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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ในการบริหาร

โรงเรียน ที่มีประสิทธิผลสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 และเพื่อสร้าง
ยุทธศาสตร์ การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ 
เขต 4 กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้อำานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ปกครอง
นักเรียน จำานวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่มีมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำานนวน
ข้อ 93 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.88 โดยมีค่าความสอดคล้องเชิงเนื้อหา ระหว่าง 0.60–1.00 วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใช ้โปรแกรม คอมพิวเตอรส์ำาเรจ็รปู และเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัแบบสมัภาษณเ์ชงิลึกวเิคราะห์
ข้อมูลด้วย วิธีอุปนัย ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัจจุบันในการบริหารโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนสภาพพึงประสงค์อยู่ในระดับมากโดย
สภาพพึงประสงค์ แต่ละด้าน เรียงจากลำาดับค่าค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม ตามลำาดับ 2. ยุทธศาสตร์การ
บรหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิลสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ประถมศึกษา บรุรีมัย ์เขต 4 ประกอบ
ดว้ย 4 ยทุธศาสตร ์คือ ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาการบริหารการจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพ ยทุธศาสตร์
ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 3 

คำ�สำ�คัญ: ยทุธศาสตร ์การบรหิารโรงเรยีน ประสทิธผิล สรา้งบรรยากาศและสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การ
พัฒนา และยุทธศาสตร์ที่ 4 การมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายการพัฒนา
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บทนำา
ในช่วงเวลานี้ที่สังคมเต็มไปด้วยการ

เปล่ียนแปลงและโลกแห่งนี้ต่อไปในอนาคตเป็น
โลกท่ีเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะ
เมือ่ประเทศไทยกำาลงัจะเขา้สูว่ยัผูส้งูอายุเพราะใน
อนาคตอนัใกลน้ี้จะมปีระชากรวยัแรงงานนอ้ยกวา่
ประชากรวัยสูงอายุอีกทั้งการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
การบริหารจัดการศึกษาไทยท่ีต้องตกอยู่ภายใต้
การของการแข่งขันและความคาดหวังของสังคม 
ดังนั้นจึงต้องมีกระบวนการบริหารจัดการที่ต้อง
ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งป็น 
ความจำาเป็นมากที่ผู้บริหารจะต้องใฝรู้และพัฒนา
อยู่อย่างต่อเน่ืองจากการประเมินสถานการณ์

ความเสี่ยงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศไทยของ
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่าสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศส่ง
ผลกระทบโดยตรงต่อการขับ เคล่ือนประเทศ
การกำาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศนั้นจะต้อง
พิจารณาภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ สังคมโลก
เป็นสำาคัญ ด้วยเหตุนี้การเตรียมการโดยพัฒนา
บุคลากรในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการเสริม
สร้าง ความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลจึงถือว่ามีความสำาคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน 
(สำานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ. 2553: 2-16) 

Abstract
The objectives of this research were 1) to study the current and the expected  

Conditions of school management effectiveness, Buriram Office of Primary Educational Service 
Area 4 and 2) to construct administrative strategies of such schools. Eighty of directors, board 
chairpersons, teachers and parents were sampled. The instruments for data collection were 
5-level rating scale questionnaires with the IOC value between 0.60–1.00 and the reliability 
value of 0.88 and in-depth interview forms. Quantitative data were analyzed by computer 
and qualitative data were inductively analyzed.

The findings were as follows: 1. The current conditions school management  
effectiveness, Buriram Office of Primary Educational Service Area 4 was moderate while the 
expected conditions was high. By means of expected condition can be listed from high to 
low were atmosphere and environment management, administration, learning management 
and participation. 2. Strategies for effective management of schools under the Office of  
Educational Service Area 4 consists of four elementary Bachelor’s strategy is the first  
strategic development, management efficiency. 2 learners develop strategies to meet  
educational standards. Strategy 3: create an atmosphere and environment conducive to 
development. Strategy 4 and the joint cooperation of network

