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บทคัดย่อ 
 กำรวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) เพื่อพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำ และ 

(๒) เพื่อรับรองรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำ เพ่ือควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน ของโรงเรียน 

บ้ำนวังตะกู โดยใช้กลุ่มตัวอย่ำง จ�ำนวน ๑๓ คน ประกอบด้วย นักวิชำกำร ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ศึกษำ 

นิเทศก์ และครูผู้สอน จำกกำรคัดเลือกแบบเฉพำะเจำะจง ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ใน กำรวิจัย ประกอบด้วย  

แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง และแบบสอบถำมชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ ๕ ระดับ สถิติท่ีใช้ 

ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรวิจัย ได้แก่ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน ค่ำมัธยฐำน และค่ำพิสัยระหว่ำง 

ควอไทล์ เกณฑ์วัด ๕ ระดับ ของลิเคิร์ท 

 ผลกำรศึกษำ พบว่ำ กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำ เพื่อควำมเป็นเลิศ  

ด้ำนกำรอ่ำน ของโรงเรียนบ้ำนวังตะกู โดยใช้เทคนิคเดลฟำย รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ โดยรวม มีควำม 

เหมำะสมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด ประกอบด้วย ด้ำนผู้น�ำ ด้ำนโอกำส ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และด้ำน 

ผลส�ำเร็จ ส่วนผลกำรตรวจสอบเพ่ือรับรองรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำ เพื่อควำมเป็นเลิศ 

ด้ำนกำรอ่ำน โดยรวมมีควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด และมีควำมสอดคล้อง สูงทุกข้อ 

ค�าส�าคัญ: กำรพัฒนำรูปแบบด้ำนกำรบริหำร; โรงเรียนประถมศึกษำ; ควำมเป็นเลิศ 
             ด้ำนกำรอ่ำน

 * นำยธีรยุทธ สีเสน Mr.Teerayut Sisen
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Abstract 
 This research aimed at develop a model of primary school administration and  
certify a model of primary school administration for excellence in reading of Ban Wang 
Taku School. The sample was selected using using 13 people consisting of academics, 
administrators of educational institutions, supervisors and teachers from purposive  
sampling. The instruments used were interview form, questionnaire on 5-level valuation 
scale. It divided into 2 parts: Part 1; assessing and certifying sub-issues in each of the  
main components and Part 2; assessing and certifying the feasibility and appropriateness 
of the model. Data were collected and analyzed using the statistics as mean, standard 
deviation, median, and inter - quantize range. (Likert)
 The results of the study revealed that the development of the primary school 
administration model for excellence in reading of Ban Wang Taku School By using  
Delphi techniques, Round 1 and Round 2 overall were appropriate at the highest  
level, consisting of Leadership, Opportunity, Management. And success the results of  
the examination to certify the form Elementary School Administration for Reading  
Excellence Overall, they were appropriate at the highest level. And have high  
consistency in every aspect.

Keywords: Development of model style; Elementary school; Reading excellence

บทน�า
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช ๒๕๔๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕ ได้กลำ่วถึงกำรจดักำรศึกษำกบักระบวนกำรอำ่นและกระบวนกำรเรยีนรู้ไว้ในมำตรำ ๔ โดยระบไุว้

ควำมว่ำ กำรศึกษำเป็นกระบวนกำรเรียนรู้ เพื่อควำมเจริญงอกงำมของบุคคลและสังคม โดยกำรถ่ำยทอด

ควำมรู้ กำรฝึกอบรม กำรสืบสำนทำงวัฒนธรรม กำรสร้ำงสรรค์จรรโลง ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร  

กำรสร้ำงองค์ควำมรู้อันเกิดจำกกำรจัดสภำพแวดล้อม และปัจจัยเก้ือหนุน ให้บุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิต

สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช ๒๕๕๑ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำไทย

ได้ก�ำหนดเรื่องนิสัยรักกำรอ่ำนไว้ในสำระที่ ๑ กำรอ่ำน มำตรฐำน ท ๑.๑ ใช้กระบวนกำรอ่ำนสร้ำง 

ควำมรู้และควำมคิด เพื่อน�ำไปใช้ตัดสินใจแก้ปัญหำในกำรด�ำเนินชีวิต โดยมุ่งเน้นให้มีนิสัยรักกำรอ่ำน 

ทุกช่วงชั้น ตั้งแต่ช่วงชั้นที่ ๑ ป.๑ - ๓ ช่วงชั้นที่ ๒ ป.๔ – ๖ ช่วงชั้นที่ ๓ ม.๑ - ๓ และช่วงชั้นที่ ๔  

ม.๔ – ๖
1
 จะเห็นได้ว่ำ กำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนมีควำมส�ำคัญ และมีควำมจ�ำเป็นอย่ำงยิ่งที่จะต้อง 

 1
 กระทรวงศึกษำธิกำร, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, (กรุงเทพมหำนคร :  

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย, ๒๕๕๒), ๓๘ – ๔๒.
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ปลูกฝังให้เด็กทุกคนตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรอ่ำน เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตให้มีควำมพร้อมต่อกำร

ด�ำรงชีวิต 

 ด้วยเหตุนี้ กำรพัฒนำเด็กและเยำวชนให้มีนิสัยรักอ่ำน เกิดควำมรู้ ควำมคิด และทักษะน�ำไปสู ่

ควำมสำมำรถในกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรทันต่อเหตุกำรณ์ ซ่ึงควำมรู้ที่ได้รับจำกหนังสือสำมำรถถ่ำยทอด 

สู่มนุษย์ด้วย “กำรอ่ำน” โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรอ่ำนในวัยเด็กช่วยเสริมสร้ำงควำมทรงจ�ำ และนิสัย 

รักกำรอ่ำนให้ติดตัวบุคคลจนเติบใหญ่ ฉะนั้น เมื่อหนังสือเป็นสิ่งที่ท�ำให้มนุษย์เกิดควำมก้ำวหน้ำได้  

กำรปลกูฝังให้เด็กไทยมนีสิยัรกักำรอ่ำนจงึอำจเป็นดัง่ปฐมบทแห่งกำรสร้ำงควำมก้ำวหน้ำให้กบัประเทศชำติ

ด้วยเช่นกัน ดงัพระบรมรำโชวำทของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัทีพ่ระรำชทำนแก่คณะสมำชกิห้องสมดุ

