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Abstract 

 This research aims to proposed model of school administrative effectiveness of the secondary schools under 

the office of secondary education service area office 5. Three research procedures comprised 1) to study the effec-

tive school administrative components of the schools under the aforementioned office from documents, related 

research and opinions from 64 school administrator. The instrument employed was 5 rating scale questionnaire with 

reliability value of 0.99 based on state and effective school educational problems. The data were analysed using 

percentage mean and standard deviation. 2) Model adjustment and construction using group discussion the main 

data providers were 12 experts. The instrument used was recording forms. The content analysis was used to analysed 

discussion data. 3) Regarding Model evaluation the sample group comprised 64 school administrators and 64 depu-

ty administrators. The 5 rating scale questionnaire was analyzed to find the possibility and the benefit of the model. 

The data were analyzed by using percentage, mean and standard deviation. The findings indicated as follows : the 

effective school administration model consisted of principle and national, model style objectives and board of  

education. The seven practical guidelines were 1) organization leading 2) participatory administration 3) strategic 

administration 4) administration of information and technology 5) process management 6) personal management  

7) school effectiveness All component had possibility and benefit at the high level at 0.01 level of statistical  

significance of Х =3.50 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน�าเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 5 วธิกีารด�าเนนิการวิจยัมี 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนที ่1 ศึกษาองค์ประกอบการบรหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสิทธผิล

ของโรงเรยีนมธัยมในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษาเขต 5 โดยการศกึษาเอกสารงานวจิยัทีเ่ก่ียวข้องและสอบถามความคิด

เห็นจากกลุ่มประชากร ได้แก่ ผู้อ�านวยการโรงเรียนจ�านวน 64 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามสภาพและปัญหาการบริหาร

โรงเรียนที่มีประสิทธิผลชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.99 โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและปรับปรุงรูปแบบโดยการจัดสนทนากลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน 12 คน 

เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบบันทึก การสนทนากลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลมีการวิเคราะห์ด้วยเทคนิควิเคราะห์เนื้อหา ขั้นตอนที่ 3 การประเมิน 

รูปแบบ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อ�านวยการโรงเรียนจ�านวน 64 คน และรองผู้อ�านวยการจ�านวน 64 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
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แบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบว่า รปูแบบการบรหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสิทธผิลประกอบด้วยหลักการและเหตุผล วตัถปุระสงค์

ของรูปแบบ คณะกรรมการ แนวทางปฏิบัติทั้ง 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การน�าองค์กร 2) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 3) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 

4) การบริหารงานสารสนเทศและเทคโนโลยี 5) การจัดกระบวนการ 6) การบริหารงานบุคคล และ 7) ประสิทธิผลของโรงเรียน การน�า 

รปูแบบไปสูก่ารปฏบิตัแิละการประเมนิผลโดยทกุองค์ประกอบมีความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดบัมากอย่างมีนยัส�าคญัทาง

สถิติที่ Х =3.50 ระดับ.01

ค�าส�าคัญ : ประสิทธิผลโรงเรียน การบริหารโรงเรียน รูปแบบ

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
    การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ

พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545และฉบับที่ 3 พ.ศ. 

2553 ลงในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้ในการก�าหนดและแยก

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาและเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา

ส�าหรับศูนย์มัธยมทั้งหมด 41 ศูนย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ

จัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลเป็นไปตามเจตนารมณ์การปฏิรูปการศึกษาทั้งในด้าน

ปริมาณและคุณภาพ ซึ่ง ฯพณฯ ท่านชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวไว้ว่า มีเขตพื้นที่การศึกษามัธยม

แล้วท�าให้เป็นมัธยมศึกษากลับมามีความคล่องตัวในการบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษามากกว่าการเป็นส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ในปัจจบุนัมปัีญหาในการจดัการโรงเรยีนมธัยมเรือ่งงบประมาณและ

บุคลากร (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ม

เตมิฉบับที ่3 พุทธศกัราช 2553, 2553). จดุมุง่หมายของสถานศกึษา

คือมีการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพงานวิชาการเป็นตัวบ่งชี้ถึง

ประสิทธิภาพการบริหารงานสอดคล้องกับการบริหารงานของ

ส�านักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 (2561) ได้บริการ

ทางการศกึษาให้แก่เดก็และเยาวชนทุกกลุม่เป้าหมาย ครอบคลมุทัง้

เด็กปกติและเด็กด้อยโอกาส เด็กพิการ และเด็กที่มีความสามารถ

พิเศษ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เมื่อพิจารณาสภาพการด�าเนินงานตามการแยกเขตพื้นท่ีการศึกษา

มธัยมศกึษาออกมาจากส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเพือ่ความคล่องตวั

