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Abstract
This research aimed to study the factors influencing the quality of secondary school students, to develop and
validate the educational administration model that affected the quality of secondary school students in schools
under The Secondary Educational Service Area Office 9.
The samples for this study were directors, deputy directors, and heads of departments of the Secondary
Educational Service Area Office 9, school administrators, teachers and educational personnel. The samples for the
in-depth interview were 9 persons and the samples to answer the questionnaire were 356 persons. The instrument
used to collect data were the interview and questionnaire with the reliability at 0.84. The statistics used for data
analysis were mean, standard deviation, correlation coefficient analysis and route analysis.
The findings were as follows:
1. Factors of the educational administration model affecting the quality of secondary school students
in schools under The Secondary Educational Service Area Office 9 comprised 6 factors, namely, transformational
leadership, the information technology usage, supervision, policy implementation, networking building and the
organizational culture.
2. The educational administration model that affected the quality of secondary school students in schools
under the Secondary Educational Service Area Office 9 were the transformational leadership, the Information
technology usage, supervision, policy implementation, networking building and the organizational culture. It was
consistent with the empirical data (=280.83, df=356, P-value=0.99, GFI= 0.95, AGFI=0.93 RMSEA=0.00, RMR= 0.04,)
and the quality of the students was directly influenced by friendly supervision, networking building, information
technology usage, transformational leadership, policy implementation and the organizational culture with the
Influence at -1.17, 0.43, 0.33, 0.29, 0.05 and 0.01 respectively. The influence of factors on the policy implementation
was 3.25. The factors could describe the variance of secondary school students 60 percents.
Keywords : administration, education, development

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สร้างและ
ตรวจสอบรูปแบบการบริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 (จังหวัดนครปฐมและจังหวัดสุพรรณบุรี)
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ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้อ�ำนวยการ รองผู้อ�ำนวยการ ผู้บริหารระดับหัวหน้ากลุ่มงาน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ให้ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก จ�ำนวน 9 คน และผู้ตอบแบบสอบถาม
จ�ำนวน 356 คน เครื่องมือเป็นแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง และการวิเคราะห์เส้นทาง
ผลการวิจัยพบว่า
1. ปัจจัยของรูปแบบการบริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 พบว่า ประกอบด้วย 6 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้านภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนิเทศ
แบบกัลยาณมิตร การน�ำนโยบายไปปฏิบัติ การสร้างเครือข่าย และวัฒนธรรมองค์การ
2. รูปแบบการบริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 9 ประกอบด้วยปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนิเทศแบบกัลยาณมิตร การน�ำ
นโยบายไปปฏิบตั ิ การสร้างเครือข่าย และวัฒนธรรมองค์การ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( X2=280.83, df=356, P-value=0.99,
GFI= 0.95, AGFI=0.93 RMSEA=0.00, RMR= 0.04,) และคุณภาพของผู้เรียนได้รับอิทธิพลทางตรงจากการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
การสร้างเครือข่าย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง การน�ำนโยบายไปปฏิบัติ และวัฒนธรรมองค์การ มีค่าอิทธิพล
เท่ากับ -1.17, 0.43, 0.33, 0.29, 0.05 และ 0.01 ตามล�ำดับ และอิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัยด้านการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ ค่าอิทธิพล
เท่ากับ 3.25 ปัจจัยที่น�ำมาศึกษาสามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเท่ากับร้อยละ 60
ค�ำส�ำคัญ : การบริหาร การศึกษา การพัฒนา

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

ประเทศไทยมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบเศรษฐกิจมาหลายครัง้
โดยเริ่มจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมเบา โดยใช้
ประโยชน์จากค่าจ้างแรงงาน ราคาถูกและทรัพยากรธรรมชาติทอี่ ดุ ม
สมบูรณ์ มุ่งเน้นการผลิตเพื่อทดแทนการน�ำเข้าเป็นส�ำคัญ จากนั้น
ประเทศไทยได้ก้าวสู่ภาคอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
โดยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อให้มาใช้ประเทศไทยเป็น
ฐานการผลิ ต เพื่ อ ส่ ง ออกไปตลาดโลก ซึ่ ง ท� ำ ให้ ป ระเทศไทยมี
เศรษฐกิจทีเ่ ติบโตเพิม่ ขึน้ แต่กต็ อ้ งเผชิญกับ “กับดักประเทศรายได้
ปานกลาง” และ “กับดักความเหลือ่ มล�ำ้ ของความมัง่ คัง่ ” และ “กับ
ดักความไม่สมดุลในการพัฒนา” ท�ำให้ประเทศไทยต้องมีการปฏิรปู
โครงสร้างเศรษฐกิจโดยใช้แนวคิด Thailand 4.0 เป็นโมเดล
เศรษฐกิจที่จะน�ำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักดังกล่าว
พร้อมๆ กับเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่ “ประเทศในโลกที่หนึ่ง”
ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางที่
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้วางไว้ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายใน ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประชาคมโลก ตามแนวคิด
“ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” โดยขั บ เคลื่ อ นผ่ า นกลไก
“ประชารัฐ” ทั้งนี้ Thailand 4.0 ได้ก�ำหนดเป้าหมายครอบคลุมใน
4 มิติ ได้แก่ (1) ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ เป็น “ระบบเศรษฐกิจที่
เน้นการสร้างมูลค่า” ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และ
ความคิดสร้างสรรค์ (2) ความอยูด่ มี สี ขุ ทางสังคม เป็น “สังคมทีเ่ ดิน
118

