีความถูกตอ้งเหมาะสมและเป็นไปได ้
 ประภาศิริ   สุรพันธ์ (2550, หน้า 87-89) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีส่งผลต่อคุณภาพมาตรฐานด้านการบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษาสังกดั
เทศบาลภูมิภาคตะวนัตก ผลการวิจยั พบว่า 1) การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัเทศบาล 
ภูมิภาคตะวนัตก โดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมาก 3 
ด้าน เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
ส่วนด้านการบริหารงานทัว่ไป อยู่ในระดบัปานกลาง 2) มาตรฐานด้านการบริหาร และการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา สังกดัเทศบาล ภูมิภาคตะวนัตก โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดบั
มาก 3) การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นการบริหารทัว่ไป ส่งผลต่อมาตรฐานการบริหารและ
การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเทศบาล ภูมิภาคตะวนัตก โดยภาพรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการ
บริหารทั่วไปส่งผลต่อมาตรฐานท่ี  15  สถานศึกษามีการจดักิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผูเ้รียนท่ี
หลากหลาย 
 เอกลักษณ์    ขาวนวล  (2551, หน้า 85-87) ได้ศึกษาเร่ืองการบริหารงานของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ผลการวิจยั พบว่า 1) การ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียง
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย ดงัน้ี การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารทัว่ไป การ
บริหารงานบุคคล 2) แนวทางการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานขั้นพื้นฐาน ควรพฒันาแหล่งเรียนรู้
ท่ีมีในชุมชนและสถานศึกษาและใช้ประโยชน์ให้คุ ้มค่า พฒันาครูให้มีความรู้ในเร่ืองของการ
จดัสรรงบประมาณของสถานศึกษา ระเบียบการบริหารงานบุคคล และผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้ าในการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อสารสนเทศ จดัระบบประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ผลงานและการจดักิจกรรมของ
สถานศึกษาอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ โดยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อสร้าง
ความตระหนกัใหชุ้มชนรักสถานศึกษาและมีส่วนร่วมในความเป็นเจา้ของสถานศึกษา 
 วิเศษ   ภูวิชัย (2552, หน้า 78-80) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืององค์ประกอบท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
สถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ผลการวิจยัพบวา่ 1) องคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลสถานศึกษามี 12 องค์ประกอบ คือ ภาวะ
ผูน้ า ผูบ้ริหารสถานศึกษา ลกัษณะกรรมการสถานศึกษา แรงจูงใจในการท างานและความผูกพนัต่อ
สถานศึกษา สภาพการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารจดัการหลกัสูตร สภาพแวดลอ้มภายใน
สถานศึกษา คุณภาพการจดัการเรียนรู้ของครู ระบบดูและช่วยเหลือนกัเรียน โครงสร้างสถานศึกษา 
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การจดัสรรทรัพยากร มาตรฐานในการท างานของครู และการมอบหมายงานท่ีชดัเจน 2) กลุ่มตวั
แปร องค์ประกอบท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลสถานศึกษามีสหสัมพนัธ์คาโนนิคอลกบักลุ่มตวัแปร
ประสิทธิผลสถานศึกษาอยูใ่นระดบัสูง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 โสภา  วงษ์นาคเพ็ชร์  (2553, หน้า 76-79) ได้ศึกษาเร่ืองการบริหารงานวิชาการกับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ผลการวจิยั พบวา่ 
1) การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 3) การบริหารงานวิชาการ
กับประสิทธิผลของสถานศึกษา เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวข้องกับผูเ้รียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 มีความสัมพนัธ์โดยรวมในระดบัมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 
 พิมพรรณ   สุริโย (2554, หน้า 92-94) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองปัจจยัด้านผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 9 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน
ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดับปัจจยัด้านผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมพบว่า พนักงานครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทอ้งถ่ิน มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทุกด้าน 2) ระดบัประสิทธิผลของ
โรงเรียนเทศบาล พบว่า พนกังานครูและบุคลากรทางการศึกษาทอ้งถ่ินมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มาก 3) ปัจจยัด้านผูบ้ริหาร กบัประสิทธิผลของโรงเรียนเทศบาล มีความสัมพนัธ์กนัทางบวกใน
ระดบัปานกลางอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
เทศบาลกลุ่มการศึกษาทอ้งถ่ินท่ี 9 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ ปัจจยั
ดา้นภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง ดา้นการตดัสินใจ ดา้นวสิัยทศัน์ และมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ดา้นการติดต่อส่ือสาร 
 วินัย   ค าประดิษฐ์ (2554, หน้า 87-90) ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างวิสัยทศัน์
ของผูบ้ริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 1-2 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 1-2 มี
วสิัยทศัน์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัสูง เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารศึกษาอยูใ่น
ระดับสูง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างวิสัยทัศน์ และด้านการปฏิบติัตามวิสัยทศัน์ ส่วนด้านการ
เผยแพร่วิสัยทศัน์อยู่ในระดบัปานกลาง 2) ประสิทธิผลของถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาตาก เขต 1-2 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประสิทธิผล
ของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 2 ด้านได้แก่ ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา และด้าน
ความสามารถในการปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มส่วนอีก 2 ดา้น อยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ดา้น
ความสามารถในการพฒันานกัเรียนให้มีเจตคติทางบวก และดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียน
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ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง 3) วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัประสิทธิผล
ของสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตาก เขต 1-2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 คอนเดโร (Crondero, 1993) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการโรงเรียนท่ีอาศยัโรงเรียนเป็นพื้นฐาน
ระดบัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของครู ประสิทธิผลของโรงเรียน และความพึงพอใจในงานผล
การศึกษา พบวา่ การจดัการของโรงเรียน ท่ีอาศยัโรงเรียนเป็นพื้นฐานมีการจดัการในโรงเรียนตาม
ขอ้เสนอแนะของครูผูร่้วมงานโดยก าหนดบทบาทหน้าท่ีให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจและการ
ก าหนดกฎระเบียบในการปกครองตนเองจะ พบวา่ ครูท่ีไดรั้บความรับผิดชอบและใหมี้ส่วนร่วมใน
การตดัสินร่วมกนัจะมีความสุขุมรอบคอบ โรงเรียนมีการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน
นอกจากนั้น การท่ีครู ไดมี้โอกาสในการร่วมตดัสินใจ พบว่า มีความสัมพนัธ์ในดา้นบวกกบัขวญั
และก าลงัใจในการท างาน 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ สรุปได้ว่า การ
ด าเนินกิจกรรมใดๆ ก็ตามท่ีจะประสบความส าเร็จไดน้ั้นจะตอ้งมีการวางแผนในการบริหารงานมี
การเตรียมการในเร่ืองต่าง ๆ ให้พร้อมมากท่ีสุด ทั้งดา้นการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัว่ไป เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามขั้นตอนท่ีวางไว ้และ
เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลของโรงเรียนสูงข้ึน การศึกษามีคุณภาพส่งผลต่อเยาวชนของชาติในท่ีสุดตาม
เจตนารมณ์ ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม ( ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 และ(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ท่ีมุ่งยกระดบัการศึกษาของชาติให้ไดม้าตรฐานและจดัการศึกษาได้
อยา่งทัว่ถึงมีคุณภาพ 
  

 



 
 
 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง “แนวทางการพฒันาการบริหารของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอ

เวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่” ในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวตัถุประสงค ์
2 ขอ้ ประกอบดว้ย เพื่อศึกษาสภาพการบริหารของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม     อ าเภอเวียงแหง 
จงัหวดัเชียงใหม่ และ เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 
อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อตอบวตัถุประสงคด์งักล่าว มีขั้นตอนและวธีิการด าเนินการวจิยั 
ดงัน้ี 

3.1 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการเก็บรวมรวมขอ้มูล 

 3.3 ผูใ้หข้อ้มูลหลกัในการวจิยั 
3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูลและประมวลผล 
  

3.1 ขั้นตอนและวธิีกำรด ำเนินงำน 
 เพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยั 2 ขอ้ ซ่ึงประกอบดว้ย เพื่อศึกษาสภาพการบริหารของ
โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ และ เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการ
บริหารของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ มีขั้นตอนด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 
 3.1.1 เพื่อศึกษาสภาพการบริหารของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จงัหวดั
เชียงใหม่ ไดด้ าเนินการโดยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 

           ขั้นที่ 1 การศึกษาเอกสาร ต ารา เก่ียวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎีเก่ียวกับการ           
บริหารโรงเรียน เพื่อสร้างกรอบเน้ือหาเก็บขอ้มูล                 

           ขั้นที่ 2 การศึกษาแนวคิด หลกัการ สภาพและผลท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารโรงเรียน           
เวยีงแหงวทิยาคม อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 

           ขั้ นที่  3 วิเคราะห์ปัจจัย เง่ือนไขใดบ้างท่ีส่งผลต่อสภาพการบริหารโรงเรียน           
เวยีงแหงวทิยาคม อ าเภอเวยีงแหง ในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา  
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แหล่งข้อมูลประกอบด้วย 
   1. เอกสาร หลกัฐาน เช่น รายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report)   
      2. ผลการสอบระดบัชาติ (National Test)  
      3. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา และสภาพร่องรอยท่ีสังเกตได ้ 

 3.1.2 เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาการบริหารโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง 
จงัหวดัเชียงใหม่ ด าเนินการโดย แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ประกอบดว้ย 

ขั้นที่ 1 น าขอ้มูลท่ีได้รับจากขอ้ 1 มาด าเนินการ SWOT Analysis เพื่อหาจุดแข็ง
จุดอ่อนโอกาส และปัญหา                 
             ขั้นที่ 2 จากการศึกษาขั้นท่ี 1 ท  าให้ไดท้ราบว่าปัจจยัหรือเง่ือนไขใดท่ีมีผลต่อการ                
ท าใหส้ภาพการบริหารโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคมมีปัญหาและควรไดรั้บการ พฒันา 

ขั้นที่ 3 แนวทางการพฒันาการบริหารโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง               
ในขั้นน้ีด าเนินการโดยใชก้ารสนทนากลุ่ม (Focus group discussion)   

    แหล่งข้อมูลประกอบด้วย 
      1. ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการตอบวตัถุประสงคข์อ้ 1 
         2. หวัหนา้ฝ่ายตามโครงสร้างสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    เคร่ืองมือ ประกอบด้วย 

  1. กรอบเน้ือหาท่ีได้รับจากการศึกษาเอกสารต ารา เก่ียวกับแนวคิด หลักการ                  
ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียน  

         2. ประเด็นต่าง ๆท่ีไดรั้บจากการตอบวตัถุประสงคข์อ้ 1  
 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูลและกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี คือ 
 1. การสังเกตทั้งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม โดยผูว้ิจยัก าหนดกรอบการสังเกตตาม
หลักวิชาการตามหลักทฤษฎีการบริหารท่ีทบทวนวิเคราะห์และสรุป โดยความเห็นชอบของท่ี
ปรึกษาสารนิพนธ์และท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม 

2. ด าเนินการ SWOT Analysis เพื่อหาปัจจยั เง่ือนไขท่ีส่งผลต่อ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และปัญหา เพื่อศึกษาสภาพการบริหาร ตามขอบข่ายภารกิจการบริหารและการจดัการสถานศึกษา 4 
ฝ่าย คือ ดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารบุคคล ดา้นการบริหาร
ทัว่ไป ซ่ึงท าให้ไดข้อ้มูลบางส่วนท่ีเป็นสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการ การบริหารของ
โรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่  
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3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จ านวน 35 คน โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดกรอบขอ้สนทนาท่ีไดจ้ากการท า SWOT Analysis โดยผา่นการ
เห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์และท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ร่วม เก่ียวกับแนวทางการ
พฒันาการบริหารโรงเรียนซ่ึงจะท าให้ได้ข้อมูลบางส่วนท่ีเป็นสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความ
ตอ้งการเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมี
ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

      3.1 ผู ้วิจ ัยน าหนังสือขออนุญาตจากประธานกรรมการหลักสูตร ศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตล้านนา 
จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อขอความร่วมมือไปยงัผูบ้ริหารสถานศึกษาของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 
อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ดา้นต่างๆในการจดัประชุมสนทนากลุ่ม 
    3.2 ขอหนงัสือจากประธานกรรมการหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตลา้นนา ไปยงัผูเ้ขา้ร่วมประชุมตามท่ี
ก าหนดในกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเพื่อแจง้ก าหนดการ วนั/เวลา สถานท่ีในการจดัประชุม เพื่อขอความ
อนุเคราะห์เขา้ร่วมประชุม พร้อมทั้งจดัท าหนงัสือตอบ-รับ (ในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมประชุมปฏิบติัหนา้ท่ี
สังกดัหน่วยงานราชการ) 
       3.3 น าหนงัสือเชิญ ส่งใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งและร่วมประชุมทุกท่านดว้ยตนเอง 
       3.4 การเก็บขอ้มูล ผูว้จิยัสร้างทีมงานและเก็บรวบรวมขอ้มูลตามแผนงาน   
        3.5 จดัประชุมตามวาระ/ประเด็นการสนทนากลุ่ม 
        3.6 สรุปผลการประชุม ด าเนินการโดยให้สมาชิกในท่ีประชุมสนทนากลุ่ม สรุปผล
ตามประเด็นท่ีอภิปรายร่วมกนั ผูว้ิจยับนัทึกในรายงานการประชุมลงในเคร่ืองมือแบบบนัทึกการ
ประชุมท่ีสร้างข้ึน 
 

3.3 ผู้ให้ข้อมูลหลกัในกำรวจิัย 
 การศึกษาวิจยัเร่ือง “แนวทางการพฒันาการบริหารของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอ
เวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่” ในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีกลุ่มผูใ้ห้
ข้อมูลหลักในการวิจยัน้ี แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีท าการ SWOT Analysis และกลุ่มการ
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)    
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ผู้ให้ข้อมูลหลกัในกำร  SWOT Analysis 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา   จ านวน   1 คน 
หวัหนา้ฝ่ายตามโครงสร้างสถานศึกษา จ านวน    2  คน    
ครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน   35  คน   

 รวมทั้งส้ิน     จ ำนวน    38  คน 
 ผู้ให้ข้อมูลหลกัในกลุ่มกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion)    

ครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน   35  คน   
 

3.4 กำรวเิครำะห์ข้อมูลและประมวลผล 
 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา (Content Analysis) จากการวิเคราะห์สภาพบริบท การศึกษา
เอกสารหลกัฐานของโรงเรียน รวมทั้งการท า SWOT Analysis และการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเขียนในรูปแบบความเรียงเชิงพรรณนา 
  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บทที ่4 
ผลการวจิยั 

  
 ผูว้จิยัไดท้  ำกำรศึกษำเร่ือง “แนวทำงกำรพฒันำกำรบริหำรของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยำคม     
อ ำเภอเวยีงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่”  เป็นกำรวจิยัเชิงคุณภำพ มีวตัถุประสงค ์คือ   
   1. เพื่อศึกษำสภำพกำรบริหำรของโรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม  อ ำเภอเวียงแหง  จงัหวดั
เชียงใหม่    
 2. เพื่อศึกษำแนวทำงกำรพฒันำกำรบริหำรของโรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม  อ ำเภอเวียงแหง   
จงัหวดัเชียงใหม่  ผลกำรวเิครำะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 วเิครำะห์ทฤษฎีเก่ียวกบักำรบริหำรสถำนศึกษำ 
 ตอนท่ี 2 สภำพกำรของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยำคม ปีกำรศึกษำ 2555-2557  
 ตอนท่ี 3 แนวทำงกำรพฒันำกำรบริหำรของโรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม อ ำเภอเวียงแหง 
จงัหวดัเชียงใหม่  แบ่งกำรด ำเนินกำรเป็น 2 ขั้น ตอน  
  ขั้นท่ี 1 กำรก ำหนดกรอบกำรพฒันำกำรบริหำรโดยวิเครำะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำส                                    
และปัญหำ (SWOT Analysis) 
    ขั้นท่ี 2 กำรแสวงหำแนวทำงกำรพฒันำกำรบริหำรโดยกำรน ำประเด็นท่ีเป็นปัจจยั
และเป็นปัญหำจำก SWOT Analysis มำด ำเนินกำรสนทนำกลุ่ม 
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ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษา 

 ผลกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ทฤษฎีดำ้นกำรบริหำรกำรศึกษำ ซ่ึงมีวิวฒันำกำรตั้งแต่ 
ยุคทฤษฎีกำรบริหำรแบบดั้งเดิม  ยุคทฤษฎีมนุษยส์ัมพนัธ์ จนถึงยุคกำรใชท้ฤษฎีกำรบริหำร ผูว้ิจยั
สรุปไดเ้ป็น 3 ยคุ ดงัน้ี  

1.1 ยคุทฤษฎีกำรบริหำรสมยัดั้งเดิม (The Classical organization theory) 
1.2 ยคุทฤษฎีมนุษยส์ัมพนัธ์ (Human Relations) 
1.3 ยุคกำรใช้ทฤษฎีกำรบริหำร (Administrative Theory) หรือกำรศึกษำเชิงพฤติกรรม

