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บทคัดยอ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ 1) ศึ ก ษาสภาพปจ จุบั น และสภาพอั น พึง ประสงค ของกระบวนการบริห ารจัดการ
สถานศึกษา 2) พัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา 3) ศึกษาผลสําเร็จการนําไปใชของกระบวนการบริหารจัดการ
สถานศึกษา และ 4) ศึกษาผลกระทบตอกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล จากการศึกษาเอกสาร
การระดมสมอง และแบบสัมภาษณ กับผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก รองผูอํานวยการ ครู และผูเชี่ยวชาญ และแบบประเมินกับ
ผูทรงคุณวุฒิ และแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง 1,166 คน ของการดําเนินการ ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับสภาพปจจุบัน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลลาง และระดับสภาพอันพึงประสงค ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด เมื่อจัดลําดับความสําคัญของ
ความตองการจําเปนสูงสุด คือ การระดมความคิด 2) องคประกอบของกระบวนการบริหารจัดการ มีองคประกอบสําคัญคือ
หลักการ ไดแก การระดมความคิด การรวมวางแผน การรวมลงมือทํา การรวมติดตามประเมินผล การรับประโยชนรวมกัน
และกระบวนการ ไดแก นโยบายการจัดการและการวางแผนเชิงกลยุทธ การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ภาวะผูนํา การ
สรางแรงจูงใจปฏิบัติงาน ระบบขอมูลการติดตามผล และการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู และระดับความเหมาะสมของ
กระบวนการภาพรวมอยูในระดับมาก 3) ผลสําเร็จในผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ของนักเรียนเพิ่มขึ้น คุณลักษณะอันพึงประสงค อยู
ในระดับดีเยี่ยม และระดับความพึงพอใจ ภาพรวมอยูในระดับมาก และ 4) ผลกระทบจากการสงเสริมและพัฒนาการจัดการ
เรียนรูที่มุงผลสัมฤทธิบ์ นฐานวัฒนธรรมการมีสวนรวม
คําสําคัญ: กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา; การยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอันพึงประสงคนักเรียน

Abstract
The results in the objective aimed for; 1) studying current and desirable conditions of school
management Process, 2) developing school management process, 3) studying successful effective to used
of school management process, and 4) studying impact of school management process. The collection by
documentary study, brainstorming, interview with key informants including voice directors, teacher, exports,
and the evaluation with professionals, and questionnaires with the samples of 1,166 persons to the data.
The study revealed that; 1) level of current conditions at a level of middle levels, and level of desirable
conditions at a level of most levels, when to prioritized of highest need assessment was brainstorming, 2)
factors to school management process at a “Key” factors of principle were brainstorming, planning joint,
participation joint, monitoring and evaluation joint, and mutual benefit, the process were management
policy and strategic planning, management and personnel development, leadership, creating work
motivation, tracking information system, and creating a learning atmosphere, and a level of process
suitability at a level of high levels, 3) the successful effective on achievement (O-NET) of students to highest,
characteristics at a level of excellent levels, and level to satisfaction at a level of high levels, 4) impact
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from to promotion and development of learning management for focusing achievement based on
participation cultural.
Keywords: School management process, improving students achievement and characteristics