วารสารราชนครินทร์ กรกฏาคม-ธันวาคม 2561

หน้าไปด้วยกัน ไม่ทอดทิง้ ใครไว้ขา้ งหลัง” ด้วยการเติมเต็มศักยภาพ
ของผู้คนในสังคม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
สังคม และฟืน้ ความสมานฉันท์และความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคม
ให้กลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง (3) การยกระดับคุณค่ามนุษย์ ด้วยการ
พัฒนาคนไทยให้เป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” ควบคู่ไป
กั บ การเป็ น “คนไทย 4.0 ในโลกที่ ห นึ่ ง ” และ (4) การรั ก ษ์
สิง่ แวดล้อม เป็น “สังคมทีน่ า่ อยู”่ มี“ระบบเศรษฐกิจทีส่ ามารถปรับ
สภาพตามภู มิ อ ากาศ” ควบคู ่ ไ ปกั บ การเป็ น “สั ง คมคาร์ บ อน
ต�่ำ”อย่างเต็มรูปแบบ (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559)
ในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 นั้น รัฐบาลได้ก�ำหนด
ทิศทางการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 5 วาระ คือ วาระที่ 1 การเตรียมคนไทย 4.0 ให้
พร้อมก้าวสู่โลกที่หนึ่ง วาระที่ 2 การพัฒนาคลัสเตอร์เทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมเป้าหมาย วาระที่ 3 การบ่มเพาะผู้ประกอบการ
และพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม วาระที่ 4
การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่าน 18 กลุ่ม
จังหวัด และ 76 จังหวัด และวาระที่ 5 การบูรณาการอาเซียน
เชื่อมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก
การเตรียมคนไทย 4.0 ให้พร้อมก้าวสู่โลกที่หนึ่งจ�ำเป็น
อย่ า งยิ่ ง ที่ ต ้ อ งเตรี ย มคนไทยพั ฒ นาคนไทยให้ เ ป็ น ผู ้ ที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ นัน่ ก็คอื การให้การศึกษากับคนไทย ให้โอกาสทางการ

ศึกษา ให้คนไทยได้เข้าถึงการศึกษา จะท�ำให้คนไทยได้รบั การพัฒนา
ด้านความรู้ เมื่อคนไทยมีความรู้ ก็จะช่วยกันพัฒนาประเทศ
การศึ ก ษาถื อ ได้ ว ่ า มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาประเทศ
เนือ่ งจากเป็นปัจจัยพืน้ ฐานทีช่ ว่ ยให้การเตรียมคนไทย 4.0 ให้พร้อม
ก้าวสูโ่ ลกทีห่ นึง่ ประสบความส�ำเร็จ ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพตามเป้าหมาย
การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21 โดยการ
เรียนรู้จะช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนใน 3 เรื่องส�ำคัญ ประกอบไป
ด้วย (1) การปรับเปลีย่ นเป้าหมายและระบบการบริหารจัดการการ
เรียนรูท้ งั้ ระบบ (2) การปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์และทักษะครู และ
(3) การปรับเปลี่ยนหลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอน ซึ่งจะ
ช่วยให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย บ่มเพาะ
ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงเป็นการขยายและสร้างช่องทาง
การเรียนรู้และพัฒนาคนไทยในช่องทางต่างๆ ให้ขยายวงกว้าง เช่น
การเรียนรูผ้ า่ นเว็บไซต์ Talent Action Plan การสร้างเครือข่ายมือ
อาชีพ (Professional Network) พัฒนา Smart People และ
ประยุกต์เข้ากับอาชีพต่างๆ เช่น Smart Farmer
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก�ำหนด
นโยบายในการด�ำเนินงานไว้ 11 ประการ เพื่อพัฒนาการศึกษา
ซึ่งประกอบด้วย (1) การเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) เร่งพัฒนาความแข็งแกร่งทางการศึกษา (3) เร่งปรับระบบ
สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ งไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
(4) ยกระดับความแข็งแกร่งมาตรฐานวิชาชีพครูและผู้บริหารสถาน
ศึกษา (5) เร่งสร้างระบบให้สำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา เป็นองค์กร
คุณภาพทีแ่ ข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพ (6) เร่งรัดปรับปรุงโรงเรียน
ให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง (7) สร้างระบบการควบคุมการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่มีข้อมูลสารสนเทศ และ
ข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนอย่างพร้อมบริบูรณ์
(8) สร้างวัฒนธรรมใหม่ในการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพ (9) เร่งปรับ
ระบบการบริหารงานบุคคล มุง่ เน้นความถูกต้อง เหมาะสม เป็นธรรม
ปราศจากคอร์รัปชั่น (10) มุ่งสร้างพลเมืองดีที่ตื่นตัวและอยู่ร่วม
กับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมได้ และ (11) ทุ่มเทมาตรการเพื่อยก
ระดับคุณภาพสถานศึกษาที่พัฒนาล้าหลัง และโรงเรียนขนาดเล็ก
ที่ไม่ได้คุณภาพ เพื่อไม่ให้ผู้เรียนต้องเสียโอกาสได้รับการศึกษาที่
มีคุณภาพ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2558,
หน้า 7-8)
จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้ น ฐาน (O-NET) ของสถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
องค์การมหาชน ปีการศึกษา 2558 การเตรียมคนไทยเพื่อเข้าสู่
Thailand 4.0 พร้อมก้าวสู่โลกที่หนึ่งนั้น หัวใจส�ำคัญที่สุด คือ

