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Abstract

The objectives of this research were to study and synthesize the characteristics of fundamental
information of certain doctoral researches and academic articles in partial fulfillment for doctorate
dissertations of public and private universities. All of these doctoral researches and academic articles were
about educational administration, effective model of school administration, and school education published
between 2006 and 2013. Nineteen of which were specifically detected from ThaiLIS database.
The instrument utilized in this study was a record form of information for research synthesis.
Synthesis of the researches revealed that most of dissertations studied, 36.84%, belonged to Silpakorn
University, most published in 2013. The sample groups studied were institutional administrators, educational
administrators, experts, scholars, academic teachers, school boards, and students, selected by specified
sampling. The research methodology proceeded in several steps, such as a research conceptual framework
definition, a basic information study and analysis, creation of an administrative model, a model examination,
and a model adjustment and presentation. The instrument mostly used was a questionnaire. Data analysis
was performed by determining the means and standard deviations and content analysis.
The effectiveness of school administration models was found to be composed of following elements:
administrators, teachers, educational quality administration, strategic planning, learners, and the
participation of guardians, communities and societies, as well as financial concerns, tools, and materials.
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บทคัดยอ
งานวิจยั นีม้ วี ัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะขอมูลพืน้ ฐาน และสังเคราะหงานวิจยั ระดับดุษฎีบัณฑิต และ
บทความวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล ประชากรที่
ใชในการวิจัย คือ งานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตของนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษาหรือสาขาที่เกีย่ วของกับการศึกษา
และบทความวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของดุษฎีนพิ นธของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ซึ่งตีพิมพเผยแพรระหวางป พ.ศ.
2549-2556 เจาะจงเฉพาะที่สืบคนไดจากฐานขอมูล ThaiLIS จํานวน 19 เรื่อง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบ
บันทึกขอมูลเพื่อการสังเคราะหงานวิจัย
ผลการสังเคราะหงานวิจยั พบวา ดุษฎีนิพนธทศี่ ึกษาสวนใหญเปนของมหาวิทยาลัยศิลปากร รอยละ 36.84
สวนใหญตพี มิ พเผยแพรในป พ.ศ.2556 กลุม ตัวอยางที่ศึกษาเปนผูบ ริหารสถานศึกษา ผูบริหารการศึกษา ผูเชีย่ วชาญ
ผูทรงคุณวุฒิ ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง วิธีการดําเนินการ
วิจยั มีหลายขั้นตอน เชน การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย การศึกษาและวิเคราะหขอ มูลพื้นฐาน การสรางรูปแบบ
การบริหาร การตรวจสอบรูปแบบ การปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ เครื่องมือที่ใชสวนใหญเปนแบบสอบถาม
วิเคราะหขอมูลโดยคํานวณหาคาเฉลี่ย ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหเนื้อหา
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล พบวา มีองคประกอบ ดังนี้ ผูบริหาร ครู การบริหารงาน
คุณภาพการศึกษา การวางแผนเชิงกลยุทธ ผูเ รียน การมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชนและสังคม รวมถึงดานการเงิน
วัสดุอุปกรณ

คําสําคัญ: รูปแบบการบริหาร, สถานศึกษา, ประสิทธิผล

บทนํา

การศึกษาเปนกระบวนการสําคัญของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งเปนทรัพยากรหลักของ
การพัฒนาทุกดาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยให
เปนมนุษยที่มีคุณภาพ มีความสามารถเต็มศักยภาพ
มีการพัฒนาทีส่ มดุลทั้งรางกาย สติปญญา และจิตใจ
การศึกษาเปนกระบวนการถายทอดและเรียนรูใน
การที่จะสรางสรรคและพัฒนาคนทั้งในแงความรู
ความคิด ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให
สามารถดํารงชีวิต อยูใ นสังคมไดอย างมีความสุข
สามารถสนองตอบทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศชาติ ดังเชนหลากหลายประเทศ
โดยเฉพาะประเทศที่มีความเจริญกาวหนาทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมถึงดานเศรษฐกิจ

ไดใหความสําคัญกับการศึกษาของประชาชนโดย
การจัด สรรงบประมาณเพื่ อจั ดการศึกษาในลํ าดั บ
ตน ๆ สําหรั บประเทศไทยก็ เชนเดี ยวกัน ไดใ ห
ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและยึด
ประชาชนเปนศูนยกลางของการพัฒนา
พระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 กําหนดใหมีการ
ปฏิรูปการศึกษา และมีการกระจายอํานาจการศึกษา
ไปยังสถานศึกษาตามหลักการ ดังนี้ 1) หลักการ
กระจายอํานาจ (Decentralization) เปนการกระจาย
อํานาจการจัดการศึกษาจากกระทรวงและสวนกลาง
ไปยังสถานศึกษาใหมากทีส่ ดุ 2) หลักการมีสว นรวม
(Participation or Collaboration or Involvement)

การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
พิชญา ชูเพชร และ สุจิตรา จรจิตร

เปนการเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมีสว นได
สวนเสียไดมีสวนรวมในการบริหาร การตัดสินใจ
และรวมจัดการศึกษา 3) หลักการคืนอํานาจจัดการ
ศึ ก ษาให ประชาชน (Return Power to People)
กระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหบุคคลทีเ่ กีย่ วของกับ
การศึ กษาหรือ ผู มีส ว นไดส ว นเสียในการจั ดการ
ศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน มีสวนรว มในการเปนคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษา 4) หลั ก การบริ ห ารตนเอง (Self
Management) ส ว นกลางมี ห น า ที่ เ พี ยงกํ า หนด
นโยบายและเปาหมาย สวนโรงเรียนสามารถกําหนด
วิธีการทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายไดดวยตนเอง
โดยมีอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบในการ
ดํ า เนิ น งาน 5) หลั ก การตรวจสอบและถ ว งดุ ล
(Check and Balance) สวนกลางมีห นาที่กําหนด
นโยบายและควบคุมมาตรฐาน มีองคกรอิสระทํา
หนาที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัดการ
ศึกษา เพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามที่
กําหนดและเป นไปตามนโยบายของชาติ (ชู ชาติ
แปลงลวน, 2551)
จากการรายงานผลการศึกษาที่ผานมาโดย
หลายหนวยงาน พบวา การจัดการศึกษาของไทยอยู
ในเกณฑไ มน  าพอใจ และจํ า เป นต องได รับ การ
ปรับปรุงใหดีขึ้น ทั้งในดานความรู ความคิด และ
ทั ก ษะความสามารถ รวมทั้ ง ในด า นคุ ณ ธรรม
จริ ยธรรมด ว ย นอกจากนี้ ข อมู ลผลสั มฤทธิ์ จาก
สํานักงานทดสอบระดับชาติ พบวา อยูในระดับตํ่า
โดยเฉพาะความสามารถด า นการคิ ด วิ เคราะห มี
แนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง และจากการศึกษาผล
การประเมินคุณภาพของการจัดการศึ กษา พบวา
ผู  บริห ารโรงเรียนจํานวนหนึ่ง ขาดความรู ความ
เขาใจในการบริหารจัดการ การพัฒนาระบบของ
โรงเรี ยน การนํ าระบบสารสนเทศไปใช ใ นการ
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จัดการเรียนการสอน และขาดการจูงใจครูในการ
ปฏิบัตงิ าน ครูสอนไมตรงตามวิชาเอก วิชาโท ดังนัน้
จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน
ในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผล (ทรงพล เจริญคํา,
2552)
ปจจุบั นเปน ที่ยอมรับ กันวา การบริห าร
สถานศึกษามีความสําคัญ เนื่องจากเปนหนวยงานที่
ทําหนาที่จัดการทรัพยากรการบริหาร ไดแก คน เงิน
และวัสดุอุปกรณ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของ
สถานศึกษา ดังนัน้ สถานศึกษาที่ประสบความสําเร็จ
ในการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพนั้น ควรมีรูปแบบ
ในการบริหารคุณภาพการศึกษาทีม่ ีประสิทธิผล เพือ่
นํามาใชเปนกลไกในการขับเคลื่อนใหการดําเนิน
งานของสถานศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมี
ความสนใจที่ จ ะศึ กษารู ป แบบการบริ ห ารสถาน
ศึกษาที่มีประสิทธิผล เพื่อนําผลการวิจัยไปใชเปน
ขอมูลเพื่อการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐาน และวิธีดําเนินการวิจัย
ของงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตเกี่ยวกับรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล
2. เพื่อสังเคราะหงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิตเกี่ยวกับ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล

ขอตกลงเบื้องตน
งานวิ จั ยที่ รวบรวมทั้ งหมดเป น งานวิ จั ย
ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิตของนักศึกษาสาขาบริหารการศึกษา
หรือสาขาที่เกีย่ วของกับการศึกษา และบทความวิจัย
ที่เปนสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธของมหาวิทยาลัยรัฐ
และเอกชน ซึ่งตีพิมพเผยแพรระหวางป พ.ศ.25492556 จํานวน 19 เรื่อง เจาะจงเฉพาะที่สืบคนไดจาก
ฐานขอมูล ThaiLIS ซึ่งผานกระบวนการควบคุม
มาตรฐานและคุณภาพโดยคณาจารย ทีป่ รึกษา ผูท รง-
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คุณวุฒิที่มคี วามเชีย่ วชาญของแตละมหาวิทยาลัย จึง ดุษฎีนิพนธที่ศึกษาสวนใหญเปนของมหาวิทยาลัย
ถือวาเปนงานวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐาน ดังนั้น ศิลปากร จํานวน 7 เรื่อง รองลงมาคือ มหาวิทยาลัย
จึงไมตองประเมินคุณภาพงานวิจัยอีก
นเรศวร จํานวน 5 เรื่อง สวนใหญตีพิมพเผยแพร ป
2556 จํานวน 5 เรื่อง รองลงมาคือ ตีพิมพเผยแพร ป
วิธีการวิจัย
2552 จํานวน 3 เรื่อง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดกําหนดหัวขอปญหาการวิจัย คือ สวนใหญเปนผูบริหารสถานศึกษา ผูบริหารการรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล ซึ่ง ศึกษา ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ครู คณะกรรมการ
เปนปญหาทีน่ าสนใจ โดยการศึกษาแนวคิด หลักการ สถานศึกษา และนักเรียน การสุมตัวอยางสวนใหญ
และทฤษฎีที่เกี่ยวของ คนควา คัดเลือก และรวบรวม ใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง รองลงมา
งานวิ จั ย โดยตรวจสอบงานวิ จั ยแต ล ะเรื่ องอย า ง คือ การสุม แบบชัน้ ภูมิ รูปแบบการวิจัยสวนใหญใช
ละเอี ยด คั ด เลื อกงานวิ จั ยที่ มี คุ ณภาพ เพื่ อนํ า มา วิธีการผสมผสาน (Mixed Method Research) โดย
สังเคราะหและสรุปผล อภิปรายผลการวิจัย
ใชวิธีการวิจัยเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ วิธีการ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ดําเนินการวิจัย สวนใหญมีขั้นตอน เชน กําหนด
แบบบันทึกขอมูลเพื่อการสังเคราะหงาน กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย โดยผู  วิ จั ย ศึ ก ษาและ
วิจัย ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐาน ไดแก ชื่อเรื่อง ชื่อ สังเคราะหเอกสารหลักการ ทฤษฎี และสาระสําคัญ
ผูวิจัย ชื่อมหาวิทยาลัย ปที่พิมพเผยแพร และวิธี ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหาร แลวนํามาสรุปเปน
ดําเนินการวิจัย ไดแก ประชากร กลุมตัวอยางที่ใช กรอบแนวคิดในการวิจัย วิเคราะหขอมูลและสราง
ในการวิจัย เทคนิคการสุมตัวอยาง รูปแบบของการ รูปแบบ เปนการนําผลจากกรอบแนวคิด หลักการ
วิจั ย วิธีดําเนินการวิ จัย เครื่ องมือที่ใชในการวิจัย ทฤษฎี จากขัน้ ตอนแรกมาสรุปเปนขอบเขตของการ
สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล ผลการวิจยั ประกอบ ศึ ก ษา และจั ด ทํ า เครื่ อ งมื อ วิ จั ย เพื่ อ ศึ ก ษาสภาพ
ดวยขอคนพบตาง ๆ การอภิปรายผลและการนําผล ปจจุบัน และความตองการในการบริหารโดยผาน
การวิจัยไปใช
กระบวนการวิจัย และนําผลที่ไดไปเปนฐานขอมูล
ในการพัฒนารางรูปแบบการบริหาร สรางรูปแบบ
ผลการวิจัย
การบริหาร เปนการนําเอาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี
จากการสั ง เคราะห ง านวิ จั ย ระดั บ ดุ ษ ฎี สาระสําคัญงานวิจัยที่เกี่ยวของ และที่สังเคราะหได
บั ณ ฑิ ต และบทความวิ จั ย ที่ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของ มาประยุกตใชในการสรางรูปแบบการบริหาร ขั้น
ดุษฎีนิพนธเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษา ตรวจสอบรูปแบบ เปนการประเมินตรวจสอบความ
ที่มีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน ซึ่ง ถูกตอง ความเหมาะสม และความเปนไปไดของ
ตีพิมพเผยแพรระหวางป พ.ศ.2549-2556 เจาะจง รู ป แบบโดยผู ทรงคุณวุฒิ แล วสรุป ผล วิ เคราะห
เฉพาะที่สืบคนไดจากฐานขอมูล ThaiLIS จํานวน สังเคราะหความคิดเห็นของผูท รงคุณวุฒิ ขัน้ ปรับปรุง
19 เรื่อง สรุปไดดังนี้
และนําเสนอรูปแบบ โดยนําขอมูล ความคิดเห็น
1. ลักษณะขอมูลพื้นฐาน จากการวิเคราะห ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ มาทําการปรับปรุง
ดุ ษ ฎี นิ พ นธ ใ นช ว งป พ.ศ.2549-2556 พบว า รูปแบบการบริหารเพื่อใหไดรูปแบบการบริหารที่

การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
พิชญา ชูเพชร และ สุจิตรา จรจิตร

เหมาะสม เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย ส ว นใหญ ใ ช
แบบสอบถามเปนเครือ่ งมือหลัก รองลงมา ใชเครือ่ งมือ
แบบอื่น ๆ เชน แบบบันทึกขอมูล แบบสอบถามแบบ
ไมมีโครงสราง (Non-Structured Questionnaire)
แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured
Interview) แบบบันทึกการสนทนากลุม สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูล โดยใชการแจกแจงความถี่ คารอย
ละ ค า เฉลี่ ย ( x ) และส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(S.D.) วิเคราะหคาํ ตอบทีไ่ ดจากสวนทีเ่ ปนขอคําถาม
ปลายเปด โดยการวิเคราะหเนือ้ หา (Content Analysis)
2. รู ป แบบการบริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิผล มีองคประกอบดังนี้
1) ผูบริหาร พบวา ควรมีภาวะผูนํา มีความ
ศรัทธาในวิชาชีพ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
เปนแบบอยางดีที่ดีทงั้ คําพูดและการกระทํา สามารถ
สรางแรงบันดาลใจและจูงใจใหบุคลากรมีสว นรวม
ในการสรางประโยชนใหกับโรงเรียนและชุมชน มี
บุ ค ลิ ก ภาพดี มี ม นุษ ยสัม พั น ธ ดี และมี อ ารมณ ที่
มั่นคง สรางความผูกพันระหวางครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน ผูปกครอง รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติห นาที่ ได
อยางมีประสิทธิภาพ
2) ครู ควรมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตามเกณฑ
มาตรฐานวิช าชี พ มี ความสามารถในการสอนที่
สอดคลองกับหลักสูตรและความตองการของผูเรียน
และทองถิน่ มีการคํานึงถึงศักยภาพผูเรียนและความ
แตกตางระหวางบุคคล มีกระบวนการจัดการเรียนรู
ทีท่ นั สมัย หลากหลาย กระตุนความคิดของนักเรียน
และเนนผูเรียนเป นสํ าคัญ โดยใชภู มิป ญญาและ
แหลงเรียนรูจากทองถิ่นเพือ่ พัฒนาคุณภาพผูเ รียน มี
คุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3) การบริหารงานคุณภาพการศึกษา พบวา
ควรพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพภายใต
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บริบทที่เปลี่ยนแปลง มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา การจัดทําหลักสูตร
และกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนมี ค วาม
ยืดหยุน โดยบูรณาการระหวางการเรียนรูและการ
ดํารงชีวิต มีหลักสูตรสอดคลองกับความตองการ
ของสังคมและผูเรียน มีการจัดการเรียนการสอนที่
ยืดหยุน มุง เนนคุณภาพและความสามารถของผูเรียน
ใชหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน หลักสูตรปฐมวัย
สอดคลองกับชุม ชนทองถิ่น รวมถึงมีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน
4) การวางแผนเชิงกลยุทธ มีการกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ แผนงานและ
โครงการเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและการ
เติบโตของโรงเรียนอยางชัดเจนใหสอดคลองกับ
นโยบายของรั ฐ บาล นโยบายคณะกรรมการ
สถานศึ กษา ทั้งนี้ การวิเคราะหแผนกลยุทธจะตอง
มี ส  ว นร ว มของบุ ค ลากรภายในและภายนอก
โรงเรียนดวยวิธี SWOT Analysis หรือการระดม
สมอง โดยที่โรงเรียนตองมีโครงสรางองคการ และ
วัฒนธรรมการทํางานที่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่
เหมาะสมกั บ การบริ ห ารจั ด การเชิ งกลยุ ท ธ การ
ดําเนินการตามแผนกลยุทธควรมีการสื่อสาร โดย
การประชุม อบรมสัมมนา ใหทุกฝายไดรับทราบ
อยางชัดเจน ซึ่งการดําเนินการตามแผนกลยุทธควร
ตองมีการประชุม สัมมนา ระดมสมองรวมกันกับ
ผู  ที่มีสวนรวมและเกี่ยวของ เพื่อปรับเปลี่ยนหรือ
พั ฒนาแผนงาน โครงการ เป าหมายหรื อวิ ธีก าร
ปฏิบัติใหเหมาะสม รวมถึงครูและผูบริหารควรมี
สวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพในสถานศึกษา โดยจัดใหมสี ภาพแวดลอมและบรรยากาศการ
เรียนรูที่เอื้อและสงเสริมตอการเรียนรู
5) ผูเรียน ควรไดรับโอกาสทางการศึกษา
อยางทั่วถึงและเสมอภาค พัฒนาผูเรียนดานการคิด-
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วิเคราะหและทักษะวิชาชีพ พัฒนาระบบการดูแล
ช ว ยเหลื อ ผู  เ รี ย น พั ฒ นาระบบการเรี ย นรู  ด  า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาผูเรียน
ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม
6) การมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน
และสังคม การสงเสริม สนับสนุน และประสาน
ความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
บุคคล ครอบครัว ชุมชน และองคกรอื่นที่จัดการ
ศึกษา
7) การเงิ น วั ส ดุ อุ ป กรณ ควรจั ด การ
ทรั พยากรให มีป ระสิ ทธิ ภาพและคุ ม ค า โดยการ
วางแผนใช จ า ยงบประมาณอย างเป นระบบ การ
กํากับติดตาม และรายงานผลการใชงบประมาณตอ
ผูที่เกี่ยวของและตรวจสอบไดอยางโปรงใส จัดทํา
แผนระดมทรั พ ยากรเพื่ อสนั บ สนุ นการเรียนการ
สอนอยางมีประสิทธิภาพ

