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The purposes of this research were to determine; 1) the components of the 

sustainable excellent administration of Lab schools and 2) the sustainable excellent 

administration of Lab schools model.  The research methodology consisted of 3 steps;                

1) study the variable for the sustainable excellent administration of Lab school, 2) conduct 

factor analysis model and 3) report the research findings. The samples consisted of 2502 Lab 

schools. The respondents were students, parents, supervisors, school board committee, 

teachers and school administrators by using Spider Web for a month. The research 

instruments were semi-structured interview, questionnaire and focus group recording form. 

The statistics in analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic mean, standard 

deviation, Exploratory Factor Analysis and path analysis. 

The findings of this study were : 

  1. Eight components of the sustainable excellent administration of Lab schools were 

revealed as 1. Cultural organizations, 2. Monitoring and evaluation, 3. Responsible Teachers,              

4. Good governance administrators and 5) Cooperation network.  

 2. The components of the model of the excellence administration of lab schools 

model  were  5  components which included  1. Cultural organizations,  2. Monitoring and 

evaluation, 3. Responsible Teachers, 4. Good governance administrators and                             

5. Cooperation network which were correlated with each component and the empirical 

evidenced. 
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บทท ี1 

บทนํา 
 

รัฐมีหน้าทีทีจะต้องจดัการศกึษาให้แก่ประชาชนทกุคนอย่างทวัถึง ในทกุระดบัทกุรูปแบบ 
เพือพัฒนาศกัยภาพของประชาชน ให้มีความรู้และสามารถปรับตวัอย่างเท่าทันต่อสภาวะของ               
การเปลียนแปลงทีเกิดขึนอย่างรวดเร็ว รอบด้าน และเป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และ              
ยงัสอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการศกึษาชาติ พุทธศกัราช 2542 (แก้ไขครังที 3 พทุธศกัราช 2553)1 

มาตรา 6 การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพือพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ทีสมบรูณ์ ทงัทางร่างกาย จิตใจ 
สตปัิญญา ความรู้ คณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อืนได้
อย่างมีความสุข มาตรา 22 การจดัการศกึษาต้องยึดหลกัว่าผู้ เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความสําคญัทีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม               
ให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 23 การจัดการศึกษา                    
ทังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัยและมาตรา 24                          
การจัดกระบวนการเรียนรู้   ให้สถานศึกษา และหน่วยงานทีเกียวข้องดําเนินการ ปัจจุบันการจัด
การศึกษาของโรงเรียนระดับต่างๆ  ยังมีความหลากหลาย ทังมาตรฐานและคุณภาพโรงเรียน                       
ทีมีคณุภาพสงูมกัจะอยู่เฉพาะกรุงเทพฯ และเขตอําเภอเมืองของแตล่ะจงัหวดัซึงมีอยู่จํานวนจํากัด 
ส่วนโรงเรียนทีอยู่ชนบทห่างไกลมกัมีความขาดแคลนทุกๆ ด้าน  ทําให้ไม่สามารถจัดการศึกษา
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน เด็กและเยาวชนทีมาจากครอบครัวทีมีฐานะทางเศรษฐกิจและ
สงัคมดีทีอยู่ในเมือง มีโอกาสเข้าเรียน “โรงเรียนดีมีคณุภาพ” มากกว่าผู้ ทีมาจากครอบครัวยากจน 
และอาศยัอยู่ตา่งจงัหวดั หรือชนบท สภาพดงักล่าวก่อให้เกิด “ช่องว่าง ทางสงัคม” และเป็นอปุสรรค
ต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และระบบเศรษฐกิจฐานความรู้  ตามนโยบายและเจตนารมณ์    
ของรัฐบาล 

 

 

 

                                                        
1“พระราชบญัญัติการศึกษาชาติ พุทธศกัราช 2542 (แก้ไขครังที 3 พุทธศกัราช 

2553),” ราชกิจจานุเบกษา เลม่ที 116, ตอนที 74 ก (19 สิงหาคม 2542): 3-8. 
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โครงการโรงเรียนในฝัน2 บรูณาการการปฏิรูปการศกึษาตามแนวทางพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึงเป็นนโยบายของรัฐบาลเพือขจดัช่องว่างทางสงัคม โดยกระจาย
โอกาสทางการศึกษาเพือให้เด็กและเยาวชนทีอยู่ในชนบทได้รับการศึกษาทีดี มีคุณภาพชีวิต                   
ในโรงเรียนทีอยู่ท้องถินใกล้บ้านทีได้รับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานให้ทัดเทียมกับ                    
โรงเรียนชนัดีของประเทศ โรงเรียนในฝันเริมดําเนินการตงัแต่ พ.ศ.2546 มีการผลกัดนัให้องค์กร
และทุกฝ่ายทีเกียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมปฏิบตัิ ร่วมพฒันา ร่วมสนบัสนุนและร่วมรับผิดชอบ 
เพือสร้างโอกาส และสานฝันให้เด็กและเยาวชน ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาทีเน้นการปฏิรูป               
การเรียนรู้ ซึงถือว่าผู้ เรียนสําคญัทีสุด และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี โดยสร้างโรงเรียนในฝัน                
ให้กระจายอยู่ในระดบัท้องถินทวัประเทศ เพือให้นกัเรียนได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียน ทีมีคณุภาพ
ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับโรงเรียนชนันําและอยู่ใกล้บ้าน ซึงยงัผลให้ผู้ เรียนเป็นแรงงานทีมีคณุภาพ                
มีโอกาสประกอบอาชีพทีดีมีรายได้และมีคณุภาพชีวิตทีดีตอ่ไป กลไกการพฒันาทรัพยากรมนษุย์เช่นนี 
สามารถช่วยให้หลุดพ้นจากวงจรความยากจน  ภายใต้แนวคิด หลักการและความเชือทีว่า3 
“การศกึษาสามารถพฒันาบคุคลให้เป็นบคุคลทีมีคณุภาพสามารถ ลดช่องว่างของบคุคลในสงัคม
ลงได้ ซึงจะส่งผลให้ประชาชนชาวไทยสามารถหลุดพ้นจากความยากจน นับเป็นกระบวนการ 
พัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนในฝันของคนในสังคม ทีต้องการให้เด็กและเยาวชนได้เข้าเรียน                 
ในโรงเรียนดีมีคุณภาพ และในขณะเดียวกัน โครงการนีจะช่วยทําให้ความฝันของคนในสังคม                
เป็นจริงได้” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน กระทรวงศกึษาธิการ, แผนหลักโครงการ

หนึงอําเภอหนึง โรงเรียนในฝัน (Master Plan of Lab School Project ) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภา
ลาดพร้าว, 2546), 4-5. 

3อรทัย มูลคํา, รายงานผลการวิเคราะห์งานวิจัยโครงการโรงเรียนในฝัน (กรุงเทพ:              
โรงพิมพ์ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย, 2542), 4. 
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ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
 

จากความเชือทีว่า การศึกษาสามารถพัฒนาบุคคลให้เป็นบุคคลทีมีคุณภาพ   
สามารถลดช่องว่างของบคุคลในสงัคมลงได้ จึงผลกัดนัให้องค์กรทีเกียวข้อง ดําเนินการตามนโยบาย
ของรัฐบาล  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในเชิงบูรณาการ เพือสร้างโรงเรียนทีมีคุณภาพ         
ให้กระจายอยู่ในระดับท้องถินทัวประเทศเป็นทียอมรับของนักเรียน ผู้ ปกครอง ชุมชน และ            
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชมุชน มีการจดัการบริหารอย่างมีวิสยัทศัน์และความเชียวชาญ 
อีกทงัเป็นโรงเรียนต้นแบบในการพฒันาให้กบัโรงเรียนอืนได้ ซึงมุ่งเน้นการพฒันาโรงเรียนทกุด้าน 
อาทิ ด้านวิชาการ กระบวนการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน ตลอดจนการนําเครือข่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารมาใช้เพือเพิมศักยภาพ ประสิทธิภาพของการเรียนรู้                      
การบริหารจัดการ  ส่งผลให้ผู้ เ รียนเป็นคนดีมีคุณภาพและดํารงชีวิตอยู่ ร่วมกันในสังคม                     
อย่างมีความสุข โดยเมือวันที 22 เมษายน 2546 คณะรัฐบาลมีมติเห็นชอบในหลักการ                    
ให้กระทรวงศกึษาธิการ เป็นองค์กรหลกัในการจดัการศึกษาและส่งเสริมการศกึษาให้แก่ประชาชน 

โดยจดัตงัโครงการโรงเรียนในฝัน (Lab School Project) เพือกระจายโอกาสให้คนส่วนใหญ่ของ
ประเทศได้มีโอกาสเรียนในโรงเรียนชนัดี มีโอกาสประกอบอาชีพทีดีและส่งผลให้มีรายได้ดี 

คณุภาพชีวิตดี นําไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนของประเทศ  ทงันี โครงการโรงเรียนในฝัน4                   
ได้เสนอทิศทางและภาพความสําเร็จไว้ในกรอบการดําเนินงานตามแนวคิด  “พลิกระบบการศกึษา 
หยุดวงจร ความยากจน” วิสัยทัศน์ “สร้างโอกาสให้เด็กไทย” พันธกิจ “สร้างโรงเรียนชนัดี                   
ให้เดก็ไทย ได้เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต คดิวิเคราะห์ มีความสามารถด้านเทคโนโลยี มีคณุธรรม
รักษ์วฒันธรรมไทยและมนัใจในตนเอง 

การคัดเลือกโรงเรียนแต่ละอําเภอให้เป็นไปตามเจตนารมณ์  และความต้องการ                       
ของประชาชนส่วนใหญ่ในพืนที โรงเรียนในฝันรุ่นที 1 จําแนกตามระดับการศึกษาปรากฏว่า                      
มีโรงเ รียนทีเคยสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ จํานวน 261 แห่ง                           
สงักดักรมสามญัศกึษา จํานวน 660 แหง่ ดงัแสดงในตารางที 1 

 

 

                                                        
4สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ, รายงานการวิจัยประเมินผล

การดาํเนินงานโรงเรียนในฝัน (นนทบรีุ: โรงพิมพ์และทําปกเจริญผล, 2551), 11-12. 
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ตารางที 1 จํานวนโรงเรียนในฝันจําแนกตามระดบัการศกึษา 

พืนที ระดบัการศกึษา/จํานวนโรงเรียน โรงเรียน 

รร. สปช.เดมิ รร. กรมสามญัฯ เดมิ 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

อําเภอ 160 20.13 635 79.87 795 86 

กิงอําเภอ 81 100.00 - - 81 9 

เขต/กทม. 20 44.44 25 55.56 45 5 

รวม 261 28.34 660 71.66 921 100 

ทีมา: สํานกัพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน,    
ผลการดําเนินงานโครงการ หนึงอําเภอ หนึงโรงเรียนในฝัน ระหว่างปีงบประมาณ 2547-
2549 (กรุงเทพ: โรงพิมพ์ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย, 2549),5. 

 

ในช่วงปี พ.ศ.2547-2549 เป้าหมายเน้นการพัฒนาโรงเรียนระดับอําเภอ กิงอําเภอ
ของจงัหวดัตา่งๆ และในเขตกรุงเทพมหานครให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน การดําเนินโครงการ
เป็นลกัษณะเชิงรุก ทีทําให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมปฏิบตัิงานในสถานทีจริง สถานการณ์จริงและ
สง่ผลตอ่ผู้ เรียนอยา่งเป็นรูปธรรม มีการกําหนดกลยทุธ์หลกัไว้ 5 ประการประกอบด้วย 

ประการที 1 สร้างพลังขับเคลือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการโรงเรียนทีดี คล่องตวั               
มีประสิทธิภาพ สง่ผลให้นกัเรียนพฒันาศกัยภาพ มีคณุภาพเป็นทียอมรับของสงัคม 

ประการที 2 พัฒนาหลกัสูตรและจดัการกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ให้ผู้ เรียน 
ได้พฒันาความรู้ ความสามารถ คณุลกัษณะทีพงึประสงค์และทกัษะการดํารงชีวิตได้ตามศกัยภาพ 

ประการที 3 สร้างเสริมศกัยภาพบุคลากรทุกระดบัให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะในการ
ปฏิบตังิานสามารถจดักระบวนการเรียนรู้ และพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา 

ประการที 4 เพิมสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร               
เพือจดักระบวนการเรียนรู้และบริหารจดัการให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ เรียน 

ประการที 5 ระดมสรรพกําลัง สร้างภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ทีเข้มแข็ง อันเกิดจาก               
พลงัการมีสว่นร่วมของชมุชน องค์กร ประชาสงัคมในรูปแบบของผู้ ร่วมคิด ร่วมปฏิบตั ิร่วมกนัพฒันา 
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การกําหนดภาพความสําเร็จของโรงเรียนใช้ดุลยดัชนี (Balanced Scorecard)              
เป็นระบบการบริหารจดัการและระบบการประเมินการดําเนินงานขององค์กร โดยพิจารณาใน 4 ด้าน 
คืองบประมาณ ด้านกระบวนการดําเนินงานภายในองค์กร ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโตของ
องค์กร และด้านลกูค้า หรือผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  

 

ปัญหาของการวิจัย 

 
ประเทศไทยปฏิรูปการศกึษา5 ครังใหญ่เริมจากรัฐธรรมนญู พ.ศ.2540 พระราชบญัญัติ

การศกึษาแหง่ชาต ิปี พ.ศ.2542 เกิดกฎหมายประกอบทีมุ่งหวงัว่าการศกึษาของไทยจะได้รับการปฏิรูป
ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นโครงการสร้างการบริหาร การกระจายอํานาจ จนถึงสาระทีสําคญั ทีสุด               
ของกระบวนการปฏิรูปอนัได้แก่การปฏิรูปการเรียนรู้ ทงันี เพือเตรียมสงัคมไทยเข้าสู่โลกยุคใหม ่
โดยมุ่งสร้างทุนมนุษย์ทีมีคณุภาพสูงและทุนทางปัญญา ทีจะนําประเทศให้อยู่รอดในสงัคมใหม่               
ทีมีความรู้เป็นปัจจยัหลกัของทงัระบบเศรษฐกิจ และสงัคม  แต่นบัจากการประกาศใช้กฎหมาย
เหล่านนัมาจนถึงปัจจบุนักลบัปรากฏว่า การศกึษาไทยก็ยงัเต็มไปด้วยปัญหา คณุภาพการศกึษา  
ดจูะตกตําลงอย่างต่อเนือง ทุนมนุษย์ และทุนปัญญาก็อบัจน โครงสร้างทีได้ปฏิรูปไปแล้วก็ดเูหมือน
จะใช้ไม่ได้ เหมือนกบักําลงัจะฟ้องตวัเองว่า พ.ร.บ.การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เป็นพิมพ์เขียวทีผิด 
จนขณะนีมีกระแสผลักดนัให้เกิดการปฏิรูปการศึกษารอบสอง  ซึงดูไปแล้วก็จะเห็นว่าเป็นเรือง                 
ทีจําเป็นและอาจจะทําช้าไปแล้วด้วยซําไป แต่การปฏิรูปรอบสองนีหากไม่วิเคราะห์ปัญหา                 
ให้รอบด้านและหาแนวทางแก้ทีถกูต้อง การศกึษาไทยก็อาจจะดงิลงเหวยิงขนึไปอีก  

รัฐบาลต้องเร่งปฏิรูปการศกึษาก่อนสาย6 ต้องให้ความสําคญักบัดชันีชีวดัความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศไทยทีลดลงเกือบทุกด้าน ขณะทีทุกประเทศในอาเซียนต่างมุ่งมัน
เสริมสร้างสมรรถนะของตนเองก่อนเข้าสู่ประชาคมฯ ในปี 2558 และจากองค์กร เวิลด์ อีโคโนมิค 
ฟอรัม (WEF) เสนอรายงานผลการศกึษาความสามารถในการแข่งขนัโลก (Global Competitiveness 

Report 2013-2014) ชีวา่คณุภาพการศกึษาทงัระดบัพืนฐานมธัยมและอดุมศกึษาของไทย อยู่ในระดบั

                                                        
5ภาวิช ทองโรจน์, “10 อาการทีทําให้ต้องผ่าตดัใหญ่การศกึษาไทย,” มติชนรายวัน 

วนัที (8,10,12,13 พฤศจิกายน 2551): 23. 
6 สริุนทร์ พิศสวุรรณ, ปัญหาการศึกษาไทย กับการด้อยขีดความสามารถในการ

แข่งขันระดับโลก, เข้าถึงเมือ 10 กนัยายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://urll.us/uKdvAV 
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รังท้ายหลายประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยใช้คําว่า “คุณภาพตําอย่างผิดปกติ” “นับเป็นเรือง                 
ทีน่าห่วงกังวลยิง เพราะมนัสะท้อนถึงความไม่เชือถือยอมรับในคุณภาพการศึกษาไทยโดยรวม และ           
จะสง่ผลให้ความเชือมนัในประเทศด้านอืนๆ ในอนาคตต้องถกูกระทบกระเทือนไปด้วย” สิงทีน่าเป็นห่วง
อีกประการหนึงคือการทีรายงานฉบบันีกล่าวว่า “ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง ความไม่ตอ่เนือง
ทางด้านนโยบาย ระบบราชการทีซบัซ้อนไร้ประสิทธิภาพ การทุจริตคอรัปชนั ทีแพร่หลาย ระบบ
พรรคพวกเส้นสาย” ส่งผลให้ความเชือมนัในสถาบนัสาธารณะของไทยตําลง มีผลกระทบโดยตรง
ต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ทางออกสําหรับประเทศไทยคือการรีบเร่งปฏิรูป
การศึกษาอย่างจริงจงั ทงัในด้านการจัดระบบองค์กร คุณภาพการเรียนการสอนและทรัพยากร
ด้านสือ ห้องสมุดและห้องปฏิบตัิการทดลอง “เราใช้งบประมาณด้านการศึกษา ปีละกว่า 5 แสน
ล้านบาท (งบประมาณ 2556) คิดเป็นกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณแผ่นดิน มีบุคลากรเฉพาะ 
ในกระทรวงศึกษาธิการเกือบ 5 แสนคน มีอาจารย์ระดบั อุดมศึกษา 56,180 คน ถึงกระนนัรายงาน
ของ WEF ยงักลา่ววา่การศกึษาของไทยมีคณุภาพตําอย่างผิดปกติ”  

อีกประเดน็ทีรัฐบาลต้องเร่งให้ความสําคญัคือการพฒันาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจยัและนวตักรรม ซึงจะเป็นปัจจยัเพิมความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในระยะยาว 
แต่กลับได้รับงบประมาณน้อยมากเพียง 19,636 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของงบประมาณ
แผน่ดนิ หรือ 300 บาทตอ่หวัประชากรประเทศ รายงานของ WEF กล่าวว่า “ตวัถ่วงความสามารถ
การแข่งขนัด้านนวตักรรมของประเทศไทยคือ การทีรัฐบาลลงทนุในด้านเทคโนโลยีและนวตักรรม
ขันสูง น้อยมากๆ (เมือเทียบกับประเทศอืน) อีกทังจํานวนสิทธิบัตรทีนักวิทยาศาสตร์และ                  
นกัประดิษฐ์ไทยจดทะเบียนทงัในและนอกประเทศก็อยู่ในอนัดบัท้ายๆของโลก” “ประกอบกบันกัธุรกิจ
และนกัลงทุนมีความเชือมนัในการพฒันานวตักรรมองค์กรธุรกิจ และสถาบนัอดุมศึกษาของไทย
ในระดบัตํามาก”  

การดําเนินงานโครงการโรงเรียนในฝัน ตงัแต่ปี 2546-2556 รวม 3 รุ่น โดยแยกตาม
ประเภทการศึกษา รวมมีโรงเรียนในโครงการ 2,626 โรงเรียน มีบุคคลากรในสงักัดเป็นครู 82,130 คน 
นกัเรียน 1,909,833 คน ดงัแสดงในตารางที 2 
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ตารางที  จํานวนโรงเรียนทีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนในฝัน รวม  รุ่น 

 

รุ่นที 
ประเภท  

รวม 

จํานวนบคุลากร 
ประถม ขยาย

โอกาส 

มธัยม ศกึษาสงเคราะห์/  
ราชประชานุ
เคราะห์ 

ครู นกัเรียน 

1.หนงึอําเภอหนงึ
โรงเรียนในฝัน 

76 184 658 2 920 37,312 923,131 

2.โรงเรียนดีใกล้บ้าน 308 331 222 4 865 26,109 615,588 

3.โรงเรียนดีประจํา
อําเภอ 

21 470 344 6 841 18,709 370,114 

รวมทงัสนิ 405 985 1,224 12 2,626 82,130 1,908,833 

ทีมา: สํานกัพฒันานวตักรรมการจดัการศึกษา, สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน, 
Lab School Project ทําเนียบโรงเรียนในฝัน 2012 (กรุงเทพ: โรงพิมพ์ หจก. รุ่งโรจน์อินเตอร์กรุ๊ป, 
2556),10-11. 

 

การพัฒนาโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมาย พบว่า ปัจจัยทีเกือหนุนในการดําเนินงาน
โรงเรียนในฝันคือ ความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ ภาวะผู้ นํา และความสามารถในการบริหาร
จัดการของผู้ อํานวยการโรงเรียน ความเข้มแข็งของชุมชนและ  ภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์ และ
ความสัมพันธ์ทีแนบแน่นระหว่างโรงเรียนกับศึกษานิเทศก์ สําหรับปัจจัยทีนําไปสู่ความสําเร็จ                  
ในการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย ศักยภาพในการดําเนินงานของศูนย์บริหารโครงการ                      
การมีวิสยัทศัน์ทีกว้างไกลและศกัยภาพในการบริหารจดัการของผู้บริหารโรงเรียน สภาพความพร้อม
ของโรงเรียนการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  ซึงการดําเนินการให้คําปรึกษาและ                 
การประเมินผลยอ่ยของกลุม่ศกึษานิเทศก์หน่วยเคลือนเร็ว (Roving Team) และเมือพิจารณาจาก
ประสิทธิผลของการจดัการศกึษาของต้นแบบโรงเรียนในฝัน ตวัชีวดัทีชดัเจน คือ คณุลกัษณะของนกัเรียน
ทีกล้าแสดงออก มีความมนัใจในตนเอง มีความตระหนกัว่าตนเองเป็นส่วนหนึงของพลงัขบัเคลือน
ในการพฒันาคณุภาพการศึกษาของโรงเรียน ซึงตวัชีวัดนีเป็นผลมาจากความสามารถในการระดม
ทรัพยากรทางการศึกษา การจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  การพัฒนาตนของบุคลากร                 
ในโรงเรียน และความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในทุกภาคส่วน ในการพัฒนาโรงเรียนจากการ
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ดําเนินงานของโรงเรียนในฝัน สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา7 ได้พบปัญหาทีท้าทายในการ
ดําเนินงานของโครงการโรงเรียนในฝัน คือความไม่ชัดเจนในการนํานโยบายมาดําเนินงาน                    
ในเชิงปฏิบตัิทําให้ต้องก่อหนีผกูพนั และมโนทศัน์ทีคลาดเคลือน ของภาพลกัษณ์ต้นแบบโรงเรียน
ในฝันทําให้ต้องมีการปรับปรุงบ่อยครัง  การคงไว้ซึงวัฒนธรรม  เชิงอํานาจจากส่วนกลาง                       
ทําให้  ผู้ ปฏิบัติงานในระดับพืนทีขาดความเป็นอิสระ รวมทังการนําแนวคิดของวัฒนธรรม                         
ชนกลุ่มใหญ่ไปใช้กับกลุ่มชาติพันธุ์  ทีมีวัฒนธรรมแตกต่างในการประสานงานโครงการ                         
การเข้าร่วมโครงการ ด้วยภาวะจํายอมของทางโรงเรียน และสภาพบริบททีไม่พร้อมทางด้าน
โครงสร้างพืนฐาน บุคลากรและสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส นอกจากนี                 
ภาวะวิกฤตของสถานการณ์ในเขตชายแดนภาคใต้  ก็ได้ส่งผลกระทบถึงการดําเนินโครงการ                  
ทงัด้านการพฒันาโครงสร้างพืนฐานของโรงเรียน ความปลอดภยัในการดําเนินงานของคณะกรรมการ
ประเมิน และประเด็นสุดท้าย คือ การประวิงเวลาในการเข้ารับการประเมิน เพือถ่ายโอนไปสังกัด
องค์การบริหารส่วนท้องถิน ทําให้การเข้าสู่กระบวนการประเมินเพือรับรองการเป็นโรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนในฝันล่าช้า การดําเนินงาน เพือก้าวไปสู่การเป็นโรงเรียนในฝันภายใต้งบประมาณจํากัด
จากภาครัฐ และภายใต้ความพร้อม สง่ผลให้โรงเรียนต้องขวนขวายและแสวงหาแหล่งทรัพยากรและ
ความร่วมมือต่าง ๆ เพือมาสนับสนุนให้การดําเนินงานได้สําเร็จ ผลกระทบของการดําเนินโครงการ               
ทีมีตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียด้านทีไมพ่งึปรารถนาคือ การก่อหนีผกูพนัเนืองจากงบประมาณดําเนินการ
ทีจัดสรรให้โรงเรียนล่าช้า และไม่เพียงพอต่อการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาภาวะความเครียด                  
ทีเกิดขึน ในช่วงการพฒันาโรงเรียนส่งผลตอ่สุขภาพทางการและสขุภาพทางจิตของ ครู-อาจารย์ 
และนักเรียน ในช่วงเริมแรกของโครงการ ผู้ ปกครองจากชุมชนทีมีฐานะฝืดเคืองต้องเดือดร้อน 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนเริมเหินห่าง เนืองจากการใช้สืออิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัย               
จากแหล่งข้อมูลดงักล่าวข้างต้น ทําให้ทราบถึง ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ในฝัน                 
ซึงเป็นผลมาจากการระดมทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารจัดการศึกษา  แต่ผลทีส่งต่อ                  
การพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพทียงัยืนสืบตอ่ไป  ยงัไม่มีงานวิจยั 
ทีเกียวข้องชีให้เห็นถึงแนวทางหรือรูปแบบการพฒันาทียงัยืน  

                                                        
7สํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ, รายงานการวิจัยประเมินผล

การดาํเนินงานโรงเรียนในฝัน (นนทบรีุ: โรงพิมพ์และทําปกเจริญผล, 2551), 191-192. 
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ผู้วิจยัจึงต้องการศึกษาเพือพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีความยงัยืน 
ในโรงเรียนในฝันทัวประเทศ เพือเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาอย่างยงัยืน ของสํานกัพัฒนา
นวตักรรมการจดัการศกึษา สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน สืบไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

การวิจยัครังนี ผู้วิจยัได้กําหนดวตัถปุระสงค์ในการวิจยั ไว้ดงันี 

1. เพือทราบองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน 

2.  เพือทราบรูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน  
 

ข้อคาํถามของงานวิจัย 

 

เพือให้สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของงานวิจยั จงึได้กําหนดข้อคําถามของการวิจยัไว้ดงันี 

1. องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืนมีองค์ประกอบ
อะไรบ้าง 

2.  รูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืนควรเป็นอยา่งไร 
 

สมมุตฐิานการวิจัย 

 

1. องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืนเป็นพหอุงค์ประกอบ 

2.  รูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืนมีความสมัพนัธ์กนั 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

ในการศึกษาครังนีผู้ วิจยัมุ่งทีจะศกึษารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพ  
อย่างยังยืน โดยการศึกษาวิจัยครังนีผู้ วิจัยกําหนดกรอบแนวคิดของการวิจัยตามหลักแนวคิด
ทฤษฎีและข้อค้นพบต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการบริหารโรงเรียนทงัในและต่างประเทศ นอกจากนี
ผู้ วิจัยยังได้ใช้ความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญ ผู้ ทรงคุณวุฒิ เกียวกับการบริหารองค์กร จากการ
สมัภาษณ์ แบบมีโครงสร้างมาศกึษาในการวิจยัครังนี ด้วยและจากแนวคดิดงักล่าวข้างต้นสามารถ
นํามาสงัเคราะห์เป็นกรอบแนวคดิทีผู้วิจยัใช้เป็นแนวทางในการวิจยัครังนี ดงัปรากฏในแผนภมูิที 1 
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แนวคิดด้านการบริหารโรงเรียน
ในฝัน 
- กระทรวงศกึษาธิการ 
- ดนยั เทียนพฒุ 

- ประชมุ โพธิกลุ 

- พส ุเดชะรินทร์ 
- วีระเดช เชือนาม 

- สํานกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขนัพืนฐาน 

- อจัฉรา จนัทร์ฉาย 

 แนวคิดด้านการพฒันาทียงัยืน 
- ปิยบตุร หลอ่ไกรเลิศ 

- วสธุร ตนัวฒันกลุ 

- สถาบนัสิงแวดล้อมไทย 

- สมคดิ จาตศุรีพิทกัษ์ 

- สํานกังานคณะกรรมการพิเศษ
เพือประสานงานโครงการอนั
เนืองมาจากพระราชดําริ 
- อมราวรรณ ทิวถนอม 

- อดุมพร อมรธรรม 

- AACPS, Office for 

Development 

- Hockerts, Kai, 

- Kaplan, S. R. and 

D. P. Norton 

- Nepal 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิที 1 กรอบแนวคดิเชิงมโนทศัน์สรุปของการวิจยั (Conceptual Framework) 
ทีมา : กระทรวงศึกษาธิการ, โครงการหนึงอําเภอ หนึงโรงเรียนในฝัน (กรุงเทพมหานคร: 
2546), 21-22. 

: ดนยั เทียนพฒุ, ดัชนีวัดความสาํเร็จธุรกิจ (KPIS) และการประเมินองค์กรแบบสมดุล 
(BSC: The Balanced Scorecard) (กรุงเทพฯ: นาโกตา, 2546), 18. 

: ประชุม โพธิกลุ, (2547 มิถุนายน-กรกฎาคม) Blanced Scorecard มิติใหม่ในการ
บริหารธุรกิจและการศึกษา (กรุงเทพฯ: สถาบนัพฒันาผู้บริหารการศกึษา, 2547), 3-4. 

: ปิยบตุร หลอ่ไกรเลิศ, เศรษฐกิจพอเพียง (กรุงเทพ: เอเชียแปซิฟิคส์ พรินตงิ, 2547), 5-6. 

: พส ุ เดชะรินทร์, เส้นทางกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard และ Key 

Performance Indicators (กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546), 1-2. 
: วีระเดช เชือนาม, เขย่า Balanced scorecard แล้วลงมือทาํ ทีละขันตอนตลอดแนว 

(กรุงเทพฯ: เฟืองฟ้าพรินตงิ, 2547), 40. 

การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝัน 

ให้มีคุณภาพอย่างยังยืน 

งานวิจยัในประเทศและตา่งประเทศ 

ทีเกียวข้อง 
ความคดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิทีได้จาก
การสมัภาษณ์ 
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: สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, แผนหลักโครงการ 
“หนึงอาํเภอ หนึงโรงเรียนในฝัน” (กรุงเทพ: ครุุสภาลาดพร้าว, 2546), 15-17. 

: วสธุร ตนัวฒันกลุ, การพัฒนาแบบยังยืน (Sustainable Development) เข้าถึงเมือ 20 กนัยายน 
2555, เข้าถึงได้จาก http://www.ph.buu.ac.th/pdf/vasutorn/develop_old.pdf 

: สถาบนัสิงแวดล้อมไทย, คิด มอง คาดการณ์เกียวกับการศึกษาเพือการพัฒนาทียังยืน
ในบริบทไทย: เข้าถึงเมือ  ตลุาคม 2554, เข้าถึงได้จาก http://www.unesco.org/ education/ 

efa/ed_forall/ background/ jomtien_declaration.shtml  

: สมคิด จาตศุรีพิทกัษ์, “แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจไปสู่ความยงัยืน,” วารสารเศรษฐกิจ
และสังคม (พฤษภาคม-มิถนุายน 2546), 4-8. 

: สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือประสานงานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดําริ ,                    
การพัฒนาแบบยังยืน (ม.ป.ท., 2549), 9. 

: อจัฉรา จนัทร์ฉาย, สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ คู่มือการวางแผนกลยุทธ์ และการจัดทาํ 
Balanced scorecard (กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2546), 140. 

: อมราวรรณ ทิวถนอม., “ดชันีชีวดัการพฒันาทียงัยืนของประเทศไทย: มิติใหม่ของการพฒันา
ประเทศ,” วารสารเศรษฐกิจและสังคม (กรกฎาคม-สิงหาคม 2548):49-54. 

: อุดมพร อมรธรรม, ปรัชญาการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (กรุงเทพ:
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นิยามศัพท์ 

โรงเรียนในฝัน หมายถึง โรงเรียนทีดําเนินงานภายใต้โครงการ “๑ อําเภอ ๑ โรงเรียน
ในฝัน”(รุ่น ) โครงการโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน (รุ่น ) และโรงเรียนในฝันโรงเรียนดี
ประจําอําเภอ (รุ่น ) สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน  กระทรวงศกึษาธิการ  

การบริหารคณุภาพ หมายถึง โครงการโรงเรียนในฝันทีนําแนวคิดและหลกัการบริหาร  
2 เรือง ประกอบด้วย ) การบริหารโดยใช้แนวคิด Balanced Scorecard (BSC) และ 2) แนวคิด 
PDCA มาใช้ในการพฒันาคณุภาพ 

ความยงัยืน หมายถึง การดําเนินโครงการโรงเรียนในฝันอย่างตอ่เนือง มีการคงสภาพ
การบริหารจดัการตามแนวทางโดยใช้ระบบคณุภาพ 
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บทท ี2 

วรรณกรรมทเีกียวข้อง 
 

การศกึษาเรือง “การพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน” ครังนี 
ผู้วิจยัได้ศกึษาค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้อง ซึงประกอบด้วยเนือหาในเรือง หลกัการ 
แนวความคดิ เกียวกบัการบริหารคณุภาพ และความยงัยืน โดยมีรายละเอียดตอ่ไปนี 

1. การบริหารโรงเรียนในฝัน 

2. การบริหารคณุภาพ 

3. การพฒันารูปแบบ 

4. การพฒันาอย่างยงัยืน 

5. งานวิจยัทีเกียวข้อง 
 

การบริหารโรงเรียนในฝัน 

 
โครงการหนึงอําเภอ หนึงโรงเรียนในฝัน เป็นนโยบายหนึงทีให้ความสําคญักบัการจดั

การศกึษา เพือให้เกิดความเสมอภาคและคณุภาพทีเท่าเทียมกนัแก่ผู้ เรียน กระทรวงศกึษาธิการ1 

โดยนายกรัฐมนตรีห่วงใยปัญหาการศึกษาของเด็กไทยทีคิดและวิเคราะห์ไม่เป็น ไม่รักการอ่าน  

อ่านแล้วคิดวิเคราะห์ไม่ได้ จึงจําเป็นต้องฝึกการอ่านตงัแต่ปฐมวัยเพือปูพืนฐานให้เรียนรู้ด้วย
ตนเอง ได้ตลอดเวลา คิดให้ทนัโลกอนาคต ทําให้เด็กเติบโตด้วยความเชือมนั มีระบบให้สามารถ
พฒันาตวัเองตลอดเวลาและพฒันาได้เต็มตามศกัยภาพสงูสดุ ทําให้เด็กรู้สึกสนกุกบัการเรียนรู้โดยใช้
เทคโนโลยี เป็นเครืองมือในการเรียนรู้ ทําให้เกิดความเชือมนัในตนเอง สามารถแสดงออกและนําเสนอ
ในเชิงสร้างสรรค์ เจตนารมณ์ดงักล่าวจะบรรลุผลได้เด็กต้องได้รับการศึกษา ทีมีคุณภาพเข้ารับ
การศึกษาในสถานศึกษา ทีมีคุณภาพมาตรฐานแต่สถานศึกษาดงักล่าว มีไม่ครอบคลุมทุกพืนที 

โดยเฉพาะอําเภอในชนบทห่างไกล จากปัญหาดงักล่าว จึงเห็นชอบในหลกัการโครงการหนึงอําเภอ 
หนึงโรงเรียนในฝัน (Lab School) เมือวนัที 22 เมษายน 2546 และมอบหมาย ให้กระทรวงศกึษาธิการ 

                                                        
1กระทรวงศึกษาธิการ, โครงการหนึงอําเภอ หนึงโรงเรียนในฝัน (กรุงเทพมหานคร:                  

โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2546), 21-74. 
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โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน เป็นหน่วยงานทีรับผิดชอบดําเนินโครงการ                   
พฒันาแนวคิดและหลักการโดยมีความเชือทีว่า การศึกษาสามารถเปลียนแปลงสถานภาพคนจาก              
คนจนเป็นคนรวยได้ หากบคุคลได้รับการศกึษาทีมีคณุภาพมีพืนฐานการเรียนรู้ทีดี ทีสามารถเรียนรู้   
ได้ตลอดชีวิตจะสามารถพฒันาตนเองให้เป็นแรงงานทีมีคณุภาพ เป็นแรงงานทีมีฝีมือ มีรายได้และ
คณุภาพชีวิตสงูขนึ สามารถหลดุพ้นจากวงจรความยากจนอนัเป็น ความมุ่งมนัของรัฐบาล โดยพฒันา
สถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาทีประชาชนใฝ่ฝันอยากให้บุตรหลานได้เข้าเรียน ในสถานศึกษาดี            
มีคณุภาพ ภายใต้ชือโครงการหนงึอําเภอ หนงึโรงเรียนในฝัน 

โครงการหนึงอําเภอ หนึงโรงเรียนในฝัน มีวัตถุประสงค์ องค์ประกอบ ลักษณะ 
ภาพความสําเร็จ กลยทุธ์หลกั และการขบัเคลือนกลยทุธ์ ทีจะนําไปสูค่วามสําเร็จ ดงันี 

วตัถปุระสงค์ 

1. เพือกระจายสถานศกึษาทีมีคณุภาพมาตรฐานให้ทวัถึงทกุอําเภอ ซึงจะทําให้เด็กและ
เยาวชนในชนบทมีโอกาสเข้ารับการศึกษาในสถานศกึษาทีมีคณุภาพ  อนัเป็นพืนฐานให้สามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต คดิให้เทา่ทนัโลกอนาคตทีจะเกิดขนึ ทําให้เด็กเติบโตด้วยความเชือมนั
และมีคณุภาพชีวิตทีดีขนึ 

2. เพือพฒันาเยาวชนไทยให้เติบโตด้วยความพร้อมสู่ระดบัสากล  ให้เป็นพลงัสําคญั 
ในการปรับเปลียนและขบัเคลือนอนาคตของชาตใิห้พฒันาอย่างมีศกัดศิรีทียงัยืน 

องค์ประกอบ 

องค์ประกอบของโรงเรียนในฝันประกอบด้วย ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการ และ                    
ด้านปัจจยั ดงันี 

1. ด้านผลผลิต ประกอบด้วย 1) ผู้ เรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานชาติ และสามารถ
พฒันา สู่มาตรฐานสากลบนพืนฐานของความเป็นไทย 2) โรงเรียนเป็นทียอมรับศรัทธาเป็นต้นแบบ
และเป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับโรงเรียนอืนและชุมชน และ 3) ชุมชนมีเครือข่ายการเรียนรู้ทีเข้มแข็ง 
และเกือหนนุตอ่ การพฒันาเศรษฐกิจสงัคม และการเมือง 

2. ด้านกระบวนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั  
2) จดับรรยากาศการเรียนรู้ทีเอือต่อการพฒันาศกัยภาพผู้ เรียน และมีความเป็นประชาธิปไตย และ              

3) จดัระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียนในการพฒันาและแก้ปัญหา เพือให้ผู้ เรียนมีความสขุและปลอดภยั 

3. ด้านการบริหารจดัการ ประกอบด้วย 1) บริหารจดัการดี โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  
2) บริหารคุณภาพทงัระบบโรงเรียน 3) บริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ และ 4) เน้นการมีส่วนร่วม                    
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ของผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชนและองค์กรเอกชน  การประกันคณุภาพ มีระบบ
ประกนัคณุภาพภายในและพร้อมทีจะรับการประกนัจากภายนอก 

4. ด้านปัจจัย ประกอบด้วย 1) บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพและ              
มีจํานวนเพียงพอ 2) ทรัพยากร เทคโนโลยี และงบประมาณเหมาะสมเพียงพอ 3) ลกัษณะทางกายภาพ
โรงเรียน ได้มาตรฐานเหมาะสมตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิต 4) หลกัสตูรเหมาะสมกบัผู้ เรียนและท้องถิน 
และมีความเป็นสากล 5) สือ เทคโนโลยีทนัสมยัเพียงพอ และเอือตอ่การเรียนรู้ 6) แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกโรงเรียนหลากหลาย และ 7) ผู้ปกครอง กรรมการสถานศกึษา และชมุชนเข้มแข็ง 

การบริหารโรงเรียนในฝันสู่ความมีประสิทธิภาพและความยงัยืน ประกอบด้วย การบริหาร
จดัการทีดี ทงัด้านการจัดการ ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ การกํากับดแูล และ
ด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชน 

ลกัษณะของโรงเรียนในฝัน 

1. จดัการศึกษาได้คณุภาพมาตรฐาน ปฏิรูปการเรียนรู้โดยเน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน สามารถแข่งขนัได้ในระดบัสากล ผู้ เรียนมีคุณภาพ                   
ตรงตามมาตรฐานชาติสามารถพัฒนาสู่มาตรฐานสากล บนพืนฐานความเป็นไทย จดับรรยากาศ
การเรียนรู้ทีเอือตอ่การพฒันาศกัยภาพผู้ เรียนและมีความเป็นประชาธิปไตย 

2. เป็นตวัอย่างการจัดการศึกษาขนัพืนฐานในระดบัอําเภอทีมีคุณภาพมาตรฐาน
เทียบเคียงกับสถานศึกษาชนันํา เป็นทียอมรับศรัทธาของผู้ เรียน ผู้ปกครอง และชุมชน                      
ทีเน้นการมีสว่นร่วม 

3. มีการบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ บริหารคณุภาพทงัระบบ มีความคล่องตวั
รวดเร็ว ทนัสมยั มีผู้บริหาร ครูผู้สอนและบคุลากรทางการศกึษามืออาชีพและมีจํานวนเพียงพอ 

4. มีความเข้มแข็งทางวิชาการ สามารถเป็นต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้ ตลอดจนช่วยเหลือ
พฒันาชมุชน และเกือหนนุซงึกนัและกนั ผู้ปกครอง กรรมการสถานศกึษา และชมุชนเข้มแข็ง 

5. มีเครือข่ายการสนับสนุน  มีกระบวนการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนือง                       
เป็นแหล่งทดลอง สาธิต และฝึกอบรมครูของสถาบนัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา และการมีส่วนร่วม
ของภาคเอกชน 

6. สือและเทคโนโลยีทนัสมยัเพียงพอ เป็นระบบเครือขา่ยและเอือตอ่การเรียนรู้ร่วมกนั 

7. เป็นต้นแบบให้กบัสถานศกึษาอืนๆ นํานวตักรรมทางการศกึษาทีทนัสมยัไปพฒันา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน ลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษาได้มาตรฐานและ
เหมาะสมตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิต 
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ภาพความสําเร็จ กําหนดไว้ ดงันี 

1. ผู้ เรียน มีนิสยัใฝ่รู้ รักการอ่านและการค้นคว้า สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
เป็นคนดีมีคณุธรรม รู้จกัคิดวิเคราะห์ มีทกัษะการดํารงชีวิตในสงัคมยคุใหม่ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และ การสือสารเพือการเรียนรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ สามารถนําเสนอผลงาน ได้อย่างสร้างสรรค์ 

สืบสาน วิถีวฒันธรรมไทยอยา่งมนัใจในตนเอง 
2. ครูผู้ สอน มีทักษะวิชาชีพในการพัฒนาหลกัสูตร และกระบวนการเรียนรู้ อย่างมี

ประสิทธิภาพโดยใช้สือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทีทนัสมยั เหมาะสมกบัผู้ เรียน มีความกระตือรือร้น 

สนใจ ใสใ่จ ดแูลชว่ยเหลือผู้ เรียนได้เรียนรู้และพฒันาตนเองตามศกัยภาพอยา่งเตม็กําลงัความสามารถ 

3. ผู้บริหาร เป็นผู้ นําการเปลียนแปลง ให้สถานศกึษามีการบริหารจดัการทีดี มีความรู้
ความสามารถในการพฒันาวิชาการ หลกัสูตร นวตักรรม และกระบวนการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบตัิทีมี
ประสิทธิภาพและคณุภาพ เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ เรียน โดยอาศยัการมีสว่นร่วมจากทกุฝ่ายทีเกียวข้อง 

4. สถานศกึษา เป็นสถานศกึษาชนัดี มีคณุภาพ เป็นทียอมรับของชมุชน มีบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมทีอบอุ่น ปลอดภยั เอือต่อการเรียนรู้ มีเอกลกัษณ์อันโดดเด่นเป็นต้นแบบ              
ของการปฏิรูปการศกึษาทีแท้จริงซึงเกิดจากการร่วมคิด ร่วมปฏิบตัิ ร่วมพฒันา ร่วมสนบัสนนุจาก 
ผู้ มีสว่นเกียวข้อง ประชาชนและสงัคม 

5. ผู้ปกครองและชมุชน ให้การยอมรับ เชือถือ มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของ และสนบัสนนุ
การดําเนินงานของโรงเรียน  

กลยทุธ์หลกั ประกอบด้วย 

1. สร้างพลงัขบัเคลือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการโรงเรียนทีดี คล่องตวั มีประสิทธิภาพ 
สง่ผลให้นกัเรียนพฒันาศกัยภาพ มีคณุภาพ เป็นทียอมรับของสงัคม 

2. พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้เชิงบรูณาการ ให้ผู้ เรียนได้พฒันา
ความรู้ ความสามารถ คณุลกัษณะทีพงึประสงค์ และทกัษะการดํารงชีวิตได้ตามศกัยภาพ 

3. สร้างเสริมศกัยภาพบุคลากรทุกระดบัให้เป็นมืออาชีพ มีทักษะในการปฏิบตัิงาน 

สามารถจดักระบวนการเรียนรู้ และพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา 

4. เพิมสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร เพือจัด
กระบวนการเรียนรู้และบริหารจดัการให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ เรียน 

5. ระดมสรรพกําลงัสร้างภาคีเครือขา่ยอปุถมัภ์ทีเข้มแข็งอนัเกิดจากพลงัการมีส่วนร่วม
ของชมุชน องค์กร ประชาสงัคมในรูปแบบของผู้อปุถมัภ์และผู้ ร่วมคิดร่วมปฏิบตัิ ร่วมพฒันา 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การขบัเคลือนกลยทุธ์ 
รูปแบบและแนวทางในการขบัเคลือนกลยทุธ์ สู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมในทกุระดบั 

ดงันี 

1. แนวคิดในการขับเคลือนกลยุทธ์สู่การปฏิบตัิ ได้นําแนวคิดกําหนดผลสําเร็จ                  
อย่างสมดลุรอบด้าน (bbalanced scorecard) มากําหนดมุมมองทีเกียวข้องกับผลสําเร็จของ                  
การดําเนินงาน 4 ด้านคือ 1) มุมมองด้านนกัเรียน (student perspective) เป็นการพิจารณา               
ความต้องการของผู้ ทีเกียวข้อง เกียวกับคุณลักษณะของนักเรียนทีคาดหวงั  2) มุมมองด้าน
กระบวนการจดัการศกึษาภายใน (internal process perspective) เป็นการพิจารณาผลสําเร็จ
และแนวทาง ในการพัฒนาประสิทธิภาพคุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการและการจัด
หลกัสูตรกระบวนการเรียนการสอน 3) มมุมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา (learning and 

growth perspective) เป็นการพิจารณาปัจจยัทีใช้ขบัเคลือนให้นกัเรียนได้รับการพฒันาคณุภาพ
ตามทีคาดหวัง ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  การพัฒนา
ศกัยภาพและทักษะของครู ผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษา  การเพิมสมรรถนะ                 
ของโรงเรียน ในการใช้นวตักรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสารเพือการพฒันา 4) มุมมอง 
ด้านงบประมาณและทรัพยากร (budget and resource perspective)พิจารณาปัจจยัส่งเสริมให้
การดําเนินงานบรรลุภาพความสําเร็จในด้านงบประมาณและทรัพยากรโดยคํานึงถึงแหล่ง
สนบัสนนุ อตัรากําลงั คา่ใช้จา่ย ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและงบประมาณ 

2. กําหนดวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ (Strategic objectives) ทีจะนําไปสู่ความสําเร็จ
โดยคํานงึถึงความครอบคลมุและสมดลุ ผา่นมมุมองในมิตด้ิานตา่ง ๆ 

3. จัดทําแผนทีกลยุทธ์ (strategy map) เพือตรวจสอบลําดบัความสําคญั และ               
ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทีกําหนดไว้ ผ่านมุมมองด้านต่างๆ ว่ามีความสมัพันธ์            
เป็นเหตเุป็นผล เชือมโยงไปสูค่วามสําเร็จได้อยา่งไร เพือใช้เป็นเครืองมือในการบริหารจดัการ 

4. จดัทํากรอบกลยทุธ์ (strategic framework) โดยการนําวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์  
มากําหนดตวัชีวดั (measure) เปา้หมาย (target) และ กลยทุธ์ริเริม (strategic initiative) 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนภมูิที 2 รูปแบบการกําหนดผลสําเร็จอยา่งสมดลุรอบด้าน (Balanced Scorecard)  

ทีมา: กระทรวงศึกษาธิการ, แผนหลักโครงการ “หนึงอําเภอ หนึงโรงเรียนในฝัน” Master 

Plan of Lab School Project (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2546), 7. 

 

แนวคิดในการพฒันางานวิชาการของโรงเรียนในฝัน 

กระทรวงศกึษาธิการ2 ได้กําหนดวิสยัทศัน์งานวิชาการของโรงเรียนในฝันว่า สถานศกึษา
สามารถพฒันาหลกัสูตรและจดัการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายและไร้ขีดจํากัดโดยอาศยัความร่วมมือ
และการสนบัสนนุร่วมกนั ระหวา่งผู้ปกครอง สถานศกึษา และชมุชน ด้วยระบบบริหารจดัการทีทนัสมยั
และมีประสิทธิภาพ ใช้เทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ ๆ ในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ เรียน ครู                      
และชุมชน เป็นสถานศึกษาทีมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทังด้านวิชาการและการประกอบอาชีพ               

เพือให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศกัยภาพตามความสามารถรักการแสวงหาความรู้อย่างไม่สินสุด 

รู้ทันการเปลียนแปลงและสามารถแข่งขันกับสังคมโลกได้จากวิสัยทัศน์ดงักล่าว ทําให้ได้แนวคิด                  
ในการพฒันางานวิชาการของโรงเรียนในฝันเป็น 7 ด้าน ได้แก่ 

                                                        
2กระทรวงศึกษาธิการ, แผนหลักโครงการ “หนึงอําเภอ หนึงโรงเรียนในฝัน” 

Master Plan of Lab School Project (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2546), 71. 

วสิยัทศัน์  
พนัธกิจ 
กลยทุธ์ 

 

นกัเรียน 
(student) 

กระบวนการจดั 

การศึกษาภายในโรงเรียน 
( Internal Process) 

 

การเรียนรู้และการพฒันา
(Learning GrowthX 

(learning & growth) 

งบประมาณและทรัพยากร 
(Budget & Resource) 
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1. แนวทางการพฒันาด้านหลกัสตูรสถานศกึษาของโรงเรียนในฝัน เพือให้ได้หลกัสตูร
สถานศึกษาทีมีลักษณะโดดเด่นสมกับการเป็นโรงเรียนในฝันของท้องถินและชุมชน สถานศึกษา
จะต้องดําเนินการศกึษา วิเคราะห์ ตรวจสอบและทบทวนกระบวนการจดัทําหลกัสตูรตงัแตเ่ริมต้น 

2. แนวทางการพฒันาด้านการบริหารจดัการวิชาการของโรงเรียนในฝัน จําเป็นต้องใช้
ระบบคุณภาพ (PDCA) ใช้เทคโนโลยีทีทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยอาศยัแนวทางต่อไปนี                  

1) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ สร้างบรรยากาศการบริหารทีเป็นเอกภาพ (school-based 

management) 2) พฒันาตนเองอย่างตอ่เนืองโดยวิธีการบริหารแบบทวัทงัองค์การ (whole –school 

approach) 3) บริหารด้วยระบบข้อมูล (data based) และมีระบบดแูลผู้ เรียนทีมีประสิทธิภาพ               

4) ระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนเกียวข้องจากแหล่งเรียนรู้และ ภูมิปัญญาท้องถิน 

(participatory learning) 5) พฒันาเครือข่ายทีจะแลกเปลียนเรียนรู้ระหว่างชมุชน สถานศกึษาชนันํา  
6) จดัสรรให้มีผู้สอนครบทุกสาระหลกัสูตร และบุคลากรสนบัสนุนเพียงพอ 7) มีระบบการจูงใจ                  

ทงัผู้ เรียน ครูผู้สอน ผู้บริหาร และผู้สนบัสนุนด้วยการประกวดผลงานผ่านสือ ICT อย่างตอ่เนือง                   
8) ปริหารงบประมาณและทรัพยากร แบบมุ่งผลสมัฤทธิ (result-based management) 9) พฒันา
ระบบประกนัคณุภาพภายในให้มีความเข้มแข็ง 

3. แนวทางการพฒันาด้านการจดัการเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน ต้องจดัการเรียนรู้ทีเน้น
ผู้ เรียนเป็นสําคญัอยา่งแท้จริง  

4. แนวทางการพฒันาด้านห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในฝัน สถานศกึษาทีจะ
สามารถพฒันาผู้ เรียนให้ได้เต็มศกัยภาพตามทีคาดหวงัได้นนั ต้องมีห้องสมดุและแหล่งเรียนรู้ทีมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอตอ่จํานวนผู้ เรียน โดยมีประเดน็สําคญั ดงันี 

5. แนวทางการพฒันาด้านบุคลากร ครูผู้สอนเป็นหวัใจสําคญัของการพฒันาคณุภาพ
ผู้ เรียน จดุเน้นในการพฒันาครูผู้สอนต้องมุ่งประเด็นสําคญัดงัตอ่ไปนี 1) มีภาวะผู้ นําทางการสอนเข้มแข็ง 
(สอนเก่ง) 2) สร้างบรรยากาศความคาดหวงัผลการเรียนสูง 3) ยึดภารกิจการสอนเป็นเรืองสําคญั                       

4) จัดสภาพแวดล้อมเกือกูลต่อการเรียน 5) ติดตามความก้าวหน้าของผู้ เรียนอย่างสมําเสมอ                 
6) ตดิตอ่สือสารกบัผู้ปกครอง อยา่งใกล้ชิด 7) ทุม่เทเวลาให้กบัการสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ 

6. แนวทางการพฒันาด้านการประเมินผลของโรงเรียนในฝัน การจัดการเรียนรู้ทีเน้น
ผู้ เรียนเป็นสําคญัต้องใช้วิธีการทีสอดคล้องกบัการจดัการเรียนรู้และเอือตอ่การเทียบโอนผลการเรียน
ได้อยา่งคลอ่งตวั แนวทางการประเมินผลการเรียนควรดําเนินการดงันี 1) กําหนดเกณฑ์ซึงเป็นตวัชีวดั
ผลการเรียนทีชดัเจน 2) กําหนดภาระงาน โครงการทีผู้ เรียนต้องปฏิบตัิผลงาน 3) ใช้วิธีการประเมิน
ทีหลากหลาย สงัเกตจากผลงานและสภาพการปฏิบตัิงานตามจริง (alternative and authentic 
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assessment) 4) ประเมินโดย ยึดมาตรฐานการปฏิบตัิงาน (performance standard assessment)  

5) ประเมินจากผลงาน (projects) และการแสดงความสามารถจากแฟ้มสะสมงาน 6) ผู้ เรียนมีส่วนร่วม
ในการกําหนดเกณฑ์การประเมิน ทีท้าทายความสามารถ และ7) แจ้งผลการเรียนให้ผู้ เรียน                 
ทราบทนัทีเพือการปรับปรุงและพฒันาให้ดีขนึ 

7. แนวทางการพฒันาด้านการประกนัคณุภาพของโรงเรียนในฝัน การพฒันาคณุภาพ
ของสถานศกึษาในโครงการหนึงอําเภอ หนึงโรงเรียนในฝัน ให้มีความตอ่เนืองและยงัยืนได้ ต้องอาศยั
กลไก บางประการเป็นตวัขบัเคลือน การประกันคณุภาพภาย เป็นกลไกทีมีประสิทธิภาพรูปแบบหนึง                 
ซึง มุ่งพัฒนาคุณภาพทังสถานศึกษา ภารกิจของการประกันคุณภาพภายในตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรืองระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
การศกึษาขนัพืนฐาน และปฐมวยั เมือ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2544 มีดงันี 1) การจดัระบบบริหารและ
สารสนเทศ 2) การพฒันามาตรฐานการศกึษา 3) การดําเนินงานตามแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา 

4) การตรวจสอบและทบทวนคณุภาพการศกึษา 5) การประเมินคณุภาพการศกึษา (ระดบัเขตพืนที  

และระดบัชาติ) 6) การรายงานคณุภาพการศึกษาประจําปี และ ) การผดงุระบบการประกัน
คณุภาพการศกึษา 

สรุปโครงการหนึงอําเภอ หนึงโรงเรียนในฝัน มีวตัถปุระสงค์เพือกระจายสถานศกึษา 
ทีมีคณุภาพมาตรฐานให้ทวัถึงทุกอําเภอครอบคลุมทุกตําบลและหมู่บ้าน  และเพือเยาวชนไทย
เติบโตด้วยความพร้อมเต็มศกัยภาพอย่างเป็นสากล  ซึงลักษณะเด่นของโรงเรียนในฝันได้แก่                
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานระดบัชาติ  เป็นตวัอย่างการจัดการศึกษาขนัพืนฐาน                 
ในระดบัอําเภอ มีการบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีเครือข่าย             
การสนบัสนุน มีสือ และเทคโนโลยี ตลอดจนนวตักรรมทางการศึกษาทีทนัสมยั เพียงพอในการ
พฒันาสถานศกึษาในทกุๆ ด้าน  

 

การบริหารคุณภาพ 

 

การศึกษาโครงการโรงเรียนในฝันด้านการบริหารคุณภาพ เป็นการนําแนวคิดและหลักการ
บริหาร  เรืองประกอบด้วย ) การบริหารโดยใช้แนวคิด balanced scorecard (BSC) และ2) แนวคดิ PDCA  

1. การบริหารโดยใช้แนวคิด balanced scorecard (BSC) ใช้มมุมอง 4 มมุมอง คือ 
1) มมุมองด้านการเงิน (financial perspective) เป็นมมุมองทีมีความสําคญัยิง เนืองจากจะเป็น 
ตวัทีชีว่ากลยุทธ์ทีได้กําหนดขึนมา และการนํากลยทุธ์ไปใช้ก่อให้เกิดผลดีตอ่การดําเนินงานของ
องค์การหรือไม ่2) มมุมองด้านลกูค้า (customer perspective) เป็นการมุ่งตอบสนองตอ่ความต้องการ
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ของลูกค้ากลุ่มนนั 3) มมุมองด้านกระบวนการภายใน (internal business process perspective) 

มมุมองนีจะต้องพิจารณาวา่อะไรคือกระบวนการทีสําคญัภายในองค์กรทีจะช่วยให้องค์กรนําเสนอ
คณุค่าทีลูกค้าต้องการ และช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในด้านอืนๆ และ 4) มุมมองด้าน      
การเรียนรู้และ การพฒันา (learning and growth perspective) เป็นมมุมองทีให้ความสําคญัตอ่
อนาคตขององค์การ ซึงเกียวข้องกับการบริหารงานบุคคลระบบฐานข้อมูลสารสนเทศระบบการจูงใจ 

และโครงสร้างองค์การ ภายใต้วัตถุประสงค์ ทีเกียวข้องกับ ด้านทรัพยากรบุคคลนนัมีพืนฐาน              
มาจากการพิจารณาว่า การทีองค์การจะบรรลุวตัถุประสงค์ ในมมุมองอืนๆ นนั บุคลากรในองค์กร               
จะเป็นปัจจยัทีสําคญัทีสุด การนํา บาลานซ์สกอร์การ์ดไปสู่ การบริหารโรงเรียน ประยุทธ ชูสอน                  
และคณะ3 กล่าวไว้ว่า การพิจารณาและ การตดัสินใจใช้บาลานซ์สกอร์การ์ด เป็นเครืองมือในการ
บริหารจดัการ ในโรงเรียนจะต้องมีวตัถปุระสงค์หลกัเพือ ตอบคําถาม ดงันี 1) วิสยัทศัน์ทีกําหนด
จดุหมายหลกัของโรงเรียน เป็นอย่างไร (คิดให้ไกล- ไปให้ถึง) 2) เพือบรรลุวิสยัทศัน์โรงเรียน                 
ต้องตอบสนอง นกัเรียนอย่างไร 3) โรงเรียนประสบผลสําเร็จได้ต้องบริหารงบประมาณอย่างไร                
4) เพือความพึงพอใจของนกัเรียนด้านการเงิน วิสยัทศัน์และพนัธกิจกระบวนการในโรงเรียนต้อง
เป็นเลิศด้านใด 5) เพือบรรลุจุดหมายหลกัตามวิสยัทศัน์โรงเรียน ผู้บริหาร ครู นกัเรียนและ
ผู้ เกียวข้องต้องเรียนรู้ สือสาร และทํางานเป็นทีมอยา่งไร 

ประชมุ โพธิกลุ4 กล่าวในมิติของบริษัททางการศึกษา โรงเรียนทีส่งเสริมสนบัสนุน
ความสําเร็จของนกัเรียน โดยภาพรวมโรงเรียนมีความต่างกบับริษัทหรือองค์การแบบอืน ในด้าน 

โครงสร้าง ภารกิจ บคุคล สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีต่าง ๆ การนําบาลานซ์สกอร์การ์ด                 
มาใช้ในการบริหารและวัดผลการปฏิบัติงานของบุคคลมุมมองน่าจะต่างกับบริษัทโดยทัวไป
โดยเฉพาะทางด้านบคุลากร ครูอาจารย์เป็นวิชาชีพเฉพาะทีต้องอาศยัเจตคติทีดีทกัษะ และความรู้
ในการดําเนินการ มุมมองในการใช้บาลานซ์สกอร์การ์ดควรมีความต่างกัน จากนกัการศึกษา                
ได้ประมวล สรุปบาลานซ์สกอร์การ์ดทางการศกึษาควรมีมมุมอง 5 ด้าน คือ 1) นกัเรียน 2) ครู               

                                                        
3ประยทุธ ชสูอน และคณะ, การบริหารงบประมาณ โครงการพัฒนาคณะกรรมการ              

ขันพืนฐาน (ขอนแก่น: คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2548), 10. 
4ประชุม โพธิกุล, Balanced Scorecard มิติใหม่ในการบริหารธุรกิจและการศึกษา 

(มิถนุายน-กรกฎาคม 2547) (กรุงเทพฯ: สถาบนัพฒันาผู้บริหารการศกึษา, 2547), 3-4. 
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3) การเงิน 4) การพฒันา 5) การบริหารโรงเรียน และวีระเดช เชือนาม5 กล่าวว่าโรงเรียนส่วนใหญ่
ในประเทศไทยเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีโครงสร้างการบริหารไม่ซบัซ้อนทําให้ระยะเวลาในการจดัทํา
และ เริมนําบาลานซ์สกอร์การ์ด ไปสู่ภาคปฏิบตัิเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนีการตดัสินใจก็ขนึอยู่กบั
ผู้บริหารสถานศกึษา เป็นส่วนใหญ่สามารถตดัสินใจได้อย่างรวดเร็ว  และทีสําคญัในช่วย 2-3 ปี               
ทีผ่านมาสถานศึกษา มีการตืนตวั ในเรืองแผนกลยุทธ์เป็นอย่างมาก เพือรองรับระบบบริหาร
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานทีสถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดทําแผนกลยุทธ์  ทําให้ปัจจุบัน
สถานศกึษาส่วนใหญ่จดัทํา แผนกลยทุธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว แตก่ารนําแผนกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบตั ิ
ก็ยงัคงเป็นปัญหาเรือรังเหมือนกบัเรืองอืนๆ ทีมกัจะไม่สามารถ นําแผนไปสู่การปฏิบตัิได้ ดงันนั
จําเป็นต้องอาศยั องค์ความรู้ในการแปลงกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบตัิ เพือให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบตัิ 
สรุปการนํา บาลานซ์สกอร์การ์ด ไปใช้ในการบริหารโรงเรียน เป็นรูปแบบ  ทีเริมต้นทีวิสัยทัศน์ 

ภารกิจ คา่นิยม ในโรงเรียนซึงมีการกําหนดเปา้หมายตา่ง ๆมีโครงการ โดยเริมจากมมุมองตา่ง ๆ  
ทีสามารถทําให้ทกุคนในองค์กรหรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นความชดัเจนในการทํางาน และช่วยให้
การทํางาน เกิดความคลอ่งตวัมีการประสานงานกนัทีดี ทํางานอยา่งมีความหมายมากขนึ  

แนวทางการนําบาลานซ์สกอร์การ์ดไปใช้ในการบริหารโรงเรียน  จากการปฏิรูประบบ
งบประมาณเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์  จะต้องปฏิรูปมาตรฐาน
ทางด้านการเงิน 7 ด้าน และเรืองทีสําคญัตอ่จาก การวางแผนงบประมาณ (โครงการจดัทําแผนกลยทุธ์) 

คือมาตรฐานที 5 การรายงานทางการเงิน และ ผลการปฏิบตังิาน ซงึมาตรฐานนีใช้หลกัการของบาลานซ์
สกอร์การ์ด เป็นเครืองมือในการบริหารจดัการ ทีช่วยให้การนํากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบตัิโดยอาศยั การวดั
หรือการประเมินผลองค์กร เป็นแนวคิดทีมีมานานแล้ว และถือเป็นหนึงในหน้าทีทางการจัดการของ            
การบริหารจดัการ ทีประกอบด้วย การวางแผน (planning) การจดัองค์กร (organizing) การสงัการ
และชีนํา (leading) การประเมินผล และการควบคมุ (evaluation and controlling) รูปแบบและ
แนวทางในการขบัเคลือน กลยทุธ์โรงเรียนในฝัน มีการดําเนินงานคือ สร้างพลงัขบัเคลือนให้โรงเรียน               
มีระบบบริหารจัดการโรงเรียน ทีดี คล่องตวัมีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศกัยภาพ              
มีคณุภาพเป็นทียอมรับของสงัคม พฒันาหลกัสูตร และกระบวนการจดัการเรียนรู้เชิงบรูณาการ  
ให้ผู้ เรียนได้พัฒนาความรู้ความสามารถ  คุณลักษณะทีพึงประสงค์ และทักษะการดํารงชีวิต                 
ได้ตามศกัยภาพ สร้างเสริมศกัยภาพบคุลากร ทกุระดบัให้เป็นมืออาชีพ มีทกัษะในการปฏิบตัิงาน 

                                                        
5วีระเดช เชือนาม, เขย่า Balanced scorecard แล้วลงมือทาํ ทีละขันตอนตลอดแนว 

(กรุงเทพฯ: เฟืองฟ้าพรินตงิ, 2547), 40. 
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สามารถจดักระบวนการเรียนรู้ และพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา เพิมสมรรถนะของโรงเรียน 
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร เพือจดักระบวนการเรียนรู้ และบริหารจดัการให้เกิด
ประโยชน์สูงสดุแก่ผู้ เรียน ระดมสรรพกําลงัสร้างภาคีเครือข่ายอปุถัมภ์ทีเข้มแข็ง อนัเกิดจากพลงั
การมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร ประชาสงัคมในรูปแบบของผู้อุปถัมภ์ และผู้ ร่วมคิดร่วมปฏิบตัิ                
ร่วมพัฒนาเพือให้การดําเนินงานตามกลยุทธ์ทีกําหนดไว้บรรลุวิสัยทัศน์  และพันธกิจ                         
ตามเจตนารมณ์ของโรงเรียนในฝันจึงได้กําหนดรูปแบบ และแนวทางในการขบัเคลือนกลยุทธ์                
สูก่ารปฏิบตัอิยา่งเป็นรูปธรรมในทกุระดบัคือ 

แนวคิดในการขับเคลือนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ได้นําแนวคิดกําหนดผลสําเร็จ                 
อย่างสมดลุรอบด้าน (BSC) มากําหนดมมุมองทีเกียวข้องกบัผลสําเร็จของการดําเนินงาน  4 ด้าน
คือ มมุมองด้านนกัเรียนเป็นการพิจารณาความต้องการของผู้ ทีเกียวกับคณุลกัษณะของนกัเรียน                  
ทีคาดหวงั มมุมองด้านกระบวนการจดัการศกึษาภายในเป็นการพิจารณาผลสําเร็จ  และแนวทาง 
ในการพัฒนาประสิทธิภาพคุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการ  และการจัดหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน มุมมองด้านการเรียนรู้ และการพัฒนาเป็นการพิจารณาปัจจัย                   
ทีใช้ขบัเคลือนให้นกัเรียนได้รับ การพฒันาคณุภาพตามทีคาดหวงั ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็ง 
ให้โรงเรียนเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ การพฒันาศกัยภาพและทกัษะของครู ผู้บริหารโรงเรียน และ
บคุลากรทางการศกึษา การเพิมสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้นวตักรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสือสารเพือการพฒันา มมุมองด้านงบประมาณ และทรัพยากรโดยคํานงึถึงแหล่งสนบัสนนุ 

อตัรากําลงั คา่ใช้จา่ย ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร และงบประมาณ  

 2. การบริหารเพือการพฒันาคณุภาพโดยใช้ PDCA กบัการศกึษาของไทย โดยทวันิยมใช้
กันอย่างแพร่หลาย ซึงสอดคล้องกับความเห็นของ เดมมิงและชูเวิร์ต (Daming & Sehewhert)                 
ใช้วงจรเดมมิง (damming cycle ,PDCA) มีขนัตอน ดงันี P = plan เป็นขนัตอนของการวางแผน                  
ซึงเป็นกระบวนการปฏิบตัิงานโดยการมี ส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากร โดยมีการวิเคราะห์
ทรัพยากร ปัญหา งบประมาณ ภารกิจ ในบริบทและร่วมกําหนดวิสยัทศัน์ วตัถุประสงค์แนวทาง
หรือการปฏิบตัิทีเหมาะสม ตลอดจนวิธีการและเครืองมือในการติดตามและประเมินผล D = do   
เป็นขันตอนการปฏิบัติงานตามแผนทีวางไว้อย่างเป็นระบบโดยความร่วมมือ ของผู้ บริหารและ
บคุลากร C = check เป็นขนัตอนการตรวจสอบงานทกุงาน และทกุขนัตอนทีปฏิบตัิเพือขจดัปัญหา
ทีเกิดขึนและตรวจสอบว่าได้ปฏิบตัิตามแผนทีกําหนดไว้ A = action เป็นการนําผลการตรวจสอบ              
มาพิจารณาร่วมกัน เพือปรับปรุง หรือเปลียนแปลงให้เหมาะสม เพือทีจะนําไปปฏิบตัิในคราวต่อไป                    
ให้มีคณุภาพมากขนึ แสดงถึงความตอ่เนืองของการปฏิบตัิ 
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สรุปได้ว่า การบริหารคุณภาพด้วยวงจรเดมมิงเป็นการบริหารทีอาศัยการควบคุม
คณุภาพเชิงสถิต ิซงึจะต้องตรวจสอบ ในทกุขนัตอนของการปฏิบตัิ เพือขจดัปัญหาให้หมดไป หรือ
มีปัญหาน้อยทีสุด และต้องปฏิบัติร่วมกัน โดยผู้ ปฏิบัติตรวจสอบตนเอง ผู้ บริหารตรวจสอบ                  
ทงัตนเองและสว่นรวม บง่บอกถึง การบริหารทีเป็นระบบ มีปฏิบตัอิยา่งตอ่เนืองจึงทําให้ผลสมัฤทธิ 
มีคณุภาพเพิมมากขนึ  

 

การพัฒนารูปแบบ 

 

