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55252366 : สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

คาํสาํคญั : ประสิทธิผลสถานศึกษา 
 กรชนก  แยม้อุทยั : ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา . อาจารยที์ปรึกษา การ
คน้ควา้อิสระ : อ. ดร. นุชนรา รัตนศิระประภา. 161 หนา้. 
 การวจิยัครังนีมีวตัถุประสงคเ์พือ ทราบ 1) ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา  2) 

เปรียบเทียบประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา  เมือจาํแนกตามสถานภาพ 3) แนวทางการ
พฒันาประสิทธิผลสถานศึกษา ประชากรในการวจิยัคือ บุคลากรทางกา รศึกษาในสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตบางซือ 
กรุงเทพมหานคร จาํนวน 186 คน เครืองมือทีใชใ้นการวจิยัครังนีเป็นแบบสอบถาม ความคิดเห็นเกียวกบัประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ตามแนวคิดของสาํนกังานรับรองมาตราฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ .)  สถิติทีใชใ้นการ
วเิคราะห์ข้อมลูประกอบดว้ย ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่ามชัฌิมเลขคณิต  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
ทดสอบค่าเอฟ 

 ผลการวจิยัพบวา่ 
 1. ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
เรียงลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปนอ้ย คือ (1)พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้
สังกดั (2)ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา (3)ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนที
เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (4)ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็น
เลิศทีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูป (5)ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา (6)ผลการ
พฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นทีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา (7)ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน/วสัิยทศัน์ พนัธกิจและวตัถุประสงคข์องการจดัตงัสถานศึกษา (8)ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี (9)ผูเ้รียน
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมทีพึงประสงค ์ (10) ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน (11)ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน
อยา่งต่อเนือง (12)ผูเ้รียนคิดเป็นทาํเป็น 

 2. ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา เมือจาํแนกตามสถานภาพคือ เพศ อาย ุระดบั
การศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการทาํงาน และตาํแหน่งหนา้ทีหลกัในโรงเรียน พบวา่ไม่แตกต่างกนั แต่ประสบการณ์
การทาํงานในตาํแหน่งปัจจุบนั แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  
 3. แนวทางการพฒันาประสิทธิผลสถานศึกษา มี 3 แนวทางหลกั คือ 1) การพฒันาผลสัมฤทธิของผูเ้รียนใหดี้ขึน 
โดยประกอบดว้ย (1.1) สนบัสนุนผูเ้รียนใหก้ลา้แสดงความคิดเห็นทงัดา้นความคิดและการกระทาํ (1.2)ครูควรรับฟังความ
คิดเห็นของผูเ้รียน (1.3) การระดมทรัพยากรเพือการเรียนการสอน (1.4) นาํขอ้มลูไปปรับปรุงกระบวนการจดัการเรียนการ
สอน 2) การช่วยผูเ้รียนเป็นคนทีใฝ่รู้ มีนิสัยรักการอ่านและใชเ้ทคโนโลยโีดย (2.1) มอบหมายภาระงานการสร้างนิสัยรัก
การอ่านจากสิงทีสนใจ (2.2) การส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 3)การพฒันาใหผู้เ้รียนสามารถคิดวเิคราะห์
ไดอ้ยา่งมี ระบบโดย (3.1)การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีสนบัสนุนผูเ้รียนใชค้วามรู้ทางดา้นหลกัภาษา (3.2)การ
พฒันาการสร้างกระบวนการความคิดรวบยอด (3.3)การใหผู้เ้รียนทาํโครงการดว้ยตนเอง (3.4)การฝึกกระบวนการคิดอยา่ง
มีระบบ (3.5)ฝึกกระบวนการทาํงานโดยให้ ปฏิบติัในสภาพจริง (3.6)การสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนทีส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์และการคิดวเิคราะห์ 
_________________________________________________________________________________________ 
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55252366   : MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION 

KEYWORD: THE SCHOOL EFFECTIVENESS 

 KORNCHANOK YAMUTHAI: THE SCHOOL EFFECTIVENESS AS PERCIEVED BY THE 

EUCATIONAL PERSONNEL, INDEPENDENT STUDY ADVISOR: NUCHNARA RATTANASIRAPRAPA, Ph.D. 

161 pp.  

The purposes of this independent study were to identify 1) the school effectiveness as perceived by 

educational personnel 2) the comparison of the effectiveness of education as perceived by educational personnel when 

classifying the personnel’s status 3) the guideline of school effectiveness development. The population in this research 

were educational personnel in schools under Bang Sue Educational Department Bangkok, in totally 186. The research 

instrument was a questionnaire about the school effectiveness based on the concept of Office for National Education 

Standards and Quality Assessment. Statistics in this study included frequency, percentage, arithmetic mean, standard 

deviation T test, and F test.  

The findings were as follow; 

1. The overall findings of the school effectiveness as perceived by the educational personnel were high level. 

Sort by descending order in arithmetic (1) the development of internal quality assurance by school (2) the school 

efficiency and development (3) the effectiveness of student – centered – learning (4) the school improvement that aimed 

to raise and maintain the standards to develop towards excellence with the educational reform (5) the performance of 

special projects to promote the school (6) the development of school strengths which reflect the school uniqueness (7) 

the development were success in philosophy, vision, mission and objectives of the school  (8) learners had good health 

and mental (9) learners had moral principles, ethics and desirable values (10) the learners had achievement (11) being 

the learning learners (12) learners were thinkers.   

2. The school effectiveness as perceived by educational personnel when classified by status: sex, age, the 

highest educational level, experience and the position were indifference. The experience of current position was 

different at the significant level of .05.  

3. There are 3 guidelines for the school effectiveness development. They were as follow; 1) improving the 

achievement of learners include (1.1) to encourage learners to share their opinions (1.2) teacher should listen the 

learners’ opinions more (1.3) to gather the instructional resources (1.4) to improve the learning process 2) enhancing the 

learning learners, good readers, and using technology (2.1)to assign the learners read interesting articles more (2.2) to 

promote the learners to get knowledge from learning centers 3) learners were systematical thinking (3.1) to design the 

learning activities emphasize grammatical knowledge (3.2) to increase the conceptual skill process (3.3) to assign the 

learners do projects by themselves (3.4) to practice the systematical thinking more (3.5) to train the working process in 

the authentic environment (3.6) to arrange the classroom atmosphere for supporting the creativity and critical thinking.  
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นีสาํเร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความเมตตาและความดูแลของอาจารย ์ดร .นุชนรา รัตนศิระประภา  อาจารย์
ทีปรึกษาการคน้ควา้อิสระ  อาจารย ์ดร . วรกาญจน์ สุขสดเขียว  ประธานคณะกรรมการสอบ การ
คน้ควา้อิสระ  และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร . มทันา วงัถนอมศกัดิ  ผูท้รงคุณวฒิุ ทีไดก้รุณาให้
คาํปรึกษา คาํแนะนาํ การชีแนะแนวทาง การสนบัสนุน ใหก้าํลงัใจ และช่วยเหลือแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่างๆ ของ การคน้ควา้อิสระ จนสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ 
โอกาสนี ขอกราบข อบพระคุณคณาจารยป์ระจาํภาควชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศิลปากรทุกท่านทีประสิทธิประสาทวชิาความรู้ดา้นการบริหารการศึกษาอยา่งดียงิ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูเ้ชียวชาญทีไดใ้หค้วามอนุเคราะห์ในการตรวจสอบความเทียงตรง
ของเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั พ ร้อมทงัแนะนาํและใหข้อ้เสนอแนะทีเป็นประโยชน์ต่อผูว้จิยั 
ขอขอบพระคุณผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขต
บางซือ กรุงเทพมหานคร  ทุกท่านทีใหค้วามร่วมมือใหค้วามช่วยเหลือและอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถาม รวมถึงการอาํนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยัครังนีเป็นอยา่งดี 

 ขอขอบคุณนกัศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา รุ่นที 
32/1 คณะครูโรงเรียน วดัประดู่ธรรมาธิปัตย์ ทุกท่าน และ นา ยเกียรติเกรียงไกร บุญทน  ทีเป็น
กาํลงัใจในการศึกษาอยา่งดีเสมอมา 
 คุณประโยชน์ของ การค้นควา้อิสระ ครังนีผูว้จิยัขอบมอบแด่ นายอาํนาจ แยม้อุทยั นาง
สายณั  แยม้อุทยั นางสาวฐิติมาภรณ์ แยม้อุทยั ครอบครัว และครูอาจารยทุ์กท่านทีประสิทธิประสาท
วชิาความรู้แก่ผูว้จิยั จนประสบความสาํเร็จและทาํใหก้ารคน้ควา้อิสระฉบบันีสาํเร็จสมบูรณ์ 
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บทท ี1 
บทนํา 

 การจดัการศึกษาของทุกประเทศทวัโลกลว้นมีเป้าหมายสาํคญัคือ  การจดัการศึกษาใหมี้
คุณภาพเพือผูเ้รียน เช่นเดียวกบัประเทศไทย เพราะการศึกษาทีมีคุณภาพเท่านนัทีจะทาํใหป้ระเทศ
ไทยของเราสามารถแข่งขนับนเวทีโลกไดใ้นยคุโลกาภิวตัน์ เพราะการศึกษาเป็นพืนฐาน  เป็นปัจจยั 
เป็นเครืองมือ เป็นมรรควธีิในการพฒันาศกัยภาพและคุณภาพของคนในชาติ 1 แต่ปัจจุบนัพบวา่
คุณภาพการศึกษาของไทยยงัอยูใ่นระดบัตาํมาโดยตลอด และเป็นปัญหาทีตอ้งเร่งแกไ้ขในทุกระดบั 
ถึงแมว้า่ระดบัความรู้และโอกาสทางการศึกษาจะมีทิศทางทีดีขึนก็ตาม แต่การศึกษา ของไทยก็ยงั
ประสบปัญหาวกิฤติดา้นคุณภาพอยา่งต่อเนืองจากปัจจยัสาํคญัประการหนึงคือผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตอ้งใชห้ลกัการบริหารทีจะทาํใหโ้รงเรีย นเกิดประสิทธิผลมากทีสุด ซึงเป็นไปตามแนวทางของ
ผูบ้ริหารกรุงเทพมหานครมีความมุ่งมนัพฒันาการศึกษาใน สถานศึกษา สังกดักรุงเทพมห านคร
จาํนวน 438 สถานศึกษา  ใหเ้ป็น สถานศึกษา ทีมีมาตรฐาน ตามนโยบายดา้นการศึกษาในการ
เสริมสร้างกรุงเทพฯใหเ้ป็นมหานครแห่งการเรียนรู้ทีแทจ้ริง ดว้ยนโยบายการศึกษาทีทาํไดจ้ริง มี
คุณภาพมาตรฐาน พร้อมพฒันาองคค์วามรู้อยา่งครอบคลุมทงัในและนอกหอ้งเรียน โดยให้
ความสาํคญักับการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ซึงการดาํเนินนโยบายดงักล่าว
ใหเ้ป็นผลสาํเร็จและมีประสิทธิผล ทงันีทงันนัผูที้มีส่วนใหน้โยบายดาํเนินไปไดด้ว้ยความสาํเร็จ 
และปัจจุบนัผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเป็นผูบ้ริหารสมยัใหม่ กล่าวคือตอ้งการความเป็นผูน้าํในกา ร
บริหารงานของตน เพราะผูบ้ริหารสมยัใหม่ตระหนกัดีวา่มนุษยมี์ความแตกต่างกนัตามลาํดบัขนั
ของความตอ้งการจาํเป็น ซึงต่างกบัการทาํงานกบัเครืองกลหรือเครืองคอมพิวเตอร์ทีเราใชก้ฎเกณฑ์
ตายตวัไดใ้นการสังใหเ้ครืองทาํงาน ดงันนัผูบ้ริหารจึงตอ้งใชศ้าสตร์ คือความรู้ในเรื องระเบียบ 
ทฤษฎีต่าง ๆ และศิลปะในการใชท้ฤษฎีจะเป็นเครืองมือและเครืองช่วยนาํทางสาํหรับผูบ้ริหาร ถา้
ไม่มีทฤษฎีก และไม่ไดเ้กิดขึนบ่อยๆ แต่จะมีการปรับอยูต่ลอดเวลา ขึนอยูก่บัวา่ผูบ้ริหารมี
ประสบการณ์ทาํงานมามากนอ้ยเพียงใด จะสามารถแกไ้ขปัญหาได ้การเกิดภาวะผูน้าํขอ งผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ตอ้งสามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงที และไม่ไดเ้กิดขึนบ่อยๆ แต่จะมีการปรับอยู่
ตลอดเวลา ขึนอยูก่บัวา่ผูบ้ริหารมีประสบการณ์ทาํงานมามากนอ้ยเพียงใด จะสามารถแกไ้ขปัญหา
ได ้การเกิดภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตอ้งสามารถแกไ้ขปัญหาไดท้นัท่วงทีหรือต ามหนา้ที

                                           
1บรรจง ชูชาติสกุล, ศตวจันะ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา), 2533. 126  
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ทีไดรั้บหมายอยา่งสุดความสามารถ ซึงสถานการณ์จะมีความแตกต่างตลอดเวลา ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตอ้งสามารถรับมือกบัการเปลียนแปลงใหไ้ด้  ซึงสถานศึกษาหรือโรงเรียนเป็นสถาบนั
ทางสังคมทีมีความสาํคญัเป็นอยา่งมาก มีหนา้ทีสร้างและพฒันา “คน” ใหเ้ป็น “มนุษย์ ” ทีดีมี
คุณภาพสามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขดว้ยการพึงตนเอง เป็นความคาดหวงัของ
สังคมทีมีต่อสถานศึกษา  จึงเป็นผลให้สถานศึกษาตอ้งมีกระบวนการบริหารจดัการทีทาํใหผู้เ้รียนมี
คุณภาพสูงตามมาตรฐานการศึกษาทีกาํหนด และใหไ้ดรั้บการพฒันาในทุกดา้นตามความสามารถที
จะจดัการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน เป็นทียอมรับและสามารถเป็นแบบอยา่ง
ในดา้น “คุณภาพ ” แก่สถานศึกษา อืนได ้ซึงขึนอยูก่บัองคป์ระกอบและรูปแบบทีใชใ้นการ
บริหารงานโดยเนน้เป้าหมายหลกัคือ การพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน และหากนาํองคป์ระกอบและ
รูปแบบทีใชใ้นการบริหารงานโดยเนน้เป้าหมายหลกัคือ การพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน และหากนาํ
องคป์ระกอบและรูปแบบในการบริหารงานมาใชจ้นประสบความสาํเร็จแลว้ก็จะเรียกไดว้า่เป็นการ
บริหารสถานศึกษาทีมีประสิทธิผล ซึงจะส่งผลถึงการพฒั นาคุณภาพการศึกษา อนัหมายถึง ความมี
ชือเสียงและการยอมรั บอีกทงัความภาคภูมิใจของบุคลากรใน สถานศึกษา  เพือทีจะเป็นแรงกระตุน้
ใหทุ้กฝ่ายเกิดความพยายามทีจะรักษาระดบัมาตรฐานคุณภาพ อีกทงัการพฒันา สถานศึกษาอยา่งไม่
หยดุยงัมีทิศทางในการพฒันาทีชดัเจน มนัคง และสามารถหล่อหลอมเป็นวฒันธรรมการทาํงานของ
องคก์ารทีมีคุณค่า มี บรรยากาศ ทีเอืออาํนวยใหเ้ป็น สถานศึกษา แห่งการเรียนรู้ มีความพร้อม
ทางดา้นทรัพยากรทีเพียงพอในการบริหารจดัการ ทาํใหผู้เ้รียนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานทีกาํหนด 
ส่งผลใหน้กัเรียนเป็นคนดี คนเก่ง สามารถดาํรงชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข2  
 

 

 

 

 

 

                                           
2สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการบริหารและการ

พฒันาสถานศึกษาสู่...โรงเรียนคุณภาพ (Guildelines of the best practice for quality school), 1-2. 
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 ความมุ่งหมายของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 
2) พ.ศ. 2551 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2553 ตามมาตรา 24 การจดักระบวนการเรียนรู้ ให้
สถานศึกษาและหน่วยงานทีเกียวขอ้งดาํเนินการดงัต่อไปนี 1) จดัเนือหาสาระและกิจกร รมให้
สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล 2) ฝึก
ทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยกุตค์วามรู้มาใชเ้พือป้องกนั
และแกไ้ขปัญหา 3) จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติั ทาํ ใหไ้ด ้คิด
เป็น ทาํเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเนือง 4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระ
ความรู้ดา้นต่างๆอยา่งไดส้ัดส่วนสมดุลกนั รวมทงัปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมทีดีงาม และคุณลกัษณะ
อนัพึงประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 5) ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยาก าศ สภาพแวดลอ้ม 
สือการเรียน และอาํนวยความสะดวกเพือใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ทงัสามารถใช้
การวจิยัเป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรู้ ทงันี ผูส้อนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมๆกนัจาก
สือการเรียนการสอนและแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ 6) จดัการเรียน รู้ใหเ้กิดขึนไดทุ้กเวลาทุก
สถานที มีการประสานความร่วมมือกบับิดามารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนเพือร่วมในการ
พฒันาองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดตามศกัยภาพ 3 ผูบ้ริหารสถานศึกษาคือผูที้จะผลกัดนั
องคป์ระกอบทุกสิงอยา่งทีอยูใ่น สถานศึกษา ใหเ้กิดผลทีเป็นรูปธรรม ครู นกัเรียน ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษา และบุคคลภายนอกทีเกียวขอ้งกบั สถานศึกษา  รับรู้และเกิดทศันะทีดีต่อ
สถานศึกษา พร้อมใหค้วามช่วยเหลือกบัสถานศึกษาในทุกๆดา้นและทุกๆทาง ผูบ้ริหารสถานศึกษา
สามารถใชท้รัพยากรทีมีอยูอ่ยา่งจาํกดั และก่อใหเ้กิดประสิทธิผลทีดี ดงันนัจึงมีความจาํเป็นอยา่งยงิ
ทีสถานศึกษาตอ้งสร้างองคก์ารของตนเองใหเ้ป็นองคก์ารทีมีคุณภาพตามมาตรฐาน เพือทาํหนา้ที
เป็นผูจ้ดัการความรู้ พฒันาความรู้ พฒันาความคิด และพฒันาศกัยภาพการจดัการศึกษาใหเ้กิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพือประโยชน์และบุคลากรในสถานศึกษาที จะไดเ้รียนรู้กระบวนการ
บริหารของผูบ้ริหาร และความรู้ความสามารถทีนกัเรียนจะไดรั้บจากการสอนของครูทีมีคุณภาพ 
อนัหมายถึงผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษาทีบรรลุตามวตัถุประสงคอ์ยา่งมีคุณภาพทางการจดั
                                           

3สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สาํนกันายกรัฐมนตรี , พระราชบัญญตัิ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, (กรุงเทพฯ : บริษทั พริกหวานกราฟฟิค จาํกดั), 7. 
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การศึกษาอยา่งมีประสิทธิ ผล4 สิงสาํคญัการพฒันาคุณภาพการศึกษามีเป้าปร ะสงคห์ลกั คือการ
พฒันาคนใหมี้ความรู้ความสามารถเป็นคนเก่ง และเป็นคนดี พร้อมทีจะใชชี้วติอยา่งมีความสุข
ภายใตว้ถีิชีวติไทยทีสามารถแข่งขนักบัคนอืน ๆ ไดจ้ะตอ้งมีกลไกการสร้างคนทีมีประสิทธิภาพ 
นาํไปสู่การสร้างสังคมการเรียนรู้ใหเ้กิดขึน บุคคลทีมีความสาํคญัอยา่งยิ งทีจะทาํใหเ้กิดการ
เปลียนแปลงได ้คือผูบ้ริหาร สถานศึกษา  เพราะตอ้งเป็นผูน้าํและผูแ้สวงหาความร่วมมือจาก
บุคลากร ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ สถานประกอบการ 
สถาบนัศาสนาและสถาบนัสังคมอืนๆ ร่วมกนัจดัและพฒันาการศึกษาอยา่งต่อเนืองและมั นคง 
บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 5 ส่วนฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) ใหแ้นวคิดวา่ 
ประสิทธิผลของสถานศึกษาประกอบดว้ยการสร้างบรรยากาศ สถานศึกษา  สร้างขวญั แรงจูงใจใน
การทาํงาน ของครู หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนมีคุณภาพ และคุณภาพภาวะผูน้าํของ
ผูบ้ริหาร 6 อีกทังแนวคิดในเรืองของประสิทธิผลสถานศึกษาของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 7 ไดก้ล่าววา่ ประสิทธิผลของสถานศึกษามีความสาํคญัอยา่งยงิในการ
บริหารสถานศึกษา เป็นการตดัสินวา่การบริหาร สถานศึกษา จะประสบความสาํเร็จหรือไม่ เพราะ
สถานศึกษาถือเป็นองคก์ารในระบบสังคมหนึง 

 จากแนวคิดขา้งตน้ทาํใหผู้ว้จิยัมีความตอ้งการจะศึกษาประสิทธิผลสถานศึกษาตาม
ทศันะของบุคลากรทางการศึกษาของ สถานศึกษา ในสาํนกัการศึกษา สาํนกังานเขตบางซือ สังกดั
กรุงเทพมหานคร โดยยดึแนวคิดในเรืองประสิทธิผลสถานศึกษาของสาํนกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษามาใชเ้ป็นตวัแปรทีศึกษาในการวจิยัครังนี 

                                           
4 รัชพล คชชารุ่งโรจน์, โรงเรียนทันสมัย (กรุงเทพฯ : บริษทัด่านสุทธาการพิมพ,์ 2548), 

6-7. 
5 กระทรวงศึกษาธิการ, ศูนยป์ฏิบติัการปฏิรูปการศึกษา, ปฏิรูปการศึกษา : ก้าวอย่าง

มันใจ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2544), 2. 
6 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration Theory 

Research and Practice, ( Canada : Random House, Inc., 1978), 297. 
7  สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , คู่มือการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบ3 พ.ศ. 2554-2558 ระดับการศึกษาขันพนืฐาน ฉบับสถานศึกษา แก้ไขเพมิเติม 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 , (สมุทรปราการ : บริษทั ออฟเซ็ท พลสั จาํกดั, 2555),1-4 
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ปัญหาของการวจัิย 

การบริหารสถานศึกษาใหป้ระสบความสาํเร็จนนั สิงสาํคญัในการทีจะนาํนโยบายทางการ
ศึกษาไปสู่การปฏิบติัเพือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายทีกาํหนดไดห้รือไม่นนั ขึนอยูก่บั
กระบวนการการบริหา รของสถานศึกษา เป็นสาํคญั โดยทีพฤติก รรมตามกระบวนการบริหารของ
สถานศึกษาจะเป็นตวับ่งชีถึงความสาํเร็จหรือความลม้เหลวและส่งผลถึงความมีคุณภาพหรือไม่มี
คุณภาพของสถานศึกษา ซึงหม ายถึงความมีประสิทธิผลของ สถานศึกษา นนัเอง 8 นอกจากนี ขีด
ความสามารถในการแข่งขนัเมือเปรียบเทียบกั บนานาชาติในดา้นการศึกษาอยูใ่นระดบัตาํ และเมือ
เปรียบเทียบศกัยภาพของคนไทยกบัประเทศอืนๆ ก็ยงัคงอยูใ่นระดบัตาํกวา่ประเทศเพือนบา้นหลาย
ประเทศ โดยที IMD (International Institute for Management Development) จดัอนัดบัประเทศไทย
อยูใ่นลาํดบัที 50 จากทงัหมด 60 ประเทศ ซึงอยูใ่นระดบัทีตาํมาก อีกทงักรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึง
ผลการศึกษาวจิยัโครงการลด เหลือมลาํ โดยหลงัจากระดมทีมนกัวจิยัจากมหาวทิยาลยั 25 แห่ง ลง
พืนทีชุมชน 96 แห่ง ทวักรุงเทพมหานคร สาํรวจความคิดเห็นและความตอ้งการแทจ้ริงของคนใน
พืนที หากพิจารณาตามรายหวัขอ้จะพบวา่ปัญหาทีมีความรุนแรงมากทีสุด ไดแ้ก่ ปัญหาค่าครองชีพ 
ครัวเรือนมีรายจ่ายมากกวา่รายรับ รองลงมาคือปัญหาหนีสินและหนีนอกระบบ ขณะทีผลสาํรวจ
ความตอ้งการแกไ้ขปัญหาระยะสันภายใน 1-2 ปี พบวา่ ประชาชนมีความตอ้งการเขา้ถึงระบบ
การศึกษาและการพฒันาเยาวชนมากทีสุ ด รองลงมา ไดแ้ก่ ความตอ้งการเขา้ถึงทรัพยากรของรัฐ 
ส่วนความตอ้งการเร่งด่วนภายในเวลา 1 ปี ไดแ้ก่ เพิมทุนการศึกษาสาํหรับเด็กทีมีผลการเรียนดีและ
เด็กดอ้ยโอกาส รองลงมา คือ เพิมระบบความปลอดภยัในชุมชนมากขึน9  อีกทงัในปัจจุบนัโรงเรียน
สังกดัสาํนกังานเขตบางซือ กรุงเทพมหานคร  ยงัไม่สามารถปฏิบติังานใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามที
กาํหนดไวไ้ด้ รวมทงั ไม่สามารถนาํนโยบายไปสู่การปฏิบติั เพือใหเ้กิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลไดอ้ยา่งแทจ้ริง ทงันีเป็นผลมาจากกระบวนการบริหารโรงเรียน อนัเกิดจากการปฏิรูป

                                           
8วนัเพญ็ เจริญแพทย ,์ การศึกษาพฤติกรรมการบริหารองค์การแห่งการเรียนรู้ ของ

ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาอาํเภอบ้านค่ายจังหวดัระยอง , 
(วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยับูรพา, 2545), บทคดัยอ่. 

9กรุงเทพมหานคร, 2550, โครงการลด เหลือมลาํ, (ออนไลน์). แหล่งทีมา : 
http://cstproject.exteen.com/20100926/entry, 11 พฤษภาคม 2557 
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การศึกษาทีจะพยายามยกระดบัคุณภาพของโ รงเรียนใหสู้งขึน ซึงผลการดาํเนินงานในการปฏิรูป
การศึกษาดงักล่าวไดรั้บความสาํเร็จ ในระดบัหนึงเป็นเพียงบางส่วนเท่านนั โรงเรียนส่วนใหญ่ยงัมี
ความล่าชา้ในการบริหารจดัการสถานศึกษาอยู ่รวมทงัประสิทธิผลในการจดัการเรียนการสอนของ
สถานศึกษายงัไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าทีควรจะเป็น ซึงส่งผลให้ ความสามารถในการแข่งขนัของ
การเรียนการสอนวชิาวทิยาศาสตร์  และคณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ในโรงเรียนทียงัมี
คุณภาพตาํ ซึงสอดคลอ้งกบัผลการทดสอบระดบัชาติของสถานศึกษา ซึงมี ผลสัมฤทธิทางการเรียน
ของนกัเรียนทุกวชิาก็อยูใ่นระดบัตาํดว้ย 10 และจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติ (O-

NET) โดยสาํนกัการทดสอบแห่งชาติ (สทศ) ของนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที  6 สถานศึกษาสังกดั
สาํนกังานเขตบางซือ กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย 1)โรงเรียนวดัประชาศรัทธาธรรม 2)โรงเรียน
วดัประดู่ธรรมาธิปัตย ์ 3)โรงเรียนวดัมชัณนัติกา ราม 4)โรงเรียนวดัเลียบ ราษฎร์บาํรุง  5)โรงเรียนวดั
ทองสุทธาราม 6)โรงเรียนวดัสร้อยทอง 7)โรงเรียนวดับางโพโอมาวาส  แสดงใหเ้ห็นวา่ประสิทธิผล
สถานศึกษาในดา้นของผลสัมฤทธิทางดา้นการศึกษายงัอยูใ่นระดบัตาํ โดยเฉพาะวชิาวทิยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ มีค่าเฉลีย ทีตาํมากใน 3 ลาํดบัทา้ย ทงันีสาเหตุของผลสัมฤทธิ
ของโรงเรียนทีอยูใ่นเกณฑต์าํ เป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษายงัไม่สามารถกาํหนดแนวทางใน
การนาํนโยบายในการเรียนการสอนไปสู่ครูผูส้อน และนกัเรียน ใหเ้ป็นรูปธรรมมากทีสุด อีกทงั
ผูเ้รียนนนัยงัขาดศกัยภาพและขีดความสา มารถทีจะเรียนรู้ละสอบแข่งขนัในระดบัชาติ และ
สอดคลอ้งกบัผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาในระดบัการศึกษาขนัพืนฐานของ
สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ .) พบวา่สถานศึกษาในสาํนกั
การศึกษา สาํนกังานเขตบางซือ กรุงเทพมหานคร มีผลการประเมินคุณภาพโดย ภาพรวม อยูใ่น
เกณฑ์ดี แต่ในดา้นของผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน ตวับ่งชีที 5 มีคุณภาพตาํกวา่ระดบัดี ทุก
โรงเรียนจึงเป็นสิงทีผูริ้หารสถานศึกษาตอ้งรีบนาํไปพิจารณาและแกไ้ขใหท้นัก่อนการประเมิน
ภายนอกรอบต่อไป ดงัแสดงไวใ้นตารางที 1 มีดงันี 

                                           
10สาํนกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานศักยภาพของคน

ไทยกบัขีดความสามารถในการแข่งขันปี 2547 (กรุงเทพฯ : บริษทัพริกหวานกราฟฟิค จาํกดั, 
2548),1-4. 
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ตารางที 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติ ชนัประถมศึกษาปีที 6 สถานศึกษาสังกดั
สาํนกังานเขตบางซือ กรุงเทพมหานคร โดยสาํนกัการทดสอบแห่งชาติ (สทศ) 11  

 

 

สาระวชิา จาํน
วน

คน
 

คะ
แน

นเฉ
ลีย

 

ส่ว
นบี

ยงเ
บน

มา
ตร
ฐาน

 

ขีด
จาํก

ดัล่
าง จาํนวน/ร้อยละของ

นกัเรียนทีมีคะแนน
สูงกวา่ขีดจาํกดัล่าง 

ภาษาไทย 433 46.59 13.55 45.637 51.05 

คณิตศาสตร์ 433 35.89 13.47 35.720 37.28 

วทิยาศาสตร์ 433 37.56 11.22 35.423 51.25 

สงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 433 47.46 11.13 44.182 48.41 

สุขศึกษาและพลศึกษา 433 57.76 13.29 54.794 65.90 

ศิลปะ 433 56.37 13.60 52.229 62.01 

การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 433 55.78 14.97 53.801 57.14 

ภาษาต่างประเทศ 433 35.49 12.31 36.939 40.39 

จากสภาพดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ประสิทธิผลของโรงเรียนและการจดัการศึกษาขึนอยูก่บั
ผูบ้ริหารเป็นสาํคญั ออสติน และ เรโนลด ์ (Austin and Reynold) ไดส้รุปวา่ กระบวนก ารบริหาร
ของโรงเรียนครูใหญ่มีอิทธิพลต่อความสาํเร็จและความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ดงันนัผูว้จิยัมี
ความสนใจทีจะศึกษาเกียวกบัประสิทธิผลสถานศึกษาตามทศันะของบุคลากรทางการศึกษา ซึงควร
จะประกอบดว้ยองคป์ระกอบใดบา้ง มาเป็นแนวคิดในการพฒันากระบวนการบริหารโรงเรียน
เพือทีจะทาํใหโ้รงเรียนประสบความสาํเร็จตามทศันะของผูที้มีส่วนเกียวขอ้งกบัการศึกษาในการ
บริหารจนทาํใหโ้รงเรียนมีประสิทธิผล   มีความเป็นอนัหนึงอนั เดียวกนัในการมุ่งสู่เป้าหมายที
ชดัเจนและทา้ทาย ดว้ยการมีทรัพยากรทีเพียงพอและมีคุณภาพ อีกทงัการมีวสิัยทศัน์ของการบริหาร
หลกัสูตรและการสอนทีกวา้งไกลและความเป็นผูน้าํของผูบ้ริหารและครูในการพฒันา พร้อมทงั
บรรยากาศแห่งการยอมรับนบัถือและไวว้างใจกนัและกนั12  

                                           
11รายงานประจาํปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับชาติชันประถมศึกษาปีท ี6 สถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตบางซือกรุงเทพมหานคร, (2555)  

12 วโิรจน์ สารรัตนะ, โรงเรียนองค์กรแห่งการเรียนรู้แนวคิดทางการบริหารการศึกษา  , 
(กรุงเทพฯ : หา้งหุน้ส่วนจาํกดั ทิพยว์สุิทธิ, 2546), 38-39 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
ผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคข์องการวจิยัดงัต่อไปนี 
1. เพื อทราบประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศน ะของบุคลากรทางการศึกษา 

สถานศึกษา  
2. เพือเปรียบเทียบประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา  เมือ

จาํแนกตามสถานภาพ  
3. เพือทราบแนวทางการพฒันาประสิทธิผลสถานศึกษา 
 

ข้อคําถามของการวจัิย 
ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอ้คาํถามของการวจิยัดงัต่อไปนี 
1. ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา อยูร่ะดบัใด  
2. ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา เมือจาํแนกตาม

สถานภาพ แตกต่างกนัหรือไม่ 
3. แนวทางการพฒันาประสิทธิผลสถานศึกษา เป็นอยา่งไร 
 

สมมติฐานการวจัิย 
จากทฤษฏีหลกัการบริหารต่างๆ และประสบการณ์ของ ผูว้ิจยัไดต้งัสมมติฐานของการ

วจิยัไวด้งัต่อไปนี 
1.  ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา อยูร่ะดบั                 

ปานกลาง 
2. ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา เมือจาํแนกตาม

สถานภาพ แตกต่างกนั 
3. แนวทางการพฒันาประสิทธิผลสถานศึกษาเป็นพหุแนวทาง  
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ขอบข่ายเชิงอ้างองิของการวจัิย 

    ผูว้จิยัไดน้าํเสนอตามแนวคิดของ แดเนียล แคทซ์ และโรบิร์ต แอล คาห์น (Katz and 

Kahn) ทีไดก้ล่าวไวว้า่องคก์ารเป็นระบบๆหนึง ซึงประกอบไปดว้ย องคป์ระกอบหรือส่วนสาํคญั 
ซึงประกอบดว้ยตวัป้อน (input) กระบวนการ(process) และผลผลิต(output) โดยองคป์ระกอบต่างๆ
เหล่านีมีความสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม (context) ทงัภายในและภายนอกโรงเรียน ตวัป้อนใน
ระบบการศึกษาของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ นโยบาย บุคลากร งบประมาณ วสัดุ 
อุปกรณ์ ฯลฯ ซึงจะดาํเนินการผา่นกระบวนการทีหลากหลายตามภา รกิจหลกัของโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ การบริหาร คุณภาพชีวติการทาํงานของครู การจดัการเรียนการสอน การ
ปฏิบติังานตามมาตรฐานวชิาชีพครู การนิเทศ ฯลฯ เพือใหผ้ลผลิตแก่โรงเรียน คือ ความสามารถใน
การจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโรงเรียน นกัเรียนมี คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์ฯลฯ 13 ถา้เราพิจารณาโรงเรียนในฐานะทีเป็นระบบ โรงเรียนก็เป็นส่วนหนึงของชุมชน
และเป็นส่วนหนึงของสังคม ซึงปัจ จยันาํเขา้ของโรงเรียนไดแ้ก่ นกัเรียน ครู -อาจารย ์วสัดุ อุปกรณ์ 
ทุน และเทคโนโลยต่ีางๆ เมือนกัเรียนผา่นเขา้ไปในโรงเรียนซึงถือว่าเป็นองคก์รทีมีกระบวนการใน 
เช่น การบริหารจดัการ การนิเทศการศึกษา การจดักิจกรรมการเรียนการสอนทีนกัเรียนตอ้งศึกษา
เล่าเรียน เมือนกัเรียนสาํเร็จการศึกษาตามเป้าหมายทีวางเอาไวถื้อวา่เป็นผลผลิตของโรงเรียน 14 การ
ผลิตเช่นเดียวกนั การดาํเนินงานต่างๆ จดัอยูใ่นรูปแบบเชิงระบบ  

ขอบข่ายอา้งอิง ของการวจิยั ไดก้าํหนดขอบข่ายในการวจิยัจากองคค์วามรู้ ในเรือง
ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา เริมตน้โดย เอด็มอนส์ (Edmonds) 

ไดเ้สนอแนวคิดทีนาํไปสู่ความเป็นโรงเรียนทีมีประสิทธิผลดว้ยปัจจยั 5 ประการ คือ 1) ภาวะผูน้าํที
เขม้แขง็ของผูบ้ริหาร 2) ความเป็นผูเ้ชียวชาญในดา้นทกัษะพืนฐาน 3) สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน
ทีสะอาดเรียบร้อยและปลอดภยั 4) ความคาดหวงัของครูทีมีต่อนกัเรียนในระดบัสูง 5) การเฝ้า
ติดตามประเมินความกา้วหนา้ของนกัเรียนอยา่งต่อเนือง 15 ออสตินและเรยโ์นลด ์ (Austin and 

Raynolds) ไดศึ้กษาวจิยัและรายงานวา่การบริหารโรงเรียนทีมีประสิทธิผลจะตอ้งมีลกัษณะทีแสดง

                                           
13 Daniel Katz and Robert L. Kahn, The Social Psychology of Organizations,2nd ed. 

(New York : John Wiley & Sons,1978), 20.  
14 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวชิาหลกัและระบบบริหาร

การศึกษา, พิมพค์รังที14 (กรุงเทพ)  
15  R.R. Edmonds, “Effective Schools for the Urban Poor”, Education Leadership 

(1979) : 37. 
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ถึงความสาํเร็จดงันี 1) การจดัการอาคารสถานที 2) ภาวะผูน้าํ 3) ความมีเสถียรภาพของบุคลากร 4) 

การจดัระบบของหลกัสูตรและการเรียนการสอน 5) การพฒันาบุคลากร 6) การจดัเวลาเรียนที เกิด
ประโยชน์สูงสุด 7) ความเป็นเลิศทางวชิาการทีไดรั้บการยอมรับ 8) การมีส่วนร่วมและการ
สนบัสนุนจากผูป้กครอง 9) การวางแผนร่วมกนั 10) ความรู้สึกเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั 11) มี
เป้าหมายและความคาดหวงัร่วมกนัทีชดัเจน 12) มีระเบียบวนิยั 16 ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) 

เสนอวา่เมือองคก์ารมีการเปลียนแปลงตลอดเวลาสถานศึกษาทีมีประสิทธิผลจึงควรวดัจาก 1) 
ผลสัมฤทธิ (Achievement) 2) ความพึงพอใจในการทาํงาน (Job Satisfaction) 3. การขาดงาน 
(Absenteeism) 4) อตัราการลาออกจากการเรียนกลางคนั (Dropout rate) และ 5) คุณภาพโดยทวัไป  
(Overall Quality)17 ในส่วนสาํนกังานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) 
เสนอแนวคิดของประสิทธิผลสถานศึกษาวา่ 1) ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี 2) ผูเ้รียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค ์ 3) ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเนื อง 4) 

ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น 5) ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน 6) ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการ
สอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 7) ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 8) 

พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั 9) ผลการพฒันาใหบ้ร รลุ
ตามปรัชญา ปณิธาน /วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค ์ ของการจดัตงัสถานศึกษา  10) ผลการ
พฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นทีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 11) ผลการดาํเนินงาน
โครงการพิเศษเพือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา และ 12) ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือ
ยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศทีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา18 ซึงตรงกบัแผนภูมิที 1 ของผูว้จิยัดงัต่อไปนี 

 

 

 

                                           
16 Gilbert Austin and David Reynolds, “Managing for Improved School Effectiveness 

: An International Survey,” School Organization, 10 (2/3) (1990), 167-178. 
17 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration Theory, 

Research, and Practice. 8th ed. (Singapore : McGraw-Hill, Inc.,2008), 291-322. 
18 สาํนกังานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , คู่มือการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบ3 พ.ศ. 2554-2558 ระดับการศึกษาขันพนืฐาน ฉบับสถานศึกษา แก้ไขเพมิเติม 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 , (สมุทรปราการ : บริษทั ออฟเซ็ท พลสั จาํกดั, 2555), 17-18. 
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แผนภูมิที 1 ขอบข่ายเชิงอา้งอิงของการวจิยั 

ทีมา  : Daniel Katz and Robert L.Kahn, The Social Pychology of Organization, 2nd ed. (New 

York : John Wiley and Sons, 1978),20.  

 : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช , เอกสารการสอนชุดวชิาหลกัและระบบบริหาร
การศึกษา, พิมพค์รังที14 (กรุงเทพ) 
 : สาํนกังานรับรองมาตร ฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , คู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 พ.ศ. 2554-2558 ระดับการศึกษาขันพนืฐาน ฉบับสถานศึกษา แก้ไขเพมิเติม 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 , (สมุทรปราการ : บริษทั ออฟเซ็ท พลสั จาํกดั, 2555), 17-18. 

สภาพแวดลอ้ม (Context) 
- สภาพทางภูมิศาสตร์ 
- สภาพทางสังคม 
- สภาพทางเศรษฐกิจ 

ปัจจยันาํเขา้ (Input) 

- บุคลากร 

- งบประมาณ 

- วสัดุอุปกรณ์ 

- การบริหารจดัการ 

- เทคโนโลยี 

กระบวนการ (Process) 

- การบริหาร 

- การจดัการเรียนการสอน 

- การนิเทศ 

ผลผลิต (Output) 

 

 

 

- ผลสัมฤทธิทางการ
เรียนของผูเ้รียน 

  
 

ขอ้มูลยอ้นกลบั
Feedback 

- ประสิทธิผล
สถานศึกษา    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง



 

 

12 

ขอบเขตของการวจัิย 

การวจิยัครังนี ผูว้จิยัมีความสนใจทีจะศึกษาใน ส่วนของประสิทธิผลข องสถานศึกษา
ตามแนวทางของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.) เสนอแนวคิด
ของประสิทธิผลสถานศึกษาวา่ 1) ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี 2) ผูเ้รียนมีคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค ์ 3) ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเนือง 4) ผูเ้รียนคิดเป็น 
ทาํเป็น 5) ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน 6) ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนทีเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 7) ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 8) พฒันาการ
ของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั 9) ผลการพฒันาใหบ้รรลุต ามปรัชญา 
ปณิธาน /วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค ์ ของการจดัตงัสถานศึกษา 10) ผลการพฒันาตาม
จุดเนน้และจุดเด่นทีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 11) ผลการดาํเนินงานโครงการ
พิเศษเพือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา และ 12) ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือยกระดบั
มาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศทีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 19 
ดงัแสดงไวใ้นแผนภูมิที 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
19 สาํนกังานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, คู่มือการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบ3 พ.ศ. 2554-2558 ระดับการศึกษาขันพนืฐาน ฉบับสถานศึกษา แก้ไขเพมิเติม 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 , (สมุทรปราการ : บริษทั ออฟเซ็ท พลสั จาํกดั, 2555), 17-18. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที 2 : ขอบเขตของการวจิยั 

ทีมา  : สาํนกังานรับรองมาตร ฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , คู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอก รอบ 3 พ.ศ. 2554-2558 ระดับการศึกษาขันพนืฐาน ฉบับสถานศึกษา แก้ไขเพมิเติม 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 , (สมุทรปราการ : บริษทั ออฟเซ็ท พลสั จาํกดั, 2555), 17-18. 

 

 

 

 

 

ประสิทธิผลสถานศึกษา 

1. ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี  

2. ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์ 
3. ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเนือง 

4. ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น 

5. ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน 

6. ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

7. ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 

8. พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั 

9. ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค ์ 

ของการจดัตงัสถานศึกษา 
10. ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นทีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 

11. ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

12. ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พฒันาสู่ความเป็นเลิศทีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

ประสิทธิผลสถานศึกษา หมายถึง ความสาํเร็จของ การดาํเนินการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษา ใหบ้รรลุ เป้าหมายหรือวตัถุประสงคที์กาํ หนดไวซึ้งเป็นผลลพัธ์ของ สถานศึกษา  โดย
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีส่วน สาํคญัในการบริห ารงานขบัเคลือน สถานศึกษา  ตลอดจนประสาน การ
ทาํงานกบั ทุกส่วนทีเกียวขอ้งเพือใหส้ถานศึกษามีคุณภาพใน ทุกดา้น  ซึงประกอบดว้ย 1)ผูเ้รียนมี
สุขภาพกายและสุขภาพจิตที ดี 2) ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค ์ 3) ผูเ้รียนมี
ความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเนือง 4) ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น 5)ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน 6) 
ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 7) ประสิทธิภาพของการบริหาร
จดัการและการพฒันาสถานศึกษา 8) พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและ
ตน้สังกดั 9) ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน /วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์อง
การจดัตงัสถานศึกษา 10) ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นทีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษา 11) ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา 12) ผลการ
ส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศที
สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   

ทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา 
ทีมีต่อการบริหารสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา รองผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูป้ฏิบติัการ
สอนของสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตบางซือ กรุงเทพมหานคร ซึงประกอบไปดว้ย 7 โรงเรียน 
ดงันี 1) โรงเรียนวดัประดู่ธรรมาธิปัตย ์2) โรงเรียนวดับางโพโอมาวาส 3) โรงเรียนวดัสร้อยทอง 4) 
โรงเรียนวดัทองสุธาราม 5) โรงเรียนวดัเลียบราษฏร์บาํรุง 6)โรงเรียนวดัมชัฌนัติการาม 7) โรงเรียน
วดัประชาศรัทธาธรรม 
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บทท ี2 
วรรณกรรมทเีกยีวข้อง 

การคน้ควา้อิสระเรือง “ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทาง
การศึกษา” นีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง ซึงประกอบไปดว้ย ความหมายของ
ประสิทธิผล ความสาํคญัของประสิทธิผล หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีเกียวกบัปร ะสิทธิผล การวเิคราะห์
ประสิทธิผลสถานศึกษา และการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา ซึงมีรายละเอียดดงันี 

 
ประสิทธิผล 

 
ความหมายของประสิทธิผล 

นกัวชิาการในแต่ละสาขาไดใ้หค้าํนิยามของประสิทธิผล (Effectiveness)  ไวต่้างๆกนั ขึนอยูก่บั
วา่ใครเป็นคนใหค้วามหมาย มุมมองของ นกัวชิาการแต่ละสาขาจึงแตกต่างกนัออกไปแต่ส่วนใหญ่แลว้
จะมองประสิทธิผลไปในแนวทางทีก่อใหเ้กิดความสาํเร็จของงาน เป็นสาํคญั ความหมายของ
ประสิทธิผลทีน่าสนใจมีดงัต่อไปนี ภรณีย ์มหานนท์  กล่าววา่นกัวชิาการในสาขาต่างๆมีมุมมองที
แตกต่างกนั โดยในมุมมองของนกัเศรษฐศาสตร์  มองวา่ประสิทธิผลขององคก์าร (Organization 

Effectiveness) เป็นเรืองของผลกาํไรหรือผลประโยชน์จากการลงทุน (Return of Investment)

นกัวทิยาศาสตร์มองประสิทธิผลในรูปของผลผลิตใหม่ๆซึงอยูใ่นรูปของประสิทธิภาพ หรือปริมาณ
ผลผลิตทีเป็นสินคา้และบริการและนกัสังคมสงเคราะห์ ใหค้วามหมายของประสิทธิผลวา่ หมายถึง 
คุณภาพชีวติการทาํงาน ซึงจะเห็นวา่ ส่วนใหญ่เป็นการเนน้การบรรลุเป้าหมายขององคก์าร มอทท ์
(Mott)  มีแนวความคิดวา่สถานศึกษาจะมีประสิทธิผลหรือไม่ มกัพิจารณาทีผลสัมฤทธิทางการเรียน ซึง
ผลสัมฤทธิทางการเรียนเป็นส่วนหนึงเท่านั น ในบรรดาความคิดทงัหลาย การทีสถานศึกษาจะมี
ประสิทธิผลหรือไม่ขึนอยูก่บั 1) ความสามารถในการผลิต นกัเรียนทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูง 
(productivity) 2) ความสามารถในการพฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติในทางบวก (positive attitude)  3) 

ความสามารถในการปรับเปลียนและพฒันาสถานศึกษาได ้(adaptability) 
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4) ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา (flexibility)1 อีกทงักลิคแมน (Glickman) ไดใ้ห้
ความหมายประสิทธิผลของสถานศึกษาวา่ หมายถึง สถานศึกษาทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงกวา่
เกณฑม์าตรฐานทีทดสอบ 2 รวมถึงนาฮาเวนดีและมาเล็คซาเ ด (Nahavandi and Malekzadeh) ไดใ้ห้
ความหมายของคาํวา่ประสิทธิผล (Effectiveness)   หมายถึง   บุคคลหรือองคก์ารไดบ้รรลุเป้าหมายและ
วตัถุประสงคต์ามแผน อนัหมายถึง 4 ประการดงันี 1) คุณภาพของงาน 2) ความพึงพอใจของลูกคา้หรือ
ผูรั้บบริการ 3) นวตักรรมใหม่ ๆ ทีดีกวา่เดิ ม 4) ความพึงพอใจของบุคลากรทีทาํงาน 3 ทงักอร์ดอนและ
คณะ(Gordon and others) ใหค้วามหมายของคาํวา่ประสิทธิผลขององคก์าร หมายถึง ขีดความสามารถ
ขององคก์ารทีจะดาํเนินการผลิตเพือก่อใหเ้กิดผลผลิตสาํเร็จตามเป้าหมายต่าง ๆ ทีองคก์รกาํหนดขึน 4 
ในดา้นของกิบสันและคณะ (Gibson and others) กล่าวถึงประสิทธิผลระดบัองคก์ารวา่เป็นภาพรวมของ
ประสิทธิผลระดบับุคคลและระดบักลุ่ม ปัจจยัทีเป็นเหตุใหเ้กิดประสิทธิผลระดบัองคก์าร ไดแ้ก่ 
สภาพแวดลอ้ม (environment) เทคโนโลย ี (technology) กลยทุธ์ (strategic choices) โครงสร้าง 
(structure) กระบวนการ ต่างๆ (processes) และวฒันธรรม (culture)5 รวมถึงเรดและคณะ (Reid and 

Others) ใหค้วามหมายประสิทธิผลของสถานศึกษาวา่ หมายถึง ความสามารถของนกัเรียนทีจะบรรลุ
ผลสัมฤทธิทางการเรียนและความสามารถในการจดัสรรทรัพยากรใหแ้ก่สมาชิก 6 และอาจีริส (Argyris)  

                                           
1Paul E. Mott, The Characteristic of  Effective Organization (New  York 

:Macmillan,1966),398. 
 2Carl D. Glickman, Supervision of Instruction: A Developmental Approach, 2nded 

(Boston, MA:Allyn and Bacon, 1990),155.  
3Afsaneh Nahavandi and Air R. Malekzadeh, Organizational Behavior: The Person 

Organizational Fit, (New Jersey:Prentice Hall,Inc.1990),532. 
 4 Judith R. Gordon and others, Management and Organization (Boston: Allyn  and 

Bacon, 1990),14. 
 5James L. Gibson, John M.Ivancevich.&, James, H. Donnelly,. Organizations: Behavior 

structure and processes. 10th ed.,( Boston, Mass.: McGraw – Hill,Inc.,2000),15-17. 
 6Ken Reid, David Hopkins, and Peter Holly, Towards the Effective School (Oxford : 

Basic Blackwell Ltd, 1988),5. 
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ใหค้วามหมายของป ระสิทธิผลวา่ หมายถึงสภาวะทีองคก์รสามารถเพิมผลผลิตมากขึนในขณะทีปัจจยั
การผลิตลดลงหรือผลผลิตคงที 7 ในส่วนของนกัวชิาการไทย จนัทรานี  สงวนนาม ได้ใหค้วามหมาย
ประสิทธิผล คือ พฤติกรรมทีจะก่อใหเ้กิดความสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร เรียกวา่ 
(Effectiveness)8 อีกทงัสันติ  บุญภิรมย ์ ใหค้วามหมายประสิทธิผล หมายถึง  เป้าหมายขององคก์ารได้
บรรลุผลสาํเร็จ การปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ทีทงัทางฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบติังานใหบ้งัเกิดผลงาน
ตามทีไดก้าํหนดไว้9 ส่วนกนกวรรณ  อินทร์นอ้ย  กล่าวไวว้า่  ประสิทธิผล  หมายถึง ความสาํเร็จขอ งผล
การปฏิบติังานทีบรรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์อง สถานศึกษา 10 รวมถึงเอกชยั  กีสุขพนัธ์และ
คณะ กล่าววา่ ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การไดผ้ลผลิตตรงตามความตอ้งการหรือตรงตาม
จุดมุ่งหมายทีกาํหนดไวใ้นการบริหารการศึกษา นนัคือ การดาํเนินงานทีทาํใหเ้กิดผลใ นสิงทีควรจะ
เกิดขึนเพือเป็นสิงดีงามของการพฒันา (Get The Right Things Done) ประสิทธิผลจึงเป็นการดาํเนินการ
ใหส้ามารถบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายทีตอ้งการไดอ้ยา่งครบถว้น เหมาะสมและดีงามอยา่งทีสุดแลว้ 11 
ทงันี  มทันา วงัถนอมศกัดิ กล่าววา่ ประสิทธิผลในการทาํงานไม่ ใช่ความสาํเร็จดา้นใดดา้นหนึง  แต่
หมายถึง ความสามารถขององคก์ารในการดาํเนินงานเพือบรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคที์กาํหนดไว ้
ก่อใหเ้กิดผลดีหรือประโยชน์กบัทงัตวับุคคลและองคก์ร  เกิดความสามคัคีภายในองคก์าร เกิดผลผลิต
ปริมาณมาก คุณภาพสูง แต่ใชเ้วลาและค่าใชจ่้ายนอ้ย ทุกฝ่ายมีความพึงพอใจ12 

                                           
 7Chris Argyris, Integrating the Individual   and the Organization (New York :John 

Wiley and Sons, 1964),123. 
 8จนัทรานี  สงวนนาม , ทฤษฎแีละแนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา , พิมพค์รังที 2 

(กรุงเทพฯ : บุค๊ พอยท,์2551), 186. 
 9สันติ  บุญภิรมย,์ หลกัการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : ไทยร่มเกลา้ จาํกดั, 2552), 81.  

