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บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อความส�าเร็จของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา
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Abstract

 The	purposes	of	 this	 study	were	 to	 :	 1)	 analyze	 factors	affecting	 the	 success	of	 schools	under	 the	Basic	
Education	Commission	 in	Chachoengsao	Province.	2)	Development	knowledge	to	explain	the	success	of	schools	
under	the	Office	of	Basic	Education	Commission	in	Chachoengsao	Province.	The	sample,	obtained	by	sample	random	
sampling,	was	comprised	of	285	teachers	taught	 in	secondary	schools	under	the	Basic	Education	Commission	 in	
Chachoengsao	Province	in	the	academic	year	B.E.	2560.	The	tool	used	for	data	collection	was	a	questionnaire.	The	
descriptive	statistics	and	structural	equation	model	used	Lisrel	Program	were	used	for	data	analysis.	The	results	of	
the	study	were	as	follow	:	
	 1)	 Factors	affected	the	success	of	schools	under	the	Basic	Education	Commission	in	Chachoengsao	Province	
could	explained	the	variance	of	body	of	knowledge	development	used	in	the	explaination	on	the	success	of	schools	
at	 a	high	 level.	 The	mentioned	 factors	were	 comprised	of	 the	 coordination	of	parents	 and	communities,	 the	
environment	of	schools,	and	the	relationship	of	schools.	The	statistics	significance	of	these	factors	were	at	the	.01	
level,	and	all	of	variables	could	89.50	%	explain	the	variance	of	body	of	knowledge	development.
	 2)	 The	body	of	knowledge	development	used	in	the	explaination	on	the	success	of	schools	under	the	Basic	
Education	Commission	in	Chachoengsao	Province	should	have	4	aspects,	namely	:	(1)	innovation	and	technology	
(2)	human	resources	(3)	management	system,	and	(4)	coordination	of	parents	and	communities.
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	1)	วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขึ้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา	และ	2)	พัฒนาองค์ความรู้ในการอธิบายความส�าเร็จของโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขัน้พืน้ฐานในจงัหวดัฉะเชงิเทรา	กลุม่ตวัอย่างซึง่ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย	คือครผูู้สอนในโรงเรยีนมธัยมศึกษา	สังกดัส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขึ้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	285	คน	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ	แบบสอบถาม	สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล	คือ	สถิติเชิงพรรณนา	และการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้โปรแกรมลิสเรล	ผลการวิจัย	พบว่า

	 1)	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานในจังหวัดฉะเชิงเทรา	สามารถ

อธิบายความแปรปรวนของการพัฒนาองค์ความรู้เพื่ออธิบายความส�าเร็จของโรงเรียนได้ในดับมาก	ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือของ

ผูป้กครองและชมุชนสภาพแวดล้อมของสถานศกึษา	และความสมัพนัธ์ของสถานศกึษา	มนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	.01	และตวัแปรทัง้หมด

สามารถอธิบายการผันแปรของการพัฒนาองค์ความรู้	ได้ร้อยละ	89.50	



		 2)	 การพัฒนาองค์ความรู้ในการอธิบายความส�าเร็จของโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 ในจังหวัด

ฉะเชิงเทราความพัฒนา	4	ด้าน	ดังนี้	(1)	นวัตกรรมและเทคโนโลยี	(2)	ทรัพยากรมนุษย์	(3)	ระบบการบริหารจัดการ	และ	(4)	การร่วมมือ

ของผู้ปกครอง	และชุมชน

ค�าส�าคัญ :	การพัฒนาองค์ความรู้	ความส�าเร็จของโรงเรียน	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นตลอดเวลา	ทั้งในสังคม

ทีเ่จริญแล้วและสงัคมทีด้่อยพฒันา	พบว่าการเปลีย่นแปลงทางสงัคม

จะช่วยให้สงัคมเจรญิขึน้	แต่การเปลีย่นแปลงบางครัง้กอ็าจก่อให้เกดิ

ความเสียระเบียบทางสังคม	(Social	Disorganization)	และก่อให้

เกิดปัญหาสังคมได้เช่นกัน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลง	

ที่เป็นไปอย่างรวดเร็วจนผู้คนปรับตัวตามไม่ทัน	

	 ในการด�าเนินการเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	

กระทรวงศึกษาธิการได้ก�าหนดแนวทางที่จะด�าเนินการปฏิรูปใน

ระดบัสถานศกึษาซึง่มคีวามส�าคญัยิง่ต่อความส�าเรจ็ของการจดัการ

ศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ		

พ.ศ.	2542	ซึ่งได้ก�าหนดภารกิจหลายประการที่มีผลให้การบริหาร

และการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงไปเช่น

การปฏรูิปการเรยีนรู้การประกนัคณุภาพการก�ากบัและส่งเสริมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	เป็นต้น

	 ความส�าเรจ็ของสถานศกึษา	ตามทีก่ระทรวง	ศกึษาธกิารได้

มีเป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี	2	 (2552-2561)		

ทีต้่องการให้มกีารปฏริปูการศกึษาและการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ	3	

ประการ	 ได้แก่	 1)	 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ	

เรียนรู ้ของคนไทย	 2)	 โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู ้	 และ		

3)	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและจัดการ

ศึกษา	(ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	2552,	หน้า	11-12)

	 ในประเดน็ปัญหาอปุสรรคทีเ่กดิขึน้เมือ่มกีารกระจายอ�านาจ	

การบรหิารนัน้ปรากฏว่าผูบ้รหิารโรงเรยีนรวมทัง้ผูบ้รหิารส�านกังาน

จะยกประเด็นปัญหาด้านปัจจัย	 เช่น	 งบประมาณไม่พอ	ครูไม่พอ	

และวัสดุอุปกรณ์ไม่พอแทบไม่ได้ยกประเด็นปัญหากระบวนการ		

(คือการบริหารและการจัดการเรียนการสอน)	และปัญหาผลผลิต	

(คือผู้เรียน)	เลยมักจะปกป้องตนเองเป็นหลัก	ในการสนทนากับผู้ที่

ไม่ใช่ผู้อ�านวยการโรงเรียนพบว่าผู้บริหารโรงเรียนจ�านวนไม่น้อย	

หรืออาจจะเป็นส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู ่นอกโรงเรียนเป็นปกติและ	

ความสนใจด้านวิชาการ	มีน้อยกว่าด้านอื่นๆ	กอปรทั้งมีปัญหาด้าน

คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมากพอสมควร	ซึ่งท�าให้	

ผู้ปฏิบัติงานว้าเหว่และขาดขวัญก�าลังใจ

	 ในรายงานการประชุมเชิงนโยบายเพื่อระดมความคิดเห็น	

ในการพัฒนาการศึกษาท้ังระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กและ	

เยาวชนไทย	 ครั้งที่	 1	 ปี	 2553	 ของส�านักงานเลขาธิการสภา	

การศึกษา	 (2553)	 ได้สรุปผลการจัดการศึกษาตามแนวการจัดการ

ศึกษาหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	

พุทธศักราช	2542	ที่มีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้	ผู้เรียนมีความส�าคัญที่สุด	กระบวนการ

เรียนการสอนต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ

และเต็มศักยภาพ	 ให้สถานศึกษา	 ใช้วิธีการที่หลากหลายในการ

จัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อและให้น�าผลการประเมินผู้เรียนมาใช้

ประกอบการพิจารณาและให้มีการจัดท�าหลักสูตรทั้งที่เป็นวิชาการ

และวิชาชีพท่ีมุ ่งพัฒนาคนให้สมดุลท้ังด้านความรู ้	 ความคิด		

ความดีงาม	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 รวมทั้งให้มีการจัดท�า

มาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพ	 ได้น�าไปสู่การ

เปลีย่นแปลงหลายประการในวงการศกึษา	มกีารจดัท�าหลกัสตูรการ

ศกึษาขัน้พืน้ฐาน	มกีารจดัตัง้ส�านกังานรับรองมาตรฐานและประเมนิ

คุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	

เป็นต้น	 แต่ผลท่ีได้กลับปรากฏว่าปัจจุบันคุณภาพการศึกษาไทย	

ตกต�่าลง	ผลการสอบ	O-NET	ของนักเรียนชั้น	ป.3,	ป.6,	ม.3	และ	

ม.6	 ในวิชาหลักทั้งคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 ภาษาไทย	ภาษา

องักฤษ	มค่ีาเฉลีย่ต�า่กว่าร้อยละ	50	(กลิน่	สระทองเนยีม,	ออนไลน์,	

2555)	 มีการปรับระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ

มหาวิทยาลัยจากการสอบ	Entrance	ครั้งเดียวแบบชี้เป็นชี้ตาย	

เป็นระบบ	Admission	 ระบบรับตรงแบบโควต้าและแบบพิเศษ	

ที่ประเมินจากคะแนน	O-NET	GPAX	GAT	และ	PAT	ซึ่งนักเรียนมี

โอกาสสอบ	2-3	ครั้ง	 มีการกระจายอ�านาจการบริหารจัดการจาก

ส่วนกลางไปยังส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	แต่ผลงานที่ได้กลับ

ปรากฏว่า	 น�ามาซ่ึงปัญหามากมาย	 เน่ืองจากความไม่พร้อมของ

บุคลากร	 การขาดแคลนครู	 นอกจากนี้บัณฑิตที่ส�าเร็จออกมายัง	

มีคุณสมบัติไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้อีกด้วย	

	 จากการปฏิรูปการศึกษาในรอบแรก	 (พ.ศ.	 2542-2551)	

ภาพอนาคตที่มีผลกระทบต่อการศึกษาและข้อเสนอแนะแนว

ทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่	 2	 (พ.ศ.	 2552-2561)		
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พบว่าที่ผ่านมาคุณภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย	 พัฒนาการด้านสติ

ปัญญา	 ต�่ากว่าด้านอื่นๆ	 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์	

สร้างสรรค์	ร้อยละ	11.00	และระดบัการศกึษาขัน้พ้ืนฐานผลสัมฤทธิ์

วิชาหลัก	ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 มัธยมศึกษา	ปีท่ี	 3	มัธยมศึกษา

