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การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศกึษาระดบัการบริหารโครงการของสถานศกึษาในสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 2) ศกึษาระดบัประสิทธิผลของสถานศกึษาในยุคดิจิทลั 3) ศกึษา
ความสมัพนัธร์ะหวา่งการบริหารโครงการกบัประสิทธิผลของสถานศกึษาในยุคดิจิทลั  และ 4) ศกึษาการบริหารโครงการ
สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทลั  กลุ่มตวัอย่าง คือ ครูในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จ านวน 380 คน  โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างตามตารางเครจซ่ีและมอรแ์กน 
สุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ โดยใชข้นาดโรงเรียนเป็นชัน้ จากนัน้ท  าการสุ่มอย่างง่าย โดยจับฉลากตามสัดส่วนของขนาด
โรงเรียนเพ่ือใหไ้ดจ้  านวนครบตามกลุ่มตวัอย่าง เครื่องมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั ซึ่งมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC อยู่ระหวา่ง 0.80 – 1.00 ค่าความเช่ือมั่นของการบริหารโครงการ 
เท่ากับ .978 และค่าความเช่ือมั่นของประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล  เท่ากับ .977 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน สหสัมพันธ์พหุคูณ และการ
วิเคราะหก์ารถดถอยพหคุูณแบบวิธีการคดัเลือกเขา้ ผลการวิจยั พบว่า 1) การบริหารโครงการของสถานศกึษาโดยรวม 
อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทกุดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ 
ดา้นการน าโครงการไปปฏิบตัิ  ดา้นการประเมินโครงการ ดา้นการวางแผนโครงการ และดา้นการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็น 2) ประสิทธิผลของสถานศกึษาในยุคดจิิทลั โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อยู่ในระดบั
มากทกุดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นนวตักรรมการจัดการเรียนรู  ้ดา้นนวตักรรมการบริหาร
สถานศกึษา ดา้นความเป็นพลเมืองดจิิทลัของผูเ้รียน และดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 3) การบรหิารโครงการ
มีความสัมพันธ์กบัประสิทธิผลของสถานศกึษาในยุคดิจิทลั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) = .789 และ 4) การบริหารโครงการสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทลัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยการบรหิารโครงการทกุดา้นร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศกึษาในยุคดิจิทลั  
ไดร้อ้ยละ 62.25 โดยการบริหารโครงการดา้นการประเมินความตอ้งการจ าเป็น  มีอ  านาจการพยากรณ์สูงสุด รองลงมา
ไดแ้ก ่ดา้นการประเมินโครงการ ดา้นการวางแผนโครงการ และดา้นการน าโครงการไปปฏิบตั ิตามล าดบั 
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The purposes of this research were as follows: (1) to study the level of project management 

under the Secondary Educational Service Area Office, Bangkok One; (2) to study the effectiveness of 
schools in the digital era; (3) to study the relationship between project management and the effectiveness of 
schools in the digital era; and (4) to study how project management affects the effectiveness of schools in 
the digital era. The samples consisted of 380 teachers under the authority of the Secondary Educational 
Service Area, Office Bangkok One in the 2020 academic year and employed the work of Krejcie and 
Morgan. The stratified random sampling used the school size as strata to calculate the sample size and 
simple random sampling was performed by lottery. The instrument for data collection was a five-point rating 
scale questionnaire. The IOC (Index of Item - Objective Congruence) was valued at 0.80-1.00, the reliability 
of the project management was .978, and the reliability of the effectiveness of schools was .977. The data 
analysis was performed by mean and standard deviation. The hypothesis testing used the Pearson product-
moment correlation coefficient, multiple correlation, and the multiple regression analysis-enter method. The 
research results were as follows: (1) project management was at a high level and in terms of each aspect, it 
was at a high level in all aspects in descending order, as follows: implementation, project evaluation, project 
planning and needs assessment; (2) the effectiveness of schools was at high level and in terms of the 
individual aspects, it was found to be at a high level in all aspects, in descending order, as follows: learning 
innovation, innovation in educational administration, digital citizenship and academic achievement; (3) there 
was a statistically significant positive relationship at .01 between project management and the effectiveness 
of schools. The Pearson's correlation coefficient (r)= .789 showed that the two variables had a relationship at 
high level; and (4) project management affected the effectiveness of schools at a level of .01. All aspects of 
project management mutually predicted the effectiveness of schools with a predictive power of 62.25%. 
Needs assessment had the highest predictive power followed by project evaluation, project planning and 
implementation, respectively. 
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กรุณาให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย  และกราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ไพโรจน ์กลิ่นกุหลาบ อาจารย ์เรือเอก ดร.อภิธีร ์ทรงบณัฑิตย ์และอาจารย  ์ดร.สมบูรณ์ บูรศิริรกัษ ์
คณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ท่ีไดก้รุณาใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมในการท าปริญญานิพนธ์ให้
ถกูตอ้ง มีความสมบรูณม์ากยิ่งขึน้และมีคณุภาพตามหลกัสตูรปรญิญาการศกึษามหาบณัฑิต 

ขอกราบขอบพระคณุผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีสละเวลาอนัมีคา่ในการตรวจสอบ  แกไ้ขและให้
ค  าแนะน า  เพ่ือให้เครื่องท่ีใช้ในการวิจัยสมบูรณ์และมีคุณภาพ  และขอกราบขอบพระคุณ
ผูท้รงคณุวฒุิทกุทา่นท่ีเสียสละเวลาในการใหส้มัภาษณเ์ชิงลกึเพ่ือเป็นขอ้มลูประกอบการท าการวิจยั
ครัง้นี ้ และขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ทกุท่านท่ีไดก้รุณาใหค้วามรว่มมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูจน
งานวิจยัส าเรจ็ลลุว่งไปไดด้ว้ยดี 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคณุ ดร.อานนท ์ธิติคณุากร รองผูอ้  านวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลยั ท่ี
กรุณาให้ค  าแนะน าและค าปรึกษาแก่ผู้วิจัยท าให้ผู้วิจัยได้ตกผลึกทางความคิดและมีมุมมองท่ี
หลากหลายมากยิ่งขึน้ซึ่งเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งตอ่การท างานวิจยัครัง้นี ้

ทา้ยท่ีสดุนี ้คณุคา่และประโยชนอ์นัเกิดจากการท าปริญญานิพนธฉ์บบันี ้ผูว้ิจยัขอมอบเป็น
เครื่องบชูาพระคณุบิดา มารดา และครูบาอาจารยท์กุท่านผูซ้ึ่งมีพระคณุอย่างย่ิงและเป็นผูป้ระสิทธ์ิ
ประสาทวิชาความรูใ้หก้บัผูว้ิจยัตลอดมา 
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บทที ่1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
การพฒันาประเทศทา่มกลางกระแสการเปล่ียนแปลงของสภาวการณแ์ละแนวโนม้บรบิท

แวดลอ้มทัง้ภายนอกและภายในท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วในปัจจบุนั จนไม่สามารถคาดการณอ์นาคต
ไดอ้ย่างแน่นอน อันเน่ืองมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด  ประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท่ีส่งผลใหพ้ฤติกรรม 
การเรียนรูข้องผูเ้รียนเปล่ียนแปลงไปสู่การเรียนรูภ้ายใตค้วามปกติใหม่ (New Normal) เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน อีกทั้งแนวโน้มการพัฒนาทักษะผู้เรียนและความต้องการ
ก าลงัคนท่ีมีทกัษะการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ใหพ้รอ้มรองรบัและตอบสนองตอ่ความตอ้งการของ
สงัคมเพ่ือสรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เหล่านีจ้ึงกลายเป็นความทา้ทายท่ีทุก
ประเทศทั่วโลกตอ้งเผชิญและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งคน้หายุทธศาสตรใ์นการพัฒนาประเทศให้มี
ความสามารถในการปรับตัวพรอ้มรับมือต่อพลวัตการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกยุคดิจิทัล  
ทัง้นีเ้พ่ือใหป้ระเทศสามารถด ารงอยู่ตอ่ไปท่ามกลางสถานการณก์ารเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดอ้ย่าง
ยั่งยืน (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2563a) 

สังคมยุคปัจจุบันก าลังกลายเป็นสังคมยุคเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี ้
ประเทศไทยจึงตอ้งหันมาให้ความส าคญักับการพัฒนาทุนมนุษยอ์ย่างมีคุณภาพเพ่ือสามารถ
พฒันาเศรษฐกิจเพ่ือมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้และมีรายไดท่ี้สงูขึน้ดว้ยผลประโยชน์จาก
ผลิตผลทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ดังนั้นประเทศไทยได้จัดท าแผนยุทธศาสตรช์าต ิ 
พ.ศ. 2561-2580 ท่ีมุ่งเนน้การสรา้งความมั่นคงอย่างยั่งยืน ผ่านยุทธศาสตรช์าติดา้นการพัฒนา
และเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนา 
ทนุมนษุย ์เพ่ือบรรลตุามความคาดหวงัในผลลพัธข์องการจดัการศกึษาในยคุปัจจบุนัจากภาคส่วน
ต่าง ๆ ในสังคมท่ีต้องการคนไทยท่ีดี เก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2561) 

การสร้างระบบการศึกษาตามแนวคิดแนวคิดการศึกษายกก าลังสอง (Thailand 
Education Eco-System : TE2S) ของกระทรวงศึกษาธิการจึงมุ่งเน้นการสรา้ง “การศึกษาท่ีมี
ความเป็นเลิศ (Education for Excellence)” และตอ้งมีความยืดหยุ่น ดว้ยการพัฒนาศักยภาพ
บุคคลสู่ความเป็นเลิศในแบบฉบับของแต่ละคน ประกอบกับตอ้งมีความเท่าทันต่อบริบทโลกท่ี
เปล่ียนไปอย่างรวดเรว็ เพ่ือใหส้ามารถพฒันาทนุมนษุยข์องประเทศท่ีตอบโจทยค์วามตอ้งการของ
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สงัคมและตลาดแรงงาน เพราะฉะนัน้การจดัการศกึษาในยคุดจิิทลัจึงจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีตอ้งมีความ
คล่องตวั ปรบัตวัทนัตอ่บริบทการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 และสามารถพฒันาประเทศสู่การ
เป็นฐานการผลิตทุนมนุษย์ (Human Capital) ท่ี เป็นเลิศ (อานนท์ วิชานนท์ และ บัลลังก ์ 
โรหิตเสถียร, 2563) 

สถานศึกษาในยุคดิจิทลัจึงตอ้งปรบัเปล่ียนกระบวนการบริหารจดัการสถานศึกษาใหมี้
ความยืดหยุ่นเพ่ือความอยูร่อดของสถานศกึษา พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนดว้ยรูปแบบการบรหิาร
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลซึ่งย่อมผลถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเช่นกัน ดังนั้น 
สถานศึกษาในยุคดิจิทัลจึงต้องตระหนักถึงบริบทของสังคมท่ีนักเรียนไดส้ัมผัสอยู่ตลอดเวลา  
เพ่ือพัฒนาคณุภาพของการบริหารจดัการใหส้อดคลอ้งกับเป้าหมาย และความตอ้งการของทุก
ฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งซึ่งส่งผลถึงความส าเร็จและความมีประสิทธิผลของสถานศึกษา (จอมพงศ ์
มงคลวนิช, 2556; นงลกัษณ ์เรือนทอง, 2550) 

ประสิทธิผลของสถานศึกษาจึงเป็นผลการบริหารจัดการสถานศึกษาจนบรรลุผลตาม
เปา้หมายท่ีตัง้ไว ้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการบริหารท่ีมุ่งเนน้การปรบัตวัเพ่ือความอยู่รอด
ของสถานศกึษาท่ามกลางสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง การประเมินประสิทธิผลของสถานศกึษา
จึงเป็นการวดัสมรรถภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา คณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาจะ
เกิดขึน้ไดย้่อมเป็นผลมาจากประสิทธิผลของสถานศึกษา (ฤทัยรตัน ์บุญอินทร ,์ 2559, น. 22)  
จึงอาจกล่าวได้ว่าประสิทธิผลของสถานศึกษายังเป็นตัวบ่งชี ้ส  าคัญในการวัดและประเมิน
ความสามารถของสถานศึกษาท่ีสามารถคงอยู่ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัลดว้ย  
ดงันัน้ การบรหิารจดัการสถานศกึษาในยคุดิจิทลัจงึเป็นการบรหิารจดัการภายใตค้วามทา้ทายของ
ความเจริญกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลใหส้ถานศึกษาตอ้งปรบักลยุทธใ์นการ
บริหารจดัการเพ่ือมุ่งสู่การเป็นสถานศึกษาแห่งนวตักรรมท่ีมุ่งเนน้ความสามารถในการปรบัตวัได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมแห่งยุคดิจิทัล  (Digital Era) (สุกัญญา แช่มช้อย , 2562) 
สถานศึกษาในยุคดิจิทัลจึงต้องประยุกตใ์ช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในด้านการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและดา้นการจดัการเรียนรูเ้พ่ือพัฒนาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
มีคณุลกัษณะผูเ้รียนท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้
อยา่งปกตสิขุ 

อย่างไรก็ตาม จากผลการผลการรายงานคณุภาพการศกึษาไทยของคณะกรรมการอิสระ
เพ่ือการปฏิรูปการศกึษา (2562, น. 8) พบว่า คณุภาพการศกึษาไทยโดยรวมอยู่ในระดบัต ่ากว่าท่ี
พึงจะเป็นอยู่อย่างมาก ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดบัต ่ามากและไม่ไดม้าตรฐานตามเกณฑ์
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ภายในประเทศซึ่งพิจารณาจากผลวิเคราะหข์อ้มูลจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ท่ีชีใ้หเ้ห็นวา่ ตัง้แตปี่พ.ศ. 2550 - 2559 นกัเรียนสว่นใหญ่มีผลคะแนนต ่ากว่า
รอ้ยละ 50 ในเกือบทุกวิชา และเม่ือเปรียบเทียบในปี พ.ศ. 2561 นกัเรียนส่วนใหญ่มีคะแนนลด
ต ่าลงในชั้นเรียนท่ีสูงขึน้ นอกจากนี ้เม่ือเทียบเกณฑ์มาตรฐานสากลซึ่งพิจารณาจากผลการ
ประเมิน PISA 2018 พบว่า นักเรียนไทยมีคะแนนต ่ากว่าค่าเฉล่ียของประเทศสมาชิก OECD  
ทัง้ดา้นการอ่าน คณิตศาสตร ์และวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้น ผลการประเมินดา้นการอ่านของ
นักเรียนไทย ยังมีคะแนนลดลงจากผลการประเมินรอบท่ีผ่านมา เน่ืองจากนักเรียนท่ี มี
ความสามารถดา้นการอ่านไม่ถึงระดบั 2 มีจ  านวนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 10 (สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี, 2562) สอดคลอ้งกบัผลการรายงานผลการประเมินความสามารถใน
การแข่งขนัดา้นการศึกษาของประเทศไทยปี 2561 ท่ีพบว่า สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล
ยงัอยู่ในระดบัท่ีไม่ดีมากนกั เม่ือเปรียบเทียบกบัประเทศในกลุ่มเอเชียแปซิฟิก รวมทัง้ตวัชีว้ดัดา้น
การศกึษาส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีแนวโนม้ของอนัดบัและคะแนนท่ีลดลง ทัง้ดา้นการยกระดบั
ดา้นคณุภาพการศึกษา ปัญหาดา้นความเหล่ือมล า้ทางการศึกษา ดา้นการมุ่งความเป็นเลิศและ
สรา้งขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ รวมทัง้ดา้นการปรบัปรุงระบบการศึกษาให้ มี
ประสิทธิภาพ และเม่ือพิจารณาเปรียบเทียบ 10 ปีท่ีผ่านมาจะเห็นไดว้่าประเทศไทยมีสมรรถนะ
ดา้นการศึกษาลดลง (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2561) ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากความดอ้ย
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการสถานศกึษา การบริหารจดัการเก่ียวกบัครูท่ีไม่
เอือ้ใหค้รูท าการสอนไดอ้ย่างมีคณุภาพ และการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างไม่เต็มท่ี 
กลายเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลใหค้ณุภาพการศึกษาไทยมีแนวโนม้ท่ีลดต ่าลงอย่างต่อเน่ืองในช่วง
ระยะเวลาท่ีผา่นมา  

ส านักงานเขตพื ้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีภารกิจใน 
การส่งเสริมสนบัสนนุการจดัการศึกษาของสถานศึกษาในสงักดัใหมี้คณุภาพตามมาตรฐานระดบั
สากล และพฒันาการศกึษาท่ีมุ่งเนน้การพฒันาผูเ้รียนมีความสามารถและทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 อย่างไรก็ตามจากการรายงานคุณภาพการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 ในสังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่า จ  านวนสถานศึกษาในสังกัดเกินกว่ารอ้ยละ 55 มีคะแนนเฉล่ีย 
ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ต ่ากว่าระดบัประเทศ (ส านกังานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1, 2562)  นอกจากนี ้จากการผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก รอบสาม พ.ศ. 2554 - 2558 โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
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คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) พบว่า มีสถานศึกษาในสังกัดท่ียังไม่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานการศกึษา และยงัพบว่าสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กมีคณุภาพและมาตรฐาน
ต ่ากว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษ นอกจากนีเ้ม่ือพิจารณาผลการประเมิน
คุณภาพภายในสถานศึกษา รอบท่ี  2  (พ .ศ.  2557 -2558) โดยหน่วยงานต้นสังกัดของ
สถานศึกษาในสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ยงัพบว่า 
สถานศึกษาส่วนใหญ่มีผลการประเมินมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องกับทักษะการเรียนรูใ้น
ศตวรรษท่ี 21 อยู่ในเกณฑท่ี์ตอ้งปรบัปรุงและพฒันา ไดแ้ก่ ทกัษะความรูท่ี้จ  าเป็นพืน้ฐานในการรู้
หนังสือ ทักษะการคิด ทักษะในการแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
(ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1, 2559a)  

จากขอ้มูลการรายงานดงักล่าวจึงสะทอ้นใหเ้ห็นว่า ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ก าลังประสบปัญหาการยกระดับคุณภาพการเรียนรูข้อง
นกัเรียนท่ีมีแนวโนม้ตกต ่าลงอยา่งมากและสง่ผลใหส้ถานศกึษาในปัจจบุนัไมส่ามารถผลิตนกัเรียน
ให้ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงไดอ้ย่างมีคุณภาพ  อีกทั้งยังตอ้งเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทัง้ระบบอย่างจริงจงัและต่อเน่ือง รวมถึงแก้ไขปัญหาดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรียน ปัญหาด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด การแก้ไขปัญหา การอ่าน และทักษะ
ทางดา้นคณิตศาสตรแ์ละวิทยาศาตรซ์ึ่งเป็นทักษะท่ีส าคัญสอดคลอ้งกับการเรียนในยุคดิจิทัล 
ตลอดจนแกไ้ขปัญหาดา้นการปรบัปรุงระบบการศกึษาใหมี้ประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิ่งท่ีแสดงใหเ้ห็น
ถึงระบบการบริหารจัดการทางการศึกษาท่ียังไม่ตอบโจทยก์ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาในยุค
ปัจจบุนัท่ีมีระบบเทคโนโลยีดจิิทลัเป็นตวัเรง่การเปล่ียนแปลงดงักลา่วท่ีสง่ผลตอ่ลกัษณะการเรียนรู้
ของผูเ้รียนท่ีเปล่ียนแปลงไป และยงัผลใหร้ะบบการบรหิารสถานศึกษาในยดุปัจจบุนัตอ้งน าระบบ
เทคโนโลยีดจิิทลัมาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการศกึษาซึ่งจะเกือ้หนนุตอ่การเสรมิสรา้งประสิทธิผลและ
พฒันาคณุภาพสถานศึกษาใหเ้ป็นสถานศึกษาแห่งนวตักรรมไดอ้ย่างยั่งยืน (Ilomäki & Lakkala, 
2018) สอดคลอ้งกบัรูปแบบดิจิทลัเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษาส าหรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีเสนอว่า
ควรมีคลังความรูส่ื้อดิจิทัล มีโครงสรา้งพืน้ฐานดิจิทัล และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
ดจิิทลัเทคโนโลยี (อนนัต ์วรธิติพงศ,์ 2561) และแนวทางการบรหิารโรงเรียนขนาดเล็กยคุดจิิทลัท่ีมี
การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทลัมาใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน
เพ่ือมุง่สูค่วามเป็นเลิศ (มาลยั วงศฤ์ทยัวฒันา, 2562) 

การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลจึงมีความทา้ทายสูงและจ าเป็นตอ้งใชก้ลยุทธ์การ
บริหารท่ีมีความพิเศษและแตกต่างจากเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเนน้การพฒันาสถานศกึษา
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ใหพ้ัฒนาคณุภาพผูเ้รียนใหส้ามารถบรรลุเป้าหมายตามศกัยภาพตนเองอย่างเป็นรูปธรรม ทัง้นี ้
เพ่ือบรรลุเป้าหมายส าคัญของการจัดการศึกษาในยุคดิจิทัล และเพ่ือให้สถานศึกษาอยู่รอด
ทา่มกลางการเปล่ียนแปลงในยคุดจิิทลัอย่างยั่งยืน (สกุญัญา แชม่ชอ้ย, 2562, น. 91) 

การบริหารองคก์ารดว้ยโครงการ จึงเป็นรูปแบบการบรหิารองคก์ารสมยัใหม่ท่ีขบัเคล่ือน
องค์การด้วยการบริหารโครงการส่งผลให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ตาม 
แผนกลยุทธ์ขององคก์าร โครงการแต่ละโครงการท่ีจัดท าจึงจ าเป็นตอ้งสนับสนุนแผนกลยุทธ ์
เพราะถ้าเป็นโครงการท่ีไม่สนับสนุนแผนกลยุทธ์ขององคก์ารแล้วจะเป็นการใช้ทรพัยากรของ
องคก์ารอยา่งไมก่่อใหเ้กิดประโยชน ์ดงันัน้จงึตอ้งมีการเช่ือมโยงโครงการตา่ง ๆ เขา้กบัแผนกลยทุธ์
ขององคก์าร จดัอนัดบัความส าคญัของโครงการ แตใ่นการเช่ือมโยงโครงการเขา้กบัแผนกลยทุธน์ัน้ 
ผูบ้ริหารโครงการตอ้งมีส่วนรว่มในกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธข์ององคก์าร กลยทุธก์ารบริหาร
โครงการจึงเป็นกระบวนการบริหารท่ีจะส่งเสริมความส าเร็จขององคก์ารอย่างยั่งยืนไดใ้นอนาคต 
โดยผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเริ่มตน้ดว้ยการศึกษาการบริหารโครงการท่ีเหมาะสมกับองคก์าร
สมยัใหม่เพ่ือน ามาประยกุตแ์ละปรบัใชบ้รหิารโครงการในสถานศกึษา เพ่ือชว่ยใหส้ถานศกึษาของ
ตนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  
(รตันา สายคณิต, 2556, น. 41-42) 

จากเหตผุลท่ีกล่าวมาขา้งตน้จะเห็นไดว้่า การบริหารโครงการซึ่งเป็นกระบวนการบริหาร
อย่างหนึ่งส่งผลส าคญัตอ่การเสริมสรา้งประสิทธิผลของสถานศกึษา การบริหารโครงการสามารถ
พฒันาความเป็นเลิศของสถานศกึษาใหเ้กิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรมได ้โดยอาศัยกระบวนการด าเนิน
โครงการท่ีท าให้บรรลุเป้าหมายในระดบัดีเย่ียมและส่งผลให้สถานศึกษามีคุณภาพการศึกษา 
สูงขึน้ ตลอดจนสามารถเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอ่ืนได้ (ปาลีวรรณ สิทธิการ, 2557)  
ทัง้นีก้ารบริหารโครงการดงักล่าวอาจพฒันากลายเป็นนวตักรรมทางการศกึษาไดซ้ึ่งจะเป็นปัจจยั
ส าคญัอย่างยิ่งท่ีส่งผลต่อการพัฒนาสู่การเป็นสถานศึกษาแห่งนวตักรรมท่ีเป็นเป้าหมายส าคญั
ของการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล นอกจากนีก้ารวางแผนโครงการในแผนระดับต่าง ๆ 
จ าเป็นตอ้งมีความสอดคลอ้งกันตามล าดับโดยการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีตอ้งมีความ
สอดคลอ้งกับแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและจุดเนน้ตามนโยบายของเขตพืน้ท่ีการศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื ้นฐาน  และกระทรวงศึกษาธิการ ตามล าดับ  
เพ่ือปรบัเปล่ียนเป็นนโยบายระดบัสถานศกึษา เป็นการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบตัิอย่างแทจ้ริง
ผา่นการด าเนินโครงการตา่ง ๆ ภายในสถานศกึษา 
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จากสภาพปัญหาและความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่าสถานศึกษาจ าเป็นต้อง
ปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารให้มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมต่อบริบททางสังคมท่ีก าลัง
เปล่ียนแปลงไปเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมายท่ีสถานศึกษาก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัลมากท่ีสุด ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศกึษาการบริหารโครงการท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิผลของสถานศกึษาในยคุดจิิทลั เพ่ือน าผลการวิจยัไป
ใช้ในการปรับปรุง พัฒนา การวางแผนและพัฒนาการบริหารโครงการในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิผลการบรหิารสถานสถานศกึษาในยคุดจิิทลัใหส้อดคลอ้งกบัภารกิจ
ของสถานศกึษาตามบรบิทแหง่การเปล่ียนแปลงของโลกปัจจบุนั 

วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค ์ดงันี ้

1.เพ่ือศกึษาระดบัการบริหารโครงการของสถานศึกษาในยุคดิจิทลั สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1  

2.เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงาน  
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1  

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโครงการกับประสิทธิผลของ
สถานศกึษาในยคุดจิิทลั สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1  

4. เพ่ือศึกษาการบริหารโครงการสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษาใน 
ยคุดจิิทลั สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1  

ความส าคัญของการวิจัย 
ผลของการศกึษางานวิจยัในครัง้นีจ้ะท าใหเ้กิดประโยชน ์ดงันี ้

1. ครูสามารถน าแนวทางการบริหารโครงการส าหรับสถานศึกษาในยุคดิจิทัลไป
พฒันา และปรบัปรุงการด าเนินโครงการท่ีตนรบัผิดชอบใหมี้ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลท่ีดีต่อ
สถานศกึษา 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาน าการบริหารโครงการ ไปพัฒนาและปรบัปรุงแก้ไขการ
บริหารโครงการภายในสถานศึกษาของตนเองให้มีประสิทธิผลตอบสนองความต้องการของ
บคุลากรภายในสถานศกึษา และผูท่ี้มีสว่นไดเ้สียตอ่การจดัการศกึษาของสถานศกึษาตอ่ไป 
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3. ส  านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 สามารถน า
ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากการวิจัยในครั้งนี ้ น  าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย  
การวางแผน การพัฒนาส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารโครงการของผูบ้ริหารสถานศึกษาในสงักัด
เพ่ือเพิ่มประสิทธิผลการบริหารสถานสถานศึกษาในยุคดิจิทัล และสอดคล้องกับภารกิจของ
สถานศกึษาตามบรบิทแหง่การเปล่ียนแปลงของโลกปัจจบุนั 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้เป็นการศกึษาการบริหารโครงการท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิผลของสถานศกึษา

ในยุคดิจิทลั สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผูว้ิจยัจึงได้
ก าหนดขอบเขตการวิจยัไว ้ดงันี ้

1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ในการวิจยัครัง้นีมุ้่งศกึษาการบรหิารโครงการท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิผลของสถานศกึษา

ในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ใน 2 ดา้น 
ดงันี ้คือ การบริหารโครงการ ประกอบดว้ย 1) การประเมินความตอ้งการจ าเป็น  2) การวางแผน
โครงการ 3) การน าโครงการไปปฏิบัติ และ 4) การประเมินโครงการ และประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในยุคดิจิทัล  ประกอบดว้ย 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 2) ความเป็น
พลเมืองดจิิทลัผูเ้รียน 3) นวตักรรมการจดัการเรียนรู ้และ 4) นวตักรรมการบรหิารสถานศกึษา 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาครั้งนี ้คือ ครูในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จ  านวน 5,647 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครัง้นี ้คือ คือ ครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงาน หรือ  

กลุ่มสาระการเรียนรูฯ้ ในสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  
ปีการศึกษา 2563 จ  านวน 380 คน  โดยก าหนดตามตารางเครจซ่ีและมอรแ์กน (Krejcie & 
Morgan, 1970) ด  าเนินการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยการใช้ขนาด
โรงเรียนเป็นชัน้ (strata) จากนัน้ท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยจบัฉลาก
ตามสดัสว่นของขนาดโรงเรียนเพ่ือใหไ้ดจ้  านวนครบตามกลุม่ตวัอยา่ง 
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3. ตัวแปรทีศ่ึกษา 
3.1 ตวัแปรพยากรณ ์ไดแ้ก่ การบรหิารโครงการ ประกอบดว้ย 4 ดา้น ดงันี ้

3.1.1 การประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
3.1.2 การวางแผนโครงการ 
3.1.3 การน าโครงการไปปฏิบตั ิ
3.1.4 การประเมินโครงการ 

3.2 ตัวแปรเกณฑ์ ได้แก่ ประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ประกอบดว้ย  
4 ดา้น ดงันี ้

3.2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
3.2.2 ความเป็นพลเมืองดจิิทลัของผูเ้รียน 
3.2.3 นวตักรรมการจดัการเรียนรู ้ 
3.2.4 นวตักรรมการบรหิารสถานศกึษา  

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
เพ่ือใหเ้ขา้ใจความหมายของค าท่ีใชใ้นการวิจยัใหต้รงกนั ผูว้ิจยัจึงนิยามความหมายของ

ค านิยามศพัทเ์ฉพาะไว ้ดงันี ้
1.การบริหารโครงการ หมายถึง กระบวนการด าเนินกิจกรรมของสถานศกึษาอยา่งเป็น

ระบบท่ีประยุกตใ์ชค้วามรู ้ทกัษะ เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท่ี์ก าหนด
ไวภ้ายใตก้รอบดา้นงบประมาณ บุคลากรและเวลา อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
ประกอบดว้ยรายละเอียดแตล่ะดา้น ดงันี ้

1.1 การประเมินความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการวางแผนการประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นอย่างเป็นระบบ ก าหนดความตอ้งการจ าเป็นดว้ยการวิเคราะหค์วามแตกตา่ง
ของสภาพท่ีเกิดขึน้กบัสภาพท่ีควรจะเป็น จดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นดว้ยการ
พิจารณาจากความส าคญัและความเป็นไปได ้ก าหนดวิธีการแกปั้ญหาท่ีตอบสนองความตอ้งการ
จ าเป็นอย่างเหมาะสม คดัเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมท่ีสุดแลว้จดัท าเป็นขอ้มูลสารสนเทศ
และน าขอ้มูลสารสนเทศไปด าเนินการวางแผนโครงการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอ่ไป 
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1.2 การวางแผนโครงการ หมายถึง กระบวนการก าหนดก าหนดผูจ้ดัการโครงการ
และคณะกรรมการบริหารโครงการโดยพิจารณาจากความรูแ้ละประสบการณ์บริหารโครงการ  
ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงคจ์ากผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็น ออกแบบวิธีการ
ด าเนินกิจกรรมในโครงการอย่างชดัเจน วางแผนการใชท้รพัยากรในการจดักิจกรรมตามโครงการ
อย่างเหมาะสม มีคู่มือการด าเนินโครงการท่ีใหร้ายละเอียดขอ้มูลสารสนเทศของโครงการ และ
จดัท าส่ือประชาสมัพนัธโ์ครงการเพ่ือสรา้งความเขา้ใจและส่งเสริมการมีส่วนรว่มของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
สง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของโครงการ 

1.3 การน าโครงการไปปฏิบตัิ หมายถึง กระบวนการปฏิบตัิตามแผนการด าเนิน
กิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้นโครงการดว้ยกระบวนการบริหารจดัการตามวงจรคุณภาพ มีการบริหาร
จดัการความเส่ียงของโครงการ ปรบัปรุงการด าเนินโครงการเพ่ือปอ้งกนัความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้
ในระหว่างด าเนินโครงการ และมีการก ากับติดตามระหว่างการด าเนินงานเพ่ือใหโ้ครงการบรรลุ
ตามวตัถปุระสงคแ์ละเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

1.4 การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการออกแบบการประเมินท่ี
สอดคลอ้งและเหมาะสมกับรายละเอียดของโครงการ ใชเ้ครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและ
วิธีการประเมินโครงการท่ีเหมาะสม วิเคราะห์ข้อมูลจากการประเมินโครงการอย่างเป็นระบบ
เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศชัดเจน ครอบคลุมและถูกต้อง  และจัดท ารายงานผลการประเมิน
โครงการเสนอผูจ้ดัการโครงการหรือผูบ้รหิารสถานศกึษาเพ่ือน ามาพิจารณาปรบัปรุงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของโครงการ หรือยตุโิครงการ 

2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล หมายถึง ผลความส าเร็จของการบริหาร
จัดการสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาแห่งนวัตกรรมท่ีมุ่งเน้นการปรับตัวเพ่ือก้าวทันต่อการ
เปล่ียนแปลงดา้นนวตักรรมเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ดว้ยการประยกุตใ์ชร้ะบบเทคโนโลยีดิจิทลัใน
ดา้นการบริหารจดัการสถานศึกษาและดา้นการจดัการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาผูเ้รียนใหมี้คณุภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา มีคุณลักษณะผูเ้รียนท่ีสอดคลอ้งกับความตอ้งการของสงัคมและสามารถ
ด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกตสิขุ ประกอบดว้ยรายละเอียดแตล่ะดา้น ดงันี ้

2.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน หมายถึง ผลลพัธก์ารบรหิารจดัการศกึษา
ของสถานศึกษาในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้
เหมาะสมกบัการเรียนรูใ้นยคุปัจจบุนั มีทกัษะการคิดเชิงวิพากษแ์ละแกไ้ขปัญหาอย่างมีเหตผุล มี
ความสามารถในการสรา้งสรรคแ์ละผลิตนวตักรรม รวมถึงใชท้กัษะชีวิตในการปรบัตวัใหเ้ขา้กับ
สงัคมและการท างานร่วมกับผูอ่ื้น จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรภายใตแ้นวความคิดแบบเติบโตเพ่ือ
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พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนใหสู้งขึน้อย่างสม ่าเสมอ และส่งเสริมเรียนรูไ้ดต้ามขีด
ความสามารถและความถนดัของผูเ้รียนแตล่ะคน 

2.2 ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของผู้เรียน  หมายถึง ผลลัพธ์การบริหารจัด
การศกึษาของสถานศกึษาท่ีสง่เสรมิผูเ้รียนใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างเหมาะสมและมี
ความรบัผิดชอบ มีทกัษะการปกป้องตนเองจากภัยคกุคามและการละเมิดความปลอดภัยในโลก
ออนไลน ์มีคณุธรรมจริยธรรมและปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับดิจิทัล  มีการส่ือสารในเชิง
สรา้งสรรค ์รูจ้กัเคารพสิทธิของตนเองและมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมในยคุดจิิทลั 

2.3 นวตักรรมการจัดการเรียนรู ้หมายถึง ผลลัพธ์การบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีประยุกตใ์ชร้ะบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูข้องผู้เรียน 
ส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนรูท่ี้มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความสามารถสรา้งนวตักรรม จดัการเรียนรูโ้ดยยึด
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางโดยค านงึถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของผูเ้รียน ปรบัการจดัการเรียนรูใ้ห้
มีความหลากหลายสอดคลอ้งกบัการเรียนรูใ้นยคุปัจจบุนั และส่งเสริมใหค้รูประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยี
ในการจดัการเรียนรูใ้หก้บัผูเ้รียนอย่างตอ่เน่ืองและเตม็ศกัยภาพ 

2.4 นวตักรรมการบริหารสถานศกึษา หมายถึง ผลลพัธก์ารบริหารจดัการศกึษา
ของสถานศึกษาท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการ พัฒนาวิธีการปฏิบตัิงานใหท้นัสมัย โดยใชน้วตักรรมเพ่ือพฒันาระบบการบริหาร
สถานศึกษา ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานให้เกิดความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของสงัคมในยคุดจิิทลั ก าหนดวิสยัทศันแ์ละกลยทุธใ์นการพฒันานวตักรรมการศกึษา
อย่างชดัชัดเจน พัฒนาพัฒนาครูและบุคลากรใหมี้ทักษะในการพัฒนานวตักรรมท่ีหลากหลาย 
และสง่เสรมิใหเ้กิดวฒันธรรมการเรียนรูน้  าไปสูก่ารสรา้งนวตักรรมในสถานศกึษา 

3. ครู หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีสายงานการสอน และเป็นหวัหนา้กลุ่มงาน หรือ
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรูฯ้ ภายในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1  

4. สถานศึกษาในยุคดิจิทัล หมายถึง สถานศึกษาในยุคของการเปล่ียนแปลงดา้น
นวตักรรมเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็วส่งผลใหส้ถานศกึษาตอ้งปรบัตวั เพ่ือกา้วทนัตอ่การเปล่ียนแปลง
ของโลกยคุดิจิทลัดว้ยการประยกุตใ์ชร้ะบบเทคโนโลยีดิจิทลัในดา้นการบริหารจดัการสถานศกึษา
และดา้นการจดัการเรียนรู ้เพ่ือมุง่สู่การพฒันาสถานศกึษาใหเ้ป็นสถานศกึษาแหง่นวตักรรมซึ่งเป็น
การปรบัตวัเพ่ือความอยูร่อดของสถานศกึษาอยา่งยั่งยืน 
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5. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 หมายถึง 
หน่วยงานทางการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 3) และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553 และตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง การก าหนดเขต
พื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ณ วันท่ี 17  สิงหาคม พ.ศ. 2553 มีอ านาจหน้าท่ี ก ากับ ดูแล
รบัผิดชอบบริหารและจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานระดับมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร จ านวน  
23 เขต ประกอบด้วยเขตพญาไท บางซ่ือ ดุสิต สัมพันธวงศ์ ปทุมวัน ราชเทวี พระนคร  
ปอ้มปราบศตัรูพ่าย บางแค บางขนุเทียน บางบอน ทุ่งครุ ราษฎรบ์รูณะ จอมทอง คลองสาน ธนบรุี  
ภาษีเจรญิ ตลิ่งชนั ทวีวฒันา บางพลดั บางกอกนอ้ย บางกอกใหญ่ และหนองแขม 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัศึกษาการบริหารโครงการท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิผลของสถานศกึษาใน

ยคุดิจิทลั สงักดัส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จากการศึกษา
เอกสาร หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของนกัวิชาการ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

การบริหารโครงการ ผูว้ิจยัไดใ้ชแ้นวคิดวงจรการพฒันาโครงการของประวิต เอราวรรณ ์
(2562b) เป็นกรอบแนวคิดหลกัในการศกึษาการบริหารโครงการซึ่งมีความสอดคลอ้งกบับรบิทการ
บริหารโครงการทางการศึกษาและทุกขัน้ตอนจะด าเนินการเป็นวงจรท่ีสัมพันธก์ันประกอบดว้ย  
4 ดา้น คือ 1) การประเมินความตอ้งการจ าเป็น  2) การวางแผนโครงการ 3) การน าโครงการไป
ปฏิบตั ิและ 4) การประเมินโครงการ เป็นตวัแปรพยากรณข์องการวิจยัในครัง้นี ้

ประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ประสิทธิผลของสถานศึกษายงัคงเป็นตวั
บ่งชีส้  าคญัในการวดัและประเมินความสามารถของสถานศึกษาท่ีสามารถคงอยู่ต่อไปไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล ผูว้ิจัยใชแ้นวคิดการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามตวับ่งชี ้
แบบบูรณาการของฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001) บูรณาการร่วมกับแนวคิดการบริหาร
สถานศึกษาในยุคดิจิทลัของสุกัญญา แช่มชอ้ย (2562) เป็นกรอบแนวคิดหลกัในการศึกษาและ
พฒันาปรบัปรุงเนือ้หาเกณฑก์ารประเมินประสิทธิผลของสถานศกึษาใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการ
บริหารศกึษาในยคุดิจิทลัมากยิ่งขึน้ โดยสามารถสรุปรายละเอียดของประสิทธิผลของสถานศกึษา
ในยุคดิจิทลัได ้4 ดา้น คือ 1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 2) ความเป็นพลเมืองดิจิทลัของ
ผูเ้รียน 3) นวตักรรมการจดัการเรียนรู ้และ 4) นวตักรรมการบรหิารสถานศกึษา 
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ความสัมพันธร์ะหว่างการบริหารโครงการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุค
ดิจิทัลจากการศึกษางานวิจัยของ สันทนา คุณนา (2556) ท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
วางแผนกลยุทธ์สถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า การจัดท าแผนปฏิบัติการและ
โครงการ และดา้นการด าเนินการตามแผน มีความสัมพนัธท์างบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน
และงานวิจัยของ วราวุธ หมุนโย (2559) ท่ีไดศ้ึกษาระดบัการบริหารท่ีส่งผลใหเ้กิดประสิทธิผล
โรงเรียนมัธยมศึกษา มี  3 ด้าน  คือ  1) การน าแผนสู่ การป ฏิบัติ  2) การวางแผน  และ  
3) การประเมินผล  และงานวิจัยของ ธัณฐภรณ์ สิมมา (2561)  ได้ศึกษาการบริหารเวลากับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา พบว่า การวางแผน และการจัดล าดับของกิจกรรมซึ่งเป็นหนึ่งใน
กระบวนการบริหารเวลาของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสมัพนัธก์ับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนกวรรณ อินทรน์อ้ย (2553) ท่ีไดท้  าการศกึษากระบวนการการบรหิาร
ท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนพบว่ากระบวนการการบริหารมีความสมัพนัธแ์ละส่งผล
ต่ อป ระสิ ท ธิ ผ ลของ โรง เรี ยน เอกชน  รวม ถึ ง มี ค วาม สอดคล้อ งกับ ผลการวิ จั ย ขอ ง  
ปาลีวรรณ สิทธิการ (2557) ท่ีไดศ้กึษารูปแบบการบริหารโครงการสู่ความเป็นเลิศของสถานศกึษา
ซึ่งตอ้งมีกระบวนการด าเนินงานท่ีท าใหบ้รรลเุปา้หมายในระดบัดีเย่ียมและมีคณุภาพสงูกว่าคูแ่ข่ง
เป็นแบบอย่างใหก้บัผูอ่ื้นได ้โดยมีหลกัการบรหิารโครงการท่ีควรยึดเป็นหลกัปฏิบตัิ คือ การใชก้าร
มีส่วนร่วมและเครือข่ายในการท างานตั้งแต่การวางแผน การน าสู่การปฏิบัติ การตรวจสอบ
ประเมินผลและปรบัปรุงการด าเนินงานให้ไดม้าตรฐาน มาเป็นวงลอ้ในการขับเคล่ือนโครงการ
อย่างต่อเน่ืองจนเกิดนวัตกรรม ชิน้งานท่ีสรา้งให้โครงการมีความเป็นเลิศ  ดังนั้นการบริหาร
โครงการจึงเป็นกระบวนการบริหารอย่างหนึ่งท่ีส่งผลส าคัญต่อการเสริมสรา้งประสิทธิผลของ
สถานศกึษา  

จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัสามารถเขียนเป็นแผนภาพประกอบแนวความคิด ใน
การวิจยัไดด้งัภาพประกอบ 1 
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        ตัวแปรพยากรณ ์                ตัวแปรเกณฑ ์
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมตฐิานในการวิจัย 
การวิจยัครัง้นี ้ไดต้ัง้สมมตฐิาน ดงันี ้ 
1.การบริหารโครงการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงาน  

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความสมัพนัธก์นั 
2. การบริหารโครงการอย่างนอ้ย 1 ดา้น สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศกึษา

ในยคุดจิิทลั สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี ้ ผู้วิจัยได้ศึกษาการบริหารโครงการท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ได้น าเสนอตามล าดับ
ดงัตอ่ไปนี ้

1.ขอ้มูลพืน้ฐานเก่ียวกับส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร
เขต 1  

1.1 ประวตัคิวามเป็นมา 
1.2 อ านาจหนา้ท่ี 
1.3 ขอบขา่ยภารกิจ 
1.4 นโยบายและทิศทางการบรหิารจดัการศกึษา  

2. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารโครงการ  
2.1 ความหมายของโครงการ 
2.2 ความหมายของการบรหิารโครงการ 
2.3 ความส าคญัของการบรหิารโครงการ 
2.4 วงจรชีวิตโครงการ 

3. แนวคดิการบรหิารโครงการ 
3.1 การประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
3.2 การวางแผนโครงการ 
3.3 การน าโครงการไปปฏิบตั ิ
3.4 การประเมินโครงการ 

4. แนวคดิเก่ียวกบัการบรหิารสถานศกึษาในยคุดจิิทลั 
4.1 แนวคดิเก่ียวกบัสถานศกึษาในยคุดจิิทลั 
4.2 หลกัการบรหิารสถานศกึษาในยคุดจิิทลั 
4.3 คณุลกัษณะส าคญัของผูบ้รหิารสถานศกึษาในยคุดจิิทลั 
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5. แนวคดิและทฤษฎีเก่ียวกบัประสิทธิผลของสถานศกึษา 
5.1 ความหมายของประสิทธิผลของสถานศกึษา 
5.2 การประเมินประสิทธิผลของสถานศกึษา 

6. แนวคดิประสิทธิผลของสถานศกึษาในยคุดจิิทลั 
6.1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
6.2 ความเป็นพลเมืองดจิิทลัของผูเ้รียน 
6.3 นวตักรรมการจดัการเรียนรู ้ 
6.4 นวตักรรมการบรหิารสถานศกึษา 

7. ความสมัพันธร์ะหว่างการบริหารโครงการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุค
ดจิิทลั 

8. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  
8.1 งานวิจยัในประเทศ 
8.2 งานวิจยัตา่งประเทศ 
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1.ข้อมูลพืน้ฐานเกี่ยวกับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  
จากการศึกษาแผนพัฒนาการศึกษาขั้น พื ้นฐาน ระยะ 5 ปี  (พ .ศ. 2559-2563)  

ของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ไดก้ าหนดทิศทางการพฒันา
คุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดใน ตัง้แต่ปี  พ.ศ. 
2559 - 2563ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังต่อไปนี ้(ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1, 2559b, น. 1-23) 

1.1 ประวัตคิวามเป็นมา 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จัดตัง้ขึน้ตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดเขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ณ วัน ท่ี  
17  สิงหาคม พ.ศ. 2553 ไดก้ าหนดเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และท่ีตัง้ของส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เพ่ือบริหารและจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานระดบัมธัยมศึกษาด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ในกรุงเทพมหานคร โดยส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ประกอบดว้ยเขตพญาไท บางซ่ือ ดสุิต สมัพนัธวงศ ์ปทมุวนั ราชเทวี พระ
นคร ปอ้มปราบศตัรูพ่าย บางแค บางขนุเทียน บางบอน ทุ่งครุ ราษฎรบ์ูรณะ จอมทอง คลองสาน 
ธนบุรี  ภาษีเจริญ ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางพลัด บางกอกนอ้ย บางกอกใหญ่ และหนองแขม ให้
ส  านักงานเขตพื ้น ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ตั้งอยู่ ท่ี เขตราชเท วี 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 อ านาจหน้าที่ 
ประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในส านกังาน เขตพืน้ท่ี

การศกึษามธัยมศกึษา พ.ศ. 2560 วนัท่ี  29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ขอ้ 5 ใหส้  านกังานเขตพืน้ท่ีมี
อ านาจหน้าท่ีด  าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพื ้น ท่ีการศึกษา  
ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธิการ และมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

1.2.1. จัดท านโยบาย แผนพฒันา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายมาตรฐานการศกึษา แผนการศกึษา แผนพฒันาการศึกษาขัน้พืน้ฐานและ
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

1.2.2. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่ วไปของสถานศึกษา และ
หน่วยงานในเขตพืน้ท่ีการศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีไดร้ับให้หน่วยงานข้างต้น
รบัทราบ รวมทัง้ก ากบัตรวจสอบ ตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณของหนว่ยงานดงักลา่ว 
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1.2.3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลกัสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขต
พืน้ท่ีการศกึษา 

1.2.4. ก ากับ ดแูล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานและในเขตพืน้ท่ี
การศกึษา 

1.2.5. ศึกษา วิเคราะห ์วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศดา้นการศึกษา ในเขต
พืน้ท่ีการศกึษา 

1.2.6. ประสานการระดมทรพัยากรดา้นต่าง ๆ รวมทัง้ทรพัยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริม
สนบัสนนุการจดัและพฒันาการศกึษาในเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

1.2.7. จดัระบบประกันคณุภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพืน้ท่ี
การศกึษา 

1.2.8. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินรวมทัง้บคุคล องคก์รชมุชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนาสถานประกอบการ
และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศกึษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

1.2.9. ด  าเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจยัและพฒันาการศึกษาใน
เขตพืน้ท่ีการศกึษา 

1.2.10. ประสาน สง่เสรมิ การด าเนินการของคณะอนกุรรมการ และคณะท างานดา้น
การศกึษา 

1.2.11. ประสานการปฏิบตัิราชการทั่วไปกับองคก์รหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ภาครฐั
เอกชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในฐานะส านกังานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพืน้ท่ี
การศกึษา 

1.2.12. ปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพืน้ท่ีการศึกษาท่ีมิไดร้ะบุใหเ้ป็น
หนา้ท่ีของหนว่ยงานใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบตังิานอ่ืนท่ีไดร้บัมอบหมาย 

1.3 ขอบข่ายภารกิจ 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีภารกิจในการ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดจ านวน 67 แห่ง แบ่งออกเป็น
สถานศกึษาขนาดเล็ก 17 แห่ง สถานศกึษาขนาดกลาง 16 แห่ง  สถานศึกษาขนาดใหญ่ 16 แห่ง 
และสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ 18 แห่ง โดยมีรายละเอียดภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน 
การจดัการศกึษาของสถานศกึษาในสงักดัตามตาราง 1 – 4 ดงันี ้
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ตาราง 1 จ  านวนโรงเรียนจ าแนกตามขนาดสถานศกึษา 

ตาราง 2 จ  านวนครูและผูบ้รหิารสถานศกึษาจ าแนกตามขนาดสถานศกึษา 

 

 

 

 

 

 

ขนาดโรงเรียน เกณฑนั์กเรียน จ านวน (แห่ง) 
ขนาดเล็ก นอ้ยกวา่ 500 คน 17 
ขนาดกลาง 500 - 1,499 คน 16 
ขนาดใหญ่ 1,500 - 2,499 คน 16 

ขนาดใหญ่พิเศษ ตัง้แต ่2,500 คนขึน้ไป 18 
                   รวม 67 

ขนาดโรงเรียน ครู (คน) ผู้บริหารสถานศึกษา (คน) 
ขนาดเล็ก 428 32 
ขนาดกลาง 848 55 
ขนาดใหญ่ 1,560 79 

ขนาดใหญ่พิเศษ 2,811 90 
รวม 5,647 256 
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ตาราง 3 คณุภาพการจดัการศกึษาเปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน 
(O-NET) ระหวา่งระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา ระดบัสงักดัและระดบัประเทศ ปีการศกึษา 2561 

ท่ีมา: ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (2562, น. 11)  

ตาราง 4 คุณภาพการจัดการศึกษาแสดงจ านวนและรอ้ยละของสถานศึกษาท่ีมีคะแนนเฉล่ีย  
ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) สงูกว่าหรือเท่ากบัคะแนนเฉล่ียระดบั
เขตพืน้ท่ีการศึกษาและคะแนนเฉล่ียนต ่ากว่าระดบัประเทศ ปีการศึกษา 2561 จ  าแนกตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู ้

ท่ีมา: ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 (2562, น. 12) 

ช้ัน ระดับ คะแนนเฉล่ีย (ร้อยละ) 
ภาษาไทย สังคมศึกษาฯ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์

ม.3 

สพม.กท 1 61.04 - 36.60 38.44 40.02 

สงักดั 55.04 - 29.10 30.28 36.43 

ประเทศ 54.42 - 29.45 30.04 36.10 

ม.6  

สพม.กท 1 56.02 39.47 43.64 43.71 36.38 

สงักดั 48.16 35.48 31.15 31.04 30.75 

ประเทศ 47.31 35.16 31.41 30.72 30.51 

สาระการ
เรียนรู้ 

จ านวนและร้อยละของสถานศึกษาที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงกว่าหรือเท่ากับระดับ สพม.กท 1 

จ านวนและร้อยละของสถานศึกษาที่มี
คะแนนเฉลี่ยต ่ากว่าระดับประเทศ 

ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.6 ระดับชั้น ม.3 ระดับชั้น ม.6 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ภาษาไทย 19 28.79 16 23.88 39 59.09 36 53.73 
สงัคมศกึษาฯ - - 11 16.42 - - 36 53.73 
ภาษาองักฤษ 11 16.67 12 17.91 40 60.61 39 58.21 
คณิตศาสตร ์ 12 18.18 11 16.42 41 62.12 41 61.19 
วิทยาศาสตร ์ 14 21.21 11 16.42 41 6212 37 55.22 
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1.4 นโยบายและทศิทางการบริหารจัดการศึกษา 
  ส  านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้ก าหนด 

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา  
ในชว่งปี พ.ศ. 2559 – 2563  ดงันี ้

1.4.1 วิสยัทศัน ์
 เป็นผูน้  าการจดัการมธัยมศึกษา สู่คณุภาพระดบัมาตรฐานสากล บนพืน้ฐานความ