ศำสตร์ (Behavioral Science Approach) 
 ยุคทฤษฎีการบริหารสมัยดั้งเดิม (The Classical organization theory) เกิดข้ึนระหวำ่ง ค.ศ. 
1887 – 1945 แบ่งยอ่ยเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 
             1. กลุ่มกำรจดักำรเชิงวทิยำศำสตร์ของ เทยเ์ลอร์ (Scientific Management)  
 เฟรดเดอริก เทยเ์ลอร์ (Frederick Taylor) ได้เสนอแนะจุดมุ่งหมำยสูงสุดของกำรบริหำร
องค์กรให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลสูงสุดว่ำคนงำนเปรียบเสมือนเคร่ืองจกัรท่ีสำมำรถ
ปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตขององค์กำรได ้ เขำไดเ้สนอหลกักำร “The one best way” ว่ำกำรท ำงำน
สูงสุดจะเกิดข้ึนไดต้อ้งข้ึนอยู่กบั  3  ส่ิงส ำคญั  คือ1)  เลือกคนท่ีมีควำมสำมำรถสูงสุด (Selection)  
2)  ฝึกอบรมคนงำนใหถู้กวธีิ (Training)  3) หำส่ิงจูงใจใหเ้กิดก ำลงัใจในกำรท ำงำน (Motivation)  
 ในขณะท่ี องัรี ฟำโยล    ( Henri Fayol ) ไดเ้สนอทฤษฎีบริหำรองค์กำรอย่ำงเป็นทำงกำร
(Formal Organization Theory ) ไดเ้สนอแนวคิดกำรบริหำรท่ีส ำคญั ประกอบด้วย 7 หลกักำร  คือ   
1) หลกักำรท ำงำนเฉพำะทำง (Specialization) คือ กำรแบ่งงำนให้เกิดควำมช ำนำญเฉพำะ ทำง  2) หลกั
สำยบงัคบับญัชำ เร่ิมจำกบงัคบับญัชำสูงสุดสู่ระดบัต ่ำสุด  3) หลกัเอกภำพของบงัคบับญัชำ (Unity 
of Command)  4) หลักขอบข่ำยของกำรควบคุมดูแล (Span of control)  5) กำรส่ือสำรแนวด่ิง 
(Vertical Communication) กำรส่ือสำรโดยตรงจำกเบ้ืองบนสู่เบ้ืองล่ำง  6) หลักกำรแบ่งระดับกำร
บังคับบัญชำให้น้อยท่ีสุด  คือ ไม่ควรมีสำยบังคบับัญชำยืดยำว  หลำยระดับมำกเกินไป  และ            
7) หลักกำรแบ่งควำมรับผิดชอบระหว่ำงสำยบังคับบัญชำและสำยเสนำธิกำร(Line and Staff 
Division) 
            3. ทฤษฎีบริหำรองคก์ำรในระบบรำชกำร(Bureaucracy) ของ แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) 
กล่ำวถึงหลกักำรบริหำรรำชกำรประกอบด้วย  1) หลกัของฐำนอ ำนำจจำกกฎหมำย 2) กำรแบ่ง
หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ ท่ีตอ้งยึดระเบียบกฎเกณฑ์  3) กำรแบ่งงำนตำมควำมช ำนำญกำรเฉพำะ
ทำง  4) กำรแบ่งงำนไม่เก่ียวกบัผลประโยชน์ส่วนตวั  5) มีระบบควำมมัน่คงในอำชีพ 
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 ยุคทฤษฎีมนุษย์สัมพันธ์ (Human Relations ) Follette ไดเ้สนอกำรแกปั้ญหำควำมขดัแยง้
(Conflict)ไว ้3 แนวทำง (ภำวิดำ ธำรำศรีสุทธิและคณะ, 2542 หน้ำ 10)  คือ 1) Domination คือ ใช้
อ ำนำจอีกฝ่ำยสยบลง คือให้อีกฝ่ำยแพใ้ห้ได ้ 2)  Compromise คือ คนละคร่ึงทำง เพื่อให้เหตุกำรณ์
สงบโดยประนีประนอม  3)  Integration คือ กำรหำแนวทำงท่ีไม่มีใครเสียหน้ำ ไดป้ระโยชน์ทั้ง 2 
ทำง  
             ในขณะท่ี เมโย ( Mayo ) และคณะไดท้ ำกำรทดลอง ฮอร์ทอร์น (Hawthorn Experiment) ท ำ
กำรวิจยัเร่ิมท่ีขอ้สมมติฐำนวำ่ส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อประสิทธิภำพกำรท ำงำนของคนงำน มีกำรคน้พบ
จำกกำรทดลองคือมีกำรสร้ำงกลุ่มแบบไม่เป็นทำงกำรในองค์กำร  ท ำให้เกิดแนวควำมคิดใหม่ว่ำ 
ควำมสัมพนัธ์ของมนุษย ์มีควำมส ำคญัมำก ซ่ึงผลกำรศึกษำทดลองของเมโยและคณะ สรุปไดด้งัน้ี 
            1. คนเป็นส่ิงมีชีวติ จิตใจ ขวญั ก ำลงัใจ และควำมพึงพอใจเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรท ำงำน 
            2. เงินไม่ใช่ ส่ิงล่อใจท่ีส ำคญัแต่เพียงอย่ำงเดียว รำงวลัทำงจิตใจมีผลต่อกำรจูงใจในกำร
ท ำงำนไม่นอ้ยกวำ่เงิน 
           3. กำรท ำงำนข้ึนอยู่กบัสภำพแวดล้อมทำงสังคมมำกกว่ำสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ วิธีกำร
ตอบสนองคน ดว้ยกำรยกยอ่ง จะส่งผลต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรท ำงำนเป็นอยำ่งมำก  
 ยุคการใช้ทฤษฎีการบริหาร (Administrative Theory) หรือกำรศึกษำเชิงพฤติกรรมศำสตร์  
(Behavioral Science Approach)  ตั้งแต่ ค.ศ. 1958 – ปัจจุบนั  หลกัระบบงำน + ควำมสัมพนัธ์ของ
คน + พฤติกรรมขององคก์ำร ซ่ึงมีแนวคิด หลกักำร ทฤษฎี ดงัต่อไปน้ี 
             1. เชสเตอร์ ไอ บำร์นำร์ด (Chester I. Barnard) เขียนหนังสือช่ือ The Function of The 
Executive ท่ีกล่ำวถึงงำนในหนำ้ท่ีของผูบ้ริหำรโดยให้ควำมส ำคญัต่อบุคคลระบบของควำมร่วมมือ
องคก์ำร และเป้ำหมำยขององคก์ำร กบัควำมตอ้งกำรของบุคคลในองคก์ำรตอ้งสมดุลกนั 
              2. ทฤษฎีของมำสโลว ์ว่ำด้วยกำรจดัอนัดบัขั้นของควำมต้องกำรของมนุษย ์(Maslow – 
Hierarchy of needs) แบ่งควำมตอ้งกำรของมนุษยต์ั้งแต่ควำมตอ้งกำรดำ้นกำยภำพ ควำมตอ้งกำร
ดำ้นควำมปลอดภยัควำมตอ้งกำรด้ำนสังคม ควำมตอ้งกำรด้ำนกำรเคำรพ – นับถือ และประกำร
สุดทำ้ย คือ กำรบรรลุศกัยภำพของตนเอง (Self Actualization) คือมีโอกำสได้พฒันำตนเองถึงขั้น
สูงสุดจำกกำรท ำงำน แต่ควำมตอ้งกำรเหล่ำนั้นตอ้งไดรั้บกำรสนองตอบตำมล ำดบัขั้น 
              3. ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคกรีกอร์ (Douglas Mc Gregor Theory X, Theory Y ) เ ขำได้
เสนอแนวคิดกำรบริหำรอยูบ่นพื้นฐำนของขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบัธรรมชำติของมนุษยต่์ำงกนั ทฤษฎี 
X  (The Traditional View of Direction and Control) ข้อสมติฐำน ประกอบด้วย  1) คนไม่อยำก
ท ำงำน และหลีกเล่ียงควำมรับผิดชอบ   2) คนไม่ทะเยอทะยำน และไม่คิดริเร่ิม ชอบให้กำรสั่ง   3) 
คนเห็นแก่ตนเองมำกกวำ่องคก์ำร  4) คนมกัต่อตำ้นกำรเปล่ียนแปลง  5) คนมกัโง่ และหลอกง่ำย 
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 ผลกำรมองธรรมชำติของมนุษยเ์ช่นน้ี กำรบริหำรจดักำรจึงเน้นกำรใชเ้งิน วตัถุ เป็นเคร่ือง
ล่ อ ใจ  เน้ น ก ำรควบ คุม  ก ำรสั่ งก ำร  เป็ น ต้น  ท ฤษ ฎี  Y (The integration of Individual and 
Organization Goal) เกิดจำกขอ้สมติฐำนวำ่   1) คนจะให้ควำมร่วมมือ สนบัสนุน รับผิดชอบ ขยนั  
2) คนไม่เกียจคร้ำนและไวว้ำงใจได ้ 3) คนมีควำมคิดริเร่ิมท ำงำนถำ้ไดรั้บกำรจูงใจอยำ่งถูกตอ้ง  4) 
คนมกัจะพฒันำวธีิกำรท ำงำน และพฒันำตนเองอยูเ่สมอ 
    4. อูชิ (William G. Ouchi) ศำสตรำจำรยแ์ห่งมหำวทิยำลยั UCLA (University of California 
Los Angeles) ชำวญ่ีปุ่นไดเ้สนอ ทฤษฎี Z (Z Theory) ทฤษฎีน้ีรวมเอำหลกักำรของทฤษฎี X และ Y 
เขำ้ดว้ยกนั แนวควำมคิดก็คือ องค์กำรตอ้งมีหลกัเกณฑ์ท่ีควบคุมมนุษย ์แต่มนุษยก์็รักควำมเป็น
อิสระ และมีควำมตอ้งกำรควำมเป็นอิสระ หนำ้ท่ีของผูบ้ริหำรจึงตอ้งปรับเป้ำหมำยขององคก์ำรให้
สอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยของบุคคลในองคก์ำร ซ่ึงมีองคป์ระกอบท่ีส ำคญั 4 ประกำรคือ  1) กำรท ำให้
ปรัชญำท่ีก ำหนดไวบ้รรลุ  2) กำรพฒันำผูใ้ตบ้งัคบับญัชำให้ท ำงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ  3) กำรให้
ควำมไวว้ำงใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ  4) กำรใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชำมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ 
 ทั้งหมดท่ีกล่ำวมำ สำมำรถสรุปทฤษฎีเก่ียวกับกำรบริหำรกำรศึกษำ ทั้ง 3 ยุค ออกเป็น
ตำรำงได ้ดงัน้ี 
 

ตาราง 1 สรุปทฤษฎีเก่ียวกบักำรบริหำรกำรศึกษำทั้ง 3 ยคุ 
 

ยุคทฤษฎี นักทฤษฎี หลกัการทีส่ าคัญ 
 
 
 
 
 
 
บริหำรสมยัดั้งเดิม 
( The Classical -
organization theory) 

Frederic W.Taylor 1. เลือกคนท่ีมีควำมสำมำรถสูงสุด (Selection) 
2. ฝึกอบรมคนงำนให้ถูกวิธี (Training) 
3.หำส่ิงจูงใจให้เกิดก ำลงัใจในกำรท ำงำน (Motivation)  

Henri Fayol 1.หลกักำรท ำงำนเฉพำะทำง (Specialization) คือ กำรแบ่งงำนให้
เกิดควำมช ำนำญเฉพำะ ทำง 
2. หลกัสำยบงัคบับญัชำ เร่ิมจำกบงัคบับญัชำสูงสุดสู่ระดบัต ่ำสุด 
3. หลกัเอกภำพของบงัคบับญัชำ (Unity of Command) 
4. หลกัขอบข่ำยของกำรควบคุมดูแล (Span of control) 
5. กำรส่ือสำรแนวด่ิง (Vertical Communication) กำรส่ือสำร
โดยตรงจำกเบ้ืองบนสู่เบ้ืองล่ำง 
6. หลกักำรแบ่งระดบักำรบงัคบับญัชำให้น้อยท่ีสุด คือ ไม่ควรมี
สำยบงัคบับญัชำยดืยำว หลำยระดบัมำกเกินไป 
7. หลักกำรแบ่งควำมรับผิดชอบระหว่ำงสำยบงัคบับญัชำและ
สำยเสนำธิกำร  (Line and Staff Division) 

Max Weber 1 หลกัของฐำนอ ำนำจจำกกฎหมำย 
2 กำรแบ่งหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ ท่ีตอ้งยดึระเบียบกฎเกณฑ ์
3 กำรแบ่งงำนตำมควำมช ำนำญกำรเฉพำะทำง 
4 กำรแบ่งงำนไม่เก่ียวกบัผลประโยชน์ส่วนตวั 
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5 มีระบบควำมมัน่คงในอำชีพ 

 
 
มนุษยส์ัมพนัธ์ 
(Human Relations ) 

Follette 1. คนเป็นส่ิงมีชีวิต จิตใจ ขวญั ก ำลงัใจ และควำมพึงพอใจเป็น
เร่ืองส ำคญัในกำรท ำงำน 
2. เงินไม่ใช่ ส่ิงล่อใจท่ีส ำคญัแต่เพียงอยำ่งเดียว รำงวลัทำงจิตใจมี
ผลต่อกำรจูงใจในกำรท ำงำนไม่นอ้ยกวำ่เงิน 
3 . กำรท ำงำน ข้ึนอยู่กับสภำพแวดล้อมทำงสั งคมมำกกว่ ำ
สภำพแวดลอ้มทำงกำยภำพ วิธีกำรตอบสนองคน ด้วยกำรยกยอ่ง จะ
ส่งผลต่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรท ำงำนเป็นอยำ่งมำก  

 
 
 
 
 
 
 
 
กำรบริหำรหรือกำรศึกษำ
เชิงพฤติกรรมศำสตร์ 
( Administrative Theory 
and Behavioral Science 
Approach) 

Chester I. Barnard 1.กำรก ำหนดจุดหมำยโดยรวมขององคก์ำรให้ชดัเจน 
2. กำรจดัระบบกำรติดต่อส่ือสำรท่ีดี 
3. กำรเหน่ียวน ำควำมตั้งใจหรือควำมสมคัรใจ โดยจดัส่ิงจูงใจ 
โดยเฉพำะส่ิงจูงใจทำงด้ำนสั งคมและด้ำน จิตวิทยำ ซ่ึ งมี
ควำมส ำคญักวำ่ส่ิงจูงใจดำ้นเศรษฐกิจหรือทำงกำยภำพ 

Abraham Maslow 1. มนุษยมี์ควำมตอ้งกำรท่ีไม่ส้ินสุด 
2. กำรกระของมนุษยมี์จุดมุ่งหมำยเพ่ือเติมเตม็ในควำมตอ้งกำรท่ี
ยงัไม่พึงพอใจ 
3. ควำมต้องกำรมีเป็นล ำดับขั้น จำกขั้นต ่ำกว่ำสู่ขั้นท่ีสูงกว่ำ 
ควำมต้องกำรทำงกำย ควำมปลอดภัย ควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของ 
ควำมไดรั้บกำรยอมรับ และควำมประสบผลส ำเร็จดว้ยตนเอง 

Douglas Mc  
Gregor 

ทฤษฎ ีX (Theory X) 
1. คนไม่อยำกท ำงำน และหลีกเล่ียงควำมรับผิดชอบ 
2. คนไม่ทะเยอทะยำน และไม่คิดริเร่ิม ชอบให้กำรสัง่ 
3. คนเห็นแก่ตนเองมำกกวำ่องคก์ำร 
4. คนมกัต่อตำ้นกำรเปล่ียนแปลง 
5. คนมกัโง่ และหลอกง่ำย 
ทฤษฎ ีY (Theory Y ) 
1. คนจะให้ควำมร่วมมือ สนบัสนุน รับผิดชอบ ขยนั 
2. คนไม่เกียจคร้ำนและไวว้ำงใจได ้
3. คนมีควำมคิดริเร่ิมท ำงำนถำ้ไดรั้บกำรจูงใจอยำ่งถูกตอ้ง 
4. คนมกัจะพฒันำวิธีกำรท ำงำน และพฒันำตนเองอยูเ่สมอ 

William G. Ouchi 1. กำรท ำให้ปรัชญำท่ีก ำหนดไวบ้รรลุ 
2. กำรพฒันำผูใ้ตบ้งัคบับญัชำให้ท  ำงำนอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
3. กำรให้ควำมไวว้ำงใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำ 
4. กำรให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ 

 

 จำกทฤษฎีบริหำรกำรศึกษำท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ โรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม เป็นหน่วยงำน
รำชกำร สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 34 อยู่ภำยใต้กำรควบคุมดูแลของ 
ส ำนักงำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร มีหน้ำท่ีจดักำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยยึด
ระเบียบ กฎเกณฑ์ ของระบบรำชกำร ทฤษฎีท่ีเหมำะสมกบักำรบริหำรงำนโรงเรียน คือ ทฤษฎี
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บริหำรองค์กำรในระบบรำชกำร (Bureaucracy) ของ แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ท่ีกล่ำวถึง
หลกักำรบริหำรรำชกำรประกอบดว้ย หลกัของฐำนอ ำนำจจำกกฎหมำย กำรแบ่งหน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบ ท่ีตอ้งยึดระเบียบกฎเกณฑ์ กำรแบ่งงำนตำมควำมช ำนำญกำรเฉพำะทำง กำรแบ่งงำนไม่
เก่ียวกบัผลประโยชน์ส่วนตวัและมีระบบควำมมัน่คงในอำชีพ ผูว้จิยัไดใ้ชก้รอบกำรบริหำรงำนตำม
ตำมพระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดก้ ำหนดสำระส ำคญัไวใ้นมำตรำ 39 ท่ีไดแ้บ่งอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจดั
กำรศึกษำ ใหก้บัสถำนศึกษำไว ้4 ดำ้น คือ 
 1. กำรบริหำรงำนวิชำกำร เป็นภำรกิจงำนในกำรบริหำรงำนวิชำกำรไดโ้ดยอิสระ คล่องตวั 
รวดเร็ว สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของผูเ้รียน โดยยึดผูเ้รียนเป็นส ำคญั ประสำนควำมร่วมมือกบั
ครอบครัว องค์กร หน่วยงำนและสถำบนัอ่ืน ๆ จดัภำรกิจงำนให้ครอบคลุมกำรพฒันำหลกัสูตร
สถำนศึกษำ กำรพฒันำกระบวนกำรเรียนรู้ กำรวดัผลประเมินผล กำรวิจยั กำรพฒันำส่ือนวตักรรม
เทคโนโลยทีำงกำรศึกษำ แหล่งเรียนรู้ และกำรพฒันำระบบประกนัคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
 2. กำรบริหำรงบประมำณ เป็นภำรกิจงำนในกำรบริหำรงบประมำณ มุ่งเนน้ควำมคล่องตวั 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้ยึดหลกับริหำรมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิและบริหำรงบประมำณแบบมุ่งเนน้ผลงำน 
จดัภำรกิจให้ครอบคลุมกำรเสนอของบประมำณ กำรจดัสรรงบประมำณ บริหำรงำนกำรเงิน บญัชี 
พสัดุและสินทรัพย ์กำรตรวจสอบติดตำมและระเมินผล 
  3. กำรบริหำรงำนบุคคล เป็นภำรกิจงำนในกำรบริหำรงำนบุคคล มุ่งส่งเสริมให้สถำนศึกษำ
สำมำรถปฏิบติังำน เพื่อตอบสนองภำรกิจของสถำนศึกษำ บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้ขวญัก ำลงัใจ 
ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ควำมกำ้วหนำ้งำนในอำชีพ จดัภำรกิจให้ครอบคลุม กำรวำงแผนอตัรำก ำลงั กำร
บรรจุแต่งตั้ง กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบติั รำชกำร ตลอดจนวนิยัและกำรรักษำวนิยั 
  4. กำรบริหำรทัว่ไป เป็นภำรกิจงำนในกำรบริหำรงำนทัว่ไป เก่ียวขอ้งกบักำรจดัระบบกำร
บริหำรองค์กรให้บรรลุผลตำมมำตรฐำน มุ่งเน้นกำรมีส่วนร่วมของบุคคล จัดกำรศึกษำให้มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล จัดภำรกิจงำนให้ครอบคลุม งำนส ำนักงำน กำรพัฒนำระบบ
เครือข่ำย ขอ้มูลสำรสนเทศ เครือข่ำยกำรศึกษำ งำนอำคำรสถำนท่ี กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ 
กำรจดัระบบควบคุมภำยในและประสำนงำนรำชกำรกบัเขตพื้นท่ีกำรศึกษำและหน่วยงำนอ่ืน มำ
เป็นกรอบในกำรวิเครำะห์ปัจจยั เง่ือนไข ท่ีมีผลต่อกำรบริหำรโรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม อ ำเภอ
เวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่  
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ตอนที่ 2 สภาพการบริหารของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม   ปีการศึกษา 2555-2557 มี
รายละเอยีดดังนี ้ 
  สภำพบริบททัว่ไปของโรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษำขนำดกลำง 
และเป็นโรงเรียนประจ ำอ ำเภอ สังกดั ส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำมธัยมศึกษำ เขต 34 (เชียงใหม่-
แม่ฮ่องสอน)  วิสัยทศัน์ของโรงเรียน คือ จดักำรศึกษำโดยมุ่งพฒันำนกัเรียนใหมี้พลำนำมยัสมบูรณ์  
มีคุณธรรม  เลิศล ้ ำวิชำ  รักษ์ภูมิปัญญำท้องถ่ินไทย ใส่ใจในเทคโนโลยี   มีควำมพอเพียง  สู่
ประชำคมอำเซียนและสำกล  นอกจำกนั้นคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ผูบ้ริหำร ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำรวมทั้ งผู ้ปกครอง ได้ร่วมก ำหนดพันธกิจในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียน คือ 
ส่งเสริมกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยเนน้รูปแบบท่ีหลำกหลำย เพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ     ทำงกำรเรียน 
พฒันำผูเ้รียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ เป็นประชำกรท่ีมีคุณภำพของสังคม  สำมำรถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไทยและสังคมโลกได้อย่ำงมีควำมสุข ส่งเสริมกำรจดักำรเรียนรู้แบบบูรณำ
กำรตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ พฒันำบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มี
ควำมรู้ควำมเขำ้ใจในกำรจดักำรเรียนกำรสอน ส่งเสริมประสำนงำน มีส่วนร่วมกบัชุมชน องค์กร
ภำครัฐและเอกชน อนุรักษภู์มิปัญญำไทยและภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน ตำมแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
รวมทั้งอนุรักษ์พลงังำนและส่ิงแวดล้อมภำยในสถำนศึกษำและชุมชน นอกจำกนั้นแล้วกำรจดั
กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพื่อเตรียมควำมพร้อมของนกัเรียน เพื่อสู่ประชำคมอำเซียน 
 โรงเรียน เวียงแหงวิทยำคม  ก่อตั้ ง เม่ือว ัน ท่ี  28  เมษำยน  2526 ตำมประกำศของ
กระทรวงศึกษำธิกำร โดยใชช่ื้อวำ่โรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม เปิดสอนระดบัชั้น มธัยมศึกษำปีท่ี 1 ถึง
ระดบัชั้น มธัยมศึกษำปีท่ี 6  มีเขตพื้นท่ีบริกำร 20 หมู่บำ้น 3 ต ำบล ไดแ้ก่ ต ำบลเมืองแหง ต ำบลแสน
ไห ต ำบลเปียงหลวง อดีตจนถึงปัจจุบนั มีผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ จ ำนวน 8 ท่ำน คือ  
 1. นำยอนนัต ์ ขนัฑรำช        ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่   2526 - 2529  
 2. นำยประมวล   พุทธำนนท ์        ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ 2529 - 2534 
 3. นำยประเสริฐ  ละลิบบณัฑิตสกุล     ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ 2534 - 2539 
 4.  นำยไพฑูรย ์  สำรีพนัธ์ุ         ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ 2549 - 2545 
 5. นำยบุญเสริญ  สุริยำ          ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ 2545 - 2551 
 6. นำยไพโรจน์   ศิริ               ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ 2551 - 2553 
 7. นำยธงชยั   พูลศิรเจริญกุล         ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่ 2553 - 2555 
 8. นำงสุริยำ  ชุ่มมะโน         ด ำรงต ำแหน่งตั้งแต่  2555 - ปัจจุบนั  
หมายเหตุ : ล ำดบัท่ี 7 รองผูอ้  ำนวยกำรรักษำรำชกำรแทนผูอ้  ำนวยกำร 
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 รางวลัทีโ่รงเรียนได้รับในระดับต่างๆ มีดังต่อไปนี ้คือ  
 1. ไดรั้บกำรรับรองและผำ่นกำรประเมินจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ใหเ้ป็นโรงเรียนตน้แบบ ในโครงกำรหน่ึงอ ำเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน ในปี 2549   
 2. ได้รับกำรรับรองและผ่ำนกำรประเมินโรงเรียนพระรำชทำน ประเภทโรงเรียน
มธัยมศึกษำขนำดเล็ก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2549  
 3. ได้รับรำงวลัชมเชย กำรประเมินนักเรียนเพื่อรับรำงวลันักเรียนพระรำชทำน ประเภท
นกัเรียนมธัยมศึกษำตอนตน้ ขนำดกลำง ประจ ำปีกำรศึกษำ 2554   
 4. รำงวลัโรงเรียนสถำนศึกษำพอเพียงตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จ
พระเจำ้อยูห่ัวจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ปีกำรศึกษำ 
2554  