 10กนกวรรณ  อินทร์นอ้ย, “กระบวนการการบริหารทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
เอกชน สังกดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาปทุมธานี เขต 2”(วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณิัต 
สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี ,2553),7. 

 11 เอกชยั  กีสุขพนัธ์และคณะ,การนําองค์การและเทคโนโลยกีารบริหารการศึกษา
(กรุงเทพฯ:โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2553), 27. 

 12 มทันา วงัถนอมศกัดิ, “รูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู” (ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวชิา
การบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550),121. 
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สาํหรับสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ไดก้ล่าวถึงประสิทธิผลการ
ดาํเนินการของสถานศึกษา หมายถึง ผลการบริหารการจดัการเรียนรู้ของสถานศึกษา มีเกณฑก์าร
ประเมินคุณภาพ จาํนวน 5 ขอ้ ดงันี 

 1. สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูทุกคนไดรั้บการพฒัน าในวชิาทีสอนหรือวชิาครูตามทีคุรุสภา
กาํหนด (ไม่ตาํกวา่ 20 ชม. / ปี) 
 2. สถานศึกษามีการประเมิน  แผนการจดัการเรียนรู้ของครูทุกคนอยา่งสมาํเสมออยา่งนอ้ย 
ภาคการศึกษาละ 1 ครัง 

 3. สถานศึกษามีการประเมินการจดัการเรียนรู้ของครูทุกคนอยา่งสมาํเสมอ อยา่งนอ้ยภาค
การศึกษาละ 1 ครัง 

 4. สถานศึกษามีการประเมินแบบวดั แบบทดสอบ ของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา 

 5. สถานศึกษามีการนาํผลประเมินจากขอ้ 1-4 ไปพฒันาครูแต่ละคนอยา่งเป็นระบบ13 

จากการประมวลความหมายประสิทธิผลทีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ประสิทธิผลไม่ไดห้มายถึง
ผลสาํเร็จดา้นในดา้นหนึง  เช่น ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน หรือความพึงพอใจในการทาํงาน
เพียงใดเพียงหนึง แต่หมายถึงผลสาํเร็จทีองคก์ารสามารถบรรลุเป้าประสงคท์งัระบ บ อาทิเช่น 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา  หมายถึง  การทีสถานศึกษา สามารถผลิตนกัเรียนทีมีผลสัมฤทธิทางการ
เรียนสูง สามารถพฒันานักเรียนใหมี้เจตคติทางบวก ตลอดจนสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มทงั
ภายในและภายนอก รว มทงัสามารถแกปั้ญหาภายในสถานศึกษา  ซึงจะทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในการ
ทาํงาน โดยเป็นการมองประสิทธิผลของทงัระบบนนัเอง 

จากความหมายดงักล่าวเป็นการมองประสิทธิผลขององคก์ารในแง่ของการบรรลุเป้าหมายเพียง
อยา่งเดียว อยา่งไรก็ตามมีนกัวชิาการหลายท่านทีใหค้วามหมายของ ประสิทธิผลขององคก์ารหรือ
สถานศึกษาแตกต่างจากทีกล่าวมาขา้งตน้โดยเป็นการพิจารณาทงัระบบ  
 
 
 
                                           

  13  สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, คู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ3 พ.ศ. 2554-2558 ระดับการศึกษาขันพนืฐาน ฉบับสถานศึกษา แก้ไขเพมิเติม 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 , (สมุทรปราการ : บริษทั ออฟเซ็ท พลสั จาํกดั, 2555), 57. 
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ความสําคัญของประสิทธิผล 
 ประสิทธิผลมีความสาํคญัอยา่งยงิ ในศาสตร์ทางการบริหารและองคก์าร นั บวา่เป็นการ
ตดัสินใจขนัสุดทา้ยวา่ การบริหารองคก์ารประสบความสาํเร็จหรือไม่เพียงใด องคก์ารจะอยูร่อดและมี
ความมนัคงจะขึนอยูก่บัประสิทธิผลขององคก์าร ถา้องคก์ารสามารถบรรลุวตัถุประสงคจ์ะสามารถดาํรง
อยูต่่อไปได ้ถา้ไม่สามารถบรรลุวตัถุประสงคอ์งคก์ารจะล่มสลายไปในทีสุ ด ดงันนั จึงมีความสาํคญัต่อ
องคก์าร ดงันี 

1.ช่วยตรวจสอบวตัถุประสงคก์ารจดัตงัองคก์าร การจดัตงัองคก์ารยอ่มกาํหนดวตัถุประสงค์
และเป้าหมายไวอ้ยา่งชดัเจน เพือดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการหรือไม่ 

2.ประเมินผลการดาํเนินงานกบัแผนงานทีกาํหนด การดาํเนินงานในแต่ละกิจกรรม 

ยอ่มตอ้งมีการวางแผน กาํหนดหนา้ที ความรับผดิชอบ การจดัสรรทรัพยากร การใชอ้าํนาจหนา้ทีการ
บริหาร การปฏิบติังาน ใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 

3.ประเมินผลสาํเร็จกบัวตัถุประสงค ์เปรียบเทียบผลงานทีดาํเนินการไวไ้ดต้ามแผนงานกบั
วตัถุประสงคข์ององคก์ารที คาดหวงั ถา้ผลของงานบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละความคาดหวงัของ
องคก์าร แสดงวา่องคก์ารมีประสิทธิผล โดยประสิทธิผลอาจแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ 

  3.1 ประสิทธิผลของบุคคล คือ  ลกัษณะของบุคคลทีมีความสามารถปฏิบติังานใดๆ
หรือปฏิบติักิจกรรมใดๆ แลว้ประสบผลสาํเร็จ ทาํใหบ้งัเกิดผลโด ยตรงและครบถว้นตามวตัถุประสงค ์
ผลทีเกิดขึนมีลกัษณะคุณภาพ เช่น ความถูกตอ้ง ความมีคุณค่า เหมาะสมดีกบังาน      ตรงตามความ
คาดหวงัและความตอ้งการของหมู่คณะ สังคม และผูจ้ะนาํผลนนัไปใชเ้ป็นผลทีไดจ้ากการปฏิบติัอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

  3.2  ประสิทธิผลขององคก์าร คือ การเนน้ไปทีผลรวมขององคก์าร ซึง กิบสันและคณะ 
(Gibson and Others) อธิบายถึงเกณฑข์องความมีประสิทธิผลขององคก์ารวา่ประกอบไปดว้ย        ตวั
บ่งชี 5 ประการ คือ   1) การผลิต (Production)  2) ประสิทธิภาพ (Efficiency)  3) ความพึงพอใจ
(Satisfaction)  4) การปรับเปลียน(Adaptiveness)  และ 5) การพฒันา(Development) 

สรุปไดว้า่ ประสิทธิผลมีความสาํคญัต่อองคก์ารหรือหน่วยงาน เพราะเป็นตวัชีวดัความสาํเร็จ
ขององคก์าร หากการดาํเนินงานขององคก์ารไม่มีประสิทธิภาพ ก็ยากทีองคก์ารจ ะตงัอยูไ่ด ้ดงันนั 
ประสิทธิผล เป็นการทาํใหบ้รรลุสาํเร็จตามเป้ าหมายองคก์ารและประสิทธิภาพเป็นการทาํให้
ผูป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจและร่วมมือกนัปฏิบติังานใหไ้ดผ้ลผลิตทีตอ้งการ จึงมีความสัมพนัธ์กนั      
ทาํใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมายภายในเงือนไขทีมีการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด การบรรลุถึง
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ประสิทธิผลและประสิทธิภาพจึงเป็นทีพึงปรารถนาของทุกองคก์าร ประสิทธิผลของบุคคล คือ ลกัษณะ
ของบุคคลทีมีความสามารถปฏิบติังานใด ๆ หรือปฏิบติักิจกรรมใด ๆ  แลว้ประสบผลสาํเร็จ ทาํให้
เกิดผลโดยตรงและครบถว้นตามวตัถุประสงค ์ผลทีเกิดขึนมีลกัษณะคุณภาพ เช่น ความถูกตอ้ง ความมี
คุณค่า เหมาะสมดีกบังาน ตรงกบัความคาดหวงัและความตอ้งการของหมู่คณะ สังคม และผูจ้ะนาํผลนนั
ไปใชเ้ป็นผลทีไดจ้ากการปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
        
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎเีกยีวกบัประสิทธิผล 

ประสิทธิผลชององคก์ารเป็นสิงทีสาํคญัต่อความคงอยูแ่ละความกา้วหนา้ขององคก์าร
ดงันนัจึงมีผูก้ล่าวถึ งการประเมินประสิทธิผลไวห้ลายทรรศนะ ดงันี  ออสตินและเรยโ์นลด์                    

(Austin &Raynolds) ไดศึ้กษาวจิั ยและรายงานวา่การบริหารสถานศึกษา ทีมีประสิทธิผลจะตอ้งมี
ลกัษณะทีแสดงถึงความสาํเร็จดงันี 1) การจดัการอาคารสถานที 2) ภาวะผูน้าํ 3) ความมีเสถียรภาพขอ ง
บุคลากร 4) การจดัระบบของหลกัสูตรและการเรียนการสอน 5) การพฒันาบุคลากร 6) การจดัเวลาเรียน
ทีเกิดประโยชน์สูงสุด 7) ความเป็นเลิศทางวชิาการทีไดรั้บการยอมรับ 8) การมีส่วนร่วมและการ
สนบัสนุนจากผูป้กครอง 9) การวางแผนร่วมกนั 10) ความรู้สึกเป็นอนัหนึงอนัเดียวกนั 11) มีเป้าหมาย
และความคาดหวงัร่วมกนัทีชดัเจน 12) มีระเบียบวนิยั 14 อีกทงัออนสไตน์ (Ornstein) เสนอวา่ความมี
ประสิทธิผลของสถานศึกษา มี 12 ประการคือ 1) ผลคะแนนจากผลสอบอา้งอิงปกติ 2) คะแนนจากการ
เทียบกบัเกณฑอ์า้งอิง 3) คะแนนจากแบบทดสอบทีครูสร้างขึน เช่น การเขียน ห รือการวดัอยา่งอืนที
ไม่ไดก้าํหนดในวตัถุประสงค ์ 4) คะแนนจากผลผลิต คือ ความคิดรวบยอดของนกัเรียน 5) ความเห็น
ของครูและผูบ้ริหารเกียวกบัการบรรลุเป้าหมายของนกัเรียน 6) ความคิดของผูป้กครองและชุมชน 7) 

การมีส่วนร่วมของนกัเรียนในกิจกรรมเสริมหลกัสูตร 8) รางวลัทีนกั เรียนไดรั้บ 9) อตัราการมาเรียน 
10) จาํนวนวสัดุ สือ ทีนกัเรียนยมืจากหอ้งสมุด 11) คุณภาพความสามารถในโปรแกรมอืนๆ เช่น งาน
ศิลปะ การดนตรี และการแสดง 12) การใหก้ารสนบัสนุนของชุมชนต่อ สถานศึกษา 15 รวมถึงแฮนสัน 
(Hanson) กล่าววา่ สถานศึกษาทีมีประสิทธิผลมีลกัษณะดงันี  1) มีการปรับปรุงผลสัมฤทธิทางการเรียน

                                           
14Gilbert Austin and David Reynolds, “Managing for Improved School Effectiveness : 

An International Survey,” School Organization, 10 (2/3) (1990), 167-178.  
15C. Allen, Ornstein, Educational Administration :  Concepts And Practices 

(California : Wadsworth Publishing, 1996), 178-179.)  
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ของผูเ้รียน 2) บรรยากาศสนบัสนุนการเรียน 3) มีการติดตามกาํกบักระบวนการเรียนการสอน 4) 

บุคลากรมีมาตรฐาน 5) ส่งเสริมการรักษาวนิยัของผูเ้รียน 6) มีการจดัสภาพแวดลอ้มและสวสัดิการการ
ทาํงาน 16 อีกดา้นหนึง ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel) เสนอวา่เมือองคก์ารมีการเปลียนแปลง
ตลอดเวลาสถานศึกษาทีมีประสิทธิผลจึงควรวดัจาก 1) ผลสัมฤทธิ (Achievement) 2) ความพึงพอใจใน
การทาํงาน (Job Satisfaction) 3. การขาดงาน (Absenteeism) 4) อตัราการลาออกจากการเรียนกลางคนั 
(Dropout rate) และ 5) คุณภาพโดยทวั ไป (Overall Quality)17  ส่วน บอสเสิร์ท (Bossert) กล่าววา่ 
การศึกษาถึงประสิทธิผลของสถานศึกษาตอ้งพิจารณาจาก 1) ความเป็นผูน้าํทางวชิาการ 2) การนิเทศ
งานอยา่งใกลชิ้ด 3) การประเมินกิจกรรมทางวชิาการ 4) การเพมิความเชียวชาญในการสอนของอาจารย ์
5) การเพมิอิสระในหอ้งเ รียน อีกทงั มาร์เชล (Marcel) วจิยัเรืองอาํนาจขอ งครูใหญ่กบัประสิทธิผลของ
สถานศึกษา ในปี 1990 เครืองมือทีใชคื้อแบบสอบถามพฤติกรรมของผูบ้ริหารแบบประเมินสถานศึกษา
ประกอบดว้ยการประเมินการบรรลุเป้าหมาย  ภาวะผูน้าํ  บรรยากาศการติดต่อสือสารของครู  การ
สือสารของผู ้ บริหารและการปฏิบติังานของครู  กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่  ครูใหญ่  34  คน  ผูช่้วยครูใหญ่   
113  คน  และครู  375  คน  วเิคราะห์ขอ้มูลโดยการหาสหสัมพนัธ์  การวเิคราะห์ตวัประกอบ  พบวา่
พฤติกรรมการใชอ้าํนาจเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของภาวะผูน้าํ มีผ ลกระทบต่อการดาํเนินงานของ
สถานศึกษาและครู18 ต่อมาเซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni)  ไดส้รุปลกัษณะสถานศึกษาทีมีประสิทธิผล
วา่  ควรมีองคป์ระกอบดงันี  1) เนน้นกัเรียนเป็นศูนยก์ลาง  2) มีแผนงานทางวชิาการทีดี  3) จดัการเรียน
การสอนทีส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน  4) มีบรรยากาศสถานศึกษาทางบวก  5) ส่งเสริมความมี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัแบบเป็นกลุ่ม  6) มีการพฒันาบุคลากรอยา่งกวา้งขวาง  7) ใชภ้าวะผูน้าํแบบมีส่วน
ร่วม  8) ส่งเสริมการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ 9) ผูป้กครองและชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม 19 ส่วนมาร์เชล 

                                           
16Mark E. Hanson, Educational Administration and Organization Behavior, 4th ed. 

(Boston :Allyn and Bacon, 1996), 35.  
17 Wayne K. Hoy and Cecil G. Miskel, Educational Administration Theory, Research, 

and Practice. 8th ed. (Singapore : McGraw-Hill, Inc.,2008), 291-322 
18 K. Marcel, “Principal Power and School Effectiveness : A Study of Urban Public 

Middle School”, (Dal 51/60A, 1990) : 1852. 
19 Thomas J. Sergiovanni, The Principalship : A Reflective Practice Perspective,2nded. 

(Boston, MA : Allyn and Bacon, 1991),258-263. 
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(Marcel) วจิยัเรืองอาํนาจขอ งครูใหญ่กบัประสิทธิผลของสถ านศึกษา  ในปี 1990 เครืองมือทีใชคื้อ
แบบสอบถามพฤติกรรมของผูบ้ริหารแบบประเมิน สถานศึกษา ประกอบดว้ยการประเมินการบรรลุ
เป้าหมาย  ภาวะผูน้าํ  บรรยากาศการติดต่อสือสารของครู  การสือสารของผูบ้ริหารและการปฏิบติังาน
ของครู  กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่  ครูใหญ่  34  คน  ผูช่้วยครูใหญ่   113  คน  และครู  375  คน  วเิคราะห์
ขอ้มูลโดยการหาสหสัมพนัธ์  การวเิคราะห์ตวัประกอบ  พบวา่พฤติกรรมการใชอ้าํนาจเป็น
องคป์ระกอบสาํคญัของภาวะผูน้าํ มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของโรงเรียนและครู 20 รวมถึงกิบสัน
และคณะ (Gibson and others) ไดอ้ธิบายคาํวา่ ประสิทธิ ผลในระดบัองคก์าร (organizational 

effectiveness) วา่เป็นภาพรวมของประสิทธิผลระดบับุคคลและระดบักลุ่ม  ปัจจยัทีเป็นเหตุใหเ้กิด
ประสิทธิผลระดบัองคก์าร  ไดแ้ก่  1) สภาพแวดลอ้ม  2) เทคโนโลย ี 3) กลยทุธ์       4) โครงสร้าง  5) 

กระบวนการต่าง ๆ  6) วฒันธรรม 21  ร่วมด้วยบราวน์ (Brown) กล่าวถึงการวดัประสิทธิผลขององคก์าร
ใน 4 มิติ ไดแ้ก่  1) ผลผลิต  2) การรับรู้เกียวกบัองคก์าร  3) งบประมาณ  4) ภาวะผูน้าํองคก์าร 22 อีกทงัค
วนิและโรบาร์ท (Quinn and Rohrbaugh)  ไดเ้สนอแนวคิดในการประเมินประสิทธิผลของ สถานศึกษา   
ไดแ้ก่  1) ความสามคัคีของบุคลากร  2) นวตักรรมในโรงเรียน  3) การพฒันาบุคลากร 23 และ มาโฮนี
และอีทเซล (Mahoney and Eeitzel) ใหแ้นวคิดเกียวกบัเกณฑป์ระสิทธิผลขององคก์ารธุรกิจและ
หน่วยงานวจิยัโดยไดพ้ฒันาเกณฑป์ระสิทธิผลขององคก์ารธุรกิจ ไดแ้ก่ ความสามารถในการผลิต การ
สนบัสนุนการใชก้ารวางแผน ความเชือถือไดแ้ละความคิดริเริม  ส่วนเกณฑป์ระสิทธิผลของหน่วยงาน

                                           
 20 K. Marcel, “Principal Power and School Effectiveness : A Study of Urban Public 

Middle School”, (Dal 51/60A, 1990) : 1852. 

 21 James L. Gibson, John M. Ivancevich and James H. Donnelly, Organizations : 

Behavior Stucture Process, 10thed.(Boston, Mass. : McGraw-Hill,lnc.,2000), 15-17. 

 22 William A. Brown, “Organizational Effectiveness in Nonprofit Human Service 

Organization : The Influence of the Board of Directors”, Dissertation Abstracts International-B 60, 

12 (2000) : 15-17.  

 23 A.F. Quinn. And M.S.Rohrbaugh, Personnel Management of People at Work (New 

York : McMillan Publishing Co., lnc,2002), 211-213. 
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วจิยัและพฒันา  ควรใชค้วามน่าเชือถือได ้ ความร่วมมือ และการพฒันา24 นอกจากนียงัมีนกัวชิาการไทย
หลายท่านทีไดใ้หแ้นวคิดเกียวกบัประสิทธิผลไวด้งันี  ภารดี  อนนัตน์าว ี ใหค้วามหมายของ 
ประสิทธิผลขององคก์าร หมายถึง การทีองคก์ารไดด้าํเนินงานใดๆโดยการใชท้รัพยากรต่างๆ จนเกิดผล
สาํเร็จบรรลุตามเป้าหมายต่างๆทีองคก์ารตงัไว ้ และสามารถสรุปความหมายตามทฤษฎีองคก์ารได ้ 3 
ลกัษณะ ดงันี 1) ความหมายทีใชใ้นแนวทางเป้าหมาย ( Goal – based Approach) เป็นการพิจารณาวา่
การดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายทีตงัไวห้รือไม่ 2) ความหมายทีใชแ้นวทางระบบ (System – based 

Approach) เป็นการพิจารณาวา่องคก์ารนาํทรัพยากรมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่องคก์ารและบรรลุผลตาม
วตัถุประสงคข์ององคก์าร 3) ความหมายทีใชแ้นวทางกลุ่มผูเ้กียวขอ้ง (Multiple – Constituencies 

Approach) เป็นการพิจารณาวา่องคก์ารสามารถในการตองสนองความพึงพอใจของกลุ่มผูเ้กียวขอ้งได้ 25 
อีกทงัสุรชยั ช่วยเกิด   กล่าววา่  ประสิทธิผลสถานศึกษา  หมายถึง ความสามารถของ สถานศึกษาในการ
ดาํเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมายของ สถานศึกษา ทีตงัไว ้ซึ งเป็นผลลพัธ์ (Outcome) ของ
การปฏิบติังานในสถานศึกษาโดยพิจารณาจาก ผลสัมฤทธิของนกัเรียน ความพึงพอใจในการทาํงานของ
ครู และการรับรู้ประสิทธิผลของ สถานศึกษาโดยรวม ทีเป็นความสามารถในการผลิต ทงัปริมาณและ
คุณภาพของผลผลิต ประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับตวั และความสาม ารถในการยดืหยุน่ 
รวมทงัการใชท้รัพยากรใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 26 รวมถึงนิรุตติ พลบุตร  กล่าววา่ ประสิทธิผลใน
สถานศึกษาหรือองคก์าร นอกจาก สถานศึกษา จะสามารถผลิตนกัเรียนทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูง
แลว้สถานศึกษาจะตอ้งสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม ทงัภายในและภายนอก รวมทงัสามารถ
แกปั้ญหาภายใน สถานศึกษา  เพือใหก้ารทาํงานหรือการปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเกิดผลตาม
เป้าหมายทีองคก์รไดก้าํหนดเอาไว ้  และจินดาลกัษณ์ วฒันสินธ์ุ   ใหค้วามหมายของประสิทธิผลของ
องคก์ารวา่ หมายถึง ขนาดของความสามารถขององคก์ารในการทีจะสามารถทาํ งานบรรลุเป้าหมาย

                                           
 24John H. Mahoney and Nigel R. Eeitzel, Organization Behavior : Theory & Practice 

(Englewood Cliff : Prentice Hall,2001),142-144  
  25ภารดี  อนนัตน์าวี,หลกัการแนวคิด ทฤษฎทีางการบริหารการศึกษา,(กรุงเทพฯ: ภาค
วชิาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา,2551),203-204. 

 26สุรชยั ช่วยเกิด,คุณลกัษณะของผู้บริหารและวฒันธรรมโรงเรียนทเีกยีวข้องกบั
ประสิทธิผลโรงเรียนภายใต้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ,ปริญญานิพนธ์   วท.ม.การวจิยั
พฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์,(กรุงเทพฯ: บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ,2547),18. 
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ต่างๆทีกาํหนดไว ้27 สาํหรับแนวคิดของสาํนกังานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สม
ศ.) ประกอบดว้ย ตวับ่งชีทงัหมด 12 ตวับ่งชี ดงันี 1. ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี  2. ผูเ้รียนมี
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค ์3. ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเนือง  4. ผูเ้รียนคิด
เป็น ทาํเป็น  5. ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน  6. ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนทีเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 7. ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา  8. พฒันาการของ
การประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั 9. ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน /
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องการจดัตงัสถานศึกษา  10. ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่น
ทีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  11. ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา 12. ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน 
และพฒันาสู่ความเป็นเลิศทีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา28  
 การวเิคราะห์ประสิทธิผลองคก์าร เป็นเรืองสาํคญั และจาํเป็นอยา่งยงิต่อการปรับปรุงและ
พฒันาประสิทธิภาพขององคก์าร ทงันีองคก์ารจะคงอยูห่รือล่ม สลายขึนอยูก่บัผลสาํเร็จตามเป้าหมาย
ขององคก์าร และความสามารถในการดาํเนินงาน ตลอดจน คามพึงพอใจของผูป้ฏิบติังานเพือใหก้าร
วเิคราะห์ประสิทธิผลองคก์ารเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมีความเป็นเหตุเป็นผล และความน่าเชือถือ ผู ้
ประเมินอาจจะเลือกแนวทางใดแนวทางหนึงในการวเิครา ะห์ ในทีนีจะกล่าวถึง แนวคิดในการประเมิน
ประสิทธิผลขององคก์าร 2 แนวคิด ดงัต่อไปนี 

 1) แนวคิดการวเิคราะห์ประสิทธิผลขององคก์ารตามแนวทางกลไกการควบคุมและการ
จดัตงัองคก์าร การจดัตงัองคก์ารใดๆ ยอ่มมีวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการในการจดัตงัไวอ้ยา่งชดัเจน 
เพือที จะใชเ้ป็นทิศทางหรือแนวทางการดาํเนินการใหต้รงเป้าหมาย ไม่วา่จะเป็นองคก์รภาครัฐ 
ภาคเอกชน หรือองคก์รเพือการกุศล ยอ่มตงัอยูบ่นฐานของกลไกเดียวกนั โดยมีลกัษณะของกลไก ดงันี 

                                           
 27จินดาลกัษณ์ วฒันสินธ์ุ, เอกสารประกอบการสอนชุดวชิานโยบายสาธารณะและการ
วางแผน หน่วยท ี6 เรือง การประเมินผลนโยบาย. (นนทบุรี: มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2551), 2. 

28สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , คู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ3 พ.ศ. 2554-2558 ระดับการศึกษาขันพนืฐาน ฉบับสถานศึกษา แก้ไขเพมิเติม 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 , (สมุทรปราการ : บริษทั ออฟเซ็ท พลสั จาํกดั, 2555), 19-20. 
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  (1) วตัถุประสงค ์การจดัตงัองคก์าร การจดัตงัองคก์ารยอ่มมีวตัถุประสงคก์ารจดัตงัไว้
ชดัเจน โดยกาํหนดไวเ้ป็นภารกิจ บทบาท หนา้ทีคามรับผดิชอบ หรือสิงทีพึงประสงคจ์ะกระทาํให้
สาํเร็จ ตลอดจนโครงสร้าง อาํนาจบทบาทหนา้ทีของผูมี้อาํนาจ สิงใดกระทาํได ้สิงใดเป็นขอ้จาํกดั
นอกเหนือบทบาทหรืออาํนาจ 

  (2) การกาํหนดแผนงาน เมือมีการจดัตงัองคก์ารเรียบร้อยแลว้ องค์ การตอ้งจดัทาํ
แผนงาน โครงการ หรือสิงทีจะดาํเนินการเพือใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องการจดัตงัการจดัทาํ
แผนงานนนัอาจจดัทาํเป็นแผน 5 ปี และแผนรายปี เพือทีจะไดท้ราบวา่ เมือครบแผน 5 ปี และแผนรายปี 
จะมีผลสาํเร็จ หรือเป็นไปตามเป้าหมายทีคาดหวงัไวห้รือไม่ และในแต่ละ ปีไดด้าํเนินการบรรลุผลตาม
เป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด 

  (3) กาํหนภาระงาน เมือจดัทาํแผนงานเพือ การดาํเนินงานใหส้นองตอบวตัถุประสงค์
แลว้ ในองคป์ระกอบทีสาม องคก์ารตอ้งจดัทาํรายละเอียดของงานทีจะทาํในแผนงานอยา่งชดัเจนใน
ลกัษณะกิจกรรมทีจะตอ้งดาํเนินการ เพือจะไดแ้จกแจงและกาํ หนดทรัพยากรทีจาํเป็นเพือการ
ดาํเนินงาน 

  (4) กาํหนดทรัพยากร การดาํเนินงานในแต่ละกิจกรรมยอ่มตอ้งใชท้รัพยากรไม่วา่ดา้น
บุคคล งบประมาณ วสัดุ ครุภณัฑต่์างๆ ดงันนัองคก์ารจะตอ้งจดัทาํงบประมาณใหส้อดคลอ้งกบัภาระ
งานทีกาํหนดไว ้ทงันีตอ้งคาํนึงถึงความเป็นไปไดแ้ละความปร ะหยดัของงบประมาณทีจะนาํมา
ดาํเนินงาน 

  (5) อาํนาจหนา้ทีการบริหาร ในการประกาศจดัตงัองคก์าร มกัจะปรากฏโครงสร้าง
องคก์าร (Organization Structure) และตาํแหน่งบริหาร ซึงจะเป็นผูมี้อาํนาจหนา้ทีทีจะใชท้รัพยากรให้
สอดคลอ้งกบัภาระงานหรือกิจกรรมทีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิ ทธิภาพ ใหเ้ป็นไปตามแผนงานที
สนองตอบต่อวตัถุประสงคข์องการจดัตงัองคก์ารนนัๆ 

  (6) การดาํเนินการ เมือไดรั้บการจดัสรรทรัพยากรตามภาระงานหรือกิจกรรมกาํหนด
แลว้ ผูมี้อาํนาจหนา้ทีในการบริหารจะตอ้งดาํเนินงานโดยพยายามใชท้รัพยากร คน เงิน เวลา ให้
สอดคลอ้งและผสมผสานใหมี้ประสิทธิภาพ เพือใหเ้กิดผลงานต่อไป 

  (7) การประเมินผลทรัพยากรและภารกิจ เป็นการศึกษาประเมิน เพือเปรียบเทียบ
ระหวา่งทรัพยากรกบัภารงานหรือกิจกรรม ในแง่ความสอดคลอ้ง ความประหยดั และความจาํเป็น หรือ
อาจจะกล่าวไดว้า่เป็นการควบคุมการใชท้รัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพ ทงั นีเนืองจากองคก์ารจะคงอยู่
รอดต่อเมือผลสาํเร็จของงานเกิดจากความสามารถในการใชท้รัพยากรอยา่งประหยดัและเหมาะสม 
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  (8) การประเมินผลการ ปฏิบติักบัแผนงานทีกาํหนด เป็นการ ศึกษาเปรียบเทียบวา่
ผลสาํเร็จทีดาํเนินการไดต้ามแผนงานนนัสนองตอบความตอ้งการของวตัถุประสงคข์ององค์ การมาก
นอ้ยเพียงไร หรือ เบียงเบนไปจากสิงทีพึงประสงคข์ององคก์าร 

 2) แนวคิดการวเิคราะห์ประสิทธิผลเชิงระบบ 

 ระบบ คือ องคป์ระกอบซึงมีความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั ร่วมกนัดาํเนินการตามบทบาท
ความรับผดิชอบ เพือการบรรลุผลตามวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหนึง การเปลียนแป ลงในองคป์ระกอบ
ใดองคป์ระกอบหนึง ส่งผลกระทบต่อองคป์ระกอบอืนทงัระบบได ้

 องคก์ารคือระบบ และเป็นระบบทีมีองคป์ระกอบมนุษยห์รือคนจาํนวนมากมายร่วมกนั
ดาํเนินงานหรือองคป์ระกอบภารกิจเพือการบรรลุผลตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

 องคป์ระกอบระบบ ระบบงานปะกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ประการ คือ ปัจจยัเพือการผลิต 
(Input) กระบวนการ (Process) และผลงาน (Output) ซึงทางวงการอุตสาหกรรมหรือธุรกิจ เรียกวา่ 
ผลผลิต (Product) และจะมีการศึกษาประเมินผลของผลงานเพือหาขอ้มูลยอ้นกลบันาํมาวเิคราะห์
ปรับปรุงต่อไป องคป์ระกอบปัจจยัเพือการผลิต (Input Element) ประกอบดว้ย M ไดแ้ก่ คน 
(Manpower) เงิน (Money) วสัดุอุปกรณ์ (Material) และการจดัการ (Management) ปัจจยัเพือการผลิต
ทรัพยากร หรือสิงทีใชใ้นการดาํเนินงาน ไม่วา่จะเป็นบุคลากร งบประมาณ เงินเดือน สวสัดิการ 
อุปกรณ์เครืองกลหนกั ทงันีขึนอยูก่บัประเภทของ องคก์ารนนัๆ เช่น ในวงการศึกษาปัจจยัจะ
ประกอบดว้ย คน เงิน วสัดุ อุปกรณ์ นกัเรียน หลกัสูตร ฯลฯ และสิงอืนๆทีเกียวขอ้งกบัการนาํไป
ดาํเนินการใหเ้กิดผลงานขึน 

 3) การประเมินประสิทธิผลองคก์าร 

 จากการศึกษา คน้ควา้เอกสาร งานวจิยัทีมีผูศึ้กษาคน้ควา้ วจิยั เกียวกั บ ประสิทธิผล 
นอกจากความหมายของประสิทธิผลทีกล่าวมาแลว้ ยงัมีแนวคิด ทฤษฎี เกียวกบัประสิทธิผลของ
องคก์ารลกัษณะต่างๆ และประสิทธิผลของโรงเรียน โดยมีนกัวชิาการไดพ้ยายามหาวธีิการประเมิน
ประสิทธิผลองคก์าร เป็น 3 แนวทาง29  

                                           
29ภรณี กีร์ติบุตร, การประเมินประสิทธิผลองค์การ, (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2529), 185-

187.  
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  (1) การประเมินประสิทธิผลในแง่เป้าหมาย (Goal Model of Organization 

Effectiveness) เป็นการพิจารณาวา่ องคก์ารจะมีประสิทธิผลหรือไม่นนั กล่าวอีกนยัหนึง คือ ใช้
เป้าหมายขององคก์ารเป็นเกณฑ์ 
  (2) การประเมินประสิทธิผลในแง่ของระบบ-ทรัพยากร (The System Resource Model 

of Organization Effectiveness) เป็นการประเมิน โดยพิจารณาความสามารถขององคก์ารในการแสวงหา
ผลประโยชน์จากสภาพแวดลอ้ม  เพือใหไ้ดม้าซึงทรัพยากรทีตอ้งการ อนัจะทาํใหบ้รรลุเป้าหมายของ
องคก์าร ซึงเป็นการเนน้ทีตวัป้อนเขา้ (Input) มากกวา่ผลผลิต (Output) 

  (3) การประเมินประสิทธิผล โดยใชห้ลายเกณฑ ์ (The Multiple Criteria of 

Effectiveness) เป็นการวเิคราะห์ประสิทธิผลองคก์าร โดยใชเ้กณฑห์ลายอยา่งในการวดัประเมินผลซึง
พิจารณาจากตวัแปรหลกั ทีอาจมีผลต่อความสาํเร็จขององคก์าร และพยายามแสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแปร
ต่างๆ มีความสัมพนัธ์กนั ผูที้ใหแ้นวคิดในการประเมินโดยวธีินี เช่น 

 แคพโล (Caplow) เสนอวา่ ประสิทธิผลขององคก์ารควรวดัจากตวัแปร 4 ตวั คือ 1) ความ
มนัคง หมายถึงความสามารถในการรักษาโครงสร้างขององคก์รไว ้ 2) ความผสมผสานเป็นอนัหนึงอนั
เดียวกนั  3) ความสมคัรใจ หมายถึง ความสามารถในการจดัใหมี้ความพึงพอใจสาํหรับสมาชิก 4) 

ความสาํเร็จขององคก์าร30 

 กิบสัน เจมส์และโดเนลลี (Gibson, James and Donnelly) ไดท้าํการศึกษา และกาํหนด
เกณฑใ์นการประเมิน ประสิทธิผลขององคก์ารโดยใชห้ลายเกณฑ ์ดงันี 1) ความสามารถในการผลิต 2) 

ประสิทธิผล 3) ความพึงพอใจ 4) ความสามารถในการปรับตวั 5) การพฒันาและการอยูร่อด 

 แคเมอรอน และเวทเทน (Carmeron and Whetten)31 กาํหนดวธีิการกาํหนดกฎเกณฑก์าร
ตดัสินประสิทธิผลองคก์ารมีทงัหมด 5 วธีิ คือ 1) การตดัสินใจโดยการเปรียบเทียบ (Comparative 
Judgment) เป็นการเปรียบเทียบประสิทธิผลองคก์ารกบัองคก์ารอืนๆ 2) การตดัสินใจโดยใชป้ทสัถาน 
(Normative Judgment) เป็นการเปรียบเทียบการปฏิบติังานขององคก์าร กบัระดบัการปฏิบติังานทีเป็น
มาตรฐาน หรือเป็นอุดมคติ (อุดมคติตามทฤษฎี ) 3) การตดัสินใจโดยใชเ้ป้าหมาย (Goal-Centered 

                                           
30Caplow, Principles of Organizational, (New York: Harcourt., Brace and World, 

1964), 59.       
31Carmeron, K M. and Whetten, W.E., Overcoming Resistance To Change, Human 

Relation. 1983, 1(11): 99.    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

28 

Judgment) เป็นการเปรียบเทียบการปฏิบติังานขององคก์าร โดยใชต้วับ่งชี (Mindications) ตามเป้าหมาย
ขององคก์าร 4) การตดัสินใจโดยการปรับปรุงไข (Improvement Judgment) เป็นการเปรียบเทียบการ
ปฏิบติังานปัจจุบนักบัการปฏิบติังานทีผา่นมาขององคก์าร โดยใชต้วับ่งชีเดียวกนัวา่ ขึนกวา่เดิมหรือไม่ 
5) การตดัสินใจโดยใชคุ้ณลกัษณะ (Trait Judgment) เป็นการประเมินประสิ ทธิผล โดยใช้ในลกัษณะที
แน่นอนขององคก์าร ซึงไม่เกียวกบัการปฏิบติังานขององคก์ารทีตวับ่งชีแน่นอน แนวทางนี ตอ้งกาํหนด
ลกัษณะขององคก์ารทีพึงประสงค ์และพิจารณาตดัสินองคก์ารตามลกัษณะ ดงักล่าว 

 เบนนิส (Bennis)32 ไดส้นอผลการวจิยัไวว้า่ ประสิทธิผลขององคก์าร เป็น ความสามารถใน
การปรับตวั เปลียนแปลง พฒันาใหเ้ขา้กบัสิงแวดลอ้มทีเปลียนแปลงอยูเ่สมอ เกียวกบั ความสามารถใน
การปรับตวั (Adaptability) นวตักรรม (Innovation) ความเจริญเติบโต (Growth) และการพฒันา 
(Development) และความสามารถในการประสมประสานสัมพนัธ์ ของสมาชิกในองค์ การ เพือรวมพลงั
เป็นอนัหนึงอนัเดียวกนัในการปฏิบติัภารกิจในองคก์ารเป็นความสามารถในการบูรณาการ (Integration) 

ซึงเกียกบัความพึงพอใจ (Satification) บรรยากาศ (Climate) ความขดัแยง้ (Conflict) และการสือ
ความหมาย (Communication)            
 

การวเิคราะห์ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
การบริหารสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิผลนนั จาํเป็นตอ้งอาศยัปัจจยัการบริหารหลกัๆ ไดแ้ก่ 

คน (Man) เงิน (Money) วสัดุสิงของ (Material) และการจดัการ (Management) หรือทีนิยมเรียกกนัวา่ 4 

M’s ปัจจยัดงักล่าวแลว้การบริหารสถานศึกษายงัตอ้งคาํนึงถึงสภาพแวด ลอ้มทงัภายในและภายนอกทีมี
ส่วนสาํคญัในการบริหาร ไดแ้ก่ สภาพทางภูมิศาสตร์ ประชากร ทรัพยากร ลกัษณะนิสัยและ
ความสามารถของคน ความเชือและศรัทธา ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนค่านิยมและอุดมการณ์
ของสังคม การทีผูบ้ริหารจะบริหาร สถานศึกษา ใหมี้ประสิทธิผลไดน้นัจาํเป็นอย่ างยงิทีจะตอ้งมีการ
วเิคราะห์องคป์ระกอบต่างๆเหล่านีใหถ่้องแทเ้สียก่อนการวเิคราะห์ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
องคก์ร เป็นเรืองทีสาํคญั และเป็นสิงจาํเป็น อยา่งยงิสาํหรับการปรับปรุงและพฒันาประสิทธิภาพของ
องคก์าร ทงันีเพราะองคก์ารจะคงอยูห่รือล่มสลายขึนอยูก่บัผ ลสาํเร็จตามเป้าหมายขององคก์าร และ

                                           
32Bennis, Werren G., “Toward a Truly Scientific Management: The Concept of 

Organization Health” in Chorpade. J, (ed.) Assessment of Organizational Effectiveness: Issues, 

Analysis, Reading. P. 116-143. Pacific Palisades, Calif.: Goodyear Publishing Company. Inc.    
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ความสามารถในการดาํเนินงาน ตลอดจนความพึงพอใจของผูป้ฏิบติังาน เพือใหก้ารวเิคราะห์
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพองคก์รเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพมีความเป็นเหตุเป็นผล และน่าเชือถือ 
ผูบ้ริหารองคก์ารอาจจะเลือกแนวทางใดแนวทางหนึงในการวเิค ราะห์ประสิทธิผลขององคก์าร ซึงมี
แนวทางในการประเมิน 2 แนวคิดดงันี 

1. การวเิคราะห์ประสิทธิผลองคก์ารตามแนวกลไกการควบคุมและการจดัตงัองคก์ารการ
จดัตงัองคก์ารยอ่มมีวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการในการจดัตงัอยา่งชดัเจน ไม่วา่จะเป็นองคก์รของรัฐ
หรือเอกชน หรือองคก์ารเพือการกุศล ทงันียอ่มตงัอยูบ่นฐานของกลไกเดียวกนั โดยมีลกัษณะของกลไก
ดงันี 1) มีวตัถุประสงคใ์นการจดัตงั  2) มีการกาํหนดแผนงานและภาะงาน  3) มีการกาํหนดทรัพยากร
การบริหาร  4) มีอาํนาจหนา้ทีตามโครงสร้างองคก์าร  5) มีการดาํเนินงาน  6) มีการประเมินผลการ
ดาํเนินงานจากโครง การและกิจกรรมต่างๆ ในการประเมินประสิทธิผลขององคก์ารนนั จะเป็นการ
ประเมินภาพรวมขององคก์าร ส่วนการประเมินผลการดาํเนินงานจากโครงการและกิจกรรมตามขอ้ 1.6 

นนัเป็นเพียงส่วนสนบัสนุนปลีกยอ่ยของผลทีคาดหวงัใหเ้กิดขององคก์ารเท่านนั เช่น ความคาดหวงั
ของกรุงเทพมหานคร ที มีวตัถุประสงคใ์หมี้กีพฒันาคุณภาพชีวติเด็กไทยใหโ้ตไปไม่โกง ดงันนัการ
ประเมินประสิทธิผลของกรุงเทพมหานคร ตอ้งดูทีผลสาํเร็จ คือ นกัเรียนเรียนจบหลกัสูตรแลว้ยงั
สามารถใชชี้วติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข เหมือนเช่นองคก์ารเอกชน เช่น องคก์ารทางการเงิน 
เพราะหากอง คก์ารไม่มีประสิทธิภาพก็อยูไ่ม่ได ้เกิดการขาดทุน วธีิวเิคราะห์องคก์ารตามแนวคิด
การใชก้ลาํกควบคุม คือ ความสาํเร็จของงานปรียบเทียบกบัวตัถุประสงคข์องงานวา่งานทีไดรั้บ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประส งคข์ององคก์ารหรือไม่ เพียงไร องค์ ประกอบทรัพยากรเปรียบเทียบกบัภาระ
งานวา่ใชท้รัพยากรคุม้ค่ากบังานทีไดรั้บจากภาระงาน 

2. การวเิคราะห์ประสิทธิผลองคก์ารตามแนวคิดเชิงระบบ (System Approach) การ
วเิคราะห์ประสิทธิผลองคก์ารแนวนีอาศยั ทฤษฎีระบบ (Systems Theory) ทฤษฎีทีอธิบายวา่แต่ละสิงที
อยูใ่นจกัรวาล ไม่วา่สิงเล็กหรือสิงใหญ่เพียงใดลว้นเป็น หนึงหน่วยระบบ มีคุณสมบติัความเป็นระบบ 
คือ เป็นหน่วยทาํงาน มีผลผลิต มีกระบวนการ มีสิงป้อน มีขอบเขต เป็นส่วนยอ่ยของอภิ ระบบ 
ประกอบดว้ยอนุระบบ ผลผลิตรวมของหน่วยระบบเกิดจากการทาํงานประสานกนัของอนุระบบ และ
แต่ละสิงมีความเป็นหน่วยระบบตามมิติต่างๆ กนั ในเวลาเดียวกัน ทฤษฎีระบบเป็นทฤษฎีทีมีการศึกษา
ขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมทุกส่วนขององคก์าร กล่าวคือมีสิงป้อน มีกระบวนการ และมีผลผลิต ไม่
วา่จะมองในระดบัโรงเรียน หรือระดบักระทรวง การทีมองวา่การศึกษาเป็นระบบการทาํงาน ทาํใหผู้ที้มี
ส่วนเกียวขอ้งสามารถเพิมผลผลิต ลดความสินเปลืองและความสูญเปล่านนัคือ เป็นการเพิมประสิทธิผล
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และประสิทธิภาพนนัเอง สาํหรับแนวคิดทีเป็นจุดเริมตน้ในการทาํความเขา้ใจเกียวกบัการศึกษา
ประสิทธิผลของ สถานศึกษานนั สามารถทาํไดโ้ดยการวเิคราะห์ประสิทธิผลเชิงระบบ ซึงเป็นไปตาม
ธรรมชาติของโรงเรียน และองคก์ารโดยทวัๆไป 33  