เป็นไทย 
1.4.2 พนัธกิจ 

1.4.2.1 เสรมิสรา้งความเสมอภาค สิทธิและโอกาสทางการศกึษา 
1.4.2.2 ยกระดบัคณุภาพมธัยมศกึษาสูม่าตรฐานสากล 
1.4.2.3 ปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงคต์ามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
1.4.2.4 สง่เสรมิการบรหิารจดัการดว้ยระบบคณุภาพ และหลกัธรรมาภิบาล 
1.4.2.5 เสรมิสรา้งความรว่มมือกบัภาคีเครือขา่ยในการจดัการมธัยมศกึษา 
1.4.2.6 พฒันาผูบ้รหิาร ครูและบคุลากรทางการศกึษาใหเ้ป็นผูน้  าทางวิชาการ 

1.4.3 เปา้ประสงค ์
เพ่ือให้การจัดการศึกษาขัน้พื ้นฐานของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 มีคณุภาพและมาตรฐานระดบัสากล บนพืน้ฐานของความเป็นไทย จึงได้
ก าหนดเปา้ประสงค ์ดงันี ้

1.4.3.1  ประชากรวยัเรียนทุกคนไดร้บัการศึกษาตามสิทธิอย่างเท่าเทียม และ
เสมอภาค 

1.4.3.2  ผูเ้รียนมีความสามารถในการแขง่ขนัระดบันานาชาติ 
1.4.3.3  ผูเ้รียนเป็นพลเมืองดีท่ีมีคณุภาพบนพืน้ฐานความเป็นไทย 
1.4.3.4  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีคณุภาพตามเกณฑท่ี์

ก าหนด 
1.4.3.5  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษาไดร้บัความร่วมมือจาก

ภาคีเครอืขา่ยทกุภาคสว่นในการจดัการมธัยมศกึษาอย่างเขม้แข็งและยั่งยืน 
1.4.3.6  ผูบ้ริหาร ครูและบคุลากรทางการศกึษาสามารถจดัการศึกษาไดอ้ย่างมี

คณุภาพเพ่ือยกระดบัสูค่ณุภาพระดบัมาตรฐานสากล 



  
 

21 

1.4.4  กลยทุธ ์
1.4.4.1   กลยทุธท่ี์ 1  ขยายโอกาสและสรา้งความเสมอภาคทางการศกึษา 
1.4.4.2  กลยุทธ์ท่ี  2 พัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายเพ่ือคุณภาพสู่

มาตรฐานสากล 
1.4.4.3   กลยทุธท่ี์ 3  พฒันารูปแบบในการปลกูฝังความเป็นพลเมืองดี 
1.4.4.4   กลยทุธท่ี์ 4 เสริมสรา้งความเขม้แข็งในการจดัการศกึษาของส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษา 
1.4.4.5   กลยทุธท่ี์ 5  พฒันารูปแบบการสรา้งความเขม้แข็งของภาคีเครือขา่ยใน

การมีสว่น รว่มในการจดัการศกึษา 
1.4.4.6   กลยทุธท่ี์ 6  พฒันาผูบ้รหิาร ครูและบคุลากรทางการศกึษาทัง้ระบบ 

1.4.5  จดุเนน้ 
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ไดก้ าหนดจดุเนน้

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา ในช่วงปี  
พ.ศ. 2559 – 2563 ดงันี ้

1.4.5.1  ประชากรวัยเรียนทุกคนไดร้บัการศึกษาตามสิทธิอย่างเท่าเทียม และ
เสมอภาค 

จดุเนน้ 
1.4.5.1.1 ประชากรวยัเรียนในเขตพืน้ท่ีบรกิาร ไดเ้ขา้รบัการศกึษาครบทกุคน 
1.4.5.1.2  ผูเ้รียนท่ีมีความสามารถเป็นเลิศ ไดร้บัการพฒันาเตม็ศกัยภาพ 
1.4.5.1.3  ผูเ้รียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหา ไดร้บัการดูแลโดยระบบการ

ดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนอยา่งใกลช้ิด 
1.4.5.2  ผูเ้รียนมีความสามารถในการแขง่ขนัระดบันานาชาต ิ

จดุเนน้ 
1.4.5.2.1    ผูเ้รียนมีคณุภาพในระดบัสากล 
1.4.5.2.2  ผู้เรียนมีทักษะด้านการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ในกลุ่มสาระ

ภาษาไทย 
1.4.5.2.3 คา่เฉล่ียรอ้ยละของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการสอบระดบัชาต ิ 

(O-NET) ของผูเ้รียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 และมธัยมศกึษาปีท่ี 6 เพิ่มขึน้ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 3 
ในกลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย คณิตศาสตร ์วิทยาศาสตร ์องักฤษ และสงัคมศกึษา 
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1.4.5.3  ผูเ้รียนเป็นพลเมืองดีท่ีมีคณุภาพบนพืน้ฐานความเป็นไทย 
จดุเนน้ 
1.4.5.3.1  ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
1.4.5.3.2  ผู้เรียนน้อมน าหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการ

ด าเนินชีวิต 
1.4.5.3.3  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม และรูเ้ท่าทันการ

เปล่ียนแปลงภาวการณข์องโลก 
1.4.5.3.4  ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามคุณลักษณะเด็กไทยในประชาคม

อาเซียน ตามเกณฑท่ี์ สพฐ. ก าหนด 
1.4.5.3.5  ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตใน

ศตวรรษท่ี 21 ประกอบดว้ย ทกัษะดา้นขอ้มูลและการส่ือสาร ทกัษะทางการคิดและการแกปั้ญหา 
และทกัษะการปฏิสมัพนัธก์บัผูอ่ื้นและการพึ่งพาตนเองได ้

1.4.5.4  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีคณุภาพตามเกณฑท่ี์
ก าหนด 

จดุเนน้ 
1.4.5.4.1  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามีผลการประเมินมาตรฐานตาม

เกณฑม์าตรฐานส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา ในระดบัดีเย่ียม 
1.4.5.4.2  สถานศกึษามีผลการประเมินมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือ

การประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ระดบัสถานศกึษา ในระดบั ดีเย่ียม 

1.4.5.4.3  สถานศกึษาไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐานของ สมศ. 
1.4.5.4.4  สถานศึกษาพัฒนาหลกัสูตรท่ีมีความหลากหลายและเหมาะสม

กบัผูเ้รียนอยา่งเป็นระบบ 
1.4.5.4.5  สถานศึกษาได้รบัการส่งเสริมให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรูท้าง

วิชาชีพ (Professional Learning Community = PLC) 
1.4.5.4.6  ส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีการวิจัยเพ่ือ

พฒันาคณุภาพการศกึษา  
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1.4.5.4.7  น านวัตกรรม ส่ือ เทคโนโลยีหรือผลงานวิจัยมาใชใ้นการบริหาร
จดัการและพฒันาคณุภาพการศกึษา 

1.4.5.5  ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษาไดร้บัความร่วมมือจาก
ภาคีเครือขา่ยทกุภาคสว่นในการจดัการมธัยมศกึษาอย่างเขม้แข็งและยั่งยืน 

จดุเนน้ 
1.4.5.5.1  ภาคีเครือข่าย ไดแ้ก่ กรรมการสถานศึกษา, สมาคมผู้ปกครอง, 

ศิษยเ์ก่า, มลูนิธิ, เครือข่ายผูป้กครอง, เครือข่ายภายนอก เช่น สถาบนัการศกึษาอ่ืน หน่วยงานอ่ืน 
เป็นตน้ ไดร้บัการพฒันาใหมี้ความเขม้แข็งในดา้นการมีสว่นรว่มในการจดัการศกึษา 

1.4.5.5.2  สรา้งภาคีเครือข่ายใหม่เพิ่มขึน้ เพ่ือขยายการมีส่วนรว่มในการจดั
การศกึษา 

1.4.5.6  ผูบ้ริหาร ครูและบคุลากรทางการศกึษา สามารถจดัการศกึษาไดอ้ย่างมี
คณุภาพเพ่ือยกระดบัสูค่ณุภาพระดบัมาตรฐานสากล 

จดุเนน้ 
1.4.5.6.1  จดัท าระบบการพฒันาผูบ้รหิาร ครูและบคุลากรทางการศกึษา 
1.4.5.6.2  ศนูยพ์ฒันาคณุภาพวิชาการมีความเขม้แข็ง เป็นศนูยก์ลางในการ

พฒันาครู 
1.4.5.6.3  ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย ่าง

ตอ่เน่ือง เป็นกลไกหลกัในการขบัเคล่ือนการจดัการศกึษาเพ่ือสูค่ณุภาพระดบัมาตรฐานสากล 
1.4.5.6.4  ผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดร้บัการปลูกฝังให้มี

วฒันธรรมการท างานท่ีมุง่เนน้สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
1.4.5.6.5  ผูบ้ริหาร ครูและบคุลากรทางการศกึษามีความกา้วหนา้ตามสาย

งาน 
1.4.5.6.6  ยกย่องเชิดชเูกียรติผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็น

มืออาชีพมีผลงานเชิงประจกัษ ์
จากการศึกษาเอกสารข้างต้น สรุปได้ว่า ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 จัดตัง้ขึน้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การก าหนดเขตพืน้ท่ี
การศกึษามธัยมศกึษา เพ่ือใหมี้ฐานะเป็นส่วนราชการในการจดัการและบริหารดา้นการศกึษาขัน้
พืน้ฐานโดยมีหน้าท่ีในการก ากับดูแล ประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการและพัฒนา
การศึกษาท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนมีความสามารถและทักษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตใน
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ศตวรรษท่ี 21 ของสถานศึกษาภายในสังกัด ซึ่งมีสัดส่วนของประเภทสถานศึกษาจ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษาท่ีใกลเ้คียงกัน นอกจากนี ้เม่ือพิจารณาจากคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) พบว่า มากกว่ารอ้ยละ 55 ของสถานศึกษาในสังกัดมี
คะแนนเฉล่ียต ่ากวา่ระดบัประเทศ 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารโครงการ 
เป้าหมายส าคญัของการบริหารจดัการสถานศึกษาในยคุปัจจุบนั คือการน าพาองคก์าร

ให้มีความอยู่ รอด เติบโต และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ท่ามกลางการเป ล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผูบ้ริหารจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งมีการวางแผนอย่างชาญฉลาดและสรา้งสรรค ์โดยมีแผนงาน โครงการ งานและกิจกรรม
เป็นเครื่องมือในการขบัเคล่ือนใหมี้การปฏิบตัิเกิดขึน้อยา่งเป็นรูปธรรมและสามารถบรรลเุปา้หมาย
ตามท่ีตอ้งการได ้ 

2.1 ความหมายของโครงการ 
ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสาร และงานวิจยัพบวา่ มีนกัวิชาการหลายทา่นใหค้วามหมายของ

โครงการไว ้ดงันี ้
พวงรตัน์ เกษรแพทย ์(2543, น. 9) ไดใ้ห้ความหมายโครงการ หมายถึง แผนการ

ด าเนินกิจกรรมท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือปรบัปรุง หรือพฒันางานใหมี้คณุภาพตามเปา้หมายท่ีก าหนด 
โดยก าหนดวตัถปุระสงค ์เปา้หมายและก าหนดเวลาเริ่มตน้และสิน้สดุอยา่งชดัเจน   

จนัทรา  ด่านคงรกัษ์ (2555, น. 1) ไดใ้หค้วามหมายโครงการ หมายถึง แผนหรือเคา้
โครงการท่ีก าหนดขึน้เพ่ือเสริมการด าเนินงานในสภาพปกติใหเ้กิดประสิทธิภาพ มกัเป็นงานพิเศษ
แตกต่างจากงานประจ า โดยมีจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย กิจกรรมการด าเนินงาน และระยะเวลาท่ี
สิน้สดุแนน่อน และจะไมท่ ากิจกรรมซ า้อีกซึ่งอาจยกเวน้ถา้มีการปรบัใหต้า่งจากเดมิ 

ประชมุ รอดประเสริฐ (2555, น. 9-10)  ไดใ้หค้วามหมายของโครงการ คือ แผนงาน
ท่ีองคก์ารจดัท าขึน้อยา่งเป็นระบบ โดยประกอบดว้ยกิจกรรมยอ่ยหลายกิจกรรมท่ีตอ้งใชท้รพัยากร
หลายชนิดเพ่ือการด าเนินงาน ตอ้งมีจดุเริ่มตน้และจดุแลว้เสรจ็ในการด าเนินงาน มีวตัถปุระสงคท่ี์
ชดัเจน มีบคุคลท่ีตอ้งรบัผิดชอบ มีรายละเอียดในการปฏิบตัิงานท่ีบคุลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกคนตอ้ง
รบัรูร้ว่มกัน และโครงการท่ีเสร็จสิน้จะตอ้งเกิดประโยชนใ์นเชิงพฒันา หรือแกปั้ญหา หรือเป็นทัง้
การแกปั้ญหาและการพฒันาใหก้บัหนว่ยงาน 
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ปาลี วรรณ  สิท ธิการ (2557, น . 48) ได้ให้ความหมาย โครงการ  หมายถึ ง 
กิจจกรรมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการก าหนดวัตถุประสงคแ์ละระยะเวลา
ด าเนินกิจกรรมท่ีชดัเจน เพ่ือใหส้ามารถใชท้รพัยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยโครงการท่ีมีคณุภาพ
ตอ้งอาศยักระบวนการบรหิารโครงการท่ีมีคณุภาพสามารถน าสูก่ารปฏิบตัไิดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

ส าราญ  มีแจง้ (2558, น. 10-11) ใหค้วามหมายของโครงการ คือ การวางแผนเพ่ือ
น ากิจกรรมไปสู่การปฏิบตัิใหเ้กิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งตอ้งก าหนดวัตถุประสงค ์เป้าหมาย วิธีการ 
ระยะเวลา สถานท่ี ทรพัยากรท่ีตอ้งใช ้ก าหนดบุคคลผูร้บัผิดชอบ และตวัชีว้ดัความส าเร็จไวอ้ย่าง
ชดัเจน 

สักดิ์สิวรรณ ทรงสิริวรกุล (2561, น. 37) ได้ให้ความหมายโครงการ หมายถึง 
กิจกรรมท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง มีการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมแบบชั่วคราวโดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายภายใต้งบประมาณท่ีก าหนดไว้ท าให้มีบุคคลท่ีมีความ
เช่ียวชาญมีทกัษะท่ีหลากหลายจากหลายสายงานมาจากส่วนต่าง ๆ ขององคก์าร รวมถึงผูมี้ส่วน
ไดส้่วนเสียทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร มีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ กิจกรรมมี
การก าหนดจุดเริ่มต้นและจุดสิน้สุดได้อย่างชัดเจนมีการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จและ
วัตถุประสงคท่ี์ชัดเจนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงคต์ามท่ีก าหนดไวโ้ดยใช้ทรพัยากรท่ีมีอยู่ให้เกิด
ประโยชนส์ูงสดุและคุม้ค่ามากท่ีสุด ดงันัน้ โครงการจึงเก่ียวขอ้งกับการออกแบบหรือการวางแผน 
ช่วงระยะเวลา งบประมาณ การจดัสรรทรพัยากร และท่ีส าคญัโครงการจะตอ้งด าเนินการอย่างมี
คณุภาพไดร้บัการตรวจสอบและประเมินผลกระบวนการท างานเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท่ี์ก าหนด
ไว ้

ประวิต เอราวรรณ ์(2562b, น. 7) ใหค้วามหมายของค าว่า โครงการ คือ “ความคิด” 
“แนวทาง” “กิจกรรม” หรือผลรวมท่ีเกิดจากกิจกรรม ท่ีไดจ้ดัวางไวใ้นโครงการนัน้ ๆ  

พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ (2562, น. 4) ไดใ้หค้วามหมายโครงการ คือ การก าหนดกิจกรรมใน
การแก้ปัญหาหรือพัฒนางานโดยมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน มีวิธีด  าเนินกิจกรรมท่ีท าให้บรรลุ
วตัถปุระสงคอ์ย่างเหมาะสม มีการจดัสรรทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีเวลาเริ่มตน้และสิน้สุด
ของงาน  

สวุฒัน ์วิวฒันานนท ์และ ปัญญา ศิริโชติ (2563, น. 12) ไดใ้หค้วามหมายโครงการ
ทางการศกึษา หมายถึง รูปแบบกิจกรรมท่ีตดัสินใจไวล้ว่งหนา้ในการด าเนินกิจกรรมพฒันาจดัการ
เรียนรูแ้ละบรหิารจดัการสง่เสรมิสนบัสนนุ การจดัการศกึษาใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์
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คลีแลนด ์(Cleland, 1995, p.56 อ้างถึงใน ปกรณ์ ปรียากร, 2559, น. 1-2) ได้ให้
ความหมายโครงการ เป็นงานประเภทหนึ่งท่ีถกูก าหนดขึน้ในองคก์ารเพ่ือท่ีจะแปลงเจตนารมณใ์น
เชิงกลยุทธ ์(Strategic intent) ของผูบ้ริหารระดบัสงูใหก้ลายเป็นกลวิธี (Tactics) ท่ีจะน าไปสู่การ
จดัการในระดบัปฏิบตักิารอย่างไดผ้ล ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้หรือผูร้บับริการ 

นิโคลสั และสเตยน์ (Nicholas & Steyn, 2012 อา้งถึงในบรรจง อมรชีวิน, 2557, น. 
50-51) กล่าวว่า โครงการ หมายถึง การท างานท่ีมีเป้าประสงคแ์ละวัตถุประสงค ์มีความเฉพาะ 
เป็นงานท่ีแปลกออกไปพรอ้มทัง้มีความเส่ียง มีการใชท้กัษะและความสามารถพิเศษเป็นกิจกรรม
ชั่วคราวจากงานปกตขิององคก์ารและเป็นการท างานท่ีมุง่สูเ่ปา้หมาย 

จากความหมายของโครงการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า โครงการ คือกลุ่มของ
กิจกรรมท่ีจดัท าขึน้อย่างเป็นระบบ มีระยะเวลาในการด าเนินการท่ีชดัเจน และเพ่ือใหก้ารด าเนิน
โครงการบรรลุวัตถุประสงคท่ี์ตัง้ไวต้อ้งอาศยัการบริหารโครงการซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหาร
จดัการการใชท้รพัยากรตา่ง ๆ ท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนส์งูสดุแก่องคก์าร 

2.2 ความหมายของการบริหารโครงการ 
การบริหารโครงการ (Project Management) เป็นเครื่องมือขององคก์ารในการบริหาร

จดัการเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงคข์องตน การบรหิารโครงการท าใหอ้งคก์ารมีศกัยภาพในการปรบัปรุง
ความสามารถขององคก์ารในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ การวางแผน การน ากลยุทธส์ู่การปฏิบตัิ และการ
ควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ สอดคลอ้งกับแนวคิดของ รชันี วัฒนภิรมย ์(2550, น. 19)   
ท่ีให้ความเห็นว่า การบริหารโครงการเป็นความพยายามในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุ
วตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไวโ้ดยมีการวางแผน การจดัองคก์าร การบงัคบับญัชา การประสานงาน และการ
ปฏิบัติตามแผน เพ่ือให้ไดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพมาก ผู้วิจัยไดศ้ึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องกับการบริหารโครงการพบว่า มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของการบริหาร
โครงการไว ้ดงันี ้

สมบตัิ ธ ารงธัญวงศ ์(2545, น. 9) ให้ความหมายว่า การบริหารโครงการ เป็นการ 
บูรณาการหลักการจดัการเพ่ือก าหนดกิจกรรม และการใชท้รพัยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ใหบ้รรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยผูจ้ดัการจะตอ้งเป็นผูมี้ความ
รอบรูใ้นเรื่องการจดัการเป็นอย่างดี 

จิรโรจน ์ธูปเทียนรตัน ์(2546, น. 39) ใหค้วามหมายว่า การบริหารโครงการ เป็นการ
บริหารงานโดยอาศยักระบวนการบรหิารซึ่งมีการก าหนดวตัถปุระสงคข์องงานอยา่งเฉพาะเจาะจง 
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ผู้ท่ีเก่ียวข้องในโครงการต้องร่วมมือกันปฏิบัติงานนั้น ๆ เพ่ือส่งผลให้โครงการด าเนินได้ตาม
เปา้หมาย 

รชันี วัฒนภิรมย ์(2550, น. 19) ให้ความหมายว่า การบริหารโครงการ เป็นความ
พยายามในการปฏิบตัิงานเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไวโ้ดยมีการวางแผน การจดัองคก์ารการ
บงัคบับญัชา การประสานงาน และการปฏิบตัติามแผน เพ่ือใหไ้ดผ้ลงานท่ีมีประสิทธิภาพมาก 

มยรุี  อนุมานราชธน (2551, น. 6) ใหค้วามหมายของ การบริหารโครงการ หมายถึง 
กระบวนการในการด าเนินกิจกรรมดว้ยวิธีการใหม่ ๆ ท่ีแตกต่างจากการบริหารงานประจ า/การ
บริหารทั่ วไป เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ภายใต้กรอบด้านงบประมาณและเวลา 
วตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดอาจจะเป็นผลไดท่ี้เป็นการเปล่ียนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีมีลกัษณะเชิงปรมิาณ
หรือคณุภาพ หรือทัง้สองอยา่ง 

พรรคทวี จรีรัตน์ (2553, น. 20) ให้ความหมายว่า การบริหารโครงการ เป็นการ
จดัการการใชท้รพัยากรตา่ง ๆ ท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสมและสมบูรณท่ี์สดุ เพ่ือใหก้ารด าเนินโครงการ
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ตัง้ไว ้โดยทรพัยากรท่ีตอ้งการจัดการ หมายถึง บุคลากร ความร่วมมือของ
ทีมงาน เครื่องมือเครื่องใช ้และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนขอ้มูลระบบงานเทคนิค 
เงินทนุ และเวลา 

ปาลีวรรณ  สิท ธิการ (2557, น. 50) ให้ความหมายว่า การบริหารโครงการ  
เป็นกระบวนการบริหารท่ีผู้บริหารสถานศึกษาตอ้งใช้ทักษะการบูรณาการแนวคิดการบริหาร
องคก์ารและการประยุกตค์วามรู ้ทักษะ และเครื่องมือ เพ่ือวางแผนและก าหนดกิจกรรมอย่าง
เหมาะสม เกิดประโยชนส์งูสดุ สง่ผลใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์องสถานศกึษา 

วิสูตร  จิ ระด าเกิง (2560, น. 6) ให้ความหมายของการบริหารโครงการ คือ  
การจัดการการใช้ทรพัยากรต่าง ๆ ท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสมและสมบูรณ์ท่ีสุด เพ่ือให้การด าเนิน
โครงการบรรลวุตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว ้

สกัดิ์สิวรรณ ทรงสิริวรกุล (2561, น. 38) ใหค้วามหมายว่า การบริหารโครงการเป็น
การประยุกตใ์ชค้วามรู ้ทักษะ เครื่องมือ เทคนิคในการบริหารโครงการ เช่น เทคนิคการประเมิน 
และควบคมุผลงานโครงการ การจดัโครงสรา้งองคก์าร การบริหารและการจดัการทรพัยากรตา่ง ๆ 
รวมถึงกระบวนการท างานท่ีเริ่มตน้จาก การรเิริ่ม การวางแผน การปฏิบตังิาน และการปิดโครงการ 
เพ่ือก าหนดกิจกรรมตา่ง ๆ ของโครงการใหเ้ป็นไปตามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนดไว ้ตลอดจนถึงการส่ง
มอบผลิตภัณฑภ์ายในงบประมาณและระยะเวลาท่ีก าหนด และลกัษณะของการบริหารโครงการ
จะมีความยืดหยุน่ปรบัเปล่ียนไปตามสภาพแวดลอ้มหรือสถานการณท่ี์เปล่ียนแปลงได ้  



  
 

28 

จากความหมายของการบริหารโครงการดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหาร
โครงการ หมายถึง กระบวนการวางแผนด าเนินกิจกรรมของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบท่ี
ประยุกตใ์ช้ความรู ้ทักษะ เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงคท่ี์ก าหนดไว้
ภายใตก้รอบดา้นงบประมาณ บคุลากรและเวลา อยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 

2.3 ความส าคัญของการบริหารโครงการ 
ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับความส าคญัของการบริหารโครงการ

โดยสรุปได ้ดงันี ้(มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2556, น. 9-11) 
1. องคก์ารสามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีแปลงไปได ้โดยเฉพาะกบังานท่ี

มีลักษณะเฉพาะตนเอง เช่น งานท่ีมีลักษณะเส่ียง ใชเ้วลาไม่นาน มีความสลับซับซอ้น ตอ้งใช้
เทคโนโลยีสงู เป็นตน้ 

2. เกิดความคล่องตวัในการท างาน เพราะลกัษณะงานแบบโครงการจะมีระยะเวลา
ในการท างานท่ีก าหนดไว้แน่นอน ผู้ปฏิบัติงานจึงต้อ งมีความกระตือรือร้นและค านึงถึง
วตัถปุระสงคข์องงานเป็นส าคญั 

3. ก่อให้เกิดการประสานงานท่ีรวดเร็ว เพราะต้องใช้บุคลากรจากหน่วยงาน  
ตา่ง ๆ ท่ีมีความรูค้วามช านาญเฉพาะดา้นท าใหก้ารประสานงานและความรว่มมือเป็นไปไดอ้ย่าง
รวดเรว็ 

4. ส่งเสรมิใหเ้กิดความรูส้ึกภูมิใจและรบัผิดชอบในผลงาน เพราะไดใ้ชค้วามสามารถ
ของตนเองจนเกิดผลส าเร็จ และเม่ือไดร้บัความไวว้างใจใหเ้ขา้รว่มเป็นทีมงานในโครงการ ก็จะท า
ให้เกิดความรูส้ึกรบัผิดชอบในการท่ีจะท างานท่ีได้รับมอบหมายจนบรรลุตามวัตถุประสงคท่ี์
ก าหนดไวใ้นฐานะสมาชิกของทีมงาน 

5. ชว่ยประหยดัคา่ใชจ้า่ยและมีการใชท้รพัยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ  
6. องคก์ารสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับริการไดดี้ยิ่งขึน้ เพราะการ

บริหารโครงการจะท าให้องคก์ารสามารถด าเนินงานจนบรรลุวัตถุประสงคเ์พิ่มขึน้ องคก์ารจึง
สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูร้บับรกิารไดดี้ยิ่งขึน้ 
 

2.4 วงจรชีวิตโครงการ 
ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวทางการบริหารโครงการพบว่า  

มีนกัวิชาการหลายท่านอธิบายขัน้ตอนและแนวทางไวอ้ย่างหลากหลาย บางท่านใชค้  าว่า ขัน้ตอน
การบริหารโครงการ  หรือวงจรชีวิตโครงการ ดงันัน้เพ่ือใหก้ารสรุปความหมายเป็นไปในทิศทาง
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เดียวกันผู้วิจัยจึงใช้ค  าว่า วงจรชีวิตโครงการ ในการอธิบายขั้นตอนและแนวทางการบริหาร
โครงการ ดงันี ้

นรา สมประสงค์ (2555, น. 147-150) อธิบายขั้นตอนของวงจรชีวิตโครงการ 
ไวท้ัง้หมด 4 ขัน้ตอน คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 การวางแผน (design) เป็นขั้นตอนท่ีใช้มโนมติทั้งในดา้นการคิด 
(thinking) และการวางแผน (planning) เก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น การวิเคราะหปั์ญหา และ 
การออกแบบกิจกรรมในโครงการ เป็นตน้ 

ขัน้ตอนท่ี 2 การเตรียมความพรอ้ม (build up) เป็นขัน้ตอนท่ีมีการด าเนินการขึน้
โดยการก าหนดกิจกรรมของโครงการ สรา้งกิจกรรมตา่ง ๆ ขึน้ ใหเ้ป็นไปตามแผนของโครงการ 

ขัน้ตอนท่ี 3 การน าไปปฏิบตัิ (implementation) เป็นขัน้ตอนท่ีเริ่มจากการด าเนิน
กิจกรรมโดยการใชเ้ครื่องอ านวยความสะดวก เครื่องมือเครื่องใช ้และการบรกิารตา่ง ๆ ในโครงการ 

ขัน้ตอนท่ี 4 สิน้สุด (completion) เป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของโครงการไม่ว่าจะเป็น
การสิน้สุดโครงการอันเน่ืองมาจากโครงการประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย หรือสิน้สุดตาม
ระยะเวลาของโครงการ หรือสิน้สุดตามงบประมาณ ในขัน้ตอนนีผู้บ้ริหารโครงการและบุคลากร
หลกัของโครงการ จะตอ้งตระเตรียมการรายงานโครงการอย่างละเอียดต่อผูบ้ริหารองคก์ารหรือ
หวัหนา้หนว่ยงานอ่ืน ๆ ดว้ย 

บรรจง อมรชีวิน (2557, น. 57-61) อธิบายขัน้ตอนของวงจรชีวิตโครงการไวท้ัง้หมด 
5 ขัน้ตอน คือ 

1. การริเริ่มโครงการ (Initiating Process) เป็นขัน้การพิจารณาว่าจะมีการด าเนิน
โครงการ มีการพิจารณาขอบขา่ยโครงการ 

2. การวางแผนโครงการ (Planning Process) เป็นขัน้ตอนส าคญัของการด าเนิน
โครงการซึ่งมีการด าเนินการตลอดช่วงอายุโครงการ เช่น การก าหนดกิจกรรม การวางแผน
ทรพัยากร หรือการวางแผนดา้นคณุภาพ เป็นตน้ 

3. การด าเนินการ (Executing Process) เป็นการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
4. การควบคุม (Controlling Process) เป็นการติดตามผลงานโครงการและ

พิจารณาดวูา่จะมีอะไรตา่งไปจากแผนท่ีก าหนดหรือไม่ 
5. การสิน้สดุโครงการ (Closing Process) เป็นการรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือ

สรุปในการปิดโครงการและเผยแพร่ขอ้มูลออกไป รวมถึงประเมินผลโครงการเพ่ือเป็นบทเรียนใน
การใชเ้ป็นแนวการวางแผนในอนาคตตอ่ไป 
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ปาลีวรรณ สิทธิการ (2557, น. 60) อธิบายว่า วงจรชีวิตโครงการแบ่งออกเป็น  
3 ระยะ ไดแ้ก่  

ระยะท่ี 1 การรเิริ่มโครงการ (Initiative Phase)  
ระยะท่ี 2 การน าโครงการไปปฏิบตั ิ(Implementation Phase)  
ระยะท่ี 3 การปิดโครงการ (Divestment Phase)  

เสน่ห ์ จุย้โต (2558, น. 81-87) อธิบายว่า กระบวนการจดัท าโครงการเชิงกลยทุธซ์ึ่ง
มีความสอดคลอ้งกบัวงจรชีวิตโครงการโดยแบง่ขัน้ตอนออกเป็นทัง้ 3 ขัน้ตอนส าคญั คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นการระบุปัญหา เป็นขั้นต้นของการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการโดยใหค้วามส าคญักบัการศกึษาความเป็นไปไดภ้ายนอกองคก์ารประกอบดว้ย การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอ้ม และการศึกษาความเป็นไปไดภ้ายในองคก์าร ประกอบดว้ย 
ความตอ้งการของลกูคา้/ประชาชน เทคนิค การเงิน การบรหิารจดัการ และทรพัยากรมนษุย ์

ขัน้ตอนท่ี 2 การก าหนดหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ ในกรณีท่ีเป็นปัญหาเฉพาะเรื่อง
อาจจะใชว้ิธีการโดยให้หน่วยงานซึ่งมีความเช่ียวชาญในเรื่องนัน้ ๆ ด าเนินการศึกษาวิเคราะห ์
หาทางแกไ้ขปัญหานัน้ ๆ ส าหรบักรณีท่ีปัญหานัน้ครอบคลมุถึงหน่วยงานหลายหน่วยงานอาจจะ
ตอ้งมีการจัดโครงสรา้งขององคก์ารใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการแก้ปัญหาดังกล่าว อาจจัดใน
รูปแบบของโครงการแบบเนน้โครงการ หรืออาจจดัในรูปแบบของโครงการแบบเนน้โครงการ หรือ
อาจจดัในรูปแบบของโครงการแบบแมทรกิซไ์ด ้

ขัน้ตอนท่ี 3 การก าหนดทรพัยากรของโครงการ เป็นการพิจารณาความสามารถ
ในการระดมทรพัยากรของหน่วยงานโครงการดว้ย ทรพัยากรในท่ีนี ้หมายถึง ทรพัยากรมนษุย ์ซึ่ง
ถือว่าเป็นหวัใจส าคญัท่ีสดุในการบริหารงานโครงการจะส าเรจ็ไดห้รือไม่เพียงใดนัน้ขึน้อยูก่บัผูท่ี้จะ
รบัผิดชอบโครงการหรือผู้บริหารโครงการจึงจ าเป็นท่ีต้องสรรหาและคัดเลือกผู้รับผิดชอบให้
เหมาะสม 

ทั้งนีก้ารจัดท าโครงการเชิงกลยุทธ์ควรต้องค านึงถึงหลักการท่ีส าคัญ 3 ประการ 
ประกอบดว้ย หลกัตรรกะ หลกัความครบถว้น และหลกัความถกูตอ้ง 

ปกรณ์ ปรียากร (2559, น. 37-39) อธิบายสรุปขั้นตอนของวงจรชีวิตโครงการ 
ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การก าหนดแนวคดิโครงการ 
2. การเริ่มตน้ด าเนินงาน 
3. การยตุโิครงการ 



  
 

31 

4. การด าเนินงานบ ารุงรกัษาและปรบัปรุง 
ศศิวิมล อินต๊ะเนตร (2561) เสนอแนวคิดเก่ียวกับขัน้ตอนตามวงจรชีวิตโครงการไว้

ทัง้หมด 5 ขัน้ตอน คือ 
1. ขัน้วางแผนโครงการ 
2. ขัน้วิเคราะหแ์ละอนมุตัโิครงการ 
3. ขัน้ด  าเนินการตามโครงการ 
4. ขัน้ควบคมุและตดิตามโครงการ 
5. ขัน้ประเมินผลโครงการ 

สมคิด  พรมจุ้ย (2563, น. 39-40) อธิบายว่า องค์ประกอบส าคัญของวงจรชีวิต
โครงการ ประกอบดว้ย การวางแผน (Planning) การปฏิบตัิตามแผน (Implementation) และการ
ติดตามและประเมินผล (Evaluation) โดยการบริหารโครงการจะเริ่มตน้ดว้ยการวางแผนโครงการ 
จากนั้นน าแผนไปปฏิบัติหรือด าเนินการ แล้วด าเนินการประเมินโครงการ เพ่ือดูว่าการด าเนิน
โครงการนัน้บรรลตุามวตัถปุระสงคข์องโครงการหรือไม่ แตถ่า้ผลของการประเมินโครงการแสดงว่า
ยงัไมบ่รรลผุลส าเรจ็ตามวตัถปุระสงคข์องโครงการกต้อ้งมีการปรบัปรุงแผนแลว้ด าเนินการตอ่ไป 

ม า ร์ ติ น  (Charles C. Martin, 1 9 7 6 , pp. 9-10 อ้ า ง ถึ ง ใ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
สโุขทยัธรรมาธิราช, 2556, น. 12-13) ไดใ้หแ้นวคดิขัน้ตอนของวงจรชีวิตโครงการ ไวด้งันี ้ 

1. การหาความต้องการของผู้รับบริการ (Customer Requirements) เป็น
ขัน้ตอนแรกท่ีตอ้งการทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูร้บับริการคืออะไร เพ่ือจะไดน้  ามาก าหนด
โครงการ วตัถปุระสงคแ์ละยทุธศาสตรไ์ดถ้กูตอ้ง 

2. การประชาสมัพนัธผ์ูร้บับริการ (Customer Liaison) เป็นการก าหนดลกัษณะ
เบือ้งตน้ว่าลักษณะของโครงการเป็นอย่างไร อะไรคือผลผลิตสุดท้าย เงินทุนจะตอ้งใชเ้ท่าไหร ่
เพ่ือใหเ้กิดการยอมรบัโครงการ 

3. ก า รวางแผน โค รงก าร (Project Planning) เป็ น ขั้น ตอนการก าหนด
วตัถปุระสงค ์และรายละเอียดตา่ง ๆในการด าเนินโครงการ 

4. การอ านวยการโครงการ (Project Directing) เป็นการก าหนดผูร้บัผิดชอบใน
การบริหารโครงการซึ่งตอ้งมีอ านาจหน้าท่ีอ านวยการโครงการอย่างเพียงพอ เพ่ื อให้โครงการ
ประสบผลส าเรจ็และมีประสิทธิภาพ 
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5. การจดัการโครงการ (Project Execution) เป็นขัน้ตอนการก าหนดบุคคลหรือ
หน่วยงานให้รับผิดชอบร่วมกันในการด าเนินงานตามโครงการ ภายใต้เง่ือนไขด้านเวลา 
งบประมาณ และลกัษณะงาน 

6. การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) เป็นขั้นตอนการพิจารณา
ความส าเร็จของโครงการ โดยเปรียบเทียบระหว่างวตัถปุระสงคก์บัผลงานท่ีเกิดขึน้ มีการระบสุิ่งท่ี
เบี่ยงไปจากสิ่งท่ีตอ้งการ 

7. การปรบัปรุงโครงการ (Reprogramming) หลงัจากมีการประเมินผลแลว้จะมี
การปรบัปรุงโครงการ เพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามท่ีตอ้งการ 

8. การรายงานโครงการ (Project Reporting) เป็นการรายงานผลการปฏิบตัิงาน
ทั้งท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรและโดยทางวาจา เก่ียวกับปัญหาและอุปสรรค เพ่ือน ามาใช้เป็น
ฐานขอ้มลูส าหรบัโครงการอ่ืนตอ่ไป 

มอริส (Morris, 1988 pp. 19-22 อ้างถึงในมยุรี  อนุมานราชธน , 2551, น. 22-27)      
อธิบายขัน้ตอนในการบรหิารโครงการตามวงจรชีวิตโครงการ วา่ทัง้หมด 4 ขัน้ตอน คือ 

ขัน้ตอนท่ี 1 ขั้นการศึกษาความเป็นไปไดข้ัน้ตน้และการศึกษาความเป็นไปได ้
(pre-feasibility & feasibility stage) เป็นการคน้หาและก าหนดนิยามโครงการ เป็นการพิจารณา
กวา้ง ๆ หรือประเมินความตอ้งการผลผลิตของโครงการท่ีก าลงัจะจดัท าขอ้เสนอ ซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ี
ผูบ้รหิารระดบัสงูตอ้งเขา้มาเก่ียวขอ้ง เป็นการตดัสินใจของผูบ้รหิารวา่จะจดัท าโครงการหรือไม่ 

ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นการออกแบบโครงการ (design)  เป็นการน าข้อมูลและผล
การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการจัดท าโครงการมาก าหนดรายละเอียดเพ่ือจัดท าโครงการ เช่น 
ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย ขอบเขต วิธีการด าเนินการ และงบประมาณ เป็นตน้ 

ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นการผลิต/การจัดท า (production) เป็นการเริ่มต้นงานตาม
โครงการท่ีไดอ้อกแบบไว ้

ขัน้ตอนท่ี 4 ขัน้ยุติโครงการและเริ่มตน้ใหม่ (turn-over and start-up) ขัน้ตอนนี้
คาบเก่ียวกบัขัน้การผลิตในขัน้ตอนท่ี 3 ซึ่งถา้สอดคลอ้งกันดีจะท าใหโ้ครงการสามารถด าเนินการ
ได้ตามท่ีได้ออกแบบไว้จนสิน้สุดระยะเวลาท่ีก าหนด เม่ือโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์/
เป้าหมายก็ถือว่าโครงการสิน้สดุลง เม่ือโครงการสิน้สดุอาจประเมินผลโครงการเพ่ือวิเคราะหแ์ละ
ติดตามผลการปฏิบตัิงาน และปรบัสภาพโครงการเขา้สู่การบริหารทั่วไป เพ่ือรกัษากิจกรรมของ
โครงการนั้น ๆ ให้สามารถมีผลผลิตหรือให้สามารถบริการได้ต่อไปตามประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในอตัราและปรมิาณท่ีคาดคะเนไว ้
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ฮาโรลด ์เคิรซ์เนอร์ (Harold Kerzner, 1998, pp. 2-5 อ้างถึงในรชันี วัฒนภิรมย์, 
2550, น. 20-21) กลา่ววา่ กระบวนการตามวงจรชีวิตโครงการ จะประกอบดว้ย 

1. การริเริ่มโครงการ เป็นการเริ่มตน้ในการจัดท าโครงการตามกรอบแผนงาน 
และความตอ้งการขององคก์าร โดยจดัท าเป็นฉบบัรา่งหรือขอ้เสนอโครงการ (Project Proposal) 
น าเสนอผูบ้รหิารระดบัสงูพิจารณา 

2. การวางแผนโครงการ เป็นการก าหนดกิจกรรมย่อยต่าง ๆ และเป้าหมายทั้ง
ดา้นปริมาณและคุณภาพของกิจกรรมย่อยนั้น ๆ ก าหนดค่าใช้จ่าย ระยะเวลาด าเนินการและ
ทรพัยากรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ผูบ้รหิารโครงการและทีมงานหรือผูร้บัผิดชอบโครงการ 

3. การวิเคราะหโ์ครงการ เป็นการวิเคราะหโ์ครงการเพ่ือประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปไดข้องโครงการ เชน่ ดา้นวิชาการ ดา้นสงัคม ดา้นเทคนิค และดา้นเศรษฐกิจ เป็น
ตน้ การวิเคราะห์โครงการดังกล่าวจะช่วยให้เห็นเป้าหมายและผลท่ีคาดว่าจะได้รับในแต่ละ
กิจกรรมของโครงการชดัเจนยิ่งขึน้ และสามารถตดัสินใจเพ่ือด าเนินโครงการไดอ้ย่างมั่นใจโดยมี
ความเส่ียงหรือขอ้ผิดพลาดนอ้ย 

4. การปฏิบตัติามโครงการ เป็นการด าเนินการตามแผนโครงการท่ีก าหนดไวห้รือ
น าโครงการไปสูก่ารปฏิบตั ิ

5. การควบคมุโครงการ ไดแ้ก่ 
5.1 การติดตามโครงการ เป็นการตรวจสอบ และประเมินผลของโครงการ

กิจกรรมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ การติดตามความกา้วหนา้ การเปรียบเทียบผลลพัธท่ี์ปรากฏจรงิกบัผลลพัธ์
ท่ีคาดหวงั การวิเคราะหผ์ลกระทบและการปรบัปรุงโครงการ 

5.2 การประเมินโครงการ เป็นการตรวจสอบความกา้วหนา้ของโครงการหรือ
แผนงาน รวมทัง้การท าสัมฤทธ์ิผลโดยรวมของโครงการหรือแผนงาน เพ่ือการปรบัปรุงโครงการ 
หรือตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการ ยตุหิรือยบุเลิกโครงการหรือขยายโครงการ 

6. การยตุโิครงการ เป็นขัน้ตอนท่ีการด าเนินงานโครงการสิน้สดุลงตามระยะเวลา
ท่ีก าหนดไว ้โดยผูบ้ริหารโครงการจะตอ้งรายงานผลด าเนินงานโครงการตอ่ผูบ้ริหารระดบัสงูหรือผู้
มีอ  านาจตดัสินใจเพ่ือทราบผลการปฏิบตัิงานโครงการว่าประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด ซึ่ง
นบัวา่เป็นการสิน้สดุการปฏิบตังิานส าหรบัโครงการนี ้

คลีแลนดแ์ละคิง (Cleland & King, 1975, pp.187-190 อา้งถึงในรตันา สายคณิต, 
2556, น. 31-32) กลา่วถึงขัน้ตอนวงจรชีวิตโครงการซึ่งแบง่ออกเป็น 5 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ 
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ขั้นตอนท่ี  1 ขั้นความคิดริเริ่มโครงการ (Conceptual phase) เป็นการริ่ เริ่ม
แนวคิดโครงการอย่างกวา้ง ๆ วิเคราะหเ์บือ้งตน้เก่ียวกบัความเส่ียงและผลกระทบตอ่เวลา ตน้ทุน
คา่ใชจ้่าย และการท างาน รวมทัง้ผลกระทบตอ่ทรพัยากรขององคก์าร ความเป็นไปไดข้องโครงการ
เพ่ือหาค าตอบเบือ้งตน้วา่ควรจะท าโครงการหรือไม ่

ขั้นตอนท่ี  2 ขั้นก าหนดโครงการ (Definition phase) เป็นการวิ เคราะห์ใน
รายละเอียดว่าโครงการนัน้จ  าเป็นตอ้งใชท้รพัยากรมากนอ้ยเท่าใด รวมทัง้ก าหนดเวลา ตน้ทุน
คา่ใชจ้า่ย และผลงานท่ีตอ้งการใหแ้นน่อนและสมจรงิ 

ขัน้ตอนท่ี 3 ขั้นการผลิต (Production phase) เป็นขั้นท่ีไดจ้ัดท าแผนโครงการ
โดยละเอียดระบทุรพัยากร และวิธีการบรหิารทรพัยากรท่ีตอ้งการเพ่ือสนบัสนนุกระบวนการผลิต 

ขั้นตอนท่ี 4 ขั้นปฏิบัติการ (Operational phase) เป็นการประสานผลิตภัณฑ์
ใหม่ของโครงการเขา้กบัแผนกหรือฝ่ายตา่ง ๆ ขององคก์าร เพ่ือน าผลิตภณัฑเ์ขา้สู่ตลาดตามวงจร
ชีวิตของผลิตภณัฑ ์มีการประเมินโครงการทางดา้นเทคนิค ดา้นเศรษฐกิจและสงัคม และประเมิน
ระบบสนบัสนนุตา่ง ๆ วา่เพียงพอตอ่การปฏิบตักิารจรงิ ๆ ตามแผนโครงการหรือไม่ 

ขัน้ตอนท่ี 5 ขัน้ปิดโครงการ (Divestment phase) ขัน้นีคื้อการยตุิโครงการ มีการ
ถอนทรพัยากรคืนองคก์ารหรือโยกย้ายไปโครงการอ่ืน สรุปบทเรียนท่ีไดจ้ากโครงการเพ่ือการ
พฒันาโครงการอ่ืน 

เกรย์ และลาร์สัน  (Gray & Larson, 2000 อ้างถึ งในวันชัย  ปานจันทร์, 2549,  
น. 204) กลา่วถึงวงจรชีวิตโครงการโดยแบง่ออกเป็น 4 ขัน้ ไดแ้ก่ 

1. ขัน้การก าหนดโครงการ (definitions) เป็นขั้นเริ่มตน้โครงการ ประกอบดว้ย
การระบุขอบเขตหรือคุณสมบตัิเฉพาะโครงการ ก าหนดวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายของโครงการ 
เป็นตน้ 

2. ขัน้การวางแผนโครงการ (planning) มีการจัดท าแผนโครงการ ก าหนดเวลา
ของงานตา่ง ๆ ทรพัยากรท่ีตอ้งการ คณุภาพของงาน และงบประมาณท่ีตอ้งการ 

3. ขัน้ปฏิบัติการโครงการ (execution) มีการปฏิบตัิงานต่าง ๆ ของโครงการ มี
มาตรการในการควบคุมการท างานให้เป็นไปตามเวลา ตน้ทุน และผลงานท่ีระบุ มีการจัดท า
รายงานและตรวจสอบงานเป็นระยะ ๆ 

4. ขัน้ส่งมอบโครงการ (delivery) เป็นการส่งมอบผลผลิตใหล้กูคา้ ซึ่งอาจตอ้งมี
การฝึกอบรมลกูคา้ใหรู้จ้กัวิธีการใช ้หรือเป็นงานท่ีเก่ียวกบัการยตุิโครงการ 
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นิโคลาส (Nicholas, 2001, pp. 89-93) กล่าวถึงขั้นตอนตามวงจรชีวิตโครงการ 
ซึ่งแบง่ออกเป็น 4 ชว่ง ไดแ้ก่ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงความคิดริเริ่มโครงการ (Conception phase) เป็นการยอมรบัว่ามี
ปัญหาเกิดขึน้ และหาทางแกปั้ญหา ในช่วงนีจ้ึงตอ้งมีการส ารวจสภาพแวดลอ้มของผูใ้ช ้ปัญหาท่ี
เกิดขึน้เพ่ือวิเคราะหค์วามเป็นไปไดข้องโครงการและคดัเลือกโครงการ 

ช่ วง ท่ี  2 ช่ วงการก าหนดโค รงการ (Definition phase) เป็ นการก าหนด
รายละเอียดของโครงการ ก าหนดทีมงาน และทรพัยากรท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้ผลงานท่ีตอ้งการ ระบงุาน
ส าคัญๆท่ีต้องท า ระบบสนับสนุน การประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ นอกโครงการ ต้นทุนของ
โครงการ และจดัท าแผนโครงการท่ีระบุกิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีตอ้งท า และเม่ือผูบ้ริหารระดบัสูงยอมรบั
แผนแลว้ แผนโครงการนัน้จะถกูน าไปปฏิบตั ิ

ช่วงท่ี 3 ช่วงปฏิบตัิการโครงการ (Execution phase) เป็นขัน้ท่ีงานต่าง ๆ ท่ีระบุ
ไวใ้นโครงการถกูน ามาปฏิบตัิ เป็นช่วงระดมทรพัยากรมาใหโ้ครงการ และมีการใชท้รพัยากรนัน้ใน
การด าเนินโครงการ 

ช่วงท่ี 4 ช่วงการน าไปใช้ (Operation phase) เป็นช่วงสุดท้ายของวงจรการ
บริหารโครงการเม่ือโครงการสิน้สุดลง ผลงานของโครงการถูกส่งผ่านไปใหผู้ใ้ช ้ซึ่งผูใ้ชจ้ะเป็นผู้
ประเมินการใชผ้ลงานดงักล่าว การประเมินผลงานดงักลา่วจะเป็นประโยชนใ์นการพฒันาโครงการ
ท่ีมีลกัษณะคลา้ย ๆ กนัตอ่ไป 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับวงจรชีวิตโครงการ จะพบว่า  
การวางแผนเป็นขัน้ตอนส าคญัท่ีจะส่งผลใหก้ารน ากลยทุธส์ูก่ารปฏิบตัโิดยมีโครงการเป็นเครื่องมือ
ในการน าสู่การปฏิบตัิ รวมถึงอาศยักระบวนการบริหารโครงการเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและ
เกือ้หนนุใหก้ารด าเนินโครงการดงักล่าวนัน้บรรลตุามเปา้หมายท่ีตัง้ไวไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เกิด
ประสิทธิผลในองคก์าร อาจกล่าวไดว้่ากระบวนการบริหารโครงการตอ้งท าอย่างเป็นระบบตาม
วงจรชีวิตโครงการประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ  3 ขั้นตอนคือ 1) การวางแผนโครงการ  
2) การด าเนินโครงการ และ 3) การประเมินผลโครงการ 

3. แนวคิดการบริหารโครงการ 
การบริหารองคก์ารดว้ยโครงการ (managing organizations by projects) เป็นรูปแบบ

การบริหารองคก์ารสมัยใหม่ท่ีขับเคล่ือนดว้ยการท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งมีความเช่ือมโยงเขา้กับ  
กลยุทธข์ององคก์ารเพ่ือใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว ้การบริหารโครงการจึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์
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การบริหารขององคก์ารท่ีส าคญั  ทัง้นีก้ารมีส่วนรว่มในกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธข์องผูบ้ริหาร
โครงการจะท าใหผู้บ้ริหารโครงการแตล่ะคนสามารถมองเห็นความเช่ือมโยงระหว่างโครงการของ
ตนเองกับโครงการของผูอ่ื้นในองคก์ารได ้ส่งผลใหมี้เกณฑใ์นการคัดเลือกโครงการ การจัดสรร
ทรพัยากรใหโ้ครงการตา่ง ๆ อย่างโปรง่ใส สามารถตดัสินใจไดอ้ย่างมีเหตผุลมากขึน้ และช่วยลด
ความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารโครงการต่าง ๆ  เพราะฉะนั้นกลยุทธ์การบริหารโครงการจึงมี
ความส าคัญมากขึน้ส าหรับการบริหารองค์การในยุคปัจจุบัน เพราะองค์การต้องเผชิญกับ
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นแรงกดดันส าคัญท่ีผู้บริหาร
องค์การต้องประยุกต์ใช้การบริหารโครงการเพ่ือให้ด  าเนินการไปตามเป้าหมายและบรรลุ
วตัถปุระสงคข์ององคก์าร ภายใตก้รอบระยะเวลาและงบประมาณท่ีจ ากดัอยา่งมีประสิทธิภาพโดย
มุง่เนน้การท างานเป็นทีม (รตันา สายคณิต, 2556, น. 34-44) 

ประวิต เอราวรรณ์ (2562b, น. 16-29) เสนอแนวคิดว่า โครงการทางการศึกษาเป็น
โครงการบรกิารทางสงัคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันามนษุยด์ว้ยการใช ้“การศกึษา” เป็นวิธีการแทรก
เสริม (Intervention) ใหเ้กิดการพฒันาตวับคุคลท่ีเป็นผูร้บับรกิารทางการศกึษามีการเปล่ียนแปลง
ในทิศทางท่ีดีขึน้ ดงันัน้โครงการทางการศึกษาจึงมีความส าคญัอย่างมากต่อสังคม เพราะรฐัใช้
งบประมาณในการลงทนุสงู มีกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียจ านวนมากจึงจ าเป็นตอ้งมี
การพฒันาโครงการใหค้รบวงจรเพ่ือใหโ้ครงการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสดุ  

นอกจากนี ้ประวิต เอราวรรณ์ (2562b, น. 2) อธิบายเพิ่มเติมว่า วงจรในการพัฒนา
โครงการมีความสอดคลอ้งกับวงจรชีวิตโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน คือ 1) การประเมิน
ความต้องการจ าเป็น (needs assessment) 2) การออกแบบ (design) 3) การด าเนินงาน 
(implement) และ 4) การประเมิน (evaluation) ซึ่งทัง้ 4 ขัน้ตอนจะด าเนินการเป็นวงจรท่ีสมัพนัธ์
กัน กล่าวคือการพัฒนาโครงการจะเริ่มจากการประเมินความต้องการจ าเป็นแล้วน าผลมา
ออกแบบโครงการใหต้รงเปา้หมาย สอดคลอ้งกับพนัธกิจ ตรงกบัความตอ้งการและเกิดประโยชน์
มากท่ีสุด หลงัจากนัน้เป็นกระบวนการน าโครงการท่ีออกแบบไวไ้ปสู่การด าเนินงานในบริบทจริง 
และประเมินเพ่ือดูความก้าวหนา้ของกระบวนการขณะด าเนินงานและประเมินผลลพัธท่ี์เกิดขึน้
หลงัการด าเนินงานสิน้สดุลง 

ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ ผู้วิจัยจึงได้ใช้แนวคิดวงจรการพัฒนาโครงการของ 
ประวิต เอราวรรณ์ (2562) เป็นกรอบแนวคิดหลักของศึกษาการบริหารโครงการ เพราะมีความ
สอดคลอ้งกบับรบิทการบริหารโครงการทางการศกึษา และมีการถอดบทเรียนจากการประยุกตใ์ช้
แนวคดิดงักล่าวกบัการพฒันาโครงการทางการศกึษาท่ีส าคญัในหนว่ยงานตา่ง ๆ ตลอดระยะเวลา
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กว่า 20 ปี ซึ่งผูว้ิจยัคิดเห็นวา่เหล่านีคื้อหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเป็นไปไดใ้นการน าแนวคิด
ดงักล่าวไปประยุกตใ์หเ้กิดผลอย่างแทจ้ริงในทางปฏิบตัิ โดยสามารถน าเสนอในรายละเอียดของ
การบรหิารโครงการทัง้ 4 ดา้น มีรายละเอียดดงันี ้

3.1 การประเมินความต้องการจ าเป็น 
ผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับการประเมินความตอ้งการ

จ าเป็น ดงันี ้
3.1.1 ความหมายของการประเมินความต้องการจ าเป็น 

มีนักการศึกษาไดก้ล่าวถึงความหมายของการประเมินความตอ้งการจ าเป็นไว ้
ดงันี ้

ศิริพร  อาจปักษา (2557, น. 14) ได้ให้ความหมายว่า การประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็น หมายถึง สภาพปัญหาท่ีตอ้งการไดร้บัการแกไ้ขปรบัปรุงเพ่ือใหเ้กิดประโยชนต์่อ
บคุคล หนว่ยงาน ซึ่งวดัไดจ้ากการเปรียบเทียบสภาพท่ีเป็นจรงิกบัสภาพท่ีควรจะเป็น 

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2558) อธิบายว่า การประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
หมายถึง กระบวนการประมาณการอย่างเป็นระบบดว้ยวิธีการรวบรวมขอ้มูลอย่างเจาะจง เพ่ือ
คน้หาปัญหาท่ีแท้จริงท่ีช่วยในการตัดสินใจเก่ียวกับเรื่องท่ีตอ้งการให้ชัดเจนยิ่งขึน้ หรือสิ่งซึ่ง
หน่วยงาน งาน หรือบคุคลตอ้งการ เพ่ือน าไปสู่การเลือกวิธีการแกปั้ญหาหรือการสนองตอบท่ีตรง
ประเดน็  

ทรงสิริ วิชิรานนท ์และ อรุณี  อรุณเรือง (2559, น. 7) ไดใ้ห้ความหมายว่า  
การประเมินความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการท่ีเป็นระบบในการคน้หาความตอ้งการ
จ าเป็นเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูในการตดัสินใจเลือกหรือหาวิธีแกไ้ขปัญหาไดต้รงสภาพหรือความตอ้งการท่ี
แทจ้รงิ 

ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล (2560, น. 121) ไดใ้หค้วามหมายว่า การประเมิน
ความต้องการจ าเป็น หมายถึง ช่องว่าง (Gap) ท่ีชัดเจนระหว่างสภาพท่ีเป็นจริงกับสภาพท่ี
คาดหวงัซึ่งผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้งจะไดพ้ิจารณาล าดบัความส าคญัในการพิจารณาแกไ้ขจากขนาด
ของชอ่งวา่งหรือความแตกตา่งท่ีพบ 

ประวิต เอราวรรณ์ (2562b, น. 35) ไดใ้หค้วามหมายว่า การประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็น เป็นกระบวนการด าเนินงานท่ีเป็นระบบเพ่ือให้ไดส้ารสนเทศในการจัดล าดับ
ความส าคญัและการตดัสินใจ เพ่ือท าใหม้ั่นใจว่าการก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงคโ์ครงการ
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สอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธข์ององคก์าร และช่วยระบผุูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย รวมถึงศกัยภาพของผูร้ว่ม
โครงการ 

สุวิมล ว่องวาณิช (2562, น. 62) ได้ให้ความหมายว่า การประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็น เป็นกระบวนการประเมินเพ่ือก าหนดความแตกตา่งของสภาพท่ีเกิดขึน้กบัสภาพท่ี
ควรจะเป็น โดยวิคราะห์และประเมินผลความแตกต่างระหว่างสิ่งท่ีเกิดขึน้กับสิ่งท่ีตอ้งการให้
เกิดขึน้ แลว้ประเมินวา่สมควรเปล่ียนแปลงอะไรบา้ง เพ่ือน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในเชิงสรา้งสรรค์
และเป็นการเปล่ียนแปลงทางบวก 

ภณิดา ชูช่วยสุวรรณ (2562, น. 35-36) ไดใ้ห้ความหมายว่า การประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการท่ีใช้เป็นระบบเพ่ือใช้ในการศึกษาความแตกต่าง
ระหวา่งสภาพท่ีเป็นจรงิกบัสภาพท่ีควรจะเป็น 

คอรฟ์แมน (Kaufman, 1972, p. 49) ใหค้วามหมายของการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็น ว่า เป็นกระบวนการท่ีท าใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีมีความแตกต่างซึ่งไดม้าจาก
ขอ้มลูตามสภาพท่ีเป็นจรงิและสามารถน าขอ้มลูสารสนเทศดงักล่าวมาจดัล าดบัความส าคญัได ้

วิส กินและอัลชูลด์  (Witkin & Altschuld, 1995) ได้ให้ความหมายว่ า  
การประเมินความตอ้งการจ าเป็น คือ ชดุของวิธีการเชิงระบบในการรวบรวมขอ้มลูเพ่ือใชจ้ดัล าดบั
ความส าคัญและตัดสินใจเก่ียวกับโครงการ หรือการปรับปรุงพัฒนาองคก์ารและการจัดสรร
ทรพัยากร ซึ่งล  าดบัความส าคญันัน้ขึน้อยูก่บัการระบคุวามตอ้งการจ าเป็น 

National Oceanic and Atmospheric Administration (2009, pp. 7-8) ให้
ความหมาย การประเมินความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการท่ีด าเนินการอย่างเป็นระบบ
ในการคน้หาช่องว่างหรือความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอยู่กับสภาพท่ีคาดหวงัจะใหเ้กิดขึน้
เก่ียวกับความสนใจของผูร้บัผล หรือเกิดขึน้ตามพันธกิจขององคก์าร หรือสภาพแวดลอ้มท่ีเป็น
เง่ือนไขหรือประเด็นปัญหาซึ่งช่องว่างดงักล่าวเป็นไดท้ัง้ปัญหา โอกาส จดุแข็ง ความทา้ทายหรือ
แนวทางใหมท่ี่สามารถน ามาใชอ้อกแบบโครงการเพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีพงึประสงค ์

สรุปได้ว่า การประเมินความต้องการจ าเป็น  หมายถึง กระบวนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นระบบในการคน้หาความแตกต่างของสภาพท่ีเกิดขึน้กับสภาพท่ีควรจะเป็น 
เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูสารสนเทศในการจดัล าดบัความส าคญัและการตดัสินใจ 
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3.1.2 ความส าคัญของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
นักการศึกษาไดก้ล่าวถึงความส าคญัของการประเมินความตอ้งการจ าเป็นไว ้

ดงันี ้
ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล (2560, น. 122) อธิบายว่า การประเมินความ

ตอ้งการจ าเป็นมีประโยชนแ์ละความส าคญัอย่างยิ่งต่อการบริหารการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ซึ่ง
ตอ้งค านึงถึงการจดัทรพัยากร ปัจจยั องคป์ระกอบในการศึกษาใหถ้กูตอ้งและมีระดบัท่ีเหมาะสม 
หากก าหนดวิธีการจดัการศกึษาท่ีไมเ่หมาะสมอาจประสบความลม้เหลวได ้

ประวิต เอราวรรณ ์(2562b, น. 38-39) ไดใ้หค้วามเห็นว่า การประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นมีส่วนช่วยในกระบวนการออกแบบโครงการและก าหนดทิศทางในการบริหาร
โครงการ และการประเมินโครงการทัง้ในระหว่างด าเนินโครงการและสิน้สดุโครงการ เพราะผลการ
ประเมินจะเป็นขอ้มูลสารสนเทศท่ีน าไปใชป้รบัปรุงโครงการใหมี้ประสิทธิภาพ และพฒันาเกณฑ์
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็เพื่อตดัสินใจในการด าเนินโครงการนัน้ตอ่ไปหรือไม่ 

สุวิมล ว่องวาณิช (2562, น. 26-28) อธิบายความส าคัญของการประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นท่ีมีต่อการวางแผนและการพฒันาองคก์ารไวว้่า การประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นช่วยวิเคราะหส์ภาพปัจจบุนัและสภาพท่ีควรจะเป็นและก าหนดวิธีการด าเนินงานใหบ้รรลุ
เป้าหมายขององคก์าร ทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสดุท่ีไดจ้ากการประเมินความตอ้งการจ าเป็นจะถูก
น ามาใชใ้นการวางแผนงานโครงการ ดังนั้นการประเมินความตอ้งการจ าเป็นจึงเป็นกิจกรรมท่ี
ส าคญัท่ีขาดไมไ่ดใ้นการวางแผนเชิงกลยทุธแ์ละการพฒันางาน 

National Oceanic and Atmospheric Administration (2009, pp. 8-9)      
กลา่วถึงความส าคญัของการประเมินความตอ้งการจ าเป็นไว ้6 ดา้น ดงันี ้

1. ดา้นการใหบ้ริการแก่ผูร้บัขอ้มูล การออกแบบโครงการทางการศึกษา
ให้ตรงความต้องการของผู้รับบริการจากโครงการทางการศึกษาย่อมท าให้ผู้ร ับบริการได้รับ
ประโยชนม์ากท่ีสดุจากขอ้มลูท่ีไดจ้ากการประเมินอย่างเป็นระบบของการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็น 

2. ดา้นการจดัล าดบัความส าคญั การประเมินความตอ้งการจ าเป็นจะ
ชว่ยใหผู้อ้อกแบบโครงการสามารถจดัล าดบัความส าคญัของผลกระทบท่ีจะเกิดขึน้จากโครงการท่ี
มีต่อผูร้บับริการอย่างมีเหตุผล สามารถตดัสินใจไดว้่าจะวางความส าคญัของกิจกรรมต่าง ๆ ไว้
ก่อนหลงัอยา่งไรจึงจะเหมาะสม หรือจะจดัสรรทรพัยากรอย่างไรเพ่ือใหเ้กิดความคุม้คา่และตรงจดุ
มากท่ีสดุ 
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3. ดา้นการสรา้งวงลอ้การพัฒนา การประเมินความตอ้งการจ าเป็นจะ
ช่วยให้ผู้ออกแบบโครงการสามาถประยุกตเ์อาปัจจัยท่ีเกิดขึน้จากการพัฒนาแล้วนั้นไปใช้ใน
โครงการใหมไ่ด ้โดยไมต่อ้งลงทนุหรือเริ่มใหมอี่กครัง้ 

4. ด้านการจัดสรรทรพัยากร การประเมินความต้องการจ าเป็นท าให้
ไดม้าซึ่งขอ้มูลท่ีสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดสรรทรพัยากรและจัดล าดับความส าคัญของ
กิจกรรมในโครงการไดอ้ยา่งมีเหตผุล 

5. ดา้นการสรา้งสมัพนัธภาพ การประเมินความตอ้งการจ าเป็นช่วยสรา้ง
การมีส่วนรว่มท่ีดีของผูมี้ส่วนไดเ้สียในการวางแผนโครงการซึ่งตอ้งรวบรวมขอ้มลูจากสภาพพืน้ท่ี
จรงิสง่ผลใหก้ารวางแผนโครงการมีความยืดหยุน่ 

6. ดา้นการวางแผนกลยทุธ ์การประเมินความตอ้งการจ าเป็นนัน้เป็นการ
คน้หาช่องว่างความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีเป็นอยู่กับสภาพท่ีคาดหวังจะใหเ้กิดขึน้ ซึ่งขอ้มูล
สารสนเทศนีจ้ะน าไปสู่การวางแผนกลยทุธท่ี์ดีของโครงการ ช่วยใหก้ารบริหารกลยทุธเ์ป็นไปอย่าง
มีระบบและเหมาะสมกับสภาพการณ์ ส่งผลให้การบริหารจัดการขณะด าเนินโครงการอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

สรุปไดว้่า การประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
บรหิารการศกึษาในยคุปัจจบุนั มีความส าคญัตอ่การวางแผนและการพฒันาองคก์าร โดยสามารถ
ช่วยวิเคราะหส์ภาพปัจจบุนัและสภาพท่ีควรจะเป็นและก าหนดวิธีการด าเนินงานท่ีเหมาะสมท่ีสุด
เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมายขององคก์ารอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

3.1.3 ข้ันตอนของการประเมินความต้องการจ าเป็น 
นกัวิชาการศกึษาไดเ้สนอขัน้ตอนในการประเมินความตอ้งการจ าเป็นไว ้ดงันี ้

กุลยา ตันติผลาชีวะ (2558, น. 76-78) อธิบายขั้นตอนการประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็น โดยแบง่ออกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การวางแผน เริ่มจากการก าหนดเป้าหมายและวางกรอบงานท่ี
ตอ้งการคน้หาค าตอบ แลว้จึงไปประเมินความตอ้งการกับกลุ่มเป้าหมายโดยใชเ้ครื่องมือส าหรบั
รวบรวมขอ้มลูตามประเภทของความตอ้งการจ าเป็น 

ขั้นท่ี 2 การรวบรวมข้อมูล ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการเก็บ
ขอ้มลูควรเป็นตวัแทนของผูใ้หข้อ้มลูทัง้หมด ขอ้มลูท่ีน่าเช่ือถือควรเก็บรวบรวมขอ้มลูตัง้แตร่อ้ยละ 
75 ขึน้ไป 
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ขัน้ท่ี 3 การวิเคราะหข์อ้มูล ผูป้ระเมินตอ้งวิเคราะหข์อ้มูลเพ่ือบ่งชีค้วาม
ตอ้งการจ าเป็น พรอ้มจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็นซึ่งอาจใชฐ้านเศรษฐกิจ ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ 
หรือความถ่ีของเหตกุารณห์รือเวลาเป็นเครื่องก าหนดในการจดัอนัดบั 

ขัน้ท่ี 4 การรายงานผล การเขียนรายงานผลเป็นขัน้ตอนสุดทา้ยของการ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็น การรายงานผลเพ่ือแสดงว่ามีกระบวนการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นอย่างไร และไดข้อ้สรุปอันดับความตอ้งการจ าเป็นท่ีไดแ้ละขอ้เสนอแนะท่ีสอดคลอ้งกับ
ขอ้มลูท่ีน าเสนอ 

ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล (2560, น. 126-127) อธิบายขั้นตอนการประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นโดยแบง่ออกเป็น 3 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขั้นท่ี 1 ขั้นก่อนการประเมิน เป็นขั้นตอนของการส ารวจประกอบด้วย
ขัน้ตอนยอ่ย ๆ คือ 

1) การวางแผนส าหรบัการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
2) การก าหนดจุดประสงคท์ั่วไปส าหรบัการประเมินความตอ้งการ

จ าเป็น 
3) การก าหนดขอบเขตของการประเมินความตอ้งการจ าเป็นหลกั 
4) การก าหนดรายละเอียดและขอ้มลูความตอ้งการตามขอบเขตท่ีจะ

ประเมิน 
5) การตดัสินใจก าหนดเก่ียวกับการเก็บรวบรวมขอ้มูล แหล่งขอ้มูล 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มลู 
ขั้นท่ี 2 ขั้นการประเมิน  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประกอบดว้ยขัน้ตอนย่อย ๆ คือ 
1) การสรุปตัดสินใจก าหนดเก่ียวกับบริบท ขอบเขตและสิ่ ง ท่ี

เก่ียวขอ้งในการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
2) การเก็บรวบรวมขอ้มลูของความตอ้งการ 
3) การน าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดม้าจัดเรียงล าดบัความส าคญัของ

ความตอ้งการจ าเป็นในเบือ้งตน้ 
4) การวิเคราะหห์าสาเหตขุองความตอ้งการหรือประเดน็ปัญหา 
5) การวิเคราะหแ์ละสงัเคราะหข์อ้มลูทัง้หมด 
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ขัน้ท่ี 3 ขัน้หลังการประเมิน ในขัน้ตอนนีคื้อการน าผลการประเมินไปใช ้
ประกอบดว้ยขัน้ตอนย่อย ๆ ดงันี ้

1) การจดัเรียงล าดบัเรียงความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นดว้ย
เทคนิคการจดัเรียงล าดบัรูปแบบตา่ง ๆ 

2) การพิจารณาหาทางเลือกส าหรบัการแกไ้ขปัญหาซึ่งจะท าใหท้ราบ
ปัญหาท่ีส าคญัเรง่ดว่นท่ีสดุ 

3) การพฒันาแผนปฏิบตักิารเพ่ือใชก้ารด าเนินการตอ่ไป 
4) การประเมินผลของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
5) การรายงานผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 

สวุิมล ว่องวาณิช (2562, น. 105) อธิบายขัน้ตอนการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นโดยแบง่ออกเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1  คือ ระยะก่อนการประเมิน เป็นการออกแบบการประเมินและ
การวางแผนการด าเนินงาน  

ระยะท่ี 2 คือ ระยะระหว่างการประเมิน เป็นการก าหนดวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือก าหนดความต้องการจ าเป็นและการจัดล าดับ
ความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น 

ระยะท่ี 3 คือ ระยะหลังการประเมิน เป็นการน าผลไปใชป้ระโยชน ์โดย
การน าเสนอผลหรือรายงานใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ และก าหนดแนวทางการแกไ้ขเพ่ือแกไ้ขปัญหาให้
ตอบสนองความตอ้งการจ าเป็นตอ่ไป 

ประวิต เอราวรรณ ์(2562b, น. 44-52) ประยุกตแ์นวคิดขัน้ตอนการประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นของ National Oceanic and Atmospheric Administration (2009) โดยแบ่ง
ขัน้ตอนการประเมินความตอ้งการจ าเป็นออกเป็น 9 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ก าหนดเป้าหมาย ประเด็นปัญหา และระบุผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 
เป็นการระบคุวามตอ้งการของกลุ่มผูมี้ส่วนไดส้่วนเสียเพ่ือใหอ้อกแบบการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็นตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

ขัน้ท่ี 2 ก าหนดแผนการประเมินความตอ้งการจ าเป็น ขัน้ตอนนีเ้ป็นการ
ก าหนดคณะท างานเพ่ือการวางแผนซึ่งประกอบดว้ยตวัแทนของผูเ้ก่ียวขอ้งในขัน้ท่ี 1 ท าการยก
ร่างแผนการประเมินความต้องการจ าเป็น ซึ่งแผนท่ีดีต้องเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน และน าไป
ด าเนินการไดจ้รงิอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ขัน้ท่ี 3 ก าหนดกรอบการประเมินความตอ้งการจ าเป็น สามารถใช ้TOP 
Model เป็นแนวทางในการวิเคราะหค์วามตอ้งการจ าเป็นได ้โดยใชเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐาน (baseline) 
หรือสภาพท่ีเป็นอยู่ (What is) เพ่ือใหก้ลุ่มเปา้หมายเปรียบเทียบกบัระดบัความคาดหวงัท่ีตอ้งการ
ใหเ้กิดขึน้ (What should be) วา่มีชอ่งวา่งหรือแตกตา่งกนัมากนอ้ยเพียงใด 

ขั้นท่ี  4 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายและออกแบบวิธีการรวบรวมข้อมูล 
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายขึน้อยู่กับวัตถุประสงคข์องการประเมินความตอ้งการจ าเป็นว่าการ
ตดัสินใจใด ๆ เก่ียวกบัโครงการไปเก่ียวขอ้งกบัใคร กลุ่มใดบา้ง จากนัน้จึงก าหนดลกัษณะขอ้มลูท่ี
ตอ้งการและวิธีการเก็บรวบรวมท่ีเหมาะสมกบักลุม่เปา้หมาย 

ขัน้ท่ี 5 คดัเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มลู การคดัเลือกดงักล่าวตอ้งมีแบบแผนการ
ไดม้าซึ่งกลุม่ตวัอยา่งทัง้การก าหนดขนาดและวิธีการสุ่มเลือกกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือใหไ้ดก้ลุ่มตวัอย่าง
ท่ีมีความเป็นตวัแทนท่ีดี 

ขัน้ท่ี 6 รวบรวมและบันทึกข้อมูล  ในการเก็บรวบรวมข้อมูลควรมีการ
ทดลองใชเ้ครื่องมือในการรวบรวมขอ้มลูกบักลุ่มเป้าหมายท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกับกลุ่มเป้าหมายท่ี
จะรวบรวมขอ้มลูจรงิ หลงัจากนัน้จงึน าเครื่องมือไปใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูจรงิตอ่ไป 

ขัน้ท่ี 7 การวิเคราะหข์อ้มลู ตอ้งพิจารณาจากลกัษณะของเครื่องมือท่ีใช้
ในการรวบรวมและลกัษณะแบบแผนของขอ้มลูท่ีได ้

ขัน้ท่ี 8 การจดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น และก าหนด
วิธีการแกปั้ญหาท่ีมีศกัยภาพ  ส าหรบัการจดัล าดบัความส าคญัตอ้งมีการก าหนดเกณฑก์ารตดัสิน
ร่วมกันเบื ้องต้นต้องพิจารณาจาก 2 มิติคือ มิติความส าคัญ  กับมิติความเป็นไปได้ แล ะ
คณะท างานเพ่ือการวางแผนต้องก าหนดวิธีการแก้ปัญหาท่ีมีศักยภาพเพ่ือตอบสนองความ
ตอ้งการจ าเป็นท่ีจัดล าดบัความส าคญัไว ้โดยพิจารณาจากความเหมาะสมระหว่างเป้าหมายท่ี
ตอ้งการบรรลผุลกบัวิธีการแกปั้ญหาท่ีใช ้

ขัน้ท่ี 9 สงัเคราะหส์ารสนเทศ และจดัท ารายงาน ขัน้ตอนนี ้คณะท างาน
เพ่ือการวางแผนตอ้งด าเนินการสังเคราะหข์อ้มูลสารสนเทศและออกแบบรายงานการประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นใหค้รอบคลุมชดัเจน ถูกตอ้ง และด าเนินการต่อได ้โดยขอ้มูลสารสนเทศใน
การรายงานจะถูกน าไปใชว้างแผนโครงการใหต้รงกบัล าดับความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็น
หรือกลยทุธท่ี์ใช ้
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วิส กินและอัลชูลด์  (Witkin & Altschuld, 1995, pp. 14-15) เสนอแผน 
 3 ระยะ (Three-phase model) ส าหรบัการประเมินความตอ้งการจ าเป็น ดงันี ้

ระยะท่ี 1 ระยะก่อนการประเมินหรือระยะการส ารวจ เป็นการศึกษา
ขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็น การก าหนดแผนการด าเนินงาน การก าหนดจุดมุ่งหมายของ
ความตอ้งการจ าเป็น แหลง่ขอ้มลู และวิธีการวดัระดบัความสามารถในการใชข้อ้มลู 

ระยะท่ี 2 การประเมินหรือระยะการเก็บรวบรวมขอ้มลู เป็นการเก็บขอ้มลู
และความคดิเห็นเก่ียวกบัความตอ้งการจ าเป็น การจดัล าดบัความตอ้งการจ าเป็นก่อนหลงัขัน้แรก 
และการวิเคราะหห์าสาเหต ุ

ระยะท่ี 3 หลงัการประเมินหรือระยะการน าผลไปใชป้ระโยชน ์เป็นการใช้
ผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็นไปใชป้ระโยชนโ์ดยการเช่ือมโยงขอ้มลูและแผนการด าเนินงาน
ท่ีไดร้บั เลือกกลยทุธท่ี์จะใชแ้กปั้ญหาหรือตอบสนองความตอ้งการจ าเป็น 

USIAD (2014, p. 6) เสนอขั้นตอนส าหรบัการประเมินความตอ้งการแบบ
เรง่ดว่น (Rapid Needs Assessment) แบง่ออกเป็น 3 ระยะ ดงันี ้

ระยะท่ี 1 การวางแผนการประเมิน เป็นการก าหนดขอ้มูลพืน้ฐานส าหรบั
การประเมิน เช่น ก าหนดกลุ่มผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย การจดัตัง้ทีมงานเพ่ือวางแผนการประเมิน และ
การเตรียมตวัส าหรบัการลงพืน้ท่ีภาคสนาม 

ระยะท่ี 2 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห ์เป็นขัน้ตอนในการ
ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลูตามแผนการด าเนินงานท่ีวางไวแ้ละวิเคราะหข์อ้มลู 

ระยะท่ี 3 การรายงานและการประยกุตใ์ช ้ระยะนีเ้ป็นการรายงานผลการ
ประเมินและใชข้อ้คน้พบรว่มกบัขอ้มลูการประเมินท่ีไดใ้นประกอบการตดัสินใจการวางแผนงาน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่าในการวิจัยครัง้นี ้ 
การประเมินความตอ้งการจ าเป็น หมายถึง กระบวนการวางแผนการประเมินความตอ้งการจ าเป็น
อย่างเป็นระบบ ก าหนดความตอ้งการจ าเป็นดว้ยการวิเคราะหค์วามแตกต่างของสภาพท่ีเกิด
ขึน้กับสภาพท่ีควรจะเป็น จดัล าดบัความส าคญัของความตอ้งการจ าเป็นดว้ยการพิจารณาจาก
ความส าคญัและความเป็นไปได ้ก าหนดวิธีการแกปั้ญหาท่ีตอบสนองความตอ้งการจ าเป็นอย่าง
เหมาะสม คดัเลือกวิธีการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมท่ีสดุแลว้จดัท าเป็นขอ้มลูสารสนเทศและน าขอ้มูล
สารสนเทศไปด าเนินการวางแผนโครงการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอ่ไป 
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3.2 การวางแผนโครงการ 
ผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนโครงการ ดงันี ้
3.2.1 ความหมายการวางแผนโครงการ 

มีนกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมายของการวางแผนโครงการไว ้ดงันี ้
สมบัติ ธ ารงธัญวงศ ์(2545, น. 19-21) ได้ให้ความหมายว่า การวางแผน

โครงการเป็นกระบวนการแรกของการเริ่มต้นโครงการซึ่งเป็นการวางแผนท่ีมีลักษณะพิเศษ
แตกต่างจากการวางแผนปกติทั่ วไปโดยอาศัยการระบวนการวิเคราะห์ตามระบบตรรกะและ
ฐานขอ้มลูท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจรงิท่ีเกิดขึน้เพ่ือใหกิ้จกรรมท่ีจะกระท าบรรลตุามวตัถปุระสงค์
ท่ีตอ้งการ 

วิวรรณ สารกิจปรีชา (2552, น. 55-56) ไดใ้ห้ความหมายว่า การวางแผน
โครงการเป็นกระบวนการท่ีประกอบดว้ยการก าหนดปัญหาหรือความตอ้งการท่ีแทจ้รงิ การระบผุูมี้
ส่วนไดส้่วนเสีย การก าหนดวตัถุประสงค ์การปรบัเปล่ียนเวลา ตน้ทุนและคุณภาพของโครงการ 
และการก าหนดกิจกรรม 

พรรคทวี จรีรตัน ์(2553, น. 34) ไดใ้หค้วามหมายว่า การวางแผนโครงการ 
หมายถึง การก าหนดภารกิจหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในอนาคตไวล้่วงหน้าท่ีตอ้งจัดวางบุคลากรท่ี
เหมาะสมในแตล่ะกิจกรรม รวมทัง้เวลาและงบประมาณท่ีตอ้งใชใ้นแตล่ะกิจกรรม 

ฐาปนา ฉ่ินไพศาล (2559, น. 4-1) ไดใ้หค้วามหมายว่า การวางแผนเป็นการ
เลือกเป้าหมายและการพฒันาวิธีการหรือกลยุทธท่ี์จะใหบ้รรลุตามเป้าหมายซึ่งเป็นกระบวนการ
ของความคิดท่ีเก่ียวกบัองคก์าร การสรา้งสรรคแ์ละการรกัษาไวซ้ึ่งแผนและมุมมองทางจิตวิทยาท่ี
จ าเป็นตอ้งใชท้กัษะทางความคดิ 

ประวิต เอราวรรณ์ (2562b, น. 55) ใหท้ัศนะเก่ียวกับการวางแผนโครงการ
ทางการศึกษา ว่าเป็นการวางแผนเพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงการจดัการศึกษาในทิศทางท่ีดีขึน้ 
เป็นการยกระดบัคณุภาพของผลการเรียนรูท่ี้เกิดจากการจดัการศกึษา และการพฒันาระบบนิเวศ
ทางการศึกษา (ecosystem of education) โดยตอ้งมีการประเมินความตอ้งการจ าเป็นและน า
ความตอ้งการจ าเป็นนัน้ออกมาใชอ้อกแบบและวางแผนโครงการ เพ่ือส่งเสริมการวางทิศทางการ
การด าเนินงานและวางระบบกิจกรรมท่ีเป็นการแกปั้ญหา ตลอดจนการน ากลยุทธ์โครงการไปสู่
การปฏิบตัใินบรบิทโรงเรียนอยา่งแทจ้รงิ 
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สรุปได้ว่า การวางแผนโครงการ หมายถึง กระบวนการในการก าหนด
กิจกรรมท่ีต้องท าในอนาคตตามล าดับขั้นตอนโดยอาศัยหลักการวิเคราะห์จากข้อมูลใน
สภาพแวดลอ้มจริงเพ่ือใหก้ารด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมีระบบและสามารถน ากลยุทธ์สู่การ
ปฏิบตัไิดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.2.2 ความส าคัญของการวางแผนโครงการ 
มีนกัการศกึษาไดอ้ธิบายความส าคญัของการวางแผนโครงการไว ้ดงันี ้

สมบตัิ ธ ารงธัญวงศ ์(2545, น. 21-23) อธิบายว่า การวางแผนเป็นเครื่องมือ
ส าหรบัใชค้าดการณอ์นาคตโดยอาศยัหลกัการและการคิดอยา่งเป็นระบบจึงมีความส าคญัท่ีส่งผล
ตอ่ความส าเรจ็ของการด าเนินโครงการ ดงันี ้

1. เพ่ือก าหนดทิศทางของการด าเนินกิจกรรมท่ีต้องกระท าให้ผู้ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัโครงการสามารถจินตนาการถึงผลส าเร็จหรือเปา้หมายของโครงการดว้ยภาพเดียวกนั 
อีกทัง้มีแนวทางปฏิบตัท่ีิสอดคลอ้งกนั 

2. เพ่ือขจดัและลดผลกระทบของการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้ เน่ืองจาก
การวางแผนคือการเตรียมการรบัมือล่วงหนา้ถึงอนาคตท่ีเกิดขึน้ ดงันัน้การด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการจะไดร้บัผลกระทบมากนอ้ยเพียงใดขึน้อยู่กบัประสิทธิภาพในการคาดการณเ์หตกุารณใ์น
อนาคตจากการวางแผน 

3. เพ่ือลดการสูญเสียจากความผิดพลาดและส่วนเกินต่าง ๆ ท่ีไม่จ  าเป็น 
การวางแผนจะช่วยลดการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีซ  า้ซอ้นและคาบเก่ียวกัน รวมถึงกิจกรรมท่ีไม่
จ  าเป็น 

4. เพ่ือเป็นมาตรฐานส าหรบัการควบคมุการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ดงันัน้
กระบวนการวางแผนจึงเป็นกระบวนการท่ีมีความสมัพนัธใ์กลช้ิดกับกระบวนการควบคมุ เพราะ
การพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการท่ีก าหนดไวไ้ดม้ากนอ้ยเพียงใดตอ้ง
พิจารณาขอ้มลูจากการปฏิบตังิานจรงิและสิ่งท่ีคาดการณไ์ว ้เพ่ือท่ีจะไดท้ราบถึงทิศทางและความ
คืบหนา้ของการปฏิบตังิานวา่เป็นไปตามแผนท่ีไดก้ าหนดไวห้รือไม่ 

วิสูตร  จิระด าเกิง (2555, น. 47-48) อธิบายว่า การวางแผนโครงการมี
ประโยชนส์  าคญัโดยตรงท่ีท าใหโ้ครงการประสบความส าเรจ็ ดงันี ้

1. เป็นการก าหนดงานตา่ง ๆ ท่ีตอ้งท าก่อนเริ่มโครงการ 
2. ไดศ้กึษาท าความเขา้ใจถึงงานเหลา่นัน้ก่อนการท างานจรงิ 
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3. การวางแผนช่วยใหเ้ห็นปัญหาล่วงหนา้และสามารถหาทางแกไ้ขไวไ้ด้
ก่อน 

4. รูถ้ึงขอ้มลูท่ีตอ้งการเพิ่มเตมิในการท าโครงการในขัน้ตอนตา่ง ๆ 
5. เป็นการเตรียมเกณฑส์ าหรบัการติดตามตรวจสอบ และประเมินการ

ด าเนินงานภายในโครงการ 
ไตรรตัน ์โภคพลากรณ์ (2556, น. 21-22) ไดใ้ห้ความเห็นว่า การวางแผน

โครงการมีประโยชนต์อ่การด าเนินการตามโครงการหลายอย่างดว้ยกนั คือ  
1. การวางแผนโครงการช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดจากความไม่

แนน่อนซึ่งสง่ผลเสียตอ่การด าเนินการตามโครงการ 
2. การวางแผนโครงการเปรียบเสมือนการก าหนดทิ ศทางในการ

ด าเนินงานซึ่งจะชว่ยใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
3. การวางแผนเก่ียวขอ้งกับการตดัสินใจเลือกสิ่งท่ีตอ้งการบรรลุผลใน

อนาคต เป็นการวิเคราะหท์างเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับสถานการณ์ โดยการวิเคราะหท์างเลือก
จะต้องพิจารณาวัตถุประสงคป์ระกอบด้วย ทั้งนีว้ัตถุประสงคด์ังกล่าวจะเป็นตัวประสานทุก
กิจกรรมในองคก์ารใหส้อดคลอ้งเป็นไปในแนวทางเดียวกนั 

4. การวางแผนโครงการเป็นหลักเบือ้งตน้ให้กับผู้บริหารระดับสูงและ
ผูจ้ดัการโครงการในการควบคมุและติดตามผลการด าเนินการโครงการ 

สรุปไดว้่า การวางแผนโครงการมีความส าคญัตอ่การเริ่มตน้ด าเนินโครงการ 
เพราะเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งอาศยักระบวนการคดิวิเคราะห ์การก าหนดทิศทางในการด าเนินงานอยา่ง
ชดัเจน ชว่ยท าใหก้ารบรหิารโครงการมีประสิทธิภาพสง่ผลตอ่ความส าเรจ็ของโครงการ 

3.2.3 กระบวนการวางแผนโครงการ 
มีนกัการศกึษาเสนอแนวคดิเก่ียวกับกระบวนการวางแผนโครงการไว ้ดงันี ้

ธิติพร  ตนัยโชติ (2548, น. 11-18) อธิบายว่าแนวทางการเลือกและการ
วิเคราะหโ์ครงการ ประกอบดว้ย 2 ขัน้ตอน คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 การกลั่ นกรองโครงการ (Projects Screening) เป็นการ
ตรวจสอบขอ้จ ากดัท่ีมีตอ่โครงการ และการจดัล าดบัของโครงการโดยวิธีการเปรียบเทียบ เพ่ือเลือก
โครงการท่ีคาดว่ามีโอกาสประสบความส าเร็จ หรือมีลู่ทางความเป็นไปได ้และละทิง้โครงการท่ีมี
ขอ้จ ากดัหรือเกินขีดความสามารถท่ีมีอยู่ 
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ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาลู่ทางความเป็นไปได้ของโครงการ (Project  
pre-feasibility study) เป็นการกลั่นกรองโครงการอีกขัน้หนึ่ง เพื่อดคูวามเหมาะสมหรือลู่ทางความ
เป็นไปไดข้องโครงการ เป็นการลดความเส่ียงตอ่การประสบความลม้เหลวอนัเน่ืองมาจากปัญหา
หรืออปุสรรคท่ีอาจจะเกิดขึน้ การศกึษาลู่ทางความเป็นไปไดข้องโครงการยงัช่วยใหป้ระหยดัเวลา 
และลดคา่ใชจ้่ายในการท่ีจะตอ้งศกึษาในรายละเอียดท่ีลึกลงไปท่ีตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายสงู  นอกจากนี ้
ยงัช่วยใหเ้ห็นรูปและลักษณะโครงการอย่างกวา้งๆ ในแง่การตลาด เทคนิคและการเงิน ซึ่งจะมี
ประโยชนต์อ่การตดัสินใจในขัน้ตน้ 

รตันา สายคณิต (2556, น. 101-102) เสนอขัน้ตอนการวางแผนโครงการไว ้
ดงันี ้

1. ก าหนดวตัถุประสงค ์ทรพัยากรท่ีตอ้งการ และขอบเขตของโครงการ 
โดยในโครงการตอ้งระบผุลงานท่ีตอ้งการ เวลาและคา่ใชจ้า่ยท่ีเกิดขึน้ 

2. ระบุกิจกรรมหรืองานต่าง ๆ  ในโครงการต้องมีการระบุกิจกรรมท่ี
จะตอ้งท างานใดบา้งเพื่อใหบ้รรลวุตัถปุระสงคท่ี์ตอ้งการ 

3. ระบุการจดัองคก์ารในการบริหารโครงการ กล่าวคือ ตอ้งมีการระบุไว้
ในแผนวา่งานตา่ง ๆ เหลา่นัน้ไดบ้รรจไุวเ้ป็นงานของแผนกใดในองคก์าร 

4. การก าหนดตารางเวลางาน ในแผนจะตอ้งมีการระบุตารางเวลางาน
เพ่ือแสดงว่าในการท างานแต่ละอย่างจะตอ้งมีล าดบัก่อนหลังอย่างใด ตอ้งใชเ้วลาท างานแต่ละ
อยา่งมากนอ้ยเทา่ใด 

5. ระบงุบประมาณและแผนทรพัยากรท่ีตอ้งการ ตอ้งมีการระบไุวใ้นแผน
วา่โครงการท่ีจะท านีต้อ้งใชท้รพัยากรใดบา้ง และจ านวนเทา่ใด 

6. ระบุการพยากรณห์รือการคาดคะเน กล่าวคือจะตอ้งมีการคาดคะเน
วา่ในการด าเนินโครงการนีส้  าเรจ็นัน้ตอ้งใชเ้วลานานเทา่ใด 

บรรจง อมรชีวิน (2557, น. 67) อธิบายว่า การบริหารงานในองค์การมี
ความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกับการบริหารเชิงกลยุทธใ์นทุกระดบั ตัง้แต่กลยุทธร์ะดบัองคก์ารลงมาสู่
กิจกรรมโครงการซึ่งการวิเคราะหด์งักล่าวมักจะด าเนินการโดยการใชห้ลักการวิเคราะห ์SWOT 
และอาจรวมถึงการวิเคราะหผ์ลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยีผูเ้ขา้สู่ตลาดรายใหม ่
ตลอดจนแรงผลักดนัท่ีมีผลกระทบต่อองคก์าร ผลจากการวิเคราะหด์งักล่าวน ามาสู่การก าหนด
นโยบาย ซึ่งจะท าใหเ้ห็นจุดเนน้ (Focus) ส าหรบักิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ารรวมไปถึงโครงการ
ทัง้หมด 
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เสน่ห ์ จุย้โต (2558, น. 81-90) ไดเ้สนอแนวคิดว่า การแปลงกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบตัิใหป้ระสบความส าเร็จตอ้งมีการจดัท าโครงการใหส้อดคลอ้งกับการบรรลุเป้าหมายของแต่
ละกลยทุธท่ี์ไดก้ าหนดไว ้โครงการจงึมีความสมัพนัธก์บักลยทุธใ์นฐานะท่ีเป็นวิธีการหนึ่งเพ่ือบรรลุ
กลยทุธท่ี์ก าหนดไว ้ดงันัน้การบรหิารโครงการเชิงกลยทุธจ์ึงตอ้งเริ่มตน้จดัท าโครงการโดยค านึงถึง
ความสอดคล้องเช่ือมโยงสัมพันธ์กันในเชิงเหตุผลทั้งตามหลักการวิชาการ หลักการวิจัยและ
หลกัการคดิรเิริ่มสรา้งสรรค ์

ปกรณ ์ปรียากร (2559, น. 53-54) อธิบายขัน้ตอนการวางแผนโครงการเรียง
ตามล าดบัดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การรวบรวมขอ้มลูและขอ้เท็จจริงตา่ง ๆ ทัง้นีเ้พ่ือท่ีจะเป็นตวับ่งชี ้
วา่เกิดอะไรขึน้บา้ง ทัง้ภายในและภายนอกองคก์าร 

ขัน้ท่ี 2 การวิเคราะหปั์ญหาหรือความตอ้งการ เพ่ือท่ีจะพิจารณาสาเหตท่ีุ
ท าใหเ้กิดปัญหา 

ขัน้ท่ี 3 การก าหนดวตัถุประสงค ์คือ สภาพของผลลัพธท่ี์ตอ้งการจะให้
เกิดขึน้พรอ้มกบัการก าหนดเปา้หมาย 

ขั้นท่ี 4 การพิจารณาวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เป็นการขอความ
เห็นชอบจากผูบ้รหิาร ทัง้ในลกัษณะท่ีเป็นทางการและหรือไมเ่ป็นทางการ 

ขัน้ท่ี 5 การคิดคน้และแสวงหาทางเลือกโดยพิจารณาว่าสาเหตตุา่ง ๆ ได้
วิเคราะหไ์วแ้ลว้ ควรจะมีวิธีการแกไ้ขอยา่งไร 

ขัน้ท่ี 6 การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความเหมาะสมของทางเลือกต่าง ๆ 
ดว้ยการใชข้อ้มลูจากผลการศกึษาความเป็นไปไดม้าใชพ้ิจารณา 

ขัน้ท่ี 7 การน าขอ้มูลในการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความเหมาะสมของ
ทางเลือก เสนอใหผู้้บริหารหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งการพิจารณา เพ่ือตดัสินว่าควรจะเลือกทางเลือกท่ี
เหมาะสมท่ีสดุ 

ขัน้ท่ี 8 น าทางเลือกท่ีเหมาะสมไปจดัท าขอ้เสนอโครงการตามแบบแผนท่ี
ก าหนด 
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ภาพประกอบ 2 แผนผงัความสมัพนัธร์ะหวา่งกลยทุธก์บัโครงการตามกระบวนการกลยทุธ์ 
ในการบรหิารโครงการ 

ท่ีมา : บรรจง อมรชีวิน (2557, น. 67) 

ประวิต เอราวรรณ ์(2562b, น. 59-70) ประยกุตแ์นวคิดขัน้ตอนการวางแผน
และการด าเนินโครงการของ National Oceanic and Atmospheric Administration (2009) โดย
แบง่ขัน้ตอนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวางแผนโครงการออกเป็น 5 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ก าหนดความตอ้งการจ าเป็น วางเป้าหมายและวตัถปุระสงค ์ใน
ขั้นตอนนี้เริ่มต้นจากการสร้างทีมวางแผนและบริหารโครงการโดยผู้จัดการโครงการเป็น
ผู้รับผิดชอบในการสรา้งทีมงานดังกล่าว จากนั้นจึงน าข้อมูลสารสนเทศท่ีได้จากขั้นตอนการ
ประเมินความตอ้งการจ าเป็นมาร่วมพิจารณาอีกครัง้ การวางแผนโครงการดว้ยเทคนิควิเคราะห์
รูปแบบ TOP Model ส่งผลใหเ้ห็นถึงโอกาสและความเป็นไปไดข้องการน าวิธีการแทรกเสริมท่ีไป
ปฏิบตัเิพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
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ขัน้ท่ี 2 การพฒันา Logic Model ของโครงการ ซึ่งทีมวางแผนและบริหาร
โครงการตอ้งระดมสมองเพ่ือเติมรายละเอียดลงใน Logic Model แตล่ะส่วนเพ่ือช่วยการวิเคราะห์
สภาพการณ์ ปัจจัยน าเข้า ผลผลิต ผลลัพธ์ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว และอิทธิพล
ภายนอกท่ีอาจมีผลตอ่โครงการ 

ขัน้ท่ี 3 การจดัรูปแบบของกิจกรรมและระบบด าเนินการ เป็นการวางแผน
เพ่ือน าวิธีแทรกเสริมมาออกแบบเป็นกิจกรรมในรูปแบบตา่ง ๆ เม่ือน าไปปฏิบตัจิะไดมี้ความชดัเจน
และสรา้งความเข้าใจของผู้ท่ีเก่ียวขอ้งให้ตรงกัน ซึ่งตอ้งหาวิธีการอธิบายว่ากิจกรรมท่ีจะท ามี
อะไรบา้ง ท าในรูปแบบใด และมีระบบด าเนินการอยา่งไร 

ขัน้ท่ี 4 สรรหาและรวบรวมทรพัยากรท่ีจะใชใ้นโครงการ ในขัน้นีเ้ป็นการ
วางแผนการจดักิจกรรมตามโครงการวา่แตล่ะกิจกรรมจะใชท้รพัยากรอะไรบา้ง 

ขัน้ท่ี 5 เตรียมความพรอ้มบคุลากรและจดัท าคูมื่อด าเนินการ ในขัน้นีเ้ป็น
การเตรียมความพรอ้มของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในโครงการ เช่น ทีมบริหารโครงการ ผูป้ระสานงาน หรือ
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายตา่ง ๆ ทัง้นีเ้พ่ือเตรียมความพรอ้มก่อนเริ่มด าเนินโครงการ และเม่ือด าเนินโครงการ
ไปแลว้ตอ้งมีการประชมุหารือกนัเป็นระยะ ๆ เพ่ือก ากบัติดตาม และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในระบบ
การบริหารโครงการ นอกจากนีค้วรจดัท าคู่มือด าเนินการท่ีใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัสารสนเทศของ
โครงการ ระบบการปฏิบตัิงาน รวมไปถึงวิธีการ ขัน้ตอนต่าง ๆ เพ่ือสรา้งการรบัรูแ้ละความเขา้ใจ
รว่มกนั 

ขัน้ท่ี 6 เผยแพรโ่ครงการและสง่เสรมิการมีสว่นรว่ม ในขัน้นีจ้  าเป็นตอ้งท า
ส่ือเก่ียวกับโครงการเพ่ือเผยแพรป่ระชาสมัพนัธแ์ละสรา้งการมีส่วนร่วมของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึง
การส่ือสารและสรา้งความเขา้ใจกับสังคม ทัง้นีต้อ้งค านึงถึงการสะทอ้นลักษณะของโครงการท่ี
ชดัเจนและการบัรูข้องกลุม่เปา้หมายดว้ย  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่าในการวิจัยครัง้นี ้ 
การวางแผนโครงการ หมายถึง กระบวนการก าหนดก าหนดผู้จัดการโครงการและคณะ
กรรมการบริหารโครงการโดยพิจารณาจากความรูแ้ละประสบการณ์บริหารโครงการ  ก าหนด
เป้าหมายและวัตถุประสงคจ์ากผลการประเมินความต้องการจ าเป็น ออกแบบวิธีการด าเนิน
กิจกรรมในโครงการอย่างชดัเจน วางแผนการใชท้รัพยากรในการจดักิจกรรมตามโครงการอย่าง
เหมาะสม มีคูมื่อการด าเนินโครงการท่ีใหร้ายละเอียดขอ้มลูสารสนเทศของโครงการ และจดัท าส่ือ
ประชาสมัพนัธโ์ครงการเพ่ือสรา้งความเขา้ใจและส่งเสริมการมีส่วนรว่มของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ส่งผลตอ่
ความส าเรจ็ของโครงการ 
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3.3 การน าโครงการไปปฏิบัต ิ
นักวิชาการได้เรียกช่ือหรือใช้ค  าศัพท์ในแต่ละขั้นตอนของการบริหารโครงการไว้

แตกต่างกัน แต่ความหมายและรายละเอียดคล้ายกันและเหมือนกัน บางท่านใช้ “ขั้นการ
ปฏิบตัิงานตามแผน” หรือ “การด าเนินโครงการ” และ “การน าโครงการไปปฏิบตัิ” ซึ่งทัง้หมดลว้นมี
ความเดียวกัน เพ่ือใหก้ารอธิบายความหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกันผูว้ิจยัจึงใชค้  าว่า “การน า
โครงการไปปฏิบตั ิ(Project Implementation)” ในการน าเสนอดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

3.3.1 ความหมายของการน าโครงการไปปฏิบัต ิ
มีนกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมายของการการน าโครงการไปปฏิบตัิไว ้ดงันี ้

มยุรี  อนุมานราชธน (2551, น. 52) ไดใ้หค้วามหมายว่า การน าโครงการไป
ปฏิบตัิ หมายถึง งานหรือกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบตัิและท าใหโ้ครงการนัน้ ๆ บรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ี
ก าหนดไว ้วิธีการด าเนินงานมกัแยกเป็นกิจกรรมย่อยหลาย ๆ กิจกรรม และกล่าวอย่างละเอียดว่า
จะท าอะไร อยา่งไร เม่ือใด และใครเป็นผูร้บัผิดชอบ 

ประชมุ รอดประเสรฐิ (2555, น. 65) ไดใ้หค้วามหมายว่า การน าโครงการไป
ปฏิบตัิเป็นภารกิจส าคญัของหน่วยงานท่ีจะตอ้งไดร้บัการด าเนินงานใหเ้รียบรอ้ยมีประสิทธิภาพซึ่ง
ตอ้งใชก้ระบวนการบริหารในการด าเนินงาน กล่าวคือ ตอ้งมีการวางแผน การจดัหน่วยงาน การ
จดัสรรทรพัยากร และการตรวจสอบควบคมุ เพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ได้
ก าหนดไว ้

ปกรณ์ ปรียากร (2559, น. 133) ได้ให้ความหมายว่า การน าโครงการไป
ปฏิบัติ หมายถึง การน าแผนท่ีวางไวแ้ล้วไปปฏิบัติ อันเป็นการท างานของผู้ปฏิบัติงาน โดยมี
ขัน้ตอนท่ีมีความสัมพันธ์กับการวางแผน กล่าวคือ เริ่มตน้จากการน าทรพัยากท่ีไดร้บัจัดสรรไป
ด าเนินกิจกรรมตามท่ีไดว้างแผนไว ้
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ภาพประกอบ 3 แผนภาพแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างการวางแผนโครงการ 
และการน าโครงการไปปฏิบตัิ 

ท่ีมา : ปกรณ ์ปรียากร (2559, น. 132) 

สมคิด  พรมจุย้ (2563, น. 28-41) ไดใ้ห้ความหมายว่า การน าโครงการไป
ปฏิบัติ เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีไดว้างแผนไว้ซึ่งตอ้งมีการระบุรายละเอียดต่าง ๆ ของ
กิจกรรมท่ีจะด าเนินงานเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคห์รือเปา้หมายท่ีก าหนดไว ้

ฟิลิป (Phillips, 2012 pp.15-32 อา้งถึงใน สกัดิ์สิวรรณ ทรงสิริวรกุล, 2561, 
น. 42) ไดใ้หค้วามหมายว่า การน าโครงการไปปฏิบตัิ เป็นความพยายามในการด าเนินงานใหอ้ยู่
ในระดบัสูงและบรรลุวิสัยทัศนข์ององคก์ารซึ่งตอ้งอาศัยทีมงานท่ีมีประสบการณ์และผู้จัดการ
โครงการท่ีมีความรูแ้ละเทคนิคการด าเนินงานโครงการ 

สรุปไดว้่า การน าโครงการไปปฏิบตัิ หมายถึง การด าเนินงามตามกิจกรรมท่ี
วางแผนไวโ้ดยอาศยัผู้บริหารโครงการและทีมงานท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ์เพ่ือใหโ้ครงการ
บรรลวุตัถปุระสงคต์ามท่ีก าหนดไว ้

3.3.2 แนวทางการน าโครงการไปปฏิบัต ิ
มีนกัการศกึษาเสนอแนวทางการน าโครงการไปปฏิบตัไิว ้ดงันี ้

ประจักร บัวผัน (2547, น. 46-47) เสนอแนวทางการน าโครงการไปปฏิบัติ 
ประกอบดว้ย การจัดท างบประมาณส าหรบัโครงการ การจัดท าก าหนดการของโครงการ การ
จดัสรรทรพัยากรส าหรบัโครงการ การก ากบัดแูล และระบบขอ้มลูข่าวสารเพ่ือการบริหารโครงการ 
และการควบคมุโครงการ ดงันัน้ ในการน าโครงการไปปฏิบตัิ ผูบ้ริหารโครงการจะตอ้งมีการจดัท า
ก าหนดการในการปฏิบตัิงานตามโครงการ รวมถึงการใชจ้า่ยทรพัยากรทางการบริหารในโครงการ 
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เช่น งบประมาณ วสัดอุุปกรณแ์ละอ่ืน ๆ เพ่ือใหผู้บ้ริหารโครงการสามารถติดตามควบคมุกับการ
ด าเนินงาน และการใชจ้า่ยงบประมาณไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

