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องค์ประกอบของประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

Components of The Effectiveness Welfare School

บทคัดย่อ

	 การวิจัยครัง้น้ี	มวีตัถปุระสงค์	1)	เพือ่ศกึษาองค์ประกอบของประสทิธผิลโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์	

และ	2)	 เพื่อยืนยันตัวบ่งชี้องค์ประกอบของประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	วิธีด�าเนินการวิจัย	 

ประกอบด้วย	3	 ข้ันตอน	คือ	1)	การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อก�าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

บนพื้นฐานของหลักการแนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล	2)	การพัฒนาเครื่องมือ 

ที่ใช้ในการวิจัย	และการวิเคราะห์องค์ประกอบของประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	3)	การยืนยัน 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ความส�าเร็จการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	กลุ่มตัวอย่าง

ได้แก่	 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	 สังกัดส�านักบริหารงานการศึกษาพิเศษส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	จ�านวน	44	โรงเรียน	โดยใช้การสุ่มแบบง่าย	เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล	ได้แก่	

แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง	แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	และ

แบบวเิคราะห์ยนืยนัองค์ประกอบและตวับ่งชี	้สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู	ได้แก่	ค่าร้อยละ	ค่าความถ่ี	

ค่ามัชฌิมเลขคณิต	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ฐานนิยม	และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ	

	 ผลการวิจัย	พบว่า	1.	ประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	มีจ�านวน	4	องค์ประกอบ	คือ	 

เน้นคุณภาพวิชาการ	ความตื่นตัวในการบริหารจัดการ	ศักยภาพและสมรรถภาพของครูและบุคลากร	 

และภาวะผู้น�าเชิงสร้างสรรค์	2.	ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันว่าองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ประสิทธิผลมีความเหมาะสม	เป็นประโยชน์และสามารถน�าไปใช้ได้จริง
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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	 
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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	performance	of	teachers	and	personnel,	and	creative	leadership.	

	 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

	 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นโรงเรียน 

ในสังกัดส�านักบริหารงานการศึกษาพิ เศษ	

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 

มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้กับบุคคล

ที่รัฐจ�าเป็นต้องให้การสงเคราะห์เป็นพิเศษ	 

เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทาง

	 การศึกษาแก่ผู ้ยากไร้และผู้เสียเปรียบ

ทางการศึกษา	 ซึ่ ง เป ็นนโยบายส�าคัญของ

กระทรวงศึกษาธิการในอันที่จะสร้างความเสมอ

ภาคทางการศึกษาให้เด็กยากไร้และด้อยโอกาส

ด้วยการฝึกอบรมในวิชาสามัญและวิชาชีพ	 

ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวต้องด�าเนินการรับผิดชอบ 

การจัดการศึกษาและการด�าเนินการตามแนว

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง	จึงต้องใช้

องค์ประกอบด้านต่างๆ	ในการบรหิารงานทีส่่งผล

ถึงความส�าเร็จของความมีประสิทธิผล	โรงเรียน

ที่ประสบผลส�าเร็จและเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน	 เพราะเป็นผลมาจากแนวทาง 

