
 
 

บทสรุป 
 

รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลตอการเปนองคกรคุณภาพของ
สถานศึกษาเขมแข็ง เปนทั้งศาสตรและศิลปรวมกันในการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมาย กล
ยุทธ ความรู ความสามารถ สมรรถนะ ทักษะการบริหารงาน การบริหารคน การบริหารทรัพยากร
ตางๆ และแผนปฏิบัติการนําสูองคกรคุณภาพ ใน 6 องคประกอบ และตัวชี้วัดที่สําคัญ กอปร กับ
ประเด็นเชิงนโยบาย ทั้งนี้ การนําองคการไปสูความมีประสิทธิผลของผูนํา ในการที่จะรวมพลังเพื่อทํา
ใหการบริหารจัดการศึกษาบรรลุเปาประสงค ผานการทํางานแบบมีสวนรวม ใหความสําคัญกับ
อนาคตและสรางคุณคาอยางตอเนื่องสูการเปนองคการสมบูรณแบบ ดังนี้  
 

การบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผล  
การบริหารจัดการศึกษา และผลจากการบริหารจัดการ โดยใชทรัพยากรจากภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา ที่สงผลใหสามารถบรรลุเปาหมายดานการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มี
ประสิทธิผลตอการเปนองคกรคุณภาพของสถานศึกษาเขมแข็ง โดยอาศัยความรวมมือจากผูบริหาร บุ
คลกรครูในสถานศึกษา และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ไดแก  ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง 
ผูเรียนมีเจตคติที่ดี ความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาสถานศึกษา ความสามารถในการ
แกปญหาภายในสถานศึกษา ความผูกพันตอองคการ และสมรรถนะของผูเรียน   

 

ภาวะผูนําทางวิชาการ 
การบริหารจัดการศึกษาที่ผูบริหารมีพฤติกรรมเปนแกนนําในเชิงวิชาการ นําความรู  

แนวคิด วิธีการ ตลอดจน เทคโนโลยีตางๆ ที่มีประสิทธิภาพมาใชในการบริหารจัดการศึกษาใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการบริหารงาน บริหารบุคลากรทางการศึกษาและผูเรียน มีการกําหนดนโยบาย 
และเปาหมายที่ชัดเจน มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานรวมกัน มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน โดยนําหลักสูตรแกนกลางของชาติสูสถานศึกษา วัดผลการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
การเรียนรูและตัวชี้วัดตามหลักสูตร มีการนิเทศการเรียนการสอนของบุคลากรครู  และสงเสริม 
สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณทางการศึกษา เพื่อคุณภาพทางการศึกษา จัดหาสื่อวัสดุ  อุปกรณสิ่งอํานวย
ความสะดวก เพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอก
หองเรียน สงเสริมบุคลากรใหพัฒนาตนเองดานวิชาการ โดยการจัดประชุม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
เพื่อสงเสริมใหบุคลากรครูเปนแกนนําทางวิชาการ ตลอดจน งานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อสรางสรรคงาน
ทางดานวิชาการ อันนําไปสูประสิทธิผลตอการเปนองคกรคุณภาพของสถานศึกษาเขมแข็ง ไดแก การ
มีวิสัยทัศนกวางไกล การสรางวัฒนธรรมองคการ การนําพาการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสูสถานศึกษา การ
บริหารความเสี่ยง การทํางานลักษณะเชิงบูรณาการ สรางสรรคการเปลี่ยนแปลงอยางมีกลยุทธ การมี
อิทธิพลอยางมีอุดมการณ การใชอํานาจตามบทบาทและหนาที่ที่ดีงาม การสรางแรงบันดาลใจ และ
การคํานึงถึงความเปนปจเจกบุคคล  

 

บรรยากาศสถานศึกษา 
บรรยากาศสถานศึกษาที่มีลักษณะของบรรยากาศแบบเปด บรรยากาศแบบอิสระ 