 

การประเมินประสิทธิผลขององค์การ 
 ความหลากหลายของเกณฑ ์อยูใ่นรูปแบบการประเมินประสิทธิผลขององคก์ารนนัเกิดจาก
ผูว้จิยัมีกรอบอา้งอิงทีแตกต่างกนั การทีผูว้จิยัมีมโนทศัน์หรือกรอบอา้งอิงแตกต่างกนั ทาํใหก้าร
แสวงหาเกณฑที์เป็นสากล (Universal Criterion) หรือชุดของเกณฑที์ใชไ้ดก้บัทุกองคก์ารนนัทาํไดย้าก 
ตามเทคนิคทีใชใ้นการไดม้าซึงเกณฑใ์นการประเมินประสิทธิผล จาํแนกได ้2 วธีิ ดงันี 

1. รูปแบบอนุมาน (Deductive Models) เป็นรูปแบบทีไดจ้ากการพิจารณาหลกัการทวัไป 
ประกอบดว้ยเกณฑก์ารประเมินผลซึงไดจ้ากการตีความตามทฤษฎีแล้ วก็นาํเกณฑด์ังกล่าวทาํการศึกษา
วเิคราะห์ 

2. รูปแบบอุปมาน (Inductive Models) เป็นรูปแบบทีไดจ้ากการพิสูจน์จากกรณีเฉพาะ 
โดยผูท้าํการศึกษาวจิยัพยายามสร้างเกณฑก์ารประเมินผลทีมีความหมายอนัเป็นผลจากการคน้ควา้วจิยั
รูปแบบประเภทนีหลายแบบไดจ้ากการสาํรวจการศึกษาวจิยัทีทาํกั นมาจากหลายๆแห่ง และพยายาม
ผสมผสานกนัเขา้ใหเ้ป็นรูปแบบ (Unified) หรือเป็นการเสนอตวัแปรหรือเกณฑไ์ดจ้ากวธีิเชิงปริมาณ
(Quantitative techniques) ซึงไดม้าจากการศึกษาวจิยัของผูเ้สนอรูปแบบนนัๆ 

 สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาใชรู้ปแบบกลัยาณมิตรประเมิ น
คุณภาพ (Amicable Assessment Model) โดยดงัมีขนัตอนหลกั 4 ขนัตอน ดงันี ขนัที 1 ส่งเสริมและ
พฒันา คือ การสร้างเจตคติทีดีต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการประเมินคุณภาพภายนอก
และส่งเสริมพฒันาใหส้ถานศึกษาพร้อมพฒันาสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบนัและ พร้อม
รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ . ขนัที 2 สร้างศรัทธาต่อหมอ สถานศึกษา  คือ การพฒันาคดั
สรรผูป้ระเมินภายนอกทีมีความสามารถและมีความเป็นกลัยาณมิตรเพือใหส้ถานศึกษาเกิดศรัทธาและ
ไวว้างใจต่อผูป้ระเมินภายนอกและมีความเป็นมิตรต่อกนัในการปฏิบติัภารกิจการประเมิน คุณภาพ
ภายนอกเพือพฒันาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา ขนัที 3 เพียรประเมินอยา่งกลัยาณมิตร คือ 

                                           
33รุ่งแกว้แดงและชยัณรงค ์สุวรรณสาร, แนวคิดเกยีวกบัประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ

องค์การ, (นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2536), 163-165. 
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การประเมินสภาพจริงเพือยนืยนัผลประเมินจากการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพือพฒันาสู่
มาตรฐานโดยการ บูรณาการการประเมินตนเอง การประเมินเชิงประจกัษ ์การประเมินเสริม พลงั การ
ประเมินเชิงคุณภาพ และการประเมินเทียบมาตรฐานดว้ยหลกัการ “เขา้ใจ เขา้ถึง แลว้จึงเขา้ประเมิน ” 
ขนัที 4 ชีทิศและเสริมแรงพฒันา คือ การรายงานผลการประเมินต่อสถานศึกษาตน้สังกดัและสาธารณะ
อยา่งตรงไปตรงมา พร้อมทงัร่วมมือกบัตน้สังกดัในการใหแ้รงเสริมเพือให้ สถานศึกษามีการพฒันา
คุณภาพและมาตรฐานอยา่งต่อเนืองและยงัยนื34 

 สเตียร์ (Steers)35 ไดต้รวจรูปแบบพหุเกณฑข์องประสิทธิผลองคก์าร 17 รูปแบบ พบวา่ 
เกณฑป์ระสิทธิผลส่วนใหญ่ใชค้วามสามารถในการปรับตวั /ยดืหยุน่ (Adaptability / Flexibility) 
ความสามารถในการผลิต(Productivity) และความพึงพอใจ( Satisfaction) 
ตารางที 2 จาํนวนของเกณฑใ์ชใ้นรูปแบบพหุเกณฑข์องประสิทธิผล 

เกณฑก์ารประเมิน จาํนวนทีใช(้N/17) 
การปรับตวั/การยดืหยุน่(Adaptability / Flexibility) 10 

ความสามารถในการผลิต(Productivity) 6 

ความพึงพอใจ( Satisfaction) 5 

การไดก้าํไร(Profitability) 3 

การไดรั้บทรัพยากร(Resource Acquisition) 3 

ความไม่ตึงเครียด (Absence of Strain) 2 

การควบคุมสิงแวดลอ้ม(Control over Environment) 2 

การพฒันา(Development) 2 

การบูรณาการ(Integration) 2 

การติดต่อสือสารแบบเปิด(Open Communication) 2 

ความอยูร่อด(Survival) 2 

เกณฑอื์นๆ(All other Criteria) 1 

                                           
34สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน), รายงาน

ประจําปี 2551 ( 1 ตุลาคม 2550 – 30 กนัยายน 2551), 7.  
35Steers.R.M., Organizational effective: A Behavioral view. (California : goodyear 

Publishing Company, Inc.,1990), 209. 
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 สเตียร์ (Steers) ไดใ้หข้อ้สังเกตวา่มีอยู่  12 รูปแบบทีสามารถใชเ้ป็นแบบอยา่งในการ
ประเมินประสิทธิผลไดโ้ดยมี 10 รูปแบบสามารถประยกุตใ์ชใ้นองคก์าร แต่รูปแบบดงักล่าวยงัเป็นการ
ออกแบบสาํหรับประสิทธิผลองคก์ารธุรกิ จและจะเห็นวา่ แต่ละรูปแบบจึงใชเ้กณฑป์ระเมิน
ประสิทธิผลองคก์าร 3-4 เกณฑ ์

 การประเมินประสิทธิผลขององคก์รจะตอ้งอาศยัหลกัเกณฑ ์หรือตวัชีวดัความสาํเร็จเป็น
แนวทางในการประเมิน ซึงอาจแยกแนวทางในการประเมินได ้ดงันี 

 1.  การประเมินประสิทธิผลในแง่ของเป้าหมาย (goal model of organizational 

effectiveness) เป็นการพิจารณาวา่องคก์รจะมีประสิทธิผลหรือไม่นนั ขึนกบัผลลพัธ์ทีไดบ้รรลุเป้าหมาย
องคก์รหรือไม่ หรือกล่าวอีกนยัหนึงก็คือเป็นการใชเ้ป้าหมายองคก์รเป็นเกณฑ ์ซึงเป็นการใช้
หลกัเกณฑอ์นัใดอนัหนึงในการพิจารณาประสิทธิผลของอ งคก์ร เช่น วดัจากความสามารถในการผลิต
วดัจากผลกาํไร เช่น ไพรซ์ (Price)ไดเ้สนอขอ้สรุป (propositions) ขององคก์รทีมีประสิทธิผลและ
กาํหนดใหเ้ป็นระดบัของการบรรลุเป้าหมาย36  

 2.  การประเมินประสิทธิผลในแง่ของระบบและทรัพยากร (the system – resource model 

of organizational effectiveness) เป็นการประเมินโดยพิจารณาความสามารถขององคก์รในการแสวงหา
ประโยชน์จากสภาพแวดลอ้ม เพือใหไ้ดม้าซึงทรัพยากรทีตอ้งการ อนัจะทาํใหบ้รรลุเป้าหมายของ
องคก์รรวม ทงัทีเป็นความสามารถขององคก์รทีจะนาํทรัพยากรทีมีจาํกดัและมีคุณค่าจากสภาพแวดลอ้ม
มาใชป้ระโยชน์เพือสนบัสนุนการดาํเนินการขององคก์ร 

 3.  การประเมินประสิทธิผล โดยใชห้ลกัเกณฑ ์ (the multiple criteria of effectiveness) เป็น
การวเิคราะห์ประสิทธิผลองคก์ร โดยใชเ้กณฑห์ลายอยา่งในการประเมินผลซึงพิจารณาจากตวัแปรหลกั
ทีอาจมีผลต่อความสาํเร็จขององคก์รและพยายามแสด งใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ ผูที้มี
แนวคิดในการประเมินองคก์รแบบนี เช่น แคพโลว ์ (Caplow) เห็นวา่ ประสิทธิผลขององคก์รควรวดั
จากตวัแปร 4 ตวัดว้ยกนั คือ 1) ความมนัคง หมายถึง ความสามารถในการรักษาโครงการขององคก์รไว ้
2) ความผสมผสานเป็นอนัหนึงอนัเดียวกั น 3) ความสมคัรใจ หมายถึง ความสามารถในการจดัใหมี้

                                           
 36J.L.Price, Organizational Effectiveness:An Inventory of Propositions  

( Homewood,III:Richard D.Irwin,Inc.,1968),1. 
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ความพึงพอใจสาํหรับสมาชิก 4) ความสาํเร็จหรือผลรวมของกิจกรรมขององคก์ร 37 แนวคิดของมอทท ์
(Mott) ไดก้าํหนดเกณฑใ์นการประเมินประสิทธิผลขององคก์รโดยพิจารณาจาก 1) ปริมาณและคุณภาพ
ของผลผลิต 2) ประสิทธิภาพ 3) ความสามารถในการปรับตวั 4) ความสามารถในการยดืหยุน่ได้ 38 ส่วน
แนวคิดของกิบสันและคนอืนๆ (Gibson and others) ไดท้าํการศึกษาและกาํหนดเกณฑใ์นการประเมิน
ประสิทธิผลขององคก์ร โดยใชเ้กณฑห์ลายเกณฑ ์เช่นกนั คือ 1) ความสามารถในการผลิต 2) 
ประสิทธิภาพ 3) ความพึงพอใจ 4) ความสามารถในการปรับตวั 5) การพฒันาและการอยูร่อด39  

 มิสเกลและคณะ (Miskel and other) วดัประสิทธิผลองคก์ารของ สถานศึกษา  4 มิติ 
ประกอบดว้ย 1) ความสามารถในการผลิตนกัเรียนใหมี้ผลสัมฤทธิทางการเรียนสูง 2) ความสามารถใน
การพฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติทางบวก  3) ความสามารถในการปรับเปลียนแล ะพฒันาโรงเรียน  4)
ความสามารถในการแกปั้ญหาภายใน สถานศึกษา 40 ในส่วนของออนสไตน์  (Ornstein.) สรุปวา่เกณฑ์
ตดัสินความมีประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษามี  12 ประการ คือ  1) ผลคะแนนจากผลสอบอา้งอิง
ปกติ 2) คะแนนจาการเทียบกบัเกณฑอ์า้งอิง  3) คะแนนจากแบบทดสอบทีครูสร้างขึน  เช่น การเขียน    
4) คะแนนจากผลผลิต คือ ความคิดรวบยอดของนกัเรียน  5) ความเห็นของครูและผูบ้ริหารเกียวกบัการ
บรรลุเป้าหมายของนกัเรียน  6) ความคิดของผูป้กครองและชุมชน  7) การมีส่วนร่วมของนกัเรียนใน
กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 8) รางวลัทีนกัเรียนไดรั้บ 9) อตัราการมาเรียน 10) จาํนวนวสัดุ สือ ทีนกัเรียนยมื
จากหอ้งสมุด 11) คุณภาพความสามารถในโปรแกรมอืน ๆ เช่น งานศิลปะ การดนตรี และการแสดง 

12) การใหก้ารสนบัสนุนของชุมชนต่อ สถานศึกษา  สาํหรับวธีิการของ  วอลซ์ (Walsh.) วเิคราะห์วา่
สถานศึกษา มีเป้าหมายสูงสุด คือการบริหารงานร่วมกบัคณะครู  และนกัเรียนให้ สถานศึกษา มี

                                           
 37Theodore Caplow, Principles of Organization(N.Y.:Harcourt, Brace & World, 1964), 
59-60. 

 38Paul E.Mott, The Characteristics of Effective Organization (New York:Harper and 

Row,1973),20-24. 

 39James L. Gibson, John M. Ivancevich and James H. Donnelly, Organizations : 

Behavior Stucture Process, 10thed.(Boston, Mass. : McGraw-Hill,lnc.,2000), 27. 

 40Miskel, C.D. David McDonald and Susan Bloom. “ Structural and Expectancy 

Linkages within Schools and Organizational Effectiveness.” Educational Administration 

Quarterly. 19(1), (Winter,1983), 49-82. 
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ประสิทธิผล  โดยนกัเรียนในสถานศึกษาทุกคนมีการเรียนรู้อยา่งเตม็ที  องคป์ระกอบทีส่งเสริมใหเ้กิด
ความมีประสิทธิผลของ สถานศึกษามี ดงันี 1) การเขา้ถึงความสาํเร็จทีแทจ้ริง  2) การเขา้ถึงปัจจยัทีมีผล
ต่อความสาํเร็จ 3) การรับรู้ถึงบริบททีอยูร่อบสถานศึกษา 4) การรู้ถึงจุดแขง็ จุดอ่อนของทีมงาน 5) การรู้
ถึงระดบัและความสามารถของนกัเรียน  6) มีระบบบริหารขอ้มูลทีมีประสิทธิผล  7) การรู้ถึงลาํดบัของ
งานและการส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน  8) การมีวสิัยทศัน์และรู้วา่เป้าหมายของ สถานศึกษาอยูที่
ไหน 

 สาํหรับ การวจิยัครังนีผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตของ การวจิยัเพือศึกษา ประสิทธิผล
สถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตบางซือ 
กรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดของสาํนกังานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
ประกอบดว้ย ตวับ่งชีทงัหมด 12 ตวับ่งชี ดงันี 
 2.1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี  หมายถึง ผูเ้รียนทีมีนาํหนกั ส่วนสูง และผลการ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ ์รวมทงัรู้จกัดูแลตนเองใหมี้ความปลอดภยัจากสิงเสพติด 
อบายมุข รวมทงัปัญหาการติดเกม และปัญหาทางเพศ นอกจากนีผูเ้รียนตอ้งมี สุขภาพจิตทีดีโดยดูจากที
ผูเ้รียนมีการฝึกฝน พฒันา และซึมซบัจนเป็นลกัษณะนิสัยผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ทงัในและนอก
หลกัสูตร เช่น กิจกรรมศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ และนนัทนาการ เป็นตน้  

2.2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์ หมายถึง ผูเ้รียนทีเป็นลูกทีดีของ
พอ่แม่ ผูป้กครอง เช่น ผูเ้รียนดูแล กตญั ู สร้างความสบายใจใหพ้อ่แม่ และช่วยทาํกิจธุระการงานต่างๆ 
นอกจากนีผูเ้รียนตอ้งเป็นนกัเรียนทีดีของสถานศึกษา และเป็นคนดีของสังคม เช่น ผูเ้รียนทีไม่ขาดเรียน 
ไม่มาสาย ไม่ออกจากการศึกษากลางคนั รวมทงัมีคุณลกัษ ณะของผูเ้รียนทีดี ไดแ้ก่ สุภาพ อ่อนนอ้ม 
ช่วยเหลือผูอื้น รับฟังความคิดเห็นของผูอื้น ซือสัตยสุ์จริต อยูอ่ยา่งพอเพียง รักตวามเป็นไทย และยดึมนั
ในวถีิชีวติและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข นอกจากนี
ผูเ้รียนตอ้งบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม เช่น การช่วยเหลืองานโรงเรียน เป็นตน้  

2.3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเนือง   หมายถึง ผูเ้รียนทีมีนิสัยรักการอ่านและ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนรู้ในหอ้งสมุดหรือนอกสถานที โดยทีผูเ้รียนแสวงหาขอ้มูล 
ข่าวสาร ความรู้ ขอ้เทจ็จริง ความคิดเ ห็น จินตนาการทีบนัทึกไวใ้นเอกสาร หนงัสือ สิงพิมพ ์แผน่ศิลา 
ใบลาน ป้ายโฆษณา สืออิเล็กทรอนิกส์ โดยการอ่าน การดู การฟังและการเขียน นอกจากนีผูเ้รียนเรียนรู้
ผา่นประสบการณ์ตรงร่วมกบัผูอื้นทงัในและนอกสถานศึกษา เช่น ผูเ้รียนร่วมกิจกรรม เทศกาลวนั
สาํคญั โครงการต่างๆทงัในสถานศึกษาจดัใหแ้ละนอกสถานศึกษา  
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2.4 ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น  หมายถึง ผูเ้รียนทีมีความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์ คิด
สร้างสรรค ์คิดอยา่งมีวจิารณญาณ คิดเป็นระบบ ทีนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ หรือสารสนเทศเพือการ
ตดัสินใจและแกปั้ญหาของตนเองและสังคมไดอ้ยา่ง เหมาะสมโดยพิจารณาขอ้มูลจาก การบนัทึก
จาํนวนผูเ้รียนทีผา่นการประเมินความสามารถดา้นการคิดตามทีกาํหนดในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  นอกจากนีผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถในการปรับตวัเขา้กบัสังคม โดย
ผูเ้รียนสามารถใชท้กัษะชีวติ ความสามารถในการแ กปั้ญหาและความขดัแยง้ต่างๆอยา่งเหมาะสม ซึง
เป็นสมรรถนะในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551 การทาํงานและการอยู่
ร่วมกนัในสังคม ดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคลลการปรับตวัใหท้นักบัความ
เปลียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการหลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์ 

2.5 ผลสัมฤทธิดา้นการเรียน  หมายถึง ผูเ้รียนมีผลสัมฤ ทธิทางการเรียนระดบัดี และมี
พฒันาการทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัชนั ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 โดยพิจารณาจาก
ผลการทดสอบระดบัชาติ O – NET   ผลสัมฤทธิทางการเรียนเป็นความสามา รถของนกัเรียนในดา้น
ต่างๆ ซึงเกิดจากนกัเรียนไดรั้บประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู  โดยครูตอ้งศึกษา
แนวทางในการวดัและประเมินผล  การสร้างเครืองมือวดัใหมี้คุณภาพนนั  ความสามารถหรือผลสาํเร็จ
ทีไดรั้บจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลียน  แปลงพฤติกรรมและปร ะสบการณ์เรียนรู้
ทางดา้นพุทธิพิสัย  จิตพิสัย และทกัษะพิสัย  และยงัไดจ้าํแนกผลสัมฤทธิทางการเรียนไวต้ามลกัษณะ
ของวตัถุประสงคข์องการ เรียนการสอนทีแตกต่างกนั 

  2.6  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  หมายถึง การ
ดาํเนินการของสถานศึกษาใหส้ามาร ถจดัการเรียนการสอนทีเนน้ถึงความสามารถของผูเ้รียนเป็น
รายบุคคลและจดักระบวนการเรียนการสอนทีส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาติ
และเตม็ศกัยภาพ โดยสถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูทุกคนไดรั้บการพฒันาในวชิาทีสอนหรือวชิาครูตามที
คุรุสภากาํหนด (ไม่ตาํกวา่ 20 ชม./ปี) สถานศึกษามีการประเมิน แผนการจดัการเรียนรู้ของครูทุกคน
อยา่งสมาํเสมออยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 1ครัง และสถานศึกษามีการประเมินการจดัการเรียนรู้ของครู
ทุกคนอยา่งสมาํเสมอ อยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 1 ครัง นอกจากนีครูตอ้งสามารถจดัการเรียนการสอน
อยา่งมีประสิทธิภา พโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เช่น ครูตอ้งกาํหนดเป้าหมายทีตอ้งการใหเ้กิดขึนกบั
ผูเ้รียน ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นรายบุคคลแลว้นาํมาวางแผนการจดัการเรียนรู้ ครูตอ้งออกแบบและ
จดัการเรียนรู้ทีตอบสนองความตอ้งการระหวา่งบุคคล   
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             2.7 ประสิทธิภาพของการบริหารจั ดการและการพฒันาสถานศึกษา  หมายถึง หมายถึง
ความสาํเร็จของการบริหารจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็ สามารถ
บริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามกรอบทีกฎหมายกาํหนด เพือพฒันาคุณภาพสถานศึกษาให้
บรรลุตามจุดหมายของการจดัการศึกษาอยา่งคุม้ค่า ตามแน วทางของการกระจายอาํนาจการบริหารและ
การจดัการศึกษา เนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทีเกียวขอ้งทุกฝ่าย ใชข้อ้มูลสารสนเทศในการบริหาร
จดัการใหส้ามารถดาํ เนินงานบรรลุเป้าหมาย เช่น การใชร้ะบบบริหารคุณภาพ (PDCA) การบริหารโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ เป็นตน้ซึงในการบริหารจดัการสถานศึกษา ควรจดั
ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา และหน่วยงานตน้สังกดัทีมีการแบ่งงานเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ การ
บริหารงานวชิาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทวัไป   
 2.8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถาน ศึกษาและตน้สังกดั  หมายถึง การ
ดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฏกระทรวงทีวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และ
วธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2553 ขอ้ที 18 ระบุวา่ “กาํหนดใหส้ถานศึกษาขนัพืนฐานจดัใหมี้
ระบบการประกนัคุณภาพภายในตามหลกัเกณฑแ์นวปฏิบติัเกียวกบัก ารประกนัคุณภาพภายในระดบั
การศึกษาขนัพืนฐาน ” ทียดึหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานทีเกียวขอ้งทงัภาครัฐและ
เอกชน โดยการส่งเสริม สนบัสนุน และกาํกบัดูแลของหน่วยงานตน้สังกดัสถานศึกษาจะตอ้ง
ดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในทีครอบคลุมตวับ่งชีตามกฏกระทรวงฯ ซึงผล การประเมินภายในจาก
ตน้สังกดั จะเป็นคะแนนทีสามารถสะทอ้นประสิทธิผลของคุณภาพการดาํเนินงานดา้นต่างๆของ
สถานศึกษาได ้ดงันนัในการประเมินตวับ่งชีนีจะใชค้่าเฉลียคะแนนประเมินการประกนัคุณภาพภายใน
โดยตน้สังกดัไม่ตอ้งทาํการประเมินใหม่  

2.9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิ ธาน พนัธกิจ และวตัถุประสงคก์ารจดัตงั
สถานศึกษา หมายถึง ผลลพัธ์หรือผลการดาํเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์อง
การจดัตงัสถานศึกษากาํหนดไวเ้ป็นขอ้มูลเบืองตน้และเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาหน่วยงานตน้สังกดั ทีกาํหนดเป็นอตัลกัษณ์ของสถานศึกษาโดย สมศ . 
จะประเมินตามอตัลกัษณ์ทีสถานศึกษากาํหนด โดยพิจารณาจาก ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและ
องคก์รภายนอกมีส่วนร่วมในการกาํหนดแผนปฏิบติังานดา้นผลผลิต โดยระบุเป้าหมายและกลยทุธ์ที
สอดคลอ้งกบัปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทศัน์ และพนัธกิจการดาํเนินงานของสถานศึกษา 
  2.10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นทีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา
หมายถึง ผลการดาํเนินงานทีสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ตามจุดเนน้และจุดเด่นของสถานศึกษา เช่น 
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จุดเนน้หรือจุดเด่นดา้นกีฬา ศาสนา ภาษา สิงแวดลอ้ม ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน แ ละวชิาการ เป็นตน้ 
สามารถพิจารณาไดจ้าก ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคก์รภายนอกมีส่วนร่วมในการกาํหนด
จุดเนน้ จุดเด่น ของสถานศึกษา รวมทงักาํหนดแผนปฏิบติังานทีเกียวขอ้ง อีกทงัมีการสร้างระบบการมี
ส่วนร่วมของผูเ้รียน และบุคลากรในการปฏิบติัตามแผนปฏิบติังานทีกาํหนดอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

   2.11 ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  หมายถึง 
สถานศึกษามีการกาํหนดมาตรการทีนาํมาปรับปรุงและพฒันาเพือแกไ้ขปัญหาทงัในสถานศึกษาและ /
หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษา โดยเนน้การแกปั้ญหาทอ้งถินทีมีการดาํเนินงานทีเกิดจากการมีส่วนร่วมทงั
สถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชนและสังคม รวมทงัมีการนอ้มนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ การจดัทาํหลกัสูตรการเรียนการสอน การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและ
การพฒันาบุคลากร นอกจากนีพิจารณาจากการเปลียนแปลงของการพฒันาทีดีขึนใน การแกปั้ญหา เช่น 
ปัญหาผูเ้รียนทีดอ้ยโอกาส ปัญหาผูเ้รียนขาดสารอาหาร ปัญหาทอ้งวยัใส ปัญหาในชุมชนหรือทอ้งถิน 
การส่งเสริมการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตามศกัยภาพของผูเ้รียนและบริบทของสถานศึกษา การ
เป็นแบบอยา่งการจดัการเรียนรู้การบริหารจดัการตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

                2.12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือยกระดบัมาตราฐาน รักษามาตราฐาน และ
พฒันาสู่ความเป็นเลิศ เพือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  หมายถึง สถานศึกษามีการ
กาํหนดมาตรการทีนาํมาปรับปรุงและพฒันา เพือมุ่งไปสู่สถานศึกษาทีมีคุณภาพ เป็นขอ้ ตกลงร่วมกนั
ระหวา่งสถานศึกษา หน่วยงานตน้สังกดั สมศ . และหรือ หน่วยงานสนบัสนุน เช่น สาํนกังบประมาณ 
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม เป็นตน้ การพิจารณาสามารถดูไดจ้ากสถานศึกษามี
แผนการดาํเนินงานประจาํปีตามมาตรการทีนาํมาปรับปรุงและพฒันา เพือมุ่งไปสู่สถานศึกษ าทีมี
คุณภาพตามกลุ่มสถานศึกษาขา้งตน้ โดยใชข้อ้เสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
และผลการประเมินคุณภาพภายใน (กรณีสถานศึกษาทียงัไม่เคยไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สองใหใ้ชผ้ลการประเมินคุณภาพภายในจากตน้สังกดั ) นอกจากนีสถานศึกษามีการดาํเนินงานตาม
ระบบบริหารคุณภาพ (PDCA) และผลการดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบติัการประจาํปี41 

 

                                           
41สาํนกังานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา , คู่มือการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบ3 พ.ศ. 2554-2558 ระดับการศึกษาขันพนืฐาน ฉบับสถานศึกษา แก้ไขเพมิเติม 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 , (สมุทรปราการ : บริษทั ออฟเซ็ท พลสั จาํกดั, 2555), 17-18. 
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สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 
1. สภาพทวัไป 

ภาพรวมของกรุงเทพมหานครในส่วนทีสาํนกัการศึกษามีภารกิจเกียวขอ้งสาํนกั
การศึกษา กรุงเทพมหานคร มีภารกิจในการจดัการศึกษาขนัพืนฐานในระบบโรงเรียน ใหแ้ก่เด็กและ
เยาวชนของกรุงเทพมหานคร โดยมีโรงเรียนในสังกดักรุงเทพมหานคร จาํนวน 438 โรงเรียน กระจาย
ในพืนที 50 สาํนกังานเขต มีนกัเรียน340,430 คน แบ่งเป็นระดบัอนุบาลศึกษา จาํนวน 62,268 คน ระดบั
ประถมศึกษาจาํนวน 246,104 คน มธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 28,952 คน และมธัยม ศึกษาตอนปลาย
จาํนวน 1,254 คน ครู จาํนวน 15,244 คน โรงเรียนทีเปิดสอนตงัแต่ระดบัอนุบาลจนถึงชนัประถมศึกษา
ปีที 6 มีจาํนวน 429 โรงเรียน ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ มีจาํนวน 93 โรงเรียน และระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย จาํนวน 5 โรงเรียน ส่วนโรงเรียนทีจดัการเรียนร่วมใหแ้ก่ผูด้้ อยโอกาส พิการ และบกพร่อง
ทางสติปัญญา จาํนวน 74 โรงเรียน(ขอ้มูล ณ 10 มิถุนายน 2555) 

ในดา้นการจดักิจกรรมการเรียนรู้ใหแ้ก่นกัเรียน สาํนกัการศึกษาไดด้าํเนินการตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ. 2545 และหลกัสูตร
การศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2544 ตลอดจนนโยบายของรัฐในดา้นการศึกษาตามกรอบทิศทางการ
พฒันาการศึกษา ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที 10 (พ.ศ. 2550- 2554 ) ที
สอดคลอ้งกบัแผนการศึกษาแห่งชาติ(พ.ศ. 2545-2559) และนโยบายของคณะผูบ้ริหารกรุงเทพมหานคร 
โดยกาํหนดวสิัยทศัน์ ยทุธศาสตร์ในการบริหารจดัการศึกษา เพือใหโ้รงเรียนมีคุณภาพมาตรฐานอยา่ง
ต่อเนืองส่งเสริมการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารในการบริหารการเรียนการ
สอน ส่งเสริมใหมี้การสอนภาษาต่างประเทศ โดยครูชาวต่างประเทศ พฒันาโรงเรียนดว้ยระบบ
เครือข่ายโรงเรียน โดยนาํ ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาในรูปคณะกรรมการสถานศึกษา
และภูมิปัญญาทอ้งถิน รวมทงัความร่วมมือจากหน่วยงานอืนๆทงัภาครัฐและเอกชน 

2. อาํนาจหนา้ที 

1. สาํนกังานเลขานุการ มีหนา้ทีความรับผดิชอบเกียวกบังานดา้นสารบรรณและธุรการ
ทวัไปของสาํนกัการศึกษา งานช่ว ยอาํนาวยการและเลขานุการ การบริหารงานบุคคลและงานดา้น
สวสัดิการของขา้ราชการกรุงเทพมหานครสามญัและลูกจา้ง งานนิติกรรมสัญญา งานสิทธินกัเรียน งาน
บริหารศูนยสิ์ทธิเด็กนกัเรียน ศูนยรั์บเรืองราวร้องทุกข ์การประชาสัมพนัธ์ ศูนยข์อ้มูลข่าวสาร การ
บริหารงานก่อสร้าง การบริ หารสินทรัพยส่์วนกลางของสาํนกังานกิจกรรมพิเศษและงานทีมิได้
กาํหนดใหเ้ป็นหนา้ทีของส่วนราชการใดโดยเฉพาะ และปฏิบติัหนา้ทีอืนทีเกียวขอ้ง 
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2. กองการเจา้หนา้ที  มีหนา้ทีความรับผดิชอบเกียวกบังานดา้นบรรจุ แต่งตงัผูส้อบ
แข่งขนัได ้การโอน ยา้ย การขอกลบับรรจุ การเ ลือนตาํแหน่งและระดบัเงินเดือนการวางแผนกาํลงัคน 
การปรับปรุงส่วนราชการ การจดัทาํแผนอตัรากาํลงั การกาํหนดกรอบอตัรากาํลงั ขา้ราชการครู
กรุงเทพฯ สายงานนิเทศการศึกษาและสายงานการสอนใหด้าํรงตาํแหน่งสูงขึน  การประเมินบุคคล และ
ผลงานทางวชิาการ ของขา้ราชการกรุงเทพฯ สามญั การ ดาํเนินการทางวนิยั การจดัทาํงบประมาณเงิน
อุดหนุนการศึกษาของรัฐบาล และงบประมาณกรุงเทพมหานคร การจดับญัชีถือจ่ายอตัราเงินเดือนและ
ค่าจา้ง การดาํเนินการเกียวกบัการสอบแข่งขนัครู 

3. กองคลงั  มีหนา้ทีรับผดิชอบเกียวกบัการดาํเนินงานดา้นการคลงั ตรวจสอบฎีกาทุก
หมวดรายจ่าย ของเงินอุดหนุนรัฐบาล เงินกรุงเทพมหานคร เงินงบประมาณของโรงเรียนและสาํนกั
การศึกษา ควบคุมการเบิกจ่ายเงินประเภทต่างๆ ดา้นงบประมาณของ กทม . การดาํเนินงานดา้นบาํเหน็จ
ขา้ราชการครู กทม.ขา้ราชการและลูกจา้งของสาํนกัการศึกษา ร่างคาํของบประมาณรายปี ประสานงาน
ดา้นเงินอุดหนุนรัฐบาลและกรมบญัชีกลาง รวมทงัหน่วยงานอืนๆ ทีเกียวขอ้ง ตลอดจนการจดัทาํพสัดุ 
วสัดุ ครุภณัฑ ์ต่างๆ ใหโ้รงเรียนในสังกดัของ กทม. 

4. หน่วยศึกษานิเทศก์  มีหนา้ทีรับผดิชอบเกียวกบัการดาํเนินการดา้นวางแผนและ
พฒันาการจดัระบบการนิเทศ รวมทงัเพือการส่งเสริมการพฒันาดา้ นการบริหารในสถานศึกษา ใหมี้
คุณภาพ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามหลกัสูตรอนุบาล ประถมศึกษา และมธัยมศึกษาใหมี้
คุณภาพ ตลอดจนปฏิบติังานสนองตอบนโยบายดา้นการศึกษาของ กทม.  

5. กองพฒันาขา้ราชการครู  มีหนา้ทีเกียวกบัการพฒันาฝึกอบรมขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร การวเิคราะห์ความตอ้งการ กาํหนดและพิจารณาหลกัสูตร 
นโยบาย แผน และมาตรฐานในการพฒันาฝึกอบรมขา้ราชการครู ฯ การจดัการพฒันา ฝึกอบรม ตามที
กาํหนดในมาตรฐานกาํหนดตาํแหน่ง ตาํแหน่งและวทิยฐานะ ตามพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. 2547 ตามนโยบาย ความจาํเป็น และการพฒันาฝึกอบรมทกัษะเฉพาะ
ดา้น การบริหารงานลูกเสือและยวุกาชาด รวมทงัการติดตามประเมินผล อยา่งต่อเนือง การลาศึกษา 
ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน การเดินทาง 

6. สาํนกังานยทุธศาสตร์การศึกษา  มีหนา้ทีเกียวกบัการดาํเนินการจดัทาํยทุธศาสตร์ดา้น
การศึกษา กาํหนดกรอบแนวทางหลกัเกณฑ ์ส่งเสริมและสนบัสนุนงานดา้นนโยบายและแผนการศึกษา 
การส่งเสริมการจดัการศึกษาและ  ความร่วมมือในประเทศและต่างประเทศ การวจิยัทางการศึกษา งาน
ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้   งานดา้นการพฒันามาตรฐาน 
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7. กองเทคโนโลยเีพือการเรียนการ สอน มีหนา้ทีเกียวกบัการส่งเสริมสนบัสนุนการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารเพือการเรียนการสอน จดัระบบและควบคุมการใชเ้ทคโนโลยเีพือ
การเรียนการสอนผลิตและพฒันาสือการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆเป็นศูนยก์ลางในการใหบ้ริการดา้น
เทคโนโลยเีพือการศึกษา จดัตงัศูนยว์ทิ ยบริการ และบริการดา้นสือการเรียนรู้รูปแบบต่างๆ จดัระบบ
สารสนเทศดา้นเทคโนโลยเีพือการศึกษา ส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การผลิตและพฒันาสือการเรียนรู้ใน
โรงเรียน ผลิตและเผยแพร่เอกสารวชิาการดา้นเทคโนโลย ี

 

3. สถานศึกษา 
สถานศึกษาในสังกดั จาํนวน 7 แห่ง   ผูอ้าํนวยการโรงเรียน จาํนวน 7 คน 

รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน จาํนวน 8 คน  ครูผูส้อน จาํนวน 171 คน 

 

4. จาํนวนนกัเรียน 

ชนั       จาํนวนนกัเรียน (คน) 
อนุบาลปีที 1    396 

อนุบาลปีที 2    359 

ประถมศึกษาปีที 1    402    

ประถมศึกษาปีที 2    441 

ประถมศึกษาปีที 3    399 

ประถมศึกษาปีที 4    446 

ประถมศึกษาปีที 5    461 

ประถมศึกษาปีที 6    479 

รวมทงัสิน      3383 
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งานวจัิยทีเกยีวข้อง 
งานวจัิยในประเทศ 
  ปิลญั ปฎิพิมพาคม ไดศึ้กษารูปแบบภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารและประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเอกชน ระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน พบวา่ องคป์ระกอบ ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน
ระดบัการศึกษาขนัพืนฐานมี 8 องคป์ระกอบ คือ ความสามารถในการผลิต ความสามารถในการพฒันา
เจตคติ ความสามารถในการปรับตวั บรรยากาศและสิงแวดลอ้มของโรงเรียน ความพึงพอใจในงาน
บุคลากร ความสามคัคีของบุคคลากรดา้นการพฒันาบุคลากร และการแกปั้ญหาภา ยใน และภาวะผูน้าํ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน ระดบัการศึกษาขนั
พืนฐาน42 

  พิเชษฐ ์วายวุรรธนะ ไดศึ้กษาการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาทีส่งผล
ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากาญจน บุรี เขต1 พบวา่ 
ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ทงัใน
ภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาดา้นการจดัทาํ
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถานศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต1 ในภาพรวม43 

  พรสุนี หงษล์อย ไดศึ้กษาการบริหารงานตามยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย
ทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจงัหวดันครปฐม พบวา่ การบริหารงานตามยทุธศาสตร์การ
พฒันาระบบราชการไทยของสถานศึก ษาในจงัหวดันครปฐม ทงัโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั
                                           

42ปิลญั ปฎิพิมพาคม , รูปแบบภาวะผู้นําของผู้บริหารและประสิทธิผลของสถานศึกษา
เอกชนระดับการศึกษาขันพนืฐาน, (ดุษฎีนิพนธ์ สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั
มหาวทิยาลยัศิลปากร,2550), 212-220.  

43พิเชษฐ ์วายวุรรธนะ , การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาทส่ีงผลต่อประ
สิทธิของสถานศึกษาขันพนืฐาน สังกดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษากาญจนบุรี เขต 1, (วทิยานิพนธ์
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัศิลปากร
,2550), 94-96.  
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มาก ประสิทธิผลของสถานศึกษาในจงัหวดันครปฐม ทงัโดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก และ
การบริหารงานตามยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทยส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาใน
จงัหวดันครปฐม44 

  สิทธิพงศ ์เกรอด ไดศึ้กษาคว ามสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการนิเทศของผูบ้ริหารกบั
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 พบวา่ พฤติกรรมการ
นิเทศของผูบ้ริหาร สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสาํนั กงานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 อยูใ่นระดบัมาก 3 

ดา้นไดแ้ก่ ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในสถานศึกษาความสามารถในการพฒันาเจตคตินกัเรียน 
และความสามรถในการปรับเปลียนและพฒันาสถานศึกษา ส่วนผลสัมฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนอยู่
ในระดบัปานกลาง ความสัมพนัธ์ระหว่ างพฤติกรรมการนิเทศของผูบ้ริหารกบัประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นสัมพนัธ์กนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .0145 
  ชาญชยั ไชยคาํภา ศึกษาเรืองความสัมพนัธ์ระหวา่งภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีหนองคาย พบวา่ 1) ภาวะผูน้าํ
การเปลียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก เมือพิจารณารายดา้นพบวา่ ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดกลางและขนาด
ใหญ่ ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมากยกเวน้ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญาอยูใ่นระดบัปานกลาง 2) ภาวะผูน้าํ

                                           
44พรสุนี หงษล์อย , การบริหารงานตามแผนยุท ธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทยที

ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในจังหวดันครปฐม ,(วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตมหาบณัฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร,2550), 101-102.  

45สิทธิพงศ์  เกรอด , ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการนิเทศของผู้บริหาร กบั
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษากาญจนบุรี เขต 2, (สารนิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร , 2550), 
93-94.  
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การเปลียนแปลงของผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
เมือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ดา้นการกระตุน้การใชปั้ญญาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที
ระดบั.05 3) ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดา้นพบวา่และรายดา้นพบวา่โรงเรียนขนาด
กลาง ขนาดใหญ่อยูใ่นระดบัดี 4) ประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โดย
ภาพรวมมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 เมือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ด้ านครู 
และดา้นผูบ้ริหาร แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 5) ภาวะผูน้าํการเปลียนแปลงของผุ ้
บริหารโรงเรียน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียนทงัภาพรวมและรายดา้น46 

โสภา วงษน์าคเพช็ร์  ไดศึ้กษาการบริหารงานวชิาการกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรีเขต2 พบวา่ 1) การบริหารงานวชิาการของสถานศึกษาขนั
พืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 โดยภาพรวมและ
รายดา้นอยูใ่นระดบัมากโดยเรียงลาํดบัจากค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ยดงันี อตัราการลาออกกลางคนัของ
นกัเรียนคุณภาพโดยทวัไป การขาดงาน ความพึงพอใจในการทาํงาน และผลสัมฤทธิทางการเรียน 
ตามลาํดบั 3) การบริหารงานวชิาการกบัผูบ้ริหารสถานศึกษากบัประสิทธิผลของสถานศึกษา เฉพ าะ
ส่วนทีเกียวขอ้งกบัผูเ้รียน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2 มีความสัมพนัธ์โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .0147 

  ไพรินทร์ สุขโข ศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหารทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ในสังกดักลุ่มการศึกษาทอ้งถินที5 พบวา่ 1) สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในสังกดักลุ่มการศึกษา

                                           
46ชาญชยั ไชยคาํภา , ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผู้นําการเปลยีนแปลงของผู้บริหา ร

โรงเรียนกบัประสิทธิผลของโรงเรียน สังกดัสํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาหนองคาย , (วทิยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฎัอุดรธานี,2551), ค-ง.  

47โสภา วงษน์าคเพช็ร์ , การบริหารงานวชิาการกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาสังกดั
สํานักงานเขตพนืทกีารศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2,(วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิา
การบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร,2553), บทคดัยอ่  
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ทอ้งถินที5 ทงัในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกดักลุ่ม
การศึกษาทอ้งถินที5 ทงัในภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก 3) สมรรถนะของผูบ้ริหาร ดา้นทกัษะ
การตดัสินทางสังคม และความรู้ ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ในสังกดักลุ่มการศึกษาทอ้งถิน
ที5 ในภาพรวม อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .0548 

  พลอยไพลิน เพง็ประโคน  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะการบริหารงานของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัเทศบาลในเขตภาคตะวนัออก  พบวา่ ทกัษะ
การบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม (1) มีทกัษะอยูใ่นระดบัมาก แต่เมือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบวา่หลกัและกระบวนการบริหารการศึกษา มีค่าเฉลียสูงสุดและการบริหารดา้นธุรการ 
การเงิน พสัดุและอาคารสถานทีมีค่าเฉลียตาํสุด (2) ประสิทธิผลขอ งสถานศึกษา ในภาพรวมและราย
ดา้นอยูใ่นระดบัทีผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพทางการศึกษาของสานกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยดา้นผูเ้รียนมีค่าเฉลียสูงสุด และดา้นผูบ้ริหาร มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด 
และ (3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะการบริหารงานกบัปร ะสิทธิผลของสถานศึกษา ในภาพรวมพบวา่ 
มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง โดยทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา มี
ความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิผลดา้นผูเ้รียนมากทีสุด และมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิผลดา้นครูในระดบั
ตาํทีสุด49   
  ผอ่งฉว ีศรีวเิศษ ไดศึ้กษา บทบาทในการพั ฒนาการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญัของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอเหนือคลอง สังกดัเขตพืนทีการศึกษา
กระบี ตามทศันะของครูโดยภาพรวม มีการปฏิบติัตามบทบาทอยูใ่นระดบัปานกลางถึงมาก สามารถ

                                           
48ไพรินทร์ สุขโข , สมรรถนะของผุ้บริหารทส่ีงผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ใน

สังกดักลุ่มการศึกษาท้องถินที 5, (วทิยานิพนธ์ปริญ ญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหาร
การศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร,2554), บทคดัยอ่.   

49พลอยไพลิน เพง็ประโคน , ความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะการบริหารงานของ ผู้บริหาร
สถานศึกษาและประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกดัเทศบาลในเขตภาคตะวนัออก , (วทิยานิพนธ์ปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต บริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2555), บทคดัยอ่.   
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จาํแนกรายดา้น ดงันี 1)ดา้นการวางแผนการจดัการเรียนก ารสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของผูบ้ริหาร
โรงเรียน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รายการอนัดบัสูงสุด คือ ส่งเสริมใหค้รูจดัทาํแผนการจดัการ
เรียนรู้ ทีมีเนือหาและกิจกรรมทีสอดคลอ้งกบัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 2) ดา้นการ
สนบัสนุนสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ  มีการปฏิบติัอยูใ่นอนัดบัมาก รายการอนัดบัสูงสุด คือ ส่งเสริม
ใหมี้แหล่งการเรียนรู้ เพือสนบัสนุนการเรียนรู้สาํหรับครูและนกัเรียนทงัในและนอกหอ้งเรียน 3) ดา้น
การจดัสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อการจดัการเรียนการสอน ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
ปลานกลาง รายการอนัดบัสูงสุด คือ ส่งเสริมใหมี้การพฒันาสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนใหเ้อือต่อ
การเรียนรู้ของนกัเรียน 4) ดา้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของผูป้กครองและชุมชน ผูบ้ริหารโรงเรียนมี
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง รายการอนัดบัสูงสุดคือ แต่งตงับุคคลกรใหท้าํหนา้ที ประสานงาน
ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง 5) ดา้นนิเทศการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของ
ผูบ้ริหาร มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รายการอนัดบัสูงสุดคือ ใหก้าํลงัใจแก่ครูและบุคคลกรทีตงัใจจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน 6) ดา้นการประเมินผลการจดัการเรียนการสอนที เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของ
ผูบ้ริหารมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รายการอนัดบัสูงสุด คือ แนะนาํใหค้รูดาํเนินการตามระเบียบ แนว
ปฏิบติัเกียวกบัการวดัผลและประเมินผล50 

  วรรณพงษ ์ศิริเจียรนยั ศึกษาเรือง การศึกษาความจาํเป็นและความตอ้งการนวตักรรม
สือการเรียนการสอนในการ ปฏิรูปการศึกษาของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร 
ผลการวจิยัพบวา่ ครูมีความคิดเห็นวา่ นวตักรรมสือการเรียนการสอนมีความจาํเป็นในการปฏิรูป
การศึกษาในระดบัปานกลาง และครูตอ้งการกลอ้งถ่ายภาพ เครืองเล่นวซีีดี คอมพิวเตอร์ เครือง Printer  

เครือง Scanner กระบวนการกลุ่ม การเรียนแบบร่วมมือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้แบบสรรค์
สร้างความรู้ การเรียนการสอนแบบบูรณาการและการสอนแบบปฏิบติัการในระดบัมากนอกนนั

                                           
50ผอ่งฉว ีศรีวเิศษ , บทบาทในการพฒันาการเรียนการสอนทเีน้นผู้เรียนเป็นสําคัญของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอเหนือคลอง สังกดัเขตพนืทกีารศึกษากระบี  

(วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต การบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ , 2555), 
บทคดัยอ่.   
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ตอ้งการในระดบัปานกลาง ครูโรงเรียนขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กมีความคิดเห็นเกียวกบั
ความจาํเป็นของนวตักร รมสือการเรียนการสอน ไม่แตกต่างกนั และครูมีความตอ้งการนวตักรรมสือ
การเรียนการสอนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.0551 

  กรรณิการ์ มาณกิจ ไดศึ้กษา บทบาทของสถานศึกษาในการเสริมสร้างความเขม้แขง็
ของชุมชนกรณีศึกษาโรงเรียนบา้นฝายมูล (ศรีสมโพธิอุปถมัภ์ ) ตาํบลป่าคา อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน 
ในดา้นต่างๆ พบวา่ รายการในแต่ละดา้นส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ทงันีสถานศึกษาไดด้าํเนินการมา
ตลอด เพือมุ่งเนน้ทีจะพฒันาการศึกษา และคนในชุมชนใหมี้ความเป็นอยูที่ดี ยกเวน้รายการทีโรงเรียน
จดัใหมี้ระบบสารสนเทศทีทนัสมยัและสามา รถใชป้ระโยชน์ร่วมกบัชุมชนได ้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะบทบาทของสถานศึกษาในการเสริมสร้างคามเขม้แขง็ของชุมชน 
พบวา่ สถานศึกษามีงบประมาณจาํกดั อีกประการหนึงทางโรงเรียนมีภาระงานมาก บุคลากรทาํหนา้ที
หลายอยา่ง ทงังานในดา้นการเรียนการสอน และงานน อกเหนือกิจกรรมการเรียนการสอน การ
ดาํเนินงานต่างๆ ในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน ตอ้งอาศยัความร่วมมือ ทงัการร่วมคิด ร่วม
ทาํ ร่วมตดัสินใจ ร่วมรับผดิชอบ ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินและร่วมพฒันาจากทุกหน่วยงานที
เกียวขอ้งจึงจะสามารถเกิดกระบวนการพฒันาประชาชนอยา่ง มีประสิทธิภาพเกิดความเขม้แขง็และ
ความยงัยนืของชุมชนได้52 

 

                                           
51วรรณพงษ ์ศิริเจียรนยั, การศึกษาความจําเป็นและความต้องการนวตักรรมสือการเรียน

การสอนในการปฏิรูปการศึกษาของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร , (วทิยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต ภาควชิาโสตทศันศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545), บทคดัยอ่.      