อภิปรายผล

การสังเคราะหงานวิจัยระดับดุษฎีบัณฑิต
และบทความวิจัยที่เปนสวนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ
เกี่ ย วกั บ รู ป แบบการบริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิผล อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
1. ผู บริหาร ควรมีภาวะผูนํา ศรั ทธาใน
วิชาชีพ ปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความซือ่ สัตย เปนแบบอยาง
ที่ ดี ทั้ ง คํ า พู ด และการกระทํ า สามารถสร า งแรง
บันดาลใจและจูงใจใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
สรางประโยชนใหกับโรงเรียนและชุมชน สอดคลอง
กับการศึกษาวิจัยของ เอ็ดมอนดส (Edmonds, 1979)
พบวา ผูบริหารโรงเรียนที่มีความแข็งแกรงเปนผู
เชี่ยวชาญและมีทักษะพื้นฐาน ซึ่งเปนคุณลักษณะ
ของผูบริหารมืออาชีพที่จะนําโรงเรียนไปสูความมี
ประสิทธิผลได และยังสอดคลองกับ ออสติน และ
เรโนลดส (Austin & Reynolds, 1990) พบวา การ

บริ ห ารโรงเรี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลนั้ น ผู  บ ริ ห าร
โรงเรียนตองมีภาวะผูนําในการบริหารโรงเรียนให
ประสบผลสํ า เร็ จ นอกจากนี้ ผู  บ ริ ห ารควรมี
บุ ค ลิ ก ภาพดี มี ม นุษ ยสัม พั น ธ ดี และมี อ ารมณ ที่
มั่นคง สรางความผูกพันระหวางครูและบุคลากร
ทางการศึกษา นักเรียน ผูป กครอง รวมถึงการพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติห นาที่ ได
อยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับที่ นิรมิต เทียมทัน
(2548) กล าวว า การที่ จะขับเคลื่อนองคกรไปยัง
อนาคตใหเติบโตอยูตลอดเวลาแมวาเงื่อนไขสภาพ
แวดล อ มจะเปลี่ ย นไป ซึ่ ง การจะทํ า เช น นั้ น ได
ลว นขึ้นอยูกับคนคิด คนจัดการทั้งสิ้น ดังนั้น ความ
สํ า เร็ จ ทั้ ง หมดอยู  ที่ ผู  บ ริ ห ารและพนั ก งาน หาก
ผู  บ ริห ารและพนักงานมี ความรู ไมเทาทันกับการ
เปลี่ ยนแปลงจะทํ าให การดํ าเนิ นงานขององค กร
สะดุดและพัฒนาไปอยางเชื่องชา
2. ครู ควรมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา ตามเกณฑ
มาตรฐานวิช าชี พ มี ความสามารถในการสอนที่
สอดคลองกับหลักสูตรและความตองการของผูเรียน
และทองถิ่น มีการคํานึงถึงศักยภาพผูเ รียนและความ
แตกตางระหวางบุคคล มีกระบวนการจัดการเรียนรู
ที่ทันสมัย หลากหลาย กระตุนความคิดของนักเรียน
และเนนผูเ รียนเปนสําคัญ ครูใชภูมปิ ญญาและแหลง
เรี ย นรู  จ ากท อ งถิ่ น เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู  เ รี ย น มี
คุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ทั้ ง นี้ อาจเนื่ อ งมาจากสถานการณ บ  า นเมื อ งใน
ป จจุ บันมี ปญหาความเสื่อมถอยในดานคุณธรรม
จริ ย ธรรมของคนในทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะกลุ  ม
เยาวชนทีท่ กุ คนตางลงความเห็นตรงกันวาเยาวชนไทย
ขาดการปลูกฝงในดานคุณธรรมจริยธรรม จึงจําเปน
ตองปลูกฝงในดานคุณธรรม จริยธรรมอยางยั่งยืน
ซึ่ งสอดคลองกับแนวคิด ของ เชวง เตชะโกศยะ
(2557) ไดใ ห แนวคิ ด เรื่อ งการปลู ก ฝ ง คุ ณธรรม

การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
พิชญา ชูเพชร และ สุจิตรา จรจิตร

จริยธรรมใหกบั เยาวชน ตองสรางทีเ่ หตุ คือ ใหความรู
ความเขาใจ และมีผูใ หญที่เปนแบบอย างที่ ดีดวย
การปลูกฝงในดานคุณธรรมจริยธรรม จึงจําเปนตอง
มีครู เปนตนเหตุ คือ ครูที่บาน ครูที่โรงเรียน และครู
ที่เปนคําสอนในศาสนา
3. การบริหารงานคุณภาพการศึกษา พบวา
ควรพัฒนาระบบบริหารจัดการใหมีคุณภาพภายใต
บริบทที่เปลี่ยนแปลง มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกสถานศึกษา การจัดทําหลักสูตร
และกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนมี ค วาม
ยืดหยุน โดยบูรณาการระหวางการเรียนรูและการ
ดํารงชีวิต มีหลักสูตรสอดคลองกับความตองการ
ของสังคมและผูเรียน มีการจัดการเรียนการสอนที่
ยืดหยุน มุง เนนคุณภาพและความสามารถของผูเรียน
ใชหลักสูตรที่เหมาะสมกับผูเรียน หลักสูตรปฐมวัย
สอดคลองกับชุม ชนทองถิ่น รวมถึงมีการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน เนื่องจากผลการเรียน
การสอนเมื่ อ เฉลี่ ยทั้ งประเทศมี คุ ณภาพตํ่า ในทุ ก
ระดับ ที่เห็นเดนชัดคงเปนผลการสอบ O-NET ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาป
ที่ 3 ในโรงเรี ยนระดั บ ประถมศึ ก ษาและระดั บ
มัธยมศึกษาตอนตน ที่มีคะแนน O-NET ไมถึง 50%
สอดคลองกับผลการรายงานสภาวะการศึกษาไทย
ซึ่ ง พบว า การศึ ก ษาไทยใช ง บประมาณสู ง แต
ประสิทธิภาพตํ่ าไมสะท อนคุณภาพ เมื่อดูผลการ
สอบ O-NET ย อนหลัง 5 ป ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทั้ง
ประเทศคอนขางตํ่ามากและตํ่าลงมากกวาปกอน ๆ
(วิทยากร เชียงกูล, 2553) และสอดคลองกับสถาบัน
ทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน)
(2553) ไดเสนอแนะไวในวิกฤตการศึกษาไทยวา
การจั ด การศึ ก ษาของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเน น
เฉพาะปจ จั ยนําเขาอยางเดียวไมเนนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งหมายถึงพฤติกรรมผูบริหาร