บทนํา
การบริหารจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 เปนการจัดการศึกษาตองมีนวัตกรรมเปนของตนเองการจัดการศึกษาที่
สอดคลองกับพฤติกรรมของผูเรียนที่เปลี่ยนไป การประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม เปนเครื่องกระตุนการเรียนรู มุงเนนให
ผูเรียนสรางสรรคนวัตกรรม และศึกษาเรียนรูอยางสมดุลมีประสิทธิภาพ โดยแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2560–2579) มี
วิสัยทัศนเปาหมายการจัดการศึกษา คือ การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ การผลิตและพัฒนา
กําลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัยและ
การสรางสังคมแหงการเรียนรู การสรางโอกาส ความเสมอภาค ความเทาเทียมทางการศึกษา การจัดการศึกษาเพื่อสรางเสริม
คุณภาพชีวิต และการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา [1] สอดคลองกับ พรชัย เจดามาน และคณะ [2] เสริมวา
การศึกษาเปนกลไกการพัฒนาสมรรถนะและความสามารถที่ปลูกฝงแนวความคิดใหกับพลเมืองและเยาวชนที่เปนตัวแปร
สําคัญของความสามารถในการแขงขันระยะยาว (long-term competitiveness) และกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
แหงศตวรรษที่ 21 กลายเปนโจทยสําคัญในดานการศึกษา และจอมพล มงคลวานิช [3] จะตองมีการวางแผนที่ดี จากการ
คนหากระบวนการ เทคนิคและวิธีการพัฒนาการจัดการศึกษา เพื่อนํามาใชรองรับใหกาวทันความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่
21 เปนกลไกการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาใหมีความพรอมตอการพัฒนาทักษะแหงอนาคตของการเรียนรูที่กอเกิดแนวคิด
ทักษะแหงศตวรรษที่ 21 และเครือขายองคกรความรวมมือของการพัฒนาการจัดการศึกษา
การบริหารจัดการสถานศึกษาและการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา บุคคลสําคัญที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จ คื อ
ผูบริหารสถานศึกษา ที่เปนหัวใจหลักสําคัญในการขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนาทางการศึกษาที่มีคุณภาพ และเปนผูนําในการ
ปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ และเปนกลไกสําคัญในการวางแผน กํากับ ติดตามและปฏิบัติงาน จากปจจัยดานบริบทของ
สถานศึกษาตามจุดมุงหมาย เนื่องจากการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพนั้นอยูภายใตบริบทของสภาพแวดลอม และทรัพยากรที่
มีในสถานศึกษาตามแนวทางพัฒนาตามกรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนําประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืนและนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว
ของการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง ซึ่งการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
สถานศึกษาที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์ และคุณลัก ษณะอั นพึ งประสงคข องนัก เรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา มุงเนนการกํา หนด
ยุทธศาสตรและตัวชี้วัดความสําเร็จ ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานในรูปแบบบูรณาการ จากวิสัยทัศน ความรู ความสามารถและมี
คุณธรรมในการบริหารงาน ใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จ เกิดประโยชนสูงสุด และผูเรียนเปนสําคัญ
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพอันพึงประสงคของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา
2. เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
โรงเรียนชุมแพศึกษา
3. เพื่อศึกษาผลสําเร็จการนําไปใชของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอัน
พึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา
4. เพื่อศึกษาผลกระทบตอกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค
ของนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา
ขอบเขตการวิจัย
การวิจัย ไดแบงขอบเขตไว 3 ดาน คือ ดานเนื้อหา ดานกลุมเปาหมายและกลุมตัวอยาง และดานตัวแปรศึกษา ตาม
ระยะการวิจัย ใน 4 ระยะ ดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
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ระยะที่ 1: ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพอันพึงประสงคของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา ประกอบดวย
ดานการระดมความคิด ดานการรวมวางแผน ดานการรวมลงมือทํา ดานการรวมติดตามประเมินผล ดานการรับประโยชน
รวมกัน
ระยะที่ 2: พัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา ประกอบดวย (1) ดานนโยบายการจัดการและการ
วางแผนเชิงกลยุทธ (2) ดานการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร (3) ดานภาวะผูนํา (4) ดานการสรางแรงจูงใจปฏิบัติงาน
(5) ดานระบบขอมูลการติดตามผล และ (6) ดานการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู และความเหมาะสมในองคประกอบของ
กระบวนการ
ระยะที่ 3: ศึกษาผลสําเร็จการนําไปใชของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา ใน 3 ดาน ประกอบดวย (1)
ดานผลสัมฤทธิ์ในคาคะแนนการทดสอบมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET)ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และ (2) ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน และ (3) ดานความพึงพอใจ
ระยะที่ 4: ศึกษาผลกระทบตอกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา ประกอบดวยแผนที่มุงประโยชนผูเรียนเปน
ฐานแผนการบริหารจัดการศึกษา แผนการสรางบรรทัดฐานการปฏิบัติงาน แผนความรวมมือและการสรางสรรค แผนการมุง
ผลสําเร็จของงาน แผนการสรางองคความรูและพัฒนาการจัดการเรียนรู แผนสมรรถนะงานตามเปาหมาย
2. ขอบเขตดานกลุมประชากร/กลุมเปาหมาย/กลุมตัวอยาง
ระยะที่ 1: กลุมประชากร คือ โรงเรียนชุมแพศึกษา มีผูอํานวยการ 1 คน รองผูอํานวยการ จํานวน 4 คน บุคากร
ครู จํานวน 148 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 6 จํานวน 2,920 คน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน
15 คน รวมจํานวน 3,088 คน กลุมเปาหมาย จากการสัมภาษณ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแก รองผูอํานวยการ จํานวน 4
คน บุคลากรครู จํานวน 20 คน รวมจํานวน 24 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) และกลุมตัวอยาง
ที่ใชในการสํารวจ ไดแก รองผูอํานวยการ จํานวน 4 คน บุคลากรครู จํานวน 148 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 – 6
จํานวน 500 คน ผูปกครองนักเรียน (สัดสวน 1 : 1 ของนักเรียน จํานวน 500 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จํานวน 14 คน รวมจํานวน 1,166 คน ไดมาจากการสุมแบบแบงกลุมชั้นหลายขั้นตอน (Multistage random sampling)
ระยะที่ 2: กลุมเปาหมาย จากการสัมภาษณ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแก รองผูอํานวยการ จํานวน 4 คน
บุคลากรครู จํานวน 20 คน รวมจํานวน 24 คน และกลุมผูทรงคุณวุฒิ ประเมินความเหมาะสม จํานวน 15 คน ไดมาจากการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
ระยะที่ 3: กลุมเปาหมาย จากการศึกษาแบบรายงานและการสัมภาษณแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแก รองผูอํานวยการ
จํานวน 4 คน บุคลากรครู จํานวน 20 คน รวมจํานวน 24 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) กลุม
ตัวอยาง ที่ใชในการสํารวจ ไดแก รองผูอํานวยการ จํานวน 4 คน บุคลากรครู จํานวน 148 คน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
– 6 จํานวน 500 คน ผูปกครองนักเรียน (สัดสวน 1 : 1 ของนักเรียน จํานวน 500 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จํานวน 14 คน รวมจํานวน 1,166 คน ไดมาจากการสุมแบบแบงกลุมชั้นหลายขั้นตอน (Multistage random
sampling)
ระยะที่ 4: กลุมเปาหมาย จากการสัมภาษณ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแก รองผูอํานวยการ จํานวน 4 คน
บุคลากรครู จํานวน 20 คน รวมจํานวน 24 คน ไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)
3. ขอบเขตดานตัวแปรศึกษา
3.1 ระดับสภาพปจจุบันและสภาพอันพึงประสงคของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน และผลการจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน
3.2 องคประกอบของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา และระดับความเหมาะสมของกระบวนการ
3.3 ผลสําเร็จ ดานคะแนนผลสัมฤทธิ์ (O- NET) และระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค และระดับความพึงพอใจ
3.4 ผลกระทบตอกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา
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กรอบแนวคิดของการวิจัย

กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียน
ชุมแพศึกษา

1. ระดับสภาพปจจุบันและสภาพอันพึงประสงค และผลการจัดลําดับความสําคัญของ
ความตองการจําเปน
2. องคประกอบของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา และระดับความเหมาะสม
ของกระบวนการ
3. ผลสําเร็จดานคาคะแนนผลสัมฤทธิ์ (O- NET) และระดับคุณลักษณะอันพึง
ประสงค และระดับความพึงพอใจ
4. ผลกระทบตอกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา

ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัยและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาทีส่ งผลตอผลสัมฤทธิ์
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดกระบวนการการบริหารจัดการศึกษา
Abraham, Stanley C. [4] ไดนําเสนอกระบวนการการบริหารจัดการองคกร ที่ประกอบดวยการวางแผน การจัด
องคกร การกระตุนและการควบคุม เพื่อนําไปสูการพิจารณาและจัดการกับบุคคลและ ทรัพยากรใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ในนโยบายการจัดการและการวางแผนเชิงกลยุทธ การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ภาวะผูนํา การสรางแรงจูงใจ
ปฏิบัติงาน ระบบขอมูลการติดตามผล การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู การบริหารเปนกระบวนการที่จะทําใหวัตถุประสงค
ประสบความสําเร็จโดยผานทางบุคคลและการใชทรัพยากรอื่น กระบวนการดังกลาวรวมถึง การกําหนดวัตถุประสงค การ
วางแผน การจัดองคกร การกําหนดนโยบาย การบริหารและการควบคุม เปนกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง และมี
เปาหมาย อาทิเชน นโยบายการจัดการและการวางแผนเชิงกลยุทธ ดานการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ดานภาวะผูนํา
ดานการสรางแรงจูงใจปฏิบัติงาน เพื่อนําไปสูเปาหมายการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย นโยบายการ
จั ด การและการวางแผนเชิ ง กลยุท ธ การบริ ห ารจัด การและพัฒ นาบุ ค ลากร ความเป น ผู นํา เพื่ อ สร างแรงจู ง ใจและสราง
บรรยากาศแหงการเรียนรู ซึ่งการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนชุมแพศึกษา ประกอบดวย 1) ดาน
นโยบายการจัดการและการวางแผนเชิงกลยุทธ 2) ดานการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร 3) ดานภาวะผูนํา 4) ดานการ
สรางแรงจูงใจปฏิบัติงาน 5) ดานระบบขอมูลการติดตามผล และ 6) ดานการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู
แนวคิดการบริหารจัดการเชิงกลยุทธสูความสําเร็จ
Coukos-Semmel, E.D. [5] การบริหารจัดการเชิงกลยุทธที่จะนําองคกรไปสูความสําเร็จจากการมีวิสัยทัศนรวมและ
การคํานึงถึงประโยชน ในระยะยาวและตอเนื่อง การสรางเครือขายที่บุคคลมาสัมพันธกันของความรวมมือในการพัฒนา อยาง
เปนระบบที่มุงผลสําเร็จ โดยเชื่อมโยงเทคโนโลยีมาใชไดอยางบูรณาการเพื่ออํานวยความสะดวกและรวดเร็วอยางมีประสิทธิผล
และมีการบูรณาการการจัดการเปนขั้นตอนตอเนื่องอยางเปนพลวัตที่สามารถทําไดปฏิบัติได มีศักยภาพ ที่เกิดจากการกํากับ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลตอเนื่อง
แนวคิดคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
สํานักงานสภาเลขาธิการศึกษา [1] คุณภาพมาตรฐานการศึกษา เปนคุณภาพมาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติไดจริง
ประเมินไดจริง สามารถสะทอนบริบทของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาไดจริงในการพัฒนาการศึกษาทุกระดับ มาตรฐาน
การศึกษาจึงเนนที่คุณภาพผูเรียน คุณภาพผูบริหารสถานศึกษา และคุณภาพครู ของการพัฒนาทุนมนุษยและเปนเปาหมาย
สําคัญที่สุดที่ผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย และผูปฏิบัติงานในหนาที่ที่รับผิดชอบใหบรรลุถึงประสิทธิผลสําเร็จ
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การดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้ เปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed method research) ทั้งเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
และเชิงปริมาณ Quantitative research) ในการวิจัยและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์
และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบศึกษาเอกสาร ชนิดไมมีโครงสราง
2. แบบสัมภาษณสภาพกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา ชนิดมีโครงสราง มีคาความสอดคลอง (IOC) เทากับ
1.00
3. แบบสอบถามสภาพปจจุบันและสภาพอันพึงประสงคของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา ชนิดกึ่งมี
โครงสรางแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (5- Ratting scales) มีคาความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 คาความเชื่อมั่น
เทากับ 0.86
4. แบบสัมภาษณองคประกอบของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา ชนิดมีโครงสราง มีคาความสอดคลอง
(IOC) เทากับ 1.00
5.แบบประเมินความเหมาะสมของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา ชนิดกึ่งมีโครงสรางแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (5- Ratting scales) มีคาความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.87
6. แบบสอบถามความพึงพอใจ ชนิดกึ่งมีโครงสรางแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (5- Ratting scales) มีคา
ความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00 คาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89