รูปแบบ (Model) จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการทีเกียวข้อง พบว่า มีผู้ ให้
ความหมายไว้ดงัต่อไปนี บาร์โดและฮาร์ทแมน (Bardo and Hartman)6 กล่าวว่า รูปแบบเป็น                  
สิงทีได้รับการพฒันาขนึมา เพือบรรยายคณุลกัษณะทีสําคญัของปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึง 
เพือให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจ ไม่ใช่การบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่มุม 

สําหรับ คีฟ (Keeves)7 กลา่ววา่ รูปแบบเป็นสิงทีแสดงโครงสร้างของความเกียวข้องระหว่างชดุของปัจจยั
หรือ ตวัแปรตา่ง  ๆหรือองค์ประกอบทีสําคญัในเชิงความสมัพนัธ์หรือเหต ุและผลซงึกนัและกนัเพือช่วยให้
เข้าใจข้อเท็จจริงหรือปรากฏการณ์ในเรืองใดเรืองหนงึโดยเฉพาะ สว่น กู๊ด (Good)8 ได้รวบรวมความหมาย
ของรูปแบบ (model) ไว้  ประการ คือ 1) รูปแบบ คือแบบอย่างของสิงหนึงทีสามารถนํามาใช้เป็นแนว          
ในการสร้างหรือทําซํา 2) รูปแบบ คือตวัอย่างทีทําให้เกิดการเลียนแบบ 3) รูปแบบ คือแผนภูมิทีใช้
เป็นตวัแทนของสิงใดสิงหนึงทีใช้เป็นหลกัการ หรือแนวคิด และ 4) รูปแบบ คือชุดของปัจจยัหรือ 
ตวัแปรทีมีความสัมพันธ์กัน หรือเป็นองค์ประกอบทีสามารถรวมตวักันและเขียนเป็นหลักการ  

ขณะที ฮูเซนและโพสเลท เวสท์ (Husen and Postelethwaite)9 กล่าวว่า รูปแบบทีมีความหมาย
แตกตา่งจากทฤษฎี เพราะรูปแบยงัไม่ใช่ข้อเท็จจริงทีได้พิสจูน์แล้ว รูปแบบยงัเป็นส่วนหนึงทีผู้วิจยั
พยายามวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ทีเกียวเนืองกบัองค์ประกอบ อย่างเป็นระบบ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์
                                                        

6J. Bardo and Hartman, J.J. Uban Sociology: A Systematic Introducation 

(U.S.A.: F.E. Peacock. 1982), 70. 
7J. P. Keeves, Educational Research, Methodology, and Measurement an 

International Handbook (Exeter. A Wheaton & Co. Ltd.,1988), 559. 
8V. Caler Good, Dictionary of Education (New York: McGraw- hill,1973): 79. 
9T. Husen, and N.T Postelethwaite, The international encyclopedia of education 

2nd ed. (Vol.3 University of Stockholm Sweden: Pergamon peress Inc., 1994), 112. 
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เพือทีจะนําเสนอรูปแบบมาใช้ประโยชน์ สําหรับ สโตนเนอร์และแวนเคล (Stoner & Wankel)10               
ให้ความหมายของรูปแบบว่า รูปแบบจําลองความจริงของปรากฏการณ์ เพือให้เข้าใจความสัมพันธ์                 
ทีสลบัซบัซ้อนของปรากฏการณ์ ได้ง่ายขึน ขณะที วิลลเลอร์ (Willer)11 กล่าวว่า รูปแบบเป็นการสร้าง
มโนทศัน์ (conceptualization) เกียวกับชุดของปรากฏการณ์ โดยอาศยัความมีเหตผุลทีเป็นระบบ
ทางการและมีจดุมุ่งหมาย เพือการกระทําให้เกิดความกระจ่างชดัทงัในเรืองของนิยาม ความสมัพนัธ์ 
การพฒันารูปแบบ คีเวอร์ เจ พี (Keeves.J.P)12 กล่าวถึงหลกัการอย่างกว้างๆ ในการสร้างรูปแบบ
และคณุลกัษณะของรูปแบบไว้ 4 ประการคือ 1) รูปแบบควรประกอบขนึด้วยความสมัพนัธ์ของ               
ตวัแปรอย่างมีโครงสร้าง (structural relationship) มากกว่าความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงธรรมดาหรือ 
อย่างแบบรวม ๆ (associative relationship) อย่างไรก็ตามความเชือมโยงเส้นตรงธรรมดาทวัไปนนั              
ก็มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิงในการศกึษาวิจยัในช่วงต้นของการพฒันารูปแบบ 2) รูปแบบควรใช้  
เป็นแนวทางการพยากรณ์ผล ทีจะเกิดขึนจากการใช้รูปแบบได้ซึงสามารถตรวจสอบได้โดยการ
สงัเกต และทดสอบรูปแบบ บนพืนฐานของข้อมูลเชิงประจกัษ์ได้ 3) รูปแบบควรต้องระบุหรือ
ชีให้เห็นกลไก เชิงเหตผุลของเรือง ทีศกึษา ดงันนันอกจากรูปแบบจะเป็นเครืองมือในการพยากรณ์ได้ 

ควรใช้ในการอธิปรายปรากฏการณ์ได้ด้วย 4) รูปแบบควรเป็นเครืองมือในการสร้างมโนทศัน์ใหม่ 
และสร้างความสมัพนัธ์ของตวัแปรในลกัษณะใหมซ่งึเป็นการเพิมองค์ความรู้ 

กล่าวโดยสรุป รูปแบบ หมายถึง แบบทีจําลองจากของจริง สถานการณ์จริงให้เล็กลง 
หรือหมายถึงสิงทีแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของความสมัพทัธ์กับองค์ประกอบ หรือตวัแปรต่าง ๆ 
เพือชว่ยในการวิเคราะห์ปัญหาและเข้าใจสิงตา่ง ๆ ได้ดีขนึและง่ายขนึ การพฒันารูปแบบ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมทีเกียวกับ แนวคิด ทฤษฎี การพัฒนารูปแบบ ซึงผู้ วิจยั ใช้เป็นกรอบแนวคิด                 
โดยนําแนวคิดของบาร์โดและฮาร์ทแมน (Bardo and Hartman) คีเวอร์ เจ พี (Keeves.J.P) กู๊ด (Good)               

ฮเูซนและโพสเลท เวสท์ (Husen and Postelethwaite) สโตนเนอร์และแวนเคล (Stoner & Wankel) 
วิลลเลอร์ (Willer) คีฟ (Keeves) 

 

                                                        
10 A.F. Stoner and Wankel, Management, 3rd ed. (New Delhi: Prentice Kall,1986): 12. 
11D. Willer, Scientific Sociology: Theory and Method (University of south 

Florida: Englewood Cliff, 1986), 15. 
12J. P. Keeves, Educational Research, Methodology, and Measurement an 

International Handbook (Exeter. A Wheaton & Co. Ltd.,1988), 560. 
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การพัฒนาทยีงัยืน 

 

ตลอดเวลาทีผ่านมาทุกประเทศให้ความสําคญักับการสร้างเจริญก้าวหน้าให้มีความ
ทันสมัย เน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นหลัก มีผลให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต                   
อย่างรวดเร็วทุกด้าน ส่งผลให้สงัคมโลกมีการใช้ทรัพยากรเกินความพอดี ขาดความรอบคอบ             
ทําให้ทรัพยากรทีมีอยู่ จํากัดเหลือน้อยลงจนใกล้จะหมดไปหรืออยู่ในสภาพทีเสือมโทรม                 
จนไมส่ามารถสนองความต้องการทีเพิมขนึอยา่งไร้ขีดจํากดั แม้ปรากฏการณ์การพฒันาจะนํามาซึง
ความเจริญก้าวหน้าแตใ่นขณะเดียวกันได้ก่อให้เกิดการเปลียนแปลงในวิถีชีวิตของมนุษย์ เกิดความ
เสือมโทรมด้านคณุธรรมจริยธรรม คณุภาพชีวิตของมนุษย์ถกูบนัทอนลงเรือยๆ เกิดการเลียนแบบ
พฤติกรรมการผลิตและการบริโภคทีไม่เหมาะสม ส่งผลให้สงัคมโลกต้องตกอยู่ในภาวะสงัคม              
มีปัญหา และการพฒันาทีไม่ยงัยืน ส่งผลให้ทวัโลกต่างแสวงหาแนวทาง การพฒันาทีคํานึงถึง
ความเป็นองค์รวมของทกุด้านอย่างสมดลุ เพือก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจ ทีพึงตนเองได้ สงัคมทีดี 

มนษุย์มีคณุภาพชีวิตทีดี อยู่ดีกินดี ควบคูก่นัไปกบัการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
ให้คงสภาพเดิมและดีขึนอย่างยงัยืน โดยปรีชา เปียมพงศ์สานต์ และคณะ13 กล่าวว่า แนวคิด                 
การพัฒนาทียังยืน เป็นแนวความคิดประนีประนอมระหว่างกลุ่มทีนิยมการพัฒนากับกลุ่มทีนิยม
สิงแวดล้อม ทงัโลกทีรํารวยและยากจน ต่างมีความพึงพอใจในแนวคิดนี เนืองจากเป็นแนวคิด                  
ทีทําให้การพฒันาและสิงแวดล้อมเป็นเรืองทีไปด้วยกันได้ กล่าวคือ เป็นแนวคิดทีไม่ได้ปฏิเสธ
ความเจริญก้าวหน้าและมองว่าการขยายตวั ทางเศรษฐกิจเป็นสิงทีจําเป็น  และสามารถเกิดขนึได้
โดยไม่ต้องมีการทําลายสิงแวดล้อม แนวคิดการพฒันาทียงัยืน จึงมิใช่เรืองใหม่และมิใช่เพียง
ประเทศไทยเท่านนัทีประสบปัญหาความไม่ยงัยืนของการพัฒนา เพราะเมือ พ.ศ.2515 ประเทศ
สมาชิกองค์การสหประชาชาติได้ประชุมชือว่า “การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสภาพแวดล้อม              
ของมนษุย์” (United Nations Conference on the Human Environment) ทีกรุงสตอคโฮล์ม              
จากการประชุมได้ข้อสรุปว่าปัญหา ทีเกิดขึนกับสิงแวดล้อมนนั เป็นผลมาจากความผิดพลาดของ 
การพฒันาในอดีตทีมุ่งการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เน้นการสร้างความมงัคงัทางวตัถุ 
เป็นความเจริญทีเสียสมดลุ และไมบ่รูณาการ ต้องเปลียนวิธีการพฒันาเป็นวิธีใหม่ทีให้ความสําคญั
ตอ่การพฒันามนุษย์และสิงแวดล้อมอย่างจริงจงั องค์การสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ทวัโลก คํานึงถึง
ผลกระทบของการพฒันาทีมีตอ่สิงแวดล้อม โดยจดัประชมุสดุยอดของโลกว่าด้วยสิงแวดล้อมและ
                                                        

13ปรีชา เปียมพงศ์สานต์ และคณะ, วิถีใหม่แห่งการพัฒนาวิธีวิทยาศึกษา
สังคมไทย (กรุงเทพ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543), 56. 
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การพฒันา (UN Conference on Environment and Development: UNCED) เมือ พ.ศ.2535               
ณ กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ซึงเป็นทีมาของแผนแม่บทโลกทีใช้เป็นกรอบทิศทาง                  
การพฒันาประเทศไปสู่ความยงัยืน ของประเทศสมาชิก จํานวน 178 ประเทศ รวมประเทศไทย               
ซึงอีก 10 ปี ต่อมาขยายแนวคิดสู่การประชมุสดุยอดระดบัโลกว่าด้วย การพฒันาทียงัยืน (World 

Summit on Sustainable Development) เพือกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ หนัมา ให้ความสนใจกําหนด
กรอบทิศทาง การพฒันาประเทศอยา่งองค์รวม มุง่สูด่ลุยภาพการพฒันา สําหรับประเทศไทยทีผา่นมา 
ให้ความสําคญักบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลกั ไม่สมดลุกบัการพฒันา ด้านอืน ดงัสมคิด 

จาตศุรีพิทกัษ์14 กล่าวว่าแนวคิดเกียวกับการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ แม้การพฒันาส่งผลให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต แตเ่ป็นการเติบโต ทีมีรากฐาน การพฒันา 
ไมเ่ข้มเข็ง ขาดการกระจายรายได้ ทีเป็นธรรม ไมไ่ด้คํานงึถึงสิงแวดล้อมเท่าทีควรจึงเป็นการเติบโต
ทีไมส่มดลุและไมย่งัยืน เนืองจากไม่ได้เน้นเรืองการวางรากฐาน ให้เข้มแข็งและไม่ดแูลเรืองการเพิมขีด
ความสามารถ ในการพัฒนา จึงเป็นทีมาของวิกฤตการณ์ ทางเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับอมราวรรณ               
ทิวถนอม15 กล่าวว่าการพฒันาไทยทีผ่านมาเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําให้เกิดการใช้
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่ มเฟือย ทรัพยากรถูกทําลายลงมาก เกิดผลกระทบต่อสิงแวดล้อม               
มีการเลียนแบบพฤตกิรรมการผลิตและการบริโภคทีไม่เหมาะสม วิถีชีวิตคนไทยเริมขาดความสมดลุ
กับสิงแวดล้อม กลายเป็นปัญหาสะสมทีบันทอนการพัฒนาคุณภาพชีวิต นําไปสู่การพัฒนา              
ทีไมย่งัยืน หากไมมี่การปรับเปลียนกระบวนทศัน์การพฒันาให้เหมาะสมและสมดลุอย่างองค์รวมทงั
มิตเิศรษฐกิจสงัคม และสิงแวดล้อม 

 การพฒันาทียงัยืน (sustainable development) มีการให้คํานิยามแตกตา่งกนัไป สําหรับ 

คํานิยามทีได้รับการอ้างถึงบอ่ยครัง ได้แก่ คํานิยามทีบญัญัติโดยคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วย
สิงแวดล้อมและการพฒันา (World Commission on Environment and Development) หรือ 

Brundtland Commission เรียกร้องให้ชาวโลกเปลียนแปลงวิถีการดํารงชีวิตให้ปลอดภัยและ
สอดคล้องกบัข้อจํากดัของธรรมชาติ ซึงทีประชมุได้บญัญัติความหมายของคําว่าการพฒันาทียงัยืน
ไว้ในรายงาน ทีมีชือว่า Our Common Future ว่าการพฒันาทียงัยืน คือ การพฒันาเพือสนองตอบ

                                                        
14สมคิด จาตศุรีพิทกัษ์, “แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจไปสู่ความยงัยืน,” วารสาร

เศรษฐกิจและสังคม (พฤษภาคม-มิถนุายน 2546): 4-8. 
15อมราวรรณ ทิวถนอม, “ดชันีชีวดัการพฒันาทียงัยืนของประเทศไทย: มิติใหม่ของการ

พฒันาประเทศ,” วารสารเศรษฐกิจและสังคม (กรกฎาคม-สิงหาคม 2548): 49-54. 
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ความต้องการของคนรุ่นปัจจบุนั โดยไม่ทําให้คนรุ่นตอ่ไปต้องเดือดร้อนหรือสญูเสียโอกาสทีจะใช้
ทรัพยากรทีมีอยู ่เพือสนอง ความต้องการของคนรุ่นอนาคต และในทํานองเดียวกนัหนงัสือ Global 

Ecology Handbook ได้ระบคุวามหมายของคําว่าการพฒันาทียงัยืนว่าเป็นนโยบายทีสนองความ
ต้องการของคน ในปัจจบุนัโดยต้องไมทํ่าลายทรัพยากรซงึต้องใช้ในอนาคต 

สําหรับประเทศไทยมีนกัวิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้ รวมทงัการให้คํานิยาม
ของการพฒันาทียงัยืนไว้ในทีประชมุสดุยอดของโลกว่าด้วยการพฒันาทียงัยืน เมือพทุธศกัราช 2545 

ณ เมืองโจฮนัเนสเบิร์ก แอฟริกาใต้ ว่าการพฒันาทียงัยืนในบริบทไทยเป็นการพฒันาทีต้องคํานึงถึง
ความเป็นองค์รวมของทกุด้านอย่างสมดลุ บนพืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญา และ
วฒันธรรมไทย ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทกุกลุ่ม ด้วยความเอืออาทร เคารพซึงกนัและกนั
เพือความสามารถในการพึงตนเอง และคณุภาพชีวิตทีดีอย่างเท่าเทียม ซึงสอดคล้องกบัแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ทีมุ่งการพฒันาอย่างมีดลุยภาพระหว่างมิติเศรษฐกิจ สงัคมและสิงแวดล้อม
อย่างเกือกูลกัน เพือความเจริญทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนตลอดไป 

เช่นเดียวกบัชยัยศ อิมสวุรรณ์16 กล่าวว่าแนวความคิดการพฒันาทียงัยืน เป็นยทุธศาสตร์ของการ
พฒันาทีต้องการการจดัทรัพยากรทงัธรรมชาติและมนษุย์ รวมทงัทรัพยากรการเงินและวสัดทุงัปวง
ให้เป็นไปในทิศทางทีก่อให้เกิดความมังคงัและ อยู่ดีกินดี  โดยไม่ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ             
เพือสงวนไว้สําหรับคนรุ่นหลงั และการทีจะบรรลเุปา้หมาย ของการพฒันาทียงัยืน ซึงจะเกิดการ
สมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิงแวดล้อมได้นันจะต้องพัฒนาคนให้มีความรู้
ความสามารถ มีศักยภาพในการจัดการการพัฒนาจากการศึกษาแนวคิดเกียวกับการพัฒนา                   
ทียังยืน ซึงเกียวข้องกับการพัฒนาอย่างองค์รวมและต้องบูรณาการบริบททุกด้านของสังคม              
เข้าด้วยกัน ส่งผลให้กรอบของการพฒันาทียงัยืนเกียวข้องกับองค์ประกอบต่าง  ๆ ของสงัคม         
ซงึมีนกัวิชาการและสถาบนัตา่ง ๆ ได้เสนอกรอบการพฒันาทียงัยืนไว้อย่างหลากหลายแตกตา่งกนั
ออกไป ขึนอยู่กับการนํามิติใดของสงัคมมาเป็นกรอบการพิจารณา (ปรีชา เปียมพงศ์สานต์ และ
คณะ17; สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ18; พจนา เอืองไพบูลย์19; 

                                                        
16ชัยยศ อิมสุวรรณ์, “การพัฒนารูปแบบการศึกษาชุมชนเพือการพัฒนาทียังยืน” 

(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาพฒันศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543), 35-36. 
17ปรีชา เปียมพงศ์สานต์ และคณะ, วิถีใหม่แห่งการพัฒนาวิธีวิทยาศึกษา

สังคมไทย (กรุงเทพ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2543), 47. 
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ภาณี ชนาธิปกรณ์20; ทีปรัตน์ วชัรางกรู21; อมราวรรณ ทิวถนอม;22 ทงันี จากการศกึษากรอบ              
การพฒันาทียงัยืนของนกัวิชาการและสถาบนัทีนําเสนอมานนั ล้วนเกียวกับการให้ความสําคญั              
ต่อการพัฒนาให้ครบทุกด้านและต้องดําเนินการภายใต้กรอบแนวคิดทีสําคัญ  3 ด้าน คือ                  

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม และด้านสิงแวดล้อมแนวคิดข้างต้น สอดคล้องกบัหลกัการพฒันาทียงัยืน             
ดงันิตยา กมลวทันนิศา23 ได้ให้แนวคดิวา่การพฒันาทียงัยืนเป็นการพฒันาทีดําเนินไปโดยคํานึงถึง
ขีดจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม และการตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน                    
โดยไม่ส่งผลเสียต่อความต้องการในอนาคต เป็นการพัฒนาทีคํานึงถึงความเป็น“องค์รวม” คือ                   
การกระทําสิงทีคํานึงถึงผลกระทบทีจะเกิดขึนกับ สิงอืน  ๆ ซึงเป็นการพัฒนาทียึดหลัก                         
ความรอบคอบ และคอ่ยเป็นคอ่ยไป รวมทงัเป็นการพฒันา ทียงัยืนไม่ได้ปฏิเสธ “ระบบเทคโนโลยี” 

แต่คํานึงว่าเทคโนโลยี ทีนํามาใช้นนั เพือสร้างสรรค์หรือทําลาย เช่นเดียวกัน วสุธร ตนัวฒันกุล24            
ได้กล่าวถึงลักษณะทีแสดงถึง การพัฒนา ทียังยืนว่าเป็นการผสมผสานระหว่างการอนุรักษ์และ             
การพัฒนาทีสนองความต้องการ ขันพืนฐาน ของมนุษย์ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมอย่าง              
เสมอภาคและยุติธรรมมีการผสมผสานกิจกรรม เพือทําให้สังคมเกิดความผูกพันและอนุรักษ์ไว้                     
ซึงความหลากหลายทางวฒันธรรม และการรักษาสิงแวดล้อม ตลอดจนการนําเทคโนโลยีสมยัใหม่                

                                                                                                                                                               
18สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, “กรอบแนวคิดการ

พฒันาทียงัยืน,” มตชินรายวัน (30 มิถนุายน 2546): 2. 
19พจนา เอืองไพบลูย์, “การพฒันาทียงัยืน,” วารสารเศรษฐกิจและสังคม (กรกฎาคม-

สิงหาคม 2546): 41-45. 
20ภาณี ชนาธิปกรณ์, “การพฒันาทียงัยืน ความสมดลุของการพฒันา,” วารสาร

เศรษฐกิจและสังคม (พฤษภาคม-มิถนุายน 2548): 40-42. 
21ทีปรัตน์ วชัรางกรู, “ตวัชีวดัและดชันีการพฒันาทียงัยืน,” วารสารเศรษฐกิจและ

สังคม (กรกฎาคม-สิงหาคม 2548): 71-76. 
22อมราวรรณ ทิวถนอม, “ดชันีชีวดัการพฒันาทียงัยืนของประเทศไทย: มิติใหม่ของ

การพฒันาประเทศ,” วารสารเศรษฐกิจและสังคม (กรกฎาคม-สิงหาคม 2548): 49-54. 
23นิตยา กมลวทันนิศา, “บริบทไทยว่าด้วยการพฒันาทียงัยืน,” วารสารเศรษฐกิจ

และสังคม (พฤษภาคม-มิถนุายน 2546): 14-20. 
24วสธุร ตนัวฒันกลุ, การพัฒนาแบบยังยืน (Sustainable Development) 2549, เข้าถึงเมือ       

20 กมุภาพนัธ์ 2555, เข้าถึงได้จาก www.ph.buu.ac.th/pdf/vasutorn/develop_old.pdf 
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ทีมีความเหมาะสมกบัชมุชน เช่นเดียวกบัประพฒัน์ ปัญญาชาติรักษ์25 ให้แนวคิดเกียวกบัการพฒันา 
ทียงัยืนว่าเป็นการพฒันาในลกัษณะบรูณาการ เป็นองค์รวมทีตวัแปรทงัหลาย ต้องมาประสานกัน
อย่างมีดลุยภาพ แม้ว่าจะอยู่ใน บริบททีมี ความหลากหลายบนความแตกตา่งทางด้านเศรษฐกิจ  

ทีต้องคํานึงถึงการพัฒนาตามขีดความสามารถในการแข่งขันบนพืนฐานทรัพยากรของตนเอง   
ด้านสงัคมและสิงแวดล้อมทีต้องให้ความสําคญักับการตอบสนองความต้องการของผู้ เกียวข้อง              
ทีสอดคล้องกบับริบททางสงัคมและวฒันธรรม การพฒันาทียงัยืนจึงเป็นความพยายามในการทําให้
ดีขึนอย่างมันคงถาวร บนพืนฐานของศักยภาพและทรัพยากรทีมีจํากัดโดยคํานึงถึงปัจจัย                
ทีเกียวข้องทกุด้าน ทงัด้านเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม และสิงแวดล้อม ให้เกิดความสมดลุทกุมิติ 
เน้นการพฒันาบนฐานทรัพยากร จุดแข็ง และศกัยภาพของตนเอง รวมทงัการสร้างการมีส่วนร่วม                 
จาก ทุกฝ่าย ทีเกียวข้องอย่างจริงจงัและต่อเนือง ตลอดจนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสนัติสุขและ
ยงัยืนตลอดไป ประเทศไทยรับแนวคิดการพฒันาทียงัยืนมาปรับใช้ ดงัแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ระยะที 8 (พ.ศ.2540-2544) รัฐได้เน้นการพฒันาคนเป็นศนูย์กลางการพฒันา              
เน้นการพฒันาอย่างองค์รวม โดยใช้เศรษฐกิจเป็นเครืองมือพฒันาคณุภาพชีวิตของคนให้ดีขึน
จนกระทงัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ระยะที 9 (พ.ศ.2545-2549) ซึงเป็นกรอบทิศ
ทางการพฒันาประเทศทีได้อญัเชิญและยึดแนวคิด “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอยูห่วั เป็นปรัชญานําทางในการบริหารประเทศ  

สรุป การพฒันาทียงัยืนเป็นการดําเนินการบนพืนฐานของการพฒันาอย่างองค์รวม  
ให้มีความสมดลุอย่างรอบด้าน โดยต้องคํานึงถึงทกุมิติอย่างรอบด้าน ทงัด้านเศรษฐกิจสงัคมและ
สิงแวดล้อม เปิดโอกาสให้ทกุฝ่ายทีเกียวข้องได้มีสว่นร่วมในการพฒันา คํานึงถึงความเป็นองค์รวม 
ในเชิงบรูณาการ  

แนวคิดการจดัการศึกษาเพือการพัฒนาทียงัยืน ทวัโลกต่างยอมรับว่า การศึกษา              
เป็นกลไกสําคัญสู่การพัฒนาทียังยืน  และการศึกษามีผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนา 

ประเทศชาติ การพัฒนาจะยังยืนได้ประชากรในประเทศต้องได้รับการศึกษาทีมีคุณภาพ                    

ประเทศทีประชากรได้รับการศกึษาอย่างมีคณุภาพ จะมีทางเลือกในการพฒันาประเทศมากกว่าเสมอ 

การจดัการศึกษาเพือการพัฒนาทียังยืนในระดบัประเทศ มุ่งพัฒนาศกัยภาพของคนในสังคม           
ให้เกิดความรู้ ทกัษะ มมุมอง และคา่นิยม เป็นปัจจยัหลกัทีชีนําและจงูใจให้บคุคลแสวงหาและ

                                                        
25ประพฒัน์ ปัญญาชาติรักษ์, “การพฒันาทียงัยืน ต้องอยู่บนฐานทรัพยากรของตนเอง,” 

วารสารเศรษฐกิจและสังคม (พฤษภาคม-มิถนุายน 2546): 9-13. 
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สามารถดําเนินชีวิต ในแนวทางการพัฒนาทียังยืน จากสภาวะการดํารงชีวิตของคนในสังคม          
มีความซบัซ้อนมากขนึ เหตนีุกระบวนการเรียนรู้ เพือนําไปสู่สงัคมของการพฒันาทียงัยืน จําเป็นต้องมี
สาระเนือหาทีเหมาะสมและมีความต่อเนืองตลอดชีวิต  ภารกิจสําคัญในการส่งเสริมการจัด
การศกึษาเพือการพฒันาทียงัยืนของประเทศจึงเกียวข้องกบั 1) การจดัการศกึษาขนัพืนฐาน ซึงเป็น
กระบวนการเรียนรู้สําหรับคนทุกเพศทุกวยั ให้มีโอกาสได้แสวงหาและสะสมความรู้และทกัษะ      
ทีเป็นประโยชน์ตอ่การดํารงชีวิตปลกูฝังทศันคติในการเรียนรู้อย่างตอ่เนือง เพือตระหนกัว่าตนเป็น
สว่นหนงึของสงัคม มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและผู้ อืน 2) การปรับระบบการศกึษาให้สอดคล้อง
กับแนวคิดของการพัฒนาทียังยืน ซึงหมายถึงการกําหนดนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ  
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา  ตลอดจนการวัดและประเมินผล
การศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้เกียวกับเนือหาสาระอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านทีจําเป็นต่อการ
ดํารงชีพ ทกัษะในการคิดอย่างเป็นระบบและตระหนักรู้ถึงคุณค่าความเป็นมนุษย์หรือค่านิยม            
ทีเหมาะสม เป็นแนวทางสู่การดําเนินวิถีชีวิตทียงัยืน ตลอดจนการใช้ทกัษะอย่างเหมาะสมในการ 
เข้าร่วมเป็นส่วนหนึงของสังคมทีตนอาศัยอยู่ การจัดระบบการศึกษาเพือการพัฒนาทียังยืน
ดังกล่าว ควรครอบคลุมทุกระดับการจัดการศึกษาตังแต่การศึกษาระดับขันพืนฐาน ไปจนถึง
ระดบัอดุมศกึษา ขณะเดียวกนัการจดัการศกึษาเพือเสริมสร้างสงัคมทีมีการพฒันา อย่างยงัยืนนนั  

จําเป็นต้องมี การมองย้อนหลงัถึงความรู้และภูมิปัญญาท้องถิน ซึงเป็นสิงปลกูฝังคณุคา่ความเป็น
มนุษย์ รวมทังขนบธรรมเนียมในการจัดการทรัพยากรของท้องถินทีสังคมชุมชนยึดถือปฏิบัต ิ             
อย่างต่อเนือง มาเป็นระยะเวลายาวนาน 3) การเสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนัก                   
ของสาธารณชน เนืองจาก สงัคมจะเจริญเติบโตอย่างยงัยืนได้ ต้องประกอบด้วยสมาชิกทีมี             
ความตระหนักถึงเป้าประสงค์ ของการมุ่งสู่ความยังยืน รวมทงัมีความรู้และทักษะที เอือต่อ                
การบรรลุเปา้หมายทีต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิง สงัคมทีมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนนั  

หากคนส่วนใหญ่ในสงัคม มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนกัถึงความสําคญัของการพฒันาทียงัยืน 

คนเหล่านนัจะมีส่วนช่วยผลกัดนัและกระตุ้นให้ผู้แทนของตนชีนํานโยบายกําหนดมาตรการ  และ
วางแผนดําเนินงานบริหารจดัการประเทศ ไปในแนวทางของการพฒันาทียงัยืนได้ 4) การพฒันา
ศกัยภาพและฝึกอบรมบคุลากร เนืองจากในสงัคมทีมีการพฒันาอย่างยงัยืนประชากรควรได้รับ
การศกึษา อยา่งเหมาะสมและตอ่เนืองตลอดชีวิต เพือเป็นกําลงัสําคญัในการสร้างความเจริญและ
มนัคง แก่สงัคม ดงันนั ทกุภาคสว่นของสงัคม ได้แก่ ภาครัฐ ภาคธุรกิจอตุสาหกรรม องค์กรพฒันา 

องค์กรชมุชน และชมุชนท้องถิน จึงควรส่งเสริมการเรียนรู้อย่างตอ่เนืองแก่สมาชิกของตนและส่วนรวม 

โดยจัดกิจกรรมเสริมศกัยภาพบุคคล และการฝึกอบรมเกียวกับหัวข้อเรืองทีเป็นประโยชน์ต่อการ
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ส่งเสริมให้เกิดการพฒันาทียงัยืน อาทิ การพฒันาศกัยภาพและความชํานาญของบุคคล ให้สามารถ
ประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการกระตุ้นให้เกิดสํานึกรับผิดชอบ ตอ่สงัคมส่วนรวมและ
สภาพแวดล้อม ทงัในระดบัท้องถินและระดบัโลก เป็นต้น  

ทงันี นบัตงัแตส่หประชาชาติทีประกาศเริมต้นทศวรรษแห่งการจดัการศกึษาเพือการ
พฒันา ทียงัยืนในปี 2548 เป็นต้นมา ได้มีประเทศตา่งๆ นําแนวคิดและหลกัการดงักล่าวข้างต้น       
ไปปรับใช้กับระบบการศึกษาของตน ซึงก่อให้เกิดการเรียนรู้ถึงประเด็นท้าทายความพยายาม               
ในการดําเนินงานของประชาคมโลก เพือผลกัดนัให้การศกึษาเป็นกระบวนการพืนฐานนําสงัคมสู่                  
การพฒันาทียงัยืนดงันี (สถาบนัสิงแวดล้อมไทย)26 1) การเสริมสร้างความตระหนกัของกระบวนการ
ขบัเคลือนการศึกษาเพือการพัฒนาทียงัยืน 2) การบูรณาการหลกัสูตรสําหรับการศึกษาในระบบ 

(formal education) 3) การปฏิรูปการศกึษา 4) นิยามเกียวกบัการพฒันาทียงัยืน 5) การมีส่วนร่วมของ
ชมุชน 6) การบรูณาการเนือหาสาระการเรียนรู้ในการจดัทําหลกัสตูรการเรียนการสอนทีมีการเน้น
เปา้หมายการศกึษาเพือการพฒันาทียงัยืน 7) บทบาทของหน่วยงานทีรับผิดชอบ 8) การพฒันา
ศกัยภาพของกลุม่ผู้ นําการเปลียนแปลง 9) การจดัระบบงบประมาณและปัจจยัสนบัสนนุ 10) การกําหนด
นโยบายส่งเสริมการศกึษาเพือการพฒันา ทียงัยืน ซึงสมคิด จาตศุรีพิทกัษ์27 ได้ให้แนวคิดเกียวกบั
บทบาทของการจัดการศึกษาทีส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยังยืนว่า  คนเป็นกุญแจสําคัญนําไปสู่                 
ความยงัยืน เนืองจากความเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจ จะมีเสถียรภาพ สามารถกระจายความมงัคงั 
อย่างทวัถึงทุกระดบัได้ต้องมีรากฐานมาจากปัจจัยอืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิงการจดัการศึกษาทีต้อง                 
ให้ความสําคญักบัตวัแปรสําคญัเกียวกบัหลกัสตูรและกระบวนการเรียนการสอนให้เอือตอ่การผลิต
กําลังคนทีมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการ  สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมของตนเอง     

เป็นทียอมรับ และมีความสามารถในการแข่งขนัในระดบัสากล  ซึงสอดคล้องกับแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ระยะที 8 และ 9 ได้ให้ความสําคญัต่อการพัฒนาคนและ
กระบวนการพัฒนาประเทศทีบูรณาการเชือมโยงกันทุกด้าน  โดยมีเศรษฐกิจเป็นเครืองมือ                   
ในการพัฒนาคน สังคม และสิงแวดล้อมเพือความอยู่ดีมีสุขของคนไทยอย่างยังยืน สําหรับ  

                                                        
26สถาบนัสิงแวดล้อมไทย, คิด มอง คาดการณ์เกียวกับการศึกษาเพือการพัฒนา 

ทียังยืนในบริบทไทย 2550, เข้าถึงเมือ11 เมษายน 2554, เข้าถึงได้จาก http://www.unesco. 

org/education/efa/ed for all/background/jomtien_declaration.shtml 
27สมคิด จาตศุรีพิทักษ์, “แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจไปสู่ความยงัยืน,” วารสาร

เศรษฐกิจและสังคม (พฤษภาคม-มิถนุายน 2546): 4-8. 



33 

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ28 ระบไุว้ในแผนการศกึษาแห่งชาติว่าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มุ่งเน้นให้คนไทย มีความสุขถ้วนหน้า สามารถพึงตนเองก้าวทนัโลก โดยยังคงรักษา
เอกลกัษณ์ของความเป็นไทย มีคา่นิยมตอ่การปรับเปลียนกระบวนการคิด เจตคติ และกระบวนการ
ทํางานให้เอือต่อการเปลียนแปลงระบบการบริหารจดัการทีมุ่งสู่ประสิทธิภาพ คุณภาพ รู้เท่าทัน               
ก้าวทนัโลก และมีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลียนแปลง ควบคู่ไปกับการมีคณุธรรมและซือสตัย์
สจุริต  

สรุปได้ว่าแนวคิดการจัดการศึกษาเพือการพัฒนาทียังยืนเป็นแนวคิดทีทัวโลก                 
ให้ความสําคญั สําหรับประเทศไทยได้นําแนวคิดนีมาปรับใช้อย่างสอดคล้องกบัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซงึกําหนดไว้ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที 9 จนถึงปัจจบุนั โดยทีรัฐ 
ได้เสริมสร้างความเข้าใจและความตระหนักของสาธารณชนให้เห็นความสําคญัและสามารถ
ดําเนินการจดัการศึกษาตามแนวคิดการพฒันาทียังยืนและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ครอบคลุม 
ทกุภาคส่วน ทีเกียวข้อง ตงัแตร่ะดบัการศกึษาขนัพืนฐานจนถึงระดบัอุดมศึกษา อย่างเหมาะสม 
ตอ่เนืองและ เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพือให้การจดัการศึกษาสามารถนําไปสู่การพฒันาชีวิตและ
สังคมทุกระดับ ให้พร้อมรับต่อการเปลียนแปลงทงัด้านเศรษฐกิจ  สังคม และสิงแวดล้อม                  
ทงัในระดบัท้องถินและระดบัสากล 

 

งานวิจัยทีเกียวข้อง 
 

การศึกษาด้านการบริหารโรงเรียน  

สเต็ดแมน (Stedman)29 ศกึษาวิจยั ความสําเร็จของโรงเรียน พบว่า ลกัษณะทีแสดงถึง
ความสําเร็จ ทีเกียวเนืองกบัประสิทธิผลของโรงเรียน คือ 1) การเน้นทีชาติพนัธ์ุและเชือชาติ 2) การมี 
ส่วนร่วมของผู้ปกครอง 3) การร่วมกนัวางแผนดแูลนกัเรียนระหว่างครูและผู้ปกครอง 4) หลกัสตูร                 
ทีเน้นทางด้านวิชาการ 5) การใช้และพฒันาครูอย่างมีประสิทธิภาพ 6) การให้การดแูลนกัเรียน                
อย่างใกล้ชิด 7) ความรับผิดชอบของนักเรียนทีมีต่อโรงเรียน 8) สภาพแวดล้อมทีเอืออํานวย                 

                                                        
28สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545-

2559, (กรุงเทพ: บริษัทพริกหวานกราฟฟิคจํากดั, 2546), 49-52. 
29L.C. Stedman, “It’s time we change the effective schools formula” Kappan 

69 (3,1987), 215–244. 
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9) การสอน ทีปราศจากปัญหาทางวิชาการ สําหรับ เอฟเวอรส์ (Evers)30 วิจยัเกียวกบัประสิทธิผล
ของผู้บริหารของโรงเรียนใน รัฐวิสคอนซิล พบว่า ลักษณะของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้บริหารและผู้ ร่วมงาน และอํานาจประจําตําแหน่งของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล                   
ของงาน โดยทีผู้บริหารทีปฏิบตัิงานได้ดีทีสดุในสถานการณ์ทีควบคมุกลุ่มได้ไม่ง่ายไม่ยาก ได้แก่
ผู้บริหารทีมุ่งงานสูง ส่วนผู้บริหารทีปฏิบตัิงานได้ดีทีสุดในสถานการณ์ทีควบคมุกลุ่มได้ยากหรือ
ง่ายได้แก่ผู้ บริหาร ทีมุ่งงานตําและพบว่าพฤติกรรมของผู้ บริหารหรือลักษณะของผู้ บริหารกับ
ผู้ ร่วมงานและอํานาจประจําตําแหน่งของผู้บริหารสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของงาน
โดยด้านความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหารกบัผู้ ร่วมงานเป็นตวัพยากรณ์สงูสุด  สําหรับแมคเคอร์เทน 
(McCurtain)31 วิจยัเกียวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างความสามารถของครูใหญ่  กับประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศกึษา พบว่า ครูใหญ่ทีมีความสามารถในการบริหารงานโรงเรียนมาก มีความสมัพนัธ์ 
ในระดับสูงกับประสิทธิผลของโรงเรียน นอกจากนี ยังพบว่า ความสามารถ  ในการบริหารงาน                  
ของครูใหญ่ทําให้เกิดบรรยากาศทีดีในโรงเรียนและตรวจสอบการปฏิบตัิงานได้ รวมทงัผลการวิจยั 
ยงัพบว่าครูใหญ่ทีมีความสามารถเพียงใดก็จะทําให้ประสิทธิผลของโรงเรียนเพิมขนึเพียงนนั  และ
ออสตินและเรนโนลด์ (Austin and Reynolds)32 ศกึษาวิจยัและรายงานว่าการบริหารโรงเรียน                 
ทีมีประสิทธิผลจะต้องมีลกัษณะทีแสดงถึงความสําเร็จดงันี 1) การจดัการอาคารสถานที 2) ภาวะผู้ นํา 
3) ความมีเสถียรภาพของบคุลากร 4) การจดัระบบของหลกัสตูรและการเรียนการสอน 5) การพฒันา
บคุลากร 6) การจดัการเวลาเรียนทีเกิดประโยชน์สูงสุด 7) ความเป็นเลิศทางวิชาการทีได้รับ               
การยอมรับ 8) การมีส่วนร่วมและการสนบัสนนุจากผู้ปกครอง 9) การวางแผนร่วมกนั 10) ความรู้สึก 
เป็นอนัหนงึ อนัเดียวกนั 11) มีเปา้หมายและความคาดหวงัร่วมกนัทีชดัเจน 12) มีระเบียบวินยั 

                                                        
30Evers, “Leadership effectiveness of Wisconsin Superintendents” 

(Dissertation Abstracts International, 47 (12) 1987), 449-A. 
31McCurtain, “Elementary school principal competencies and school Effective: 

Instructional staff perception” (Dissertation Abstracts International, 50 (01) 1989): 41-A 
32G.E. Austin, Reynolds D., “Managing for improved school effectiveness: An 

international survey,” (School Organization 10, 2/3 ,1990), 167–178. 
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สว่นเฮอร์ซอก (Herzog)33 ศกึษาตวัแปรเกียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยม พบว่า
ประสิทธิผลของโรงเรียนจะเกิดขนึได้เนืองจากภาวะผู้ นําและบรรยากาศองค์การ  มีความสมัพนัธ์
กบัประสิทธิผลของโรงเรียน และ มาร์เซล (Marcel)34 วิจยัเรืองอํานาจของครูใหญ่กบัประสิทธิผล
ของโรงเรียน พบว่า พฤติกรรมการใช้อํานาจเป็นองค์ประกอบสําคญัของภาวะผู้ นํา และมีผลกระทบ 
ตอ่การดําเนินงานของโรงเรียนและตอ่อาจารย์ สําหรับ วอร์ทแมน35 (Worthman) ศกึษาวิจยัเรือง
ความสัมพนัธ์ระหว่างความเป็นระบบราชการกับประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศึกษา  พบว่า                  
มีความสัมพันธ์ในทางลบระหว่างราชการกับประสิทธิผลองค์การ ความสามารถในการผลิตของครู         
กับระดับความเป็นระบบราชการและผู้ วิจัยได้เสนอแนะให้โรงเรียนและระบบโรงเรียนหนีห่างจาก 
ความเป็นองค์การทีมีลกัษณะระบบราชการ และควรมุ่งสู่การเป็นองค์การทีมีรูปแบบของความร่วมมือ 

ซงึองค์การทีมีลกัษณะนีสามารถสร้างความชืนชมให้เกิดขนึกบัครูในฐานะนกัวิชาชีพ โรงเรียนจะได้รับ
การกระตุ้นให้เกิดความผกูพนัตอ่วิชาชีพการสอนและเน้นการสร้างเสริมพลงัของครูใหญ่ สําหรับ 
ครีสพีลส์ และแอนน์ (Chrispeels and Ann)36 ศกึษาวิจยัประสิทธิผลโรงเรียนศกึษาเฉพาะกรณี 
ในโรงเรียนประถมศึกษา พบว่า 1) การเปิดโอกาสให้คณะกรรมการหลกัสูตรและครูได้ทํางาน
ร่วมกนัมีความจําเป็นสําหรับการเพิมสมัฤทธิผลของนกัเรียน 2) การบริหารโรงเรียนทีมีประสิทธิผลนนั 

ครูใหญ่ต้องมีภาวะผู้ นํา 3) ต้องมีวางแผนการพฒันาบุคลากรทีดี และ คอลเวล และสปิงคส์ 
(Caldwell and Spinks)37 ศึกษาเกียวกับคณุลักษณะของการบริหารโรงเรียนทีมีประสิทธิผล                  

                                                        
33A. John Herzog, “Variables Contributing to Organizational Effectiveness :               

A Comparison Between National Exemplary Secondary Schools and Lutheran Secondary 

schools“ (DAI 51/01/DA, 1990), 2582. 
34K. Marcel, “Principal Power and School Effectiveness A Study of Urban 

Public Middle school” (DAI 51/60A, 1990), 1852. 
35Charles Wortman. Neil, “The Relationship Between Bureaucratization and 

Effectiveness in Secondary School” (Dissertation Abstracts International, 1990), 1–3. 
36J. Chrispeels, and H. Ann, “A Study of Factor Contributing to Achieving and 

Sustaining School Effective in Elementary Schools”  (Dissertation Abstracts International, 

1990), 2209. 
37B.J. Caldwell and J.M. Spinks, “The Self-Managing School” (Londin: Taylor 

and Francis (Printers) Ltd., 1990), 5–12. 
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4 องค์ประกอบ คือ 1) เน้นการเรียนการสอน 2) ความสามารถในการรับการตรวจสอบได้ 3) การมี
ส่วนร่วมอย่างเหมาะสม และ 4) การมีแผนงานเพือพฒันาวิชาชีพผู้บริหารและครู ส่วน ออสติน
และ เรโนลดส์ (Austin and Reynolds)38 ทีศึกษาวิจัยและพบว่า การบริหารโรงเรียน                         
ทีมีประสิทธิผลนันผู้บริหารโรงเรียนต้องมีภาวะผู้ นําในการบริหารโรงเรียนให้ประสบผลสําเร็จ 

สําหรับ เซอร์จิโอวานี (Sergiovanni)39 ได้สรุปลกัษณะสถานศึกษาทีมีประสิทธิผล ควรมีดงันี                

1) เน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการทีดี 3) จดัการเรียนการสอน ทีส่งเสริมการเรียนรู้              
ของนกัเรียน 4) มีบรรยากาศสถานศกึษาในทางบวก 5) ส่งเสริมความมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัแบบเป็นกลุ่ม 

6) มีการพฒันาบคุลากรอย่างกว้างขวาง 7) ใช้ภาวะผู้ นําแบบมีส่วนร่วม 8) ส่งเสริมการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 9) ผู้ปกครองและชมุชนมีส่วนร่วม และ เพียซ์ (Pierce)40 ได้วิเคราะห์ลกัษณะ  
การบริหารโรงเรียนทีมีประสิทธิผลในปี ค.ศ. 1991 พบว่า มีลกัษณะดงันี 1) การให้ความเคารพ 
กบัความหลากหลายทางวฒันธรรม 2) การพฒันาทรัพยากรบคุคลทีเน้นการสร้างครูทีช่วยเหลือ
นกัเรียนทีมีความแตกตา่งทางวฒันธรรม 3) หลกัสตูรทีเน้นการบรูณาการ และพฒันาได้มากกว่า
ทกัษะพืนฐาน 4) การส่งเสริมให้นกัเรียน เกิดความร่วมมือในการวางแผนกบัครู 5)การมีส่วนร่วม 
ในการดแูลนกัเรียนระหว่างครู และผู้ปกครอง และ เพอร์สนั (Person)41 ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง
การบริหารแบบมีส่วนร่วม กับการรับรู้ประสิทธิผล ของสถาบนัของวิทยาลัยชุมชนในรัฐแคโรไลนา 
พบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมมีความสมัพนัธ์กบัอย่างมีนยัสําคญักบัประสิทธ์ผล แตก่ารดํารง -
ตําแหนง่ของผู้บริหารไม่มีผลตอ่การรับรู้กบัประสิทธิผลของวิทยาลยั โดย แซมมอนส์, ฮิลแมนและ

                                                        
38G.E. Austin, D. Reynolds, “Managing for improved school effectiveness : 

An international survey” (School Organization 10 ,2/3 1990), 182. 
39T.J. Sergiovanni, The Principal ship: A Reflective Practice Perspective ,2nd 

ed. (Needham Heights: Allyn and Bacon, 1991), 258–263. 
40L.V. Pierce, Effective Schools for National Origin Language Minority Students 

(Washington, DC: The Mid Atlantic Equity Center, 1991), 35. 
41Person, “ An examination of the relationship between participative management 

and perceived institutional effectiveness in North Carolina community colleges”  (Dissertation 

Abstracts International, 53 (15) 1993), 1351-A. 
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มอร์ติมอร์ (Sammons, Hillman and Mortimore)42 ได้ศกึษาวิจยัและพฒันาองค์ประกอบทีส่งผล
ถึงความสําเร็จหรือความมีประสิทธิผลของโรงเรียนประสิทธิผลวา่ มี 11 ปัจจยั คือ 

1. ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ประกอบด้วย 1) มีความมันคงและชัดเจนของ
วตัถปุระสงค์ขององค์การ และบริหารเชิงรุกสร้างทีมงานบริหารของโรงเรียน 2) การมีส่วนร่วมของครู 
ในการบริหารจดัการหลกัสตูร การตดัสินใจและการใช้นโยบายตา่ง ๆ และ 3) สร้างครูให้เป็นผู้ นํา
ทางวิชาการ 

2. การมีวิสยัทศัน์ และเปา้หมายร่วมกนั ประกอบด้วย 1) การมีเอกภาพของเปา้หมาย
โรงเรียน 2) มีการปฏิบตัอิย่างตอ่เนืองเพือความก้าวหน้าของนกัเรียน และ 3) มีความเคารพในสถาบนั 

3. มีสภาพแวดล้อมทีเอือตอ่การเรียนรู้ ได้แก่ 1) มีสภาพแวดล้อมทีเป็นระบบ ระเบียบ 

และ 2) มีสภาพแวดล้อมทีดงึดดูความสนใจตอ่การเรียนการสอน 

4. การเรียนการสอนทีเข้มแข็ง ได้แก่ 1) การใช้เวลาทีเหมาะสมกบักิจกรรมการเรียน
การสอน และการบริหาร และ 2) เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 

5. มีแผนการเรียนการสอนทีมีวตัถปุระสงค์ชดัเจน ได้แก่ 1) ความมีประสิทธิภาพของ
แผนการสอน ในการเตรียมการสอน 2) มีจดุประสงค์ทีชดัเจนของแผนการสอน 3) มีบทเรียน                    
ทีเหมาะสมกบันกัเรียน และ 4) ใช้วิธีการสอนทีหลากหลาย 

6. มีความคาดหวงัตอ่โรงเรียน และนกัเรียนในระดบัสูง ได้แก่ 1) ครูและนกัเรียน                
มีความคาดหวังในระดบัสูงรวมกันทัวถึงทังโรงเรียน  2) มีการสือสารและเสริมแรงเพือให้                 
ความคาดหวงัสูค่วามเป็นจริง และ 3) มีการคดิการปฏิบตัทีิทําให้ไปสูค่วามคาดหวงั 

7. มีการเสริมแรงครูประกอบด้วย 1) การให้ความเป็นธรรมในการให้รางวลั และ                
การลงโทษ และ 2) ชีแจงและให้ทราบผลการพฒันาหรือการปรับปรุง 

8. มีการติดตามความก้าวหน้าของนกัเรียน และการพฒันาปรับปรุงโรงเรียน ได้แก่              
1) มีการตดิตามผลการเรียนของนกัเรียน 2) มีการประเมินศกัยภาพของโรงเรียน 

9. นกัเรียนมีความรับผิดชอบ ประกอบด้วย 1) การสร้างความศรัทธาของครูให้มีแก่
นกัเรียน 2) มอบหมายหน้าทีความรับผิดชอบให้นกัเรียน 3) การควบคมุพฤตกิรรมของนกัเรียน 

                                                        
42P. Sammonds, J. Hillman, and P. Mortimore, “Key characteristics of effective 

schools a review of school effectiveness research” (A report by the institute of education 

for the office for standards in education, 1995), 8. 
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10. มีความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครอง  ได้แก่ การให้ความร่วมมือ              
ทีเอืออํานวยตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน 

11. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึงได้แก่ การพฒันาบุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียนให้มี
การเรียนรู้ และรับผิดชอบโรงเรียนได้เอง เพือสร้างทีมงานในการพฒันาโรงเรียน 

สําหรับแซมมอนดส์ ฮิลแมน และมอติมอร์ (Sammonds Hillman and Mortimore)43 

ทีได้ศกึษาองค์ประกอบของความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ  ซึงพบว่าประกอบด้วย 1) มีความมนัคง
และชดัเจนของวตัถุประสงค์เป้าหมายขององค์กร และ การบริหารเชิงรุกสามารถสร้างทีมบริหารงาน
ของโรงเรียนได้ 2) การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารจดัการหลกัสูตรการตดัสินใจ และการใช้
นโยบายตา่ง ๆ และ 3) สร้างครูให้เป็นผู้ นําทางวิชาการ ส่วน ลเูนนเบิร์ก และออสเตน (Lunenburg 

and Ornstein)44 ศกึษาประสิทธิผลของโรงเรียน จากโครงการ Connecticut School Effectiveness 

Project และสรุปลกัษณะของการบริหารโรงเรียนทีมีประสิทธิผลว่ามี 7 ประการ ดงันี 1) มีสภาพแวดล้อม
ทีเป็นระเบียบและปลอดภยั (a safety and orderly environment) และไม่เป็นปัญหาอปุสรรค
สําหรับ การเรียนการสอน 2) พนัธกิจของโรงเรียนมีความชดัเจน (a clear school mission) 

บคุลากรมีสว่นร่วมในภาระผกูพนัของเปา้หมายการเรียนการสอนและกิจกรรมตา่ง ๆ และสามารถ
ตรวจสอบได้ 3) มีภาวะผู้ นําทางวิชาการ โดยทีผู้บริหารต้องมีความเข้าใจและประยุกต์ใช้
คณุลกัษณะของงานวิชาการทีมีประสิทธิผล (instructional effective) 4) มีบรรยากาศของ               
ความคาดหวงัทีสงู (a climate of high expectation) โดยทีอาจารย์สามารถแสดงออกถึงความ
รอบรู้ ในทกัษะเบืองต้นให้นกัเรียนเห็นได้ 5) ทุ่มเทเวลาในการทํางาน (high time on task)                
เพือวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนและพฒันาทกัษะ  6) มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของ
นกัเรียน อยา่งสมําเสมอ (frequent monitoring of student program) เพือนําผลมาปรับปรุงตอ่ไป 

7) มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัผู้ปกครอง (positive home school relations) โดยทีผู้ปกครอง

                                                        
43P. Sammonds, J. Hillman, and P. Mortimore, “Key characteristics of 

effective schools a review of school effectiveness research” (A report by the institute of 

education for the office for standards in education, 1995), 9. 
44Lunenburg. Fred and C. Ornstein Allan, “Educational Administration: 

Concepts and Practices”, 2nd ed. (New York: Wadsworth Publishing Company, 1996), 348. 
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สนบัสนนุพนัธกิจของโรงเรียนและช่วยเหลือส่วนทีทําให้เกิดความสําเร็จ ส่วน แฮนสนั (Hanson)45 

กล่าวว่าการบริหารโรงเรียนทีมีประสิทธิผลมีลกัษณะดงันี 1) มีการปรับปรุงผลสมัฤทธิทางการ
เรียนของผู้ เรียน 2) มีบรรยากาศสนับสนุนการเรียนรู้ ของนักเรียน 3) มีการติดตามกํากับ
กระบวนการเรียนการสอน 4) บคุลากรมีมาตรฐาน 5) มีการส่งเสริมการรักษาวินยัของผู้ เรียนและ 

6) มีการจดัสภาพแวดล้อมและสวสัดิการทํางาน เช่นเดียวกบัเชสเตอร์ (Chester)46 ศกึษาวิจยัถึง
พฤติกรรมการบริหารวิชาการของผู้บริหารการศกึษาทวัประเทศในสหรัฐอเมริกา  พบว่า พฤติกรรม
ทีทําให้การบริหารงานวิชาการของผู้ บริหารมีสมรรถภาพสูงโดยการส่งเสริมให้ครูมีความรู้
ความสามารถเพิมมากขนึ ได้แก่ การส่งเสริมให้ครูใช้เทคนิคการสอนหลาย ๆ วิธี อภิปรายปัญหา
การปรับปรุงการสอน ในทีประชุม จัดปฐมนิเทศเพือช่วยเหลือครูใหม่ จัดให้มีการอบรมความรู้
เกียวกบัวิชาการศกึษาเพิมเติมแก่ คณะครูเพือปรับปรุงเทคนิคการสอน และ เซ็งเก (Senge)47 กล่าวถึง 
องค์ประกอบสําคัญทีจะส่งผลให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาทีมีประสิทธิผล โดยการทําให้
สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึงประกอบด้วยหลกัการสําคญั ดงันี 1) การคิดอย่าง               
เป็นระบบ (system thinking) ซึงเป็นไปตามวิธีการเชิงระบบ (system approach) หรือตามทศันะ
ของเกสเซล (Getzets) และกบูา (Guba) พาร์สนั เพียร์สนั (Parsons) เอสซิโอนี (Etzioni) และคาร์สนั 

(Carlson) ทีมองสถานศกึษาอย่าง เป็นระบบของสงัคม (school as social system) เป็นการมอง
อย่างเป็นภาพรวม ไม่มองแบบแยกส่วน 2) การมองหรือ คิดแบบแยกส่วนจะเป็นเสมือนการเล่น
ภาพการตดัต่อ (jigsaw puzzle) หากมองภาพทีละชินจะไม่สามารถบอกได้ว่าจะทําให้เกิด
ภาพรวมในรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร จะต้องจดัให้เข้าทีตามลกัษณะความสมัพนัธ์ของมนัแล้ว            
จึงจะทําให้มองเห็นภาพรวมได้อย่างชดัเจน 3) ความรอบรู้ของบุคลากร (personal mastery) 

เป็นไปตามทฤษฎีการจงูใจและทฤษฎีภาวะผู้ นํา ทีกล่าวว่า คนจะมีพนัธะผกูพนักบัจดุหมายและ
ภารกิจขององค์การและจะใช้ความพยายาม 4) มีรูปแบบทางความคิด (mental models) เป็นไป
ตามทฤษฎีการจงูใจและภาวะผู้ นําโดยเชือว่าการสร้างรูปแบบทางความคิด  ให้เกิดขนึในองค์การ 

                                                        
45E. Mark Hanson, Educational Administration and Organization Behavior, 4th 

ed (Boston: Allyn and Bacon, 1996), 35. 
46N. M. Chester, An Introduction to school Administration (New York: McMillan, 1996), 

286–288. 
47M.J. Marquardt, Building the learning organization: A system approach to 

quantum improvement and global success (U.S.A.: McGraw-Hill, 1996), 43–46. 
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จะทําให้สมาชิกมีความตืนตวั มีแรงจงูใจภายใน ในการทีจะสํารวจสภาพทีเป็นอยู่และสภาพที
คาดหวงัเพือการพฒันารูปแบบทางความคิดอยู่เสมอ 5) การมีคณุค่าร่วม (shared values)            
ซงึเป็นไปตามหลกัการของวฒันธรรมองค์การและการมีส่วนร่วม โดยเชือว่าหากองค์การให้สมาชิก
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์โดยอาศยั คณุคา่ร่วม (shared values) ของสมาชิก
แล้วก็จะทําให้เกิดวิสยัทศัน์ร่วม (shared vision) ซึงจะทําให้พวกเขามีความผกูพนักับวิสยัทศัน์
ร่วมนนัและก่อให้เกิดการปฏิบตัิตามมา และ ) การเรียนรู้เป็นทีม (team learning) เป็นไปตาม
หลกัการความร่วมมือ หลกัการกระบวนการกลุ่มซึงเชือว่าสมาชิกในองค์การจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี
ขึนหากพวกเขาได้มีการแลกเปลียนความรู้และประสบการณ์ซึงกันและกัน  ซึงไม่เพียงในระดบั
ห้องเรียนเท่านนั แตจ่ะต้องเป็นทงัระดบัสถานศึกษาด้วย ส่วน สคริปเนอร์ (Scribner)48 ศึกษา
คณุลกัษณะของการบริหารโรงเรียน ทีมีประสิทธิผล พบว่า มี 4 ปัจจยั คือ 1) การสร้างสงัคมที              
เอืออาทรต่อความสําเร็จของนกัเรียน 2) การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง และชุมชน
ใกล้เคียง 3) การสร้างวฒันธรรมทีห่วงใย ตอ่นกัเรียนทางด้านการเรียนการสอน และ 4) การสร้าง
ระบบการประเมินผลทีเน้นความแตกต่างระหว่างบคุคล และ แฮริสนั (Harison)49 ศกึษาวิจยัเรือง 
ผู้ นําแบบเปลียนแปลงสภาพกับประสิทธิผลของวิทยาลยัชุมชน พบว่า ผู้ นําแบบเปลียนแปลงสภาพ  
จะเป็นตวัพยากรณ์ตอ่ประสิทธิผลของวิทยาลยั ได้ดีกว่าผู้ นําแบบแลกเปลียน และจากการสมัภาษณ์
ผู้บริหารทีมีพฤติกรรมผู้ นํา แบบเปลียนแปลงสภาพนนัจะเป็นผู้ ทีมีความมนัใจ สือสารแบบเปิด 

และแสดงวิสยัทศัน์ได้ดีกว่าผู้บริหารทีมีพฤติกรรมแบบแลกเปลียน สอดคล้องกบั คลิกแมน กอร์ดอน 

และโรสกอร์ดอน (Glickman, Gordon and Ross-Grodon)50 ได้รวมคณุลกัษณะของโรงเรียน
ประสิทธิผล หรือโรงเรียนทีประสบผลสําเร็จในการบริหารงานทีปรับปรุงแล้วว่ามี 12 ประการ           
คือ 1) ผู้บริหารทีมีความหลากหลายของภาวะผู้ นําซึงรวมถึงภาวะผู้ นําของครูด้วย  2) ตระหนกัถึง
สภาพแวดล้อมและวฒันธรรมของโรงเรียน 3) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 4) การมีวิสยัทศัน์

                                                        
48A.P. Scribner, High performing Hispanic schools: An introduction, In P. Reyes, 

J.D.Scribner, and A.P. Scribner (Eds), Lessons from high performing Hispanic schools: 

Creating Learning commuities (New York: Teachers College Press, 1999), 16. 
49David Todd Harison, Dissertation Abstract International (Singapore: McGraw- Hill, 

2000), 4. 
50D. Glickman and others, Supervision and instructional Leadership a developmental 

approach (U.S.A.:allyn and bacon, fifth edition., 2001), 49. 
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ร่วมกนัและปรับเปลียนวิสัยทศัน์อย่างตอ่เนือง 5) ได้รับการสนบัสนนุจากทงัภายนอกและภายใน
โรงเรียนในเรืองเวลาเรียนการจดักิจกรรม ด้านวิชาการและคณุธรรมจริยธรรม 6) เน้นทีการเรียน
การสอน 7) มีการพฒันาทีตอ่เนือง เชน่ การวิเคราะห์สภาพปัจจบุนัของโรงเรียน 8) มีแผนการสอน
ทีดี 9) ครูมีความร่วมมือกนั 10) มีการศกึษาวิจยัเพือหาข้อมลูในการสร้างรูปแบบของโรงเรียน           
11) มีความเป็นอนัหนึงอนัเดียวกันในการพฒันาปรับปรุงโรงเรียน 12) ใช้วิธีการหลากหลาย             
เพือพฒันาปรับปรุงโรงเรียน และ ฮอล์ท และไฮท์ (Holt and Hinds)51 ได้กล่าวถึงองค์ประกอบ
สําคญั ทีจะสง่ผลตอ่ความมีประสิทธิผลของสถานศกึษาว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 กลุ่มใหญ่ 

ดงันี 1) องค์ประกอบด้านการมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน  ประกอบด้วยการมีจุดหมายทีชัดเจน                   
การมีคา่นิยมและความเชือร่วมและ การมีภาวะผู้ นําทางด้านการเรียนการสอน  2) องค์ประกอบ 
ด้านบรรยากาศการเรียนรู้ ประกอบด้วยการมีส่วนเกียวข้องและความรับผิดชอบของนักเรียน 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพการยอมรับและการมีสิงจงูใจพฤติกรรมทางกายภาพ การยอมรับและ
การมีสิงจูงใจพฤติกรรมในทางบวกของนกัเรียนการได้รับการสนบัสนุนจากชุมชนและผู้ปกครอง   

3) องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ ประกอบด้วยหลกัสตูร การสอนการพฒันาบคุลากร ความคาดหวงั
ในความสําเร็จสูง และการติดตามความก้าวหน้าของนกัเรียนอย่างสมําเสมอ และได้กล่าวถึง
เกณฑ์ประเมินความมีประสิทธิผลของสถานศกึษาประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านหลกัสตูร
ประกอบด้วย มีจดุหมายทางการศกึษา ทีชดัเจน มีแผนงานทีได้รับ การวางแผนไว้อย่างสมดลุและ
เป็นระบบ ตอบสนองความต้องการของนกัเรียนในสถานศึกษาได้มีแผนงานพฒันานกัเรียนให้มี
ทกัษะ ทีต้องการ และผู้ปกครองมีสว่นร่วม ในกิจกรรมของนกัเรียนในระดบัสงู 2) ด้านการตดัสินใจ 

ประกอบด้วย บคุลากรมีสว่นร่วมในการพฒันานโยบายสถานศกึษาในระดบัสงู คณะครูและชมุชน
มีสว่นร่วมในการตดัสินใจกบัสถานศกึษา ในระดบัสงู 3) ด้านทรัพยากร ประกอบด้วย สถานศกึษา
มีทรัพยากร อย่างพอเพียงทีจะช่วยให้ครู ทําการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล มีครูทีมีความสามารถ
และแรงจงูใจ 4) ด้านภาวะผู้ นํา ประกอบด้วย ความสามารถในการกําหนดหน้าทีและทรัพยากร 
เพือปฏิบตังิานทีมีประสิทธิภาพ การจดัสรรทรัพยากรได้สอดคล้องกบัความต้องการทางการศกึษา 

การตอบสนองและสนับสนุนความต้องการของครู  การใส่ใจต่อการพัฒนาในวิชาชีพของครู               
การกระตุ้นครูเกียวข้องกบัแผนพฒันาวิชาชีพและใช้ครู ทีมีทกัษะ การตระหนกัถึงสิงทีกําลงัเกิดขนึ
ในสถานศึกษาในระดบัสงู การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัหน่วยงานอืน ชุมชน ครูและนกัเรียน            

                                                        
51Hot and Hinds, อ้างถึงในวิโรจน์ สารัตถะ, โรงเรียน: องค์การแห่งการเรียนรู้ 

(กรุงเทพฯ: ทิพย์วิสทุธิ, 2544), 22. 
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มีรูปแบบการบริหารทียืดหยุ่นมีความพยายามทีจะให้เกิดการเปลียนแปลง จดัให้มีข้อมูลย้อนกลับ
สําหรับครูอยู่ในระดบัสงู ตรวจสอบแผนงานและวดัความก้าวหน้าตามจดุมุ่งหมาย 5) ด้านบรรยากาศ 

ประกอบด้วยสถานศกึษากําหนดคา่นิยมทีสําคญัผู้บริหาร ครู นกัเรียน แสดงความผูกพนัและ
จงรักภกัดีตอ่จดุหมายและคา่นิยมของสถานศกึษาจดัสภาพแวดล้อมน่าอยู่ ตืนเต้น และท้าทายตอ่
ครูและนกัเรียน มีบรรยากาศยอมรับและเชือถือกนัของครูกบันกัเรียน มีบรรยากาศความไว้วางใจ
และการสือสารแบบเปิด และ 6) ด้านผลลพัธ์ประกอบด้วย อตัราการออกกลางคนัของนกัเรียนตํา 

คะแนนทดสอบแสดงถึงความสําเร็จในระดบัสูง การศึกษาต่อหรือหางานทําของนกัเรียนอยู่ใน
ระดบัสงู และเสริมศกัดิ วิศาลาภรณ์ , ทองอินทร์ วงศ์โสธร และกล้า ทองขาว52 กล่าวว่า คอร์โค
ราน และวิลสนั (Corcornan & Winlson) ได้ศกึษาประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษา 
ทีได้รับการยกย่องให้เป็นสถาบนัชนันําระดบัมธัยมศกึษา พบว่าปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผล
ของการบริหารโรงเรียน มี 9 ปัจจัย ได้แก่ 1) โรงเรียนมีเป้าหมายชัดเจนและเป้าหมายได้รับ
ความเห็นพ้องจากผู้ เกียวข้อง 2) โรงเรียน ตงัความหวงัทกุเรืองไว้สงู 3) ผู้ เกียวข้องให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดี 4) ความเปิดเผยและความสมัพนัธ์ทีดีต่อกันระหว่างครูกบันกัเรียน  5) การใช้การ
บริหารการเปลียนแปลง 6) ความเป็นผู้ นําทีเข้มแข็งด้านการเรียนการสอน 7) ชมุชนมีส่วนร่วมสงู 
8) ผู้ เกียวข้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมหลกัสตูรมาก 9) ความสมดลุยของการใช้อํานาจแบบ
ควบคมุกบัแบบมอบอํานาจ สําหรับ เอ็ดมอนดส์ (Edmonds)53 ได้ศกึษาวิจยัและพบว่าผู้บริหาร
โรงเรียนทีมีความแข็งแกร่ง เป็นผู้ ทีเชียวชาญและ มีทกัษะพืนฐาน ซึงเป็นคณุลกัษณะของผู้บริหาร             
ทีเป็นมืออาชีพทีจะนําโรงเรียนไปสู่ความ มีประสิทธิผลได้ และธวชั กรุดมณี54 ศึกษาการวิเคราะห์
ปัจจยัทีส่งผลต่อความมีประสิทธิผลองค์การ ของโรงเรียนทีบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สงักัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขนัพืนฐาน พบว่า ระดบัปัจจัยของโรงเรียนทงัระดบับุคคล 

                                                        
52เสริมศกัดิ วิศาลาภรณ์ ทองอินทร์ วงศ์โสธร และกล้า ทองขาว, หน่วยที 4 การบริหาร

การเปลียนแปลง ในประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพประกาศนียบัตรทางการ
บริหารการศึกษา (นนทบรีุ: มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิการ, 2546), 152-153. 

53R.R. Edmond, Effective schools for the Urban poor, n.p., 39. 
54ธวชั กรุดมณี, “การวิเคราะห์ปัจจยัทีส่งผลต่อความมีประสิทธิผลองค์การของโรงเรียน             

ทีบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน” (วิทยานิพนธ์
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั, 2550), 2-3. 
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ระดบักลุ่มและระดบัองค์การ อยู่ในระดบัมาก ทุกระดบั ส่วนประสิทธิผลองค์การของโรงเรียน               
อยู่ในระดบัมาก และเมือพิจารณาในรายด้าน พบว่า ทงั 4 ด้าน คือ 1)ความสามารถในการผลิต  
2)ความมีประสิทธิผล 3)การรักษาสภาพองค์การ และ 4)ความพึงพอใจ ต่อองค์การ ทงั 4 ด้าน            
อยู่ในระดบัมาก และเมือพิจารณาปัจจยัทีส่งผลต่อ ความมีประสิทธิผลของโรงเรียน ในภาพรวม 
พบว่า ปัจจัยระดับองค์การส่งผลต่อความมีประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนสามารถอธิบาย  
ความแปรปรวนประสิทธิผลขององค์การได้ร้อยละ 71.30 และในระดบับุคคลมี 2 ตวัแปร                  
ทีสามารถอธิบายความแปรปรวนประสิทธิผลองค์การได้ร้อยละ 38.10 ดงันี 1) แรงจูงใจในการ
ทํางาน และ 2) การมุ่งเน้นผลงาน ในระดบักลุ่ม มี 3 ตวัแปร ทีสามารถอธิบาย ความแปรปรวน
ประสิทธิผลองค์การได้ร้อยละ 58.50 ดงันี 1) การตดัสินใจ 2) ภาวะผู้ นํา และ 3) การสือสาร และ 
ในระดบัองค์การมี 4 ตวัแปรทีสามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลองค์การได้ร้อยละ 
72.40 ดงันี 1) ความสมัพนัธ์กบัชมุชน 2) โครงสร้างองค์การ 3) นโยบายและการปฏิบตัิ และ                
4) ทรัพยากรและเทคโนโลยี เช่นเดียวกบั นงลกัษณ์ เรือนทอง55 ศกึษารูปแบบ การบริหารโรงเรียน
ทีมีประสิทธิผล พบว่า (1) องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนทีมีประสิทธิผล
ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 1) การเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 2) ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ 
3) การประกนัคณุภาพการตรวจสอบได้และความน่าเชือถือ 4) สภาพแวดล้อมทีเอือตอ่การเรียนรู้ 
5) การมีวิสยัทศัน์และวตัถปุระสงค์ร่วมกนั 6) เน้นการเรียนการสอน 7) การสอนทีมีวตัถปุระสงค์ 
8) มีความคาดหวงัตอ่นกัเรียนสงู และ (2) รูปแบบการบริหารโรงเรียนทีมีประสิทธิผลเป็นรูปแบบ  
ทีประกอบด้วยองค์ประกอบ ทีสําคญั 8 องค์ประกอบ ซึงมีความเหมาะสมถกูต้อง เป็นไปได้ และ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย  สําหรับ พรพรรณ                    
อินทรประเสริฐ56 ศึกษาองค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขันพืนฐานในทศวรรษหน้า พบว่า 
องค์ประกอบการบริหารสถานศกึษาขนัพืนฐานในทศวรรษหน้าประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานวิชาการ 2) ด้านโครงสร้างและกระบวนการ

                                                        
55นงลักษณ์ เรือนทอง, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนทีมีประสิทธิผล” (วิทยานิพนธ์

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550), 2-3. 