ทั่วประเทศ ในโอกำสที่เข้ำเฝ้ำฯ ณ ศำลำดุสิตำลัย สวนจิตรลดำ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกำยน  

พ.ศ. ๒๕๑๔ ว่ำ “...หนังสือเป็นกำรสะสมควำมรู้และทุกส่ิงทุกอย่ำงท่ีมนุษย์ได้สร้ำงมำ ท�ำมำ คิดมำ 

แต่โบรำณกำลจนทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งส�ำคัญคล้ำย ๆ ธนำคำรควำมรู้และเป็นออมสิน เป็นส่ิงท่ีจะ

ท�ำให้มนุษย์กำ้วหน้ำได้โดยแท้...”
2
 สอดคล้องกับผลกำรวิจัยขององค์กรเพื่อกำรพัฒนำและควำมร่วมมือ

ทำงเศรษฐกิจ (OECD) พบว่ำ กำรอ่ำนหนังสือเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้ประเทศมีเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและ

ประชำชนมีควำมสุข กำรส่งเสริมให้ผู้คนรักกำรอ่ำนเป็นสิ่งจ�ำเป็นท่ีควรริเริ่มจำกจิตวิญญำณและค่ำนิยม

ที่ปลูกฝังตั้งแต่เด็ก อ�ำนำจวรรณกรรมก่อให้เกิดควำมรู้ และจินตนำกำร เช่นเดียวกับค�ำพูดของไอน์สไตน์ 

กล่ำวว่ำ “อ�ำนำจของคุณขึ้นอยู่กับประสิทธิภำพในกำรอ่ำนที่ไม่ควรหยุดนิ่งอยู่กับที่”
3
 

 นอกจำกนี้ กำรอ่ำนหนังสือของคนไทยนับเป็นกิจกรรมที่ไม่แพร่หลำย แม้แต่ในหมู่ผู้รู ้หนังสือ  

โดยเฉพำะกำรอ่ำนหนังสือที่ดี และมีสำระ ซึ่งปัญหำดังกล่ำว มำจำกสำเหตุหลำยประกำร นับตั้งแต่  

กำรขำดแคลนหนังสือที่ดีและตรงกับควำมสนใจของผู้อ่ำน กำรขำดแคลนแหล่งหนังสือส�ำหรับยืมอ่ำนได้ 

รวมถึงกำรดึงควำมสนใจจำกสื่ออื่น ๆ อำทิ วิทยุ โทรทัศน์ ขำดกำรชักจูง กระตุ้น และส่งเสริมให้มีนิสัย 

รักกำรอ่ำนจำกสถำนศึกษำ ทั้งนี้ กำรสร้ำงนิสัยรักกำรอ่ำนให้กับเด็ก พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ลูก 

เพือ่ให้ลกูซมึซบัพฤตกิรรมรกักำรอ่ำนต้ังแต่แรกเกดิ
4
 โดยในช่วงประถมศกึษำมอีตัรำของ กำรพฒันำสงูสดุ 

โดยเฉพำะกำรพัฒนำสมอง หำกเด็กไม่ได้รับกำรเลี้ยงดูที่ถูกต้องในช่วงเวลำดังกล่ำว โอกำสในกำรพัฒนำ

 2
 นภเนตร ธรรมบวร, หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย, (กรุงเทพมหำนคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย,

๒๕๕๑), หน้ำ ๓-๔.

 3
 บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ�ำกัด, “สร้ำงชำติให้ก้ำวหน้ำด้วยกำรอ่ำน”, สื่อพลัง, ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๒ 

(๒๕๕๑) : ๑๒-๑๕.

 4
 ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ, สรุปผลที่ส�าคัญการส�ารวจการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๑, (กรุงเทพ-

มหำนคร : ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ,๒๕๕๑), หน้ำ ก.
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เด็กจะไม่หวนกลับมำอีก
5
 กำรท�ำให้เด็กรักกำรอ่ำนและมีนิสัยรักกำรอ่ำนได้นั้น พ่อและแม่เป็นครูคนแรก

ทีม่อีทิธพิลต่อเดก็มำกทีส่ดุ
6
 วยัทีเ่หมำะสมทีสุ่ดส�ำหรับปลูกฝังให้มนีสัิยรักกำรอ่ำน คอื ระดับประถมศึกษำ 

ระหว่ำงอำยุ ๗ - ๑๒ ปี ซึ่งเด็กในวัยนี้ เป็นวัยที่ก�ำลังซุกซน ชอบวิ่งเล่นสนุกสนำน ไม่อยู่นิ่ง มีควำมสนใจ

ในระยะเวลำอันสั้น ประกอบกับยังอ่ำนหนังสือไม่คล่อง สะกดค�ำยังไม่ถูกต้อง กำรที่จะท�ำให้เด็กสนใจ 

อ่ำนหนังสือในห้องสมุดที่มีกฎกติกำมำกมำย รวมถึงมีนิสัยรักกำรอ่ำน จึงเป็นเรื่องที่ท�ำได้ค่อนข้ำงยำก 

เน่ืองจำกประชำชนคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่มีนิสัยรักกำรอ่ำน กำรรณรงค์ให้เด็กไทยมีนิสัยรักกำรอ่ำน 

เป็นเป้ำหมำยท่ีทุกฝ่ำยด�ำเนินกำรมำโดยตลอด แต่ในระยะเวลำที่ผ่ำนมำ เด็กไทยยังคงรักกำรอ่ำน 

น้อยมำก ทั้งนี้ เกิดจำกปัจจัยหลำย ๆ ด้ำน กล่ำวคือ เด็กไม่มีเวลำว่ำงเพียงพอส�ำหรับเลือกอ่ำนหนังสือ 

ที่ตนเองสนใจ เพรำะเวลำส่วนใหญ่หมดไปกับ กำรเรียนพิเศษ ท�ำรำยงำน ท�ำกำรบ้ำน อีกทั้งเทคโนโลยี

สมัยใหม่ มีส่วนเบ่ียงเบนควำมสนใจจำกกำรอ่ำนไปอย่ำงน่ำเสียดำย ขำดควำมร่วมมือจำกผู้ปกครอง 

ในกำรรณรงค์ให้ลูกหลำนมีนิสัยรักกำรอ่ำน เนื่องจำกผู้ปกครองส่วนหนึ่งยังไม่เห็นควำมส�ำคัญของกำร 