แล้วนั้น แต่ยังพบปัญหาการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 

เทยีบกบันานาชาต ิ(ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 5, 

2561) ที่เน้นทักษะความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พบว่า 

คณิตศาสตร์ จัดอยู่ในกลุ่มอ่อนท่ีสุดวิทยาศาสตร์อยู่ในกลุ่มพอใช้

ประกอบกบัทกัษะการเรยีนรู/้การใฝ่หาความรู ้พบว่า นกัเรยีนมกีาร

เพิ่มจากเดิมอ่านหนังสือ 55 นาทีในปี 2554 เป็น 66 นาที/วัน  

ในปี 2558 มีการใช้อินเทอร์เน็ตร้อยละ 18.7 ในปี 2552 และเป็น

ร้อยละ 36.8 ในปี 2558 อย่างไรก็ตามความส�าเร็จของนักเรียนดู

จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานพบว่าคะแนน

ภาษาไทยมีคะแนนเฉลี่ย 52.2 วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษามี

คะแนนเฉล่ีย 31.62 และ 36.89 ส่วนภาษาองักฤษและคณติศาสตร์

มคีะแนนเฉล่ีย 27.36 และ 24.82 ตามล�าดบั สะท้อนให้เห็นคณุภาพ

การจัดการศึกษาที่ส่วนใหญ่มีคะแนนต�่ากว่าร้อยละ 50 นอกจากนี้

การศึกษานอกระบบ (N-Net) ด้านทักษะการเรยีนรู/้ความรูพ้ืน้ฐาน 

การประกอบอาชีพ ทักษะการด�ารงชีวิต การพัฒนาสังคมมีคะแนน

เฉลี่ยต�่ากว่าร้อยละ 50 คะแนน มีแนวโน้มลดลงโดยเฉพาะความรู้

พื้นฐานมีคะแนนต�่ากว่าร้อยละ 50 คะแนน มีแนวโน้มลดลงโดย

เฉพาะความรูพ้ืน้ฐานมคีะแนนต�า่มากและจากผลการประเมนิ PISA 

พ.ศ. 2558 คะแนนเฉลี่ยนานาชาติพบว่าคะแนนด้านวิทยาศาสตร์

การเรียนรู้เรื่องการอ่าน การเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ต�่ากว่าคะแนน

เฉล่ีย OECD ทุกวิชาในประเทศไทยอยู่ในล�าดับที่ 55 จาก 72 

ประเทศ (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2556)

    จากสภาพปัญหาที่กล่าวมายังเป็นประเด็นส�าคัญ ที่ส�านัก 

งานเลขาธกิารสภาการศกึษาได้รายงานผลวจิยัเรือ่งผลกระทบเรือ่ง

การศึกษาในยุคโลกาภิวัฒน์อีก 5 ปีข้างหน้าในอนาคตของผู้บริหาร

ว่ามกีารเกดิกลุม่ผูบ้รหิารตกยคุ จากสภาพการแข่งขนัทีร่นุแรงส่งผล

ให้ไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ทันต่อการเปล่ียนแปลงส่งผลให ้

ผู้บริหารสถานศึกษาจ�านวนหนึ่ง โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา ที่

ไม่สามารถพฒันาทกัษะการบรหิารจดัการสมยัใหม่ทีม่ปีระสิทธภิาพ 

ขาดความสามารถในการบริหารเชิงรุก ขาดการก�าหนดกลยุทธ์การ

ตลาด ขาดทกัษะการใช้เทคโนโลย ีเป็นต้น จากการศกึษาสภาพปัญหา

ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ผ่านมาพบว่า มีปัญหาคล้ายคลึง 4 

ด้าน (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2550) ได้แก่

 1.  ปัญหาการบริหารจัดการ โดยเฉพาะผู้บริหาร ส่วนใหญ่

ขาดทกัษะในการบรหิารจดัการโดยเฉพาะงานวชิาการมีบรบิทต่างๆ 

จากโรงเรียนขนาดต่างๆ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ การน�าผลการ

ประเมินงานโครงการมาใช้วางแผนปรับปรุง พัฒนางานยังมีน้อย 

นอกจากนั้นการอพยพเคล่ือนย้ายประชากรวัยเรียนไปรับจ้างต่าง

พื้นที่ท�าให้เกิดปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการด�าเนินงานโรงเรียนเป็น

อย่างยิ่ง ประชากรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันท�าให้มี
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โรงเรียนขนาดเล็กจ�านวนมากมีอัตราครูต่อนักเรียนต่อห้องต�่ากว่า

มาตรฐาน ค่าใช้จ่ายของนักเรียน 1 คน สูงกว่าโรงเรียนขนาดอื่นๆ 

เมื่อเปรียบเทียบทรัพยากรที่รัฐให้ไม่สมดุลกัน    

    2. ปัญหาด้านการเรียนการสอน พบว่า ครู ส่วนใหญ่ขาด

ทักษะ ครูไม่ครบชั้น และนักเรียนมีจ�านวนน้อยในแต่ละวัน ครูสอน

ไม่เต็มเวลาและไม่เต็มความสามารถ เพราะมีภารกิจอันที่ครูจ�าเป็น

ต้องปฏิบัติ หลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับบริบท

ของโรงเรียน สื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้มีจ�านวนจ�ากัด 

