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บทคัดย่อ
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย แบบการวิ จั ย และพั ฒ นา มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ 1) ศึ ก ษา
องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในภาคกลาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2) พัฒนารูปแบบการพัฒนาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในภาคกลาง และ 3) ผลการประเมินและ
ยืนยันรูปแบบการพัฒนาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในภาคกลาง กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 41 คน
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญสัมภาษณ์เชิงลึก 9 คน ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบรูปแบบ จำนวน 10 คน และผู้เชี่ยวชาญยืนยัน
รูปแบบ จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบเท่ากับ 0.97 มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
เท่ากับ 1.00 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลของการวิจัยพบว่า
1. องค์ป ระกอบการบริ ห ารโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชนในภาคกลาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มี 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) การบริหารงานทั่วไป มี 6 องค์ประกอบ และ 2) การบริหารงาน
วิชาการ มี 9 องค์ประกอบ
2. รูปแบบการพัฒนาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในภาคกลางด้านการบริหารงานทั่วไป
และด้านการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย 1) หลักการของรูปแบบ 2) วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหา 4) สื่อและ
อุปกรณ์ 5) วิธีการดำเนินการ และ 6) การประเมินผล
3. ผลการประเมินและยืนยันรูปแบบการพั ฒนาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในภาคกลาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และ
ความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
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Abstract
The study employed a Research and Development (R&D) approach to: 1) examine
components of school administration of private primary schools in the central region of Lao
People’s Democracy Republic (Lao PDR); 2) develop a model for developing school
administration of private primary schools in the central region; and 3) confirm the developed
model. The target group consisted of 41 participants, including nine experts for in-depth
interviews, ten experts for model validation, and 22 experts for model confirmation. The
research instruments were structured interview forms, and a set of 5-point rating scale
questionnaires with the reliability of 0.97 and Index of Item-Objective Congruence of 1.00.
Statistics for data analysis included frequency, percentage, mean and standard deviation.
The findings were as follows:
1. The components of school administration of private primary schools in the central
region of Lao PDR consisted of two sections: 1) General Administration comprising six
components: and 2) Academic Affairs Management comprising ten components:
2. The model for developing school administration in private primary schools in the
central region consisted of principles, objectives, contents, media and equipment,
procedures, and evaluation.
3. The confirmation result of the model for school administration development in
private primary schools in the central region of Lao PDR revealed that all aspects of the
developed model achieved the highest levels of appropriateness, feasibility, utility, and
correctness.
Keywords : School Administration, Development Model, Private Primary Schools, Lao
People’s Democracy Republic
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บทนำ
กระทรวงศึกษาธิการและกีฬามีการพัฒนางานการศึกษาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 มีการพัฒนาการศึกษา
การขยายตัวสู งในปี ค.ศ. 2015 โรงเรีย นเลี้ ยงเด็กและอนุบ าลในปี ค.ศ. 2549 จาก 969 แห่ ง เพิ่มขึ้นเป็ น
1,284 แห่ ง และในปี ค.ศ. 2009 เพิ่มขึ้น เป็น 315 แห่ ง อัตราการเข้าเรียนของเด็กในเกณฑ์ อายุ 3 – 4 ปี
เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.6 อัตราการเข้าเรียนของเด็กอายุ 5 ปี เพิ่มขึ้นร้อยละ 36.7 โรงเรียนประถมเพิ่มขึ้น 8,968
อัตราการเข้าเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 93 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้พยายามที่จะขยายโอกาสให้
พลเมืองทั้งชายและหญิงที่อาศัยอยู่ห่างไกลในชนบทได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาชั้นประถมอย่างทั่วถึง ควบคู่ไป
กับการพัฒนาการศึกษาก่อนวัยเรียนและชั้นประถม โดยเฉพาะการนำไปสู่การปฏิบัติของยุทธศาสตร์การปฏิรูป
การศึกษาแห่งชาติ จาก 5+3+3 เป็น 5+4+3 ได้ยกระดับครูผู้สอนที่ยังไม่ได้มาตรฐานอยู่สถาบันสร้างครูอย่าง
ต่อเนื่อง ปัจจุบันมีครูทั่วประเทศ จำนวน 58,404 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 การพัฒนาการศึกษาตั้งแต่ปี ค.ศ.