อ่ำนเท่ำที่ควร ท้ังนี้ ผู้ปกครองมีสถำนภำพทำงควำมรู้และฐำนะไม่เอื้ออ�ำนวยให้บุตรหลำนมีนิสัยรัก 

กำรอ่ำนได้ ตลอดจนขำดกำรปลูกฝังที่จริงจังและต่อเนื่องจำกโรงเรียนอีกด้วย
7

 จำกสภำพปัญหำดังกล่ำว จะเห็นได้ว่ำทักษะกำรอ่ำนมีควำมส�ำคัญต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  

ของนักเรียน โดยเฉพำะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑ - ๓ เน่ืองจำกเป็นพื้นฐำนกำรเรียนรู้  

ในระดับสูง ดังนั้น เพื่อเป็นกำรแก้ปัญหำคุณภำพด้ำนกำรอ่ำนของนักเรียนให้ประสบผลส�ำเร็จ ผู้วิจัย  

มีควำมสนใจอย่ำงยิ่งที่จะศึกษำ เรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำ เพ่ือควำม 

เป็นเลศิด้ำนกำรอ่ำนของโรงเรยีนบ้ำนวงัตะก ูโดยผลกำรวิจยัครัง้นี ้จะน�ำไปใช้ประโยชน์ และเป็นแนวทำง

ในกำรบริหำรสถำนศึกษำของผู้บริหำรโรงเรียน ให้บริหำรงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สอดคล้องกับ 

ควำมต้องกำรของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูผู้สอน และเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมำย ในกำรบริหำรสถำนศึกษำ

ต่อไป ผู้วิจัยจึงใช้รูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน ของโรงเรียน 

บ้ำนวังตะกู ด้วย ๔ องค์ประกอบส�ำคัญ ได้แก่ (๑) ผู้น�ำ (๒) โอกำส (๓) กำรบริหำรจัดกำร และ  

(๔) ผลส�ำเร็จ

 5
 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ, โรงเรียนรางวัลความเป็นเลิศของครูและโรงเรียนประเทศ

ฮ่องกง,The Outstanding Teac hears and School Awards: HK. (Consultation Document), (กรุงเทพ- 
มหำนคร : ม.ป.พ., ๒๕๔๔), ๑-๔.

 6
 กุลยำ ตันติผลำชีวะ, “สอนลูกให้รักกำรอ่ำน”, วารสารการศึกษาปฐมวัย, ปีที่ ๘ ฉบับที่ ๔ (๒๕๔๗) : ๕๕-๕๘.

 7
 ดำรกำ ต้นครองจันทร์, “ท�ำอย่ำงไรให้เด็กไทยรักกำรอ่ำน”, วารสารวิชาการ, ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๑๑ (๒๕๔๕) : 

๖-๗.
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วัตถุประสงค์การวิจัย
 กำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน

ของโรงเรียนบ้ำนวังตะกู มีวัตถุประสงค์ในกำรวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 ๑. เพือ่พฒันำรปูแบบกำรบรหิำรโรงเรยีนประถมศกึษำเพือ่ควำมเป็นเลศิด้ำนกำรอ่ำน ของโรงเรยีน

บ้ำนวังตะกู 

 ๒. เพือ่รบัรองรปูแบบกำรบรหิำรโรงเรยีนประถมศกึษำเพือ่ควำมเป็นเลศิด้ำนกำรอ่ำน ของโรงเรยีน

บ้ำนวังตะกู

วิธีการศึกษา
 ส�ำหรับวิธีกำรศึกษำ ผู้วิจัยสำมำรถอธิบำยรำยละเอียดได้ ดังนี้ 

 ๑. กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรวิจัย แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ (๑) กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในขั้นกำรศึกษำส�ำรวจ

ข้อมูลเบื้องต้นในกำรก�ำหนดรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนเพื่อควำมเป็นเลิศ ด้ำนกำรอ่ำนของโรงเรียน 

บ้ำนวงัตะก ูจ�ำนวน ๑๓ คน และ (๒) กลุม่ผูใ้ห้ข้อมลูในขัน้กำรประเมนิ และรับรองของรูปแบบกำรบริหำร

โรงเรียน เพื่อควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน ของโรงเรียนบ้ำนวังตะกู จ�ำนวน ๕ คน ซ่ึงกลุ่มตัวอย่ำงทั้ง 

สองกลุ่ม ได้มำจำกกำรคัดเลือกแบบเฉพำะเจำะจง (Purposive sampling) โดยก�ำหนดคุณสมบัติ คือ  

นักวิชำกำร ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ศึกษำนิเทศก์ และครูผู้สอน

 ๒. เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น ๒ รอบ ได้แก่ 

  ๒.๑ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยรอบท่ีหน่ึง ได้แก่ (๑) แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง  

ตำมกระบวนกำรวิจัยตำมเทคนิคเดลฟำย (Delphi technique) เกี่ยวกับกำรศึกษำองค์ประกอบ  

กำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน ของโรงเรียนบ้ำนวังตะกู และ  

(๒) แบบสอบถำมมำตรำประมำณค่ำ เป็นแบบสอบถำมเกี่ยวกับรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำ

เพ่ือควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน ของโรงเรียนบ้ำนวังตะกู ที่ผู้วิจัยได้จำกกำรสังเครำะห์แนวคิด ทฤษฎี  

และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรสัมภำษณ์ผู้เชี่ยวชำญ จ�ำนวน ๑๓ คน 

  ๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยรอบที่สอง ได้แก่ แบบสอบถำมกำรประเมิน และรับรองรูปแบบ

กำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำ เพื่อควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน ของโรงเรียนบ้ำนวังตะกู แบ่งออกเป็น  

๒ ตอน ได้แก่ ตอนที ่๑ เป็นแบบสอบถำมกำรประเมนิและรับรองประเด็นย่อย ในแต่ละองค์ประกอบหลัก 

และตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถำมกำรประเมินและรับรองควำมเป็นไปได้ และควำมเหมำะสมของรูปแบบ 

กำรบรหิำรโรงเรยีนประถมศึกษำ เพือ่ควำมเป็นเลศิด้ำนกำรอ่ำน โดยก�ำหนดค่ำระดับคะแนนควำมคดิเหน็

เป็น ๕ ระดับ มีควำมหมำย ดังนี้ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด  
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 ๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยด�ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่ำงตำมขั้นตอน ดังนี้ 