บรรยากาศแบบควบคุม บรรยากาศแบบสนิทสนมตามสถานการณการปฏิสัมพันธทางสังคม ระหวาง
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ผูนําและบุคลากร ซึ่งองคกรทางการศึกษานั้นจะประกอบไปดวยบุคลากรที่มีทัศนคติ  คานิยม
ปทัสถาน และความรู ความสามารถของการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน โดยจะสงผลตอแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ไดแก การจัดการเรียนการสอนยึดหลักการดูแลแบบครบวงจรและเทาเทียม บุคลากรครู 
จุดเนน คือ สรางครูคุณภาพสูง  คุณภาพเปนเลิศ คัดเลือกครูเขมขน  คัดเลือกครูที่มีความมุงมั่น และ
ตระหนักในวิชาชีพ บมเพาะ ทักษะอาชีพครู  เปดโอกาสใหครูเลือกใชวิธีการสอนที่เหมาะสมกับกลุม
ผูเรียนที่ตนเองรับผิดชอบอยางอิสระ เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกสิ่งที่จะเรียนรูรองรับความถนัด ความ
สนใจในแบบเฉพาะตัว โครงสรางหลักสูตรมีความเขมขน มีมาตรฐาน การจัดโครงสรางหลักสูตร และ
กําหนดวิธีการสอน ที่เปลี่ยนแกนกลางของการเรียนการสอนจากเนื้อหาสาระ เปนการใหผูเรียนเปน
ศูนยกลาง มีเปาหมายในลักษณะบูรณาการ การประเมิน เนนการประเมินพัฒนาการเรียนรู การวัด
และประเมินผลที่ยึดสภาพจริง และการใช ICT ใหเปนกิจกรรมการพัฒนาดานความรู  

 

การบริหารจัดการคุณภาพ 
วิธีการปฏิบัติงานที่มีแนวคิดเชิงกลยุทธในการดําเนินงานขององคกรที่ครอบคลุมทุกสวน

ขององคกร ใหความสําคัญในเรื่องความตองการจําเปนของทุกสวนฝาย โดยที่ทุกคนปฏิบัติงานอยู
ภายในองคการไดเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานบนพื้นฐานของวัฒนธรรมองคกร เปาหมายสูงสุด 
คอื การสรางความเปนเลิศใหกับองคกร ของการปฏิบัติที่เปนเลิศ ความพึงพอใจ การจัดระบบและใช
สารสนเทศ การมีสวนรวมของบุคลากร ไดแก นําองคกร วางแผนเชิงกลยุทธ มุงเนนผูเรียน การวัด 
การวิเคราะหและการจัดการความรู มุงเนนบุคลากร มุงเนนการดําเนินการ และผลลัพธ   

 

การบริหารทรัพยากรมนุษย  
ภาระงานของผูบริหารในการบริหารจัดการบุคลากรในองคกร ซึ่งบุคลากรในองคกรถือ

วาเปนทรัพยากรมนุษยที่ผูบริหารโดยใชทั้งศาสตรและศิลปในการบริหารจัดการบุคลากรในความ
รับผิดชอบ โดยการใหความเอาใจใสบุคลากรทุกคนในองคกร เพื่อความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในองคกร ไดแก การสรรหา การพัฒนา การรักษาบุคลากร และการใชประโยชน   

 

การประกันคุณภาพภายใน  
การบริหารเพื่อที่จะไดทราบขีดความสามารถในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาวา

บรรลุตามเปาหมาย หรือ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือไม สามารถนําผลการประเมิน ไป
แกไขขอบกพรองไดทันที เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง ไดแก การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัด
กระบวนการเรียนรู  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
และจัดทํารายงานประจําป 
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ประเด็นเชิงนโยบายสูการปฏิบัติการ 
 

1. เปาประสงคการจัดการศึกษาที่พึงประสงคของการจัดการศึกษาที่บมเพาะใหเปนบุคคลที่
มีศักยภาพ กลอมเกลาใหเปนบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสุข ชวยนําพาประเทศ และ
การศึกษาไปสูระดับการพัฒนาอยางสมดุล ยั่งยืน และเปนสังคมที่อยูดีมีสุข ทั้งนี้ เปาประสงคหลัก ใน
ระดับมหภาค ที่ เปนเปาหมายปลายทางของการจัดการศึกษา ซึ่งก็คือ ผลลัพธของการศึกษา 
(Education output)  ประกอบไปดวย 5  เปาประสงคหลัก คือ (1) การเขาถึง (Access) (2) ความ
เทาเทียม (Equity) (3) คุณภาพ(Quality) (4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และ (5) ตอบโจทยบริบทที่
เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ทั้งนี้ เปาหมายของการจัดการศึกษา คือคุณภาพการศึกษา รวมไปถึงการ
ตอบโจทยบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

1.2  ความทาทายการจัดการศึกษาในการบรรลุเปาประสงคของการจัดการศึกษาตองกาวเขา
สูกระแสใหมของการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระบบเศรษฐกิจฐานความรู  ซึ่งตองให
ความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย การใชและตอยอดองคความรู การใหความสําคัญกับการวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม จําเปนตองมีการวางแผนการพัฒนา
กําลังคนที่เหมาะสม  และจัดการศึกษาใหสอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง ที่สามารถตอบสนองกับ
ความทาทายในระดบัมหภาคและระดบัปจเจก 