56พรพรรณ  อินทรประเสริฐ, “องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขันพืนฐาน                      
ในทศวรรษหน้า” (วิทยานิพนธ์ปริญญาปรัชญาดษุฎีนิพนธ์ บริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2550), 2-3. 
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บริหารงานบุคลการ 3) ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานงบประมาณ 4) ด้านโครงสร้าง
และกระบวนการบริหารงานกํากับติดตาม 5) ด้านโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานการจัด
องค์กร และ เรวัฒน์ โนนคู่เขตโขง57 ศึกษาปัญหาและแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงาน
โรงเรียนในโครงการหนึงอําเภอ หนึงโรงเรียนในฝัน ในเขตตรวจราชการที 10 พบว่า 1) ปัญหาการ
ดําเนินงานโรงเรียนในโครงการ หนึงอําเภอ หนึงโรงเรียนในฝัน ในเขตตรวจราชการที 10 พบว่า
โดยรวมทกุด้านอยู่ในระดบัปานกลาง ทงั 4 ด้าน เรียงลําดบัได้ดงันี ด้านกระบวนการ จดัการเรียน
การสอนภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนา ด้านงบประมาณและทรัพยากร ด้านนักเรียน                       

2) การเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานโรงเรียนในโครงการหนึงอําเภอ หนึงโรงเรียนในฝัน                  
ในเขตตรวจราชการที 10 พบว่า โรงเรียนมีปัญหาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่าง                   
ไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ 3) การเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานโรงเรียน ในโครงการหนึงอําเภอ 
หนงึโรงเรียนในฝัน ในเขตตรวจราชการที 10 จําแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่า โรงเรียนขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ และขนาดใหญ่พิเศษมีปัญหาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ               
ทางสถิติ 4) การเปรียบเทียบปัญหาการดําเนินงานโรงเรียนในโครงการหนึงอําเภอ หนึงโรงเรียน 
ในฝัน ในเขตตรวจราชการที 10 จําแนกตามทีตงัโรงเรียนพบว่า โรงเรียนทีตงัอยู่ในและนอกเขต
เทศบาล มีปัญหาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ  และ 5) แนวทาง             
ในการพัฒนาการดําเนินงานโรงเรียนในโครงการหนึงอําเภอ หนึงโรงเรียนในฝัน ในเขตตรวจ
ราชการที 10 ได้แก่ การส่งเสริมนกัเรียนในการใช้ภาษาองักฤษในการสือสาร การศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของผู้ เกียวข้อง และการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่าง                 
มีประสิทธิภาพ ส่วน สกล สตัยธรรม58 ศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน     
ของโรงเรียนในฝัน สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาฉะเชิงเทราเขต 1 พบว่า 1) โดยรวมและ   
รายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับคะแนนเฉลีย จากมาก ไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการ
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านการบริหาร

                                                        
57เรวฒัน์ โนนคู่เขตโขง, “ศึกษาปัญหาและแนวทางในการพฒันาการดําเนินงานโรงเรียน                    

ในโครงการหนึงอําเภอ หนึงโรงเรียนในฝัน ในเขตตรวจราชการที 10” ( วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต บริหารการศกึษา มหาวิทยาลยับรูพา, 2550), 3. 

58สกล สัตยธรรม,  “ศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน                    
ของโรงเรียนในฝันสงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาฉะเชิงเทราเขต 1” (วิทยานิพนธ์ศกึษาศาสตร
มหาบณัฑิต บริหารการศกึษา มหาวิทยาลยับรูพา, 2550), 2-3. 
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ทวัไป 2) มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทีระดบั .50 3) มีความแตกต่างกัน                 
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .50 ระหว่างผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน 
ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคณุวฒุิ สําหรับ ธีระ รุญเจริญ59 ศกึษาวิจยัเกียวกบัความเป็นมืออาชีพ 
ในการจดัการและบริหารการศกึษายคุปฏิรูปการศกึษาพบว่า  องค์ประกอบของผู้บริหารมืออาชีพ
ประกอบด้วย 1) การปรับเปลียนเสริมสร้างวฒันธรรมการบริหาร ทีสอดคล้องกับยคุโลกาภิวตัน์             

2) การสร้างเครือข่ายในการบริหารจดัการ และพึงพาอาศยัแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนั และ 
ปฏิวตั ิจนัทสิทธิ60 ศกึษาปัจจยัทีมีผลตอ่การบริหารจดัการโรงเรียนในฝัน สงักดัสํานกังานเขตพืนที
การศึกษาของแก่นเขต 2 พบว่า ) สถานภาพการ บริหารจัดการโรงเรียนในฝัน โดยรวมและ               
รายด้านอยู่ในระดบั “มาก” โดยเรียงลําดบัการปฏิบตัิงานจากน้อยไปหามาก คือ ด้านการสร้าง
พลังขับเคลือนให้โรงเรียน มีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนทีดี ด้านการพัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจดัการเรียนรู้ เชิงบรูณาการ ด้านการเสริมสร้างศกัยภาพบคุลากรทกุระดบัให้เป็นมือ
อาชีพ ด้านการระดมสรรพกําลงัสร้างภาคเครือข่ายอปุถัมภ์ทีเข้มแข็ง และด้านการเพิมสมรรถนะ
ของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสือสาร  2) ปัจจยัทีมีผลตอ่การบริหารจดัการ
โรงเรียนในฝันคือ ปัจจยัด้านการบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ ปัจจยัด้านการบริหารงานระบบ
สารสนเทศ ปัจจัยด้านการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมและสัมพันธ์กับชุมชน  ปัจจัยด้านการ
บริหารงานทวัไป และปัจจัยด้าน การบริหารงานวิชาการ  และเสกสิทธ์ ปานนูน61 ศึกษาปัจจัย            
ทีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาอดุรธานี พบว่าปัจจยั
ด้านหลกัสตูร ปัจจยัด้านทรัพยากร ปัจจยัด้านนกัเรียน และปัจจยัด้านผู้บริหาร เป็นปัจจยัทีส่งผล
ตอ่ประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน สงักดัสํานกังาน เขตพืนทีการศึกษาอดุรธานี อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิต ิ.01 

                                                        
59ธีระ รุญเจริญ, ความเป็นมืออาชีพในการจัดและการบริหารการศึกษายุค

ปฏิรูปการศึกษา, 2550 41. 
60ปฏิวัติ จันทสิทธิ, “ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการบริหารจัดการโรงเรียนในฝัน สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาของแก่นเขต 2” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
บริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2551), 2-3. 

61เสกสิทธ์ ปานนูน, “ศึกษาปัจจัยทีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน สังกัด
สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาอุดรธานี” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภฎัอดุรธานี, 2551), 2-3. 
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การศึกษาด้านการบริหารคุณภาพ 

ชโมคเคอร์ (Schmoker)62 ศึกษาเกียวกับกุญแจสําคญัทีนําไปสู่การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนือง พบว่าองค์ประกอบทีสําคญัในการขบัเคลือนการปรับปรุงคณุภาพได้แก่  การเน้นการ
ทํางานเป็นทีม การวางเปา้หมายชดัเจน ใช้ข้อมลูในการปฏิบตัิงานซึงในการปรับปรุงอย่างตอ่เนือง
จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน  ส่วน ชิป (Shipe)63 ศึกษาเกียวกับการจัด               
การคณุภาพโดยรวม ในโรงเรียนโดยใช้วิจยัเชิงคณุภาพ ในลกัษณะการศกึษาเป็นรายกรณี พบว่า
การจัดการคุณภาพโดยรวมจะเกียวข้องกับ การวางแผนกลยุทธ์  การสนับสนุนจากผู้บริหาร                
ทีเข้มแข็ง การปรับปรุงอย่างต่อเนือง การแก้ไขปัญหาอย่าง เป็นระบบ การปรับปรุงการสือสาร    
การมีสว่นร่วมของผู้ปกครอง การจดัสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ทีเหมาะสม การใช้การอบรมในการ
พฒันาบคุลากร โดยเฉพาะจะสอดคล้องกบัการใช้ทฤษฎีแรงจงูใจในการบริหารงาน และ เบล และ
เทอรี (Bella L. Galperin and Terri R. Lituchy)64 ศกึษาเรือง “The implementation of total 

quality management in Canada and Mexico : a case study พบว่า บริษัททีมีวฒันธรรม
องค์กรแบบมีส่วนร่วม (collectivistic culture) ของประเทศ Mexico ประสบผลสําเร็จในการนํา 
TQM มาใช้มากกว่าบริษัททีมีวัฒนธรรมองค์กรแบบเฉพาะตัว (individualistic culture)               
ของประเทศ Canada ส่วน บาท (Byrd)65 ศึกษาการปฏิบตัิงานของหลักการจัดการคุณภาพ

                                                        
62Schmoker, Michael James, Result: The Key to Continuous Improvement (Total 

Quality, School Improvement) (Dissertation Abstracts International. Ed.D. University of Arizona. 

1996.), 6-22. 
63A. Shipe, Denis, A case Study About Total Quality Management in a School 

District: Forum Selection To Reflection (Paticipetery Management, Continuous Improvement)” 

(Dissertation Abstracts International. Ed.D. University of Pittsburgh. (Available: DAI-A (01) 

1998), 46.  
64L. Bella Galperin and Terri R. Lituchy, The Implementation of Total quality 

Manage- ment in Canada and Mexico, A Case Study (International Business Review, Vol. 

8, 1999): 323-349. 
65Byrd, Theresa Sadie, “Total Quality Management Improvement in Three 

Community College Libraries and /or Learning Resources Centers” (Dissertation Abstracts 

International. Ed.D. University of Virginia. Available: DAI-A . 59(7) 1999), 2378.  
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โดยรวมในวิทยาลยัชุมชน สามแห่ง พบว่า การจัดการคณุภาพโดยรวมเน้นการบริการลูกค้า           
การพัฒนาทีมงาน ช่วยจัดโครงสร้างการใหม่และใช้เทคโนโลยีในการบริหารงาน และ เลวิส 
(Lewis)66 ศกึษาการจดัการคณุภาพโดยรวมในโรงเรียน พบว่าในการจดัการคณุภาพโดยรวมมีการ
ดําเนินงานเป็นทีม มีการฝึกอบรมในงานทีได้รับมอบหมาย ใช้การปรับปรุงอย่างต่อเนือง และ              
ใช้หลกัการตดัสินใจแบบมีส่วนร่วม รวมทงั ริดชาร์ด (Richard Reed, et al)67 ศึกษา “Total 

quality management and sustainable competitive advantage” พบว่า การบริหารคณุภาพ 
ทงัองค์กรอย่างยงัยืนและสามารถแข่งขนัได้ ประกอบด้วย ปัจจยัภาวะผู้ นําและการอุทิศตนของ
ผู้บริหารระดบัสงู (leadership and top management commitment) การฝึกอบรมและการศกึษา 
(training and education) การทํางานเป็นทีม (the use of team) วฒันธรรมองค์การ (culture) 

ความรู้ภายในของบุคลากร (tacitness) การมีปฏิสมัพนัธ์ ในองค์การ (interaction) และความ
ซบัซ้อนในองค์การ (complexity) นอกจากนียังพบว่า ภาวะผู้ นําและการอุทิศตนของผู้บริหาร
ระดบัสูง(leadership and top management commitment) การฝึกอบรมและการศึกษา 

(training and education) การทํางานเป็นทีม (the use of team) วฒันธรรมองค์การ (culture) 

ส่งผลต่อความรู้ภายในของบุคลากร (tacitness)การมีปฏิสมัพนัธ์ในองค์การ (interaction) และ
ความซบัซ้อนในองค์การ (complexity) และ เฮลี (Hale Kaynak)68 ศกึษาเรือง “The relationship 

between total quality management practices and their effects on firm performance” 
พบว่า 1) ภาวะผู้ นําการบริหารจดัการ (management leadership) ส่งผลโดยตรงตอ่การฝึกอบรม 
(training) ลกูจ้างสมัพนัธ์ (employee relations) การบริหารคณุภาพของสินค้า (supplier quality 

management) และการออกแบบผลิตภณัฑ์หรือการบริการ (product/service design) 2) การ
ฝึกอบรม (training) ส่งผลโดยตรงตอ่ ข้อมูลทีมีคณุภาพและการรายงานผล (quality data and 

reporting) และลกูจ้างสมัพนัธ์ (employee relations) 3) ลกูจ้างสมัพนัธ์ (employee relations) 

                                                        
66Lewis, Laurie, et al , “Teacher Quality: A Report on The Preparation and Qualifications 

of Public School Teachers” [CD-Rom]. (Education Statistics Quarterly. 1(1), 1999,7-11. 
67Richard Reed, et al., “Total Quality Management and Sustainable Competitive 

Advantage” Journal of Quality Management.Vol.5, (2002): 5-26. 
68Hale Kaynak, “The Relationship between Total Quality Management 

Practices and Their Effects on Firm Performanceม” Journal of Operations Management, 

Vol.21, (2003): 405-435. 
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ส่งผลโดยตรงตอ่ ข้อมลูทีมีคณุภาพและการรายงานผล (quality data and reporting) 4) ข้อมลู  
ทีมีคณุภาพและการรายงานผล (quality data and reporting) ส่งผลโดยตรงตอ่ การบริหาร
กระบวนการ (process management) การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการบริการ (product/ service 

design) และการบริหารคณุภาพของสินค้า (supplier quality management) 5) การบริหาร
คณุภาพของสินค้า (supplier quality management) ส่งผลโดยตรงตอ่ การออกแบบผลิตภณัฑ์
หรือการบริการ (product/service design) ผลการปฏิบตัิการบริหารจดัการทรัพย์สิน (inventory 

management performance) และการบริหารจดัการกระบวนการ (process management)       

6) การบริหารจดัการกระบวนการ (process management) ส่งผลโดยตรงตอ่ผลการปฏิบตัิงาน        
ทีมีคณุภาพ (quality performance) 7) การออกแบบผลิตภณัฑ์หรือการบริการ (product/service 

design) ส่งผลโดยตรงตอ่การบริหารจดัการกระบวนการ (process management) และผลการ
ปฏิบตัิงานทีมีคณุภาพ (quality performance) 8) ผลการปฏิบตัิการบริหารจดัการทรัพย์สิน 
(inventory management performance) ส่งผลโดยตรงตอ่ผลการปฏิบตัิงานทีมีคณุภาพ (quality 

performance) 9) ผลการปฏิบตัิงานทีมีคณุภาพ (quality performance) ส่งผลโดยตรงต่อผล          
การปฏิบตังิานทางการเงินและการตลาด (financial and market performance) 

วินเซ็น (Vincent K. Chong, et al.)69 ศกึษา “Total quality management, market 

competition and organizational performance” พบว่า ภาวการณ์แข่งขนัทางการตลาดทีสูง              
มีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกระหว่างการบริหารคณุภาพทงัองค์กร (total quality management)              

ผลการปฏิบตัิงานขององค์กร (organizational performance) และการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(product design) และ ปัญจพร แสนภูวา70 ศกึษาการพฒันาตวับง่ชีคณุภาพการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน พบว่า องค์ประกอบหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้ทังหมด                       
10 ประการ ได้แก่ 1) หลกัการกระจายอํานาจ มี 16 ตวับง่ชี 2) หลกัการบริหารตนเอง มี 16 ตวั
บง่ชี 3) หลกัการมีส่วนร่วม มี 11 ตวับง่ชี 4) หลกัการคืนอํานาจการจดัการศกึษาให้ประชาชน มี 9 ตวั
บง่ชี 5) หลกัการตรวจสอบและถ่วงดลุ มี 9 ตวับง่ชี 6) ภาวะผู้ นํา มี 10 ตวับง่ชี 7) หลกัธรรมาภิบาล                
มี 8 ตวับง่ชี 8) ระบบสารสนเทศเพือการพฒันา (MIS) มี 9 ตวับง่ชี 9) การเสริมพลงัอํานาจ มี 5 ตวับง่ชี 

                                                        
69K. Vincent Chong, et al. Total Quality Management, Market Competition and 

Organization Performance (The British Accounting Review.Vol.36, 2004), 155-172.  
70ปัญจพร แสนภูวา, “การพัฒนาตัวบ่งชีคุณภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน” 

(วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบณัฑิต การบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร, 2548), 2-3. 
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10) การพัฒนาวิชาชีพ มี 5 ตัวบ่งชี โดย รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ71 ศึกษาการพัฒนารูปแบบ                    
การบริหารคุณภาพทังองค์การของสถานศึกษาขนัพืนฐาน  พบว่า รูปแบบการบริหารคุณภาพ             
ทงัองค์การของสถานศึกษาขนัพืนฐาน จํานวน 6 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการนําองค์กรและ 
การวางแผนกลยุทธ์ 2) ด้านระบบและกระบวนการ 3) ด้านทรัพยากรบุคคลและทีมงาน                   
4) ด้านการวิเคราะห์ การประเมิน และการจดัการเรียนรู้ 5) ด้านความพึงพอใจของผู้ เรียนและ
ผู้ เกียวข้องความพงึพอใจของผู้ เรียน และ 6) ด้านผลลพัธ์ขององค์กรภารกิจ สําหรับ สําเริง ออ่นสมัพนัธ์ุ 72 

ศกึษาระบบการควบคมุทางการบริหารโรงเรียนในฝันโดยใช้การบริหารแบบสมดลุ พบว่า 1) ระบบ 
การควบคุมทางการบริหารในโรงเรียนในฝันมีการดําเนินการ 4 ขันตอน คือ การพิจารณา
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการกําหนดมาตรฐาน การวัดผลงาน การเปรียบเทียบ และ                
การดําเนินการแก้ไข ผู้ บริหารใช้วิ ธีการควบคุม 3 แบบ คือ การควบคุม ก่อนดําเนินการ                  
การควบคุมขณะดําเนินการ และการควบคมุหลังการดําเนินการ 2) ระบบการควบคุมทางการ
บริหารโรงเรียนในฝัน สงักดัสํานกังานคณะกรรมการการศกึษา ขนัพืนฐาน โดยใช้การบริหารแบบ
สมดลุ มี 4 ด้าน คือ การควบคมุด้านนกัเรียน การควบคมุ ด้านกระบวนการจดัการศึกษาภายใน 
การควบคุมด้านการเรียนรู้และการพัฒนา การควบคุม  ด้านงบปร ะมาณและทรัพยากร                
มีวตัถปุระสงค์เชิงกลยทุธ์ 18 วตัถปุระสงค์ 86 ตวัชีวดั 3) การตรวจสอบระบบการควบคมุทางการ
บริหารโรงเรียนในฝัน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน โดยใช้การบริหารแบบ
สมดลุทีพฒันาขนึ มีความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมถกูต้อง อยูใ่นระดบัมาก 

 

                                                        
71รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทังองค์การของ

สถานศกึษาขนัพืนฐาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศกึษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับรูพา, 2548), 2-3. 

72สําเริง อ่อนสัมพันธ์, “ระบบการควบคุมทางการบริหารโรงเรียนในฝันโดยใช้การ
บริหารแบบสมดุล” (วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  การบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลยันเรศวร, 2549), 2-3. 
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แดนเนียล(Daniel I. Prajogo, Amrik S. Sohal)73 ศกึษาเรือง “The relationship 

between organization strategy, total quality management (TQM), and organization 

performance – the mediating role of TQM” พบว่า TQM มีความสมัพันธ์ในเชิงบวก                       
อย่างมีนยัสําคญักับกลยุทธ์ทีแตกต่างกัน และมีความสัมพันธ์ในฐานะเป็นตวัประสานระหว่าง                      
กลยุทธ์กับการวัดผลการปฏิบัติงาน (คุณภาพของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ และ
กระบวนการผลิตนวตักรรม) สําหรับ ศภุลกัษณ์ เศษธะพานิช74 ศึกษาเรือง การพฒันาระบบการ
บริหารทีมุ่ง เน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน พบว่ารูปแบบการบริหารคุณภาพ                 
แบบเบด็เสร็จในโรงเรียนเอกชนประเภทสามญัศกึษา ประกอบด้วย สว่นสําคญั 3 ด้าน คือ  

1. ด้านหลกัการมี 3 ข้อ คือ 1) มุ่งให้ความสําคญักบันกัเรียน ผู้ปกครอง ครูและชมุชน 
2) เน้นการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้ได้ผลงานทีมีคณุภาพอย่างตอ่เนือง 3) เปิดโอกาสให้
สมาชิกทกุคนในโรงเรียนได้มีสว่นร่วมคดิ ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบและจรรโลงคณุภาพของโรงเรียน 

2. ด้านองค์ประกอบ มี 3 ส่วน คือ 1) ตวัผลกัดนั คือ ภาวะผู้ นําของผู้ ได้รับใบอนญุาต 
ผู้ จัดการและครูใหญ่ 2) ระบบ ได้แก่ สารสนเทศและการวิเคราะห์ กลยุทธ์และ การวางแผน
ปฏิบตัิงาน การพฒันาและการจดัการทรัพยากรมนษุย์ และการบริหารกระบวนการ 3) เปา้หมาย
ได้แก่ ผลงานของโรงเรียนซึงเน้นในเรืองคุณภาพของนักเรียน และความพอใจของผู้ เรียนและ                 
ผู้ มีสว่นเกียวข้อง 

3. ด้านขนัตอนและวิธีดําเนินงาน มี 4 ขนัตอน คือ 1) การเตรียมการดําเนินงาน และ 
การวางแผน 2) การดําเนินงานตามแผน 3) การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน และ                      
4) การสรุปผลการดําเนินงาน 

                                                        
73I. Daniel Prajogo and Amrik S. Sohal, “The Relationship between Organization 

Strategy, Total Quality Management (TQM), and Organization Performance The Mediating 

Role of TQM European,” Journal of Operation Research, Vol.168 , (2006): 35-50. 
74ศภุลกัษณ์ เศษธะพานิช, “การพฒันาระบบการบริหารทีมุ่งเน้นความเป็นเลิศของ

สถานศึกษาเอกชน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชา
บริหารการศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550), 2. 
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สําหรับปกรณ์พงษ์ อรรถบท75 การศกึษาเปรียบเทียบแนวคิด balanced scorecard 

และแนวคิด Hoshin Kanri การศกึษาเปรียบเทียบแนวคิด balanced scorecard (BSC) และ
แนวคิด Hoshin Kanri พบว่า สาเหตทีุองค์การทงัสองเลือกทีจะนําแนวคิด balanced scorecard 

หรือ Hoshin Kanri มาใช้ต่างกันนนั มีสาเหตมุาจากความเข้าใจและการยอมรับ ในแนวคิดว่า
แนวคิดใดจะสามารถนํามาช่วยผลักดันให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ในเชิงกลยุทธ์                 
ตามทีองค์การมุ่งหมาย ซึงนําไปสู่การตัดสินใจของผู้ นําในการเลือกแนวคิดมาใช้ในทีสุด และ                  
จากการศึกษาความแตกต่างของแนวคิดทงัสองจากองค์การจํานวนสองแห่งและผู้ เชียวชาญจํานวน
สองท่าน ยงัพบลกัษณะทีเหมือนกันและแตกต่างกันของแนวคิดทงัสอง ได้แก่ ลกัษณะทีเหมือนกัน                

 ประการ ทงัสองแนวคิดมีลกัษณะทีเหมือนกนั ได้แก่ 1)เป็นการบริหารประเภทหนึงในหมวดการบริหาร
เชิงวตัถุประสงค์ (management by objective : MBO) ซึงถูกพฒันาขึนโดย Drucker ในปี ค.ศ. 1954                     

2) เป็นเครืองมือทีใช้ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ 3) สามารถนํามาใช้ได้ ในทุกองค์การ โดยไม่จํากัด
ประเภทธุรกิจและขนาดขององค์การ 4) ภาพรวมของกระบวนการ ในการนําแนวคิดมาใช้เป็นการ
ปฏิบตัิตามวงจรเดมิง (Deming Cycle) ได้แก่ “วางแผน-ปฏิบตัิ-ติดตามตรวจสอบ-ปรับปรุงแก้ไข”  
หรือ “P-D-C-A” (plan-do-check-act) 5) การนําแนวคิดมาใช้จะต้องเริมต้นจากการจัดทํากลยุทธ์                
ขององค์การ ก่อนเสมอ 6) มีการกําหนดมมุมองหรือเกณฑ์ตา่งๆ ขนึเพือใช้เป็นกรอบในการวดัผลงาน                
ทีคล้ายคลึงกนั 7) ใช้ตวัชีวดัผลการดําเนินงานทีเน้นความเป็นรูปธรรม สามารถวดัได้ (measurable) 
และมีหน่วยวัด ทีเป็นตวัเลข 8) มีหลักในการกําหนดตวัชีวดัผลงานในสองลักษณะคือ ตวัชีวัดนํา 
(leading indicators) และตวัชีวดัตาม (lagging indicators) 9) มีการเชือมโยงระหว่างการนํา
แนวคดิมาใช้กบัการบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล 10) ปัจจยัหลกัทีทําให้การนําแนวคิดมาใช้
ประสบผลสําเร็จ คือ ผู้ นําองค์การลักษณะทีแตกต่างกัน สําหรับ สมพงษ์ เมืองวัฒนะ 76                     
ศึกษาสภาพ การนําบาลานซ์สกอร์การ์ดไปใช้ในการบริหารโรงเรียน หนึงอําเภอ หนึงโรงเรียน                    

                                                        
75ปกรณ์พงษ์ อรรถบท, “การศกึษาเปรียบเทียบแนวคิด Balanced Scorecard และ

แนวคิด Hoshin Kanri” (สารนิพนธ์ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต การพฒันาทรัพยากรมนษุย์
และองค์การ คณะพฒันาทรัพยากรมนษุย์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2550), 2-3. 

76สมพงษ์ เมืองวัฒนะ, “การศึกษาสภาพการนําบาลานซ์สกอร์การ์ดไปใช้ในการ
บริหารโรงเรียน หนึงอําเภอ หนึงโรงเรียนในฝัน อปุสรรค และแนวทางแก้ไขอปุสรรค : กรณีศกึษา
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตนัตวิิทยาภมูิ” สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาอ่างทอง” (วิทยานิพนธ์
ครุศาสตร์มหาบณัฑิต บริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2552), 2-3. 
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ในฝัน อุปสรรค และแนวทางแก้ไขอุปสรรค: กรณีศกึษาโรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตนัติวิทยาภูมิ” 
สงักดัสํานกังานเขตพืนทีการศกึษาอ่างทอง พบว่า 1) โรงเรียนมีการนําบาลานซ์สกอร์การ์ดไปใช้
เป็นเครืองมือ ในการนํากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และ เป็นเครืองมือในการวัดผลประเมินผล                  

4 ขนัตอน คือ (1) การวิเคราะห์ SWOT และแปลงกลยทุธ์ (2) การดําเนินการตามมมุมอง และ 
แผนทีกลยทุธ์ (3) การกําหนดตวัชีวดัสําหรับวตัถปุระสงค์ แตล่ะมมุมอง (4) การแปลงตวัชีวดั และ
มีการวดัผลตามตวัชีวดัภายใต้มมุมอง ทงั 4 ด้าน โดยมีโครงการและกิจกรรมตา่งๆ เป็นแนวปฏิบตัิ
ทีเชือมโยงกัน และมีการกําหนดงบประมาณการจัดหาและการจัดสรรงบประมาณ  ลงไปยัง
โครงการ และกิจกรรมหรืองานต่างๆ จนการบริหารงานของโรงเรียนมีผลการปฏิบัติจริง                         
เป็นรูปธรรมเดน่ชดั 2) อปุสรรคเกิดขนึจากบคุลากรภายในโรงเรียน มีสาเหตมุาจากการ  ขาดการ
สือสารทีดี ให้ความสําคัญในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์น้อย  ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจ                     

จึงไม่ยอมรับ การเปลียนแปลงในการทํางาน  ขาดการประสานงานทีดี ขาดการเชือมโยงของ
ระบบงาน ทีไม่สอดคล้องกบัตวัชีวดัแตล่ะมมุมอง และในแตล่ะมมุมองก็ยงัพบอปุสรรคทีทําให้ไม่
ประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงค์เท่าทีควร 3) ในการแก้ไขอุปสรรคเชิงลึกนนั โรงเรียนได้
ทบทวน การบริหารงานตามแผนกลยุทธ์มากขึน โดยใช้เทคนิคกระบวนการสือสาร มาถ่ายทอด
ความรู้และ ความเข้าใจในการขบัเคลือนกลยทุธ์ให้คณะครูได้ทราบ และรับผิดชอบงานตามหน้าที 

อนัเหมาะสม อีกทงัยงัใช้วฒันธรรมองค์กร ทีเป็นจุดแข็งเป็นตวักระตุ้น สร้างแรงจูงใจ มีการ
บริหารงานแบบมีสว่นร่วม การทํางาน เป็นทีม ทําให้คณะครูสามารถทํางานเชือมโยงกบัมมุมองทงั 
4 ด้าน จนประสบความสําเร็จ 

 

การศึกษาด้านการพัฒนารูปแบบ 

จิณณวตัร ปะโคทงั77 ศกึษารูปแบบการมีสว่นร่วมของชมุชนในการจดัการศกึษาขนัพืนฐาน 
ของโรงเรียนดีเดน่ โรงเรียนกันทรารมณ์ จงัหวดัศรีสะเกษ พบว่าการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการ
จดัการศกึษาขนัพืนฐานของโรงเรียนดีเดน่มีอยู่ 5 กลุ่มใหญ่ คือ 1) การมีส่วนร่วมกบัองค์กรการ
ปกครองส่วนท้องถิน 2) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 3) การมีส่วนร่วม
แบบเครือข่ายผู้ปกครองนกัเรียน 4) การมีส่วนร่วมในการระดมทุน และ 5) การมีส่วนร่วมในการ
สร้างความสมัพนัธ์กับชุมชนโดยทงั 2 กลุ่มมีความเกียวข้องและมีปฏิสมัพนัธ์เชือโยงระหว่างกัน 
                                                        

77จิณณวตัร์ ปะโคทัง, “รูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาขนัพืนฐาน 
ของโรงเรียนดีเด่น โรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ” (ดุษฎีนิพนธ์บัณฑิต บริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยับรูพา, 2549), 2-3. 
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และ ยังพบว่ามีรูแบบทีเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาขันพืนฐาน               
ของโรงเรียนดีเด่น 5 ประการ คือ 1)การระดมความคิด 2) การร่วมวางแผน 3) การร่วมลงมือทํา                      
4) การร่วมตดิตามประเมินผล 5) การรับประโยชน์ร่วมกนั สว่นเงือนไขการมีส่วนร่วมมากชองชมุชน
ในการจดัการศกึษาขนัพืนฐาน เป็นเงือนไข ทีส่งเสริมและสนบัสนนุอยู่ 5 ประการ คือ 1)การมีผู้ นํา
ทางศาสนาให้การสนบัสนนุและเห็นความสําคญัของการศกึษา 2)ผู้ นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
และผู้ นําชุมชนช่วยเหลือสนับสนุนอย่างจริงจัง  3) การมีการรวมกลุ่มกันเองในชุมชนหลายกลุ่ม               
4) คณะครูมีความสามคัคีและร่วมพฒันาอย่างตอ่เนือง และ 5) ผู้บริหารเป็นทียอมรับของคณะครู
และชมุชน  

 

การศึกษาด้านอืนๆ ทเีกียวข้อง 
กสัส์ (Guss)78 ศกึษาเกียวกบัความรู้สึกของครูทีมีตอ่การนิเทศ พบว่า ครูมีความเห็น

ว่าการนิเทศยังไม่เป็นศูนย์กลางในการปรับปรุงการเรียนการสอน และไม่ได้ช่วยในการสอน                  
สิงทีต้องการ คือ การนิเทศทีช่วยแก้ปัญหาในการเรียนการสอน  และ คีใจ (Kijai)79 ศึกษา
คณุลกัษณะของโรงเรียน ทีประสบความสําเร็จจากปัจจยัพืนฐาน 5 ประการ ได้แก่ 1) บรรยากาศ
ของโรงเรียน 2) ภาพพจน์ ของโรงเรียน 3)ความเป็นผู้ นําทางวิชาการ 4) ความสามารถในการคิด
คํานวณ 5) ความสมัพนัธ์ระหวา่งบ้านและโรงเรียน พบวา่ ความเป็น ผู้ ทํางานวิชาการของผู้บริหาร
มีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จของโรงเรียนสงูกว่าปัจจยัด้านอืน สําหรับ โรบินสนั (Robinson)80 
วิจยัเกียวกับวิธีการสอนของครู พบว่า การใช้วิธีสอนทีเหมาะสมเป็นตวัแปรสําคญัในการพฒันา
ผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียน และวิธีการสอนจะมีความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธิทางการเรียน
ของนกัเรียนไม่แตกตา่งจากสือการสอน ทงันีเป็นเพราะเทคนิควิธีสอน เป็นเครืองมือสําคญัในการ
ถ่ายทอดความรู้ใ ห้กับนักเ รียน  โดยสือการสอน  เ ป็นเครืองสนับสนุนให้วิ ธีสอนต่าง  ๆ                          
มีประสิทธิภาพมากขึน ฉะนนัการเลือกวิธีการสอน ให้เหมาะสมกับนกัเรียน และใ ช้สือประกอบ
อย่าง เหมาะสมจะทําให้ผลสัมฤทธิทางการเ รียน  ของนักเ รียนสูงขึนตามไปด้วย  และ                             
                                                        

78Guss C.V., How is Supervision Percieved, Supervision Emerging Profession, 

(Washiongton D.C. ; Indiana Association of Supervision and Curriculum Development, 1973), 49. 
79Kijai. J., “School effectiveness characteristics and school incentive reward,” 

(Dissertation Abstracts International, 48(04),1987), 329 
80Robinson, Glene, “Synthesis of Research on the Effect of Class Sign Education 

Leadership,” (April, 1990), 112. 
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ไรด์เอาท์  (Ridcout)81 ศึกษาการบริหารจัดการทีเน้นโรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก 
Newfoundland และ Labrador พบว่า ผู้ปกครอง เห็นว่าในทางปฏิบตัิแล้วพวกเขาไม่ได้เข้ามา                   
มีสว่นร่วมตอ่กิจกรรมตา่งๆ ของโรงเรียน และครูระบวุ่าได้เข้ามามีส่วนร่วมบ้างในขอบเขตทีจํากดั 
สว่นครูใหญ่ระบวุา่ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากกว่ากลุ่มอืน ๆ ทงัผู้ปกครองและ ครูปรารถนาจะเข้ามา
มีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ของโรงเรียนมากทีสดุ นอกจากนียงัพบว่า บคุลากรทกุกลุ่มมีความเต็มใจ
ทีจะร่วมกนั สร้างระบบโรงเรียนให้มีการทํางานแบบร่วมมือและ มีความรับผิดชอบทีสอดคล้องกบั
ความต้องการของท้องถินโดยไม่ต้องพิจารณามาตรฐานและเป้าหมายระดับจังหวัดทุกกลุ่ม 
ต้องการให้สภาโรงเรียนเข้ามามีบทบาทในการแนะนํา ไม่ต้องการให้เจ้าหน้าทีของรัฐเข้ามา                      
มีบทบาทควบคมุในกิจการตา่ง ๆ ของโรงเรียนอย่างเข้มงวดมากเกินไป ทกุกลุ่มมีความปรารถนา                 
ทีจะให้มีการเปลียนแปลงอย่างมากในการจดัการเรียนการสอนโดยให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา               
มีบทบาทให้มากทีสุด ต้องการให้มี การกระจายงบประมาณมายังโรงเรียนโดยตรง ให้มีการ
ควบคมุดแูลบคุลากรได้เอง ตลอดจนให้มี การปรับปรุงหลกัสูตรได้ตามความต้องการของท้องถิน 
และ เดลเลย์นี (Delaney)82 ศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ ปกครองในการตดัสินใจทีเกียวข้องกับ                  
การจัดการศึกษาของโรงเรียน พบว่า  เมือใดทีผู้ ปกครองนักเ รียนเลือกเข้ามามีส่วนร่วม                          
ในกระบวนการตดัสินใจในการจดัการศึกษาของโรงเรียน จะทําให้พวกเขาเข้ามาร่วมด้วยความ   
พึงพอใจหรือเต็มใจในการจดัการศกึษาของโรงเรียน ถ้าผู้ นําทางการศึกษาไม่ยอมรับ หรือไม่รับรู้ 
การมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง อาจทําให้โรงเรียนเกิดการแตกแยกไปจากสาธารณชน  ซึงส่งผล                 
การสนับสนุนการจัดการศึกษาของสาธารณชนลดน้อยลงไปด้วย  สําหรับ บริตติงแฮม 
(Brittingham)83 ศึกษาลักษณะการเปรียบเทียบความร่วมมือ ทีประสบความสําเร็จระหว่าง
โรงเรียน ครอบครัว และชุมชนของโรงเรียนแห่งหนึงในมลรัฐวิสคอนซิล ซึงโรงเรียนทุกโรงเรียน
จะต้องปฏิบตัิตามเปา้หมาย ข้อที  ของการศึกษาแห่งชาติทีระบุว่า “ทุกโรงเรียนจะต้องส่งเสริม 
ให้เกิดความร่วมมือกับครอบครัวในการส่งเสริมให้นักเรียนมีความเจริญงอกงามในด้านสังคม 

                                                        
81Ridcout, Frederick David, “School Based Management for Small School in 

Newfoundland and Labrador,” Dissertation Abstracts International 57(08) (February 1997),3348. 
82Delaney, Rebecca. “Parent Participation in Education Decision Making: A High 

Stakes Procedure,” Dissertation Abstracts International. 50(2) (March, 1997), 24-28. 
83Brittingham, Kenneth Vemo. “The Characterzation of Successful School Family 

and Community,” Dissertation Abstracts International. 59(5), (November, 1998), 1406-A. 
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อารมณ์ และวิชาการ” โรงเรียนดังกล่าวมีความเชือว่า คุณภาพการสอนจะต้องมีการพัฒนา                  
อย่างต่อเนือง โดยครูจะต้องมีการสือสารเป็นประจําให้ผู้ปกครองทราบว่า โรงเรียนได้สอนอะไร
ให้กับลูกหลานของเขา สอนอย่างไร และผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนอย่างไร ลกัษณะ
สําคญัทีโรงเรียนแหง่นีทําได้ดีก็คือ ยึดหลกัภาวะผู้ นํา ความร่วมมือและการสือสารโดยมีเปา้หมาย
เพือพฒันาสภาพตา่ง ๆ ในการจดัการศกึษาให้กบั เดก็ เยาวชน และครอบครัว ซึงเป็นปัจจยัสําคญั
ในการเสริมสร้างความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่างโรงเรียน ครอบครัวและชุมชน ในการสร้าง
ความร่วมมือดังกล่าวและจะต้องเกิดขึนภายใต้บรรยากาศ ความร่วมมือทีเน้นการไว้วางใจ                    
ซึงกนัและกนั ให้ทกุฝ่ายเข้ามามีบทบาทในการบริหารจดัการร่วมกนั และมีการสือสารระหว่างกัน 
อย่างตรงไปตรงมา  และฮาร์รีส  (Harris) 84 ได้ศึกษาลักษณะความสัมพันธ์ของโรงเ รียน                        
กลุ่มตวัอย่างในเมือง นามิเบียนกับชุมชน โดยกรองความคิดว่า “ความร่วมมือระหว่างโรงเรียน                 
กับชุมชนมีส่วนร่วมส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนทีสอดคล้องกับ                     
ความต้องการของชมุชน” พบว่า ก่อนทีนามิเบียนจะมีข้อตกลงร่วมกบัประเทศในทวีปยโุรป ชมุชน
จะเป็นองค์กรทีมีบทบาทโดยตรงในการดแูลการจดัการศกึษา โดยการฝึกอบรมเยาวชนจะทํางาน
ร่วมกับโรงเรียน ภายหลงัมีระบบการจดัการศกึษาในยุโรปมาใช้ราวต้นศตวรรษที 18 ทําให้ชมุชน 
มีบทบาทในการจัดการศึกษาลดลง แต่มีบุคลากรทีมีความรู้ความสามรถทางด้านวิชาชีพด้าน    
การเรียนการสอนเข้ามามีบทบาทแทน ในช่วงนนักระทรวงศึกษาธิการของนามิเบียนได้กําหนด
เป้าหมายให้ทุกหน่วย เข้ามามีบทบาทร่วมกันจดัการศึกษา และยงัเน้นบทบาทสําคญัของชมุชน 
ในการจัดการศึกษา โดยสรุปแล้วการศึกษาครังนีแสดงให้เห็นถึงความสําคญัของการร่วมมือ
ระหว่างผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาทุกฝ่าย เพือสร้างสรรค์และดําเนินงานให้บรรลุ
เปา้หมายของวตัถปุระสงค์ ในการจดัการศกึษาระดบัชาติ สําหรับ ธิดาวลัย์ เสตะจนัทร์85 กล่าวว่า 
โบร์ฟีย์ และกู๊ ด (Brophy & Good) ได้สังเคราะห์รายงานวิจยัทีเกียวกับลกัษณะบางประการ                 
ทีได้พบในสถาบนัการศึกษาทีมีประสิทธิผล คือผลิตนกัเรียนทีมีความรู้ดีออกสู่ชุมชน ดงัต่อไปนี                 

                                                        
84 Alison Marie Harris., “School-Community ,” Dissertation Abstracts International. 

36(06) (December, 1998), 1437. 
85ธิดาวลัย์ เสตะจนัทร์, “ความสมัพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมความเป็นผู้ นําทางวิชาการ

ของผู้นิเทศภายในโรงเรียนกบัผลสมัฤทธิทางการเรียนของนกัเรียนประถมศกึษา สงักดัสํานกังาน                   
การประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชา               
การบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2541), 2-3. 
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1) สถาบนัทีผู้บริหารเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ 2) บรรยากาศในโรงเรียนมีความปลอดภัย 
มนัคงทางจิตใจ อารมณ์ สงัคม และความเป็นอยู่ของครู นกัเรียน  3) ครู อาจารย์มีทศันคติทีดี                   
ต่อนักเรียน มีความเป็นกันเอง 4) ดําเนินการสอนตามหลักสูตรโดยใช้วิธีสอนหลายรูปแบบ                   

5) ติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนของนกัเรียนตลอดเวลา 6) ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับ
ทางโรงเรียนอยา่งเข้มแข็ง 7) เน้นให้ความสําคญัของความสําเร็จทางวิชาการเสมอ และ ฮอย และ
มิสเคล (Hoy and Miskel)86 ทีได้ศกึษาวิจยัและพบว่า โรงเรียนทีมีคณุภาพและมีประสิทธิผล               
ควรประกอบด้วยส่วนประกอบ 3 ด้านคือ 1) ด้านปัจจยั 2) ด้านกระบวนการ และ 3) ด้านผล                    
ทีได้รับ สําหรับ ลิตเติล (Little)87 ได้ศึกษาพบว่า โรงเรียนทีมีวัฒนธรรมแห่งความร่วมมือกัน                
สองทศวรรษ ทีผ่านมา ยืนยันถึงผลดีทีเกิดขึนจากความร่วมมือกันในโรงเรียนในลักษณะของ
ชุมชน นักวิชาชีพ ว่าจะส่งเสริมให้ครูมีประสิทธิภาพสูงขึน และทําให้โรงเรียนมีความเข้มแข็ง                
มีความสามารถร่วมมือกนัเพือการเปลียนแปลงและทีสําคญั พบวา่ มีความสมัพนัธ์กบัความสําเร็จ
ของนกัเรียนและผลสมัฤทธิทางการเรียนของนักเรียน จะเห็นว่า ความสมัพันธ์ระหว่างครูกับครู 
เป็นองค์ประกอบ ทีสําคญัทีจะช่วยให้เกิดวัฒนธรรมและบรรยากาศทีดีทางสงัคมของโรงเรียน 
ยิงกว่านนันักเรียนสามารถเรียนรู้ทกัษะทางสังคมได้จากการสังเกตพฤติกรรมทีเป็นมิตรของครู            
ทีแสดงออกต่อกัน เป็นตัวแบบ  ในการสร้างมิตรภาพของตนเองกับนักเรียน พ่อแม่ก็จะรู้สึก                
สบายใจและรับรู้ถึงบรรยากาศทีอบอุ่น  ในโรงเรียนของลูก ทําให้อยากทีจะเข้ามามีส่วนร่วม         
ในโรงเรียน เช่นเดียวกบั ผลการสงัเคราะห์งานวิจยัของ คอตตอน  (Cotton, Kathleen, )88 ทีพบว่า 
ความเป็นผู้ นํามีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมโรงเรียนและวัฒนธรรมโรงเรียนมีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ            
ของนักเรียน ทังนีความเป็นผู้ นําและวัฒนธรรมโรงเรียน  มีส่วนร่วมกันทังในการพัฒนาและ                    
การปฏิรูปโรงเรียนทียงัยืน  

                                                        
86 W.K. Hoy and C.G. Miskel, Educational administration theory, research, 

and practice, 6th ed. (Singapore: McGraw-Hill, 2001), 297. 
87JW, Little, Professional communication and collaboration. (In W.D. Hawley 

and D, 2002), 98. 
88Cotton, Kathleen, School-Based Management, (Northwest Regional Education 

Laboratory, August 2002),135. 
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สํานกังานมาตรฐานการศึกษา (Office for standard for Education)89 และ
คณะกรรมการการศกึษาแคลการี (Calgary Board of Education) ได้ศกึษาวิจยัการตรวจสอบ
คณุภาพการศกึษา พบว่า ควรดําเนินการตรวจสอบคณุภาพการศกึษาเพือปรับปรุงคณุภาพการศกึษา
อยา่งตอ่เนือง โดยในการศกึษาวิจยัครังนีใช้หลกัการประเมินทีสามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตามหลกัการประเมินผลทางการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึงกําหนดมาตรฐานการประเมิน          

4 ประการคือ 1) ด้านความมีประโยชน์ 2) ด้านความเป็นไปได้ 3) ด้านความเหมาะสม และ                
4) ด้านความถกูต้อง และ วาเลนไทน์ และคณะ90 ได้ศกึษาวรรณกรรมเกียวกบัการเป็นผู้ นําวฒันธรรม 
และการปฏิรูปว่ามีความสอดคล้องกัน ผู้ นําโรงเรียนเป็นเครืองมือในการสร้างวฒันธรรมโรงเรียน
และนําการปฏิรูป และ ความยังยืนของการปฏิรูป มีความสัมพันธ์อย่างมากกับวัฒนธรรมของ
โรงเรียน โดยสิงทีสําคญั คือ ผู้บริหารโรงเรียน มีความสําคญัต่อการนําการเปลียนแปลงสู่การ
ปฏิบตัิ การสร้างวฒันธรรมของการเปลียนแปลง และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนการให้การ
สนบัสนนุเพือคงสภาพการเปลียนแปลงจนกลายเป็นวิถีชีวิตในโรงเรียน  สําหรับ คลาร์ก, แฮกแมน 
และ เพตซ์โก (Clark, Hackmann, and Petzko) ได้ศกึษาโรงเรียนมธัยมทีประสบความสําเร็จสงู 
เกียวกบัการปฏิบตัทีิมีประสิทธิภาพ และวฒันธรรมในการทํางานร่วมกนัในโรงเรียนพบว่าครูผู้สอน
มีความมุ่งมันอย่างยิงทีจะทํางานร่วมกัน  มีการดําเนินการตามบทบาทในการเป็นผู้ ตัดสินใจ          
ผู้ประสานงานการพฒันาวิชาชีพ และผู้ นําในการพยายามปรับปรุงการเรียนการสอนทงัโรงเรียน 

และสุมน อมรวิวัฒน์91 ได้กล่าวถึงรูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศ ซึงเป็นการชีแนะและช่วยเหลือ           
ด้านการเรียนการสอนในกลุ่มเพือนครูด้วยกัน การชีแนะและช่วยเหลือด้านการเรียนการสอน                
ในกลุ่มเพือนครูด้วยกัน มีหลกัการนิเทศ ทีเน้นประเด็นสําคญั ประเด็นหนึงในสีประเด็น คือการ
ติดตามประเมินผลตลอดกระบวนการ ผู้นิเทศจะต้องบนัทึกการนิเทศอย่างสมําเสมอ สงัเกตและ

                                                        
89Office for Standards in Education and Calgary Board of Education, 

Inspecting schools: Framework for inspecting schools (London: Ofsted Publications 

Centre, 2003), 2–3. 
90Valentine, Jerry., Clark, D., Hackmann, D., & Petzko, V. Leadership for highly 

successful middle level schools, volume 2: A national study of leadership in middle level 

schools (Reston, VA: National Association of Secondary School Principals. 2004),112 
91สมุน อมรวิวฒัน์, กัลยาณมิตรนิเทศสําหรับผู้บริหาร กลยุทธ์ในการนิเทศเพือ

สร้างโรงเรียนให้เข้มแข็ง (กรุงเทพฯ: สํานกันโยบายและแผนการศกึษา สกศ, 2547), 45. 
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รับฟังข้อมูลป้อนกลบัจากเพือนครูผู้ รับการนิเทศ ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพือสร้างสงัคม
แห่งการเรียนรู้ขึนใหม่อย่างเป็นระบบและต่อเนืองสืบไป ส่วน มาร์ซาโน วอเตอร์ และ แมคนัลตี 
(Marzano, R., Waters, T., and McNulty, B.)92 ได้สงัเคราะห์งานวิจยัเกียวกบัความเป็นผู้ นํากับ
ความสําเร็จของนกัเรียนพบว่า พฤติกรรม ความเป็นผู้ นําทีสําคญัต่อบคุลากรทกุคนในโรงเรียน ได้แก่ 
(1) การส่งเสริมการทํางานร่วมกัน ของบุคลากรทุกคน (2) การส่งเสริมความรู้สึกของความเป็นอยู่ทีดี
ของบคุลากรทกุคน (3) การพฒันาความเข้าใจในวตัถปุระสงค์ร่วมกนั และ (4)การพฒันาวิสยัทศัน์
ร่วมกันในสิงทีโรงเรียนควรเป็น ซึงพฤติกรรมของผู้ นําดงักล่าวเกียวข้องโดยตรงกับวัฒนธรรม
โรงเรียน และวฒันธรรมโรงเรียนเกียวข้องกบัผลสมัฤทธิของนกัเรียน  

แดนทาว์(Dantow)93 ได้อธิบายถึงความสมัพนัธ์ระหว่างความเป็นผู้ นํากบัวฒันธรรม
โรงเรียนไว้ว่า "ในโรงเรียนทีดําเนินการปฏิรูปทียงัยืน มีแนวโน้มทีจะมีความตอ่เนืองของความเป็น
ผู้ นํา ความมุ่งมนัของผู้ มีส่วนได้เสียทีสําคญัในการปฏิรูป และการปฏิรูปเป็นคณุลกัษณะทีเดน่ชดั 
ของโครงสร้างและวฒันธรรมโรงเรียน" สําหรับ อคาโร (Arcaro)94 ศกึษาการทํางานเป็นทีมสามารถ 
เพิมประสิทธิภาพในการจดั การคณุภาพในโรงเรียน โดยทีมทีมีประสิทธิภาพจะใช้ทรัพยากรได้
อย่าง มีประสิทธิภาพ เพิมประสิทธิภาพของโรงเรียน ปรับปรุงคณุภาพโปรแกรมการศึกษา และ 
สร้างสภาพแวดล้อม การเรียนรู้และการทํางานทีดีขนึ นอกจากนี โดนลัด์สนั(Donaldson)95 ระบวุ่า 
การทํางานเป็นทีม มีประโยชน์โดยตรงต่อผู้ เรียนและนกัการศึกษา และ การทํางานเป็นทีมยงัมี

                                                        
92R. Marzano, Waters, T., and McNulty, B. School leadership that works: From 

research to results. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum (2005 

Development), 48. 
93A. Dantow, The sustainability of comprehensive school reform models in 

changing district and state contexts, Educational Administration Quarterly 41(1) (n.p. 

2005), 121-153. 
94J.S. Arcaro, Quality in education: An implementation handbook (Del Ray 

Beach. Florida: St Lucie Press, 2005), 23. 
95G. A. Donaldson, Jr., Cultivating leadership in schools: Connecting people, 

purpose and practice 2nd Ed.(New York and London: Teachers College, 2006), 5. 
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ความสําคญัในการสร้างวฒันธรรมแบบมืออาชีพในโรงเรียน ส่วน Armstrong96 ได้นําวงจรการ
บริหารของ Deming มาพัฒนาเป็นกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และ             
ได้กําหนด ขนัตอนไว้ ดงันี 

การวางแผน(Planning) : การกําหนดวัตถุประสงค์และความสามารถทีต้องการ             
การสร้างข้อตกลงเกียวกบัผลการปฏิบตัิงาน การทําแผนปรับปรุงผลการปฏิบตัิงาน และแผนการ
พฒันาบคุลากร 

การดําเนินการ(Acting): การปฏิบตักิิจกรรมตา่ง ๆ เพือบรรลวุตัถปุระสงค์และแผน 

การติดตาม(Monitoring): การตรวจสอบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตาม
วตัถปุระสงค์ 

การทบทวน(Reviewing): การทบทวนความก้าวหน้าและความสําเร็จเพือการวางแผน
และการทําข้อตกลงตอ่ไป 

สมศกัดิ ภู่วิภาคาวรรธน์97 ได้วิจยัพฒันารูปแบบการประเมินตามสภาพจริง ในการ
ประกันคุณภาพการเรียนรู้ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการประเมิน                 
ตามสภาพจริงในทักษะด้านความรู้  ทักษะปฏิบัติและเจตคติเกียวกับการวิจัยทางการศึกษา                
ของนกัศกึษา เกณฑ์การประเมินมี 5 รายการคือ 1) เนือหาสาระ 2) การจดัองค์ประกอบในการ
นําเสนอ 3) การสะท้อน ความคิดเห็น 4) ความคิดริเริมสร้างสรรค์ และ 5) ประโยชน์ด้าน              
การนําไปใช้ผลการวิจยัได้รูปแบบ การประเมินตามสภาพจริง เพือการประกันคณุภาพการเรียนรู้
ระเบียบวิธีวิจยัทางการศกึษา ซึงประกอบด้วย 1) เปา้หมายการเรียนรู้ 2) ดชันีบ่งชีการเรียนรู้                
3) การจดัโอกาสการเรียนรู้ 4) การกําหนดชินงาน และ 5) เกณฑ์มาตรฐานทีใช้ในการประเมิน 

รูปแบบการประเมินผลดงักล่าวให้ผลเป็นทีน่าพึงพอใจกับนกัเรียนทงัด้านทกัษะความรู้  ทกัษะ
ปฏิบตัิ และเจตคติตอ่การเรียนการวิจยัทางการศกึษา เมือพิจารณาว่าด้านความคิดเห็นเกียวกบั
การใช้รูปแบบการประเมินตามสภาพจริงของนักศึกษาในครังนี พบว่า เป็นทีน่าพึงพอใจ

                                                        
96M. Armstrong, Performance management 3rd Ed. (United states: Thomson-

Shore, 2006), 32. 
97สมศกัดิ ภู่วิภาคาวรรธน์ อ้างถึงใน นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์, “การพฒันารูปแบบการ

ประเมินคณุภาพภายในของสถานศกึษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศกึษาบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยับรูพา, 2549), 70. 
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เช่นเดียวกัน ส่วน ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ98 กล่าวถึง ระบบการติดตามและประเมิน              
ทีมีประสิทธิภาพ สรุปได้วา่ การบริหารและจดัการจะต้องอยู่บนพืนฐานของการยอมรับและ มีส่วน
ร่วมให้ความร่วมมือของบุคลากรเป็นหัวใจสู่ความสําเร็จ สําหรับ Malcolm99 กล่าวถึงวิธีการ               
ทีผู้บริหารชีนําและกําหนดวิสัยทศัน์ เป้าประสงค์ระยะสนัระยะยาว ค่านิยม และความคาดหวัง   
ในผลการดําเนินการขององค์กร โดยให้ความสําคญักับวิธีการทีผู้บริหารสือสารกบับุคลากร และ
การสร้างบรรยากาศสง่เสริมให้ เกิดพฤติกรรมทีมีจริยธรรมและผลการดําเนินการทีดี รวมถึงระบบ
การกํากับดแูลตนเองทีดี ความรับผิดชอบต่อสงัคม รวมทงัการสนับสนุนชุมชน และ สเตน (stein)100 

ศึกษาวิจัยเกียวกับอิทธิพลของพ่อแม่และชุมชนต่อการปรับปรุงโรงเรียน โดยศึกษาในโรงเรียน
ประถมสามแห่งในชมุชนทีแตกต่างกนั พบว่า การทํางานและอิทธิพลของคณะกรรมการโรงเรียน
ในท้องถิน ในการปรับปรุงโรงเรียนและผลกระทบของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชนต่อ
การทํางานของคณะกรรมการโรงเรียน มีความเกียวข้องกบัวฒันธรรมของโรงเรียนโดยรวม ทงันี
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในโรงเรียนและอิทธิพลของผู้ปกครองต่อการทํางานของกรรมการ
โรงเรียนจะมีมากขึนตามความสัมพันธ์กับองค์กรผู้ ปกครองและกิจกรรมอืน ๆ ในโรงเรียนที
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ซึงทัศนคติและความมุ่งมันในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง จะปรากฏอยู่             
ในวฒันธรรมของโรงเรียน นอกจากนี ทองทิพพา วิริยะพันธ์101 กล่าวถึงความสําคญัของการทํางาน
เป็นทีมว่า เนืองจากความสําเร็จ ขององค์กรขึนอยู่กับการบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การบริหารทีมงานจงึมีความจําเป็นต้องทําความเข้าใจเกียวกบัรายละเอียดตา่ง ๆ ของกระบวนการ
ในการบริหารทีมงานให้กระจ่างชดัทกุแง่มมุ ไม่ว่าจะเป็นหลกัในการทํางานเป็นทีม องค์ประกอบของ

                                                        
98ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ, รูปแบบของระบบการบริหารจัดการศึกษาแบบ

บูรณาการสาํหรับเขตพืนทีการศึกษา( คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2549), 15-16. 
99Malcolm อ้างใน สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ การพฒันาคณุภาพการ

บริหารจดัการภาครัฐ, เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (กรุงเทพ: วิชนั พริน แอนด์ 
มีเดีย จํากดั, 2550), 31-33 

100B. Leslie Stein. The influence of parent and community involvement on 

local school councils in Massachusetts (Doctor Dissertation, University of Massachusetts 

Amherst, 2009), 220-221 
101ทองทิพพา วิริยะพนัธ์, การบริหารทีมงานและการแก้ปัญหา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 

บริษัสหธรรมิก, 2551), 11.  
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ทีมงาน การกําหนดวตัถปุระสงค์ของทีมงาน ตลอดจนกระตุ้นหรือจูงใจให้เกิดการทํางานเป็นทีม
อย่างต่อเนือง เพือให้ทีมงานช่วยกันทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายขององค์กรวิธี
ทีมงาน ส่วน อาทิพย์ สอนสุจิตรา102 ได้วิจยัเพือการพฒันาระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงาน
สําหรับครูสังกัดโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล  แห่งประเทศไทย พบว่า สภาพการ
บริหารผลการปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัปานกลาง มีปัญหาบุคลากร ทีรับผิดชอบขาดความรู้ ความ
เข้าใจ และทกัษะปฏิบตัิ ระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงานสําหรับครูสงักดัโรงเรียนในเครือมลูนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยทีควรจะเป็นคือ ระบบการบริหาร  ผลการปฏิบตัิงาน ทีบรูณา
การผลการปฏิบัติงานระดับองค์การและระดับบุคคล ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบหลัก คือ               
1. องค์ประกอบด้านการวางแผน 2. องค์ประกอบด้านการดําเนินการ 3. องค์ประกอบด้านการ
กํากับติดตาม 4. องค์ประกอบด้านการทบทวน 5. องค์ประกอบด้านข้อมูลป้อนกลบั นอกจากนี 
พิกุล เอกวรางกูร103 ได้วิจัยระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการ พบว่า                
ทังผู้ บริหาร ทีมครูผู้ สอน และผู้ เรียนมีความพึงพอใจและเห็นว่าระบบการวัดและประเมินผล                
การเรียนรู้แบบบูรณาการทีพัฒนาขึนมีความถูกต้องครอบคลุม มีประโยชน์ต่อการจดัการเรียนรู้  
แบบบรูณาการ มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในการนําไปใช้จริง  

ลีวิน และ มาร์คสั (Levine & Marcus)104 ได้ศึกษาในเรือง โครงสร้างและกิจกรรม 
การทํางานร่วมกันของครู ว่าช่วยเอือและเป็นข้อจํากัดต่อการเรียนรู้ของครูอย่างไร โดยศึกษา
วิธีการทํางานทีผู้ บริหารและคณะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ของนักเรียน เพือการ
ตรวจสอบและปรับปรุงการสอน ผลการศึกษาได้ระบุถึงผลกระทบของโครงสร้างและการเรียนรู้
แบบมืออาชีพด้วย การทํางานร่วมกันว่า วิธีการ ในการปฏิบตัิงานสามารถทําให้ครูมีปฏิสมัพนัธ์
และเกิดการแลกเปลียน หากครูเป็นผู้ กําหนดเนือหา และรายละเอียดทีจะใช้ร่วมกัน และ อํานาจ  

                                                        
102 อาทิพย์ สอนสุจิตรา, “การพฒันาระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงานสําหรับครู

สงักัดโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย” (ดษุฎีนิพนธ์ คณะครุศาสตร์ 
สาขาวิชาบริหารการศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551), 3.  

103 พิกลุ เอกวรางกรู, “การวิจยัและพฒันาระบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้แบบ
บรูณาการระดบัประถมศกึษา” (ดษุฎีนิพนธ์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2551), 2. 

104T. Levine, & A. Marcus, How the structure and focus of teachers' collaborative 

activities facilitate and constrain teacher learning (Teaching & Teacher Education, 26(3), 

2010), 389-398. 
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จันทรขา105 ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา                          
ในสถานศกึษาขนัพืนฐาน ในส่วนของปัจจยัทีส่งผลตอ่การดําเนินงานประกนัคณุภาพการศึกษา   
ในสถานศึกษาขันพืนฐานตามการรับรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษาและผู้ รับผิดชอบงานประกัน
คณุภาพการศกึษา พบว่าปัจจยัด้านลกัษณะของผู้บริหารส่งผลตอ่การดําเนินงานประกนัคณุภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา โดยลักษณะของผู้ บริหารส่วนหนึงทีทําให้การดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จได้แก่ ความมุ่งมัน ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ภาวะผู้ นํา และ
ความสามารถในการนําองค์การ สําหรับ สตรอง (Stronge) และ ลีพเพอร์ (Leeper)106                       
ได้สังเคราะห์งานวิจยัทีเกียวข้องกับการประเมินผู้ นําของจอร์เจียตามมาตรฐานการปฏิบตัิงาน                  
ในเรืองความเป็นผู้ นําด้านการเรียนการสอน ผลการศกึษาวิจยัพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน ทีเข้มแข็ง
ในด้านการเรียนการสอน ทีช่วยพัฒนาครูผู้ นํา จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของโปรแกรม               
การเรียนการสอนในโรงเรียน ซึงผู้ บริหารโรงเรียนที ใส่ใจในความเชียวชาญของครูผู้ นํา                         
จะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่โรงเรียน กล่าวคือ ครูผู้ นําทีทํางานร่วมกบัผู้บริหารโรงเรียนในการพฒันา
โรงเรียน จะให้ข้อมูลเชิงลึกและแนวความคิด ทีมีคณุค่า รวมทงัเต็มใจทีจะใช้เวลาในการทํางาน                
ทีเพิมขึน และรับผิดชอบงานทีเป็นประโยชน์ ต่อโรงเรียนและครูอืน ๆ  และ เกลียร์ (Greer)107 

ศึกษาวิจัยเกียวกับการเรียนรู้แบบมืออาชีพและการทํางานร่วมกัน เพืออธิบายถึงการทํางาน
ร่วมกันในชุมชนการเรียนรู้ ของโรงเรียนประถมศึกษา โดยศึกษาพฤติกรรมการทํางานร่วมกัน                  
การรับรู้ อิทธิพล อุปสรรค และกลยทุธ์ทีใช้ ตงัแต่การเริมต้น การดําเนินการ และ ขนัความยงัยืน 
ประเด็นสําคญัในการศึกษา ได้แก่ โครงสร้างและการปฏิบตัิ ความไว้วางใจและความรับผิดชอบ 
และ เพิมขีดความสามารถ ผลการศกึษาพบว่าชมุชนการเรียนรู้วิชาชีพมีการพฒันาอยู่ตลอดเวลา 
ผู้บริหารประถมศึกษาตระหนัก และให้ความสําคัญกับการสร้างความสามารถในการทํางาน

                                                        
105อํานาจ จนัทรขา, “การพฒันารูปแบบการดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา                

ในสถานศกึษาขนัพืนฐาน” (ดษุฎีนิพนธ์ สาขาวิชาบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์, 2553), 2-3.  

