บทสรุปผูบริหาร
การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 4.0 แบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์สูการสรางเสริมประสิทธิผล
การจัดการเรียนรูของโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ป
การศึกษา 2559 เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research, PAR)
แบงออกเปน 3 ระยะการวิจัย คือ ระยะที่ 1 การศึกษาองคประกอบ สภาพปจจุบัน และสภาพอันพึง
ประสงคของการบริหารจัดการศึกษา 4.0 แบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ระยะที่ 2 การศึกษาการพัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษา 4.0 แบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์สูการสรางเสริมประสิทธิผลการจัดการเรียนรู การ
วิเคราะหและสังเคราะหดวยเทคนิค SWOT Matrix และพหุกรณีศึกษา การประเมินความเหมาะสม
และความเป น ไปได ระยะที่ 3 การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา 4.0 แบบมุ งเน น
ผลสัมฤทธิ์สูการสรางเสริมประสิทธิผลการจัดการเรียนรู ตอการนําไปใช ดานการพัฒนาสมรรถนะการ
จัดการเรียนรูของครูผูสอน ดานคะแนนการทดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และดานความพึงพอใจ
1. องคประกอบ สภาพปจจุบัน และสภาพอันพึงประสงคของการบริหารจัดการศึกษา 4.0
แบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ ดานองคประกอบ มี 2 องคประกอบ คือ สภาพแวดลอมภายใน คือ การวางแผน
ไดแก การนําองคกร การวางแผนเชิงกลยุทธ การนําแผนไปปฏิบัติ ไดแก การมุงเนนนักเรียน การวัด การ
วิเคราะหและการจัดการความรู การมุงเนนบุคลากร การมุงเนนการดําเนินการ และการประเมินผล ไดแก
ผลลั พธ และสภาพแวดล อมภายนอก ไดแก นโยบายของรั ฐ สภาพเศรษฐกิ จ สภาพสั งคม และสภาพ
เทคโนโลยี ดานสภาพปจ จุบั น ของสภาพแวดล อมภายใน โดยภาพรวมอยูในระดับ มาก ส วนด าน
สภาพที่พึงประสงค โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และเมื่อจัดลําดับความสําคัญตามความตองการ
จําเปน ประเด็นที่มีความตองการจําเปนสูง คือ ขั้นการวางแผน และขั้นการนําแผนไปปฏิบัติ (PNI
Modified= .33) เปนจุดออน ในขณะที่ขั้นการประเมิน ผล มีความตองการจําเปนต่ํา (PNI Modified= .29)
เปนจุดแข็ง เมื่อพิจารณาองคประกอบหลัก ประเด็นที่มีความตองการจําเปนสูง คือ การมุงเนนนักเรียน
(PNI Modified= .35) การวางแผนเชิ งกลยุ ทธ และการมุ งเน น การดํ า เนิ น การ (PNI Modified= .33) เป น
จุดออน ประเด็นที่มีความตองการจําเป นต่ํา คือ การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (PNI
Modified= .31) การนําองคกร การมุงเนนบุคลากร (PNI Modified= .30) ผลลัพธ (PNI Modified= .29) เปน
จุดแข็ง สวนสภาพแวดลอมภายนอก โดยภาพรวม ดานสภาพปจจุบันอยูในระดับมาก สวนสภาพที่พึง
ประสงค โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยประเด็นที่มีความตองการจําเปนสูง ไดแก สภาพสังคม
(PNI Modified= 0.27) และสภาพเศรษฐกิจ (PNI Modified= 0.26) เป น ภาวะคุกคาม และประเด็ น ที่ มี
ความต อ งการจํ า เป น ต่ํ า ได แ ก นโยบายของรั ฐ (PNI Modified= 0.24) และสภาพเทคโนโลยี (PNI
Modified= 0.23) เปนโอกาส
2. การบริ ห ารจั ด การศึ กษา 4.0 แบบมุ งเน น ผลสั มฤทธิ์ สู การสร างเสริม ประสิ ท ธิ ผ ลการ
จัดการเรียนรู มี 7 ดาน คือ ดานการนําองคกร: การกําหนดคานิยมที่คาดหวัง และมุงดําเนินการให
บรรลุผลสําเร็จ ผูบริหารตองใชความมุงมั่นในการเปนผูนําที่มีคุณคาตอนักเรียน และผูมีสวนไดสวน
เสียเพื่อจัดสภาพแวดลอมในการเรียนรูแบบทําได (Can-Do) รวมทั้ง มีการประเมินความกาวหนาการ
ดําเนินงานและเปรียบเทียบกับเปาหมายเพื่อสรางภาพความสําเร็จในอนาคตของโรงเรียนอยางชัดเจน
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เปนรูปธรรม ดานการวางแผนเชิงกลยุทธ: การสื่อสารหรือถายทอดกลยุทธไปสูบุคลากร มีตัวชี้วัด