สาเหตุมาจากโรงเรียนได้งบประมาณน้อยสื่อเทคโนโลยีสื่อสารใช้

อย่างจ�ากัดหรือใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ

    3. ปัญหาด้านความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุน การ

จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนใช้เกณฑ์การจัดสรรหลายเกณฑ์ 

ต้องค�านึงประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ โรงเรียนไม่สามารถ

ระดมทรัพยากรจากผู้ปกครองและชุมชนได้เน่ืองจากผู้ปกครอง

ยากจนและ

    4.  ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่างๆ ในการ

จดัการการศึกษาแม้ว่ามตีวัแทนชุมชนและองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษาในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

แต่ไม่มบีทบาทมากนกัหรอืมน้ีอยมากหรือไม่มเีลยในบางพืน้ทีช่มุชน 

ผู้ปกครองมีฐานะยากจนไม่สามารถสนับสนุนการด�าเนินงานของ

โรงเรียนได้

    จากสภาพดังกล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนไม่สามารถ

ปฏิบัติตามบทบาทอ�านาจหน้าท่ีตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่

ก�าหนดโดยเฉพาะการใช้องค์ประกอบด้านต่างๆ ในการบริหารงาน

ที่ส่งผลถึงความส�าเร็จของความมีประสิทธิผลและคุณภาพของ 

สถานศกึษา การประกันคุณภาพในระยะเวลา 10 ปี กย็งัไม่สามารถ

พัฒนาสถานศึกษาให้เกิดคุณภาพได้ นอกจากน้ีการบริหารเชิง

คุณภาพเป็นการบริหารท่ีดีและจากการศึกษาพบว่าการบริหารเชิง

คณุภาพท่ัวทัง้องค์กรเป็นการบรหิารทีด่ทีีส่ดุทีน่านาชาตนิ�าไปท�ากบั

วงการธุรกิจโดยดูความพอใจของลูกค้าและพนักงานทุกคนมีส่วน

ร่วมในการด�าเนนิการ โดยการบรหิารมหีลายแนวคดิ เช่น รางวัลเดมม่ิง 

(Deming Prize) รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา 

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อด�าเนินงานที่เป็นเลิศของมัลคอมบัล

ดริจ (MBNQA) รางวัลคุณภาพยุโรป (EFQM) รางวัลคุณภาพแห่ง

ชาตสิงิคโปร์ (SQA) รางวัลคณุภาพแห่งชาตขิองประเทศไทย (TQA) 

ซึง่การบรหิารคณุภาพเป็นทีย่อมรับของนานาชาตมีิการน�าการบรหิาร

คุณภาพไปใช้ในการจัดการในองค์กรภาคธุรกิจและเอกชนเพื่อให้

เกิดประสิทธิผลในการด�าเนินงาน (สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 

2553) ในด้านการศึกษาได้มีการน�าแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ 

ในองค์กรสถาบันและสถานศึกษาต่างๆ อย่างแพร่หลาย ได้ก�าหนด

กรอบเกณฑ์ด้านการจดัการศกึษา (Baldridge Education Criteria 

for Performance Excellence) ตั้งแต่ปี 2541 เพ่ือปรับปรุง

คุณภาพของโรงเรียนยึดหลักการด�าเนินงานเชิงระบบเพื่อช่วยให้

องค์กรโรงเรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ส�าหรับใน

ประเทศไทย ปัจจุบันมีการน�ามาใช้กับการบริหารคุณภาพ เช่น 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รวมทั้งโรงเรียนที่

เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลได้มีการน�ามาประยุกต์ในการบริหาร

งานคุณภาพ ถงึแม้ว่ามกีารน�าเกณฑ์ไปใช้กับโรงเรยีนมาตรฐานสากล

ในปี 2555 โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในการบริหารน้ันเป็น

โรงเรียน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการบริหาร

จดัการ ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรยีนทีเ่ป็นโรงเรยีนประจ�าจงัหวดั ผูว้จิยั

จงึน�าหลักการแนวคิดทฤษฎีการบรหิารคุณภาพประกอบกบัการน�า

แนวปฏิบัติในการบริหารโรงเรียนที่ใช้ระบบการบริหารคุณภาพมา

สังเคราะห์องค์ประกอบ และวธีิปฏิบตัแิต่ละองค์ประกอบตามเกณฑ์

คุณภาพทั้ง 7 หมวด ได้แก่ การน�าองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การ

บรหิารแบบมส่ีวนร่วม การจดักระบวนการ การบรหิารงานสารสนเทศ 

การบริหารงานบุคคลและประสิทธิผลของโรงเรียนมาสร้างรูปแบบ

การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ให้

เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

วัตถุประสงค์การวิจัย
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนท่ีมี

ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

   2.  เพื่อสร้างและปรับปรุงรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมี

ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

    3.  เพือ่ประเมนิรปูแบบการบรหิารโรงเรียนทีม่ปีระสทิธผิล

ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�านักงาน เขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 5