52กรรณิการ์ มาณกิจ , บทบาทของสถานศึกษาในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
กรณศึีกษาโรงเรียนบ้านฝายมูล (ศรีสมโพธิอุปถัมภ์ ) ตําบลป่าคา อาํเภอท่าวงัผา จังหวดัน่าน , 

(วทิยานิพนธ์ปริญ ญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวทิยาลยั ราชภฎัอุตรดิตถ์ , 
2550), บทคดัยอ่.        
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  นิติพฒัน์ เหมชยันนัท ์ ไดศึ้กษา การพฒันาบุคลากรเพือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และคุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องนกัเรียนโรงเรียนบา้นครบุรีศึกษา อาํเภอเมืองยาง จงัหวดั
นครราชสีมาพบวา่ 1) ลกัษณะทีพึงประสงคข์องนกัเรียนดา้นการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนบา้
นครบุรีศึกษา อาํเภอเมืองยาง จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ ดา้นรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ดา้นการคดั
กรองนกัเรียน การส่งเสริมนกัเรียน ดา้นการป้องกนัแกไ้ขปัญหา ดา้นการส่งต่อนกัเรียน พิจารณา
โดยรวมและดา้นความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมาก 2)ส่วนผลดา้นการช่วยเหลือนกัเรียนเป็นรายบุคคล
จากการสัมภาษณ์และขอ้เสนอแนะ พบวา่ ควรส่งเสริมพฒันาคุณธรรมจริยธรรมอยา่งต่อเนืองใหก้บั
นกัเรียนทุกกลุ่ม ควรจดักิจกรรมทีหลากหลายเพือป้องกนัและ แกไ้ขปัญหาพฤติกรรมของนกัเรียน 
สาํหรับดา้นการส่งต่อป้อ งกนัแกปั้ญหา และดา้นพฤติกรรมครูและผูบ้ริหารควรส่งต่อนกัเรียนในการ
แกไ้ขพฤติกรรมบาํบดั53 
  บงัอร เกิดคาํ ศึกษา องคป์ระกอบทีสัมพนัธ์กบัคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนกัเรียนชนั
มธัยมศึกษาปีที 1 เขตพืนทีการศึกษาพทัลุง ทีไดส้รุปคุณลกัษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ดงันี 1) เป็นคนช่างสังเกต
อยากรู้อยากเห็น หมายถึง คนทีมีลกัษณะชอบฟัง ชอบอ่าน ชอบคน้ควา้หาความรู้ ชอบติดตามข่าวสาร
เรืองราวต่างๆ เพือเพิมพนูความรู้ของตนเองเสมอ 2) มีความพยายามและตงัใจ หมายถึง มีความสนใจ 
มุ่งมนัทีจะศึกษาหาความรู้หรือทาํกิจกรรมใหส้าํเร็จตามทีตงัจุ ดมุ่งหมายไวอ้ยา่งเตม็ความสามารถ เช่น 
ตงัใจฟังครูสอน ตงัใจทาํการบา้นโดยไม่มีใครมาบงัคบั 3) มีความขยนัและอดทน หมายถึง การมีความ
มุ่งมนัขยนัขนัแขง็ในการศึกษาเล่าเรียน การแสวงหาความรู้โดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค และความ
ยากลาํบาก เช่น ทาํการบา้นมากกวา่ทีครูมอบหมาย 4) มีความรับผดิชอบ หมายถึง การเอาใจใส่ต่อ
การศึกษาเล่าเรียนและการทาํงาน โดยไม่ละเลยทอดทิงหรือหลีกเลียง ติดตามผลงานทีไดก้ระทาํลงไป
เพือปรับปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นผลสาํเร็จทีดียงิขึน ยอมรับในสิงทีตนเองกระทาํลงไป ทงัในดา้นทีดีและไม่ดี 

                                           
53นิติพฒัน์ เหมชยันนัท์ , การพฒันาบุคลากรเพอืส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ

คุณลกัษณะทพีงึประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านครบุรีศึกษา อาํเภอเมืองยาง จังหวดันครราชสีมา , 

(วทิยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ , 

2552), บทคดัยอ่. 
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เช่น จดัตารางเรียนและเตรีย มอุปกรณ์ใหพ้ร้อมก่อนมาโรงเรียน 5) มีความคิดริเริมมนัใจในตนเอง 
หมายถึง การแสดงออกซึงความเชือมนั และความกลา้ในการทาํกิจกรรม และแสวงหาความรู้ในรูปแบบ
ต่างๆ ในทางทีถูกตอ้งและเหมาะสม เช่น กลา้ซกัถามครูในสิงทีตนเองสงสัย เขา้ร่วมกิจกรรมทีตนเอง
สนใจ เป็นตน้54  

  นิลมณี พิทกัษ์ , ลดัดา ศิลานอ้ย และ จรรยา บุญมีประเสริฐ การพฒันารูปแบบการ
จดัการเรียนรู้ทีเนน้ทกัษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เป็นส่วน
หนึงของชุดโครงการวจิยัเรือง “ การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ทีเนน้ทกัษะการคิด ตามกลุ่ มสาระ
การเรียนรู้ในหลกัสูตรการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2544” ทีพบวา่ การพฒันารูปแบบการเรียนรู้
ตามกระบวนการ  เรียนรู้ทีเนน้ทกัษะการคิด โดยใชโ้ครงงาน ผูว้จิยัตอ้งดาํเนินการใหค้วามรู้เชิง
หลกัการแนวคิดเกียวกบัทกัษะการคิด การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยใชโ้ครงงาน 
การผลิตสืออุปกรณ์ประกอบการสอน จากนนัจึงพฒันาความรู้จากทีอบรมมาจดัเตรียมเขียนแผนการ
จดัการเรียนรู้ทีเนน้ทกัษะการคิดโดยโครงงาน เมือกลุ่มเป้าหมายสามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรู้
แลว้จดักิจกรรมใหมี้การแลกเปลียนเรียนรู้ระหวา่งบุคคล โดยมีผูว้จิยัใหค้าํปรึกษาแกไ้ข พร้อมทีจะ
นาํไปปฏิบติัการในชนัเรียน55 

 

                                           
54บงัอร เกิดคาํ , องค์ประกอบทสัีมพนัธ์กบัคุณลกัษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนของนักเรียนชัน

มัธยมศึกษาปีท ี1 เขตพนืทกีารศึกษาพทัลุง, (วทิยานิพนธ์ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต สาขาการวดัผล
การศึกษา มหาวทิยาลยัทกัษิณ, 2549), บทคดัยอ่.  

55นิลมณี พิทกัษ์ , ลดัดา ศิลานอ้ย และ จรรยา บุญมีประเสริฐ , การพฒันารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ทเีน้นทกัษะการคิด กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม  เป็นส่วน
หนึงของชุดโครงการวจัิยเรือง “ การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรู้ทเีน้นทกัษะการคิด ตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในหลกัสูตรการศึกษาขันพนืฐาน พุทธศักราช 2544”, (รายงานการวจิยัการพฒันารูปแบบการ
สอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยใชก้ารสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ในวชิาสังคมศึกษาระดบั
ประถมศึกษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2549), บทคดัยอ่.  
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งานวจัิยต่างประเทศ 
  ฟิงเคลีย (Finklea) ไดศึ้กษาวจิยัแบบภาวะผูน้าํผูบ้ริหารโรงเรียนกบัประสิทธิผลของ
โรงเรียนมธัยมศึกษาเป็นงานวจิยัทีศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งแบบผูน้าํประสิทธิผล คะแนนความ
สอดคลอ้งของผูบ้ริหารโรงเรียนรัฐ ซึงชีบ่งโดยการวเิคราะห์ภาวะผูน้าํแบบที 2 (LBA II) โดยพฒันาจาก
แบบฝึกของบลองชาร์ดและประสิทธิผลของโรงเรียนในจาํนวนผูบ้ริหารทงัสิน 194 คน ในรัฐโคโรไล
น่าใต ้ขอ้มูลแบบผูน้าํใชศึ้กษาผูบ้ริหารโรงเรียนโดย LBA II Self และตวจสอบขอ้มูลจากหน่วยงานทาง
การศึกษาของรัฐแคโรไลน่าพบวา่มีความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัระหวา่งคะแนนประสิทธิผลของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนและคะแนนร้อยละของนกัเรียนทีเท่ากบัหรือสูงกวา่ที 50 เปอร์เซ็นไทลใ์น
ระดบัประเทศจากแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิทางการเรียนในระดบั 7 การคน้พบนีแสดงถึง
ความสัมพนัธ์อยา่งมีนยัสาํคญัระหวา่งประสิทธิผลของผูบ้ริหารโรงเรียนกบัคะแนนมาตราฐาน MAT 7 

ซึงนาํไปสู่ขอ้สรุปไดว้า่ประสิทธิผลของผูบ้ริหารโงเรียนมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลทางวชิาการใน
โรงเรียน แต่อยา่งไรก็ตามผูว้จิยัไดพ้บอีกวา่มีความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานะของเศรษฐกิจกบั
ประสิทธิผลของโรงเรียนโดยมีความสัมพนัธ์ในเชิงลบระหวา่งสถานะทางเศรษฐกิจแปรตาม
ประสิทธิผลของโรงเรียนและความสัมพนัธ์ในเชิงนีจะเชือไดว้า่ภาวะทางเศรษฐกิจจะเป็นผลกระทบ
อยา่งยงิต่อประสิทธิผลของโรงเรียน56   

 สเตฟาโน่ (Stefano) ทาํการวจิยัเรือง ประสิทธิผลของโรงเรียน : บทบาทการนาํของ
ครูใหญ่ในโรงเรียนมธัยมศึกษาของรัฐใน Santa Fe Province  ประเทศอาเจนติน่า พบวา่ พฤติกรรมใน
การใหค้วามช่วยเหลือของครูใหญ่ทีพบบ่อยทีสุดในความมีประสิทธิผลของโรงเรียน คือ การจดัแบ่ง
สถานทีอยา่งเป็นสัดส่วน ซึงเป็นการแสดงออกถึงภาวะผูน้าํทางการบริหา ร การแบ่งอยา่งเป็นสัดส่วนนี 

                                           
56 Felton, S. L., Transactional and transformational leadership and teacher job 

satisfactional, (Doctoral dissertation, Department of Philosophy Science: The University of 

Mississippi,1997), 58-60.  
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ชีใหเ้ห็นถึงความสัมพนัธ์ของการมีระเบียบวนิยั การใชแ้หล่งเรียนรู้ในโรงเรียน รูปแบบภาวะผูน้าํของ
ครูใหญ่ และการเชือมโยงกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย57 

 กราเดอร์ (Grader) ไดท้าํการวจิยัเรือง การนาํองคก์ารแห่งการเรียนรู้ทีมีประสิทธิผลใน
โรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนขนาดกลางประเด็นทีวา่จะนาํหลกัการองคก์ารแห่งการเรียนรู้มาใชใ้น
โรงเรียนไดอ้ยา่งไร โดยสามารถสร้างความพึงพอใจและเพิมผลการปฏิบติังานใหพ้นกังาน ผลการวจิยั
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงันี กลุ่มทีหนึงไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากโรงเรียนใหมี้ความส ามารถในดา้น
ความรู้แห่งตน การเรียนรู้เป็นทีม การสร้างวสิัยทศัน์ร่วม ผูบ้ริหารใหค้วามสนใจในองคก์ารแห่งการ
เรียนรู้แบบทวัๆไป และผูบ้ริหารไม่สามารถติดต่อสือสารกบัพนกังานในเรืองวสิัยทศัน์ของพนกังานได ้
กลุ่มทีสอง ไดรั้บการสนบัสนุนพนกังานสาํหรับ การวจิยัในอนาคต  ศึกษาการพฒันาเครืองมือที
เหมาะสมสาํหรับการประเมินการปฏิบติังานขององคก์ารแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียน58 

 เคนดริด (Kendrick) ไดศึ้กษาลกัษณะภาวะผูน้าทีมีผลต่อการพฒันาโรงเรียนมธัยมในเมือง
ใหมี้ประสิทธิผลโดยวจิยัเชิงคุณภาพ  ผลการวจิยัพบวา่ครูใหญ่ใชภ้าวะผูน้าแบบแลกเ ปลียนในระยะ
เริมแรก และต่อมาไดใ้ชภ้าวะผูน้าํ แบบเปลียนสภาพในการดาเนินงานจนสามารถปรับปรุงโรงเรียนให้
เกิดประสิทธิผลโครงสร้างโรงเรียนกบัประสิทธิผลและทาํใหผู้เ้รียนมีความรู้ความสามารถทีเพิมมากขึน
จากการพฒันาโรงเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ59 

                                           
 57Stefano Marcelo De, “School effectiveness: The role of the principal in a leading 

public secondary school in Santa Fe Province , Argentina” ( dissertation, Teacher College, 

Columbia University, 2003. 
 58Grader, B. L., Learning organization practice in public school : A middle school 

case study. Doctorl Dissertation in Educational Administration, The University of New Mexico., 
2003. 

59Jane Ann Kendrick, “The Emergence of Transformational Leadership Practice in a 

School Improvement Effort A Reflective Study,” Dissertation Abstract International 49:1330.   
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 เอฟเวอร์ส (Evers) ไดท้าํการวจิยัเกียวกบัประสิทธิผลผูบ้ริหารโรงเรียนในรัฐวสิคอนซิน 
กลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั คือ ผูบ้ริหารโรงเรียน ผลการวจิยัพบวา่ ลกัษณะของผูบ้ริหาร ความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูร่้วมงาน และอาํนาจประจาํตาํแหน่งของผูบ้ริหาร มีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิผล
ของงาน โดยทีผูบ้ริหารทีปฏิบติังานทีสุดในสถานการณ์ทีควบคุมกลุ่มไดไ้ม่ง่าย ไม่ยาก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร
ทีมุ่งงาน ส่วนผูบ้ริหารทีปฏิบติังานไดดี้ทีสุด ในสถานการณ์กลุ่มทีควบคุมไดย้าก หรือง่าย ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารทีมุ่งงานตาํ และ พบวา่ แบบพฤติกรรมของผูบ้ริหารหรือลกัษณะของผูบ้ ริหาร ความสัมพนัธ์
ระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูร่้วมงานและอาํนาจประจาํตาํแหน่งสามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิผลของงาน
โดยความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารกบัผูร่้วมงานเป็นตวัพยากรณ์ไดสู้งสุด60 

 เฟรดเดอร์ริคสัน (Frederickson) ไดท้าํการศึกษาวเิคราะห์ประสิทธิผลขององคก์าร พบวา่ 
บรรยากาศแบบมุ่งงาน (employee centered climate) ซึงมีการติดต่อสือสารแบบเปิด การสนบัสนุนซึง
กนัและกนั และมีการกระจายอาํนาจการตดัสินใจ มกันาํไปสู่การปฏิบติังานทีมีผลเพิมขึนของบุคลากร 
ดงันนั การสร้างบรรยากาศใหมี้ปฏิสัมพนัธ์ กนั และในขณะเดียวกนัก็สนบัสนุนซึงกั นและกนั มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมจะนาํไปสู่ประสิทธิผลขององคก์ร61 

 วูด้และออริค (Woods and Orlik) ไดศึ้กษาวจิยัองคป์ระกอบของโรงเรียน ทีมีประสิทธิผล
และสรุปไวว้า่  โรงเรียนเป็นสถาบนัทีมีพลวตั มีการเปลียนแปลงตลอดเวลาไม่สามารถกาํหนด
องคป์ระกอบทีชดัเจน แต่มีเกณฑป์ระเมินความมีประสิทธิผลของโรงเรียนโดยพิจารณาดงันี 1) คุณภาพ
ของโรงเรียนในทุกดา้น 2) คุณภาพของโรงเรียนทีปรากฏ ผลต่อนกัเรียน  ทุกกลุ่ม 3) การเรียนการสอน
ของครูมีคุณภาพดีกวา่ทีอืน 4) โรงเรียนไดมี้การปรับปรุงความมีประสิทธิผลของโรงเรียน62 

                                           
60Evers, A.S., Leadership Effectiveness of Wisconsin superintendents. Dissertation 

Abstracts International, (June, 1987), 47(12), 4249-A.  
61Frederickson, Some Effect of Organization Climate on Administration 

Performance (Princeton New Jersey: Educational Testing Service, 1966), 15.   
62Wood,D., and Orlik,S., School Review and Inspection, (London: Biddles Ltd. 

Guildford and King’s Lynn., 1990), 289-304.  
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 รุทเธอร์ (Rutter) กาํหนดองคป์ร ะกอบของการมีประสิทธิผลของโรงเรียนจากผลการ
ศึกษาวจิยั ดงันี 1) มีการกาํหนดค่านิยม ความคาดหวงัและมาตรฐานของโรงเรียน 2) มีการบริหาร
หอ้งเรียนทีดี 3) มีการสอนของครูและกาํหนดความคาดหวงัสูง 4) มีครูทีเป็นแบบอยา่งทีดี 5) มีขอ้มูล
ยอ้นกลบัในทางบวกต่อนกัเรียน  6) มีสภาพแวดลอ้มทีดีสาํหรับนกัเรียนและครู 7) มีการมอบหมาย
ความรับผดิชอบใหก้บันกัเรียน 8) มีการประสบความสาํเร็จของนกัเรียน 9) มีกิจกรรมร่วมกนัระหวา่ง
ครูกบันกัเรียน63 

 โมติเมอร์ (Mortimore) ไดส้รุปงานวจิยัเรือง ปัจจยัของโรงเรียนทีมีประสิทธิผลไว ้ 12 

ประการ คือ 1) ภาวะผูน้าํของผูบ้ริหาร 2) การมีส่วนร่วมของหวัหนา้ฝ่าย 3) การมีส่วนร่วมของครูใน
การวางแผนการพฒันาและการตดัสินใจ 4) ความสามคัคีของคณะครู 5) สภาพแวดลอ้มทีส่งเสริมการ
ปฏิบติังาน 6) การสอนทีทา้ทาย 7) เนน้การเรียนรู้ 8) เนน้การเรียนการสอน 9) ความสัมพนัธ์ระหวา่งครู
กบันกัเรียน 10) การบนัทึกขอ้มูลเพือการวางแผนและการประเมินผล 11) การมีส่วนร่วมของผูป้กครอง
กบัวถีิชีวติในโรงเรียน 12) มีบรรยากาศทางบวก64 

 จาคอ๊บและจิลสัน (Jacob and Jillson) ไดศึ้กษาและออกแบบสอบถามนกับริหาร 6,000 คน 
เกียวกบัสาเหตุของการปฏิบติังานทีไม่มีประสิ ทธิผล (Ineffective Performance) นกับริหารอยา่งนอ้ย
ร้อยละ 30 ระบุวา่สาเหตุเกิดจาก 1) ขาดเป้าหมายและวตัถุประสงคข์ององคก์รหรือหน่วยงานทีชดัเจน 
2) วธีิการและระเบียบปฏิบติัไม่มีประสิทธิภาพ 3) การฝึกอบรมหรือโครงการพฒันาทกัษะทีมีอยูมี่ไม่
เพียงพอหรือไม่มีประสิท ธิผล 4) ภาวะผูน้าํในการบริหารไม่เพียงพอ 5) ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ผูบ้งัคบับญัชาภายในองคก์รและระหวา่งองคก์รไม่ดีและ 6) ขวญัของบุคลากรไม่ดี นอกนนัผูบ้ริหาร
ร้อยละ 90 เชือวา่ผลการปฏิบติังานอาจปรับปรุงใหดี้ขึนไดด้ว้ยการใชท้กัษะและความรู้ทีเหมาะสม65  

                                           
63Rutter อา้งถึงใน Wood,D., and Orlik,S., School Review and Inspection, (London: 

Biddles Ltd. Guildford and King’s Lynn., 1990), 289-304. 
64Mortimore อา้งถึงใน Wood,D., and Orlik,S., School Review and Inspection, (London: 

Biddles Ltd. Guildford and King’s Lynn., 1990), 289-304. 
65Jacob and Jillson, Executive Productivity, (New York AMACOM, 1974), 12. 
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สรุป 
จากการศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลเกียวกบัเอกสารและวรรณกรรมทีเกียวขอ้งขอ งการวจิยัครัง

นีสามารถสรุปไดด้งัต่อไปนี  1) ประสิทธิผลสถานศึกษา 2) สาํนกัการศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตบางซือ 
กรุงเทพมหานคร   3) งานวจิยัทีเกียวขอ้งทงัในประเทศและต่างประเทศ  และจากการศึกษาแนวคิดแล ะ
ทฤษฎีของนกัวชิาการดา้นการศึกษาหลายท่านนนั พบวา่ ประสิทธิผลสถานศึกษา  ตามแนวคิดของ
สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เป็นการสร้างแนวทางทีจะทาํ ใหบ้รรลุ
เป้าหมายหรือวตัถุประสงคที์กาํหนดไวซึ้งเป็นผลลพัธ์ของสถานศึกษา  โดยผูบ้ริหารเป็นปัจจยัสาํคญัใน
การบ ริหารงานขบัเคลือนการดาํเนินการต่างๆ ตลอดจนประสานงานกบับุคลากร และทุกส่วนที
เกียวขอ้งเพือใหส้ถานศึกษามีคุณภาพในเรืองการจดัการเรียนการสอน ซึงจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพ
ของผูเ้รียน ซึงประกอบดว้ย 1)ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี 2) ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริย ธรรม
และค่านิยมทีพึงประสงค ์ 3) ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเนือง 4) ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น 5)
ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน 6) ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
7) ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 8) พฒันาการของการประกนัคุณภาพ
ภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั 9) ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน /วสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
และวตัถุประสงคข์องการจดัตงัสถานศึกษา 10) ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นทีส่งผลสะทอ้น
เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 11 ) ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเ พือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 12) ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่
ความเป็นเลิศทีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  สาํนกัการศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตบางซือ 
มีสถานศึกษาในสังกดั จาํนวน 7 แห่ง  ผูอ้าํนวยการโรงเรียน จาํนวน 7 คน รองผูอ้าํนวยการโรงเรียน 
จาํนวน 8 คน ครูผูส้อน จาํนวน 171 คน และนกัเรียนจาํนวนทงัสิน 3383 คน ในส่วนของงานวจิยัที
เกียวขอ้งไดศึ้กษาจากผลงานของนกัวชิาการทีมีผลงานเกียวกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา เพือเป็น
ประโยชน์ในการคน้ควา้หาขอ้มูลทีเป็นประโยชน์ต่อการทาํวจิยั 
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บทท ี3 
 

การดําเนินการวจัิย 
 

 การวจิยั ครังนีมีวตัถุประสงค ์ 3 ประการคือ 1) เพือทราบประสิทธิผลสถานศึกษาตาม
ทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา  2) เพือเปรียบเทียบประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของ
บุคลากรทางการศึกษา  เมือจาํแนกตามตวัแปรสถานภาพ  3) เพือทราบแนวทางการพฒัน า
ประสิทธิผลสถานศึกษา  โดยการวจิยัครังนีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) ซึงใช้
บุคลากรทางการศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตบางซือ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยวเิคราะห์ (Unit of 

Analysis) การดาํเนินการวจิยัประกอบไปดว้ยกระบวนการ 2 ขนัตอน คือ ขนัตอนการดาํเนิ นการ
วจิยั และขนัตอนระเบียบวธีิวจิยั 
 

ขนัตอนการดําเนินการวจัิย 
 เพือใหก้ารวจิยัเป็นไปอยา่งมีระบบและบรรลุวตัถุประสงคที์กาํหนดไวผู้ว้จิยัไดก้าํหนด
รายละเอียดขนัตอนการดาํเนินการวจิยัเป็น 3 ขนัตอน ดงันี 
 

ขนัตอนท ี 1 การจดัเตรียมโครงการวจิยั เป็นการศึกษาขอ้มู ล สถิติ วรรณกรรมทีเกียวขอ้ง 
ตาํราต่างๆ ทงัภายในและต่างประเทศ เอกสารประกอบการประชุม สัมมนาทางวชิาการ  รายงานการ
ประชุม รายงานประจาํปี อินเตอร์เน็ต ตลอดจนงานวจิยัทีเกียวขอ้งทงัในและต่างประเทศ นาํผลที
ไดจ้ากการศึกษามาจดัทาํโครงร่างงานวจิยัแกไ้ขขอ้บกพร่องตามข้ อเสนอแนะของอาจารยที์ ปรึกษา 
กรรมการควบคุม การคน้ควา้อิสระ   ผูท้รงคุณวฒิุ  และเสนอขออนุมติัโครง การวจิยัจากบณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ขนัตอนท ี 2 การดาํเนินการวจิยั เป็นขนัตอนทีผูว้จิยันาํเครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ซึงไดรั้บ
การตรวจสอบคุณภาพโดยวธีิการหาความเชือมนัแลว้ นาํไปเก็บขอ้มูลจากประชากร โดยขอหนงัสือ
รับรองจากบณัฑิตวทิยาลยั เพือติดต่อขออนุญาตเก็บขอ้มูลจาก บุคลากรในสถานศึกษา  แลว้นาํ
ขอ้มูลทีเก็บรวบรวมไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้ง วเิคราะห์และแปลผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ขนัตอนท ี 3 การรายงานผลการวจิยั เป็นขั นตอนการเสนอร่างรายงานผลการวจิยัเสนอ
คณะกรรมการผูค้วบคุมสารนิพนธ์ตรวจสอบความถูกตอ้ง ปรับปรุง แกไ้ขขอ้บกพร่องตามที
คณะกรรมการผูค้วบคุมการคน้ควา้อิสระเสนอแนะ จดัทาํรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์เสนอต่อ
บณัฑิตวทิยาลยัเพือขออนุมติัจบการศึกษา 
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ระเบียบวธีิวจัิย 
 เพือใหง้านวจิยัครังนีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั จึงไดก้าํหนดระเบียบวธีิวจิยัซึง
ประกอบดว้ย แผนแบบการวจิยั ประชากร  ตวัแปรทีศึกษา เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั การสร้าง
เครืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติทีใชใ้นการวจิยั ซึงมีรายละเอียดดงันี 

 

แผนแบบการวจัิย 
 เพือใหง้านวจิยัครังนีเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัเชิงพรรณนา (descriptive 

research) ทีมีแผนแบบการวจิยั แบบกลุ่มตวัอยา่งเดียวศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one 

shot, non-experimental case study design) ซึงเขียนเป็นแผนผงั (Diagram) ดงันี 

 

 

        

 

 

 

 

  เมือ   S  หมายถึง  ประชากร 
    X  หมายถึง  ตวัแปรทีศึกษา 
    O  หมายถึง  ขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษา 
 
ประชากร 
 ประชากร ในการวจิยัครังนี  ไดแ้ก่  บุคลากรในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตบางซือ 
กรุงเทพมหานคร จากโรงเรียนทงัสืน 7 โรง เรียน  ไดแ้ก่ 1) โรงเรียนวดัประดู่ธรรมาธิปัตย ์ 2) 

โรงเรียนวดับางโพโอมาวาส 3) โรงเรียนวดัสร้อยทอง 4) โรงเรียนวดัทองสุทธาราม 5) โรงเรียนวดั
เลียบราษฏร์บาํรุง  6) โรงเรียนวดัมชัฌนัติการา ม 7) โรงเรียนวดัประชาศรัทธาธรรม ผูใ้หข้อ้มูล
ประกอบด้วย ผูบ้ริหารสถานศึกษา  7 คน รองผูบ้ริหารสถานศึกษา /หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 64 

คน และครูผูป้ฏิบติัการสอน 115 คน จาํนนทงัสิน 186 คน  
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ตัวแปรทศึีกษา 
 ตวัแปรทีใชศึ้กษาครังนีประกอบดว้ย ตั วแปรพืนฐาน และตวัแปรทีศึกษาซึ งมีรายละเอียด
ดงันี 

1. ตัวแปรพนืฐาน เป็นตวัแปรทีเกียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 
1.1 เพศ หมายถึง เพศชาย หรือเพศหญิง 

1.2 อาย ุหมายถึง อายตุวัของผูใ้หข้อ้มูล แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ไม่เกิน 30 ปี 31-40 ปี 
41-50 ปี และ 51 ปีขึนไป 

1.3 ระดบัการศึกษาสูงสุด หมายถึง ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  

1.4 ประสบการณ์ในการทาํงาน หมายถึง ระยะเวลาในการทาํงานของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ไม่เกิน 10 ปี 11-20 ปี 21-30 ปี และ 31 ปีขึนไป  

1.5 ตาํแหน่งหนา้ทีหลกัในโรงเรียน หมายถึง ตาํแหน่งหนา้ทีหลกัของผูต้อบ
แบบสอบถาม โดยแบ่ งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1) ผูบ้ริหารสถานศึกษา (2) รองผูบ้ริหารสถานศึกษา /
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ (3) ครูผูส้อน 

1.6 ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งปัจจุบนั หมายถึง ระยะเวลาในการทาํงานใน
ตาํแหน่งหนา้ทีหลกัของผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม คือ ไม่เกิน 5 ปี 6-10 ปี 11-15 

ปี 16-20 ปี 21-25 ปี และ 26 ปีขึนไป  
 

2. ตัวแปรทศึีกษา  เป็นตวัแปรทีเกียวกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา  ตามแนวคิดของ
สาํนกังานรับรองมาตราฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประกอบดว้ย ตวับ่งชีทงัหมด 12 

ตวับ่งชี ดงันี 

 2.1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภ าพจิตทีดี หมายถึง ผูเ้รียนทีมีนาํหนกั ส่วนสูง และผล
การทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑ ์รวมทงัรู้จกัดูแลตนเองใหมี้ความปลอดภยัจากสิง
เสพติด อบายมุข รวมทงัปัญหาการติดเกม และปัญหาทางเพศ นอกจากนีผูเ้รียนตอ้งมีสุขภาพจิตทีดี
โดยดูจากทีผูเ้รียนมีการฝึกฝน พัฒนา และซึมซบัจนเป็นลกัษณะนิสัยผา่นกิจกรรมการเรียนรู้ทงัใน
และนอกหลกัสูตร เช่น กิจกรรมศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป์ วรรณศิลป์ และนนัทนาการ เป็นตน้  
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2.2 ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค ์หมายถึง ผูเ้รียนทีเป็นลูกทีดี
ของพอ่แม่ ผูป้กครอง เช่น ผูเ้รียนดูแล  กตญั ู สร้างความสบายใจใหพ้อ่แม่ และช่วยทาํกิจธุระการ
งานต่างๆ นอกจากนีผูเ้รียนตอ้งเป็นนกัเรียนทีดีของสถานศึกษา และเป็นคนดีของสังคม เช่น ผูเ้รียน
ทีไม่ขาดเรียน ไม่มาสาย ไม่ออกจากการศึกษากลางคนั รวมทงัมีคุณลกัษณะของผูเ้รียนทีดี ไดแ้ก่ 
สุภาพ อ่อนนอ้ม ช่วยเ หลือผูอื้น รับฟังความคิดเห็นของผูอื้น ซือสัตยสุ์จริต อยูอ่ยา่งพอเพียง 
รักตวามเป็นไทย และยดึมนัในวถีิชีวติและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข นอกจากนีผูเ้รียนตอ้งบาํเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม เช่น การ
ช่วยเหลืองานโรงเรียน เป็นตน้  

2.3 ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเนือง หมายถึง ผูเ้รียนทีมีนิสัยรักการอ่านและ
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเรียนรู้ในหอ้งสมุดหรือนอกสถานที โดยทีผูเ้รียนแสวงหา
ขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ ขอ้เทจ็จริง ความคิดเห็น จินตนาการทีบนัทึกไวใ้นเอกสาร หนงัสือ สิงพิ มพ ์
แผน่ศิลา ใบลาน ป้ายโฆษณา สืออิเล็กทรอนิกส์ โดยการอ่าน การดู การฟังและการเขียน นอกจากนี
ผูเ้รียนเรียนรู้ผา่นประสบการณ์ตรงร่วมกบัผูอื้นทงัในและนอกสถานศึกษา เช่น ผูเ้รียนร่วมกิจกรรม 
เทศกาลวนัสาํคญั โครงการต่างๆทงัในสถานศึกษาจดัใหแ้ละนอกสถานศึกษา  

2.4 ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น หมายถึง ผูเ้รียนทีมีความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์ คิด
สร้างสรรค ์คิดอยา่งมีวจิารณญาณ คิดเป็นระบบ ทีนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ หรือสารสนเทศเพือ
การตดัสินใจและแกปั้ญหาของตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสมโดยพิจารณาขอ้มูลจาก การ
บนัทึกจาํนวนผูเ้รี ยนทีผา่นการประเมินความสามารถดา้นการคิดตามทีกาํหนดในหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน พุทธศกัราช 2551  นอกจากนีผูเ้รียนตอ้งมีความสามารถในการ
ปรับตวัเขา้กบัสังคม โดยผูเ้รียนสามารถใชท้กัษะชีวติ ความสามารถในการแกปั้ญหาและความ
ขดัแยง้ต่างๆอยา่งเหมาะสม ซึงเป็น สมรรถนะในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขนัพืนฐาน 
พุทธศกัราช 2551 การทาํงานและการอยูร่่วมกนัในสังคม ดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดี
ระหวา่งบุคลลการปรับตวัใหท้นักบัความเปลียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม และการ
หลีกเลียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์ 
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2.5 ผลสัมฤทธิดา้นการเรี ยน หมายถึง ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียนระดบัดี และมี
พฒันาการทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยูใ่นระดบัชนั ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 โดยพิจารณา
จากผลการทดสอบระดบัชาติ O – NET   ผลสัมฤทธิทางการเรียนเป็นความสามารถของนกัเรียน
ในดา้นต่างๆ ซึงเกิดจากนกัเรียนไดรั้บประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู  โดยครู
ตอ้งศึกษาแนวทางในการวดัและประเมินผล  การสร้างเครืองมือวดัใหมี้คุณภาพนนั  ความสามารถ
หรือผลสาํเร็จทีไดรั้บจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปลียน  แปลงพฤติกรรมและ
ประสบการณ์เรียนรู้ทางดา้นพุทธิพิสัย  จิตพิสัย  และทกัษะพิสัย  และยงัไดจ้าํแนกผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนไวต้ามลกัษณะของวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอนทีแตกต่างกนั 

  2.6  ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั หมายถึง การ
ดาํเนินการของสถานศึกษาใหส้ามารถจดัการเรียนการสอนทีเนน้ถึงความสามารถของผูเ้รี ยนเป็น
รายบุคคลและจดักระบวนการเรียนการสอนทีส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเองไดต้าม
ธรรมชาติและเตม็ศกัยภาพ โดยสถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูทุกคนไดรั้บการพฒันาในวชิาทีสอนหรือ
วชิาครูตามทีคุรุสภากาํหนด (ไม่ตาํกวา่ 20 ชม./ปี) สถานศึกษามีการประเมิน แผนการจดัการเรียนรู้
ของครูทุกคนอยา่งสมาํเสมออยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 1ครัง และสถานศึกษามีการประเมินการ
จดัการเรียนรู้ของครูทุกคนอยา่งสมาํเสมอ อยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ 1 ครัง นอกจากนีครูตอ้ง
สามารถจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั เช่น ครูตอ้งกาํหนด
เป้าหมายทีตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน ศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นรายบุคคลแลว้นาํมาวางแผนการ
จดัการเรียนรู้ ครูตอ้งออกแบบและจดัการเรียนรู้ทีตอบสนองความตอ้งการระหวา่งบุคคล   
             2.7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา หมายถึง หมายถึง
ความสาํเร็จของการบริหารจดัการของผูบ้ริหารสถานศึกษา ใหส้ถานศึกษามีความเขม้แขง็ สามารถ
บริหารจดัการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพตามกรอบทีกฎหมายกาํหนด เพือพฒันาคุณภาพสถานศึกษา
ใหบ้รรลุตามจุดหมายของการจดัการศึกษาอยา่งคุม้ค่า ตามแนวทางของการกระจายอาํนาจการ
บริหารและการจดัการศึกษา เนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากรทีเกียวขอ้งทุกฝ่าย ใชข้อ้มูลสารสนเทศ
ในการบริหารจดัการใหส้ามารถดาํ เนินงานบรรลุเป้าหมาย เช่น การใชร้ะบบบริหารคุณภาพ 
(PDCA) การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ เป็นตน้ซึงในการ
บริหารจดัการสถานศึกษา ควรจดัใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา และหน่วยงานตน้สังกดัที
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มีการแบ่งงานเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ การบริหารงานวชิาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานทวัไป   
 2.8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั หมายถึง 
การดาํเนินการประกนัคุณภ าพภายในของสถานศึกษาตามกฏกระทรวงทีวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์
และวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ้ที 18 ระบุวา่ “กาํหนดใหส้ถานศึกษาขนัพืนฐาน
จดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในตามหลกัเกณฑแ์นวปฏิบติัเกียวกบัการประกนัคุณภาพ
ภายในระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน” ทียดึหลกัการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานทีเกียวขอ้งทงั
ภาครัฐและเอกชน โดยการส่งเสริม สนบัสนุน และกาํกบัดูแลของหน่วยงานตน้สังกดัสถานศึกษา
จะตอ้งดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในทีครอบคลุมตวับ่งชีตามกฏกระทรวงฯ ซึงผลการประเมิน
ภายในจากตน้สังกดั จะเป็นคะแนนทีสามารถ สะทอ้นประสิทธิผลของคุณภาพการดาํเนินงานดา้น
ต่างๆของสถานศึกษาได ้ดงันนัในการประเมินตวับ่งชีนีจะใชค้่าเฉลียคะแนนประเมินการประกนั
คุณภาพภายในโดยตน้สังกดัไม่ตอ้งทาํการประเมินใหม่  

2.9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และวตัถุประสงคก์ารจดัตงั
สถานศึกษา หมายถึง ผลลพัธ์หรือผลการดาํเนินงานตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และวตัถุประสงค์
ของการจดัตงัสถานศึกษากาํหนดไวเ้ป็นขอ้มูลเบืองตน้และเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่ง
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบ้ริหา รสถานศึกษาหน่วยงานตน้สังกดั ทีกาํหนดเป็นอตัลกัษณ์ของ
สถานศึกษาโดย สมศ. จะประเมินตามอตัลกัษณ์ทีสถานศึกษากาํหนด โดยพิจารณาจาก ผูบ้ริหาร ครู 
บุคลากร ชุมชนและองคก์รภายนอกมีส่วนร่วมในการกาํหนดแผนปฏิบติังานดา้นผลผลิต โดยระบุ
เป้าหมายและกลยทุธ์ทีสอดคลอ้งกบัปรัชญา ป ณิธาน /วสิัยทศัน์ และพนัธกิจการดาํเนินงานของ
สถานศึกษา 
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 2.10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นทีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษา  หมายถึง ผลการดาํเนินงานทีสะทอ้นความเป็นเอกลกัษณ์ตามจุดเนน้และจุดเด่นของ
สถานศึกษา เช่น จุดเนน้หรือจุดเด่นดา้นกีฬา ศาสนา ภาษ า สิงแวดลอ้ม ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน 
และวชิาการ เป็นตน้ สามารถพิจารณาไดจ้าก ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร ชุมชนและองคก์รภายนอกมี
ส่วนร่วมในการกาํหนดจุดเนน้ จุดเด่น ของสถานศึกษา รวมทงักาํหนดแผนปฏิบติังานทีเกียวขอ้ง 
อีกทงัมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน และบุค ลากรในการปฏิบติัตามแผนปฏิบติังานที
กาํหนดอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

              2.11 ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา หมายถึง 
สถานศึกษามีการกาํหนดมาตรการทีนาํมาปรับปรุงและพฒันาเพือแกไ้ขปัญหาทงัในสถานศึกษา
และ/หรือ ชุมชนรอบสถานศึกษา โดยเน้ นการแกปั้ญหาทอ้งถินทีมีการดาํเนินงานทีเกิดจากการมี
ส่วนร่วมทงัสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชนและสังคม รวมทงัมีการนอ้มนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ การจดัทาํหลกัสูตรการเรียนการสอน การจดักิจกรรม
พฒันาผูเ้รียนและการพฒันาบุคลากร นอกจากนีพิจารณาจากการเปลียนแปลงของการพฒันาทีดีขึน
ในการแกปั้ญหา เช่น ปัญหาผูเ้รียนทีดอ้ยโอกาส ปัญหาผูเ้รียนขาดสารอาหาร ปัญหาทอ้งวยัใส 
ปัญหาในชุมชนหรือทอ้งถิน การส่งเสริมการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพตามศกัยภาพของผูเ้รียน
และบริบทของสถานศึกษา การเป็นแบบอยา่งการจดัก ารเรียนรู้การบริหารจดัการตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

                2.12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตร ฐาน และ
พฒันาสู่ความเป็นเลิศ เพือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา หมายถึง สถานศึกษามีการ
กาํหนดมาตรการทีนาํมาปรับปรุงและพฒั นา เพื อมุ่งไปสู่สถานศึกษาทีมีคุณภาพ  การพิจารณา
สามารถดูไดจ้ากสถานศึกษามีแผนการดาํเนินงานประจาํปีตามมาตรการทีนาํมาปรับปรุงและพฒันา 
โดยใชข้อ้เสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน นอกจากนีสถานศึกษามีการดาํเนินงานตามระบบบริหารคุณภาพ  (PDCA) และผลการ
ดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบติัการประจาํปี 
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เครืองมือทใีช้ในการวจัิย 
 เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาวจิยัครังนี  มี 2 ประเภท  คือ 1) แบบสอบถาม และ 2) แบบ
สัมภาษณ์ ซึงมีรายละเอียดดงันี 

1. แบบสอบถาม จาํนวน 1 ฉบบั แบ่งออกเป็น 2 ตอน ซึงมีรายละเอียดดงันี 

 ตอนท ี1  เป็นแบบสอบถามเกียวกบัสถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม  มีลกัษณะ
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) เพือสอบถามขอ้มูลพืนฐานของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่               
1)  เพศ  2)  อาย ุ 3)ระดบัการศึกษาสูงสุด  4) ประสบการณ์ในการทาํงาน   5) ตาํแหน่งหลกัใน
โรงเรียน และ 6)  ประสบการณ์ในการดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนั 
 ตอนที  2  เป็นแบบสอบถามทีเ กียวกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา  ตามแนวคิดของ
สาํนกังานรับรองมาตร ฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยลกัษณะแบบสอบถาม เป็น
แบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale)  5  ระดบั  โดยมีความหมาย ดงันี 

ระดบั  1  หมายถึง  ประสิทธิผลสถานศึกษา  อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด  มีค่านาํหนกัเท่ากบั  1  

คะแนน 
ระดบั  2  หมายถึง  ประสิทธิผลสถานศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย  มีค่านาํหนกัเท่ากบั  2  

คะแนน 
ระดบั  3  หมายถึง  ประสิทธิผลสถานศึกษา  อยูใ่นระดบัปานกลาง  มี ค่านาํหนกัเท่ากบั  3  

คะแนน 
ระดบั  4  หมา ยถึง  ประสิทธิผลสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก  มีค่านาํหนกัเท่ากบั  4    

คะแนน 
ระดบั  5  หมายถึง  ประสิทธิผลสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมากทีสุด  มีค่านาํหนกัเท่ากบั  5  

คะแนน 

2. แบบสัมภาษณ์ จาํนวน 1 ฉบบั มีรายละเอียดดงันี 

แบบสัม ภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาแล ะครูทีเคยไดรั้บรางวลั ครูแสนดี  ซึงเป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยอาศยั ค่าสถิติ และผลการวเิคราะห์ ขอ้มูล หากพบวา่ดา้นใดมีค่า
มชัฌิมเลขคณิต ( ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ( ) นอ้ยทีสุด ก็จะนาํมากาํหนดเป็นขอ้คาํถามเพือใช้
ในการทาํแบบสัมภาษณ์ และแนวทางในการพฒันาประสิทธิผลสถานศึกษา  
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การสร้างและพฒันาเครืองมือ 
 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการพฒันาและสร้างเครืองมือเป็นแบบสอบถามขึนตาม ขอบข่ายเชิงอา้งอิง
และวตัถุประสงคก์ารวจิยัทีกาํหนด  โดยมีขนัตอนการดาํเนินการดงันี 

1. แบบสอบถาม  ขนัที  1 ศึกษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้งและนาํผลการศึกษามาสร้าง 
ปรับปรุงและพฒันาเครืองมือ ภายใตค้าํปรึกษาของอาจารยผ์ูค้วบคุม การคน้ควา้อิสระ ขนัที  2  การ
ตรวจสอบความตรงของเนือหา  (Content  Validity)  ของแบบสอบถาม  โดยนาํแบบสอบถามที
ผูว้จิยัไดส้ร้ างใหก้บัผูท้รงคุณวฒิุพิจารณาความสอดคลอ้งของเนือหากบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั  
ดว้ยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งโดยใชเ้ทคนิค  IOC  (Index  of  Item  Objective  Congruence)  

แลว้นาํมาปรับปรุงแกไ้ขอีกครัง  ซึงไดค้่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.6 – 1.0 ขนัที  3 นาํแบบสอบถามทีได้
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้ (try  out)  กบับุคลากรทีไม่ใช่ประชากรในสถานศึกษา สาํนกังาน
เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร   จาํนวน  30  ฉบบั   ขนัที  4 หาความเชือมนั (reliability) ของ
แบบสอบถามทีไดรั้บกลบัคืนมาโดยใชว้ธีิของครอนบาค  (Cronbach)1 โดยใชส้ัมประสิท ธิแอลฟา 
( - coeffient) ซึงไดผ้ลเท่ากบั 0.991 

2. แบบสัมภาษณ์ ขนัที 1 ศึกษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้งกบัการออกแบบขอ้คาํถามเพือใชใ้น
การสัมภาษณ์    ขนัที 2 นาํผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในบทที 4 มาสร้างแบบสัมภาษณ์โดยดูจากค่าสถิติ
ตวับ่งชีดา้นใดมีค่ามชัฌิมเลขคณิต  ( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ( ) นอ้ยกวา่ดา้นอืนๆ นาํตวั
บ่งชีขอ้นนัๆมาสร้าง ปรับปรุงและพฒันา แบบสัมภาษณ์ภายใตค้าํปรึกษาของอาจารยผ์ูค้วบคุมการ
คน้ควา้อิสระ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Lee J. Cronbach , Essentials  of  Psychological  Testing (New York : Harper & Row 

Publisher , 1974), 161. 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 การวจิยัครัง นีไดมี้การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม    ซึงผูว้จิยัไดด้าํเนินการตาม
ขนัตอนคือ ทาํหนงัสือเรียนคณบดีบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศิลปากร  เพือทาํหนงัสือขอความ
อนุเคราะห์ไปยงัผูอ้าํนวยการ สถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขตบางซือ กรุงเทพมหานคร  เพือขอ
ความร่วมมือจากผูบ้ริหารสถานศึกษา  รองผูบ้ริหารสถานศึกษา หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้และครู  
ของสถานศึกษาใหช่้วยอนุเคราะห์  ตอบแบบสอบถามในการวจิยัครังนี   โดยผูว้จิยั จดัส่งและ
รวบรวมแบบสอบถามโดยวธีิการไปดว้ยตนเอง 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ ประกอบว้ย 1) การวเิคราะห์เครืองมือ
แบบสอบถาม 2) การวเิคราะห์แบบสัมภาษณ์ ดงันี  1) เก็บแบบสอบถามกลบัคืนมาแลว้พิจารณา
ตรวจหาความสมบูรณ์ขอ งแบบสอบถาม 2) การนาํขอ้มูลดงักล่าวมาจั ดระบบขอ้มูลและวเิคราะห์
ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป และนาํเสนอในรูปของตารางและความเรียง   
 

