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บทคดัย่อ 
 การวจิยัคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ  1)  ศึกษาการบริหารงานตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 
ท่ีสองของผูบ้ริหารโรงเรียน โดยกลุ่มประชากร ไดแ้ก่ ครูวชิาการและประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  
396  คน  เคร่ืองมือท่ีใช ้  ไดแ้ก่  แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  ค่าอ านาจจ าแนก  .03  ถึง  .76              
ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั .94 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
ผลการวจิยัพบวา่  การบริหารงานตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ ท่ีสองของผูบ้ริหารโรงเรียน  โดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่พฒันาคุณภาพสถานศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่   พฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่และพฒันาคุณภาพครูยคุใหม่  ตามล าดบั  2)  ศึกษาแนวทาง 
การพฒันาการบริหารงานตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของผูบ้ริหารโรงเรียน สงักดัส านกังานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3  โดยการสนทนากลุ่มของผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการศึกษา  
จ านวน  12  คน  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ไดแ้ก่  แนวค าถามการสนทนากลุ่มและแบบบนัทึกสรุปผล
สนทนากลุ่ม  ผลการวจิยัพบวา่  1)  พฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่   เปิดโอกาสใหค้รูมีส่วนร่วมในการก าหนดตวัช้ีวดั
และสร้างเคร่ืองมือวดัการศึกษาดว้ยตนเอง  จดัสรรงบประมาณในการจดัซ้ืออุปกรณ์เทคโนโลยเีพือ่การศึกษาอบรมครู
ดา้นเทคโนโลย ี พฒันาระบบเครือข่ายเทคโนโลยใีนโรงเรียน  จดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งหลากหลาย  ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนเป็นผูริ้เร่ิมแนวทางการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 2) พฒันาคุณภาพครูยคุใหม่ ควรส่งครูท่ีมีความสามารถและ
ความสนใจไปอบรมศึกษาดูงานในโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จในการจดัการเรียนการสอนวเิคราะห์ปัญหา  ส่ิงท่ีขาด
แคลนดา้นส่ือ  อุปกรณ์การสอน  สร้างความรู้  ความเขา้ใจ  ประกวดการจดัท าส่ือและมีการใหร้างวลั   คดัเลือกคนท่ีมี
คุณธรรม  จริยธรรม  มาเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน  สร้างความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโรงเรียน  3)  พฒันา
คุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่   โดยพฒันาบรรณารักษใ์หมี้ความรู้   พฒันาหอ้งสมุดใหมี้สารสนเทศ
เหมาะสม  มีการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  ส่งเสริมใหมี้หอ้งเรียนแห่งการเรียนรู้  น าแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินมาใช ้ 
มีเครือข่ายเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้  4) พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่  วางแผน  ประเมินและการใชท้รัพยากรอยา่ง
รู้คุณค่า จดัสรรครูใหค้รบตามเกณฑแ์ละวชิาเอก  จดับุคคลใหเ้หมาะสมกบังาน  จดัอบรมคณะกรรมการสถานศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐานในเร่ืองบทบาทการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาพร้อมก าหนดบทบาทหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนด าเนินงานร่วมมือ
กนัระหวา่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกบักลุ่มเครือข่ายผูป้กครองเพ่ือร่วมกนัจดัการศึกษา   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*นักศึกษา  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
**ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
***อาจารย์  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
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ABSTRACT 
 This research aims to study about  1) Administration proposals for education reform in the second decade 
for School Administrators. The population in this study were  396 people that included academic teachers and Basic 
Education Boards . The instrument used to collect data was the questionnaires with five levels scale with its 
discrimination at .03 to .76. The reliability of the whole issue was at .94. Data were analyzed by percentage, 
averaging and the standard deviation The research found that  for overall aspects were at moderate  which sorting 
average from descending showed results as follows : The development about the modern management, the 
development about the quality of school and modern learning source , the development about modern Thais and                
the development about the quality of modern teachers respectively. 2) To study about Guidelines for development of 
Administration proposals for education reform in the second decade for School Administrators under Office of 
Kalasin Primary Educational Service Area 3 by using the group discussion among  12 professionals that  involved in 
education management. The instrument used to collect data was the questions for groups discussion and the record for 
group discussion.The research found that  1) The development of modern Thais : Education should provide all 
teachers are involved in determining the indicators and measurement tools to create a self-study should be allocate                
a budget for  purchasing of equipment about  technology of education to schools to train the teacher about the 
development of network . In schools should organized variety of learning activities. School director should be 
initiated development learning process. 2) The development about the quality of modern teachers: Schools should 
send teachers with the ability and attention to training. The teachers should have the chance for a study visit in the 
school where is success in learning and teaching based on problem analysis which lack of medias or teaching 
equipment to earn more knowledge and understanding. They should joined the teaching media contest for reward. 
Screening people with morality as a school administrator. Raise awareness of the functions and roles of school 
administrators. 3) The development about the quality of school and its modern learning sources: Librarians should be 
trained to have more knowledge to develop a library about information resource services and activities to promote 
reading and learning. They should encourage to use a local knowledge network to exchange knowledge.                                
4) The development about the modern management and plans to use resources with its cost such as  allocation 
teachers follow their major like put the right man to the right job. There should be training of basic education board to 
let them know their roles for participation in education management and clearly defined roles and responsibilities to 
highlight the partnership between the basic education board of the school and network of parents to join the education 
management. 
 
