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The purposes of this research were to find: 1)  the components of the 

administration for excellence of small-size school under the jurisdiction of Bangkok 
Metropolitan, and 2)  the confirmation of the administration for excellence of small-size 
school under the jurisdiction of Bangkok Metropolitan. The samples were 123 small-size 
schools under the jurisdiction of Bangkok Metropolitan. The respondents from each 
school were school director or vice academic director, head of academic departments 
and two teachers with the total of 492 respondents. The data collected by using the 
opinionnaire. The data were analyzed by frequency, percentage, arithmetic mean, 
standard deviation, exploratory factor analysis, and content analysis.  

The findings of this study were as follows:  
1. The components of the administration for excellence of small-size school 

under the jurisdiction of Bangkok Metropolitan factor were 5 components namely:                           
( 1 )  Professional administration ( 2 )  Child centered instruction process ( 3 )  Structuring 
Administration (4) Teacher development and (5) Potential learning development of student.  

2. The confirmation on 5 factors of the administration for excellence of small-
size school under the jurisdiction of Bangkok Metropolitan were found propriety, feasibility, 
accuracy and utility.  
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
การพฒันาประเทศสู่ความสมดลุและยัง่ยืน จะต้องให้ความส าคญักับการเสริมสร้าง

ทนุของประเทศท่ีมีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลงัเพียงพอในการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันาประเทศ  
โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง  พร้อมรับการเปล่ียนแปลงของโลกในยุค
ศตวรรษท่ี 21 การพัฒนาประเทศท่ีผ่านมาใช้แนวทางเศรษฐศาสตร์ท่ีให้ความส าคัญกับท่ีดิน 
เคร่ืองจกัร เงินทนุและแรงงาน ส าหรับโลกในอนาคต “คน” จะเป็นศนูย์กลางของการพฒันา ดงันัน้
การพัฒนาคนจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติ1 สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540-2544) ต่อเน่ืองมาจนถึง
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) และแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติฉบบัฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ท่ีให้ความส าคญักับการพฒันาท่ียึด “คน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของทุนท่ีมีอยู่ในประเทศและการบริหารจัดการความเส่ียงให้พร้อมรับผลกระทบจากการ
เปล่ียนแปลงทัง้ภายนอกและภายในประเทศเพ่ือมุ่งสู่การพฒันาท่ียัง่ยืน และความอยู่เย็นเป็นสุข
ของคนไทยทุกคน และทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสดุของประเทศอยู่ท่ี “องค์ความรู้ของคน” สงัคมท่ีพึง
ปรารถนาก็ไม่ใช่เป็นเพียงสังคมข่าวสาร แต่ต้องเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้ท่ี มี
ประสิทธิภาพยอ่มเกิดจากการจดัการศกึษาท่ีมีคณุภาพของรัฐ2 

ในปัจจุบันการปฏิรูปการศึกษาท่ีผ่านมาส่วนใหญ่ เป็นการปฏิรูปในระบบและ
โครงสร้างของหน่วยราชการเป็นส าคัญ การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคชุมชนและประชาสังคม
คอ่นข้างน้อย ท าให้ผลของการปฏิรูปไม่ตอบสนองความต้องการของชมุชน สงัคม และการพฒันา
ประเทศโดยรวมเท่าท่ีควร ดงันัน้ การบริหารจัดการศึกษาไทยในปัจจุบนั ท่ามกลางกระแสแห่ง

                                                           
1 ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ, แผนพัฒนำกำรศึกษำของ

กระทรวงศึกษำธิกำรฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 (กรุงเทพฯ : มปป.), 5. 
2 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, สรุปสำระส ำคัญ

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), ค. 



2 

 

ความเป็นโลกาวิวฒัน์ (Globalization) ซึ่งอยู่ภายใต้เง่ือนไขการปรับเปล่ียนการแข่งขนั เพ่ือสร้าง
ข้อได้เปรียบ และความมุ่งมัน่ของสงัคมท่ีด าเนินไปอย่างรวดเร็ว รุนแรง และมีความหลากหลาย
นัน้ ต่างก็ส่งผลกระทบต่อวงวิชาชีพ โดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการ
ปรับเปล่ียนบริบทและโครงสร้างการบริหารของการบริหารจัดการศึกษาภายใต้สาระแห่ง
บทบญัญัตขิองกฎหมายการศกึษา ท่ีเรียกว่า “พระราชบญัญัตกิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2542” เป็น
การจดัโครงสร้างการบริหารการศึกษา โดยยึดหลกัของการมีเอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลายใน
การปฏิบัติ โดยเน้นระบบการกระจายอ านาจ และการยึดหลักการมีส่วนร่วมของท้องถ่ินเป็น
ส าคญั มุ่งให้เกิดคณุภาพทัง้ในด้านผลผลิต กระบวนการจดัการ และปัจจัยต่างๆ โดยมุ่งหวังให้
การจดัการศึกษาพัฒนาทัง้ระบบ (Whole School Approach : WSA)3 ประเทศท่ีเป็นผู้น าในเวที
โลกในอดีต ปัจจยัส าคญัท่ีอธิบายความส าเร็จของประเทศชาตินัน้ๆ ก็คือการศึกษาของบุคคลใน
ชาติ ประเทศชาติใดกอปรด้วยก าลงัคนท่ีมีการศึกษาสูง ก็ย่อมหวงัสติปัญญาความคิดและพลัง
สร้างสรรค์จากประชาชนได้มากเป็นเงาตามตัว ดงันัน้ ไม่ว่ากระแสโลกาภิวฒัน์จะชกัน าประเทศ
ตา่งๆ ไปในทิศทางใดก็ตาม การศกึษาจะเป็นปัจจยัส าคญัในการพฒันาบุคคลให้มีคณุลกัษณะท่ี
พึงประสงค์ และเป็นพืน้ฐานท่ีจะช่วยเสริมสร้างให้ประเทศมีทัง้ความสามารถในการร่วมมือและ
แข่งขันกับนานาประเทศ มีความยั่งยืนในการพัฒนา เป็นก าลังปัญญาในการช่วยใ ห้ประเทศ
สามารถแสวงหาโอกาสอย่างเหมาะสม สามารถหลีกเล่ียงภยัคกุคามต่างๆ ได้อย่างทนัการในยุค
สมยัท่ีโลกมีความสลบัซบัซ้อนยากแก่การเข้าใจขึน้เป็นล าดบั4 กระทรวงศกึษาธิการมีบทบาทและ
ภารกิจในการส่งเสริม สนบัสนุนและเร่งรัดพฒันาคณุภาพการศึกษาทุกระดบั รวมทัง้มีหน้าท่ีใน
การพัฒนายกระดบัคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทัง้ระบบ ซึ่งการศึกษาถือเป็นหัวใจ
ส าคัญในการพัฒนาชาติจ าเป็นต้องก าหนดทิศทางการพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา                           
มีคุณภาพ มีชีวิตท่ีดีและมีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับเวทีโลก โดยมีเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์และการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (2552-2561) เพ่ือสร้างคนไทยและการ
ปฏิรูปการศึกษาไทยมีคณุภาพได้มาตรฐานในระดบัสากล มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในวิชาหลกั 
จากการทดสอบระดบัชาติ (O-NET) มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 50 มีผลสมัฤทธ์ิทางด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึน้ไม่ต ่ากว่าค่าเฉล่ียนานาชาติ (PISA) มีความสามารถด้านภาษาองักฤษ 
                                                           

3 กระทรวงศกึษา, แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิฉบับที่ 11 (พ.ศ. 

2555-2559) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2555),1. 
4 ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ, แนวทำงกำรบริหำรยุทธศำสตร์และบูรณำ

กำรกำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร (กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2551), 8. 
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เพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ต่อปี มีความสามารถด้านทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 ต่อปี                  
คนไทยใฝ่เรียนรู้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง คนไทยใฝ่ดี มีคณุธรรม                  
มีจิตส านึก มีจิตสาธารณะและมีความเป็นพลเมืองท่ีดี ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การยกระดับ
คณุภาพผู้ เรียนให้มีคณุภาพในระดบัสากล5 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรฐานและการประกนัคณุภาพการศกึษา มาตรา 47, 48 
และ 49 กล่าวไว้ว่า ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคณุภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดบั ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่าง
ตอ่เน่ือง โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสงักัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับ
การประกันคณุภาพภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาซึ่ง
เป็นองค์การมหาชน ท าหน้าท่ีพัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินและท าการประเมินผลการจัด
การศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคณุภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลกัการ
และแนวการจดัการศึกษาในแต่ละระดบัตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญัตินี ้ให้มีการประเมิน
คณุภาพภายนอกของสถานศกึษาทกุแห่งอย่างน้อยหนึ่งครัง้ในทุกห้าปี และเสนอผลการประเมิน
ตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องและสาธารณชน6   

กระทรวงศึกษาธิการในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาของชาติจึงได้
ก าหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 – 2561) โดยมีวิสยัทศัน์ให้คน
ไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคณุภาพ มุ่งเน้นการพฒันาคณุภาพมาตรฐานการศึกษา การเพิ่ม
โอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือให้คนไทยทุกคนได้เรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคณุภาพ พร้อมทัง้ประกาศจุดเน้นการพฒันาคณุภาพผู้ เรียน ปฏิรูปการศึกษา

                                                           
5 ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, กำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่สอง 

(2552-2561) (กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., 2551), 11-12. 
6 “พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 

2553,” รำชกิจจำนุเบกษำ เลม่ 127 ตอน 45ก (22 กรกฎาคม 2553): 17. 
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และการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและการเรียนรู้ท่ียึดโยงกนั โดยมีกรอบแนวทางการปฏิรูปการศกึษา
และเรียนรู้อย่างเป็นระบบตัง้แต่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือ
พฒันาคณุภาพผู้ เรียน ปรับระบบบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยมีประเด็นส าคญัท่ีต้องปฏิรูปอย่างเร่งด่วนมีส่ีประการหลกั ดงันี ้                
1) พัฒนาคณุภาพคนไทยยุคใหม่ 2) พัฒนาคณุภาพครูยุคใหม่ 3) พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ยคุใหม่และ 4) พฒันาคณุภาพการบริหารจดัการใหม่ โดยมุ่งหวงั ให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องและสถานศึกษาน าสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและในห้องเรียน7 เพ่ือเป็นการพัฒนา
คณุภาพการศกึษาของโรงเรียนให้เกิดคณุภาพและมีมาตรฐานในระดบัสากล หน่วยงานหลกัของ
กระทรวงศึกษาธิการและองค์กรตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศึกษา ได้น าแนวคิดและหลกัการ
ต่างๆ ท่ีส่งเสริมสนบัสนุนให้เกิดการบริหารจัดการโรงเรียนท่ีดีมีคุณภาพมาปรับใช้ให้เกิดผลต่อ
คุณภาพ น าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนโดยตรง อันจะน าไปสู่การ
พฒันาศกัยภาพประชาชนในภูมิภาคให้เป็นพลเมืองโลกท่ีมีคณุภาพควบคู่ไปกับความสามารถ
แข่งขันในเวทีโลก รวมทัง้ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนเป้าหมายการสร้างประชาคมสังคมและ
วฒันธรรมอาเซียนภายในปี 2558   

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ มีระเบียบการปกครอง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นผู้ก าหนดนโยบายในการจดัการศึกษา โดยมีโรงเรียนในสงักัด จ านวน 436 
โรงเรียน จดัการศกึษาตัง้แตร่ะดบัอนุบาลศกึษา ประถมศึกษา มธัยมศกึษาตอนต้น มธัยมศกึษา
ตอนปลาย และนักเรียนเรียนร่วม (เด็กพิเศษ) มีโรงเรียนท่ีเปิดสอนตัง้แต่ระดับอนุบาลถึงชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวน 430 โรงเรียน ระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นจ านวน 19 โรงเรียน ระดบั
มธัยมศึกษาตอนปลาย 9 โรงเรียน เปิดสอนเฉพาะมัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6 จ านวน 6 โรงเรียน และ
โรงเรียนท่ีเปิดการจัดการศึกษาพิเศษ  (เรียนร่วม) จ านวน 121 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันท่ี 10 
มิถนุายน 2559) กรุงเทพมหานครมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาการศกึษาขัน้พืน้ฐานพฒันาให้เด็กใน
พืน้ท่ีกรุงเทพมหานครเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพทัง้องค์ความรู้ มีคุณธรรมและมีทักษะในการ
ด ารงชีวิต โดยส านักการศึกษากรุงเทพมหานคร มีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับงานด้านการศึกษาขัน้
พืน้ฐานประเภทสามัญศึกษาของกรุงเทพมหานคร เก่ียวกับการก าหนดนโยบาย การจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษาขัน้พืน้ฐานของกรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาในระบบอย่างมีคุณภาพ 
                                                           

7 ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, ข้อเสนอกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษที่
สอง (2552-2561), accessed March 15, 2015, available from http://www.moe.go.th. 
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สง่เสริมวิชาชีพครูและบคุลากรทางการศกึษา สง่เสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
มาใช้ในการบริหารการจดัการเรียนรู้ เป็นศนูย์กลางเครือข่ายสารสนเทศด้านการศกึษา สง่เสริมให้
โรงเรียนมีระบบประกนัคณุภาพภายใน เพ่ือน าไปสู่การพฒันาคณุภาพมาตรฐานการศึกษาอย่าง
ตอ่เน่ือง  

กรุงเทพมหานครตระหนกัถึงความส าคญัในการจดัการศึกษา และพฒันานกัเรียนให้
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพครบทุกด้าน ทัง้องค์ความรู้ คุณธรรม และทักษะในการด ารงชีวิต โดย
ก าหนดประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 มหานครส าหรับทกุคน ยทุธศาสตร์ย่อย 3.3 การศกึษาส าหรับทุก
คน (Education for All) ให้ความส าคญัในการพัฒนามนุษย์ใน 2 แนวทางใหญ่ คือ 1) กระจาย
โอกาสทางการศึกษาท่ีเท่าเทียมและเสมอภาค (Equal Education Opportunity) คือ การจดัการ
ศกึษาให้กบัเยาวชนอย่างทัว่ถึงโดยไม่แบง่แยกความแตกตา่งทางสงัคม การเมือง วฒันธรรมและ
ศาสนา 2) การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ (High Quality Education)เป็นการจัดการศึกษาท่ี
สามารถพัฒนาให้ผู้ เรียนเป็นคนท่ีมีคุณภาพมีความรู้ สามารถอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มี
จิตส านึกรักชุมชนและประเทศชาติบ้านเมือง หวงแหนและเห็นคุณค่าวัฒนธรรมของตนเอง มี
คณุธรรม มีทกัษะในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพสจุริตเลีย้งตวัได้8 มีความมุ่งมัน่และตัง้ใจท่ี
จะจดัการศกึษาของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครให้มีความทนัสมยัและเจริญก้าวหน้าในทกุๆ 
ด้าน โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาคณุภาพการศกึษาของเด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานคร 
ให้มีความทัดเทียมกับมหานครอ่ืนๆ ทั่วโลก โดยได้ก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องด้านการศึกษา                    
2 นโยบาย คือ มหานครแห่งการเรียนรู้ และมหานครแห่งโอกาสของทุกคน ด้วยการมุ่งเน้นให้
นกัเรียนของ กทม. “อ่ิมท้อง สมองดี มีวินยั ปลอดภยั โตไปไม่โกง” และสนบัสนุนนโยบาย “เรียน
ฟรี เรียนดี มีคุณภาพ”ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน มุ่งพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาองักฤษของบคุลากรและนกัเรียนให้ได้มาตรฐานและสามารถส่ือสารได้เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน9 

จากการประเมินผลผลสัมฤทธ์ิจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน                       
(O-NET) ของโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 และชัน้มธัยมศกึษาปี
                                                           

8 ส านกัการศกึษา, กรุงเทพมหานคร, แผนพัฒนำกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน

กรุงเทพมหำนคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2563) (กรุงเทพฯ: ชมุนมุการสหกรณ์การเกษตรแหง่
ประเทศไทย, 2559), 2. 

9 ส านกัการศกึษา, กรุงเทพมหานคร, กำรจัดท ำข้อเสนอแนะแนวทำงกำรส่งเสริม
กำรศึกษำสังกัดกรุงเทพมหำนคร (กรุงเทพฯ: ส านกัยทุธศาสตร์และประเมินผล, 2558), 3. 
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ท่ี 3 จากสถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาต ิ(องค์การมหาชน) ตัง้แตปี่การศกึษา 2554 เป็นต้น
มา พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนส่วนใหญ่มีค่าเฉล่ียต ่ากว่าระดบัประเทศ โดยผลการทดสอบ
ระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ระดบัชัน้ ป.6 จ านวน 8 รายวิชา มีค่าเฉล่ียต ่ากว่าระดบัประเทศ 
จ านวน 3 รายวิชาซึ่งเป็นรายวิชาหลกั ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ ส่วน
ระดบัชัน้ ม.3 มีคะแนนน้อยกว่าค่าเฉล่ียระดับประเทศ  จ านวน 6 รายวิชา และระดับชัน้ ม.610 
คะแนนน้อยกว่าค่าเฉล่ียระดบัประเทศทุกรายวิชาโดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และภาษาไทย จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจัด
การศึกษาต้องเร่งด าเนินการช่วยเหลือและพัฒนาให้สถานศึกษาได้จดัการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพตรงตามสภาพปัญหาของสถานศึกษาและผู้ เรียน การพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ปัจจยัหลกัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษานัน้ก็คือ 
“ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนในสงักัดนัน่เอง” การพฒันาการศึกษาไม่ใช่เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการทางเศรษฐกิจ การเมืองและความมัน่คง แตเ่ป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศ
ไทยสู่การเป็นพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกท่ีมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 255311 หมวด 1 
กล่าวว่า การจดัการศกึษาต้องเป็นไปเพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสขุ  
 
ปัญหำของกำรวิจัย 

สภาพปัจจุบนั คณุภาพการศึกษาของประเทศไทยอยู่ในภาวะท่ีน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง 
เห็นได้จากการประเมินคณุภาพการศกึษาของส านกังานรับรองมาตรฐานและการประเมินคณุภาพ
ทางการศึกษา (สมศ.) พบว่า ยงัมีสถานศึกษาท่ีไม่ผ่านการรับรองอีกจ านวนมาก แสดงว่าการ
บริหารจดัการโรงเรียนยงัขาดประสิทธิภาพ ปีการศกึษา 2549-2554 พบว่า ในระดบัสถานศกึษาท่ี
จัดการศึกษาประถมศึกษาและ /หรือมัธยมศึกษา สถานศึกษาท่ีไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
การศกึษา สว่นใหญ่เป็นสถานศกึษาขนาดเล็กตัง้อยู่นอกเมือง มาตรฐานท่ีต้องได้รับการพฒันาใน

                                                           
10 ส านกัการศกึษา, กรุงเทพมหานคร, แผนปฏิบัตริำชกำรประจ ำปี พ.ศ. 2559. 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2559), 7. 
11 “พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 

2553,” รำชกิจจำนุเบกษำ เลม่ 127 ตอน 45ก (22 กรกฎาคม 2553): 17. 
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ด้านคุณภาพผู้ เรียนได้แก่ ความสามารถในการคิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ผลสัมฤทธ์ิตาม
หลกัสตูร การใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการเรียนรู้และเรียนรู้อย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต ด้านผู้บริหารได้แก่ การ
พฒันาหลกัสูตรท่ีเหมาะสมกับผู้ เรียน การบริหารจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
ในด้านครูผู้สอน ได้แก่ ความสามารถของครูผู้สอนในการจดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ12

จากผลการทดสอบ O-NET ของนกัเรียนชัน้ ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศกึษา 2554-2556 นกัเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานในทุกรายวิชายกเว้นกลุ่มสาระสุขศึกษาและ     
พลศึกษา และมีแนวโน้มลดต ่าลงเร่ือยๆ เม่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษากับนานาชาต ิ 
จากผลการประเมินโครงการ PISA ปี 2012 พบว่า นักเรียนไทย มีผลประเมินค่อนข้างต ่าและ
คา่เฉล่ียของนกัเรียนไทยก็ต ่ากว่านานาชาติ และมีแนวโน้มจะลดลงอย่างตอ่เน่ืองโดยประเมินใน         
3 ด้าน ได้แก่ การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ส่วนการทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการศกึษา
นานาชาติวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TIMSS 2011) พบว่า ทัง้สองวิชา ไทยต ่ากว่า
ค่าเฉล่ีย 500 คะแนน คณิตศาสตร์ได้ 427 คะแนน วิทยาศาสตร์ได้ 451 คะแนน นอกจากนีย้งัมี
การจัดอันดบัขีดความสามารถในการแข่งขนั (ด้านการศึกษา) ปี 2015-2016 ของประเทศทาง
เศรษฐกิจ โดย WEF (World Economic Forum) ได้เปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้และประเทศญ่ีปุ่ น ประเทศท่ีอนัดบัความสามารถในการแข่งขนั
ระดบัโลกสงูขึน้ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว กมัพชูาและเมียนมาร์ ในขณะ
ท่ีประเทศไทยมีอนัดบัโดยรวมของขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศอนัดบัต ่าลง และ
หากพิจารณาในด้านคณุภาพการจดัการศกึษาระดบัประถมศึกษาไทยอยู่ในอนัดบั 89 ซึ่งต ่ากว่า
ประเทศญ่ีปุ่ น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์13   

จากรายงานสภาวะการศกึษารายงานผลการวิจยัแนวทางการพฒันาการศกึษาไทยกบั
การเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 ของส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา กระทรวงศกึษาธิการ 
แสดงให้เห็นว่าคณุภาพการจดัการศึกษาของประเทศไทยยงัเป็นปัญหาท่ีทุกภาคส่วนจะต้องเร่ง
แก้ไข ทัง้นีส้าเหตท่ีุแท้จริงท่ีท าให้คณุภาพการศกึษาไทยตกต ่ามาจากข้อจ ากดั 5 ด้าน ดงันี ้ความ
ไม่ตรงประเด็น (Irrelevancy) เพราะการศึกษาไม่ได้สร้างคนท่ีมีคณุลกัษณะท่ีสามารถตอบสนอง
                                                           

12 ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษากระทรวงศกึษาธิการ, สภำวกำรณ์กำรศึกษำ

ไทยในเวทีโลก พ.ศ. 2556 (กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2556), (จ). 
13 ส านกัการศกึษา, กรุงเทพมหานคร, แผนพัฒนำกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน

กรุงเทพมหำนคร ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2563) (กรุงเทพฯ: ชมุนมุการสหกรณ์การเกษตรแหง่
ประเทศไทย, 2559), 20. 
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กับชุดความท้าทายใหม่ ความด้อยคุณภาพ (Low Quality) ผลสมัฤทธ์ิการศึกษาของผู้ เรียนต ่า 
เช่นผลคะแนนเฉล่ียในการสอบ PISA ของนกัเรียนไทยต ่ากว่าค่าเฉล่ียนานาชาติและมีแนวโน้ม
ต ่าลงเร่ือยๆ ข้อจ ากดัด้านการเข้าถึงและการขาดความเท่าเทียม ( Inaccessibility and Inequity)  
การขาดประสิทธิภาพ (Inefficiency) และการขาดการพัฒนาในลักษณะองค์รวม14 ความไม่มี
อิสระและความคล่องตวัในการบริหารจดัการโรงเรียน สอดคล้องกบัผลประเมินการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนสงักัดกรุงเทพมหานคร ผลสมัฤทธ์ิทางเรียนโดยผลการทดสอบระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน 
(O-NET) ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 2558 ของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร โดย
เปรียบเทียบสถานศึกษาในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร ระหว่างสังกัดส านักงานเขตประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร (สพป.กทม.) ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน (สช.) ส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) และสงักดักรุงเทพมหานคร (กทม.) รายละเอียด ดงัตารางท่ี 1  

 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ปีการศกึษา 

2558 

วิชา 
คะแนนเฉลีย่ 

สพป.กทม. สช. สกอ. กทม. 

ภาษไทย 56.47 56.45 66.18 49.33 

คณิตศาสตร์ 56.25 57.02 73.82 43.95 

วิทยาศาสตร์ 49.55 50.26 60.04 42.43 

สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 55.43 58.35 65.46 50.34 

ภาษาองักฤษ 54.08 63.79 77.23 39.04 

 

ท่ีมา : สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน), “ผลการทดสอบ ณ วันท่ี 27 
กมุภาพนัธ์ 2558.” 

 
จากตารางท่ี 1 จะเห็นได้วา่ ผลการทดสอบของนกัเรียนโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร

มีคะแนนเฉล่ียทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ต ่ากวา่คะแนนเฉล่ียของทกุสงักดั มีคะแนนไม่ถึงร้อยละ 50 

                                                           
14 ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, กระทรวงศกึษาธิการ, สภำวะกำรศึกษำไทย 

ปี 2557/2558 จะปฏิรูปกำรศึกษำไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่ำงไร (กรุงเทพฯ : 
พริกหวานกราฟฟิค จ ากดั, 2559), 9. 
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ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เห็นได้ว่าการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานครยังมีปัญหาในการ
บริหารจัดการด้านวิชาการ และยังไม่สามารถบรรลุผลตามแนวทาง “เรียนดี เรียนฟรี อย่างมี
คณุภาพ” จากผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายนอกรอบสอง (2549 - 2553) พบว่า โรงเรียน
ขนาดเล็กสงักดักรุงเทพมหานครซึ่งมีจ านวน 138 โรง จากทัง้หมด 436 โรง คิดเป็นร้อยละ 31.65 
ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ ด้านผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มี
วิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสยัทศัน์ และนกัเรียนมีความรู้และทกัษะท่ี
จ าเป็นตามหลกัสตูร15 ซึ่งสอดคล้องกบัปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็กสงักดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน คือนักเรียนมีคุณภาพต ่าเม่ือเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดอ่ืนๆ ปัญหา
ดังกล่าวจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึน้ตามจ านวนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีเพิ่มมากขึน้ จากสถิติ
กรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2554 โดยกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ ส านักยุทธศาสตร์และ
ประเมินผลได้เผยแพร่ จ านวนโรงเรียนขนาดเล็กสงักดักรุงเทพมหานครเพิ่มขึน้เป็น 151 โรง และ 
173 โรง ในปี พ.ศ. 2557 จากจ านวนโรงเรียนทัง้หมด 436 โรง คิดเป็นร้อยละ 34.63 และ 39.68  
ตามล าดบั และคาดวา่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึน้16  

เม่ือพิจารณาถึงผลสัมฤทธ์ิของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจากการทดสอบ
การศกึษาระดบัชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET)17 ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปี
ท่ี 3 และ 6 ของโรงเรียนในสงักัดกรุงเทพมหานคร ตัง้แต่ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นมา สะท้อนให้
เห็นว่า คุณภาพการศึกษาของไทยยังไม่พัฒนาโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กในทุกสังกัด จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีทกุฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจดัการศกึษา ต้องเร่งด าเนินการช่วยเหลือ
และพฒันาให้สถานศกึษาได้จดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามสภาพปัญหาของ
สถานศกึษาและผู้ เรียน โดยใช้กระบวนการบริหารและการจดัการเรียนรู้ในการสง่เสริมและพฒันา
คุณภาพการศึกษา แม้ว่าพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 

                                                           
15 ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา, บทสรุปส ำหรับ

ผู้บริหำรผลสะท้อนจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบ 3 พ.ศ. 2549-2553 (กรุงเทพฯ : 
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา, 2554), 12. 

16 ส านกัการศกึษา, กรุงเทพมหานคร, ข้อมูลสถติ,ิ เข้าถึงเม่ือ 4 สิงหาคม 2558, 
เข้าถึงได้จาก www.bangkokeducation.in.th 

17 สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ, รำยงำนผลกำรทดสอบระดับชำตขัิน้
พืน้ฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2554-2556 (กรุงเทพฯ, 2557), 9. 

http://www.bangkokeducation.in.th/


10 

 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 255318 ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 39 ให้กระทรวง
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทัง้ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพืน้ท่ีโดยตรงหลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจให้เป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง นอกจากนีข้้อเสนอแนะของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษา (สมศ.) ได้ให้ข้อเสนอแนะตอ่การพฒันาคณุภาพมาตรฐานการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ในส่วนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาคณุภาพการศึกษา โดยจัดเป็นวาระแห่งชาติว่าด้วยการปฏิรูปการ
เรียนรู้พัฒนาผู้ เรียนตามมาตรฐานท่ี 4 ,5 และ 6 เป็นพิเศษโดยจัดตัง้องค์การมหาชนขึน้มา
ขับเคล่ือน และปรับสถานภาพของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพดีให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามท่ี
กฎหมายก าหนด ซึง่จะท าให้สถานศกึษาปฏิรูปการบริหารได้มาตรฐานตามแนวทางของมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ คือ การบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน School Based Management 
นัน่เอง  

จากสภาพปัญหาดงักล่าวข้างต้น แสดงว่า โรงเรียนขนาดเล็กสงักัดกรุงเทพมหานคร
ยงัไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทและอ านาจหน้าท่ีได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและคุณภาพ
การศกึษาท่ีก าหนด จะเห็นได้ว่าโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จเป็นโรงเรียนท่ีมีคณุภาพมาตรฐาน
จนเป็นท่ียอมรับของบุคคลทั่วไปนั่นคือศักยภาพในการบริหารจัดการโรงเรียนท่ีส่งผลต่อ
ความสามารถและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเห็นเป็นรูปธรรม ซึง่ท าให้ผู้วิจยัสนใจและ
ต้องการศกึษาเก่ียวกบัองค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดั
กรุงเทพมหานคร ท่ีส่งผลต่อคณุภาพและความสามารถของนกัเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก สงักัด
กรุงเทพมหานครท่ีเหมาะสมเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาขนาดเล็กในสังกัดกรุงเทพมหานครให้มีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมกับนานา
อารยประเทศ 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

จากสภาพความเป็นมาและปัญหาของการวิจัยดงัท่ีได้กล่าวข้างต้น เพ่ือให้มีความ
ชดัเจนในการตอบค าถาม ผู้วิจยัจงึได้ก าหนดวตัถปุระสงค์ของการวิจยัไว้ ดงันี ้

                                                           
18 “พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2545,” รำชกิจจำนุเบกษำ เลม่ 119 ตอน 123ก (19 ธนัวาคม 2545): 28. 
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1. เพ่ือทราบองค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สงักดักรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือทราบผลการยืนยนัองค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร 
 
ข้อค ำถำมของกำรวิจัย 

เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเป็นแนวทางในการหาค าตอบ 
ผู้วิจยัจงึก าหนดข้อค าถามของการวิจยั ดงันี ้

1. องค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
กรุงเทพมหานคร เป็นอยา่งไร 

2. ผลการยืนยนัองค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก 
สงักดักรุงเทพมหานคร เป็นอยา่งไร 
 
สมมตฐิำนของกำรวิจัย 

1. องค์ประกอบการบ ริหารเพ่ื อความ เป็น เลิ ศของสถานศึกษาขนาด เล็ ก 
กรุงเทพมหานคร เป็นพหอุงค์ประกอบ 

2. ผลการยืนยนัองค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก
กรุงเทพมหานคร มีความถกูต้องครอบคลมุ เหมาะสม เป็นไปได้และมีความเป็นประโยชน์  
 
กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 

การวิจยัเพ่ือศกึษาวิเคราะห์ปัจจยัหรือองค์ประกอบท่ีสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียน พร้อมทัง้ศกึษาและสร้างวิธีการบริหารจดัการโรงเรียนท่ีสามารถยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนให้มีคุณภาพเทียบเท่านานาชาติและมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ ในช่วง
สองทศวรรษท่ีผ่านมาจนถึงยุคการปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วย 1) หลักการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management : SBM)19 หมายถึง การบริหารโดยยึดโรงเรียน
เป็นฐานว่า เป็นแนวคิดท่ีมุ่งให้โรงเรียนมีอ านาจในการตดัสินใจบริหารจดัการศกึษาได้ด้วยตนเอง  
โดยมีคณะกรรมการโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ด้วยโรงเรียนเป็นหน่วย

                                                           
19 อรพรรณ พรสีมา, รูปแบบกำรบริหำรโดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน (กรุงเทพฯ : สกศ, 

2546), 12.  
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ปฏิบตัิการ ซึ่งคณะกรรมการการศึกษาจะเกิดขึน้ท่ีโรงเรียน ความมีอิสระคล่องตวัในการบริหาร
โรงเรียนท าให้โรงเรียนสามารถสร้างผลผลิตท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษาอันก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ เรียน 2) รางวัลคุณภาพแห่งชาติยุโรป (The European Quality Award : 
EQA)20 ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น า 2) นโยบายและกลยุทธ์ 3) พนักงานในองค์การ 4) หุ้นส่วน
และทรัพยากร 5) กระบวนการ 6) ผลท่ีเกิดขึน้กับลูกค้า 7) ผลท่ีเกิดขึน้กับองค์กร 8) ผลท่ีเกิด
ขึน้กับสังคม 9) ผลท่ีเกิดขึน้กับการปฏิบตัิงาน 3) รางวัลคุณภาพแห่งชาติสิงคโปร์ (Singapore 
Quality Award : SQA)21 ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้ น า 2) การวางแผน 3) สารสนเทศ 4) การ
บริหารบุคคล 5) กระบวนการ 6) ลูกค้า 7) ผลลัพธ์ 4) รางวลัคุณภาพแห่งชาติญ่ีปุ่ น (Deming 
Prize)22 ประกอบด้วย 1) นโยบาย 2) โครงสร้างและการจดัองค์กร 3) สารสนเทศ 4) ความเป็น
มาตรฐาน 5) การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรมนษุย์และการพฒันา 6) การประกนัคณุภาพ 7) การ
บ ารุงรักษาและการควบคุม 8) ผลกระทบ 9) การปรับปรุง 10) แผนงานในอนาคต 5) โรงเรียน
รางวลัเป็นเลิศของครูและโรงเรียนประเทศฮ่องกง23 ประกอบด้วย 1) การจดัการและการจดัองค์กร 
2) การเรียนการสอน 3) การสนับสนุนจุดมุ่งหมายของนักเรียนและสถานศึกษา 4) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและระดับพัฒนาการของนักเรียน 6) รูปแบบโรงเรียนเป็นเลิศประเทศสิงคโปร์ 
(SEM)24 ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น า 2) การวางแผนกลยทุธ์ 3) การจดัการบคุลากร 4) ทรัพยากร                        
5) เปา้หมายนกัเรียน 6) การบริหารและผลการปฏิบตัิงาน 7) ผลลพัธ์ของบุคลากร 8) การมีส่วน
                                                           

20 เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำตยิุโรป (European Quality Award : EQA), 
accessed March 15, 2015, available from http:// European.Quality.com.uk.faq. 

21 Sping, รำงวัลคุณภำพแห่งชำตปิระเทศสิงคโปร์ (The Singapore Quality 

Award), accessed March 15, 2015, available from http:// Sping.gov.sq/portal/ 
product/awards/sqa 

22 รำงวัลคุณภำพแห่งชำตปิระเทศญ่ีปุ่นเดมมิ่งไพร์ (Deming Price), accessed 
March 15, 2015, available http://www.deming.org 

23 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, โรงเรียนรำงวัลเป็นเลิศของครูและ
โรงเรียนประเทศฮ่องกง (The Outstanding Teachers and School Awards : HK. 
Consultation Document) (กรุงเทพฯ : วีทีซีคอมมนูิเคชัน่, 2543), 24-32. 

24 ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาของประเทศสิงคโปร์, รูปแบบโรงเรียนเป็นเลิศ
ประเทศสิงคโปร์, accessed March 15, 2015, available from http://www.kansuksa. 
wordpress.com.   
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ร่วมและสังคม 9) ผลการประเมินการปฏิบตัิงาน 7) เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย 
(Thailand Quality Award:TQA)25 ประกอบด้วย 1) การน าองค์กร 2) การวางแผนกลยุทธ์                     
3) มุ่งเน้นลกูค้าและการตลาด 4) การจดัการวิเคราะห์และการจดัการความรู้ 5) มุ่งเน้นทรัพยากร
บุคคล 6) การจดักระบวนการ 7) ผลลัพธ์ทางธุรกิจ 8) แนวคิดความเป็นเลิศของปีเตอร์และวอร์
เตอร์แมน26 ประกอบด้วย 1) โครงสร้าง 2) กลยทุธ์ 3) บคุลากร 4) รูปแบบ 5) ระบบ 6) คณุคา่ร่วม  
7) ทกัษะ 9) การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศของส านกังานเลขาธิการครุุสภา27 ประกอบด้วย            
1) กระบวนทศัน์ในการบริหารจดัการศกึษา 2) สถานศกึษา 3) ภารกิจหน้าท่ีของการจดัการศกึษา 
4) การจดัการศกึษาให้มีคณุภาพ 5) การบริหารจดัการศึกษา 6) กระบวนการบริหาร 7) ผู้บริหาร
ต้องมีหลักเกณฑ์การบริหาร 10) โรงเรียนในฝัน28 หมายถึง โรงเรียนท่ีมีการจัดการศึกษาตาม
โครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (Lap School Project) ตามมติรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 22 
เมษายน 2546 อ าเภอละ 1 โรงเรียนรวมจ านวน 921 โรงเรียน ทั่วประเทศ ประกอบด้วย 1) การ
กระจายโอกาสทางการศึกษา 2) จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน 3) การพัฒนาส่ือและ
เทคโนโลยี 4) การพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชนไทย 5) การบริหารจัดการทัง้ระบบโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 6) การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ 7) การวัดประเมินผลเน้นการ
ประเมิน  11) โรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART SCHOOL)29 หมายถึง โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร การจดัการศึกษาตามแนวคิดโรงเรียนคณุภาพ จ านวน 436 แห่ง ประกอบด้วย 
1) S – SUCCESS ประสบความส าเร็จจากการเรียนรู้ 2) M-MORALITY มีคุณธรรม จริยธรรม                       
3) A – ACTIVITIES ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 4) R-RELATIVITY น าความรู้ท่ีได้รับ
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันและช่วยเหลือชุมชน สังคม 5) T-TECHNOLOGY เรียน รู้ด้วย
                                                           

25 ส านกังานรางวลัคณุภาพแห่งชาติ, เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ, accessed 
March 15, 2015, available from: http://qm.kku.ac.th 

26 Peters,Thomas and Waterman H., Robert, Jr., In Search of Exellence : 

Lesson from American’s Best Run Companies (New York : Harper and Row, 1982). 
27 ส านกังานสง่เสริมพฒันาวิชาชีพ, ส านกังานเลขาธิการครุุสภา, กำรจัดองค์กร

ทำงกำรศึกษำ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2549), 41. 
28 กระทรวงศกึษาธิการ, โครงกำรหน่ึงอ ำเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน (กรุงเทพฯ : 

โครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต, 2547), 2. 
29 ส านกัการศกึษา, กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนคุณภำพ (smart school) (กรุงเทพฯ :

หนว่ยศกึษานิเทศก์, 2549),1-14. 
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เทคโนโลยี 12) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class  Standard School)30 หมายถึง โรงเรียน
ท่ีมีการพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการบริหารจัดการด้วยระบบ
คณุภาพ ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาผู้ เรียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลก มีทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และ
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ ในระดบัเดียวกบัมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานของประเทศชัน้น าท่ีมี
คุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
พทุธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาคณุภาพเยาวชนส าหรับยคุศตวรรษท่ี 21 ตามปฏิญญาว่า
ด้วยการศึกษาของ UNESCO ทัง้ 4 ด้าน คือ Learning to know, Learning to do, Learning to 
live together and Learning to be เป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานน ามาใช้เป็นมาตรการเร่งดว่นในการยกระดบัการจดัการศึกษาให้มีคณุภาพ
มาตรฐานเทียบเท่าสากล เร่ิมด าเนินการน าร่อง ในปีการศึกษา 2553 กับโรงเรียนจ านวน 500 
โรงเรียน ทัง้ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศึกษา ด้วยการให้โรงเรียนในโครงการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานท่ี ก าหนดของ
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 และเพิ่มเตมิสาระการเรียนรู้ความเป็น
สากล  และ13) โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 31 หมายถึง โรงเรียนท่ีมีการจัดการศึกษาโดยมี
จุดมุ่งหมายเฉพาะหรือโรงเรียนท่ีมีคุณภาพในการจัดการศึกษาจนได้รับรางวัล ประกอบด้วย                     
1) คุณภาพนักเรียน 2) การบริหารหลักสูตร 3) การบริหารจัดการ 4) ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศกึษากับผู้ปกครองและชมุชน 5) บุคลากรและการบริหารงานบคุลากร 6) ความดีเด่นของ
สถานศึกษา 14) การบริหารงานตามกฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจ
และการจดัการ พ.ศ. 2550 รวม 17 ด้าน ได้แก่ 1) การพฒันาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้
ความเห็นการพฒันาสาระหลกัสูตรท้องถ่ิน 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจดัการเรียน
การสอนในสถานศึกษา 4) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้                    
6) การวัดผล ประเมินผล และการด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจัยและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 8) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศ
การศกึษา 10) การแนะแนว 11) การพฒันาระบบประกนัคณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา 
                                                           

30 โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School), accessed 15 
March 2015, available from http://www.saschool.ac.th 

31 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, กระทรวงศกึษาธิการ, ”คูมื่อการ
ประเมินสถานศกึษาเพ่ือรับรางวลัพระราชทานระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา” (เอกสาร
ประกอบการประเมินโรงเรียนท่ีได้รับรางวลัพระราชทาน, กรกฎาคม 2549), 1-2. 
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12) การส่งเสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพฒันา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล 
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบนัอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 15) การจดัท า
ระเบียบและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับงานวิชาการของสถานศึกษา 16) การคดัเลือกหนังสือแบบเรียน
เพ่ือใช้ในสถานศกึษา 17) การพฒันาและใช้ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา32 

นอกจากนีย้งัมีนกัการศึกษาหลายท่านได้ศกึษาวิจยัเก่ียวกับปัจจยัท่ีส่งผลให้โรงเรียน
มีความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียนไว้อย่างแพร่หลาย เช่น กลิกแมน กอร์ดอนและโรสกอร์
ดอน (Glickman, Gordon and Ross - Grodon)33 ได้สรุปคุณลักษณะของโรงเรียนท่ีประสบ
ผลส าเร็จในการบริหารงานท่ีปรับปรุงแล้ว มี 12 ประการ คือ 1) ผู้บริหารท่ีมีความหลากหลายของ
ภาวะผู้ น าซึ่งรวมถึงภาวะผู้ น าของครูด้วย 2) ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมของ
โรงเรียน 3) การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 4) การมีวิสยัทศัน์ร่วมกนัและปรับเปล่ียนวิสยัทศัน์อย่าง
ต่อเน่ือง 5) ได้รับการสนับสนุนจากทัง้ภายนอกและภายในโรงเรียนในเร่ืองเวลาเรียนการจัด
กิจกรรมด้านวิชาการและคณุธรรมจริยธรรม 6) เน้นท่ีการเรียนการสอน 7) มีการพฒันาท่ีตอ่เน่ือง 
เช่น การวิเคราะห์สภาพปัจจบุนัของโรงเรียน 8) มีแผนการสอนท่ีดี 9) ครูมีความร่วมมือกนั 10) มี
การศกึษาวิจยัเพ่ือหาข้อมลูในการสร้างรูปแบบของโรงเรียน 11) มีความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัใน
การพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน 12) ใช้วิธีการหลากหลายเพ่ือพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน สเต็ดแมน 
(Stedman)34 ได้ศกึษาวิจยัถึงความส าเร็จของโรงเรียน ซึ่งสรุปได้ว่า ลกัษณะท่ีแสดงถึงความส าเร็จ 
ซึ่งเก่ียวเน่ืองกบัประสิทธิผลของโรงเรียน คือ 1) การเน้นท่ีชาติพนัธุ์และเชือ้ชาติ 2) การมีส่วนร่วม
ของผู้ปกครอง 3) การร่วมกันวางแผนดูแลนักเรียนระหว่างครูและผู้ปกครอง 4) หลักสูตรท่ีเน้น
ทางด้านวิชาการ 5) การใช้และพัฒนาครูอย่างมีประสิทธิภาพ 6) การให้การดูแลนักเรียนอย่าง

                                                           
32 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, แนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจกำร

บริหำรกำรจัดกำรศึกษำให้คณะกรรมกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ตำมกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ พ.ศ. 2550 (กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, ม.ป.ป.), 58. 

33 Glickman, Carl D., Stephen P. Gordon,and Jovita M. Ross – Gordon, 
Supervision and Instructional Leadership : A Developmental Approch, 3 ed. (Boston : 
Alyn and Bacon, 1995). 

34 Stedman, L.C., “It’s time we change the effective school formula,” Kappan 
69, 3 (1987): 215-244. 
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ใกล้ชิด 7) ความรับผิดชอบของนกัเรียนท่ีมีตอ่โรงเรียน 8) สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวย 9) การสอน
ท่ีปราศจากปัญหาทางวิชาการ เซอร์จิโอวานี (Sergiovanni) ได้สรุปลักษณะสถานศึกษาท่ีมี
ประสิทธิผลวา่ ควรมีองค์ประกอบดงันี ้1) เน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง 2) มีแผนงานทางวิชาการท่ีดี 
3) จดัการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน 4) มีบรรยากาศสถานศึกษาในทางบวก 
5) ส่งเสริมความมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัแบบเป็นกลุ่ม 6) มีการพฒันาบุคลากรอย่างกว้างขวาง 7) ใช้
ภาวะผู้น าแบบมีส่วนร่วม 8) ส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 9) ผู้ปกครองและชมุชนมีส่วน
ร่วม35 เพียซ์ (Pierce)36 ได้วิเคราะห์ลักษณะการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ในปี ค.ศ. 1991 
พบว่า มีลกัษณะดงันี ้1) การให้ความเคารพกับความหลากหลายทางวฒันธรรม 2) การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลท่ีเน้นการสร้างครูท่ีช่วยเหลือนักเรียน  ท่ี มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม                          
3) หลกัสูตรท่ีเน้นการบูรณาการและพัฒนาได้มากกว่าทักษะพืน้ฐาน 4) การส่งเสริมให้นักเรียน
เกิดความร่วมมือในการวางแผนกับครู 5) การมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียนระหว่างครู  และ
ผู้ ปกครอง  เซนกี  (Senge)37 กล่าวถึง องค์ประกอบส าคัญ ท่ีจะส่งผลให้สถานศึกษาเป็น
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิผล โดยการท าให้สถานศกึษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย
หลักการส าคัญ  5 ประการ ดังนี  ้1) การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) ซึ่งเป็นไปตาม
วิธีการเชิงระบบ (System Approach) หรือตามทัศนะของเกสเซล (Getzets) กูบา (Guba) พาร์
สนั (Parsons) เอสซิโอนี (Etzioni) และคาร์สนั(Carlson) ท่ีมองสถานศึกษาเป็นระบบของสังคม 
(School as Social System) เป็นการมองอย่างเป็นภาพรวม ไม่มองแบบแยกส่วน เพราะการมอง
หรือคิดแบบแยกส่วน จะเป็นเสมือนการเล่นภาพการตดัต่อ (Jigsaw Puzzle) ซึ่งหากมองภาพที
ละชิน้จะไม่สามารถบอกได้ว่า จะท าให้เกิดภาพรวมรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร จะต้องจดัให้เข้าท่ี
ตามลกัษณะความสมัพนัธ์ของมนัแล้ว จงึจะท าให้มองเห็นภาพรวมได้อย่างชดัเจน 2) ความรอบรู้
ของบคุลากร (Personal Mastery) เป็นไปตามทฤษฎีการจงูใจและทฤษฎีภาวะผู้น า ท่ีกลา่ววา่ คน
จะมีพันธะผูกพันกับจุดหมายและภารกิจขององค์กร และจะใช้ความพยายามเพ่ือการบรรลุผล
ส าเร็จ หากพวกเขามีความรอบรู้ในวิชาการตา่งๆ สามารถร่วมในการเป็นเจ้าของหรือเป็นส่วนหนึ่ง
                                                           

35Sergiovanni, Thomas, J., and other, Educational Governance and 

Administration (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1980). 
36Pierce, LV., Efective school for National origin language minority students 

(Washington, DC : The Mid Atlantic Equity Center, 1991). 
37Senge, P., The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning 

Organization (New York: Doubleday Currency, 1990). 



17 

 

ขององค์กร 3) มีรูปแบบทางความคดิ (Mental Models) เป็นไปตามทฤษฎีการจงูใจและภาวะผู้น า 
โดยเช่ือว่าการสร้างรูปแบบทางความคิดให้เกิดขึน้ในองค์กรจะท าให้สมาชิกมีความต่ืนตัว มี
แรงจงูใจภายใน ในการท่ีจะส ารวจสภาพท่ีเป็นอยูแ่ละสภาพท่ีคาดหวงัเพ่ือการพฒันารูปแบบทาง
ความคิดอยู่เสมอ 4) การมีคุณค่าร่วม (Shared Values) ซึ่งเป็นไปตามหลักการของวัฒนธรรม
องค์กรและการมีส่วนร่วม  โดยเช่ือว่าหากองค์กรให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์โดยอาศัยคุณค่าร่วม (Shared Values) ของสมาชิกแล้ว ก็จะท าให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วม 
(Shared Vision) ซึ่งจะท าให้พวกเขามีความผูกพันกับวิสัยทศัน์ร่วมนัน้และก่อให้เกิดการปฏิบตัิ
ตามมา 5) การเรียนรู้เป็นทีม  (Team Learning) เป็นไปตามหลักการความร่วมมือหลักการ
กระบวนการกลุ่ม  ซึ่งเช่ือว่าสมาชิกในองค์กรจะเกิดการเรียนรู้ได้ดีขึน้  หากพวกเขาได้มีการ
แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกนัและกนั ซึ่งไม่เพียงในระดบัห้องเรียนเท่านัน้ แตจ่ะต้อง
เป็นทัง้ระดบัสถานศกึษาด้วย ฮอยและมิสเกล (Hoy and Miskel)38  ได้กล่าวถึงปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง
กับประสิทธิผลของโรงเรียน ดังนี ้1) มุ่งสัมฤทธิผล (achicvement orientation) 2) มีภาวะผู้น า
ทางวิชาการ (education leadership) 3) มีความสอดคล้องและกลมเกลียว (consensus)                          
4) หลักสูตรมีคุณภาพและให้โอกาสในการเรียนรู้ (school climate) 5) บรรยากาศของโรงเรียน 
(classroom climate) 6) การมีส่วนร่วมของผู้ ปกครอง (parental involvement) 7) ศักยภาพใน
การประเมิน (evaluative potential) 8) การใช้เวลาในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (effective 
learning time) 9) มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน (structured instruction) 10) มีการเรียนรู้
แบบอิสระ (independent learning) 11) มีการรับการจดัการเรียนการสอน (adaptive instruction) 
12) มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ และมีการเสริมแรง (feedback and reinforcement) การวิเคราะห์
งานวิจัยเหล่านีส้รุปได้ว่า ปัจจัยท่ีส่งผลให้โรงเรียนมีคณุภาพและประสบความส าเร็จ คือภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีเป้าหมายทางวิชาการชดัเจน มีบรรยากาศทางวิชาการ การบริหาร
โรงเรียน การพฒันาบุคลากร การพฒันาคณุภาพนกัเรียน การบริหารและสนบัสนนุ การตัง้ความ
คาดหวงัด้านผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนไว้สูง การติดตามความก้าวหน้าทางการเรียนของนกัเรียน
อยา่งสม ่าเสมอ ลกัษณะโครงสร้างองค์กรและเทคโนโลยี ลกัษณะและทกัษะของผู้บริหาร การเพิ่ม
ศักยภาพครูผู้ สอน  การส่งเสริมคุณภาพของนักเรียน  การด าเนินการตามนโยบายและ
สภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งได้แก่ การได้รับการสนบัสนุนทางสงัคมจากชมุชน องค์กรทัง้ภาครัฐ /
เอกชน และหนว่ยงานปกครองในท้องถ่ิน   
                                                           

38 Hoy, Wayne K., and Miskel G. Cecil, Education Administration : Theory            

Research and  Practice (Singapore:Mcgraw-Hill Education, Asia, 2008). 
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จากแนวความคิดของนกัการศกึษาท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการ
บริหารจัดการโรงเรียนเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนจะช่วยให้การจัด
การศึกษามีคุณภาพ และมาตรฐานตามท่ีต้องการได้ โดยผ่านการบริหารบริหารงาน 4 งาน คือ 
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน
ทัว่ไป จะชว่ยให้การจดัการศกึษามีคณุภาพ และมาตรฐานตามท่ีต้องการได้  นอกจากนี ้ผู้ วิจัยยัง
ได้ใช้ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้ ทรงคุณวุฒิทางด้านการควบคุมนโยบายการบริหาร
โรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนท่ีประสบผลส าเร็จในการบริหารโรงเรียนมาศึกษาในการวิจยัครัง้นี ้
ด้วย และจากแนวคิดทฤษฎี ดงักล่าว สามารถน ามาเป็นกรอบแนวคิดท่ีผู้ วิจยัใช้เป็นแนวทางใน
การศกึษาวิจยัครัง้นี ้โดยเขียนเป็นแผนภมูิ ดงัปรากฏในแผนภมูิท่ี 1 
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แผนภมูิท่ี 1 กรอบแนวคดิของการวิจยั 

แนวคดิทฤษฎีเก่ียวกับกำรบริหำรสู่
ควำมเป็นเลิศ 

- โรงเรียนรางวลัเป็นเลิศของประเทศ
สิงคโปร์ 

- รูปแบบโรงเรียนเป็นเลิศประเทศ
สิงคโปร์ 

- รางวลัความเป็นเลิศประเทศ
ออสเตรเลีย 

- การบริหารโรงเรียนสูค่วามเป็นเลิศ
ของส านกังานเลขาธิการครุุสภา 

- แนวคิดความเป็นเลิศของปีเตอร์ และ 
วอเตอร์แมน 

- แนวคิดความเป็นเลิศของสถาบนั
มาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาต ิ

- รางวลัความเป็นเลิศฮ่องกง 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับ
กำรบริหำรโรงเรียน

คุณภำพในประเทศไทย 

-โรงเรียนรางวลัพระราชทาน 
-โรงเรียนในฝัน 
-โรงเรียนคณุภาพมาตรฐาน  

แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับ
กำรบริหำรสถำนศึกษำ

ขัน้พืน้ฐำน 

- การบริหารงานตาม
กฎกระทรวงก าหนด
หลกัเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจและการ
จดัการ พ.ศ.2550 

 

แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับกำร
พัฒนำคุณภำพองค์กำร 

- รางวลัคณุภาพแห่งชาติประเทศ
สิงคโปร์ 

- การบริหารคณุภาพโดยรวม    
- รางวลัคณุภาพแห่งชาติ  
- รางวลัคณุภาพแห่งชาติยโุรป 
รางวลัคณุภาพแห่งชาติอเมริกา  

- รางวลัคณุภาพของประเทศ
ญ่ีปุ่ น  

- เกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ
ประเทศไทย 

 

เอกสารงานวิจยัใน
ประเทศและ
ตา่งประเทศ 

สมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิโดย
ใช้แบบสมัภาษณ์แบบไมมี่

โครงสร้าง 

กลุ่มแนวคดิทฤษฎีอื่นๆ 
- เซนกี  
- เพียซ์  
- เซอร์จิโอวานี  
- สเต็ดแมน  
- กลกิแมน กอร์ดอนและโรส กอร์
ดอน 

- เกสเซล กูบา พาร์สัน เอสซิโอนี 
และคาร์สนั 

- ฮอยและมิสเกล 

กำรบริหำรเพื่อควำม
เป็นเลิศของ

สถำนศึกษำขนำดเลก็
กรุงเทพมหำนคร 



20 

 

ที่มา : เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำตยิุโรป (European Quality Award : EQA), 
accessed March 15, 2015, available from: http:// European.Quality.com.uk.faq. 

: Sping, รำงวัลคุณภำพแห่งชำตปิระเทศสิงคโปร์ (The Singapore Quality 

Award), accessed March 15, 2015, available from http:// Sping.gov.sq/portal/ 
product/awards/sqa 

: รำงวัลคุณภำพแห่งชำตปิระเทศญ่ีปุ่นเดมมิ่งไพร์ (Deming Price), accessed 
March 15, 2015, available from http://www.deming.org 

: ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, โรงเรียนรำงวัลเป็นเลิศของครูและ
โรงเรียนประเทศฮ่องกง (The Outstanding Teachers and School Awards : HK. 
Consultation Document) (กรุงเทพฯ : วีทีซีคอมมนูิเคชัน่, 2543), 24-32. 

: ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาของประเทศสิงคโปร์, รูปแบบโรงเรียนเป็นเลิศ
ประเทศสิงคโปร์, accessed March 15, 2015, available from http://www.kansuksa. 
wordpress.com 

: ส านกังานรางวลัคณุภาพแห่งชาติ, เกณฑ์รำงวัลคุณภำพแห่งชำติ, accessed 
March 15, 2015, available from http://qm.kku.ac.th 

: Peters,Thomas and Waterman H., Robert, Jr. In Search of Exellence : Lesson 

from American’s Best Run Companies (New York : Harper and Row, 1982). 
: ส านกังานสง่เสริมพฒันาวิชาชีพ, ส านกังานเลขาธิการครุุสภา, กำรจัดองค์กร

ทำงกำรศึกษำ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2549), 41. 
: กระทรวงศกึษาธิการ, โครงกำรหน่ึงอ ำเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝัน (กรุงเทพฯ : 

โครงการพิเศษ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต, 2547), 2. 
: ส านกัการศกึษา, กรุงเทพมหานคร, โรงเรียนคุณภำพ (smart school) (กรุงเทพฯ :

หนว่ยศกึษานิเทศก์, 2549), 1-14. 
: โรงเรียนมำตรฐำนสำกล (World – Class Standard School), accessed March 

15, 2015, available from http://www.saschool.ac.th 
: ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, กระทรวงศกึษาธิการ, “คูมื่อการ

ประเมินสถานศกึษาเพ่ือรับรางวลัพระราชทานระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา” (เอกสาร
ประกอบการประเมินโรงเรียนท่ีได้รับรางวลัพระราชทาน, กรกฎาคม 2549), 1-2.  



21 

 

: ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, แนวทำงกำรกระจำยอ ำนำจกำร
บริหำรกำรจัดกำรศึกษำให้คณะกรรมกำรส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำและสถำนศึกษำ
ตำมกฎกระทรวงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรและกำรจัด
กำรศึกษำ พ.ศ.2550 (กรุงเทพฯ : ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, ม.ป.ป.), 58. 

: Carl D., Glickman,Stephen P. Gordon,and Jovita M. Ross – Gordon, 
Supervision and Instructional Leadership : A Developmental Approch, 3 ed. (Boston : 
Alyn and Bacon, 1995). 

: L.C., Stedman, “It’s time we change the effective school formula,” Kappan               
69, 3 (1987): 215 - 244. 

: Thomas, J. Sergiovanni, and other, Educational Governance and 

Administration (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1980). 
: LV., Pierce, Efective school for National origin language minority students 

(Washington, DC : The Mid Atlantic Equity Center, 1991). 
: P., Senge, The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning 

Organization (New York: Doubleday Currency, 1990). 
: Wayne K., Hoy, and Miskel G. Cecil, Education Administration : Theory            

Research and Practice (Singapore : Mcgraw - Hill Education,Asia, 2008). 
  
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

ผู้ วิจัยได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะต่างๆ ในการวิจัยครัง้นี ้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ความหมายตรงกนั ดงัตอ่ไปนี ้ 

กำรบริหำรเพื่อควำมเป็นเลิศ หมายถึง กระบวนการด าเนินงานของโรงเรียนโดย
อาศยัคนและทรัพยากรต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียนท่ีมีความโดดเด่นในระดับ
คุณภาพสูงสุด มีผลงานท่ียอดเย่ียมเหนือกว่าปกติธรรมดา เป็นท่ียอมรับและเป็นต้นแบบแก่
โรงเรียนอ่ืนได้ 

สถำนศึกษำขนำดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหำนคร หมายถึง โรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ภายใต้การดแูล และการบริหารจดัการของกรุงเทพมหานคร โดยมีส านกั
การศกึษาเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลมีจ านวนนกัเรียนไมเ่กิน 400 คน 
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บทที่  2 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

การศึกษาวิจัย เร่ือง การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก
กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือทราบ 1) องค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของ
สถานศกึษาขนาดเล็กกรุงเทพมหานคร 2) ผลการยืนยนัองค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษาขนาดเล็กกรุงเทพมหานคร ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดย
น าเสนอสาระส าคญัตามล าดบัดงัตอ่ไปนี ้คือ  
  

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 
 

เพ่ือให้แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาท่ีน ามาประกอบในการศึกษาครัง้นี ้มี
ความชดัเจนและเหมาะสมท่ีจะใช้ในการบริหารโรงเรียนเพ่ือความเป็นเลิศ จึงขอน าเสนอเก่ียวกับ
การบริหารสถานศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้
 
ความหมายของการบริหาร 

ความหมายของการบริหารมีนกัวิชาการและนกัการศกึษาหลายท่านได้ให้ความหมาย
ไว้ ดงันี ้นพพงษ์ บญุจิตรดลุย์ ได้สรุปไว้ว่า การบริหารจะต้องมีองค์ประกอบ คือ 1) มีตัง้แต ่2 คน
ขึน้ไป 2) กลุ่มคนต้องมาร่วมมือกัน 3) ท ากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างด้วย
ความสัมพันธ์ มีระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ 4) ใช้ทรัพยากรและเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม                         
5) บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างท่ีก าหนดไว้ 6) วัตถุประสงค์ต้องรับรู้
ร่วมกัน เห็นตรงกนัหมด39 ชาญชยั อาจิณสมาจาร กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการสัง่
การและควบคมุกิจกรรมของสมาชิกในองค์กรรูปนยัเพ่ือวตัถุประสงค์ในการท าให้เป้าหมายและ
จุดมุ่งหมายของสถาบันส าเร็จผล40 นิพนธ์ กินาวงศ์ ได้ให้ความหมายว่า การบริหาร คือ การ
ร่วมมือกันท างานของบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป โดยมีวตัถุประสงค์ของการท างานร่วมกัน ในการ
                                                           

39 นพพงษ์ บญุจิตราดลุ, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : นิพิธการพิมพ์, 
2549), 3. 

40 ชาญชยั อาจิณสมาจาร, การบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : พิมพ์ดี, 2541 ), 11. 
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ร่วมมือกันท างานนัน้จะต้องมีบุคคลท่ีเราเรียกว่าผู้บริหาร และการร่วมมือนัน้จะจดัในรูปขององ
การประเภทต่างๆ แล้วแต่วัตถุประสงค์ท่ีมีขององค์การนัน้ๆ41 วิโรจน์ สารรัตนะ กล่าวว่า การ
บริหาร หมายถึง กระบวนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยอาศัยหน้าท่ี
ทางการบริหารท่ีส าคญั คือ การจดัองค์การ การวางแผน การติดตาม และการควบคมุ42 สมศกัดิ ์
คงเท่ียง กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปร่วมมือกัน
ด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายๆ อย่างท่ีบุคคลร่วมกนัก าหนด
โดยใช้กระบวนอยา่งมีระบบและให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคตา่งๆ อยา่งเหมาะสม43 

ภิญโญ สาธร ได้ให้ความหมายว่า การบริหาร คือ กิจกรรมตา่งๆ ท่ีบุคคลตัง้แต ่2 คน 
ร่วมมือกนัด าเนินการเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกนั 44 เสนาะ  
ติเยาว์ กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการท างานกับคนและโดยอาศัยคนเพ่ือบรรลุ
วตัถปุระสงค์ขององค์กรภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลง45 ฮาร์เบอร์ เอ ไซมอนด์ (Herber A. 
Simon) กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมท่ีบคุคลตัง้แต ่2 คนขึน้ไป ร่วมมือกนัด าเนินการให้
บรรลุวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน 46 ฮาร์โรลด์ คุนซ์ (Harold Koontz) 
กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้โดยอาศยั คน เงิน 
วตัถสุิ่งของเป็นปัจจยัในการปฏิบตังิาน47  

จากความหมายท่ีผู้ รู้และนักวิชาการกล่าวไว้ สรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง 
กระบวนการวางแผน การจดัองค์การ การสัง่การ และการควบคมุก าลงัความพยายามของสมาชิก
ขององค์การและใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือความส าเร็จในเป้าหมายขององค์การท่ีก าหนดไว้ การใช้
                                                           

41 นิพนธ์  กินาวงศ์, หลักบริหารการศึกษา (พิษณโุลก : ตระกลูไทย, 2543), 3. 
42 วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารโรงเรียนแบบกระจายอ านาจ (กรุงเทพฯ : ทิพย์

วิสทุธ์ิ, 2542), 1. 
43 สมศกัดิ ์คงเท่ียง, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : มิตรภาพ

การพิมพ์และสตวิอิโอ, 2542), 1. 
44 ภิญโญ สาธร, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช, 2543), 3. 
45 เสนาะ ตเิยาว์, หลักการบริหาร, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์, 2543), 3.  
46 Herber A. Simon, Administrative Behavior (New York : Macmillian, 1947). 
47 Harold Koontz, principles of Management (New York : McGraw – Hill Book 

Company, 1990). 
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ทรัพยากรร่วมกันของทกุคนเพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้ สามารถใช้แทนกนัได้ทัง้ในทาง
รัฐกิจและธุรกิจ อาจพิจารณาความหมายได้เป็น 2 ประการ คือ ประการท่ี 1 พิจารณาในแง่ของ
ความเป็น สาขาวิชาการท่ีเก่ียวกับการบริหาร (Administration as a field of study) ตรงตาม
ความหมายของค าว่าการศึกษาการบริหารงาน และอีกประการหนึ่งหมายถึง  กิจกรรมในการ
บริหาร (Administration as an activity) การบริหารเป็นสาขาวิชาท่ีมีการจดัระเบียบให้เป็นระบบ
ของการศึกษา (Systematic study) ซึ่งหมายถึงการศึกษาค้นคว้าหาหลักการ  กฎเกณฑ์ และ
ทฤษฎีท่ีพึงเช่ือถือได้ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน โดยลกัษณะเช่นนีจ้ะเห็นได้ว่าการบริหารมี
ลกัษณะเป็นศาสตร์ (Science) แต่ถ้าเป็นการบริหารงานท่ีต้องอาศยัความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์แล้ว การบริหารก็จะมีลักษณะเป็น ศิลป์ (Arts) การให้นิยามหรือความหมายของ
การบริหาร จงึมกัมีลกัษณะแตกตา่งกนัไปในแตล่ะทศันะและแตล่ะแนวศกึษา  
 
ความหมายของการศึกษา 

พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ให้ความหมายไว้ในมาตรา 4 ว่า การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความ
เจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสวนทาง
วฒันธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อนัเกิดจากการ
จดัสภาพแวดล้อม สงัคมการเรียนรู้  และปัจจยัเกือ้หนนุให้บคุคลเรียนรู้อย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 48   
ชยัอนันต์ สมุทวณิช กล่าวว่า การศึกษาเป็นกิจกรรมทางสงัคมท่ีเป็นรากฐานส าคญัของการสร้าง 
สะสมพลังของชาติ ชาติใดมี “ทุนทางสังคม” แข็งแกร่ง มีคุณภาพดีมากน้อยเพียงใด มีปริมาณ
มากแค่ไหน ย่อมขึน้กับคุณภาพของระบบการศึกษา 49 รุ่ง แก้วแดง กล่าวว่า การศึกษา เป็น
กระบวนการส่งเสริมให้บุคคลเจริญเติบโตและมีความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สงัคม และ
สติปัญญาจนเป็นสมาชิกของสังคมท่ีมีคุณธรรมสูง 50 ปรัชญา เวสารัชช์ กล่าวว่า การศึกษา 
หมายถึง กระบวนการให้ส่งเสริมให้บคุคลเจริญเตบิโตและมีความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ 

                                                           
48 “พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัท่ี 2) 

พ.ศ. 2545,” ราชกิจจานุเบกษา เลม่ 119 ตอน 123 ก (19 ธันวาคม 2545), 28. 
49 ชยัอนนัต์ สมทุวณิช, ทรัพยากรเพื่อการศึกษา (กรุงเทพฯ : ส านกังาน

คณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต ิส านกันายกรัฐมนตรี, 2542), 35.   
50 รุ่ง แก้วแดง, การปฏิรูปการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา “การสร้างสรรค์การศึกษา,” 

เข้าถึงเม่ือ 22 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก: http://www. Library.uru.go.th)  
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สงัคม และสติปัญญาจนเป็นสมาชิกของสงัคมท่ีมีคณุธรรมสูง การศึกษา ตามความหมายกว้าง 
หมายถึง กระบวนการทางสงัคมท่ีน าบุคคลเข้าสู่การด ารงชีวิตในสังคม หรืออาจกล่าวอีกอย่าง
หนึ่งว่า เป็นกระบวนการอบรมบ่มนิสยัให้มนุษย์สามารถประพฤติปฏิบตัิตนและประกอบอาชีพ
การงานร่วมกบัมนษุย์อ่ืนๆ ได้อย่างเหมาะสม การศกึษาตามความหมายนีจ้ึงเป็นปัจจยัส าคญัของ
การอบรมบ่มนิสัย การกล่อมเกลาทางสังคม การเตรียมตัวเพ่ือให้บุคคลมีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพในอนาคต51 ยงั ยคัส์ รุสโซ (Jean Jacques 
Rousseau ได้ให้ความหมายของการศกึษาไว้ว่าการศกึษา คือ การปรับปรุงคนให้เหมาะกบัโอกาส
และสิ่งแวดล้อมท่ีเปล่ียนไป หรืออาจกล่าวได้ว่า  การศึกษา คือ การค้นหาหรือการน าความ 
สามารถในตวับุคคลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด52 จอห์น ดิวอี ้(John Dewey) ได้ให้ความหมาย
ของการศกึษาไว้หลายความหมาย ดงันี ้1) การศกึษาคือชีวิต ไม่ใช่เตรียมตวัเพ่ือชีวิต 2) การศกึษา
คือความเจริญงอกงาม 3) การศึกษาคือกระบวนการทางสังคม และ 4) การศึกษาคือการสร้าง
ประสบการณ์แก่ชีวิต53 คาร์เตอร์ วี. กู๊ ด (Carter V. Good) ได้ให้ความหมายของการศึกษาไว้                    
3 ความหมาย คือ 1) การศึกษาหมายถึงกระบวนการต่างๆ ท่ีบคุคลน ามาใช้ในการพฒันาความรู้
ความสามารถ เจตคติ ความประพฤติท่ีดีมีคุณค่าและมีคุณธรรมเป็นท่ียอมรับนับถือของสังคม                     
2) การศึกษาเป็นกระบวนการทางสงัคมอย่างหนึ่งท่ีช่วยท าให้บคุคลได้รับความรู้จากสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ท่ีโรงเรียนจัดขึน้และน าความรู้นัน้มาพัฒนาตนเอง 3) การศึกษาหมายถึงการถ่ายทอด
ความรู้ตา่งๆ ท่ีรวบรวมไว้อยา่งเป็นระเบียบให้คนรุ่นใหมไ่ด้ศกึษา54     

จากความหมายท่ีนกัวิชาการกล่าวไว้ สรุปได้ว่า การศึกษาเป็นกระบวนการให้และรับ
ความรู้และประสบการณ์การปรับเปล่ียนทัศนคติ การสร้างจิตส านึก การเพิ่มพูนทักษะ การท า
ความเข้าใจให้กระจ่าง การอบรมปลกูฝังคา่นิยม การถ่ายทอดศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมของ
สงัคม การพฒันาความคิด เป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพฒันาความสามารถ ทศันคติ พฤติกรรม 
                                                           

51 ปรัชญา เวสารัชช์, หลักการจัดการศึกษา, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ : ส านกังาน
ปฏิรูปการศกึษา, 2546), 4. 

52 Jean Jacques Rousseau (Jean Jacques Rousseau, เข้าถึงเม่ือ 24 กรกฎาคม 
2558, เข้าถึงได้จาก (http://www.library.uru.ac.th 

53 Dewey John, The Child and the Curriculum and The School and Society 
(Chicago : Phoenix Books, 1956).  

54Carter V. Good, Dictionary of Education (New York : McGraw-Hill Book Co., 
2005), 177, เข้าถึงเม่ือ  24 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.km.Skn.go.th  
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และค่านิยมเพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยใช้วิธีการเป็นกระบวนการเป็ น
ขัน้ตอน สมาชิกให้ความร่วมมือ โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ ความต้องการ ความมุ่งหวงั
เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายและทกุคนเกิดความพงึพอใจ โดยมีวตัถปุระสงค์ท่ีจะให้บคุคลมีความเจริญ
งอกงามทางปัญญา มีความรู้ความสามารถท่ีเหมาะสมส าหรับการประกอบอาชีพ สามารถ
ด ารงชีวิตได้อยา่งเหมาะสม มีคา่นิยมท่ีดีและอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนอย่างมีความสขุ  
 
ระบบการบริหาร  

การบริหารงานต้องศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ  อย่างรอบด้าน ทัง้ปัจจยัภายใน
และปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ เพ่ือน าข้อมลูเหล่านีไ้ปใช้ประกอบในการตดัสินใจ
ได้อย่างชาญฉลาด ประภาพรรณ  รักเลีย้ง กล่าวว่า ระบบการบริหาร ประกอบด้วยส่วนท่ีส าคญั        
3 สว่น คือ ปัจจยัน าเข้า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิต (output)   

ปัจจัยน าเข้า (Input) หรือทรัพยากรการบริหาร เป็นทรัพยากรท่ีจัดเตรียมไว้ส าหรับ
การด าเนินงาน ได้แก่ คนหรือทรัพยากรมนษุย์ เงิน/งบประมาณ วสัดอุปุกรณ์ เทคนิควิธีการบริหาร 
และเวลา   

กระบวนการหรือกระบวนการบริหาร (Process of Management) เป็นการบริหาร
จดัการให้งานด าเนินไปได้จนบรรลวุตัถปุระสงค์ กระบวนการบริหาร (process of Management)
ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจดัองค์การ (Organizing) การน า (Leading) และการ
ควบคมุ (Controlling) การใช้ทรัพยากรเพ่ือให้การปฏิบตังิานบรรลเุปา้หมาย  

ผลผลิต (Output) เป็นผลผลิตหรือบริการท่ีให้แก่ประชาชน  ซึ่งสามารถน ามาเป็น
ข้อมูลในการประเมินผลการด าเนินงานได้ โดยเปรียบเทียบกับวตัถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้
ก าหนดไว้ ดงัแผนภมูิท่ี 2  
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 สภาพแวดล้อมทางการเมือง วฒันธรรม   สภาพแวดล้อมทางสงัคม 
 
 
   
            คน    การวางแผน          สินค้า/บริการ 
 เงิน    การจดัองค์การ 
 วสัดอุปุกรณ์   การน า    
 เทคนิคการบริหาร  การควบคมุ 

 เวลา     
     ข้อมลูย้อนกลบั           
 
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมทางการศกึษา 
 

แผนภมูิท่ี 2 ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบเชิงระบบ  
ท่ีมา : ประภาพรรณ รักเลีย้ง, หลักทฤษฎีและปฏิบัตกิารบริหาร (พิษณโุลก : บณัฑิตวิทยาลยั,
มหาวิทยาลยัพิษณโุลก, 2556), 1-2. 
 

จากแผนภูมิท่ี 2 ส่วนประกอบทัง้ 3 ส่วนนี ้รวมกันเป็นระบบแต่ละส่วนจะสอดคล้อง
สมัพันธ์กัน กล่าวคือ เม่ือมีการเตรียมปัจจยัน าเข้าก็ต้องมีการบริหารจดัการเพ่ือใช้ทรัพยากรใน
การด าเนินงานจนบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  ซึ่งก็คือผลผลิตนั่นเอง และตัวผลผลิตจะเป็น
ข้อมูลป้อนกลับท่ีสะท้อนไปยังปัจจัยน าเข้าว่ามีความเหมะสมหรือไม่  กระบวนการบริหารมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ และแต่ละส่วนจะต้องพัฒนา ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงอย่างไร กรอบ
ส่ีเหล่ียมเส้นคูใ่นภาพเป็นระบบย่อยระบบหนึ่ง ซึ่งระบบยอ่ยนีจ้ะอยู่ภายใต้ระบบใหญ่หรือภายใต้
สภาพแวดล้อมต่างๆ ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจเทคโนโลยี สังคมวฒันธรรม 
ความต้องการของผู้บริโภค เป็นต้น ระบบย่อยและระบบใหญ่นีจ้ะส่งผลซึ่งกนัและกนั55 สอดคล้อง

                                                           
55 ประภาพรรณ รักเลีย้ง, หลักทฤษฎีและปฏิบัตกิารบริหาร (พิษณโุลก : บณัฑิต

วิทยาลยั, มหาวิทยาลยัพิษณโุลก, 2556), 1-2. 

ปัจจยัน าเข้า กระบวนการบริหาร ผลผลิต 
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กับ ตุลา มหาพสุธานนท์  ระบุไว้ว่าในกระบวนการบริหารมีค าส าคัญอยู่  3 ค า คือ ทรัพยากร 
กระบวนการ และวตัถปุระสงค์ ดงัภาพท่ี 3   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
แผนภมูิท่ี 3 กระบวนการบริหาร 
ท่ีมา : ตลุา มหาพสธุานนท์, หลักการจัดการบริหาร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ พ.ศ. พฒันา, 2547), 41. 
 

จากแผนภูมิท่ี 3 พบว่า INPUT คือ ทรัพยากรการบริหาร ได้แก่ 4 M’s ประกอบด้วย 
คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) และ การจัดการ (Management) ต่อมาได้เพิ่มอีก                    
2 M’s เป็น 6 M’s ได้แก่ เคร่ืองจักรเคร่ืองกล (Machine) และ การตลาด (Market) ประกอบกับ 
เศรษฐกิจของสงัคมโลกได้พฒันาและก้าวหน้าไปพร้อมกบัอตุสาหกรรม การตลาด และการบริการ
ท่ีเตบิโตและพฒันาขึน้ไปอย่างรวดเร็วท าให้ทรัพยากร 4 ประการไม่เพียงพอ ในขณะเดียวกนั การ
ท างานท่ีมองเห็นถึงความส าคญัหรือคณุคา่ของจิตใจผู้ปฏิบตัิงานมากขึน้ จงึเพิ่มขวญัและก าลงัใจ 
(Morale) เข้าเป็น 7 M’s และปัจจุบนัโลกอยู่ในยคุการติดตอ่ส่ือสารไร้พรมแดน  หรือท่ีเรียกว่าโลก
ยคุโลกาภิวตัน์ (Globalization) จงึได้เพิ่มข้อมลูขา่วสาร (Message) เข้าไปรวมเป็น 8 M’s 

PROCESS คือ หน้าท่ีหรือกิจกรรมขัน้พืน้ฐานท่ีผู้บริหารต้องกระท า ซึ่งแนวคิดเป็นท่ี
ยอมรับคือ แนวคิดของ กลูิค และเออร์วิค (Gulick and Urwick)56 ซึง่นิยมเรียกย่อว่า POSDCoRB 

                                                           
56 Gulick, Luther, Lindon Urwick, Paper on the Science of Administration 

(Clifton : Augustus M. Kelley, 1937). 

