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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริห ารโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา ในจังหวัดสระแก้ว 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มี
ประสิ ท ธิ ผ ล ในจั งหวั ด สระแก้ ว 3) เพื่ อ ประเมิ น รู ป แบบการบริ ห ารโรงเรี ย นขยายโอกาสทาง
การศึกษาที่ มีป ระสิ ทธิผ ลในจังหวัดสระแก้ว ด้านความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ และความเป็ น
ประโยชน์ การดาเนินงานแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการบริห ารโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 2 พัฒ นารูปแบบ ระยะที่ 3 ประเมินคุณภาพของ
รูป แบบ กลุ่ ม ตัวอย่ างคื อ ผู้ อานวยการ รองผู้ อานวยการ และครูผู้ ส อนของโรงเรียนขยายโอกาส
จานวน 302 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ เป็น แบบสอบถามความคิดเห็ นการ
บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีประสิทธิผลในจังหวัดสระแก้ว มีค่าความเชื่อมั่น 0.86
และแบบประเมินคุณภาพของรูปแบบ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพการบริห ารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดสระแก้ว มี 9 ด้าน 94
ตัวชี้วัด ในภาพรวมอยู่ระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับแรกและรองลงมาได้แก่ ด้านการเรียนการ
สอน ด้านสภาพแวดล้ อมที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านสนับ สนุน และส่ งเสริม ทรัพยากร ด้ านที่ มีการ
บริหารงานอยู่ในลาดับสุดท้ายคือด้านผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
2. รูปแบบการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีประสิทธิผล ในจังหวัดสระแก้ว
มี องค์ประกอบ 6 ด้าน 45 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1) ความน่าเชื่อถือ 16 ตัวชี้วัด 2) การเรียนการสอน 13
ตั ว ชี้ วั ด 3) การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง 4 ตั ว ชี้ วั ด 4) การพั ฒ นาบุ ค ลากร 5 ตั ว ชี้ วั ด
5) หลักสูตร 4 ตัวชี้วัด 6) ภาวะผู้นาของผู้บริหาร 3 ตัวชี้วัด
3. ผลการประเมิน คุ ณ ภาพของรูป แบบการบริห ารโรงเรีย นขยายโอกาสที่ มี ป ระสิ ท ธิผ ล
ในจั งหวั ด สระแก้ ว ทั้ ง 6 ด้ า น 45 ตั ว ชี้ วั ด มี ค วามเหมาะสม มี ค วามเป็ น ไปได้ และมี ค วามเป็ น
ประโยชน์ ทั้งในภาพรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด
1
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คาสาคัญ : รูปแบบ การบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ประสิทธิผล
Abstract
The objectives of this research were 1) to study of the condition of the
schools administration expanding the opportunities to educational effectiveness in
Sakaew province, 2) to develop the model of schools administration expanding the
opportunities to educational effectiveness in Sakaew province, 3) to evaluate the
model of schools administration expanding the opportunities to educational
effectiveness in Sakaew province. The appropriate, the possibility and the advantage,
the operations were divided into three phases as followings: the 1stphase was
studying about conditions of the schools administration expanding the opportunities
to educational effectiveness in Sakaeo province, the 2nd phase was the developing
model, the 3rdphase was the quality evaluation of model were the sample groups of
the directors, assistant directors and the school teachers of the expanding
opportunities schools, consisted of 302 people by stratified random sampling. The
instruments used in this research were the questionnaires about the opinions of
schools administration expanding the opportunities to educational effectiveness in
Sakaew province with the .86 confidence and the evaluation of model quality. The
statistics used in this study were percentage, average, standard deviation. The
compositions analysis were the survey and the content analysis. The research had
found that :
1. The conditions of the schools administration expanding the opportunities
to educational effectiveness in Sakaew province, in overall were at the high level,
the good administration followed by learning and teaching, the environment
conditions conducive to learning. The support and promotion of the resources, the
administration, the final sequence was the contribution to make the schools to be
famous.
2. The model of schools administration expanding the opportunities to
educational effectiveness in Sakaew province, having the compositions 6 aspects
with 45 indicators as followings : 1) 16 reliability indicators, 2) learning and teaching
13 indicators, 3) developing the learners continuously 4 indicators, 4) the personnel
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development 5 indicators, 5) curriculum 4 indicators , 6) the administrators
leadership 3 indicators.