106H. James Stronge, M. Leeper Lauri, Research Synthesis of Georgia Leader 

Assessment on Performance Standards , accessed September 11, 2012 , available from 

http://www.doe.k12.ga.us 
107A. Janet Greer, “Professional Learning and Collaboration” (Doctor Dissertation 

Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University, 2012), 78-79. 
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ร่วมกันผ่านกระบวนการสร้างทกัษะตามลําดบั และ พบการพึงพากันและกันของการปฏิบตัิงาน 
ความรับผิดชอบและความไว้วางใจ และการเพิมขีดความสามารถในการพฒันาการทํางานร่วมกนั
ของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพในโรงเรียน ครูใช้การปฏิบตัิในการพฒันาทกัษะและใช้ทกัษะในการ
ปรับปรุงการปฏิบตังิาน ขณะทีมีการเรียนรู้ อยา่งเป็นระบบทีจะทํางานร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ
สําหรับการปรับปรุงการเรียนรู้ของนักเรียน การตรวจสอบความรับผิดชอบอย่างต่อเนืองจะให้
ข้อมูลทีทําให้ทีมงานได้พฒันาความวางใจซึงกันและกัน และตระหนกัในความสามารถของกลุ่ม 
และผู้บริหารติดตามตรวจสอบแล้วปรับเปลียนโครงสร้างและปริมาณการสนับสนุนให้เป็นทีม                 
ทีมีพลงั สําหรับ แมซซิโอ (Mazzeo) ได้รายงานเกียวกับโรงเรียนทีมีผู้ นําทีเข้มแข็ง ทีมีจุดเน้น                 
ในเรืองการเรียนการสอนและการเรียนรู้ทีชดัเจน มีผลกระทบโดยตรงตอ่การปฏิบตัิงานของครู โดย
ได้อธิบายว่าความรับผิดชอบทีสําคญัของผู้บริหาร คือการกําหนดและประเมินผลครู เขากล่าวว่า 
เบล (Bell)108 ศึกษาวิจยัเกียวกับ การพฒันาความเป็นผู้ นําของครู ผลการวิจยัชีให้เห็นว่า ปัจจัย
สําคญัประการหนึง ทีจะนําไปสู่ การเรียนรู้และการพฒันาความเป็นผู้ นําของครูทีมีประสบการณ์ 
คือบทบาทของผู้ บริหาร ในการสนับสนุนครูทีมีประสบการณ์ โดยมีกลยุทธ์ในการเสริมสร้าง
ศักยภาพความเป็นผู้ นํา ทีเหมาะสม และการสร้างสภาพแวดล้อมทีส่งเสริมการเรียนรู้และ               
การพฒันาความเป็นผู้ นํา  

สําหรับ เนลสนั (Nielsen)109 ได้ศึกษางานวิจยัทีเกียวข้องกับการทํางานเป็นทีมของ 
ครูและการเรียนรู้ของครูและองค์กร พบว่า การทํางานร่วมกนัของครู ทีได้รวบรวมคําถามเกียวกับ
การจัดการเรียน การสอนของตนเองการตรวจสอบแนวคิดใหม่ในการสอนและการเรียนรู้ และ               
มีส่วนร่วมในการพูดคุยถึงคุณภาพในการทํางานและผลงานของนักเรียนอย่างต่อเนือง                       

                                                        
108Cheryl Bell, Leadership Succession in Schools – An Approach to Developing a 

Leadership Philosophy in Teachers, A thesis of Doctor of Education, Faculty of Arts and 

Social Sciences University of Technology, Sydney, Australia (April 2012), 2. 
109Lise Tingleff Nielsen, Does teachers' ordinary daily teamwork support teacher 

learning and organizational learning? Learning Lab Denmark, School of Education, University 

of Aarhus retrieve, available 2555 from http://www .warwick.ac.uk/contribution 305.pdf, 3 
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อาจมีผลกระทบเชิงบวกเกียวกบัการเรียนรู้ของครู ส่วน ไบเลย์ โจอีเลน (Bailey, Jo Ellen )110                
ได้ศึกษากระบวนการนิเทศต่อการใช้เทคโนโลยีและเทคนิคการสอน พบว่า การทีครูเข้าไปค้นหา 
แสดงวา่ ครูกําลงัร่วมมือเรียนรู้ทีจะปรึกษาใช้ทรัพยากรในอินเทอร์เน็ตซึงมีเอกสารอ้างอิงเกียวกบั
ศิลปะการสอน และครู ทีไม่ร่วมมือจะไม่มีการแลกเปลียนประสบการณ์ เมือสินสดุโปรแกรมกลุ่ม    
7 คน หาเครือข่ายเพิม 3 คน และ ชเอด อลัมาดิ (Saad , Al-Madhi)111 ได้ศกึษาประสบการณ์ตรงและ
ประโยชน์ของความยงัยืน ค้นหาภาวะผู้ นําตอ่ประสิทธิภาพของงานนิเทศทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ต
การปฏิสมัพนัธ์ ผา่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนชนบท โดยใช้เวลา 9 เดือน ตรวจดคูณุภาพ
การนิเทศโดยวิเคราะห์ข้อมูลจากจดหมายอิเลคทรอนิกส์รวมทังการให้ข้อมูลย้อนกลับ พบว่า               
การนิเทศก่อให้เกิดความไว้วางใจทงัคู่ ต้องเปิดเผย สําหรับ Adam Adam Burke112 กล่าวว่า 
เครือข่ายต้องการการติดตามผล และประเมินผลเป็นประจํา สมําเสมอ และ ถีถ้วน ไม่เพียงแต่
ประเมินความสอดคล้องของแผนการทํางานกับวตัถุประสงค์อย่างต่อเนืองเท่านนั แต่ควรมีการ
ประเมินความก้าวหน้าและความสําเร็จของเครือข่ายเป็นระยะ ๆ ด้วย จากเหตผุลหลายประการ
ดงัทีกล่าวมาแล้วในตอนต้น การติดตามผลและประเมินผลเครือข่าย เป็นเรืองยาก ดงันนั กระบวนการ
กําหนดวิธีและเครือง ชีวดัประสิทธิภาพของกิจกรรมเครือข่าย จึงเป็นเรืองทีสมาชิกทงัมวลต้องเข้ามา       
มีส่วนร่วมเรียนรู้และกําหนด เช่นเดียวกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย(กทท.) 113 มีความเชือมันว่า        
การกํากับดแูลทีดี ทีประกอบไปด้วยระบบการบริหารจดัการทีดีการมีคณะกรรมการและผู้บริหารทีมี

                                                        
110Bailey, Jo Ellen, A Dichotomy in Supervisory Transformation : Technology 

and the Art of Teaching University of Northern Colorado (2003). accessed 5 May 2012 

available from http://www. Umi.com/ dissertations/full it/ 3110901- Abstract 
111Al-Madhi, Saad M, The Dimensioms School Supervision as Viewed by Saudi 

Arabia’s Ministry of Education and Riyadh School District Supervisors The Pennsylvania State 

University (2003), accessed 5 May 2012 available from http://www. Umi.com/dissertations/ full it/ 

3114807- Abstract  
112Adam Adam Burke, Social Development Division Department for International 

Development Communications & Development: a practical guide. (1999), accessed August 
14, 2012 available from http://www.dfid.gov.uk Page 76 - 79 part 3: Using Different Media 

113การทา่เรือแหง่ประเทศไทย(กทท.), การกาํกับดูแล เข้าถึงเมือ 15 กรกฎาคม 2555

เข้าถึงได้จาก http://www.port.co.th/sitenew/index2.php  
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วิสัยทัศน์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที มีกลไกการควบคุมและการถ่วงดุลอํานาจ เพือให้                 
การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบตอ่ผู้ มี ส่วนได้ เสียจะเป็น
ปัจจัยสําคัญในการเพิม มูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ในระยะยาว                   
ซึงคณะกรรมการกทท.เห็นควรให้กําหนดหลักการกํากับดูแลองค์กรทีดี เพือให้คณะกรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และมีจิตสํานึกในการรับผิดชอบ                 
ต่อสังคมโดยรวม นอกจากนี จี เอ็ม เอ็ม แกรมมี มีการบูรณาการกับวิสยัทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 
และเป้าหมายขององค์กร เพือเพิมความเชือมนัให้แก่ผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 
รวมทงันําไปสู่การสร้างความเจริญก้าวหน้าในเชิงธุรกิจ ทีก้าวไปพร้อมกับการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ชุมชน สังคมและสิงแวดล้อม จัดทําเป็น วิสัยทัศน์และ
ภารกิจ ความหมายและความสําคญัของการกํากับดแูลกิจการทีดี และนโยบายการกํากับดูแล
กิจการทีดี 

 

สรุป 

 

การวิจัยเรืองการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน 
ผู้ วิจัยได้ศึกษาวรรณกรรมทีเกียวข้องกับ บริหารโรงเรียนทีคุณภาพ ซึงผู้ วิจัยได้ศึกษาเกียวกับ 
ความเป็นมาของโรงเรียนในฝัน การบริหารโรงเรียนในฝัน การบริหารคณุภาพ การพฒันารูปแบบ และ
การพฒันาอย่างยงัยืน ในด้านการบริหาร โรงเรียนในฝันถือเป็นรูปแบบหนึงทีกระจายสถานศกึษาทีมี
คณุภาพมาตรฐานให้ทวัถึงทกุอําเภอครอบคลมุทกุตําบลและหมู่บ้าน  และเพือเยาวชนไทยเติบโต
ด้วยความพร้อมเต็มศกัยภาพอย่างเป็นสากล เป็นตวัอย่างการจดัการศกึษาขนัพืนฐาน ในระดบั
อําเภอ มีการบริหารจดัการทีมีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งทางวิชาการ มีเครือข่ายการสนบัสนนุ 

มีสือ และเทคโนโลยี ตลอดจนนวัตกรรมทางการศึกษาทีทันสมัย เพียงพอในการพัฒนา
สถานศกึษาในทกุๆ ด้าน ด้านการพฒันารูปแบบ และการพฒันาอย่างยงัยืน ซึงการศึกษาบริหาร
โรงเรียนทีคุณภาพเป็นเรืองสําคัญ อีกทังมีความจําเป็นสําหรับผู้ บริหาร ในทุกระดับทังระดับ
กระทรวงศึกษาธิการ ระดบัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน ระดบัสํานักงานเขตพืนที
การศึกษา และระดบัโรงเรียนเอง เพือใช้ในการวางแผน กําหนดนโยบาย ตลอดจนการปฏิบัติงาน
เพือให้เกิดศกัยภาพและความยงัยืนขององค์กรตอ่ไป 
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บทท ี3 

วิธีการดาํเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรือง  “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพ        
อย่างยงัยืน” มีวตัถุประสงค์เพือทราบองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน 
และทราบรูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน การดําเนินการวิจัยครังนี   
เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 

research) และเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยมีผู้ ให้ข้อมลูเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of 

analysis) ได้แก่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการโรงเรียนในฝัน ประกอบด้วยขนัตอนการดําเนิน 
การวิจยัและระเบียบวิธีวิจยัโดยมีรายละเอียด ดงันี 

 

ขันตอนการดาํเนินการวิจัย 

 

เพือให้การดําเนินการวิจยัเป็นไปตามระเบียบวิธีวิจยัและสอดคล้องกับวตัถุประสงค์  
ของการวิจยัทีตงัไว้ ผู้วิจยัจงึได้กําหนดขนัตอนการดําเนินการวิจยัไว้ 3 ขนัตอน ดงันี 

ขันตอนที 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 

ผู้ วิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยโดยการศึกษาวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรม               
ทีเกียวข้องกับการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืนจาก เอกสาร ตํารา ข้อมูล สถิต ิ
ผลงานวิจัย บทความวิชาการ วารสาร และเว็บไซด์ต่างๆ และนํามากําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย               
โดยขอคําแนะนํา ความเห็น   ในการจดัทําโครงร่างการวิจยัจากอาจารย์ ทีปรึกษา และนํามาปรับปรุง
แก้ไขเพือเสนอขออนมุตัโิครงการวิจยั 

ขันตอนที 2 การดาํเนินการวิจัย 

การดําเนินการวิจยั เป็นขนัตอนการศกึษาวิเคราะห์กําหนดกรอบแนวคิดเพือสร้าง และ
พฒันาเครืองมือ นําไปทดลองใช้ ปรับปรุงคุณภาพ นําเครืองมือทีพัฒนาแล้วไปเก็บข้อมูลจาก            
กลุ่มตัวอย่าง  นําข้อมูลทีได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล ซึงมี
รายละเอียดของขนัตอน  ในการดําเนินการวิจยัดงัตอ่ไปนี 

 ขันที 1 การศึกษาตวัแปรเกียวกับการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน
ผู้วิจยั ได้กําหนดวิธีการดําเนินการวิจยั ดงันี 
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1.1 ศึกษาวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีเกียวข้อง เกียวกับ                
การบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืนจากเอกสาร ตํารา ข้อมูล สถิติ ผลงานวิจัย 
บทความวิชาการ วารสาร และเว็บไซด์ต่าง ๆ ทงัในประเทศและต่างประเทศ และจากการสมัภาษณ์
ผู้ เชียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ซึงเป็นบุคลากรทางการศึกษาในสงักัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
บุคลากรทีเกียวข้องกับโรงเรียนในฝัน ใช้วิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ ด้านการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารงานโรงเรียนในฝัน และเป็นผู้ เชียวชาญ 
จํานวน 12 คน โดยใช้วิธีการสมัภาษณ์แบบปฏิสมัพนัธ์  

1.2 นําบทสรุปตวัแปรด้านการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน   
จากการวิเคราะห์เอกสารและการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ (content synthesis)               

เพือนําไปสร้างข้อคําถามของแบบสอบถาม  

ขันที 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบและรูปแบบ  
ผู้วิจยัได้กําหนดวิธีการ ดงันี ในขนัตอนนี ผู้วิจยัได้กําหนดวิธีดําเนินงานวิจยั เป็น 4 ส่วน 

คือ ส่วนที  สร้างเครืองมือ(แบบสอบถาม) และการตรวจคุณภาพเครืองมือ ส่วนที 2 เก็บข้อมูล                    
จากกลุ่มตวัอย่างโดยใช้เทคนิค spider web ส่วนที 3 วิเคราะห์องค์ประกอบ (exploratory factor 

analysis) และวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (path analysis) ส่วนที 4 ตรวจสอบรูปแบบ                
โดยวิธีสนทนากลุม่ (focus group) ดงันี 

สว่นที 1 สร้างเครืองมือ(แบบสอบถาม)และการตรวจคณุภาพเครืองมือ  
1. นําตวัแปรทีเกียวข้องกบัการบริหารโรงเรียนในฝันทีมีคณุภาพอย่างยงัยืน   

มาจดัทําเป็นแบบสอบถาม (questionnaire) เพือวดัระดบัความคดิเห็นแบบลิเคอร์ท (likert scale)  

2. ตรวจสอบคณุภาพเครืองมือการวิจยั โดยการตรวจสอบความตรง (content 

validity) ของแบบสอบถาม โดยหาคา่ดชันีความสอดคล้องรายข้อ ทีเรียกว่า IOC (index of item-

objective congruence) ซึงพิจารณาค่า IOC ทีมีค่ามากกว่า 0.5 ขึนไป นํามาปรับปรุงแก้ไข
เครืองมือ และนําเครืองมือไปเก็บข้อมลูกับโรงเรียนในฝันทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง Try out นําข้อมูล     
ทีรวบรวมได้  มาวิเคราะห์หาความเชือมัน (reliability) ด้วยการคํานวณค่าสัมประสิทธิแอลฟา 
( - coefficient)  โดยวิธีหาคา่สมัประสิทธิแอลฟาของครอนบาค (cronbach’s alpha coefficient)1  

 

                                                        
1Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Test, 4th ed.  (New York: 

Harper & Row, 1984), 126.  
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สว่นที 2 เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้เทคนิค spider web  

ผู้ วิจัยนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลความคิดเห็นเกียวกับ
องค์ประกอบและตวัแปรด้านการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน จากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยใช้เทคนิค Spider Web ผ่านทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้เวลาประมาณ 1 เดือน และนํามาวิเคราะห์
องค์ประกอบ 

สว่นที 3 วิเคราะห์องค์ประกอบ และรูปแบบ 

ผู้ วิจัยนําแบบสอบถามทีได้มาวิเคราะห์หาองค์ประกอบหลัก ของการบริหาร
โรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor 

analysis) รูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันมีคณุภาพอย่างยงัยืน ด้วยการวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์
เชิงสาเหตขุององค์ประกอบ (path analysis)  

สว่นที 4 ตรวจสอบรูปแบบโดยวิธีสนทนากลุม่ (focus group)  
ผู้ วิจัยนําองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน                 

ไปสนทนากลุ่ม (focus group) กบัโรงเรียนทีอยู่ในโครงการนวตักรรมการบริหารคณุภาพโรงเรียนในฝัน   
ทงัองค์กรประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนในโครงการนวัตกรรมการบริหารคุณภาพโรงเรียนในฝัน 
ผู้บริหารโครงการโรงเรียนในฝันและผู้บริหารระดบักระทรวงศกึษาธิการ 

ขันที 3 การนําเสนอรูปแบบ ผู้วิจยันําผลการวิจยัทีได้จากวิธีวิจยัเชิงปริมาณ ได้แก่ 
รูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน และผลการสนทนากลุ่ม (focus group) 
มาวิเคราะห์สงัเคราะห์ และนําเสนอเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน  

ขันตอนที  การรายงานผลการวิจัย  
ผู้วิจยันําผลการวิจยั ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะมาจดัทํารายงานการวิจยั เพือเสนอ

คณะกรรมการผู้ ควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุง  แก้ไขข้อบกพร่อง                    
ตามข้อเสนอแนะ และจดัทํารายงานการวิจยัฉบบัสมบรูณ์เสนอบณัฑิตวิทยาลยัตอ่ไป 
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ขนัตอน  กระบวนการ   

1.การศกึษา    
ตวัแปรเกียวกบั
การบริหาร
โรงเรียนในฝัน 
ให้มีคณุภาพ
อย่างยงัยืน 

ศกึษาเอกสาร วรรณกรรม ทฤษฎี  
งานวิจยัทีเกียวกบัโรงเรียนในฝัน 

 ตวัแปร        
ทีเกียวกบั      
การบริหาร    
โรงเรียนในฝัน   
ให้มีคณุภาพ     
อย่างยงัยืน 

  

สมัภาษณ์ผู้ เชียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ                    
เกียวกบัการการบริหารโรงเรียนในฝัน                        
ให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน 

 

     

2. 
การวิเคราะห์
องค์ประกอบ 

และรูปแบบ 

1. สร้างเครืองมือ (แบบสอบถาม) 
2. ตรวจสอบคณุภาพเครืองมือ 

- หาคา่ความเทียงตรงเชิงโครงสร้าง (IOC) 

- หาคา่ความเชือมนั (Reliability) 

  

   

เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้เทคนิค Spider 

Web 

  

  
องค์ประกอบ    
ความยงัยืนของ
โรงเรียนในฝัน 

วิเคราะห์องค์ประกอบ (exploratory factor analysis)  

องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มี                
คณุภาพอยา่งยงัยืน 
   

รูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพ            
อยา่งยงัยืนโดยการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ
(path analysis) 

  

  

รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนในฝันให้มี
คณุภาพอยา่งยงัยืน 

ตรวจสอบรูปแบบโดยวิธีสนทนากลุม่ (Focus Group)  
    

3.นําเสนอ
รูปแบบ 

รูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่ง
ยงัยืน 

 

แผนภมูิที 3 รายละเอียดและขนัตอนการดําเนินการวิจยั 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 

เพือให้การศึกษาวิจัยครังนีดําเนินการไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ผู้ วิจัยจึง
กําหนดรายละเอียด เกียวกบัระเบียบวิธีวิจยั ซึงประกอบด้วยแผนแบบการวิจยั ประชากร และ              
กลุ่มตวัอย่าง  ตวัแปรทีศึกษา การสร้างเครืองมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติทีใช้ในการวิจัย                        
ตามรายละเอียด ดงันี 

 

แผนแบบการวิจัย 

การศกึษาวิจยัครังนีเป็นการวิจยัแบบเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยศึกษา  
กลุ่มปกติเดียว ตรวจสอบสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one-shot, non-experimental, case 

study design) สามารถเขียนแสดงเป็นแผนผงั (diagram) ดงันี 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิที 4 แผนแบบการวิจยั 

 

เมือ      S หมายถึง  ตวัอยา่งทีเลือกสําหรับการวิจยั 
X หมายถึง  ตวัแปรทีศกึษา 

o หมายถึง ข้อมลูทีได้จากการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

S X 

O 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใช้ในการศึกษาครังนี ได้แก่โรงเรียนในฝัน สงักัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขันพืนฐาน จํานวน 2,502 โรงเรียน ผู้ ให้ข้อมูลในแต่ละโรงเรียน ประกอบด้วย นักเรียน 
ผู้ปกครอง ศึกษานิเทศก์ กรรมการสถานศึกษา ครู และผู้บริหารโรงเรียน โดยผู้ ให้ข้อมูลเป็นประชากร                
ทีนบัไมถ้่วน (infinite population) ผู้วิจยัจงึประมาณขนาดตวัอยา่งโดยการเปิดตารางของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamana) ทีคา่ความเชือมนั 97% (มีคา่ความคลาดเคลือน ±3 %)ได้ขนาดตวัอย่าง 1,111 คน 
ซึงผู้ วิจัยกําหนดขนาดตัวอย่างประเภทละ 200 คน และเลือกตวัอย่างโดยวิธีกําหนดโควตา 
(Quota Sampling ) จํานวนกลุ่มละ 200 คน ผู้ วิจัยสือสารผ่าน http://www.Labschools.net เพือให้                     
ผู้ ให้ข้อมูลตอบแบบสอบถามผ่าน ในระยะเวลา 1 เดือน เมือหมดเวลามีผู้ตอบจํานวน 1,082 คน 
คดิเป็น 90.16% จากขนาดทีประสงค์  

 
ตัวแปรทศีึกษา 

ตวัแปรทีใช้ในการศึกษาวิจัยครังนีประกอบด้วยตวัแปรพืนฐานและตวัแปรทีศึกษา    
ซงึมีรายละเอียด ดงันี 

1. ตวัแปรพืนฐาน คือตวัแปรเกียวกบัสถานภาพสว่นตวัของผู้ ให้ข้อมลู ได้แก่ เพศ อาย ุ

ระดบัวฒุิการศกึษา ประสบการณ์ในการทํางานด้านบริหาร 
2. ตวัแปรทีศกึษา คือตวัแปรเกียวข้องกับการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่าง

ยงัยืน จากสรุปผลการวิเคราะห์เอกสารและความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ 
 

เครืองมือทใีช้ในการวิจัย 

ในการศกึษาวิจยัครังนีผู้วิจยัได้ใช้เครืองมือในแตล่ะขนัตอน รวมทงัหมด 3 ประเภท คือ 

1. แบบสมัภาษณ์กึงโครงสร้าง (semi-structured interview) 

2. แบบสอบถามความคดิเห็น (opinionnaire)  

3. แบบบนัทกึการสนทนากลุม่ (Focus Group) 

1. แบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง (semi-structured interview)  

แบบสมัภาษณ์กึงโครงสร้าง เป็นแบบสมัภาษณ์ ทีผู้ วิจยัสร้างขึนเพือศึกษาวิเคราะห์
หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวข้องกับการพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝัน      
ทีมีคณุภาพอย่างยงัยืน เป็นคําถามแบบปลายเปิดทีกําหนดหวัข้อศกึษาไว้อย่างกว้าง ๆ ซึงสอดคล้อง
กบัวตัถุประสงค์ของการวิจยั เพือนําไปสมัภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญและผู้ทรงคณุวุฒิ 
แล้วนํามาสรุปรวมกับผลสรุปของหลักการและแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยทีเกียวข้อง เพือให้                     
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ได้กรอบแนวคิดองค์ประกอบของการพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน 
ดงันนั แบบสมัภาษณ์กึงโครงสร้าง (semi-structured interview) นีใช้เทคนิคการสมัภาษณ์เชิงลึก 

(in-depth interview) และมีความยืดหยุน่หรือสามารถปรับปรุงคําถามตามสถานการณ์ของการสมัภาษณ์ 

การสมัภาษณ์ไมต่งัคําถามชีนําและใช้วิธีสมัภาษณ์แบบปฏิสมัพนัธ์ (interactive interview) 

2. แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire)  

 แบบสอบถามความคิดเห็น เป็นแบบสอบถามทีผู้วิจยัสร้างขนึจาก แนวคิดทฤษฎีของ
นกัการศกึษา ผู้ เชียวชาญ และผู้ทรงคณุวฒุิ แบง่ออกเป็น 2 ตอน คือ 

 ตอนที 1 เป็นแบบสอบถามเกียวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ ตอบแบบสอบถาม                 
เป็นแบบตวัเลือกทีกําหนดให้ไว้ (force choice) จํานวน 4 ข้อ 

 ตอนที 2 แบบสอบถามเกียวกับองค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน โดยมีข้อคําถามออกจํานวน 100 ข้อ ซึงเป็นชนิดจดัอนัดบั
คณุภาพ 5 ระดบั ของไลเคอร์ท (likert scale) โดยกําหนดคา่คะแนนของช่วงนําหนกัเป็น 5 ระดบั 
ซงึมีความหมายดงันี 

ระดบั 5 หมายถึง เห็นด้วยกบัระดบัการปฏิบตัไิด้มากทีสดุ 

  มีคา่นําหนกัเทา่กบั 5 คะแนน 
ระดบั 4 หมายถึง เห็นด้วยกบัระดบัการปฏิบตัไิด้มาก 

  มีคา่นําหนกัเทา่กบั 4 คะแนน 

ระดบั 3 หมายถึง เห็นด้วยกบัระดบัการปฏิบตัไิด้ปานกลาง 

  มีคา่นําหนกัเทา่กบั 3 คะแนน 

ระดบั 2 หมายถึง เห็นด้วยกบัระดบัการปฏิบตัไิด้น้อย 

  มีคา่นําหนกัเทา่กบั 2 คะแนน 

ระดบั 1 หมายถึง เห็นด้วยกบัระดบัการปฏิบตัต้ิองปรับปรุง 
  มีคา่นําหนกัเทา่กบั 1 คะแนน 

3. แบบบันทกึการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  

แบบบนัทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ใช้แบบสมัภาษณ์กึงโครงสร้าง (semi-

structured interview) เป็นแนวทางในการสนทนา 
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การสร้างและพัฒนาเครืองมือการวิจัย 

การสร้างและพฒันาเครืองมือทีใช้ในการวิจยัในแตล่ะขนัการดําเนินการมีรายละเอียด ดงันี 

ขนัที 1 การแบบสมัภาษณ์กึงโครงสร้างผู้ วิจยัได้ศึกษา ค้นคว้าตวัแปรทีเกียวข้องกับ 
การบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน เครืองมือในการวิจยัคือ การศกึษาแนวคิด ทฤษฎี
และงานวจิยัทีเกียวข้อง และสมัภาษณ์ผู้ เชียวชาญ ดงันี 

1. ศึกษาวิเคราะห์ หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัทีเกียวข้องกับการบริหาร
โรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน วิเคราะห์เนือหา (Content Analysis) เพือให้ได้กรอบ
ความคดิ การบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน มาสร้างเป็นแบบสอบถามกึงโครงสร้าง 
(Semi-structured Interview) และนําแบบสอบถามให้อาจารย์ทีปรึกษาพิจารณา 

2. นําแบบสัมภาษณ์กึงโครงสร้าง ทีได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ทีปรึกษา                   
ไปสมัภาษณ์ผู้ เชียวชาญ  

ขนัที 2 การสร้างแบบสอบถามเกียวกับรูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพ
อยา่งยงัยืน เพือใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ผู้วิจยัดําเนินการ ดงันี 

1. ผู้วิจยันําผลการวิเคราะห์ตวัแปรการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน  
มาสร้างเป็นแบบสอบถาม และนําแบบสอบถามทีได้ปรึกษาอาจารย์ทีปรึกษา 

2. ผู้ วิจัยนําแบบสอบถามทีสร้างขึน นําไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทีไม่ใช่             
กลุม่ตวัอยา่ง (try out) พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา (content validity) คา่ IOC (index 

of item objective consistency) เป็นรายข้อ แล้วพิจารณาเลือกข้อคําถามทีมีคา่ IOC มากกว่า 
0.50 ขึนไป ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ เชียวชาญ และคําแนะนําของอาจารย์         
ทีปรึกษาดษุฎีนิพนธ์ 

3. ผู้วิจยันําแบบสอบถามองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน
ไปทดลองใช้ (try out) กบัโรงเรียนในฝันทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครังนี จํานวน 6 โรงเรียน             
ซึงผู้ ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ สอน นักเรียน ศึกษานิเทศก์ และ ผู้ปกครอง รวม 30 คน               
แล้วนํามาวิเคราะห์เพือหาค่าความเชือมัน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha coefficient)2 ซงึได้คา่ความเชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถามทงัฉบบั มี
คา่เทา่กบั .860  

                                                        
2Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3nd ed.(9 New York : 

Harper & Row publisher, 1974), 161. 



74 

4. ผู้ วิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทีเป็นกลุ่มตัวอย่าง   
จากโรงเรียนในฝัน รวมผู้ ให้ข้อมูลจํานวน 1,082 คน โดยใช้เทคนิค spider web ผ่านทาง
อินเตอร์เน็ต จากนนัแล้วรวมรวมข้อมลูทีได้ไปวิเคราะห์องค์ประกอบ การบริหารโรงเรียนในฝันให้มี
คณุภาพ  อยา่งยงัยืนโดยใช้เทคนิค exploratory factor analysis (EFA)  

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ผู้วิจยัทําหนงัสือถึงภาควิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัศิลปากร เพือออก
หนงัสือขอความร่วมมือจากผู้ เชียวชาญในการสมัภาษณ์ด้วยตนเอง จํานวน 12 คน 

2. ผู้วิจยัทําหนงัสือถึงภาควิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัศิลปากร เพือออก
หนงัสือขอความร่วมมือจากสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน ในการทดลองเครืองมือ
การวิจยัผา่นเว็บไซด์โครงการโรงเรียนในฝัน 

3. ผู้ วิจัยทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย ผ่านทางภาควิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัศิลปากร เพือออกหนงัสือขอความร่วมมือจากผู้ เชียวชาญ จํานวน13 คน ในการ 
สนทนากลุม่ 

4. ในการเก็บข้อมูลผู้ วิจัยได้ดําเนินการโดยส่งแบบสอบถามถึงผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงการโรงเรียนในฝัน ทางเว็บไซด์โครงการโรงเรียนในฝัน และรวมรวมแบบสอบถามผ่านทาง 
จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ของผู้วิจยั 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจยัคํานวณผลจากกลุ่มประชากรผู้ ให้ข้อมลู จํานวน 1,082 คน 
แล้วนําเสนอข้อมลูในรูปตารางและการพรรณนาความ โดยใช้สถิตกิารวิจยั ดงันี 

1. การวิเคราะห์เนือหา (content analysis) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย              
ทีเกียวข้องโดยนําข้อมูลมาสรุปเป็นองค์ประกอบทีต้องศึกษาเกียวกับการบริหารโรงเรียนในฝัน                
ให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทัวไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ความถี 
(frequency) และคา่ร้อยละ (percentage) 
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3. การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเกียวกบัองค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนในฝัน
ให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน โดยใช้คา่สถิติ คา่มชัฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) และคา่ส่วนเบียงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) นําค่าเฉลียของคะแนนทีได้มาเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิด               
ของเบสท์ (Bert)3  ซงึมีรายละเอียดดงันี 

 

คา่เฉลีย 4.50 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยกบัระดบัการปฏิบตัไิด้มากทีสดุ 
คา่เฉลีย 3.50 – 4.49 หมายถึง เห็นด้วยกบัระดบัการปฏิบตัไิด้มาก 

คา่เฉลีย 2. 0 – 3.49 หมายถึง เห็นด้วยกบัระดบัการปฏิบตัไิด้ปานกลาง 

คา่เฉลีย 1.50 – 2.49 หมายถึง เห็นด้วยกบัระดบัการปฏิบตัไิด้น้อย 

คา่เฉลีย 0.00 – 1.49 หมายถึง เห็นด้วยกบัระดบัการปฏิบตัต้ิองปรับปรุง 

4. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ใช้โปรแกรม
สําเร็จรูป โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีการสกดัปัจจยัแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั (Principal 

Component Analysis หรือ PCA) เพือวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพ
อย่างยงัยืน และเพือวิเคราะห์ความเทียงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) ซึงถือเกณฑ์การเลือก  
ตวัแปรทีเข้าอยู่ในองค์ประกอบตวัใดตวัหนึง  โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวนของตวัแปร 

(eigenvalue) ทีมากกว่า 1.00 ซึงและถือเอาคา่นําหนกัองค์ประกอบ (factor loading) ของตวัแปร 
แตล่ะตวัขององค์ประกอบนนั มีคา่ตงัแต่ 0.5 ขนึไป ทีบรรยายด้วย ตวัแปรตงัแต่ 3 ตวัแปรขนึไป 

ตามวิธีของไกเซอร์4 (Kaiser) 

5. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ(path analysis) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
6. การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกบัการตรวจสอบรูปแบบทีเหมาะสมของการบริหารโรงเรียน 

ในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน ใช้การวิเคราะห์เนือหา (content analysis) 
 

 

 

 

                                                        
3W. John Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey: 

Prentice-Hall Inc., 1970), 190. 
4 Kaiser, อ้างใน Barbara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using Multivariate 

Statistics (New York : Happer & Row, 1983), 411. 
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สรุป 

 
การวิจยัเรือง“การพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน” 

ครังนี มีวตัถปุระสงค์เพือทราบ  1) องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน 
และ 2) รูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยวิจัย             
เชิงพรรณนา (descriptive research) ใช้ระเบียบวิจยัเชิงคณุภาพ (qualitative research) และ 
เชิงปริมาณ (quantitative research) โดยมีผู้ ให้ข้อมูลเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) 
ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีดําเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขนัตอนคือ ขนัที 1 การศึกษาตวัแปรการบริหาร
โรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน เป็นการศึกษาวิเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัย                 
ทีเกียวข้อง และการสมัภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญและผู้ทรงคณุวุฒิ  จํานวน 12 คน 

ประกอบด้วย ผู้ เชียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ ซงึเป็นบคุลากรทางการศกึษาในสงักดักระทรวงศกึษาธิการ 
และบุคลากร ทีเกียวข้องกับโรงเรียนในฝัน ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง โดยพิจารณาจาก
คณุวฒุิ ประสบการณ์ ด้านการบริหารการศกึษา ด้านการบริหารงานโรงเรียนในฝัน และเป็นทีรู้จกั  
ในวงวิชาการ ขนัที 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบและรูปแบบ เป็นการสร้างและพัฒนาเครืองมือ   
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยวิเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูลทีได้ โดยแบ่งเป็นสองส่วน คือ             
ส่วนที 1  การวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยใช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณ เครืองมือทีใช้  ได้แก่ แบบสอบถาม 
ผู้ให้ข้อมลู ได้แก่  ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการโรงเรียนในฝัน ประกอบด้วย นกัเรียน ผู้ปกครอง 
ศกึษานิเทศก์ กรรมการสถานศกึษา ครู และผู้บริหารโรงเรียน โดยผู้ ให้ข้อมลูเป็นประชากรทีนบัไม่
ถ้วน (infinite population) ผู้วิจยั จึงประมาณขนาดตวัอย่างโดยการเปิดตารางของ ทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamana) ทีคา่ความเชือมนั 97%  (มีคา่ความคลาดเคลือน ±3 %) ได้ขนาดตวัอย่าง 1,111 คน 
และเลือกตวัอย่างโดยวิธีกําหนดโควตา (quota sampling ) จํานวนกลุ่มละ 200 คน รวม 1,200 คน 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยผ่าน http://www.Labschools.net ใช้เทคนิค Spider web สถิติทีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่ามชัฌิมเลขคณิต
(arithmetic mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

(factor analysis) และการสนทนากลุ่ม (focus group) ส่วนที 2 รูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝัน
ให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน โดยใช้การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ ด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปและ
ขันที 3 การนําเสนอรูปแบบ เป็นการนําผลการวิเคราะห์ในขันที 2 ส่วนที 1 และส่วนที 2                
มาวิเคราะห์รูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน และจดัทํารายงานการวิจยั  
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บทท ี4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยั เรือง “การพฒันารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน” ผู้ วิจัยได้นําข้อมูลมาวิเคราะห์ และเสนอผลการวิเคราะห์             
ตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั โดยใช้ตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียด ดงันี 

ตอนที 1 ข้อมลูพืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที 2 วิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน 

ตอนที 3 รูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพ  
3.1 การวิเคราะห์รูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน 

3.2 การยืนยันรูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน                 
โดยการสนทนากลุม่ 

 
ตอนท ี1 ข้อมูลพืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้เทคนิค Spider web 

 
ตารางที 3 ข้อมลูพืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ กลุม่ตวัอยา่ง 
เพศ จํานวน ร้อยละ 

ชาย 433 40.0 

หญิง 649 60.0 

รวมทงัสนิ 1,082 100.0 

ตําแหนง่   
นกัเรียน 166 15.3 

ผู้ปกครอง 200 18.5 

ศกึษานิเทศก์ 141 13.0 

กรรมการสถานศกึษา 175 16.2 
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ตารางที  ข้อมลูพืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม(ตอ่) 
ตําแหนง่   
ครู 200 18.5 

ผู้บริหารโรงเรียน 200 18.5 

รวมทงัสนิ 1,082 100.0 

ระดบัการศกึษา จํานวน ร้อยละ 

ตํากว่าปริญญาตรี 210 19.4 

ปริญญาตรี 415 38.4 

ปริญญาโท 439 40.6 

ปริญญาเอก 18 1.7 

รวมทงัสนิ 1,082 100.0 

 จากตารางที 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทงัหมด 1,082 คน จําแนกเป็นเพศชาย
จํานวน 433 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 เป็นเพศหญิง จํานวน 649 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 คน 
จําแนกเป็น   6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนกัเรียน จํานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 กลุ่มผู้ปกครอง 
จํานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 กลุ่มศกึษานิเทศก์ จํานวน 141 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0  
กลุ่มกรรมการสถานศกึษา จํานวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 16.2 กลุ่มครูผู้สอน จํานวน 200 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.5 และ   กลุ่มผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 และพบว่า
เมือจําแนกตามระดบัการศกึษาสงูสดุได้ดงันี ตํากว่าปริญญาตรี  จํานวน 210 คน คิดเป็น ร้อยละ 

19.4 ปริญญาตรี จํานวน 415 คน  คิดเป็นร้อยละ 38.4 ปริญญาโท จํานวน 439 คน คิดเป็น               
ร้อยละ 40.6 และ ปริญญาเอก จํานวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 1.7 

การศึกษาเอกสาร สืออีเล็กโทรนิกส์ และงานวิจยัทีเกียวข้องกับการบริหารโรงเรียนให้มี
คุณภาพอย่างยังยืนจากนักการศึกษาทังในประเทศและต่างประเทศ และการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคณุวฒุิ   สรุปสาระสําคญัได้ ดงัตารางที 4 – 6 ดงัตอ่ไปนี 
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ตารางที 4 การศกึษาเอกสาร สืออีเล็กโทรนิกส์ และ งานวิจยัทีเกียวข้อง เกียวกบัการบริหาร
โรงเรียนให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน 

รายชือ หมายเลข 
UNSCO  1 

Hoy and Forsyth  2 

Hoy and Sabo  3 

Hoy , Tarter and kottkamp 4 

National Quality Institule  5 

กรมสิงแวดล้อมและทรัพย์สินรัฐบาลออสเตเลีย 6 

AUSSI  7 

ชมรมสง่เสริมคณุภาพสิงแวดล้อม  8 

พระธรรมปิฎก ปยตุโต  9 

AACPS  10 

International  11 

Peter Bosswell  12 

Australan  13 

ATE  14 

UNCED 15 

Carson 16 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รัชการที9  17 

ปรีชา  18 

สถาบนัสิงแวดล้อมไทย  19 

 
 

 



ตารางที 5 สรุปการศกึษาเอกสาร งานวิจยัทีเกียวข้อง เกียวกบัการบริหารโรงเรียนให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน 

ข้อ รายการ(ความยงัยืน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 โรงเรียนมีความรู้และเข้าใจ สถาบนัทางสงัคม บทบาทการ
เปลียนแปลง และการพฒันา ของสงัคม 

                  

2 มีการสร้างความตระหนกัในบริบทของชมุชน                  
(ความสมัพนัธ์กบัชมุชน) 

                   

3 มีการจดัหาทรัพยากรมาสนบัสนนุในการปฏิบตังิาน                    

4 มีความเชือ ภาคภมูิใจตอ่วฒันธรรมองค์กรของโรงเรียน                    

5 โรงเรียนปรับหลกัสตูรให้เหมาะสมกบัสภาพท้องถิน                    

6 โรงเรียนปรับบริบทให้ทนัตอ่การเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อม
ในชมุชน 

                   

7 โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุ สง่เสริมในการพฒันาจากทกุฝ่าย                    

8 โรงเรียนสามารถปรับตวัให้ทนั ตอ่การเปลียนแปลงของ
สภาพแวดล้อม ในชมุชน 

                   

9 ผู้บริหารโรงเรียนมีวิธีการทํางานเหมาะสมกบัสถานการณ์                    

10 ผู้บริหารปฏิบตัิตอ่ครูอยา่งเสมอภาคและยตุธิรรม                    

11 ผู้บริหารโรงเรียนมีการปฏิบตัิงานสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม 
ของโรงเรียน 

                   

80 



 

ตารางที 5 สรุปการศกึษาเอกสาร งานวิจยัทีเกียวข้อง เกียวกบัการบริหารโรงเรียนให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่) 
ข้อ รายการ(ความยงัยืน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

12 โรงเรียนจดัการเรียนการสอน โดยเน้นคณุภาพของผู้ เรียน                    

13 ครูจดักระบวนการเรียนรู้ทีมีคณุภาพ                    

14 ครูสอนโดยเน้นด้านพฤตกิรรม วิถีชีวิตทีจําเป็นตอ่อนาคต                    

15 นโยบายการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนสอดคล้อง          
กบัสถานการณ์ 

                   

16 โรงเรียนประสบความสําเร็จ ตามนโยบายและเปา้หมายทีกําหนด                   

17 ผู้บริหารโรงเรียนแสวงหาแนวทางการบริหารจดัการได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

                  

18 ผู้บริหารโรงเรียนเปลียนแปลงวิธีการบริหารงานเพือให้มี
ประสิทธิภาพ มากขนึ 

                  

19 โรงเรียนมีมาตรฐานการปฏิบตังิานและยึดถือเป็นแนวปฏิบตังิาน                   

20 โรงเรียนศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการของชมุชนเพือ
กําหนด เป็นเปา้หมาย 

                  

21 ผู้บริหารโรงเรียนมีการปฏิบตัิงานสอดคล้องกบัแผนงาน/โครงการ                   

22 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียร่วมในการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เปา้หมาย
ของโรงเรียน 
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ตารางที 5 สรุปการศกึษาเอกสาร งานวิจยัทีเกียวข้อง เกียวกบัการบริหารโรงเรียนให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่) 
ข้อ รายการ(ความยงัยืน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

23 โรงเรียนจดัทําเอกสารบญัชี การเงินอย่างเป็นระบบ                    

24 ชมุชนมีสว่นร่วมในการจดัระบบหลกัสตูรการเรียนรู้(curriculum)                    

5 มีการกําหนดโครงสร้างการบริหารโรงเรียนอย่างชดัเจน                    

26 มีการกําหนดเปา้หมายไว้อย่างชดัเจนและเข้าใจง่าย                    

27 มีเครือขา่ยและพนัธมิตรร่วมกนัพฒันาโรงเรียน                    

28 โรงเรียนมีอิสระในการจดัการศกึษา                    

29 โรงเรียนมีการบริหารจดัการทรัพยากรอยา่งเป็นระบบ                    

30 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที เอือตอ่การจดัการเรียนรู้                    

31 โรงเรียนและชมุชนมีความสมัพนัธ์กนั                    

32 ชมุชนสนบัสนนุ แนะนําให้โรงเรียนมีการเปลียนแปลง             
เพือการยงัยืน 

                   

33 โรงเรียนใช้ภมูิปัญญาท้องถิน/วิทยากรภายนอกมาพฒันา        
การเรียนการสอน 

                   

34 โรงเรียนมีแผนปฏิบตังิานประจําปี                    

35 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทราบถึงเปา้หมายของแผนปฏิบตังิานประจําปี                    
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ตารางที 5 สรุปการศกึษาเอกสาร งานวิจยัทีเกียวข้อง เกียวกบัการบริหารโรงเรียนให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่) 
ข้อ รายการ(ความยงัยืน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

36 โรงเรียนนําเปา้หมายมากําหนดเป็นแผนงาน/โครงการ                      
ในการปฏิบตังิาน 

                   

37 ผู้บริหารรับฟังข้อเสนอแนะของครูและนําไปพิจารณาปรับปรุง 
การบริหาร 

                   

38 ผู้บริหารสนบัสนนุให้ครูได้มีการพฒันาตนเอง                    

39 ผู้บริหารเป็นแบบอยา่งทีดี                    

40 ผู้บริหารเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ                    

41 ผู้บริหารกําหนดกรองภาระหน้าทีและแนวปฏิบตังิานของครู                    

42 ฝ่ายบริหาร/ครู/นกัเรียนและผู้ปกครองมีความสมัพนัธ์ทีดี                    

43 โรงเรียนจดัการเรียนการสอนทีเน้นความเป็นพลเมืองทีดี         
ของชมุชน และสงัคม 

                   

44 มีการนําแนวคิดการพฒันาโรงเรียนทงัระบบ (a whole school 

approach) เข้ามาใช้ 

                   

45 ทกุคนมีสว่นร่วมในการรับผิดชอบการจดัการเรียนการสอน  
(Make a whole school Commitment) 

                   

46 โรงเรียนมีการจดัประชมุผู้ปกครองนกัเรียนเป็นประจํา                    
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ตารางที 5 สรุปการศกึษาเอกสาร งานวิจยัทีเกียวข้อง เกียวกบัการบริหารโรงเรียนให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่) 
ข้อ รายการ(ความยงัยืน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

47 โรงเรียนมีการจดัประชมุคณะกรรมการสถานศกึษาทกุปี                    

48 ผู้บริหารโรงเรียนมีการพฒันางานด้านตา่ง ๆ ของโรงเรียน                    

49 ผู้บริหารโรงเรียนสามารถแก้ปัญหาทีเกิดขนึภายในโรงเรียนได้                    

50 ผู้บริหารโรงเรียนเป็นทียอมรับในชมุชนและผู้บริหารระดบัสงู                    

51 ผู้บริหารโรงเรียนมีอิทธิพลตอ่การปฏิบตังิานของครู                    

52 ผู้บริหารโรงเรียนชีแจงให้ครูทราบถึงความคาดหวงั                     
ทีจะได้รับจากครู 

                   

53 ผู้บริหารมีบคุลิกภาพทีดี                    

54 โรงเรียนมีคณุภาพเป็นทียอมรับในระดบัเขตพืนที                    

55 ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ                    

56 โรงเรียนมีวสัดอุปุกรณ์ทนัสมยั ครบถ้วน                    

57 ครูมีโอกาสทํางานอยา่งเตม็ศกัยภาพ                    

58 มีคําสงัคณะทํางานเพือกําหนดทิศทาง ความรับผิดชอบ               
ของงาน (Form a representative group or committee                    

to guide the initiative) 
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ตารางที 5 สรุปการศกึษาเอกสาร งานวิจยัทีเกียวข้อง เกียวกบัการบริหารโรงเรียนให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน(ตอ่) 
ข้อ รายการ(ความยงัยืน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

59 มีการจดัทํา/ตรวจสอบ การใช้งบประมาณ/วสัดอุปุกรณ์               
ในโรงเรียน (Collect baseline date and audit the use of 

resources used within the school) 

                   

60 มีการกําหนดเปา้หมาย จดุมุ่งหมาย (Set goals and targets)                    

61 สนบัสนนุให้ทกุคนมีสว่นร่วมในการรับผิดชอบโรงเรียน                    

62 มีการจดัทําแผนการบริหารจดัการโรงเรียน (Develop a school 

Management Plan or Sustainability Management Plan) 

                   

63 โรงเรียนนําแผนปฏิบตังิานและแผนงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
(Implement plans and action) 

                   

64 มีการสร้างเครือขา่ยชมุชนและพนัธมิตร (Build community         

links and partners) 

                   

65 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนการดําเนินงาน 
(Monitor and evaluate the program) 

                   

66 จดัทํารายงานและผลสําเร็จของาน 

(Report on outcomes and achievements) 

                   

67 มีการพฒันาแผนการปฏิบตังิาน (Develop action plans)                    
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ตารางที 5 สรุปการศกึษาเอกสาร งานวิจยัทีเกียวข้อง เกียวกบัการบริหารโรงเรียนให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่) 
ข้อ รายการ(ความยงัยืน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

68 มีการพฒันาแผนการจดัทําหลกัสตูร                                   
(Develop curriculum plans) 

                   

69 มีการนําแผนปฏิบตังิานและแผนการจดัทําหลกัสตูรไปใช้ 

ให้เกิดประโยชน์ (Improvement actions & curriculum plans) 

                   

70 บคุลากรของโรงเรียนได้รับการพฒันาด้านวิชาชีพ                 
(Professional Development) 

                   

71 มีการจดัสถานทีเพือเอือตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน                    

72 มีแผนการดําเนินการทีสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ระยะยาว               
(Long-term Vision) สําหรับโรงเรียนเพือความยงัยืน  

                   

73 มีการสนบัสนนุจากระดบัอืนๆ ของระบบการศกึษาทีจะช่วยให้
โรงเรียนประสบความสําเร็จในการพฒันาสู่ความยงัยืน  

                   

74 โรงเรียนเปิดรับความคิดเห็นจากชมุชน                    

75 โรงเรียนมีความสมัพนัธ์ทีดีกบัชมุชน                    

76 ครูมีสว่นร่วมในการตดัสินใจ แก้ปัญหาของโรงเรียน                    

77 ครูรับทราบคําสงั ระเบียบการ ตา่ง ๆ ลว่งหน้าโดยแจ้งเป็น           
ลายลกัษณ์อกัษร 
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ตารางที 5 สรุปการศกึษาเอกสาร งานวิจยัทีเกียวข้อง เกียวกบัการบริหารโรงเรียนให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่) 
ข้อ รายการ(ความยงัยืน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

78 บคุลากรของโรงเรียนทราบถึงวิสยัทศัน์ เปา้หมายในการทํางาน  
ของโรงเรียน 

                   

79 ครูปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบงัคบัของโรงเรียน                    

80 โรงเรียนมีแผนการติดตามงานอยา่งตอ่เนือง                    

81 โรงเรียนมีการกําหนดระยะเวลาของการทํางาน                    

82 โรงเรียนมีการร่วมมือและประสานงานกนัอยา่งเข้มแข็งและ          
มีการทํางานเป็นทีม 

                   

83 ผู้บริหารโรงเรียนใช้เทคนิคการบริหารแบบมีสว่นร่วม                    

84 ครูได้รับการพฒันาความรู้ความเข้าใจเกียวกบั                        
การนําหลกัสตูรไปใช้ 

                   

85 โรงเรียนมีกระบวนการจดัการเรียนการสอนและประเมินผล                
ทีเป็นระบบ 

                   

86 โรงเรียนมีการวางแผนและนิเทศภายในอยา่งเป็นระบบ                    

87 ครูมีความรู้ความสามารถในการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอน                    

88 ครูทําแผนการจดัการเรียนรู้                    
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ตารางที 5 สรุปการศกึษาเอกสาร งานวิจยัทีเกียวข้อง เกียวกบัการบริหารโรงเรียนให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่) 
ข้อ รายการ(ความยงัยืน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

89 โรงเรียนมีเปา้หมายสอดคล้องกบันโยบายและแผนการศกึษา
ระดบัชาติ 

                   

90 โรงเรียนได้ศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการของชมุชน          
เพือกําหนดเปา้หมาย 

                   

91 โรงเรียนมีการกําหนดเปา้หมายชดัเจนเข้าใจง่ายเป็นลายลกัษณ์
อกัษร 

                   

92 โรงเรียนมีการสง่เสริมการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน                    

93 โรงเรียนได้เชิญวิทยาการภายนอกมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน                    

94 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูมีความรู้เกียวกบัเทคนิคการสอนใหม่ๆ                     

95 ผู้บริหารโรงเรียนทํางานร่วมกบัครูได้เป็นอย่างดี                    

96 ผู้บริหารโรงเรียนปฏิบตังิานสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียน 

                   

97 โรงเรียนมรการจดัการเรียนการสอนโดนเน้นพฒันาพฤติกรรม 
จิตใจ และปัญญา 

                   

98 มีกีสอนให้เห็นถึงความเชือมโยงด้านสงัคม เศรษฐกิจและ
การเมือง 

                   

88 



 

ตารางที 5 สรุปการศกึษาเอกสาร งานวิจยัทีเกียวข้อง เกียวกบัการบริหารโรงเรียนให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่) 
ข้อ รายการ(ความยงัยืน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

99 บคุลากรทกุคนทราบผลลพัธ์ และกระบวนการทํางานของโรงเรียน                    

100 ทกุคนมีสว่นร่วมในการดําเนินงานของโรงเรียน                    

101 มีแผนพฒันาและปรับปรุงบคุคลากรในโรงเรียน                    

102 มีการสร้างความตระหนกัให้ผู้ ทีเกียวข้องเพือใช้ในการปรับปรุง                    

103 โรงเรียนมีเทคโนโลยี เครืองมือ อปุกรณ์เพียงพอ                    

104 โรงเรียนมีงบประมาณสําหรับการจดัการเรียนการสอนเพียงพอ                    

105 ชมุชนมีความเชือมนัตอ่โรงเรียน                    

106 มีการประชาสมัพนัธ์งานกิจกรรมของโรงเรียนให้ทราบ                    

107 มีการสนบัสนนุผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย เข้ามาให้ความชว่ยเหลือ
โรงเรียน 

                   

108 บคุลากรภายในโรงเรียนมีปฏิสมัพนัธ์ทีดีกบัภายนอก                    

109 โรงเรียนมีการบริหารโครงสร้าง ภายในทีดี                    

110 มีการสนบัสนนุให้ทกุฝ่ายเข้ามา มีสว่นร่วมและเป็นเจ้าของ
โรงเรียนเพือความยงัยืนและรักองค์กร 

                   

111 มีการสนบัสนนุให้ครูได้แสดงความสามารถและเข้ารับ            
การฝึกอบรม 
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ตารางที 5 สรุปการศกึษาเอกสาร งานวิจยัทีเกียวข้อง เกียวกบัการบริหารโรงเรียนให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่) 
ข้อ รายการ(ความยงัยืน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

112 โรงเรียนกําหนดหลกัสตูรสอดคล้อง กบันโยบายรัฐและท้องถิน                    

113 โรงเรียนจดัการเรียนการสอนเน้นความต้องการของชมุชน                    

114 บคุลากรสามารถพฒันาและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม         

ประหยดัและถกูหลกัวิชาการ 
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ตารางที 6 สรุปข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เชียวชาญเกียวกบัการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน 

ข้อ หวัข้อ(ความยงัยืน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 การบริหารแบบมีสว่นร่วมของครู,ผู้ปกครอง,ชมุชน,องค์กรภายนอก                 

ในการจดัโอกาสทางการศกึษา 

               

2 การเปลียนแนวความคดิของผู้ เกียวข้องในการดําเนินโครงการ             

3 ครูการจดัการเรียนการสอนโดยใช้ E-school ทีมีศกัยภาพด้านการสือสาร           
และเทคโนโลยี 

                    

4 ครูการจดัการเรียนการสอนโดยให้นกัเรียนเป็นศนูย์กลาง                       

5 ครูการจดัการเรียนการสอนนอกสถานทีเพือให้นกัเรียนได้ฝึกในสถานทีจริง                       

6 ครูการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ                    

7 ครูจดัการเรียนการสอนโดยจดักิจกรรมให้นกัเรียนทําเพือไมใ่ห้เกิดการเบือหนา่ย                   

8 ครูจดัการเรียนการสอนทีกระตุ้นให้นกัเรียนเป็นคนชา่งสงสยั                     

9 ครูจดัการเรียนการสอนทีการสร้างจิตสํานกึในการรักโรงเรียน                      

10 ครูจดัการเรียนการสอนทีเน้นการมีจริยธรรม                       

11 ครูจดัการเรียนการสอนทีเน้นให้นกัเรียนมีความมนัใจในตนเอง                      

12 ครูจดัการเรียนการสอนมุง่เน้นตวันกัเรียนอยา่งแท้จริง                      

13 ครูจดัการศกึษาในโรงเรียนมีการสร้าโอกาส                      

14 ครูใช้การประเมินโดยใช้การถาม"Why" เพือทราบวา่นกัเรียนรู้จริงไมท่อ่งจํา                       91 



 

ตารางที 6 สรุปข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เชียวชาญเกียวกบัการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่) 
ข้อ หวัข้อ(ความยงัยืน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
15 ครูได้รับคําชมเมือประสบความสําเร็จในงานทีรับมอบหมาย                       

16 ครูเน้นการจดัการเรียนการสอนแบบค้นคว้า/รู้จริง/ใช้การทดลอง/การทําโครงงาน                     

17 ครูเน้นการพฒันาให้เกิดการจดัการเรียนรู้อยา่งมีคณุภาพ                    

18 ครูเน้นการเรียนการสอนแบบการบรูณาการการเรียนรู้                  

19 ครูในโรงเรียนได้รับการเลือนวิทยฐานะและรางวลัตา่ง ๆ                        

20 ครูเป็นแบบอย่างทีดีแก่เดก็                      

21 ครูเป็นผู้ ทีมีความรู้ความสามารถ                  

22 ครูเป็นส่วนหนงึทีต้องร่วมดแูลรับผิดชอบการพฒันาคณุภาพการศกึษา               
ให้นกัเรียนทกุคน 

                   

23 ครูมีการช่วยเหลืองานซงึกนัและกนั                     

24 ครูมีการพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการจดัการเรียนรู้                       

25 ครูมีการรวมตวักนัเพือทํา KM                 

26 ครูมีการสร้างความเข้มแข็งให้เขตพืนทีสามารถนิเทศโรงเรียนได้                     

27 ครูมีการสอนทีมุง่เน้นด้านคณุธรรม                      

28 ครูมีความเป็นมืออาชีพ                      

29 ครูมีความรู้สกึมนัคงในอาชีพ                    92 



 

ตารางที 6 สรุปข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เชียวชาญเกียวกบัการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่) 
ข้อ หวัข้อ(ความยงัยืน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
30 ครูมีจิตสํานกึรักงานทีทํา                        

31 ครูมีทศันคตทิีดีตอ่การพฒันาการของผู้ เรียนทกุด้าน                     

32 ครูมีวินยัในการทํางาน                        

33 ครูมีอิสระในการเลือกใช้สือการเรียนการสอน                        

34 ครูมีอิสระในการสอนและหาเทคนิคทีเหมาะสม                        

35 ครูมุง่ทําผลงานวิทยฐานะจนไมค่อ่ยสนใจนกัเรียน                     

36 ครูสอนโดยการปลกูฝังด้านคณุธรรมจริยธรรม                      

37 ครูสามารถปรับตวัเข้ากบัเทคโนโลยีทีทนัสมยั                       

38 ครูแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง                     

39 นกัเรียนเป็นคนดีมีคณุธรรมและมีความเป็นไทย                      

40 นกัเรียนเป็นบคุคลแหง่การเรียนรู้                     

41 นกัเรียนเป็นผู้ มีคณุภาพ                    

42 นกัเรียนใสใ่จสิงแวดล้อมรอบตวัเองทีเปลียนแปลงอยา่งรวดเร็ว                      

43 เน้นการมีสว่นร่วมของผู้บริหารโรงเรียนและครูในการตดัสินใจ                     

44 บคุลการได้รับการพฒันา             

45 บคุลากรทกุคนทราบเปา้หมาย วิสยัทศัน์และพนัธกิจของโรงเรียน                      93 



 

ตารางที 6 สรุปข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เชียวชาญเกียวกบัการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่) 
ข้อ หวัข้อ(ความยงัยืน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
46 บคุลากรทกุคนเห็นคณุคา่ของผลทีเกิดกบัโรงเรียน/ชมุชน             

47 บคุลากรในโรงเรียนมีความสมัพนัธ์ทีดีตอ่กนั                        

48 บคุลากรในโรงเรียนมีอิสระในการตดิตอ่สือสาร                        

49 บคุลากรมีความเข้าใจตรงกนั                      

50 เปา้หมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจมีความสอดคล้องและเหมาะสม                     

51 เปา้หมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจมีเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน                     

52 ผู้ เกียวข้อง/มีสว่นได้สว่นเสียต้องเข้าใจแนวคิดของการดําเนินโครงการ             

53 ผู้ นําระดบัสพท.และโรงเรียนมีความรู้และเข้าใจ             

54 ผู้บริหารแก้ปัญหาโดยใช้เหตผุลประกอบการตดัสินใจ                    

55 ผู้บริหารระดบักรมมีความรู้และเข้าใจ             

56 ผู้บริหารระดบักรมยอมรับรูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันทีเน้นพฒันาคณุภาพ             

57 ผู้บริหารโรเรียนมีการบริหารอยา่งเป็นระบบ                  

58 ผู้บริหารโรงเรียนการสนบัสนนุให้ชมุชนเข้มแข็ง                      

59 ผู้บริหารโรงเรียนใช้การตดัสินใจแบบมีสว่นร่วม                    

60 ผู้บริหารโรงเรียนใช้การสงัการเป็นลายลกัษณ์อกัษร                      

61 ผู้บริหารโรงเรียนใช้เกณฑ์การประเมินของ สมศ.ในการทํางาน                       94 



 

ตารางที 6 สรุปข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เชียวชาญเกียวกบัการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่) 
ข้อ หวัข้อ(ความยงัยืน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
62 ผู้บริหารโรงเรียนใช้คําพดูสภุาพออ่นโยนกบับคุลากรในโรงเรียน                       

63 ผู้บริหารโรงเรียนใช้คณุธรรมในการบริหารโรงเรียน                      

64 ผู้บริหารโรงเรียนใช้งบประมาณอยา่ประหยดัยึดหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                       

65 ผู้บริหารโรงเรียนใช้วิธีการตดัสินใจด้วยตนเอง                     

66 ผู้บริหารโรงเรียนใช้หลกัการมีสว่นร่วมในการบริหารโรงเรียน                        

67 ผู้บริหารโรงเรียนใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหาร                      

68 ผู้บริหารโรงเรียนใช้หลกัประชาธิปไตยในการบริหารโรงเรียน                      

69 ผู้บริหารโรงเรียนใช้อํานาจทีเป็นทางการ                    

70 ผู้บริหารโรงเรียนใช้อํานาจทีไมเ่ป็นทางการ                      

71 ผู้บริหารโรงเรียนทราบข้อมลูของบคุลากรในโรงเรียนเป็นอยา่งดี                       

72 ผู้บริหารโรงเรียนนําผลการดําเนินงานแตล่ะปีมาวางแผน-กําหนดในแผนปฏิบตัิ
งานอยา่งชดัเจนและตอ่เนือง 

                      

73 ผู้บริหารโรงเรียนเน้นการใช้ระบบโครงสร้างบริหารจดัการทีเอือตอ่                  
การบริหารจดัการ 

               

74 ผู้บริหารโรงเรียนบริหารงบประมาณอยา่งคุ้มคา่                  

75 ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ นําการทําให้โรงเรียนมีความสมบรูณ์                       95 



 

ตารางที 6 สรุปข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เชียวชาญเกียวกบัการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่) 
ข้อ หวัข้อ(ความยงัยืน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
76 ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ นําในการสร้างสถานศกึษาแหง่คณุภาพในอนาคต                   

77 ผู้บริหารโรงเรียนพฒันาบคุลากรให้เป็นผู้ ทีมีความรู้ความสามารถ                       

78 ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ                        

79 ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายงานให้เหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ                        

80 ผู้บริหารโรงเรียนมอบอํานาจในการดําเนินงานให้กบัครู                    

81 ผู้บริหารโรงเรียนมีการจดังานสงัค์สนัต์ในโอกาสสําคญัตา่งๆ                        

82 ผู้บริหารโรงเรียนมีการติดตามการทํางานของครูตามระบบ                        

83 ผู้บริหารโรงเรียนมีการพฒันาความรู้ความสามารถอยูเ่สมอ                     

84 ผู้บริหารโรงเรียนมีการพฒันาสูค่วามเป็นมืออาชีพ                     

85 ผู้บริหารโรงเรียนมีความเป็นกลัยาณมิตร                       

86 ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความสามารถ             

87 ผู้บริหารโรงเรียนมีเปา้หมายในการนําโรงเรียนสู่การพฒันาทีสงูขนึ                       

88 ผู้บริหารโรงเรียนมีแผนในการทํางาน และมีระบบการประเมินผลงาน                    

89 ผู้บริหารโรงเรียนมีภารกิจประชมุบอ่ยครังไมค่อ่ยได้อยูโ่รงเรียน                       

90 ผู้บริหารโรงเรียนมีวิสยัทศัน์ในการบริหารโรงเรียน                        
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ตารางที 6 สรุปข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เชียวชาญเกียวกบัการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่) 
ข้อ หวัข้อ(ความยงัยืน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
91 ผู้บริหารโรงเรียนมุง่เน้นการจดัการโรงเรียนทงัระบบ (whole school approach)                 

92 ผู้บริหารโรงเรียนมุง่เน้นงานเอกสาร                    

93 ผู้บริหารโรงเรียนและครูยอมรับผลการดําเนินงานเพือใช้ในการพฒันา             

94 ผู้บริหารโรงเรียนและครูศกึษาแบบอยา่งโรงเรียนทีจดัการเรียนการสอน               
ดีแล้วนํามาปรับใช้ 

                    

95 ผู้บริหารโรงเรียนและครูให้ความสําคญัและเข้าใจถึงเปา้หมายของโรงเรียนในฝัน                

96 ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมการเรียนรู้และพฒันากระบวนการเรียนการสอน 

ของครูมืออาชีพ 

                   

97 ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมเทคนิคการนิเทศเพือให้โรงเรียนในฝันพงึตนเองได้                     

98 ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมให้ผู้ มีสว่นเกียวข้องเข้ามามีสว่นร่วม                             
ในการพฒันาโรงเรียน 

                   

99 ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมให้มีการดผูลผลิตจากผลทีเกิดกบันกัเรียน                     

100 ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมให้มีการปรับเทคนิคการสอนของครูให้เป็นผู้กระตุ้น        
ให้นกัเรียนใฝ่หาความรู้ 
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ตารางที 6 สรุปข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เชียวชาญเกียวกบัการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่) 
ข้อ หวัข้อ(ความยงัยืน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
101 ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุกรรมทกุอย่างเพือสง่เสริมการเรียนรู้ในการ

แลกเปลียนความคิดเห็น 

                      

102 ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุการประเมินเทคนิคการสอนของครูในการกระตุ้น  
ให้นกัเรียนใฝ่หาความรู้ 

                    

103 ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุการมีสว่นร่วมของผู้ มีสว่นเกียวข้องในการพฒันา
นวตักรรมเพือยกระดบัคณุภาพ 

                    

104 ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุการเสริมสร้างศกัยภาพบคุลากร                       

105 ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุให้ครูได้ศกึษาตอ่หรือปรับวฒุิ                         

106 ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุให้บคุลากรได้รับการพฒันาความรู้ความสามารถ                   

107 ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุให้มีการแสวงหานวตักรรมไปใช้ในโรงเรียน                 

108 ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุให้โรงเรียนมุง่สูค่วามเป็นสากล                    

109 ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความเชือมนัตอ่ผู้ มีสว่นเกียวข้องเพือรับการสนบัสนนุ
และร่วมมืออยา่ตอ่เนือง 

                      

110 ผู้บริหารโรงเรียนเอาใจใสบ่คุลากรในโรงเรียนเหมือนสมาชิกในครอบครัว                       

111 ผู้ปกครองมีสว่นในกระระดมทรัพยากรเพือพฒันาโรงเรียน                     

112 ผู้ มีสว่นเกียวข้องต้องเข้าถึงงาน(IN)                   98 



 

ตารางที 6 สรุปข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เชียวชาญเกียวกบัการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่) 
ข้อ หวัข้อ(ความยงัยืน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
113 ผู้ มีสว่นเกียวข้องยินดีในผลสําเร็จของการดําเนินโครงการ             

114 ผู้ มีสว่นได้-เสียต้องร่วมแก้ปัญหา             

115 ผู้ มีสว่นเกียวข้องระดบัโรงเรียนยอมรับรูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝัน  
ทีเน้นพฒันาคณุภาพ 

            

116 มีการการใช้สือเทคโนโลยีเพือความถกูต้อง รวดเร็ว                      

117 มีการการพฒันาRoving Team ให้เข้าใจการดําเนินงานโครงการเสมอ             

118 มีการการสือสารในทางเดียวกนั                        

119 มีการขยายผลสูโ่รงเรียนข้างเคียงเพือสร้างเครือข่าย                      

120 มีการจดัการเรียนการสอนทีเน้นการประกนัคณุภาพสูส่ากล                  

121 มีการจดัการเรียนการสอนทีมุง่เน้นให้นกัเรียนมีทกัษะการดํารงชีวิต                     

122 มีการจดัแสดงผลงานเพือให้ผู้ มีสว่นร่วม ผู้ เกียวข้องได้รับทราบความก้าวหน้า
และได้รับความร่วมมือยิงขนึ 

                     

123 มีการตรวจประเมินโครงการจากภายในและภายนอกเพือนําผลไปพฒันา             

124 มีการถอดบทเรียนโครงการระดบัตา่ง ๆ เพือใช้เป็นข้อมลูในการพฒันา                       

125 มีการบริหารงบประมาณสูก่ารพฒันาครูและการจดัการเรียนการสอน                    

126 มีการประกนัคณุภาพผู้ เรียนสูอ่นาคต                   99 



 

ตารางที 6 สรุปข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เชียวชาญเกียวกบัการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่) 
ข้อ หวัข้อ(ความยงัยืน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
127 มีการประชาสมัพนัธ์ผลงานทีปรากฏในรูปแบบตา่งๆ                        

128 มีการปรับเปลียนกระบวนการทํางานของบคุลการในโรงเรียนและเขตพืนที             

129 มีการพฒันาความรู้ของครู/ผู้บริหารโรงเรียนเพิมขนึ             

130 มีการโยกย้ายผู้บริหารโรงเรียนและรองฯในกลุม่โครงการเดียวกนั             

131 มีการระดมทรัพยากรจากชมุชนและภาคีเครือขา่ยในสนบัสนนุการดําเนินงาน                     

132 มีการสนบัสนนุให้ชมุชนเข้ามามีบทบาทพฒันาโรงเรียน                     

133 มีการสร้างความตอ่เนืองโดยการจดักิจกรรมพฒันา                       

134 มีการสร้างความเป็นเอกภาพให้โรงเรียนและสพท.                     

135 มีการสร้างเครืองมือ/กระบวนการควบคมุงาน                 

136 มีความมุง่มนัของทีมนําด้วยจิตวิญญาณและมีการดําเนินการ                            
แม้เจอปัญหาและอปุสรรค 

                 

137 มีทีมดแูลให้ความชว่ยเหลือโรงเรียน                   

138 มีห้องประจําหมวดวิชาเพือให้ครูใช้เป็นแหลง่หาความรู้                       

139 ระดบักรมมีความจริงจงัของการมุง่พฒันาคณุภาพของโรงเรียน                 

140 ระดบักรมเห็นความสําคญัและคงไว้ซงึนโยบายการบริหารงานโครงการ                    

 100 



 

ตารางที 6 สรุปข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เชียวชาญเกียวกบัการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่) 
ข้อ หวัข้อ(ความยงัยืน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
141 โรงเรียนการจดัการเรียนการสอนทีมีมาตรฐานสากลมุง่สูค่วามเป็นสากล  

ในประชาคมโลก 

                    

142 โรงเรียนการทําความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัในพืนทีเพือร่วมกนัพฒันาโรงเรียน                       

143 โรงเรียนการสานตอ่นโยบายระหวา่งผู้บริหารเก่า-ใหม ่                      

144 โรงเรียนจดัการเรียนรู้และพฒันาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                    

145 โรงเรียนจดัให้มีครูผู้ช่วยทํางานธุรการ                        

146 โรงเรียนได้รับรางวลัจากภาคสว่นตา่ง ๆ                    

147 โรงเรียนตงักรรมการร่วมในการกําหนดแนวทางการพฒันาโรงเรียนในฝัน  
ให้มีสว่นร่วมในการพฒันาการศกึษาเป็นอย่างดี 

                   

148 โรงเรียนตงัเปา้หมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจอยา่งชดัเจน                      

149 โรงเรียนติดตอ่วิทยากรทีมีความรู้เป็นพีเลียงให้ครูทําวิทยฐานะ                   

150 โรงเรียนเน้นการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน                   

151 โรงเรียนมีComputer/Internet ในการจดัการเรียนการสอน             

152 โรงเรียนมีการการยกย่องเชิดชเูกียรตผิู้ มีผลงานดี                 

153 โรงเรียนมีการกําหนดแผนกลยทุธ์ในการบริหารงาน                    
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ตารางที 6 สรุปข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เชียวชาญเกียวกบัการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่) 
ข้อ หวัข้อ(ความยงัยืน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
154 โรงเรียนมีการจดังานระดมทนุจากภาคส่วนตา่ง ๆ                      

155 โรงเรียนมีการจดัทําแผน(plan) การดําเนินงาน(do)                                         

การติดตามงาน (cheek)และการประเมินผล (action) 

                     

156 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาชว่ยสอน             

157 โรงเรียนมีการติดตอ่สือสารหลายรูปแบบ                       

158 โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลและรายงานตอ่สาธารณะชน                     

159 โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่                        

160 โรงเรียนมีการเตรียมการ PP (pre-pan)                      

161 โรงเรียนมีการทํางานเป็นทีม                    

162 โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาชว่ยพฒันาการบริหารจดัการ                    

163 โรงเรียนมีการแบง่ภาระหน้าทีความรับผิดชอบไว้ชดัเจน                     

164 โรงเรียนมีการประเมินหลากหลายจากทงัภายในและภายนอก                     

165 โรงเรียนมีการปรับเปลียนคณะกรรมการตามวาระ                   

166 โรงเรียนมีการปรับเปลียนความรับผิดชอบงานของครู                      

167 โรงเรียนมีการสง่เสริมคนดีและลงโทษคนไมป่ฏิบตังิาน                     

168 โรงเรียนมีการสร้างแรงจงูใจในการทํางาน                    102 



 

ตารางที 6 สรุปข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เชียวชาญเกียวกบัการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่) 
ข้อ หวัข้อ(ความยงัยืน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
169 โรงเรียนมีกิจกรรมพบปะสงัสรรค์ระหว่างบคุลากรในและนอกโรงเรียน                    

170 โรงเรียนมีกิจกรรมพาครูไปทศันศกึษาเพือเพิมพนูความรู้                        

171 โรงเรียนมีกิจกรรมพานกัเรียนไปทศันศกึษา-เรียนรู้นอกสถานที                        

172 โรงเรียนมีความ สะอาด สะดวก สวยงาม ปลอดภยั                   

173 โรงเรียนมีความปลอกภยั                        

174 โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานอย่างชดัเจน                   

175 โรงเรียนมีชือเสียงยอมรับจากองค์กรภายนอก                    

176 โรงเรียนมีปฏิทินการทํางานอยา่งดี                     

177 โรงเรียนมีประชมุชีแจงการดําเนินงาน                       

178 โรงเรียนมีแผนการบริหารงานการจดัทําหลกัสตูรใช้ปรับปรุงพฒันาและประเมินผล                     

179 โรงเรียนมีแผนการรับนกัเรียนประจําปี                     

180 โรงเรียนมีภาคีเครือขา่ยสนบัสนนุงบประมาณ                  

181 โรงเรียนมีระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน                       

182 โรงเรียนมีระบบประกนัคณุภาพภายใน                     

183 โรงเรียนมีสร้างความเข้าใจของบคุลากรใน-นอกองค์กรทีเกียวข้อง                      

184 โรงเรียนมีสิงอํานวยความสะดวกอยา่งครบครัน                        103 



 

ตารางที 6 สรุปข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เชียวชาญเกียวกบัการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่) 
ข้อ หวัข้อ(ความยงัยืน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
185 โรงเรียนมีสือการเรียนการสอนทีทนัสมยั                      

186 โรงเรียนไมม่ีการแบง่แยก                     

187 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูทําวิทยฐานะ                       

188 โรงเรียนสง่เสริมให้มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ในการทํางาน                       

189 โรงเรียนสนบัสนนุงบประมาณในการวิทยฐานะของครู                        

190 โรงเรียนสนบัสนนุสือ เทคโนโลยีในการทํางานของครู                        

191 โรงเรียนสนบัสนนุให้ใช้ห้องเรียนเป็นห้องทดลองให้กบัมหาวิทยาลยั                       

192 โรงเรียนสร้างวฒันธรรมในการทํางาน                        

193 โรงเรียนสามารถนิเทศภายในตนเองได้                     

194 โรงเรียนสามารถปรับตวัในการทํางานเพือรองรับนโยบายใหม่ๆ                         

195 โรงเรียนให้ชมุชนเข้ามามีสว่นร่วมในการสนบัสนนุงบประมาณ                  

196 ศษิย์เก่าร่วมในการหารายได้พฒันาโรงเรียน                     

197 สง่เสริมการสร้างความเข้าใจร่วมกนัระหว่างในหนว่ยงาน/และภายนอก             

198 สง่เสริมให้มีการพฒันาจากหนว่ยงานภายใน-นอกโรงเรียน             

199 สง่เสริมให้มีการพฒันาบคุลการ/ครู                        

200 สง่เสริมให้โรงเรียนการค้นหา,รวบรวมและพฒันานวตักรรมของโรงเรียน             104 



 

ตารางที 6 สรุปข้อมลูการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิและผู้ เชียวชาญเกียวกบัการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่) 
ข้อ หวัข้อ(ความยงัยืน) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
201 สนบัสนนุชมุชน/เครือขา่ยอปุถมัภ์เข้ามาให้ความร่วมมือ             

202 สนบัสนนุผู้ มีสว่นเกียวข้องเข้าไปศกึษาและตดิตามผลงานของโรงเรียน  
เป็นประจํา 

                   

203 สนบัสนนุให้มีการตรวจสอบความรู้ของผู้ ทีจะเข้าไปให้ความรู้-เขตพืนที             

204 สนบัสนนุให้มีการฝึกปฏิบตัเิปลียนโรงเรียนเป็นห้องทดลองทางการศกึษา                    

205 สนบัสนนุให้มีการมีการนิเทศจากหนว่ยงานภายใน-นอกโรงเรียน             

206 หนว่ยงานระดบักรมมีการจดักิจกรรมเพือใช้พฒันาโครงการ                       

207 หนว่ยงานระดบักรมสร้างความเข้าใจเบอืงต้นให้โรงเรียน                                   
ทีจะเข้าร่วมโครงการเรืองพืนฐานการดําเนินงาน 

                     

208 หนว่ยระดบักรมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนและเขตพืนทีสามารถ                 
ดําเนินการได้ด้วยตนเอง 
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การสร้างข้อกระทงคําถาม จากตัวแปรทีได้จากการสรุปผลการวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีทีได้จากการศึกษาเอกสาร  และข้อคิดเห็นทีได้จากการสัมภาษณ์                    
ของผู้ เชียวชาญและผู้ ทรงคุณวุฒิ โดยสรุปข้อคําถามได้ จํานวน 130 ข้อ และนําข้อคําถาม  
จํานวน 130 ข้อ มาพิจารณาความเหมือน ความใกล้เคียง และความซํา แล้วสร้างเป็น
แบบสอบถามความคิดเห็น ภายใต้คําแนะนําของอาจารย์ทีปรึกษา และผู้ เชียวชาญ จํานวน 5 คน 
เพือตรวจสอบความเทียงตรงของเนือหา (Content Validity) ให้ผู้ เชียวชาญตรวจสอบพิจารณา
ความสอดคล้องของเนือหากับวตัถุประสงค์วิจยั โดยหา คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC = Item-

Objective Congruence Index) โดยพิจารณาจากค่า IOC ทีมากกว่า 0.5 ขึนไป จึงถือว่า                   
ข้อคําถามนนั สามารถเป็นตวัแทนของสิงทีต้องการวดัได้ ผลการวิเคราะห์เหลือข้อคําถามจํานวน 
100 ข้อ  

สรุปผลการตรวจสอบพิจารณาความสอดคล้องของเนือหากบัวตัถปุระสงค์วิจยั จากการ
หาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC = Item-Objective Congruence Index) โดยพิจารณาจาก                 
ค่า IOC ทีมากกว่า 0.5 ขึนไป แล้วนํามาสร้างเป็นกระทงคําถามของแบบสอบถาม ได้ตวัแปร                
การบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน จํานวน 100 ตวัแปร  

 

ตอนที 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบ การบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพ                   
อย่างยงัยืน 

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบชิงสํารวจ (Exploratory factor Analysis) ความคิดเห็น
ของตวัอยา่ง เพือสกดัตวัแปรให้เหลือตวัแปรทีสําคญั ดงันี 

1.1 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกียวกับตัวแปรทีเป็นองค์ประกอบการบริหาร
โรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน   
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ตารางที 7 แสดงคา่เฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานเกียวกับองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝัน 
ให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน  

(n=1,082) 

ที ข้อความ Mean 
Std. 