การพัฒนาท่ีมีประสิทธิผลน้ันมีความส�าคัญยิ่ง 

ต่อรูปแบบการบริหารโรงเรียน	ซึ่งท�าให้ผู ้วิจัย 

มีความสนใจและต ้องการศึกษาเกี่ ยวกับ 

องค์ประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนศึกษา 

สงเคราะห์	ว่าควรจะประกอบด้วยองค์ประกอบ

ใดบ้าง	 และน�ามาเป็นตัวบ่งชี้ในการพัฒนา

กระบวนการบริหารโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

เพื่อที่จะท�าให ้โรงเรียนประสบความส�าเร็จ 

ในการบริหารจนท�าให้โรงเรียนมีประสิทธิผล	 

โดยอาศัยหลักการแนวคิดทฤษฎีเป็นแนวทาง 

ในการพฒันาซึง่ต้องใช้ความทุม่เทความพยายาม

ในทุกด้านจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง	มีความเป็น 

อันหนึ่งอันเดียวกันในการมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจน

และมีความท้าทาย	 ด ้วยการมีทรัพยากรที ่

เพียงพอและมีคุณภาพ	อีกทั้งการมีวิสัยทัศน์ 

ของการบริหารหลักสูตรและการสอนที่กว้างไกล 

และความเป็นผู้น�าของผู้บริหารและครูในการ
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พัฒนา	พร้อมท้ังบรรยากาศแห่งการยอมรับ

นับถือและไว้วางใจซึ่งกันและกัน	 เพื่อจะเป็น 

องค์ประกอบที่ส�าคัญของกระบวนการบริหาร 

ที่จะมุ่งสู ่การเป็นโรงเรียนที่มีประสิทธิผล	 เพื่อ 

เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ

บริหารการศึกษาของชาติ	จึงใช้แนวคิดทฤษฎ ี

ของนักการศึกษามาประยุกต์เป็นกรอบแนวคิด

ในการวิจัย	 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ให้ได้ตามมาตรฐาน 

การศึกษาของชาติและส่งผลถึงการพัฒนา

คณุภาพการศกึษาของนกัเรยีนกลุ่มเป้าหมายของ

โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

	 1)	 เ พ่ื อ ศึ ก ษ า อ ง ค ์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง

ประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	

	 2)	 เพื่อยืนยันตัวบ่งชี้องค์ประกอบของ

ประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	

กรอบแนวคิดการวิจัย

	 1)	ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบ

ของประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห  ์

จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ	

2)	ศึกษาแนวคิดทฤษฎีการบริหารโรงเรียนที่มี

ประสิทธิผลของเพียซ	(Pierce:	1991)	แนวคิด

ทฤษฎีการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลของ 

สเต็ดแมน	(Stedman:	1987)	แนวคิดทฤษฎีการ

บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลของเอ็ดมอนดส์	 

(Edmonds:	2001)	แนวคิดทฤษฎีการบริหาร

โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลของเซอร ์ จิ โอวานี	

(Sergiovanni:	1991)	แนวคิดทฤษฎีการบริหาร

โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลออสตินและเรโนลด	์

(Austin	and	Reynold:	1990)	แนวคิดทฤษฎี

การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลของกลิกแมน

สตีเฟนและกอร์กอน	 (Glickman,	 Stephen	 

and	Gordon:	2004)	แนวคิดทฤษฎีการบริหาร

โรงเรียนที่มีประสิทธิผลของแซลอมอนส์ฮิลแมน	 

และมอร์ติมอร์	 (Sammonds	Hillman	 and	

Mortimore:	1995)	3)	แนวคิดเกี่ยวกับแนวทาง 

การพัฒนาประสิทธิผลโรงเ รียนการศึกษา 

สงเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	4)	ข้อคิดเห็นจาก

การอ้างอิงผู ้ทรงคุณวุฒิ	 (Connoisseurship)	

พิจารณาตรวจสอบและยืนยันผลการวิจัย

การด�าเนินการวิจัย

	 1.	 ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง	ผู ้วิจัย

ก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากร	 

คือ	 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์	สังกัดส�านักงาน

การศึกษาพิ เศษ	 ส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 กระทรวงศึกษาธิการ	 

จ� านวน 	 51 	 โ รง เ รี ยน 	 ก� าหนดขนาดของ 

กลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจ์ซี่และมอร์แกน	 

(Krejcie	 and	Morgan:	 1970)	 ได ้จ�านวน	 

44	โรงเรียน	จากนั้นใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 

แบบง่าย	 (Simple	Random	Sampling)	ผู้ให้

ข้อมูลประกอบไปด้วย	ผู้บริหาร	คณะกรรมการ

สถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา	

โรงเรียนละ	8	คน	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	352	คน

	 เครื่องมือที่ ใช ้ในการวิจัยในครั้ งนี้ คือ

แบบสอบถาม	(questionnaire)	ชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า	 (rating	scale)	5	ระดับ	จ�านวน	 

