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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของประสิทธิผลโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ และ2) เพื่อยืนยันตัวบ่งชี้องค์ประกอบของประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  

วิธีด�าเนินการวิจัยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อก�าหนดกรอบแนวคิด

ในการ วิจัยบนพื้นฐานของหลักการแนวคิดทฤษฎีการบริหารโรง เรียนที่มีประสิทธิผล  

2) การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และการวิเคราะห์องค์ประกอบของประสิทธิผลโรงเรียน

ศกึษาสงเคราะห์ 3) การยนืยนัองค์ประกอบและตวับ่งชีค้วามส�าเร็จการพฒันาประสิทธผิลของโรงเรียน

ศกึษาสงเคราะห์ กลุม่ตวัอย่างได้แก่โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ สงักดัส�านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 44 โรงเรียน โดยใช้การสุ่มแบบง่าย เครื่องมือ

ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง แบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของ

โรง เรียนศึกษาสงเคราะห ์  และแบบวิ เคราะห ์ยืนยันองค ์ประกอบและตัวบ ่ งชี้  สถิต ิ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ฐานนิยม และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ 

 ผลการวิจัย พบว่า 1. ประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ มีจ�านวน 4 องค์ประกอบ คือ 

เน้นคุณภาพวิชาการ ความตื่นตัวในการบริหารจัดการ ศักยภาพและสมรรถภาพของครูและบุคลากร 

และ ภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์ 2. ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันว่าองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประสิทธิผลมีความเหมาะสม เป็นประโยชน์และสามารถน�าไปใช้ได้จริง

ค�าส�าคัญ	: องค์ประกอบของประสิทธิผล, โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
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ABSTRACT

 The purposes of research were 1) to study the effectiveness components of the 

welfare school and 2) to verify the indicators for effectiveness of the welfare school.  

The research methodology consisted of 3 steps which were 1) the content analysis to scope 

the conceptual framework based on the effective school administration theories;  

2) the instruments development and factor analysis of effectiveness components of the 

welfare school; and 3) verification of indicators for effectiveness components of the welfare 

school. The sample was 44 welfare schools under Office of the Basic Education Commission 

from simple random sampling. The instruments of the research were the semi-structured 

interview, questionnaire about the effectiveness components of the welfare school, and 

connoisseurship form. The statisticsused for data analysis were frequency,percentage, 

arithmetic mean, standard deviation, mode, and exploratory factor analysis. 

 The research resultrevealed that 1)the effectiveness components of the welfare school 

consisted of 4 factors; academic quality orientation,management awareness, potential and 

p e r f o r m a n c e  o f  t e a c h e r s  a n d  p e r s o n n e l ,  a n d  c r e a t i v e  l e a d e r s h i p .  

2) the indicators for effectiveness components of the welfare schools consisted of 15 

indicators which were mutually verified by the experts that all indicators were found in 

accordance with propriety, feasibility, utility, and accuracy.

Keywords: effectiveness components , welfare school 

บทน�า

 โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์เป็นโรงเรยีนใน

สั งกัดส� านักบริหารงานการศึกษาพิ เศษ 

ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มี

บทบาทหน้าทีใ่นการจดัการศกึษาให้กบับคุคลท่ี

รฐัจ�าเป็นต้องให้การสงเคราะห์เป็นพเิศษ เพือ่ให้

เกิดความเสมอภาคทาง

 การศึกษาแก่ผู้ยากไร้และผู้เสียเปรียบ

ทางการศึกษา ซึ่งเป ็นนโยบายส�าคัญของ

กระทรวงศกึษาธกิารในอนัทีจ่ะสร้างความเสมอ

ภาคทางการศกึษาให้เดก็ยากไร้และด้อยโอกาส

ด้วยการฝึกอบรมในวิชาสามัญและวิชาชีพ ซึ่ง

โรงเรียนดังกล่าวต้องด�าเนินการรับผิดชอบการ

จัดการศึกษาและการด�าเนินการตามแนวการ

ปฏริปูการศกึษาในทศวรรษทีส่อง จงึต้องใช้องค์

ประกอบด้านต่าง ๆ  ในการบรหิารงานทีส่่งผลถงึ

ความส�าเร็จของความมีประสิทธิผล โรงเรียนที่

ประสบผลส�าเร็จและเป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ
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ตามมาตรฐาน เพราะเป็นผลมาจากแนวทางการ