ความสําเร็จการดําเนินงานทุกระดับ กําหนดเปาหมายสอดคลองกับวัตถุประสงคและวัดได วางแผนอยู
บน พื้นฐานจากขอมูลที่เชื่อมโยงกับปญหา และกําหนดวัตถุประสงคกลยุทธไวอยางชัดเจน ดานการ
มุงเนนการดําเนินการ: การมีมาตรการลดคาใชจายและปองกันความผิดพลาด สรางเครือขายและ
รวมมือกับโรงเรียนพันธมิตร ทํางานกับโรงเรียนพันธมิตรเพื่อใหการโอนยาย นักเรียนเปนไปในทางที่ดี
คิดคนและพัฒนาแนวทางสนับสนุนความสําเร็จทางการศึกษาอยางตอเนื่อง ออกแบบหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับเปาหมายและนําหลักสูตรไปใชและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
รวมทั้งการนําเทคโนโลยีใหมๆ และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษาและ กําหนดแนวทางสนับสนุน
ความสําเร็จทางการศึกษา ดานการมุงเน นบุคลากร: การพัฒ นาและเสริมสรางความสัมพัน ธของ
บุคลากรในการจัดกิจกรรมเสริมสรางศักยภาพของบุคลากรใหมีความชํานาญเพื่อจัดสรรผลประโยชน
และสงเสริมใหบุคลากรมีความพึงพอใจในงานโดยมีระบบใหขอเสนอแนะ การตอบแทน และการทํางาน
เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคของงาน มีวิธีการสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
และใหความรูและฝกอบรมผูปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความตองการทางการศึกษา ดานการมุงเนน
นักเรียน: การอํานวยความสะดวกใหแกนักเรียนในการรับขอมูลและการรองเรียนตางๆ ใหบริการ
ตอบสนองตอขอคิดเห็นแกนักเรียนอยางรวดเร็ว ดําเนินการแกไขตามขอรองเรียนของนักเรียนทุก
ปญหา สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทุกป ความพรอมในการใหบริการแกนักเรียนทุกๆ ดาน
จําแนกกลุมผูรับบริการหรือนักเรียน และใหบริการการศึกษาที่สอดคลองกับความคาดหวังและความ
ตองการแกนักเรียน ดานการวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู: การสงเสริมใหจัดการ ความรู
อยางตอเนื่องและมีระบบขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติงานจากขอมูล สารสนเทศและ
ขอมูลเชิงเปรียบเทียบและวิเคราะหขอมูลเพื่อติดตามประเมิน ประสิทธิภาพในโรงเรียนเพื่อมีขอมูลที่
ถูกตอง แมนยํา และเชื่อถือได ดานผลลัพธ: การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีในการถายทอดเนื้อหาความรู
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาสงเสริมการเรียนรูตลอด
ชีวิต มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เชื่อมโยงกัน สงผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการหรือผูมีสวนได
สวนเสี ยทั้งภายในและภายนอก และมีผลลัพธด านหลักสู ตรและกระบวนการจัดการเรียนรู เป นไปตาม
เปาหมาย และการจัดลําดับความสําคัญตามความตองการจําเปนมีกลยุทธที่สําคัญ 8 กลยุทธ ไดแก
(1) การพัฒนาคุณภาพผูเรียน เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่
ดี และดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาดวยเนนผลสัมฤทธิ์
(3) การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอน สนองตอความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียนมี
ความรูความสามารถ โดยใช นวั ตกรรมที่ หลากหลาย สู ความเป นเลิ ศทางวิ ชาการอย างยั่ งยื น (4) การ
พัฒนาการจัดกระบวน การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ เอื้อตอการพัฒนาผูเรียน
อยางรอบดาน (5) การพัฒนาภาวะนําและสงเสริมครู/บุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถ มี
คุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ (6) การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ (7) การพัฒนา
สื่อเทคโนโลยีในการถายทอดเนื้อหาความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพิ่มโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษาส งเสริมการเรียนรูตลอดชี วิต (8) การวางแผนอยู บ นพื้น ฐานจากขอมูล ที่เชื่ อมโยงกั บ