  ๓.๑ ผู้วิจัยได้ท�ำหนังสือขอควำมอนุเครำะห์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลถึงผู้เชี่ยวชำญ จ�ำนวน  

๑๓ คน เพื่อขอสัมภำษณ์ โดยให้ผู้เชี่ยวชำญตอบแบบสัมภำษณ์ในระบบออนไลน์ แล้วน�ำบทสัมภำษณ์ 

ดังกล่ำว มำรวบรวมอย่ำงเป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลต่อไป 

  ๓.๒ ผู้วิจัยน�ำแบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำไปเก็บข้อมูลจำกผู้เชี่ยวชำญ ๑๓ คน  

(กลุ่มเดิม) โดยส่งแบบสอบถำมทำงระบบออนไลน์ และน�ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์โดยหำค่ำ มัธยฐำน  

(Median) และค่ำพิสัยอินเตอร์คลอไทล์ (Interquartile range) จำกนั้นผู้วิจัยน�ำค�ำตอบจำก กำรตอบ

แบบสอบถำมมำตรำส่วนประมำณค่ำ ๕ ระดับของผู้เชี่ยวชำญในรอบที่ ๒ มำหำค่ำมัธยฐำน เพ่ือสรุป 

เป็นระดับควำมเหมำะสมแต่ละประเด็น พร้อมท้ังน�ำค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ มำพิจำรณำระดับควำม

สอดคล้องแต่ละประเด็น โดยผู้วิจัยก�ำหนด ค่ำระดับคะแนนช่วงควำมคิดเห็นเป็น ๕ ระดับ 

  ๓.๓ ผู้วิจัยน�ำแบบประเมินและรับรองรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำ เพื่อควำม 

เป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน ของโรงเรียนบ้ำนวังตะกู ชนิดมำตรำส่วนประมำณค่ำ (Rating scale) ของลิเคิร์ท 

(Likert) ไปให้ผูเ้ชีย่วชำญ จ�ำนวน ๕ คน ด้วยตนเอง เพ่ือตรวจสอบควำมเหมำะสม ของรูปแบบกำรบริหำร

โรงเรยีนประถมศึกษำ เพือ่ควำมเป็นเลศิด้ำนกำรอ่ำนของโรงเรียนบ้ำนวงัตะก ูโดยกำรวเิครำะห์ข้อมลูโดย

หำค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation)

 ๔. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช ้ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ ดังนี้ 

  ๔.๑ น�ำข้อมูลที่ได้จำกแบบสอบถำมมำวิเครำะห์ โดยใช้สถิติกำรหำค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วน

เบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard deviation) ผู้วิจัยใช้เกณฑ์กำรให้คะแนนและกำรแปลควำมหมำย โดยใช้

เกณฑ์วัดระดับไว้ ๕ ระดับ ได้แก่ มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย และน้อยที่สุด 

   ๔.๒ แบบสอบถำมกำรประเมินและรับรองควำมเป็นไปได้และควำมเหมำะสม ของรูปแบบ 

กำรบรหิำรโรงเรยีนประถมศกึษำเพือ่ควำมเป็นเลศิด้ำนกำรอ่ำน ของโรงเรยีนบ้ำนวงัตะก ูเป็นแบบสอบถำม

มำตรำส่วนประมำณค่ำ ซึ่งก�ำหนดค่ำระดับคะแนนควำมคิดเห็นเป็น ๕ ระดับ เกณฑ์กำรยอมรับรูปแบบ 

พิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ยของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยต้องมีค่ำเฉล่ียอยู่ในระดับมำกข้ึนไป จึงยอมรับได้ว่ำรูปแบบ

กำรบรหิำรโรงเรยีนประถมศกึษำเพือ่ควำมเป็นเลศิด้ำนกำรอ่ำนของโรงเรียนบ้ำนวงัตะก ูมคีวำมเหมำะสม

และมีควำมเป็นไปได้ในทำงปฏิบัติ โดยสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ได้แก่ (๑) ค่ำมัธยฐำน (Median) 

(๒) ค่ำพสิยัระหว่ำงควอไทล์ (Interquartile range) (๓) ค่ำเฉล่ีย(Mean) และ (๔) ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 

(Standard deviation) 
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ผลการศึกษา

 ผลกำรศึกษำ กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน

ของโรงเรียนบ้ำนวังตะกู ผู้วิจัยด�ำเนินกำรร่ำงรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศ

ด้ำนกำรอ่ำน โดยสังเครำะห์หลักกำร แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องตำมวัตถุประสงค์ข้อ ๑ 

ผลกำรวิจัย พบว่ำ รูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน ของโรงเรียน

บ้ำนวังตะกู ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบส�ำคัญ ได้แก่ (๑) ผู้น�ำ (๒) โอกำส (๓) กำรบริหำรจัดกำร และ 

(๔) ผลส�ำเร็จ ซึ่งผลกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำ เพ่ือควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน 

โดยใช้แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำงตำมกระบวนกำรวิจัยเทคนิคเดลฟำย (Delphi technique) และ

แบบสอบถำมมำตรำประมำณค่ำเสนอผู้เชี่ยวชำญ จ�ำนวน ๑๓ คน ลงระดับควำมคิดเห็นและระดับควำม

สอดคล้อง สำมำรถสรุปผลกำรวิจัย โดยจ�ำแนกตำมองค์ประกอบได้ ดังนี้ 

ตารางที ่๑ แสดงองค์ประกอบของรปูแบบกำรบริหำรโรงเรียนประถมศกึษำเพ่ือควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน

ของโรงเรียนบ้ำนวังตะกู

องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็น

๑. ผู้น�ำ ๑.๑  ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ำนิยมด้ำนกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน
๑.๒  กำรก�ำกับดแูลและรบัผดิชอบกำรด�ำเนนิงำน ของโรงเรยีนด้ำนกำรส่งเสรมิควำม
 เป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน

๕

๖

๒. โอกำส ๒.๑ กระบวนกำรในกำรสรรหำครูและบุคลำกรด้ำน กำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำน
 กำรอ่ำน
๒.๒  กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรส่งเสริม ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน
๒.๓  กำรจัดสรรอัตรำก�ำลังบุคลำกรด้ำนกำรส่งเสริม ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน
๒.๔ กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรท�ำงำนของครูและบุคลำกรด้ำนกำรส่งเสริมควำม
 เป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน
๒.๕  กำรสร้ำงควำมผูกพันในองค์กรด้ำนกำรส่งเสริม ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน
๒.๖  กระบวนกำรในกำรรับฟังเสียงกำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของ
 ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำน
 กำรอ่ำน
๒.๗  กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนเพื่อส่งเสริม ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน
๒.๘  กำรจัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนที่ส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน

๔

๕
๒

๗
๖

๖
๕
๕

๓. กำรบริหำร
จัดกำร

๓.๑  กำรจัดท�ำกลยุทธ์ด้ำนกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน
๓.๒  กำรน�ำกลยุทธ์ด้ำนกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศ ด้ำนกำรอ่ำนสู่กำรปฏิบัติ
๓.๓  กระบวนกำรในกำรบริหำรงำนวิชำกำรเพื่อส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน
๓.๔  กระบวนกำรในกำรบริหำรงำนงบประมำณ เพื่อส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำน
 กำรอ่ำน

๖
๙
๓

๕
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องค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย ประเด็น

๓.๕  กระบวนกำรในกำรบริหำรงำนบุคคลเพื่อส่งเสริม ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน
๓.๖  กระบวนกำรในกำรบริหำรงำนทั่วไปเพื่อส่งเสริม ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน 
๓.๗  กระบวนกำรในกำรตรวจสอบควำมรู้พื้นฐำน ของผู้เรียนด้ำนกำรส่งเสริม
 ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน
๓.๘  กำรจัดท�ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นส�ำคัญเพื่อส่งเสริมควำมเป็น
 เลิศด้ำนกำรอ่ำน
๓.๙ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ตำมแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมควำมเป็นเลิศ
 ด้ำนกำรอ่ำน
๓.๑๐ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนกำรส่งเสริม ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน
๓.๑๑ กำรรำยงำนควำมก้ำวหน้ำด้ำนกำรส่งเสริม ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน
๓.๑๒ กำรวิจัยในชั้นเรียนด้ำนกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน

๔
๕

๒

๑

๒
๓
๓
๔

๔. ผลส�ำเร็จ ๔.๑ ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของผู้เรียน คือ ผู้เรียนมีทักษะกำรอ่ำนและนิสัยรักกำรอ่ำน
๔.๒ ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของครู คือ ครูมีทักษะกำรสอน มีเทคนิคกำรสอนที่
 หลำกหลำยและมีรูปแบบกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนที่หลำกหลำย

๕

๔

 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลกำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ  

ด้ำนกำรอ่ำนของโรงเรียนบ้ำนวงัตะก ูโดยใช้แบบสัมภำษณ์ และแบบสอบถำมควำมคดิเหน็ ของผู้เชีย่วชำญ

เกี่ยวกับระดับควำมคิดเห็นและระดับควำมสอดคล้องของรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำ  

เพื่อควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน ของโรงเรียนบ้ำนวังตะกู ผลกำรวิเครำะห์ค่ำมัธยฐำน และค่ำพิสัยระหว่ำง

ควอไทล์ ทั้ง ๔ องค์ประกอบ มีค่ำเท่ำกับ ๔.๐๐ – ๕.๐๐ และ ๐.๐๐ – ๑.๐๐ ตำมล�ำดับ แสดงว่ำ 

กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำ เพ่ือควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำนของโรงเรียนบ้ำน 

วังตะกู มีควำมเหมำะสมมำกที่สุด และมีควำมสอดคล้องสูงทุกข้อ
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127การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเพื่อความเป็นเลิศด้านการอ่านของโรงเรียนฯ

 จำกผลกำรวิจัยข้ำงต้น สำมำรถสรุปรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำเพ่ือควำมเป็นเลิศ 

ด้ำนกำรอ่ำนของโรงเรียนบ้ำนวังตะกู ดังภำพที่ ๑

ภาพที่ ๑ รูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำนของโรงเรียนบ้ำนวังตะกู

 ผลกำรประเมนิเพือ่ตรวจสอบควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำเพ่ือควำม

เป็นเลศิด้ำนกำรอ่ำนของโรงเรยีนบ้ำนวงัตะกู ตำมวตัถปุระสงค์ข้อที ่๒ สำมำรถแสดงผล ในรูปแบบตำรำง

ตำมองค์ประกอบกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำ เพื่อควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน ได้ดังนี้

ตารางที่ ๒ แสดงผลกำรประเมินควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำเพื่อควำม

เป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน ของโรงเรียนบ้ำนวังตะกู จ�ำนวน ๔ องค์ประกอบ 

ข้อ องค์ประกอบหลัก
ค่าสถิติ (N = ๕)

แปลผลความเหมาะสม
X S.D.

๑ ด้ำนผู้น�ำ ๕.๐๐ ๐.๐๐ เหมำะสมมำกที่สุด

๒ ด้ำนโอกำส ๔.๘๒ ๐.๐๙ เหมำะสมมำกที่สุด

๓ ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ๔.๘๙ ๐.๑๓ เหมำะสมมำกที่สุด

๔ ด้ำนผลส�ำเร็จ ๔.๙๗ ๐.๐๓ เหมำะสมมำกที่สุด

 ผลกำรวิเครำะห์ควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำ เพื่อควำมเป็นเลิศ 

ด้ำนกำรอ่ำนของโรงเรียนบ้ำนวังตะกู จ�ำนวน ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ ด้ำนผู้น�ำ ( X = ๕.๐๐, S.D. = ๐.๐๐) 

ด้ำนโอกำส ( X  = ๔.๘๒, S.D. = ๐.๐๙) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ( X  = ๔.๘๙, S.D. = ๐.๑๓)  

และด้ำนผลส�ำเร็จ ( X  = ๔.๙๗, S.D. = ๐.๐๓) สำมำรถสรุปภำพรวมของรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียน

ประถมศึกษำ เพื่อควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำนของโรงเรียนบ้ำนวังตะกูว่ำมีควำมเป็นไปได้และ มีควำม 

เหมำะสมมำกที่สุดในกำรกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน
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สรุปผลการวิจัย
 ๑.  กำรพฒันำรปูแบบกำรบริหำรโรงเรยีนประถมศกึษำ เพ่ือควำมเป็นเลศิด้ำนกำรอ่ำน ของโรงเรยีน

บ้ำนวังตะกู โดยใช้เทคนิคเดลฟำย รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒ โดยรวมมีควำมเหมำะสม อยู่ในระดับมำกที่สุด 