 
OUTPUT 

 
 

วัตถุประสงค์ 
- Product 
- Services 

 
INPUT 

 
 

ทรัพยากรการ
บริหาร 
- 4 M’s 
- 6 M’s 
- 8M’s 

 
PROCESS 

 
 

กระบวนการ 
  - POSDCORB 
  - POSLC 

FEEDBACK 
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ประกอบด้วย (1) การวางแผน (Planning) (2) การจัดองค์การ (Organizing) (3) การจัดคนเข้า
ท างาน (Staffing) (4) การอ านวยการ (Directing) (5) การประสานงาน  (Coordinating) (6) การ
รายงานผล (Reportng) และ (7) การงบประมาณ  (Budgeting) แต่ต่อมา แฮร์โรลด์ ดี. คูนตซ์ 
(Harold D. Koontz)57 มีความเห็นว่า หน้าท่ีทางการบริหาร คือ POSDC ได้แก่ (1) การวางแผน 
(Planning) (2) การจดัองค์การ (Organizing) (3) การจดัคนเข้าท างาน (Staffing) (4) การอ านวยการ 
(Directing) และ (5) การควบคมุ (Controlling) อย่างไรก็ตามต่อมา คูนตซ์และเวียห์ริช (Koontz 
and Weihrich) ได้เสนอความคิดเห็นโดยเขียนต าราช่ือ Management ซึ่งได้เปล่ียนหน้าท่ีทางการ
บริหารจากการอ านวยการ (Directing) เป็นการชีน้ า (Leading) และเรียกย่อว่า POSLC ซึ่งได้แก่ 
(1) การวางแผน (Planning) (2) การจดัองค์การ(Organizing) (3) การจดัคนเข้าท างาน (Staffing) 
(4) การอ านวยการ (Directing) และ (5) การควบคุม (Controlling) อย่างไรก็ตามต่อมา คูนตซ์
และเวียห์ริช (Koontz and Weihrich) ได้เสนอความคิดเห็นโดยเขียนต าราช่ือ Management ซึ่ง
ได้เปล่ียนหน้าท่ีทางการบริหารจากการอ านวยการ (Directing) เป็นการชีน้ า (Leading) และเรียก
ยอ่ว่า POSLC ซึ่งได้แก่ (1) การวางแผน (Planning) (2) การจดัองค์การ (Organizing) (3) การจดั
คนเข้าท างาน (Staffing) (4) การชีน้ า (Leading) และ (5) การควบคุม  (Controlling) 58 ดังนัน้ 
สรุปได้ว่าหน้าท่ีหรือกิจกรรมขัน้พืน้ฐานทางการบริหารได้ว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในกระบวนการแปร
รูปทรัพยากรท่ีน าเข้าให้เป็นผลผลิตตามวตัถปุระสงค์หรือเปา้หมายขององค์การตอ่ไป 

OUTPUT คือ เป้าหมาย (Goals) ขององค์การท่ีน าออกมาจากกระบวนการบริหาร              
ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ (1) องค์การท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการผลิตสินค้า (Products) และ                       
(2) องค์การท่ีมีเป้าหมายเพ่ือให้การบริการ (Services) เป็นต้น นอกจากภาระงานและหน้าท่ีท่ี
ผู้ บ ริหารทุกคนจ าเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจแล้ว  ยังต้องมีทักษะทางการบริหาร 
(Management skills) ซึ่ง วิโรจน์ สารรัตนะ ระบุไว้ว่า การบริหารงานต้องอาศัยทักษะท่ีส าคัญ                        
3 ทกัษะ คือ (1) ทกัษะเชิงเทคนิค (Technical skill) หมายถึง ความสามารถในการใช้วิธีการเฉพาะ
หรือเคร่ืองมือต่างๆ ตามแต่สถานการณ์  (2) ทักษะเชิงมนุษยสัมพันธ์  (Human relation skill) 
หมายถึง ความสามารถท่ีจะท างานกับคนอ่ืนหรือเข้ากับคนอ่ืนได้ดี และ (3) ทักษะเชิงมโนทศัน์
หรือความคิดรวบยอด  (Conceptual skill) หมายถึง ความสามารถในการมององค์การโดย
                                                           

57 Harold D, Koontz, Analysis of Managerial Functions (New York : McGraw - 
Hill Book, 1972). 

58 Koontz , H. and Weihrich . H., Management (New York : McGraw –Hill, 
1988), 13. 
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ภาพรวมกบัความสมัพนัธ์กบัภายนอก ความสมัพนัธ์ระหว่างสว่นตา่งๆ ขององค์การท่ีส่งผลตอ่กนั 
และความรู้ท่ีสามารถจะวินิจฉัยและประเมินปัญหาตา่งๆ ได้ นอกจากนัน้ เฟรดเดอร์ริค และคณะ 
(Frederick and other, อ้างถึงใน  วิโรจน์  สารรัตนะ) ได้ระบุไว้ว่า  “จริยธรรมทางการบริหาร 
(Managerial Ethics) หมายถึง มาตรฐานของการปฏิบัติงานหรือการประเมินเชิงคุณธรรมท่ี
ผู้บริหารใช้ในการบริหารองค์การ มาตรฐานนีม้กัมีพืน้ฐานจากปทสัฐานและคา่นิยมทางสงัคม ภูมิ
หลงัทางครอบครัว ศาสนา สถาบนัการศกึษาหรือสถาบนัอ่ืน และจากการมีปฏิสมัพนัธ์กบับุคคล
ในสงัคม ซึง่พืน้ฐานในมาตรฐานท่ีแตกตา่งนี ้แสดงให้เห็นวา่ บคุคลจะมีจริยธรรมทางการบริหารท่ี
แตกตา่งกนั”59  
 
กระบวนการบริหาร 

ในการด าเนินงานขององค์การทัง้ในระดับการบริหารบุคคลหรือทีมงาน ล้วนมีส่วน
เก่ียวข้องกับภารกิจการบริหาร (Functions of Management) หรือกระบวนการบริหาร (Process 
of Management) กระบวนการบริหารประกอบด้วย  การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ
(Organizing) การน า (Leading) การควบคุม (controlling) กระบวนการบริหารของบุคคลต่างๆ 
นัน้ จะมากน้อยแตกต่างกันออกไป อาทิ ผู้บริหารระดับสูงมี ความเก่ียวข้องอย่างมากกับการ
วางแผนงานขององค์การและการน า หวัหน้างานจะเก่ียวข้องกบัการควบคมุดแูลกระบวนการผลิต 
ดงัแผนภมูิท่ี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
59 ตลุา มหาพสธุานนท์, หลักการจัดการบริหาร (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ พ.ศ. พฒันา, 

2547), 41. 
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แผนภมูิท่ี 4 กระบวนการบริหาร 4 ประการ (Process of  Management) 
ท่ีมา : ประภาพรรณ  รักเลีย้ง, หลักทฤษฎีและปฏิบัตกิารบริหาร (พิษณโุลก : บณัฑิตวิทยาลยั,
มหาวิทยาลยัพิษณโุลก, 2556), 1-2. 
 

จากแผนภูมิท่ี 4 การวางแผน (Planning) เป็นการตัดสินใจอย่างเป็นระบบในการ
ก าหนดเป้าหมาย หรือภาพรวมขององค์การท่ีต้องการให้เป็นในอนาคต เป็นการระบุเป้าหมายท่ี
เป็นไปได้และการตดัสินใจเลือกแนวทางการปฏิบตัท่ีิจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายท่ี
ก าหนดไว้ การวางแผนประกอบด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ การคาดการณ์อนาคต การก าหนด
วตัถปุระสงค์ การตดัสินใจเลือกประเภทของกิจกรรมท่ีองค์การต้องการแข่งขนั เลือกความร่วมมือ
และยุทธศาสตร์ทางธุรกิจและก าหนดทรัพยากรท่ีจ าเป็นท่ีท าให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุ
เปา้หมายขององค์การ  

การจดัองค์การ (Organizing) คือ การรวบรวมและประสานบุคคล งบประมาณ วสัดุ
อปุกรณ์ สารสนเทศ และทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายท่ีก าหนด
ไว้ โดยมีหน้าท่ีในการดงึบคุคลเข้าอยู่กบัองค์การ ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ จดักลุม่งานในแต่
ละหน่วย ควบคมุและจดัสรรทรัพยากรสารสนเทศและสร้างเง่ือนไขท่ีท าให้บุคคลและทรัพยากร
ตา่ง ๆ สามารถผสมผสานเข้าด้วยกนัเพ่ือท างานให้เกิดผลส าเร็จสงูสดุ  

การน า (Leading) คือ ความพยายามของผู้ บริหารท่ีจะกระตุ้ นการปฏิบัติงานของ
บคุคลให้สงูขึน้และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ การน าเป็นการสัง่การ การจงูใจ และการส่ือสารกับ

การวางแผน 
(Planning) 

การควบคมุ 

(Controlling) 
การจดัองค์การ 
(Organizing) 

การน า 
(Leading) 

กระบวนการบริหาร 
(The Management Process) 
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บคุคลตา่งๆ ในองค์การ การน าจะเก่ียวข้องกบัการติดตอ่สมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชิดทกุวนั ช่วยชีแ้นะ
และสร้างแรงบนัดาลใจบคุคลให้ท างานจนบรรลเุปา้หมายขององค์การ 

การควบคมุ (Controlling) คือ การติดตามความก้าวหน้าและเปล่ียนแปลงสิ่งท่ีจ าเป็น 
การน าไม่ได้เป็นหลกัประกนัวา่การด าเนินงานขององค์การจะประสบผลส าเร็จ ภารกิจสดุท้ายของ
การบริหาร คือ การควบคมุ ซึ่งเป็นการตดิตามความก้าวหน้า (Monitors Progress) และด าเนินการ
เปล่ียนแปลงท่ีจ าเป็น การติดตามเป็นมิติท่ีส าคญัของการควบคุม60 หากน าแนวคิดการควบคุม
คณุภาพของ William Edwards Deming ด้วยวงจรเดมมิ่ง (Deming Circle : PDCA) มาประยุกต์ใช้
ในการอธิบายและท าความเข้าใจกระบวนการด าเนินงานขององค์การ สามารถสรุปได้ว่า
กระบวนการบริหาร จะประกอบด้วย  
 

 
 

แผนภมูิท่ี 5 วงจรคณุภาพ     
ท่ีมา : สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น, แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ, 2552, เข้าถึงเม่ือ 
12 ธันวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.adisony.blogpot.com 
 

จากแผนภูมิท่ี 5 จะเห็นได้ว่า การวางแผนเป็นสิ่งส าคญัส าหรับการบริหาร เน่ืองจาก
เป็นขัน้ตอนแรกของการบริหารงาน ประกอบกับระบบต่างๆ มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

                                                           
60 ประภาพรรณ รักเลีย้ง, หลักทฤษฎีและปฏิบัตกิารบริหาร (พิษณโุลก : บณัฑิต

วิทยาลยั,มหาวิทยาลยัพิษณุโลก, 2556), 15-17. 

http://www.adisony.blogpot.com/
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ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและข้อมลูข่าวสารสลบัซบัซ้อน ผู้บริหารจะต้องเปล่ียนจากการ
ใช้อ านาจมาเป็นการใช้หลกับริหาร มุง่ประสิทธิภาพและความส าเร็จของงาน61 William Edwards 
Deming ได้พัฒนาวงจรคุณภาพ  PDCA ขึน้มาจากแนวคิดของ  W.A.Shewhart โดย William 
Edwards Deming ได้น าพฒันาปรับใช้ในการควบคมุคณุภาพในวงการอตุสาหกรรมของญ่ีปุ่ น จึง
มีช่ือเรียกว่า Deming Cycle มีความเช่ือว่า คณุภาพสามารถปรับปรุงได้ จึงเป็นแนวคิด ของการ
พัฒนาคุณภาพงานขัน้พืน้ฐาน เป็นการก าหนดขัน้ตอนการท างานเพ่ือสร้างระบบการผลิตให้
สินค้ามีคณุภาพดี การให้การบริการดี หรือท าให้กระบวนการท างานเป็นไปอย่างมีระบบโดยใช้ได้
กบัทกุๆ สาขาวิชาชีพแม้กระทัง่การด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนษุย์ วงจรนีเ้ป็นวงจรพืน้ฐานในการ
พัฒนาคุณภาพทัง้ระบบ (total quality management : TQM) มีความเช่ือว่า คุณภาพสามารถ
ปรับปรุงได้ จึงเป็นแนวคิด ของการพัฒนาคุณภาพงานขัน้พืน้ฐาน เป็นการก าหนดขัน้ตอนการ
ท างานเพ่ือสร้างระบบการผลิตให้สินค้ามีคุณภาพดี การให้การบริการดี หรือท าให้กระบวนการ
ท างานเป็นไปอย่างมีระบบโดยใช้ได้กบัทุกๆ สาขาวิชาชีพแม้กระทัง่การด าเนินชีวิตประจ าวนัของ
มนษุย์62 

วงจรคุณภาพ ประกอบไปด้วย 4 ขัน้ตอน ซึ่งสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย- ญ่ีปุ่ น 
ศภุชยั อาชีวระงบัโรค และประภาพรรณ รักเลีย้ง ได้ให้รายละเอียดไว้ ดงันี ้ 

1. Plan ขัน้ตอนการวางแผน เพ่ือเลือกปัญหา ตัง้เป้าหมายการแก้ปัญหา และ
วางแผนแก้ปัญหา การวางแผนการด าเนินงานอย่างรอบคอบครอบคลุมถึงการก าหนดหัวข้อท่ี
ต้องการปรับปรุงเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการ
ปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วยการก าหนดเป้าหมาย การจัดอันดับความส าคัญของเป้าหมาย 
ก าหนดการด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน ก าหนดผู้ รับผิดชอบหรือผู้ด าเนินการและ
ก าหนดงบประมาณท่ีจะใช้ การเขียนแผนดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมของ
ลกัษณะการด าเนินงาน การวางแผนยงัช่วยให้สามารถคาดการณ์สิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต และ
ช่วยลดความสูญเสียต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ได้  ในขัน้ตอนนีบุ้คลากรทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนงาน 

                                                           
61 รังสรรค์ มณีเล็ก, การวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : ทิปส์พบัลิเคชัน่, 

2545), 10. 
62 สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่ น, แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ, 2552, 

เข้าถึงเม่ือ 12 ธนัวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.adisony.blogpot.com 

http://www.adisony.blogpot.com/
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2. Do ขัน้ตอนการด าเนินการแก้ไขปัญหาตามแนวทางท่ีวางไว้  การด าเนินงานตาม
แผน อาจประกอบด้วย การมีโครงสร้างรองรับการด าเนินการ มีวิธีการด าเนินการและมีผลของการ
ด าเนินการ ผู้ รับผิดชอบน าไปปฏิบตัติามแผนงานโดยได้รับความช่วยเหลือจากหวัหน้างาน 

3. Check ขัน้ตอนการตรวจสอบเพ่ือค้นหาปัญหาข้างเคียงและวิธีแก้ไขท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดหรือการประเมินแผนหรือโครงสร้างท่ีรองรับการด าเนินการประเมินขัน้ตอนการด าเนินงาน
และการประเมินผลของการด าเนินงานตามแผนท่ีได้ตัง้ไว้ โดยในการประเมินดงักล่าวสามารถท า
ได้เองโดยคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบแผนการด าเนินงานนัน้ๆซึ่งเป็นลักษณะของการประเมิน
ตนเอง  

4. Act การก าหนดเป็นมาตรฐานและปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ หรือการน าผลการประเมิน
มาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้างหรือขัน้ตอนการปฏิบตัิงานใดท่ีควรปรับปรุง หรือพฒันาสิ่งท่ีดีอยูแ่ล้วให้
ดียิ่งขึน้ไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบการด าเนินการใหม่ท่ีเหมาะสมส าหรับการด าเนินการในปี
ตอ่ไป และการวางแผนท่ีนิยมใช้กบัสภาพปัจจบุนั คือ การวางแผนเชิงกลยทุธ์63  

จากการศึกษากระบวนการบริหารงานของนักการศึกษาและนักวิชาการหลายท่าน
สามารถสรุปขัน้ตอนท่ีส าคญัได้  4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. การวางแผนกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่งองค์การต้องก าหนดทิศทางโดยรวมว่าจะท า
อะไร อย่างไร เป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เพ่ือท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายนอกและ
ภายในองค์การโดยใช้เทคนิคท่ีเรียกว่า (SWOT Analysis) และให้ได้มาซึ่งวิสยัทศัน์ (Vision) พนัธกิจ 
(Mission) วัตถุประสงค์หรือ เป้าหมาย (Goal) และกลยุทธ์การด าเนินงาน รวมทัง้พิจารณาถึง
ปัจจยัหลกัแหง่ความส าเร็จขององค์การและสร้างตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานในด้านตา่งๆ  

2. การก าหนดรายละเอียดของตวัชีว้ดัผลด าเนินงาน ซึ่งจะก าหนดความชดัเจนของ
ตัวชีว้ัดทัง้ในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) เวลา (Time) และสถานท่ีหรือความ
ครอบคลมุ (Place) อนัเป็นเปา้หมายท่ีต้องการของแตล่ะตวัชีว้ดั 

3. การวดัและการตรวจสอบผลการด าเนินงาน ผู้บริหารจะต้องจดัให้มีการตรวจสอบ
และรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละตวัชีว้ดัตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้  เช่น รายเดือน รายไตร
มาส หรือรายปี เป็นต้น เพ่ือแสดงความก้าวหน้าและสมัฤทธ์ิผลของการด าเนินงานว่าเป็นไปตาม
เปา้หมายท่ีต้องการหรือไม ่อยา่งไร 

                                                           
63 ศภุชยั อาชีวระงบัโรค, Practical PDCA : แก้ปัญหาและปรับปรุงงานเพื่อ

ความส าเร็จ, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นสว่นจ ากดั ซีโน ดีไซน์, 2547), 6.  
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4. การให้รางวลัตอบแทน เม่ือได้พิจารณาผลการด าเนินงานแล้วผู้บริหารจะต้องมีการ
ให้รางวลัตอบแทนตามระดบัของผลงานท่ีได้ตกลงกันไว้ ซึ่งเป็นไปตามหลกัการบริหารท่ี ประภา
พรรณ รักเลีย้ง กล่าวไว้ว่า หลักการท่ีส าคญัของการบริหาร ควรประกอบด้วย 8 ประการ ดังนี ้                   
1) หลักประสิทธิภาพ  (Efficiency) 2) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 3) หลักการประหยัด 
(Economy) 4) ความเป็นธรรม (Equity) 5) การครอบคลุม (Coverage) 6) ความซ่ือสัตย์และมี
เกียรติ (Honest and Honor) 7) หลักความรับผิดชอบ (Accountability) และ 8) การมีส่วนร่วม 
(Participation)64 
 
การบริหารสถานศึกษา 

ได้มีนกัวิชาการและผู้ รู้หลายทา่นได้ให้ความหมายของการบริหารการศกึษาไว้แตกตา่ง
กันออกไปสุดแท้แต่จะเน้นท่ีจุดใดเป็นส าคัญและจะให้มีขอบเขตครอบคลุมกว้างแค่ไหน ซึ่งท่ี
ส าคญัและน่าสนใจมี ดงันี ้กิติมา ปรีดีดิลก ได้ให้ความหมายของการบริหารการศกึษา ไว้ว่า การ
บริหารการศกึษา คือ ความพยายามท่ีจะด าเนินงานเก่ียวกบัเร่ืองของการศกึษา อนัได้แก่ โรงเรียน 
หลักสูตร ครู นักเรียน วัสดุอุปกรณ์ ต าราเรียน และอาคารสถานท่ี เป็นต้น ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ความพยายามท่ีจะจัดด าเนินงานทุกอย่างท่ีเก่ียวกับ
การศกึษา โดยให้มีผลผลิต คือ ผู้ เรียนท่ีมีคณุภาพในท่ีสดุ65 การบริหาร หมายถึง กิจกรรมตา่งๆ ท่ี
บุคคลตัง้แต่สองคนขึน้ไปร่วมมือกันด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
หลายๆอยา่งท่ีบคุคลร่วมกนัก าหนดโดยใช้กระบวนอยา่งมีระบบและให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิค
ต่างๆ อย่างเหมาะสม66 ศิริพงษ์  เศาภายน ได้สรุปสาระส าคัญของการบริหารไว้ดังนี  ้1) การ
บริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป 2) ร่วมมือกันท ากิจกรรม 3) เพ่ือให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ร่วมกนั 4) โดยการใช้กระบวนการ และทรัพยากรท่ีเหมาะสม67 ประเสริฐ เชษฐพนัธ์ 

                                                           
64 ประภาพรรณ รักเลีย้ง, หลักทฤษฎีและปฏิบัตกิารบริหาร (พิษณโุลก : บณัฑิต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัพิษณุโลก, 2556), 1-2. 
65 กิตมิา ปรีดีดลิก, กระบวนการบริหารและนิเทศการศึกษาเบือ้งต้น (กรุงเทพฯ : 

อกัษรพิพฒัน์, 2532), 5. 
66 สมศกัดิ ์คงเท่ียง, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : มิตรภาพ 

การพิมพ์และสตวิดโิอ, 2542), 1. 
67 ศริิพงษ์ เศาภายน, หลักการบริหารการศึกษา : ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ,                  

พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท์, 2548), 1. 
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ได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาไว้ว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการใน
การร่วมมือกนัพฒันาคณุภาพและสมรรถนะของคนให้เป็นคนดี มีคณุธรรม มีสขุภาพพลานามยัท่ี
ดี และมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมได้อยา่งมีประสิทธิภาพโดยใช้ทรัพยากรการบริหาร
ท่ีมีอยู่อย่างเหมาะสม68 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ี
บุคคลหลายคนร่วมกันด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสงัคมในทุกๆ ด้าน นับแต่ บุคลิกภาพ 
ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คณุธรรม เพ่ือให้มีคา่นิยมตรงกนักบัความต้องการของ
สงัคม โดยกระบวนการต่างๆ ท่ีอาศยัควบคมุสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศยัทรัพยากร 
ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือให้บุคคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสงัคมท่ีตน
ด าเนินชีวิตอยู่69 กระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่าโดยทั่วไปในเร่ืองการศึกษาการบริหารการศึกษามี
เนือ้หาหลกัอยู ่2 ด้าน คือ ด้านแผน และด้านองค์การ  

ด้านแผน จะมีการศกึษาเก่ียวกบั นโยบาย แผนชนิดตา่งๆ ได้แก่ 1) แผนระยะยาวท่ีช่ือ 
แผนกลยุทธ์ แผนวิสาหกิจ แผนระยะยาว การวางแผนต่างๆ กระบวนการวางแผนต่างๆ 2) ส่วน
แผนระยะกลาง คือ แผน 5 ปี ได้แก่ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติช่วง 5 ปี แผนพฒันา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 3) แผนระยะสัน้ เป็นแผนท่ีมีระยะเวลาเพียงปีเดียว ได้แก่
แผนพฒันาการ (เป็นแผนขอเงินงบประมาณ จดัท าก่อนปีงบประมาณ) แผนปฏิบตัิการประจ าปี 
(เม่ือได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว) มาระยะหลังๆ จะมีการศึกษาถึง ภารกิจ หรือ พันธกิจ 
(Mission) วิสัยทัศน์ (Vision) ซึ่งเป็นขัน้ตอนในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ จะศึกษาการ
วิเคราะห์หนว่ยงาน ท่ีเรียกวา่ การวิเคราะห์ SWOT การก าหนดกลยทุธ์  

ด้านองค์การ จะศึกษาถึงหน่วยท่ีเป็นคน (Man) งาน (Task) และเทคนิคการบริหาร
(Technics) 1) การศึกษาเก่ียวกบัคน จะศึกษาตัง้แต่การบริหารบุคคลซึ่งมีเร่ืองของการรับคนเข้า
ท างาน การบ ารุงรักษา การพฒันาบุคคล และการให้ออกจากงาน ภาวะผู้ น า การท างานเป็นทีม 
การบริหารความขัดแย้ง การส่งเสริม การสนับสนุน การประสานงาน การอ านวยความสะดวก 
ขวญั ก าลงัใจ การจงูใจ การให้รางวลัและการลงโทษ เป็นต้น 2) การศกึษาเก่ียวกบังาน จะศกึษา
ตัง้แต่ด้านโครงสร้างองค์การ ศกึษาการจดัองค์การ วิเคราะห์องค์การ มนุษยสมัพนั ธ์ การส่ือสาร 
นวตักรรมต่างๆ บรรยากาศองค์การ พฤติกรรมองค์การ การกระจายอ านาจ การมอบอ านาจ การ
                                                           

68 ประเสริฐ เชษฐพนัธ์, การบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ: ภาควิชาการบริหาร
การศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน, 2541), 7. 

69 ภาวิดา  ธาราศรีสทุธิ, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : 
ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2542), 6. 
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สัง่การ การตดัสินใจ การประกนัคณุภาพ การเจรจาต่อรอง เป็นต้น 3) การศึกษาเก่ียวกับเทคนิค
การบริหาร จะศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาองค์การ การบริหารโดยมีวัตถุประสงค์ การบริหาร
งบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน การบริหารเวลา ระบบ การวิเคราะห์ระบบ การน าระบบไปใช้ การ
ปรับระบบ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล วงจรการบริหารของเดมมิ่งแบบ PDCA Johan’s Windows 
เป็นต้น70 และหวน พินธุพนัธ์ การบริหารการศกึษา คือ การด าเนินงานของกลุ่มบคุคลเพ่ือพฒันา
คนให้มีคณุภาพ ทัง้ความรู้ ความคดิ ความสามารถและความเป็นคนดี71 

สรุปได้ว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือกัน
ด าเนินการเพ่ือพฒันาสมาชิกของสงัคมในทุกๆ ด้าน นบัตัง้แต่บุคลิกภาพ ความรู้ความสามารถ 
พฤติกรรมและคณุธรรม เพ่ือให้มีคา่นิยมตรงกนักบัความต้องการของสงัคม โดยกระบวนการตา่งๆ 
อยา่งเหมาะสม เพ่ือให้บคุคลพฒันาไปตรงตามเปา้หมายของสงัคมท่ีตนด าเนินชีวิตอยู ่หน้าท่ีหลกั
ของผู้บริหาร คือ การประสานงานให้บคุคลตา่งๆ ปฏิบตัไิปด้วยดีและบ ารุงรักษาหน่วยงานให้ด ารง
อยูอ่ยา่งมัน่คงและมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึน้ไป 
 
การบริหารสถานศึกษา 

ในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือให้มีคุณภาพ มีมาตรฐานสากล ผู้บริหารสถานศึกษา
หรือผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ มีบทบาทส าคญั ท่ีจะช่วยส่งเสริม ผลกัดนัให้องค์การประสบผลส าเร็จ 
บรรลตุามวตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงภารกิจพืน้ฐานของโรงเรียน ภารกิจ 
(Mission) เพราะภารกิจมุ่งตอบค าถามว่า “เราเป็นใคร และเราก าลงัท าอะไรอยู่” อย่างไรก็ตาม
โรงเรียนเป็นองค์การหนึ่งท่ีจะต้องด าเนินภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดส าหรับโรงเรียนซึ่งมีหน้าท่ี
การบริการการศกึษาแก่สมาชิกในสงัคม ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ได้มีนกัการศกึษาหลาย
ท่านได้กล่าวถึงภารกิจต่างๆ ของโรงเรียนในการบริหารโดยทั่วไป ดงันี ้คิมบรอจ และ นนัเนอร์ร่ี 
(Kimbrough and Nunnery: อ้างถึงในอุบล เพียรศรี) ได้แบ่งการบริหารสถานศึกษาออกเป็น                   
8 งาน ด้วยกัน คือ 1) งานสร้างความเช่ือถือจากประชาชน 2) งานบริหารหลักสูตรและการสอน  
3) งานบริหารเศรษฐกิจการศึกษา 4) งานธุรการ 5) งานบริหารบุคคล 6) งานกิจการนักเรียน                      

                                                           
70 กระทรวงศกึษาธิการ, การบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิตบุิคคล (กรุงเทพฯ : 

องค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์, 2546), 29-30.  
71 หวน  พินธุพนัธ์, ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับการบริหารการศึกษา, เข้าถึงเม่ือ 16 

เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก : http://www. krucenter.net 

http://www/
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7) งานสภาวะผู้น าในด้านความสมัพนัธ์กบัชมุชน และ 8) งานด้านการประเมินผลการวิจยั72 เซอร์
จิโอวานน่ี และคนอ่ืนๆ (Sergiovanni and Other;อ้างถึงในมนทิพย์  ทรงกิตติไพศาล)ได้เสนอแนะ
ว่า งานการบริหารสถานศึกษา ควรประกอบไปด้วยงานส าคญั 8 ประการ คือ 1) งานสมัพนัธ์กับ
ชมุชน 2) งานกิจกรรมนกัเรียน 3) งานหลกัสูตรและการสอน 4) งานบริหารบคุลากร 5) งานอาคาร
สถานท่ี 6) งานธุรการ 7) งานพฒันาบคุลากร และ 8) งานประเมินผล73  แคมป์เบลล์ และคนอ่ืนๆ 
(Campbell and Other: อ้างถึงในปกรณ์กฤช  อินทร์มงคล) ได้ท าการศึกษาถึงงานบริหาร
สถานศกึษาไว้และมีความเห็นว่า งานการบริหารสถานศกึษามีงานส าคญัๆ อยู่ทัง้หมด 6 งาน ดงันี ้
1) งานด้านหลกัสูตรและการสอน 2) งานบริหารบุคลากร 3) งานกิจกรรมนกัเรียน 4) งานอาคาร
สถานท่ี 5) งานงบประมาณและธุรการ 6) งานสมัพนัธ์ชมุชน74 กระทรวงศกึษาธิการ ได้ก าหนดว่า 
การบริหารจดัการของสถานศกึษาซึง่มีหน้าท่ีให้บริการการศกึษาแก่ประชาชนและเป็นสถานศกึษา
ของรัฐจึงน าหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี ท่ีเรียกทัว่ไปว่า “ธรรมาภิ
บาล” เข้ามาบรูณาการในการบริหารและจดัการศกึษาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบัโรงเรียนท่ี
เป็นนิติบุคคล หลักการดงักล่าว ได้แก่ 1) หลกันิติธรรม 2) หลักคุณธรรม 3) หลักความโปร่งใส                
4) หลกัการมีส่วนร่วม 5) หลกัความรับผิดชอบ 6) หลกัความคุ้มคา่75 อย่างไรก็ตามพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 39 บญัญัติไว้ว่า “ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา โดยแบ่ง

                                                           
72 Kimbrough, Ralph B. and Nunnery, Michael Y., Educational Administration : 

An Introduction, 3rd ed. (New York: Macmillan Publishing Company, 1988). 
73 Sergiovanni, Thomas J.; Burlingame, Martin; and Coombs, Fred i. and 

Thurston, Educational Government and Administration, 2nd ed. Englewood Cliffs                  
(New Jersey : Prentice – Hall, 1980).  

74 Campbell Roald, F. Corbally and Ramseyer, Introduction to Educational 

Administration, 3rd ed. (Boston : Allyn Bacon, 1967).  
75 กระทรวงศกึษาธิการ, แนวทางปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ   

(กรุงเทพ ฯ: ที.เอส.บี.โป, 2550), 30-32. 
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ขอบขา่ยงานบริหารสถานศกึษาไว้ 4 ด้าน ดงันี ้1) งานวิชาการ 2) งานงบประมาณ 3) งานบริหาร
บคุคล และ 4) งานบริหารทัว่ไป76  

ส าหรับภารกิจ 4 งานข้างต้นถือเป็นการกระจายอ านาจสู่สถานศกึษา โดยมีจุดมุ่งหมาย
ท่ีจะให้สถานศกึษาเป็นนิติบคุคล เพ่ือให้การบริหารงานคล่องตวั และรวดเร็ว สอดคล้องกบัความ
ต้องการผู้ เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน และประเทศชาติอย่างแท้จริง ดงันัน้สถานศึกษาทุก
สงักดั ทัง้สถานศกึษาของรัฐและเอกชน จะต้องปฏิบตัิตาม ขณะเดียวกนัทางโรงเรียนมีอ านาจใน
การบริหารงานท่ีสามารถตดัสินใจโดยโรงเรียนเองได้มากขึน้ เชน่ การบริหารงานบคุคล การบริหาร
งบประมาณ เป็นต้น เน่ืองจากเป็นสถานศกึษานิติบคุคล ดงันัน้ โรงเรียนเรียนหรือสถานศกึษาเป็น
องค์การหนึ่งท่ีจะต้องมีระบบบริหารท่ีชดัเจน และสามารถบริหารเชิงกลยุทธ์ได้ ทัง้นี ้เพ่ือพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์ซึง่เป็นทรัพยากรท่ีมีคา่ของประเทศชาติตอ่ไป 

จากความเข้าใจในภารกิจดงักล่าว  ส านกัพฒันาและส่งเสริมวิชาชีพ ได้สรุปถึงภารกิจ
ของ ผู้บริหารท่ีจะต้องด าเนินงานสรุปได้ ดงันี ้ 

1. การบริหารงานวิชาการ ผู้บริหารจะต้องก าหนดนโยบาย เป้าหมาย วตัถุประสงค์ 
และวางแผนงานของโรงเรียน มีการควบคมุ ก ากบั ติดตามและนิเทศงานวิชาการอย่างมีระบบ จดั
ให้ครูผลิต จัดหาส่ือการเรียน และควบคุมดูแลให้ครูน าไปใช้ประกอบการสอน ส่งเสริมและน า
เทคนิควิธีการใหม่ๆ ท่ีเหมาะสมมาใช้ในการด าเนินงาน พัฒนาและส่งเสริมทางด้านวิชาการ 
พฒันากระบวนการเรียนการสอน การจดัสอนซ่อมเสริม การจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนการ
สอน การจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตร การพัฒนาครูทางด้านวิชาการ สร้างบรรยากาศ
วิชาการในโรงเรียน ส่งเสริมการวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน วดัผลและประเมินผลการเรียน
และงานทะเบียนนกัเรียน สร้างและปรับปรุงเคร่ืองมือการวดัผลการเรียน จดัให้มีเอกสารเก่ียวกับ
การวดัผลประเมินผลการเรียน ประเมินผลการจดังานวิชาการ การประเมินผลในด้านคณุภาพและ
การจดัการเรียนการสอน 

2. การบริหารงานทั่วไป ผู้ บริหารต้องบริหารทุกงานของโรงเรียนตามขัน้ตอนใน
กระบวนการบริหาร เช่น ศึกษาสภาพปัจจุบนัและปัญหา การวางแผน การด าเนินการตามแผน
และการประเมินผล ต้องยึดเป้าหมายหลกัของการด าเนินการโรงเรียนเป็นส าคญั ปฏิบตัิงานทุก
งานโดยมุ่งถึงผลในอนัท่ีจะท าให้นกัเรียนบรรลจุดุมุ่งหมายของหลกัสตูร ใช้บคุลากรในโรงเรียนให้
                                                           

76 คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ ส านกังาน, พระราชบัญญัตกิารศึกษา

แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (กรุงเทพฯ : ส านกั
นายกรัฐมนตรี, 2553), 14. 
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เป็นประโยชน์มากท่ีสดุ และควรให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิต่างๆ ให้มากท่ีสุด 
ทัง้ในการแสดงความคิดเห็นและความรับผิดชอบในการปฏิบตัิงาน ท าการควบคมุ ติดตามและ
ก ากบัดแูลการปฏิบตัิงานและด าเนินงาน  มีการด าเนินการจดัการประชาสมัพนัธ์ การประเมินผล
การบริหารทัว่ไป  

3. การบริหารงานบุคลากร ผู้บริหารจะต้องก าหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากรแต่ละ
คนให้ชดัเจน มอบหมายงานตามความรู้ ความสามารถของบคุลากร ควบคมุ ก ากบั ติดตามและ
นิเทศบคุลากรให้ปฏิบตังิานเตม็ตามความสามารถและเป็นไปตามจดุประสงค์ของโรงเรียน  

4. การบริหารธุรการ การเงิน และพัสดุ ควบคุมงานธุรการ การเงินและพัสดุของ
โรงเรียนให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ตรวจสอบและตัดสินใจในการ
ปรับปรุงการปฏิบตัิงาน การบริหารงานสารบรรณ การลงทะเบียนรับ-ส่งหนงัสือราชการ โต้ตอบ 
เก็บรักษา และท าลายหนงัสือราชการ การบริการเก่ียวกบังานสารบรรณ77   

จากแนวคิดและหลักการตลอดจนภารกิจและการด าเนินงานบริหารการศึกษา
สถานศึกษา ท่ีได้ศึกษามาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผู้ บริหารสถานศึกษาหรือผู้ บริหารโรงเรียนมี
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบส าคญัและกว้างขวางมากตามแนวกระบวนทศัน์ใหมข่องการศกึษา
ไทย  อยา่งไรก็ตาม ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ยดึตามการจดัประเภทงานการบริหารท่ีก าหนดไว้ใน
พระราชบญัญัติการศกึษา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 
2553 ซึ่งได้แบง่งานบริหารการศกึษาออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล  
ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารทัว่ไป   

 
ภารกิจการบริหารโรงเรียนตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิ 

พ.ศ. 2542 
 
ด้านการบริหารงานวิชาการ 

1. ความหมายของการบริหารงานวิชาการ งานวิชาการนับเป็นงานท่ีส าคัญท่ีสุด
เปรียบเสมือนหวัใจของโรงเรียน เพราะวิชาการสามารถพฒันาสติปัญญา ความนึกคิดของผู้ เรียน
เพ่ือประโยชน์ต่างๆ ในการด ารงชีวิต ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  นักการศึกษาหลายท่านให้

                                                           
77 ส านกัพฒันาและสง่เสริมวิชาชีพ, ชุดวิชาการจัดการเรียนรู้โครงการพัฒนา

วิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจ าการ (กรุงเทพฯ : ส านกังาน
เลขาธิการครุุสภา, 2550), 12. 
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ความหมายของการบริหารงานวิชาการไว้ ดงันี ้วิกค์ เจนนิเฟอร์ และไฮเบอร์เกอร์ (Vick, Jennifer, 
and Heiberger) ได้กล่าวถึงการบริหารงานวิชาการ วา่ การบริหารวิชาการ หมายถึง กระบวนการ
วางแผนการด าเนินงานเก่ียวกบัการบริหารและการส่งเสริมการจดัการเรียนรู้ การจดัท าหลกัสูตร 
และการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในจุดหมายของการพัฒนาผู้ เรียน 
เพ่ือให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ความสนใจและความถนดัของผู้ เรียนอย่างตอ่เน่ืองเป็นระบบ เพ่ือ
สร้างความมั่นใจว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพตามท่ีหลักสูตรการศึกษาขัน้
พืน้ฐานก าหนด78 ส่วน เซอร์จิโอวานนี (Sergiovanni) ได้กล่าวถึงความหมายของการบริหารงาน
วิชาการว่า หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยมีการจดักิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่าง ท่ีเก่ียวกับการ
ปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี79 กมล พู่ประเสริฐ ได้ให้ความของการบริหารวิชาการ
ว่า การบริหารงานวิชาการเป็นกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนท่ีเก่ียวกับการจดัการเรียนการสอนใน
โรงเรียนหรือสถานศึกษาเพ่ือให้การเรียนการสอนมีคณุภาพและเกิดประสิทธิภาพท่ีดีกบันกัเรียน 
โดยสถานศกึษาจะต้องจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษาให้สอดคล้องกบัสถานภาพ และความต้องการ
ของชุมชนและสังคม โดยมีครู ผู้ บริหาร ผู้ ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มี
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั  ซึ่งการจัดการศึกษาจะต้องมีคุณภาพ80 และหน่วย
ศกึษานิเทศก์ ส านกัการศึกษา กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การด าเนินงานโดยการ
ผสมผสานทรัพยากรในการจดักิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ทุกด้านให้แก่นักเรียน เพ่ือ
พฒันาการจดัการเรียนรู้ให้บรรลตุามจดุมุง่หมายอยา่งมีประสิทธิภาพ81  

 จากความหมายของการบริหารงานวิชาการท่ีนกัการศกึษาหลายท่านได้ให้ไว้ สรุป
ได้ว่า การบริหารงานวิชาการ ถือเป็นหัวใจส าคญัในการจดัการศึกษาในระดบัสถานศึกษา การ
บริหารงานวิชาการ เป็นกระบวนการด าเนินงานเก่ียวกับหลกัสูตรสถานศึกษาและการเรียนการ
สอน ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ เรียนและท้องถ่ิน โดยท้องถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมในการ
                                                           

78 Julia Miller Vick,Mary S.Jennifer,and Morris Heiberger, The Academic Job 

Search Handbook, 4th ed. (Phiadelphia : University of Pennsylvania Press, 2008), 7.  
79 Sergiovanni, T.J., The new school executive: A theory of administration 

(New York: Harper & Row, 1980), 267-268. 
80 กมล  พูป่ระเสริฐ, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ทิปน์พบับลิชัน่, 2544), 6. 
81 หนว่ยศกึษานิเทศก์, ส านกัการศกึษา, แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชมุนมุสหกรณ์
การเกษตรแหง่ประเทศไทยจ ากดั, 2554), 9.   
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วางแผน ให้ค าปรึกษา ส่งเสริมสนบัสนุนและเสนอแนะแนวทางให้มีการจดัการเรียนการสอนโดย
ยึดผู้ เรียนเป็นส าคญั และเพ่ือให้นกัเรียนได้เรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในจดุมุ่งหมายของการพัฒนา
ผู้ เรียนสง่ผลให้ผู้ เรียนได้รับการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพและมีประสิทธิภาพสงูสดุ 

2. ความส าคญัของการบริหารงานวิชาการ  
 งานวิชาการเป็นหวัใจของสถานศึกษา คณุภาพการศกึษาของโรงเรียนย่อมขึน้อยู่

กบังานวิชาการของโรงเรียนเป็นส าคญั จุดมุ่งหมายของงานวิชาการอยู่ท่ีการพฒันานกัเรียนให้มี
คุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรมและคุณสมบัติท่ีต้องการ งานวิชาการไม่ใช่งานท่ีเพียงแต่ท าให้
นกัเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็นเท่านัน้ แตย่งัจะต้องมีความสามารถปรับตวัอยู่
ในสังคม ท่ีมีความเป็นพลวัตร มีคุณธรรม จริยธรรม มีความขยันหมั่นเพียร มีความรู้ในการ
ประกอบอาชีพตามอตัภาพ และมีความเป็นพลเมืองดี ฉะนัน้จึงมีนกัการศึกษาได้ให้ความส าคญั
ของงานวิชาการไว้ ดังนี  ้ทัสนี วงศ์ยืน ได้สรุปความส าคัญของงานวิชาการไว้ ดังนี ้1) ท าให้
ผู้ บริหารตระหนักเห็นความส าคัญของงานวิชาการซึ่งเป็นงานหลักของสถานศึกษา  เพราะ
ความส าเร็จของสถานศึกษาส่วนหนึ่งขึน้อยู่กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน 2) ท าให้
ผู้บริหารและครูวางแผนพฒันางานวิชาการอย่างเป็นระบบและต่อเน่ืองเพ่ือเสริมสร้างผู้ เรียนให้มี
ความรู้ความสามารถ มีคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์ 3) ท าให้สถานศกึษาปรับปรุงและพฒันางานท่ี
เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสดุตอ่ผู้ เรียน 4) ท าให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนในการพฒันาการเรียนการสอนตามความต้องการ
ของผู้ เรียนและชุมชน82 ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์  ได้กล่าวถึงความส าคญัของงานวิชาการไว้ ดงันี ้ 
1) งานวิชาการเป็นงานท่ีมุ่งเน้นการพฒันาสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ คณุธรรม จริยธรรม 
เจตคติและค่านิยมให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุขในการด ารงชีวิตตลอดจนเป็นผู้ มี
คณุคา่ในสงัคม 2) งานวิชาการเป็นตวัก าหนดปริมาณงานของโรงเรียน เม่ือโรงเรียนมีงานวิชาการ
มาก ปริมาณงานด้านอ่ืนๆ ย่อมมีมากมากตามไปด้วย 3) งานวิชาการเป็นเคร่ืองก าหนดการ
จดัสรรทรัพยากรให้แก่โรงเรียน ทัง้งบประมาณ วสัด ุครุภณัฑ์ ซึง่จะจดัให้ตามสดัสว่นของปริมาณ
งานวิชาการ โรงเรียนจะได้รับการจดัสรรงบประมาณมากน้อยขึน้อยู่กบัปริมาณงานของโรงเรียน       
4) งานวิชาการเป็นเคร่ืองตดัสินคณุภาพของโรงเรียน การพิจารณาคณุภาพของโรงเรียนต้องอาศยั
งานทางด้านวิชาการ โดยพิจารณาวิธีการและผลผลิตของระบบงานวิชาการ เช่น วิธีการจดัการ
เรียนรู้ของครู การบริหารงานวิชาการ ผลส าเร็จของครูทัง้ด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ
                                                           

82 ทศันีย์ วงศ์ยืน, หลักและวิธีการจัดการสถานศึกษา (นนทบรีุ: สาขาวิชา
ศกึษาศาสตร์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2547), 132-178. 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีเกิดกับนักเรียน 5) งานวิชาการเป็นเคร่ืองชีว้ัดความส าเร็จ และ
ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน เน่ืองจากงานวิชาการเป็นงานหลักของโรงเรียนท่ีผู้บริหาร
โรงเรียนต้องด าเนินการ กระตุ้ นและส่งเสริมให้ครูร่วมมือกันในการปรับปรุงงานวิชาการของ
โรงเรียนอยู่เสมอ ดงันัน้ ผู้บริหารโรงเรียนต้องรู้จักวางแผน ติดต่อส่ือสาร ประสานงาน ควบคุม
บงัคบับญัชา วินิจฉยัสัง่การ และมอบหมายงาน ให้ถกูต้องเหมาะสมเพ่ือให้การปฏิบตังิานวิชาการ
บรรลุจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 83 กระทรวงศึกษาธิการ ได้สรุปไว้ว่า งาน
วิชาการเป็นงานหลกัหรือภารกิจหลกัของสถานศึกษาท่ีพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอ านาจการบริหารวิชาการไปให้
สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ด้วยเจตนารมณ์ท่ีจะให้สถานศึกษาด าเนินการได้ โดยอิสระ คล่องตัว 
รวดเร็ว สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน สถานศกึษา ชมุชน ท้องถ่ิน และการมีสว่นร่วมจาก
ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารจดัการ สามารถพัฒนาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล 
รวมทัง้ปัจจัยเก่ียวหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถ่ินได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ84 

 จากความส าคญัของงานวิชาการดงักล่าว สรุปได้ว่า งานวิชาการถือเป็นงานหลกั
และเป็นหวัใจของการจดัการศกึษาของโรงเรียน โรงเรียนจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไรขึน้อยู่
กบัการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนและยงัเป็นเคร่ืองชีว้ดัความส าเร็จของผู้บริหารในฐานะผู้น า
องค์กร ดงันัน้ การบริหารงานวิชาการจึงเป็นภารกิจท่ีส าคญัยิ่งของโรงเรียนท่ีจะพฒันานกัเรียนให้
มีคณุภาพทัง้ด้านความรู้ คณุธรรม จริยธรรมและทกัษะชีวิตเพ่ือน าไปใช้ในการด ารงชีวิตในสงัคม
ได้อย่างมีความสขุ การบริหารวิชาการในยคุปฏิรูปการศกึษา โรงเรียนจะมีโอกาสตดัสินใจมากขึน้ 
ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจทางการศึกษาท่ีให้สถานศึกษา รับผิดชอบการ
บริหารงานวิชาการโดยตรง ปัจจยัความส าเร็จของงานวิชาการคือ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องรู้ 
เข้าใจ และมีทกัษะในเร่ือง การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา การพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  การพัฒนาส่ือและเทคโนโลยีการเรียนรู้  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
กระบวนการวดัประเมินผลและวิจยั ระบบประกนัคณุภาพภายใน 
                                                           

83 ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศนูย์ส่ือเสริม
กรุงเทพฯ, 2553), 33. 

84 กระทรวงศกึษาธิการ, การบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิตบุิคคล (กรุงเทพฯ : 
องค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์, 2546), 33.  
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3. ขอบขา่ยของการบริหารงานวิชาการ 
 ได้มีผู้ ท่ีให้ความสนใจในด้านการบริหารงานวิชาการ ได้กล่าวถึงขอบข่ายของการ

บริหารงานวิชาการ ไว้หลายท่าน ดงัต่อไปนี ้ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวว่า ขอบข่ายของงาน
วิชาการประกอบด้วย การวางแผนเก่ียวกับงานวิชาการ เป็นการวางแผนเก่ียวกับการพัฒนา
หลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช้ การจดัการล่วงหน้าเก่ียวกับการเรียนการสอน ประกอบด้วย           
1) แผนปฏิบัติงานวิชาการ เช่น การประชุมเก่ียวกับหลักสูตร การจัดปฏิทินการศึกษา การ
รับผิดชอบงานตามภาระหน้าท่ี การจดัขัน้ตอนและเวลาในการท างาน 2) โครงการสอน เป็นการ
จดัรายละเอียดเก่ียวกับวิชาท่ีต้องสอนตามหลกัสตูร 3) บนัทึกการสอน เป็นการแสดงรายละเอียด
ของการก าหนดเนือ้หาท่ีจะสอนในแตล่ะคาบของแตล่ะวนัหรือสปัดาห์โดยการวางแผนไว้ล่วงหน้า 
และยึดโครงการสอนเป็นหลัก การด าเนินการเก่ียวกับการเรียนการสอน เพ่ือให้การสอนใน
สถานศึกษาด าเนินไปด้วยดีและสามารถปฏิบตัิได้ จึงต้องมีการจดัการเก่ียวกบัการเรียนการสอน 
ดงันี ้1) การจัดตารางสอนเป็นการก าหนดวิชา เวลา ผู้ สอน สถานท่ี ตลอดจนผู้ เรียนในแต่ละ
รายวิชา 2) การจดัชัน้เรียน เป็นงานท่ีฝ่ายวิชาการต้องประสานกบัฝ่ายอาคารสถานท่ี รวมทัง้การ
จดัสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในห้องเรียน 3) การจัดครูเข้าสอนต้องพิจารณาถึงความพร้อม
ของสถานศึกษาและความพร้อมของบุคลากร รวมถึงการเชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาช่วยสอน                   
4) การจดัแบบเรียน 5) การปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นการพฒันาครูผู้สอนให้ก้าวทนัวิทยาการ 
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการความก้าวหน้าของ
สงัคม ธุรกิจ อตุสาหกรรม เป็นต้น 6) การฝึกงาน เป็นการให้นกัศกึษาได้น าเอาทฤษฎีมาประยกุต์ใช้
กับชีวิตจริง ทัง้ยังมุ่งให้นักศึกษาได้เห็นปัญหาท่ีแท้จริงในสาขาอาชีพนัน้ เพ่ือเปิดโอกาสให้
นกัศกึษาได้เตรียมตวัออกไปเผชิญกบัชีวิตจริงตอ่ไป การจดับริหารเก่ียวกบัการเรียนการสอน เป็น
การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและการส่งเสริมการจัดหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและคณุภาพ ได้แก่ 1) การจัดส่ือการเรียนการสอนการจัดห้องสมุด การนิเทศการ
สอน การวดัผลประเมินผลเป็นกระบวนการท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในด้านการตรวจสอบและวิเคราะห์
ผลการเรียน85 และพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) 2553 กล่าวถึงขอบข่ายและภารกิจงานวิชาการตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงศกึษาธิการ ว่าด้วยการก าหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและ
การจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศยัตามความในมาตร 4 และมาตรา 39 วรรคสอง ดงันี ้(ก) การ
                                                           

85 ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศนูย์ส่ือเสริม 
กรุงเทพ, 2553), 6. 
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พัฒนาหรือการด าเนินการเก่ียวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถ่ิน (ข) การ
วางแผนงานด้านวิชาการ (ค) การจดัการเรียนการสอนในสถานศกึษา (ง) การพัฒนาหลกัสตูรของ
สถานศึกษา (จ) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ (ฉ) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา (ช) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ (ฌ) การนิเทศการศึกษา (ญ) การแนะ
แนว (ฎ) การพฒันาระบบประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศกึษา (ฏ) การส่งเสริมชมุชน
ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (ฐ) การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศกึษา
และองค์กรอ่ืน (ฑ) การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน 
สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศกึษา (ฒ) การจดัระเบียบและแนวปฏิบตัิเก่ียวกบังาน
ด้านวิชาการของสถานศึกษา (ณ) การคดัเลือกหนงัสือ และ (ด) การพฒันาและใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศกึษา86  
 
ด้านการบริหารงานบุคคล 

1. ความหมายการบริหารงานบคุคล  
 การบริหารงานบุคคลเป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศกึษาปฏิบตัิงานเพ่ือ

ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เกิดความคล่องตัว และมีอิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ
ข้อบงัคบั เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องได้รับการ
พฒันาให้มีความรู้ ความสามารถ มีขวญัก าลงัใจและได้รับการเชิดชูเกียรติ มีความก้าวหน้าและ
มัน่คงในอาชีพซึ่งจะส่งผลตอ่การพฒันาคณุภาพการศกึษาของผู้ เรียน และเป็นไปเพ่ือการพฒันา
ผู้ เรียนเต็มตามความสามารถและศักยภาพของผู้ เรียนทุกคน นักวิชาการหลายท่านได้ให้
ความหมายของงานด้านการบริหารงานบคุคลไว้ ดงันี ้ ปกรณ์กฤช อินทร์มงคล ได้ให้ความหมาย
ของการบริหารงานบคุคลไว้วา่ การบริหารงานบคุคล หมายถึง กระบวนการในการบริหารก าลงัคน
ขององค์กรผ่านทางการวางนโยบาย กฎ ระเบียบและขัน้ตอนการท างาน เป็นงานท่ีเก่ียวกับ
สมาชิกท่ีปฏิบตัิงานในองค์กร เพ่ือให้ได้บุคลากรท่ีเหมาะสมกับการปฏิบตัิงานทัง้ในด้านปริมาณ

                                                           
86 คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ ส านกังาน, พระราชบัญญัตกิารศึกษา

แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (กรุงเทพฯ : ส านกั
นายกรัฐมนตรี, 2553), 9.  
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และคณุภาพ และระยะเวลาท่ีเหมาะสม87 พรพรรณ  อินทร์ประเสริฐ ได้สรุปไว้ว่า การบริหารงาน
ด้านบคุคลในสถานศกึษามีความส าคญัมากเพราะเป็นปัจจยัแหง่ความส าเร็จในการบริหารองค์กร 
หากสถานศึกษาใดประกอบไปด้วยบุคลากรทางการศึกษาท่ีเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง คือ มี
ความรู้ความสามารถมีสมรรถนะในงานหลกั มีคณุธรรม และจรรยาบรรณท่ีเหมาะสมกบัการจดั
การศกึษา ย่อมส่งผลให้สถานศึกษาแห่งนัน้มีทัง้คณุภาพและประสิทธิภาพ88 หน่วยศกึษานิเทศก์
ส านกัการศึกษา กล่าวว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง การด าเนินงานเก่ียวกับการสรรหาและ
การใช้ศิลปะในการใช้บุคลากรภายใต้หลักธรรมมาภิบาล เพ่ือให้เป็น ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพปฏิบตัิงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบมีขวญัก าลงัใจ ได้รับการยกย่องเชิดชเูกียรติ มี
ความมัน่คงและก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยมีการบริหารงานบคุคลตัง้แต ่การวางนโยบาย การก าหนด
แผน ความต้องการบคุคล การสรรหา การคดัเลือก การพฒันา การก าหนดสวสัดิการ การประเมินผล 
การเล่ือนต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง89 จอยซ์ (Joyce) ได้ให้ความหมายของการบริหารงาน
บคุคลว่า หมายถึง การวางแผนอตัราก าลงัคน การสรรหาบุคลากร และการบรรจุแตง่ตัง้ การจดัท า90 
บาร์เมส (Barmes) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานบคุคลว่าหมายถึง กระบวนการด าเนินงาน
ท่ีเก่ียวกับบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กร เพ่ือให้ได้บุคลากรมาปฏิบตัิงานตามความต้องการ 
และปฏิบตัใิห้บรรลเุปา้หมายอยา่งมีประสิทธิภาพซึง่จะสง่ผลตอ่คณุภาพของผู้ เรียน91  

                                                           
87 ปกรณ์กฤช อินทร์มงคล, “ความพร้อมของข้าราชการครูท่ีมีตอ่การกระจายอ านาจ

การบริหารการศกึษาในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษานนทบรีุ เขต 1” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร, 2550), 20. 

88 พรพรรณ อินทรประเสริฐ , “องค์กระกอบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานใน
ทศวรรษหน้า” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยั ศลิปากร, 2550), 75. 

89 หนว่ยศกึษานิเทศก์, ส านกัการศกึษา, แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารงานบุคคล (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชมุนมุสหกรณ์
การเกษตรแหง่ประเทศไทย จ ากดั, 2554), 12.  

90 Joyce, H.L., “Parental choice in public elementary school: Who chooses 
and why (School Choice)” (Dissertation Abstracts International, 1992), 2310 - A. 

91 Barmes, R.A., “African and american parents’ involvement in their 
children’s school” (Dissertation Abstracts International, 1995), 3152 – A.  
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 จากการให้ความหมายของนกัวิชาการหลายท่านท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเป็นการด าเนินงานคัดสรรบุคคล  โดยให้ความส าคัญทุก
กระบวนการ ตัง้แต่การแต่งตัง้ การพฒันา การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพ การสร้างขวญัก าลงัใจ 
ได้แก่ หลกัความสามารถ หลกัความเสมอภาค หลกัความมัน่คง และหลกัความยตุิธรรม เพ่ือให้มี
ผลต่อการปฏิบัติงานตามท่ีคาดหวงั ยึดหลักธรรมมาภิบาล เป็นกลางทางการเมือง มีแผนการ
พฒันาบคุลากรท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พฒันาบคุคลอย่างทัว่ถึง ตรงตามความ
ต้องการ ปลกูฝังอดุมการณ์ความเป็นเจ้าของ เพื่อให้เกิดผลส าเร็จท่ีงดงามอยา่งมืออาชีพ สามารถ
ปฏิบตัิงานตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างถกูต้องและสร้างสรรค์ จดัหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสม
เข้าท างานในต าแหน่งต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ประสิทธิผลสงูสุด แตท่ัง้นีต้้องค านึงถึงความสขุและความ
พงึพอใจของบคุลากรในหนว่ยงานด้วย  

2. ความส าคัญของการบริหารงานบุคคล  การบริหารงานบุคคลในองค์การ 
เปรียบเสมือนชิน้สว่นส าคญัในการขบัเคล่ือนองค์การเพ่ือไปสู่จดุหมายปลายทางท่ีก าหนดไว้ ดงัท่ี 
สมพงษ์ เกษมสิน กล่าวถึงความส าคญัของการบริหารงานบุคคลซึ่งแยกเป็นประเด็นส าคญัๆได้
ดงันี ้1) ช่วยเสริมสร้างขวญั และก าลงัใจไม่วา่จะเป็นด้านความสะดวกสบาย 2) ช่วยให้องค์การมี
ความมั่นคง และมั่งคั่งเม่ือพนักงานมีความมุ่งมั่นในการท างานย่อมส่งผลให้องค์การมีความ
เจริญเติบโตและเข้มแข็ง ผลผลิตเป็นท่ียอมรับของตลาดและมีศกัยภาพในการแข่งขนัสูง  3) ช่วย
ให้เกิดความมั่นคงแก่สังคม สังคมประกอบขึน้จากกลุ่มบุคคลเล็กๆ มารวมกันถ้าแต่ละกลุ่มมี
ความมัน่คงย่อมส่งผลให้สงัคมเกิดความมัน่คงเช่นกัน 4) ช่วยให้เกิดความมัน่คงแก่ประเทศชาต ิ 
ถ้าบุคลากรของทุกองค์การเป็นผู้ มีความสามารถ92 ภิญโญ สาธร กล่าวว่า การบริหารงานบุคคล
เป็นหวัใจของการบริหารไมว่่าหน่วยงานประเภทใด หากการบริหารงานบคุคลบกพร่อง หน่วยงาน
นัน้จะเจริญก้าวหน้าได้ยากเพราะเหตวุา่บคุคลผู้ปฏิบตัิงานผลงานจะดีจะเสียอยูท่ี่บคุคลท่ีท างาน
นัน้ ถ้าบคุคลใดท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบตังิานขวญัไมดี่ ไม่มีก าลงัใจ ไมมี่สมรรถภาพผลงานก็จะ
บกพร่อง แต่ถ้าการบริหารงานบุคคลได้รับความส าเร็จ บุคคลทุกฝ่ายจะร่วมมือกันปฏิบตัิงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ93 ดงันัน้การบริหารงานบคุลากรเป็นงานท่ีเก่ียวกบัคนซึ่งคนเป็นทรัพยากรท่ี
ส าคัญท่ีสุดในหน่วยงานหรือสถานศึกษาซึ่งผู้ บริหารสถานศึกษาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย  
ระเบียบหลกัเกณฑ์ ท่ีเก่ียวข้องหลายประการกบังานบริหารบคุลากรด้วย 
                                                           

92 สมพงษ์ เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม่, พมิพ์ครัง้ท่ี 4 (กรุงเทพฯ : ไทย
วฒันาพานิช, 2548), 126. 

93 ภิญโญ สาธร, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : วฒันาพานิช, 2543), 3. 
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3. ขอบขา่ยงานบริหารบคุคล   
 มีผู้ กล่าวถึงขอบข่ายของการบริหารงานบุคคลไว้ดังนี  ้สถาบันพัฒนาผู้ บริหาร

การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงขอบข่ายของการบริหารงานบุคลากรในโรงเรียน
ประกอบด้วยภาวะงานหลกั 5 ประการซึ่งประกอบด้วย 1) งานวางแผนนโยบายเก่ียวกบับคุลากร 
2) การสรรหาและการบรรจุแต่งตัง้ 3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 4) วินัย
และการรักษาวินัย 5) การออกจากราชการ94 ดังนัน้ขอบข่ายของการบริหารงานบุคคล เป็น
กระบวนการด าเนินงานท่ีผู้บริหารใช้ทัง้ศาสตร์และศิลป์ ในการวางแผนอตัราก าลงัคนให้เหมาะสม
และเพียงพอ พิจารณาบุคคลเพ่ือสรรหา บุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเพ่ือพฒันาการศึกษา 
บรรจุ แต่งตัง้ให้บุคคลท่ีมีความเหมาะสมเข้ามาท างานในหน่วยงาน  มีการท าประวัติ การ
บ ารุงรักษาบคุลากร การสร้างขวญัและก าลงัใจ 
 
ด้านการบริหารงบประมาณ 

1. ความหมายการบริหารงบประมาณ  ค าว่า “งบประมาณ ” ตามนัยยะของนัก
เศรษฐศาสตร์จะมองใน ลกัษณะการมุ่งใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากดัให้ได้ประโยชน์สูงสดุ นยัยะของนกั
บริหารจะมองในลักษณะ กระบวนการหรือการบริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานท่ีวางไว้ เป็นต้น งบประมาณ เป็นค าท่ีเข้าใจกันทั่วไป และมี
ผู้น าไปใช้อย่างแพร่หลายแตกตา่งกนัไป ความหมายทางด้านการบริหารสถานศกึษา ได้มีนกัการ
ศกึษาและนกัวิชาการให้ความหมายไว้หลายนยั ดงันี ้หวน  พินธุพนัธ์ กลา่ววา่ เป็นการด าเนินงาน
เก่ียวกับการเงิน วสัดคุรุภัณฑ์ อาคารสถานท่ี งานสารบรรณ งานรักษาพยาบาล และงานบริการ
ตา่งๆ งานวิชาการจะประสบความส าเร็จได้ต้องมีอาคารสถานท่ี มีห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร มีโต๊ะ
เก้าอี ้ส่ือการสอนต่างๆ มีงานบริการให้ความสะดวกต่างๆ ล้วนเป็นบทบาทของการบริหารงาน
ธุรการนั่นเอง การบริหารงานธุรการ จึงมีส่วนช่วยให้การพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้อย่างมาก 
เช่นกัน95 หน่วยศึกษานิเทศก์, ส านักการศึกษา กล่าวว่า การด าเนินงานด้านงบประมาณ ท่ีเน้น
วิธีการท่ีเป็นระบบ ตรงตามพนัธกิจ เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของโรงเรียนโดยมีการประเมินผล
ส าเร็จอย่างสม ่าเสมอ สามารถเช่ือมโยงทรัพยากรท่ีใช้เพ่ือให้ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ตามท่ี

                                                           
94 กระทรวงศกึษาธิการ, การบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิตบุิคคล (กรุงเทพฯ : 

องค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์, 2546), 18-19. 
95 หวน  พินธุพนัธ์, การบริหารโรงเรียนด้านความสัมพันธ์ กับชุมชน, พิมพ์ครัง้ท่ี 

5 (กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นสว่นจ ากดั อกัษรบณัฑิต, 2548), 9. 
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ก าหนด96 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้ให้ความหมายของงานงบประมาณว่า 
หมายถึง ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (performance bass budgeting) โดยมุ่งเน้น
ผลผลิต (outputs) และผลลพัธ์ (outcome) ของงานเช่ือมโยงทรัพยากรกับผลงานให้ความอิสระ
แก่สถานศกึษา ในการบริหารจดัการและรับผิดชอบตอ่ความส าเร็จของงาน97 กระทรวงศกึษาธิการ 
กล่าวว่า การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมี
ความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลกัการบริหารมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิและบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศกึษา รวมทัง้จดัหารายได้
จากบริการมาใช้บริหารจดัการเพ่ือประโยชน์ทางการศกึษา สง่ผลให้เกิดคณุภาพท่ีดีขึน้ตอ่ผู้ เรียน98 
ศิลป์ชัย อ่วงตระกูล ให้ความหมายว่า งานงบประมาณ หมายถึง การจัดท าและเสนอขอ
งบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงานการใช้เงิน การ
ระดมทรัพยากรและการลงทนุเพ่ือการศกึษา การบริหารการเงิน การบริหารบญัชี การบริหารพสัดุ
และสินทรัพย์99  

 สรุปได้ว่า งบประมาณ คือ การวางแผนในการจดัท ารายรับ รายจ่าย การท าบญัชี 
การตรวจสอบและการควบคมุดแูลการใช้จ่ายให้เป็นไปอย่างรอบคอบ รัดกุม โดยมุ่งเน้นผลงาน 
จดัท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์  มีการรายงานผลการใช้งบประมาณของสถานศกึษาเป็นประจ า
สม ่าเสมอและสามารถตรวจสอบได้  

2. ความส าคญัของการบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณมีความส าคญัใน
แง่บริหารงานดงัท่ีนกัวิชาการหลายท่านได้ให้ความส าคญัไว้ ดงันีคื้อ หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านัก
                                                           

96 หนว่ยศกึษานิเทศก์,ส านกัการศกึษา, แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารงบประมาณ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชมุนมุสหกรณ์
การเกษตรแหง่ประเทศไทย จ ากดั, 2554), 10. 

97 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน,กระทรวงศกึษาธิการ, ทศิทาง
องค์กรส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 พ.ศ. 2554 – 2557, เข้าถึงเม่ือ 4 
ตลุาคม 2557, เข้าถึงได้จาก : http://www.sesao1.go.th/mainpage/vision.php ) 

98 กระทรวงศกึษาธิการ, การบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิตบุิคคล (กรุงเทพฯ : 
องค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์, 2546), 37-50.  

99 ศลิป์ชยั  อว่งตระกลู, “การพฒันาการจดัการเรียนการสอนส าหรับนกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ของครู โรงเรียนชมุชนบ้านป่าก่อด า ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาเชียงราย
เขต 2” (2553), 6.  

http://www.sesao1.go.th/mainpage/vision.php
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การศึกษา กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารงบประมาณว่า การบริหารงบประมาณเป็น
กระบวนการบริหารจดัการท่ีมุ่งใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้คุ้มค่ามากท่ีสุด เป็นแผนงานท่ี
แสดงออกมาในรูปของจ านวนเงินและโครงการต่างๆ ซึ่งในการบริหารงบประมาณจ าเป็นต้องมี
การควบคมุการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามรายการ โครงการและแผนงานหรืองานท่ีโรงเรียน
ได้รับงบประมาณ ดังนัน้การบริหารงานงบประมาณจึงจ าเป็นต้องมีขัน้ตอนท่ีรัดกุม โปร่งใส มี
ระบบการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ100 
กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงความส าคัญของการงบประมาณไว้ดังนี ้1) ความส าคัญต่อการ
วางแผน การงบประมาณเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการวางแผนของฝ่าย บริหาร เพราะในการจดัท า
งบประมาณจะต้องวิเคราะห์ทางเลือกท่ีเหมาะสม เพ่ือความประหยดัเป็น ประโยชน์และมีความ
เป็นไปได้ ซึ่งจะต้องก าหนดวตัถุประสงค์เป้าหมายของงานท่ีจะท า และ ระยะเวลาของการบรรลุ
วตัถุประสงค์ดงักล่าว ตลอดจนหน้าท่ีหรือกิจกรรมท่ีส่วนต่างๆ ต้อง รับผิดชอบเพ่ือให้งานบรรลุ
เปา้หมายในรูปของแผนพฒันาหรือแผนขอเงิน  2) ความส าคญัของการประสานงาน เพ่ือก าหนด
นโยบาย วตัถปุระสงค์ เปา้หมายและ แนวทางในการด าเนินงานให้บรรลผุลส าเร็จ แล้วเป็นหน้าท่ี
ของหัวหน้าหน่วยงาน ท่ีจะต้อง วางแผนด าเนินงานในหน่วยงานให้ประสานสอดคล้องกันทัง้
ภายในและระหว่างหน่วยงานอ่ืน ซึ่ง เราเรียกว่า การประสานแผนในรูปของแผนปฏิบตัิการ หรือ
แผนการใช้เงิน หรือแผนงบประมาณ ซึ่งจะมีผลช่วยลดความซบัซ้อน ความสูญเปล่า และความ
ขดัแย้ง ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของการใช้งบประมาณซึ่งมีอยู่จ านวนจ ากัดได้เป็นอย่างดี  การ
จดัการด้านงบประมาณมีความส าคญัในการจดัการศกึษาให้บรรลเุปา้หมายท่ีวางไว้ ซึง่มีแนวทาง
สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจการบริหาร โดยให้สถานศึกษาเป็นหน่วยบริหารการเงินท่ี
สามารถก าหนดความต้องการงบประมาณของตนเอง โดยจดัท างบประมาณผ่านส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศกึษาและมีอิสระในการจดัการทรัพย์สินและหารายได้เพิ่มมากขึน้  ทัง้นีมุ้ง่เน้นให้สงัคมมี
ส่วนร่วมในการจดัการช่วยระดมทรัพยากรและการลงทุนจากแหล่งต่างๆ โดยมีระบบตรวจสอบ  
ติดตามและประเมินผล การใช้ทรัพยากรเพ่ือความโปร่งใส และความรับผิดชอบ ดังนัน้ งาน
งบประมาณและการเงิน จึงเป็นไปในลักษณะต้องให้ความเป็นอิสระ คล่องตัว ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางกระจายอ านาจ การบริหารจดัการท่ีใช้สถานศกึษาเป็นฐาน ควบคูก่บัระบบการตรวจสอบ  

                                                           
100 หนว่ยศกึษานิเทศก์, ส านกัการศกึษา, แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารงบประมาณ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชมุนมุสหกรณ์
การเกษตรแหง่ประเทศไทย จ ากดั, 2554), 10. 
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เพ่ือความโปร่งใส และความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ภายใต้การบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมุง่เน้น
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ขอบข่ายของการบริหารงานงบประมาณ นกัการศกึษาได้ก าหนดขอบข่ายของการ
บริหารงานงบประมาณไว้ดงัตอ่ไปนี ้ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ แบง่งานงบประมาณโรงเรียนไว้ ดงันี ้
งานการเงินบญัชีและงบประมาณ ได้แก่ งานการรับและการเบิกจ่ายเงิน การจดัท าบญัชีรายรับ 
รายจ่าย การควบคมุและการตรวจสอบเก่ียวกบัการเงิน การบญัชีของโรงเรียน การบริหารการเงิน
โรงเรียน ควรจะประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี  ้1) การวางแผนการเงินของโรงเรียน มีการคาดการ
ล่วงหน้าเก่ียวกับการใช้จ่ายและด าเนินการเก่ียวกับการเงินของโรงเรียน ซึ่งผู้ บริหารจะต้อง
พิจารณาถึงผลกระทบกระเทือนท่ีมีต่อการให้ได้มาหรือการจ่ายไปซึ่งการเงินของโรงเรียน เช่น 
ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ รายได้ของประชาชนในท้องถ่ิน 2) การจดัการเก่ียวกับทรัพย์สิน
ของโรงเรียนโดยส่วนรวม เช่น ท่ีดิน และสิ่งก่อ  สร้าง วัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ของโรงเรียนเป็นต้น                      
3) การควบคมุการด าเนินงานทางด้านการเงินเพ่ือให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไปตาม มาตรฐานและ
กฎเกณฑ์เก่ียวข้อง ซึ่งประกอบไปด้วยระบบบัญชี และวิธีการต่างๆ ในการตรวจสอบเงิน และ
ทรัพย์สินของโรงเรียน 4) การจดัการเก่ียวกบัการรับและจ่ายเงินของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกบัหลกัการทางเศรษฐศาสตร์ หลกัการทางการบริหารและรวมทัง้หลกัการคลงัทัว่ไป101 

จากความหมาย ความส าคญั และขอบข่ายของการบริหารงานงบประมาณ สรุปได้ว่า 
การบริหารงานงบประมาณเป็นงานท่ีโรงเรียนจดัตัง้ขึน้เพ่ือเป็นการบริหารหน่วยงานต่างๆ อย่าง
ทัว่ถึง ของโรงเรียน แบ่งได้ ดงันี ้1) งานการเงินบญัชี การจดัท าและเสนอของบประมาณ 2) การ
จัดสรรงบประมาณ โดยมีการจัดท าแผนประจ าปีในการใช้งบประมาณจัดสรรงบประมาณ
สนบัสนุนในการจดัการศึกษาอย่างเพียงพอให้สามารถด าเนินไปตามจุดมุ่งหมายตามท่ีต้องการ
โดยสงัคม ชมุชน ได้เข้ามามีสว่นร่วม  
 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 

1. ความหมาย การบริหารทัว่ไปเป็นส่วนหนึ่งของการกระจายอ านาจการบริหารและ
การจดัการศกึษา ตามมาตรา 39 แห่งพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 นกัวิชาการและผู้ รู้ได้ให้ความหมายของการบริหารทัว่ไปไว้หลาย
ท่าน ดงันี ้กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การบริหารทั่วไปเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการจัดระบบ

                                                           
101 ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศนูย์ส่ือเสริม 

กรุงเทพ, 2553), 201. 
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บริหารองค์กร ให้บริการบริหารงานอ่ืนๆ บรรลผุลตามมาตรฐาน คณุภาพและเป้าหมายท่ีก าหนด
ไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการ
บริหารการศึกษาทุกรูปแบบมุ่งพฒันาสถานศึกษาให้ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  
ส่งเสรมในการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุ่งเน้น
ผลสมัฤทธ์ิของงานเป็นหลกั โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจนการมี
ส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล102 ปัญญา แก้วกียูร และสุภัทร พันธ์พัฒนกุล กล่าวถึงความหมายของการบริหาร
ทัว่ไปว่า ส าหรับการบริหารทัว่ไปเป็นงานประสานส่งเสริมสนบัสนนุให้สถานศกึษาและหน่วยงาน
การศึกษาสามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย กฎเกณฑ์มาตรฐาน และ
เปา้หมายท่ีก าหนดไว้103 

 สรุปได้ว่า การบริหารทัว่ไป หมายถึง งานท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานธุรการ โดย
มีบทบาทหลักในการส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการให้บริการการศึกษาทุก
รูปแบบ ได้แก่การจดัระบบบริหารและการประกันคณุภาพภายในโรงเรียน การพฒันาระบบและ
เครือข่ายสารสนเทศ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษา งาน
จดัระบบควบคมุภายใน การบริหารกิจกรรมนกัเรียน งานอาคารสถานท่ี สิ่งแวดล้อม ยานพาหนะ
และงานอ่ืนๆ มุง่พฒันาให้โรงเรียนได้ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม 

2. ความส าคญัของการบริหารทัว่ไป 
 การบริหารทั่วไปมีความส าคญัในแง่บริหารงานดังท่ีนักวิชาการหลายท่านได้ให้

ความส าคญัไว้ ดงันีคื้อ หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านกัการศกึษา กล่าวถึงความส าคญัของการบริหาร
ทัว่ไปว่า การบริหารงานทัว่ไปเป็นงานท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการระบบบริหารองค์กร โดยมีบทบาท
หลักในการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกตามหลักการบริหารท่ีมุ่งเน้น
ผลสมัฤทธ์ิของงาน เน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ
บุคคลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิผล ความส าเร็จของการบริหารทั่วไปใน
สถานศกึษา เกิดขึน้ได้ผู้บริหารสถานศกึษาจะต้องมีภาวะผู้น า มีการจดับคุลากรปฏิบตัิงานให้ตรง
                                                           

102 กระทรวงศกึษาธิการ, การบริหารสถานศึกษาที่เป็นนิตบุิคคล (กรุงเทพฯ : 
องค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์, 2546), 37-50.  

103 ปัญญา  แก้วกียรู และสภุทัร  พนัธ์พฒันกลุ, การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบ
การใช้โรงเรียนหรือเขตพืน้ท่ีการศึกษาเป็นฐาน (กรุงเทพฯ : ส านกังานปฏิรูปการศกึษา, 
2545), 36-38. 
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กบัความสามารถและความถนดั จดัระบบส านกังานท่ีดี ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างคุ้มคา่ ประหยดั 
ให้เกิดประโยชน์สงูสุด มีการประเมินตรวจสอบผลการด าเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง  และน า
ผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงกระบวนการบริหารทั่วไป การบริหารทั่วไปช่วยให้การบริหารงาน
อ่ืนๆ บรรลผุลตามมาตรฐาน คณุภาพและเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ โดยมีบทบาทหลกัในการประสาน
ส่งเสริมสนับสนุนและอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการบริหารการศึกษาทุกรูปแบบมุ่งพัฒนา
สถานศกึษาให้ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและจดัการศกึษา
ของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลัก โดยเน้นความ
โปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือให้การจดัการศกึษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารทัว่ไปของสถานศกึษา
ท่ีดีจะต้องน าหลักธรรมาภิบาล มาบูรณาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน โดยมี
เป้าหมายส าคญัท่ีจะท าให้นกัเรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข หลกัการดงักล่าว ได้แก่ 1) หลกั
นิติธรรม การบริหารโรงเรียนตาหลกันิติธรรมผู้บริหารโรงเรียนจะต้องยึดระเบียบ กฎหมาย และ
ข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นท่ียอมรับของบุคลากรและสังคม ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคบั และแนวปฏิบัติของทางราชการ โดยจัดให้มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานซึ่งประกอบไปด้วยกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แผนปฏิบัติงาน และบทบาทหน้าท่ีของ
บุคลากรทุกฝ่าย เพ่ือให้ทุกคนยึดถือว่าเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย 2) หลักคุณธรรม การ
บริหารโรงเรียนตามหลกัคณุธรรม โดยการยึดมัน่ในความถกูต้องดีงาม การส่งเสริมให้บคุลากรน า
หลักคณุธรรมมาใช้ในการปฏิบตัิหน้าท่ี การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองให้มีความซ่ือสตัย์ 
จริงใจ ขยนั อดทน มีระเบียบวินยัจนเป็นตวัอย่างท่ีดีของสงัคม 3) หลกัความโปร่งใส การบริหาร
โรงเรียนตามหลกัความโปร่งใส โดยการสร้างความไว้วางใจซึ่งกนัและกนัระหว่างผู้บริหารโรงเรียน
และบุคลากร การปรับปรุงกลไกการท างานของทุกฝ่ายให้มีความโปร่งใส การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ท าให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
สะดวก อีกทัง้มีกระบวนการตรวจสอบท่ีถูกต้องและชดัเจน เน้นการปฏิบตัิงานโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
ทบทวนขัน้ตอน กฎระเบียบ เก่ียวกับการอนุมัติ การอนุญาต ให้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มี
ตวัชีว้ัดท่ีชัดเจน และมีผู้ รับผิดชอบในทุกขัน้ตอนปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ราชการใสสะอาดโดยจดัท าแผนการสร้างความโปร่งใสในกระบวนการท างานทกุขัน้ตอน 4) หลกั
ความมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้บุคลากรและประชาชนมีส่วนรับรู้ แสดงความคิดเห็น 
ตัดสินใจ แก้ปัญหา รวมถึงการด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้ ปกครองและผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง สร้างจิตส านึกของการมีส่วนร่วมแก่ครูและบุคลากรภายใน
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โรงเรียน  5) หลกัความรับผิดชอบ โดยการสร้างความตระหนกัในสิทธิและหน้าท่ีของตน มีความ
ส านกึรับผิดชอบตอ่ส่วนรวม  มีความกระตือรือร้นในการท างานและการแก้ปัญหา เคารพในความ
คิดเห็นท่ีต่าง ยอมรับผลการกระท าของตนเอง และค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม ผู้บริหาร
โรงเรียนต้องสง่เสริม สร้างจิตส านกึเร่ืองความรับผิดชอบ และระบบการประเมินแบบมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 
สง่เสริมผู้ มีความรู้ความสามารถโดยใช้ระบบการให้รางวลั รวมทัง้สง่เสริมการเสนอความคดิริเร่ิมท่ี
เป็นประโยชน์ตอ่งานในโรงเรียน 6) หลกัความคุ้มคา่ การบริหารโรงเรียนตามหลกัความคุ้มคา่ โดย
รณรงค์ให้บคุลากรมีความประหยดั ใช้ทรัพยากรอยา่งคุ้มคา่และเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ส่วนรวม104 
บราวน์ (Brown) กลา่วา่ ความส าคญัของการบริหารงานทัว่ไปในสถานศกึษานัน้ จดัให้มีขึน้เพ่ือเป็น
การบริการหน่วยงานต่างๆ ของสถานศึกษาให้สามารถด าเนินไปตามจุดมุ่งหมายท่ีต้องการ งาน
บริหารทั่วไปในสถานศึกษาจึงเปรียบเสมือนส่วนท่ีคอยประสานงาน หรือคอยสนับสนุน ให้
สถานศกึษาสามารถด าเนินงานไปสูเ่ปา้หมายท่ีก าหนดด้วยความราบร่ืน105 

 จากความหมายและความส าคญัของการบริหารทัว่ไปของสถานศึกษาเป็นงานท่ี
ส่งเสริม สนบัสนุนท าให้การบริหารงานด้านอ่ืนๆ บรรลผุลตามมาตรฐานคณุภาพและเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ มีบทบาทหลกัในการประสานส่งเสริมสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้
การด าเนินงานของโรงเรียนประสบผลส าเร็จตามเปา้หมายท่ีวางไว้ 

3. ขอบข่ายของการบริหารงานทัว่ไป มีนกัวิชาการหลายท่านท่ีกล่าวถึงขอบข่ายและ
ภารกิจของการบริหารงานทัว่ไปดงันี ้อทุยั บุญประเสริฐ ได้ก าหนดขอบข่ายของการบริหารทัว่ไป
วา่ประกอบด้วยงานตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้1) การดแูลพฒันาอาคารสถานท่ี และสาธารณูปโภค 2) การ
ดแูลสขุภาพอนามยัของบคุลากรในโรงเรียน 3) การบริการงานกิจการหอพกั 4) การสง่เสริมกิจการ
สหกรณ์ 5) การส่งเสริมการหารายได้ระหว่างเรียน 6) การสร้างเกียรติภูมิสถาบัน 7) การจัด
สวสัดกิารครู บคุลากร และนกัเรียน และ8) การประสานงานคณะกรรมการสถานศกึษา106 
                                                           

104 หนว่ยศกึษานิเทศก์, ส านกัการศกึษา, แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การบริหารท่ัวไป (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชมุนมุสหกรณ์
การเกษตรแหง่ประเทศไทย จ ากดั, 2554), 16-17.  