การพัฒนาคนไทยให้มีความรู้ด้วยการพัฒนาด้านการศึกษา แต่ใน
ปัจจุบันการศึกษาของประเทศไทยต้องได้รับการพัฒนาเพราะ
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ระดับประเทศ ปีการศึกษา 2558 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชา
หลัก 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา
และภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 37.91% และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
วิชาหลัก 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 34.81% ต�่ำกว่าร้อยละ 50
ปีการศึกษา 2559 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) ในปี ก ารศึ ก ษา 2559 ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 (จั ง หวั ด นครปฐม และจั ง หวั ด
สุพรรณบุรี) ในวิชาหลัก 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ พบว่า ผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 วิชาหลัก 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สั ง คมศึ ก ษา และภาษาอั ง กฤษ เฉลี่ ย 39.49% และระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาหลัก 5 วิชา ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และภาษาอังกฤษ เฉลี่ย 35.35% ต�่ำกว่า
ร้อยละ 50 (รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้ น ฐาน (O-NET) ของสถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
องค์การมหาชน ปีการศึกษา 2559) จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องให้ความ
ส�ำคัญหาแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้น ซึ่งก็
จะเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเพือ่ รองรับ
นโยบาย Thailand 4.0
จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้น
ฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ องค์การ
มหาชน ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 พบว่า ปัญหา
ที่ส่งผลต่อการบริหารการศึกษา และคุณภาพของนักเรียนระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาในโรงเรี ย นสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 9 มีดังนี้ ปัญหาของผู้บริหารในการปฏิบัติงาน
เรื่องการวางตน และการสร้างศรัทธาให้เป็นที่ยอมรับระหว่าง
ผู้บริหารและครู เช่น ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบต่างๆ ไม่เพียงพอ
การแก้ไขความขัดแย้งระหว่างบุคลากรทีม่ มี าแต่เดิมอาจส่งผลให้เกิด
การแตกแยกแบ่งฝ่ายในองค์กรมากกว่าเดิม ซึ่งปัญหานี้ต้องมีการ
พัฒนาคุณลักษณะของผู้บริหารที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน
ปัญหาภาระงานของครูผสู้ อนทีเ่ กิดขึน้ ในลักษณะครูมภี าระงานมาก
ท�ำให้มีเวลากับการสอนนักเรียนน้อย ซึ่งในกรณีนี้ รัชนี อมาตยกุล
(2556) ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า ครู และผูบ้ ริหารในแต่ละโรงเรียน
ต่างมีงานให้ท�ำมากเกินจ�ำเป็น ครูส่วนใหญ่ถูกดึงเวลาออกไปจาก
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เด็กมากจนวันๆ แทบไม่ได้สอนหนังสือ ซึ่งภาระงานที่มากท�ำให้ครู
มีเวลาสอนนักเรียนน้อยลง จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต�ำ่ จากคะแนนเฉลีย่ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2559 ปัญหาด้านการจัดการเรียน
การสอน ส�ำหรับครูที่จ�ำเป็นต้องสอนวิชาที่ไม่ตรงกับที่เรียนมาคือ
ไม่ตรงเอกท�ำให้มปี ญ
ั หาเรือ่ งความไม่ชดั เจนในวิชาทีส่ อน ไม่สามารถ
สอนให้นักเรียนเข้าใจได้อย่างชัดเจนจึงมุ่งไปที่ค�ำตอบมากกว่า
กระบวนการคิดสอนแบบแยกส่วน และมักยกตัวอย่างให้เด็กท�ำตาม
ซึ่งส่งผลให้เด็กขาดคุณลักษณะที่ส�ำคัญ ได้แก่ ความกล้าและรู้จัก
แสดงความคิดเห็นต่อชุมชน ความสามารถในการตัดสินใจด้วย
ตนเอง การรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การมีความคิดในการ
พัฒนา ความคิดเชิงวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ ปัญหาด้าน
พฤติกรรมของเด็กนักเรียนทีพ่ บได้บอ่ ยคือ เรียนอ่อนซึง่ ส่วนใหญ่เกิด
จากปัญหาครอบครัวมีฐานะยากจน ขาดเรียนบ่อยการไม่ตงั้ ใจเรียน
ท�ำให้เรียน ไม่ทันเพื่อน และไม่ได้รับความสนใจจากคนรอบข้าง
จึงท�ำให้เกิดพฤติกรรมหนีเรียนตามมา ปัญหาด้านนโยบายของ
หน่วยงานนโยบายด้านการศึกษาที่มีการปรับเปลี่ยนบ่อยๆ และ
สร้างภาระงานจ�ำนวนมากในรูปแบบของการประเมิน ประกวด
แข่งขัน ท�ำให้ครูไม่สามารถสอนนักเรียนได้อย่างเต็มที่ ปัญหาสภาพ
สังคมแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียน และการบริหารงานของ
โรงเรียน ได้แก่ ชุมชนรอบโรงเรียนบางแห่งเป็นแหล่งซื้อขายยา
เสพติด ท�ำให้นักเรียนอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการติดยาเสพติดสูง และ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีทำ� ให้นกั เรียนขาดความยับยัง้ ชัง่ ใจ
ส่งผลให้เกิดการกระท�ำความผิดได้โดยง่าย ปัญหาด้านหลักสูตรและ
แบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่ถูก
วิพากษ์ถึงความยาก ค�ำถามไม่ชัดเจนและไม่ได้มาตรฐาน ท�ำให้ผล
การสอบของนักเรียนต�ำ่ ซึง่ สาเหตุเบือ้ งต้นมาจากมาตรฐานการเรียน
รูแ้ ละตัวชีว้ ดั หรือระดับความรูข้ องนักเรียนทีก่ ำ� หนดไว้กบั การสอน
จริงของครูผสู้ อนในโรงเรียนส่วนใหญ่ยงั ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ส่งผลให้ความรู้ของนักเรียนอยู่ในระดับต�่ำกว่าเกณฑ์ไปด้วย และ
ปัญหาดังกล่าวยังเกี่ยวพันกับปัจจัยอื่นๆ เช่น ปัญหาของกระทรวง
ศึกษาธิการทีไ่ ม่สามารถแก้ปญ
ั หาการจัดสรรอัตราครูให้เป็นไปตาม
กรอบอัตราก�ำลังได้ท�ำให้เกิดการขาดแคลนครู ครูไม่ครบชั้นและ
สอนไม่ตรงวิชาเอก
ผู้วิจัยยังได้ศึกษาปัจจัยการบริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพการศึกษาตามแนวคิดทางวิชาการ โดยพบว่า มีปัจจัย
ทางการบริ ห ารหลายปั จ จั ย ที่ ส ่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่
นักวิชาการได้ให้ความเห็นไว้สอดคล้องกัน เช่น ภาวะผูน้ ำ� (Barling,
Julian., Tom, Weber. & Kevin, Kelloway E. 1966, pp. 827832) (Bass, Bernard M. & Riggio, Ronald E. 2006, pp. 21-25)
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วัฒนธรรมองค์การ (Handy, C.B. 2009, pp. 14-20) (Deal,
T.E., & Kennedy, A.A : (1982), p. 108) เทคโนโลยี (Thompson,
R.L., & Cat-Baril, W.L. 2003, pp. 63-65) การนิเทศ (Harris
1985) เครือข่าย (William D. Eggers 2548, pp. 58-66) และ
นโยบาย (Donald & Carl. 1975, pp. 445-488)
ปัจจัยการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาที่กล่าวมาแล้ว
เบื้องต้น สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวง
ศึกษาธิการ และนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื้นฐาน ดังนี้ ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารโรงเรียนมีความส�ำคัญต่อการ
ผลักดันนโยบาย สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง สร้างความมุ่งมั่นให้แก่
บุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ รวมถึงอ�ำนวยความสะดวกในการ
ท�ำงาน วัฒนธรรมองค์การโรงเรียนมีความส�ำคัญต่อพฤติกรรม และ
ทิ ศ ทางการด� ำ เนิ น งานของบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ที่
มุง่ เน้นผลสัมฤทธิใ์ นการท�ำงาน โดยวัฒนธรรมองค์การจะสร้างความ
เป็นมืออาชีพให้กบั ครูผสู้ อนในการจัดการเรียนการสอน และสือ่ สาร
ได้ อ ย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง มี ศั ก ยภาพสู ง ในการขั บเคลื่อน
นโยบายที่ได้รับมอบหมาย การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน
สร้างความน่าสนใจของหลักสูตร และเนื้อหา โดยมีการจัดท�ำองค์
ความรู้ที่ครูผู้สอนและนักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย การนิเทศ
ติดตามประเมินผลทีเ่ น้นการให้ความช่วยเหลือมากกว่าการประเมิน
ผลงานเชิงประจักษ์เพือ่ ตีคา่ คะแนน เป็นการก�ำลังใจครู และนักเรียน
รวมถึงเพื่อน�ำข้อมูลจากการประเมินมาใช้ปรับปรุงแนวทางการ
ด�ำเนินงานต่อไป เครือข่ายการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
จะช่วยให้เกิดการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา และให้องค์ความรู้แก่
โรงเรียน ด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วม เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพ
ของนักเรียน และนโยบายระดับรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ
ที่ให้ความส�ำคัญกับการจัดการศึกษา ในการสนับสนุนการยกระดับ
คุณภาพของนักเรียน ในด้านของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะการคิดและการท�ำงาน ช่วย
ให้การขับเคลื่อนนโยบายมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นการเตรียมคนเข้าสู่ Thailand 4.0 พร้อมก้าวสู่โลก
ทีห่ นึง่ นัน้ หัวใจส�ำคัญทีส่ ดุ คือการพัฒนาคนไทยให้มคี วามรู้ ด้วยการ
พัฒนาด้านการศึกษา และจากการศึกษาใน 6 ประเด็นดังกล่าวท�ำให้
ผู้วิจัยสนใจที่ด�ำเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหาร
การศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่ง
ผลการวิจัยนี้จะช่วยให้การบริหารการศึกษาส่งผลให้การยกระดับ
คุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในด้านของผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียน การมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะการคิดและ

การท�ำงาน มีประสิทธิภาพ รวมถึงช่วยให้ได้องค์ความรู้ที่เป็น ข้อมูล เชิงปริมาณ คือผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
ประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา ซึ่งจะส่งผลท�ำให้โรงเรียนสังกัด โรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ประสบความส�ำเร็จ จ�ำนวน 356 คน
ในการบริหารจัดการศึกษาในอนาคตต่อไป
ตัวแปรอิสระ 6 ตัว และตัวแปรตามที่ใช้ศึกษา
1. ภาวะผู ้ น� ำ การเปลี่ ย นแปลง พั ฒ นามาจากแนวคิ ด
ของ Bass & Riggio, 2006, pp. 21-25 โดยศึกษาใน 4 องค์ประกอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ส ่ ง ผลต่ อ คือ การมีอทิ ธิพลอย่างมีอดุ มการณ์หรือการสร้างบารมี การสร้างแรง
คุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน บันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการค�ำนึงถึงความเป็น
เอกัตถะบุคคล
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2. วัฒนธรรมองค์การ พัฒนามาจากแนวคิดของ Handy,
2. เพื่อสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารการศึกษา
ที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัด 2009, pp. 14-20 โดยศึกษาใน 4 องค์ประกอบ คือ วัฒนธรรม
องค์การแบบ Zeus วัฒนธรรมองค์การแบบ Apollo วัฒนธรรม
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
องค์การแบบ Athenaและวัฒนธรรมองค์การแบบ Dionysus
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนามาจากแนวคิดเรื่องความ
ขอบเขตในการวิจัย
พร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษาของแนวคิดของ
ขอบเขตด้านเนื้อหา
รูปแบบการบริหารการศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพของนักเรียน นักวิชาการและงานวิจัยของสายสุดา ปั้นตระกูล และคณะ (2555)
ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยศึกษาใน 6 ด้าน คือ ด้านบริหารการจัดการ ด้านหลักสูตรและ
มัธยมศึกษา เขต 9 มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน ซึ่งประกอบ การเรียนการสอนหลักสูตร ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ และห้องเรียน
ด้วย ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง ใช้แนวคิดหลักเรื่องภาวะผู้น�ำการ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ และด้าน
เปลี่ยนแปลงของ Bass & Riggio (2006, pp. 21-25) วัฒนธรรม ความรู้พื้นฐานของนักเรียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
4. การนิเทศ พัฒนามาจากแนวคิดเรื่องกัลยาณมิตรนิเทศ
องค์การ ใช้แนวคิดหลักเรือ่ งวัฒนธรรมองค์การของ Handy, 2009,
ั น์ (2551) โดยศึกษา
pp. 14-20 เทคโนโลยีทางการศึกษา ใช้แนวคิดหลักเรือ่ งความพร้อม ของนักวิชาการและงานวิจยั ของสุมน อมรวิวฒ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถานศึกษาของสายสุดา ปั้นตระกูล ใน 5 องค์ประกอบ คือ สร้างความเป็นมิตร คิดวางแผนร่วมกัน
และคณะ (2555) การนิเทศแบบกัลยาณมิตร ใช้แนวคิดหลัก หมั่นติดตามเยี่ยมชม น�ำผลกลับมาวิเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพ
5. เครื อ ข่ า ย พั ฒ นามาจากแนวคิ ด ของนั ก วิ ช าการ
เรื่องกัลยาณมิตรนิเทศของชุติกาญจน์ เบญจพรวัฒนา (2547)
เครือข่ายใช้แนวคิดหลักเรือ่ งเครือข่ายของวีระศักดิ์ เครือเทพ (2550, และงานวิจัยของสรรเสริญ หมายสวัสดิ์ (2556) โดยศึกษาใน 4
หน้ า 36-38) และการน� ำ นโยบายไปปฏิ บั ติ ใช้ แ นวคิ ด หลั ก องค์ประกอบ คือ เป้าหมายในการเข้าร่วมเครือข่าย การมีผล
เรื่องการน�ำนโยบายไปปฏิบัติของเกียรติศักดิ์ เศรษฐพินิจ (2556) ประโยชน์ตอบแทนภายในเครือข่าย ปฏิสัมพันธ์ภายในเครือข่าย
และระบบบริหารจัดการ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
6. การน�ำนโยบายไปปฏิบัติ พัฒนามาจากแนวคิดของ
1. ประชากร : ท�ำการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพจากผูอ้ ำ� นวย
การ รองผูอ้ ำ� นวยการ และผูบ้ ริหารระดับหัวหน้ากลุม่ งาน ส�ำนักงาน นักวิชาการและงานวิจัยของเกียรติศักดิ์ เศรษฐพินิจ (2556) ที่ได้
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้บริหารโรงเรียน และ กล่าวถึงปัจจัยภายนอกของการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ โดยศึกษา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา และท�ำการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณ ใน 6 องค์ประกอบ คือ มาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
จากผูบ้ ริหารโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนใน การสนับสนุนความช่วยเหลือจากส่วนกลาง เงื่อนไขของเศรษฐกิจ
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ทั้ง 61 แห่ง สังคม การเมือง เทคโนโลยี และสภาพปัญหา ผู้ก�ำหนดนโยบาย
กลุม่ เป้าหมาย/ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ และสาธารณชน และหน่วยงานที่
จ�ำนวน 3,276 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559)
2. กลุม่ ตัวอย่าง : การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพ ประกอบด้วย เกี่ยวข้อง
7. ตัวแปรตามของผูเ้ รียน หมายถึง ผลการเรียนรูข้ องผูเ้ รียน
ผู้อ�ำนวยการ รองผู้อ�ำนวยการ และผู้บริหารระดับหัวหน้ากลุ่มงาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้บริหารโรงเรียน ทีแ่ สดงออกถึงความรูค้ วามสามารถทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
และ ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมจ�ำนวน 9 คน และการศึกษา และมีพัฒนาการ ในด้านการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนสมรรถนะ

Journal of Rajanagarindra July - December 2018

121

ที่ส�ำคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย 3 ตัวแปรดังนี้
คือ ผลสัมฤทธิท์ างวิชาการของผูเ้ รียน คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของ
ผู้เรียน และทักษะการคิดและการท�ำงาน
แผนภูมิกรอบแนวคิดในการวิจัยรูปแบบการบริหารการ
ศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

ภาพที่ 1 แผนภูมิกรอบแนวคิดในการวิจัยรูปแบบการบริหารการ
		 ศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
		 เขต 9

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในแต่ละขั้นตอน รวม
ทั้งหมด 2 ประเภท คือ
1. สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อท�ำการ
พิจารณาปัจจัยทีเ่ หมาะสมต่อการศึกษาปัจจัยการบริหารการศึกษา
ที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
2. แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaire) ที่ผู้วิจัย
สร้างขึ้นโดยแบบสอบถาม แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้
		 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู ้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่
ประกอบด้วย เพศ อายุ ต�ำแหน่ง ระดับการศึกษา และระยะเวลา
ปฏิบัติงาน
		 ตอนที่ 2 ปัจจัยการบริหารการศึกษาประกอบด้วย ภาวะ
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
สถานศึกษา กัลยาณมิตรนิเทศ เครือข่าย การน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
		 ตอนที่ 3 คุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่ง
แบบสอบถาม มีจ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 120 ข้อ ซึ่งแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท (Likert’s rating
scale) โดยก�ำหนดค่าคะแนนของช่วงน�้ำหนักเป็น 5 ระดับ
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การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยการบริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จ�ำนวน 9 คน เพื่อท�ำการพิจารณาความ
เหมาะสมของปัจจัยการบริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน เขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เพือ่ ก�ำหนดตัวแปร ทีเ่ ป็นปัจจัยการบริหาร
การศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
2. การสอบถามความคิดเห็นของตัวอย่างด้วยแบบสอบถาม
ส� ำ หรั บ การสอบถามความคิ ด เห็ น ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ม าจาก
ประชากร (จ�ำนวน 356 คน) เพื่อสร้างโครงร่างรูปแบบการบริหาร
การศึกษาในสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
โดยด�ำ เนิน การส่งแบบสอบถามด้ วยตนเอง และทางไปรษณีย์
ไปจ�ำนวน 356 ฉบับ ได้รับกลับคืนมา จ�ำนวน 356 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100

การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยได้ก�ำหนดการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อหา
ปัจจัยการบริหารการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ดังนี้
		
1.1 สรุ ป หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี งานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้องในประเทศและต่างประเทศ และจากการสัมภาษณ์ผู้ทรง
คุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพ
ของนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาในโรงเรี ย นสั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
		
1.2 สั มภาษณ์เชิง ลึก (In-depth Interview)
กับอ�ำนวยการ รองผูอ้ ำ� นวยการ และผูบ้ ริหารระดับหัวหน้ากลุม่ งาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ผู้บริหารโรงเรียน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมจ�ำนวน 9 คน เพื่อท�ำการ
พิจารณาความเหมาะสมของปัจจัยการบริหารการศึกษาที่ส่งผล
ต่อคุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยการบริหาร
การศึกษาที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาใน
โรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดังนี้

		
2.1 การวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบของปั จ จั ย การ
บริหารงาน 6 ปัจจัย ประกอบด้วย ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมองค์การ ความพร้อมของเทคโนโลยีสารสนเทศในสถาน
ศึกษา กัลยาณมิตรนิเทศ เครือข่าย และการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
โดยการวิเคราะห์คา่ เฉลีย่ () และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้ว
แปลความหมายโดยก�ำหนดเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best,
1981, p. 195) ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย ( Х ) 4.51–5.00 หมายถึง มีความส�ำคัญในระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย ( Х ) 3.51–4.50 หมายถึง มีความส�ำคัญในระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย ( Х ) 2.51–3.50 หมายถึง มีความส�ำคัญในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย ( Х ) 1.51–2.50 หมายถึง มีความส�ำคัญในระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย ( Х ) 1.00–1.50 หมายถึง มีความส�ำคัญอยู่ในระดับน้อยที่สุด

		
2.2 การวิ เ คราะห์ คุ ณ ภาพของนั ก เรี ย นระดั บ
มัธยมศึกษา 3 ด้าน ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การมี
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ และทักษะการคิดและการท�ำงาน โดยการ
วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วแปล
ความหมายโดยก�ำหนดเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1981,
p. 195)
		
2.3 การวิ เ คราะห์ ค ่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ในรูปแบบการบริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
		
2.4 วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับ 2
ของโมเดลการวัดของตัวแปรรูปแบบการบริหารการศึกษาที่ส่งผล
ต่อคุณภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
ตอนที่ 3 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารการ
ศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ดังนี้
		
3.1 ตรวจสอบรู ป แบบการบริ ห ารการศึ ก ษาที่
ส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพนั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา ในโรงเรี ย นสั ง กั ด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 กับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ และการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และ
ค่าอิทธิพลรวมโดยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป

สรุปผลการวิจัย

ในการพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ส ่ ง ผลต่ อ
คุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั น�ำเสนอการสรุป
ผลการวิจัยจ�ำแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ ดังนี้