ซึ่งประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (๑) ด้ำนผู้น�ำ (๒) ด้ำนโอกำส (๓) ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร  

และ (๔) ด้ำนผลส�ำเร็จ 

 ๒.  ผลกำรประเมินเพื่อตรวจสอบควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำ  

เพื่อควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน ของโรงเรียนบ้ำนวังตะกู โดยรวมมีควำมเป็นไปได้และมีควำมเหมำะสม

มำกที่สุดในกำรกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน

อภิปรายผลการวิจัย
 จำกผลกำรวิจัย เรื่อง กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศ 

ด้ำนกำรอ่ำน ของโรงเรียนบ้ำนวังตะกู สำมำรถอภิปรำยผลกำรวิจัย ได้ดังนี้

  ๑.  ด้ำนผู้น�ำ โรงเรียนบ้ำนวังตะกู ตำมควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ โดยรวมมีผลกำรประเมินควำม

เหมำะสมอยู่ในระดับมำกท่ีสุด และทุกรำยกำรมีผลกำรประเมินควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด 

เน่ืองจำกผู้บริหำรมีกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวชี้วัดในกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน 

ทั้งระบบ กำรสร้ำงวัฒนธรรมในกำรท�ำงำน โดยมุ่งเน้นกำรท�ำงำนเป็นทีม เปิดโอกำสให้ครูและบุคลำกร 

หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น อีกทั้งกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรมีกำร 

ก�ำกับดูแล สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรอ่ำนในทุกรูปแบบ รวมถึงสร้ำงขวัญก�ำลังใจในกำรท�ำงำน 

สอดคล้องกบังำนวจิยัของพนดิำ ดอนเมฆ
8
 เสำวภำ เมอืงแก่น

9
 และนรำรักษ์ ประดุจพรม

10
 พบว่ำ ปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อผลกำรด�ำเนินงำนสู่ควำมเป็นเลิศในสถำนศึกษำ ประกอบด้วยหกมิติส�ำคัญ หนึ่งในนั้น  

คือ ด้ำนภำวะผู้น�ำ โดยผู้บริหำรต้องมีคุณสมบัติผู้น�ำเชิงคุณลักษณะ ผู้น�ำเชิงพฤติกรรม และผู้น�ำเชิง 

กำรบริหำรจัดกำรจึงจะสำมำรถสร้ำงศักยภำพ และชื่อเสียงในระดับสำกลเชิงประจักษ์ได้ สอดคล้องกับ

 8
 พนดิำ ดอนเมฆ, “กำรพฒันำรปูแบบควำมสมัพนัธ์เชงิสำเหตขุองปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อผลกำรด�ำเนนิงำนสูค่วำม

เป็นเลิศของสถำนศึกษำเอกชน ในจังหวัดระยอง”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (กำรบริหำรกำรศึกษำ : 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร�ำไพพรรณี, ๒๕๕๙), ๒๐๓.

 9
 เสำวภำ เมืองแก่น, “ต้นแบบกำรจัดองค์กำรแห่งควำมเป็นเลิศของมหำวิทยำลัยเอกชนไทย”, วิทยานิพนธ์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยำลัย : มหำวิทยำลัยสยำม, ๒๕๖๐), บทคัดย่อ.

 10
 นรำรักษ์ ประดุจพรม, “กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรโรงเรียนประถมศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศด้ำน กำรอ่ำนใน

เขตพื้นที่กำรศึกษำภำคตะวันออก”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (ศึกษำศำสตร์ : มหำวิทยำลัยบูรพำ, ๒๕๖๒), 
บทคัดย่อ.
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บุณยกุล หัตถกี
11

 กล่ำวถึงกำรศึกษำรูปแบบกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศของโรงเรียน

เกี่ยวกับด้ำนภำวะผู้น�ำ (Leadership) ประกอบด้วยผู้บริหำรต้องมีภำวะผู้น�ำกำรเปลี่ยนแปลงภำวะผู้น�ำ

ทำงวิชำกำร และกำรใช้หลักกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม สำมำรถท�ำนำยควำมพึงพอใจในกำรท�ำงำนและ

ขวญัก�ำลังใจในกำรปฏบัิตหิน้ำทีข่องครอูย่ำงมนียัส�ำคัญทำงสถติ ิโดยพฤตกิรรมผูน้�ำของผูบ้รหิำรแบบกำร

มีส่วนร่วมหรือเป็นทีมส่งผลต่อควำมพึงพอใจในกำรท�ำงำน ลดควำมคับข้องใจ ตลอดจนเพิ่มบรรยำกำศ

ควำมพึงพอใจในกำรท�ำงำนของครูและบุคลำกรมำกขึ้นอีกด้วย

 ๒.  ด้ำนโอกำส โรงเรียนบ้ำนวังตะกู ตำมควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ โดยรวมมีผลกำรประเมิน

ควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยรำยกำรที่มีผลกำรประเมินควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำก  

ได้แก่ กระบวนกำรในกำรรับฟังเสียงกำรประเมินควำมพึงพอใจและควำมผูกพันของผู้เรียนและผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน และกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน 

กำรสอน เพื่อส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำนสอดคล้องกับงำนวิจัยของรุ่งทิวำ วิบูลพันธ์
12

 และ 

พำตฮีะห์ เดเบำะ
13

 พบว่ำ กำรสร้ำงบรรยำกำศกำรท�ำงำน และกำรศกึษำขวญัก�ำลงัใจในกำรปฏบิตัหิน้ำที่

ของครูอยู่ในระดับน้อย ปัจจัยจูงใจมีค่ำเฉลี่ยอยู่ในระดับน้อย เนื่องจำกด้ำนควำมส�ำเร็จในชีวิตด้ำนควำม

ก้ำวหน้ำในอนำคต และกำรได้รับควำมยอมรับนับถือ ควำมสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงำน ด้ำนควำมเป็นอยู่

ส่วนตัว ด้ำนควำมมั่นคงและควำมปลอดภัย ด้ำนสภำพกำรท�ำงำน ด้ำนวิธีกำรปกครองบังคับบัญชำ  

ด้ำนนโยบำย และกำรบริหำรงำนองค์กร ส่งผลต่อกำรปฏิบัติงำนเป็นอย่ำงมำก ดังนั้น ผู้บริหำรควรเปิด

