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บทคัดย่อ 
  
 การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและผลการด าเนินการบรหิารงาน
สถานศึกษาของโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  
ก่อนการพฒันา  2) สร้างและพฒันารปูแบบการบรหิารจัดการโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21  
ของโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  3) ศึกษาผล
การใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหาร
และครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนกัเรียนที่มีต่อผล 

การด าเนินงานตามรปูแบบการบรหิารจัดการโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนชลบุรี 
“สุขบท” สงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารและครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน นักเรียน และผูป้กครองนักเรียน วิธีการวิจัยมี 4 ข้ันตอน ดังนี้  
ข้ันตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและผลการด าเนินการบรหิารงานสถานศึกษาของโรงเรียน 
ชลบุรี “สุขบท” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ก่อนการพฒันา ข้ันตอนที่ 2 
การสร้างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18   ข้ันตอนที่ 3 การศึกษาผลการใช้รปูแบบ 
การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ในปีการศึกษา 
2559 และปีการศึกษา 2560 และ ข้ันตอนที่ 4 การศึกษาความพึงพอใจของผูบ้รหิารและครู 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน นักเรียน และผูป้กครองนักเรียนทีม่ีต่อผลการด าเนินงานตาม
รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนชลบรุี “สุขบท”             
เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู เป็นแบบวิเคราะหเ์อกสาร แบบสมัภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง 
(Unstructured Interview) และแบบสอบถามความคิดเหน็ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ
ข้ันตอน (Stepwise Multiple Regression) ตามล าดับความส าคัญของการน าเข้าตัวแปร และ           
การวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis)  



ง 
 

 ผลกำรวิจัย พบว่ำ 
   1.  ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของโรงเรียนกอ่นการพฒันา จากการวิเคราะห์
เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” ได้ศึกษาวิเคราะหส์ภาพ
การบริหารงาน สรุปสาระส าคัญจากการวิเคราะหส์ภาพปัจจุบันทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน      
จุดที่ควรพฒันา  ได้แก่  ด้านสภาพแวดล้อมและที่ตั้ง  โรงเรยีนไม่มีรั้วกั้น  ท าให้ผูป้กครอง           
ขาดความมั่นใจในความปลอดภัยของบุตรหลาน  ด้านสภาพชุมชนโดยรอบ  ผู้ปกครองส่วนใหญ่            
มีรายได้ปานกลางและบางส่วนฐานะยากจน ต้องท างานหนกั ท าให้ไม่มีเวลาดูแลอบรมสัง่สอน      
บุตรหลาน ภายในชุมชนอยู่ใกล้แหล่งยาเสพติดและอบายมขุท าให้นักเรียนมีโอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติดและอบายมุข ด้านคุณภาพผู้เรียน ควรปรับกระบวนการเรียนรูท้ี่เน้นการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และความสามารถในการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ เพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
และผลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติข้ันพื้นฐาน (O-NET) ให้สูงข้ึน ด้านการจัดการศึกษา           
ครูต้องปรับกระบวนการเรียนรู้ทีเ่น้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการน าความรู้                  
ไปประยกุต์ใช้ได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ให้มากยิง่ข้ึน รวมทัง้น าผลการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล 
มาส่งเสริมพฒันาศักยภาพเฉพาะด้านของนักเรียน เพือ่พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มปีระสิทธิภาพมาก
ข้ึนต่อไป ด้านอาคารสถานที่  มีโรงอาหารที่มีขนาดไม่เพียงพอกับจ านวนนักเรียน และขาดสถานที่        
ที่ให้นักเรียนได้เล่นกีฬา  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ควรรักษาและด ารงไว้ซึ่งกจิกรรมและ
โครงการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติมา และพฒันาให้ดีย่ิงข้ึนต่อไป เพื่อเป็นนวัตกรรมดเีด่นใหส้ถานศึกษาอื่น ๆ 
น าไปเป็นแบบอย่าง ขยายเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชน และสถานศึกษาอื่น ๆ  ผลการศึกษาระดบั 
การปฏิบัติของการด าเนินการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรยีนเปน็ฐานของโรงเรยีนชลบุรี “สุขบท” 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ก่อนการพฒันา โดยภาพรวม อยู่ในระดบั           
ปานกลาง  เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นการบรหิารวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ  
ด้านการบริหารงานบุคคล และ ด้านการบรหิารทั่วไป อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  
  2. รูปแบบการบรหิารจัดการโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียน 
ชลบุรี “สุขบท” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  พบว่า  มีความตรงและ 
ความเหมาะสมมาก ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์  ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที ่1 การยกระดับคุณภาพผูเ้รียน 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา และยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา
ระบบบรหิารจัดการ จ านวน 11 กลยุทธ์  ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างความเข้มแข็งการเรียนรู้ด้วยทักษะ
กระบวนการคิดและงานวิจัย  กลยุทธ์ที่ 2  สนับสนุนผู้เรียนสูเ่วทีการแข่งขัน กลยุทธ์ที่ 3 ปลูกฝังค่านิยม
ความเป็นไทย กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมบนฐานงานสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน 
กลยุทธ์ที่ 5  เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเพื่อลดพฤติกรรมความเสี่ยง กลยุทธ์ที่ 6 เพิ่มโอกาส
การเข้าถึงการจัดการศึกษาทีม่ีคุณภาพ   กลยุทธ์ที่  7  บริหารจัดการด้วยหลกัธรรมาภิบาล             



จ 
 

กลยุทธ์ที่ 8  ส่งเสริม สนบัสนุนพฒันาองค์ความรู้เพื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ 9  
เสริมสร้างระบบแรงจงูใจเพื่อครมูีขวัญก าลังใจในการท างาน กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสรมิสนบัสนุนให้องค์กร
มีบุคลากรทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการของโรงเรียน และ กลยุทธ์ที่ 11 เสริมสร้างระบบบรหิาร          
ด้วยการมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วน 
 3. ผลการทดลองใช้รปูแบบการบรหิารจัดการโรงเรียนคุณภาพในศตวรรษที่ 21              
ของโรงเรียนชลบรุี “สุขบท” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  พบว่า โรงเรียน 
มีผลการปฏิบัติงานที่ได้รับการพฒันาตาม 11 กลยุทธ์  สูงข้ึน และ นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สูงข้ึน 

  4. ความพึงพอใจทีม่ีต่อผลการด าเนินงานตามรปูแบบการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ
ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 18  จ าแนกตามผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผูบ้รหิารและครู คณะกรรมการสถานศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน และ นักเรียน  โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทีสุ่ด  ส่วนผู้ปกครองนักเรียน 
โดยภาพรวม มีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก   