7. แบบสัมภาษณผลกระทบ ชนิดมีโครงสราง มีคาความสอดคลอง (IOC) เทากับ 1.00
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ตามระยะการวิจัยใน 4 ระยะ แบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นการวิเคราะห ขั้นการสังเคราะห
และขั้นการสรุป มีดังนี้
ระยะที่ 1: ศึกษาสภาพปจจุบันและสภาพอันพึงประสงคของการบริหารจัดการสถานศึกษา
ขั้นการวิเคราะห
1. ศึกษาวิเคราะหเอกสาร (Documentary study) เปนกรอบในการดําเนินการ และรวบรวมขอมูล วิเคราะหเปน
กรอบแนวคิด (Conceptual) และจัดประชุมรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับรองผูอํานวยการ บุคลากรครู และทําการสัมภาษณดวย
แบบสัมภาษณสภาพกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ขั้นการสังเคราะห
2. จัดประชุมรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับรองผูอํานวยการ บุคลากรครู และทําการสัมภาษณดวยแบบสัมภาษณสภาพ
กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ขั้นการสรุป
3. นําผลของขอมูลที่ไดมาประกอบกับขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร รวบรวมขอมูล นําไปวิเคราะหผล เปนการวิจัย
เชิงคุณภาพ
4. นําแบบสอบถามสภาพปจจุบันและสภาพอันพึงประสงคของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาไปใชในการ
สํารวจ ความคิดเห็นกับกลุมตัวอยาง รวบรวมขอมูล นําไปวิเคราะหผล เปนการวิจัยเชิงปริมาณ
ระยะที่ 2: พัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอันพึงประสงค ของ
นักเรียน
ขั้นการวิเคราะห
5. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดผลเปนขอมูลพื้นฐาน เปนกรอบในการสรางและพัฒนา
กรอบแนวคิด (Develop conceptual framework) ในองคประกอบของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา และนําผล
มากําหนดกรอบองคประกอบใหสอดคลองกับแนวคิด โดยการวิเคราะหจากการศึกษาองคประกอบและหลักการพัฒนา
ขั้นการสังเคราะห
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6. ศึ ก ษาเอกสาร แนวคิ ด ได ผ ลเป น ข อ มู ล พื้ น ฐานในการพั ฒ นาองค ป ระกอบของกระบวนการบริ ห ารจั ด การ
สถานศึกษา คือ ดานนโยบายการจัดการและการวางแผนเชิงกลยุทธ ดานการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ดานภาวะ
ผูนํา ดานการสรางแรงจูงใจปฏิบัติงาน ดานระบบขอมูลการติดตามผล และดานการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู
7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการระดมสมอง และการสัมภาษณ ดวยแบบสัมภาษณ กับรอง
ผูอํานวยการ บุคลากรครู ศึกษา ขั้นตอน วิธีการและตัวชี้วัดในแตละองคประกอบของกระบวนการ
ขั้นการสรุป
8. สรุปองคประกอบของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา รวบรวมขอมูล นําไปวิเคราะหผล ซึ่งเปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ
9. นํ า แบบประเมิน พรอ มองค ประกอบของกระบวนการบริ หารจั ดการสถานศึ กษา ที่ ส รุ ป และสัง เคราะหได ให
ผูทรงคุณวุฒิ ทําการประเมินความเหมาะสม รวบรวมขอมูล นําไปวิเคราะหผล ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ
ระยะที่ 3: ศึกษาผลสําเร็จการนําไปใชของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ขั้นการวิเคราะห
10. ดําเนินการประชุมสรางความเขาใจเกี่ยวกับการนําไปใช กับรองผูอํานวยการ บุคากรครู และ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอการดําเนินการนําไปใชเพื่อการขยายผล
ขั้นการสังเคราะห
11. ศึกษาแบบรายงานการวัดผลและประเมินผลดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา
รวมถึง แบบรายงานคะแนนการทดสอบขั้นพื้นฐาน (O- NET)
ขั้นการสรุป
12. สรุปผลคาคะแนนการทดสอบขั้นพื้นฐาน (O- NET) และ ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
13. นําแบบสอบถามความพึงพอใจ ไปใชในการสํารวจ ความคิดเห็นกับกลุมตัวอยาง รวบรวมขอมูล นําไปวิเคราะหผล
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ
ระยะที่ 4: ศึกษาผลกระทบตอกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา
ขั้นการวิเคราะห
14. ศึกษาเอกสารและแบบรายงานการประเมินผลการพัฒนาของโรงเรียน
ขั้นการสังเคราะห
15. ดําเนินการสัมภาษณ ดวยแบบสัมภาษณผลกระทบ กับ รองผูอํานวยการ บุคลากรครู
ขั้นสรุป
16. สรุปขอมูล นําไปวิเคราะหผล ซึ่งเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะห 3 ขั้นตอน คือ 1) การลดทอนขอมูล (Data reduction) ใหสามารถ
ลงรหัส (Coding) เพื่อจําแนกประเภทของตัวแปรเชิงคุณภาพ ใหสามารถแจงนับความถี่ได 2) การจัดระบบขอมูล (Data
organization) คือ การจําแนกประเภทของตัวแปรจัดรวมกลุมตัวแปรเปนองคประกอบหรือมิติ (Elements or Dimensions)
ของแนวคิด จากนั้นจึงรวมกลุมองคประกอบใหเปนแนวคิด (Concepts) เรียกวิธีนี้วา แบบจําลองการวิเคราะหตัวแปรสู
แนวคิ ด (Indicator-Concept Model) และ 3) การตี ค วาม (Interpretation) คื อ การระบุ ทิ ศ ทางและแนวโน ม ของ
ความสัมพันธระหวางแนวคิด ดวยการอธิบายและ ตีความ เชื่อมโยงความสัมพันธเชิงเหตุผลนําไปสูบทสรุป (Conclusion)
และการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ใชสถิติเชิงพรรณนา คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบกับ
เกณฑที่กําหนด รวมถึง การจัดลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน คาดัชนี PNI Modified