โรงเรียนตั้ งอยู่ห่ำงจำกตัวจังหวัด 160 กิโลเมตร อยู่ห่ำงจำกชำยแดนไทย - พม่ำ 20 
กิโลเมตร สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนได้แก่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเวียงแหง สถำน
ฌำปนกิจ  หมู่บ้ำนกองลม  สภำพภูมิศำสตร์เป็นเทือกเขำ เป็นป่ำต้นน ้ ำอำกำศเย็นตลอดทั้ งปี  
นักเรียนมีหลำกหลำยชนเผ่ำ เช่น คนไทยพื้นเมือง ไทยใหญ่ จีน ลีซอ ปกำเกอะญอ ฐำนะของ
นกัเรียนและผูป้กครองส่วนใหญ่ยำกจนและมีรำยไดต้ ่ำ ผูป้กครองส่วนใหญ่ จบกำรศึกษำระดบั ชั้น
ประถมศึกษำปีท่ี  6 และท ำงำนรับจ้ำงทั่วไปในจังหวดัเชียงใหม่ อำชีพหลักของชุมชน คือ 
เกษตรกรรม ส่วนใหญ่นบัถือศำสนำพุทธ ประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่ไป 
คือ ปอยส่ำงลอง  ซ่ึงเป็นประเพณีบวชสำมเณรเพื่อสืบทอดพระพุทธศำสนำตำมแบบชำวไทยใหญ่
โรงเรียนมีควำมโดดเด่นในด้ำนศิลปวฒันธรรมท่ีหลำกหลำย สวยงำม เช่นนำฏศิลป์ทอ้งถ่ินของ
ไทยใหญ่  จีน ลีซอ ปกำเกอะญอ  และชนพื้นเมือง  นอกจำกนั้นโรงเรียนไดจ้ดัตั้งศูนยก์ำรเรียนรู้ 
และพิพิธภณัฑ์ภูมิปัญญำทอ้งถ่ินชนเผ่ำในโรงเรียน เพื่อเป็นท่ีศึกษำดูงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ ใน
อ ำเภอเวยีงแหง 
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ตารางที ่2 แสดงจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและจ ำนวนนกัเรียนโรงเรียนเวยีงแหง   
                 วทิยำคม ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย  ปีกำรศึกษำ  
                2555-2557 
 

ปี พ.ศ. ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 

ระดบัชั้น ม.1 ม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3 
นร.ม.ตน้ ช (คน) 52 68 25 47 48 52 55 67 26 

ญ (คน) 94 67 65 66 89 60 92 65 65 
ระดบัชั้น ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6 ม.4 ม.5 ม.6 

นร.ม.ปลำย ช (คน) 68 65 29 65 29 65 72 67 29 
 ญ (คน) 114 103 54 103 54 103 112 105 58 

รวมจ ำนวนนกัเรียน 804 781 813 
ครู ม.ตน้/
ปลำย 

วฒิุ ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

 ช (คน) 14 2 - 16 2 - 16 2 - 
 ญ (คน) 18 2 - 20 4 - 20 5 - 

รวมจ ำนวนครู 36 42 43 
ทีม่า : รำยงำนกำรประเมินตนเอง โรงเรียนเวยีงแหงวทิยำคม ปีกำรศึกษำ 2555-2557 
 

 จากตารางที่ 2  โรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม เป็นโรงเรียนมธัยมศึกษำในระดบัอ ำเภอขนำด
กลำง และเป็นโรงเรียนเดียวท่ีสังกดัส ำนกังำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ท่ีท ำกำรสอนตั้งแต่ระดบัชั้น
มธัยมศึกษำปีท่ี 1 - ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 และ มีจ ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ท่ีต ่ำกวำ่เกณฑ ์
ตำมหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ท่ีจะตอ้งมีครู จ  ำนวน 
47 คน  อนัเน่ืองมำจำกโรงเรียนอยูไ่กลจำกตวัจงัหวดั  และจะเห็นไดว้่ำจ  ำนวนนักเรียนท่ีเขำ้เรียน
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 ในแต่ละปีกำรศึกษำ 2555-2557 จะมีจ ำนวนมำกกวำ่จ ำนวนนกัเรียนท่ีจบชั้น
มธัยมศึกษำปีท่ี 3 ซ่ึงสำเหตุเกิดจำกเด็กนกัเรียนยำ้ยตำมผูป้กครองเขำ้ไปเรียนในเมือง และ อีกหน่ึง
สำเหตุคือนักเรียนไม่จบตำมหลกัสูตรท่ีกระทรวงก ำหนด ซ่ึงเด็กเหล่ำน้ีออกไปเรียนต่อในระบบ
กำรศึกษำนอกระบบและตำมอัธยำศยั และนอกจำกนั้นจำกตำรำงดังกล่ำวข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำ
จ  ำนวนนกัเรียนกบัจ ำนวนของครูท่ีท ำกำรสอนไม่สัมพนัธ์กนั ครูจะสอนในแต่ละกลุ่มสำระกำร
เรียนรู้ไม่ต ่ำกว่ำ  20  คำบ  ต่อสัปดำห์ ซ่ึงตำมเกณฑ์ของคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ไดว้ำงหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัภำระกำรสอนของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สำยงำนกำรสอน สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ระดับประถมศึกษำและ
มธัยมศึกษำ ไม่ต ่ำกวำ่ 18 ชัว่โมงต่อสัปดำห์ 
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 จำกขอ้มูลท่ีแสดง สรุปไดว้่ำโรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม มีจ ำนวนนกัเรียนเขำ้-ออก ตำม
ปัจจยัของผูป้กครองท่ีออกไปท ำงำนในเมือง และจะเห็นได้ว่ำในแต่ละปีกำรศึกษำ นักเรียนท่ีใน
ระดับชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 1 จะมีเป็นจ ำนวนมำก แต่พออยู่ในระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 จ  ำนวน
นักเรียนจะลดลง   จ  ำนวนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนจะไม่สัมพนัธ์กับจ ำนวน
นักเรียน ครูส่วนมำกจะสอนอยู่ท่ี 20 คำบ : สัปดำห์   โรงเรียนอยู่ห่ำงไกลเมือง ครูส่วนมำกมี
ครอบครัวอยู่ในเมือง จึงท ำให้ต้องเดินทำงและเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำทำงสูง จึงท ำให้ไม่มีครู
บุคลำกรทำงกำรศึกษำยำ้ยเขำ้ มีแต่ยำ้ยออกเน่ืองจำกตอ้งกำรกลบัไปยงัภูมิล ำเนำของตวัเอง 
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ตารางที ่3 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดบัชำติ (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ  
                2555-2557 
 

ปีการศึกษา 2555 2556 2557 

จ านวนคน
ผู้เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ 

จ านวนคนผู้
เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ 

จ านวนคนผู้
เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ 

คณิตศำสตร์ 91 24.67 112 23.78 131 25.28 
ภำษำไทย 91 54.07 112 41.77 131 34.78 
วิทยำศำสตร์ 91 33.21 112 36.50 132 35.23 
สังคมศึกษำศำสนำและ
วฒันธรรม 

91 45.65 112 36.89 132 44.67 

สุขศึกษำและพลศึกษำ 91 56.95 112 57.59 132 57.69 
ศิลปะ 91 42.03 112 43.01 132 39.91 
กำรงำนอำชีพ 91 46.75 112 42.46 132 44.71 
ภำษำต่ำงประเทศ 91 24.73 112 26.98 132 25.46 

ทีม่า : รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ปีกำรศึกษำ 2555-2557   
 

 
 

 จากตารางที่ 3 แสดงกำรเปรียบเทียบ ค่ำเฉล่ียของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3ปีกำรศึกษำ 2555-2557 โดยใช้กรำฟ แสดงว่ำ ค่ำเฉล่ีย
ของผลกำรทดสอบของชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี  3 จำก  8  กลุ่มสำระกำรเรียนรู้นกัเรียนมีค่ำเฉล่ียของผล
กำรสอบสูง  คือ  สำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ เน่ืองจำกสำรวิชำดงักล่ำวเป็นเร่ืองเก่ียวกบั
ทักษะควำมสำมำรถเฉพำะตัวและสมรรถภำพทำงด้ำนร่ำงกำย และผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำระดบัชำติ ต ่ำในสำระกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์และสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
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เน่ืองจำกสำระวิชำดังกล่ำวเป็นเร่ืองของกำรคิด กำรค ำนวณ กำรจ ำ และทักษะในกำรส่ือสำร 
นกัเรียนจึงไดค้ะแนนต ่ำในสำระดงักล่ำว จำกปัญหำดงักล่ำวทำงโรงเรียนไดจ้ดัค่ำยทกัษะวิชำกำร
ข้ึนเพื่อยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
 จำกขอ้มูลท่ีแสดงสรุปไดว้ำ่ นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 3 ท่ีเขำ้ท ำกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดบัชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ทั้งสองปีกำรศึกษำ คือ 2555-2557 จะมีค่ำเฉล่ียของผลกำร
ทดสอบของสำยศิลป์ ดีกว่ำวิชำท่ีเป็นสำยวิทย ์เช่น คิด ค ำนวณ เพรำะโดยพื้นฐำนของนักเรียน
ส่วนมำกจะเป็นเด็กท่ีตอ้งช่วยผูป้กครองในกำรท ำงำนทำงด้ำนกำรเกษตรตลอดเวลำ และ ไม่มี
สถำบนักวดวชิำ จึงท ำใหน้กัเรียนขำดโอกำสและกำรแข่งขนักบันกัเรียนในโรงเรียนอ่ืน 
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ตารางที ่4 ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดบัชำติ (O-NET)) ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ  
                2555-2557 
 

ปีการศึกษา 2555 2556 2557 

จ านวนคนผู้
เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ 

จ านวนคนผู้
เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ 

จ านวนคนผู้
เข้าสอบ 

คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ 

คณิตศำสตร์ 81 20.31 157 16.57 161 15.81 
ภำษำไทย 81 39.98 156 39.34 161 43.31 
วิทยำศำสตร์ 81 31.72 156 27.88 161 29.79 
สงัคมศึกษำศำสนำฯ 81 35.44 157 29.41 161 34.14 
สุขศึกษำและพลศึกษำ 81 49.32 156 55.65 161 45.52 
ศิลปะ 81 30.41 155 24.67 161 31.02 
กำรงำนอำชีพ 81 41.19 155 43.46 161 43.39 
ภำษำต่ำงประเทศ 81 19.72 157 19.68 161 18.94 

ทีม่า : รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติขั้นพ้ืนฐำน (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6                  
           ปีกำรศึกษำ 2555-2557 
 

   

 จากตารางที่ 4 แสดงกำรเปรียบเทียบ ค่ำเฉล่ียของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัชำติ
ขั้นพื้นฐำน (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 ปีกำรศึกษำ 2555-2557 โดยใช้กรำฟ แสดงว่ำ ค่ำเฉล่ีย
ของผลกำรทดสอบของ ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 6 จำก 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ นกัเรียนมีค่ำเฉล่ียของผล
กำรสอบสูง คือ สำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย สุขศึกษำและพลศึกษำ และกำรงำนพื้นฐำนอำชีพและ
เทคโนโลย ี  
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 ค่ำเฉล่ียของผลกำรสอบในระดบักลำงในสำระกำรเรียนรู้ วิทยำศำสตร์ สังคมศึกษำศำสนำ
และวฒันธรรมและศิลปะ และไดค้่ำเฉล่ียของผลกำรสอบคะแนนต ่ำในสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์
และภำษำต่ำงประเทศ ซ่ึงสำมำรถอธิบำยไดว้ำ่กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ท่ีนกัเรียนผ่ำนกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับชำติ เน่ืองจำกสำระวิชำดังกล่ำวเป็นเร่ืองเก่ียวกับควำมรู้ควำมเข้ำใจ ทักษะ
ควำมสำมำรถเฉพำะตวั สมรรถภำพทำงด้ำนร่ำงกำย และค่ำเฉล่ียของผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำระดบัชำติในสำระกำรเรียนรู้วทิยำศำสตร์ สังคมศึกษำศำสนำและวฒันธรรม และ กำรงำน
พื้นฐำนอำชีพและเทคโนโลยอียูใ่นระดบัปำนกลำง  
 จำกขอ้มูลท่ีแสดง สำมำรถอธิบำยไดว้ำ่นกัเรียนไดเ้กิดกำรพฒันำข้ึนโดยเฉพำะในรำยวิชำ
วิทยำศำสตร์ท่ีอยู่ในสำยวิทย-์คณิต นักเรียนท ำคะแนนไดป้ำนกลำง ส่วนสำระกำรเรียนรู้ท่ียงัได้
ค่ำเฉล่ียของผลกำรสอบต ่ำคือสำระกำรเรียนรู้วชิำคณิตศำสตร์และสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ
เน่ืองจำกสำระวิชำดังกล่ำวเป็นเร่ืองของกำรคิด กำรค ำนวณ กำรจ ำ และทักษะในกำรส่ือสำร 
นกัเรียนจึงไดค้่ำเฉล่ียของคะแนนต ่ำในกลุ่มสำระดงักล่ำว 
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ตารางที ่5   ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนระดบัทอ้งถ่ิน นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2555- 2556 
 

สาระวิชา จ านวน
คน 

เฉลีย่
ร้อยละ 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดบั จ านวน
คน 

เฉลีย่
ร้อยละ 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดบั 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ปรับปรุง พอใช้ ดี 
คณิตศำสตร์ 119 22.39 17.65 0 0 137 26.03 48.91 48.91 2.19 
ภำษำไทย 121 27.77 38.02 4.13 0 137 37.61 11.68 71.53 16.76 
วิทยำศำสตร์ 121 24.77 28.93 3.31 0 137 29.61 42.34 56.66 0.00 
ภำษำองักฤษ 119 23.99 20.17 0.84 0 137 24.88 54.74 44.84 0.73 
สงัคมฯ 119 38.97 60.50 26.05 1.68 137 33.55 16.79 79.56 3.65 

ทีม่า : รำยงำนกำรทดสอบผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนระดบัทอ้งถ่ิน (LAS) ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2     
         ปีกำรศึกษำ 2555 - 2556 
 

 
 

 จากตารางที่ 5 แสดงว่ำ ค่ำเฉล่ียของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัทอ้งถ่ิน (LAS) 
ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2555-2556 จำก 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ คณิตศำสตร์ ภำษำไทย 
วิทยำศำสตร์ ภำษำองักฤษและสังคมศึกษำศำสนำและวฒันธรรม จำกตำรำงจะเห็นวำ่นกัเรียนใน
ระดับชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2 มีค่ำเฉล่ียของผลกำรสอบท่ีสูงทั้ง 2 ปีกำรศึกษำ คือ สำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย และสังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม ส่วนสำระกำรเรียนรู้วชิำท่ีตอ้งท ำกำรปรับปรุงคือ
วชิำคณิตศำสตร์ วทิยำศำสตร์และภำษำต่ำงประเทศ  
 จำกกำรวิเครำะห์กรำฟเปรียบเทียบทั้ง 5 สำระกำรเรียนรู้ โดยแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี จะเห็นได้ว่ำจ  ำนวนนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2 ท่ีผ่ำนเขำ้ท ำกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดบัทอ้งถ่ิน (LAS) ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2555 สำระท่ีตอ้งท ำกำรปรับปรุง
มำกท่ีสุด คือ สำระสังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม ซ่ึงตอ้งปรังปรุง 60.50 %  ปีกำรศึกษำ 2556  

0
10
20
30
40
50

คณิ
ตศ

าส
ตร์

ภา
ษา

ไท
ย

วิท
ยา

ศา
สต

ร์

ภา
ษา

องั
กฤ

ษ

สงั
คม

ฯ

กราฟแสดงผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนระดับท้องถิ่น (LAS)
ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2 ปี
การศึกษา 2555-2556

ปีการศึกษา 2555

ปีการศึกษา 2556

0
20
40
60
80

100
120

ปรั
บป

รุง
พอ

ใช้ ดี

ปรั
บป

รุง
พอ

ใช้ ดี

ปีการศึกษา 
2555

ปีการศึกษา 
2556

กราฟแสดงระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนนักเรียน
ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่2

สาระ

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

วิทย์ฯ

ภาษาองักฤษ

สงัคมฯ



 
62 

สำระท่ีตอ้งปรับปรุงมำกท่ีสุด คือ คณิตศำสตร์ และ ภำษำองักฤษ ท่ีไดผ้ลคะแนนท่ีตอ้งท ำกำรปรัง
ปรุง 48.91 %  และ 54.74 ตำมล ำดบั  
 สำระกำรเรียนรู้ท่ีไดค้ะแนนกำรประเมินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัทอ้งถ่ิน (LAS) 
ปีกำรศึกษำ 2555 คือ สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม คือ ไดค้ะแนนดี 1.68  % ปี
กำรศึกษำ 2556 อยู่ในระดับดี  คือ สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม คือ ได้
คะแนนดี 26.05 % และ 3.65 % ตำมล ำดบั 
 สำระกำรเรียนรู้ท่ีไดค้ะแนนกำรประเมินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัทอ้งถ่ิน (LAS) 
ปีกำรศึกษำ 2555-2556 อยู่ในระดับดีและพฒันำกำรท่ีดี คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ได้
คะแนน ปีกำรศึกษำ 2556 ท่ี 16.76 %  
 จำกข้อมูลท่ีแสดง สำมำรถสรุปได้ว่ำนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 2  มีผลกำรสอบท่ี
สูงข้ึน จำกปีกำรศึกษำ 2255-2556 ทุกรำยวิชำ ซ่ึงค่ำเฉล่ียของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบั
ทอ้งถ่ิน (LAS) ท่ีเกิดข้ึนเกิดจำกกำรท่ีทำงโรงเรียนไดจ้ดัค่ำยเตรียมควำมพร้อมให้กบันกัเรียนก่อน
ท ำกำรสอบและนกัเรียนมีควำมสนใจในกำรเรียนกำรสอนดีข้ึน 
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ตารางที ่6   ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนระดบัทอ้งถ่ิน นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 5 ปีกำรศึกษำ 2555-2556 
 

สาระวิชา จ านว
นคน 

เฉลีย่
ร้อยละ 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดบั จ านวน
คน 

เฉลีย่
ร้อยละ 

จ านวนนักเรียนที่ได้ระดบั 

ปรับปรุง พอใช้ ดี ปรับปรุง พอใช้ ดี 
คณิตศำสตร์ 157 28.50 43.31 2.55 0 162 32.70 1.85 97.53 0.62 
ภำษำไทย 157 37.82 52.87 21.66 5.73 162 35.23 16.56 73.62 9.82 
วิทยำศำสตร์ 157 34.67 65.61 12.74 0 162 28.27 26.99 72.39 0.61 
ภำษำองักฤษ 157 28.92 47.13 3.82 1.27 162 25.80 40.74 59.26 0.00 
สงัคมฯ 157 47.04 35.03 32.48 24.20 162 42.18 1.85 72.84 25.31 

