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บทคัดย่อ
การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัดของการบริหารสู่ความ

เป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ 2) เพื่อนำาเสนอรูปแบบ
การบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา วิธีดำาเนิน
การวิจัยประกอบด้วย 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1. การศึกษาเพื่อให้ได้ 
องค์ประกอบและตัวชี้วัดการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศ 2. การสร้างเครื่องมือและนำาเครื่องมือที่จัดทำา
สมบูรณ์ไปเก็บข้อมลูกบักลุม่ตัวอย่าง 3. ประมวลสรปุองคป์ระกอบและตวัชีวั้ดการบรหิารสู่ความเปน็เลศิ 
ของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้จากการดำาเนินการในการวิจัยในขั้น
ตอนที่ 1 และ 2 กลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ปีการ
ศึกษา 2556 ระดบัชาติ สงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จำานวน 
4 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ ผู้ให้ข้อมูล คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 7 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นและใช้แบบสัมภาษณ์
แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) แบบสังเกต (Observation) เป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ระยะที่ 2 ประกอบ
ดว้ย 2 ขัน้ตอน คอื 1. สรา้งรา่งรปูแบบของการบรหิารสถานศกึษาสูค่วามเปน็เลศิของสถานศกึษา สังกดั
สำานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา และ 2. นำาเสนอร่างรปูแบบของการบรหิารสถานศกึษาสูค่วาม
เปน็เลศิของสถานศกึษา สงักดัสำานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา วเิคราะหป์รบัปรงุและสรปุขอ้คดิ
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เห็น ข้อวิจารณ์ และข้อเสนอแนะ เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปได้ และสามารถนำาไปใช้
ประโยชนไ์ดต้ามความคดิเหน็ของผูท้รงคุณวุฒิและสรุปรปูแบบทีไ่ดร้บัการปรับปรุงแก้ไขทีส่มบรูณน์ำาเสนอ
ต่อไป โดยทำาการเก็บข้อมูลจากผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 5 คน โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
ก้อนหิมะและใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure interview) เป็นเครื่องมือ สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)

ผลการวิจัยพบว่า 1. องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ผู้บริหาร 2) ครู 3) นักเรียน  
4) แหล่งเรียนรู้ 5) การบริหารจัดการ 6) เครือข่ายร่วมพัฒนา และ7) การพัฒนาระบบสารสนเทศ  
2. รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบที่สำาคัญ ซึ่งมีความเหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปได้และสามารถนำาไปใช้
ประโยชน์ได้ สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย

คำ�สำ�คัญ: องค์ประกอบและตัวชี้วัด, การบริหารสู่ความเป็นเลิศ

Abstract
The purposes of this research were to: 1) study the factor and indicator of the adminis-

tration model towards excellence of school under the secondary education service area office, 
and 2) present the administration model towards excellence of school under the secondary 
education service area office. The research procedures consisted of 2 stages. In the first 
stage there were 3 steps as follow: 1) Study the factor and the indicator of the administration 
model towards excellence of school. 2) Make and use the instrument, and 3) Summarize 
the factor and indicator of the administration model towards excellence of school under the 
secondary education service area office. The samples consisted of 4 schools from OBEC 
AWARDS THAILAND 2013 as follow: 1 small school, 1 middle school, 1 large school and 1 
extra large school. The respondents were executives totally 7 persons by using the multistage  
random sampling technique. The research instruments were document analysis, the  
unstructured interview and observation. The statistics data whith was analyzed was frequency 
and percentage. In the second stage there were 2 steps as follow: 1) Make the administration  
model towards excellence of school under the secondary education service area office,  
and 2) Present the administration model towards excellence of school under the secondary 
education service area office by collecting data from 5 connoisseurship by the snowball 
sampling technique and using the structure interview as an instrument. 

The research findings revealed that: 1. The factor of the administration model  
towards excellence of school under the secondary education service area office includes 7 
components which were executive, instructor, learner, wisdom, management, collaboration  
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networks, and information system development. 2. The administration model towards  
excellence of school under the secondary education service area office is the model which 
includes 7 components which was found appropriate, accurate, possible, and useful,  
accordance with the research conceptual frameworks.

Keywords:	Factor and indicator, Administration model towards excellence of school

บทนำา
การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นก้าวแรกของ

ความพยายามท่ีจะลดความไม่เท่าเทียมกันของ
มนุษย์ท่ีส่งผลต่อบุคคลหลากหลายกลุ่ม ทั้งสตรี 
เด็ก ชาวชนบท คนยากจนในเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ 
ชนกลุ่มนอ้ยดอ้ยโอกาส และเด็กเปน็จำานวนลา้นๆ 
คนที่ขาดโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนและไม่มีงาน
ทำา ประเทศต่างๆ ทัว่โลกจงึใหค้วามสำาคญัตอ่การ
ศึกษาขั้นพื้นฐานของประชาชนเพ่ือเป็นฐานของ
การพฒันา โดยเฉพาะฐานการสรา้งความสามารถ
ในการแข่งขันทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมเทคโนโลยี
และการสื่อสาร ที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพ่ิม
มากขึน้เรือ่ยๆ แต่ละประเทศจงึใหค้วามสำาคัญตอ่
การจัดการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือขจดัความเหลือ่ม
ล้ำา สรา้งความเทา่เทยีมและโอกาสในการได้รับการ
ศึกษาของประชาชน ในชาติให้มากขึ้นตามดัชนี
ความเจริญเติบโตของประเทศ การบริหารจัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานที่สนองตอบความต้องการของ
ประเทศและประชาชนที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ 
เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จึงเป็นความ
จำาเป็นที่แต่ละประเทศต่างคำานึงถึงและมุ่งมั่น
เพื่อความสำาเร็จ และสานต่อการจัดการศึกษา
ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นตามทิศทางการพัฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้มีความอิสระ คล่องตัว และมี
ประสทิธภิาพ (สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา, 
2555: 2)

ดังนั้นสถานศึกษาจึงเป็นแหล่งศึกษา
ซึ่งให้บริการทางการศึกษาที่สำาคัญในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาต้องมีความสนใจ เป้าหมายในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การบริหารเป็นกระบวนการดำาเนินงานอย่าง
เป็นระบบ ซ่ึงต้องมีการวางแผน การปฏิบัติการ
ประเมินผลและนำาผลไปปรับปรุงพัฒนา เพื่อนำา
ไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำาเนิน
งาน สถานศึกษาจึงต้องมีการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลมีศักยภาพ
รองรับการกระจายอำานาจการบริหารและการ
จัดการศึกษาจากรัฐได้อย่างแท้จริงทั้งด้านการ
บรหิารวชิาการ การบรหิารงบประมาณ การบรหิาร
งานบุคคล และการบริหารทั่วไปจากความสำาคัญ
และความจำาเป็นของการปฏิรูปการศึกษาตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (สำานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2556: 1-12) 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจศกึษาถงึการสรา้งรปูแบบการบรหิารสูค่วาม
เปน็เลศิของสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อให้ได้ผลผลิตทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน และประสิทธิผล
การบริหารสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการและความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องและ 
ผู้ใช้บริการทางการศึกษาต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวช้ีวัด

ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

2. เพือ่นำาเสนอรปูแบบการบรหิารสูค่วาม
เปน็เลศิของสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

ระยะที่ 1

1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้
ได้แก่ ผู้อำานวยการสถานศึกษา รองผู้อำานวยการ
สถานศึกษา ในโรงเรียนที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ปีการศึกษา 2556 
ระดับชาติ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาน
ศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ในด้านวิชาการ ด้าน
บริหารจัดการและด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน ชนะเลิศระดับเหรียญทอง
หรอืระดบัเหรยีญทองหรือระดับเหรียญเงนิ จำานวน 
11 โรงเรียน รวม 38 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่ ผู้อำานวยการสถานศึกษา รองผู้อำานวยการ
สถานศึกษา โดยกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้น 
(Multistage Random Sampling) (สมบัติ ท้าย
เรือคำา, 2555: 59) ตามสัดส่วนจำานวนผู้อำานวย
การสถานศึกษา รองผู้อำานวยการ จำานวน 4 
โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนขนาดเล็ก 1 
โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 1 โรงเรียน และได้
โรงเรยีนขนาดใหญ ่1 โรงเรยีน และโรงเรยีนขนาด
ใหญ่พิเศษ 1 โรงเรียน รวม 7 คน 

ระยะที่ 2

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งน้ีได้แก่ ผู้อำานวยการสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือที่
เก่ียวข้องกับการบริหารและการจัดการศึกษาข้ัน
พื้นฐานท่ีเป็นเลิศ จำานวน 5 คน กำาหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบก้อนหิมะ (Snowball Sampling) ซึ่งใช้กรณี
ตัวอย่างที่มีลักษณะพิเศษ มีเงื่อนไขหรือความ
ชำานาญพิเศษ (สมบัติ ท้ายเรือคำา, 2555: 54)

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ระยะที่ 1

1. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured interview) ใช้เพื่อสัมภาษณ์
ความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบและตัวช้ีวัดใน
การบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาและข้อ
วิจารณ์อื่นๆ ของผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน ใน
โรงเรียนที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC 
AWARDS) ปีการศึกษา 2556 ระดับชาติ สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สถานศึกษายอดเยี่ยม
ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่ในด้านวิชาการ ด้านบริหารจัดการและ
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการ
สอน ชนะเลิศระดับเหรียญทองหรือระดับเหรียญ
ทองหรือระดับเหรียญเงิน 

2. แบบสังเกต (Observation) ใช้เพื่อ
สังเกตการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนและ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู โดยเน้น
สังเกตแบบแผนพฤติกรรมท่ีเป็นวิถีชีวิตประจำาวัน 
ของบุคลากรในสถานศึกษา การมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกนัของบคุลากร รวมทัง้สภาพบรบิททัว่ไป
ของสถานศึกษาที่เก่ียวข้องกับการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศของสถานศึกษา 
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ระยะที่ 2

แบบตรวจสอบรายการ (Check list) ใช้
เพ่ือตรวจสอบและสร้างรปูแบบทีเ่หมาะสมโดยวธีิ
อ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) จำานวน 
5 คน โดยแบ่งเป็น 2 ตอนคือ