ผลการวิจัย
การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
โรงเรียนชุมแพศึกษา มีผลการวิจัย ตามลําดับ ดังนี้
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1. ผลสภาพปจจุบันและสภาพอันพึงประสงคของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา ที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา
1.1 สภาพปจจุบันของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา ใหมีประสิทธิผล ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาที่มีแนวโนมและทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ควรเนนการวางแผนจากลางขึ้นบน ซึ่งจะทําใหบุคลากรของโรงเรียนทุก
สวนฝายมีสวนรวมในการวิเคราะห วางแผนงาน และทําตามแผนงานนั้นซึ่งจะทําใหกอใหเกิดการรวมมือกันทํางานใหบรรลุ
เปาหมายไดดี ที่เปนตัวเชื่อมโยงวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายที่ทุกฝายไดรวมกันกําหนดขึ้นใหเปนรูปธรรมในเชิงแผนงาน
และไปประยุกตใชในการวางแผนกลยุทธจะกอใหเกิดผลดีตอโรงเรียนใหเกิดเปนวิสัยทัศนรวมของการพัฒนา เอกลักษณเฉพาะ
และเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู
1.2 ระดับสภาพปจจุบันและสภาพอันพึงประสงคของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา และการจัดลําดับ
ความสําคัญของความตองการจําเปน แสดงดังตาราง 1
ตาราง 1. คาเฉลี่ย ระดับสภาพปจจุบันและสภาพที่พึงประสงค คาดัชนี (PNI) และการจัดลําดับความสําคัญ (n=1,166)
สภาพปจจุบัน และสภาพ
ที่พึงประสงค
การระดมความคิด
การรวมวางแผน
การรวมลงมือทํา
การรวมติดตามประเมินผล
การรับประโยชนรวมกัน
รวมเฉลี่ย



2.74
2.72
2.64
2.83
2.80
2.75

ระดับปฏิบัติจริง
S.D.
ระดับ
0.54
ปานกลาง
0.55
ปานกลาง
0.57
ปานกลาง
0.58
ปานกลาง
0.64
ปานกลาง
0.58
ปานกลาง



4.74
4.73
4.71
4.66
4.69
4.71

ระดับที่พึงประสงค
S.D.
ระดับ
0.43
มากที่สุด
0.43
มากที่สุด
0.44
มากที่สุด
0.47
มากที่สุด
0.45
มากที่สุด
0.44
มากที่สุด