Keywords: The administrative strategies of management school effectiveness
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เมือ่พจิารณาสภาพในการดำาเนินงานตาม
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกำาหนดผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนให้มี
ประสทิธผิล (นฤทธิ ์แสงสขุสวา่ง, 2552: 68) โดย
ครอบคลมุ ลกัษณะหลายดา้น (Multidimensional  
approach) โดยนำาเสนอในรูปโครงสร้างความ
สัมพันธ์ท่ีปัจจัย แต่ละด้านน้ันมีอิทธิพลทั้งทาง
ตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผลขององค์การ ร่วม
กับการสงัเคราะหแ์นวคดิ ทฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้งเพ่ือนา
มากำาหนดปจัจยัซึง่ในปัจจบุนัน้ันโรงเรียนหลายโรง
เรียนยังไม่สามารถที่จะปฏิบัติ ให้บรรลุผลสำาเร็จ
ตามที่กำาหนดไว้ได้และอีกทั้ง และพร้อมกันนี้ยัง
ไม่สามารถที่จะนำานโยบายไปลงสู่ การปฏิบัติเพื่อ
ให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างแท้จริง ทั้งนั้นผู้วิจัยคิด
วา่เป็นผลมาจากกระบวนการบรหิาร ของโรงเรยีน
และการปฏิรูปการศึกษาที่จะพยายามยกระดับ
คุณภาพของโรงเรียนให้สูงขึ้นนั้น ซึ่งได้รับ ความ
สำาเร็จเพียงแค่ในระดับหนึ่งเท่านั้นหรือเป็นเพียง
บางส่วนเท่านั้น ทั้งน้ีโรงเรียนส่วนใหญ่ยังล่าช้า 
และน้ันทำาให้ส่งผลให้การศึกษาประเทศไทยเมื่อ
เปรียบเทียบกับนานาชาติในด้านการศึกษานั้นถึง
ว่าอยู่ในระดับต่ำา สอดคล้องกับคาร์เมรอน ; และ
เวทเทน (Cameron and Whetten. 1996: 540) 
ไดใ้หข้อ้สงัเกตวา่ ในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่า่นมาความ
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ
องคก์ารกลายเปน็ แนวคดิสาคัญของทฤษฎทีีเ่กีย่ว
กับการพัฒนาองค์การ ทั้งนี้โรงเรียนจะเน้นไปที่ 
“คณุภาพ (Quality)” “ความเปน็เลิศ (Excellence)”  
“การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous  
improvement ) ”  และ “การปรับ เปลี่ ยน  
(Transformation)” ซึง่กค็อืความมปีระสทิธผิลของ
องค์การ (Organizational effectiveness) นั่นเอง 

จ ะ เ ห็ น ไ ด ้ ว ่ า โ ร ง เ รี ย น ที่ ป ร ะ ส บ
ผลสำาเร็จเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ซึ่งเป็นผลมา จากองค์ประกอบที่มีประสิทธิผล

นัน้มคีวามสำาคญัยิง่ต่อรปูแบบการบรหิารโรงเรยีน
และแนวคิดการมี ประสิทธิผล ขององค์การจึงมี
ความสาคญัอย่างยิง่ตอ่การดำาเนนิงานขององคก์าร
ทุกประเภท เพื่อเพิ่มพูน ประสิทธิผล ในผลผลิต 
บรกิาร และผูร้บับรกิารในทกุกลุม่และทกุประเภท
ขององค์การด้วยเหตุนี้ผู้บริหาร ในฐานะผู้นำา จะ
ตอ้งคำานงึถงึการบรหิารเพือ่ใหเ้กดิประสทิธผิลของ
องค์การเป็นสาคัญ (Sallis and Jones, 2002: 
1-2) และนั้นเองทำาให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่ต้อง
การศึกษาเกี่ยวกับยุทธศสาตร์ของการบริหาร 
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ซึ่งควรจะ
มีสภาพ ปัจจุบันและสภาพอันพึงประสงค์ มีอะไร
บ้างที่จะทำาให้กระบวนการในการบริหารโรงเรียน
ที่ประสบความ สำาเร็จ และเกิดประสิทธิผล โดย
จะอาศัยหลักการแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ เป็น
แนวทางในการพัฒนา ซึ่งต้องใช้ความพยายาม
จากบุคคลที่เก่ียวข้องทุกๆ ภาคส่วนเพื่อที่จะได้
มุง่สู่เปาหมายทีช่ดัเจน และด้วย การทีม่ทีรพัยากร
ที่เพียงพอและมีคุณภาพอีกทั้งการมีวิสัยทัศน์
ของการบริหารหลักสูตรและการสอนที่กว้างไกล 
และความเป็นผู้นำา ของผู้บริหาร ครูที่พร้อมใน
การพัฒนาพร้อมทั้งบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  
เพื่อที่จะมุ่งสู ่การเป็นโรงเรียน ที่มีประสิทธิผล  
(Effectiveness school) 

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ

พึงประสงค์ในการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 
สังกัด สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4

2. เพื่อสร้างยุทธศสาตร์การบริหาร
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4
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วิธีดำาเนินการวิจัย
เพื่อให้การวิจัยดำาเนินการเป็นไปตาม

ระเบียบวธิวีจัิยและสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของ
การวจิยั ทีก่ำาหนดไว้ผูว้จัิยจงึได้กำาหนดขัน้ตอนการ 
ดำาเนินการวิจัยไว้ 4 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย
การวิจัยโดยการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์
จากเอกสาร ตำาราข้อมูล สถิติ การวิจัยของ
หน่วยงานต่างๆ และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์การบริหาร โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล 
เพื่อให้ได้กรอบนแนวคิดในการวิ จัย จัดทำา
เครื่องมือและพัฒนา เครื่องมือที่จะนำาไปสร้าง 
แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
พึงประสงค์ในการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมคึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพพึงประสงค์โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวม ข้อมูลศึกษา โดยใช้แบบสอบถาม ผู้
บริหาร ครู ประธานกรรมสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
และใช้แบบ สัมภาษณ์ ได้สัมภาษณ์ โรงเรียนที่มี 
Best Practice ของโรงเรยีนทีม่วีธิปีฎิบตัทิีเ่ปน็เลศิ
และโรงเรยีน ท่ีผ่านการประเมนิ คณุภาพภายนอก
รอบ 3 ที่มีผลการประเมินในระดับ ดีมาก จำานวน 
5 โรงเรียน โดยสัมภาษณ์ ผู้บริหาร ครู ประธาน
กรรมสถานศึกษาทำาการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย

ขั้นตอนที่ 3 ยกร่างยุทธศาสตร์ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์ร่างยุทธศาสตร์ตามขั้นตอนที่สองซึ่ง
ร่างยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาการบริหาร ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้
เรียนให้ได้ตามมาตรฐาน การศึกษา ยุทธศาสตร์
ท่ี 3 สรา้งบรรยากาศและสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การ
พัฒนา และยุทธศาสตร์ที่ 4 การมีส่วนร่วมในการ
สร้างเครือข่ายการพัฒนา

ขั้นตอนที่ 4 รับรองยุทธศาสตร์และสรุป
ผลโดยการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Dis-
cussion: F.G.D) โดยนำารา่งยุทธศาสตรก์ารบรหิาร
โรงเรียนที่มีประสิทธิผล มาวิเคราะห์สังเคราะห์ 
และอภิปราย รับฟัง ข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์การ
บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลโดยใช้การสนทนา
กลุ่มจากผู้เช่ียวชาญ จำานวน 7 คน เพื่อรับรอง 
กลั่นกรอง เสนอแนะ เพิ่มเติม 

เครื่องมือที่ใชในก�รเก็บรวบรวมขอมูล

แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ในการ
บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลเครื่องมือที่ใช้น้ัน
เปน็แบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ตามกรอบแนวคดิการ
วิจัยตามกรอบ เนื้อหาที่ได้ศึกษามา จำานวน 3 ชุด 

ตอนที่  1  สภาพทั่ ว ไปของ ผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist)

ตอนที่ 2 แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องสภาพ
ปัจจุบันและมีสภาพพึงประสงค์ของการบริหาร 
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียว
กับสภาพปัจจุบันหรือสภาพพึงประสงค์ของการ 
บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4

เป็นคำ าถามปลายเปิด  ( In -dep th  
interview) และเครื่องมือสัมภาษณ์เป็นแบบ
สัมภาษณ์ลักษณะกึ่ง โครงสร้างปลายเปิด (Semi 
structure Interview) เพื่อใช้สัมภาษณ์โรงเรียนที่
มีความเป็นเลิศ (Best practice) เป็นที่ยอมรับ

1. โรงเรียนที่ประสบความสำาเร็จในการ
บรหิารโรงเรียนทีม่ปีระสทิธผิลสงักดัสำานกังานเขต 
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาบรุรีมัย ์เขต 4 จำานวน 
2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง และ
โรงเรียน ชุมชนบ้านสตึก 
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2 .  โรง เรี ยนที่ ผ่ านการรับรองการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาภายนอกรอบ 3 จาก 
สำานักงานรับรองมาตฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในระดับดีมากขึ้นไป จำานวน 3 
โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลคูเมือง โรงเรียน
อนุบาลแคนดง และโรงเรียนชุมชนบ้านนาโพธิ์ 

ก�รเก็บรวบรวมขอมูล

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูสภาพปจัจบุนัการ
บรหิารโรงเรียนทีม่ปีระสทิธผิลสงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 ได้
ดำาเนินการดังนี้

1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึงสำานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 ขอความ
อนุเคราะห์โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 เพื่อเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนในสังกัดที่
เป็นกลุ่มตัวอย่าง

2. การเก็บขอ้มลูเชิงลกึโดยการสมัภาษณ์
ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ ทำา
หนังสือไปยังโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 ขอความ 
อนุเคราะห์โรงเรียน ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมมย์ เขต 4เพ่ือขอ
เก็บข้อมูล เชิงคุณภาพ และแจ้งวัตถุประสงค์ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งน้ีโดยกำาหนดเวลา
นัดหมายที่แน่นอน เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลได้เตรียมตัว
และเตรยีมเอกสารและเกบ็ขอ้มลูโดยวธิสีมัภาษณ์

ก�รวิเคร�ะห์ขอมูล

1. การศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
บรหิารโรงเรียนทีม่ปีระสทิธผิลสงักดัสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 จาก
แบบสอบถามทีไ่ดจ้ดัทำาขึน้จะได้ขอ้มลูเชิงปรมิาณ
มีตัววัด เป็นมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ  

ตามแบบของลิเคอร์ท (บุญชม ศรีสะอาด. 2543) 
ได้ประเมิน สภาพพึงประสงค์ที่จำาเป็นในการ
บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 
โดยวิธี Modified Priority Needs Index (PNI) 
(นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวาณิช. 2547) 
ปรับจากค่าดัชนี PNI ได้ดังนี้ 

   

2. นำาข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์
มาวิเคราะห์เพื่อยกร่างยุทธศาสตร์การบริหาร
โรงเรียนที่มีประสิทธิผลสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 โดยจา
การศึกษาของ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 นั้น
กน็ำามาซึง่การวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหย์ทุธศาสตร์
และพิจารณา ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไข จนสรุป
เป็นหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยจนเพื่อยกร่าง
ยุทธศาสตร์การบริหาร โรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4

ในการทีจ่ะไดม้าซ่ึงการยกรา่งยุทธศาสตร์
นั้นต้องใช้เทคนิคการสนทนา เพื่อทำาการอภิปาย
รบัฟงัข้อเสนอแนะยทุธศาสตรก์ารบรหิารโรงเรยีน
ทีม่ปีระสทิธผิลสังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 มีขั้นตอนในการ
ดำาเนินการดังนี้ 

1. จัดการสนทนากลุ่ม โดยนำาร่าง
ยุทธศาสตร์การบริหาร โรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 ทำาการวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ยุทธศาสตร์โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 7 คน ได้

สภาพการที่คาดหวัง (I) - สภาพปัจจุบัน (D)
 สภาพปัจจุบัน (D)

ค่าสภาพพึงประสงค์ (PNI) =
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ทำาการรับรอง กลั่นกรอง เสนอแนะ เพิ่มเติม 
และยืนยันยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียนท่ีมี
ประสทิธผิลโดยใชเ้คร่ืองมอืในการวจิยัได้แก ่เคร่ือง
บันทึกเสียง ผลการสนทนากลุ่มกล้องถ่ายรูป
และแบบสอบถามรายการและความคิดเห็น ของ 
ผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อรายยุทธศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ
ที่จะมาร่วมในการสนทนากลุ่ม นั้นมีการคัดเลือก  
ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 7 คน มีการเลือกแบบเจาะจง
เพื่อรับรองยุทธศาสตร ์

2. สังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสนทนา
กลุ่มและสรุปเป็นยุทธศาสตร์การบริหารโรงเรียน 
ทีม่ปีระสิทธิผลสังกดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 และทำาการปรับปรุง
แก้ไข

ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การ

วิจัย ได้ดังนี้

สภาพการปัจจุบันและสภาพอันพึง
ประสงค์ในการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4 ตามบทบาทหน้าที่และภารกิจของ 
โรงเรียนในดา้น ต่างๆ ดังน้ี ด้านการบรกิารจดัการ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ ด้านการสร้างบรรยากาศ 
และสิ่งแวดล้อม และการมี ส่วนร่วม โดยพบว่า
ภาพรวมของ ผูบ้รหิารโรงเรยีน ประธานกรรมการ 
สถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน 
นั้นได้มีความเกี่ยวข้องกับสภาพการปัจุบันของ
โรงเรียน โดยค่าเฉลี่ย ( ) ของตัวแปร โดยรวมอยู่
ระดับปานกลาง (  = 3.22) มีการดำาเนินงานเพื่อ
พัฒนาจากมากไปหาน้อยคือ การบริหารจัดการ 
มีค่าเท่ากับ การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม 
ตามด้วยการจัดการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม 
ส่วนความเห็น เก่ียวกับสภาพพึงประสงค์ในการ
บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้น ค่าเฉลี่ย ( ) 

ของตัวแปรโดยรวมอยู่ใน ระดับมาก (  = 4.33) 
มสีภาพพงึประสงคใ์นการพฒันาคณุภาพ โรงเรยีน
จากลำาดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจัดการ
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ด้านการบริจัดการ 
ดา้นจดัการเรยีนรู ้และดา้นการมสีว่นรว่ม และการ
วิจัยคร้ังนี้พบว่าจากสภาพปัจจุบันและสภาพพึง 
ประสงค์ของการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
นั้น สรุปได้ตาม วัตถุประสงค์ ดังนี้