Deviation 

คา่ระดบั 
การปฏิบตัิ 

1 ครูจดักระบวนการเรียนรู้ โดยให้นกัเรียนได้สืบค้นหา
ความรู้ จากแหลง่เรียนรู้ภายในหรือภายนอกโรงเรียน 

3.72 .829 มาก 

2 ครูจดัการเรียนการสอนโดยใช้ E-school ทีมีศกัยภาพ
ด้านการสือสารและเทคโนโลยี 

3.43 .847 ปานกลาง 

3 ครูจดัการเรียนการสอนทีสง่เสริมให้นกัเรียนได้นําเสนอ 
สิงทีตน ได้เรียนรู้ด้วยความมนัใจ 

3.68 .825 มาก 

4 ครูจดัการเรียนการสอนมุง่เน้นตวันกัเรียนอยา่งแท้จริง 3.74 .905 มาก 

5 ครูใช้ทรัพยากรและแหลง่เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 3.71 .858 มาก 

6 ครูจดัการเรียนการสอนแบบการบรูณาการ การเรียนรู้ 3.71 .848 มาก 

7 ครูเป็นแบบอย่างทีดีแก่นกัเรียน 3.95 .870 มาก 

8 ครูมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอน 
เป็นอย่างดี 

3.92 .860 มาก 

9 ครูมีการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนอยูเ่สมอ 3.84 .885 มาก 

10 ครูมีความสขุในการประกอบอาชีพครู 3.90 .900 มาก 

11 ครูมีความเอาใจใส่ในการจดัการเรียนการสอนเป็นอย่างดี 3.94 .858 มาก 

12 ครูมีสว่นร่วมดแูลรับผิดชอบการพฒันาคณุภาพ
การศกึษา 

3.82 .892 มาก 

13 ครูมีอิสระในการเลือกใช้สือและหาเทคนิคการเรียนการสอน 3.90 .893 มาก 

14 ครูมีการแลกเปลียนความรู้ (KM) ระหวา่งเพือนครู 3.62 .849 มาก 

15 ครูสอนโดยเน้นด้านทกัษะชีวิตทีจําเป็นตอ่อนาคต 3.88 .847 มาก 

16 ครูสามารถพฒันาและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม 3.79 .849 มาก 

17 นกัเรียนเป็นคนมีคณุธรรมและมีความเป็นไทย 3.71 .884 มาก 

18 นกัเรียนใสใ่จในสิงแวดล้อมรอบตวัเองทงัใกล้และไกลตน 3.58 .819 มาก 
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ตารางที 7 แสดงคา่เฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานเกียวกับองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝัน 
ให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่) 

 (n=1,082) 

ที ข้อความ Mean 
Std. 

Deviation 

คา่ระดบั 
การปฏิบตัิ 

19 ผู้บริหาร/ครูและบคุลากรในโรงเรียนมีความสมัพนัธ์          
ทีดีตอ่กนั 

3.71 .947 มาก 

20 ผู้บริหาร/ครูและบคุลากรในโรงเรียนมีความเข้าใจตรงกนั 3.63 .992 มาก 

21 ผู้บริหารโรงเรียนใช้คณุธรรมในการบริหารโรงเรียน 3.83 1.020 มาก 

22 ผู้บริหารโรงเรียนใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน 3.80 1.032 มาก 

23 ผู้บริหารโรงเรียนใช้หลกัประชาธิปไตยในการบริหารโรงเรียน 3.79 1.037 มาก 

24 ผู้บริหารโรงเรียนตดิตามการทํางานของครูอยา่งตอ่เนือง
เป็นระบบ 

3.67 .971 มาก 

25 ผู้บริหารโรงเรียนมีข้อมลูของบคุลากรในโรงเรียนเป็นอย่างดี 3.73 .947 มาก 

26 ผู้บริหารโรงเรียนบริหารงานอยา่งเป็นระบบ 3.75 .996 มาก 

27 ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ นําการพฒันาคณุภาพการศกึษา
ของโรงเรียน 

3.93 1.015 มาก 

28 ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรในโรงเรียน
ให้เป็น ผู้ ทีมีความรู้ความสามารถ 

3.92 .986 มาก 

29 ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายงานให้ครูเหมาะสมกบั
ความรู้ความสามารถ 

3.86 .951 มาก 

30 ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน 4.06 .950 มาก 

31 ผู้บริหารโรงเรียนมีการกําหนดเปา้หมายในการพฒันา
โรงเรียนให้ดีขนึ 

3.95 .995 มาก 

32 ผู้บริหารโรงเรียนมุง่เน้นการจดัการโรงเรียนทงัระบบ 
(Whole school approach) 

3.92 .999 มาก 

33 ผู้บริหารโรงเรียนและครูศกึษาแบบอยา่งโรงเรียนทีจดั 
การเรียน การสอนทีดี และนํามาปรับใช้ 

3.94 .940 มาก 



109 

ตารางที 7 แสดงคา่เฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานเกียวกับองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝัน 
ให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่) 

 (n=1,082) 

ที ข้อความ Mean 

 

Std. 

Deviation 

คา่ระดบั 
การปฏิบตัิ 

34 ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมการเรียนรู้และพฒันา
กระบวนการเรียน การสอนของครูมืออาชีพ 

3.90 .953 มาก 

35 ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมให้ผู้ มีสว่นเกียวข้องเข้ามา           
มีสว่นร่วมของในการพฒันาโรงเรียน 

3.83 .930 มาก 

36 ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมให้มีการปรับเทคนิคการสอน          
ของครูให้เป็นผู้กระตุ้นให้นกัเรียนใฝ่หาความรู้ 3.92 .915 มาก 

37 ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมให้มีการพฒันาจากหนว่ยงาน
ภายใน- นอกโรงเรียน 

3.84 .963 มาก 

38 ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมให้มีการวิเคราะห์ผลผลิต            
จากผลทีเกิดกบันกัเรียน 

3.84 .936 มาก 

39 ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุการเสริมสร้างศกัยภาพ
บคุลากร 3.90 .938 มาก 

40 ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุครูให้ได้รับการเลือนวิทยฐานะ 
และรางวลัตา่ง ๆ 

4.01 .922 มาก 

41 ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุให้โรงเรียนมุง่สู่ความเป็นสากล 4.05 1.007 มาก 

42 ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุให้ศษิย์เก่าร่วมหารายได้
พฒันาโรงเรียน 

3.80 1.022 มาก 

43 ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความเชือมนัตอ่ ผู้ มีสว่นเกียวข้อง 
เพือรับการสนบัสนนุและ ร่วมมืออยา่งตอ่เนือง 3.87 .961 มาก 

44 ผู้บริหารโรงเรียนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน 3.94 .972 มาก 

45 ผู้บริหารโรงเรียนแสวงหาแนวทางการบริหาร อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

3.93 .990 มาก 

46 ผู้บริหารโรงเรียนเอาใจใสบ่คุลากรในโรงเรียนเหมือน
สมาชิกในครอบครัว 

3.79 .975 มาก 
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ตารางที 7 แสดงคา่เฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานเกียวกับองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝัน 
ให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่) 

 (n=1,082) 

ที ข้อความ Mean 
Std. 

Deviation 

คา่ระดบั 
การปฏิบตัิ 

47 ผู้บริหารและครูยอมรับรูปแบบการบริหารโรงเรียน ในฝัน
ทีเน้นการพฒันาคณุภาพ 

3.92 .935 มาก 

48 ผู้ปกครองมีสว่นในกระระดมทรัพยากรเพือพฒันา
โรงเรียน 

3.75 .963 มาก 

49 ผู้ มีสว่นเกียวข้องยินดีในผลสําเร็จของการดําเนินงาน 
ของโรงเรียน 

3.93 .874 มาก 

50 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทราบถึงเปา้หมายของแผนปฏิบตังิาน
ประจําปี 

3.73 .922 มาก 

51 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย มีโอกาสได้กําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 

เปา้หมาย ของโรงเรียน 
3.66 .911 มาก 

52 ผู้บริหารโครงการระดบักรมจดัทีมเคลือนทีเร็ว (Roving 

teem) ดแูลให้ความชว่ยเหลือโรงเรียน 
3.55 .950 มาก 

53 ผู้บริหารโครงการระดบักรมส่งเสริมให้โรงเรียนการค้นหา
,รวบรวมและพฒันานวตักรรมของโรงเรียน 

3.62 .915 มาก 

54 ผู้บริหารโครงการระดบักรมสนบัสนนุชมุชน/เครือขา่ย
อปุถมัภ์เข้ามา ให้ความร่วมมือ 

3.59 .910 มาก 

55 ผู้บริหารโครงการระดบักรมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียน
และเขตพืนทีสามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง 

3.62 .919 มาก 

56 ผู้บริหารโครงการระดบักรมสร้างความเป็นเอกภาพ          
ให้โรงเรียนและ เขตพืนทีการศกึษา 

3.63 .875 มาก 

57 โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและ 
มุง่สู ่ความเป็นสากล 

3.87 .909 มาก 

58 โรงเรียนมีเปา้หมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจมีเหมาะสม
กบับริบทของโรงเรียน 

4.00 .885 มาก 
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ตารางที 7 แสดงคา่เฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานเกียวกับองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝัน 
ให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่) 

 (n=1,082) 

ที ข้อความ Mean 
Std. 

Deviation 

คา่ระดบั 
การปฏิบตัิ 

59 โรงเรียนมีเปา้หมายสอดคล้องกบันโยบายและแผนการ
ศกึษาระดบัชาติ 4.00 .881 มาก 

60 โรงเรียนมีหลกัสตูรสอดคล้องกบันโยบายรัฐและท้องถิน 3.94 .874 มาก 

61 โรงเรียนแกนนํามีการขยายผลการดําเนินงานสู่โรงเรียน
ข้างเคียง เพือสร้างเครือขา่ย 

3.79 .842 มาก 

62 โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นคณุภาพของ
ผู้ เรียน 

3.99 .841 มาก 

63 โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนทีมุง่เน้นให้นกัเรียน  
มีทกัษะ การดํารงชีวิต  

3.97 .845 มาก 

64 โรงเรียนมีจดัทํารายงานและผลสําเร็จของงาน               
(Report on outcomes and achievements) ทกุปี 

3.91 .865 มาก 

65 โรงเรียนมีเอกสารบญัชีการเงินอยา่งเป็นระบบ 3.98 .875 มาก 

66 โรงเรียนมีสถานทีและแหลง่เรียนรู้เอือตอ่การเรียนรู้           
ของนกัเรียน 

3.97 .840 มาก 

67 โรงเรียนมีการเชิญวิทยากรภายนอก/ภมูิปัญญาท้องถิน
มาร่วมให้ความรู้แก่นกัเรียน 

3.85 .909 มาก 

68 โรงเรียนมีการใช้ภมูิปัญญาท้องถิน/วิทยากรภายนอก  
มาพฒันา การเรียนการสอน 

3.80 .877 มาก 

69 โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุ สง่เสริมการพฒันางาน        
จากผู้ รู้และองค์กรตา่ง ๆ 

3.79 .859 มาก 

70 โรงเรียนเน้นการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 3.89 .789 มาก 

71 โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
แผนการดําเนินงาน (Monitor and evaluate the 

program) 

4.00 .826 มาก 
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ตารางที 7 แสดงคา่เฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานเกียวกับองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝัน 
ให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน(ตอ่)  

(n=1,082) 

ที ข้อความ Mean 
Std. 

Deviation 

คา่ระดบั 
การปฏิบตัิ 

72 โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณสูก่ารพฒันาครูและ 
การจดัการเรียน การสอน 

3.92 .868 มาก 

73 โรงเรียนมีการประชาสมัพนัธ์งาน/กิจกรรมของโรงเรียน 
ให้ผู้ เกียวข้องทราบ 

3.84 .915 มาก 

74 หลกัสตูรสถานศกึษาเหมาะสมกบัสภาพท้องถิน 3.84 .847 มาก 

75 โรงเรียนมีการเปิดรับความคิดเห็นจากชมุชน 3.79 .907 มาก 

76 แผนการจดัทําหลกัสตูร (Develop curriculum plans) 

ของโรงเรียน มีการพฒันาให้เป็นปัจจบุนั 
3.84 .875 มาก 

77 โรงเรียนมีการการยกย่องเชิดชเูกียรตผิู้ มีผลงานดี 4.08 .828 มาก 

78 โรงเรียนมีการกําหนดแผนกลยทุธ์ในการบริหารงาน 3.94 .882 มาก 

79 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยี ICT เป็นสือชว่ยสอน 4.09 .854 มาก 

80 โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลและรายงานตอ่              
สาธารณะชน 

3.85 .876 มาก 

81 โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการใช้ทรัพยากร
อยา่งคุ้มคา่ 

3.80 .916 มาก 

82 โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาชว่ยพฒันาการบริหาร
จดัการ 3.98 .835 มาก 

83 โรงเรียนมีการประกนัคณุภาพผู้ เรียนสูอ่นาคต 3.95 .897 มาก 

84 โรงเรียนมีการประชาสมัพนัธ์ผลงานทีปรากฏในรูปแบบตา่งๆ 3.90 .869 มาก 

85 โรงเรียนมีการประเมินหลากหลายจากทงัภายในและ
ภายนอก 

3.94 .886 มาก 

86 โรงเรียนมีการสร้างเครือขา่ยชมุชนและพนัธมิตร              
(Build community links and partners) 

3.85 .860 มาก 

87 โรงเรียนมีความสมัพนัธ์ทีดีกบัชมุชน 3.92 .893 มาก 
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 (n=1,082) 

ที ข้อความ Mean 
Std. 

Deviation 

คา่ระดบั 
การปฏิบตัิ 

88 โรงเรียนมีเครือขา่ยและพนัธมิตรร่วมกนัพฒันา 3.88 .868 มาก 

89 โรงเรียนมีชือเสียงยอมรับจากองค์กรภายนอก 3.89 .863 มาก 

90 โรงเรียนมีแผนพฒันาบคุคลากรในโรงเรียน 4.02 .864 มาก 

91 โรงเรียนมีระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 4.04 .853 มาก 

92 โรงเรียนมีระบบประกนัคณุภาพภายใน 4.00 .869 มาก 

93 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเอือตอ่การจดัการเรียนรู้ 4.00 .848 มาก 

94 โรงเรียนมีสือการเรียนการสอนทีทนัสมยั 3.89 .867 มาก 
95 โรงเรียนได้รับความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัหรือ

สถาบนัอดุมศกึษา ในพืนทีเพือร่วมกนัพฒันาโรงเรียน 
3.71 .956 มาก 

96 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากชมุชนและภาคี
เครือข่ายในสนบัสนนุการดําเนินงาน 

3.80 .882 มาก 

97 โรงเรียนมีการสง่เสริมให้บคุลากรของโรงเรียนได้รับ       
การพฒันา ด้านวิชาชีพ (Professional Development) 

4.01 .851 มาก 

98 โรงเรียนมีการสนบัสนนุให้ชมุชนเข้ามามีบทบาทพฒันา
โรงเรียน 

3.84 .902 มาก 

99 โรงเรียนมีการสร้างความตระหนกัให้ผู้ ทีมีสว่นได้สว่นเสีย
ร่วมพฒันาโรงเรียน 

3.87 .875 มาก 

100 โรงเรียนมีบคุลากรทีสามารถปรับตวัในการทํางาน           
เพือรองรับนโยบายใหม่ๆ  

3.90 .855 มาก 

จากตารางที 7 พบว่า ตวัแปรทงั 100 ตวัแปร มีคา่เฉลีย อยู่ระหว่าง 3.43 – 4.09                  

มีค่าเบียงเบนมาตรฐาน อยู่ระหว่าง .819 – 1.022 แสดงว่า ตวัอย่าง 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนกัเรียน 
จํานวน 166 คน กลุ่มผู้ปกครอง จํานวน 200 คน กลุ่มศึกษานิเทศก์ จํานวน 141 คน กลุ่มกรรมการ
สถานศกึษา จํานวน 175 คน กลุม่ครูผู้สอน จํานวน 200 คน และกลุ่มผู้บริหารโรงเรียน จํานวน 200 คน 
รวมทังสิน 1,082 คน มีความเห็นเกียวกับองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพ                     
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อย่างยังยืนโดยเฉลีย อยู่ในระดับมาก ซึงแต่ละตัวแปรมีการกระจายของข้อมูลทีแตกต่างกัน              
โดยคา่เฉลีย ของตวัแปร ในระดบัมากมี ตวัแปร ระดบัปานกลาง มีตวัแปร โดยเรียงลําดบัดงันี 

ระดบัมากมี 99 ตวัแปร คือ ตวัแปรที 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 

42, 44, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 

91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, และ  ได้แก่ ครูจดักระบวนการเรียนรู้โดยให้นกัเรียน                     
ได้สืบค้นหาความรู้ จากแหลง่เรียนรู้ภายในหรือภายนอกโรงเรียน ครูจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริม
ให้นกัเรียน ได้นําเสนอสิงทีตนได้เรียนรู้ด้วยความมนัใจ ครูจดัการเรียนการสอนมุ่งเน้นตวันกัเรียน
อย่างแท้จริง ครูใช้ทรัพยากรและ แหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูจดัการเรียนการสอนแบบ
บรูณาการการเรียนรู้ ครูเป็นแบบอยา่งทีดีแก่นกัเรียน ครูมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียน
การสอนเป็นอย่างดี ครูมีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอยู่เสมอ ครูมีความสุขในการ
ประกอบอาชีพครู ครูมีความเอาใจใส่ในการจดัการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ครูมีส่วนร่วมดแูล
รับผิดชอบ การพฒันาคณุภาพการศกึษา ครูมีอิสระในการเลือกใช้สือและหาเทคนิคการเรียนการสอน 

ครูมีการแลกเปลียนความรู้ (KM) ระหว่างเพือนครู ครูสอนโดยเน้น ด้านทกัษะชีวิตทีจําเป็นตอ่อนาคต 

ครูสามารถพฒันาและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม นกัเรียนเป็นคน มีคณุธรรมและมีความเป็นไทย 

นกัเรียนใส่ใจในสิงแวดล้อมรอบตวัเองทงัใกล้และไกลตน  ผู้บริหาร/ครูและบุคลากรในโรงเรียน                  
มีความสมัพนัธ์ทีดีตอ่กนั ผู้บริหาร/ครูและบคุลากรในโรงเรียนมีความเข้าใจตรงกนั  

ผู้บริหารโรงเรียนใช้คณุธรรมในการบริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนใช้หลกัธรรมาภิบาล
ในการบริหารโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนใช้หลักประชาธิปไตยในการบริหารโรงเรียน  ผู้บริหาร
โรงเรียนติดตามการทํางานของครูอย่างต่อเนืองเป็นระบบ  ผู้บริหารโรงเรียนมีข้อมลูของบุคลากร 
ในโรงเรียนเป็นอย่างดี ผู้บริหารโรงเรียนบริหารงานอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ นํา                
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร                  
ในโรงเรียนให้เป็น ผู้ ทีมีความรู้ความสามารถ ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายงานให้ครูเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน  ผู้บริหารโรงเรียน                  
มีการกําหนดเปา้หมายในการพฒันาโรงเรียนให้ดีขนึ ผู้บริหารโรงเรียนมุ่งเน้นการจดัการโรงเรียน
ทงัระบบ (Whole school approach) ผู้บริหารโรงเรียนและครูศกึษาแบบอย่างโรงเรียนทีจดัการเรียน
การสอนทีดีและนํามาปรับใช้ ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันากระบวนการเรียนการสอน
ของครูทีรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิหน้าที ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้ มีส่วนเกียวข้องเข้ามา                
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มีสว่นร่วมของในการพฒันาโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้มีการปรับเทคนิคการสอนของครู
ให้เป็นผู้กระตุ้นให้นกัเรียนใฝ่หาความรู้ ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้มีการพฒันาจากหน่วยงานภายใน-
นอกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ผลผลิตจากผลทีเกิดกบันกัเรียน ผู้บริหาร
โรงเรียนสนับสนุน การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร  ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนครูให้ได้รับ               
การ เลือนวิทยฐานะและรางวลัตา่ง ๆ ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุให้โรงเรียนมุง่สูค่วามเป็นสากล  

ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุให้ศิษย์เก่าร่วมหารายได้พฒันาโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน
สร้างความเชือมนัต่อ ผู้ มีส่วนเกียวข้องเพือรับการสนบัสนนุและร่วมมืออย่างตอ่เนือง  ผู้บริหาร
โรงเรียนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน ผู้บริหารโรงเรียนแสวงหาแนวทางการบริหาร 
อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารโรงเรียนเอาใจใส่บุคลากรในโรงเรียนเหมือนสมาชิกในครอบครัว 

ผู้บริหารและครูยอมรับรูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันทีเน้นการพัฒนาคุณภาพ  ผู้ปกครอง               
มีสว่นในกระระดมทรัพยากรเพือพฒันาโรงเรียน ผู้ มีส่วนเกียวข้องยินดีในผลสําเร็จของการดําเนิน
ของโรงเรียน ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทราบถึงเปา้หมายของแผนปฏิบตัิงานประจําปี ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
มีโอกาสได้กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียน ผู้บริหารโครงการระดบักรม                  
จดัทีมเคลือนทีเร็ว ดแูลให้ความช่วยเหลือโรงเรียน ผู้บริหารโครงการระดบักรมส่งเสริมให้โรงเรียน
การค้นหารวบรวมและพฒันานวตักรรมของโรงเรียน ผู้บริหารโครงการระดบักรมสนบัสนนุชมุชน/
เครือขา่ยอปุถมัภ์เข้ามาให้ความร่วมมือ ผู้บริหารโครงการระดบักรมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียน
และเขตพืนทีสามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง ผู้บริหารโครงการระดบักรมสร้างความเป็นเอกภาพ
ให้โรงเรียนและเขตพืนทีการศึกษา โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและ                   
มุ่งสู่ความเป็นสากล โรงเรียนมีเปา้หมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจมีเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน 

โรงเรียนมีเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายและแผนการศึกษาระดบัชาติ  โรงเรียนมีหลักสูตร
สอดคล้องกับนโยบายรัฐและท้องถิน โรงเรียนแกนนํามีการขยายผลการดําเนินงานสู่โรงเรียน
ข้างเคียงเพือสร้างเครือข่าย โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นคุณภาพของผู้ เรียน 

โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนทีมุ่งเน้นให้นักเรียนมีทกัษะการดํารงชีวิต  โรงเรียนมีจดัทํา
รายงานและผลสําเร็จของงาน (Report on out comes and achievements) ทกุปี  

โรงเรียนมีเอกสารบญัชีการเงินอย่างเป็นระบบ โรงเรียนมีสถานทีและแหล่งเรียนรู้               
เอือต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนมีการเชิญวิทยากรภายนอก/ภูมิปัญญาท้องถินมาร่วม               
ให้ความรู้ แก่นกัเรียน โรงเรียนมีการใช้ภมูิปัญญาท้องถิน/วิทยากรภายนอกมาพฒันาการเรียนการสอน 

โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุ ส่งเสริมการพฒันางานจากผู้ รู้และองค์กรตา่ง ๆ โรงเรียนเน้นการพฒันา
คณุภาพผู้ เรียน โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนการดําเนินงาน (Monitor and 
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evaluate the program) โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณสู่การพฒันาครูและการจดัการเรียนการสอน 

โรงเรียนมีการประชาสมัพนัธ์งาน/กิจกรรมของโรงเรียนให้ผู้ เกียวข้องทราบ  หลกัสตูรสถานศกึษา
เหมาะสมกบัสภาพท้องถิน โรงเรียนมีการเปิดรับความคิดเห็นจากชมุชน แผนการจดัทําหลกัสตูร 
(Develop curriculum plans) ของโรงเรียนมีการพฒันาให้เป็นปัจจบุนั โรงเรียนมีการการยกย่อง
เชิดชูเกียรติผู้ มีผลงานดี โรงเรียนมีการกําหนดแผนกลยุทธ์ในการบริหารงาน โรงเรียนมีการใช้
เทคโนโลยี ICT เป็นสือช่วยสอน โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลและรายงาน ตอ่สาธารณะชน 

โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยี               
เข้ามาช่วยพฒันาการบริหารจดัการ โรงเรียนมีการประกนัคณุภาพผู้ เรียนสู่อนาคต โรงเรียนมีการ
ประชาสมัพนัธ์ผลงานทีปรากฏในรูปแบบตา่งๆ โรงเรียนมีการประเมินหลากหลายจากทงัภายใน
และภายนอก โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายชุมชนและพนัธมิตร (Build community links and 

partners) 

โรงเรียนมีความสมัพนัธ์ทีดีกบัชมุชน โรงเรียนมีเครือข่ายและพนัธมิตรร่วมกนัพฒันา 

โรงเรียนมีชือเสียงยอมรับจากองค์กรภายนอก โรงเรียนมีแผนพฒันาบคุคลากรในโรงเรียน โรงเรียน
มีระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนมีระบบประกนัคณุภาพภายใน โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม               
ทีเอือต่อการจดัการเรียนรู้ โรงเรียนมีสือการเรียนการสอนทีทนัสมยั โรงเรียนได้รับความร่วมมือ                
กบัมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอุดมศึกษาในพืนทีเพือร่วมกันพฒันาโรงเรียน โรงเรียนมีการระดม
ทรัพยากรจากชุมชนและภาคีเครือข่ายในสนับสนุนการดําเนินงาน  โรงเรียนมีการส่งเสริมให้
บคุลากรของโรงเรียนได้รับการพฒันาด้านวิชาชีพ (Professional Development) โรงเรียนมีการ
สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทพฒันาโรงเรียน  โรงเรียนมีการสร้างความตระหนักให้ผู้ ทีมี              
ส่วนได้ส่วนเสียร่วมพฒันาโรงเรียน โรงเรียนมีบคุลากรทีสามารถปรับตวัในการทํางานเพือรองรับ
นโยบายใหม่ๆ  

ระดบัปานกลาง มี 1 ตวัแปร คือ ตวัแปรที 2 ได้แก่ ครูจัดการเรียนการสอนโดยใช้               
e-school ทีมีศกัยภาพด้านการสือสารและเทคโนโลยี 

1.2 การตรวจสอบข้อมลูเบืองต้นก่อนการวิเคราะห์องค์ประกอบ โดยการตรวจสอบ
คา่ KMO (Kaiser – Meyer-Olkin) ซึงเป็นคา่ทีใช้วดัความเหมาะสมของข้อมลูตวัอย่าง ทีจะนํามา
วิเคราะห์โดยเทคนิค Factor Analysis 
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ตารางที 8 แสดงค่าความเหมาะสมของข้อมูลทีแสดงว่าเทคนิค Factor Analysis เหมาะสมกับ
ข้อมลู ทีมีอยู ่ 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .968 

 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 112814.541 

  df 4950 

  Sig. .000 

  จากตารางที 8 พบว่าคา่ KMO ของข้อมลูชดุทีเก็บได้จากการวิจยั ได้เท่ากบั . 68 ซึงไคเซอร์ 
และไรซ์ (Kaiser and Rice) ได้ทําการศกึษาคา่ KMO (Kaiser- Meyer- Olkin measure of sampling 

adequace) ในการวดัความเหมาะสมของข้อมลูว่าควรใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหรือไม่ และ
ได้สรุปว่า ถ้ามีคา่คา่ KMO ≥ 0.8 แสดงว่าข้อมลูชดุนนัสามารถใช้วิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี ดงันนั
ข้อมลูชดุนีจงึมีความเหมาะสมทีจะใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบได้ดี การทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรโดยคา่สถิติสอบ Bartlett's Test of Sphericity Test มีนยัสําคญัทางสถิติ (sig 0.00<0.05)แสดงว่า
ค่าเมททริกซ์สัมประสิทธิสหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง  ๆ มีความสัมพันธ์กัน ดังข้อมูลทีได้                             
จงึมีความเหมาะสมทีจะนําไปวิเคราะห์องค์ประกอบตอ่ไป 

1.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploraly factor Analysis) ด้วยวิธีการ
สกัดองค์ประกอบ (Principal Component Analysis: PCA) เพือให้ได้ตวัแปรทีสําคญัในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory factor Analysis) ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ ค่านําหนัก
องค์ประกอบ (Factor Loading) แล้วสรุปรวมตัวแปรต่างๆ ได้จํานวน 5 องค์ประกอบ แสดงค่า               
ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) และคา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 
ซงึสามารถสรุปผลได้ดงันี 

การสกัดองค์ประกอบ ด้วยวิธีการสกัดองค์ประกอบ (Principle Component Analysis) 
และการวิเคราะห์ ส่วนประกอบด้วยการหมุนแกนแบบตงัฉาก (Orthogonal Rotation) และ              
การหมุนแกนองค์ประกอบวิธีโพรแมกซ์ (promax rotation) โดยข้อตกลงเบืองต้นในการศึกษา            
ครังนี ใช่เกณฑ์เลือกองค์ประกอบ ดังนี ) มีค่านําหนักองค์ประกอบตงัแต่ 0.60 ขึนไป ตามที              
แฮร์และคณะ (Hair et.al.) กลา่ววา่ นําหนกัองค์ประกอบที 0.50 ขนึไปเป็นคา่นําหนกัทีมีนยัสําคญั
ในทางปฏิบัติ (practically significant) 2) มีค่าไอเก็น (eigenvalues) มากกว่า 1 ตามเกณฑ์               
ของไคเซอร์ (Kaiser’s criterion) และ 3) มีตัวแปรอธิบายองค์ประกอบมากกว่า 3 ตัวขึนไป 
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(Hatcher) เมือพิจารณาตามเกณฑ์ดงักว่างได้จํานวนองค์ประกอบและค่าความแปรปรวนของ             
ตวัแปร ดงัตารางที 9 ดงัตอ่ไปนี 

 

ตารางที 9 จํานวนองค์ประกอบ ค่าความร่วมกัน ค่าไอเกน ค่าร้อยละของความแปรปรวน  ค่าไอเกน          
คา่ร้อยละของความแปรปรวนสะสม ในแตล่ะองค์ประกอบของแบบสอบถาม 

องค์ประกอบ 

(Component) 

 

Rotation Sums of Squared Loadings 

คา่ความแปรปรวน ของ
ตวัแปร Total 

คา่ความแปรปรวน ร้อยละ 
(% of Variance) 

คา่ความแปรปรวนสะสม 
ร้อยละ (Cumulative %) 

1 22.394 22.394 22.394 

2 21.984 21.984 44.377 

3 11.546 11.546 55.923 

4 4.492 4.492 60.415 

5 4.294 4.294 64.709 

6 2.146 2.146 66.856 

7 1.647 1.647 68.502 

8 1.121 1.121 69.623 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

จากตารางที 9 แสดงจํานวนองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน 
พบว่าเมือพิจารณาองค์ประกอบทีสกัดได้จากคา่ไอเกน (eigenvalues) ทีมีค่าไอเก็นมากกว่า 1 พบว่า 
8 องค์ประกอบ เมือหมุนแกนแล้วอธิบายความแปรปรวนได้ทงัหมดร้อยละ 69.623 และเมือพิจารณา
ตามเกณฑ์การคดัเลือกองค์ประกอบทีมีค่านําหนกัองค์ประกอบตงัแต่ 0.6 ขึนไปมีค่าไอเกน มากกว่า  
1 ตวัแปร และอธิบายองค์ประกอบมากกว่า 3 ตวัขึนไป พบว่า มีเพียง 5 องค์ประกอบ ทีมีคณุสมบตัิ
เป็นไปตามเกณฑ์ทีกําหนดคือ องค์ประกอบตวัที 1-5 สําหรับองค์ประกอบทีมีคุณสมบตัิตามเกณฑ์             
5 องค์ประกอบ เมือหมนุแกนแล้ว องค์ประกอบตวัที 1 มีคา่ไอเกน สงูสดุเทา่กบั 22.394 สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนทงัหมกได้ร้อยละ 22.394 องค์ประกอบที 2 มีคา่ ไอเกน เท่ากบั 21.984 สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนทงัหมดได้ร้อยละ 44.377 องค์ประกอบที 3 มีคา่ไอเกน เท่ากบั 11.546 สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนทงัหมดได้ร้อยละ 55.923 และองค์ประกอบอืน ๆ มีคา่ไอเกนและความสามารถ  
ในการอธิบายค่าความแปรปรวนทงัหมกค่อยๆ ลดลงตามลําดบั และองค์ประกอบทีมีคุณสมบัติ
เป็นไปตามเกณฑ์ทีกําหนดคือองค์ประกอบที 1-5  
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2. การหมนุแกนองค์ประกอบ 

ผู้วิจยัได้ทําการหมุนแกนองค์ประกอบ เพือให้ตวัแปร มีความสมัพนัธ์ กบัองค์ประกอบ 
ในลกัษณะทีชดัเจนขนึ หรือให้ได้โครงสร้างอย่างง่าย (Simple structure) เพือให้ง่ายตอ่การแปลความ
ต่อไป ด้วยการหมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) วิธีแวริแมกซ์ 
(Varimax Method) ปรากฏผลดงัตารางที 10 (แสดงเฉพาะคา่นําหนกัองค์ประกอบมากกว่า .60 

ไมพ่ิจารณาเครืองหมาย) 
 

ตารางที 10 แสดงคา่นําหนกัองค์ประกอบและตวัแปรทีอธิบายในแตล่ะองค์ประกอบหลงัการหมนุแกน 

ตวัแปร 
คา่นําหนกัองค์ประกอบ 

กลุม่ที 1 กลุม่ที 2 กลุม่ที 3 กลุม่ที 4 กลุม่ที 5 

31 0.889 

32 0.889 

30 0.883 

45 0.880 

34 0.880 

44 0.872 

36 0.871 

28 0.871 

39 0.868 

35 0.867 

33 0.865 

38 0.860 

41 0.857 

27 0.850 

37 0.846 

43 0.845 

40 0.828 
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ตารางที 10 แสดงคา่นําหนกัองค์ประกอบและตวัแปรทีอธิบายในแตล่ะองค์ประกอบหลงัการหมนุแกน  
                   (ตอ่) 

ตวัแปร 
คา่นําหนกัองค์ประกอบ 

กลุม่ที 1 กลุม่ที 2 กลุม่ที 3 กลุม่ที 4 กลุม่ที 5 

29 0.824 

47 0.816 

46 0.803 

42 0.736 

59 0.701 

58 0.700 

57 0.681 

60 0.680 

64 0.677 

65 0.647 

61 0.632 

63 0.631 

49 0.624 

62 0.620 

50 0.611 

66 0.594 

72 0.856 

92 0.846 

80 0.843 

85 0.838 

83 0.838 

99 0.828 
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ตารางที 10 แสดงคา่นําหนกัองค์ประกอบและตวัแปรทีอธิบายในแตล่ะองค์ประกอบหลงัการหมนุแกน  
  (ตอ่) 

ตวัแปร 
คา่นําหนกัองค์ประกอบ 

กลุม่ที 1 กลุม่ที 2 กลุม่ที 3 กลุม่ที 4 กลุม่ที 5 

81 0.826 

90 0.826 

78 0.824 

97 0.823 

82 0.822 

79 0.821 

76 0.818 

86 0.812 

71 0.805 

88 0.804 

70 0.801 

93 0.800 

75 0.798 

97 0.795 

89 0.794 

100 0.794 

98 0.790 

94 0.784 

73 0.782 

77 0.764 

95 0.754 

91 0.742 
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ตารางที 10 แสดงคา่นําหนกัองค์ประกอบและตวัแปรทีอธิบายในแตล่ะองค์ประกอบหลงัการหมนุแกน  
 (ตอ่) 

ตวัแปร 
คา่นําหนกัองค์ประกอบ 

กลุม่ที 1 กลุม่ที 2 กลุม่ที 3 กลุม่ที 4 กลุม่ที 5 

68 0.727 

11 0.839 

9 0.812 

12 0.812 

16 0.791 

7 0.789 

8 0.789 

15 0.780 

4 0.747 

10 0.745 

5 0.737 

13 0.733 

14 0.727 

3 0.702 

6 0.681 

17 0.663 

18 0.657 

20 0.643 

19 0.629 

26 0.792 

24 0.782 

23 0.758 
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ตารางที 10 แสดงคา่นําหนกัองค์ประกอบและตวัแปรทีอธิบายในแตล่ะองค์ประกอบหลงัการหมนุแกน  
  (ตอ่) 

ตวัแปร 
คา่นําหนกัองค์ประกอบ 

กลุม่ที 1 กลุม่ที 2 กลุม่ที 3 กลุม่ที 4 กลุม่ที 5 

22 0.756 

25 0.743 

21 0.733 

54 0.684 

55 0.668 

56 0.649 

51 0.608 

จากตารางที 10 พบว่า ค่านําหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ของการบริหาร
โรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืนตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์ประกอบมี 5 องค์ประกอบ             
คือ องค์ประกอบที 1 มีจํานวน 33 ตวัแปร องค์ประกอบที 2 มีจํานวน 29 ตวัแปร องค์ประกอบที 3              

มีจํานวน 18 ตวัแปร องค์ประกอบที 4 มีจํานวน 6 ตวัแปร และองค์ประกอบที 5 มีจํานวน 4 ตวัแปร 
เพือความสะดวกในการเรียกชือองค์ประกอบทีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทีกําหนด  

ผู้ วิจัยได้ตงัชือแต่ละองค์ประกอบดังตามตารางที 11 และมีรายละเอียดแต่ละองค์ประกอบ                 
ดงัตารางที 12-16  
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ตารางที 11 แสดงองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน 
ลําดบัที  องค์ประกอบ จํานวนตวัแปร คา่นําหนกัองค์ประกอบ(factor loading)  

1 องค์ประกอบที 1 33 .594-.889 

2 องค์ประกอบที 2 29 .727-.856 

3 องค์ประกอบที 3 18 .629-.839 

4 องค์ประกอบที 4 6 .733-.792 

5 องค์ประกอบที 5 4 .608-.684 

รวม 90 .594-.889 

จากตารางที 11 พบว่า องค์ประกอบทีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทีกําหนดมีจํานวน                 
5 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบที 1 มีจํานวนตัวแปรทีอธิบายองค์ประกอบ 33 ตัวแปร                        
มีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.594-0.889 องค์ประกอบที 2 มีจํานวนตัวแปรทีอธิบาย
องค์ประกอบ  29 ตวัแปร มีคา่นําหนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.727 - 0.856 องค์ประกอบที 3                

มีจํานวนตัวแปรทีอธิบายองค์ประกอบ 18 ตัวแปร มีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง                     
0.629 – 0.839 องค์ประกอบที 4 มีจํานวนตวัแปรทีอธิบายองค์ประกอบ 6 ตวัแปร มีค่านําหนกั
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.733 -0.792 องค์ประกอบที 5 มีจํานวนตวัแปรทีอธิบายองค์ประกอบ                 
4 ตวัแปร มีค่านําหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.608 - 0.684 รวมมีจํานวนตวัแปรทีอธิบาย
องค์ประกอบทงัสนิ 90 ตวัแปร มีคา่นําหนกัองค์ประกอบอยูร่ะหว่าง 0.594- 0.889 
 

ตารางที 12 แสดงองค์ประกอบที 1  

ตวัแปร ข้อความ 
นําหนกั

องค์ประกอบ 

31 ผู้บริหารโรงเรียนมีการกําหนดเปา้หมายในการพฒันาโรงเรียนให้ดีขนึ 0.889 

32 ผู้บริหารโรงเรียนมุง่เน้นการจดัการโรงเรียน ทงัระบบ (Whole school 

approach) 
0.889 

30 ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน 0.883 

45 ผู้บริหารโรงเรียนแสวงหาแนวทางการบริหาร อยา่งมีประสิทธิภาพ 0.880 

34 ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมการเรียนรู้และพฒันากระบวนการเรียน           
การสอนของครูมืออาชีพ 

0.880 

44 ผู้บริหารโรงเรียนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน 0.872 
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ตารางที 12 แสดงองค์ประกอบที 1(ตอ่)  

ตวัแปร ข้อความ นําหนกั
องค์ประกอบ 

36 ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมให้มีการปรับเทคนิคการสอนของครู                   
ให้เป็น ผู้กระตุ้นให้นกัเรียน ใฝ่หาความรู้ 

0.871 

28 ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุการพฒันาบุคลากร ในโรงเรียน                   
ให้เป็นผู้ ที มีความรู้ความสามารถ 

0.871 

39 ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุการเสริมสร้างศกัยภาพบคุลากร 0.868 

35 ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมให้ผู้ มีสว่นเกียวข้องเข้ามามีสว่นร่วม                 
ของในการพฒันาโรงเรียน 

0.867 

33 ผู้บริหารโรงเรียนและครูศกึษาแบบอยา่งโรงเรียนทีจดัการเรียน การสอน 
ทีดี และนํามาปรับใช้ 

0.865 

38 ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมให้มีการวิเคราะห์ผลผลิตจากผลทีเกิดกบั
นกัเรียน 

0.860 

41 ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุให้โรงเรียนมุง่สู ่ความเป็นสากล 0.857 

27 ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ นําการพฒันาคณุภาพการศกึษาของโรงเรียน 0.850 

37 ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมให้มีการพฒันาจากหนว่ยงานภายใน- นอก
โรงเรียน 

0.846 

43 ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความเชือมนัตอ่ ผู้ มีสว่นเกียวข้องเพือรับ การ
สนบัสนนุและ ร่วมมืออยา่งตอ่เนือง 

0.845 

40 ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุครูให้ได้รับการเลือนวิทยฐานะและรางวลัตา่ง ๆ 0.828 

29 ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายงานให้ครูเหมาะสมกบัความรู้ความสามารถ 0.824 

47 ผู้บริหารและครูยอมรับรูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันทีเน้นการ
พฒันาคณุภาพ 

0.816 

46 ผู้บริหารโรงเรียนเอาใจใสบ่คุลากรในโรงเรียนเหมือนสมาชิกใน
ครอบครัว 

0.803 

42 ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุให้ศษิย์เก่าร่วมหารายได้พฒันาโรงเรียน 0.736 

59 โรงเรียนมีเปา้หมายสอดคล้องกบันโยบายและแผนการศกึษาระดบัชาติ 0.701 
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ตารางที 12 แสดงองค์ประกอบที 1(ตอ่)  

ตวัแปร ข้อความ นําหนกั
องค์ประกอบ 

58 โรงเรียนมีเปา้หมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจมีเหมาะสมกบับริบท           
ของโรงเรียน 

0.700 

57 โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและมุง่สู่                
ความเป็นสากล 

0.681 

60 โรงเรียนมีหลกัสตูรสอดคล้องกบันโยบายรัฐและท้องถิน 0.680 

64 โรงเรียนมีจดัทํารายงานและผลสําเร็จของงาน (Report on out comes 

and achievements) ทกุปี 
0.677 

65 โรงเรียนมีเอกสารบญัชีการเงินอยา่งเป็นระบบ 0.647 

61 โรงเรียนแกนนํามีการขยายผลการดําเนินงานสู่โรงเรียนข้างเคียง            
เพือสร้างเครือขา่ย 

0.632 

63 โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนทีมุง่เน้นให้นกัเรียนมีทกัษะ               
การดํารงชีวิต  

0.631 

49 ผู้ มีสว่นเกียวข้องยินดีในผลสําเร็จของการดําเนินของโรงเรียน 0.624 

62 โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นคณุภาพของผู้ เรียน 0.620 

50 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทราบถึงเปา้หมายของแผนปฏิบตัิงานประจําปี 0.611 

66 โรงเรียนมีสถานทีและแหลง่เรียนรู้เอือตอ่ การเรียนรู้ของนกัเรียน 0.594 

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 22.394 

คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 22.394 

จากตารางที 12 พบว่าองค์ประกอบที 1 อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจํานวน 33 ตวัแปร 
ทีสําคญัได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนมีการกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนให้ดีขึน  ผู้บริหาร
โรงเรียนมุ่งเน้นการจดัการโรงเรียน ทงัระบบ (Whole school approach) ผู้บริหารโรงเรียนมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารงาน  ผู้บริหารโรงเรียนแสวงหาแนวทางการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันากระบวนการเรียนการสอนของครูมือ
อาชีพ ผู้บริหารโรงเรียน สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้มี           
การปรับเทคนิคการสอนของครู ให้เป็นผู้ กระตุ้นให้นักเรียน ใฝ่หาความรู้ ผู้บริหารโรงเรียน
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นผู้ ทีมีความรู้ความสามารถ  ผู้บริหารโรงเรียน
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สนบัสนุนการเสริมสร้างศกัยภาพบุคลากร ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้ มีส่วนเกียวข้องเข้ามา              
มีส่วนร่วมของในการพฒันาโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนและครูศกึษาแบบอย่างโรงเรียนทีจดัการ
เรียนการสอนทีดีและนํามาปรับใช้ ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ผลผลิตจาก                  
ผลทีเกิดกบันกัเรียน ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุให้โรงเรียนมุง่สูค่วามเป็นสากล  

ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ นําการพฒันาคณุภาพการศกึษาของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน
ส่งเสริมให้มีการพฒันาจากหน่วยงานภายใน-นอกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความเชือมนั              
ตอ่ผู้ มีส่วนเกียวข้องเพือรับการสนบัสนนุและ ร่วมมืออย่างตอ่เนือง  ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุครู             
ให้ได้รับการเลือนวิทยฐานะและรางวลัตา่ง ๆ ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายงานให้ครูเหมาะสม               
กบัความรู้ความสามารถ ผู้บริหารและครูยอมรับรูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันทีเน้นการพฒันา
คณุภาพ ผู้บริหารโรงเรียนเอาใจใส่บุคลากรในโรงเรียนเหมือนสมาชิกในครอบครัว  ผู้บริหาร
โรงเรียนสนับสนุนให้ศิษย์เก่าร่วมหารายได้พัฒนาโรงเรียน  โรงเรียนมีเป้าหมายสอดคล้อง              
กบันโยบายและแผนการศกึษาระดบัชาติ โรงเรียนมีเปา้หมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจมีเหมาะสม
กบับริบทของโรงเรียน โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและมุ่งสู่ ความเป็นสากล 

โรงเรียนมีหลกัสูตรสอดคล้องกับนโยบายรัฐและท้องถิน โรงเรียนมีจดัทํารายงานและผลสําเร็จ  
ของงาน (Report on out comes and achievements) ทกุปี โรงเรียนมีเอกสารบญัชีการเงิน             
อย่างเป็นระบบ โรงเรียนแกนนํามีการขยายผลการดําเนินงานสู่โรงเรียนข้างเคียงเพือสร้าง
เครือข่าย โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนทีมุ่งเน้นให้นกัเรียนมีทกัษะการดํารงชีวิต  ผู้ มีส่วน
เกียวข้องยินดีในผลสําเร็จของการดําเนินของโรงเรียน โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนโดยเน้น
คณุภาพของผู้ เรียน ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงเปา้หมายของแผนปฏิบตัิงานประจําปี โรงเรียน                
มีสถานทีและแหล่งเรียนรู้เอือต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน  องค์ประกอบที 1 มีค่านําหนกัปัจจัย                
อยู่ระหว่าง .594-.889 มีคา่ความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) เท่ากบั 22.394 คา่ร้อยละ
ของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากบั 22.394 แสดงว่า ทงั 33 ตวัแปร ร่วมกัน
บรรยายองค์ประกอบได้ดีทีสดุ ดงันนั ผู้วิจยัจงึตงัชือองค์ประกอบที 1 วา่ “วฒันธรรมองค์การ” 
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ตารางที 13 แสดงองค์ประกอบที 2  

ตวัแปร ข้อความ นําหนกั
องค์ประกอบ 

72 โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณสู่การพฒันาครูและการจดัการเรียน       
การสอน 

0.856 

92 โรงเรียนมีระบบประกนัคณุภาพภายใน 0.846 

80 โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลและรายงาน ตอ่สาธารณะชน 0.843 

85 โรงเรียนมีการประเมินหลากหลายจากทงัภายในและภายนอก 0.838 

83 โรงเรียนมีการประกนัคณุภาพผู้ เรียนสูอ่นาคต 0.838 

99 โรงเรียนมีการสร้างความตระหนกัให้ผู้ ทีมีสว่นได้สว่นเสียร่วมพฒันา
โรงเรียน 

0.828 

81 โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ 0.826 

90 โรงเรียนมีแผนพฒันาบคุคลากรในโรงเรียน 0.826 

78 โรงเรียนมีการกําหนดแผนกลยทุธ์ในการบริหารงาน 0.824 

87 โรงเรียนมีความสมัพนัธ์ทีดีกบัชมุชน 0.823 

82 โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาชว่ยพฒันาการบริหารจดัการ 0.822 

79 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยี ICT เป็นสือชว่ยสอน 0.821 

76 แผนการจดัทําหลกัสตูร (Develop curriculum plans) ของโรงเรียน        
มีการพฒันาให้เป็นปัจจบุนั 

0.818 

86 โรงเรียนมีการสร้างเครือขา่ยชมุชนและพนัธมิตร (Build community 

links and partners) 
0.812 

71 โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนการดําเนินงาน 
(Monitor and evaluate the program) 

0.805 

88 โรงเรียนมีเครือขา่ยและพนัธมิตรร่วมกนัพฒันา 0.804 

70 โรงเรียนเน้นการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 0.801 

93 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเอือตอ่การจดัการเรียนรู้ 0.800 

75 โรงเรียนมีการเปิดรับความคิดเห็นจากชมุชน 0.798 

97 โรงเรียนมีการสง่เสริมให้บคุลากรของโรงเรียนได้รับการพฒันา               

ด้านวิชาชีพ (Professional Development) 
0.795 
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ตารางที 13 แสดงองค์ประกอบที 2(ตอ่)  

ตวัแปร ข้อความ นําหนกั
องค์ประกอบ 

89 โรงเรียนมีชือเสียงยอมรับจากองค์กรภายนอก 0.794 

100 โรงเรียนมีบคุลากรทีสามารถปรับตวัในการทํางานเพือรองรับนโยบายใหม่ๆ 0.794 

98 โรงเรียนมีการสนบัสนนุให้ชมุชนเข้ามามีบทบาทพฒันาโรงเรียน 0.790 

94 โรงเรียนมีสือการเรียนการสอนทีทนัสมยั 0.784 

73 โรงเรียนมีการประชาสมัพนัธ์งาน/กิจกรรมของโรงเรียนให้ผู้ เกียวข้องทราบ 0.782 

77 โรงเรียนมีการการยกย่องเชิดชเูกียรตผิู้ มีผลงานดี 0.764 

95 โรงเรียนได้รับความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศกึษา               
ในพืนทีเพือร่วมกนัพฒันาโรงเรียน 

0.754 

91 โรงเรียนมีระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 0.742 

68 โรงเรียนมีการใช้ภมูิปัญญาท้องถิน/วิทยากรภายนอก มาพฒันา                          
การเรียนการสอน 

0.727 

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 21.984 

คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 21.984 

จากตารางที 13 พบว่าองค์ประกอบที 2 อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจํานวน 29 ตวัแปร 
ทีสําคญัได้แก่ โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณสู่การพฒันาครูและการจดัการเรียนการสอน โรงเรียนมี
ระบบประกนัคณุภาพภายใน โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลและรายงานตอ่สาธารณะชน โรงเรียนมี
การประเมินหลากหลายจากทงัภายในและภายนอก โรงเรียนมีการประกันคณุภาพผู้ เรียนสู่อนาคต 

โรงเรียนมีการสร้างความตระหนกัให้ผู้ ทีมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมพฒันาโรงเรียน โรงเรียนมีการติดตาม
และประเมินผลการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ โรงเรียนมีแผนพฒันาบคุคลากรในโรงเรียน โรงเรียนมีการ
กําหนดแผนกลยุทธ์ในการบริหารงาน โรงเรียนมีความสัมพันธ์ทีดีกับชุมชน โรงเรียนมีการนํา
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพฒันาการบริหารจดัการ โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยี ICT เป็นสือช่วยสอน 

แผนการจดัทําหลกัสูตร (Develop curriculum plans) ของโรงเรียน มีการพัฒนาให้เป็นปัจจุบนั 

โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายชมุชนและพนัธมิตร (Build community links and partners) โรงเรียนมี
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนการดําเนินงาน (Monitor and evaluate the program) 

โรงเรียนมีเครือข่ายและพันธมิตรร่วมกันพฒันา โรงเรียนเน้นการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน โรงเรียนมี
สภาพแวดล้อมทีเอือตอ่การจดัการเรียนรู้ โรงเรียนมีการเปิดรับความคิดเห็นจากชมุชน โรงเรียนมีการ
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ส่งเสริมให้บคุลากรของโรงเรียนได้รับการพฒันา ด้านวิชาชีพ (Professional Development) โรงเรียนมี
ชือเสียงยอมรับจากองค์กรภายนอก โรงเรียนมีบุคลากรทีสามารถปรับตวัในการทํางานเพือรองรับ
นโยบายใหม่ๆ โรงเรียนมีการสนบัสนนุให้ชมุชนเข้ามามีบทบาทพฒันาโรงเรียน โรงเรียนมีสือการเรียน
การสอนทีทนัสมยั โรงเรียนมีการประชาสมัพนัธ์งาน/กิจกรรมของโรงเรียนให้ผู้ เกียวข้องทราบ โรงเรียน
มีการการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ มีผลงานดี โรงเรียนได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือสถาบนั 
อดุมศกึษา ในพืนทีเพือร่วมกนัพฒันาโรงเรียน โรงเรียนมีระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน โรงเรียนมีการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิน/วิทยากรภายนอก มาพฒันาการเรียนการสอน องค์ประกอบที 2 มีคา่นําหนกั
ปัจจยัอยู่ระหว่าง 0.742- 0.856 มีคา่ความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) เท่ากบั 21.984

คา่ร้อยละของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากบั 21.984 แสดงว่า ทงั 29 ตวัแปร
ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีทีสุด ดงันนั ผู้ วิจัยจึงตงัชือองค์ประกอบที 2 ว่า “การกํากับ
ตดิตามประเมินผล” 
 

ตารางที 14 แสดงองค์ประกอบที 3 

ตวัแปร ข้อคําถาม 
นําหนกั

องค์ประกอบ 

11 ครูมีความเอาใจใส่ในการจดัการเรียนการสอน เป็นอยา่งดี 0.839 

9 ครูมีการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนอยูเ่สมอ 0.812 

12 ครูมีสว่นร่วมดแูลรับผิดชอบการพฒันาคณุภาพการศกึษา 0.812 

16 ครูสามารถพฒันาและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม 0.791 

7 ครูเป็นแบบอย่างทีดีแก่นกัเรียน 0.789 

8 ครูมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนเป็นอยา่งดี 0.789 

15 ครูสอนโดยเน้นด้านทกัษะชีวิตทีจําเป็นตอ่อนาคต 0.780 

4 ครูจดัการเรียนการสอนมุง่เน้นตวันกัเรียนอยา่งแท้จริง 0.747 

10 ครูมีความสขุในการประกอบอาชีพครู 0.745 

5 ครูใช้ทรัพยากรและแหลง่เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 0.737 

13 ครูมีอิสระในการเลือกใช้สือและหาเทคนิคการเรียนการสอน 0.733 

14 ครูมีการแลกเปลียนความรู้ (KM) ระหวา่งเพือนครู 0.727 

3 ครูจดัการเรียนการสอนทีสง่เสริมให้นกัเรียน ได้นําเสนอสิงทีตน                 
ได้เรียนรู้ด้วยความมนัใจ 

0.702 
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ตารางที 14 แสดงองค์ประกอบที 3(ตอ่) 

ตวัแปร ข้อคําถาม 
นําหนกั

องค์ประกอบ 

6 ครูจดัการเรียนการสอนแบบการบรูณาการการเรียนรู้ 0.681 

17 นกัเรียนเป็นคนมีคณุธรรมและมีความเป็นไทย 0.663 

18 นกัเรียนใสใ่จในสิงแวดล้อมรอบตวัเองทงัใกล้และไกลตน 0.657 

20 ผู้บริหาร/ครูและบคุลากรในโรงเรียนมีความเข้าใจตรงกนั 0.643 

19 ผู้บริหาร/ครูและบคุลากรในโรงเรียนมีความสมัพนัธ์ทีดีตอ่กนั 0.629 

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 11.546 

คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 11.546 

จากตารางที  พบว่าองค์ประกอบที 3 อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจํานวน 18 ตวัแปร 
ทีสําคญัได้แก่ ครูมีความเอาใจใส่ในการจดัการเรียนการสอน เป็นอย่างดี ครูมีการพฒันากิจกรรม 
การเรียนการสอนอยู่เสมอ ครูมีส่วนร่วมดแูลรับผิดชอบการพฒันาคณุภาพการศกึษา ครูสามารถ
พฒันาและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม ครูเป็นแบบอยา่งทีดีแก่นกัเรียน ครูมีความรู้ความสามารถใน
การจดัการเรียนการสอนเป็นอย่างดี ครูสอนโดยเน้นด้านทกัษะชีวิตทีจําเป็นตอ่อนาคต ครูจดัการ
เรียน การสอนมุ่งเน้นตวันักเรียนอย่างแท้จริง ครูมีความสุขในการประกอบอาชีพครู ครูใช้
ทรัพยากรและ แหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูมีอิสระในการเลือกใช้สือและหาเทคนิคการ
เรียนการสอน ครูมีการแลกเปลียนความรู้ (KM) ระหวา่งเพือนครู ครูจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริม
ให้นกัเรียน ได้นําเสนอสิงทีตน ได้เรียนรู้ด้วยความมนัใจ ครูจดัการเรียนการสอนแบบการบรูณา
การการเรียนรู้ นกัเรียนเป็นคนมีคณุธรรมและมีความเป็นไทย นกัเรียนใส่ใจในสิงแวดล้อมรอบ
ตวัเองทงัใกล้และ ไกลตน ผู้บริหาร/ครูและบคุลากรในโรงเรียนมีความเข้าใจตรงกนั ผู้บริหาร/ครู
และบคุลากรในโรงเรียน มีความสมัพนัธ์ทีดีตอ่กนั องค์ประกอบที3 มีคา่นําหนกัองค์ประกอบอยู่
ระหวา่ง . -.  มีคา่ความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) เท่ากบั 11.546 คา่ร้อยละของ
ความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากบั 11.546 แสดงว่าทงั 18 ตวัแปรร่วมกนับรรยาย
องค์ประกอบได้ดีทีสุด ดงันนั ผู้วิจยัจึงตงัชือองค์ประกอบที 3 ว่า “ครูทีรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิ
หน้าที” 

 

 

 



132 

ตารางที 15 แสดงองค์ประกอบที 4 

ตวัแปร ข้อคําถาม 
คา่นําหนกั
ปัจจยั 

26 ผู้บริหารโรงเรียนบริหารงานอยา่งเป็นระบบ 0.792 

24 ผู้บริหารโรงเรียนตดิตามการทํางานของครู อยา่งตอ่เนืองเป็นระบบ 0.782 

23 ผู้บริหารโรงเรียนใช้หลกัประชาธิปไตยในการบริหารโรงเรียน 0.758 

22 ผู้บริหารโรงเรียนใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน 0.756 

25 ผู้บริหารโรงเรียนมีข้อมลูของบคุลากรในโรงเรียนเป็นอย่างดี 0.743 

21 ผู้บริหารโรงเรียนใช้คณุธรรมในการบริหารโรงเรียน 0.733 

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 4.492 

คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 4.492 

จากตารางที 15 พบว่าองค์ประกอบที 4 อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจํานวน 6 ตวัแปร                 
ทีสําคญัได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนบริหารงานอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารโรงเรียนติดตามการทํางาน 
ของครู อย่างต่อเนืองเป็นระบบ ผู้บริหารโรงเรียนใช้หลกัประชาธิปไตยในการบริหารโรงเรียน 

ผู้บริหารโรงเรียนใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน  ผู้บริหารโรงเรียนมีข้อมลูของบคุลากร
ในโรงเรียนเป็นอย่างดี ผู้บริหารโรงเรียนใช้คณุธรรมในการบริหารโรงเรียน ปัจจยัที 4 มีคา่นําหนกั
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.733 - 0.792 มีคา่ความแปรปรวนของตวัแปร (Eigenvalues) เท่ากบั 
4.492 คา่ร้อยละ ของความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากบั 4.492 แสดงว่าทงั 6 ตวัแปร
ร่วมกันบรรยายองค์ประกอบได้ดีทีสุด ดงันนั ผู้วิจยัจึงตงัชือองค์ประกอบที 4 ว่า “ผู้บริหารทีมี                
ธรรมาภิบาล” 
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ตารางที 16 องค์ประกอบที 5 

ตวัแปร ข้อคําถาม 
นําหนกั

องค์ประกอบ 

54 ผู้บริหารโครงการระดบักรมสนบัสนนุชมุชน/เครือขา่ยอปุถมัภ์เข้ามา        
ให้ความร่วมมือ 

0.684 

55 ผู้บริหารโครงการระดบักรมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนและ               
เขตพืนทีสามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง 0.668 

56 ผู้บริหารโครงการระดบักรมสร้างความเป็นเอกภาพให้โรงเรียนและ          
เขตพืนทีการศกึษา 

0.649 

51 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย มีโอกาสได้กําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เปา้หมาย           
ของโรงเรียน 

0.608 

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) 4.294 

คา่ร้อยละของความแปรปรวน (percent of variance) 4.294 

จากตารางที 16 พบว่าองค์ประกอบที 5 อธิบายด้วยตวัแปรสําคญัจํานวน 4 ตวัแปร                 
ทีสําคญัได้แก่ ผู้บริหารโครงการระดบักรมสนบัสนนุชมุชน/เครือข่ายอปุถมัภ์เข้ามาให้ความร่วมมือ 

ผู้บริหารโครงการระดบักรมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนและเขตพืนทีสามารถดําเนินการได้ด้วย
ตนเอง ผู้บริหารโครงการระดบักรมสร้างความเป็นเอกภาพให้โรงเรียนและเขตพืนทีการศึกษา                 
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสได้กําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เปา้หมายของโรงเรียน  องค์ประกอบที 5   
มีค่านําหนักปัจจัยอยู่ระหว่าง 0.608-0.684 มีค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalues) 
เท่ากบั 4.294คา่ร้อยละของ ความแปรปรวน (Percent of Variance) เท่ากบั 4.294 แสดงว่าทงั               
4 ตวัแปรร่วมกันบรรยายองค์ประกอบ ได้ดีทีสุด ดงันนั ผู้ วิจยัจึงตงัชือองค์ประกอบที  5 ว่า 

“เครือขา่ยความร่วมมือ” 
 จากผลวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน             
ตามความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ สามารถสรุปเป็นแผนภมูิ ได้ดงันี 
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แผนภมูิที  สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน 

 

สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยังยืน 
ตามความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดงันี 

1. วฒันธรรมองค์การ  
2. การกํากบัตดิตามและประเมินผล  

3. ครูทีรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัหิน้าที 

4. ผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาล  

5. เครือขา่ยความร่วมมือ  

 

องค์ประกอบ
การบริหาร

โรงเรียนในฝัน
ให้มีคุณภาพ
อย่างยังยืน 

(1) 

วัฒนธรรม
องค์การ 

(5) 

เครือข่าย
ความร่วมมือ 

(2) 

การกาํกับ
ติดตามและ
ประเมินผล 

(3) 

ครูทีรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบัติ

หน้าท ี

(4) 

ผู้บริหารทีมี 
ธรรมาภบิาล 
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ตอนท ี3. รูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน 

3.1 การวิเคราะห์รูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน  

ผู้ วิจัยนําองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่าง
ยงัยืนทีค้นพบ มาวิเคราะห์หาความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุ(path analysis) เพือหารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน โดยผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (factor 

analysis) ทีได้นําเสนอแล้วข้างต้น พบว่าองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพ                 
อย่างยังยืน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 90 ตัวแปรซึงผู้ วิจัยได้กําหนดสัญลักษณ์ทีใช้แทน
องค์ประกอบ เพือใช้ในการวิเคราะห์สถิตติอ่ไป ดงัตอ่ไปนี 

F1 วฒันธรรมองค์การ 
F2 การกํากบัตดิตามและประเมินผล 
F3 ครูทีรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิหน้าที 

F4 ผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาล  

F5 เครือข่ายความร่วมมือ 

 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหต ุการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝัน  
ให้มีคุณภาพอย่างยังยืน ทีสอดคล้องกับข้อมูลเชิงตรรกะ โดยมีแนวคิดและทฤษฏีทีสนับสนุน
ความสัมพันธ์  เชิงตรรกะขององค์ประกอบการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝัน                        
ให้มีคุณภาพอย่างยังยืน ทีมีความสมัพันธ์ต่อกัน ผู้ วิจัยได้ดําเนินการวิเคราะห์เนือหา (content 

analysis) ดงันี 
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แผนภมูิที 6 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านการกํากบัตดิตามกบัองค์ประกอบ 

                 ด้านวฒันธรรมโรงเรียน 

 
นกัวิชาการหลายท่านได้แสดงทัศนะทีสนบัสนุนความสมัพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ

ด้านการกํากบัตดิตาม กบัองค์ประกอบด้านวฒันธรรมโรงเรียน ได้แก่ คลาร์ก, แฮกแมน และ เพตซ์โก 
(Clark, Hackmann, and Petzko) ได้ศึกษาโรงเรียนมธัยมทีประสบความสําเร็จสูง เกียวกับ             
การปฏิบตัทีิมีประสิทธิภาพ และวฒันธรรมในการทํางานร่วมกนัในโรงเรียนพบว่าครูผู้สอนมีความ
มุ่งมนัอย่างยิงทีจะทํางานร่วมกัน มีการดําเนินการตามบทบาทในการเป็นผู้ตดัสินใจ ผู้ประสานงาน  
การพฒันาวิชาชีพ และผู้ นําในการพยายามปรับปรุงการเรียนการสอนทงัโรงเรียน ส่วน เกลียร์ (Greer) 

ศึกษาวิจัยเกียวกับ การเรียนรู้แบบมืออาชีพและการทํางานร่วมกัน เพืออธิบายถึงการทํางาน
ร่วมกันในชุมชนการเรียนรู้ ของโรงเรียนประถมศึกษา โดยศึกษาพฤติกรรมการทํางานร่วมกัน        
การรับรู้ อิทธิพล อุปสรรค และกลยุทธ์ทีใช้ ประเด็นสําคญั ในการศึกษา ได้แก่ โครงสร้างและ         
การปฏิบตัิ ความไว้วางใจและความรับผิดชอบ และ เพิมขีดความสามารถ ผลการศกึษาพบว่าชมุชน
การเรียนรู้วิชาชีพมีการพฒันาอยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารประถมศึกษาตระหนกั และให้ความสําคญั
กับการสร้างความสามารถในการทํางานร่วมกันผ่านกระบวนการสร้างทักษะตามลําดับ                   
และ พบการพงึพากนัและกนัของการปฏิบตังิาน ความรับผิดชอบและ ความไว้วางใจ และการเพิม                
ขีดความสามารถในการพัฒนาการทํางานร่วมกันของชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพในโรงเรียน                     
ครูใช้ การปฏิบตัิในการพัฒนาทักษะและใช้ทักษะในการปรับปรุงการปฏิบตัิงาน ขณะทีมีการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบทีจะทํางานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพสําหรับการปรับปรุงการเรียนรู้             
ของนักเรียน การตรวจสอบความรับผิดชอบอย่างต่อเนือง จะให้ข้อมูลทีทําให้ทีมงานได้พัฒนา 
ความวางใจซงึกนัและกนั และตระหนกัในความสามารถของกลุ่ม และผู้บริหารติดตามตรวจสอบแล้ว
ปรับเปลียนโครงสร้างและปริมาณการสนบัสนนุให้เป็นทีม ทีมีพลงั สําหรับ ลีวิน และ มาร์คสั (Levine 

& Marcus) ได้ศึกษาในเรือง โครงสร้างและกิจกรรมการทํางานร่วมกันของครู ว่าช่วยเอือและ                  
เป็นข้อจํากัด ต่อการเรียนรู้ของครูอย่างไร โดยศึกษาวิธีการทํางานทีผู้บริหารและคณะใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ของนักเรียน เพือการตรวจสอบและปรับปรุงการสอน ผลการศึกษา                

องค์ประกอบด้าน 

วฒันธรรมโรงเรียน 
F1 

องค์ประกอบด้าน 

กํากบัติดตาม 
F  
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ได้ระบถุึงผลกระทบ ของโครงสร้างและการเรียนรู้แบบมืออาชีพ ด้วยการทํางานร่วมกนั ว่าวิธีการ
ในการปฏิบตัิงานสามารถทําให้ครูมีปฏิสัมพันธ์และเกิดการแลกเปลียน หากครูเป็นผู้ กําหนด
เนือหา และรายละเอียดทีจะใช้ร่วมกัน เช่นเดียวกับ สเตน (stein) ศึกษาวิจยัเกียวกับอิทธิพล               
ของพ่อแม่และชุมชนต่อการปรับปรุงโรงเรียน โดยศึกษาในโรงเรียนประถมสามแห่งในชุมชน                  
ทีแตกต่างกัน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการทํางานและอิทธิพล ของคณะกรรมการโรงเรียน              
ในท้องถินในการปรับปรุงโรงเรียนและผลกระทบของการมีส่วนร่วม ของผู้ปกครองและชุมชนต่อ
การทํางานของคณะกรรมการโรงเรียน มีความเกียวข้องกับวฒันธรรม ของโรงเรียนโดยรวม ทงันี
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในโรงเรียนและอิทธิพลของผู้ปกครอง ต่อการทํางานของกรรมการ
โรงเรียนจะมีมากขึนตามความสัมพันธ์กับองค์กรผู้ ปกครองและกิจกรรมอืน ๆ ในโรงเรียนที
ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ซึงทัศนคติและความมุ่งมันในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  จะปรากฏอยู่             
ในวฒันธรรมของโรงเรียน  