105 Brown, B. R., “An Analysis of the Perceived Effectiveness of School-Based 
Management by School and Community Stakeholders” Dissertation Abstracts 

International 59, 09A (1998): 3296 - A. 
106 อทุยั บญุประเสริฐ, การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2545), 59. 
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 จากความหมาย ความส าคญั และขอบข่ายของการบริหารงานทัว่ไป สรุปได้ว่าการ
บริหารงานทัว่ไปหมายถึง การจดัระบบการบริหารองค์การระบบการบริหารงานธุรการท่ีทนัสมัย 
สะดวก ถกูต้อง รวดเร็ว การให้บริการงานอ่ืนๆ ในสถานศกึษาเพ่ือให้บรรลตุามมาตรฐาน คณุภาพ
และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยมีวตัถุประสงค์หลัก คือ การประสานงาน ส่งเสริม สนบัสนุน และ
การอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาในทกุรูปแบบ โดยมุ่งให้สถานศึกษามีการใช้
นวตักรรมและเทคโนโลยีและระบบคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม ส่งเสริมให้นกัเรียนได้มีสว่นร่วมใน
การวางแผนในการจัดกิจกรรม ตลอดจนสง่เสริมการมีสว่นร่วมของชมุชนและสงัคม  
  

แนวคิดทฤษฎีการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ 
 

1. ความเป็นมาและความส าคัญของการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ 
แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ เป็นการมุ่งเน้นการพฒันาศกัยภาพของ

องค์กรให้สู่จุดสูงสุดเต็มตามศกัยภาพขององค์กร เพ่ือความอยู่รอดและสามารถเติบโตได้อย่าง
ตอ่เน่ืองในสภาวการณ์ของโลกทนุนิยมท่ีมีการแข่งขนักนัอย่างรุนแรง แนวคิดการบริหารจดัการท่ี
เป็นเลิศมีพฒันาการในแตล่ะช่วงเวลาท่ีแตกตา่งกนั ซึง่วิโรจน์ สารรัตนะ และคนอ่ืนๆ ได้ให้แนวคิด
เก่ียวกับการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ โดยในปี ค.ศ. 1890 ให้ความส าคญักับประสิทธิภาพในการ
ท างานและการควบคมุการท างานและเร่ิมให้ความส าคญักบัพฤติกรรมของคน ปี ค.ศ. 1910 เช่ือ
ว่าองค์กรท่ีมีประสิทธิผลผู้ บริหารจะต้องให้ความสนใจกับการเสริมสร้างปัจจัยจูงใจท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการท างานของมนษุย์ในองค์การ ในปี ค.ศ. 1940 ได้น าตวัแบบทางคณิตศาสตร์มาใช้
ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล โดยมีวิธีการทางสถิติและการวิจัยเชิงปฏิบัติการเข้ามาเป็นตัว
ประกอบในการตดัสินใจ และในปี ค.ศ. 1946 ได้เกิดแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพด้านการบริหาร
จดัการท่ีได้รับความสนใจมากและเป็นแนวคิดท่ีส่งผลให้ประเทศญ่ีปุ่ นมีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว และประสบผลส าเร็จอย่างมาก เจ้าของแนวคิดคือ  W.Edwards Deming ชาวอเมริกัน 
แนวคิดนีไ้ด้ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในอตุสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่ น ดงันัน้ในปี ค.ศ. 1951 
สหพนัธ์นกัวิทยาศาสตร์และวิศวกรญ่ีปุ่ นได้เสนอรูปแบบความเป็นเลิศในธุรกิจของประเทศญ่ีปุ่ น
โดยให้ช่ือว่า รางวลัเดมมิ่ง (Deming Prize) เพ่ือเป็นเกียรติแก่ W.Edwards Deming ในระยะแรก
จะเป็นรางวลัเฉพาะขององค์การในญ่ีปุ่ น และต่อมาได้ขยายการให้รางวลัไปทั่วโลก จึงถือได้ว่า 
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เป็นรูปแบบความเป็นเลิศทางธุรกิจท่ีเร่ิมก่อนแบบอ่ืน107 พันธ์ศกัดิ์  พลสารัมย์ กล่าวว่า ในช่วง
ทศวรรษ 1980 มีแนวคิดเก่ียวกบัการผลิตสินค้าให้ได้คณุภาพตรงตามมาตรฐานความต้องการของ
ลกูค้า ท่ีเกิดจากการบริหารท่ีมีคณุภาพในทกุๆ ด้านหรือการบริหารคณุภาพแบบมุ่งคณุภาพทัว่ทัง้
องค์กร (Total Quality Management) หรือ TQM ในประเทศญ่ีปุ่ น เรียกว่า การควบคมุคณุภาพ
ทัว่ทัง้องค์กร (Total Quality Control) ท่ีเน้นการปรับปรุงการท างานอย่างตอ่เน่ือง ซึ่งมีพฒันาการ
มาจากการผลิตทางด้านอตุสาหกรรมท่ีว่า การผลิตต้องมีคณุภาพท่ีต้องมีการตรวจสอบ 108 ตอ่มา
มีแนวคิดการควบคมุคณุภาพซึ่งเน้นท่ีกระบวนการผลิตโดยการตรวจหาข้อผิดพลาด ซึ่ง สกุญัญา 
โฆวิไลกูล กล่าวว่า แนวคิดในการควบคุมคุณภาพซึ่งเน้นท่ีกระบวนการผลิตโดยการตรวจหา
ข้อผิดพลาดในการท างานเพ่ือหาทางแก้ไขนัน้ได้เปล่ียนแนวคดิมาเป็นการผลิตสินค้าให้มีคณุภาพ
ตามความต้องการของลูกค้า เพ่ือให้ได้มาตรฐานเป็นท่ีพอใจ จากแนวคิดนี จ้ึงเกิดระบบประกัน
คณุภาพขึน้ เพ่ือปอ้งกนัการเกิดข้อผิดพลาดแทนการค้นหาข้อผิดพลาดเพ่ือเป็นการลดต้นทนุการ
ผลิต ส าหรับแนวคิดด้านคณุภาพในปัจจุบนั คือการผลิตสินค้าให้ได้ตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า ซึ่งเกิดจากการบริหารงานท่ีมีคุณภาพนั่นเอง109 สอดคล้องกับ กฤษฎ์ อุทัยรัตน์ กล่าวว่า 
แนวคิดด้านการผลิตสินค้าให้ได้คณุภาพตรงตามความต้องการของลกูค้าโดยมีหลกัการท่ีมุ่งเน้น
คณุภาพการปฏิบตัิงานและความพยายามท่ีจะตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการ ซึ่งมีหลกั
ส าคญั 3 ประการ ได้แก่ 1) การมุ่งเน้นท่ีคณุภาพ (Quality oriented) 2) การปรับปรุงกระบวนการ 
(Process improvement) และ 3) การมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์การ (Total involvement)110 
วิฑูรย์ สิมะโชคดี กล่าวว่า ในปี ค.ศ. 1982 มีการเผยแพร่งานวิจยัเก่ียวกบั คณุลกัษณะของบริษัท
ท่ีประสบความส าเร็จอย่างมากในหนังสือช่ือ In Search of Excellence โดย Thomas J.Peters 
                                                           

107 วิโรจน์  สารรัตนะและสมัพนัธ์ พนัธุ์พฤกษ์, ผู้บริหารมือใหม่ในโรงเรียน
ประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา : ผลการวิจัยเพื่อการวิพากษ์ (กรุงเทพฯ: ทิพยวสิทธ์ิ, 
2545), 15. 

108 พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์, “การพัฒนากระบวนการบริหารสถาบันอุดมศึกษาตาม
แนวคิดการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทัง้องค์กร : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,”
(วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาอดุมศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2540), 17  

109 สุกัญญา โฆวิไลกูล, การวิเคราะห์ระบบเพื่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2547), 59. 

110 กฤษฎ์ อุทยัรัตน์, ถกคุณภาพ ภาค 2, พิมพ์ครัง้ท่ี 3 (กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี ไทย-ญ่ีปุ่ น, 2544), 71. 
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และ Robert H.Waterman ซึ่งกล่าวถึงคณุลกัษณะของความเป็นเลิศในการบริหารไว้ 8 ประการ 
ท่ีจะท าให้องค์กรกลายเป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศ หรือ องค์กรระดบัโลก (World Class Organization) 
เป็นแบบอย่างขององค์กรอ่ืนๆ ท่ีต้องการประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย 1) การมุ่งเน้นท่ีการ
ปฏิบัติ (Bias for Action) 2) การมีความใกล้ชิดกับลูกค้า (Close to the Customer) 3) การให้
ความอิสระในการท างานและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการ (Autonomy and Entrepreneurship) 
4. การเพิ่มผลผลิตโดยพนงังาน (Productivity Through People) 5) การติดตามงานอย่างใกล้ชิด
และการใช้ค่านิยมเป็นแรงผลักดัน (Hands-on and Value Driven) 6) การท าเฉพาะธุรกิจท่ีมี
ความเช่ียวชาญ (Stick to the Knitting) 7) การมีรูปแบบท่ีเรียบง่ายและใช้พนังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Simple Form and Lean Staff) และ 8) ประการสุดท้าย คือ การเข้มงวดและผ่อน
ปรนในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกัน (Simultaneous Loosetight Porperties)111 และในปี ค.ศ. 
1987 มีการกล่าวถึงเคร่ืองมอในการบริหารคุณภาพ หรือมาตรฐานคุณภาพมีผลท าให้เกิด
แนวทางมาตรฐาน (Standards) เกิดขึน้หลายมาตรฐานเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหารคณุภาพ
ของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาคณุภาพอย่างต่อเน่ืองตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ได้แก่ ระบบคุณภาพ  ISO9000 และได้ประกาศใช้ โดยองค์การมาตรฐานสากล 
(International Organization for Standardization) รวมถึงเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีสร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ. 1981 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการบริหารจดัการท่ีดี และเป็น
แนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัขององค์การในประเทศ โดยให้ช่ือว่า Malcolm 
Baldrige National Quality Award)  (MBNQA)  ถู กบ ริห ารโดยอง ค์ กร  National Institute of 
Standards and Technology (NIST) ซึ่งประกอบด้วยค่านิยมหลกั และแนวคิดของกรอบเกณฑ์ 
มีองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่ 1) การน าองค์การ (Leadership) 2) การวางแผนกลยทุธ์ (Strategic 
Planning) 3) การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด (Custormer and Market Focus) 4) การวัด การวิเคราะห์ 
และการจดัการความรู้ (Measurement, Analysis, and Knowledge Management) 5) การมุ่งเน้น
ผู้ ปฏิบัติงาน (Workforce Focus) 6) การจัดการกระบวนการ (Process Management) และ                       
7) ผลลัพธ์ (Results) กรอบแนวคิด ดังกล่าวนี ้ก่อให้เกิดการปรับปรุงและมุ่งเน้นคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริการของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยใช้กรอบการบริหารจัดการท่ีเป็นกรอบ
เดียวกนั มีการแลกเปล่ียนข้อมลูความรู้ระหว่างองค์การ ปัจจบุนันี ้ MBNQA ได้รับการยอมรับว่า
เป็นแนวทางในการบริหารองค์การท่ีมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลท่ีสดุ  
                                                           

111 วิฑรูย์  สิมะโชคดี, มุ่งสู่ความเป็นเลิศ, เข้าถึงเม่ือ 9 ธนัวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.matichon.co.th/ 
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จากท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า การมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์การนัน้ครอบคลุม
แนวคิดหรือเกณฑ์จ านวนมาก และมีองค์ประกอบอย่างหลากหลาย นกัวิชาการหลายท่านต่างก็
พยายามน าเสนอแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการ รูปแบบ เทคนิค  ระบบ เคร่ืองมือ หรือแนว
ปฏิบตัิตา่งๆ ท่ีคาดว่าจะช่วยให้การบริหารจดัการองค์การมีความเป็นเลิศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปรับปรุงคณุภาพการบริหารจดัการขององค์การตามแนวคิดของการจดัการคณุภาพแบบองค์รวม
ซึง่ บวรศิลป์ เชาว์ช่ืน กล่าววา่ ประเทศท่ีพฒันาแล้วหลายประเทศได้มีการน าระบบมาตรฐานการ
บริหารจัดการมาใช้ทัง้ในภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้มีการปรับปรุงกระบวนการท างานอย่าง
ต่อเน่ืองและยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และยงัเป็นแนวทางให้
ประเทศต่างๆ ได้น าไปประยุกต์ใช้เพ่ือการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศขององค์การ 112 วีรพจน์                    
ลือประสิทธ์ิสกุลได้กล่าวถึงรูปแบบระบบการบริหารท่ีมีคุณภาพระดับโลกท่ีก าหนดเป็นรูปแบบ
รางวลัคณุภาพของแตล่ะประเทศ ซึ่งเป็นแม่แบบของระบบบริหารตามแนวทาง TQM เช่น (Malcolm 
Baldrige National Quality Award, MBNQA) ของสหรัฐอเมริกา (Australian Business Excellence 
Award,ABEA) ของออสเตรเลีย (Japan Quality Award, JQA) ของญ่ีปุ่ น (Singapore Quality 
Award, SQA) ของสิงคโปร์ และ (European Quality Award, EQA) ของยโุรป เป็นต้น113  

ส าหรับแนวคิดเร่ืองคณุภาพทางการจดัการศึกษาเร่ิมต้นในช่วงทศวรรษท่ี 1990 เซค
เกอร์ และ ดอชช่ี (Segors and Dochy) กล่าวว่า เป้าเหมายส าคญัในการจัดการศึกษาและการ
จดัการเรียนการสอน คือ คณุภาพของผู้ เรียน โรงเรียนท่ีมีคณุภาพ หมายถึงโรงเรียนท่ีมีเป้าเหมา
ยอย่างชดัเจน และด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ จนบรรลุเป้าหมายได้ เพ่ือให้แน่ใจว่าโรงเรียน
นัน้มีคุณภาพ จะต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา114 ซึ่งเป็นเคร่ืองมือส าคัญท่ีท าให้
ผู้บริหารทราบวา่การด าเนินงานของโรงเรียนมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ท าให้โรงเรียนได้รู้ถึง
สิ่งท่ีควรจะปรับปรุงและสามารถก าหนดแนวทางการพฒันาโรงเรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ตอ่มา
ในปี ค.ศ. 1999 ผู้ก่อตัง้รางวลั MBNQA ได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการพฒันาด้านการศกึษา 
                                                           

112 บวรศลิป์  เชาว์ช่ืน, เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 

พ.ศ. 2550 (ขอนแก่น : มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2550), 6. 
113 วีรพจน์  ลือประสิทธ์สกลุ, TQM Living Handbook: An Executive Summary.          

(กรุงเทพฯ: บีพีอาร์แอนด์ทีคิวเอ็มคอนซลั, 2542), 120-147. 
114 Sergers, M. and Dochy, F., Quality assurance in higher Education : 

considerations and empirical evidence (Studies in Educational Evaluation, 1996),                 
115-137. 
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ท่ีถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศ จึงได้ก าหนดเกณฑ์ความเป็นเลิศของการ
ด าเนินงานด้านการศึกษา (Education Performance Criteria Excellence : EPCE) โดยเทียบได้
กบัเกณฑ์ของ MBNQA โดยมีองค์ประกอบทัง้หมด ด้าน ดงันี ้1) การน าองค์การ 2) การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นผู้ เรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวดั การวิเคราะห์และการจดัการ
ความรู้ 5) การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน 6) การจัดการกระบวนการ และ 7) ผลลัพธ์ ต่อมาได้มีการ
ปรับปรุงโดยการน าแนวคิดเชิงระบบเข้ามาเป็นแนวทางในการประเมิน ประเทศไทยได้น า ต้นแบบ
แนวคิดการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศจากต่างประเทศมาประยุกต์ใช้โดยมอบหมายให้สถาบนัเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ (Thailand Productivity Institute) น ามาศกึษาแนวทางการจดัตัง้รางวลัคณุภาพ
แห่งชาติขึน้ในปี พ.ศ. 2539 และเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน เพ่ือเผยแพร่ สนับสนุนและผลักดนัให้แต่ละหน่วยงานน าไปใช้เพ่ือ
พัฒนาองค์การของตนเองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมท่ีจะเสนอเข้ารับรางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ
(Thailand Quality Award : TQA) และรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality 
Class) นอกจากสองรางวลัท่ีกล่าวมา ยงัได้มีการก าหนดเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) หลงัจากมีการปฏิรูประบบ
ราชการ และมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 ส าหรับระบบคุณภาพการศึกษาในประเทศไทย ได้เร่ิมต้นขึน้เม่ือมีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้มีการก าหนดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคณุภาพ
การศึกษามาตรา 47 ถึงมาตรา 51 น าโดยส านักงานปฏิรูปการศึกษา ประกอบด้วย ระบบการ
ประกันคณุภาพภายใน และระบบการประกนัคณุภาพภายนอก115 สถาบนัการอุดมศกึษาได้ท่ีน า
รูปแบบแนวคิด MBNQA มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นครัง้แรก คือ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยใช้เกณฑ์ความเป็นเลิศ (Education 
Performance Criteria Excellence) จากนัน้ได้มีการพฒันาเกณฑ์ให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลง 
พร้อมทัง้น าแนวคิดเชิงระบบเข้ามาเป็นแนวทางในการประเมินโดยส านกังานรับรองมาตรฐานและ

                                                           
115 คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต,ิ ส านกังาน, พระราชบัญญัตกิารศึกษา

แห่งชาต ิพ.ศ. 2542 และที่แก้ไข เพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 (กรุงเทพฯ : ส านกั
นายกรัฐมนตรี, 2553), 9.  
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ประเมินคุณภาพการศึกษา116 ส าหรับประเมินมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย ตาม
รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พธุศกัราช 2540 พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 
2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และนโยบายด้านการจัดการศึกษาของรัฐได้
ก าหนดแนวทางจดัการศกึษา ซึง่จะประกอบด้วย การจดัหลกัสตูรการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมท่ี
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนให้ผู้ เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ การพัฒนาผู้ บริหาร ครู
อาจารย์ และบคุลากรทางการศกึษาอยา่งเป็นระบบและมีคณุภาพ   

กลา่วโดยสรุป การบริหารจดัการเพ่ือความเป็นเลิศเป็นกลยทุธ์ท่ีท าให้องค์การสามารถ
เจริญเติบโต ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงและความต้องการของลูกค้า ในยุคข้อมูลข่าวสารท่ี
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว สามารถสร้างโอกาสใหมท่างธุรกิจ สามารถบริหารจดัการทรัพยากรของ
องค์การให้มีประสิทธิภาพมากขึน้และเป็นการพัฒนาท่ียัง่ยืน สอดคล้องกับสถาบนัเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ กล่าวว่า การพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจดัการ เป็นการสร้างศกัยภาพใน
การแข่งขันเพ่ือความอยู่รอดขององค์การให้เติบโตได้อย่างต่อเน่ืองภายใต้การแข่งขันท่ีรุนแรงท่ี
รุมเร้าทัง้ภายในและภายนอกประเทศ นอกจากนัน้ยังสามารถเป็นแบบอย่างด้านแนวทางการ
ปฏิบตัท่ีิเป็นเลิศให้กบัองค์การอ่ืนๆ น าไปปฏิบตัไิด้เป็นอยา่งดี 
 
2. ความหมายของการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ  

กรมวิชาการได้ให้ความหมายของความเป็นเลิศของโรงเรียน ไว้ว่า ความเป็นเลิศของ
โรงเรียน หมายถึง การพฒันาโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน โดยการปรับระบบภายในให้มีความพร้อมท่ี
จะพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยอาศยักระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอนและ
กระบวนการนิเทศติดตามผลทางการศึกษา เพ่ือน าไปสู่ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ คือผู้ เรียนนั่นเอง 
กระบวนการบริหารท่ีมีคณุภาพของโรงเรียนหรือองค์กรย่อมเกิดจากผู้บริหารท่ีมีความสามารถ
และทกัษะในการบริหารจดัการท่ีมีคณุภาพจึงจะสามารถพฒันาโรงเรียนหรือองค์กรสู่ความเป็น
เลิศได้117 วิฑูรย์ สิมะโชคดี ให้ความหมายความเป็นเลิศ (excellence) หมายถึง องค์การท่ีได้รับ
รางวลัคณุภาพท่ีมีเกณฑ์เป็นท่ียอมรับเป็นสากล โดยเกิดจากการสร้างบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ

                                                           
116 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ

มหาชน), เข้าถึงเม่ือ 9 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก: http://www.onesqa.or.th/th/about 
/onesqa.php)  

117 กรมวิชาการ, กระทรวงศกึษาธิการ, การพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
(กรุงเทพฯ : ไทยวฒันาพานิช, 2549), 18-19. 
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และมีความพร้อมรับการเปล่ียนแปลง มุ่งพัฒนาบุคลากร รวมถึงผู้ น าในองค์กรให้มีศกัยภาพ 
สามารถน าพาธุรกิจไปในทิศทางถกูต้อง มีการผลิตสินค้ามาตรฐาน และให้บริการท่ีดีด้วย118 ส่วน
พสุ เดชะรินทร์  ให้ความหมายความเป็นเลิศ (excellence) ว่าหมายถึงองค์กรท่ีประสบ
ความส าเร็จอย่างตอ่เน่ือง มีผลงานโดดเดน่เป็นท่ียอมรับในกลุม่ธุรกิจเดียวกนั119 ส านกังานรางวลั
คุณภาพแห่งชาติ กล่าวถึงการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ (Performance Excellence) หมายถึง
แนวทางการจดัการผลการด าเนินการขององค์กรอย่างบูรณาการ ซึ่ งส่งผลให้เกิดสิ่งต่างๆ ดงันี ้                      
1) การส่งมอบคุณค่าท่ีดีขนัเสมอให้แก่ลูกค้าและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะส่งผลต่อความยัง่ยืน
ขององค์กร 2) การปรับปรุงประสิทธิผลและความสามารถขององค์กรโดยรวม 3) การเรียนรู้ระดบั
องค์กรและระดับบุคคล เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA เพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
สามารถน ามาใช้เป็นกรอบในการท างานและเคร่ืองมือในการตรวจประเมินท่ีท าให้เข้าถึงจุดแข็ง
และโอกาสในการปรับปรุงเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนท่ีดีได้ 120 วรภัทร ภู่เจริญ ได้กล่าวถึง 
การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศวา่ การบริหารสู่ความเป็นเลิศท่ีได้ผลดี คือ การบริหารโดยมุ่งเน้นเร่ือง
คุณภาพ121 ส่วนจนัทรานี สงวนนาม ได้กล่าวถึง ปัจจัยท่ีท าให้สถานศึกษาประสบความส าเร็จ 
ได้แก่ ภาวะผู้ น าและแบบของผู้ บริหาร การก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจนของ
สถานศกึษา การเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร บรรยากาศของสถานศกึษา ทกัษะด้านมนษุย
สัมพันธ์ การใช้อ านาจหน้าท่ี และการตดัสินใจ ความสามารถในการแก้ปัญหาและการพัฒนา
ความสมัพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ ร่วมงาน ความพึงพอใจในการท างาน ความสามารถในการ
ยืดหยุ่นตอ่สถานการณ์เฉพาะหน้า ประสบการณ์ทางการบริหาร และความสัมพนัธ์ระหว่างชมุชน
กับสถานศึกษา122 สอดคล้อง เซนเทล (Sentell)ให้ความหมายความเป็นเลิศขององค์การว่า 
                                                           

118 วิฑรูย์  สิมะโชคดี, คุณภาพคือความอยู่รอด : ทางรอดของ SMEs, เข้าถึงเม่ือ 
9 ธนัวาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.matichon.co.th/ 

119 พส ุเดชะรินทร์, การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (กรุงเทพฯ: ส านกังาน ก.พ.ร. 
เอกสารประกอบค าบรรยาย PMQA, 2554). 

120 ส านกังานรางวลัคณุภาพแห่งชาติ, เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิปี 2555-2556 
(กรุงเทพฯ : พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากดั, 2554), 4-5. 

121 วรภทัร  ภู่เจริญ, แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : 
พิมพ์ดี จ ากดั, 2542), 168-169. 

122 จนัทรานี  สงวนนาม, ทฤษฎีแนวปฏิบัตกิารบริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ :            
บคุพอยท์, 2545), 121. 
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หมายถึง องค์การท่ีมีสมรรถนะในการบริหารจัดการอย่างมีศกัยภาพในการด าเนินธุรกิจบริการ
และผลผลิตขององค์การมีคุณภาพและมาตรฐาน  สนองความคาดหวงัและความพึงพอใจของ
ผู้ รับบริการหรือผู้บริโภคโดยมีเกณฑ์เป็นท่ียอมรับ123 คอลลิน (Collins) ให้ความหมายความเป็น
เลิศ (excellence) หมายถึงองค์การแห่งความเป็นเลิศ ในความหมายของการเป็นเลิศท่ีระดบัดี 
(good) ไปสู่ความดีเลิศ (excellence) คือ องค์การท่ีมีผลการตอบแทนสงูจากการลงทุน หรือเป็น
องค์การท่ีประสบผลส าเร็จทางการเงินติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนานอย่างน้อย 15 ปี124 ส่วน                       
เกรกอร่ี เอ็มเบาด์ (Gregory M.Bounds) กล่าววา่ การบริหารท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ คือกระบวนการ
ทศัน์ใหม่ กรอบแนวคิดใหม่ ซึ่งเป็นวิธีคิดวิธีการของบคุคลในองค์การเพ่ือการบริหารให้องค์การมี
การปรับปรุง125  

จากความคิดเห็นของนักวิชาการสรุปได้ว่า การบริหารท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศนัน้
เปรียบเสมือนความสามารถและศกัยภาพขององค์การท่ีสามารถเข้าแขง่ขนัในการท าธุรกิจในเวทีท่ี
มีการแขง่ขนัท่ีรุนแรงสง่ผลให้องค์การสามารถยืนหยดัได้อยา่งยัง่ยืนและสร้างความพงึพอใจให้กบั
ลกูค้าและผู้ มีส่วนได้สว่ยเสียกบัองค์การพร้อมท่ีจะก้าวสู่ความเป็นผู้น าในธุรกิจ อตุสาหกรรมหรือ
วงการด้านอ่ืนใดก็ตาม ชว่ยผลกัดนัองค์การให้มีการปรับปรุงพฒันาอย่างตอ่เน่ือง ดงันัน้ในการจดั
การศึกษาจะต้องพิจารณาถึงความเป็นเลิศของผลผลิตและบริการ โดยค านึงถึงองค์ประกอบของ
ความเป็นเลิศทางการศึกษาทัง้ปัจจยัน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต โดยอาศยัการบริหารเพ่ือ
ความเป็นเลิศมาเป็นแนวทางในการพฒันาเพื่อน าเสนอรูปแบบการบริหาร  
 
 
 
 
 
 

                                                           
123 Sentell, G.D.Fast, focused & flexible: bold new imperatives for the high 

performance organization (Michigan: Pressmark International, 1994). 
124Collins, H., Managing through Organization, 2nd ed. (London : Business 

Press /Thomson Learning, 2001). 
125 Gregory M.Bounds, Beyond Total Quality Management :Toward the 

Emerging Paradigm (New York : Mcgraw.Hill, 1994), 6. 
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แนวคิดหลักการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ 
 

1. แนวคิดความเป็นเลิศของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Institute 
of Standard and Technology : NIST)   

แนวคิดความเป็นเลิศของสถาบนัมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (National Institute 
of Standard and Technology : NIST) และจากแนวคิดค่านิยมหลักของ (Baldrige National 
Quality Program, http://baldrige.nist.gov/PDF_files/2008_Education_Criteria pdf.) กล่ า ว ว่ า 
ความเป็นเลิศประกอบด้วย 7 ประการ ดงันี ้1) ภาวะผู้น า (Leadership) 2) การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
(Strategic Planning) 3) การมุ่งเน้นนกัเรียนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาด (Student, Stakeholder, 
and Market Focus) 4) การวดัผล การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ (Measurement, Analysis, 
and Knowledge Management)  5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคลหรือผู้ปฏิบตัิงาน (Faculty and 
Staff Focus) 6) การจัดการด้านกระบวนการ (Process Management) 7) ผลลัพธ์ (Results)126 
การพฒันาสู่ความเป็นเลิศรางวลัคณุภาพแห่งชาติ มลัคมั บลัดริจ (Malcolm Baldrige National 
Qulaity Award : MBNQA) ประกอบด้วย 7 ด้าน ดงันี ้

1. ภาวะผู้น า (Leadership) โดยสณิุสา เศษธะพานิช ได้พิจารณาใน 2 ประเดน็หลกัคือ  
 1.1 ภาวะผู้น าขององค์กร หมายถึง วิธีการท่ีผู้น าระดบัสูงใช้ในการก าหนดหลัก

ทิศทางและผลการปฏิบตังิานขององค์กร /สถานศกึษา เป็นผู้ ชีน้ าโรงเรียน ก ากบัดแูลโรงเรียน ชมุชน  
 1.2 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ หมายถึง วิธีการท่ีองค์กร/สถานศึกษา แสดง  

ความรับผิดชอบตอ่สาธารณะและการเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม โรงเรียนต้องบริหารจดัการอยา่งมี
จริยธรรมและคณุธรรมโดยการก าหนดวตัถุประสงค์เชิงยทุธศาสตร์และแผนปฏิบตัิการเพ่ือน าไป
ปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมมีการวดัผลประเมินผลในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง127 สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ จารุณี อิฎฐารมณ์ ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้ น าการ
เปล่ียนแปลงของหวัหน้าหอผู้ ป่วย การมีส่วนร่วมในงานกบัประสิทธิผลของหนว่ยงานอบุตัเิหตแุละ
ฉุกเฉินโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร ศึกษาประสิทธิผลของหน่วยงาน ภาวะผู้ น าการ
เปล่ียนแปลงของหวัหน้าหอผู้ ป่วย และการมีส่วนร่วมในงาน ความสมัพนัธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ

                                                           
126 National Institute of Standard and Technology, Baldridge National Quality 

Program Educational Criteria for Performance (Gaithersburg,MD : Auther NIST, 2008), 1-22. 
127 สณิุสา เศษธะพานิช, แบบสอบถามเพื่อการวิจัย เร่ือง การศึกษาความคิดเหน็

ของผู้บริหารสถานศกึษาเอกชนเก่ียวกับความเป็นเลศิด้านการศึกษา (ม.ป.ท., 2546), อดัส าเนา.  
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เปล่ียนแปลงของหวัหน้าหอผู้ ป่วยการมีส่วนร่วมในงานกบัประสิทธิผลของหน่วยงาน และ ศึกษา
ตัวแปรท่ี ร่วมพยากรณ์  ประสิทธิผลของหน่วยงานอุบัติ เหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลรัฐ 
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิผลของหน่วยงานอุบตัิเหตแุละฉกุเฉิน โรงพยาบาล
รัฐ กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับสูง ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลงของหัวหน้าหอผู้ ป่วย อยู่ใน
ระดบัสูง การมีส่วนร่วมในงาน อยู่ในระดบัปานกลาง การมีส่วนร่วมในงาน และภาวะผู้น าการ
เปล่ียนแปลงของหวัหน้าหอผู้ ป่วยมีความสมัพนัธ์ทางบวก กบัประสิทธิผลของหน่วยงานอบุตัิเหตุ
และฉกุเฉิน ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์ประสิทธิผลของหนว่ยงานอบุตัิเหตแุละฉกุเฉินโรงพยาบาล
รัฐ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ การมีส่วนร่วมในงาน และภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของหวัหน้าหอ
ผู้ ป่วย128 ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม ได้ศกึษาวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์ภาวะผู้น าของศกึษาธิการจงัหวดั
ท่ีสมัพนัธ์ประสิทธิผลองค์การส านกังานศกึษาธิการจงัหวดั ศกึษาตวับ่งชีป้ระสิทธิผลท่ีสอดคล้อง
กบัลกัษณะของส านกังานศกึษาธิการจงัหวดั 5 ด้าน คือ ความสามารถในการปรับตวั ความสามารถ
ในการผลิตและบริการ ความสามารถในการประสานงาน ความพึงพอใจในการท างานและความ
ผกูพนัตอ่ส านกังาน ผลการวิจยั พบวา่ ศกึษาธิการจงัหวดัมีภาวะผู้น าตามแบบท่ีมีพิสยัเตม็ โดยมี
ภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงและภาวะผู้น าแลกเปล่ียนอยู่ในระดบัปานกลาง ภาวะผู้น าแบบตาม
สบายอยู่ในระดับน้อย ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลงสามารถช่วยเสริมประสิทธิผลองค์การ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพิ่มจากภาวะผู้ น าแบบแลกเปล่ียน และตัวท านายประสิทธิผล
องค์การส านักงานศึกษาธิการจังหวัดโดยรวมในระดับดี ได้แก่ภาวะผู้ น าการเปล่ียนแปลงและ
ภาวะผู้น าแลกเปล่ียน โดยภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงและภาวะผู้น าแลกเปล่ียนด้านการให้รางวลั
อย่างเหมาะสม มีค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเป็นบวก129  สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ แฮริสัน 
(Harrison) ศกึษาวิจยัเร่ือง ผู้น าเปล่ียนแปลงสภาพกบัประสิทธิผลของวิทยาลยัชมุชน โดยศึกษา
จากวิทยาลยัชมุชนในอเมริกาเหนือ 46 แห่ง ใช้วิธีการศึกษาทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ คือ การ
วิเคราะห์แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมของผู้ น าของผู้ บริหารวิทยาลัย โดยใช้ Multifactor 
                                                           

128 จารุณี อิฎฐารมณ์, “ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงของหวัหน้า
หอผู้ ป่วย การมีสว่นร่วมในงานกบัประสิทธิผลของหนว่ยงานอบุตัเิหตแุละฉกุเฉิน โรงพยาบาล 
ของรัฐเขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550), บทคดัย่อ. 

129 ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม, “วิเคราะห์ภาวะผู้น าของศกึษาธิการจงัหวดัท่ีสมัพนัธ์กบั
ประสิทธิผลองค์การส านกังานศกึษาธิการจงัหวดั” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2540), บทคดัย่อ. 
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Leadership Questionnaire และแบบส ารวจเก่ียวกับ Institutional Performance เพ่ือทราบถึง
ประสิทธิผลของวิทยาลัย ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ น าและประสิทธิผล โดยใช้ Multiple 
regression ผลสรุปผู้น าแบบเปล่ียนแปลงสภาพจะเป็นตวัพยากรณ์ตอ่ประสิทธิผลของวิทยาลยั 
ได้ดีกว่าผู้น าแบบแลกเปล่ียนและจากการสมัภาษณ์ผู้บริหารท่ีมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงสภาพนัน้
จะเป็นผู้ ท่ีมีความมัน่ใจ ส่ือสารแบบเปิด และแสดงวิสยัทศัน์ได้ดีกว่าผู้ บริหารท่ีมีพฤติกรรมแบบ
แลกเปล่ียน130 สอดคล้องกับผลงานวิจยัของแบร่ี (Barry) ได้ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างรูปแบบ
ภาวะผู้น าของครูใหญ่กับการให้อ านาจกบัครู (teacher empowerment) ภาวะผู้น าแบบแลกเปล่ียน
และภาวะผู้น าแบบเปล่ียนแปลงสภาพโดยใช้แบบสอบถามภาวะผู้น าพหปัุจจยั  (MLQ) วดัภาวะ
ผู้ น าและแบบประเมินการใช้อ านาจ (School Participant Rmpowerment Dcale : SPES) ผล
การศึกษา พบว่า ภาวะผู้ น าแบบแลกเปล่ียนมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการให้อ านาจครู เขาให้
ข้อเสนอแนะว่า ในการปฏิรูปการศึกษานัน้ครูใหญ่ควรมีภาวะผู้น าแบบเปล่ียนแปลงสภาพจึงจะ
เหมาะสม131 (Shepherd) ศกึษาตวัแปรเก่ียวกบัประสิทธิผลของโรงเรียนมธัยมศกึษา โดยรวบรวม
ข้อมูลจากครู 1,797 คน พบว่า ภาวะผู้น าและบรรยากาศองค์กรมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผล
ของโรงเรียน132 

2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning)  เป็นการตดัสินใจวางแผนอย่างมี
ระบบ มีทิศทาง มีกระบวนการท างานท่ีชดัเจน มีความสอดคล้องกบัสภาพแวดล้อม เพ่ือให้องค์กร
สามารถด ารงอยู่ได้ในอนาคตโดยอาศัยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของทุกฝ่าย การจัดท า
ยทุธศาสตร์ โรงเรียนท าอยา่งไรในการก าหนดวตัถปุระสงค์เชิงยทุธศาสตร์ซึ่งมีหลายเร่ือง ไม่วา่จะ
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนักนัท าให้ผลการด าเนินการโดยภาพรวมดีขึน้ และการ
ท าให้การศึกษาประสบความส าเร็จการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบตัิ ประกอบด้วย ดงันี ้1) โรงเรียน
ด าเนินการอย่างไรในการเปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ไปสู่แผนปฏิบตัิ  2) แผนการ
                                                           

130 David T. Harrison, “Transformational Leadership and Community College 
Effectiveness” Dissertation Abstract International 61, 2 (August 2000). 

131 W.R., Barry, The Effect of Principle’s : Leadership Style on School Coucil 

Members’ Perception of Empowerment, accessed March 21, 2015, available from : 
http://www.lib.umi.com 

132 Carol M. Sheperd, “A Study of the Relation between Decision-Making, 
Professional Zone of Acceptance, Job Satisfaction and Organization Effectiveness in a 
Sample of New Jersey Elementary Teachers” (DAI 51/01A., 1990), 2227. 
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ปฏิบตัิการและตวัชีว้ดัหลกัๆ โดยย่อ 3) ผลการด าเนินการท่ีคาดการณ์ไว้ตามตวัชีว้ดัหลกัๆ ท่ีระบุ
ในแผน การตรวจประเมินว่าสถาบนัการศกึษาด าเนินการอย่างไร ในการบริหารจดัการแสวงหาว่า
นกัเรียนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาดต้องการอะไร คาดหวงัอะไรและชอบอะไร สร้างความสมัพนัธ์
กับนักเรียนและผู้ มีส่วนได้เสีย ซึ่งประกอบด้วย ค้นหาและก าหนดปัจจัยส าคญัท่ีท าให้ได้มาซึ่ง
ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ดงันี ้1) นักเรียนใหม่  2) ความพึงพอใจของนักเรียน 3) ความภักดีของ
นกัเรียน  4) การขยายตวัของโรงเรียน133 

3. การมุ่ งเน้นนักเรียนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Student, Stakeholder, and Market 
Focus) หมายถึง การตรวจสอบวิธีการท่ีองค์กรใช้ในการระบุข้อก าหนด ความคาดหวงัและความ
รับผิดชอบของนกัเรียน/ลูกค้าและตลาดรวมทัง้วิธีการท่ีใช้ระบุข้อสมัพันธ์และการตอบสนองผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนการบริหารท่ีเป็นเลิศ โดยพิจารณา 2 ประเด็น คือ ความรู้ด้านความ
ต้องการและความคาดหวงัของผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย และความสัมพนัธ์และความพึงพอใจของผู้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งอธิบายได้ ดังนี ้1) ความรู้เก่ียวกับนักเรียนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาด
ประกอบด้วย ดังนี ้โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรท่ีท าให้รู้ว่านักเรียนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาด
ต้องการอะไร คาดหวงัอะไรและชอบอะไรเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริการยงัคงเป็นท่ีต้องการของนกัเรียน
และหาช่องทางส าหรับบริการใหม่ 2) ความสมัพันธ์กับนักเรียนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและความพึง
พอใจ ประกอบด้วย ดังนี ้โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนเพ่ือ
ประกอบด้วย ดงันี ้2.1) ให้ได้มาซึ่งนกัเรียน นกัศกึษาใหม่ 2.2) สร้างความพึงพอใจให้กบันกัเรียน 
2.3) รักษานกัเรียนนกัศกึษาไว้ได้ 2.4) เพิ่มพนูความภกัดีของนกัเรียน 2.5) พฒันาโอกาสใหม่ๆ ใน
การให้บริการ โรงเรียนมีวิธีการอยา่งไรในการวดั วิเคราะห์ ปรับให้สอดคล้องและมุ่งไปในแนวทาง
เดียวกันและปรับปรุงให้ดีขึน้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ นิภาพร บินสัน เร่ืองการพัฒนา
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยอิงเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ ของสถานศึกษาในอ าเภอเกาะ 
สมยุ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า อนัดบั 1 ด้านการเรียนรู้และสร้างแรงจงูใจของบคุลากร คิดเป็น
ร้อยละ 74.76 อยู่ในระดบัคุณภาพ 5 เป็นวิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด (Best Practice) อันดบั 2 ด้าน 
ผลลัพธ์ด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบทางสงัคม อันดบัท่ี 3 ภาวะผู้น าโรงเรียนผู้บริหาร
โรงเรียน อันดับท่ี 4 ระบบงานบุคคล อันดับท่ี 5 การน ายุทธศาสตร์ของโรงเรียนไปปฏิบัติ การ
วิเคราะห์ความห่างระหว่างเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติกับสภาพการด า เนินงานการพัฒนา
สถานศึกษา อันดับท่ี 1 ผลลัพธ์ของโรงเรียน อันดับท่ี 2 การมุ่งเน้นนักเรียนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                                                           

133 National Institute of Standard and Technology, Baldridge National Quality 

Program Educational Criteria for Performance (Gaithersburg,MD : Auther NIST, 2008), 1-22. 
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อนัดบัท่ี 3 การน าโรงเรียน อนัดบัท่ี 4 กระบวนการจดัการเรียนรู้อนัดบัท่ี 5 การมุ่งเน้นบคุลากรทาง
การศึกษา อันดับท่ี 6 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ และอันดับท่ี 7 การวางแผน
ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน134 และเฉลิม  สุขนันท์ ศึกษาการบริหารจดัการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
แบบก้าวกระโดดด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ ตามแนวรางวลัคณุภาพแหง่ชาตทิางการศกึษาของ
โรงเรียนบ้านคลองข่อย อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวดัอุทัยธานี พบว่า ระดบัคุณภาพระดบัอยู่ใน
ระดบั 2 คดิเป็นร้อยละ 21.88 และวิธีปฏิบตัท่ีิดีท่ีสดุของโรงเรียนเม่ือเทียบเคียงกบัโรงเรียนในกลุ่ม
เครือขา่ย จ านวน 8 โรงเรียน135 

4. การวดัประเมินผล การวิเคราะห์และจดัการความรู้ (Measurement, Analysis, and 
Knowledge Management) หมายถึง การตรวจสอบการจัดการสารสนเทศและ ระบบในการจัด
สมรรถนะ (Competency) การด าเนินงานขององค์กร/สถานศึกษา รวมทัง้วิธีการท่ี  ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ โดยพิจารณา 2 ประเด็นส าคญั คือ 1) การจดั และวิเคราะห์การ
ปฏิบัติงาน หมายถึง วิธีการท่ีใช้ในการวัด วิเคราะห์  เปรียบเทียบ และปรับปรุงการปฏิบัติงาน                  
2) การจัดการสารสนเทศ หมายถึงวิธีการท่ีใช้ในการจัดให้มีข้อมูลและสารสนเทศ  ท่ีมีคุณภาพ 
และสะดวกต่อการใช้งานเป็นการอธิบายว่าโรงเรียนด าเนินการอย่างไรเพ่ือมั่นใจว่าข้อมูลและ
สารสนเทศเป็นท่ีต้องการของบุคลากรทางการศึกษารวมทัง้นกัเรียน บุคลากรทางการศึกษาและ
นักเรียนได้พัฒนาตนเอง และ ทุกคนได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ีในการ
ท างาน เพ่ือให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์และแผนปฏิบตัิการของโรงเรียน ความเอาใจใส่ในการ
สร้างและด ารงสภาพแวดล้อมท่ีดีในสถานท่ีท างานรวมทัง้การสร้างบรรยากาศท่ีท าให้บุคลากร
ท างานอย่างมีความสุขนัน้มีส่วนอย่างไรในการช่วยท าให้ ผลการด าเนินการเป็นเลิศทัง้บุคลากร
และโรงเรียนพฒันาไปด้วยกนั 

                                                           
134 นิภาพร บนิสนั, “การพฒันาสถานศกึษาสู่ความเป็นเลิศโดยอิงเกณฑ์รางวลั

คณุภาพแหง่ชาตขิองสถานศกึษาในอ าเภอเกาะสมยุจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี” (วิทยานิพนธ์
ศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2556), 
บทคดัย่อ. 

135 เฉลิม  สขุนนัท์, “การบริหารจดัการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศแบบก้าวกระโดดด้วย
การเทียบเคียงสมรรถนะ ตามแนวรางวลัคณุภาพแหง่ชาตทิางการศกึษาของโรงเรียนบ้านคลอง
ขอ่ย” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎั
นครสวรรค์, 2549), บทคดัย่อ. 
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5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (Faculty and Staff Focus) หมายถึง การตรวจสอบ
วิธีการ ท่ีองค์กรใช้ในการจูงใจและท าให้บุคลากรพัฒนาและใช้ศักยภาพเต็มท่ีในการท างาน 
รวมทัง้วิธีการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเจริญเติบโตของบุคลากรและหน่วยงานย่อย 
โดยพิจารณาใน 3 ประเด็นส าคญั คือ 1) ระบบงาน หมายถึง วิธีการเก่ียวกับงาน ค่าตอบแทน 
ความก้าวหน้า การจูงใจและการท าให้เกิดความส าเร็จท่ีสูงขึน้ของการปฏิบตัิงานของบุคลากร                     
2) การศึกษา อบรม การพฒันาบคุลากรและหน่วยงาน หมายถึง วิธีการศึกษา  อบรมท่ีสนบัสนุน
ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ รวมทัง้สร้างความรู้ ทกัษะและความสามารถในการท างาน 3) ความเป็นอยู่
ท่ีดีและความพงึพอใจของบคุลากร และหน่วยงาน หมายถึง วิธีการท่ีใช้ในการดแูลสภาพแวดล้อม
ท่ีเอือ้ ตอ่การท างาน ความเป็นอยูแ่ละความพงึพอใจของ บคุลากร 

6. การจัดการด้านกระบวนการ(Process Management) กระบวนการท่ีสร้างคุณค่า 
โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดว่ากระบวนการใดเป็น “กระบวนการสร้างคุณค่า” แก่
นกัเรียน กระบวนการสนบัสนุนโรงเรียนในการบริหารจดัการ “กระบวนการสนบัสนุนส าคญัๆ ท่ี
จะต้องมีเพ่ือสนบัสนนุกระบวนการท่ีสร้างคณุคา่” ผลการด าเนินการของโรงเรียนและผลของการ
ปรับปรุงในด้านตา่งๆ ของโรงเรียนได้แก่ ความพึงพอใจของนกัเรียน สมรรถนะของการให้บริการ 
ผลการด าเนินงานด้านการเงินและตลาด ผลลพัธ์ด้านบุคลากรทางการศึกษา และประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการปฏิบตัิการต่างๆ การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสงัคม 
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สมศกัดิ์ คณฑา ศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
แบบก้าวกระโดดด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ ตามแนวรางวลัคณุภาพแห่งชาติ ทางการศึกษา
ของโรงเรียนบ้านคลองแบ่ง อ าเภอสว่างอารมณ์ จงัหวดัอุทยัธานี พบว่า โรงเรียนบ้านคลองข่อย 
อ าเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี ประเมินตนเองตามแนวรางวัลคุณภาพแห่งชาติทัง้                           
7 มาตรฐาน ได้คะแนนรวม 259.4 จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน มีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศใน
มาตรฐานท่ี 5 ว่าด้วย 5.1) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล และ 5.2) ด าเนินการสร้างแรงจูงใจและ
การพฒันาวิชาชีพ ซึง่มีขัน้ตอนการด าเนินงานท่ีชดัเจนน าไปปฏิบตัิจนเกิดผลส าเร็จโดยเน้นการมี
สว่นร่วมของทกุฝ่าย136 

                                                           
136 สมศกัดิ ์ คณฑา, “การบริหารจดัการโรงเรียนสูค่วามเป็นเลิศแบบก้าวกระโดดด้วย

การเทียบเคียงสมรรถนะ ตามแนวรางวลัคณุภาพแหง่ชาตทิางการศกึษาของโรงเรียนบ้านคลอง
ขอ่ย อ าเภอสว่างอารมณ์ จงัหวดัอทุยัธานี” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหาร
การศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค์, 2549), บทคดัยอ่. 
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7. ผลการด าเนินการ (Results) หมายถึง การตรวจสอบผลการด าเนินงานขององค์กร
และระดบัการปฏิบตัิงานเม่ือเทียบกบัคู่แข่งหรือหน่วยงานตา่งๆ ท่ีสามารถเทียบเคียงกนัได้อย่าง
เหมาะสม โดยพิจารณาใน 5 ประเดน็ส าคญั ดงันี ้ 

 7.1 ผลลพัธ์ท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานให้ความส าคญัแก่นกัเรียน การสรุปผลลพัธ์
หลกัๆ ท่ีเก่ียวกบัการให้ความส าคญัแก่นักเรียน ซึ่งรวมถึงความพึงพอใจของนกัเรียนและทศันคติ
ของนกัเรียนท่ีมีตอ่บริการให้แบง่ผลลพัธ์ตามกลุ่มนกัเรียนแตล่ะกลุ่ม หากเห็นวา่เป็นประเด็น ทัง้นี ้
ให้น าเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้วย จากข้อมูลท่ีได้จากตวัชีว้ดัส าคญัๆ ให้ตอบค าถามต่อไปนี ้ 
1) เก่ียวกับระดับความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนักเรียนเป็นอย่างไร เช่น ในปัจจุบันและ
แนวโน้ม เม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนของคูแ่ข่ง 2) ผลท่ีเกิดขึน้จากทศันคติ
ของนักเรียนท่ีมีต่อบริการเป็นอย่างไรทัง้ในปัจจุบันแนวโน้มในเร่ืองนีต้่อไปนี ้ความภักดีของ
นกัเรียนและการรักษาไว้ได้ การท่ีนกัเรียนกลา่วถึงสถาบนัการศกึษาในทางท่ีดี 3) ผลด้านอ่ืนๆ  

 7.2 ผลลพัธ์ท่ีเก่ียวกบัสมรรถนะของนกัเรียน การให้บริการทางการศกึษา การสรุป
ผลลพัธ์ท่ีเก่ียวกบัสมรรถนะท่ีส าคญัๆ ของการให้บริการให้แบง่ผลลพัธ์ตามกลุ่มนกัเรียน หากเห็น
ว่าเป็นประเด็นทัง้นีใ้ห้น าเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบด้วย จากข้อมูลท่ีได้จากตวัชีว้ดัส าคญัๆ ให้
ตอบค าถามตอ่ไปนี ้สมรรถนะของการให้บริการเป็นอย่างไร เช่น 1) ในปัจจบุนัและแนวโน้ม 2) เม่ือ
เปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่  

 7.3 ผลงานด้านงบประมาณการเงินและการตลาด หมายถึง การสรุปผลงานด้าน 
งบประมาณการเงินและการตลาด จ าแนกตามกลุ่มท่ีเหมาะสมรวมทัง้มีการเปรียบเทียบข้อมูลท่ี
เหมาะสมด้วย   

 7.4 ผลงานด้านบุคลากรและหน่วยงานย่อย หมายถึง สรุปผลงานด้านบุคลากร 
และหน่วยงานย่อย รวมถึงความเป็นอยู่ ความพึงพอใจ การพัฒนาและสมรรถนะของระบบงาน
จ าแนกผลงานดังกล่าวเพ่ือแสดงให้เห็นก าลังคน ชนิดและประเภทของบุคลากรหรือในด้านท่ี
เหมาะสม รวมทัง้การเปรียบเทียบข้อมลูท่ีเหมาะสมด้วย   

 7.5 ผลงานด้านประสิทธิผลขององค์กร หมายถึง การสรุปผลการด าเนินงานท่ีท า
ให้มีโอกาสเพิ่มการเรียนรู้และความมีประสิทธิผลรวมทัง้การเปรียบเทียบข้อมูลท่ีเหมาะสมด้วย 
ผลลพัธ์ด้านประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีส าคญัๆ ท่ีท าให้โรงเรียนด าเนินการอย่างมีประสิทธิผลให้
แยกตามกลุ่มนักเรียนและตามกลุ่มตลาด หากเห็นว่าเป็นประเด็นทัง้นี ใ้ห้แสดงข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบด้วย ประกอบด้วย ดงันี ้1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการท่ีสร้างคณุ
คา่ท่ีส าคญัๆ ในปัจจบุนัเป็นอย่างไรและมีแนวโน้มเป็นอย่างไร 2) ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ของกระบวนการสนบัสนุนท่ีส าคญัในปัจจุบนัและแนวโน้มเป็นอย่างไร 3) ผลของการด าเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการเป็นอย่างไร  4) ผลลัพธ์ในด้านนวัตกรรมการน า
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท่ีทนัสมยัมาใช้ในการสร้างคณุค่าเป็นอย่างไร 5) ผลลพัธ์ด้านธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย ดังนี  ้ผลลัพธ์ด้านการก ากับดูแลด้านการเงินทัง้
ภายในและภายนอกในปัจจุบันและแนวโน้มเป็นอย่างไร ผลลัพธ์ด้านการด าเนินงานอย่างมี
จริยธรรมทั่วทัง้โรงเรียนเป็นอย่างไรและความไว้วางใจของผู้ มีส่วนได้เสียของการก ากับดูแลใน
เร่ืองดงักล่าวเป็นอย่างไร ผลลพัธ์ด้านการปฏิบตัิตามข้อบงัคบัและกฎหมายเป็นอย่างไร ผลลพัธ์
ด้านการเป็นพลเมืองดีโดยการให้การสนบัสนนุชมุชนเปา้หมายเป็นอย่างไร สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ ทรงพล เจริญค า ได้ศึกษารูปแบบ ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัความเป็นเลิศของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร มี 5 ปัจจยั ประกอบด้วย 
ปัจจยัท่ี 1 การบริหารงานของโรงเรียน ปัจจยัท่ี 2 ผู้อ านวยการโรงเรียน ปัจจยัท่ี 3 โครงสร้างการ
บริหารโรงเรียน ปัจจัยท่ี 4 นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสงัคม และปัจจยัท่ี 5 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ส่วนสภาพความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ์ของ
สถาบนัมาตรฐานและเทคโนโลยี พบว่า ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดย
ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 

เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกด้าน โดยเรียงล าดบัจากค่าเฉล่ียท่ีมี
คา่มากท่ีสดุและล าดบัรองลงมา ได้แก่ ภาวะผู้น าโรงเรียน การวางแผนกลยทุธ์และผลลพัธ์137  
 
แนวคิดความเป็นเลิศตามกรอบความคิดของปีเตอร์และวอเตอร์แมน (The Peters and 
Waterman Framework)  

โทมัส ปีเตอร์และรอเบอร์ต วอเทอร์แมน (Thomas J. Peters and Robert H. Waterman, 
Jr.) ได้คดัเลือกตวัอย่างบริษัทอเมริกันท่ีประสบความส าเร็จสูง แล้ววิเคราะห์บริษัทดงักล่าวว่า
บริหารอย่างไรจึงประสบความส าเร็จ พบประเด็นส าคัญคือค่านิยมท่ีเป็นวัฒนธรรม (Cultural 
values) น าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารของบริษัท ค่านิยมท่ีเป็นลักษณะส าคัญต่อการเป็น
บริษัทชัน้ยอดนัน้ (Excellent firms) มีดงันี ้ 
 

                                                           
137 ทรงพล เจริญค า, “รูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร”

(วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2552), 293-298.  
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ตารางท่ี  2  แสดงกรอบความคดิของปีเตอร์ และวอเตอร์แมน 
คุณลักษณะของบริษัทชัน้ยอด (Attributes of an excellent  firms) 

1. ตดัสินใจท าโดยไมล่งัเล 
(Bias for action) 
2. ให้ความใกล้ชิดกบัลกูค้า 
(Stay close to the customer) 
3. ให้ความอิสระและท าแบบนกัประกอบการ 
(Autonomy and entrepreneurship) 
4. เช่ือวา่ผลงานท่ีดีย่อมมาจากคน  
(Productivity through people)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. แบบไมป่ล่อยมือ 
(Hands – on management) 
6. เลือกเน้นเฉพาะธุรกิจท่ีเป็นความถนดั 
ของบริษัท (Stick to the knitting) 
7. บริษัทมีโครงสร้างอยา่งง่ายและใช้คนน้อยลง 
(Simple form, lean staff)  
8. มีการจดัการทัง้แบบท่ียืดหยุน่และแบบตงึตวั
พร้อมกนัไป (Simultaneously loosely and 
tightly organized)  

  
1. ตัดสินใจท าโดยไม่ลังเล (Bias for action) บริษัทท่ีประสบความส าเร็จทัง้หลาย

มกัมีความฉับไวในการตดัสินใจท าโดยไม่ลงัเล ผู้บริหารของบริษัทเช่นนีถ้กูคาดหวงัว่าจะสามารถ
ตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอเพ่ือให้ได้ข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนก่อนจึงค่อย
ตดัสินใจดงัท่ี การตดัสินใจท่ีส าคญัหลายครัง้จ าเป็นต้องท าโดยปราศจากข้อมูลก็มี เพราะการ
ชะลอการตดัสินใจในกรณีเช่นนีก็้เหมือนกับการไม่ได้ตดัสินใจนัน่เอง ในขณะท่ีบริษัทคู่แข่งรีบฉก
ฉวยโอกาสดงักล่าวทันทีท่ีทราบข่าว จึงท าให้พลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย ดงันัน้ บริษัทท่ีมี
วฒันธรรมยดึคา่นิยมดงักลา่วมกัประสบความส าเร็จและมีผลประกอบการดีกวา่ 

2. ให้ความใกล้ชิดกับลูกค้า (Stay close to the customer) บริษัทท่ีมีค่านิยมยึด
ลูกค้าเป็นส าคญัจะมีผลประกอบการเหนือกว่าบริษัทท่ีปราศจากค่านิยมนี ้เพราะลูกค้าจะช่วย
สะท้อนถึงความต้องการสินค้าหรือผลิตใหม่ๆ ในอนาคต ดงันัน้ การมุ่งเน้นท่ีลกูค้า การตอบสนอง
ตอ่ความต้องการของลกูค้าตลอดจนการเอาใจใส่ตอ่ลกูค้าในโอกาสท่ีเหมาะสมจึงเป็นสิ่งท่ีส าคญั
น าไปสู่การประกอบการท่ีดีของบริษัท ความพึงพอใจของลูกค้าจึงเป็นคา่นิยมท่ีเป็นหวัใจของการ
ด าเนินธุรกิจและเป็นวฒันธรรมองค์การท่ีส าคญัยิ่ง 

3. ให้ความอิสระและท าแบบนักประกอบการ (Autonomy and entrepreneaurship) 
ถ้าจะรักษาความส าเร็จให้อยู่กับบริษัทตลอดไป บริษัทจ าเป็นต้องต่อสู้ เอาชนะกับความเคยชิน 
และการมีโครงสร้างขนาดใหญ่แบบราชการท่ีมกัเกิดขึน้กบับริษัท โดยการแบง่บริษัทใหญ่ออกเป็น
บริษัทย่อยท่ีมีขนาดเล็กพอท่ีจะบริหารจัดการได้ดี แล้วมอบความอิสระคล่องตวัในการคิดริเร่ิม
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สร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนให้กล้าเส่ียงในการตัดสินใจต่างๆ ของบริษัทเอง จะช่วยสร้าง
ผู้ บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงให้กับบริษัท เกิดมุมมองและแนวคิดใหม่น ามาทดลองและปรับปรุง
ผลิตภณัฑ์ใหม ่ตลอดจนกลยทุธ์ด้านตา่งๆ ท่ีน าไปสูก่ารเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ตลอดเวลา 

4. เช่ือว่าผลงานที่ดีย่อมมาจากคน (Productivity through people) เช่ือว่า พนักงาน
คือสินทรัพย์ (asset) ท่ีส าคญัท่ีสดุของบริษัท บริษัทจึงต้องสร้างวฒันธรรมองค์การ ท่ีเป็นคา่นิยม
เช่นนี ้โดยการปฏิบตัิตอ่พนกังานอย่างให้เกียรติ เคารพในศกัดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ในฐานะท่ี
เป็นบคุคลท่ีจะน าความส าเร็จมาสูบ่ริษัท 

5. บริหารแบบไม่ปล่อยมือ (Hands – on management) ผู้บริหารระดับสูงของ
บริษัทส่วนใหญ่มักบริหารงานแบบลอยตวัห่างไกลจากธุรกิจท่ีแท้จริงของบริษัท ท าให้ มีความรู้
ความเข้าใจในธุรกิจลดลง การให้ความส าคญัและย า้เตือนผู้บริหารของบริษัทให้เกาะติดกบังานท่ี
เป็นธุรกิจหลกัของบริษัท นโยบายและแนวปฏิบตัิกลายเป็นคา่นิยมส าคญัท่ีผู้บริหารต้องถือปฏิบตัิ
และต้องไมบ่ริหารหรือสัง่การอยู่ภายในส านกังาน แตจ่ะต้องเดินแวะเวียนไปพบปะ เย่ียมเยียนจดุ
ปฏิบตัิงานต่างๆ ทัว่ทัง้บริษัท เพ่ือได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและมองเห็นปัญหาหรือแนวทางพฒันางาน
ตอ่ไป  

6. เลือกเน้นเฉพาะธุรกิจที่ เป็นความถนัดของบริษัท (Stick to the knitting) 
คา่นิยมท่ีเป็นวฒันธรรมอีกประการหนึ่งของบริษัทท่ีประสบความส าเร็จก็คือ การระมดัระวงัท่ีจะ
ไม่ขยายธุรกิจใหม่ออกไปจากสาขาธุรกิจเดิมท่ีเป็นความช านาญของบริษัท เช่นไม่ซือ้ธุรกิจแขนง
ใหม่หรืออุตสาหกรรมท่ีไม่สมัพนัธ์กับธุรกิจเดิม แต่จะมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจเดิมให้มีความเป็นเลิศ
ยิ่งขึน้ 

7. มีโครงสร้างอย่างง่ายและใช้บุคลากรน้อยลง (Simple form, lean staff) เช่ือ
วา่ บริษัทท่ีประสบความส าเร็จนัน้มกัมีโครงสร้างของฝ่ายบริหารไม่มากระดบั รวมทัง้มีบคุลากรท่ี
ชว่ยงานน้อยลง ซึ่งเป็นการเปล่ียนความเช่ือจากคา่นิยมเดิมท่ีผู้บริหารจะต้องมีบคุลากรในฝ่ายตน
จ านวนมาก เพ่ือเป็นเคร่ืองบง่บอกถึงความมีอ านาจ มีฐานะต าแหนง่และเกียรตยิศของผู้ นัน้ แตใ่น
บริษัทชัน้น าดงักล่าวพบว่าไม่ได้ยึดค่านิยมเช่นนี ้แต่วดัจากผลการปฏิบตัิงานของผู้บริหารท่ีมีต่อ
องค์การเป็นส าคญั วฒันธรรมองค์การของบริษัทบง่บอก ผู้บริหารให้ทราบวา่ผลงานจากบคุลากร
มีความส าคญักวา่จ านวนบคุลากร 
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8. มีการจัดการทัง้แบบที่ยืดหยุ่นและแบบที่ตึงตัวพร้อมกันไป (Simultaneously 
loosely and tightly organized) ในบริษัทชัน้น าการท่ีต้องมีการจัดการแบบตึงตัวเป็นเพราะ
สมาชิกทัง้หลายเช่ือว่า การจดัการท่ีเข้มแข็งช่วยเป็นเหมือนกาวเช่ือมโยงให้เกิดเอกภาพเป็นน า้
หนึ่งใจเดียวกนั ในขณะเดียวกนัท่ีบริษัทต้องจดัการแบบท่ียืดหยุ่นไปพร้อมกันนัน้ เพราะบริษัทมี
จ านวนผู้บริหารและบคุลากรสนบัสนนุน้อยลง รวมทัง้ลดการมีกฎระเบียบท่ีเข้มงวดลง เช่ือว่า จะ
ชว่ยกระตุ้นบคุลากรให้คดิริเร่ิมใหมแ่ละมีความกล้าเส่ียง (Risk taking) มากยิ่งขึน้ 

การท่ีองค์การจะมีคา่นิยมการจดัการแบบยืดหยุ่นได้นัน้ ต้องเกิดจากความเช่ือร่วมกนั
ของบรรดาสมาชิก กล่าวคือ เม่ือคนเหล่านีจ้ าเป็นต้องตัดสินใจ เขาจะประเมินทางเลือกตา่งๆ โดย
ยึดความสอดคล้องกับค่านิยมขององค์การ ทางเลือกนัน้จะตอบสนองและยึดลูกค้าเป็นส าคญั
หรือไม่ตลอดจนค่านิยมอ่ืนท่ีเป็นวฒันธรรมองค์การของบริษัทมาเป็นเกณฑ์ด าเนินการในกรณี
เช่นนี ้คา่นิยมอ่ืนท่ีเป็นวฒันธรรมองค์การของบริษัทมาเป็นเกณฑ์ด าเนินการในกรณีเช่นนีค้า่นิยม
แบบตึงตัวด้านโครงสร้างบริษัทจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการแบบยืดหยุ่นอัน
เน่ืองมาจากการลดจ านวนผู้ บริหารและบุคลากรลงแต่ประการใด 138 ซึ่งโธมัส เจ ปีเตอร์ส 
(Thomas J. Peters) และโรเบิร์ต เอช วอเตอร์แมน จูเนียร์ (Robert H.Waterman,Jr.) ได้ค้นหา
ความเป็นเลิศ ในช่วงต้นปี 1977 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จในการด าเนินงานนอกจากกล
ยุทธ์และโครงสร้าง ยังมีปัจจัยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องสัมพันธ์เช่ือมโยงกันทัง้หมด  7 ปัจจัยได้แก่  
McKinsey 7-S Framework139 
 

                                                           
138 Peters, Thomas and Waterman H., Robert, Jr., In Search of Exellence : 

Lesson from American’s Best Run Companies (New York : Harper and Row,1982).  
139 สเุทพ พงศ์ศรีวฒัน์, ภาวะผู้น า : ทฤษฎีและปฏิบัติ (กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์บุ๊คส์

ลิงค์, 2545).  
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แผนภมูิท่ี  6  McKinsey 7-S Framework 
ท่ีมา : สเุทพ  พงศ์ศรีวฒัน์, ภาวะผู้น า : ทฤษฎีและปฏิบัต ิ(กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์บุ๊คส์ลิงค์, 
2545).  
 

สอดคล้องกบังานวิจยัของ นงลกัษณ์ เรือนทอง ได้ท าการวิจยัเร่ือง รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ผลการวิจัย พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิผลประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 1) การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2) ผู้บริหารและครูเป็น
มืออาชีพ 3) การประกนัคณุภาพการตรวจสอบได้และความน่าเช่ือถือ 4) สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อ
การเรียนรู้ 5) การมีวิสัยทัศน์และวตัถุประสงค์ร่วมกัน 6) เน้นการเรียนการสอน 7) การสอนท่ีมี
วัตถุประสงค์ และ 8) มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง140 ประพรศรี นรินทร์รักษ์ และคณะ ได้
ท าการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : 
เครือข่ายบริการสุขภาพภูเก็ต พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อายุเฉล่ีย 40 ปี ระยะเวลาท่ี
ปฏิบตัิงานในต าแหน่งเฉล่ีย 9 ปี มีการรับรู้ปัจจยัน า ปัจจัยเอือ้ และปัจจัยเสริมอยู่ในระดบัปาน
กลาง การพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐในภาพรวมอยู่ในระดบัสงู โดยการรับรู้ในการ
ก าหนดเปา้หมาย การออกแบบโครงสร้าง การบริหารจดัการระดบัหนว่ยงาน อยูใ่นระดบัสงู ปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลและอธิบายความผันแปรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ อย่างมี

                                                           
140 นงลกัษณ์ เรือนทอง, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล” (วิทยานิพนธ์

ดษุฎีบณัฑิต ภาควิชาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550), 
บทคดัย่อ. 

http://2.bp.blogspot.com/-wzMFg-yY1SE/UHD3_TVHLpI/AAAAAAAAAMU/lUYhqaHXkgI/s1600/7S.jpg
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นัยส าคญัทางสถิติ ได้แก่ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ขององค์การ ค่านิยมร่วมวัฒนธรรมองค์การ 
สภาพแวดล้อมองค์การ การมีส่วนร่วมแรงจูงใจ โดยสามารถอธิบายความผันแปรการพัฒนา
คณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐได้ร้อยละ 55.4141  

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัองค์กรให้มีคณุภาพตามกรอบ
ความคิดของปีเตอส์และวอเตอร์แมน (The Peters and Waterman Framework) สรุปได้ว่า การท่ี
องค์การจะประสบผลส าเร็จได้นัน้ พนกังานทกุคนต้องมีความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างกนั มีทศันคติท่ีดี
ตอ่องค์กร เกิดความสามคัคี และการสร้างขวญัก าลงัใจและความภาคภมูิใจในองค์กร และมีความ
ตัง้ใจในการท างานมากขึน้ ท่ีส าคญั คือ ค่านิยมท่ีเป็นวฒันธรรมขององค์การร่วมกัน สร้างความ
น่าเช่ือถือหรือทศันคติท่ีดีต่อองค์การให้เกิดขึน้กบัลกูค้าหรือผู้ รับบริการและส่งผลตอ่การตดัสินใจ
เข้ารับการบริการจากองค์การนัน้ๆ แม้ว่าการให้บริการท่ีใกล้เคียงกันขององค์การอ่ืนก็จะไม่
สามารถท าให้ผู้ รับบริการเปล่ียนใจจากองค์การท่ีแสดงออกชัดเจนในการท าด าเนินธุรกิจท่ี
รับผิดชอบตอ่สงัคม  
 
รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ(Thailand Quality Award – TQA)  

เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2539 มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติและส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเพ่ือศกึษาแนวทางการ
จดัตัง้รางวลัคุณภาพแห่งชาติขึน้ในประเทศไทย และด้วยตระหนักถึงความส าคญัของรางวัลนี ้
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้บรรจุรางวัลคุณภาพ
แห่งชาติไว้ในแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตของประเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 โดยมีสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลกัใน
การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน เพ่ือเผยแพร่ สนับสนุน และ
ผลกัดนัให้องค์กรตา่งๆ ทัง้ภาคการผลิตและการบริการน าเกณฑ์รางวลัคณุภาพแหง่ชาตไิปพฒันา
ขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ องค์กรท่ีมีวิธีปฏิบัติและผลการด าเนินการในระดับ
มาตรฐานโลกจะได้รับการประกาศเกียรติคุณด้วยรางวัลคุณภาพแห่งชาติ และองค์กรท่ีได้รับ
รางวลัจะน าเสนอวิธีปฏิบตัิท่ีน าองค์กรของตนไปสู่ความส าเร็จเพ่ือเป็นแบบอย่างให้องค์กรอ่ืนๆ 
น าไปประยุกต์ เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จเช่นเดียวกัน ซึ่งเม่ือมีการขยายการด าเนินงานไปอย่าง
กว้างขวางย่อมจะส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถ

                                                           
141 ประพรศรี นรินทร์รักษ์และคณะ, “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การพฒันาคณุภาพการ

บริหารจดัการภาครัฐ:เครือข่ายบริการภเูก็ต” (2557), บทคดัยอ่. 
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แขง่ขนัในตลาดการค้าโลกได้ โดยมีเจตนารมณ์ในการจดัตัง้ ดงันี ้1) เพ่ือสนบัสนนุการน าแนวทาง
รางวลัคณุภาพแห่งชาติไปใช้ในการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขนั 2) เพ่ือประกาศเกียรติ
คุณให้แก่องค์กรท่ีประสบผลส าเร็จในระดับมาตรฐานโลก 3) เพ่ือกระตุ้ นให้มีการเรียนรู้และ
แลกเปล่ียนวิธีปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศ และ 4) เพ่ือแสดงให้นานาชาติเห็นถึงความมุ่งมัน่ในการยกระดบั
มาตรฐานความเป็นเลิศในการบริหารจดัการ เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติจัดท าขึน้โดยอาศยั
คา่นิยมและแนวคิดหลักต่างๆ ดงันี ้1) การน าองค์กรอย่างมีวิสยัทศัน์ 2) ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเน้น
ลกูค้า 3) การเรียนรู้ระดบัองค์กรและระดบับคุคล 4) การให้ความส าคญักบับคุลากรและพนัธมิตร 
5) ความคล่องตวั 6) การมุ่งเน้นอนาคต 7) การจดัการเพ่ือนวตักรรม 8) การจดัการโดยใช้ข้อมูล
จริง 9) ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง 10) การมุ่งเน้นท่ีผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า                        
11) มุมมองในเชิงระบบ ค่านิยมและแนวคิดหลักต่างๆ ดงักล่าวเป็นความเช่ือและพฤติกรรมท่ี
พบว่าฝังอยู่ในองค์กรท่ีมีผลการด าเนินการชัน้เลิศหลายแห่งค่านิยมและแนวคิดหลักจึงเป็น
รากฐานท่ีก่อให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างผลการด าเนินการท่ีส าคัญและข้อก าหนดของการ
ปฏิบัติการภายใต้กรอบการจัดการท่ีเน้นผลลัพธ์  ซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติการและการให้ข้อมูล
ปอ้นกลบั142 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐได้น าแนวคิดและโครงสร้างของรางวัล
คณุภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับใช้ให้สอดคล้องกบับริบทของราชการไทย และ
สอดคล้องกับวิธีปฏิบตัิราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พุทธศกัราช 2546 ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย               
2 สว่น ได้แก่ 1) เกณฑ์คณุภาพบริหารจดัการภาครัฐ และ 2) ลกัษณะส าคญัขององค์กร  

1. เกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ  
 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติเพ่ือองค์กรท่ีเป็นเลิศ (Thailand Quality Award – 

TQA) มีข้อก าหนดตา่งๆ ของเกณฑ์รางวลัคณุภาพแหง่ชาตแิบง่ออกเป็น 7 หมวดด้วยกนั143 คือ 
 หมวดท่ี 1 การน าองค์กร 
 หมวดท่ี 2 การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
 หมวดท่ี 3 การมุง่เน้นลกูค้า 

                                                           
142 ส านกังานรางวลัคณุภาพแห่งชาติ, เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิปี 2555-2556 

(กรุงเทพฯ : พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากดั, 2554), 2-10.  
143 ส านกัพฒันาคณุภาพการศกึษา,มหาวิทยาลยักรุงเทพ, เกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ,เข้าถึงเม่ือ 8 ธนัวาคม 2558, เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/search?q  

https://www.google.co.th/search?q
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 หมวดท่ี 4 การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 
 หมวดท่ี 5 การมุง่เน้นบคุลากร 
 หมวดท่ี 6 การมุง่เน้นการปฏิบตักิาร 
 หมวดท่ี 7 ผลลพัธ์ 

 

 
แผนภมูิท่ี 7 เกณฑ์รางวลัคณุภาพแหง่ชาติ เพ่ือองค์กรท่ีเป็นเลิศ: มมุมองในเชิงระบบ 
ท่ีมา : ส านกัพฒันาคณุภาพการศกึษา, มหาวิทยาลยักรุงเทพ, เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ,
เข้าถึงเม่ือ 8 ธนัวาคม 2558, เข้าถึงได้จาก https://www.google.co.th/search?q  
 

จากแผนภูมิท่ี 7 การเช่ือมโยงและการบรูณาการของหมวดตา่งๆ ของเกณฑ์รางวลั
คณุภาพแหง่ชาติ ประกอบด้วย  

โครงร่างองค์กร  ก าหนดบริบทให้แก่วิธีการท่ีองค์กรปฏิบัติสภาพแวดล้อม
ความสมัพนัธ์ท่ีส าคญัในการทางานความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยทุธ์เป็นแนวทางท่ีกา
หนดกรอบให้แก่ระบบการจดัการผลการดาเนินการขององค์กร 

การปฏิบัตกิารของระบบ การปฏิบตักิารของระบบประกอบด้วยเกณฑ์ 6 หมวดท่ี
อยู่ส่วนกลางของภาพ ซึ่งระบุลกัษณะของการปฏิบตัิการและผลลัพธ์ท่ีองค์กรบรรลุ การมุ่งเน้น
บคุลากร (หมวด 5) การมุ่งเน้นการปฏิบตัิการ (หมวด 6) และผลลพัธ์ (หมวด 7) ประกอบกนัเป็น

https://www.google.co.th/search?q
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กลุ่มผลลัพธ์ โดยบุคลากรและกระบวนการปฏิบัติการท่ีส าคัญมีบทบาททาให้การดาเนินการ
ส าเร็จและนาไปสู่ผลการด าเนินการโดยรวมขององค์กร การทางานทุกอย่างมุ่งสู่ผลลัพธ์  ซึ่ง
ประกอบด้วยผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ  ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ด้านการมุ่งเน้น
บคุลากร ด้านการนาองค์กรและการกากบัดแูลองค์กร และด้านการเงินและตลาด ลกูศรแนวนอน
ท่ีตรงกลางของภาพแสดงการเช่ือมโยงกลุ่มการนาองค์กรเข้ากับกลุ่มผลลพัธ์  ซึ่งความเช่ือมโยง
ดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์กร  นอกจากนัน้ ลูกศรนีย้ังแสดงถึง
ความสมัพนัธ์โดยตรงระหวา่งการนาองค์กร (หมวด 1) และผลลพัธ์ (หมวด 7) ส่วนลกูศร 2 ทิศทาง
นัน้แสดงถึงความส าคญัของข้อมลูปอ้นกลบัในระบบการจดัการผลการดาเนินการท่ีมีประสิทธิผล 

ข้อก าหนดของเกณฑ์ ข้อก าหนดตา่งๆ ของเกณฑ์ สามารถแบง่ได้ ดงันี ้

แบง่ตามลกัษณะการปฏิบตักิารได้ 3 กลุม่ยอ่ย ดงันี ้ 
กลุม่ท่ี 1 การน าองค์กร ระบุลักษณะของการปฏิบัติการและผลลัพธ์ท่ีองค์กร

บรรล ุประกอบด้วย หมวดท่ี 1 การน าองค์กร หมวดท่ี 2 การวางแผนเชิงกลยทุธ์ และหมวดท่ี 3 การ
มุง่เน้นลกูค้า หมวดตา่งๆ เหลา่นีถ้กูจดัเข้าไว้ด้วยกนัเพ่ือเน้นความส าคญัวา่การน าองค์กรต้องมุง่ท่ี
กลยทุธ์และลกูค้า ผู้น าระดบัสงูต้องก าหนดทิศทางขององค์กรและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในอนาคต 

กลุม่ท่ี 2 การมุ่งเน้นบุคลากร ประกอบด้วย หมวดท่ี 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
หมวดท่ี 6การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และหมวดท่ี 7 ผลลัพธ์ ประกอบกันเป็นกลุ่มผลลัพธ์ โดย
บคุลากรและกระบวนการปฏิบตัิการท่ีส าคญัมีบทบาทท าให้การด าเนินการส าเร็จและน าไปสู่ผล
การด าเนินการโดยรวมขององค์กร การท างานทุกอย่างมุ่งสู่ผลลพัธ์ ซึ่งประกอบด้วยผลลพัธ์ด้าน
ผลิตภณัฑ์และกระบวนการ ด้านการมุง่เน้นลกูค้า ด้านการมุง่เน้นบคุลากร ด้านการน าองค์กรและ
การก ากับดแูลองค์กร และด้านการเงินและตลาดในแต่ละหมวดล้วนมีการเช่ือมโยงกลุ่มการน า
องค์กรเข้ากับกลุ่มผลลพัธ์ ซึ่งความเช่ือมโยงดงักล่าวมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของ
องค์กร การเช่ือมโยงกันทัง้สองทิศทางนัน้แสดงถึงความส าคญัของข้อมูลป้อนกลบัในระบบการ
จดัการผลการด าเนินการท่ีมีประสิทธิผล 

กลุม่ท่ี 3 พืน้ฐานของระบบ ประกอบด้วย หมวดท่ี 4 การวดั การวิเคราะห์ และ
การจดัการความรู้ มีความส าคญัอย่างยิ่งในการท าให้องค์กรมีการจดัการท่ีมีประสิทธิผล  และมี
การปรับปรุงผลการด าเนินการและความสามารถในการแขง่ขนัโดยใช้ระบบท่ีใช้ข้อมลูจริงและองค์
ความรู้เป็นแรงผลกัดนั การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้นี  ้เป็นพืน้ฐานของระบบการ
จดัการผลการด าเนินการโดยรวม 
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2. ลักษณะส าคัญขององค์กร  
 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ส่วนราชการต่างๆ 

สามารถน าไปปรับใช้ให้เหมาะกับองค์กรของตนเอง เพราะแต่ละส่วนราชการล้วนมีภารกิจและ
กระบวนการท างานท่ีแตกต่างกัน บางเกณฑ์ท่ีส่วนราชการหรือองค์กรนัน้เห็นว่าเหมาะสมและมี
ความส าคญัก็สามารถน าไปประยกุต์ใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ส่วนราชการหรือหนว่ยงาน 

 ประโยชน์ต่อองค์กร 
 องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกประเภท ทุกขนาด ท่ีน าเกณฑ์เพ่ือการด าเนินการท่ี

เป็นเลิศซึ่งเป็นกรอบการประเมินคณุภาพระดบัมาตรฐานโลกไปเปรียบเทียบกบัระบบการบริหาร
จดัการของตนจะได้รับประโยชน์ในทุกขัน้ตอน  เร่ิมจากการประเมินตนเอง ผู้บริหารจะทราบถึง
สภาพท่ีแท้จริงวา่ระบบการบริหารจดัการของตนยงัขาดตกบกพร่องในเร่ืองใด  จึงสามารถก าหนด
วิธีการและเปา้หมายท่ีชดัเจนในการจดัท าแผนปฏิบตัิการ และเม่ือองค์กรปฏิบตัติามแผนจนบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้มีความพร้อม และตดัสินใจสมัครรับรางวัล องค์กรจะได้รับการตรวจประเมิน
ด้วยกระบวนการท่ีมีประสิทธิผล โดยผู้ทรงคณุวฒุิจากหลากหลายสาขาอาชีพท่ีได้รับการฝึกอบรม
เพ่ือเป็นผู้ตรวจประเมินโดยเฉพาะ และไมว่า่องค์กรจะผา่นเกณฑ์รับรางวลัหรือไมก็่ตาม  

 องค์กรจะได้รับรายงานป้อนกลับซึ่งระบุจุดแข็งและจุดท่ีควรปรับปรุง  ซึ่งนับเป็น
ประโยชน์ตอ่การน าไปวางแผนปรับปรุงองค์กรให้สมบรูณ์มากขึน้ตอ่ไปองค์กรท่ีได้รับรางวลัจะเป็น
ท่ียอมรับจากองค์กรตา่งๆ ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ และมีสิทธ์ิใช้ตราสญัลกัษณ์รางวลั
คณุภาพแห่งชาติ ซึ่งส่ือถึงความเป็นเลิศในระบบการบริหารจดัการในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์
องค์กร รวมทัง้มีโอกาสส่งเสริมและสนบัสนนุการพฒันาขีดวามสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ 
โดยการน าเสนอวิธีปฏิบัติ ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จและเปิดโอกาสให้มีการเข้าเย่ียมชมสถาน
ประกอบการเพ่ือเป็นแบบอย่างให้แก่องค์กรอ่ืนๆ  น าไปประยุกต์  เพ่ือให้ประสบผลส าเร็จ
เชน่เดียวกนั 

 
รางวัลคุณภาพแห่งชาตกัิบการศึกษา 

เกณฑ์ตามรางวลัคณุภาพแห่งชาติหรือ TQA นัน้ ไม่ได้มีการน ามาใช้กับองค์กรต่างๆ 
ทัง้ภาคธุรกิจและเอกชนแต่เพียงอย่างเดียว แต่ปัจจุบนัได้มีการขยายตวัสู่แวดวงการศึกษามาก
ยิ่งขึน้ โดยการขยายตวัของ TQA เข้าสู่แวดวงการศกึษานัน้ เป็นไปในสองลกัษณะด้วยกนั คือ การ
น าเกณฑ์คณุภาพแหง่ชาตมิาใช้ในองค์กรท่ีเป็นสถาบนัการศกึษากบัการน าเกณฑ์และหมวดตา่งๆ 
ของ TQA มาปรับใช้กับการเรียนการสอนทางด้านบริหาร ในประเด็นแรกนัน้เราจะเร่ิมพบว่า  มี
สถาบนัการศกึษาจานวนมากท่ีเร่ิมน าหลกัการและเกณฑ์ของ TQA มาใช้ในการบริหารองค์กร ยิ่ง
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ในต่างประเทศ เกณฑ์รางวัล Malcolm Baldridge National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็น
ต้นแบบของ TQA นัน้ นอกเหนือจากเกณฑ์ส าหรับองค์กรเอกชนทัว่ๆ ไปแล้ว ยงัมีเกณฑ์เฉพาะ
ส าหรับสถาบันการศึกษาด้วย ซึ่งแนวคิดดังกล่าวก็ได้เร่ิมขยายเข้ามาในประเทศไทยมากขึน้ 
สถาบนัการศกึษาชัน้น าของไทยหลายแห่งก็ได้เร่ิมรณรงค์ให้หน่วยงานภายในของตนเองได้มีการ
พฒันาองค์กรตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพแห่งชาติ และใช้การเข้ารับรางวลั TQC หรือ TQA เป็นตวั
ผลกัดนัการพฒันาองค์กร ตามแนวทางการบริหารจดัการท่ีดีในประเดน็ท่ีสองนัน้ ก็ได้มีการน าเอา
หลกัเกณฑ์และหมวดตา่งๆ ตามเกณฑ์ TQA มาปรับใช้ในการเรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจ
ตามสถาบนัการศึกษาต่างๆ มากขึน้ และการน าหลกัการและเกณฑ์ของ TQA มาใช้ในการเรียน
การสอนทางด้านบริหารธุรกิจนัน้ก็สามารถทาได้ในหลายมิติ อาทิ การน าคา่นิยม หรือหลกัแนวคิด 
ของ MBNQA / TQA 11 ประการ ซึ่งเป็นหลกัการพืน้ฐานในการบริหารจดัการองค์กรท่ีดี ซึง่ในการ
เรียนการสอนทางด้านบริหารธุรกิจนัน้  ค่านิยมหลักแต่ละข้อก็สามารถขยายออกเป็นวิชาใน
หลกัสตูร MBA ได้หนึ่งวิชา นอกจากค่านิยม หรือหลกัแนวคิดของ MBNQA / TQA แล้วหมวดทัง้
เจ็ดหมวดของ MBNQA / TQA ก็สามารถนามาผสมผสานในกระบวนการเรียนการสอนทางด้าน
การบริหารได้  เช่น  การน าเกณฑ์ตามหมวดต่างๆ  ของ MBNQA / TQA มาประยุกต์ใช้เป็น
เคร่ืองมือในการประเมินองค์กร เพ่ือแสวงหาจุดแข็งและจุดอ่อน  (Strengths & Weaknesses) 
ก่อนท่ีจะน าไปก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร อีกแนวทางหนึ่งท่ีน่าสนใจ คือ การน าเกณฑ์ในแต่ละ
หมวดของ MBNQA / TQA มาแตกหรือขยายเป็นบทเรียนในด้านต่างๆ ส าหรับวิชาตา่งๆ เช่น ใน
วิชาทางด้านการบริหารกลยทุธ์นัน้ เราสามารถน าประเดน็ตา่งๆ ในหมวดท่ีสองมาขยายความหรือ
ตอ่ยอด เป็นบทเรียนท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนได้เห็นภาพอย่างครบถ้วน ตัง้แตก่ารวิเคราะห์ การวางแผน 
จนกระทั่งถึงการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตัิ เน่ืองจากค่านิยมหลักหมวด และเกณฑ์ต่างๆ ตาม 
MBNQA / TQA นัน้ถูกพัฒนาขึน้มาจากองค์กรต่างๆ ตามหลกัการบริหารจดัการองค์กรท่ีดี หรือ 
ท่ีเรียกกันว่า Excellence Model ซึ่งก็สอดคล้องกับเนือ้หาการเรียนการสอนทางด้านบริหารท่ี
มักจะน าเอาประสบการณ์  หรือความส าเร็จ ล้มเหลวขององค์กรต่างๆ มาเป็นหลักการและ
แนวทางในการเรียนการสอน เราจึงสามารถประยุกต์ MBNQA / TQA เข้ากับการเรียนการสอน
ทางด้านบริหารเพ่ือเป็นประโยชน์ได้144 

สรุป แนวคดิความเป็นเลิศของรางวลัคณุภาพแหง่ชาตปิระเทศไทย (Thailand Quality 
Award – TQA) ประกอบด้วยข้อก าหนดต่างๆ 7 หมวด ดงันี ้หมวดท่ี 1 การน าองค์กร หมวดท่ี 2 
                                                           

144 ส านกังานรางวลัคณุภาพแห่งชาติ, เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาต ิปี 2555-2556 
(กรุงเทพฯ : พงษ์วรินการพิมพ์ จ ากดั, 2554), 2-10.  
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การวางแผนเชิงกลยุทธ์ หมวดท่ี 3 การมุ่งเน้นลูกค้า หมวดท่ี 4 การวัด การวิเคราะห์ และการ
จดัการความรู้ หมวดท่ี 5 การมุ่งเน้นบุคลากร หมวดท่ี 6 การมุ่งเน้นการปฏิบตัิการ และหมวดท่ี 7 
ผลลัพธ์ ในแต่ละหมวดจะมีความเช่ือมโยงกันส่งผลให้กิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปในแนวทางท่ี
สอดคล้องกนัเพราะทุกหมวดล้วนมีความส าคญัท่ีจะน าพาองค์กรให้บรรลุเปา้หมายสงูสดุอย่างมี
ประสิทธิผล ผลจากการด าเนินการข้างต้น จะช่วยให้องค์กรมุ่งสู่ผลการด าเนินการท่ีเป็นเลิศโดย 
การส่งมอบคณุค่าท่ีดีขึน้เสมอให้แก่ลูกค้าและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะส่งผลตอ่ความยัง่ยืน  ของ
องค์กร การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถขององค์กรโดยรวม  การปรับปรุงและการ
เรียนรู้ขององค์กร การเรียนรู้และการเตบิโตของบคุลากร 
 
รางวัลคุณภาพแห่งยุโรป (The European Quality Award – EQA)  

รางวัลคุณภาพแห่งชาติของทวีปยุโรป  ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) 
สมาคมการบริหารคุณภาพแห่งทวีปยุโรป (European Foundation for Quality Management, 
EFQM) ได้ประกาศจดัตัง้รางวลัเพ่ือคณุภาพ ขึน้เพ่ือมุ่งให้ประเทศในทวีปยุโรปสนใจในเร่ืองของ
คณุภาพ โดยรางวลันีแ้บ่งเป็น 2 ส่วนคือ รางวลัเพ่ือคุณภาพของทวีปยุโรป (European Quality 
Prize) ท่ีมอบให้แก่องค์กรท่ีมีการบริหาร คุณภาพดีเด่นตามข้อก าหนดของการประเมินผลของ
รางวลั และรางวลัเพ่ือคณุภาพของทวีป ยโุรป (European Quality Award) ให้กบัองค์กรท่ีประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งในปีแรกท่ีมีการให้รางวลั คือปี ค.ศ. 1992 (พ.ศ. 2535) มีการมอบจ านวน 5 รางวลั 
แบง่เป็น รางวลัส าหรับองค์กรท่ีมีการบริหาร คณุภาพดีเดน่ จ านวน 4 รางวลั และ 1 รางวลัส าหรับ
องค์กรท่ีประสบความส าเร็จสูงสุด การประเมินผลใช้การพิจารณาจากความพึงพอใจของลูกค้า 
ผลผลิตขององค์กร กระบวนการ ภาวะผู้น า ความพึงพอใจของสงัคม แหล่งทรัพยากร  การบริหาร
บคุคล นโยบายและกลยุทธ์ รวมทัง้ผลกระทบต่อสงัคม ซึ่งรางวลัเพ่ือคณุภาพของทวีปยโุรปนีจ้ะ
ให้ความส าคญักับคณุภาพชีวิต สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากร การรับรองมาตรฐานการ
ปฏิบตัิงานอาศยัเกณฑ์ท่ีพฒันามาจากงานวิจยัท่ีอยู่ในตวัแบบโดยมองในภาพรวมท่ีเรียกว่า The 
EFQA. Excellence Model ตวัชีว้ดัในรูปแบบ EFQA มี 9 เกณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี
เป็นตวักระท า (Enablers) ในกลุ่มนีค้รอบคลุมสิ่งท่ีองค์กรได้กระท าประกอบด้วย 5 เกณฑ์ คือ 
ภาวะผู้น า นโยบายและกลยทุธ์ พนกังานในองค์กร แหล่งทรัพยากร และกระบวนการ ส าหรับกลุ่ม
ท่ีเป็นผลลพัธ์ (results) ในกลุ่มนีเ้ป็นผลท่ีมาจากการกระท าประกอบด้วย 4 เกณฑ์ คือ ผลท่ีเกิด
ขึน้กบัลูกค้า ผลท่ีเกิดขึน้กับพนกังานในองค์กร ผลท่ีเกิดขึน้กับสงัคม และผลการด าเนินงานหลกั
ทางธุรกิจ โดยผลลพัธ์เป็นเหตมุาจากการกระท า และผลปอ้นกลบัจากผลลพัธ์จะช่วยให้เกิดการ
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ปรับปรุงการกระท า ส าหรับนวัตกรรมและการเรียนรู้เป็นตัวช่วยให้เกิดการปรับปรุง/พัฒนาตัว
กระท าเพ่ือน าไปสูผ่ลลพัธ์ท่ีดีขึน้ ความสมัพนัธ์ของเกณฑ์ตา่งๆ แสดงได้ดงัแผนภาพ  
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
  ตวักระท า (enablers)  50%         ผลการด าเนินการ(results)  50 % 
 
แผนภมูิท่ี  8  แนวทางการประเมินองค์กรเพ่ือรับรางวลัคณุภาพของทวีปยโุรป 
ท่ีมา : Evan, J.R. and indsay, W.M., The Management and Control of Quality 4th ed. 
(Cincinnati, Ohio: South-Western College, 1999).  
 