ตอนที ่1 เพ่ือตรวจสอบรายการ (Check 
list) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับความ
เหมาะสม ความเปน็ไปได้และประโยชน์ของการนำา
รูปแบบไปใช้ 

ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structure interview) เกี่ยวกับความถูกต้อง
ความเหมาะสมความเป็นไปได้ และการนำาไปใช้
ประโยชน์และข้อวิจารณ์อื่นๆ 

ขั้นตอนก�รวิจัย

ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้
วัดของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา วิเคราะห์แนวคิด
ทฤษฎ ีและงานวจัิยทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ
ที่ข้อค้นพบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ รูปแบบ การ
พัฒนารูปแบบและองค์การสู่ความเป็นเลิศ มา
สังเคราะห์เนื้อหา (Content synthesis) เพื่อสรุป
เป็นกรอบแนวคิดขององค์ประกอบและตัวชี้วัด
การบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แล้วนำา
มาสร้างเป็นประเด็น ข้อคำาถามของการสัมภาษณ์
แบบไมม่โีครงสรา้ง (Unstructure interview) และ
แบบสังเกต (Observation) 

ขั้นตอนที่ 2 สร้างแบบสัมภาษณ์และ
แบบสังเกตให้สมบูรณ์และนำาแบบสัมภาษณ์และ
แบบสังเกตที่จัดทำาสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า 
สพฐ. ปีการศึกษา 2556 ระดับชาติ สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้ได้องค์ประกอบและ
ตวัชีว้ดัการบรหิารสูค่วามเปน็เลศิของสถานศกึษา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา ซึง่
ผู้วิจัยได้ดำาเนินการการสัมภาษณ์แบบปฏิสัมพันธ์ 
(Interactive interview)  

ขั้นตอนที่ 3 ประมวลสรุปองค์ประกอบ
และตัวชี้วัดการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ได้จากการดำาเนินการในการวิจัยใน
ขั้นตอนที่ 1 และ 2

ระยะที	่2	สร�้งและนำ�เสนอร�่งรปูแบบ
ของก�รบริห�รสู่คว�มเป็นเลิศของสถ�นศึกษ�	
สังกัดสำ�นักง�นเขตพื้นที่ก�รศึกษ�มัธยมศึกษ� 

ขัน้ตอนที ่1 สรา้งและนำาเสนอรา่งรปูแบบ
ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา 
สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศึกษา ซึง่
เป็นรูปแบบหนึ่งที่ผู้วิจัยได้สร้างจากข้อมูลทั้งหมด 
ซึ่งได้จากการดำาเนินการวิจัยในระยะที่ 1 

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ปรับปรุงและนำา
เสนอรูปแบบในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยได้นำาสรุปข้อคิด
เหน็ ขอ้วจิารณ ์และขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญที่
ไดจ้ากการสมัภาษณ ์มาปรบัปรงุ เพือ่ใหไ้ดร้ปูแบบ 
ที่เหมาะสม เป็นไปได้ และสามารถนำาไปใช้
ประโยชนไ์ดต้ามความคดิเหน็ของผูท้รงคณุวฒุแิละ
สรุปรูปแบบที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขที่สมบูรณ์
เสนอเป็นคู่มือ

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล	

ระยะที่ 1

ในการจัดกระทำาข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลในระยะที่ 1 มีดังนี้

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ 
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้การวิเคราะห์
ขอ้มลูดว้ยคา่ความถี ่(Frequency) และค่าร้อยละ  
(Percentage) 
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ระยะที่ 2

ในการจัดกระทำาข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลในระยะที่ 2 มีดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้และการ
สร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น
เลศิของสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามธัยมศกึษา ใช้ค่าความถี ่(Frequency) และ
ค่าร้อยละ (Percentage)

2. การวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมของรูปแบบของการบริหารสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา ใช้การวิเคราะห์
ความถี่ (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) 

ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุป

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. องค์ประกอบและตัวช้ีวัดของการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งได้
จากวิธีการวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

ข้อค้นพบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ รูปแบบ 
การพัฒนารูปแบบและองค์การสู่ความเป็นเลิศ 
และเอกสารการประเมินท่ีเก่ียวกับองค์ประกอบ
และตัวชี้วัดการประเมิน โรงเรียนเพ่ือรับรางวัล
พระราชทาน โรงเรียนในฝัน โรงเรียนเทียบเคียง
มาตรฐานสากลและรางวัลคุณภาพแห่งชาติไทย 
และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้อำานวย
การสถานศึกษาและรองผู้อำานวยการสถานศึกษา  
จากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ปี
การศึกษา 2556 ระดับชาติ สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ตามขนาดของโรงเรียน ได้โรงเรียน

ขนาดเล็ก 1 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโนนศิลา
พทิยาคม โรงเรยีนขนาดกลาง ไดแ้ก ่โรงเรยีนพระ
ซองสามัคคีวิทยา และโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ 
โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคมและโรงเรียนบรบือ  
ผู้วิจัยพบว่า องค์ประกอบและตัวชี้วัดที่สามารถ
นำามาเป็นองค์ประกอบของรูปแบบการบริหาร 
สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาประกอบด้วย 7 
องคป์ระกอบ ได้แก ่1) ผูบ้รหิาร 2) คร ู3) นกัเรยีน 
4) แหลง่เรยีนรู ้5) การบรหิารจดัการ 6) เครอืขา่ย
ร่วมพัฒนา และ7) การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบสามารถอธิบายด้วย 
ตัวชี้วัดดังต่อไปนี้

องค์ประกอบท่ี 1 “ผู้บริหาร” ประกอบ
ด้วย 2 ตัวชี้วัด คือ 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ 

2. มีความรู้ความสามารถในงานวิชาการ
และการบริหารสถานศึกษา

องค์ประกอบที่ 2 “ครู” ประกอบด้วย 5 
ตัวชี้วัด คือ 

1. ครตูอ้งมทีกัษะในการจดัการเรยีนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. มกีารพฒันาตนเองอยา่งสม่ำาเสมอและ
ใช้วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3. สามรถใช้ภาษาต่างประเทศในการ
สื่อสาร

4. รู้จักใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการ
จัดการเรียนรู้

5. ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการสืบค้น
ข้อมูลจากสื่อหรือแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

องค์ประกอบที่ 3 “นักเรียน” ประกอบ
ด้วย 5 ตัวชี้วัด คือ 
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1. นักเรียนมีความรู้ ความสามรถรอบ
ด้านหรือมีความสามารถพิเศษและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรยีนโดยรวมผา่นการประเมนิในระดับชาติ 

2. สามารถใช้ภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ
และภาษาต่างประเทศอื่นๆ ในการสื่อสาร ได้ดี 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม 

4. มีความคิดริเร่ิมสรา้งสรรค์ สามารถนำา
ความรู้และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการดำาเนิน
การให้สำาเร็จอย่างเหมาะสม 

5. มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักใน
คุณค่าของภูมิปัญญาไทยและความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้ังของ
ไทยและนาๆ ชาติ

องคป์ระกอบที ่4 “แหลง่เรยีนรู”้ ประกอบ
ด้วย 4 ตัวชี้วัด คือ

1. บรเิวณอาคารสถานที ่รวมถงึหอ้งเรยีน
และแหล่งเรียนรู้  สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย 
บรรยากาศอบอุ่นและส่งเสริมให้นักเรียนอยาก
มาเรียน รักโรงเรียน 

2. หอ้งสมดุมสีภาพแวดลอ้ม บรรยากาศ
เอ้ือต่อการใช้บริการ มีปริมาณหนังสือ สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอเหมาะสมและมี
กิจกรรมสง่เสรมิใหน้กัเรยีนรกัการอา่น การเรยีนรู้ 
และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

3. มีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมิเดีย 
ห้องทดลอง หอ้งปฏบิติัการและอปุกรณเ์ทคโนโลยี
ที่ทันสมัย 

4. เน้นความเป็นเลิศของนักเรียนตาม
กลุม่สาระอยา่งเพยีงพอและสามารถเช่ือมโยงเครอื
ข่ายเพื่อการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลอย่างรวดเร็ว

องค์ประกอบที่ 5 “การบริหารจัดการ” 
ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด คือ

1. ดำาเนินการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

บริหารจัดการ 

2. ประสานความช่วยเหลือและหรือได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคลากร สถาบัน หน่วย
งานด้านการศึกษา 

3. สามารถแสวงหา ระดมทรัพยากร
ดา้นตา่งๆ เพือ่พฒันาความเปน็เลิศในการจดัการ
ศกึษา โดยสามารถบรหิารจัดการไดอ้ยา่งคลอ่งตวั
ตามสภาพ 

4. นำาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมาใช้ในการ
บริหารจัดการครอบคลุมภารกิจทุกด้านของ
โรงเรียน

องค์ประกอบที่ 6 “เครือข่ายร่วมพัฒนา” 
ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด คือ

1. มีเครือข่ายสนับสนุนจาก สมาคม 
ชมรม สถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 

2. มีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดับ
เดียวกันเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาทุกๆ ระดับ 

3. สถานศึกษาเปน็แหลง่วิทยาการในการ
ให้ความรู้และบริการชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

องค์ประกอบที่ 7 “การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ” ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด คือ

1. มีการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ
พื้นฐานที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ 

2. จดัเกบ็ขอ้มลูและสารสนเทศอยา่งเปน็
ระบบ ทันสมัย ทันต่อการใช้งาน 

3. นำาข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ในการ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน

4. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ
กจิกรรมในสถานศึกษาและผลการพฒันาคณุภาพ
การศึกษา
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จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยยังพบอีกว่า 
กระบวนการดำาเนินการที่สามารถนำาไปสู่ความ
เป็นเลิศในการบริหารของสถานศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาประกอบ
ด้วย 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) และ2) วงจรคณุภาพ  
DEMMING (PDCA, Plan-Do-Check-Act) 
ได้จากวิธีการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็น 
ผู้อำานวยการสถานศึกษาและรองผู้อำานวยการ
สถานศกึษา จากโรงเรยีนทีไ่ดรั้บรางวลัทรงคุณค่า 
สพฐ. (OBEC AWARDS) ปีการศึกษา 2556 
ระดับชาติ สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามขนาด
ของโรงเรียน ได้โรงเรียนขนาดเล็ก 1 โรงเรียน 
ได้แก่ โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม โรงเรียนขนาด
กลาง ได้แก่ โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา และ
โรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านม่วง
พิทยาคมและโรงเรียนบรบือ ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นการวิเคราะห์สภาพ
แวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis)