 
 
 
ค าส าคญั : การบริหารงาน  ปฏิรูปการศึกษา   

KeyWords :  Administration   Education Reform 
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บทน า 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542  แกไ้ขเพ่ิมเติม  (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2545  และ(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553  

ไดเ้สนอแนวคิดและวธีิการจดัการศึกษาท่ีทา้ทายหลายดา้น  จึงเป็นเสมือนกฎหมายปฏิรูปการศึกษา  (ส านกังานปฏิรูป
การศึกษา, 2544)  การปฏิรูปการศึกษามุ่งใหเ้กิดคุณภาพทั้งในดา้นผลผลิต  กระบวนการจดัการและปัจจยัต่างๆ  บุคคล             
ท่ีมีความส าคญัท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง  คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนเพราะเป็นผูน้ าและผูป้ระสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย
เพื่อท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในเร่ืองการเรียน  การสอน  และการเรียนรู้  รวมทั้งประสานสมัพนัธ์  ระดมและจดัสรร
ทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต  3  ในปัจจุบนัประสบปัญหาในดา้นการจดัการศึกษา 
โดยพบวา่ 1) โรงเรียนขนาดเลก็ครูไม่ครบชั้น 2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนยงัไม่เป็นท่ีพอใจและไม่บรรลุ
เป้าหมาย  3) นกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้ 4) โรงเรียนส่วนใหญ่ยงัขาดอาคารเรียน 5) การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไม่
ครอบคลุมประเดน็ปัญหาและความตอ้งการของนกัเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาประสิทธิภาพการ
บริหารงานและจ าเป็นจะตอ้งพฒันาอยา่งต่อเน่ืองทุกๆ ดา้น (แผนปฏิบติัการ ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธ์ุ เขต 3. 2556 : 22)  ถา้สถานศึกษาจะสร้างหลกัประกนัและความมัน่คงใหก้บัชุมชน  สงัคมไดน้ั้น  ส่ิงส าคญั  
คือ  คุณภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา เพราะคุณภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะท าให้
ผูป้กครองเกิดความเช่ือถือและช่วยในการตดัสินใจท่ีจะส่งบุตรหลานของตนเองเขา้มาศึกษาในสถานศึกษา ซ่ึงผูบ้ริหาร
เป็นผูมี้บทบาทส าคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหมี้คุณภาพและบรรลุเป้าหมายของการจดั
การศึกษา เพื่อพฒันาคนไทยทุกคนใหเ้ป็น “คนเก่ง คนดี และมีความสุข” 

ดว้ยเหตผุลดงักล่าว  จึงท าใหผู้ศึ้กษาคน้ควา้ศึกษาการบริหารงานตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ
ท่ีสองของผูบ้ริหารโรงเรียน   สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต  3  ทั้ง  4  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้น
พฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่  ดา้นพฒันาคุณภาพครูยคุใหม่  ดา้นพฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่และ 
ดา้นพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่  เพื่อสามารถน าขอ้มูลสารสนเทศไปประกอบการจดัท าโยบายในการวางแผน
พฒันาปรับปรุงสถานศึกษา ตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองใหป้ระสบผลส าเร็จอยา่งมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

   
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1. เพื่อศึกษาการบริหารงานตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของผูบ้ริหารโรงเรียน                       
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารงานตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง                           
ของผูบ้ริหารโรงเรียน  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 
วธีิการวจิยั 

ผูว้จิยัไดก้ าหนดวธีิด าเนินการวจิยัแบบเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ซ่ึงแบ่งขั้นตอนการวจิยัออกเป็น 2 ระยะ  
ดงัต่อไปน้ี 

ระยะที ่ 1  การศึกษาการบริหารงานตามข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษทีส่องของผู้โรงเรียน  
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต  3 
   ประชากรและกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลการวจิยั  มีรายละเอียดดงัน้ี  
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1. ประชากร คือ ครูวชิาการและประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  396  คน  
2.  กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล  การเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลจะใชว้ธีิการเลือกแบบเจาะจง (Criterionbased selection) 

ดงัน้ี  ครูวชิาการโรงเรียน  โรงเรียนละ 1  คน จะได ้  198  คนและประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียน            
ละ 1  คน จะได ้ 198  คน  รวมกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ทั้งส้ิน  396  คน 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
1. ลกัษณะเคร่ืองมือ  

    ตอนท่ี  1  แบบสอบถามเก่ียวกบัสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ  (checklist)  ไดแ้ก่  สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  สถานภาพผูบ้ริหารโรงเรียน 
    ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน  สังกดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต 3  จ านวน  40  ขอ้  จ าแนกเป็น  
ดา้นพฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่  10  ขอ้  ดา้นพฒันาคุณภาพครูยคุใหม่  10  ขอ้  ดา้นพฒันาคุณภาพสถานศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ยคุใหม่  10  ขอ้  และดา้นพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่  10  ขอ้  โดยผูว้จิยัสร้างและพฒันาข้ึนมา
เอง           