7

โรงเรียน ครู กรรมการสถานศึกษา และชุมชน ถาครู
ไมครบทุกวิชาทุกชั้นอาจใชเทคโนโลยีเขามาชวย
เช น การทํ า แผนการสอนที่ ทั น สมั ย การทํ า
E-Teaching E-Learning E-Testing ชวยครูในวิชาที่
ขาดแคลน โดยเฉพาะในโรงเรียนที่ขาดแคลนครู
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ซึ่งเปน
จุดออนที่ซํ้าซาก
4. การวางแผนเชิงกลยุทธ มีการกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน และ
โครงการ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผูเ รียนและการ
เติบโตของโรงเรียนอยางชัดเจนใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาล นโยบายคณะกรรมการสถานศึกษา
ทั้งนี้ การวิเคราะหแผนกลยุทธจะตองมีสวนรวม
ของบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียนดวยวิธี
SWOT Analysis หรื อ การระดมสมอง โดยที่
โรงเรียนตองมีโครงสรางองคการ และวัฒนธรรม
การทํางานทีย่ อมรับการเปลีย่ นแปลงทีเ่ หมาะสมกับ
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ การดําเนินการตาม
แผนกลยุทธควรมีการสือ่ สาร โดยการประชุม อบรม
สัมมนา ใหทุกฝายไดรับทราบอยางชัดเจน ซึ่งการ
ดําเนินการตามแผนกลยุท ธควรตองมีการประชุม
สัมมนา ระดมสมองรวมกันกับผูที่มีสวนรวมและ
เกี่ ย วข อ ง เพื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นหรื อ พั ฒ นาแผนงาน
โครงการ เปาหมายหรือวิธีการปฏิบัติ ใหเหมาะสม
ครู และผู  บ ริ ห ารมีส  ว นร ว มในการกํ าหนดแผน
พัฒนาคุณภาพในสถานศึกษา มีสภาพแวดลอม และ
บรรยากาศการเรียนรู มีสภาพแวดลอมที่เอื้อและ
สงเสริมตอการเรียนรู ซึง่ ขัตติยา ดวงสําราญ (2552)
กล าวว า การบริ หารเชิงกลยุ ทธสําหรั บโรงเรียน
ขนาดเล็ก ตองวางแผนกลยุทธ ประเมินกลยุทธของ
โรงเรี ยน กํ า หนดทิ ศ ทางของโรงเรี ยน กํ าหนด
กลยุ ทธของโรงเรียน การปฏิบัติตามกลยุท ธของ
โรงเรียน และประเมินกลยุทธของโรงเรียน

8

วารสารหาดใหญวิชาการ 15(1) ม.ค. - มิ.ย. 2560
Hatyai Academic Journal 15(1) Jan - Jun 2017

5. ผูเรียน ควรไดรับโอกาสทางการศึกษา
อยางทั่วถึงและเสมอภาค พัฒนาผูเรียนดานการคิด
วิเคราะหและทักษะวิชาชีพ พัฒนาระบบการดูแล
ช ว ยเหลื อ ผู  เ รี ย น พั ฒ นาระบบการเรี ย นรู  ด  า น
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พัฒนาผูเรียน
ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดงี าม ยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหไดม าตรฐานทุกระดับ
ควรมีการจัดการเรียนรูโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิ กส
(ICT) นวัตกรรมและโปรแกรมการเรียนทีห่ ลากหลาย
ในการจัดการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาผูเ รียน
ใหสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา ทั้งนี้ เนื่องจากการ
กาวสูประชาคมอาเซียนของประเทศไทย ในป พ.ศ.
2558 ทําใหทุกภาคสวนไดเตรียมความพรอมสราง
ความตระหนักใหแกองคกร โดยเฉพาะสํานักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ นฐาน ซึ่ ง มี ห น า ที่
รั บ ผิดชอบในการจัดการศึกษาไดกําหนดนโยบาย
และเปาหมายในการพัฒนาใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ
มีความรูความเขาใจเพื่อรวมกันพัฒนา การเรียนรู
สูประชาคมอาเซียน ซึ่งความสําเร็จของการพัฒนา
นักเรียนสูป ระชาคมอาเซียนนัน้ อยูทสี่ ถานศึกษาเปน
สําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจยั ของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2554) ที่ไดวจิ ัยเรื่อง
สภาพปจจุบัน ความคาดหวัง และความจําเปนใน
การพัฒนาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งระบุวาโรงเรียน
ควรมีระบบบริห ารจัด การที่ เที ยบเคียงมาตรฐาน
สากล มุงเนนนักเรียนใหมีคุณภาพเปนพลโลก เนน
ภาษาเพื่อการสื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา
6. การมีส วนรวมของผูปกครอง ชุม ชน
และสังคม การสงเสริม สนับสนุน และประสาน
ความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
บุคคล ครอบครัว ชุมชน และองคกรอื่นที่จัดการ
ศึกษา การสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
บริหารจัดการศึกษา สรางภาคีเครือขายรวมพัฒนา