พรชัย องคว์งศส์กุล (2553, น. 85-86) อธิบายว่า การน าโครงการไปปฏิบตัิ
อาจเรียกเฉพาะเจาะจงว่า กลยทุธท์างการบริหารโครงการ (Strategic Project Management) ซึ่ง
เป็นช่วงท่ีน าแผนงานโครงการมาด าเนินการบริหารโครงการให้ส  าเร็จ โดยมีแนวทางส าคัญ
ประกอบดว้ย 

1.  การวางแผนงานโครงการ (Project Planning) 
2.  การจดัทีมงาน (Project Organization) 
3.  การก าหนดผูจ้ดัการโครงการ (Project Manager) 
4.  การควบคมุงานโครงการ (Project Controlling) 
5.  การประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) 

วิสตูร  จิระด าเกิง (2555, น. 142-161)เสนอแนวทางการปฏิบตัโิครงการไวว้่า 
หลงัจากท่ีแผนโครงการไดร้บัความเห็นชอบจากผูมี้สว่นไดส้่วนเสีย ผูจ้ดัการโครงการจะตอ้งเตรียม
แผนด าเนินการโครงการใหไ้ดต้ามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้ไว ้โดยแบง่ออกเป็น 2 ชว่ง ไดแ้ก่ 

ช่วงท่ี 1 ช่วงเริ่มด าเนินโครงการ ผูจ้ัดการโครงการตอ้งเตรียมแผนงาน
หลายอย่างในช่วงเริ่มต้นโครงการ เช่น คู่มือปฏิบัติโครงการ แผนก าหนดเวลาจุดตรวจสอบ 
แผนปฏิบัติการซึ่งระบุงานตามโครงสรา้งรายการงานผู้รับผิดชอบ ก าหนดเริ่มและแล้วเสร็จ 
แผนการส่ือสารของโครงการ 

ชว่งท่ี 2 ช่วงระหว่างด าเนินโครงการ ประกอบดว้ยการรายงานสถานภาพ
โครงการ การประชุมโครงการ การประชุมเริ่มโครงการ กระบวนการควบคมุโครงการ การติดตาม
ดแูลโครงการ และการประเมินผลการด าเนินโครงการ 

พชรวิทย ์จนัทรศ์ิริสิร (2560, น. 145) อธิบายว่า ขัน้ตอนการด าเนินงานตาม
โครงการ ประกอบดว้ย  

1) การน าโครงการมาปฏิบัติ (Implementing) เป็นการน าโครงการท่ี
ไดร้บัอนมุตัแิลว้มาปฏิบตัติามขัน้ตอนท่ีไดอ้อกแบบไว ้

2) การด าเนินโครงการ (Operating) เป็นการจัดสรรทรัพยากรและ
จดัการการด าเนินงานโครงการ 
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3) การติดตามและควบคมุโครงการ (Monitoring and Controlling) เป็น
การติดตาม ดแูลการปฏิบตัิงานของโครงการเพ่ือติดตามความกา้วหนา้ของโครงการ และควบคมุ
โครงการใหเ้สรจ็ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

4) การปรบัโครงการ (Adjustment) ในระหวา่งการด าเนินโครงการ หากมี
ปัญหาท่ีท าใหก้ารด าเนินโครงการตอ้งคลาดเคล่ือนไปจากเดิม ผูบ้ริหารโครงการจ าเป็นตอ้งมีการ
ปรบัปรุงแผนการปฏิบัติงานและวางตารางการด าเนินงานใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ท่ี
เป็นอยู ่

ประวิต เอราวรรณ ์(2562b, น. 70-71) ประยกุตแ์นวคิดขัน้ตอนการวางแผน
และการด าเนินโครงการของ National Oceanic and Atmospheric Administration (2009) โดย
เสนอแนวคดิวา่ เม่ือน าโครงการสูก่ารปฏิบตัจิะตอ้งด าเนินการอีก 2 ระบบไปพรอ้ม ๆ กนั คือ 

ระบบการบริหารความเส่ียงของโครงการ (risk management system) 
เป็นการวางแผนป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้ในระบบต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งจะส่งผลต่อ
ความส าเร็จหรือการบรรลุเป้าหมายของโครงการ ความเส่ียงท่ีจะเกิดความผิดพลาดมีอยู่ในทุก
ระบบและเกิดขึน้ไดท้กุโอกาส ดงันัน้จึงตอ้งมีการจดัการความเส่ียงไวล้่วงหนา้ สอดคลอ้งกับการ
อธิบายความหมายของการบริหารความเส่ียงของโครงการของ รตันา สายคณิต (2556, น. 223  
-224) ว่า โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์เส่ียงและตน้ทุนของความเส่ียงจะผันแปรไปตามวงจรการ
บรหิารโครงการ ดงันัน้การระบเุหตกุารณเ์ส่ียงตัง้แตเ่ริ่มตน้โครงการและเตรียมหาวิธีการรบัมือกับ
เหตกุารณเ์ส่ียงเหลา่นัน้จะเป็นวิธีการท่ีฉลาดรอบคอบมากกว่าการท่ีไมไ่ดเ้ตรียมการอะไรเลย 

ระบบการก ากบัตดิตาม (monitoring system) เป็นระบบท่ีมีความจ าเป็น
ต่อโครงการเพ่ือควบคุม เฝ้าระวงั ดแูล ตรวจสอบเป็นระยะ ๆ ซึ่งในระบบการก ากับติดตามตอ้ง
ก ากบัตดิตามใน 3 สว่น คือ  

1. การด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ เป็นไปตามวตัถปุระสงคแ์ละระยะเวลา
ในแผนปฏิบตักิารหรือไม ่ 

2. การก ากบัตดิตามกระบวนการปฏิบตังิาน 
3. การก ากับติดตามเพ่ือเป็นการพิจารณาผลท่ีเกิดขึน้จากกิจกรรม

ต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ โดยไม่ต้องรอผลโครงการขั้นสุดท้าย ซึ่งจะท าให้สามารถปรับปรุงแก้ไ ข
กระบวนการปฏิบตัไิดท้นัที 

สุวัฒ น์ วิวัฒนานนท์ และ ปัญญา ศิริโชติ  (2563, น. 34) อธิบายว่า  
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการทางการศกึษาตอ้งมีกระบวนการบรหิารจดัการตามวงจรคณุภาพ 
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(PDCA)  คือ วางแผน การปฏิบัติ  การติดตามตรวจสอบด้วยการติดตามงานสอบถาม
ความกา้วหนา้ ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินกิจกรรม และการปรบัปรุงกระบวนการด าเนินกิจกรรม
เพ่ือลดความเส่ียงและเพิ่มผลผลิต  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่าในการวิจัยครัง้นี ้
การน าโครงการไปปฏิบตัิ หมายถึง กระบวนการปฏิบตัิตามแผนการด าเนินกิจกรรมท่ีก าหนดไวใ้น
โครงการดว้ยกระบวนการบริหารจัดการตามวงจรคุณภาพ มีการบริหารจัดการความเส่ียงของ
โครงการ ปรบัปรุงการด าเนินโครงการเพ่ือป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้ในระหว่างด าเนิน
โครงการ และมีการก ากับติดตามระหว่างการด าเนินงานเพ่ือใหโ้ครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์
และเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

3.4 การประเมินโครงการ 
ผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประเมินโครงการ ดงันี ้

3.4.1 ความหมายของการประเมินโครงการ 
มีนกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมายของการการประเมินโครงการไว ้ดงันี ้

นิศา ชูโต นงราม เศรษฐพานิช และนิตยา ภัสสรศิริ (2553, น. 140)  
ได้ให้ความหมายว่า การประเมินโครงการ คือ การแสวงหาสารสนเทศเก่ียวกับโครงการเพ่ือ
ประโยชนต์อ่ผูบ้รหิารในการตดัสินใจอยา่งเหมาะสมตามภาระรบัผิดชอบของตน 

อนนัต ์ นามทองตน้ (2557, น. 1) ไดใ้หค้วามหมาย การประเมินโครงการ คือ 
กระบวนการรวบรวมขอ้มลูจากกิจกรรมหรือการปฏิบตัิงานโครงการโดยมีวิธีด  าเนินการอย่างเป็น
ระบบ มีระเบียบวิธีทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพเพ่ือน าผลการปฏิบตัิกิจกรรมมาเปรียบเทียบกับ
เกณฑห์รือเป้าหมายท่ีก าหนดไวว้่าบรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ เพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจจดัท า 
ระงับ ยุบเลิก พัฒนาโครงการและใหไ้ดท้ราบว่าโครงการนัน้มีจุดเด่น จุดดอ้ยท่ีสมควรปรบัปรุง
แกไ้ขใหดี้ขึน้อยา่งไร หรือไมค่วรท าโครงการนัน้อีกตอ่ไป 

ส าราญ  มีแจง้ (2558, น. 19-20) ไดใ้หค้วามหมายว่า การประเมินโครงการ 
เป็นการประเมินติดตามผลงานเพ่ือตรวจสอบว่างานไดด้  าเนินไปอย่างไร เป็นการป้องกันความ
ผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้ระหว่างการด าเนินงานแตล่ะช่วง และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ตลอดจนเป็นการเพิ่มโอกาสประสบความส าเรจ็ตามเปา้หมายท่ีก าหนดไวด้ว้ย 

ประวิต เอราวรรณ์ (2562b, น. 84-85) ได้ให้ความหมายว่า การประเมิน
โครงการเป็นวิธีการท่ีเป็นระบบในการรวบรวมขอ้มูลของกิจกรรม คณุลกัษณะและผลลพัธอ์ย่าง
ระมัดระวัง แล้วน ามาวิเคราะห์เป็นสารสนเทศของโครงการ เพ่ือใช้ในการตัดสินคุณค่าและ
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คณุประโยชนท่ี์เกิดขึน้หรือเปล่ียนแปลงไปจากการด าเนินโครงการ หรือน ามาใชป้รบัปรุงพัฒนา
ประสิทธิภาพ หรือน าเสนอแนวทางการตดัสินใจเก่ียวกบัการด าเนินการตอ่ไปของโครงการ 

พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ (2562, น. 26) ไดใ้ห้ความหมายว่า การประเมินโครงการ 
หมายถึง กระบวนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของโครงการเพ่ือช่วยใหไ้ดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นประโยชนต์่อการตดัสินใจเก่ียวกับ
การปรบัปรุงและพฒันาโครงการ 

สมคิด  พรมจุย้ (2563, น. 45-46) ไดใ้หค้วามหมายว่า การประเมินโครงการ 
เป็นกระบวนการท่ีก่อใหเ้กิดสารสนเทศ เพ่ือช่วยใหผู้บ้ริหารตดัสินใจอย่างมีประสิทธิภาพสูง โดย
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการ ตลอดจนพิจารณา
ผลสมัฤทธ์ิของโครงการวา่มีมากนอ้ยเพียงใด 

สุวัฒน ์วิวัฒนานนท ์และ ปัญญา ศิริโชติ (2563, น. 49) ไดใ้หค้วามหมาย 
ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้
ทราบถึงปัญหาอุปสรรค ผลกระทบของโครงการท่ีเกิดขึน้จริง ประสิทธิภาพ และผลสัมฤทธ์ิท่ี
เกิดขึน้จากการด าเนินโครงการเพ่ือยตุิโครงการหรือด าเนินโครงการตอ่ไป 

National Oceanic and Atmospheric Administration (2009, p. 43) 
อธิบายความหมายของการประเมินโครงการ วา่เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มลูอยา่งเป็นระบบเก่ียวกบั
กิจกรรม คณุคา่ และผลลพัธข์องโครงการเพ่ือด าเนินการตดัสินใจส าหรบัปรบัปรุงประสิทธิผลของ
โครงการ หรือการวางแผนงานในอนาคต 

สรุปไดว้่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มลูจาก
กิจกรรมหรือการปฏิบัติงานโครงการโดยมีวิธีด  าเนินการอย่างเป็นระบบเพ่ือน ามาพิจารณา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ 

3.4.2 ความส าคัญของการประเมินโครงการ 
มีนกัการศกึษาไดอ้ธิบายความส าคญัของการการประเมินโครงการไว ้ดงันี ้

ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ (2556, น. 16-17) อธิบายความส าคัญของการ
ประเมินโครงการเพ่ือน าขอ้มลูมาประกอบการตดัสินใจของผูบ้รหิารในประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ชว่ยตดัสินใจใหมี้แผนและโครงการตอ่ไปหรือจะยตุโิครงการ 
2. ชว่ยปรบัปรุงแกไ้ขการปฏิบตังิานและแนวทางใหก้า้วหนา้ 
3. ช่วยตดัสินใจในการเพิ่มหรือตดัออก หรือการปรบักลยุทธแ์ละเทคนิค

ของโครงการ 
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4. ชว่ยในการพิจารณาขยายแผนหรือโครงการไปยงัหน่วยงานอ่ืน ๆ  
5. ช่วยจัดสรรทรพัยากรระหว่างโครงการท่ีเลือกแล้วให้เกิดประโยชน์

สงูสดุ 
6. ชว่ยในการตดัสินใจยอมรบัหรือปฏิเสธเทคนิค หรือทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้น

การด าเนินโครงการ 
ประวิต เอราวรรณ์ (2562b, น. 85) อธิบายว่า การประเมินโครงการมี

ความส าคญัอย่างยิ่งในการช่วยตดัสินคุณค่าและคุณประโยชนข์องสิ่งท่ีโครงการไดด้  าเนินการ 
ช่วยใหผู้มี้อ  านาจตดัสินใจสามารถตดัสินไดว้่าจะด าเนินโครงการต่อไปหรือไม่ หรือมีทางเลือกใน
การปรบัปรุงพฒันาอย่างไร รวมถึงการประเมินจะช่วยตดัสินการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ
และมีเหตผุลรองรบัวา่การบรรลหุรือไมบ่รรลผุลนัน้เป็นเพราะอะไร 

สมคิด  พรมจุย้ (2563, น. 46-47) อธิบายว่า ความส าคญัของการประเมิน
โครงการมีดงันี ้

1. ช่วยใหข้อ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือน าไปใชใ้นการตดัสินใจเก่ียวกับ
การวางแผนโครงการ และตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการจดัโครงการ 

2. ชว่ยใหก้ารก าหนดวตัถปุระสงคข์องโครงการมีความชดัเจน 
3. ช่วยในการจัดหาขอ้มูลเก่ียวกับความก้าวหนา้ ปัญหาและอุปสรรค

ของการด าเนินโครงการ 
4. ช่วยใหข้อ้มลูเก่ียวกบัความส าเรจ็ และความลม้เหลวของโครงการเพ่ือ

น าไปใชใ้นการตดัสินใจ และวินิจฉยัวา่จะด าเนินโครงการในชว่งตอ่ไปหรือไม ่
5. ช่วยใหไ้ดข้อ้มูลท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงานโครงการ

วา่เป็นอยา่งไร คุม้คา่กบัการลงทนุหรือไม่ 
6. ช่วยใหผู้ป้ฏิบตัิงานไดท้ราบผลการด าเนินงาน จดุเดน่ จดุดอ้ย และน า

ขอ้มลูไปใชใ้นการปรบัปรุง และพฒันาโครงการใหมี้ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
มอรส์นั (Moursund, 1973 อา้งถึงใน ส าราญ  มีแจง้, 2558, น. 21) อธิบาย

ความส าคญัของการประเมินโครงการไว ้2 ประการ คือ 
1. เพ่ือดูว่าการปฏิบตัิงานตามโครงการนัน้ บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้

หรือไมเ่พียงใด 
2. เพ่ือศึกษาดวู่าวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีตัง้ไวแ้ต่เดิมนัน้ยงัคงเป็น

เปา้หมายท่ีแทจ้รงิในปัจจบุนัหรือเปลา่ และเป็นเปา้หมายท่ีเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใด 



  
 

59 

National Oceanic and Atmospheric Administration (2009, pp. 45-46) 
อธิบายความส าคญัของการประเมินโครงการทางการศกึษา ไวด้งันี ้

1. ช่วยให้สารสนเทศแก่ผู้ร่วมโครงการว่าได้รบัการพัฒนาอะไร หรือ
ประโยชนอ์ะไรจากการบรกิารอะไร  

2. ช่วยชีจุ้ดแข็งจุดอ่อนของโครงการ สามารถน าไปปรบัปรุงโครงการ 
หรือออกแบบโครงการใหมไ่ด ้

3. สารสนเทศท่ีไดร้บัจากการประเมินโครงการสามารถใชป้ระชาสมัพนัธ์
เผยแพรแ่ก่สารธารณะใหร้บัทราบ 

4. การประเมินช่วยใหไ้ดส้ารสนเทศเก่ียวกบัประสิทธิภาพและผลกระทบ
ท่ีเกิดขึน้จากวิธีการหรือวิธีแทรกเสริมท่ีด  าเนินการในโครงการ ซึ่งจะเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์ว่า
ควรจะขยายผล สง่เสรมิ หรือควรยตุโิครงการ 

5. การประเมินสร้างความชัดเจนในเป้าหมายท่ีต้องด าเนินการและ
ขัน้ตอนท่ีตอ้งตดัสินใจตา่ง ๆ  

6. สรา้งศกัยภาพผูท่ี้เก่ียวขอ้งใหมี้โอกาสเรียนรูแ้ละพฒันาทกัษะรว่มไป
ในกระบวนการประเมินดว้ย 

7. การประเมินโครงการจะช่วยยืนยันและอธิบายไดว้่าสิ่งท่ีออกแบบ
ไดผ้ลอยา่งไร ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเรียนรูอ้ะไร หรือองคก์ารเปล่ียนแปลงอยา่งไร 

8. การประเมินเป็นการสะทอ้นผลโครงการและเปรียบเทียบสิ่งท่ีเกิดขึน้
จากโครงการกับความคาดหวงั เป็นการสะสมประสบการณ์ การเรียนรู ้และองคค์วามรูต้่ าง ๆ ท่ี
เกิดขึน้จากโครงการ 

สรุปไดว้า่ การประเมินโครงการมีความส าคญัอย่างยิ่งตอ่การบรหิารโครงการ 
เพราะการประเมินโครงการท าให้ผู้จัดการโครงการและผู้บริหารองคก์ารมีข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบการปรบัปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลของโครงการ และการตดัสินในการตดัสินคณุค่า
ของโครงการเพ่ือสง่เสรมิ หรือยตุโิครงการ 
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3.4.3 ข้ันตอนการประเมินโครงการ 
มีนกัการศกึษาอธิบายขัน้ตอนการประเมินโครงการไว ้ดงันี ้

พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ (2562, น. 34-45) อธิบายรายละเอียดขัน้ตอนการประเมิน
โครงการทัง้ 9 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การวิเคราะหโ์ครงการท่ีมุง่ประเมิน เพ่ือใหผู้ป้ระเมินมีความเขา้ใจ
ในสาระส าคญัของโครงการท่ีจะท าการประเมิน ซึ่งช่วยใหน้กัประเมินระบุรายละเอียดของสิ่งท่ีมุ่ง
ประเมินไดอ้ยา่งชดัเจน หรืออาจกลา่วไดว้า่เป็นการตอบค าถามวา่จะประเมินอะไร 

ขัน้ท่ี 2 ระบุหลักการและเหตุผลของการประเมิน ขัน้ตอนนี้เป็นการมุ่ง
ตอบค าถามวา่ ท าไมตอ้งประเมินโครงการนี ้

ขัน้ท่ี 3 ก าหนดวตัถุประสงคข์องการประเมิน  ขัน้ตอนนีจ้ะตอ้งวิเคราะห์
ความตอ้งการใชผ้ลการประเมินเพ่ือการตดัสินใจของผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับโครงการเพ่ือ
น าไปสูก่ารก าหนดวตัถปุระสงคข์องการประเมินโครงการท่ีเหมาะสม  

ขัน้ท่ี 4 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและรูปแบบการประเมิน ขัน้ตอนนีจ้ะท าให้
นกัประเมินมีฐานความคิดและแนวทางการประเมินโครงการท่ีชดัเจนมากขึน้ สามารถออกแบบ
และวางแผนการประเมินโครงการไดค้รอบคลมุ และเอือ้ประโยชนต์อ่การใชผ้ลการประเมินไดม้าก
ขึน้ 

ขัน้ท่ี 5 การออกแบบการประเมิน เป็นขัน้ตอนของการเช่ือมโยงจากสิ่งท่ี
จะประเมินไปสู่วิธีการประเมินเพ่ือใหไ้ดก้รอบแนวทางในการประเมินท่ีมีความครอบคลุมชดัเจน 
สง่ผลใหไ้ดข้อ้มลูสารสนเทศเก่ียวกบัโครงการอยา่งถกูตอ้ง 

ขั้น ท่ี  6 พัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการตรวจสอบว่า 
เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีระบุไว้ในกรอบแนวทางการประเมินนั้นมีหรือ ไม่ และวัดผลได้
สอดคลอ้งกบัประเดน็การประเมินหรือไม ่ 

ขัน้ท่ี 7 เก็บรวบรวมขอ้มลู เป็นขัน้ตอนการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จริง โดยใชเ้ครื่องมือแต่ละประเภทท่ีไดพ้ัฒนาขึน้ซึ่งจะตอ้งมีการวางแผน ประสานงานกับผูใ้ห้
ขอ้มลู ก าหนดช่วงระยะเวลา วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลใหช้ดัเจน เพ่ือใหก้ารเก็บรวบรวม
ขอ้มลูมีความถกูตอ้งสมบรูณค์รบถว้น 

ขั้นท่ี 8 วิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมาย
เพ่ือใหไ้ดค้  าตอบตามวตัถปุระสงคข์องการประเมินโครงการ 
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ขั้นท่ี 9 รายงานผลการประเมินโครงการ เป้าหมายส าคัญของการ
ประเมินโครงการเพ่ือน าขอ้มูลสารสนเทศไปใช้ประกอบการตดัสินใจเก่ียวกับการปรบัปรุงและ
พฒันาโครงการใหเ้กิดประโยชนต์อ่กลุม่เปา้หมายหรือการบรหิารงานขององคก์าร 

ประวิต เอราวรรณ ์(2562b, น. 88-97) ประยุกตแ์นวคิดขัน้ตอนการประเมิน
โครงการของ  National Oceanic and Atmospheric Administration (2009) เพ่ื อให้สามารถ
น าไปสูก่ารปฏิบตัไิดง้่ายและมีความชดัเจน โดยแบง่ออกเป็น 9 ขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 การศกึษารายละเอียดของโครงการและตรวจสอบความตอ้งการ
สารสนเทศจากการประเมิน เพ่ือท าความเขา้ใจความสัมพันธ์ระหว่างองคป์ระกอบต่าง ๆ ของ
โครงการทัง้เปา้หมาย วตัถปุระสงค ์กิจกรรม และผูร้บัผลของโครงการ 

ขัน้ท่ี 2 ก าหนดขอบเขต วตัถปุระสงค ์และค าถามการประเมิน ในขัน้ตอน
นีอ้าจตอ้งวิเคราะหโ์ดยใช ้Logic Model เป็นเครื่องมือคน้หาความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบ
ของโครงการเพ่ือก าหนดขอบเขตและวตัถปุระสงคข์องการประเมิน 

ขัน้ท่ี 3 ทบทวนแนวคดิ ทฤษฎี และองคค์วามรูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ขัน้ท่ี 4 เลือกแผนแบบการประเมิน วิธีการและเครื่องมือรวบรวมขอ้มูล 

การเลือกแบบแผนใดในการประเมินขึน้อยู่กบัค าถามส าคญัของการประเมิน และช่วงเวลาในการ
รวบรวมขอ้มูล ส่วนวิธีการและเครื่องมือท่ีเหมาะสมนัน้ขึน้อยู่กับประเภทของขอ้มูลท่ีตอ้งการว่า
เป็นขอ้มลูลกัษณะใด 

ขั้นท่ี  5 ก าหนดแผนปฏิบัติการในการรวบรวมข้อมูล การออกแบบ
กิจกรรมการประเมินตอ้งตระหนกัถึงประสิทธิภาพในการรวบรวมขอ้มลูเป็นประเด็นส าคญั ดงันัน้
การก าหนดกิจกรรมการประเมินควรลอ้ไปกบักิจกรรมของโครงการท่ีน าไปด าเนินการ 

ขัน้ท่ี 6 คดัเลือกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูล  การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างตอ้งตระหนกั
ถึงผลกระทบท่ีตอ้งการประเมินว่าผูร้บัผลคือใครบา้ง เพราะบางโครงการอาจมีหลายกิจกรรมท่ีจดั
ขึน้และผูร้บัผลอาจมีหลายกลุ่ม ดงันัน้การก าหนดกลุ่มตวัอย่างก็ตอ้งมีความครอบคลุมทุกกลุ่ม
ดว้ย 

ขัน้ท่ี 7 รวบรวมและบนัทกึขอ้มลู 
ขัน้ท่ี 8 วิเคราะหข์อ้มลู 
ขัน้ท่ี 9 สงัเคราะหส์ารสนเทศ และจดัท ารายงาน 
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่าในการวิจัยครัง้นี ้
การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการออกแบบการประเมินท่ีสอดคลอ้งและเหมาะสมกับ
รายละเอียดของโครงการ ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการประเมินโครงการท่ี
เหมาะสม วิเคราะหข์อ้มูลจากการประเมินโครงการอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ไดข้้อมูลสารสนเทศ
ชดัเจน ครอบคลุมและถกูตอ้ง และจดัท ารายงานผลการประเมินโครงการเสนอผูจ้ดัการโครงการ
หรือผูบ้ริหารสถานศึกษาเพ่ือน ามาพิจารณาปรบัปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ 
หรือยตุโิครงการ 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาในยุคดจิิทัล 
ยุคดิจิทัลเป็นยุคท่ีเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น โทรศัพท ์โทรทัศน ์นาฬิกา เป็นต้น 

สามารถเช่ือมตอ่ขอ้มลูระหวา่งกนั สามารถประมวลผลน าเสนอไดอ้ย่างสะดวกและรวดเรว็เสมือน
คอมพิวเตอรต์ัง้โต๊ะ รวมทัง้การท่ีคนเกือบทกุคน และทกุวยัตา่งมีเครื่องใชใ้นชีวิตประจ าวนัเหล่านี ้
จึงท าใหโ้ลกยุคดิจิทลัมีลกัษณะเป็น 1) โลกท่ีไรพ้รมแดน หมายถึง การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร และ
สารสนเทศไดท้กุท่ีทกุเวลาอย่างไม่มีขอบเขต 2) โลกท่ีแคบลง หมายถึง การเดินทางติดตอ่ส่ือสาร
ท่ีรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึน้ และ 3) โลกท่ีหมุนเร็วขึน้ หมายถึง วิถีความเป็นอยู่ท่ีสะดวก
และหลากหลาย สามารถท ากิจกรรมในช่วงเวลาหนึ่งๆ ไดม้ากกว่ายุคท่ีผ่านมา (สงบ อินทรมณี, 
2562, น. 354-355)  

ความเจริญกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีในโลกยุคดิจิทัลจึงมีอิทธิพลต่อพืน้ฐานแนวคิดทาง
ปรชัญากลุ่มเทคโนโลยีนิยมท่ีมุ่งเน้นการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการเรียนรูแ้ละการ
บริห ารจัดการมี ป ระสิ ท ธิภ าพมากยิ่ งขึ ้น  (ไพฑู รย์   สิ น ลารัตน์ , 2561 , น . 113-114)   
ระบบเทคโนโลยีดิจิทลัท่ีมีความกา้วหนา้และถูกพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจึงกลายเป็นปัจจยัส าคญัท่ี
เพิ่มความทา้ทายใหก้บัการบริหารสถานศกึษาในยุคดิจิทลัซึ่งมีความแตกตา่งอย่างมากเม่ือเทียบ
กบัการบริหารสถานศกึษาในอดีตท่ีผ่านมา เพราะการจดัการศกึษาในยคุดิจิทลั หรือยคุศตวรรษท่ี 
21 เป็นยุคท่ีผู้เรียนสามารถเข้าถึงความรูแ้ละข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และ
สามารถเขา้ถึงขอ้มลูเหล่านัน้ไดต้ลอดเวลาดว้ยผลจากความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  
สถานศกึษาในฐานะองคก์ารท่ีส าคญัในการพฒันาทรพัยากรมนษุยแ์ละยกระดบัใหมี้คณุภาพท่ีดี
ขึน้จึงตอ้งปรบัเปล่ียนกระบวนการบริหารสถานศึกษาใหมี้ความเหมาะสมกับบริบทของการจัด
การศึกษาในยุคดิจิทลั สอดคลอ้งกับเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตรช์าติ พ.ศ. 2561 - 2580 ซึ่งมี
ความตอ้งการคณุลกัษณะของคนไทยท่ีดี เก่ง มีคณุภาพ พรอ้มส าหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
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ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวคิดหลกัการบริหารสถานศกึษาในยคุดิจิทลั
และเรียบเรียงน าเสนอตามรายละเอียด ดงันี ้

4.1. แนวคิดเกี่ยวกับสถานศึกษาในยุคดจิิทัล 
ลักษณะองคก์ารในยุคปัจจุบนัมีลักษณะเป็นองคก์ารยุคหลังสมัยใหม่ กล่าวคือมี

ลกัษณะลดรูปแบบโครงสรา้งท่ีเป็นทางการลง เนน้ความหลากหลาย มีโครงสรา้งท่ีแบนราบเนน้
การกระจายอ านาจ มีการบริหารตนเอง มีความสามารถในการเขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ย่างรวดเร็ว
เพ่ือใหเ้กิดความยืดหยุ่นและเพิ่มขีดความสามารถในการตอบสนองขององคก์ารซึ่งเป็นสิ่งส าคญั
ส าหรบัองคก์ารในยุคปัจจุบัน (พิทยา บวรวัฒนา, 2558, น. 459-461) ดา้นประวิต เอราวรรณ ์
(2562a, น. 3-28 ) กล่าวเพิ่มเติมว่า องคก์ารส่วนใหญ่ในปัจจุบนัตอ้งมีการปรบัตวัเพ่ือความอยู่
รอดและเติบโต ดงันัน้การออกแบบองคก์ารตามกระบวนทศันใ์หม่จึงมุ่งเนน้ใหผู้ป้ฏิบตัิงานทุกคน
ร่วมรบัรูแ้ละยอมรบัในวิสัยทัศน์องคก์าร คน้หานวัตกรรมหรือวิธีการแก้ไขปัญหาแบบใหม่ ๆ 
มากกว่าท่ีจะใช้วิธีปฏิบัติแบบเดิม ๆ มีระบบพัฒนากระบวนการท างานอย่างต่อเน่ือง การ
ติดตอ่ส่ือสารในองคก์ารกระท าไดท้ัง้ในแนวราบและแนวดิ่ง สามารถท างานรว่มกนัเพ่ือใหป้ระสบ
ผลส าเร็จตามเป้าหมาย นอกจากนีก้ารแข่งขนักับเวลาเป็นเรื่องส าคญัอย่างมากส าหรบัองคก์าร
สมัยใหม่ ดงันัน้จึงจ  าเป็นตอ้งน าเทคโนโลยีดิจิทลัเขา้มาใชเ้พ่ือก ากับและติดตามความสามารถ
ขององคก์ารไดอ้ยา่งทนัทีและสามารถปรบัตวัไดต้ลอดเวลา 

จากลักษณะองคก์ารในยุคปัจจุบันท่ีมุ่งเนน้การปรบัตวัเพ่ือความอยู่รอดและการ
เติบโตขององคก์ารดงัท่ีกล่าวมาในขา้งตน้นัน้สอดคลอ้งกับทรรศนะของนักการศึกษาท่ีกล่าวถึง
สถานศกึษาในยคุดจิิทลัไว ้ดงันี ้

สงบ อินทรมณี (2562, น. 355) เสนอแนวคิดว่า สถานศึกษาในยุคดิจิทัลไดร้บั
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสิ่ งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษา ได้แก่  
การเปล่ียนแปลงพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การขยายโครงข่ายอินเทอรเ์น็ต
ความเร็วสงู การท่ีคนเกือบทกุคนตา่งมีเครื่องใชใ้นชีวิตประจ าวนัท่ีสามารถประมวลผลน าเสนอได้
เสมือนคอมพิวเตอรต์ัง้โต๊ะ การเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ พฤติกรรมการใชชี้วิต ผูเ้รียนและการเรียนรู ้
ผู้บริหารสถานศึกษาและครู รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล การ
เปล่ียนแปลงเหล่านีล้ว้นส่งผลกระทบต่อการบริหารสถานศึกษาท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งท า
ความเขา้ใจและเตรียมพรอ้มส าหรบัการบริหารสถานศึกษา เพ่ือจัดการศึกษาใหพ้ัฒนาคนใหมี้
ความสามารถ มีศกัยภาพเต็มสมบรูณ ์ส่งผลตอ่การพฒันาชมุชน สงัคม และประเทศชาติ น าไปสู่
การพัฒนาประเทศท่ียั่ งยืน แข่งขันกับนานาประเทศ โดยท่ีสามารถรักษาเอกลักษณ์ ศิลปะ 
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วฒันธรรม รวมทัง้คณุธรรม จริยธรรมตามหลกัศาสนา อนัเป็นคณุลกัษณะของความเป็นไทยให้
ยั่งยืนตอ่ไป 

สุกัญญา แช่มชอ้ย (2562, น. 137-149) เสนอแนวคิดว่า เป้าหมายส าคญัของ
การบริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล คือ การเป็นสถานศึกษาแห่งนวัตกรรมซึ่งเป็นการน าความรู ้
ทกัษะและความคิดริเริ่มสรา้งสรรคข์องครูและบุคลากรมาผสมผสานกับความสามารถทางดา้น
การบริหารจดัการอย่างมีกลยุทธข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคณุภาพผูเ้รียนใหส้ามารถ
บรรลุเป้าหมายของผูเ้รียนท่ีมีความหลากหลายและสอดคลอ้งกับความสามารถของผูเ้รียน จน
ปรากฏผลเป็นรูปธรรมชดัเจนได ้โดยมีองคป์ระกอบส าคญั 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1. โครงสรา้งการบริหารท่ีมีความยืดหยุ่นสูง เอือ้ต่อการสรา้งนวตักรรม  เป็น
การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของกลุ่มบคุคลเพื่อปฏิบตัิหนา้ท่ีใหก้ารช่วยเหลือ สนบัสนนุ ปรบัปรุงและ
พฒันาเพื่อใหเ้กิดการสรา้งนวตักรรม 

2. ระบบเทคโนโลยี ท่ีสนับสนุนการบริหารและการจัดการเรียนรู้ของ
สถานศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือพืน้ฐานท่ีส าคญัส่งผลต่อกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ของ
สถานศกึษาแหง่นวตักรรมใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. วัฒนธรรมองค์การท่ี เอื ้อต่อการพัฒนาสู่การเป็นสถานศึกษาแห่ง
นวตักรรม ส่งเสรมิคา่นิยมในการท างานท่ีมีลกัษณะกลา้ท่ีจะคดิและท าในสิ่งใหม ่ๆ เพ่ือใหเ้กิดการ
พฒันาไปสูก่ารเป็นองคก์ารแหง่นวตักรรม 

4. ภาวะผูน้  าเชิงนวตักรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษา โดยผูบ้รหิารสถานศกึษา
ตอ้งส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษามีทกัษะการคิดเชิงนวตักรรม ซึ่งจะกลายเป็นกลไก
ส าคญัในการขบัเคล่ือนสูก่ารเป็นสถานศกึษาแหง่นวตักรรมตอ่ไป 

5. การจดัการเชิงกลุยทธ ์โดยเริ่มตัง้แต่การวิเคราะหบ์ริบทของสถานศึกษา
เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางในการด าเนินงานใหบ้รรลเุปา้หมายของการจดัการศกึษาในยคุดจิิทลั 

6. การพฒันาทรพัยากรมนษุยข์องสถานศกึษา โดยการสรา้งชมุชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือใหเ้กิดการแลกเปล่ียน เรียนรูร้ว่มกนั และเกิดการท างานเป็นทีม 

7. เครือข่ายความร่วมมือท่ีหลากหลายทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เป็นการเปิดโอกาสใหค้รูและผูเ้รียนไปใชท้รพัยากรของหน่วยงานท่ีเป็นเครือข่ายความรว่มมือ เพ่ือ
แลกเปล่ียนเรียนรูแ้ละเสรมิสรา้งศกัยภาพในการสรา้งสรรคน์วตักรรมรว่มกนั 

สรุปได้ว่า สถานศึกษาในยุคดิจิทัล  หมายถึง สถานศึกษาในยุคของการ
เปล่ียนแปลงดา้นนวตักรรมเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วส่งผลให้สถานศกึษาตอ้งปรบัตวัเพ่ือกา้วทนัตอ่
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การเปล่ียนแปลงของโลกยุคดิจิทลัดว้ยการประยุกตใ์ชร้ะบบเทคโนโลยีในดา้นการบริหารจดัการ
สถานศึกษาและดา้นการจดัการเรียนรู ้เพ่ือมุ่งสู่การพัฒนาสถานศึกษาใหเ้ป็นสถานศึกษาแห่ง
นวตักรรมซึ่งเป็นการปรบัตวัเพ่ือความอยู่รอดของสถานศกึษาอย่างยั่งยืน 

4.2 หลักการบริหารสถานศึกษาในยุคดจิิทัล 
มีหน่วยงานทางการศกึษาและนกัการศึกษากล่าวถึงหลกัการบริหารสถานศกึษาใน

ยคุดจิิทลัไว ้ดงันี ้
เอกชัย ก่ีสุขพันธ์ (2559) เสนอแนวคิดว่า เทคโนโลยีดิจิทัลมีผลกระทบต่อการ

บริหารงานของสถานศึกษาในทุกด้าน ดังนั้นสถานศึกษาต้องมีระบบจัดการฐานข้อมูลของ
สถานศึกษาโดยประยุกต์ใช้ เทค โน โล ยีสารสน เทศและการส่ื อสาร  (Information and 
Communication Technology - ICT) ร่วมกับระบบ Internet of Things (IoT) เพ่ือใชใ้นการสรา้ง
นวตักรรมการจดัการเรียนรู ้สรา้งระบบฐานขอ้มลูเพ่ือการบรหิารและการจดัการความรูใ้นงานดา้น
ตา่ง ๆ เพ่ือสรา้งระบบฐานขอ้มูลส าหรบัการบริหารจดัการสถานศกึษา ตลอดจนเพ่ือการตดัสินใจ
ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษาอยา่งเหมาะสม  

เพ็ญจนัทร ์สินธุเขต (2560, น.10) อธิบายสรุปว่า การบริหารการศกึษายคุดิจิทลั
ตอ้งมีพลวตั (Dynamic) ตอ้งมีความเขา้ใจ ถึงการเปล่ียนแปลง ปรบัเปล่ียนการเรียนรูข้องคนทัง้
ระบบ ปรบัเปล่ียนการเรียนรูเ้พ่ือมุ่งการท างานใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ (Result-Based Learning) ปรบั
การเรียนรูเ้พ่ือใหมี้ลกัษณะของคนในยุคดิจิทลั (DQ) ปรบัเปล่ียนวฒันธรรมองคก์ารเป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ในโลกพลวัต บนฐานการอนุรักษ์เอกลักษณ์และวัฒนธรรมความเป็นไทย 
ปรบัเปล่ียนทัง้ระบบเพ่ือจดัการเรียนรูใ้หเ้หมาะสมกับบริบท และพืน้ถ่ินของตนเอง และปรบัการ
เรียนรูท่ี้คานึงถึงศกัยภาพผูเ้รียนรายบุคคล สรา้งโอกาสและความเท่าเทียม และสิ่งส าคญัการจดั
การศกึษาควรสรา้งใหเ้กิดความเขม้แข็งภายใน และเกิดความสมดลุ เพ่ือความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ดว้ยหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (2561, น. 17-19) ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มาตรฐานท่ี 2 ดา้นกระบวนการบริหารและการ
จดัการ เป็นการจดัระบบบริหารจดัการคณุภาพของสถานศึกษา โดยมีการก าหนดวิสยัทัศนแ์ละ
พันธกิจอย่างชัดเจน มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือก าหนดแนวทางการ 
ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเนน้คณุภาพผูเ้รียน และพฒันาครูและบุคลากรใหมี้ความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ 
รวมทัง้จดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู ้
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นนัทิพร ฉตัรแกว้, นิรุตติ ์วงค าชยั, ปัทมา เขาจารี, ศรายทุธ เมืองค า, และ สวุิมล 
หว้งเกษม (2562, น. 260-261) เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษายคุดิจิทลัไวว้่า ระบบ
สารสน เทศ  ( Information System) เพ่ื อการบริห ารและการจัดการความ รู้ (Knowledge 
Management) ของสถานศกึษามีความจ าเป็นและมีความส าคญัตอ่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบรหิารสถานศกึษา ตลอดจนสมรรถนะ ทศันคติตอ่เทคโนโลยีและความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีของผูบ้รหิารสถานศกึษา เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสง่ผลใหป้ระสิทธิผลการบรหิารสถานศกึษา 

สงบ อินทรมณี (2562, น. 354-355) อธิบายว่า การบริหารสถานศึกษาในยุค
ดิจิทลัมีหลักการส าคญัประการหนึ่งในการพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือยกระดบั
คณุภาพผูเ้รียนโดยใชเ้ทคโนโลยีและการส่ือสาร ส่งเสริมใหค้รู ผู้เรียน ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวขอ้ง
สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสาร ส่ือการเรียนรูแ้ละบริการของสถานศึกษา โดยมีการ
วางแผนและด าเนินการพฒันาระบบเทคโนโลยีดิจิทลัใหพ้รอ้มไปสู่การด าเนินใหบ้รกิารผูเ้ก่ียวขอ้ง
ตอ่ไป โดยมีเปา้หมายการบรหิารสถานศกึษาในยคุดจิิทลัดงันี ้

1. ผู้บริหารสถานศึกษาต้องพัฒนาตนเองให้มีวิสัยทัศน์ ตระหนัก เห็น
ความส าคัญ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการยกระดับการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและการเรียนรูข้องผูเ้รียน รวมทัง้เป็นผูน้  าในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารในการจดัการเรียนรูใ้นมิตติา่ง ๆ 

2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งส่งเสริมพัฒนาครู ใหมี้วิสัยทัศน ์ตระหนัก เห็น
ความส าคญั และมีทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการจดัการเรียนรู ้และส่งเสริมใหผู้เ้รียนใฝ่
เรียนรู ้มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

3. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการบริหาร
จดัการการศกึษาและยกระดบัคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษา 

4. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูด้ว้ยเทคนิควิธีการท่ี
ทนัสมยัโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

5. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรสรา้งโอกาสทางสงัคม สรา้งความเท่าเทียมกัน
ทางสงัคม และสรา้งความเช่ือมั่นใหก้บัผูเ้รียน ผูป้กครอง และชมุชน ในการพฒันาคณุภาพผูเ้รียน 
ยกระดบัคณุภาพการศกึษาและคณุภาพชีวิตของผูเ้รียน 

สกุญัญา แช่มชอ้ย (2562, น. 65-80) เสนอแนวคิดว่า การบริหารสถานศกึษาใน
ยุคดิจิทลั ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเขา้ใจระบบวฒันธรรมสถานศึกษาและการบริหารเทคโนโลยี
ส าหรบัสถานศกึษาเพ่ือใชใ้นการบริหารจดัการสถานศกึษาและการจดัการเรียนรูใ้นหอ้งเรียน โดย
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ใชก้ระบวนการตามวงจรหลกั ประกอบดว้ย การวางแผน (Plan) การออกแบบ (Design) การน าไป
ปฏิบตัิ (Implement) กาประเมินผล (Evaluation) และการสะทอ้นผล (Reflection)  และวงจรย่อย 
คือ กระบวนการ PIER ประกอบดว้ย การวางแผน (Plan : P) การน าไปปฏิบัติ (Implement : I)  
การประเมินผล (Evaluation : E) และ การสะท้อนผล (Reflection : R) เป็นกระบวนการหลัก
ส าคญัในการบริหารสถานศึกษายุคดิจิทัล ทั้งนีก้ระบวนการบริหารดังกล่าวมีลักษณะเป็นการ
บริหารระบบสังคมเทคโนโลยี (Socio-technological System) ซึ่งเป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ระบบเทคโนโลยี ซึ่งหมายถึง วัสด ุอุปกรณ์ เครื่องมือ วิธีการ แนวคิด หรือนวตักรรมต่าง ๆ และ
ระบบคน คือ ผูน้  าระบบเทคโนโลยีไปใชใ้นการด าเนินการต่าง ๆ ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงตอ้งมี
ความสามารถในการจดัการระบบเทคโนโลยีและการพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาใหเ้ป็นผู้
มีความรู ้ความเขา้ใจ และทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีท่ีจ  าเป็นและเหมาะสมกบัความตอ้งการของ
ผูเ้รียน น ามาใชในการจดัการเรียนรูใ้หผู้เ้รียน และส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความรูแ้ละทกัษะท่ีจ าเป็นใน
ศตวรรษท่ี 21  

กระทรวงศึกษาธิการ (2563) ก าหนดนโยบายและจุดเนน้ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ดา้นการปรบัสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้ใหส้ถานศึกษา
น าระบบเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology) มาใชใ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานทัง้
ระบบ ใหมี้ความทนัสมยัและปรบัตวัไดอ้ยา่งรวดเรว็ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกยคุดจิิทลั 

สรุปไดว้่า หลักการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล เป็นกระบวนการบริหารท่ี
มุ่งเนน้ปรบัเปล่ียนการเรียนรูข้องบุคลากรทัง้องคก์าร ดว้ยการประยกุตใ์ชร้ะบบเทคโนโลยีเขา้มา
ส่งเสริมและสนบัสนุนการบริหารจดัการและการจดัการเรียนรู ้เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามเป้าหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ทั้งนีค้วามรูค้วามเข้าใจ และทักษะทางดา้น
เทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษายังเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษาใน  
ยคุดจิิทลัดว้ย 

4.3 คุณลักษณะส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดจิิทัล 
มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงคุณลักษณะส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษาใน 

ยคุดจิิทลัไว ้ดงันี ้
เอกชัย ก่ีสุขพันธ์ (2559) ไดใ้ห้ความเห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล

จ า เป็นต้อง มีความ รู้เก่ี ยวกับ เทคโน โล ยีสารสน เทศและการส่ือสาร  (Information and 
Communication Technology - ICT) และผลกระทบท่ีเกิดขึน้ต่อการบริหารจัดการสถานศึกษา
เพ่ือให้มีทักษะ ICT ท่ีเหมาะสม น าไปประยุกตใ์ช้ในการบริหารสถานศึกษาด้วยการก าหนด
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วิสยัทศันด์า้น ICT ของสถานศึกษาท่ีชดัเจน ก าหนดแนวทางการบริหารจดัการโครงสรา้งพืน้ฐาน
ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสรา้งวฒันธรรมองคก์รท่ีสง่เสริมการประยกุตใ์ช  ้ICT 
ในการท างาน เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุและคุม้คา่อยา่งแทจ้รงิ 

ดา้น สุกัญญา แช่มชอ้ย (2562, น. 109-112) อธิบายสรุปแนวคิดทักษะการคิด
เชิงนวตักรรมของ Horth & Buchner ซึ่งเป็นทกัษะท่ีส าคญัของผูบ้ริหารสถานศกึษาในยคุดิจิทลัไว้
ดงันี ้

1. ทักษะการใส่ใจในรายละเอียด คือ ความสามารถในการสังเกตการ
พิจารณาเพ่ือหาจุดดี จุดด้อย และจุดท่ีควรพัฒนาของชิน้งานหรือบุคคล โดยเป็นการมอง
สถานการณ์อย่างชัดเจนและลึกซึง้ ท าให้เกิดมุมมองและความท้าทายใหม่ ๆ แล้วน ามา
ประยุกตใ์ชใ้นการมอบหมายงานใหเ้หมาะสมกับความถนดั รูปแบบความคิด หรือวิถีชีวิตของแต่
ละบคุคลซึ่งความรูท่ี้ลกึซึง้เหลา่นีจ้ะน าไปสูค่วามคิดใหม ่ๆ ในการขบัเคล่ือนนวตักรรมขององคก์าร 

2. ทกัษะการจินตนาการและถ่ายทอดจินตนาการ คือความสามารถในการ
วาดภาพ ความฝัน ความคาดหวังท่ีต้องการให้เกิดขึน้ในอนาคต โดยการถ่ายทอดผ่านทาง
วิสยัทศันห์รือเปา้หมายของสถานศกึษาท่ีผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งถ่ายทอดความคดิหรือจินตนาการนัน้
ออกมาใหป้รากฏเป็นภาพชดัเจน เพ่ือใหง้่ายตอ่การน าไปปฏิบตัสิ  าหรบัครูและบคุคลากรตา่ง ๆ  

3. ทักษะการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง เป็นการลงมือปฏิบัติด้วยความ
สนุกสนานอย่างมุ่งมั่นท่ีจะสรา้งให้ประสบความส าเร็จ หรือการเล่นอย่างจริงจัง โดยผู้บริหาร
สถานศกึษาจะตอ้งสรา้งบรรยากาศท่ีอบอุ่นและเป็นกนัเองกบัครูและบุคลากร ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ใหค้รูและบุคลากรกลา้คิด การแสดงออกอย่างมั่นใจในการด าเนินงาน และอาจจะไดช้ิน้งานท่ี
กลายเป็นนวตักรรมท่ีส าคญัของสถานศกึษาได ้

4. ทกัษะการรว่มมือในการสืบคน้ ทกุคนมีความสามารถและความเช่ียวชาญ
ท่ีแตกตา่งกนั หากสามารถสง่เสรมิใหแ้ตล่ะคนไดน้ าความสามารถมาใชเ้พ่ือรว่มกนัท างานใหบ้รรลุ
เป้าหมายของสถานศึกษา ซึ่งเป็นพลังส าคัญท่ีจะพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรูข้อง
สถานศกึษาไดโ้ดยผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งไมเ่รง่รดัในการหาค าตอบรว่มกนัในทนัที 

5. ทักษะการสรา้งแบบจ าลองทางความคิดหรือนวตักรรม เป็นทกัษะท่ีตอ้ง
อาศยัการผสมผสานระหว่างการจินตนาการและความสามารถจริงของผูบ้ริหารสถานศึกษา เป็น
ความสามารถในการคิดวิเคราะห ์สังเคราะห ์บูรณาการอย่างสรา้งสรรค ์ตัง้สมมติฐานในการ
ท างาน เพ่ือหาแนวทางการบริหารหรือวิธีการด าเนินการให้ออกมาเป็นภาพท่ีชัดเจน แล้วใช้
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ความสามารถในการบริหารจดัการองคก์าร พฒันาบุคลากรและบูรณาการเทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือ
ชว่ยอ านวยความสะดวกในการท างานใหบ้รรลเุปา้หมาย 

ดงันัน้ ทกัษะการคิดเชิงนวตักรรมทัง้ 5 ดา้นดงักล่าว ตอ้งอาศยัความสามารถใน
การคิดเชิงบวก การยอมรบัความคิดเห็นท่ีแตกตา่งระหว่างบคุคลของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครู 
เพ่ือก่อให้เกิดวัฒนธรรมการท างานแบบร่วมมือร่วมใจ (collaborative) และส่งผลต่อการเป็น
สถานศึกษาแห่งนวตักรรม (Innovative school) ซึ่งเป็นเป้าหมายส าคญัของการจดัการศึกษาใน
ยคุดจิิทลั 

พิศณุ ศรีพล (การส่ือสารส่วนบุคคล , 2 พฤศจิกายน 2563) กล่าวว่า ทักษะ
ส าคัญส าหรบัผูบ้ริหารสถานศึกษาในยุคปัจจุบัน คือ 1) ทักษะเก่ียวกับงาน (Technical Skills)  
2) ทักษะเก่ียวกับคน (Human Skills) และ 3) ทักษะด้านความคิด  (Conceptual Skill) ซึ่งใน
ทศันะของพิศณ ุศรีพล มีความเห็นว่า ทกัษะดา้นความคดิ  (Conceptual Skill) เป็นความสามารถ
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการมองเห็นภาพการบริหารองค์การโดยรวม การมองเห็น
ความสมัพนัธเ์ช่ือมโยงของหน่วยงานยอ่ยภายในองคก์าร และบทบาทหนา้ท่ีของทกุหน่วยงานและ
ทกุฝ่ายปฏิบตัิงานภายในองคก์ารซึ่งส่งผลตอ่การก าหนดวิสยัทศัน ์การวิเคราะห์และวางแผนการ
บรหิารสถานศกึษาใหป้รบัตวักบับริบทสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไปอยา่งรวดเรว็ได ้

จากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวคิดหลกัการบริหารสถานศกึษาในยคุดิจิทลั
สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนส าคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายของการบริหาร
สถานศึกษาในยุคดิจิทัล ท่ีมุ่งเน้นการประยุกตใ์ช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาส่งเสริมและ
สนบัสนนุการบรหิารจดัการและการจดัการเรียนรู ้เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพและบรรลตุามเปา้หมาย
การจดัการศกึษาของสถานศึกษา โดยผูบ้ริหารสถานศกึษาตอ้งมีภาวะผูน้  า ICT และมีทกัษะการ
คิดเชิงนวตักรรม เพ่ือก่อใหเ้กิดวฒันธรรมการท างานแบบรว่มมือรว่มใจ (collaborative) ยงัผลให้
เกิดการพฒันาเป็นสถานศกึษาแหง่นวตักรรม (Innovative school) ตอ่ไป 

5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ประสิทธิผลขององค์การเกิดขึน้จากผลการปฏิบัติงานท่ีบรรลุตามเป้าหมายและ