PNI Modified

ลําดับ

0.74
0.73
0.71
0.66
0.69
0.71

1
2
3
5
4

ระดับสภาพปจจุบันและสภาพอันพึงประสงคของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา ใน 5 ดาน คือ ดานการ
ระดมความคิด ดานการรวมวางแผน ดานการรวมลงมือทํา ดานการรวมติดตามประเมินผล ดานการรับประโยชนรวมกัน พบวา
ภาพรวมสภาพปจจุบัน มีระดับปฏิบัติจริง อยูในระดับปานกลลาง(  =2.75, S.D.=0.58) ภาพรวมสภาพอันพึงประสงค มี
ระดับที่พึงประสงค อยูในระดับมากที่สุด(  =4.71, S.D.=0.44) และมีความตองการจําเปน โดยรวมเทากับ 0.71 ซึ่งแสดงให
เห็นวามีอัตราการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาการจากสภาพปจจุบันไปยังสภาพที่พึงประสงคคิดเปนรอยละ 71 และเมื่อจัดลําดับ
ความสําคัญตามความตองการจําเปนของแตละดาน เรียงลําดับจากมากไปหานอย (1-3 ลําดับแรก) ดานที่มีความตองการ
จําเปนสูงสุด คือ การระดมความคิด (PNI Modified= 0.74) รองลงมา การรวมวางแผน (PNI Modified= 0.73) และการรวมลงมือ
ทํา (PNI Modified= 0.71) สวนดานที่มีความตองการจําเปนต่ําสุด คือการรวมติดตามประเมินผล (PNI Modified= 0.66) ตามลําดับ
2. กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน โรงเรียนชุม
แพศึกษา
2.1 องคประกอบของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา มีองคประกอบสําคัญ คือ ดานหลักการ ไดแก การ
ระดมความคิด การรวมวางแผน การรวมลงมือทํา การรวมติดตามประเมินผล การรับประโยชนรวมกัน ดานกระบวนการ คือ
นโยบายการจัดการและการวางแผนเชิงกลยุทธ การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ภาวะผูนํา การสรางแรงจูงใจปฏิบัติงาน
ระบบขอมูลการติดตามผล และการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2: องคประกอบของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนชุมแพศึกษา
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1) องคประกอบดานหลักการสําคัญ
1.1) การระดมความคิด: จากการรวมกําหนดคานิยมที่คาดหวัง และมุงดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จในการสราง
ภาพความสําเร็จ และเพิ่มประสิทธิภาพใหกับทีมงานจากการนําวิสัยทัศน และพันธกิจสูการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดเปาหมายรวมกัน
1.2) การรวมวางแผน: จากการกําหนดนโยบายที่อยูบนพื้นฐานของกลยุทธในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
รวมวิเคราะหปญหาเพื่อสรางสมรรถนะแบบมืออาชีพในการกําหนดหลักสูตร กิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาผูเรียน
1.3) การรวมลงมือทํา: จากการพัฒนาในรูปแบบบูรณาการ สามารถเกื้อกูลใหขับเคลื่อนไปในทิศทางเชิงบวก อยาง
มีเปาหมายที่ยึดผูเรียนเปนศูนยการพัฒนา
1.4) การรวมติดตามประเมินผล: จากการกํากับติดตามการประเมินผลการจัดการศึกษาผลการจัดการศึกษา
1.5) การรั บ ประโยชน รวมกัน : จากการจั ดการศึก ษาที่ สงผลต อการสร างแรงจู ง ใจและบรรยากาศการเรียนรู
ระหวางผูบริหารและบุคลากร ทุกระดับทีค่ ํานึงถึงประโยชน ในระยะยาวและตอเนื่อง สรางเครือขายที่บุคลากรและผูเกี่ยวของ
มาสัมพันธกันของความรวมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาเกิดประโยชนสูงสุดที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ
2) องคประกอบดานกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา
2.1) นโยบายการจัดการและการวางแผนเชิงกลยุทธ: จากการตอบสนองตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนที่จะพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต และความมั่น คง การจั ด การระบบการศึ กษาทั้ ง ดา นทั ก ษะอาชี พ และทั กษะชี วิต การวางแผนปฏิบั ติการที่
สอดคลองกับเปาหมายตัวชี้วัดความสําเร็จการดําเนินงาน ปฏิบัติการไดจริง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห ความคิด
สรางสรรค ความเปนพลเมืองในศตวรรษที่ 21 การสรางคลังขอมูลสารสนเทศ สื่อ และการจัดบริการนวัตกรรมผานระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล
2.2) การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร: จากการพัฒนาใหบุคลากรครูมีสมรรถนะ ความรู และทักษะการใช
เทคโนโลยีอยางบูรณาการในการดําเนินการและการปฏิบัติการจัดการเรียนรูอยางมีเปาหมาย
2.3) ภาวะผู นํ า : จากการมี วิ สั ย ทั ศ น ความคิ ด กว า งไกล และสามารถตั ด สิ น ใจในการแก ไ ขป ญ หาต า งๆ ใน
สภาวการณที่กดดัน ใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีม เนนธรรมาภิบาล นําความรูที่บูรณาการในทุกดาน
2.4) การสรางแรงจูงใจปฏิบัติงาน: จากการกําหนดสิ่งจูงใจผลตอบแทนใหการปฏิบัติงานสัมฤทธิผ์ ล เสริมสรางการ
ทํางานในลักษณะการเกื้อกูลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงาน และสรางความภาคภูมิใจในการทํางานใหกับบุคลากร
2.5) ระบบขอมูลการติดตามผล: จากการประเมินกํากับติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ
ตอเนื่อง ปรับปรุงการปฏิบัติงานโดยใชขอมูลที่ไดจากการประเมิน สรางระบบขอมูลสารสนเทศ ทีค่ ลอบคลุม
2.6) การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู: จากการสรางเครือขายและสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคใหมๆ การ
สรางบรรยากาศการเรียนรูระหวางบุคลากรทุกระดับ ใหอํานาจแกผูปฏิบัติในการดําเนินการตามภาระงาน
2.2 ระดับความเหมาะสมของกระบวนการการบริหารจัดการสถานศึกษา แสดงดังตาราง 2
ตาราง 2: คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความเหมาะสม (n=15)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา
การเปนแนวคิดทางการบริหารงานโดยยึดโรงเรียนและผูเรียนเปนฐานการพัฒนา
การพัฒนากระบวนการสอดคลองกับการพัฒนาที่ยึดพื้นที่
สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสูผูเรียน
กระบวนการบริหารจัดการเนนความรูคูคุณธรรม
การบริหารงานใชการตัดสินใจและการดําเนินงานและใหความสําคัญตอการมีสวนรวม
การใหครูไดพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมไดอยางตอเนื่อง
การใชหลักคุณธรรม ในการบริหาร กํากับและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
สามารถยกระดับการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู
การสงเสริมการมีสวนรวมและความเปนประชาธิปไตย
กระบวนการบริหารงานสอดคลองกับการกระจายอํานาจ
การสงเสริมใหจัดการความรูอยางตอเนื่อง
การสรางความภาคภูมิใจในการทํางานและกระตุนใหทํางานอยางเต็มศักยภาพและประสิทธิภาพ
การสรางกระบวนการเปนไปตามเปาหมายที่มุงเนนนักเรียน
รวมเฉลี่ย

ระดับความ
เหมาะสม
S.D.
X
4.56
0.62
4.52
0.65
4.50
0.66
4.53
0.64
4.46
0.70
4.48
0.69
4.45
0.70
4.44
0.71
4.42
0.73
4.49
0.68
4.48
0.69
4.51
0.65
4.54
0.64
4.49
0.67