ปีที่	 6	ต�่ากว่าร้อยละ	50.00	ยกเว้นภาษาไทย	มีความสามารถคิด

วิเคราะห์ร้อยละ	10.40	(สุทธศรี	วงษ์สมาน,	ออนไลน์,	2553)

	 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดท�ารายงานสภาวะ

การศึกษาไทยปี	 2550-2551	ปัญหาความเสมอภาคและคุณภาพ

ของการศึกษาไทย	และปัญหาการพัฒนาคุณภาพครูอาจารย์	 รวม

ทั้งปัญหาการ	 จัดการศึกษาด้านอื่นๆ	ที่เป็นอุปสรรคส�าคัญที่ท�า

ให้เรา	ยงัปฏรูิปหรอืพฒันาการศกึษาเพ่ือประชาชนทัง้ประเทศได้ไม่

ดีเท่าที่ควร	 ซ่ึงมีประเด็นส�าคัญๆ	 ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา	 ได้แก่	

ปัญหาจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศ	ปัญหาด้านสังคม	ปัญหา

ความไม่เสมอภาคในการได้รับบริการทางการศึกษาปัญหาการ

พฒันาคณุภาพในการจดัการศกึษา	ปัญหาการพฒันาครอูาจารย์และ

บุคคลากรทางการศึกษาการปฏิรูปการจัดการศึกษาเพื่อความสุข

ของทั้งบุคคลและประเทศ	เป็นต้น

	 จากการศึกษาดังกล่าวพบว่า	 มีปัจจัยต่างๆ	 ท่ีมีผลกระทบ

เก่ียวข้องกับการศึกษา	อาทิเช่น	การพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็นและ

มีคุณธรรมจริยธรรม	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว

การเปลีย่นแปลง	ตวับทกฎหมาย	การยดึตดิในนโยบายและแนวทาง

จากส่วนกลางเป็นหลักการขาดความเอาใจใส่ในงานของผู้บริหาร

สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา	 การขาดคุณธรรมจริยธรรม	

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ	นักเรียนต�่า	เป็นต้น	ในการศึกษาครั้งนี้	

จึงได้มุ ่งเน้นความส�าเร็จในการจัดการศึกษาในระบบเป็นหลัก	

โดยเฉพาะการจดัการศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษา	ซึง่เป็นช่วงของ

รอยต่อระหว่างการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษากับระดับ

อดุมศกึษา	โดยให้ความส�าคญักบั	“ภารกจิของสถานศกึษา”	ในการ

จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานให้ประชาชนได้รบัการศกึษาอย่างทัว่ถงึและ

มีคุณภาพ	ผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาเป็นคนดี	 คนเก่ง	 และอยู่ในสังคม	

ได้อย่างมีความสุข	ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา	ขั้นพื้นฐาน	

จงึได้ก�าหนดรปูแบบการบริหารจดัการสถานศึกษา	อาทเิช่น	โรงเรยีน

มาตรฐานสากล	ของส�านักบริหารการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย	

(สมป.)	 โรงเรียนดีประจ�าต�าบล	ประจ�าอ�าเภอ	หรือโรงเรียนในฝัน

ของส�านักงานพัฒนานวัตกรรม	 (สนก.)	 ซ่ึงเป็นหน่วยงานในสังกัด

ของ	สพฐ.	เพือ่ให้มโีรงเรยีนทีม่กีารบรหิารจดัการสถานศกึษาสู่ความ

เป็นเลิศ	 ยกระดับคุณภาพการศึกษา	 ข้ันพื้นฐานของไทยให้สูงข้ึน	

มีผลสัมฤทธิ์ก้าวหน้าทัดเทียมกับโรงเรียนในต่างประเทศที่ประสบ

ความส�าเร็จและได้รับการจัดอันดับอยู่ในระดับต้นๆ	ของโลก	

	 ดังนั้นความส�าเร็จของโรงเรียนจะเกิดขึ้นได้หรือไม่น้ัน

หากน�าผลการศึกษา	ข้อคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	ดังกล่าวข้างต้นมา

วิเคราะห์เชิงระบบจะพบว่า	 ตัวป้อนหรือปัจจัยน�าเข้า	 (input)	

ที่ส�าคัญ	ได้แก่	หลักสูตรการจัดการเรียนรู้	ครูผู้สอน	ผู้บริหาร	และ

นกัเรยีน	กระบวนการ	(process)	ได้แก่	กระบวนการบรหิารจดัการ	

กระบวนการจัดการเรียนรู้	 และการวัดและประเมินผล	 ผลผลิต	

(outcome)	ได้แก่	คุณภาพการศึกษาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนกัเรยีน	และผลลพัธ์	(outcome)	ได้แก่	ความพงึพอใจของผูร้บั

บริการ	และ	ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	ล้วนมีผลกระทบต่อความส�าเร็จหรือ

ความล้มเหลวในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นหลัก	ซึ่งในทาง

ปฏิบัติอาจมีตัวแปรอื่นๆ	 ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพหรือผลสัมฤทธิ์

เช่นกัน	 ได้แก่	 สภาพความแตกต่างกัน	 ของแต่ละสถานศึกษาทั้ง

ขนาดของโรงเรียน	สถานที่ตั้ง	เป็นต้น

	 จากสภาพปัญหาและความส�าคัญดังกล่าวข้างต้น	 ท้ังใน

ระดับประเทศและระดับจังหวัด	ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเพื่อหาค�าตอบว่า

มีปัจจัยใดบ้างที่เป็นปรากฏการณ์น�าไปสู่ความส�าเร็จของโรงเรียน

ทีจ่ดัการศกึษาระดบัมธัยมศึกษา	เพือ่ให้เป็นตวัอย่างในการปรบัปรงุ

คุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ	และมีความคาดหวังว่าข้อ

ค้นพบ	ที่ได้จะเป็นองค์ความรู้ที่เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

ของโรงเรียนที่น�าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส�าเร็จของโรงเรียน

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา

	 2.	 เพื่อพัฒนาองค์ความรู ้ ในการอธิบายความส�าเร็จ

ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา	ขั้นพื้นฐาน	

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

แนวคิดทฤษฎี
		 ความสัมพนัธ์ระหว่างการพฒันาองค์ความรูเ้พือ่ความส�าเรจ็

ของโรงเรียนกับระบบการบริหารและการจัดการ	จากการทบทวน

วรรณกรรมพบว่า	 ความส�าเร็จของสถานศึกษาน้ันมีพื้นฐานมา

จากสภาการศึกษา	 (ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,	 2561,	

หน้า	1-176)	ได้เป็นมาตรฐานไว้	3	มาตรฐาน	ดังนี้	(1)	คุณลักษณะ

ของคนไทยที่พึงประสงค์ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก	 (2)	 แนว

การจัดการศึกษา	และ	(3)	แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	และ

พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	ได้ก�าหนดเกณฑ์การ

ประเมินตนเองให้สถานศึกษาด�าเนินการ	คือ	มาตรฐานการศึกษา
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ขั้นพ้ืนฐาน	 ในรูปแบบของการ“การประกันคุณภาพภายใน”	

และ“การประกันคุณภาพภายนอก”	 โดยการกระจายอ�านาจให้

สถานศึกษาบริหารจัดการใช้โรงเรียนเป็นฐาน	 (SBM)	 ตามแนว

มาตรฐานการศึกษาขั้นฐาน	15	มาตรฐาน	ดังกล่าวแล้วข้างต้น	โดย

มีเป้าหมายความส�าเร็จตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้เป้าหมายใน

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี	2	 (2552-2561)	 ท่ีต้องการให้มี

การปฏริปูการศกึษาและการเรียนรูอ้ย่างเป็นระบบ	3ประการ	ได้แก่	

(1)	พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้	ของคนไทย	

(2)	โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้	และ	(3)	ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนในการบริหารและจัดการศึกษา	 (ส�านักงาน

เลขาธิการสภาการศึกษา,	 2552,	หน้า	 11-12)	ซึ่งในการก�าหนด

เป้าหมายดังกล่าว	 จะเห็นได้ว่ามีความเก่ียวข้องกับการบริหาร

จัดการ	ดังภาพที่	1

	

	

การพัฒนาองค์ความรู้

(KDEVEL)

ระบบการบริหารจัดการ

(ADSYST)

ภาพท่ี 1	 ระบบการบริหารจัดการมีอิทธิพลต่อการพัฒนา	

องค์ความรู้เพื่อความส�าเร็จของโรงเรียน

ที่มา	:	จากการทบทวนวรรณกรรม

	

	 ความสมัพันธ์ระหว่างการพฒันาองค์ความรูเ้พือ่ความส�าเรจ็

ของโรงเรียนกับความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน	 จากการ

ทบทวนวรรณกรรมพบว่า	 การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ	

(management	quality)	ที่ได้รับการยอมรับและเป็นแบบอย่าง

แก่สถานศึกษาอื่นๆ	 ได้	 ซึ่งในมาตรฐานการศึกษาของชาติ	 พ.ศ.	