2015 มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการขยายโอกาสการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนใน
การพัฒนาการศึกษาทุกระดับไปตามแผนพัฒนา การป้องกันชาติ ป้องกันความสงบ สร้างบุคลากรเพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก รับการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง โดยให้ความสำคัญด้วยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาควบคู่ไปกับการขยายโอกาสด้านการศึกษาอย่างกว้างขวางและทั่วถึงอย่างเท่าเที ยมกันทั้ง
ชายและหญิงและผู้ด้อยโอกาสโดยการพัฒนาหลักสูตร วัสดุ อุปกรณ์และการยกระดับครู อาจารย์และบุคลากร
เพื่อสนองให้บรรดาโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น ความ
คาดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่งชาติทางด้านการศึกษา เช่ น เด็กอายุ 3 - 5 ปีให้ได้รับการศึกษา
ชั้นอนุบาลและชั้นประถมร้อยละ 39 มีการขยายหลักสูตรสร้างครูอนุบาลและระดับชั้นสูง อัตราผู้เข้าศึกษาชั้น
ประถมเพิ่มขึ้นร้อยละ 98 ตลอดปี ค.ศ. 2015 อัตราการเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นร้อยละ 75 และ
มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 43 และนักเรียนประถมศึกษา ถึงมหาวิทยาลัยร้อยละ 30 ของพลเมือง สำหรับ
การพัฒนาด้านการศึกษาที่รัฐและพรรคสนองในด้านพื้นฐานโครงสร้าง เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่
ใช้ในการทดลอง การค้นคว้าวิจัย การระดมทรัพยากร การมีส่วนร่วม การขยายสถานศึกษาสู่ชนบท การให้
โอกาสผู้ด้อยการศึกษาและอยู่ในเขตทุกข์ยาก ส่งเสริมผู้มีพรสวรรค์พิเศษเพื่อสร้างเป็นนักวิทยาศาสตร์ รางวัล
แรงจูงใจบุคลากร (กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา, 2562)
ปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นสำหรับการบริหารโรงเรียนจากนโยบายทางการศึกษาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหารของ
โรงเรียนเป็นสำคัญ โดยที่พฤติกรรมตามกระบวนการบริหารโรงเรียนจะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จหรือล้มเหลว
และส่ งผลต่อคุณ ภาพของนั กเรีย นซึ่งหมายถึงไม่มีประสิ ทธิผลของโรงเรียนในด้านอัตราครูกับ นักเรียนไม่
เหมาะสม ปัญหาการใช้ครู อาจารย์ไปทำหน้าที่อื่นแทนมากเกินไปทำให้มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการ
สอนที่ส่งผลไปถึงคุณภาพของผู้เรียน ขาดงบประมาณสนับสนุน รวมทั้งการบริหารทรัพยากรมีไม่เพียงพอจึงทำ
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ให้เกิดปัญหาในการบริหารงานโรงเรียน ดังนั้นการดำเนินงานของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผลนั้นต้องเกิดจาก
โรงเรีย นที่มีส ภาพทางสังคม บรรยากาศและสิ่ งแวดล้อมรอบๆ ตัว ผู้เรียนที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม มีความพร้อมในด้านทรัพยากรต่างๆ เอกสาร สื่อวัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ มีงบประมาณเพียงพอและทักษะในด้านต่างๆ เพื่อให้กระบวนการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเห็นคุณ ค่าของการ
ดำรงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดการ
พัฒนาประเทศชาติได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน (กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา, 2015) สอดคล้องกับ พิมพรรณ
สุริโย (2552) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นระบบสังคมรูปนัยที่จะต้องจัดความสัมพันธ์
ภายนอกกับกระบวนการภายในองค์กรให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของกระบวนการศึกษาของสังคม ระบบของ
โรงเรียนจะมั่นคงในสร้างผลผลิตให้เป็นที่ยอมรับและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม วัตถุประสงค์ของ
โรงเรี ย นคื อ ผลสั ม ฤทธิ์ท างการเรี ย น การจัด สรรทรัพ ยากรอย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ มี ค วามสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอกและสามารถสร้างความพึงพอใจในการ
ทำงานของบุคลากร และสอดคล้องกับ Hoy and Ferguson (1985), Gibson and others (2000) ได้กล่าว
ว่าถึง ประสิทธิผลของโรงเรีย น คือ 1) ความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ความพึง
พอใจในการทำงานของครู การใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ปรับเปลี่ยนต่อสภาวะแวดล้อมที่มากระทบทั้งภายในและภายนอก ผู้เรียนมีความรู้ การพัฒนาทักษะในด้าน