ปญหา จากการสื่อสารหรือถายทอดกลยุทธไปสูบุคลากรอยางชัดเจน และมีตัวชี้วัด ความสําเร็จการ
ดําเนินงานทุกระดับ ดานความเหมาะสม โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และความเปนไปได โดย

ค

ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีประเด็นสําคัญเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ พัฒนาหลักสูตร และ
กระบวนการเรียนการสอน สนองตอความแตกตางระหวางบุคคล ใหผูเรียนมีความรูความสามารถ
โดยใชนวัตกรรมที่หลากหลายสูความเปนเลิศทางวิชาการอยางยั่งยืน พัฒนาคุณภาพผูเรียน เปนผูมี
คุณ ธรรม จริ ย ธรรม ค านิ ย มที่ พึ งประสงค มี สุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี และดํ ารงชี วิ ต ตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง พัฒ นาสื่อเทคโนโลยีในการถายทอดเนื้อหาความรูเพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษา
เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต พัฒนาการจัดกระบวน
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ เอื้อตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน พัฒนา
ภาวะนําและสงเสริมครู/บุคลากรทางการศึกษาใหมีความรูความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
วิชาชีพ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ และพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาแบบ
มุงเน น ผลสั มฤทธิ์ ซึ่ งการจั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ การ (Action Plan) เป น แผนที่ ถู กกํ าหนดขึ้ น โดยระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการตางๆ ที่มีเปาหมายผลงานสอดคลองกับเปาประสงคและ
เป าหมายของแผนกลยุ ทธที่กําหนด และการปฏิ บั ติ การ(Take Action) จําเปน ต องมีกระบวนการ
ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไว เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลตามเปาหมายอยางมี
ประสิ ทธิ ภ าพ ส ว นการประเมิน กลยุ ทธ (Evaluation of Strategies) มีการจั ดทํากล องรับฟงความ
คิดเห็นสําหรับนักเรียนในการรับขอมูลและการรองเรียนตางๆ แตงตั้งผูรับผิดชอบเพื่อใหบริการตอบสนอง
ตอขอคิดเห็นแกนักเรียนอยางรวดเร็ว จัดใหมีการประเมินโดยสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทุกป จัด
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหบริการแกนักเรียนทุกๆ ดานวิเคราะหผูเรียนโดยจําแนกกลุมผูรับบริการหรือ
นั กเรี ยน และจัดบริการการศึ กษาที่ หลากหลายและสอดคล องกับความคาดหวังและความต องการแก
นักเรียน ผูบริหารเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง กลาคิดกลาทํา กลาตัดสินใจ กลาเปลี่ยนแปลง มีภาวะ
ผูนํา มีคุณธรรม และประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการเปนผูนําในการเรียนรู (learning leader)
โดยครูและบุคลากรทางการศึกษา ชุมชน มีการทํางานรวมกันแบบมีสวนรวม รวมคิด รวมประสาน
รวมทําจนทําใหงานสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคและมีคุณภาพ
3. ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา 4.0 แบบมุ ง เน น ผลสั ม ฤทธิ์ สู ก ารสร า งเสริ ม
ประสิ ท ธิ ผ ลการจั ด การเรี ย นรู ต อ การนํ าไปใช ด านการพั ฒ นาสมรรถนะการจั ด การเรี ย นรู ข อง
ครูผูสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ดานหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล ไดแก
การจัดเรียนการสอนสงเสริมใหนักเรียนเกิดความเขมแข็ง การจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการ สงผล
ใหนักเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิผล การจัดการเรียนการสอนเหมาะสม
กับสภาพจริงของนักเรียน ดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแ บบบูรณาการ ไดแก แผนการ
จัดการเรียนรูสามารถนําไปใชปฏิบัติการ บรรลุเปาหมายสําคัญไดเปนอยางดี แผนการจัดการเรียนรู
สงเสริมการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพและมีการประเมินตามสภาพจริง การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู
ที่ครบองคประกอบเหมาะสม ดานการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อการแกปญหาการจัดการเรียนรู ไดแก การ
ทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาการเรียนรูเหมาะสม นักเรียนไดรับการพัฒนาความรูเพิ่มขึ้น โดยการ
พัฒนาดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ เปนการสงเสริม สนับสนุน และการเปด
โอกาสให ค รู ได รั บ ความรู ใหม ในการจั ด ทํ า แผนการจั ด การเรี ย นรู ให นั ก เรี ย นได รั บ ทราบถึ ง
กระบวนการจัดการเรียนรู และเปาหมาย อยางมีคุณภาพและประสิทธิภ าพ การสงเสริมดานการ
จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีในการ
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เรียนรูและมีศักยภาพอยางเขมแข็งจะทําใหผูเรียนไดรับความรูเพิ่มขึ้น ซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง โดยเชื่อมโยงความรูที่สัมพันธและสอดคลองกับชีวิตจริง การพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัยใน
ชั้นเรียน ทําใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน วิธีการพัฒนาสมรรถนะการทําวิจัย
ในชั้น เรีย น และการสนั บสนุน การทําวิจัยในชั้ นเรียน เปนอยางดี ดานคะแนนการทดสอบ O-NET
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 มีคาพัฒนาเพิ่มขึ้น ดานความพึงพอใจ
โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด มีประเด็นสําคัญ คือ การบริหารจัดการที่มุงเนนบุคลากร ทําใหครู
สามารถจัดทําแผนการเรียนรู การสรางสื่อ การวิจัยในชั้นเรียนและการวัดผลประเมินผลไดดี การ
บริหารจัดการใหความสําคัญกับผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ไดรับทราบนโยบาย บทบาทหนาที่และแนว
ปฏิบัติที่ถูกตอง การบริหารจัดการสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาครูใหมีสมรรถนะที่เขมแข็ง การบริหาร
จัด การเกี่ย วกับ หลั กสู ต รการเรียนการสอนที่สอดคล องกั บสภาพจริ งช วยส งเสริ มคุณภาพการเรียนรู ให กั บ
นักเรียน การบริหารจัดการที่เปนแนวปฏิบัติอยางมีระบบตามศักยภาพความพรอม การบริหารจัดการ
สูการจัดการเรียนรูมุงเนนใหนักเรียนมีทักษะความรู ทักษะทางสังคม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได
อยางมีประสิทธิผล
การบริหารจัดการศึกษา 4.0 แบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์สูการสรางเสริมประสิทธิผลการจัดการ
เรี ยนรู เป น การให ความสํ าคัญ ดานคุณ ภาพวิชาการ โรงเรีย นจั ดหลั กสูต รที่ส งเสริมความเป น เลิ ศ
ตอบสนองตอความถนัดและศักยภาพตามความตองการของผูเรียน สงเสริมการพัฒนาการจัดกระบวน
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่มีคุณภาพ เอื้อตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดาน กลาวคือ
การวัดและประเมินผลการทํางาน ผลงานของผูเรียนตามเกณฑไมเนนใหผูเรียนมุงทําคะแนนสูง แต
ผูเรียนจะตองแสดงผลสัมฤทธิ์การเรียนทั้งดานความรูและทักษะตางๆ ที่มีการพัฒนาจากภาคเรียน
หนึ่ งต อไปอีกภาคเรียนหนึ่งให เป น ที่ป ระจักษ ทั้งด านเนื้ อหาความรู ผลสัมฤทธิ์จากกระบวนการ
เรียนรู และวิธีการเรียนรูและวัฒ นธรรมการเรียนรู การทํางานเปนทีม ความรับผิดชอบงาน เนนที่
คุณภาพการเรียนการสอน กลยุทธภาวะผูนําที่นํามาใชกําหนดกลยุทธที่ชัดเจน คือ การสรางทีม
การแกปญ หา ความรวมมือในการตัดสิ นใจ การสรางความไววางใจ การเสริมแรงจูงใจ การมอบ
อํานาจและความรับผิดชอบ การใหโอกาส การปรับปรุงกระบวนการอยางตอเนื่อง และการฝกอบรม
ผูปฏิบัติงาน เนนวัฒนธรรมแหงความรวมมือ ภาวะผูนําและสงเสริมครู/บุคลากรทางการศึกษาใหมี
ความรู ความสามารถ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชี พ ทั้งนี้ เนื่ องจากภาวะผูนําเป นกระบวนการ