1. ปั จ จั ย ของรู ป แบบการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ส ่ ง ผลต่ อ
คุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประกอบด้วย 6 ปัจจัย คือ
ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การนิเทศแบบกัลยาณมิตร การน�ำนโยบายไปปฏิบัติ การสร้าง
เครือข่าย และวัฒนธรรมองค์การ
2. รูปแบบบริหารการศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มั ธ ยมศึ ก ษา เขต 9 มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์
(X2 =280.83, df=356, P-value=0.99, GFI= 0.95, AGFI=0.93
RMSEA=0.00, RMR= 0.04,) และคุณภาพของผูเ้ รียนได้รบั อิทธิพล
ทางตรงจากการนิเทศแบบกัลยาณมิตร การสร้างเครือข่าย การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง การน�ำนโยบาย
ไปปฏิบัติ และวัฒนธรรมองค์การ มีค่าอิทธิพลเท่ากับ -1.17, 0.43,
0.33, 0.29, 0.05 และ 0.01 ตามล�ำดับ และอิทธิพลทางอ้อม
จากปัจจัยด้านการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ ค่าอิทธิพลเท่ากับ 3.25
ปัจจัยทีน่ ำ� มาศึกษาสามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาเท่ากับร้อยละ 60

อภิปรายผล

การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9” ผลการวิจัยเป็น ดังนี้
1. รูปแบบการบริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประกอบด้วย 6 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนิเทศแบบ
กัลยาณมิตร การน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ การสร้างเครือข่าย วัฒนธรรม
องค์การ การทีไ่ ด้ขอ้ สรุปของการวิจยั เช่นนีเ้ ป็นไปตามกรอบการวิจยั
ที่เป็นรูปแบบเชิงสมมติฐาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากว่ารูปแบบการ
บริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
เป็นรูปแบบเชิงสาเหตุที่สร้างขึ้นจากทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหรืองานวิจัย
ที่มีมาแล้ว ซึ่งผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดทฤษฎีจากนักการศึกษาและ
งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องมาได้ค่อนข้างสมบูรณ์ รวมทั้งการสังเคราะห์
ร่วมกับการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นทั้งผู้ปฏิบัติงาน และผู้ทรง
คุณวุฒิที่เป็นผู้ก�ำหนดนโยบายท�ำให้มองเห็นการเชื่อมโยงทฤษฎีที่
วิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ทฤษฎีสแู่ นวปฏิบตั ไิ ด้สอดคล้องกับบริบท
อย่างแท้จริงจึงท�ำให้การตรวจสอบโมเดลการวัดหรือการตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
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ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอรัญญา ชนะเพีย (2559) ที่ได้ศึกษา
เรื่องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหารที่
ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่ารูปแบบความ
สัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผู้เรียน ในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 5 ปัจจัย ได้แก่ ภาวะ
ผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง วัฒนธรรม การเรียนรูข้ ององค์การ การบริหาร
เชิงกลยุทธ์ สุขภาพองค์การ และพฤติกรรมการสอนของครู และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาของนวลแสง สูคีรี (2560) ที่ได้ศึกษาเรื่อง
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ทางวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภาคใต้ พบว่าปัจจัย
เชิงสาเหตุที่ส่งผล โดยรวมต่อประสิทธิผลทางวิชาการของโรงเรียน
มัธยมศึกษาเรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การจัดกระบวนการเรียน
รู้ บรรยากาศทางวิชาการ ภาวะผูน้ ำ� ทางวิชาการและพฤติกรรมการ
สอนของครู เพราะฉะนั้ น รู ป แบบบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ส ่ ง ผลต่ อ
คุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่ประกอบไปด้วยปัจจัย
ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การนิเทศ
แบบกัลยาณมิตร การสร้างเครือข่าย และการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ
มีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิดของการวิจัยและเป็นไปตาม
โมเดลสมมติฐาน
2. ผลการตรวจสอบรู ป แบบบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ส ่ ง ผล
ต่อคุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ด�ำเนิน
การพัฒนารูปแบบที่เป็นรูปแบบเชิงสาเหตุ (casual model) เป็น
รูปแบบที่พัฒนามาจากเทคนิคการวิเคราะห์เส้นทางแบบ Path
analysis ในการสร้างรูปแบบการบริหารการศึกษาที่ส่งผลต่อ
คุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ซึง่ รูปแบบเชิงสาเหตุได้ทำ� การ
ศึกษาวิจัยรูปแบบเชิงข้อความที่มีตัวแปรสลับซับซ้อนจากแนวคิด
ทฤษฎีที่ส�ำคัญที่สร้างขึ้นจากทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีมา
แล้ว รูปแบบจะเขียนในลักษณะสมการเส้นตรงแต่ละสมการแสดง
ความสัมพันธ์เชิงเหตุเชิงผลระหว่างตัวแปรซึ่งผลเป็นดังนี้ ตัวแปร
แฝงภายนอกประกอบด้วย ปัจจัยด้านภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร คือ การมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการ
ค�ำนึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล โดยค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ทุกค่า ตัวแปร
สังเกตได้ที่มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานมากที่สุดคือ การ
กระตุ้นทางปัญญา
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร
คือ ด้านบริหารการจัดการ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
ด้านบุคลากรและด้านสถานที่ วัสดุ และอุปกรณ์ โดยค่าน�้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ทุกค่า ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานมาก
ที่สุด คือ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน และด้านบุคลากร
การนิเทศแบบกัลยาณมิตร ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้
5 ตัวแปร คือ การสร้างความเป็นมิตร คิดวางแผนร่วมกัน หมั่น
ติดตามเยี่ยมชม น�ำผลกลับมาวิเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพ โดย
ค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ มีนัยส�ำคัญ
ทางสถิ ติ ทุ ก ค่ า ตั ว แปรสั ง เกตได้ ที่ มี ค ่ า น�้ ำ หนั ก องค์ ป ระกอบ
มาตรฐานมากที่สุดคือน�ำผลกลับมาวิเคราะห์
การน�ำนโยบายไปปฏิบัติ ประกอบด้วยตัวแปร สังเกตได้ 6
ตัวแปรคือมาตรฐานและวัตถุประสงค์ของนโยบาย การสนับสนุน
ความช่วยเหลือจากส่วนกลาง เงื่อนไขของเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ผู้ก�ำหนดนโยบาย กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับผลกระทบ
และหน่ ว ยการศึ ก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยค่ า น�้ ำ หนั ก องค์ ป ระกอบ
มาตรฐาน (ꞵ) ของตัวแปรสังเกตได้ มีนัยส�ำคัญทางสถิติ ทุกค่า
ตัวแปรสังเกตได้ทมี่ คี า่ น�ำ้ หนักองค์ประกอบมาตรฐาน มากทีส่ ดุ คือ
กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ได้รับผลกระทบ
เมื่อพิจารณาตัวแปรแฝงภายในประกอบด้วย วัฒนธรรม
องค์การประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร คือ ความเชื่อถือ
ในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา การยึดถืออ�ำนาจหน้าที่ตาม
ระเบียบกฎหมาย การสร้างและพัฒนาศักยภาพของทีมการศึกษา
และการสร้ า งและพั ฒ นาศั ก ยภาพของสมาชิ ก โดยค่ า น�้ ำ หนั ก
องค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ทุกค่า ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานมาก
ที่สุดคือ ความเชื่อถือในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา
การสร้างเครือข่ายประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัวแปร
คือ เป้าหมายในการเข้าร่วมเครือข่าย การมีผลประโยชน์ตอบแทน
ภายในเครือข่าย ปฏิสัมพันธ์ภายในเครือข่าย ระบบบริหารจัดการ
โดยค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ มีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ ทุกค่า ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานมากที่สุดคือ เป้าหมายในการเข้าร่วมเครือข่าย
คุณภาพของผูเ้ รียนประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร
คือ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน และทักษะการคิดและการท�ำการศึกษา โดยค่าน�้ำหนัก
องค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ มีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ทุกค่า ตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าน�้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐานมาก
ที่สุดคือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีความสอดคล้องกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสมนึก การีเวท
(2559) ที่ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา
เอกชนในกรุงเทพมหานคร พบว่ารูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิ ท ธิ ผ ลการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรี ย นมี ค วามสอดคล้ อ ง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี (X2 =137.27, df =153,
X2/df=0.90, GFI=0.98, AGFI=0.97, Standardized RMR =
0.034, RMSEA = 0.00) โดยรู ป แบบของปั จ จั ย นี้ อ ธิ บ าย
ความแปรปรวนของประสิทธิผลการจัดการศึกษา ได้ร้อยละ 61
นอกจากนีย้ งั สอดคล้องกับการศึกษาของนวลแสง สูครี ี (2560) ทีไ่ ด้
ศึกษาเรื่องโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลทางวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภาคใต้
พบว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผล
ทางวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดภาคใต้ที่พัฒนาขึ้น
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X2= 569.12 df=115
P-value=0.000, X2/df =4.94, RMSEA= 0.069 CFI= 0.99
GFI = 0.93 AGFI = 0.90) และสอดคล้องกับอรัญญา ชนะเพีย
(2559) ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางการ
บริหารทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพผูเ้ รียนในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ารูปแบบ
ที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
3. ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง ทางอ้อม และอิทธิพล
รวม พบว่า คุณภาพของผู้เรียน ได้รับอิทธิพลทางตรงจากการนิเทศ
แบบกัลยาณมิตรแต่เป็นอิทธิพล ด้านลบ การสร้างเครือข่าย การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง การน�ำนโยบาย
ไปปฏิบัติ และวัฒนธรรมองค์การ และอิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัย
ด้านการน�ำนโยบายไปปฏิบัติ จากผลการวิจัยมีข้อสังเกตที่น่าสนใจ
คือ การนิเทศแบบกัลยาณมิตร แต่เป็นอิทธิพลด้านลบต่อคุณภาพ
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 นัน้ หมายถึงถ้ามีการนิเทศติดตามมาก
แม้วา่ จะเป็นการนิเทศติดตามแบบกัลยาณมิตรจะท�ำให้คณ
ุ ภาพของ
ผูเ้ รียนไม่ดี ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากว่าถ้าหากมีการนิเทศติดตามบ่อยๆ
ครูก็จะต้องเตรียมเอกสารและข้อมูลเพื่อรองรับการนิเทศติดตาม
ซึ่งจะส่งผลให้ครูมีเวลาในการเตรียมเนื้อการสอน หรือเตรียมสื่อ
หรือไม่มเี วลาในการออกแบบการสอนเพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ความสนใจหรือความถนัดของผู้เรียนได้ครบถ้วน จึงท�ำให้คุณภาพ
ของผู้เรียนลดลง
		 ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยหลายเรื่อง พบว่า คุณภาพของ
ผู้เรียนนั้นได้รับอิทธิพลจากการจัดการเรียนการสอนของครู ซึ่งการ
ที่ครูจะสอนดีหรือไม่ การนิเทศก็เป็นส่วนหนึ่ง ถ้านิเทศมากเกินก็