2548	ได้ก�าหนดไว้ในมาตรฐานที่	2	แนวการจัดการศึกษา	ตัวบ่งชี้

ที่	 2.3	 สถานศึกษามีการบริหารจัดการท่ีใช้สถานศึกษาเป็นฐาน	

ซึ่งได้แก่	 การให้องค์กร	 ชุมชน	 มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู้ตามสภาพท้องถิ่น	สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริง

ของผู้เรียน	ผู้รับบริการและผู้เก่ียวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อ

การจัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา	ซึ่งในการปฏิรูปการ

ศึกษารอบสอง	พ.ศ.	 2552	 ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จดัการใหม่	ทีมุ่ง่เน้นการกระจายอ�านาจสูส่ถานศกึษา	เขตพืน้ทีก่าร

ศึกษา	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวมทั้งการ	มีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครอง	ชมุชน	ภาคเอกชน	และทุกภาคส่วน	เพือ่ให้เกดิการสนอง

ตอบความต้องการ	ความหวัง	และความรับผิดชอบต่อสังคม	อันจะ

เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา	ผู้ปกครองและ

ชุมชน	 ซ่ึงมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ได้ก�าหนดแนวทางการ

ประเมินสถานศึกษาไว้ว่ามีการเปดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาสถานศกึษาหรอืไม่อย่างไร	ท�าให้ผูว้จิยั

สามารถก�าหนดสมมติฐานของการวิจัย	ดังภาพที่	2

	

	

	

การพัฒนา
องค์ความรู้	
(KDEVEL)

ความร่วมมือของ
ผู้ปกครองและชุมชน

(PCCOOP)

ระบบการ
บริหารจัดการ
(ADSYST)

ภาพท่ี 2	 ความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชนมีอิทธิพลต่อการ

พัฒนาองค์ความรู้	เพื่ออธิบายความส�าเร็จของโรงเรียน

ที่มา :	จากการทบทวนวรรณกรรม	

	 ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมและเทคโนโลยี	 มีอิทธิพล

ต่อการพัฒนาองค์รู้เพื่อความส�าเร็จของโรงเรียน	จากการทบทวน

วรรณกรรมพบว่ามาตรฐานการศึกษาของชาติ	 มาตรฐานท่ี	 3	

ได้ก�าหนดแนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมความรู้	

การสร้างวิถีการเรียน	 และแหล่งเรียนรู้ให้เข้มแข็ง	 ซึ่งเป็นการให้

ความส�าคัญกับ	(1)	การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุก

มิติของสังคม	 และในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี	 2

(พ.ศ.	 2552-2561)	 ได้ก�าหนดมาตรการหลักในมิติการพัฒนา

คุณภาพคนไทยยุคใหม่	 ให้มีการจัดใหม่ระบบการศึกษาเรียนรู้และ

การวัดประเมินผลการศึกษาเรียนรู้ของผู้เรียน	 ที่เป็นมาตรฐาน	

สามารถเทียบโอนโดยให้มีการวัดผลระดับชาติในช้ันปีสุดท้ายของ

แต่ละช่วงชั้น	 และน�าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน	

ดงันัน้จะเหน็ได้ว่า	ในข้ันตอนนีม้คีวามส�าคญัทีเ่ป็นหวัใจหนึง่ของการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา	 ในการวิจัยคร้ังนี้จึงได้วิเคราะห์ประเด็น

ที่ส�าคัญน�ามาเป็นตัวแปรวัดความส�าเร็จของโรงเรียน	ท�าให้ผู้วิจัย

สามารถก�าหนดสมมติฐานของการวิจัย	ดังภาพที่	3

ระบบการบริหาร

จัดการ

(ADSYST)
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ระบบการบริหาร
จัดการ

(ADSYST)

นวัตกรรม
และเทคโนโลยี

(INTECH)

ทรพัยากรมนุษย์
(HURESO) การพัฒนาองค์

ความรู้
(KDEVEL)

ความร่วมมือของ
ผู้ปกครองและชุมชน

(PCCOOP)

ภาพที่ 4	 ทรัพยากรมนุษย์มีอิทธิพลต่อการพัฒนาองค์ความรู ้

เพื่ออธิบายความส�าเร็จของโรงเรียน

ที่มา	:	จากการทบทวนวรรณกรรม

ขอบเขตการวิจัย
	 1.		ขอบเขตด้านเนื้อหา	 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษา

บุพปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์ความรู้เพื่ออธิบายความส�าเร็จ

ของโรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา	ประกอบด้วย	5	ด้าน	ดังนี้

	 	 1.1	 การพัฒนาองค์ความรู้

	 	 1.2	 ระบบการบริหารจัดการ

	 		 1.3		ความร่วมมือของผู้ปกครอง

		 	 1.4		นวัตกรรมและเทคโนโลยี

		 	 1.5		ทรัพยากรมนุษย์

		 2.	 ขอบเขตด้านประชากร	ประชากรเป้าหมาย	ที่ใช้ในการ

วจิยัครัง้นี	้คอื	ครผููส้อนในโรงเรยีนทีจ่ดัการศกึษาระดบัมัธยมศึกษา	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา	ปีการศึกษา	2560	 ซ่ึงมีโรงเรียนท่ีจัดการการศึกษาใน

ระดับมัธยมศึกษา	จ�านวน	30	 โรงเรียน	 โดยประชากรท่ีใช้ในการ

ศึกษาครั้งน้ี	 คือ	 ครูผู้สอน	 จ�านวน	 1,050	 คน	 ผู้วิจัยใช้วิธีการ

สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น	 (Stratified	 random	 sampling)	 โดย

ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสุ่มตัวอย่างของ	 เครจซี่	

และมอร์แกน	(Krejcie	and	Morgan,	1970,	pp.	607-610)	และ

ใช้การสุ่มตัวอย่างโดยสัดส่วน	(Proportion	Sampling)	ได้จ�านวน

ครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น	จ�านวน	285	คน

	

นวัตกรรม
และเทคโนโลยี

(INTECH)

ระบบการบริหาร
จัดการ

(ADSYST)

การพัฒนา
องค์ความรู้
(KDEVEL)

ความร่วมมือของ
ผู้ปกครองและชุมชน

(PCCOOP)

ภาพที่  3	 นวัตกรรมและเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการพัฒนา

องค์ความรู้เพื่อความส�าเร็จของโรงเรียน

ที่มา	:	จากการทบทวนวรรณกรรม

	 ความสมัพันธ์ระหว่างการพฒันาองค์ความรูเ้พือ่ความส�าเรจ็

ของโรงเรียนกับทรัพยากรมนุษย์ในการบริหารองค์กร	ทรัพยากร

มนุษย์	 หรือบุคลากรซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการท�าให้งาน

ประสบความส�าเร็จ	 ซึ่งมาตรฐานการศึกษาของชาติ	 มาตรฐานที่	

2	 แนวการจัดการศึกษา	 ได้ก�าหนดให้มีการพัฒนาผู้บริหาร	 ครู	

คณาจารย์และบคุลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมคีณุภาพ	

เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ	 ให้มีความพึงพอใจ

ในการท�างาน	และผกูพนักบังาน	มอีตัราการออกจากงานและอตัรา

ความผดิทางวนิยัลดลง	และในการปฏิรปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง	

ได้ก�าหนดมาตรการ	 ในการพัฒนาครู	 คณาจารย์	 และบุคลากร

ทางการศกึษา	ไว้ในมาตรการหลกัโดยให้มกีารพฒันาคร	ูคณาจารย์

โดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานให้สามารถจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผู้เรียน

เป็นส�าคญั	โดยเฉพาะการพฒันาครูประจ�าการทีส่อนไม่ตรงวชิาเอก

ให้สามารถจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ	รวมท้ังให้มีระบบ

และมาตรการจูงใจให้ครู	คณาจารย์	ผู้บริหาร	และบุคลากรทางการ

ศึกษา	 ได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ีให้ความ

ส�าคัญการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตรา

ก�าลังบุคลากร	 ความสามารถในการสร้างสภาพ	 แวดล้อมของ

บุคลากรที่ก่อให้เกิดการด�าเนินการที่ดี	ตรวจประเมินว่าองค์กรมีวิธี

การอย่างไรในการสร้างความผกูพนั	จดัการ	และพฒันาบคุลากรเพือ่

น�าศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่ให้สอดคล้องไปในทาง

เดยีวกนักบัพนัธกจิ	กลยทุธ์	และแผนปฏบิตักิารโดยรวมขององค์กร	

ท�าให้สามารถก�าหนดสมมติฐานในการวิจัย	ดังภาพที่	4

ระบบการบริหาร

จัดการ

(ADSYST)

ความร่วมมือของผู้

ปกครองและชุมชน

(PCCOOP)
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		 3.	ขอบเขตของตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิยั	ผูว้จิยัก�าหนดขอบเขต

ในการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรแต่ละตัว	ดังต่อไปนี้

		 	 	3.1	การพัฒนาองค์ความรู ้เพื่ออธิบายความส�าเร็จ

ของโรงเรียน	 (knowledge	development,	KDEVEL)	หมายถึง	

ความรูท้ีเ่กดิขึน้จากการบรหิารสถานศกึษาของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ที่มุ่งสู่ความส�าเร็จ	ประกอบด้วย	 (ก)	 การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	

(development	potential	learners	:	PLEARN)	(ข)	มาตรฐาน

การจัดการเรียนการสอน	(standard	of	learning	:	STANDL)	และ	

(ค)	การบริหารจัดการอย่าง	มีคุณภาพ	(management	quality	:	

MANAGQ)

	 	 3.2	 ระบบการบริหารจัดการ	 (administration	

system,	ADSYST)	หมายถงึ	วธิกีาร	ท�าให้งานของสถานศกึษาบรรลุ

ผลส�าเร็จ	ด้วยวิธีการอย่างไรในการออกแบบ	จัดการ	และปรับปรุง

กระบวนการท�างานและระบบงานท่ีส�าคัญเน้นท่ีความส�าคัญของ

สมรรถนะหลกัของสถานศกึษา	(core	competency)	ประกอบด้วย	

(ก)	ระบบงาน	(work	system	:	SYSTEM)	(ข)	กระบวนการท�างาน	

(work	process	:	WPROCE)	และ	(ค)	ผลลัพธ์ด้านการบริหารและ

จัดการ	(results	in	management	:	REMANA)

	 	 3.3	 ความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน	 (parents	

and	 community	 cooperation,	 PCCOOP)	หมายถึง	 วิธีการ

ท่ีส�าคัญในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการ	

ความหวัง	และความรับผิดชอบต่อสังคม	ด้วยความร่วมมือที่ดีของ

ผู้ปกครองและชุมชน	ประกอบด้วย	 (ก)	สภาพแวดล้อมของสถาน

ศึกษา	 (environment	of	the	school	 :	ESCHOOL)	 (ข)	ความ

สัมพันธ์ของสถานศึกษา	 (relationship	education	 :	RELATED)	

และ	 (ค)	 ความรับผิดชอบต่อสังคม	 (social	 responsibility	 :	

SOCIAL)

	 	 3.4	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 (innovation	 and	

technology,	 INTECH)	หมายถึง	 วิธีการท่ีส�าคัญ	 ในการจัดการ

ระบบงานด้านสารสนเทศ	การวเิคราะห์	และการจดัการความรูข้อง

สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิผล	 เพื่อผลักดันให้มีการปรับปรุงและ