ทีม่า : รำยงำนกำรทดสอบผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนระดบัทอ้งถ่ิน (LAS) ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 5  
          ปีกำรศึกษำ  2555-2556 
 

 
 

 จากตารางที่ 6 แสดงวำ่ ค่ำเฉล่ียของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัทอ้งถ่ิน (LAS) ชั้น
มธัยมศึกษำปีท่ี 5 ปีกำรศึกษำ 2555-2556 จำก 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ คือ คณิตศำสตร์ ภำษำไทย 
วิทยำศำสตร์ ภำษำองักฤษและสังคมศึกษำศำสนำและวฒันธรรม จำกตำรำงจะเห็นวำ่นกัเรียนใน
ระดับชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 5 มีค่ำเฉล่ียของผลกำรสอบท่ีสูงทั้ง 2 ปีกำรศึกษำ คือ สำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย วิทยำศำสตร์ และสังคมศึกษำ ศำสนำและวฒันธรรม ส่วนสำระกำรเรียนรู้วิชำท่ีตอ้งท ำ
กำรปรับปรุงคือวชิำคณิตศำสตร์ วทิยำศำสตร์และภำษำต่ำงประเทศ  
 จำกกำรวิเครำะห์กรำฟเปรียบเทียบทั้ ง 5 สำระกำรเรียนรู้ โดยแยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
ปรับปรุง พอใช้ ดี จะเห็นได้ว่ำจ  ำนวนนักเรียนชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 5 ท่ีผ่ำนเขำ้ท ำกำรทดสอบทำง
กำรศึกษำระดับท้องถ่ิน (LAS) ปีกำรศึกษำ 2555-2556 สำระท่ีต้องปรับปรุงมำกท่ี สุด คือ 
คณิตศำสตร์ และภำษำองักฤษ ท่ีไดผ้ลคะแนนท่ีตอ้งท ำกำรปรังปรุง 48.91 % และ54.74 ตำมล ำดบั  
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 สำระกำรเรียนรู้ท่ีไดค้ะแนนกำรประเมินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัทอ้งถ่ิน (LAS) ปี
กำรศึกษำ 2555-2556 อยู่ในระดบัดีทั้ง 2 ปีกำรศึกษำ คือ สำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วฒันธรรม คือ ไดค้ะแนนดี 26.05 % และ 3.65 % ตำมล ำดบั 
 สำระกำรเรียนรู้ท่ีไดค้ะแนนกำรประเมินกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัทอ้งถ่ิน (LAS) ปี
กำรศึกษำ 2555-2556 อยูใ่นระดบัดีและพฒันำกำรท่ีดี คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย ไดค้ะแนน 
ปีกำรศึกษำ 2556 ท่ี 16.76 %  
 จำกขอ้มูลท่ีแสดงสำมำรถสรุปได้ว่ำนักเรียน ชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี 5 มีผลกำรสอบท่ีสูงข้ึน 
จำกปีกำรศึกษำ 2255-2556 ทุกรำยวิชำ ยกเวน้วิชำภำษำองักฤษ ในปีกำรศึกษำ 2556 ท่ีไดค้ะแนน 
0.00 % ซ่ึงตอ้งท ำกำรปรับปรุง จำกค่ำเฉล่ียของผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดบัทอ้งถ่ิน (LAS) ท่ี
เกิดข้ึนเกิดจำกกำรท่ีทำงโรงเรียนไดจ้ดัค่ำยเตรียมควำมพร้อมให้กบันกัเรียนก่อนท ำกำรสอบและ
นกัเรียนมีควำมสนใจในกำรเรียนกำรสอนดีข้ึน 
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ตอนที่  3 แนวทางการพัฒนาการบริหารของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง              
จังหวดัเชียงใหม่  
 ขั้นที ่1 การก าหนดการพฒันาการบริหารโดยการวเิคราะห์ SWOT Analysis 
 จำกกำรท่ีผู ้วิจ ัยได้ใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีในกำรบริหำรองค์กำรในระบบรำชกำร 
(Bureaucracy) ของ แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) มำเป็นกรอบในกำรเก็บขอ้มูลและท ำ SWOT Analysis 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำโรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม เพื่อหำจุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน 
(Weaknesses) โอกำส (Opportunities) และอุปสรรค(Threats) ในก ลุ่มงำน  4 ก ลุ่ม  คือ  ก ลุ่ม
บริหำรงำนวชิำกำร กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล และ กลุ่มบริหำรทัว่ไป โดย
ไดแ้บ่งตำมพระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และ(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ซ่ึงไดก้ ำหนดสำระส ำคญัไวใ้นมำตรำ 39 กล่ำวถึง ให้กระทรวงกระจำย
อ ำนำจกำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำ ทั้งดำ้นวชิำกำร งบประมำณ กำรบริหำรงำน บุคคล และกำร
บริหำรทัว่ไปไปยงัคณะกรรมกำร และส ำนกังำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และสถำนศึกษำในเขตพื้นท่ี 
กำรศึกษำ ซ่ึงผลกำร SWOT Analysis ใน 4 กลุ่มงำนดงักล่ำว  ดงัน้ี 
 1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นงำนท่ีส ำคญัส ำหรับผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ  เพรำะเป็นงำนท่ี
จะต้องปรับปรุง พฒันำคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ ซ่ึงเป็นจุดมุ่งหมำยหลักของ
สถำนศึกษำและเป็นเคร่ืองช้ีควำมส ำเร็จ  และควำมสำมำรถของผูบ้ริหำร ขอบข่ำยหน้ำท่ีของกลุ่ม
งำนวิชำกำรตำม ประกำศกฎกระทรวงศึกษำธิกำร ไดก้ ำหนดหลกัเกณฑ์ วธีิกำรกระจำยอ ำนำจ กำร
บริหำรและกำรจดักำรศึกษำ พ.ศ. 2550 มีขอบข่ำยงำน คือ กำรพฒันำหรือกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบั
กำรใหค้วำมเห็นกำรพฒันำสำระหลกัสูตรทอ้งถ่ิน กำรวำงแผนงำนดำ้นวชิำกำร กำรจดักำรเรียนกำร
สอนในสถำนศึกษำ  กำรพฒันำหลกัสูตรของสถำนศึกษำ  กำรพฒันำกระบวนกำรเรียนรู้  กำรวดัผล 
ประเมินผล และด ำเนินกำรเทียบโอนผลกำรเรียน กำรวิจัยเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำ  กำรพฒันำและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้  กำรนิเทศกำรศึกษำ  กำรแนะแนว  กำร
พฒันำระบบประกนัคุณภำพภำยในและมำตรฐำนกำรศึกษำ  กำรส่งเสริมชุมชนให้มีควำมเขม้แข็ง
ทำงวิชำกำร  กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพฒันำวิชำกำรกบัสถำนศึกษำและองค์กรอ่ืน กำร
ส่งเสริมและสนบัสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคล ครอบครัว องคก์รหน่วยงำนสถำนประกอบกำรและ
สถำบันอ่ืนท่ีจัดกำรศึกษำ กำรจัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับ งำนด้ำนวิชำกำรของ
สถำนศึกษำ  กำรคดัเลือกหนงัสือ แบบเรียนเพื่อใชใ้นสถำนศึกษำ  กำรพฒันำและใช้ส่ือเทคโนโลยี
เพื่อกำรศึกษำ จำกำร SWOT Analysis กลุ่มงำนดงักล่ำว จุดแข็ง (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses) 
โอกำส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ดงัน้ี  
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ตารางที ่7 ผลกำร SWOT Analysis กลุ่มบริหำรงำนวชิำกำร 
 

กลุ่มบริหารงานวชิาการ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. มีหลกัสูตรสถำนศึกษำ / หลกัสูตรทอ้งถ่ิน 
2. มีส่ือและเทคโนโลย ีครบทุกห้องเรียน 
3 .คณะครูท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) งำนครบทุกปี 
4. มีกำรเขำ้ค่ำยทกัษะทำงวิชำกำร (O-NET) จำกหน่วยงำน  
    ภำยนอก 
5. ผลกำรสอบประเมินคุณภำพกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ระดบัเขต   
    พ้ืนท่ีกำรศึกษำ (LAS) และกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
    ระดบัชำติ (NT) สูงข้ึน 
6. เป็นโรงเรียนมธัยมแห่งเดียวในเขตอ ำเภอ 

1. ครูขำดกำรวิจยัในชั้นเรียนและเทคนิคกำรสอนใหม่ๆ 
2. ไม่มีกำรจดัท ำทะเบียนส่ือ นวตักรรม เพ่ือกำรเผยแพร่ 
3. ทรัพยำกรและเทคโนโลยมีีไม่เพียงพอ ขำดกำรซ่อมแซม 
     บ  ำรุง รักษำ 
4. กำรท ำงำนยงัไม่เป็นระบบ ขำดควำมต่อเน่ือง รวมทั้งกำร 
    ติดตำม 
5. บุคลำกรนอ้ย ท ำให้งำนไม่ต่อเน่ือง 
6. ครูในกลุ่มสำระบำงกลุ่มสำระมีไม่เพียงพอ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ไดรั้บงบประมำณสนบัสนุนจำกองคก์ำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
    ทั้งภำครัฐและเอกชน 
2. มีห้องเรียนคุณภำพครบทุกห้อง 
 

1. ขำดวิทยำกร / ปรำชญ ์ควำมรู้จำกทอ้งถ่ิน 
2. ผูป้กครองขำดควำมรู้ดำ้นวิชำกำร ไม่สำมำรถช่วยเหลือบุตร 
    ท่ีมีปัญหำครอบครัว 
3. บุคลำกรมีจ ำนวนจ ำกดั  
4. ครูขำดเทคนิคกำรสอนและอ่อนประสบกำรณ์ 
5. ขำดกำรดูและนิเทศ ติดตำมจำกหน่วยงำนตน้สงักดั 
6. กำรส่ือสำรระหวำ่งโรงเรียนและนกัเรียนมีขอ้จ ำกดั 

ทีม่า : ผลกำรท ำ SWOT Analysis ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนเวยีงแหงวทิยำคม (26-12-57) 
 

 จากตารางที่  7 ผลจำกกำรท ำ SWOT Analysis แสดงว่ำ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำรของ
โรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม  มีจุดแข็ง (Strengths) และ โอกำส (Opportunities) คือ โรงเรียนมี
หลกัสูตรสถำนศึกษำ ครบทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ นอกจำกนั้นแล้วยงัมีกำรสอดแทรกเก่ียวกับ
หลกัสูตรทอ้งถ่ินเขำ้ไปในกระบวนกำรเรียนกำรสอน โรงเรียนมีส่ือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใชใ้น
กำรเรียนกำรสอนทุกห้องเรียน กำรจดัทกัษะกำรเรียนกำรสอนและกำรเตรียมควำมพร้อมทำง
วิชำกำร มีกำรจดัค่ำยทกัษะทำงวิชำกำร (O-NET) จำกหน่วยงำนภำยนอกนอกจำกนั้นแล้วสภำพ
บริบทของโรงเรียน คือ เป็นโรงเรียนมธัยมแห่งเดียวในเขตอ ำเภอ  จึงท ำให้ไม่ตอ้งแยง่นกัเรียนเขำ้
ศึกษำต่อเหมือนกนัโรงเรียนท่ีอยูใ่นเมือง 
 ส่วนจุดอ่อน (Weaknesses) และอุปสรรค (Threats) เก่ียวกบักำรบริหำรงำนในกลุ่มบริหำร
วชิำกำร โรงเรียนเวยีงแหงวิทยำคม ตำมสภำพปัญหำท่ีเกิดข้ึน คือ ครูขำดกำรวจิยัในชั้นเรียนเพื่อเกิด
นวตักรรมกำรเรียนรู้  ครูขำดทกัษะและเทคนิคกำรสอนท่ีหลำกหลำย ไม่มีกำรจดัท ำทะเบียนส่ือ 
นวตักรรม เพื่อกำรเผยแพร่ ทรัพยำกรและเทคโนโลยี มีไม่เพียงพอและขำดกำรซ่อมแซม บ ำรุง 
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รักษำ กำรท ำงำนยงัไม่เป็นระบบ ขำดควำมต่อเน่ือง ขำดติดตำมและประเมินผลรวม  ขำดกำรใช้
วิทยำกรหรือภูมิปัญญำทอ้งถ่ินมำร่วมในกำรจดักำรเรียนกำรสอน รวมทั้งผูป้กครองขำดควำมรู้ใน
เร่ืองของผลกำรเรียน และ ไม่สำมำรถใหค้วำมดูแลไดอ้ยำ่งเตม็ท่ีเน่ืองจำกประกอบอำชีพอยูใ่นเมือง 
  จ ำก จุ ด แ ข็ ง  (Strengths)  จุ ด อ่ อ น (Weaknesses) อุ ป ส ร ร ค (Threats)  แ ล ะ โ อ ก ำส 
(Opportunities) ท่ีได้จำกกำร SWOT Analysis สำมำรถสรุปไดว้่ำ โรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม เป็น
โรงเรียนแห่งเดียวท่ีเปิดกำรเรียนกำรสอนในระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้ – มธัยมศึกษำตอนปลำย 
ของอ ำเภอ เป็นโรงเรียนท่ีได้รับงบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร และได้รับควำมร่วมมือจำกท้องถ่ินในกำรจดักำรศึกษำ ส่วนปัจจยัท่ีต้อง 
ปรับปรุงในส่วนของกลุ่มงำนบริหำรวชิำกำร คือ ส่วนมำกจะเป็นเร่ืองของบุคคลำกรครูเน่ืองจำกครู
ท่ีมำสอนท่ีโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นครูบรรจุใหม่ และ ยำ้ยบ่อย จึงท ำให้กำรจดักำรเรียนกำรสอน
ไม่ต่อเน่ือง รวมทั้งขำดกำรประสำนงำนจำกปรำชญ์หรือภูมิปัญญำทอ้งถ่ินมำร่วมมือในกำรจดักำร
เรียนกำรสอน 
 2. กลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นงำนท่ีส ำคญัส ำหรับผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ เพรำะเป็นกลุ่ม
งำนท่ีตอ้งกำรให้สถำนศึกษำในยุคปัจจุบนัมีควำมเป็นอิสระ มีควำมคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ 
ยึดหลักกำรบริหำรมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและบริหำรงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน มีกำรจัด
ผลประโยชน์จำกทรัพยสิ์นของโรงเรียน รวมทั้งจดัหำรรำยไดจ้ำกกำรบริกำรมำใช้ในกำรบริหำร
จดักำรเพื่อประโยชน์ทำงกำรศึกษำ ส่งผลให้เกิดคุณภำพท่ีดีต่อผูเ้รียน ขอบข่ำยหน้ำท่ีของกลุ่มงำน
บริหำรงำนงบประมำณตำมประกำศกฎกระทรวงศึกษำธิกำร ไดก้ ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีกำรกระจำย
อ ำนำจ กำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำ พ.ศ. 2550 มีขอบข่ำยงำน คือ กำรจดัท ำแผนงบประมำณ
และค ำขอตั้งงบประมำณเพื่อเสนอต่อปลดักระทรวงศึกษำธิกำร หรือเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน แล้วแต่กรณี กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรใช้จ่ำยเงินตำมท่ีได้รับจัดสรร
งบประมำณจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนโดยตรง กำรอนุมัติกำรใช้จ่ำย
งบประมำณท่ีไดรั้บจดัสรร  กำรขอโอนและกำรขอเปล่ียนแปลงงบประมำณ  กำรรำยงำนผลกำร
เบิกจ่ำยงบประมำณ  กำรตรวจสอบติดตำมและรำยงำนกำรใชง้บประมำณ  กำรตรวจสอบติดตำม
และรำยงำนกำรใชผ้ลผลิตจำกงบประมำณ  กำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนเพื่อกำรศึกษำ   กำร
ปฏิบติังำนอ่ืนใดตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยเก่ียวกบักองทุนเพื่อกำรศึกษำ  กำรบริหำรจดักำรทรัพยำกร
เพื่อกำรศึกษำ  กำรวำงแผนพสัดุ กำรก ำหนดรูปแบบรำยกำร หรือคุณลกัษณะเฉพำะของครุภณัฑ ์
หรือส่ิงก่อสร้ำงท่ีใช้เงินงบประมำณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรหรือเลขำธิกำร
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนแล้วแต่กรณี กำรพฒันำระบบขอ้มูลและสำรสนเทศเพื่อกำร
จดัท ำและจดัหำพสัดุ กำรจดัหำพสัดุ กำรควบคุมดูแล บ ำรุงรักษำและจ ำหน่ำยพสัดุ กำรจดัหำ
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ผลประโยชน์จำกทรัพยสิ์น กำรเบิกเงินจำกคลงั กำรรับเงิน กำรเก็บรักษำเงิน และกำรจ่ำยเงิน กำร
น ำเงินส่งคลงักำรจดัท ำบญัชีกำรเงิน กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินและงบกำรเงิน กำรจดัท ำหรือ
จดัหำแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรำยงำน จำกำร SWOT Analysis กลุ่มงำนดังกล่ำว จุดแข็ง 
(Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses) โอกำส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ดงัน้ี 
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ตารางที ่8 ผลกำร SWOT Analysis กลุ่มบริหำรงบประมำณ 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1.ไดรั้บกำรสนบัสนุนงบประมำณจำกสมำคมผูป้กครองและ 
   ชุมชน 
2.ไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกรัฐบำลโครงกำรเรียนฟรี    
3. งบประมำณท่ีใชด้ ำเนินงำนมีเพียงพอ 
4. งำนบญัชีเป็นปัจจุบนัสำมำรถตรวจสอบได ้
 

1. ขำดกำรก ำกบั ตรวจสอบ  ติดตำมและประเมินผลบำง 
   โครงกำรท่ีตั้งไวแ้ละโครงกำรไม่รองรับกบังบประมำณและ 
   ไม่สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติักำร 
2. ผูรั้บผิดชอบโครงกำรไม่ปฏิบติัตำมขั้นตอนของงำนพสัดุ 
3. ระบบเบิกจ่ำยพสัดุไม่เป็นไปตำมระบบของงำนพสัดุ 
4. ขำดกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละโครงกำร 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.ไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกโรงเรียนและชุมชน 
2.ไดรั้บกำรสนบัสนุนจำกองคก์รภำยนอก 
3.ได้รับกำรนิ เทศ  ติดตำม   จำกหน่วยงำนต้นสังกัดด้ำน
งบประมำณ 

1. บุคลำกรขำดควำมเขำ้ใจในเร่ืองพสัดุและสินทรัพย ์
2. ผูป้กครองรำยไดน้อ้ยท ำให้กำรระดมทรัพยำกรไม่ตรงเวลำ 
3. ระบบเทคโนโลยแีละสำรสนเทศไม่เสถียร 
4. ห่ำงไกลจำกแหล่งวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชด้ ำเนินงำนดำ้นต่ำงๆ 

ทีม่า : ผลกำรท ำ SWOT Analysis ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนเวยีงแหงวทิยำคม (26-12-57) 
 