สถิติทใีช้การวจัิย 
 1.  การวเิคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม และความแตกต่างของ ประสิทธิผล
สถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา ใชค้่าความถี (frequency) และค่าร้อยละ 
(percentage)   
 2.  การวเิคราะห์ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา  วเิคราะห์
โดยใชค้่ามชัฌิมเลขคณิต ( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ( ) ทงันีผูว้จิยัไดก้าํหนดเกณฑใ์นการ
วเิคราะห์ตามแนวคิดของ เบสท ์ (Best)2 หากค่ามชัฌิมเลขคณิตอยูใ่นช่วงใดก็แสดงวา่ ประสิทธิผล
สถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา ซึงมีรายละเอียดดงันี 

 

 

                                                 
2 John W. Best, Research in Education (New Jersey: Prentice-Hall Inc.,1970),190. 
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ค่ามชัฌิมเลขคณิต   1.00  ถึง  1.49  แสดงวา่  ประสิทธิผลสถานศึกษา ตามทรรศนะของ
บุคลากรทางการศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต   1.50  ถึง  2.49  แสดงวา่  ประสิทธิผลสถานศึกษา ตามทรรศนะของ
บุคลากรทางการศึกษา อยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต   2.50  ถึง  3.49  แสดงวา่ ประสิทธิผลสถานศึกษา ตามทรรศนะของ
บุคลากรทางการศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต   3.50  ถึง  4.49  แสดงวา่  ประสิทธิผลสถานศึกษา ตามทรรศนะของ
บุคลากรทางการศึกษา อยูใ่นระดบัมาก 

ค่ามชัฌิมเลขคณิต   4.50  ถึง  5.00  แสดงวา่  ประสิทธิผลสถานศึกษา ตามทรรศนะของ
บุคลากรทางการศึกษา อยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 3.  การวเิคราะห์ ประสิทธิผลสถานศึกษา ตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษาเมือ
จาํแนกตามสถานภาพ ใชก้ารวเิคราะห์การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) 
 4. การวเิคราะห์แบบสั มภาษณ์ประสิทธิผลสถานศึกษา ตามทรรศนะของบุคลากรทาง
การศึกษาใชก้ารวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis)  
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สรุป 
 

 การวจิยัครังนีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา   (descriptive research)   มีวตัถุประสงค์  1)  
เพือทราบประสิทธิผลสถานศึกษาตามท รรศนะของบุคลากรทางการ ศึกษา 2) เพือทราบควา ม
แตกต่างประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา เมือจาํแนก ตามสถานภาพ   
3)  เพือทราบแนวทางการพฒันาประสิทธิผลสถานศึกษา ประชากรไดแ้ก่ บุคลากรในสถานศึกษา
สังกดัสาํนกังานเขตบางซือ กรุงเทพมหานคร จากโรงเรียนทงัสืน 7 โรงเรียน ไดแ้ก่ 1) โรงเรียนวดั
ประดู่ธรรมาธิปัตย ์ 2) โรงเรียนวดับางโพโอมาวาส 3) โรงเรียนวดัสร้อยทอง 4) โรงเรียนวดัทอง     
สุทธาราม 5) โรงเรียนวดัเลียบราษฏร์บาํรุง  6) โรงเรียนวดัมชัฌนัติการา ม 7) โรงเรียนวดัประชา
ศรัทธาธรรม ผูใ้หข้อ้มูลประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา  7 คน รองผู ้บริหารสถานศึกษา /หวัหนา้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 64 คน และครูผูป้ฏิบติัการสอน 115 คน จาํนนทงัสิน 186 คน เครืองมือทีใช้
เป็นแบบสอบถามเกียวกบัประสิทธิผลสถานศึกษา  ตามแนวคิดของสาํนกังานรับรองมาตร ฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา สถานศึกษา  (สมศ .) ทีได้แบ่งตวับ่งชี เอาไว้ทงัหมด  12 ตวับ่งชี  และ    
แบบสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูทีเคยไดรั้บรางวลั ครูแสนดี  ซึงเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง โดยอาศยัค่าสถิติและผลการวเิคราะห์ขอ้มูล หากพบวา่ดา้นใดมีค่ามชัฌิมเลขคณิต ( ) 
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ( ) นอ้ยทีสุด ก็จะนาํมากาํหนดเป็นขอ้คาํถามเพือใชใ้นการทาํแบบ
สัมภาษณ์ และแนวทางในการพฒันาประสิทธิผลสถานศึกษา สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  ไดแ้ก่ 
ค่าความถี   (frequency)  ค่าร้อยละ  (percentage) ค่ามชัฌิมเลขคณิต  (mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  
(S.D.)  การทดสอบสมมุติฐานค่า ที (t-test) การทดสอบสมมุติฐานค่าเอฟ  (f-test) และการวเิคราะห์
เนือหา (content analysis) 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

1 
 

บทท ี4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การนาํเสนอผลและการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัเรือง ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรร ศนะ
ของบุคลากรทางการศึกษา เพือใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัในครังนี ผูว้จิยัจึงนาํขอ้มูลที
ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตบางซือ 
กรุงเทพมหานคร จาํนวนทงัหมด 186 คน ซึงไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาครบทุกฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 100 นาํมาวเิคราะห์และเสนอผลการวเิคราะห์โดยใชต้ารางประกอบคาํบรรยาย จาํแนกเป็น 
4 ตอนคือ 
 

 ตอนที 1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที 2  ผลการวเิคราะห์ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา 
 ตอนที 3 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบ ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรร ศนะของ

บุคลากรทางการศึกษา 
 ตอนที 4 ผลการสังเคราะห์การพฒันาประสิทธิผลสถานศึกษา 
  

ตอนท ี1  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกยีวกบัสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม ซึงไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของ  บุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตบางซือ กรุงเทพมหานคร จาํนวนทงัหมด 186 คน 
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา/รองผูบ้ริหาร /หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้  และครู แยกพิจารณา
ตามเพศ อายุ  ระดบัการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการทาํงาน ตาํแหน่งหนา้ทีหลกัในโรงเรียน 
ประสบการณ์ในการดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนั ดงัรายละเอียดในตารางที 3 
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ตารางที 3 จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเมือจาํแนกตามเพศ อาย ุ ระดบัการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ในการทาํงาน ตาํแหน่งหนา้ที หลกัในโรงเรียน  ประสบการณ์ในการดาํรงตาํแหน่ง
ปัจจุบนั  

 

ขอ้ที สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1. เพศ 

1. ชาย 

2. หญิง 

 

 

42 

144 

 

22.58 

77.42 

รวม 186 100.00 

2. อาย ุ

1. ไม่เกิน 30 ปี  
2. 31 - 40 ปี 

3. 41 - 50 ปี 

4. 51 ปีขึนไป 

 

 

10 

41 

73 

62 

 

5.38 

22.04 

39.25 

33.33 

 

รวม 186 100.00 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด  
1. ปริญญาตรี 

2. ปริญญาโท 

 

 

139 

47 

 

 

74.73 

25.27 

รวม 186 100.00 

4. ประสบการณ์ในการทาํงาน 

1. ไม่เกิน10 ปี 

2. 11-20 ปี 

3. 21-30 ปี 

4. 31 ปีขึนไป 

 

51 

56 

50 

29 

 

27.42 

30.11 

26.88 

15.59 
 186 100.00 
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ตารางที 3 จาํนวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเมือจาํแนกตามเพศ อาย ุ ระดบัการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ในการทาํงาน ตาํแหน่งหนา้ที หลกัในโรงเรียน  ประสบการณ์ในการดาํรงตาํแหน่ง
ปัจจุบนั (ต่อ) 

 

ขอ้ที สถานภาพส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน (คน) ร้อยละ 

5. ตาํแหน่งหนา้ทีหลกัในโรงเรียน 

1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
2. รองผูบ้ริหารสถานศึกษา /หวัหนา้กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ 

3. ครูผูส้อน 

 

 

7 

64 

 

115 

 

3.76 

34.41 

 

61.83 

รวม 186 100.00 

6. ประสบการณ์ในการดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนั 

1. ไม่เกิน 5 ปี 

2. 6-10 ปี 

3. 11 - 15 ปี 

4. 16-20 ปี 

5. 21 -25 ปี 

6. 26 ปีขึนไป 

 

 

39 

61 

20 

23 

25 

18 

 

20.97 

32.79 
10.75 
12.37 

13.44 

9.68 

 

รวม 186 100.00 
 

 จากตารางที 3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จาํนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 22.58 

เป็นเพศหญิง 114 คน คิดเป็นร้อยละ 77.42 ในส่วนของอายผุูต้อบแบสอบถาม เป็นผูที้มีอายรุะหวา่ง 
41 - 50 ปี มากทีสุดจาํน วน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 39.25 รองลงมาอาย ุ 51 ปีขึนไป จาํนวน 62 คน 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ผูที้มีอาย ุ31 - 40 ปี จาํนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 22.04 และอายไุม่เกิน  30 ปี 
จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 5.38 สาํหรับระดบัการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรีเป็นจาํนวน มากทีสุด 
จาํนวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 74.73 และปริญญาโท  จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 25.27 สาํหรับ
ประสบการณ์ในการทาํงาน ผูที้มีประสบการณ์ในการทาํงาน  11-20 ปี มีจาํนวนมากทีสุดเท่ากับ    
56 คน คิดเป็นร้อยละ 30.11 รองลงมา ผูที้มีประสบการณ์ในการทาํงานไม่เกิน 10 ปี มีจาํนวน         
51 คน คิดเป็นร้อยละ  27.42  ประสบการณ์ในการทาํงาน   21-30 ปี มีจาํนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
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26.88 และประสบการณ์ในการทาํงาน 31 ปีขึนไป มีจาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 15.59  สาํหรับ
ตาํแหน่งหนา้ทีหลกัในโรงเรียน ครูผูส้อน มีจาํนวนมากทีสุดคือ 115 คน คิดเป็นร้อยละ 61.83 

รองลงมาคือรองผูบ้ริหารสถานศึกษา /หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ มีจาํนวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 
34.41 และผูบ้ริหารสถานศึกษา มีจาํนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 3.76 สาํหรับประสบการณ์ในการ
ดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนัช่วง 6-10 ปี มีจาํนวนมากทีสุด จาํนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 32.79  รองลงมา
ช่วงไม่เกิน 5 ปี มีจาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 20.97 ถดัมาช่วง 21-25 มีจาํนวนคือ   25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.44 ถดัมาช่วง  16-20 ปี มีจาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 12.37 ถดัมาช่วง  11-15 ปี มี
จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 และช่วง 26 ปีขึนไป มีจาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 9.68  

 

ตอนท ี2   ผลการวเิคราะห์ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา 
   ในการวเิคราะห์ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรร ศนะของบุคลากรทางการศึกษา  จาํนวน
ทงัหมด 186 คน ผูว้จิยัวเิคราะห์โดยใชค้่ามชัฉิมเลขคณิต  ( ) และส่วนเบียงเบนมาตรฐ าน ( ) 

จากผูต้อบแบบสอบถาม 186  คน แลว้นาํไปเปรียบเทียบกบัเกณฑต์ามแนวคิด ของเบสท ์ผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ดงัรายละเอียดในตารางที 4-16 
 

ตารางท ี 4 ค่ามัชฌิมเลขคณติ  ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับ ประสิทธิผลสถานศึกษาตาม
ทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวม           
                                              (N=186) 
ที ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา   ระดับ 
1 ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี  4.10 0.54 มาก 

2  ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค ์ 4.03 0.49 มาก 

3  ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเนือง 3.79 0.54 มาก 

4 ผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น 3.62 0.63 มาก 

5 ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน 3.80 0.47 มาก 

6 ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนสาํคญั 4.32 0.51 มาก 

7 ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา 4.38 0.50 มาก 

8 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สงักดั 4.49 0.50 มาก 

9 ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน /วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และ
วตัถุประสงค ์ ของการจดัตงัสถานศึกษา 

4.16 0.60 มาก 
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ตารางท ี 4 ค่ามัชฌิเลขคณติ  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลสถานศึกษาตาม
ทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวม (ต่อ)         
                            (N=186) 
ที ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา   ระดับ 
10 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นทีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์

ของสถานศึกษา 
4.19 0.63 มาก 

11  ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพือส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา 

4.28 0.55 มาก 

12 ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือยกระดบัมาตรฐาน รักษ า
มาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศทีสอดคลอ้งกบัแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษา 

4.32 0.59 มาก 

 รวม  4.14 0.43 มาก 
 

จากตารางที 4 พบวา่ ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรร ศนะของบุคลากรทางการศึกษ า 
สังกดัสาํนกังานเขตบางซือ กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( = 4.14 , = 0.43)  เมือ
พิจารณาจาํแนกตามรายดา้น  เมือเรียงลาํดบัจาก ค่ามชัฌิมเลขคณิตมากไปหานอ้ย  ดงันี พฒันาการ
ของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั (  =  4.49, = 0.50)  ประสิทธิภาพ
ของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา  (  = 4.38, = 0.50) ประสิทธิผลของการ
จดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  (  = 4.32 , = 0.51) ผลการส่งเสริมพฒันา
สถานศึกษาเพือยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศทีสอดคลอ้งกบัแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา  (  = 4.32 , = 0.59) ผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพือส่งเสริม
บทบาทของสถานศึกษา  (  = 4.28 , = 0.55) ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นทีส่งผล
สะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  (  = 4.19 , = 0.63) ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน/วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค ์ ของการจดัตงัสถานศึกษา   (  = 4.16 , = 0.60) 

ผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี  (  = 4.10 , = 0.54) ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมทีพึงประสงค์  (  = 4.03 , = 0.49) ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน (  = 3.80 ,      

= 0.47) ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเนือง (  = 3.79 , = 0.54)  และผูเ้รียนคิดเป็น ทาํ
เป็น (  = 3.62 , = 0.63)  
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ตารางท ี5 ค่ามัชฌิมเลขคณติ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะ
ของบุคลากรทางการศึกษา ด้านผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทดีี  
                (N =186) 

 

จากตารางที 5 พบวา่ระดบัประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา  
ดา้นผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( = 4.10 ,  = 0.54)  
เมือเรียงตามมชัฌิ มเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย  พบวา่ ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีส่วนสูงตามเกณฑ์  ( = 

4.32 , = 0.52)  ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาจากยาเสพติดและสิงมอมเมา  ( = 4.30 , = 1.14) 
ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีนาํหนกัตามเกณฑ์  ( = 4.27 ,  = 0.55) ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเรืองเพศ  
( = 4.23 , = 1.02) ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์ ( = 4.25 , 

= 0.63) ผูเ้รียนส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมในหลกัสูตร ดา้นศิลปะ /นาฎศิลป์ และนนัทนาการ   
( = 4.19 , = 0.78) ผูเ้รียนส่วนใหญ่รู้จกัดูแลตวัเองใหมี้ความปลอดภยั  ( = 4.16 , = 0.72) 

ผูเ้รียนส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมนอกหลกัสูตร ดา้นศิลปะ /นาฎศิลป์ และนนัทนาการ  ( = 3.91 , 

= 0.99) ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาการติดเกมส์  ( = 3.78 , = 0.85) ผูเ้รียนไดรั้บรางวลั / 
เกียรติคุณ ในดา้นศิลปะ/นาฎศิลป์ และนนัทนาการ ( = 3.61 , = 0.85)  

 

ที ด้านผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทดีี   ระดับ 
1 ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีนาํหนกัตามเกณฑ ์ 4.27 0.55 มาก 
2 ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีส่วนสูงตามเกณฑ ์ 4.32 0.52 มาก 
3 ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์ 4.25 0.63 มาก 
4 ผูเ้รียนส่วนใหญ่รู้จกัดูแลตวัเองใหมี้ความปลอดภยั 4.16 0.72 มาก 
5 ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเรืองเพศ 4.23 1.02 มาก 
6  ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาจากยาเสพติดและสิงมอมเมา 4.30 1.14 มาก 
7  ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาการติดเกมส์ 3.78 0.85 มาก 
8  ผูเ้รียนส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมในหลกัสูตร ดา้นศิลปะ/นาฎศิลป์ และ

นนัทนาการ 
4.19 0.78 มาก 

9  ผูเ้รียนส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมนอกหลกัสูตร ดา้นศิลปะ/นาฎศิลป์ และ
นนัทนาการ 

3.91 0.99 มาก 

10 ผูเ้รียนไดรั้บรางวลั/ เกียรติคุณ ในดา้นศิลปะ/นาฎศิลป์ และนนัทนาการ 3.61 0.85 มาก 
 รวม 4.10 0.54 มาก 
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ตารางท ี6 ค่ามัชฌิมเลขคณติ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะ
ของบุคลากรทางการศึกษา ด้านผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทพีงึประสงค์   

                 (N =186) 
ท ี ด้านผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทพีงึประสงค์   ระดับ 

1 ผูเ้รียนส่วนใหญ่ดูแล กตญั ู กบัผูป้กครอง 3.98 0.76 มาก 
2  ผูเ้รียนส่วนใหญ่ช่วยทาํกิจธุรการงานของผูป้กครอง 3.59 0.81 มาก 
3  นกัเรียนส่วนใหญ่ตงัใจเรียนเพือสร้างความสบายใจใหแ้ก่พอ่แม่ 3.60 0.65 มาก 
4  ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่มาโรงเรียนสาย 4.23 0.71 มาก 
5  ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่ขาดเรียน 4.20 0.69 มาก 
6  ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่ออกจากการศึกษากลางคนั 4.23 0.91 มาก 
7  ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความสุภาพ นอบนอ้ม 4.13 0.66 มาก 
8 ผูเ้รียนส่วนใหญ่โอบออ้มอารี ช่วยเหลือผูอื้น 4.08 0.66 มาก 
9 ผูเ้รียนส่วนใหญ่รับฟังความคิดเห็นของคนอืน 3.96 0.59 มาก 
10 ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความซือสัตย ์สุจริต 4.29 0.63 มาก 
11 ผูเ้รียนส่วนใหญ่มุ่งมานะในการเรียน 3.69 0.69 มาก 
12 ผูเ้รียนส่วนใหญ่อยูอ่ยา่งพอเพียง 3.92 0.75 มาก 
13 ผูเ้รียนส่วนใหญ่รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์และรักความเป็นไทย 4.55 0.58 มาก 
14 ผูเ้รียนส่วนใหญ่ดูแลสถานที และสิงของ ทงัส่วนรวมและส่วนตวั 3.93 0.68 มาก 
15 ผูเ้รียนส่วนใหญ่ช่วยเหลืองานของโรงเรียน 4.08 0.68 มาก 
16 ผูเ้รียนส่วนใหญ่ ช่วยทาํความสะอาดของส่วนรวม 3.96 0.73 มาก 

 รวม 4.03 0.49 มาก 
           

จากตารางที 6 พบวา่ระดบัประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา
ดา้นผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( = 4.03 , 

= 0.49) เมือเรียงตามมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย  พบวา่ ผูเ้รียนส่วนใหญ่รักชาติ ศาสน์ 
กษตัริย ์และรักความเป็นไทย  ( = 4.55 , = 0.58) ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความซือสัตย ์สุจริต   ( = 

4.29 , = 0.63) ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่มาโรงเรียนสาย ( = 4.23 , = 0.71) ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่ออก
จากการศึกษากลางคนั  ( = 4.23 , = 0.91) ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่ขาดเรียน  ( = 4.20 , = 0.69) 

ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความสุภาพ นอบนอ้ม  ( = 4.13 , = 0.66) ผูเ้รียนส่วนใหญ่โอบออ้มอารี 
ช่วยเหลือผูอื้น  ( = 4.08 , = 0.66)   ผูเ้รียนส่วนใหญ่ช่วยเหลืองานของโรงเรียน   ( = 4.08 , 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

73 
 

= 0.68) ผูเ้รียนส่วนใหญ่ดูแล กตญั ู กบัผูป้กครอง ( = 3.98 , = 0.76)ผูเ้รียนส่วนใหญ่รับฟัง
ความคิดเห็นของคนอืน  ( = 3.96 , = 0.59) ผูเ้รียนส่วนใหญ่ ช่วยทาํความสะอาดของส่วนรวม  

( = 3.96 , = 0.73) ผูเ้รียนส่วนใหญ่ดูแลสถานที และสิงของ ทงัส่วนรวมและส่วนตั  ( = 3.93 , 

= 0.68) ผูเ้รียนส่วนใหญ่อยูอ่ยา่งพอเพียง ( = 3.92 , = 0.75)  ผูเ้รียนส่วนใหญ่มุ่งมานะในการ
เรียน ( = 3.69 , = 0.69) นกัเรียนส่วนใหญ่ตงัใจเรียนเพือสร้างความสบายใจใหแ้ก่พอ่แม่  ( = 

3.60 , = 0.65) ผูเ้รียนส่วนใหญ่ช่วยทาํกิจธุระ การงานของผูป้กครอง  ( = 3.59 , = 0.81)  

 

ตารางท ี7 ค่ามัชฌิมเลขคณติ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะ
ของบุคลากรทางการศึกษา ด้านผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนือง  

                 (N =186) 
ท ี ด้านผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนือง   ระดับ 
1 ผูเ้รียนส่วนใหญ่คน้ควา้หาความรู้จากการอ่านและใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3.53 0.69 

มาก 

2 ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรม โครงการต่างๆทีสถานศึกษาจดัใหอ้ยูเ่ป็น
ประจาํ 

4.49 0.54 
มาก 

3 ผูเ้รียนส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรม โครงการ นอกสถานศึกษา 3.82 0.90 มาก 
4 ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่าน 3.62 0.71 มาก 
5 ผูเ้รียนแสวงหาความรู้จากสือ สิงพิมพ ์หรือ ป้ายโฆษณาอยูป่ระจาํ 3.51 0.68 มาก 

 รวม 3.79 0.54 มาก 
 

จากตารางที 7 พบวา่ระดบัประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา 
ดา้นผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเนืองโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   ( = 3.79 , = 0.54) 
เมิอเรียงตามมชัฌิมเลขคณิตจาก มากไปหานอ้ย  พบวา่ ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรม โครงการต่างๆที
สถานศึกษาจดัใหอ้ยูเ่ป็นประจาํ  ( = 4.49 , = 0.54) ผูเ้รียนส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรม โครงการ 
นอกสถานศึกษา ( = 3.82 , = 0.90) ผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่าน ( = 3.62 , = 0.71) ผูเ้รียนส่วน
ใหญ่คน้ควา้หาความรู้จากการอ่านและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  ( = 3.53 , = 0.69) ผูเ้รียน
แสวงหาความรู้จากสือ สิงพิมพ ์หรือ ป้ายโฆษณาอยูเ่ป็นประจาํ ( = 3.51 , = 0.68)  
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ตารางท ี8 ค่ามัชฌิมเลขคณติ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะ
ของบุคลากรทางการศึกษา ด้านผู้เรียนคิดเป็น ทาํเป็น  

                  (N =186) 
ที ด้านผู้เรียนคิดเป็น ทาํเป็น   ระดับ 

1  ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์ 3.45 0.81 ปานกลาง 
2  ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการคิดสังเคราะห์ 3.38 0.80 ปานกลาง 
3  ผูเ้รียนสามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ 3.45 0.79 ปานกลาง 
4  ผูเ้รียนสามารถคิดอยา่งเป็นระบบนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ได้ 3.53 0.84 มาก 
5  ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชท้กัษะชีวติในการแกปั้ญหา 3.78 0.73 มาก 
6  ผูเ้รียนมีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมและสภาพแวดลอ้ม 3.89 0.67 มาก 
7 ผูเ้รียนหลีกเลียงพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค ์ทีส่งผลกระทบทงัต่อ

ตวัเองและผูอื้น 
3.84 0.58 

มาก 

 รวม 3.62 0.63 มาก 
 

จากตารางที 8 พบวา่ระดบัประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา
ดา้นผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   ( = 3.62, = 0.63) เมือเรียงตามมชัฌิม
เลขคณิตจากมากไปหานอ้ย  พบวา่ ผูเ้รียนมีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคมและสภาพแวดลอ้ม  ( = 

3.89, = 0.67) ผูเ้รียนหลีกเลียงพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค ์ทีส่งผลกระทบทงั ต่อตวัเองและผูอื้น 
( = 3.84, = 0.58)    ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชท้กัษะชีวติในการแกปั้ญหา    ( = 3.78, 

= 0.73) ผูเ้รียนสามารถคิดอยา่งเป็นระบบนาํไปสู่การสร้างองคค์วาม รู้ได้ ( = 3.53, = 0.84) 

ผูเ้รียนสามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  ( = 3.45, = 0.79) ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการคิด
วเิคราะห์  ( = 3.45, = 0.81) และผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการคิดสังเคราะห์   ( = 3.38, = 

0.80)  

 

ตารางท ี9 ค่ามัชฌิมเลขคณติ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะ
ของบุคลากรทางการศึกษา ด้านผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียน  

(N =186) 
ที ด้านผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียน   ระดับ 

1 ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยูใ่น
ระดบัดี 

3.68 0.55 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

75 
 

ตารางท ี9 ค่ามัชฌิมเลขคณติ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะ
ของบุคลากรทางการศึกษา ด้านผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียน  (ต่อ) 

          (N =186) 
ที ด้านผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียน   ระดับ 

2 ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี 3.53 0.64 มาก 
3 ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัดี 3.61 0.63 มาก 
4 ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม อยูใ่นระดบัดี 

3.83 0.61 มาก 

5 ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา อยู่
ในระดบัดี 

4.25 0.63 มาก 

 
6 ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะอยูใ่นระดบัดี 4.19 0.57 มาก 
7 ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ีอยูใ่นระดบัดี 
4.12 0.63 มาก 

 
8 ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอยูใ่น

ระดบัดี 
3.20 0.81   ปาน

กลาง 
 รวม 3.80 0.47 มาก 

 จากตารางที 9 พบวา่ระดบัประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา  
ดา้นผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( = 3.80, = 0.47)  เมือ
เรียงตามมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย  พบวา่ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา อยูใ่นระดบัดี ( = 4.25 = 0.63) ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะอยูใ่นระดบัดี  ( = 4.19, = 0.57) ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโ ลย ีอยูใ่นระดบัดี  ( = 4.12, = 0.63) ผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม อยูใ่นระดบัดี  

( = 3.83, = 0.61) ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยูใ่นระดบัดี  

( = 3.68, = 0.55) ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยูใ่นระดบั
ดี ( = 3.61,  = 0.63) ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์อยูใ่น
ระดบัดี ( = 3.53,  = 0.64) และสุดทา้ยผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศอยูใ่นระดบัดี ( = 3.20, = 0.81)  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท ี10 ค่ามัชฌิมเลขคณติ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะ
ของบุคลากรทางการศึกษา ด้านประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทเีน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   
                     (N =186) 
ที ด้านประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทเีน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ   ระดับ 
1. สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูไปอบรมพฒันาตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1-2 

ครัง 
4.65 0.54 มาก

ทีสุด 
2. สถานศึกษามีการประเมินแผนการเรียนรู้ของครูทุกคนอยา่งสมาํเสมอ 4.56 0.56 มาก

ทีสุด 
3. สถานศึกษามีการประเมินการจดัการเรียนการสอนของครูทุกคนอยา่ง

สมาํเสมอ 
4.52 0.58 มาก

ทีสุด 
4. สถานศึกษามีการประเมินแบบวดั แบบทดสอบ ของครูทุกคน ทุกภาค

การศึกษา 
4.22 0.81 

มาก 

5. ครูกาํหนดเป้าหมายทีตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน ในดา้นความรู้ 
ทกัษะ กระบวนการทีเป็นความคิดรวบยอด 

4.32 0.65 
มาก 

6. ครูศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล แลว้นาํขอ้มูลมาใชใ้น
การวางแผนการจดัการเรียนรู้ 

4.27 0.66 
มาก 

7. ครูออกแบบการเรียนการสอนทีตอบสนองความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลของนกัเรียนเพือนาํผูเ้รียนไปสู่เป้าหมาย 

4.22 0.70 
มาก 

8. ครูจดับรรยากาศการเรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้ และช่วยเหลือ
ผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ 

4.34 0.62 
มาก 

9. ครูจดัเตรียมสือและใชใ้หเ้หมาะสมกบักิจกรรม 4.19 0.65 มาก 
10. ครูนาํภูมิปัญญาทอ้งถินและเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนการ

สอน 
3.96 0.75 

มาก 

11. ครูประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิทีหลากหลาย 4.26 0.62 มาก 
12. ครูนาํผลการประเมินมาใชใ้นการซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน 4.30 0.61 มาก 
13. ครูทาํวจิยัเพือพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนอยูเ่ป็นประจาํ 4.31 0.62 มาก 
 รวม 4.32 0.51 มาก 

 
จากตารางที 10 พบวา่ระดบัประ สิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทาง

การศึกษา  ดา้นประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั โดยภาพรวมอยูใ่น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ระดบัมาก ( = 4.32, = 0.51) เมือเรียงตามมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย  พบวา่ สถานศึกษา
ส่งเสริมใหค้รูไปอบรมพฒันาตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1-2 ครัง ( = 4.65, = 0.54) รองลงมา
สถานศึกษามีการประเมินแผนการเรียนรู้ของครูทุกคนอยา่งสมาํเสมอ  ( = 4.56, = 0.56) 

สถานศึกษามีการ ประเมินการจดัการเรียนการสอนของครูทุกคนอยา่งสมาํเสมอ ( = 4.52, = 

0.58) ครูจดับรรยากาศการเรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้ และช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้  

( = 4.34, = 0.62) ครูกาํหนดเป้าหมายทีตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน ในดา้นความรู้ ทกัษะ 
กระบวนการทีเป็นความคิดรวบยอด  ( = 4.32, = 0.65) ครูทาํวจิยัเพือพฒันาปรับปรุงการเรียน
การสอนอยูเ่ป็นประจาํ  ( = 4.31, = 0.62) ครูนาํผลการประเมินมาใชใ้นการซ่อมเสริมและ
พฒันาผูเ้รียน ( = 4.30, = 0.61) ครูศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล แลว้นาํขอ้มูลมา
ใชใ้นการวางแผนการจดัการเรียนรู้  ( = 4.27, = 0.66) ครูประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ย
วธีิทีหลากหลาย  ( = 4.26, = 0.62) ครูออกแบบการเรียนการสอนทีตอบสนองความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคลของนกัเรียนเพือนาํผูเ้รียนไปสู่เป้ าหมาย  ( = 4.22, = 0.70) สถานศึกษามีการ
ประเมินแบบวดั แบบทดสอบ ของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา  ( = 4.22, = 0.81) ครูจดัเตรียม
สือและใชใ้หเ้หมาะสมกบักิจกรรม ( = 4.19, = 0.65) ครูนาํภูมิปัญญาทอ้งถินและเทคโนโลยมีา
ใชใ้นการจดัการเรียนการสอน ( = 3.96, = 0.75)  

 
ตารางท ี11 ค่ามัชฌิมเลขคณติ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะ
ของบุคลากรทางการศึกษา ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา           
                 (N =186) 

         

   

ที ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา   ระดับ 
1. สถานศึกษาจดัสิงแวดลอ้มทางกายภาพสะอาด ถูกสุขลกัษณะ 4.39 0.58 มาก 
2. สถานศึกษามีมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุ และ อุบติัภยั 4.54 0.52 มาก

ทีสุด 
3. การดูแลรักษาวสัดุอุปกรณ์ เครืองใชต้่างๆ ในสถานศึกษาอยูใ่นสภาพดี 

ปลอดภยั 
4.44 0.62 มาก 

4. สถานศึกษาจดับรรยากาศทีส่งเสริมต่อการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียน 4.38 0.62 มาก 

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการในดา้นวชิาการ อยูใ่นระดบัดี. 4.29 0.66 มาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท ี 11 ค่ามัช ฌิมเลขคณติ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลสถานศึกษาตาม
ทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตบางซื อ กรุงเทพมหานคร 
ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา (ต่อ) 

                    (N =186) 
ท ี ด้านประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพฒันา

สถานศึกษา   ระดับ 

6. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการในดา้นงบประมาณ 
อยูใ่นระดบัดี 

4.26 0.72 
มาก 

7. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการในดา้นการ
บริหารงานบุคคล อยูใ่นระดบัดี 

4.26 0.67 
มาก 

8. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการในดา้นการ
บริหารงานทวัไป อยูใ่นระดบัดี 

4.30 0.61 
มาก 

9. สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐาน
อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 ครัง 

4.57 0.58 มาก
ทีสุด 

10. ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการงานต่างๆให้
สอดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา 

4.41 0.64 
มาก 

 รวม 4.38 0.50 มาก 
 

จากตารางที 11 พบวา่ระดบัประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทาง
การศึกษา  ดา้นประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก   ( = 4.38, = 0.50)  เมือเรียงตามมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย  พบวา่ 
สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานอยา่งนอ้ยภาคเรีย นละ 2 ครัง ( = 

4.57, = 0.58) สถานศึกษามีมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุ และ อุบติัภยั ( = 4.54, = 0.52) การ
ดูแลรักษาวสัดุอุปกรณ์ เครืองใชต่้างๆ ในสถานศึกษาอยูใ่นสภาพดี ปลอ ดภยั ( = 4.44, = 0.62) 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการงานต่างๆใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา  ( = 

4.41, = 0.64)  สถานศึกษาจดัสิงแวดลอ้มทางกายภาพสะอาด ถูกสุขลกัษ ณะ ( = 4.39, = 

0.58) สถานศึกษาจดับรรยากาศทีส่งเสริมต่อการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียน ( = 4.38, = 0.62) 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการในดา้นการบริหารงานทวัไป อยู่ ในระดบัดี  ( = 4.30, 

= 0.61)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการในดา้นวชิาการ อยูใ่นระดบัดี  ( = 4.29,                   

= 0.66) ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการ ในดา้นการบริหารงานบุคคล อยูใ่นระดบัดี  
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( = 4.26, = 0.67)  และสุดทา้ยผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการในดา้นงบประมาณ 
อยูใ่นระดบัดี ( = 4.26, = 0.72)  

 
ตารางท ี12 ค่ามัชฌิมเลขคณติ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะ
ของบุคลากรทางการศึกษา ด้านพฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกดั  
                      (N =186) 
ที ด้านพฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา 

และต้นสังกดั   ระดับ 

1. สถานศึกษามีการกาํหนดมาตรฐานของการศึกษา 4.58 0.54 มากทีสุด 
2. สถานศึกษามีการจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาทีมุ่งคุณภา พตาม

มาตรฐานการศึกษา 
4.52 0.60 มากทีสุด 

3. สถานศึกษามีการจดัระบบบริหารและสารสนเทศเป็นปัจจุบนั 4.44 0.67 มาก 

4. สถานศึกษาดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาอยา่งต่อเนือง 4.49 0.65 มาก 

5. สถานศึกษาจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็น
ประจาํ 

4.54 0.60 มากทีสุด 

6. สถานศึกษาจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาเป็นประจาํ 

4.58 0.53 มากทีสุด 

7. สถานศึกษาจดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน 

4.58 0.52 มากทีสุด 

8. สถานศึกษาจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนือง 4.55 0.58 มากทีสุด 

9. ผลการพฒันาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และวตัถุประสงค์
ของการจดัตงัสถานศึกษา 

4.28 0.67 
มาก 

10. ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นทีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์
ของสถานศึกษา 

4.35 0.63 
มาก 

 รวม 4.49 0.50 มาก 
 

จากตารางที 12 พบวา่ระดบัประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทาง
การศึกษา ดา้นพฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั โดยภาพรวม
อยูใ่นระดบัมาก   ( = 4.49, = 0.50) เมือเรียงตามมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย  พบวา่ 
สถานศึกษาจดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ( = 4.58, = 0.52) า
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สถานศึกษาจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาเป็นประจาํ ( = 4.58,     

= 0.53)  สถานศึกษามีการกาํหนดมาตรฐานของการศึกษา ( = 4.58, = 0.54) สถานศึกษาจดั
ใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนือง ( = 4.55 = 0.58)  สถานศึกษาจดัใหมี้การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นประจาํ  ( = 4.54, = 0.60) สถานศึกษามีการจดัทาํแผนพฒันา
การจดัการศึกษาทีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ( = 4.52, = 0.60) สถานศึกษาดาํเนินงาน
ตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาอยา่งต่อเนือง  ( = 4.49, = 0.65) สถานศึกษามีการจดัระบบ
บริหารและสารสนเทศเป็นปัจจุบนั ( = 4.44, = 0.67)   ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นที
ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา ( = 4.35, = 0.63) ผลการพฒันาบรรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องการจดัตงัสถานศึกษา ( = 4.28, = 0.67)  
 
ตารางท ี13 ค่ามัชฌิมเลขคณติ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะ
ของบุคลากรทางการศึกษา ด้านผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณธิาน/วสัิยทัศน์ พนัธกจิและ
วตัถุประสงค์ของการจัดตังสถานศึกษา        

               (N =186) 
ที ด้านผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณธิาน/วสัิยทัศน์ พนัธกจิ 

และวตัถุประสงค์  ของการจัดตังสถานศึกษา   ระดับ 

1. ครูและชุมชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดแผนปฏิบติังานบ่อยครัง 4.06 0.79 มาก 

2. สถานศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน และบุคคลากรใน
การปฏิบติัตามกลยทุธ์ทีกาํหนดอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

4.18 0.81 มาก 

3. ผลการดาํเนินงานบรรลุตามปรัชญา วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และ
วตัถุประสงคก์ารจดัตงัสถานศึกษา 

4.10 0.62 มาก 

4. บุคลากรทุกคนใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ของ
สถานศึกษา 

4.36 0.66 มาก 

5. สถานศึกษาไดรั้บโล่รางวลั เกียรติบตัร หนงัสือเชิดชูเกียรติ หรือใบ
ประกาศเกียรติคุณ ในดา้นการเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัทีดี 

4.10 0.70 มาก 

รวม 4.16 0.60 มาก 
  

จากตารางที  13 พบวา่ระดบัประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทาง
การศึกษา  ดา้นผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา ปณิธาน /วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค ์ 
ของการจดัตงัสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( = 4.16, = 0.60) เมือเรียงตามมชัฌิม
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เลขคณิตจากมากไปหานอ้ย  พบวา่ บุคลากรทุกคนใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ของ
สถานศึกษา ( = 4.36, = 0.66) สถานศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน และบุคคลากร
ในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ทีกาํหนดอยา่งคร บถว้นสมบูรณ์  ( = 4.18, = 0.81) ผลการดาํเนินงาน
บรรลุตามปรัชญา วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงคก์ารจดัตงัสถานศึกษา  ( = 4.10, = 0.62) 

สถานศึกษาไดรั้บโล่รางวลั เกียรติบั ตร หนงัสือเชิดชูเกียรติ หรือใบประกาศเกียรติคุณ ในดา้นการ
เป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัทีดี ( = 4.10, = 0.70) ครูและชุมชนมีส่วนร่วมในการกาํหนด
แผนปฏิบติังานบ่อยครัง ( = 4.06, = 0.79)  
 
ตารางท ี14 ค่ามัชฌิมเลขคณติ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะ
ของบุคลากรทางการศึกษา ด้านผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทส่ีงผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษา  
                      (N =186) 
ที ด้านผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทส่ีงผลสะท้อน 

เป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา   ระดับ 

1. ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร มีส่วนร่วมในการกาํหนดจุดเนน้ จุดเด่น ใน
ดา้นกีฬา /ศาสนา /ภาษา /สิงแวดลอ้ม /ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน และ
วชิาการ 

4.20 0.70 มาก 

2. สถานศึกษามีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและบุคคลากร
ในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ทีกาํหนดอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

4.19 0.67 มาก 

3. ผลการดาํเนินงานบรรลุตามจุดเนน้ในดา้น กีฬา /ศาสนา /ภาษา /
สิงแวดลอ้ม/ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน และวชิาการ ทีไดก้าํหนดไว ้

4.21 0.69 มาก 

4. สถานศึกษามีจุดเน้ น จุดเด่นตามทีกาํหนด และไดรั้บการยอมรับจาก
องคก์รภายนอก 

4.15 0.69 มาก 

รวม 4.19 0.63 มาก 
 
 จากตารางที 14 พบวา่ระดบัประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทาง
การศึกษา  ดา้นผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นทีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ( = 4.19, = 0.63) เมือเรียงตามมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย  
พบวา่ ผลการดาํเนินงานบรรลุตามจุดเนน้ในดา้น กีฬา /ศาสนา /ภาษา/สิงแวดลอ้ม /ศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถิน และวชิาการ ทีไดก้าํหนดไว้  ( = 4.21, = 0.69) รองลงมาผูบ้ริหาร ครู บุคลากร มีส่วน
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ร่วมในการกาํหนดจุดเนน้ จุดเด่น ในดา้นกีฬา /ศาสนา /ภาษา /สิงแวดลอ้ม /ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน 
และวชิาการ ( = 4.20, = 0.70) ถดัมาสถานศึกษามีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและ
บุคคลากรในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ทีกาํหนดอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ ( = 4.19, = 0.67) 

สถานศึกษามีจุดเนน้ จุดเด่นตามทีกาํหนด และไดรั้บการยอมรับจากองคก์รภายนอก  ( = 4.15, 

= 0.69)  
 
ตารางท ี15 ค่ามัชฌิมเลขคณติ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะ
ของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ด้านผลการดําเนินงานโครงการพเิศษเพอืส่งเสริมบทบาทของ
สถานศึกษา  
                          (N =186) 
ท ี ผลการดําเนินงานโครงการพเิศษเพอืส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา   ระดับ 

1 สถานศึกษามีการกาํหนดมาตรการทีนาํมาปรับปรุงและพฒันาเพือแกไ้ข
ปัญหา 

4.17 0.66 มาก 

2 สถานศึกษานอ้มนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นการ
บริหารจดัการ 

4.23 0.62 มาก 

3 ปัญหาผูเ้รียนดา้นต่างๆมีการพฒันาเปลียนแปลงไปในทางทีดีขึน 4.15 0.68 มาก 

4 สถานศึกษาส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บการศึกษาต่อ 4.54 0.65 มาก
ทีสุด 

5 สถานศึกษาส่งเสริมใหผู้เ้รียนประกอบอาชีพตามศกัยภาพ 4.30 0.63 มาก 

6 สถานศึกษาเป็นแบบอยา่งในการจดัการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.32 0.72 มาก 

รวม 4.28 0.55 มาก 
  

จากตารางที 15 พบวา่ระดบัประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทาง
การศึกษา  ดา้นผลการดาํเนินงานโครงการพิเศษเพือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  ( = 4.28, 

= 0.55) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  เมือเรียงตามมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย  พบวา่ 
สถานศึกษาส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บการศึกษาต่อ ( = 4.54, = 0.65) สถานศึกษาเป็นแบบอยา่ง
ในการจดัการเรียนรู้ตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ( = 4.32, = 0.72) สถานศึกษาส่งเสริม
ใหผู้เ้รียนประกอบอาชีพตามศกัยภาพ ( = 4.30, = 0.63) สถานศึกษานอ้มนาํหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นกา รบริหารจดัการ ( = 4.23, = 0.62) สถานศึกษามีการ
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กาํหนดมาตรการทีนาํมาปรับปรุงและพฒันาเพือแกไ้ขปัญหา ( = 4.17, = 0.66) ปัญหาผูเ้รียน
ดา้นต่างๆมีการพฒันาเปลียนแปลงไปในทางทีดีขึน ( = 4.15, = 0.68)   

 
ตารางท ี16 ค่ามัชฌิมเลขคณติ ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และระดับประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะ
ของบุคลากรทางการศึกษา ด้านผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพอืยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลศิทสีอดคล้องกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา   

(N =186) 
 
ที 

ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพอืยกระดับมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลศิทสีอดคล้องกบัแนวทางการปฏิรูป

การศึกษา 
  ระดับ 

1. สถานศึกษามีแผนการดาํเนินงานประจาํปีตามมาตรการทีนาํมาปรับปรุง
และพฒันา 

4.42 0.64 มาก 

2. สถานศึกษามีขอ้ตกลงมาตรฐานการศึกษาทุกดา้นร่วมกนักบัหน่วยงาน
ตน้สังกดั และหน่วยงานอืน 

4.34 0.65 มาก 

3. สถานศึกษามีการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ 4.26 0.69 มาก 

4. สถานศึกษาดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการดาํเนินงาน 4.24 0.63 มาก 

5. สถานศึกษาพฒันาคุณภาพ โดยใชข้อ้เสนอแนะจากผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสองและผลการประเมินคุณภาพภายใน 

4.35 0.62 
มาก 

รวม 4.32 0.60 มาก 
 

  จากตารางที 16 พบวา่ระดบัประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทาง
การศึกษา ในสถานศึกษา  ดา้นผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือยกระดบัมาตรฐาน รักษา
มาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศทีสอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ( = 4.32, = 

0.60) เมือเรียงตามมชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย  พบวา่ สถานศึกษา มีแผนการดาํเนินงาน
ประจาํปีตามมาตรการทีนาํมาปรับปรุงและพฒันา ( = 4.42, = 0.64) สถานศึกษาพฒันาคุณภาพ 
โดยใชข้อ้เสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองและผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ( = 4.35, = 0.62) สถานศึกษามีขอ้ตกลงมาตรฐานการศึกษาทุกดา้นร่วมกนักบั
หน่วยงานตน้สังกดั และหน่วยงานอืน ( = 4.34, = 0.65) สถานศึกษามีการดาํเนินงานอยา่งเป็น
ระบบครบวงจรคุณภาพ ( = 4.26, = 0.69) สถานศึกษาดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนการ
ดาํเนินงาน( = 4.24, = 0.63)  
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ตอนท ี3 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทยีบประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรร ศนะของบุคลากรทาง
การศึกษา 
 การวเิคราะห์ การเปรียบเทียบ ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรร ศนะของบุคลากรทาง
การศึกษา เมือจาํแ นกตามสถานภาพ ประกอบดว้ย   เพศ  อาย ุ และระดบัการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ในการทาํงาน ตาํแหน่งหนา้ทีหลกัในโรงเรียน ประสบการณ์ในการดาํรงตาํแหน่ง
ปัจจุบนั โดยการทดสอบค่าที   (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ดงัตารางที 17 – 22 

 
 

ตารางท ี17 การเปรียบเทยีบ ความแตกต่างประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรร ศนะของบุคลากรทาง
การศึกษาเมือจําแนกตามเพศ 

                              (N =186) 

เพศ 
 

ชาย 

(N = 42) 
หญิง 

(N = 144) 
 

t-test 

 

 

Sig. 
(2-tailed)     

4.22 0.40 4.12 0.43 1.302 0.195 

 

 จากตารางที 17 แสดงวา่ การเปรียบเทียบ ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรร ศนะของ
บุคลากรทางการศึกษา เมือจาํแนกตาม เพศ โดยภาพรวมพบวา่มีค่า t-test = 1.302 และ Sig = 0.195 
ซึงแสดงใหเ้ห็นวา่เพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลสถานศึกษาต ามทรรศนะของ
บุคลากรทางการศึกษาไม่แตกต่างกนั  
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ตารางท ี18 การเปรียบเทยีบประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรร ศนะของบุคลากรทางการศึกษา  เมือ
จําแนกตามอายุ 
          (N = 186) 

ตวัแปร อาย ุ N   
ประสิทธิผล
สถานศึกษา 

ไม่เกิน  30  ปี 10 4.38 0.49 

31 - 40  ปี 41 4.14 0.42 

41 - 50  ปี 73 4.15 0.45 

51 ปีขึนไป 62 4.08 0.39 

รวม 186 4.14 0.43 

 
Anova         (N =186) 

อาย ุ

แหล่งความ
แปรปรวน 

Df SS MS F Sig 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

182 

185 

0.785 

33.045 

33.830 

0.262 

0.182 

1.441 0.232 

 

 จากตารางที 18 แสดงวา่ การเปรียบเทียบ ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรร ศนะของ
บุคลากรทางการศึกษา เมือจาํแนกตามอายุ โดยภาพรวม พบวา่มี ค่า F = 1.44 Sig = .0232 ซึงแสดง
วา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีอายทีุแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะ
ของบุคลากรทางการศึกษาไม่แตกต่างกนั  
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ตารางท ี 19 การเปรียบเทยีบ ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรร ศนะของบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา เมือจําแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

                  (N =186) 
ตวัแปร ระดบัการศึกษาสูงสุด N X  S.D. 

ประสิทธิผล
สถานศึกษา 

ปริญญาตรี 139 4.16 0.43 

ปริญญาโท 47 4.09 0.42 

ปริญญาเอก 0 0 0 

รวม 186 4.14 0.43 

 
                                                                    Anova                                                      (N =186)        

ระดบัการศึกษา
สูงสุด 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

1 

184 

185 

0.157 

33.673 

33.830 

0.157 

0.183 

0.859 0.355 

 

 จากตารางที 19 แสดงวา่ การเปรียบเทียบประสิทธิผลสถานศึ กษาตามทรร ศนะของ
บุคลากรทางการศึกษา เมือจาํแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด  โดยภาพรวม พบวา่มี ค่า F = 0.859 Sig 

= 0.355 ซึงแสดงวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีระดบัการศึกษาสูงสุดทีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อ
ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษาไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที  20 การเปรียบเทยีบประสิทธิผลสถานศึกษาตามท รรศนะของบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา เมือจําแนกตามประสบการณ์ในการทาํงาน 

                  (N =186) 
ตวัแปร ประสบการณ์ในการทาํงาน N X  S.D. 