150	ข้อ	ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย	 

โดยน�าไปใช้กับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่ไม่ใช่
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กลุ ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้	แล้วรวบรวม

ข ้อมูลท้ังหมดวิ เคราะห ์หาค ่าความเชื่อมั่น	

(reliability)	ของแบบสอบถามด้วยการค�านวณ

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา	 (α-coefficient)	ตาม 

วิธีการของครอนบาค	 (Cronbach)	 ได ้ค ่า 

ความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.975

	 การเก็บรวบรวมข้อมูลตามล�าดับดังนี้	 

ส่งหนังสือขอความอนเุคราะห์ในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลในการวิจัยถึงผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู ้เชี่ยวชาญ	 

และผู ้อ�านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห	์ 

ทุกขั้นตอนของการวิจัย	การสัมภาษณ์ความคิด

เห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ	ใช้แบบ

สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง	 (semi-structured	

interview)	การจัดส่งแบบสอบถามจากโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห์ทั้งกลุ่มทดลองเครื่องมือ	และ

กลุม่ตวัอย่าง	ใช้วธิกีารส่งและรบัคนืทางไปรษณีย์	

และการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบตรวจสอบ

และยืนยันผลการวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ	 ใช้วิธี

การสัมภาษณ์ด้วยตนเองและการส่งและรับคืน

ทางไปรษณีย์

	 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การสัมภาษณ์ผู้ทรง

คุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ	และวิธีการวิเคราะห์

เน้ือหา(content	analysis)	การวิเคราะห์ข้อมูล

สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามใช้ค่า

ความถี่(frequency)	และค่าร้อยละ	(frequency)	

การวิเคราะห์ระดับความส�าคัญของตัวแปร 

ที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาประสิทธิผลของ

โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์	 ใช ้ค ่ามัชฌิม

เลขคณิต	(arithmetic	mean)	และส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน	(standard	deviation)	การวิเคราะห์

องค์ประกอบและตัวบ่งชีป้ระสทิธผิลของโรงเรยีน 

การศกึษาสงเคราะห์	ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

เชิงส�ารวจ	 (exploratory	 factor	 analysis)	 

ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป	สกัดปัจจัยด้วยเทคนิค

การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก	 (principal	

component	analysis)	หมุนแกนแบบต้ังฉาก	

(orthogonal	rotation)	ด้วยวธิแีวรแิมกซ์	(varimax	

rotation)	 โดยผู้วิจัยก�าหนดเกณฑ์ในการเลือก

องค์ประกอบท่ีมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ	(factor	

loading)	ที่มีค่าตั้งแต่	0.55	ขึ้นไป	ซึ่งเป็นค่า 

น�้าหนักที่มีนัยส�าคัญในทางปฏิบัติ	(practically	

significant)	ค่าไอเกน	(eigen	values)	ที่มีค่า

มากกว่า	1	และมีตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบ

จ�านวนตั้งแต่	 3	ตัวแปรขึ้นไปตามเกณฑ์ของ 

ไกเซอร์	(Kaiser’s	Criterion)	และการตรวจสอบ

และยนืยนัองค์ประกอบและตวับ่งชีอ้งค์ประกอบ

ของประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จาก

ผู ้ทรงคุณวุฒิ	 ใช้ค่าความถี่	 (frequency)	ค่า 

ร ้อยละ	 ( f requency)	 ค ่ามัชฌิมเลขคณิต	

(arithmetic	mean)	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

(standard	deviation)	และฐานนิยม	(mode)