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการ
วเิคราะหส์ภาพองค์การ หรอืหนว่ยงานในปจัจุบนั 
เพื่อค้นหาจุดแข็งจุดจุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสำาคัญในการดาเนินงาน
สู่สภาพที่ต้องการในอนาคต SWOT 

จดุแขง็ (S - Strengths) เปน็การวเิคราะห์
ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กร
นัน้เองวา่ปัจจยัใดภายในองค์กรทีเ่ปน็ขอ้ได้เปรยีบ
หรือจุดเด่นท่ีองค์กรควรนำามาใช้ในการพัฒนา
องคก์รได้ และควรดำารงไวเ้พ่ือการเสรมิสรา้งความ
เข็มแข็งขององค์กร

จุดอ่อน (W - Weaknesses) เป็นการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่
ภายในองคก์รจากมุมมองวา่ปจัจยัใดภายในองค์กร

ที่เป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบที่องค์กรควรปรับปรุง
ให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์กร

โอกาส (O - Opportunities) เป็นการ
วิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรว่าปัจจัยใดที่
สามารถส่งผลประโยชน์ ท้ังทางตรงและทางอ้อม
ต่อการดำาเนินการขององค์กรในระดับมหาภาค 
และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริม
สร้างให้ หน่วยงานเข็มแข็งขึ้นได้

อปุสรรค (T - Threats) เปน็การวิเคราะห์
ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรว่าปัจจัยใดที่สามารถส่ง
ผลกระทบในระดับมหาภาคในทางที่จะก่อให้เกิด
ความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งองค์กร
จำาต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพองค์กรให้มีความ
แข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบดังกล่าวได้

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นการดำาเนินงานตามวงจร
คุณภาพ DEMMING 

(PDCA, Plan-Do-Check-Act)

P - Plan วางแผน โดยการกำาหนด
วัตถุประสงค์ และตั้งเป้าหมาย กำาหนดขั้นตอนวิธี
การ และระยะเวลา จัดสรรทรัพยากรที่จำาเป็นทั้ง
ในด้านบุคคล เครื่องมืองบประมาณ

D - Do ปฏิบัติ โดยการทำาความเข้าใจ 
และลงมือปฏิบัติตามแผน

C - Check ตรวจสอบ เพือ่ตดิตามความ
คืบหน้า และดูผลสำาเร็จของงานเมื่อเทียบกับแผน

A - Act ปรบัปรงุการดำาเนนิการใหเ้หมาะ
สม หากการปฏิบัติเป็นที่น่าพอใจ ก็จัดให้เป็น
มาตรฐาน เพื่อเป็นแนวทางให้ปฏิบัติต่อไป หาก
การปฏิบัติมีข้อควรปรับปรุง ให้กำาหนดวิธีการ
ปรับปรุงต่อไป

2. สร้างร่างรูปแบบการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
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7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ผู้บริหาร 2) ครู 3) 
นักเรียน 4) แหล่งเรียนรู้ 5) การบริหารจัดการ 
6) เครือข่ายร่วมพัฒนา และ7) การพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และแนวปฏิบตัทิีส่ามารถนำาไปสู่ความ
เปน็เลศิในการบริหารของสถานศกึษา ซึง่ประกอบ
ด้วย 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) และ2) วงจรคณุภาพ  
DEMMING (PDCA, Plan-Do-Check-Act)

3. นำาเสนอรา่งรปูแบบการบรหิารสูค่วาม
เปน็เลศิของสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งได้จากการพิจารณา
ตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความ
ถูกต้องและการนำาไปใช้ประโยชน์ของร่างรูปแบบ
การการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
โดยใชว้ธิอีา้งองิผูท้รงคุณวฒุ ิ(Connoisseurship) 
จำานวน 5 คน และใชว้ธิสีมัภาษณแ์บบปฏสิมัพนัธ ์
(Interactive interview) โดยมีความคิดเห็นว่า 

รปูแบบการบรหิารสูค่วามเปน็เลศิของสถานศกึษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลักจำานวน 7 องค์
ประกอบ คือ 1) ผู้บริหาร 2) ครู 3) นักเรียน  
4) แหลง่เรยีนรู ้5) การบรหิารจดัการ 6) เครอืขา่ย
ร่วมพัฒนา และ7) การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
และแนวปฏิบัติที่สามารถนำาไปสู่ความเป็นเลิศ
ในการบริหารของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) และ2) วงจรคณุภาพ  
DEMMING (PDCA, Plan-Do-Check-Act) ซึ่ง
เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมเป็นไปได้ ถูกต้อง
และสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน
จริงของโรงเรยีนสำาหรบัประเทศไทยไดซ้ึง่สามารถ
แสดงเปน็ภาพทีภ่าพที ่1 ของรปูแบบการบรหิารสู่
ความเปน็เลิศของสถานศึกษา สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาได้ดังภาพที่ 1
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แหลงเรียนรู  5)  การบริหารจัดการ 6)  เครือขายรวมพัฒนา และ7)  การพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
แนวปฏิบัติที่สามารถนําไปสูความเปนเลิศในการบรหิารของสถานศึกษา  ซึง่ประกอบดวย  1) การ
วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) และ2) วงจรคุณภาพ DEMMING 
(PDCA, Plan-Do-Check-Act) 
  3.  นําเสนอรางรูปแบบการบรหิารสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  ซึ่งไดจากการพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม  ความเปนไปได ความถูกตอง
และการนําไปใชประโยชนของรางรูปแบบการการบริหารสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  โดยใชวิธีอางอิงผูทรงคุณวุฒิ  (Connoisseurship) จํานวน 5 คน  และ
ใชวิธีสัมภาษณแบบปฏิสัมพันธ  (Interactive interview)  โดยมีความคิดเห็นวารูปแบบการบริหารสู
ความเปนเลิศของสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  ประกอบดวย
องคประกอบหลักจํานวน  7  องคประกอบ คือ 1)  ผูบรหิาร  2)  ครู 3)  นักเรียน  4)  แหลงเรียนรู  5)  
การบริหารจัดการ  6)  เครือขายรวมพัฒนา และ7)  การพัฒนาระบบสารสนเทศ  และแนวปฏิบัตทิี่
สามารถนําไปสูความเปนเลิศในการบริหารของสถานศึกษา  ซึ่งประกอบดวย  1) การวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) และ2) วงจรคุณภาพ DEMMING (PDCA, Plan-
Do-Check-Act)  ซึ่งเปนรูปแบบที่มีความเหมาะสมเปนไปได  ถูกตองและสามารถนําไปใชประโยชนใน
การบริหารงานจรงิของโรงเรียนสําหรับประเทศไทยไดซึง่สามารถแสดงเปนภาพประกอบภาพที่ 1  ของ
รูปแบบการบริหารสูความเปนเลิศของสถานศึกษา สงักัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาได
ดังนี ้
 
 
  
  
  
 
                                     
 
 
  
 
 
 
  
 
             

ภาพที่ 1 รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา
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อภิปรายผล   
ผลจาการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นสำาคัญที่

ค้นพบจากรูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และสมารถนำามาอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. องค์ประกอบและตัวช้ีวัดของการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีองค์
ประกอบหลักที่สำาคัญ 7 องค์ประกอบ ได้แก่  
1) ผู้บริหาร 2) ครู 3) นักเรียน 4) แหล่งเรียนรู้  
5) การบริหารจัดการ 6) เครือข่ายร่วมพัฒนา 
และ7) การพฒันาระบบสารสนเทศ ทัง้นีเ้ปน็เพราะ
วา่สถานศึกษาเปน็แหลง่ศกึษาซึง่ให้บรกิารทางการ
ศึกษาที่สำาคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ต้องมีความสนใจ เป้าหมายในการพัฒนาการ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหาร
เป็นกระบวนการดำาเนินงานอย่างเป็นระบบ เพื่อ
นำาไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดำาเนินงาน สถานศึกษาจึงต้องมีการบริหารงาน 
ที่มีคุณภาพและศักยภาพรองรับการกระจาย 
อำานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากรัฐ
ได้อย่างแท้จริงสถานศึกษาจำาเป็นต้องมีการปรับ
เปลี่ยนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการศึกษาไทยให้
พร้อมสำาหรับการแข่งขันในเวทีโลก และกระจาย
โอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพ่ือให้
ประชาชนทกุกลุม่อายุได้รบับรกิารการศกึษาอย่าง
มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และใชท้รพัยากรใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด รวมทัง้การ
เพิม่ประสทิธภิาพของหน่วยงาน องคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง 
ซ่ึงจำาเป็นต้องสร้างและพัฒนาให้คนเปน็ทรพัยากร
มนษุยท์ีม่คีวามสามารถ มทีกัษะ ความถนดั ความ
ชำานาญพร้อมจะขบัเคลือ่นและยกระดับการพัฒนา
ประเทศสู่การเป็นประเทศพัฒนาในระดับที่สูงขึ้น 

เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาเยาวชนของ
ชาตเิขา้สูโ่ลกยคุโลกาภวิตันแ์ละการแขง่ขนัทัง้ดา้น 
เศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลยแีละการสือ่สาร ทีน่บัวนั 
จะทวีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ ดังผลการ
วิจัยที่ได้ทั้ง 7 องค์ประกอบ ซึ่งอาจมีความแต่ต่าง
กนัในเรือ่งของลำาดบัความสำาคญัขององคป์ระกอบ
ตามความคดิเหน็ของกลุม่ตวัอย่าง โดยอาจมาจาก
ความแตกต่างของบริบทในเรื่องทรัพยากร ความ
ตอ้งการในการพฒันา และการใหค้วามสำาคญัของ
รปูแบบในกระบวนการบรหิาร แตโ่ดยภาพรวมก็ยงั
มีความคิดเห็นที่ตรงกันใน 7 องค์ประกอบข้างต้น 
โดยมีความสอดคล้องกับ Shannon & Bylsma 
(2007: 322) ในด้านเป้าหมายร่วมที่ชัดเจน  
(a clear & share focus) มีมาตรฐาน และความ
คาดหวังต่อนักเรียนทุกคนสูง (high standard 
& expectation for all students) มีความเป็น
ผู้นำาโรงเรียนที่มีประสิทธิผล (Effective school  
leadership) มีความร่วมมือและการสื่อสาร
ในระดับสูง (high levels of collaboration &  
communication) จดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ตอ่การ
เรียนรู้ (a supportive learning environment) 
และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนอยู่ใน
ระดับสูง (high levels of family & community  
involvement) และยังสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Brown (1998: 321) ในด้านภาวะผู้นำา
ของโรงเรียน บรรยากาศโรง เรียนผลสัมฤทธ์ิ
ของโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของชุมชน และ
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ Buytendijk 
(2006: 295) ในด้านมีการตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย
และแสวงหาแนวทางในการบรรลุเป้าหมายนั้น  
(setting ambitious targets and achieving 
them) อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัสมยงค ์แกว้สพุรรณ 
(2552: 25-31) เกี่ยวกับรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่มีประสิทธิผลเพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในด้าน ผู้บริหาร ครู 
นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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ผู้ปกครอง และชมุชน นอกจากนีแ้ลว้ยงัสอดคลอ้ง
กับการศึกษาของอัจฉรา คหินทพงศ์ (255: 218-
220) ในด้านภาวะผู้นำาทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษา

จากเหตผุลดังกลา่วจงึทำาให้องค์ประกอบ
และตัวช้ีวัดของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาทั้ง 7 องค์ประกอบมีความเหมาะสม
ตามคุณลักษณะของแต่ละองค์ประกอบที่อธิบาย
ได้ตามเหตุผลข้างต้น

2. รปูแบบการบรหิารสูค่วามเปน็เลศิของ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา จากการค้นพบรูปแบบการบริหาร
สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประกอบด้วย 
องคป์ระกอบหลกั 7 องค์ประกอบคอื 1) ผูบ้รหิาร  
2) ครู 3) นักเรียน 4) แหล่งเรียนรู้ 5) การบริหาร
จัดการ 6) เครอืขา่ยรว่มพัฒนา และ 7) การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ว่า

1) ผู้บริหาร เป็นองค์ประกอบที่มีความ
สำาคัญต่อรูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากคุณภาพของสถาน
ศกึษาเปน็ประเดน็ปญัหาหนึง่ทีสั่งคมไทยกำาลงัให้
ความสำาคัญ กระทรวงศกึษาธกิารกำาลงัพยายามที่
จะปรบัปรงุคณุภาพของสถานศกึษาด้วยการปฏริปู
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ซ่ึงเป็นกฎหมายแมบ่ททีจ่ะช่วยพัฒนา
คุณภาพโรงเรียน และเพื่อหาแนวทางหรือวิธีการ
แก้ไขวิกฤตในเรื่องคุณภาพการศึกษาโดยรวม ซึ่ง
ผู้ที่มีบทบาทสำาคัญต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
สถานศึกษาก็คือผู้บริหารนั่นเอง ดังน้ันผู้บริหาร
จะต้องมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถในงาน
วิชาการและการบริหารสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้อง

กับแนวคิดของ Grady (1992: 17-24) ที่ได้
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับภาวะผู้นำาต้องมีความคิดริเริ่ม 
ในด้านภาวะผู้นำาต้องมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
ชอบทำาสิง่ใหม่ๆ  เปน็ผูร้กัการเปลีย่นแปลง มคีวาม
สามารถในการจูงใจ กระตุ้นให้ผู้อื่นมีการเปลี่ยน
ได้ต้องมีการเรียนรู้การเป็นผู้นำาในการตัดสินใจ 
การปกครองโดยผู้อื่นมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย
และการจัดรูปองค์กร นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับ Davis (2010: 121-126) ที่ได้ศึกษาวิจัย
เกีย่วกบัพฤติกรรมผูน้ำาทางวชิาการของครใูหญใ่น
โรงเรยีนระดบัมธัยมศกึษาทีม่ปีระสทิธผิล ในดา้น
ของพฤตกิรรมผูน้ำาทางวชิาการของครใูหญม่คีวาม
สัมพันธ์สูงกับประสิทธิผลของโรงเรียน และยัง
สอดคลอ้งกบัการศกึษาวจิยัของ Kinkade (1996: 
442) พบว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
เป็นการบริหารที่ดีรูปแบบหนึ่งแต่มีผลต่อภาวะ
ผูน้ำาของโรงเรียน วัฒนธรรมของโรงเรยีนมอีทิธพิล
สงูตอ่ความสำาเรจ็ของโรงเรยีน ความสอดคลอ้งกนั
ระหว่างโครงสร้างที่เป็นทางการ ภาวะผู้นำาและ
องค์ประกอบอื่นๆ ของการปรับโครงสร้างมีความ
เก่ียวขอ้งกับวัฒนธรรมของโรงเรยีนสงู ความสำาเรจ็
ของการปฏิรูปเป็นผลลัพธ์ของการมีปฏิสัมพันธ์
อย่างเป็นพลวัตรระหว่างโครงสร้างที่เป็นทางการ
ภาวะผู้นำาและวัฒนธรรม สิ่งที่ต้องคำานึงมากที่สุด
ในการใช้การบริหารรูปแบบนี้คือต้องพยายาม
ประสานและเชื่อมโยงภาวะผู้นำาของโรงเรียนเข้า
กับวัฒนธรรมของโรงเรียน อีกทั้งยังสอดคล้อง
กับ Blasé (2000: 109) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ภาวะผูน้ำาทางวชิาการทีม่ปีระสทิธผิลเกีย่วกบัการ
ส่งเสริมการสอนและการเรียนรู้ในโรงเรียนโดยใช้
มิติการมองของครู ซึ่งพบว่า ผู้บริหารที่มีภาวะ
ผู้นำาทางวิชาการที่มีประสิทธิผล มีลักษณะพิเศษ 
2 อย่างคือ การพูดคุยกับครูเพื่อส่งเสริมการมี
ปฏิกิริยาย้อนกลับและการส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ 
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2) ครู เป็นองค์ประกอบที่มีความสำาคัญ
ต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น
เลิศของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา ท้ังนี้เนื่องจากปัจจุบันมี
การกล่าวถึงกันมาก เรื่องคุณภาพนักเรียนซึ่งเป็น
เสมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของ
ครูแม้ว่าการพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณภาพสูงสุด
จะมีปัจจัยหลายประการ ทั้งความพร้อมของ
นกัเรยีน ความพรอ้มของครู สภาพแวดลอ้มรอบตัว  
สังคม และประเทศชาติ รวมถึงการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา ดังน้ันครูต้องมีทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มี
การพัฒนาตนเองอย่างสม่ำาเสมอและใช้วิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง สามรถใช้ภาษา
ต่างประเทศในการส่ือสาร อีกทั้งต้องรู้จักใช้สื่อ
อเิลก็ทรอนกิส ์(ICT) ในการจดัการเรยีนรูป้ระกอบ
กับให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการสืบค้นข้อมูลจาก
สื่อหรือแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของพริ้มเพรา วราพันธุ์ พิ พิธ  
(2556: 211-223) ท่ีได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับข้อ
เสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นเลิศของสถาน
ศึกษาขัน้พืน้ฐานสงักดัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  
พบว่า จุดเด่นที่สำาคัญ คือ มีอำานาจตามกฎหมาย
ในการจัดการศึกษาครอบคลุมทุกระดับการ
กำาหนดภาระงานในสถานศกึษามกีฎหมายรองรบั
อย่างชัดเจนส่งเสริมให้บุคลากรเรียนต่อในระดับ
สูงขึ้น มีนโยบายการสร้างค่านิยมของบุคลากร
ในสถานศึกษา สนับสนุนให้มีระบบการเรียน
การสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์จุดด้อยที่สำาคัญ คือ 
ขาดการนานโยบายไปปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมขาด
ระบบการบริหารจัดการที่ดี การสรรหาบุคคลเข้า
ปฏิบัติงานยังไม่มีประสิทธิภาพ ขาดความชัดเจน
ในการกำาหนดวัฒนธรรมองค์การ ความไม่พร้อม
ในการใช้เทคโนโลยีของครู โอกาสที่สำาคัญ คือ มี
กฎหมายการกระจายอำานาจการจัดการศึกษา มี
ขอบเขตความรบัผดิชอบต่อกลุม่เปา้หมายชัดเจนม ี

นโยบายการให้ทุนพัฒนาบุคลากรโดยทา MOU 
กบัมหาวทิยาลยัในการพฒันาบุคลากรสถานศึกษา 
เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม บริบทสถานศึกษาเป็นสังคม
ก่ึงเมืองและสังคมเมือง ภาวะคุกคามที่สำาคัญ 
คือ มีกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายที่เป็นอุปสรรค
ต่อการบริหาร บทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษา
ไม่ชัดเจน ความไม่พร้อมของบุคลากรฝ่ายต่างๆ 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทัศนคติ
แบบอนุรักษ์นิยมปฏิเสธหรือต่อต้านเทคโนโลยี 
มีข้อเสนอแนะแนวทางของนโยบายที่สำาคัญ คือ  
ควรส่งเสริมการจัดรูปแบบการจัดการศึกษา 
ท้องถ่ินแบบบูรณาการท่ีเน้นการบริหารจัดการ
โดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน สง่เสรมิสนบัสนนุใหส้ถาน
ศึกษาในสังกัดให้ความสำาคัญกับการวางแผน
พัฒนาสถานศึกษากระจายอำานาจการสรรหา
บุคลากรเข้าปฏิบัติงานไปยังสถานศึกษา สร้าง
วัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นาเทคโนโลยีมา
ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน และมีข้อเสนอ
แนะกลไกของนโยบายทีส่ำาคญั คอื สรา้งความเขม้
แข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จัด
หลักสูตรการศึกษาในระบบให้มีโปรแกรมอย่าง
หลากหลายมแีผนพฒันาศกัยภาพและวชิาชพีของ
บุคลากรอย่างเป็นระบบ สร้างวัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดตั้งศูนย์พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสาหรับเป็นแหล่ง
เรียนรู้ อบรม และพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับแนวโน้มหรือกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการ
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 และควรจัดตั้งกรมการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการ
เฉพาะ และยังสอดคล้องกับนงลักษณ์ เรือนทอง 
(2550: 162-174) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูป
แบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ในด้าน
เน้นการเรียนการสอน การสอนที่มีวัตถุประสงค์ 
มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง รูปแบบการบริหาร
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โรงเรียนที่มีประสิทธิผล เป็นรูปแบบที่ประกอบ
ด้วยองค์ประกอบที่สำาคัญ 8 องค์ประกอบ ซึ่งมี
ความเหมาะสมถูกต้อง เป็นไปได้ และสามารถนำา
ไปใชป้ระโยชนไ์ดส้อดคลอ้งกบักรอบแนวคดิทฤษฎี
ของการวจิยัเชน่เดยีวกัน แล้วยงัสอดคลอ้งกบัทรง
พล เจริญคำา (2552: 293-295) ซึ่งได้ศึกษาวิจัย
เก่ียวกับรูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร ในด้านครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา 