3. Results of the quality evaluation of the model of schools administration
expanding the opportunities to educational effectiveness in Sakaew province with 6
aspects 45 indicators were appropriate, possibility and advantage, in overall and
individual aspect were at the most level.
Keywords : Model, School administrative develop opportunity, Educational effectiveness
บทนา
ในสาระสาคัญของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ.2552 - 2559) สานัก
เลขาธิการสภาการศึกษา (2553: 14) ได้มีการกาหนดแนวนโยบายทางด้านการศึกษาว่า เพื่อพัฒนา
คุณ ภาพการศึกษาและการเรี ยนรู้ในทุ กระดับและประเภทของการศึกษา โดยมีวัตถุป ระสงค์เพื่ อ
พั ฒ นาคนรอบด้ า นและสมดุ ล เป็ น ฐานหลั ก ของการพั ฒ นาและหลั ก การส าคั ญ ของการศึ ก ษา
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2545
กระทรวงศึกษาธิการ (2542) ได้บัญญัติให้สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักที่มีอานาจ หน้าที่ในการจัด
การศึกษา และในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กาหนดให้
สถานศึกษามีอานาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
และ ข้อบังคับของสถานศึกษา และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนสู่มาตรฐาน
สร้างความเป็นเลิศ และยกระดับสู่มาตรฐานสากล
จากผลการพัฒนาการศึกษาในทศวรรษแรก (พ.ศ.2542 - 2551) ของ สานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2551: 10) ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่สามารถดาเนินการจัดการ ศึกษาได้
บรรลุตามเป้าหายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่ให้ เด็กที่อยู่ในวัยเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยภาพรวม
พบว่าคนไทยทุกคนยังไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพ ข้อมูลจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการประเมินคุณ ภาพการ ศึกษาของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ในรอบแรกมีสถานศึกษา
ขั้นพื้น ฐาน ได้มาตรฐานร้อยละ 35 ที่ยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ ถึงร้อยละ 65 และต่อมามีการ
จัดลาดับ โดยสานั กงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณ ภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ซึ่ง สมศ. ได้ป ระเมินคุณ ภาพของโรงเรียนในประเทศไทย สถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ
(2553: 9) พบว่า ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษา รอบ 2 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี และจากผลการ
สอบ Ordinary National Education Test ( O-NET) ปีการศึกษา 2557 จากสถาบันทดสอบทาง
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การศึกษาแห่งชาติ (2557: 8) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งรวมนักเรียน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาไว้ด้วย พบว่าค่าเฉลี่ยในทุกวิชาต่ากว่าร้อยละ50
และเมื่ อ พิ จ ารณาเฉพาะโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาของ กลุ่ ม งานวั ด ผลและ
ประเมิน ผล (2557: 170) ของจังหวัด สระแก้ว พบว่าโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทั้ งหมด
จานวน 67 โรงเรียน มีโรงเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงกว่าระดับประเทศ
จานวน 6 โรงเรียน สูงกว่าระดับเขตพื้นที่จานวน 29 โรงเรียน และต่ากว่าระดับเขตพื้นที่จานวน 32
โรงเรียน ซึง่ แสดงให้เห็นถึงการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ที่ผ่านมานั้นยังไม่
ประสบผลสาเร็จ จากเหตุผลดังกล่าวทาให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการทาวิจัยครั้งนี้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามีประสิทธิผลในจังหวัด
สระแก้ว
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีประสิทธิผลในจังหวัด
สระแก้ว
3. เพื่อประเมิน รูป แบบการบริห ารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่ มีประสิ ทธิผ ลใน
จังหวัดสระแก้ว ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์
วิธีดาเนินการวิจัย
ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดสระแก้ว