ผลการวิจัย

	 จากการวิ เคราะห ์ ข ้ อมู ล 	 เพื่ อตอบ

วัตถุประสงค์การวิจัยที่กล่าวมา	ได้ผลการวิจัย

พอสรุปได้ดังนี้

	 1)	 องค์ประกอบของประสทิธผิลโรงเรยีน

ศึกษาสงเคราะห์	สังกัดส�านักบริหารงานการ

ศึกษาพิเศษ	ส�านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มีจ�านวน	4	องค์ประกอบ	ดังนี้

	 	1.1	องค์ประกอบที	่1	เน้นคุณภาพวชิาการ

มีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบ	 คือ	 โรงเรียน 

มีคุณภาพการเรียนการสอนอยู ่ ใน เกณฑ ์

มาตรฐาน	 โรงเรียนมีความถนัดชัดเจนเรื่อง

หลักสูตร	การวัดและประเมินผล	โรงเรียนมีระบบ

การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ	โรงเรียนมีการ 
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กระตุ ้นให้ครูพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นผู ้น�า

วิชาการ	 และโรงเรียนมีการส่งเสริมครูและ

บุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ	

	 1.2	 องค์ประกอบที่ 	 2	 ความตื่นตัวใน

การบริหารจัดการมีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบ 

คือ 	 โรง เรียนมี งบประมาณท่ีเ พียงพอเ พ่ือ 

สนับสนุนการสร้างผลงาน	โรงเรียนมีหน่วยงาน

ระดับบริหารในการก�ากับดูแล	 โรงเรียนมีการ

สร้างจิตส�านึกให้บคุลากรเป็นส่วนหนึง่ขององค์กร	 

และโรงเรียนมีประสิทธิภาพการจัดการเพื่อบรรลุ

เป้าหมาย

	 1.3	 องค ์ประกอบที่ 	 3	 ศักยภาพและ

สมรรถภาพของครูและบุคลากร	มีตัวแปรอธิบาย

องค์ประกอบคือ	ครูและบุคลากรมีจรรยาบรรณ

และการเป็นแบบอย่างที่ดี 	 ครูและบุคลากร 

มี ม า ต ร ฐ าน วิ ช า ชี พ แล ะ ใ ช ้ วิ ธี ก า ร ส อน 

ทีห่ลากหลาย	และครแูละบคุลากรมทัีกษะการใช้

สื่อและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้

	 1.4	 องค ์ประกอบที่ 	 4	 ภาวะผู ้น�าเชิง

สร้างสรรค์มีตัวแประอธิบายองค์ประกอบ	คือ	 

ผู้บริหารมีการบริหารแบบส่งเสริมการแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์	ผู้บริหารมีความสามารถในการ 

บริหารแบบยืดหยุ ่น	 และผู ้บริหารค�านึงถึง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือนักเรียน	 ผู้ปกครองและ