3) นักเรียน เป็นองค์ประกอบที่มีความ
สำาคัญต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความ
เปน็เลศิของสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา ทัง้น้ีเน่ืองจากการมุง่พัฒนา
ให้ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก นอกเหนือจาก
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือความเป็นเลิศทาง
ความรู้ความสามารถและตอบสนองความถนัด
ความสนใจของผู้เรียนแล้ว โรงเรียนจำาเป็นต้อง
เสริมสร้างสมรรถนะที่จำาเป็นสำาหรับผู้เรียน เพื่อ
ให้ได้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ในการพัฒนาตนเอง 
มีทักษะการดำารงชีวิตและเป็นสมาชิกที่มีคุณค่า
และรับผิดชอบต่อสังคม การเสริมสร้างสมรรถนะ
ที่จำาเป็นในการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน เพ่ือ 
ส่งเสริมให้เป็นเยาวชนที่พร้อมเป็นพลโลกใน
อนาคต มีประเด็นที่สำาคัญ คือนักเรียนเป็นผู้มี
ความรู ้ความสามรถรอบดา้นหรอืมคีวามสามารถ
พิเศษ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมผ่าน
การประเมินในระดับชาติ อีกทั้งสามารถใช้ภาษา
ไทยหรือภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ 
อ่ืนๆ ในการสื่อสารได้ดี มีคุณธรรม จริยธรรม  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถนำาความรู้
และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการดำาเนินการ
ให้สำาเร็จอย่างเหมาะสม มีความรู้ ความเข้าใจ
และตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาไทยและ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทั้งของไทยและนาๆ ชาติ ซึ่งสอดคล้อง

กับทรงพล เจริญคำา (2552: 293-295) ที่ได้
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบความเป็นเลิศของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในด้านปัจจัย
นกัเรยีน แลว้ยงัสอดคลอ้งกบั สมยงค ์แกว้สพุรรณ 
(2552: 25-31) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีประสิทธิผล
เพือ่การประกนัคณุภาพการศกึษา ในดา้นนกัเรยีน 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับวิภาวดี ชีวะผลาบูรณ์ 
(2553: 100-141) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูป
แบบการบรหิารวชิาการทีม่ปีระสทิธิผลในโรงเรยีน
เอกชนระดบัประถมศกึษาเขตกรงุเทพมหานครใน
ระดบัผูเ้รยีน พบวา่ ประสทิธผิลการบรหิารวชิาการ
ด้านผู้เรียนได้รับอิทธิพลจากแรงจูงใจในการเรียน 
(.50) ทัศนคติต่อโรงเรียน (.17) ความพร้อมใน
การเรยีนรูด้ว้ยการนำาตนเอง (.33) ความภาคภมูใิจ
ในตนเอง (.12) และพฤติกรรมการเรียน (-.13) 
ซึ่งตัวแปรทั้งหมดร่วมกันอธิบายประสิทธิผลของ
การบริหารวิชาการระดับผู้เรียนได้ร้อยละ 83.00 

4) แหล่งเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบที่มี
ความสำาคัญต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ท้ังนี้เน่ืองจาก
สภาพสังคมปัจจุบันที่ผลักดันให้สถานศึกษาต้อง
พัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาและต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อยอำานวย
ต่อการศึกษาของผู้เรียนและเพื่อจะให้เกิดภาพ
รวมของสถานศกึษาเพือ่ผลสำาเรจ็ในการพฒันาให้
เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมีอยู่ตลอดเวลา 
เพื่อทำาให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพหรือประสบ
ความสำาเร็จได้ ต้องมีการปรับตัวหรือมีความ
คล่องตัว ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงภายใน
สถานศกึษาใหเ้ร็วทีส่ดุ ดงันัน้สถานศกึษาควรทีจ่ะ
ปรับปรุงและพัฒนาบริเวณอาคารสถานที่ รวมถึง
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ห้องเรยีนและแหลง่เรียนรู ้สะอาด รม่รืน่ ปลอดภยั 
บรรยากาศอบอุ่นและส่งเสริมให้นักเรียนอยาก
มาเรียน รักโรงเรียน ห้องสมุดมีสภาพแวดล้อม
บรรยากาศเอื้อต่อการใช้บริการ มีปริมาณหนังสือ 
สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพียงพอเหมาะสมและมี
กิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน การเรียน
รู้และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย มีห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์มัลติมิเดีย ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติ
การและอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เน้นความ
เป็นเลิศของนักเรียนตามกลุ่มสาระอย่างเพียง
พอและสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายเพ่ือการเรียน
รู้และสืบค้นข้อมูลอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับ
นงลักษณ์ เรือนทอง (2550: 162-174) ในด้าน
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการเรียนรู้ และยังสอดคล้องกับนิภา อุตรา 
(2553: 123-143) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
โสภา วงษ์นาคเพ็ชร์ (2553: 131-132) การ
พฒันาสือ่ นวตักรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

5) การบริหารจัดการ เป็นองค์ประกอบ
ที่มีความสำาคัญต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา ทัง้นีเ้นือ่งจากการ
บริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพของสถานศึกษา 
โดยมีเป้าหมายสำาคัญในการสร้างโอกาสทางการ
ศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนให้ได้รับการศึกษา 
ขัน้พืน้บา้นทีม่คีณุภาพไดม้าตรฐานทางการศึกษา
ของชาติและสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น เป็นที่ยอมรับและศรัทธาของนักเรียน  
ผู้ปกครองและชุมชน โดยมีผลมาจากแนวทางการ
บริหารการจัดการสถานศึกษาสู่คุณภาพ ดังน้ัน
สถานศึกษาควรจะต้องดำาเนินการให้ชุมชนมีส่วน
รว่มในการบรหิารจดัการ ประสานความช่วยเหลอื
และหรอืไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากบุคลากร สถาบัน 
หน่วยงานด้านการศึกษา สามารถแสวงหา ระดม

ทรัพยากรด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศใน
การจัดการศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้
อย่างคล่องตัวตามสภาพ และนำาวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศมาใช้ในการบริหารจัดการครอบคลุมภารกิจ
ทุกด้านของสถานศึกษา 

ซึ่งสอดคล้องกับขัตติยา ด้วงสำาราญ 
(2552: 248-251) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ  
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์สำาหรับโรงเรียน
ขนาดเล็ก ในด้าน องค์ประกอบของรูปแบบ การ
บริหารเชิงกลยุทธ์สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1) วางแผน 
กลยุทธ์  2) ประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน  
3) กำาหนดทศิทางของโรงเรยีน 4) กำาหนดกลยทุธ์
ของโรงเรียน 5) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ของ
โรงเรียน และ 6) ประเมินกลยุทธ์ของโรงเรียน 
และสอดคล้องกับชัยพร สกุลพนารักษ์ (2552: 
171-175) ในด้าน 1. องค์ประกอบการบริหาร
โรงเรียนสองภาษาสำาหรับประเทศไทย ประกอบ
ด้วย องค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การ 
ประเมินผล 2) การบริหารจัดการนักเรียน  
3) การบริหารบุคคล 4) การบริหารวิชาการ  
5) การบริหารแบบมีส่วนร่วม 6) การประกัน
คุณภาพการศึกษา และ 7) การบริหารงานทั่วไป 
แล้วยังสอดคล้องกับสอดคล้องกับ Kinkade 
(1996: 442) ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้าง
ภาวะผู้นำา และวัฒนธรรมในโรงเรียนที่บริหาร 
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พบว่า การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน เป็นการบริหารที่ดีรูปแบบหนึ่ง
แต่มีผลต่อภาวะผู้นำาของโรงเรียน วัฒนธรรมของ
โรงเรียนมีอิทธิพลสูงต่อความสำาเร็จของโรงเรียน 
ความสอดคล้องกันระหว่างโครงสร้างที่ เป็น
ทางการ ภาวะผูน้ำาและองคป์ระกอบอืน่ๆ ของการ
ปรับโครงสร้างมีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของ
โรงเรยีนสงู ความสำาเรจ็ของการปฏริปูเปน็ผลลพัธ์
ของการมีปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นพลวัตรระหว่าง
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โครงสร้างที่เป็นทางการภาวะผู้นำาและวัฒนธรรม 
สิ่งที่ต้องคำานึงมากที่สุดในการใช้การบริหาร 
รูปแบบนี้คือต้องพยายามประสานและเช่ือมโยง 
ภาวะผู้นำาของโรงเรียนเข้ากับวัฒนธรรมของ
โรงเรียน นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ Buytendijk 
(2006: 295) ที่ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับองค์กร
สมรรถนะสูง (high performance organization) 
ในด้านมีการต้ังเป้าหมายที่ท้าทายและแสวงหา
แนวทางในการบรรลุเป้าหมายนั้น (setting  
ambitious targets and achieving them) การมุง่
เนน้ยทุธศาสตรแ์ละทำาให้ทัว่ทัง้องค์กรดำาเนนิงาน 
ไปในทิศทางเดียวกัน (strategic focus and  
al ignment) การแปลงยุทธ์ศาสตร์ไปสู่สิ่งที่
สามารถเข้าใจและปฏิบัติ ไ ด้ ( t ranslat ing  
strategy into operational terms) เป็นองค์กรที่
มีความยืดหยุ่น (business agility) เป็นองค์การ
ที่สามารถเข้าใจ และเข้าถึงตลาดก่อนองค์การอื่น 
สามารถรักษาพนักงานที่มี ความสามารถสูง และ
สามารถรับมือกับแรงกดดันต่างๆ ได้จากภายใน
และภายนอกองค์การได้ดี