แนวคิดทฤษฎี
    การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งวิเคราะห์องค์ประกอบและรูปแบบ

การบริหารคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิผลเป็นการศึกษาภายใต้

หลักการแนวคิดดังน้ี 1) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศ

สหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldridge National Quality Award 

2) รางวลัคุณภาพแห่งชาติยโุรป (The European Quallity Award 

: EQA) 3) รางวัลคุณภาพแห่งชาติญี่ปุ่น (Deming Prize) 4) รางวัล

คุณภาพฮ่องกง (HK) 5) รางวัลประเทศสิงคโปร์ (SQA) 6) โรงเรียน

พระราชทาน 7) แนวคิดแม่แบบซิปโป (SIPPO MODEL) 8) การ

บริหารแบบ Benchmarking และ 9) การบริหารแบบ Balance 
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Score เพื่อมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหาแล้วประยุกต์เป็น 

รปูแบบและแนวทางในการพฒันาการบรหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสิทธผิล

โรงเรียนมัธยมศึกษา

ขอบเขตการวิจัย
    ประชากรที่ใช ้ในการวิจัย คือ ผู ้บริหารของโรงเรียน

มัธยมศึกษาจ�านวน 64 โรงเรียน ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 โดยผู ้วิจัยด�าเนินการสอบถามจาก 

ผูอ้�านวยการโรงเรยีนทกุโรงเรยีนจ�านวน 64 คน และรองผูอ้�านวยการ

โรงเรียนโรงเรียนละ1 คน จ�านวน 64 คน รวม 128 คน

วิธีด�าเนินการวิจัย
    ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารโรงเรียนที่มี

ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

    ขั้นตอนที่ 2 สร้างและตรวจสอบการพัฒนารูปแบบการ

บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

 ขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการน�าเสนอรูปแบบการ

บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 

สรุปผลการวิจัย
 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องรวมท้ังการสอบถาม

ความคิดเห็นสภาพและปัญหาของรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มี

ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การ

ศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 สามารถสรุปได้ดังนี้

     1. ผลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร

โรงเรยีนทีม่ปีระสทิธิผลของโรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดัส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ดังนี้

       1.1 การวิเคราะห์เอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง

กับแนวคิดการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล องค์ประกอบของ 

การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล การบริหารโรงเรียนตามเกณฑ์ 

การบรหิารเชงิคณุภาพ ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ การบรหิาร

โรงเรยีนพระราชทานทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ประกอบด้วย       

7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การน�าองค์กร 2) การวางแผน กลยุทธ์  

3) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 4) การบริหารงานสารสนเทศและ 

การสื่อสาร 5) การบริหารงานบุคคล 6) การจัดกระบวนการและ  

7) ประสิทธิผลของโรงเรียน  

  1.2 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพปัญหาของ

การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5

           1.2.1 สภาพปัจจุบันการบริหารที่มีประสิทธิผล

ของโรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา

เขต 5 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาค่าเฉลีย่เรยีงล�าดบัจาก

มากไปน้อยดงันี ้1) การน�าองค์กร (Х = 4.41) 2) การวางแผนกลยทุธ์ 

(Х = 4.38) และ 3) การบริหารงานบุคคล (Х =4.37) 

          1.2.2 สภาพปัญหาการบรหิารทีม่ปีระสทิธผิลของ

โรงเรียนมธัยมศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา

เขต 5 โดยรวมอยู่ระดับน้อย เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเรียงล�าดับสภาพ

ปัญหาจากมากไปน้อย ดงันี ้1) การบรหิารแบบมส่ีวนร่วม (Х =1.77)      

2) การน�าองค์กร (Х = 1.76) และ 3) การบรหิารงานบคุคล (Х = 1.72) 

    2.  รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 มี

องค์ประกอบหลัก 7 องค์ประกอบและมีองค์ประกอบย่อยจ�านวน 

138 ข้อ โดยรปูแบบการบรหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิลของโรงเรยีน

มัธยมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5       

มีส่วนประกอบต่างๆ ดังนี้

        2.1  หลักการและเหตุผลของรูปแบบ

        2.2  วัตถุประสงค์ของรูปแบบ

        2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ         

        2.4  กระบวนการ/องค์ประกอบของรปูแบบการบรหิาร

โรงเรียนที่มีประสิทธิผลขอโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 

       2.5  การน�ารูปแบบไปสู่การปฏิบัติ

       2.6  เกณฑ์การประเมินผล/ตัวชี้วัด

   3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มี

ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 การน�ารูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมี

ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาในด้านความเหมาะสมและ

ความเป็นไปอยู่ในระดับมากพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญที่

ระดับ 0.05 โดยใช้สถิติ t-test เทียบกับ Х=3.50

อภิปรายผล

    ผลการวจิยัในครัง้นีม้ปีระเดน็ส�าคญัทีค้่นพบจากรปูแบบการ

บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 5 สามารถน�ามาอธิบาย

ผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้   

    1.  ผลการศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร

โรงเรยีนทีม่ปีระสิทธิผลของโรงเรยีนมัธยมศกึษาสังกัดส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ
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ได้แก่ 1) การน�าองค์กร 2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) การบริหารแบบ