พัฒนาที่มีประสิทธิผลนั้นมีความส�าคัญยิ่งต่อ 

รูปแบบการบริหารโรงเรียน ซึ่งท�าให้ผู ้วิจัย 

มีความสนใจและต้องการศึกษาเกี่ยวกับองค์

ประกอบประสิท ธิผลของโรง เรียนศึกษา 

สงเคราะห์ ว่าควรจะประกอบด้วยองค์ประกอบ

ใดบ้าง และน�ามาเป็นตัวบ่งชี้ในการพัฒนา

กระบวนการบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 

เพื่อที่จะท�าให้โรงเรียนประสบความส�าเร็จ 

ในการบริหารจนท�าให้โรงเรียนมีประสิทธิผล  

โดยอาศัยหลักการแนวคิดทฤษฎีเป็นแนวทาง 

ในการพัฒนาซึ่งต ้องใช ้ความทุ ่มเทความ

พยายามในทุกด ้านจากบุคคลที่ เกี่ยวข ้อง  

มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการมุ ่งสู ่ 

ป้าหมายทีช่ดัเจนและมคีวามท้าทาย ด้วยการมี

ทรัพยากรที่เพียงพอและมีคุณภาพ อีกทั้งการมี

วิสัยทัศน์ของการบริหารหลักสูตรและการสอน 

ที่กว้างไกลและความเป็นผู้น�าของผู้บริหารและ

ครูในการพัฒนา พร้อมทั้งบรรยากาศแห่งการ

ยอมรับนับถือและไว ้วางใจซึ่ งกันและกัน  

เพือ่จะเป็นองค์ประกอบทีส่�าคัญของกระบวนการ

บริหารที่จะมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิผล 

เพือ่เป็นแนวทางในการปรบัปรงุและพฒันาการ

บริหารการศึกษาของชาติ จึงใช้แนวคิดทฤษฎี

ของนักการศึกษามาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิด

ในการวิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ให้ได้ตามมาตรฐาน

การศึกษาของชาติและส่งผลถึงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

ของโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1) เพือ่ศกึษาองค์ประกอบของประสทิธผิล

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 

 2) เพื่อยืนยันตัวบ่งชี้องค์ประกอบของ

ประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 

กรอบแนวคิดการวิจัย

 1) ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบ

ของประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จาก

การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ2)

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนท่ีมี

ประสิทธิผลของเพียซ (Pierce: 1991)แนวคิด

ทฤษฎีการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลของ 

สเตด็แมน (Stedman: 1987)แนวคดิทฤษฎีการ

บริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลของเอ็ดมอนดส์ 

(Edmonds: 2001) แนวคิดทฤษฎีการบริหาร

โรง เรียนที่มีประสิทธิผลของเซอร ์จิ โอวา

นี(Sergiovanni: 1991) แนวคิดทฤษฎีการ

บริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลออสตินและเรโน

ลด์(Austin and Reynold: 1990)แนวคิดทฤษฎี

การบรหิารโรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิลของกลกิแมน

สตเีฟนและกอร์กอน (Glickman, Stephen and 

Gordon: 2004)แนวคิดทฤษฎีการบริหาร

โรงเรยีนทีม่ปีระสทิธผิลของแซลอมอนส์ฮลิแมน 

และมอร์ติมอร์ (SammondsHillman and 

Mortimore: 1995)3)แนวคิดเกี่ยวกับแนวทาง

การพัฒนาประสิทธิผลโรงเรียนการศึกษา 

สงเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 4) ข้อคดิเห็นจาก

การอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship)

พิจารณาตรวจสอบและยืนยันผลการวิจัย
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การด�าเนินการวิจัย

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัย

ก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างจากประชากร คอื 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดส�านักงานการ

ศกึษาพเิศษ ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษา

ข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จ�านวน 

51โรงเรยีนก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างโดยใช้

ตารางเครจ์ซี่และมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan: 1970) ได้จ�านวน 44โรงเรียน จากนั้น

ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 

Random Sampling) ผูใ้ห้ข้อมูลประกอบไปด้วย 

ผู ้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนละ 8 คนรวมทั้ง

สิ้นจ�านวน 352 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ

แบบสอบถาม(questionnaire) ชนดิมาตราส่วน

ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ จ�านวน  

150 ข้อ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 

โดยน�าไปใช้กับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่ไม่ใช่

กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ แล้วรวบรวม

ข้อมูลทั้งหมดวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น 

(reliability) ของแบบสอบถามด้วยการค�านวณ

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (  -coefficient) ตามวิธี

การของครอนบาค(Cronbach) ได้ค่าความ 

เชื่อมั่นเท่ากับ 0.975

 การเก็บรวบรวมข้อมูลตามล�าดับดังน้ี  

ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห ์ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลในการวิจัยถึงผู ้ทรงคุณวุฒิ  

ผู ้ เชี่ ยวชาญ และผู ้ อ� านวยการโรง เรียน

ศึกษาสงเคราะห์  ทุกข้ันตอนของการวิจัย  

การสัมภาษณ์ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ

และผู ้เชี่ยวชาญ ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง

โครงสร้าง (semi-structured interview) การจดั

ส่งแบบสอบถามจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

ท้ังกลุ่มทดลองเคร่ืองมอื และกลุ่มตวัอย่าง ใช้วธิี

การส่งและรับคืนทางไปรษณีย์ และการเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากแบบตรวจสอบและยืนยัน 

ผลการวจิยัจากผูท้รงคณุวฒุ ิใช้วธิกีารสมัภาษณ์

ด้วยตนเองและการส่งและรับคืนทางไปรษณีย์

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การสัมภาษณ์

ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้ เชี่ยวชาญ และวิธีการ

วเิคราะห์เนือ้หา (content analysis) การวเิคราะห์

ข้อมลูสถานภาพส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม

ใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ 

(frequency) การวิเคราะห์ระดับความส�าคัญ

ของตัวแปรที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนา

ประสิทธผิลของโรงเรยีนการศกึษาสงเคราะห์ ใช้

ค่ามัชฌิมเลขคณิต(arithmetic mean) และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

การวเิคราะห์องค์ประกอบและตวับ่งช้ีประสิทธิผล

ของโรงเรยีนการศกึษาสงเคราะห์ ใช้การวเิคราะห์

องค์ประกอบเชิงส�ารวจ (exploratory factor 

analysis)ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป สกดัปัจจยัด้วย

เทคนคิการวเิคราะห์องค์ประกอบหลกั (principal 

component analysis) หมุนแกนแบบตั้งฉาก 

(orthogonal rotation)ด ้วยวิธีแวริแมกซ์ 

(varimax rotation) โดยผู้วิจัยก�าหนดเกณฑ์ 

ในการเลือกองค ์ประกอบที่มีค ่ าน�้ าหนัก 

องค์ประกอบ (factor loading) ทีม่ค่ีาตัง้แต่ 0.55 

ขึ้นไป ซึ่ ง เป ็นค ่าน�้ าหนักที่มีนัยส�าคัญใน 

ทางปฏิบัติ (practically significant) ค่าไอเกน 

(eigen values)ที่มีค่ามากกว่า 1 และมีตัวแปร

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

ปีท่ี 6  ฉบบัท่ี 1 มกราคม – มิถนุายน 2560 
135 

 

 

การดาํเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ผู้วิจยั

กําหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งจากประชากร 

คือมหาวิทยาลยัเอกชนในสงักดัสํานกังาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา 

กระทรวงศกึษาธิการ จํานวน 43 

มหาวิทยาลยั กําหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง

จากประชากรใช้ตารางเครจ์ซีแ่ละมอร์แกน

(Krejcie and Morgan) ได้ขนาดกลุม่

ตวัอยา่งจํานวน 36 มหาวิทยาลยั จากนัน้ใช้

เทคนิคการสุม่แบบง่าย ( Simple Random 

Sampling) ผู้ให้ข้อมลูประกอบไปด้วย 

ผู้บริหาร อาจารย์ นกัศกึษา มหาวิทยาลยัละ 

8 คน รวมจํานวนทัง้สิน้ 288 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั คือ

