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บทคัดย่อ

	 การวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	 มีวัตถุประสงค์	 เพื่อศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการ

พัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณภาพจากภายใน	 กลุ่มตัวอย่างคือ	 โรงเรียน

มัธยมศึกษา	 สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 ประเภท	 สามัญศึกษา	 จ�านวน	 222	

โรงเรียน	ผู้ให้ข้อมลูประกอบด้วย	ผู้อ�านวยการหรือรองผู้อ�านวยการ	รวมผู้ให้ข้อมลูทัง้สิน้	222	คน	เครือ่งมอื

ที่ใช้ในการวิจัย	ได้แก่	แบบสอบถาม	โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	วิเคราะห์ข้อมูล

โดยใช้ค่าความถ่ี	ร้อยละ	ค่าเฉลีย่	ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	และค่าดชันีความต้องการจ�าเป็น	(PNIModified)

	 ผลการวิจัย	พบว่า	 มีความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน	2	

ด้าน	 คือ	 1.	 การบริหารบุคคลด้านการพัฒนาครู	 โดยการพัฒนานอกสภาพแวดล้อมการท�างาน	 ด้วยการ

ฝึกอบรมออนไลน์มากที่สุด	 และต้องเน้นการพัฒนาครูให้มีคุณภาพจากภายใน	 5	 ด้าน	 คือ	 (1)	 พฤติกรรม

ในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่ท้าทาย	(2)	สมรรถนะที่แท้จริง	(3)	มุมมองภายใต้สถานการณ์	(4)	ความเชื่อ

ในความสามารถของตนและ	 (5)	 การยึดมั่นในภาระหน้าที่	 2.	 การบริหารวิชาการด้านการพัฒนานักเรียน

โดยเพิ่มการวัดและประเมินผลนักเรียน	ใน	4	ด้าน	คือ	(1)	พฤติกรรมในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่ท้าทาย	

(2)	สมรรถนะที่แท้จริง	(3)	มุมมองภายใต้สถานการณ์และ	(4)	ความเชื่อในความสามารถของตน

ค�าส�าคัญ : การบริหารโรงเรียน, การบริหารบุคคลด้านการพัฒนาครู, การบริหารวิชาการด้านการพัฒนา

 นักเรียน, คุณภาพจากภายใน, โรงเรียนมัธยมเอกชน
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Abstract

 This research was conducted by using a survey research method. The objective 

of this research was to study the priority needs to develop the private secondary school 

management based on the concept of quality from within. The research population was 

429 schools under the office of the private education commission and the sample was 250 

informants, including school directors and deputy directors. The research instrument

used in this research was a 5-level rating scale questionnaire, and 85% of the 

questionnaire was returned. The data were analyzed through frequency distribution,

percentage, mean, standard deviation, and PNI modified.

 The study findings indicated that the priority needs to develop academic 

management in private secondary schools based on the concept of quality from within 

were in two aspects:

 1) Human resources in developing teachers through improving external working 

environment such as on-line training as much as possible, and focusing on quality training 

in 5 areas: 1.1 behavior in dealing with challenging environment, 1.2 self- competency, 

1.3 correct viewpoints when under pressure, 1.4 self- confidence, 1.5 responsibility for 

assignments.

 2) Academic development of students by increasing the frequency in student 

measurement and evaluation in 4 areas: 2.1 behavior in dealing with challenging 

environment, 2.2 self- competency, 2.3 viewpoints when under pressure, 2.4 self- 

confidence.

Keywords : School Management, Human resources for Teacher Development, Academic 

 Management for Student Development, Quality from within, Private Secondary 

 School
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บทน�ำ

	 จากวิสัยทัศน์ประเทศไทยที่มีความต้องการที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับ

ความต้องการในการขบัเคลือ่นการพฒันาของประเทศ	ไปสูก่ลุม่ประเทศมรีายได้สงูโดยการขบัเคลือ่น

นวัตกรรม	 “Thailand	 4.0”	 ซ่ึงจ�าเป็นที่จะต้องหาเครื่องมือหรือวิธีการชุดใหม่ท่ีจะสร้างความมั่นคง	

มัง่ค่ังและยัง่ยนืให้กบัประเทศในศตวรรษที	่21	ระบบการศึกษาซ่ึงมหีน้าทีใ่นการผลติทรพัยากรมนษุย์

เข้าสูร่ะบบเศรษฐกจิและสงัคม	จงึมบีทบาทส�าคัญทีต้่องด�าเนนิการและค้นหานวัตกรรมทางการบรหิาร

เพื่อพัฒนาแนวคิดและวิธีการสู่ผลลัพธ์ทางการศึกษารูปแบบใหม่คือการศึกษา	 4.0	 ซ่ึงเน้นการเรียน

การสอนให้นักเรียนสามารถน�าองค์ความรู้มาบูรณาการสร้างสรรค์และเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง	

โดยการฝึกให้นักเรียนขยายองค์ความรู้และการให้วงจรสะท้อนกลับจากการสร้างนวัตกรรมเชิงบวก

เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความพร้อมและมีคุณลักษณะสอดคล้องต่อการพัฒนาประเทศ	 โดย

คุณลกัษณะของนกัเรยีนทีพ่งึประสงค์ในศตวรรษที	่21	ทีส่�าคัญคือ	ความสามารถในการรูจ้กัและเข้าใจ

ตนเอง	(intrapersonal	competencies)	ประกอบไปด้วย	การรู้จุดมุ่งหมายของตนเอง	การเรียนรู้วิธี

การเรียนรู้	การมีแรงจูงใจภายในตนเอง	และการมีความเพียรพยายาม	(Soland,	2013)	

	 แต่ผลการพัฒนาการศึกษาของไทยที่ผ่านมาจากการวิเคราะห์ของส�านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการพบว่า	 คุณภาพการศึกษาทั้งด้านวิชาการและคุณลักษณะของผู้เรียน

