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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนคาทอลิก

ที่มีประสิทธิผล 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึ่งประสงค์การบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มี
ประสิทธิผล 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผลและ 4) เพื่อศึกษาผล
การทดลองใชร้ปูแบบการบรหิารโรงเรยีนคาทอลกิทีม่ปีระสทิธผิล ขัน้ตอน การดำาเนนิการวจิยัม ี4 ระยะ 
คอื ระยะที ่1 การสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบการบรหิารโรงเรยีนคาทอลกิทีม่ปีระสทิธผิลโดยการสงัเคราะห์
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งและสมัภาษณเ์ชงิลกึผูบ้รหิารโรงเรยีนคาทอลกิทีผ่า่นการประเมนิ
รอบที่ 3 จากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) และมีผลการ
ประเมินระดับดีมาก จำานวน 3 โรงเรียน ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์
การบริหารงานโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผลโดยสอบถามผู้บริหารและครูกลุ่มตัวอย่างและได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา จำานวน 310 ฉบับ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ โดยสภาพปัจจุบันมีค่าความเชื่อมั่น 0.98 และสภาพที่พึงประสงค์ มีค่าความเชื่อมั่น 0.99 
ระยะที่ 3 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล โดยการประชุมอภิปรายแบบ
พหุลักษณะ เพื่อหาฉันทามติผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 9 คน และระยะที่ 4 การศึกษาผลการทดลองใช้ 
รปูแบบ การบรหิารโรงเรยีนคาทอลกิทีม่ปีระสทิธผิลโดยการประเมนิและเปรยีบเทยีบประสทิธผิลก่อนและ
หลังการทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมินผล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการสงัเคราะหอ์งคป์ระกอบการบรหิารโรงเรยีนคาทอลกิทีม่ปีระสทิธผิล พบว่าการบรหิาร
โรงเรยีนคาทอลกิทีม่ปีระสทิธผิล ม ี12 องค์ประกอบ ไดแ้ก ่1) การบรหิารเชงิกลยทุธ ์2) โครงสรา้งองคก์ร 
3) ภาวะผู้นำาของผู้บริหาร 4) การพัฒนาบุคลากร 5) บรรทัดฐานทางศีลธรรม 6) หลักสูตรของโรงเรียน 
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7) การจัดการเรียนการสอน 8) เทคโนโลยี 9) การวางแผน 10) การปฏิบัติงาน 11) การปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน และ 12) การประเมินผล 

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ในการบริหารงานโรงเรียนคาทอลิกที่มี
ประสิทธิผล พบว่าสภาพปัจจุบันการบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผลโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์การบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมากที่สุด

3. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผลพบว่า รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผลมี 12 องค์ประกอบหลัก 96 องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 1) การบริหาร
เชิงกลยุทธ์ มี 24 องค์ประกอบย่อย 2) โครงสร้างองค์กร มี 6 องค์ประกอบย่อย 3) ภาวะผู้นำาของผู้
บริหาร มี 7 องค์ประกอบย่อย 4) การพัฒนาบุคลากร มี 7 องค์ประกอบย่อย 5) บรรทัดฐานทางศีล
ธรรม มี 7 องค์ประกอบย่อย 6) หลักสูตรของโรงเรียน มี 8 องค์ประกอบย่อย 7) การจัดการเรียนการ
สอน มี 8 องค์ประกอบย่อย 8) เทคโนโลยี มี 7 องค์ประกอบย่อย 9) การวางแผนมี 5 องค์ประกอบ
ย่อย 10) การปฏิบัติงาน มี 6 องค์ประกอบย่อย 11) การปรับปรุงการปฏิบัติงานมี 5 องค์ประกอบย่อย 
12) การประเมินผล มี 6 องค์ประกอบย่อยและผลการประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มี
ประสิทธิผล โดยการประชุมอภิปรายแบบพหุลักษณะเพื่อหาฉันทามติ พบว่ารูปแบบมีความเหมาะสม
และมีความเป็นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด 

4. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนคาทอลิกท่ีมีประสิทธิผลพบว่าก่อนการทดลอง
ใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผลโรงเรียนมีประสิทธิผล โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมาก ส่วนหลังการทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผลโรงเรียนมี
ประสิทธิผล โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลองใช้
รปูแบบการบรหิารโรงเรยีนคาทอลกิทีม่ปีระสทิธผิลโดยรวมทกุดา้นและรายดา้น พบวา่แตกตา่งกนัอยา่ง
มีนัยสำาคัญที่ระดับ.05

คำ�สำ�คัญ: การบริหารที่มีประสิทธิผล. โรงเรียนคาทอลิก

Abstract
The purposes of this research were to 1) synthesize the components of a model 

management of Catholic schools’ effectiveness. 2) study the current and desired a model 
management of Catholic schools’ effectiveness. 3) develop a model management of Catholic  
schools’ effectiveness and 4) implement a model management of Catholic schools’  
effectiveness. The research procedures consisted of 4 phases as follow: 