วัตถุประสงคข์ององคก์ารท่ีตัง้ไว ้โดยไดร้บัการสนับสนุนร่วมมือกันระหว่างสมาชิกเพ่ือให้เกิด
ความส าเร็จอย่างสูงสุดแก่องคก์าร (กนกวรรณ อินทรน์้อย, 2553, น. 37)  ประสิทธิผลจึงมี
ความส าคญัอย่างยิ่งในการบริหารองคก์าร เพราะ ประสิทธิผลเป็นเครื่องมือหรือตวับ่งชีใ้นการ
ตดัสินใจว่า การบริหารงานขององคก์ารใดองคก์ารหนึ่งสามารถด าเนินงานจนบรรลตุามเปา้หมาย
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หรือวตัถุประสงคท่ี์วางไว้ในระดบัใด การวิเคราะหป์ระสิทธิผลองคก์ารเป็นเรื่องท่ีตอ้งพิจารณา
ควบคูก่บัประสิทธิภาพและเป็นสิ่งจ  าเป็นอย่างยิ่ง ส าหรบัการปรบัปรุงและพฒันาองคก์ารใหบ้รรลุ
เปา้หมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนัน้การตดัสินใจขัน้สดุทา้ยว่า การบริหารองคก์ารประสบ
ความส าเรจ็หรือไม่เพียงใด องคก์ารจะอยูร่อดและมีความมั่นคงยอ่มขึน้อยู่กบัประสิทธิผลองคก์าร 
ถ้าองคก์ารสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ย่อมสามารถด ารงอยู่ต่อไปได้ แต่ถ้าไม่สามารถบรรลุ
วตัถปุระสงคส์ามารถลม่สลายไปในท่ีสดุ (รุง่ แกว้แดง และ ชยัณรงค ์สวุรรณสาร, 2550, น. 115)  

5.1 ความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ท่ีเก่ียวข้องกับประสิทธิผลขององคก์าร พบว่ามี

นักวิชาการหลายท่านให้ความหมายของประสิทธิผลขององค์การไว้อย่างหลากหลาย ทั้งนี ้
สถานศึกษาถือเป็นองค์การประเภทหนึ่งจึงกล่าวถึง “ประสิทธิผลของสถานศึกษา (school 
effectiveness)” ในความหมายเดียวกบั ประสิทธิผลขององคก์าร หรือ ประสิทธิผลของโรงเรียน ซึ่ง
เรียบเรียงและน าเสนอได ้ดงันี ้

เรดดิน (Reddin, 1971 อ้างถึงใน นุกูล ชูทอง , 2559, น. 49) ให้ความหมายว่า 
ประสิทธิผลเป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับผลการด าเนินงานของผู้บริหารเพ่ือบรรลุตามเป้าหมายหรือ
ผลส าเรจ็ท่ีคาดหวงัไว ้

นงลักษณ์ เรือนทอง (2550, น. 18) ให้ความหมายว่า องค์การท่ีมีประสิทธิผล 
หมายถึง ความสามารถขององคก์ารในการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มดว้ยการบรูณาการเพ่ือ
ความอยู่รอด และธ ารงรักษาวัฒนธรรมองคก์ารท่ีดีไว้ และสามารถด าเนินกิจกรรมให้บรรลุ
เปา้หมายขององคก์ารดว้ยการจดัสรรทรพัยากรท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดัใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 

บญัชา ชลาภิรมย ์(2553, น. 16) ใหค้วามหมายว่า ประสิทธิผลองคก์าร หมายถึง 
ความสามารถขององคก์ารในการปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและบรรลเุป้าหมายท่ีก าหนด
ไว้ และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพ่ือความอยู่รอดของโรงเรียนท่ามกลาง
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง 

พิทยา บวรวัฒนา (2558, น. 176) ให้ความหมายว่า องค์การท่ีมีประสิทธิผล 
หมายถึง องคก์ารท่ีประสบความส าเรจ็ในการด าเนินงานจนบรรลเุปา้หมายท่ีตัง้ไว ้ 

ฤทัยรัตน์ บุญอินทร ์(2559, น. 19) ให้ความหมายว่า ประสิทธิผลขององค์การ 
หมายถึง องคก์ารสามารถด าเนินงานจนเกิดผลส าเรจ็บรรลตุามเปา้หมายท่ีองคก์ารตัง้ไว ้

นุกูล ชูทอง (2559, น. 64-70) ใหค้วามหมายว่า องคก์ารจะมีประสิทธิผลก็ต่อเม่ือ
องคก์ารมีความสามารถในการด าเนินการและยอมรบัตอ่กิจกรรมการด าเนินการรวมทัง้ผลของการ
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ด าเนินงานขององคก์ารท่ีเกิดขึน้ทัง้ตอ่บคุลากร องคก์าร และกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันัน้
ประสิทธิผลองคก์ารจึงเป็นสิ่งส าคญัตอ่การปฏิบตัิงานและส่งผลตอ่การพฒันาองคก์าร เน่ืองจาก
เป็นสิ่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงระดบัหรือขอบเขตของความส าเร็จในการท างานตามเปา้หมายท่ีองคก์าร
ไดก้ าหนดไว ้

สมัฤทธ์ิ กางเพ็ง (2551, น. 15) ใหค้วามหมายว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง 
ระดบัความส าเรจ็ของการบรรลผุลตามวตัถปุระสงคท่ี์โรงเรียนก าหนด  

เตือนใจ ดิษฐแก้ว (2552, น. 34) ให้ความหมายว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน 
หมายถึง โรงเรียนท่ีมีความสามารถในการผลิตนกัเรียนใหมี้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสงูขึน้ และมี
ทศันคตทิางบวก มีความสามารถในการปรบัเปล่ียน และพฒันาโรงเรียนใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงไป รวมถึงท าใหเ้กิดความพอใจของครูในการท างานดว้ย 

สุวะนิตย ์สุระสังข ์(2554, น. 33) ใหค้วามหมายว่า ประสิทธิผลโรงเรียน หมายถึง 
ความส าเรจ็ของโรงเรียนท่ีเกิดจากประสิทธิภาพของผูบ้รหิาร และความสามารถของครูท่ีใชค้วามรู ้
ความสามารถและประสบการณใ์นการด าเนินงานของโรงเรียนเพ่ือให้บรรลตุามวตัถปุระสงคท่ี์ตัง้
ไว ้

เอกชัย ค้าผล (2558, น. 87) ให้ความหมายว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนเป็นการ
ด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายและตัวชีว้ัดของโรงเรียนโดยผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัด
การศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ปรบัเปล่ียนต่อสภาวะแวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกไดอ้ย่างเหมาะสมท าใหเ้กิดความพึงพอใจ
ในผลการด าเนินงานของผูท่ี้มีสว่นเก่ียวขอ้งทกุภาคสว่น 

วิภาดา วงศย์ะรา (2561, น. 29) ใหค้วามหมายว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง 
ความรูค้วามสามารถของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูท่ีปฏิบตักิารสอนในโรงเรียน เพ่ือใหเ้กิดผลส าเร็จ
ตามความมุ่งหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้มีองคป์ระกอบไปดว้ย ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
ความพงึพอใจในการท างาน การขาดงาน อตัราการออกกลางคนั และคณุภาพโดยรวม 

เด ส เลอ ร์ (Dessler, 1986 อ้ า งถึ ง ใน  ณ ธิด า  โก รทิ น ธาคม , 2560 , น . 40)  
ใหค้วามหมายว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง ความสามารถในการปรบัตวัเปล่ียนแปลง 
พฒันาใหเ้ขา้กบัสิ่งแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ และความสามารถในการประสานสมัพนัธข์อง
สมาชิกในโรงเรียนเพ่ือรวมพลงัใหเ้ป็นเอกภาพในการปฏิบตัภิารกิจของโรงเรียน 

สุญาณี  ฉิมอ ่ า (2550, น. 28) ให้ความหมายว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการใหบ้รรลเุป้าหมายของสถานศกึษาโดยมีตวับ่งชีห้ลายๆ 
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ตวัในการด าเนินการใหบ้รรลเุปา้หมายตามตวับง่ชีน้ัน้ ๆ เช่น การผลิตหรือผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียน ประสิทธิภาพ ความพงึพอใจการปรบัเปล่ียน การพฒันา เป็นตน้ 

วิเศษ ภูมิวิชัย (2552, น.122) ให้ความหมายว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
หมายถึง ความสามารถของสถานศึกษาโดยผูบ้ริหารและคณะครู บุคลากรรว่มกันในการบริหาร
และจดัการศกึษาจนบรรลวุตัถปุระสงคข์องหลกัสตูรและผูท่ี้เก่ียวขอ้งเกิดความพงึพอใจ 

อภิชาติ เหมฬา (2556, น. 30) ให้ความหมายว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
หมายถึง ความสามารถในการด าเนินกิจกรรมภายในสถานศึกษาจนบรรลุวตัถุประสงคใ์นการจดั
การศกึษา และไดผ้ลตามเปา้หมายท่ีสถานศกึษาก าหนด 

กมลพรรณ พึ่งดว้ง (2560, น. 84) ให้ความหมายว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
หมายถึง ความส าเร็จในการบรหิารจดัการสถานศกึษาจนบรรลผุลตามวตัถปุระสงคห์รือเปา้หมาย
ท่ีตัง้ไว้ ซึ่งเกิดจากความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารในการเพิ่มคุณภาพการผลิต
นกัเรียน และคณุภาพการบริหารจดัการสถานศกึษาใหม้ากขึน้จากการใชท้รพัยากรท่ีนอ้ยลงหรือ
คงท่ี ทัง้ยังสานความสมัพันธ์ระหว่างสมาชิกใหมี้ส่วนร่วมในการท างาน แสดงใหเ้ห็นถึงความรู ้
และทกัษะของผูบ้ริหารและบุคลากรทุกคนในการปฏิบตัิภารกิจของสถานศึกษาอย่างมีเอกภาพ 
ประกอบไปดว้ย ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ความพึงพอใจในงาน ความใส่ใจงาน การลดอตัราการ
ออกกลางคนัของนกัเรียน และคณุภาพโดยทั่วไป 

วรัชญ์ธารี ประก่ิง (2561, น. 26) ให้ความหมายว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษา 
หมายถึง ภาพความส าเร็จของสถานศกึษาท่ีเกิดจากพฤติกรรมความสามารถในการด าเนินงานได้
บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายและวตัถปุระสงคข์องสถานศกึษาท่ีก าหนดไว ้แสดงใหเ้ห็นถึงทกัษะ
ความรู ้ความสามารถของผูบ้ริหารและบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีส่วนรว่มในการบรหิารจดัการศกึษาใน
สถานศกึษา 

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัขา้งตน้จึง สรุปไดว้่า ประสิทธิผลของสถานศกึษา 
หมายถึง ผลการบริหารจดัการสถานศึกษาจนบรรลผุลตามเป้าหมายท่ีตัง้ไว ้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีกระบวนการบริหารท่ีมุ่ งเน้นการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของสถานศึกษาท่ามกลาง
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง 

5.2 การประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นการวดัสมรรถภาพการด าเนินงานของ

สถานศึกษา คณุภาพการศึกษาของสถานศึกษาจะเกิดขึน้ไดย้่อมเป็นผลมาจากประสิทธิผลของ
สถานศึกษา อย่างไรก็ดี เกณฑ์การพิจารณาประสิทธิผลของสถานศึกษาจะเน้นความส าคัญ
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เก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน อย่างไรก็ตาม การบรหิารจดัการสถานศกึษายงัคงเป็นอีกปัจจัยท่ี
สนับสนุนการด าเนินงานท่ีบรรลุเป้าหมายทั้งระบบด้วยเช่นกัน  ดังนั้นการวัดและประเมิน
ประสิทธิผลของสถานศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพิจารณาถึงความสามารถของ
สถานศึกษาในฐานะองคก์ารทางสังคมประเภทหนึ่งในการปรบัตวัเพ่ือความอยู่รอด (ฤทัยรตัน ์ 
บุญอินทร,์ 2559, น. 22) นอกจากนี ้ประสิทธิผลของสถานศึกษาเป็นสิ่งท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงขอ้มูล
ด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผลอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
องคป์ระกอบท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิผลของสถานศึกษาจึงเป็นสิ่งท่ีไม่คงท่ี หากสถานศึกษาไม่มีการ
พฒันา ดงันัน้เกณฑใ์นการพิจารณาตดัสินว่าสถานศกึษาประสบความส าเร็จมากนอ้ยเพียงใดจึง
จ าเป็นตอ้งใชเ้กณฑใ์นรูปแบบต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการพิจารณา ทัง้นีผู้ว้ิจัยได้ศึกษาเอกสาร 
งานวิจัย ท่ีเก่ียวกับแนวคิดการประเมินประสิทธิผลขององค์การ พบว่ามีนักวิชาการได้เสนอ
แนวทางในประเมินประสิทธิผลขององคก์าร หรือประสิทธิผลของสถานศึกษาไวอ้ย่างหลากหลาย 
โดยเรียบเรียงและน าเสนอได ้ดงันี ้

รอบบินส ์(Robbin, 1990 อา้งถึงใน ประวิต เอราวรรณ์, 2562a, น. 22-25) อธิบาย
ถึงวิธีการวดัประสิทธิผลขององคก์ารท่ีส าคญั 4 วิธี ดงันี ้

1. วิธีการวดัความส าเร็จตามเป้าหมาย (Goal-attainment approach) วิธีการนี ้
เน้นการวัดผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ โดยยึดหลักการส าคัญคือ ทุกองคก์ารมีการก าหนด
เป้าหมายท่ีตอ้งการใหบ้รรลุผล ดงันัน้การวัดผลความส าเร็จท่ีท าไดต้ามเป้าหมายจึงนับว่าเป็น
หลกัเกณฑท่ี์มีผูน้  ามาวดัประสิทธิผลขององคก์ารมากท่ีสดุ 

2. วิธีการวดัประสิทธิผลเชิงระบบ ( Systems approach)  วิธีการนีย้ึดหลักการ
ส าคญั คือ การพิจารณาประสิทธิผลองคก์ารอยา่งครอบคลมุทัง้ระบบ โดยพิจารณาความสามารถ
ขององคก์ารในดา้นการจดัหารทรพัยากร ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การแปรสภาพปัจจยั
และผลผลิต และความสามารถขององคก์ารในการด ารงสถานภาพความมั่นคงและการปรบัตวัให้
เขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3. วิธีการวดักลยุทธต์ามสภาพแวดลอ้มเฉพาะส่วน (Strategic-constituencies 
approach) วิธีการนีมี้หลกัการส าคญั คือ จะพิจารณาถึงสิ่งท่ีเก่ียวขอ้งและมีผลกระทบต่อกนั แต่
จะประเมินสภาพแวดลอ้มเฉพาะสว่นท่ีจะมีผลกระทบตอ่ความอยูร่อดขององคก์ารเทา่นัน้ 

4. วิธีการวัดคุณค่าเชิงการแข่งขัน (Competing – values approach) วิธีการนี ้
ยึดเกณฑค์ณุคา่ของผลลพัธท่ี์เกิดขึน้จากการแข่งขนัเป็นเป้าหมายของการประเมินประสิทธิผล มี
เกณฑก์ารพิจารณาคณุคา่แบง่ออกเป็น 4 มิติ คือ ความสมัพนัธข์องสมาชิก ระบบเปิด เปา้หมาย
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และกระบวนการภายใน โดยใชค้นกบัองคก์าร และความคล่องตวัและการควบคมุ เป็นเกณฑก์าร
แบง่ ซึ่งวิธีการวดัคณุคา่จะพิจารณาจากวิธีการและผลลพัธ ์

สเตียร ์(Steers, 1990 อ้างถึงใน กรชนก แยม้อุทัย, 2557, น. 31) ไดต้รวจรูปแบบ 
พหเุกณฑข์องประสิทธิผลองคก์าร พบว่า เกณฑป์ระสิทธิผลส่วนใหญ่ท่ีใชว้ดั ไดแ้ก่ ความสามารถ
ในการปรับตัวหรือความ ยืดหยุ่ น  (Adaptability / Flexibility) ความสามารถในการผลิต 
(Productivity) และความพงึพอใจ (Satisfaction) 

กิบสนัต ์(Gibson, 1991 อา้งถึงใน สมหมาย เทียนสมใจ, 2556, น. 27-28)  ไดเ้สนอ
รูปแบบเก่ียวกบัการประเมินประสิทธิผลองคก์ารหรือโรงเรียน โดยก าหนดประสิทธิผลเป็น 3 ระดบั 
คือ  

1. ประสิทธิผลระดับบุคคล (Individual Effectiveness) เป็นการประเมินผล
ปฏิบตัิงานจากความสามารถ ทกัษะตา่ง ๆ ความรู ้ทศันคติ แรงจงูใจ และแรงกดดนัตา่ง ๆ ท่ีมีต่อ
ผูป้ฏิบตังิาน 

2. ประสิทธิผลกลุ่มระดบักลุ่ม (group Effectiveness) เป็นผลจากความสามคัคี 
ภาวะผูน้  า โครงสรา้งท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงสถานภาพ บทบาท และบรรทดัฐานของกลุม่ 

 3. ประสิทธิผลองค์การ (Organizational Effectiveness) เป็นภาพรวมของ
ประสิทธิผลระดับบุคคลและระดับกลุ่มซึ่งเป็นผลจากสภาพแวดลอ้ม เทคโนโลยี กลยุทธ์ท่ีเป็น
ทางเลือกใหม่ ๆ โครงสรา้งองคก์ารท่ีมีความยืดหยุ่นทนัต่อการเปล่ียนแปลง กระบวนการบริหาร
จดัการ และวฒันธรรมองคก์าร  

ประสิทธิผลในแต่ละระดับมีสาเหตุท่ีแตกต่างกัน ความสัมพันธ์ของทั้ง 3 ระดับ 
ชีใ้หเ้ห็นวา่ ประสิทธิผลของกลุ่มขึน้อยูก่บัประสิทธิผลบคุคล และประสิทธิผลขององคก์ารขึน้อยูก่บั
ประสิทธิผลกลุ่ม และประสิทธิผลองคก์ารหรือของโรงเรียนโดยรวมมีค่ามากกว่าผลรวมของ
ประสิทธิผลบคุคลและประสิทธิผลกลุม่ 
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ภาพประกอบ 4 รูปแบบเก่ียวกบัการประเมินประสิทธิผลองคก์ารตามแนวคดิของ Gibson (1991) 

ท่ีมา : Gibson, James L. ; et al. (1991) Organization. p. 28 (ถาวร เสง้เอียด, 2550, 
น. 86) 

พารส์ัน (Parsons,1960 อ้างถึงใน นงลักษณ์ เรือนทอง , 2550, น. 21-22) เสนอ
แนวคิดเก่ียวกับตวับ่งชีป้ระสิทธิผลขององคก์ารโดยพิจารณาองคก์ารภายใตแ้นวคิดระบบสงัคม
ของระบบเปิดท่ีตอ้งประกอบดว้ยปัจจัยน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิต ดังนั้นจึงจ าเป็นตอ้ง
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 4 ประการ เพ่ือใหอ้งคก์ารอยู่รอดไดคื้อ 1) การปรบัตัวเขา้กับ
สภาพแวดล้อม  (adaptation) 2) การบรรลุเป้าหมาย (goal attainment) 3) การบูรณาการ 
(integration) และ 4) การคงไวซ้ึ่งระบบคา่นิยม (latency)  

แคมเบลล์ (Campbell, 1968 อ้างถึ งใน  จันทรานี  สงวนนาม , 2553, น.193)  
ไดศ้ึกษาและรวบรวมเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิผลขององคก์ารไวไ้ดท้ั้งสิน้ 19 ปัจจัย  
โดยปัจจยัท่ีนิยมน ามาใชใ้นการประเมินมากท่ีสดุ 5 ล  าดบัแรก คือ 

1. ผลการปฏิบัติงานในภาพรวม (Overall Performance) ซึ่งพิจารณาจากการ
วดัและจดัอนัดบัผลจากความคิดเห็นของพนกังานหรือท่ีปรกึษาขององคก์าร 
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2. ผลผลิตขององคก์าร (Productivity) เป็นการวดัประเมินจากผลผลิต (Output) 
อนัเป็นผลจากขอ้มลูการปฏิบตัจิรงิ (Actual) 

3. ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน (Employee Satisfaction) พิจารณาจากการ
ตอบแบบสอบถามของผูร้ว่มงานทกุคน 

4. ผลก าไรหรือสิ่งท่ีไดร้บักลบัคืน (Profit or rate of Return) พิจารณาจากขอ้มูล
ทางบญัชีและการเงิน 

5. การลาออก (Withdrawal) พิจารณาจากข้อมูลการสมัครเข้า การลาออก 
ตลอดจนการขาดงานของพนกังาน 

มอทต ์(Mott, 1972 อ้างถึงใน นุกูล ชูทอง, 2559, น. 124-125) อธิบายถึงแนวคิด
การประเมินประสิทธิผลขององคก์ารนัน้ ตอ้งประเมินอย่างเป็นระบบตัง้แต่การน าปัจจยัน าเขา้มา
ผา่นกระบวนการปรบัเปล่ียนใหเ้ป็นผลผลิตออกสู่สภาพแวดลอ้ม รวมถึงการท่ีองคก์ารยังสามารถ
ด ารงอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมย่อมเป็นตัวบ่งชีถ้ึงความมีประสิทธิผลขององคก์ารนั้น ๆ ดังนั้น  
มอทต ์(Mott, 1972) จึงได้พัฒนาแบบวัดประสิทธิผลองคก์ารโดยรวม (Overall Organization 
Effectiveness) ขึน้โดยมุ่งเน้นการประเมินดา้นการบรรลุเป้าหมายและระบบ (Goal – System 
Resource Model) ซึ่งเหมาะสมส าหรับองค์การท่ีไม่แสวงหาก าไร สถาบันการศึกษา และ
หนว่ยงานภาครฐั โดยเกณฑก์ารประเมินประกอบดว้ย 

1. การวดัคณุภาพของผลผลิต 
2. การใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. ความสามารถของบคุคลในการด าเนินงานอย่างยืดหยุน่ 
4. การปรบัตวั 

ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel, 2012, pp. 299-324) กล่าวสรุปว่า ประสิทธิผลของ
สถานศึกษาพิจารณาจาก 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Academic Achievement) 2) ความพึง
พอใจในการท างาน (job satisfaction) 3) การขาดงาน (absenteeism) 4) อตัราการลาออกจาก
การเรียนกลางคัน  (dropout rate) และ 5) คุณภาพโดยทั่ วไป (overall quality) นอกจากนี ้ 
ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel, 2012) ไดพ้ฒันาแนวคดิการประเมินประสิทธิผลของสถานศกึษา
ดว้ยการบูรณาการแนวคิดการประเมินประสิทธิผลขององคก์ารทั้ง 2 แนวทางเข้าด้วยกันคือ  
1) แนวทางการประเมินประสิท ธิผลองค์การ ท่ียึด เป้าหมายขององค์การ (Goal Model  
for Organizational Effectiveness) และ 2) แนวทางการประเมินประสิทธิผลองคก์ารท่ีเนน้ระบบ-
ทรัพยากร (The System-resource Model for Organizational Effectiveness) โดยใช้เกณฑ์ซึ่ง
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เป็นลกัษณะส าคญั 3 ประการ คือ มิติเวลา (time) ความเป็นพหุขององคป์ระกอบในการประเมิน 
(Plural constituencies) และความเป็นพหุเกณฑ์ (Plural criteria) (นงลักษณ์ เรือนทอง, 2550,  
น. 21-24; วิโรจน ์สารรตันะ, 2555, น. 169-170) โดยมีรายละเอียดการพิจารณาประสิทธิผลของ
องคก์าร ดงันี ้ 

1. มิตเิวลา ควรใหมี้กรอบระยะเวลาในการประเมินทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว  
2. ความเป็นพหุขององค์ประกอบในการประเมิน (Plural constituencies)  

ควรประเมินจากกลุม่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสีย (Stakeholders) ท่ีหลากหลาย  
3. ความเป็นพหุเกณฑ์ (Plural criteria) ควรใช้เกณฑ์การประเมินท่ีค านึงถึง

ความเป็นระบบ (system) ขององคก์าร 
ทัง้นี ้ฮอยและคณะ (1992) ไดพ้ฒันาชดุเกณฑก์ารประเมินประสิทธิขององคก์ารโดย

ใชเ้กณฑก์ารประเมินตามแนวคดิของพารส์นั (Parson) ซึ่งประกอบดว้ย การปรบัตวั (Adaptation)  
การบรรลุเป้าหมาย (Goal attainment) การบูรณาการ (integration) และการรักษาแบบแผน
วฒันธรรม (latency)  และท าการศกึษากบักลุ่มโรงเรียนระดบัประถมศกึษาจ านวน 44 โรงเรียนใน
มลรฐันิวเจอรซี์ย ์ประเทศสหรฐัอเมริกาไดข้อ้คน้พบท่ีน่าสนใจ คือ บรรยากาศองคก์ารแบบเปิด 
(School climate openness) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 
(student achievement) แล ะป ระสิ ท ธิ ผลของสถานศึกษ าในภ าพ รวม  (overall school 
effectiveness) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(Forsyth, Adams, และ Hoy, 2011, pp. 9-14) 

ดา้น คาเมรอน (Cameron, 1984 อา้งถึงใน นุกูล ชูทอง, 2559, น. 73)  อธิบายว่า
โครงการท่ีด าเนินงานในแตล่ะโครงการมีจ านวนมากและแตล่ะโครงการมีความหลากหลายในการ
บรรลเุปา้หมายซึ่งท าใหมี้กลุม่ผูมี้สว่นไดส้ว่นเสียหลายกลุม่ จงึมกัปรากฏความซอ้นทบั (Overlap) 
ในขณะท่ีด าเนินโครงการพรอ้มกัน ดังนั้นการประเมินประสิทธิผลควรตอ้งใชแ้บบหลายเกณฑ ์
(The Multiple Criteria of Effectiveness) เพ่ือตอบสนองความซบัซอ้นดงักล่าว 
 
 
 
 
 
 



  
 

78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 5 เกณฑก์ารประเมินประสิทธิผลขององคก์ารตามแนวคิดของ  
ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001)  

       ท่ีมา :  นกุลู ชทูอง (2559, น. 76)  

นอกจากนี ้คาเมรอน (Cameron, 1978 อ้างถึงในสัมฤทธ์ิ กางเพ็ง, 2551, น. 16)  
ยงัไดจ้  าแนกตวับง่ชีป้ระสิทธิผลของสถานศกึษาไว ้9 ดา้น ประกอบดว้ย 

1. ความพงึพอใจในการเรียนของผูเ้รียน 
2. การพฒันาดา้นวิชาการของผูเ้รียน 
3. การพฒันาทกัษะอาชีพของผูเ้รียน 
4. การพฒันาบคุลิกภาพของผูเ้รียน 
5. ความพงึพอใจของบคุลากรตอ่ครูและผูบ้รหิาร 
6. การพฒันาวิชาชีพและคณุภาพของครู 
7. ระบบการปฏิสมัพนัธก์บัชมุชนแบบเปิด 
8. ความสามารถในการจดัการทรพัยากร 
9. สภาพขององคก์าร 
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ฮอยและเฟอรก์ูสัน (Hoy & Furguson, 1985 p.131 อ้างถึงในบุญเรือง ศรีเหรญั , 
2542) กลา่ววา่ประสิทธิผลของสถานศกึษาอาจพิจารณาไดจ้าก 

1. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู 
2. มีการจดัสรรทรพัยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. มีความสามารถในการปรบัเปล่ียนสภาพแวดลอ้มท่ีมากระทบทัง้ภายในและ

ภายนอก 
4. ความสามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัครู - อาจารยไ์ด ้

คลัทแ์มน (Calman, 2010) อธิบายสรุปเก่ียวกับคุณลักษณะของสถานท่ีศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผล ไวด้งันี ้

 1. ผูบ้รหิารโรงเรียนมีภาวะผูน้  าท่ีมีประสิทธิผลและมีความเขม้ขน้ 
 2. มีการพฒันาและมีการคงลกัษณะของการมุ่งเนน้ใหค้วามส าคญัดา้นการสอน

และการเรียนรู ้
 3. มีการสรา้งใหเ้กิดบรรยากาศโรงเรียนและวัฒนธรรมโรงเรียนเชิงบวกและมี

ความปลอดภยั 
 4. มีการสรา้งความคาดหวงัท่ีสงูและมีความเหมาะสม 
 5. มีการใชข้อ้มลูผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนเพ่ือใชใ้นการเฝา้ติดตามความกา้วหนา้ 
 6. มีกระบวนการสอนท่ีมีประสิทธิผล 
 7. มีการสง่เสรมิใหผู้ป้กครองเขา้มามีสว่นรว่มอยา่งเหมาะสมและใหเ้กิดผล 
 8. มีการพฒันาทกัษะของบคุลากรในทกุต าแหนง่ 

นอกจากนี ้ถาวร เสง้เอียด (2550, น. 87)  กล่าวถึงเกณฑ์การประเมินประสิทธิผล
ของสถานศกึษาควรใชเ้กณฑแ์บบพห ุ(Multidimensional Criterions) ทัง้นีเ้พราะการประเมินโดย
ใชเ้กณฑเ์ดียว เช่นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ไม่สามารถเป็นขอ้มูลแทนผลของความมี
ประสิทธิผลของสถานศกึษาในภาพรวมได ้ 

จันทรานี สงวนนาม (2553, น. 192-200) อธิบายว่า การประเมินประสิทธิผลของ
องคก์ารนัน้มกัใชเ้กณฑร์วม (Multiple Criterion) เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับเปา้หมายขององคก์าร ทัง้นี ้
ประสิทธิผลขององคก์ารเกิดขึน้จากปฏิสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผูบ้ริหารกับผูร้่วมงาน ภาวะผูน้  าของ
ผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งมีความสามารถในการปรบัตวัและสามารถแกไ้ขปัญหาใหเ้หมาะสมกับสภาวะ
แวดล้อม มีความสามารถในการประสานงาน มีมนุษยส์ัมพันธ์ท่ีดี มีวิสัยทัศน ์มีความคิดริเริ่ม
สรา้งสรรค ์และมีความอดทน 
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ธีระ รุญเจริญ (2555) เสนอแนวคิดเก่ียวกับตวับ่งชีป้ระสิทธิผลของการบริหารจัด
การศกึษาสถานศกึษาไว ้4 ดา้น ดงันี ้

1. ดา้นการบรหิารจดัการ ไดแ้ก่  
1.1 ความมีช่ือเสียงของสถานศกึษา  
1.2 การบรรลวุตัถปุระสงคใ์นงานของสถานศกึษา  
1.3 ครูจดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
1.4 นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดี 
1.5 นกัเรียนออกกลางคนัมีนอ้ย 

2. ดา้นความพงึพอใจของครู ไดแ้ก่ 
2.1 สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี มีความสขุ 
2.2 ความพงึพอใจในการท างานกบัเพ่ือนรว่มงาน 
2.3 มีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
2.4 พอใจกบังานท่ีไดร้บัมอบหมายและความรบัผิดชอบ 
2.5 พอใจกบัคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร 
2.6 มีโอกาสกา้วหนา้และมีความมั่นคงในการท างาน 

3. ดา้นคณุภาพนกัเรียน ไดแ้ก่ 
3.1 มีคณุธรรมจรยิธรรมและคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค ์
3.2 มีความรูท้กัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสตูร 
3.3 มีทกัษะการคดิวิเคราะหส์งัเคราะห ์
3.4 ทกัษะการแสวงหาความรูแ้ละการท างาน 
3.5 ทกัษะชีวิตสามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้มีสขุภาพกายและจิตท่ีดีและมี

สนุทรียภาพ 
4. ดา้นการมีสว่นรว่มของชมุชน ไดแ้ก่ 

4.1 ผูบ้รหิารและครูมีความสมัพนัธท่ี์ดีกบัชมุชน 
4.2 ชุมชนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

และพฒันาการศึกษา ตลอดจนส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาทัง้ดา้น
ทรพัยากรและกิจกรรมการเรียนรู ้
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยขา้งตน้ สรุปไดว้่า การประเมินประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเป็นการตรวจสอบผลการด าเนินงานของสถาศึกษานัน้สามารถเป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีตัง้ไวห้รือไม่ ดงันัน้การประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาจึงควรใชเ้กณฑก์ารประเมินแบบ
หลายเกณฑ์ หรือเกณฑ์พหุ (Multiple Criterion) เน่ืองจากสามารถเลือกใช้เกณฑ์ท่ีมีความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกับลกัษณะและบริบทของการบริหารสถานศึกษา ซึ่งเกณฑท่ี์นิยมใชใ้น
การประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา ไดแ้ก่ 1) การบรรลุเป้าหมายซึ่งพิจารณาจากคณุภาพ
ผู้เรียนทั้งในด้านผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 2) ความสามารถใน 
การปรบัตวัของสถานศกึษา และ 3) การบรหิารจดัการสถานศกึษาอยา่งมีประสิทธิภาพ  

6. แนวคิดประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดจิิทัล 
สถานศกึษาเป็นองคก์ารประเภทหนึ่งในระบบสงัคม (The school as a Social system) 

ท่ีตอบสนองความตอ้งการของสงัคมดว้ยการจดัการศกึษา ความเป็นสถานศกึษาท่ีมีประสิทธิผล
จึงจ าเป็นต้องด าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเป็นแรงผลกัใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มในระบบสงัคมปัจจบุนั อย่างไรก็ตามประสิทธิผลของสถานศกึษายงัคงเป็นตวับง่ชี ้
ส  าคัญในการวัดและประเมินความสามารถของสถานศึกษาท่ีสามารถคงอยู่ต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในยคุดจิิทลั  

ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาเป็นเรื่องของการสรา้งสมดุลระกว่างกิจกรรมดา้นการปรบัตวั และการรกัษาสภาพ  
ซึ่งพิจารณาจากผลการด าเนินงานโดยรวมของสถานศึกษา โดยใชม้ิติการประเมินแบบหลาย
เกณฑ ์ไดแ้ก่ ดา้นการปรบัตวัและเปล่ียนแปลงง่าย นวตักรรมการพฒันา การบรรลุเป้าประสงค ์
และผลผลิตจากทรพัยากรท่ีไดร้บัมา ทัง้นีเ้พ่ือใหมี้ความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบับริบทของการ
บรหิารสถานศกึษาในยคุดจิิทลั 

สกุญัญา แชม่ชอ้ย (2562) ไดเ้สนอแนวคดิว่า การบรหิารสถานศกึษาในยคุดจิิทลัมีความ
จ าเป็นตอ้งปรบัเปล่ียนใหเ้หมาะกับยุคสมัย ครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งเป็นผูส้รา้ง
ความทา้ทายและสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้ับผูเ้รียนในยุคดิจิทลั การจดัการศึกษาในยุดนีจ้ึงตอ้งมี
ความยืดหยุ่นสงู เพ่ือใหผู้เ้รียนสรา้งนวตักรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู ้ดว้ยทกัษะการวิพากษ ์วิจารณ ์
ทฤษฎีหรือองคค์วามรู ้และต่อยอดองคค์วามรูด้ังกล่าวดว้ยความคิดสรา้งสรรคร์่วมกับการใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ดังนั้นเป้าหมายส าคัญของการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล คือ  
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การเป็นสถานศกึษาแห่งนวตักรรมภายใตก้ารบริหารการเปล่ียนแปลงอย่างยั่งยืนโดยเริ่มจากการ
พฒันานวตักรรมทางการบริหารสถานศึกษา เพ่ือสนบัสนุนและกระตุน้ใหค้รูสรา้งนวตักรรมการ
เรียนรูท่ี้จะส่งผลให้ผู้เรียนสรา้งนวัตกรรมท่ีได้จากการเรียนรูต้่อไป สอดคล้องกับการก าหนด
มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้สถานศึกษาทุกแห่งยึดเป็นกรอบส าหรบัสรา้ง
คุณลักษณะของคนไทย 4.0  ซึ่งมีผลลัพธ์ท่ีพึงประสงคข์องการศึกษา (Desired Outcomes of 
Education : DOE Thailand) ของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2562a, น. 4-9) ซึ่งแบ่ง
คุณลักษณะของผูเ้รียนท่ีส าคัญ คือ การเป็นผูเ้รียนรูต้ลอดตลอดชีวิตเพ่ือก้าวทันโลกยุคดิจิทัล  
มีทกัษะในการสรา้งสรรคน์วตักรรม และเป็นพลเมืองท่ีอยู่รว่มกนัในสงัคมไทยและประชาคมโลก
อยา่งสนัต ิ

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัประสิทธิผลของสถานศกึษา และ
การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทลั ผูว้ิจยัจึงสรุปความหมายของประสิทธิผลของสถานศึกษาใน 
ยุคดิจิทัล หมายถึง ผลความส าเร็จของการบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาแห่ง
นวัตกรรมท่ีมุ่งเน้นการปรบัตัวเพ่ือก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ว ดว้ยการประยกุตใ์ชร้ะบบเทคโนโลยีดิจิทลัในดา้นการบริหารจดัการสถานศกึษาและดา้น
การจดัการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาผูเ้รียนใหมี้คณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคณุลกัษณะผูเ้รียนท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งปกตสิขุ 

ดังนั้น จากการศึกษาแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษา 
ผู้วิจัยจึงใช้แนวคิดการประเมินประสิทธิผลของสถานศึกษาตามตัวบ่งชีแ้บบบูรณาการของ 
ฮอยและมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001) บูรณาการร่วมกับแนวคิดการบริหารสถานศึกษาในยุค
ดิจิทัลของสุกัญญา แช่มช้อย (2562) เป็นกรอบแนวคิดหลักในการศึกษาและพัฒนาปรบัปรุง
เนือ้หาเกณฑก์ารประเมินประสิทธิผลของสถานศกึษาใหมี้ความสอดคลอ้งกบัการบริหารศกึษาใน
ยคุดิจิทลัมากยิ่งขึน้ โดยสามารถสรุปรายละเอียดของประสิทธิผลของสถานศกึษาในยุคดิจิทลัได้  
4 ด้าน คือ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน 2) ความเป็นพลเมืองดิจิทัลของผู้เรียน   
3) นวตักรรมการจดัการเรียนรู ้และ 4) นวตักรรมการบริหารสถานศึกษา โดยมีรายละเอียดแต่ละ
ดา้นดงันี ้

6.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 
 ส  านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื ้นฐาน (2561) อธิบายความหมายของ

ผลสมัฤทธ์ิทางวิชาการ คือ ผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนท่ีแสดงออกถึงความรู ้ความสามารถ ทักษะ
ตามหลกัสตูรสถานศกึษา และมีพฒันาการในดา้นการอ่าน คิดวิเคราะหแ์ละเขียน และสมรรถนะท่ี
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ส าคญั นอกจากนี ้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนยงัเป็นหนึ่งในประเด็นส าคญัในการพิจารณาคณุภาพ
ของผูเ้รียนทางดา้นผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการตามมาตรฐานการศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พ.ศ. 2561 ดงันัน้ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเ้รียน และเรียบเรียงน าเสนอตามรายละเอียด ดงันี ้

6.1.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
มีนกัการศกึษาใหค้วามหมายของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไว ้ดงันี ้ 

พรสุณี หงษ์ลอย (2550, น. 45) ไดใ้หค้วามหมายของ ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน คือตวับ่งชีผ้ลลัพธ์ของการจัดการศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมาซึ่งนอกจากพิจารณาจาก
ความสามารถในการเรียนรูข้องนกัเรียน 

โชติกา ภาษีผล (2556, น. 62) ใหค้วามหมายของ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
(Achievement) ว่าคือความสามารถอนัเป็นผลมาจากประสบการณก์ารเรียนรูท่ี้ผูเ้รียนไดร้บัจาก
การเรียนการสอนในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งท่ีผ่านมา โดยมีวิธีการท่ีใชว้ดัความรูค้วามสามารถ
ทางสมองหรือสติปัญญาท่ีนิยมใชก้ันและมีความเหมาะสมท่ีสุด คือ การสอบ (Testing) และใช้
แบบสอบ (Test) เป็นเคร่ืองมือในการสอบผูเ้รียน 

ไพโรจน ์คะเชนทร ์(2556) สรุปความหมายของ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนว่า 
คือ ผลลัพธ์การเรียนรูข้องบุคคลท่ีแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะ ความรู ้และความสามารถของ
บคุคล และท าใหบ้คุคลเกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมในดา้นตา่ง ๆ  

วิภาดา วงศย์ะรา (2561, น.29 ) อธิบายความหมายของ ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของผู้เรียน (achievement) หมายถึง สิ่งท่ีบ่งชีถ้ึงผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาซึ่ง เป็นการ
พิจารณาความสามารถทางสติปัญญาของนักเรียน รวมถึงแสดงให้เห็นคุณค่าของหลักสูตร
สถานศกึษา ความสามารถของผูบ้รหิารสถานศกึษา และครูผูส้อนดว้ย 

ธัณฐภรณ ์สิมมา (2561, น. 35) อธิบายความหมายของ ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเ้รียน (achievement) หมายถึง ผลการเรียนของผูเ้รียน การพฒันาความคิดสรา้งสรรค์
อย่างเป็นระบบของผูเ้รียน รวมถึงการท่ีสถานศกึษาสามารถผลิตนกัเรียนใหมี้ระดบัผลการเรียนสงู 
ผูเ้รียนไดร้บัรางวลัดา้นวิชาการจากหน่วยงานภาครฐัและเอกชน รวมทัง้สามารถสอบแข่งขนัเขา้
เรียนต่อในระดบัสูงไดจ้  านวนมาก ผูเ้รียนในโรงเรียนไดร้บัการยกย่องชมเชย หรือรางวลัทางดา้น
วิชาการเพิ่มขึน้  

ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2012, pp. 291-322) เสนอแนวคิดว่าเม่ือ
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษามีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การวัดประสิทธิผลของ
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สถานศกึษาจงึควรพิจารณาจากผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียน (Achievement) ไดแ้ก่ การพฒันาความคิด
สรา้งสรรค ์การคิดอย่างเป็นระบบของผูเ้รียน คะแนนสอบระดบัชาติ ผูเ้รียนสามารถสอบแข่งขนั
เขา้เรียนในสถานศกึษาอ่ืนได ้ผลงานเป็นท่ียอมรบัหรือไดร้างวลั และพฒันาการเรียนของผูเ้รียน 

สรุปไดว้่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เป็นผลลพัธก์ารจดัการศกึษาของสถานศกึษา
ท่ีเกิดขึน้กับผูเ้รียนอย่างรอบดา้น โดยพิจารณาความสามารถทางดา้นการเรียนรูข้องผูเ้รียนดว้ย
วิธิการวดัผลท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนมกัจะเป็นผลลพัธต์วัแรกท่ีค านึงถึงในการ
ประเมินประสิทธิผลของสถานศกึษา  

6.1.2 ลักษณะของผู้เรียนในยุคดจิิทัล 
มีนกัการศกึษาไดอ้ธิบายถึงลกัษณะผูเ้รียนในยคุดจิิทลัไว ้ดงันี ้

เดวก (Dweck, 2009) เสนอแนวคิดว่า ผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 ควรเป็น
ผูเ้รียนท่ีมีกรอบความคิดแบบเติบโต (growth mindset) ซึ่งจะมีความพยายามในการคน้หาการ
เรียนรูท่ี้จะช่วยส่งเสริมการการพฒันาการเรียนรูต้ามศักยภาพของตนเอง รวมถึงพฒันาทกัษะการ
คดิวิเคราะห ์และการแบง่ปันความรูก้บัผูอ่ื้น 

เพรนสกี์ (Prensky, 2012, pp.17-20 อ้างถึงในสุกัญญา แช่มช้อย, 2562,  
น.16-17) กลา่วถึงลกัษณะผูเ้รียนในยคุดจิิทลัไว ้ดงันี ้

1. ผูเ้รียนในบทบาทนักวิจัย ซึ่งมักคน้หาค าตอบดว้ยตนเองแล้วน ามา
แลกเปล่ียนเรียนรูร้ว่มกบัเพ่ือน ๆ และครู 

2. ผูเ้รียนมีความเช่ียวชาญทางเทคโนโลยี ผูเ้รียนมีความคุน้เคยและสนกุ
กบัการเรียนรูผ้า่นทางวิดีโอและชอ่งทางส่ือออนไลนต์า่ง ๆ (Social media)  

3. ผู้เรียนเป็นนักคิดและนักส่ือความคิด โดยครูอาจจัดการเรียนรู้ท่ี
ส่งเสริมการคิดอย่างมีเหตผุลและการคิดวิเคราะหใ์หม้ากขึน้ และเปิดโอกาสใหแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้
รว่มกนัทัง้การพดูคยุและการส่ือสารผา่นสงัคมออนไลน ์(Social media) 

4. ผู้เรียนในฐานะผู้เปล่ียนโลก เม่ือผู้เรียนได้ใช้ความรูท่ี้ได้ไปในทาง
สรา้งสรรคซ์ึ่งสามารถเปล่ียนแปลงบางสิ่งบางอย่างได้ เช่น เม่ือผลการทดลองของนักเรียน
ประถมศึกษากลุ่มหนึ่งท่ีคน้พบว่า การปลูกตน้ไมใ้นหอ้งท่ีไดร้บัสญัญาณ Wi-Fi จะเติบโตชา้กว่า
ตน้ไมท่ี้ปลูกในหอ้งท่ีไม่มีสญัญาณ Wi-Fi ซึ่งไดร้บัการเผยแพรใ่นสงัคมออนไลน ์(Social media) 
อยา่งกวา้งขวางจงึกลายเป็นขอ้คน้พบท่ีนา่สนใจและขยายผลการเรียนรูใ้นสงัคมวงกวา้งตอ่ไปได ้



  
 

85 

5. ผูเ้รียนเป็นครูของตนเอง โดยสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยทกัษะการแสวงหา
ความรูด้ว้ยตนเองในวิธีการท่ีหลากหลายตามแต่ความตอ้งการของแต่ละบุคคล เช่น การอ่าน
หนงัสือ การคน้ควา้จากอินเทอรเ์น็ต หรือการปรกึษาผูเ้ช่ียวชาญในเรื่องนัน้ ๆ ในบางโอกาส 

สรุปไดว้่า ผูเ้รียนในยุคดิจิทลัมีความแตกตา่งจากผูเ้รียนในยุคสมยัก่อนหนา้นัน้
อย่างมาก ดว้ยความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างรวดเร็ว ผูเ้รียนจึงสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ย
ตนเองผ่านเทคโนโลยีดิจิทลัและมีครูเป็นผูส้่งเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียนใหมี้ทกัษะการคิดอย่างมี
เหตุผล การวิเคราะห์และการส่ือสารระหว่างกัน ตลอดจนปลูกฝังกรอบความคิดแบบเติบโต 
(growth mindset) ซึ่งเป็นเตรียมความพรอ้มผู้เรียนส าหรบัโลกในอนาคตท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา รวมถึงเป็นความทา้ทายอย่างยิ่งยวดและความจ าเป็นส าหรบัการ
จดัการเรียนรูใ้นยุคดิจิทัลท่ีตอ้งประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรูแ้ก่ผูเ้รียนอย่าง
เหมาะสม 

6.1.3 การเรียนรู้ในยุคดจิิทัล 
มีนักการศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาอธิบายการเรียนรูใ้นยุคดิจิทัลไว ้

ดงันี ้
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2562b, น.105-106) รายงานแนวโนม้

การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ว่าทักษะท่ีไม่เจาะจง (General Skills) ประกอบดว้ยทักษะการคิด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหา และทักษะด้านวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ซึ่งเป็นการเรียนรูแ้บบ  
สหวิทยาการ (Interdisciplinary) คือ ทกัษะท่ีจ าเป็นและเพียงพอตอ่การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
ทั้งนี ้ต้องพัฒนาทักษะความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และความยืดหยุ่น (Flexibility) ท่ีจะ
สามารถเรียนรูส้ิ่งใหมไ่ดต้ลอดเวลา  

สุกัญญา แช่มชอ้ย (2562, น. 26-27)  เสนอแนวคิดการจดัการเรียนรูใ้นยุค
ดิจิทัล ว่า การจัดการเรียนรูใ้นยุคดิจิทัลตอ้งมุ่งเนน้การส่งเสริมการคิด และการเรียนรูผ้่านการ
ปฏิบตัิจรงิ เพ่ือใหเ้กิดความช านาญจนกลายเป็นทกัษะ และเป็นการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นองคร์วม 
ไม่เน้นการถ่ายทอดเฉพาะความรูเ้ท่านั้น แต่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะกระบวนการและ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงคด์ว้ย 

เคน เคย์ (2562, น. 31-54) อธิบายว่า ภาคีเพ่ือทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 
น าเสนอกรอบความคิดเพ่ือการเรียนรูใ้นศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นการบูรณาการวิชาแกน แนวคิด
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ส าคัญ ในศตวรรษท่ี  21 และทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุ่ งเน้น “กระบวนการเรียนรู้และ
กระบวนการหาค าตอบ” ซึ่งประกอบดว้ย 3 ทกัษะส าคญั ไดแ้ก่ 

1. ทักษะการเรียนรูแ้ละนวตักรรมซึ่งมุ่งเนน้ใหเ้กิดความสามารถในการ
คิดเชิงวิพากษ์และการแกไ้ขปัญหา การสรา้งความรว่มมือ การสรา้งสรรคแ์ละผลิตนวตักรรม และ
ทกัษะการส่ือสาร 

2. ทักษะชีวิตและการท างาน มุ่งเน้นให้มีความสามารถในการยืดหยุ่น
และปรบัตวั มีความเป็นผูน้  าและความรบัผิดชอบ รูจ้กัเพิ่มพูนประสิทธิผลของตนเองและยอมรบั
การตรวจสอบ มีความสามารถในการชีน้  าตนเอง มีทกัษะในการเขา้ถึงคน เขา้ใจสงัคมและยอมรบั
ความแตกตา่งทางวฒันธรรม 

3. ทกัษะดา้นสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี มุ่งเนน้ใหมี้ความสามารถใน
การเขา้ถึงสารสนเทศและส่ือตา่ง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถจดัการ เช่ือมโยง ประเมินและสรา้ง
สารสนเทศ 

ทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เหล่านีเ้ป็นทักษะจ าเป็นส าหรบัผูเ้รียนทุกคนท่ีจะ
ช่วยเตรียมความพรอ้มใหผู้เ้รียนรูจ้ักคิด เรียนรู ้ท างาน แก้ปัญหา ส่ือสาร และร่วมมือท างานได้
อย่างมีประสิทธิผลไปตลอดชีวิต และท่ีส าคญัทักษะดงักล่าวยังเป็นสิ่งท่ีแยกองคก์ารท่ีกา้วหนา้
ออกจากกลุม่ท่ีลา้หลงั และยงัชว่ยสง่เสรมิศกัยภาพการแขง่ขนัในทกุดา้นดว้ย 

วฒันาพร ระงบัทกุข ์(2563, น. 8-18) อธิบายว่า การศกึษาในโลกยคุปัจจบุนั
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท่ามกลางกระแสโลกาภิวตันแ์ละการพัฒนาอย่างกา้วกระโดด
ของเทคโนโลยีนัน้จ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งสรา้งทกัษะในศตวรรษท่ี 21 แก่ผูเ้รียนใหมี้ทัง้ Hard skills 
และ Soft skills เพราะเหล่านีคื้อคณุลกัษณะภายในของผูเ้รียนท่ีจ าเป็นต่อการอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นใน
สงัคมเพ่ือใหพ้รอ้มรบัมือต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ือง ตลอดจนตอ้งมีทกัษะพืน้ฐาน
ในการศกึษาคน้ควา้เพ่ือใหมี้ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

สรุปได้ว่า การเรียนรูใ้นยุคดิจิทัลเป็นการจัดการเรียนรูท่ี้ให้ความส าคัญกับ
กระบวนการเรียนรูซ้ึ่งตอ้งมีการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือสนบัสนนุและส่งเสริมการจดัการ
เรียนรูใ้หผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ตามความขีดความสามารถและความถนดัของ
แต่ละบุคคล บูรณาการความรูท่ี้จ  าเป็นและทักษะดงักล่าวเพ่ือสรา้งสรรคน์วตักรรม ตลอดจนมี  
เจตคตท่ีิดีในการด าเนินชีวิตรว่มกบัผูอ่ื้นในสงัคม 
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จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่าในการวิจัยครั้งนี ้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน หมายถึง ผลลพัธก์ารบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาใน
การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหมี้ทกัษะการเรียนรูเ้หมาะสมกบัการเรียนรูใ้น
ยุคปัจจุบัน มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการ
สรา้งสรรคแ์ละผลิตนวตักรรม รวมถึงใชท้กัษะชีวิตในการปรบัตวัใหเ้ขา้กับสังคมและการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรภายใตแ้นวความคิดแบบเติบโตเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียนใหสู้งขึน้อย่างสม ่าเสมอ และส่งเสริมเรียนรูไ้ดต้ามขีดความสามารถและ
ความถนดัของผูเ้รียนแตล่ะคน  

6.2 ความเป็นพลเมืองดจิิทัลของผู้เรียน 
ผูว้ิจยัไดท้  าการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นพลเมืองดจิิทลัของ

ผูเ้รียน และเรียบเรียงน าเสนอตามรายละเอียด ดงันี ้
6.2.1 ความหมายของความเป็นพลเมืองดจิิทัล  

มีนกัการศกึษาใหค้วามหมายของความเป็นพลเมืองดจิิทลัไว ้ดงันี ้
ปอส ์ ไกรวิญญ ์(2560, น. 74) ไดใ้หค้วามหมายวา่ พลเมืองดิจิทลั หมายถึง 

พฤตกิรรมของบคุคลท่ีเหมาะสมและมีความรบัผิดชอบตอ่การใชเ้ทคโนโลยี 
เศกสรร สกนธวัฒน ์(2560, น. 20) ไดใ้หค้วามหมายว่า พลเมืองดิจิทัล คือ  

ผู้ท่ีมีความเคารพต่อตนเองและผู้อ่ืนในโลกดิจิทัล ใช้งานดิจิทัลอย่างมีความรับผิดชอบและ
ปลอดภยั และสรา้งนวตักรรมดจิิทลั 

วรพจน ์วงศกิ์จรุ่งเรือง (2561, น. 13-23) อธิบายแนวคิดความเป็นพลเมือง
ดิจิทลั (Digital citizenship) หมายถึง แนวคิดและแนวปฏิบตัิท่ีส  าคญัซึ่งจะช่วยใหพ้ลเมืองเรียนรู้
ว่าจะใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีดิจิทัลและปกป้องตนเองจากความเส่ียงต่าง ๆ อย่างไร รวมทัง้
รูจ้กัเคารพสิทธิของตนเองและมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมในโลกสมยัใหม่  พลเมืองดิจิทัลท่ีดีจึง
ตอ้งรูจ้กัคณุคา่และจริยธรรมจากการใชเ้ทคโนโลยี ตอ้งตระหนกัถึงผลกระทบทางสงัคม การเมือง 
เศรษฐกิจ และวฒันธรรมท่ีเกิดจากการใชอิ้นเทอรเ์น็ต รวมถึงรูจ้ักสิทธิและความรบัผิดชอบใน
สงัคมโลกออนไลน ์ 

ฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล (2562) อธิบายว่า ความเป็นพลเมืองดิจิทัล (Digital 
Citizenship) เป็นพลเมืองท่ีมีความสามารถในการใชอิ้นเทอรเ์น็ตในการบริหารจัดการ ควบคุม 
ก ากบัตน รูผ้ิดรูถ้กู และรูเ้ท่าทนั เป็นบรรทดัฐานในการใชเ้ทคโนโลยีดจิิทลัอย่างเหมาะสม มีความ
รบัผิดชอบ เรียนรูท่ี้จะใชเ้ทคโนโลยีอยา่งชาญฉลาด และปลอดภยั 
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สถาบันส่ือเด็กและเยาวชน (2562) อธิบายความหมายของความเป็น
พลเมืองดิจิทลั หมายถึง พลเมืองผูใ้ชง้านส่ือดิจิทลัและส่ือสงัคมออนไลนท่ี์เขา้ใจบรรทดัฐานของ
การปฏิบัติตัวให้เหมาะสมและมีความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ส่ือสารในยคุดจิิทลัเป็นการส่ือสารท่ีไรพ้รมแดน 

มนรตัน ์แก้วเกิด (2562, น. 18) อธิบายความหมายของความเป็นพลเมือง
ดิจิทลั เป็นแนวคิดท่ีส าคญัในการเตรียมความพรอ้มและพฒันาเด็ก เยาวชน หรือบุคคลทั่ วไปใน
การใชชี้วิตอยูใ่นโลกดจิิทลัอยา่งปลอดภยั เหมาะสม และมีความสขุ 

ริบเบิ ้ล (Ribble, 2011, p.10) อธิบายว่า ความเป็นพลเมืองดิจิทัล คือ 
บรรทดัฐานของพฤตกิรรมและความรบัผิดชอบอย่างเหมาะสมในการใชเ้ทคโนโลยี 

Asia Education Foundation (AEF, 2016) ไดใ้ห้ความหมายว่า ความเป็น
พลเมืองดิจิทัล หมายถึง พฤติกรรม ทัศนคติ นิสัย และการกระท า ในขณะท่ีก าลังใชเ้ทคโนโลยี
ดจิิทลัในการเช่ือมตอ่การส่ือสารและการท างานรว่มกนั 

สรุปไดว้่า ความเป็นพลเมืองดิจิทัล หมายถึง บุคคลท่ีมีบรรทัดฐานในการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลัอย่างเหมาะสม รูจ้กัเคารพสิทธิของตนเองและมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมในยุค
ดจิิทลั 

6.2.2 คุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดจิิทัล  
การยกระดบัคณุภาพคนไทย 4.0 หรือในยคุปัจจบุนันัน้คณุลกัษณะท่ีคนไทยตอ้ง

มีคือคณุลกัษณะแบบ Digital transformation กล่าวคือตอ้งมีความรู ้มีทกัษะสมรรถนะสงู เป็นผูท่ี้
ก้าวทันเทคโนโลยี มี digital skill สามารถท างานดว้ยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลได้ (ศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย ์อุดม คชินทร, 2561 อา้งถึงใน ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2562c) 
สอดคลอ้งกับการรายงานขอ้มูลสภาวะการศึกษาไทย 2561/2562 เก่ียวกับความรูแ้ละทักษะท่ี
จ าเป็นในโลกยุคดิจิทัล พบว่า เป้าหมายของการจดัการศึกษาในยุคดิจิทัลควรส่งเสริมการสรา้ง
พลเมืองท่ีมีทั้งความฉลาดในทุกด้าน มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะ มีความรูด้ิจิทัล (Digital 
Literacy - DL) และทักษะความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Intelligence - DQ)  ซึ่งมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งแก่ผูเ้รียนในการเพิ่มความสามารถทางการเรียนรูแ้ละใชชี้วิตอยู่ในโลกยุคดิจิทลัไดอ้ย่าง
เทา่ทนัและปลอดภยัผูเ้รียนในยคุดจิิทลั (ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2563b, น. 88-92)        

ดังนั้น พลเมืองดิจิทัลจึงจ าเป็นต้องมีทักษะความฉลาดทางดิจิทัล  (Digital 
Intelligence - DQ) เพ่ือเข้าใจถึงสิทธิ ความรับผิดชอบ และจริยธรรมท่ีส าคัญในยุคดิจิทัล  
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โดย ปารค์ (Park, 2016 as cited ininstitute, 2019, pp. 14-15) น าเสนอรายละเอียดทกัษะความ
ฉลาดทางดจิิทลั (Digital Intelligence - DQ) ไวด้งันี ้

1. อัตลักษณ์ในโลกดิจิทัล (Digital Identity) คือ ความสามารถสรา้งและ
บรหิารจดัการอตัลกัษณท่ี์ดีของตนเองไวไ้ดอ้ยา่งดีทัง้ในโลกออนไลนแ์ละโลกความจรงิ 

2. การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  (Digital use) คือ ความสามารถในการใช้
เครื่องมือและส่ือในยุคดิจิทลัใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุด โดยสรา้งสมดุลใหก้ับชีวิตทัง้ในโลกออนไลน์
และโลกแหง่ความเป็นจรงิไดอ้ยา่งดี 

3. การอยู่ในโลกดิจิทลัอย่างปลอดภัย (Digital Safety) คือ ความสามารถใน
การบรรเทาและบริหารจัดการความเส่ียงในโลกออนไลน์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี
จรยิธรรมและความรบัผิดชอบ 

4. ความปลอดภัยในโลกดิจิทลั (Digital Security) คือ ความสามารถในการ
หลีกเล่ียงและป้องกันตนเองจากภัยคกุคามในโลกออนไลน ์รวมถึงการจดัการอย่างถูกวิธีเม่ือถูก
ละเมิดความปลอดภยั 

5. ความฉลาดทางอารมณ์ในโลกดิจิทัล (Digital Emotional Intelligence) 
คือ ความสามารถในการแสดงออกทางอารมณแ์ละมีทกัษะปฏิสมัพนัธร์ะหว่างกนัอยา่งชาญฉลาด
บนโลกออนไลน ์ 

6. การส่ือสารในโลกดิจิทลั (Digital Communication) คือ ความสามารถใน
การส่ือสารและสรา้งความรว่มมือกบัผูอ่ื้นขณะใชเ้ทคโนโลยีดจิิทลั 

7. การรูด้ิจิทัล (Digital Literacy) คือ ความสามารถในการคน้หา วิเคราะห์
และประเมินคา่ขอ้มลูดว้ยการคิดอย่างมีเหตผุล มีทกัษะการคิดแบบประมวลผล (Computational 
Literacy) เพ่ือสงัเคราะหแ์ละสรา้งสรรคช์ิน้งานหรือนวตักรรม  

8.  สิทธิทางดิจิทัล (Digital Rights) คือ ความสามารถในการส่งเสริมความ
เข้าใจในการรกัษาข้อมูลส่วนตัวและสิทธิทางกฎหมาย รวมถึงความเข้าใจทางดา้นกฎหมาย
ทรพัยส์ินทางปัญญาและสิทธิมนษุยชนขณะใชเ้ทคโนโลยี 

สรุปไดว้่า คุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดิจิทัลตอ้งมีทกัษะความฉลาดทาง
ดิจิทัล (Digital Intelligence - DQ) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับหลัก คือ  ระดับความเป็นพลเมือง
ดิจิทัล (Digital Citizenship) ซึ่งเป็นความรูเ้รื่องหลักปฏิบัติตัวอันเป็นท่ียอมรบัในโลกออนไลน์
ตลอดจนรูจ้กัอนัตรายต่าง ๆ  ระดบัต่อมา คือ ความคิดสรา้งสรรคท์างดิจิทลั (Digital Creativity) 
ซึ่งเป็นความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีและเครื่องมือดจิิทลัตา่ง ๆ ใหเ้ป็นประโยชนเ์ช่น เขียนโคด้ 
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และโปรแกรมเป็น สรา้งคอนเทนตแ์ละศิลปะในรูปแบบดิจิทัลได ้เป็นตน้  และระดบัสุดท้าย คือ 
ความเป็นผูบ้ริหารดา้นดิจิทัล (Digital Entrepreneurship) คือความสามารถในการใชป้ระโยชน์
จากเทคโนโลยีเพ่ือสรา้งสรรค ์และคดิคน้เทคโนโลยี และบรกิารทางดจิิทลัท่ีดียิ่งกว่าเดมิ 

6.2.3 แนวทางการเสริมสร้างผู้เรียนให้มีความเป็นพลเมืองดจิิทัล  
คณุลกัษณะอนัพงึประสงคเ์ป็นลกัษณะท่ีตอ้งการใหเ้กิดขึน้กบัผูเ้รียน อนัเป็น

คณุลกัษณะท่ีสงัคมตอ้งการในดา้นคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม จิตส านึก สามารถอยู่รว่มกบัผูอ่ื้น
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลกคุณลักษณะดังกล่าวเป็น
คณุลกัษณะภายในของบุคคลท่ีมีพฤติกรรมตามท่ีสงัคมตอ้งการโดยเกิดขึน้จากการจดักิจกรรม
การเรียนรู ้การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีสถานศึกษาจัดขึน้ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, 2554, น. 53-54) สอดคลอ้งกับแนวคิดการจดัการศึกษาท่ี
เนน้คา่นิยม (Value-Based Education) ซึ่งเป็นกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งปลกูฝังสรา้ง
เสริมค่านิยมใหผู้เ้รียนโดยการจดัสภาพแวดลอ้มและสรา้งบรรยากาศการเรียนรูท่ี้ส่งเสริมเพิ่มพูน
ความรอบรูท้างวิชาการ และพฒันาทกัษะทางสงัคมและทกัษะสมัพนัธภาพของนกัเรียนท่ีจะคงอยู่
ไปตลอดชีวิต สิ่งแวดลอ้มส าคญัท่ีเอือ้ต่อการปลกูฝังค่านิยมท่ีพึงประสงค ์คือ การเป็นแบบอย่าง
ของผูบ้รหิาร คณะครู และบคุลากรของสถานศกึษานัน้ ๆ โดยมีแนวทางท่ีนิยมน ามาประยกุตใ์ชก้บั
ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐาน คือ แนวทางการปลูกฝังค่านิยมโดยผ่าน
กระบวนการพฒันาคณุลกัษณะดา้นจิตพิสยัโดยประยกุตแ์นวคิดของแครธโวลมาใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนคณุลกัษณะ (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา, 2560, น. 148-151) 

ดา้น เศกสรร สกนธวฒัน ์(2560) เสนอกรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทยตามแนวคิดการเสริมสรา้งนักเรียนให้มีความเป็น
พลเมืองดิจิทลั ท่ีไดจ้ากการการวิจยัสงัเคราะหข์อ้มลูและขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญ ซึ่งสามารถ
น าไปประยุกตใ์ช้ในการก าหนดนโยบายการบริหารงานของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการ
บริหารงานของสถานศึกษาเพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนานักเรียนให้มีความเป็นพลเมืองดิจิทัล โดยมี 
กลยทุธห์ลกั 3 กลยทุธ ์คือ  

1. ปรบัปรุงการบริหารเพ่ือพฒันานกัเรียนใหมี้การใชง้านดิจิทลัอย่างมีความ
รบัผิดชอบและปลอดภยั 

1.1 ปรบัปรุงการบริหารงานวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนานักเรียนให้
สามารถปกปอ้งตนเองและผูอ่ื้นในการใชง้านดจิิทลั 
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1.2 ปรบัปรุงการบริหารงานสภานักเรียนและงานลูกเสือ/รกัษาดินแดน
เพ่ือพฒันานกัเรียนใหส้ามารถใชง้านดจิิทลัอยา่งปลอดภยัและไมส่ง่ผลเสียตอ่สขุภาพ 

2. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารเพ่ือพัฒนานักเรียนในการสร้าง
นวตักรรมดจิิทลั  

2.1 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานวดัและประเมินผลเพื่อพฒันา
นกัเรียนใหส้ามารถพฒันานวตักรรมดจิิทลัท่ีสรา้งมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจ 

2.2 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานสภานักเรียนเพ่ือพัฒนา
นกัเรียนใหส้ามารถพฒันานวตักรรมดจิิทลัท่ีสรา้งมลูคา่เพิ่มทางเศรษฐกิจ 

2.3 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารงานลูกเสือ/รกัษาดินแดนเพ่ือ
พฒันานกัเรียนในการออกแบบนวตักรรมดจิิทลัอยา่งสรา้งสรรค ์

3. ยกระดับการบริหารเพ่ือพัฒนานักเรียนให้มีความเคารพต่อตนเองและ
ผูอ่ื้นในโลกดจิิทลั 

3.1 ยกระดบัการบริหารงานวดัและประเมินผลเพ่ือพัฒนานักเรียนใหมี้
มารยาทในการใชง้าน มีคณุธรรมจรยิธรรมและปฏิบตัติามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัดจิิทลั 

3.2 ยกระดบัการบริหารงานสภานกัเรียนและงานลูกเสือ/รกัษาดินแดน
เพ่ือพฒันานกัเรียนในการแสดงตวัตนและมีความสมัพนัธท่ี์ดีตอ่ผูอ่ื้นในโลกดจิิทลั 

สอดคลอ้งกับแนวคิดการพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นพลเมืองดิจิทัลท่ีดีของ ขจิตพันธุ ์
สวุรรณสิริภักดิ ์(การส่ือสารส่วนบุคคล, 28  ตลุาคม 2563) เสนอว่า สถานศกึษามีหนา้ท่ีถ่ายทอด
ความรู ้และพัฒนาทักษะการคิดดว้ยกระบวนการท่ีหลากหลาย โดยท่ีผูเ้รียนตอ้งรูเ้ท่าทันและมี
ความสามารถในการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัใหเ้กิดประโยชนส์ูงสุดแก่ตนเอง การประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดและเหมาะสม คือ หัวใจส าคัญของการเป็นพลเมืองดิจิทัล  
ดา้นลดัดา เจียมจุไร (การส่ือสารส่วนบุคคล, 27  ตลุาคม 2563) กล่าวว่า สถานศึกษาด าเนินการ
พฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นพลเมืองดิจิทลัท่ีดีผ่านการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูร สาระเทคโนโลยี 
(วิทยาการค านวณ) กลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาทกัษะการคิด
วิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ มีทักษะการคิดเชิงค านวณ ทั้งนี ้ผู้เรียน
สามารถน าทกัษะเหลา่นีไ้ปประยกุตใ์ชเ้พ่ือแกปั้ญหาในชีวิตจรงิไดด้ว้ย  

นอกจากนี ้พิศณุ ศรีพล(การส่ือสารส่วนบุคคล, 2 พฤศจิกายน 2563) กล่าวว่า
สถานศึกษาสามารถประยุกตใ์ชแ้นวคิดการเป็นพลเมืองดิจิทัลดว้ยการจดัท าโครงการ/กิจจรรม
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เสริมหลกัสตูรตามบริบทของแตล่ะสถานศกึษา ตวัอย่างเช่น กิจกรรม ‘สวนธนฯ รูท้นั’ ของโรงเรียน
สวนกหุลาบวิทยาลยั ธนบรุี ซึ่งเป็นการประยกุตใ์ชแ้นวคิดการรูเ้ท่าทนัส่ือในการจดักิจกรรมเพ่ือให้
ผูเ้รียนรูเ้ท่าทนัและไมต่กเป็นเหย่ือจากเล่หเ์หล่ียมการโฆษณาชวนเช่ือและขอ้มลูข่าวสารตา่ง ๆ ใน
โลกออนไลน ์ 

สรุปได้ว่า  แนวทางการเสริมสร้างผู้ เรียนให้มีความเป็นพลเมืองดิจิทัล 
 คือ สถานศกึษาพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน ส่งเสริมและสนบัสนุน
การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมการอบรมและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีมุ่งเน้นการ
พฒันาผูเ้รียนใหเ้กิดจิตส านึกท่ีดี มีการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในเชิงสรา้งสรรค ์
เหมาะสม มีคณุธรรมและปฏิบตัิตามกฎหมาย มีการใชง้านท่ีมีความรบัผิดชอบ มีความปลอดภัย
ทกุครัง้เม่ือเขา้ใชง้านดิจิทลั เพ่ือกา้วทนัต่อกระแสการเปล่ียนแปลงในยุคท่ีความรูแ้ละเทคโนโลยี
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยสรุปได้ว่าในการวิจัยครั้งนี ้ 
ความเป็นพลเมืองดิจิทลัของผูเ้รียน หมายถึง ผลลพัธก์ารบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สง่เสรมิผูเ้รียนใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างเหมาะสมและมีความรบัผิดชอบ มีทกัษะการ
ปกปอ้งตนเองจากภัยคกุคามและการละเมิดความปลอดภัยในโลกออนไลน ์มีคณุธรรมจริยธรรม
และปฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับดิจิทัล มีการส่ือสารในเชิงสรา้งสรรค ์รูจ้กัเคารพสิทธิของ
ตนเองและมีความรบัผิดชอบตอ่สงัคมในยคุดจิิทลั 

6.3 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
นวตักรรม หมายถึงสิ่งท่ีท าขึน้ใหม่หรือพฒันาขึน้ ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของความคิด 

วิธีการ การกระท าหรือสิ่งประดิษฐ์ โดยสิ่งนัน้อาจเป็นสิ่งใหม่ทัง้หมดหรือใหม่เพียงบางส่วน และ
อาจใหม่ในบริบทใดบริบทหนึ่ง หรือช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2555) เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในยคุดิจิทลั สถานศกึษาตอ้งคิดคน้และพฒันานวตักรรมการศกึษา
ซึ่งเป็นแนวคิด วิธีการ กระบวนการ ส่ือการเรียนการสอน หรือการบริหารจดัการในรูปแบบใหม ่
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรูแ้ละพฒันาผูเ้รียนใหมี้คณุภาพ  เป็นบคุคลแห่งการเรียนรูมี้ทกัษะการคิด มี
ทักษะชีวิต เป็นก าลังส าคญัในการพัฒนาประเทศ โดยผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
สามารถรว่มกันพัฒนานวตักรรมการศึกษาไดแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ นวตักรรมการจัดการ
เรียนรู ้และนวตักรรมการบรหิารการศกึษา (จิตมิา วรรณศรี, 2563, น. 43-45) 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงไดท้  าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับนวัตกรรมการ
จดัการเรียนรู ้และเรียบเรียงน าเสนอตามรายละเอียด ดงันี ้
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6.3.1 ความหมายของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
มีนกัการศกึษาไดก้ลา่วถึงความหมายของนวตักรรมการจดัการเรียนรูไ้ว ้ดงันี ้

ณิชา ฉิมทองดี (2557, น. 73)  ไดใ้ห้ความหมายว่า นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู ้หมายถึง แนวทางใหม่ๆ ในการจัดการเรียนรูเ้พ่ือให้ผูเ้รียนท่ีมีความแตกต่างกัน เกิดการ
เรียนรูแ้ละมีทักษะการสรา้งนวัตกรรมอย่างเต็มศักยภาพ ประกอบดว้ย นวัตกรรมการวินิจฉัย
ผูเ้รียนและก าหนดผลลพัธก์ารเรียนรู ้ นวตักรรมเก่ียวกับกลยุทธก์ารจดัการเรียนรู ้และนวตักรรม
การรบัรองผลการเรียนรู ้

ทิศนา แขมณี (2560, น. 49-50) อธิบายความหมาย นวตักรรมดา้นการเรียน
การสอน หมายถึง แนวคิด วิธีการ หรือสิ่งประดษิฐ์ท่ีเป็นสิ่งใหม ่ๆ ท่ีสามารถน ามาใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนเพ่ือแกปั้ญหาและเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนการสอน ซึ่งอาจเป็นสิ่งใหมท่ั้งหมด 
หรือใหม่เพียงบางส่วน หรือใหม่ในบริบทหนึ่ง หรือในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง อาจเป็นสิ่งใหม่ท่ีก าลงั
อยู่ในกระบวนการพิสจูนท์ดสอบ หรือไดร้บัการยอมรบัน ามาใชแ้ลว้แต่ยงัไม่แพรห่ลาย หรือยงัไม่
เป็นสว่นหนึ่งของระบบงานปกติ 

ชัยเลิศ พิชิตพรชัย (2561) อธิบายความหมายของนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู ้หมายถึง การปรบัเปล่ียนหรือพฒันาตวักระตุน้หรือส่ือการเรียนรู ้และ/หรือการปรบัเปล่ียน
หรือพฒันากระบวนการเรียนรู ้ท่ีสรา้งสรรคข์ึน้ใหม่ ไม่มีใครเคยท ามาก่อน เพ่ือท าใหเ้กิดการเรียนรู้
ผ่านระบบประสาทสัมผัส ระบบประสาทมอเตอร ์ระบบสมองเก่ียวกับความจ า ความรูส้ึกและ
อารมณ ์ยงัผลใหเ้กิดปัญญาและจิตปัญญา ซึ่งสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจ าวนัและการ
ท างานตา่ง ๆ ใหส้  าเรจ็ลลุว่งไปได ้

สิน งามประโคน, เกษม แสงนนท์, และ พระมหาสมบตัิ ธนปญฺโญ (2561) 
สรุปความหมายของ นวตักรรมการจดัการเรียนรูเ้ป็นกระบวนการสรา้งสรรคเ์นน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั
ส่งเสริมให้ผู้เรียน คิดคน้ พัฒนา สามารถน าไปปฏิบัติจริง และมีการเผยแพร่ซึ่งนวัตกรรมการ
เรียนรูเ้ป็นกระบวนการเรียนรูใ้หม่ๆ ท่ีผูส้อนสรา้งขึน้มาเพ่ือพัฒนาผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรูโ้ดย
ผูเ้รียนและผูส้อนไดล้งมือปฏิบตัิรว่มกันโดยพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนจากหลกัสูตร การ
เรียนการสอนกิจกรรม ส่ือการเรียนรูแ้ละการวดัประเมินผลทางการศกึษาเพ่ือพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็น
คนดี คนเก่ง และมีความสขุในสงัคม 

จิติมา วรรณศรี (2563, น. 46) ได้ให้ความหมายว่า นวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู ้เป็นสิ่งใหม่ท่ีครูคิดคน้หรือสรา้งขึน้ใหม่ซึ่งเกิดจากการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาของ
ครู เพ่ือพฒันาการจดัการเรียนรู ้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ทกัษะหรือคณุลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง
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ผูเ้รียนใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน้ เช่น ส่ือการสอน ชดุการสอน รูปแบบการสอนท่ีครูคิดคน้ขึ ้น การ
จดัการเรียนรูผ้า่นระบบออนไลน ์เป็นตน้ 

มนตรี สงัขท์อง (2563) อธิบายว่า นวตักรรมการจดัการเรียนรู ้หมายถึง สิ่งท่ี
พฒันาขึน้มาใหม่หรือปรบัปรุงจากของเดิมให้ดียิ่งขึน้บนฐานของความรูแ้ละความคิดสรา้งสรรค ์
เพ่ือใหเ้ป็นตวักลางหรือช่องทางในการหนนุเสริมการเรียนรูข้องผูเ้รียน ชว่ยท าใหเ้ขา้ใจในเนือ้หาได้
ชัดเจนก่อให้เกิดการเช่ือมโยงและจัดระบบความรู้ได้มากยิ่งขึน้น าไปสู่การเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและสง่ผลตอ่การพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคม 

สรุปไดว้่า นวตักรรมการจดัการเรียนรู ้ หมายถึง กระบวนการพฒันาการจดัการ
เรียนรูท่ี้เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัเรียนรูโ้ดยครูคดิคน้และสรา้งสรรคข์ึน้ใหม่เพ่ือสง่เสรมิและพฒันาการ
เรียนรูข้องผูเ้รียน จนเกิดทกัษะและมีความสามารถประยุกตใ์ชค้วามรูใ้นการแกไ้ขปัญหาในชีวิต 
ตลอดจนมีคณุลกัษณะตามวตัถปุระสงคท่ี์ก าหนด  

6.3.2 แนวทางการจัดการเรียนรู้ในยุคดจิิทัล 
จากการรายงานสภาวะการศึกษาไทย 2561/2562 ในประเด็นการศึกษาในยุค

ดิจิทัล พบว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งผลให้การจัดการศึกษาของไทยต้อง
เปล่ียนแปลงและปฏิรูปอย่างขนานใหญ่ เพ่ือพฒันาพลเมืองท่ีมีความรูแ้ละทกัษะการท างานกับ
เทคโนโลยีดิจิทัล สอดคลอ้งกับความตอ้งการแรงงานท่ีมีความรู ้ทักษะ แบบคิดวิเคราะหเ์ป็น มี
จินตนาการ และเรียนรูอ้ะไรใหม่ ๆ ไดดี้ ปรบัตวัไดเ้ก่ง มีความสามารถในการท างาน แกไ้ขปัญหา 
และแข่งขนัทางเศรษฐกิจไดม้ากขึน้ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2563b) สอดคลอ้งกับ
แนวคดิของนกัการศกึษาท่ีไดก้ลา่วถึงแนวทางการจดัการเรียนรูใ้นยคุดจิิทลัไว ้ดงันี ้

เศรษฐพงค ์มะลิสุวรรณ (ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559) กล่าว
โดยสรุปว่า การจัดการเรียนรูใ้นยุคดิจิทัลตอ้งประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดต่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ดังนั้นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลจะ
เปล่ียนแปลงไปโดยตอ้งประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีดจิิทลัเพื่อสง่เสรมิการเรียนรูข้องผูเ้รียน  

เพ็ญจันทร ์สินธุเขต (2560, น. 1-12) อธิบายสรุปเก่ียวกับการเรียนรูใ้นยุค
ดิจิทัลว่า เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาประเทศ สู่ “ความมั่ นคง มั่ งคั่ ง และ ยั่ งยืน” จัด
การศึกษาทั้งระบบตั้งแต่ปฐมวัย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมสร้างศักยภาพสูงสุดของเยาวชน 
ตอบสนองตลาดแรงงาน และสังคมตอ้งการ ซึ่งมีผูบ้ริหาร ครูผูส้อนและบุคลากรทางการศึกษา 
เป็นบคุคลส าคญั ท่ีท าใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูด้า้นตา่ง ๆ ไปพรอ้มกนั 3 ดา้น ประกอบดว้ย  
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1. ดา้นความรู ้ผู้เรียนมีความรอบรู ้สิ่งรอบตวัท่ีพรอ้มเปล่ียนแปลง ใน
โลกอนาคต  

2. ดา้นทักษะ ไดแ้ก่ทักษะดา้นเทคโนโลยี ทักษะการท างาน ทักษะการ
คดิจินตนาการ ทกัษะการแสวงหาความรู ้การแกปั้ญหา การคิดวิเคราะห ์บรูณาการเชิงสรา้งสรรค ์
การจดัการบุคคล การประเมิน ทักษะการตดัสินใจ และความยืดหยุ่นในสถานการณท่ี์เหมาะสม 
ทักษะการบริการ ทักษะ การส่ือสาร ทักษะการบูรณาการ เชิงสรา้งสรรคท์างวัฒนธรรม สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และทกัษะการเรียนรูต้ลอดชีวิตของคนในศตวรรษท่ี 21  

3. ดา้นคณุลกัษณะ ไดแ้ก่ มีความอดทน กลา้คิด กลา้ท า ท างานรว่มกับ
ผูอ่ื้นได ้มีความฉลาดทางอารมณ ์มีคณุธรรม มีเมตตา กรุณา มีระเบียบวินยั มีความมุ่งมั่นสรรค์
สรา้งสิ่งใหม่ๆ หรือนวตักรรมจนส าเร็จ และยอมรบัในกฎกติกาของสงัคม และการด าเนินชีวิตตาม
หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

อติพร เกิดเรือง (2560) อธิบายว่า การจดัการเรียนการสอนในยุคดิจิทลัตอ้ง
ค านึงถึงความสมัพนัธร์ะหว่างการเรียน การท างาน และการด าเนินชีวิต เพ่ือรองรบัสภาพสงัคมท่ี
เปล่ียนแปลงไป ตอ้งเนน้การจดัการเรียนรูเ้พ่ือใหเ้กิดกระบวนการเรียนท่ีเกิดจากผูเ้รียน โดยผูส้อน
ตอ้งปรบัเปล่ียนบทบาทของตนเองใหท้  าหนา้ท่ีผูส้อนงานและพ่ีเลีย้ง (Coaching and Mentoring) 
เนน้การมีสว่นรว่มของผูเ้รียนและความกา้วหนา้ของเทคโนโลยี 

วิลาวลัย ์โพธ์ิทอง (2561, น. 56-68) อธิบายว่า การจดัการเรียนรูใ้นยคุดจิิทลั
มีลกัษณะการเรียนรูท่ี้มุ่งเนน้การเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลผ่านกระบวนการ
สืบเสาะเป็นฐาน (Inquiry-based approaches) ในสภาพแวดลอ้มแบบโตต้อบ ขอ้มลูยอ้นกลบัใน
หลายรูปแบบ และการมอบหมายงานท่ีใชท้รพัยากรท่ีแตกตา่งกนัเพ่ือสรา้งประสบการณก์ารเรียนรู้
ท่ีมีความหมายส่วนตัวเพ่ือเช่ือมโยงเทคโนโลยีต่าง ๆ สู่การจัดการเรียนรูอ้ย่างเหมาะสม เช่น 
หอ้งเรียนกลับดา้น (Flipped Classroom) การเรียนรูโ้ดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน หรือ สะเต็มศึกษา 
เป็นตน้ 

ไพฑู รย์  สินลารัตน์ (2562, น.2-3) อธิบายว่าแนวคิดการศึกษา 4.0 
วา่การศกึษาในยคุปัจจบุนัเป็นการศกึษาท่ีสามารถสรา้งหรือพฒันาผูเ้รียนใหส้ามารถสรา้งผลงาน
ท่ีสะทอ้นความคดิใหม ่ระบบใหม ่การกระท าใหม ่หรือเป็นการสรา้งสรรคน์วตักรรม 

สุกัญญา แช่มชอ้ย (2562, น. 13) กล่าวสรุปเก่ียวกับแนวคิดการศึกษา 4.0 
เป็นการศกึษาท่ีมุง่สง่เสรมิใหเ้กิดการเรียนรูเ้พ่ือสรา้งนวตักรรม ทัง้ท่ีเกิดจากการเรียนรูข้องนกัเรียน 
การจดัการเรียนรูข้องครู รวมถึงนวตักรรมจากการบรหิารจดัการของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
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ธนภัทร จันทร์เจริญ  (2562, น. 216-229) กล่าวส รุป เก่ียวกับการจัด
การศึกษาไทย 4.0 ว่าหลักส าคญัของการจัดการศึกษาไทย 4.0 คือการปรบัเปล่ียนกระบวนการ
จดัการเรียนรูท่ี้ตอ้งส่งเสรมิใหผู้เ้รียนไดค้ดิ ไดป้ฏิบตัิอย่างมีอิสรเสรีภาพ ตามความถนดัและความ
สนใจ โดยน าองคค์วามรู ้ความสามารถในการคิดและเทคโนโลยีมาบูรณาการเชิงสรา้งสรรค ์
เพ่ือใหส้ามารถออกแบบ ผลิต พฒันา และตอ่ยอดผลผลิตท่ีมีคณุคา่ โดยอาศยัหลกัสตูรท่ีมีเนือ้หา
ยืดหยุ่นเปล่ียนแปลงไดต้ามความรูใ้นโลกยุคดิจิทลั เพ่ือใหไ้ดผ้ลลพัธข์องการเรียนท่ีเป็นผลผลิต
หรือนวตักรรมเชิงสรา้งสรรคท่ี์มีคณุคา่ในเชิงสาธารณะ เชิงพาณิชย ์และมีประโยชน ์

สรุปไดว้่า การจดัการเรียนรูใ้นยุคดิจิทลัตอ้งประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการ
จัดการเรียนรูเ้พ่ือส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในการสรา้งสรรค์
นวตักรรม 

6.3.3 แนวทางการประยุกตใ์ช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ความมีประสิทธิผลขององคก์ารขึน้อยู่กับการตอบสนองท่ีเหมาะสมต่อปัจจยัท่ี

เกิดขึน้จากภายนอกและโอกาส การพฒันานวตักรรมจึงเป็นสิ่งท่ีส  าคญัส าหรบัองคก์ารท่ีมีกลยทุธ์
การแข่งขันท่ีมุ่งเน้นการตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว  (Yukl, 2006  
อา้งถึงใน ปารฉิัตร ช่อชิต, 2559, น. 51-54) เพราะฉะนัน้ สถานศกึษาในยคุดิจิทลัตอ้งปรบัเปล่ียน
วิธีการด าเนินงานใหมี้ความคล่องตวัต่อการปฏิบตัิงาน ผูบ้ริหารและครูตอ้งเป็นนกัพัฒนา ริ่เริม
สร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรมส าหรับพัฒนาสถานศึกษา เพ่ือสามารถต้องตอบสนองต่อ
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็  

ด้าน สุกัญญา แช่มช้อย (2562) เสนอแนวคิดการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการเรียน รู้ให้กับผู้ เรียนในยุคดิจิทัลด้วยการน าแนวคิด TPACK Model ซึ่ งคือ
ความสามารถในการบูรณาการความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึง้ในเนื ้อหารายวิชาและการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้และการจัดการเรี ยนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ มาใชใ้นการวางแผนกลยุทธก์ารบูรณาการน าเทคโนโลยีสู่หอ้งเรียนโดย
ผูบ้ริหารสถานศกึษามีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการสนบัสนนุ ส่งเสริมครูใหไ้ดร้บัการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง มีความรูค้วามเข้าใจในเนือ้หารายวิชาอย่างลึกซึง้ และประยุกตใ์ช้เทคโน โลยีในการ
จดัการเรียนรูอ้ย่างเหมาะสม ตามมาตรฐานดา้นการใชเ้ทคโนโลยีเพ่ือการจดัการเรียนรูข้องครูใน
ยคุดจิิทลั (ISTE, 2009 อา้งถึงในสกุญัญา แชม่ชอ้ย, 2562)  

สรุปไดว้่า แนวทางการประยุกตใ์ช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย  
5 ดา้น ดงันี ้ 
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1. ครูใชค้วามรูด้า้นเนือ้หา การจัดการเรียนรู ้และเทคโนโลยีในการอ านวย
ความสะดวกในการสรา้งประสบการณใ์หผู้เ้รียนไดเ้รียนรูอ้ย่างกวา้งขวาง  การสรา้งสรรคแ์ละการ
ใชน้วตักรรม 

2. ครูออกแบบและประยุกต์ใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ
พฒันาการประเมินประสบการณก์ารเรียนรูต้ามสภาพจริง ใชส่ื้อดิจิทลัรว่มกบัแหล่งเรียนรู ้เพ่ือให้
ผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ดม้ากท่ีสดุ 

3. ครูใช้ระบบเทคโนโลยีอย่างคล่องแคล่ว ร่วมกับผู้เรียน เพ่ือนร่วมงาน 
ถ่ายทอดความรูใ้หม ่ๆ ตลอดจนเป็นแบบอยา่งการท างานดา้นนวตักรรมในสงัคมดจิิทลั 

4. ครูมีความเขา้ใจในเรื่องราวทอ้งถ่ิน และเรื่องต่าง ๆ ในสงัคมโลก มีความ
รบัผิดชอบและพฒันาวฒันธรรมดิจิทลั มีพฤตกิรรมในการใชท่ี้ถกูตอ้งตามกฎหมาย และจริยธรรม
ในวิชาชีพ 

5. ครูพฒันาวิชาชีพอย่างตอ่เน่ือง เป็นตวัอยา่งในการเรียนรูต้ลอดชีวิต แสดง
ความเป็นผูน้  าทางวิชาชีพในสถานศึกษา ชุมชน โดยการส่งเสริมและแสดงถึงการมีประสิทธิภาพ
ในการใชส่ื้อดจิิทลั 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ผูว้ิจยัสรุปไดว้่าในการวิจยัครัง้นี ้นวตักรรมการ
จัดการเรียนรู้ หมายถึง ผลลัพธ์การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีประยุกตใ์ช้ระบบ
เทคโนโลยีดจิิทลัในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูข้องผูเ้รียน  ส่งเสริมใหค้รูจดัการเรียนรูท่ี้มุ่งเนน้
ใหผู้เ้รียนมีความสามารถสรา้งนวตักรรม จดัการเรียนรูโ้ดยยึดผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลางโดยค านึงถึง
ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของผูเ้รียน ปรบัการจดัการเรียนรูใ้หมี้ความหลากหลายสอดคลอ้งกบั
การเรียนรูใ้นยคุปัจจบุนั และส่งเสริมใหค้รูประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนรูใ้หก้บัผูเ้รียน
อยา่งตอ่เน่ืองและเตม็ศกัยภาพ 

6.4 นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัย ท่ี เก่ียวกับนวัตกรรมการบริหาร

สถานศกึษา และเรียบเรียงน าเสนอตามรายละเอียด ดงันี ้
6.4.1 ความหมายของนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา 

มีนกัการศกึษาอธิบายความหมายของนวตักรรมการบรหิารสถานศกึษาไว ้ดงันี ้
สกุญัญา แชม่ชอ้ย (2555) ไดใ้หค้วามหมายว่า นวตักรรมทางการบรหิารเป็น

เรื่องของการคิดคน้ และเปล่ียนแปลงรูปแบบของการจัดการองคก์ารใหม่ท่ีส่งผลให้ระบบการ
ท างาน การผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ ์และการด าเนินงานขององคก์ารมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก
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ขึน้  ซึ่งในองคก์ารทางการศกึษา ผูน้  าจะคิดคน้วิธีการ แนวทางการบริหารการจดัการศกึษาใหม่ ๆ 
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการด าเนินงาน โดยนวตักรรมทางการบริหารนีจ้ะกลายเป็น
เป็นตวัแปรตน้หรือกลไกท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนในเกิดนวตักรรมอ่ืน ๆ ในองคก์ารทางการศกึษา 

วิไล ปรึกษากร (2558, น. 52) ได้ให้ความหมายว่า  นวัตกรรมบริหาร 
หมายถึง การน า แนวคิด ทฤษฎี ท่ีมีอยู่แลว้มาพฒันาใหเ้หมาะสมสภาพบรบิท หรือประยกุตใ์ชใ้น
การแก้ไขปัญหาและการบริหารสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กนกพร แสนสขุสม (2558, น. 70) ไดใ้หค้วามหมายว่า นวตักรรมการบริหาร
สถานศึกษา หมายถึง แนวคิด กระบวนการท างาน หรือรูปแบบใหม่ ๆ ในการการบริหารจดัการ
สถานศึกษาอันมาจากการสรา้ง พัฒนา ต่อยอด หรือประยุกตอ์งคค์วามรูท่ี้อาจจะมาจากสาขา
แขนงวิชาอ่ืน ๆ ซึ่งจะสง่ผลใหเ้กิดการพฒันาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคณุภาพในการบรหิาร 

ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ (2561) ไดใ้หค้วามหมายว่า นวตักรรมการบริหาร
การศกึษา หมายถึง การบริหารจดัการท่ีเนน้การพฒันาปรบัปรุงกระบวนการในการบรหิารจดัการ
องคก์าร เพ่ือใหเ้กิดความคดิใหม่ ๆ ท่ีสรา้งสรรค ์น าไปสูก่ารปรบัเปล่ียนวิธีการบริหารจดัการใหม ่ๆ 
ท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือท่ีจะสรา้งทัง้คณุคา่และมลูคา่เพิ่มใหก้บัองคก์ารไมท่างใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งการน า
นวตักรรมการบรหิารไปสู่การเปล่ียนแปลงไดน้ัน้ ผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจถึงปัญหา อปุสรรคและ
ปัจจยัความส าเรจ็ท่ีจะเกิดขึน้ภายในองคก์ารดว้ย  

ชูชาติ พ่วงสมจิตร ์(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562, น. 8) อธิบาย
ความหมายของ นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา หมายถึง การน าสิ่งใหม่ทัง้ท่ีเป็นผลิตภัณฑ ์
บรกิาร และกระบวนการมาปรบัประยกุตใ์ชใ้นการบรหิารการศกึษาเพ่ือพฒันาสมาชิกของสงัคมให้
มีความรู ้ความสามารถ บคุลิกภาพ เจตคต ิพฤตกิรรม คา่นิยม และคณุธรรมตามท่ีสงัคมตอ้งการ 

จิติมา วรรณศรี (2563, น. 46-47) ไดใ้หค้วามหมายว่า นวตักรรมการบริหาร
สถานศึกษา เป็นแนวทาง รูปแบบ ระบบ หรือกระบวนการการบริหารจดัการแบบใหม่ท่ีผูบ้ริหาร
สถานศกึษาคดิคน้ขึน้เพ่ือน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาและพฒันาคณุภาพการบรหิารสถานศกึษาใหมี้
ประสิทธิภาพและบรรลเุปา้หมาย 

สรุปไดว้่า นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการการบริหาร
จัดการแบบใหม่ท่ีผู้บริหารสถานศึกษาคิดคน้ขึน้เพ่ือน ามาใชใ้นแก้ไขปัญหา พัฒนาระบบการ
บริหารสถานศกึษา เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการด าเนินงานและใชเ้ป็นกลไกส าคญัส าหรบั
การขบัเคล่ือนสูก่ารเป็นสถานศกึษาแหง่นวตักรรม  
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6.4.2 ความส าคัญของนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา 
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล  

พ.ศ. 2562 ระบุขอ้มาตราในประเด็นส าคญัใหก้ระทรวงศึกษาธิการด าเนินการจัดท าขอ้มูลตาม
ภารกิจใหอ้ยู่ในรูปแบบขอ้มูลดิจิทลั โดยเป็นขอ้มูลท่ีมีความสมบูรณเ์ช่ือถือได ้และสามารถใชไ้ด้
อยา่งมีประสิทธิภาพ มีการบรหิารจดัการและบรูณาการขอ้มลูระหวา่งหนว่ยงานภาครฐัเป็นส าคญั 
และพฒันาทกัษะบคุลากรภาครฐัใหมี้ความรูค้วามสามารถในการด าเนินงาน การบริหารงาน และ
การใหบ้ริการภาครฐัผ่านระบบดิจิทลั เพ่ือใหมี้การน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นการ
บริหารราชการแผ่นดินและบริการสาธารณะ และให้มีการบูรณาการฐานขอ้มูลของหน่วยงาน
ภาครัฐทุกแห่งเข้าดว้ยกัน เพ่ือประโยชน์ในการบริการภาครฐัและอ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนดว้ยระบบดจิิทลั (กระทรวงศกึษาธิการ, 2563) 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560) สรุปความส าคัญของนวัตกรรม 
การบรหิารการศกึษา ไวด้งันี ้

1. เป็นเครื่องมือส าคญัในการพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นศตวรรษท่ี 21 และ
สนองตอ่ความตอ้งการก าลงัคนยคุ 4.0 

2. เป็นเครื่องมือจ าเป็นในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการศึกษา ทั้ง
ประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน การบรหิารจดัการสถานศกึษา และการใชง้บประมาณ 

3. เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการยกระดบัคณุภาพการศกึษา 
4. เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเพิ่มโอกาสทางการศกึษา 
5. เป็นเครื่องมือส าคญัในการก้ปัญหาทางการศึกษาเก่ียวกับเด็กท่ีจะเขา้สู่

ระบบการศึกษาลดลง อันเน่ืองมาจากอัตราการเกิดลดลง ส่งผลให้สถานศึกษามีขนาดเล็กลง 
รวมทัง้สงัคมไทยก าลงัเขา้สูว่ิกฤตสิงัคมสงูวยั 

สรุปไดว้่า นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษามีความส าคัญและจ าเป็นต่อการ
บริหารการศึกษาในยุคดิจิทัล โดยเป็นเครื่องมือส าคญัท่ีช่วยเหลือใหส้ถานศึกษาสามารถรบัมือ
และแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสถานการณปั์จจบุนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6.4.3 แนวทางการประยุกตใ์ช้นวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา 
สกุญัญา แชม่ชอ้ย (2562) เสนอแนวคิดว่า จดุเริ่มตน้ของการพฒันาสถานศกึษา

ในยุคดิจิทลัสู่การเป็นสถานศกึษาแห่งนวตักรรมเริ่มตน้จากผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมีทกัษะการ
คิดเชิงนวัตกรรม และสามารถใช้ภาวะผู้น  าเชิงเทคโนโลยีและภาวะผู้น  าเชิงนวัตกรรมในการ
สรา้งสรรคอ์อกแบบและพฒันานวตักรรมทางการบริหารสถานศึกษาของตนเองดว้ยกระบวนการ
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บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัลอย่างเป็นระบบตามแนวคิดการบริหารระบบสังคมเทคโนโลยี 
(Socio-technological System)  ดังนั้น สถานศึกษาแห่งนวัตกรรมคือเป้าหมายสูงสุดของการ
บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ซึ่งจะเกิดขึน้ได้ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูในการคิดคน้ ออกแบบและสรา้งนวัตกรรมการศึกษาอย่างเป็นระบบและมี
ความตอ่เน่ืองเพ่ือใหเ้กิดการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาอยา่งยั่งยืน  

อย่างไรก็ดี มีนักการศึกษาได้กล่าวถึงแนวทางการประยุกตใ์ช้นวัตกรรมการ
บรหิารสถานศกึษาไวโ้ดยกลา่วสรุปและเรียบเรียงน าเสนอได ้ดงันี ้

ชูชาติ พ่วงสมจิตร ์(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2562, น. 25-34)      
สงัเคราะหแ์นวทางการน านวตักรรมการบริหารการศกึษามาใชใ้นสถานศกึษาได ้5 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. ขั้นค้นหานวัตกรรม เป็นขั้นท่ีสถานศึกษาค้นหาว่านวัตกรรมใดท่ี
เหมาะสมตอ่การน าไปใชใ้นองคก์าร  

2. ขั้นคัดเลือกนวัตกรรม เป็นขั้นตอนท่ีสถานศึกษาตัดสินใจเลือก
นวัตกรรมใดนวัตกรรมหนึ่งมาใชใ้นสถานศึกษา โดยค านึงถึงความคุม้ค่าและความพรอ้มของ
สถานศกึษา โดยเปิดโอกาสใหส้มาชิกของสถานศกึษามีสว่นรว่มในการคดัเลือกนวตักรรม 

3. ขัน้ด  าเนินการ เป็นการน านวตักรรมท่ีเลือกสรรแลว้มาสู่การปฏิบตัิให้
เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยสถานศกึษาตอ้งจดัระบบการด าเนินงานและสนบัสนุนอย่างเหมาะสม มี
การปรบัโครงสรา้งท่ีเอือ้ต่อการน านวตักรรมมาใช ้มีความยืดหยุ่น คล่องตวั ส่งเสริมสนบัสนุนให้
เกิดวฒันธรรมการเรียนรูอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

4. ขัน้ประเมินและปรบัปรุง เป็นขัน้การประเมินผลการน านวตักรรมมาใช้
ในสถานศึกษา โดยควรประเมินทัง้ผลผลิตและคณุค่าของนวัตกรรม โดยน าสิ่งท่ียังบกพร่องมา
ปรบัปรุงแกไ้ขใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้ 

5. ขัน้บ  ารุงรกัษา เป็นขัน้การผดุงรกัษาระบบนวัตกรรมให้สามารถท า
หนา้ท่ีไดอ้ย่างสมบูรณ ์โดยสถานศึกษาตอ้งจดัใหมี้การประเมินอย่างสม ่าเสมอและตอ่เน่ือง เพ่ือ
น าผลการประเมินมาใชใ้นการปรบัปรุงพฒันาตอ่ไป 

นอกจากนีย้งัพบวา่ ปัจจยัความส าเรจ็ของการเป็นสถานศกึษาแหง่นวตักรรม
ประกอบดว้ย 11 ดา้น ไดแ้ก่  

1) ดา้นนโยบายและหน่วยงานตน้สงักัด ท่ีส่งเสริมการใชน้วตักรรมซึ่งมี
อยูใ่นแผนระดบัชาต ิกระทรวงและระดบัหนว่ยงาน 
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2) ด้านผู้บริหารสถานศึกษา เป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีน าพาให้เกิด
ความส าเรจ็ของการเป็นสถานศกึษาแหง่นวตักรรม  

3) ดา้นบุคลากรภายในสถานศึกษา ควรเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการ
เลือกสรรนวตักรรมมาใชใ้นการบรหิารจดัการศกึษาไดอ้ยา่งเหมาะสม มีทกัษะการท างานเป็นทีม 

4) ด้านโครงสรา้งของสถานศึกษาท่ีมีลักษณะยืดหยุ่น คล่องตัวและ
สามารถปรบัเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 

5) ดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสามารถใหบ้ริการแก่บุคลากรทุก
ฝ่ายไดอ้ยา่งครบถว้น รวดเรว็ ตอ่เน่ือง เอือ้ตอ่การสรา้งและใชน้วตักรรม 

6) ดา้นทรพัยากรท่ีเหมาะสม เพียงพอ ทัง้เชิงปรมิาณและคณุภาพ 
7) ดา้นระบบบริหารจัดการ ซึ่งสถานศึกษาควรบริหารจัดการดว้ยการ

บรหิารเชิงกลยทุธท่ี์เปิดโอกาสใหผู้มี้สว่นเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนรว่ม 
8) ดา้นบรรยากาศองคก์ารท่ีเอือ้ตอ่การสรา้งนวตักรรม 
9) ดา้นวฒันธรรมองคก์าร สถานศกึษาส่งเสริมนวตักรรมวฒันธรรมการ

เรียนรูเ้ชิงนวตักรรมอยา่งตอ่เน่ืองใหบ้คุลากร 
10) ดา้นระบบสนบัสนนุท่ีช่วยส่งเสริมการด าเนินงานและผดงุความเป็น

สถานศกึษาแหง่นวตักรรมอยา่งตอ่เน่ืองและยั่งยืน 
11) ด้านผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม สถานศึกษาควรมีระบบในการ

ส่ือสารและกิจกรรมสมัพนัธ ์เพ่ือสง่ขอ้มลูขา่วสาร รบัทราบทศันะและความตอ้งการ ตลอดจนสรา้ง
สัมพันธ์อันดีเพ่ือขอความร่วมมือและขอรบัการสนับสนุนทัง้ดา้นทรพัยากรการศึกษาและองค์
ความรู ้

จิตมิา วรรณศรี (2563)  เสนอโมเดลการพฒันานวตักรรมในสถานศกึษาและ
ขบัเคล่ือนนวตักรรมสูก่ารปฏิบตั ิโดยแบง่ออกเป็น 3 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

องคป์ระกอบท่ี 1 กระบวนการสรา้งนวตักรรม ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน
ยอ่ย ไดแ้ก่ 

1. การวิเคราะหปั์ญหาความตอ้งการ 
2. การคดิออกแบบสรา้งนวตักรรม 
3. การประเมินนวตักรรม 

องคป์ระกอบท่ี 2 การน านวตักรรมสู่การปฏิบตัิ ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน
ยอ่ย ไดแ้ก่ 
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1. การเตรียมการ 
2. การใชน้วตักรรม 
3. การนิเทศ ตดิตาม 
4. การสะทอ้นผล 

องค์ประกอบท่ี 3 ปัจจัยความส าเร็จของนวัตกรรม คือสิ่งท่ีจะช่วย
สนับสนุนใหก้ระบวนการสรา้งนวตักรรมและขับเคล่ือนในสถานศึกษาบรรบลุผลตามเป้าหมาย 
ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา ทกัษะบุคลากร การเสริมแรง โครงสรา้งองคก์าร วฒันธรรมการเรียนรู ้
และเครือขา่ย 

สรุปไดว้่า แนวทางการประยุกตใ์ชน้วตักรรมการบริหารสถานศึกษาดว้ยการน า
นวตักรรมไปใชเ้พ่ือก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงตอ่การเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพองคก์ารนัน้ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคญัดา้นการบริหารโดยการก าหนดวิสัยทัศน ์กลยุทธ์ท่ีชดัเจน
เก่ียวกบันวตักรรม และจดัโครงสรา้งองคก์รท่ีเอือ้นวตักรรม ดา้นทรพัยากรโดยผูน้  าเป็นแบบอย่าง
ในการคิดวางแผน ออกแบบ เตรียมการ จดัสรรทรพัยากร การพัฒนาทักษะนวตักรรมแก่ทีมงาน 
และดา้นกระบวนการควรมีการส่ือสารเพ่ือสรา้งความตระหนกัและกระตุน้การคิดและการพฒันา
นวัตกรรม สรา้งบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูใ้นองคก์ารให้บุคลากรเป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู ้เพ่ือพฒันาการบริหารจดัการและคณุภาพผลผลิตสง่ผลตอ่การยกระดบัคณุภาพผูเ้รียนและ
คณุภาพสถานศกึษา 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ผูว้ิจยัสรุปไดว้่าในการวิจยัครัง้นี ้นวตักรรมการ
บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผลลัพธ์การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีผู้บริหาร
สถานศกึษาประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ พฒันาวิธีการ
ปฏิบตัิงานใหท้นัสมยั โดยใชน้วตักรรมเพ่ือพฒันาระบบการบรหิารสถานศกึษา ปรบัปรุงโครงสรา้ง
การบริหารงานให้เกิดความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของสังคมในยุคดิจิทัล  
ก าหนดวิสยัทศันแ์ละกลยุทธใ์นการพฒันานวตักรรมการศึกษาอย่างชดัชดัเจน พฒันาพฒันาครู
และบุคลากรใหมี้ทักษะในการพฒันานวตักรรมท่ีหลากหลาย และส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมการ
เรียนรูน้  าไปสูก่ารสรา้งนวตักรรมในสถานศกึษา 
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7. ความสัมพันธร์ะหว่างการบริหารโครงการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดจิิทัล 
จากการศึกษาเอกสารหลักฐานและงานวิจยัของนักวิชาการ ไดก้ล่าวถึงความสัมพันธ ์