 แผนภมูิท่ี 8 แสดงกรอบความคิดของแนวทางการประเมินผลองค์กรเพ่ือรับรางวลั ซึง่แบง่
ได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของการปฏิบัติหรือวิธีการด าเนินงานเพ่ือบรรลุผล ประเมินผลคิดเป็น                
ร้อยละ  50 สว่นอีกร้อยละ 50 เป็นการพิจารณาผลลพัธ์ท่ีได้จากการด าเนินงานขององค์กร    
 
รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา  (The Malcolm  Baldrige National 
Quality Award, MBNQA) 

รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่รางวลั มัลคมับลัดริจ (The 
Malcolm Baldrige National Quality Award, MBNQA) โดยช่ือมัลคัมบัลดริจ (Malcolm Baldrige) 
เป็นช่ือของเลขาธิการการพาณิชย์ (secretary of Commerce) ท่ีด ารงต าแหนง่ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1981 
– 1987 (พ.ศ. 2524 – 2530) และเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1987 เพราะบลัดริจเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทในการ
สนบัสนนุให้การบริการคณุภาพประสบผลส าเร็จในประเทศสหรัฐอเมริกา และเขาสนใจเก่ียวกับ
กฎหมายท่ีจะสนบัสนนุให้การบริหารคณุภาพประสบความส าเร็จในประเทศสหรัฐอเมริกาและเขา

การบริหารงานบคุคล 

ความพงึพอใจของลกูค้า นโยบายและกลยทุธ์ 

ความพงึพอใจของบคุคล 

แหลง่ทรัพยากร ผลกระทบตอ่สงัคม 
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สนใจเก่ียวกับกฎหมายท่ีจะสนบัสนุนการพฒันาด้านคณุภาพ ดงันัน้หลงัจากเขาเสียชีวิตจึงเกิด
กฎหมายฉบับหนึ่งขึน้ ท่ีสนับสนุนด้านการบริหารคุณภาพและมีการมอบรางวัลท่ี ช่ือว่า 
รางวลัมลัคมับลัดริจ เพ่ือเป็นเกียรติแก่ มลัคมับลัดริจ รางวลัมลัคมับลัดริจ เป็นรางวลัประจ าปีท่ี
มอบให้กบัองค์กรท่ีมีระบบการบริหารคณุภาพดีเด่น เร่ิมการให้รางวลัในปีแรก คือ ปี ค.ศ. 1988 
(พ.ศ. 2531) อาจกล่าวได้ว่ารางวลันีเ้ร่ิมมีขึน้ในวนัท่ี 20 สิงหาคม ค.ศ. 1987 ในสมยัประธานาธิบดี 
โรนลัเรแกน (Ronald Reagan)  ได้ออกกฎหมายฉบบัหนึ่งขึน้ซึ่งเป็นท่ีรู้จกักนัดีในช่ือของกฎหมาย
แห่งชาติ  มัลคัมบัลดริจเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ (The Malcolm Baldrige National Quality 
Improvement Act of 1987 – Public Law 100 – 107) ภายใต้การควบคุมดูแลของสมาคม
ควบคุมคุณภาพแห่งชาติ (The American Society of Quality Control) และสถาบันมาตรฐาน
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (The National Institute of Standards and Technology) จึงอาจกล่าว
ได้ว่า รางวัลมัลคัมบัลดริจได้รับการก่อตัง้และสนับสนุนโดยรัฐบาลเพ่ือการพัฒนาทางด้าน
คณุภาพและผลผลิตขององค์กรในชาตปิระเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีจดุมุง่หมาย ดงันี ้คือ 

1. ช่วยสนบัสนุนให้องค์กรของประเทศสหรัฐอเมริกาพฒันาด้านคฯุภาพและผลผลิต
โดยการลดต้นทนุและเพิ่มผลก าไร  

2. จดัท าแนวปฏิบตัิและทางเลือกส าหรับองค์กรธุรกิจและอตุสาหกรรมทัง้ภาครัฐและ
เอกชนในการประเมินประสิทธิภาพและการพฒันาด้านคณุภาพขององค์กรตน 

3. ให้องค์กรท่ีประสบผลส าเร็จในการปรับปรุงพฒันาคณุภาพของสินค้าและบริการ
เป็นแบบอยา่งขององค์กรอ่ืนๆ  

4. เผยแพร่และขยายกลุ่มเปา้หมายไปสู่องค์กรตา่งๆ ทัว่ประเทศของสหรัฐอเมริกาใน
การท่ีจะบริหารงานให้เกิดคุณภาพและประชาสัมพันธ์ผลดีท่ีเกิดแก่องค์กร ท่ีมีคุณภาพตาม
แบบอยา่งขององค์กรท่ีได้รับรางวลั 

ในแต่ละปีจะมีองค์กรท่ีผ่านการพิจารณาได้รับรางวัลมากกว่า 1 องค์กร อาจถึง 5 
องค์กร โดยได้รับจากประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา ส าหรับองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพใน
การสมคัรขอรับการประเมินต้องมีส านกังานใหญ่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเป็นสาขาย่อย 
หรืออาจเป็นสาขาย่อยของบริษัทข้ามชาติท่ีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในการพิจารณาให้รางวลั
จะแยกเป็น 3 รางวลั คือ รางวลัส าหรับองค์กรเพ่ือการผลิต (manufacturing companies) องค์กร
เพ่ือการบริการ (service companies) และ องค์กรขนาดเล็ก (small business) หมายถึงองค์กรท่ี
มีพนักงานเต็มเวลาไม่เกิน 500 คน ต่อมาในปี ค.ศ. 1999 ได้เพิ่มรางวัลส าหรับองค์กรทางด้าน
การศกึษา (education) และองค์กรเพ่ือสขุภาพ (health care) โดยการให้รางวลัมิได้จ ากดัจ านวน
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ของรางวลั หากองค์กรใดผ่านเกณฑ์การประเมินตามข้อก าหนดก็มีสิทธิท่ีจะได้รับรางวลัในปีนัน้ๆ 
เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนส าหรับการประเมินผู้ ขอรับรางวัลมัลคัมบัลดริจ ได้มีการ
เปล่ียนแปลงเกณฑ์เป็นระยะ ในสมยัแรกการพิจารณามุ่งเน้นการประเมินด้านวิธีการบริหาร การ
ด าเนินงานขององค์กรโดยการพิจารณาท่ีการด าเนินธุรกิจขององค์กรว่าใช้วิธีการเช่นไร เช่น 
พิจารณาท่ีการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและวิธีการบริหาร จนถึงปี ค.ศ. 1997 แนว
ทางการพิจารณาเพ่ือประเมินผลการให้รางวลัจึงได้พิจารณาการด าเนินงานทุกด้านขององค์กร 
เพราะการด าเนินธุรกิจได้รับผลกระทบจากสภาพภายนอกและต้องเปล่ียนแปลงตนเองให้เหมาะ
กบัสถานการณ์ภายนอก โดยปัจจุบนัแนวทางการประเมินได้มุ่งท่ีผลผลิตขององค์กรในส่วนของ
การประเมินด้านท่ี 7 ซึ่งได้มีการเพิ่มเติมจากเกณฑ์การประเมินเดิม ดังนัน้ ในปัจจุบันการ
พิจารณาประเมินผลผู้ เข้ารับรางวัลมัลคัมบัลดริจ จึงพิจารณาการประเมิน 7 ด้าน แบ่งได้เป็น                    
2 ส่วน คือ 1) ร้อยละ 40 ของการประเมิน ของการประเมินผลพิจารณาถึงผลการพิจารณาองค์กร 
เช่น การเงิน ความพึงพอใจของลูกค้า คุฯภาพของสินค้าและบริการ เป็นต้น โดยพิจารณาใน                       
2 ประเด็น คือ องค์กรพัฒนาขึน้จากเดิมอย่างไร 2) ร้อยละ 60 ของการประเมินผล พิจารณา
วิธีการด าเนินงานขององค์กร โดยการพิจารณาวา่ องค์กรวางแผนอยา่งไร มีการวดัและประเมินผล
อย่างไร การอบรม การควบคุม และมีกระบวนการอย่างไร โดยพิจารณาว่า ปัจจุบันองค์กรได้
กระท าอย่างไรและมีแนวทางในการพฒันาหรือปรับปรุงเช่นไร แนวทางการพิจารณาประเมินผล
จ าแนกเป็น 7 ด้าน โดยด้านท่ี 1-6 เป็นการประเมินการด าเนินงานขององค์กร (ร้อยละ 60) และ
ด้านท่ี 7 เป็นการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร (ร้อยละ 40) ซึ่งแต่ละด้านจะมีคะแนน
แตกตา่งกนั ดงันี ้145 

1. ภาวะผู้น า  (leadership) 120 คะแนน มีขอบขา่ยการพิจารณา ดงันี ้
 1.1 ภาวะผู้น าในองค์กร 80 คะแนน  
 1.2 ความรับผิดชอบตอ่สาธารณะและความเป็นพลเมืองดี 40 คะแนน 
2. การวางแผนกลยทุธ์ (strategic planning) 80 คะแนน มีขอบขา่ยการพิจารณา ดงันี ้ 
 2.1 การพฒันากลยทุธ์ 40 คะแนน  
 2.2 การน ากลยทุธ์ไปปฏิบตั ิ40 คะแนน  
3. ความมุง่มัน่ด้านลกูค้าและการตลาด (customer and market focus) 110 คะแนน 

มีขอบขา่ยการพิจารณา ดงันี ้ 
                                                           

145 นิตย์ สมัมาพนัธ์, ภาวะผู้นาพลังขับเคล่ือนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (กรุงเทพฯ: 
อินโนกราฟฟิกส์, 2546), 24.  
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 3.1 ความรู้เก่ียวกบัลกูค้าและการตลาด 50 คะแนน  
 3.2 ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าและความพงึพอใจของลกูค้า 60 คะแนน  
4. สารสนเทศและการวิเคราะห์ (information and analysis) 80 คะแนน มีขอบข่าย

การพิจารณา ดงันี ้ 
 4.1 การวดัและการวิเคราะห์การด าเนินการขององค์กร 40 คะแนน  
 4.2 การจดัการสารสนเทศและความรู้ 40 คะแนน  
5. การพฒันาและการจดัการด้านทรัพยากรมนุษย์ (human resource development 

and management) 100 คะแนน มีขอบขา่ยการพิจารณา ดงันี ้ 
 5.1 ระบบคะแนน 40 คะแนน 
 5.2 การศกึษาการฝึกอบรมและการพฒันาพนกังาน 30 คะแนน 
 5.3 การสร้างความผาสกุและความพงึพอใจ  
6. การจัดกระบวนการ  (process management) 110 คะแนน มีขอบข่ายการ

พิจารณา ดงันี ้ 
 6.1 กระบวนการท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และการบริการ 60 คะแนน 
 6.2 กระบวนการทางธุรกิจ 30 คะแนน 
 6.3 กระบวนการสนบัสนนุ 20 คะแนน  
7. ผลการด าเนินงาน (business results) 400 คะแนน มีขอบขา่ยการพิจารณา ดงันี ้
 7.1 ผลลพัธ์ด้านการเน้นลกูค้า 140 คะแนน 
 7.2 ผลลพัธ์ด้านการเงินและการตลาด 80 คะแนน 
 7.3 ผลลพัธ์ด้านทรัพยากรบคุคล 100 คะแนน 
 7.4 ผลลพัธ์ด้านประสิทธิผลขององค์กร 80 คะแนน  
จากการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรท่ีได้ รับรางวลัมลัคมับลัดริจใน

ระยะ 17 ปีท่ีผ่านมา พบว่า มีลักษณะ 8 ประการท่ีองค์กรท่ีได้รับรางวลัมีความมุ่งมั่นพยายาม
พฒันาอย่างต่อเน่ืองโดยลกัษณะ 8 ประการดงักล่าว ได้แก่ 1) มีการสร้างวิสยัทศัน์ด้านคณุภาพ 
(vision of quality) ขึน้ในองค์กรและใช้วิสัยทัศน์ดังกล่าวเพ่ือการวางแผนงานด้านคุณภาพ                      
2) ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านคณุภาพตัง้แต่เร่ิมต้น 3) มุ่งเน้นท่ีความต้องการของ
ลกูค้า โดยค านึงถึงวิธีการเก็บข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือให้ได้ความต้องการท่ีแท้จริง 4) มีการ
วางแผนส าหรับงานคณุภาพ ก าหนดเคร่ืองมือหรือเทคนิควิธีการท่ีใช้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนในระยะเวลาท่ีก าหนด และพบว่าเทคนิคท่ีนิยมใช้กนัมากท่ีสดุจ านวน 2 เทคนิค ได้แก่ เทคนิค
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ซิกมาและเทคนิคเทียบเคียงประสบการณ์  (benchmarking) 5) อบรมพนักงานให้มีความรู้
ความสามารถในการใช้เคร่ืองมือและกระบวนการทางสถิติเพ่ือการควบคุมคณุภาพ (statistical 
process control, SPC) เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน 6) มุ่งพฒันาให้พนกังานขององค์กร
แสดงศักยภาพด้านความสามารถอย่างเต็มท่ี (empower employees) 7) สร้างแรงจูงใจแก่
พนักงานโดยการช่ืนชมและให้รางวัลแก่พนักงานด้วยวิธีการต่างๆ และ 8) มีการพัฒนาอย่าง
ตอ่เน่ืองไปสูส่ิ่งท่ีดีกวา่และท้าทาย146 
 
รางวัลคุณภาพแห่งชาตขิองประเทศญ่ีปุ่น (Deming Prize)  

ในเดือนกรกฎาคม ปีค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) สหพันธ์นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม
แห่งประเทศญ่ีปุ่ น (JUSE) ได้เชิญเดมมิ่งซึ่งเป็นผู้ เช่ียวชาญทางด้านการควบคุมคุณภาพของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาไปท่ีประเทศญ่ีปุ่ นเพ่ือบรรยายท่ีสมาคมทางการแพทย์ (The Japan 
Medical Association) ณ กรุงโตเกียว (Tokyo) จ านวน 8 วัน และนั่นคือจุดก าเนิดของรางวัล 
(Deming Prize) ภายใต้การควบคมุดูแลของสหพนัธ์นกัวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมแห่งประเทศ
ญ่ีปุ่ นจนกระทั่งปัจจุบนัรางวลัเดมมิ่งเป็นรางวลัท่ีให้เป็นประจ าทุกปีส าหรับองค์กรท่ีด าเนินการ
โดยใช้แนวทางของระบบการบริหารคุณภาพทัง้องค์กร (TQM) ไม่ก าหนดว่าจะเป็นองค์กรของ
รัฐบาลหรือเอกชนและมาก าหนดขนาดขององค์กร รวมทัง้เปิดโอกาสให้องค์กรทัง้ในประเทศญ่ีปุ่ น
และต่างประเทศมีสิทธิท่ีจะสมัครเข้ารับการประเมินเพ่ือรับรางวัล โดยรางวัลในแต่ละปีจะไม่
ก าหนดจ านวน ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัจ านวนองค์กรท่ีมีผลการประเมินหรือคะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ซึ่ง
รางวลัเดมมิ่งจ าแนกได้เป็น 3 ประเภท ดงันี ้คือ  

1. รางวัลเดมมิ่งส าหรับองค์กรท่ีสนใจทั่วไป (The Deming Application Prize) เป็น
รางวลัท่ีให้ส าหรังองค์กรหรือส่วนใดส่วนหนึ่งท่ีเป็นหน่วยงานในองค์กรท่ีมีการพัฒนาไปสู่ ระบบ
การบริหารคุณภาพทัง้องค์กรในระยะเวลาตามท่ีก าหนด โดยองค์กรของประเทศต่างๆ  ทั่วโลก
สามารถสมคัรเข้ารับการประเมินเพ่ือรับรางวลัได้ ทัง้นีไ้ด้เปิดโอกาสให้ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1984 (พ.ศ. 
2527) เพราะในอดีตจะให้สิทธิเฉพาะองค์กรของประเทศญ่ีปุ่ นเท่านัน้ และก่อนปี  ค.ศ. 1995 
(พ.ศ. 2538) มีการแบ่งประเภทของรางวลัเป็น 3 ประเภท คือ รางวลัส าหรับส่วนหรือแผนกของ

                                                           

 146Dettmann, Paul, E, Administaters, Faculty and Staff Aupport Perception of 
MBNQA Educational Criteria for Implementation at the University of Wisconsin Stout 
(New York : University of Wisconsin, 2004), 10-12. 
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องค์กรใหญ่ รางวลัส าหรับองค์กรขนาดเล็กและบริษัทข้ามชาต ิ(overseas companies) แตจ่ากปี 
ค.ศ. 1995 เป็นต้นมาก็ไมมี่การจ าแนกประเภทของรางวลั  

2. รางวัลเดมมิ่งส าหรับบุคคล (The Deming Prize for Individuals) เป็นรางวัลท่ี
มอบให้ส าหรับบุคคลท่ีโดเดน่ในด้านการศกึษาและค้นคว้าเร่ืองระบบการบริหารงานคณุภาพทัว่
ทัง้องค์กร หรือวิธีการทางสถิติท่ีใช้ส าหรับระบบการบริหารคุณภาพทั่วทัง้องค์กร หรือบุคคท่ีมี
บทบาทโดดเด่นในการเผยแพร่แนวคิดของระบบการบริหารคณุภาพทั่วทัง้องค์กร ซึ่งรางวลันีจ้ะ
มอบให้เฉพาะชาวญ่ีปุ่ นเท่านัน้ โดยมีผู้ ท่ีได้รับรางวลัแล้ว 68 คน ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1951 (พ.ศ. 2494) 
จนถึงปี ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) นอกจากนีย้งัมีรางวลัท่ีมอบให้ส าหรับผู้ มีข้อเขียนหรือสารสนเทศ
ทางด้านระบบการบริหารคณุภาพทัว่ทัง้องค์กร (The Nikkei QC Literature Prize) ท่ีผลิตข้อเขียน
หรือตารางการและสตูรการค านวณทางสถิติ หรือซอฟแวร์ตา่งๆ โดยข้อเขียนและสารสนเทศนีจ้ะ
ถูกก าหนดช่วงเวลาของการเผยแพร่ก่อนการได้รับรางวัล ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ซอฟแวร์ ความแปลกใหม ่และความหลากหลายเป็นต้น  

3. รางวัลควบคุมคุณภาพ (The Quality Control Award for Operation Business 
Units) เป็นรางวัลท่ีมอบส าหรับการด าเนินงานขององค์กรทางธุรกิจท่ีพัฒนาไปสู่การควบคุม
คณุภาพและการบริหารคณุภาพในแนวทางของระบบการบริหารคณุภาพทัง้องค์กรตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด ท่ีมีการให้รางวลั ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1973 (พ.ศ. 2516) โดยรางวัลนีม้อบให้ส าหรับองค์กร
ธุรกิจในประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลก ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1997 (พ.ศ. 2540) เป็นต้นมา การพิจารณาองค์กรท่ีจะ
ได้รับรางวัลเดมมิ่งส าหรับองค์กรท่ีสนใจทั่วไปนัน้จะพิจารณาถึงแนวทางหรือหลักการทางการ
บริหารขององค์กร ชนิดขององค์กร และมุมมองทางด้านธุรกิจ ซึ่งองค์กรท่ีมีสิทธิท่ีจะสมคัรขอรับ
รางวลัจะต้องมีการด าเนินงานขององค์กรสอดคล้องกบัข้อก าหนด 3 องค์กร ดงันี ้คือ 

 3.1 องค์กรจะต้องมีหลักในการบริหารชนิดของธุรกิจ มุมมองทางด้านธุรกิจและ
สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจท่ีมุ่งเน้นลูกค้า ภายใต้วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กรท่ีชัดเจนของ
ผู้บริหาร 

 3.2 ระบบการบริหารคุณภาพทัง้องค์กรใช้เพ่ือการด าเนินการให้สอดคล้องกับ
จดุประสงค์และกลยทุธ์ในข้อท่ี 1  

 3.3 หากไมป่ฏิบตัิภายใต้ระบบการบริหารคณุภาพทัง้องค์กรตามข้อ 2 องค์กรต้อง
มีผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่นภายใต้จดุประสงค์และกลยทุธ์ท่ีสอดคล้องกบัข้อ 1 อาจกล่าวได้ว่า
ระบบการบริหารคุณภาพทัง้องค์กรเป็นระบบท่ีก าหนดให้องค์กรท่ีต้องการสมัครเข้ารับการ
ประเมินผลเพ่ือรับรางวลัเดมมิ่งต้องปฏิบตัิโดยคณะกรรมการ ผู้ตรวจประเมินจะพิจารณาจาก
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เอกสารท่ีองค์กรน าเสนอการด าเนินงานภายใต้ระบบการบริหารคณุภาพทัง้องค์กร เม่ือองค์กรใด
ผา่นการตรวจประเมินเอกสารจะได้รับการตรวจประเมินสถานท่ีจริงโดยกระบวนการของการสมคัร
จนกระทัง่ประกาศผลจะใช้เวลารวมทัง้สิน้ประมาณ 1 ปี 

เกณฑ์ในการพิจารณาองค์กรตา่งๆ ท่ีสมคัรเข้ารับรางวลัมีรายละเอียด ดงันี ้ 
นโยบาย มีรายการประเมิน ดงันี ้นโยบายคณุภาพและการควบคมุคณุภาพมีในทุกๆ 

จุดของการจัดการธุรกิจ การประกาศนโยบายคณุภาพ วิธีการและกระบวนการส าหรับนโยบาย
คุณภาพ ความสัมพันธ์ของนโยบายและความพยายามในการจัดการ ภาวะผู้ น าของผู้ บริหาร
ระดบัสงูและผู้จดัการ  

โครงสร้างหรือการจดัองค์กร มีรายการประเมิน ดงันี ้ ความเหมาะสมของโครงสร้าง
องค์กร ส าหรับการควบคมุคณุภาพและการมีส่วนร่วมของพนกังาน การประกาศถึงอ านาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบ สถานภาพของการมีส่วนร่วมในแตล่ะหน่วยงาน ก าหนดสภาพของกิจกรรม
หรืองานของคณะกรรมการและทีมงานโครงการตา่งๆ ให้แนช่ดั 

สารสนเทศ มีรายการประเมิน ดังนี  ้ความสามารถในการจัดเก็บและเครือข่าย
สารสนเทศทัง้ภายนอกและภายใน ก าหนดสภาวะของการประยกุต์ใช้เคร่ืองมือทางสถิติมาสู่การ
วิเคราะห์ข้อมลู ความสามารถของการใช้สารสนเทศ สถานะของการใช้ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ส าหรับกระบวนการรวบรวมข้อมลู 

ความเป็นมาตรฐาน มีรายการประเมิน ดังนี ้ความเหมาะสมของระบบมาตรฐาน
ระเบียบของการก่อตัง้ การปรับปรุง เปล่ียนแปลงและการล้มเลิกมาตรฐานและสาระส าคญัของ
มาตรฐานสถานภาพของการใช้ประโยชน์และการยึดมั่นในมาตรฐาน สถานะของการปรับปรุง
พฒันาอยา่งเป็นระบบ รวบรวมแยกแยะและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมนษุย์และการพฒันา มีรายการประเมิน ดงันี ้แผนการ
ให้การศกึษาและอบรม รวมทัง้ผลงานท่ีออกมา ภาวะของความส านึกในเร่ืองคณุภาพ การจดัการ
งานและความเข้าใจเก่ียวกับการควบคุมคณุภาพ การสนบัสนุน การกระตุ้นให้มีการพัฒนาและ
ตระหนักถึงความส าคัญของตนเอง ภาวะแห่งความเข้าใจและการใช้ประโยชน์ในแนวคิดและ
วิธีการทางด้านสถิติ ภาวะของการพฒันาวงจร QC และการปรับปรุง ค าแนะน าตา่งๆ สถานะของ
การสนบัสนนุการพฒันาการใช้  

กิจกรรมในการประกันคุณภาพ มีรายการประเมิน ดงันี ้การจัดการในระบบประกัน
คุณภาพ การวินิจฉัยเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใหม ่
(รวมทัง้การวิเคราะห์คุณภาพ การพัฒนาคุณภาพและทบทวนการปฏิบตัิงาน) สถานะของการ
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ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ สภาวะของการบริหารเคร่ืองมือในการผลิต การวัดผล
เคร่ืองมือและบริษัทคู่ค้า สถานะของการบรรจุหีบห่อ การจัดเก็บ การขนส่ง การขายและการ
บริการ การติดตามและการตอบสนองต่อการใช้สินค้า สถานะของการท าให้มีคณุภาพท่ีแน่นอน 
การติดตามสถานะความพอใจของลูกค้า ภาวะความน่าเช่ือถือท่ีแน่นอน ความปลอดภัยความ
นา่เช่ือถือในสินค้าและการปกปอ้งสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมเก่ียวกับการบ ารุงรักษาและการควบคุม มีรายการประเมินดงันี ้การจัดการ
เก่ียวกบัวงจรคณุภาพ PDCA วิธีการส าหรับการตดัสินหวัข้อ คณุภาพและระดบังานของพนกังาน 
สถานภาพในการควบคุมภายใน สถานะของการวัดผลงานชั่วคราวและถาวร ระบบการบริหาร
ต้นทุน ปริมาณการจัดส่งและอ่ืนๆ ความสัมพันธ์ของระบบประกันคณุภาพกับระบบการบริหาร
หนว่ยงานอ่ืนๆ  

กิจกรรมเก่ียวกับการปรับปรุง มีรายการประเมิน ดังนี ้วิธีการเลือกหัวข้อ (ปัญหา
ความส าคญัและการจดัล าดบัความส าคญัของหวัข้อ) ความเช่ือมโยงของวิธีการวิเคราะห์และการ
ใช้เทคโนโลยี สถานะของการใช้ประโยชน์ของการวิเคราะห์และผลของการวิเคราะห์ ผลของการ
ยืนยนัการปรับปรุงและการน าเอาผลงานนัน้ไปสู่การบ ารุงรักษาและควบคุมงาน การสร้างกลุ่ม
คณุภาพ QC  

ผลกระทบ มีรายการประเมิน ดงันี ้ผลกระทบท่ีเป็นรูปธรรม (เช่น คณุภาพการขนส่ง 
ต้นทนุ ก าไร ความปลอดภยัและสภาพแวดล้อม) ผลกระทบท่ีเป็นนามธรรม (ทางอ้อม) วิธีการวดั
และติดตามผลกระทบ ความพึงพอใจของลูกค้า และความพึงพอใจของพนักงาน อิทธิพลของ
สมาคมการค้า อิทธิพลของชมุชนภายในและองค์กรแหง่ชาต ิ 

แผนงานในอนาคต มีรายการประเมิน ดังนี ้การรวบรวม ติดตามสภาพปัจจุบัน 
แผนงานอนาคตส าหรับการปรับปรุงโครงการ การเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมของสงัคม
และความต้องการของลูกค้า และแผนงานท่ีรองรับโครงการเหล่านั น้ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปรัชญาทางธุรกิจ วิสยัทัศน์และแผนงานระยะยาว การปฏิบตัิงานในการควบคมุคุณภาพอย่าง
ตอ่เน่ือง ความมุง่มัน่ในแผนงานอนาคต147 

สรุปรางวัลคุณภาพของประเทศญ่ีปุ่ น ประกอบด้วยนโยบาย มีรายการประเมินดงัน่ี 
นโยบายคุณภาพและการควบคุมคุณภาพมีในทุกๆ จุด ของการจัดการ การประกาศนโยบาย
คณุภาพ (เป้าหมายและจุดเน้นของการวดัผล วิธีการและกระบวนการส าหรับนโยบายคณุภาพ 
                                                           

147 รางวัลคุณภาพแห่งชาตปิระเทศญ่ีปุ่นเดมมิ่งไพร์ (deming Price), เข้าถึงเม่ือ 
20 มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก : http://www.deming.org.) 
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ความสมัพนัธ์ของนโยบายและความพยายามในการจดัการ ภาวะผู้น าของผู้บริหารระดบัสงูและ
ผู้ จัดการ โครงสร้างหรือการจัดองค์กร สารสนเทศความเป็นมาตรฐาน การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรมนษุย์และการพฒันา กิจกรรมในการประกนัคณุภาพ กิจกรรมเก่ียวกบัการบ ารุงรักษา 
และการควบคมุ กิจกรรมเก่ียวกบัการปรับปรุงผลกระทบและแผนงานในอนาคต 
 
รางวัลความเป็นเลิศของประเทศฮ่องกง 

รางวลัความเป็นเลิศของโรงเรียนประเทศฮ่องกง โครงการให้รางวลัความเป็นเลิศของ
โรงเรียนประเทศฮ่องกง เป็นแผนงานหนึ่งในการปฏิรูป คณุภาพการศึกษาของฮ่องกง คณะกรรมการ
กองทุนคณุภาพการศกึษาจะให้รางวลัความเป็นเลิศของสถานศึกษาปีละครัง้ โดยมีวตัถปุระสงค์ 
1) เพ่ือเป็นการยกย่องและส่งเสริมโรงเรียนท่ีมีผลงานเป็นเลิศ 2) ส่งเสริมและเผยแพร่ขยายวิธี
ปฏิบตัิทางการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศ และ 3) เพ่ือสร้างสรรค์วัฒนธรรมคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียนของฮ่องกงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศภายใต้สภาพแวดล้อมและเง่ือนไขของแต่
ละโรงเรียน รางวลัความเป็นเลิศจะให้แก่โรงเรียนซึ่งสามารถแสดงผลสมัฤทธ์ิและการปฏิบตัิท่ีมี
ความเป็นเลิศใน 4 ด้านของการศึกษา คือ 1 การจดัการและการจดัองค์กร 2) การเรียนการสอน                   
3) การสนบัสนนุจดุมุ่งหมายของนกัเรียนและโรงเรียน และ 4) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและระดบั
การพฒันาของนกัเรียน แต่คณะกรรมการไม่ได้ก าหนดจ านวนรางวลัไว้ เกณฑ์การให้รางวลัแบ่ง
ตามหลกัหรืองานของการศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้ 

ด้านการจดัการและการจดัองค์กร  
1.1 การวางแผนและการบริการ 
 1.1.1 พันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา : สถานศึกษาจัดท าพันธกิจและ

วิสยัทศัน์ของสถานศกึษาให้ครอบคลุมวตัถปุระสงค์ของการศกึษาในฮ่องกง และการพฒันารอบ
ด้านของนกัเรียน โดยพิจารณาในแง่ของลกัษณะเฉพาะของสถานศกึษา พนัธกิจและวิสยัทศัน์ของ
สถานศกึษารับรู้โดยคณาจารย์และนกัเรียน 

 1.1.2 แผนการพัฒนาสถานศึกษา : สถานศึกษาจัดท าแผนการพัฒนา
สถานศึกษาและยุทธวิธีการปฏิบตัิ เพ่ือบรรลุเป้าหมายให้สนองความต้องการของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง สามารถใช้ประโยชน์จากจดุแข็งและลดจดุอ่อน แผนการพฒันาสถานศกึษามีเปา้หมาย
ท่ีชดัเจนและมัน่คงในแง่ของการสง่เสริมจริยธรรมและศีลธรรม สตปัิญญา อารมณ์ ร่างกาย สงัคม 
และสนุทรียภาพของนกัเรียน ครูมีสว่นร่วมในการพฒันาแผนของสถานศกึษาและเอกสาร แผนได้
สง่ไปยงัผู้ มีสว่นเก่ียวข้องอยา่งทัว่ถึง 
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1.2 การพฒันาคณาจารย์ 
 1.2.1 การประสานงานของคณาจารย์ : สถานศึกษามีช่องทางการประสานงาน

ระหว่างคณาจารย์เป็นอย่างดี มีการส่งเสริมการท างานเป็นทีม มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และมี
การตดัสินใจเป็นคณะ 

 1.2.2 การพฒันาและการประเมินคณาจารย์ : สถานศึกษามีแผนและให้โอกาส
คณาจารย์ในการพัฒนา และมีระบบการประเมินคณาจารย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือเป็นการ
สง่เสริมและพฒันาวิชาชีพครูอยา่งตอ่เน่ือง  

1.3 การจดัสรรทรัพยากรในการด าเนินงาน 
 1.3.1 การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ : สถานศึกษาจัดให้ผู้ มีส่วน

เก่ียวข้องได้มีส่วนร่วมในการจดัสรรทรัพยากรของสถานศกึษา ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบตัิ
อยา่งมีประสิทธิภาพ และสถานศกึษาให้การสนบัสนนุคณาจารย์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

1.4 กลไกการประเมินและข้อมลูปอ้นกลบั  
 1.4.1 การประเมินผล : สถานศึกษามีคณะกรรมการติดตามการปฏิบตัิงานของ

สถานศกึษาอย่างสม ่าเสมอและอย่างมีประสิทธิภาพ มีกลไกการประเมินเพ่ือประเมินผลงานของ
สถานศกึษาตามเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ 

 1.4.2 ข้อมูลป้อนกลับและการเรียนรู้ด้วยตนเอง : สถานศึกษามีช่องทางท่ี
เหมาะสมในการให้ข้อมลูปอ้นกลบัแก่ครู นกัเรียนและผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมการเรียนของนกัเรียน
ด้านการเรียนการสอน 

1.5 หลกัสตูร  
 1.5.1 การจดัการหลกัสตูร การวางแผนและการจดัระบบของหลกัสตูรสถานศกึษา

มีหลกัสตูรท่ีมีเปา้หมายท่ีแจม่ชดั มีความกว้าง ความลกึ ความสมดลุ มีประโยชน์ มีความตอ่เน่ือง
และเป็นกลุ่มก้อน มีระบบท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้คณาจารย์มีส่วนร่วมในการตรวจสอบหลกัสตูร 
ตดิตามและการพฒันาหลกัสตูร 

1.6 การเรียนการสอนในชัน้  
 1.6.1 ยทุธวิธีการสอน : สถานศึกษามีกลไกท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ครูน าวิธีการ

สอนท่ีเหมาะสมมาใช้ ครูยอมรับรูปแบบการสอนท่ีเหมาะสมเพ่ือพฒันาความรู้ พฒันาความคิด
ระดบัสงู พฒันาความคดิสร้างสรรค์ พฒันาทกัษะการเรียน และทศันคตขิองนกัเรียน  
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 1.6.2 ทักษะการสอน : สถานศึกษามีคณะกรรมการติดตามและมีระบบการ
ตรวจสอบเพ่ือให้ข้อมลูปอ้นกลบัทางด้านทกัษะการสอน ส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทกัษะการ
จดัการห้องเรียนในบรรดาคณาจารย์ 

 1.6.3 บรรยากาศของห้องเรียน : สถานศึกษามีนโยบายท่ีชัดเจนสนับสนุน
คณาจารย์เพ่ือส่งเสริมความคาดหวงัเชิงบวก จดับรรยากาศของห้องเรียนให้เหมาะสมกับความ
แตกตา่งของนกัเรียนเป็นรายบคุคล จดัให้มีแรงจงูใจในเชิงบวก สร้างบรรยากาศท่ีเป็นประชาธิปไตย
และมีอิสระเพ่ือการเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.7 การประเมินผล  
 1.7.1 ระบบและนโยบายการประเมินผล : สถานศึกษามีระบบและนโยบายการ

ประเมินผลท่ีเหมาะสมสนองตอบเป้าหมายของหลกัสตูร มีความคาดหวงัต่อนกัเรียนบนพืน้ฐาน
ของความสามารถและความต้องการของนกัเรียน 

 1.7.2 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการประเมินผล : สถานศึกษามีระบบการ
บนัทึกและการรายงาน เพ่ือให้มีการให้ข้อมลูป้อนกลบัท่ีมีประสิทธิภาพแก่นกัเรียนและผู้ปกครอง 
เพ่ือสนบัสนนุการเรียนของนกัเรียนด้านการสนบัสนนุจดุมุง่หมายของนกัเรียนและสถานศกึษา 

1.8 การเอาใจใสแ่ละให้ความดแูลนกัเรียน  
 1.8.1 วินัย การแนะแนว และการให้ค าปรึกษา : สถานศึกษามีวิธีการท่ีมี

ประสิทธิภาพเพ่ือสง่เสริมการพฒันาบคุลิกภาพของนกัเรียน  
1.9 การพฒันาบคุลากร สงัคม และวฒันธรรม  
 1.9.1 กิจกรรมเสริมหลกัสตูร : สถานศกึษาให้การสนบัสนนุกิจกรรมเสริมหลกัสตูร

อย่างจริงจงั เพ่ือให้เกิดกิจกรรมเสริมหลกัสตูรท่ีมีความสมบรูณ์ สมดลุ และครอบคลมุการพฒันา
นกัเรียนทกุด้าน 

1.10 การสนบัสนนุนกัเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 
 1.10.1 โปรแกรมสนบัสนุนนกัเรียน : สถานศึกษามีแผนการสอนซ่อมเสริมท่ีมี

ประสิทธิภาพแก่นกัเรียน ผู้ซึ่งมีความยุ่งยากในการเรียน และมีการเสริมสร้างและขยายโปรแกรม
การเรียนรู้ส าหรับนกัเรียนท่ีมีพรสวรรค์ 

 1.10.2 บริการดูแลนักเรียน : สถานศึกษาให้การสนับสนุนเด็กพิการเด็กท่ีมี
ปัญหาการปรับตวั หรือเดก็ท่ีมีปัญหาครอบครัวอย่างเพียงพอ  

1.11 การเช่ืองโยงกบัผู้ปกครองและชมุชน  
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 1.11.1 ความร่วมมือระหว่างบ้านกับสถานศึกษา : สถานศึกษาก าหนด
ชอ่งทางการส่ือสารอยา่งดีและมีประสิทธิภาพระหวา่งสถานศกึษากบัผู้ปกครอง 

 1.11.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนและสร้างสายใยกับงานอ่ืนๆ เพ่ือ
สง่เสริมการเรียนรู้ของนกัเรียน 

1.12 บรรยากาศของสถานศกึษา 
 1.12.1 ก าลงัใจ : ทุกคนในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์และ

ความเช่ือ มีความรู้สกึเป็นสว่นหนึง่ของสถานศกึษาและมีความภมูิใจทัง้ครูและนกัเรียน 
 1.12.2 มนุษยสัมพันธ์ : ครูมีความรักและความเอาใจใส่ต่อนักเรียน มี

ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างคณาจารย์และคณาจารย์ ระหว่างคณาจารย์กบันกัเรียน และระหว่าง
นกัเรียนด้วยกัน สถานศึกษามีหลักฐานให้เห็นถึงวฒันธรรมของความเป็นเพ่ือนร่วมงาน และมี
ความเก่ียวพนัอยา่งดีกบัสมาคมศิษย์เก่า 

ด้านผลสมัฤทธ์ิและระดบัการพฒันาของนกัเรียน  
การประเมินผลงานของสถานศกึษาท่ีส่งเสริมระดบัการพฒันาและผลสมัฤทธ์ิทางการ

รัยนของนกัเรียน จะเป็นผลงานท่ีใช้ในการพิจารณาว่า สถานศกึษานัน้ได้บรรลรุะดบัแผนพฒันาท่ี
ได้ก าหนดไว้ในการพฒันานกัเรียน การปรับปรุงสิ่งท่ีเป็นมูลคา่เพิ่ม เช่น ช่ือเสียงของสถานศกึษา 
ความสามารถของสถานศึกษาในการก าหนดเป้าหมายท่ีท าได้ในสภาวะแวดล้อมของตน กลไกท่ี
ใช้ในการท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการให้ข้อมูลป้อนกลับ 
สถานศึกษาแต่ละโรงจะได้รับการประเมินตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ในแผนพฒันาสถานศึกษา
ของตน ตลอดทัง้เนือ้หาสาระและการเข้าถึงหรือระดับการพัฒนาของนักเรียนและผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนกัเรียน รายการต่อไปนี ้สถานศึกษาควรใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานใน
ระยะยาวในเร่ืองการพฒันานกัเรียนทัง้หมดในภาพรวม  

การพัฒนาด้านจริยธรรมและศีลธรรม : นักเรียนมีความประพฤติดี มีวินัยและ
พฤติกรรมท่ีดี มีความช่ืนชอบในคา่นิยมทางจริยธรรม ตระหนกัในสภาพของสงัคม การเมืองและ
หน้าท่ีพลเมือง ให้บริการอย่างดีแก่สถานศึกษาและชมุชน มีศกัดิ์ศรีสูง มีแนวความคิดต่อตนเอง
ในเชิงบวก และมีพลงัในการตอ่ต้านสิ่งยัว่ยตุา่งๆ ของสงัคม  

การพฒันาทางด้านสติปัญญา : นกัเรียนสามารถเข้าถึงเปา้หมายทางวิชาการ การคิด
อย่างมีเหตผุลและเป็นอิสระ มีทกัษะการสืบค้นและการให้เหตผุล มีประวตัิผลการสอบวิชาตา่งๆ 
ในระดบัสงู มีการพฒันาภาษา มีระดบัการรู้หนงัสือ 2 ภาษา และทกัษะการพูด 3 ภาษา มีทกัษะ
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การเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถและแรงจูงใจในการน าทักษะในด้านเทคโนโลยีไปปฏิบัต ิ
และการก าหนดเปา้หมายท่ีท าได้ส าหรับการเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง  

การพฒันาทางด้านอารมณ์ : นกัเรียนตระหนกัในด้านสขุภาพเชิงบวก มีส่วนร่วมอยา่ง
จริงจังในด้านกิจกรรมกีฬา มีความตระหนักและมีส่วนร่วมในด้านกิจกรรมการพัฒนาร่างกาย
ตลอดชีวิต มีความพร้อมท่ีจะก้าวเข้าสู่วยัผู้ ใหญ่ สถานศกึษาสามารถเตรียมนกัเรียนเพ่ือการก้าว
เข้าสูว่ยัผู้ใหญ่ทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และจิตใจ  

การพัฒนาทางด้านสังคม : นักเรียนมีความสัมพันธ์กับเพ่ือนฝูง สามารถท างาน
ร่วมกนั ท างานเป็นทีม และแบ่งปันความรับผิดชอบ มีทกัษะทางภาวะผู้น า และการจดัองค์กร มี
ทกัษะในความสมัพนัธ์ระหว่างเพ่ือน มีทกัษะในการส่ือสารท่ีดี ให้ความนบัถือและยอมรับบคุคล
อ่ืน มีความช่ืนชอบในมรดกและวฒันธรรมของตนเองและคนอ่ืน  

การพฒันาด้านสนุทรียภาพ : นกัเรียนมีสว่นร่วมอย่างจริงจงัในกิจกรรมทางวฒันธรรม
และศิลปะภายในและระหว่างสถานศึกษา มีความสามารถในการสร้างสรรค์ศิลปะ ดนตรี การ
ละคร และเต้นร า148 
 
รางวัลความเป็นเลิศประเทศออสเตรเลีย (Australian Excellence Award : AEA)  

รางวลัความเป็นเลิศประเทศออสเตรเลีย เม่ือปี ค.ศ. 1983 กรอบแนวคิดของรางวลันี ้
มาจากการศึกษาและรวบรวมข้อมลูจากองค์กรตา่งๆ ท่ีประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจ
เป็นเวลากว่า 15 ปี การพัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือนวัตกรรม การปรับปรุง และการประสบ
ความส าเร็จท่ียาวนาน ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้กับทกุองค์กร ทุกขนาดและทุกประเภท แนวคิดของ 
AEA ถูกออกแบบและปรับปรุงทุกปี โดยคณะกรรมการท่ีมาจากองค์กรบริหารและผู้ เช่ียวชาญ 
เพ่ือช่วยให้องค์กรประเมินผลการด าเนินงานในปัจจบุนัและเป็นการสร้างความส าเร็จของทีมงาน 
และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขนัให้กบัองค์กร ในปี ค.ศ. 2003 ได้มี
การปรับปรุงกรอบแนวคิด เพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยและแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ นอกจากนี ้
รางวัลนีย้ังใช้เป็นเกณฑ์การประเมินองค์กรเพ่ือรับรางวัลความเป็นเลิศแห่งชาติของประเทศ
ออสเตรเลีย และถูกน าไปใช้เป็นเกณฑ์ส าหรับประเทศต่างๆ ด้วย องค์กรท่ีน ากรอบแนวคิดของ 
AEA ไปใช้ จะได้รับการปรับปรุงในด้านภาวะผู้ น าและระบบการบริหารจัดการ  รวมทัง้การน า

                                                           
148 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาติ, โรงเรียนรางวัลเป็นเลิศของครูและ

โรงเรียนประเทศฮ่องกง (The Outstanding Teacher and School Awards : HK 
Consultation Document) (กรุงเทพฯ : วีทีซีคอมมนูิเคชัน่, 2543), 24-32. 
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ผลลัพธ์เข้าสู่กระบวนการก าหนดการวางแผนกลยุทธ์ และเปรียบเทียบต าแหน่งขององค์กรกับ
คูแ่ข่งในด้านการบริหารจดัการ องค์ประกอบของรางวลันีมี้ทัง้หมด 6 องค์ประกอบ และในแต่ละ
องค์ประกอบเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานสูค่วามเป็นเลิศได้แก่  

ภาวะผู้น า ทิศทางกลยทุธ์ วฒันธรรมองค์กร การวางแผน การพฒันาและการปรับใช้
ของผลลพัธ์ 

ความรู้และสารสนเทศ การเก็บข้อมลูและการแปรข้อมลูไปสูส่ารสนเทศ การบรูณาการ 
และการใช้ความรู้ในการตดัสินใจ การสร้างและการจดัการความรู้ 

พนกังาน การมีส่วนเก่ียวข้องและผกูพนั ความมีประสิทธิภาพและการพฒันา สขุภาพ 
ความปลอดภยั และความเป็นอยูท่ี่ดี  

การมุ่งเน้นลกูค้าและการตลาด ความรู้เก่ียวกบัลกูค้าและตลาด การจดัการความสมัพนัธ์
กบัลกูค้า การรับรู้ของลกูค้าในคณุคา่  

นวัตกรรม คุณภาพ และการปรับปรุง กระบวนการเก่ียวกับนวัตกรรม กระบวนการ
เก่ียวกบัคูค้่าและหุ้นสว่น การจดัการและการปรับปรุงกระบวนการ 

คณุภาพของสินค้าและบริการ ผลส าเร็จและความยัง่ยืน ตวัชีว้ดัความส าเร็จ ตวัชีว้ดั
ความยัง่ยืน  

การประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญจะครอบคลุม 4 ด้าน คือ องค์กรมีการวางแผน การจัด
โครงสร้างอย่างไร การน าแผนและโครงสร้างต่างๆ ไปสู่การปฏิบตัิ การวดัและวิเคราะห์ผลลัพธ์ 
และการเรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีผา่นมา การประเมินเหลา่นีเ้ป็นการประเมินท่ีเรียกวา่ ADRI เป็น
การประเมินในด้านการเข้าถึง (approach) การแปลไปสู่การปฏิบัติ (deploy) ผลลัพธ์ (result) 
และการปรับปรุง (improvement)149  

รางวลัความเป็นเลิศของประเทศออสเตรเลีย ประกอบด้วย ภาวะผู้น า ทิศทาง กลยทุธ์ 
วฒันธรรมองค์กร การวางแผน การพฒันาและการปรับใช้ของผลลพัธ์ ความรู้และสารสนเทศ การ
เก็บข้อมูลและการแปลข้อมูลไปสู่สารสนเทศ การบูรณาการ และการใช้ความรู้ในการตดัสินใจ 
การสร้างและการจัดการความรู้ พนกังาน การมีส่วนเก่ียวข้อง และผูกพนั ความมีประสิทธิภาพ
และการพฒันาสุขภาพ ความปลอดภัยและความเป็นอยู่ท่ีดี การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด ความรู้
เก่ียวกบัลกูค้าและตลาด การจดัการความสมัพนัธ์กบัลกูค้า การรับรู้ของลกูค้าในคณุคา่ นวตักรรม 

                                                           
149 รางวัลความเป็นเลิศประเทศออสเตรเลีย, ( Australian Excellence Award : 

AEA), เข้าถึงเม่ือ 25 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก : http://sai-global.com. 
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คณุภาพ และการปรับปรุง กระบวนการเก่ียวกบันวตักรรม กระบวนการเก่ียวกับคู่ค้าและหุ้นส่วน 
การจดัการและการปรับปรุงกระบวนการและคณุภาพของสินค้าและบริการ 
  
รางวัลคุณภาพแห่งชาตปิระเทศสิงคโปร์ (Singapore Quality Award : SQA)  

รางวลัคณุภาพแห่งชาติประเทศสิงคโปร์ เป็นรางวลัท่ีรัฐบาลสิงคโปร์มอบให้องค์กรท่ีมี
ระบบการบริหารจดัการและผลการด าเนินงานท่ีมีความเป็นเลิศ SQA ก่อตัง้เม่ือปี ค.ศ. 1994 โดย
การสนบัสนนุของประธานาธิบดี มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ให้รู้ถึงความต้องการของธุรกิจและองค์กร
ท่ีเป็นเลิศ 2) ช่วยปรับปรุงผลการด าเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัขององค์กร และ 
3) แบ่งปันข้อมูลของการปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศระหว่างองค์กร รูปแบบ SQA มีพืน้ฐานมาจากรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ ท่ีได้ รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง คือ MBNQA,EFOM และ Australian 
Excenllence Award ดงันัน้จึงเป็นรางวัลท่ีได้รับการยอมรับว่ามีศักดิ์ศรีในระดับมาตรฐานโลก 
(world class) และแสดงถึงมาตรฐานระดบัสงูของธุรกิจท่ีมีความเป็นเลิศ เกณฑ์ในการพิจารณา
ของ SQA มีทัง้สิน้ 7 หมวด ในแตล่ะหมวดมีประเดน็ยอ่ยประกอบรายละเอียดดงันี ้ 

ภาวะผู้น า เป็นการตรวจประเมินระบบการน าองค์กรวา่ ผู้น าระดบัสงูขององค์กรมีการ
พฒันาวิสยัทศัน์และพนัธกิจท่ีง่ายตอ่การเข้าใจและน าองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ และมีการส่ือสาร
เป้าหมายและคณุค่าร่วมไปยงัพนกังานทุกระดบั ผู้น าระดบัสงูเข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องในการสร้าง
ความตระหนักให้เกิดกับทีมและพนักงานในการปรับปรุงคณุภาพ มีการประเมินภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารระดบัสูงและน าผลการประเมินมาปรับปรุง องค์กรมีนโยบายและเป้าหมายในการสร้าง
ความสมัพนัธ์กับชุมชนและการรักษาสภาพแวดล้อม รวมทัง้การให้พนกังานเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตา่งๆ กบัชมุชนด้วย ภาวะผู้น าของผู้บริหารระดบัสงู วฒันธรรม คณุภาพ ความรับผิดชอบ
ตอ่ชมุชนและสภาพแวดล้อม 

สารสนเทศ เป็นการมุ่งเน้นไปยังการจัดการในด้านสารสนเทศและการใช้ข้อมูล
เทียบเคียงและเปรียบเทียบสิ่งท่ีดีท่ีสุด (benchmark) เพ่ือสนบัสนุนการตดัสินใจในทุกระดบัของ
องค์กร การจดัระบบสารสนเทศ การเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่และสิ่งท่ีดีท่ีสดุ  

การวางแผน เป็นการมุ่งเน้นไปยังกระบวนการวางแผนขององค์กร มีการบูรณาการ
ความต้องการหลักไปสู่แผนงานขององค์กรอย่างไร การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมทัง้วิธีการ
ตดิตามผลการปฏิบตังิาน การพฒันากลยทุธ์และการน าไปปฏิบตัิ 

ทรัพยากร เป็นการมุ่งเน้นว่า องค์กรสามารถน าศักยภาพของพนักงานมาใช้ในการ
สร้างผลงานท่ีสงูให้กับองค์กร และองค์กรมีการตระหนกัถึงความส าคญัและความต้องการในการ
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ฝึกอบรมและการพฒันาด้านอาชีพ สขุภาพและความพึงพอใจ และพนกังานตา่งสร้างผลงานและ
มีความส านึกในการมุ่งไปสูเ่ปา้หมายขององค์กร การวางแผนทรัพยากรบคุคล การมีส่วนร่วมและ
พนัธะผูกพนัของพนกังาน การให้การศึกษา การอบรม  และการพัฒนาบุคลากร ความพึงพอใจ
และสขุภาพของพนกังาน ผลการด าเนินงานและความส านกึของพนกังาน 

การจดัการกระบวนการ เป็นการมุ่งเน้นว่า กระบวนการหลกัขององค์กรสนบัสนนุการ
ไปสู่วตัถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร รวมทัง้กระบวนการด้านนวตักรรมหารสร้างและการ
สง่ผา่นกระบวนการ รวมทัง้กระบวนการจดัการเก่ียวกบัหุ้นสว่น กระบวนการนวตักรรม การบริหาร
กระบวนการและการปรับปรุงกระบวนการเก่ียวกบัคูค้่าและหุ้นส่วน 

การมุ่งเน้นลกูค้า เป็นการมุ่งเน้นว่า องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการตดัสินใจเก่ียวกบัความ 
ต้องการของลูกค้าและตลาด การสร้างความสมัพนัธ์กับลูกค้า และการสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลกูค้า ความต้องการและความคาดหวงัของลกูค้า ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าความพงึพอใจของลกูค้า 

ผลลพัธ์การปฏิบตังิานและคณุภาพ เป็นการประเมินวา่ ผลของการด าเนินการและการ
ปรับปรุงขององค์กรในพืน้ท่ีส าคญัขององค์กรเป็นอย่างไร และระดบัผลของการด าเนินการของ
องค์กรท่ีสามารถเปรียบเทียบกับคู่แข่งและการเปรียบเทียบกับสิ่งท่ีดีท่ีสุด ผลลัพธ์ด้านลูกค้า 
ผลลพัธ์ด้านการเงินและตลาด ผลลพัธ์ด้านพนกังาน ผลลพัธ์ด้านการปฏิบตังิาน150 

                                                           
150 Spring, รางวัลคุณภาพแห่งชาตปิระเทศสิงคโปร์ (The Singapore Quality 

Awards), เข้าถึงเม่ือ 13 มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก : http://spring.gov.sq/portal/protal 
/product/ Awards/sqa 
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       ตวัผลกัดนั       ระบบ   ผลลพัธ์ 
 

แผนภมูิท่ี 9 กรอบแนวคดิของรางวลัคณุภาพแหง่ชาติประเทศสิงคโปร์  
ท่ีมา : Spring, รางวัลคุณภาพแห่งชาตปิระเทศสิงคโปร์ (The Singapore Quality Awards)  
เข้าถึงเม่ือ 13 มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก : http://spring.gov.sq/portal/protal/product/ 
Awards/sqa 
  

รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศสิงคโปร์ SQA ประกอบด้วยการประเมินทัง้หมด                   
7 หมวด สามารถแบ่งออกเป็นองค์ประกอบพืน้ฐานได้ 3 กลุ่ม คือ ตวัผลกัดนั ระบบ และผลลพัธ์ 
โดยท่ีตวัผลกัดนั คือ ผู้บริหารระดบัสงูเป็นตวัผลกัดนัของระบบโดยการเป็นผู้ก าหนดทิศทางและ
มองหาโอกาสในอนาคตส าหรับองค์กร ระบบประกอบด้วย กลุ่มของกระบวนการท่ีมีการออกแบบ
อย่างดีเพ่ือท่ีจะท าให้ผลการด าเนินการขององค์กรเป็นไปตามท่ีต้องการ และผลลัพธ์เป็นการส่ง
มอบคณุคา่ให้ลกูค้าและการด าเนินการขององค์กรอยา่งตอ่เน่ือง  

สรุปเกือบทกุประเทศจะมีรางวลัเพ่ือองค์กรท่ีมีคณุภาพของประเทศตนและบางรางวลั
เปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกสมัครเข้ารับการประเมินเพ่ือรับรางวัลเพ่ือคุณภาพนัน้ได้ 
ประเทศไทยมีรางวลัคณุภาพแหง่ชาตหิรือเรียกช่ือยอ่วา่ TQA เป็นรางวลัส าหรับองค์กรทกุประเภท 
ทุกขนาด ไม่มีการแบ่งประเภทรางวลัและไม่จ ากัดจ านวนรางวลั องค์กรท่ีมีคะแนนการประเมิน 

นวตักรรม 
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 า 

 
การวางแผน 
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ผล
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ธ์ 

กร
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ร 

ลกู
ค้า

 

การเรียนรู้ 
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650 คะแนนขึน้ไปจากการพิจารณา 7 หมวดจะได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติส าหรับรางวัล
คุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกามีช่ือว่ารางวัลมัลคัม  บัลดริจ มีช่ือย่อว่า MBNQA 
องค์กรท่ีจะสมัครขอรับการประเมินต้องอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านัน้  โดยการพิจารณา
แบ่งเป็น 5 รางวัลคือ รางวลัส าหรับองค์กรเพ่ือการผลิต องค์กรเพ่ือการบริการองค์กรขนาดเล็ก 
องค์กรด้านการศกึษา และองค์กรเพ่ือสุขภาพ โดยไม่จ ากดัจ านวนรางวลัรางวลัคณุภาพแห่งชาติ
ของประเทศญ่ีปุ่ นมีช่ือว่ารางวัลเดมมิง ท่ีมอบให้กับองค์กรท่ีด าเนินการตามระบบการบริหาร
คณุภาพทัง้องค์กร ท่ีจ าแนกเป็น 3 ประเภทคือ รางวลัส าหรับองค์กรทัว่ไป และรางวลัการควบคมุ
คณุภาพท่ีเปิดโอกาสให้องค์กรทัว่โลกสามารถสมคัรขอรับการประเมินได้ และรางวลัส าหรับบคุคล
ท่ีให้เฉพาะชาวญ่ีปุ่ น นอกจากนีย้ังมีรางวัลคุณภาพของประเทศต่างๆ  เช่น รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติของทวีปยโุรป (EFQM) ของประเทศแคนาดา(NQI) และของประเทศออสเตรเลีย (AQA) 
เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะพฒันาแนวคิดมาจากรางวลัมลัคมั บลัดริจ และรางวลัเดมมิง รวมทัง้อาจ
พฒันามาจากรางวลัคณุภาพแหง่ชาตขิองทวีปยโุรปด้วยเชน่กนั 
 
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน 

ความเป็นมาของการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 
เป็นโครงการหนึ่งท่ีเกิดจากพระ มหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัท่ีมี

ต่อเยาวชนไทย ในการท่ีจะเสริมสร้างขวัญ  และกาลังใจให้แก่นักเรียนและสถานศึกษา ให้เกิด
ความมุมานะ และพากเพียรประกอบกรรมดี โดยสม ่าเสมอ โดยมีพระราชด าริท่ีจะพระราชทาน
รางวัลให้แก่นักเรียน และผู้ บริหารสถานศึกษา  ท่ีประกอบกรรมดีเหล่านัน้  พระราชด าริท่ีจะ
พระราชทานรางวลัให้แก่นกัเรียน และผู้บริหารสถานศกึษานีเ้กิดขึน้ เม่ือคราวเสดจ็พระราชด าเนิน
ไปทรงเปิดงานแสดงศลิปหตัถกรรมนกัเรียน ประจ าปี การศกึษา 2506 และพระราชทานรางวลัแก่
โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจดัการศึกษาดีเดน่ ณ โรงเรียน  เตรียมอดุมศกึษา เม่ือวนัท่ี 
1 ธันวาคม 2506 โดยมีพระราชปรารภกับหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศกึษาธิการในครัง้นัน้ ใจความว่า “มีนกัเรียนจ านวนมากซึ่งมีความประพฤติดี และมีความมานะ
พยายามศกึษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทัง้มีโรงเรียนซึง่จดัการศกึษาดีจนนกัเรียนสอบได้ผลดีมากเป็น
ส่วนรวม นกัเรียนและโรงเรียนท่ีมีคณุสมบตัิดงักล่าวสมควรจะได้รับ  พระราชทานรางวลั " ทัง้นีไ้ด้
ก าชบัว่าหากพิจารณาแล้วได้ผลประการใดมีพระราชประสงค์จะทรงทราบด้วย กระทรวงศกึษาธิการ
ได้รับพระราชปรารภมาพิจารณา และด าเนินการด้วยความส านึก ในพระมหากรุณาธิคณุเป็นล้น
พ้น โดยได้มอบหมายให้กรมวิชาการร่วมกันกับกรมต้นสังกัดของสถานศึกษา และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องด าเนินการคดัเลือกนกัเรียน นกัศกึษา และสถานศกึษา เพ่ือ เข้ารับรางวลัพระราชทาน  
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีสายพระเนตรท่ียาวไกล ทรงให้ความส าคญัต่อ
การพฒันา พลเมืองให้มีคณุภาพด้วยการให้การศกึษา นบัตัง้แตท่รงขึน้ครองราชย์ ด้วยทรงเห็นว่า
การศกึษาท าให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ และมีฐานะความเป็นอยูดี่ขึน้ อนัจะเป็นประโยชน์
ทัง้ส่วนบุคคลและประเทศชาติ ด้วยเหตุนี  ้พระองค์จึงทรงส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาสืบเน่ือง
ตลอดมาจนถึงปัจจบุนั นบัตัง้แตปี่การศกึษา 2542 เป็นต้นมา การคดัเลือกนกัเรียนนกัศกึษาและ
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน จึงครอบคลุมตัง้แต่ระดับก่อนประถมศึกษา  (เฉพาะ
สถานศึกษา) ประถมศึกษา มธัยมศึกษา อุดมศึกษา และระดบัศกึษาวิชาชีพ และมีการกระจาย
รางวัลครบทุกเขตการศึกษา รวมทัง้กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการเพิ่มเติมรางวัล
สถานศึกษาระดบัก่อนประถมศกึษาขนาดกลางอีก1 รางวลั ดงันัน้ จ านวนรางวลัสาหรับนกัเรียน
และสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน รางวัลสาหรับนักเรียน (ขนาดใหญ่ กลาง เล็ก) ทัง้
ระดบัประถมศึกษา และระดบัมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รางวัลสาหรับสถานศึกษา 
(ขนาดใหญ่  กลาง เล็ก) โดยได้รับเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติหรือเงินรางวัล นอกจากจะเป็น
เคร่ืองกระตุ้นให้นกัเรียน นกัศกึษา และผู้บริหาร พากเพียรกระท าความดีงามตามภาระหน้าท่ีของ
ตนแล้ว  ผู้ เข้ารับรางวัลพระราชทานทุกคนยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณ  ได้มีโอกาสเข้า
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดได้รับพระราชทานพระบรมราโชวาท  และซาบซึง้ใน        
พระสรุเสียงท่ีเป่ียมด้วยความเมตตาธิคณุ เกิดความปลืม้ปีติภูมิใจทัง้แก่ตนเอง และบคุคลใกล้ชิด 
มีบิดามารดา ครู อาจารย์ เป็นต้น ความภูมิใจของผู้ รับพระราชทานรางวลัทัง้นกัเรียน นกัศึกษา 
และผู้บริหารสถานศกึษา แสดงออกอย่างชดัเจนในวนัท่ีเข้าเฝา้ ฯ ณ ศาลาดสุิดาลยั สวนจิตรลดา 
ราวกลางเดือนกรกฎาคมของทกุปีด้วยพระมหากรุณาธิคณุท่ีทรงให้ความ ส าคญักบัการศกึษาเป็น
อย่างยิ่ง ทรงเล็งเห็นประโยชน์ในการสร้างขวญัและกาลงัใจให้แก่ผู้ ท่ีมุมานะพากเพียรกระท าดี 
ดงันัน้ แม้พระราชภารกิจในด้านอ่ืนจะมากขึน้โดยล าดบั จนมิอาจจะปลีกเวลามาพระราชทาน
รางวัลได้ ก็ได้ทรงมอบพระราชภารกิจนีแ้ก่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
ปฏิบตัิสืบมาตัง้แต่ พ.ศ. 2527 จวบจนปัจจบุนั จากพระมหากรุณาธิคณุดงักล่าว ก่อให้เกิดผลทัง้
โดยตรงและโดยอ้อมตอ่คณุภาพการศึกษาจนถึง ณ บดันี ้มีนกัเรียน นกัศกึษาทกุระดบัท่ีเป็นผู้ มี
ความรู้ มีคณุธรรม เป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่เยาวชนทัว่ไปกระจายอยู่ทัว่ทกุภาค และมีสถานศกึษาทกุ
ระดบัท่ีจดัการศึกษาได้มาตรฐานดีเดน่เป็นต้นแบบให้แก่สถานศกึษาอ่ืนๆ  กระจายอยู่ทัว่ทกุภาค 
บคุคลท่ีเคยได้รับรางวลัพระราชทานตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนัล้วนมีประวัติท่ีดีงาม ประกอบอาชีพ
อนัเป็นประโยชน์ต่อสงัคม เช่น แพทย์ พยาบาล วิศวกร ครูอาจารย์ นกัวิชาการ นกัธุรกิจ เป็นต้น 
บุคคลเหล่านีย้ังได้ปวารณาตนด้วยว่า  จะมุ่งมั่นกระท าสิ่งท่ี เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ต่อชาติ
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บ้านเมือง เพ่ือเป็นการสนองพระมหากรุณาธิคณุในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั คณุสมบตัิของ
สถานศึกษา คุณสมบัติของสถานศึกษาท่ีมีสิทธ์ิได้รับการประเมินและคัดเลือกเพ่ือเข้ารับ
พระราชทาน ระดบัก่อนประถมศกึษา ประถมศกึษา และมธัยมศกึษา จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว้ทกุประการในทุกระดบัของสถานศกึษา และส าหรับนกัเรียนท่ีจะได้รับการคัดเลือกเพ่ือ
เข้ารับรางวลัพระราชทานทกุคนจะต้องมีคณุสมบตัิและคณุภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ทุก
ประการ 

วิธีด าเนินงานคัดเลือกสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการได้จดัท าคู่มือการประเมินสถานศกึษาเพ่ือรับรางวลัพระราชทาน 

เพ่ือให้คณะกรรมการประเมินและผู้ เ ก่ียวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประเมินและ
คัดเลือกอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้กระบวนการคัดเลือกมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน  ผลการ
ประเมินมีความถกูต้อง เท่ียงตรง ผู้ถกูประเมินได้รับความยตุิธรรม ดงันัน้ สถานศกึษาท่ีขอรับการ
คดัเลือก เพ่ือรับรางวลัพระราชทานต้องมีคณุสมบตัิ จึงจะมีสิทธ์ิเข้ารับการประเมินและคดัเลือก
เพ่ือรับรางวลัพระราชทานได้แก่ โรงเรียนระดบัก่อนประถมศกึษา ประถมศกึษาและมธัยมศกึษาท่ี
จัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบันทัง้ของรัฐและเอกชน  ท่ีสามารถจัด
การศึกษาได้มาตรฐาน และมีคณุภาพ 6 ด้าน คือ ด้านท่ี 1 คณุภาพนกัเรียน ด้านท่ี 2 การบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการ  ด้านท่ี 3 การบริหาร การจัดการ ด้านท่ี 4 ความสัมพันธ์ระหว่าง
สถานศกึษากบัผู้ปกครอง และชุมชน ด้านท่ี 5 บคุลากรและการบริหารงานบคุคล ด้านท่ี 6 ความ
ดีเดน่ของสถานศกึษา ทัง้นีส้ถานศกึษาดงักลา่วต้องไมเ่คยได้รับรางวลัพระราชทาน หรือเคยได้รับ
รางวัลพระราชทานมาแล้วไม่น้อยกว่า  3 ปี จึงจะมีสิทธ์ิส่งเข้ารับการประเมิน ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน  นักศึกษาและสถานศึกษา 
พ.ศ. 2548 ข้อ 12 และประกาศกระทรงวงศึกษาธิการท่ีก าหนด ในแต่ละปี การด าเนินงานการ
คดัเลือกสถานศึกษา ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้มีวิธีการดาเนินการ 
กระบวนการคดัเลือกสถานศกึษาเพ่ือรับรางวลัพระราชทาน  ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แบง่เป็น          
5 ขัน้ตอน คือ 1) การคดัเลือกระดบัสถานศึกษา 2) การคดัเลือกระดบัเขตพืน้ท่ีการศึกษา 3) การ
คดัเลือกระดบัจงัหวดั 4) การคดัเลือกระดบักลุ่มจงัหวดัและ 5) การพิจารณาผลการคดัเลือกระดบั
คณะกรรมการด าเนินงาน และเสนอผลต่อคณะกรรมการอ านวยการระดบักระทรวงศึกษาธิการ 
ตามจานวนรางวลัท่ีก าหนดรูปแบบการประเมินเพ่ือรับรางวลัพระราชทานมีทัง้อย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการส าหรับรูปแบบการประเมินท่ีเป็นทางการมีวิธีด าเนินการคือ แจ้งก าหนดการไป
ประเมินให้สถานศึกษาทราบล่วงหน้าตามความเหมาะสมไปประเมินพร้อมกันทัง้คณะกรรมการ
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ประเมินภายในเวลาท่ีก าหนด ก าหนดประเด็นซกัถามชดัเจนตามรายละเอียดในคูมื่อการประเมิน 
สว่นรูปแบบการประเมินท่ีไมเ่ป็นทางการ เชน่ โทรศพัท์สอบถามข้อมลูบางสว่นจากผู้ปกครอง และ
ชุมชน  พูดคุยซักถามข้อมูลเก่ียวกับสถานศึกษาจากพ่อค้าแม่ค้า  สถานประกอบการ หรือ
ผู้ ปกครองท่ีอยู่รอบบริเวณสถานศึกษา  ทัง้นี ้เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีครอบคลุมท่ีสุดในการประเมิน
สถานศึกษา จะใช้เวลาตลอด  1 วันโดยประมาณในการประเมินสถานศึกษา  ให้ผู้ บริหาร
สถานศึกษาและคณะน าเสนอผลการด าเนินการพฒันาคณุภาพสถานศึกษา ประมาณ 45 นาที 
หรือ 1 ชั่วโมง คณะกรรมการสัมภาษณ์  ซักถาม ผู้บริหารและคณะครู อาจารย์ตามประเด็นท่ี
เตรียมไว้ ผสมกลมกลืนกับการสังเกตร่องรอยผลงานของสถานศึกษา  ส ารวจร่องรอยการ
ด าเนินงาน และผลงานจากเอกสาร หลักฐาน และวิธีการปฏิบัติ เช่น แผนพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาระยะยาว แผนปฏิบัติการประจ าปี โครงการต่างๆ รายงานผลการด าเนินงาน ดู
ย้อนหลงั 2-3 ปี ระบบเอกสารหลกัฐานท่ีต้องจดัท าเป็นปัจจบุนั สงัเกตการณ์จดักิจกรรมการเรียน
การสอนในชัน้เรียน ส ารวจสภาพทัว่ไปของสถานศกึษา สุม่สมัภาษณ์นกัเรียน ชัน้ละประมาณ 5-7 
คน หรืออาจเตรียมข้อค าถามให้นกัเรียนเขียนตอบเพ่ือประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหรือความ
คิดเห็นท่ีแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถบางประการ สุ่มสมัภาษณ์เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสนบัสนุน
การสอน พ่อค้า แม่ค้า นกัการภารโรง และสอบถามความคิดเห็นจากชมุชนรอบบริเวณโรงเรียน
ประมาณ 3-4 คน แจ้งผู้บริหารสถานศกึษาเม่ือดาเนินการประเมินเสร็จ สถานศกึษาท่ีได้รับรางวลั
พระราชทานถือได้ว่าเป็นผลจากการกระท าความดีอย่างสม ่าเสมอเกิดการพัฒนาให้เห็นเด่นชดั 
สมควรอย่างยิ่งท่ีจะด ารงรักษาสภาพความดีงามนัน้ให้ยั่งยืนตลอดไป ในส่วนของสถานศึกษา 
กรมต้นสงักัด เขตพืน้ท่ีการศึกษา ดงันัน้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
เหล่านีใ้ห้มีการพฒันายิ่งๆ ขึน้ไป โดยสร้างความตระหนกัในเกียรติยศสงูสดุท่ีได้รับ สร้างแรงจงูใจ
ให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน ติดตาม กากับการพัฒนาสถานศึกษาอย่างสม ่าเสมอก าหนดให้เป็น
แหล่งการเรียนรู้ท่ีมีการบริหารและจดัการศึกษาดีเด่น  โดยจัดท าเป็นท าเนียบไว้ส่งเสริมการทา
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัยเพ่ือพัฒนาในสถานศึกษานัน้ๆ สนับสนุนให้สถานศึกษาประเมิน
ตนเอง เพ่ือตรวจสอบการท างานอย่างต่อเน่ืองทุกหน่วยปฏิบัติทัง้ระดับสถานศึกษา  ใช้วงจร
คุณภาพ (PDCA : Plan Do Check Act) หรือการพัฒนาคุณภาพในรูปแบบอ่ืน  เป็นปรัชญาใน
การทางาน เร่งรัดให้สถานศกึษามีระบบการประกนัคณุภาพภายใน ให้การประกนัคณุภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารสถานศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเน่ือง มีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อผู้ เก่ียวข้อง และเปิดเผยตอ่สาธารณชนเพ่ือการพฒันาไปสู่คณุภาพและ
มาตรฐานการศกึษาของชาติ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทกุระดบัต้องถือเป็นภาระหน้าท่ีในการกระตุ้น 
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ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาท่ีได้รับรางวัลพระราชทาน พัฒนาการจัดการศึกษาให้เจริญ 
ก้าวหน้ายิ่งขึน้ เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบัสถานศกึษาทัว่ไป151 สอดคล้องกบังานวิจยัของฉัตราภรณ์ 
สถาปิตานนท์ ได้ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับประสิทธิผล และปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีได้รับรางวัลพระราชทานสังกัดส านักงาน
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง
กบประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ โดยภาพรวมและรายด้านมีระดบัการปฏิบตัหิรือสภาพท่ี
เป็นจริงอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านครู ด้านสภาพทั่วไปของ
สถานศึกษา ด้านชุมชน และด้านผู้ บริหารตามล าดบั 2) ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ 
โดยภาพรวมและรายด้านมีสภาพท่ีเป็นจริง อยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การจัดกิจกรรม  พัฒนานักเรียน การพัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียน การพฒันาหลกัสตูร การจดั กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั และ
การผลิตส่ือ การใช้ การพฒันาส่ือและเทคโนโลยี เพ่ือการเรียนรู้ตามล าดบั 41152 และในปีเดียวกนั
นี ้รัชนีกร สมทรัพย์153 ก็ได้ศกึษาเก่ียวกบการท างานเป็นทีมของผู้บริหารและครูในโรงเรียนท่ีได้รับ
รางวลัพระราชทาน ประจ าปี การศกึษา 2547-2548 ในเขต กรุงเทพมหานคร พบวาผู้บริหารและ
ครูในโรงเรียนท่ีได้รับรางวลัพระราชทานประจ าปี การศึกษา 2547-2548 มีระดบัการท างานเป็น
ทีมในด้านการมีเป้าหมายร่วมกันมากท่ีสุด คา่เฉล่ีย 4.14 รองลงมา คือด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน ค่าเฉล่ีย 4.08 ด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ ค่าเฉล่ีย 4.07 ด้าน การติดต่อส่ือสารกัน 
คา่เฉล่ีย 4.02 ด้านการตดัสินใจร่วมกัน เฉล่ีย 4.01 ตามล าดบั และ ด้านท่ีมีระดบัการท างานเป็น
ทีมน้อยท่ีสุดคือด้านการมีผลประโยชน์ร่วมกันน า เฉล่ีย 3.97 และ เปรียบเทียบระดบัการท างาน
                                                           

151 ส านกัทดสอบทางการศกึษา, คู่มือการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล
พระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าวส านกัทดสอบทาง
การศกึษา, 2553),1- 4.  