1) Synthesize the components a model management of Catholic schools’  
effectiveness were studying and analyzing concepts, theories and synthetic, In-depth  
interviewed form 3 Catholic school administrators who passed the assessment 3 times 
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were very satisfied from the Office of National Education Standards and Quality Assessment. 
(ONESQA). 2) Study the current and desirable a model management of Catholic schools’ 
effectiveness were questioning the administrators and teachers for samples and get back 
310 questionnaires. The research instrument used for collecting data was a rating scale 
questionnaire, the current status questionnaire has reliability 0.98 and the desirable condition  
has reliability 0.99. 3) Develop a model management of Catholic schools’ effectiveness  
used multi attribute consensus reaching (MACR) form 9 experts. 4) Implement a model 
management of Catholic schools’ effectiveness by evaluation and compare the effectiveness 
before and after the implementation. The instruments used in this study were the questionnaire,  
interview and evaluation form. The data was statistically analyzed using average,  
standard deviation and the t-test.

The results were as follows: 

1. The result of synthesizing the components a model management of  
Catholic schools’ effectiveness are 1) strategic management 2) organizational structure  
3) leadership 4) human resources development 5) moral norm6) school curriculum  
7) learning and teaching activities 8) technologies 9) planning 10) operations 11) performance  
improvement and 12) evaluation.

2. The result of studying the current and desirable model management of Catholic 
schools’ effectiveness, found that ; the current model management of Catholic schools’  
effectiveness were overall and specific at high level, for the desirable model management of 
Catholic schools’ effectiveness were overall and specific at highest level.

3. The result of developing a model management of Catholic schools’ effectiveness 
consistsed of 12 main and 96 sub-components. There were 1) strategic management was 
24 sub-components 2) organizational structure was 6 sub-components 3) leadership was 7 
sub-components 4) human resources development was 7 sub-components 5) moral norm 
was 7 sub-components 6) school curriculum was 8 sub-components 7) learning and teaching 
activities were 8 sub-components 8) technologies were 7 sub-components 9) planning was 
5 sub-components 10) operations were 6 sub-components 11) performance improvement 
was 5 sub-components and 12) evaluation was 6 sub-components.

4. The result of implementing model management of Catholic schools effectiveness, 
found that ; the scores after used model had higher than the scores before used the model. 
There were significantly between overall scores before and after used the model at.05 level.

Keywords: Effectiveness Management, Catholic School 
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บทนำา
ประสทิธผิลขององคก์ารเปน็ความอยู่รอด

และการบรรลเุปา้หมายทีส่มัพันธก์บัความสามารถ
ทางการบริหารและความสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของผูม้สีว่นได้สว่นเสยีกบัการดำารงอยู่หรอื
ความล้มเหลวขององค์การ (Robbins, 1990: 
89) เป็นความพยายามที่มีความมุ่งหมายจะได้
รับผลที่เกิดขึ้นการกระทำาหรือความพยายามจะ
มีประสิทธิผลสูงหรือต่ำาเพียงใดขึ้นอยู่กับว่าผลท่ี
ได้รับเป็นเรื่องของการนั้นครบถ้วนทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ (Gibson and others, 1988: 
812) ซึ่งสามารถวัดได้จากดัชนีชี้วัดผลงานระดับ
องค์การทั้งมาตรวัดผลลัพธ์เชิงคุณภาพและ
ปริมาณ ซึ่งสัมพันธ์กับประสิทธิภาพและมูลค่าที่
เป็นตัวเงนิตลอดจนความพึงพอใจของผูร้บับรกิาร 
(Walter. 1999: 86) การบริหารงานจะบรรลุผล
สำาเร็จตามวัตถุประสงค์จำาเป็นต้องมีรูปแบบการ
บริหารจัดการที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การ
กำากับดูแล การตรวจสอบและใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ประเมินคุณภาพ (เบญจนารถ อมรประสิทธิ์ และ
คณะ, 2558: 2-3) 

การศึกษาเป็นปัจจัยสำาคัญของการสร้าง
คนเพื่อนำาไปสู่การพัฒนาสังคมพัฒนาเศรษฐกิจ
และพัฒนาประเทศชาติสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ระบอบประชาธิปไตยและพัฒนาคนให้เป็นกำาลัง
สำาคัญได้ในอนาคต (สุรศักดิ์ ปาเฮ. 2554: 1) 
การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญ
งอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอด
ความรู้ การสืบสานวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ 
ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างความรู้
อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียน
รู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2555: 1) 
การบริหารองค์การทางการศึกษาที่มีประสิทธิผล
จำาเป็นต้องมีรูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผล 

เปน็โครงสรา้งทีแ่สดงถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งองค์
ประกอบที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบที่มีในปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือ
ในระบบต่างๆ อธิบายลำาดับข้ันตอนขององค์
ประกอบหรอืกจิกรรมในระบบ (บญุชม ศรสีะอาด. 
ม.ป.ป.: 8) เปน็รปูแบบการบรหิารทีม่คีวามโดดเดน่
มีมาตรฐานสูง โดยมีกลยุทธ์ที่ทำาให้สถานศึกษา
เจริญเติบโต ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตอบสนอง
ความคาดหวงัของลกูคา้ และตลาดทีเ่ปลีย่นแปลง
ไป ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการบริหารเพื่อ
ความเปน็เลศิและมปีระสทิธผิล (Hoy and Miskel,  
2001: 373) แต่สภาพความเป็นจริงปัจจุบันการ
ศกึษาประสบปญัหาดา้น การศกึษาขาดความเปน็
เอกภาพด้านนโยบาย สถานศึกษาขาดอิสระและ
ความคลอ่งตวัในการบรหิารจดัการ ขาดการมสีว่น
รว่มจากภาคประชาชน สงัคมตกอยูใ่นภาวะกระแส
บรโิภคนยิม เหน็แกป่ระโยชนส์ว่นตนมากกว่าสว่น
รวมเปน็การศกึษาทีเ่นน้วิชาการไมเ่นน้ชวิีตจรงิ ยดึ
มัน่กบัเนือ้หามากกวา่กระบวนการ เปน็การศกึษา
แบบแยกส่วน เป็นลักษณะของการรวมศูนย์และ
ผูกขาดทางการศกึษา ขาดการยดืหยุน่ในระบบการ
ศึกษา ละเลยเพื่อนบ้านและนานาชาติ (ไพฑูรย์ 
สินลารัตน์ และคณะ, 2556: 6-11) ด้วยเหตุนี้
การศกึษาไทยจงึถกูโจมตจีากสงัคม คนไทยผดิหวงั
กับการศึกษาไทยเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ 
ผู้ปกครองที่มองเห็นลูกหลานไม่เก่งและดีอย่างที่
คาดหวงั หรอืนายจา้งทีผ่ดิหวงักบัคณุภาพแรงงาน
ที่ได้รับ รวมทั้งผู้เรียนที่มีความคับข้องใจกับการ
ศึกษาที่ทำาให้เครียดจนเกินไป โดยมีสาเหตุจาก
การที่นักเรียนไม่สามารถปรับตัวเข้ากับการเรียน
ได้ สถาบันการศึกษาไม่สามารถสนองตอบความ
ต้องการและความคาดหวังของนักเรียนได้ (สุภัทร 
พันธ์พัฒนกุล, 2555: 167) 

สำาหรับสถาบันการศึกษาคาทอลิกมี
พันธะผูกพันในการให้การศึกษาอบรมที่ครบ
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บริบูรณ์ กระตุ้นให้นักเรียนฝึกฝนสติปัญญา โดย
อาศัยการทำาความเข้าใจเพ่ือให้เกิดความชัดเจน
และเสนอความคิดสร้างสรรค์ ช่วยให้นักเรียน
สามารถค้นหาความหมายและสัจธรรมจาก
ประสบการณข์องตน (สภาการศกึษาคาทอลกิแหง่
ประเทศไทย, 2556: 35) โรงเรยีนคาทอลกิกลอ่ม
เกลาด้านจิตวิญญาณให้กับเด็ก วัยรุ่นและหนุ่ม
สาวภายใต้บริบทความเหน็เชิงสากลแบบคาทอลกิ 
ค้นหาวิธีการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่คงไว้ซึ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (วิศิษฐ์  
ศรีวิชัยรัตน์, 2553: 208-209) นำานักเรียนให้
พัฒนาบุคลิกภาพ เพิ่มพูนวุฒิภาวะ สามารถใช้
ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมาย มีร่างกาย 
สติปัญญา จิตใจและจิตวิญญาณที่มีดุลยภาพ 
ผสมกลมกลืนกันในความเป็นมนุษย์แท้ ให้การ
หล่อหลอมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกมิติ 
(สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย), 
2555: 90) แต่การบริหารจัดการโรงเรียน
คาทอลกิปจัจบุนัพบปญัหาและความทา้ทายหลาย
ด้าน ประกอบด้วย สภาพทางสังคมโลกกำาลัง
เปล่ียนแปลง เยาวชนมคีวามสามารถในการเรยีนรู้
แตไ่มส่ามารถจดัระเบยีบของสิง่ทีเ่รยีนรูม้าได้ ขาด
งบประมาณ ครูมีจำานวนไม่เพียงพอ สอนไม่ตรง
วชิาเอก ขาดอตัลกัษณก์ารศกึษาแบบคาทอลกิเพ่ือ
ทำาให้พันธกิจของโรงเรียนไม่สำาเร็จลุล่วงได้ น่ัน
แสดงให้เห็นว่า โรงเรียนคาทอลิกยังไม่มีรูปแบบ
การบรหิารโรงเรยีนคาทอลกิทีม่ปีระสทิธผิล (สภา
การศกึษาคาทอลกิแหง่ประเทศไทย, 2555: 8-9) 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มี
ประสิทธิผลที่มุ่งเน้นความสำาเร็จตามเป้าหมาย 
ตามทีผู่ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีคาดหวงั ซึง่จะสง่ผลดีตอ่
ประสทิธภิาพการดำาเนินงานของโรงเรยีน ผูบ้รหิาร
โรงเรียนสามารถใช้เป็นรูปแบบการบริหารงาน
โรงเรียนเพื่อให้บรรลุผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์

อยา่งมปีระสทิธผิล และทีส่ดุจะสง่ผลดตีอ่นกัเรยีน
ใหเ้ปน็คนด ีคนเกง่และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวาม
สุขตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาต่อไป

คำาถามการวิจัย
1. การบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มี

ประสิทธิผล มีองค์ประกอบอะไรบ้าง

2. สภาพปจัจบุนัและสภาพทีพ่งึประสงค์
การบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล มี
สภาพเป็นอย่างไร

3. การบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มี
ประสิทธิผล ควรมีรูปแบบการบริหารอย่างไร

4. การทดลองใช้รูปแบบการบริหาร
โรงเรยีนคาทอลกิทีม่ปีระสทิธผิล มผีลเปน็อยา่งไร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบการ

บริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ที่พึงประสงค์การบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มี
ประสิทธิผล

3. เพือ่พฒันารปูแบบการบรหิารโรงเรยีน
คาทอลิกที่มีประสิทธิผล

4. เพือ่ศกึษาผลการทดลองใชร้ปูแบบการ
บริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล

วิธีดำาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการ

บริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล ใช้หลัก
การวจิยัและพฒันา (Research & Development) 
มีขั้นตอนการดำาเนินการแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้

ระยะที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบ
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การบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโรงเรียน
คาทอลกิและรปูแบบการบรหิารโรงเรยีนคาทอลกิ
ที่มีประสิทธิผล 

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาการบริหารจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกโดยการสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกที่ผ่านการประเมิน
รอบที่ 3 จากสำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์รมหาชน) และมี
ผลการประเมนิระดับดีมาก จำานวน 3 โรงเรยีน ได้
มาโดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์

ระยะที่  2 การศึกษาสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานโรงเรียน
คาทอลิกที่มีประสิทธิผล

ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์การบริหารงานโรงเรียน
คาทอลิกที่มีประสิทธิผลโดยสอบถามผู้บริหาร
และครูกลุ่มตัวอย่าง ได้รับแบบสอบถามกลับคืน
มา จำานวน 310 ฉบับ โดยการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน เครื่องมือ ที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบ
สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหาร
โรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล เป็นลักษณะ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ ผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน 
และนำาแบบสอบถามไปทดลองใช้กับโรงเรียน
คาทอลกิท่ี ไม่ใชก่ลุม่ตวัอย่าง จำานวน 30 คน แลว้
นำามาคำานวณหาคา่ความเช่ือมัน่โดยวธิสีมัประสทิธิ์
แอลฟา ตามวธิขีอง Cronbach โดยสภาพปจัจบุนั
มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.98 และสภาพที่พึง
ประสงค์ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.99 สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 3 การพัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล

ขั้นตอนที่ 4 ร่างรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล โดยผู้วิจัยนำา
ข้อมูลจากระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และสรุปเป็นร่างรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล 

ข้ันตอนที่ 5 ประเมินร่างรูปแบบการ
บริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล โดยการ
ประชุมอภิปรายแบบพหุลักษณะเพื่อหาฉันทา
มติ (MACR) ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 9 คน และ
สรุปเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มี
ประสิทธิผล เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินความ
เหมาะสมและเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 4 การศึกษาผลการทดลองใช้รูป
แบบการบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล

ข้ันตอนที่  6 นำารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผลไปทดลองใช้กับ
โรงเรียนตัวอย่าง จำานวน 1 โรงเรียน ซึ่งได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง ระยะเวลา 1 ภาคเรียน

ขั้นตอนที่ 7 ศึกษาผลการทดลองใช้รูป
แบบการบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล
โดยใช้แบบประเมินผลทั้งก่อนและหลังการ
ทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนคาทอลิกท่ีมี
ประสิทธิผล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู 
จำานวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินผลรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและทดสอบค่าที (t-test) 
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ผลการวิจัย
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถผล

การวิจัยตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบการ
บริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล พบว่า 
การบรหิารโรงเรยีนคาทอลกิทีม่ปีระสทิธผิล ม ี12 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การบริหารเชิงกลยุทธ์ 2) 
โครงสร้างองค์กร 3) ภาวะผู้นำาของผู้บริหาร 4) 
การพัฒนาบุคลากร 5) บรรทัดฐานทางศีลธรรม 
6) หลักสูตรของโรงเรียน 7) การจัดการเรียนการ
สอน 8) เทคโนโลยี 9) การวางแผน 10) การ

ปฏิบัติงาน 11) การปรับปรุงการปฏิบัติงาน 12) 
การประเมินผล 

2. ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์ในการบริหารงานโรงเรียนคาทอลิก
ท่ีมีประสิทธิผล พบว่า สภาพปัจจุบันการบริหาร
โรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผลโดยรวมและราย
ด้าน อยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์
การบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล โดย
รวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ปรากฏดัง
ตาราง 1

ต�ร�ง 1 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การ
บริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล

ก�รบริห�รที่มีประสิทธิผล
สภ�พปัจจุบัน สภ�พที่พึงประสงค์

S.D. ระดับปฏิบัติ S.D. ระดับปฏิบัติ

1. ด้านภาวะผู้นำาของผู้บริหาร 4.47 0.57 มาก 4.75 0.39 มากที่สุด
2. ด้านการปฏิบัติงาน 4.41 0.57 มาก 4.75 0.38 มากที่สุด
3. ด้านบรรทัดฐานทางศีลธรรม 4.41 0.54 มาก 4.77 0.38 มากที่สุด
4. ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ 4.30 0.61 มาก 4.67 0.46 มากที่สุด
5. ด้านการวางแผน 4.37 0.59 มาก 4.76 0.39 มากที่สุด
6. ด้านโครงสร้างองค์กร 4.39 0.59 มาก 4.78 0.36 มากที่สุด
7. ด้านหลักสูตรของโรงเรียน 4.36 0.56 มาก 4.76 0.38 มากที่สุด
8. ด้านการพัฒนาบุคลากร 4.28 0.58 มาก 4.71 0.42 มากที่สุด
9. ด้านการประเมินผล 4.32 0.67 มาก 4.77 0.37 มากที่สุด
10. ด้านการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 4.26 0.59 มาก 4.73 0.40 มากที่สุด
11. ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.21 0.57 มาก 4.72 0.56 มากที่สุด
12. ด้านเทคโนโลยี 4.16 0.62 มาก 4.67 0.45 มากที่สุด

รวม 4.33 0.67 ม�ก 4.74 0.49 ม�กที่สุด

3. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผลพบว่า รูปแบบ
การบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผลมี 12 
องค์ประกอบหลัก 96 องค์ประกอบย่อย ดังน้ี  

1) การบริหารเชิงกลยุทธ์ มี 24 องค์ประกอบ
ย่อย 2) โครงสร้างองค์กร มี 6 องค์ประกอบย่อย 
3) ภาวะผู้นำาของผู้บริหาร มี 7 องค์ประกอบย่อย 
4) การพัฒนาบุคลากร มี 7 องค์ประกอบย่อย  
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5) บรรทดัฐานทางศลีธรรม ม ี7 องคป์ระกอบย่อย 
6) หลักสูตรของโรงเรียน มี 8 องค์ประกอบย่อย 
7) การจัดการเรียนการสอน มี 8 องค์ประกอบ
ย่อย 8) เทคโนโลย ีม ี7 องค์ประกอบยอ่ย 9) การ
วางแผนม ี5 องคป์ระกอบย่อย 10) การปฏบัิติงาน 
ม ี6 องคป์ระกอบยอ่ย 11) การปรบัปรงุการปฏบัิติ
งานมี 5 องค์ประกอบย่อย 12) การประเมินผล 
มี 6 องคป์ระกอบย่อย และผลการประเมนิรปูแบบ
การบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล โดย
การประชมุอภิปรายแบบพหลุกัษณะเพ่ือหาฉนัทา
มต ิพบวา่รปูแบบมคีวามเหมาะสมและมคีวามเปน็

ไปได้ อยู่ในระดับมากที่สุด 

4. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผลดังนี้

4.1 ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล พบว่า ก่อนการ
ทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนคาทอลิกท่ีมี
ประสิทธิผลโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
สว่นหลงัการทดลองใชร้ปูแบบการบรหิารโรงเรยีน
คาทอลิกที่มีประสิทธิผล โดยรวมและรายด้าน 
อยู่ในระดับมากที่สุด ปรากฏดังตาราง 2

ต�ร�ง 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานประสิทธิผลของโรงเรียน ก่อนและหลังการ
ทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล

ก�รบริห�รที่มีประสิทธิผล
ก่อนนำ�ไปใช้ หลังนำ�ไปใช้

S.D. ระดับปฏิบัติ S.D. ระดับปฏิบัติ
1. ด้านภาวะผู้นำาของผู้บริหาร 3.68 0.44 มาก 4.69 0.57 มากที่สุด
2. ด้านการปฏิบัติงาน 4.18 0.58 มาก 4.68 0.48 มากที่สุด
3. ด้านบรรทัดฐานทางศีลธรรม 4.12 0.58 มาก 4.76 0.39 มากที่สุด
4. ด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ 4.15 0.52 มาก 4.65 0.45 มากที่สุด
5. ด้านการวางแผน 4.33 0.46 มาก 4.78 0.36 มากที่สุด
6. ด้านโครงสร้างองค์กร 3.93 0.57 มาก 4.70 0.44 มากที่สุด
7. ด้านหลักสูตรของโรงเรียน 4.27 0.57 มาก 4.80 0.39 มากที่สุด
8. ด้านการพัฒนาบุคลากร 4.01 0.28 มาก 4.75 0.5 มากที่สุด
9. ด้านการประเมินผล 3.87 0.54 มาก 4.61 0.63 มากที่สุด
10. ด้านการปรับปรุงการปฏิบัติงาน 4.17 0.45 มาก 4.68 0.5 มากที่สุด
11. ด้านการจัดการเรียนการสอน 3.96 0.51 มาก 4.69 0.41 มากที่สุด
12. ด้านเทคโนโลยี 3.64 0.8 มาก 4.53 0.62 มากที่สุด

รวม 4.02 0.39 ม�ก 4.69 0.42 ม�กที่สุด

4.2 ผลการเปรียบเทียบการบริหาร
โรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผลหลังการทดลอง
ใช้ รูปแบบการบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มี

ประสิทธิผลสูงกว่าก่อนการทดลองใช้รูปแบบการ
บริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผลอย่างมี
นยัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ปรากฏดงัตาราง 3
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อภิปรายผล
ผลจาการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นสำาคัญที่

ค้นพบจากรูปแบบการบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่
มีประสิทธิผล และสมารถนำามาอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1 .  ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบ
การบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล  
พบวา่การบรหิารโรงเรยีนคาทอลกิทีม่ปีระสทิธผิล 
มีองค์ประกอบ ได้แก่ 1) การบริหารเชิงกลยุทธ์  
2) โครงสร้างองค์กร 3) ภาวะผู้นำาของผู้บริหาร  
4) การพฒันาบคุลากร 5) บรรทัดฐานทางศลีธรรม  
6) หลักสูตรของโรงเรียน 7) การจัดการเรียนการ
สอน 8) เทคโนโลยี 9) การวางแผน 10) การ
ปฏิบัติงาน 11) การปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ 
12) การประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับผล การวิจัย
ของสุภัทร พันธ์พัฒนกุล (2555: 166) ที่ศึกษา
การพฒันารูปแบบการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ที่มีประสิทธิผลสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมีองค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
ด้านปัจจัยนำาเข้า คือการนำาองค์การ การมุ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล ธรรมาภิบาลและวัฒนธรรม
โรงเรียน 2) ด้านกระบวนการ คือ การวางแผน
กลยุทธ์ การจัดการกระบวนการ การให้ความ
สำาคญักับนักเรยีน ผูป้กครองและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 
และการจัดการความรู้ และ 3) ด้านผลผลิต คือ 
ทำาให้ได้ผู้เรียน เก่ง ดี และมีความสุข ส่วนครูและ

บุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพและมาตรฐาน 
ชุมชนมีจิตอาสาช่วยเหลือโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียน
จะต้องคิดแก้ปัญหา โดยใช้วิธีการคิดนอกกรอบ 
ตามสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประหยัด   
พิมพา (2557: ออนไลน์) ที่ศึกษารูปแบบการ
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิผลใน
เขตตรวจราชการที่ 10, 12 มีองค์ประกอบได้แก่  
1) ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 2) โครงสร้าง
องค์การ 3) การจัดการความรู้ 4) การบริหาร
เชิงกลยุทธ์ 5) วัฒนธรรมองค์การ 6) เทคโนโลยี
สารสนเทศ 7) การมุง่เนน้บคุลากร 8) การมุง่เนน้
ผูเ้รยีนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และ 9) ประสทิธผิล
ของโรงเรียน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุริยา 
ห้าวหาญ ธัชชัย จิตรนันท์ และวีรพล สารบรรณ 
(2559: 134) ที่ศึกษารูปแบบการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มีองค์ประกอบ ได้แก่  
1) ผู้บริหาร 2) ครู 3) นักเรียน 4) แหล่งเรียนรู้  
5) การบรหิารจดัการ 6) เครอืขา่ยรว่มพฒันา และ 
7) การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2. ผลการศกึษาสภาพปจัจบุนัและสภาพ
ที่พึงประสงค์การบริหารงานโรงเรียนคาทอลิกที่
มีประสิทธิผล พบว่า สภาพปัจจุบันการบริหาร
โรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผลโดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก ส่วนสภาพที่พึงประสงค์การ

ต�ร�ง 3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผลระหว่างก่อนและหลังการ
ทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล

ประสิทธิผลของโรงเรียน n S.D. t p

ก่อนการทดลองใช้รูปแบบ 39 4.02 0.39
8.615* .00หลังการทดลองใช้รูปแบบ 39 4.69 0.42

* มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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บริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผล โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ ราตรี ศรีไพรวรรณ และพฤทธิ์ 
ศริบิรรณพทัิกษ ์(2556: 182) ทีศ่กึษาการพัฒนา
กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
มาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา พบว่า สภาพ
ปจัจบุนัของการบรหิารสูค่วามเปน็เลศิของโรงเรยีน
มาตรฐานสากลระดับประถมศึกษาภาพรวมและ
รายดา้นอยูใ่นระดบัมาก สว่นสภาพอนัพึงประสงค์
โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เอกชัย บุตรแสนคม  
(2559: 343) ที่ศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
บรหิารทีม่ปีระสทิธผิลสำาหรบัโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ประจำาตำาบลพบวา่สภาพปจัจบุนัของการบรหิารที่
มีประสิทธิผลสำาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำา
ตำาบลโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากส่วน
สภาพท่ีพงึประสงคข์องการบรหิารทีม่ปีระสทิธผิล
สำาหรบัโรงเรยีนมธัยมศกึษาประจำาตำาบล โดยรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของเกสิณี ชิวปรีชา (2559: 108) 
ท่ีศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโดยหลักธรรมา 
ภิบาลท่ีมีจิตสำานึกเป็นฐานของสถาบันรัชต์ภาคย์ 
พบว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการโดย
หลกัธรรมาภิบาลทีม่จีติสำานกึเปน็ฐานของสถาบนั
รชัต์ภาคย ์ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สว่นสภาพ
ท่ีพึงประสงค์ของการบริหารจัดการโดยหลักธร
รมาภิบาล ที่มีจิตสำานึกเป็นฐานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด

3. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผลพบว่า รูปแบบ
การบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผลมี 
12 องค์ประกอบหลัก96 องค์ประกอบย่อย ดังนี้  
1) การบริหารเชิงกลยุทธ์ มี 24 องค์ประกอบ
ย่อย 2) โครงสร้างองค์กร มี 6 องค์ประกอบย่อย 
3) ภาวะผู้นำาของผู้บริหาร มี 7 องค์ประกอบย่อย 

4) การพัฒนาบุคลากร มี 7 องค์ประกอบย่อย  
5) บรรทัดฐานทางศีลธรรม มี 7 องค์ประกอบ
ย่อย 6) หลักสูตรของโรงเรียน มี 8 องค์ประกอบ
ย่อย 7) การจัดการเรียนการสอน มี 8 องค์
ประกอบย่อย 8) เทคโนโลยี มี 7 องค์ประกอบ
ย่อย 9) การวางแผนมี 5 องค์ประกอบย่อย  
10) การปฏิบัติงาน มี 6 องค์ประกอบย่อย  
11) การปรบัปรงุการปฏบิตังิานม ี5 องคป์ระกอบ
ย่อย 12) การประเมินผล มี 6 องค์ประกอบย่อย 
และผลการประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียน
คาทอลิกที่มีประสิทธิผล โดยการประชุมอภิปราย
แบบพหุลักษณะเพื่อหาฉันทามติ พบว่า รูปแบบ
มีความเหมาะสมและ มีความเป็นไปได้ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
นงลักษณ์ เรือนทอง (2550: 169-173) ที่ศึกษา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล พบว่า
องค์ประกอบของรูปแบบท่ีมีประสิทธิผลประกอบ
ด้วย 8 องค์ประกอบหลัก 69 องค์ประกอบย่อย 
ดังนี้ 1) การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ประกอบ
ด้วย 11 องค์ประกอบย่อย 2) ผู้บริหารและครู
เป็นมืออาชีพ ประกอบด้วย 15 องค์ประกอบ
ย่อย 3) การประกันคุณภาพการตรวจสอบได้และ
ความนา่เชือ่ถอื ประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบยอ่ย 
4) สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ประกอบ
ด้วย 11 องค์ประกอบย่อย 5) การมีวิสัยทัศน์
และวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ
ย่อย 6) เน้นการเรียนการสอน ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบย่อย 7) การสอนที่มีวัตถุประสงค์ 
ประกอบด้วย 7องค์ประกอบย่อย และ 8) มี
ความคาดหวังต่อนักเรียนสูง ประกอบด้วย 7 
องค์ประกอบย่อย และผลการประเมินรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลเป็นรูปแบบที่
มีความเหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปได้และสามารถ
นำาไปใชป้ระโยชนไ์ด ้สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ 
สมหมาย เทยีนสมใจ (2556: 297-300) ทีศ่กึษา 
การบริหารงานที่มีประสิทธิผลของสำานักงานเขต
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พบว่าประกอบ
ด้วย 6 องค์ประกอบหลัก 69 องค์ประกอบย่อย 
ดังนี้ 1) ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 
16 องค์ประกอบย่อย 2) การวางแผนกลยุทธ์ 
ประกอบด้วย 14 องค์ประกอบย่อย 3) องค์การ
แห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 13 องค์ประกอบ
ย่อย 4) วัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วย 8 องค์
ประกอบย่อย 5) เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบ
ด้วย 8 องค์ประกอบย่อย 6) การสนับสนุนการมี
ส่วนร่วม ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบย่อย ซึ่ง
มีความเหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปได้และสามารถ
นำาไปใช้ประโยชน์ 

4. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผลพบว่าก่อนการ
ทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนคาทอลิกที่
มีประสิทธิผล โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก ส่วนหลังการทดลองใช้รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผลโดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมากที่สุดและเมื่อเปรียบเทียบ
ก่อนและหลังการทดลองใช้รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผลโดยรวมทุกด้าน
และรายด้าน พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญ
ที่ระดับ.05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของอภิชา 
ถีระพันธ์ (2555: ออนไลน์) ที่ศึกษาการพัฒนา
รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผลของโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า หลังการทดลอง
ใช้รูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผล คุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สมยงค์  
แก้วสุพรรณ (2552: 32) ที่ศึกษารูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิผลเพื่อ
การประกันคณุภาพการศกึษา จากผลการทดลอง
ใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผล
เพ่ือการประกันคณุภาพการศกึษา พบวา่ โรงเรยีน
ท่ีดำาเนินการตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

ที่กำาหนดไว้ในรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานที่มีประสิทธิผลเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาได้ผลการประเมินในระดับดีมากซึ่งผล
การทดสอบสมมติฐานได้ค่าเฉลี่ยโดยรวมของผล
การทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานที่มีประสิทธิผลเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาแตกต่างจากค่าเฉลี่ยโดยรวมก่อนการ
ดำาเนินการอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
และสอดคล้องกับผลการวิ จัยของ เอกชัย  
บุตรแสนคม (2559: 349) ที่ศึกษาการพัฒนา
รปูแบบการบรหิารทีม่ปีระสทิธผิลสำาหรบัโรงเรยีน
มัธยมศึกษาประจำาตำาบล พบว่าผลการประเมิน
ก่อนนำารูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผลสำาหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจำาตำาบลไปใช้โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ส่วนหลังนำารูปแบบการบริหารที่
มีประสิทธิผลสำาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำา
ตำาบลไปใช้ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
เปรียบเทียบก่อนและหลังการนำารูปแบบการ
บรหิารทีม่ปีระสทิธผิลสำาหรบัโรงเรยีนมธัยมศกึษา
ประจำาตำาบลไปใช ้โดยรวมทกุดา้น พบวา่ แตกตา่ง
กันอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ.05

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

1.1 โรงเรียนคาทอลิกที่นำารูปแบบการ
บริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผลจากผล
การศึกษานี้ไปใช้ ควรประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบท
ของสถานศกึษาแตล่ะแหง่ ทัง้นีเ้พือ่พฒันาคณุภาพ
การศึกษาให้บรรลุผลสำาเร็จอย่างมีประสิทธิผล

1.2 โรงเรียนคาทอลิกที่นำารูปแบบการ
บริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผลไปใช้ต้อง
ประชุมช้ีแจงบุคลากรทุกคนให้เข้าใจอย่างชัดเจน
เก่ียวกับกระบวนการและขั้นตอนของรูปแบบ
ทั้งนี้เพื่อการดำาเนินงานประสบผลสำาเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
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2. ข้อเสนอแนะในก�รศึกษ�ค้นคว้� 
ต่อไป

2.1 ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการ
บริหารโรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผลแยกตาม
สังกัดของโรงเรียนคาทอลิก

2.2 ควรศึกษาการพัฒนารูปแบบการ

บรหิารโรงเรยีนคาทอลกิทีม่ปีระสทิธผิลใหม้คีวาม
เหมาะสมกับบริบทที่แตกต่างกันของโรงเรียน

2.3 ควรศึกษาวิจัยการบริหารโรงเรียน
คาทอลิกในหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร
และครมูแีนวทางในการพฒันาคณุภาพการจดัการ
ศึกษาที่หลากหลาย
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