สรุป จากข้อสนบัสนนุทีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบ
ด้านการกํากับติดตาม กับองค์ประกอบด้านวัฒนธรรมโรงเรียน ผู้ วิจัยจึงได้กําหนดสมมุติฐาน
ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านการกํากบัติดตาม กบัองค์ประกอบด้านวฒันธรรมโรงเรียน 
มีอิทธิพลตอ่การศกึษาในครังนี 

 

 

 

 

 

แผนภมูิที 7 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านครูทีรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิหน้าทีกบั
องค์ประกอบด้านการกํากบัตดิตาม  

 

นกัวิชาการหลายท่านได้แสดงทศันะทีสนับสนุนความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ด้านครูทีรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าทีกับองค์ประกอบวัฒนธรรมองค์การ ได้แก่ ผลการ
ศึกษาวิจัยของปิติชาย ตนัปิติ ศึกษาวิจยัเรือง การวิเคราะห์ปัจจยัเชิงระบบทีส่งผลต่อประสิทธิผล
องค์การของสถานศึกษาขนัพืนฐาน พบว่า สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมเพือส่งเสริมให้ผู้ เรียน                    
มีคณุลกัษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลกัสูตรกําหนด ผู้ เรียนมีสุขภาพพลานามยัสมบูรณ์แข็งแรง                   
ทงัร่างกายและจิตใจ เนืองมาจากความสามารถในการสอนของครู และภาวะผู้ นําของผู้บริหาร ประกอบ

องค์ประกอบด้าน 

วฒันธรรมองค์การ 
F  

องค์ประกอบด้าน              
ครูทีรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิหน้าที 

F  
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กับความสามารถในการบริหารจัดการทีดี  นอกจากนีข้าราชการครูและผู้ บริหารสถานศึกษา                        
ยงัให้ความสําคญักับการปฏิรูปการศึกษา โดยจัดการศึกษาตามแนวทางแห่งพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวคือ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความสําคญัทีสุดและกระบวนการ             
จดัการศกึษา ต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพฒันา ตามธรรมชาติ และเต็มตามศกัยภาพการจดั
กระบวนการเรียนรู้สถานศกึษาจดัสาระและกิจกรรม ให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนดั
ของผู้ เรียนจดัให้มีการฝึกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้         
มาใช้เพือปอ้งกนัและแก้ไขปัญหา การจดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านตา่ง  ๆ  
อย่างสมดลุ มีการปลูกฝังคณุธรรม คา่นิยมทีดีงาม จดักิจกรรมส่งเสริมสขุภาพผู้ เรียน ส่งเสริม              
ให้ผู้สอนจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม สือการเรียน และอํานวยความสะดวกเพือให้ผู้ เรียนเกิด           
การเรียนรู้ ส่งผลให้สถานศกึษาโดยรวมประสบความสําเร็จ และบรรลเุปา้หมายตามทีสถานศกึษา
กําหนด สําหรับ วิทยา พฒันวงศ์ ได้ศึกษาวิจัยเรืองรูปแบบการประกอบการของโรงเรียนสองภาษา         
ในประเทศไทย พบว่า องค์ประกอบด้านการพัฒนาตนเอง เป็นองค์ประกอบทีมีความสําคัญ
เนืองมาจากการพฒันาตนเองคือการสร้างความสามารถให้ตนเองมากขนึ และพฒันาความสามารถ
ทียงัไมไ่ด้รับการพฒันาให้มีศกัยภาพทีเพิมขนึ การพฒันาตนเองและผู้ ร่วมงานมีความสําคญัจําเป็น
อย่างยิงในการบริหารการศึกษา ถึงแม้ว่าบุคลากร ทุกประเภทของโรงเรียนจะมีความสามารถ
เพียงใดก็ตาม ถ้าเวลาผ่านไปนาน ๆ บรรดาความรู้ความชํานาญก็ย่อมจะอ่อนลงไปเป็นของ
ธรรมดา หรือบางทีการทํางานจําเจอยูเ่สมอ ๆ งานทีทําอาจกลายเป็นความเบือหน่ายได้เหมือนกนั 
ดงันนัจึงจําเป็นต้องพัฒนาตนเองเพือส่งผลให้ วัฒนธรรมองค์กรมีความเจริญก้าวหน้าไปด้วย    
ส่วนพรพรรณ อินทรประเสริฐ ศึกษาวิจัยเรืององค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขนัพืนฐาน                
ในทศวรรษหน้า พบวา่ครูและบคุลากรทางการศกึษา ควรถือได้ว่ามีความสําคญัตอ่การปฏิบตัิงาน
เป็นอยา่งยิง เพราะโดยพืนฐานแล้วคนเป็นสิงมีชีวิต มีความคิดและมีพืนฐานทีแตกตา่งกนั เมือคน
มีคณุภาพมีขวญัและกําลงัใจในการปฏิบตังิานย่อมส่งผลถึงความสําเร็จในการบริหารงานด้านอืน 

ๆ สง่ผลตอ่ความสําเร็จขององค์กร และทําให้วฒันาธรรมองค์การมีความเข้มแข็ง สําหรับอภิญญา 
แก้วชือ ศกึษาวิจยัเรืองรูปแบบ การบริหารสถานศกึษาตามหลกัธรรมภิบาลและการพฒันาทียงัยืน 
จากผลการวิเคราะห์เอกสาร ทีเกียวข้องกับหลักธรรมมาภิบาลและหลกัการพฒันาทียังยืนทีใช้                      
ในโรงเรียนพบวา่ หลกัการมีวฒันธรรมองค์การเพือการพฒันาประกอบด้วย การสร้างคณุลกัษณะ
ของบุคลากรทีจะพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ในระดบับคุคล กลุ่มและสงัคม ทงัด้านพฤติกรรม ความคิด 
ทีเอือต่อการทํางานให้สําเร็จ ครูเป็นส่วนหนึงในการสร้างบรรยากาศองค์กรทีเอือ  สู่ความสําเร็จ 
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สง่ผลตอ่การมีวฒันธรรมองค์การทีมีคณุภาพ ส่วนศนัสนีย์ จะสวุรรณ์ ศกึษาวิจยัเรือง การพฒันา
รูปแบบขององค์กรแหง่การเรียนรู้ของมหาวิทยาลยัราชภฏั พบว่า บคุลากรในมหาวิทยาลยัราชภฏั 
มีคณุลกัษณะทีมีความมุ่งมนัอทุิศตนเพือให้บคุลากรในองค์การปฏิบตัิงานสําเร็จไปตามวิสยัทศัน์
ขององค์การ มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ สามารถสอนงาน สอนทกัษะ รวมทงัเป็นผู้ช่วยเหลือสนบัสนุน
เพือให้เกิดการปฏิบตัิงานสําเร็จตามเป้าหมาย ซึงส่งผลต่อวฒันธรรมองค์การ ส่วนสถาพร สงัข์ขาว
สทุธิรักษ์ ศกึษาวิจยัเรืองปัจจยัทีจําแนกการเปลียนแปลงทางการศกึษาของสถานศกึษาขนัพืนฐาน 
พบว่าองค์ประกอบด้านครู มีความสําคญัเป็นลําดบัที 2 อธิบายความแปรปรวนของตวัแปร           
ได้ร้อยละ 7.23 เพราะครูเป็นหวัใจสําคญัของการเปลียนแปลงในสถานศกึษาเป็นตวัจกัรสําคญั 
ในการนําการเปลียนแปลงไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การส่งเสริมสนบัสนุน
ให้ครูทําวิจยัเพือพฒันาตนเองและแลกเปลียนเรียนรู้จากกันและกันอย่างต่อเนือง  ดงันนัหวัใจ         
ของการปฏิรูปโรงเรียนอยู่ทีการปฏิรูปครู เพราะครูเป็นบุคคลสําคญัทีจะขบัเคลือนให้เกิดการปฏิรูป           
ทงัโรงเรียน ให้ทกุฝ่ายทีเกียวข้องเข้ามามีสว่นร่วมในระบวนการพฒันาผู้ เรียนได้อยา่งเตม็ที 

สรุป จากข้อสนบัสนนุทีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน
ครูทีรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าทีกับองค์ประกอบวัฒนธรรมองค์การ ผู้ วิจัยจึงได้กําหนด
สมมุติฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านครูทีรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าทีกับ
องค์ประกอบวฒันธรรมองค์การมีอิทธิพลตอ่การศกึษาในครังนี 

 

 

 

 

 

แผนภมูิที 8 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านครูทีรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิหน้าทีกบั
องค์ประกอบด้านการกํากบัตดิตาม  

 

 นกัวิชาการหลายท่านได้แสดงทศันะทีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ด้านครูทีรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิหน้าทีกับองค์ประกอบด้านการกํากับติดตาม ได้แก่ McAfee และ 
Champagne ได้นําเสนอวงจรการบริหารผลการปฏิบตัิงานทีมีการบรูณาการระหว่างการบริหารผลการ
ปฏิบตังิานระดบัองค์การและบคุคล ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ 1) การวางแผนผลการปฏิบตัิงาน
มีกิจกรรม สร้างเป้าหมายผลการปฏิบัติงาน วางแผนเป้าหมายและการปฏิบตัิระดบัหน่วยงานกับ

องค์ประกอบด้าน 

การกํากบัตดิตาม 
F  

องค์ประกอบด้าน              
ครูทีรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิหน้าที 

F  
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บคุลากร 2) การบริหารผล การปฏิบตัิงาน มีกิจกรรม การสงัเกตและการจดัทําเอกสาร การเตรียมการ
ให้ข้อมลูป้อนกลบั การสอนงานและการให้คําปรึกษาด้านผลการปฏิบตัิงาน และ 3) การประเมินผล
การปฏิบตังิาน มีกิจกรรม ประเมินความสําเร็จและทกัษะของบคุลากร สนทนาการประเมินกบับคุลากร 
ส่วน Armstrong ได้นําวงจรการบริหารของ Deming มาพัฒนาเป็นกระบวนการบริหารผลการ
ปฏิบตังิานของบคุลากร และได้กําหนดขนัตอนไว้ ดงันี 

การวางแผน(Planning): การกําหนดวัตถุประสงค์และความสามารถทีต้องการ               
การสร้างข้อตกลงเกียวกบัผลการปฏิบตัิงาน การทําแผนปรับปรุงผลการปฏิบตัิงาน และแผนการ
พฒันาบคุลากร 

การดําเนินการ(Acting): การปฏิบตัิกิจกรรมตา่ง ๆ เพือบรรลวุตัถปุระสงค์และแผน 

การติดตาม(Monitoring): การตรวจสอบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตาม
วตัถปุระสงค์ 

การทบทวน(Reviewing): การทบทวนความก้าวหน้าและความสําเร็จเพือการวางแผน
และการทําข้อตกลงตอ่ไป 

ส่วน อาทิพย์ สอนสจุิตรา ได้วิจยัเพือการพฒันาระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงาน
สําหรับครู สังกัดโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พบว่าสภาพการ
บริหารผล การปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง มีปัญหาบุคลากรทีรับผิดชอบขาดความรู้                
ความเข้าใจ และทักษะปฏิบัติ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานสําหรับครูสังกัดโรงเรียน                  
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยทีควรจะเป็นคือ ระบบการบริหารผล               
การปฏิบัติงาน ทีบูรณาการ ผลการปฏิบัติงานระดับองค์การและระดับบุคคล ประกอบด้วย                            
5 องค์ประกอบหลัก คือ 1. องค์ประกอบด้านการวางแผน 2. องค์ประกอบด้านการดําเนินการ                      
3. องค์ประกอบด้านการกํากบัตดิตาม 4. องค์ประกอบด้านการทบทวน 5. องค์ประกอบด้านข้อมลู
ปอ้นกลบั นอกจากนี พิกลุ เอกวรางกรู ได้ทําการวิจยัระบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้แบบ
บรูณาการ พบวา่ ทงัผู้บริหาร ทีมครูผู้สอน และผู้ เรียนมีความพึงพอใจและเห็นว่าระบบการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการทีพัฒนาขึนมีความถูกต้องครอบคลุม มีประโยชน์ต่อ                  
การจดัการเรียนรู้ แบบบรูณาการ มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในการนําไปใช้จริง และ 
สุมน อมรวิวัฒน์ ได้กล่าวถึงรูปแบบกัลยาณมิตรนิเทศ ซึงเป็นการชีแนะและช่วยเหลือด้าน                 
การเรียนการสอน ในกลุ่มเพือนครูด้วยกัน การชีแนะและช่วยเหลือด้านการเรียนการสอน                    
ในกลุ่มเพือนครูด้วยกัน มีหลักการนิเทศทีเน้นประเด็นสําคัญ ประเด็นหนึงในสีประเด็น คือ                    
การติดตามประเมินผล ตลอดกระบวนการ ผู้นิเทศจะต้องบนัทึกการนิเทศอย่างสมําเสมอ สงัเกต
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และรับฟังข้อมูลป้อนกลับจากเพือนครูผู้ รับการนิเทศ ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขเพือสร้าง
สงัคมแหง่การเรียนรู้ขนึใหมอ่ยา่งเป็นระบบและตอ่เนืองสืบไป 

สรุป จากข้อสนบัสนนุทีกลา่วไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบด้าน
ครูทีรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าทีกับองค์ประกอบด้านการกํากับติดตาม ผู้ วิจัยจึงได้กําหนด
สมมตุฐิานความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านครูทีรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิหน้าทีกบัองค์ประกอบ
ด้านการกํากบัตดิตามมีอิทธิพลตอ่การศกึษาในครังนี 

 

 

 

 

 

แผนภมูิที 9 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาลกบัองค์ประกอบ  
                  ด้านวฒันธรรมองค์การ 

 
นกัวิชาการหลายท่านได้แสดงทัศนะทีสนบัสนุนความสมัพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ

ด้านผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาลกับองค์ประกอบด้านวัฒนธรรมองค์การ ได้แก่ มาร์ซาโน วอเตอร์ 
และ แมคนลัตี (Marzano, Waters, and McNulty) ได้สงัเคราะห์งานวิจยัเกียวกบัความเป็นผู้ นํา
กับความสําเร็จของนักเรียนพบว่า พฤติกรรมความเป็นผู้ นําทีสําคัญ คือ ต่อบุคลากรทุกคน               
ในโรงเรียน ได้แก่ (1) การส่งเสริมการทํางานร่วมกนัของบคุลากรทกุคน (2) การส่งเสริมความรู้สึก
ของความเป็นอยู่ ทีดีของบคุลากรทกุคน (3) การพฒันาความเข้าใจในวตัถุประสงค์ร่วมกัน และ 
(4) การพฒันาวิสยัทัศน์ร่วมกันในสิงทีโรงเรียนควรเป็น ซึงพฤติกรรมของผู้ นําดงักล่าวเกียวข้อง
โดยตรง กับวัฒนธรรมโรงเรียนและวัฒนธรรมโรงเรียนเกียวข้องกับผลสัมฤทธิของนักเรียน 
สอดคล้องกับ ดนัธอร์ (Dantow) ได้อธิบายถึงความสมัพนัธ์ระหว่างความเป็นผู้ นํากับวฒันธรรม
โรงเรียน ไว้ว่า "ในโรงเรียนทีดําเนินการปฏิรูปทียงัยืน มีแนวโน้มทีจะมีความต่อเนืองของความเป็น
ผู้ นํา ความมุ่งมนัของผู้ มีส่วนได้เสียทีสําคญัในการปฏิรูป และการปฏิรูปเป็นคณุลกัษณะทีเดน่ชดั
ของโครงสร้างและวัฒนธรรมโรงเรียน เช่นเดียวกับ วาเลนไทน์ และคณะ (Valentie and others)                 
ได้ศึกษาวรรณกรรมเกียวกับการเป็นผู้ นํา วฒันธรรม และการปฏิรูป พบว่ามีความสอดคล้องกัน 
กล่าวคือ ผู้ นําโรงเรียนเป็นเครืองมือในการสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนและนําการปฏิรูป และ                    
ความยงัยืน ของการปฏิรูป มีความสมัพนัธ์อย่างมากกับวฒันธรรมของโรงเรียน โดยสิงทีสําคญั 

องค์ประกอบด้าน 

วฒันธรรมองค์การ 
F1 

องค์ประกอบด้าน 

ผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาล 
F4 
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คือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความสําคญัต่อการนําการเปลียนแปลงสู่การปฏิบตัิ การสร้างวัฒนธรรม    
ของ การเปลียนแปลง และองค์กร แห่งการเรียนรู้ ตลอดจนการให้การสนับสนุนเพือคงสภาพ                
การเปลียนแปลงจนกลายเป็นวิถีชีวิต ในโรงเรียน สําหรับผลการสงัเคราะห์งานวิจยัของ คอตตอน 
(Cotton) ทีพบวา่ พฤติกรรมของผู้บริหารทีเกียวข้องกบัผลสมัฤทธิของนกัเรียน รวม 26 พฤติกรรม 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน และวัฒนธรรมโรงเรียนเป็นหนึงใน 5 ด้าน ทีส่งเสริมผลสัมฤทธิ                 
ของนกัเรียน และสรุปว่า ความเป็นผู้ นํามีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมโรงเรียนและวัฒนธรรมโรงเรียน                
มีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธิของนกัเรียน นอกจากนี สถาพร สงัข์ขาวสทุธิรักษ์ ศกึษาวิจยัเรืองปัจจยั                
ทีจําแนกการเปลียนแปลงทางการศึกษาของสถานศึกษาขนัพืนฐาน พบว่าผู้ บริหารสถานศึกษา                
ในบทบาทผู้ นําการเปลียนแปลงจะต้องรับผิดชอบกระบวนการเปลียนแปลงของวฒันธรรมองค์การ
หรือสถานศกึษา ต้องเป็นผู้ ชีนํา ประสาน เพือทําให้การเปลียนแปลงเกิดผลสําเร็จในทางปฏิบตัิ  

สรุป จากข้อสนบัสนนุทีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบ
ด้านผู้ บริหารทีมีธรรมาภิบาลกับองค์ประกอบด้านวัฒนธรรมองค์การ  ผู้ วิจัยจึงได้กําหนด
สมมุติฐานความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาลกับองค์ประกอบด้าน
วฒันธรรมองค์การมีอิทธิพลตอ่การศกึษา ในครังนี 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิที 10 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาลกบั  
องค์ประกอบด้านการกํากบัตดิตามประเมินผล 

 

นกัวิชาการหลายท่านได้แสดงทัศนะทีสนบัสนุนความสมัพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ  
ด้านผู้ บริหารทีมีธรรมาภิบาลกับองค์ประกอบด้านการกํากับติดตามประเมินผล ได้แก่ ไรซ์ (Rice)                 
ได้ศึกษาวิจยัคณุภาพของผู้บริหารในยุคการตรวจสอบคุณภาพ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าคณุภาพ
ของผู้บริหาร มีผลกระทบ ตอ่ผลลพัธ์โดยรวมของโรงเรียนทงัความพึงพอใจของครูและการตดัสินใจ
เกียวกับการทํางาน การรับรู้พ่อแม่เกียวกับโรงเรียน และสมรรถนะในด้านวิชาการของโรงเรียน  

และได้อธิบายว่า การตัดสินใจเป็นองค์ประกอบทีสําคัญในการทํางานของผู้ บริหาร และ                  

องค์ประกอบด้าน 

การกํากบัตดิตามประเมินผล 
F2 

องค์ประกอบด้าน 

ผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาล 
F4 
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ความรับผิดชอบในการประเมินครู มีความสําคัญเพิมขึน โดยใช้การประเมินตามมาตรฐาน                    
ซึงการประเมินครูเป็นส่วนหนึงของระบบความรับผิดชอบ  ตอ่งาน และแผนการชดเชย สอดคล้อง
กบั อํานาจ จนัทรขา ทีศึกษา การพฒันารูปแบบการดําเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษา                
ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน ในส่วนของปัจจยัทีส่งผลต่อการดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา  
ในสถานศึกษาขันพืนฐานตามการรับรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษาและผู้ รับผิดชอบงานประกัน
คณุภาพการศกึษา พบว่าปัจจยัด้านลกัษณะของผู้บริหารส่งผลตอ่การดําเนินงานประกนัคณุภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา ให้ประสบความสําเร็จ ลักษณะสําคัญในสามลําดับแรกได้แก่                  
ความมุ่งมนัในการดําเนินงานประกันคณุภาพการศกึษา ภาวะผู้ นํา และความสามารถในการนํา
องค์การ สําหรับ สําเร็จ วงศ์ศกัดา ได้ศกึษาวิจยัรูปแบบการพฒันาผู้บริหารสถานศกึษาเพือส่งผล                      
ต่อความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พบว่า
ผู้บริหาร ทีได้รับรางวัลพระราชทานปฏิบตัิงานจริงมีเกณฑ์มาตรฐานสูง ส่งผลต่อการจัดระบบ              
การบริหารและพฒันาองค์กรอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่วน  วีระยทุธ ชาตะกาญจน์ ศกึษาวิจยั
เรือง การพฒันาตวับ่งชีสถานภาพทางการศึกษาในระดบัหมู่บ้าน  ตําบล อําเภอ และจงัหวดั              
ให้ข้อเสนอแนะวา่ผู้บริหารระดบัสงูควรร่วมกนักําหนดนโยบาย มีการตรวจสอบ กํากบัติดตามและ
ประเมินผลทางการศึกษา ทุกๆ ปี เพือนําสารสนเทศทีได้มาใช้ในการพัฒนาระบบการศึกษา             
ในท้องถินของตนเอง  

สรุป จากข้อสนบัสนนุทีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบ
ด้านผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาลกบัองค์ประกอบด้านการกํากบัตดิตามประเมินผล ผู้วิจยัจึงได้กําหนด
สมมุติฐานความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาลกบัองค์ประกอบด้านการ
กํากบัตดิตามมีอิทธิพลตอ่การศกึษา ในครังนี 
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แผนภูมิ ที  11  แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาลกบั   
                       องค์ประกอบ ด้านครูทีรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัหิน้าที 

 

นกัวิชาการหลายท่านได้แสดงทัศนะทีสนบัสนุนความสมัพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ด้านผู้ บริหารทีมีธรรมาภิบาลกับองค์ประกอบด้านครูทีรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที  ได้แก่                  
เบล (Bell) ได้ศึกษาเกียวกับการพัฒนา ความเป็นผู้ นําของครูทีมีประสบการณ์ พบว่า                      
ปัจจัยสําคัญประการหนึงทีจะนําไปสู่การเรียนรู้ และการพัฒนาความเป็นผู้ นําของครู คือ                   
การสนับสนุนของผู้ บริหารทีมีธรรมาภิบาล มีกลยุทธ์ในการเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้ นําที
เหมาะสม และการสร้างสภาพแวดล้อมทีส่งเสริมการเรียนรู้และ การพฒันาความเป็นผู้ นํา ส่วน สตรอง 
และ ลีพเพอร์ (Stronge and Leeper) ได้สังเคราะห์งานวิจัยทีเกียวข้องกับการประเมินผู้ นํา                   
ของจอร์เจียตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาลจะมีความเข้มแข็ง                   
ในการเรียนการสอนทีช่วยพฒันาครูผู้ นํา จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง ของโปรแกรมการเรียน
การสอนในโรงเรียน ผู้ บริหารทีมีธรรมาภิบาลทใส่ใจในความเชียวชาญของครูจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่โรงเรียน กลา่วคือ ครูทีทํางานร่วมกบัผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาลจะให้ข้อมลู เชิงลึกและ
แนวคดิทีมีคณุคา่ รวมทงัเตม็ใจทีจะรับผิดชอบงานและใช้เวลาในการทํางานเพิมขนึ สอดคล้องกบั 
ปิลญั ปฏิพิมพาคม ศึกษาวิจยัเรือง รูปแบบภาวะผู้ นําและประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษา
เอกชนระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน พบว่าผู้ นําควรต้องมีการสร้างบรรยากาศ ทีก่อให้เกิดแรงจูงใจ     
มีความจริงใจต่อบคุลากรของตน มีการสร้างขวญัและกําลงัใจ  มีการกําหนดกรอบงานทีชดัเจน                 
แก่บุคลากร มีการกระจายงาน ได้อย่างเหมาะสม  เพือเป็นการสร้างบุคลากรทีเป็นมืออาชีพ 

นอกจากนี มัทนา วังถนอมศกัดิ ศึกษาวิจัยเรืองรูปแบบแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู พบว่า
ผู้บริหารและแนวทางการบริหารจดัการส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบตัิงานของครู โดยการเห็น
คุณค่าของบุคลการ การเชือมัน ในความสามารถของบุคลากร การเปิดโอกาสให้ครู แสดง
ความสามารถและแสดงความคิดเห็น เช่นเดียวกับ ดิเรก วรรณเศียร ศึกษาวิจัยเรืองการพัฒนา
แบบจําลองแบบสมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสําหรับสถานศกึษาขนัพืนฐาน พบว่า

องคป์ระกอบด้าน              
ครูทีรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิหน้าที 

F  

องค์ประกอบด้าน 

ผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาล 
F4 
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ปัจจัยทีเอือต่อความสําเร็จของผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาลบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ได้แก่                
การสนบัสนนุการพฒันาครูและบคุลากร สง่ผลให้ครูมีความรู้ความสามารถเพิมขนึ  

สรุป จากข้อสนบัสนนุทีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบ
ด้านผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาลกับองค์ประกอบด้านครูทีรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิหน้าที ผู้วิจยัจึงได้
กําหนดสมมุติฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านผู้ บริหารทีมีธรรมาภิบาลกับ
องค์ประกอบด้านครูทีรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัหิน้าทีมีอิทธิพลตอ่การศกึษาในครังนี 

 

 

 

 

 

แผนภมูิที 12 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาลกบั
องค์ประกอบด้านเครือขา่ย ความร่วมมือ 

 

นกัวิชาการหลายท่านได้แสดงทัศนะทีสนบัสนุนความสมัพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ด้านผู้ บริหารทีมีธรรมาภิบาลกับองค์ประกอบด้านเครือข่ายความร่วมมือ ได้แก่ สํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษา ขนัพืนฐาน ได้วิเคราะห์ผลการวิจยัโรงเรียนในฝันจํานวน 25 เล่ม พบว่า 
โรงเรียนมีระบบเครือข่าย ผู้ เ ชียวชาญ พีเลียง ศึกษานิเทศก์ ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิน                    
ทีมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความสําเร็จส่วนหนึงเกิดจากมาตรการทางภาษี              
ทีรัฐบาลผลกัดนัให้กระทรวงการคลงัออกมาตรการลดหยอ่นภาษีสองเทา่ให้กบัผู้บริจาคเงินพฒันา
โรงเรียนมีวตัถปุระสงค์พิเศษ รวมถึงการระดมเงินทนุสนบัสนนุในรูปแบบตา่งๆ จากส่วนกลางและ                
ส่วนภูมิภาค การประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ส่วน สถาพร หยองเอ่น 
ศกึษาวิจยัเรือง โครงการหนงึอําเภอ หนงึโรงเรียนในฝัน : การวิเคราะห์การนํานโยบายสู่การปฏิบตัิ
ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่า ผู้ บริหารโรงเรียนจัดการบริหาร                   
ในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยเน้นให้ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) เข้ามามีส่วนร่วม              
ในการบริหารจดัการในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศกึษา ขนัพืนฐาน สําหรับ ปิติชาย ตนัปิต ิ
ศึกษาวิจัยเรือง การวิเคราะห์ ปัจจัยเชิงระบบทีส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสถานศึกษา                   
ขนัพืนฐาน พบว่าผู้บริหาร มีภาวะผู้ นํา และมีความสามารถในการบริหารจดัการ สามารถใช้
ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างคุ้มคา่และเกิดประโยชน์สงูสดุ สามารถประสานงานเครือข่ายความร่วมมือ

องค์ประกอบด้าน 

เครือข่ายความร่วมมือ 
F5 

องค์ประกอบด้าน 

ผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาล 
F4 
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กับผู้ ปกครองและชุมชนในการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา  สถานศึกษาสามารถจัด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศทีเอือต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน  ทําให้ผู้ เรียนมีความรู้ มีสุขภาพ
พลานามยัสมบรูณ์แข็งแรง และ สมถวิล ชทูรัพย์ ศกึษาวิจยัเรืองการพฒันาเครืองมือและตวัชีวดั
คณุลกัษณะผู้บริหารสถานศึกษาทีมีประสิทธิภาพ พบว่าผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ นําทางการศึกษา                  
ทีส่งเสริมความสําเร็จของนกัเรียนทุกคน โดยร่วมมือกับครอบครัวและสมาชิกในชุมชน ตอบสนอง                   
ตอ่ความต้องการ และความสนใจทีแตกตา่งกนัของชมุชน และระดมทรัพยากรจากชมุชน  

สรุป จากข้อสนบัสนนุทีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบ
ด้านผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาลกับองค์ประกอบด้านเครือข่ายความร่วมมือ  ผู้ วิจัยจึงได้กําหนด
สมมุติฐานความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาลกบัองค์ประกอบด้านการ
ทํางานเป็นทีม มีอิทธิพลตอ่การศกึษาในครังนี 

 

 

 

 

 

แผนภมูิที 13 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านเครือขา่ยความร่วมมือ 
                    กบัองค์ประกอบด้านวฒันธรรมองค์การ 
 

นกัวิชาการหลายท่านได้แสดงทัศนะทีสนบัสนุนความสมัพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ด้านเครือข่ายความร่วมมือกับวฒันธรรมองค์การ ได้แก่ อคาโร (Arcaro) เครือข่ายความร่วมมือ
สามารถ เพิมประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพในโรงเรียน โดยทีมทีมีประสิทธิภาพจะใช้
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิมประสิทธิภาพของโรงเรียน ปรับปรุงคุณภาพโปรแกรม
การศกึษา และสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการทํางานทีดีขนึ ส่วน โดนลัด์สนั (Donaldson) 
ระบวุา่ เครือขา่ย ความร่วมมือมีประโยชน์โดยตรงตอ่ผู้ เรียนและนกัการศกึษา และเครือข่ายความ
ร่วมมือยังมีความสําคัญ  ในการสร้างวัฒนธรรมแบบมืออาชีพในโรงเรียน สําหรับ เนลสัน 
(Nielsen) ได้ศึกษางานวิจยัทีเกียวข้องกบัเครือข่ายความร่วมมือของครูและการเรียนรู้ของครูและ
องค์กร ผลการศกึษา ชีว่าการทํางานร่วมกันของครู ทีได้รวบรวมคําถามเกียวกับการจดัการเรียน
การสอนของตนเอง การตรวจสอบแนวคิดใหม่ในการสอนและการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการ
พดูคยุถึงคณุภาพในการทํางานและผลงานของนกัเรียนอย่างต่อเนือง  อาจมีผลกระทบเชิงบวก

องค์ประกอบด้าน 

วฒันธรรมองค์การ 
F1 

องค์ประกอบด้าน 

เครือข่ายความร่วมมือ 
F5 
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เกียวกับการเรียนรู้ของครู นอกจากนี สมคิด สร้อยนํา ได้ศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียน
มธัยมศึกษา ซึงเป็นกระบวนการในการเปลียนแปลงและปรับเปลียนโรงเรียนให้ เป็นชุมชนแห่ง                 
การเรียนรู้ ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบตัิของครูและเครือข่ายความร่วมมือ มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ รวมถึง  ณัฐรัฐ ธนธิติกร ศึกษาวิจัยเรือง การพัฒนารูปแบบ                 
การบริหารโรงเรียนเอกชนอาชีวศกึษาโดยใช้แนวคิดBalanced Scorecard (BSC) พบว่าโรงเรียน
ควรมีการระดมทรัพยากรทงัด้านบคุลากร งบประมาณอาคารสถานที สืออปุกรณ์ และเครือข่าย
ความร่วมมือจากแหล่งต่างๆ ทงัภายในและภายนอกโรงเรียนในการจดัการเรียนรู้และมีส่วนร่วม  
ในการพึงพาซึงกันและกัน การวางแผน กําหนดนโยบายแลกเปลียนข้อมูลข่าวสาร การใช้
ทรัพยากร การดําเนินการและการมีผลประโยชน์ร่วมกนั  

สรุป จากข้อสนบัสนนุทีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบ
ด้านเครือขา่ยความร่วมมือกบัด้านวฒันธรรมองค์การ ผู้วิจยัจึงได้กําหนดสมมตุิฐานความสมัพนัธ์
ระหวา่งองค์ประกอบด้านเครือข่ายความร่วมมือกบัองค์ประกอบด้านวฒันธรรมองค์การมีอิทธิพล 
ตอ่การศกึษาในครังนี 

 

 

 

 

 

แผนภมูิที 14 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบด้านเครือขา่ยความร่วมมือ กบัองค์ประกอบ  
                    ด้านการกํากบัตดิตาม 
  

 นกัวิชาการหลายท่านได้แสดงทศันะทีสนบัสนนุความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ด้าน เครือขา่ยความร่วมมือ กบัองค์ประกอบด้านการกํากบัตดิตาม ได้แก่ ไบเลย์ โจอีเลน ได้ศกึษา
กระบวนการนิเทศต่อการใช้เทคโนโลยีและเทคนิคการสอน พบว่า การทีครูเข้าไปค้นหา แสดงว่า 
ครูกําลังร่วมมือเรียนรู้ทีจะปรึกษาใช้ทรัพยากรในอินเทอร์เน็ตซึงมีเอกสารอ้างอิงเกียวกับศิลปะ 
การสอน และครูทีไม่ร่วมมือจะไม่มีการแลกเปลียนประสบการณ์ เมือสินสุดโปรแกรมกลุ่ม 7 คน 
หาเครือขา่ยเพิม 3 คน สว่นชเอด อลัมาด ิได้ศกึษาประสบการณ์ตรงและประโยชน์ของความยงัยืน 
ค้นหาภาวะผู้ นํา  ต่อประสิทธิภาพของงานนิเทศทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตการปฏิสัมพันธ์                   
ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนชนบท โดยใช้เวลา 9 เดือน ตรวจดูคุณภาพการนิเทศ               

องค์ประกอบด้าน 

การกํากบัติดตามประเมินผล 
F  

องค์ประกอบด้าน 

เครือข่ายความร่วมมือ  
F5 
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โดยการวิเคราะห์ข้อมลูจากจดหมายอิเลคทรอนิกส์รวมทงัการให้ข้อมลูย้อนกลบั พบว่า การนิเทศ
ก่อให้เกิดความไว้วางใจทังคู่ ต้องเปิดเผย ส่วน ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ กล่าวถึง ระบบ                  
การติดตามและประเมินทีมีประสิทธิภาพ สรุปได้ว่า การบริหารและจดัการจะต้องอยู่บนพืนฐาน
ของการยอมรับและมีส่วนร่วมให้ความร่วมมือของบุคลากรเป็นหัวใจสู่ความสําเร็จ และ                    
Adam Adam Burke กล่าวว่า เครือข่ายต้องการการติดตามผล และประเมินผลเป็นประจํา 
สมําเสมอ และถีถ้วน ไม่เพียงแต่ประเมินความสอดคล้องของแผนการทํางานกับวัตถุประสงค์ 
อยา่งตอ่เนืองเทา่นนั แตค่วรมีการประเมินความก้าวหน้าและความสําเร็จของเครือข่ายเป็นระยะ ๆ 
ด้วย จากเหตุผลหลายประการดังทีกล่าวมาแล้วในตอนต้น การติดตามผลและประเมินผล
เครือข่ายเป็นเรืองยาก ดงันนั กระบวนการกําหนดวิธีและเครือง ชีวดัประสิทธิภาพของกิจกรรม
เครือขา่ยจงึเป็นเรืองทีสมาชิกทงัมวลต้องเข้ามามีสว่นร่วมเรียนรู้และกําหนด  

สรุป จากข้อสนบัสนนุทีกล่าวไว้ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความสําคญัขององค์ประกอบ
ด้านด้านเครือข่ายความร่วมมือกับองค์ประกอบด้านการกํากับติดตาม ผู้ วิจัยจึงได้กําหนด
สมมุติฐานความสมัพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านเครือข่ายความร่วมมือ กับองค์ประกอบด้าน  
การกํากบัตดิตามมีอิทธิพลตอ่การศกึษาในครังนี 

จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตกุารพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝัน
ให้มีคณุภาพอย่างยังยืน ทีสอดคล้องกับข้อมูลตามแนวคิดและทฤษฏีทีสนับสนุนความสมัพนัธ์ 
เชิงตรรกะขององค์ประกอบการพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน                 
ทีมีอิทธิพลตอ่กนั แสดงเป็นแผนภมูิที 15 ดงันี 
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แผนภมูิที 15 แสดงรูปแบบตงัต้นความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบการพฒันารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน ทีสอดคล้องกบัแนวคดิ ทฤษฎี และ               
งานวิจยัทีเกียวข้อง 

 

จากแผนภูมิแสดงความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบการพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียน
ในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน ทีมีอิทธิพลต่อกันซึงได้จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเกียวข้อง                
ผลจากการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพ
อย่างยงัยืน ทงั 5 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบทกุตวัมีความสมัพนัธ์ตอ่องค์ประกอบวฒันธรรม
องค์การ(F1) และองค์ประกอบด้านผู้ บริหารที มีธรรมาภิบาล (F4) มีความสัมพันธ์โดยตรง                             
ต่อองค์ประกอบทุกตวั สําหรับการกํากับติดตาม และประเมินผล(F2) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
วฒันธรรมองค์การ(F1) เพียงด้านเดียว โดยครูทีรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิหน้าที(F3) มีความสมสมัพนัธ์
โดยตรงต่อวัฒนธรรมองค์การ(F1) และการกํากับติดตามและประเมินผล(F2) ส่วนเครือข่าย                        
ความร่วมมือ(F5) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับวัฒนธรรมองค์การ(F1) และการกํากับติดตามและ
ประเมินผล(F2) 
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นอกจากนีเพือให้ได้รูปแบบความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการพัฒนารูปแบบ                   
การบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหต ุ                   
ขององค์ประกอบการพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน ทีสอดคล้อง
กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยพิจารณาความสอดคล้องของโมเดล ดงันี 

1. คา่ Chi – Square : ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล 

2. คา่ Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

3.  คา่ Goodness – of – fit indices : GFI และ AGFI 

4.  ค่า Root Mean Squared Residual : ค่าดชันีรากของค่าเฉลียกําลงัสองของ                    
สว่นเหลือ (RMR) 

5.  ค่า Comparative fit : ดชันีเปรียบเทียบโมเดลพืนฐานกับโมเดลตามทฤษฎี/                 
ตามสมมตฐิาน 

 

ตารางที 17 แสดงคา่สถิตวิดัความสอดคล้องความกลมกลืนระหว่างโมเดลและข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

คา่สถิติ คา่ เกณฑ์ความสอดคล้องความกลมกลืนระหวา่ง
โมเดลและข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ไค – สแควร์ 2  1.77 

 (P = 0.183) 
แตกตา่งอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิต ิยอมรับ
สมมตฐิานหลกัวา่โมเดลตามทฤษฎีมีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

ดชันีความกลมกลืน  

(Goodness of fit : GFI) 

1.00 มีคา่เข้าใกล้ 1 โมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลู 
เชิงประจกัษ์ 

Adjusted Goodness of fit 

(AGFI) 

0.99 มีคา่เข้าใกล้ 1 โมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลู 
เชิงประจกัษ์ 

Relative Fit Index (RFI) 0.99 มีคา่เข้าใกล้ 1 โมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลู 
เชิงประจกัษ์ 

Root Mean Squared 

Residual : RMR 

0.014 มีคา่อยูร่ะหวา่ง 0 – 1 หมายถึงโมเดลมีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 
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ตารางที 17 แสดงคา่สถิตวิดัความสอดคล้องความกลมกลืนระหวา่งโมเดลและข้อมลูเชิงประจกัษ์           
                 (ตอ่) 

คา่สถิติ คา่ เกณฑ์ความสอดคล้องความกลมกลืนระหวา่ง
โมเดลและข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

Largest Standardized 

Residual 

0.01 มีคา่ไมเ่กิน 0.08 โมเดลสอดคล้องกบัข้อมลูเชิง
ประจกัษ์ 

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

0.027 มีคา่ระหวา่ง 0 – 0.05 หมายถึงโมเดลมีความ 
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

จากตารางที 17 พบว่า ค่าไค – สแควร์ (Chi – Square : 2 ) มีค่าเท่ากับ 1.77 

(P = 0.183) แสดงให้เห็นความแตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ หมายถึง รูปแบบความสมัพนัธ์
ของการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยังยืน มีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ นอกจากนี ยงัสามารถพิจารณาค่าดชันีวัดความสอดคล้องอืน ๆ ได้อีก เช่น 
Goodness of fit Index (GFI) และ Adjusted Goodness of fit Index (AGFI) มีคา่เข้าใกล้  คือ
คา่ GFI = 1.00 และคา่ AGFI = 0.99 คา่ Root Mean Squared Residual (RMR) มีคา่เท่ากบั 0.014 
และค่า Standardized Root Mean Square Residual (standardized RMR) มีค่าเข้าใกล้ 0 และ                
ไม่เกิน 0.08 ซึงในทีนีมีคา่เท่ากับ 0.01 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจกัษ์ คา่ดชันี Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) มีคา่เท่ากบั 0.027

ซงึมีคา่ระหวา่ง 0- 0.05 แสดงวา่โมเดลมีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ในระดบัดี  
 

ตารางที 18 แสดงคา่สมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบการพฒันารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน 

ตวัแปร F1 F2 F3 F4 F5 

F1 วฒันธรรมองค์การ 1     

F2 การกํากบัตดิตามและประเมินผล 0.477 1    

F3 ครูทีรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิหน้าที 0.537 -0.044 1   

F4 ผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาล 0.573 -0.008 0.804 1  

F5 เครือข่ายความร่วมมือ 0.604 0.687 -0.037 -0.008 1 

** มีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั .01 
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การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุององค์ประกอบการพฒันารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืนทีสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์มีรูปแบบ ดงันี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภมูิที 16 แสดงรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุององค์ประกอบการพฒันารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน ทีสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

 

จากแผนภูมิที 16 อธิบายได้ว่าความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุององค์ประกอบการพฒันา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์                   
มีความสัมพันธ์ของตัวแปร ทัง 5 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบทุกตัว มีความสัมพัน ธ์                         
ต่อองค์ประกอบวัฒนธรรมองค์การ(F1) และองค์ประกอบด้านผู้ บริหารทีมีธรรมาภิบาล(F4)                       
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มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อองค์ประกอบทุกตัว  สําหรับการกํากับติดตามและประเมินผล(F2)                           
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับวัฒนธรรมองค์การ(F1)เพียงด้านเดียว โดยครูทีรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าที(F3) มีความสมสัมพันธ์โดยตรงต่อวัฒนธรรมองค์การ(F1) และการกํากับติดตามและ
ประเมินผล(F2) สว่นเครือข่ายความร่วมมือ(F5) มีความสมัพนัธ์โดยตรงกบัวฒันธรรมองค์การ(F1)  และ
การกํากบัติดตามและประเมินผล(F2)  

3.2 การยืนยนัรูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน โดย
การสนทนากลุม่ ( focus group discussion)  

ขนัตอนนีเป็นการนําผลทีได้จาการวิเคราะห์ทางสถิตติ ซึงประกอบด้วย
องค์ประกอบและรูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน ทีได้มาตรวจสอบ
ยืนยนัในด้านความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และสามารถนําไปใช้ได้จริง โดยวิธีการสนทนากลุ่ม      
( focus group discussion) ในการคดัเลือกผู้ เชียวชาญแบบเจาะจง (purposive sampling)                

ซึงผู้ วิจัยกําหนดคุณสมบัติ คือ ผู้ บริหารระดับสูง(ระดับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ) 
ผู้ อํานวยการโรงเรียนจากภาคตา่งๆ ศกึษานิเทศก์/ผู้ตรวจนิเทศโรงเรียนในฝัน(RT) จากภาคตา่งๆ
และผู้ ดูแลในสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน  รวมจํานวนทังสิน  13 คน                       
ผู้วิจยัได้เสนอผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืนต่อ                    
ผู้ ร่วมการสนทนากลุ่ม เมือวันที 11 เดือน ธันวาคม 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชนั 10                   
โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ท จงัหวดัปทมุธานี เพือร่วมแลกเปลียนความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์ เพือยืนยนั
ในด้านรูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืนและให้ข้อเสนอแนะ และเสนอ
แนวทางพฒันา ผลทีได้จากการวิเคราะห์ ข้อคดิเห็นจากการสนทนากลุ่ม พบว่าผู้ เชียวชาญทกุท่าน
มีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทางเดียวในเรืองรูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพ
อยา่งยงัยืน วา่  

1. องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน ประกอบด้วย 5 

องค์ประกอบ ได้แก่ วฒันธรรมองค์การ การกํากับติดตามและประเมินผล ครูทีรับผิดชอบตอ่การ
ปฏิบตัหิน้าที ผู้บริหาร และเครือขา่ยความร่วมมือ  

2. รูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน ผู้ เชียวชาญทีร่วมสนทนากลุ่ม 
มีความเห็นสอดคล้องกนัวา่  
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องค์ประกอบ “วัฒนธรรมองค์การ” (Culture Organization) 
ผู้ ทีร่วมสนทนากลุ่ม ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในหลายทัศนะเกียวกับ

วฒันธรรมองค์การ (organization culture) หมายถึง พฤติกรรมทีสร้างขึนจากคนในองค์กร                  
โดยมีการเรียนรู้ซึงกันและกัน และยึดถือปฏิบตัิกันมาจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ในองค์กรนัน ๆ               
เป็นสิงทีอธิบายสภาพแวดล้อมภายในองค์การทีรวมเอาข้อสมมตุิ ความเชือ และคา่นิยมทีสมาชิก 
ขององค์การมีร่วมกันและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพือมีปฏิสัมพันธ์กับโครงสร้าง                
อย่าง เป็นทางการในการกําหนดรูปแบบพฤติกรรม วัฒนธรรม  เป็นกรอบ วิธีการปฏิบัติ
นอกเหนือจาก กฎ ระเบียบทีมีอยู่ของคนทีอยู่ในองค์กรนนั วฒันธรรมมีอิทธิพลต่อการประพฤติ
ปฏิบตัิของคน ทีทํางานอยู่ในองค์กร สะท้อนให้เห็นกระบวนการคิด การตดัสินใจ รวมถึงวางแผน
ยุทธศาสตร์ ขององค์กร และทีสําคญั วฒันธรรม มีผลต่อการเปลียนแปลงองค์กร เพราะองค์กร             
ทีมีวฒันธรรม ไมเ่ข้มแข็งและไมยื่ดหยุน่ จะทําให้วฒันธรรมกลายเป็นอปุสรรคตอ่การเปลียนแปลง 
การปรับตัว ไม่ทันต่อทิศทางการดําเนินธุรกิจขององค์กร การบริหารสมัยใหม่จึงต้องกําหนด
วัฒนธรรม ขององค์กรทีพึงประสงค์และ สร้างวัฒนธรรมใหม่ทีสอดคล้องกับทิศทางธุรกิจขึน               
เพือใช้เป็น เครืองหล่อหลอมให้พนกังานยึดถือเป็นแนวทางเดียวกัน ในขณะเดียวกันก็ต้องขจัด
วฒันธรรม ทีไมดี่ให้หมดไปจากองค์กรอีกด้วย 

 องค์กรไม่สามารถเปลียนแปลงได้โดยบุคคลใดบุคคลหนึง หรือกลุ่มบุคคลใด              
กลุ่มบุคคลหนึง แต่จะเปลียนแปลงอย่างเงียบ ๆ โดยวัฒนธรรมในองค์การอย่างมีระเบียบ              
แบบแผน อย่างไรก็ตาม การเปลียนแปลงโครงสร้างภายในองค์การหรือการบริหารงานถือเป็น                
อีกปัจจัยหนึง ทีส่งผลต่อการเปลียนแปลงทางวัฒนธรรม ดังตัวอย่างเช่น องค์การจะมีการ
เปลียนแปลงแนวทาง ในการคดัเลือกบุคลากรหรือสวสัดิการสําหรับบุคลากร ก็จะกระทําอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับการเบนเป้าหมาย จนในทีสุดก็ได้รับการยอมรับในข้อตกลงต่าง ๆ                  
ซงึเป็นธรรมชาตจินเกิดเป็นวฒันธรรมในองค์การ ในทีสดุ  
  ผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาลควรมีความตระหนกัและเห็นความสําคญัของการสร้าง
วฒันธรรมองค์การ และค่านิยมร่วม ซึงเปรียบเสมือนเป็นรากแก้วขององค์การ โดยผู้บริหารเป็น                 
ผู้ กําหนดค่านิยมร่วม ให้ชัดเจน โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์การ               
เพือเป็นตวักําหนดให้บุคลากรทงัหมดยึดถือเป็นแนวปฏิบตัิร่วมกันสืบทอดต่อไป ซึงจะเป็นการ
สร้างเอกลกัษณ์และเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเปลียนแปลงของหน่วยงาน ถ้ามีวฒันธรรม
องค์การทีดีแล้ว จะเป็นเครืองมือหนงึทีจะนําพาองค์การสูค่วามเป็นเลิศ ตอ่ไป 
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องค์ประกอบ “การกาํกับตดิตามและประเมินผล” (Monitoring and evaluation) 
ผู้ ทีร่วมสนทนากลุม่ ได้ให้ข้อเสนอแนะในหลายทศันะเกียวกบัการกํากบัดแูล ซึงใช้

ในการบริหารจัดการศึกษาของเขตพืนทีการศึกษาและสถานศึกษา จึงเป็นกระบวนการควบคุม                   
ชนิดหนึง ทีมุ่งควบคุมเฉพาะแต่ผลสําเร็จในการจัดการศึกษาขันพืนฐานทีทัวถึงและมีคุณภาพ              
แก่ประชาชน รวมทงัควบคมุความชอบด้วยกฎหมาย และความสอดคล้องกบันโยบาย ซึงคณะกรรมการ
เขตพืนทีการศึกษาและสํานกังานเขตพืนทีการศึกษาในฐานะผู้ มีอํานาจหน้าทีตามกฎหมาย กระทํา         
ตอ่สถานศกึษาของรัฐในเขตพืนทีการศกึษาซึงเป็นสถานศกึษานิติบคุคล และได้รับการกระจายอํานาจ 
ในการบริหารและการจดัการศกึษา ให้บริหาร จดัการศกึษาขนัพืนฐานเป็นไปตามกฎหมาย สอดคล้อง
กบันโยบาย ทําให้การจดัการศกึษามุง่สู ่ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

ความหมายของคําว่า Monitor ว่ามีความหมาย 2 ประการ ความหมายแรกคือ 
ควบคมุ แตไ่ม่ใช่ควบคมุในลกัษณะ Control แตห่มายถึงควบคมุกํากบัให้อยู่ในลู่ในทาง เพือปรับ
หรือแทรกแซงให้เกิดผลทีต้องการ ส่วนความหมายทีสองคือ คอยติดตามดู คอยสังเกตการณ์                   
เพือทราบ ไม่ใช่เพือปรับหรือแทรกแซงให้เกิดผลตามทีต้องการ เพราะผู้คอยติดตามสถานการณ์ 
ไมอ่ยูใ่นฐานะทีจะกําหนดผลทีออกมาได้ 

การกํากับ (Monitoring) เป็นขันตอนหนึงของการประเมินผล นอกเหนือจาก              
การตดิตาม (Follow up) และการควบคมุ (Control) การกํากบัเป็นการบริหารโดยไม่ต้องใช้อํานาจ 
แต่ผู้บริหารจะต้องรู้ระบบงาน สถานการณ์ของการปฏิบตัิงาน ต้องรู้ว่าในหน่วยงานต้องการให้                
มีการเปลียนแปลงทีใดเมือไร ดงันนัจําเป็นต้องได้ข้อมูลย้อนกลับของการทํางาน เพือสามารถ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานได้ทันท่วงที การกํากับอาจทําได้ง่ าย ๆ เช่น                
การสงัเกต หรือทําอยา่งละเอียด คือ วิเคราะห์จากเครืองคอมพิวเตอร์ 

โดยสรุปแล้ว การกํากับติดตามเป็นกระบวนการควบคุมทีมุ่งกระทําให้เกิด  
ผลสําเร็จ ของงานโดยตรวจตราติดตามอยู่ตลอดเวลา หากเห็นว่างานอาจไม่สําเร็จเรียบร้อย                
ก็จะต้องเข้าไปแก้ไขทนัที สําหรับการบริหารงานภาครัฐโดยเฉพาะนนั ยงัมีการควบคมุในลกัษณะ
การควบคมุบงัคบับญัชา (controle hierarchique) และการควบคมุแบบกํากบัดแูล (controle de 

tutelle) หรือการกํากับดูแล (Tutelle) การควบคุมบงัคบับญัชา หมายถึงการทีผู้บงัคบับญัชา               
ใช้อํานาจทวัไป ในตําแหน่งทีตนมีอยู่เหนือผู้ ใต้บงัคบับญัชา ตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายและ 
ความเหมาะสม ของการกระทําต่าง ๆ ของผู้ ใต้บังคับบัญชา และหากเห็นว่าการกระทําใด               
ของผู้ ใต้บงัคบับญัชา ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือชอบด้วยกฎหมายแตไ่ม่เหมาะสม ผู้บงัคบับญัชา 
มีอํานาจทีจะยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลียนแปลงการกระทํานนัเสียได้ ทงันี ผู้บงัคบับญัชา 
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อาจใช้อํานาจควบคมุการกระทําของผู้ ใต้บงัคบับญัชาได้โดยพลการ โดยไม่ต้องมีการร้องขอหรือ  
มีการร้องเรียน ดงันนั การควบคมุบงัคบับญัชาจึงประกอบด้วยอํานาจ 3 ประการ คือ อํานาจทีจะสงั
การให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาปฏิบตัติาม (pouvoir d’instruction) อํานาจทีจะสามารถแก้ไขเปลียนแปลง
การกระทําของผู้ ใต้บงัคบับญัชา (pouvoir de reformation) และอํานาจทีผู้บงัคบับญัชาสามารถใช้
กระทําการแทนผู้ใต้บงัคบับญัชา (Pouvoir de substitution)  

องค์ประกอบ “ครูทีรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที” (Responsible Teachers) 
ผู้ ทีร่วมสนทนากลุ่ม ได้ให้ข้อเสนอแนะในหลายทัศนะเกียวกับ องค์ประกอบครู              

ทีรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัหิน้าที ทีเป็นองค์ประกอบสําคญัเป็นอนัดบัแรกในการบริหารโรงเรียนในฝัน
ให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน ตามความคดิเห็นของกลุม่ตวัอยา่ง ดงันี 

ทีประชุมมีความเห็นว่า ครูเป็นวิชาชีพทีได้รับการยอมรับมาช้านานกว่าร้อยปี                 
อยา่งเป็นทางการ โดยเฉพาะประเทศไทย ความเป็นวิชาชีพของอาชีพครูควรทีจะต้องยึดถือและปฏิบตัิ
ให้เกิดความสัมพันธ์ กับมาตรฐานของวิชาชีพครู ซึงมีความสําคัญและความจําเป็นต่อครูทุกคน                 

“ครูทีรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที” จักต้องมีลักษณะพืนฐานในตน 3 ประการ ต่อไปนี คือ 
1) ฉันทะ ต่ออาชีพครู  เป็นพืนฐาน 2)เมตตา ต่อเด็กและบุคคลรอบข้างเป็นพืนฐาน และ
3) กัลยาณมิตร พร้อมเสมอทีจะช่วยเหลือผู้ อืนด้วยความบริสทุธิใจ 

นอกจากนี ทีประชุมมีความคิดเห็นว่า ครูทีรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิหน้าที  ต้องมี
ความสามารถในการประยกุต์ใช้ยทุธศาสตร์ และการจดัระบบ ได้อยา่งเหมาะสมกบัการเรียนรู้และ
ความต้องการทางการศึกษาของผู้ เรียน สภาพแวดล้อมของโรงเรียนและสาระการเรียนรู้ทีสอน              

มีความสามารถติดตามการเรียนรู้ผู้ เ รียนเป็นรายบุคคล ใช้ข้อมูลย้อนกลับเพือวางแผน                  
ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียนเป็นรายบุคคล เป็นกลุ่มและเป็นชนั ส่งเสริมให้ผู้ เรียน
เรียนรู้อย่างอิสระ ฝึกการใช้ภาษา คาดหวังให้ผู้ เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้  พัฒนา
ความสมัพนัธ์เชิงจรรยาบรรณ บนพืนฐานทกัษะการสือสารทีดีให้การยอมรับผู้ เรียนทุกคน และ
คาดหวังจะได้รับการยอมรับจากผู้ เรียน  เป็นผู้ มีความรู้ทีทันสมัย และสนบัสนุนข้อคิดเห็นทีมี              
ตอ่หลกัสตูรอย่างกระตือรือร้น เชือความสามารถในการเรียนของผู้ เรียนทกุคน คาดหวงัว่าผู้ เรียน
ทุกคนเรียนรู้และส่งความคาดหวงันีไปยงัแต่ละบุคคล โรงเรียนและชุมชน มีความกระตือรือร้น               
ในการฝึกผู้ เรียนเข้าสูป่ระสบการณ์แหง่การเรียนรู้เรืองทีผู้ เรียนเห็นว่ามีความสําคญัตอ่ชีวิตของตน 

และช่วยให้ผู้ เรียนสามารถสร้างความเชือมโยง  เข้าใจความสมัพนัธ์ทงัภายในและระหว่างสาระ
การเรียนรู้ 
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 "ครูทีรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที"(Responsible Teachers) เป็นความ
คาดหมายของการปฏิรูปการศกึษาของชาติในครังนีอย่างยิง การเป็นมืออาชีพของครู จะทําให้การ
ปฏิรูปการเรียนรู้ประสบผลสําเร็จในการพฒันาผู้ เรียนให้เป็น มนุษย์ทีสมบูรณ์ทงัร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรม ในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้ อืนได้อยา่งมีความสขุ มีจิตสํานกึทีถกูต้องเกียวกบัการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
อนัมีพระมหากษัตริย์เป็นประมขุ รู้จกัรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย 
ความเสมอภาคและศักดิศรี ความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและ ของประเทศชาติ รวมทงัส่งเสริมศาสนา ศิลปะ  วัฒนธรรมของชาติ 
การศึกษาภูมิ ปัญญาท้องถิน  ภูมิ ปัญญาไทย  และความรู้อันเป็นสากลตลอดจนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึงตนเอง                  
มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนือง ทงัหมดนีล้วนเป็นผลงานอันน่ า
ภาคภมูิใจของ "ครูทีรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัหิน้าที" โดยแท้ 

องค์ประกอบ “ผู้บริหารทีมีธรรมาภบิาล” (Good governance administrators) 
ผู้ ทีร่วมสนทนากลุ่ม ได้ให้ข้อเสนอแนะในหลายทศันะเกียวกบัความสามารถของ

ผู้ นํา ทีสําคญัทีสดุในปัจจบุนั และนํามาประยกุต์ใช้กบัภูมิปัญญาและความเฉียบคม ผู้ นําชนัเลิศ
จําเป็นต้องมีหลกัคิด สู่การบริหารเพือเป็นองค์การชนัเลิศ ได้แก่ 1) ผู้ นําองค์การต้องมีวิสยัทศัน์                 
ทีชดัเจน 2) ความเป็นเลิศในการมุ่งเน้นลูกค้า 3) การเรียนรู้ขององค์การ และบุคลากรแต่ละคน                   

4) ให้ความสําคญับุคลากร และพนกังานในองค์การ 5) มีความคล่องตวั 6) การมองอนาคต                
เป็นทีตงั 7) การบริหารจดัการ เพือสร้างนวตักรรม 8) การบริหารจดัการด้วยการใช้ข้อเท็จจริง                

9) ความรับผิดชอบ ตอ่สงัคม 10) การยึดผลลพัธ์ และการให้คณุคา่ เป็นเปา้หมายในการทํางาน 

11) การบริหารจดัการเชิงระบบ 

การมุ่งเน้นผลลัพธ์ ก็เป็นสิงสําคัญมาก ทีจะต้องมุ่งเน้นเป็นหลัก เนืองจาก               
การทํางาน ถ้าหากทุม่เทอย่างหนกั แตผ่ลลพัธ์ได้ไมดี่ องค์การก็ไมส่ามารถก้าวหน้าเจริญเติบโตไปได้ 

หลักคิดในการทํางาน สามารถนําไปใช้บริหารกับทุกองค์การทงัทีแสวงหากําไร 
และองค์การทีไม่แสวงหาผลกําไร ทังบริษัทขนาดใหญ่ จนถึง ขนาดกลาง และขนาดย่อย                  
เพือแข่งขันกับตัวเองโดยไม่ต้องไม่แข่งกับคนอืน อีกทังเป็นเครืองมือแนวทาง ทีทําให้องค์กร
ประสบความสําเร็จ อยา่งมืออาชีพ 
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การบริหารองค์การในยุคทีโลกเต็มไปด้วยการแข่งขัน ผู้ นําขององค์การก็จะ
เปรียบเสมือนเป็นแม่ทัพทีต้องคอยวางยุทธศาสตร์ในการต่อสู้ ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม                  
ทีมีการ แปรเปลียนไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ด้วยเหตนีุ ผู้บริหารจึงควรตระหนกัถึงภารกิจหลกั
ของ "ความเป็นผู้ นํา (Leadership)" เป็นหลักสําคัญและในการเป็นผู้ นําทีจะประสบผลสําเร็จ                  
ในการทีดียิงขนึนนั ต้องมีหลกัความเป็นผู้ นํา จากความหมายตา่ง ๆ เหลา่นี 

สิงแรกทีควรจะทําการพิจารณาคือ เรือง "วฒันธรรม" องค์การของแตล่ะองค์การ    
มี "วัฒนธรรม" ทีแตกต่างกันไป ตําแหน่งงานทีต่างกัน เช่น พนักงานรายวัน พนักงานระดับ                
การบริหาร (Management) ในองค์การเดียวกันก็อาจมีแนวทางหรือความคิดทีแตกต่างกัน 
แม้กระทังในหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การเดียวกัน ก็อาจทีจะมีวัฒนธรรม แนวทางปฏิบัติ                     
ทีไมเ่หมือนกนั 

ดงันนั การทีใครสกัคนทีจะก้าวขนึมาเป็นผู้ นํา หรือ ผู้บริหารได้นนั ต้องยอมรับและ
สามารถปรับตวัหรือเปลียนแปลงให้เข้ากบัวฒันธรรมของตําแหน่งใหม่ ซึงวิธีทีดีทีสดุในการพฒันา
พนกังานปฏิบตัิการให้มีแนวคิด ทกัษะการบริหารการจดัการเพือทีจะได้เป็นหวัหน้างานทีดีได้นนั  
ก็คือ "การฝึกอบรม" โดยองค์การต้องกําหนดหลกัสูตรการฝึกอบรมเฉพาะขึนมาเพือให้พนกังาน
เหลา่นนัทราบถึงศกัยภาพในการเป็นหวัหน้างานและบทบาทของพวกเขาในอนาคต 

องค์ประกอบ “เครือข่ายความร่วมมือ” (Cooperation network) 
ผู้ ทีร่วมสนทนากลุม่ ได้ให้ข้อเสนอแนะในหลายทศันะเกียวกบัเครือข่าย (Network) 

คือ การเชือมโยงของกลุ่มของคนหรือกลุ่มองค์การทีสมคัรใจ ทีจะแลกเปลียนข่าวสารร่วมกนั  หรือ 
ทํากิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนในเครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ                 
เทา่เทียมกนัภายใต้พืนฐานของความเคารพสิทธิ เชือถือ เอืออาทร ซงึกนัและกนั 

การสร้างเครือข่าย คือ การทําให้มีการติดตอ่ สนบัสนนุให้มีการแลกเปลียนข้อมลู
ข่าวสารและการร่วมมือกันด้วยความสมัครใจ  การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและอํานวย               
ความสะดวก ให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสมัพนัธ์กนัฉันท์เพือน ทีตา่งก็มีความเป็นอิสระมากกว่า
สร้างการคบค้าสมาคมแบบพึงพิง นอกจากนีการสร้างเครือข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อ 
ด้วยการเผยแพร่ขา่วสารแบบทางเดียว เชน่การสง่จดหมายขา่วไปให้สมาชิกตามรายชือ แตจ่ะต้อง
มีการแลกเปลียนข้อมลูขา่วสารระหว่างกนัด้วย  

การพัฒนางานหรือการแก้ปัญหาใดๆทีใช้วิธีดําเนินงานในรูปแบบทีสืบทอด                  
กัน เป็นวฒันธรรมภายในกลุ่มคน หน่วยงาน หรือองค์การเดียวกัน จะมีลกัษณะไม่ต่างจากการ 
ปิดประเทศทีไม่มีการติดต่อสือสารกับภายนอก การดําเนินงานภายใต้กรอบความคิดเดิม อาศยั
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ข้อมูลข่าวสารทีไหลเวียนอยู่ภายใน ใช้ทรัพยากรหรือสิงอํานวยความสะดวกทีพอจะหาได้ใกล้มือ                 
หรือถ้าจะออกแบบใหม่ก็ต้องใช้เวลานานมาก จะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานอย่างยิงและ                 
ไมอ่าจแก้ปัญหาทีซบัซ้อนได้ 

การสร้าง “เครือขา่ย” สามารถชว่ยแก้ปัญหาข้างต้นได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บคุคล
และองค์การได้แลกเปลียนข้อมลูข่าวสารรวมทงับทเรียนและประสบการณ์กบับคุคลหรือองค์การ 
ทีอยู่นอกหน่วยงานของตน ลดความซําซ้อนในการทํางาน ให้ความร่วมมือและทํางานในลกัษณะ  
ที เอือประโยชน์ซงึกนัและกนั เสมือนการเปิดประตสูู่โลกภายนอก  

นอกจากนีสมาชิกของเครือข่ายพึงตระหนักถึงความสําคัญของการรักษา
สมัพนัธภาพ เพือหลีกเลียงความขดัแย้งหรือความไม่เข้าใจกนัทีอาจเกิดขนึ สมาชิกควรแสดงความ
เป็นมิตรต่อกัน เมือเกิดความขดัแย้งต้องรีบแก้ไขและดําเนินการไกล่เกลียให้เกิดความเข้าใจกัน
ใหม ่นอกจากนีควรมีมาตรการปอ้งกนัปัญหาก่อนทีจะเกิดความขดัแย้งระหว่างกนั  เช่น ในการจดั
โครงสร้างองค์การควรแบง่อํานาจหน้าทีให้ชดัเจน และไม่ซําซ้อน การกําหนดเปา้หมายการทํางาน
ทีสมาชิกยอมรับร่วมกัน การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ  การกําหนดผู้ นําทีเหมาะสม                   
การกําหนดกติกาอนัเป็นทียอมรับร่วมกนั เป็นต้น 
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บทท ี5 

สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจยัครังนีเป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ใช้ระเบียบวิจัย                  
เชิงคณุภาพ (qualitative research) และเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยมีวตัถปุระสงค์
เพือทราบ 1) องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน และ2) รูปแบบ            
การบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน เพือให้การดําเนินการวิจยัเป็นไปอย่างมีระบบ 
ผู้ วิจัยจึงกําหนดขนัตอนทีดําเนินการวิจัยเป็น 2 ขนัตอน คือ 1 )การจัดเตรียมโครงการวิจัย                         
2) การดําเนินการวิจัยสร้างและพัฒนาเครืองมือ นําไปทดลองใช้กับตวัอย่างในโรงเรียนในฝัน                   
ทีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัครังนี จํานวน 6 โรง ซึงผู้ ให้ข้อมลูได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน 
นกัเรียน ศึกษานิเทศก์ และผู้ปกครอง รวม 30 คน แล้วนํามาวิเคราะห์เพือหาค่าความเชือมัน                
ของแบบสอบถามทงัฉบบั โดยใช้ ค่าสมัประสิทธิแอลฟาตามวิธีของครอนบาค(Cronbach’s Alpha 

coefficient) ซึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าค่าความเชือมนั (Reliability) ของแบบสอบถามทงัฉบบั    
มีค่าเท่ากับ .860 นําเครืองมือทีสร้างและพัฒนาแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง  สําหรับ          
กลุ่มตัวอย่างทีใช้ ในการวิจัย คือ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทีเป็นกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนในฝัน                
จํานวน 2,502 โรง รวมผู้ ให้ข้อมลูจํานวน 1,082 คน โดยใช้เทคนิค Spider web ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
จากนันนําข้อมูลทีได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูล แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล          
เพือตอบคําถาม การวิจัย ได้แก่ วิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพ  
อย่างยงัยืน เครืองมือทีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสมัภาษณ์ทีไม่มีโครงสร้าง และแบบสอบถามความ
คิดเห็น จํานวน 100 ข้อ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป เพือหาคา่ร้อยละ (Percentage) คา่เฉลีย (Mean) 

คา่ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบ
การบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืนโดยใช้การวิเคราะห์ ปัจจัยเชิงสํารวจ 
(Exploratory Factor Analysis ) และวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ โดยใช้ Content Analysis  
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สรุปผลการวิจัย 
การวิจัยเรือง การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน             

ได้ข้อค้น ดงันี  
1. องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน ประกอบด้วย                              

5 องค์ประกอบ เรียนตามนําหนกัองค์ประกอบทีได้จากมากไปน้อย คือ วฒันธรรมองค์การ การกํากับ
ติดตามประเมินผล ครูทีรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิหน้าที ผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาล และเครือข่าย
ความร่วมมือ โดยมีรายละเอียดดงันี 

1.1 องค์ประกอบที 1 “วฒันธรรมองค์การ” มีจํานวนตวัแปรทีอธิบายองค์ประกอบ 
33 ตวัแปร มีคา่นําหนกัในตวัแปรองค์ประกอบ(factor loading) อยู่ระหว่าง .594-.889 เป็นองค์ประกอบ
ทีมีความสําคญัอนัดบั 1  

ประกอบด้วย (1) ผู้บริหารโรงเรียนมีการกําหนดเปา้หมายในการพฒันาโรงเรียนให้ดีขนึ 
(2) ผู้บริหารโรงเรียนมุ่งเน้นการจดัการโรงเรียนทงัระบบ (Whole school approach) (3) ผู้บริหารโรงเรียน
มีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน (4) ผู้บริหารโรงเรียนแสวงหาแนวทางการบริหารอย่าง                           
มีประสิทธิภาพ (5) ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันากระบวนการเรียนการสอนของครู                
ทีรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที (6) ผู้ บริหารโรงเรียนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน                        
(7) ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้มีการปรับเทคนิคการสอนของครูให้เป็นผู้ กระตุ้นให้นักเรียน ใฝ่หา
ความรู้ (8) ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุการพฒันาบคุลากร ในโรงเรียนให้เป็นผู้ ทีมีความรู้ความสามารถ 

(9) ผู้บริหารโรงเรียนสนับสนุนการเสริมสร้างศกัยภาพบุคลากร (10) ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้                     
ผู้ มีส่วนเกียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมของในการพัฒนาโรงเรียน (11) ผู้บริหารโรงเรียนและครูศึกษา
แบบอย่างโรงเรียนทีจัดการเรียนการสอนทีดีและนํามาปรับใช้ (12) ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้มี                 
การวิเคราะห์ผลผลิตจากผลทีเกิดกับนักเรียน (13) ผู้ บริหารโรงเรียนสนับสนุนให้โรงเรียนมุ่งสู่                 
ความ เป็นสากล (14) ผู้ บริหารโรงเรียนเป็นผู้ นําการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน              
(15) ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมให้มีการพฒันาจากหน่วยงานภายใน-นอกโรงเรียน (16) ผู้บริหารโรงเรียน
สร้างความเชือมนัตอ่ผู้ มีส่วนเกียวข้องเพือรับการสนบัสนนุและร่วมมืออย่างต่อเนือง (17) ผู้บริหาร
โรงเรียนสนบัสนนุครู ให้ได้รับการเลือนวิทยฐานะและรางวลัตา่ง ๆ (18) ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมาย
งานให้ครูเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ (19) ผู้บริหารและครูยอมรับรูปแบบการบริหารโรงเรียน              
ในฝันทีเน้นการพัฒนาคุณภาพ (20) ผู้บริหารโรงเรียน เอาใจใส่บุคลากรในโรงเรียนเหมือนสมาชิก                 
ในครอบครัว (21) ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุให้ศิษย์เก่าร่วมหารายได้พฒันาโรงเรียน (22) โรงเรียน                
มีเปา้หมายสอดคล้องกับนโยบายและแผนการศกึษาระดบัชาติ (23) โรงเรียนมีเปา้หมาย วิสยัทศัน์ 
และพันธกิจทีเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  (24) โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน                         
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ให้มีมาตรฐานและมุ่งสู่ความเป็นสากล (25) โรงเรียนมีหลกัสตูรสอดคล้องกับนโยบายรัฐและท้องถิน 

