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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือ  (1) เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันของการบริหารโรงเรียนดศีรีตําบล

ตนแบบกระทรวงศึกษาธิการ (2) เ พ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบ

กระทรวงศึกษาธิการ  (3) เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวง    

ศึกษาธิการ มีการดําเนินการวิจัยมี 3 ข้ันตอน ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพปจจุบันของการบริหารโรงเรียน

ดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการ จากกลุมตัวอยาง  จํานวน 127 แหง โดยสอบถามความคิดเห็น

จากผูใหขอมูลสําคัญ คือ ผูบริหารโรงเรียน ครูผูรับผิดชอบโครงการ และประธานคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังสิ้น จํานวน 381 คน ข้ันตอนท่ี 2 พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนดี

ศรีตําบลตนแบบกระทรวง ศึกษาธิการ รางรูปแบบโดยการนําขอมูลท่ีไดจาก ข้ันตอนท่ี 1 มาราง

รูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการโดยผูวิจัย ตรวจสอบรูปแบบการ

บริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบโดยการสนทนากลุมผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเก่ียวของกับการพัฒนา

รูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจสอบความเหมาะสมและ

ความเปนประโยชนของรูปแบบ โดยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน และข้ันตอนท่ี 3 ประเมินรูปแบบการ

บริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการ ประเมินความเปนไปไดและความเปน

ประโยชนของรูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวง ศึกษาธิการโดยสอบถาม

ผูบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบ จํานวน 30 คน  

ผลการวิจัยพบวา  

1. ผลการศึกษาสภาพปจจุบันของการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวง ศึกษาธิการ  

ในภาพรวม พบวามีสภาพปจจุบันมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุกดาน

มีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมากทุกดาน   โดยดานท่ีม่ีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ดานผลผลิต รองลงมา 

คือดานปจจัยนําเขา และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือดานกระบวนการ 

  2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการ ราง

รูปแบบโดยการนําขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 มารางรูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบ

กระทรวงศึกษา ธิการโดยผูวิจัย ไดรูปแบบครั้งท่ี 1 ตรวจสอบรูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบล

1 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
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ตนแบบโดยการสนทนากลุม ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเก่ียวของกับการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน

ดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 7 คน นําขอเสนอแนะท่ีไดไปใชในการปรับปรุงแกไข

รูปแบบ ไดรูปแบบท่ีประกอบดวย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) สาระสําคัญของรูปแบบ และ      

4) แนวทางการนํารูปแบบไปสูการปฏิบัติ และนําเสนอใหผูทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมและ

ความเปนประโยชนรูปแบบพบวา ระดับความคิดเห็นดานความเหมาะสมของรูปแบบการบริหาร

โรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวมมีระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด         

การประเมินความเปนประโยชน พบวา ระดับความคิดเห็นดานความเปนประโยชนของรูปแบบ     

การบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวม มีระดับความเปนประโยชน

มากท่ีสุด 

3.  ผลการประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการทําการ

ประเมินความเปนประโยชนและความเปนไปไดของรูปแบบ โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 30 ทาน จาก

ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิในการประเมินความเปนประโยชนและความเปนไปไดของรูปแบบการ

บริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวง ศึกษาธิการ พบวา ระดับความคิดเห็นดานความเปน

ประโยชน และความเปนไปได ใน ระดับมากท่ีสุด  

 

คําสําคัญ :  การพัฒนา  โรงเรียนดีศรีตําบล 

 

Abstract 

 The purposes of this dissertation were(1) toinvestigate the current situations of 

the Ministry of Education’s outstanding district school administration model; (2)  to 

develop the model of the Ministry of Education’s outstanding district school 

administration, and (3) to assess the model of the Ministry of Education’s outstanding 

district school administration. Research methodology was divided into 3 steps: In the 

first step related to the investigation of the current situations of the Ministry of 

Education’s outstanding district school administration.  For data collection, a 

questionnaire was conducted with 381 school directors, teachers,and chairpersons of 

school executive boards out of the 127 schools.  In the second step related to the 

development of the Ministry of Education’s outstanding district school administration 

model, a group discussion on the model of the Ministry of Education’s outstanding 

district school administration obtained from the first step was approved by the 7 

experts. And in the third step related to the assessment of the Ministry of Education’s 
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outstanding district school administration model with its obtainable model profits, a 

questionnaire was conducted with 30 school directors. 