ชุมชน

	 2)	 ตัวบ่งชี้องค์ประกอบของประสิทธิผล

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์มี	15	ตัวบ่งชี้	 โดยแยก

อธิบายแต่ละองค์ประกอบดังนี้	

	 2.1	 องค์ประกอบที	่1	เน้นคณุภาพวชิาการ	

มีตัวบ่งช้ีอธิบายองค์ประกอบคือ	 โรงเรียนมี

คุณภาพการเรียนการสอนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	

โรงเรียนมีความถนัดชัดเจนเรื่องหลักสูตรการวัด

และประเมินผล	โรงเรียนมีการส่งเสริมครูและ

บุคลากรให้มาตรฐานวิชาชีพ	 โรงเรียนมีระบบ 

การจัดการเรียนรู ้ที่มีประสิทธิภาพ	 โรงเรียน 

มีการกระตุ ้นให้ครูพัฒนาศักยภาพสู ่การเป็น 

ผู้น�าทางวิชาการ

	 2.2	 องค์ประกอบที่	2	ความตื่นตัวในการ

บริหารจัดการ	มีตัวบ่งชี้อธิบายองค์ประกอบ

คือ	 โรงเรียนการสร ้างจิตส�านึกให ้บุคลากร 

เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร	โรงเรียนมีประสิทธิภาพ

การจัดการเพื่อบรรลุเป ้าหมาย	 โรงเรียนม ี

งบประมาณที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนการสร้าง

ผลงาน	โรงเรียนมีหน่วยงานระดับบริหารในการ

ก�ากับดูแล

	 2.3	 องค ์ประกอบที่ 	 3	 ศักยภาพและ

สมรรถภาพของครูและบุคลากร	มีตัวบ่งชี้อธิบาย

องค์ประกอบคือ	ครูแลบุคลากรมีจรรยาบรรณ

และการเป็นแบบอย่างที่ดี	 ครูและบุคลการมี

มาตรฐานวิชาชีพและใช้วิธีการสอนหลากหลาย	 

และครูและบุคลการมีทักษะการใช ้สื่อและ

เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้

	 2.4	 องค ์ประกอบที่ 	 4	 ภาวะผู ้น�าเชิง

สร้างสรรค์	มีตัวบ่งชี้อธิบายองค์ประกอบ	คือ	 

ผู้บริหารมีการบริหารแบบส่งเสริมและแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์	ผู้บริหารมีความสามารถในการ 

บริหารแบบยืดหยุ ่น	 และผู ้บริหารค�านึงถึง 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือ	นักเรียน	ผู้ปกครองและ

ชุมชน

  

อภิปรายผล

	 1)	 องค์ประกอบของประสทิธผิลโรงเรยีน

ศึกษาสงเคราะห์มี	4	องค์ประกอบ	คือ	

	 1.1	 เน ้นคุณภาพวิชาการ 	 มีจ� านวน	 

5	 ตัวแปร	 ที่ เป ็น เช ่นนี้ อาจเป ็น เพราะว ่า 

การบรหิารงานวชิาการในโรงเรยีนให้มปีระสทิธภิาพ	 
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

นั้ น หมายถึ ง ก า ร มี คุณภาพทา ง วิ ช ากา ร 

ต้องประกอบด้วยโรงเรียนมีคุณภาพการเรียน

การสอนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	และมีความถนัด

ชัดเจนเรื่องหลักสูตรมีการพัฒนาสื่อการเรียน 

การสอนให้ทันสมยัอยูเ่สมอ	มกีารวดัและประเมนิ

ผลอย่างมีมาตรฐาน	มีการจัดระบบการเรียนรู้ 

ท่ีมีประสิทธิภาพ	 โดยผ่านระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา	ซึ่งโรงเรียนต้องมีการกระตุ้น 

ให้ครูพัฒนาศักยภาพสู ่การเป็นผู ้น�าวิชาการ	

อาศัยครูท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นผู้น�าด้าน

วิชาการ	 ก็จะส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน 

ในช้ันเรียนมีประสิทธิภาพตามไปด้วย	ดังน้ัน

การเน้นคุณภาพวิชาการ	จึงเป็นองค์ประกอบ

ที่มีความส�าคัญที่สุดของประสิทธิผลโรงเรียน	

สอดคล้องกับแบลสและแบลส	 (Blase	and	

Blasé:	1999)	ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น�า

ทางวิชาการท่ีมีประสทิธผิล	ได้พบว่า	ประสทิธผิล

จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อ	ผู้บริหารและครูต้องร่วมมือ