มีส่วนร่วม 4) ระบบงานสารสนเทศและการสื่อสาร 5) การบริหาร

งานบุคคล 6) การจัดกระบวนการ และ 7) ประสิทธิผลของโรงเรียน

และเมื่อพิจารณาองค์ประกอบหลักในแต่ละองค์ประกอบพบว่า 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการประเมนิคณุภาพภายนอกของส�านกังาน

รับรองมาตรฐานการศึกษา เช่น มาตรฐานด้านผู้บริหาร ผู้บริหาร

ต้องมีภาวะผู้น�าในการบริหารจัดการ มาตรฐานด้านครูผู้สอน ครูมี

ความรูค้วามสามารถในการจัดการเรยีนการสอนอย่างมปีระสิทธภิาพ

โดยเน้นผูเ้รียนเป็นส�าคญั โดยจากพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ 

2542 แก้ไขเพิม่เตมิ 2545 มาตรา 39 (กระทรวงศกึษาธกิาร, 2545) 

ได้ก�าหนดให้การรวมอ�านาจการบรหิารทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ การบรหิาร

งานวชิาการ การบรหิารงบประมาณและบคุคล การบรหิารงานทัว่ไป 

และการบริหารงานกิจการนักเรียน การกระจายอ�านาจมายัง 

สถานศึกษาท�าให้สถานศึกษา มีความคล่องตัวสอดคล้องกับการ

บริหารงานที่จ�าเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายในการจัดท�า

แผนกลยทุธ์ เพือ่การบรหิารให้มปีระสทิธภิาพโดยเฉพาะการจดัการ

เรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน อีกทั้ง

ปรบัปรงุบคุลากรให้มคีวามเข้าใจปรบัหน้าทีก่ารท�างาน ให้ก้าวข้ามแรง

ผลกัดนัภายนอกน�าไปสูเ่ป้าหมายโดยยดึคณุภาพหรอืความคาดหวงั

ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายสูงสุด ท้ังน้ีเพราะว่าสภาพปัจจุบันกระแส

โลกาภิวัฒน์และการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่ท�าให้สภาพการบริหาร

จัดการโรงเรียนที่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย โรงเรียนต้องปรับปรุง

พัฒนาองค์การให้เป็นศูนย์กลางแห่งความรู้และวิชาการเพื่อผลิต

เยาวชนให้ได้คุณภาพและมาตรฐานในการบริหารผู้บริหารต้องมี

ความรู้ ความเชือ่ ทกัษะในการบรหิารให้ความส�าคญักับงานวชิาการ

เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสอดคล้องกับ ศุภลักษณ์  

เศรษฐพานชิ (2550, บทคดัย่อ) ทีไ่ด้ศกึษาเรือ่งการมุง่เน้นความเป็น

เลิศของสถานศึกษาเอกชนมี 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ภาวะผู้น�า

ของผู้บริหารสถานศึกษา 2) การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

3) การวางแผนกลยทุธ์ 4) โครงสร้างองค์กร 5) การมุง่เน้นงานบคุคล 

6) การบริหารงานวิชาการ 7) การบริหารการเงิน 8) การบริหารงาน

ทั่วไป และ 9) การจัดการสารสนเทศและความรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ เอกชัย บุตรแสนคม (2558, หน้า 358) พบว่า  

องค์ประกอบการบริหารที่มีประสิทธิผลมี 3 ด้าน 18 องค์ประกอบ

หลัก 114 องค์ประกอบย่อย ดงัรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้1. ด้านปัจจยั

น�าเข้า มีองค์ประกอบคือ 1) แผนยุทธศาสตร์ พันธกิจ เป้าหมาย 

นโยบายการศกึษา 2) ทรพัยากร/มนษุย์/อปุกรณ์ 3) สภาพแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 2. ด้านกระบวนการ มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ 

1) การวางแผนกลยุทธ์ 2) การจัดโครงสร้างการบริหาร 3) การ

บริหารหลักสูตร 4) ยุทธศาสตร์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5) การจัด

บุคลากร 6) ผู้บริหารมีความเป็นผู้น�า 7) การประสานงานภายใน/

ภายนอกประเทศ 8) การสนับสนุนบรรยากาศ 9) การมีส่วนร่วม

สนบัสนนุคร/ูผู้ปกครอง/ชุมชน และ 10) การประกนัคุณภาพภายใน 

3. ด้านผลผลิต มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) คุณภาพนักเรียน  

2) คุณภาพครู 3) ผู้บริหารมืออาชีพ 4) ศูนย์แห่งการเรียนรู้ และ  

5) บรรยากาศในการเรียนรู้ 

    2.  สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมี

ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 5 อยู่ในระดับมาก จากการสอบถามความคิดเห็น