152 ฉตัราภรณ์ สถาปิตานนท์, “ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ประสิทธิผลในการบริหารงานวิชาการ 
ของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีได้รับรางวลัพระราชทาน สงักดัส านกับริหารงาน คณะกรรมการ
สง่เสริมการศกึษาเอกชนในกรุงเทพมหานคร” (ปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหาร
การศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุนัทา, 2550). 

153 รัชนีกร  สมทรัพย์, “การท างานเป็นทีมของผู้บริหารและครูในโรงเรียนท่ีได้รับรางวลั
พระราชทาน ประจ าปี 2547-2548 ในเขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ ค.ม. การบริหาร
การศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัจทัรเกษม, 2550). 
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เป็นทีมโดยจ าแนกตามต าแหน่งและประเภทของโรงเรียนในภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ในปี ตอ่มา 
ดาวรุวรรณ ถวิลการ ได้ศึกษาวฒันธรรมองค์การในโรงเรียน พระราชทานเก่ียวกับลักษณะของ
วฒันธรรมองค์การ การสร้าง การเปล่ียนแปลง และการสืบทอดวฒันธรรมองค์การ ด้วยระเบียบวิธี
วิจยัเชิงชาติพันธุ์วรรณา พบว่า โรงเรียนพระราชทานท่ีเป็นพืน้ท่ีวิจัย มีลกัษณะวฒันธรรมหลัก 
(Dominant Culture) แบบเครือญาติ (Clan Culture) ซึ่งเป็น วัฒนธรรมท่ีเข้มแข็งขององค์การ 
ส ารับการสร้างวฒันธรรมองค์การนัน้ผู้อ านวยการโรงเรียนมี บทบาทในการนสู่การสร้างวฒันธรรม
องค์การโดยกระบวนการสงัคมประกิต ร่วมกบวีรบรุุษ ประเพณี พิธีการ และเครือข่ายการส่ือสาร 
เม่ือมีบางวฒันธรรมท่ีเป็นอปุสรรคตอ่การพฒันา โรงเรียน ก็มีการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองค์การ 
โดยการน าของผู้บริหารร่วมกบบคุลากรทกุคนในโรงเรียน ซึง่มีปัจจยัและขัน้ตอนการเปล่ียนแปลง
โดยวิเคราะห์สภาพภายนอกท่ีส่งผลตอ่ โรงเรียน สภาพภายในและความกดดนัท่ีเกิดขึน้กะทนัหนั 
แล้วก าหนดเป้าหมายการเปล่ียนแปลง เพ่ือสร้างและก าหนดทางเลือกโดยการระดมสมอง การ
เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ผลดี ผลเสีย ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงวฒันธรรม แล้วร่วมกน
สร้างวิสยัทศัน์ทางวฒันธรรม วางแผนปฏิบตัิการเปล่ียนแปลง และปฏิบตัิตามแผน โดยเสริมแรง
ให้กบการเปล่ียนแปลงนัน้ และติดตาม ประเมินผล สาหรับการสืบทอดวฒันธรรมองค์การของ
โรงเรียนนัน้ เก่ียวข้องกับการเรียนรู้วฒันธรรมองค์การของบุคลากรโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่าน
การถา่ยทอดส่วนบคุคล กลุ่มและ องค์การ การท่ีโรงเรียนมีวฒันธรรมท่ีเข้มแข็ง และสามารถด า เนิน
การสร้าง เปล่ียนแปลง รวมทัง้ สืบทอดวฒันธรรมองค์การให้เอือ้ตอ่ความส าเร็จของโรงเรียนได้นัน้ 
เน่ืองจากบุคลากรโรงเรียนมี ความผูกพันต่อองค์การ และมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน 
นอกจากนีใ้นการสืบทอด วัฒนธรรมองค์การนัน้กระบวนการกลุ่มร่วมและการคว ่าบาตร เป็น 
กระบวนการท่ีมีส่วนร่วมในการสืบทอดและขัดเกลาวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนให้มีความ  
เข้มแข็ง เอือ้ตอ่การบริหารงาน ด าเนินงาน และความส าเร็จของโรงเรียน154  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยโรงเรียนรางวัลพระราชทาน สรุปได้ว่า โรงเรียน
รางวลัพระราชทานนบัเป็นรางวลัอนัทรงเกียรติจากพระมหากรุณาธิคณุของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวท่ีมีสายพระเนตรท่ียาวไกลในส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย  ตลอดจน
พฒันาคณุภาพของสถานศกึษาให้คงอยู่และดีขึน้โดยล าดบั มีการจดัโครงการพฒันาหลากหลาย
รูปแบบหลายโครงการ ได้น าสถานศกึษารางวลัพระราชทานเป็นกลุ่มน าร่อง เกิดผลดีต่อคณุภาพ
                                                           

154 ดาวรุวรรณ ถวิลการ, “วฒันธรรมองค์การในโรงเรียนรางวลัพระราชทาน : การวิจยั
เชิงชาตพินัธุ์วรรณนา” (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาการบริหารการศกึษา บณัฑิต 
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2552). 
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การศึกษาโดยรวม สถานศึกษายังไม่เคยได้รับรางวัลพระราชทานต่างเห็นแนวทาง  เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจในหมู่อาจารย์เป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการพฒันาตนเอง  ซึ่งถือเป็นรากฐานของการ
พัฒนาท่ียัง่ยืน เกิดการแข่งขนักันในด้านคุณภาพ เพ่ือให้มีโอกาสได้รับพระราชทานรางวัลบ้าง 
ประโยชน์ของการพัฒนาสถานศึกษาจึงเกิดขึน้โดยตรงต่อผู้ เรียนและส่งผลกระทบถึงคุณภาพ
การศกึษาท่ีดีขึน้โดยรวม  
 

การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเสนอหลกัการและแนวคิดในการบริหารงาน
วิชาการในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ดงัตอ่ไปนี ้1) ยดึหลกัให้สถานศกึษาจดัท าหลกัสตูรสถานศกึษา
ให้เป็นไปตามกรอบหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานและสอดคล้องกบัสภาพปัญหาและ
ความต้องการของชมุชนและสงัคมอยา่งแท้จริง โดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชมุชนมีส่วนร่วม 
2) มุ่งส่งเสริมสถานศกึษาให้จดักระบวนการเรียนรู้ โดยถือว่าผู้ เรียนมีความส าคญัท่ีสดุ 3) มุ่งส่งเสริม
ให้ชมุชนและสงัคมมีส่วนร่วมในการก าหนดหลกัสตูรกระบวนการเรียนรู้รวมทัง้เป็นเครือข่ายและ
แหล่งการเรียนรู้ 4) มุ่งจดัการศกึษาให้มีคณุภาพและมาตรฐานโดยจดัให้มีดชันีชีว้ดัคณุภาพการ
จดัหลกัสตูรและกระบวนการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบคณุภาพการจดัการศกึษาได้ทกุช่วงชัน้
ทัง้ระดับพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 5) มุ่งส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่าย เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคณุภาพในการจดัและพฒันาคณุภาพการศกึษา การบริหารงานวิชาการถือได้ว่า
การบริหารงานวิชาการเป็นหวัใจของการบริหารโรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จเป็นไปตามเปา้หมาย
ในการพฒันาคณุภาพการศกึษา และเป็นงานท่ีส าคญัส าหรับผู้บริหารสถานศกึษา เพราะเป็นงาน
ท่ีจะต้องปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาท่ีตัง้ไว้ ซึ่งเป็น
จดุมุ่งหมายหลกัของสถานศกึษาและเป็นเคร่ืองชีว้ดัความส าเร็จ และความสามารถของผู้บริหาร 
การบริหารงานวิชาการในสถานศกึษาก็คือการบริหารกิจกรรมทกุชนิดในโรงเรียนท่ีเก่ียวกบักิจกรรม
การเรียนการสอนและการปรับปรุงคณุภาพการเรียนการสอนให้เป็นไปตามจดุมุ่งหมายท่ีตัง้ไว้เกิดจาก
ความร่วมมือของบคุลากรทุกฝ่ายในองค์การไม่ว่าจะเป็นครู ผู้บริหารตลอดจนผู้ปกครองและชมุชน155 

                                                           
155 ส านกังานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน, “แนวทางการกระจายอ านาจการ

บริหารการจดัการศกึษาให้คณะกรรมการส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาและสถานศกึษา” (ตาม
กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศกึษา พ.ศ. 
2550), 58. 
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ซึ่ง มิลเลอร์ (Van Miller) ให้แนวคิดว่า การบริหารงานวิชาการคือการจดัโปรแกรมการสอนปฏิบตัิ
ตามโปรแกรมการสอน การวัดผลเพ่ือติดตามเรียนการสอนทัง้ของครูและนักเรียน  นอกจากนี ้
จะต้องจดับริการการสอนเพ่ือให้การเรียนการสอนด าเนินไปด้วยดี156 กอร์ดอน (Gordon) กลา่วถึง
การบริหารงานวิชาการว่า หมายถึง งานก ากับติดตาม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองการเรียนการสอน 
การท างานวิจยั การนิเทศติดตาม ตลอดจนการรักษาความเป็นมืออาชีพทางด้านการจดัการเรียน
การสอน157 ขณะท่ี รัมเซอร์เยและคนอ่ืนๆ (Ramseyer and others)กล่าวว่า การบริหารงาน
วิชาการของโรงเรียน หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนซึ่งเก่ียวข้องกบัการปรับปรุง 
พฒันาการเรียนการสอนในสถานศึกษา158 นอกจากนี ้ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์ ได้ให้ความหมาย
ไว้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารสถานศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุก
อย่างท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์
สงูสดุกบัผู้ เรียน159  วินิจ เกตขุ า ให้ความหมายการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรม
ทุกชนิดท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาเพ่ือให้การเรียนการสอน
เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ160สนัติ บญุภิรมย์ ได้ให้ความหมายของการบริหารงานวิชาการ หมายถึง 
การบริหารจดัการกิจกรรมทุกชนิดทุกประเภทท่ีเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนและการบริหาร
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนการสอนด าเนินไปได้
อย่างราบร่ืน เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ไปหล่อเลีย้งหวัใจ การบริหารจึงเป็นกิจกรรมท่ีส าคญั
ท่ีสุดของงานวิชาการท่ีสามารถท าให้วิชาการเกิดพลวัตรตลอดเวลา ส่งผลต่อประสิทธิภ าพ
ประสิทธิผลและคณุภาพของการศกึษาอยา่งตอ่เน่ืองตลอดไป161 
                                                           

156 Van  Miller, The public Administration of America School system                        
(New York : Macmillan Co.,1965),180. 

157 Richard A. Gordon, School Administration and Supervision : Leadership 

Challenges and Opportunities, 2nd ed. (Ohio : W.C. Brown  Co, 1983),158-164.  
158 Ramseyer, John A. and others, Factors affecting educational 

administration (Ohio : Ohio State University, 1955),18-56.  
159 ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: ศนูย์ส่ือเสริม

กรุงเทพฯ, 2553), 33. 
160 วินิจ เกตขุ า, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 

2546), 1.  
161 สนัติ บญุภิรมย์, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : บุ๊ค พอยท์, 2552), 21-22. 
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สรุปการบริหารงานวิชาการ หมายถึง กิจกรรมทุกประเภทในโรงเรียนท่ีส่งผลเก่ียวกับ
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดกับ
ผู้ เรียน การบริหารงานวิชาการจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นัน้ขึน้อยู่กบัผู้บริหารโรงเรียนท่ีจะเป็นผู้น า
ในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ มาใช้ปรับใช้ในการพฒันาการคณุภาพการศกึษาโดยมีครูเป็นผู้น ามาปฏิบตัิ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในด้านการเรียนการสอนโดยให้สอดคล้องกบัปรัชญา วิสยัทศัน์และนโยบาย
ทางด้านการศกึษาของโรงเรียน การพิจารณาคณุภาพของสถานศกึษาแตล่ะสถานศกึษาสามารถ
พิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ  เพราะการบริหารวิชาการเก่ียวข้องกับหลักสูตรการจัด
การศกึษาและการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนท่ีเป็นหวัใจของสถานศกึษา   
 

ความส าคัญของการบริหารงานวิชาการ 
 

งานวิชาการถือเป็นงานท่ีมีความส าคญัท่ีสุด นบัว่าเป็นหวัใจของการจดัการศกึษา ซึ่ง
ทัง้ผู้บริหาร โรงเรียน คณะครู และผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทกุฝ่าย ต้องมีความรู้ความเข้าใจ ให้ความส าคญั
และ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ก าหนดแนวทางปฏิบตัิการประเมินผล และการปรับปรุง
แก้ไขอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง งานวิชาการของโรงเรียนประกอบด้วยงานหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนเป็นหลัก ซึ่งโรงเรียนจะต้องสร้างหลักสูตรของตนเอง เรียกว่า หลักสูตร
สถานศึกษา ดังนัน้ ครูจะต้องท าหน้าท่ีในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร น าหลักสูตรไปใช้การ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาสติปัญญา ความรู้ความสามารถของนักเรียน การ
บริหารงานวิชาการจงึเป็นงานท่ีส าคญัส าหรับผู้บริหารโรงเรียนท่ีจะต้องให้ความสนใจและใช้เวลา
ในการบริหารให้มากกว่างานอ่ืนๆ162 ซึ่งสอดคล้องกบั  ไกรเลิศ โพธ์ินอก ท่ีกล่าวว่า การบริหารงาน
วิชาการเป็นงานหลกั เป็นหวัใจของการบริหารโรงเรียน เป็นงานส าคญัยิ่งเพราะงานวิชาการช่วย
พฒันาสติปัญญา ความนกึคิดของผู้ เรียนท าให้ผู้ เรียนมีคณุคา่ในสงัคม การบริหารงานวิชาการจะ
ดีมีคุณค่าหรือไม่ขึน้อยู่กับผู้ บริหารและครู163 ท านองเดียวกันนี ้กมล ภู่ประเสริฐ กล่าวว่า การ

                                                           
162 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, กระทรวงศึกษาธิการคู่มือการ

ปฏิบัตงิานข้าราชการครู (กรุงเทพฯ: 2552), 5. 
163 ไกรเลิศ โพธ์ินอก, “แนวทางการพฒันาการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศกึษา สงักดัส านกังานการประถมศกึษาจงัหวดันครราชสีมา” (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 
2542), 15.  
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บริหารงานวิชาการในสถานศกึษาเป็นการพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพตามท่ีคาดหวงั ประกอบด้วย
งานหลายๆ ด้าน ได้แก่ งานเก่ียวกบั หลกัสตูร หลกัสตูรท้องถ่ิน งานเก่ียวกบัการเรียนการสอนงาน
เก่ียวกับการวดัผลประเมินผล การเรียนตามสภาพจริง ไม่เน้นการใช้ข้อสอบเพียงอย่างเดียว164 
เจริญ ภักดีวานิช กล่าวว่า งานวิชาการเป็นหัวใจส าคัญในเร่ืองการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งจะต้อง
ขับเคล่ือนลงสู่สถานศึกษาอย่างทันที มีแนวทางในการนิ เทศติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน
ประสิทธิภาพในการท างานทัง้ในด้านคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา ระบบประกนัคณุภาพการ
ปฏิรูปหลักสูตร ปฏิรูปการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ท่ีดี เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง165 และผลการวิจัยของวนิดา แก้วรักษ์ ซึ่งวิจัยเร่ืองการปฏิบัติงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวดันครปฐมโดยภาพรวมมีการปฏิบตัิงาน
วิชาการอยู่ในระดบัมาก166  ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวไว้ว่า การบริหารงานวิชาการเป็นปัจจยั
ส าคัญท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งรวมทัง้ เกือ้หนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน 
ท้องถ่ิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ167 สอดคล้องกับไพศาล ภิรมย์ศรี วิจยัเร่ืองพฤติ
กรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีมาตรฐานการเรียนการสอน
ตา่งกนั พบวา่ ผู้บริหารท่ีมีมาตรฐานการเรียนการสอนสงูโดยภาพรวมและทกุรายด้านอยูใ่นระดบั
มาก ซึง่จะแตกตา่งจากผู้บริหารท่ีมีมาตรฐานการเรียนการสอนต ่าโดยภาพรวมและรายด้าน จะอยู่
ในระดบัปานกลาง168 และเบญจวรรณ สกุลเนรมิต ได้ศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ
                                                           

164 กมล ภู่ประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ :  ทิปส์พบั    
บลิเคชัน่, 2545), 6. 

165 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, เอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2546), 6. 

166 วนิดา แก้วรักษ์, “มิตสิขุภาพองค์กรท่ีสง่ผลตอ่การปฏิบตังิานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศกึษา สงักดัส านกังานการประถมศกึษาจงัหวดันครปฐม” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศลิปกร, 2544), 
บทคดัย่อ.  

167 กระทรวงศกึษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีเป็นนิตบุิคคล
(กรุงเทพฯ : องค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์, 2546), 36. 

168 ไพศาล ภิรมย์ภกัดี, “พฤติกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศกึษาท่ีมีมาตรฐานการเรียนการสอนตา่งกนั” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปกร, 2545), บทคดัยอ่. 
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อย่างมีคุณภาพ พบว่า การบริหารงานวิชาการจะต้องใช้แนวการบริหารคุณภาพพบว่า การ
บริหารงานวิชาการจะต้องใช้แนวการบริหารคุณภาพ 4 ขัน้ตอนของเดมิ่ง (Deming) คือ การ
วางแผนปฏิบตัิ ติดตามและปรับปรุง169 นอกจากนี ้เอ็ดวาร์ด และคณะ (Edward W. Smith and 
others) กล่าวว่างานวิชาการเป็นงานหลักของการบริหารสถานศึกษา ไม่ว่าสถานศึกษาจะเป็น
ประเภทใด มาตรฐานและคุณภาพของสถานศึกษาจะพิจารณาได้จากผลงานด้านวิชาการ 
เน่ืองจากงานวิชาการเก่ียวกับหลักสูตรและการจดัโปรแกรมการศึกษา การจดัการเรียนการสอน 
ซึ่งเป็นหัวใจของสถานศึกษาและเก่ียวข้องกับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทุกระดับของ
สถานศกึษา ซึ่งอาจจะเก่ียวข้องโดยตรง หรือทางอ้อมก็ตาม ในด้านการใช้เวลาในการบริหารงาน
และการให้ความส าคญัของงานในสถานศกึษางานในความรับผิดชอบของผู้บริหาร โดยแยกงาน
ออกเป็น 7 ประเภท พบว่า 1)การบริหารงานวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 40 2) งานบริหารบคุล คิดเป็น
ร้อยละ 20 3) งานบริหารกิจการนกัเรียนนกัศกึษา คิดเป็นร้อยละ 20 4) งานบริหารการเงิน คิดเป็น
ร้อยละ 5 5) งานบริหารอาคารสถานท่ี คิดเป็นร้อยละ 5 6) งานบริหารความสมัพนัธ์กบัชมุชน คิด
เป็นร้อยละ 5 และ 7)งานบริหารทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 5170  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน กล่าววา่ เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปว่างานวิชาการเป็นงานท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการ
จดัการศึกษาทุกระดบั งานวิชาการถือเป็นหัวใจของโรงเรียน โรงเรียนจะดีหรือเลวขึน้อยู่กับการ
บริหารงานวิชาการ งานวิชาการจึงเป็นหวัใจส าคญัในการปฏิรูปการศกึษา ซึง่จะต้องขบัเคล่ือนลง
สู่สถานศึกษาอย่างทันที  มีแนวทางในการนิเทศติดตา ส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพในการ
ท างานทัง้ในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ระบบประกันคุณภาพการปฏิรูปหลักสูตร  
ปฏิรูปการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ท่ีดี วิทยากรท้องถ่ิน การส่งเสริมการอ่าน การวิเคราะห์และส ารวจ
ช่วยเหลือโรงเรียนท่ีมีปัญหาด้านข้อมูลส่ือสารทางคอมพิวเตอร์และวสัดอุปุกรณ์ต่างๆ เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งของสถานศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง171  

                                                           
169 เบญจวรรณ สกลุเนรมิต, “การบริหารงานวิชาการอยา่งมีคณุภาพของโรงเรียน

มธัยมศกึษา สงักดักรมสามญัศกึษา เขตการศกึษา 1” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปกร, 2543), บทคดัยอ่. 

170 Smith W. Edward and Others, The Education’s Encyclopedia (New Jersey : 
Prentice-Hall, 1969), 170. 

171 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, เอกสารประชาสัมพันธ์เพื่อ
ปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ครุุสภาลาดพร้าว, 2546), 6. 



110 

จากความส าคญัของงานวิชาการดงักลา่ว สรุปได้ว่าการบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจ
หลกัของผู้บริหารโรงเรียน และถือวา่เป็นหวัใจของการบริหารโรงเรียน ท่ีโรงเรียนจะต้องด าเนินการ
ให้บรรลเุปา้หมายของการศกึษาของการศกึษานัน่คือนกัเรียนมีความรู้ มีคณุธรรม เป็นคนดีคนเก่ง
มีความสขุ มีคณุภาพและมีคณุสมบตัท่ีิพงึประสงค์ 

 
หลักการบริหารงานวิชาการ 

 
ในการบริหารงานวิชาการจะต้องมีหลักการและวิธีการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความ

คล่องตวัในการบริหาร ดงันัน้ในหลกัการเบือ้งต้นของการบริหารจึงต้องมีข้อความชดัเจน ปรียาพร 
วงศ์อนตุรโรจน์ ได้กลา่วถึงหลกัการในการบริหารงานวิชาการ ไว้ดงันี ้คือ ต้องมีเปา้หมายหลกัและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาท่ีชัดเจน ต้องมีเทคนิควิธีการในการบริหารงานวิชาการ มีการ
ประเมินผลงานทางวิชาการ172 บูรส์ (Bruce) ได้ให้หลักการบริหารงานวิชาการไว้ 2 หลัก คือ                   
1) หลกัแห่งประสิทธิภาพ ( Efficiency) หมายถึง การได้ผลผลิตเพิ่มโดยไม่เพิ่มการลงทุน นัน่คือ
นกัเรียนสามารถส าเร็จการศกึษาตามก าหนดของหลกัสตูร โดยไมอ่อกกลางคนั เรียนเกินเวลาและ
ช้ากว่าก าหนด 2) หลักแห่งประสิทธิผล (Effectiveness) ผลผลิตได้ตามจุดหมายท่ีวางไว้นั่นคือ
นกัเรียนมีคณุภาพตามจดุมุ่งหมายของหลกัสตูร มีความรู้ความสามารถ ทกัษะ คณุธรรมและการ
จดัการได้173 นอกจากนีก้ารบริหารงานวิชาการนัน้ สิ่งส าคญัท่ีสดุก็คือ ผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งถือเป็น
ปัจจยัส าคญัประการหนึ่งในการน านโยบายด้านการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่
การปฏิบตัิให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ต้องเป็นผู้ มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี เป็นนัก
ประสานงานท่ีดีมีความมุ่งมั่น  มองเห็นเป้าหมายและความส าเร็จขององค์กร มีภาวะผู้น าท่ีมี
ประสิทธิภาพ การพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษาของโรงเรียนด้านการบริหารงานวิชาการจึงจะ
บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ดังท่ีงานวิจัยของ พรสุรีย์                 
สธุนะวฒัน์ ท่ีพบว่า การบริหารงานวิชาการจะมีประสิทธิภาพผู้บริหารจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าทาง
วิชาการท่ีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถบริหารด้านการจดัการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิผล   
นอกจากนีย้งัส่งผลให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร

                                                           
172 ปรียาพร วงศ์อนตุรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ: บริษัทพิมพ์ดีจ ากดั, 

2553), 9. 
173 Francis J. Bruce, Curriculum and Instruction,The International 

Encyclopedia of Higher Education (Sanfrancisco : Jossey Bass Publishers, 1978), 1192. 
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โรงเรียนสามารถบง่ชีถ้ึงประสิทธิภาพการบริหารงานด้านวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน174และชศูรี  
ถนอมกิจ พบว่าการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความคล้ายคลึงกันเป็นส่วน
ใหญ่ โดยมีลกัษณะเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนเพ่ือพฒันาให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถ
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และยังเป็นตัวบ่งชีท่ี้ส าคญัแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จหรือความ
ล้มเหลวของสถานศกึษา ท่ีส าคญัคือผู้บริหารโรงเรียนต้องมีภาวะผู้น า และต้องบริหารจดัการโดย
ให้ผู้ เก่ียวข้องกบัการจดัการศึกษาของโรงเรียนมีส่วนร่วมด้วย175 เช่นเดียวกบั  วสนัต์ นาวเหนียว  
ท่ีพบว่า การบริหารจัดการศึกษาท่ีจะประสบความส าเร็จได้นัน้ปัจจัยส าคญัคือผู้ บริหารต้องมี
ภาวะผู้ น าสูง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความพยายาม มุ่งมั่น อดทน แสวงหาความรู้อยู่เสมอ176

สอดคล้องกับ นอกจากนี ้สมิท (Smith) พบว่า ระดบัของความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหาร
โรงเรียนมีส่วนสมัพนัธ์กบัผลส าเร็จของการัดระบบงานในโรงเรียน177 เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบั
การวิจัยของ คีใจ (Kijai) ท่ีพบว่าพฤติกรรมผู้น า ทางวิชาการของครูใหญ่มีความสัมพันธ์สูงกับ

                                                           
174 พรสรีุย์ สธุนะวฒัน์, “ภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศกึษาในก่ิงอ าเภอ

พฒันานิคมจงัหวดัระยอง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับรูพา, 2549), บทคดัยอ่. 

175 ชศูรี ถนอมกิจ, “ความสมัพนัธ์ระหวา่งการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารกบั
ประสิทธิผลของสถานศกึษา สงักดัส าน างานเขตพืน้ท่ีการศกึษาชลบรีุ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับรูพา, 2550), 55-56.  

176 วสนัต์ นาวเหนียว, “แนวทางการจดัการท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนเร่งสูฝั่น” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
นเรศวร, 2550), 524-525.  

177 Cecil M.Smith, “The relationship between principal’s instructional 
leadership and school’s organizational system,” Dissertation Abstracts International              

27, 2 (November 1990): 716-A. 
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ประสิทธิผลของโรงเรียน178 เช่นเดียวกับบุซซ่ี (Buzzi) พบว่า พฤติกรรมผู้ น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนมีความสมัพนัธ์กบัประสิทธิผลของโรงเรียน179 
 

ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการ 
 

ความส าเร็จของสถานศกึษาอยู่ท่ีการบริหารงานวิชาการ ซึง่งานวิชาการของโรงเรียนมี
ขอบข่ายท่ีกว้างมาก โดยครอบคลมุตัง้แตก่ารวางแผนเก่ียวกบังานวิชาการ การด าเนินการจดัการ
เรียนการสอน ซึ่งในเร่ืองนีมี้นักการศึกษาและนักวิชาการ ให้ทัศนะเก่ียวกับขอบข่ายการ
บริหารงานวิชาการ ดังนี ้เซอร์จิโอวานนี และคณะ (Sergiovanni and others) มีความเห็นว่า 
ขอบข่ายของงานวิชาการต้องประกอบด้วย 1) การตัง้ปรัชญาทางการศึกษาขึน้มาเพ่ือปฏิบัติให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว  2) การจัดท าโครงการทางการศึกษาต่างๆ 3) การจัดให้มีการ
ประเมินผลหลกัสูตรและทกัษะการเรียนการสอน 4) การสร้างบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้
พร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลง และ5) การจดัหาวสัดสุ าหรับการเรียนการสอน180 ส าหรับ สมิท (Smith) 
ได้จัดแบ่งการบริหารงานด้านวิชาการออกเป็น 6 ด้าน คือ 1) การจัดวตัถุประสงค์ของหลักสูตร                     
2) การจัดเนือ้หาของหลกัสูตร 3) การน าหลักสูตรไปใช้ 4) การจดัอุปกรณ์การสอน 5) การนิเทศ
การสอน 6) การสง่เสริมครูประจ าการ181  และ ฟิสค์ (Robert S.Fisk) ได้ให้ทศันะเก่ียวกบัขอบข่าย
การบริหารงานวิชาการว่างานวิชาการเป็นความรับผิดชอบของโรงเรียน ตัง้แต่การบ่งถึงปรัชญา
และจดุมุ่งหมายโดยค านึงถึงบคุคลในอาชีพตา่งๆ รวมถึงการประเมินผล โปรแกรมทางการศกึษา
อย่างต่อเน่ือง และจัดกิจกรรมทุกอย่างท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองนัน้ๆ ตลอดจนการวัดผลเพ่ือจะได้
ตดิตามการเรียนการสอน เพ่ือให้การเรียนการสอนด าเนินไปด้วยดีนัน้ เป็นหน้าท่ีของโรงเรียนท่ีจะ

                                                           
178 Jimmy Kijai, ”School : Effectiveness characteristics and school incentive 

reward,” Dissertation Abstracts International 48, 4 (October 1987): 829 – A. 
179 Michael J. Buzzi, “The relationship of school effectiveness to selected 

diminution of principals instructional leadership in elementary school in the state of 
Connecticut,” Dissertation Abstracts International 51, 12 (June 1991): 341- A. 

180 ThomasJ. Sergiovanni and others, Education Governance and 

Administration (New Jersey : Prentice-Hall,Inc., 1980), 267-268. 
181 Edward Smith. W and Others, The Education’s Encyclopedia (New Jersey, 

Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1969), 170. 
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ละเลยมิได้182 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานข้าราชการครูก าหนดขอบข่ายการ
บริหารงานวิชาการ โดยสถานศกึษามีผู้อ านวยการสถานศกึษาเป็นผู้บงัคบับญัชาข้าราชการและ
รับผิดชอบการบริหารงานของสถานศึกษาท่ีมีโครงสร้างการบริหารงานตามกฎหมายท่ีมีขอบข่าย
ภารกิจท่ีก าหนดซึ่งการแบง่ส่วนราชการภายในสถานศกึษาเป็นไปตามกฎกระทรวงและระเบียบท่ี
คณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศึกษาก าหนด ซึ่งจะแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่มหรือฝ่ายหรืองาน
ตลอดจนก าหนดอ านาจหน้าท่ีของแตล่ะสว่นราชการซึ่งจะต้องครอบคลมุขอบขา่ยและภารกิจของ
สถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษาทัง้ด้าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคลากร และการบริหารทัว่ไป ส าหรับขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการ มีดงันี ้1) การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา 2) การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 3) การวดัผล 
ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจยัเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 6) การพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ 7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบประกัน 
คณุภาพภายในสถานศกึษา 10) การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชมุชน 11) การประสานความ
ร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 12) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 183 กมล สุดประเสริฐได้ให้
ขอบข่ายงานบริหารงานวิชาการว่า ประกอบด้วย 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ 3) การวดัผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 4) การประกนั
คณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 5) การพัฒนาและใช้ส่ือและเทคโนโนยีเพ่ือการศึกษา                   
6) การพฒันาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 7) การวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาและ 8) การ
ส่งเสริมชมุชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ184 ปัญญา แก้วกียูร และคณะ กล่าวถึงขอบข่ายของ
งานวิชาการว่า เป็นงานท่ีเก่ียวข้องกับการน าหลกัสูตรไปใช้ การจดัเตรียมการเรียนการสอน การ
จัดหา วัสดุอุปกรณ์ประกอบหลักสูตรและส่ือการเรียนการสอน ส่งเสริมการสอนการวัดและ
ประเมินการด าเนินงานเก่ียวกับห้องสมุดแหล่งเรียนรู้ การนิเทศติดตามผล การวางแผนและการ
                                                           

182 Robert Fisk S, Administration Behaveiour in Education (New York : Holt 
Rinehart and Winston, 1975), 214. 

183 กระทรวงศกึษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 
2551 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชมุนมุสหกรณ์
การเกษตรแหง่ประเทศไทย จ ากดั, 2552), 6-7.  

184 กมล ภู่ประเสริฐ, รูปแบบการบริหารและการจัดการศึกษาแบบกระจาย
อ านาจ (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค, 2545), 104-106.  
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ก าหนดวิธีด าเนินงานทางด้านวิชาการรวมถึงการประชุมทางวิชาการ โดยเฉพาะยุคการปฏิรูป
การศึกษาเน้นย า้งานวิชาการเก่ียวกบัปัญหาในชมุชนและสงัคม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 185 ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน กล่าวว่า ขอบข่ายของงานบริหารงานวิชาการประกอบด้วย           
1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 3) การวัดผลประเมินผล 
และการเทียบโอนผลการเรียน 4) การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 5) การ
พฒันาคณุภาพการศกึษาและ 8) การส่งเสริมชมุชนให้มีความรู้เข้มแข็งทางวิชาการ186  ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ก าหนดขอบข่ายงานวิชาการ ดังนี  ้1) การพัฒนาหรือ
ด าเนินการเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถ่ิน 2) การวางแผนงานด้านวิชาการ 3) การจดัการ
เรียนการสอนในสถานศึกษา 5) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 6) การวัดผลประเมินผลและ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 7) การวิจยัเพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา 8) การ
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 9) การนิเทศการศึกษา 10) การแนะแนว 11) การพัฒนา
ระบบประกันคณุภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 12) การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ 13) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน  
14) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร  หน่วยงานสถาน
ประกอบการและสถาบนัอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 15) การจดัท าระเบียบและแนวปฏิบตัิเก่ียวกับงาน
วิชาการของสถานศกึษา 16) การคดัเลือกหนงัสือแบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศกึษา 17) การพฒันา
และใช้ส่ือเทคโนโลยีเพ่ือการศกึษา187  มีงานวิจยัท่ีแสดงให้เห็นถึงความส าคญั ประโยชน์ ตลอดจน
ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีต่อการบริหารงานวิชาการ ดงันี ้สมิท (Smith) ศึกษาวิจัย

                                                           
185 ปัญญา แก้วกียรูและคณะ, เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ

ประสานงานโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้น าชุมชนและ
ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพฯ : ส านกังานปฏิรูปการศกึษา, 2544), 11. 

186 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, คู่มือปฏิบัตงิานด้านการบริหาร
ทั่วไป ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาตามกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 (กรุงเทพฯ : 
กระทรวงศกึษาธิการ, 2550), 18.  

187 ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาตามก าหนดกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 (กรุงเทพฯ : กระทรวงศกึษาธิการ, 2550), 28-29. 
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เร่ืองความสมัพันธ์ระหว่างการเป็นผู้บริหารทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกับระบบจดัองค์กร
ของสถานศึกษา พบว่า ระดบัความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมีส่วนสมัพนัธ์กับ
ผลส าเร็จของการจดัระบบอง๕การของสถานศึกษา188 แมคคาที (Mc Carthy) วิจยัเร่ืองบทบาท
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในรัฐนิวเจอซี พบวา่ ผู้บริหารโรงเรียนควรจะมีบทบาท
การบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสดุและมากกวา่การบริหารงานอ่ืนๆ ในการบริหาร
โรงเรียน189 เดชูเทล(Desautel) ศึกษาเก่ียวกับการรับรู้บทบาทในการบริหารงานวิชาการของ
ผู้บริหารโรงเรียนในรัฐดาโกตาเหนือ สหรัฐอเมริกา พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมีความเห็นว่าควรใช้
เวลาส่วนใหญ่ในการจัดการเรียนการสอนและยังมีความเห็นต่อไปอีกว่า ควรปฏิบัติหน้าท่ีให้
มากกว่าท่ีปฏิบัติอยู่แล้วและถือเป็นบทบาทท่ีส าคัญของผู้ บริหารโรงเรียน 190ดิกซอน (Dixon) 
ศึกษาเก่ียวกับความสมัพันธ์ระหว่างพฤติกรมภาวะผู้น าของครูใหญ่ในโรงเรียนมัธยมศึกษากับ
ผลสมัฤทธ์ิด้านการอ่านของนกัเรียนเกรด 3 และเกรด 6 ตวัอยา่งเป็นโรงเรียนประถมศกึษาจ านวน 
20 โรงเรียนในรัฐแคลิฟอร์เนีย ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้ น าของครูใหญ่มีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทางการเรียนของนักเรียนเกรด 3 และเกรด 6 จากการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ พบว่า พฤติกรรมภาวะผู้ น าของครูใหญ่ สามารถอธิบายความแปรปรวนของ
คะแนนผลสัมฤทธ์ิด้านการอ่านของนักเรียนเกรด 3 และเกรด 6 ได้ประมาณร้อยละ 49 และ 56 
ตามล าดบั191 เบอร์นาร์ด (Bernard) ศึกษาเก่ียวกับบทบาทครูใหญ่โรงเรียนมธัยมศึกษาในฐานะ
ผู้น าทางวิชาการ โดยต้องการเปรียบเทียบด้านการรับรู้ข้อมูลและความคาดหวังของผู้ บริหาร
                                                           

188 Cecil M. Smith, ”The Relationship between principal’s instructional 
leadership and school’s Organizational system,” Dissertation Abstracts International     
45, 3 (March 1995): 16-A.  

189 Mc Carthy W.More, ”The role of secondary school principle,” Dissertation  

Abstracts International 37, 2 (September 1971): 705-A. 
190 Rodny A. Desautel, “Administrative Role Perception of North Dagota 

Elementary school principals as Related to Selected Dimension of Administrative 
Function University Microfilmes International,” Dissertation Abstracts International                 
39, 4 (October 1978): 4-A. 

191 Albert E.Dixon, “The Relationship of Elementary Principal Leardership 
Performance to Reading Achievement of Students in 2 Counties in California,” 
Dissertation Abstracts International 43, 36 (December 1982): 1764-A. 
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ระดบัสูงและครูท่ีมีบทบาททางวิชาการของครูใหญ่ในรัฐแมสซาซูเซทส์ พบว่า 1) ความคาดหวงั
ของครูใหญ่ ผู้ บริหารระดบัสูงและครู เก่ียวกับบทบาทของครูใหญ่ในฐานะผู้น าทางวิชาการไม่
แตกตา่งกนั 2) การรับรู้ของครูใหญ่ ผู้บริหารระดบัสงูและครู เก่ียวกบับทบาทของครูใหญ่ในฐานะ
ผู้น าทางวิชาการมีความแตกต่างกัน และ 3) การรับรู้และความคาดหวังของครูใหญ่ ผู้ บริหาร
ระดบัสงูและครูเก่ียวกับบทบาทของครูใหญ่ในฐานะผู้น าทางวิชาการมีความแตกต่างกนั 192 คีใจ 
(Kijai) ศึกษาเก่ียวกับความเป็นผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษากับความส าเร็จของ
สถานศึกษา พบว่า ความเป็นผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษา มีความสัมพันธ์กับ
ความส าเร็จของสถานศกึษา193 เฮค ลาร์เซนาและมาร์คลูิดส์ (Heck, Larsen and Marcouliders) 
ได้ศกึษาวิจยัเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน : ความถกูต้องของรูปแบบเชิงเหตผุล โดยมีความมุ่ง
หมายท่ีจะทดสอบทฤษฎีเก่ียวกับรูปแบบเชิงเหตุผลท่ีว่าครูใหญ่ในโรงเรียนประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาท่ีใช้พฤติกรรมภาวะผู้ น าทางวิชาการอย่างสม ่าเสมอจะสามารถมีอิทธิพลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลังจากท่ีได้รับการควบคมุตวัแปรด้านบริบทแล้ว ตวัอย่าง
ประกอบด้วยครู จ านวน 332 คน และครูใหญ่ 56 คน จาก 56 โรงเรียน ซึ่งผลการวิจัยยืนยันว่า  
พฤติกรรมด้านภาวะผู้น าทางวิชาการของครูใหญ่มีความสมัพนัธ์โดยตรงต่อผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนจริง194  แพนทีไลดส์ (Pantelides) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน  ผลการวิจยัพบว่า
ไม่มีองค์ประกอบใดของพฤติกรรมความเป็นผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารโรงเรียนท่ีสามารถ
อธิบายความแปรปรวนคะแนนผลสัมฤทธ์ิ195 บุชชี (Buzzi) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประสิทธิภาพของโรงเรียนกับความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา รัฐ
                                                           

192 Anne Elizabeth Bernard, “A study of the senior High School Principal As 
Instruction Leader,” Dissertation Abstracts International 45, 4 (October 1984): 994- A. 

193 Jimy Kijai, “School Effectiveeness Characteristics and School Incentive 
Reward,” Dissertation Abstracts International 48, 4 (April 1987): 329 - A. 

194 Ronald H. Heck, Terry J. Larsen and Geoge A. Marcoulides, “Instructional  
Leadership and School Achievement : Validation of a Causal Model,” Dissertation 

Abstracts International 48, 6 (April 1987): 429 - A. 
195 Judy R. Pantelides. “An Exploration of the Relationship Between specific 

Instrucyional  Leadership Behaviors of elementary Principals and Student 
Achievement,” Dissertation Abstracts International 52, 9 (September 1991): 3167- A. 
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คอนเนคติคัส ผลการวิจัยพบว่าองค์ประกอบความเป็นผู้ น าทางวิชาการของผู้ บ ริหารมี
ความสมัพนัธ์กบัความมีประสิทธิภาพของโรงเรียนและเป็นตวัน าท านายความมีประสิทธิภาพของ
โรงเรียนด้วย196 เดวิด (David) ศึกษาวิจยัพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารและผลท่ีมีต่อการปรับปรุง
โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพท าการศึกษาพฤติกรรมผู้ น าของผู้ บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตเมือง 2 แห่ง และเปรียบเทียบพฤติกรรมผู้ น า 6 ด้าน คือ การประสานงาน
เก่ียวกับการเรียนการสอน การเน้นสัมฤท ธ์ิผล การประเมินผลการเรียนของนักเรียนอย่าง
สม ่าเสมอ การจัดบรรยากาศความเป็นระเบียบเรียบร้อย การก าหนดยุทธวิธีการสอน และการ
สนับสนุนครู ผลการศึกษาวิจัย พบว่า พฤติกรรมเพียง 4 ด้าน คือ การเน้นสัมฤทธ์ิผล การจัด
บรรยากาศความเป็นระเบียบเรียบร้อย การประเมินผลความก้าวหน้าของนกัเรียนอย่างสม ่าเสมอ 
และการสนบัสนนุได้รับการรับรู้จากกลุ่มครูว่าเป็นพฤติกรรมของผู้น าของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อการ
ปรับปรุงโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ197 เบรนเกตโต (Brengetto) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สมรรถนะการติดต่อส่ือสารของหัวหน้างานกับผลการปฏิบัติงานในองค์กรของรัฐบาลในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา พบว่า หัวหน้างานท่ีมีสมรรถนะในการติดต่อส่ือสารกับพนักงาน 
สามารถสร้างกลุ่มพนกังานท่ีมีผลการปฏิบตัิงานสูง สมรรถนะทางการติดต่อส่ือสารของหวัหน้า
งานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติงาน 198 เกลน รอส (glenn Roos) ได้ศึกษาถึงความ
เข้มแข็งและความอ่อนแอของการพฒันาหลกัสตูรด้านการวางแผนหลกัสตูร  เร่ืองเนือ้หาและการ
ประเมินหลักสูตร พบว่านักพัฒนาหลักสูตรต้องการให้มีความสัมพันธ์อันดีกับท้องถ่ิน เน้น
ความส าคญัเร่ืองกระบวนการเรียนรู้ การวางแผนพฒันาหลกัสตูร เทคนิคการประเมินหลกัสตูร199 

                                                           
196 Michacl J.Buzzi, “The Relationship of school Effectiveness to School 

Dimensions of Principals’Instructional in Elementary School in the State of Connecticut,” 
Dissertation Abstracts International 51, 9 (June1991): 3167- A. 

197 David, Eddie L. “The Leadership Behavior of Principals and Their Effect on 
School Improvement in Effective Urban High School. (Urban School),” Dissertation 

Abstracts International 53, 7 (June 1993): 4144. 
198 Joyce Kingsley. Brengetto, “Communication Competence and Relationship 

to job Performance,” Dissertation Abstracts International 32, 2 (April 1995): 420. 
199 Glenn. Roos J., Curriculum development in Junior College (New York : 

Wonder Books, 2000), 128-139. 
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จากแนวคิดและงานวิจยัดงักล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการเป็นภารกิจ
หลักของสถานศึกษาท่ีต้องด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแนวนโยบายกระทรวง 
ศกึษาธิการ สถานศกึษาต้องให้ความส าคญัเป็นอนัดบัแรกและทกุคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
ให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล เพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายเกิดความมัน่ใจในคุณภาพการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ต้องด าเนินการร่วมกนัอยา่งเป็นระบบ เพ่ือพัฒนาคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง ตัง้แตว่างแผน
จนถึงประเมินตนเอง ปรับปรุงพัฒนางานวิชาการของตนตามทิศทางท่ีวางไว้เพ่ือให้ผู้ เรียนได้
พฒันาตนเองอยา่งเต็มศกัยภาพ สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายหลกัสตูร เป็นท่ียอมรับของนกัเรียน  ครู 
บคุลากรของสถานศกึษา ผู้ปกครอง ชมุชน และสงัคม 

 
การจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

 
กรุงเทพมหานครเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ มีระเบียบการ

ปกครองตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครมาจากการเลือกตัง้ และเป็นผู้ก าหนดนโยบายในการจดัการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร และตระหนักในความส าคัญในการจัดการศึกษา มีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนา
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พัฒนาให้เด็กในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ ทัง้องค์
ความรู้ มีคณุธรรมและมีทกัษะในการด ารงชีวิต โดยส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานครมีอ านาจ
หน้าท่ีเก่ียวกบังานด้านการศึกษาขัน้พืน้ฐานประเภทสามญัศึกษาของกรุงเทพมหานคร เก่ียวกับ
การก าหนดนโยบาย การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาขัน้พืน้ฐานของกรุงเทพมหานคร จัด
การศึกษาในระบบอย่างมีคณุภาพ ส่งเสริมวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศกึษา ส่งเสริมการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการบริหารจัดการเรียนรู้ เป็นศูนย์กลางเครือข่าย
สารสนเทศด้านการศึกษา ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการประกันคณุภาพภายใน เพ่ือน าไปสู่การ
พฒันาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง200  

 
 

                                                           
200 ส านกัการศกึษา, กรุงเทพมหานคร, แผนพัฒนาการศึกษากรุงเทพมหานคร 

ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2563) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย 
จ ากดั, 2559), 2. 
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ความเป็นมาของการจดัการศกึษาของกรุงเทพมหานคร 
กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าท่ีในการจดัการศกึษาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2515 โดยได้รับโอน

การจดัการศึกษาจากเทศบาลนครหลวงและองค์การบริหารนครหลวงกรุงเทพธนบุรี มารวมการ
จดัการศึกษาเป็นหน่วยเดียวกนัอยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร และในปี พ.ศ. 2517 
ได้จดัตัง้ “ส านกัการศกึษา” ปัจจบุนัการจดัการศกึษาของกรุงเทพมหานครเป็นอ านาจหน้าท่ีตามท่ี
ก าหนดไว้ในมาตรา 29 (21) แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2528 โดยมีการจดัการศึกษาหลายระดบัและหลายรูปแบบ กรุงเทพมหานครมีโรงเรียนในสงักัด
กรุงเทพมหานคร ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร มีภารกิจในการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ประเภท สามัญศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานคร โดยมีโรงเรียนในสังกั ด
กรุงเทพมหานคร จ านวน 438 โรงเรียน กระจายในพืน้ท่ี 50 ส านกังานเขต มีนกัเรียน 295,102 คน 
แบ่งเป็น  ระดับอนุบาลศึกษา จ านวน 50,151 คน ระดับประถมศึกษา จ านวน 208,547คน 
มธัยมศกึษา ตอนต้น จ านวน 33,550 คน มธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 2,955 คน นกัเรียนเรียน
ร่วม (เด็กพิเศษ) จ านวน 3,189 คน ครูจ านวน 14,647 คน โรงเรียนท่ีเปิดสอนตัง้แตร่ะดบัอนุบาล 
จนถึงชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีจ านวน 432 โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีจ านวน 108 
โรงเรียน ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย จ านวน 9 โรงเรียน เปิดสอนเฉพาะชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 – 6 
โรงเรียน และโรงเรียนท่ีเปิดการจดัการศกึษาพิเศษ (เรียนร่วม) จ านวน 115 โรงเรียน (ข้อมลู ณ 10 
มิถุนายน 2558) การบริหารการศกึษาของกรุงเทพมหานคร จดัอยู่ในลกัษณะของสายการบงัคบั
บญัชาซึ่งผู้ มีอ านาจ คือ ผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปลัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตและ
โรงเรียนตามล าดบัโดยมีส านักการศึกษาเป็นฝ่ายอ านวยการ หรือหน่วยงานท่ีปรึกษา มีหน้าท่ี
รับผิดชอบงานด้านการศกึษาโดยน านโยบายด้านการศกึษาของกรุงเทพมหานครทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานบคุลากร และด้านการบริหาร
ทัว่ไป ให้ส านกังานเขตและโรงเรียนด าเนินการ ส่งเสริมสนบัสนุนในระดบักรุงเทพมหานคร และ
ฝ่ายการศึกษาเป็นส่วนราชการท่ีท าหน้าท่ีเช่นเดียวกันในระดบัส านักงานเขต  ส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานครมีหน้าท่ีในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ซึ่งนอกจากการ
สนับสนุนให้จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้มีคุณภาพ มีผลการ
ประเมินท่ีสูงขึน้เม่ือเทียบกบันานาชาติแล้ว ยงัต้องสนบัสนนุให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้เท่าทนัการ
เปล่ียนแปลงของกระแสสงัคมโลกได้อย่างมัน่ใจ พร้อมเข้าสู่สงัคมอาเซียนได้อย่างภาคภูมิ และ
สนบัสนุนให้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายช่วยสนบัสนุนให้เกิดการจดัการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ เกิด
ความหลากหลายตอ่เน่ือง ร่วมสร้างประสบการณ์ตรงเปิดโอกาสให้เด็กไทย  ได้เรียนรู้ และปฏิบตัิ
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จริง ส านกัการศึกษามีอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับนโยบาย เป้าหมาย การจดัท า  และ
พัฒนาแผนการศึกษาของกรุงเทพมหานคร จัดการศึกษาในระบบอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริม 
มาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร มาใช้ในการบริหารการจดัการเรียนรู้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายสารสนเทศด้านการศึกษา 
ส่งเสริม ให้โรงเรียนมีระบบประกันคณุภาพภายใน เพ่ือน าไปสู่การพฒันาคณุภาพและมาตรฐาน
การศกึษา อย่างตอ่เน่ืองให้กบัโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร โดยมีส่วนราชการภายในส านกั
การศึกษา 7 ส่วนราชการ รวมอัตราก าลัง 339 ต าแหน่ง ได้แก่ ส านักงานเลขานุการ กองการ
เจ้าหน้าท่ี กองคลงั หน่วยศึกษานิเทศก์ ส านกังานยุทธศาสตร์การศึกษา กองเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอน และ กองพฒันาข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร (สถิต ิณ 10 มิถนุายน 2558) 

ส านกังานเขต มีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการเก่ียวกบัการศกึษาและอบรมดแูลโดยมี
ฝ่ายการศึกษามีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ งานธุรการการเงิน บญัชีและพสัด ุจดัท าฎีกาจ่ายเงิน
ประเภทต่างๆ การควบคุมจัดท าทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์ เก็บรวบรวม รักษากฎหมาย 
ระเบียบข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรือหนงัสือสัง่การท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติ
ประถมศึกษา การก าหนดช่ือโรงเรียน งานกิจกรรมนักเรียนในสถานศึกษา ตรวจเย่ียมโรงเรียน 
ร่วมพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ด าเนินงานเก่ียวกับการเจ้าหน้าท่ีของข้าราชการและลูกจ้างใน
โรงเรียน และในฝ่ายการศกึษา การนิเทศการศึกษา การนิเทศการศึกษา ด าเนินงานศนูย์วิชาการ
เขตและปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

กรุงเทพมหานครมีแผนพัฒนาการศึกษาของกรุง เทพมหานคร มีผู้ ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครเป็นผู้ รับผิดชอบในการบริหารงาน มีอ านาจหน้าท่ีในการจดับริการสาธารณะ 
ตามพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขัน้ตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และตามท่ี
กฎหมายอ่ืนๆ ก าหนด โดยการจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานเป็นบริการสาธารณะอย่างหนึ่งท่ีมี
หน่วยงานภาครัฐร่วมบริการ มีการเปิดโอกาสให้ตวัแทนภาคประชาชนแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
ก าหนดภาพอนาคตของกรุงเทพมหานคร และยกร่างแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2556 – 2575) สอดรับกับนโยบายผู้ ว่ากรุงเทพมหานครไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ก่อนท่ีจะน าไปจัดท า
แผนพฒันาการศกึษาของกรุงเทพมหานคร ในส่วนของส านกัการศกึษากรุงเทพมหานครมีหน้าท่ี
ในการสนบัสนนุสง่เสริมการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานซึง่นอกจากการสนบัสนนุให้จดัการศกึษาตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานให้มีคุณภาพรวมถึงพัฒนาทักษะในการด าเนินชีวิตให้
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สามารถปรับตวัให้ทันตามการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในสงัคมโดยเฉพาะการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน สนับสนุนให้เกิดการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพเกิดความหลากหลายต่อเน่ืองร่วม
สร้างประสบการณ์ตรงเปิดโอกาสให้เด็กไทยได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สงัคมปัจจบุนัได้ ภายใต้วิสยัทศัน์ พนัธกิจและยทุธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยทุธ์ ตามแผนพฒันา
การศกึษาขัน้พืน้ฐานกรุงเทพมหานคร ฉบบัท่ี 2 ดงันี ้

วิสัยทัศน์ 
“นกัเรียนกรุงเทพมหานครเป็นพลเมืองท่ีดี มีองค์ความรู้ มีทกัษะในการด ารงชีวิต รู้เท่า

ทนัการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกในศตวรรษท่ี 21” 
พันธกิจ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้ผู้ เรียนมีองค์ความรู้ มี

คณุธรรม สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลก 
2. พฒันาศกัยภาพของครูและบคุลากรทางการศกึษากรุงเทพมหานครสูค่วามเป็นมือ

อาชีพ 
3. พฒันามาตรฐานการศกึษา และระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 
4. สง่เสริมให้ทกุภาคสว่นมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 
5. สง่เสริมการใช้และพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจดัการศกึษา 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพท่ีเน้นบูรณาการ ประสานความ

ร่วมมือ และสร้างเครือขา่ยในการจดัการศกึษา 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเสริมสร้างความ

เข้มแข็งทางวิชาการ 
เป้าประสงค์ 1. นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้เพิ่มขึน้

ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  2. โรงเรียนมีคณุภาพมาตรฐานท่ีก าหนด 
  3. โรงเรียนมีคุณภาพการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) อย่างมี

คณุภาพมาตรฐาน 
กลยุทธ์ 1. พฒันาการจดัการศกึษาอยา่งมีคณุภาพ 
  2. พฒันาระบบการประกนัคณุภาพภายในอยา่งเข้มแข็ง 
  3. เพิ่มศกัยภาพการจดัการศกึษาพิเศษ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กรุงเทพมหานคร 

เป้าประสงค์ 1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความ
เป็นมืออาชีพ 

กลยุทธ์ 1. จัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึษากรุงเทพมหานคร 

  2. สร้างครูมืออาชีพ 
  3. เสริมสร้างแรงจงูใจในความเป็นครูมืออาชีพ 
  4. นิเทศตดิตามผลอยา่งตอ่เน่ือง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ 1. นักเรียนมีทักษะในการใช้นวัตกรรม หรือส่ือ ห รือเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้สูค่วามเป็นเลิศ 
  2. นกัเรียนมีทกัษะการอา่นเขียนและคดิค านวณตามระดบัชัน้ 
  3. โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือการ

ส่ือสาร 
  4. มีการสง่เสริมการเรียนรู้สงัคมพหวุฒันธรรม (Multi Culture) 
กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้

ส าหรับนกัเรียน 
  2. สง่เสริมการพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21  
  3. เพิ่มศกัยภาพด้านภาษาตา่งประเทศเพ่ือการส่ือสาร 
  4. สง่เสริมการเรียนรู้สงัคมพหวุฒันธรรม (Multi Culture) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นพลเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์ 1. นกัเรียนมีคณุธรรม จริยธรรม  
  2. นกัเรียนมีทกัษะชีวิตและความเป็นพลเมืองท่ีดี 
กลยุทธ์ 1. เสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้ เรียนอยา่งเป็นรูปธรรม 
  2. เสริมสร้างทักษะชีวิตและความเป็นพลเมืองท่ีดีให้แก่ผู้ เรียนอย่าง

เป็นรูปธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อความ
เป็นเลิศในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์ 1. มีโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) 
เพ่ือการจดัการศกึษาท่ีมีคณุภาพและเพียงพอ 

  2. มีระบบฐานข้อมลูสารสนเทศเพ่ือการจดัการศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 1. พฒันาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน (ICT) ให้มีประสิทธิภาพ 
  2. พฒันาระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการศกึษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
เป้าประสงค์ 1. มีการร่วมกนัท างานแบบบรูณาการ 
  2. มีภาพลกัษณ์ขององค์กรท่ีดี 
  3. มีการน างานวิจยัมาพฒันาองค์กรและการจดัการศกึษา 
  4. มีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพงาน

และคณุภาพชีวิต 
กลยุทธ์ 1. สง่เสริมและพฒันาศกัยภาพเครือขา่ยการจดัการศกึษา 
  2. เสริมสร้างภาพลกัษณ์องค์กร 
  3. พฒันาการจดัการศกึษาจากงานวิจยั 
  4. พฒันาประสิทธิภาพการปฏิบตังิานและคณุภาพชีวิต 

 
นโยบายการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 

 
นโยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานครโดยส านักการศึกษาท่ีมีหน้าท่ีความ

รับผิดชอบเก่ียวกับการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของ
กรุงเทพมหานคร จดัการศกึษาอย่างมีคณุภาพ ส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครูและบคุลากรทางการ
ศกึษา ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการบริหารจดัการศกึษาเรียนรู้ 
เป็นศนูย์กลางเครือข่ายสารสนเทศด้านการศกึษา ส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบการประเมินภายใน
เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเน่ือง นอกจากนีย้ังมีนโยบาย
ตา่งๆ ท่ีช่วยสง่เสริมสนบัสนนุให้นกัเรียนโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครมีคณุภาพจึงได้ก าหนด
นโยบายตา่งๆ ขึน้มา เช่น “อ่ิมท้อง สมองดี มีวินยั ปลอดภยัและโตไปไม่โกง” กรุงเทพมหานครได้
ตระหนกัถึงความส าคญัของอาหารเช้า ซึ่งเป็นมือ้ส าคญัของการพัฒนาสมอง เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการเรียน ท าให้นกัเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึน้แตใ่นสงัคมเมืองอย่างกรุงเทพมหานคร
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ท่ี มีความเร่งรีบและปัญหาด้านการจราจร  ท าให้ผู้ ปกครองไม่ มี เวลาเตรียมอาหารเช้า 
กรุงเทพมหานครจึงได้จดัสรรงบประมาณในการให้บริการอาหารเช้าท่ีมีคณุภาพถกูต้องตามหลกั
โภชนาการให้กับนกัเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน และยงัสนบัสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากเงิน
อุดหนุนรัฐบาลเพ่ือเป็นงบอุดหนุนให้แก่นักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครให้เรียนฟรีอย่างไม่มี
เง่ือนไขตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบนั นอกจากความรู้ด้านวิชาการแล้วกรุงเทพมหานครยัง
เล็งเห็นว่า นกัเรียนควรมีวินยัในตนเองได้สอดแทรกการสร้างวินยัให้กบันกัเรียน โดยผ่านกิจกรรม
ทักษะชีวิต เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนาคุณภาพตัวเองอย่างต่อเน่ืองและมีจิตส านึกท่ีดีทัง้ต่อ
ตนเองและสงัคม ความปลอดภยัในสถานศกึษาถือเป็นสิ่งส าคญัท่ีท าให้ผู้ปกครองไว้วางใจในการ
น าบุตรหลานเข้ามาศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายให้โรงเรียนมีการ
ปรับปรุง พัฒนาทางกายภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด ปลอดภัย 
และอีกหนึ่งนโยบายหลกั คือ โตไปไม่โกง เป็นนโยบายท่ีกรุงเทพมหานครมุ่งมัน่มาอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือต้องการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น โดยกรุงเทพมหานครร่วมกับศูนย์สาธารณประโยชน์และ
ประชาสังคม นิด้า และองค์กรเพ่ือความโปร่งใสในประเทศไทยได้จัดท าโครงการโรงเรียนสีขาว 
ตามหลกัสูตรโตไปไม่โกง โดยบูรณาการลงในการจดัการเรียนรู้ทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจน
การด าเนินการจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้สู่โตไปไม่โกง เพ่ือส่งเสริมคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์                    
5 ประการให้กบันกัเรียน ดงันี ้1) ความซ่ือสตัย์ 2) การมีจิตสาธารณ 3) ความเป็นธรรมทางสังคม 
4) กระท าอย่างรับผิดชอบ และ 5) เป็นอยู่อย่างพอเพียง201 ส านักการศึกษากรุงเทพมหานครมี
หน้าท่ีในการอ านวยการ ส่งเสริมสนับสนุนให้นโยบายเหล่านีล้งสู่โรเรียนและโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานครสามารถปฏิบตัไิด้อยา่งเป็นรูปธรรม  
 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารเพื่อความเป็นเลิศ 
 

งานวิจัยในประเทศ 
จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาด

เล็กสงักดักรุงเทพมหานครในประเทศ มีรายละเอียด ดงันี ้ 
ราตรี ศรีไพรวรรณ วิจัยเร่ือง การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ  ของ

โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา การวิจยันี ้มีวตัถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาสภาพปัจจบุนั

                                                           
201 ส านกัการศกึษา, กรุงเทพมหานคร, รายงานการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

ปี 2558 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จ ากดั, 2559), 27-53. 
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และสภาพท่ีพึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ  ของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ
ประถมศกึษา พฒันากลยทุธ์การบริหาร กลุม่การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดบัประถมศึกษา ผลการวิจยัพบว่า สภาพปัจจุบนัของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
มาตรฐานสากลระดบัประถมศกึษาภาพรวมอยูใ่น ระดบัมาก โดยด้านท่ีอยูใ่นระดบัมากเป็นล าดบั
ท่ี 1 คือด้านการน าองค์กร ส่วนสภาพอนัพึงประสงค์ฯ ภาพรวม อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และทกุด้าน
อยู่ ในระดับมากท่ีสุดเช่นเดียวกัน ส่วนกลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของ  โรงเรียน
มาตรฐานสากลระดบัประถมศกึษา ประกอบด้วย 3 กลยทุธ์หลกั ได้แก่ กลยทุธ์ผกูใจผู้ ปฏิบตัิงาน 
กลยทุธ์ ปรับปรุงการบริหารผลการด าเนินงานและกลยทุธ์ ปรับปรุงระบบและกระบวนการ202 

เฉลิม สขุนนัท์ ได้ท าการศกึษาเร่ือง การบริหารจดัการโรงเรียนสูค่วามเป็นเลิศแบบก้าว
กระโดดด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ ตามแนวรางวลัคณุภาพแห่งชาติทางการศกึษาของโรงเรียน
บ้านคลองข่อย อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือหาระดบัคุณภาพของ
โรงเรียนบ้านคลองข่อย อ าเภอสว่างอารมณ์ จงัหวดัอุทยัธานี โดยการประเมินตนเองตามรางวลั
คณุภาพแห่งชาติทางการศึกษา และเพ่ือหาวิธีการปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุดในการบริหารจัดการโรงเรียน
บ้านคลองข่อย อ าเภอสว่างอารมณ์ จงัหวัดอุทัยธานี สู่ความเป็นเลิศแบบก้าวกระโดดด้วยการ
เทียบเคียงสมรรถนะ ตามแนวรางวลัคณุภาพแห่งชาติทางการศึกษา การด าเนินการวิจยัมี 2 ช่วง 
คือ ช่วงท่ี 1 หาระดับคุณภาพของโรงเรียน ช่วงท่ี 2 หาวิธีปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดในการบริหารจัดการ
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศแบบก้าวกระโดดด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ พบว่า ระดบัคณุภาพของ
โรงเรียนบ้านคลองข่อยแบบก้าวกระโดดด้วยการเทียบเคียงสมรรถนะ ตามแนวรางวลัคณุภาพ
แห่งชาติทางการศกึษา อยู่ในระดบัคณุภาพ ระดบั 2 คิดเป็นร้อยละ 21.88 และวิธีปฏิบตัิท่ีดีท่ีสุด
ของโรงเรียนเม่ือเทียบเคียงกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายจ านวน 8 โรงเรียน คือ หมวด 1 การน า
โรงเรียน ข้อท่ี 1.2 ความรับผิดชอบทางสงัคม203  

                                                           
202 ราตรี ศรีไพรวรรณ, “การพฒันากลยทุธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน

มาตรฐานสากลระดบัประถมศกึษา” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2555), 250-274. 

203 เฉลิม สขุนนัท์, “การบริหารจดัการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศแบบก้าวกระโดดด้วย
การเทียบเคียงสมรรถนะ ตามแนวรางวลัคณุภาพแหง่ชาตทิางการศกึษาของโรงเรียนบ้านคลอง
ขอ่ย” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎั
นครสวรรค์, 2549), บทคดัย่อ. 
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ศภุลกัษณ์ เศษธะพานิช ศกึษาเร่ืองการพฒันาระบบการบริหารท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศ
ของสถานศกึษาเอกชน โดยใช้แนวคดิ หลกัการของรางวลัคณุภาพแห่งชาตขิองประเทศตา่งๆ เป็น
กรอบแนวคิดเบือ้งต้นและใช้วิธีการ Benchmarking โดยการศกึษาถึงคณุลกัษณะและแนวปฏิบตัิ
ของสถานศกึษาเอกชนท่ีได้รับการยอมรับวา่มีความเป็นเลิศ ผลการวิจบั พบว่า ระบบการบริหารท่ี
มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ของสถานศึกษาเอกชน ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย
และแนวปฏิบตัิในแต่ละองค์ประกอบย่อย โดยองค์ประกอบหลักของระบบการบริหารท่ีมุ่งเน้น
ความเป็นเลิศของสถานศกึษาเอกชนมี 9 องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา 
2) การมุ่งเน้นนกัเรียนและผู้ปกครองและผู้ เก่ียวข้อง 3) การวางแผนกลยทุธ์ 4) โครงสร้างองค์กร 
5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) การบริหารงานวิชาการ 7) การบริหารการเงิน 8) การบริหาร
ทั่วไป 9) การจัดการสารสนเทศและความรู้ และประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยทัง้หมด 35 
องค์ประกอบ และมีแนวปฏิบตัริวมทัง้หมด 209 ข้อ204 

สทุธนา ฮัน่เกียรติพงษ์ ศกึษาเร่ือง การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการท่ี
เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในประเทศไทยท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินจาก สมศ. และเป็น
โรงเรียนท่ีได้รับรางวลัพระราชทาน ตัง้แต่ปีการศึกษา 2547-2551 จ านวน 81 โรงเรียน ผลการวิ
จบั พบว่า การบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชน พบว่า การบริหารจดัการด้าน
ผลผลิต มีผลการประเมินในระดับดีมาก ส่วนการบริหารจัดการด้านครูและบุคลากรอ่ืนๆ ด้าน
ความสมัพนัธ์ ระหว่างโรงเรียนกบัชมุชน ด้านกระบวนการ การจดัการศกึษาหรือการเรียนการสอน
และด้านการบริหาร มีผลการประเมินอยู่ในระดบัมาก ส่วนปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการท่ี
เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชน พบว่า มีตัวแปรจ านวน 4 ตัวแปร ท่ีสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชนได้ร้อยละ 79.28 ดังนี ้                       
1) ปัจจัยด้านโรงเรียน 2) ปัจจยัด้านครูและบุคลากรอ่ืนๆ 3) ปัจจัยด้านผู้บริหาร และ 4) ปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก205  

                                                           
204 ศภุลกัษณ์  เศษธะพานิช, “การพฒันาระบบการบริหารท่ีมุง่เน้นความเป็นเลิศของ

สถานศกึษาเอกชน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550), 295-300. 

205 สทุธนา ฮัน่เกียรตพิงษ์, “การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศ
ของโรงเรียนอนบุาลเอกชน” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2550), 284-291. 
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ทรงพล เจริญค า ศกึษาเร่ือง รูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือทราบ 1) ปัจจยัความเป็นเลิศของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 2) สภาพ
ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3) รูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร และ 4) ผลการตรวจสอบรูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจยั พบวา่  

1. ปัจจยัความเป็นเลิศของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 ปัจจยั คือ 
1) การบริหารงานของโรงเรียน 2) ผู้อ านวยการโรงเรียน 3) โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน 
4) นกัเรียน ผู้ปกครอง ชมุชนและสงัคม   

2. สภาพความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ์ของสถาบัน
มาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยภาพรวมอยู่ในระดบั มาก และผลการวิเคราะห์ปัจจยัเชิง
ยืนยนัสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

3. รูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 3 ปัจจัย 
คือ การบริหารงานของโรงเรียน ผู้ อ านวยการโรงเรียน นักเรียน ผู้ ปกครอง ชุมชนและสังคมมี
ความสมัพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั 

4. การตรวจสอบรูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รูปแบบ
ความเป็นเลิศของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร ทัง้ 3 ปัจจยั มีความถกูต้อง เหมาะสม เป็นไปได้
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์สอดคล้องกบักรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจยั206 

สมกิต บุญยะโพธ์ิท าการศึกษาเร่ือง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัด
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึประถมศกึษาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือทราบ 1) องค์ประกอบ
การบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
2) รูปแบบการบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึประถมศกึษาสู่ความ
เป็นเลิศ 3) ผลการยืนยันรูปแบบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดส านักงานเขต
พืน้ท่ีการศกึประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มตวัอย่าง คือ โรงเรียนสงักัดส านกังานเขตพืน้ท่ีการ
ศกึประถมศกึษาและโรงเรียนขยายโอกาส จ านวน 137 โรงเรียน  

 
 

                                                           
206 ทรงพล เจริญค า, “รูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสงักดักรุงเทพมหานคร” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2552), 293-298. 
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ผลการวิจยั พบวา่  
1. องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึก

ประถมศกึษาสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ของครู การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการ
บริหารจดัการ และความคาดหวงัตอ่ความส าเร็จของผู้ เรียน  

2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึก
ประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เป็นพหุองค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์กัน โดยองค์ประกอบด้าน
ภาวะผู้ น าของผู้ บริหารสถานศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบด้านความคาดหวังต่อ
ความส าเร็จของผู้ เรียน และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อองค์ประกอบด้านการวางแผนกลยุทธ์และ
องค์ประกอบด้านกระบวนการบริหารจดัการ 

3. ผลการยืนยันรูปแบบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ท่ีการศกึประถมศกึษาสูค่วามเป็นเลิศ ผู้ทรงคณุวฒุิเห็นสอดคล้องกนัวา่ รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสงักัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศมีความ
ถกูต้อง ครอบคลมุ เหมาะสมเป็นไปได้และเป็นประโยชน์207 

นงลกัษณ์ เรือนทอง ศกึษาเร่ือง รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล ผลการวิจยั 
พบวา่ องค์ประกอบของรูปแบบของการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ 
คือ 1) เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 2) ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารและครู 3) การประกนัคณุภาพ 
การตรวจสอบได้และความเช่ือถือได้ 4) สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ 5) วิสัยทัศน์และ
วตัถปุระสงค์ร่วมกนั 6) เน้นการเรียนการสอน 7) การสอนท่ีมีวตัถปุระสงค์ 8) การมีความคาดหวงั
ตอ่นกัเรียนสงู208 

 
 
 

                                                           
207 สมกิต บญุยะโพธ์ิ, “รูปแบบการบริหารสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขต

พืน้ท่ีการศกึประถมศกึษาสู่ความเป็นเลิศ” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2552), 293-298.  

208 นงลกัษณ์ เรือนทอง, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล” (วิทยานิพนธ์
ดษุฏีบณัฑิต ภาควิชาการบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550), 
164-174.  
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งานวิจัยในต่างประเทศ  
จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาด

เล็กสงักดักรุงเทพมหานครจากตา่งประเทศ มีรายละเอียด ดงันี ้ 
คีใจ (Kijai) ศึกษาเก่ียวกับความเป็นผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษากับ

ความส าเร็จของสถานศึกษา พบว่า ความเป็นผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษามี
ความสมัพนัธ์กบัความส าเร็จของสถานศกึษา209 

เบอร์นาร์ด(Bernard) ศกึษาเก่ียวกบับทบาทครูใหญ่โรงเรียนมธัยมศกึษาในฐานะผู้น า
ทางวิชาการ โดยต้องการเปรียบเทียบด้านการรับรู้ข้อมูลและความคาดหวงัของผู้บริหารระดบัสูง
และครูท่ีมีบทบาททางวิชาการของครูใหญ่ในรัฐแมสซาซูเซทส์ พบว่า 1) ความคาดหวังของ
ครูใหญ่ ผู้บริหารระดบัสงูและครู เก่ียวกบับทบาทของครูใหญ่ในฐานะผู้น าทางวิชาการไม่แตกตา่ง
กนั 2) การรับรู้ของครูใหญ่ ผู้บริหารระดบัสงูและครู เก่ียวกบับทบาทของครูใหญ่ในฐานะผู้น าทาง
วิชาการมีความแตกตา่งกนั และ 3) การรับรู้และความคาดหวงัของครูใหญ่ ผู้บริหารระดบัสงูและ
ครูเก่ียวกบับทบาทของครูใหญ่ในฐานะผู้น าทางวิชาการมีความแตกตา่งกนั210 

ฮาค (Hawk) ศึกษาเร่ือง ความเข้าใจและการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศของระบบ MBNQA มาใช้ศกึษาในโรงเรียน 2 แห่ง ในรัฐอิลินอยส์ โดยศกึษา
การใช้โปรแกรมด าเนินงานในด้านกฎเกณฑ์ตา่งๆ เพ่ือประสิทธิผลขององค์การและพฒันาผู้ เรียน 
พบว่า แนวคิดตา่งๆ พฒันาได้ดีในช่วงภาวการณ์พฒันาระยะท่ี 3 ของการใช้ระบบ MBNQA โดย
โรงเรียนพฒันาวิสยัทศัน์องค์การ แผนกลยทุธ์และการวดัการประเมินผล ผลการวิเคราะห์ พบวา่ มี
การพฒันาทางบวกทกุองค์ประกอบของโปรแกรมระบบ MBNQA211  

วิลเล่ียม (William) ศึกษาเก่ียวกับการประเมินผู้ บริหารและบทบาทของผู้ บริหาร
เก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ ใช้กลุ่มโรงเรียนจ านวน 3 กลุ่ม ต่างกัน 3 ต าบล ใช้
ข้อมูลแบบสามเส้า การสมัภาษณ์ตวัตอ่ตวัและการสมัภาษณ์ทางโทรศพัท์ ผลการศกึษาพบว่า มี
                                                           

209 Kijai, J. J., “School Effectiveness Characteristics and School Incentive 
Reward,” Dissertation Abstracts International 48, 4 (1987): 329-A. 

210 Bernard, Curriculum: an Integrative Introduction (New Jersey: Prentice 
Hall.,1996). 

211 Hawk, Bradley James, Baldrige Criteria for performance excellence in 

Illinois public schools: Understanding and Implementation, accessed March 15, 2005, 
available from http://wwwlib.umi.com/dissertations/results?set_num=1. 
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ความสัมพันธ์กันอย่างขัดเจนระหว่างการมีคุณภาพของภาวะผู้น าในกระบวนการประเมินกับ
ประสิทธิผลของกระบวนการประเมินตามท่ีรับรู้การศึกษา มุ่งเน้นจ า เพาะเร่ืองเนือ้หาของ
กระบวนการประเมิน ผู้ บริหารเห็นพ้องกับคุณภาพของภาวะผู้ น าท่ีอ้างในการวิจัยครัง้นี ้ มี
ความส าคญัตอ่ภาวะผู้น าโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล212  

สโลน (Sloan) ได้ศึกษารูปแบบส าหรับภาวะผู้น าท่ีมีประสิทธิผลในวิทยาลัยชุมชนท่ี
ยอมรับไปสู่การปรับปรุงคณุภาพการศกึษาอย่างตอ่เน่ือง โดยมีวตัถปุระสงค์ เพ่ือพฒันาโครงสร้าง
ทางทฤษฎีของภาวะผู้ น าท่ีมีประสิทธิผลในวิทยาลัยชุมชนท่ีต้องการรับเอาหลักการปรับปรุง
คณุภาพการศึกษาต่อเน่ือง ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะภาวะผู้น าและพฤติกรรมมีความส าคญั
ต่อการน าไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาต่อเน่ือง โครงสร้างของงานตามแนวนอนมีผลต่อการ
ปรับปรุงคณุภาพการศกึษาตอ่เน่ือง ดงันัน้การปรับปรุงคณุภาพการศกึษาตอ่เน่ืองจ าเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีจะต้องมีภาวะผู้น าแบบมุง่สมัพนัธ์ (Relation – orientated leadership) 213 

คาโฮ มอค (Kaho Mok) ศึกษาเร่ือง “Decentralization and markctization of education 
in Singapore : A Case study of the school excellence model”  เพ่ื อ ศึ กษ าป รัชญ าแล ะ
หลักการของรูปแบบความเป็นเลิศของสถานศึกษาในประเทศสิงคโปร์ ตามหลักการกระจาย
อ านาจของรัฐบาลท่ีให้เสรีกบัสถานศกึษาในการพฒันาตนเองให้ยืดหยุ่นเหมาะสมกบัจดุแข็งของ
ตนเอง แนวทางท่ีรัฐบาลจะสนบัสนุน คือ การน าเสนอรูปแบบความเป็นเลิศส าหรับสถานศึกษา 
(School Excellence Model: SEM) เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
ประเมินตนเอง214 

จากงานวิจยัดงักล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษาเป็นภารกิจหลักของ
สถานศึกษาท่ีต้องด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และแนวนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
                                                           

212 Williams,H.J., “Administrator Evaluations and Their Role in Relation to 
Effectives School Leadership,” Dissertation Abstracts International 62, 3 (September 
2001): 875. 

213 Sloan,B.R., “A Model for Effectives Leadership in-Community Colleges 
Committed to Continuous Quality Improvement,” Dissertation Abstracts International    
62, 6 (December 2002): 2104. 