แบบสอบถาม( questionnaire) ชนิดมาตรา

สว่นประมาณคา่ ( rating scale) 5 ระดบั 

จํานวน 150 ข้อ ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ

ในการวิจยั โดยนําไปใช้กบัมหาวิทยาลยัท่ี

ไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่งของการวิจยัครัง้นี ้แล้ว

รวบรวมข้อมลูทัง้หมดวิเคราะห์หาคา่ความ

เช่ือมัน่ ( reliability) ของแบบสอบถามด้วย

การคํานวณคา่สมัประสทิธ์ิแอลฟา( α -

coefficient)ตามวธีิการของครอนบาค

(Cronbach) ได้คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั  

0.989 

การเก็บรวบรวมข้อมลู ตามลําดบั

ดงันี ้สง่หนงัสือขอความอนเุคราะห์ในการ

เก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยัถึงผู้ทรงคณุวฒิุ 

ผู้ เช่ียวชาญ และอธิการบดีมหาวิทยาลยั ทกุ

ขัน้ตอนของการวิจยั การสมัภาษณ์ความ

คดิเห็นจากผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ ใช้

แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ( semi-

structuredinterview) การจดัสง่

แบบสอบถามจากมหาวิทยาลยัทัง้กลุม่

ทดลองเคร่ืองมือ และกลุม่ตวัอยา่ง ใช้วิธีการ

สง่และรับคืนทางไปรษณีย์ และการเก็บ

รวบรวมข้อมลูจากแบบตรวจสอบและยืนยนั

ผลการวิจยัจากผู้ทรงคณุวฒุิ ใช้วิธีการ

สมัภาษณ์ด้วยตนเองและการสง่และรับคืน

ทางไปรษณีย์ 

การวิเคราะห์ข้อมลู การสมัภาษณ์

ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เช่ียวชาญ ใช้วิธีการ

วิเคราะห์เนือ้หา ( content analysis) การ

วิเคราะห์ข้อมลูสถานภาพสว่นตวัของผู้ตอบ

แบบสอบถามใช้คา่ความถ่ี( frequency) และ

คา่ร้อยละ(percentage) การวิเคราะห์ระดบั

ความสําคญัของตวัแปรท่ีมีความสําคญัตอ่

การพฒันาแบรนด์ของมหาวิทยาลยัเอกชน 

ใช้คา่มชัฌิมเลขคณิต( arithmetic mean) 

และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( standard 

diviation) การวิเคราะห์องค์ประกอบและตวั

บง่ชีแ้นวทางการพฒันาแบรนด์ของ

มหาวิทยาลยัเอกชน ใช้การวิเคราะห์

องค์ประกอบเชิงสํารวจ(Exploratory Factor 

Analysis)ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปสกดัปัจจยั

ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั

(principal component analysis) หมนุแกน

แบบตัง้ฉาก(orthogonal rotation)ด้วยวิธีแว

ริแมกซ์ ( varimax rotation) โดยผู้วิจยั

กําหนดเกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบท่ีมี

คา่นํา้หนกัองค์ประกอบ ( factor loading) ท่ี
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ในแต่ละองค์ประกอบจ�านวนตัง้แต่ 3ตวัแปรขึน้

ไปตามเกณฑ์ของไกเซอร์(Kaiser’s Criterion)

และการตรวจสอบและยืนยันองค์ประกอบและ

ตัวบ่งชี้องค์ประกอบของประสิทธิผลโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์จากผู ้ทรงคุณวุฒิ ใช ้ค ่า

ความถี่(frequency) ค่าร้อยละ(frequency)ค่า

มัชฌิมเลขคณิต(arithmetic mean) และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และ

ฐานนิยม (mode)

ผลการวิจัย

 จากการวิ เคราะห ์ข ้อมูล เ พ่ือตอบ

วัตถุประสงค์การวิจัยที่กล่าวมา ได้ผลการวิจัย

พอสรุปได้ดังนี้

 1) องค ์ปร ะก อบของ ปร ะสิทธิ ผ ล 

โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ สงักดัส�านกับรหิารงาน 

การศกึษาพเิศษ ส�านกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน

มีจ�านวน 4 องค์ประกอบ ดังนี้

   1.1 องค์ประกอบที่ 1 เน้นคุณภาพ

วิชาการมีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบ คือ 

โรงเรยีนมคีณุภาพการเรยีนการสอนอยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐาน โรงเรียนมีความถนัดชัดเจนเรื่อง