(26) โรงเรียนมีจดัทํารายงานและผลสําเร็จของงาน (Report on out comes and achievements) ทกุปี                         
(27) โรงเรียนมีเอกสารบัญชีการเงินอย่าง เป็นระบบ  (28) โรงเรียนแกนนํามีการขยายผล                    
การดําเนินงานสู่โรงเรียนข้างเคียงเพือสร้างเครือข่าย (29) โรงเรียน มีการจดัการเรียนการสอน                
ทีมุ่งเน้นให้นกัเรียนมีทกัษะการดํารงชีวิต (30) ผู้ มีส่วนเกียวข้องยินดี ในผลสําเร็จของการดําเนิน
ของโรงเรียน (31) โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นคณุภาพ  ของผู้ เรียน (32) ผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียทราบถึงเปา้หมายของแผนปฏิบตัิงานประจําปี (33) โรงเรียนมีสถานทีและแหล่งเรียนรู้   
เอือตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน 

1.2 องค์ประกอบที 2 “การกํากับติดตามประเมินผล” มีจํานวนตัวแปรทีอธิบาย
องค์ประกอบ  29 ตวัแปร มีคา่นําหนกัในตวัแปรองค์ประกอบ(factor loading) อยู่ระหว่าง .727-.856

เป็นองค์ประกอบทีมีความสําคญัอนัดบั 2 

ประกอบด้วย (1) โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณสู่การพฒันาครูและการจดัการเรียน
การสอน (2) โรงเรียนมีระบบประกนัคณุภาพภายใน (3) โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลและรายงาน
ตอ่สาธารณะชน (4) โรงเรียนมีการประเมินหลากหลายจากทงัภายในและภายนอก (5) โรงเรียนมีการ
ประกันคุณภาพผู้ เรียนสู่อนาคต (6) โรงเรียนมีการสร้างความตระหนักให้ผู้ ทีมีส่วนได้ส่วนเสีย                    
ร่วมพฒันาโรงเรียน (7) โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ (8) โรงเรียน               
มีแผนพัฒนาบุคลากร ในโรงเรียน (9) โรงเรียนมีการกําหนดแผนกลยุทธ์ในการบริหารงาน                         

(10) โรงเรียนมีความสัมพันธ์ทีดีกับชุมชน (11) โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา                   
การบริหารจดัการ (12) โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยี ICT เป็นสือช่วยสอน (13) แผนการจดัทําหลกัสตูร 
(Develop curriculum plans) ของโรงเรียนมีการพฒันาให้เป็นปัจจุบนั (14) โรงเรียนมีการสร้าง
เครือข่ายชุมชนและพนัธมิตร (Build community links and partners) (15) โรงเรียนมีการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลแผนการดําเนินงาน (Monitor and evaluate the program) (16) โรงเรียน                
มีเครือข่ายและพนัธมิตรร่วมกันพฒันา (17) โรงเรียนเน้นการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน (18) โรงเรียน               
มีสภาพแวดล้อมทีเอือต่อการจัดการเรียนรู้ (19) โรงเรียนมีการเปิดรับความคิดเห็นจากชุมชน                  

(20) โรงเรียนมีการส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ (Professional 

Development) (21) โรงเรียนมีชือเสียงยอมรับจากองค์การภายนอก (22) โรงเรียนมีบคุลากรทีสามารถ
ปรับตวัในการทํางานเพือรองรับนโยบายใหม่ๆ (23) โรงเรียนมีการสนบัสนนุให้ชมุชนเข้ามามีบทบาท
พฒันาโรงเรียน (24) โรงเรียนมีสือการเรียนการสอนทีทนัสมยั (25) โรงเรียนมีการประชาสมัพนัธ์งาน/
กิจกรรมของโรงเรียนให้ผู้ เกียวข้องทราบ (26) โรงเรียนมีการการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ มีผลงานดี                   
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(27) โรงเรียนได้รับความร่วมมือกับมหาวิทยาลยัหรือสถาบนั อุดมศึกษาในพืนทีเพือร่วมกันพฒันา
โรงเรียน (28) โรงเรียนมีระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน (29) โรงเรียนมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิน/วิทยากร
ภายนอก มาพฒันาการเรียนการสอน 

1.3 องค์ประกอบที 3 “ครูทีรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิหน้าที” จํานวนตวัแปรทีอธิบาย
องค์ประกอบ 18 ตวัแปร มีคา่นําหนกัในตวัแปรองค์ประกอบ(factor loading) อยู่ระหว่าง .629-.839 

เป็นองค์ประกอบ ทีมีความสําคญัอนัดบั 3 

ประกอบด้วย (1) ครูมีความเอาใจใส่ในการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี            
(2) ครูมีการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนอยู่เสมอ (3) ครูมีส่วนร่วมดแูลรับผิดชอบการพฒันา
คณุภาพการศกึษา (4) ครูสามารถพฒันาและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม (5) ครูเป็นแบบอย่างทีดี
แก่นกัเรียน (6) ครูมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนเป็นอย่างดี (7) ครูสอนโดยเน้น
ด้านทกัษะชีวิตทีจําเป็นต่ออนาคต (8) ครูจดัการเรียนการสอนมุ่งเน้นตวันักเรียนอย่างแท้จริง        
(9) ครูมีความสุข ในการประกอบอาชีพครู (10) ครูใช้ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(11) ครูมีอิสระ ในการเลือกใช้สือและหาเทคนิคการเรียนการสอน (12) ครูมีการแลกเปลียนความรู้ 
(KM) ระหว่างเพือนครู (13) ครูจดัการเรียนการสอน ทีส่งเสริมให้นกัเรียน ได้นําเสนอสิงทีตนได้
เรียนรู้ด้วยความมนัใจ (14) ครูจดัการเรียนการสอนแบบการบรูณาการการเรียนรู้  (15) นกัเรียน
เป็นคนมีคณุธรรมและมีความเป็นไทย (16) นกัเรียนใส่ใจในสิงแวดล้อมรอบตวัเองทงัใกล้และ  
ไกลตน (17) ผู้บริหาร/ครูและบคุลากรในโรงเรียนมีความเข้าใจตรงกนั (18) ผู้บริหาร/ครูและบคุลากร
ในโรงเรียนมีความสมัพนัธ์ทีดีตอ่กนั 

1.4 องค์ประกอบที 4 “ผู้ บริหารทีมีธรรมาภิบาล” จํานวนตัวแปรทีอธิบาย
องค์ประกอบ 6 ตวัแปร มีคา่นําหนกัในตวัแปรองค์ประกอบ(factor loading) อยู่ระหว่าง .733-.792               
เป็นองค์ประกอบ ทีมีความสําคญัอนัดบั 4 

ประกอบด้วย (1) ผู้บริหารโรงเรียนบริหารงานอย่างเป็นระบบ (2) ผู้บริหารโรงเรียน
ตดิตามการทํางานของครูอยา่งตอ่เนืองเป็นระบบ (3) ผู้บริหารโรงเรียนใช้หลกัประชาธิปไตยในการ
บริหารโรงเรียน (4) ผู้บริหารโรงเรียนใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน  (5) ผู้บริหาร
โรงเรียนมีข้อมลูของบคุลากรในโรงเรียนเป็นอย่างดี (6) ผู้บริหารโรงเรียนใช้คณุธรรมในการบริหาร
โรงเรียน 

1.5 องค์ประกอบที 5 เครือข่ายความร่วมมือ” จํานวนตวัแปรทีอธิบายองค์ประกอบ                
4 ตวัแปร มีค่านําหนักในตวัแปรองค์ประกอบ(factor loading) อยู่ระหว่าง .608-.684                 

เป็นองค์ประกอบทีมีความสําคญัอนัดบั 5 
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ประกอบด้วย (1) ผู้บริหารโครงการระดบักรมสนบัสนุนชุมชน/เครือข่ายอุปถัมภ์  
เข้ามาให้ความร่วมมือ (2) ผู้บริหารโครงการระดบักรมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนและเขตพืนที
สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง  (3) ผู้บริหารโครงการระดับกรมสร้างความเป็นเอกภาพ                   
ให้โรงเรียนและเขตพืนทีการศกึษา (4) ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสได้กําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
เปา้หมายของโรงเรียน 

2. รูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน เป็นความสัมพันธ์                
เชิงสาเหตขุองพหุองค์ประกอบ จํานวน 5 องค์ประกอบ ผลจากการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยทีเกียวข้องพบว่า องค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มี
คณุภาพอย่างยงัยืน ทงั 5 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบทุกตวัมีความสัมพนัธ์ต่อองค์ประกอบ
วฒันธรรมองค์การ(F1) และองค์ประกอบด้านผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาล(F4) มีความสมัพนัธ์โดยตรง
ต่อองค์ประกอบทุกตวั สําหรับการกํากับติดตามละประเมินผล(F2) มีความสมัพนัธ์โดยตรงกับ
วฒันธรรมองค์การ(F1) เพียงด้านเดียว โดยครูทีรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิหน้าที(F3) มีความสมัพนัธ์
โดยตรงต่อวัฒนธรรมองค์การ(F1) และการกํากับติดตามและประเมินผล (F2) ส่วนเครือข่าย             
ความร่วมมือ(F5) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับวัฒนธรรมองค์การ(F1) และการกํากับติดตามและ
ประเมินผล(F2) และ สรุปความคิดเห็นจากผู้ ทีร่วมสนทนากลุ่ม มีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
รูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน ควรใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนทีมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสัมพันธ์ของตัวแปรทัง 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
วฒันธรรมองค์การ การกํากับติดตามและประเมินผล ผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาล ครูทีรับผิดชอบ            
ตอ่การปฏิบตัหิน้าที และเครือขา่ยความร่วมมือ  

 

อภปิรายผล 

 

 การวิจยัครังนี สามารถนํามาอภิปรายโดยแยกออกเป็น 2 ประเด็น คือ องค์ประกอบ
การบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน และรูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝัน                        
ให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน ซงึมีรายละเอียดดงันี 

 1. องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน  
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน 

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ เรียนตามนําหนักองค์ประกอบ ดังนี วัฒนธรรมองค์การ การกํากับ
ตดิตามและประเมินผล ผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาล ครูทีรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิหน้าที และเครือข่าย
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ความร่วมมือ ซึงองค์ประกอบดงักล่าวสอดคล้องกับสมมุติฐานทีว่า องค์ประกอบการบริหารโรงเรียน         
ฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืนเป็น พหอุงค์ประกอบ ทงันี เพราะการพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียน
ในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน โดยมีรูปแบบและแนวทางในการขบัเคลือนกลยทุธ์โรงเรียนในฝัน 

ด้วยการสร้างพลงัขบัเคลือนให้โรงเรียนมีระบบบริหารจดัการโรงเรียนทีดี  คล่องตวัมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพมีคุณภาพ เป็นทียอมรับของสังคม  พัฒนาหลักสูตร และ
กระบวนการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการให้ผู้ เรียน ได้พฒันาความรู้ความสามารถ  คณุลกัษณะ                  
ที พึงประสงค์ และทกัษะการดํารงชีวิตได้ตามศกัยภาพ สร้างเสริมศกัยภาพบคุลากร ทกุระดบั                 
ให้เป็นมืออาชีพ มีทกัษะในการปฏิบตัิงาน สามารถจดักระบวนการเรียนรู้ และพฒันาคณุภาพ                  
การจัดการศึกษา เพิมสมรรถนะของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร                 
เพือจดักระบวนการเรียนรู้ และบริหารจดัการให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ เรียน ระดมสรรพกําลงั
สร้างภาคีเครือข่ายอุปถมัภ์ทีเข้มแข็ง อนัเกิดจากพลงัการมีส่วนร่วมของชมุชน องค์การ ประชาสงัคม                   
ในรูปแบบของผู้อปุถมัภ์ และผู้ ร่วมคิดร่วมปฏิบตัิ ร่วมพฒันาเพือให้การดําเนินงานตามกลยทุธ์                
ทีกําหนดไว้บรรลวุิสยัทศัน์ และพนัธกิจตามเจตนารมณ์ของโรงเรียนในฝัน  

เมือผู้วิจยัพิจารณารายองค์ประกอบ พบวา่  
 1.1 องค์ประกอบด้านวัฒนธรรมองค์การ เป็นองค์ประกอบทีมีความสําคญัเป็น   

อันดบัที 1 เมือพิจารณาข้อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี 
ประกอบด้วย (1) ผู้บริหารโรงเรียนมีการกําหนดเป้าหมายในการพฒันาโรงเรียนให้ดีขึน (2) ผู้บริหาร
โรงเรียนมุ่งเน้นการจดัการโรงเรียนทงัระบบ (Whole school approach) (3) ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้
ความสามารถในการบริหารงาน (4) ผู้บริหารโรงเรียนแสวงหาแนวทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

(5) ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของครูทีรับผิดชอบ                   
ตอ่การปฏิบตัิหน้าที (6) ผู้บริหารโรงเรียนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน (7) ผู้บริหารโรงเรียน
ส่งเสริมให้มีการปรับเทคนิคการสอนของครูให้เป็น ผู้กระตุ้นให้นักเรียน ใฝ่หาความรู้ (8) ผู้บริหาร
โรงเรียนสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้เป็นผู้ ทีมีความรู้ความสามารถ (9) ผู้บริหาร
โรงเรียนสนบัสนนุการเสริมสร้างศกัยภาพบคุลากร (10) ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้ผู้ มีส่วนเกียวข้อง
เข้ามามีส่วนร่วมของในการพฒันาโรงเรียน (11) ผู้บริหารโรงเรียนและครูศึกษาแบบอย่างโรงเรียน               
ทีจดัการเรียนการสอนทีดีและนํามาปรับใช้ (12) ผู้บริหารโรงเรียนส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ผลผลิต 
จากผลทีเกิดกบันกัเรียน (13) ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุให้โรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นสากล (14) ผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นผู้ นําการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  (15) ผู้ บริหารโรงเรียนส่งเสริม                           
ให้มีการพัฒนาจากหน่วยงานภายใน-นอกโรงเรียน (16) ผู้ บริหารโรงเรียนสร้างความเชือมัน                             
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ตอ่ผู้ มีส่วนเกียวข้องเพือรับการสนบัสนนุและร่วมมืออย่างตอ่เนือง (17) ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุ
ครูให้ได้รับการเลือน วิทยฐานะและรางวลัตา่ง ๆ (18) ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายงานให้ครูเหมาะสม
กบัความรู้ความสามารถ (19) ผู้บริหารและครูยอมรับรูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันทีเน้นการพฒันา
คณุภาพ (20) ผู้บริหารโรงเรียนเอาใจใส่บคุลากรในโรงเรียนเหมือนสมาชิกในครอบครัว (21) ผู้บริหาร
โรงเรียนสนับสนุนให้ศิษย์เก่าร่วมหารายได้พฒันาโรงเรียน (22) โรงเรียนมีเป้าหมายสอดคล้องกับ
นโยบายและแผนการศกึษาระดบัชาติ (23) โรงเรียนมีเปา้หมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจมีเหมาะสมกบั
บริบทของโรงเรียน (24) โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและมุ่งสู่ความเป็นสากล 
(25) โรงเรียนมีหลักสูตรสอดคล้องกับนโยบายรัฐและท้องถิน (26) โรงเรียนมีจัดทํารายงานและ
ผลสําเร็จของงาน (Report on out comes and achievements) ทกุปี (27) โรงเรียนมีเอกสารบญัชี
การเงินอย่างเป็นระบบ (28) โรงเรียนแกนนํามีการขยายผลการดําเนินงานสู่โรงเรียนข้างเคียง              
เพือสร้างเครือข่าย (29) โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอน ทีมุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะการ
ดํารงชีวิต (30) ผู้ มีส่วนเกียวข้องยินดีในผลสําเร็จของการดําเนินของโรงเรียน  (31) โรงเรียนมีการ
จดัการเรียนการสอนโดยเน้นคณุภาพของผู้ เรียน (32) ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงเป้าหมายของ
แผนปฏิบตังิานประจําปี (33) โรงเรียนมีสถานทีและแหลง่เรียนรู้เอือตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน 

องค์ประกอบนีประกอบด้วยตัวแปรทีมีค่านําหนักตัวแปรในองค์ประกอบ(factor 

loading) อยู่ระหว่าง .594-.889 เป็นองค์ประกอบทีมีความสําคญัอนัดบั 1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ ให้ข้อมลู
ประเด็นด้านวัฒนธรรมองค์การมีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกัน                  
แสดงว่าตวัแปรทงั 33 ตวัแปร สามารถจดัอยู่ในกลุ่มองค์ประกอบที 1 วฒันธรรมองค์การ ซึงอธิบาย
ได้ว่าวัฒนธรรมองค์การมีอิทธิพลต่อ  การบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน                         
ซึงสอดคล้องกบัที ครีสพีลส์ และแอนน์ (Chrispeels and Ann) ศกึษาวิจยัประสิทธิผลโรงเรียนศกึษา
เฉพาะกรณีในโรงเรียนประถมศกึษาจํานวน 8 แห่ง พบว่า 1) การเปิดโอกาสให้คณะกรรมการหลกัสตูร
และครู ได้ทํางานร่วมกนัมีความจําเป็นสําหรับการเพิมสมัฤทธิผลของนกัเรียน 2) การบริหารโรงเรียน                  
ทีมีประสิทธิผลนนั ครูใหญ่ต้องมีภาวะผู้ นํา 3) ต้องมีวางแผนการพัฒนาบุคลากรทีดี และ                    
สอดคล้องกับที เฮอร์ซอก (Herzog) ทําการศึกษาตวัแปรเกียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยม                   
ในปี 1990 พบวา่ ภาวะผู้ นําและบรรยากาศองค์การ มีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียนรวมทงั 
สอดคล้องกบัที Bella L. Galperin and Terri R. Lituchy ได้ศกึษาเรือง “The implementation of total 

quality management in Canada and Mexico : a case study และพบว่า บริษัททีมีวฒันธรรม
องค์การแบบ มีส่วนร่วม (collectivistic culture) ของประเทศ Mexico ประสบผลสําเร็จในการนํา                         
TQM มาใช้มากกว่าบริษัททีมีวฒันธรรมองค์การแบบเฉพาะตวั (individualistic culture) ของประเทศ 
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Canada และสอดคล้องกับคอลเวล และสปิงคส์ (Caldwell and Spinks) ได้ศึกษาเกียวกับ
คุณลักษณะของการบริหารโรงเรียนทีมีประสิทธิผล ซึงประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ                      
1) เน้นการเรียนการสอน 2) ความสามารถในการรับการตรวจสอบได้ 3) การมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม 

และ 4) การมีแผนงานเพือพฒันาวิชาชีพผู้บริหารและครู 
1.2 องค์ประกอบด้านการกํากบัติดตามประเมินผล เป็นองค์ประกอบทีมีความสําคญั

เป็นอนัดบัที 2 เมือพิจารณาข้อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลกัษณะตา่ง ๆ ดงัต่อไปนี 
ประกอบด้วย (1) โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณสู่การพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน                   

(2) โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน (3) โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลและรายงานต่อ
สาธารณะชน (4) โรงเรียนมีการประเมินหลากหลายจากทงัภายในและภายนอก (5) โรงเรียนมีการ
ประกันคณุภาพผู้ เรียน สู่อนาคต (6) โรงเรียนมีการสร้างความตระหนกัให้ผู้ ทีมีส่วนได้ส่วนเสียร่วม
พฒันาโรงเรียน (7) โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่ (8) โรงเรียนมี
แผนพฒันาบคุคลากรในโรงเรียน (9) โรงเรียนมีการกําหนดแผนกลยทุธ์ในการบริหารงาน (10) โรงเรียน
มีความสมัพนัธ์ทีดีกับชุมชน (11) โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพฒันาการบริหารจดัการ  
(12) โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยี ICT เป็นสือช่วยสอน (13) แผนการจดัทําหลกัสูตร (Develop 

curriculum plans) ของโรงเรียนมีการพฒันาให้เป็นปัจจบุนั (14) โรงเรียนมีการสร้างเครือข่ายชมุชน
และพนัธมิตร (Build community links and partners) (15) โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลแผนการดําเนินงาน (Monitor and evaluate the program) (16) โรงเรียนมีเครือข่ายและ
พนัธมิตรร่วมกนัพฒันา (17) โรงเรียนเน้นการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน (18) โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม             
ทีเอือต่อการจัดการเรียนรู้ (19) โรงเรียนมีการเปิดรับความคิดเห็นจากชุมชน (20) โรงเรียน                        
มีการส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ (Professional Development)               

(21) โรงเรียนมีชือเสียงยอมรับจากองค์การภายนอก (22) โรงเรียนมีบคุลากรทีสามารถปรับตวัในการ
ทํางานเพือรองรับนโยบายใหม่ๆ (23) โรงเรียนมีการสนบัสนนุให้ชมุชนเข้ามามีบทบาทพฒันาโรงเรียน 

(24) โรงเรียนมีสือการเรียนการสอนทีทนัสมยั (25) โรงเรียนมีการประชาสมัพนัธ์งาน/กิจกรรมของ
โรงเรียนให้ผู้ เกียวข้องทราบ (26) โรงเรียนมีการการยกย่องเชิดชเูกียรติผู้ มีผลงานดี (27) โรงเรียนได้รับ 
ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัหรือสถาบนั อดุมศกึษาในพืนทีเพือร่วมกนัพฒันาโรงเรียน (28) โรงเรียน
มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ(29) โรงเรียนมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิน/วิทยากรภายนอก                      

มาพฒันาการเรียนการสอน 
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องค์ประกอบนีประกอบด้วยตัวแปรทีมีค่านําหนักตัวแปรในองค์ประกอบ(factor 

loading) อยู่ระหว่าง .727-.856 เป็นองค์ประกอบทีมีความสําคญัอนัดบั 2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ ให้ข้อมลู
ประเด็นด้านการกํากับติดตามประเมินผล มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้อง
กัน แสดงว่าตัวแปรทัง 29 ตัวแปร สามารถจัดอยู่ในกลุ่มองค์ประกอบที 2 การกํากับติดตาม
ประเมินผล ซงึอธิบายได้วา่การกํากบัตดิตามประเมินผลมีอิทธิพลตอ่ การบริหารโรงเรียนในฝันให้มี
คณุภาพอย่างยงัยืน ซงึสอดคล้องกบัที แฮนสนั(Hanson) ทีว่าการบริหารโรงเรียนทีมีประสิทธิผล 
มีลกัษณะดงันี 1) มีการปรับปรุงผลสมัฤทธิทางการเรียนของผู้ เรียน 2) มีบรรยากาศสนบัสนนุการ
เรียนรู้ของนกัเรียน 3) มีการติดตามกํากบักระบวนการเรียนการสอน 4) บคุลากรมีมาตรฐาน                 

5) มีการส่งเสริมการรักษาวินยัของผู้ เรียนและ 6) มีการจดัสภาพแวดล้อมและสวสัดิการทํางาน 

และที มาร์เซล (Marcel) วิจยัเรืองอํานาจของครูใหญ่กบัประสิทธิผลของโรงเรียนในปี 1990 พบว่า 

พฤติกรรมการใช้อํานาจเป็นองค์ประกอบสําคญัของภาวะผู้ นํา และมีผลกระทบตอ่การดําเนินงาน
ของโรงเรียนและตอ่อาจารย์ และที Kaplan และ Norton ผู้คิดค้นหลกัการหรือทฤษฎี Balanced 

Scorecard (BSC) ซึงทงัสองท่านเห็นว่าการให้ความสําคญักบัความพึงพอใจของลกูค้าหรือการ
เจริญเติบโตขององค์การในด้านของการเป็นองค์การทีมีบรรยากาศของการเรียนรู้ทงัองค์การมี
ความสําคญัเช่นเดียวกับด้านการเงิน ซึงแนวคิดนีเป็นทียอมรับ และ ถูกนําไปใช้ในภาคธุรกิจ 

อุตสาหกรรมทังในอเมริกา และยุโรป โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ว่า บาลานซ์สกอร์การ์ด               
เป็นเครืองมือวดัผล การดําเนินกลยทุธ์ ในการประเมินผลเพือการควบคมุ ติดตาม ตรวจสอบ   
และสามารถนําไปใช้เพือเป็นเครืองมือในการผลกัดนักลยทุธ์ไปสู่การปฏิบตัิอย่าง  มีประสิทธิภาพ 

ซึงพฒันาเป็นเครืองมือทีใช้ในการบริหารองค์การทีเชือมโยงการวัดผลกับวิสยัทัศน์และกลยุทธ์                 

ดงัมีการวดัผลและประเมินองค์การ 4 ด้าน ได้แก่ ผลการดําเนินการด้านการเงิน ด้านลกูค้า                 
ด้านกระบวนการบริหารภายใน ด้านการเรียนรู้และเติบโต  ซึงสอดคล้องกับเหตุผลและ                
ความจําเป็นของการนําบาลานซ์สกอร์การ์ดไปใช้ในการบริหารโรงเรียน สําหรับประยุทธ ชูสอน 

และคณะ ทีกล่าวไว้ว่า การพิจารณาและการตดัสินใจใช้บาลานซ์สกอร์การ์ด เป็นเครืองมือในการ
บริหารจดัการ ในโรงเรียนจะต้องมีวตัถปุระสงค์หลกัเพือตอบคําถาม ดงันี 1) วิสยัทศัน์ทีกําหนด
จุดหมายหลักของโรงเรียนเป็นอย่างไร (คิดให้ไกล-ไปให้ถึง) 2) เพือบรรลุวิสยัทศัน์โรงเรียน                 
ต้องตอบสนอง นกัเรียนอย่างไร 3) โรงเรียนประสบผลสําเร็จได้ต้องบริหารงบประมาณอย่างไร               
4) เพือความพึงพอใจของนกัเรียนด้านการเงิน วิสยัทศัน์และพนัธกิจกระบวนการในโรงเรียนต้อง
เป็นเลิศด้านไหน 5) เพือบรรลุจดุหมายหลกัตามวิสยัทศัน์โรงเรียน ผู้บริหาร ครู นกัเรียนและ
ผู้ เกียวข้องต้องเรียนรู้อะไร สือสารอยา่งไร และทํางานเป็นทีมอยา่งไร รวมทงัสอดคล้องกบังานวิจยั
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ของศภุลกัษณ์ เศษธะพานิช ศึกษาเรือง การพฒันาระบบ การบริหารทีมุ่งเน้นความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาเอกชน พบว่ารูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในโรงเรียนเอกชนประเภท
สามญัศกึษา ทีกล่าวว่าขนัตอนและวิธีดําเนินงาน มี 4 ขนัตอน คือ 1) การเตรียมการดําเนินงาน
และการวางแผน 2) การดําเนินงานตามแผน 3) การตรวจประเมินผลการปฏิบตัิงาน และ                   
4) การสรุปผลการดําเนินงาน และสอดคล้องกบัทีแซมมอนส์, ฮิลแมนและมอร์ติมอร์ (Sammons, 

Hillman and Mortimore) ได้ศึกษาวิจยัและพัฒนาองค์ประกอบทีส่งผลถึงความสําเร็จหรือ                  
ความมีประสิทธิผลของโรงเรียนประสิทธิผลว่า มี 11 ปัจจยั คือ 1) ความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ                
2) การมีวิสยัทศัน์ และเปา้หมายร่วมกนั 3) มีสภาพแวดล้อมทีเอือตอ่การเรียนรู้ 4) การเรียนการ
สอน ทีเข้มแข็ง 5) มีแผนการเรียนการสอนทีมีวตัถปุระสงค์ชดัเจน 6) มีความคาดหวงัตอ่โรงเรียน 

และนกัเรียนในระดบัสงู 7) มีการเสริมแรงครู 8) มีการติดตามความก้าวหน้าของนักเรียน และ             
การพฒันาปรับปรุงโรงเรียน 9) นกัเรียนมีความรับผิดชอบ 10) มีความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและ
ผู้ปกครอง และ 11) เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึงได้แก่ การพฒันาบคุลากรทกุฝ่ายในโรงเรียน              
ให้มีการเรียนรู้ และรับผิดชอบโรงเรียนได้เอง เพือสร้างทีมงานในการพฒันาโรงเรียน สอดคล้องกบั
ที ลเูนนเบร์ิก และออสเตน (Lunenburg and Ornstein) ได้ศกึษาเกียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียน 

จากโครงการ Connecticut School Effectiveness Project และสรุปลกัษณะของการบริหาร
โรงเรียนทีมีประสิทธิผลวา่มีลกัษณะ 7 ประการ ดงันี 1) มีสภาพแวดล้อมทีเป็นระเบียบและปลอดภยั 

(a safety and orderly environment) และไมเ่ป็นปัญหาอปุสรรคสําหรับการเรียนการสอน 2) พนัธกิจ
ของโรงเรียนมีความชัดเจน (a clear school mission) บุคลากรมีส่วนร่วมในภาระผูกพัน              
ของเป้าหมายการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ และสามารถตรวจสอบได้ 3) มีภาวะผู้ นํา            
ทางวิชาการ โดยทีผู้บริหารต้องมีความเข้าใจและประยุกต์ใช้คณุลักษณะของงานวิชาการทีมี
ประสิทธิผล (instructional effective) 4) มีบรรยากาศของความคาดหวงัทีสงู (a climate of high 

expectation) โดยทีอาจารย์สามารถแสดงออกถึงความรอบรู้ในทกัษะเบืองต้นให้นกัเรียนเห็นได้ 

5) ทุ่มเทเวลาในการทํางาน (high time on task) เพือวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนและ
พฒันาทกัษะ 6) มีการตรวจสอบความก้าวหน้าของนกัเรียนอย่างสมําเสมอ (frequent monitoring 

of student program) เพือนําผลมาปรับปรุงต่อไป 7) มีความสมัพนัธ์ทางบวกกับผู้ปกครอง 

(positive home school relations) โดยทีผู้ปกครองสนบัสนนุพนัธกิจของโรงเรียนและช่วยเหลือ
สว่นทีทําให้เกิดความสําเร็จ 
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1.3 องค์ประกอบด้านครูทีรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที  เป็นองค์ประกอบทีมี
ความสําคญัเป็นอนัดบัที 3 เมือพิจารณาข้อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลกัษณะต่าง ๆ 
ดงัต่อไปนี ประกอบด้วย (1) ครูมีความเอาใจใส่ในการจดัการเรียนการสอนเป็นอย่างดี (2) ครูมีการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอยู่เสมอ (3) ครูมีส่วนร่วมดูแลรับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (4) ครูสามารถพฒันาและ ใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม (5) ครูเป็นแบบอย่างทีดีแก่นกัเรียน    
(6) ครูมีความรู้ความสามารถในการจดั การเรียนการสอนเป็นอย่างดี (7) ครูสอนโดยเน้นด้านทกัษะ
ชีวิตทีจําเป็นตอ่อนาคต (8) ครูจดัการเรียน การสอนมุ่งเน้นตวันกัเรียนอย่างแท้จริง (9) ครูมีความสขุ
ในการประกอบอาชีพครู (10) ครูใช้ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (11) ครูมีอิสระ               
ในการเลือกใช้สือและหาเทคนิคการเรียนการสอน (12) ครูมีการแลกเปลียนความรู้ (KM) ระหว่างเพือน
ครู (13) ครูจดัการเรียนการสอนทีส่งเสริมให้นกัเรียน ได้นําเสนอสิงทีตนได้เรียนรู้ด้วยความมนัใจ               
(14) ครูจัดการเรียนการสอนแบบการบูรณาการการเรียนรู้  (15) นักเรียนเป็นคนมีคุณธรรมและ                    
มีความเป็นไทย (16) นกัเรียนใส่ใจในสิงแวดล้อมรอบตวัเองทงัใกล้และไกลตน (17) ผู้บริหาร/ครูและ
บคุลากรในโรงเรียนมีความเข้าใจตรงกนั และ(18) ผู้บริหาร/ครูและบคุลากร ในโรงเรียนมีความสมัพนัธ์
ทีดีตอ่กนั 

องค์ประกอบนีประกอบด้วยตัวแปรทีมีค่านําหนักตัวแปรในองค์ประกอบ(factor 

loading) อยู่ระหว่าง .629-.839 เป็นองค์ประกอบทีมีความสําคญัอนัดบั 3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ ให้ข้อมลู
ประเด็นด้านครูทีรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที  มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ
สอดคล้องกัน แสดงว่าตวัแปรทงั 18 ตวัแปร สามารถจดัอยู่ในกลุ่มองค์ประกอบที 3 ครูทีรับผิดชอบ
ต่อการปฏิบตัิหน้าที ซึงอธิบายได้ว่าครูทีรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิหน้าที มีอิทธิพลต่อ การบริหาร
โรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยงัยืน ซึงสอดคล้องกับที นงลกัษณ์ เรือนทอง ศึกษารูปแบบ                 
การบริหารโรงเรียนทีมีประสิทธิผล พบว่าองค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนที                
มีประสิทธิผลประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ คือ 1) การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 2) ผู้บริหารและ
ครูเป็นมืออาชีพ 3) การประกนัคณุภาพการตรวจสอบได้และความน่าเชือถือ 4) สภาพแวดล้อม               
ทีเอือต่อการเรียนรู้ 5) การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน 6) เน้นการเรียนการสอน                   
7) การสอนทีมีวตัถปุระสงค์ 8) มีความคาดหวงั ตอ่นกัเรียนสงู และ มีความสอดคล้องกบัทีปฏิวตั ิ
จันทสิทธิ ได้ศึกษาปัจจัยทีมีผลต่อการบริหารจัดการโรงเรียนในฝัน สังกัดสํานักงานเขตพืนที
การศกึษาของแก่นเขต 2 พบว่า สถานภาพการบริหารจดัการโรงเรียนในฝันโดยรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับ “มาก” โดยเรียงลําดับการปฏิบัติงานจากน้อยไปหามาก คือ ด้านการสร้างพลัง
ขับเคลือนให้โรงเรียน มีระบบการบริหารจัดการโรงเรียนทีดี ด้านการพัฒนาหลักสูตรและ
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กระบวนการจดัการเรียนรู้เชิงบูรณาการ ด้านการเสริมสร้างศกัยภาพบคุลากรทกุระดบั  ให้เป็นมือ
อาชีพ ด้านการระดมสรรพกําลงัสร้างภาคเครือข่ายอปุถัมภ์ทีเข้มแข็ง และด้านการเพิมสมรรถนะ
ของโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการสือสารและสอดคล้องกับ โสภา สารเถือน               
ทีศึกษาเรืองการศกึษาผลการดําเนินงานและปัจจยัทีเอือต่อความสําเร็จของโรงเรียนในโครงการ
หนึงอําเภอ หนึงโรงเรียนในฝัน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาน่าน เขต 1 : กรณีศึกษา                  
3 อําเภอ พบว่า โรงเรียนสาประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานตามโครงการ หนึงอําเภอ              
หนึงโรงเรียนในฝันมากทีสุด ปัญหาทีพบในการดําเนินงานซึงเป็นปัญหาค่อนข้างรุนแรงเกิน               
ร้อยละ 40 คือการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต้นสังกัด ส่วนการได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจาก ผู้ อุปถัมภ์โรงเรียนเป็นปัญหาพอสมควร เกินร้อยละ 30 ชุมชน                   
มีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานของโรงเรียน หากพิจารณารายด้านพบว่า ทงัด้านภาพรวม              
ของโรงเรียน ด้านผู้บริหารและครู และด้านนกัเรียนชมุชนมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก โรงเรียน
มีปัจจยัทีเอือต่อความสําเร็จในการดําเนินงาน คือปัจจยัด้านบุคลากร และด้านงบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษา เช่นเดียวกับ เรวัฒน์ โนนคู่เขตโขง ศึกษาปัญหาและแนวทางในการ
พฒันาการดําเนินงานโรงเรียนในโครงการหนงึอําเภอ หนึงโรงเรียนในฝัน ในเขตตรวจราชการที 10 
พบวา่ แนวทางในการพฒันาการดําเนินงานโรงเรียนในโครงการหนึงอําเภอ หนึงโรงเรียนในฝัน ใน
เขตตรวจราชการที 10 ได้แก่ การส่งเสริมนกัเรียนในการใช้ภาษาองักฤษในการสือสาร การศกึษา
ค้นคว้าจากแหลง่เรียนรู้ การมีส่วนร่วมของผู้ เกียวข้อง และการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่าง
มีประสิทธิภาพ ซงึสอดคล้องกบัหลกัการ บาลานซ์สกอร์การ์ด ทีเริมด้วยคณะผู้บริหารขององค์การ
ดําเนินการแปลงวิสัยทัศน์และ กลยุทธ์ เป็นวัตถุประสงค์และการวัดโดยกําหนดเป็นตาราง                  
กรอบการประเมิน (Scorecard) ประกอบด้วย 4 มมุมอง สามารถสรุปรายละเอียดแตล่ะมมุมอง 

ดงันี 1) มุมมองด้านการเงิน (Financial perspective) 2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer 

perspective) 3) มุมมองด้านกระบวนการภายในองค์การ (Internal business process 

perspective) 4) มมุมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and growth perspective) 

สอดคล้องกับข้อค้นพบของศนูย์การศึกษาและฝึกอบรมแห่งสเตท ออฟ วิกตอเรีย (State of 

Victoria : Department of education and training) ได้ศกึษาพฒันาองค์ประกอบของโรงเรียน
ประสิทธิผล จากแนวคิดของแซมมอนส์, ฮิลแมน และมอร์ติมอร์ (Sammons, Hillman and 

Mortimore) ซึงพบว่ามีองค์ประกอบ 8 องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะผู้ นําทีเป็นมืออาชีพ 2) การมี
ความคาดหวังต่อนกัเรียนในระดบัสูง 3) การเน้นทีการเรียนการสอน 4) การสอนอย่างมี
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วตัถุประสงค์ 5) ความน่าเชือถือ 6) ความรับผิดชอบ 7) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ และ                         
8) สภาพแวดล้อมแหง่การเรียนรู้ทีมนัคงถาวร 

1.4 องค์ประกอบด้านผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาล เป็นองค์ประกอบทีมีความสําคญัเป็น
อันดับที 4 เมือพิจารณาข้อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี 
ประกอบด้วย (1) ผู้บริหารโรงเรียนบริหารงานอย่างเป็นระบบ (2) ผู้บริหารโรงเรียนติดตามการ
ทํางานของครูอย่างตอ่เนืองเป็นระบบ (3) ผู้บริหารโรงเรียนใช้หลกัประชาธิปไตยในการบริหาร
โรงเรียน (4) ผู้บริหารโรงเรียนใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน (5) ผู้บริหารโรงเรียนมี
ข้อมูลของบุคลากรในโรงเรียนเป็นอย่างดี และ (6) ผู้บริหารโรงเรียนใช้คณุธรรมในการบริหาร
โรงเรียน 

องค์ประกอบนีประกอบด้วยตัวแปรทีมีค่านําหนักตัวแปรในองค์ประกอบ(factor 

loading) อยู่ระหว่าง .733-.792 เป็นองค์ประกอบทีมีความสําคญัอนัดบั 4 แสดงให้เห็นว่า ผู้ ให้ข้อมลู
ประเด็น ด้านผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาล มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน 
แสดงว่าตัวแปรทัง 6 ตัวแปร สามารถจัดอยู่ในกลุ่มองค์ประกอบที 4 ผู้ บริหารทีมีธรรมาภิบาล                       
ซึงอธิบายได้ว่าผู้ บริหารทีมีธรรมาภิบาล  มีอิทธิพลต่อ การบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพ                
อย่างยงัยืน ซึงสอดคล้องกับที พบว่าสอดคล้องกับ แมคเคอร์เทน (McCurtain) ทําการวิจยัเพือ
ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าความสารถของครูใหญ่ กบัประสิทธผลของโรงเรียนประถมศึกษาโดย
ศึกษากับครูของโรงเรียนประถมศึกษาในเมืองอลามีดา (Alameda) ของมลรัฐ เคลิเฟอร์เนีย 
ผลการวิจัยพบว่า ครูใหญ่ทีมีความสามรถในการบริหารงานโรงเรียนมาก มีความสัมพันธ์                       
ในระดับสูงกับประสิทธิผลของโรงเรียน นอกจากนีงานวิจัยยังพบว่า ความสามารถในการ
บริหารงานของครูใหญ่ทําให้เกิดบรรยากาศทีดีในโรงเรียนและตรวจสอบการปฏิบตัิงานได้ รวมทงั
ผลการวิจยั ยงัพบว่าครูใหญ่ทีมีความสามารถเพียงใดก็จะทําให้ประสิทธิผลของโรงเรียนเพิมขึน
เพียงนนั และสอดคล้องกบัทีฮอล์ท และไฮท์ (Holt and Hinds) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบสําคญั              
ทีจะส่งผลตอ่ ความมีประสิทธิผลของสถานศกึษาว่าประกอบด้วยองค์ประกอบ  3 กลุ่มใหญ่ ดงันี 

1) องค์ประกอบด้านการมีจดุมุ่งหมายร่วมกนั ประกอบด้วยการมีจดุหมายทีชดัเจน การมีคา่นิยม
และความเชือร่วมและ การมีภาวะผู้ นําทางด้านการเรียนการสอน 2) องค์ประกอบด้านบรรยากาศ
การเรียนรู้ ประกอบด้วย การมีส่วนเกียวข้องและความรับผิดชอบของนกัเรียน สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ การยอมรับและ การมีสิงจูงใจพฤติกรรมทางกายภาพ การยอมรับและการมีสิงจูงใจ
พฤติกรรมในทางบวกของนักเ รียนการไ ด้ รับการสนับสนุนจากชุมชนและผู้ ปกครอง                          

3) องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ ประกอบด้วยหลกัสตูร การสอนการพฒันาบคุลากร ความคาดหวงั
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ในความสําเร็จสงู และการติดตามความก้าวหน้าของนกัเรียนอย่างสมําเสมอ ซึงสอดคล้องกบัที
สถาบนัสิงแวดล้อมไทย ทีกลา่ววา่ การพฒันาศกัยภาพของกลุม่ผู้ นําการเปลียนแปลง ความสําเร็จ
ของการส่งเสริมการศกึษาเพือการพฒันาทียงัยืนขนึอยู่กบัเงือนไขปัจจยัหลายประการ  ปัจจยัหนึง
ทีมีความสําคญัต่อการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายทีต้องการคือประสิทธิภาพของบุคลากรที
เกียวข้อง หรือผู้ ที จะทําหน้าทีเป็นผู้ นําการเปลียนแปลงในสงัคม ซึงควรมีความรู้ความเข้าใจ
เกียวกับสถานการณ์ของโลกและท้องถินในปัจจบุนั สามารถพฒันาทกัษะในการสร้างเครือข่าย
ผู้ เชียวชาญและผู้ปฏิบตัิงานด้านการศึกษาเพือการพฒันาทียงัยืน  และมีความกระตือรือร้นทีจะ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพือนํามาใช้ประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวมอยู่ตลอดเวลา ทงันี การพฒันา
ศกัยภาพของผู้ นําด้านการศกึษาเพือการพฒันาทียงัยืน สามารถทําได้อย่างน้อย 2 รูปแบบ คือ 

การจัดการสอนหลกัสูตรพิเศษในสถานศึกษาซึงมีเป้าหมายผลิตครูและบุคลากรด้านการศึกษา   
รุ่นใหม่ ทีสามารถบรูณาการแนวคิดและหลกัการพฒันาทียงัยืนกบัการเรียนการสอนในสาระวิชา 
ทีตนถนดั และการฝึกอบรมวิทยากรครูต้นแบบ ซึงมีเปา้หมายเสริมสร้างขีดความสามารถของครู
และบคุลากรด้านการศึกษา ทีมีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนมาบ้างแล้ว ให้มีความรู้และ
ทกัษะ ในการบรูณาการเนือหาสาระการเรียนการสอนจากกลุ่มสาระตา่งๆ  ให้เกิดความเชือมโยง
กบัแนวคดิและหลกัการพฒันาทียงัยืน ซึงสอดคล้องกบัทีเสกสิทธ์ ปานนนู ศกึษาปัจจยัทีส่งผลตอ่
ประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน สงักัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาอุดรธานี พบว่าปัจจยัทีส่งผล
ของโรงเรียนในฝัน สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษาอุดรธานี ผู้บริหารสถานศึกษามีการรับรู้
โดยรวมและรายปัจจยัอยู่ในระดบัมาก ส่วนประสิทธิผลของโรงเรียนในฝัน สงักัดสํานกังานเขต
พืนทีการศกึษาอดุรธานี ผู้บริหารสถานศกึษามีการรับรู้โดยรวมมีประสิทธิผลอยู่ในระดบัมาก  และ
สอดคล้องกบัที ริดชาร์ด รีด (Richard Reed, et al) ศกึษา “Total quality management and 

sustainable competitive advantage” พบว่า การบริหารคณุภาพทังองค์การอย่างยงัยืนและ
สามารถแข่งขันได้ ประกอบด้วย ปัจจัยภาวะผู้ นําและการอุทิศตนของผู้ บริหารระดับสูง 
(leadership and top management commitment) นอกจากนียงัพบว่า ภาวะผู้ นําและการอทุิศ
ตนของผู้บริหารระดบัสงู(leadership and top management commitment) การฝึกอบรมและ
การศกึษา (training and education) การทํางานเป็นทีม (the use of team) วฒันธรรมองค์การ 
(culture) ส่งผลต่อความรู้ภายในของบุคลากร(tacitness)การมีปฏิสัมพันธ์ในองค์การ (interaction) 

และความซบัซ้อนในองค์การ (complexity) ซึงสอดคล้องกบัทีเอ็ดมอนดส์ (Edmonds) ได้ศกึษาวิจยั
และพบว่าผู้บริหารโรงเรียนทีมีความแข็งแกร่ง  เป็นผู้ ทีเชียวชาญและมีทักษะพืนฐาน ซึงเป็น
คณุลกัษณะของผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาลทีเป็นมืออาชีพทีจะนําโรงเรียนไปสู่ความมีประสิทธิผลได้ 
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รวมทงัทีออสตนิและเรโนลดส์ (Austin and Reynolds) ทีศกึษาวิจยัและพบว่า การบริหารโรงเรียน
ทีมีประสิทธิผลนันผู้บริหารโรงเรียนต้องมีภาวะผู้ นําในการบริหารโรงเรียนให้ประสบผลสําเร็จ  

รวมทงัสอดคล้องกับที สําเริง อ่อนสมัพนัธุ์ ศึกษาระบบการควบคมุทางการบริหารโรงเรียนในฝัน
โดยใช้การบริหารแบบสมดลุ พบว่า 1) ระบบการควบคมุทางการบริหารในโรงเรียนในฝันมีการ
ดําเนินการ 4 ขันตอน คือ การพิจารณาวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และการกําหนดมาตรฐาน                   
การวัดผลงาน การเปรียบเทียบ และการดําเนินการแก้ไข ผู้บริหารใช้วิธีการควบคุม 3 แบบ คือ 
ควบคมุก่อนดําเนินการ ควบคมุขณะดําเนินการ และควบคมุหลงัการดําเนินการ สภาพปัญหาของ
ระบบควบคุมทางการบริหาร คือ ความรู้พืนฐานของนักเรียนไม่เพียงพอ ขาดวินัยในตนเอง                    
ขาดความกระตือรือร้น อ่อนภาษาองักฤษ ครูมีภาระการสอนมาก ขาดการนิเทศ ติตาม ด้านการ
จัดการเรียนรู้ ครูมีความสามารถด้าน ICT ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ครูขาดความรู้         
ความเข้าใจเรือง การบริหารแบบสมดุล การพัฒนาตนเองน้อยและไม่ต่อเนือง สือ นวัตกรรม -          
มีไม่เพียงพอ ระบบ ICT มีประสิทธิภาพน้อย งบประมาณไม่เพียงพอ จํานวนคอมพิวเตอร์มีน้อย 

2) ระบบการควบคุมทางการบริหารโรงเรียนในฝัน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                 
ขนัพืนฐาน โดยใช้การบริหารแบบสมดลุ มี 4 ด้าน คือ การควบคมุด้านนกัเรียน การควบคมุด้าน
กระบวนการจัดการศึกษาภายใน การควบคุมด้านการเรียนรู้และการพัฒนาการควบคุมด้าน
งบประมาณและทรัพยากร มีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 18 วัตถุประสงค์ แบ่งเป็น ด้านนักเรียน         
5 วตัถุประสงค์ ด้านกระบวนการจดัการศึกษาภายใน 7 วตัถุประสงค์ ด้านการเรียนรู้และการพฒันา       
4 วตัถปุระสงค์ และด้านงบประมาณและทรัพยากร 2 วตัถปุระสงค์ มีตวัชีวดั ทกุวตัถปุระสงค์รวม 
86 ตวัชีวัด 3) การตรวจสอบระบบการควบคมุทางการบริหารโรงเรียนในฝัน  สงักัดสํานกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน โดยใช้การบริหารแบบสมดลุทีพฒันาขนึมีความเป็นประโยชน์ 
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมถกูต้อง อยูใ่นระดบัมาก 

1.5 องค์ประกอบด้านเครือข่ายความร่วมมือ เป็นองค์ประกอบทีมีความสําคัญเป็น
อันดับที 5 เมือพิจารณาข้อคําถามของแบบสอบถามประกอบด้วยลักษณะต่าง ๆ ดงัต่อไปนี 
ประกอบด้วย (1) ผู้บริหารโครงการระดบักรมสนับสนุนชุมชน/เครือข่ายอุปถัมภ์เข้ามาให้ความ
ร่วมมือ (2) ผู้บริหารโครงการระดบักรมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนและเขตพืนทีสามารถ
ดําเนินการได้ด้วยตนเอง (3)ผู้บริหารโครงการระดบักรมสร้างความเป็นเอกภาพให้โรงเรียนและเขต
พืนทีการศกึษา และ (4) ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย มีโอกาสได้กําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เปา้หมายของ
โรงเรียน 
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องค์ประกอบนีประกอบด้วยตัวแปรทีมีค่านําหนักตัวแปรในองค์ประกอบ(factor 

loading) อยู่ระหว่าง .608-.684 เป็นองค์ประกอบทีมีความสําคญัอนัดบั 5 แสดงให้เห็นว่า ผู้ ให้ข้อมลู
ประเด็นด้านเครือข่ายความร่วมมือ มีความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกัน                
แสดงว่าตัวแปรทัง 6 ตัวแปร สามารถจัดอยู่ในกลุ่มองค์ประกอบที 5 เครือข่ายความร่วมมือ                    
ซึงอธิบายได้ว่าเครือข่ายความร่วมมือ  มีอิทธิพลต่อการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพ                  
อย่างยังยืน ซึงสอดคล้องกับทีเซอร์จิโอวานี  (Sergiovanni) ได้สรุปลักษณะสถานศึกษา                             
ทีมีประสิทธิผลว่าควรมีองค์ประกอบดงันี 1) เน้นนกัเรียน เป็นศนูย์กลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการทีดี 

3) จดัการเรียนการสอน ทีส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน 4) มีบรรยากาศสถานศึกษาในทางบวก                   
5) ส่งเสริมความมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัแบบเป็นกลุ่ม 6) มีการพฒันาบคุลากรอย่างกว้างขวาง 7) ใช้ภาวะ
ผู้ นําแบบมีส่วนร่วม 8) ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 9) ผู้ปกครองและชมุชนมีส่วนร่วม และ 
เพียซ์ (Pierce) ได้วิเคราะห์ลกัษณะการบริหารโรงเรียนทีมีประสิทธิผลในปี ค.ศ. 1991 พบว่า มีลกัษณะ
ดงันี 1) การให้ความเคารพกบัความหลากหลายทางวฒันธรรม 2) การพฒันาทรัพยากรบคุคลทีเน้นการ
สร้างครูทีช่วยเหลือนกัเรียนทีมีความแตกต่างทางวฒันธรรม 3) หลกัสตูรทีเน้นการบูรณาการ และ
พฒันาได้มากกว่าทกัษะพืนฐาน 4) การส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดความร่วมมือในการวางแผนกับครู                 
5) การมีส่วนร่วมในการดแูลนกัเรียนระหว่างครู และผู้ปกครอง สอดคล้องกบั แดนเนียล (Daniel I. 

Prajogo, Amrik S. Sohal) ศกึษาเรือง “The relationship between organization strategy, total quality 

management (TQM), and organization performance the mediating role of TQM” พบว่า TQM                 

มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยสําคญักับกลยุทธ์ทีแตกต่างกัน และ มีความสัมพันธ์ในฐานะ                  
เป็นตวัประสานระหว่างกลยุทธ์กับการวัดผลการปฏิบตัิงาน (คุณภาพของผลิตภัณฑ์นวัตกรรม                 
ของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตนวตักรรม) และสอดคล้องกับการศึกษา วิจัยของ ศุภลกัษณ์ 
เศษธะพานิช เรือง การพฒันาระบบการบริหารทีมุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศกึษาเอกชน ทีพบว่า
รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา ประกอบด้วย                   
ส่วนสําคญั คือ 1) มุ่งให้ความสําคญักับนกัเรียน ผู้ปกครอง ครูและชุมชน 2) เน้นการปรับปรุง
กระบวนการทํางานให้ได้ผลงานทีมีคุณภาพอย่างต่อเนือง  3) เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนใน
โรงเรียนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบและจรรโลงคณุภาพของโรงเรียน   และสอดคล้อง
กบั Binkley ทีได้ศกึษาการนําหลกัการจดัการคณุภาพโดยรวมไปปฏิบตัิในโรงเรียนประถม  โดยใช้
งานวิจยัเชิงคณุภาพ พบว่า องค์ประกอบสําคญัในการนําหลกัการจัดการคณุภาพโดยรวมไปใช้
ได้แก่การปรับปรุงอยา่งตอ่เนือง การเน้นลกูค้าเป็นสําคญั การพฒันาทรัพยากรมนษุย์ นอกจากนีมี
การแบง่หน้าทีการทํางาน ตามโครงสร้างและทํางานเป็นทีม  ขณะเดียวกนัมีการสือสารเพือสร้าง
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ความเข้าใจทีดีในโรงเรียน รวมทงั โรงเรียนได้รับ การสนบัสนนุงบประมาณจากผู้ปกครอง ชมุชน 
ในการจดั สภาพการเรียนรู้ของนกัเรียน และทีสําคญัโรงเรียนต้องสร้างความเชือมนัในผลผลิต       
แก่ผู้ปกครอง รวมทงัสอดคล้องกบัทีเอฟเวอรส์ (Evers) ได้วิจยัเกียวกับประสิทธิผลของผู้บริหาร
ของโรงเรียนในรัฐวิสคอนซิล พบว่า ลักษณะของผู้บริหารมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและ
ผู้ ร่วมงาน และอํานาจประจําตําแหน่งของผู้บริหารมีความสมัพนัธ์กับประสิทธิผลของงาน โดยที
ผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาล ทีปฏิบตัิงานได้ดีทีสดุในสถานการณ์ทีควบคมุกลุ่มได้ไม่ง่ายไม่ยากได้แก่
ผู้บริหารทีมุ่งงานสูง ส่วนผู้บริหารทีปฏิบตัิงานได้ดีทีสุดในสถานการณ์ ทีควบคมุกลุ่มได้ยากหรือ
ง่ายได้แก่ผู้ บริหารที มุ่งงานตําและพบว่าพฤติกรรมของผู้ บริหารหรือลักษณะของผู้ บริหารกับ
ผู้ ร่วมงานและอํานาจประจําตําแหน่งของผู้บริหารสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลของงาน
โดยด้านความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหารกบัผู้ ร่วมงานเป็นตวัพยากรณ์สงูสดุ และตรงกบัข้อค้นพบ
ของแซมมอนดส์ ฮิลแมน และมอติมอร์ (Sammonds Hillman and Mortimore) ทีได้ศึกษา
องค์ประกอบของความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ  ซึงพบว่าประกอบด้วย 1)มีความมนัคงและชดัเจน
ของวตัถุประสงค์เป้าหมายขององค์การ และการบริหารเชิงรุกสามารถสร้างทีมบริหารงานของ
โรงเรียนได้ 2) การมีสว่นร่วมของครูในการบริหารจดัการหลกัสตูรการตดัสินใจ และการใช้นโยบาย
ตา่ง ๆ 3) สร้างครูให้เป็นผู้ นําทางวิชาการ 

และสอดคล้องกบัที ธีระ รุญเจริญ ศกึษาวิจยัเกียวกบัความเป็นมืออาชีพในการจดัการ
และบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของผู้ บริหารมืออาชีพประกอบด้วย             
1) การปรับเปลียนเสริมสร้างวฒันธรรมการบริหารทีสอดคล้องกบัยคุโลกาภิวตัน์ 2) การสร้างเครือข่าย
ในการบริหารจดัการ และพึงพาอาศยัแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกันและกัน และปัญจพร แสนภูวา  
ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชีคุณภาพการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน พบว่า องค์ประกอบหลัก            
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานได้ทงัหมด 10 ประการ ได้แก่ 1) หลักการกระจายอํานาจ                
มี16 ตวับ่งชี 2) หลกัการบริหารตนเอง มี 16 ตวับ่งชี 3) หลกัการมีส่วนร่วม มี 11 ตวับ่งชี                       
4) หลกัการคืนอํานาจการจดัการศกึษาให้ประชาชน มี 9 ตวับง่ชี 5) หลกัการตรวจสอบและถ่วงดลุ       
มี 9 ตวับง่ชี 6) ภาวะผู้ นํา มี 10 ตวับง่ชี 7) หลกัธรรมาภิบาล มี 8 ตวับง่ชี 8) ระบบสารสนเทศเพือ
การพฒันา (MIS) มี 9 ตวับง่ชี 9) การเสริมพลงัอํานาจ มี 5 ตวับง่ชี และ10)การพฒันาวิชาชีพ            
มี 5 ตวับง่ชี 
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2. รูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน  
จากการวิเคราะห์รูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน พบว่า

องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่
วฒันธรรมองค์การ การกํากบัติดตามประเมินผล ครูทีรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิหน้าที ผู้บริหาร และ
เครือข่ายความร่วมมือ เมือวิเคราะห์โดยหาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตขุององค์ประกอบการพฒันา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์                      

มีความสัมพันธ์ของตัวแปร ทัง 5 องค์ประกอบ โดยองค์ประกอบทุกตัวมีความสัมพันธ์ต่อ
องค์ประกอบวัฒนธรรมองค์การ และองค์ประกอบด้านผู้ บริหารทีมีธรรมาภิบาล มีความสัมพันธ์
โดยตรงต่อองค์ประกอบทุกตวั สําหรับการกํากับติดตามและประเมินผลมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
วฒันธรรมองค์การ โดยครูทีรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิหน้าทีมีความสมสมัพนัธ์โดยตรงต่อวฒันธรรม
องค์การและการกํากบัติดตามและประเมินผล ส่วนเครือข่ายความร่วมมือมีความสมัพนัธ์โดยตรงกับ
วัฒนธรรมองค์การและ การกํากับติดตามและประเมินผล ทังนีอาจเป็นเพราะความยังยืนของ
องค์การต้องอาศัยการร่วมมือ  การประสานงานของบุคลากรหลายภาคส่วน ซึงสอดคล้อง
แนวความคดิของนกัวิชาการศกึษาหลายทา่นซงึกลา่วไว้ถึงความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้าน
การกํากับติดตามกับองค์ประกอบด้านวัฒนธรรมโรงเรียน ได้แก่  ลีวิน และ มาร์คัส (Levine & 

Marcus) ได้ศึกษาในเรือง โครงสร้างและกิจกรรมการทํางานร่วมกันของครู ว่าช่วยเอือและเป็น
ข้อจํากดัตอ่การเรียนรู้ของครูอย่างไร โดยศกึษาวิธีการทํางานทีผู้บริหารและคณะใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลการเรียนรู้ของนักเรียน เพือการตรวจสอบและปรับปรุงการสอน ผลการศึกษาได้ระบุถึง
ผลกระทบ ของโครงสร้างและการเรียนรู้แบบมืออาชีพ ด้วยการทํางานร่วมกัน ว่าวิธีการในการ
ปฏิบตังิานสามารถทําให้ครูมีปฏิสมัพนัธ์และเกิดการแลกเปลียน หากครูเป็นผู้ กําหนดเนือหา และ
รายละเอียดทีจะใช้ร่วมกนั เช่นเดียวกบั สเตน (stein) ศกึษาวิจยัเกียวกบัอิทธิพลของพ่อแม่และ
ชุมชนต่อการปรับปรุงโรงเรียน โดยศึกษาในโรงเรียนประถมสามแห่งในชุมชนทีแตกต่างกัน                  
ผลการศกึษาแสดงให้เห็นว่าการทํางานและอิทธิพล ของคณะกรรมการโรงเรียนในท้องถินในการ
ปรับปรุงโรงเรียนและผลกระทบของการมีส่วนร่วม ของผู้ ปกครองและชุมชนต่อการทํางาน              
ของคณะกรรมการโรงเรียน มีความเกียวข้องกับวัฒนธรรม ของโรงเรียนโดยรวม ทังนีการมี                  
สว่นร่วมของผู้ปกครองในโรงเรียนและอิทธิพลของผู้ปกครอง ตอ่การทํางานของกรรมการโรงเรียน
จะมีมากขึนตามความสัมพันธ์กับองค์การผู้ปกครองและกิจกรรมอืน ๆ ในโรงเรียนทีผู้ปกครอง                
มีส่วนร่วม ซึงทศันคติและความมุ่งมนัในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง จะปรากฏอยู่ในวฒันธรรม
ของโรงเรียน  
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สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านครูทีรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิหน้าที                 
กบัองค์ประกอบวฒันธรรมองค์การ ทีพรพรรณ อินทรประเสริฐ ศึกษาวิจยัเรืององค์ประกอบการ
บริหารสถานศกึษาขนัพืนฐานในทศวรรษหน้า พบว่าครูและบคุลากรทางการศกึษา ควรถือได้ว่ามี
ความสําคญัตอ่การปฏิบตังิานเป็นอย่างยิง เพราะโดยพืนฐานแล้วคนเป็นสิงมีชีวิต มีความคิดและ
มีพืนฐานทีแตกต่างกัน เมือคนมีคุณภาพมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบตัิงานย่อมส่งผลถึง
ความสําเร็จในการบริหารงานด้านอืน ๆ ส่งผลตอ่ความสําเร็จขององค์การ และทําให้วฒันาธรรม
องค์การมีความเข้มแข็ง สําหรับอภิญญา แก้วชือ ศึกษาวิจยัเรืองรูปแบบ การบริหารสถานศกึษา
ตามหลกัธรรมภิบาลและการพฒันาทียงัยืน จากผลการวิเคราะห์เอกสาร ทีเกียวข้องกบัหลกัธรรม
มาภิบาลและหลกัการพฒันาทียงัยืนทีใช้ในโรงเรียนพบว่า หลกัการมีวฒันธรรมองค์การเพือการ
พฒันาประกอบด้วย การสร้างคณุลกัษณะของบคุลากรทีจะพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ในระดบับคุคล 
กลุม่และสงัคม ทงัด้านพฤติกรรม ความคิด ทีเอือตอ่การทํางานให้สําเร็จ ครูเป็นส่วนหนึงในการสร้าง
บรรยากาศองค์การทีเอือสู่ความสําเร็จ สง่ผลตอ่การมีวฒันธรรมองค์การทีมีคณุภาพ 

และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านครูทีรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าทีกับ
องค์ประกอบด้านการกํากับติดตาม อาทิพย์ สอนสุจิตรา ได้วิจยัเพือการพฒันาระบบการบริหาร              
ผลการปฏิบตัิงานสําหรับครู สังกัดโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
พบว่าสภาพการบริหารผล การปฏิบตัิงานอยู่ในระดบัปานกลาง มีปัญหาบุคลากรทีรับผิดชอบ                
ขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะปฏิบตัิ ระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงานสําหรับครูสังกัด
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยทีควรจะเป็นคือ ระบบการบริหาร                 
ผลการปฏิบัติงานทีบูรณาการ ผลการปฏิบัติงานระดับองค์การและระดับบุคคล ประกอบด้วย                     
5 องค์ประกอบหลัก คือ 1. องค์ประกอบด้านการวางแผน 2. องค์ประกอบด้านการดําเนินการ                       
3. องค์ประกอบด้าน การกํากับติดตาม 4. องค์ประกอบด้านการทบทวน 5. องค์ประกอบด้าน
ข้อมลูปอ้นกลบั นอกจากนี พิกลุ เอกวรางกรู ได้ทําการวิจยัระบบการวดัและประเมินผลการเรียนรู้
แบบบรูณาการ พบวา่ ทงัผู้บริหาร ทีมครูผู้สอน และผู้ เรียนมีความพงึพอใจและเห็นว่าระบบการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้แบบบูรณาการทีพัฒนาขึนมีความถูกต้องครอบคลุม มีประโยชน์ต่อ                 
การจดัการเรียนรู้ แบบบรูณาการ มีความเหมาะสม และมีความเป็นไปได้ในการนําไปใช้จริง 

สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านผู้ บริหารทีมีธรรมาภิบาลกับ
องค์ประกอบด้านวัฒนธรรมองค์การ ทีดันธอร์ (Dantow) ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง               
ความเป็นผู้ นํากับวฒันธรรมโรงเรียน ไว้ว่า "ในโรงเรียนทีดําเนินการปฏิรูปทียงัยืน มีแนวโน้มทีจะมี
ความตอ่เนืองของความเป็นผู้ นําความมุ่งมนัของผู้ มีส่วนได้เสียทีสําคญัในการปฏิรูป และการปฏิรูป
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เป็นคุณลกัษณะทีเด่นชดัของโครงสร้างและวฒันธรรมโรงเรียน เช่นเดียวกับ วาเลนไทน์ และคณะ 
(Valentie and others) ได้ศึกษาวรรณกรรมเกียวกับการเป็นผู้ นํา วฒันธรรม และการปฏิรูป พบว่า               
มีความสอดคล้องกัน กล่าวคือ ผู้ นําโรงเรียนเป็นเครืองมือในการสร้างวัฒนธรรมโรงเรียนและ                
นําการปฏิรูป และความยงัยืน ของการปฏิรูป มีความสมัพนัธ์อย่างมากกบัวฒันธรรมของโรงเรียน 
โดยสิงทีสําคัญ คือ ผู้ บริหารโรงเรียนมีความสําคัญต่อการนําการเปลียนแปลงสู่การปฏิบัต ิ                   
การสร้างวัฒนธรรมของ การเปลียนแปลง และองค์การ แห่งการเรียนรู้ ตลอดจนการให้                    
การสนับสนุนเพือคงสภาพ การเปลียนแปลงจนกลายเป็นวิถีชีวิต ในโรงเรียน  สําหรับผล                
การสังเคราะห์งานวิจัยของ คอตตอน (Cotton) ทีพบว่า พฤติกรรมของผู้บริหารทีเกียวข้องกับ
ผลสัมฤทธิของนักเรียน รวม 26 พฤติกรรม โดยแบ่งออกเป็น 5 ด้าน และวัฒนธรรมโรงเรียน                 
เป็นหนึงใน 5 ด้าน ทีส่งเสริมผลสัมฤทธิ ของนักเรียน และสรุปว่า ความเป็นผู้ นํามีอิทธิพล               
ต่อวัฒนธรรมโรงเรียนและวฒันธรรมโรงเรียน มีอิทธิพลต่อผลสมัฤทธิของนกัเรียน นอกจากนี 
สถาพร สงัข์ขาวสทุธิรักษ์ ศกึษาวิจยัเรืองปัจจยั  

และความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาลกับการกํากับติดตามประเมินผล  
ที ได้แก่ ไรซ์ (Rice) ได้ศึกษาวิจยัคณุภาพของผู้บริหารในยุคการตรวจสอบคณุภาพ ผลการวิจยัแสดง
ให้เห็นว่าคณุภาพของผู้บริหาร มีผลกระทบตอ่ผลลพัธ์โดยรวมของโรงเรียนทงัความพึงพอใจของครู
และการตดัสินใจเกียวกบัการทํางาน การรับรู้พอ่แมเ่กียวกบัโรงเรียน และสมรรถนะในด้านวิชาการ
ของโรงเรียน และได้อธิบายว่า การตดัสินใจเป็นองค์ประกอบทีสําคญัในการทํางานของผู้บริหาร 
และความรับผิดชอบในการประเมินครู มีความสําคญัเพิมขึน โดยใช้การประเมินตามมาตรฐาน    
ซึงการประเมินครูเป็นส่วนหนึงของระบบความรับผิดชอบต่องาน และแผนการชดเชย สอดคล้องกับ 
อํานาจ จันทรขา ทีศึกษาการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา                  
ในสถานศึกษาขนัพืนฐาน ในส่วนของปัจจยัทีส่งผลต่อการดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษา  
ในสถานศึกษาขันพืนฐานตามการรับรู้ของผู้ บริหารสถานศึกษาและผู้ รับผิดชอบงานประกัน
คณุภาพการศกึษา พบว่าปัจจยัด้านลกัษณะของผู้บริหารส่งผลตอ่การดําเนินงานประกนัคณุภาพ
การศึกษาในสถานศึกษา ให้ประสบความสําเร็จ ลักษณะสําคัญในสามลําดับแรกได้แก่                     
ความมุ่งมนัในการดําเนินงานประกันคณุภาพการศกึษา ภาวะผู้ นํา และความสามารถในการนํา
องค์การ สําหรับ สําเร็จ วงศ์ศกัดา ได้ศกึษาวิจยัรูปแบบการพฒันาผู้บริหารสถานศกึษาเพือส่งผล
ต่อความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พบว่า
ผู้บริหาร ทีได้รับรางวลัพระราชทานปฏิบตัิงานจริงมีเกณฑ์มาตรฐานสงู ส่งผลตอ่การจดัระบบการ
บริหารและพฒันาองค์การอยา่งโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านผู้ บริหารทีมีธรรมาภิบาลกับ
องค์ประกอบด้านครูทีรับผิดชอบต่อการปฏิบตัิหน้าที ทีเบล (Bell) ได้ศึกษาเกียวกับการพฒันา 
ความเป็นผู้ นําของครูทีมีประสบการณ์ พบวา่ ปัจจยัสําคญัประการหนึงทีจะนําไปสู่การเรียนรู้ และ
การพฒันาความเป็นผู้ นําของครู คือ การสนบัสนนุของผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาล โดยมีกลยทุธ์ในการ
เสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้ นําทีเหมาะสม และการสร้างสภาพแวดล้อมทีส่งเสริมการเรียนรู้                 
และ การพฒันาความเป็นผู้ นํา ส่วน สตรอง และ ลีพเพอร์ (Stronge and Leeper) ได้สงัเคราะห์
งานวิจยัทีเกียวข้องกบัการประเมินผู้ นําของจอร์เจียตามมาตรฐานการปฏิบตัิงาน พบว่า ผู้บริหาร              
ทีมีความเข้มแข็ง ในการเรียนการสอนทีช่วยพัฒนาครูผู้ นํา จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง                   
ของโปรแกรมการเรียนการสอนในโรงเรียน ผู้บริหารทีใส่ใจในความเชียวชาญของครูจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่โรงเรียน กลา่วคือ ครูทีทํางานร่วมกบัผู้บริหารจะให้ข้อมลูเชิงลึกและแนวคิดทีมีคณุคา่ 
รวมทงัเตม็ใจทีจะรับผิดชอบงานและใช้เวลาในการทํางานเพิมขนึ 

และความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาลกบัองค์ประกอบ
ด้านเครือข่ายความร่วมมือ ทีสถาพร หยองเอ่น ศึกษาวิจยัเรือง โครงการหนึงอําเภอ หนึงโรงเรียน
ในฝัน : การวิเคราะห์การนํานโยบายสู่การปฏิบัติด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ                    
มีส่วนร่วม พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนจดัการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยเน้นให้ผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสีย (stakeholder) เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขันพืนฐาน สําหรับ ปิติชาย ตันปิติ ศึกษาวิจัยเรือง การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงระบบ               
ทีส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การของสถานศึกษาขันพืนฐาน พบว่าผู้ บริหารทีมีธรรมาภิบาล                       
มีภาวะผู้ นํา และมีความสามารถในการบริหารจดัการ สามารถใช้ทรัพยากรทีมีอยู่อย่างคุ้มค่า              
และเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถประสานงานเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน                   
ในการสนบัสนนุกิจกรรมของสถานศกึษา สถานศกึษาสามารถจดัสภาพแวดล้อมและบรรยากาศ 
ทีเอือต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียน ทําให้ผู้ เรียนมีความรู้ มีสุขภาพพลานามยัสมบูรณ์แข็งแรง และ            
สมถวิล ชทูรัพย์ ศกึษาวิจยัเรืองการพฒันาเครืองมือและตวัชีวดัคณุลกัษณะผู้บริหารสถานศกึษา                      
ทีมีประสิทธิภาพ พบว่าผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ นําทางการศึกษาทีส่งเสริมความสําเร็จของนกัเรียน              
ทกุคน โดยร่วมมือกบัครอบครัวและสมาชิกในชุมชน ตอบสนองตอ่ความต้องการ และความสนใจ               
ทีแตกตา่งกนัของชมุชนและระดมทรัพยากรจากชมุชน  
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ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านเครือข่ายความร่วมมือกับวัฒนธรรม
โรงเรียนที อคาโร (Arcaro) เครือขา่ยความร่วมมือสามารถเพิมประสิทธิภาพในการจดัการคณุภาพ
ในโรงเรียน โดยทีมทีมีประสิทธิภาพจะใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิมประสิทธิภาพของ
โรงเรียน ปรับปรุงคณุภาพโปรแกรมการศกึษา และสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และการทํางาน
ทีดีขึน ส่วน โดนลัด์สนั (Donaldson) ระบุว่า เครือข่ายความร่วมมือมีประโยชน์โดยตรงตอ่ผู้ เรียน
และนกัการศกึษา และเครือขา่ยความร่วมมือยงัมีความสําคญัในการสร้างวฒันธรรมแบบมืออาชีพ
ในโรงเรียน สําหรับ เนลสนั (Nielsen) ได้ศึกษางานวิจยัทีเกียวข้องกับเครือข่ายความร่วมมือของ
ครูและการเรียนรู้ของครูและองค์การ ผลการศึกษา ชีว่าการทํางานร่วมกันของครู ทีได้รวบรวม
คําถามเกียวกับการจดัการเรียนการสอนของตนเอง การตรวจสอบแนวคิดใหม่ในการสอนและ              
การเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการพูดคุยถึงคุณภาพในการทํางานและผลงานของนักเรียน                    
อยา่งตอ่เนือง อาจมีผลกระทบเชิงบวกเกียวกบัการเรียนรู้ของครู 

ความสมัพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบด้าน เครือข่ายความร่วมมือ กับองค์ประกอบ
ด้านการกํากบัตดิตาม ทีได้แก่ ไบเลย์ โจอีเลน ได้ศกึษากระบวนการนิเทศตอ่การใช้เทคโนโลยีและ
เทคนิคการสอน พบว่า การทีครูเข้าไปค้นหา แสดงว่า ครูกําลังร่วมมือเรียนรู้ทีจะปรึกษาใช้
ทรัพยากรในอินเทอร์เน็ตซงึมีเอกสารอ้างอิงเกียวกบัศิลปะ การสอน และครูทีไม่ร่วมมือจะไม่มีการ
แลกเปลียนประสบการณ์ เมือสินสดุโปรแกรมกลุม่ 7 คน หาเครือข่ายเพิม 3 คน ส่วนชเอด อลัมาด ิ
ได้ศกึษาประสบการณ์ตรงและประโยชน์ของความยงัยืน ค้นหาภาวะผู้ นําตอ่ประสิทธิภาพของงาน
นิเทศทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตการปฏิสัมพันธ์ ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในโรงเรียนชนบท                
โดยใช้เวลา 9 เดือน ตรวจดคูณุภาพการนิเทศ โดยการวิเคราะห์ข้อมลูจากจดหมายอิเลคทรอนิกส์
รวมทงัการให้ข้อมลูย้อนกลบั พบวา่ การนิเทศก่อให้เกิดความไว้วางใจทงัคู ่ต้องเปิดเผย 

สําหรับการสนทนากลุ่มเพือยืนยันในด้านรูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มี
คุณภาพอย่างยังยืนและให้ข้อเสนอแนะ และเสนอแนวทางพัฒนา ผลทีได้จากการวิเคราะห์ 
ข้อคิดเห็นจากการสนทนากลุ่ม พบว่าผู้ เชียวชาญทุกท่านมีความคิดเห็นสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวในเรืองรูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน และได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพิมเติมเกียวกับรูปแบบ ทีมีการสร้างวัฒนธรรมองค์การ โดยมีการกํากับติดตามประเมินผล                 
มีครูทีรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที ผู้ บริหารทีมีธรรมาภิบาล และเครือข่ายความร่วมมือ
ดงัตอ่ไปนี  
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1. ควรใช้รูปแบบการบริหารจดัการแนวใหม่ทีมุ่งพฒันาโรงเรียนในทกุ ๆ ด้าน ทงัด้าน
วิชาการ กระบวนการเรียนรู้ สภาพแวดล้อมของโรงเรียน และการนําเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือสารมาใช้ในการเพิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ                  
โดยมุ่งหวังให้เด็กไทยเป็นคนดี มีคุณภาพ และมีอนาคตทีสดใส สามารถอยู่ในสงัคมได้อย่างมี
ความสขุ โครงการหนึงอําเภอ หนึงโรงเรียนในฝัน นบัเป็นนโยบายสําคญัของรัฐบาลในการพฒันา
เยาวชนซึงเป็นทรัพยากรสําคญัของชาติให้มีคณุภาพทีมุ่งจดัการศึกษาให้มีคณุภาพได้มาตรฐาน
ทางการศึกษาของชาติและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน เป็นทียอมรับของนักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับชุมชนและสงัคม มีการบริหารจัดการทีมี
ประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาลมีวิสยัทศัน์และมีความเชียวชาญ เป็นโรงเรียนต้นแบบ
ในด้าน การพฒันาให้กบัโรงเรียนอืนได้  

2. รูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝัน ควรเน้นการบริหารงานทีคล่องตวั โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ เพือมุ่งสู่ความมีประสิทธิภาพในระดับสากล  โดยมีหลักการหลายด้านดังนี                   

ด้านบุคลากร ใช้ระบบการสรรหาผู้บริหารทีมีความเหมาะสมและมีความสามารถในการบริหาร
จดัการทงัด้านวิชาการ บุคคลทรัพย์สินและเทคโนโลยีใหม่ๆ มีภาวะผู้ นําทีดีเป็นทียอมรับและ
สามารถทํางาน เป็นทีมได้ ส่วนครูผู้ สอนก็ได้รับการคดัเลือกมาเพือพฒันาเป็นครูต้นแบบหรือ                 
เป็นผู้ ทีเหมาะสม มีความสามารถตามอดุมการณ์ของโรงเรียนในฝันได้  ในด้านการบริหารจดัการ 
จะมีหลกัการ แนวปฏิบตัิ ซึงแนวทางนีสอดคล้องกบัเหตผุลและความจําเป็น ในการนําบาลานซ์
สกอร์การ์ด ไปใช้ในการบริหารโรงเรียนเป็นรูปแบบทีเริมต้น ทีวิสยัทศัน์ ภารกิจ คา่นิยมในโรงเรียน
ซึงมีการกําหนดเปา้หมายต่าง ๆ มีโครงการ โดยเริมจากมุมมองต่าง ๆ ทีสามารถทําให้ทุกคน               
ในองค์การหรือผู้ มีสว่นได้เสีย เห็นความชดัเจนในทํางาน และช่วยให้การทํางานเกิดความคล่องตวั
มีการประสานงานกนัทีดี ทํางานอยา่งมีความหมายมากขนึ  

3. ควรใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการพฒันาคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนด้วยการ
กระจายโอกาสทางการศกึษาจดัการศกึษาทีมีคณุภาพได้มาตรฐาน มีการพฒันาสือและเทคโนโลยี
ทีทนัสมยัและมีจํานวนเพียงพอ เป็นระบบเครือข่ายและเอือต่อการเรียนรู้ร่วมกัน  เพือพฒันา
คณุภาพเด็กและเยาวชนไทยจดัการบริหารจดัการทงัระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งทางวิชาการ การประเมินผลเพือการพฒันาตนเอง พฒันาโรงเรียน พฒันานกัเรียน
โดยการประเมินจากองค์การทังภายในและภายนอก เช่น ประเมินภายในด้วยตนเอง ประเมิน
ภายนอกโดยสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) การทดสอบผู้ เรียน
โดยสถาบนัเขตพืนทีการศกึษาและสถาบนัทดสอบการศึกษาแห่งชาติ ตลอดจนการประเมินผล
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ลัพธ์และผลกระทบจากนักวิชาการหรือหน่วยงานอิสระ สอดคล้องกับที แนวคิดการปฏิรูป
การศึกษารอบสอง ทีกล่าวถึงโอกาสทางการศึกษาว่า  ไม่มีมาตรการใดทีมีประสิทธิภาพ              
มากเท่ากับมาตรการของการกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้แก่กลุ่มคนทีมีฐานะยากลําบาก    
ทางเศรษฐกิจ นโยบายเรืองความเสมอภาคของโอกาสสําหรับกลุ่มคนจนชนบท  จากชนชนัเกษตร
และแรงงาน กลุ่มคนพิการ ฯลฯ จึงเป็นนโยบายทีสําคัญทีประเทศกําลังพัฒนาทังหลาย                    
ให้ความสําคญัเป็นอนัดบัหนึงการจะดําเนินนโยบายนีให้ได้สําเร็จจะต้องมีวิธีการวางแผน และ
จดัสรรงบประมาณโดยยดึพืนทีและกลุม่เปา้หมายเป็นหลกั  

4. ใช้รูปแบบการบริหารทีหลากหลายเพือมุ่งผลสูงสุด คือ โรงเรียนในฝันต้องมี
ลกัษณะน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน คณุภาพการเรียน คณุภาพนกัเรียน คณุภาพครู คณุภาพระบบ                 
การบริหารจดัการและคณุภาพชุมชนสงัคม เช่น การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการดําเนินการ           
ของฝ่ายบริหารทีจะจูงใจให้โอกาสแก่ผู้ ปฏิบัติงานในองค์การได้มีประโยชน์ในการเสนอแนะ                
ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ และร่วมพัฒนางานด้วยความเต็มใจ อุทิศแรงกาย แรงใจ มุ่งมันต่องาน
เสมือนวา่ ตนเป็นเจ้าขององค์การนนั ประโยชน์ของการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม คือ 1) ช่วยสร้าง 
ความสามัคคีและรวมพลังบุคลากรในองค์การ  2) ทราบถึงความต้องการในการพัฒนา                
ขององค์การ 3) เพิมพูนประสิทธิภาพการทํางานให้สูงขึน ลดความเฉือยชาในการปฏิบตัิงาน                  
4) ช่วยลดความขดัแย้งและการตอ่ต้านจากบคุลากรระดบัปฏิบตัิการ  5) สร้างบรรยากาศในการ
ทํางาน 6) ชว่ยเพิมผลผลิตในองค์การ 7) สร้างสรรค์หลกัประชาธิปไตย และ 8) ทําให้บคุลากรของ
องค์การเกิดความรู้สกึวา่เขาเป็นส่วนหนงึขององค์การ 

 5. ควรใช้รูปแบบการวิจัยเป็นส่วนหนึงของกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการ
ทํางานของนักเรียน ครูและผู้ เกียวข้องกับการศึกษา สอดคล้องกับ การปฏิรูปการเรียนรู้                      
ตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 กําหนดไว้ดงันี หมวด 4 แนวการจดั
การศกึษามาตรา24 (5) ส่งเสริมสนบัสนนุให้ผู้สอนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม สือการ
เรียน และอํานวยความสะดวกให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทงัสามารถ ใช้การวิจยั
เป็นสว่นหนงึของกระบวนการเรียนรู้ ทงันี ผู้สอนและผู้ เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากสือการเรียน
การสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ มาตรา30 ให้สถานศกึษาพฒันากระบวนการเรียน        
การสอนทีมีประสิทธิภาพ รวมทงัสง่เสริมให้ผู้สอนสามารถวิจยัเพือพฒันาการเรียนรู้ทีเหมาะสมกบั
ผู้ เรียนในแตล่ะระดบัการศกึษา หมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา มาตรา 48 

กําหนดให้หน่วยงานต้นสงักดั สถานศึกษาจดัให้มีระบบประกันคณุภาพภายในสถานศึกษาและ 
ให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึงของการบริหารการ หมวด 9 เทคโนโลยี                 
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เพือการศึกษามาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและ การพัฒนา
เทคโนโลยีเพือการศกึษา เพือให้เกิดการใช้ทีคุ้มคา่และเหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 

ดงันนั จึงอาจสรุปได้ว่า พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบบัที 2)

พ.ศ. 2554 ได้กําหนดให้นําการวิจยัมาใช้การวิจยัเพือพฒันาการเรียนรู้  
6. ใช้รูปแบบการจัดการศึกษาทีส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ                   

ควรมีการจดักระบวนการเรียนรู้ร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชมุชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนั
อืน ซึงเกียวข้องกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทีเกียวข้องกับสถานศึกษา มีความสําคญั
ต่อการกําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค์หลักของสถานศึกษาได้ถูกต้อง ตรงกับความ
ต้องการ ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย ซงึมีอิทธิพลตอ่การวางแผนและการดําเนินงานของสถานศกึษา  

7. รูปแบบการพฒันาจัดแหล่งเรียนรู้ ปรับปรุงพัฒนาห้องสมุดให้สามารถบริการครู 
นกัเรียน และชมุชน อยา่งมีประสิทธิภาพ  

8. รูปแบบพฒันาหลกัสตูรท้องถินและพฒันาทกัษะชีวิต ต้องมีการพฒันา ปรับปรุง 
อยู่เสมอ เพือให้สอดคล้องกบัหลกัสูตรแกนกลาง และความต้องการของท้องถิน  ซึงมีหลกัในการ
พฒันาทีสง่ผลให้เกิดการเรียนรู้ ดงันี 1. การเรียนรู้เพือสร้างองค์ความรู้ มีเปา้หมายมุ่งทีการเรียนรู้
สภาพปัญหา วิธีการแก้ปัญหา และการปรับปรุงอย่างลึกซึง 2. การเรียนรู้ เพือพฒันาความสามารถ        
ในการปฏิบัติจริง มีเป้าหมายมุ่งทีการเรียนรู้ในการวิเคราะห์สถานการณ์เพือการปฏิบัติจริง         
จนเกิดความชํานาญและสามารถปฏิบัติได้ในทุกสถานการณ์ 3. การเรียนรู้เพือการอยู่ร่วมกัน           
มีเป้าหมายมุ่งทีการเรียนรู้ เพือเป็นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรมด้วยการมีความเชือ และตระหนักว่า
มนษุย์ทกุคนต้องร่วมมือกนั พึงพาอาศยักนัและอยู่ด้วยกนั อย่างมีความสขุ  4. การเรียนรู้เพือการ
พัฒนาศักยภาพ เป้าหมายมุ่งทีการเรียนรู้ เพือพัฒนาตนเองให้มีชีวิตทีงอกงาม ปรับปรุง
บคุลิกภาพอยา่งมนัใจ เน้นการมีเหตผุลและมีวิสยัทศัน์  
      

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 

จากผลการวิจยัเรือง การพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่าง
ยังยืน มีความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย และความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญ ดังนัน 
เพือให้การศึกษาเกียวกับการพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน มี
การพฒันาอยา่งตอ่เนือง ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี 
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ข้อเสนอแนะทัวไป 
 

ในการศกึษาวิจยัครังนี ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะเพือนําผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการ
พฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาในวงกว้างตอ่ไป ดงันี 

1. ผู้ รับผิดชอบเกียวกบัการพฒันาโรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัสํานกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขนัพืนฐาน ควรนําองค์ประกอบของการพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มี
คณุภาพอยา่งยงัยืน ไปประยกุต์ใช้ในการพฒันาโรงเรียน ทีมุง่เน้นนกัเรียนเป็นสําคญั  

2. ผู้บริหารโรงเรียนควรนํารูปแบบข้อค้นพบทีได้จากการศึกษาวิจยัครังนี ไปปรับใช้             
ในการบริหารการศกึษาของโรงเรียน ทีเหมาะสมกบัสภาพและบริบทจริงของโรงเรียน  

3. ผู้บริหารและครูควรนําข้อค้นพบ คือองค์ประกอบและรูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝัน 
ไปพฒันาเพือใช้กบัโรงเรียนอยา่เหมาะสมกบับริบท 

. สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน ควรพิจารณาองค์ประกอบการพฒันา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืนไปเป็นมาตรฐานการศึกษาด้านการ
บริหารจดัการ  

 

ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครังต่อไป  
1. ควรมีการศึกษาวิจยัเกียวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพ

อยา่งยงัยืน ทีเหมาะสมกบัโรงเรียนทกุระดบัในบริบทตา่ง ๆ  
2. ควรมีการสงัเคราะห์งานวิจยัทีเกียวกบัองค์ประกอบการพฒันารูปแบบการบริหาร

โรงเรียนให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน เพือสร้างเป็นรูปแบบของการบริหารโรงเรียนให้มีคณุภาพอย่าง
ยงัยืน ทีมีประสิทธิผล  

3. ควรมีการศกึษาวิจยัรูปแบบการบริหารโรงเรียนให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน ด้านอืน ๆ 
เพือนําไปสูข้่อค้นพบใหมที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจดัการศกึษาตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ 

เพือรวบรวมข้อมลูเบืองต้นสําหรับการสร้างเครืองมือเพือการวิจยั เรือง “การพฒันา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน” 
 

แนวทางการสัมภาษณ์ เรือง“การพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน” 
1. ตามความคดิเห็นของทา่น รูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน- 

ในปัจจบุนัควรเป็นรูปแบบใด 

. องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืนควร
ประกอบ –ด้วยอะไรบ้าง 

3. การพิจารณารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน ควรพิจารณา
จากองค์ประกอบอะไรบ้าง 

4. แนวทางในการดําเนินการให้โรงเรียนในฝันมีคณุภาพอยา่งยงัยืนควรทําอยา่งไร 
. ความคดิเห็นอืน ๆ 
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รายชือผู้เชียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ลาํดับ รายชือ ตาํแหน่ง 
 ดร.ชยัพฤกษ์ เสรีรักษ์ รองเลขาธิการ 

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 
 ดร.อรทยั มลูคํา ทีปรึกษาด้านทีปรึกษาด้าน พฒันาเครือขา่ย 

และการมีสว่นร่วม 

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 
 ดร.นิวตัร นาคเวช รองปลดักระทรวงศกึษาธิการ  

อดีตหวัหน้าโครงการโรงเรียนในฝัน 
 นายปิยะบตุร ชลวิจารณ์ อดีตผู้ชว่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศกึษาธิการ 

ทีปรึกษาโครงการโรงเรียนในฝัน 
 นางชดัเจน ไทยแท้ ข้าราชการบํานาญ รับผิดชอบโครงการ 

โรงเรียนในฝันภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 ดร.บญุญลกัษณ์ พิมพา ศกึษานิเทศก์ รับผิดชอบโครงการ 

โรงเรียนในฝันภาคเหนือ 
 น.ส.วิไลลกัษณ์ ภู่ภกัดี ข้าราชการบํานาญ รับผิดชอบโครงการ 

โรงเรียนในฝันภาคกลาง-ใต้ 
 ดร.อดิศกัดิ จินดานกุลู ข้าราชการบํานาญ รับผิดชอบโครงการ 

โรงเรียนในฝันภาคเหนือ 
 ดร.ชตุกิาญจน์ เหลา่หะนาคีวงค์ ผู้ อํานวยการโรงเรียนเมืองพญาแล จงัหวดัชยัภมูิ 
 น.ส.เกษแก้ว ภกัดี รองผู้ อํานวยการโรงเรียนสนักําพง  

จงัหวดัเชียงใหม่ 
 นายเจนจดั ภกัดีไทย ผู้ อํานวยการโรงเรียนเวียงสระ  

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
 นายนิคม เมฆะ ผู้ อํานวยการโรงเรียนดอยเตา่  จงัหวดัเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ข 

หนงัสือขอความอนเุคราะห์ตรวจเครืองมือวิจยั 
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ที ศธ 0520.203/181 ภาควิชาการบริหารการศกึษา   
                                                                                  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
  พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 7300 

                        22  เมษายน  54 

เรือง  ขอความอนเุคราะห์ตรวจเครืองมือวิจยั 

เรียน   

สิงทีสง่มาด้วย  แบบสอบถาม จํานวน 1 ชดุ 

ด้วยนางสาวธัญนนัท์ แก้วเกิด รหสันกัศกึษา 5125270  นกัศกึษาระดบัปริญญาดษุฎี
บณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร ได้รับอนุมัติให้ทําดุษฎีนิพนธ์เรือง “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝัน                    
ให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน”  

ในการนี ภาควิชาการบริหารการศึกษา  ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการ
ตรวจสอบความตรงของเครืองมือ ซงึได้แนบมาพร้อมกบัหนงัสือฉบบันีแล้ว 

จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศกึษาขอขอบพระคณุในการ            
ให้ความอนเุคราะห์ของทา่นมา ณ  โอกาสนีด้วย 
 

           ขอแสดงความนบัถือ 
            

 

                                                     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อินทร์รักษ์) 
หวัหน้าภาควิชาการบริหารการศกึษา 

งานธุรการ 
โทรศพัท์ /โทรสาร  0-3421-9136 

โทรศพัท์มือถือ  083-1692831 
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รายชือผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครืองมือวิจัย 
 

1. ดร.ปัญญา แก้วกียรู ทีปรึกษาสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 

 (บริหารการศกึษา) 
2. ดร.พิธาน พืนทอง ผู้ อํานวยการสํานกัตดิตามและประเมินผล 

 การจดัการศกึษาขนัพืนฐาน  

 (บริหารการศกึษา) 
3. ดร.วนัทยา วงศ์ศลิปภิภิรมย์ อดีตทีปรึกษาสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน  

 (การวดัและประเมินผลการศกึษา) 

4. ดร.บญุทอง บญุทวี  ผู้ อํานวยการสถาบนัคณิตศาสตร์  
 สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา  

  สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 

  (อดีตคณะทํางานโครงการโรงเรียนในฝัน) 
5. ดร.นารี คหูาเรืองรอง ผู้ อํานวยการโรงเรียนประถมศกึษาธรรมศาสตร์ 
    สํานกังานเขตพืนทีการศกึษาประถมศกึษา เขต 1  
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ภาคผนวก ค 

หนงัสือขอความอนเุคราะห์ขอทดลองเครืองมือ 
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ที ศธ 0520.2083/199 ภาควิชาการบริหารการศกึษา   
                                                                                  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
  พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 7300 

      29 เมษายน 54 
 

เรือง  ขอทดลองเครืองมือ 

เรียน   

สิงทีสง่มาด้วย  แบบสอบถาม จํานวน  4  ชดุ 

              ด้วยนางสาวธัฐนันท์ แก้วเกิด รหัสนักศึกษา 51252705 นักศึกษาระดบัปริญญา
ดษุฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา ภาควิชาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร  ได้รับอนุมัติให้ทําดุษฎีนิพนธ์เรือง “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝัน                 
ให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน” 

 ในการนี ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร              
ขอความอนุเคราะห์ให้นางสาวธัญนันท์ แก้วเกิด ทําการทดสอบความเชือมันของเครืองมือ                    
ในสถานศกึษาของทา่น เพือนําไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนําไปใช้ในการวิจยักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป   

 จงึเรียนมาเพือโปรดพิจารณาให้ความอนเุคราะห์ จกัเป็นพระคณุยิง 
 

           ขอแสดงความนบัถือ 

            

 

                                                     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อินทร์รักษ์) 
หวัหน้าภาควิชาการบริหารการศกึษา 

งานธุรการ 
โทรศพัท์ /โทรสาร  0-3421-9136 
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การทดลองเครืองมือในการวิจัย 

ใช้เทคนิค Spider Web ผ่านทางอินเตอร์เน็ต 
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ภาคผนวก ง 
หนงัสือขอความอนเุคราะห์เก็บรวบรวมข้อมลู 
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การเก็บข้อมลูในการวิจยั 

ใช้เทคนิค Spider Web ผา่นทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้เวลาประมาณ  เดือน 

 

แบบสอบถามเพือการวิจยั 
เรือง 

การพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน 

............................................................... 

คาํชีแจง 
1. แบบสอบถามการวิจัยฉบับนีมีวัตถุประสงค์เพือใช้เป็นเครืองมือในการรวบรวม

ข้อมลูสําหรับงานวิจยัเรือง “การพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน” 
แบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนที 1 ข้อมลูสถานภาพทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที 2 ข้อมลูเกียวกบัการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน 

2. โปรดตอบทกุข้อคําถามตามสภาพทีแท้จริง คําตอบของท่านมีคณุคา่ยิงตอ่การวิจยั                
เพราะจะทําให้ทราบข้อเท็จจริงอนัจะนําไปสู่การบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคณุภาพอย่างยงัยืน ข้อมูล                
ทีท่านตอบจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานของท่านแต่อย่างใด ผู้ วิจยัรับรองว่าข้อมูลทีได้รับ
จากแบบสอบถามฉบบันีจะเป็นความลบั การนําเสนอข้อมลูจะเป็นข้อมลูในภาพรวมเทา่นนั 

3. เมือท่านให้ข้อมูลครบถ้วนทุกข้อแล้ว โปรดส่งแบบสอบถามคืนให้ผู้ วิจัยทาง                          
E-mail keawkird@hotmail.com หรือ keawkird@gmail.com ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณท่านไว้                     
ณ โอกาสนีสําหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครังนี 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

นางสาวธญันนัท ์แกว้เกดิ 
นกัศกึษาปรญิญาเอก หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ 

สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศลิปากร 
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ตอนที 1 ข้อมูลสถานภาพทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คาํชีแจง โปรดทําเครืองหมายถกู  ลงในชอ่ง      หน้าข้อทีตรงกบัสถานภาพของทา่น 

 

1. เพศ 

              ชาย                                          หญิง 
2. ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

       ตํากว่าปริญญาตรี                      ปริญญาตรี  
       ปริญญาโท                                ปริญญาเอก 

3.  ตําแหนง่ 
       ผู้บริหารโรงเรียน                        ครูผู้สอน  

       นกัเรียน                                    ศกึษานิเทศก์ 
       ผู้ปกครอง                                 กรรมการสถานศกึษา            

 

ตอนท ี2 ข้อมูลเกียวกับการบริหารโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน 

คาํชีแจง แบบสอบถามนีมีทงัหมด 100 ข้อ โปรดตอบทกุข้อ การตอบแตล่ะข้อให้ทํา
เครืองหมาย  ในชอ่ง         จํานวนรายการทีปฏิบตัใินโรงเรียนเพียงข้อเดียว โดยกําหนดเกณฑ์
คะแนน ดงันี  

5 หมายถึง ระดบัการปฏิบตัไิด้ มากทีสดุ 

 

4 หมายถึง ระดบัการปฏิบตัไิด้มาก 

3 หมายถึง ระดบัการปฏิบตัไิด้ปานกลาง 
2 หมายถึง ระดบัการปฏิบตัไิด้น้อย 

1 หมายถึง ระดบัการปฏิบตัิต้องปรับปรุง 
 

 

 

 

 

 



 
214 

 
 

ข้อ เรือง"การพัฒนาโรงเรียนรูปแบบโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพ
อย่างยังยืน" 

5 4 3 2 1 

1 ครูจดักระบวนการเรียนรู้ โดยให้นกัเรียน ได้สืบค้นหาความรู้            
จากแหลง่เรียนรู้ภายในหรือภายนอกโรงเรียน           

2 ครูจดัการเรียนการสอนโดยใช้ E-school ทีมีศกัยภาพด้านการสือสาร
และเทคโนโลยี           

3 ครูจดัการเรียนการสอนทีสง่เสริมให้นกัเรียน ได้นําเสนอสิงทีตน          
ได้เรียนรู้ด้วยความมนัใจ           

4 ครูจดัการเรียนการสอนมุง่เน้นตวันกัเรียนอยา่งแท้จริง           

5 ครูใช้ทรัพยากรและแหลง่เรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ           

6 ครูจดัการเรียนการสอนแบบการบรูณาการการเรียนรู้           

7 ครูเป็นแบบอย่างทีดีแก่นกัเรียน           

8 ครูมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนเป็นอยา่งดี           

9 ครูมีการพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนอยูเ่สมอ           

10 ครูมีความสขุในการประกอบอาชีพครู           

11 ครูมีความเอาใจใส่ในการจดัการเรียนการสอน เป็นอยา่งดี           

12 ครูมีสว่นร่วมดแูลรับผิดชอบการพฒันาคณุภาพการศกึษา           

13 ครูมีอิสระในการเลือกใช้สือและหาเทคนิคการเรียนการสอน           

14 ครูมีการแลกเปลียนความรู้ (KM) ระหวา่งเพือนครู           

15 ครูสอนโดยเน้นด้านทกัษะชีวิตทีจําเป็นตอ่อนาคต           

16 ครูสามารถพฒันาและใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม           

17 นกัเรียนเป็นคนมีคณุธรรมและมีความเป็นไทย           

18 นกัเรียนใสใ่จในสิงแวดล้อมรอบตวัเองทงัใกล้และไกลตน           

19 ผู้บริหาร/ครูและบคุลากรในโรงเรียนมีความสมัพนัธ์ทีดีตอ่กนั           

20 ผู้บริหาร/ครูและบคุลากรในโรงเรียนมีความเข้าใจตรงกนั           

21 ผู้บริหารโรงเรียนใช้คณุธรรมในการบริหารโรงเรียน           

22 ผู้บริหารโรงเรียนใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน           
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อย่างยังยืน" 
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23 ผู้บริหารโรงเรียนใช้หลกัประชาธิปไตยในการบริหารโรงเรียน           

24 ผู้บริหารโรงเรียนตดิตามการทํางานของครู อยา่งตอ่เนืองเป็นระบบ           

25 ผู้บริหารโรงเรียนมีข้อมลูของบคุลากรในโรงเรียนเป็นอย่างดี           

26 ผู้บริหารโรงเรียนบริหารงานอยา่งเป็นระบบ           

27 ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ นําการพฒันาคณุภาพการศกึษาของโรงเรียน           

28 ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุการพฒันาบคุลากร ในโรงเรียนให้เป็น         
ผู้ ทีมีความรู้ความสามารถ           

29 ผู้บริหารโรงเรียนมอบหมายงานให้ครูเหมาะสมกบัความรู้
ความสามารถ           

30 ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้ความสามารถในการบริหารงาน           

31 ผู้บริหารโรงเรียนมีการกําหนดเปา้หมายในการพฒันาโรงเรียนให้ดีขนึ           

32 ผู้บริหารโรงเรียนมุง่เน้นการจดัการโรงเรียน ทงัระบบ (Whole school 

approach)           

33 ผู้บริหารโรงเรียนและครูศกึษาแบบอยา่งโรงเรียน ทีจดัการเรียน        
การสอนทีดี และนํามาปรับใช้           

34 ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมการเรียนรู้และพฒันากระบวนการเรียน         
การสอนของครูมืออาชีพ           

35 ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมให้ผู้ มีสว่นเกียวข้อง  

เข้ามามีสว่นร่วมของในการพฒันาโรงเรียน           

36 ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมให้มีการปรับเทคนิค  

การสอนของครูให้เป็นผู้กระตุ้นให้นกัเรียน ใฝ่หาความรู้           

37 ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมให้มีการพฒันาจากหนว่ยงานภายใน-         
นอกโรงเรียน           

38 ผู้บริหารโรงเรียนสง่เสริมให้มีการวิเคราะห์ผลผลิตจากผลทีเกิดกบั
นกัเรียน           

39 ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุการเสริมสร้างศกัยภาพบคุลากร           
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ข้อ เรือง"การพัฒนาโรงเรียนรูปแบบโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพ
อย่างยังยืน" 

5 4 3 2 1 

40 ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุครูให้ได้รับการเลือนวิทยฐานะและรางวลัตา่ง ๆ            

41 ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุให้โรงเรียนมุง่สู ่ความเป็นสากล           

42 ผู้บริหารโรงเรียนสนบัสนนุให้ศษิย์เก่าร่วมหารายได้พฒันาโรงเรียน           

43 ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความเชือมนัตอ่ ผู้ มีสว่นเกียวข้องเพือรับการ
สนบัสนนุและ ร่วมมืออยา่งตอ่เนือง           

44 ผู้บริหารโรงเรียนสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน           

45 ผู้บริหารโรงเรียนแสวงหาแนวทางการบริหาร อยา่งมีประสิทธิภาพ           

46 ผู้บริหารโรงเรียนเอาใจใสบ่คุลากรในโรงเรียนเหมือนสมาชิกใน
ครอบครัว           

47 ผู้บริหารและครูยอมรับรูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝันทีเน้นการ
พฒันาคณุภาพ           

48 ผู้ปกครองมีสว่นในกระระดมทรัพยากรเพือพฒันาโรงเรียน           

49 ผู้ มีสว่นเกียวข้องยินดีในผลสําเร็จของการดําเนินของโรงเรียน           

50 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทราบถึงเปา้หมายของแผนปฏิบตังิานประจําปี           

51 ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย มีโอกาสได้กําหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เปา้หมาย         
ของโรงเรียน           

52 ผู้บริหารโครงการระดบักรมจดัทีมเคลือนทีเร็ว (Roving teem)               

ดแูลให้ความชว่ยเหลือโรงเรียน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

53 ผู้บริหารโครงการระดบักรมส่งเสริมให้โรงเรียนการค้นหา,รวบรวมและ
พฒันานวตักรรมของโรงเรียน 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

54 ผู้บริหารโครงการระดบักรมสนบัสนนุชมุชน/เครือขา่ยอปุถมัภ์เข้ามา        
ให้ความร่วมมือ           

55 ผู้บริหารโครงการระดบักรมสร้างความเข้มแข็งให้โรงเรียนและเขตพืนที
สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง           

56 ผู้บริหารโครงการระดบักรมสร้างความเป็นเอกภาพให้โรงเรียนและ        
เขตพืนทีการศกึษา           
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ข้อ เรือง"การพัฒนาโรงเรียนรูปแบบโรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพ
อย่างยังยืน" 
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57 โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานและมุง่สู่                   
ความเป็นสากล           

58 โรงเรียนมีเปา้หมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจมีเหมาะสมกบับริบทของ
โรงเรียน           

59 โรงเรียนมีเปา้หมายสอดคล้องกบันโยบายและแผนการศกึษาระดบัชาติ           

60 โรงเรียนมีหลกัสตูรสอดคล้องกบันโยบายรัฐและท้องถิน           

61 โรงเรียนแกนนํามีการขยายผลการดําเนินงานสู่โรงเรียนข้างเคียง        
เพือสร้างเครือขา่ย           

62 โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นคณุภาพของผู้ เรียน           

63 โรงเรียนมีการจดัการเรียนการสอนทีมุง่เน้นให้นกัเรียนมีทกัษะ             
การดํารงชีวิต            

64 โรงเรียนมีจดัทํารายงานและผลสําเร็จของงาน (Report on out comes 

and achievements) ทกุปี           

65 โรงเรียนมีเอกสารบญัชีการเงินอยา่งเป็นระบบ           

66 โรงเรียนมีสถานทีและแหลง่เรียนรู้เอือตอ่ การเรียนรู้ของนกัเรียน           

67 โรงเรียนมีการเชิญวิทยากรภายนอก/ภมูิปัญญาท้องถินมาร่วมให้
ความรู้แก่นกัเรียน           

68 โรงเรียนมีการใช้ภมูิปัญญาท้องถิน/วิทยากรภายนอก มาพฒันา            
การเรียนการสอน           

69 โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุ สง่เสริมการพฒันางานจากผู้ รู้และองค์กร
ตา่ง ๆ           

70 โรงเรียนเน้นการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน           

71 โรงเรียนมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลแผนการดําเนินงาน 
(Monitor and evaluate the program)           

72 โรงเรียนมีการบริหารงบประมาณสูก่ารพฒันาครูและการจดัการเรียน  
การสอน           
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73 โรงเรียนมีการประชาสมัพนัธ์งาน/กิจกรรมของโรงเรียนให้ผู้ เกียวข้องทราบ           

74 หลกัสตูรสถานศกึษาเหมาะสมกบัสภาพท้องถิน           

75 โรงเรียนมีการเปิดรับความคิดเห็นจากชมุชน           

76 แผนการจดัทําหลกัสตูร (Develop curriculum plans) ของโรงเรียน      
มีการพฒันาให้เป็นปัจจบุนั           

77 โรงเรียนมีการการยกย่องเชิดชเูกียรตผิู้ มีผลงานดี           

78 โรงเรียนมีการกําหนดแผนกลยทุธ์ในการบริหารงาน           

79 โรงเรียนมีการใช้เทคโนโลยี ICT เป็นสือชว่ยสอน           

80 โรงเรียนมีการติดตามประเมินผลและรายงาน ตอ่สาธารณะชน           

81 โรงเรียนมีการติดตามและประเมินผลการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มคา่           

82 โรงเรียนมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาชว่ยพฒันาการบริหารจดัการ           

83 โรงเรียนมีการประกนัคณุภาพผู้ เรียนสูอ่นาคต           

84 โรงเรียนมีการประชาสมัพนัธ์ผลงานทีปรากฏในรูปแบบตา่งๆ           

85 โรงเรียนมีการประเมินหลากหลายจากทงัภายในและภายนอก           

86 โรงเรียนมีการสร้างเครือขา่ยชมุชนและพนัธมิตร (Build community 

links and partners)           

87 โรงเรียนมีความสมัพนัธ์ทีดีกบัชมุชน           

88 โรงเรียนมีเครือขา่ยและพนัธมิตรร่วมกนัพฒันา           

89 โรงเรียนมีชือเสียงยอมรับจากองค์กรภายนอก           

90 โรงเรียนมีแผนพฒันาบคุคลากรในโรงเรียน           

91 โรงเรียนมีระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน           

92 โรงเรียนมีระบบประกนัคณุภาพภายใน           

93 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทีเอือตอ่การจดัการเรียนรู้           

94 โรงเรียนมีสือการเรียนการสอนทีทนัสมยั 
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5 4 3 2 1 

95 โรงเรียนได้รับความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศกึษา          
ในพืนทีเพือร่วมกนัพฒันาโรงเรียน           

96 โรงเรียนมีการระดมทรัพยากรจากชมุชนและภาคีเครือขา่ยในสนบัสนนุ
การดําเนินงาน           

97 โรงเรียนมีการสง่เสริมให้บคุลากรของโรงเรียนได้รับการพฒันา              
ด้านวิชาชีพ (Professional Development)           

98 โรงเรียนมีการสนบัสนนุให้ชมุชนเข้ามามีบทบาทพฒันาโรงเรียน           

99 โรงเรียนมีการสร้างความตระหนกัให้ผู้ ทีมีสว่นได้สว่นเสียร่วมพฒันา
โรงเรียน           

100 โรงเรียนมีบคุลากรทีสามารถปรับตวัในการทํางานเพือรองรับนโยบาย
ใหม่ๆ            

ขอบคณุทีให้ความอนเุคราะห์ 

นางสาวธญันนัท์ แก้วเกิด 

นกัศกึษาปริญญาเอก หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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Descriptive Statistics (Try out) 

No   N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

1 VAR0001 30 4 5 4.87 .346 

2 VAR0002 30 3 5 4.60 .621 

3 VAR0003 30 2 5 4.63 .718 

4 VAR0004 30 3 5 4.43 .626 

5 VAR0005 30 4 5 4.83 .379 

6 VAR0006 30 2 5 2.67 1.155 

7 VAR0007 30 3 5 4.63 .556 

8 VAR0008 30 3 5 4.30 .651 

9 VAR0009 30 3 5 4.43 .728 

10 VAR0010 30 4 5 4.67 .479 

11 VAR0011 30 2 5 4.30 .794 

12 VAR0012 30 3 5 4.37 .718 

13 VAR0013 30 3 5 4.33 .884 

14 VAR0014 30 4 5 4.57 .504 

15 VAR0015 30 4 5 4.70 .466 

16 VAR0016 30 3 5 4.43 .568 

17 VAR0017 30 3 5 4.57 .568 

18 VAR0018 30 3 5 4.60 .563 

19 VAR0019 30 3 5 4.73 .521 

20 VAR0020 30 2 5 4.40 .724 

21 VAR0021 30 4 5 4.57 .504 

22 VAR0022 30 4 5 4.60 .498 

23 VAR0023 30 4 5 4.70 .466 

24 VAR0024 30 3 5 4.47 .571 

25 VAR0025 30 4 5 4.67 .479 

26 VAR0026 30 3 5 4.80 .484 

27 VAR0027 30 3 5 4.57 .568 
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28 VAR0028 30 4 5 4.57 .504 

29 VAR0029 30 4 5 4.83 .379 

30 VAR0030 30 4 5 4.57 .504 

31 VAR0031 30 4 5 4.70 .466 

32 VAR0032 30 3 5 4.43 .568 

33 VAR0033 30 4 5 4.70 .466 

34 VAR0034 30 4 5 4.67 .479 

35 VAR0035 30 3 5 4.47 .571 

36 VAR0036 30 3 5 4.60 .563 

37 VAR0037 30 2 5 3.17 .950 

38 VAR0038 30 4 5 4.67 .479 

39 VAR0039 30 3 5 4.57 .568 

40 VAR0040 30 4 5 4.57 .504 

41 VAR0041 30 3 5 4.47 .681 

42 VAR0042 30 3 5 4.87 .434 

43 VAR0043 30 3 5 4.07 .944 

44 VAR0044 30 3 5 4.80 .484 

45 VAR0045 30 3 5 4.50 .630 

46 VAR0046 30 3 5 3.83 .913 

47 VAR0047 30 4 5 4.83 .379 

48 VAR0048 30 4 5 4.57 .504 

49 VAR0049 30 4 5 4.70 .466 

50 VAR0050 30 3 5 4.43 .568 

51 VAR0051 30 4 5 4.67 .479 

52 VAR0052 30 4 5 4.83 .379 

53 VAR0053 30 4 5 4.83 .379 

54 VAR0054 30 4 5 4.57 .504 

55 VAR0055 30 4 5 4.70 .466 

56 VAR0056 30 4 5 4.63 .490 
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57 VAR0057 30 4 5 4.87 .346 

58 VAR0058 30 4 5 4.53 .507 

59 VAR0059 30 4 5 4.60 .498 

60 VAR0060 30 3 5 4.40 .563 

61 VAR0061 30 3 5 4.63 .556 

62 VAR0062 30 4 5 4.87 .346 

63 VAR0063 30 4 5 4.53 .507 

64 VAR0064 30 4 5 4.60 .498 

65 VAR0065 30 4 5 4.87 .346 

66 VAR0066 30 4 5 4.53 .507 

67 VAR0067 30 4 5 4.60 .498 

68 VAR0068 30 3 5 4.40 .563 

69 VAR0069 30 4 5 4.83 .379 

70 VAR0070 30 4 5 4.60 .498 

71 VAR0071 30 4 5 4.93 .254 

72 VAR0072 30 4 5 4.83 .379 

73 VAR0073 30 4 5 4.70 .466 

74 VAR0074 30 4 5 4.73 .450 

75 VAR0075 30 4 5 4.53 .507 

76 VAR0076 30 4 5 4.93 .254 

77 VAR0077 30 4 5 4.87 .346 

78 VAR0078 30 4 5 4.77 .430 

79 VAR0079 30 4 5 4.70 .466 

80 VAR0080 30 4 5 4.83 .379 

81 VAR0081 30 4 5 4.83 .379 

82 VAR0082 30 4 5 4.60 .498 

83 VAR0083 30 4 5 4.63 .490 

84 VAR0084 30 4 5 4.73 .450 

85 VAR0085 30 3 5 4.27 .944 
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86 VAR0086 30 3 5 4.33 .884 

87 VAR0087 30 2 5 3.23 1.406 

88 VAR0088 30 4 5 4.83 .379 

89 VAR0089 30 4 5 4.73 .450 

90 VAR0090 30 3 5 4.63 .556 

91 VAR0091 30 4 5 4.73 .450 

92 VAR0092 30 4 5 4.70 .466 

93 VAR0093 30 4 5 4.70 .466 

94 VAR0094 30 3 5 4.57 .568 

95 VAR0095 30 4 5 4.90 .305 

96 VAR0096 30 3 5 4.60 .563 

97 VAR0097 30 3 5 4.30 .702 

98 VAR0098 30 3 5 4.57 .568 

99 VAR0099 30 4 5 4.57 .504 

100 VAR0100 30 3 5 4.57 .568 

 Valid N (listwise) 30         
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 KMO and Bartlett's Test 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 
.968 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 112814.541 

df 4950 

Sig. .000 
 

 
Descriptive Statistics 

No  Mean Std. Deviation Analysis N 

1 A0001 3.72 .829 1082 

2 A0002 3.43 .847 1082 

3 A0003 3.68 .825 1082 

4 A0004 3.74 .905 1082 

5 A0005 3.71 .858 1082 

6 A0006 3.71 .848 1082 

7 A0007 3.95 .870 1082 

8 A0008 3.92 .860 1082 

9 A0009 3.84 .885 1082 

10 A0010 3.90 .900 1082 

11 A0011 3.94 .858 1082 

12 A0012 3.82 .892 1082 

13 A0013 3.90 .893 1082 

14 A0014 3.62 .849 1082 

15 A0015 3.88 .847 1082 

16 A0016 3.79 .849 1082 

17 A0017 3.71 .884 1082 

18 A0018 3.58 .819 1082 

19 A0019 3.71 .947 1082 
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20 A0020 3.63 .992 1082 

21 A0021 3.83 1.020 1082 

22 A0022 3.80 1.032 1082 

23 A0023 3.79 1.037 1082 

24 A0024 3.67 .971 1082 

25 A0025 3.73 .947 1082 

26 A0026 3.75 .996 1082 

27 A0027 3.93 1.015 1082 

28 A0028 3.92 .986 1082 

29 A0029 3.86 .951 1082 

30 A0030 4.06 .950 1082 

31 A0031 3.95 .995 1082 

32 A0032 3.92 .999 1082 

33 A0033 3.94 .940 1082 

34 A0034 3.90 .953 1082 

35 A0035 3.83 .930 1082 

36 A0036 3.92 .915 1082 

37 A0037 3.84 .963 1082 

38 A0038 3.84 .936 1082 

39 A0039 3.90 .938 1082 

40 A0040 4.01 .922 1082 

41 A0041 4.05 1.007 1082 

42 A0042 3.80 1.022 1082 

43 A0043 3.87 .961 1082 

44 A0044 3.94 .972 1082 

45 A0045 3.93 .990 1082 

46 A0046 3.79 .975 1082 

47 A0047 3.92 .935 1082 

48 A0048 3.75 .963 1082 
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49 A0049 3.93 .874 1082 

50 A0050 3.73 .922 1082 

51 A0051 3.66 .911 1082 

52 A0052 3.55 .950 1082 

53 A0053 3.62 .915 1082 

54 A0054 3.59 .910 1082 

55 A0055 3.62 .919 1082 

56 A0056 3.63 .875 1082 

57 A0057 3.87 .909 1082 

58 A0058 4.00 .885 1082 

59 A0059 4.00 .881 1082 

60 A0060 3.94 .874 1082 

61 A0061 3.79 .842 1082 

62 A0062 3.99 .841 1082 

63 A0063 3.97 .845 1082 

64 A0064 3.91 .865 1082 

65 A0065 3.98 .875 1082 

66 A0066 3.97 .840 1082 

67 A0067 3.85 .909 1082 

68 A0068 3.80 .877 1082 

69 A0069 3.79 .859 1082 

70 A0070 3.89 .789 1082 

71 A0071 4.00 .826 1082 

72 A0072 3.92 .868 1082 

73 A0073 3.84 .915 1082 

74 A0074 3.84 .847 1082 

75 A0075 3.79 .907 1082 

76 A0076 3.84 .875 1082 

77 A0077 4.08 .828 1082 
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78 A0078 3.94 .882 1082 

79 A0079 4.09 .854 1082 

80 A0080 3.85 .876 1082 

81 A0081 3.80 .916 1082 

82 A0082 3.98 .835 1082 

83 A0083 3.95 .897 1082 

84 A0084 3.90 .869 1082 

85 A0085 3.94 .886 1082 

86 A0086 3.85 .860 1082 

87 A0087 3.92 .893 1082 

88 A0088 3.88 .868 1082 

89 A0089 3.89 .863 1082 

90 A0090 4.02 .864 1082 

91 A0091 4.04 .853 1082 

92 A0092 4.00 .869 1082 

93 A0093 4.00 .848 1082 

94 A0094 3.89 .867 1082 

95 A0095 3.71 .956 1082 

96 A0096 3.80 .882 1082 

97 A0097 4.01 .851 1082 

98 A0098 3.84 .902 1082 

99 A0099 3.87 .875 1082 

100 A0100 3.90 .855 1082 
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Total Variance Explained 
 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

 Variance 

Cumulative  

% Total 

% Of   

Variance 

Cumulative  

% Total 

% of 

 Variance 

Cumulative 

 % 

1 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 25.314 22.394 22.394 22.394 

2 21.143 21.143 46.457 21.143 21.143 46.457 21.984 21.984 44.377 

3 13.735 13.735 60.192 13.735 13.735 60.192 11.546 11.546 55.923 

4 2.880 2.880 63.072 2.880 2.880 63.072 4.492 4.492 60.415 

5 2.469 2.469 65.541 2.469 2.469 65.541 4.294 4.294 64.709 

6 1.616 1.616 67.156 1.616 1.616 67.156 2.146 2.146 66.856 

7 1.408 1.408 68.564 1.408 1.408 68.564 1.647 1.647 68.502 

8 1.059 1.059 69.623 1.059 1.059 69.623 1.121 1.121 69.623 

9 .937 .937 70.561       

10 .849 .849 71.409       

11 .826 .826 72.235       

12 .794 .794 73.029       

13 .785 .785 73.814       

14 .732 .732 74.547       

15 .698 .698 75.245       

16 .673 .673 75.918       

17 .654 .654 76.572       

18 .626 .626 77.198       

19 .606 .606 77.804       

20 .592 .592 78.396       

21 .571 .571 78.967       

22 .565 .565 79.531       

23 .552 .552 80.083       

24 .534 .534 80.617       

25 .517 .517 81.134       

26 .503 .503 81.638       

27 .499 .499 82.136       
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28 .490 .490 82.626       

29 .481 .481 83.107       

30 .467 .467 83.573       

31 .460 .460 84.033       

32 .448 .448 84.481       

33 .442 .442 84.923       

34 .420 .420 85.343       

35 .415 .415 85.758       

36 .414 .414 86.172       

37 .404 .404 86.576       

38 .388 .388 86.963       

39 .384 .384 87.347       

40 .376 .376 87.723       

41 .361 .361 88.084       

42 .356 .356 88.440       

43 .351 .351 88.791       

44 .338 .338 89.129       

45 .332 .332 89.462       

46 .329 .329 89.791       

47 .314 .314 90.105       

48 .309 .309 90.414       

49 .305 .305 90.719       

50 .300 .300 91.019       

51 .290 .290 91.309       

52 .286 .286 91.596       

53 .283 .283 91.879       

54 .276 .276 92.155       

55 .271 .271 92.427       

56 .269 .269 92.696       

57 .265 .265 92.961       

58 .257 .257 93.218       

59 .250 .250 93.469       



 
230 

 
 

60 .248 .248 93.716       

61 .237 .237 93.954       

62 .235 .235 94.189       

63 .230 .230 94.419       

64 .225 .225 94.644       

65 .221 .221 94.865       

66 .213 .213 95.078       

67 .213 .213 95.291       

68 .206 .206 95.497       

69 .202 .202 95.699       

70 .197 .197 95.896       

71 .195 .195 96.091       

72 .189 .189 96.280       

73 .186 .186 96.466       

74 .183 .183 96.649       

75 .181 .181 96.830       

76 .178 .178 97.009       

77 .171 .171 97.180       

78 .161 .161 97.341       

79 .160 .160 97.501       

80 .158 .158 97.658       

81 .155 .155 97.813       

82 .151 .151 97.965       

83 .147 .147 98.112       

84 .141 .141 98.253       

85 .137 .137 98.389       

86 .134 .134 98.523       

87 .131 .131 98.654       

88 .125 .125 98.779       

89 .124 .124 98.903       

90 .121 .121 99.024       

91 .119 .119 99.143       
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92 .116 .116 99.260       

93 .110 .110 99.370       

94 .106 .106 99.476       

95 .103 .103 99.579       

96 .098 .098 99.677       

97 .086 .086 99.763       

98 .083 .083 99.846       

99 .081 .081 99.927       

100 .073 .073 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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 Rotated Component Matrix(a) 

  Component 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 A0031 .889        

2 A0032 .889        

3 A0030 .883        

4 A0045 .880        

5 A0034 .880        

6 A0044 .872        

7 A0036 .871        

8 A0028 .871        

9 A0039 .868        

10 A0035 .867        

11 A0033 .865        

12 A0038 .860        

13 A0041 .857        

14 A0027 .850        

15 A0037 .846        

16 A0043 .845        

17 A0040 .828        

18 A0029 .824        

19 A0047 .816        

20 A0046 .803        

21 A0042 .736        

22 A0059 .701        

23 A0058 .700        

24 A0057 .681        

25 A0060 .680        

26 A0064 .677        

27 A0065 .647        

28 A0061 .632        

29 A0063 .631     .516   
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30 A0049 .624    .505    

31 A0042 .620     .521   

32 A0050 .611    .543    

33 A0066 .594        

1 A0072  .856       

2 A0092  .846       

3 A0080  .843       

4 A0085  .838       

5 A0083  .838       

6 A0099  .828       

7 A0081  .826       

8 A0090  .826       

9 A0078  .824       

10 A0087  .823       

11 A0082  .822       

12 A0079  .821       

13 A0076  .818       

14 A0096  .818       

15 A0086  .812       

16 A0084  .812       

17 A0071  .805       

18 A0088  .804       

19 A0070  .801       

20 A0093  .800       

21 A0075  .798       

22 A0074  .797       

23 A0097  .795       

24 A0089  .794       

25 A0100  .794       

26 A0098  .790       

27 A0094  .784       

28 A0073  .782       
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29 A0077  .764       

30 A0069  .762       

31 A0095  .754       

32 A0091  .742       

33 A0068  .727       

34 A0067  .726       

1 A0011   .839      

2 A0009   .812      

3 A0012   .812      

4 A0016   .791      

5 A0007   .789      

6 A0008   .789      

7 A0015   .780      

8 A0004   .747      

9 A0010   .745      

10 A0005   .737      

11 A0013   .733      

12 A0014   .727      

13 A0003   .702      

14 A0006   .681      

15 A0017   .663      

16 A0018   .657      

17 A0020   .643 .583     

18 A0019   .629 .584     

1 A0026    .792     

2 A0024    .782     

3 A0023    .758     

4 A0022   .507 .756     

5 A0025    .743     

6 A0021   .513 .733     

1 A0054 .552    .684    

2 A0052 .503    .682    
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Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a  Rotation converged in 7 iterations. 

 

 

 Component Transformation Matrix 

 

Component 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 .841 .462 -.052 -.033 .243 .125 -.002 .018 

2 -.446 .885 -.012 -.018 -.117 -.059 .003 .034 

3 .046 .044 .896 .419 .011 .000 .133 -.008 

4 -.294 -.010 -.084 .190 .880 .307 .005 .036 

5 -.062 -.016 .397 -.884 .200 .020 .124 .000 

6 .043 -.001 -.082 .055 .298 -.883 .340 .061 

7 -.011 .005 -.150 .037 -.124 .298 .892 -.276 

8 .006 -.037 -.026 .005 -.088 .130 .236 .958 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 A0055 .507    .668    

4 A0053 .557    .662    

5 A0056 .560    .649    

6 A0048     .631    

7 A0051 .580    .608    

1 A0001       .703  

2 A0002       .667  



 
236 

 
 

 Component Score Coefficient Matrix 

  Component 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

A0001 -.003 -.003 -.019 -.014 -.012 .039 .455 .067 

A0002 .003 -.003 -.020 -.003 -.009 .001 .426 .031 

A0003 .000 -.001 .065 -.078 .000 -.003 .188 -.027 

A0004 -.003 .002 .060 -.034 .006 .011 .127 -.066 

A0005 -.001 .001 .054 -.038 .007 -.015 .174 -.070 

A0006 -.002 -.002 .068 -.081 .020 -.026 .156 -.019 

A0007 .001 .000 .120 -.097 .011 -.025 -.126 -.041 

A0008 -.001 .002 .091 -.061 .005 -.007 -.003 -.078 

A0009 .000 .001 .093 -.076 .012 -.029 .035 -.034 

A0010 -.002 .004 .112 -.069 .016 -.015 -.175 -.077 

A0011 .000 .003 .112 -.060 .006 -.016 -.137 -.043 

A0012 -.002 -.002 .118 -.062 .009 .008 -.181 .025 

A0013 .000 -.002 .106 -.061 .004 .010 -.149 .056 

A0014 -.003 .000 .092 -.040 .007 .022 -.104 .030 

A0015 .004 -.002 .108 -.087 -.005 -.003 -.063 .023 

A0016 .000 .001 .104 -.075 .001 .008 -.059 .035 

A0017 .004 -.004 .059 -.001 -.045 .070 .008 .141 

A0018 .002 -.003 .054 -.010 -.023 .044 .062 .149 

A0019 -.001 -.001 .020 .121 -.004 .019 -.075 .051 

A0020 -.001 .001 .023 .119 .002 .008 -.083 .049 

A0021 .005 .001 -.020 .188 -.011 -.007 -.039 -.001 

A0022 .006 .002 -.029 .196 -.020 .004 .006 .006 

A0023 .002 .004 -.032 .204 -.007 -.004 -.038 -.012 

A0024 .001 .002 -.045 .215 .010 -.021 .015 -.013 

A0025 .001 .002 -.033 .194 .014 -.026 .024 -.027 

A0026 -.002 .002 -.047 .217 .011 .004 .026 -.003 

A0027 .059 .000 .003 .007 -.036 -.092 -.022 -.015 

A0028 .063 .000 -.002 .006 -.040 -.107 .001 -.002 

A0029 .051 .001 .005 -.005 -.045 -.024 .006 -.024 

A0030 .065 -.001 .004 -.002 -.090 -.024 -.006 .005 
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A0031 .065 .000 .007 -.006 -.076 -.049 -.011 -.023 

A0032 .058 .000 -.002 .005 -.074 -.002 .003 -.010 

A0033 .061 -.001 -.006 .009 -.045 -.084 .007 -.005 

A0034 .061 .000 -.004 .010 -.038 -.096 -.006 -.005 

A0035 .058 .001 -.004 .007 -.041 -.069 .010 -.025 

A0036 .059 -.002 -.001 .001 -.065 -.027 .004 .027 

A0037 .056 -.002 -.004 .003 -.038 -.066 .000 .017 

A0038 .055 -.001 -.005 .015 -.024 -.079 -.014 .019 

A0039 .058 .001 -.004 .006 -.048 -.054 .007 -.028 

A0040 .048 -.001 -.001 .000 -.039 -.008 .000 -.009 

A0041 .058 -.001 .004 -.001 -.069 -.017 -.024 .001 

A0042 .045 -.003 .003 -.012 .004 -.103 .014 .049 

A0043 .054 -.001 -.007 .015 -.019 -.086 -.007 .017 

A0044 .058 -.002 -.001 .000 -.046 -.058 -.002 .032 

A0045 .057 .000 .001 .001 -.047 -.044 .005 -.015 

A0046 .051 -.001 .004 -.009 .005 -.131 .006 .021 

A0047 .038 .000 .001 -.009 .032 -.075 .019 -.009 

A0048 -.018 -.002 .006 -.015 .190 -.074 .009 .040 

A0049 .000 -.005 -.002 -.001 .121 -.017 .016 .048 

A0050 .000 -.004 .003 .002 .144 -.065 -.019 .065 

A0051 -.011 .000 -.002 .016 .166 -.029 -.030 -.043 

A0052 -.018 -.001 .003 -.001 .205 -.074 -.021 -.027 

A0053 -.014 .000 .001 .001 .192 -.069 -.001 -.031 

A0054 -.015 .000 -.005 .007 .202 -.079 .008 -.041 

A0055 -.022 -.002 .004 -.004 .192 -.022 -.009 -.051 

A0056 -.017 .001 .004 -.001 .179 -.019 -.023 -.043 

A0057 .007 -.001 .001 .002 .048 .091 .004 -.021 

A0058 .019 -.002 .000 -.002 -.052 .197 .016 -.027 

A0059 .020 -.003 .010 -.006 -.058 .199 -.026 .003 

A0060 .006 -.001 .005 -.011 -.017 .222 .006 .033 

A0061 .001 -.004 .003 -.003 .037 .145 .012 .048 

A0062 .005 -.003 .000 .002 -.045 .262 -.001 .032 

A0063 .003 .001 -.002 .003 -.032 .253 -.005 -.041 



 
238 

 
 

A0064 .006 -.001 .002 .001 -.023 .230 -.005 -.002 

A0065 .012 -.001 .002 -.012 -.054 .234 .020 -.002 

A0066 -.003 -.002 -.005 .000 .012 .205 .042 .039 

A0067 -.001 .018 -.001 -.004 -.004 .004 .029 .408 

A0068 -.002 .018 .003 -.007 .001 -.005 .025 .428 

A0069 .001 .022 -.002 .002 -.015 .012 .017 .349 

A0070 .000 .033 -.010 .009 .004 -.021 .041 .110 

A0071 -.006 .035 -.004 .004 .009 .000 .021 .047 

A0072 .001 .036 -.006 .003 -.005 -.011 .024 .072 

A0073 .000 .035 .017 -.012 .003 -.027 -.069 .021 

A0074 -.002 .034 -.002 .007 -.004 .009 -.004 .071 

A0075 .000 .032 .004 -.002 .001 -.010 -.030 .122 

A0076 .004 .037 .004 -.007 .003 -.032 -.016 .000 

A0077 -.004 .043 -.006 .008 .012 -.008 .004 -.230 

A0078 .001 .044 -.005 .005 -.010 .007 .018 -.178 

A0079 -.003 .043 -.011 .020 .004 -.004 .011 -.156 

A0080 .004 .035 -.002 .003 .000 -.036 .002 .096 

A0081 .002 .039 .003 .003 -.005 -.012 -.021 -.027 

A0082 -.005 .041 .000 -.005 -.002 .027 .010 -.092 

A0083 -.004 .044 .004 -.001 -.008 .025 -.010 -.154 

A0084 -.007 .037 .006 .001 .005 .027 -.028 -.011 

A0085 .000 .040 .000 .003 -.005 -.005 .015 -.058 

A0086 .003 .039 .007 .002 -.004 -.020 -.057 -.040 

A0087 -.008 .037 -.002 .010 .006 .024 -.021 .014 

A0088 -.003 .038 -.002 .011 -.003 .019 -.014 -.032 

A0089 .003 .044 -.001 .011 -.016 .004 -.033 -.206 

A0090 -.003 .042 -.001 .006 .012 -.019 -.003 -.107 

A0091 .006 .037 -.010 -.010 -.025 .014 .095 -.102 

A0092 -.004 .044 .001 -.004 .002 .013 .002 -.143 

A0093 .003 .038 -.007 -.003 -.011 -.004 .047 -.048 

A0094 .000 .041 -.002 .016 .002 -.012 -.028 -.145 

A0095 .002 .033 .006 -.017 .000 -.009 -.004 .039 

A0096 .003 .038 .009 -.007 -.009 -.014 -.030 -.011 



 
239 

 
 

A0097 -.005 .037 -.002 -.008 .003 .017 .036 -.043 

A0098 -.003 .032 .006 -.003 .004 .008 -.003 .118 

A0099 -.001 .037 .002 .007 .000 .001 -.027 .041 

A0100 -.005 .039 .001 .012 .013 -.010 -.032 -.067 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

 Component Score Covariance Matrix 

Component 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

2 .000 1.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

3 .000 .000 1.000 -2.092E-16 .000 .000 .000 .000 

4 .000 .000 -2.092E-16 1.000 .000 .000 .000 .000 

5 .000 .000 .000 .000 1.000 .000 .000 .000 

6 .000 .000 .000 .000 .000 1.000 .000 .000 

7 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1.000 .000 

8 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 1.000 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
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ภาคผนวก จ 

แบบสนทนากลุม่ทีใช้ในการวิจยั 
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ที ศธ 0520.2083/  ภาควิชาการบริหารการศกึษา   
                                                                                  คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
  พระราชวงัสนามจนัทร์ นครปฐม 7300 

      3 ตลุาคม  

เรือง  ขอเชิญร่วมการสนทนากลุม่ (Focus Group) 

เรียน   

สิงทีสง่มาด้วย  ประเดน็การสนทนากลุม่ จํานวน  ชดุ 

              ด้วยนางสาวธัฐนันท์ แก้วเกิด รหัสนักศึกษา 51252705 นักศึกษาระดบัปริญญา
ดษุฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา ภาควิชาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร  ได้รับอนุมัติให้ทําดุษฎีนิพนธ์เรือง “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนในฝัน                 
ให้มีคณุภาพอยา่งยงัยืน” 

 ในการนี ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร              
ขอเชิญท่านเข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) หัวข้อเรือง“การพัฒนารูปแบบการบริหาร 
โรงเรียนในฝันให้มีคุณภาพอย่างยังยืน” ในวันอังคารที 11 เดือน ธันวาคม 2555 ระหว่างเวลา              

. - .  น. ณ ห้องประชุม ชนั 10 โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี เพือนําผล               
การสนทนากลุ่มไปประกอบการวิจยัตอ่ไป 

  จงึเรียนมาเพือโปรดพิจารณาให้ความอนเุคราะห์ จกัเป็นพระคณุยิง 

           ขอแสดงความนบัถือ 

            

 

                                                     (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ  อินทร์รักษ์) 
หวัหน้าภาควิชาการบริหารการศกึษา 

งานธุรการ 
โทรศพัท์ /โทรสาร  0-3421-9136 

รายนามผู้ทร่ีวมการสนทนากลุ่ม 
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 กลุ่มผู้บริหารระดับสูง  

1.  ดร.เบญจลกัษณ์ นําฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน 
2 . นายปราโมทย์ แก้วสขุ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศกึษาธิการ 
                                       /ประธานผู้ตรวจนิเทศตดิตามโรงเรียนในฝัน 

 กลุ่มผู้อาํนวยการโรงเรียน  

1. ดร.ศริิวรรณ อาจศรี ผู้ อํานวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จงัหวดัชยัภมูิ 
2. นายมนต์ชยั ปาณธูป ผู้ อํานวยการโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาน้อมเกล้าอตุรดติถ์  
   จงัหวดัอตุรดติถ์ 

3. นางสมร เผือกเดช ผู้ อํานวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านนา  

   จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

4. นายสกลุ ทองเอียด ผู้ อํานวยการโรงเรียนโรงเรียนศรีลาจารพิพฒัน์ กรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มศึกษานิเทศก์  

1. ดร.กิตติ กสิทธารา ศกึษานิเทศก์/ผู้ตรวจนิเทศโรงเรียนในฝัน (RT) ภาคกลาง 
2. นายประดษิฐ์ ทองคําปลิว ศกึษานิเทศก์/ผู้ตรวจนิเทศโรงเรียนในฝัน (RT) ภาคใต้ 

3. ดร.นิธิวดี ป่าหวาย ศกึษานิเทศก์/ผู้ตรวจนิเทศโรงเรียนในฝัน (RT) ภาคตะวนัออก 

4. ดร.สรรเสริญ สวุรรณ ศกึษานิเทศก์/ผู้ตรวจนิเทศโรงเรียนในฝัน (RT) ภาคกลาง 
 กลุ่มผู้ดูแลใน สพฐ.  

1. นางสาวเสาวณีย์ สภุรสขุ ศกึษานิเทศก์ผู้ รับผิดชอบภาคกลาง-ตะวนัออก 

2. ดร.ไพจิตร์ สดวกการ ศกึษานิเทศก์/ผู้ รับผิดชอบระบบข้อมลูโรงเรียนในฝัน 

3. ดร.กาญจนาภรณ์ อิมใจจิตต์ นกัวิชาการศกึษาชํานาญการพิเศษ  

  สํานกัติดตามและประเมินผลการจดัการศกึษาขนัพืนฐาน 
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แนวคําถามในการสนทนากลุม่ 

1 ทา่นเห็นด้วยหรือไมที่องค์ประกอบเหล่านีจะ
ชว่ยสร้างความยงัยืนให้แก่โรงเรียนในฝันได้ 

เห็น
ด้วย 

ไมเ่ห็น
ด้วย 

เหตผุล 

 1.1 วฒันธรรมองค์การ        

1.2 การกํากบัตดิตามและประเมินผล       

1.3 ครูทีรับผิดชอบตอ่การปฏิบตัิหน้าที       

1.4 ผู้บริหารทีมีธรรมาภิบาล       

1.5 เครือข่ายความร่วมมือ        

2 ในความเห็นของทา่น คดิว่า องค์ประกอบใดมีความสําคญัทีสดุ  เพราะเหตใุด 

 

 

 

 

3 ควรเพิมเตมิองค์ประกอบใดให้เหมาะสมยิงขนึ 

 

 

 

 

4 รูปแบบทีเหมาะสมในการบริหารจดัการสถานศกึษาโรงเรียนในฝันสู่ความยงัยืนควรเป็น
แบบใดในความคดิเห็นของท่าน 
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ประวัตผู้ิวิจัย 

 

ชือ – สกลุ  นางสาวธญันนัท์ แก้วเกิด 
สถานทีอยู่ปัจจบุนั 72/753 หมู ่7 ซอย ศาลาธรรมสพน์ 15 ถนนศาลาธรรมสพน์ 

   แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวฒันา กรุงเทพฯ 

สถานทีทํางานปัจจบุนั สํานกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา 

   สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 
   เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300 

ประวัตกิารศึกษา 
พ.ศ. 2521 ประถมศกึษาปีที 6 โรงเรียนอํานวยวิทย์ จงัหวดันครปฐม  
พ.ศ. 2527 มธัยมศกึษาปีที 6 โรงเรียนศรีวิชยัวิทยา จงัหวดันครปฐม 

พ.ศ. 2531 ครุุศาสตร์บณัฑิต ภาษาไทย วิทยาลยัครูนครปฐม 

พ.ศ. 2544 ศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต พืนฐานการศกึษา มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
พ.ศ. 2551 ศกึษาตอ่ระดบัปริญาศกึษาศาสตรดษุฎีบณัฑิต 

 สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

ประวัตกิารทาํงาน 

พ.ศ. 2538 อาจารย์ 1 ระดบั 3 โรงเรียนกดุชมุวิทยา จงัหวดัยโสธร 
กรมสามญัศกึษา          

พ.ศ. 2539 -2546 นกัวชิาการศกึษา 3-5 กองการมธัยมศกึษา 

กรมสามญัศกึษา 
พ.ศ. 2546 นกัวิชาการศกึษา 5 สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา 

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน   
พ.ศ. 2546 นกัวิชาการศกึษา 6ว สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา   

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน       
พ.ศ. 2547 นกัวิชาการศกึษา 6ว  

สํานกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา 

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน       
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พ.ศ. 2548 รักษาการในตําแหนง่ นกัวิชาการศกึษา 7ว 

สํานกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา 

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน       
พ.ศ. 2549 นกัวิชาการศกึษา 7ว สํานกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา 

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน   
พ.ศ. 2551 รักษาการในตําแหนง่นกัวิชาการศกึษา 7ว/8ว 

สํานกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา   

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน       

พ.ศ. 2551- ปัจจบุนั นกัวิชาการศกึษาชํานาญการพิเศษ 

สํานกัพฒันานวตักรรมการจดัการศกึษา 

สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขนัพืนฐาน   
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