214 Ka-ho Mok, “Decentralization and markctization of education in Singapore 
: A Case study of the School Excellence Model,” Journal of education administration               
41 (November 4, 2003).  
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สถานศึกษาและนโยบายของกรุงเทพมหานครด้านการจัดการศึกษา ผู้ วิจยัจึงได้ศึกษาทบทวน
เอกสารและผลการวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก
สังกัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย
สาระส าคัญ  คือ การบริหารท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศ ซึ่งหมายถึง  การสร้างศักยภาพให้มี
ความสามารถในการแข่งขนัและทนัต่อภาวการณ์ปัจจุบนัเพ่ือก้าวเป็นผู้น า และยงัสามารถเป็น
แบบอย่างในการปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศตามเกณฑ์รางวลัคณุภาพต่างๆ เพ่ือให้ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายเกิด
ความมั่นใจในคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาต้องด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
ตัง้แตว่างแผนจนถึงประเมินตนเอง ปรับปรุงพฒันา องค์กรให้เป็นไปตามเปา้หมายท่ีวางไว้เพ่ือให้
ผู้ เรียนได้พฒันาตนเองอย่างเต็มศกัยภาพ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต สอดคล้อง
กบัจดุมุ่งหมายหลกัสตูร เป็นท่ียอมรับของนกัเรียน ครู บคุลากรของสถานศกึษา ผู้ปกครอง ชมุชน 
และสงัคม 
 

สรุป 
 

การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กกรุงเทพมหานคร ได้เสนอ
สาระส าคัญ เก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี การบริหารเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด
กรุงเทพมหานครให้เป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศ หลกัการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School 
Based Management : SBM) รางวัลคุณภาพแห่งชาติยุโรป (The European Quality Award : 
EQA) รางวัลคุณภาพแห่งชาติสิงคโปร์ (Singapore Quality Award : SQA) รางวัลคุณภาพ
แหง่ชาตญ่ีิปุ่ น (Deming Prize) โรงเรียนรางวลัเป็นเลิศของครูและโรงเรียนประเทศฮ่องกง รูปแบบ
โรงเรียนเป็นเลิศประเทศสิงคโปร์ (SEM) เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย (Thailand 
Quality Award:TQA) แนวคิดความเป็นเลิศของปีเตอร์และวอร์เตอร์แมน การบริหารโรงเรียนสู่
ความเป็นเลิศของส านกังานเลขาธิการครุุสภา โรงเรียนในฝัน โรงเรียนคณุภาพมาตรฐาน (Smart 
School) โรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) โรงเรียนรางวลัพระราชทาน 
ตลอดจนแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลให้โรงเรียนมีความส าเร็จในการบริหาร
จัดการโรงเรียนมาเป็นกรอบแนวคิดเพ่ือน าไปสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก
กรุงเทพมหานครตอ่ไป 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
  

การวิจัยเร่ือง การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก  สังกัด
กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือทราบ 1) องค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร 2) ผลการยืนยนัองค์ประกอบการบริหารเพ่ือความ
เป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน 
(mixed methodology) โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) และการวิจัยเชิง
ปริมาณ (quantitative research) ใช้สถานศกึษาขนาดเล็กกรุงเทพมหานครจ านวน 123 โรงเรียน
เป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ผู้ ให้ข้อมลูโรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการ หรือ
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการและตวัแทนหวัหน้ากลุ่มสาระ 1 คน ซึง่เป็นฝ่ายบริหาร และครูผู้สอน
จ านวน 2 คน รวมทัง้หมด 492 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) 
เก่ียวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้การด าเนินการ
วิจยัเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ผู้วิจยัจึงได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการวิจยัตามระเบียบวิธี
วิจยั ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 
 

ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย 
 

เพ่ือให้การวิจัยด าเนินไปตามระเบียบวิธีวิจัยและบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ี
ก าหนดไว้ ผู้ วิจยัจึงก าหนดและด าเนินการตามขัน้ตอนด าเนินการวิจยั 3 ขัน้ตอน คือ ขัน้ตอนท่ี                       
1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย ขัน้ตอนท่ี 2 การด าเนินการวิจัย และขัน้ตอนท่ี 3 การรายงาน
ผลการวิจยั โดยมีรายละเอียดในแตล่ะขัน้ตอน ดงันี ้
 
ขัน้ตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย  

การจดัเตรียมโครงการวิจยัเป็นขัน้ตอนการเตรียมโครงการวิจยัตามระเบียบวิธีวิจยัโดย
ผู้ วิจัยท าการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์  เก่ียวกับการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของ
สถานศกึษาขนาดเล็ก เพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวคิดการวิจยั จดัท าโครงการวิจยัฉบบัร่าง น าเสนอ
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์ ปรับแก้ไขโครงการวิจยัตาม
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ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และเสนอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศลิปากร เพ่ือขออนมุตัหิวัข้อวิทยานิพนธ์และด าเนินการตอ่ไปตามขัน้ตอนท่ีก าหนด 
 
ขัน้ตอนท่ี 2 การด าเนินการวิจัย 

การด าเนินการวิจัย เป็นขัน้ตอนการศึกษาวิเคราะห์ เอกสารท่ีเก่ียวข้องและการ
สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ เพ่ือใช้ในการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ น าไปทดลองใช้  
ปรับปรุงคณุภาพเคร่ืองมือ แล้วน าเคร่ืองมือท่ีพฒันาแล้วไปเก็บข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง น าข้อมูล
ท่ีได้มาทดสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลและแปรผลข้อมูล ซึ่งมีขัน้ตอนในการด าเนินการ                  
3 ขัน้ตอน รายละเอียด ดงันี ้ 

1. การศึกษาค้นคว้าตัวแปรเก่ียวกับการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัก าหนดการด าเนินการ ดงันี ้ 

 1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของ
สถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร  

 1.2 สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิเก่ียวกับการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ
ของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ วิจยัใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
method) โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) ท่ีได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วสรุปข้อมูลตัวแปรท่ีได้จากการสัมภาษณ์
ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ ผู้วิจยัใช้เกณฑ์ในการคดัเลือกผู้ เช่ียวชาญให้มีคณุสมบตั ิดงันี ้

  ผู้บริหารด้านการบริหารการศกึษาระดบันโยบาย มีคณุสมบตั ิดงันี ้
  1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทด้านการบริหาร

การศกึษา 
  2. เป็นผู้บริหารระดบัสงูส านกัการศกึษา หรือกรุงเทพมหานคร 
  3. เป็นผู้ ท่ีได้รับการยอมรับในด้านการศกึษาในระดบักรุงเทพมหานคร 
  ผู้อ านวยการสถานศกึษา มีคณุสมบตั ิดงันี ้
  1. ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาเอกหรือปริญญาโทด้านการบริหารการศกึษา 
  2. เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานคร 
  3. เป็นผู้ ท่ีได้รับการยอมรับในแวดวงการศกึษาในระดบักรุงเทพมหานคร 
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 1.3 น าข้อมูลตวัแปรเก่ียวกับการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาด
เล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารงานวิจยั การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคณุวฒุิมาสงัเคราะห์ เพ่ือน าไปสร้างแบบสอบถามท่ีใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 

2. วิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สงักดักรุงเทพมหานคร ผู้วิจยัด าเนินการ ดงันี ้ 

 2.1 น าตวัแปรท่ีเก่ียวกับการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สงักดักรุงเทพมหานคร ท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 1 มาพฒันาเป็นเคร่ืองมือ โดยการสร้างแบบสอบถาม
ความคิดเห็น (opinionnaire) เพ่ือศึกษาการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สงักัดกรุงเทพมหานคร และน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า  

 2.2 ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
  2.2.1 น าแบบสอบถามเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ 5 คน เพ่ือตรวจสอบความ

เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (content validity) ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC : Index of 
Item Objective Congruence) ซึง่ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาคา่ IOC ท่ีมีคา่มากกวา่ 0.6 ขึน้ไป  

  2.2.2 โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดกรุงเทพมหานครจ านวน 8 โรงท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยมีผู้ ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 1 คน หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้                   
1 คน และครูผู้สอนจ านวน 2 คน รวมผู้ ให้ข้อมูลทัง้สิน้ 32 คน เพ่ือหาคา่ความเช่ือมัน่ (reliability) 
ของแบบสอบถามด้วยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’ alfha coefficient)210 
ซึ่งใช้เกณฑ์ในการพิจารณาท่ีมีค่ามากกว่า 0.75 ขึน้ไป ได้ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทัง้
ฉบบั เทา่กบั 0.9923  

 2.3 น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปใช้กับกลุ่มตวัอย่างเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 
จ านวน 123 โรง รวมผู้ให้ข้อมลูทัง้สิน้ 492 คน  

 2.4 น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร  โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 

                                                           
210 Cronbach, L. J., Essentials of psychological testing (New York: Harper & 

Row, 1971), 161. 
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(exploratory factor analysis) เพ่ื อทราบองค์ประกอบการบริหารเพ่ื อความเป็นเลิศของ
สถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป  

 2.5 ได้องค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดั
กรุงเทพมหานคร 

3. ตรวจสอบและยืนยันองค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร โดยวิธีการอ้างอิงผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ ดงันี ้

 3.1 ผู้วิจยัน าตวัแปรในแตล่ะองค์ประกอบท่ีได้จากกลุ่มตวัอย่าง มาสร้างเป็นแบบ
ประเมินองค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1 ฉบบั ซึง่เป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)    

 3.2 ผู้ วิจัยน าแบบประเมินองค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของ
สถานศกึษาขนาดเล็ก สงักัดกรุงเทพมหานคร ไปให้ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิยืนยนั ซึ่งผู้วิจยั
ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive method)น าข้อมลูท่ีได้รับจากผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ 
ในส่วนของข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) และพิจารณา
ประเด็นความถูกต้องครอบคลุม ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ ของ
องค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็กกรุงเทพมหานคร ใช้คา่ความถ่ี 
(frequencies) ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัทัง้ 3 ขัน้ตอนสามารถสรุปได้ตามแผนภมูิท่ี 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



136 

 

 
 

แผนภมูิท่ี 10 ขัน้ตอนการวิจยั 

ขัน้ตอนการด าเนินการ กระบวนการ ผลที่ได้ 

ขัน้ตอนที่ 2 

วิเคราะห์องค์ประกอบการ
บริหารเพ่ือความเป็นเลิศของ
สถานศกึษาขนาดเล็กสงักดั

กรุงเทพมหานคร 

 

ขัน้ตอนที่ 1 

ศกึษาค้นคว้าตวัแปร
เก่ียวกบัการบริหารเพ่ือความ
เป็นเลิศของสถานศกึษา

ขนาดเล็กสงักดั
กรุงเทพมหานคร 

1.ศกึษาเอกสารเก่ียวกบัการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของ
สถานศกึษาขนาดเล็กสงักดักรุงเทพมหานคร 
2.สมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคณุวฒิุเก่ียวกบั
องค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของ
สถานศกึษาขนาดเล็กสงักดักรุงเทพมหานคร 
 

ตวัแปร 
การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของ
สถานศกึษาขนาดเล็กสงักดั

กรุงเทพมหานคร 

จัดท าเคร่ืองมือ 
โดยการสร้างแบบสอบถามเพื่อศกึษาการบริหารเพ่ือ
ความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดั
กรุงเทพมหานคร 

 

ได้เคร่ืองมือที่มีคณุภาพ 

ฉบบัสมบรูณ์ 

(แบบสอบถาม) 

ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
1.หาคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
2.น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบัโรงเรียนขนาดเล็กที่
ไมใ่ชก่ลุม่ตวัอยา่งเพ่ือหาคา่ความเช่ือมัน่ (สมัประสิทธ์ิ
อลัฟ่าของครอนบาค) 
 

น าเคร่ืองมือไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 

และรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 

 
ตรวจสอบและยืนยนัองค์ประกอบการบริหารเพื่อความ
เป็นเลิศของสถานศกึษาขาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร

โดยวิธีการอ้างอิงผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒิุ 
 

 
การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ
ของสถานศกึษาขนาดเล็กสงักดั

กรุงเทพมหานคร 

วิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของ
สถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร  

(exploratory factor analysis) 
 

องค์ประกอบการบริหารเพ่ือ
ความเป็นเลิศของสถานศกึษา

ขนาดเล็กสงักดั
กรุงเทพมหานคร 

ขัน้ตอนที่ 3 

ตรวจสอบและยืนยนั
องค์ประกอบการบริหารเพื่อ

ความเป็นเลิศของ
สถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดั

กรุงเทพมหานคร 
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ขัน้ตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย 
ผู้ วิจัยสรุปข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ โดยจัดท าเป็น

รายงานการวิจยัฉบบัร่างเสนอตอ่คณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถกูต้องและ
ปรับปรุงแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ ให้เป็นรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ เสนอต่อบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร เพ่ือขออนุมตัิจบการศึกษา ตามล าดบั
ขัน้ตอนท่ีก าหนด 

  
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
เพ่ือให้งานวิจยัครัง้นีมี้ประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

ผู้ วิจัยจึงก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับระเบียบวิธีการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย  แผนแบบการวิจัย 
ประชากร กลุ่มตวัอย่าง ตวัแปรท่ีศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลูและสถิตท่ีิใช้ในการวิจยั ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
 
แผนแบบการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (descriptive research) มีแผนแบบการวิจยั
แบบกลุม่ตวัอยา่งเดียว ศกึษาสภาวการณ์ไมมี่การทดลอง (the one shot , non - experimental 
case study design) แสดงเป็นแผนแบบ (diagram) ได้ดงันี ้ 

 

 
 

เม่ือ R หมายถึง กลุม่ตวัอยา่งท่ีได้จากการสุม่ 
 X หมายถึง ตวัแปรท่ีศกึษา 
 O หมายถึง ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษา 

แผนภมูิท่ี 11 แผนแบบการวิจยั 
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ประชากร 
ประชากร คือ สถานศึกษาขนาดเล็กกรุงเทพมหานคร ทัง้หมด 39 เขต จากจ านวน

ทัง้หมด 50 เขต จ านวน 173 โรงเรียน211  
 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ใน 6 กลุ่มเขต 39 
ส านกังานเขต รวมทัง้สิน้ 123 โรงเรียน ผู้วิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง
จากการเปิดตารางของ เครจซ่ีและมอร์แกน ( Krejcie  and  Morgan)212 ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 123 โรงเรียน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท (stratified random sampling) ในแต่ละ
ส านักงานเขตตามสดัส่วน โดยมีผู้ ให้ข้อมูลในแต่ละโรงเรียนมี 4 คน ประกอบด้วยผู้อ านวยการ
หรือ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 1 คน ตวัแทนหวัหน้ากลุม่สาระการเรียนรู้ 1 คน ครูผู้สอน 2 คน 
รวม 4 คน รวมผู้ให้ข้อมลูทัง้สิน้ 492 คน ดงัตารางท่ี 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
211 ส านกัการศกึษา, กรุงเทพมหานคร, ข้อมูลสถติิ 2557, เข้าถึงเม่ือ 4 สิงหาคม 

2558, เข้าถึงได้จาก : www.bangkokeducation.in.th,ณ  10 มิ.ย. 2557, ปรับปรุงเม่ือ 
23/06/2558), 

212 R.V. Krejcie and P.W. Morgan, Educational and Psychological 

Measurement (New York: Harper & Publishers, 1970), 608-609. 
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ตารางท่ี 3 จ านวนประชากร กลุม่ตวัอยา่งและผู้ให้ข้อมลู 

กลุ่มเขต ส านักงานเขต 
จ านวน 
ประชากร 
(โรงเรียน) 

จ านวนกลุ่ม 
ตัวอย่าง 
(โรงเรียน) 

จ านวนผู้ให้ 
ข้อมูล (คน) 

กรุงเทพกลาง พระนคร 9 6 24 
 ปอ้มปราบศตัรูพา่ย 4 3 12 
 สมัพนัธวงศ์ 3 2 8 
 ดสุิต 4 3 12 
 ห้วยขวาง 1 1 4 
 ราชเทวี 1 1 4 
 วงัทองหลาง 1 1 4 

รวม 7 23 17 68 
กรุงเทพใต้ บางรัก 5 4 16 

 ปทมุวนั 5 4 16 
 ยานนาวา 3 2 8 
 บางคอแหลม 3 2 8 
 คลองเตย 1 1 4 
 สวนหลวง 2 1 4 
 วฒันา 2 1 4 

รวม 7 21 15 60 
กรุงเทพตะวนัออก บางกะปิ 3 2 8 

 มีนบรีุ 5 4 16 
 ลาดกระบงั 6 4 16 
 หนองจอก 25 18 72 
 บงึกุ่ม 1 1 4 
 ประเวศ 5 4 16 
 สะพานสงู 1 1 4 
 คลองสามวา 6 4 16 

รวม 8 52 38 152 
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ตารางท่ี 3 จ านวนประชากร กลุม่ตวัอยา่งและผู้ให้ข้อมลู (ตอ่) 

กลุ่มเขต ส านักงานเขต 
จ านวน 
ประชากร 
(โรงเรียน) 

จ านวนกลุ่ม 
ตัวอย่าง 
(โรงเรียน) 

จ านวนผู้ให้ 
ข้อมูล (คน) 

กรุงเทพเหนือ จตัจุกัร 1 1 4 
 บางซ่ือ 3 2 8 
 สายไหม 1 1 4 

รวม 3 5 4 16 
กรุงธนเหนือ ธนบรีุ 14 10 40 
 คลองสาน 3 2 8 
 บางกอกใหญ่ 4 3 12 
 บางกอกน้อย 11 8 32 
 ตลิ่งชนั 10 7 28 
 บางพลดั 8 5 20 
 จอมทอง 2 1 4 
 ทวีวฒันา 2 1 4 

รวม 8 54 37 148 
กรุงธนใต้ ภาษีเจริญ 7 5 20 
 บางขนุเทียน 3 2 8 
 ราษฎ์บรูณะ 2 1 4 
 บางแค 1 1 4 
 ทุง่ครุ 2 1 4 
 บางบอน 3 2 8 

รวม 6 18 12 48 
รวม 39 173 123 492 

 
ท่ีมา : ส านกัการศกึษา, กรุงเทพมหานคร, ข้อมูลสถติิ 2557, เข้าถึงเม่ือ 4 สิงหาคม 2558, เข้าถึง
ได้จาก : www.bangkokeducation.in.th 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย ตวัแปรพืน้ฐานแตล่ะตวัท่ีศกึษา ซึ่งมีรายละเอียด 

ดงันี ้
1. ตวัแปรพืน้ฐาน คือ ตวัแปรท่ีเก่ียวกับสถานภาพส่วนตวัของผู้ ให้ข้อมูล ได้แก่ เพศ 

อาย ุระดบัการศกึษา และต าแหนง่หน้าท่ีในปัจจบุนั 
2. ตวัแปรท่ีเก่ียวกับองค์ประกอบด้านการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษา

ขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร (documentary analysis) และ
จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ (unstructured interview)         
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการศกึษาวิจยัในครัง้นีผู้้วิจยัได้ใช้เคร่ืองมือในแตล่ะขัน้ตอน ดงันี ้ 
1. แบบสอบถามความคดิเห็น (opinionnaire)  
2. แบบสมัภาษณ์แบบไมมี่โครงสร้าง  (unstructured interview)  
3. แบบตรวจสอบรายการ (check list)    

 
การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ผู้วิจยัได้สร้างแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ส าหรับใช้ในการวิจยั โดยมี
ขัน้ตอนการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ ดงันี ้ 

1. แบบสมัภาษณ์ท่ีไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) สงัเคราะห์หลกัการ จาก
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก
กรุงเทพมหานคร และสรุปข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 12 คน ประกอบด้วยตวัแทนจาก ผู้บริหารระดบัสงูท่ีมีหน้าท่ีก าหนดนโยบาย 
การบริหารจัดการ การติดตามผล การประเมินผลและผู้ อ านวยการโรงเรียน น ามาสรุปรวมกับ
ผลสรุปจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิดองค์ประกอบของการบริหาร
เพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กกรุงเทพมหานคร  โดยใช้การสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้างและการวิเคราะห์เนือ้หา (content  analysis) แล้วสร้างกระทงค าถามของแบบสอบถาม
ส าหรับใช้ในการสอบถามความคิดเห็นของกลุม่ตวัอย่าง 
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2. สร้างแบบสอบถาม โดยแบง่ออกเป็น 2 ตอน ดงันี ้ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม  

ประกอบด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา ต าแหน่งปัจจบุนั ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่ง
ปัจจบุนั ซึง่มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list)  

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับองค์ประกอบของการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดกรุงเทพมหานคร ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้ ซึ่งใช้การประเมินตามมาตรา
ส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s rating scale)213 ซึ่งมี                  
5 ระดบั ก าหนด ดงันี ้

ระดบั 5 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ
ของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ มีคา่น า้หนกัเท่ากบั 5 คะแนน 

ระดบั 4 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ
ของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัมาก มีคา่น า้หนกัเทา่กบั 4 คะแนน  

ระดบั 3 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ
ของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่น า้หนกัเทา่กบั 3 คะแนน  

ระดบั 2 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ
ของสถานศกึษาขนาดเล็กสงักดั กรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัน้อย มีคา่น า้หนกัเทา่กบั 2 คะแนน  

ระดบั 1 หมายถึง เห็นด้วยกับตัวแปรการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ
ของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร อยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ มีคา่น า้หนกัเท่ากบั 1 คะแนน  

โดยในการวิเคราะห์ให้ถือว่าค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้จากการตอบ
แบบสอบถามของผู้ตอบแบบสอบถามตกอยู่ในช่วงความคิดเห็นระดบัใดก็แสดงว่า ตวัแปรนัน้มี
ระดับพฤติกรรมหรือกิจกรรมท่ีได้ปฏิบัติท่ีเป็นจริงแบบนัน้ โดยผู้ วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ ในการ
วิเคราะห์ตามแนวคดิของเบสท์ (Best)214 

น าแบบสอบถามเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ ท่ีป รึกษา
วิทยานิพนธ์และแก้ไขตามค าแนะน า  

                                                           
213 Rensis Likert, The Human Organization : Its Management and Values 

(New York : McGraw – Hill, 1967), 179. 
214 John W. Best, Research IN Education (New Jersey : Prentice Hall Inc., 

1997), 263. 
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3. ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย โดยน าแบบสอบถามเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ
จ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (content  validity) ด้วยวิธีการหาค่าดชันี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) คดัเลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC 
มากกว่า 0.6 ตามเกณฑ์การพิจารณาท่ีก าหนดไว้ และปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามบางข้อตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ ได้ข้อค าถามท่ีสามารถน าไปใช้ได้จ านวน 130 ข้อ 

4. ทดลองใช้เคร่ืองมือวิจัย โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) กับโรงเรียน
ขนาดเล็ก 8 โรงเรียน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยมีผู้ ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 1 คน ตวัแทนหวัหน้ากลุ่มสาระ 1 คน และครูผู้สอน 
2 คน รวมเป็น 32 คน แล้วน าแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืนมาจ านวน 32 ฉบบั มาวิเคราะห์หาค่า
ความเช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถามด้วยการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (alpha 
coefficient) ด้วยสูตรสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า ของ ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)215 ได้
คา่ความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั เทา่กบั 0.9923  

5. น าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ สถานศึกษา
ขนาดเล็กกรุงเทพมหานครจ านวน 123 โรงเรียน โดยมีจ านวนผู้ ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการหรือ รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 1 คน ตวัแทนหวัหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ จ านวน 1 คน และครูผู้สอน 2 คน รวมผู้ให้ข้อมลูทัง้สิน้ 492 คน 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูตามล าดบั ดงันี ้ 
1. ผู้ วิจัยน าหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ส่งไปยังผู้ บริหาร

โรงเรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง เพ่ือขอความอนเุคราะห์ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
2. ผู้วิจยัส่งแบบสอบถามถึงโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์โดยขอ

ความอนุเคราะห์ร่วมมือให้ผู้แทนของแต่ละโรงเรียนรวบรวมแบบสอบถามจากผู้ ให้ข้อมูลส่งกลบั
คืนโดยผู้ วิจัยไปรับเองและส่งกลับทางไปรษณีย์ แล้วน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม 

3. ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้รับ และจดัท ารายงานผลการวิจยัตอ่ไป 
 
                                                           

215 J.Lee Cronbach, Essential of Phychological Testing, 3rd ed. (New York : 
Harper & Row Publishers, 1974), 161. 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  
ในการวิเคราะห์ข้อมลู มีขัน้ตอนในการด าเนินการ ดงันี ้
1. ตรวจสอบความครบถ้วนสมบรูณ์ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืนมา 
2. จดัระเบียบข้อมลูและลงรหสั 
3. น าข้อมลูไปค านวณทางสถิต ิโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

 
สถติทิี่ใช้ในการวิจัย  

ผู้วิจยัใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป วิเคราะห์ข้อมลูตา่งๆ ดงันี ้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ

เพ่ือสงัเคราะห์เป็นตวัแปร ใช้คา่ความถ่ี (frequencies)  
2. การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม 
 2.1 การวิเคราะห์สถานภาพทัว่ไปของผู้ให้ข้อมลู ใช้คา่ ร้อยละ (percentage : % ) 
 2.2 การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของตวัแปรการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของ

สถานศกึษาขนาดเล็กกรุงเทพมหานคร ใช้คา่มชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean : X )  และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) และวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นของผู้ ให้
ข้อมลู โดยน าคา่มชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic mean : X ) เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ตามแนวคิดของ
เบสท์ (Best) ซึง่มีรายละเอียด ดงันี ้

คา่เฉล่ีย 4.50 – 5.00 แสดงว่า เห็นด้วยกับตวัแปรการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ
ของสถานศกึษาขนาดเล็ก ในระดบัมากท่ีสดุ 

 3.50 – 4.49 แสดงว่า เห็นด้วยกับตวัแปรการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ
ของสถานศกึษาขนาดเล็ก ในระดบัมาก 

 2.50 – 3.49 แสดงว่า เห็นด้วยกับตวัแปรการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ
ของสถานศกึษาขนาดเล็ก ในระดบัปานกลาง 

 1.50 – 2.49 แสดงว่า เห็นด้วยกับตวัแปรการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ
ของสถานศกึษาขนาดเล็ก ในระดบัน้อย 

 1.00 – 1.49 แสดงว่า เห็นด้วยกับตวัแปรการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ
ของสถานศกึษาขนาดเล็ก ในระดบัน้อยท่ีสดุ216 

                                                           
216 John W. Best, Research IN Education (New Jersey : Prentice Hall Inc., 

1997), 263. 
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ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากข้อค าถามปลายเปิดเก่ียวกับข้อเสนอแนะ
อ่ืนๆ ท่ีมีต่อรูปแบบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กกรุงเทพมหานคร ใช้
การวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) 

 2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาด
เล็กกรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) สกัด
ปัจจัยด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (principle component  analysis) หมุนแกน
แบบออโธโกนอล (orthogonal rotation) (แบบตัง้ฉาก) ด้วยวิธีเวอร์ริแมกซ์ (varimax rotation) 
โดยผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์ในการเลือกองค์ประกอบท่ีมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบ (factor loading) ท่ีมี
ค่าตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ซึ่งเป็นค่าน า้หนักท่ีมีนัยส าคัญในทางปฏิบัติ (practically significant)217 
คา่ไอเกน (eigen values) ท่ีมากกว่า 1 และมีตวัแปรในแตล่ะองค์ประกอบจ านวนตัง้แต ่3 ตวัแปร
ขึน้ไปตามเกณฑ์ของไกเซอร์ (Kaiser’s Criterion)218  

 2.4 การตรวจสอบและยืนยันองค์ประกอบโดยวิธี อ้างอิงผู้ เช่ียวชาญและ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใช้การวิเคราะห์เนือ้หา (content 
analysis) และพิจารณาประเด็นความถูกต้องครอบคลุม ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และ
ความเป็นประโยชน์ ขององค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก
กรุงเทพมหานคร ใช้คา่ความถ่ี (frequencies)  
 

สรุป 
 

การวิจัยเร่ืองรูปแบบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) องค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร 2) ผลการยืนยนัองค์ประกอบการบริหารเพ่ือความ
เป็นเลิศของสถานศึกษาขนาด สงักัดเล็กกรุงเทพมหานคร โดยการวิจยัในครัง้นีใ้ช้กลุ่มตวัอย่าง 
คือ สถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร จ านวน 123 โรงเรียน เป็นหนว่ยวิเคราะห์ ได้มา
โดยการสุ่มแบบแบ่งประเภท (stratified random sampling) ในแต่ละส านักงานเขตตามสดัส่วน 
                                                           

217 Barbara G.Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics 
(New York: harper & Ror, 1983), 411. 

218 Kaiser, cited in Barbara G.Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using 

Multivariate Statistics (New York: harper & Ror, 1983), 411. 



146 

 

ผู้ ให้ข้อมลูโรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วยผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ตวัแทน
หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 คน ครูผู้สอนจ านวน 2 คน รวมผู้ ให้ข้อมูลทัง้สิน้ 492 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (opinionnaire) แล้วน าข้อมูลท่ีได้รับมาท าการ
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ประกอบด้วย ค่าความถ่ี ( frequencies) 
ค่าร้อยละ (percentage : %) ค่าค่ามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean : X ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) การวิเคราะห์เนือ้หา (content  analysis) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) การตรวจสอบและยืนยนัองค์ประกอบโดย
วิธีอ้างอิงผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้วิ ธีการวิเคราะห์ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะโดยการ
วิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) และพิจารณาประเด็นความถูกต้องครอบคลุม ความ
เหมาะสม  ความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ ขององค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ
ของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร ใช้คา่ความถ่ี (frequencies) 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผลการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมลู เสนอเป็น 3 ตอน ตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั คือ     
ตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรเก่ียวกับการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของ

สถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร 
  1.1 ศกึษาวิเคราะห์เอกสาร (Document analysis) 
  1.2 ศกึษาวิเคราะห์งานวิจยั 
  1.3 ศกึษาวิเคราะห์ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ 
  1.4 สรุปการวิเคราะห์เอกสารเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ และความคดิเห็นจากการสมัภาษณ์ของผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ 
ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษา

ขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร 
  2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: 

EFA) 
ตอนท่ี 3 ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษา

ขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 
ตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์ตัวแปรเก่ียวกับการบริหารเพื่ อความเป็นเลิศของ

สถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย 
ผู้วิจยัก าหนดการด าเนินการ ดงันี ้
1.1 การศกึษาวิเคราะห์ตวัแปรจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง กบัการบริหาร

เพ่ือความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร โดยบรูณาการแนวคิด ทฤษฎี
เก่ียวกบักระบวนการบริหารคณุภาพโดยรวม (TQM) รางวลัคณุภาพแห่งชาติ (TQA) รางวลัความ
เป็นเลิศประเทศออสเตรเลีย (AEA) รางวลัคณุภาพแห่งชาติยโุรป (EQA) รางวลัคณุภาพแห่งชาติ
สิงคโปร์ (SQA) รางวัลคุณภาพแห่งชาติอเมริกา (MBNQA) รางวัลคุณภาพของประเทศญ่ีปุ่ น 
(Deming prize) รางวัลความเป็นเลิศฮ่องกง (HK) รางวัลความเป็นเลิศของประเทศสิงคโปร์ 
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(SEM) แนวคิดความเป็นเลิศของสถาบนัมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาติ (NIST) แนวคิดความ
เป็นเลิศของ Peters and Waterman โรงเรียนเพ่ือรับรางวลัพระราชทาน 

การวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ก าหนดสญัลกัษณ์อกัษรองักฤษแทนเอกสาร ใช้เคร่ืองหมาย 

 แสดงสาระส าคญั จากการศกึษาแนวคดิทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องประกอบการศกึษา ดงันี ้
A  = การบริหารคณุภาพโดยรวม (TQM)   
B  = รางวลัคณุภาพแหง่ชาต ิ(TQA) 
C  =  แนวคดิความเป็นเลิศของสถาบนัมาตรฐานและเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(NIST) 
D  = รางวลัคณุภาพแหง่ชาตยิโุรป (EQA) 
E =  รางวลัคณุภาพแหง่ชาตสิิงคโปร์ (SQA) 
F  = รางวลัคณุภาพแหง่ชาตอิเมริกา (MBNQA) 
G  = รางวลัคณุภาพของประเทศญ่ีปุ่ น (Deming prize) 
H  =  รางวลัความเป็นเลิศฮอ่งกง (HK) 
I = รางวลัความเป็นเลิศของประเทศสิงคโปร์ (SEM) 
J  = รางวลัความเป็นเลิศประเทศออสเตรเลีย (AEA) 
K  = แนวคดิความเป็นเลิศของ Peters and Waterman 
L  = โรงเรียนเพ่ือรับรางวลัพระราชทาน 
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ตารางท่ี 4 สรุปสาระส าคญัจากการศกึษาวิเคราะห์ แนวคดิ ทฤษฎี  
สาระส าคัญ A B C D E F G H I J K L 

1. มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกสถานศึกษาโดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์ SWOT 

                   

2. มีการก าหนดทิศทางวิสยัทัศน์ พันธกิจ
ของสถานศกึษาอยา่งชดัเจน 

                     

3. มีการก าหนดเป้าหมาย ค่านิยม ความ
ค าด ห วั ง  ก า รส ร้ า งคุ ณ ค่ า ผ ล ก า ร
ด าเนินการและความส าเร็จของโรงเรียน 

                      

4. มีการตรวจสอบ ทบทวนและพัฒนา
หลกัสตูรสถานศกึษาทกุปี 

                      

5. มีการก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบตัิ
ในการท างานเพื่อน าไปสูค่วามส าเร็จตาม
เปา้หมายที่วางไว้ 

                      

6. มีการก าหนดโครงสร้าง สายบังคับ
บัญชา อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ความเป็นเอกภาพของการบงัคบับญัชาที่
ชดัเจน 

                      

7. ยดึหลกัประชาธิปไตยในการท างาน                       
8.ใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการ
บคุคลากร 

                     

9.มีระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานใน
การเลื่อนขัน้เงินเดือนของบุคลากรที่มี
ความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

                    

10. มีการวิเคราะห์งาน การออกแบบงาน
และก าหนดเป็นแผนภูมิ โครงสร้างการ
บริหารโรงเรียนที่ครอบคลุมภารกิจหลัก
ของโรงเรียน 

                    

11. มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมายและ
ทิศทางการท างานท่ีชดัเจน 
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ตารางท่ี  4 สรุปสาระส าคญัจากการศกึษาวิเคราะห์ แนวคดิ ทฤษฎี (ตอ่) 
สาระส าคัญ A B C D E F G H I J K L 

12. มีการออกแบบภาระงาน ขอบขา่ยงาน 
แนวทางการปฏิบตัิงานโดยแบ่งภาระงาน
การบริหารออกเป็น 4 ด้านอยา่งชดัเจน 

                     

13. มีการวางแผนการบริหารงานวิชาการ 
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญัและทกุฝ่ายมีสว่นร่วม 

                                                                                                                                

14. สนบัสนุนให้ผู้ เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
และสงัคมมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 

             
   
                                                                                                                                                                                        

15. มีระบบการประกนัคณุภาพทัง้ภายใน
และภายนอกอย่างเป็นระบบและตรงตาม
มาตรฐาน 

                      

16.พัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามที่สถานศกึษาก าหนด 

                       

17. ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ เก่ียวข้องมี
สว่นร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์ และพนัธ
กิจของสถานศกึษา 

                       

18. พฒันาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะครบทัง้ 5 
ด้าน ได้แก่ การสื่อสาร คิดเป็น แก้ปัญหา
ได้ ทกัษะชีวิตและเทคโนโลยี 

                       

19. มีการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนเพื่อให้
ผู้ เรียนได้รับการพฒันาตามศกัยภาพและ
ความสามารถของแตล่ะคน 

                      

20. มีการก าหนดภาระงานและมอบหมาย
งานตรงตามความรู้ความสามารถของแต่
ละบคุคล 

                     

2 1 .  มี ก า ร จั ด บ ร ร ย า ก า ศ แ ล ะ
สภาพแวดล้อมที่เอือ้ตอ่การเรียนรู้ 

                      

22. มี การวางรูปแบบของหลักสูตรที่
เหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน
โด ยค านึ งถึ งส ภ าพ แวด ล้ อม อย่ า ง
เหมาะสม 
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ตารางท่ี 4  สรุปสาระส าคญัจากการศกึษาวิเคราะห์ แนวคดิ ทฤษฎี (ตอ่) 
สาระส าคัญ A B C D E F G H I J K L 

23. มีการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรในการ
ท างานแตล่ะครัง้ไว้อยา่งชดัเจน 

                       

24. พัฒนาผู้ เรียนให้มีผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด 

                     

25. มีการก าหนดทิศทางและวางแผนกล
ยทุธ์ที่สอดคล้องกบัพนัธกิจหลกัขององค์กร
และมาตรฐานต่ างๆ  ที่ เ ก่ี ย ว ข้อง  เช่ น 
มาตรฐานการศกึษาชาติ 

                    

26. มีการจดัท าแผนปฏิบตัิงานทัง้ระยะไกล
และใกล้  

                     

27. มีแนวทางและระเบียบในการปฏิบตังิาน
สง่ผลให้งานมีประสทิธิภาพ 

                     

28. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การท างานของบคุลากรอยา่งใกล้ชิด 

                     

29. มีการส่งเสริมสนับสนุน ดูแลเอาใจใส่
บคุลากรทกุคนเป็นอยา่งดี 

                     

30. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียน
เครือขา่ย   

                      

31.มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีโอกาส
เรียนรู้ด้วยตนองและตระหนกัในคณุค่าของ
ผลงานของตนเอง 

                    

32.มีคูม่ือการปฏิบตัิงานและมอบหมายงาน
ตามอ านาจหน้าที่ก าหนดไว้อยา่งชดัเจน 

                     

33. มีแผนการปฏิบตัิงานท าให้งานบรรลผุล
ตามเปา้หมายที่วางไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

                     

34. สร้างขวญั ก าลงัใจและแรงจูงใจให้กับ
บคุลากร 

                     

35. มีการจดัการศกึษาโดยการกระจายอ านาจ 
การบริหารโรงเรียนให้ทกุฝ่ายมีสว่นร่วม  

                    

36. มีความยุติธรรม โปร่งใส มีเหตุผล ไม่
ล าเอียงหรือเลอืกที่รักมกัที่ชงั 
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ตารางท่ี 4 สรุปสาระส าคญัจากการศกึษาวิเคราะห์ แนวคดิ ทฤษฎี (ตอ่) 
สาระส าคัญ A B C D E F G H I J K L 

37. มีการบริหารจัดการคุณภาพแบบองค์
รวม มุ่งเน้นให้ครู นักเรียนและผู้ มีส่วนได้
สว่นเสยี 

                     

38. มีการบริหารจัดการมุ่งคนมากกว่ามุ่ง
งาน มีการให้แรงจูงใจ ให้ความส าคัญใน
การปฏิบตัิงานของบคุลากรทกุคน 

                    

39. มีการติดต่อสื่อสารประสานความ
ร่วมมือทัง้แนวดิ่ง แนวนอนเป็นทางการและ
ไมเ่ป็นทางการอยา่งมีประสทิธิภาพ 

                    

40.มีการประเมินตนเอง(SAR) ทุกปี โดย
การมีสว่นร่วมของบคุลากรทกุฝ่าย  

                     

41. มี การน าความ รู้ที่ ได้ รับจากชุมชน 
ท้ อ ง ถ่ิ น และสั งค ม ม าป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ใน
ชีวิตประจ าวนั 

                       

42. มีการสนับสนุนด้านงบประมาณที่
เก่ียวกบัวสัดแุละอปุกรณ์ในการท างาน 

                     

43. มีการประสานความสมัพนัธ์ระหว่างครู
และบคุลากรทกุคน  

                      

44. ตอบสนองความต้องการปรับหน้าที่การ
ท างานให้ก้าวทันแรงผลกัดนัภายนอกและ
น าทรัพยากรที่มีอยู่ทัง้หมดไปสู่เป้าหมาย
ของโรงเรียน 

                     

45.มีความตระหนกัถึงคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ค่านิยม ความเช่ือ 
วฒันธรรมองค์กรในการท างานร่วมกนั 

                     

46.มีโครงสร้างการบริหารงานแบบข้ามสาย
งานเพื่อเป็นการสง่เสริมให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างบุคลากรที่อยู่ต่างสายงานและยัง
ช่ วยส่ง เส ริมการกระจายอ านาจ  การ
ตดัสนิใจภายใต้ขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 
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ตารางท่ี 4 สรุปสาระส าคญัจากการศกึษาวิเคราะห์ แนวคดิ ทฤษฎี (ตอ่) 
สาระส าคัญ A B C D E F G H I J K L 

47. มีการก ากบัดแูลให้บคุลากรและผู้ เรียน
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงาม 

                     

48. มีการบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็น
องค์กรแหง่การเรียนรู้ 

                     

49. มีการบริหารจัดการด้านการเงินด้วย
ความสจุริตและโปร่งใสสามารถตรวจสอบ
ได้ 

                     

50. มีมาตรการในการจัดการผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตามที่
หลกัสตูรก าหนด 

                    

51. สนบัสนุนให้ครูและบุคลากรได้เข้ารับ
การพัฒนาตนให้มีความรู้ความสามารถ
และมีคณุภาพ  

                     

 
  

สรุปจากตารางท่ี 4 จากการศกึษา หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี ข้อค้นพบท่ีเก่ียวข้อง
กับองค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ สาระส าคญัท่ีสามารถน าไปใช้เป็นกระทงค าถามในงานวิจยั ได้ทัง้หมด 51 ข้อ 

1.2 การวิเคราะห์ตัวแปรจากงานวิจัย เพ่ือรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวกับการบริหารเพ่ือ
ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยบูรณาการผลท่ีได้จากการ
วิจยัทัง้ในประเทศและตา่งประเทศของ สมกิต บญุยะโพธ์ิ ทรงพล เจริญค า สทุธนา ฮัน่เกียรติพงษ์ 
ศภุลกัษณ์ เศษธะพานิช ราตรี ศรีไพรวรรณ และ นงลกัษณ์ เรือนทอง Bernard Hawk  Mohammed 

Arif Brent D.Ruben Kaho Mok William และ Sloan ผู้ วิจัยใช้เคร่ืองหมาย  แสดงสาระส าคัญ 
จากการศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องประกอบการศกึษา ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ ดงันี ้
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ตารางท่ี 5 สรุปสาระส าคญัจากการศกึษาวิเคราะห์งานวิจยั 
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1. มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศจากผลการ
ประเมินมาใช้ปรับปรุงการด าเนินงาน 

                       

2. มีการสร้างความผูกพันระหว่างนกัเรียน
และโรงเรียนมากขึน้ 

                       

3. มีการวางแผนอัตราก าลังโดยให้แต่ละ
ฝ่ายเสนอขออตัราท่ีขาดแคลนหรือต้องการ
ตอ่ผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณาอนมุตัิ 

                      

4. มีวฒันธรรมองค์กรที่ช่วยท าให้บุคลากร
มีผลการด าเนินงานท่ีดี มีแรงจูงใจ มีความ
ร่วมมือมีการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

                     

5. มีการพฒันาระบบการเรียนรู้ของครูและ
บุคลากรอย่างต่อเน่ืองทัง้ระยะสัน้และ
ระยะยาว  

                      

6. บุคลากรของโรงเรียนทุกคนมีความ
คาดหวงัตอ่ความส าเร็จของผู้ เรียน 

                      

7. ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนท่ีทนัสมยั 

                     

8. มีระบบการส่งต่อนักเรียนทุกระดับชัน้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

                     

9. มีแผนจัดการเรียน รู้ ท่ีมี เป้าหมายท่ี
ชดัเจน และมีความยืดหยุ่นในเนือ้การเรียน
การสอน 
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ตารางท่ี 5 สรุปสาระส าคญัจากการศกึษาวิเคราะห์งานวิจยั (ตอ่) 

สาระส าคัญ 
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10. สง่เสริมให้ครูมีความรู้มีความเข้าใจเร่ือง
ห ลั ก สู ต ร แ ก น ก ล า ง แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร
สถานศกึษา.  

                      

11. พัฒนาค รูให้มีกระบวนการสอน ท่ี
สอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการ
ของผู้ เรียนและท้องถ่ิน  

                      

12. สนับสนุนให้ครูใช้ภูมิปัญญาและแหล่ง
เรียนรู้จากท้องถ่ินเพ่ือพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 

                      

13. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้ความ
ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก 

                     

14. มีการสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมใน
การท างานและบรรยากาศท่ีเกือ้หนุนการ
ท างาน 

                      

15. มีการใช้ระบบการวางแผนเพ่ือพัฒนา
คณุภาพของโรงเรียนให้มีความก้าวหน้า 

                     

1 6 . มี ก า รติ ด ต าม ป ระ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
กระบวนการบริหารเป็นระยะๆ  

                     

17. มีระบบการจัดการข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท่ีจะน าไปใช้ในการบ ริหาร
จดัการได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

      
                                                                                                                                         
               

18. มีการจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 

                     

19. มีการเลือกวิธีปฏิบตัิท่ีดีเด่นของโรงเรียน
อื่นๆ มาใช้พฒันาโรงเรียน 
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ตารางท่ี 5 สรุปสาระส าคญัจากการศกึษาวิเคราะห์งานวิจยั (ตอ่) 
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20. มีระบบติดตามความก้าวหน้าของ
นกัเรียน 

                      

21. มีการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรไว้อย่าง
ชดัเจนในการท างานแตล่ะครัง้ 

                      

22. มีการก าหนดวิธีการและขัน้ตอนท่ีส าคญั
ในการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

                     

23. มีการพฒันาระบบและกลไกหลกัในการ
ส่งเสริมให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถใช้
ประโยชน์จากการบริการด้านหลกัสูตรและ
บริการการศกึษาอื่นๆ  

                      

24. มีการถ่ายทอดแผนปฏิบตัิการเพ่ือน าไป
ปฏิบตัิให้บรรลวุตัถปุระสงค์เชิงกลยุทธ์ 

                      

25. มีการน ากลยทุธ์ไปปฏิบตัิโดยด าเนินการ
แป ล งวัต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เชิ ง ก ล ยุ ท ธ์ ไป สู่
แผนปฏิบตัิงานระยะสัน้และระยะยาว 

                     

26. มีการจดัทรัพยากรด้านการเงินและด้าน
อื่นๆ อย่างเพียงพอพร้อมใช้ปฏิบัติตาม
แผนปฏิบตัิการให้บรรลผุลส าเร็จ 

                     

27. มีการใช้ทรัพยากรร่วมกนัและตรวจสอบ
ติดตามเพ่ือก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มคา่  

                     

28. มีการส ารวจและระบุความต้องการของ
บคุลากรและผู้มีสว่นได้สว่นเสียอย่างชดัเจน 
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ตารางท่ี 5 สรุปสาระส าคญัจากการศกึษาวิเคราะห์งานวิจยั (ตอ่) 

สาระส าคัญ 
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29. มีแนวทางและการปฏิบตัิท่ีชดัเจนในการ
ตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้ เรียนและผู้
มีสว่นได้สว่นเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

                     

30. มีมาตรฐานการปฏิบตัิงานของบุคลากร
ในการสร้างความพึงพอใจและความผูกพัน
ของผู้ เรียนและผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

                      

31. มีกระบวนการประเมินความพึงพอใจ
ของนกัเรียนและผู้มีสว่นได้สว่นเสีย 

                      

32. มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศจากผลการ
ประเมินมาปรับปรุง 

                     

33. มีการวางแผนทบทวน ปรับแผนงาน 
และประ เมิ นผลการด า เนิน งานอย่ าง
สม ่าเสมอ 

                     

34. มีการจดัให้นักเรียนได้รับสารอาหารท่ีมี
ประโยชน์ถกูสขุลกัษณะ และมีการจดัเตรียม
อาหารให้กับนักเรียนตามหลักโภชนาการ
อย่างเหมาะสม 

                     

35. ปลกูฝังให้นักเรียนเห็นความส าคญัของ
การมีสุขภาพดี มีการตรวจคดักรองสุขภาพ
ของนกัเรียนอยู่เสมอ 

                       

36. มีการสร้างทีมงานให้เกิดขึน้ในโรงเรียน 
ห รือส ร้างความร่วมมือระหว่างค รูและ
บคุลากรเพ่ือก่อให้เกิดความ 

                      

 



158 

ตารางท่ี 5 สรุปสาระส าคญัจากการศกึษาวิเคราะห์งานวิจยั (ตอ่) 

สาระส าคัญ 
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37 . มี ก า รสื่ อ ส า รกั บ ค รู ใน ลั ก ษณ ะ
สองทิศทางทั่วทั ง้โรงเรียน โดยเลือกใช้
เคร่ืองมือสื่อสารที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

                       

38. ส ร้างวัฒ นธรรมการท างาน ท่ี เน้ น
ผลสัมฤท ธ์ิ และสร้างคุณค่าให้กับการ
ท างานของโรงเรียน 

                       

39. สนบัสนนุให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการ
พฒันาคณุภาพผู้ เรียน 

                       

40. มีการสร้างบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่ง
การเรียนรู้ 

                      

41 . ผู้ บ ริหารโรงเรียนเป็น ท่ียอมรับจาก
สงัคมในด้านการบริหารจดัการ 

                      

42 . ผู้ บ ริห ารมี วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ เป็ น ผู้ มี
คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี 

                     

43. พัฒนาผู้ เรียนให้มีทักษะทางการเรียนรู้ 
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามารถด้านการอ่าน 
การคิดและแก้ปัญหาเป็น    

                      

44. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความพร้อมสมบูรณ์
ด้วยคุณภาพ สามารถด าเนินการพัฒนา
ตนเองได้ตามเป้าหมายและพัฒนานกัเรียน
ให้ประสบผลส าเร็จตามศักยภาพและ
ความสามารถของแตล่ะบคุคล 
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ตารางท่ี 5 สรุปสาระส าคญัจากการศกึษาวิเคราะห์งานวิจยั (ตอ่) 
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45. จัดหลกัสูตรท่ีตอบสนองความต้องการ 
ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วน เสียรวมทั ง้สนับสนุนการใช้แหล่ง
ความรู้ท่ีมีในชุมชนให้เป็นประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้นอกสถานท่ี  

                      

 
สรุป  จากตารางท่ี  5 จากการศึกษางานวิจัย ท่ี เก่ียวข้องในประเทศและ

ต่างประเทศ ข้อค้นพบท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า สาระส าคัญท่ีสามารถน าไปใช้เป็นกระทงค าถามใน
งานวิจยัได้ทัง้หมด 45 ข้อ  

1.3 การศึกษาวิเคราะห์ตวัแปรจากความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบเจาะจง (purposive method) จ านวน 10 คน ประกอบด้วย                 
1) ผู้บริหารระดบัสูงท่ีมีหน้าท่ีก าหนดนโยบาย การบริหารจดัการ การติดตามผล การประเมินผล
และควบคุมการบริหารโรงเรียนจ านวน 4 คน 2) ผู้ อ านวยการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
จ านวน 6 คน ผู้วิจยัน าแบบสมัภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured interview) ไปสมัภาษณ์
ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ เก่ียวกบัองค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ
ของสถานศกึษาขนาดเล็กกรุงเทพมหานคร ดงัรายนามตอ่ไปนี ้ 

นายภทัรุตม์  ทรรทรานนท์ ต าแหนง่ ปลดักรุงเทพมหานคร 
นายจรูญ  มีธนาถาวร ต าแหนง่ ผู้อ านวยการส านกัการศกึษา  
  กรุงเทพมหานคร 
ดร.บษุราคมั  ศรีจนัทร์ ต าแหนง่ ศกึษานิเทศก์ ส านกัการศกึษา  
  กรุงเทพมหานคร 
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ดร.วชัรพงศ์  สรุาราษฎร์ ต าแหนง่ ศกึษานิเทศก์ ส านกัการศกึษา  
  กรุงเทพมหานคร 
ดร.ชลาลยั  นิมิบตุร ต าแหนง่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัสามคัคี 
  สทุธาวาส 
ดร.ก่ิงแก้ว  วานิชกลู ต าแหนง่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัมะลิ 
ดร.วรรณพร  ศลิาขาว ต าแหนง่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัพระเชตพุน 
  (วดัโพธ์ิ) 
ดร.ยภุาวรรณ  โมรัฐเถียร ต าแหนง่ ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัมหรรณพาราม 
ดร.วิภา  ทองหง า ต าแหนง่ ผู้อ านวยการโรงเรียนคชเผือกอนสุรณ์ 
ดร.ศริิพร  สลีวงศ์ ต าแหนง่ ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองสองต้นนุน่ 

การศึกษาวิเคราะห์ในครัง้นี ้ผู้ วิจัยใช้เคร่ืองหมาย  แสดงสาระส าคัญ จาก
การศึกษาวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวุฒิ ท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารเพ่ือ
ความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร ซึง่สรุปสาระส าคญัได้ ดงันี ้
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ตารางท่ี 6 สรุปสาระส าคญัจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ 
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1. มีการบริหารแบบมีสว่นร่วมทัง้ภายในและภายนอก
โรงเรียนภายใต้บริบทที่แท้จริงของสถานศกึษา 

                    

2. มีการบริหารจดัการศกึษาท่ีมุง่ผลสมัฤทธ์ิภายใต้
วิสยัทศัน์ที่ร่วมกนัก าหนดและยดึหลกั PDCA 

                   

3. มีกระบวนการท างานท่ีเน้นการบรูณาการ โดยใช้
กระบวนการนิเทศภายในแบบกลัยาณมิตรขบัเคลือ่น 

                  

4. มีการออกแบบภาระงานให้ตรงกบัความรู้ความสามารถ
และศกัยภาพของบคุลากร 

                   

5. ให้ความส าคญักบับคุลากรทกุคนอยา่งเทา่เทียมและ
เสมอภาค 

                   

6. สร้างขวญัก าลงัใจให้เห็นคณุคา่ของโรงเรียนขนาดเลก็
และทุม่เทในการท างานอยา่งเต็มความสามารถ และ
สามารถบริหารงานบนความขาดแคลนได้ 

                   

7. มีวฒันธรรมองค์กรการท างานร่วมกนัของบคุลากรทกุ
ฝ่ายเพื่อน าไปสูเ่ปา้หมายความส าเร็จ 

                   

8. มีความเป็นผู้น าสงู มีวฒุิภาวะทางอารมณ์ มีความ
ซื่อสตัย์ ความรับผิดชอบมีคณุธรรมและจริยธรรม 

                   

9. ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสยัทศัน์กว้างไกลในการบริหาร                    
10. ผู้บริหารเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลง                 
11. มีทรัพยากรในการสนบัสนนุทัง้ในเร่ืองของอาคาร
สถานท่ี วสัด ุอปุกรณ์ ครุภณัฑ์ งบประมาณอยา่งเพียงพอ 

                   

12. มีการน าผลที่ได้จากการปฏิบตัิมาพฒันาและปรับปรุง
อยา่งตอ่เนื่องและจริงจงัโดยยดึหลกัการปฏิบตัิงานตาม
วงจรคณุภาพ (PDCA)  

                   

13. มีกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็น
ส าคญัโดยยดึหลกัความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
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14. มุง่เน้นคณุภาพนกัเรียนตามวิสยัทศัน์และคาดหวงั
ความส าเร็จตอ่นกัเรียนสงู 

                  

15. มีการน าผลทีไ่ด้จากการนิเทศมาพฒันาการเรียนการ
สอนไปสูเ่ปา้หมายความส าเร็จ  

                   

16. สร้างจิตส านกึให้บคุลากรมีความมุง่มัน่ในการท างาน 
มีจิตวิญญาณของความเป็นครูสงู 

                  

17.ก าหนดโครงสร้างสายงานการบงัคบับญัชา อ านาจ
หน้าที่ความรับผิดชอบความเป็นเอกภาพของการบงัคบั
บญัชา 

                  

18. มีการติดตอ่สือ่สาร การประสานงานความร่วมมือทัง้
แนวดิ่ง แนวนอน การกระจายอ านาจ การมอบอ านาจ 

                   

19. เน้นกระบวนการนิเทศภายในเป็นกลไกในการ
ขบัเคลือ่นภายใต้การมีสว่นร่วมของทกุคน 

                  

20. มีการวเิคราะห์สภาพปัจจบุนั ปัญหา และความ
ต้องการท่ีแท้จริง 

                  

21. น าผลจากการวิเคราะห์ไปพฒันาปรับปรุงอยา่งจริงจงั 
โดยมีกระบวนการติดตาม ก ากบัและสนบัสนนุอยา่งเป็น
ระบบ 

                   

22. มีการบริหารทรัพยากร งบประมาณให้เกิดประโยชน์
สงูสดุ มีคณุภาพและคุ้มคา่กบัผลส าเร็จที่เกิดขึน้เน้นความ
โปร่งใส ทนัเวลาและเป็นปัจจบุนั 

                   

23. ผู้บริหารสถานศกึษาได้รับการพฒันาความรู้และทกัษะ 
ในการบริหารแบบองค์รวมอยา่งเข้มข้นก่อนเข้าสูต่ าแหนง่ 

                  

24. มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินคณุภาพการบริหาร
การศกึษาและน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคณุภาพ
และการเติบโตในต าแหนง่หน้าทีอ่ยา่งจริงจงั 
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25. สง่เสริมวฒันธรรมในการท างานให้เป็นองค์กรแหง่
การเรียนรู้ 

                   

26. มีการพฒันาวิชาชีพระหวา่งการปฏิบตัิงานด้วย
กระบวนการนิเทศภายในอยา่งเป็นระบบ เพื่อก้าวสูก่าร
เรียนรู้โดยการน าตนเอง 

                   

27. มีการก าหนดเกณฑ์การปฏิบตัิงานท่ีชดัเจนและ
น าไปใช้ในการพิจารณาความก้าวหน้าในการท างาน
อยา่งจริงจงั 

                  

28. มีการวเิคราะห์นกัเรียนเป็นรายบคุคลและน าไปใช้
ในการพฒันาอยา่งจริงจงั 

                   

29. เน้นการพฒันานกัเรียนเป็นรายบคุคลโดยยดึหลกั
ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

                   

30. มีกระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์                   
31. มีการบริหารจดัการโครงการหรือกิจกรรมที่เน้น
คณุภาพอยา่งตอ่เนื่องโดยพิจารณาเปา้หมายและผู้มี
สว่นได้สว่นเสยีเพื่อให้บรรลเุปา้หมายของโรงเรียน 

                   

32. มีการจดัการความรู้ในการตอบสนองเป้าหมายของ
โรงเรียนโดยมกีารจดัท าแผน ก าหนดตวัชีว้ดัและการ
ติดตามประเมินผล รวมทัง้มกีารสง่เสริมให้เกิด
กระบวนการกลุม่ในการแลกเปลีย่นเรียนรู้ 

                   

33. มีการบริหารจดัการท่ีสอดคล้องกบัสถานการณ์
ปัจจบุนัให้ความส าคญักบัภาวะผู้น าในทกุระดบั 

                   

34. ผู้บริหารมีความสามารถในการก าหนดนโยบายและ
วิสยัทศัน์ที่เน้นการแลกเปลีย่นเรียนรู้และสร้างนวตักรรม
ในการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

                  

35. มีการน านโยบายไปสูก่ารปฏิบตัิได้อยา่งชดัเจน                    
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36. ผู้บริหารมีความสามารถเป็นที่ปรึกษาหรือพีเ่ลีย้งครู 
สามารถพฒันางาน วางแผนและสามารถท าให้เกิดการ
ปฏิบตัิในโรงเรียนได้ 

                   

37. สง่เสริมให้ครูมคีวามสามารถในการพฒันาตนเอง 
สร้างองค์ความรู้และนวตักรรมใหม่ๆ  มาใช้ในการ
พฒันาการเรียนการสอน 

                    

38. เน้นการจดัการเรียนการสอนเป็นทีมและมีการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ซึง่กนัและกนั 

        .           

39. พฒันานกัเรียนให้มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์และ
มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีผลสมัฤทธ์ิตามมาตรฐาน 

    .               

40. พฒันานกัเรียนให้มีความสามารถทางการคิดอยา่ง
เป็นระบบ 

  .                 

41. สง่เสริมให้นกัเรียนมีทกัษะในการพฒันาตนเองและ
สร้างสรรค์ผลงานได้อยา่งตอ่เนื่อง 

        .           

42. มีหลกัสตูรที่มีความยดืหยุน่และสอดคล้องกบั
สถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงของสงัคม.  

                   

43. สง่เสริมให้ผู้ เรียนมคีวามสามารถในการเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นทีม 

          .         

44. สง่เสริมให้ผู้ เรียนมคีวามสามารถขยายการเรียนรู้
ไปสูก่ารปฏิบตัิที่เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชดัเจน เช่น การ
แขง่ขนัทางวชิาการ กิจกรรมเข้าคา่ยลกูเสอื 

                   

45. มีการจดัโครงสร้างองค์กรทีม่คีวามยืดหยุน่ 
บรรยากาศเปิดเผย มคีวามคลอ่งตวัก่อให้เกิดการท างาน
เป็นทีมและแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งกนั ตลอดจน
ตอบสนองตอ่การสร้างนวตักรรมในการจดัการเรียนการ
สอนได้อยา่งตอ่เนื่อง 
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46. มีการบริหารงานทัง้ 4 ด้านท่ีมีลกัษณะการ
ด าเนินงานท่ีประสานและจดังานตามกลุม่ภารกิจ โดย
เน้นการออกแบบให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบตัิ
มากกวา่การแขง่ขนัและการบริหารผลการปฏิบตัิงานให้
เกิดผลงานท่ีมีคณุภาพในระดบัสงู 

                   

47. มีบรรยากาศในการท างานเอือ้ตอ่การเรียนรู้ เช่น 
การท างานเป็นทีม การเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่อง และการ
เสริมขวญัให้ก าลงัใจ 

                   

48. มีการก าหนดวิสยัทศัน์มุง่พฒันาคนและองค์กรให้มี
ความสามารถที่โดดเดน่โดยผา่นกระบวนการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ในการสร้างนวตักรรมที่ตองสนองตอ่
คณุภาพการศกึษาระดบัสงู 

                  

49. มีวิสยัทศัน์ที่เป็นวิสยัทศัน์ร่วมและเป็นวิสยัทศัน์เชิง
ปฏิบตัิ มีเปา้หมายที่ชดัเจน เปิดกว้างและหลากหลาย 
ยอมรับแนวคิดที่แตกตา่งเพื่อสนบัสนนุให้เกิดการพฒันา
องค์ความรู้ใหม่ๆ  

                  

50. มีการก าหนดพนัธกิจและกลยทุธ์ที่สอดคล้องกนั 
ตลอดจนก าหนดแนวทางที่เป็นรูปธรรมและน าไปสูก่าร
ปฏิบตัิได้อยา่งแท้จริง 

                   

51. มีหลกัสตูรที่มเีนือ้หาสาระสอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้ เรียน ชมุชน สงัคมและประเทศชาต ิ

                  

52. มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การวางแผนการปฏิบตัิงาน 

                  

53. มีการจดัระบบฐานข้อมลูที่เช่ือมโยงข้อมลูระหวา่ง
กนัและมีการพฒันา Software เพื่อการเรียนรู้อยา่ง
เหมาะสม 
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54. มีการใช้วิจยัเป็นฐานในการพฒันาการเรียนรู้และ
การบริหารงาน 

                   

55. สร้างเครือขา่ยความร่วมมือแหง่การเรียนรู้มีการ
แลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งโรงเรียนเครือขา่ย โรงเรียน
ต้นแบบและโรงเรียนสหกิจทีม่ีผลงานทางวชิาการดเีดน่ 

                   

56. สง่เสริมให้บคุลากรได้รับการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ                    
57. ผู้บริหารมีการท างานแบบเชิงรุก ไมท่ างานตาม
กระแส 

                  

58. สง่เสริมชมุชนมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาโดยให้
การสนบัสนนุและน าภมูิปัญญาชาวบ้านมาช่วยสอน 

                  

59. ผู้บริหารโรงเรียนมุง่เน้นการปฏิบตัิงานเพื่อบรรลุ
วตัถปุระสงค์ปรับปรุงผลการด าเนินงาน มีการทบทวน
ตวัชีว้ดั มุง่เน้นนกัเรียนและผู้มีสว่นได้สว่นเสยี 

                 

  
สรุปจากตารางท่ี 6 จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ จ านวน 10 คนได้

ให้ความคิดเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ ก 
สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า สาระส าคัญท่ีสามารถน าไปใช้เป็นกระทงค าถามในงานวิจัยได้
ทัง้หมด 59 ข้อ  

จากการวิเคราะห์เอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและความคิดเห็นของ
ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ ข้อค้นพบท่ีเก่ียวกบัองค์ประกอบของการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถรวบรวมสาระส าคัญท่ีน าไปใช้เป็น
กระทงค าถามในการวิจยัทัง้หมด 155 ข้อ สรุปได้ ดงันี ้1) มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT 2) มีการก าหนดทิศทางวิสัยทัศน์ 
พนัธกิจของสถานศกึษาอย่างชดัเจน 3) มีการก าหนดเป้าหมาย คา่นิยม ความคาดหวงั การสร้าง
คุณค่าผลการด าเนินการและความส าเร็จของโรงเรียน 4) มีการตรวจสอบ ทบทวนและพัฒนา
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หลักสูตรสถานศึกษาทุกปี 5) มีการก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในการท างานเพ่ือน าไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 6) มีการก าหนดโครงสร้าง สายบงัคบับญัชา อ านาจหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ ความเป็นเอกภาพของการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน 7) ยึดหลกัประชาธิปไตยในการ
ท างาน 8) ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบุคลากร 9) มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานในการเล่ือนขัน้เงินเดือนของบคุลากรท่ีมีความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 10) มีการ
วิเคราะห์งาน การออกแบบงานและก าหนดเป็นแผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนท่ีครอบคลมุ
ภารกิจหลักของโรงเรียน 11) มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมายและทิศทางการท างานท่ีชัดเจน                  
12) มีการออกแบบภาระงาน ขอบข่ายงาน แนวทางการปฏิบตัิงานโดยแบ่งภาระงานการบริหาร
ออกเป็น 4 ด้านอย่างชดัเจน 13) มีการวางแผนการบริหารงานวิชาการ จดัการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัและทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 14) ผู้ เรียน ผู้ปกครอง ชมุชนและสงัคมมีส่วนร่วมใน
การจดัการศกึษา 15) มีระบบการประกนัคณุภาพทัง้ภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบและตรง
ตามมาตรฐาน 16) พัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด                     
17) บุคลากรและผู้ เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจของสถานศึกษา                  
18) พฒันาผู้ เรียนมีสมรรถนะครบทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ การส่ือสาร คิดเป็น แก้ปัญหาได้ ทกัษะชีวิตและ
เทคโนโลยี 19) มีการจดักิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับการพฒันาตามศกัยภาพและ
ความสามารถของแต่ละคน 20) มีการก าหนดภาระงานและมอบหมายงานตรงตามความรู้
ความสามารถของแต่ละบุคคล 21) มีการจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้  
22) มีการวางรูปแบบของหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียนโดยค านึงถึง
สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม 23) มีการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กรในการท างานแต่ละครัง้ไว้
อย่างชดัเจน 24) พฒันาผู้ เรียนมีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานท่ีก าหนด 25) มีการก าหนดทิศทาง
และวางแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับพนัธกิจหลกัขององค์กรและมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
มาตรฐานการศกึษาชาติ 26) มีการจดัท าแผนปฏิบตัิงานทัง้ระยะไกลและใกล้ 27) มีแนวทางและ
ระเบียบในการปฏิบตัิงานส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพ 28) มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การท างานของบคุลากรอยา่งใกล้ชิด 29) มีการส่งเสริมสนบัสนนุ ดแูลเอาใจใสบ่คุลากรทกุคนเป็น
อย่างดี 30) มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนเครือข่าย 31) มีการจดักิจกรรมให้นกัเรียนมี
โอกาสเรียนรู้ด้วยตนองและตระหนักในคณุค่าของผลงานของตนเอง 32) มีคู่มือการปฏิบตัิงาน
และมอบหมายงานตามอ านาจหน้าท่ีก าหนดไว้อย่างชดัเจน 33) มีแผนการปฏิบตัิงานท าให้งาน
บรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 34) สร้างขวญั ก าลังใจและแรงจูงใจให้กับ
บคุลากร 35) มีการจดัการศึกษาโดยการกระจายอ านาจการบริหารโรงเรียนให้ทกุฝ่ายมีส่วนร่วม 
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36) มีความยุติธรรม โปร่งใส มีเหตผุล ไม่ล าเอียงหรือเลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 37) มีการบริหารจดัการ
คณุภาพแบบองค์รวม มุง่เน้นให้ครู นกัเรียนและผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย 38) มีการบริหารจดัการมุ่งคน
มากกว่ามุ่งงาน มีการให้แรงจงูใจ ให้ความส าคญัในการปฏิบตัิงานของบคุลากรทกุคน 39) มีการ
ติดต่อส่ือสารประสานความร่วมมือทัง้แนวดิ่ง แนวนอนเป็นทางการและไม่เป็นทางการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 40) มีการประเมินตนเอง (SAR) ทกุปี โดยการมีสว่นร่วมของบคุลากรทกุฝ่าย 41) มี
การน าความรู้ท่ีได้รับจากชุมชน ท้องถ่ินและสังคมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 42) มีการ
สนบัสนนุด้านงบประมาณท่ีเก่ียวกบัวสัดแุละอปุกรณ์ในการท างาน 43) มีการประสานความสมัพนัธ์
ระหว่างครูและบุคลากรทุกคน 44) ตอบสนองความต้องการปรับหน้าท่ีการท างานให้ก้าวทัน
แรงผลักดันภายนอกและน าทรัพยากรท่ีมีอยู่ทั ง้หมดไปสู่เป้าหมายของโรงเรียน 45) มีความ
ตระหนกัถึงคณุธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ค่านิยม ความเช่ือ วฒันธรรมองค์กรในการ
ท างานร่วมกนั 46) มีโครงสร้างการบริหารงานแบบข้ามสายงานเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างบุคลากรท่ีอยู่ต่างสายงานและยังช่วยส่งเสริมการกระจายอ านาจ การตดัสินใจ
ภายใต้ขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 47) มีการก ากับดแูลให้บุคลากรและผู้ เรียนปฏิบตัิตนให้ถูกต้อง
ตามหลกัคณุธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม 48) มีการบริหารจดัการโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
49) มีการบริหารจัดการด้านการเงินด้วยความสุจริตและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 50) มี
มาตรการในการจัดการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนให้เป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนด                 
51) สนบัสนุนให้ครูและบุคลากรได้เข้ารับการพัฒนาตนให้มีความรู้ความสามารถ 52) มีการใช้
ข้อมูลสารสนเทศจากผลการประเมินมาใช้ปรับปรุงการด าเนินงาน  53) มีการสร้างความผูกพัน
ระหว่างนกัเรียนและโรงเรียนมากขึน้ 54) มีการวางแผนอตัราก าลงัโดยให้แตล่ะฝ่ายเสนอขออตัรา
ท่ีขาดแคลนหรือต้องการตอ่ผู้บริหารเพ่ือให้ผู้บริหารพิจารณาอนมุตัิ 55) มีวฒันธรรมองค์กรท่ีช่วย
ท าให้บุคลากรมีผลการด าเนินงานท่ีดี มีแรงจูงใจ มีความร่วมมือมีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ  
56) มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ของครูและบุคลากรอย่างต่อเน่ืองทัง้ระยะสัน้และระยะยาว                  
57) บุคลากรของโรงเรียนทุกคนมีความคาดหวงัต่อความส าเร็จของผู้ เรียน 58) ส่งเสริมให้ครูใช้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีทันสมัย 59) มีระบบการส่งต่อนักเรียนทุกระดับชัน้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 60) มีแผนจดัการเรียนรู้ท่ีมีเปา้หมายท่ีชดัเจน และมีความยืดหยุ่นในเนือ้การเรียน
การสอน 61) ส่งเสริมให้ครูมีความรู้มีความเข้าใจเร่ืองหลกัสตูรแกนกลางและหลกัสตูรสถานศกึษา 
62) พัฒนาครูให้มีกระบวนการสอนท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรและความต้องการของผู้ เรียนและ
ท้องถ่ิน 63) สนบัสนุนให้ครูใช้ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้จากท้องถ่ินเพ่ือพัฒนาคณุภาพผู้ เรียน 
64) สร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชนให้ความร่วมมือและประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก 65) มีการ
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สร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานและบรรยากาศท่ีเกือ้หนนุการท างาน 66) มีการชีแ้จง
นโยบายแนวคิดการบริหารจดัการโรงเรียนท่ีเป็นเลิศให้ทกุคนทราบ 67) มีการใช้ระบบการวางแผน
เพ่ือพฒันาคณุภาพของโรงเรียนให้มีความก้าวหน้า 68) มีการติดตามประสิทธิผลของกระบวนการ
บริหารเป็นระยะๆ 69) มีระบบการจดัการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีจะน าไปใช้ในการบริหาร
จดัการได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม 70) มีการจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการ
เรียนรู้ 71) มีการเลือกวิธีปฏิบตัิท่ีดีเดน่ของโรงเรียนอ่ืนๆ มาใช้พฒันาโรงเรียน 72) มีระบบตดิตาม
ความก้าวหน้าของนกัเรียน 73) มีการก าหนดกลยทุธ์ขององค์กรไว้อยา่งชดัเจนในการท างานแตล่ะ
ครัง้ 74) มีการก าหนดวิธีการและขัน้ตอนท่ีส าคญัในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 75) มีการพัฒนา
ระบบและกลไกหลกัในการส่งเสริมให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถใช้ประโยชน์จากการบริการด้าน
หลักสูตรและบริการการศึกษาอ่ืนๆ 76) มีการถ่ายทอดแผนปฏิบตัิการเพ่ือน าไปปฏิบตัิให้บรรลุ
วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 77) มีการน ากลยุทธ์ไปปฏิบตัิโดยด าเนินการแปลงวตัถุประสงค์เชิงกล
ยทุธ์ไปสู่แผนปฏิบตัิงานระยะสัน้และระยะยาว 78) มีการจดัทรัพยากรด้านการเงินและด้านอ่ืนๆ 
อย่างเพียงพอพร้อมใช้ปฏิบตัิตามแผนปฏิบตัิการให้บรรลผุลส าเร็จ 79) มีการใช้ทรัพยากรร่วมกนั
และตรวจสอบติดตามเพ่ือก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 80) มีการส ารวจและระบุความ
ต้องการของบคุลากรและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียอยา่งชดัเจน 81) มีแนวทางและการปฏิบตัิท่ีชดัเจนใน
การตอบสนองต่อความต้องการของผู้ เรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 82) มี
มาตรฐานการปฏิบตังิานของบคุลากรในการสร้างความพึงพอใจและความผกูพนัของผู้ เรียนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 83) มีกระบวนการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
84) มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศจากผลการประเมินมาปรับปรุง 85) มีการวางแผนทบทวน ปรับ
แผนงาน และประเมินผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 86) มีการจดัให้นกัเรียนได้รับสารอาหารท่ี
มีประโยชน์ถูกสุขลักษณะ และมีการจัดเตรียมอาหารให้กับนักเรียนตามหลักโภชนาการอย่าง
เหมาะสม 87) ปลูกฝังให้ผู้ เรียนเห็นความส าคญัของการมีสุขภาพดี มีการตรวจคัดกรองสขุภาพ
ของนกัเรียนอยู่เสมอ 88) มีการสร้างทีมงานให้เกิดขึน้ในโรงเรียน หรือสร้างความร่วมมือระหว่าง
ครูและบคุลากรเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างครูและบุคลากรเพ่ือก่อให้เกิดความ 89) มีการ
ส่ือสารกับครูในลักษณะสองทิศทางทั่วทัง้โรงเรียน โดยเลือกใช้เคร่ืองมือส่ือสารท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 90) สร้างวฒันธรรมการท างานท่ีเน้นผลสมัฤทธ์ิ และสร้างคุณค่าให้กับการท างาน
ของโรงเรียน 91) สนบัสนุนให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณุภาพผู้ เรียน 92) มีการสร้าง
บุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 93) ผู้บริหารโรงเรียนเป็นท่ียอมรับจากสังคมในด้านการ
บริหารจดัการ 94) ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์และเป็นผู้ มีคณุธรรม จริยธรรมและปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่ง
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ท่ีดี 95) พฒันาผู้ เรียนให้มีทกัษะทางการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามารถด้านการอ่าน การคิด
และแก้ปัญหาเป็น 96) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความพร้อมสมบูรณ์ด้วยคณุภาพ สามารถด าเนินการ
พัฒนาตนเองได้ตามเป้าหมายและพัฒนานักเรียนให้ประสบผลส าเร็จตามศักยภาพและ
ความสามารถของแต่ละบุคคล 97) จัดหลักสูตรท่ีตอบสนองความต้องการความพึงพอใจของ
นกัเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทัง้สนบัสนุนการใช้แหล่งความรู้ท่ีมีในชุมชนให้เป็นประโยชน์
ตอ่การเรียนรู้นอกสถานท่ี 98) มีการบริหารแบบมีส่วนร่วมทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียนภายใต้
บริบทท่ีแท้จริงของสถานศึกษา 99) มีการบริหารจดัการศึกษาท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิภายใต้วิสยัทศัน์ท่ี
ร่วมกันก าหนดและยึดหลัก PDCA 100) มีกระบวนการท างานท่ีเน้นการบูรณาการ โดยใช้
กระบวนการนิเทศภายในขบัเคล่ือน 101) มีการออกแบบภาระงานให้ตรงกบัความรู้ความสามารถ
และศกัยภาพของบุคลากร 102) ให้ความส าคญักบับุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค 
103) สร้างขวญัก าลังใจให้เห็นคุณค่าของโรงเรียนขนาดเล็กและทุ่มเทในการท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ และสามารถบริหารงานบนความขาดแคลนได้ 104) มีวฒันธรรมองค์กรการท างาน
ร่วมกนัของบคุลากรทกุฝ่ายเพ่ือน าไปสูเ่ปา้หมายความส าเร็จ 105) มีความเป็นผู้น าสงู มีวฒุิภาวะ
ทางอารมณ์ มีความซ่ือสัตย์ ความรับผิดชอบมีคุณธรรมและจริยธรรม 106) ผู้ บริหารเป็นผู้ มี
วิสยัทศัน์กว้างไกลในการบริหาร 107) ผู้บริหารเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง 108) มีทรัพยากรในการ
สนบัสนนุทัง้ในเร่ืองของอาคารสถานท่ี วสัด ุอปุกรณ์ ครุภณัฑ์ งบประมาณอย่างเพียงพอ 109) มี
การน าผลท่ีได้จากการปฏิบัติมาพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและจริงจังโดยยึดหลักการ
ปฏิบตังิานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) 110) มีกระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็น
ส าคญัโดยยึดหลกัความแตกต่างระหว่างบุคคล 111) มุ่งเน้นคณุภาพนกัเรียนตามวิสยัทศัน์และ
คาดหวงัความส าเร็จตอ่นกัเรียนสงู 112) มีการน าผลท่ีได้จากการนิเทศมาพฒันาการเรียนการสอน
ไปสู่เป้าหมายความส าเร็จ 113) สร้างจิตส านึกให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการท างาน มีจิต
วิญญาณของความเป็นครูสงู 114) ก าหนดโครงสร้างสายงานการบงัคบับญัชา อ านาจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบความเป็นเอกภาพของการบงัคบับญัชา 115) มีการติดตอ่ส่ือสาร การประสานงานความ
ร่วมมือทัง้แนวดิ่ง แนวนอน การกระจายอ านาจ การมอบอ านาจ 116) เน้นกระบวนการนิเทศ
ภายในเป็นกลไกในการขับเคล่ือนภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกคน 117) มีการวิเคราะห์สภาพ
ปัจจุบนั ปัญหา และความต้องการท่ีแท้จริง มีการติดต่อส่ือสาร การประสานงานความร่วมมือทัง้
แนวดิ่ง แนวนอน การกระจายอ านาจ การมอบอ านาจ 118) น าผลจากการวิเคราะห์ไปพัฒนา
ปรับปรุงอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการติดตาม ก ากับและสนับสนุนอย่างเป็นระบบ เน้น
กระบวนการนิเทศภายในเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกคน 119) มีการ
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บริหารทรัพยากร งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีคณุภาพและคุ้มค่ากับผลส าเร็จท่ีเกิดขึน้
เน้นความโปร่งใส ทันเวลาและเป็นปัจจุบันมีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความ
ต้องการท่ีแท้จริง 120) ผู้บริหารสถานศกึษาได้รับการพฒันาความรู้และทกัษะในการบริหารแบบ
องค์รวมอย่างเข้มข้นก่อนเข้าสูต่ าแหน่ง 121) มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินคณุภาพการบริหาร
การศกึษาและน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคณุภาพและการเติบโตในต าแหน่งหน้าท่ีอย่าง
จริงจัง 122) ส่งเสริมวัฒนธรรมในการท างานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 123) มีการพัฒนา
วิชาชีพระหว่างการปฏิบตัิงานด้วยกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ เพ่ือก้าวสู่การเรียนรู้
โดยการน าตนเอง 124) มีการก าหนดเกณฑ์การปฏิบตัิงานท่ีชดัเจนและน าไปใช้ในการพิจารณา
ความก้าวหน้าในการท างานอย่างจริงจงั 125) มีการวิเคราะห์นกัเรียนเป็นรายบุคคลและน าไปใช้
ในการพฒันาอย่างจริงจงั 126) เน้นการพฒันานกัเรียนเป็นรายบคุคลโดยยึดหลกัความแตกตา่ง
ระหว่างบุคคล 30) มีกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 127) มีการบริหารจัดการโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเน้นคุณภาพอย่างต่อเน่ืองโดยพิจารณาเป้าหมายและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้บรรลุ
เปา้หมายของโรงเรียน 128) มีการจดัการความรู้ในการตอบสนองเปา้หมายของโรงเรียนโดยมีการ
จดัท าแผน ก าหนดตวัชีว้ดัและการติดตามประเมินผล รวมทัง้มีการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการ
กลุ่มในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 129) มีการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนัให้
ความส าคญักับภาวะผู้น าในทกุระดบั 130) ผู้บริหารมีความสามารถในการก าหนดนโยบายและ
วิสยัทศัน์ท่ีเน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมในการพฒันาคณุภาพการศกึษา 131) มี
การน านโยบายไปสู่การปฏิบตัิได้อย่างชดัเจน 132) ผู้บริหารมีความสามารถเป็นท่ีปรึกษาหรือพ่ี
เลีย้งครู สามารถพฒันางาน วางแผนและสามารถท าให้เกิดการปฏิบตัิในโรงเรียนได้ 133) สง่เสริม
ให้ครูมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการ
พฒันาการเรียนการสอน 134) เน้นการจดัการเรียนการสอนเป็นทีมและมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่ง
กันและกัน 135) พัฒนาผู้ เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีความใฝ่รู้ใฝ่ เรียนและมี
ผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐาน 136) พัฒนานักเรียนมีความสามารถทางการคิดอย่างเป็นระบบ                
137) สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีทกัษะในการพฒันาตนเองและสร้างสรรค์ผลงานได้อยา่งตอ่เน่ือง 138) มี
หลกัสตูรท่ีมีความยืดหยุน่และสอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของสงัคม 139) ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 140) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถขยาย
การเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติท่ีเกิดผลเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน เช่น การแข่งขนัทางวิชาการ กิจกรรมเข้า
คา่ยลกูเสือ 141) มีการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีมีความยืดหยุ่น บรรยากาศเปิดเผย มีความคล่องตวั
ก่อให้เกิดการท างานเป็นทีมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน ตลอดจนตอบสนองต่อการสร้าง
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นวัตกรรมในการจดัการเรียนการสอนได้อย่างต่อเน่ือง 142) มีการการบริหารงานทัง้ 4 ด้านท่ีมี
ลกัษณะการด าเนินงานท่ีประสานและจดังานตามกลุ่มภารกิจ โดยเน้นการออกแบบให้เกิดความ
ร่วมมือในการปฏิบัติมากกว่าการแข่งขันและการบริหารผลการปฏิบัติงานให้ เกิดผลงานท่ีมี
คณุภาพในระดบัสงู 143) มีบรรยากาศในการท างานเอือ้ตอ่การเรียนรู้ เชน่ การท างานเป็นทีม การ
เรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง และการเสริมขวญัให้ก าลงัใจ 144) มีการก าหนดวิสยัทศัน์มุ่งพฒันาคนและ
องค์กรให้มีความสามารถท่ีโดดเดน่โดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการสร้างนวตักรรมท่ี
ตองสนองตอ่คณุภาพการศกึษาระดบัสงู 145) มีวิสยัทศัน์ท่ีเป็นวิสยัทศัน์ร่วมและเป็นวิสยัทศัน์เชิง
ปฏิบตัิ มีเป้าหมายท่ีชดัเจน เปิดกว้างและหลากหลาย ยอมรับแนวคิดท่ีแตกตา่งเพ่ือสนบัสนนุให้
เกิดการพฒันาองค์ความรู้ใหม่ๆ 146) มีการก าหนดพนัธกิจและกลยทุธ์ท่ีสอดคล้องกนั ตลอดจน
ก าหนดแนวทางท่ีเป็นรูปธรรมและน าไปสู่การปฏิบตัิได้อย่างแท้จริง 147) มีหลกัสูตรท่ีมีเนือ้หา
สาระสอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 148) มีการน า
เทคโนโลยีมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการปฏิบัติงาน 149) มีการจัดระบบฐานข้อมูลท่ี
เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างกนัและมีการพฒันา Software เพ่ือการเรียนรู้อย่างเหมาะสม 150) มีการใช้
วิจยัเป็นฐานในการพฒันาการเรียนรู้และการบริหารงาน 151) สร้างเครือขา่ยความร่วมมือแหง่การ
เรียนรู้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนสหกิจท่ีมี
ผลงานทางวิชาการดีเดน่ 152) สง่เสริมให้บคุลากรได้รับการพฒันาตนเองอยู่เสมอ 153) ผู้บริหารมี
การท างานแบบเชิงรุก ไมท่ างานตามกระแส 154) ส่งเสริมให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา
โดยให้การสนับสนุนและน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วยสอน 155) ผู้บริหารโรงเรียนมุ่งเน้นการ
ปฏิบตัิงานเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ปรับปรุงผลการด าเนินงาน มีการทบทวนตวัชีว้ดั มุง่เน้นนกัเรียน
และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  