หลักสูตร การวดัและประเมนิผล โรงเรยีนมรีะบบ

การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนมี

การกระตุ้นให้ครูพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้น�า

วิชาการ และโรงเรียนมีการส่งเสริมครูและ

บุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ 

  1.2  องค์ประกอบที ่2 ความตืน่ตวัใน

การบริหารจัดการมีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบ

คือ โรงเ รียนมีงบประมาณที่ เพียงพอเพื่อ

สนับสนุนการสร้างผลงาน โรงเรียนมีหน่วยงาน

ระดับบริหารในการก�ากับดูแล โรงเรียนมีการ

สร้างจิตส�านึกให้บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของ

องค์กร และโรงเรียนมีประสิทธิภาพการจัดการ

เพื่อบรรลุเป้าหมาย

  1.3 องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพและ

สมรรถภาพของครแูละบคุลากร มตีวัแปรอธบิาย

องค์ประกอบคือ ครูและบุคลากรมีจรรยาบรรณ

และการเป็นแบบอย่างที่ดี ครูและบุคลากร 

มีมาตรฐานวิชาชีพและใช้วิธีการสอนที่หลาก

หลาย และครูและบุคลากรมีทักษะการใช้ส่ือ

และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  1.4 องค์ประกอบท่ี 4ภาวะผู้น�าเชิง

สร้างสรรค์มีตัวแประอธิบายองค์ประกอบคือ  

ผูบ้รหิารมกีารบรหิารแบบส่งเสรมิการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ ผูบ้รหิารมคีวามสามารถในการ

บริหารแบบยืดหยุ่น และผู้บริหารค�านึงถึงผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียคอืนักเรยีน ผู้ปกครองและชมุชน

 2)  ตวับ่งชีอ้งค์ประกอบของประสทิธผิล

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มี15 ตัวบ่งชี้ โดยแยก

อธิบายแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 

  2.1 องค์ประกอบที่ 1 เน้นคุณภาพ

วิชาการ มีตัวบ่งชี้อธิบายองค์ประกอบคือ 

โรงเรียนมคีณุภาพการเรียนการสอนอยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐาน โรงเรียนมีความถนัดชัดเจนเรื่อง

หลักสูตรการวัดและประเมินผล โรงเรียนมีการ

ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มาตรฐานวิชาชีพ 

โรงเรยีนมรีะบบการจดัการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ 

โรงเรียนมกีารกระตุน้ให้ครูพฒันาศกัยภาพสู่การ

เป็นผู้น�าทางวิชาการ

  2.2 องค์ประกอบที ่2 ความตืน่ตวัใน

การบรหิารจดัการ มตีวับ่งชีอ้ธบิายองค์ประกอบ
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คือ โรงเรียนการสร้างจิตส�านึกให้บุคลากรเป็น

ส่วนหนึ่งขององค์กร โรงเรียนมีประสิทธิภาพ 

การจัดการเพื่อบรรลุเป ้าหมาย โรงเรียนมี 

งบประมาณที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนการสร้าง 

ผลงาน โรงเรียนมีหน่วยงานระดับบริหารใน 

การก�ากับดูแล

 2.3 องค์ประกอบที่ 3 ศักยภาพและ

สมรรถภาพของครแูละบคุลากร มตีวับ่งชีอ้ธบิาย

องค์ประกอบคือ ครูแลบุคลากรมีจรรยาบรรณ

และการเป็นแบบอย่างที่ดี ครูและบุคลการมี

มาตรฐานวิชาชพีและใช้วธิกีารสอนหลากหลาย 

และครูและบุคลการมีทักษะการใช้สื่อและ

เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 2.4 องค์ประกอบที่ 4 ภาวะผู้น�าเชิง

สร้างสรรค์ มีตัวบ่งชี้อธิบายองค์ประกอบคือ  

ผูบ้รหิารมกีารบริหารแบบส่งเสรมิและแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ ผูบ้รหิารมคีวามสามารถในการ

บริหารแบบยืดหยุ่น และผู้บริหารค�านึงถึงผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียคอื นกัเรยีน ผูป้กครองและชมุชน

  