โอกำสให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำทั้งหมดมีส่วนร่วมในแต่ละโครงกำร จัดสรร 

อัตรำก�ำลังให้ตรงตำมสำขำวิชำ และเปิดโอกำสให้ครูและบุคลำกรประสำนงำนจัดกำรศึกษำขององค์กร

กับหน่วยงำนอื่น 

 ๓.  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร โรงเรียนบ้ำนวังตะกู ตำมควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ โดยรวม มีผล 

กำรประเมินควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด โดยรำยกำรที่มีผลกำรประเมินควำมเหมำะสม อยู่ใน

ระดับมำก ได้แก่ กำรท�ำวิจัยด้ำนกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน โดยหน่วยงำนภำยนอกโรงเรียน

 11
 บุณยกุล หัตถกี, “รูปแบบกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศของโรงเรียนขนำดเล็ก”, วิทยานิพนธ์

ดษุฎนีพินธ์ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ, (สำขำวชิำกำรบรหิำรกำรศกึษำ คณะศกึษำศำสตร์ : มหำวทิยำลยับรูพำ, ๒๕๕๖), หน้ำ 
๒๑๙-๒๓๑.

 12
 รุ่งทิวำ วิบูลพันธ์, “ศึกษำขวัญและก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนของครู สังกัดส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำยะลำ เขต ๒”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ : มหำวิทยำลัย
หำดใหญ่, ๒๕๖๒), ๖๑-๖๒.

 13
 พำตีฮะห์ เดเบำะ, “กำรมีส่วนร่วมของครูในกำรบริหำรสถำนศึกษำ สังกัดส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำยะลำ เขต ๓”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ : มหำวิทยำลัย
หำดใหญ่, ๒๕๖๒), ๘๙-๙๑.
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มีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินกำร พัฒนำด้ำนกำรอ่ำนควบคู่กับกำรท�ำวิจัย และคัดเลือกวิธีปฏิบัติ ที่เป็นเลิศ 

(Best practice) น�ำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สอดคล้องกับงำนวิจัยพิทักษ์ สุพรรโณภำพ และคณะ
14

 ผลกำร

วิจัย พบว่ำ แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best practice) ในกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน สถำนศึกษำต้องให้ 

ควำมส�ำคัญกับกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน รณรงค์ส่งเสริมกำรอ่ำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรใช้กิจกรรม 

เป็นหลัก จัดให้มีสื่อต่ำง ๆ ที่ดึงดูดให้นักเรียนเห็นควำมส�ำคัญของกำรอ่ำน ทั้งนี้ ต้องอำศัยกำรเสริมแรง 

มีต้นแบบในกำรถ่ำยทอดตัวอย่ำงที่ดี กำรจัดท�ำวิจัยพัฒนำทักษะ และควำมสำมำรถในกำรอ่ำน โดยเน้น

กำรบูรณำกำรอ่ำนในทุกกลุ่มสำระ สอดคล้องกับเสำวภำ เมืองแก่น
15

 สกุลรัตน์ กมุทมำศ
16

 และธีระ  

รุญเจริญ
17

 กล่ำวว่ำ กำรมุ่งเน้นพัฒนำงำนวิจัย กำรสร้ำงนวัตกรรมบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบจะก้ำว

ไปสู่ควำมเป็นเลิศระดับสำกล สำมำรถสร้ำงศักยภำพ ชื่อเสียงเป็นสถำนศึกษำต้นแบบที่มีควำมเป็นเลิศ 

เชิงประจักษ์ พร้อมกับกำรพัฒนำท่ียั่งยืน นอกจำกนี้ งำนวิจัยของสังวำล เยียว
18

 กล่ำวว่ำแนวทำงกำร

บริหำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำขนำดเล็ก ในกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนของนักเรียนในเขต 

พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ กำรประชำสัมพันธ์ สร้ำงแรงจูงใจให้นักเรียน ครู และบุคลำกรอ่ำนหนังสือ 

อย่ำงต่อเนื่อง ปรับปรุงสถำนที่ สภำพแวดล้อม และบรรยำกำศท้ังใน และนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อ 

กำรอ่ำน ตลอดจนกำรติดตำมตรวจสอบกิจกรรม กำรเรียนรู้สม�่ำเสมอตลอดทั้งปี เพื่อกำรบริหำรจัดกำร 

ที่มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

 ๔. ด้ำนผลส�ำเร็จ โรงเรียนบ้ำนวังตะกู ตำมควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ โดยรวมมีผล กำรประเมิน

ควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุดและมีควำมสอดคล้องสูงทุกข้อ โดยรำยกำรที่มีผลกำรประเมิน 

ควำมเหมำะสมอยู่ในระดับมำกที่สุด ได้แก่ ตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของผู้เรียน และตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของครู 

ส่งผลให้รูปแบบกำรบริหำรสถำนศึกษำสำมำรถเป็นแบบอย่ำงให้สถำนศึกษำอื่นน�ำไปใช้ในกำรพัฒนำ 

 14
 พิทักษ์ สุพรรโณภำพ และวรรณวีร์ บุญคุ้ม, “สภำพและผลกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนของนักเรียนสังกัด

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน”, วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (กรกฎำคม–ธันวำคม 
๒๕๖๓) : ๑๔๓-๑๕๙.

 15
 เสำวภำ เมืองแก่น, “ต้นแบบกำรจัดองค์กำรแห่งควำมเป็นเลิศของมหำวิทยำลัยเอกชนไทย”, ปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยำลัย : มหำวิทยำลัยสยำม,๒๕๖๐), ๒๕๔-๒๖๒.

 16
 สกุลรัตน์ กมุทมำศ, “บทบำทผู้บริหำรสถำนศึกษำในกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของครูตำมแนวปฏิรูป 

กำรศึกษำ”, วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ (มีนำคม - มิถุนำยน ๒๕๕๐) : ๓๖-๔๓.

 17
 ธีระ รุญเจริญ, ความเป็นมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา, (กรุงเทพมหำนคร : 

ข้ำวฟ่ำง, ๒๕๕๔), ๙๘.