จากนัน้ผู้ วิจยัได้น าข้อค าถามท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสาร หลกัการ แนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยและความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้ ทรงคุณวุฒิ สามารถรวบรวมสาระส าคัญท่ี
น าไปใช้เป็นกระทงค าถามในการวิจยัได้ทัง้หมด 155 ข้อ จากนัน้น าแบบสอบถามทัง้ 155 ข้อเสนอ
ตอ่ผู้ เช่ียวชาญ 5 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (content validity) ด้วยวิธีการหาคา่
ดชันีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective Congruence) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการพิจารณา
คา่ IOC ท่ีมีคา่มากกว่า 0.6 ขึน้ไป เหลือข้อกระทงค าถามทัง้สิน้ 130 ข้อ จากนัน้น าแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้ (try out) กับโรงเรียนขนาดเล็กกรุงเทพมหานครท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน  32 คน 
แล้วน าข้อมลูมาหาคา่ความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถามด้วยการค านวณคา่สมัประสิทธ์ิ
แอลฟา(coefficient) ด้วยสูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach’ alfha coefficient) 
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ซึง่ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาท่ีมีคา่มากกวา่ 0.75 ขึน้ไป ซึ่งข้อกระทงค าถามทัง้ 130 ข้อ มีคา่ความ
เช่ือมัน่เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณา  
 
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษา

ขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร  
2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ตามความ

คิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง 123 โรงเรียน จ านวน 492 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 น ามาวิเคราะห์และ
เสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยายจ าแนกรายละเอียดได้ ดงันี ้ 

 2.1.1 การวิเคราะห์สถานภาพสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 2.1.2 การวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบของการ

บริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร  
 2.1.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วย

วิธีการสกดัปัจจยั (Principal Component Analysis) “PCA” เพ่ือให้เหลือตวัแปรท่ีส าคญั 
 
2.1.1 การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ ตอบแบบสอบถาม จ านวน 492 คน 
จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ผู้อ านวยการ หรือรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 2) ตวัแทนหวัหน้ากลุ่ม
สาระ และ 3) ครูผู้สอน จ านวน 2 คน โดยแบง่เป็นผู้อ านวยการ หรือรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
จ านวน 123 คน ตวัแทนหัวหน้ากลุ่มสาระ จ านวน 123 คน และครูผู้สอน จ านวน 246 คน รวม
ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้สิน้ 492 คน เม่ือแยกตาม เพศ อาย ุวฒุิการศกึษา ต าแหน่งหน้าท่ีการงาน
และประสบการณ์การท างานในต าแหนง่ปัจจบุนั มีรายละเอียด ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 



174 

ตารางท่ี 7 สถานภาพสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ 
ผู้อ านวยการ หวัหน้ากลุม่สาระ ครูผู้สอน รวม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 

เพศ 
     1. ชาย 
     2. หญิง 

 
45 
78 

 
36.59 
63.41 

 
23 
100 

 
18.70 
81.30 

 
31 
215 

 
12.60 
87.40 

 
99 
393 

 
20.12 
79.88 

รวม 123 100 123 100 246 100 492 100 
อาย ุ 
    1. น้อยกวา่ 30 ปี 
    2. 30 - 40 ปี 
    3. 41 – 50 ปี 
    4. 51 ปีขึน้ไป 

 
7 
38 
29 
49 

 
5.69 
30.89 
23.58 
39.84 

 
14 
52 
36 
21 

 
11.38 
42.28 
29.27 
17.07 

 
51 
115 
39 
41 

 
20.73 
46.75 
15.85 
16.67 

 
72 
205 
104 
111 

 
14.63 
41.67 
21.14 
22.56 

รวม 123 100 123 100 246 100 492 100 
วฒุิการศกึษา 
    1. ปริญญาตรี 
    2. ปริญญาโท 
    3. ปริญญาเอก 

 
24 
97 
2 

 
19.51 
78.86 
1.63 

 
67 
56 
- 

 
54.47 
45.53 

- 

 
171 
75 
- 

 
69.51 
30.49 

- 

 
262 
228 

- 

 
53.25 
46.34 
0.41 

รวม 123 100 123 100 246 100 492 100 
ประสบการณ์การ
ท างานในต าแหนง่
ปัจจบุนั 
     1. ไมเ่กิน 5 ปี 
     2. 6 – 10 ปี 
     3. 11 – 15 ปี 
     4. 15 ปีขึน้ไป 

 
 
58 
24 
18 
23 

 
 

47.16 
19.51 
14.63 
18.70 

 
 
25 
34 
27 
37 

 
 

20.33 
27.64 
21.95 
30.08 

 
 
99 
50 
45 
52 

 
 

40.24 
20.33 
18.29 
21.14 

 
 

182 
108 
90 
112 

 
 

36.99 
21.95 
18.30 
22.76 

รวม 123 100 123 100 246 100 492 100 

 
 จากตารางท่ี 7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้สิน้ 492 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง จ านวน 393 คน คดิเป็นร้อยละ 79.88 เพศชาย จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 20.12 ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีอาย ุ30 - 40 ปีมีมากท่ีสุด จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 น้อยท่ีสุด คือ มี
อายุน้อยกว่า 30 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 14.63 ด้านวุฒิทางการศึกษา พบว่า ระดับ
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ปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 53.25 น้อยท่ีสุด คือ ระดับปริญญาเอก 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.14 ด้านประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจบุนั พบว่าผู้ ท่ีมี
ประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบนัไม่เกิน 5 ปี มีมากท่ีสุด จ านวน 182 คน คิดเป็น
ร้อยละ 36.99 น้อยท่ีสดุ คือ 11 – 15 ปี จ านวน 90 คน คดิเป็นร้อยละ 18.30  

ส าหรับผู้ตอบแบบสอบถามในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศกึษา จ านวน 123 
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 63.41 เป็นเพศชาย จ านวน 45 คน คิด
เป็นร้อยละ 36.59 อาย ุ51 ปีขึน้ไปมีมากท่ีสดุ จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 39.85 น้อยท่ีสุด คือ 
อายนุ้อยกว่า 30 ปี มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.69 ในด้านวฒุิทางการศึกษา ระดบัปริญญา
โทมากท่ีสดุ จ านวน 97 คน คดิเป็นร้อยละ 78.86 และระดบัปริญญาเอกมีน้อยท่ีสดุ จ านวน 2 คน 
คิดเป็นร้อยละ 1.63 ส่วนประสบการณ์ในการท างานในต าแหน่งปัจจุบนั มีประสบการณ์ไม่เกิน                  
5 ปี มากท่ีสดุ มีจ านวน 58 คน คดิเป็นร้อยละ 47.16   

ผู้ตอบแบบสอบถามในต าแหน่งหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 123 คน 
สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 81.30 เพศชายน้อยท่ีสดุ มีจ านวน 23 คน 
คดิเป็นร้อยละ 18.70 อาย ุ30 – 40  ปีขึน้ไปมีมากท่ีสดุ จ านวน 52 คน คดิเป็นร้อยละ 42.28  น้อย
ท่ีสุด คือ อายุน้อยกว่า 30 ปี มีจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 11.38 ในด้านวุฒิทางการศึกษา 
ระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 54.47 และวุฒิทางการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกไม่มีเลย ส่วนระดบัปริญญาโท มีจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 45.53 ประสบการณ์
ในการท างานในต าแหน่งปัจจบุนั มีประสบการณ์ 15 ปีขึน้ไป มากท่ีสดุ มีจ านวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.08 น้อยท่ีสดุ คือ ไมเ่กิน 5 ปี จ านวน 25 คน คดิเป็นร้อยละ 20.33  

ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเป็นครูผู้ สอน จ านวน 246 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 87.40 เพศชายน้อยท่ีสุด มีจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 12.60  
อาย ุ30 – 40 ปีขึน้ไปมีมากท่ีสดุ จ านวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 46.75 น้อยท่ีสดุ คือ อาย ุ41 – 50 
ปี มีจ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 15.85 ในด้านวุฒิทางการศึกษา ระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด 
จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 69.51 และวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่มีเลย ส่วน
ระดับปริญญาโท มีจ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 30.49 ส่วนประสบการณ์ในการท างานใน
ต าแหน่งปัจจุบัน มีประสบการณ์ไม่เกิน 5 ปี มากท่ีสุด มีจ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 40.24              
น้อยท่ีสดุ คือ 11 – 15 ปี จ านวน 45 คน คดิเป็นร้อยละ 18.29  
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2.1.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปรที่เป็นองค์ประกอบของ
การบริหารเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร  

 ในการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัตวัแปรท่ีเป็นองค์ประกอบของการบริหาร
เพ่ือความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร ของผู้อ านวยการสถานศกึษา
หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ ตวัแทนหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และครูผู้สอน 
ในแต่ละตัวแปรของระดับพฤติกรรมและความคิดเห็นท่ีมีต่อสภาพการปฏิบัติงาน ผู้ วิจัยได้
วิเคราะห์คา่มชัฌิมเลขคณิต และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อกระทงค าถาม ดงันี ้ 
 
ตารางท่ี 8 คา่มชัฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบการบริหารเพ่ือความ

เป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร  
 n = 492 

 
ข้อ 

 
ตวัแปร 

คา่ 
มชัฌิมเลข
คณิต 

สว่น
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คดิเห็น 

1 มีการเสริมสร้างขวัญก าลังใจเพ่ือให้บุคลากรเห็น
คุณค่าของโรงเรียนขนาดเล็กพร้อมทุ่มเทในการ
ท างานอยา่งเตม็ความสามารถ 

4.46 .663 มาก 

2 มีการบริหารจัดการโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4.35 .657 มาก 

3 มีการบริหารโดยยดึหลกัประชาธิปไตยในการท างาน  4.53 .670 มากท่ีสดุ 
4 มีการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จดัการบคุลากร 
4.46 .711 มาก 

5 ให้ความส าคญักบับคุลากรทกุคนอย่างเทา่เทียมและ
เสมอภาค 

4.44 .749 มาก 

6 ผู้ บ ริหารมีความยุติธรรม โป ร่งใส มี เหตุผล ไม่
ล าเอียง 

4.40 .728 มาก 

7 มีการใช้หลักการบริหารจัดการแบบมุ่งคนมากกว่า
มุ่งงาน โดยมีการให้แรงจูงใจ ให้ความส าคญัในการ
ปฏิบตังิานของบคุลากรทกุคน 

4.27 .801 มาก 
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ตารางท่ี 8 คา่มชัฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบการบริหารเพ่ือความ
เป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร (ตอ่)    

 n = 492 

ข้อ ตวัแปร 
คา่ 

มชัฌิมเลข
คณิต 

สว่น
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คดิเห็น 

8 สร้างความผูกพันระหว่างนกัเรียนและโรงเรียนมาก
ขึน้ 

4.40 .722 มาก 

9 ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู บุคลากร 
นกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียทกุคน 

4.41 .712 มาก 

10 มีการบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ท่ีมีสมรรถนะสงูอยา่งแท้จริง 

4.32 .717 มาก 

11 ส่งเสริมวัฒนธรรมในการท างานให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

4.42 .666 มาก 

12 มีการบริหารจดัการด้านงบประมาณด้วยความสุจริต 
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 

4.54 .688 มากท่ีสดุ 

13 มีการบริหารจัดการท่ีดีจนได้รับการยอมรับจาก
สงัคมในด้านการบริหารจดัการ 

4.42 .699 มาก 

14 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรมพร้อมทัง้
ปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งท่ีดี   

4.49 .689 มาก 

15 ผู้บริหารมีคณุธรรม จริยธรรมท่ีดีและเป็นแบบอย่าง
ได้อยา่งเหมาะสม 

4.49 .686 มาก 

16 ผู้บริหารมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง มีความซ่ือสัตย์
สจุริต มีความรับผิดชอบ 

4.48 .697 มาก 

17 ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์กว้างไกลในการบริหารงาน 4.47 .682 มาก 
18 ผู้บริหารเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง 4.41 .691 มาก 
19 ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการ

นิ เท ศ  ก าร ส่ื อสารโดยใช้หลักการนิ เท ศแบบ
กลัยาณมิตร 

4.46 .663 มาก 
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ตารางท่ี 8 คา่มชัฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบการบริหารเพ่ือความ
เป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร (ตอ่)    

 n = 492 

ข้อ ตวัแปร 
คา่ 

มชัฌิมเลข
คณิต 

สว่น
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คดิเห็น 

20 ผู้ บริหารมีประสบการณ์ได้รับการพัฒนาความรู้ 
ทักษะในการบริหารแบบองค์รวมอย่างเข้มข้นก่อน
เข้าสูต่ าแหนง่ 

4.44 .665 มาก 

21 ให้ความส าคญักับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการสร้าง
ทีม หรือแกนน าในการจัดการความรู้ในโรงเรียน
อยา่งเป็นระบบ 

4.34 .688 มาก 

22 มีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ท่ี เน้นการแลก 
เปล่ียนเรียนรู้น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมในการ
พฒันาคณุภาพการศกึษา 

4.39 .730 มาก 

23 ผู้บริหารเป็นท่ีปรึกษาหรือพ่ีเลีย้งครู สามารถพฒันา 
วางแผนงานจนน าไปสู่การปฏิบตัใินโรงเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

4.41 .715 มาก 

24 มีการท างานเชิงรุก ไมท่ างานตามกระแส   4.26 .703 มาก 
25 มีการปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ปรับปรุงผล

การด าเนินงาน มีการทบทวนตวัชีว้ดั มุ่งเน้นนกัเรียน
และผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

4.41 .665 มาก 

26 มีการวางแผนการบริหารงานวิชาการ จัดการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
โดยมีการประเมินตดิตามงานเป็นระยะๆ 

4.41 .706 มาก 

27 มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
สถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT และ
น าผลจากการวิเคราะห์ ไปใช้ในการจดัการศกึษา 

4.45 .678 มาก 
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ตารางท่ี 8 คา่มชัฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบการบริหารเพ่ือความ
เป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร (ตอ่)    

 n = 492 

ข้อ ตวัแปร 
คา่ 

มชัฌิมเลข
คณิต 

สว่น
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คดิเห็น 

28 มีการบริหารจัดการศึกษาท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิภายใต้
วิสยัทศัน์ท่ีร่วมกนัก าหนดโดยยดึหลกั PDCA 

4.48 .583 มาก 

29 มีการน าผลท่ี ได้จากการปฏิบัติมาพัฒนาและ
ปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและจริงจังโดยยึดหลักการ
ปฏิบตังิานตามวงจรคณุภาพ (PDCA) 

4.43 .610 มาก 

30 น าผลจากการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนไปพฒันา
ปรับปรุงอย่างจริงจัง โดยมีกระบวนการติดตาม 
ก ากบัและสนบัสนนุอยา่งเป็นระบบ 

4.38 .648 มาก 

31 มีการก าหนดเป้าหมาย ค่านิยม ความคาดหวงั การ
สร้างคณุคา่ผลการด าเนินการระยะเวลาความส าเร็จ
ของโรงเรียน 

4.45 .609 มาก 

32 มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถานศกึษาอยา่งชดัเจน 

4.55 .581 มากท่ีสดุ 

33 มีการก าหนดวิสยัทศัน์ท่ีเป็นเชิงปฏิบตัิ มีเปา้หมายท่ี
ชดัเจน เปิดกว้างและหลากหลาย ยอมรับแนวคิดท่ี
แตกต่างเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ๆ  

4.52 .576 มากท่ีสดุ 

34 มีการก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือมุ่งพัฒนาองค์กรโดยมุ่ง
พฒันาคนให้มีความรู้ ความสามารถท่ีโดดเด่นโดย
ผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการสร้าง
นวตักรรมท่ีตอบสนองตอ่คณุภาพการศกึษาระดบัสงู 

4.50 .590 มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 8 คา่มชัฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบการบริหารเพ่ือความ
เป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร (ตอ่)    

 n = 492 

ข้อ ตวัแปร 
คา่ 

มชัฌิมเลข
คณิต 

สว่น
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คดิเห็น 

35 มีการก าหนดพันธกิจและกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกัน 
ตลอดจนก าหนดแนวทางท่ีเป็นรูปธรรมและระยะ 
เวลาอนัน าไปสูก่ารปฏิบตัไิด้อยา่งแท้จริง 

4.48 .600 มาก 

36 มีการก าหนดโครงสร้างสายงานบงัคบับญัชา อ านาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ ความเป็นเอกภาพของการ
บงัคบับญัชาท่ีชดัเจน 

4.50 .607 มากท่ีสดุ 

37 มีการก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบตัิในการท างาน
เพ่ือน าไปสูค่วามส าเร็จตามเปา้หมายท่ีวางไว้ 

4.47 .579 มาก 

38 มีการวิเคราะห์ ออกแบบงานเพ่ือก าหนดเป็นแผนภูมิ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนท่ีครอบคลุมภารกิจ
หลกัของโรงเรียน 

4.44 .611 มาก 

39 มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมายและทิศทางการ
ท างานขององค์กรท่ีชดัเจน 

4.55 .588 มากท่ีสดุ 

40 มีการน านโยบายไปสูก่ารปฏิบตัไิด้อยา่งเป็นรูปธรรม 4.45 .621 มาก 
41 มีการออกแบบภาระงานการบริหารออกเป็น 4 ด้าน 

ขอบข่ายและ แนวปฏิบตังิานงานอยา่งชดัเจน ให้ตรง
กบัความรู้ความสามารถและศกัยภาพของบคุลากร 

4.47 .652 มาก 

42 มีการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพทัง้ภายในและ
ภายนอกอยา่งเป็นระบบและตรงตามมาตรฐาน 

4.52 .630 มากท่ีสดุ 

43 มีการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานในการ
เล่ือนขัน้ เงินเดือนของบุคลากรอย่างเป็นธรรม 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

4.48 .636 มาก 
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ตารางท่ี 8 คา่มชัฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบการบริหารเพ่ือความ
เป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร (ตอ่)    

 n = 492 

ข้อ ตวัแปร 
คา่ 

มชัฌิมเลข
คณิต 

สว่น
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คดิเห็น 

44 สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ เรียน
ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและความสามารถ
ของแตล่ะคนตลอดจนมีการสอนซอ่มเสริม 

4.54 .585 มากท่ีสดุ 

45 มีการจดัท าหลกัสตูรท่ีตรงความต้องการของนกัเรียน
โดยค านงึถึงชมุชนสภาพแวดล้อมอยา่งเหมาะสม 

4.48 .590 มาก 

46 มีการปฏิบตังิานทกุอยา่งตามกลยทุธ์ขององค์กร 4.49 .614 มาก 
47 มีการก าหนดทิศทางและวางแผนกลยุทธ์ท่ีสอด 

คล้องกับ พันธกิจหลักขององค์กรและมาตรฐาน
ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ มาตรฐานการศกึษาชาติ 

4.53 .600 มากท่ีสดุ 

48 มีการจดัท าแผนปฏิบตังิานทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 4.58 .571 มากท่ีสดุ 
49 มีการปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบในการ

ปฏิบตังิานสง่ผลให้งานมีประสิทธิภาพ 
4.50 .607 มากท่ีสดุ 

50 มีการปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบในการ
ปฏิบตังิานสง่ผลให้งานมีประสิทธิภาพ 

4.52 .586 มากท่ีสดุ 

51 ใช้กระบวนการท างานท่ีเน้นการบูรณาการ โดยใช้
กระบวนการนิเทศภายในเพ่ือเป็นกลไกในขบัเคล่ือน
ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกคนและน าผลท่ีได้จาก
การนิเทศมาพฒันาการเรียนการสอนไปสู่เป้าหมาย
ความส าเร็จ 

4.42 .622 มาก 

52 ส่งเสริมสนบัสนนุให้บคุลากรได้รับการพฒันาตนเอง
อยู่เสมอ และดแูลเอาใจใส่บุคลากรทุกคนเป็นอย่าง
ดี 

4.54 .623 มากท่ีสดุ 

 



182 

ตารางท่ี 8 คา่มชัฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบการบริหารเพ่ือความ
เป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร (ตอ่)    

 n = 492 

ข้อ ตวัแปร 
คา่ 

มชัฌิมเลข
คณิต 

สว่น
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คดิเห็น 

53 มีการก าหนดเกณฑ์การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและ
น าไปใช้ในการพิจารณาความก้าวหน้าในการท างาน
อยา่งจริงจงั 

4.49 .610 มาก 

54 มีการจดักิจกรรมให้นกัเรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนอง
และตระหนกัในคณุคา่ของผลงานของตนเอง 

4.52 .586 มากท่ีสดุ 

55 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบตัิงานและมอบหมายงาน
ตามอ านาจหน้าท่ีก าหนดไว้อยา่งชดัเจน 

4.46 .666 มาก 

56 มีการประชุมหารือติดตามงานสม ่าเสมอท าให้งาน
บรรลผุลตามเปา้หมายท่ีวางไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.54 .606 มากท่ีสดุ 

57 จัดการศึกษาโดยการกระจายอ านาจการบริหาร
โรงเรียนให้ทกุฝ่ายมีสว่นร่วม 

4.48 .633 มาก 

58 มีการบริหารจดัการคณุภาพแบบองค์รวม มุ่งเน้นให้
ครู นกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมีสว่นร่วม 

4.49 .627 มาก 

59 มุ่ ง เน้นการจัดการเรียนการสอนเป็นทีมมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันตามแนวทางของโรงเรียน
เครือขา่ย 

4.36 .754 มาก 

60 มีการจัดโครงการอาหารกลางวันท่ีมีคุณภาพให้แก่
ครูและบคุลากร 

4.58 .629 มากท่ีสดุ 

61 สนับสนุนด้านงบประมาณ ท่ีเก่ียวกับวัสดุและ
อปุกรณ์ในการท างาน 

4.46 .682 มาก 

62 มีการใช้หลกัการติดต่อส่ือสารประสานความร่วมมือ
ทัง้แนวดิ่ง แนวนอนเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.42 .615 มาก 
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ตารางท่ี 8 คา่มชัฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบการบริหารเพ่ือความ
เป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร (ตอ่)    

 n = 492 

ข้อ ตวัแปร 
คา่ 

มชัฌิมเลข
คณิต 

สว่น
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คดิเห็น 

63 ท าการประเมินตนเอง(SAR) ทกุปี โดยการมีสว่นร่วม
ของบคุลากรทกุฝ่าย 

4.64 .545 มากท่ีสดุ 

64 มีการก าหนดวิสยัทศัน์เป้าหมายและสถานภาพของ
โรงเรียนและมีแผนส ารองเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

4.52 .607 มากท่ีสดุ 

65 มีการตอบสนองความต้องการปรับหน้าท่ีการท างาน
ให้ก้าวทันนวัตกรรมแรงผลักดันภายนอกและน า
ทรัพยากรท่ีมีอยูท่ัง้หมดไปสูเ่ปา้หมายของโรงเรียน 

4.45 .585 มาก 

66 ส ร้า งค วาม ต ระห นั ก ถึ ง คุณ ธ รรม จ ริย ธ รรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ค่านิยม ความเช่ือ วัฒนธรรม
องค์กรในการท างานร่วมกนั 

4.61 .548 มากท่ีสดุ 

67 มีโครงสร้างการบริหารงานแบบข้ามสายงานเพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรท่ีอยู่
ต่างสายงานส่ง เส ริมการกระจายอ านาจ การ
ตดัสินใจภายใต้ขอบเขตงานท่ีรับผิดชอบ 

4.43 .636 มาก 

68 มีโครงสร้างองค์กรท่ียืดหยุ่นก่อให้เกิดการท างานเป็น
ทีมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกัน ตลอดจน
ตอบสนองต่อการสร้างนวตักรรมในการจดัการเรียน
การสอนได้อยา่งตอ่เน่ือง 

4.49 .652 มาก 

69 มีการจดัระบบฐานข้อมลูท่ีเช่ือมโยงข้อมลูระหวา่งกนั
และมีการพัฒนา Software เพ่ือการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม 

4.15 .704 มาก 

70 จดักิจกรรมให้บุคลากร นกัเรียนปฏิบตัิตนให้ถูกต้อง
ตามหลกัคณุธรรม จริยธรรมท่ีดีงาม 

4.57 .576 มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 8 คา่มชัฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบการบริหารเพ่ือความ
เป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร (ตอ่)    

 n = 492 

ข้อ ตวัแปร 
คา่ 

มชัฌิมเลข
คณิต 

สว่น
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คดิเห็น 

71 มีมาตรการในการจัดการผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนให้เป็นไปตามท่ีหลกัสตูรก าหนด 

4.54 .560 มากท่ีสดุ 

72 จดักิจกรรมพฒันาครูและบคุลากรตลอดเวลาเพ่ือให้
ครูและบคุลากรมีความรู้ความสามารถ มีคณุภาพ 

4.51 .590 มากท่ีสดุ 

73 จดัการศึกษาโดยยึดคณุภาพนักเรียนเป็นเป้าหมาย
สงูสดุ 

4.56 .597 มากท่ีสดุ 

74 มี ระบบการส่งต่อนัก เรียนทุกระดับชัน้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.49 .659 มาก 

75 มีการบริหารจดัการด้านทรัพยากร ด้านการเงินและ
ด้านอ่ืนๆ อยา่งเพียงพอ 

4.40 .642 มาก 

76 มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศจากผลการประเมินมาใช้
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

4.39 .594 มาก 

77 มี กา รบ ริห ารจัด การโดย ใช้ ระบบ เทค โน โล ยี
สารสนเทศเข้ามาชว่ย 

4.34 .642 มาก 

78 ส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้ความสามารถด้านการคิด
สร้างสรรค์และท างานร่วมกนัเป็นทีม 

4.43 .629 มาก 

79 มีการวางแผนอัตราก าลังโดยให้แต่ละฝ่ายเสนอขอ
อัตรา ท่ีขาดแคลนต่อผู้ บ ริหารเพ่ื อให้ผู้ บ ริหาร
พิจารณาอนมุตั ิ

4.40 .669 มาก 

80 มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีช่วยท าให้บุคลากรมีผลการ
ด าเนินงานท่ีดี มีแรงจูงใจ มีความร่วมมือมีการ
ส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.43 .627 มาก 
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ตารางท่ี 8 คา่มชัฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบการบริหารเพ่ือความ
เป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร (ตอ่)    

 n = 492 

ข้อ ตวัแปร 
คา่ 

มชัฌิมเลข
คณิต 

สว่น
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คดิเห็น 

81 สร้างบรรยากาศในการท างานเอือ้ต่อการเรียนรู้ เช่น 
การท างานเป็นทีม การเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง และการ
เสริมขวญัให้ก าลงัใจ 

4.47 .645 มาก 

82 เสริมสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ปกครองและชุมชน
และเต็มใจให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเพ่ือพัฒนา
การศกึษาร่วมกนั 

4.41 .621 มาก 

83 มีวฒันธรรมองค์กรการท างานร่วมกันของบุคลากร
ทกุฝ่ายเพ่ือน าไปสูเ่ปา้หมายความส าเร็จ 

4.45 .628 มาก 

84 มีการใช้ทรัพยากรในการสนับสนุนทัง้ในเร่ืองของ
อาคารสถานท่ี วสัดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ งบประมาณ
อยา่งพอเพียง 

4.40 .667 มาก 

85 มีการใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
นักเรียนเป็นส าคัญ โดยยึดหลักความแตกต่าง
ระหวา่งบคุคล 

4.47 .613 มาก 

86 มีการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลโดยยึดหลัก
ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

4.42 .631 มาก 

87 มีการวิเคราะห์นกัเรียนเป็นรายบคุคลและน าไปใช้ใน
การพฒันาอยา่งจริงจงั 

4.48 .671 มาก 

88 มีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามวิสัยทัศน์และ
คาดหวงัความส าเร็จตอ่นกัเรียนสงู 

4.43 .646 มาก 

89 มีการใช้กระบวนการนิเทศแบบกลัยาณมิตร 4.55 .638 มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 8 คา่มชัฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบการบริหารเพ่ือความ
เป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร (ตอ่)    

 n = 492 

ข้อ ตวัแปร 
คา่ 

มชัฌิมเลข
คณิต 

สว่น
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คดิเห็น 

90 มีการใช้ระบบการบริหารจดัการท่ีเน้นคุณภาพและ
มุ่งผลสัมฤทธ์ิเป็นหลกัโดยใช้การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม ให้ความส าคญักบัการปฏิบตังิานเป็นทีม 

4.43 .610 มาก 

91 มีการใช้กระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์ 4.42 .596 มาก 
92 มีการบริหารจัดการโครงการหรือกิจกรรมท่ีเน้น

คณุภาพอย่างตอ่เน่ืองโดยพิจารณาเป้าหมายและผู้
มีสว่นได้สว่นเสียเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายของโรงเรียน 

4.47 .620 มาก 

93 พัฒนาระบบการเรียนรู้ของครูและบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ืองทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เอือ้ให้ครูจัดกลุ่ม
ชมุชนแหง่การเรียนรู้ 

4.43 .630 มาก 

94 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือสร้างนวัตกรรมและ
มลูคา่เพิ่มให้กบัโรงเรียนอยา่งตอ่เน่ือง 

4.19 .652 มาก 

95 สร้างเครือข่ายความร่วมมือแห่งการเรียนรู้มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียน
ต้นแบบและโรงเรียนสหกิจท่ีมีผลงานทางวิชาการ
ดีเดน่ 

4.23 .731 มาก 

96 มีการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจบุนัให้ความส าคญักบัภาวะผู้น าในทกุระดบั 

4.39 .620 มาก 

97 มีการจัดท าหลักสูตรและบริการท่ีตอบสนองความ
ต้องการ ความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ มีส่วนได้
สว่นเสีย 

4.36 .648 มาก 

98 มีการตรวจสอบ ทบทวนและพัฒนาหลักสูตร
สถานศกึษาทกุปี 

4.62 .567 มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 8 คา่มชัฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบการบริหารเพ่ือความ
เป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร (ตอ่)    

 n = 492 

ข้อ ตวัแปร 
คา่ 

มชัฌิมเลข
คณิต 

สว่น
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คดิเห็น 

99 ก าหนดเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือ
น าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพอย่าง
เป็นรูปธรรม 

4.55 .578 มากท่ีสดุ 

100 จัดท าหลักสูตรท่ีมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของสงัคม 

4.56 .594 มากท่ีสดุ 

101 จดัท านือ้หาสาระของหลกัสตูรให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้ เรียน ชมุชน สงัคมและประเทศชาติ 

4.53 .596 มากท่ีสดุ 

102 มีการใช้กระบวนการวิจยัเป็นฐานในการพัฒนาการ
เรียนรู้และการบริหารงาน 

4.39 .630 มาก 

103 ปลูกฝังให้ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามท่ี
สถานศกึษาก าหนด 

4.48 .603 มาก 

104 พัฒนาผู้ เรียนให้มีสมรรถนะครบทัง้ 5 ด้าน การ
ส่ือสาร คิด เป็น  แ ก้ ปัญ หาได้  ทักษะชีวิตและ
เทคโนโลยี 

4.46 .666 มาก 

105 พัฒนาผู้ เรียนให้มีผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด 

4.39 .624 มาก 

106 สง่เสริมให้ผู้ เรียนน าความรู้ท่ีได้รับจากชมุชน ท้องถ่ิน
และสงัคมมาประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 

4.25 .667 มาก 

107 สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีทกัษะทางการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
มีความสามารถด้านการอา่น การคดิและแก้ปัญหาเป็น 

4.24 .625 มาก 

108 ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 4.37 .654 มาก 
109 พฒันาผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะอันพึงประสงค์และมี

ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและมีผลสมัฤทธ์ิตามมาตรฐาน 
4.36 .621 มาก 
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ตารางท่ี 8 คา่มชัฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบการบริหารเพ่ือความ
เป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร (ตอ่)    

 n = 492 

ข้อ ตวัแปร 
คา่ 

มชัฌิมเลข
คณิต 

สว่น
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คดิเห็น 

110 พัฒนาผู้ เรียนให้มีความสามารถทางการคิดอย่าง
เป็นระบบ 

4.10 .711 มาก 

111 ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทักษะในการพัฒนาตนเองและ
สร้างสรรค์ผลงานได้อยา่งตอ่เน่ือง 

4.21 .689 มาก 

112 ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการเรียน รู้
ร่วมกนัเป็นทีม 

4.26. .691 มาก 

113 ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถขยายการเรียนรู้ไปสู่การ
ปฏิบตัิท่ีเกิดผลเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน เช่น การแข่งขนั
ทางวิชาการ กิจกรรมเข้าคา่ยลกูเสือ 

4.32 .665 มาก 

114 ให้ผู้ เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสยัทศัน์ และ
พนัธกิจของสถานศกึษา 

4.43 .616 มาก 

115 พัฒนาครูให้มีความพร้อมสมบูรณ์ ด้วยคุณภาพ 
สามารถด าเนินการพัฒนาตนเองได้ตามเป้าหมาย
และพฒันานกัเรียนให้ประสบผลส าเร็จตามศกัยภาพ
และความสามารถของแตล่ะบคุคล 

4.45 .615 มาก 

116 มีความคาดหวงัตอ่ความส าเร็จของผู้ เรียนสงู 4.53 .582 มากท่ีสดุ 
117 ใช้กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั  4.38 .654 มาก 
118 พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายท่ี

ชดัเจน มีความยืดหยุน่ในเนือ้การเรียนการสอน 
4.45 .605 มาก 

119 พัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองหลักสูตร
แกนกลางและหลกัสตูรสถานศกึษา 

4.50 .624 มากท่ีสดุ 

120 ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการสอนท่ีสอดคล้องกับ
หลกัสตูรและความต้องการของผู้ เรียนและท้องถ่ิน 

4.39 .591 มาก 
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ตารางท่ี 8 คา่มชัฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานขององค์ประกอบการบริหารเพ่ือความ
เป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร (ตอ่)    

 n = 492 

ข้อ ตวัแปร 
คา่ 

มชัฌิมเลข
คณิต 

สว่น
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความ
คดิเห็น 

121 ส่งเสริมให้ครูใช้ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้จาก
ท้องถ่ินเพ่ือพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 

4.36 .583 มาก 

122 สร้างความสมัพนัธ์กับชุมชนได้รับความร่วมมือและ
ประสานงานกบัหนว่ยงายภายนอก 

4.48 .620 มาก 

123 พัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพสามารถประยุกต์จัดการ
เรียนการสอนได้หลายรูปแบบ 

4.45 .598 มาก 

124 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาส่ือการเรียนรู้ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 

4.42 .584 มาก 

125 สง่เสริมให้ครูน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
วางแผนการปฏิบตังิาน 

4.40 .623 มาก 

126 สร้างแรงจูงใจให้ครูมุ่ งมั่น ในการท างาน มีจิต
วิญญาณของความเป็นครูสงู 

4.54 .554 มากท่ีสดุ 

127 สนบัสนนุให้ครูพฒันาวิชาชีพระหว่างการปฏิบตัิงาน
ด้วยกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ เพ่ือ
ก้าวสูก่ารเรียนรู้โดยการน าตนเอง 

4.51 .565 มากท่ีสดุ 

128 สนับสนุนให้ครูสามารถพัฒนาตนเอง สร้างองค์
ความรู้และนวตักรรมใหม่ๆ มาใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

4.51 .558 มากท่ีสดุ 

129 ให้ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายทัง้ผู้ เรียน ผู้ปกครอง ชมุชนและ
สงัคมมีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 

4.41 .621 มาก 

130 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดย
ให้การสนับสนุนและน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วย
สอน 

4.35 .664 มาก 



190 

  จากตารางท่ี 8 พบว่า โดยภาพรวมตวัแปรทัง้ 130 ข้อ มีคา่เฉล่ียอยู่ระหว่าง 
4.10 – 4.62 แสดงวา่ ความคดิเห็นของกลุม่ตวัอย่างมีคา่เฉล่ียในระดบัมากถึงมากท่ีสดุ โดยข้อท่ีมี
คา่เฉล่ียมากท่ีสดุ คือ ตวัแปรท่ี 98 มีการตรวจสอบ ทบทวนและพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาทกุปี 
(X  = 4.62, S.D.= .567) ส่วนตวัแปรท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ  ตวัแปรท่ี 110 พฒันาให้ผู้ เรียนมี
ความสามารถทางการคิดอย่างเป็นระบบ (X  = 4.10, S.D.=.711) เม่ือพิจารณาส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พบวา่ อยูร่ะหวา่ง 0.545 – 0.801 แสดงวา่กลุม่ตวัอยา่งมีความคดิเห็นสอดคล้องกนั 

2.1.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วย
วิธีการสกดัปัจจยั (Principal Component Analysis) “PCA” เพ่ือให้เหลือตวัแปรท่ีส าคญั 

 2.1.3.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของ
สถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร 

  ขัน้ตอนนี  ้เป็นการน าความคิดเห็นของผู้ ให้ ข้อมูลทัง้หมดมา
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis) เพ่ือทราบองค์ประกอบการ
บริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก  สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยผู้ วิจัยได้
ด าเนินการตามล าดบัขัน้ตอน ตอ่ไปนี ้

  2.1.3.1.1 ทดสอบความเหมาะสม ความเพียงพอ และแมทริกซ์
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ซึง่พิจารณาจากสถิตทิดสอบสองคา่ คือ 

  2.1.3.2.2 ค่า KMO and Bartlett’s Test โดยดูค่า KMO (Kaiser-
Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ท่ีมีคา่มาก (เข้าใกล้หนึง่) และ 

  2.1.3.2.3 ค่ า ท่ี ใ ช้ ท ด ส อบ ส ม ม ติ ฐ าน ข อ ง  Bartlett’s Test of 
Sphericity: 

   Ho : ตั ว แป รก า รบ ริห า ร เพ่ื อ ค วาม เป็ น เลิ ศ ข อ ง
สถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร ไมมี่ความสมัพนัธ์กนั 

   H1 : ตั ว แป รก า รบ ริห า ร เพ่ื อ ค วาม เป็ น เลิ ศ ข อ ง
สถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร มีความสมัพนัธ์กนั 

โดยพิจารณาจากค่า Chi-Square และการมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี

น้อยกว่าหรือ เท่ากับ .05 (Sig ≤ .05) ว่า ยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน ผลการวิเคราะห์                     
ดงัปรากฏในตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9 คา่ KMO and Bartlett’s test of spericity 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .960 

Bartlett's Test of Sphericity          Approx. Chi-Square 
                                                        df 
                                                        sig 

73102.551 
8385 
.000 

  
จากตารางท่ี 9 พบว่า ค่า KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy) เท่ากับ .933 แสดงว่า ตวัแปรทัง้ 130 ตวัแปรของการการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ
ของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร เป็นจ านวนข้อมลูท่ีมีความเพียงพอและมีความ
เหมาะสม สามารถใช้สถิติการวิเคราะห์องค์ประกอบ (factor  analysis) ระดบัดีมาก เพราะค่า 
KMO มีค่ามากกว่า .50 และเข้าใกล้ 1 และเม่ือทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบ Bartlett's 
Test of Sphericity พบในลักษณ ะเดียวกัน คือ  ค่ า  Chi-Square เท่ ากับ  73102.551 ค่ า 
Significance เท่ากับ .000 ซึ่งน้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 ซึ่งแสดงว่า ค่าแมททริกซ์
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักัด
กรุงเทพมหานคร ทัง้ 130 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันท าให้สามารถน าข้อมูลนีไ้ปวิเคราะห์
องค์ประกอบ (factor analysis) ได้เชน่กนั 

2.1.3.2 ท าการสกดัปัจจยั (factor extraction) ด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบ
หลัก (principle component analysis : PCA) โดยการหมุนแกนแบบออโธกอนอล  (orthogonal 
rotation) (แบบตัง้ฉาก) ด้วยวิธีแวริแมกซ์ (varimax rotation) โดยผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์ในการเลือก
องค์ประกอบท่ี  มีค่าน า้หนักองค์ประกอบ (factor loading) ท่ีมีค่าตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป  ซึ่งเป็นค่า
น า้หนักท่ี มีนัยส าคัญในทางปฏิบัติ  (practically significant) มีค่าไอเกน (eigen values) ท่ี
มากกว่า 1 และ มีตวัแปรในแต่ละองค์ประกอบจ านวนตัง้แต่ 3 ตวัแปรขึน้ไป ตามเกณฑ์ของไก
เซอร์ (Kaiser’s Criterion)219   
 
 

                                                           
219 Kaiser, cited in, Barbara G. Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using 

Multivariate Statistics (New York : Harper & Row Publishers, 2001), 588. 
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ตารางท่ี 10 องค์ประกอบและค่าความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของ
สถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร 

 
 

องค์ประกอบ 
(component) 

Extraction eigenvalues Rotation sums of squared loadings 
คา่ความ

แปรปรวนของ
ตวัแปร 
(eigen-
values) 

คา่ความ
แปรปรวน 
ร้อยละ 
(%  of 

variance) 

คา่ความ
แปรปรวนสะสม

ร้อยละ 
(cummulative 

%) 

คา่ความ
แปรปรวนของ 

ตวัแปร 
(eigenvalues) 

คา่ความ
แปรปรวน 
ร้อยละ 
(% of 

variance) 

คา่ความ
แปรปรวนสะสม

ร้อยละ 
(cummulative 

%) 
1* 62.270 47.900 47.900 19.966 15.358 15.358 
2* 5.641 4.339 52.240 14.610 11.239 26.597 
3* 4.105 3.158 55.398 14.370 11.054 37.651 
4* 3.004 2.311 57.708 11.152 8.578 46.229 
5* 2.440 1.877 59.585 6.933 5.333 51.526 

* องค์ประกอบท่ีมีจ านวนตวัแปร 3 ตวัแปรขึน้ไป และมีคา่น า้หนกัองค์ประกอบ (factor loadging) 
0.5 ขึน้ไป 

 
จากตารางท่ี 10 พบว่า องค์ประกอบท่ีมีค่าไอเก็น (eigen values) มากกว่า 1 มี 19 

องค์ประกอบ เม่ือหมนุแกนแล้วอธิบายความแปรปรวนได้ทัง้หมดร้อยละ 74.621 แตเ่ม่ือพิจารณา
ตามเกณฑ์การคัดเลือกองค์ประกอบท่ีมีค่าน า้หนักองค์ประกอบตัง้แต่ 0.5 ขึน้ไป มีค่าไอเก็น 
(eigen values) มากกว่า 1 และมีตวัแปรอธิบายองค์ประกอบตัง้แต่ 3 ตวัขึน้ไป พบว่ามีเพียง 5 
องค์ประกอบท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ  องค์ประกอบท่ี 1- 5 ส่วนองค์ประกอบอ่ืนอีก 
14 องค์ประกอบขาดคณุสมบตัติามเกณฑ์จงึไมเ่ข้าขา่ยการวิจยั  

ส าหรับองค์ประกอบท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ 5 องค์ประกอบคือ องค์ประกอบท่ี 1- 5 
นัน้ ซึ่งหมนุแกนแล้ว องค์ประกอบท่ี 1 มีคา่ไอเก็น (eigen values) สงุสดุเท่ากบั 19.966 สามารถ
อธิบายความแปรปรวนทัง้หมดได้ร้อยละ 15.358 องค์ประกอบท่ี 2 มีค่าไอเก็น (eigen values) 
14.610 สามารถอธิบายความแปรปรวนทัง้หมดได้ร้อยละ 11.239 องค์ประกอบท่ี 3 มีค่าไอเก็น 
(eigen values) 14.370 สามารถอธิบายความแปรปรวนทัง้หมดได้ร้อยละ 11.054 องค์ประกอบท่ี 
4 มีค่าไอเก็น (eigen values) 11.152 สามารถอธิบายความแปรปรวนทัง้หมดได้ร้อยละ 8.578 
และองค์ประกอบท่ี 5 มีค่าไอเก็น (eigen values) 6.933 และความสามารถในการอธิบายความ
แปรปรวนทัง้หมดได้ร้อยละ 5.333 และเม่ือพิจารณาองค์ประกอบทัง้ 5 องค์ประกอบแล้ว พบว่า 
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ทัง้หมดร้อยละ 51.562 (15.358+11.239+11.054+8.578 
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+5.333) ซึ่งเป็นไปตามท่ี ฮาบิง (Habing)220 กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบท่ีดี ควรอธิบายความ
แปรปรวนของตวัแปรได้อยา่งน้อยท่ีสดุร้อยละ 50 จงึจะถือวา่ใช้ได้ 

ส าหรับค่าน า้หนักองค์ประกอบของตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบท่ีมีคุณสมบตัิตาม
เกณฑ์ ปรากฏดงัตารางท่ี 11 
 
ตารางท่ี 11 คา่น า้หนกัองค์ประกอบของตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบท่ีมีคณุสมบตัติามเกณฑ์ 

ตวัแปร 
คา่น า้หนกัองค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 

A14 0.755         

A4 0.743         

A16 0.741         

A15 0.724         

A6 0.718         

A1 0.718         

A9 0.716         

A12 0.715         

A13 0.714         

A5 0.714         

A3 0.714         

A8 0.699         

A17 0.681         

A10 0.673         

A11 0.639         

A26 0.638         

A23 0.625         

A22 0.619         

 

                                                           
220 B. Habing, Exploratory Factor Analysis,  Access 28 October 2012, 

Available from http://www.stat.sc.edu/~habing/courses/530EFA.pdf.   

http://www.stat.sc.edu/habing/courses/530EFA.pdf
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ตารางท่ี 11 คา่น า้หนกัองค์ประกอบของตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบท่ีมีคณุสมบตัติามเกณฑ์ (ตอ่) 

ตวัแปร 
คา่น า้หนกัองค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 

A18 0.614         

A27 0.605         

A2 0.591         

A7 0.577         

A25 0.571         

A19 0.566         

A20 0.562         

A24 0.588         

A21 0.530         

A89   0.675       

A92   0.668       

A87   0.668       

A98   0.611       

A88   0.598       

A73   0.569       

A93   0.568       

A58   0.563       

A64   0.546       

A85   0.543       

A86   0.542       

A91   0.533       

A90   0.525       

A52   0.522       

A56   0.521       

A81   0.519       
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ตารางท่ี 11 คา่น า้หนกัองค์ประกอบของตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบท่ีมีคณุสมบตัติามเกณฑ์ (ตอ่) 

ตวัแปร 
คา่น า้หนกัองค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 

A84   0.518       

A100   0.506       
A35     0.696     
A42     0.682     

A33     0.642     
A40     0.637     
A44     0.636     

A47     0.633     
A34     0.632     
A32     0.626     

A36     0.604     
A39     0.602     
A38     0.583     

A37     0.581     
A46     0.579     
A48     0.556     

A41     0.555     
A43     0.524     

A124       0.741   

A125       0.714   
A123       0.689   
A128       0.670   

A126       0.654   
A129       0.650   

A121       0.650   

A127       0.616   

 
 



196 

ตารางท่ี 11 คา่น า้หนกัองค์ประกอบของตวัแปรท่ีอธิบายองค์ประกอบท่ีมีคณุสมบตัติามเกณฑ์ (ตอ่) 

ตวัแปร 
คา่น า้หนกัองค์ประกอบ 

1 2 3 4 5 

A130       0.594   

A120       0.570   

A122       0.546   

A118       0.531   

A119       0.513   

A107         0.750 

A110         0.691 

A106         0.682 

A111         0.657 

A112         0.545 

A95         0.505 

 
จากตารางท่ี 11 พบว่า องค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษา

ขนาดเล็ก สงักัดกรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ์การคัดเลือกมี 5 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 1  
องค์ประกอบท่ี 2 องค์ประกอบท่ี 3 องค์ประกอบท่ี 4 และองค์ประกอบท่ี 5 องค์ประกอบท่ีเป็นไป
ตามเกณฑ์ประกอบด้วยตวัแปรจ านวน 80 ตวั มีตวัแปรท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงถกูตดั
ออกจ านวน 70 ตวัแปร   

เพ่ือความสะดวกในการเรียกช่ือองค์ประกอบท่ีมีคณุสมบตัิตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ผู้วิจยั
จึงตัง้ช่ือแต่ละองค์ประกอบให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์ประกอบ ดงัตารางท่ี 10 และอธิบาย
รายละเอียดแตล่ะองค์ประกอบ ดงัตารางท่ี 12 – 17  
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ตารางท่ี 12 องค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
กรุงเทพมหานคร  

ล าดบัท่ี องค์ประกอบท่ี จ านวนตวัแปร 
คา่น า้หนกัองค์ประกอบ 

(factor loading) 
1 องค์ประกอบท่ี 1 27 .530 - .755 
2 องค์ประกอบท่ี 2 18 .506 - .675  
3 องค์ประกอบท่ี 3 16 .524 - .696  
4 องค์ประกอบท่ี 4 13 .513 - .741  
5 องค์ประกอบท่ี 5 6 .505 - .750  

รวม 80 .505 - .755 
 

จากตารางท่ี 12 พบว่า องค์ประกอบท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดมีจ านวน 5 
องค์ประกอบ โดย องค์ประกอบท่ี 1 มีจ านวนตัวแปร 27 ตวัแปร มีค่าน า้หนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง .530 – .755 องค์ประกอบท่ี 2 มีจ านวนตวัแปร 18 ตวัแปร มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบ อยู่
ระหว่าง .506 - .675 องค์ประกอบท่ี 3 มีจ านวนตวัแปร 16 ตวัแปร มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบ อยู่
ระหว่าง 524 - .696องค์ประกอบท่ี 4 มีจ านวนตวัแปร 13 ตวัแปร มีค่าน า้หนักองค์ประกอบ อยู่
ระหว่าง .513 - .741และองค์ประกอบท่ี 5 มีจ านวนตวัแปร 6 ตวัแปร มีค่าน า้หนกัองค์ประกอบ 
อยู่ระหว่าง .505 - .750 รวมจ านวนตวัแปรทัง้สิน้ 80 ตวัแปร มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
.505 - .755 

 
ตารางท่ี 13 แสดงองค์ประกอบท่ี 1 

ตวัแปร ข้อความ 
น า้หนกั 

องค์ประกอบ 
14 ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ มีคณุธรรม จริยธรรมพร้อมทัง้ปฏิบตัิตนเป็น

แบบอยา่งท่ีดี 
.755 

4 มีการบริหารโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการบคุลากร .743 
16 ผู้ บริหารมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีความ

รับผิดชอบ 
.741 

15 ผู้บริหารมีคณุธรรม จริยธรรมท่ีดีและเป็นแบบอยา่งได้อยา่งเหมาะสม .724 
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ตารางท่ี 13 แสดงองค์ประกอบท่ี 1 (ตอ่) 

ตวัแปร ข้อความ 
น า้หนกั 

องค์ประกอบ 
6 มีการบริหารงานด้วยความยตุธิรรม โปร่งใส มีเหตผุล ไมล่ าเอียง .718 
1 มีการเสริมสร้างขวญัก าลงัใจเพ่ือให้บคุลากรเห็นคณุคา่ของโรงเรียน

ขนาดเล็กพร้อมทุม่เทในการท างานอยา่งเตม็ความสามารถ 
.718 

9 สง่เสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งครู บคุลากร นกัเรียนและผู้ มีสว่น
ได้สว่นเสียทกุคน 

.716 

12 มีการบริหารจดัการด้านงบประมาณด้วยความสจุริต โปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 

.715 

13 มีการบริหารจดัการท่ีดีจนได้รับการยอมรับจากสงัคม .714 
5 ให้ความส าคญักบับคุลากรทกุคนอยา่งเทา่เทียมและเสมอภาค .714 
3 มีการบริหารโดยยดึหลกัประชาธิปไตยในการท างาน .714 
8 สร้างความผกูพนัระหวา่งนกัเรียนและโรงเรียนมากขึน้ .699 
17 ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์กว้างไกลในการบริหารงาน   .681 
10 มีการบริหารจดัการโรงเรียนให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ท่ีมีสมรรถนะ

สงูอยา่งแท้จริง 
.673 

11 สง่เสริมวฒันธรรมในการท างานให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ .639 
26 มีการวางแผนการบริหารงานวิชาการ จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้ เรียนเป็นส าคญัทกุฝ่ายมีสว่นร่วมโดยมีการประเมินตดิตามงานเป็น
ระยะๆ   

.638 

23 ผู้บริหารเป็นท่ีปรึกษาหรือพ่ีเลีย้งครู สามารถพฒันา วางแผนงานจน
น าไปสูก่ารปฏิบตัใินโรงเรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

.625 

22 มีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ท่ีเน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้น าไปสู่
การสร้างนวตักรรมในการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

.619 

18 ผู้บริหารเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง   .614 
27 มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษาโดย

ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT และน าผลจากการวิเคราะห์ ไปใช้ใน
การจดัการศกึษา 

.605 
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ตารางท่ี 13 แสดงองค์ประกอบท่ี 1 (ตอ่) 

ตวัแปร ข้อความ 
น า้หนกั 

องค์ประกอบ 
2 มีการบริหารจดัการโรงเรียนให้บรรลเุปา้หมายตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
.591 

7 มีการใช้หลกัการบริหารจดัการแบบมุง่คนมากกวา่มุง่งาน โดยมีการ
ให้แรงจงูใจ ให้ความส าคญัในการปฏิบตังิานของบคุลากรทกุคน   

.577 

25 มีการปฏิบตังิานเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
ทบทวนตวัชีว้ดั มุง่เน้นนกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

.571 

19 สง่เสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ มีทกัษะในการนิเทศ การส่ือสาร
โดยใช้หลกัการนิเทศแบบกลัยาณมิตร 

.566 

20 ผู้บริหารมีประสบการณ์ได้รับการพฒันาความรู้ ทกัษะในการบริหาร
แบบองค์รวมอยา่งเข้มข้นก่อนเข้าสูต่ าแหนง่ 

.562 

24 มีการท างานเชิงรุก ไมท่ างานตามกระแส   .558 
21 ให้ความส าคญักบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้โดยการสร้างทีม หรือแกนน า

ในการจดัการความรู้ในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
.530 

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigen value) 19.966 

คา่ร้อยละความแปรปรวนของตวัแปร ( of variance) 15.358 

คา่ร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative  of variance) 15.358 

 
จากตารางท่ี 13 พบว่า องค์ประกอบท่ี 1 มีตวัแปรจ านวน 27 ตวัแปร เรียงล าดบัตาม

ค่าน า้หนัก ได้แก่  ตัวแปรท่ี  14,4,16,15,6,1,9,12,13,5,3,8,17,10,11,26,23,22,18,27,2,7,25,19,20, 
24, และ 21 ซึ่งมีค่าน า้หนักตวัแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .530 - 755 ตวัแปรท่ีส าคญัท่ีสุด
ขององค์ประกอบนี ้คือ ตวัแปรท่ี 14 ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ มีคณุธรรม จริยธรรมพร้อมทัง้ปฏิบตัิตน
เป็นแบบอย่างท่ีดี รองลงมา คือ ตวัแปรท่ี 4 มีการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จดัการบคุลากร และตวัแปรท่ี 16 ผู้บริหารมีวฒุิภาวะทางอารมณ์สงู มีความซ่ือสตัย์สจุริต มีความ
รับผิดชอบ ซึ่งมีค่าน า้หนกัปัจจยั (factor loading) เท่ากับ .755,.743 และ  .741 ตามล าดบั คา่ความ 
แปรปรวนของตวัแปร (eigen values) เท่ากับ 19.966 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตวัแปร 
(percentage of variance) เท่ากับ 15.358 และค่าร้อยสะสมของความแปรปรวนของตัวแปร 
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(cumulative percentage of variance) เท่ากับ 15.358 ลกัษณะเช่นนีแ้สดงว่า ตวัแปรทัง้ 27 ตวัแปร 
เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบได้ดี และองค์ประกอบนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวน
ของการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาด สังกัดเล็กกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 
15.358 และเมื่อเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigen values) กับทัง้ 5 องค์ประกอบ 
องค์ประกอบนีมี้ความส าคญัเป็นอนัดบั 1 เม่ือพิจารณาตวัแปรทัง้หมดในองค์ประกอบท่ี 1 ส่วน
ใหญ่เป็นตวัแปรเก่ียวกบัผู้บริหาร ผู้วิจยัจงึตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้า่ “การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ”  

 
ตารางท่ี 14 แสดงองค์ประกอบท่ี 2 

ตวัแปร ข้อความ 
น า้หนกั 

องค์ประกอบ 
89 มีการใช้กระบวนการนิเทศแบบกลัยาณมิตร .675 
92 มีการบริหารจดัการโครงการหรือกิจกรรมท่ีเน้นคณุภาพอยา่ง

ตอ่เน่ืองโดยพิจารณาเปา้หมายและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเพ่ือให้
บรรลเุปา้หมายของโรงเรียน 

.668 

87 มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลและน าไปใช้ในการพัฒนา
อยา่งจริงจงั 

.668 

98 สถานศกึษาตรวจสอบ ทบทวนและพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา
ทกุปี 

.611 

88 มีการพฒันาคณุภาพนกัเรียนตามวิสยัทศัน์และคาดหวงั
ความส าเร็จตอ่นกัเรียนสงู 

.598 

73 จดัการศกึษาโดยยึดคณุภาพนกัเรียนเป็นเปา้หมายสงูสดุ .569 
93 พฒันาระบบการเรียนรู้ของครูและบคุลากรอยา่งตอ่เน่ืองทัง้ระยะ

สัน้และระยะยาว เอือ้ให้ครูจดักลุม่ชมุชนแหง่การเรียนรู้ 
.568 

58 มีการบริหารจดัการคณุภาพแบบองค์รวม มุง่เน้นให้ครู นกัเรียน
และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียมีส่วนร่วม 

.563 

64 มีการก าหนดวิสยัทศัน์เปา้หมายและสถานภาพของโรงเรียนและมี
แผนส ารองเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

.546 

85 มีการใช้กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั
โดยยดึหลกัความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 

.543 
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ตารางท่ี 14 แสดงองค์ประกอบท่ี 2 (ตอ่)  

ตวัแปร ข้อความ 
น า้หนกั 

องค์ประกอบ 
86 มีการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลโดยยึดหลักความแตกต่าง

ระหวา่งบคุคล   
.542 

91 มีการใช้กระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์   .533 
90 มีการใช้ระบบการบริหารจดัการท่ีเน้นคณุภาพและมุ่งผลสมัฤทธ์ิ

เป็นหลกัโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม ให้ความส าคัญกับการ
ปฏิบตังิานเป็นทีม 

.525 

52 
สง่เสริมสนบัสนนุให้บคุลากรได้รับการพฒันาตนเองอยูเ่สมอ และ
ดแูลเอาใจใสบ่คุลากรทกุคนเป็นอย่างดี 

.522 

56 มีการประชมุหารือตดิตามงานสม ่าเสมอท าให้งานบรรลผุลตาม
เปา้หมายท่ีวางไว้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

.521 

81 สร้างบรรยากาศในการท างานเอือ้ต่อการเรียนรู้ เช่น การท างาน
เป็นทีม การเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ือง และการเสริมขวญัให้ก าลงัใจ 

.519 

84 มีการใช้ทรัพยากรในการสนบัสนนุทัง้ในเร่ืองของอาคารสถานท่ี 
วสัด ุอปุกรณ์ ครุภณัฑ์ งบประมาณอยา่งพอเพียง 

.518 

100 จดัท าหลกัสตูรท่ีมีความยืดหยุน่และสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงของสงัคม 

.506 

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigen value) 14.610 

คา่ร้อยละความแปรปรวนของตวัแปร ( of variance) 11.239 

คา่ร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative  of variance) 26.597 

 
จากตารางท่ี 14 พบว่า องค์ประกอบท่ี 2 มีตวัแปรจ านวน 18 ตวัแปร เรียงล าดบัตาม

คา่น า้หนัก ได้แก่ ตวัแปรท่ี 89 ,92,87,98,88,73,93,58,64,85,86,91,90,52,56,81,84 และ 100 
ซึ่งมีค่าน า้หนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .506 - .675 ตัวแปรท่ีส าคัญ ท่ีสุดของ
องค์ประกอบนี ้คือ ตวัแปรท่ี 89 มีการใช้กระบวนการนิเทศแบบกลัยาณมิตร รองลงมา คือ ตวัแปร
ท่ี 92 มีการบริหารจดัการโครงการหรือกิจกรรมท่ีเน้นคณุภาพอยา่งตอ่เน่ืองโดยพิจารณาเปา้หมาย
และผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายของโรงเรียน และตวัแปรท่ี 87 มีการวิเคราะห์นกัเรียน
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เป็นรายบุคคลและน าไปใช้ในการพฒันาอย่างจริงจงั ซึ่งมีค่าน า้หนกัปัจจยั (factor loading) เท่ากับ 
.675,.668 และ .668 ตามล าดับ ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigen values) เท่ากับ 14.610 
คา่ร้อยละของความแปรปรวนของตวัแปร (percentage of variance) เท่ากับ 11.239 และคา่ร้อย
ของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of variance) เท่ากับ 26.597 
ลกัษณะเช่นนีแ้สดงว่า ตวัแปรทัง้ 18 ตวัแปร เป็นตวัแปรท่ีร่วมกันอธิบายองค์ประกอบได้ดี และ
องค์ประกอบนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษา
ขนาดเล็กกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 11.239 และเม่ือเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตวัแปร 
(eigen values) กบัทัง้ 5 องค์ประกอบ องค์ประกอบนีมี้ความส าคญัเป็นอนัดบั 2 เม่ือพิจารณาตวั
แปรทัง้หมดในองค์ประกอบท่ี 2 ส่วนใหญ่เป็นตวัแปรเก่ียวกบัการบริหารจดัการการเรียนการสอน 
ผู้วิจยัจงึตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้า่ “การจดัการเรียนการสอนโดยยึดผู้ เรียนเป็นส าคญั”  
 
ตารางท่ี 15 แสดงองค์ประกอบท่ี 3  

ตวัแปร ข้อความ 
น า้หนกั 

องค์ประกอบ 
35 มีการก าหนดพนัธกิจและกลยทุธ์ท่ีสอดคล้องกนั ตลอดจนก าหนด

แนวทางท่ีเป็นรูปธรรมและระยะเวลาอนัน าไปสูก่ารปฏิบตัไิด้อยา่ง
แท้จริง 

.696 

42 มีการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพทัง้ภายในและภายนอกอยา่ง
เป็นระบบและตรงตามมาตรฐาน 

.682 

33 มีการก าหนดวิสยัทศัน์ท่ีเป็นเชิงปฏิบตัิ มีเปา้หมายท่ีชดัเจน เปิดกว้าง
และหลากหลาย ยอมรับแนวคิดท่ีแตกต่างเพ่ือสนับสนุนให้เกิดการ
พฒันาองค์ความรู้ใหม่ๆ  

.642 

40 มีการน านโยบายไปสู่การปฏิบตัไิด้อยา่งเป็นรูปธรรม .637 
44 สถานศึกษาจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับการพฒันา

ตามศักยภาพและความสามารถของแต่ละคนตลอดจนมีการสอน
ซอ่มเสริม 

.636 

47 มีการก าหนดทิศทางและวางแผนกลยทุธ์ท่ีสอดคล้องกบัพนัธกิจหลกั
ขององค์กรและมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น มาตรฐานการศึกษา
ชาต ิ

.633 
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ตารางท่ี 15 แสดงองค์ประกอบท่ี 3 (ตอ่) 

ตวัแปร ข้อความ 
น า้หนกั 

องค์ประกอบ 
34 มีการก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือมุ่งพัฒนาองค์กรโดยมุ่งพัฒนาคนให้มี

ความรู้ ความสามารถท่ีโดดเด่นโดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรมท่ีตอบสนองต่อคุณภาพการศึกษา
ระดบัสงู 

.632 

32 มีการก าหนดเป้าหมาย วิสยัทศัน์ และพันธกิจของสถานศกึษาอย่าง
ชดัเจน 

.626 

36 มีการก าหนดโครงสร้างสายงานบังคับบัญชา อ านาจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ความเป็นเอกภาพของการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน 

.604 

39 มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมายและทิศทางการท างานขององค์กรท่ี
ชดัเจน 

.602 

38 มีการวิเคราะห์ ออกแบบงานเพ่ือก าหนดเป็นแผนภูมิโครงสร้างการ
บริหารโรงเรียนท่ีครอบคลมุภารกิจหลกัของโรงเรียน 

.583 

37 มีการก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติในการท างานเพ่ือน าไปสู่
ความส าเร็จตามเปา้หมายท่ีวางไว้ 

.581 

46 มีการปฏิบตังิานทกุอยา่งตามกลยทุธ์ขององค์กร .579 
48 มีการจดัท าแผนปฏิบตังิานทัง้ระยะสัน้และระยะยาว .556 
41 มีการออกแบบภาระงานการบริหารออกเป็น 4 ด้าน ขอบขา่ยและแนว

ปฏิบตังิานงานอย่างชดัเจน ให้ตรงกบัความรู้ความสามารถและ
ศกัยภาพของบคุลากร 

.555 

43 มีการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานในการเล่ือนขัน้เงินเดือน
ของบคุลากรอยา่งเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

.524 

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigen value) 14.370 

คา่ร้อยละความแปรปรวนของตวัแปร ( of variance) 11.054 

คา่ร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative  of variance) 37.651 
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จากตารางท่ี 15 พบว่า องค์ประกอบท่ี 3 มีตวัแปรจ านวน 16 ตวัแปร เรียงล าดบัตาม
ค่าน า้หนัก ได้แก่ ตวัแปรท่ี 35,42,33,40,44,47,34,32,36,39,38,37,46,48,41 และ 43 ซึ่งมีค่า
น า้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบอยูร่ะหว่าง .524 - .696 ตวัแปรท่ีส าคญัท่ีสดุขององค์ประกอบนี ้คือ 
ตวัแปรท่ี 35 มีการก าหนดพันธกิจและกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกัน ตลอดจนก าหนดแนวทางท่ีเป็น
รูปธรรมและระยะเวลาอันน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง  รองลงมา คือ ตัวแปรท่ี 42 มีการ
พฒันาระบบการประกันคณุภาพทัง้ภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบและตรงตามมาตรฐาน 
และตัวแปรท่ี 33 มีการก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีเป็นเชิงปฏิบัติ มีเป้าหมายท่ีชัดเจน เปิดกว้างและ
หลากหลาย ยอมรับแนวคิดท่ีแตกต่างเพ่ือสนบัสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ  ซึ่งมีค่า
น า้หนักปัจจัย (factor loading) เท่ากับ .696,.682 และ .642 ตามล าดบั ค่าความแปรปรวนของ
ตวัแปร (eigen values) เท่ากับ 14.370 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตวัแปร (percentage 
of variance) เท่ากับ 11.054 และค่าร้อยของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative 
percentage of variance) เท่ากับ 37.651 ลักษณะเช่นนีแ้สดงว่า ตัวแปรทัง้ 16 ตวัแปร เป็นตัว
แปรท่ีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบได้ดี และองค์ประกอบนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนของการ
บริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 11.054 และเม่ือ
เปรียบเทียบคา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigen values) กบัทัง้ 5 องค์ประกอบ องค์ประกอบนี ้
มีความส าคญัเป็นอนัดบั 3 เม่ือพิจารณาตวัแปรทัง้หมดในองค์ประกอบท่ี 3 ส่วนใหญ่เป็นตวัแปร
เก่ียวกบัการจดัโครงสร้างองค์กรและการวางแผนงานเพ่ือน าพาองค์กรไปสู่เปา้หมาย ผู้วิจยัจึงตัง้
ช่ือองค์ประกอบนีว้า่ “การจดัโครงสร้างการบริหารงานของสถานศกึษา”  
 
ตารางท่ี 16 แสดงองค์ประกอบท่ี 4 

ตวัแปร ข้อความ 
น า้หนกั 

องค์ประกอบ 
124 สง่เสริมให้ครูพฒันาส่ือการเรียนรู้ นวตักรรมและเทคโนโลยี .741 
125 ส่งเสริมให้ครูน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการ

ปฏิบตังิาน 
.714 

123 พัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพสามารถประยุกต์จัดการเรียนการสอนได้
หลายรูปแบบ 

.689 

128 สนบัสนนุให้ครูสามารถพฒันาตนเอง สร้างองค์ความรู้และนวตักรรม
ใหม่ๆ  มาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอน 

.670 
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ตารางท่ี 16 แสดงองค์ประกอบท่ี 4 (ตอ่) 

ตวัแปร ข้อความ 
น า้หนกั 

องค์ประกอบ 
126 สร้างแรงจงูใจให้ครูมุ่งมัน่ในการท างาน มีจิตวิญญาณของความเป็น

ครูสงู 
.654 

129 ให้ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายทัง้ผู้ เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคมเข้ามามี
สว่นร่วมในการจดัการศกึษา 

.650 

121 ส่งเสริมให้ครูใช้ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้จากท้องถ่ินเพ่ือพัฒนา
คณุภาพผู้ เรียน   

.650 

127 สนบัสนนุให้ครูพฒันาวิชาชีพระหวา่งการปฏิบตัิงานด้วยกระบวนการ
นิเทศภายในอยา่งเป็นระบบ เพ่ือก้าวสูก่ารเรียนรู้โดยการน าตนเอง 

.616 

130 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยให้การสนบัสนุน
และน าภมูิปัญญาชาวบ้านมาชว่ยสอน   

.594 

120 ส่งเสริมให้ครุใช้กระบวนการสอนท่ีสอดคล้องกับหลกัสูตรและความ
ต้องการของผู้ เรียนและท้องถ่ิน 

.570 

122 สร้างความสมัพนัธ์ ความร่วมมือกบัชมุชนและประสานงานกับหน่วย
งายภายนอก   

.546 

118 พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายท่ีชัดเจน มีความ
ยืดหยุน่ในเนือ้การเรียนการสอน 

.531 

119 พฒันาครูให้มีความรู้ เข้าใจ เร่ืองหลกัสตูรแกนกลางและหลกัสตูร
สถานศกึษา   

.513 

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigen value) 11.152 

คา่ร้อยละความแปรปรวนของตวัแปร ( of variance) 8.578 

คา่ร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative  of variance) 46.229 

  
จากตารางท่ี 16 พบว่า องค์ประกอบท่ี 4 มีตวัแปรจ านวน 13 ตวัแปร เรียงล าดบัตาม

คา่น า้หนกั ได้แก่ ตวัแปรท่ี 124,125,123,128,126,129,121,127,130,120,122,118 และ 119 ซึ่งมี
คา่น า้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .513 - .741 ตวัแปรท่ีส าคญัท่ีสุดขององค์ประกอบนี ้
คือ ตวัแปรท่ี 124 ส่งเสริมให้ครูพฒันาส่ือการเรียนรู้ นวตักรรมและเทคโนโลยี รองลงมา คือ ตวัแปร
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ท่ี 125 ส่งเสริมให้ครูน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการปฏิบตัิงาน และตวัแปรท่ี 
123 พัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพสามารถประยุกต์จัดการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบ ซึ่งมีค่า
น า้หนกัปัจจยั (factor loading) เท่ากับ .741,.714 และ .689 ตามล าดบั ค่าความแปรปรวนของตวัแปร 
(eigen values) เท่ากับ 11.152 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of variance) 
เท่ากับ 8.578 และค่าร้อยของความแปรปรวนสะสมของตัวแปร (cumulative percentage of 
variance) เท่ากับ 46.229 ลักษณะเช่นนีแ้สดงว่า ตัวแปรทัง้ 13 ตัวแปร เป็นตัวแปรท่ีร่วมกัน
อธิบายองค์ประกอบได้ดี  และองค์ประกอบนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารเพ่ือ
ความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็กกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 11.152 และเม่ือเปรียบเทียบ
คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigen values) กบัทัง้ 5 องค์ประกอบ องค์ประกอบนีมี้ความส าคญั
เป็นอนัดบั 4 เม่ือพิจารณาตวัแปรทัง้หมดในองค์ประกอบท่ี 4 ส่วนใหญ่เป็นตวัแปรเก่ียวกับการ
พฒันาบคุลากรครู  ผู้วิจยัจงึตัง้ช่ือองค์ประกอบนีว้า่ “การพฒันาบคุลากรครู”  
 
ตารางท่ี 17 แสดงองค์ประกอบท่ี 5  

ตัวแปร ข้อความ 
น า้หนัก 

องค์ประกอบ 

107 
สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีทกัษะทางการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มี
ความสามารถด้านการอา่น การคิดและแก้ปัญหาเป็น   

.750 

110 พฒันาผู้ เรียนให้มีความสามารถทางการคิดอยา่งเป็นระบบ   .691 
106 ส่งเสริมให้ผู้ เรียนน าความรู้ท่ีได้รับจากชุมชน ท้องถ่ินและสงัคมมา

ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 
.682 

111 สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีทกัษะในการพฒันาตนเองและสร้างสรรค์ผลงาน
ได้อยา่งตอ่เน่ือง 

.657 

112 สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม   .545 
95 สร้างเครือข่ายความร่วมมือแห่งการเรียนรู้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระหว่างโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนสหกิจท่ีมี
ผลงานทางวิชาการดีเดน่ 

.505 

คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigen value) 6.933 

คา่ร้อยละความแปรปรวนของตวัแปร ( of variance) 5.333 

คา่ร้อยละสะสมของความแปรปรวน (cumulative  of variance) 51.526 
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จากตารางท่ี 17 พบว่า องค์ประกอบท่ี 5 มีตวัแปรจ านวน 6 ตวัแปร เรียงล าดบัตามคา่
น า้หนกั ได้แก่ ตวัแปรท่ี 107 ,110,106,111,112 และ 95 ซึ่งมีคา่น า้หนกัตวัแปรขององค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง .505 - .750 ตวัแปรท่ีส าคญัท่ีสุดขององค์ประกอบนี ้คือ ตวัแปรท่ี 107 ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนมีทกัษะทางการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามารถด้านการอ่าน การคิดและแก้ปัญหาเป็น 
รองลงมา คือ ตวัแปรท่ี 110 พฒันาผู้ เรียนให้มีความสามารถทางการคิดอย่างเป็นระบบ และตวั
แปรท่ี 106 ส่งเสริมให้ผู้ เรียนน าความรู้ท่ีได้รับจากชุมชน ท้องถ่ินและสังคมมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั ซึง่มีคา่น า้หนกัปัจจยั (factor loading) เท่ากบั .750,.691 และ .682 ตามล าดบั คา่
ความแปรปรวนของตวัแปร (eigen values) เท่ากับ 6.933 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตวั
แปร (percentage of variance) เท่ากับ 5.333 และค่าร้อยของความแปรปรวนสะสมของตวัแปร 
(cumulative percentage of variance) เท่ากบั 51.526 ลกัษณะเช่นนีแ้สดงว่า ตวัแปรทัง้ 6 ตวัแปร 
เป็นตวัแปรท่ีร่วมกนัอธิบายองค์ประกอบได้ดี และองค์ประกอบนีส้ามารถอธิบายความแปรปรวน
ของการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 5.333 
และเม่ือเปรียบเทียบค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen values) กับทัง้ 5 องค์ประกอบ 
องค์ประกอบนีมี้ความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 5 เม่ือพิจารณาตวัแปรทัง้หมดในองค์ประกอบท่ี 5 ส่วน
ใหญ่เป็นตวัแปรเก่ียวกบัทกัษะความสามารถและศกัยภาพของผู้ เรียน ผู้วิจยัจงึตัง้ช่ือองค์ประกอบ
นีว้า่ “การสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถเตม็ตามศกัยภาพ”  
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แผนภมูิท่ี 12 แสดงองค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

กรุงเทพมหานคร 
 

จากแผนภูมิท่ี 12 และข้อมูลจากตารางท่ี 13 – 17 อธิบายได้ว่า องค์ประกอบการ
บริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 

องค์ประกอบที่ 1 การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ประกอบด้วย  
1. ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ มีคณุธรรม จริยธรรมพร้อมทัง้ปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
2. มีการบริหารโดยใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการบคุลากร  
3. ผู้บริหารมีวฒุิภาวะทางอารมณ์สงู มีความซ่ือสตัย์สจุริต มีความรับผิดชอบ 
4. ผู้บริหารมีคณุธรรม จริยธรรมท่ีดีและเป็นแบบอยา่งได้อยา่งเหมาะสม 
5. มีการบริหารงานด้วยความยตุธิรรม โปร่งใส มีเหตผุล ไมล่ าเอียง 

องค์ประกอบการบริหารเพื่อ

ความเป็นเลิศของสถานศึกษา

ขนาดเล็กกรุงเทพมหานคร 

1 

การเป็นผู้บริหารมือ

อาชีพ 

 

 

2 

การจัดการเรียนการสอน

โดยยดึผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5 

การส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถเตม็ตาม

ศักยภาพ 4 

การพัฒนาบุคลากรครู 

 

 

 

 

3 

การจัดโครงสร้างการ

บริหารงานของ

สถานศึกษา 
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6. มีการเสริมสร้างขวัญก าลังใจเพ่ือให้บุคลากรเห็นคุณค่าของโรงเรียนขนาดเล็ก
พร้อมทุม่เทในการท างานอยา่งเตม็ความสามารถ 

7. สง่เสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งครู บคุลากร นกัเรียนและผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียทกุคน 
8. มีการบริหารจดัการด้านงบประมาณด้วยความสจุริต โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
9. มีการบริหารจดัการท่ีดีจนได้รับการยอมรับจากสงัคม 
10. ให้ความส าคญักบับคุลากรทกุคนอยา่งเทา่เทียมและเสมอภาค  
11. มีการบริหารโดยยดึหลกัประชาธิปไตยในการท างาน 
12. สร้างความผกูพนัระหวา่งนกัเรียนและโรงเรียนมากขึน้ 
13. ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์กว้างไกลในการบริหารงาน   
14. มีการบริหารจดัการโรงเรียนให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ท่ีมีสมรรถนะสงูอย่างแท้จริง 
15. สง่เสริมวฒันธรรมในการท างานให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ 
16. มีการวางแผนการบริหารงานวิชาการ จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั

ทกุฝ่ายมีสว่นร่วมโดยมีการประเมินตดิตามงานเป็นระยะๆ   
17. ผู้บริหารเป็นท่ีปรึกษาหรือพ่ีเลีย้งครู สามารถพัฒนา วางแผนงานจนน าไปสู่การ

ปฏิบตัใินโรงเรียนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
18. มีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ท่ีเน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้น าไปสู่การสร้าง

นวตักรรมในการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
19. ผู้บริหารเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง 
20. มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศกึษาโดยใช้เทคนิคการ

วิเคราะห์ SWOT และน าผลจากการวิเคราะห์ ไปใช้ในการจดัการศกึษา 
21. มีการบริหารจดัการโรงเรียนให้บรรลเุปา้หมายตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
22. มีการใช้หลักการบริหารจดัการแบบมุ่งคนมากกว่ามุ่งงาน โดยมีการให้แรงจูงใจ 

ให้ความส าคญัในการปฏิบตังิานของบคุลากรทกุคน   
23. มีการปฏิบตัิงานเพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์ปรับปรุงผลการด าเนินงาน ทบทวนตวัชีว้ดั 

มุง่เน้นนกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
24. สง่เสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ มีทกัษะในการนิเทศ การส่ือสารโดยใช้หลกัการ

นิเทศแบบกลัยาณมิตร 
25. ผู้บริหารมีประสบการณ์ได้รับการพฒันาความรู้ ทกัษะในการบริหารแบบองค์รวม

อยา่งเข้มข้นก่อนเข้าสูต่ าแหนง่ 
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26. มีการท างานเชิงรุก ไมท่ างานตามกระแส   
27. ให้ความส าคัญกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้โดยการสร้างทีม หรือแกนน าในการ

จดัการความรู้ในโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ 
องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรียนการสอนโดยยดึผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประกอบด้วย 
1. มีการใช้กระบวนการนิเทศแบบกลัยาณมิตร 
2. มีการบริหารจดัการโครงการหรือกิจกรรมท่ีเน้นคณุภาพอย่างตอ่เน่ืองโดยพิจารณา

เปา้หมายและผู้ มีสว่นได้สว่นเสียเพ่ือให้บรรลเุปา้หมายของโรงเรียน 
3. มีการวิเคราะห์นกัเรียนเป็นรายบคุคลและน าไปใช้ในการพฒันาอย่างจริงจงั 
4. สถานศกึษาตรวจสอบ ทบทวนและพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาทกุปี 
5. มีการพฒันาคณุภาพนกัเรียนตามวิสยัทศัน์และคาดหวงัความส าเร็จตอ่นกัเรียนสงู 
6. จดัการศกึษาโดยยดึคณุภาพนกัเรียนเป็นเปา้หมายสงูสดุ 
7. พฒันาระบบการเรียนรู้ของครูและบคุลากรอย่างตอ่เน่ืองทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