อภิปรายผล

 1) องค์ประกอบของประสทิธผิลโรงเรยีน

ศึกษาสงเคราะห์มี 4 องค์ประกอบ คือ 

  1.1 เน้นคุณภาพวิชาการ มีจ�านวน 

5 ตัวแปร ที่ เป ็นเช ่นนี้อาจเป ็นเพราะว ่า  

การบริหารงานวิชาการในโรง เรี ยนให ้มี

ประสิทธิภาพ น้ันหมายถึงการมีคุณภาพทาง

วิชาการต้องประกอบด้วยโรงเรียนมีคุณภาพ 

การเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และ 

มคีวามถนดัชดัเจนเรือ่งหลกัสตูรมกีารพฒันาสือ่

การเรียนการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการวัด

และประเมนิผลอย่างมมีาตรฐาน มกีารจดัระบบ

การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยผ่านระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งโรงเรียนต้องมี

การกระตุ้นให้ครูพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู้น�า

วิชาการ อาศัยครูที่มีความรู้ความสามารถเป็น

ผู้น�าด้านวิชาการ ก็จะส่งผลให้การจัดการเรียน

การสอนในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพตามไปด้วย 

ดังน้ันการเน้นคุณภาพวิชาการ จึงเป็นองค์

ประกอบที่มีความส�าคัญที่สุดของประสิทธิผล

โรงเรียน สอดคล้องกับแบลสและแบลส (Blase 

and Blasé: 1999) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะ

ผู ้น�าทางวิชาการที่มีประสิทธิผล ได้พบว่า 

ประสิทธิผลจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ ผู้บริหารและ 

ครูต้องร่วมมือกันในการจัดการเรียนการสอน 

สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ฮาลลิงเจอร์และ 

เมอร์ฟี่ (Hallinger& Murphy. 1985; Hallinger. 

2003) ได้พฒันารปูแบบของการจดัการด้านการ

เรียนการสอน โดยการศึกษาพฤติกรรมภาวะ 

ผู้นาทางวชิาการของผู้บริหารสถานศกึษา ปัจจยั

ที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของสถานศึกษา และ

ได้พัฒนากรอบแนวคิดของผู้บริหารท่ีมีภาวะ 

ผู้นาทางวิชาการ 3 มิติ คือ การก�าหนดภารกิจ

ของโรงเรียน การจัดการด้านการเรียนการสอน 

และการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ

 1.2 ความตื่นตัวในการบริหาร

จัดการ มีจ�านวน 4 ตัวแปร ที่เป็นเช่นนี้อาจ 

เนื่องมาจากความตื่นตัวในการบริหารจัดการ  

คอืศลิปะในการท�าให้บคุลากรร่วมปฏิบตังิานให้

บรรลุเป้าหมายร่วมกัน จ�าเป็นต้องแสดงให  ้

ทุกคนเห็นถึงความส�าคัญและความจ�าเป็นของ

กิจกรรมที่มีต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมีการ 
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กระจายอ�านาจมากกว่ารวมศนูย์อ�านาจไว้ทีส่่วน

กลาง รับรู้และตระหนักในสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น

หรือาจจะเกิดขึ้น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 

“ความเดือนร้อนร่วมกัน” สอดคล้องกับกลีโค  

ป็อกกี้ (Glico Pocky: 2015) จากองค์ ประกอบ

ด้านบุคลากร สารสนเทศ และกระบวนการ

จัดการความรู ้ ที่ถือเป็นหัวใจส�าคัญของการ

บริหารจัดการ และการบริหารจัดการความรู้ที่

สมัฤทธิผ์ลจ�าเป็นต้องได้รบัการออกแบบและน�า

ไปปฏบิตัอิย่างสอดรบักบัยทุธศาสตร์ขององค์กร 

ซึ่งจะต้องท�าให้ทุกคนภายในองค์กรร่วมแรง

ร ่วมใจและเห็นพ้องต้องกันในการผลักดัน

กิจกรรมด้านบริหารจัดการความรู้นั้นด้วย

  1.3 ศกัยภาพและสมรรถภาพของครู

และบุคลากร มจี�านวน 3 ตวัแปร ทีพ่บเช่นนีอ้าจ

เป็นเพราะว่าการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความ

เข้าใจ ทักษะ ความช�านาญและความสามารถ

ในการปฏิบัติหน ้าที่ ให ้ครูและบุคคลกรมี

มาตรฐานวิชาชีพและสามารถใช้วิธีการสอนท่ี

หลากหลาย มีทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่

เอ้ือต่อการเรียนรูร้วมทัง้การพฒันาด้านคณุธรรม

และจริยธรรมอันเป็นคุณสมบัติที่แฝงอยู่ในตัว

ของครูและบุคลากร ให้มีจรรยาบรรณและการ

เป ็นแบบอย่างที่ดีให ้ปรากฏออกมาเป็นท่ี

ประจักษ์แก่นักเรียนและต่อสังคมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สอดคล้องแนวคิดของ Beeley 