ต่างๆ ดังนั้นการนำรูปแบบการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา มาใช้แล้วเกิดผลในการบริหารโรงเรียนของ
ภาคเอกชนที่ประสบความสำเร็จเป็น โรงเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นผลมาจากการ
บริ ห ารงานโรงเรี ย นที่ ส่ งผลต่อประสิ ทธิผ ลของโรงเรียนนั้น มีความสำคัญ ยิ่ งองค์ป ระกอบของการบริห าร
โรงเรียนประถมศึกษาภาคเอกชน ประกอบด้วย 1) การบริหารงานบุคคล 2) การบริหารด้านหลักสูตรและการ
เรียน การสอน 3) การบริหารด้านอาคารสถานที่ 4) การบริหารด้านงบประมาณ 5) การบริหารด้านกิจกรรม
นักเรียนและ 6) การบริหารด้านการวัดและประเมินผล ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนทั้งด้านการบริหาร
จัดการองค์กร ด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการและบุคลากร ด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และด้านการผลิตนักเรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เพื่อทำให้
โรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายและภารกิจที่ได้กำหนดไว้
จากความเป็นมาและปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในภาคกลาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็น
แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนที่มีประสิทธิผลให้มีคุณภาพที่จะพัฒ นา
ตนเอง สังคม ท้องถิ่นและประเทศให้แข็งแกร่งและมั่นคง สามารถแข่งขันกับสถานศึกษาอื่น ๆ ได้ทันต่อโลก
อนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาองค์ ป ระกอบการบริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาเอกชนในภาคกลาง สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
2. เพื่อพัฒ นารูปแบบการพัฒ นาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในภาคกลาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. เพื่อประเมินและยืนยันรูป แบบการพัฒ นาการบริหารโรงเรียนประถมศึก ษาเอกชนในภาคกลาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่พัฒนาขึ้น

แนวคิด ทฤษฎีของการวิจัย
องค์ ป ระกอบของรู ป แบบการบริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาเอกชนในภาคกลาง สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัย ได้แก่ อมรรัตน์ เชิงหอม
(2557); เพ็ ญ จั น ทร์ อุ ป พงษ์ (2559); Edmonds (1979); Stedman (1987); Austin and Reynolds
(1990); Piece (1991); Sammonds (1995); Glickman (2001); Hoy and Miskel (2001); Peter
Mortimare (2004); กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและกี ฬ า (2013) ประกอบด้ ว ย การบริ ห ารงานทั่ ว ไป มี 6
องค์ ป ระกอบ ได้ แก่ การรั บ นั กเรี ย น การบริห ารงานบุ ค คล ด้ านอาคารสถานที่ การบริห ารงบประมาณ
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และการประชาสัมพันธ์ และการบริหารงานวิชาการ มี 9 องค์ประกอบ
ได้แก่ การบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน สื่อ นวั ตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การจัด
บรรยากาศห้องเรียน การจัดแหล่งเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผล การนิเทศและการแนะ
แนวและการส่งเสริมการเรียนการสอน

วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยและพัฒ นา (Research and Development : R&D) ซึ่ง
แบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ระยะคือ
ระยะที่ 1 การศึ ก ษาองค์ ป ระกอบการบริ ห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาเอกชนในเขตภาคกลาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ
การบริห ารโรงเรียนประถมศึกษา โดยการวิเคราะห์ และสั งเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ ย วข้ อ ง ขั้ น ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ อ งค์ ป ระกอบการบริห ารโรงเรี ย นประถมศึ ก ษา โดยการสั ม ภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน ใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ขั้นตอนที่ 3
การวิเคราะห์รูปแบบการพัฒนาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนกรณีศึกษาสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่