ระหวา่งการบรหิารโครงกบัประสิทธิผลของสถานศกึษาในยคุดจิิทลั ดงันี ้
การเป็นสถานศึกษาแห่งนวัตกรรมภายใต้การบริหารเปล่ียนแปลงอย่างยั่ งยืน คือ 

เปา้หมายส าคญัของการจดัการศกึษาในยคุดิจิทลั (สกุญัญา แชม่ชอ้ย, 2562) การวิเคราะหปั์จจยั
สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเปล่ียนไปจึงถือเป็นขัน้ตอนส าคญัอย่างหนึ่งในการเริ่มตน้การวางแผน
โครงการ เพ่ือใหก้ระบวนการสู่การปฏิบตัิในลกัษณะการจดัท าโครงการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สันทนา คุณนา (2556) ท่ีศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผน 
กลยทุธส์ถานศกึษากบัประสิทธิผลของโรงเรียน พบวา่ การจดัท าแผนปฏิบตัิการและโครงการ และ
ดา้นการด าเนินการตามแผน มีความสมัพนัธท์างบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียน  ดา้น ปาลีวรรณ 
สิทธิการ (2557) ศึกษาและน าเสนอรูปแบบการบริหารโครงการท่ีสามารถน าไปใชใ้นการบริหาร
โครงการของสถานศึกษาให้โครงการในสถานศึกษามีความเป็นเลิศ มีความคุ้มค่าส่งผลต่อ
คณุภาพผูเ้รียนและคณุภาพของสถานศกึษา ดงันัน้การบริหารโครงการจงึเป็นกระบวนการบริหาร
อย่างหนึ่งท่ีส่งผลส าคญัต่อการเสริมสรา้งประสิทธิผลของสถานศึกษา (วราวุธ หมุนโย, 2559)       
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ธัณฐภรณ ์สิมมา (2561)  ไดศ้กึษาการบริหารเวลากบัประสิทธิผลของ
สถานศึกษา พบว่า การวางแผน และการจดัล าดบัของกิจกรรมซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการบริหาร
เวลาของผูบ้รหิารสถานศกึษามีความสมัพนัธก์ับประสิทธิผลของสถานศกึษา  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ีกล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการ
บริหารโครงการกับประสิทธิผลของสถานศึกษามีความสมัพนัธซ์ึ่งกนัและกนั ทัง้ยงัมีส่วนส่งเสริม
สนบัสนุนใหก้ารบริหารจดัการโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นไปไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ จึงน า
ผลดงักล่าวไปสู่การท าวิจยัในหวัขอ้การบริหารโครงการท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิผลของสถานศึกษาใน
ยคุดจิิทลั สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

8. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารโครงการส่งผลต่อประสิทธิผลของ

สถานศกึษาในยุคดิจิทลั สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ดงันี ้



  
 

104 

8.1 งานวิจัยในประเทศ 
ผูว้ิจัยไดน้  าเสนองานวิจัยในประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารโครงการท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 
กรุงเทพมหานคร ดงันี ้

กฤตยา ชอบช่ืน (2544) ศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างการด าเนินงานโครงการนิเทศ 
100 เปอรเ์ซ็นตก์ับประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด  
เขตการศึกษา 12 พบว่า การด าเนินงานโครงการนิเทศ 100 เปอรเ์ซ็นตก์ับประสิทธิผลโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัด เขตการศึกษา 12 มีความสัมพันธ์กัน
ทางบวก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ในระดบัสงู 

นงลักษณ์ เรือนทอง (2550) เสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลซึ่งมี
ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไปในปัจจบุนั โดยมีการพฒันาคณุภาพ
ของนกัเรียนคือเปา้หมายส าคญัของโรงเรียน ดงันัน้การเป็นโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลตอ้งด าเนินงาน
เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายส าคญัดงักล่าวใหไ้ดด้ว้ยการปรบัปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และท่ีส าคัญต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง
ตอ่เน่ือง และเป็นระบบจงึจะเกิดความยั่งยืนในการพฒันาคณุภาพการศกึษาตอ่ไป 

รชันี วฒันภิรมย ์(2550) ศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างการบริหารโครงการกับความ 
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกรุงเทพมหานคร พบว่า โดยภาพรวมและรายดา้นมี
ความสมัพนัธเ์ชิงบวก ในระดบัมาก สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ การบริหารงานในสถานศกึษาของผูบ้รหิารท่ี
ประสบความส าเร็จได ้ผูบ้ริหารตอ้งมีวิสัยทศัน ์กระบวนการท างานใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูป้ฏิบตัิงาน มองเห็นความจ าเป็นพืน้ฐานของผูป้ฏิบตัิ รูจ้ักการใหโ้อกาสในดา้นต่าง ๆ แลว้ 
ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษานั้นก็จะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและจะส่งผลต่อการ
บรหิารงานของผูบ้รหิารในเชิงบวกและการบรหิารงานก็จะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กนกวรรณ อินทรน์อ้ย (2553) ศึกษากระบวนการการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนเอกชน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาปทมุธานีเขต 2 พบวา่ ดา้นการวางแผนเป็น
ดา้นท่ีมีการปฏิบตัิในกระบวนการการบริหารของโรงเรียนเอกชนมากท่ีสุด และกระบวนการการ
บริหารมีระดบัความสมัพนัธส์งูกบัประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน และยงัส่งผลตอ่ประสิทธิผลของ
โรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 2 ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์ิการ
พยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาปทุมธานีเขต 2  
 รอ้ยละ 50.30 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิตท่ีิ .01 
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ประไพ อุดมผล (2554) ศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติงานของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักัดส านกังานเขตพื ้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
พบว่า การปฏิบตัิงานของผูบ้ริหารส่งผลตอ่ประสิทธิผลของสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาสพุรรณบรุี เขต 2 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านการปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการท่ีเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา และด้านพัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษา สงักัดส านกังานเขตพื ้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 
ดา้นความพึงพอใจในการท างาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เน่ืองจากผูบ้ริหารมีการ
วิเคราะหข์อ้มลูและคาดการณอ์นาคตและเตรียมแผนงาน โครงการ รองรบัการเปล่ียนแปลงท่ีเป็น
รูปแบบชัดเจน เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือในกิจกรรมท่ี ก่อให้เกิด
ประสิทธิผล 

อภิชาติ สปิุน (2554)  ศกึษากระบวนการบริหารโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวตักรรม
ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 2 พบว่า 
การบริหารโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวตักรรมของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสังกัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 2 มีระดบัการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบว่าระดบัการปฏิบตัิอยู่ในระดบัมากทกุดา้น และพบปัญหาในการบริหารโครงการ
ท่ีส าคัญ ได้แก่ การปฏิบัติตามโครงการและการควบคุมล าดับการปฏิบัติตามโครงการ ส่วน
ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ควรมีการสรา้งความร่วมมือกันในการปฏิบตัิตามโครงการและการ
ควบคมุการใชท้รพัยากรและเวลาในการด าเนินการ 

สนัทนา คณุนา (2556) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการวางแผนกลยทุธ์สถานศกึษา
กับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่า  
การวางแผนกลยทุธส์ถานศกึษา มีความสมัพนัธท์างบวกกบัประสิทธิผลของโรงเรียน โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .01 โดยด้านท่ีมีความสัมพันธ์มากท่ีสุดคือ  
ดา้นการประเมินผลและรายงาน โดยมีความสมัพนัธก์นัอยู่ในระดบัสงู อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 รองลงมาคือ ดา้นการจดัท าแผนปฏิบตัิการและโครงการ และดา้นการด าเนินการตาม
แผน โดยมีความสมัพนัธก์นัอยู่ในระดบัปานกลาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนดา้น
ท่ีมีความสมัพนัธก์นันอ้ยท่ีสดุ คือ ดา้นการวิเคราะหภ์ารกิจของหน่วยงาน โดยมีความสมัพนัธก์ัน
ในระดบัปานกลาง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ตามล าดบั 



  
 

106 

ปาลีวรรณ สิทธิการ (2557)  ศึกษาและท าการวิจัยเก่ียวกับ รูปแบบการบริหาร
โครงการสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาในเขต
จังหวัดภาคใต้ พบว่า กระบวนการบริหารโครงการของสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศมี 5 ขั้น คือ  
1) รู ้และเข้าใจ  2) ปฏิบัติตามระยะของวงจรชีวิตโครงการ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม  
3) เรง่รดัทบทวน 4) ประมวลผล และ 5) นิเทศตดิตามเพื่อแกไ้ขและปรบัปรุงในปฏิบตัิครัง้ตอ่ไป  

วราวุธ หมุนโย (2559) วิเคราะห์ระดับประสิทธิผลโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดยภาพรวมพบว่า ระดับการบริหารให้เกิด
ประสิทธิผลโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายดา้นอยู่ในระดบัมากทั้ง 3 ดา้น ตามล าดบัดงันี ้ 
1) การน าแผนสู่การปฏิบัติ 2) การวางแผน และ 3) การประเมินผล  นอกจากนีย้ังไดเ้สนอแนว
ทางการเพิ่มประสิทธิผลโรงเรียนมัธยมศึกษาในสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 1 ไวด้ว้ยกนัทัง้สิน้ 15 แนวทางท่ีมีความเหมาะสมเป็นไปได ้โดยดา้นการวางแผน 6 แนวทาง 
ดา้นการน าแผนสูก่ารปฏิบตั ิ4 แนวทาง ดา้นการประเมินผล 5 แนวทาง 

ฤทัยรตัน ์บุญอินทร ์(2559) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สงักัด
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า ปัจจัยดา้นประสบการณ์ในการ
ท างาน ขนาดของโรงเรียน การวิจยัในชัน้เรียนของครู พฤตกิรรมของครูและพฤติกรรมของผูบ้รหิาร
โรงเรียน ส่งผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพื ้นทีการศกึษาประถมศกึษาชลบุรี 
เขต 1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

เปรมวดี  จิตอารีย ์(2560) ศึกษาและวิจัยเรื่อง สมรรถนะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า ระดับ
ประสิทธิผลของโรงเรียนสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น 

สกัดิ์สิวรรณ ทรงสิริวรกุล (2561) ศึกษาและวิจยัเรื่อง การบริหารโครงการของคณะ
ครุศาสตร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า องคป์ระกอบการบริหารโครงการของคณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบดว้ย 6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ประกอบดว้ยองคป์ระกอบยอ่ย 1.1) การพฒันาทีมงาน 1.2) การควบคมุ องคป์ระกอบ
ท่ี 2 การมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส้่วนเสีย องคป์ระกอบท่ี 3 การออกแบบโครงการ องคป์ระกอบ 
ท่ี  4 การติดตามงบประมาณ องค์ประกอบท่ี 5 การมอบหมายงาน และ องค์ประกอบท่ี 6  
การบรหิารคณุภาพและความเส่ียง 
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ศศวิิมล อินต๊ะเนตร (2561) ศกึษาการบริหารโครงการของโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบตัิท่ีเป็น
เลิศ (Best Practice) เพ่ือจัดท าคู่มือการบริหารโครงการตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนแม่แจ่ม 
จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า การบริหารโครงการของโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศ ประกอบไปดว้ย 
1) ขั้นวางแผนโครงการ 2) ขั้นวิเคราะห์และอนุมัติโครงการ 3) ขั้นด าเนินการตามโครงการ  
4) ขัน้ควบคมุและตดิตามโครงการ และ 5) ขัน้ประเมินผลโครงการ  

ธัณฐภรณ์ สิมมา (2561) ศึกษาการบริหารเวลากับประสิทธิผลของสถานศึกษา
สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบว่า 1) การบริหารเวลาของ
ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวม
และรายดา้นอยู่ในระดบัมาก เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ การจัดท าปฏิทินงาน การรูจ้ัก
ปฏิเสธ การวางแผน การจัดล าดบัของกิจกรรม การควบคุมงานเอกสาร และการบริหารจัดการ
เวลาท่ีไรป้ระโยชน ์ทัง้นีเ้ป็นเพราะผูบ้ริหารและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
สงักดัสานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา นครปฐมเขต 1 มีการจดัท าแผนปฏิบตักิาร มีการ
วางแผนจัดท าและจดัล าดบัโครงการและกิจกรรม และด าเนินการปฏิบตัิกิจกรรมตามแผนอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงคท่ี์ก าหนดไว้  และ 2) การบริหารเวลากับประสิทธิผลของ
สถานศึกษา สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 มีความสมัพนัธก์ัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ซึ่งเป็นความสมัพนัธแ์บบคลอ้ยตามกนั 

พระราชวธุ ปญฺญาวชิโร (2562) ศกึษาสภาพการบรหิารสถานศกึษาในยคุดิจิทลัตาม
หลักสปัปุริสธรรม 7 พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก และเม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น 
พบว่า มีคา่เฉล่ียอยู่ในระดบัมากทกุดา้น ดา้นท่ีมีคา่เฉล่ียสงูสดุคือ ดา้นการบริหารงานทั่วไปในยคุ
ดิจิทัลตามหลักสัปปุริสธรรม 7 รองลงมา คือดา้นการบริหารงานงบประมาณในยุคดิจิทัลตาม
หลกัสปัปรุสิธรรม7 และดา้นการบริหารงานบคุคลในยคุดจิิทลัตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 ตามล าดบั 
ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือดา้นการบริหารงานวิชาการในยุคดิจิทัลตามหลักสัปปุริสธรรม 7  
และไดเ้สนอแนะแนวทางการพฒันาการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทลัตามหลกัสปัปรุิสธรรม 7 
ของโรงเรียนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษา จงัหวดัขอนแก่น ดงันี ้ 

1.  ผูบ้ริหารควรสง่เสริม สนบัสนนุใหส้ถานศกึษามีการประสานความรว่มมือโดย
การใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือพฒันาการบรหิารงานวิชาการกบัสถานศกึษาอ่ืน  

2. ผู้บริหารควรสรา้งความรู ้ความเข้าใจ กับการบริหารจัดการทรพัยากรเพ่ือ
การศกึษาโดยใชเ้ทคโนโลยีคอมพิวเตอรท่ี์ทนัสมยั  
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3. ครูผู้สอนควรจัดการเรียนการสอนใชส่ื้อสารสนเทศท่ีทันสมัย เพ่ือให้ผูเ้รียน
เขา้ใจ ในบทเรียน เนน้ประโยชนข์องผูเ้รียนเป็นส าคญั 

4. ผูบ้ริหารควรสนบัสนุน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการ
ปฏิบตังิานดว้ยเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เพ่ือพฒันาสถานศกึษาสูค่วามเป็นสากล 

มาลัย วงศฤ์ทัยวัฒนา (2562) ศึกษาและท าการวิจัยเก่ียวกับแนวทางการบริหาร
โรงเรียนขนาดเล็กยคุดิจิทลัสู่ความเป็นเลิศของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชยันาท 
พบว่า 1) การบริหารโรงเรียนขนาดเล็กยุคดิจิทลัสู่ความเป็นเลิศของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยนาทสู่ความเป็นเลิศมีการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชใ้นการบริหารจัดการ
ขอ้มลูสารสนเทศเพ่ือการบริหารโรงเรียน  และ 2) แนวทางบรหิารสถานศกึษาขนาดเล็กยคุดิจิทลัสู่
ความเป็นเลิศ ของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ประกอบไปดว้ย 4 ปัจจัย  
คือ 1) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีคุณภาพสูง สามารถรองรบัการใช้งานต่าง ๆ ได้อย่าง
รวดเร็วและครอบคลุมทุกดา้น 2) การพัฒนาบุคลากรใหมี้ความรูค้วามสามารถในการสรา้งและ
การใชเ้ทคโนโลยีดิจิทัลต่าง ๆ อย่างกวา้งขวาง ทั้งทางคอมพิวเตอร ์แอปพลิเคชัน สมารท์โฟน  
3) การส่งเสริม สนับสนุน ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในการพัฒนาบุคลากรและการใชเ้ทคโนโลยี
ดิจิทลั และ 4) การนิเทศก ากับติดตามการใชแ้ละด าเนินงานต่าง ๆ เก่ียวกับเทคโนโลยีดิจิทลั ทัง้
อปุกรณ ์บคุลากร และการน าไปใช ้

วิมาลย์ ลีทอง (2563) ศึกษาปัจจัยการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียน  
สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานในจังหวดัสกลนคร พบว่า ปัจจยัการบริหาร
ดา้นงบประมาณโดยมีแผนการจัดการท่ีจดัท าขึน้และแสดงออกมาในรูปแบบโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ ท่ีมีการประมาณค่าใชจ้่ายล่วงหนา้ และมีระยะเวลาการใชจ้่ายท่ีแน่นอน โดยตอ้งจดัการ
บริหารทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามแผนท่ีวางไว้ สามารถ
พยากรณป์ระสิทธิผลโรงเรียนได ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

8.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
ผูว้ิจยัไดน้  าเสนองานวิจยัในตา่งประเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารโครงการท่ีส่งผลตอ่

ประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ดงันี ้

แคดเวลส์และสปิงซ์ (Caldwell & Spinks, 1990 , p. 108 อ้างถึ งใน  เกศกนก  
ณ พทัลงุ, 2556, น. 47) ศกึษาและวิจยัพบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลใหโ้รงเรียนเป็นโรงเรียนมีประสิทธิผล
นัน้ตอ้งเริ่มจากผูบ้รหิารสถานศกึษาตอ้งมีภาวะผูน้  าทางวิชาการ ใชห้ลกัการบริหารแบบมีสว่นรว่ม
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เพ่ือก าหนดแผนงานท่ีพัฒนาในวิชาชีพ และก าหนดจุดมุ่งหมายของโรงเรียนดว้ยการก าหนด
นโยบาย การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม อันจะน าไปสู่การจัดสรรทรพัยากร 
อยา่งเหมาะสม 

เพอรส์ัน (Person, 1993, p.3071-A อ้างถึงใน กษมาพร  ทองเอือ้, 2555, น. 90)            
ท าการศึกษาเรื่องความสมัพนัธร์ะหว่างการบริหารแบบมีส่วนรว่มกับประสิทธิผลท่ีไดร้บัจากการ
จัดการของวิทยาลัยในรฐัคาโรไลนาเหนือ พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนยัส าคญักับประสิทธิผลท่ีไดร้บัจากการจดัการ นอกจากนีผู้บ้ริหารควรสนบัสนนุใหมี้การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสรา้งประสบการณ์ในการด าเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือให้บรรลุ
เปา้หมายท่ีก าหนดไว ้ 

 การนี์และคณะ (Ghani, Siraj, Radzi, & Elham, 2011) ศึกษาและทดสอบตวัแปร  
2 ตัว คือ ประสิทธิผลสถานศึกษาและแนวปฏิบัติการพัฒนาของโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศใน
ประเทศมาเลเซียและบรูไน โดยใช้แบบสอบถามท่ีพัฒนาขึน้ตามแนวคิดรูปแบบประสิทธิผล
สถานศกึษาในการเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นครูจากโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศจ านวน 271 
คน จากทั้ง 2 ประเทศ การศึกษาในครัง้นีจ้ะน าไปสู่ข้อค้นพบองคค์วามรูเ้ก่ียวกับประสิทธิผล
สถานศึกษาและแนวปฏิบัติการพัฒนาท่ีมาจากประสบการณ์ของการจัดการศึกษาในประเทศ
มาเลเซียและบรูไน ซึ่งจะประโยชนต์่อผูป้ฏิบตัิในหน่วยการศึกษาในการพัฒนาระบบการศึกษา
ของประเทศใหบ้รรลตุามเปา้หมายท่ีตัง้ไว ้ผลการวิจยัพบว่า โรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศในประเทศ
มาเลเซียและบูรไนมีการประยุกตใ์ชแ้นวปฏิบตัิในการสรา้งประสิทธิผลสถานศึกษาตามแนวคิด
ประสิทธิผลสถานศึกษาและการพัฒนา โดยโรงเรียนในประเทศมาเลเซียมีการประยุกตใ์ชแ้นว
ปฏิบัติดงักล่าวไดดี้กว่าโรงเรียนในประเทศบูรไน นอกจากนั้น ประสิทธิผลสถานศึกษายังไม่ได้
ขึน้อยู่กับภาวะผู้น  าหรือบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาเท่านั้น  หากแต่ยังมี ปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อม การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลอย่างต่อเน่ือง ความร่วมมือ
ระหว่างบา้นและโรงเรียน และการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู ้อย่างไรก็ดี ผูบ้รหิารสถานศกึษาท่ีมี
ภาวะผู้น  าแห่งการเปล่ียนแปลงจะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีเกื ้อหนุนต่อการเสริมสรา้งประสิทธิผล
สถานศกึษาใหเ้กิดขึน้ไดด้ว้ยเชน่กนั 

อิโลมาคิและลัคคารา (Ilomäki & Lakkala, 2018) ศึกษาและน าเสนอโมเดล
สถานศึกษาดิจิทัลแห่งนวัตกรรม (The innovative digital school model - IDI school) ซึ่งเป็น
การประสานแนวคิดร่วมกันระหว่างแนวคิดด้านการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ด้านการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม และด้านเทคโนโลยีดิจิทัลทางการศึกษา โดยมีองค์ประกอบส าคัญ  
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6 องคป์ระกอบ คือ 1) วิสยัทศันข์องสถานศกึษา 2) ภาวะผูน้  า 3) ชมุชนแห่งการเรียนรู ้4) กลยทุธ์
การจดัการเรียนรู ้5) ระดบัความรูพื้น้ฐานในการใชเ้ทคโนโลยี และ 6) ส่ือเทคโนโลยีดิจิทลั ทัง้นีผ้ล
การน าโมเดลดงักลา่วไปประยกุตใ์ชก้บักลุม่ตวัอยา่งไดผ้ลลพัธท่ี์ดีมาก  

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้งทัง้ในประเทศและต่างประเทศดงักล่าว
ขา้งตน้ พบว่า ปัจจัยส่วนใหญ่ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา คือ กระบวนการบริหาร
สถานศกึษาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งการวางแผนและการน าแผนสูก่ารปฏิบตัิ ซึ่งเป็นขัน้ตอนส าคญัของ
การบริหารโครงการ นอกจากนีก้ารประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัในการบริหารสถานศึกษายงัเป็น
อีกปัจจยัส าคญัประการหนึ่งท่ีจะเกือ้หนนุตอ่การเสรมิสรา้งประสิทธิผลสถานศกึษาในยคุดิจิทลัให้
เกิดขึน้ ดงันัน้เปา้หมายส าคญัของการบรหิารสถานศกึษาในยคุดิจิทลั คือ การเป็นสถานศกึษาแห่ง
นวตักรรมดว้ยการบริหารสถานศกึษาท่ีมีประสิทธิผล โดยตอ้งเริ่มจากการพฒันานวตักรรมทางการ
บริหารสถานศึกษา เพ่ือสนบัสนุนและกระตุน้ใหค้รูสรา้งนวตักรรมการเรียนรูท่ี้จะส่งผลใหผู้เ้รียน
สรา้งนวตักรรมท่ีไดจ้ากการเรียนรูต้อ่ไป 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การบริหารโครงการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เป็นการวิจยัเชิงสหสมัพนัธ ์
(Correlation Research) โดยเครื่องมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามในการเก็บขอ้มลู กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ 
ครูท่ีปฏิบตัหินา้ท่ีหวัหนา้กลุม่งาน หรือกลุม่สาระการเรียนรูฯ้ ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 น ามาวิ เคราะห์โดยใช้สถิติพื ้นฐานของค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉ ล่ีย (Mean) ส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) สถิติการ
วิเคราะหส์หสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) และการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข้า (Multiple Regression Analysis- Enter 
Method) น ามาวิเคราะหก์ารบริหารโครงการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยผูว้ิจยัด  าเนินการวิจยั
ตามล าดบั ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิตท่ีิใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู 

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ คือ ครูในสังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จ  านวน 5,647 คน  

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างการวิจัยในครั้งนี ้ คือ คือ ครูท่ีปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มงาน หรือ  

กลุ่มสาระการเรียนรูฯ้ ในสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  
ปีการศึกษา 2563 จ  านวน 380 คน  โดยก าหนดตามตารางเครจซ่ีและมอรแ์กน (Krejcie & 
Morgan, 1970) ด  าเนินการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยการใช้ขนาด
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โรงเรียนเป็นชัน้ (strata) จากนัน้ท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยจบัฉลาก
ตามสดัสว่นของขนาดโรงเรียนเพ่ือใหไ้ดจ้  านวนครบตามกลุม่ตวัอยา่งปรากฎดงัตาราง 5 ดงันี ้

ตาราง 5 จ  านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 

2. การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบง่ออกเป็น 3 ตอน 

ตอนท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) โดยสอบถามเก่ียวกับ เพศ อาย ุวฒุิการศกึษาสูงสดุ ประสบการณใ์นการท างานและ
ประสบการณใ์นการบรหิารโครงการของสถานศกึษา 

ตอนท่ี 2 การบริหารโครงการของสถานศึกษาในสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดบั (Rating Scale) คือ ระดบัการปฏิบตัมิากท่ีสดุ มาก ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสดุ 

ตอนท่ี 3 ประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ลักษณะของแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) คือ ระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด มาก  
ปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสดุ 

ผูว้ิจยัสรา้งเครื่องมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มลูโดยมีขัน้ตอนดงันี ้
1. ศกึษาเอกสาร แนวคดิ ทฤษฎี บทความ และงานวิจยั เก่ียวกบัการบริหารโครงการ

และประสิทธิผลของสถานศกึษาในยคุดจิิทลัเพื่อน ามาสงัเคราะหเ์ป็นกรอบแนวคดิหลกัในการวิจยั  
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสรา้ง 

(Semi-structured Interview) จากผูบ้ริหารสถานศึกษาระดบัมัธยมศึกษาท่ีมีความโดดเด่นดา้น

ขนาดโรงเรียน ประชากร (คน) กลุ่มตัวอย่าง (คน) 
ขนาดเล็ก 428 34 
ขนาดกลาง 848 57 
ขนาดใหญ่ 1,560 103 

ขนาดใหญ่พิเศษ 2,811 186 
รวม 5,647 380 
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การบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทลั สงักัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานจ านวน  
5 ท่าน และน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณม์าวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) โดยมีขัน้ตอน
การด าเนินการดงันี ้

2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิ ธี เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ านวน 5 คน และการได้มาซึ่งผู้ให้ข้อมูล ทั้ง 5 คน ได้จากการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับ
อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธโ์ดยผูว้ิจยัเป็นผูเ้สนอรายช่ือพร้อมทัง้ประวตัิส่วนตวัและประวตัิ
การท างานของผู้ให้ข้อมูล ท่ีมีคุณสมบัติ โดดเด่นในด้านการบริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล  
ใหอ้าจารยท่ี์ปรกึษารว่มพิจารณา และยินดีใหค้วามรว่มมือในการวิจยั 

2.2 ผู้วิจัยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี บทความ และ
งานวิจยั เก่ียวกับการบริหารโครงการและประสิทธิผลของสถานศกึษาในยคุดิจิทลั  มาก าหนดเป็น
กรอบสรา้งแบบสมัภาษณก์ึ่งโครงสรา้ง (Semi-structured Interview) 

2.3 น าแบบสัมภาษณ์ท่ีผู้วิจัยสร้างขึน้ไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ ์
ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษา และเนือ้หา (Content Validity) จากนัน้ปรบัปรุงและแกไ้ขตาม
ค าแนะน าและขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์

2.4 ผูว้ิจัยไดต้ิดต่อขอสัมภาษณ์ผูใ้หข้อ้มูล จ านวน 5 คน โดยนัดวนั เวลา และ
สถานท่ี ตามท่ีผูใ้หข้อ้มูลใหเ้วลา โดยส่งแบบสอบสมัภาษณใ์หผู้ใ้หข้อ้มูลไดศ้ึกษาและเตรียมตวั
ก่อนการสมัภาษณจ์รงิ  

2.5 ผู้ วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ด้วย
วิธีการวิเคราะหเ์นือ้หา (Content Analysis) 

3. ผูว้ิจัยน าขอ้มูลจากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี บทความ และงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งและผลจากการสมัภาษณผ์ูท้รงคณุวฒุิท่ีมีประสบการณ์มาก าหนดเป็นนิยามศพัทเ์ฉพาะ 
และสรา้งแบบสอบถาม 

4. น าแบบสอบถามเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความ
ถกูตอ้ง ครอบคลมุตามขอบเขต และนิยามศพัทท่ี์ศกึษา พรอ้มทัง้ตรวจส านวนภาษาท่ีใชใ้นการท า
แบบสอบถาม  

5. น าแบบสอบถามท่ีปรบัปรุงตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
ส่งให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงด้านเนือ้หา (Content Validity)  
ของแบบสอบถาม โดยตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างขอ้ค าถามกับจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการวดั 
(Index of Item - Objective Congruence: IOC) ความครอบคลมุของขอ้ค าถามและความชดัเจน
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ของภาษา ค่าดชันี IOC ท่ีไดเ้ป็นค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากความคิดเห็นของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญโดยค่าดชันี 
IOC มี 3 ระดบั ไดแ้ก่ คะแนน 1 (สอดคลอ้ง) คะแนน 0 (ไม่แน่ใจ) และคะแนน -1 (ไม่สอดคลอ้ง) 
ถา้ดชันี IOC มีคา่เท่ากบั 1 แสดงว่าผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอดคลอ้ง คา่ดชันี IOC มีคา่เทา่กบั -1 
แสดงว่าผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่าไม่มีความสอดคล้อง ค่าดัชนี IOC มีค่าเท่ากับ 0 แสดงว่า
ผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นวา่ไม่แน่ใจ โดยการก าหนดค่าของความสอดคลอ้งตัง้แต ่0.60 – 1.00 เป็น
เกณฑ์ท่ียอมรบัได้  ทั้งนี ้ผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงดา้นเนือ้หา (Content 
Validity) ของแบบสอบถามโดยตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามกับจุดมุ่งหมายท่ี
ตอ้งการวัด (Index of Item - Objective Congruence: IOC) ไดค้่าดชันี IOC รายขอ้ อยู่ระหว่าง 
0.80 – 1.00 

6. น าแบบสอบถามท่ีปรบัปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out) กับประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างแต่เป็นกลุ่มท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน แล้วน าไปหาความ
เช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใชส้ตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) (Cronbach, 1990) โดยไดค้่าความเช่ือมั่นของการบริหารโครงการ เท่ากับ 
.978 และคา่ความเช่ือมั่นของประสิทธิผลของสถานศกึษาในยคุดจิิทลั เทา่กบั .977 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มลู ตามล าดบัดงันี ้

1. ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิ ตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ  
ถึงผูอ้  านวยการส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เพ่ือขอความ
อนเุคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูการวิจยัท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งจ านวนรวม 380 ตวัอยา่ง 

2. ผู้วิจัยน าส่งแบบสอบถามทั้งทางไปรษณีย์ ทางแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส ์
(Google Form) และเดินทางดว้ยตนเองไปยงัโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง และขอความอนเุคราะห์
ให้ตอบแบบสอบถามและส่งแบบสอบถามกลับคืนทั้งทางไปรษณีย์  และทางแบบฟอร์ม
อิเล็กทรอนิกส ์(Google Form) 

3. ผู้วิจัยติดตามการตอบแบบสอบถาม โดยเข้าไปรับข้อมูลด้วยตนเองในบาง
โรงเรียนและจะติดตอ่ผูท่ี้รบัผิดชอบของแต่ละโรงเรียนทางโทรศพัทห์ลงัจากส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย ์หรือทางแบบฟอรม์อิเล็กทรอนิกส ์(Google Form) ไปแลว้ 5 วนั โดยเก็บรวบรวมขอ้มูล 
เป็นระยะเวลา 1 เดือน รวบรวมได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์กลับคืนมาจ านวน 380 ฉบับ  
จากโรงเรียนจ านวน 41 โรงเรียน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของแบบสอบถามท่ีสง่ทัง้หมด 
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4. ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลและน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะหข์อ้มูลทาง

สถิตติอ่ไป 

4. การจัดกระท าและการวิเคราะหข้์อมูล 
ผูว้ิจยัด าเนินการจดักระท าและการวิเคราะหข์อ้มลูตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1. การจดักระท าขอ้มลู ผูว้ิจยัด าเนินการจดักระท าขอ้มลูตามขัน้ตอนดงันี ้

ขั้นตอนท่ี 1 ตรวจสอบความสมบูรณ์ขอแบบสอบถาม น าแบบสอบถามท่ี
สมบรูณม์าลงรหสั (Coding) ทัง้ 3 ตอน ใหค้ะแนน โดยเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้

5 หมายถึง ระดบัมากท่ีสดุ 
4 หมายถึง ระดบัมาก 
3 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบันอ้ย 
1 หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสดุ 

ขัน้ตอนท่ี 2 บันทึกขอ้มูลในแฟ้มขอ้มูลคอมพิวเตอรเ์พ่ือวิเคราะหข์อ้มูลโดยใช้
โปรแกรมส าเรจ็รูป 

  2. การวิเคราะหข์อ้มลู ผูว้ิจยัท าการวิเคราะหข์อ้มลูตามวตัถปุระสงคข์องวิจยั ดงันี ้
2.1 การบริหารโครงการของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายดา้นและรายขอ้ โดยก าหนด
เกณฑก์ารแปลความหมาย ดงันี ้(บญุชม  ศรีสะอาด, 2557, น. 102) 

4.50 –5.00    หมายถึง ระดบัมากท่ีสดุ 
3.50 – 4.49   หมายถึง ระดบัมาก 
2.50 –3.49    หมายถึง ระดบัปานกลาง 
1.50 – 2.49   หมายถึง ระดบันอ้ย 
1.00 – 1.49   หมายถึง ระดบันอ้ยท่ีสดุ 

2.2  แบบสอบถามเก่ียวกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชส้ถิติวิเคราะหค์่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 



  
 

116 

เป็นรายดา้นและรายขอ้ โดยก าหนดเกณฑก์ารแปลความหมาย ดงันี ้(บุญชม  ศรีสะอาด, 2557, 
น. 102) 

4.50 –5.00  หมายถึง ระดับประสิท ธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล 
มากท่ีสดุ 

3.50 –4.49  หมายถึง ระดบัประสิทธิผลของสถานศกึษาในยคุดจิิทลั มาก 
2.50 –3.49  หมายถึง ระดับประสิท ธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล  

ปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง ระดบัประสิทธิผลของสถานศกึษาในยคุดจิิทลั นอ้ย 
1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล  

นอ้ยท่ีสดุ 
3. วิเคราะหปั์จจยัการบรหิารโครงการท่ีสมัพนัธก์นักบัประสิทธิผลของสถานศกึษาใน

ยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยการ
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) พิจารณาจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ท่ีค  านวณแล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ ์ดงันี ้ 
(ชศูรี วงศร์ตันะ, 2560, น. 317)  

สงูกวา่ .90   มีความสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก 
.71 - .90  มีความสมัพนัธใ์นระดบัสงู 
.30 - .70  มีความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 
ต ่ากวา่ .30  มีความสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 
.00  ไมมี่ความสมัพนัธก์นั 

4. วิเคราะหปั์จจยัการบริหารโครงการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุค
ดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยใช้สถิติ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข้า (Multiple Regression Analysis - Enter 
Method) 
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5. สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 
5.1 สถติทิีใ่ช้ในการหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

5.1.1 หาดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item-Objective Congruence) 
5.1.2 หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1990) 
5.2 สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข้์อมูล 

5.2.1 สถิตพิรรณนา (Descriptive Statistic) 
5.2.1.1 คา่รอ้ยละ (Percentage) 
5.2.1.2 คา่เฉล่ีย (Mean) 
5.2.1.3 คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

5.2.2 สถิตท่ีิใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน 
5.2.2.1 สถิติวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียรส์ัน (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) 
5.2.2.2 สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข้า (Multiple 

Regression Analysis- Enter Method) 
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บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

การวิจัยเรื่อง การบริหารโครงการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในครัง้นี ้ผูว้ิจยัน าเสนอผล
การวิเคราะหข์อ้มลู โดยน าเสนอตามล าดบัดงันี ้

1. สญัลกัษณท่ี์ใชใ้นการน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลู 
2. การน าเสนอผลการวิเคราะหข์อ้มลูแบง่การน าเสนอออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหท์ั่วไปของครูท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีหวัหนา้กลุ่มงาน หรือกลุ่ม
สาระการเรียนรูฯ้ ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  
ไดแ้ก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณใ์นการท างานและประสบการณใ์นการบริหาร
โครงการของสถานศกึษา โดยการหาคา่รอ้ยละ (Percentage) 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข์อ้มูลตามวัตถุประสงคแ์ละสมมติฐานของการวิจัย 
ดงันี ้

2.1 วิเคราะหร์ะดบัการบริหารโครงการของสถานศึกษาในสังกัดส านักงาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 รายดา้น และรายขอ้ โดยการหาคา่เฉล่ีย   
(X̅) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

2.2 วิเคราะหร์ะดบัประสิทธิผลของสถานศกึษาในยคุดิจิทลั สงักดัส านกังาน 
เขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 รายดา้น และรายขอ้ โดยการหาคา่เฉล่ีย   
(X̅) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

2.3 วิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างการบริหารโครงการกับประสิทธิผลของ
สถานศกึษาในยุคดิจิทลั สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
โดยการหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธข์องเพียรส์นั (Pearson Product Moment Correlation) 

2.4 วิ เคราะห์ปัจจัยการบริหารโครงการท่ี ส่ งผลต่อประสิท ธิผลของ
สถานศกึษาในยุคดิจิทลั สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
โดยใชส้ถิติวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบวิธีการคดัเลือกเขา้ (Multiple Regression Analysis - 
Enter Method) 
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1. สัญลักษณท์ีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
n  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

            X̅ แทน คา่คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
SD แทน สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
r แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์
b  แทน  คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยของตวัพยากรณใ์นรูปคะแนนดบิ 
β แทน  คา่สมัประสิทธ์ิถดถอยของตวัพยากรณใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน 
a  แทน  คา่คงท่ี 
R  แทน  ค่าท่ีแสดงระดบัของความสมัพันธ์ระหว่างกลุ่มตวัแปรอิสระทัง้หมดกับ 

                                     ตวัแปรตาม 
R2   แทน  คา่ท่ีแสดงอิทธิพลของตวัแปรอิสระทัง้หมดท่ีมีตอ่ตวัแปรตาม 
SEb  แทน  ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของคา่สมัประสิทธ์ิการถดถอย 
SEest  แทน  ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ ์
t  แทน  คา่สถิตกิารแจกแจงแบบที 

  แทน  คะแนนของประสิทธิผลของสถานศกึษาในยคุดจิิทลัท่ีไดจ้ากสมการ 
                                     พยากรณใ์นรูปคะแนนดิบ 

แทน  คะแนนของประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัลท่ีได้จากสมการ 
                         พยากรณ ์
X1  แทน  คะแนนของการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 
X2  แทน  คะแนนของการวางแผนโครงการ 
X3  แทน  คะแนนของการน าโครงการไปปฏิบตั ิ
X4  แทน  คะแนนของการประเมินโครงการ 
Y1  แทน  คะแนนของดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
Y2  แทน  คะแนนของดา้นความเป็นพลเมืองดจิิทลัของผูเ้รียน 
Y3  แทน  คะแนนของดา้นนวตักรรมการจดัการเรียนรู ้
Y4  แทน  คะแนนของดา้นนวตักรรมการบรหิารสถานศกึษา 
X  แทน  คะแนนของการบรหิารโครงการในรูปคะแนนมาตรฐาน 
Y  แทน  คะแนนของประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัลในรูปคะแนน 

                                     มาตรฐาน 
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F  แทน  คา่ทดสอบนยัส าคญัของตวัแปรทกุตวัในสมการ 
p  แทน  ระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ
**  แทน  มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

2. การน าเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
ตอนที ่1 ผลการวิเคราะหท์ั่วไปของครูท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีหวัหนา้กลุ่มงาน หรือกลุม่สาระการ

เรียนรูฯ้ ในสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการท างานและประสบการณ์ในการบริหารโครงการของ
สถานศกึษา โดยการหาคา่รอ้ยละ (Percentage) ปรากฏผลดงัตารางท่ี 6 

ตาราง 6 จ  านวน และรอ้ยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณใ์นการท างานและประสบการณใ์นการบรหิารโครงการของสถานศกึษา 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
      1. ชาย 130 34.20 
      2. หญิง 250 65.80 

รวม 380 100.00 
อายุ   
      1. ไมเ่กิน 30 ปี 139 36.60 
      2. 31- 40 ปี 150 39.50 
      3. 41- 50 ปี 32 8.40 
      4. 51 ปีขึน้ไป   59 15.50 

รวม 380 100.00 
วฒิุการศกึษาสงูสดุ   
      1. ปริญญาตรี   228 60.00 
      2. ปริญญาโท 144 37.90 
      3. ปริญญาเอก 8 2.10 

รวม 380 100.00 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 
จากตาราง 6 พบวา่  กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 250 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

65.80  และเพศชาย จ านวน 130 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.20 ตามล าดบั 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุ 31 – 40 ปี   จ  านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 

รองลงมาอายุไม่เกิน 30 ปี จ  านวน 139 คน คิดเป็นรอ้ยละ 36.60 อาย ุ51 ปีขึน้ไป จ านวน 59 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 15.50 และอาย ุ41 – 50 ปี จ  านวน 32 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.40 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีวฒุิการศกึษา ระดบัปริญญาตรี จ  านวน 228 คน คิดเป็นรอ้ยละ 
60.00 รองลงมา ระดบัปริญญาโท จ านวน 144 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.90 และระดบัปริญญาเอก 
จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 2.10 ตามล าดบั 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีประสบการณก์ารท างานในต าแหน่งปัจจบุนั ไม่เกิน 5 ปี จ  านวน 
174 คน คิดเป็นรอ้ยละ 45.80 รองลงมามีประสบการณก์ารท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 6 - 10 ปี 
จ  านวน 123 คน คิดเป็นรอ้ยละ 32.39 มีประสบการณก์ารท างานในต าแหน่งปัจจุบนั 16 ปีขึน้ไป 
จ านวน 50 คน คิดเป็นรอ้ยละ 13.15 และมีประสบการณก์ารท างานในต าแหน่งปัจจบุนั 11 –15 ปี 
จ  านวน 33 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.68  ตามล าดบั 

สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
ประสบการณก์ารท างานในต าแหน่งปัจจบุนั   
      1. ไมเ่กิน 5 ปี   174 45.78 
      2. 6 – 10 ปี 123 32.39 
      3. 11 – 15 ปี 33 8.68 
      4. 16 ปี ขึน้ไป 50 13.15 

รวม 380 100.00 
ประสบการณใ์นการบริหารโครงการของสถานศกึษา   
      1. 1 – 2 ปี   167 43.94 
      2. 3 – 5 ปี 133 35.00 
      3. 6 – 10 ปี 34 8.94 
      4. 11 ปี ขึน้ไป 46 12.12 

รวม 380 100.00 
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กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการของสถานศึกษาระหว่าง  
1 – 2 ปี จ  านวน 167 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.94 รองลงมามีประสบการณใ์นการบรหิารโครงการของ
สถานศึกษาระหว่าง 3- 5 ปี จ  านวน 133 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.00 มีประสบการณ์ในการบริหาร
โครงการของสถานศกึษา 11 ปีขึน้ไป จ านวน 46 คน คิดเป็นรอ้ยละ 12.12 และมีประสบการณใ์น
การบริหารโครงการของสถานศึกษาระหว่าง 6 – 10 ปี จ  านวน 34 คน คิดเป็นรอ้ยละ 8.94
ตามล าดบั 

ตอนที ่2 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูตามวตัถปุระสงคแ์ละสมมตฐิานของการวิจยั ดงันี ้
2.1 วิเคราะหร์ะดบัการบริหารโครงการของสถานศึกษาในสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 รายดา้น และรายขอ้ โดยการหาคา่เฉล่ีย ( X̅ ) และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ปรากฏผลดงัตาราง 7 

ตาราง 7 คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการบรหิารโครงการของสถานศกึษาในสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมและรายดา้น  

 
จากตาราง 7 พบวา่ ระดบัการบรหิารโครงการของสถานศกึษาในสงักดัส านกังานเขต

พื ้ น ท่ี ก า รศึ ก ษ ามั ธ ย ม ศึ ก ษ า ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  เข ต  1  โด ย รวม  อยู่ ใน ระดั บ ม า ก  
(X̅= 4.13, SD = 0.63) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบั
ค่าเฉ ล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการน าโครงการไปปฏิบัติ   (X̅= 4.16 , SD =  0.65)  
ด้านการประเมินโครงการ (X̅= 4.15 , SD = 0.68) ด้านการวางแผนโครงการ (X̅= 4.12 ,  
SD = 0.69) และดา้นการประเมินความตอ้งการจ าเป็น (X̅= 4.09, SD = 0.68) 

ด้านที่ การบริหารโครงการ �̅� SD ระดับ 
1 ดา้นการประเมินความตอ้งการจ าเป็น 4.09 0.68 มาก 
2 ดา้นการวางแผนโครงการ 4.12 0.69 มาก 

3 ดา้นการน าโครงการไปปฏิบตั ิ 4.16 0.65 มาก 

4 ดา้นการประเมินโครงการ 4.15 0.68 มาก 

 รวม 4.13 0.63 มาก 
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วิเคราะห์ระดับการบริหารโครงการของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวม และรายขอ้ โดยการหาค่าเฉล่ีย (X̅) และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ปรากฏผลดงัตาราง 8 - 11 

ตาราง 8 คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการบรหิารโครงการของสถานศกึษาในสงักดั
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดา้นการประเมินความตอ้งการ
จ าเป็น โดยรวมและรายขอ้ 

 
จากตาราง 8 พบวา่ ระดบัการบรหิารโครงการของสถานศกึษาในสงักดัส านกังานเขต

พืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดา้นการประเมินความตอ้งการจ าเป็น โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (X̅= 4.09, SD = 0.68) และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  

ข้อที ่ ด้านการประเมินความต้องการจ าเป็น �̅� SD ระดับ 
1 สถานศึกษาประเมินความต้องการจ าเป็นของ

โครงการอยา่งเป็นระบบ 4.12 0.75 มาก 
2 สถานศึกษาวิเคราะหค์วามแตกต่างของโครงการ

ตามสภาพท่ีเกิดขึน้กับสภาพท่ีควรจะเป็นก่อน
ด าเนินโครงการ 4.05 0.77 มาก 

3 สถานศึกษาจัดล าดับความต้องการจ าเป็นของ
โครงการโดยการพิจารณาจากความส าคัญและ
ความเป็นไปไดข้องโครงการ 4.14 0.79 มาก 

4 สถานศึกษาก าหนดวิธีการแก้ปัญหาท่ีตอบสนอง
ความตอ้งการจ าเป็นของโครงการ 4.02 0.78 มาก 

5 สถานศึกษาคดัเลือกวิธีการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม
เพ่ือจดัท าเป็นขอ้มลูสารสนเทศของโครงการ 4.11 0.78 มาก 

6 สถานศึกษาน าขอ้มูลสารสนเทศจากการประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นมาใชใ้นการวางแผนโครงการ
ตอ่ไป 4.13 0.79 มาก 

 รวม 4.09 0.68 มาก 
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โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ล  าดับแรก คือ สถานศึกษาจัดล าดับความตอ้งการ
จ าเป็นของโครงการโดยการพิจารณาจากความส าคญัและความเป็นไปไดข้องโครงการ (X̅= 4.14, 
SD = 0.79)  สถานศึกษาน าขอ้มูลสารสนเทศจากการประเมินความตอ้งการจ าเป็นมาใชใ้นการ
วางแผนโครงการตอ่ไป (X̅= 4.13, SD = 0.79) และสถานศกึษาประเมินความตอ้งการจ าเป็นของ
โครงการอยา่งเป็นระบบ (X̅= 4.12, SD = 0.75) 

ตาราง 9 คา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัการบรหิารโครงการของสถานศกึษาในสงักดั
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ด้านการวางแผนโครงการ 
โดยรวมและรายขอ้ 

 
จากตาราง 9 พบวา่ ระดบัการบรหิารโครงการของสถานศกึษาในสงักดัส านกังานเขต

พืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดา้นการวางแผนโครงการ โดยรวมอยู่ใน 
ระดับมาก (X̅= 4.12, SD = 0.69) และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  

ข้อที ่ ด้านการวางแผนโครงการ �̅� SD ระดับ 
1 สถานศึกษาก าหนดคณะกรรมการบริหารและ

ผู้จัดการโครงการโดยพิจารณาจากความรู้และ
ประสบการณบ์รหิารโครงการ 4.13 0.79 มาก 

2 สถานศกึษาน าผลการประเมินความตอ้งการจ าเป็น
มาก าหนดเปา้หมายและวตัถปุระสงคข์องโครงการ 4.15 0.81 มาก 

3 สถานศึกษาออกแบบวิธีการจดักิจกรรมในโครงการ
อยา่งชดัเจน 4.20 0.78 มาก 

4 สถานศึกษาวางแผนการใช้ทรัพยากรในการจัด
กิจกรรมตามโครงการอยา่งเหมาะสม 4.17 0.76 มาก 

5 สถานศึกษาจัดท าคู่ มื อการด าเนินงานเพ่ือให้
รายละเอียดขอ้มลูสารสนเทศของโครงการ 4.05 0.87 มาก 

6 สถานศึกษาประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพ่ือสรา้งความ
เขา้ใจกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งก่อนเริ่มด าเนินโครงการ 4.03 0.82 มาก 

 รวม 4.12 0.69 มาก 
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โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 3 ล  าดบัแรก คือ สถานศกึษาออกแบบวิธีการจดักิจกรรม
ในโครงการอย่างชดัเจน (X̅= 4.20, SD = 0.78)  สถานศึกษาวางแผนการใชท้รพัยากรในการจดั
กิจกรรมตามโครงการอย่างเหมาะสม (X̅= 4.17, SD = 0.76) และสถานศึกษาน าผลการประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นมาก าหนดเปา้หมายและวตัถปุระสงคข์องโครงการ (X̅= 4.15, SD = 0.81) 

ตาราง 10 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารโครงการของสถานศึกษาใน
สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดา้นการน าโครงการไป
ปฏิบตั ิโดยรวมและรายขอ้ 

 
จากตาราง 10 พบว่า ระดบัการบริหารโครงการของสถานศึกษาในสงักัดส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดา้นการน าโครงการไปปฏิบตัิ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก (X̅= 4.16, SD = 0.65) และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ  
โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 3 ล  าดบัแรก คือ สถานศึกษาบริหารโครงการตามวงจร
คณุภาพ (PDCA) (X̅= 4.26, SD = 0.79)  สถานศกึษาน าโครงการไปปฏิบตัิตามแผนท่ีไดก้ าหนด

ข้อที ่ ด้านการน าโครงการไปปฏิบัติ �̅� SD ระดับ 
1 สถานศึกษาน าโครงการไปปฏิบัติตามแผนที่ ได้

ก าหนดไว ้ 4.25 0.72 มาก 
2 สถานศึกษาบริหารโครงการตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA) 4.26 0.79 มาก 
3 สถานศึกษาจัดใหมี้การบริหารจัดการความเสี่ยงของ

โครงการ 3.97 0.85 มาก 
4 สถานศึกษาปรบัปรุงการด าเนินโครงการเพ่ือป้องกัน

ความผิดพลาดที่จะเกิดขึน้ในระหว่างด าเนินโครงการ 4.10 0.76 มาก 
5 สถานศึกษาก ากับติดตามระหว่างการด าเนินงาน

เพ่ือใหโ้ครงการบรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก  าหนด 4.23 0.75 มาก 

 รวม 4.16 0.65 มาก 
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ไว ้(X̅= 4.25, SD = 0.72) และสถานศึกษาก ากับติดตามระหว่างการด าเนินงานเพ่ือใหโ้ครงการ
บรรลตุามวตัถปุระสงคแ์ละเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด (X̅= 4.23, SD  = 0.75) 

ตาราง 11 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการบริหารโครงการของสถานศึกษาใน
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดา้นการประเมินโครงการ 
โดยรวมและรายขอ้ 

 
จากตาราง 11 พบว่า ระดบัการบริหารโครงการของสถานศึกษาในสงักัดส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดา้นการประเมินโครงการ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก (X̅= 4.15, SD = 0.68) และเม่ือพิจารณารายข้อ พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดย
เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 3 ล  าดบัแรก คือ สถานศึกษาจัดท ารายงานผลการประเมิน
โครงการเสนอผูจ้ดัการโครงการหรือผูบ้ริหารสถานศึกษา (X̅= 4.26, SD = 0.75)  สถานศึกษาใช้
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลูและวิธีการประเมินโครงการท่ีเหมาะสม (X̅= 4.18, SD = 0.76) 

ข้อที ่ ด้านการประเมินโครงการ �̅� SD ระดับ 
1 สถานศึกษาออกแบบการประเมินสอดคล้องและ

เหมาะสมกบัรายละเอียดของโครงการ 4.16 0.76 มาก 
2 สถานศึกษาใชเ้ครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล

และวิธีการประเมินโครงการท่ีเหมาะสม 4.18 0.76 มาก 
3 สถานศึกษาวิ เคราะห์ข้อมูลจากการประเมิ น

โครงการเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูสารสนเทศท่ีถกูตอ้งชดัเจน  4.17 0.74 มาก 
4 สถานศึกษาจดัท ารายงานผลการประเมินโครงการ