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอ/ปัญหา การบริหารงานตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสองของผูบ้ริหารโรงเรียน  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3  ลกัษณะค าถาม
เป็นแบบปลายเปิด จ านวน  1  ขอ้ 

2.  การสร้างและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ศึกษาหลกัการ  แนวคิดทฤษฎี เ อกสาร   ต ารา   บทความทางวชิาการและผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจน

ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถาม  ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิดในการสร้างเคร่ืองมือ  สร้างเคร่ืองมือส าหรับ
การวจิยั  โดยยดึวตัถุประสงคเ์ป็นหลกั  จ านวน  1  ชุด ประกอบดว้ย  3  ตอน  แลว้น าแบบสอบถามเสนอผูเ้ช่ียวชาญ  
จ านวน 5  ท่าน  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index of Consistency)  มีค่า  ≥  .06  ทุกขอ้   น าแบบสอบถามไป
ทดลองใช ้  (Try Out) โรงเรียนในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต  1  จ านวน  48  ชุด  
จากโรงเรียน  4  แห่ง  น าขอ้มูลท่ีทดลองใชไ้ปค านวณหาค่าอ านาจจ าแนกรายขอ้  หาค่าสหสมัพนัธ์อยา่งง่ายเป็นรายขอ้
และรายดา้น  (Item  total  Correlation)  ตามวิธีการของเพียร์สนั  ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่  0.30  ถึง  0.76  การหาค่าความ
เช่ือมัน่  (Reliability)  มีค่า  .94   

3.  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ระยะท่ี  1  ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในภาคเรียนท่ี  1  ปีการศึกษา 2559 โดยน าหนงัสือจาก
มหาวทิยาลยักาฬสินธ์ุ   เพ่ือขออนุญาตผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต  3   ในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารโรงเรียนในสงักดั  จ านวน  198  โรงเรียน  ติดตามรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเอง 
 ระยะท่ี  2  ผูว้จิยัด าเนินการจดักลุ่มสนทนาประเดน็เฉพาะ (Focus Group) จากผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง
ในการจดัการศึกษา  จ านวน  12  คน  ไดแ้ก่  กลุ่มผูบ้ริหารโรงเรียน  จ านวน  3  คน  กลุ่มนกัวชิาการดา้นการศึกษา  
จ านวน  3 คน  กลุ่มครูผูส้อน  จ านวน  3  คนและกลุ่มคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จ านวน  3  คน     
 3.   การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ระยะท่ี 1 การศึกษาการบริหารงานตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของผูโ้รงเรียน 
สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต  3  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานตามขอ้เสนอ
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การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของผูบ้ริหารโรงเรียน การวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชค้่าเฉล่ีย (μ) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน  (σ)  การวเิคราะห์ปัญหาและขอ้เสนอจากแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ี 

ระยะท่ี  2  การศึกษาแนวทางการพฒันาการบริหารงานตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง
ของผูบ้ริหารโรงเรียน   สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3  ผูว้จิยัน าผลการสนทนากลุ่มมา
สรุปเป็นความเรียงถึงแนวทางการพฒันา 

ผลการวจิยั 
1. ผลการวเิคราะห์การบริหารงานตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของผูโ้รงเรียน  

สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต  3  ดงัน้ี 
ตารางที ่ 1  ผลการวเิคราะห์การบริหารงานตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของผูบ้ริหารโรงเรียน      
                  ในภาพรวมทั้ง  4  ดา้นดงัน้ี 

การบริหารงานตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษา 
ในทศวรรษท่ีสองของผูบ้ริหารโรงเรียน 

ระดบัการ
บริหารงาน 

 
แปลผล 

 
อนัดบัท่ี 

μ  σ 
1.  การพฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่ 2.97 0.45 ปานกลาง 3 
2.  การพฒันาคุณภาพครูยคุใหม่   2.88 0.70 ปานกลาง 4 
3. การพฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่    2.99 0.50 ปานกลาง 2 
4.  การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่ 3.07 0.53 ปานกลาง 1 

รวม 2.99 0.37 ปานกลาง  

 
ตารางที ่ 2  ผลการวเิคราะห์การบริหารงานตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของผูบ้ริหารโรงเรียน

ดา้นพฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่ 

ขอ้ค าถาม 
ระดบัการ
บริหารงาน 

 
แปลผล 

 
อนัดบั
ท่ี μ  σ 

1.  ผูบ้ริหารโรงเรียนวางแผนการด าเนินการวดัผลการศึกษาถูกตอ้งตาม
ระเบียบและหลกัการวดัผลการศึกษา 

2.82 0.97 ปานกลาง 10 

2.  ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมใหมี้การวดัผลระดบัชาติ(O-NET) ในชั้น
ปีสุดทา้ยของแต่ละช่วงชั้น 

3.04 0.90 ปานกลาง 1 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมบทบาทของครอบครัว และสร้างความ
เขม้แขง็ของครอบครัว ในการพฒันาการเรียนรู้ของบุตรหลาน 

3.02 1.08 ปานกลาง 4 

4.  ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมการพฒันาและเตรียมความพร้อมของเด็ก
ปฐมวยัก่อนเขา้เรียนประถมศึกษา 

3.02 0.94 ปานกลาง 3 

5.  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนการสอน 
กิจกรรมการวดัและประเมินผลท่ีเอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 

2.91 1.09 ปานกลาง 8 
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ตารางที ่ 2  ผลการวเิคราะห์การบริหารงานตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของผูบ้ริหารโรงเรียน
ดา้นพฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่  (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม 
ระดบัการ
บริหารงาน 

 
แปลผล 

 
อนัดบั
ท่ี μ  σ 

6.  ผูบ้ริหารโรงเรียนสนบัสนุนการจดับริการการศึกษาและเรียนรู้ดว้ย
รูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับบุคคลท่ีมีความสามารถและศกัยภาพพิเศษ 

2.98 1.02 ปานกลาง 6 

7.  ผูบ้ริหารโรงเรียนพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและสนบัสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก  

3.01 1.05 ปานกลาง 5 

8.  ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมการอนุรักษ ์และใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 
สนบัสนุนการเรียนรู้ภาษาท่ีสาม 

2.93 0.97 ปานกลาง 7 

9.  ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษา เพ่ือช่วยใน
การศึกษาเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนท่ีมีครูแนะน า 

2.84 0.98 ปานกลาง 9 

10.  ผูบ้ริหารโรงเรียนพฒันาระบบเตรียมความพร้อม และการแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพ ใหผู้เ้รียนรู้จกัตนเองและสาขาอาชีพต่างๆ 

3.03 1.02 ปานกลาง 2 

รวม 2.97 0.45 ปานกลาง  

ตารางที ่ 3  ผลการวเิคราะห์การบริหารงานตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของผูบ้ริหารโรงเรียน
ดา้นพฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่ 

ขอ้ค าถาม 
ระดบัการ
บริหารงาน 

 
แปลผล 

 
อนัดบั
ท่ี μ  σ 

1.  ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งบุคลากรในสถานศึกษาไปอบรมใหมี้ความ
เหมาะสมกบัภาระงานท่ีรับผดิชอบ 

2.79 0.89 ปานกลาง 10 

2.  ผูบ้ริหารโรงเรียนสร้างขวญัและก าลงัใจใหแ้ก่ครูและบุคลากร 2.98 0.83 ปานกลาง 4 
3. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีความเอ้ืออาทร  ใหค้วามอบอุ่นแก่ครูและ
บุคลากร 

2.95 1.08 ปานกลาง 6 

4.  ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมการพฒันาครู  ในการจดัการเรียนการ
สอน วจิยั พฒันานวตักรรมและเทคโนโลย ี

2.99 0.87 ปานกลาง 3 

5.  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาใหเ้อ้ือต่อ
การศึกษาและการเรียนรู้ 

2.97 1.03 ปานกลาง 5 

6.  ผูบ้ริหารโรงเรียนใชร้ะบบคุณธรรม  จริยธรรมมาใชใ้นระบบการ
บริหารสถานศึกษา 

2.90 1.01 ปานกลาง 8 

7.  ผูบ้ริหารโรงเรียนส่ือสารใหบุ้คลากรในระดบัต่างๆ พร้อมท่ีจะ
ท างานได ้

3.10 1.09 ปานกลาง 1 
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ตารางที ่ 3  ผลการวเิคราะห์การบริหารงานตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของผูบ้ริหารโรงเรียน
ดา้นพฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่ (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม 
ระดบัการ
บริหารงาน 

 
แปลผล 

 
อนัดบั
ท่ี μ  σ 

8.  ผูบ้ริหารโรงเรียนเขา้ใจความแตกต่างระหวา่งบุคคล 2.92 1.00 ปานกลาง 7 
9.  ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมใหค้ณะครูมีความสนใจในอุปกรณ์การ
สอน 

2.85 0.93 ปานกลาง 9 

10.ผูบ้ริหารโรงเรียนช่วยเหลือครูในการพฒันาและปรับปรุงตนเองให้
ดีข้ึน 

3.08 1.01 ปานกลาง 2 

รวม 2.95 0.44 ปานกลาง  

 
ตารางที ่ 4  ผลการวเิคราะห์การบริหารงานตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของผูบ้ริหารโรงเรียน

ดา้นพฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่ 

ขอ้ค าถาม 
ระดบัการ
บริหารงาน 

 
แปลผล 

 
อนัดบั
ท่ี μ  σ 

1.  ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมใหโ้รงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียนดีประจ า
ต าบล  อ าเภอ  จงัหวดั 

2.94 1.12 ปานกลาง 7 

2.  ผูบ้ริหารโรงเรียนท าหนา้ท่ีเป็นวทิยากรท่ีดีของครูทุกโอกาส  ให้
ค  าปรึกษาแนะน าช้ีแจง  ช้ีแหล่งวชิาการท่ีเหมาะสมใหแ้ก่ครู 

3.08 0.93 ปานกลาง 2 

3. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการท า MOU ระหวา่งผูบ้ริหาร ครู  เขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สถานศึกษา และแหล่งเรียนรู้ เพ่ือร่วมมือจดัการเรียนรู้ 

3.06 1.03 ปานกลาง 3 

4.  ผูบ้ริหารโรงเรียนสนบัสนุน กศน.ต าบล  หอ้งสมุดประชาชน  และ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ 

3.05 0.97 ปานกลาง 4 

5.  ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีหอ้งสมุดโรงเรียนใน
ลกัษณะหอ้งสมุดท่ีมีชีวติ 

2.87 0.98 ปานกลาง 10 

6.  ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมการสร้างสภาพแวดลอ้มของชุมชน
ทอ้งถ่ิน สงัคมเพ่ือเอ้ือต่อการศึกษาและเรียนรู้ 

2.99 1.02 ปานกลาง 6 

7.  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการระดมทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
ปราชญช์าวบา้นและผูท้รงคุณวฒิุในชุมชน/ทอ้งถ่ิน เป็นแหล่งเรียนรู้
และพฒันาการเรียนรู้ในชุมชน ทอ้งถ่ิน 

3.09 0.96 ปานกลาง 1 
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ตารางที ่ 4  ผลการวเิคราะห์การบริหารงานตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของผูบ้ริหารโรงเรียน 
                   ดา้นพฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่ (ต่อ) 
 

ขอ้ค าถาม 
ระดบัการ
บริหารงาน 

 
แปลผล 

 
อนัดบั
ท่ี μ  σ 

8.  ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัใหมี้การจดัมุมหนงัสือ  หอ้งสมุด  และแหล่ง
เรียนรู้ในสถานศึกษา 

2.91 0.98 ปานกลาง 9 

9.  ผูบ้ริหารโรงเรียนสนบัสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณธรรม  
ปรับปรุงและพฒันาโรงเรียนสภาพแวดลอ้มแก่นกัเรียนอยา่งเพียงพอ
และเหมาะสม 

2.92 0.99 ปานกลาง 8 

10.ผูบ้ริหารโรงเรียนปรับปรุงและพฒันาสถานศึกษา  สภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

3.03 1.08 ปานกลาง 5 

รวม 2.99 0.50 ปานกลาง  

 
ตารางที ่ 5  ผลการวเิคราะห์การบริหารงานตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของผูบ้ริหารโรงเรียน

ดา้นพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่ 

ขอ้ค าถาม 
ระดบัการ
บริหารงาน 

 
แปลผล 

 
อนัดบั
ท่ี μ  σ 

1.   ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการบริหารท่ีสนบัสนุนสถานศึกษาใหส้ามารถ
บริหารจดัการไดอ้ยา่งอิสระ คล่องตวั 

3.06 1.00 ปานกลาง 6 

2.  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล               มี
ความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได ้

3.16 0.98 ปานกลาง 2 

3.  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการบริหารจดัการการเงินและงบประมาณท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั (demand side) 

3.05 1.01 ปานกลาง 7 

4.  ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาครู และวชิาชีพครูให้
เป็นวชิาชีพชั้นสูงท่ีมีคุณค่าเป็นท่ียอมรับนบัถือในสงัคม 

3.07 0.81 ปานกลาง 5 

5.  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการส่งเสริมใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีบทบาทในการบริหารจดัการศึกษามากข้ึน 

3.04 1.03 ปานกลาง 8 

6.  ผูบ้ริหารโรงเรียนจดัการศึกษาใหเ้ด็กวยัเรียนทุกคนอยา่งทัว่ถึงและ
มีคุณภาพโดยมีเป้าหมายไม่ต ่ากวา่ 15 ปี 

3.09 0.82 ปานกลาง 4 

7.  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการปรับระบบการศึกษาท่ียดืหยุน่หลากหลาย
โดยเนน้การพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญั 

3.23 0.95 ปานกลาง 1 

 

- 1602 -



  HMP13-9 
 

 

ตารางที ่ 5  ผลการวเิคราะห์การบริหารงานตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของผูบ้ริหารโรงเรียน
ดา้นพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่ (ต่อ) 

ขอ้ค าถาม 
ระดบัการ
บริหารงาน 

 
แปลผล 

 
อนัดบั
ท่ี μ  σ 

8.  ผูบ้ริหารโรงเรียนพฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 

3.03 1.00 ปานกลาง 9 

9.  ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ก าหนดนโยบายและวางแผนพฒันาการศึกษา 

3.10 0.81 ปานกลาง 3 

10. ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการพฒันาระบบการติดตามประเมินผล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชท้รัพยากรเพื่อการศึกษา 

2.95 1.02 ปานกลาง 10 

รวม 3.07 0.53 ปานกลาง  

 
ตารางที ่ 6  ขอ้เสนอแนะ / ปัญหา  การบริหารงานตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของผูโ้รงเรียน 

สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ  เขต  3   

ข้อเสนอแนะ / ปัญหา ค่าความถี่ 

1. ผูเ้ก่ียวขอ้งควรมีส่วนร่วมในการนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร
สถานศึกษาอยา่งสม ่าเสมอ   

2. ควรพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพผูเ้รียนและชุมชนอยา่ง
จริงจงัและปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

3. ควรจดัสวสัดิการและประโยชนเ์ก้ือกลูแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาอยา่ง
เหมาะสมทัว่ถึง   

4. ผูบ้ริหารควรส่งเสริมใหค้รูจดัหาและพฒันาส่ือ  นวตักรรมและเทคโนโลยทีาง 
การศึกษาเพ่ือพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งหลากหลาย  ตอบสนองความ
สนใจของผูเ้รียน   

5. ควรส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษาอยา่งกวา้งขวาง   

6. ควรพฒันาระบบบริหารงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานอยา่งเป็นรูปธรรมและ
ผูป้กครองและชุมชนตอ้งร่วมกนัสนบัสนุนงบประมาณเพ่ือการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา  

52 
 
40 
 
37 
 
60 
 
 
32 
 
50 
 

 

รวม 271 

2. ผลการวเิคราะห์ผลการสนทนากลุ่มประเดน็เฉพาะเร่ืองแนวทางการพฒันาการบริหารงานตามข้อเสนอ
การปฏรูิปการศึกษาในทศวรรษทีส่องของผู้บริหารโรงเรียน  สังกดัสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต  3 
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1. ดา้นการพฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่ 
1.1  แนวทางการพฒันาการวางแผนการด าเนินการวดัผลการศึกษาถูกตอ้งตามระเบียบและหลกัการวดัผล

การศึกษาส าหรับสถานศึกษา  ใหค้รูทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดตวัช้ีวดัและสร้างเคร่ืองมือวดัการศึกษาและทราบ
แนวทางและเกณฑท่ี์ไดใ้ชก้ารวดัผลการศึกษา  สอดแทรกการวดัผลระหวา่งการจดัการเรียนการสอน  มีเครือข่ายครู
วดัผลเพ่ือเป็นการช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

1.2 แนวทางการพฒันาและส่งเสริมเทคโนโลยเีพ่ือการศึกษาเพ่ือช่วยในการศึกษาเรียนรู้ทั้งในชั้นเรียนท่ี
มีครูแนะน าและไม่มีครูแนะน าโดยจดัสรรงบประมาณในการจดัซ้ืออุปกรณ์เทคโนโลยเีพื่อการศึกษาใหค้รบตามความ
ตอ้งการและความจ าเป็นของสถานศึกษา  จดัอบรมพฒันาครูดา้นเทคโนโลยี   พฒันาระบบเครือข่ายเทคโนโลยใีน
โรงเรียน  ส่งเสริมใหค้รูและนกัเรียนน าเทคโนโลยมีาใชใ้นโรงเรียน  ใหเ้กิดประโยชน์และถูกวธีิ   

1.3 แนวทางพฒันาการจดัหลกัสูตร  กระบวนการเรียนการสอน  กิจกรรมการวดัและประเมินผลท่ีเอ้ือ
ต่อการพฒันาผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น  ควรจดักิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุมดา้นทกัษะ  ดา้นความรู้และดา้นเจตคติ  ให้
นกัเรียนมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้และผูอ้  านวยการโรงเรียนควรเป็นผูริ้เร่ิมแนวทางการพฒันากระบวนการเรียนรู้  
กิจกรรมวดัและประเมินผลท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอนของผูเ้รียน 

2. การพฒันาคุณภาพครูยคุใหม่ 
 2.1  แนวทางพฒันาใหส้ถานศึกษาส่งบุคลากรในสถานศึกษาไปอบรมใหมี้ความเหมาะสมกบัภาระงานท่ี

รับผิดชอบ  คือ  พิจารณาส่งครูท่ีมีความสามารถและความสนใจไปอบรม  การอบรมควรจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบติั 
สามารถน าไปใชไ้ด ้ จดัใหมี้การศึกษาดูงานในโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จในการจดัการเรียนการสอน 

 2.2  แนวทางการพฒันาในการส่งเสริมใหค้ณะครูมีความสนใจในการจดัท าอุปกรณ์การสอน  วเิคราะห์
ปัญหา  ส่ิงท่ีขาดแคลนดา้นส่ือ  อุปกรณ์การสอน  จดัสรรงบประมาณส าหรับจดัซ้ือส่ือ  อุปกรณ์การสอนตามความ
จ าเป็นของสถานศึกษา  ประกวดการจดัท าส่ือ  อุปกรณ์การสอนและมีการใหร้างวลัเพ่ือสร้างแรงจูงใจใหก้บัครู 

 2.3  แนวทางการพฒันาเพื่อใหผู้บ้ริหารโรงเรียนใชร้ะบบคุณธรรม   จริยธรรมมาใชใ้นระบบการบริหาร
สถานศึกษา  คดัเลือกคนท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรมมาเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนและอบรมผูบ้ริหารโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียน 
วถีิพทุธ  พฒันาผูบ้ริหารโรงเรียนโดยใชคุ้ณธรรม  มีการประเมินผูบ้ริหารก่อนการแต่งตั้ง  คดัผูบ้ริหารท่ีไม่มีคุณธรรม  
จริยธรรมออก  สร้างความตระหนกัในหนา้ท่ี  บทบาท  และภาวะผูน้ าท่ีดีของผูบ้ริหารโรงเรียน 

3. การพฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่ 
 3.1  แนวทางการพฒันาเพ่ือส่งเสริมใหโ้รงเรียนมีหอ้งสมุดโรงเรียนใหเ้ป็นหอ้งสมุดท่ีมีชีวติ  คือ  พฒันา

บรรณารักษใ์หมี้ความรู้ความสามารถทนัต่อวทิยาการใหม่ๆ  พฒันาหอ้งสมุดใหท้นัสมยัและครบถว้นตามความตอ้งการ 
มีเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งรวดเร็ว  มีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้  
 3.2  แนวทางการพฒันาเพื่อใหโ้รงเรียนมีการจดัมุมหนงัสือ  หอ้งสมุด  และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา  
คือ  ส่งเสริมใหมี้หอ้งเรียนแห่งการเรียนรู้  มีหอ้งสมุดอยา่งนอ้ยขนาดหอ้งเรียนข้ึนไป  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  ตกแต่งใหมี้
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการอ่านและการเรียนรู้  และเหมาะสมกบัวยัของผูใ้ชบ้ริการ  น าแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินมาใชม้ากข้ึน 
 3.3  แนวทางการพฒันาเพ่ือสนบัสนุนใหโ้รงเรียนสร้างแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณธรรม   พฒันาสภาพแวดลอ้ม
แก่นกัเรียนอยา่งเพียงพอและเหมาะสม  คือ  การประสานความร่วมมือกบัวดั  เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือปลุกฝังคุณธรรม
ใหแ้ก่นกัเรียน  ประสานงานร่วมมือกบัสถานศึกษาเครือข่ายเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการ
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ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกบับวร  จดัการสอนโครงงานคุณธรรม  จดัท าโครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ใหน้กัเรียนเลือก
โครงการท่ีตวัเองสนใจ 

4. การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการใหม่ 
4.1  แนวทางการพฒันาการพฒันาระบบการติดตาม  ประเมินผล  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  การใช้

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา  คือ  มีการท าแผนงานของสถานศึกษา มีการวางแผนการใช ้  การประเมินการใชท้รัพยากรเพื่อ
การศึกษา  รณรงคใ์หใ้ชท้รัพยากรอยา่งรู้คุณค่า   

 4.2  แนวทางพฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ  คือ  วางแผนจดัการ
บริหารบุคคลใหมี้ประสิทธิภาพ  จดัสรรครูใหค้รบตามเกณฑแ์ละวชิาเอก  จดับุคคลใหเ้หมาะสมกบังานและมีระบบ
โครงสร้างการท างานท่ีดีเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิผลแก่สถานศึกษา  ผูบ้ริหารตอ้งมีความสามารถในแกปั้ญหา 

4.3  แนวทางการพฒันาและส่งเสริมใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีบทบาทในการบริหาร                            
จดัการศึกษามากข้ึน  คือ  การจดัอบรมเพื่อพฒันาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหมี้ความรู้ในเร่ืองบทบาทการมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหรั้บผดิชอบอยา่ง
ชดัเจน  เน่ืองจากเลง็เห็นวา่การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาเป็นเร่ืองน่าภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นเกียรติ 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

จากผลการวจิยั โดยภาพรวม  ระดบัการบริหารงานตามขอ้เสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 อยูใ่นระดบัปานกลาง  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบักานตพิ์ชชา  ศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลตอ่แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  กลุ่ม
โรงเรียนอ าเภอวงันอ้ย   สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยธุยาเขต 1  ผลการศึกษาพบวา่
บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง  ทั้ง  4  ดา้น  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปฏิบติัปาน
กลาง  เม่ืออภิปรายเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 

1. การพฒันาคุณภาพคนไทยยคุใหม่  พบวา่  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากสูงสุด  คือ  ผูบ้ริหารโรงเรียนส่งเสริมใหมี้การ
วดัผลระดบัชาติ  (O-NET)  ในชั้นปีสุดทา้ยของแต่ละช่วงชั้นแนะน าผลมาปรับปรุงการเรียนการสอน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
กลุชญา ไดว้จิยัการบริหารงานวชิาการตามแนวการปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สงักดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  โรงเรียนเทศบาล เขต 5  ผลการวจิยัพบวา่  สภาพการบริหารงานวชิาการตามแนวปฏิรูปการศึกษาของ
สถานศึกษาในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  ส่วนในรายดา้น  อยูใ่นระดบัมาก  9  ดา้น ส่วนดา้นท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง  3 
ดา้น  เรียงตามล าดบัค่าเฉล่ียคือ  การส่งเสริมและการสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน
และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  การส่งเสริมความรู้ทางวชิาการแก่ชุมชน  และการประสานความร่วมมือในการพฒันา
วชิาการกบัสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน  

2. การพฒันาคุณภาพครูยคุใหม่  พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากสูงสุด คือ  ผูบ้ริหารโรงเรียนส่ือสารใหบุ้คลากรใน
ระดบัต่างๆ  พร้อมท่ีจะท างานได ้  ส่วนรายดา้นอยูใ่นระดบั ปานกลางทุกขอ้  สอดคลอ้งกบันิยม กล่าววา่  ผูบ้ริหาร
โรงเรียนควรมีบทบาทในการพฒันาครูใหค้รูมีมาตรฐานคุณภาพวชิาชีพครู  ครูสามารถใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาสร้าง
แรงจูงใจโดยการใหส้วสัดิการและยกยอ่งวชิาชีพครู  และบุคลากรผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาร่วมมือการปฏิบติังาน   

3. การพฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่  พบวา่  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  ผูบ้ริหารโรงเรียน
มีการระดมทรัพยากรบุคคล  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ปราชญช์าวบา้นและผูท้รงคุณวฒิุในชุมชน/ทอ้งถ่ินเป็นแหล่งเรียนรู้
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และพฒันาการเรียนรู้ในชุมชน/ทอ้งถ่ิน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจารุณี  กล่าววา่  จากการศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียน
ในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุราษฎร์ธานี  เขต  3   ผลการวจิยัพบวา่  ตาม
หลกัการมีส่วนร่วมผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อบทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็น
ฐานของสถานศึกษา อยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยความคิดเห็นในดา้นครูและชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
และวสิยัทศัน์ของสถานศึกษาสูงสุด 

4. การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการยคุใหม่  พบวา่  ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด  คือ  ผูบ้ริหารโรงเรียนมีการปรับ
ระบบการศึกษาท่ียดืหยุน่หลากหลายโดยเนน้การพฒันาผูเ้รียนเป็นส าคญั  ซ่ึงสอดคลอ้งกบันิยม  ไดว้จิยัความคิดเห็น                
ต่อบทบาทผูบ้ริหารโรงเรียนเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนในสงักดัส านกังานการประถมศึกษา  อ าเภอเถิน  จงัหวดั
ล าปาง  ผลการวจิยัพบวา่  บทบาทของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นมากท่ีสุดต่อการปฏิรูปการศึกษาดา้น
ต่างๆ คือ   ดา้นกระบวนการเรียนการสอนผูบ้ริหารโรงเรียนควรมีบทบาทในการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญัใหค้รูมีการวจิยัในชั้นเรียนท าการสอนโดยใชว้ธีิการสอนและวธีิการวดัผลท่ีหลากหลายใหจ้ดัระบบ
ขอ้มูลนกัเรียนเป็นรายบุคคล  โดยส่งเสริมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันาความสามารถของนกัเรียนอยา่งเตม็ศกัยภาพใหมี้การใช้
เทคโนโลยแีละภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาช่วยในการจดัการเรียนการสอน    
กติตกิรรมประกาศ 
 งานวจิยัฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีเน่ืองจากไดรั้บความอนุเคราะห์จากหลายฝ่ายดว้ยกนั  ผูว้จิยัขอขอบคุณ 
คณะอาจารยแ์ละผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านท่ีกรุณาใหค้  าแนะน าและช่วยเหลือเก่ียวกบัการแกไ้ขปัญหาตา่งๆท่ีเกิดข้ึน ระหวา่ง
การด าเนินงานและขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือ รวมทั้งใหก้ารสนบัสนุนในดา้นต่างๆ  จนท าใหง้านวจิยัฉบบั
น้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
เอกสารอ้างองิ 
กานตพ์ิชชา  จูชาวนา.  บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลตอ่แนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ.

2552-2561)  ในกลุ่มโรงเรียนอ าเภอวงันอ้ย  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอ
ยทุธยา  เขต  1.  พิษณุโลก.  มหาวทิยาลยันเรศวร;  2554. 

กลุชญา  เท่ียงตรง.  การบริหารงานวชิาการตามแนวการปฏิรูปการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  สงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โรงเรียนเทศบาลเขตการศึกษา  5.  [วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิา
บริหารการศึกษา]. จงัหวดัพษิณุโลก : มหาวทิยาลยันเรศวร;  2550. 

จารุณี ฐานวเิศษ.  บทบาทของผูบ้ริหารในการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา  สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาสุราษฎรธานี  เขต 3.  [วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาการบริหารการศึกษา].                  
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี : มหาวทิยาลยัราชภฎัสุราษฎร์ธานี; 2549. 

นิยม  เกตุวงศ.์  ความเห็นต่อบทบาทผูบ้ริหารโรงเรียนเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนในสงักดัส านกังาน                         
การประถมศึกษาอ าเภอเถิน  จงัหวดัล าปาง.  [วทิยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาบริหารการศึกษา].  
จงัหวดัล าปาง : มหาวทิยาลยัล าปาง;  2550. 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3. แผนปฏิบติัการ  ประจ าปี  2556   ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3;  2556.  

ส านกังานการปฏิรูปการศึกษา. การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 2542. กรุงเทพมหานคร : 
ส านกังานการปฎิรูปการศึกษา (สปศ) องคก์รมหาชนเฉพาะกิจ; 2544. 
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