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เป็นเลิศ (Best Practices) โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 12 โรงเรียน ใน 4 แขวง เครื่องมือที่ใช้เป็น
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา
ระยะที่ 2 การพั ฒ นารู ป แบบการพั ฒ นาการบริ ห ารโรงเรีย นประถมศึ ก ษาเอกชนในภาคกลาง
สาธารณรั ฐ ประชาธิป ไตยประชาชนลาว แบ่ งออกเป็ น 2 ขั้ นตอน ดังนี้ ขั้น ตอนที่ 1 การร่างรูป แบบการ
พัฒนาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน และขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบรูปแบบการพัฒนาการบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5
ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระยะที่ 3 ผลการประเมินและยืนยันการพัฒนารูปแบบการพัฒนาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
เอกชนที่พัฒ นาขึ้นมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และความถูกต้อง ด้านการบริหาร
ทั่วไปและด้านการบริหารงานวิชาการ โดยการประชุมสนทนากลุ่มย่อย ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 22 คน เครื่องมือ
ที่ใช้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย
1. องค์ป ระกอบการบริห ารโรงเรี ยนประถมศึกษาเอกชนในภาคกลาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประกอบด้วย การบริหารงานทั่วไป มี 6 องค์ประกอบย่อย ได้แ ก่ 1) การรับนักเรียน 2) การ
บริหารงานบุคคล ได้แก่ การจัดบุคลากรเข้าทำงาน การพัฒนาบุคลากร การนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงาน
และการจัดสวัสดิการ 3) ด้านอาคารสถานที่ 4) การบริหารงบประมาณ 5) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและ
ชุมชนและ 6) การประชาสัมพันธ์และการบริหารงานวิชาการ มี 9 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การบริหาร
หลักสูตร 2) การจัดการเรียนการสอน 3) สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 4) การจัดบรรยากาศ
ห้องเรียน 5) การจัดแหล่งเรียนรู้ 6) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7) การวัดและประเมินผล 8) การนิเทศและการ
แนะแนว และ 9) การส่งเสริมการเรียนการสอน
2. รูปแบบการพัฒนาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในภาคกลาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว องค์ประกอบของคู่มือด้านการบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ หลักการ
ของรูปแบบ วัตถุประสงค์ เนื้อหา สื่อ และอุปกรณ์กระบวนการพัฒนา และการวัดและประเมินผลและผลการ
ตรวจสอบรูปแบบการพัฒ นาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในภาคกลาง พบว่า มีความเหมาะสม
ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด
3. ผลการประเมินและยืนยัน เอกสารประกอบรูปแบบการพัฒนาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา
เอกชนในภาคกลางที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และความถูกต้องอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทุกด้าน
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อภิปรายผล
1. องค์ป ระกอบการบริห ารโรงเรียนประถมศึ กษาเอกชนในภาคกลาง สาธารณรัฐ ประชาธิป ไตย
ประชาชนลาว พบว่า
1.1 การบริหารงานทั่วไป มี 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การรับนักเรียน 2) การบริห ารงานบุคคล
ได้แ ก่ การจั ด บุ ค ลากรเข้ าทำงาน การพั ฒ นาบุ คลากร การนิ เทศ ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ งาน และการจั ด
สวั ส ดิ ก าร 3) ด้ า นอาคารสถานที่ 4) การบริ ห ารงบประมาณ 5) ความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ป กครองและชุ ม ชน
และ 6) การประชาสั มพัน ธ์ ทั้งนี้ เนื่ องจากระทรวงศึกษาธิการและกีฬา (2013) กำหนดกล่ าวไว้ว่าบริห าร
โรงเรียนตามมาตรา 14 และมาตรา 15 ด้านการบริหารทั่วไป ประกอบด้วย การรับนักเรียน การจัดบุคลากร
เข้าทำงาน การปฐมนิเทศบุคลากร สวัสดิการบุคลากร การนิเทศ ติดตามผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร
อาคารสถานที่ งบประมาณ งานพัสดุและงานประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ กรณีศึกษา
โรงเรียนที่ เป็ น เลิศและโรงเรียนเอกชนในสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาวทุกท่านให้ ความคิดเห็ น
เกี่ยวกับองค์ประกอบด้านการบริหารทั่วไปเป็นกระบวนการดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ที่บุคลากรทุกฝ่ายต้อง