(อ้างถงึใน Maxwell 1999) การทีค่รไูด้รบัการฝึก

อบรมและพฒันาทกัษะด้านต่าง ๆ  เป็นกระบวน

การเชิงระบบท�าหน้าที่จัดหาความรู้และทักษะ

เพื่อให้มีความสามารถในการพัฒนาด้านการ

เรยีนการสอน การพัฒนาครคูอืการทีค่รไูด้ฝึกฝน

ตนเองในสภาวะของการปฏิบัติ งานปกติ  

สร้างโอกาสให้ได้ท�ากิจกรรมตามความถนัด 

ความสนใจ ด้วยวิธีการต่าง ๆ หลากหลาย

  1 .4  ภาวะผู ้น� า เชิ งสร ้ างสรรค ์  

มจี�านวน 3 ตวัแปร ทีเ่ป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะว่า

ความสามารถของผู ้บริหาร ท่ีพิเศษเกี่ยวกับ 

การประสานงานในการจงูใจ และน�าบคุคลอืน่ ๆ  

ด้วยการกระตุน้ (Encourages) ผ่านกระบวนการ 

(Process) หรือวิธีการ (Method) ระหว่าง

ความเร่งรีบ (Emergent) และการเปลี่ยนแปลง

อย่างมีวิสัยทัศน์ จินตนาการ และความยืดหยุ่น 

ด้วยวิธีการหรือแนวทางใหม่ ๆ ท่ีท้าทายและ

สร้างสรรค์มีผลต่อประสิทธิภาพของโรงเรียน 

สอดคล้องกับสมคิด สกุลสถาปัตย์ (2552)  

ได ้ศึกษาองค ์ประกอบของภาวะผู ้น�าการ

เปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย การ

สร้างสื่อกลางที่มีศักยภาพการใช้ความฉลาด

ทางอารมณ์เป็นฐาน การสร้างแรงบันดาลใจ  

การค�านงึถงึความเป็นปัจเจกบคุคล การกระตุน้ 

การใช ้ป ัญญาและการใช ้อิทธิพลอย ่างมี

อุดมการณ์ ส�าหรับองค์ประกอบของการปฏิรูป

การศกึษาแบบยัง่ยนื ประกอบด้วยกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงสมดุลต่อเนื่อง เน้นผู้เรียน ปัจจัย 

น�าเข ้ามีพลังขับเคลื่อน ผลผลิตมีคุณภาพ 

ผลลัพธ์มีดุลยภาพเชิงพลวัติ บริบทเหมาะสม 

เอื้อต่อการเรียนรู้แบบพอเพียง

 2) ตัวบ่งชี้ท่ีได้จากการตรวจสอบและ

ยืนยันโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (connoisseurship) 

แตกต ่างจากตัวแปรท่ีอยู ่องค ์ประกอบท่ี

วิเคราะห์ได้จากค่าสถิติ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 

เน้นคุณภาพวิชาการ และองค์ประกอบท่ี 2  
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ความตืน่ตวัในการบรหิารจดัการ ทีเ่ป็นเช่นนีอ้าจ