ประสิทธิผล
สถานศึกษา 

ไม่เกิน 10 ปี 51 4.16 0.51 

11-20 ปี 56 4.17 0.40 

21-30 ปี 50 4.17 0.43 

31 ปีขึนไป 29 3.99 0.30 

รวม 186 4.14 0.43 

 
                                                               Anova                                                        (N =186) 

ประสบการณ์ใน
การทาํงาน 

แหล่งความแปรปรวน Df SS MS F Sig 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

3 

182 

185 

0.748 

33.081 

33.830 

0.249 

0.182 

1.372 0.253 

 

จากตารางที 20 แสดงวา่ การเปรี ยบเทียบประสิทธิผลสถานศึกษาตามท รรศนะของ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เมือจาํแนก ตามประสบการณ์ในการทาํงาน  โดยภาพร วม 
พบวา่มีค่า F = 1.372 Sig = 0.253 ซึงแสดงวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมี ประสบการณ์ในการทาํงาน ที
แตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษาไม่
แตกต่างกนั 
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ตารางท ี21 การเปรียบเทยีบประสิทธิผลสถานศึกษาตามท รรศนะของบุคลากรทา งการศึกษา เมือ
จําแนกตามตําแหน่งหน้าทหีลกัในโรงเรียน 

                  (N =186) 
ตวัแปร ตาํแหน่งหนา้ทีหลกัในโรงเรียน N X  S.D. 

ประสิทธิผล
สถานศึกษา 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียน 7 3.80 0.30 

รองอาํนวยการบริหารงาน
วชิาการ/หวัหนา้วชิาการ 

64 4.18 0.44 

หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้วชิา
สามญั/วชิาชีพ 

115 4.14 0.42 

รวม 186 4.14 0.43 

 
                                                                Anova                                          (N =186) 

ตาํแหน่งหนา้ที
หลกัในโรงเรียน 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 

183 

185 

.895 

32.935 

33.830 

0.447 

0.180 

2.486 0.086 

 

จากตารางที 21 แสดงวา่ การเปรี ยบเทียบประสิทธิผลสถานศึกษาตามท รรศนะของ
บุคลากรทางการศึกษา เมือจาํแนกตามตาํแหน่งหนา้ทีหลกัในโรงเรียน  โดยภาพรวม พบวา่มีค่า F = 

2.486 Sig = 0.086 ซึงแสดงวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีตาํแหน่งหนา้ทีหลกัในโรงเรียนทีแตกต่างกนั 
มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษาไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท ี22 การเปรียบเทยีบประสิทธิผลสถานศึกษาตามท รรศนะของบุคลากรทางการศึกษา เมือ
จําแนกตามประสบการณ์ในการดํารงตําแหน่งปัจจุบัน 

                  (N =186) 
ตวัแปร ประสบการณ์ในการดาํรงตาํแหน่ง

ปัจจุบนั 

N X  S.D. 

ประสิทธิผล
สถานศึกษา 

ไม่เกิน 5 ปี 39 4.27 0.42 

6 - 10 ปี 61 4.13 0.48 

11 – 15 ปี 20 4.14 0.37 

16 – 20 ปี 23 3.84 0.33 

21 – 25 ปี 25 4.36 0.31 

26 ปีขึนไป 18 3.98 0.28 

รวม 186 4.14 0.43 

 
                                                                  Anova                                                      (N =186) 

ประสบการณ์ใน
การดาํรง

ตาํแหน่งปัจจุบนั 

แหล่งความแปรปรวน df SS MS F Sig 

ระหวา่งกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 

180 

185 

4.503 

29.327 

33.830 

0.901 

0.163 

5.527 .000 

 

จากตารางที 22 แสดงวา่ การเปรี ยบเทียบประสิทธิผลสถานศึกษาตามท รรศนะของ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เมือจาํแนกตามประสบการณ์ในการดาํรง ตาํแหน่งปัจจุบนั 
โดยภาพรวม พบวา่มีค่า F = 5.527 Sig = .000   ซึงแสดงวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทีมีประสบการณ์ใน
การดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนัทีแตกต่างกนั มีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของ
บุคลากรทางการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัที 0.05  

ดงันนัจึงทาํการ วเิคราะห์หาความแต กต่างรายคู่ เมือจาํแนกตามประสบการณ์ในการดาํรง
ตาํแหน่งปัจจุบนั โดยใชก้ารทดสอบดว้ยสถิติ Scheffe ตามตารางที 24 ดงัต่อไปนี 
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ตารางท ี23 การทดสอบด้วยสถิติ Scheffe เพอืหาความแตกต่างรายคู่ 
 95%Confidence interval 

Dependent 

variable 

(I) ประสบการณ์
ในการดาํรง

ตาํแหน่งปัจจุบนั 

(J) ประสบการณ์
ในการดาํรง

ตาํแหน่งปัจจุบนั 

Mean 

Different 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

ประสิทธิผล
สถานศึกษา
ตามทรรศนะ
ของบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

 

 

ไม่เกิน 5 ปี 6 – 10 ปี .145 .083 .687 -.13 .42 

11 – 15 ปี .138 .111 .907 -.24 .51 

16 – 20 ปี .438* .106 .006 .08 .79 

21 – 25 ปี -.085 .103 .984 -.43 .26 

26 ปีขึนไป .297 .115 .251 -.09 .68 

6 – 10 ปี ไม่เกิน 5 ปี -.145 .083 .687 -.42 .13 

11 – 15 ปี -.007 .104 1.000 -.36 .34 

16 – 20 ปี .292 .099 .125 -.04 .62 

21 – 25 ปี -.230 .096 .336 -.55 .09 

26 ปีขึนไป .152 .108 .852 -.21 .52 

11 – 15 ปี ไม่เกิน 5 ปี -.138 .111 .907 -.51 .24 

6 – 10 ปี .007 .104 1.000 -.34 .36 

16 – 20 ปี .300 .123 .321 -.12 .71 

21 – 25 ปี -.222 .121 .643 -.63 .19 

26 ปีขึนไป .159 .131 .915 -.28 .60 

16 – 20 ปี ไม่เกิน 5 ปี -.438* .106 .006 -.79 -.08 

6 – 10 ปี -.292 .099 .125 -.62 .04 

11 – 15 ปี -.300 .123 .321 -.71 .12 

21 – 25 ปี -.522* .117 .002 -.91 -.13 

26 ปีขึนไป -.140 .127 .942 -.57 .29 

21 – 25 ปี ไม่เกิน 5 ปี .085 .103 .984 -.26 .43 

6 – 10 ปี .230 .096 .336 -.09 .55 

11 – 15 ปี .222 .121 .643 -.19 .63 

16 – 20 ปี .522* .117 .002 .13 .91 

26 ปีขึนไป .382 .125 .101 -.04 .80 
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ตารางท ี23 การทดสอบด้วยสถิติ Scheffe เพอืหาความแตกต่างรายคู่ (ต่อ) 
 95%Confidence interval 

Dependent 

variable 

(I) ประสบการณ์
ในการดาํรง

ตาํแหน่งปัจจุบนั 

(J) ประสบการณ์
ในการดาํรง

ตาํแหน่งปัจจุบนั 

Mean 

Different 

(I-J) 

Std. 

Error 

Sig. Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

ประสิทธิผล
สถานศึกษา
ตามทรรศนะ
ของบุคลากร
ทางการศึกษา 

26 ปีขึนไป 

 

ไม่เกิน 5 ปี -.297 .115 .251 -.68 .09 

6 – 10 ปี -.152 .108 .852 -.52 .21 

11 – 15 ปี -.159 .131 .915 -.60 .28 

16 – 20 ปี .140 .127 .942 -.29 .57 

21 – 25 ปี -.382 .125 .101 -.80 .04 

* หมายถึง ผลการวเิคราะห์หาความแตกต่างคู่ทีมีเลขนยัสาํคญัที .05   
 จากตารางที 24 ผลการทดสอบการวเิคราะห์หาความแตกต่างรายคู่ เมือจาํแนกตาม เพศ อาย ุ
ระดบัการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการทาํงาน และตาํแหน่งหนา้ทีหลกัในปัจจุบนั เกียวกบั 
ประสิทธิผลสถานศึกษาตามท รรศนะของบุคลากรทางการศึกษา  พบวา่ ไม่มีคู่ใดทีแตกต่างกนั
เนืองจากค่า Sig ของทุกตวัมากกวา่ .05 แต่มีดา้นประสบการณ์ในการดาํรง ตาํแหน่งปัจจุบนั ทีมี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษาแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัที .05 เมือทาํการวเิคราะห์หาความแตกต่างรายคู่พบวา่คู่ประสบการณ์ในการดาํรงตาํแหน่ง
ปัจจุบนั ทีมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลสถานศึ กษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา ที
แตกต่างกนัจาํนวน 2 คู่ คือคู่ประสบการณ์ในการดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนัไม่เกิน 5 ปี กบั 16 – 20 ปี  มี
ค่า Sig. = 0.006 และ คู่ประสบการณ์ในการดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนั  16 – 20 ปี กบั 21 – 25 ปี มีค่า 
Sig. = 0.002    
 
ตอนท ี4    ผลการสังเคราะห์แนวทางการพฒันาประสิทธิผลสถานศึกษา 

 แนวทางการพฒันาประสิทธิผลสถานศึกษาผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ซึงไดจ้ากการตอบแบบ
แบบสัมภาษณ์ของกลุ่มตวัอยา่งคือ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา จาํนวนทงัหมด 6 คน คือ 
ครูทีไดรั้บรางวลัหรือมีผลงานเป็นทีประจกัษ ์ 

รายชือครูทีไดรั้บรางวลัหรือมีผลงานเป็นทีประจกัษ์ ผูต้อบแบบสัมภาษณ์ 

1. นางสาวรจเรข  แสงนิล ตาํแหน่ง ครู  วทิยฐานะครูชาํนาญการ  โรงเรียนวดัเลียบราษฏร์บาํรุง 
(หนึงแสนครูดีประจาํปีการศึกษา 2556) วฒิุการศึกษา กศ.บ. 
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2. นายยงยทุธ  พรมบุตร ตาํแหน่ง ครู วทิยฐานะครูชาํนาญการ โรงเรียนวดัประชาศรัทธาธรรม 
(หนึงแสนครูดีประจาํปีการศึกษา 2556) วฒิุการศึกษา ค.บ. 
3. นางสาวศิริเพญ็  ตนัวงศว์าล ตาํแหน่ง ครู วทิยฐานะครูชาํนาญการ โรงเรียนวดับางโพโอมาวาส 
(หนึงแสนครูดีประจาํปีการศึกษา 2556) วฒิุการศึกษา กศ.บ. 
4. นางสาววรรณา  ทองยงิ ตาํแหน่ง รองผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน วดัประดู่ธรรมาธิปัตย ์          
(หนึงแสนครูดีประจาํปีการศึกษา2556) วฒิุการศึกษา ศศ.ม. 
5. นายชานนท ์ เฮงสกุล ตาํแหน่ง ครู  วทิยฐานะครูชาํนาญการ โรงเรียนวดัมชัฌนัติการาม               

(หนึงแสนครูดีประจาํปีการศึกษา2556) วฒิุการศึกษา ค.บ. 
6. นายกีระติ  สาประเสริฐ ตาํแหน่ง ครู วทิยฐานะครูชาํนาญการพิเศษ                                            
โรงเรียนวดัประดู่ธรรมาธิปัตย ์(หนึงแสนครูดีประจาํปีการศึกษา2556) วฒิุการศึกษา กศ.บ. 

จากการสังเคราะห์แนวทางการพฒันาประสิทธิผลสถานศึกษา ของผูต้อบแบบสัมภาษณ์ ซึง
มีแนวทางการตอบทีหลากหลาย ทงันีผูว้จิยัไดส้รุปคาํตอบทงัหมดดงันี 

1. ท่านมีแนวคิดหรือวธีิการใดทีจะช่วยพฒันาผลสัมฤทธิของผูเ้รียนใหดี้ขึน ไดอ้ยา่งไรบา้ง 

 ซึงผูว้จิยัทาํการสัมภาษณ์ครูที ครูทีไดรั้บร างวลัหรือมีผลงานเป็นทีประจกัษ์  ได้จากการ
สังเคราะห์ทงัหมดสรุปเป็นรายคนไดด้งันี  

1) ความคิดเห็นของท่านแรก การทีจะทาํใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธิทีสูงขึน นนัเป็นสิงที
สาํคญัอยา่งมาก  สิงแรกคือ ตอ้งสนบัสนุนใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นและใหแ้สดงออกทงัดา้น
ความคิดและการกระทาํอยา่งเป็นรูปธรรม พร้อมทงัโดยอาจจะใหน้กัเรียนไดท้าํโครงงาน ทีนกัเรียน
สนใจจากประสบการณ์ทีผา่นมา เลือกสิงทีตนเองชอบและความถนดัใหม้ากทีสุด  

2) ความคิดเห็นของท่านทีสอง ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดท้ราบทิศทางของกระบวนการเรียน
การสอบและจุดหมายปลายทางทีนกัเรียนตอ้งปฏิบติัคือการสอบเพือเป็นการทดสอบความสามาร ถ
และผลสัมฤทธิทางการศึกษา  

3) ความคิดเห็นของท่านทีสามคือ เนน้การ จดักิจกรรมทีนกัเรียนจะฝึกทกัษะการพดู
โดยเฉพาะวชิาภาษาองักฤษเพราะเป็นวชิาทีมีคะแนนผลสัมฤทธิอยูใ่นลาํดบัทา้ย  อีกทงัส่งเสริมการ
จดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามบริบทของสถานศึกษาและสอดคลอ้งกบัความต้ องการของ
ผูเ้รียนสอบถามจากความตอ้งการของผูเ้รียน รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศใหผู้เ้รียนเกิดความอยาก
รู้อยากเห็นในสิงทีเป็นประโยชน์ในการพฒันาความรู้ความสารถในการเรียน เพือจุดหรือมถานทีใน
การเรียนรู้ เช่น English Speaking Zone หรือป้ายเรียนรู้คาํศพัทที์เป็นคาํพ้ องรูปพอ้งเสียงใน
ภาษาไทย เป็นตน้  
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4) ความคิดเห็นของท่านทีสี เนน้ทีตวั ครูผูส้อน คือ ตอ้งรับฟังความคิดเห็นของนกัเรียนให้
นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น และสนุกกบัการเรียนและการสอนของครู การสอนใหต้รงตาม
เนือหาทีมีความสอดคลอ้งและใกลเ้คียงกบัแบบทดสอบก็จะช่วยใหน้ั กเรียนเกิดความคุน้เคยความรู้
ทุกรายวชิา พร้อมทงัประการต่อมาการระดมทรัพยากรจากชุมชน ผูป้กครอง ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบั
สถานศึกษา ใหก้ารสนบัสนุนอุปกรณ์ในการพฒันาทกัษะกระบวนการเรียน เช่น LCD Projector 

หรือหอ้งเรียนอจัฉริยะ (Smart Classroom) จะช่วยใหน้กัเรียนสา มารถพฒันาทกัษะในการเรียนรู้ที
หลาหลาย จากนนัคือ ส่งเสริมใหเ้กิดกระบวนการสามคัคี การทาํงานเป็นกลุ่มหรือคู่ จะช่วยให้
นกัเรียนมีการทาํงานเป็นกลุ่ม การแบ่งปันความคิดและประสบการณ์  

5) ความคิดเห็นของท่านทีหา้ การทาํแบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียนเพือดูความแตกต่างวา่
จุใดทีนกัเรียนทาํคะแนนไดน้อ้ยและนาํขอ้มูลเหล่านนักลบัมาแกไ้ขและออกแบบการเรียนการสอน
ทีสอดคลอ้งกบัผลทีได ้สิงทีสาํคญัอีกอยา่งหนึง คือ ตอ้งพยายามนาํขอ้สอบทีมาจากขอ้สอบจริงที
ใชใ้นการทดสอบระดบัชาติ (ONET) ซึงเป็นกระบวนการทางการวจิยั  

6) ความคิดเห็นของท่านทีหก การทาํวจิยัในชนัเรียนการสาํรวจตรวจสอบขอ้บกพร่องของ
ผูเ้รียนวา่มีจุดดอ้ยตรงไหนทีทาํใหท้กัษะการเรียนรู้ตาํ และประการสาํคญัคือ สามารถนาํเอาขอ้สรุป
นนันาํกลบัไปพฒันาเป็นแนวทางการสอนทีมีคุณภาพ เช่น ดูแนวโนม้การตอบคาํถามวา่ขอ้สอบขอ้
ใดทีนกัเรียนตอบถูกมากทีสุดและข้ อใดตอบถูกนอ้ยทีสุด  นาํกลบัมาสอนใหเ้ป็นแนวทางในการ
สอนใหน้กัเรียนสามารถทาํแบบทดสอบไดถู้กตอ้ง นอกจากนีการทีใหผู้เ้รียนไดท้บทวนความรู้จาก
สิงทีเรียน อาจจะเป็นการจดัคาบทบทวนความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน โดยใหค้รูผูส้อนสาํรวจความตอ้งการ
ของผูเ้รียนวา่ตอ้งการใหท้บทวนคว ามรู้ในดา้นใด หรือ ตอ้งการรับการพฒันาในเรืองใดทีตอ้งการ
ไดเ้รียนรู้เพิมเติม  
 

2. ท่านมีแนวทางหรือวธีิการใดทีจะมีส่วนช่วยใหผู้เ้รียน เป็นคนทีใฝ่รู้ มีนิสัยรักการอ่านและใช้
เทคโนโลยเีพือการหาความรู้เพิมเติมใหก้บัตนเองไดอ้ยา่งไร 

 ซึงผูว้จิยัทาํการสัมภาษณ์ ครูทีครูทีไดรั้บร างวลัหรือมีผลงานเป็นทีประจกัษ์  ไดจ้ากการ
สังเคราะห์ทงัหมดสรุปเป็นรายคนไดด้งันี  

1) ความคิดเห็นของท่านแรก การสังงานหรือการมอบหมายภาระงานเป็นสิงสาํคญัและตอ้ง
เกียวขอ้งกบัเนือหาทีเรียนที จะฝึกใหน้กัเรียนมีความรับผิ ดชอบต่อภาระหนา้ทีต่อ ตนเองได้รับ เป็น
การฝึกความอดทนในการทาํงาน การใหง้านทีอยูใ่นหวัขอ้ทีน่าสนใจพร้อมทงั ทีเกียวขอ้งกบัการใช้
เทคโนโลย ีซึงปัจจุบนักล่าวอยา่งหลีกเลียงไม่ไดเ้ลยวา่ โทรศพัทป์ระเภท Smartphone มีบทกระทบ
ต่อการเรียนการสอน ดงันนัเราตอ้งบูรณาการการเรียนการสอนโดยใช้ ผา่นระบบ Online และ 
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Social Media พร้อมทงัเชือมต่ออินเตอร์เน็ต (Internet) ความเร็วสูงในโรงเรียนใหน้กัเรียนสืบคน้
ขอ้มูลทีนกัเรียนสนใจเป็นวธีิการทีช่วยใหผู้เ้รียนเป็นคนใฝ่รู้  

2) ความคิดเห็นของท่านทีสอง คือการสร้างนกัเรียนให้ มีนิสัยรักการอ่านจากสิงทีนั กเรียน
สนใจเพราะการไดอ่้านในสิงทีตนเองชอบและสนใจจะทาํใหมี้ความสามารถในการอ่านทีสูงขึน  
การหาแหล่งขอ้มูลและแหล่งสืบคน้ทีผูเ้รียนตอ้งการเรียนรู้นนัครูตอ้งคอยช่วยเหลือแนะนาํ รวมทงั
เลือกหวัขอ้ในสิงทีน่าสนใจต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน  

3) ความคิดเห็นของท่านทีสาม คือ ในส่วนของครูผูส้อนตอ้งจดัทาํและจดัหาสือเทคโนโลยี
และสือสิงพิมพต่์างๆใหน้กัเรียนสนุกสนานในการเรียน เพือดีงดูดความสนใจจากนกัเรียน เป็นการ
เสริมแรงทีจะกระตุน้ใหผู้เ้รียนใฝ่เรียนรู้ และมอบหมายภาระงานทีเกียวขอ้งกบัสือทีเป็นเทคโนโลยี
เพือใหเ้กิดความมุมานะในการทาํงานและสอดคลอ้งกบัความกา้วหนา้ของเทคโนโลยใีนปัจจุบนั 

4) ความคิดเห็นของท่านทีสี  คือ เนน้การส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ตามจุด
ต่างๆในสถานศึกษา ก็เป็นส่วนช่วยส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้ความรู้ทีเพิมพนูยงิขึน พร้อมทั งกระตุน้
การเรียนรู้ทางออ้มในการฝึกทกัษะการอ่านจากสิงทีน่าสนใจรอบๆตวัของผูเ้รียน พร้อมทงัเพิมจุด
ในการเรียนรู้หรือทาํหอ้งสมุดเคลือนที  

5) ความคิดเห็นของท่านทีหา้ ใหค้วามคิดเห็นวา่ การทีนกัเรียนอ่านหนงัสือนอ้ยทาํให้
ผูเ้รียนมีผลการเรียน ความใฝ่รู้ใฝ่เรี ยนอยูใ่นเกณฑที์ตาํก็เพราะวา่ ผูเ้รียนมีสมาธิทีสัน ไม่มีความ
ตงัใจ ดงันนั การจะปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีนิสัยรักการอ่าน ตอ้งคอยช่วยเหลือและเลือกสรรหนงัสือที
เริมจากง่ายๆไปยาก หรืออาจจะมีภาพประกอบเพือเพิมความเขา้ใจ 

6) ความคิดเห็นของท่านทีหก การใหชุ้มชนเข้ามามีส่วนร่มในการพฒันาการเรียนการสอน 
เช่น ผูที้มีความรู้ความเชียวชาญในดา้นงานประดิษฐ ์งานร้อยดอกไมเ้ขา้มาสอนผูเ้รียนเพือเป็นการ
ฝึกทกัษะในการประกอบอาชีพทีเป็นพืนฐานใหผู้เ้รียน อีกทงัทาํใหผู้เ้รียนไดท้กัษะการทาํงาน 

 

3. ท่านมีแนวคิดหรือวธีิการใดทีจะพฒันาใหผู้เ้รียนสามารถคิดวเิคราะห์ไดอ้ยา่งมีระบบ 

 ซึงผูว้จิยัทาํการสัมภาษณ์ครูที ครูทีไดรั้บร างวลัหรือมีผลงานเป็นทีประจกัษ์  ไดจ้ากการ
สังเคราะห์ทงัหมดสรุปเป็นรายคนไดด้งันี  

1) ความคิดเห็นของท่านแรก  คือ การจดักิ จกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนใชค้ วามรู้
ทางดา้นหลกัภาษา รวมทงัประสบการณ์ทีไดรั้บ สามารถแสงความคิดเห็นหรือระดมความคิด ฝึก
การทาํงานเป็นกลุ่มแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ทีจาํลองขึนมาเพือฝึกทกัษะการคิด
วเิคราะห์หาทางออกหากพบเจอปัญหาต่างๆในชีวติจริง และการแกไ้ข ปัญหาเฉพาะหนา้ตาม
สถานการณ์   
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2) ความคิดเห็นของท่ านทีสอง  คือ การพฒันาการสร้างกระบวนการคิดรวบยอดหรือที
เรียกวา่การใช ้My Mapping เพือดูภาพรวมของเนือหาของกระบวนการเรียน เป็นสิงทีจะช่ว ยให้
นกัเรียนคิดอยา่งเป็นระบบและสามารถสร้างองคค์วามรู้แบบเชือมโยง คิดไดอ้ยา่งมีระเบียบทางการ
แสดงความคิดเห็น และเป็นการเพิมความมนัใจเมือตอ้งพดูต่อหนา้สาธารณะชน   

3) ความคิดเห็นของท่านทีสาม คือ การใหผู้เ้รียนทาํโครงงานของนกัเรียน เพราะการทาํ
โครงงานนกัเรียนจะเขา้ใจกระบวนการหาขอ้สงสัย ตงัคาํถาม หาสมุติฐาน การทดลองหรือทดสอบ 
และการสรุปผลทางกระบวนการทาํงาน พร้อมทงัรู้จกัการทาํงา นทีตอ้งอาศยัการวางแผน การ
ช่วยเหลือการทาํงานดว้ยกนัเป็นกลุ่ม การยอมรับความคิดเห็นของคนอืน การจะพฒันา
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์  

4) ความคิดเห็นของท่านทีสี คือ การฝึกทีสาํคญัอีกอยา่งคือการฝึกกระบวนการคิดอยา่ งเป็น
ระบบ และเรียงลาํดบัความสาํคญัหาความสาํคญัของประเด็นปัญหาในการทาํงาน อยา่งมีระบบและ
มีระเบียบ  การเรียงความคิด (Ordering) ครูตอ้งสอนใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจถึงปลายทางเป็นสิงแรก 
จากนนัครูตอ้งฝึกใหผู้เ้รียนเห็นถึงลาํดบัความสาํคญัของความคิดวา่ครูจะทาํสิงใดเป็นสิงแรกและ
สิงทีควรจะทาํเป็นลาํดบัสุดทา้ยเพือใหง้านประสบคามสาํเร็จตามทีตงัไว ้ 

5) ความคิดเห็นของท่านทีหา้  คือ ใชก้ระบวนการทางวทิยาศาสตร์มาบูรณาการกบัการทาํ
โครงงาน โดยเริมตน้ใหผู้เ้รียนฝึกการสังเกต ตงัคาํถาม ตงัสมมติฐาน ทาํการทดลอง และสรุปการ
ทดลอง กระบวนการเหล่านีฝึกใหผู้เ้รียนคิดอยา่งเป็นระบบมีการวเิคราะห์  และสังเคราะห์ขอ้มูลที
ไดม้าใหเ้กิดผล ส่งผลทาํใหผู้เ้รียนเขา้ใจในหลกัการของการเรียนรู้ในรายวชิาอืนๆ 

6) ความคิดเห็นของท่านทีหก  คือ การใหผู้เ้รียนฝึกกระบวนการทาํงานโดยใหป้ฏิบติัใน
สภาพจริงคือตงัแต่การเริมตน้เมือพบเจอปัญหา การวางแผนหาแนวทางแกไ้ขทีดีและเหมาะสมทีสุด
ในการเลือกวธีิการ โดยรับคาํแนะนาํจากครูผูส้อนอยูต่ลอดเวลา พร้อมทงัการใหค้าํแนะนาํ
ช่วยเหลือจากนกัเรียน และในลาํดบัสุดทา้ยนี คือ การสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนทีส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค ์การคิดวเิคราะห์ใหก้บันกัเรียน คือ  ครูตอ้งมอบหมายการทีอยูน่อกกรอบให้
นกัเรียนคิดหาทางแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง เช่น การหาสิงทีดีทีสุดในชุมชนเพือนาํมาทาํเป็นนาํหอม สิง
นีจะทาํใหน้กัเรียนคิดหาแนวทางในการคดัเลือกสิงทีคิดวา่หอมและสามารถนาํมาทาํนาํหอม พร้อม
ทงัอาศยัประสบการณ์ในอดีตจะช่วยใหส้ามารถคิดสรรหาเลือกสิงของทีดีจากตวันกัเรียนเอง    
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บทท ี5 

สรุปผล  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวจิยัครังนีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา (descriptive research) ซึงใช้ครูเป็นหน่วยวเิคราะห์ 
(Unit of analysis) มีประชากรเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตบาง
ซือ กรุงเทพมหานคร   จาํนวน ทงัหมด  186 คน โดยเครืองมือทีใชเ้ป็นแบบสอบถามเกียวกบั
ประสิทธิผลสถานศึกษาตามท รรศนะของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกดัสาํนกังานเขตบาง
ซือ กรุงเทพมหานคร  สถิติทีใชใ้นการวิ เคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถี  (frequency)  ค่าร้อยละ   
(percentage) ค่ามชั ฌิมเลขคณิต  (mean) ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใชก้ารทดสอบค่า        

(t-test) และเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – way 

ANOVA) และค่าการวเิคราะห์เนือหา (Content Analysis) 
 

สรุปผลการวจัิย 

 จากการวเิคราะห์ขอ้มูล สรุปผลของการวจิยัไดด้งันี 

1. ประสิทธิผลสถานศึกษาตามท รรศนะของบุคลากรทางการศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตบางซือ 
กรุงเทพมหานคร  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาจาํแนกตามรายขอ้พบวา่  ประสิทธิผล
สถานศึกษาตามท รรศนะของบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตบางซือ 
กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบั มาก  โดยเรียงลาํดบัจาก ค่ามชั ฌิมเลขคณิต มากไปหานอ้ยดงั นี ค่า
มชัฌิมเลขคณิตมากทีสุดคือ พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตน้สังกดั  
ค่ามชัฌิมเลขคณิตรองลงมาประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศึกษา  ถดัมา
คือประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนทีเน้ นผูเ้รียนเป็นสาํคญั  ค่ามชัฌิมเลขคณิตต่อมาคือ ผล
การส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพือยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่ความเป็นเลิศที
สอดคลอ้งกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ค่ามชัฌิมเลขคณิตจากนนัคือ ผลการดาํเนินงานโครงการ
พิเศษเพือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา ใหดี้ยงิขึน ต่อมาคือผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่น
ทีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  ต่อมาคือ ผลการพฒันาใหบ้รรลุตามปรัชญา 
ปณิธาน/วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค ์ ของการจดัตงัสถานศึกษา  ต่อมาคือผูเ้รียนมีสุขภาพ
กายและสุขภาพจิตทีดี  ต่อมาคือ ผูเ้รียนมีคุณธร รม จริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค์  ต่อมาคือ
ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อยา่งต่อเนือง  ต่อมาคือผลสัมฤทธิทางการเรียนของผูเ้รียน  และลาํดบั
สุดทา้ยคือผูเ้รียนคิดเป็น ทาํเป็น และพิจารณารายดา้นพบดงันี 
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  1.1 พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้น สังกดั  เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ สถานศึกษาจดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในมี
ค่ามชัฌิมเลขคณิต มากทีสุด รองลงมาคือ สถานศึกษาจดัใหก้ารประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐานการศึกษาเป็นประจาํ ต่อมาสถานศึกษามีการกาํหนดมาตรฐานของการศึกษา ถดัมา
สถานศึกษาจั ดใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนือง ต่อมาคือสถานศึกษาจดัใหมี้การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นประจาํ ต่อมาคือสถานศึกษามีการจดัทาํแผนพฒันาการจดั
การศึกษาทีมุ่งคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา ถดัมาคือสถานศึกษาดาํเนินงานตามแผนพฒันาการ
จดัการศึกษาอยา่งต่อเนือง  ต่อมาคือสถานศึกษามีการจดัระบบบริหารและสารสนเทศเป็นปัจจุบนั 
ถดัมาคือผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นทีส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา และ
สุดทา้ยคือผลการพฒันาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์องการจดัตงั
สถานศึกษา 
  1.2 ประสิทธิภาพของการบริห ารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา  เมือพิจารณา
เป็นรายขอ้ พบวา่  สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานอยา่งนอ้ยภาค
เรียนละครัง มีค่ามชัฌิมเลขคณิตมากทีสุด รองลงมาสถานศึกษามีมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุและ
อุบติัภยั ถดัมาคือการดูแลรักษาวสัดุอุปกรณ์เครืองใ ชต่้างๆในสถานศึกษาอยูใ่นสภาพดีปลอดภยั  

ต่อมาคือผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการงานต่างๆใหส้อดคลอ้งกบับริบทของ
สถานศึกษา ต่อมาสถานศึกษาจดัสิงแวดลอ้มทางกายภาพสะอาดถูกสุขลกัษณะ ถดัมาคือ
สถานศึกษาจดับรรยากาศทีส่งเสริมต่อการจดัการเรียนรู้ของนกัเรียน อยูใ่นระ ดบัมาก ต่อมา
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการในดา้นการบริหารทวัไป อยูใ่นระดบัดี ต่อมาคือ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการในดา้นวชิาการ อยูใ่นระดบัดี ถดัมาผูบ้ริหารสถานศึกษา
สามารถบริหารจดัการในดา้นการบริหารงานบุคคล อยูใ่นระดบัดี และสุดทา้ยคือผูบ้ริหา ร
สถานศึกษาสามารถบริหารจดัการในดา้นงบประมาณ อยูใ่นระดบัดี  
  1.3 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทเีน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  เมือพิจารณา
เป็นรายขอ้ตาม ค่ามชัฌิมเลขคณิต มากไปนอ้ย มีดงันี  สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูไปอบรมพฒันา
ตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1-2 ครังมีค่ามชัฉิมเ ลขคณิต สูงสุด รองลงมา สถานศึกษามีการประเมิน
แผนการเรียนรู้ของครูทุกคนอยา่งสมาํเสมอ ถดัมาคือสถานศึกษามีการประเมินการจดัการเรียนการ
สอนของครูทุกคนอยา่งสมาํเสมอ  ถดัมาคือครูจดับรรยากาศการเรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้ 
และช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้  ถดัมาคือครูกาํหนดเป้าหมายทีตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน 
ในดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการทีเป็นความคิดรวบยอด  ถดัมาคือครูนาํผลการประเมินมาใชใ้น
การซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน  ถดัมาคือ ครูทาํวจิยัเพือพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนอยูเ่ป็น
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ประจาํ  ถดัมาคือ ครูศึกษา วเิคราะห์ข้ อมูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล แลว้นาํขอ้มูลมาใชใ้นการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้  ต่อมาคือครูประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิทีหลากหลาย  ถดัมาคือ
ครูออกแบบการเรียนการสอนทีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียนเพือนาํผูเ้รียน
ไปสู่เป้าหมาย  ต่อมาคือ สถานศึกษามี การประเมินแบบวดั แบบทดสอบ ของครูทุกคน ทุกภาค
การศึกษา  ต่อมาคือครูจดัเตรียมสือและใชใ้หเ้หมาะสมกบักิจกรรม  และสุดทา้ยคือครูนาํภูมิปัญญา
ทอ้งถินและเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน   

   1.4  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพอืยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และ
พฒันาสู่ความเป็นเลศิทสีอดคล้องกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
สถานศึกษามีแผนการดาํเนินงานประจาํปีตามมาตรการทีนาํมาปรับปรุงและพฒันา  มีค่ามชัฌิมเลข
คณิตสูงสุด รองลงมาสถานศึกษาพฒันาคุณภาพ โดยใชข้อ้เสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสองและผลการประเมินคุณภาพภายใน ต่อมาคือสถานศึกษามีขอ้ตกลงมาตรฐาน
การศึกษาทุกดา้นร่วมกนักบัหน่วยงานตน้สังกดั และหน่วยงานอืน ถดัมาคือ สถานศึกษามีการ
ดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ และสุดทา้ยคือสถานศึกษาดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนการดาํเนินงาน  
  1.5 ผลการดําเนินง านโครงการพเิศษเพอืส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  เมือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  สถานศึกษาส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บการศึกษาต่อ มีค่ามชัฌิมเลขคณิต
สูงสุด รองลงมาสถานศึกษาเป็นแบบอยา่งในการจดัการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง 
ถดัมาคือสถานศึกษาส่งเสริมใหผู้เ้รียน ประกอบอาชีพตามศกัยภาพ ถดัมาคือสถานศึกษานอ้มนาํ
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ ถดัมาคือ  สถานศึกษามีการ
กาํหนดมาตรการทีนาํมาปรับปรุงและพฒันาเพือแกไ้ขปัญหา และสุดทา้ยคือปัญหาผูเ้รียนดา้นต่างๆ
มีการพฒันาเปลียนแปลงไปในทางทีดีขึน 

  1.6 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทส่ีงผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษา เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผลการดาํเนินงานบรรลุตามจุดเนน้ในดา้น กีฬา /ศาสนา/
ภาษา /สิงแวดลอ้ม /ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน และวชิาการ ทีไดก้าํหนดไว้ มีค่ามชัฌิมเลขคณิต สูงสุด 
รองลงมาผูบ้ริหาร ครู บุคลากร มีส่วนร่วมในการกาํหนดจุดเนน้ จุดเด่น ในดา้นกีฬา /ศาสนา/ภาษา/
สิงแวดลอ้ม /ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน และวชิาการ  ถดัมาคือสถานศึกษามีการสร้างระบบการมีส่วน
ร่วมของผูเ้รียนและบุคคลากรในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ทีกาํหนดอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ และสุดทา้ย
คือสถานศึกษามีจุดเนน้ จุดเด่นตามทีกาํหนด และไดรั้บการยอมรับจากองคก์รภายนอก 
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  1.7 ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณธิาน /วสัิยทัศน์ พนัธกจิ และ
วตัถุประสงค์  ของการจัดตังสถานศึกษา  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่   บุคลากรทุกคนใหค้วาม
ร่วมมือในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ของสถานศึกษา มีค่ามชัฌิมเลขคณิตสูงสุด รองลงมาสถานศึกษา
สร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน และบุคคลากรในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ทีกาํหนดอยา่ง
ครบถว้นสมบูรณ์ ถดัมาคือผลการดาํเนินงานบรรลุตามปรัชญา วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงค์
การจดัตงัสถานศึกษา ถดัมาคือสถานศึกษาไดรั้บโล่รางวลั เกียรติบั ตร หนงัสือเชิดชูเกียรติ หรือใบ
ประกาศเกียรติคุณ ในดา้นการเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัทีดี และสุดทา้ยคือ ครูและชุมชนมีส่วน
ร่วมในการกาํหนดแผนปฏิบติังานบ่อยครัง 

  1.8 ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทดีี  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่   ผูเ้รียน
ส่วนใหญ่มีส่วนสูงตามเก ณฑ ์มีค่ามชัฌิมเลขคณิตสูงสุด  รองลงมาผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาจาก
ยาเสพติดและสิงมอมเมา ถดัมาคือผูเ้รียนส่วนใหญ่มีนาํหนกัตามเกณฑ ์ลาํดบัถดัมาผูเ้รียนส่วนใหญ่
มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์ถดัมาคือผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเรืองเพศ ถดัมา
คือผูเ้รียนส่วนให ญ่เขา้ร่วมกิจกรรมในหลกัสูตร ดา้นศิลปะ /นาฎศิลป์ และนนัทนาการ ต่อมาคือ
ผูเ้รียนส่วนใหญ่รู้จกัดูแลตวัเองใหมี้ความปลอดภยั ถดัมาคือผูเ้รียนส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมนอก
หลกัสูตร ดา้นศิลปะ /นาฎศิลป์ และนนัทนาการ ลาํดบัต่อมาคือผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาการติด
เกมส์ และสุดทา้ยคือผูเ้รียนไดรั้บรางวลั/ เกียรติคุณ ในดา้นศิลปะ/นาฎศิลป์ และนนัทนาการ 

  1.9 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทพีงึประสงค์  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่  ผูเ้รียนส่วนใหญ่รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์และรักความเป็นไทย มีค่ามชั ฌิมเลขคณิต สูงสุด  
รองลงมาผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความซือสัตย ์สุจริต ลาํดบัต่อมาคือผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่มาโรงเรียนสาย 
ต่อมาคือผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่ออกจากการศึกษากลางคนั ลาํดบัต่อมาคือผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่ขาดเรียน 
ลาํดบัต่อมาคือผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความสุภาพ นอบนอ้ม ลาํดบัต่อมาคือผูเ้รียนส่วนใหญ่โอบออ้มอารี  
ช่วยเหลือผูอื้น ลาํดบัต่อมาคือ ผูเ้รียนส่วนใหญ่ช่วยเหลืองานของโรงเรียน  ลาํดบัต่อมาคือ ผูเ้รียน
ส่วนใหญ่ดูแล กตญั ู กบัผูป้กครอง ลาํดบัต่อมาคือผูเ้รียนส่วนใหญ่รับฟังความคิดเห็นของคนอืน 
ลาํดบัต่อมาคือ ผูเ้รียนส่วนใหญ่ ช่วยทาํความสะอาดของส่วนรวม  ลาํดบัต่อมาคือ ผูเ้รียนส่วนใหญ่
ดูแลสถานที และสิงของ ทงัส่วนรวมและส่วนตวั  ลาํดบัต่อมาคือ ผูเ้รียนส่วนใหญ่อยูอ่ยา่งพอเพียง 
ลาํดบัต่อมาคือผูเ้รียนส่วนใหญ่มุ่งมานะในการเรียน ลาํดบัต่อมาคือนกัเรียนส่วนใหญ่ตงัใจเรียนเพือ
สร้างความสบายใจใหแ้ก่พอ่แม่ และสุดทา้ยคือผูเ้รียนส่วนใหญ่ช่วยทาํกิจธุรการงานของผูป้กครอง  
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  1.10 ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนือง  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรม โครงการต่างๆทีสถานศึกษาจดัใหอ้ยูเ่ป็นประจาํ มีค่ามชัฌิมเลขคณิตสูงสุด 
รองลงมาผูเ้รียนส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรม โครงการ นอกสถ านศึกษา ลาํดบัต่อมาคือผูเ้รียนมีนิสัย
รักการอ่าน ลาํดบัต่อมาคือ ผูเ้รียนส่วนใหญ่คน้ควา้หาความรู้จากการอ่านและใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ และสุดทา้ยคือผูเ้รียนแสวงหาความรู้จากสือ สิงพิมพ ์หรือ ป้ายโฆษณาอยูเ่ป็นประจาํ 
  1.11 ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียน  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  ผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา อยูใ่นระดบัดีค่ามชัฌิมเลขคณิต
สูงสุด  รองลงมา ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะอยูใ่นระดบัดี  ลาํดบั
ต่อมาคือผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน กลุ่มสา ระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีอยูใ่น
ระดบัดี  ลาํดบัต่อมาคือ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม อยูใ่นระดบัดี  ลาํดบัต่อมาคือผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยอยูใ่นระดบัดี  ลาํดบัต่อมาคื อผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัดี  ลาํดบัต่อมาคือ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี  และสุดทา้ยคือ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศอยูใ่นระดบัดี 

  1.12 ผู้เรียนคิดเป็น ทาํเป็น  เมือพิจารณาเป็นรายขอ้  พบวา่ ผูเ้รียนมีการปรับตัวให้
เขา้กบัสังคมและสภาพแวดลอ้ม ค่ามชัฌิมเลขคณิตสูงสุด รองลงมาผูเ้รียนหลีกเลียงพฤติกรรมทีไม่
พึงประสงค ์ทีส่งผลก ระทบทงัต่อตวัเองและผูอื้น ถดัมาคือผูเ้รียนมีความสามารถในกา รใชท้กัษะ
ชีวติในการแกปั้ญหา ถดัมาคือผูเ้รียนสามารถคิดอยา่งเป็นระบบนาํ ไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ได ้ ถดั
มาคือผูเ้รียนสามารถคิดอยา่งมีวจิารณญาณ ถดัมาคือ ผูเ้รียนมีคว ามสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์ 
และสุดทา้ยคือผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการคิดสังเคราะห์  
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2. ความแตกต่างประสิทธิผลสถานศึกษาตามท รรศนะของบุคลากรทางการศึกษา เมือ
จาํแนก ตามสถานภาพของผูต้อบแบ บสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ในการทาํงาน ตาํแหน่งหนา้ทีหลกัในโรงเรียน และประสบการณ์การทาํงานใน
ตาํแหน่งปัจจุบนั พบวา่ เมือพิจารณาตามสถานภาพของผูต้อบแบสอบถามเพศ อาย ุระดบัการศึกษา
สูงสุด ประสบการณ์ในการทาํงาน ตาํแหน่งหนา้ทีหลกัในโรงเรียน  มีความคิดเห็นในเรืองของ
ประสิทธิผลสถานศึกษา ไม่แตกต่างกนัดงันี 1) ประสิทธิผลสถานศึกษาตามท รรศนะของบุคลากร
ทางการศึกษาเมือจาํแนก ตามเพศ พบวา่ ค่า Sig. = 0.195 2) ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะ
ของบุคลากรทางการศึกษาเมือจาํแนก ตามอาย ุพบวา่ ค่า Sig. = 0.232 3) ประสิทธิผลสถานศึกษา
ตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษาเมือจาํแนก ตามระดบัการศึกษาสูงสุด พบวา่ ค่า Sig. = 

0.355 4) ประสิทธิผลสถานศึกษาตามท รรศนะของบุคลากรทางการศึกษาเมือจาํแนก ตาม
ประสบการณ์ในการทาํงาน พบวา่ ค่า Sig. = 0.253 5) ประสิทธิผลสถานศึกษาตามท รรศนะของ
บุคลากรทางการศึกษาเมือจาํแนก ตามตาํแหน่งหนา้ทีหลกัในโรงเรียน พบวา่ ค่า Sig. = 0.086 

ยกเวน้ ในเรืองของ ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งปัจจุบนั  ประสิทธิผลสถานศึกษาตาม
ทรรศนะของบุคลากรทางก ารศึกษาเมือจาํแนก ตามประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งปัจจุบนั
พบวา่ ค่า Sig. = 0.000 มีความคิดเห็นทีแตกต่างกนั ซึงจากการวเิคราะห์หาความแตกต่างรายคู่โดย
ใชส้ถิติ Scheffe   พบวา่ แตกต่างกนั ทีระดบันยัสาํคญัที .05 ซึงพบวา่มี ราย คู่ทีแตกต่างกนั 
ประกอบดว้ย ไม่เกิน 5 ปี กบั 16 – 20 ปี มีค่า Sig. = 0.006  และ 16 – 20 ปี และ 21 – 25 ปี มีค่า     
Sig. = 0.002 

 

  3. แนวทางการพฒันาประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนในสาํนกัการศึกษา สาํนกังานเขตบางซือ สังกดักรุงเทพมหานคร เป็นดงันีคือ  
1. ท่านมีแนวคิดหรือวธีิการใดทีจะช่วยพฒันาผลสัมฤทธิของผูเ้รียนใหดี้ขึน ไดอ้ยา่งไรบา้ง 

จากการสังเคราะห์ทงัหมดสรุปไดด้งันี การทีจะทาํใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธิทีสูงขึน ดงันี 

1.1 ตอ้งใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นและใหแ้สดงออกทงัดา้นความคิดและการกระทาํ  
ใหน้กัเรียนไดท้าํโคร งงานทีนกัเรียนสนใจ และอีกประการต่อมาคือจดักิจกรรมทีนกัเรียน

จะฝึกทกัษะการพดูโดยเฉพาะวชิาภาษาองักฤษ อีกทงัการจดัการเรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามบริบท
ของสถานศึกษาและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ถดัมาคือการสร้างบรรยากาศใหผู้เ้รียน
เกิดความอยากรู้อยากเห็นในสิงทีเป็นประโยชน์ในการพฒันาความรู้ความสารถในการเรียน  
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1.2 ครูตอ้งรับฟังความคิดเห็นของนกัเรียนใหน้กัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็น และสนุกกบั
การเรียนและการสอนของครู การสอนใหต้รงตามเนือหาทีมีความสอดคลอ้งและใกลเ้คียงกบั
แบบทดสอบก็จะช่วยใหน้กัเรียนเกิดความคุน้เคยความรู้ทุกรายวชิา  

1.3 การระดมทรัพยากรจากชุมชน ผูป้กครอง ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัสถานศึกษา ใหก้าร
สนบัสนุนอุปกรณ์ในการพฒันาทกัษะกระบวนการเรียน เช่น LCD Projector หรือหอ้งเรียน
อจัฉริยะ (Smart Classroom) จะช่วยใหน้กัเรียนสามารถพฒันาทกัษะในการเรียนรู้ทีหลาหลาย ถดั
จากนนัคือการทาํงานเป็นกลุ่มหรือคู่ จะช่วยใหน้กัเรียนมีการทาํงานเป็นกลุ่ม การแบ่งปันความคิด
และประสบการณ์ รมไปถึงการวจิยัในชนัเรียนการสาํรวจตรวจสอบขอ้บกพร่องของผูเ้รียนวา่มีจุด
ดอ้ยตรงไหนทีทาํใหท้กัษะการเรียนรู้ตาํ  

1.4 สามารถนาํเอาขอ้สรุปนนันาํกลบัไปพฒันาเป็นแ นวทางการสอนทีมีคุณภาพ เช่น ดู
แนวโนม้การตอบคาํถามวา่ขอ้สอบขอ้ใดทีนกัเรียนตอบถูกมากทีสุดและขอ้ใดตอบถูกนอ้ยทีสุด 
นาํกลบัมาสอนใหเ้ป็นแนวทางในการสอนใหน้กัเรียนสามารถทาํแบบทดสอบไดถู้กตอ้ง 
นอกจากนีการทีใหผู้เ้รียนไดท้บทวนความรู้จากสิงทีเรียน อาจจะเป็นการจดัค าบทบทวนความรู้
ใหแ้ก่ผูเ้รียน โดยใหค้รูผูส้อนสาํรวจความตอ้งการของผูเ้รียนวา่ตอ้งการใหท้บทวนความรู้ในดา้น
ใด หรือตอ้งการรับการพฒันาในเรืองใดทีตอ้งการไดเ้รียนรู้เพิมเติม  
 