6) เครอืขา่ยร่วมพัฒนา เปน็องค์ประกอบ
ที่มีความสำาคัญต่อรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา ทัง้นีเ้นือ่งจากการ
สร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อพัฒนาในการระดม
สรรพกำาลังเพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรและ
เครือข่าย ให้ร่วมกันขับเคลื่อนมุ่งไปสู่ความสำาเร็จ
ในการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ดังนั้น
สถานศึกษาจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครือข่าย
สนับสนุนจาก สมาคม ชมรม สถาบันอุดมศึกษา
และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
มีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกันเป็น
เครือข่ายร่วมพัฒนาทุกๆ ระดับ สถานศึกษาเป็น
แหล่งวิทยาการในการให้ความรู้และบริการชุมชน 
และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับ
ชัยพร สกุลพนารักษ์ (2552: 171-175) ซึ่งได้
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารโรงเรียน
สองภาษาสำาหรับประเทศไทย การบริหารแบบมี
ส่วนร่วม และยังสอดคล้องกับทรงพล เจริญคำา 
(2552: 293-295) ทีไ่ดศ้กึษาวิจยัเก่ียวกับรปูแบบ
ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  
ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา แล้วยังสอดคล้องกับสมยงค์  
แก้วสุพรรณ (2552: 25-31) ในด้านคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับโสภา วงษ์นาคเพ็ชร์  
(2553: 131-132) ในการส่งเสริมความรู้ทาง
วิชาการแก่ชุมชน การส่งเสริมและสนับสนุนงาน
วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
และสถาบันอืน่ๆ ทีจั่ดการศึกษาและการประสาน
ความรว่มมอืในการพฒันาวชิาการกบัสถานศกึษา
และองค์กรอื่นๆ แล้วยังสอดคล้องกับ Grady 
(1992: 17-24) ในการปกครองโดยผู้อ่ืนมสีว่นรว่ม  
สร้างเครือข่ายและการจัดรูปองค์กร อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับ Brown (1998: 321) ในการมี
สวนรว่มของชมุชนแลว้ยงัสอดคล้องกบั Shannon 
& Bylsma (2007: 322) ในด้านการมีความร่วม
มือและการสื่อสารในระดับสูง (high levels of 
collaboration & communication) การมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครองและชุมชนอยู่ในระดับสูง (high 
levels of family & community involvement)

7) การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นองค์
ประกอบที่มีความสำาคัญต่อรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาสูค่วามเปน็เลศิของสถานศกึษา สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทั้งนี้
เนื่องจากในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าข้อมูล
สารสนเทศเป็นทรัพยากรที่จำาเป็นอย่างยิ่งผู้ใดได้
ขอ้มูลสารสนเทศทีถ่กูตอ้ง รวดเรว็กวา่จะเปน็ผูไ้ด้
เปรยีบเพราะสามารถใชส้ารสนเทศเหลา่นัน้ในการ
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ตดัสินใจเร่ืองต่างๆ ได้อย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว ดังนัน้ 
ข้อมูลสารสนเทศจึงมีความสำาคัญต่อการตัดสิน
ใจดำาเนินการต่างๆ โดยเฉพาะการวางแผนการ
ศึกษาและการกำาหนดนโยบายต้องมีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีคุณภาพ มีความละเอียด ครบถ้วน 
ถกูต้อง ตรงตามความตอ้งการ และทนัสมยัจงึช่วย
ให้การวางแผนการบริหารจัดการและการตัดสิน
ใจดำาเนนิไปอยา่งมีประสทิธภิาพในทางตรงกันขา้ม 
หากหนว่ยงานใดไมไ่ด้มกีารนำาขอ้มลูสารสนเทศไป
ใช้ในการปฏิบัติงานก็ย่อมเสี่ยงต่อความผิดพลาด
สูงและผลการดำาเนินงานก็จะไม่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น การบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศกึษามธัยมศกึษานัน้ต้องมกีารจดัระบบขอ้มลูและ
สารสนเทศพื้นฐานที่ครอบคลุมและสมบูรณ์ จัด
เกบ็ขอ้มลูและสารสนเทศอยา่งเปน็ระบบ ทนัสมยั 
ทันต่อการใชง้าน นำาขอ้มลูและสารสนเทศไปใช้ใน
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน 
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ เก่ียวกับกิจกรรมใน
สถานศึกษาและผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ซ่ึ งสอดค ล้อง กับการ ศึกษาวิ จั ยของ โสภา  
วงษ์นาคเพ็ชร์ (2553: 131-132) ในด้านการ
พัฒนาส่ือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และยังสอดคล้อง
กับปริชาติ ชมชื่น การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงทำาให้รูป
แบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพสถาน
ศกึษาเพือ่ใหเ้กดิการพัฒนาสูค่วามเปน็เลศิทีย่ั่งยืน
อย่างแท้จริง

3. นำาเสนอรูปแบบการบริหารสู่ความ
เปน็เลศิของสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น

สอดคล้องกันว่ารูปแบบการบริหารสู่ความเป็น
เลศิของสถานศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษามัธยมศึกษา มีความเหมาะสม เป็นไปได้  
ถูกต้องและสามารถนำาไปใช้ประโยชน์สอดคล้อง
กับกรอบแนวคิดทฤษฎีการวิจัย

  

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอ
แนะเพื่อนำาผลการวิจัยวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาดังนี้

ด้�นนโยบ�ย	 หน่วยงานต้นสังกัดที่
เกีย่วขอ้งและรบัผดิชอบในการบรหิารสถานศกึษา
โดยตรง ควรนำารปูแบบการบรหิารสู่ความเปน็เลศิ
ของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาท่ีได้จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไป
ศึกษารายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ และ
พิจารณาประกอบกับการตัดสินใจเลือกรูปแบบ
ในการบริหารงานเพื่อให้สถานศึกษาสามารถนำา
ไปปรบัปรงุและพฒันาสถานศกึษาไดจ้รงิ โดยเนน้
แนวคิดเรื่องการบริหารสู่ความเป็นเลิศและให้การ
สนับสนุนปัจจัยทรัพยากรทางการบริหารจัดการ
ที่เหมาะสมและเพียงพอ สอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยเหนือ

ด้�นก�รนำ�ไปปฏิบัติ ผู้บริหารสถาน
ศึกษา ควรนำาข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิจัย
คร้ังนี้ คือ “รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษา” นี้ไปประยุกต์ใช้ในพัฒนาการ
บริหารงานของสถานศึกษาให้เป็นเลิศมากขึ้น
โดยพิจารณาจัดลำาดับความสำาคัญของแต่ละ 
องคป์ระกอบให้เหมาะสมกบับรบิทและสภาพจริง
ของโรงเรียนเพื่อผลักดันให้สถานศึกษาเป็นเลิศ 
ในทุกๆ ด้าน พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก ่



Journal of Education, Mahasarakham University 149 Volume 10 Number 4 October-December 2016

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อีกทั้งมีการติดตามประเมิน
ผลในการนำาไปใช้เป็นระยะๆ เพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นเลิศตามที่
กำาหนด

ข้ อ เสนอแนะสำ �หรั บก� รทำ � วิ จั ย 
ครั้งต่อไป

1. ควรศึกษาวิจัยในการนำารูปแบบการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาไป
ทดลองใช้ในการบริหารงานของสถานศึกษา

เพื่อสรุปภาพรวมของรูปแบบและความถูกต้อง 
เหมาะสมของแต่ละองค์ประกอบ

2. ควรศึกษาวิจัยในแต่ละองค์ประกอบ
ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

3. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบการบริหารสู่
ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ได้ในภาพรวม
หรือแต่ละองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการบริหารของ
สถานศึกษา
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The Development of a Teaching Manual on Environmental 
Photography for Undergraduate Students in Environmental 
Education, Faculty of Environment and Resource Studies, 
Mahasarakham University

Paiboon Limmanee1, Prayoon Wongchantra2, Thitisak Wejchakama3

Abstract
The “Environmental Photography” course placed an emphasis on applying  

photography knowledge into increasing public awareness and resources preservation 
campaigns. The purposes of this study were 1) to develop a manual for the environmental 
photography course and to find out its efficacy index and effectiveness index, 2) to enhance 
knowledge, skills, and attitudes toward environmental photography of the undergraduates  
majoring in environmental education, and 3) to compare pretest and posttest scores  
on students’ knowledge, skills and attitudes toward the environment. Sixty-three students 
majoring in environmental education who were enrolled in the environmental photography  
course were selected. The instruments used to collect data included 1) a manual on  
environmental photography for undergraduate students and its accompanying lesson 
plans, 2) a comprehension test on environmental photography, 3) an evaluation form on  
environmental photography skills, and 4) an assessment form on attitudes toward the  
environment. The statistic used for testing the hypotheses was paired t-test. The results  
revealed that the environmental photography manual for the undergraduates had efficacy 
index of 84.80/83.20 based on the standardized 85/85 criterion, and effectiveness index (E.I.) 
of 0.4042. The students gained better knowledge and skills in environmental photography, 
and they also had positive attitudes toward the environment after learning when compared 
to those before taking the course. The manual for the environmental photography course  
for the undergraduates in environmental education at Mahasarakham University Proued 
to be effective and appropriate for use. It significantly enhanced students’ environmental 
knowledge, skills and attitudes, and consequently improved their environmental behaviors 
and environmental responsibilities. 