กันในการจัดการเรียนการสอน	สอดคล้องกับผล

การวิจัยของ	ฮาลลิงเจอร์และเมอร์ฟี่	 (Hallinger	

&	Murphy.	1985;	Hallinger.	2003)	ได้พัฒนา

รูปแบบของการจัดการด้านการเรียนการสอน	

โดยการศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นาทางวิชาการ

ของผู้บริหารสถานศึกษา	ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ

ประสิทธิผลของสถานศึกษา	และได้พัฒนากรอบ

แนวคิดของผู้บริหารที่มีภาวะผู้นาทางวิชาการ	

3	 มิติ 	 คือ	 การก�าหนดภารกิจของโรงเรียน	 

การจดัการด้านการเรียนการสอน	และการส่งเสริม

บรรยากาศทางวิชาการ

	 1.2	 ความตื่นตัวในการบริหารจัดการ	มี

จ�านวน	4	ตัวแปร	ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก

ความตืน่ตวัในการบรหิารจดัการ	คอืศลิปะในการ

ท�าให้บุคลากรร่วมปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

ร ่วมกัน	 จ�าเป ็นต ้องแสดงให ้ทุกคนเห็นถึง 

ความส�าคัญและความจ�าเป ็นของกิจกรรม 

ที่มีต่อเป้าหมายขององค์กร	 โดยมีการกระจาย 

อ�านาจมากกว่ารวมศูนย์อ�านาจไว้ที่ส่วนกลาง	

รับรู ้และตระหนักในสภาพการณ์ที่เกิดข้ึนหรือ 

อาจจะเกิดข้ึน	หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า	 "ความ

เดือนร้อนร่วมกัน”	สอดคล้องกับกลีโค	ป็อกกี	้

(Glico	Pocky:	2015)	จากองค์	ประกอบด้าน

บุคลากร	สารสนเทศ	และกระบวนการจัดการ

ความรู ้	 ที่ถือเป็นหัวใจส�าคัญของการบริหาร

จัดการ	และการบริหารจัดการความรู้ที่สัมฤทธิ์

ผลจ�าเป็นต้องได้รับการออกแบบและน�าไป

ปฏิบัติอย่างสอดรับกับยุทธศาสตร์ขององค์กร	 

ซึ่งจะต้องท�าให้ทุกคนภายในองค์กรร่วมแรง

ร่วมใจและเหน็พ้องต้องกนัในการผลกัดันกจิกรรม

ด้านบริหารจัดการความรู้นั้นด้วย

	 1.3	 ศักยภาพและสมรรถภาพของครู 

และบุคลากร	มีจ�านวน	3	ตัวแปร	ที่พบเช่นนี ้

อาจเป็นเพราะว่าการพัฒนาเพิ่มพูนความรู  ้

ความเข้าใจ	ทักษะ	ความช�านาญและความ

สามารถในการปฏิบัติหน้าที่ให้ครูและบุคคลกร

มีมาตรฐานวิชาชีพและสามารถใช้วิธีการสอน 

ที่หลากหลาย	มีทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยี 

ที่ เอื้อต ่อการเรียนรู ้ รวมทั้ งการพัฒนาด ้าน

คุณธรรมและจริยธรรมอันเป็นคุณสมบัติท่ีแฝง

อยู่ในตัวของครูและบุคลากร	ให้มีจรรยาบรรณ

และการเป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏออกมา 

เป็นที่ประจักษ์แก่นักเรียนและต่อสังคมได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ	สอดคล้องแนวคิดของ	Beeley	 

(อ้างถึงใน	Maxwell	1999)	การที่ครูได้รับการ 

ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านต ่างๆ	 เป ็น 

กระบวนการเชิงระบบท�าหน้าที่จัดหาความรู้ 

และทักษะเพื่อให้มีความสามารถในการพัฒนา
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ด้านการเรียนการสอน	การพัฒนาครูคือการ 