เป็ น ผลลบ ครู ไ ม่ มี เวลาเตรี ย มการสอนเท่ า ที่ ค วรก็ จ ะส่ ง ผล
ถึ ง คุ ณ ภาพของผู ้ เรี ย น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บการศึ ก ษาของอรัญ ญา
ชนะเพีย (2559) ที่ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของปัจจัยทางการบริหารทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพผูเ้ รียนในโรงเรียนสังกัด
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ในภาคตะวั น ออก
เฉียงเหนือ พบว่า พฤติกรรมการสอนของครูสง่ ผลต่อคุณภาพผูเ้ รียน
ในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และสอดคล้องกับการศึกษาของณัฏติยาภรณ์
หยกอุบล (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรี ย นสาธิ ต สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ พบว่า คุณภาพการสอนของครู และความ
สัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ดังนัน้ การทีค่ รูมเี วลาในการเตรียมการ
สอนหรือออกแบบการสอนอย่างเต็มเวลา มีเวลากับการจัดกิจกรรม
การสอนให้คำ� ปรึกษามากเพียงพอจะส่งผลทีด่ ตี อ่ คุณภาพของผูเ้ รียน
นอกจากนี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพผู้เรียน ได้แก่ การสร้าง
เครือข่าย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
การน�ำนโยบายไปปฏิบัติ และวัฒนธรรมองค์การ สอดคล้องกับการ
ศึกษาของสุนทร กุญชร (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยเชิงสาเหตุ
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดชัยภูมิ
พบว่า บรรยากาศส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษา
และการศึกษาของบุญจันทร์ สีสันต์ (2558) ที่ได้เรื่องศึกษาการ
พัฒนาโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อผล
ส�ำเร็จในการจัดการความรู้ของโรงเรียนในฝัน พบว่า ปัจจัยภาวะ
ผู้น�ำองค์การ และกระบวนการจัดการความรู้ มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ผลส�ำเร็จในการจัดการความรู้ และบรรยากาศองค์การ มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อผลส�ำเร็จการจัดการความรูโ้ ดยผ่านกระบวนการจัดการ
ความรู้ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของอรัญญา ชนะเพีย
(2559) ที่ได้ศึกษาเรื่องรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย
ทางการบริหารทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพผูเ้ รียนในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ในภาคตะวั น ออกเฉียงเหนือ
พบว่า ภาวะผูน้ ำ� การเปลีย่ นแปลง วัฒนธรรม การเรียนรูข้ ององค์การ
การบริหารเชิงกลยุทธ์ สุขภาพองค์การ และพฤติกรรมการสอน
ของครู ส่งผลต่อส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน
จากผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารการศึกษาที่ส่งผล
ต่อคุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประกอบไปด้วยปัจจัย
ด้านภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
นิเทศแบบกัลยาณมิตร การน�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ การสร้างเครือข่าย
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วัฒนธรรมองค์การมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีความ เอกสารอ้างอิง
ตรงเชิงโครงสร้างทางทฤษฎี และโมเดลสมมติฐานดังที่กล่าวมา
เกียรติศักดิ์ เศรษฐพินิจ. (2556). การน�ำนโยบายไปปฏิบัติของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลในจังหวัดนครปฐม. ปรัชญา
ข้อเสนอแนะ
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิต
1. ผลจากการวิจยั พบว่า คุณภาพของผูเ้ รียน ได้รบั อิทธิพล
ศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม.
ทางตรงจากการนิเทศแบบกัลยาณมิตร แต่เป็นอิทธิพลด้านลบ ณัฏติยาภรณ์ หยกอุบล. (2555). ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
นั้นหมายความว่า การนิเทศการศึกษาหากมีการปฏิบัติที่บ่อยและ
ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชัน้ ประถม
เข้มข้นมากเกินไปจะส่งผลด้านลบต่อคุณภาพผู้เรียนควรมีการ
ศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำหนดรูปแบบในการนิเทศและช่วงเวลาให้เกิดความเหมาะและ
การอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ. วารสารการศึกษาและ
พอดี
พัฒนาสังคม, 8 (1)
2. ผลจากการวิจยั พบว่า คุณภาพของผูเ้ รียน ได้รบั อิทธิพล นวลแสง สูคีรี. (2560). โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่
ทางตรงจากปัจจัยการสร้างเครือข่าย และปัจจัยการใช้เทคโนโลยี
ส่งผลต่อประสิทธิผลทางวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา
สารสนเทศที่เป็นปัจจัยที่มีความส�ำคัญล�ำดับต้นๆ ในการบริหาร
ในจังหวัดภาคใต้. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี,
จัดการศึกษาจะต้องให้ความส�ำคัญกับการสร้างเครือข่าย หรือความ
11 (1)
ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต้องมี บุญจันทร์ สีสนั ต์. (2558). โมเดลสมการโครงสร้างคุณลักษณะภาวะ
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศยีสารสนเทศหรือการใช้ดิจิทัลที่เป็น
ผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
เครื่องมือที่ทันสมัยในการจัดการศึกษา
มัธยมศึกษา. วารสารราชพฤกษ์, 13 (2), 51-58.
3. ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการน�ำนโยบาย ไปปฏิบัติ รัชนี อมาตยกุล. (2556). ประสบการณ์ด้านการศึกษา. กรุงเทพฯ :
มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อคุณภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาค่อนข้าง
โรงเรียนเอกชน. เอกสารประกอบการบรรยาย
สูง ในการตอบสนองต่องานที่เป็นนโยบายของหน่วยงานที่สังกัด สรรเสริญ หมายสวัสดิ์. (2556). การพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อรองรับ
หรือนโยบายของโรงเรียนในการน�ำนโยบายไปปฏิบัติเหมาะสมก็
ประชาคมอาเซียนขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในกลุ่ม
จะส่งผลดีต่อคุณภาพผู้เรียน
จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1. กรุงเทพฯมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
ศรีปทุม.
1. ผลการวิจยั ครัง้ นี้ ถึงแม้โมเดลทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จะสอดคล้อง สายสุดา ปั้นตระกูลและคณะ. (2555). การศึกษาพฤติกรรมการ
กับข้อมูลเชิงประจักษ์แต่ผวู้ จิ ยั ต้องด�ำเนินการปรับโมเดล ซึง่ สะท้อน
ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ให้เห็นว่าในการก�ำหนดโมเดลตามสมมติฐานจ�ำเป็นต้องอาศัยผล
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต . กรุ ง เทพฯ : คณะ
การศึกษาค้นคว้า ผูว้ จิ ยั ทีส่ นใจจึงควรศึกษาตัวแปรทีเ่ กีย่ วข้องกลุม่
มนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นี้เพิ่มเติมต่อไป เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนโมเดลเชิงสาเหตุ
สวนดุสิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สุนทร กุญชร. (2558). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
2. ตั ว แปรที่ น� ำ มาศึ ก ษาครั้ ง นี้ ส ามารถอธิ บ ายความ
ของโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ. วารสารวิชาการ
แปรปรวนได้ร้อยละ 60 ที่เหลือเป็นอิทธิพลจากตัวแปรอื่นที่ไม่ได้
มหาวิทยาลัยปทุมธานี, 14 (7).
น�ำเข้าศึกษาในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุครั้งนี้ ซึ่งมีตัวแปร สุมน อมรวิวฒ
ั น์. (2551). การปฏิรปู กระบวนการเรียนรูใ้ นโรงเรียน
อื่นที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพึ่งตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมและ
น�ำร่อง. กรุงเทพมหานคร : เอส พี เค เปเปอร์ แอนด์ฟอร์ม.
ควรน�ำมาท�ำการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
สมนึก การีเวท. (2559). รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัย
3. ควรมีการน�ำรูปแบบบริหารการศึกษาทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพ
ทีส่ ง่ ผลต่อประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถม
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
ศึกษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการเครือ
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ.
ประจักษ์ลงไปปฏิบตั จิ ริงหรือก�ำหนดเป็นแนวทางให้สถานศึกษาได้ สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2559). ขับเคลื่อนประชารัฐมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0,
ปฏิบัติเพื่อศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน
ประชาชาติธุรกิจ, หน้า 40-52.
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