เพิ่มความสามารถในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการอย่าง

มีคุณภาพ	ประกอบด้วย	(ก)	การวัด	วิเคราะห์และปรับปรุง	

	 	 (measurement,	 analysis	 and	 improvement	 :	

MEASUR)	(ข)	การจัดการสารสนเทศและความรู้	(management	

of	information	and	knowledge	:	MINKNO)	และ	(ค)	ผลการ

ด�าเนินงาน	(overall	results	:	OVERAL)

		 	 3.5	 ทรัพยากรมนุษย์	(human	resource,	HURESO)	

หมายถงึ	วธิปีฏบิตัทิีส่�าคญั	ด้านบคุลากรซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วข้องโดยตรง

กับการท�าให้งานของสถานศึกษาประสบความส�าเร็จ	ประกอบด้วย	

(ก)	สภาพแวดล้อมบคุลากร	(personnel	environment	:	PENVIR)	

(ข)	 ความผูกพันของบุคลากร	 (personnel	 engagement	 :	

PENGAG)	 และ	 (ค)	 ผลลัพธ์ด้านบุคลากร	 (results	 in	 the	

people	:	PRESULT)

	 4.	 ขอบเขตด้านเวลา	 ผู้วิจัยจะด�าเนินการวางแผนในการ

จัดเก็บข้อมูล	 รวบรวมข้อมูล	 และท�าการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่าง

เดือนมิถุนายน–กรกฎาคม	พ.ศ.	2561

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 จากการทบทวนวรรณกรรม	 ผู้วิจัยได้สร้างกรอบแนวคิด

ในการวจัิยเพ่ือน�าไปสูก่ารสร้างมาตรวดัต่างๆ	โดยใช้การสร้างมาตร

วัดของตัวแปรจากนักวิชาการในอดีตและปัจจุบันใช้การศึกษา

ตัวแปร	ซึ่งในการสร้างมาตรวัดผู้วิจัยได้ค�านึงถึงความถูกต้องของ

เนื้อหา	(content	validity)	ความถูกต้องในการสร้าง	(construct	

validity)	 และความเชื่อถือได้	 (reliability)	 และความใช้ได้กับ

ประชากรเป้าหมาย	 (practicality)	ความถูกต้องของเน้ือหาผู้วิจัย

ได้ประมวลจากรายการข้อความและข้อค�าถามที่ใช้ในการวิจัย

เกี่ยวกับตัวแปรที่จะศึกษาที่เคยมี	 ผู้ที่ศึกษาวิจัยมาแล้ว	 โดยใช้

แบบสอบถามแบบ	Likert	 scale	 เป็นค�าถามแสดงระดับการวัด

ข้อมูลประเภท	อันตรภาค	(Interval	scale)	แบ่งเป็น	5	ระดับ	โดย

ก�าหนดหน่วยการวัดค่าระดับคะแนน	1,	2,	3,	4,	5	 เป็นมาตรวัด

จิตพิสัย	(subjective	measures)

	 การหาความเชื่อถือได้ของเครื่องมือ	ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์

การสอดคล้องภายใน	 (internal	 consistency	 method)	

แบบครอนบาช	อัลฟา	(Cronbach	Alpha)	โดยผู้วิจัยน�าเครื่องมือ

ที่สร้างขึ้นทั้งหมดไปทดลองใช้	 (try	out)	กับครูผู้สอนในโรงเรียน

มัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราที่ไม่ใช่กลุ่มประชากรเป้าหมาย	

จ�านวน	 30	คน	 จากนั้นน�าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อศึกษาคุณภาพ

รายข้อและคุณภาพโดยรวม	 โดยพิจารณาคุณภาพรายข้อที่	

Item-Total	Correlation	 (r)	 โดยค�าถามรายข้อมีคุณภาพเมื่อ	 r	

มีค่าไม่ต�่ากว่า	 0.20	 และพิจารณาคุณภาพโดยรวม	พิจารณาท่ี	

Alpha	(α)	ควรมีค่าไม่ต�่ากว่า	0.70	ได้ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือ

ได้และจ�านวนข้อค�าถามของ	แต่ละมาตรวดั	ส่วนการวเิคราะห์ข้อมูล	

ผู้วิจัยด�าเนินการดังนี้

	 1.	 การวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุแบบเชิงชั้น	

	 2.	 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ทวิเพื่อหาค่าความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรประจักษ์กับตัวแปรแฝงทุกตัว	ซึ่งได้แก่	 ระบบการ

บรหิารจดัการ	ความร่วมมอืของผู้ปกครองและชุมชน	นวตักรรมและ

เทคโนโลยี	ทรัพยากรมนุษย์	และการพัฒนาองค์ความรู้เพื่ออธิบาย

ความส�าเร็จของโรงเรียน
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	 3.	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทุกตัว

กับตัวแปรตาม	 และความสัมพันธ์ระหว่าง	 ตัวแปรอิสระด้วยกัน

ทีส่่งผลต่อการพฒันาองค์ความรู้เพือ่อธบิายความส�าเร็จของโรงเรยีน	

เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างตัวแบบการวิจัยกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์เพื่อตอบสมมติฐานงานวิจัยที่ก�าหนดไว้	 โดยโปรแกรม

ส�าเร็จรูป	LISREL	ซึ่งมีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้

	 	 3.1	 ตรวจสอบแบบสอบถามสถานภาพของผู ้ตอบ

แบบสอบมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่และค่าร้อยละ

	 		 3.2	 น�าข้อมลูจากแบบสอบถามทกุตวัแปร	มาวเิคราะห์

ข้อมูลโดยหาค่าเฉล่ีย	 (Mean)	 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (SD)	 ซึ่ง

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	

น�าข้อมูลที่ได้มาแปลผลตามเกณฑ์การให้คะแนนเฉลี่ย	 5	 ระดับ	

(Best,	1970,	p.8-9)

	 	 	 4.50	–	5.00	อยู่ในเกณฑ์มีหรือดีมากที่สุด

	 	 	 3.50	–	4.49	อยู่ในเกณฑ์มีหรือดีมาก

	 	 	 2.50	–	3.49	อยู่ในเกณฑ์มีหรือดีปานกลาง

	 	 	 1.50	–	2.49	อยู่ในเกณฑ์มีหรือดีน้อย

	 	 	 1.00	–	1.49	อยู่ในเกณฑ์ไม่มีหรือไม่ดีเลย

	 4.	 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์และการถดถอยระหว่าง

ตัวแปร	 เป็นการวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่าง

ตัวแปรทั้งหมดในแบบจ�าลอง	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลน�าเข้าส�าหรับ

วิเคราะห์แบบจ�าลองโครงสร้าง	ในโปรแกรมส�าเร็จรูป	LISREL	

	 5.	 การตรวจสอบความสอดคล้องของแบบจ�าลองตาม

สมมติฐาน	เพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงประจักษ์	โดยใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูป	 LISREL	 โดยใช้ค่าสถิติท่ีส�าคัญในการตรวจสอบความ

สอดคล้องของแบบจ�าลอง	ดังนี้	 ค่าสถิติไค-สแควร์	 (Chi-square)	

ดัชนี	 GFI	 (Goodness	 of	 Fit	 Index)	 ดัชนี	 AGFI	 (Adjusted	

Goodness	of	 Fit	 Index)	ดัชนี	RMR	 (Root	Mean	Squared	

Residual)	 ดัชนี	 RMSEA	 (Root	Mean	 Squared	 Error	 of	

Approximation)	ค่าCFT	(Comparative	Fit	Index)	และค่า	CN	

(Critical	 N)	 จากนั้นประเมินความกลมกลืนของผลลัพธ์ในส่วน

ประกอบท่ีส�าคญัในแบบจ�าลอง	โดยตรวจสอบผลลพัธ์ทีไ่ด้แต่ละส่วน

ว่ามีความถูกต้องและสามารถอธิบายได้	 ถ้าพบว่าแบบจ�าลองไม่

เหมาะสม	ผูว้จิยัสามารถปรบัปรงุแก้ไขแบบจ�าลอง	โดยพจิารณาจาก

การมีนัยส�าคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง	 โดยให้ค่าดัชนี

แปรรูปมค่ีาเข้าใกล้ศนูย์	เมือ่ได้ปรบัปรงุแบบจ�าลองแล้ว	จงึจะน�าค่า

ประมาณของขนาดอิทธิพล	 ไปใช้ในการอธิบายแบบจ�าลอง

ความสัมพันธ์เพื่อสรุปผลการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนา

องค์ความรู้เพื่ออธิบายความส�าเร็จของโรงเรียน	 สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ในจังหวัดฉะเชิงเทราต่อไป

สรุปผลการวิจัย
	 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง	คิดเป็นร้อยละ	65.0	มีอายุ	41-60	ปี	คิดเป็นร้อยละ	72	

ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ	ปริญญาตรี	 คิดเป็นร้อยละ	58.0	

ส่วนใหญ่ประสบการณ์	ในการเป็นครูมากกว่า	15	ปี	คิดเป็นร้อยละ	

40.36	และส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอนคิดเป็นร้อยละ	82.46

		 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรแฝง

		 ผูว้จิยัด�าเนนิการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนัของตวัแปร

แฝง	5	 ตัวแปร	 ได้แก่	 1)	นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 2)	ทรัพยากร

มนุษย์	3)	ระบบการบริหารจัดการ	4)	ความร่วมมือของผู้ปกครอง

และชุมชน	และ	5)	การพัฒนาองค์ความรู้ ผลการพิจารณาความ

ส�าคัญขององค์ประกอบมาตรฐานแต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดล

องค์ประกอบเชิงยนืยนัของนวตักรรมและเทคโนโลย	ีพบว่า	น�า้หนกั

องค์ประกอบทุกตัวมีค่าเป็นบวก	 โดยมีขนาดตั้งแต่	 0.722-0.839	

ซึ่งมีค่ามากกว่า	0.50	และมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	โดยเรียง

ล�าดับความส�าคัญจากมากไปน้อย	 ได้แก่	 องค์ประกอบการจัดการ

สารสนเทศและความรู้	 (MINKNO)	(β	=	0.839)	รองลงมา	ได้แก่	
องค์ประกอบด้านผลลัพธ์การด�าเนินงาน	(MEASUR)	(β	=	0.813)	
และองค์ประกอบด้านการวัด	 วิเคราะห์และปรับปรุง	 (OVERAL)	