The findings of the study were as follows: 

1 .   The current situations of the Ministry of Education’s outstanding district 

school administration model were mostly found in terms of its productivity, followed 

by its inputs, and its process. 

2.  In terms of the development of the model of the Ministry of Education’s 

outstanding district school administration obtained for the first step, a group discussion 

on the development of the model of the Ministry of Education’s outstanding district 

school administration was approved by 7 experts.  Detailed suggestions in relations to 

its rationale, objectives, points of view, and guidelines were re-developed and were 

then presented to experts. Also, both the appropriateness and benefits of the Ministry 

of Education’s outstanding district school administration model were mostly found.  

3. In terms of assessing the appropriateness and possibilities of the Ministry of 

Education’s outstanding district school administration model approved by 30 experts, 

it was also stated that both the appropriateness and possibilities of the Ministry of 

Education’s outstanding district school administration model were mostly found.  

 

Keywords : Development, District School 

 

บทนํา 

รายงานของสถาบันเพ่ือการจัดการพัฒนานานาชาติ หรือ IMD(International Institute for 

Management Development) พ.ศ. 2553 โดยใชเกณฑการประเมิน ประกอบดวย 10 ดัชนี ไดแก 

1) อัตราสวนนักเรียน/ครูประถมศึกษา 2) อัตราสวนนักเรียน/ครูมัธยมศึกษา 3) อัตราการเขาเรียน

ระดับมัธยมศึกษา 4) อัตราการไมรูหนังสือ 5) การลงทุนทางการศึกษา 6) ผลสัมฤทธิ์ทางอุดมศึกษา 

7) การถายโอนความรูระหวางภาคธุรกิจกับมหาวิทยาลัย 8) การตอบสนองความสามารถในการ

แขงขันของระบบการศึกษา 9) การตอบสนองความสามารถในการแขงขันของการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา และ 10) ทักษะทางภาษาท่ีตอบสนองตอความตองการของผูประกอบการ พบวา 

ประเทศไทยอยูในอันดับท่ี 48 จาก ประเทศท้ังหมด 61 ประเทศ  

การจัดการศึกษาของไทยท่ีผานมาไมบรรลุผลตามเปาประสงคของการปฏิรูปการศึกษารอบท่ี

หนึ่ง จากคําแถลงนโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงตอ รัฐสภาเม่ือวันท่ี 29 ธันวาคม 2551 จึงมุงเนนใหมี

การปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ โดยการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ซ่ึงมีหลักการพัฒนา
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การศึกษาท้ังดานคุณภาพ โอกาส และการมีสวนรวม และกําหนดกรอบสาระสําคัญของการศึกษาและ

การเรียนรูสี่ประการ หลักคือ (1) พัฒนาคุณภาพนักเรียนใหมีวินัย ใฝเรียนรู สามารถเรียนรูดวยตนเอง 

และแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม (2) พัฒนา

คุณภาพครูและบุคลากรทางการ ศึกษา ท่ีเปนผูเอ้ือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู เปนวิชาชีพท่ีมี คุณคา

เหมาะสมกบการเปนวิชาชีพชั้นสูง (3) พัฒนา คุณภาพสถานศึกษาและแหลงเรียนรู โดยพัฒนา

คุณภาพ สถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทใหมีการบริหาร จัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

(School-Based Management-SBM)ใหเปนแหลงเรียนรู (4) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการท่ี

มุงเนนการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมท้ัง

การมีสวนรวมของผูปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคสวน กระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตระหนักในความสําคัญในการปฏิบัติงานรองรับการพัฒนา

การศึกษา ตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองดังกลาว จึงกําหนดนโยบายใหโรงเรียน ซ่ึงเปน

องคการทางการศึกษาท่ีสําคัญท่ีสุดในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน การพัฒนาโรงเรียน ใหมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานใหเปนท่ียอมรับของชุมชน จึงมีความสําคัญมีความจําเปน การดําเนินการพัฒนา

การศึกษาของประเทศไทยท่ีผานมาประสบผลสําเร็จในดานการขยายโอกาสทางการศึกษาแตคุณภาพ

ของการจัดการศึกษามีแนวโนมลดลง โดยมีโรงเรียนเฉพาะท่ีต้ังอยูในเขตเมืองท่ีมีความพรอมในการ

จัดการศึกษาทุกดานเทานั้นท่ีสามารถพัฒนานักเรียนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทียบเคียงมาตรฐาน

การศึกษาชาติได แตโรงเรียนสวนใหญท่ีตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีชนบท มีนักเรียนดอยโอกาสในการเขาเรียน

ในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพในเมือง ยังไมสามารถจัดการศึกษาใหมีคุณภาพท่ีทัดเทียมกันได  จึงกําหนด

นโยบายโรงเรียนดีศรีตําบล เพ่ือดําเนินการพัฒนาใหเปนโรงเรียนคุณภาพในทองถ่ินระดับตําบลใหมี

ความพรอม สามารถใหบริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพในการประเมินโรงเรียนดีศรีตําบลรอบ ท่ีหนึ่ง

และรอบท่ีสอง เม่ือดําเนินการประเมิน ระหวางวันท่ี 17 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2556 ตามแนวทาง

การ ประมินของคณะกรรมการประเมิน ซ่ึงแตงต้ังโดย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ดําเนินการ ประเมินโรงเรียนดีศรีตําบลท้ังหมด 1,827 โรงเรียน จากจํานวนโรงเรียนดีศรีตําบล 1,926 

โรงเรียน (1,827+99 โรงเรียนในจังหวัดยะลา ปตตานี นราธิวาส สตูล และ สงขลา เขต 3) สรุปผลได

ดังนี้(1) ผาน 1,688 โรงเรียน (ผานอยางไมมีเง่ือนไข 1,011 โรงเรียน หรือ รอยละ 55.34 และผาน

อยางมีเง่ือนไข 677 โรงเรียนหรือรอยละ37.06) (2)ไมผาน 100โรงเรียน (ไมผาน 58 โรงเรียนหรือ 

รอยละ 3.17 และไมผานแตมีเง่ือนไข 42โรงเรียน รอยละ 2.29) (3) ไมแจงขอมูล 39 โรงเรียน หรือ 

รอยละ 2.14)  

จากผลการจัดการศึกษาของโรงเรียนดีศรีตําบลท่ีผานมา จะเห็นไดวามีเพียงรอยละ 55.34 ท่ี

ผานอยางไมมีเง่ือนไข  นับมามีเพียงครึ่งหนึ่งของจํานวนโรงเรียนดีศรีตําบล ท้ังหมด 1,926 โรงเรียน 

ยังมีโรงเรียนอีกจํานวนมากท่ียงัตองพัฒนาคุณภาพการการบริหารโรงเรียนศรีตําบล ใหมีคุณภาพตาม

ตัวชี้วัดและเปาหมายของกระทรวงศึกษาธิการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาสภาพ
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ปจจุบันของการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการเปนอยางไร และรูปแบบการ

บริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการมีลักษณะเปนอยางไร เพ่ือใหผลจากการวิจัย

ครั้งนี้จะเปนองคความรูท่ีสําคัญในการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการใหมี

ประสิทธิภาพสามารถนําไปเปนตนแบบในการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการ 