ร่ว มมือกัน ดำเนิ น การของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริห าร ครู ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาเข้ามามีส่วนอย่างเป็นระบบในสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสถานศึกษาและ
มาตรฐานการศึ กษา เพื่ อความเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ส มบู รณ์ และสามารถดำรงชี วิตอยู่ ในสั งคมได้ อย่างมี ความสุ ข
ผลการวิจัยสอดคล้องกับวีรเทพ เนียมหัตถี (2553, หน้า 12) ได้ให้ข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ ได้แก่ โครงสร้าง การพัฒนาบุคลาการ การใช้เทคโนโลยี ทรัพยากรและงบประมาณ ผลการวิจัย
สอดคล้ อ งกั บ มนทิ พ ย์ ทรงกิ ติ พิ ศ าล (2552, หน้ า 32, อ้ า งถึ งใน Sergiovanni and others (1980) ได้
กล่าวถึงการบริหารสถานศึกษาทั่วไป ประกอบด้วย ด้านงานสัมพันธ์กับชุมชน ด้านบริหารบุคคล ด้านอาคาร
สถานที่ ด้านธุรการ และด้านพัฒ นาบุ คลากร และผลการวิจัยสอดคล้ องกับกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา
(2013) กำหนดไว้ว่าบริหารทั่วไป ประกอบด้วย การรับนักเรียน การจัดบุคลากรเข้าทำงาน การปฐมนิเทศ
บุ ค ลากร สวั ส ดิ ก ารบุ ค ลากร การนิ เทศ ติ ด ตาม ผลการปฏิ บั ติ งานการพั ฒ นาบุ ค ลากร อาคารสถานที่
งบประมาณ และงานพัสดุ และงานประชาสัมพันธ์ และสอดคล้องกับ Campbell and Others, 1970) ได้
ศึกษาเกี่ยวกับ การบริห ารสถานศึกษาประกอบด้ว ย ด้านบริห ารบุคคล ด้านกิจกรรมนักเรียน ด้านอาคาร
สถานที่ ด้านงบประมาณและธุรการ และด้านสัมพันธ์ชุมชน และสอดคล้องกับผลการวิจัยของนงลักษณ์ เรือน
ทอง (2550) ได้ศึกษาเรื่องรูป แบบการบริห ารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล พบว่า องค์ประกอบของการบริหาร
โรงเรี ย น ประกอบด้ ว ย 1) การบริ ห ารงานวิ ช าการ 2) ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล 3) ด้ า นการบริ ห าร
งบประมาณ 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป 5) ด้านการจัดบรรยากาศและอาคารสถานที่ 6) ด้านความสัมพันธ์
กับผู้ปกครองและชุมชน
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1.2 การบริหารงานวิชาการ มี 10 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การบริหารหลักสูตร 2) การจัดการเรียน
การสอน 3) สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 4) การจัดบรรยากาศห้องเรียน 5) การจัดแหล่ ง
เรียนรู้ 6) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7) การวัดและประเมินผล 8) การนิเทศและการแนะแนว 9) การส่งเสริมการ
เรียนการสอน และ 10) การจัดการศึกษาระดับอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษา ทั้งนี้เนื่องจากการบริหาร
สถานศึกษามีความสำคัญในการบริห ารจัดการอย่างเป็นระบบ และดำเนินการอย่างต่อเนือง มีบุคคลและ
หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าร่วมดำเนินการ มีรูปแบบ ขั้นตอน กติกาและวิธีดำเนินการ มีทรัพยากรสนับสนุน
และมีกระบวนการประเมินผลการศึกษาเทียงตรง และเชื่อถือได้ การบริหารการศึกษามีความจำเป็น เพราะ
ต้องการคนทีได้รับการฝึกฝนเฉพาะด้าน ทีมีความรู้ ความเข้าใจ ความชำนาญมาดูแลรับผิดชอบและผลจาก
การสัมภาษณ์อาจารย์วาลีนี โคดตะวง (2561. สัมภาษณ์) ผู้อำนวยการโรงเรียนประถมสมบูรณ์สว่างหลักสาม
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ หลักสูตร
แผนการสอน การวัด และประเมิ น ผล กิ จ กรรมนั ก เรียน และการดูแลนั กเรีย น ผลการวิจัย สอดคล้ อ งกั บ
กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา (2562) กำหนดไว้ว่าด้านงานวิชาการ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน/ นวัตกรรมทางการศึกษา กิจกรรมผู้เรียน การวัดและประเมินผล การ
นิเทศ/ แนะแนว การจัดบรรยากาศห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ ผลการวิจัยสอดคล้องกับ อมรรัตน์ เชิงหอม
(2557) องค์ป ระกอบการบริห ารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา ประกอบด้วย ด้านภาวะผู้ นำของ
ผู้บริหาร ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา ด้านแหล่งเรียนรู้ ด้าน
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและด้านวิธีการบริหารและผลการวิจัยสอดคล้องกับ