2. ท่านมีแนวทางหรือวธีิการใดทีจะมีส่วนช่วยใหผู้เ้รียน เป็นคนทีใฝ่รู้ มีนิสัยรักการอ่ านและใช้
เทคโนโลยเีพือการหาความรู้เพิมเติมใหก้บัตนเองไดอ้ยา่งไร 

 จากแนวทางของผูต้อบแบบสอบถามทงัหมด สามารถสังเคราะห์จากทงัหมด 6 ท่านเป็น
แนวทางทีจะทาํไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัต่อไปนี 

2.1 การมอบหมายภาระงานเป็นสิงสาํคญัทีจะฝึกใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบต่อ
ภาระหนา้ทีต่อตนเองทีรับ เป็นการฝึกความอดทน การใหง้านทีอยูใ่นหวัขอ้ทีน่าสนใจพร้อมทงัที
เกียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลย ีซึงปัจจุบนักล่าวอยา่งหลีกเลียงไม่ไดเ้ลยวา่ โทรศพัทป์ระเภท 
Smartphone มีบทกระทบต่อการเรียนการสอน ดงันนัเราตอ้งบูรณาการการเรียนการสอนโด ยใช้
ผา่นระบบ Online พร้อมทงัเชือมต่ออินเตอร์เน็ต (Internet) ความเร็วสูงในโรงเรียนใหน้กัเรียน
สืบคน้ขอ้มูลทีนกัเรียนสนใจเป็นวธีิการทีช่วยใหผู้เ้รียนเป็นคนใฝ่รู้  
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2.2 การสร้างนกัเรียนใหมี้นิสัยรักการอ่านจากสิงทีนกัเรียนสนใจ หาแหล่งขอ้มูลและแหล่ง
สืบคน้ทีผูเ้รียนตอ้งการเรียนรู้ รวมทงัเป็นหวัขอ้ในสิงทีน่าสนใจต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน ประการสาํคญัต่อมา คือ ในส่วนของครูผูส้อนตอ้งจดัทาํและจดัหาสือเทคโนโลยแีละสือ
สิงพิมพต่์างๆใหน้กัเรียนสนุกสนานในการเรียน เพือดีงดูดความสนใจจากนกัเรียน เป็นกา ร
เสริมแรงทีจะกระตุน้ใหผู้เ้รียนใฝ่เรียนรู้ และมอบหมายภาระงานทีเกียวขอ้งกบัสือทีเป็นเทคโนโลยี
เพือใหเ้กิดความมุมานะในการทาํงาน  

2.3 การส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ตามจุดต่างๆในสถานศึกษา ก็เป็นส่วนช่วย
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้ความรู้ทีเพิ มพนูยงิขึน พร้อมทงักระตุน้การเรียนรู้ทางออ้มในการฝึกทกัษะ
การอ่านจากสิงทีน่าสนใจรอบๆตวัของผูเ้รียน และประการสุดทา้ยเป็นแนวทางทีน่าสนใจอีกอยา่ง
หนึงคือ การใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่มในการพฒันาการเรียนการสอน เช่น ผูที้มีความรู้ความ
เชียวชาญในดา้นงานประดิษฐ์  งานร้อยดอกไมเ้ขา้มาสอนผูเ้รียนเพือเป็นการฝึกทกัษะในการ
ประกอบอาชีพทีเป็นพืนฐานใหผู้เ้รียน อีกทงัทาํใหผู้เ้รียนไดท้กัษะการทาํงานและการใชส่้วนต่างๆ
ของร่างกายฝึกการขยบัส่วนต่างๆ เพือทาํใหก้ารเรียนรู้ทีดียงิขึน 

 

3. ท่านมีแนวคิดหรือวธีิการใดทีจะพฒันาใหผู้เ้รียนสามารถคิดวเิคราะห์ไดอ้ยา่งมีระบบ 

 จากการสังเคราะห์แนวทางการตอบแบบสอบถามของผูใ้หข้อ้มูลทงัหมดสามารถสรุปเป็น
แนวทางทีจะพฒันาประสิทธิภาพของสถานศึกษา ดงัต่อไปนี 

3.1 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนใชค้วามรู้ทางดา้นหลกัภาษา รวมทงั
ประสบการณ์ทีได้ รับ สามารถแสงความคิดเห็นหรือระดมความคิด ฝึกการทาํงานเป็นกลุ่มแสดง
บทบาทสมมติตามสถานการณ์ทีจาํลองขึนมาเพือฝึกทกัษะการคิดวเิคราะห์หาทางออกหากพบเจอ
ปัญหาต่างๆในชีวติจริง และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ตามสถานการณ์   

3.2 การพฒันาการสร้างกระบวนการคิดรวบยอดหรือทีเรีย กวา่การใช ้My Mapping เพือดู
ภาพรวมของเนือหาของกระบวนการเรียน เป็นสิงทีจะช่วยใหน้กัเรียนคิดอยา่งเป็นระบบ  สามารถ
ฝึกการจดัความสาํคญัของความคิด  

3.3 การใหผู้เ้รียนทาํโครงงานของนกัเรียน เพราะการทาํโครงงานนกัเรียนจะเขา้ใจ
กระบวนการหาขอ้สงสัย ตงัคาํถาม หาสมุติฐาน  การทดลองหรือทดสอบ และการสรุปผลทาง
กระบวนการทาํงาน พร้อมทงัรู้จกัการทาํงานทีตอ้งอาศยัการวางแผน การช่วยเหลือการทาํงาน
ดว้ยกนัเป็นกลุ่ม การยอมรับความคิดเห็นของคนอืน การจะพฒันาความสามารถในการคิดวเิคราะห์  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

104 
 

3.4 การฝึกทีสาํคญัอีกอยา่งคือการฝึกกระบวนการคิดอยา่งเป็น ระบบ และเรียงลาํดบั
ความสาํคญัหาความสาํคญัของประเด็นปัญหาในการทาํงานอยา่งมีระบบและมีระเบียบ  รู้เหตุและ
ผลของการปฏิบติังานเดียวและกลุ่ม 

3.5 การใหผู้เ้รียนฝึกกระบวนการทาํงานโดยใหป้ฏิบติัในสภาพจริงคือตงัแต่การเริมตน้เมือ
พบเจอปัญหา การวางแผนหาแนวทางแกไ้ขทีดีและเห มาะสมทีสุดในการเลือกวธีิการ โดยรับ
คาํแนะนาํจากครูผูส้อนอยูต่ลอดเวลา พร้อมทงัการใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือจากนกัเรียน  

3.6 การสร้างบรรยากาศในหอ้งเรียนทีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์การคิดวเิคราะห์ใหก้บั
นกัเรียน คือ ครูตอ้งมอบหมายการทีอยูน่อกกรอบใหน้กัเรียนคิดหาทางแ กปั้ญหาดว้ยตวัเอง เช่น 
การหาสิงทีดีทีสุดในชุมชนเพือนาํมาทาํเป็นนาํหอม สิงนีจะทาํใหน้กัเรียนคิดหาแนวทางในการ
คดัเลือกสิงทีคิดวา่หอมและสามารถนาํมาทาํนาํหอม พร้อมทงัอาศยัประสบการณ์ในอดีตจะช่วยให้
สามารถคิดสรรหาเลือกสิงของทีดีจากตวันกัเรียนเอง 

 

การอภิปรายผล 

 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยั  มีประเด็นสาํคญัทีควรนาํมาพิจารณาเพือใหท้ราบสภาพ
ทีแทจ้ริงทีเป็นไปไดแ้ละสามารถนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ในประเด็นต่างๆดงันี  

1. ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาสังกดั
สาํนกังานเขตบางซือ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน
ทีตงัไว ้นนัเป็นเพราะวา่ ในช่วงเวลาทีผา่นมาสถานศึกษาในเขตบางซือ ทงั 7 โรงเรียนไดรั้บการ
พฒันาในทุกดา้น จนกระทงัส่งผลใหป้ระสิทธิผลสถานศึกษาทงั 12 มาตรฐานเพิมขึนอยูใ่นระดบั
มากทุกมาตรฐาน ยงิกวา่นั นการส่งเสริมศกัยภาพในแต่ละสถานศึกษา โดยสาํนกังานเขตบางซือที
ตอ้งการยกระดบัการศึกษาผูเ้รียน เช่น การส่งเสริมดา้นสุขภาพและอนามยั มีการเตรียมอาหารเขา้
และอาหารกลางว ันใหน้กัเรียนรับประทานเพือทาํใหร่้างกายแขง็แรง และส่งผลต่อระบบประสาท 
สมอง ช่วยกระตุน้ความคิด กา รเรียนรู้ของผูเ้รียนใหส้ามารถใชมี้การพฒันาทุกร่างกาย ความคิด 
สติปัญญา ซึงจะส่งผลใหน้กัเรียนมีศกัยภาพทีเพิมขึน ช่วยใหผ้ลสัมฤทธิทางการเรียนเพิมมากขึน  

เป็นส่วนหนึงของประสิทธิผลสถานศึกษา จากผลการวจิยัในเรืองประสิทธิผลสถานศึกษาตาม
ทรรศนะบุคลากรทางการศึก ษามีผลอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ซึงผูว้จิยัจะ
ขออภิปรายผลตามลาํดบัค่ามชัฌิมเลขคณิตจากมากไปหานอ้ย ดงันี  
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1. พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกดั  ซึงประกอบดว้ย
สถานศึกษาจดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน รองลงมาคือ สถานศึกษาจดั
ใหก้ารประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาเป็นประจาํ ต่อมาสถานศึกษามีการกาํหนด
มาตรฐานของการศึกษา ถดัมาสถานศึกษาจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนือง ต่อมา
คือสถานศึกษาจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นประจาํ ต่อมาคือสถานศึ กษามี
การจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาทีมุ่งคุณภาพ  ตามมาตรฐานการศึกษา ถดัมาคือสถานศึกษา
ดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาอยา่งต่อเนือง ต่อมาคือสถานศึกษามีการจดัระบบบริหาร
และสารสนเทศเป็นปัจจุบนั ถดัมาคือผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นทีส่งผลสะทอ้นเป็น
เอกลกัษ ณ์ของสถานศึกษา และสุดทา้ยคือผลการพฒันาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และ
วตัถุประสงคข์องการจดัตงัสถานศึกษา  ซึงทีไดผ้ลมีเหตุผลหนึงในนนั คือ การประเมินจาก
สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  และการประเมิน Smart School ซึง
ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสถานศึกษาทีตอ้งมีการพฒันาศกัยภาพในทุกดา้นของสถานศึกษา เป็นผลทาํ
ใหไ้ดผ้ลอยูใ่นระดบัมาก  การประกนั คุณภาพภายในก็เป็นอีกงานหนึงทีไดรั้บการพฒันา เพราะวา่
จะมีการประเมินโดยคณะกรรมการสถานศึกษาทุกปี จากสาํนกัการศึกษา ของแต่ละเขต เป็นผลทาํ
ใหค้รูมีการยกระดบัขีดความสามารถใ นการทาํงานเพิมมากขึน  อีกทงัการประกนัคุณภาพทาง
การศึกษาจะช่วยกระตุน้ใหค้รูรักษาระดบัความสามารถในการสอนเพือใหน้กัเรียนมีศกัยภาพที
สูงขึน  ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  พิเชษฐ ์วายวุรรธนะ ไดศึ้กษาการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถา นศึกษาขนัพืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนที
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบวา่ การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมาก
ทงัภาพรวมและรายดา้น เป็นเพราะวา่ดว้ยมาตรฐานทีสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประกนั
คุณภาพวางแนวทางและมีการประเมินอยา่งต่อเนืองจากสถานศึกษาและตน้สังกดั รวมไปถึงองคก์ร
เอกชนภายนอก ประสิทธิผลของสถานศึกษาขนัพืนฐาน อยูใ่นระดบัมากทงัภาพรวมและรายดา้น 
และการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขนั
พืนฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษากาญจนบุรี เขต1  
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2. ประสิทธิภ าพของการบริหารจัดการและการพฒันาสถานศึกษา  ซึงปรากฏวา่ 
สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขนัพืนฐานอยา่งนอ้ยภาคเรียนละครังเป็นลาํดบั
แรก รองลงมาสถานศึกษามีมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุและอุบติัภยั ถดัมาคือการดูแลรักษาวสัดุ
อุปกรณ์เครืองใชต่้างๆในสถานศึกษาอยู่ ในสภาพดีปลอดภยั  ต่อมาคือผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถ
บริหารจดัการงานต่างๆใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา ต่อมาสถานศึกษาจดัสิงแวดลอ้ม
ทางกายภาพสะอาดถูกสุขลกัษณะ ถดัมาคือสถานศึกษาจดับรรยากาศทีส่งเสริมต่อการจดัการเรียนรู้
ของนกัเรียน อยูใ่นระดบัมาก ต่อมาผูบ้ริหา รสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการในดา้นการบริหาร
ทวัไป อยูใ่นระดบัดี ต่อมาคือผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการในดา้นวชิาการ อยูใ่น
ระดบัดี ถดัมาผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการในดา้นการบริหารงานบุคคล อยูใ่นระดบัดี 
และสุดทา้ยคือผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการในดา้นงบประมาณ อยูใ่นระดบัดี จากผล
ทีไดส้รุปผลไดว้า่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและคณะครูไดร่้วมมือกนัในการกาํหนดแนวทางในการ
ทาํงานเพือยกระดบัประสิทธิภาพของการทาํงานเพือพฒันาสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 
ประกอบดว้ยการจดัโครงการเพือการส่งเสริมยกระดบัผลสัมฤทธิของ นกัเรียน ทีส่งเสริมให้
นกัเรียนไดมี้การเรียนนอกเวลา  นอกจากนีการวางแผนพฒันาสถานศึกษาของฝ่ายบริหารทีไดร่้วม
ปรึกษากบัคณะครูเพือใหเ้ป็นแนวทางทีสามารถทาํไดจ้ริงและสามารถทาํไดท้นัที มีการยอมรับ
ความคิดเห็นของกนัและกนั เพราะในหลายๆครังจะมีความสัมพนัธ์ทีไม่ค่อยร าบรืนระหวา่งฝ่าย
บริหารและฝ่ายการสอน  การพฒันาสถานศึกษาทงัในรูปแบบอาคาร สถานที อุปกรณ์การสอน สือ 
ทีหลากหลายใหน้กัเรียนใชไ้ดจ้ริงและทวัถึงนกัเรียนทุกคน งบประมาณในการใชจ่้ายเพือการศึกษา
เป็นสิงทีผูบ้ริหารตอ้งทาํใหเ้กิดความคุม้ค่า ใหส้ามารถตรวจสอบไดอ้ยา่ งถูกตอ้งและตรงไปตรงมา 
ในส่วนเพิมเติมการบริหารงานในสถานศึกษาของผูบ้ริหารมีส่วนอยา่งมากต่อประสิทธผลของ
ผูเ้รียนอยา่งมาก ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พลอยไพลิน เพง็ประโคน  ทีพบวา่ ทกัษะการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม (1) มีทกัษะอยูใ่นระดบัมาก แต่เมื อพิจารณาเป็น
รายดา้นพบวา่หลกัและกระบวนการบริหารการศึกษา มีค่าเฉลียสูงสุดและการบริหารดา้นธุรการ 
การเงิน พสัดุและอาคารสถานทีมีค่าเฉลียตาํ สุด (2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา ในภาพรวมและ
รายดา้นอยูใ่นระดบัทีผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพทางการศึกษาของสานกังานรับรองมาต รฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยดา้นผูเ้รียนมีค่าเฉลียสูงสุด และดา้นผูบ้ริหาร มีค่าเฉลีย
นอ้ยทีสุด และ (3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะการบริหารงานกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา ใน
ภาพรวมพบวา่ มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง โดยทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริ หาร
สถานศึกษา มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิผลดา้นผูเ้รียนมากทีสุด และมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิผล
ดา้นครูในระดบัตาํทีสุด   
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3. ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนทเีน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  มีดงันี  สถานศึกษา
ส่งเสริมใหค้รูไปอบรมพฒันาตนเองอยา่งนอ้ยปีละ 1-2 ครัง รองลงมาสถานศึกษามีการประเมิน
แผนการเรียนรู้ของครูทุกคนอยา่งสมาํเสมอ ถดัมาคือสถานศึกษามีการประเมินการจดัการเรียนการ
สอนของครูทุกคนอยา่งสมาํเสมอ  ถดัมาคือครูจดับรรยากาศการเรียนการสอนทีเอือต่อการเรียนรู้ 
และช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้  ถดัมาคือครูกาํหนดเป้าหม ายทีตอ้งการใหเ้กิดขึนกบัผูเ้รียน 
ในดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการทีเป็นความคิดรวบยอด  ถดัมาคือครูนาํผลการประเมินมาใชใ้น
การซ่อมเสริมและพฒันาผูเ้รียน  ถดัมาคือ ครูทาํวจิยัเพือพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนอยูเ่ป็น
ประจาํ  ถดัมาคือ ครูศึกษา วเิคราะห์ขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรา ยบุคคล แลว้นาํขอ้มูลมาใชใ้นการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้  ต่อมาคือครูประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวธีิทีหลากหลาย  ถดัมาคือ
ครูออกแบบการเรียนการสอนทีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียนเพือนาํผูเ้รียน
ไปสู่เป้าหมาย  ต่อมาคือ สถานศึกษามีการประเมินแบบวดั แ บบทดสอบ ของครูทุกคน ทุกภาค
การศึกษา  ต่อมาคือครูจดัเตรียมสือและใชใ้หเ้หมาะสมกบักิจกรรม  และสุดทา้ยคือครูนาํภูมิปัญญา
ทอ้งถินและเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  นนัเป็นเพราะวา่ ครูมีการพฒันาตวัเองอยู่
เสมอทงัการอบรม นาํความรู้ทีไดม้าปรับปรุงการสอนใหมี้ประ สิทธิภาพ มีการใชสื้อการสอนที
หลากหลาย มีงบสนบัสนุนจากสาํนกังานเขต เพืออบรมครูประมาณ  4 ครังต่อเทอม เพือช่วยเหลือ
นกัเรียนเพือพฒันานกัเรียนใหก้า้วไปสู่เป้าหมายทีนกัเรียนตอ้ง อีกทงัครูตอ้งนาํขอ้มูลทีนกัเรียน
ตอ้งการมากาํหนดเป็นการเรียนการสอนทีเหมาะสมกบัแต่ ละคน ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ   
ผอ่งฉว ีศรีวเิศษ  ทีพบวา่ บทบาทในการพฒันาการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอเหนือคลอง สังกดัเขตพืนทีการศึกษากระบี 
ตามทศันะของครูโดยภาพรวม มีการปฏิบติัตามบทบาทอยูใ่นระดั บปานกลางถึงมาก สามารถ
จาํแนกรายดา้น ดงันี 1)ดา้นการวางแผนการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก รายการอนัดบัสูงสุด คือ ส่งเสริมใหค้รูจดัทาํ
แผนการจดัการเรียนรู้ ทีมีเนือหาและกิจกรรมทีสอดคลอ้งกบัการเรียนก ารสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็น
สาํคญั 2) ดา้นการสนบัสนุนสิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ  มีการปฏิบติัอยูใ่นอนัดบัมาก รายการ
อนัดบัสูงสุด คือ ส่งเสริมใหมี้แหล่งการเรียนรู้ เพือสนบัสนุนการเรียนรู้สาํหรับครูและนกัเรียนทงั
ในและนอกหอ้งเรียน 3) ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มทีเอือต่อกา รจดัการเรียนการสอน ทีเนน้ผูเ้รียน
เป็นสาํคญั มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปลานกลาง รายการอนัดบัสูงสุด คือ  ส่งเสริมใหมี้การพฒันา
สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียนใหเ้อือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 4) ดา้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของผูป้กครองและชุมชน ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการปฏิ บติัอยูใ่นระดบัปานกลาง  รายการอนัดบัสูงสุด
คือ แต่งตงับุคคลกรใหท้าํหนา้ทีประสานงานระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง 5) ดา้นนิเทศการ
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จดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของผูบ้ริหาร มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  รายการ
อนัดบัสูงสุดคือ ใหก้าํลงัใจแก่ครูและบุคคลกรที ตงัใจจดักิจกรรมการเรียนการสอน 6) ดา้นการ
ประเมินผลการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัของผูบ้ริหารมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก รายการอนัดบัสูงสุด คือ แนะนาํใหค้รูดาํเนินการตามระเบียบ แนวปฏิบติัเกียวกบัการวดัผล
และประเมินผล  

4.  ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึ กษาเพอืยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันาสู่
ความเป็นเลศิทสีอดคล้องกบัแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  พบวา่สิงแรกคือ สถานศึกษามีแผนการ
ดาํเนินงานประจาํปีตามมาตรการทีนาํมาปรับปรุงและพฒันา  รองลงมาสถานศึกษาพฒันาคุณภาพ 
โดยใชข้อ้เสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอ งและผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน  ต่อมาคือสถานศึกษามีขอ้ตกลงมาตรฐานการศึกษาทุกดา้นร่วมกนักบัหน่วยงานตน้สังกดั 
และหน่วยงานอืน  ถดัมาคือ สถานศึกษามีการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ  และ
สุดทา้ยคือสถานศึกษาดาํเนินงานบรรลุ เป้าหมายตามแผนการดาํเนินงาน  การยกระดบัสถาน ศึกษา
ใหมี้ประสิทธิภาพมีมาตรฐาน สิงทีเห็นไดช้ดัคือ ตอ้งมีนวตักรรมสือการสอนของครูทีมีมาตรฐาน 
สามารถใชไ้ดจ้ริง เป็นส่วนสาํคญัทีจะช่วยผลกัดนัผลของการปฏิรูปการศึกษาใหเ้ห็นผลไดอ้ยา่ง
ชดัเจน สามารถใชสื้อการเรียนการสอนผา่นสือสังคมออนไลน์ (Social Media) เนืองดว้ยทุกวนันี
โลกหมุนไปเร็วมากดว้ยระบบสังคมออนไลน์ การปฏิรูปการสอนของครูโดยใชสื้ออิเล็กทรอนิกส์
ใหม้ากขึนเป็นการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษใหม่ เพือยกระดบัขีดความสามารถในการสอน
ใหแ้ก่ครูมากขึน อีกทงักระบวนการเรียนการสอนตอ้งเนน้กิจกรรมทีนกัเรียนไดท้าํงานร่วมกั นเป็น
ทีม แลกเปลียนขอ้มูลเพือใหเ้กิดการยอมรับและสร้างสรรคใ์นสิงทีมีประโยชน์ สามารถบูรณาการ
ความรู้ไดอ้ยา่งไม่มีขอบเขต ยงิไปกวา่นนั การไดล้งมือทาํและเป็นส่วนหนึงของนกัเรียนยงิก็ใหเ้กิด
ความสนใจมากยงิขึน ซึงมีความสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  วรรณพงษ ์ศิริเจี ยรนยั  ทีศึกษาเรือง 
การศึกษาความจาํเป็นและความตอ้งการนวตักรรมสือการเรียนการสอนในการปฏิ รูปการศึกษาของ
ครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกดักรุงเทพมหานคร ผลการวจิยัพบวา่  ครูมีความคิดเห็นวา่ นวตักรรม
สือการเรียนการสอนมีความจาํเป็นในการปฏิ รูปการศึกษาในระดบัปานกลาง และค รูตอ้งการกลอ้ง
ถ่ายภาพ เครืองเล่นวซีี ดี คอมพิวเต อร์ เครือง Printer  เครือง Scanner กระบวนการกลุ่ม การเรียน
แบบร่วมมือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้แบบสรรคส์ร้างความรู้ กา รเรียนการสอนแบบ
บูรณาการและการสอนแบบปฏิบติัการในระดบัมากนอกนนัตอ้งการในระดบัปานกลาง ครูโรงเรียน
ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็กมีความคิดเห็นเกียวกบัความจาํเป็นของนวตักรรมสือการเรียน
การสอน ไม่แตกต่างกนั และครูมีความตอ้งการนวตักรรมสือการเรียนการสอนแตกต่างกนัอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 
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5. ผลการดําเนินงานโครงการพเิศษเพอืส่งเสริมบท บาทของสถานศึกษา  ในรายดา้นพบวา่ 

ลาํดบัแรกสถานศึกษาส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บการศึกษาต่อ  รองลงมาสถานศึกษาเป็นแบบอยา่งใน
การจดัการเรียนรู้ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย ง ถดัมาคือ สถานศึกษาส่งเสริมใหผู้เ้รียน
ประกอบอาชีพตามศกัยภาพ ถดัมาคือ สถานศึกษานอ้มนาํหลกัปรัชญาเศรษ ฐกิจพอเพียงมา
ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ ถดัมาคือ สถานศึกษามีการกาํหนดมาตรการทีนาํมาปรับปรุงและ
พฒันาเพือแกไ้ขปัญหา และสุดทา้ยคือปัญหาผูเ้รียนดา้นต่างๆมีการพฒันาเปลียนแปลงไปในทางที
ดีขึน สถานศึกษาตอ้งดึงชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพือเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
สถานศึกษาโดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาบูรณาการับการเรียนการสอนเพือรู้เท่าทนั รู้
กนั รู้แกไ้ข ในดา้นการบริหารจดัการสถานศึกษาตอ้งเตรียมความพร้อม กาํหน เป้าหมายการ
วางแผน เพือขจดัปัญหาและอุปสรรคทีจะเกิดขึนระหวา่งโรงเรียนและชุมชน ซึงสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ กรรณิการ์ มาณกิจ ทีพบวา่ ประชากรมีความคิดเห็นต่อบทบาทของสถานศึกษาในการ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนกรณีศึกษาโรงเรียนบา้นฝายมูล (ศรีสมโพธิอุปถมัภ์ ) ตาํบลป่าคา 
อาํเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน ในดา้นต่างๆ พบวา่ รายการในแต่ละดา้นส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ทงันี
สถานศึกษาไดด้าํเนินการมาตลอด เพือมุ่งเนน้ทีจะพฒันาการศึกษา และคนในชุมชนใหมี้ความ
เป็นอยูที่ดี ยกเวน้รายการทีโรงเรียนจดัใหมี้ระบบสารสนเทศทีทนัสมยัและสามารถใชป้ระโยชน์
ร่วมกบัชุมชนได ้อยูใ่นระดบัปานกลาง ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะบทบาทของสถ านศึกษา
ในการเสริมสร้างคามเขม้แขง็ของชุมชน พบวา่ สถานศึกษามีงบประมาณจาํกดั อีกประการหนึงทาง
โรงเรียนมีภาระงานมาก บุคลากรทาํหนา้ทีหลายอยา่ง ทงังานในดา้นการเรียนการสอน และงาน
นอกเหนือกิจกรรมการเรียนการสอน การดาํเนินงานต่างๆ ในการเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
ชุมชน ต้องอาศยัความร่วมมือ ทงัการร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมตดัสินใจ ร่วมรับผดิชอบ ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมประเมินและร่วมพฒันาจากทุกหน่วยงานทีเกียวขอ้งจึงจะสามารถเกิดกระบวนการพฒันา
ประชาชนอยา่งมีประสิทธิภาพเกิดความเขม้แขง็และความยงัยนืของชุมชนได ้

6. ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุด เด่นทส่ีงผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา  ซึง
พบวา่ลาํดบัแรกนนั ผลการดาํเนินงานบรรลุตามจุดเนน้ในดา้น กีฬา /ศาสนา /ภาษา /สิงแวดลอ้ม /
ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน และวชิาการ ทีไดก้าํหนดไว้  รองลงมาผูบ้ริหาร ครู บุคลากร มีส่วนร่วมใน
การกาํหนดจุดเนน้ จุดเด่น ในดา้นกีฬา /ศาสนา/ภาษา /สิงแวดลอ้ม /ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน และ
วชิาการ  ถดัมาคือ สถานศึกษามีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและบุคคลากรในการ
ปฏิบติัตามกลยทุธ์ทีกาํหนดอยา่งครบถว้นสมบูรณ์  และสุดทา้ยคือ สถานศึกษามีจุดเนน้ จุดเด่น
ตามทีกาํหนด และไดรั้บการยอมรับจากองคก์รภายนอก  เป็น การดาํเนินการเป็นไปตามที
สถานศึกษาไดก้าํหนดเพือใหน้กัเรียนไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของศิลปวฒันธรรมของคนในชาติ  
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นกัเรียนเรียนรู้ขนบธรรมเนียมศิลปวฒันธรรม และถ่ายทอดออกมาเป็นการแสดงทีนกัเรียนตอ้ง
นาํเสนอ  รวมทงัผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมเอ กลกัษณ์ของแต่ละ
สถานศึกษาอยา่งเห็นไดช้ดัเจนและสอดคลอ้งบังานวชิาการของสถานศึกษา อีกทงัในแต่ละ
สถานศึกษาไดดึ้งชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมกบัสถานศึกษาเพือพฒันาใหเ้ป็นไปตามกลยทุธ์ทีกาํหนด 
จนกระทงักลายเป็นจุดเด่นทีไดรั้บการยอมรับจากบุคคลและองคก์รภายนอก  ซึงสอดคลอ้ง กบั
แนวคิดของ สาํนกังานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคก์ารมหาชน ) 
เอกลกัษณ์ของสถานศึกษา คือ ความสาํ เร็จตามจุดเนน้ และจุดเด่นทีสะทอ้นใหเ้ห็นเป็นลกัษณะที
โดดเด่นเป็นหนึงของสถานศึกษา และถือเป็นตวัช่วยในการประเมินภายนอกรอบสาม จากทงันีเพือ
เป็นการเปิดโอกาสใหส้ถานศึกษาไดชู้จุดเด่น หรือจุดต่างของสถานศึกษาใหค้นทวัไปไดรั้บทราบ  
ซึงเอกลกัษณ์วา่ หมายถึง ความสาํเร็จตามจุดเนน้ และจุดเด่น  ทีสะทอ้นใหเ้ห็นเป็นลกัษณะโดดเด่น
เป็นหนึงของสถานศึกษา หรือความสาํเร็จของสถาบนั  

7. ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรัชญา ปณธิาน /วสัิยทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงค์  ของ
การจัดตงัสถานศึกษา พบวา่ลาํดบัแรกบุคลากรทุกคนใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ของ
สถานศึกษา รองลงมาสถานศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน และบุคคลากรในการปฏิบติั
ตามกลยทุธ์ทีกาํหนดอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ ถดัมาคือผลการดาํเนินงานบรรลุตามปรัชญา วสิัยทศัน์ 
พนัธกิจ และวตัถุประสงคก์ารจดัตงัสถานศึกษา ถดัมาคือสถานศึกษาไดรั้บโล่รางวลั เกียรติบตัร 
หนงัสือเชิดชูเกียรติ หรือใบประกาศเกียรติคุณ ในดา้นการเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัทีดี และ
สุดทา้ยคือครูและชุมชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดแผนปฏิบติังานบ่อยครัง การพฒันาใหส้ถานศึกษา
ใหบ้รรลุตามทีตอ้งการของสถานศึกษา นนัคือการทีทุกคนใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตาม
แผนงานของสถานศึกษา  โดยใหทุ้กคนมีส่วนร่วมแมก้ระทงันกัเรียน และทาํงานทุกส่วนใหบ้รรลุ  
ตามปรัชญา วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงคก์ารจดัตงัสถา นศึกษา เพือใหบ้รรลุเป้าหมายทีตงั
ไว ้ซึงอาจจะรับผลรางวลั หริอผลงาน เป็นทีประจกัษ ์เป็นทีพึงพอใจแก่ชุมชนและสังคมรอบๆ
สถานศึกษา ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ รอบบินส์ (Robbins) ทีพบวา่ แนวทางการบรรลุเป้าหมาย
นีเป็นไปตามความหมายขององคก์ารที หมายถึง การสร้างขึ นมาเพือใหบ้รรลุตามเป้าหมายเฉพาะ 
(specific goals) ระดบัการบรรลุของเป้าหมายตามทีกาํหนดไวเ้ป็นการเนน้ทีผล (ends) มากกวา่
วธีิการ (means) ฐานคติ (assumption) ของแนวทางนี คือ  1) องคก์ารตอ้งมีเป้าหมายแน่นอน 
(ultimate goals) 2) เป้าหมายตอ้งมีความชดัเจนเขา้ใจตรงกนั 3) เป้าหมายตอ้งไม่มากเกินไป  4) เป็น
เป้าหมายทีมีความเห็นสอดคลอ้งกนั 5) วดัความกา้วหนา้ของเป้าหมายได้  เป้าหมายองคก์ารทีจะทาํ
ใหเ้ป็นไปตามฐานคติ ควรจดัทาํใหเ้ป็นเป้าหมายเชิงปฏิบติัการ (operative goals) เป็นเป้าหมาย
เฉพาะ (specific goals) ขององคก์ารเพือใหเ้ขา้ใจตรงกนัและสามารถวดัได ้
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8. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทดีี  พบวา่ลาํดบัแรก ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีส่วนสูงตาม
เกณฑ ์รองลงมาผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาจากยาเสพติดและสิงมอม เมา ถดัมาคือผูเ้รียนส่วนใหญ่
มีนาํหนกัตามเกณฑ ์ลาํดบัถดัมาผูเ้รียนส่วนใหญ่มีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ ์ถดั
มาคือผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเรืองเพศ ถดัมาคือผูเ้รียนส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมในหลกัสูตร 
ดา้นศิลปะ /นาฎศิลป์ และนนัทนาการ ต่อมาคือผูเ้รียนส่วนใหญ่รู้จกัดูแลตวัเองใหมี้ความปลอดภยั 
ถดัมาคือ ผูเ้รียนส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมนอกหลกัสูตร ดา้นศิลปะ /นาฎศิลป์ และนนัทนาการ 
ลาํดบัต่อมาคือ ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาการติดเกมส์ และสุดทา้ยคือ ผูเ้รียนไดรั้บรางวลั / เกียรติ
คุณ ในดา้นศิลปะ /นาฎศิลป์ และนนัทนาการ  ทงันีสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนกัเรียนเป็นสิงที
จาํเป็นมากๆต่อการเรียนรู้และส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษา สถานศึกษาไดรั้บการสนบัสนุนทุน
อาหารกลางวนั นาํนมคุณภาพทาํใหผู้เ้รียนมีส่วนสูงตามเกณฑอ์าย ุปลอดจากสิงเสพติดและ
อบายมุขทุกประเภท มีนาํหนกัทีไม่อว้นทีเสียต่อสุขภาพมีร่างกายทีสมบูรณ์ ห่างไกลจากเรืองเพศ 
ใชเ้วลาไดอ้ยา่งมคุณค่าเพือใหน้กัเรียน เขา้ร่วมกิจกรรมทีทาํใหร่้างกายและจิตใจแขง็แรงพร้อมทีจะ
เรียนรู้สิงต่างๆ เพือก่อใหเ้กิดประสิทธิผลทีดีไดผ้ลรางวลัตอบแทน  ซึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด ของ 
กรมสามญัศึกษา การทีจะใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะตามมาตรฐานที  2 นนั สถานศึกษาตอ้งมีแนวทาง
ใหมี้โอกาสไดป้ฏิสัมพนัธ์กบัเพื อน ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้ส่วนร่วมทงัทางดา้นร่างกาย สติปัญญา
สังคม และอารมณ์ ทงันีเพือใหผู้เ้รียนมีโอกาสเขา้ร่วมในกิจกรรมการเรียนการ สอนอยา่งทวัถึงและ 

มากทีสุดเท่าทีจะทาํได ้สถานศึกษาตอ้งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะทีพึงประสงค ์และมีคุณภาพ 

ตามตวับ่งชีใหค้รบทุกตวับ่งชี เช่น มีกิจกรรมทีใหน้กัเรียนรักการออกกาํลงักาย ออกกาํลงักายอยา่ง
สมาํเสมอ รู้จกัดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ครอบครัว  และชุมชน โดยการป้องกนัจากสา รเสพติด
และอบายมุข นกัเรียนมีลกัษณะนิสัยที ดีในการบริโภค เลือกตดัสินใจบริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และ
สุดทา้ยมีทกัษะจาํเป็นในการดาํรงชีวติ มีสุขภาพและบุคลิกภาพทีดี มีสุนทรียภาพอยูร่่วมกบัผูอื้ นได้
อยา่งมีความสุข  
 9. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมทพีงึประสงค์  พบวา่ สิงแรกผูเ้รียนส่วนใหญ่รัก
ชาติ ศาสน์ กษตัริย ์และรักความเป็นไทย รองลงมาผูเ้รียนส่วนใหญ่ มีความซือสัตย ์สุจริต ลาํดบั
ต่อมาคือผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่มาโรงเรียนสาย ต่อมาคือผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่ออกจากการศึกษากลางคนั 
ลาํดบัต่อมาคือผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่ขาดเรียน ลาํดบัต่อมาคือผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความสุภาพ นอบนอ้ม 
ลาํดบัต่อมาคือผูเ้รียนส่วนใหญ่โอบออ้มอารี ช่วยเหลื อผูอื้น ลาํดบัต่อมาคือผูเ้รียนส่วนใหญ่
ช่วยเหลืองานของโรงเรียน ลาํดบัต่อมาคือผูเ้รียนส่วนใหญ่ดูแล กตญั ู กบัผูป้กครอง ลาํดบัต่อมา
คือผูเ้รียนส่วนใหญ่รับฟังความคิดเห็นของคนอืน ลาํดบัต่อมาคือผูเ้รียนส่วนใหญ่ ช่วยทาํความ
สะอาดของส่วนรวม ลาํดบัต่อมาคือผูเ้รียนส่วนให ญ่ดูแลสถานที และสิงของ ทงัส่วนรวมและ
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ส่วนตวั ลาํดบัต่อมาคือผูเ้รียนส่วนใหญ่อยูอ่ยา่งพอเพียง ลาํดบัต่อมาคือผูเ้รียนส่วนใหญ่มุ่งมานะใน
การเรียน ลาํดบัต่อมาคือนกัเรียนส่วนใหญ่ตงัใจเรียนเพือสร้างความสบายใจใหแ้ก่พอ่แม่ และ
สุดทา้ยคือผูเ้รียนส่วนใหญ่ช่วยทาํกิจธุรก ารงานของผูป้กครอง ดว้ยนโยบายทีรัฐบาลใหน้กัเรียนมี
ค่านิยมทีดี ก่อใหเ้กิดผลคือ นกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมทีพึงประสงค ์เช่น โครงการ
ต่อไปไม่โกง เป็นการฝึกจิตสาํนึกใหรั้กและหวงแหนต่อชาติ ศาสน์ กษตัริย ์และรักความเป็นไทย  
มีความซือสัตย ์สุจริตต่อตวัเ องและผูอื้น รับผดิชอบต่อการมาเรียน เขา้เรียนตรงต่อเวลา มีผล
คะแนนทีดี มีจาํนวนนกัเรียนทีออกกลางคนัเป็นจาํนวนนอ้ยมาก อีกทงัเป็นผูที้มีความสุภาพ 
อ่อนโยน ช่วยเหลือผูที้มีปัญหา รู้จกัเสียสละเพือช่วยเหลือส่วนรวม กตญั ู กบัผูป้กครองและครู
อาจารยใ์หเ้กิดนิสัยที ดี เชือฟังทีสังสอนและยอมรับความคิดเห็นของผูอื้น ใชชี้วติโดยยดึหลกัแห่ง
ความพอเพียง รู้จกัอดออมและรู้จกัใชใ้หเ้กิดคุณค่า มีความมุ่งมานะในการเรียนรู้ ทาํใหพ้อ่แม่
ภาคภูมิใจในตวัเอง  ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ นิติพฒัน์ เหมชยันนัท ์พบวา่ 1) ลกัษณะทีพึง
ประสงคข์องนกัเรียนดา้นการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนบา้นครบุรีศึกษา อาํเภอเมืองยาง 
จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ ดา้นรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ดา้นการคดักรองนกัเรียน การส่งเสริม
นกัเรียน ดา้นการป้องกนัแกไ้ขปัญหา ดา้นการส่งต่อนกัเรียน พิจารณาโดยรวมและดา้นความรู้
ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมาก 2)ส่วนผลดา้นการช่วยเหลือนกัเรียนเป็นรายบุคคลจากการสัมภาษณ์
และขอ้เสนอแนะ พบวา่ ควรส่งเสริมพฒันาคุณธรรมจริยธรรมอยา่งต่อเนืองใหก้บันกัเรียนทุกกลุ่ม 
ควรจดักิจกรรมทีหลากหลายเพือป้องกนัและ แกไ้ขปัญหาพฤติกรรมของนกัเรียน สาํหรับดา้นการ
ส่งต่อป้องกนัแกปั้ญหา  และดา้นพฤติกรรมครูและผูบ้ ริหารควรส่งต่อนกัเรียนในการแกไ้ ข
พฤติกรรมบาํบดั 

 10. ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนือง พบวา่สิงแรกนนัคือ ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรม 
โครงการต่างๆทีสถานศึกษาจดัใหอ้ยูเ่ป็นประจาํ รองลงมาผูเ้รียนส่วนใหญ่เข้ าร่วมกิจกรรม 
โครงการ นอกสถานศึกษา ลาํดบัต่อมาคือผูเ้รียนมีนิสัยรักการอ่าน ลาํดบัต่อมาคือผูเ้รียนส่วนใหญ่
คน้ควา้หาความรู้จากการอ่านและใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และสุดทา้ยคือผูเ้รียนแสวงหาความรู้
จากสือ สิงพิมพ ์หรือ ป้ายโฆษณาอยูเ่ป็นประจาํ  ความใฝ่รู้และใฝ่เรียนเป็ นสิงทีนกัเรียนพึงปฏิบติั
ในฐานะเป็นหนา้ทีของนกัเรียนทุกคน โดยผูเ้รียนตอ้งมีส่วนร่วมกบัโครงการและกิจกรรมต่างๆที
สถานศึกษาจดัใหอ้ยูเ่ป็นประจาํ ทงัในและนอกสถานศึกษา นกัเรียนมีจิตสาํนึกในการอ่าน รักการ
อ่าน สามารถอ่านหนงัสือทุกๆประเภท คน้ควา้หาความรู้จากหลากห ลายแหล่งเรียนรู้ เช่น สือ
สารสนเทศ และสือ สิงพิมพ ์หรือ ป้ายโฆษณาอยูเ่ป็นประจาํ  ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ บงัอร 
เกิดคาํ ทีไดส้รุปคุณลกัษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ดงันี 1) เป็นคนช่างสังเกตอยากรู้อยากเห็น หมายถึง คนทีมี
ลกัษณะชอบฟัง ชอบอ่าน ชอบคน้ควา้หาความรู้ ชอบ ติดตามข่าวสารเรืองราวต่างๆ เพือเพิมพนู
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ความรู้ของตนเองเสมอ 2) มีความพยายามและตงัใจ หมายถึง มีความสนใจ มุ่งมนัทีจะศึกษาหา
ความรู้หรือทาํกิจกรรมใหส้าํเร็จตามทีตงัจุดมุ่งหมายไวอ้ยา่งเตม็ความสามารถ เช่น ตงัใจฟังครูสอน 
ตงัใจทาํการบา้นโดยไม่มีใครมาบงัคบั 3) มีความขยนัและอดทน หมายถึง การมีความมุ่งมนัขยนั
ขนัแขง็ในการศึกษาเล่าเรียน การแสวงหาความรู้โดยไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค และความยากลาํบาก 
เช่น ทาํการบา้นมากกวา่ทีครูมอบหมาย 4) มีความรับผดิชอบ หมายถึง การเอาใจใส่ต่อการศึกษาเล่า
เรียนและการทาํงาน โดยไม่ละเลยทอดทิงหรื อหลีกเลียง ติดตามผลงานทีไดก้ระทาํลงไปเพือ
ปรับปรุงแกไ้ขใหเ้ป็นผลสาํเร็จทีดียงิขึน ยอมรับในสิงทีตนเองกระทาํลงไป ทงัในดา้นทีดีและไม่ดี 
เช่น จดัตารางเรียนและเตรียมอุปกรณ์ใหพ้ร้อมก่อนมาโรงเรียน  5) มีความคิดริเริมมนัใจในตนเอง 
หมายถึง การแสดงออกซึงความเ ชือมนั และความกลา้ในการทาํกิจกรรม และแสวงหาความรู้ใน
รูปแบบต่างๆ ในทางทีถูกตอ้งและเหมาะสม เช่น กลา้ซกัถามครูในสิงทีตนเองสงสัย เขา้ร่วม
กิจกรรมทีตนเองสนใจ เป็นตน้  
  11. ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียน  พบวา่ ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา อยูใ่นระดบัดี รองลงมาผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะอยูใ่นระดบัดี ลาํดบัต่อมาคือผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีอยูใ่นระดบัดี  ลาํดบัต่อมาคือผูเ้รียนมีผลสัมฤทธิทา งการ
เรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม อยูใ่นระดบัดี  ลาํดบัต่อมาคือผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยูใ่นระดบัดี  ลาํดบัต่อมาคือผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัดี  ลาํดบัต่อมาคือผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี  และสุดทา้ยคือผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอยูใ่นระดบัดี  ซึงเป็นสิงสอดคลอ้ง
กบัปัญหาการวจิยัจากผลการทดสอบแห่งชาติ (O-NET) ทีพบวา่ วชิาทีนกัเรียนทาํคะแนนไดไ้ม่มาก
คือ คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์  และภาษาต่างประเทศ ทงันีเป็นเพราะวา่นกัเรียนอาจจะไม่ถนดัใน
การเรียนรู้ในรายวชิาทีกล่าวมานี แต่สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและ
เทคโนโลย ีเป็นเพราะเป็นรายวชิาทีผูเ้รียนถนดัและสามารถทาํไดดี้ 
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  12 ผู้เรียนคิดเป็น ทาํเป็น  พบวา่ลาํดบัตน้คือ ผูเ้รียนมีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคม
และสภาพแวดลอ้ม รองลงมาผูเ้รียนหลีกเลียงพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค ์ทีส่งผลกระทบทงัต่อ
ตวัเองและผูอื้น ถดัมาคือผูเ้รียนมีความสามารถในการใชท้กัษะชีวติในการแกปั้ญหา ถดัมาคือ
ผูเ้รียนสามารถคิดอยา่งเป็นระบบนาํไปสู่การสร้างองคค์วามรู้ได ้ถดัมาคือผูเ้รียนสามารถคิดอยา่งมี
วจิารณญาณ ถดัมาคือผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์ และสุดทา้ยคือผูเ้รียนมี
ความสามารถดา้นการคิดสังเคราะห์ ทงันีเพราะวา่ผูเ้รียนมีทกัษะทีจะปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังค มและ
สภาพแวดลอ้มไดเ้รียนรู้จากสถานศึกษา บางครังความรู้ความเขา้พฤติกรรมทีไม่พึงประสงคที์ไม่
ควรทาํตอ้งใชค้วามรู้แยกแยะโดยไดรั้บความรู้จากสิงทีเรียน ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติใน
การแกปั้ญหาไดรั้บประสบการณ์  จนกระทงัประมวลความรู้จนสร้างองคค์วามรู้ใหม่ได ้ ผูเ้รียนฝึก
การคิดแบบมีวจิารญาณ ความสามารถดา้นการคิดวเิคราะห์ ความสามารถดา้นการคิดสังเคราะห์   
ซึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ  นิลมณี พิทกัษ์, ลดัดา ศิลานอ้ย  และ จรรยา  บุญมีประเสริฐ ทีพบวา่ 
การพฒันารูปแบบการเรียนรู้ตามกระบวนการ  เรียนรู้ทีเนน้ทกัษะการคิด โดยใช้ โครงงาน ผูว้จิยั
ตอ้งดาํเนินการใหค้วามรู้เชิงหลกัการแนวคิดเกียวกบัทกัษะการคิด การจดักิจกรรมการเรียนรู้ทีเนน้
ผูเ้รียนเป็นสาํคญัโดยใชโ้ครงงาน การผลิตสืออุปกรณ์ประกอบการสอน จากนนัจึงพฒันาความรู้
จากทีอบรมมาจดัเตรียมเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ทีเนน้ทกัษะการคิ ดโดยโครงงาน เมือ
กลุ่มเป้าหมายสามารถเขียนแผนการจดัการเรียนรู้แลว้จดักิจกรรมใหมี้การแลกเปลียนเรียนรู้ระหวา่ง
บุคคลโดยมีผูว้จิยัใหค้าํปรึกษาแกไ้ข พร้อมทีจะนาํไปปฏิบติัการในชนัเรียน  