(β	=	0.722)	ตามล�าดับ
		 ผลการพิจารณาความส�าคัญขององค์ประกอบมาตรฐาน

แต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันด้าน

ทรัพยากรมนุษย์	พบว่า	น�้าหนักองค์ประกอบทุกตัวมีค่าเป็นบวก	

โดยมีขนาดตั้งแต่	 0.729-0.866	 ซึ่งมีค่ามากกว่า	 0.50	 และมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยเรียงล�าดับความส�าคัญจากมาก

ไปน้อย	 ได้แก่	 องค์ประกอบสภาพแวดล้อมบุคลากร	 (PENVIR)	

(β	=	0.856)	 รองลงมา	 ได้แก่	 องค์ประกอบผลลัพธ์ด้านบุคลากร	

(PRESULT)	(β	=	0.761)	และองค์ประกอบความผูกพนัของบคุลากร	

(PENGAG)	(β	=	0.729)	ตามล�าดับ
	 ผลการพิจารณาความส�าคัญขององค์ประกอบมาตรฐาน

แต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลองค์ประกอบ	 เชิงยืนยันด้านระบบ

การบริหารจัดการ	พบว่า	น�้าหนักองค์ประกอบทุกตัวมีค่าเป็นบวก	

โดยมีขนาดตั้งแต่	 0.791-0.980	ซึ่งมีค่ามากกว่า	 0.50	และมีนัย

ส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยเรียงล�าดับความส�าคัญจาก

มากไปน้อย	 ได้แก่	 องค์ประกอบกระบวนการท�างาน	 (WPROCE)	

(β	 =	 0.980)	 รองลงมา	 ได้แก่	 องค์ประกอบผลลัพธ์ด้านบริหาร

จัดการ	 (REMANA)	 (β =	 0.795)	 และองค์ประกอบระบบงาน	

(SYSTEM)	(β	=	0.791)	ตามล�าดับ
		 ผลการพิจารณาความส�าคัญขององค์ประกอบมาตรฐาน

แต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลองค์ประกอบ	 เชิงยืนยันด้านความ
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ร่วมมอืของผูป้กครองและชมุชน	พบว่า	น�า้หนกัองค์ประกอบทกุตวั

มีค่าเป็นบวก	 โดยมีขนาดตั้งแต่	 0.709-0.834	 ซ่ึงมีค่ามากกว่า	

0.50	และมนียัส�าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั	.01	โดยเรยีงล�าดบัความส�าคญั

จากมากไปน้อย	ได้แก่	องค์ประกอบสภาพแวดล้อม	ของสถานศกึษา	

(ESCHOOL)	 (β	=	0.834)	 รองลงมา	 ได้แก่	 องค์ประกอบความ

สมัพันธ์ของสถานศกึษา	(RELATED)	(β	=	0.807)	และองค์ประกอบ
ความรับผิดชอบต่อสังคม	(SOCIAL)	(β	=	0.709)	ตามล�าดับ
  ผลการพิจารณาความส�าคัญขององค์ประกอบมาตรฐาน

แต่ละตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันด้านการ

พัฒนาองค์ความรู้	พบว่า	น�้าหนักองค์ประกอบทุกตัวมีค่าเป็นบวก	

โดยมีขนาดตั้งแต่	 0.705-0.863	 ซ่ึงมีค่ามากกว่า	 0.50	 และมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 โดยเรียงล�าดับความส�าคัญจากมาก

ไปน้อย	 ได้แก่	 องค์ประกอบมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน	

(STANDL)	(β	=	0.863)	รองลงมา	ได้แก่	องค์ประกอบการพัฒนา

ศกัยภาพผูเ้รียน	(PLERN)	(β	=	0.790)	และองค์ประกอบการบรหิาร
จัดการอย่างมีคุณภาพ	(MANAGQ)	(β	=	0.705)	ตามล�าดับ
		 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท่ีใช้ ในการ

วิเคราะห์ 

		 ผลการวิเคราะห์พบว่า	ความสัมพันธ์ระหว่าง	ตัวแปรทุกตัว

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ไม่มีความสัมพันธ์กันสูง	 ซึ่งผลการวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ	กับการพฒันาองค์ความรู	้พบว่า	

ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาองค์ความรู ้	 (KDEVEL)	

มากที่สุด	คือ	ผลลัพธ์ด้านการบริหารจัดการ	 (REMANA)	 เท่ากับ	

0.811โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

ที่ระดับ	 .01	 รองลงมาคือผลการด�าเนินงาน	 (OVERAL)	 เท่ากับ	

0.778	โดยมคีวามสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	

.01	และกระบวนการท�างาน	(WPROCE)	เท่ากบั	0.759	โดยมคีวาม

สัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	ตามล�าดับ

	 ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาองค์ความรู้น้อย

ที่สุด	 คือผลลัพธ์ด้านบุคลากร	 (WPROCE)	 เท่ากับ	0.505	 โดยมี

ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

 การวิ เคราะห ์ถดถอยแบบเชิ งชั้ นต ่อการพัฒนา

องค์ความรู้

	 แบบจ�าลองท่ี	 1	 ซ่ึงคือ	 นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 ได้แก่	

การวิเคราะห์และปรับปรุง	 การจัดการสารสนเทศและการเรียนรู้	

และผลการด�าเนินงานมีอิทธิพลทางบวกต่อการพัฒนาองค์ความรู้

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ	 .01	 และสามารถอธิบายการ

ผันแปรของการพัฒนาองค์ความรู้ได้ร้อยละ	 40.30	 และเมื่อน�า

ตวัแปรทรพัยากรมนษุย์	ได้แก่	สภาพแวดล้อมบคุลากร	ความผูกพนั

ของบุคลากร	ผลลพัธ์ด้านบคุคลากรเข้ามาดงัแบบจ�าลองที	่2	พบว่า	

ทุกตัวแปรมีอิทธิพลทางบวกต่อการพัฒนาองค์ความรู ้	 อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	และสามารถอธิบายการผันแปรการ

พัฒนาองค์ความรู้ได้ร้อยละ	78.50	แบบจ�าลองที่	3	ได้เพิ่มตัวแปร	

ระบบการบรหิารจดัการ	ได้แก่	ระบบงาน	กระบวนการท�างาน	และ

ผลลัพธ์ด้านการบริหารจัดการ	พบว่า	ตัวแปรเกือบทุกตัวมีอิทธิพล

ทางบวกต่อการพัฒนาองค์ความรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	

.01	และสามารถอธิบายการผันแปรของการพัฒนาองค์ความรู้ได้

ร้อยละ	87.30	และในแบบจ�าลองที่	4	ได้เพิ่มตัวแปรความร่วมมือ

ของผู้ปกครองและชุมชน	 ได้แก่	 สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา	

ความสัมพนัธ์	ของสถานศกึษา	และมเีพยีงความรบัผิดชอบต่อสงัคม	

ที่ไม ่มีนัยส�าคัญทางสถิติ	 ซึ่งมีอิทธิพลทางบวกต่อการพัฒนา

องค์ความรูอ้ย่างมนียัส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั	.01	และตวัแปรทัง้หมด

สามารถอธิบายการผันแปรของการพัฒนาองค์ความรู้	 ได้ร้อยละ	

89.50	เมือ่พจิารณาค่าสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์	(R2 )	จะพบว่าแต่ละ

แบบจ�าลองมค่ีาสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์ดงัต่อไปนี	้0.403,	0.785,	

0.873	และ	0.895	ตามล�าดับ	โดยแบบจ�าลองที่	4	มีค่าสัมประสิทธิ์

การพยากรณ์มากทีส่ดุ	ค่าสมัประสทิธิก์ารพยากรณ์มค่ีาอยูร่ะหว่าง	

0-1.00	 โดยค่าที่เข้าใกล้	 1.00	จะแสดงว่าแบบจ�าลองนั้นสามารถ

อธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได้เป็นอย่างดี	 ดังนั้น	 จึงสรุป

ได้ว่าแบบจ�าลองที่	 4	 สามารถอธิบายการผันแปรของการพัฒนา

องค์ความรู้	ได้ดีที่สุด

  การวเิคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงสร้างของการพฒันา

องค์ความรู้

	 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจ�าลองสมการ

โครงสร้างของการพัฒนาองค์ความรู้	กับข้อมูลเชิงประจักษ์	ผลการ

ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจ�าลองสมการโครงสร้างของ

ประสิทธิผลของการพัฒนาองค์ความรู้กับข้อมูลเชิงประจักษ์	พบว่า	

แบบจ�าลองสมการโครงสร้างของการพฒันาองค์ความรู	้ไม่สอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยพิจารณาจากค่า	χ2	=	990.880,	df	=	

125,	ค่า	p	=	<	.001,	χ2/	df	=	7.927,	ดัชนี	GFI	=	0.752,	NFI	=	

0.934,	NNFI	=	0.929,	CFI	=	0.942,	RMR	=	0.068,	SRMR	=	

0.068	และ	RMSEA	=	0.144	จากค่าสถิติดังกล่าวจะเห็นได้ว่า	

ค่า	p <	 .05	จึงปฏิเสธสมมติฐาน	และดัชนีทุกค่าไม่ผ่านเกณฑ์ใน

การพิจารณา	จึงสรุปได้ว่า	 แบบจ�าลองสมการโครงสร้างของการ

พัฒนาองค์ความรู้	ไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	

		 ผู้วิจัยจึงด�าเนินการปรับโมเดลตามดัชนีปรับ	 (MI)	 ผลการ

ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแบบจ�าลองสมการโครงสร้างของ

การพัฒนาองค์ความรู้กับข้อมูล	 เชิงประจักษ์	พบว่า	 แบบจ�าลอง

สมการโครงสร้างของการพัฒนาองค์ความรู ้ 	 สอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์	โดยพิจารณาจาก	ค่า	χ2	=	102.258,	df	=	90,	
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ค่า	p	=	0.178,	χ2/	df	=	1.136,	ดัชนี	GFI	=	0.967,	NFI	=	0.993,	