อีกท้ังทําใหผูบริหาร ครู และผูมีสวนเก่ียวของ  สามารถนํารูปแบบท่ีพัฒนาไดไปเปนแนวทางในการ

บริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1. เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันของการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการ 

  2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการ 

  3. เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการ 

 

เนื้อท่ีเกี่ยวของ   

ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการศึกษา โดยสามารถสรุป เปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 

1. ปจจัยนําเขา 1.1 บุคคล. 1.2 งบประมาณ1.3 อาคารสถานท่ี 

2. กระบวนการ 2.1 โครงสรางสถานศึกษา 2.2 หลักสูตร 2.3 การนิเทศภายใน 2.4 วิจัยใน

ชั้นเรียน2.5 การบริหารจัดการ 2.6 การมีสวนรวม 

3. ผลผลิต 3.1 คุณภาพนักเรียน 3.2 ผลการปฏิบัติงานของครูและความพึงพอใจของครู 3.3

ความพึงพอใจของผูปกครองและความสัมพันธกับชุมชน  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมุงท่ีจะสรางและนําเสนอการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน

ดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงพรรณนาใชวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 

Method) โดยมีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 

  ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพปจจุบันของการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวง ศึกษาธิการ 

 1.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ไดแกโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการ

ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 182 แหง 

 1.1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก โรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบของกระทรวง 

ศึกษาธิการ  กําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางกําหนดขนาดของเครจซีและมอรแกน (Krejcie& 

Morgan, 1970: 608-609) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางท่ีความเชื่อม่ันรอยละ 95  ไดกลุมตัวอยาง 
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จํานวน 127 แหง  โดยการสุมอยางงาย  มีผูใหขอมูลสําคัญคือ ผูบริหารโรงเรียน ครูผูรับผิดชอบ

โครงการ และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังสิ้นจํานวน 381 คน  

1.2  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยใชแบบสอบถาม

ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน  โดยใชกรอบแนวคิดในการวิจัยท่ีไดจากการวิเคราะหและสังเคราะหเอกสาร และ

รายงานการวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือสอบถามเก่ียวกับศึกษาสภาพปจจุบันของการบริหารโรงเรียนดีศรี

ตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการ  ลักษณะของแบบสอบถาม จําแนกออกเปน 3 ตอน ไดแกตอนท่ี 

1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list)โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

สํารวจขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ วุฒิการศึกษา ตําแหนงและระยะเวลาในการดํารง

ตําแหนง  เปนตนตอนท่ี 2 สภาพการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบ  เปนคําถามของแบบสอบถาม

ท่ีมีลักษณะเปนมาตราประมาณคา(Rating Scale) 5 ระดับ ตอนท่ี3 เปนแบบ สอบถามปลายเปด 

เก่ียวกับขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 1.3  การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

 1.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ กับการพัฒนาโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบ

กระทรวงศึกษาธกิาร 

 1.3.2 นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอตออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธเพ่ือตรวจสอบ

ความครอบคลุมของขอคําถาม ความเหมาะสมของปริมาณขอคําถาม ความชัดเจนของภาษา และ

รูปแบบของแบบสอบถาม  

 1.3.3 นํารางแบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึน ใหผูทรงคุณวุฒิและนักวิชาการดานการพัฒนา

รูปแบบ พิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวคัดเลือกขอความท่ีมี     

คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค  ( IOC : Index of item Objective 

Congruence) ตั้งแต 0.67 – 1.00 และปรับปรุงแกไขขอคําถามตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ         

แลวรวมรวบขอคําถามท่ีมีความเหมาะสมสําหรบัการนําไปทดลองใชกับผูบริหารโรงเรียน จํานวน 45 คน   

ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง และหาคาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ      

ครอนบาค ไดคาความเชื่อม่ัน 0.98 แลวจัดทําเปนฉบับจริง เพ่ือนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

1.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็นจากการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง โดยมี

ข้ันตอนดังนี้ 

  1.4.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล เพ่ือสง

จดหมายอยางเปนทางการ ในการขอความรวมมือตอบแบบสอบถาม โดยสงถึงผูบริหารโรงเรียนท่ีเปน

กลุมตัวอยาง จํานวน 127 แหงเพ่ือสอบถามสภาพปจจุบันของการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบล 
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  1.4.2 สงแบบสอบถามไปยังโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางโดยผูวิจัยจัดสงทางไปรษณีย 

และนําไปสงดวยตนเอง เพ่ือขอความรวมมือโรงเรียนในการตอบแบบสอบถามและสงแบบสอบถาม

กลับไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาท้ังสิ้น 381 ฉบับ  

  1.4.3 นําผลการสรุปการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางท้ังหมดมารวมกัน          

จัดหมวดหมูใหมและบันทึกไวและนําเสนอในรูปตารางพรอมอธิบายใตตาราง 

 1.5 การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีได มาวิเคราะหขอมูล ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  

โดยการรวมคําตอบของผูบริหารโรงเรียน ครูผูรับผิดชอบโครงการ และประธานคณะกรรมการ

สถานศึกษา เปนคําตอบของโรงเรียนนั้นๆ แลวจึงนํามาหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป   

  ข้ันตอนท่ี 2 พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการ โดย

ใชขอมูลจากข้ันตอนท่ี 1 ทําการรางรูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบ และตรวจสอบ

รูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบ โดยการสนทนากลุม (Focus Group Discussionโดย

ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการ จํานวน 7 คน โดยคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิอยางเจาะจงเพ่ือรับฟงขอเสนอแนะ

และประเมินความเหมาะสมและความเปนประโยชนของรูปแบบ  

  ข้ันตอนท่ี 3 ประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการ    

ในการประเมินความเปนไปไดและดานความเปนประโยชนของรูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบล

ตนแบบกระทรวงศึกษาธิการโดยสอบถาม ผูบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบ จํานวน 30 คนได

รูปแบบการการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการ 

 

สรุปผลการวิจัย  

  ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถอภิปรายในประเด็นสําคัญ ตอไปนี้ 

  1. ผลการศึกษาสภาพปจจุบันของการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวง 

ศึกษาธิการ ในภาพรวม พบวามีสภาพปจจุบันอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวาทุก

ดานมีสภาพการดําเนินงานอยูในระดับมากทุกดาน โดยดานท่ีม่ีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ ดานผลผลิต

รองลงมา คือดานปจจัยนําเขา และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุด คือดานกระบวนการ 

  2. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการ          

ไดรูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีองคประกอบ 5 สวนดังนี้ 

1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) สาระสําคัญของรูปแบบ 4) แนวทางการนํารูปแบบไปสูการปฏิบัติ 

และ 5) เง่ือนไขการนํารูปแบบไปสูความสําเร็จ  ดังมีรายละเอียดในภาพประกอบ 
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3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการ       

ทําการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 30 ทาน   

จากความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒ ิในการประเมินความเปนประโยชนและความเปนไปไดของรูปแบบ

การบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการ พบวา ระดับความคิดเห็นดานความเปน

ประโยชนของรูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมมีระดับ

ความเปนประโยชนมากท่ีสุด และในการประเมินความเปนไปได พบวา ระดับความคิดเห็นดานความ

เปนไปไดของรูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวม มีระดับ

ความเปนไปไดมากท่ีสุด  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาสภาพปจจุบันของการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวง 

ศึกษาธิการ ในภาพรวม พบวามีสภาพปจจุบัน อยูในระดับมาก ท้ังดานปจจัยกระบวนการ และ

ผลผลิต สอดคลองกับ จตุพร ท่ังทอง (2556) การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารโรงเรียนของ

โรงเรียนดีประจําตําบล ท่ีศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนเพ่ือใหบรรลุเปาหมายของโรงเรียนดีประจํา

ตําบลของกระทรวงศึกษาธิการ ใหเปนโรงเรียนคุณภาพ “โรงเรียนนาอยู ครูดี นักเรียน มีคุณภาพ 

ชุมชนรวมใจ ใชประโยชนรวมกัน”  

  2. การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีไดจาก

การสนทนากลุม ประกอบดวยสวนท่ี 1 หลักการและเหตุผล สวนท่ี 2 วัตถุประสงค สวนท่ี 3 

สาระสําคัญของรูปแบบ สวนท่ี 4 แนวทางการนํารูปแบบไปสูการปฏิบัติ และสวนท่ี 5 เง่ือนไขการนํา

รูปแบบสูความสําเร็จ สอดคลองกับ บุญสง หาญพานิช (2551 : 92) ไดศึกษารูปแบบและโครงสราง

โปรแกรมแบบจําลองหรือตัวแบบท่ีจําลองสภาพความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน จากการลดทอนเวลาและ

เทศะ โดยพิจารณาวามีสิ่งใดบางท่ีจะตองนํามาศึกษา เพ่ือใชเปนแนวคิดหรือปรากฏการณใด

ปรากฏการณหนึ่ง โดยอธิบายความสัมพันธขององคประกอบตางๆของรูปแบบนั้นๆ ใหสมบูรณมาก

ยิ่งข้ึนและ ขนิษฐา ทรงจักรแกว (2552 : 102) ไดศึกษาวิจัย การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคณาจารย

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบวา รูปแบบการพัฒนาคณาจารยประกอบดวย 1) หลักการและ

เหตุผล 2) โครงสราง องคประกอบและเนื้อหา 3) ข้ันตอนดําเนินการท่ีใชกระบวนการเปลี่ยนแปลง

เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน 

3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการทําการ

ประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ โดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 30 ทาน จากความ

คิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิในการประเมินความเปนประโยชนและความเปนไปไดรูปแบบการบริหาร

โรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการ พบวา ระดับความคิดเห็นดานความเปนประโยชน

ของรูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการ ในภาพรวมมีระดับความเปน
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ประโยชนมากท่ีสุด และในการประเมินความเปนไปได พบวา ระดับความคิดเห็นดานความเปนไปได

ของรูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวมมีระดับความ

เปนไปไดมากท่ีสุด สอดคลองกับ นงลักษณ  เรือนทอง (2550 : 190) ไดศึกษารูปแบบการบริหาร

โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล พบวา รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลนั้น ตองเปนรูปแบบท่ี

ประกอบดวยองคประกอบท่ีสําคัญ มีหลักการและเหตุผล มีวัตถุประสงคและสาระสําคัญ ซ่ึงมีความ

เหมาะสมถูกตองและเปนไปได สามารถนําไปใชประโยชนไดสอดคลองกับกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัย 

 

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรศึกษาวิจัยในการนํารูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวง 

ศึกษาธิการ ไปทดลองใชในการบริหารงานของโรงเรียนดีศรีตําบลในแตละภูมิภาค เพ่ือสรุปเปน

ภาพรวมของรูปแบบและความถูกตอง เหมาะสมของแตละองคประกอบ 

 2. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการท่ีไดใน

ภาพรวมหรือแตละองคประกอบท่ีเปนปจจัยตอการบริหารรูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบล

ตนแบบกระทรวงศึกษาธิการ 

 3. ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวง 

ศึกษาธิการโดยใชเครือขายความรวมมือของหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

          4. ควรมีการศึกษานํารูปแบบการบริหารโรงเรียนดีศรีตําบลตนแบบกระทรวงศึกษาธิการ

นําไปใชในสถานศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในแตละเขตและประเมิน

ความสอดคลอง ความเหมาะสม ความแตกตางกันของรูปแบบการบริหารตอไป 
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