 18
 สังวำลย์ เยียว, แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำขนำดเล็กในกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำน

ของนักเรียนในเขตพ้ืนท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำ เชียงใหม่ เขต ๒, ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (กำรบริหำรกำรศึกษำ : 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, ๒๕๕๔), ๘๗-๙๒.
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ผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำนได้ สอดคล้องกับงำนวิจัยคณะครุศำสตร์
19

 ผลกำรวิจัย พบว่ำ ผลกำร

ด�ำเนินโครงกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนรู้กำรอ่ำน กำรเขียน และคิดวิเครำะห์ ผลส�ำเร็จของโครงกำร

เป็นไปตำมเป้ำหมำย และบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจำกกำรถ่ำยทอดและกำรด�ำเนินโครงกำรของบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ สร้ำงควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์ที่ฝังในตัวบุคคล สอดคล้องกับงำนวิจัยพิทักษ์  

สุพรรโณภำพ และคณะ
20

 นัสเซอร์อำลี เกปัน
21

 และพำตีฮะห์ เดเบำะ
22

 พบว่ำ ครูผู้สอนเป็นตัวชี้วัด 

แห่งควำมส�ำเร็จ และมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งในกระบวน กำรจัดกำรเรียนรู้ ตั้งแต่กำรวำงแผน กำรเรียน 

กำรสอน กำรจัดท�ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ กำรสร้ำงสื่อนวัตกรรม กำรเลือกใช้เทคนิคและรูปแบบกำรจัด 

กำรเรียนรู้หลำกหลำยรูปแบบ โดยผู้เรียนสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้จริง นอกจำกนี้ รุ่งรุจี ศรีดำเดช
23

 

กล่ำวว่ำ กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีควำมรู้ รักกำรอ่ำน สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับครู  

ผู้ปกครอง โดยบูรณกำรกิจกรรมกำรเรียน กำรสอนกับจำกชุมชนช่วยสร้ำงควำมพึงพอใจให้นักเรียน  

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรเรียนรู้อีกด้วย

 19
 คณะครศุำสตร์, รายงานผลการด�าเนนิงานโครงการยกระดับคณุภาพการเรยีนรูด้้านการอ่านการเขยีน และ

คิดวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒, (จันทบุรี : มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ร�ำไพพรรณี, ๒๕๖๒), ๑๑๐-๑๑๒.

 20
 พิทักษ์ สุพรรโณภำพ และวรรณวีร์ บุญคุ้ม, “สภำพและผลกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนของนักเรียนสังกัด

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน”, วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ, ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๒ (กรกฎำคม–ธันวำคม 
๒๕๖๓) : ๑๔๓-๑๕๙.

 21
 นสัเซอร์อำล ีเกปัน, “ประสทิธภิำพกำรบรหิำรสถำนศกึษำ โรงเรยีนเอกชนสอนศำสนำอสิลำมอนัซอเรยีะห์อดั

ดีนียะห์ จังหวัดสตูล”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (สำขำวิชำกำรจัดกำร ภำครัฐและภำคเอกชน : 
มหำวิทยำลัยหำดใหญ่, ๒๕๖๒), ๖๓-๖๕.

 22
 พำตฮีะห์ เดเบำะ, “กำรมส่ีวนร่วมของครใูนกำรบรหิำรสถำนศึกษำ สังกัดส�ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถม

ศึกษำยะลำ เขต ๓”, ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ : มหำวิทยำลัยหำดใหญ่, ๒๕๖๒), ๘๙-
๙๑.

 23
 รุ่งรุจี ศรีดำเดช, “กำรจัดกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนต้นแบบโครงกำรส่งเสริมนิสัยรักกำรอ่ำนระดับประถม

ศึกษำ ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำก�ำแพงเพชร เขต ๑”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (สำรสนเทศศำสตร์ : 
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช, ๒๕๖๐), ๙๙-๑๐๕.
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ข้อเสนอแนะ
 ๑. ข้อเสนอแนะในกำรน�ำผลวิจัยไปใช้

   ๑.๑ ผูบ้รหิำรควรจดัเวทกีำรน�ำเสนอและแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ (Best practice) 

เพื่อส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำนให้แก่ครูผู้สอนและผู้เรียน

  ๑.๒ ผู้บริหำรควรมีกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนครูและบุคลำกรศึกษำเชิงลึก เกี่ยวกับ 

กำรอ่ำนด้วยวธิกีำรท่ีหลำกหลำย เช่น กำรเข้ำรับกำรอบรมเชงิปฏบิติักำร กำรศกึษำดูงำน กำรแลกเปล่ียน

เรียนรู้ผ่ำนชุมชน กำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) และกำรศึกษำชั้นเรียน (Lesson study)

  ๑.๓ ผู้บริหำร ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำควรร่วมกันสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ เรื่อง  

ควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน ผ่ำนชุมชนกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพ (PLC) 

  ๑.๔ ผูบ้รหิำรควรจดัระบบข้อมลูสำรสนเทศเกีย่วกบัควำมสำมำรถของครแูละบคุลำกรสอดคล้อง

กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์กำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนกำรอ่ำน

 ๒. ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป

  ๒.๑ ควรประเมินคุณภำพและติดตำมผลกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศ ด้ำนกำรอ่ำน 

ของผู้เรียนอย่ำงต่อเนื่อง โดยประเมินเป็นระยะ ทั้งก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน และหลังเรียน เพื่อพัฒนำ

แนวทำงกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนให้ทันสมัยและสอดคล้องกับศักยภำพผู้เรียน

  ๒.๒ ควรมกีำรสร้ำงเครอืข่ำยควำมร่วมมอืในกำรจดักจิกรรมส่งเสรมิควำมเป็นเลศิ ด้ำนกำรอ่ำน 

เช่น ครอบครัว วัด โรงเรียน โดยเฉพำะครอบครัวที่มีผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ของผู้เรียน

  ๒.๓ ควรมกีำรเก็บข้อมลูเชงิประจกัษ์ในรปูแบบอ่ืน ๆ  ร่วมด้วย เช่น แบบทดสอบ วดัควำมพร้อม 

(Reediness Test) ของผู้เรียนว่ำมีควำมพร้อมที่จะสำมำรถเรียนรู้ได้ตำมจุดประสงค์ ที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ 

เป็นต้น

บรรณานุกรม
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จันทบุรี : มหำวิทยำลัยรำชภัฏร�ำไพพรรณี, ๒๕๖๒.
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บริษัท ปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จ�ำกัด. “สร้ำงชำติให้ก้ำวหน้ำด้วยกำรอ่ำน”. สื่อพลัง. ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ 

๒ (๒๕๕๑) : ๑๒-๑๕.
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