ที่ครูได้ฝึกฝนตนเองในสภาวะของการปฏิบัติงาน

ปกต	ิสร้างโอกาสให้ได้ท�ากจิกรรมตามความถนดั	

ความสนใจ	ด้วยวิธีการต่างๆ	หลากหลาย

	 1.4	 ภาวะผู ้น�าเชิงสร้างสรรค์	มีจ�านวน	

3 	 ตั วแปร	 ที่ เป ็น เช ่นนี้ อาจเป ็น เพราะว ่า 

ความสามารถของผู ้บริหาร	ที่พิเศษเกี่ยวกับ 

การประสานงานในการจูงใจ	และน�าบุคคลอื่นๆ	

ด้วยการกระตุน้	(Encourages)	ผ่านกระบวนการ	

(Process)	หรือวิธีการ	(Method)	ระหว่างความ 

เร่งรีบ	(Emergent)	และการเปลี่ยนแปลงอย่าง 

มีวิสัยทัศน์	 จินตนาการ	 และความยืดหยุ ่น	 

ด้วยวิธีการหรือแนวทางใหม่ๆ	ที่ท้าทายและ

สร้างสรรค์

	 มีผลต ่ อประสิทธิภาพของโรง เ รี ยน	

สอดคล้องกับสมคิด	 สกุลสถาปัตย์	 (2552)	

ได ้ศึกษาองค ์ประกอบของภาวะผู ้น� าการ

เปลี่ยนแปลงท่ีมีประสิทธิผล	 ประกอบด้วย	 

การสร้างสื่อกลางที่มีศักยภาพการใช้ความฉลาด

ทางอารมณ์เป็นฐาน	การสร้างแรงบันดาลใจ	 

การค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล	การกระตุ้น 

การใช ้ป ัญญาและการใช ้อิท ธิพลอย ่างมี

อุดมการณ์	ส�าหรับองค์ประกอบของการปฏิรูป

การศึกษาแบบยั่งยืน	ประกอบด้วยกระบวนการ

เปลี่ยนแปลงสมดุลต่อเนื่อง	 เน้นผู้เรียน	ปัจจัย 

น�าเข้ามีพลังขับเคล่ือน	ผลผลติมคีณุภาพ	ผลลพัธ์

มีดุลยภาพเชิงพลวัติ	บริบทเหมาะสม	 เอื้อต่อ 

การเรียนรู้แบบพอเพียง

	 2)	 ตัวบ่งชี้ที่ได้จากการตรวจสอบและ

ยืนยันโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	 (connoisseurship)	 