1.3 กลไกการขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติของสรางเสริมและพัฒนาสังคมแหงปญญา การ
เรียนรูอยางตอเนื่องและตลอดชีวิต สรางเสริมและพัฒนาสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  สราง
เสริมและพัฒนาแผนที่มุงประโยชนผูเรียนเปนฐาน แผนการประเมินสมรรถนะงานตามศักยภาพและ
ยึดสภาพจริง และใชคุณภาพผูเรียนเปนตัวชี้วัด/บงชี้ 
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การวิจัย:- การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลตอการเปนองคกรคณุภาพของ
สถานศึกษาเขมแข็ง 
คําสําคัญ:-  รูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0/ ประสิทธิผล/ องคกรคุณภาพ/ สถานศึกษาเขมแข็ง  
ผูวิจัย:- พรชัย เจดามาน เผชิญ กิจระการ โชคชัย ยืนยง สัญญา เคณาภูมิ เบญจภัค จงหมื่นไวย  
กลวัชร วังสะอาด บุษรา นิยมเวช และเจริญ สุขทรัพย  
ปที่วิจัย:- 2563    
 

บทคัดยอ   
 

การบริหารจัดการศึกษายุค 4.0 เปนทั้งศาสตรและศิลปของการกําหนดวิสัยทัศน วัตถุประสงคของ
ประสิทธิผลทางการศึกษา โดยการวิจัยนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มี
ประสิทธิผลตอการเปนองคกรคุณภาพของสถานศึกษาเขมแข็ง เปนการวิจัยแบบผสมผสานวิธี ทั้งเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ ในการดําเนินการ 4  ขั้นตอน คือ 1) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลตอการเปน
องคกรคุณภาพ โดยใชแบบสัมภาษณที่อาศัยมุมมองพหุบริบทและวัฒนธรรมกับกลุมเปาหมาย 2) สรางและพัฒนา
รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลตอการเปนองคกรคุณภาพ 
โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง 3) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลตอการเปน
องคกรคุณภาพ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู การสัมภาษณกับกลุมเปาหมาย 4) ศึกษาผลกระทบการใชรูปแบบจากการ
อบรมปฏิบัติการกับกลุมตัวอยาง โดยใชแบบทดสอบ แบบสอบถาม การแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางมีสวนรวมและการ
สัมภาษณ สูการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ใชการวิเคราะห 3 ขั้นตอน คือ การลดทอนขอมูล การจัดระบบขอมูล 
และการตีความนําสูบทสรุป ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหคาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบคา t-test คาสัมประสิทธิส์หสัมพันธ (r) และวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน  

 

ผลการวิจัยพบวา แนวทางการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลตอการเปนองคกรคุณภาพ ทั้ง
ภาวะผูนําทางวิชาการ การบริหารจัดการคุณภาพ การบริหารทรัพยากรมนุษย การประกันคุณภาพภายใน และบรรยากาศ
สถานศึกษา เปนแนวทางสําคัญในการกําหนดนโยบายสูแผนปฏิบัติการ โดยรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัย
การบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลตอการเปนองคกรคุณภาพ มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ คือ 
Chi-square = 562.16, df = 192, CMIN/ DF = 2.92, NFI = 0.95, GFI = 0.93, RMSEA = 0.05, RMR = 0.30 
ซึ่งปจจัยผูนําทางวิชาการ การประกันคุณภาพภายใน การบริหารทรัพยากรมนุษย และบรรยากาศสถานศึกษา 
สามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผล ไดรอยละ 78 ในการนี้ รูปแบบการ
บริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลตอการเปนองคกรคุณภาพ มี 6 องคประกอบ 42 ตัวชี้วัด และผลกระทบ
การใชรูปแบบในดานความรู ความเขาใจ โดยผูเขาอบรมมีคะแนนหลังอบรมสูงกวากอนอบรม แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และดานความพึงพอใจ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ซึ่งความรู ความเขาใจกับความ
พึงพอใจ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สุดทายนี้ ผลกระทบทั้งเปาประสงคการจัดการศึกษาที่
พึงประสงค ความทาทายการจัดการศึกษาในการบรรลุเปาประสงค และกลไกการขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติจะสามารถนําพา
สถานศึกษาเขมแข็งของการเปนองคกรคุณภาพไดอยางมีประสิทธิผล 
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Abstract 

 

Education management it’s both science and art of setting vision, objectives of effectiveness 
educational. Specific purpose aimed for developing model to education management 4.0 of quality 
organization effectiveness to sustainability educational institution. Mixed method research both 
qualitative and quantitative into data of 4 steps as, 1) study the guidelines of education management 4.0 
of quality organization effectiveness a using an interview to multi-contextual and cultural perspectives 
with key informants, 2) creating and developing model to causal relationship model influence of factors 
to education management 4.0 of quality organization effectiveness to sustainability educational 
institution as using the questionnaire with the samples, 3) developing model to education management 
4.0 of  quality organization effectiveness, 4) study impacts a using of model from action training with 
the samples by using the test, questionnaire, participatory action learning and interview to data analysis 
on qualitative data was analyzed by using three main stages, i.e., data reduction, data organization, data 
interpretation to conclusion. Quantitative data was analyzed including frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, correlation coefficient (r), Confirmatory Factor Analysis (CFA). 
 