สุ ภ าพ วาทหงส์ (2550) ได้ ใ ห้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ องค์ ป ระกอบที่ เอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก เรี ย น
ประกอบด้วย กระบวนการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยี กิจการนักเรียน อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้และ
ชุมชน
2. รูปแบบการพัฒนาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในภาคกลาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ประกอบด้วย หลักการของรูปแบบ วัตถุประสงค์ เนื้อหา สื่อและอุปกรณ์ กระบวนการพัฒนา
การประเมินผล เอกสารประกอบด้วยคู่มือการใช้รูปแบบ และเอกสารประกอบรูปแบบการพัฒนา และผลการ
ตรวจสอบคู่มือการใช้รูปแบบการพัฒนาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในภาคกลาง พบว่า โดยรวม
อยู่ ในระดับ มากที่สุ ดทุ กด้าน ทั้งนี้ อาจเป็ น เพราะว่าในกระบวนการพั ฒ นารูป แบบการพั ฒ นาการบริห าร
โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาเอกชน ดำเนิ น การเป็ น ลำดั บ ขั้น ตอน มี ก ารศึ ก ษาวิ เคราะห์ เอกสาร และงานวิจั ย
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ศึกษากรณีศึกษาโรงเรียนที่เป็นเลิศและการสัมภาษณ์โรงเรียนเอกชนของสาธารณรัฐ
ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว 12 โรงเรี ย นใน 4 แขวง แล้ ว นำมาพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารโรงเรี ย น
ประถมศึกษาเอกชนในภาคกลาง ซึ่งสอดคล้องกับทัศนะของ Joyce and Weil (1986) กล่าวไว้ว่า การพัฒนา
รูปแบบนั้นมีความสำคัญคือ รูปแบบควรต้องมีทฤษฎีมารองรับ เมื่อพัฒนารูปแบบแล้วก่อนนำไปใช้ต้องมีการ
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วิจัยเพื่อทดสอบ การพัฒนารูปแบบมีจุดมุ่งหมายหลักในการเลือกใช้คือ ถ้าผู้ใช้นำรูปแบบการสอนไปใช้ตรงกับ
จุดมุ่งหมายหลักก็จะเกิดผลสูงสุด แต่ก็สามารถนำรูปแบบนั้นไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ๆ ได้ถ้าพิจารณา
เห็นว่าเหมาะสมแต่ก็จะทำให้ผลสำเร็จลดน้อยลง ดังนั้นการพัฒนารูปแบบนั้นเริ่มต้นจากการศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ย วข้องเพื่อใช้เป็ น องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องที่จะสร้างรูปแบบให้ ชัดเจน จากนั้นจึงค้นหา
สมมุติฐานและหลักการของรูปแบบที่จะพัฒนา แล้วสร้างรูปแบบตามหลักการที่กำหนดขึ้นและนำรูปแบบที่
สร้างขึ้นไปตรวจสอบความเหมาะสมและหาคุณภาพของรูปแบบต่อไป ส่วนการพัฒนารูปแบบมีการดำเนินการ
คือ การสร้างรูปแบบและการประเมินความเหมาะสมและการหาคุณภาพของรูปแบบ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Eisner (1976) ได้เสนอแนวทางการตรวจสอบโดยการใช้ผู้ทรงคุณวุฒิในบาง
เรื่องที่ต้องการความละเอียดมากกว่าการวิจัยในเชิงปริมาณโดยเชื่อว่าการรับรู้เท่านั้นเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของ
ผู้รู้และได้เสนอแนวความคิดการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องที่จะประเมิน
โดยที่พัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณ์งานศิลป์ที่มีความละเอียดลึกซึ้งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็นผู้
วินิจฉัย เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าไม่อาจประเมินด้วยเครื่องวัดใดๆ และต้องใช้ความรู้ ความสามารถของผู้
ประเมินอย่างแท้จริงและรูปแบบที่ใช้บุคคลคือ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็ นเครื่องมือการประเมินโดยให้ความเชื่อถือว่า
ผู้ทรงคุณวุฒิ นั้นเที่ยงธรรมและมีดุลยพินิจดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑ์การพิจารณาต่างๆ นั้นจะเกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์และความชำนาญของผู้ทรงคุณวุฒินั่นเอง
3. ผลการประเมินและยืนยันรูปแบบการพัฒนาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในภาคกลาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่พัฒนาขึ้น โดยการยืนยันจากผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และความถูกต้อง พบว่า คู่มือการใช้ด้านการบริหารทั่วไปและคู่มือการใช้ด้าน
การบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้วิจัยได้ทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และกรณีศึกษาโรงเรียนที่มีการบริหารโรงเรียนที่
ประสบความสำเร็จ แล้วนำมาสร้างคู่มือรูปแบบการพัฒนาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในภาค
กลาง พร้อมทั้งให้ผู้ทรงวุฒิประเมินและยืนยันรูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น พบว่า คู่มืออยู่ในระดับมากที่สุดและยัง
ได้ น ำคู่ มื อ ดังกล่ าวมาทำการประชุ ม สนทนากลุ่ ม ย่อ ยเพื่ อการประเมิ น และยื น ยั น คู่ มือ ดั งนั้ น จึ งทำให้ ผ ล
การศึกษาในครั้งนี้เป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งการบริหารงานวิชาการในการจัดการเรียนรู้ต้องสอดคล้อง
ตามวิสัย ทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒ นาสถานศึกษาและมาตรฐานของชาติกำหนดไว้ด้วย พร้อมทั้งมีการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องที่เป็นระบบพร้อมการประยุกต์ใช้ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เน้นการปฏิบัติด้วยกิจกรรม ไม่เน้นการท่องจำ โดยฝึกให้ผู้เรียน ได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนเกิดความ
สนใจ และมีความถนัดในเนื้อหาสาระกิจกรรมที่เรียนรู้ ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรม
การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ ทำได้ คิดเป็น ทำเป็นสอดคล้องกับการออกแบบการจัดการ
เรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551 ที่ เน้ น ผู้ เรีย นเป็ น สำคั ญ มี ค วามรู้
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ความสามารถในการสื่ อ สาร การคิ ด การแก้ ปั ญ หา (กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและกี ฬ า, 2555) ดั งนั้ น การ
ดำเนินการบริหารโรงเรียนจึง ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารสถานศึกษา ซึ่งงานบริหารงาน
วิชาการนับเป็นหัวใจของสถานศึกษา จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในสถานศึกษาในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรจากรายงานปัญหา อุปสรรค หรือข้อเสนอแนะนำผลจากการประเมินการใช้หลักสูตรมา
ปรับปรุงและพัฒ นา ประสานความร่วมมือผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
สุรางค์รัตน์ ตรีเหรา (2558) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒ นางานวิช าการในสถานศึกษา พบว่า รูปแบบมีความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์และความถูกต้องอยู่ในระดับมากที่สุด

องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในภาคกลาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี 2
ด้าน ประกอบด้วย ด้านที่ 1 การบริหารงานทั่วไป มี 6 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การรับนักเรียน 2) การ
บริหารงานบุคคล มี 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) การจัดบุคลากรเข้าทำงานการพัฒ นาบุคลากร 2) การนิเทศ
ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง าน และการจั ด สวั ส ดิ ก าร 3) ด้ า นอาคารสถานที่ 4) การบริ ห ารงบประมาณ
5) ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนและ 6) การประชาสัมพันธ์ และด้านที่ 2 การบริหารงานวิชาการ มี 9
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) การบริหารหลักสูตร 2) การจัดการเรียนการสอน 3) สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 4) การจัดบรรยากาศห้องเรียน 5) การจัดแหล่งเรียนรู้ 6) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 7) การวัดและ
ประเมินผล 8) การนิเทศและการแนะแนว และ 9) การส่งเสริมการเรียนการสอน ซึ่งสามารถสรุปเป็นผั งได้
ดังนี้
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ข้อเสนอแนะ
1. การใช้คู่มือรูปแบบการพัฒ นาการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชนในภาคกลาง สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีการประชุม
ชี้แจงให้ทุกคนได้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการใช้คู่มือเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายตามคู่มือได้กำหนดไว้
2. ควรมีการนิเทศ ติดตามและประเมินและวัดผลของการใช้คู่มือและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นระหว่างครู
กับนักเรียน เพื่อการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาต่อไป สำหรับผู้ที่นำไปใช้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนในระดับนคร เมือง แขวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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