เป็นเพราะโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นองค์กร

หนึ่งที่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนคนให้มีความรู้ และ

หล่อหลอมคนให้เป็นคนดี สามารถใช้ชีวิตอยู่ใน

สังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งโรงเรียนเป็นองค์กร

ท่ีจัดอยู ่ในประเภทองค์กรระบบเปิดดังนั้น 

กระบวนการบรหิารของโรงเรยีนจงึต้องสมัผสักบั

สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนไป 

โดยเฉพาะในสภาพปัจจบุนัของกระแสโลกาภวิตัน์

และการแข่งขันทางเศรษฐกิจบนเวทีโลก ที่ท�า 

ให ้สภาพการบริหารงานของโรงเรียนต้อง

เปล่ียนแปลงตามไปด้วยซึง่โรงเรยีนต้องปรบัปรงุ

และพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางทางความรู้

และวิชาการของชุมชนเพื่อที่จะผลิตเยาวชนให้

ได้มาตรฐานและมีคุณภาพตามความคาดหวัง

ของสังคมและความคาดหวังนี้ย่อมข้ึนอยู่กับ

ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นส�าคัญ  

ดังผลของการวิจัยที่ได้ทั้ง 4 องค์ประกอบอาจมี

ความแตกต่างกนัในเรือ่งของล�าดบัความส�าคญั

ของค�าอธิบายตัวบ่งชี้องค์ประกอบ และยืนยัน

ความคิดเห็นจากผู้เชียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคร้ังที ่2 โดยอาจจะมาจากความแตกต่างของ

บริบทในเรื่องทรัพยากร ความต้องการในการ

พัฒนา และการให้ความส�าคัญของรูปแบบใน

กระบวนการบริหาร แต่โดยภาพรวมแล้วยังมี

ความคิดเห็นที่ตรงกันใน 4 องค์ประกอบข้างต้น 

โดยมคีวามสอดคล้องกบัองค์ประกอบตามหลกั

การแนวคดิ ทฤษฎขีองแซลอมอนส์ฮลิแมน และ

มอร ์ติมอร ์  (Sammonds Hi l lman and 

Mortimore: 1995)ซึ่งศูนย์การศึกษาและฝึกอบ

รมแห่งสเตทออฟ วิกตอเรีย (State of Victoria 

Department of Education and Training)  

ได้ศกึษาในปี ค.ศ. 2002 และพบว่าองค์ประกอบ

ของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล(Effectiveness 

school) มี 3 องค์ประกอบ และยังสอดคล้องกับ

แนวคดิของกลิกแมนกอร์ดอน และโรสกอร์ดอน 

(Glickman, Gordon and Ross-Gordon: 2004) 

ท่ีได้ศึกษาคุณลักษณะของโรงเรียนประสิทธิผล 

หรอืโรงเรยีนทีป่ระสบผลส�าเรจ็ในการบรหิารงาน

ท่ีปรับปรุงแล้วว่าม ี15 ประการ ซึง่ครอบคลุมท้ัง 

4 องค์ประกอบของการพัฒนาโรงเรียนท่ีมี

ประสทิธผิลทีค้่นพบ นอกจากนีแ้ล้วยงัสอดคล้อง

กับแนวคิดของเอ็ดมอนดส์ (Edmonds: 1979), 

คาร์ดเวล (Caldwell and Spinks: 1990) ฮอย

และมสิเกล (Hoy and Miskel: 2001) ท่ีได้ศกึษา

คุณลักษณะของการบริหารโรงเรียนโดยมีเป้า

หมายปลายทางคอืการเรยีนรูข้องนกัเรยีน อนัจะ

น�าไปสู่ความมีประสิทธิผลและความส�าเร็จของ

โรงเรียน โดยมีความสอดคล้องกับแผนงานเพื่อ

พัฒนาวิชาชีพของผู ้บริหารและครูอีกทั้งยัง

สอดคล้องกับแนวคิดพื้นฐานโรงเรียนที่สมบูรณ์

 

ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องและรบัผดิชอบ

ในการบริหารงานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

โดยตรงควรน�าองค์ประกอบประสิทธิผลของ

โรงเรียนศกึษาสงเคราะห์ท่ีได้จากการศกึษาวิจยั

คร้ังน้ีไปพิจารณาแนวทางในการบริหารงาน 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนได้จริง

2. ผู้บริหารส�านักงานการศึกษาพิเศษ 

ส�านกังานการศกึษาขัน้พืน้ฐานควรน�าข้อค้นพบ

ที่ได้จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ “องค์ประกอบ
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ของประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์” นี้ไป

ประยุกต์ใช้ในการบรหิารงานของโรงเรยีนโดยจดั

ล�าดับความส�าคัญของแต่ละองค์ประกอบท่ี

เหมาะสมกับสภาพบรบิทจรงิของแต่ละโรงเรยีน

และค�านึงถึงนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด

พร้อมทั้งการสร้างความรู ้ความเข้าใจแก่ผู ้ท่ี

เก่ียวข้องทกุฝ่ายและมกีารตดิตามประเมนิผลใน

การน�าไปใช้เป็นระยะๆเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนให้ได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนด
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