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
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ระดับความเหมาะสมของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก( X = 4.49,
S.D.= 0.67) โดยมีประเด็นสําคัญ คือ การเปนแนวคิดทางการบริหารงานโดยยึดโรงเรียนและผูเรียนเปนฐานการพัฒนา, การ
สรางกระบวนการเปนไปตามเปาหมายทีม่ ุงเนนนักเรียน, กระบวนการบริหารงานเนนความรูคูคุณธรรม ตามลําดับ
3. ผลสําเร็จการนําไปใชของกระบวนการบริหารจัด การสถานศึกษาที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอั น พึ ง
ประสงคของนักเรียน โรงเรียนชุมแพศึกษา
3.1 ดานผลสัมฤทธิค์ าคะแนนการทดสอบขั้นพื้นฐาน (O- NET) )ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 แสดงดังภาพที่ 3 และภาพที่ 4
ภาพที่ 3: ผลสัมฤทธิค์ าคะแนนการทดสอบขั้นพื้นฐาน (O- NET) )ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ภาพที่ 4: ผลสัมฤทธิค์ าคะแนนการทดสอบขั้นพื้นฐาน (O- NET) )ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3

ผลสัมฤทธิ์คาคะแนนการทดสอบขั้นพื้นฐาน (O- NET) )ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ใน 5 กลุมสาระ ไดแก
ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ฯและภาษาอังกฤษ ในปการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้น 3.90 และนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6 ปการศึกษา 2561 เพิ่มขึ้น 2.29
3.2 ดานคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 แสดงดังภาพที่ 5
ภาพที่ 5: คาเฉลี่ยและระดับคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6

ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ใน 8 ประการ ดังนี้ 1) รักชาติศาสนกษัตริย
2) ซื่อสัตยสุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝเรียนรู 5) อยูอยางพอเพียง 6) มุงมั่นในการทํางาน 7) รักความเปนไทย 8) มีจิตสาธารณะ
ปการศึกษา 2561 ภาพรวมเฉลี่ยรอยละ 95.69 อยูในระดับดีเยี่ยม
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3.3 ดานระดับความพึงพอใจ แสดงดังตาราง 3
ตาราง 3: คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจ (n=1,166)
ลําดับ
1
2
3
4

ความพึงพอใจ

ระดับความพึงพอใจ
S.D.
X
4.51
0.64
4.50
0.64
4.48
0.70
4.47
0.70
4.49
0.69

ดานกระบวนการบริหารจัดการ
ดานการสงเสริมและสนับสนุน
ดานการจัดการเรียนรูและหลักสูตร
ดานการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
รวมเฉลี่ย

ความหมาย
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

ระดับความพึงพอใจใน 4 ดาน ไดแก ดานกระบวนการบริหารจัดการ ดานการสงเสริมและสนับสนุน ดานการ
จัดการเรียนรูและหลักสูตร และดานการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู พบวา ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.49,
S.D.= 0.69) เมื่อพิจารณาแยกเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการบริหารและจัดการ รองลงมา ไดแก ดาน
การสงเสริมและสนับสนุน และดานการจัดการเรียนรูและหลักสูตร ตามลําดับ
4. ผลกระทบตอกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา พบวา ดานกระบวนการการบริหารจัดการเปนการสรางความ
ตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบ และการสงเสริมการบริหารจัดการและการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่มุงผลสัมฤทธิ์ บนฐาน
วัฒนธรรมการมีสวนรวมของการรวมรูและรวมทราบ การรวมวิเคราะห การรวมปฏิบัติและการรวมประเมินผลโดยยึดพื้นที่ใน
การดําเนินงานและการพัฒนาการจัดการเรียนรูอยางตอเนื่อง ดานบุคลากรครูและผูเรียน ทําใหครูมีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ สามารถจัดการศึกษาที่สามารถสรางสังคมแหงการเรียนรูจากสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู ทําใหการปฏิบัติ
ภารกิจประสบผลสําเร็จ สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอยางชัดเจน และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มี
ความรูเต็มศักยภาพ และใชสื่อเทคโนโลยีอยางสรางสรรค มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีทักษะการดํารงชีวิต และทักษะอาชีพ
ที่สามารถดํารงอยูในสังคมอยางปกติสุข

อภิปรายผล
1ใ สภาพปจจุบันและสภาพอันพึงประสงคของกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์แ ละ
คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน ใน 5 ดาน คือ ดานการระดมความคิด ดานการรวมวางแผน ดานการรวมลงมือทํา ดาน
การรวมติดตามประเมินผล ดานการรับประโยชนรวมกัน ทั้งนี้สืบเนื่องจาก การบริหารจัดการสถานศึกษาใหมีประสิทธิผล
รวมกับนโยบาย วิสัยทัศน เปาหมาย และทิศทางการพัฒนา ถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง สอดคลองกับ Draft L. Richard. [6]
มาตรฐานที่สถานศึกษาปฏิบัติไดจริง ประเมินไดจริง สามารถสะทอนบริบทของสถานศึกษาไดจริง ดังนั้น การจัดทําระบบ
บริหารสถานศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา การจัดสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรูและ
การจัดทํามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคลองกับหลักสูตร ซึ่งการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ทั้งดานนโยบาย
ยุทธศาสตร การดําเนินการและปฏิบัติการอยางมีเปาหมายที่ยึดโรงเรียนเปนศูนยกลางการพัฒนาและเกิดวัฒนธรรม ที่ดี มี
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี เพื่อใหมคี วามสุขในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรู
2. กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา มีองคประกอบสําคัญ คือ ดานหลักการ จากการระดมความคิดจากการรวม
กําหนดคานิยมที่คาดหวัง และมุงดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จในการสรางภาพความสําเร็จในอนาคตของโรงเรียนอยางชัดเจน
เปนรูปธรรม และเพิ่มประสิทธิภาพใหกับทีมงานจากการนําวิสัยทัศน และพันธกิจสูการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดเปาหมายรวมกัน
การร ว มวางแผน ร วมวิ เคราะหป ญหา การร ว มลงมื อ ทํ า การร ว มติ ด ตามประเมิ น ผล และการรั บ ประโยชน ร ว มกั น ใน
องคประกอบดานกระบวนการ ไดแก ดานนโยบายการจัดการและการวางแผนเชิงกลยุทธ ดานภาวะผูนํา ดานการสราง
แรงจูงใจปฏิบัติงาน ดานระบบขอมูลการติดตามผล ดานการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู James R. Evans [7] การบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธที่จะนําองคกรไปสูความสําเร็จจากการมีวิสัยทัศนรวมและ การคํานึงถึงประโยชน ในระยะยาวและตอเนื่อง
การสรางเครือขายที่บุคคลมาสัมพันธกันของความรวมมือในการพัฒนา อยางเปนระบบทีม่ ุงผลสําเร็จ ดังนั้น กระบวนการการ
บริหารจัดการ เปนวิธีการบริหารจัดการที่มุงเนนผลการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย เปนการปรับปรุงผล
การดําเนินงานที่ทุกสวนฝายตองมีสวนรวม เพื่อใหเกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
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3. ผลสําเร็จการนําไปใชดานผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ภาพรวม
เพิ่มขึ้น และดานคุณลักษณะอันพึงประสงค ภาพรวม อยูในระดับดีเยี่ยม สวนดานความพึงพอใจ ภาพรวมอยูในระดับมาก
ทั้งนี้สืบเนื่องจาก การบริหารจัดการสถานศึกษาใชหลักคุณธรรมในการบริหารจัดการอยางเสมอภาคและเปนธรรมตอทุกภาค
สวน การวางแผน และพัฒนาอยางตอเนื่องและมุงเนนการพั ฒนาการศึกษา เปนเปาหมายสูงสุด John D. Donahue &
Richard J. Zeckhauser [8] การกําหนดทิศทางองคกร เปนการกําหนดทิศทางองคกรที่ตองการมุงไปสูเปรียบเสมือนผลลัพธ
ระดับสูงที่องคกรตองการที่จะบรรลุ เปนการกําหนดทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน
4. ผลกระทบตอกระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษา พบวา ดานกระบวนการบริหารจัดการ เปนการสรางความ
ตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบ และการสงเสริมการบริหารจัดการและการพัฒนาการจัดการเรียนรูที่มุงผลสัมฤทธิ์ บนฐาน
วั ฒ นธรรมการมี สวนรว ม ทั้ ง นี้ เ พราะว า กลยุ ท ธ ห ลัก ไดแ กก ลยุท ธ ผูกใจผูปฏิบั ติง านกลยุท ธป รับ ปรุง การบริหารผลการ
ดําเนินงานและกลยุทธปรับปรุงระบบและกระบวนการ ซึ่งการสงเสริมการมีสวนรวมของบุคลากรการทํางานเปนทีมและการ
สรางแรงจูงใจใหบุคลากรเกิดความรูสึกวามีความสําคัญ

สรุปการวิจัย
การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สงผลตอผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
โรงเรียนชุมแพศึกษา ในแนวทางพัฒนาตามกรอบ กระบวนการและหลักการของการพัฒนาอยางมีสวนรวม ทีเ่ ปนตัวเชื่อมโยง
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายที่ทุกฝายไดรวมกันกําหนดขึ้นใหเปนรูปธรรมในเชิงแผนงาน และไปประยุกตใชใหเกิดเปน
วิสัยทัศนรวมที่เปนเอกลักษณเฉพาะและเปนโรงเรียนแหงการเรียนรู ในองคประกอบสําคัญ คือ ดานหลักการไดแก การระดม
ความคิด การรวมวางแผน การรวมลงมือทํา การรวมติดตามประเมินผล และการรับประโยชนรวมกัน และองคประกอบดาน
กระบวนการ ไดแก นโยบายการจัดการและการวางแผนเชิงกลยุทธ การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ภาวะผูนํา การ
สรางแรงจูงใจปฏิบัติงาน ระบบขอมูลการติดตามผล และการสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูในการพัฒนาบุคลากรครูใหมี
สมรรถนะแบบมืออาชีพของการจัดการเรียนรูนําสูประสิทธิผลในผลสําเร็จดานผลสัมฤทธิ์ (O-NET) ของนักเรียนเพิ่มขึ้น ดาน
คุณลักษณะอันพึงประสงค อยูในระดับดีเยี่ยม และระดับความพึงพอใจ ภาพรวมอยูในระดับมาก และ ผลกระทบจากการ
สงเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรูที่มุงผลสัมฤทธิ์บนฐานวัฒนธรรมการมีสวนรวม
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการนําไปประยุกตใช
กระบวนการบริหารจัดการสถานศึกษานี้ สามารถนําไปประยุกตใชได จากการใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกสวนฝายเขามี
สวนรวม และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศใหม ในการขับเคลื่อนใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูรอบดาน
ขอเสนอแนะการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางเปนระบบ ตอไป
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