 จากตารางที่ 8 ผลจำกกำรท ำ SWOT Analysis แสดงว่ำ กลุ่มบริหำรงบประมำณ ของ
โรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม มีจุดแข็ง จุดแข็ง (Strengths) และ โอกำส (Opportunities) คือ โรงเรียน
ไดรั้บกำรสนบัสนุนงบประมำณจำกสมำคมผูป้กครองและชุมชน ในดำ้นกำรระดมทรัพยำกรเพื่อ
กำรศึกษำ และได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐบำลโครงกำรเรียนฟรีของรัฐบำล โดยสนับสนุนค่ำ
หนงัสือ และ ชุดนกัเรียน และระบบงำนบญัชีสำมำรถตรวจสอบและเป็นปัจจุบนั 
  ส่วนจุดอ่อน (Weaknesses) และอุปสรรค (Threats) เก่ียวกบักลุ่มบริหำรงบประมำณ ตำม
สภำพปัญหำท่ีเกิดข้ึน คือ ขำดกำรก ำกบั ตรวจสอบ  ติดตำมและประเมินผลในโครงกำรท่ีตั้งไวแ้ละ
โครงกำรไม่รองรับกับงบประมำณ  ไม่สอดคล้องกบั  แผนปฏิบติักำร ผูรั้บผิดชอบโครงกำรไม่
ปฏิบติัตำมขั้นตอนของงำนพสัดุ ระบบเบิกจ่ำยพสัดุไม่เป็นไปตำมระบบของงำนพสัดุ ขำดกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละโครงกำรตำมระบบท่ีตั้งไว ้ นอกจำกนั้นบุคลำกรขำดควำม
เข้ำใจในเร่ืองพัสดุและสินทรัพย์  เน่ืองจำกผูท้  ำหน้ำท่ีเป็นบุคลำกรครู ระบบเทคโนโลยีและ
สำรสนเทศไม่เสถียรเน่ืองจำกไฟฟ้ำดบับ่อยและ ผูป้กครองรำยไดน้อ้ยท ำใหก้ำรระดมทรัพยำกรไม่
ตรงเวลำ 
 จ ำก จุ ด แ ข็ ง  (Strengths)  จุ ด อ่ อ น (Weaknesses) อุ ป ส ร ร ค (Threats)  แ ล ะ โ อ ก ำส 
(Opportunities) ท่ีได้จำกกำร SWOT Analysis สำมำรถสรุปไดว้่ำ โรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม เป็น
โรงเรียนท่ีไดรั้บงบประมำณสนบัสนุนดำ้นปัจจยัพื้นฐำน เช่น หนงัสือ ชุดนกัเรียน จำกส ำนกังำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร และ กำรระดมทรัพยำกรทำงด้ำน
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กำรศึกษำต่ำงๆ ภำยในโรงเรียนไดรั้บควำมร่วมมือจำกคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ สมำคมผูป้กครอง
และผูป้กครองเป็นอย่ำงดี ส่วนปัจจยัท่ีต้องปรับปรุงในส่วนของกลุ่มบริหำรงบประมำณ คือ
โครงกำรท่ีท ำไม่สอดคลอ้งกบัแผนปฏิบติักำร ผูรั้บผิดชอบโครงกำรไม่ท ำตำมขั้นตอนของพสัดุ
และขำดกำรรำยงำนผลกำรท ำโครงกำร ผูท่ี้ท  ำหน้ำท่ีงำนงบประมำณไม่มีควำมเขำ้ใจเก่ียวกบังำน
พสัดุเพรำะตอ้งใช้บุคลำกรครูท ำหน้ำท่ีดงักล่ำว  นอกจำกนั้นแล้วปัญหำท่ีเกิดข้ึน คือ ผูป้กครอง
รำยไดน้อ้ยจึงท ำใหก้ำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำไม่เป็นไปตำมแผนงำนท่ีวำงไว ้ 
 3. กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นภำรกิจท่ีส ำคญัของผูบ้ริหำรสถำนศึกษำดำ้นกำรบริหำรงำน
บุคคล  ใหเ้กิดควำมคล่องตวัอยำ่งอิสระ ภำยใตก้ฎหมำย  ระเบียบ เป็นไปตำมตำมหลกัธรรมำภิบำล
ส่งเสริมให้ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้ไดรั้บกำรพฒันำ  ใหมี้ควำมรู้  ควำมสำมำรถ  
มีขวญัก ำลงัใจ  ไดรั้บกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีควำมมัน่คงและกำ้วหน้ำในวิชำชีพซ่ึงจะส่งผลต่อ
กำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำของผูเ้รียนเป็นส ำคญั ขอบข่ำยหน้ำท่ีของกลุ่มงำนบริหำรงำนบุคคล
ตำมประกำศกฎกระทรวงศึกษำธิกำร ไดก้ ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีกำรกระจำยอ ำนำจ กำรบริหำรและ
กำรจดักำรศึกษำ พ.ศ. 2550 มีขอบข่ำยงำน คือ กำรวำงแผนอัตรำก ำลัง กำรจดัสรรอตัรำก ำลัง
ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรสรรหำและบรรจุแต่งตั้ง กำรเปล่ียนต ำแหน่งให้สูงข้ึน 
กำรยำ้ยขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรเล่ือนขั้นเงินเดือน กำร
ลำทุกประเภท กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรด ำเนินกำรทำงวินัยและกำรลงโทษ กำรสั่งพกั
รำชกำรและกำรสั่งให้ออกจำกรำชกำรไวก่้อน กำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรทำงวินยัและกำรลงโทษ 
กำรอุทธรณ์และกำรร้องทุกข์ กำรออกจำกรำชกำร กำรจดัระบบและกำรจดัท ำทะเบียนประวติั กำร
จดัท ำ บญัชีรำยช่ือและให้ควำมเห็นเก่ียวกบักำรเสนอขอพระรำชทำนเคร่ืองรำชอิสริยำภรณ์ กำร
ส่งเสริมกำรประเมินวิทยฐำนะขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรส่งเสริมและยกยอ่งเชิด
ชูเกียรติ กำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพ กำรส่งเสริมวินัย คุณธรรมและ
จริยธรรมส ำหรับขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรริเร่ิมส่งเสริมกำรขอรับใบอนุญำต 
กำรพฒันำขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำรท่ีเก่ียวกบักำรบริหำรงำนบุคคล
ให้เป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรนั้น จำกำร SWOT Analysis กลุ่มงำนดงักล่ำว จุดแขง็ (Strengths)  
จุดอ่อน (Weaknesses) โอกำส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ดงัน้ี 
 
 
 
 
 



 
71 

ตารางที ่9 ผลกำร SWOT Analysis กลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. บุคลำกรครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมวิชำเอก 
2. บุคลำกรมีกำรพฒันำตนเองดำ้นวิชำกำร มีกำรศึกษำต่อใน 
    ระดบัท่ีสูงข้ึนและมีกำรเล่ือนวิทยฐำนะ 
3.ครูมีจรรยำบรรณวิชำชีพและวินยัในตนเอง 
4.ครูมีกำรเล่ือนขั้นเงินเดือนตำมเกณฑ ์

1. บุคลำกรครูมีกำรโยกยำ้ยบ่อยและขำดประสบกำรณ์กำร   
    ท  ำงำน 
2. ขำดกำรต่อเน่ืองของงำน ( กรณีครูลำ ) 
3. บุคลำกรครูขำดขวญัและก ำลงัใจ 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.มีกำรระดมทรัพยำกรจำกภำยนอกเพื่อใชใ้นกำรจำ้งบุคลำกร 
2.ครูไดรั้บรำงวลัเชิดชูเกียรติในกำรปฏิบติังำน 
 

1.ขำดวิทยำกรจำกภำยนอกท่ีมำใชค้วำมรู้แก่บุคลำกร 
2.ขำดโอกำสในกำรรับนกัศึกษำฝึกประสบกำรณ์ 
3.อตัรำก ำลงัไม่เพียงพอ 

ทีม่า : ผลกำรท ำ SWOT Analysis ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนเวยีงแหงวทิยำคม (26-12-57) 
  

 จากตารางที่  9 ผลจำกกำรท ำ SWOT Analysis แสดงว่ำ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล ของ
โรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม มีจุดแข็ง จุดแข็ง (Strengths) และ โอกำส (Opportunities) คือ บุคลำกร
ครูท่ีท ำกำรสอนมีควำมรู้ควำมสำมำรถตรงตำมวิชำเอกท่ีโรงเรียนตอ้งกำร บุคลำกรครูมีกำรพฒันำ
ตนเองดำ้นวชิำกำรโดยศึกษำต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนมีกำรเล่ือนวทิยฐำนะตำมเกณฑข์องคณะกรรมกำร
ขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.) มีกำรระดมทรัพยำกรจำกภำยนอกเพื่อใชใ้นกำร
จำ้งบุคลำกร 
  ส่วนจุดอ่อน (Weaknesses) และอุปสรรค (Threats) เก่ียวกับกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ตำม
สภำพปัญหำท่ีเกิดข้ึน คือ บุคลำกรครูมีกำรโยกยำ้ยบ่อยและขำดประสบกำรณ์กำรท ำงำนเน่ืองจำก
เป็นครูบรรจุใหม่  ขำดวิทยำกรจำกภำยนอกท่ีมำใชค้วำมรู้แก่บุคลำกรเน่ืองจำกอยูไ่กล อตัรำก ำลงั
ตำมกรอบของส ำนกังำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด รวมทั้ง
ไม่มีนกัศึกษำฝึกประสบกำรณ์มำปฏิบติังำนในโรงเรียนเน่ืองจำกอยูไ่กล 
 จ ำก จุ ด แ ข็ ง  (Strengths)  จุ ด อ่ อ น (Weaknesses) อุ ป ส ร ร ค (Threats)แ ล ะ โ อ ก ำส 
(Opportunities) ท่ีไดจ้ำกกำร SWOT Analysis สำมำรถสรุปไดว้ำ่ โรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม ไดท้  ำ
กำรบรรจุครูในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ตรงตำมควำมตอ้งกำรของสถำนศึกษำ บุคลำกรครูมีกำร
พฒันำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง เช่น กำรศึกษำต่อในระดบับณัฑิตศึกษำ มีกำรประเมินเพื่อเล่ือนวิทย
ฐำนะตำมเกณฑ์ของ คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ (ก.ค.ศ.) ส่วนปัจจยัท่ี
ตอ้งปรับปรุงในส่วนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล คือ  ครูยำ้ยบ่อยเน่ืองจำกอยู่ห่ำงไกลจำกตวัเมือง 
และเม่ือครูลำกิจ หรือ ลำป่วย ไม่มีกำรสอนแทน ขำดวทิยำกรมำใหค้  ำแนะน ำ อบรม ครู  
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 4. กลุ่ มบริหารทั่วไป เป็นงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรจัดระบบบริหำรองค์กร ให้บริกำร
บริหำรงำนอ่ืนๆ  บรรลุผลตำมมำตรฐำน  คุณภำพและเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้ โดยมีบทบำทหลกัใน
กำรประสำนส่งเสริมสนบัสนุนและอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ  ในกำรบริหำรกำรศึกษำทุกรูปแบบ
มุ่งพฒันำสถำนศึกษำให้ใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีอยำ่งเหมำะสม  ส่งเสริมในกำรบริหำรและจดั
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ ตำมหลกักำรบริหำรงำนท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงำนเป็นหลกั โดยเน้น
ควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจนกำรมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้กำรจดักำรศึกษำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ขอบข่ำยหนำ้ท่ีของกลุ่ม
งำนบริหำรทัว่ไปตำมประกำศกฎกระทรวงศึกษำธิกำร ไดก้ ำหนดหลกัเกณฑ์ วิธีกำรกระจำยอ ำนำจ 
กำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำ พ.ศ. 2550 มีขอบข่ำยงำน คือ กำรพฒันำระบบและเครือข่ำยขอ้มูล
สำรสนเทศ กำรประสำนงำนและพฒันำเครือข่ำยกำรศึกษำ กำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ 
งำนวจิยัเพื่อพฒันำนโยบำยและแผนกำรจดัระบบกำรบริหำรและพฒันำองคก์ร กำรพฒันำมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำน งำนเทคโนโลยีเพื่อกำรศึกษำ กำรด ำเนินงำนธุรกำรกำรดูแลอำคำรสถำนท่ีและ
สภำพแวดลอ้ม กำรจดัท ำส ำมะโนผูเ้รียน กำรรับนกัเรียน กำรเสนอควำมเห็นเก่ียวกบัเร่ืองกำรจดัตั้ง 
ยุบ รวมหรือเลิกสถำนศึกษำ กำรประสำนกำรจดักำรศึกษำในระบบ นอกระบบและตำมอธัยำศยั 
กำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ กำรทศันะศึกษำ งำนกิจกำรนักเรียนกำรประชำสัมพนัธ์งำน
กำรศึกษำ กำรส่งเสริม สนับสนุนและประสำนกำรจัดกำรศึกษำของบุคคล ชุมชน องค์กร 
หน่วยงำนและสถำบันสังคมอ่ืนท่ีจดักำรศึกษำ งำนประสำนรำชกำรกับส่วนภูมิภำคและส่วน
ทอ้งถ่ิน กำรรำยงำนผลกำรปฏิบติังำน กำรจดัระบบกำรควบคุมภำยในหน่วยงำน แนวทำงกำรจดั
กิจกรรมเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกำรลงโทษนกัเรียน จำกำร SWOT Analysis กลุ่มงำนดงักล่ำว 
จุดแขง็ (Strengths)  จุดอ่อน (Weaknesses) โอกำส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ดงัน้ี 
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ตารางที ่10 ผลกำร SWOT Analysis กลุ่มบริหำรทัว่ไป 
 

กลุ่มบริหารทัว่ไป 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. งำนสำรบรรณท ำเป็นปัจจุบนัสำมำรถตรวจสอบได ้
2. มีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เช่น กำรเยีย่มบำ้นนกัเรียน  
   กำรบนัทึกขอ้มูลนกัเรียนรำยบุคคล    สมุดบนัทึกควำมผิดของ 
   นกัเรียน,สถิติกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ อยำ่งเป็นระบบ 
   และประสำนงำนผูป้กครองเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัเรียน 
3. ผูป้กครองรับทรำบ ระเบียบ กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัอยำ่งทัว่ถึง  
4. มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมประชำธิปไตย เช่น กำรเลือกตั้งสภำ 
    นกัเรียน,กำรจดัค่ำยพฒันำศกัยภำพผูน้ ำนกัเรียน 
5. โรงเรียนสนบัสนุนและร่วมมือกบัชุมชนอยำ่งเตม็ท่ี เช่น  
     ดนตรี กีฬำ ศิลปะ นำฏศิลป์ สถำนท่ีในกำรจดักิจกรรม  

1. ระบบดูแลไม่มีสำรวตัรนกัเรียน เพ่ือควบคุม ติดตำม    
    พฤติกรรมและช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มเส่ียงและไม่มีเจำ้หนำ้ท่ี  
    ประจ ำห้องพยำบำล 
2. นกัเรียนขำดวินยัและจิตส ำนึก ดูแล รักษำ  สำธำรณะสมบติั   
   ของโรงเรียน เช่น ห้องน ้ำ โรงอำหำร อำคำรเรียน ห้องเรียน   
3. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไดรั้บสวสัดิกำรค่อนขำ้งจ ำกดั  
เช่น บำ้นพกัไม่เพียงพอ คบัแคบ ไม่เป็นสดัส่วน 
4. ระบบแสงสวำ่งเพ่ือควำมปลอดภยัภำยในโรงเรียนยงัไม่ทัว่ถึง   
5. ยำนพำหนะ หมดสภำพกำรใชง้ำนและไม่ปลอดภยั 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1.ไดรั้บควำมร่วมมือ ช่วยเหลือ และกำรสนบัสนุน จำก 
    ผูป้กครอง องคก์รทั้งภำยในและภำยนอก 
2. ไดรั้บกำรสนบัสนุน อุปกรณ์ เคร่ืองมือต่ำง ๆ จำกหน่วยงำน 
     ภำยนอก เช่น เคร่ืองมือเลือกตั้งอิเล็กทอร์นิกส์  สนำม  กีฬำ  
     อุปกรณ์กีฬำ ฯลฯ 
3. ไดรั้บกำรจดัสรรงบประมำณสร้ำงสำธำรณูปโภค  
    เช่น ระบบน ้ำประปำ สนำมฟตุซอล จำกหน่วยงำนภำยนอก 

1. อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนยงัไม่ครอบคลุม 
2. กำรติดต่อ ประสำนงำนกบัผูป้กครองไม่สะดวกเน่ืองจำกไกล   
     และมีปัญหำส่ือสำรภำษำในกลุ่มชำติพนัธุ์ 
3. กำรพำนกัเรียนเขำ้ร่วมกิจกรรมและศึกษำแหล่งเรียนรู้นอก  
    สถำนท่ีมีขอ้จ ำกดัเน่ืองจำกอยูไ่กล  
5. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขำดกำรแลกเปล่ียน เรียนรู้ ระหวำ่ง 
    โรงเรียน 

ทีม่า : ผลกำรท ำ SWOT Analysis ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนเวยีงแหงวทิยำคม  (26-12-57) 
 

 จากตรารางที่ 10 ผลจำกกำรท ำ SWOT Analysis แสดงวำ่ กลุ่มบริหำรทัว่ไป ของโรงเรียน
เวียงแหงวิทยำคม มีจุดแข็ง จุดแข็ง (Strengths) และ โอกำส (Opportunities) คือ ระบบงำนสำร
บรรณของโรงเรียนท ำเป็นปัจจุบนัสำมำรถตรวจสอบได ้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มี
กำรประชุมผูป้กครองเพื่อรับทรำบระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบัอยำ่งทัว่ถึง ผูป้กครองมีส่วนร่วมใน
กำรแกไ้ขปัญหำพฤติกรรมของนกัเรียน มีกำรเยี่ยมบำ้นนกัเรียน กำรบนัทึกขอ้มูลนกัเรียนรำยบุคคล    
สมุดบนัทึกควำมผิดของนักเรียน สถิติกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ท่ีโรงเรียนจดัข้ึน มีกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยในโรงเรียน เช่น กำรเลือกตั้งสภำนักเรียน กำรจดัค่ำย
พฒันำศกัยภำพผูน้ ำนกัเรียน  นอกจำกนั้นโรงเรียนให้กำรสนบัสนุน ร่วมมือกบัชุมชน ดำ้น ดนตรี 
กีฬำ ศิลปะ นำฏศิลป์ เม่ือมีกิจกรรมภำยในชุมชน  โรงเรียนไดรั้บควำมร่วมมือ ช่วยเหลือ และกำร
สนับสนุน จำกผู ้ปกครอง องค์กรทั้ งภำยในและภำยนอก เช่น กำรจัดสรรงบประมำณสร้ำง
สำธำรณูปโภค  
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 ส่วนจุดอ่อน (Weaknesses) และอุปสรรค (Threats) เก่ียวกบักลุ่มบริหำรทัว่ไป  ตำมสภำพ
ปัญหำท่ีเกิดข้ึน คือ โรงเรียนไม่มีโครงกำร กิจกรรมเก่ียวกบั กำรต่อตำ้นยำเสพติด กำรตั้งครรภใ์น
วยัเรียน ไม่มีเจ้ำหน้ำท่ีประจ ำห้องพยำบำลเพื่อท ำกำรรักษำขั้นพื้นฐำน  นักเรียนขำดวินัยและ
จิตส ำนึก ดูแล รักษำ  สำธำรณะสมบติัของโรงเรียน เช่น ห้องน ้ ำ โรงอำหำร อำคำรเรียน ห้องเรียน  
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำไดรั้บสวสัดิกำรค่อนขำ้งจ ำกดั เช่น บำ้นพกัไม่เพียงพอ คบัแคบ ไม่
เป็นสัดส่วน ระบบแสงสวำ่งเพื่อควำมปลอดภยัภำยในโรงเรียนยงัไม่ทัว่ถึง  ยำนพำหนะ หมดสภำพ
กำรใช้งำนและไม่ปลอดภยั อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนยงัไม่ครอบคลุมกำรติดต่อ ประสำนงำนกบั
ผูป้กครองไม่สะดวกเน่ืองจำกไกล  และมีปัญหำส่ือสำรภำษำในกลุ่มชำติพนัธ์ุ กำรพำนกัเรียนเขำ้
ร่วมกิจกรรมและศึกษำแหล่งเรียนรู้นอก สถำนท่ีมีข้อจ ำกัดเน่ืองจำกอยู่ไกล คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำขำดกำรแลกเปล่ียน เรียนรู้ ระหวำ่งโรงเรียน 
 จ ำก จุ ด แ ข็ ง  (Strengths)  จุ ด อ่ อ น (Weaknesses) อุ ป ส ร ร ค (Threats)แ ล ะ โ อ ก ำส 
(Opportunities) ท่ีได้จำกกำร SWOT Analysis สำมำรถสรุปได้ว่ำ โรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม มี
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยร่วมมือกบัผูป้กครองในกำรแกไ้ขปัญหำ นอกจำกนั้นโรงเรียนมี
กำรร่วมมือช่วยเหลือกบัหน่วยงำนต่ำงๆ ในพื้นท่ี เช่น กำรแสดง วงดุริยำงค ์บุคลำกร สถำนท่ี ใน
กำรร่วมมือกบัทุกภำคส่วน และโรงเรียนยงัได้รับกำรสนบัสนุนจำกหน่วยงำนภำครัฐในกำรสร้ำง
ระบบสำธำรณูปโภคในโรงเรียน ส่วนปัจจยัท่ีตอ้งปรับปรุงในส่วนของกลุ่มบริหำรงำนทัว่ไป คือ 
ไม่มีสำรวตัรนกัเรียนท่ีท ำกำรควบคุมดูแลนกัเรียนท่ีมีปัญหำกำรหนีเรียน เล่นเกมส์ ไม่มีเจำ้หน้ำท่ี
ประจ ำหอ้งพยำบำลเพื่อท ำกำรปฐมพยำบำลขั้นตน้ ไม่มีระบบแสงส่องสวำ่งในบำงจุดของโรงเรียน 
ระบบอินเทอร์เน็ตชำ้และไม่ทัว่ถึง นกัเรียนขำดสิตส ำนึกในกำรดูแลรักษำทรัพยสิ์นของโรงเรียน มี
ปัญหำในเร่ืองของกำรน ำนกัเรียนไปทศันะศึกษำ เรียนรู้นอกสถำนท่ี เน่ืองจำกอยูไ่กลและค่ำใชจ่้ำย
แพง ยำนพำหนะของโรงเรียนไม่พร้อมใช้งำนเน่ืองจำกเก่ำ หมดสภำพและไม่ปลอดภยัในกำร
เดินทำง     
 กล่ำวโดยสรุป  เก่ียวกบัสภำพกำรบริหำรของโรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม อ ำเภอเวียงแหง 
จังหวดัเชียงใหม่  ทั้ ง 4 กลุ่ม คือ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ กลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล และ กลุ่มบริหำรทัว่ไป สำมำรถวิเครำะห์ปัจจยัหลกั หรือ เง่ือนไขหลกั จำกกำร
ท ำ SWOT Analysis จำกจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) อุปสรรค (Threats) และ โอกำส 
(Opportunities) ดงัน้ี 
 1. สภำพกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงำนวชิำกำร 
 จุดแข็ง (Strengths) กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร คือ เป็นโรงเรียนมธัยมแห่งเดียวของอ ำเภอท่ี
เปิดท ำกำรเรียนกำรสอน ในระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 1-มัธยมศึกษำปีท่ี 6 โรงเรียนมีหลักสูตร
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สถำนศึกษำ และหลกัสูตรหลกัสูตรทอ้งถ่ิน นอกจำกนั้นทุกห้องโรงเรียนมีส่ือเทคโนโลยีอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรจดักำรเรียนกำรสอน ครูมีกำรท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) งำนครบทุก
ปี ปัจจยัหลกัและเง่ือนไขหลกั ท่ีท ำให้กลุ่มงำนดงักล่ำวมี จุดแข็ง (Strengths) เน่ืองจำกครูทุกคนมี
ควำมรับผิดชอบต่อกำรเรียนกำรสอน มีควำมเป็นครู ท ำงำนตำมหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบท่ีไดรั้บ
มอบหมำย  
 จุดอ่อน (Weaknesses) กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร คือ ครูขำดกำรวิจยัในชั้นเรียนและเทคนิค
กำรสอนใหม่ๆ ไม่มีกำรจดัท ำทะเบียนส่ือและนวตักรรมทำงกำรศึกษำเพื่อกำรเผยแพร่ ทรัพยำกร
ของโรงเรียนมีไม่เพียงพอต่อกำรใชง้ำน ขำดกำรดูแลรักษำและซ่อมแซม บุคลำกรนอ้งและท ำงำน
ไม่ต่อเน่ือง รวมทั้งครูในบำงกลุ่มสำระกำรเรียนรู้มีไม่เพียงพอต่อกำรจดักำรเรียนกำรสอน  ปัจจยั
หลักและเง่ือนไขหลัก ท่ีท ำให้กลุ่มงำนดังกล่ำวมี จุดอ่อน (Weaknesses) เน่ืองจำกโรงเรียนอยู่
ห่ำงไกลจำกหน่วยงำนตน้สังกดัท่ีจะคอยให้องคค์วำมรู้หรือทกัษะกระบวนกำรใหม่ๆ นอกจำกนั้น
แลว้ปัจจยัท่ีส ำคญัท่ีท ำให้กำรเรียนกำรสอนไม่ต่อเน่ือง คือ ขำดกำรก ำกบั ติดตำมและบุคลำกรมีไม่
เพียงพอ 
 โอกำส(Opportunities) กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร คือ โรงเรียนได้รับงบประมำณจำก
หน่วยงำนตน้สังกดัรวมทั้งไดรั้บกำรสนับสนุนจำกองค์กำรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งภำครัฐและ
เอกชน ส่ือและเทคโนโลยีในกำรจดักำรเรียนกำรสอนมีครบเพรำะโรงเรียนได้จดัท ำโครงกำร
ห้องเรียนคุณภำพ ปัจจยัหลกัและเง่ือนไขหลกั ท่ีท ำให้กลุ่มงำนดงักล่ำวมี (Opportunities) คือ เป็น
โรงเรียนมธัยมแห่งเดียวในอ ำเภอ มีพื้นท่ีใหบ้ริกำรครอบคลุมกลุ่มประชำกรครบทุกหมู่บำ้น 
 อุปสรรค (Threats) กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร คือ โรงเรียนขำดวิทยำกร  ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน 
ผูป้กครองไม่มีควำมรู้เร่ืองวิชำกำร กำรจดักำรเรียนกำรสอน จึงไม่สำมำรถช่วยเหลือบุตรได้และ
นกัเรียนบำงส่วนมีปัญหำครอบครัว เช่น พ่อแม่หยำ่ร้ำง ปัจจยัหลกัและเง่ือนไขหลกั ท่ีท ำให้กลุ่ม
งำนดงักล่ำวมี อุปสรรค (Threats) คือ กำรติดต่อส่ือสำรระหวำ่งผูป้กครองกบัครูมีขอ้จ ำกดัเน่ืองจำก
ภำษำและกำรส่ือสำร รวมทั้งปัญหำเด็กขำดควำมอบอุ่น ขำดกำรดูแล อนัเน่ืองมำจำกผูป้กครอง
ท ำงำนในเมืองและปัญหำกำรหยำ่ร้ำง 

 2. สภำพกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ 
 จุดแข็ง (Strengths) กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ คือ โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนจำก
รัฐบำลโครงกำรเรียนฟรี   และได้รับได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกสมำคมผูป้กครองและ
ชุมชนในกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ ระบบบญัชีเป็นปัจจุบนัและสำมำรถตรวจสอบได ้ปัจจยั
หลกัและเง่ือนไขหลกั ท่ีท ำให้กลุ่มงำนดงักล่ำวมี จุดแข็ง (Strengths) คือ เป็นโรงเรียนท่ีไดรั้บกำร
สนบัสนุนจำกรัฐบำลและกระทรวงศึกษำธิกำรดำ้นงบประมำณในกำรบริหำรจดักำรทุกดำ้น 
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 จุดอ่อน (Weaknesses) กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ คือ โครงกำรขำดกำรก ำกบั ตรวจสอบ 
ติดตำมและประเมินผล ไม่รองรับ สอดคล้องกับงบประมำณและแผนปฏิบัติกำร ผูรั้บผิดชอบ
โครงกำรไม่ปฏิบติัตำมขั้นตอนของงำนพสัดุและ ไม่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละโครงกำร 
ปัจจยัหลกัและเง่ือนไขหลกั ท่ีท ำให้กลุ่มงำนดงักล่ำวมี จุดอ่อน (Weaknesses) คือ ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำไม่ปฏิบติัตำม ขั้นตอน แผนงำน และหลกัเกณฑท่ี์ตั้งไว ้ 
 โอกำส (Opportunities) กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ คือ โรงเรียนไดรั้บกำรสนบัสนุนจำก
ชุมชนและองคก์รภำยนอก รวมทั้งไดรั้บกำรนิเทศ  ติดตำม จำกหน่วยงำนตน้สังกดัดำ้นงบประมำณ 
ปัจจยัหลกัและเง่ือนไขหลกั ท่ีท ำให้กลุ่มงำนดงักล่ำวมี โอกำส (Opportunities) คือ กลุ่มบริหำรงำน
งบประมำณส่วนมำกกำรไดรั้บกำรจดัสรรงบประมำณ จะไดรั้บกำรจดัสรรมำกจำกส ำนกังำนเขต
พื้นท่ีกำรศึกษำโดยตรง และ มีกำรตรวจสอบกำรใชง้บประมำณตลอดเวลำ 
 อุปสรรค (Threats) กลุ่มบริหำรงำนงบประมำณ คือ บุคลำกรท่ีท ำหน้ำท่ีดำ้นงบประมำณ
ขำดควำมเขำ้ใจในเร่ืองพสัดุและสินทรัพย์ ผูป้กครองมีรำยได้น้อยท ำให้กำรระดมทรัพยำกรเพื่อ
กำรศึกษำไม่ตรงเวลำและเทคโนโลยีในกำรติดต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนอ่ืนๆ ไม่เสถียร ปัจจยั
หลกัและเง่ือนไขหลัก ท่ีท ำให้กลุ่มงำนดงักล่ำวมี อุปสรรค (Threats) คือ กำรขำดบุคลำกรท่ีท ำ
หนำ้ท่ีดงักล่ำวโดยตรงและลกัษณะภูมิศำสตร์ท่ีตั้งของโรงเรียนอยูห่่ำงไกลจำกเมืองและอยูบ่นภูเขำ 
 3. สภำพกำรบริหำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
 จุดแข็ง  (Strengths)  กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  คือ บุคลำกรครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถสอน
ตรงตำมวิชำเอก มีกำรพฒันำตนเองด้ำนวิชำกำรโดยกำรศึกษำต่อในระดบับณัฑิตศึกษำ และมี
จรรยำบรรณในวิชำชีพของตนเอง  ปัจจยัหลกัและเง่ือนไขหลกั ท่ีท ำให้กลุ่มงำนดงักล่ำวมี จุดแข็ง 
(Strengths) คือ บุคลำกรของโรงเรียนเป็นขำ้รำชกำร มีกำรประเมินผลงำนและเล่ือนขั้นเงินเดือน 
รวมทั้งควำมกำ้วหนำ้ตำมควำมรู้ควำมสำมำรถของแต่ละบุคคล 
  จุดอ่อน (Weaknesses) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล คือ บุคลำกรครูมีกำรโยกยำ้ยบ่อยและขำด
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  กรณีครูลำกำรเรียนกำรสอนขำดควำมต่อเน่ือง  เพรำะบุคลำกรมีจ ำนวน
จ ำกดั ปัจจยัหลกัและเง่ือนไขหลกั ท่ีท ำใหก้ลุ่มงำนดงักล่ำวมี จุดอ่อน (Weaknesses) คือ บุคลำกรครู
ส่วนมำกไม่ได้เป็นคนในพื้นท่ี กำรเดินทำงไกลจำกบ้ำน จึงท ำให้เกิดกำรโยกยำ้ยบ่อยและทุกปี
กำรศึกษำ 
  โอกำส  (Opportunities) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  คือ โรงเรียนมีกำรระดมทรัพยำกรทำง
กำรศึกษำ จำกผูป้กครองเพื่อใชใ้นกำรจำ้งบุคลำกรเพิ่มเติมจำกต ำแหน่งท่ีมีอยู ่และครูไดรั้บรำงวลั
เชิดชูเกียรติในกำรปฏิบติัหน้ำท่ี ปัจจยัหลกัและเง่ือนไขหลกั ท่ีท ำให้กลุ่มงำนดงักล่ำวมี โอกำส 
(Opportunities) คือ โรงเรียนไดรั้บควำมร่วมมือจำกผูป้กครอง และ สมำคมผูป้กครองตลอดเวลำ 
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  อุปสรรค (Threats) กลุ่มบริหำรงำนบุคคล  คือ โรงเรียนขำดวิทยำกรจำกภำยนอกมำให้
ควำมรู้แก่บุคลำกร อตัรำก ำลังในกำรจดักำรเรียนกำรสอนมีไม่เพียงพอ และไม่มีนักศึกษำฝึก
ประสบกำรณ์มำท ำกำรฝึกสอน ปัจจยัหลกัและเง่ือนไขหลกั ท่ีท ำให้กลุ่มงำนดงักล่ำวมี (Threats) 
คือ สภำพกำรอยูไ่กลจำกในเมือง กำรเดินทำงคดเค้ียว อนัตรำย และอยูไ่กลจำกส ำนกังำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำท่ีก ำกบัดูแล 
 4. สภำพกำรบริหำรกลุ่มบริหำรทัว่ไป 
 จุดแข็ง  (Strengths) กลุ่มบริหำรทัว่ไป คือ งำนสำรบรรณท ำเป็นปัจจุบนัสำมำรถตรวจสอบ
ได้  โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เช่น กำรเยี่ยมบำ้นนักเรียน กำรบนัทึกขอ้มูลนักเรียน
รำยบุคคลและประสำนงำนผูป้กครองเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัเรียนตลอดเวลำ นอกจำกนั้นโรงเรียน
ไดใ้ห้กำรสนบัสนุนและร่วมมือกบัชุมชนอยำ่งเต็มท่ีในดำ้น ดนตรี กีฬำ กำรแสดง รวมทั้งสถำนท่ี
ในกำรจดักิจกรรม ปัจจยัหลกัและเง่ือนไขหลกั ท่ีท ำให้กลุ่มงำนดงักล่ำวมี จุดแข็ง (Strengths) คือ 
โรงเรียนมีกำรแสดงของแต่ละชนเผำ่ และสำมำรถร่วมงำนกบัชุมชนไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี  
 จุดอ่อน (Weaknesses) กลุ่มบริหำรทัว่ไป  คือ ระบบดูแลไม่มีสำรวตัรนกัเรียน เพื่อควบคุม 
ติดตำมพฤติกรรมและช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเส่ียง  นักเรียนขำดวินัยและจิตส ำนึก ดูแล รักษำ  
สำธำรณะสมบติั  ของโรงเรียน เช่น ห้องน ้ ำ โรงอำหำร อำคำรเรียน ห้องเรียน  ครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำไดรั้บสวสัดิกำรค่อนขำ้งจ ำกดั  เช่น บำ้นพกัไม่เพียงพอ คบัแคบ ไม่เป็นสัดส่วนระบบ
แสงสวำ่งเพื่อควำมปลอดภยัภำยในโรงเรียนยงัไม่ทัว่ถึง  ยำนพำหนะ หมดสภำพกำรใชง้ำนและไม่
ปลอดภยั ปัจจยัหลกัและเง่ือนไขหลกั ท่ีท ำให้กลุ่มงำนดงักล่ำวมี จุดอ่อน (Weaknesses) นกัเรียน
ขำดจิตส ำนึกในหำรดูแล รักษำ ทรัพยสิ์นของโรงเรียน ขำดจิตส ำนึกสำธำรณะ รวมทั้งสวสัดิกำร
เก่ียวกบัท่ีพกั และ ระบบส่องสวำ่งของโรงเรียนยงัไม่เพียงพอ 
 โอกำส (Opportunities) กลุ่มบริหำรทัว่ไป  คือ โรงเรียนไดรั้บควำมร่วมมือ ช่วยเหลือ และ
กำรสนบัสนุน จำกผูป้กครอง องคก์รทั้งภำยในและภำยนอก เช่น ไดรั้บกำรสนบัสนุน อุปกรณ์กีฬำ  
ระบบน ้ ำประปำ ปัจจยัหลกัและเง่ือนไขหลกั ท่ีท ำให้กลุ่มงำนดงักล่ำวมี  โอกำส (Opportunities) 
คือ เป็นโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษำท่ีเปิดสอนระดบัชั้นมธัยมศึกษำปีท่ี1-มธัยมศึกษำปีท่ี 6 แห่งเดียว
ของอ ำเภอ จึงไดรั้บควำมร่วมมือจำกผูป้กครองและองคก์รต่ำงๆ ในชุมชน 
 อุปสรรค (Threats) กลุ่มบริหำรทัว่ไป  คือ ระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนยงัไม่ครอบคลุม กำร
ติดต่อ ประสำนงำนกบัผูป้กครองไม่สะดวกเน่ืองจำกไกล มีปัญหำส่ือสำรภำษำในกลุ่มชำติพนัธ์ุ 
กำรพำนักเรียนเขำ้ร่วมกิจกรรมและศึกษำแหล่งเรียนรู้นอกสถำนท่ี  มีขอ้จ ำกดัเน่ืองจำกอยู่ไกล
แหล่งเรียนรู้  ปัจจัยหลักและเง่ือนไขหลัก ท่ีท ำให้กลุ่มงำนดังกล่ำวมี  อุปสรรค (Threats) คือ 
โรงเรียนอยูไ่กลจำกแหล่งเรียนรู้ ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนมีปัญหำเน่ืองจำกระบบไฟฟ้ำไม่
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เสถียรและเม่ือเกิดปัญหำตอ้งเจำ้หนำ้ท่ีมำแกไ้ข ซ่ึงตอ้งระยะเวลำนำนอนัเน่ืองมำจำกกำรเดินทำงท่ี
ไกล และนอกจำกนั้นยงัมีปัญหำในเร่ืองของกำรส่ือสำรกบัผูป้กครองบำงกลุ่ม ท่ีไม่สำมำรถพูด
ภำษำกลำงได ้
 จำกสภำพปัจจยัและเง่ือนไข ของกลุ่มงำนทั้ง 4 กลุ่ม คือ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร กลุ่ม
บริหำรงำนงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำนบุคคล และ กลุ่มบริหำรทัว่ไป ดงักล่ำว จึงท ำให้ผูว้ิจยัน ำ
ประเด็นปัญหำดงักล่ำวท ำกำรสนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) ต่อไป 
 
  ขั้นที่ 2 การแสวงหาแนวทางการพัฒนาการบริหารผลการ Focus Group Discussion มี
ดังนี ้   
 แนวทำงกำรพฒันำกำรบริหำรของโรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม อ ำเภอเวียงแหง จงัหวดั
เชียงใหม่  ในกลุ่มงำน  4 ฝ่ำย คือ กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร กลุ่มบริหำรงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล และ กลุ่มบริหำรทัว่ไป ในประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน (Weaknesses) อุปสรรค (Threats) มีผลดงัน้ี   
 กลุ่มบริหำรงำนวิชำกำร มีขอ้เสนอแนะแนวทำงกำรพฒันำโรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม 
จำกกำรสนทนำกลุ่ม ดงัน้ี 
 1. โรงเรียนควรจดัวิทยำกรจำกหน่วยงำนภำยนอกมำท ำกำรอบรม พฒันำครู ในกำรท ำ
วจิยัชั้นเรียน รวมทั้งเทคนิคกำรสอนท่ีหลำกหลำย 
 2. ควรมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจดัท ำส่ือกำรเรียนกำรสอน รวมทั้งมีผูค้วบคุม ดูแล 
จดัระบบทะเบียนในกำรคุมส่ือท่ีชดัเจน 
 3. ควรมีกำรจดัท ำกำรอบรมครูในกำรจดัท ำส่ือ กำรผลิตส่ือ และกำรน ำส่ือไปใชใ้นกำร
เรียนกำรสอน 
 4. ควรมีกำรวำงแผนในกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ ครู ผูป้กครอง นักเรียน สำมำรถ
ตรวจสอบขอ้มูลผลกำรเรียนได ้
 5. กระตุน้ให้ครูท ำกำรวจิยัทำงกำรศึกษำเพื่อพฒันำกำรเรียนกำรสอนโดยค ำนึงถึงบริบท
ของโรงเรียนและท ำกำรเผยแพร่ในเวบ็ไซดข์องโรงเรียน 
 6. แบ่งงำนบุคลำกรครูโดยค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถ ศกัยภำพ ของแต่ละบุคคล 
 7. หลักสูตรสถำนศึกษำและหลกัสูตรกำรเรียนกำรสอนในแต่ละแผนกำรเรียนควรมี
ควำมชดัเจน แน่นอน สำมำรถตอบโจทยข์องนกัเรียนไดแ้ละสำมำรถใชใ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน
ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
 8. จดักิจกรรมระหวำ่งโรงเรียนและผูป้กครองเพื่อใหเ้กิดกำรส่ือสำรท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน  
 9. จดัท ำปฏิทินวชิำกำรท่ีชดัเจนเพื่อใหเ้กิดกำรท ำงำนอยำ่งเป็นระบบและต่อเน่ือง 



 
79 

 10. น ำปรำชญ์ ภูมิปัญญำทอ้งถ่ิน มำใช้ในกำรจดักำเรียนกำรสอน รวมทั้งมีกำรทศันะ
ศึกษำนอกสถำนท่ีเพื่อเพิ่มประสบกำรณ์รู้รู้ใหแ้ก่นกัเรียน 
 กลุ่มบริหำรงบประมำณ มีขอ้เสนอแนะแนวทำงกำรพฒันำโรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม 
จำกกำรสนทนำกลุ่ม ดงัน้ี 
 1. แก้ปัญหำเร่ือง งบประมำณในกำรด ำเนินโครงกำร ไปรำชกำรของบุคลำกร ซ่ึงใน
ปัจจุบนัเป็นไปดว้ยควำมล่ำชำ้ 
 2. แต่งตั้งคณะกรรมกำร ตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผล ดำ้นงบประมำณ 
 3. อบรมบุคลำกรครูให้มีควำมรู้ควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระเบียบ ขั้นตอนงำนพสัดุ เพื่อไม่ให้
เกิดขั้นตอนกำรท ำงำนท่ียุง่ยำก ซบัซอ้น 
 4. ควรมีกำรช้ีแจงงบประมำณ รำยรับ-รำยจ่ำย อย่ำงชัดเจนให้บุคลำกรทรำบในกำร
ประชุมของโรงเรียน 
 5. งบประมำณของแต่ละโครงกำร แต่ละกลุ่มงำน ควรมีกำรจดัสรรให้เหมำะกบัภำระ
งำนท่ีรับผดิชอบ และไม่มีกำรโยกงบในแต่ละกลุ่มงำน 
 6. ควรมีกำรจดัท ำคู่มือพสัดุให้บุคลำกรครูรับทรำบเพื่อให้เกิดกำรปฏิบัติในทิศทำง
เดียวกนั 
 7. ควรมีปฏิทินเบิกจ่ำยพสัดุอยำ่งชดัเจนเพื่อไม่ใหเ้กิดซบัซอ้น 
 กลุ่มบริหำรงำนบุคคล มีขอ้เสนอแนะแนวทำงกำรพฒันำโรงเรียนเวยีงแหงวทิยำคม จำก
กำรสนทนำกลุ่ม ดงัน้ี 
 1. ควรมีกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจในกำรปฏิบติังำนของบุคลำกรในแต่ละปีกำรศึกษำ 
เช่น รำงวลักำรมำปฏิบติัรำชกำรโดยไม่ขำด ไม่ลำ บุคลำกรท่ีมีมนุษยสัมพนัธ์ดี 
 2. จดับุคลำกรในกำรท ำงำนโดยค ำนึงถึงควำมรู้ ควำมสำมำรถและควำมถนดั 
 3. ควรมีกำรรับนกัศึกษำฝึกประสบกำรณ์ท่ีเป็นคนในพื้นท่ีมำชำวในกำรจดักำรเรียนกำร
สอน 
 4. ควรให้รำงวลัตำมควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และผูท่ี้ทุ่มเทและท ำงำนให้กบั
หน่วยงำน รวมทั้งค  ำนึงถึงระยะเวลำในกำรอยูใ่นหน่วยงำนเป็นองคป์ระกอบ 
  5. มีกำรพฒันำศกัยภำพบุคลำกรอยำ่งต่อเน่ืองเพื่อเกิดขวญัและก ำลงัในในกำรปฏิบติังำน 
และมีกำรดูแลเก่ียวกบัสวสัดิกำรขั้นพื้นฐำนของบุคลำกร 
 6. มีกำรวำงแผน พฒันำ รักษำไว ้และใชป้ระโยชน์ บุคลำกรในองคก์รอยำ่งต่อเน่ืองและ
เป็นระบบ 
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 7. มีกำรพฒันำบุคลำกรใหม่อยำ่งเป็นระบบ คือ มีครูพี่เล้ียง มีกำรพฒันำงำน มีกำรอบรม
เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ 
 8. มีกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วม ท ำงำนเป็นทีม ท ำงำนแบบมีเป้ำหมำยท่ีชัดเจน ขำด
วฒันธรรมองคก์รท่ีดี เช่น กำรเคำรพและใหเ้กียรติผูอ้ำวโุส 
 9. ควรน ำบุคลำกรไปศึกษำดูงำนเพื่อพฒันำกำรเรียนกำรสอน และสร้ำงขวญัและก ำลงัใจ
ในกำรท ำงำนในแต่ละปีกำรศึกษำ 
 กลุ่มบริหำรทัว่ไป  มีขอ้เสนอแนะแนวทำงกำรพฒันำโรงเรียนเวยีงแหงวิทยำคม จำกกำร
สนทนำกลุ่ม ดงัน้ี  
 1. ควรมีกำรตั้ งบุคลำกรในกำรรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มงำนอย่ำงชัดเจน ไม่ซ ้ ำซ้อน 
เพื่อใหง้ำนเกิดประสิทธิภำพ 
 2. ควรมีกำรประสำนงำนกบัหน่วยงำนรำชกำรในทอ้งท่ี เช่น องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
โรงพยำบำล ต ำรวจ อ ำเภอ วดั ฯลฯ 
 3. ควรมีกำรจดัระบบ เขำ้-ออก สถำนศึกษำอยำ่งชดัเจน เช่น มียำมรักษำควำมปลอดภยั มี
ประตูและปิด-เปิด ตำมเวลำรำชกำร 
 4. ควรแก้ไขจุดเส่ียงบำงจุดในโรงเรียน รวมทั้งปรับปรุงทัศนียภำพของโรงเรียนให้
เหมำะสมต่อบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนและกำรเรียนรู้ 
 5. จดัส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับหอ้งครูเวรเพื่อใหมี้ควำมสะดวกในกำรท ำงำน 
 6. ควรจดัสรรยำนพำหนะของโรงเรียนใหอ้ยูใ่นสภำพดี ปลอดภยั ในกำรเดินทำง 
 7. ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนควรครอบคลุมถึงบำ้นพกัครูเพื่อสะดวกในกำรใชง้ำน 
เพื่อใชใ้นกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
 8. ควรมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวำ่งครูและคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
 9. ควรมีกำรจดังำนสัมพนัธ์ระหว่ำงโรงเรียน ชุมชน ครู ผูป้กครอง นักเรียน เพื่อสร้ำง
ทศันคติท่ีดีต่อกนั 
 10. สร้ำงระบบประเมินควำมดีควำมชอบท่ีตรวจสอบไดแ้ละอยู่ในระบบธรรมำภิบำล 
และยดึในระบบคุณธรรมจริยธรรม 
 11. ควรมีกำรกระจำยอ ำนำจใหบุ้คลำกรทุกคนมีส่วนร่วมในกำรบริหำร 
 จึงส รุปได้ว่ำ โรงเรียน เวียงแหงวิทยำคมแบ่ งก ลุ่มงำนออกเป็น  4 ก ลุ่มงำน ตำม
พระรำชบญัญติักำรศึกษำแห่งชำติ  คือ กลุ่มงำนวิชำกำร กลุ่มบริหำรงบประมำณ กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล และกลุ่มบริหำรทัว่ไป ซ่ึงแต่ละกลุ่มงำนมี จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกำส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) แตกต่ำงกนัตำมสภำพปัญหำท่ีเกิดข้ึนในแต่ละกลุ่มงำน 
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จำกปัญหำท่ีเกิดข้ึนผูว้ิจยัไดท้  ำกำร SWOT Analysis และ สนทนำกลุ่ม (Focus Group Discussion) 
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม    เพื่อศึกษำสภำพปัญหำกำรบริหำรและ
ศึกษำแนวทำงกำรพฒันำกำรบริหำรของโรงเรียนเวียงแหงวิทยำคมข้ึน เพื่อให้คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ ผูบ้ริหำร คณะครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผูป้กครอง ไดใ้ช้เป็นแนวทำงในกำรจดั
กำรศึกษำต่อไป 
 



 
 
 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาเร่ือง “แนวทางการพัฒนาการบริหารของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม     
อ าเภอเวียงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่” มีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารของโรงเรียน
เวียงแหงวิทยาคม  อ าเภอเวียงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่  2) เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหาร
ของโรงเรียนเวยีงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่ โดยวิจยัเชิงคุณภาพเป็นการศึกษา
เพื่อท าความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการเก็บขอ้มูลโดยการศึกษาเอกสารขอ้มูลจากรายงาน
ประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555-2557 รายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2555-2557 
และ การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา จากส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคก์ารมหาชน) รอบท่ี 3  ปี 2556  และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จาก
ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 
35 คน สรุปผลดงัน้ี 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 การวจิยัเพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารของโรงเรียนเวยีงแหงวทิยาคม     อ าเภอ
เวยีงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่ มีผลสรุป ดงัน้ี 
 1. สภาพการบริหารของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่    
ใน 4 กลุ่มงาน 
 1) กลุ่มบริหารงานวิชาการ สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 
อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการจดัการศึกษาและการจดัการเรียนการสอน  
ตวัช้ีวดัปัจจยัช้ีวดัความส าเร็จในดา้นน้ี คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัทอ้งถ่ิน ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดบัชาติ (O-NET) ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และผล
การเข้าศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนไปของผูจ้บการศึกษาในแต่ละระดบั ผูท่ี้รับผิดชอบในส่วนน้ี  
นอกจากจะเป็นผูบ้ริหาร คือ  ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ และ บุคลากรครู  สภาพ
ปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ ครูขาดการวิจยัในชั้นเรียนเพื่อเกิดนวตักรรมการเรียนรู้  ครูขาดทักษะและ
เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย ไม่มีการจดัท าทะเบียนส่ือ นวตักรรม เพื่อการเผยแพร่ ทรัพยากรและ
เทคโนโลยี มีไม่เพียงพอและขาดการซ่อมแซม บ ารุง รักษา การท างานยงัไม่เป็นระบบ ขาดความ
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ต่อเน่ือง ขาดติดตามและประเมินผลรวม  ขาดการใชว้ิทยากรหรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาร่วมในการ
จดัการเรียนการสอน รวมทั้งผูป้กครองขาดความรู้ในเร่ืองของผลการเรียน และ ไม่สามารถให้ความ
ดูแลไดอ้ยา่งเตม็ท่ีเน่ืองจากประกอบอาชีพอยูใ่นเมือง 
 2) กลุ่มบริหารงบประมาณ  สภาพการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนเวียงแหง
วิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นเร่ืองเก่ียวกับการบริหารงบประมาณท่ีได้รับการ
จดัสรรจากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงทรวงศึกษาธิการ จาก
การบริจาคและจากการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากผูป้กครอง สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ ขาด
การก ากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลในโครงการท่ีตั้ งไวแ้ละโครงการไม่รองรับกับ
งบประมาณ ไม่สอดคลอ้งกบั  แผนปฏิบติัการ ผูรั้บผิดชอบโครงการไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนของงาน
พสัดุ ระบบเบิกจ่ายพสัดุไม่เป็นไปตามระบบของงานพสัดุ ขาดการรายงานผลการด าเนินงานของ
แต่ละโครงการตามระบบท่ีตั้งไว ้นอกจากนั้นบุคลากรขาดความเขา้ใจในเร่ืองพสัดุและสินทรัพย ์ 
เน่ืองจากผูท้  าหน้าท่ีเป็นบุคลากรครู ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศไม่เสถียรเน่ืองจากไฟฟ้าดบั
บ่อยและ ผูป้กครองรายไดน้อ้ยท าใหก้ารระดมทรัพยากรไม่ตรงเวลา  
 3)  กลุ่มบริหารงานบุคคล สภาพการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม 
อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการสรรหา พฒันา รักษาไว ้ใช้ประโยชน์ ของ
บุคลากรในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ และ ส่งเสริม สนบัสนุน ให้เกิดความเจริญกา้วหนา้ตาม
สายงาน รวมทั้งใชห้ลกัธรรมภิบาลในการบริหาร ให้รางวลักบัผูท่ี้ท  าความดีและลงโทษผูท่ี้ท  าผิด
ระเบียบวินัย  สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ บุคลากรครูมีการโยกยา้ยบ่อยและขาดประสบการณ์การ
ท างานเน่ืองจากเป็นครูบรรจุใหม่ ขาดวิทยากรจากภายนอกท่ีมาใช้ความรู้แก่บุคลากรเน่ืองจากอยู่
ไกล อตัราก าลงัตามกรอบของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด รวมทั้งไม่มีนกัศึกษาฝึกประสบการณ์มาปฏิบติังานในโรงเรียนเน่ืองจากอยูไ่กล 
 4)  กลุ่มบริหารทั่วไป สภาพการบริหารทัว่ไปของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียง
แหง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นเร่ืองเก่ียวกับ การวางแผนการศึกษา การประสานงานร่วมกับชุมชน 
ทอ้งถ่ิน ผูป้กครอง หน่วยงานราชการในทอ้งท่ี งานมวลชนสัมพนัธ์ งานสถานท่ี กิจกรรมชุมชน 
การส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ิน สภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ โรงเรียนไม่มีโครงการ 
กิจกรรมเก่ียวกบั การต่อตา้นยาเสพติด การตั้งครรภ์ในวยัเรียน ไม่มีเจา้หน้าท่ีประจ าห้องพยาบาล
เพื่อท าการรักษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนขาดวินัยและจิตส านึก ดูแล รักษา  สาธารณะสมบัติของ
โรงเรียน เช่น ห้องน ้ า โรงอาหาร อาคารเรียน ห้องเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
สวสัดิการค่อนขา้งจ ากดั เช่น บา้นพกัไม่เพียงพอ คบัแคบ ไม่เป็นสัดส่วน ระบบแสงสวา่งเพื่อความ
ปลอดภยัภายในโรงเรียนยงัไม่ทัว่ถึงยานพาหนะหมดสภาพการใชง้านและไม่ปลอดภยั อินเตอร์เน็ต
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ในโรงเรียนยงัไม่ครอบคลุมการติดต่อ ประสานงานกบัผูป้กครองไม่สะดวกเน่ืองจากไกล และมี
ปัญหาส่ือสารภาษาในกลุ่มชาติพนัธ์ุ การพานกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก 
สถานท่ีมีขอ้จ ากดัเน่ืองจากอยูไ่กล คณะกรรมการสถานศึกษาขาดการแลกเปล่ียน เรียนรู้ ระหวา่ง
โรงเรียน 
 2. แนวทางการบริหารของ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
ใน 4 กลุ่มงาน 
 1) กลุ่มบริหารงานวิชาการ  มีจุดอ่อน (Weaknesses) และอุปสรรค (Threats) คือ ครูขาด
การวิจยัในชั้นเรียนเพื่อเกิดนวตักรรมการเรียนรู้  ครูขาดทกัษะและเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย  
ไม่มีการจดัท าทะเบียนส่ือ นวตักรรม เพื่อการเผยแพร่ ทรัพยากรและเทคโนโลยี มีไม่เพียงพอและ
ขาดการซ่อมแซม  บ ารุง รักษา  การท างานยงัไม่เป็นระบบ ขาดความต่อเน่ือง ขาดติดตามและ
ประเมินผลรวม ขาดการใช้วิทยากรหรือภูมิปัญญาท้องถ่ินมาร่วมในการจดัการเรียนการสอน 
รวมทั้งผูป้กครองขาดความรู้ในเร่ืองของผลการเรียน และ ไม่สามารถให้ความดูแลไดอ้ย่างเต็มท่ี
เน่ืองจากประกอบอาชีพอยูใ่นเมือง    
 มีขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันา   โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จงัหวดั
เชียงใหม่ ดงัน้ี โรงเรียนควรจดัวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาท าการอบรม พฒันาครู ในการท า
วจิยัชั้นเรียน รวมทั้งเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัท าส่ือการเรียนการ
สอนในโรงเรียน มีผูค้วบคุม ดูแล จดัระบบทะเบียนในการคุมส่ือท่ีชดัเจน มีโครงการการจดัท าการ
อบรมครูในการจดัท าส่ือ การผลิตส่ือ และการน าส่ือไปใชใ้นการเรียนการสอน  มีการวางแผนใน
การท างานอยา่งเป็นระบบ ครู ผูป้กครอง นกัเรียน สามารถตรวจสอบขอ้มูลผลการเรียนได ้ กระตุน้
ให้ครูท าการวิจยัทางการศึกษาเพื่อพฒันาการเรียนการสอนโดยค านึงถึงบริบทของโรงเรียนและท า
การเผยแพร่ในเว็บไซด์ของโรงเรียน มีแบ่งงานบุคลากรครูโดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ 
ศกัยภาพ ของแต่ละบุคคล หลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตรการเรียนการสอนในแต่ละแผนการ
เรียนควรมีความชดัเจน แน่นอน สามารถตอบโจทยข์องนกัเรียนไดแ้ละสามารถใช้ในการจดัการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนควรจดักิจกรรมระหว่างโรงเรียนและผูป้กครอง
เพื่อให้เกิดการส่ือสารท่ีถูกตอ้ง ชดัเจน  จดัท าปฏิทินวชิาการท่ีชดัเจนเพื่อใหเ้กิดการท างานอยา่งเป็น
ระบบและต่อเน่ือง  น าปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน มาใช้ในการจดักาเรียนการสอน รวมทั้งมีการ
ทศันะศึกษานอกสถานท่ีเพื่อเพิ่มประสบการณ์รู้รู้ใหแ้ก่นกัเรียน 
 2) กลุ่มบริหารงบประมาณ มีจุดอ่อน (Weaknesses) และอุปสรรค (Threats)  คือ ขาดการ
ก ากบั ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลในโครงการท่ีตั้งไวแ้ละโครงการไม่รองรับกบังบประมาณ  
ไม่สอดคลอ้งกบั  แผนปฏิบติัการ ผูรั้บผิดชอบโครงการไม่ปฏิบติัตามขั้นตอนของงานพสัดุ ระบบ
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เบิกจ่ายพัสดุไม่เป็นไปตามระบบของงานพัสดุ ขาดการรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละ
โครงการตามระบบท่ีตั้ งไว ้นอกจากนั้ นบุคลากรขาดความเข้าใจในเร่ืองพัสดุและสินทรัพย ์ 
เน่ืองจากผูท้  าหน้าท่ีเป็นบุคลากรครู ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศไม่เสถียรเน่ืองจากไฟฟ้าดบั
บ่อยและ ผูป้กครองรายไดน้อ้ยท าใหก้ารระดมทรัพยากรไม่ตรงเวลา   
 มีข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จงัหวดั
เชียงใหม่ ดงัน้ี แก้ปัญหาเร่ือง งบประมาณในการด าเนินโครงการไปราชการของบุคลากร ซ่ึงใน
ปัจจุบันเป็นไปด้วยความล่าช้า แต่งตั้ งคณะกรรมการ ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล ด้าน
งบประมาณ  อบรมบุคลากรครูให้มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระเบียบ ขั้นตอนงานพสัดุ เพื่อไม่ให้
เกิดขั้นตอนการท างานท่ียุง่ยาก ซบัซอ้น ควรมีการช้ีแจงงบประมาณ รายรับ-รายจ่าย อยา่งชดัเจนให้
บุคลากรทราบในการประชุมของโรงเรียน งบประมาณของแต่ละโครงการ แต่ละกลุ่มงาน ควรมี
การจดัสรรให้เหมาะกบัภาระงานท่ีรับผิดชอบ และไม่มีการโยกงบในแต่ละกลุ่มงาน ควรมีการ
จดัท าคู่มือพสัดุใหบุ้คลากรครูรับทราบเพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั ควรมีปฏิทินเบิกจ่าย
พสัดุอยา่งชดัเจนเพื่อไม่ใหเ้กิดซบัซอ้น 
 3) กลุ่มบริหารงานบุคคล มีจุดอ่อน (Weaknesses) และอุปสรรค (Threats) เก่ียวกบักลุ่ม
บริหารงานบุคคล ตามสภาพปัญหาท่ี เกิด ข้ึน คือ บุคลากรครูมีการโยกย้ายบ่อยและขาด
ประสบการณ์การท างานเน่ืองจากเป็นครูบรรจุใหม่ ขาดวิทยากรจากภายนอกท่ีมาใช้ความรู้แก่
บุคลากรเน่ืองจากอยูไ่กล อตัราก าลงัตามกรอบของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด รวมทั้ งไม่มีนักศึกษาฝึกประสบการณ์มาปฏิบัติงานในโรงเรียน
เน่ืองจากอยูไ่กล 
 มีขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จงัหวดั
เชียงใหม่ ดงัน้ี  ควรมีการสร้างขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของบุคลากรในแต่ละปีการศึกษา 
เช่น รางวลัการมาปฏิบติัราชการโดยไม่ขาด ไม่ลา บุคลากรท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี  จดับุคลากรในการ
ท างานโดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถและความถนดั  ควรมีการรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์ท่ี
เป็นคนในพื้นท่ีมาชาวในการจัดการเรียนการสอน  ควรให้รางวลัตามความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ และผูท่ี้ทุ่มเทและท างานให้กบัหน่วยงาน รวมทั้งค  านึงถึงระยะเวลาในการอยู่ใน
หน่วยงานเป็นองคป์ระกอบ มีการพฒันาศกัยภาพบุคลากรอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเกิดขวญัและก าลงัในใน
การปฏิบติังาน และมีการดูแลเก่ียวกับสวสัดิการขั้นพื้นฐานของบุคลากร มีการวางแผน พฒันา 
รักษาไว ้และใช้ประโยชน์ บุคลากรในองค์กรอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ มีการพฒันาบุคลากร
ใหม่อยา่งเป็นระบบ คือ มีครูพี่เล้ียง มีการพฒันางาน มีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์  มีการท างานแบบมีส่วนร่วม ท างานเป็นทีม ท างานแบบมีเป้าหมายท่ีชดัเจน ขาด
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วฒันธรรมองค์กรท่ีดี เช่น การเคารพและให้เกียรติผูอ้าวุโส  ควรน าบุคลากรไปศึกษาดูงานเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอน และสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานในแต่ละปีการศึกษา 
 4) กลุ่มบริหารทั่วไป  มีจุดอ่อน (Weaknesses) และอุปสรรค (Threats) เก่ียวกบักลุ่มบริหาร
ทัว่ไป  ตามสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ โรงเรียนไม่มีโครงการ กิจกรรมเก่ียวกบั การต่อตา้นยาเสพติด 
การตั้งครรภใ์นวยัเรียน ไม่มีเจา้หนา้ท่ีประจ าห้องพยาบาลเพื่อท าการรักษาขั้นพื้นฐาน  นกัเรียนขาด
วินัยและจิตส านึก ดูแล รักษา  สาธารณะสมบติัของโรงเรียน เช่น ห้องน ้ า โรงอาหาร อาคารเรียน 
หอ้งเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บสวสัดิการค่อนขา้งจ ากดั เช่น บา้นพกัไม่เพียงพอ คบั
แคบ ไม่เป็นสัดส่วน ระบบแสงสว่างเพื่อความปลอดภยัภายในโรงเรียนยงัไม่ทัว่ถึง  ยานพาหนะ 
หมดสภาพการใช้งานและไม่ปลอดภัย อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนยงัไม่ครอบคลุมการติดต่อ 
ประสานงานกบัผูป้กครองไม่สะดวกเน่ืองจากไกล  และมีปัญหาส่ือสารภาษาในกลุ่มชาติพนัธ์ุ การ
พานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก สถานท่ีมีข้อจ ากัดเน่ืองจากอยู่ไกล 
คณะกรรมการสถานศึกษาขาดการแลกเปล่ียน เรียนรู้ ระหวา่งโรงเรียน 
 มีขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จงัหวดั
เชียงใหม่ ดงัน้ี ควรมีการตั้งบุคลากรในการรับผิดชอบในแต่ละกลุ่มงานอย่างชัดเจน ไม่ซ ้ าซ้อน 
เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ  ควรมีการประสานงานกบัหน่วยงานราชการในทอ้งท่ี เช่น องค์การ
บริหารส่วนต าบล โรงพยาบาล ต ารวจ อ าเภอ วดั ฯลฯ ควรมีการจดัระบบ เขา้-ออก สถานศึกษา
อย่างชัดเจน เช่น มียามรักษาความปลอดภยั มีประตูและปิด-เปิด ตามเวลาราชการ  ควรแกไ้ขจุด
เส่ียงบางจุดในโรงเรียน รวมทั้งปรับปรุงทศันียภาพของโรงเรียนให้เหมาะสมต่อบรรยากาศการ
เรียนการสอนและการเรียนรู้  จดัส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับห้องครูเวรเพื่อให้มีความสะดวกใน
การท างาน  ควรจดัสรรยานพาหนะของโรงเรียนให้อยูใ่นสภาพดี ปลอดภยั ในการเดินทาง  ระบบ
อินเทอร์เน็ตของโรงเรียนควรครอบคลุมถึงบ้านพกัครูเพื่อสะดวกในการใช้งาน เพื่อใช้ในการ
จดัการเรียนการสอน  ควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งครูและคณะกรรมการสถานศึกษา  มีการ
จดังานสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน ครู ผูป้กครอง นกัเรียน เพื่อสร้างทศันคติท่ีดีต่อกนั  สร้าง
ระบบประเมินความดีความชอบท่ีตรวจสอบได้และอยู่ในระบบธรรมาภิบาล และยึดในระบบ
คุณธรรมจริยธรรม  ควรมีการกระจายอ านาจใหบุ้คลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหาร 
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5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 จากการวิจยัเก่ียวกับ “แนวทางการพฒันาการบริหารของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม     
อ าเภอเวยีงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่” มีประเด็นส าคญัท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1) กลุ่มบริหารงานวิชาการ  จากปัญหาท่ีไดจ้าก SWOT Analysis ประเด็นปัญหาส าคญั
เร่งด่วน ได้น ามาสู่การ Focus group discussion  มีขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาโรงเรียนเวียง
แหงวิทยาคม อ าเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัน้ี โรงเรียนควรจดัวทิยากรจากหน่วยงานภายนอก
มาท าการอบรม พฒันาครู ในการท าวิจยัชั้นเรียน รวมทั้งเทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจดัท าส่ือการเรียนการสอนในโรงเรียน มีผูค้วบคุม ดูแล จดัระบบทะเบียนในการคุม
ส่ือท่ีชดัเจน มีโครงการการจดัท าการอบรมครูในการจัดท าส่ือ การผลิตส่ือ และการน าส่ือไปใช้ใน
การเรียนการสอน  มีการวางแผนในการท างานอย่างเป็นระบบ ครู ผูป้กครอง นักเรียน สามารถ
ตรวจสอบขอ้มูลผลการเรียนได ้ ซ่ึงสอดคล้องกบัสมศกัด์ิ  แกว้สม (2549, หน้า 163) ท่ีพบว่า ใน
การบริหารงานวิชาการ ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งท าความเขา้ใจ และส่งเสริม สนบัสนุน ให้มีการ
วิจยัชั้นเรียน เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพราะการวิจยัชั้นเรียน การผลิตส่ือเพื่อใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง เพราะถา้มีการ
วางแผนในการผลิตส่ือ การจดัการเรียนการสอน การท าการวิจยัชั้นเรียน การวดัผลประเมินผลก็จะ
ถูกตอ้งและมีคุณภาพ รวมทั้งระบบการตรวจสอบภายในสถานศึกษาดา้นวิชาการก็จะเป็นไปอย่าง
เป็นระบบ 
 2) กลุ่มบริหารงบประมาณ จากปัญหาท่ีไดจ้าก SWOT Analysis ประเด็นปัญหาส าคญั
เร่งด่วน ได้น ามาสู่การ Focus group discussion  มีขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาโรงเรียนเวียง
แหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ดังน้ี แก้ปัญหาเร่ือง งบประมาณในการด าเนิน
โครงการ ไปราชการของบุคลากร ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นไปด้วยความล่าช้า  แต่งตั้ งคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล อบรมบุคลากรครู  ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระเบียบ ด้าน
งบประมาณ ซ่ึงสอดคล้องกบั ประภาศิริ  สุรพนัธ์ (2550, หน้า 99)  ท่ีพบว่า การบริหารงานด้าน
งบประมาณเป็นไปด้วยความละเอียดอ่อน ตอ้งมีการตรวจสอบและรายงานผลต่อหน่วยงานต้น
สังกัดอย่างชัดเจน ผูบ้ริหารสถานศึกษาต้องมีนโยบายในการด าเนินงานอย่างชัดเจน โดยมีการ
วางแผนระบบงานงบประมาณอย่างชดัเจน เป็นระบบ วางแผนกลยุทธ์หรือวางแผนพฒันาระบบ 
แผนระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา แผนเสนองบประมาณ โดยการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและ
ความต้องการของสถานศึกษา ทั้ งปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน อีกทั้ งผูบ้ริหารต้อง
สนบัสนุนการท างานแบบลดขั้นตอนท่ีซ ้ าซ้อน โดยน าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเหมาะสมกบัการ
ด าเนินงาน และควรมีการจดัสรรงบประมาณตามภารกิจ  โครงสร้าง สายงาน โครงการ การเบิกจ่าย
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งบประมาณต่างๆ ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามงบประจ าปี มีการตรวจสอบ ก ากับ ติดตาม 
ประเมินการใชง้บประมาณอยา่งเป็นขั้นตอน 
 3) กลุ่มบริหารงานบุคคล จากปัญหาท่ีได้จาก SWOT Analysis ประเด็นปัญหาส าคัญ
เร่งด่วน ได้น ามาสู่การ Focus group discussion  มีขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาโรงเรียนเวียง
แหงวิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ดังน้ี  ควรมีการสร้างขวญัและก าลังใจในการ
ปฏิบติังานของบุคลากรในแต่ละปีการศึกษา เช่น รางวลัการมาปฏิบติัราชการโดยไม่ขาด ไม่ลา 
บุคลากรท่ีมีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี  จดับุคลากรในการท างานโดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถและความ
ถนัด  ควรมีการรับนกัศึกษาฝึกประสบการณ์ท่ีเป็นคนในพื้นท่ีมาชาวในการจดัการเรียนการสอน  
ควรให้รางวลัตามความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผูท่ี้ทุ่มเทและท างาน  สร้างขวญัและ
ก าลังใจในการท างานในแต่ละปีการศึกษาของบุคลากร ซ่ึงสอดคล้องกับ วานิชย์   สาขาสุละ 
(2550,141) ท่ีพบวา่ ผลส าเร็จในการปฏิบติังานทางการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่งคน
ปัจจุบนัโรงเรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดความตอ้งการ และผูบ้ริหารโรงเรียนสามารถสร้างขวญั
และก าลงัใจและประสิทธิภาพ ในการปฏิบติังานของบุคลากรในสถานศึกษาไดดี้ท่ีสุด ควรส่งเสริม
ใหบุ้คลากรพฒันาความรู้ความสามารถ และ มีความเจริญกา้วหนา้ตามสายงาน สร้างส่ิงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานต่อครูผูส้อน เน้นเร่ืองวินัยและการรักษาวินัย ครองตน ครองคน ครองงาน เพื่อเป็น
ตวัอยา่งท่ีดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา นกัเรียน ชุมชน  
 4) กลุ่มบริหารทั่วไป  จากปัญหาท่ีไดจ้าก SWOT Analysis ประเด็นปัญหาส าคญัเร่งด่วน 
ได้น ามาสู่การ Focus group discussion  มีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโรงเรียนเวียงแหง
วิทยาคม อ าเภอเวียงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ ดงัน้ี ควรมีการตั้งบุคลากรในการรับผิดชอบในแต่ละ
กลุ่มงานอยา่งชดัเจน ไม่ซ ้ าซ้อน เพื่อใหง้านเกิดประสิทธิภาพ  ควรมีการประสานงานกบัหน่วยงาน
ราชการในท้องท่ี เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล โรงพยาบาล ต ารวจ อ าเภอ วดั ฯลฯ ควรมีการ
จดัระบบ เขา้-ออก สถานศึกษาอยา่งชดัเจน เช่น มียามรักษาความปลอดภยั มีประตูและปิด-เปิด ตาม
เวลาราชการ  ควรแก้ไขจุดเส่ียงบางจุดในโรงเรียนรวมทั้ งปรับปรุงทศันียภาพของโรงเรียนให้
เหมาะสมต่อบรรยากาศการเรียนการสอนและการเรียนรู้  จดัส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับห้องครู
เวรเพื่อให้มีความสะดวกในการท างาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั อุบล  เพียรพิทกัษ ์(2549, หนา้ 70) ท่ีพบวา่ 
การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารทัว่ไปในโรงเรียนผูบ้ริหารควรใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชใ้นการบริหารจดัการ ควรจดับรรยากาศในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้จากโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งองคก์รภาครัฐและเอกชนให้เขา้มามีส่วนร่วมในการสนบัสนุนการ
จดัการศึกษา ควรส่งเสริมกิจกรรมท่ีส่งเสริมนกัเรียนโดยตรง มีการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งจาก
หน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานในสังกดั และการประเมินคุณภายการศึกษาภายใน ร่วมมือกบัศึกษา
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นิเทศน์ให้ดูแลสถานศึกษามากข้ึน มีการติดตามผลอยา่งเป็นระบบทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
ควรท าอยา่งต่อเน่ือง พร้อมแนะน าอยา่งสร้างสรรค ์
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากข้อค้นพบงานวิจัยคร้ังน้ี โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  อ าเภอเวียงแหง  จังหวดั
เชียงใหม่ ควรแบ่งกลุ่มงานการบริหารสถานศึกษาตามตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดก้ าหนดสาระส าคญั
ไวใ้นมาตรา 39 ท่ีไดแ้บ่งอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา ใหก้บัสถานศึกษาไว ้4 ดา้น คือ  
 1) กลุ่มบริหารงานวิชาการ ต้องจดัการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการของชุมชน มุ่ง
พฒันาเด็กให้มีทกัษะคิดเป็น ท าเป็นแกปั้ญหาเป็น รู้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงในยุคโลกาภิวตัน์ 
สามารถเล้ียงตนเองได ้และมีความรู้คู่คุณธรรม   
 2) กลุ่มบริหารงบประมาณ ตอ้งบริหารงบประมาณอยา่งมีความโปร่งใส ตรวจสอบได ้การ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตอ้งค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจของชุมชนทอ้งถ่ินนั้นๆ  
 3) กลุ่มบริหารงานบุคคล ตอ้งมีการจดับุคลากร ตามความถนดัและความสนใจ ความมีการ
สรรหา พฒันา รักษาไว ้ใช้ประโยชน์ บุคคลกรในหน่วยงาน มีระบบคุณธรรม จริยธรรม ระบบ
ธรรมมาภิบาล มีระบบอาวุโส และส่งเสริมบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถให้มีความกา้วหน้าใน
สายงานท่ีถนดั ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การพฒันาตนเองทั้งในดา้นการศึกษาอบรม การศึกษาใน
ระดบัท่ีสูงข้ึน มีระบบความดีความชอบท่ีชดัเจน มีการจดัสวสัดิการขั้นพื้นฐานใหแ้ก่บุคคลกร  
 4) กลุ่มบริหารทั่วไป ต้องมีการท างานร่วมกับชุมชนในท้องถ่ินอย่างชัดเจนและเป็น
รูปธรรม มีการให้ความร่วมมือกับชุมชนในด้านต่างๆ เช่น สถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์ บุคลากร จดั
ส่ิงแวดลอ้ม บรรยากาศ อาคารสถานท่ีและทศันียภาพท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งชดัเจน  
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  
 จากขอ้คน้พบงานวจิยัคร้ังน้ี โรงเรียนเวยีงแหงวิทยาคม อ าเภอเวยีงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่ 
จะตอ้งเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการบริหารสถานศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดก้ าหนดสาระส าคญั
ไวใ้นมาตรา 39 ท่ีไดแ้บ่งอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา ใหก้บัสถานศึกษาไว ้4 ดา้น คือ  
 1) กลุ่มบริหารงานวิชาการ ตอ้งมีการวางแผนหลกัสูตรการศึกษา แผนการเรียนท่ีชดัเจน 
รู้เท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคเทคโนโลยี มีการกระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียนตลอดเวลา 
มีการจดักิจกรรมหรือค่ายเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดบัอุดมศึกษา มีการแนะแนวทาง
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ดา้นการศึกษาอย่างชดัเจนเพื่อให้ผูเ้รียนรู้ศกัยภาพของตนเอง  ควรมีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือ 
ปราชญ์ชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการให้ความรู้ มีการสนบัสนุนนกัเรียนท่ีมีความสามารถโดด
เด่นทั้งทางดา้นวชิาการ ทกัษะทางดา้นกีฬา ดนตรี การแสดง  
 2) กลุ่มบริหารงบประมาณ ตอ้งมีการจดัสรรงบประมาณอยา่งชดัเจน ตามภาระงาน ตาม
จุดเน้น เพื่อพฒันาสถานศึกษา ควรมีการลงทุนเพื่อการศึกษา การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปด้วย
ความประหยดั การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบของราชการทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
และสามารถตรวจสอบได ้
 3) กลุ่มบริหารงานบุคคล ตอ้งมีระบบการท างานท่ีชดัเจน มีการสร้างขวญัและก าลงัใจใน
การปฏิบติังานของบุคลากร มีระบบคุณธรรม ระบบความดีความชอบ มีการลงโทษบุคลท่ีท าผิด
และไม่ปฏิบัติตามกรอบ ระเบียบ การท างาน เพื่อให้ไม่เป็นเยี่ยงอย่าง มีสวสัดิการขั้นพื้นฐาน
ส าหรับบุคลากร ส่งเสริม สนบัสนุนใหทุ้กคนกา้นหนา้ตามสายงานท่ีถนดัและสนใจ 
 4) กลุ่มบริหารทั่วไป ต้องมีการปรับปรุงด้านสถานท่ี ทัศนียภาพและส่ิงแวดล้อม 
จดัระบบความปลอดภยัในสถานศึกษา มีปรับปรุง แกไข วสัดุ อุปกรณ์ ดา้นการศึกษาท่ีช ารุดและไม่
สามารถใช้งานได้ให้สามารถใช้งานได้ มีการสร้างเครือข่ายร่วมกับสถานศึกษาอ่ืน รวมทั้ ง
คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมผูป้กครองและครู สมาคมศิษยเ์ก่า บา้น วดั โรงเรียน และสถานท่ี
ราชการอ่ืน เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 
 จากผลการวิจยัเก่ียวกบั “แนวทางการพฒันาการบริหารของโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม     
อ าเภอเวยีงแหง  จงัหวดัเชียงใหม่”  นั้นผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยั คร้ังต่อไป ดงัน้ี 
 1) ควรมีการศึกษาเก่ียวกับขอบข่ายของการบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 
ในแต่ละดา้นอยา่งชดัเจน 
 2) ควรมีการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล
ของโรงเรียน ในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 3) ควรมีการศึกษาปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการบริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของ
โรงเรียน เพื่อน าความรู้ท่ีได้จากการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการบริหา รสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
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รายช่ือบุคคลผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม 
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======================== 
1. นายประวติั  พรหมนิล  ครูช านาญการพิเศษ 
2. นางสาวสนิท  พลเยีย่ม   ครูช านาญการพิเศษ 
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8. นางสาวกีรฏิยา  กนัทะนนั  ครูช านาญการ 
9. นางสาวพชัราภรณ์ ป่ินชุม   ครู 
10. นางสาวปาริชาติ  เรือนวนิ   ครู 
11. นายอุดมทรัพย ์  อุษา   ครู 
12. นางสาวหอมไกร จนัทคุปต ์  ครู 
13. นางสาวฤทยัทิพย ์ มานะกิจ  ครู 
14. นางอญัชนั  ทรายปัน  ครู 
15. นางสาววนัวสิาห์ ไชยชนะ  ครู 
16. นางสหนนัท ์  ปัญญา   ครู 
17. นายธีรภพ  ส่งศรี   ครู 
18. นางสาววลัยา  กองแกว้   ครู 
19. นางสาวสุธาสินี  กอ้นใจ   ครู 
20. นายรัฐพล  ศรีชยัวงค ์  ครู 
21. นางสาวอรอุมา  กงไกรราช  ครู 
22. นายเขม็ทิศ  แกง้พงษ ์  ครู 
23. นายอภิวฒัน์  ดวงแกว้ปัน  ครูผูช่้วย 
24. นางสาวกฤตยพ ร สุรินทร์ค า  ครูผูช่้วย 
25. นายนิศาชล  วงคน์วล  ครูผูช่้วย 
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26. นายอุดม  แหลมจริง  ครูผูช่้วย 
27. นางเตือนใจ  สุนุกุล   ครูผูช่้วย 
28. นางสาวภทัรวดี  ปันดว้ง   ครูผูช่้วย 
29. นางสาวณฐัฐิณี  ค าแสน   ครูผูช่้วย 
30. นางณฏัยา  ไชยค า   ครูผูช่้วย 
31. นางปุญญาพร  ประทุม   ครูผูช่้วย 
32. นายรัฐนนท ์  วงศเ์สือ   ครูผูช่้วย 
33. นางสาวจิตรา  เพชรดี   พนกังานราชการ 
34. นางสาวอญัชลี  ใจสม   ครูอตัราจา้ง 
35. นางสาวจีรภา  อินตา   ครูอตัราจา้ง 

 
    ด าเนินการสนทนากลุ่มโดย นายชนพฒัน์   ใจมัน่  ผูท้  าการวจิยั 
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