สาํหรับทกัษะการคิดโดยใชโ้ครงงาน ของนกัเรียนพบวา่ พฤติกรรมทีแสดงทกัษะการคิด
ขนัเสนอสถานการณ์ปัญหา นกัเรียนใชท้กัษะดา้นการสือความหมาย ทกัษะยอ่ยการบอกความรู้
ออกมาดว้ยตนเอง(recalling)ทกัษะยอ่ยการใชข้อ้มูล (using information) ขนักาํหนดปัญหา นกัเรียน
ใชท้กัษะดา้นการสือความหมาย ทกัษะยอ่ยการอธิบาย (explaining) และ ทกัษะการคิดทีเป็นแกน 
ทกัษะการตงัคาํถาม (questioning) ขนัสร้างโครงร่างโครงงาน นกัเรียนใชท้กัษะการคิดทีเป็นแกน
ทกัษะการเก็บรวบรวมขอ้มูล (information gathering)  ขนัลงมือปฏิบติั  นกัเรียนใชท้กัษะการคิดที
เป็นแกนทกัษะการเก็บรวบรวมขอ้มูล (information gathering) ขนันาํเสนอโครงงาน  นกัเรี ยนใช้
ทกัษะดา้นการสือความหมาย ทกัษะยอ่ยการอธิบาย (explaining) และ ทกัษะการคิดขนัสูง ทกัษะ
ยอ่ยการสร้างองคค์วามรู้ใหม่(constructing) 
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สรุปประสิทธิผลสถานศึกษาคือ การบรรลุเป้าหมาย  หรือวตัถุประสงคใ์นการจดัการศึกษา  
โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนกัเรียนที มีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงและสามารถ
พฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติทางบวก  ตลอดจนสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพแวดลอ้มทงัภายใน  
ภายนอก  และสามารถแกปั้ญหาภายในโรงเรียน  จนทาํใหเ้กิดความพึงพอใจในการทาํงานซึงเป็น
การมองประสิทธิผลในภาพรวม ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุค ลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ซึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีตงัไว ้ทงันีเป็นเพราะวา่
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสามารถในการบริหารจดัการสถานศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดีแต่ความสามารถ
ในดา้นการบริหารงบประมาณมีสิงทีตอ้งแกไ้ขอยูบ่า้งเพราะผูบ้ริหารสถาน ศึกษาบางแห่งมีปัญหา
ในการนาํเงินมาหมุนเวยีนเพือความคล่องตวัของสถานศึกษา และขาดการวางแผนในการบริหาร
สถานศึกษา ใหไ้ดผ้ลเป็นทียอมรับ ผูบ้ริหารสถานศึกษาขาดการยอมรับและความน่าเชือถือจาก
คณะครู มีการกระจายอาํนาจรวมอาํนาจเขา้ไวแ้ต่ตนเองเพียงผูเ้ดียว ทาํใหป้ระสบปัญหา ในการ
ทาํงาน ซึงสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของพลอยไพลิน เพง็ประโคน ผลการวจิยัพบวา่ (1) ทกัษะการ
บริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม มีทกัษะอยูใ่นระดบัมาก แต่เมือพิจารณาเป็นราย
ดา้นพบวา่หลกัและกระบวนการบริหารการศึกษา มีค่าเฉลียสูงสุดและการบริหารดา้นธุรการ 
การเงิน พสัดุและอาคารสถานทีมีค่าเฉลียตาํสุด (2) ประสิทธิผลของสถานศึกษา ในภาพรวมและ
รายดา้นอยูใ่นระดบัทีผา่นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพทางการศึกษาของสานกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยดา้นผูเ้รียนมีค่าเฉลียสูงสุด และดา้นผูบ้ริหาร มีค่าเฉลีย
นอ้ยทีสุด และ (3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งทกัษะการบริหารงานกบัประสิทธิผลของสถานศึกษา ใน
ภาพรวมพบวา่ มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลาง โดยทกัษะการบริหารงานของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา มีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิผลดา้นผูเ้รียนมากทีสุด และมีความสัมพนัธ์ต่อประสิทธิผล
ดา้นครูในระดบัตาํทีสุด 
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2. การเปรียบเทียบ ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรร ศนะของบุคลากรทางการศึกษา เมือ
จาํแนกตามสถานภาพ ประกอบดว้ย  เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการทาํงาน 
ตาํแหน่งหนา้ทีหลกัในโรงเรียน และประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งปัจจุบนั  พบวา่ เมือ
พิจารณาตามสถานภาพของผูต้อบแบ บสอบถามทงัหมด มีความคิดเห็นเกียวกบัประสิทธิผล
สถานศึกษาไม่แตกต่างกนั คือ เพศ อาย ุระดบัการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการทาํงาน ตาํแหน่ง
หนา้ทีหลกัในโรงเรียน ซึงเป็นเพราะวา่ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีรูปแบบการทาํงาน
และวฒันธรรมทีคลา้ยคลึงกนัมาก เนืองจากไปอบรมและจดักิจกรรมร่วมกนับ่อยมาก ทาํใหมี้ความ
คิดเห็นทีเป็นไปในแนวทางเดียวกนั และมีการยา้ยสถานศึกษาของครูกนัแค่ภายในเขตบางซือเป็น
ส่วนใหญ่ ยกเวน้ ประสบการณ์การทาํงานในตาํแห น่งปัจจุบนั ซึงพบวา่ แตกต่างกนัทีระดบั
นยัสาํคญัที .05 ซึงพบวา่มีคู่ทีแตกต่างกนั ประกอบดว้ย ไม่เกิน 5 ปี กบั 16 – 20 ปี มีค่า Sig. = 0.006  
และ 16 – 20 ปี และ 21 – 25 ปี มีค่า Sig. = 0.002 ซึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยั  อาจจะเป็น
เพราะวา่ คณะครูในสถานศึกษาของสาํนกังานเขตบางซือมีช่องวา่งระหวา่งช่วงว ั ยห่างกนั
พอสมควร คือ มีครูอาย ุ 50 ปีขึน และช่วงของครูอายปุระมาณไม่เกิน 40 ปี ทาํใหมี้ความคิดเห็น
เกียวกบัประสิทธิผลสถานศึกษาทีแตกต่างกนั เนืองจากยคุสมยัทีมีการเปลียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว 
ทาํใหค้วามเขา้ใจในบริบทของสถานศึกษามีความคิดเห็นทีไม่เหมือนกนั  ซึงสอดคลอ้งกบัการวจิยั
ของชาญณรงค ์แสงสวา่ง ผลการวจิยัพบวา่ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา  สังกดัสาํนกังานเขต
พืนทีการศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 ในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  เรียงลาํดบัตาม
ค่าเฉลียจากมากไปหานอ้ย  ดงันี ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน  ความสามารถใน
การปรับเปลียนและพฒันาโรงเรียน  ความสามารถในการพฒันาใหน้กัเรียนมีทศันคติทางบวก  และ
ความสามารถในการผลิตนกัเรียนทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูง  ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบ
ประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษา  จาํแนกตามประสบการณ์การบริหาร  ในภาพรวมแตกต่างกนั
อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนทีมีผลสัมฤทธิทางการเรียนสูง  

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .05 ส่วนดา้นอืนๆ  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทาง
สถิติ จาํแนกตามวฒิุการศึกษา พบวา่  ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  ดา้น
ความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .05 

ส่วนดา้นอืนๆ  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ  จาํแนกตามขนาดโรงเรียน  ในภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติดา้นความสามารถในการผลิตนกัเรียนทีมีผลสัมฤทธิ
ทางการเรียนสูง และความสามารถในการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทาง
สถิติทีระดบั  .05 ส่วนดา้นอืนๆ  แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ ซึงแสดงใหเ้ห็นวา่
ประสบการณ์ในตาํแหน่งเป็นตวัแปรทีชีใหเ้ห็นถึงความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษา  
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 3. แนวทางการพฒันาประสิทธิผล สถานศึกษาตามทศันะของบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนในสาํนกัการศึกษา สาํนกังานเขตบางซือ สังกดักรุงเทพมหานคร  พบวา่ มีความคิดเห็นที
แตกต่างกนัหลายแนวทางในการพฒันาสถานศึกษา ซึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานการวจิยัทีวา่ แนว
ทางการพฒันาประสิทธิผลสถานศึกษาเป็นพหุแนวทาง  ทงันีเป็นเพราะวา่ แต่ละสถานศึกษาก็มี
ปัญหาในการบริหารจดัการศึกษาทีแตกต่างกนัในบางขอ้ และคลา้ยคลึงกนั ทาํใหส้ามารถสรุป
ออกมาเป็นแนวทางทีหลากหลาย ยงิในช่วงของการประชุมอบรมครู จ ะมีการพดูคุยแรกเปลียน
ประสบการณ์การสอนและปัญหาในการสอน รวมไปถึงแนวทางบริหารจดัการสถาน ศึกษาของแต่
ละแห่งวา่มีแนวทางเช่นไร เ พือนาํเอาไปปรับใชใ้หเ้กิดความเหม าะสมกบัสถานศึกษานนัๆ  
ดงัต่อไปนี 1) แนวคิดหรือวธีิการใดทีจะช่วยพฒันาผลสัมฤทธิของผูเ้รียนใหดี้ขึน การทีจะทาํให้
นกัเรียนมีผลสัมฤทธิทีสูงขึน สิงแรกคือ ตอ้งใหน้กัเรียนแสดงความคิดเห็นแล ะใหแ้สดงออกทงั
ดา้นความคิดและการกระทาํ โดยอาจะใหน้กัเรียนไดท้าํโครงงานทีนกัเรียนสนใจ และอีกประการ
ต่อมาคือจดักิจกรรมทีนกัเรียนจะฝึกทกัษะการพดูโดยเฉพาะวชิาภาษาองักฤษ อีกทงัการจดัการ
เรียนการสอนใหเ้ป็นไปตามบริบทของสถานศึกษาและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน  ถดั
มาคือการสร้างบรรยากาศใหผู้เ้รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นในสิงทีเป็นประโยชน์ในการพฒันา
ความรู้ความสารถในการเรียน ลาํดบัต่อมาครูตอ้งรับฟังความคิดเห็นของนกัเรียนใหน้กัเรียนได้
แสดงความคิดเห็น และสนุกกบัการเรียนและการสอนของครู การสอนใหต้รงตามเนือหาทีมีความ
สอดคลอ้งและใกลเ้คียงกบัแบบทดสอบก็จะช่วยใหน้กัเรียนเกิดความคุน้เคยความรู้ทุกรายวชิา 
พร้อมทงัประการต่อมาการระดมทรัพยากรจากชุมชน ผูป้กครอง ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัสถานศึกษา 
ใหก้ารสนบัสนุนอุปกรณ์ในการพฒันาทกัษะกระบวนการเรียน เช่น LCD Projector หรือหอ้งเรียน
อจัฉริยะ (Smart Classroom) จะช่วยใหน้กัเรียนสามารถพฒันาทกัษะในการเรียนรู้ทีหลาหลาย ถดั
จากนนัคือการทาํงานเป็นกลุ่มหรือคู่ จะช่วยใหน้กัเรียนมีการทาํงานเป็นกลุ่ม การแบ่งปันความคิด
และประสบการณ์ รมไปถึงการวจิยัในชนัเรียนการสาํรวจตรวจสอบขอ้บกพร่องของผูเ้รียนวา่มีจุ ด
ดอ้ยตรงไหนทีทาํใหท้กัษะการเรียนรู้ตาํ และประการสาํคญัคือ สามารถนาํเอาขอ้สรุปนนันาํ
กลบัไปพฒันาเป็นแนวทางการสอนทีมีคุณภาพ เช่น ดูแนวโนม้การตอบคาํถามวา่ขอ้สอบขอ้ใดที
นกัเรียนตอบถูกมากทีสุดและขอ้ใดตอบถูกนอ้ยทีสุด  นาํกลบัมาสอนใหเ้ป็นแนวทางในการสอน
ใหน้กัเรียนสามารถทาํแบบทดสอบไดถู้กตอ้ง นอกจากนีการทีใหผู้เ้รียนไดท้บทวนความรู้จากสิงที
เรียน อาจจะเป็นการจดัคาบทบทวนความรู้ใหแ้ก่ผูเ้รียน โดยใหค้รูผูส้อนสาํรวจความตอ้งการของ
ผูเ้รียนวา่ตอ้งการใหท้บทวนความรู้ในดา้นใด หรือตอ้งการรับการพฒันาในเรืองใดทีตอ้งการได้
เรียนรู้เพิมเติม 2) แนวทางหรือวธีิการใดทีจะมีส่วนช่วยใหผู้เ้รียน เป็นคนทีใฝ่รู้ มีนิสัยรักการอ่าน
และใชเ้ทคโนโลยเีพือการหาความรู้เพิมเติมใหก้บัตนเอง  ประการแรกคือ การมอบหมายภาระงาน
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เป็นสิงสาํคญัทีจะฝึกใหน้กัเรียนมีความรับผดิชอบต่อภาระหนา้ทีต่อตนเองทีรับ เป็นก ารฝึกความ
อดทน การใหง้านทีอยูใ่นหวัขอ้ทีน่าสนใจพร้อมทงัทีเกียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลย ีซึงปัจจุบนั
กล่าวอยา่งหลีกเลียงไม่ไดเ้ลยวา่ โทรศพัทป์ระเภท Smartphone มีบทกระทบต่อการเรียนการสอน 
ดงันนัเราตอ้งบูรณาการการเรียนการสอนโดยใชผ้า่นระบบ Online พร้อมทงัเชือมต่ออินเตอร์เน็ต 
(Internet) ความเร็วสูงในโรงเรียนใหน้กัเรียนสืบคน้ขอ้มูลทีนกัเรียนสนใจเป็นวธีิการทีช่วยให้
ผูเ้รียนเป็นคนใฝ่รู้ ประการสาํคญัลาํดบัถดัมา คือการสร้างนกัเรียนใหมี้นิสัยรักการอ่านจากสิงที
นกัเรียนสนใจ หาแหล่งขอ้มูลและแหล่งสืบคน้ทีผูเ้รียนต้ องการเรียนรู้ รวมทงัเป็นหวัขอ้ในสิงที
น่าสนใจต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ของผูเ้รียน ประการสาํคญัต่อมา คือ ในส่วนของครูผูส้อน
ตอ้งจดัทาํและจดัหาสือเทคโนโลยแีละสือสิงพิมพต่์างๆใหน้กัเรียนสนุกสนานในการเรียน เพือดี
งดูดความสนใจจากนกัเรียน เป็นการเสริมแรงทีจะ กระตุน้ใหผู้เ้รียนใฝ่เรียนรู้ และมอบหมายภาระ
งานทีเกียวขอ้งกบัสือทีเป็นเทคโนโลยเีพือใหเ้กิดความมุมานะในการทาํงาน  ประการถดัมาคือ การ
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ตามจุดต่างๆในสถานศึกษา ก็เป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดมี้ความรู้ทีเพิมพนู ยงิขึน พร้อมทงักระตุน้การเรียนรู้ทางออ้มในการฝึกทกัษะการอ่านจาก
สิงทีน่าสนใจรอบๆตวัของผูเ้รียน และประการสุดทา้ยเป็นแนวทางทีน่าสนใจอีกอยา่งหนึงคือ การ
ใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่มในการพฒันาการเรียนการสอน เช่น ผูที้มีความรู้ความเชียวชาญในดา้น
งานประดิษฐ ์งา นร้อยดอกไมเ้ขา้มาสอนผูเ้รียนเพือเป็นการฝึกทกัษะในการประกอบอาชีพทีเป็น
พืนฐานใหผู้เ้รียน อีกทงัทาํใหผู้เ้รียนไดท้กัษะการทาํงานและการใชส่้วนต่างๆของร่างกายฝึกการ
ขยบัส่วนต่างๆ เพือทาํใหก้ารเรียนรู้ทีดียงิขึน  3) แนวคิดหรือวธีิการใดทีจะพฒันาใหผู้เ้รียนสามา รถ
คิดวเิคราะห์ไดอ้ยา่งมีระบบ  ลาํดบัแรก คือ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนใชค้วามรู้
ทางดา้นหลกัภาษา รวมทงัประสบการณ์ทีไดรั้บ สามารถแสงความคิดเห็นหรือระดมความคิด ฝึก
การทาํงานเป็นกลุ่มแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ทีจาํลองขึนมาเพือฝึกทกัษะการคิด
วเิคราะห์ หาทางออกหากพบเจอปัญหาต่างๆในชีวติจริง และการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ตาม
สถานการณ์  ลาํดบัทีสองคือ การพฒันาการสร้างกระบวนการคิดรวบยอดหรือทีเรียกวา่การใช ้ My 

Mapping เพือดูภาพรวมของเนือหาของกระบวนการเรียน เป็นสิงทีจะช่วยใหน้กัเรียนคิดอยา่งเป็น
ระบบ ลาํดบัทีสามเป็นอีกวธีิการหนึง นนัก็คือการใหผู้เ้รียนทาํโครงงานของนกัเรียน เพราะการทาํ
โครงงานนกัเรียนจะเขา้ใจกระบวนการหาขอ้สงสัย ตงัคาํถาม หาสมุติฐาน การทดลองหรือทดสอบ 
และการสรุปผลทางกระบวนการทาํงาน พร้อมทงัรู้จกัการทาํงานทีตอ้งอาศยัการวางแผน การ
ช่วยเหลือการทาํงานดว้ย กนัเป็นกลุ่ม การยอมรับความคิดเห็นของคนอืน การจะพฒันา
ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ประการทีสีคือ การฝึกทีสาํคญัอีกอยา่งคือการฝึกกระบวนการคิด
อยา่งเป็นระบบ และเรียงลาํดบัความสาํคญัหาความสาํคญัของประเด็นปัญหาในการทาํงานอยา่งมี
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ระบบและมีระเบียบ ในส่วนประการทีหา้เป็ นสิงทีเพิมเติมขึนมา คือ การใหผู้เ้รียนฝึกกระบวนการ
ทาํงานโดยใหป้ฏิบติัในสภาพจริงคือตงัแต่การเริมตน้เมือพบเจอปัญหา การวางแผนหาแนว
ทางแกไ้ขทีดีและเหมาะสมทีสุดในการเลือกวธีิการ โดยรับคาํแนะนาํจากครูผูส้อนอยูต่ลอดเวลา 
พร้อมทงัการใหค้าํแนะนาํช่วยเหลือจากนกั เรียน และในลาํดบัสุดทา้ยนี คือ การสร้างบรรยากาศใน
หอ้งเรียนทีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์การคิดวเิคราะห์ใหก้บันกัเรียน คือ ครูตอ้งมอบหมายการที
อยูน่อกกรอบใหน้กัเรียนคิดหาทางแกปั้ญหาดว้ยตวัเอง เช่น การหาสิงทีดีทีสุดในชุมชนเพือนาํมา
ทาํเป็นนาํหอม สิงนีจะทาํใ หน้กัเรียนคิดหาแนวทางในการคดัเลือกสิงทีคิดวา่หอมและสามารถ
นาํมาทาํนาํหอม พร้อมทงัอาศยัประสบการณ์ในอดีตจะช่วยใหส้ามารถคิดสรรหาเลือกสิงของทีดี
จากตวันกัเรียนเอง  
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ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาวรรณกรรมทีเกียวขอ้งและผลการศึกษาประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะ
บุคลากรทางการศึกษา  สถานศึกษา สังกดั สาํนกังานเขตบางซือ กรุงเทพมหานคร   ผูว้จิยัมี
ขอ้เสนอแนะเพือเป็นแนวทางในการ ประสิทธิผลสถานศึกษาตามท รรศนะ ของ บุคลากรทาง
การศึกษา   สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตบางซือ กรุงเทพมหานคร ใหมี้ประสิทธิภาพยงิขึนและ
เป็นแนวทางในการศึกษาวจิยัครังต่อไป ดงันี 
 

ข้อเสนอแนะของการวจัิย 

 จากการศึกษา ประสิทธิผลสถานศึกษาตามท รรศนะของบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกดัสาํนกังานเขตบางซือ กรุงเทพมหานคร  ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการปฏิบติังาน
ของสถานศึกษาดงันี 

1. สถานศึกษา ควรให้ ความสาํคญัในเรืองของ การพฒันาประสิทธิผลสถานศึกษาตาม
ทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา  สถานศึกษาสังกดัสาํนกังานเขตบางซือ กรุงเทพมหานคร  ซึง
เป็นตวับ่งชีใหเ้ห็นถึงความสาํคญัวา่ การจะพฒันาสถานศึกษาใหป้ระสบความสาํเร็จ ตอ้งอาศยั
ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วยกนัในการพฒันา 

2. สถานภาพขอ งบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา สังกดั สาํนกังานเขตบางซือ 
กรุงเทพมหานคร  ไม่มีความแตกต่างกนั ยกเวน้ ประสบการณ์การทาํงานในตาํแหน่งปัจจุบนั  ดงันี
จึงชีใหเ้ห็นวา่ การพฒันาประสิทธิผลของสถาน ศึกษา ตอ้งยอมรับความคิดเห็นและทรร ศนะ ของ
กนัและกนั โดยเฉพาะช่วงอายทีุมีความคิด เห็นทีแตกต่างกนัตามช่วงวยัในการทาํงาน  เพือเป็ น
แนวทางในการพฒันาสถานศึกษาใหป้ระสบความสาํเร็จและมีประสิทธิภาพ 

3. แนวทางการพฒันาประสิทธิผลสถานศึกษา จากคณะครูทีไดรั้บการยอมรับ เป็น
แนวทางทีตอ้งนาํมารับฟังกนั เพราะจากการวจิยับ่งชีใหเ้ห็นวา่  ประสบการณ์ทาํงานในตาํแหน่ ง
ปัจจุบนั ซึงแตกต่างกนั เพราะวา่ ครูทีมีประสบการณ์จะมีความคิดทีมีมุมมองไปอีกแนวทาง จึงมี
แนวทางทีหลากหลายในการเสนอแนะแนวทางในการพฒันาสถานศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะเพอืการวจัิยครังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาในเรืองของทรรศนะของคณะครูมากขึน เพือเป็นตวัสะทอ้นการทาํงาน
ร่วมกนัภายในสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิผลทีดีมากยงิขึน 

2. ควรศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา วา่ควรมีเรืองใดบา้งทีน่าสนใจ 

3. ควรมีการศึกษาเกียวกบัแนวทางในการพฒันาประสิทธิผลสถานศึกษา 
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รายชือผู้เชียวชาญตรวจสอบเครืองมือการวจัิย 
1. นายใบบุญ บุญทน 

 ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

 วทิยฐานะ ผูอ้าํนวยการเชียวชาญ  

 สถานทีทาํงาน โรงเรียนบา้นหว้ยหวา้ อาํเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ 

 

2. นางณฐัวดี วธีิธรรม 
 ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

 วทิยฐานะ ผูอ้าํนวยการชาํนาญการพิเศษ  

 สถานทีทาํงาน โรงเรียนวดัประดู่ธรรมาธิปัตย ์เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร  
 

3. นางสมหมาย อริยะสุนทร 
 ตาํแหน่ง ครู 

 วทิยฐานะ ครู ค.ศ.3  

 สถานทีทาํงาน โรงเรียนวดัสร้อยทอง เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร  
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ภาคผนวก ข 
 หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือการวิจัย 

 รายช่ือโรงเรียนทดลองเคร่ืองมือการวิจัย 
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รายชือโรงเรียนทดลองเครืองมือการวจัิย 

1. โรงเรียนวดัวมุิตยาราม 

 ทีอยู ่โรงเรียนวดัวมุิตยาราม ถนนจรัญสนิทวงศ ์98  

แขวงบางออ้ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700 

โทรศพัท ์02 424-1205  

โทรสาร 02 424-1205 

http://www.bma.ac.th/wimuttayaram 

E-mail : wimut_1@hotmail.com 

 

2. โรงเรียนวดัประชาระบือธรรม 

 เลขที  158  ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี  

เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์  02-2410268    

โทรสาร  02-2410268 

www.watpracharabuetham.net 

 

3. โรงเรียนวดัจนัทร์สโมสร 

 977/39 สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี  
เขตดุสิต กทม 10300 

โทรศพัท ์022412655,022418691,026693773 
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ภาคผนวก ค 
 คาความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ  
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Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.991 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 .3 

Excludeda 11410 99.7 

Total 11440 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in 

the procedure. 
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Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Q1 371.73 1915.099 .596 .991 

Q2 371.80 1907.338 .683 .991 

Q3 371.90 1894.921 .826 .991 

Q4 371.97 1913.137 .578 .991 

Q5 371.87 1906.257 .712 .991 

Q6 371.93 1923.926 .257 .992 

Q7 372.23 1926.047 .278 .992 

Q8 371.80 1898.234 .729 .991 

Q9 372.03 1921.413 .346 .991 

Q10 372.27 1942.616 .029 .992 

Q11 372.13 1920.395 .486 .991 

Q12 372.17 1924.075 .405 .991 

Q13 372.17 1912.144 .539 .991 

Q14 372.07 1911.720 .566 .991 

Q15 

Q16 

372.13 

372.03 

1909.844 

1906.792 

.636 

.666 

.991 

.991 

Q17 372.07 1910.133 .594 .991 

Q18 372.07 1910.271 .592 .991 

Q19 372.03 1910.033 .607 .991 
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Scale 

Mean 

if Item 

Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Q20 371.97 1912.516 .590 .991 

Q21 372.03 1908.171 .641 .991 

Q22 371.97 1910.102 .583 .991 

Q23 371.73 1900.064 .753 .991 

Q24 372.07 1908.409 .764 .991 

Q25 371.97 1906.102 .790 .991 

Q26 372.07 1911.995 .789 .991 

Q27 372.07 1918.133 .496 .991 

Q28 371.83 1908.902 .774 .991 

Q29 372.07 1906.202 .727 .991 

Q30 371.93 1904.409 .767 .991 

Q31 372.07 1915.168 .711 .991 

Q32 372.03 1914.723 .645 .991 

Q33 372.17 1898.144 .847 .991 

Q34 372.10 1917.472 .556 .991 

Q35 372.13 1902.464 .775 .991 

Q36 372.13 1900.809 .806 .991 

Q37 372.00 1894.828 .831 .991 

Q38 371.97 1903.964 .835 .991 

Q39 371.97 1925.344 .529 .991 

Q40 372.13 1925.154 .442 .991 

Q41 372.20 1912.855 .710 .991 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

141 
 

Scale 

Mean 

if Item 

Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Q42 372.07 1918.685 .624 .991 

Q43 372.03 1905.826 .751 .991 

Q44 372.00 1925.034 .508 .991 

Q45 372.07 1917.030 .665 .991 

Q46 372.23 1914.875 .529 .991 

Q47 371.83 1902.971 .679 .991 

Q48 371.83 1904.489 .707 .991 

Q49 371.90 1897.197 .854 .991 

Q50 371.90 1908.300 .716 .991 

Q51 371.97 1901.895 .878 .991 

Q52 372.00 1897.241 .946 .991 

Q53 371.90 1908.783 .797 .991 

Q54 372.00 1901.793 .853 .991 

Q55 372.07 1909.306 .856 .991 

Q56 372.00 1893.517 .853 .991 

Q57 372.00 1898.621 .918 .991 

Q58 372.03 1892.585 .923 .991 

Q59 372.07 1890.409 .946 .991 

Q60 371.73 1922.064 .611 .991 

Q61 371.83 1911.523 .716 .991 

Q62 371.80 1907.407 .755 .991 

Q63 371.83 1908.282 .788 .991 

Q64 371.97 1901.413 .888 .991 
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Scale 

Mean 

if Item 

Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Q66 371.90 1903.403 .816 .991 

Q67 371.90 1899.059 .820 .991 

Q68 371.93 1894.064 .885 .991 

Q69 371.90 1895.748 .881 .991 

Q70 371.93 1894.478 .878 .991 

Q71 371.90 1902.024 .844 .991 

Q72 371.83 1903.799 .791 .991 

Q73 371.93 1897.306 .906 .991 

Q74 371.87 1899.982 .832 .991 

Q75 371.87 1896.326 .826 .991 

Q76 371.83 1900.695 .776 .991 

Q78 371.93 1905.099 .842 .991 

Q79 371.97 1894.516 .932 .991 

Q80 372.07 1889.237 .790 .991 

Q81 372.00 1882.690 .861 .991 

Q82 371.90 1902.852 .750 .991 

Q83 371.83 1910.075 .748 .991 

Q84 371.93 1907.926 .781 .991 

Q85 371.97 1894.723 .928 .991 

Q86 371.93 1892.064 .921 .991 

Q87 371.93 1903.651 .874 .991 

Q88 372.00 1896.414 .873 .991 

Q89 371.97 1893.137 .958 .991 
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Scale 

Mean 

if Item 

Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Q90 371.87 1902.602 .782 .991 

Q91 371.87 1909.844 .715 .991 

Q92 371.90 1897.817 .843 .991 

Q93 372.00 1893.103 .860 .991 

Q94 371.90 1906.024 .763 .991 

Q95 371.87 1900.257 .826 .991 

Q96 371.93 1891.375 .864 .991 

Q97 371.97 1887.206 .913 .991 

Q98 371.90 1893.955 .914 .991 

Q99 371.90 1896.438 .868 .991 

 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การตรวจสอบความตรงของเนือหา  (Content  Validity)  ของแบบสอบถาม  ดว้ยการหาค่า
ดชันีความสอดคลอ้งโดยใชเ้ทคนิค  IOC  (Index  of  Item  Objective  Congruence)  ซึงไดค้่า IOC 

อยูร่ะหวา่ง 0.6 – 1.0 ไม่มีขอ้ใดถูกตดัออก 
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ภาคผนวก ง  
 หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล  

 รายช่ือโรงเรียนขอความอนุเคราะหในการเก็บขอมูล 
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รายชือโรงเรียนขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็ข้อมูล 

 

1. โรงเรียนวดัประดู่ธรรมาธิปัตย ์ 
 104 ถ.ประชาราษฎร์สาย 1  

บางซือ กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์0-2585-1941  

โทรสาร 0-2585-1941  

e-mail : pradubbma@gmail.com 

 

2. โรงเรียนวดับางโพโอมาวาส  
 101  ถนนประชาราษฎร์สาย 1  

แขวงบางซือ เขตบางซือ  กรุงเทพมหานคร 

โทรศพัท ์    02 585 0627  

โทรสาร      02 585 0627 

E-mail      watbangphoschool@hotmail.com 
 

3. โรงเรียนวดัสร้อยทอง  
 1333  ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1   

แขวงบางซือ  เขตบางซือ  กรุงเทพมหานคร 

 โทรศพัท ์    02 585 6463 

 

4. โรงเรียนวดัทองสุทธาราม 

  278 ซอยสิทธิชยั ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี 56 แขวงวงศส์วา่ง  
เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร 10800  
โทร.0-2585-6824 

โทรสาร.0-25856824 

E-mail  watthongsutharam.school.@gmail.com 
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5. โรงเรียนวดัเลียบราษฏร์บาํรุง  

 1451/1 ซอย 43 กท-นนท ์ 
แขวงวงศส์วา่ง เขตบางซือ กทม 10800 

โทรศพัท ์025857077,029121564 

อีเมล watliabschool@hotmail.com 

 

6. โรงเรียนวดัมชัฌนัติการาม  
 203 ถนนวงศส์วา่ง 11  

บางซือ กรุงเทพมหานคร 10800   
โทร. 02-5852201 

 

7. โรงเรียนวดัประชาศรัทธาธรรม 

 102 วงศส์วา่ง แขวงบางซือ 

เขตบางซือ กทม 10800 

โทรศพัท ์025851678 
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ภาคผนวก จ  
 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย  
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แบบสอบถามเพอืการวจัิย 

เรือง 

ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา  

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 

คําชีแจง 
  แบบสอบถามฉบบันี มีวตัถุประสงคเ์พือใชเ้ป็นเครืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสาํหรับ
การวจิยั เรือง ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา THE SCHOOL 

EFFECTIVENESS OF EDUCATION PERSONNEL VIEWPOINT  

ขอ้มูลทีไดจ้ากความคิดเห็นของท่านมีค่าอยา่งยงิต่อการวจิยันี ขอ้มูลทีท่านตอบถือเป็น
ความลบัและขอรับรองวา่จะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานหรือสถานศึกษาของท่านแต่ประการ
ใด จึงขอความกรุณาโปรดตอบใหค้รบทุกขอ้ตามความเป็นจริง  
                       แบบสอบถามนี ประกอบดว้ย 2 ตอน คือ 

                       ตอนที 1 ขอ้มูลเกียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

                         ตอนที 2 ประสิทธิผลสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรทางการศึกษา    
                     
 เมือท่านใหข้อ้มูลครบถว้นทุกขอ้แลว้ โปรดจดัส่งแบบสอบถามนีคืนทางไปรษณีย ์ซึง
ผูว้จิยัไดแ้นบซองมาพร้อมกนันีแลว้  
                
             ขอขอบพระคุณไว ้ณ โอกาสนี สาํหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

(นางสาวกรชนก แยม้อุทยั) 
นกัศึกษาปริญญาโท 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ตอนท ี1  สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย    ลงใน (   ) หนา้ขอ้ความทีตรงกบัสถานภาพของท่าน 

1.  เพศ    (   )  ชาย    (   )   หญิง 

 
2.  อาย ุ (เศษทีเกิน 6 เดือนนบัเพิมเป็นอีก 1 ปี)    

(   )  ไม่เกิน 30 ปี   (   )  41 - 50 ปี 

    (   )  31 - 40 ปี   (   )   51 ปีขึนไป  

      
3.  ระดบัการศึกษาสูงสุด   (   )  ปริญญาตรี   (   )   ปริญญาโท 

    (   )  ปริญญาเอก   (   )    อืน(โปรดระบุ)....................... 
     
4. ประสบการณ์ในการทาํงาน (   ) ไม่เกิน10 ปี  (   )   11-20 ปี    

(   )  21-30 ปี  (   )   31 ปีขึนไป 
 

5. ตาํแหน่งหนา้ทีหลกัในโรงเรียน (   )  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
(   )  รองผูบ้ริหารสถานศึกษา/หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 

(   )  ครูผูส้อน 

 

6.ประสบการณ์ในการดาํรงตาํแหน่งปัจจุบนั(เศษปีทีเกิน 6เดือน นบัเพิมอีกหนึงปี)  

    (   ) ไม่เกิน 5 ปี          (   ) 6-10 ปี    
    (   ) 11 - 15 ปี                (   ) 16-20 ปี 

(   ) 21 -25 ปี              (   ) 26 ปีขึนไป 
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ตอนท ี 2 ประสิทธิผลสถานศึกษา   
คาํชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย    ลงในช่องระดบัการปฏิบติัใหต้รงกบัความเป็นจริงของ
ประสิทธิผลสถานศึกษา   

ระดบั  1 หมายถึง ประสิทธิผลสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด  
ระดบั  2 หมายถึง ประสิทธิผลสถานศึกษาอยูใ่นระดบันอ้ย  
ระดบั  3 หมายถึง ประสิทธิผลสถานศึกษาอยูใ่นระดบัปานกลาง  
ระดบั  4 หมายถึง ประสิทธิผลสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมาก  
ระดบั  5 หมายถึง ประสิทธิผลสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากทีสุด  

 

ประสิทธิผลสถานศึกษา 
ข้อที ประสิทธิผลสถานศึกษา ระดบัประสิทธิผลสถานศึกษา 

มาก
ทสุีด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย
ทสุีด 

1 

 1. ผู้เรียนมสุีขภาพกายและสุขภาพจติทดี ี      

1 ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีนาํหนกัตามเกณฑ ์      

2 ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีส่วนสูงตามเกณฑ ์      

3 ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีผลการทดสอบสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ ์

     

4 ผูเ้รียนส่วนใหญ่รู้จกัดูแลตวัเองใหมี้ความ
ปลอดภยั 

     

5 ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาเรืองเพศ      

6 ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาจากยาเสพติดและสิง
มอมเมา 

     

7 ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาการติดเกมส์      

8 ผูเ้รียนส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมในหลกัสูตร 
ดา้นศิลปะ/นาฎศิลป์ และนนัทนาการ 
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ข้อที ประสิทธิผลสถานศึกษา ระดบัประสิทธิผลสถานศึกษา 
มาก
ทสุีด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย
ทสุีด 

1 

9 ผูเ้รียนส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรมนอกหลกัสูตร 
ดา้นศิลปะ/นาฎศิลป์ และนนัทนาการ 

     

10 ผูเ้รียนไดรั้บรางวลั/ เกียรติคุณ ในดา้นศิลปะ/
นาฎศิลป์ และนนัทนาการ 

     

 2. ผู้เรียนมคุีณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมทพีงึประสงค์  

     

11 ผูเ้รียนส่วนใหญ่ดูแล กตญั ู กบัผูป้กครอง      

12 ผูเ้รียนส่วนใหญ่ช่วยทาํกิจธุระการงานของ
ผูป้กครอง 

     

13 นกัเรียนส่วนใหญ่ตงัใจเรียนเพือสร้างความ
สบายใจใหแ้ก่พอ่แม่ 

     

14 ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่มาโรงเรียนสาย      

15 ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่ขาดเรียน      

16 ผูเ้รียนส่วนใหญ่ไม่ออกจากการศึกษากลางคนั      

17 ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความสุภาพ นอบนอ้ม      

18 ผูเ้รียนส่วนใหญ่โอบออ้มอารี ช่วยเหลือผูอื้น      

19 ผูเ้รียนส่วนใหญ่รับฟังความคิดเห็นของคนอืน      

20 ผูเ้รียนส่วนใหญ่มีความซือสตัย ์สุจริต      

21 ผูเ้รียนส่วนใหญ่มุ่งมานะในการเรียน      

22 ผูเ้รียนส่วนใหญ่อยูอ่ยา่งพอเพียง      

23 ผูเ้รียนส่วนใหญ่รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์และรัก
ความเป็นไทย 
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 3. ผู้เรียนมคีวามใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่าง
ต่อเนือง  

     

24 ผูเ้รียนส่วนใหญ่ดูแลสถานที และสิงของ ทงั
ส่วนรวมและส่วนตวั 

     

25 ผูเ้รียนส่วนใหญ่ช่วยเหลืองานของโรงเรียน      

26 ผูเ้รียนส่วนใหญ่ ช่วยทาํความสะอาดของ
ส่วนรวม 

     

27 ผูเ้รียนส่วนใหญ่คน้ควา้หาความรู้จากการอ่าน
และใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

     

28 ผูเ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรม โครงการต่างๆที
สถานศึกษาจดัใหอ้ยูเ่ป็นประจาํ 

     

29 ผูเ้รียนส่วนใหญ่เขา้ร่วมกิจกรรม โครงการ นอก
สถานศึกษา 

     

30 ผูเ้รียนมีนิสยัรักการอ่าน      

31 ผูเ้รียนแสวงหาความรู้จากสือ สิงพิมพ ์หรือ ป้าย
โฆษณาอยูเ่ป็นประจาํ 

     

 4. ผู้เรียนคดิเป็นทาํเป็น       

32 ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการคิดวิเคราะห์      

33 ผูเ้รียนมีความสามารถดา้นการคิดสงัเคราะห์      

34 ผูเ้รียนสามารถคิดอยา่งมีวิจารณญาณ      

35 ผูเ้รียนสามารถคิดอยา่งเป็นระบบนาํไปสู่การ
สร้างองคค์วามรู้ได ้
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ข้อที ประสิทธิผลสถานศึกษา ระดบัประสิทธิผลสถานศึกษา 
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2 
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1 

 5. ผลสัมฤทธิทางการเรียนของผู้เรียน       

36 ผูเ้รียนมีความสามารถในการใชท้กัษะชีวิตใน
การแกปั้ญหา 

     

37 ผูเ้รียนมีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสงัคมและ
สภาพแวดลอ้ม 

     

38 ผูเ้รียนหลีกเลียงพฤติกรรมทีไม่พึงประสงค ์ที
ส่งผลกระทบทงัต่อตวัเองและผูอื้น 

     

39 ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยอยูใ่นระดบัดี 

     

40 ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์อยูใ่นระดบัดี 

     

41 ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์อยูใ่นระดบัดี 

     

42 ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม อยูใ่น
ระดบัดี 

     

43 ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา อยูใ่นระดบัดี 

     

44 ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะอยูใ่นระดบัดี 

     

45 ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีอยูใ่นระดบั
ดี 
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46 ผูเ้รียนมีผลสมัฤทธิทางการเรียน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศอยูใ่นระดบัดี 

     

 6. ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการ
สอนทเีน้นผู้เรียนเป็นสําคญั  

     

47 สถานศึกษาส่งเสริมใหค้รูไปอบรมพฒันาตนเอง
อยา่งนอ้ยปีละ 1-2 ครัง 

     

48 สถานศึกษามีการประเมินแผนการเรียนรู้ของครู
ทุกคนอยา่งสมาํเสมอ 

     

49 สถานศึกษามีการประเมินการจดัการเรียนการ
สอนของครูทุกคนอยา่งสมาํเสมอ 

     

50 สถานศึกษามีการประเมินแบบวดั แบบทดสอบ 
ของครูทุกคน ทุกภาคการศึกษา 

     

51 ครูกาํหนดเป้าหมายทีตอ้งการใหเ้กิดขึนกบั
ผูเ้รียน ในดา้นความรู้ ทกัษะ กระบวนการทีเป็น
ความคิดรวบยอด 

     

52 ครูศึกษา วิเคราะห์ขอ้มูลผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
แลว้นาํขอ้มูลมาใชใ้นการวางแผนการจดัการ
เรียนรู้ 

     

53 ครูออกแบบการเรียนการสอนทีตอบสนองความ
แตกต่างระหวา่งบุคคลของนกัเรียนเพือนาํผูเ้รียน
ไปสู่เป้าหมาย 

     

54 ครูจดับรรยากาศการเรียนการสอนทีเอือต่อการ
เรียนรู้ และช่วยเหลือผูเ้รียนใหเ้กิดการเรียนรู้ 

     

55 ครูจดัเตรียมสือและใชใ้หเ้หมาะสมกบักิจกรรม      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

156 
 

 
ข้อที ประสิทธิผลสถานศึกษา ระดบัประสิทธิผลสถานศึกษา 
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2 
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 7. ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและ
พฒันาสถานศึกษา  

     

56 ครูนาํภูมิปัญญาทอ้งถินและเทคโนโลยมีาใชใ้น
การจดัการเรียนการสอน 

     

57 ครูประเมินความกา้วหนา้ของผูเ้รียนดว้ยวิธีที
หลากหลาย 

     

58 ครูนาํผลการประเมินมาใชใ้นการซ่อมเสริมและ
พฒันาผูเ้รียน 

     

59 ครูทาํวิจยัเพือพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอน
อยูเ่ป็นประจาํ 

     

60 สถานศึกษาจดัสิงแวดลอ้มทางกายภาพสะอาด 
ถกูสุขลกัษณะ 

     

61 สถานศึกษามีมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุ และ 
อุบติัภยั 

     

62 การดูแลรักษาวสัดุอุปกรณ์ เครืองใชต่้างๆ ใน
สถานศึกษาอยูใ่นสภาพดี ปลอดภยั 

     

63 สถานศึกษาจดับรรยากาศทีส่งเสริมต่อการจดัการ
เรียนรู้ของนกัเรียน 

     

64 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการใน
ดา้นวิชาการ อยูใ่นระดบัดี. 

     

65 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการใน
ดา้นงบประมาณ อยูใ่นระดบัดี 
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66 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการใน
ดา้นการบริหารงานบุคคล อยูใ่นระดบัดี 

     

67 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการใน
ดา้นการบริหารงานทวัไป อยูใ่นระดบัดี 

     

68 สถานศึกษามีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขนัพืนฐานอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 

ครัง 

     

69 ผูบ้ริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจดัการงาน
ต่างๆใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา 

     

 8. พฒันาการของการประกนัคุณภาพ
ภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกดั 

     

70 สถานศึกษามีการกาํหนดมาตรฐานของการศึกษา      

71 สถานศึกษามีการจดัทาํแผนพฒันาการจดั
การศึกษาทีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

     

72 สถานศึกษามีการจดัระบบบริหารและ
สารสนเทศเป็นปัจจุบนั 

     

73 สถานศึกษาดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดั
การศึกษาอยา่งต่อเนือง 

     

74 สถานศึกษาจดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา เป็นประจาํ 

     

75 สถานศึกษาจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายใน
ตามมาตรฐานการศึกษาเป็นประจาํ 

     

76 สถานศึกษาจดัทาํรายงานปร ะจาํปีทีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน 

     

   ส
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77 สถานศึกษาจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษา
อยา่งต่อเนือง 

     

78 ผลการพฒันาบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ 
และวตัถุประสงคข์องการจดัตงัสถานศึกษา 

     

79 ผลการพฒันาตามจุดเนน้และจุดเด่นทีส่งผล
สะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศึกษา 

     

 9. ผลการพฒันาให้บรรลตุามปรัชญา 
ปณธิาน พนัธกจิ และวตัถุประสงค์ของ
การจดัตงัสถานศึกษา 

     

80 ครูและชุมชนมีส่วนร่วมในการกาํหนด
แผนปฏิบติังานบ่อยครัง 

     

81 สถานศึกษาสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียน 
และบุคคลากรในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ทีกาํหนด
อยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

     

82 ผลการดาํเนินงานบรรลุตามปรัชญา วิสยัทศัน์ 
พนัธกิจ และวตัถุประสงคก์ารจดัตงัสถานศึกษา 

     

83 บุคลากรทุกคนใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตาม
กลยทุธ์ของสถานศึกษา 

     

84 สถานศึกษาไดรั้บโล่รางวลั เกียรติบตัร หนงัสือ
เชิดชูเกียรติ หรือใบประกาศเกียรติคุณ ในดา้น
การเป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัทีดี 
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 10. ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศึกษา  (X10) 

     

85 ผูบ้ริหาร ครู บุคลากร มีส่วนร่วมในการกาํหนด
จุดเนน้ จุดเด่น ในดา้นกีฬา /ศาสนา /ภาษา /
สิงแวดลอ้ม/ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิน และวิชาการ 

     

86 สถานศึกษามีการสร้า งระบบการมีส่วนร่วมของ
ผูเ้รียนและบุคคลากรในการปฏิบติัตามกลยทุธ์ที
กาํหนดอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

     

87 ผลการดาํเนินงานบรรลุตามจุดเนน้ในดา้น กีฬา /
ศาสนา /ภาษา /สิงแวดลอ้ม / ศิลปวฒันธรรม
ทอ้งถิน และวิชาการ ทีไดก้าํหนดไว ้

     

88 สถานศึกษามีจุดเนน้ จุดเด่นตามทีกาํหนด  และ
ไดรั้บการยอมรับจากองคก์รภายนอก 

     

 11. ผลการดาํเนินงานโครงการพเิศษเพอื
ส่งเสริมบทบาทขอสถานศึกษา 

     

89 สถานศึกษามีการกาํหนดมาตรการทีนาํมา
ปรับปรุงและพฒันาเพือแกไ้ขปัญหา 

     

90 สถานศึกษานอ้มนาํหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ 

     

91 ปัญหาผูเ้รียนดา้นต่างๆมีการพฒันาเปลียนแปลง
ไปในทางทีดีขึน 

     

92 สถานศึกษาส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดรั้บการศึกษาต่อ      
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ข้อที ประสิทธิผลสถานศึกษา ระดบัประสิทธิผลสถานศึกษา 
มาก
ทสุีด 

5 

มาก 

 

4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 

 

2 

น้อย
ทสุีด 

1 

93 สถานศึกษาส่งเสริมใหผู้เ้รียนประกอบอาชีพตาม
ศกัยภาพ 

     

94 สถานศึกษาเป็นแบบอยา่งในการจดัการเรียนรู้
ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     

 12. ผลการส่งเสริมพฒันาสถานศึกษาเพอื
ยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ
พฒันาสู่ความเป็นเลศิ เพอืให้สอดคล้องกบั
แนวทางการปฏิรูป  

     

95 สถานศึกษามีแผ นการดาํเนินงานประจาํปีตาม
มาตรการทีนาํมาปรับปรุงและพฒันา 

     

96 สถานศึกษามีขอ้ตกลงมาตราฐานการศึกษาทุก
ดา้นร่วมกนักบัหน่วยงานตน้สงักดั และ
หน่วยงานอืน 

     

97 สถานศึกษามีการดาํเนินงานอยา่งเป็นระบบครบ
วงจรคุณภาพ 

     

98 สถานศึกษาดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม
แผนการดาํเนินงาน 

     

99 สถานศึกษาพฒันาคุณภาพ โดยใชข้อ้เสนอแนะ
จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง
และผลการประเมินคุณภาพภายใน 
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ชือ-สกุล  นางสาวกรชนก แยม้อุทยั 

วนั/เดือน/ปี  28 ตุลาคม 2530 

ทีอยู ่ 41/3 หมู่ 1 ซอยสุนทรศิริ 1 ตาํบลบางกรวย อาํเภอบางกรวย จงัหวดั
นนทบุรี 

สถานทีทาํงานปัจจุบนั โรงเรียนวดัประดู่ธรรมาธิปัตย ์เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร  

    

 

ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ.2546 สาํเร็จการศึกษาระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

   จากโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 

 พ.ศ.2549 สาํเร็จการศึกษาระดบัชนัมธัยมศึกษาตอนปลาย 

   จากโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 

 พ.ศ.2554 สาํเร็จการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบณัฑิต (ศษ.บ) 
   วชิาเอกภาษาองักฤษ จากมหาวทิยาลยัศิลปากร 

 

ประวติัการทาํงาน 

 พ.ศ.2554 ครูผูช่้วย โรงเรียนวดัประดู่ธรรมาธิปัตย ์เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร  

พ.ศ.2556 ครู ค.ศ.1 โรงเรียนวดัประดู่ธรรมาธิปัตย ์เขตบางซือ กรุงเทพมหานคร 
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