The study revealed that the guidelines of education management 4.0 of quality organization 
effectiveness including academic leadership, quality management, human resource management, 
internal quality assurance, and educational institution atmosphere are to a “Key” guidelines in setting 
formulate of the policies to action plans. By causal relationship model influence of factors to education 
management 4.0 of quality organization effectiveness to consistent with empirical data of Chi-square of 
562.16, df of 192, CMIN/ DF of 2.92, NFI of 0.95, GFI of 0.93, RMSEA of 0.05, RMR of 0.30. Also, 
academic leadership, quality management model, human resource management, internal quality 
assurance, and educational institution atmosphere factors in explaining variance of education 
management 4.0 of quality organization effectiveness of 78%. In addition, model to education 
management 4.0 of quality organization effectiveness of 6 factors 42 indicators. And impacts a using of 
model  such as the knowledge, understanding, by training participants have to higher scores after than 
before training to statistically significant a difference at level of .01, and satisfaction at level of most 
levels, also, the knowledge, understanding with satisfaction to statistically significant correlation at 
level of .01. Finally, the impacts including desirable educational management goals, educational 
management challenges in achieving them, and mechanisms for their implementation will be able a 
bring the sustainability educational institution of quality organization to effectively. 
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รายงานการวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ที่มีประสิทธิผลตอการเปน
องคกรคุณภาพของสถานศึกษาเขมแข็ง ฉบับนี้ สําเร็จลุลวง จากการสนับสนุน โดยสํานักพัฒนาระบบ
บริหารงานบุคคลและนิติการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กอปร กับความรวมมือ
ของทุกสวนฝายในระดับพื้นที่จากการขับเคลื่อน ประกอบดวย 1) พื้นที่ภาคใต  คือ จังหวัด 
สุราษฏรธานี พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือจังหวัดขอนแกน พื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก 
คือ  จังหวัดชลบุรี  พื้นที่ภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม ตลอดจน บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติ
หนาที่ทางการศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รวมทั้ง ระดับสถานศึกษา ทั้ง ประธาน Clusters ใน
เขตตรวจราชการ 20 Clusters)  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่ รองผูอํานวยการ ผูอํานวยการกลุม
บริหารงานบุคคล ผูอํานวยการสถานศึกษา และบุคลากรครู และที่ปรึกษาทุกทาน รวมถึง วิทยากร 
ทีมวิชาการคณะวิจัย และ ผูมีสวนเกี่ยวของในทุกสวนฝาย ที่คอยสนับสนุน อนุเคราะห เสนอแนะ 
และประสานงาน สงผลใหรายงานสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุงหมาย ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้ดวย 

 

คุณคาของงงานวิจัยนี้ ตลอดจน การนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการศึกษา ตองให
ประโยชนเปนหลักที่ตัวผูเรียน เนนผลการพัฒนาสูผูเรียน โดยตองจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สวนการ
เนนผลที่ตัวครู หรือ บุคลากรนั้น ถือเปนการสนับสนุนโดยตรงตอผลการพัฒนาผูเรียน จะทําให
บุคลากรการศึกษาที่อยูในระบบ ไดขวัญกําลังใจที่ดี และสรางแรงจูงใจใหคนรุนใหมที่มีคุณภาพ 
ศักยภาพ และความสามารถ ที่สะทอนประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในหลักการสําคัญ
ประกอบดวย อุดมการณเพื่อใหเกิดการพึ่งตนเอง การตัดสินใจตามครรลองแหงประชาธิปไตย การมี
สวนรวม การตรวจสอบ และการดําเนินงาน นโยบายของการขับเคลื่อนและปฏิรูปการศึกษาไปสูการ
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตามหลักการกระจายอํานาจ กลาวคือ “ความสมดุล”  ในการพัฒนาทาง
การศึกษาทั้ง ดานการบริหารจัดการ ดานทรัพยากรการศึกษา ดานบุคลากร และดานผูเรียน  การ
ประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งในดานการวางแผนและการดําเนินงาน 
ที่เสริมสรางความเขมแข็งใหแกองคกร สถานศึกษา และประชาสังคม ไดมีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยยึดพื้นที่และผูเรียน เปนสําคัญ 