ก�รบริห�รจัดก�ร

ระดับสภาพปัจจุ บันและสภาพพึ ง
ประสงค์ในการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมคึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 ในภาพรวม ด้านการบริหารจัดการ 
มีค่า PNI ความต้องการต่อการพัฒนาเฉลี่ย 0.45 
มีลำาดับความต้องการพัฒนา คือ วิเคราะห์หา 
จุดอ่อน จุดแข็ง โรงเรียน แผนพัฒนาโรงเรียนที่
ครอบคลุม วิสัยทัศน์ เปาหมาย ภารกิจนำาวิสัย
ทัศน์ที่กำาหนด มีการคิดค้น นวัตกรรมกำาหนด 
กลยุทธ์ ที่ท้าทาย เพื่อสร้างการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
สร้างแรงจูงใจแล้วให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกัน
กำาหนดบทบาทหนา้ที ่ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัใิหบ้รรลเุปา
หมายที่วางไว้นำาแผนงานในอดีตและปัจจุบัน มา
ปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ใน
ด้านคุณภาพ เวลา ปริมาณ และค่าใช้จ่าย

ก�รจัดก�รเรียนรู

ระดับสภาพปัจจุ บันและสภาพพึ ง
ประสงค์ในการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมคึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4 ในภาพรวม ด้านการจัดการเรียนรู้ 
มีค่า PNI ความต้องการต่อการพัฒนาเฉลี่ย 0.50 
มีลำาดับความต้องการพัฒนา คือ กำาหนดให้ครูคิด
วิเคราะห์ผูเ้รยีน เปน็รายบคุคลและใช้ขอ้มลูในการ
วางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้
เรียน มุ่งเน้นให้ผู้เรียน มีทักษะในการคิดอย่าง
เป็นระบบคิดในทางสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหา
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ได้อย่าง สมเหตุสมผล และมีสติ ส่งเสริมให้ครู
ทำาการวิจัย พัฒนาหลักสูตร และสื่อที่มีคุณภาพ
มาใช้สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน กำาหนดให้ครู มีแผน
ในการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจนกระตุ้นความคิดของ
นักเรียนและส่องคล้องกับภูมิปัญญาของท้องถิ่น
นั้นๆ กำาหนดมาตฐานในการเรียนที่ชัดเจนและ
แจ้งให้นักเรียนทราบ กำาหนดการวัดผล และ
ประเมินผล ของสถานศึกษาที่เน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย

ก�รจัดบรรย�ก�ศและสิ่งแวดลอม

ระดับสภาพปัจจุ บันและสภาพพึ ง
ประสงค์ในการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมคึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4 ในภาพรวมด้านการจัดบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อม มีค่า PNI ความต้องการต่อ
การพัฒนาเฉลี่ย 0.46 มีลำาดับความต้องการ
พัฒนา คือ โรงเรียนมีจัดสภาพแวดล้อม และ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับระดับช้ัน
เรียนและเชื่อมโยงกับแหล่งการเรียนรู้ภายในและ
ภายนอกโรงเรยีน มีการนำาภมูปิญัญาชาวบ้านมาใช้ 
อย่างคุ้มค่าจัดกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์  
สิง่แวดลอ้มและพลงังานอย่างย่ังยืน จดับรรยากาศ
ในการเรยีนใหน่้าเรยีนออกแบบระบบอาคารเรยีน
ให้ เหมาะสม

ก�รมีส่วนร่วม	 	

ระดับสภาพปัจจุ บันและสภาพพึ ง
ประสงค์ในการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมคึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4 ในภาพรวม ด้านการมีส่วนร่วม มี
คา่ PNI ความต้องการตอ่การพัฒนาเฉลีย่ 0.54 มี
ลำาดบัความตอ้งการพัฒนา คือ เปดิโอกาสให้ชุมชน
มีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ประเมิน
ผล และร่วมรับผิดชอบในการดำาเนินงานโรงเรียน
ปฏบิตังิานตาม กลยุทธ ์ของสถานศกึษา ทีก่ำาหนด
ไว้ตามปฎิทิน ปฏิบัติงาน เปิดโอกาสให้กรรมการ

สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมใน
การบริหารใช้งบประมาณ และโรงเรียนส่ือสารให้
บคุลากร และผูม้สีว่นรว่มในการพฒันา เปาหมาย 
ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติ
เพื่อบรรลุ เปาหมาย ในทิศทางเดียวกัน 

การศึกษาหลักการบริหารจัดการสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐาน นโยบาย จดุเนน้การจดัการศกึษา 
การศกึษาสภาพการปจัจบุนัและสภาพพงึประสงค์
ในการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล ตามกรอบ 
ภารกิจหลักและการศึกษาโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ และ โรงเรียนที่ได้รับการ รับรองผ่าน
การประเมินภายนอกรอบที่ 3 พบว่า การกำาหนด
ยุทธศาสตร์ ในการบริหารโรงเรียนไปสู่ โรงเรียน
คุณภาพ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการบริหาร
การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพ เป็นการวิเคราะห์นโยบาย 
ภาพสำาเร็จ และความต้องการจำาเป็นเพื่อการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพ ปรับวิธีบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพ โดยมี การบันทึกข้อตกลงร่วม
กัน (MOU) กับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบล มกีารจดัทำาแผนพฒันา
โรงเรียน แผนปฏิบัติการประจำาปี แผนการนิเทศ 
การดำาเนินการตามระบบการ ประกันคุณภาพ
ภายใน การประชาสัมพันธ์ การรายงานผลการ
ดำาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้ได้ตาม
มาตรฐานการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ เ รี ยนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเป็นวิธีการ
มุ่งพัฒนา ความรู้ความสามารถของครูในการ
ออกแบบและจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่ตอบ
สนองต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนจัดให้มี
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นการ
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เรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้ ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง 
ส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ จัดชั้น
เรยีน จดัทำา จดัหา และพฒันา สือ่ นวตักรรม เพือ่
พัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีคุณลักษณะอัน 
พงึประสงคต์ามเปาหมาย ของหลกัสตูร การศกึษา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างบรรยากาศและ 
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การสร้างบรรยากาศและสิ่ง
แวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเป็นวิธีการที่สถาน
ศึกษามีการปฏิบัติ จัดให้มีบรรยากาศทางวิชาการ
ของโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ ออกแบบวาง
ระบบ อาคาร ห้องเรียน ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 
สื่อ และวัสดุอุปกรณ์ เพียงพอสนองต่อการจัด
กิจกรรมการเรียน และมีระบบการใช้อย่างคุ้มค่า  
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีสัมพันธภาพที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้เป็นศนูยร์วม ในการบรกิารชุมชนในการ
แสวงหาความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การมีส่วนร่วมในการ
สร้างเครือข่ายการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเป็นวิธีการที่
สถานศึกษามีการปฏิบัติ ให้มีการสร้างเครือข่าย
กบัโรงเรยีนอืน่ เพือ่ความรว่มมอืและช่วยเหลือทาง
วิชาการ จัดให้ มีแผนในระดมทรัพยากรเพื่อเอื้อ
ประโยชน์แก่การจัดการศึกษา นำาภูมิปัญญา ท้อง
ถิ่นมาช่วยในการเรียน การสอน มีเครือข่ายความ
รว่มมอืกบัโรงเรยีนมาตรฐานสากล การศกึษานอก
ระบบและตามอัธยาศัย 

อภิปรายผล
ผลการวิจัยคร้ังน้ีมปีระเด็นสำาคัญท่ีคน้พบ

จากยทุธศาสตรก์ารบรหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิล
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
บุรีรัมย์ เขต 4 สามารถนำามาอภิปราย เพื่อเกิด

ความชัดเจน ต่อการนำามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย ได้ดังนี้

1 .  สภาพปัจจุบันและสภาพอันพึง
ประสงค์ต่อการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล
พบวา่โรงเรยีนมสีภาพปจัจบุนัตามภารกจิบทบาท
หน้าท่ีของโรงเรียนในโครงการ อยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนความเห็น สภาพพึงประสงค์ในการ
บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล อยู่ในระดับมาก 
ชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนสังกัด สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 มีสภาพ
พึงประสงค์ที่จะกำาหนดยุทธศาสตร์ ขึ้นมาใช้ใน
องคก์รเพือ่จะชว่ยใหอ้งคก์รสามารถพฒันาตนเอง
ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งผู้บริหารต้องทัน ต่อ
สถานการณ์ เพ่ือที่จะผลักดันให้เปลี่ยนกระบวน
ทัศน์ อย่าง มีสมรรถนะเชื่อมโยงและสอดคล้อง 
กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2. ยุทธศาสตร์ การบริหารโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 4 จากการค้นพบ
ยทุธศาสตรก์ารบรหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิลนัน้
ก็ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 

2.1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหาร
การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมีตัวแปรที่ได้
รับ จากการ คัดเลือก โดยการประเมินสภาพ
พึงประสงค์ (Modified Priority Needs Index) 
จำานวน 14 ตัวแปร ค่าเฉลี่ยของความต้องการ
จำาเป็น (PIN ด้านการบริหารจัดการ (0.45) ทั้งนี้
การนำา ยุทธศาสตร์มาใช้ในการบริหารเป็นงานที่
สำาคัญในด้านบริหารคือ วิเคราะห์หา จุดอ่อน จุด
แขง็ โรงเรยีน แผนพฒันาโรงเรยีนทีค่รอบคลมุ วสิยั
ทศัน ์เปาหมาย ภารกจินำาวสิยัทศันท์ีก่ำาหนด มกีาร
คิดค้น นวัตกรรมกำาหนด กลยุทธ์ ที่ท้าทาย เพื่อ
สรา้งการปฏบิตัทิีเ่ปน็เลศิ สรา้งแรงจงูใจแลว้ใหผู้ม้ี
ส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกันกำาหนดบทบาทหน้าที่ ที่จะ
ตอ้งปฏบิตัใิห้บรรลเุปาหมายทีว่างไวน้ำาแผนงานใน
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อดีตและปัจจุบัน มาปรับปรุงแก้ไข ให้สอดคล้อง
กับสภาพปัจจุบัน ในด้านคุณภาพ เวลา ปริมาณ 
และค่าใช้จ่าย สอดคล้อง กับ Campbell และ
คณะ (1983) ไดน้ำาเสนองานบรหิารจัดการสถาน
ศึกษาของผูบ้รหิารโรงเรยีนไว ้วา่ ประกอบด้วย (1) 
กำาหนด นโยบาย เปาหมาย และกฎของโรงเรียน 
เพ่ือเปน็กรอบแนวทางการดำาเนนิงาน (2) กำาหนด
กลยทุธ ์และมาตรการทีน่ำาไปสูก่ารปฏบัิตใิหบ้รรลุ
วัตถุประสงค์ และเปาหมายของโรงเรียน (3) จัด
ตัง้และ ประสานงานในองคก์รเพ่ือการนำานโยบาย 
แผนงาน โครงการไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้บริหาร 
จะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่ทำาให้บุคลากรเข้าใจ
ระบบงาน (4) จัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากร 
รวมถึง การบริหาร ทรัพยากรและงบประมาณ
ให้เพียงพอและประสบผลสำาเร็จ (5) สร้างความ
สัมพันธ์อันดี กับชุมชน และสร้างการยอมรับใน
การบริหารจัดการ และ(6) บริหารจัดการให้เป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปาหมายของสถานศึกษาอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 

2.2 ยทุธศาสตรท์ีพั่ฒนาผูเ้รยีนใหไ้ด้ตาม
มาตรฐานการศึกษาที่มีตัวแปรที่ๆ ได้รับจากคัด
เลือกโดยการประเมินสภาพพึงประสงค์ (Modi-
fied Priority Needs Index) จำานวน 17 ตัวแปร 
ค่าเฉลี่ยของ สภาพพึงประสงค์ (PNI) ด้านการ
จัดการเรียนรู้ โดยรวม เท่ากับ 0.50 คือ กำาหนด
ให้ครู วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูล
ในการวางแผนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผูเ้รยีน มุง่เนน้ให้ผูเ้รยีนมทีกัษะในการคิดอย่าง
เป็นระบบคิดในทางสร้างสรรค์ตัดสินใจแก้ปัญหา
ได้อย่าง สมเหตุ สมผล และมีสติ ส่งเสริมให้ครู
ทำาการวิจัย พัฒนาหลักสูตรและสื่อที่มีคุณภาพ
มาใช้สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน กำาหนดให้ครู มีแผน
ในการจัดการเรียนรู้ที่ชัดเจนกระตุ้นความคิดของ
นักเรียนและส่องคล้องกับภูมิปัญญา ของท้องถิ่น

นั้นๆ กำาหนดมาตาฐานในการเรียนที่ชัดเจนและ
แจ้ง ให้นักเรียนทราบ กำาหนดการวัดผล และ
ประเมินผลของสถานศึกษาที่เน้นการพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีที่หลากหลายสอดคล้อง
กับดารุวรรณ วงศ์นิคม และ สมศักด์ บุญสาธร 
(2555) ไดว้จิยัสภาพการบรหิารจดัการ เรยีนการ
สอน แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงวิทยาลัยการอาชีพฝาง มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านการการพัฒนา
และการใช้หลักสูตร ด้านการจัดการ เรียนการ
สอน ด้านการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการศึกษา
และด้านการวัดและประเมิน ผลการศึกษา ซึ่ง
ทางวิทยาลัยการอาชีพฝาง กำาหนดทิศทาง หรือ
นโยบายในการบริหารงาน กำาหนด แผนรองรับ 
การเปลีย่นแปลงดา้นตา่งๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ เชน่ม ี
การบริหาร จัดการเรียนการ สอนหลักสูตร สถาน
ศึกษา เทคโนโลยี สื่อ นวัตกรรม กำาหนดแผน
งานต่างๆ ให้ทันสมัย มีความแม่นยำา ทันต่อการ 
เปล่ียนแปลง ท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็วของโลก และ
เพื่อให้การบริหาร จัดการเรียน การสอน 

2.3 ยุทธศาสตร์สร้างบรรยากาศและสิ่ง
แวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา มีตัวแปรที่ได้รับจาก
การคัดเลือกโดยการประเมินสภาพพึงประสงค์ 
(Modified Priority Needs Index จำานวน 6 
ตัวแปร ค่าเฉลี่ยของความต้องการจำาเป็น = ด้าน
การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม โดยร่วม 
เท่ากับ 0.46 คือ โรงเรียนมีจัดสภาพแวดล้อม
และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเหมาะสมกับระดับ
ชั้นเรียนและเชื่อมโยงกับแหล่งการเรียนรู้ภายใน
และภายนอกโรงเรียนมีการนำาภูมิปัญญาชาวบ้าน 
มาใช้อย่างคุ้มค่าจัดกิจกรรมการส่งเสริมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานอย่างยั่งยืนจัด
บรรยากาศในการเรียนให้น่าเรียน ออกแบบ
ระบบอาคารเรียนให้เหมาะสม สอดคล้องกับ  
พรลักษณ์ สว่างศรี (2543) ศึกษาวิจัยผลกระทบ 
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ที่เกิดขึ้นในการนำามาตรฐานระบบ ไอ เอส โอ 
มาใช้ในโรงเรียนประถมศึกษาโครงการนำาร่อง 
สำานักงานคณะกรรมการ การประถมศกึษาแห่งชาต ิ
พบว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโรงเรียน 
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน มีอิทธิพลต่อชีวิต
จิตใจ ความเป็นอยู ่สขุนสิยัและการเรยีนรู ้ของนกั
เรยีนเป็นอย่างมาก นกัเรยีนจะได้รบั การถ่ายทอด 
สิ่งต่างๆ จากสภาพแวดล้อมโดยไม่รู ้ตัวดังนั้น
การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในบริเวณ 
โรงเรียนจึงมีส่วนช่วยสร้างเสริม ความเจริญ
งอกงามทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม 
ให้เกิดกับนักเรียนเป็นอย่างมากโรงเรียนจึงต้อง
จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
จัดกิจกรรม การเรียนการสอน

2.4 ยุทธศาสตร์ที่การมีส่วนร่วมในการ
สร้างเครือข่ายการพัฒนามีตัวแปร มีตัวแปรที่ได้
รับ จากการคดัเลอืกโดยการประเมนิความต้องการ
จำาเป็น (Modified Priority Needs Index) จำานวน 
13 ตัวแปร ค่าเฉลี่ยของความต้องการจำาเป็น 
(PNI) ด้านการมีส่วนร่วม โดยรวม เท่ากับ 0.54 
คอื เปิดโอกาส ให้ชมุชนมสีว่นรว่ม ในการตดัสนิใจ  
ร่วมปฏิบัติ ประเมินผลและร่วมรับผิดชอบในการ
ดำาเนินงานโรงเรียน ปฏิบัติงานตาม กลยุทธ์ ของ
สถานศึกษา ท่ีกำาหนดไวต้ามปฏิทนิการปฏิบตังิาน
เปิดโอกาสให้กรรมการ สถานศึกษา ผู้ปกครอง 
และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารใช้งบประมาณ 
และโรงเรียนสื่อสารให้บุคลากร และผู้มีส่วนร่วม
ในการพัฒนา เปาหมาย ให้ความรู้ สร้างความ

เข้าใจแนวทางในการปฏิบัติเพื่อบรรลุ เปาหมาย 
ในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ วรพันธ์ พล
เดช การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ คณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นนฐาน ตามความคิด
เห็นของผู้บริหาร และครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต1โดย
รวมอยู่ในระดับมากพบว่าด้านบริหารวิชาการ
ควรมีการ ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้จัดหา
อุปกรณ์และเทคโนโลยีเก่ียวกับการเรียนการสอน 
ที่ทันสมัย ให้สอดคล้องกับความต้องการ ของผู้
เรยีนดำาเนนิการบรหิารงบประมาณควรมีการระดม
ทรพัยากร จากสว่นตา่งๆ การปฏบิตังิานทีโ่ปรง่ใส
และตรวจสอบได้ 

ข้อเสนอแนะ
ขอ เสนอแนะสำ �หรับก�รวิ จั ยครั้ ง	

ต่อไป	

1. ควรมกีารศกึษาจากปจัจยัทัง้ 4 ปจัจยั 
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล โดยใช้หน่วย 
การวิเคราะห์ต่างระดับกัน 

2. ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพด้านการ
จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผลการ
วจิยัพบวา่ ดา้นการจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม
อยู่ในระดับมากส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผล และ ตลอดจนส่งผลต่อปัจจัยอื่นทุก
ปัจจัยด้วย 
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