ในระดับทองถิ่น ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการ
ศึกษาทั้งระดับประเทศและระหวางประเทศ และ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อมุงสูม าตรฐานสากล
ทั้ งนี้ อาจเนื่องมาจากในป จจุ บันระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู  ความก า วหน า ทางวิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ทําใหสงั คมโลกมีการลื่น
ไหลระหวางวัฒนธรรมมากขึ้น การเมืองแบบเสรี
ประชาธิ ป ไตยเป น ที่ นิ ย มยอมรั บ กั น ทั่ ว โลก
ประเทศไทยจะมีความสัมพันธกบั ชุมชนบนพืน้ ฐาน
ของศักดิศ์ รีและความเทาเทียมกันจะมีความสามารถ
ในการแข ง ขั น และร ว มมื อ กั บ การศึ ก ษาเพื่ อ ให
สามารถพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีสมรรถนะใน
การแขงขัน มีคุณภาพสูงขึ้น กระทรวงศึกษาธิการ
(2553) ได เ สนอแนวทางการดํ า เนิ น งานในการ
ขั บ เคลื่ อ นโรงเรี ยนมาตรฐานสากลวาต องอาศัย
ความรวมมือจากทุกภาคสวน การสรางภาคีเครือขาย
และการพัฒนาหลักสูต ร โดยรูป แบบการจั ดการ
เรียนรูจ าํ เปนตองมีสื่อ อุปกรณ เครื่องมือ นวัตกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่เหมาะสม
7. การเงิ น วั ส ดุ อุ ป กรณ ควรจั ด การ
ทรั พยากรให มีป ระสิ ทธิ ภาพและคุ ม ค า โดยการ
วางแผนใช จ า ยงบประมาณอย างเป นระบบ การ
กํากับติดตาม และรายงานผลการใชงบประมาณตอ
ผูที่เกี่ยวของและตรวจสอบไดอยางโปรงใส จัดทํา
แผนระดมทรัพยากรเพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอน
อย างมีป ระสิ ท ธิ ภาพ สอดคลอ งกับ งานวิ จัยของ
วีระยุทธ ชาตะกาญจน (2551) ที่ไดกลาวถึงการ
วางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) และจัดทํา
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายลวงหนาระยะ
ปานกลาง (Medium Term Expenditure Framework:
MTEF) ไวเปนแผนลวงหนาระยะ 3-5 ป เพื่อเปน
กรอบสํ า หรั บ การจั ด สรรงบประมาณรายป ข อง
สถานศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
พิชญา ชูเพชร และ สุจิตรา จรจิตร

2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 การ
บริหารงบประมาณโดยสถานศึกษาไดรับจัดสรรใน
ลักษณะเงินกอน (Block Grant) และดําเนินงานตาม
มาตรฐานทางการบริหารจัดการและควบคุมทางการ
เงินใน 7 ดาน (7 Hurdles) ไดแก การวางแผนงบ
ประมาณ การกําหนดผลผลิตและการคํานวณตนทุน
การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง การบริหารทางการ
เงินและการควบคุมงบประมาณ การรายงานทางการ
เงินและผลการดําเนินงาน การบริหารสินทรัพย และ
การตรวจสอบภายใน เปนตน
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พั ฒ นาสถานศึ ก ษา และนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ ห
สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา
2. ควรสงเสริมใหทุกภาคสวนไดเขามามี
สวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา รวมถึง
ส ง เสริ ม ให บุ ค ลากรมี ค วามเข า ใจแนวทางการ
เปลี่ยนแปลง

กิตติกรรมประกาศ

บทความฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความ
อนุเคราะหของบุคคลหลายทาน ซึ่งไมอาจจะนํามา
กลาวไดทั้งหมด ซึ่งผูมีพระคุณทานแรกที่ผูศึกษา
ขอเสนอแนะ
ใครขอขอบคุณคือ รศ.ดร.สุจิตรา จรจิตร ผูสอนที่
1. สถานศึ กษาควรนํ าองคประกอบของ ไดใหความรู คําแนะนํา ตรวจทาน และแกไขขอ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาทีม่ ีประสิทธิผลที่ได บกพรองตาง ๆ ดวยความเอาใจใสทุกขั้นตอน เพื่อ
จากการสั งเคราะหงานวิ จัยนี้ ไปเปนแนวทางการ ใหการเขียนบทความฉบับนี้สมบูรณที่สุด
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