Keywords: Development, Teaching manual, Photography for environmental education
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Introduction
Environmental problems are under-

lying causes of natural crises and natural 
disasters constantly faced by humans in 
today age, and they are becoming more 
and more intense. Understanding about 
the environment and natural resources law 
enables people to know clearly what their 
roles and duties are so that they can live 
their normal lives no matter what crisis is 
happening. Thiangkamol (2011: 3 as sited 
from Turner, R.k.(ed). 1963: 3-36) stated 
that human demand for natural resources 
has been increasing over years ; therefore, 
sustainable resources are virtually impossible.  
According to Wongchatra (2012: 131), 
among major causes of environmental  
pollutions are people’s lack of knowledge 
and ignorance of rules and laws. For  
sustainability, environmental education is 
extremely required to solve the existing 
problems by building awareness on the 
consumption and conservation of natural 
resources. Environment directly affects the 
quality of people’s lives, and at the same 
time human behaviors can potentially affect  
environmental changes. Singseewo (2011: 
28-29) mentioned that environmental  
problems is the effect of imbalance. Humans 
are the key factor in hindering sustainable  
development due to their careless use of  
natural resources, and low level of  
environmental ethics, knowledge and skills. 
Environmental education is considered as 
the best solution to sustainably solve these 

problems. 

Management of environmental  
quality must be addressed instantly and in a 
sustainable way by means of the adoption 
of measures on environmental education 
for the local population. Veerawattananon 
(2012: 29) viewed that people are required 
to learn about environmental issues as this 
will make them realize the importance of 
the environment and know how to properly 
adapt to the surroundings. He also described 
that correct attitude and value usually lead 
to appropriate practice. Skills development, 
appropriate attitude, proper value, morality 
and ethics all tremendously contribute to 
a sustainable community. Environmental 
studies, therefore, is regarded as holistic 
education. Wongchatra (2012: 307) pointed 
out that environmental studies is a crucial 
measure to solve environmental problems 
for a sustainable future, through effective  
learning process aimed at increasing  
individuals’ knowledge, awareness, attitudes, 
values, skills and participation in determining 
and solving environmental problems at all 
levels. Knowledge management and positive 
attitude towards the environment through 
effective learning process can be a good 
start to build environmental knowledge and 
awareness. Additionally, photos can also be 
used to communicate with people, making 
them understand present environmental 
phenomena and current conditions of the 
environment.
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As stated above, the course  
“Environmental Photography” is viewed as 
a necessary course for the undergraduates 
in the Environmental Education program at 
the Faculty of Environment and Resource 
Studies, Mahasarakham University. So far, 
no teaching manual has been used in the 
class. Consequently, the researcher desired 
to develop an effective one for this course, 
hoping that it could enhance the students’ 
knowledge, skills and attitudes of which  
they can use as tools for the sustainable 
development of the environment. The  
students majoring in environmental education 
will have to present environmental photos to 
the target audience so as to improve their 
environmental attitudes and awareness. 
This can also encourage them to take part  
in environmental conservation for better 
conditions of their surroundings which can 
certainly affect the quality of their lives. 

The purposes of the study
1. To develop a teaching manual for 

the “Environmental Photography” course, 
which is primarily designed to be used  
with the undergraduate students in the  
Environmental Education program at  
Mahasarakham University 

2. To find out the efficiency of 
the teaching manual designed for the  
undergraduates majoring in environmental 

education at Mahasarakham University, 
based on the standardized criteria of 85/85

3. To find out the effectiveness  
index of the learning management in the  
environmental photography course taught 
to the undergraduates in environmental 
education at the Faculty of Environment and 
Resource Studies, Mahasarakham University

4. To determine and compare the 
students’ knowledge, skills and attitudes  
toward environmental photography, before 
and after learning through the use of the 
manual

Research hypotheses 
After having learned through the 

environmental photography manual, the 
undergraduate students in environmental 
education gained better knowledge, skills 
and attitudes toward the environment than 
before learning. 

Significance	of	the	study

This study was conducted so as to 
acquire an effective manual on environmental  
photography which will be useful for  
classroom instruction. Students learning from 
this manual will have strong knowledge, 
skills and attitudes towards environmental. 
This manual can be used as a guideline to 
develop a teaching manual for other subjects 
as well.
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Procedures
Population	and	Samples

1. The population of the study  
included 285 student undergraduates in 
the Environmental Education program at 
the Faculty of Environment and Resource  
Studies, Mahasarakham University during the 
first semester of academic year 2014

2. The samples of the study, selected 
through the purposive sampling technique, 
consisted of 63 undergraduate students 
majoring in environmental education at  
the Faculty of Environment and Resource 
Studies, Mahasarakham University, who 
enrolled in the Environmental Photography 
course during the first semester of academic 
year 2014.

Studied	Variables

1. Independent variables

1.1 A teaching manual for the course 
1707 331 Environmental Photography

1.2 Lesson Plan

2. Dependent variables

2.1 Knowledge about environmental 
photography 

2 .2  Sk i l l s  i n  env i ronmen ta l  
photography

2.3 Attitudes toward environmental 
conservation

Research tools

Five research tools were employed 
in this study including:

1. A teaching manual for the  
environmental photography course which is 
composed of six chapters—a questionnaire  
presented in a f ive-point scale with  
open-ended questions at its end was  
employed to evaluate the manual.

2 .  S ix  lesson p lans fo r  the  
environment photography course, covering  
32 hours—appropriateness of each of 
these lesson plans was determined through  
a questionnaire (five-point scale) including 
some open-ended questions at the end.

3. A comprehension test regarding  
environmental photography knowledge  
which includes 40 items, each with 4 choices 
for the answer 

4. A test regarding environmental 
photography skills which comprises 40 items

5. An att i tude test regarding  
environmental conservation consisting of 

Study	framework

Teaching manual 

& Lesson plans

A teaching 
manual on 
environmental 
photography 

Development 
of a teaching 
manual for the 
environment  
photography 
course

Outcomes: 
1. Environmental  
photography knowledge
2. Positive attitudes 
toward environmental 
conservation
3. Environmental  
photography skills

Teaching process

Environment students
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20 items, each of which is presented in  
a five-point scale question

Experiment	process	and	research	
design

1. Preparation before the experiment 
i.e., designing a teaching manual, constructing  
lesson plans, constructing pretest

2. Teaching in accordance with what 
had been described in the lesson plans

3. Posttest - comprehension test, 
skills test, and attitude test were taken  
samples by the pre l im group and  
experimental group.

Data	 manipulat ion	 and	 data	 
analysis

1. The obtained scores were  
calculated for mean and standard deviation.

2. The obtained scores were  
calculated through T-test to determine  
statistical value for hypothesis testing  
purpose

Statistics	used	for	analyzing	data

1. Basic statistics

1.1 frequency and percentage

1.2 mean

1.3 standard deviation

2. Statistics used for determining the 
effectiveness of the research tools 

2.1 IOC (Index of item objective 
congruence)  

2 .2 D i f f i cu l t y  index ( fo r  the  
comprehension test)

2.3 Item-total correlation (for the 
questionnaire)

2.4 Kuder–Richardson Formula  
20: KR-20 (for the comprehension test)

2.5 Cronbach’s coefficient alpha 

3. Statistics used for testing the  
hypotheses inc luded pai r  T - test in  
comparisons of environmental photography 
knowledge, environmental photography 
skills, and attitudes toward environmental  
conservat ion, before and af ter the  
intervention.

  

Results
The analysis of the data was divided 

into four parts as following:

Part 1 focused on the outcomes of 
the development of a teaching manual for 
the environmental photography course. This 
manual consisted of six chapters including  
Camera, Equipment and Photography  
Techniques, Nature Photography, Eco- 
cul tura l Photography, Pol lut ion and  
Environment Conservation Photography, 
Photography for Media Production and  
Training, and Other Styles of Photography. 
The lesson plans for the environmental  
photography course comprised six chapters 
which lasted for 32 hours. It was found  
that the appropriateness of the manual  
together with its accompanying lesson  
plans came up with the mean value which 
made 4.35 and IOC which made 0.92.
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Part 2 dealt with an analysis of the  
effectiveness of the teaching manual by 
means of E1/E2 a comprehension test on 
environmental photography. The manual 
obtained the effectiveness of 84.80/83.20 
which was higher than the desired 85/85 
criteria.

Part 3 was an analysis of the  
effectiveness index (E.I) of the teaching 
manual. It was found that the effectiveness 
index was 0.4042. 

Part 4 looked into comparisons 
of knowledge, skills and attitudes toward  
env i ronmenta l  photography o f  the  
undergraduates in environment education 
before and after the intervention. The results 
showed that the students’ knowledge about 
environmental photography before and after 
learning was not found different, at the .05 
level. The average score for environmental  
photography skills of the students (n=63) 
before the intervention was 4.08 as could 
be rated at the high level, and the average 
score after the intervention increased to 4.42 
which was still considered at the high level. 
Moreover, the average score for student’s 
attitudes after learning was higher than  
before learning.

Summary	of	the	study	results

The development of a teaching 
manual on environmental photography for the 
undergraduate students at Mahasarakham 
University can be concluded as follows:

1 .  The teach ing manua l  on  
env i ronmenta l  photography fo r  i t s  
accompanying lesson plans were both  
considered as highly appropriate. Thus, 
instructors are encouraged to complement 
them in their class so as to help them  
teach more effectively.

2. The effectiveness of the teaching 
manual on environmental corresponded with 
the 85/85 criterion.

3. The effectiveness index of 
the teaching manual on environmental  
photography was 0.4042.

4 .  T he  a v e r a ge  s co r e  f o r  
environmental photography knowledge 
after learning was higher than before.  
After learning, the average score for 
their skills in environmental photography  
signif icantly increased and their att i -
tudes toward environmental photography  
improved as well. (Table1-3)

Table	1 The result of environmental Photography Knowledge 

Variable
Before	Study After	Study

t p-value
S.D. S.D.