อิทธิพลที่ผูบริหารจูงใจใหทีมกําหนดคานิยมทิศทางและผลงานที่คาดหวัง การกํากับดูแลและความ
รับ ผิ ดชอบต อสั งคมในวงกวาง ซึ่งเป น การดํ าเนิ น การของโรงเรีย นได กําหนดนโยบายและส งเสริม
สนับสนุนใหโรงเรียนมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืนเพื่อใหเกิดคุณภาพของการจัดการศึกษาเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูเรียน เปนสําคัญ
นายอัฏฐผล ถิรพรพงษศิริ
ผูอํานวยการโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
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รายงานการวิจัย:
ผูว ิจัย:
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การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 4.0 แบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์สูการสราง
เสริมประสิทธิผลการจัดการเรียนรูของโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม
อัฏฐผล ถิรพรพงษศิริ
โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1
2559 พ.ศ.

บทคัดยอ
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) องคประกอบ สภาพปจจุบันและสภาพอันพึงประสงค
ของการบริหารจัดการศึกษา 4.0 แบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ 2) พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 4.0 แบบ
มุงเนนผลสัมฤทธิ์สูการสรางเสริมประสิทธิผลการจัดการเรียนรู และ 3) ประสิทธิผลการบริหารจัด
การศึกษา 4.0 แบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์สูการสรางเสริมประสิทธิผลการจัดการเรียนรูตอการนําไปใช
ดานการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูผูสอน ดานคะแนนการทดสอบO-NET ของนักเรียน
ดานความพึงพอใจ กลุมตัวอยางผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 679 คน ไดแก รองผูอํานวยการ ครูผูสอน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3-6 ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูทรงคุณวุฒิ ได
จากการเลื อกแบบแบ งกลุมชั้น หลายขั้น ตอน การเลื อกแบบเจาะจงและ การจัด กลุมยอย (Focus
Groups) การเก็บรวบรวมขอมูล จากแบบศึกษา แบบสอบถาม และแบบประเมิน การวิเคราะหขอมูล
ใช ส ถิ ติ เชิ งพรรณนา และค าความถี่ ร อ ยละ ค าเฉลี่ ย ค าส ว นเบี่ ย งเบน ค า ดั ช นี PNI Modified การ
วิเคราะห SWOT Matrix
ผลการวิจัยพบวา
1. องคประกอบดานสภาพแวดลอมภายใน มีสภาพปจจุบันโดยภาพรวมอยูในระดับมาก และ
สภาพที่พึงประสงค โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ประเด็นที่มีความตองการจําเปนสูง คือ การ
วางแผน และการนําแผนไปปฏิบัติ (PNI Modified= .33) ดานสภาพแวดลอมภายนอก โดยภาพรวมมี
สภาพปจจุบันอยูในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยประเด็น
ที่มีความตองการจําเปนในระดับสูง ไดแก สภาพสังคม (PNI Modified= 0.27) และสภาพเศรษฐกิจ (PNI
Modified= 0.26)
2. การบริ ห ารจั ด การศึ กษา 4.0 แบบมุ งเน น ผลสั มฤทธิ์ สู การสร างเสริม ประสิ ท ธิ ผ ลการ
จัดการเรียนรู ไดแก 1) การนําองคกร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ 3) การมุงเนนการดําเนินการ 4)
การมุงเนนบุคลากร 5) การมุงเนนนักเรียน 6) ดานการวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู และ
7) ผลลัพธ ความเหมาะสม โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และความเปนไปได โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก
3. ประสิ ท ธิ ผ ลการบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา 4.0 แบบมุ ง เน น ผลสั ม ฤทธิ์ สู ก ารสร า งเสริ ม
ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู ดานการพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรูของครูผูสอน โดยภาพรวม
อยูในระดับมากที่สุด ดานคะแนนการทดสอบ O-NET ของนักเรียน มีคาพัฒนาเพิ่มขึ้น ดานความพึง
พอใจ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด
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ABSTRACT
The results in the objective were to studies; 1) the factors, current conditions
and desirable conditions of educational management 4.0 of result based
management, 2) development of the educational management 4.0 of result based
management to effective enchantment in learning management, and 3) the effective
of the educational management 4.0 of result based management to effective
enchantment in learning management to used of competency development for
learning management of teachers, O-NET test of students, and satisfaction. The key
informants of the sampling 679 persons were voice director, teachers, the students in
3-6secondary, parents, committees school, and professionals, the participants from
to multi- stage sampling random, purposive sampling and focus groups to data
collections by in deep studies, questionnaire and evaluation in the data. Data
analysis to analyze by descriptive strategically, percentage, mean average, standard
deviation, PNI Modified, SWOT matrix.
The Results were followed:
1. The factors on the internals to current conditions of a level at high levels,
and desirable conditions of a level at most levels, that the highly needed items of
planning and implementing (PNI Modified= .33), the externals to current conditions of a
level at high levels, and desirable conditions of a level at most levels, that the highly
Needed Items of society (PNI Modified= 0.27), and economy (PNI Modified= 0.26).
2. The education management 4.0 of result based management to Effective
Enchantment in Learning Management were strategic planning, organization leading,
process focusing, personnel focusing, measurement analysis and knowledge
management, students focusing, and results. And the appropriate of a level at most
levels, feasible of a level at high levels.
3. The effective of the educational management 4.0 of result based
management to effective enchantment in learning management to used of
competency development for learning management of teachers of a level at most
levels, O-NET test of students at development value of highest, and the satisfaction
of a level at most levels.
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เสริมประสิทธิผลการจัดการเรียนรู ของโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 1 ปการศึกษา 2559 ฉบับนี้ สําเร็จลุลวง ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผูที่มีสวนทําใหการ
รายงานการวิจัย สําเร็จดวยดี
ขอขอบพระคุณ ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ ทุกทาน ที่กรุณา ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
และให ข อ เสนอและชี้ แ นะ เป น อย างดี ยิ่ ง ขอขอบพระคุ ณ รองผู อํ า นวยการ คณะครู นั ก เรี ย น
ผูปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกทาน ของโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม ที่ให
ความรวมมือ ชวยเหลือ จนงานวิจัยสําเร็จ ขอขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียน และคณะครูของโรงเรียน
ตางๆ ที่กรุณาใหนําเครื่องมือไปทดลองใช และใหความรวมมือ เปนอยางดียิ่ง
ผลงานทางวิ ช าการนี้ ผู วิจั ย ขออุทิศแด บิ ด า มารดา ที่คอยอบรมให ผูวิ จั ยเป น คนดี และ
ขอบคุณ ครอบครัวของผูวิจัย ที่คอยสนับสนุนและเปนกําลังใจให
นายอัฏฐผล ถิรพรพงษศิริ
ผูอํานวยการโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม