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการและครูผู้สอน รวม 67 โรงเรียน
ซึ่งมีประชากรทั้งสิ้น 1,350 คน
1.2 กาหนดกลุ่ มตัว อย่างโดยใช้ต ารางกลุ่ มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (1970:
608) ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 302 คน ดาเนินการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิโดยการเทียบสัดส่วน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จาแนกออกเป็น 2 ตอน คือแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปและการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีประสิทธิผล ในจังหวัดสระแก้ว เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) และแปลความหมายของค่าเฉลี่ยที่คานวณได้ตาม
เกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2553 : 82-83)
3. การสร้างและการทดสอบเครื่องมือ นาแบบสอบถามความคิดเห็ น ไปหาค่าความ
เที่ย งตรงหรือค่าสอดคล้ อง (IOC) โดยผู้ทรงคุณ วุฒิ จานวน 5 ท่าน ซึ่งพบว่าข้อคาถามที่มีค่า IOC
ตั้งแต่ 0.50 - 1.00 ซึ่งถือว่าใช้ได้ มีจานวน 94 ข้อ นาไปทดลองใช้ กับ ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ
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และครู ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จานวน 30 คน การวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่าความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดส่งแบบสอบถามถึงกลุ่มตัวอย่างและรับคืนด้วยตนเอง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ
5.2 วิเคราะห์องค์การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลในจังหวัดสระแก้ว ใช้การวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย X ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์หาองค์ประกอบ (Factor analysis)
ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีประสิทธิผล
ในจังหวัดสระแก้ว
1. ผู้ เชี่ย วชาญ ที่ ใช้ ในการสนทนากลุ่ ม (Focus Group) คือ ผู้ บ ริห ารโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดสระแก้ว จานวน 8 คน ศึกษานิเทศก์ ในจังหวัดสระแก้ว จานวน 3 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่
มีประสิทธิผล ในจังหวัดสระแก้ว มีองค์ประกอบ 6 ด้าน 42 ตัวชี้วัด
3. การสร้างเครื่องมือ จัดทารูปแบบฉบับร่าง โดยสร้างจากกรอบแนวคิด ที่ได้จากการ
สังเคราะห์ในระยะที่ 1 และจากการวิเคราะห์ องค์ประกอบ มาสร้างเป็นฉบับร่างของรูปแบบการ
บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีประสิทธิผล ในจังหวัดสระแก้ว
4. การเก็บ รวมรวมข้ อมูล ตรวจสอบฉบับ ร่างของรูปแบบการบริห ารโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาที่มีประสิทธิผล ในจังหวัดสระแก้ว โดยพิจารณาเป็นรายด้านและตัวชี้วัด มีความ
เป็ นไปได้หรือไม่ น าผลสรุปในการสนทนากลุ่ม ของผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 11 ท่าน มาปรับปรุงฉบับร่าง
รูปแบบ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จากการสรุปผลของผู้เชี่ยวชาญพบว่ารูปแบบการบริหารโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีประสิทธิผล ในจังหวัดสระแก้ว มีองค์ประกอบ 6 ด้าน 45 ตัวชี้วัด
ระยะที่ 3 ประเมินรูปแบบ ด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ ผู้อานวยการ หรือรองผู้อานวยการ และครูผู้สอน ของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดสระแก้ว ในปีการศึกษา 2558 รวมทั้งสิ้น 1,350 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง โดยทาการสอบถามผู้ อานวยการ
หรือรองผู้อานวยการ 1 คน และครูผู้สอน 1 คน รวมโรงเรียนละ 2 คน จานวน 67 โรงเรียน รวม
ทั้งหมด 134 คน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบประเมินความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความเป็น
ประโยชน์ของรูปแบบ จาแนกออกเป็น 2 ตอนคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปและแบบประเมิน
คุณภาพของรูปแบบในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และในด้านความเป็นประโยชน์

116

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.11 No.3 September – December 2017

.

3. การสร้างเครื่องมือ ใช้ข้อมูลจากระยะที่ 2 สร้างเป็นแบบประเมินคุณภาพของรูปแบบ
โดยตรวจสอบรายการ (check list) แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และ
ความเป็นประโยชน์ ที่มีต่อรูปแบบการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีประสิทธิผล ใน
จังหวัดสระแก้ว
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจัดส่งแบบประเมินรูปแบบถึงกลุ่มตัวอย่างและขอรับ
คืนด้วยตนเอง ได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์ทั้งหมด 134 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100
5. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ท างสถิ ติ โ ดยใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป
โดยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ วิเคราะห์ค่า
ระดับความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ โดยหาค่าร้อยละ ใช้เกณฑ์ในการแปล
ความหมายของค่าร้อยละที่คานวณได้เป็น 4 ระดับ ตามแบบของ มาเรียม นิลพันธุ์ (2557)
ผลการวิจัย
1. ผลของการศึกษาสภาพการบริห ารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีประสิทธิผ ล
ในจังหวัดสระแก้ว พบว่า มี 9 ด้าน 94 ตัวชี้วัด มีค่าเฉลี่ยโดยรวม อยู่ในระดับมาก
2. ส่ ว นรู ป แบบการบริ ห ารโรงเรี ย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษา ในจั ง หวั ด สระแก้ ว มี
องค์ประกอบของการบริหาร จานวน 6 ด้าน 45 ตัวชี้วัด ดังนี้
ด้านที่ 1 ความน่าเชื่อถือ มี 16 ตัวชี้วัด 1) มีการพัฒนางานด้านวิชาการเพื่อความก้าวหน้า
ของผู้ เรี ย นอย่ างต่ อ เนื่ อ ง 2) มี ก ารวางแผนอย่ างเป็ น ระบบเพื่ อ ประเมิน ผล ปรับ ปรุงและพั ฒ นา
คุณ ภาพผู้ เรี ย น 3) มี การจั ด กิ จ กรรมอย่ างหลากหลายในการพั ฒ นาผู้ เรีย นให้ มี คุณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในสังคมได้อย่างมีความสุข 4) มีการจัดทาและใช้หลักสูตรท้องถิ่น
ที่สอดคล้อง และเหมาะสมกับท้องถิ่น 5) มีผลการประเมินเป็นข้อมูลสารสนเทศที่แสดงถึงพัฒนาการ
ความก้าวหน้า และความสาเร็จของผู้เรียน 6) คุณภาพการสอนของครูเป็นที่ยอมรับ 7) มีผลงานสร้าง
ชื่อเสียงให้กับโรงเรียน 8) มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน 9) มีการส่งเสริมให้ครูได้ศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น 10) มีแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ชัดเจนและตรงกัน 11) มีการจัดให้ครู
ได้สอนตามความรู้ความสามารถ 12) มีการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้ สะอาด ร่มรื่น สวยงาม
13) มีความสามารถในการประสานงานสร้างความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 14) มีความ
ไว้วางใจจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน 15) มีความสัมพันธ์กับชุมชนทั้งการให้และการรับ
16) มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ 100%
ด้านที่ 2 การเรียนการสอน มี 13 ตัวชี้วัด คือ 1) ผู้บริหารมีภาวะผู้นาทางวิชาการ 2) มีการคัด
สรรกระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การออกแบบการเรียนรู้ให้เหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาและ
ทันสมัย 3) มีการจัดกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ 4) มีการจัดการเรียนรู้
ที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และพัฒนาการทางสมองของผู้เรียน 5) มีกระบวนการจัดการ
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เรียนรู้ที่กระตุ้นความคิดของผู้เรียนให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก 6) มีการปรับปรุง พัฒนาผู้เรียน
อย่ างต่อเนื่ องในด้านการคิด วิเคราะห์ อ่านเขียน 7) มีการคั ดเลื อก/ผลิ ต/จัดหาสื่ อ การใช้ Distance
Learning TV (DLTV) หรื อ Distance learning information technology (DLIT) การใช้ ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ ที่มีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน 8) มีการนิ เทศ
ภายใน 9) มีการสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ ให้กาลังใจกับครูผู้สอนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 10) มีการ
สนับสนุนในเรื่องของการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและการ
เรียนรู้ 11) มีการส่งเสริมให้ครูสอนซ่อมเสริม และทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาทางการเรียนให้ตรง
ตามสภาพเป็นจริง 12) มีวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้ ในการเรียนรู้ของผู้เรียน 13) มี
อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ที่เพียงพอต่อนักเรียนและไม่ชารุดทรุดโทรม
ด้านที่ 3 การพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มี 4 ตัวชี้วัด คือ 1) มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และส่ งต่ อผู้เรีย นในทุกระดับ ชั้น 2) มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพเป็นจริงและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 3) มีการนาผลจากการประเมินภายนอก มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาผู้เรียน 4) มีการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ยิ่งดีขึ้น
ด้านที่ 4 การพัฒนาบุคลากร มี 5 ตัวชี้วัด คือ 1) มีการส่งเสริม พัฒนาบุคลากรให้ทันต่อ
สถานการณ์ การเปลี่ ยนแปลง เพื่อมุ่งพัฒ นาคุณ ภาพการเรียนของผู้ เรียนอยู่เสมอ 2) บุคลากรใน
โรงเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ ในด้านการศึกษา 3) มีระบบการนิเทศภายในที่มี
คุณภาพเพื่อการพัฒนาบุคลากร 4) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของบุคลากร 5) มีการพัฒนา
บุคลากรด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการศึกษา
ด้านที่ 5 หลักสูตร มี 3 ตัวชี้วัด คือ 1) มีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตรอย่างชัดเจน 2) มี
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 3) มีคุณภาพในเรื่องของกระบวนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 4) เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ “ร่วมคิด ร่วมทา” กิจกรรมต่างๆ
ด้านที่ 6 ภาวะผู้นาของผู้บริหาร มี 3 ตัวชี้วัดคือ 1) ผู้บริหารมีภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อ การพั ฒ นาโรงเรีย นในทางที่ ดี 2) ผู้ บ ริห ารมี ความเป็ นกั ล ยาณมิตรกับ บุ คลากรในโรงเรีย น
3) ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็น “ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคาสอน”
3. ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของรูปแบบการ
บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีประสิทธิผล ในจังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมทั้งหมด
คิดเป็ นร้อยละ 95.78 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านความเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 95.82
ด้านความเป็นไปได้คิดเป็นร้อยละ 95.41 และด้านความเป็นประโยชน์คิดเป็นร้อยละ 96.11
อภิปรายผลการวิจัย
1. สภาพการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีประสิทธิผล ในจังหวัดสระแก้ว
มี 9 ด้าน 94 ตัวชี้วัด ในภาพรวมการบริหารอยู่ระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอันดับ 1 และรองลงมา
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ได้แก่ ด้านการเรีย นการสอน ด้านสภาพแวดล้ อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้านสนับสนุน และส่งเสริม
ทรัพยากร ด้านที่มีการบริหารงานอยู่ในลาดับสุดท้าย คือด้านมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
2. ผลการพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึ กษาที่ มี ป ระสิ ท ธิผ ล
ในจังหวัดสระแก้ว พบว่าองค์ประกอบในการบริหารโรงเรียนมีจานวน 6 ด้ าน 45 ตัวชี้วัด ดังนี้ ด้านที่
1 ความน่าเชื่อถือ มี 16 ตัวชี้วัด ด้านที่ 2 การเรียนการสอน มี 13 ตัวชี้วัด ด้านที่ 3 การพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง มี 4 ตัวชี้วัด ด้านที่ 4 การพัฒ นาบุคลากร มี 5 ตัวชี้วัด ด้านที่ 5 หลั กสู ตร มี 4
ตัวชี้วัด ด้านที่ 6 ภาวะผู้นาของผู้บริหาร มี 3 ตัวชี้วัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ วาโร เพ็งสวัสดิ์
(2549: 241) และสอดคล้องกับ พรพรรณ อิ นทร์ประเสริฐ (2550) ที่พบว่า องค์ประกอบของการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหน้า มีความสอดคล้องกับงานวิจัยครั้งนี้คือ ด้านการพัฒนา
บุคลากร สอดคล้องกับงานวิจัยของ นงลักษณ์ เรือนทอง (2550) ผลการวิจัยพบว่า มีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยในครั้งนี้ในด้านความเชื่อถือ ด้านการพัฒนาบุคลกรและด้านการเรียนการสอน สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ศศกร ไชยคาหาญ (2550) ที่พบว่าการพัฒนาบุคลากรเป็นปัจจัยที่มีผลต่อองค์การ
แห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และศุภลักษณ์ เศษธะพานิช (2550) พบว่า องค์ประกอบ
หลักของระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึ กษาเอกชน คือองค์ประกอบด้านภาวะ
ผู้นาของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยครั้งนี้ในด้านภาวะผู้นาของผู้บริหาร และยัง
สอดคล้องกับ ปิลัญ ปฏิพิมพาคม (2550) ที่พบว่ามีสอดคล้องกับงานวิจั ยครั้งนี้ในด้านการพัฒ นา
บุคลากร งานวิจัยครั้งนี้ยัง สอดคล้องกับ ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel, 2001) ที่พบว่าปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียนมี ด้านการเรียนการสอน ด้านการพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
ด้านหลั กสูตรและด้านภาวะผู้ นา เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของโรงเรียน สอดคล้องกับ
เซอร์จิโอวานี (Sergiovanni, 1991) คือ องค์ประกอบด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการเรียนการสอน
ด้านความเชื่อถือ ด้านหลั กสูตร และด้านภาวะผู้ นาของผู้ บริห าร สอดคล้ องกับ เฟอร์กี้ และสมิธ
(Purkey and Smith, 1983) พบว่าปัจจัยที่แสดงถึงการมีประสิทธิผลคือการเน้นการเรียนการสอน
และมีความน่าเชื่อถือ สอดคล้องกับงานวิจัยของ คริสพีส และ เอม (Chrispeels and Anm, 1990)
ทาการวิจัยประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาเฉพาะโรงเรียน จากการพิจารณาพบว่ามีความสอดคล้องกั บ
งานวิจัยครั้งนี้ในด้านความน่าเชื่อถือและด้านการพัฒนา
ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้พบว่าองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาที่มีประสิทธิผล ในจังหวัดสระแก้ว มีความสอดคล้องกับนักวิจัยทุกท่าน แต่ไม่ครบทุก
ด้านมีบางรายด้านที่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการวิจัยมีความแตกต่างในเรื่อง
ขั้นตอนการวิจัย จานวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาทาการวิจัย และบริบทที่แตกต่างกัน
จากเหตุ ผ ลดั งกล่ าวถื อ ได้ ว่า รู ป แบบการบริห ารโรงเรีย นขยายโอกาสทางการศึ ก ษาที่ มี
ประสิทธิผลในจังหวัดสระแก้ว เป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบจานวน 6 ด้าน 45 ตัวชี้วัด ที่มี
ความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฏีของการวิจัย
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3. ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ ของรูปแบบการ
บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีประสิทธิผลในจังหวัดสระแก้ว โดยรวมทุกด้านอยู่ใน
ระดับดีมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากรูปแบบการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีประสิทธิผลใน
จังหวัดสระแก้ว ผ่านกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปปฏิบัติ
1. ด้านนโยบาย ผู้อานวยการควรนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่
มีประสิทธิผลนี้ ไปศึกษารายละเอียดของแต่ละด้าน และพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือกรูปแบบ
ไปใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนสามารถปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนได้จริง
2. ด้านการน าไปปฏิบั ติ ผู้อานวยการควรนาข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยนี้คือ รูปแบบการ
บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีประสิทธิผล ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานโรงเรียน
โดยจัดลาดับความสาคัญของแต่ละด้านให้เหมาะสมกับบริบทจริงในโรงเรียน และคานึงถึงนโยบาย
ทางการศึกษา พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีการติดตามประเมินผลใน
การนาไปใช้เป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้มีประสิทธิผล
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรศึ กษาวิจั ย ในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบเชิงคุ ณ ภาพในลั กษณะการสั มภาษณ์ เชิงลึ ก เพื่ อ
ร่วมกันค้นหาว่ามีองค์ประกอบอื่นอีกหรือไม่ ที่ส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ที่มีประสิทธิผล ในจังหวัดสระแก้ว
2. ควรมีการศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาที่มีประสิทธิผล
ทั้ง 4 ด้าน ของแต่ละโรงเรียน โดยการศึกษาในเชิงลึกของแต่ละด้าน
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการติดตามผลการนารูปแบบการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาที่มีประสิทธิผล ในจังหวัดสระแก้วนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น
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