Knowledge
(40)

28.73 2.80 33.28 2.73 -14.244 .000*

* (p<.05)
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Discussion
The present study tit led “The  

Development of a Teaching Manual  
on Env i ronmenta l  Photography for  
Undergraduate Students in Environmental 
Education at the Faculty of Environment and 
Resource Studies, Mahasarakham University” 
can be discussed as follows: 

1. The development of a teaching  
manual on environmental photography  
for the undergraduate s tudents in  
environmental education at Mahasarakham 
University included two main tools namely  
a teaching manual on environmental  
photography and the lesson plans. Both of 
them were carefully constructed. The learning 
content was arranged from easy to difficult 
with a number of quality images. Exercises 

were provided for the students to practice  
at the end of each chapter. The topics 
learned were designed under the experts’  
superv is ion . The manual had been  
determined for IOC before it was tried out 
with students apart from the sample group. 
Once undergone revision, the manual  
together with its accompanying lesson plans 
was taken to be used with the samples.  
They were checked for accuracy and  
appropriateness. All of these steps were 
supervised by the experts. This is consistent 
with Kulsuwan’s study. That is, Kulsuwan 
(2015: 109) developed a teaching manual 
on environmental economy and integrated 
lesson plans on environmental economics 
designed for the undergraduate students 
at Mahasarakham University. The findings  
showed that the manual was found to 

Table	2 The result of environmental Photography Skills
 

Variable
Before	Study After	Study

t p-value
S.D. S.D.

Skills
(40)

28.55 4. 08 32.93 3.85 -7.450 .000*

* (p<.05)

Table	3 The result of environmental Photography Attitudes
 

Variable
Before	Study After	Study

t p-value
S.D. S.D.

Attitudes 
(5)

4.08 0.44 4.42 0.38 -10.131 .000*

* (p<.05)
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be highly appropriate with mean 4.17,  
standard deviation 0.66, and IOC 0.91. 
The instructional tools she designed were 
considered to be effective. Additionally, 
Wongchantra (2008: abstract) conducted  
a study on the development of an  
environmental education teaching process  
by an e th ics in fus ion method fo r  
undergraduate students. He discovered  
that the sample group had bet ter  
e n v i r o n m e n t a l  k n o w l e d g e  a n d  
environmental ethics than the controlled 
group.

2 .  The teach ing manua l  on  
env i ronmenta l  photography for the  
undergraduate students in environmental 
education at the Faculty of Environment and 
Resource Studies, Mahasarakham University 
had effectiveness which corresponded to 
the standardized criteria of 80/80. That is 
to say, it obtained the effectiveness index 
of 84.80/83.20 indicating that the average 
scores for the formative test were 84.80 
and 83.20 for the summative test after the 
completion of the course. These figures were 
higher than the standardized criteria of 85/85. 
The manual was initiated at the meetings  
and seminars attended by the experts.  
Arrangement of the learning topics was  
revised and verified by these experts.  
These processes directly affected student  
ach i e vemen t  a s  o f  p roposed  by  
Srisa-ard (2003: 153-156). He mentioned 
that instructional materials or instructional 
approaches had to be tried out to determine  

their effectiveness and accuracy before  
using. Composed of a wide range of  
teaching techniques, the created manual 
allowed the students to learn and practice 
by themselves under the teacher’s attention. 
The study results were also consistent with  
the work by Borwornchai-a-nun (2012:  
79-80). In her study, Borwornchai-a-nun had 
developed a local curriculum under the topic 
“How to do Lot Chong” for Mathayomsuksa 
6 students involved in the Department of  
Career and Technology. It was found  
that the created curriculum obtained  
effectiveness of 82.23/83.84, which was 
regarded as higher than the specified  
criteria. Its effectiveness index was .7488  
indicat ing that student achievement  
increased to 74.88% after learning. 

3. The effectiveness index of 
learning through the teaching manual on  
env i ronmenta l  photography for the  
undergraduate students at Mahasarakham 
University was 0.4042. This indicated  
that student learning progress could be 
calculated as 40.42% suggesting that the 
student had learned something from the 
manual under the teacher’s charge. The 
manual allowed the students to search for 
information and practice by themselves. 
So, their learning and performance got  
better. These findings were consistent with a 
research study by Chatphahol (2009: 131-
134). She compared learning achievement, 
reasoning ability, and emotional intelligence 
of Mathayomsuksa 1 students who learned 
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through classroom instruction based on 
the theory of multiple intelligences plus TAI 
techniques and of those who were studying  
in a regular class, under the topic  
“Logar i thm”. I t  was found that the  
effectiveness index of the lesson plans  
was 0.5806 and 0.5280. That is, student  
learning progress was 58.06% and 52.80%, 
respectively. However, there was no  
difference in their learning achievement.  
The students learning through classroom 
instruction based on the theory of multiple  
intelligences plus the TAI techniques had 
mathematical reasoning ability more than 
those in a normal class, at the level of .05. 
In addition, Tanamat (2013: 128) examined  
the learning achievement in “Duties of 
the Thais” as well as critical thinking, and  
self-confidence of Mathayomsuksa 1 students  
who were learning through classroom  
instruction based on the theory of multiple  
intelligences and of those treated with  
cooperative learning. The results showed 
that classroom instruction implementing 
the theory of multiple intelligences, and 
classroom instruction based on cooperative 
learning under the topic “Duties of the Thais” 
for Mathayomsuksa 1 students involved in 
the Department of Social Study, Religion and 
Culture, obtained the effectiveness index 
of 0.5908 and 0.6300. This indicated that  
student learning progress could be  
calculated as 59.08% and 63.00%,  
respectively. However, there was no  
difference in the learning achievements of  
the students taught in the class based on  

the theory of multiple intelligences and 
those of the students in the class based on  
cooperative learning. 

4. Results on comparisons of  
knowledge, skills, and attitudes toward  
env i ronmenta l  photography o f  the  
undergraduates majoring in environmental 
education at the Faculty of Environment and 
Resource Studies, Mahasarakham University 
before and after learning can be discussed 
as follows. Knowledge: Before learning the 
students’ knowledge was considered to be at 
a high level (Mean = 3.59). Their knowledge 
was still at a high level after learning through 
the manual (Mean = 4.16). Nevertheless, 
this indicated that the students’ knowledge 
significantly increased after the intervention. 
The manual allowed the students to seek 
for information and practice by themselves. 
The learning content was clear for them, and 
the students were provided with a variety of 
leaning styles. These findings were consistent 
with a study by Menasawet (2009: 43-44). 
She mentioned that knowledge is necessary 
for organizing the activities as activities are 
considered as the underlying process of 
behavioral change, ether from bad to good 
and vise versa. Behaviors are influenced by 
experience and prior knowledge. According 
to Bloom (1986: 18), “knowledge” refers 
to data, fact or detail that is conveyed to  
a person, and it can be regarded as  
cumulative experience. Knowledge is  
accumulated and then expressed through 
memory, seeing and hearing. Boonnaen 
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(2015: 85-87) conducted a research study 
on the development of a teaching manual 
on environmental biology practice for the 
undergraduate students at Mahasarakham 
University. The findings revealed that the  
students’ knowledge after learning was 
higher than before learning, at the 0.05 
level. Thus, it could be said that this teaching  
manua l  s ign i f icant l y  increased the  
students’ knowledge when compared  
with their knowledge before learning. 

Skills: Before learning through the 
manual, the students’ skills in environmental 
photography were rated at a high level with 
mean 3.56. After learning, the average scores 
increased from 3.56 to 4.11, indicating  
that the created manual helped in  
improving environmental photography skills 
of the students. The study results were  
consistent with a research study by Kulsuwan  
(2015: 114-115) in which she had  
developed a teaching manual on integrated  
env i ronmen ta l  economics  fo r  t he  
undergraduate students at Mahasarakham 
University. The findings revealed that the 
students’ skills in environmental economy 
before learning were at the moderate level 
with mean 3.57, and later at the highest level 
after learning with mean 4.67. In short, the 
average scores after learning were higher 
than before learning, significantly at the level 
of .05. 

Attitude: Before learning, the average  
score for students’ att i tudes toward  
environmental photography was 4.08, which 

was considered to be at a high level. The  
average score for the students’ attitudes  
toward env i ronmenta l  photography  
increased from 4.08 to 4.42 after learning. 
This indicated that the created manual had 
been proved to be effective as it included 
a variety of methods such as demonstration 
method, questioning method, case study 
as well as small group discussion. These 
techniques played a role in increasing  
experience, positive thinking, and awareness 
on environment and natural resources. These 
findings were consistent with a study by  
Hye-Eun Chu (2015: 171-174). Chu 
studied the students’ attitudes toward the  
env i r onmen t .  He  d i scove red  t ha t  
environmental knowledge had positive  
relationship with positive attitude toward  
the environment including skil ls and  
responsibility for the environment. On 
the other hand, poor skills had no effect 
on environmental behavior. Additionally,  
differences in gender, level of education 
of the parents, and information resources 
about environments all had certain impacts 
on environmental knowledge, attitudes, skills 
and behaviors. In conclusion, management of 
teaching and learning related to environment  
subjects can be done in a variety of ways. 
Environmental Photography is one of the 
subjects that will play a role in enhancing  
students’ environmental knowledge and 
skills, and good attitudes toward the  
environment. 
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Suggestions
Suggestions	for	implementing	the	

research	findings	

1. Various types of activities or 
teaching approaches can be merged with 
this manual to promote different learning 
environments. 

2. The participants can apply  
knowledge they had gained from this study 
in their everyday lives. For instance, they 
can make money from shooting photos 
on various occasions such as wedding  
ceremony, ordinat ion ceremony, or  
graduation ceremony.

3. Numerous kinds of instructional 
media should be used to improve the  
learning atmosphere and to grab the  
students’ attention.

4. The teacher should be sensitive 
to individual differences. The teacher may 

assign individual work or divide students into 
groups (either small or large) so that they 
would be required to work together. Also, 
the teacher must give students enough time 
to complete the task assigned, therefore 
students can apply knowledge to solve envi-
ronment problem in their community as well. 

Suggestions	for	future	studies

1.  The teach ing manua l  on  
environmental photography designed for 
teaching the undergraduate students at 
Mahasarakham University, mainly provides 
basic knowledge about environmental  
photography. So, future studies may work on 
how to implement such knowledge in short 
film making or in any subjects of interest.

2. Future studies may look into  
different instructional approaches or more 
varieties of activities as these could better 
enhance the student’s knowledge, skills and 
attitudes toward environmental photography. 
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