NNFI	=	0.998,	CFI	=	0.999,	RMR	=	0.028,	SRMR	=	0.029,	

RMSEA	=	0.020,	และ	R2	=	0.909	จากค่าสถิติดังกล่าวจะเห็นได้

ว่าค่า	p มีค่ามากพอที่จะยอมรับสมมติฐาน	(p	>	 .05)	ดัชนีต่างๆ	

ผ่านเกณฑ์ในการพิจารณา	 จึงสรุปได้ว ่า	 แบบจ�าลองสมการ

โครงสร้างของการพัฒนาองค์ความรู้	 สอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์	

อภิปรายผล
	 จากผลการวิจัยผู้วิจัยอภิปรายผลได้ดังนี้	

		 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของโรงเรียนสังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 ในจังหวัดฉะเชิงเทรา	พบว่า	

ตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของการพัฒนา

องค์ความรูเ้พือ่อธบิายความส�าเรจ็ของโรงเรียนได้ดมีากซึง่ประกอบ

ด้วย	นวัตกรรมและเทคโนโลยี	ทรัพยากรมนุษย์	ระบบการบริหาร

จัดการ	การร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน	ในประเด็นนวัตกรรม

และเทคโนโลยีส่งผลต่อการพัฒนาองค์ความรู้เพื่ออธิบายความ

ส�าเร็จของโรงเรียน	 สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ	

มาตรฐานที่	 3	 ได้ก�าหนดแนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้หรือ

สังคมความรู้	การสร้างวิถีการเรียน	และแหล่งเรียนรู้ให้เข้มแข็ง	ซึ่ง

เป็นการให้ความส�าคัญกับการสร้างและการจัดการความรู้ในทุก

ระดับทุกมิติของสังคม	และในการปฏิรูปการศึกษา	ในทศวรรษที่	2

(พ.ศ.	 2552-2561)	 ได้ก�าหนดมาตรการหลักในมิติการพัฒนา

คุณภาพคนไทยยุคใหม่	 ให้มีการจัดใหม่ระบบการศึกษาเรียนรู้และ

การวัดประเมินผลการศึกษาเรียนรู ้ของผู ้เรียนที่เป็นมาตรฐาน	

สามารถเทียบโอนโดยให้มีการวัดผลระดับชาติในชั้นปีสุดท้ายของ

แต่ละช่วงชั้น	 และน�าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน	

ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในขั้นตอนน้ีมีความส�าคัญท่ีเป็นหัวใจหนึ่งของ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่ออธิบาย

ความส�าเร็จของโรงเรียน

	 ในประเด็นทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อการพัฒนาองค์ความรู้

เพื่ออธิบายความส�าเร็จของโรงเรียน	สอดคล้องกับส�านักงานรางวัล

คณุภาพแห่งชาต	ิ(2555)	กล่าวถงึวธิปีฏิบตัทิีส่�าคญัด้านบคุลากรซึง่

เป็นผูท้ีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัการท�าให้งานของสถานศกึษาให้ประสบ

ความส�าเร็จ	 ทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรของสถานศึกษาตาม

แนวทางที่มาตรฐานการศึกษาของชาติ	 มาตรฐานท่ี	 2	 แนวการ

จัดการศึกษาได้ก�าหนดให้มีการพัฒนาผู้บริหาร	ครู	คณาจารย์และ

บคุลากรทางการศกึษาอย่างเป็นระบบและมคีณุภาพ	เพือ่สร้างความ

เข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ	 ให้มีความพึงพอใจในการท�างาน	

และผูกพันกับงาน	 มีอัตราการออกจากงานและอัตราความผิดทาง

วินัยลดลง	และในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่	 2	 ได้ก�าหนด

มาตรการในการพัฒนาครู	 คณาจารย์	 และบุคลากรทางการศึกษา	

ไว้ในมาตรการหลักโดยให้มีการพัฒนาครู	คณาจารย์โดยใช้โรงเรียน

เป็นฐานให้สามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ	

โดยเฉพาะการพฒันาครปูระจ�าการท่ีสอนไม่ตรงวชิาเอกให้สามารถ

จดัการเรยีนการสอนอย่างมคีณุภาพ	รวมทัง้ให้มีระบบและมาตรการ

จงูใจให้คร	ูคณาจารย์	ผูบ้รหิาร	และบคุลากรทางการศึกษา	ได้พฒันา

ตนเองอย่างต่อเนื่อง	ในการวิจัยครั้งนี้จึงได้วิเคราะห์ประเด็นส�าคัญ

ที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรมนุษย์	 ซึ่งในยุคปัจจุบันองค์กรใหญ่ๆ	

ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศจะน�าแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	

(Thailand	Quality	Award	:	TQA)

	 ในประเด็นระบบการบริหารจัดการส่งผลต่อการพัฒนา

องค์ความรู ้เพื่ออธิบายความส�าเร็จของโรงเรียน	 สอดคล้องกับ	

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	(2548)	ได้กล่าวว่าความส�าเร็จ

ของสถานศึกษานั้นมีพื้นฐานมาจากสภาการศึกษา	มี	 3	มาตรฐาน	

ดังนี้	 (1)	 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งในฐานะพลเมือง

และพลโลก	(2)	แนวการจัดการศึกษา	และ	(3)	แนวการสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้	และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	

ได้ก�าหนดเกณฑ์การประเมินตนเองให้สถานศึกษาด�าเนินการ	 คือ	

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ในรูปแบบของการ	 “การประกัน

คณุภาพภายใน”	และ	“การประกนัคุณภาพภายนอก”	โดยการกระ

จายอ�านาจให้สถานศึกษาบริหารจัดการใช้โรงเรียนเป็นฐาน	(SBM)	

ตามแนวมาตรฐานการศึกษาขั้นฐาน	15	มาตรฐาน	ดังกล่าวแล้ว

ข้างต้น	 โดยมีเป้าหมายความส�าเร็จ	ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้

เป้าหมายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่	 2	 (2552-2561)	

ทีต้่องการให้มกีารปฏริปูการศกึษาและการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ	3	

ประการ	 ได้แก่	 (1)	พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ

เรียนรู ้ของคนไทย	 (2)	 โอกาสทางการศึกษาและเรียนรู ้	 และ	

(3)	ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของทกุภาคส่วนในการบรหิารและจดัการ

ศึกษาและสอดคล้องกับส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	(2552)	

ซึง่ในการก�าหนดเป้าหมายดงักล่าวระบบการบรหิารจดัการส่งผลต่อ

การพัฒนาองค์ความรู้ไว้เช่นกัน	 ในขณะเดียวกันระบบการบริหาร

จัดการกระทรวงศึกษาธิการ	 (2546)	 มีระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ	ซึ่งจุดมุ่งหมายส�าคัญที่จะท�าให้สถานศึกษา

มีอิสระ	มีความเข้มแข็งในการบริหาร	และได้ก�าหนดแนวทางหรือ

เงื่อนไขที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรค�านึง	ได้แก่	(1)	รวบรวมและจัด

ระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน	(2)	วางแผนและด�าเนินงาน

ตามแผนที่วางไว้	 (3)	 ศึกษากฎหมาย	กฎ	และระเบียบที่เกี่ยวข้อง	

(4)	การบริหารและการตัดสินใจโดยองค์คณะบุคคล	และ	 (5)	 จัด

ระบบบัญชีให้ครบถ้วนถูกต้อง	 รวมทั้งได้ก�าหนดบทบาทอ�านาจ
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หน้าที่ของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน	ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน	ได้ก�าหนดมาตรฐานการประกันคณุภาพภายใน

สถานศกึษา	ด้านระบบบรหิารและจดัการไว้ในมาตรฐาน	ที	่12	และ

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)	ได้ก�าหนดไว้	

		 ในประเด็นความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชนส่งผล

ต่อการพัฒนาองค์ความรู้เพื่ออธิบายความส�าเร็จของโรงเรียนเป็น

วิธีการที่ส�าคัญในการสร้างความร่วมมือเพื่อให้เกิดการสนองตอบ

ความต้องการ	 ความหวัง	 และความรับผิดชอบต่อสังคม	 อันจะ

เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษา	ผู้ปกครองและ

ชุมชน	 ซึ่งในมาตรฐานท่ี	 9	 ของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

ได้ก�าหนดแนวทางการประเมนิสถานศกึษาไว้ว่ามกีารเปดโอกาสให้

ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

หรือไม่อย่างไรและในการน�าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ	 (TQA)	

มาใช้ในการประเมนิคณุภาพสถานศกึษาในโรงเรยีนมาตรฐานสากล	

หรือโรงเรียนในฝันและโรงเรียนดีประจ�าอ�าเภอ	 ประจ�าต�าบล	

ของกระทรวงศึกษาธิการ	ได้ให้ค�าอธิบายไว้ถึงการรับฟังเสียงลูกค้า	

ซึ่งในการนิยามของการบริหารสถานศึกษา	 หมายถึง	 ผู ้เรียน	

ผู้ปกครองและชุมชน	สถานศึกษาจะต้องมีกระบวนการในการเฟ้น

หาสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวที่เป็นกระบวนการ

เชิงรุกและสร้างสรรค์เพ่ือค้นหาความต้องการ	ความคาดหวัง	และ

ความปรารถนาทั้งที่ชัดเจนและไม่ชัดเจน	 เพื่อน�าไปรวบรวมหรือ

บูรณาการข้อมูลต่างๆ	แล้วน�าไปพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	ประกอบด้วย	1)	สภาพแวดล้อมของสถาน

ศึกษา	แสดงให้เป็นบริบทของสถานศึกษา	ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับ

กลุ่มนักเรียน	ผู้ปกครอง	และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และจัดท�าเป็นฐาน

ข้อมูลของสถานศึกษา	การวิเคราะห์สถานการณ์	 ในปัจจุบันและ

การเปลี่ยนแปลงส�าคัญท่ีก�าลังจะเกิดข้ึนและอาจส่งผลกระทบกับ

สถานศึกษา	การถ่ายทอดวัฒนธรรม	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจ	ค่านิยม	

รวมท้ังแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	และแผนปฏิบัติการประจ�าปี	

ใหน้ักเรยีน	ผู้ปกครอง	และผู้มสีว่นได้ส่วนเสยีไดร้ับรู้	การมสีว่นรว่ม

ของผู้ปกครองและชมุชนในการจดัการศกึษา	และการมส่ีวนร่วมของ

สถานศึกษาต่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนซึ่งเป็นแนวทางในการ