อยู่ในเกณฑ์ต�่า	 และควรมีการวิเคราะห์ทบทวนเป้าหมายและคุณภาพของกระบวนการจัดการศึกษา	

(สุคนธ์	สินธพานนท์,	2558)	ปัจจัยด้านคุณภาพการศึกษาส่งผลให้นักเรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน

ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง	ๆ	ตามมา	เช่น	ปัญหาการลาออกจากโรงเรียนกลางคัน	ลักษณะนิสัยผลัดวัน

ประกันพรุ่ง	 การไม่เอาใจใส่ต่องานที่ได้รับมอบหมายซ่ึงส่งผลไปถึงวิธีการท�างานที่ต�่ากว่าศักยภาพ

รวมไปถงึปัญหาการท�างานในอนาคต	สาเหตุเนือ่งจากการไม่ค้นพบตัวเอง	ขาดทกัษะพืน้ฐาน	และไม่มี

เป้าหมายในอนาคต	 จึงน�าไปสู่การสมัครงานแบบไร้เป้าหมาย	 อีกทั้งยังไม่มีความเข้าใจความต้องการ	

ความชอบและความถนัดของตน	 ซ่ึงส่งผลให้ได้งานที่ไม่ตรงกับความสามารถ	 ท�าให้พลาดโอกาสใน

การเติบโตทางด้านหน้าที่การงาน	 นอกจากนี้ครูผู้สอนเองก็ประสบปัญหาเนื่องจากการพัฒนาครู

ที่ผ่านมานั้นเกิดจากรูปแบบการพัฒนาที่ไม่ตรงตามความต้องการของครู	 ระยะเวลาการพัฒนาสั้น

ท�าให้การเรียนรู้ไม่ต่อเนื่องและไม่ยั่งยืน	 เนื้อหาการพัฒนาไม่เหมาะสม	 เน้นหลักการและทฤษฎีมาก

จนครูไม่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ได้	 (อมรวิชช์	 นาครทรรพ,	 2546)	 อีกทั้งรายงานผลการศึกษา

สถานภาพการผลิตและพัฒนาครูในประเทศไทยของส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา	 (2558)	 ถึง

สภาพปัจจบุนัและปัญหาการพฒันาครยูงัพบว่าครขูาดแรงจูงใจในการศึกษาค้นคว้าหาความรูเ้พือ่พฒันา

ตนเองทั้งทางด้านความรู้และทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	
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	 แนวคิดคุณภาพจากภายใน	(Quality	from	within)	เป็นแนวคิดเชิงนวัตกรรมในการบริหาร

โรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาครูและนักเรียนเพื่อผลลัพธ์ในการพัฒนาประเทศ	 มีลักษณะเป็นรูปแบบ

และวิธีการใหม่ในการพัฒนาครูและนักเรียนไปพร้อมกัน	 นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนจึงต้อง

ค�านึงถึง	การบริหารงานบุคคลด้านการพัฒนาครู	ซึ่งประกอบไปด้วย	การพัฒนาระหว่างการปฏิบัติงาน	

(On	the	job	training)	และการพัฒนานอกสภาพแวดล้อมการท�างาน	(Off	the	job	training)	และ

การบรหิารวิชาการด้านการพฒันานกัเรยีนซ่ึงประกอบด้วย	การพฒันาหลกัสตูร	การจดัการเรยีนการสอน	

การวัดและประเมินผล	 เหล่านี้ควบคู่กันไปเพื่อการพัฒนาแบบองค์รวม	 การพัฒนาครูและนักเรียน

ซ่ึงมีหลักการว่าการพัฒนาที่แท้จริงนั้นจะต้องเป็นการพัฒนาจากภายในบุคคลโดยผ่านกระบวน

การเรียนรู้พหุระดับหรือการเรียนรู้หลายช้ัน	 ได้แก่	 (1)	 การรับรู้สิ่งแวดล้อมที่ท้าทายความสามารถ

(2)	 พฤติกรรมในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่ท้าทาย	 (3)	 สมรรถนะที่แท้จริง	 (4)	 มุมมองภายใต้

สถานการณ์	(5)	ความเชื่อในความสามารถของตน	และ	(6)	การยึดมั่นในภาระหน้าที่	(Korthagen,	

Kim	&	 Greene,	 2013)	 เมื่อพัฒนาตามล�าดับช้ันดังกล่าวครูและนักเรียนจะเกิดความเช่ือ	 และ

ค้นพบแรงจูงใจรวมทัง้ความต้องการจากภายใน	เมือ่การท�างานและการเรยีนถูกขบัเคลือ่นโดยแนวคิด

ดังกล่าวก็จะท�าให้เกิดการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด	โดยครูจะด�าเนินการสอนผ่านทางอ�านาจการตัดสินใจ

ของตนและนักเรียนจะเรียนรู้โดยมีแรงจูงใจภายในเป็นตัวสนับสนุน	 พฤติกรรมเกี่ยวกับการเรียน

การสอนที่มีประสิทธิภาพนั้นจะท�าให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่เป้าหมาย	 รวมทั้งมีอ�านาจใน

การตัดสินใจด�าเนินการต่าง	ๆ 	สามารถสร้างกรอบและวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเรียนการสอนที่แสดง

ออกผ่านทางความเช่ือภายใน	 ซ่ึงการปฏิบัติงานในลักษณะดังกล่าวจะท�าให้สามารถเลือกสรรสิ่งที่

เหมาะสม	 วิธีการที่ยืดหยุ่นและเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวครูและนักเรียน	 ผ่านการรับรู้ถึงคุณค่า	 ความ

เข้มแข็งและคุณภาพในเบื้องลึก	

	 แนวคิดดังกล่าวจึงเป็นนวัตกรรมทีพ่ฒันาขึน้เพือ่ความสอดคล้องต่อความต้องการของครแูละ

นักเรียน	 โดยการพัฒนาในเรื่องตัวตน	 ความคิด	 ความเช่ือ	 ทัศนคติ	 แรงจูงใจ	 แทนการสนใจเรื่อง