แตกต่างจากตวัแปรทีอ่ยูอ่งค์ประกอบทีวิ่เคราะห์

ได้จากค่าสถิต	ิดงัน้ี	องค์ประกอบท่ี	1	เน้นคุณภาพ

วชิาการ	และองค์ประกอบท่ี	2	ความตืน่ตวัในการ

บริหารจัดการ	ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียน 

ศึกษาสงเคราะห์เป ็นองค ์กรหนึ่งที่มีหน ้าที ่

อบรมสั่งสอนคนให้มีความรู้	และหล่อหลอมคน

ให้เป็นคนดี	สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง 

มีความสุข	 ซึ่งโรงเรียนเป็นองค์กรที่จัดอยู ่ใน

ประเภทองค์กรระบบเปิดดังนั้น	กระบวนการ

บริหารของโรงเรียนจึงต้องสัมผัสกับสภาพสังคม

และส่ิงแวดล้อมท่ีปรับเปลี่ยนไป	 โดยเฉพาะ 

ในสภาพปัจจุบันของกระแสโลกาภิวัตน์และ 

การแข่งขนัทางเศรษฐกจิบนเวทโีลก	ทีท่�าให้สภาพ

การบริหารงานของโรงเรียนต้องเปลี่ยนแปลง 

ตามไปด้วยซึ่งโรงเรียนต้องปรับปรุงและพัฒนา

องค์กรให้เป็นศูนย์กลางทางความรู้และวิชาการ

ของชุมชนเพื่อท่ีจะผลิตเยาวชนให้ได้มาตรฐาน

และมีคุณภาพตามความคาดหวังของสังคม 

และความคาดหวังนี้ ย ่ อม ข้ึนอยู ่ กับความ 

มีประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นส�าคัญ	ดังผล

ของการวิจัยที่ได้ทั้ง	4	องค์ประกอบอาจมีความ 

แตกต่างกันในเรื่องของล�าดับความส�าคัญของ 

ค�าอธิบายตัวบ่งช้ีองค ์ประกอบ	 และยืนยัน 

ความคิดเห็นจากผู้เชียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ

ในครั้งที่	 2	 โดยอาจจะมาจากความแตกต่าง 

ของบริบทในเรื่องทรัพยากร	 ความต้องการ 

ในการพัฒนา	 และการให ้ความส�าคัญของ 

รูปแบบในกระบวนการบริหาร	แต่โดยภาพรวม

แล้วยงัมคีวามคดิเหน็ทีต่รงกนัใน	4	องค์ประกอบ

ข้างต้น	โดยมีความสอดคล้องกับองค์ประกอบ

ตามหลักการแนวคิด	ทฤษฎีของแซลอมอนส  ์

ฮิลแมน	และมอร์ติมอร์	 (Sammonds	Hillman	

and	Mortimore:	1995)	ซึ่งศูนย์การศึกษาและ 

ฝึกอบรมแห่งสเตทออฟ	วิกตอเรีย	 (State	of	

Victoria	Department	 of	 Education	 and	

Training)	 ได ้ศึกษาในปี	 ค.ศ.	 2002	 และ 
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

พบว่าองค์ประกอบของโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล	

(Effectiveness	 school)	มี	 3	องค์ประกอบ	 

และยังสอดคล ้องกับแนวคิดของกลิกแมน 

กอร์ดอน	และโรสกอร์ดอน	(Glickman,	Gordon	

and	Ross-Gordon:	2004)	ทีไ่ด้ศึกษาคณุลักษณะ

ของโรงเรยีนประสทิธผิล	หรอืโรงเรยีนทีป่ระสบผล 

ส�าเร็จในการบริหารงานท่ีปรับปรุงแล้วว ่ามี	 

15	ประการ	ซึ่งครอบคลุมท้ัง	4	องค์ประกอบ

ของการพัฒนาโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลที่ค้นพบ	 

นอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกับแนวคิดของ 

เอ็ดมอนดส์	 (Edmonds:	 1979),	 คาร์ดเวล	

(Caldwell	and	Spinks:	1990)	ฮอย	และมิสเกล	

(Hoy	and	Miskel:	2001)	ที่ได้ศึกษาคุณลักษณะ

ของการบรหิารโรงเรยีนโดยมเีป้าหมายปลายทาง

คือการเรียนรู ้ของนักเรียน	อันจะน�าไปสู่ความ 

มีประสิทธิผลและความส�าเร็จของโรงเรียน	 

โดยมีความสอดคล้องกับแผนงานเพื่อพัฒนา

วิชาชีพของผู้บริหารและครูอีกทั้งยังสอดคล้อง 

กับแนวคิดพื้นฐานโรงเรียนที่สมบูรณ์

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบ 

ในการบริหารงานโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์

โดยตรงควรน�าองค์ประกอบประสิทธิผลของ

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย

ครั้งน้ีไปพิจารณาแนวทางในการบริหารงาน 

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนได้จริง

	 2.	 ผู ้บริหารส�านักงานการศึกษาพิเศษ	

ส�านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานควรน�าข้อค้นพบ

ที่ได้จากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้คือ	“องค์ประกอบ

ของประสิทธิผลโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์”	นี้ 

ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของโรงเรียน 

โดยจดัล�าดบัความส�าคัญของแต่ละองค์ประกอบ

ที่ เหมาะสมกับสภาพบริบทจริงของแต ่ละ

โรงเรียนและค�านึงถึงนโยบายของหน่วยงาน 

ต้นสังกัดพร้อมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจ 

แก ่ผู ้ ที่ เกี่ยวข ้องทุกฝ ่ายและมีการติดตาม 

ประเมนิผลในการน�าไปใช้เป็นระยะๆ	เพือ่ปรบัปรงุ

และพัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้ได้ตามมาตรฐาน 

ที่ก�าหนด
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