ด�าเนินงานของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ

ภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก	2)	ความสัมพันธ์

ของสถานศึกษา	 เป็นแนวทางหรือวิธีการท่ีสถานศึกษามีความ

พยายามในการปรบัเปลีย่นรูปแบบการบรหิารจดัการสถานศกึษาให้

มีสมรรถนะสูงขึ้น	 เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	

โดยเฉพาะความร่วมมือท่ีส�าคัญท่ีเกิดจากผู้ปกครองและชุมชน	

ซึ่งเป็นวิธีการที่สถานศึกษาน�าไปใช้	 ได้แก่	 มีวิธีการส�ารวจความ

ต้องการของผูป้กครองและชมุชนในการพฒันาคณุภาพสถานศกึษา	

ผู้ปกครอง	 และชุมชน	มีการก�าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการ

จัดการศึกษาร่วมกันสถานศึกษาได้รับการสนับสนุนจากสมาคม	

ชมรม	องค์กรหรอืภมูปัิญญาท้องถิน่ผูป้กครองและชมุชนมส่ีวนร่วม	

ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารวมทั้งการเปดโอกาสให้ผู ้มี

ส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรียนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทที่

เหมาะสมเพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ของนักเรียนทั้งในและนอก

ห้องเรียน	และ	3)	ความรับผิดชอบต่อสังคม	เป็นการที่สถานศึกษา

ได้มีการค�านึงถึงความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมในวงกว้าง	

ซึ่งอาจจะมีการก�าหนดเป็นกลยุทธ์ของสถานศึกษาในแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาหรือแผนปฏิบัติการประจ�าปี	 เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง

ของการสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบส่ิงแวดล้อม	 สังคม	 และ

เศรษฐกิจอย่างไร	 รวมทั้งสถานศึกษาได้ให้การสนับสนุนและสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างจริงจังอย่างไร	การใช้สมรรถนะหลัก

ของสถานศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาความเข้มแข็งของ

ชุมชนให้เกิดความยั่งยืนอย่างไร	 ได้แก่	 สถานศึกษาและชุมชนมี

โครงการ/กิจกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกัน	ผลการพัฒนาเกิด

ประโยชน์ต่อส่วนรวมและสงัคม	สถานศกึษาให้การสนบัสนนุชุมชน

อย่างเหมาะสมและต่อเนือ่ง	สถานศกึษาเป็นแหล่งวทิยาการในการ

ให้ความรู้และบริการชุมชน	สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการในการ

ให้ความรู ้และพัฒนาให้สถานศึกษาอื่นมีความเข้มแข็ง	 และมี

ศักยภาพในการพัฒนาสถานตนเองให้มีความยั่งยืน	 ดังนั้นความ

ร่วมมอืของผูป้กครองและชมุชนส่งผลต่อการพฒันาองค์ความรูเ้พือ่

อธิบายความส�าเร็จของโรงเรียนอีกด้านหน่ึง	 ในขณะเดียวกัน

ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (2548)	 กล่าวถึงการบริหาร

จัดการสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาที่มุ ่งสู ่ความส�าเร็จ	

ประกอบด้วย	1)	การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	2)	มาตรฐานการจัด

การเรียนการสอน	และ	3)	การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ	ความ

ส�าเรจ็ของสถานศึกษานัน้	สภาการศึกษาได้ก�าหนดอดุมการณ์ส�าคญั

ของการจัดการศึกษาในมาตรฐานการศึกษาของชาติ	คือ	การจัดให้

มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้	มุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีในวัยเด็ก	ปลูกฝังความเป็นสมาชิกที่

ดีของสังคมตั้งแต่วัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และพัฒนาความรู ้

ความสามารถเพื่อการท�างานที่มีคุณภาพ	 โดยจัดท�าเป็นมาตรฐาน

ไว้	3	มาตรฐาน	ดังนี้	(1)	คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ทั้งใน

ฐานะพลเมืองและพลโลก	(2)	แนวการจัดการศึกษา	และ	(3)	แนว

การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้	 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง

ชาติ	พ.ศ.	2542	ได้บัญญัติไว้ในมาตรา	4	เรื่องมาตรฐานการศึกษา

หมายถึงข้อก�าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์และ

มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่งและเพื่อใช้เป็น
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หลักในการเทียบเคียงส�าหรับการส่งเสริมและก�ากับดูแล	 การ

ตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา	

การประกนัคณุภาพภายในคอืการประเมินผลและการตดิตามตรวจ

สอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน

โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่

มหีน้าทีก่�ากบัดูแลสถานศึกษานัน้และการประกนัคณุภาพภายนอก

คอืการประเมนิผลและการตดิตามตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกโดยส�านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงาน

ภายนอกทีส่�านกังานดงักล่าวรบัรองเพือ่เป็นการประกนัคุณภาพและ

ให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	

สถานศึกษาได้รับการกระจายอ�านาจในการบริหารจัดการ	 ตาม

หมวด	5	มาตรา	39	ให้กระทรวงกระจายอ�านาจการบรหิารและการ

จดัการศกึษาทัง้ด้านวชิาการงบประมาณ	การบรหิารงานบคุคลและ

การบรหิารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการและส�านกังานการศกึษาศาสนา

และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การ

ศึกษาโดยตรงซึ่งอาจจะมีรูปแบบการกระจายอ�านาจท่ีแบ่งได้เป็น	

6	 รูปแบบตามระดับของอ�านาจและหน้าท่ีและขอบข่ายของหน้าที่

ซึ่งส่วนกลาง	 ได้แบ่งสรรความรับผิดชอบให้กับองค์กรต่างๆ	 โดย

ความชอบธรรมตามที่กฎหมายก�าหนด	 ได้แก่	 (1)	การแบ่งอ�านาจ	

(2)	การให้อ�านาจอิสระ	(3)	การมอบอ�านาจให้แก่ท้องถิ่นอย่างเต็ม

ที	่(4)	การให้เอกชน/องค์กรเอกชนด�าเนนิการ	(5)	การปรบัโครงสร้าง

ขององค์การ	(6)	การใช้กระบวนการทางประชาธิปไตย	รูปแบบการ

บรหิาร	ทีน่่าจะสอดคล้องกับแนวทางการบรหิารตามพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 ซึ่งมีลักษณะดังนี้	 (1)	 เป็นการ

เน้นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละโรงเรียนท่ีมีความแตกต่างกัน	

(2)	เป็นการกระจายอ�านาจการบรหิารจดัการไปยงัโรงเรยีนโดยตรง	

(3)	เป็นการบริหารแบบมีส่วนร่วม	(participation)	เป็นหลักส�าคัญ	

(4)	มีความเชื่อว่าโรงเรียนบริหารจัดการตนเองได้	(5)	ให้โรงเรียนมี

อ�านาจและความรับผิดชอบโดยตรงต่อการด�าเนินงานของโรงเรียน

ด้วยตนเองและ	(6)	มีความเชือ่ว่าโรงเรยีนมใิช่เพยีงเป็นหน่วยปฏบิตัิ

ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาสามารถก�าหนดนโยบายวางแผนและ

บริหารจัดการได้ด้วยตนเอง

	 ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	ได้น�าแนวทาง

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 และมาตรฐานการศึกษา

ของชาตดิงักล่าว	ก�าหนดเป็นมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	เพือ่ให้

โรงเรียนใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงาน	15	มาตรฐาน	ดังนี้	 (1)	ผู้เรียน	

มสีขุภาวะท่ีดแีละมีสนุทรยีภาพ	(2)	ผูเ้รยีนมคีณุธรรม	จรยิธรรมและ

ค่านิยมที่พึงประสงค์	(3)	ผู้เรียนมีทักษะ	ในการแสวงหาความรู้ด้วย

ตนเอง	รักเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	(4)	ผู้เรียนมีความ

สามารถในการคดิอย่างเป็นระบบ	คดิสร้างสรรค์	ตดัสนิใจแก้ปัญหา

ได้อย่างมีสติสมเหตุผล	 (5)	ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ�าเป็นตาม

หลักสูตร	(6)	ผู้เรียนมีทักษะในการท�างาน	รักการท�างาน	สามารถ

ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้	และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต	(7)	ครูปฏิบัติ

งานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล	

(8)	ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผล	 (9)	 คณะกรรมการสถานศึกษา	 และผู้ปกครอง	

ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล	(10)	สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร	กระบวนการเรียนรู้	

และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน	(11)	สถานศึกษา

มกีารจดัสภาพแวดล้อมและการบรกิารทีส่่งเสรมิให้ผูเ้รยีนพัฒนาเตม็

ศักยภาพ	 (12)	สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถาน

ศึกษาตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง	 (13)	 สถานศึกษามีการสร้าง	

ส่งเสรมิ	สนบัสนนุให้สถานศกึษาเป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู	้(14)	การ

พัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์	 ปรัชญาและ

จุดเน้นที่ก�าหนดขึ้น	และ(15)	การจัดกิจกรรมตามนโยบาย	จุดเน้น	

แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้

ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น	สอดคล้องกับส�านักงานเลขาธิการสภาการ

ศึกษา	 (2552)	 ได้กล่าวถึงความส�าเร็จของสถานศึกษา	 ตามท่ี

กระทรวงศึกษาธกิารได้เป้าหมายในการปฏริปูการศกึษาในทศวรรษ

ที่	 2	 (2552-2561)	 ที่ต ้องการให้มีการปฏิรูปการศึกษาและ

การเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ	3	ประการ	ได้แก่	(1)	พฒันาคณุภาพและ

มาตรฐานการศึกษาและเรยีนรู	้ของคนไทย	(2)	โอกาสทางการศกึษา

และเรียนรู้	 และ	 (3)	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ

บรหิารและจดัการศกึษา	และยงัสอดคล้องกบัส�านกับรหิารงานการ

มัธยมศึกษาตอนปลาย	 (2555)	 ได้ก�าหนดภาพความส�าเร็จของ

โรงเรียนมาตรฐานสากล	ต้องเป็นไปตามมาตรา	6	แห่งพระราช-

บญัญตักิารศกึษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	คอื	การจดัการศึกษาต้องเป็น

ไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย	 จิตใจ	

สตปัิญญา	ความรู	้และคณุธรรม	ในการด�ารงชวีติสามารถอยูร่่วมกับ

ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข	ซึ่งได้ก�าหนดความเป็นมาตรฐานสากลไว้ว่า

ประกอบด้วย	 การจัดการเรียนการสอน	 และบริหารจัดการด้วย

ระบบคุณภาพ	และก�าหนดคุณลักษณะของโรงเรียนไว้ดังนี้	 ผู้เรียน

มีศักยภาพเป็นพลโลก	จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐาน

สากล	และบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ	การพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียน	 ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนเม่ือผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้

ระหว่างปีการศึกษาหรือเมื่อสิ้นปีการศึกษา	 ซึ่งในมาตรฐานท่ี	 1	

คณุลกัษณะของคนไทย	ทีพ่งึประสงค์ทัง้ในฐานะพลเมอืงและพลโลก	

ในมาตรฐานการศกึษาของชาต	ิและยังสอดคล้องกบัส�านกัเลขาธกิาร

สภาการศึกษา	(2548)	ได้ก�าหนดตัวบ่งชี้ได้แก่	(1)	ก�าลังกาย	ก�าลังใจ	
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ที่สมบูรณ์	 (2)	ความรู้และทักษะท่ีจ�าเป็นและเพียงพอในการด�ารง

ชีวิตและการพัฒนาสังคม	 (3)	 ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว	

(4)	ทักษะทางสังคม	และ	(5)	คุณธรรมจิตสาธารณะ	และจิตส�านึก

ในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก	 ซึ่งหลักสูตรแกนกลางการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน	พ.ศ.	 2551	 ได้ก�าหนดสมรรถนะท่ีส�าคัญของ

ผูเ้รยีนไว้	5	ประการ	ได้แก่	(1)	ความสามารถในการสือ่สาร	(2)	ความ

สามารถในการคิด	 (3)	ความสามารถ	 ในการแก้ปัญหา	 (4)	ความ

สามารถในการใช้ทักษะชีวิต	 และ	 (5)	 ความสามารถในการใช้

เทคโนโลยี	 และก�าหนดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพื่อให้สามารถ

อยูร่่วมกบัผูอ้ืน่	ในสงัคมได้อย่างมคีวามสขุ	ในฐานะเป็นพลเมอืงไทย

และพลโลก	 ดังนี้	 (1)	 รักชาติ	 ศาสน์	 กษัตริย์	 (2)	 ซ่ือสัตย์สุจริต	

(3)	มีวินยั	(4)	ใฝ่เรียนรู	้(5)	อยูอ่ย่างพอเพยีง	(6)	มุง่มัน่ในการท�างาน	

(7)	รักความเป็นไทยและ	(8)	มีจิตสาธารณะ	ซึ่งคุณลักษณะผู้เรียน

ที่ก�าหนดในมาตรฐานการศึกษา	 ของชาติและสมรรถนะที่ส�าคัญ

ผู้เรียนในหลักสูตร	ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ

ผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล	ส�านักงานเลขาธิการสภาการ

ศึกษา	 (2548)	มาตรฐานท่ี	 2	มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน	

(standard	of	learning)	หมายถงึคณุภาพการจดัการเรยีนการสอน

ของครูที่สามารถน�าไปเทียบเคียงกับโรงเรียนอื่นๆ	 ท่ีได้รับการ

ยอมรับว่ามีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ	หรือเป็นโรงเรียน

ยอดนิยมที่นักเรียนมีการแข่งขันสูงในการเข้าเรียนต่อในระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	1	หรือปีที่	4	ซึ่งในมาตรฐานการศึกษาของชาติได้

ก�าหนดแนวการจัดการศึกษาเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ	 ผู้เรียนเห็นแบบอย่างท่ีดี	 ได้ฝึกการคิด	 ได้เรียนรู้

จากประสบการณ์ตรงที่หลากหลายตรงตามความต้องการและมี

ความสุขในการเรียนรู้	 ครู	 คณาจารย์รู ้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล	

เตรยีมการสอนและใช้สือ่ท่ีผสมผสานความรูส้ากลกบัภมูปัิญญาไทย	

จดับรรยากาศเอือ้ต่อการเรยีนรู	้จดัหาและพฒันาแหล่งการเรยีนรูท้ี่

หลากหลาย	 และพัฒนาความคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบและ

สร้างสรรค์	ปัจจัยหลัก	ได้แก่	การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพ

แวดล้อมท่ีส่งเสริมให้	 ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม

ศักยภาพ	 ซึ่งในแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่	 2

(2552-2561)	ส�านกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา	(2552)	ได้ก�าหนด

มาตรการให้มีการพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่	 ท่ีเป็นผู้เอื้ออ�านวยให้

ผูเ้รยีนเกิดการเรียนรู้เป็นวชิาชีพท่ีมคีณุค่า	ครมูคีวามสามารถในการ

จัดการเรียนการสอน	ได้อย่างมีคุณภาพ	พัฒนาตนเองและแสวงหา

ความรู้อย่างต่อเนื่อง	 มีระบบ	 กระบวนการผลิต	 และพัฒนาครู	

ความส�าเร็จของการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ

ขึน้อยูก่บั	(1)	ปัจจยัด้านบคุคล	ได้แก่	ผูเ้รียน	คร	ูคณาจารย์	ผูบ้ริหาร	

ผู้ปกครอง	 และสมาชิกชุมชน	 (2)	 ปัจจัยด้านการบริหาร	 ได้แก่	

หลักการบริหารจัดการและหลักธรรมาภิบาล	 การบริหารจัดการ

อย่างมคีณุภาพ	สถานศกึษามกีระบวนการบรหิารจดัการทีไ่ด้รบัการ

ยอมรับและเป็นแบบอย่างแก่สถานศึกษาอื่นๆ	 ได้	 ซึ่งในมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ	 ได้ก�าหนดไว้ในมาตรฐานที่	 2	แนวการจัดการ

ศึกษา	ตวับ่งชีท้ี	่2.3	สถานศึกษามีการบรหิารจดัการทีใ่ช้สถานศกึษา

เป็นฐาน	ซึ่งได้แก่	การให้องค์กร	ชุมชน	มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ตามสภาพท้องถิ่น	 สภาพปัญหาและความต้องการ

ที่แท้จริงของผู้เรียน	 ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม	 มีความ

พึงพอใจต่อการจัดบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา	 มีการ

ก�าหนดระบบประกนัคณุภาพ	ภายในเป็นส่วนหนึง่ของกระบวนการ

บริหารการศึกษา	 และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอกได้	ซึ่งในการปฏิรูปการศึกษารอบสอง	ได้ก�าหนดประเด็น

ส�าคัญในการปฏิรูปการศึกษา	ประเด็นที่	 4	 พัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการใหม่	 ที่มุ ่งเน้นการกระจายอ�านาจสู่สถานศึกษา	

เขตพื้นที่การศึกษา	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 รวมทั้งการมี

ส่วนร่วมของผู้ปกครอง	ชมุชน	ภาคเอกชน	และทกุภาคส่วน	มรีะบบ

การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	มีความโปร่งใส	เป็นธรรม	

ตลอดจนมีการน�าระบบและวิธีการบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้

ควบคู่กบัการสร้างผู้น�าการเปล่ียนแปลง	มกีารบรหิารจดัการการเงนิ

และงบประมาณทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส�าคญัโดยให้ผูเ้รยีนเลอืกรบับริการ	

ดังนั้น	การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน	การมีระบบมาตรฐานการจัดการ

เรียนการสอน	และการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพเป็นตัวชี้วัด

การพัฒนาองค์ความรู้เพื่ออธิบายความส�าเร็จของโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ
	 ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าผลการวิจัยไปใช้

		 1.	 จากผลการวิจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีส่งผล

ต่อการพัฒนาองค์ความรู ้เพื่ออธิบายความส�าเร็จของโรงเรียน

ค่อนข้างต�่า	ดังนั้นจึงต้องให้ความส�าคัญด้านนี้	 โดยการสร้างสังคม

แห่งการเรียนรู้	วิถีการเรียน	และแหล่งเรียนรู้ให้เข้มแข็ง

		 2.	 จากผลการวิจัยด้านความร่วมมือกับผู้ปกครองและ

ชุมชนส่งผลต่อการพัฒนาองค์ความรู้เพื่ออธิบายความส�าเร็จของ

โรงเรยีนต�า่	ดงันัน้จงึต้องให้ความส�าคญัด้านนีโ้ดยสร้างความร่วมมอื

เพื่อให้เกิดการสนองตอบความต้องการ	 ความหวัง	 และความ

รับผิดชอบต่อสังคม	อันจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

สถานศึกษา	ผู้ปกครองและชุมชน

		 3.	 ทรัพยากรมนุษย์ส่งผลต่อการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ

อธิบายความส�าเร็จของโรงเรียนค่อนข้างต�่า	 ดังนั้น	จึงควรให้ความ

ส�าคัญด้านนี้โดยมีการพัฒนาผู้บริหาร	ครู	 คณาจารย์และบุคลากร

ทางการศกึษาอย่างเป็นระบบและมคีณุภาพ	เพือ่สร้างความเข้มแขง็

ทางวชิากรและวชิาชพี	ให้มคีวามพงึพอใจในการท�างาน	และผกูพนั

กับงาน
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		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

		 1.	 ควรมีการขยายผลการศึกษา	 โดยใช้โมเดลของการวิจัย

ครั้งนี้เป็นโมเดลเริ่มต้น	 ส�าหรับการศึกษาการพัฒนาองค์ความรู้

เพื่ออธิบายความส�าเร็จของโรงเรียน	 ในการบริหารโรงเรียนอื่นๆ	

ต่อไป

		 2.	 ควรมกีารพฒันาตวัแปรทีศึ่กษาท้ัง	4	ตวั	จากผลการวจิยั

ครั้งนี้	 ในการวิจัยคร้ังต่อไปอาจเพ่ิม	ตัวแปรมากกว่าน้ีเพ่ืออธิบาย

ตัวแปรที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์ความรู้ที่ท�าให้โรงเรียนประสบ
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