เสนอผูจ้ดัการโครงการหรือผูบ้รหิารสถานศกึษา 4.26 0.75 มาก 
5 สถานศึกษาน าผลการประเมินไปใชใ้นการปรบัปรุง 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ 4.16 0.82 มาก 
6 สถานศึกษาจะยุติโครงการ หากผลการประเมินไม่

สอดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องโครงการ 3.97 0.83 มาก 
 รวม 4.15 0.68 มาก 
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และสถานศึกษาวิเคราะหข์อ้มูลจากการประเมินโครงการเพ่ือให้ไดข้อ้มูลสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง
ชดัเจน (X̅= 4.17, SD  = 0.74) 

 
2.2 วิเคราะห์ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงาน 

เขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 รายดา้น และรายขอ้ โดยการหาค่าเฉล่ีย   
(X̅) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ปรากฏผลดงัตาราง 12 

ตาราง 12 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล  
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมและรายดา้น  

 
จากตาราง 12 พบวา่ ระดบัประสิทธิผลของสถานศกึษาในยคุดิจิทลั สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  โดยรวม อยู่ในระดับมาก (X̅= 4.14,  
SD = 0.61) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทกุดา้น โดยเรียงล าดบัคา่เฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย คือ ดา้นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ (X̅= 4.26, SD = 0.63) ดา้นนวตักรรมการ
บริหารสถานศึกษา (X̅=  4.15, SD = 0.70) ด้านความเป็นพลเมืองดิจิทัลผู้เรียน  (X̅= 4.09,  
SD = 0.68) และดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน (X̅= 4.07, SD = 0.66) 

 
วิเคราะห์ระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวม และรายขอ้ โดยการหาค่าเฉล่ีย (X̅) และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ปรากฏผลดงัตาราง 13 -16 
 

ด้านที่ ประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดจิิทัล �̅� SD ระดับ 
1 ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 4.07 0.66 มาก 
2 ดา้นความเป็นพลเมืองดจิิทลัของผูเ้รียน 4.09 0.68 มาก 
3 ดา้นนวตักรรมการจดัการเรียนรู ้ 4.26 0.63 มาก 
4 ดา้นนวตักรรมการบรหิารสถานศกึษา 4.15 0.70 มาก 
 รวม 4.14 0.61 มาก 
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ตาราง 13 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล 
สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของผูเ้รียน โดยรวมและรายขอ้ 

 
จากตาราง 13 พบวา่ ระดบัประสิทธิผลของสถานศกึษาในยคุดิจิทลั สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅= 4.07, SD = 0.66) และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมาก
ทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ล  าดับแรก คือ สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนอย่างสม ่าเสมอ (X̅= 4.21, SD = 0.74)  
ผูเ้รียนมีทกัษะการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกับลกัษณะการเรียนรูใ้นยุคปัจจุบนั (X̅= 4.14, SD = 0.85) 

ข้อที ่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน �̅� SD ระดับ 
1 ผูเ้รียนมีทกัษะการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกับลกัษณะ

การเรียนรูใ้นยคุปัจจบุนั 4.14 0.85 มาก 
2 ผูเ้รียนมีทกัษะการคดิเชิงวิพากษแ์ละแกไ้ขปัญหา

อยา่งมีเหตผุล 3.95 0.85 มาก 

3 ผูเ้รียนมีความสามารถในการสรา้งสรรคแ์ละผลิต
นวตักรรม 3.99 0.81 มาก 

4 ผูเ้รียนสามารถใชท้กัษะชีวิตในการปรบัตวัใหเ้ขา้
กบัสงัคมและการท างานรว่มกบัผูอ่ื้น 4.13 0.78 มาก 

5 สถานศึกษาใช้แนวความคิดแบบเติบโตในการ
พฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 4.05 0.73 มาก 

6 สถานศกึษาจดักิจกรรมเสรมิหลกัสตูรเพ่ือพฒันา
ผลสัมฤท ธ์ิท างการเรียนของผู้ เ รียนอย่ า ง
สม ่าเสมอ 4.21 0.74 มาก 

7 ผู้เรียนสามารถเรียนรูไ้ด้ตามขีดความสามารถ
และความถนดัของผูเ้รียนแตล่ะคน 4.07 0.75 มาก 

 รวม 4.07 0.66 มาก 
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และผู้เรียนสามารถใช้ทักษะชีวิตในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  
(X̅= 4.13, SD = 0.78) 

ตาราง 14  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล 
สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดา้นความเป็นพลเมือง
ดจิิทลัของผูเ้รียน โดยรวมและรายขอ้ 

 
จากตาราง 14 พบวา่ ระดบัประสิทธิผลของสถานศกึษาในยคุดิจิทลั สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดา้นความเป็นพลเมืองดิจิทลัของผูเ้รียน 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅= 4.09, SD = 0.68) และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมาก
ทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 3 ล  าดบัแรก คือ ผูเ้รียนสามารถใชป้ระโยชนจ์าก
เทคโนโลยีดิจิทลัอย่างเหมาะสมและมีความรบัผิดชอบ (X̅= 4.15, SD = 0.79)  ผูเ้รียนสามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการส่ือสารเชิงสรา้งสรรคแ์ละเหมาะสม (X̅= 4.13, SD = 0.72) และผูเ้รียน
สามารถใชง้านเทคโนโลยีดจิิทลัอยา่งปลอดภยั (X̅= 4.09, SD = 0.75) 

 

ข้อที ่ ด้านความเป็นพลเมืองดจิิทัลของผู้เรียน �̅� SD ระดับ 
1 ผูเ้รียนสามารถใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยีดจิิทลั

อยา่งเหมาะสมและมีความรบัผิดชอบ 4.15 0.79 มาก 

2 ผูเ้รียนสามารถใชง้านเทคโนโลยีดจิิทลัอย่าง
ปลอดภยั 4.09 0.75 มาก 

3 ผูเ้รียนมีคณุธรรมจริยธรรม และปฏิบตัิตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัดจิิทลั 4.03 0.75 มาก 

4 ผูเ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีดจิิทลัในการส่ือสาร
เชิงสรา้งสรรคแ์ละเหมาะสม 4.13 0.72 มาก 

5 ผูเ้รียนเห็นความส าคญัของตนเองและมีความ
รบัผิดชอบในสงัคมออนไลน ์ 4.04 0.75 มาก 

 รวม 4.09 0.68 มาก 
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ตาราง 15 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล 
สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดา้นนวตักรรมการจดัการ
เรียนรู ้โดยรวมและรายขอ้ 

 
จากตาราง 15 พบวา่ ระดบัประสิทธิผลของสถานศกึษาในยคุดิจิทลั สงักดัส านกังาน

เขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅= 4.26, SD = 0.63) และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมาก
ทุกขอ้ โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ล าดบัแรก คือ ครูประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการ
จดัการเรียนรูใ้หก้ับผูเ้รียนอย่างต่อเน่ืองและเต็มศกัยภาพ  (X̅= 4.35, SD = 0.71)  ครูปรบัการจดัการ
เรียนรูใ้ห้มีความหลากหลายสอดคล้องกับการเรียนรูใ้นยุคปัจจุบัน  (X̅= 4.30, SD = 0.69) และ
สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูข้องผูเ้รียน (X̅= 4.27,  
SD = 0.72) 

 

ข้อที ่ ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ �̅� SD ระดับ 
1 สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใ์ชเ้พ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรูข้องผูเ้รียน 4.27 0.72 มาก 

2 ครูจดัการเรียนรูท่ี้มุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีความสามารถใน
การสรา้งนวตักรรม 4.15 0.73 มาก 

3 ครูจัดการเรียนรู ้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดย
ค านงึถงึความแตกตา่งระหวา่งบคุคลของผูเ้รียน 4.24 0.68 มาก 

4 ครูปรับการจัดการเรียนรู ้ให้มีความหลากหลาย
สอดคลอ้งกบัการเรียนรูใ้นยคุปัจจบุนั 4.30 0.69 มาก 

5 ครูประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูใ้หก้ับ
ผูเ้รียนอย่างตอ่เน่ืองและเตม็ศกัยภาพ 4.35 0.71 มาก 

 รวม 4.26 0.63 มาก 
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ตาราง 16 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดา้นนวตักรรมการบริหาร
สถานศกึษา โดยรวมและรายขอ้ 

 
จากตาราง 16 พบวา่ ระดบัประสิทธิผลของสถานศกึษาในยคุดิจิทลั สงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดา้นนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅= 4.15, SD = 0.70) และเม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่าอยู่ในระดบัมาก
ทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย 3 ล  าดับแรก คือ ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนด
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาอย่างชัดเจน  (X̅= 4.18, SD = 0.77)  
ผู้บริหารสถานศึกษาประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  

ข้อที ่ ด้านนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา �̅� SD ระดับ 
1 ผู้บริหารสถานศึกษาประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการ 4.16 0.77 มาก 

2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาใชน้วตักรรมเพ่ือพัฒนาวิธีการ
ปฏิบัติงานและระบบการบริหารสถานศึกษาให้
ทนัสมยั 4.13 0.77 มาก 

3 ผู้บ ริห ารสถานศึกษาปรับป รุงโครงสร้างการ
บริหารงานให้ ยืดหยุ่น และสอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของสงัคมในยคุดจิิทลั 4.13 0.77 มาก 

4 ผูบ้รหิารสถานศกึษาก าหนดวิสยัทศันแ์ละกลยทุธใ์น
การพฒันานวตักรรมการศกึษาอย่างชดัเจน 4.18 0.77 มาก 

5 ผูบ้ริหารสถานศกึษาสามารถพฒันาครูและบคุลากร
ใหมี้ทกัษะในการพฒันานวตักรรมท่ีหลากหลาย 4.12 0.77 มาก 

6 ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการ
เรียนรูท่ี้เอือ้ตอ่การสรา้งนวตักรรมในสถานศกึษา 4.14 0.81 มาก 

 รวม 4.15 0.70 มาก 
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(X̅= 4.16, SD = 0.77) และผูบ้ริหารสถานศกึษาส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมการเรียนรูท่ี้เอือ้ต่อการ
สรา้งนวตักรรมในสถานศกึษา (X̅= 4.14, SD = 0.81) 

2.3 วิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโครงการกับประสิทธิผลของ
สถานศกึษาในยุคดิจิทลั สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียรส์ัน (Pearson Product Moment Correlation) 
ปรากฏผลดงัตาราง 17 

ตาราง 17 ความสมัพนัธร์ะหว่างการบริหารโครงการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

** มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากตาราง 17 พบว่าการบริหารโครงการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
สถานศกึษาในยุคดิจิทลั สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) = .789 แสดงว่าตวัแปร
ทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นระดบัสูง และเม่ือพิจารณาความสมัพนัธร์ะหว่างความสมัพันธร์ะหว่าง
การบริหารโครงการกับประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ี
การศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 แตล่ะดา้น ผลปรากฏดงันี ้

1. การบริหารโครงการดา้นการประเมินความตอ้งการจ าเป็น มีความสมัพนัธก์ับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ดา้นความเป็น
พลเมืองดิจิทัลของผู้เรียน ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และด้านนวัตกรรมการบริหาร

การบริหาร
โครงการ 

ประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดจิิทัล 
Y1 Y2 Y3 Y4 โดยรวม (Y) 

X1 .691** .652** .689** .687** .743** 
X2 .687** .652** .703** .707** .752** 
X3 .685** .632** .686** .698** .739** 
X4 .674** .640** .688** .755** .756** 

โดยรวม (X) .721** .679** .729** .751** .789** 
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สถานศึกษา ในระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) = .691, .652, .689, และ 
.687 ตามล าดบั 

2. การบริหารโครงการดา้นการวางแผนโครงการ มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิผล
ของสถานศึกษาในยุคดิจิทลั ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน และดา้นความเป็นพลเมือง
ดิจิทัลของผู้เรียน ในระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) = .687 และ .652 
ตามล าดบั การบริหารโครงการดา้นการวางแผนโครงการ มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในยุคดิจิทัล ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และด้านนวัตกรรมการบริหาร  
ในระดบัสงู โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) = .703 และ .707 ตามล าดบั 

3. การบริหารโครงการด้านการน าโครงการไปปฏิบัติ  มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ดา้นความเป็น
พลเมืองดิจิทัลของผู้เรียน ด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และด้านนวัตกรรมการบริหาร
สถานศึกษา ในระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) = .685, .632, .686, และ 
.698 ตามล าดบั 

4. การบริหารโครงการดา้นการประเมินโครงการ มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิผล
ของสถานศกึษาในยคุดิจิทลั ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน ดา้นความเป็นพลเมืองดจิิทลั
ของผู้เรียน และด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ในระดับปานกลาง โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ ์(r) = .674, .640 และ .688 ตามล าดบั การบริหารโครงการดา้นการประเมินโครงการ 
มีความสมัพนัธก์บัประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทลั ดา้นนวตักรรมการบริหาร ในระดบัสูง 
โดยมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) = .755 

 
2.4 วิเคราะหปั์จจยัการบริหารโครงการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศกึษาในยุค

ดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยใช้สถิติ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบวิธีการคัดเลือกเข้า (Multiple Regression Analysis- Enter 
Method) ปรากฏผลดงัตาราง 18 
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ตาราง 18  ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิท ธ์ิการถดถอยมาตรฐาน (Multiple Regression 
Analysis) ของการบริหารโครงการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

** มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากตารางท่ี 18 การบริหารโครงการส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุค
ดิจิทัล สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยการบริหารโครงการทุกด้านร่วมกันการพยากรณ์ประสิทธิผลของ
สถานศึกษาในยุคดิจิทลั สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร 
ได้รอ้ยละ 62.25 โดยการบริหารโครงการด้านการประเมินความตอ้งการจ าเป็น มีอ านาจการ
พยากรณส์งูสดุ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการประเมินโครงการ ดา้นการวางแผนโครงการ และดา้นการ
น าโครงการไปปฏิบตั ิตามล าดบั 

 
ผูว้ิจยัน ามาสรา้งเป็นสมการพยากรณไ์ดด้งันี ้
สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนมาตรฐาน 
     = .272(ZX1) + .247(Zx4) + .160(Zx2) + .152(Zx3)  
สมการพยากรณใ์นรูปคะแนนดบิ 
     = 1.017 + .247(X1) + .223(X4) + .143(X2) + .142(X3)  

การบริหารโครงการ b β SEb t p 
1. ดา้นการประเมินความตอ้งการจ าเป็น (X1) .247 .272 .060 4.083** .000 
2. ดา้นการวางแผนโครงการ (X2) .143 .160 .077 1.866** .005 
3. ดา้นการน าโครงการไปปฏิบตัิ (X3) .142 .152 .076 1.856** .004 
4. ดา้นการประเมินโครงการ (X4) .223 .247 .075 2.966** .003 
R =  .789 SEest =   .37871 F = 154.204**  
R2 = .622 a = 1.017    
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บทที ่5 
สรุปผลการวิจัย อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยเรื่อง การบริหารโครงการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล 
สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีวัตถุประสงคเ์พ่ือ  
1) ศึกษาระดับการบริหารโครงการของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 2) ศึกษาระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล 
สงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 3) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการบริหารโครงการกบัประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทลั สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 และ 4) ศึกษาการบริหารโครงการสามารถ
พยากรณป์ระสิทธิผลของสถานศกึษาในยคุดิจิทลั สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 กลุ่มตวัอย่างการวิจยัในครัง้นี ้คือ ครูท่ีปฏิบตัิหนา้ท่ีหวัหนา้กลุ่มงาน หรือ
กลุ่มสาระการเรียนรูฯ้ ในสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  
ปีการศึกษา 2563 จ านวน 380 คน  โดยก าหนดตามตารางเครจซ่ีและมอรแ์กน (Krejcie & 
Morgan, 1970) จากนั้นด าเนินการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) โดยการใช้
ขนาดโรงเรียนเป็นชัน้ (strata) จากนัน้ท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยจบั
ฉลากตามสัดส่วนของขนาดโรงเรียนเพ่ือให้ไดจ้  านวนครบตามท่ีก าหนด เครื่องมือท่ีใช้ในการ
รวบรวมขอ้มูลในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ซึ่งมีค่า
ดชันีความสอดคลอ้งรายขอ้ อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 มีค่าความเช่ือมั่นของการบริหารโครงการ 
เท่ากบั .978 และคา่ความเช่ือมั่นของประสิทธิผลของสถานศกึษาในยคุดจิิทลั เท่ากบั .977 สถิติท่ี
ใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบ
เพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) สหสัมพันธ์พหุคูณ  (Multiple 
Correlation) และสถิติวิเคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบวิธีการคดัเลือกเขา้ (Multiple Regression 
Analysis- Enter Method) 

สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การบริหารโครงการท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล 

สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต  1 สรุปผลโดยรวมและ 
รายดา้นไดด้งันี ้
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1. การบริหารโครงการของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื ้น ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อยู่
ในระดบัมากทกุดา้น โดยเรียงล าดบัคา่เฉล่ียจากมากไปหานอ้ย คือ ดา้นการน าโครงการไปปฏิบตัิ 
ดา้นการประเมินโครงการ ดา้นการวางแผนโครงการ และดา้นการประเมินความตอ้งการจ าเป็น  

2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล  สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อยู่
ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู ้ด้านนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา ด้านความเป็นพลเมืองดิจิทัลของผู้เรียน และ 
ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 

3. การบริหารโครงการโดยรวมมีความสมัพนัธก์บัประสิทธิผลโดยรวมของสถานศกึษาใน
ยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(r) = .789 แสดงว่าตวัแปรทัง้สอง
มีความสมัพนัธใ์นระดบัสงู 

4. การบรหิารโครงการโดยรวมส่งผลตอ่ประสิทธิผลโดยรวมของสถานศกึษาในยคุดิจิทลั 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .01 โดยการบริหารโครงการทุกดา้นร่วมกันการพยากรณ์ประสิทธิผลของสถานศึกษาใน 
ยคุดิจิทลั สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ไดร้อ้ยละ 62.25 
โดยการบริหารโครงการด้านการประเมินความต้องการจ าเป็น มีอ านาจการพยากรณ์สูงสุด 
รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการประเมินโครงการ ดา้นการวางแผนโครงการ และดา้นการน าโครงการไป
ปฏิบตั ิตามล าดบั 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากการวิเคราะหข์้อมูลและสรุปผลการวิจัย เก่ียวกับการบริหารโครงการท่ีส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ผูว้ิจยัไดน้  าประเดน็ตา่ง ๆ ท่ีส  าคญัมาอภิปรายโดยรวมและรายดา้นดงันี ้

1. การบริหารโครงการของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื ้น ท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจากสถานศึกษา
ขบัเคล่ือนการพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษาผ่านการท าโครงการตามแผนปฏิบตัิการประจ าปี
ของสถานศกึษาท่ีตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาคณุภาพสถานศกึษา จุดเนน้ตามนโยบาย
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ของเขตพืน้ท่ีการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ 
ตามล าดบั ประกอบกบัสถานศกึษาตอ้งจดัท าโครงการใหส้อดคลอ้งกบัการใชจ้่ายงบประมาณท่ีรฐั
จัดสรรส าหรบัการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน  
(ลัดดา  เจียมจูไร, การส่ือสารส่วนบุคคล , 27 ตุลาคม 2563)  ดังนั้นโครงการจึงเป็นเครื่องมือ
ส าคญัในปรบัเปล่ียนเป็นนโยบายระดบัสถานศึกษาสู่การปฏิบตัิดว้ยรูปแบบการบริหารโครงการ
ของสถานศกึษาใหมี้การปฏิบตัเิกิดขึน้อยา่งเป็นรูปธรรม และสามารถบรรลเุปา้หมายคณุภาพตาม
มาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ มีความต่อเน่ือง และผู้บริหาร
สถานศึกษายงัใหค้วามส าคญัในการก ากบัติดตามการด าเนินโครงการเพ่ือใหโ้ครงการบรรลุตาม
วัตถุประสงคแ์ละเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี สอดคล้องกับ
งานวิจยัของรชันี วฒันภิรมย ์(2550) ท่ีไดว้ิจยัเรื่องความสัมพันธร์ะหว่างการบริหารโครงการกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขา้ราชการกรุงเทพมหานคร พบว่า การบริหารโครงการใน
สถานศึกษาสงักัดกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น เช่นเดียวกบั อภิชาติ สปิุน (2554)  ไดศ้กึษาวิจยัเรื่องกระบวนการ
บริหารโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวตักรรมของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสังกัดส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาเชียงราย เขต 2 พบวา่ การบริหารโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวตักรรมของ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2 มีระดบั
การปฏิบตัิโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าระดบัการปฏิบตัิอยู่ใน
ระดบัมากทกุดา้น 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น โดยเรียงล าดบัคา่เฉล่ียจากมาก
ไปหานอ้ย คือ ดา้นการน าโครงการไปปฏิบตัิ  ดา้นการประเมินโครงการ ดา้นการวางแผนโครงการ 
และดา้นการประเมินความตอ้งการจ าเป็น ทัง้นีด้า้นการประเมินความตอ้งการจ าเป็น มีค่าเฉล่ีย
ต ่าสดุ อาจเป็นเพราะว่า กระบวนการบริหารโครงการของสถานศกึษาโดยปกติทั่วไปจะด าเนินการ
ตามขัน้ตอนส าคญัของวงจรคณุภาพ (PDCA) ไดแ้ก่ การวางแผนโครงการ การด าเนินโครงการ 
และการประเมินผลโครงการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ศศิวิมล อินต๊ะเนตร (2561) ท่ีไดว้ิจยัเรื่อง
การบริหารโครงการของโรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบตัท่ีิเป็นเลิศ (Best Practice) เพ่ือจดัท าคูมื่อการบรหิาร
โครงการตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การบริหารโครงการของ
โรงเรียนท่ีมีวิธีปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศ ประกอบไปดว้ย 1) ขัน้วางแผนโครงการ 2) ขัน้วิเคราะหแ์ละอนมุตัิ
โครงการ 3) ขัน้ด  าเนินการตามโครงการ 4) ขัน้ควบคมุและติดตามโครงการ และ 5) ขัน้ประเมินผล
โครงการ ประกอบกับเม่ือพิจารณารายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ สถานศึกษาก าหนดวิธีการ
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แก้ปัญหาท่ีตอบสนองความตอ้งการจ าเป็นของโครงการ สะทอ้นใหเ้ห็นว่า สถานศึกษายังขาด
ความรูค้วามเขา้ใจ และยงัไม่เห็นถึงความส าคญัของการพฒันาโครงการทางการศึกษา จึงท าให้
สถานศึกษาขาดการประยุกตใ์ชผ้ลลพัธท่ี์เคยด าเนินการมาแลว้กับสถานการณใ์หม่ได ้สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของภูมิสิษฐ์  สคุนธวงศ ์(การส่ือสารส่วนบคุคล, 27 ตลุาคม 2563) ว่า “ครูมกัใชว้ธีิการ
ซ ้าเดมิในการด าเนินโครงการ ขาดความคิดสรา้งสรรค์ในการต่อยอดหรือพฒันาโครงการใหท้นัต่อ
การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยปัจจุบัน”   ในท านองเดียวกัน ยังสอดคลอ้งกับแนวคิดของ ลัดดา  
เจียมจูไร (การส่ือสารส่วนบุคคล, 27 ตุลาคม 2563) ท่ีเสนอว่า “ปัญหาที่พบเจอในการบริหาร
โครงการของสถานศึกษา คือ ครูมกัวางแผนโดยปราศจากการใชข้อ้มูลสารสนเทศ ส่งผลใหก้าร
วางแผนการท างานนัน้ไม่มีประสิทธิภาพ”  เช่นเดียวกับแนวคิดของขจิตพันธ์  สุวรรณสิริภักดิ ์ 
(การส่ือสารส่วนบุคคล , 28 ตุลาคม 2563) กล่าวว่า “การวางแผนโครงการที่ดีตอ้งใชผ้ลการ
ประเมินโครงการมาวิเคราะห์ร่วมกับขอ้มูลสารสนเทศของการศึกษาความตอ้งการเพื่อใหก้าร
ออกแบบโครงการตอบสนองจุดมุ่งหมายของผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะไดร้บัอย่างชดัเจน 
และเกิดความยั่งยืนในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป” เพราะฉะนั้น สถานศึกษาจึงยังขาดการ
วิเคราะหค์วามแตกตา่งตามสภาพท่ีเกิดขึน้กบัสภาพท่ีควรจะเป็นส่งผลใหไ้ดข้อ้มลูสารสนเทศท่ีไม่
มีคณุภาพท าใหก้ารวางแผนโครงการขาดความชดัเจนและเกิดขอ้บกพรอ่งไดง้่าย  

2. ประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล  สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษากรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวม อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อยู่
ในระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ ด้านนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษา  ด้านความเป็นพลเมืองดิจิทัลผู้เรียน  และ 
ดา้นผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน  ท่ีเป็นเช่นนีเ้น่ืองจาก สถานศกึษาในยคุปัจจบุนัมีลกัษณะ
เป็นองคก์ารสมัยใหม่ท่ีมุ่งเน้นการปรบัตวัเพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลกยุคดิจิทัล  
ประกอบกับผูบ้ริหารสถานศึกษาตระหนกัและเห็นความส าคญัของการพัฒนาคณุภาพผูเ้รียนให้
อยู่ในสังคมยุคดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารสถานศึกษาจึงส่งเสริมและสนับสนุนการ
ประยกุตใ์ชร้ะบบเทคโนโลยีดิจิทลัในดา้นกระบวนการบริหารจดัการศกึษา เช่น ระบบการควบคมุ
การรับ -จ่ายเงินผ่านอิ เล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ระบบบริหารงานโรงเรียน  
(School ICT) และ ระบบติดตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ เป็นตน้ นอกจากนีผู้้บริหาร
สถานศึกษายงัส่งเสริมใหค้รูประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยีในการจดัการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย 
เช่น  G Suite for Education, Zoom, Plicker, Canva และ Microsoft Team เป็นต้น  ส่งผลให้
ผลลัพธ์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ี เกิดกับผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐาน
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การศึกษา และมีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน สอดคล้องกับแนวคิดของ  
วราวุธ หมุนโย (2559) ท่ีไดว้ิจยัเรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิผลโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึกษา เขต 1 พบว่า ระดบัประสิทธิผลโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก และเม่ือ
พิจารณารายดา้นพบวา่ อยูใ่นระดบัมากทกุดา้น เชน่เดียวกบั ฤทยัรตัน ์บญุอินทร ์(2559) ท่ีไดว้ิจยั
เรื่อง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี เขต 1 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ชลบุรี  เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ ในระดับมาก  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
 เปรมวดี  จิตอารีย ์(2560) ท่ีศกึษาและวิจยัเรื่อง สมรรถนะของผูบ้รหิารท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 พบว่า ระดับประสิทธิผลของ
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ในท านองเดียวกัน ผลการวิจยัครัง้นีย้งั
สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ นงลักษณ์ เรือนทอง (2550) ท่ีไดศ้ึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล พบว่า ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารและครู การเรียนการสอนท่ีมี
วตัถปุระสงคส์อดคลอ้งกบัวตัถปุระสงคข์องการศกึษาระดับชาติ และการเรียนการสอน ท่ีนกัเรียน
สามารถน าความรู ้ความเขา้ใจและความสามารถท่ีไดร้บัจากโรงเรียนไปใชต้อ่ในชีวิตจริงได ้เป็น
องคป์ระกอบส าคัญของรูปแบบการบริหารท่ีมีประสิทธิผลซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพแวดลอ้มเปล่ียนแปลงไปในปัจจบุนั  

3. ผลการวิจัยพบว่า การบริหารโครงการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
สถานศกึษาในยุคดิจิทลั สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีไดต้ัง้ไว้ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ ์(r) = .789 แสดงว่าตวัแปรทัง้สองมีความสมัพนัธใ์นระดบัสงู กล่าวคือ หากการบรหิาร
โครงการในสถานศกึษามีระดบัการปฏิบตัิในระดบัมาก สถานศกึษาก็จะมีประสิทธิผลมากตามไป
ด้วย และในทางกลับกัน หากการบริหารโครงการในสถานศึกษามีระดับการปฏิบัติระดับต ่า 
สถานศึกษาก็จะมีประสิทธิผลต ่าดว้ยเช่นกัน ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเน่ืองจาก การบริหารโครงการใน
สถานศกึษาใหบ้งัเกิดประสิทธิผลของสถานศกึษาตอ้งอาศยัความรว่มมือจากบคุคลากรทกุฝ่ายใน
สถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูตอ้งตระหนกัและใหค้วามส าคญักับ
ทกุขัน้ตอนของการบรหิารโครงการท าใหก้ารด าเนินโครงการมีการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมาก ส่งผลให้
การด าเนินโครงการบรรลุตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งสะท้อนถึง
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ประสิทธิผลของสถานศึกษาเช่นเดียวกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยของ แคดเวลส์และสปิงซ ์
(Caldwell & Spinks, 1990 , p. 108 อ้างถึ งใน  เกศกนก ณ  พัทลุ ง , 2556 , น. 47) พบว่า  
ภาวะผูน้  าทางการศึกษาของผูบ้ริหาร การมีส่วนรว่มของครู ผูป้กครอง และนกัเรียนในการจดัท า
นโยบายและแผนงานเพ่ือพฒันาโรงเรียนจะส่งผลตอ่ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน เช่นเดียวกบั
งานวิจัยของ เพอรส์ัน (Person, 1993, p.3071-A อ้างถึงใน กษมาพร  ทองเอือ้, 2555, น. 90) 
พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสมัพันธก์ันอย่างมีนยัส าคญักับประสิทธิผลท่ีไดร้บัจาก
การจดัการของวิทยาลยัในรฐัคาโรไลนาเหนือ  

นอกจากนี้ การด าเนินโครงการในสถานศึกษายังส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนา
คณุภาพผูเ้รียน เช่น โครงการสวนธนฯ รูท้นั ท่ีส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีทกัษะการรบัรูข้อ้มูลข่าวสารใน
โลกออนไลนซ์ึ่งถือเป็นลักษณะหนึ่งของการตอบสนองต่อการเป็นพลเมืองดิจิทัล (พิศณุ ศรีพล , 
การส่ือสารส่วนบุคคล, 2 พฤศจิกายน 2563) โครงการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีมุ่งเนน้
การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนใหมี้พฒันาการท่ีสงูขึน้ โครงการพฒันาสมรรถนะครู
ในการจดัการเรียนรูอ้อนไลนโ์ดยใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลั เพ่ือส่งเสริมการเรียนรูแ้บบ Active Learning 
และโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลสนับสนุนการบริหารการจัดการเรียนรูแ้ละการปฏิบตัิงานตาม
ภารกิจ เป็นต้น  สอดคล้องกับงานวิจัยของ สันทนา คุณนา (2556) ท่ี ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ความสมัพนัธร์ะหวา่งการวางแผนกลยทุธส์ถานศกึษากบัประสิทธิผลของโรงเรียน สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาเลย เขต 1 พบวา่ การจดัท าแผนปฏิบตักิารและโครงการ และดา้น
การด าเนินการตามแผน  มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิตท่ีิระดบั .01  

ในท านองเดียวกันยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กฤตยา ชอบช่ืน (2544) ท่ีศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินงานโครงการนิเทศ 100 เปอรเ์ซ็นตก์ับประสิทธิผลโรงเรียน
ประถมศึกษา สงักัดส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดั เขตการศึกษา 12 พบว่า การด าเนินงาน
โครงการนิ เทศ 100 เปอรเ์ซ็นต์กับประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจังหวดั เขตการศึกษา 12 มีความสัมพันธก์ันทางบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 ในระดบัสงู และยงัสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ ธัณฐภรณ ์สิมมา (2561) ท่ีไดศ้กึษาวิจยั
เรื่อง การบริหารเวลากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษา
ประถมศกึษานครปฐม เขต 1 พบว่า การวางแผน และการจดัล าดบัของโครงการ/กิจกรรมซึ่งเป็น
หนึ่งในกระบวนการบริหารเวลาของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของ
สถานศกึษาซึ่งเป็นความสมัพนัธแ์บบคลอ้ยตามกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  
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4. ผลการวิจยัพบว่า การบรหิารโครงการส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศกึษาในยุค
ดิจิทัล สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยการบริหารโครงการทุกด้านร่วมกันการพยากรณ์ประสิทธิผลของ
สถานศกึษาในยุคดิจิทลั สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
ได้รอ้ยละ 62.25 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีไดต้ั้งไว้ เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า การบริหาร
โครงการด้านการประเมินความต้องการจ าเป็น มีอ านาจการพยากรณ์สูงสุด รองลงมาได้แก่  
ดา้นการประเมินโครงการ ดา้นการวางแผนโครงการ และดา้นการน าโครงการไปปฏิบตัิ ตามล าดบั
ผลการวิจยัเป็นเช่นนีอ้าจเน่ืองจาก การจดัการศึกษาในยุคดิจิทลัมีลกัษณะเป็นพลวตัเพ่ือใหเ้ท่า
ทนัต่อสภาพแวดลอ้มทางสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างต่อเน่ือง การบริหารสถานศึกษาในยุค
ดจิิทลัจงึตอ้งมีความยืดหยุน่สงู (สกุญัญา แชม่ชอ้ย, 2562)  

ดังนั้นการบริหารโครงการในสถานศึกษาซึ่งเป็นหนึ่งในลักษณะของการบริหาร
องคก์ารสมยัใหม่จึงสามารถตอบสนองการจดัการศกึษาในยคุดิจิทลัไดดี้  และการบริหารโครงการ
ยงัเป็นกระบวนการบริหารอย่างหนึ่งท่ีส่งผลส าคญัต่อการเสริมสรา้งประสิทธิผลของสถานศึกษา 
(วราวุธ หมุนโย, 2559) สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ กนกวรรณ อินทรน์อ้ย (2553) ท่ีไดศ้ึกษาวิจัย
เรื่อง กระบวนการการบริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาปทุมธานีเขต 2 พบว่า กระบวนการการบริหารทัง้ 7 ดา้น โดยรวมส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนเอกชน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาปทุมธานี เขต 2 เช่นเดียวกบังานวิจยัของ  
วิมาลย ์ลีทอง (2563) ท่ีไดศ้กึษาวิจยั เรื่อง ปัจจยัการบริหารท่ีส่งผลตอ่ประสิทธิผลโรงเรียน สงักดั
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ในจังหวดัสกลนคร พบว่า ปัจจยัการบริหารดา้น
งบประมาณโดยมีแผนการจดัการท่ีจดัท าขึน้และแสดงออกมาในรูปแบบโครงการ/กิจกรรมตา่ง ๆ 
ท่ีมีการประมาณค่าใชจ้่ายล่วงหนา้ และมีระยะเวลาการใชจ้่ายท่ีแน่นอน โดยตอ้งจดัการบริหาร
ทรพัยากรท่ีจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือใหก้ารด าเนินงานบรรลุตามแผนท่ีวางไว้ สามารถพยากรณ์
ประสิทธิผลโรงเรียนได้ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ในท านองเดียวกัน ผู้บริหาร
สถานศกึษายงัใหค้วามส าคญักบัการน าโครงการไปปฏิบตัิตามแผนการด าเนินงานท่ีก าหนดไวใ้น
แผนปฏิบตัิการประจ าปีดว้ยกระบวนการบริหารจดัการตามวงจรคณุภาพจนบรรลุวตัถุประสงค์
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดท าใหป้ระสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทลัเพิ่มขึน้ดว้ยเช่นกัน ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประไพ อดุมผล (2554) ท่ีไดศ้กึษาวิจยัเรื่อง การปฏิบตัิงานของผูบ้ริหาร
ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื ้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
สพุรรณบรุี เขต 2 พบว่า การปฏิบตังิานของผูบ้ริหารดา้นการปฏิบตัิกิจกรรมทางวิชาการท่ีเก่ียวกบั
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การพฒันาวิชาชีพการบริหารการศึกษา และดา้นพฒันาแผนงานขององคก์รใหส้ามารถปฏิบตัิได้
เกิดผลจริง สง่ผลตอ่ประสิทธิผลของสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
สุพรรณบุรี เขต 2 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เน่ืองจากผูบ้ริหารมีการวิเคราะหข์อ้มูล
และคาดการณอ์นาคตและเตรียมแผนงาน โครงการ รองรบัการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นรูปแบบชดัเจน 
เปิดโอกาสใหผู้ร้ว่มงานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชารว่มมือในกิจกรรมท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิผล 

โดยเฉพาะดา้นการประเมินความตอ้งการจ าเป็นนับว่าเป็นการบริหารโครงการท่ีมี
อ านาจการพยากรณป์ระสิทธิผลของสถานศึกษาในยคุดิจิทลั สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร สงูสดุ ท่ีเป็นเชน่นีอ้าจเน่ืองจาก ผูบ้รหิารสถานศกึษาก าหนด
วิสัยทัศนแ์ละกลยุทธใ์นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอย่างชัดเจนโดยการน า
ข้อมูลสารสนเทศจากการประเมินความต้องการจ าเป็นมาใช้ในการวางแผนโครงการ เพ่ือให้
กระบวนการน าโครงการสู่การปฏิบตัิมีความเหมาะสม สามารถบรรลเุปา้หมายของสถานศกึษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล สอดคลอ้งกับ สุวิมล ว่องวาณิช (2562, น. 481-485) 
สรุปว่า การประเมินความตอ้งการจ าเป็นเป็นกิจกรรมขัน้แรกของการด าเนินโครงการ จากนัน้จึง
เริ่มการวางแผนโครงการ การน าโครงการสูก่ารปฏิบตัจิรงิ และการก ากบัตดิตามประเมินผล การใช้
ประโยชนจ์ากการประเมินความตอ้งการจ าเป็นใหมี้ประสิทธิผลท่ีสดุ ควรใชใ้นทกุขัน้ตอนของการ
บริหารโครงการเพ่ือใหส้นองความตอ้งการจ าเป็นตลอดช่วงของการด าเนินงาน เช่นเดียวกันยัง
สอดคลอ้งกับ ธีระภาพ เพชรมาลัยกุล (2560, น. 122) สรุปว่า การประเมินความตอ้งการจ าเป็น
สามารถช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรในการจัดศึกษายุคปัจจุบันมีการด าเนินการท่ีถูกต้อง
เหมาะสม และประสบความส าเร็จตามเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และยังสอดคลอ้งกับ 
National Oceanic and Atmospheric Administration (2009, pp. 8-9) สรุปได้ว่า การประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นช่วยใหผู้อ้อกแบบโครงการทางการศึกษมีขอ้มูลท่ีสนับสนุนการตดัสินใจใน
การจดัสรรทรพัยากรและจดัล าดบัความส าคญัของกิจกรรมในโครงการท่ีมีตอ่ผูร้บับริการไดอ้ยา่งมี
เหตผุล ท าใหผู้ร้บับรกิารไดร้บัประโยชนม์ากท่ีสดุ 

อีกทั้ง ดา้นการประเมินโครงการ นับว่าเป็นการบริหารโครงการท่ีส าคัญส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศกึษาในยคุดจิิทลั ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเน่ืองจาก สถานศกึษาจดัใหมี้การรายงาน
ผลการประเมินโครงการเสนอผู้บริหารสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี โดยใชเ้ครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและวิธีการประเมินโครงการท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ มีการ
วิเคราะหข์อ้มลูจากการประเมินโครงการเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูสารสนเทศท่ีถกูตอ้งชดัเจน ท าใหผู้บ้รหิาร
สถานศึกษาสามารถตดัสินคุณค่าของโครงการเพ่ือปรบัปรุงใหบ้รรลุประสิทธิผลมากขึน้ หรือยุติ
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โครงการ หากโครงการไม่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาสถานศึกษา สอดคล้องกับ           
สุวฒัน ์วิวัฒนานนท ์และ ปัญญา ศิริโชติ (2563, น. 43-81) สรุปไดว้่า การประเมินโครงการเป็น
การประเมินตามเกณฑว์ตัถปุระสงคข์องการประเมินสรุปเม่ือสิน้สดุโครงการ และตอ้งการทราบว่า
การด าเนินกิจกรรมตามโครงการนั้นเป็นอย่างไร มีผลของโครงการเป็นอย่างไร เช่นเดียวกับ      
ประวิต เอราวรรณ์ (2562b, น. 85) สรุปว่า การประเมินโครงการช่วยให้ผู้มีอ  านาจตัดสินใจ
สามารถตดัสินไดว้่าจะด าเนินโครงการตอ่ไปหรือไม่ หรือมีทางเลือกในการปรบัปรุงพฒันาอย่างไร 
รวมถึงการประเมินจะช่วยตดัสินการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการและมีเหตุผลรองรบัว่าการ
บรรลหุรือไมบ่รรลผุลนัน้เป็นเพราะอะไร 

ด้านการวางแผนโครงการ นับว่าเป็นการบริหารโครงการท่ีส าคัญส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศกึษาในยุคดิจิทลั ท่ีเป็นเช่นนีอ้าจเน่ืองจาก สถานศกึษาน าผลการประเมิน
ความตอ้งการจ าเป็นมาวตัถปุระสงคข์องโครงการ และออกแบบวิธีการจดักิจกรรมในโครงการได้
อย่างชดัเจน ท าใหส้ถานศกึษาสามารถจดักิจกรรมเสรมิหลกัสตูรท่ีตอบสนองความตอ้งการผูเ้รียน
ได้ อีกทั้งการวางแผนโครงการเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งอาศัยกระบวนการคิดวิเคราะห์ การก าหนด
ทิศทางในการด าเนินงานอย่างชัดเจน ช่วยท าให้การบริหารโครงการมีประสิทธิภาพส่งผลต่อ
ความส าเร็จของโครงการ สอดคลอ้งกับ ประวิต เอราวรรณ ์(2562b, น. 55) สรุปว่า การวางแผน
โครงการทางการศึกษา เป็นการวางแผนยกระดับคุณภาพของผลการเรียนรูท่ี้เกิดจากการจัด
การศึกษา โดยตอ้งมีการประเมินความตอ้งการจ าเป็นและน าความตอ้งการจ าเป็นนัน้ออกมาใช้
ออกแบบและวางแผนโครงการ เพ่ือส่งเสริมการวางทิศทางการการด าเนินงานและวางระบบ
กิจกรรมท่ีเป็นการแก้ปัญหา ตลอดจนการน ากลยุทธ์โครงการไปสู่การปฏิบตัิในบริบทโรงเรียน
อย่างแท้จริง เช่นเดียวกับ วราวุธ หมุนโย (2559) สรุปว่า การวางแผนโครงการและกิจกรรมใน
แผนปฏิบตัิการประจ าปีของสถานศึกษาเป็นกระบวนการบริหารท่ีก่อใหเ้กิดประสิทธิผลโรงเรียน
มธัยมศกึษาในสงักดัสานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 1  

รวมถึงดา้นการน าโครงการไปปฏิบตัิ นบัว่าเป็นการบริหารโครงการท่ีส าคญัส่งผลตอ่
ประสิทธิผลของสถานศกึษาในยคุดจิิทลั ท่ีเป็นเชน่นีอ้าจเน่ืองจาก ผูบ้รหิารสถานศกึษาประยกุตใ์ช้
เทคโนโลยีดจิิทลัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการและพฒันาวิธีการปฏิบตัิงานใหท้นัสมยั 
ท าให้สถานศึกษาสามารถน าโครงการไปปฏิบัติตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้โดยมีกระบวนบริหาร
โครงการตามวงจรคณุภาพ และมีการก ากบัติดตามระหวา่งการด าเนินโครงการเป็นระยะ สง่ผลให้
โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามระยะเวลาท่ี ก าหนด สอดคล้องกับ สุวัฒน ์ 
วิวฒันานนท ์และ ปัญญา ศิริโชติ (2563, น. 34) สรุปว่า การด าเนินโครงการทางการศึกษาตอ้งมี
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กระบวนการบริหารจัดการตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  คือ วางแผน การปฏิบัติ การติดตาม
ตรวจสอบดว้ยการตดิตามงานสอบถามความกา้วหนา้ ปัญหาอปุสรรคในการด าเนินกิจกรรม และ
การปรบัปรุงกระบวนการด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดความเส่ียงและเพิ่มผลผลิต เช่นเดียวกับแนวคิด
ของ ขจิตพันธ์  สุวรรณสิริภักดิ์ (การส่ือสารส่วนบุคคล , 28 ตุลาคม 2563) กล่าวว่า “การน า
โครงการสู่การปฏิบตัิเป็นขัน้ตอนส าคญัทีผู่บ้ริหารสถานศึกษาควรใหค้วามใส่ใจและก ากบัตดิตาม
การด าเนินโครงการ อ านวยการใหก้ารด าเนินโครงการประสบความส าเร็จ เปรียบไดก้บัการรดน ้า
พรวนดินเพื่อให้ตน้ไม้ผลิดอกออกผลได้อย่างสวยงาม ” ในท านองเดียวกันยังสอดคล้องกับ 
ไกรษร วงศพ์รดั (2561, น. 59) สรุปว่า ความส าเร็จของการบริหารงานในการน านโยบายสู่การ
ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดประสิทธิผลต่อโรงเรียนนั้น  ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีพฤติกรรมท่ีแสดงให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเห็นในการบรหิารหรือการปฏิบตังิาน โดยกระบวนการท่ีผูบ้รหิารกระตุน้ สรา้งการ
มีส่วนรว่ม การท างานเป็นทีม แรงจงูใจในการท างาน ความผกูพนัและการยอมรบั ก่อใหเ้กิดความ
ต้องการมีส่วนร่วมของบุคคลในองค์การเพ่ือมุ่ งสู่ประโยชน์ของสถานศึกษา เกิดเป็นความ
ภาคภมูิใจของตนเอง เพ่ือใหส้ามารถน าเอานโยบายลงสู่ไปปฏิบตัใิหอ้ยา่งเป็นรูปธรรมซึ่งก็คือ การ
ด าเนินโครงการท่ีจะสง่ผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียนตอ่ไป 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.1 ครูควรประเมินความตอ้งการจ าเป็นเพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูสารสนเทศในการปรบัปรุง
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งท่ีเกิดขึน้ระหวา่งด าเนินโครงการและพฒันาโครงการใหมี้ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

1.2 สถานศึกษาควรพัฒนาระบบสารสนเทศเก่ียวกับการประเมินความต้องการ
จ าเป็นเพ่ือใชป้ระกอบการตดัสินใจในการวางแผนจดัท าโครงการ/กิจกรรมใหต้อบสนองตอ่ปัญหา
และความตอ้งการของผู้มีส่วนไดเ้สียในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง ส่งผลให้สถานศึกษามี
ประสิทธิผลเพิ่มขึน้ 

1.3 สถานศึกษาควรประเมินติดตามผลการด าเนินโครงการอย่างเป็นขัน้ตอนและ
สม ่าเสมอเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีช่วยในการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพรอ่งท่ีเกิดขึน้ระหว่างการด าเนินงาน 
และควรประเมินผลความส าเร็จของโครงการเพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการพัฒนา
โครงการ หรือยตุกิารด าเนินโครงการในกรณีท่ีโครงการนัน้ไม่ตอบสนองตอ่การพฒันาคณุภาพของ
ผูเ้รียน 
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1.4 ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร ควรจัดท า
โครงการการเพ่ือพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษาในสงักดัใหมี้ทกัษะในการพฒันานวตักรรม 
โดยก าหนดเป็นนโยบายประจ าปีเพ่ือใหเ้กิดการก ากับติดตาม และเกิดผลสัมฤทธ์ิในทางปฏิบตัิ
อยา่งแทจ้รงิ 

2. ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยในคร้ังต่อไป 
2.1 ควรมีการท าวิจัยต่อยอดศึกษาแนวทางการพัฒนาการประเมินความตอ้งการ

จ าเป็นส าหรบัการบริหารโครงการในสถานศึกษา เน่ืองจากผลการวิจยัพบว่า การประเมินความ
ตอ้งการจ าเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลของสถานศกึษาในยคุดจิิทลัมากท่ีสดุ  

2.2 ควรมีการศึกษากลยุทธ์การบริหารท่ีส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในยุค
ดิจิทัล เน่ืองจากผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ด้านผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผูเ้รียน และดา้นความเป็นพลเมืองดจิิทลัของผูเ้รียน มีคา่เฉล่ียนอ้ย 

2.3 ควรมีการศกึษารูปแบบการบริหารเพ่ือพฒันาสถานศกึษาสู่การเป็นสถานศกึษา
แหง่นวตักรรม 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ 
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณเ์ชิงลึก 

1. นายขจิตพันธ ์  สุวรรณสิริภักดิ ์
    ผูอ้  านวยการสถานศกึษาเช่ียวชาญ   
    โรงเรียนศกึษานารี 

2. นายจิณณภัทร  พบูิลวิทติธ ารง 

    ผูอ้  านวยการสถานศกึษาเช่ียวชาญ   
    โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั 

3. นายพศิณุ  ศรีพล 

    ผูอ้  านวยการสถานศกึษาช านาญการพิเศษ   
    โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั ธนบรุี 

4. นางลัดดา  เจียมจูไร 

    ผูอ้  านวยการสถานศกึษาช านาญการพิเศษ   
    โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน ์(ทวีวฒันา) ในพระราชปูถมัภฯ์ 

5. นายภูมิสิษฐ ์ สุคนธวงศ ์

    ผูอ้  านวยการสถานศกึษาช านาญการพิเศษ   
    โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณแ์บบกึง่โครงสร้างเพือ่ประกอบการสัมภาษณเ์ชิงลึก 
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ภาคผนวก ค 
รายช่ือสถานศึกษาทีข่อความอนุเคราะหใ์นการเกบ็เคร่ืองมือการวิจัย 
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รายชื่อสถานศึกษาทีข่อความอนุเคราะหใ์นการเก็บเคร่ืองมือการวิจัย 

1. โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลยั     26. โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั ธนบรุี 
2  โรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา   27. โรงเรียนมธัยมวดัสิงห ์    
3. โรงเรียนเทพศิรนิทร ์    28. โรงเรียนศกึษานารีวิทยา 
4. โรงเรียนเบญจมราชาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ ์ 29. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขนุเทียน 
5. โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินปูถมัภ ั 30. โรงเรียนมธัยมวดัหนองแขม 
6. โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รชัมงัคลาภิเษก 31. โรงเรียนสตรีวิทยา   
7. โรงเรียนสามเสนวิทยาลยั    32. โรงเรียนปัญญาวรคณุ 
8. โรงเรียนราชวินิต มธัยม   33. โรงเรียนวดัรางบวั 
9. โรงเรียนมธัยมวดัเบญจมบพิตร  34. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข า 
10. โรงเรียนวดัราชาธิวาส   38. โรงเรียนวดันวลนรดิศ 
11. โรงเรียนศีลาจารพิพฒัน ์   39. โรงเรียนจนัทรป์ระดิษฐารามวิทยาคม 
12. โรงเรียนโยธินบรูณะ 2 (สวุรรณสทุธาราม) 40. โรงเรียนสตรีวดัอปัสรสวรรค ์
13. โรงเรียนทวีธาภิเศก    41. โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 
14. โรงเรียนวดัประดูใ่นทรงธรรม 
15. โรงเรียนมธัยมวดันายโรง 
16. โรงเรียนวดับวรมงคล 
17. โรงเรียนสวุรรณารามวิทยาคม 
18. โรงเรียนสตรีวดัระฆงั 
19. โรงเรียนนวมินทราชินทูิศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล 
20. โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
21. โรงเรียนศกึษานารี 
22. โรงเรียนวดัราชโอรส 
23. โรงเรียนวดัอินทาราม 
24. โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 
25. โรงเรียนรตันโกสินทรส์มโภชบางขนุเทียน 
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ภาคผนวก ง 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จันทรัศม ์ ภูตอิริยวัฒน ์

     ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบรหิารการศกึษา 
     อาจารยป์ระจ าภาควิชาการบรหิารการศกึษาและการอดุมศกึษา   
     คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วิไลลักษณ ์ลังกา 

    ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัผลและวิจยัการศกึษา   
    อาจารยป์ระจ าภาควิชาการวดัผลและวิจยัการศกึษา   
    คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

3. อาจารย ์ดร.ราชันย ์บุญธิมา 

    ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวดัผลและวิจยัการศกึษา   
    ขา้ราชการบ านาญ   
    คณะศกึษาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

4. นายขจิตพันธ ์  สุวรรณสิริภักดิ ์
    ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบรหิารสถานศกึษาในยคุดจิิทลั   
    ผูอ้  านวยการสถานศกึษาเช่ียวชาญ   
    โรงเรียนศกึษานารี 

5. นางลัดดา  เจียมจูไร 

    ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบรหิารสถานศกึษาในยคุดจิิทลั   
    ผูอ้  านวยการสถานศกึษาช านาญการพิเศษ   
    โรงเรียนทีปังกรวิทยาพฒัน ์(ทวีวฒันา) ในพระราชปูถมัภฯ์ 
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ภาคผนวก จ 
ผลการประเมินดัชนีความสอดคล้องของเคร่ืองมือวิจัย (IOC) 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 
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ภาคผนวก ช 
หนังสือขอเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญและขอความร่วมมือเพือ่การวิจัย 
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ประวัติผ ูเ้ขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล ภษูณทศั ผลทบัทิมธนา 
วัน เดอืน ปี เกิด 6 พฤศจิกายน 2535 
สถานทีเ่กิด อ.บางละมงุ จ.ชลบรุี 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2551  

ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้  
จาก โรงเรียนมารีวิทย ์จงัหวดัชลบรุี  
พ.ศ. 2554   
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย  
จาก โรงเรียนชลกนัยานกุลู จงัหวดัชลบรุี  
พ.ศ. 2559  
ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชามธัยมศกึษา (วิชาเอกสงัคมศกึษา)  
จาก จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั กรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. 2563  
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศกึษา  
จาก มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 209/28 อาคารกรีนเพลส ซ.เพชรบรุี 5 ถ.เพชรบรุี แขวงทุง่พญาไท   
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400   
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