กฎระเบียบหรือกฎเกณฑ์ภายนอกซ่ึงล้วนน�าไปสู ่การปฏิบัติที่ไม่ส่งผลดีต่อทั้งครูและนักเรียน

(Korthagen,	 2007)	 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษานั้น	 จึงต้องให้ครูและนักเรียนมีอ�านาจ

ตัดสินใจเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน	 สามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับ

บทบาทหน้าที่และเป้าหมายที่ส่งผ่านจากแรงบันดาลใจภายใน	 ที่ผ่านมาการบริหารโรงเรียนค�านึงถึง

กฎเกณฑ์	กฎระเบียบ	ข้อบังคับจากภายนอกหรือเกณฑ์การให้คะแนน	ท�าให้ทั้งครูและนักเรียนสนใจ

เพียงผลลัพธ์เชิงตัวเลข	โดยละเลยที่มาและกระบวนการเรียนการสอนรวมถึงเป้าหมายภายในบุคคล

ที่ส�าคัญและเป็นประโยชน์	 นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดคุณภาพจากภายในของครูและ

นกัเรยีน	จึงเป็นแนวคิดทีจ่ะน�าไปสูก่ารพฒันาและแก้ไขปัญหาต่าง	ๆ 	ทางการศึกษา	โดยการมุง่เน้นและ
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ให้ความสนใจต่อความรู้สึก	 นึกคิด	 ความต้องการภายในของครูและนักเรียนผนวกกับความร่วมมือ

กันสร้างวัฒนธรรมองค์กรและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนรูปแบบใหม่	 ซ่ึงจะน�าไปสู่นวัตกรรมการบริหาร

และการพัฒนาโรงเรียนในองค์รวม	 เพื่อผลลัพธ์ต่อการพัฒนาประเทศโดยการสร้างคุณลักษณะของ

นักเรียนที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่	 21	 นั่นคือความสามารถในการรู้จักและเข้าใจตนเองที่ประกอบ

ไปด้วย	การรู้จุดมุ่งหมายของตนเอง	การเรียนรู้วิธีการเรียนรู้	การมีแรงจูงใจภายในตนเอง	และการมี

ความเพียรพยายาม	

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

	 เพือ่ศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการพฒันาการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศึกษาเอกชนตามแนวคิด

คุณภาพจากภายใน	

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

	 การวิจัย	 เรื่อง	ความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนตาม

แนวคิดคุณภาพจากภายใน	มีกรอบแนวคิด	ดังนี้	

	 1.	 การบริหารบุคคลด้านการพัฒนาครู	ซึ่งประกอบไปด้วย	(1)	การพัฒนาระหว่างการปฏิบัติ

งาน	หมายถงึ	การช้ีแนะ	การมพีีเ่ลีย้ง	การสะท้อนและการไตร่ตรอง	(2)	การพฒันานอกสภาพแวดล้อม

การท�างาน	หมายถึง	การฝึกอบรมโดยไม่ผ่านออนไลน์	การฝึกอบรมออนไลน์	การศึกษาดูงาน

	 2.	 การบริหารวิชาการด้านการพัฒนานักเรียน	 ซึ่งประกอบไปด้วย	 (1)	 การพัฒนาหลักสูตร	

(2)	การจัดการเรียนการสอน	(3)	การวัดและประเมินผล
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วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ารวจ	(Survey	Research)	มีขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย	4	ระยะ	

ดังนี้

	 ระยะที	่1	ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	หลกัการ	และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัแนวคิดการบรหิารบคุคล

ด้านการพัฒนาครู	แนวคิดการบริหารวิชาการด้านการพัฒนานักเรียนและแนวคิดคุณภาพจากภายใน	

ภำพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การบริหารโรงเรียนใช้แนวคิด

➢	การบริหารบุคคลด้านการพัฒนาครู	ประกอบด้วย

	 (1)	การพัฒนาระหว่างการปฏิบัติงาน	

	 	 (On	the	job	training)

	 (2)	การพัฒนานอกสภาพแวดล้อมการท�างาน

	 	 (Off	the	job	training)

➢	การบรหิารวชิาการด้านการพฒันานกัเรยีน	ประกอบ

	 ด้วย

	 (1)	การพัฒนาหลักสูตร

	 (2)	การจัดการเรียนการสอน

	 (3)	การวัดและประเมินผล

คุณภาพจากภายใน	 (Quality	 from	 within)	 เกิด

จากความสามารถในการไตร่ตรองอย่างลึกซ้ึง	 (Core	

reflection)	 ผ่านการเรียนรู้พหุระดับหรือหลายช้ัน	

(Multi-level	learning)	ภายใต้โมเดลหวัหอม	(Onion	

model)	6	ล�าดับชั้น	

ประกอบด้วย		

(1)	 การรับรู้สิ่งแวดล้อมที่ท้าทายความสามารถ	

(2)	 พฤติกรรมในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่ท้าทาย	

(3)	 สมรรถนะที่แท้จริง	

(4)	 มุมมองภายใต้สถานการณ์	

(5)	 ความเชื่อในความสามารถของตน	

(6)	 การยึดมั่นในภาระหน้าที่

การสร้างนวัตกรรมใช้แนวคิด	BMGI	D4	

innovation	method	(2016)	ประกอบ

ด้วย

(1)	การระบุปัญหา	(Define)

(2)	การค้นหาแนวทางแก้ปัญหา	

	 (Discover)

(3)	การพัฒนานวัตกรรม	(Develop)

นวัตกรรมการบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา

เอกชนตามแนวคิด

คุณภาพจากภายใน
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	 ระยะที	่2	น�าข้อมลูทีไ่ด้จากการศึกษามาก�าหนดประเด็นในการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้อง

กับกรอบแนวคิดในการวิจัย	 น�าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วเสนอผู้เช่ียวชาญ	 จ�านวน	 5	 ท่าน	 เพื่อ

พิจารณาตรวจสอบความตรง	 ความถูกต้องและความครอบคลุมของเนื้อหา	 โดยหาค่าดัชนีความ

สอดคล้องระหว่างข้อค�าถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ	 (IOC)	 น�าแบบสอบถามที่ผู้เช่ียวชาญได้

ตรวจสอบแล้ว	รวบรวมข้อมูลเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการปรับปรุง

แก้ไขแบบสอบถาม

	 ระยะที	่3	น�าแบบสอบถาม	ไปทดลองใช้	(Try	Out)	กับผู้บรหิารและคร	ูโรงเรยีนมธัยมศึกษา	

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	ประเภท	สามัญศึกษา	ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง	

เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการใช้ภาษาและประเด็นในการตอบของข้อค�าถามในแบบสอบถาม	 โดย

หาค่าสัมประสิทธิ์	 ของความเที่ยง	 (Reliability)	 โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า	 Cronbach	

(Cronbach’s	alpha)	ได้ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์ความเที่ยวเท่ากับ	0.984	หลังจากนั้นจึงปรับปรุง	

แก้ไขแบบสอบถาม	ให้สมบูรณ์ก่อนน�าไปเก็บข้อมูลจริง

	 ระยะที	่4	ส่งแบบสอบถามเรือ่งสภาพปัจจุบนัและสภาพทีพ่งึประสงค์ของการบรหิารโรงเรยีน

มัธยมศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณภาพจากภายใน	 ไปยังกลุ่มตัวอย่างคือ	 โรงเรียนมัธยมศึกษา

สังกัดส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	ประเภท	สามัญศึกษา	จ�านวน	222	โรงเรียน	

ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย	ผู้อ�านวยการหรือรองผู้อ�านวยการ	รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น	222	คน	ซึ่งได้มา

จากการค�านวณโดยใช้สูตรของ	Taro	Yamane	ที่ระดับความเชื่อมั่น	95%	(Confidence	Interval)

	 ระยะที่	 5	 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณภาพจากภายใน	 ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า

5	ระดับ	(Rating	Scale)	วิเคราะห์โดย	การหาร้อยละ	การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต	และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	(Standard	Deviation)	และจัดล�าดับความต้องการจ�าเป็น	โดยใช้สูตร	Modified	Priority	

Needs	Index	(PNIModified)	ที่ได้ปรับปรุงจาก	Priority	Needs	Index	(PNI)	(นงลักษณ์	วิรัชชัย	

และ	สุวิมล	ว่องวาณิช,	อ้างถึงใน	สุวิมล	ว่องวาณิช,	2546)	

ผลกำรวิจัย

	 ผลการวิจัยเรื่องความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน

ตามแนวคิดคุณภาพจากภายใน	ปรากฏผลดังนี้
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กำรบริหำรบุคคลด้ำนกำรพัฒนำครู 

	 สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณภาพจากภายใน

ด้านการบริหารบุคคลด้านการพัฒนาครู	พบว่า	ด้านการพัฒนาระหว่างการปฏิบัติงาน	มีค่าเฉลี่ยสภาพ

ปัจจุบัน	(X	=	3.88,	S.D.	=	0.80)	สูงกว่าการพัฒนานอกสภาพแวดล้อมการท�างาน	(X	=	3.57,	

S.D.	 =	 0.93)	 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า	 การช้ีแนะ	 มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบันสูงที่สุด

(X	=	4.06,	S.D.	=	0.76)	รองลงมาคือ	การสะท้อนและการไตร่ตรอง	(X	=	3.91,	S.D.	=	0.76)	

และน้อยที่สุดคือ	 การมีพี่เลี้ยง	 (X	 =	 3.66,	 S.D.	 =	 0.90)	 ส่วนการพัฒนานอกสภาพแวดล้อม

การท�างานนั้น	เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า	การฝึกอบรมโดยไม่ผ่านออนไลน์	มีค่าเฉลี่ยสภาพปัจจุบัน

สูงที่สุด	(X	=	3.85,	S.D.	=	0.77)	รองลงมาคือ	การศึกษาดูงาน	(X	=	3.63,	S.D.	=	1.01)	และ

น้อยที่สุดคือ	การฝึกอบรมออนไลน์	(X	=	3.24,	S.D.	=	1.01)

	 สภาพทีพ่งึประสงค์ของการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณภาพจากภายใน

ด้านการบริหารบุคคลด้านการพัฒนาครู	พบว่า	ด้านการพัฒนาระหว่างการปฏิบัติงาน	มีค่าเฉลี่ยสภาพ	

ที่พึงประสงค์	 (X	 =	 4.50,	 S.D.	 =	 0.67)	 สูงกว่าด้านการพัฒนานอกสภาพแวดล้อมการท�างาน

(X	=	4.29,	S.D.	=	0.80)	เมื่อพจิารณาในรายละเอียดพบว่า	การชีแ้นะ	มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์

สูงที่สุด	(X	=	4.57,	S.D.	=	0.64)	รองลงมาคือ	การสะท้อนและการไตร่ตรอง	(X	=	4.51,	S.D.	

=	 0.65)	 และน้อยที่สุดคือ	 การมีพี่เลี้ยง	 (X	 =	 4.41,	 S.D.	 =	 0.72)	 ส่วนการพัฒนานอก

สภาพแวดล้อมการท�างานนัน้	เมือ่พจิารณารายด้าน	พบว่า	การฝึกอบรมโดยไม่ผ่านออนไลน์	มค่ีาเฉลีย่

สภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด	(X	=	4.40,	S.D.	=	0.72)	รองลงมาคือ	การศึกษาดูงาน	(X	=	4.32,	

S.D.	=	0.82)	และน้อยที่สุดคือ	การฝึกอบรมออนไลน์	(X	=	4.16,	S.D.	=	0.87)	

	 ความต้องการจ�าเป็นของการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณภาพจาก

ภายใน	ด้านการบริหารบุคคลด้านการพัฒนาครู	จากการวิเคราะห์สภาพรายด้าน	พบว่า

	 การพัฒนาระหว่างการปฏิบัติงาน	ประกอบไปด้วย	การมีพี่เลี้ยงที่มีความต้องการจ�าเป็นระดับ

สูงที่สุด	 (PNI
Modified

	 =	 0.205)	 การสะท้อนและการไตร่ตรองมีความต้องการจ�าเป็นรองลงมา

(PNI
Modified

	=	0.154)	และน้อยที่สุดคือการชี้แนะ	(PNI
Modified

	=	0.127)

	 การพัฒนานอกสภาพแวดล้อมการท�างาน	 ประกอบไปด้วย	 การฝึกอบรมออนไลน์ที่มีความ

ต้องการจ�าเป็นระดับสูงที่สุด	 (PNI
Modified

	 =	 0.283)	 การศึกษาดูงานมีความต้องการจ�าเป็นรอง

ลงมา	(PNI
Modified

	=	0.190)	และน้อยทีส่ดุคือการฝึกอบรมโดยไม่ผ่านออนไลน์	(PNI
Modified

	=	0.143)

การชี้แนะ	มีรายละเอียดความต้องการจ�าเป็นเรียงจากสูงไปต�่าดังนี้	ความเชื่อในความสามารถของตน	

(PNI
Modified

	 =	 0.147)	 สมรรถนะที่แท้จริง	 (PNI
Modified

	 =	 0.142)	 มุมมองภายใต้สถานการณ์



274

◆ รัสวดี ควรทรงธรรม พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ สืบสกุล นรินทรางกูร ณ อยุธยา ◆

(PNI
Modified

	 =	 0.137)	 พฤติกรรมในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่ท้าทาย	 (PNI
Modified

	 =	 0.119)

การยึดมั่นในภาระหน้าที่	 (PNI
Modified

	 =	 0.113)	 และการรับรู้สิ่งแวดล้อมที่ท้าทายความสามารถ	

(PNI
Modified

	=	0.105)

	 การพี่เลี้ยง	มีรายละเอียดความต้องการจ�าเป็นเรียงจากสูงไปต�่าดังนี้	พฤติกรรมในการจัดการ

กบัสิง่แวดล้อมท่ีท้าทาย	(PNI
Modified

	=	0.223)	การรบัรูส้ิง่แวดล้อมทีท้่าทายความสามารถ	(PNI
Modified 

=	0.215)	มุมมองภายใต้สถานการณ์	 (PNI
Modified

	=	0.208)	การยึดมั่นในภาระหน้าที่	 (PNI
Modified

=	 0.200)	 สมรรถนะที่แท้จริง	 (PNI
Modified

	 =	 0.196)	 และความเช่ือในความสามารถของตน

(PNI
Modified

	=	0.186)

	 การสะท้อนและการไตร่ตรอง	 มีรายละเอียดความต้องการจ�าเป็นเรียงจากสูงไปต�่าดังนี	้

มุมมองภายใต้สถานการณ์	 (PNI
Modified

	=	0.171)	ความเชื่อในความสามารถของตน	(PNI
Modified

 = 

0.167)	สมรรถนะที่แท้จริง	 (PNI
Modified

	=	0.157)	พฤติกรรมในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่ท้าทาย	

(PNI
Modified

	 =	 0.148)	 การยึดมั่นในภาระหน้าที่	 (PNI
Modified

	 =	 0.147)	 และการรับรู้สิ่งแวดล้อม

ที่ท้าทายความสามารถ	(PNI
Modified

	=	0.137)

	 การฝึกอบรมโดยไม่ผ่านออนไลน์	 มีรายละเอียดความต้องการจ�าเป็นเรียงจากสูงไปต�่าดังนี้	

ความเชื่อในความสามารถของตน	 (PNI
Modified

	 =	0.156)	มุมมองภายใต้สถานการณ์	 (PNI
Modified 

= 

0.151)	สมรรถนะที่แท้จริง	(PNI
Modified

	=	0.147)	การยึดมั่นในภาระหน้าที่	(PNI
Modified

	=	0.144)	

พฤติกรรมในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมท่ีท้าทาย	 (PNI
Modified

	 =	 0.134)	 และการรับรู้สิ่งแวดล้อมที่

ท้าทายความสามารถ	(PNI
Modified

	=	0.128)

	 การฝึกอบรมออนไลน์	 มีรายละเอียดความต้องการจ�าเป็นเรียงจากสูงไปต�่าดังนี้	 มุมมอง

ภายใต้สถานการณ์	(PNI
Modified

	=	0.298)	ความเชื่อในความสามารถของตน	(PNI
Modified

	=	0.295)	

การยึดมั่นในภาระหน้าที่	(PNI
Modified

	=	0.289)	สมรรถนะที่แท้จริง	(PNI
Modified

	=	0.288)	พฤติกรรม

ในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่ท้าทาย	 (PNI
Modified

	 =	 0.285)	 และการรับรู้สิ่งแวดล้อมที่ท้าทาย

ความสามารถ	(PNI
Modified

	=	0.248)

	 การศึกษาดูงาน	 มีรายละเอียดความต้องการจ�าเป็นเรียงจากสูงไปต�่าดังนี้	 มุมมองภายใต้

สถานการณ์	 (PNI
Modified

	 =	 0.201)	 ความเช่ือในความสามารถของตน	 (PNI
Modified

	 =	 0.195)

การยึดมั่นในภาระหน้าที่	(PNI
Modified

	=	0.194)	สมรรถนะที่แท้จริง	(PNI
Modified

	=	0.188)	การรับรู้

สิง่แวดล้อมทีท้่าทายความสามารถ	(PNI
Modified

	=	0.183)	และพฤติกรรมในการจัดการกบัสิง่แวดล้อม

ที่ท้าทาย	(PNI
Modified

	=	0.182)
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ตำรำงที่ 1	การบริหารบุคคลด้านการพัฒนาครู

1. กำรพัฒนำระหว่ำงกำรปฏิบัติงำน

1.1 กำรชี้แนะ (coaching)
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กำรบริหำรวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำนักเรียน

	 สภาพปัจจุบันของการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณภาพจากภายใน

ด้านการบรหิารวชิาการด้านการพฒันานกัเรยีน	พบว่า	การจดัการเรยีนการสอน	มค่ีาเฉลีย่สภาพปัจจบุนั

สูงที่สุด	(X	=	4.14,	S.D.	=	0.71)	รองลงมาคือการพัฒนาหลักสูตร	(X	=	4.08,	S.D.	=	0.76)	

และน้อยที่สุดคือด้านการวัดและประเมินผล	(X	=	4.02,	S.D.	=	0.80)

	 สภาพทีพ่งึประสงค์ของการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณภาพจากภายใน	

ด้านการบริหารวิชาการด้านการพัฒนานักเรียน	เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่า	การจัดการเรียนการสอน	

มีค่าเฉลี่ยสภาพที่พึงประสงค์สูงที่สุด	(X	=	4.63,	S.D.	=	0.66)	รองลงมาคือการพัฒนาหลักสูตร

(X	=	4.59,	S.D.	=	0.67)	และน้อยที่สุดคือด้านการวัดและประเมินผล	(X	=	4.58,	S.D.	=	0.68)

ความต้องการจ�าเป็นของการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณภาพจากภายใน

ด้านการบริหารวิชาการด้านการพัฒนานักเรียน	จากการวิเคราะห์สภาพรายด้าน	พบว่า

	 การบรหิารวิชาการด้านการพฒันานกัเรยีนทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นสงูสดุคือ	การวัดและประเมนิ

ผล	(PNI
Modified

	=	0.138)	รองลงมาคือการพฒันาหลกัสตูร	(PNI
Modified

	=	0.125)	และทีม่คืีอต้องการ

จ�าเป็นต�่าที่สุดคือ	การจัดการเรียนการสอน	(PNI
Modified

	=	0.117)

	 การพัฒนาหลักสูตร	 มีรายละเอียดความต้องการจ�าเป็นเรียงจากสูงไปต�่าดังน้ี	 สมรรถนะ

ทีแ่ท้จรงิ	(PNI
Modified

	=	0.136)	พฤติกรรมในการจดัการกบัสิง่แวดล้อมทีท้่าทาย	(PNI
Modified

	=	0.131)	

มุมมองภายใต้สถานการณ์	 (PNI
Modified

	=	0.131)	การยึดมั่นในภาระหน้าที่	 (PNI
Modified

	=	0.125)	

ความเช่ือในความสามารถของตน	 (PNI
Modified

	 =	 0.123)	 และการรับรู้สิ่งแวดล้อมที่ท้าทายความ

สามารถ	(PNI
Modified

	=	0.103)

	 การจัดการเรียนการสอน	 มีรายละเอียดความต้องการจ�าเป็นเรียงจากสูงไปต�่าดังนี้	 มุมมอง

ภายใต้สถานการณ์	(PNI
Modified

	=	0.136)	ความเชื่อในความสามารถของตน	(PNI
Modified

	=	0.119)	

สมรรถนะที่แท้จริง	(PNI
Modified

	=	0.118)	การยึดมั่นในภาระหน้าที่	(PNI
Modified

	=	0.118)	พฤติกรรม

ในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่ท้าทาย	 (PNI
Modified

	 =	 0.107)	 และการรับรู้สิ่งแวดล้อมที่ท้าทาย

ความสามารถ	(PNI
Modified

	=	0.107)

	 การวดัและการประเมนิผล	มรีายละเอียดความต้องการจ�าเป็นเรยีงจากสงูไปต�า่ดังนี	้สมรรถนะ

ทีแ่ท้จรงิ	(PNI
Modified

	=	0.146)	พฤติกรรมในการจดัการกบัสิง่แวดล้อมทีท้่าทาย	(PNI
Modified 

=	0.142)	

ความเชื่อในความสามารถของตน	(PNI
Modified

	=	0.140)	มุมมองภายใต้สถานการณ์	 (PNI
Modified

 = 

0.139)	การรับรู้สิ่งแวดล้อมที่ท้าทายความสามารถ	(PNI
Modified

	=	0.133)	การยึดมั่นในภาระหน้าที่	

(PNI
Modified

	=	0.129)	
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อภิปรำยผล

	 การวิจัยเกี่ยวกับความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน

ตามแนวคิดคุณภาพจากภายใน	 ซ่ึงประกอบด้วยการบริหารบุคคลด้านการพัฒนาครูและการบริหาร

วิชาการด้านการพัฒนานักเรียน	จึงสามารถอภิปรายผลได้	ดังนี้

 1. กำรบริหำรบุคคลด้ำนกำรพัฒนำครู

	 ผลการจัดล�าดับความต้องการจ�าเป็นในการบริหารบุคคลด้านการพัฒนาครู	 พบว่าการพัฒนา

นอกสภาพแวดล้อมการท�างานในเรือ่งการฝึกอบรมออนไลน์	ใน	5	ด้าน	ได้แก่	พฤติกรรมในการจัดการ

กับสิ่งแวดล้อมที่ท้าทาย	 สมรรถนะท่ีแท้จริง	 มุมมองภายใต้สถานการณ์	 ความเช่ือในความสามารถ

ของตน	และการยึดมั่นในภาระหน้าที่	มีค่าดัชนีความต้องการจ�าเป็นสูงที่สุด	แสดงให้เห็นว่าในปัจจุบัน

ไม่ได้ส่งเสรมิให้เกิดการพฒันาครผู่านการฝึกอบรมออนไลน์อย่างเต็มศักยภาพ	การฝึกอบรมออนไลน์

นัน้เป็นการฝึกอบรมในลกัษณะใหม่ทีส่ามารถพฒันาครโูดยไม่มข้ีอจ�ากดัของเวลาและสถานที	่จากการ

วจิยัพบว่าการฝึกอบรมครอูอนไลน์ก�าลงัเป็นทีต้่องการจ�าเป็นเนือ่งจากการฝึกอบรมในลกัษณะดังกล่าว

ท�าให้การอบรมครูยืดหยุ่น	 มีประสิทธิภาพและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	 (Jung,	 2005)

ที่ผ่านมามีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในทางการศึกษา	 อาทิ	 การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	 บทเรียน

ตำรำงที่ 2 การบริหารวิชาการด้านการพัฒนานักเรียน
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อิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนวิชาต่าง	 ๆ	 นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งข้อมูล

ที่ส�าคัญที่ทั้งครูและนักเรียนใช้ส�าหรับค้นหาข้อมูลต่าง	 ๆ	 หรือเพื่อศึกษาหาความรู้	 แต่ยังไม่มีการน�า

เทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพ	ทั้งนี้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

จะเป็นเครื่องมือส�าคัญในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา	 ในรูปแบบที่แตกต่างกัน	 เปิดโอกาสสู่การ

พัฒนาคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น	 สามารถประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์

ทางการศึกษาและการฝึกอบรม	(ปทีป	เมธาคุณวุฒิ,	2544	;	ถนอมพร	เลาหจรัสแสง,	2542	อ้างถึง

ใน	สุภาณี	เส็งศรี,	2547)

	 นอกจากนี้	 Diaz-Maggioli	 (2004)	 ได้อธิบายว่าปัญหาของการพัฒนาครูประกอบไปด้วย	

(1)	 การพัฒนาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้บริหารหรือทีมบริหารมากกว่าตัวครู	 การที่ครูขาดการมี

ส่วนร่วมในการพัฒนา	 ท�าให้ครูมองว่าการพัฒนาเป็นภาระปัญหามากกว่าเป็นหนทางแก้ไขปัญหา

(2)	การพัฒนาส่วนใหญ่เน้นไปที่การสอนวิธีการและเทคนิคที่คาดหวังจนไม่สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติ

ได้	(3)	การฝึกอบรมเป็นลักษณะการฝึกอบรมแบบเดียว	(One-size-fits-all)	โดยไม่ได้ค�านึงถึงความ

แตกต่างหรือความต้องการที่แท้จริงของครู	(4)	รูปแบบการอบรมขาดความหลากหลาย	โดยส่วนใหญ่

จัดในลักษณะการอบรมเชิงบรรยาย	เชิงปฏิบัติการ	หรือการสัมมนาเชิงวิชาการ	(5)	หัวข้อในการฝึก

อบรมไม่สอดคล้องกบัความต้องการของคร	ู(6)	การขาดความช่วยเหลอืและสนับสนุนในการน�าความรู้

ใหม่ลงสู่ห้องเรียน	(7)	การขาดการตระหนักถึงพัฒนาการและประสบการณ์ของครู	(8)	การขาดความ

เข้าใจในวิธีการเรียนรู้ของครู	 การฝึกอบรมครูผ่านออนไลน์โดยใช้แนวคิดคุณภาพจากภายในในการ

พัฒนา	 พฤติกรรมในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายความสามารถ	 สมรรถนะที่แท้จริง	 มุมมอง

ภายใต้สถานการณ์และความเชื่อในความสามารถของตน	จะสามารถแก้ปัญหาการพัฒนาครูได้

	 การฝึกอบรมครอูอนไลน์ด้วยคุณภาพจากภายในจึงเป็นเรือ่งส�าคัญและมคีวามจ�าเป็นเร่งด่วน

ในการพัฒนา	 เมื่อครูรับรู้ถึงตัวตนและความต้องการภายในด้านต่าง	 ๆ	 ผ่านลักษณะการฝึกอบรมที่

ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ	 ครูก็จะสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นวิธีส่วนบุคคล	 สามารถตัดสินใจ

ในบริบทต่าง	ๆ	และเกิดความรู้สึกถึงความมีส่วนร่วมในการพัฒนา	ดังที่หฤทัย	อนุสรราชกิจ	(2559)	

อธบิายว่าเมือ่ครสูามารถมองเหน็ตนเอง	รบัรู	้เหน็อารมณ์และการกระท�าของตนเองตามความเป็นจรงิ	

ส่งผลให้ครูสามารถลดอคติและกรอบแนวคิดที่เคยยึดติด	 ท�าให้มุมมองและการปฏิบัติต่อนักเรียน

เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น	

 2. กำรบริหำรวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำนักเรียน

	 ผลการจัดล�าดับความต้องการจ�าเป็นในการบริหารวิชาการด้านการพัฒนานักเรียน	 พบว่า

การวัดและประเมินผล	ใน	4	ด้าน	ได้แก่	พฤติกรรมในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่ท้าทาย	สมรรถนะ
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ที่แท้จริง	 มุมมองภายใต้สถานการณ์	 และความเช่ือในความสามารถของตน	 มีค่าดัชนีความต้องการ

จ�าเป็นสงูทีส่ดุ	แสดงให้เหน็ว่าในปัจจุบนัการส่งเสรมิการพฒันานกัเรยีนในด้านการวดัและประเมนิผลให้

เกดิคุณภาพจากภายในยงัไม่เพยีงพอ	เนือ่งจากการวัดและประเมนิผลทีผ่่านมาเป็นการวดัและประเมนิ

จากผลคะแนนการเรียน	 มากกว่าการวัดและประเมินลักษณะพฤติกรรมและอารมณ์เพื่อก่อให้เกิด

การพฒันาจากภายใน	การวดัและประเมนิผลต้องเน้นกระบวนการผลของการกระท�า	เน้นความสามารถ

ในการด�าเนินชีวิตและการวัดจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรอง	 (รัตนาพร

ปานแก้วและคณะ,	2557)	ในขณะที่	Crooks	(2011)	แสดงให้เห็นถึงปัจจัยส�าคัญ	6	ข้อที่จะน�าไปสู่

การวดัและประเมนิผลทีม่ปีระสทิธภิาพ	ได้แก่	(1)	ความร่วมมอืและแรงผลกัดันจากทัง้ครแูละนกัเรยีน	

(2)	 ความเช่ือมั่นจากนักเรียนในการรับการช่วยเหลือ	 (3)	 ความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อเป้าหมาย

ในสิ่งที่ก�าลังท�า	 (4)	 เป้าหมายการเรียนรู้โดยมีระดับความท้าทายที่เหมาะสม	 (5)	 การพัฒนาทักษะ

การประเมินตนเองของนักเรียน	(6)	การให้ความส�าคัญกับการสะท้อนกลับจากครูและเพื่อนนักเรียน

ด้วยกัน	

	 การให้ความสนใจเรื่องการเปลี่ยนผ่านจากวิธีการประเมินผลการเรียนรู้	 (Assessment	 of

learning)	 ไปสู่การประเมินเพื่อการเรียนรู้	 (Assessment	 for	 learning)	และการประเมินพร้อมกับ

การเรยีนรู	้(Assessment	as	learning)	จึงเป็นเรือ่งส�าคัญ	แทนทีจ่ะตัดสนิระดับความสามารถของผู้เรยีน

ในรูปแบบของการสอบและการให้คะแนนซ่ึงจะเป็นการวัดผู้เรียนได้เพียงมิติเดียว	 มาสู่การประเมิน

เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระหว่างที่การจัดการเรียนรู้ด�าเนินอยู่	เพื่อน�าไปสู่การเข้าใจและพัฒนา

ผู้เรียนแบบองค์รวมและในหลากหลายมิติ	การวัดและประเมินผลจากคุณภาพภายใน	ด้านพฤติกรรม

ในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่ท้าทาย	สมรรถนะที่แท้จริง	มุมมองภายใต้สถานการณ์และความเชื่อใน

ความสามารถของตน	จึงเป็นเรื่องส�าคัญ	ในการที่จะท�าให้ครูเข้าใจนักเรียน	และนักเรียนเข้าใจตัวเอง

ได้ดียิ่งขึ้น	จนน�าไปสู่การพัฒนาจากภายในที่ยั่งยืน	

	 สอดคล้องกับชาญวิทย์	 เทียมบุญประเสริฐ	 อ้างอิงถึง	 ปถมาภรณ์	 ไทยโพธิ์ศรี	 (2558)

ได้กล่าวไว้ว่า	การประเมินนั้นจะต้องดูที่พัฒนาการของผู้เรียนโดยวิธีการที่เป็นระบบ	เป็นกระบวนการ

ที่หลากหลาย	 ครอบคลุมการวัดผลทุกด้านเป็นการประเมินผลรวม	 เพื่อใช้อธิบายความสามารถ

ที่แท้จริง	และสอดคล้องกับ	ส�านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ	กระทรวงศึกษาธิการ	

(2540,	175)	ที่ให้ความส�าคัญกับการประเมินการท�างานของผู้เรียน	ความสามารถในการแก้ไขปัญหา

และการแสดงออก	 โดยเน้นผู้เรียนเป็นผู้ค้นพบและเป็นผู้ผลิตความรู้	 ได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติจริงหรือ

คล้ายจริง	ได้แสดงออกอย่างเต็มความสามารถของผู้เรียนได้อย่างครบกระบวนการ	
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ข้อเสนอแนะจำกกำรวิจัย

 1. ข้อเสนอแนะส�ำหรับผู้บริหำรโรงเรียนมัธยมศึกษำ

	 	 1.1	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ควรก�าหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมการพัฒนานอกสภาพ

แวดล้อมการท�างาน	 ด้านการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อให้เกิดพฤติกรรมในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมที่

ท้าทาย	สมรรถนะที่แท้จริง	มุมมองภายใต้สถานการณ์	ความเชื่อในความสามารถของตนและการยึด

มั่นในภาระหน้าที่

	 	 1.2	 ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน	ควรมแีผนงาน	โครงการและด�าเนนิ

การจัดการประชุม	อบรม	สมัมนา	ให้แก่ผู้บรหิารและครโูรงเรยีนมธัยมศึกษาให้มคีวามตระหนกั	ความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาให้เกิดคุณภาพจากภายใน

	 	 1.3	 ผู้บริหารโรงเรียนควรพัฒนาครูผู ้สอน	 โดยการส่งเสริมการพัฒนานอกสภาพ

แวดล้อมการท�างาน	 ด้านการฝึกอบรมออนไลน์เพื่อให้เกิดพฤติกรรมในการจัดการกับสิ่งแวดล้อม

ที่ท้าทาย	 สมรรถนะที่แท้จริง	 มุมมองภายใต้สถานการณ์	 ความเช่ือในความสามารถของตนและ

การยึดมั่นในภาระหน้าที่

	 	 1.4	 ผู้บริหารโรงเรียนควรพัฒนานักเรียน	โดยมุ่งเน้นด้านการวัดและประเมินผล	เพื่อให้

นกัเรยีนเกดิคุณภาพจากภายในด้านพฤติกรรมในการจดัการกบัสิง่แวดล้อมทีท้่าทาย	สมรรถนะทีแ่ท้จรงิ

มุมมองภายใต้สถานการณ์	ความเชื่อในความสามารถของตน

 2. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

	 จากผลการศึกษาความต้องการจ�าเป็นในการพัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน

ตามแนวคิดคุณภาพจากภายใน	 จึงเป็นประเด็นที่ควรศึกษาต่อว่ามีวิธีการหรือแนวทางใดที่จะสามารถ

พัฒนาการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนตามแนวคิดคุณภาพจากภายในต่อไป
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