ของผู้บริหารว่าสามารถน�าองค์ประกอบทั้ง 7 องค์ประกอบไปใช้ใน

การบริหารสถานศึกษาโดยในภาพรวมสภาพการบริหารน�า 7  

องค์ประกอบไปเป็นหลักการบริหารอยู่ในระดับมากและมีสภาพ

ปัญหาในการบริหารจัดการโดยรวม อยู่ในระดับน้อย สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551, หน้า 188) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี

อทิธพิลต่อประสทิธผิลของโรงเรยีน : การพฒันาการตรวจสอบความ

ตรงของตัวแบบผลการวิเคราะห์ปัจจัยทางการบริหารและระดับ

ประสิทธิผลของโรงเรียนจ�าแนกตามขนาดโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยใน

ระดับมาก สอดคล้องกับ เรขา ศรีวิชัย (2554, หน้า 115-139)  

ได้ศึกษารปูแบบการบรหิารของสถานศึกษาเอกชนระดบัปฐมวยัทีม่ี

ประสิทธิผลในจังหวัดนนทบุรี พบว่า ครู บุคลากรทางการศึกษา  

ผู้ปกครอง นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน ในสถาน

ศึกษาเอกชนระดับปฐมวัยที่มีประสิทธิผลด้านปัจจัยน�าเข้า ด้าน

สภาพแวดล้อมของสถานศกึษา ความต้องการชมุชน แหล่งเรยีนรูใ้น

ชมุชน นโยบายรฐับาล ความต้องการของคณะกรรมการสถานศกึษา 

ผู ้เรียน ผู้บริหารและครู จรรยาบรรณงบประมาณการบริหาร 

จัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดประเมินผล ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

     3. ผลการพฒันารปูแบบการบรหิารโรงเรยีนทีมี่ประสทิธผิล

ของโรงเรียนมัธยมสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 5 พบว่าจากการวจิยัการน�าเสนอรปูแบบมอีงค์ประกอบ 7 องค์

ประกอบ ได้แก่ 1) การน�าองค์กร 2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) การ

บริหาร แบบมีส่วนร่วม 4) ระบบงานสารสนเทศและการสื่อสาร    

5) การบรหิารงานบคุคล 6) การจดักระบวนการ และ 7) ประสทิธผิล

ของโรงเรียน โดยมส่ีวนประกอบของรปูแบบ ได้แก่ 1) หลกัการและ

เหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ 4) 

กระบวนการของรูปแบบ 5) การน�าไปสู่การปฏิบัติ และ 6) เกณฑ์

การประเมินผล โดยสามารถอภิปรายผลในภาพรวมได้ดังนี้

      3.1 หลกัการและเหตผุลของรปูแบบเป็นส่วนประกอบ

ที่ส�าคัญที่ท�าให้รู้ว่าการวิจัยในครั้งนี้มีการน�าแนวคิด ทฤษฎีใดมา 

รองรับการน�าเสนอรปูแบบโดยหลกัการและแนวคดิท่ีน�ามาใช้ในการ

วจิยัในครัง้นีป้ระกอบด้วยหลกัทฤษฎปีระสทิธผิลขององค์กร ทฤษฎี

การบริหารเชิงคุณภาพ แนวคิดการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 
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แนวคิดการบริหารที่เป็นเลิศทั้งภายในและภายนอกประเทศ เช่น 

แนวคิดโรงเรียนรางวัลพระราชทาน โดยมีหลักการที่ส�าคัญๆ ได้แก่ 

หลกัการเปรยีบเทยีบสมรรถนะ หลกัการมมุมองเชงิระบบ หลักการ

คณุภาพอย่างต่อเนือ่ง หลกัการประเมนิตนเอง และหลกัธรรมาภบิาล

โดยหลกัการทีส่�าคญั คอื หลกัมุมมองเชงิระบบและหลกัการคณุภาพ

อย่างต่อเนื่อง โดยมีการด�าเนินการเพื่อให้เปา้ประสงคส์อดคลอ้งไป

ในทิศทางเดียวกันเป็นรากฐานที่บูรณาการระหว่างรางวัล   

     3.2 วตัถุประสงค์ของรปูแบบเป็นส่วนประกอบท่ีส�าคญั

โดยวัตถุประสงค์จะเป็นตัวบ่งช้ีถึงจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย ทิศทาง 

หรอืความส�าเรจ็ของสถานศกึษาเป็นเป้าหมายสงูสดุของการด�าเนนิ

งานกิจกรรมใดๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญญามิตร สีนาลาด 

(2560) ได้น�าเสนองานวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น�าที่มี

ประสิทธิผลของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลในภาคตะวันออก

เฉยีงเหนอืกล่าวถงึส่วนประกอบของรปูแบบก�าหนดให้มวีตัถปุระสงค์

ของรปูแบบสอดคล้องกบั ยวุด ีคณุสม (2558) น�าเสนองานวจิยัเรือ่ง

รปูแบบการบริหารงานวชิาการโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษท่ีมีประสทิธิผล

พบว่าวตัถปุระสงค์ของรูปแบบเป็นองค์ประกอบ 1 ใน 6 องค์ประกอบ

ของรูปแบบ            

     3.3 คณะกรรมการการด�าเนินงาน เป็นส่วนประกอบ

ส�าคญัอกีส่วนประกอบหนึง่โดยคณะกรรมการด�าเนนิงานสอดคล้อง

กัน 2 คณะ คือ 1) คณะกรรมการบริหาร 2) คณะกรรมการด�าเนินงาน 

ซึ่งสอดคล้องกับ พิษณุ ตุลสุข (2548) ท่ีว่าด้วยการบริหารโดย 

องค์คณะบุคคลทีเ่ป็นรปูแบบการบรหิารทีม่กีารก�าหนดองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการ บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการเพื่อให้เกิด 

การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีบุคคลและผู้มีส่วนร่วมกัน 

รับผิดชอบโดยการระดมสติปัญญา ความคิด ประสบการณ์ของ 

แต่ละบุคคลร่วมกันโดยให้มีการบริหารท่ีมีท้ัง 2 คณะมีความ

เกี่ยวข้องกันคือ 1) ฝ่ายคณะกรรมการเป็นฝ่ายบริหารงานทางอ้อม

โดยใช้อ�านาจในการบรหิารในการประชมุ วนิจิฉยั ตดัสนิใจ ก�าหนด

แนวทางด�าเนินการเพื่อให้ฝ่ายส�านักงานน�าไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

2) ฝ่ายส�านักงานเป็นฝ่ายปฏิบัติการประจ�าเจ้าหน้าที่ใช้ในการ

บริหารงานโดยตรง                        

  3.4  กระบวนการ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก 

ม ี138 รายการ ซึง่ได้มาจากการวเิคราะห์จากข้อก�าหนดตามเกณฑ์

การบริหารเชิงคุณภาพ เกณฑ์โรงเรียนรางวัลคุณภาพ ได้จากการ

วเิคราะห์มติด้ิานกระบวนการ ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้อง ผลลพัธ์ซึง่สอดคล้อง

กับ Hanson (1996) ที่กล่าวว่า องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนที่

มปีระสทิธผิล ประกอบด้วย 1) การปรบัปรงุผลสมัฤทธิท์างการเรยีน

ของผู้เรียน 2) มีบรรยากาศการสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน  

3) มีการติดตามก�ากับกระบวนการเรียนการสอน 4) บุคลากร มี

มาตรฐาน 5) มีการส่งเสริมการรักษาวินัยของผู้เรียน และ 6) มีการ

จัดสภาพแวดล้อมและสวัสดิการท�างาน ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 6  

องค์ประกอบ มีส่วนท�าให้โรงเรียน มีประสิทธิภาพนอกจากนี้การ

บริหารงานของผู้บริหารมีส่วนส�าคัญในการท�าให้องค์กรมีประสทิธผิล

สอดคล้องกบั ยวุด ีจติตโสภา (2549) สมรรถนะของผูบ้รหิารมีความ

สัมพันธ ์ทางบวกกับการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลโดย

ประสิทธิผลของโรงเรียนในงานวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 1) ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 2) ทัศนคติทางบวก 3) การพัฒนาโรงเรียน และ 4) 

การแก้ปัญหาภายในโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรุณรัตน์ 

บุ่งนาม (2559) ได้วิจัยแล้วพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัด

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มี 

ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ระดับมากเรียงตามล�าดับจากมากไปน้อย คือ 

ความสามารถในการแก้ปัญหาภายใน ด้านความสามารถในการปรบั

เปลีย่นให้เข้ากบัสภาพแวดล้อม และด้านความสามารถในการพฒันา

ให้มีทัศนคติทางบวก

      3.5 การน�าไปสู่การปฏิบัติ เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่มี

ความส�าคัญอย่างมากในการอธิบายขั้นตอนในการน�ารูปแบบการ

บรหิารโรงเรียนมธัยมศึกษาทีม่ปีระสิทธผิล ไปใช้อย่างถกูต้อง ผูว้จิยั

ได้เขียนอธิบายหลักการน�าไปใช้โดยเรียงตามกระบวนการ PDCA 

เพื่อผู้ศึกษารูปแบบ จะได้น�ารูปแบบไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะ

สมสอดคล้องกับ อภิชัย กรมเมือง (2552) กล่าวว่า รูปแบบเป็นชุด

ของแนวความคิดซึ่งเรียบเรียงโครงสร้างอย่างเป็นระบบ และมีองค์

ประกอบที่สัมพันธ์กันเพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานประกอบ

ด้วย หลักการพื้นฐาน โครงสร้างระบบการบริหาร ขอบข่ายการ

ด�าเนินงาน กลยุทธ์พื้นฐาน เงื่อนไขข้อจ�ากัดในการน�ารูปแบบไปใช้ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุวดี คุณสม (2558) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบ

การบรหิารงานวิชาการโรงเรยีนขนาดใหญ่พเิศษทีม่ปีระสิทธผิลโดย

มีการน�าหลักการบริหารวิชาการ 6 หลักการไปใช้อย่างเหมาะสม

      3.6 การประเมินผล หลักการประเมินผลการบริหาร

โรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิลของโรงเรยีนมธัยมศกึษา ให้ศกึษาเกณฑ์การ

ประเมินผลตามตวัช้ีวดัของโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิลสอดคล้องกบังาน

วิจัยของ ยุวดี คุณสม (2558) ได้ศึกษางานวิจัยของรูปแบบการ

บริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษที่มีประสิทธิผล พบว่า 

รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มี 6  

องค์ประกอบของรปูแบบการประเมนิผลโดยการ จดังานวิชาการอย่าง

เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียน การสอนและบริหารงานวิชาการ

เหมาะสมกับรูปแบบ การบริหารที่มีประสิทธิผลสอดคล้องกับงาน

วิจัยของปริญญามิตร สีนาลาด (2560) ได้ท�างานวิจัยเรื่องรูปแบบ

การพฒันาภาวะผูน้�าท่ีมปีระสทิธผิลของผูบ้ริหารโรงเรยีนมาตรฐาน

สากลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น�าที่

มปีระสทิธผิลม ี6 องค์ประกอบและรปูแบบภาวะผูน้�าทีม่ปีระสิทธผิล

มี 5 ส่วนประกอบ ดังนี้ 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์  
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3) เนื้อหาสาระของรูปแบบ 4) กระบวนการพัฒนา และ 5) ผลที่

ต้องการ

     4. ผลการใช้รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผลส�าหรับ

โรงเรียนมธัยมศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา

เขต 5 พบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มี

ประสิทธิผลโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุดและเม่ือพิจารณารายด้าน

พบว่า มีความเหมาะสมทุกด้านและพิจารณาความเป็นไปได้ภาพ

รวม อยู่ระดับมากที่สุด เม่ือพิจารณารายด้านความเป็นไปได้ มาก

ทีส่ดุ เพราะรปูแบบการบริหารโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิลของโรงเรยีน

มัธยมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ที่

พัฒนาผ่านกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย การ

ศกึษาองค์ประกอบการบรหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสิทธผิล ศกึษาสภาพ

ปัจจุบัน/ปัญหาการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ การสร้างรูปแบบการ

บริหารที่มีประสิทธิผล และการศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหาร      

ทีม่ปีระสทิธผิลประกอบกบัคูม่อืการบรหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิล 

มขีัน้ตอนทีช่ดัเจนทีผู่บ้รหิารสถานศกึษาน�าไปประยกุต์ให้เหมาะสม

กบัการบรหิารสถานศึกษาสอดคล้องกบั รมย์ โพยม (2553, หน้า 178) 

ศึกษารูปแบบการบริหารการปฏิบัติงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พบว่า รปูแบบความเหมาะสม/ความเป็นไปได้/ความเป็นประโยชน์ 

มากท่ีสุด ทั้งนี้เพราะรูปแบบการบริหารการปฏิบัติงาน ผ่าน

กระบวนการอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการสอบถามความคิดเห็น

ของผู้บริหารที่เกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารรวมทั้งขั้นตอนผ่าน

ความเห็นชอบได้เสนอการวิพากษ์ผู้ทรงคุณวุฒิให้รูปแบบมีความ

สมบูรณ์ ประกอบกับการบริหารมีความชัดเจนเหมาะสมกับบริบท

ของสังคมไทยเป็นอย่างดี

  

ข้อเสนอแนะ
     จากผลการวิจัยการน�าเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มี

ประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัย

ไปใช้ และข้อเสนอแนะ ในการวิจัยครั้งต่อไปมีรายละเอียด ดังนี้

    ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

     1. ควรน�ารูปแบบการบริหารท่ีมีประสิทธิผลของโรงเรียน

มธัยมศกึษาสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 5 ไป

ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสิ่งส�าคัญเริ่มจากการ

ศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบวิธีการพัฒนาให้เข้าใจทุกขั้นตอน 

นอกจากนั้นยังต้องค�านึงถึงบริบทของโรงเรียนมัธยมศึกษาให้เข้าใจ

ทุกแง่ทุกมุมเพื่อปรับรูปแบบดังกล่าวให้เหมาะสม 

     2.  หลักการส�าคัญในการใช้วิธีการพัฒนาควรเน้นหลักการ

มีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องจึงเกิดการพัฒนา ที่ยั่งยืนและต่อเนื่อง

    ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรวจิยัรปูแบบการบรหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสิทธผิลตาม

ขนาดโรงเรียนหรือระดับการศึกษาขนาดอื่นอย่างเหมาะสม

     2.  ควรวจัิยรปูแบบการบรหิารโรงเรยีนจ�าแนกตามลกัษณะ

งาน เช่น การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานกิจการนักเรียน 

เพื่อสามารถน�าไปใช้ให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ
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