เอือ้ให้ครูจดักลุม่ชมุชนแหง่การเรียนรู้ 
8. มีการบริหารจดัการคณุภาพแบบองค์รวม มุ่งเน้นให้ครู นกัเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วน

เสียมีสว่นร่วม 
9. มีการก าหนดวิสยัทศัน์เป้าหมายและสถานภาพของโรงเรียนและมีแผนส ารองเพ่ือ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
10. มีการใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคญัโดยยึดหลัก

ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 
11. มีการพฒันานกัเรียนเป็นรายบคุคลโดยยึดหลกัความแตกตา่งระหว่างบคุคล   
12. มีการใช้กระบวนการบริหารเชิงกลยทุธ์   
13. มีการใช้ระบบการบริหารจดัการท่ีเน้นคณุภาพและมุ่งผลสมัฤทธ์ิเป็นหลกัโดยใช้

การบริหารแบบมีสว่นร่วม ให้ความส าคญักบัการปฏิบตังิานเป็นทีม 
14. ส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และดแูลเอาใจใส่

บคุลากรทกุคนเป็นอยา่งดี 
15. มีการประชมุหารือติดตามงานสม ่าเสมอท าให้งานบรรลผุลตามเปา้หมายท่ีวางไว้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
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16. สร้างบรรยากาศในการท างานเอือ้ตอ่การเรียนรู้ เชน่ การท างานเป็นทีม การเรียนรู้
อยา่งตอ่เน่ือง และการเสริมขวญัให้ก าลงัใจ 

17. มีการใช้ทรัพยากรในการสนับสนุนทัง้ในเร่ืองของอาคารสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ 
ครุภณัฑ์ งบประมาณอยา่งพอเพียง 

18. จดัท าหลกัสตูรท่ีมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของ
สงัคม 

องค์ประกอบที่ 3 การจัดโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา ประกอบด้วย 
1. มีการก าหนดพันธกิจและกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกัน ตลอดจนก าหนดแนวทางท่ีเป็น

รูปธรรมและระยะเวลาอนัน าไปสูก่ารปฏิบตัไิด้อยา่งแท้จริง 
2. มีการพฒันาระบบการประกนัคณุภาพทัง้ภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบและ

ตรงตามมาตรฐาน 
3. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีเป็นเชิงปฏิบัติ มี เป้าหมายท่ีชัดเจน เปิดกว้างและ

หลากหลาย ยอมรับแนวคดิท่ีแตกตา่งเพื่อสนบัสนนุให้เกิดการพฒันาองค์ความรู้ใหม่ๆ  
4. มีการน านโยบายไปสูก่ารปฏิบตัไิด้อยา่งเป็นรูปธรรม 
5. สถานศกึษาจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับการพฒันาตามศกัยภาพ

และความสามารถของแตล่ะคนตลอดจนมีการสอนซอ่มเสริม 
6. มีการก าหนดทิศทางและวางแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจหลกัขององค์กร

และมาตรฐานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ มาตรฐานการศกึษาชาติ 
7. มีการก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือมุ่ งพัฒนาองค์กรโดยมุ่งพัฒนาคนให้มีความ รู้ 

ความสามารถท่ีโดดเดน่โดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการสร้างนวตักรรมท่ีตอบสนอง
ตอ่คณุภาพการศกึษาระดบัสงู 

8. มีการก าหนดเปา้หมาย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของสถานศกึษาอยา่งชดัเจน 
9. มีการก าหนดโครงสร้างสายงานบงัคบับญัชา อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความ

เป็นเอกภาพของการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน 
10. ก าหนดนโยบาย เปา้หมายและทิศทางการท างานขององค์กรท่ีชดัเจน 
11. มีการวิเคราะห์ ออกแบบงานเพ่ือก าหนดเป็นแผนภูมิโครงสร้างการบริหาร

โรงเรียนท่ีครอบคลมุภารกิจหลกัของโรงเรียน 
12. มีการก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบตัิในการท างานเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตาม

เปา้หมายท่ีวางไว้ 
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13. มีการปฏิบตังิานทกุอยา่งตามกลยทุธ์ขององค์กร 
14. สถานศกึษาจดัท าแผนปฏิบตังิานทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
15. มีการออกแบบภาระงานการบริหารออกเป็น 4 ด้าน ขอบข่ายและแนวปฏิบตัิงาน

งานอยา่งชดัเจน ให้ตรงกบัความรู้ความสามารถและศกัยภาพของบคุลากร 
16. มีการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบตังิานในการเล่ือนขัน้เงินเดือนของบคุลากร

อยา่งเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
องค์ประกอบที่ 4 การพัฒนาบุคลากรครู ประกอบด้วย 
1. สง่เสริมให้ครูพฒันาส่ือการเรียนรู้ นวตักรรมและเทคโนโลยี 
2. สง่เสริมให้ครูน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการปฏิบตังิาน 
3. พฒันาครูให้เป็นมืออาชีพสามารถประยกุต์จดัการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบ 
4. สนบัสนุนให้ครูสามารถพฒันาตนเอง สร้างองค์ความรู้และนวตักรรมใหม่ๆ มาใช้

ในการพฒันาการเรียนการสอน 
5. สร้างแรงจงูใจให้ครูมุง่มัน่ในการท างาน มีจิตวิญญาณของความเป็นครูสงู 
6. ให้ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายทัง้ผู้ เรียน ผู้ ปกครอง ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการจัด

การศกึษา 
7. สง่เสริมให้ครูใช้ภมูิปัญญาและแหลง่เรียนรู้จากท้องถ่ินเพ่ือพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 
8. สนบัสนนุให้ครูพฒันาวิชาชีพระหวา่งการปฏิบตัิงานด้วยกระบวนการนิเทศภายใน

อยา่งเป็นระบบ เพ่ือก้าวสูก่ารเรียนรู้โดยการน าตนเอง 
9. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยให้การสนับสนุนและน าภูมิ

ปัญญาชาวบ้านมาชว่ยสอน 
10. ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการสอนท่ีสอดคล้องกบัหลกัสูตรและความต้องการของ

ผู้ เรียนและท้องถ่ิน 
11. สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนได้รับความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงาย

ภายนอก 
12. พฒันาครูให้สามารถจดัการเรียนรู้ท่ีมีเปา้หมายท่ีชดัเจน มีความยืดหยุน่ในเนือ้หา

การเรียนการสอน  
13. พัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจเร่ืองหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตร

สถานศกึษา 
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องค์ประกอบที่ 5 การส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถเต็มตามศักยภาพ
ประกอบด้วย 

1. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทกัษะทางการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามารถด้านการอ่าน 
การคดิและแก้ปัญหาเป็น   

2. พฒันาผู้ เรียนมีความสามารถทางการคดิอย่างเป็นระบบ 
3. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนน าความรู้ท่ีได้รับจากชุมชน ท้องถ่ินและสงัคมมาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจ าวนั 
4. ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทักษะในการพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง

ตอ่เน่ือง 
5. สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 
6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือแห่งการเรียนรู้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน

เครือขา่ย โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนสหกิจท่ีมีผลงานทางวิชาการดีเดน่ 
   
ตอนที่ 3 ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาด

เล็กสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ขัน้ตอนนีเ้ป็นการน าผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ทางสถิติซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ

การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีได้สัมภาษณ์
ผู้ทรงคณุวฒุิ เพ่ือตรวจสอบยืนยนั ในด้านความถกูต้องครอบคลมุ (accuracy standards) ความ
เหมาะสม (propriety  standards) ความเป็นไปได้  ( feasibility standards) และความเป็น
ประโยชน์ (utility standards) ขององค์ประกอบ โดยการวิเคราะห์ค่าความถ่ี ร้อยละ และ
ข้อคดิเห็นอ่ืนๆ ดงัตารางท่ี 19 
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ตารางท่ี 18 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละของข้อมูลของความคิดเห็นจากผู้ เช่ียวชาญและ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ  ต่อความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้และความเป็น
ประโยชน์ ขององค์ประกอบ การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก 
สงักดักรุงเทพมหานคร 

องค์ประกอบการบริหาร
เพ่ือความเป็นเลิศของ
สถานศกึษาขนาดเล็ก 
สงักดักรุงเทพมหานคร 

ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ 

ความถกูต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ความ 

เป็นประโยชน์ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 9 100 9 100 9 100 9 100 
การจดัการเรียนการสอน
โดยยดึผู้ เรียนเป็นส าคญั 

9 100 9 100 9 100 9 100 

การจดัโครงสร้างการ
บริหารงานของสถานศกึษา 

9 100 9 100 9 100 9 100 

การพฒันาบคุลากรครู 9 100 9 100 9 100 9 100 

การส่งเสริมให้นกัเรียนมี
ความสามารถเตม็ตาม
ศกัยภาพ 

9 100 9 100 9 100 9 100 

รวม 9 100 9 100 9 100 9 100 

  
จากตารางท่ี 18 พบว่า ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทัง้ 9 ท่าน มีความคิดเห็นต่อ

องค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สงักัดกรุงเทพมหานคร ว่า
องค์ประกอบท่ีได้จากการวิจัย มีความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ จ านวน 9 คน คดิเป็นร้อยละ 100  

จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 9 ท่านนัน้ มีประเด็นน่าสนใจท่ีผู้ เช่ียวชาญได้เสนอ
ความคดิเห็นประกอบไว้ ดงันี ้

ด้านความถกูต้องขององค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาด
เล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร ทัง้ 5 องค์ประกอบ ตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ 
เห็นว่า องค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กกรุงเทพมหานคร ทัง้            
5 องค์ประกอบนัน้ มีความถูกต้องครอบคลุมในระดบัมากท่ีสุด โดยมีความถูกต้องตามหลกัการ 
แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหาร เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัอย่างยิ่งตอ่การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ
ของสถานศกึษาขนาดเล็กเพ่ือความเป็นเลิศ แสดงให้เห็นวา่องค์ประกอบของการบริหารเพ่ือความ
เป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กกรุงเทพมหานคร ท่ีได้จากการวิจัยในครัง้นี  ้สามารถช่วยให้
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ผู้บริหารสถานศกึษา มีแนวทางในการบริหารงานของสถานศกึษาขนาดเล็กเพ่ือมุ่งสูค่วามเป็นเลิศ 
ได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึน้ แต่ละท่านได้ให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะว่า การบริหารงานของ
สถานศกึษาขนาดเล็กมีความจ ากดัในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านงบประมาณ ด้านบคุลากร ท่ีมี
อยู่อย่างจ ากดัแตจ่ะต้องบริหารจดัการให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ ผู้บริหารเป็นบคุคลท่ีส าคญัท่ีสดุ
ในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ต้องเป็นผู้บริหารมืออาชีพ มีภาวะผู้ น าสูงสามารถน าพา
องค์กรไปสู่ความส าเร็จโดยความร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย พร้อมท่ีจะอุทิศตน อุทิศเวลา สร้างขวัญ
ก าลังใจเพ่ือให้บุคลากรเห็นคุณค่าของโรงเรียนขนาดเล็กพร้อมทุ่มเทในการท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ ส่งเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างครู บุคลากร นกัเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
คน ให้ความส าคญักบับุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค ยึดหลกัประชาธิปไตยในการ
ท างาน บริหารจดัการโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ท่ีมีสมรรถนะสงูอย่างแท้จริง  มีการวาง
แผนการบริหารงานวิชาการ จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัทุกฝ่ายมีส่วนร่วมโดยมี
การประเมินติดตามงานเป็นระยะๆ เน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้น าไปสู่การสร้างนวตักรรมในการ
พฒันาคณุภาพการศึกษา มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT และน าผลจากการวิเคราะห์ ไปใช้ในการจดัการศึกษา ใช้หลักการ
บริหารจัดการแบบมุ่งคนมากกว่ามุ่งงาน ให้แรงจูงใจ ให้ความส าคัญ ในการปฏิบัติงานของ
บคุลากรทุกคน ให้ความส าคญักบัผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียโดยการสร้างทีม หรือแกนน าในการจดัการ
ความรู้ในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ ความเป็นเลิศจะเกิดผลเพียงใดนัน้เกิดจากคณุลกัษณะในตวั
ของผู้บริหารท่ีจะเป็นส่วนผลกัดนัให้เกิดการขบัเคล่ือน ดงันัน้ผู้บริหารสถานศกึษา นอกจากจะมี
ความรู้ความสามารถในการบริหารแล้ว จ าเป็นต้องมีคณุลกัษณะส่วนตวับางประการท่ีส าคญัต่อ
การบริหารงานในสถานศึกษาด้วย เช่น การมี คณุธรรมจริยธรรม เป็นผู้ รอบรู้และมีวิสยัทศัน์ก้าว
ไกล ด้วยเหตนีุจ้ึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องปลกูฝังและพฒันาผู้บริหารสถานศกึษาให้มีคณุลกัษณะ
เป็นผู้ ท่ีมีวิสยัทศัน์ในการบริหารและจดัการศกึษา มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ด้านการมีคณุธรรม 
จริยธรรม การปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดีรู้จกัปรับตวัและน าหลักวิชาการมาประยุกต์ใช้ ในการ
บริหารสถานศกึษาอยา่งเป็นรูปธรรม 

ด้านความเหมาะสมขององค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ทัง้ 5 องค์ประกอบ ตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญและ
ผู้ ทรงคุณวุฒิ  เห็นว่า องค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก
กรุงเทพมหานคร ทัง้ 5 องค์ประกอบนัน้ มีความเหมาะสมในระดบัมากท่ีสุด ท่ีจะน าไปใช้ในการ
บริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็กและยงัสอดคล้องเหมาะสมกบัสภาพความเป็น
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จริงในการบริหารสถานศกึษาขนาดเล็ก หากควรท าอย่างตัง้ใจและจริงจงั เพราะทัง้ 5 องค์ประกอบ
ล้วนแต่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัของการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก และควร
ปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศกึษาแตล่ะแห่ง โดยเฉพาะองค์ประกอบท่ี 1 ผู้บริหารมือ
อาชีพนบัว่าเป็นหัวใจส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือนเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก รวมทัง้
บคุลากรครูต้องได้รับการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง 

ด้านความเป็นไปได้ขององค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ทัง้ 5 องค์ประกอบ ตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคณุวฒุิ เห็นว่า องค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก  สงักัด
กรุงเทพมหานคร ทัง้ 5 องค์ประกอบนัน้ มีความเป็นไปได้ในระดับมากท่ีสุด  โดยต้องมีด้าน
งบประมาณด้วยจะสามารถพฒันาและท าได้จริงทัง้ 5 องค์ประกอบ สถานศกึษาขนาดเล็กทกุแห่ง
สามารถน าองค์ประกอบทัง้ 5 องค์ประกอบไปใช้ได้จริงและจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สถานศกึษา
และบคุลากรเป็นอย่างมาก เพราะในการบริหารสถานศกึษาขนาดเล็กให้ประสบผลส าเร็จจะต้อง
ด าเนินการให้ครบทัง้ 5 องค์ประกอบ เพราะทุกองค์ประกอบประกอบไปด้วยตัวแปรต่างๆ ท่ี
เรียงล าดับความส าคัญและเช่ือมโยงกัน ซึ่งตัวแปรหลักในการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของ
สถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร คือ ผู้บริหาร  จะต้องสามารถบริหารงานให้ประสบ
ผลส าเร็จท่ามกลางความขาดแคลน คณุลกัษณะของผู้บริหารจะต้องสอดคล้องกับแนวคิดหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ ต้องอาศยัความรอบรู้และความรอบคอบด้วยการเสริมสร้างพืน้
ฐานความรู้ความเข้าใจในตวับคุลากรหลกัของสถานศึกษา มี ความรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วย
ความอดทน มีความเพียร มีปัญญา มีความรอบคอบ เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศกึษามีความพร้อมตอ่
การพัฒนาและการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว เพราะเม่ือผู้ บริหารสถานศึกษามี
คณุลกัษณะสว่นตวัท่ีดีก็จะเป็นต้นแบบในการปฏิบตังิานได้ในทกุๆ ด้านได้เป็นอยา่งดี 

ด้านความเป็นประโยชน์ขององค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของ
สถานศกึษาขนาดสงักดัเล็กกรุงเทพมหานคร ทัง้ 5 องค์ประกอบ ตามความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นว่า องค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก
กรุงเทพมหานคร ทัง้ 5 องค์ประกอบนัน้ มีความเป็นประโยชน์ในระดบัมากท่ีสุด องค์ประกอบทัง้                  
5 องค์ประกอบจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษา
ขนาดเล็กและบคุลากร รวมทัง้ชมุชน ประเทศชาติ องค์ประกอบท่ี 1 คือ การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะเป็นตัวชีว้ัดความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของการบริหาร
สถานศกึษาขนาดเล็ก รองลงมาคือ การจดัการเรียนการสอนโดยยดึผู้ เรียนเป็นส าคญั เป็นบทบาท
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ของครูท่ีจะต้องปฏิบตัิตามนโยบายของผู้บริหารให้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม ไม่ ว่าจะเป็นการ
วิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลและน าไปใช้ในการพฒันาอย่างจริงจงั พัฒนาคณุภาพนกัเรียน
ตามวิสัยทัศน์และคาดหวงัความส าเร็จต่อนักเรียนสูง จดัการการเรียนการสอนโดยยึดคุณภาพ
นกัเรียนเป็นเปา้หมายสูงสุด ใช้กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญัโดยยึด
หลักความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาผู้ เรียนให้เต็มตามศกัยภาพ ความสามารถและความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคล  

อยา่งไรก็ตามผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิบางทา่นท่ีเห็นวา่ ในการบริหารสถานศกึษา
ด้วยองค์ประกอบทัง้ 5 องค์ประกอบนัน้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีองค์ประกอบด้านงบประมาณ
ด้วย อีกปัจจัยหนึ่งและมีความส าคัญท่ีจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ บริหารมืออาชีพสามารถ
บริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กไปสู่ความเป็นเลิศได้จริง และยังมีผู้ เช่ียวชาญและ
ผู้ทรงคณุวฒุิบางท่านให้ความคิดเห็นเพิ่มเตมิว่า ผู้บริหารมืออาชีพ อย่างน้องต้องมีความเป็นเลิศ 
3 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารบคุคลและด้านการบริหารงบประมาณ 
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บทที่  5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเร่ือง การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก  สังกัด
กรุงเทพมหานคร ใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน (mixed methodology) โดยเป็นการวิจยัเชิง
คณุภาพ (qualitative research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) มีวตัถุประสงค์
เพ่ือทราบ 1) องค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
กรุงเทพมหานคร 2) ผลการยืนยนัองค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาด
เล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร ตามความคดิเห็นของผู้ทรงคณุวฒุิ 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จ านวน 173 
โรงเรียน และกลุ่มตวัอย่างคือ โรงเรียนขนาดเล็กกรุงเทพมหานคร จ านวน 123 โรงเรียน โดยผู้ ให้
ข้อมูลในแต่ละโรงเรียนประกอบด้วย ผู้อ านวยการ หรือรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ครูหวัหน้า
กลุม่สาระการเรียนรู้ 1 คน และครูผู้สอนจ านวน 2 คน รวมผู้ให้ข้อมลูทัง้สิน้ 492 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ส าหรับเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างคือ แบบสอบถามความ
คิดเห็น (opionnaires) เร่ือง การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก  สังกัด
กรุงเทพมหานคร ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้โดยการสังเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎี จากเอกสารและ
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก  และการสงัเคราะห์
ข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวุฒิ จ านวน 10 คน แล้วท าการตรวจสอบ
คณุภาพของเคร่ืองมือวิจยั โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน เพ่ือ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ด้วยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 
Objective Congruence : IOC) เลือกข้อค าถามท่ีมีค่า IOC มากกว่า  0.6 ขึน้ไป และปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ ได้ค าถามท่ีมีความเหมาะสม 130 ข้อ หลังจากนัน้น า
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับโรงเรียนขนาดเล็กสงักัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีลกัษณะเหมือนกลุ่ม
ตวัอย่าง แตไ่ม่ใช่กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 8 โรงเรียน โดยมีผู้ ให้ข้อมลูโรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการ หรือรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ครูหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 คน และครูผู้สอน
จ านวน 2 คน รวมผู้ให้ข้อมลู รวมทัง้สิน้ 32 คน น าข้อมลูมาวิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่ (reliability) 

ของแบบสอบถามโดยการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ด้วยสูตรสมัประสิทธ์ิ
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แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.9923 ซึ่ง
มากกวา่ 0.7 ตามเกณฑ์การพิจารณาท่ีก าหนดไว้ ได้แบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์  

การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 123 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วยผู้ อ านวยการ หรือ
รองผู้ อ านวยการฝ่ายวิชาการ ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 คน และครูผู้ สอนจ านวน 2 คน 
รวมผู้ ให้ข้อมลูทัง้สิน้ 492 คน แล้วรวบรวมข้อมลูน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารเพ่ือความ
เป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(exploratory factor analysis) แล้วจึงน าองค์ประกอบการการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาขนาดเล็กกรุงเทพมหานครท่ีได้เสนอต่อผู้ ทรงคุณวุฒิ  เพ่ือตรวจสอบยืนยัน
องค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กกรุงเทพมหานคร เพ่ือให้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวข้อง แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยหาคา่ความถ่ี และการวิเคราะห์
เนือ้หา (content analysis)  
 
สรุปผลการวิจัย 

1. องค์ประกอบ การบริหารเพื่ อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก 
กรุงเทพมหานคร การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ เรียงตามน า้หนกัองค์ประกอบท่ีได้จากมากไปน้อยคือ (1) การเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพ (2) การจดัการเรียนการสอนโดยยึดผู้ เรียนเป็นส าคญั (3) การจดัโครงสร้างการ
บริหารงานของสถานศึกษา (4) การพัฒนาบุคลากรครู และ (5) การส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความสามารถเต็มตามศกัยภาพ โดยในแต่ละองค์ประกอบมีจ านวนตวัแปร คา่น า้หนกัตวัแปรใน
องค์ประกอบ ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (eigen values) และค่าร้อยละสะสมของความ
แปรปรวนของตวัแปร (cumulative percentage of variance) ดงันี ้

 องค์ประกอบท่ี 1 “การเป็นผู้ บ ริหารมืออาชีพ ” ซึ่ ง มีค่าน า้หนักตัวแปรใน
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .530 - .755 คา่ความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) เท่ากับ 19.966 
คา่ร้อยละของความแปรปรวนของตวัแปร (percentage of variance) เท่ากับ 15.358 และคา่ร้อย
ละสะสมของความแปรปรวนของตวัแปร (cumulative percentage of variance) เท่ากับ 15.358 
เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญเป็นอันดับท่ี 1 และจัดเรียงล าดับตัวแปรตามค่าน า้หนัก
องค์ประกอบ (factor loading) ในองค์ประกอบท่ี 1 จ านวน 27 ตวัแปร คือ 1) ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ 
มีคณุธรรม จริยธรรมพร้อมทัง้ปฏิบตัตินเป็นแบบอย่างท่ีดี 2) มีการบริหารโดยใช้หลกัธรรมาภิบาล
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ในการบริหารจดัการบคุลากร 3) ผู้บริหารมีวฒุิภาวะทางอารมณ์สงู มีความซ่ือสตัย์สจุริต มีความ
รับผิดชอบ 4) ผู้บริหารมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีและเป็นแบบอย่างได้อย่างเหมาะสม 5) มีการ
บริหารงานด้วยความยตุิธรรม โปร่งใส มีเหตผุล ไม่ล าเอียง 6) มีการเสริมสร้างขวญัก าลงัใจเพ่ือให้
บุคลากรเห็นคุณค่าของโรงเรียนขนาดเล็กพร้อมทุ่มเทในการท างานอย่างเต็มความสามารถ                 
7) ส่งเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างครู บคุลากร นกัเรียนและผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียทกุคน 8) มีการ
บริหารจัดการด้านงบประมาณด้วยความสุจริต โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้  9) มีการบริหาร
จดัการท่ีดีจนได้รับการยอมรับจากสงัคม 10) ให้ความส าคญักบับคุลากรทกุคนอย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาค 11) มีการบริหารโดยยดึหลกัประชาธิปไตยในการท างาน 12) สร้างความผกูพนัระหวา่ง
นกัเรียนและโรงเรียนมากขึน้ 13) ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์กว้างไกลในการบริหารงาน 14) มีการบริหาร
จดัการโรงเรียนให้เป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้ท่ีมีสมรรถนะสงูอยา่งแท้จริง 15) ส่งเสริมวฒันธรรมใน
การท างานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 16) มีการวางแผนการบริหารงานวิชาการ จดัการเรียนการ
สอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญทุกฝ่ายมีส่วนร่วมโดย มีการประเมินติดตามงานเป็นระยะๆ                           
17) ผู้บริหารเป็นท่ีปรึกษาหรือพ่ีเลีย้งครู สามารถพัฒนา วางแผนงานจนน าไปสู่การปฏิบัติ ใน
โรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 18) มีการก าหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ท่ีเน้นการแลกเปล่ียนเรียนรู้
น าไปสูก่ารสร้างนวตักรรมในการพฒันาคณุภาพการศกึษา 19) ผู้บริหารเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง 
20) มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ 
SWOT และน าผลจากการวิเคราะห์ ไปใช้ในการจดัการศกึษา 21) มีการบริหารจดัการโรงเรียนให้
บรรลเุปา้หมายตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 22) มีการใช้หลกัการบริหารจดัการแบบมุง่คน
มากกว่ามุ่งงาน โดยมีการให้แรงจงูใจ ให้ความส าคัญในการปฏิบตัิงานของบคุลากรทกุคน 23) มี
การปฏิบตัิงานเพ่ือบรรลุวตัถุประสงค์ปรับปรุงผลการด าเนินงาน ทบทวนตวัชีว้ดั มุ่งเน้นนักเรียน
และผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 24) ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการนิเทศ การส่ือสาร
โดยใช้หลกัการนิเทศแบบกลัยาณมิตร 25) ผู้บริหารมีประสบการณ์ได้รับการพฒันาความรู้ ทกัษะ
ในการบริหารแบบองค์รวมอย่างเข้มข้นก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง 26) มีการท างานเชิงรุก ไม่ท างานตาม
กระแส 27) ให้ความส าคญักับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้โดยการสร้างทีม หรือแกนน าในการจัดการ
ความรู้ในโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ 

 องค์ประกอบท่ี 2 “การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้ เรียนเป็นส าคัญ ” มีค่า
น า้หนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .506 - .675 ค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(eigenvalues) เท่ากับ  14.610 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร (percentage of 
variance) เท่ากับ 11.239 และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวนของตัวแปร (cumulative 
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percentage of variance) เท่ากับ 26.596 เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 2 และ
จดัเรียงล าดบัตวัแปรตามค่าน า้หนักองค์ประกอบ (factor loading) ในองค์ประกอบท่ี 2 จ านวน 
18 ตวัแปร คือ 1) มีการใช้กระบวนการนิเทศแบบกลัยาณมิตร 2) มีการบริหารจดัการโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีเน้นคุณภาพอย่างต่อเน่ืองโดยพิจารณาเป้าหมายและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเ พ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของโรงเรียน 3) มีการวิเคราะห์นกัเรียนเป็นรายบุคคลและน าไปใช้ในการพฒันาอย่าง
จริงจงั 4) สถานศึกษาตรวจสอบ ทบทวนและพัฒนาหลกัสูตรสถานศึกษาทุกปี 5) มีการพัฒนา
คณุภาพนักเรียนตามวิสัยทัศน์และคาดหวงัความส าเร็จต่อนักเรียนสูง 6) จัดการศึกษาโดยยึด
คณุภาพนกัเรียนเป็นเปา้หมายสงูสดุ 7) พฒันาระบบการเรียนรู้ของครูและบคุลากรอย่างตอ่เน่ือง
ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว เอือ้ให้ครูจดักลุ่มชุมชนแห่งการเรียนรู้ 8) มีการบริหารจดัการคณุภาพ
แบบองค์รวม มุ่งเน้นให้ครู นักเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 9) มีการก าหนดวิสยัทัศน์
เป้าหมายและสถานภาพของโรงเรียนและมีแผนส ารองเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 10) มีการใช้
กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นนักเรียนเป็นส าคัญโดยยึดหลักความแตกต่างระหว่าง
บคุคล 11) มีการพฒันานกัเรียนเป็นรายบคุคลโดยยดึหลกัความแตกตา่งระหว่างบคุคล 12) มีการ
ใช้กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 13) มีการใช้ระบบการบริหารจัดการท่ีเน้นคุณภาพและมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิเป็นหลักโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม ให้ความส าคญักับการปฏิบตัิงานเป็นทีม                 
14) ส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรได้รับการพฒันาตนเองอยู่เสมอ และดแูลเอาใจใส่บุคลากรทุก
คนเป็นอย่างดี 15) มีการประชมุหารือตดิตามงานสม ่าเสมอท าให้งานบรรลผุลตามเปา้หมายท่ีวาง
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 16) สร้างบรรยากาศในการท างานเอือ้ต่อการเรียนรู้ เช่น การท างานเป็น
ทีม การเรียนรู้อย่างตอ่เน่ือง และการเสริมขวญัให้ก าลงัใจ 17) มีการใช้ทรัพยากรในการสนบัสนนุ
ทัง้ในเร่ืองของอาคารสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ งบประมาณอย่างพอเพียง  18) จัดท า
หลกัสตูรท่ีมีความยืดหยุน่และสอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของสงัคม  

 องค์ประกอบท่ี 3 “การจัดโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา” มีตวัแปร
จ านวน 16 ตัวแปร ซึ่งมีค่าน า้หนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .524 - .696 ค่าความ
แปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) เท่ากับ 14.370 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตวัแปร 
(percentage of variance) เท่ากับ 11.054 และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวนของตวัแปร 
(cumulative percentage of variance) เท่ากับ 37.651 เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญเป็น
อนัดบัท่ี 3 และจดัเรียงล าดบัตวัแปรตามคา่น า้หนกัองค์ประกอบ (factor loading) ในองค์ประกอบ
ท่ี 3 จ านวน 16 ตวัแปร คือ 1) มีการก าหนดพนัธกิจและกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกนั ตลอดจนก าหนด
แนวทางท่ีเป็นรูปธรรมและระยะเวลาอนัน าไปสู่การปฏิบตัิได้อย่างแท้จริง 2) มีการพฒันาระบบ
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การประกันคุณภาพทัง้ภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบและตรงตามมาตรฐาน 3) มีการ
ก าหนดวิสยัทศัน์ท่ีเป็นเชิงปฏิบตัิ มีเปา้หมายท่ีชดัเจน เปิดกว้างและหลากหลาย ยอมรับแนวคิดท่ี
แตกต่างเพ่ือสนบัสนุนให้เกิดการพฒันาองค์ความรู้ใหม่ๆ 4) มีการน านโยบายไปสู่การปฏิบตัิได้
อย่างเป็นรูปธรรม 5) สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาตาม
ศกัยภาพและความสามารถของแต่ละคนตลอดจนมีการสอนซ่อมเสริม 6) มีการก าหนดทิศทาง
และวางแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับพนัธกิจหลกัขององค์กรและมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
มาตรฐานการศึกษาชาติ 7) มีการก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือมุ่งพัฒนาองค์กรโดยมุ่งพัฒนาคนให้มี
ความรู้ ความสามารถท่ีโดดเด่นโดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการสร้างนวตักรรมท่ี
ตอบสนองต่อคุณภาพการศึกษาระดบัสูง 8) มีการก าหนดเป้าหมาย วิสยัทัศน์ และพันธกิจของ
สถานศึกษาอย่างชัดเจน 9) มีการก าหนดโครงสร้างสายงานบังคับบญัชา อ านาจหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ ความเป็นเอกภาพของการบงัคบับญัชาท่ีชดัเจน 10) ก าหนดนโยบาย เป้าหมายและ
ทิศทางการท างานขององค์กรท่ีชดัเจน 11) มีการวิเคราะห์ ออกแบบงานเพ่ือก าหนดเป็นแผนภูมิ
โครงสร้างการบริหารโรงเรียนท่ีครอบคลุมภารกิจหลักของโรงเรียน 12) มีการก าหนดกฎเกณฑ์ 
ระเบียบปฏิบตัิในการท างานเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 13) มีการปฏิบตัิงาน
ทกุอย่างตามกลยุทธ์ขององค์กร 14) สถานศึกษาจดัท าแผนปฏิบตัิงานทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
15) มีการออกแบบภาระงานการบริหารออกเป็น 4 ด้าน ขอบข่ายและแนวปฏิบตัิงานงานอย่าง
ชัดเจน ให้ตรงกับความรู้ความสามารถและศักยภาพของบุคลากร 16) มีการใช้ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบตังิานในการเล่ือนขัน้เงินเดือนของบคุลากรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 องค์ประกอบท่ี 4 “การพัฒนาบุคลากรครู” มีค่าน า้หนักตวัแปรในองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง .513 - .741 ค่าความแปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) เท่ากบั 11.152 ค่าร้อยละ
ของความแปรปรวนของตวัแปร (percentage of variance) เท่ากับ 8.578 และค่าร้อยละสะสม
ของความแปรปรวนของตัวแปร (cumulative percentage of variance) เท่ากับ 46.229 เป็น
องค์ประกอบท่ีมีความส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 4 และจดัเรียงล าดบัตวัแปรตามคา่น า้หนกัองค์ประกอบ 
(factor loading) ในองค์ประกอบท่ี 4 จ านวน 13 ตวัแปร คือ 1) สง่เสริมให้ครูพฒันาส่ือการเรียนรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 2) ส่งเสริมให้ครูน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการ
ปฏิบตัิงาน 3) พฒันาครูให้เป็นมืออาชีพสามารถประยุกต์จดัการเรียนการสอนได้หลายรูปแบบ                   
4) สนับสนุนให้ครูสามารถพัฒนาตนเอง สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการ
พฒันาการเรียนการสอน 5) สร้างแรงจงูใจให้ครูมุ่งมัน่ในการท างาน มีจิตวิญญาณของความเป็น
ครูสงู 6) ให้ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายทัง้ผู้ เรียน ผู้ปกครอง ชมุชนและสังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศกึษา 
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7) สง่เสริมให้ครูใช้ภมูิปัญญาและแหลง่เรียนรู้จากท้องถ่ินเพ่ือพฒันาคณุภาพผู้ เรียน 8) สนบัสนนุ
ให้ครูพฒันาวิชาชีพระหวา่งการปฏิบตัิงานด้วยกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบ เพ่ือก้าว
สู่การเรียนรู้โดยการน าตนเอง 9) ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยให้การ
สนับสนุนและน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วยสอน  10) ส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการสอนท่ี
สอดคล้องกบัหลกัสตูรและความต้องการของผู้ เรียนและท้องถ่ิน 11) สร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน
ได้รับความร่วมมือและประสานงานกบัหน่วยงายภายนอก 12) พฒันาครูให้สามารถจดัการเรียนรู้
ท่ีมีเปา้หมายท่ีชดัเจน มีความยืดหยุน่ในเนือ้หาการเรียนการสอน 13) พฒันาครูให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเร่ืองหลกัสตูรแกนกลางและหลกัสตูรสถานศกึษา  

 องค์ประกอบท่ี 5 “การส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสามารถเต็มตามศกัยภาพ” มี
ตวัแปรจ านวน 6 ตวัแปร ซึ่งมีค่าน า้หนกัตวัแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .508 -.661 ค่าความ
แปรปรวนของตวัแปร (eigenvalues) เท่ากับ 8.248 ค่าร้อยละของความแปรปรวนของตัวแปร 
(percentage of variance) เท่ากับ 5.891 และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวนของตวัแปร 
(cumulative percentage of variance) เท่ากับ 41.671 เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญเป็น
อนัดบัท่ี 5 และจดัเรียงล าดบัตวัแปรตามคา่น า้หนกัองค์ประกอบ (factor loading) ในองค์ประกอบ
ท่ี 5 จ านวน 6 ตวัแปร คือ 1) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทกัษะทางการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามารถ
ด้านการอ่าน การคิดและแก้ปัญหาเป็น 2) พัฒนาผู้ เรียนมีความสามารถทางการคิดอย่างเป็น
ระบบ 3) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนน าความรู้ท่ีได้รับจากชุมชน ท้องถ่ินและสังคมมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั 4) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทักษะในการพัฒนาตนเองและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง
ตอ่เน่ือง 5) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 6) สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือแห่งการเรียนรู้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนต้นแบบและ
โรงเรียนสหกิจท่ีมีผลงานทางวิชาการดีเดน่ 

2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการบริหารเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 ผลการยืนยนัองค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก 
สงักดักรุงเทพมหานคร  พบวา่ มีความถกูต้อง เหมาะสม เป็นไปได้และเป็นประโยชน์ 
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อภปิรายผล 
1. องค์ประกอบการบริหารเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

กรุงเทพมหานคร 
 ผลท่ีได้จากการวิจัยพบว่า องค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของ

สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบเรียงตามน า้หนัก
องค์ประกอบท่ีได้จากมากไปน้อย คือ (1) การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ (2) การจดัการเรียนการสอน
โดยยึดผู้ เรียนเป็นส าคัญ (3) การจัดโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา (4) การพัฒนา
บคุลากรครู (5) การส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสามารถเต็มตามศกัยภาพ ซึ่งการบริหารเพ่ือความ
เป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร ทัง้ 5 องค์ประกอบดงักลา่ว เป็นไปตาม
สมมติฐานของการวิจยัท่ีว่า องค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก 
สังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นพหุองค์ประกอบ ทัง้นีเ้พราะในการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานครนัน้จ าเป็นท่ีจะต้องมีองค์ประกอบต่างๆ ท่ีมี
ความส าคัญและสัมพันธ์เก่ียวข้อง เช่ือมโยงกัน กระแสโลกาภิวัตน์  (Globalization) และ
ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information Technology : IT) ก่อให้เกิดความ
เปล่ียนแปลงต่างๆ ขึน้ในโลกมากมาย ทัง้ในเชิงท่ีได้ผลประโยชน์  ท่ีเป็นโอกาสในการเรียนรู้
วิทยาการและระบบบริหารจัดการท่ีก้าวหน้า  และในเชิงท่ีเสียผลประโยชน์ ผู้ มีข้อมูลมากกว่า 
ความรู้มากกว่า สามารถสร้างกฎ ระเบียบโลก (New World Order) ระบบเศรษฐกิจใหม่ (New 
Economy) และใช้ความก้าวหน้าของ IT ออกมาหาประโยชน์จากประเทศท่ี ล้าหลังกว่า  หรือ
ปรับตวัไม่ทัน การแข่งขันทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรงท าให้สภาพการบริหารจัดการของโรง เรียนต้อง
เปล่ียนแปลงไปด้วย โรงเรียนจะต้องปรับปรุงและพฒันาองค์กรให้เป็นแหลง่เรียนรู้ท่ีเป็นศนูย์กลาง
ด้านวิชาการของชมุชน เพ่ือท่ีจะผลิตเยาวชนให้ได้มาตรฐานและมีคณุภาพตามความคาดหวงัของ
สงัคม ความคาดหวงันีย้่อมขึน้อยู่กับความเป็นเลิศของโรงเรียนเป็นส าคญั ในการบริหารโรงเรียน
นัน้จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะด้านการบริหารจัดการ จากรายงานการสอนของ 
Forrest บ่งชีว้่าสภาพปัจจุบนันีเ้หล่านกัการศึกษาส าคญัทัว่ทุกแห่ง ในโลกก าลงัเผชิญอยู่กบัการ
เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและท้าทาย เช่นความก้าวล า้ของเทคโนโลยีความแตกตา่งหลากหลายทาง
วฒันธรรม ซึ่งล้วนแต่เกิดขึน้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในโลกไร้พรมแดน  ดงันัน้คณุภาพของคน
ยุคใหม่ท่ีต้องการคือ บุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถและทักษะการด ารงชีวิตท่ีสอดรับกับการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจทัง้นีม้าตรฐานคณุภาพของคนยคุใหม่ จะเกิดขึน้ได้ก็ต้องอาศยัวิธีการ
พฒันาแนวทางการบริหารจดัการ กระบวนการใช้ความรู้เป็นฐาน (knowledge-based process) 
ในการสอนและการเรียนรู้ สิ่งเหล่านีท้ าให้ผู้ บริหารด้านการศึกษาต้องปรับเปล่ียนทิศทางและ



225 

วิธีการสู่การบริหารจดัการแนวใหม่ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ สรุศกัดิ ์ปาเฮ ท่ีกลา่วไว้วา่ กระแส
แหง่การปรับเปล่ียนทางสงัคมไทยปัจจบุนัโดยเฉพาะการจดัการศกึษาในชว่งแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 จนถึงปัจจบุนัซึ่งเป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 
11 ได้มุ่งเน้นให้การศึกษาเป็นเคร่ืองมือของการพฒันา ทรัพยากรมนษุย์เพ่ือเสริมสร้างสงัคมแห่ง
การเรียนรู้ (learning society) สร้างคนท่ีมีคุณภาพมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล  การจัดการ
ศกึษาได้ปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกบัสภาพบริบท (context) รอบด้าน กระบวนการบริหารจดัการ
ได้มุ่งสู่ระบบการพัฒนาให้สนองตอบต่อสังคมยุคสารสนเทศตามกระแสการเปล่ียนแปลงโลก  
ดงันัน้ค าว่า “มาตรฐานคณุภาพ” ของผลลพัธ์ของการบริหารจดัการศึกษา จึงเป็นแนวคิดส าคญั
ของสงัคมปัจจุบนั โดยเฉพาะช่วงเวลาแห่งการปฏิรูปการเรียนรู้จากทศวรรษท่ีหนึ่งถึงทศวรรษท่ี
สอง (พ.ศ. 2552-2561) ภายใต้สาระแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 จาก
ความเห็นนี ้กระทรวงศึกษาธิการพบประเด็นท่ีส าคญัว่าในการพฒันาคณุภาพผู้ เรียนสู่ความเป็น
คนไทยยุคใหม่นัน้ จ าเป็นต้องปรับเปล่ียนแนวทางการบริหารสถานศึกษาท่ีเป็นแหล่งผลิตคนสู่
สงัคมยุคใหม่ตามท่ีกล่าวมา ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
(พ.ศ. 2552-2561) ท่ีมีจดุเน้นคณุภาพการเปล่ียนแปลงใน 4 ด้านคือ ด้านคณุภาพคนไทยยคุใหม่ 
ครูยคุใหม่ แหล่งเรียนรู้/สถานศึกษายุคใหม่ และการบริหารจดัการใหม่ ขณะเดียวกนัการบริหาร
จัดการศึกษาไทยยังอยู่ภายใต้เง่ือนไขของการแข่งขันและความมุ่งมั่นตามความคาดหวังของ
สงัคมในการสร้างคณุภาพคน ท่ีสอดรับกบัการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาอยา่งเป็นพลวตั (dynamic 
change) ดงันัน้กระบวนการบริหารจดัการสถานศกึษาจงึต้องปรับเปล่ียนและพฒันาให้สอดคล้อง
กบัสภาพการณ์ ผู้บริหารสถานศกึษาจงึจ าเป็นจะต้องสนใจใฝ่รู้และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ืองอยู่
ตลอดเวลา เพ่ือท่ีจะบริหารจดัการสถานศึกษาให้อยู่รอดได้ และด าเนินงานตามวตัถปุระสงค์ของ
การปฏิรูปการศกึษาเพ่ือพฒันาคนไทยให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสขุ และ
มีศักยภาพพร้อมท่ีจะแข่งขันมีความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์บนเวทีโลก  โดยเน้นความมี
ประสิทธิผลเป็นส าคญั ในการบริหารโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและมี
ทกัษะเก่ียวกบัทางด้านการบริหารจดัการให้ความส าคญักบังานวิชาการ เน้นกระบวนการจดัการ
ความรู้ของครูผู้สอน สอดคล้องกบังานวิจยัของ สมกิต บญุยะโพธ์ิ เร่ืองการบริหารสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 
คือ 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 2) กระบวนการจดัการเรียนรู้ของครู 3) การวางแผนกลยทุธ์ 4) การ
บริหารทรัพยากรบคุคล 5) กระบวนการบริหารจดัการ และ 6) ความคาดหวงัต่อความส าเร็จของ
ผู้ เรียนและ นงลักษณ์ เรือนทอง ได้ศึกษาเร่ือง รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล 
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ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบของการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลประกอบด้วย            
8 องค์ประกอบ คือ 1) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2) ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารและครู 3) การ
ประกันคุณภาพ การตรวจสอบได้และความเช่ือถือได้ 4) สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้                           
5) วิสยัทศัน์และวตัถปุระสงค์ร่วมกนั 6) เน้นการเรียนการสอน 7) การสอนท่ีมีวตัถปุระสงค์ 8) การ
มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูงหากพิจารณารายละเอียดขององค์ประกอบหลักในแต่ละ
องค์ประกอบทัง้ 5 องค์ประกอบ พบว่า สอดคล้องกบั มาตรฐานเพ่ือการประกนัคณุภาพภายนอก
ของ สมศ. มาตรฐานด้านผู้บริหารมาตรฐานท่ี 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการ
บริหารจดัการ มาตรฐานท่ี 9 ครูมีความสามารถจดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญั ดงัเช่น พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 39 บัญญัติไว้ว่า “ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการ
จดัการการศึกษาทัง้ด้านวิชาการ งานงบประมาณ การบริหารงานบคุคลและการบริหารทัว่ไป ไป
ยงัคณะกรรมการและส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง” ดงันัน้ การบริหาร
โรงเรียนตามพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ให้ด าเนินงานตามภารกิจ 4 งาน คือ งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบคุคล งานบริหาร
ทัว่ไป โดยมี จุดมุ่งหมายท่ีจะให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล  เพ่ือให้การบริหารงานคล่องตวั และ
รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการผู้ เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน และประเทศชาติอย่าง
แท้จริง ดงันัน้ โรงเรียนเรียนหรือสถานศกึษาเป็นองค์การหนึง่ท่ีจะต้องมีระบบบริหารท่ีชดัเจน และ
สามารถบริหารเชิงกลยุทธ์ได้  ทัง้นี  ้เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าของ
ประเทศชาตติอ่ไป  

 1.1 การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 1 โรงเรียน
ขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร ผู้บริหารโรงเรียนเปรียบเสมือนหวัเรือใหญ่ในการก าหนดทิศทาง
ของโรงเรียน มีบทบาทส าคญัในการเป็นผู้ เช่ือมโยง น านโยบายไปสู่การปฏิบตัิได้อย่างมีคณุภาพ 
การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนให้ประสบกับความส าเร็จได้นัน้  ผู้ บริหารโรงเรียนต้องสร้าง
ภาวะผู้น าและยึดหลกัการบรูณาการไปสู่การปฏิบตัิท่ีเน้นการมีส่วนร่วมอย่างมุ่งมัน่และจริงจงั ใน
การเป็นแบบอยา่งท่ีดีท่ีจะน าโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูค่วามส าเร็จ ต้องมีคณุลกัษณะของผู้น าท่ี
ส าคญั ได้แก่ มีความซ่ือสัตย์ มีความยุติธรรม มีความมุ่งมั่น ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง                  
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์  มีภาวะผู้ น าสูง เป็นคนกล้าคิด กล้าเปล่ียนแปลง กล้าตัดสินใจ                         
มีคุณธรรมจริยธรรม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และมีความจริงใจ                       
มีความซ่ือสตัย์สจุริต ถือวา่เป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสดุของการบริหาร เพราะจะต้องท าเป็นแบบอย่างท่ี
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ดี เพ่ือให้เกิดความศรัทธาและเป็นตวัอย่างท่ีดีแก่บุคลากรผู้ ใต้บงัคบับัญชา ดัง่ท่ีกระแสพระราช
ด ารัสท่ีพระราชทานแก่ ข้าราชการทุกหมู่เหล่าได้น ามาเป็นข้อคิด  “ส าหรับ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา” น าหลักธรรมะมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพได้แก่ ฉันทะ ความพึงพอใจ โดยให้บุคลากรทุกคนได้ท างานอย่างท่ีตนเองชอบ 
ปฏิบตัิงานด้วยความวิริยะอตุสาหะมีความเพียรพยายามในการท างาน  ท างานด้วยความคิดก่อน
ท า การท างานด้วยความไตร่ตรอง มีความรอบคอบ ถูกต้อง รวดเร็ว สอดคล้องกับงานวิจยัของ 
บาส (Bass) ท่ีได้ศึกษาวิจัย พบว่า 1) ผู้ บริหารต้องอุทิศตนในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา                   
2) ผู้บริหารต้องมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และ 3) ผู้บริหารต้องรู้จกัปรับปรุงงานให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับความต้องการของสงัคม และสอดคล้องกบัการศกึษาของ เบอร์กี และสมิท (Purkey 
and Smith) ได้แนวคิดว่า องค์ประกอบส าคญัท่ีท าให้เกิดความเป็นเลิศ คือ ผู้บริหารมีภาวะผู้น า
ทางการเรียนการสอน มีการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียนท่ีชดัเจนและมีการพฒันาบุคลากรใน
โรงเรียน ณฐัวฒุิ สงัสิลลา กล่าวว่า การปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศกึษาจะมีประสิทธิภาพเพียงใด 
นัน้ เกิดจากตวัผู้บริหาร ซึ่งคุณลักษณะท่ีส าคญัของผู้บริหาร คือ 1) ควรเป็นผู้ ท่ีมีวิสัยทัศน์ต้อง
ตดิตาม ความเคล่ือนไหวทางการศกึษา 2) เป็นนกับริหารจดัการท่ีดี โดยการเปิดโอกาสให้ทกุฝ่าย
ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมใน การคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ 3) เป็นนกัคิดท่ีมีหลกัการโดย
น าศาสตร์ ทฤษฎี แนวคิด มาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ในการบริหาร 4) มีกระบวนการ
ตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง 5) เป็นนักประสานท่ีดี และ 6) เป็น
แบบอย่างท่ีดีในวงการวิชาชีพ สอดคล้องกบั ผลงานวิจยัของ ส านกังานผู้ตรวจราชการประจ าเขต
ตรวจราชการท่ี 11 พบว่า การบริหารจดัการสถานศกึษาให้เกิดผลส าเร็จขึน้อยู่กับองค์ประกอบท่ี
ส าคญั คือ 1) การแสดงออกของผู้บริหารสถานศกึษาในรูปแบบตา่งๆ เช่น ความเป็นผู้ มีวิสยัทศัน์ 
การประสานทีมงาน ความสามารถใน การครองใจครู นกัเรียนและชมุชน 2) ผู้บริหารสถานศกึษา
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เช่น ยึดหลักจิตอาสา ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม 3) ผู้บริหาร
สถานศกึษาเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการด ารงชีวิต ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและมีความเสียสละสงู 4) เป็น
ผู้ รอบรู้และเข้าใจในหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประสานความร่วมมือเป็นอย่างดี 
และ 5) ใช้หลักคิดและหลักปฏิบัติด้วยเหตุผล ยึดหลักความพอดี คุ้มค่า  และหาวิธีการป้องกัน
ความเส่ียงความผิดพลาด ทัง้นีเ้น่ืองจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตวัแปรส าคญัในการปฏิรูปการ
เรียนรู้ในสถานศกึษา เพราะผู้บริหารสถานศกึษาเป็นผู้น าในการพฒันางาน ต้องเป็นตวัอย่างของ
การปรับเปล่ียนกระบวนการ เรียนรู้และการบริหาร ถ้าผู้บริหารไม่มีทกัษะ ท างานไม่มีระบบ ขาด
ศีลธรรม การเรียนรู้ในสถานศกึษาจะ เกิดคณุภาพได้ยาก สิ่งส าคญัสถานศกึษามีหน้าท่ีรับผิดชอบ
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ในการจดัการศึกษาให้กับผู้ เรียนโดยตรง ในลักษณะของหน่วยงานระดบัปฏิบตัิ โดยมีผู้บริหาร
สถานศกึษาเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัการศกึษาให้เกิด ประสิทธิภาพ ซึง่จะเกิดผลเพียงใดนัน้เกิด
จากคุณลักษณะในตวัของผู้บริหารท่ีจะเป็นส่วนผลักดันให้เกิด  การขับเคล่ือน ดังนัน้ผู้บริหาร
สถานศึกษา นอกจากจะมีความรู้ความสามารถในการบริหารแล้ว  จ าเป็นต้องมีคุณลักษณะ
ส่วนตวับางประการท่ีส าคญัต่อการบริหารงานในสถานศึกษาด้วย เช่น การมี คณุธรรมจริยธรรม 
เป็นผู้ รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ก้าวไกล ด้วยเหตุนีจ้ึงมีความจ า เป็นท่ีจะต้องปลูกฝังและ พัฒนา
ผู้ บริหารสถานศึกษาให้มีคุณลักษณะเป็นผู้ ท่ี มีวิสัยทัศน์ในการบริหารและจัดการศึกษามี
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ด้านการมีคณุธรรม จริยธรรม การปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี การรู้จกั
ปรับตวั และน าหลกัวิชาการมาประยกุต์ใช้ในการบริหารสถานศกึษา และยงัสอดคล้องกบังานวิจยั
ของนงลักษณ์ เรือนทอง ได้ศึกษาเร่ือง รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล พบว่า การ
บริหารโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผลนัน้ ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารและครูเป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคัญ 1) ผู้ บริหารมีความสามารถในการสร้างความร่วมมือทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน                  
2) ผู้บริหารมีเป้าหมายชดัเจนในการบริหาร 3) ผู้บริหารให้ก าลงัใจครูในการพฒันาการเรียนการ
สอน 4) ผู้บริหารเป็นผู้สร้างวฒันธรรมองค์กรร่วมกนั 5) ผู้บริหารเป็นผู้สร้างจิตส านึกของบคุลากร
ในองค์กรให้มีความรับผิดชอบร่วมกัน และ 6) ผู้บริหารเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการ
พฒันาโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจยัของ ศภุลกัษณ์ เศษธะพานิช ศึกษาเร่ืองการพฒันาระบบ
การบริหารท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน โดยใช้แนวคิด หลักการของรางวัล
คณุภาพแห่งชาติของประเทศต่างๆ เป็นกรอบแนวคิดเบือ้งต้นและใช้วิธีการ Benchmarking โดย
การศกึษาถึงคณุลกัษณะและแนวปฏิบตัิของสถานศกึษาเอกชนท่ีได้รับการยอมรับว่ามีความเป็น
เลิศ ผลการวิจบั พบว่า ระบบการบริหารท่ีมุง่เน้นความเป็นเลิศ ของสถานศกึษาเอกชน ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อยและแนวปฏิบตัิในแต่ละองค์ประกอบย่อย โดยองค์ประกอบ
หลักของระบบการบริหารท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนมี 9 องค์ประกอบ และ
องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสดุคือ คือ ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา และยงัสอดคล้องกบัมาตรฐาน
เพ่ือการประเมินคณุภาพภายนอกของ สมศ. มาตรฐานท่ี 10 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและมีความสามารถ
ในการบริหารจดัการ และรูปแบบความเป็นเลิศประเทศสิงคโปร์ (SEM) ให้ความส าคญัด้านภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน ด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลของนักเรียนมุ่งสู่
ความเป็นเลิศทางการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชนยังสอดคล้องกับรางวัล
คณุภาพแห่งชาติประเทศสิงคโปร์ SQA ท่ีเป็นองค์ประกอบพืน้ฐาน 3 กลุ่ม คือ ตวัผลกัดนั ระบบ 
และผลลพัธ์ โดยท่ีตวัผลกัดนั คือ ผู้บริหารระดบัสงูเป็นตวัผลกัดนัของระบบโดยการเป็นผู้ก าหนด
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ทิศทางและมองหาโอกาสในอนาคตส าหรับองค์กร นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับ คีใจ (Kijai) ศกึษา
เก่ียวกับความเป็นผู้ น าทางวิชาการของผู้ บริหารสถานศึกษากับความส าเร็จของสถานศึกษา 
พบว่า ความเป็นผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของ
สถานศกึษา  

  เม่ือพิจารณาตัวแปรท่ีส าคัญท่ีอธิบายองค์ประกอบนี ้ได้แก่ 1) ผู้ บริหารมี
วิสัยทัศน์ มีคณุธรรม จริยธรรมพร้อมทัง้ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 2) มีการบริหารโดยใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการบุคลากร 3) ผู้บริหารมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สงู มีความซ่ือสตัย์
สจุริต มีความรับผิดชอบ 4) ผู้บริหารมีคณุธรรม จริยธรรมท่ีดีและเป็นแบบอยา่งได้อยา่งเหมาะสม 
5) มีการบริหารงานด้วยความยุติธรรม โปร่งใส มีเหตุผล ไม่ล าเอียง 6) มีการเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจเพ่ือให้บุคลากรเห็นคุณค่าของโรงเรียนขนาดเล็กพร้อมทุ่ม เทในการท างานอย่างเต็ม
ความสามารถ 7) ส่งเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างครู บคุลากร นกัเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทกุคน 8) มีการบริหารจดัการด้านงบประมาณด้วยความสจุริต โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 9) มี
การบริหารจดัการท่ีดีจนได้รับการยอมรับจากสงัคม 10) ให้ความส าคญักับบุคลากรทุกคนอย่าง
เท่าเทียมและเสมอภาค 11) มีการบริหารโดยยึดหลกัประชาธิปไตยในการท างาน 12) สร้างความ
ผูกพันระหว่างนักเรียนและโรงเรียนมากขึน้ 13) ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการบริหารงาน 
14) มีการบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ท่ีมีสมรรถนะสูงอย่างแท้จริง                      
15) ส่งเสริมวฒันธรรมในการท างานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 16) มีการวางแผนการบริหารงาน
วิชาการ จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัทกุฝ่ายมีส่วนร่วมโดยมีการประเมินติดตาม
งานเป็นระยะๆ 17) ผู้บริหารเป็นท่ีปรึกษาหรือพ่ีเลีย้งครู สามารถพัฒนาวางแผนงานจนน าไปสู่
การปฏิบัติในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 18) มีการก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ท่ีเน้นการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้น าไปสู่การสร้างนวตักรรมในการพฒันาคณุภาพการศกึษา 19) ผู้บริหารเป็นผู้น า
การเปล่ียนแปลง 20) มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT และน าผลจากการวิเคราะห์ ไปใช้ในการจัดการศึกษา 21) มีการ
บริหารจดัการโรงเรียนให้บรรลเุปา้หมายตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 22) มีการใช้หลกัการ
บริหารจดัการแบบมุ่งคนมากกว่ามุ่งงาน โดยมีการให้แรงจงูใจ ให้ความส าคัญในการปฏิบตัิงาน
ของบคุลากรทกุคน 23) มีการปฏิบตัิงานเพ่ือบรรลวุตัถุประสงค์ปรับปรุงผลการด าเนินงาน ทบทวน
ตวัชีว้ดั มุ่งเน้นนักเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 24) ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ มีทกัษะใน
การนิเทศ การส่ือสารโดยใช้หลกัการนิเทศแบบกลัยาณมิตร 25) ผู้บริหารมีประสบการณ์ได้รับการ
พฒันาความรู้ ทกัษะในการบริหารแบบองค์รวมอย่างเข้มข้นก่อนเข้าสู่ต าแหน่ง 26) มีการท างาน
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เชิงรุก ไม่ท างานตามกระแส 27) ให้ความส าคญักับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้โดยการสร้างทีม หรือ
แกนน าในการจดัการความรู้ในโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ จากเหตผุล ดงักลา่ว จงึท าให้องค์ประกอบ
ด้าน การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ เป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคญัองค์ประกอบหนึ่งของการบริหาร
เพ่ือความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร  

 1.2 การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้ เรียนเป็นส าคัญ เป็นองค์ประกอบหลักท่ี
ส าคญัเป็นอนัดบัท่ี 2 ซึง่จะส่งผลตอ่การบริหารสถานศกึษาขนาดเล็กกรุงเทพมหานคร ท่ีจะน าไปสู่
ความส าเร็จท่ีเป็นเลิศ การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญนัน้  คือ วิธีการส าคญัท่ี
สามารถสร้างและพฒันาผู้ เรียน ให้เกิดคณุลกัษณะตา่งๆ ท่ีต้องการในยคุโลกาภิวตัน์เน่ืองจากเป็น
การจดัการเรียนการสอนท่ีให้ความ ส าคญักบัผู้ เรียน ส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้จกัเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียน
ในเร่ืองท่ีสอดคล้องกับความสามารถและความต้องการของตนเองและได้พัฒนา ศกัยภาพของ
ตนเองอยา่งเต็มท่ี ซึง่แนวคิดการจดัการศกึษานีเ้ป็นแนวคิดท่ีมีรากฐานจากปรัชญาการศกึษาและ
ทฤษฎีการเรียนรู้ตา่งๆ ท่ีได้พฒันามาอยา่ง ตอ่เน่ืองยาวนาน และเป็นแนวทางท่ีได้รับการพิสจูน์ว่า
สามารถพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะตาม ต้องการอย่างได้ผล ดงัท่ี  พระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ .ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 
มาตรา 22 ก าหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้ เรียนทุกคนมีความ สามารถในการ
จดัการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนส าคญัท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้อง
ส่งเสริมให้ ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ ” สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สทุธนา ฮัน่เกียรติพงษ์ ศกึษาเร่ือง การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศของ
โรงเรียนอนุบาลเอกชน พบว่า ด้านกระบวนการ การจดัการศกึษาหรือการเรียนการสอนและด้าน
การบริหารสง่ผลตอ่การบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนอนบุาลเอกชน ดงัท่ี สมกิต บญุยะโพธ์ิ 
ได้ท าการศึกษา เร่ือง การบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสู่ความเป็นเลิศ พบว่า กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ของครูเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัองค์ประกอบหนึ่งท่ีส่งผลให้การบริหารโรงเรียน
ประสบผลส าเร็จ และนงลกัษณ์ เรือนทอง ศึกษาเร่ือง รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล 
ผลการวิจยั พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบของการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลประกอบด้วย                
8 องค์ประกอบ คือ 1) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  2) ความเป็นมืออาชีพของผู้ บริหารและครู                           
3) การประกนัคณุภาพ การตรวจสอบได้และความเช่ือถือได้ 4) สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้                       
5) วิสยัทศัน์และวตัถปุระสงค์ร่วมกนั 6) เน้นการเรียนการสอน 7) การสอนท่ีมีวตัถปุระสงค์ 8) การ
มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง องค์ประกอบท่ีส าคัญและเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญัมี 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบท่ี 6 เน้นการเรียนการสอน และองค์ประกอบ
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ท่ี  7 การสอนท่ีมีวัถุประสงค์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ แซมมอน์ ฮิวแมน และมอร์ติมอร์ 
(Sammaonds, Hillman and Mortimore) ท่ีได้ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จหรือความมีประสิทธิผลของโรงเรียน พบว่า มีทัง้หมด 11 องค์ประกอบและ
องค์ประกอบ เร่ืองการเรียนการสอน เป็นอีกหนึง่องค์ประกอบท่ีมีความส าคญั  

  เม่ือพิจารณาตัวแปรท่ีส าคัญท่ีอธิบายองค์ประกอบนี ้ได้แก่ 1) มีการใช้
กระบวนการนิเทศแบบกัลยาณมิตร 2) มีการบริหารจดัการโครงการหรือกิจกรรมท่ีเน้นคุณภาพ
อย่างต่อเน่ืองโดยพิจารณาเป้าหมายและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้บรรลุ เป้าหมายของโรงเรียน                    
3) มีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคลและน าไปใช้ในการพัฒนาอย่างจริงจงั 4) สถานศึกษา
ตรวจสอบ ทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาทุกปี 5) มีการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตาม
วิสัยทัศน์และคาดหวงัความส าเร็จต่อนักเรียนสูง 6) จัดการศึกษาโดยยึดคุณภาพนักเรียนเป็น
เปา้หมายสงูสดุ 7) พฒันาระบบการเรียนรู้ของครูและบคุลากรอย่างตอ่เน่ืองทัง้ระยะสัน้และระยะ
ยาว เอือ้ให้ครูจดักลุม่ชมุชนแหง่การเรียนรู้ 8) มีการบริหารจดัการคณุภาพแบบองค์รวม มุง่เน้นให้
ครู นกัเรียนและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 9) มีการก าหนดวิสยัทศัน์เป้าหมายและสถานภาพ
ของโรงเรียนและมีแผนส ารองเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 10) มีการใช้กระบวนการจดัการเรียนการ
สอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญัโดยยึดหลกัความแตกต่างระหว่างบุคคล 11) มีการพฒันานกัเรียน
เป็นรายบุคคลโดยยึดหลกัความแตกต่างระหว่างบุคคล 12) มีการใช้กระบวนการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ 13) มีการใช้ระบบการบริหารจัดการท่ีเน้นคุณภาพและมุ่งผลสัมฤทธ์ิเป็นหลักโดยใช้การ
บริหารแบบมีส่วนร่วม ให้ความส าคญักบัการปฏิบตังิานเป็นทีม 14) ส่งเสริมสนบัสนนุให้บคุลากร
ได้รับการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และดูแลเอาใจใส่บุคลากรทุกคนเป็นอย่างดี 15) มีการประชุม
หารือติดตามงานสม ่าเสมอท าให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ                       
16) สร้างบรรยากาศในการท างานเอือ้ต่อการเรียนรู้ เช่น การท างานเป็นทีม การเรียนรู้อย่าง
ต่อเน่ือง และการเสริมขวัญให้ก าลังใจ 17) มีการใช้ทรัพยากรในการสนับสนุนทัง้ในเร่ืองของ
อาคารสถานท่ี วัสด ุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ งบประมาณอย่างพอเพียง 18) จดัท าหลักสูตรท่ีมีความ
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของสังคม จากเหตุผล ดงักล่าว จึงท าให้
องค์ประกอบด้าน การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้ เรียนเป็นส าคัญ เป็นองค์ประกอบท่ีมี
ความส าคัญองค์ประกอบหนึ่งของการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก
กรุงเทพมหานคร  

 1.3 การจัดโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญั
เป็นอนัดบัท่ี 3 การจดัโครงสร้างองค์กรของสถานศกึษา หมายถึง การรวบรวมและประสานบคุคล 



232 

งบประมาณ วสัดอุุปกรณ์ สารสนเทศ และทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยมีหน้าท่ีในการดึงบุคคลเข้าอยู่กับองค์การ  ก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ จดักลุ่มงานในแตล่ะหน่วย ควบคมุและจดัสรรทรัพยากรสารสนเทศและสร้างเง่ือนไขท่ี
ท าให้บุคคลและทรัพยากรตา่งๆ สามารถผสมผสานเข้าด้วยกันเพ่ือท างานให้เกิดผลส าเร็จสูงสุด 
ทัง้นี ้เพ่ือให้เอือ้ต่อการด าเนินงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ การจดั
โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาถือเป็นกระบวนการสร้างความสมัพันธ์ระหว่างหน้าท่ี
งานของบุคคลากร และปัจจยัทางกายภาพต่างๆ ขององค์กร สถานศึกษาเป็นหน่วยงานราชการ 
จงึมีหลกัส าคญัในการจดั ดงันี ้1) การก าหนดหน้าท่ีการงาน 2) การแบง่งาน สายการบงัคบับญัชา 
3) อ านาจการบงัคบับญัชา 4) ชอ่งการควบคมุ และ 5) แผนภูมิองค์กร โรงเรียนเป็นองค์การหนึ่งท่ี
จะต้องด าเนินภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดส าหรับโรงเรียนซึ่งมีหน้าท่ีการบริการการศึกษาแก่
สมาชิกในสงัคม ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่ง คิมบรอจ และ นนัเนอร์ร่ี (Kimbrough and 
Nunnery) ได้แบ่งการบริหารสถานศึกษาออกเป็น 8 งาน ด้วยกัน คือ 1) งานสร้างความเช่ือถือ
จากประชาชน  2) งานบริหารหลักสูตรและการสอน 3) งานบริหารเศรษฐกิจการศึกษา 4) งาน
ธุรการ 5) งานบริหารบุคคล 6) งานกิจการนักเรียน 7) งานสภาวะผู้น าในด้านความสมัพันธ์กับ
ชุมชน และ 8) งานด้านการประเมินผลการวิจัย เซอร์จิโอวานน่ี และคนอ่ืนๆ (Sergiovanni and 
Other) ได้เสนอแนะว่า งานการบริหารสถานศกึษา ควรประกอบไปด้วยงานส าคญั 8 ประการ คือ 
1) งานสัมพันธ์กับชุมชน 2) งานกิจกรรมนักเรียน 3) งานหลักสูตรและการสอน 4) งานบริหาร
บุคลากร 5) งานอาคารสถานท่ี 6) งานธุรการ 7) งานพัฒนาบุคลากร และ 8) งานประเมินผล  
แคมป์เบลล์ และคนอ่ืนๆ (Campbell and Other) ได้ท าการศึกษาถึงงานบริหารสถานศึกษาไว้
และมีความเห็นว่า งานการบริหารสถานศกึษามีงานส าคญัๆ อยู่ทัง้หมด 6 งาน ดงันี ้1) งานด้าน
หลักสูตรและการสอน 2) งานบริหารบุคลากร 3) งานกิจกรรมนักเรียน 4) งานอาคารสถานท่ี                   
5) งานงบประมาณและธุรการ 6) งานสัมพันธ์ชุมชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ก าหนดว่า การ
บริหารจัดการของสถานศึกษาซึ่งมีหน้าท่ีให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนและเป็นสถานศึกษา
ของรัฐจึงน าหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี  ท่ี เรียกทั่วไปว่า                               
“ธรรมาภิบาล” เข้ามาบรูณาการในการบริหารและจดัการศกึษาเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั
โรงเรียนท่ีเป็นนิติบคุคล หลกัการดงักล่าว ได้แก่ 1) หลกันิติธรรม 2) หลกัคณุธรรม 3) หลกัความ
โปร่งใส  4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบ 6) หลักความคุ้ มค่า อย่างไรก็ตาม
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 
3) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 บญัญัติไว้ว่า “ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศกึษา 
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โดยแบ่งขอบข่ายงานบริหารสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน ดังนี ้1) งานวิชาการ 2) งานงบประมาณ                           
3) งานบริหารบุคคล และ 4) งานบริหารทั่วไป สอดคล้องกับรางวัลความเป็นเลิศของประเทศ
ฮ่องกง เกณฑ์การให้รางวลัแบ่งตามหลกัหรืองานของการศึกษา ดงัต่อไปนี ้ด้านการจดัการและ
การจัดองค์กร การวางแผนและการบริการ พันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา สถานศึกษา
จดัท าพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการศึกษาในฮ่องกง 
และการพัฒนารอบด้านของนักเรียน โดยพิจารณาในแง่ของลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา                         
พนัธกิจและวิสยัทศัน์ของสถานศกึษารับรู้โดยคณาจารย์และนกัเรียน แผนการพฒันาสถานศกึษา 
สถานศกึษาจดัท าแผนการพฒันาสถานศกึษาและยทุธวิธีการปฏิบตัิ เพ่ือบรรลเุปา้หมายให้สนอง
ความต้องการของนกัเรียนและผู้ปกครอง สามารถใช้ประโยชน์จากจดุแข็งและลดจดุอ่อน แผนการ
พัฒนาสถานศึกษามีเป้าหมายท่ีชัดเจนและมั่นคงในแง่ของการส่งเสริมจริยธรรมและศีลธรรม 
สติปัญญา อารมณ์ ร่างกาย สงัคม และสนุทรียภาพของนกัเรียน ครูมีส่วนร่วมในการพฒันาแผน
ของสถานศึกษาและเอกสาร แผนได้ส่งไปยังผู้ มีส่วนเก่ียวข้องอย่างทั่วถึง ถึงแม้ว่าสถานศึกษา
ขนาดเล็กมีบุคลากรน้อยแต่การจดัโครงสร้างการบริหารยงัมีความจ าเป็นเพ่ือให้ทุกคนได้ปฏิบตัิ
หน้าท่ีได้เต็มท่ี เต็มก าลงัความสามารถและความถนดัจึงจ าเป็นต้องจดัแบง่หน้าท่ีการงานกันท า 
และมอบอ านาจให้รับผิดชอบตามความสามารถและความถนดั จะเห็นว่าการจดัองค์การมีความ
จ าเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่องค์กร ตอ่ผู้บริหาร และตอ่ผู้ปฏิบตัิงาน เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ี
สามารถเรียงล าดบัความส าคญัได้ 

  เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีส าคญัท่ีอธิบายองค์ประกอบนี ้ได้แก่ 1) มีการก าหนด
พันธกิจและกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกัน ตลอดจนก าหนดแนวทางท่ีเป็นรูปธรรมและระยะเวลาอัน
น าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 2) มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพทัง้ภายในและ
ภายนอกอย่างเป็นระบบและตรงตามมาตรฐาน 3) มีการก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีเป็นเชิงปฏิบัติ มี
เป้าหมายท่ีชดัเจน เปิดกว้างและหลากหลาย ยอมรับแนวคิดท่ีแตกต่างเพ่ือสนบัสนุนให้เกิดการ
พฒันาองค์ความรู้ใหม่ๆ 4) มีการน านโยบายไปสู่การปฏิบตัิได้อย่างเป็นรูปธรรม 5) สถานศึกษา
จดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับการพฒันาตามศกัยภาพและความสามารถของแตล่ะ
คนตลอดจนมีการสอนซ่อมเสริม 6) มีการก าหนดทิศทางและวางแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับ                    
พันธกิจหลกัขององค์กรและมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น มาตรฐานการศึกษาชาติ 7) มีการ
ก าหนดวิสยัทศัน์เพ่ือมุ่งพฒันาองค์กรโดยมุ่งพัฒนาคนให้มีความรู้ ความสามารถท่ีโดดเด่นโดย
ผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการสร้างนวัตกรรมท่ีตอบสนองต่อคุณภาพการศึกษา
ระดบัสูง 8) มีการก าหนดเปา้หมาย วิสยัทศัน์ และพันธกิจของสถานศึกษาอย่างชดัเจน 9) มีการ
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ก าหนดโครงสร้างสายงานบงัคบับญัชา อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ความเป็นเอกภาพของการ
บงัคบับญัชาท่ีชดัเจน 10) ก าหนดนโยบาย เป้าหมายและทิศทางการท างานขององค์กรท่ีชดัเจน 
11) มีการวิเคราะห์ ออกแบบงานเพ่ือก าหนดเป็นแผนภูมิโครงสร้างการบริหารโรงเรียนท่ี
ครอบคลุมภารกิจหลกัของโรงเรียน 12) มีการก าหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบตัิในการท างานเพ่ือ
น าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 13) มีการปฏิบตัิงานทุกอย่างตามกลยุทธ์ขององค์กร                         
14) สถานศกึษาจดัท าแผนปฏิบตัิงานทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 15) มีการออกแบบภาระงานการ
บริหารออกเป็น 4 ด้าน ขอบข่ายและแนวปฏิบัติงานงานอย่างชัดเจน ให้ตรงกับความรู้ความ 
สามารถและศกัยภาพของบคุลากร 16) มีการใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานในการเล่ือน
ขัน้เงินเดือนของบคุลากรอยา่งเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 1.4 การพัฒนาบุคลากรครู เป็นองค์ประกอบหลักท่ีส าคญัเป็นอันดับท่ี 4 ซึ่งจะ
ส่งผลตอ่การบริหารสถานศกึษาขนาดเล็กกรุงเทพมหานคร ท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จท่ีเป็นเลิศ ครู 
คือ ทรัพยากรบคุคลท่ีส าคญัในสถานศกึษา เพราะเป็นผู้ ท่ีจะน านโยบายจากผู้บริหารสูก่ารปฏิบตัิ
เพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ครูถือว่าเป็นบุคลากรท่ีเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัในการด าเนิน
กิจกรรมตา่งๆ ในองค์การทางการศกึษาให้สามารถประสบความส าเร็จตามเปา้หมาย จดุประสงค์
และนโยบายการด าเนินการภายในหนว่ยงานทางการศกึษาต้องอาศยัศกัยภาพและความสามารถ
ของครูเป็นส าคญั ดงันัน้ ครูต้องเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถในวิชาชีพท่ีตนรับผิดชอบ มีทศันคติ
มีความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสยัทศัน์กว้างไกล สามารถปรับตนเองให้ทนักับความเปล่ียนแปลง
ตา่งๆ ของสงัคมสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ผู้บริหารสามารถสร้างให้มีในตวัของครูได้
หากมีการพัฒนาอย่างถูกวิธี การพัฒนาครูเป็นขัน้ตอนหนึ่งของกระบวนการบริหารบุคคลท่ีมี
ความส าคัญยิ่ง เพราะเป็นท่ียอมรับกันโดยทั่วไปว่าครูเป็นองค์ประกอบส าคัญ ท่ีสุดของ
ความส าเร็จ หรือความล้มเหลวของงาน สถานศกึษาจะก้าวหน้ามัน่คงหรือลม่สลายอยู่ท่ีครูนัน่เอง
ดงัท่ี ธียุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ กล่าวว่า การพัฒนาครูท าได้ 3 วิธีการใหญ่ๆ คือ วิธีการให้การศึกษา 
(Education) การฝึกอบรม (Training) และการพัฒนา (Development) อย่างใดอย่างหนึ่งแก่
ผู้ ปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนีเ้อง องค์กร และหน่วยงานทางการศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาครูอย่าง
ต่อเน่ืองอยู่เสมอเพ่ือให้ครูมีคุณภาพ  ปฏิบัติงานให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดังนัน้จะเห็นได้ว่า การ
พัฒนาครูโดยทั่วไปจะเร่ิมตัง้แต่บุคคลนัน้เข้ามาปฏิบัติหน้าท่ี  แต่บางครัง้อาจจะมีบางกรณีท่ี
ต้องการพฒันาครูขึน้เป็นการเฉพาะ จะเห็นวา่การพฒันาครูด้วยการศกึษานัน้ เป็นการมุง่เน้นท่ีตวั
บคุคล โดยการสร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองท่ีจะเป็นประโยชน์ตอ่วิชาชีพ ซึ่งจะสามารถน าติด
ตวัไป ประกอบอาชีพและเป็นประโยชน์ตอ่หน้าท่ีการงาน ถาวร นามลาพทุธา กลา่วว่า การพฒันา
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ครูหมายถึง กระบวนการท่ีจะ พฒันาบุคลากรให้มีความรู้ความสารถ ความช านาญ ประสบการณ์
ตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติท่ีดีต่อ  การปฏิบัติงานเพ่ือให้งานท่ีปฏิบัติบรรลุเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ แพคตนั (Paxton) กล่าวไว้ว่า การพฒันาครูเป็นเร่ืองของการเรียนรู้
ตลอดชีวิต หรือเป็นเร่ืองของการเปิดโอกาสให้มีการศึกษาหาความรู้ พระราชบญัญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจดัการศึกษาสู่มาตรฐานระดบัชาติให้
ความส าคญัต่อครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยก าหนดไว้ในหมวด 7 มาตรา 52 ให้
กระทรวงฯ ส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศกึษาให้มีคณุภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชัน้สูง เป็นพระราชบญัญัติฉบบั
แรกของประเทศไทยท่ีปฏิรูปการศึกษาทัง้ระบบ หัวใจส าคัญ ของการปฏิรูปการศึกษาคือการ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดแนวทาง
การศึกษาโดยยึดหลกัผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางการเรียนรู้และเน้นความส าคญัของความรู้ คณุธรรม 
กระบวนการเรียนรู้และบรูณาการตามเหมาะสม การจดัการศกึษายคุใหม่ จงึต้อง  ปรับเปล่ียนการ
เรียนการสอน เพราะครูเป็นบคุคลส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ หากครูมีคณุภาพ และศกัยภาพ
สงูจะท าให้การจดักระบวนการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคณุภาพ กระบวนการเรียนรู้บงัเกิดผล  ดงันัน้
จึงต้องมีการพัฒนาครูอย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องกับเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา  
พระราชบญัญตัิสภาครูและบคุลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2546 มีเจตนารมณ์ในการพฒันาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาโดยก าหนดไว้ในวตัถุประสงค์ (มาตรา 8) และอ านาจหน้าท่ีของคุรุสภา 
(มาตรา 9) ต้องการให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษา มีมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพสมกบั
เป็นวิชาชีพชัน้สูงโดยก าหนดให้คุรุสภามีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนด มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรา 9 (1) สนบัสนนุส่งเสริมและพฒันาวิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพ และ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ มาตรา 9 (5) รวมทัง้ก าหนดระดบัคุณภาพของมาตรฐานในการประกอบ
วิชาชีพ และจดัให้มีการประเมินระดบัคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง
เพ่ือด ารงไว้ซึ่ง ความรู้ความสามารถ และความช านาญการตามระดบัคณุภาพของมาตรฐานใน
การประกอบวิชาชีพ มาตรา 49 ดงัท่ี สถาบนัพฒันาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้
ท าการวิจยัการทดลองตวัแบบการพัฒนาครูแบบอิงพืน้ท่ีเป็นฐาน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และยุทธศาสตร์ การพัฒนาครูโดยทดลองกับครู 4 พืน้ท่ี ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน
และภาคใต้ พบว่า เกิดการพัฒนาและมีความก้าวหน้าทุกประเด็น โดยประเด็นการพัฒนาครู
ผู้ปกครอง และบุคลากร ทางการศึกษาระดบัปฐมวยั ด้วยวิธีการอบรมเชิงปฏิบตัิการโดยใช้วงจร
ปฏิบัติการ PDCA ท่ี พัฒนาทัง้ครูและผู้ ปกครองโดยการให้ความรู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และ
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ประสานความร่วมมือจากองค์กรท่ีเก่ียวข้องนัน้ส่งผลให้ครูและผู้ ดูแลเด็ กมีความรู้และ
ประสบการณ์มากขึน้ยงัเป็นการเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างครูผู้ปกครอง และชุมชนอีก
ด้วย ส่วนการพัฒนาครูผู้ น าปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการวิจัยนัน้ พบว่า ครูได้เรียนรู้วิธี
ปฏิบตัิงานโดยวงจรปฏิบตัิการ PDCA อย่างถูกต้อง รวมทัง้ได้ทราบเทคนิคการจดัการเรียนการ
สอน การจัดท าส่ือโดยครูพ่ีเลีย้ง ตลอดจนรูปแบบวิธีการนิเทศภายในเพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง
ตอ่เน่ือง ส่วน คริสเตน เคอลูอิค, ปันยา มิชรา, คริสฟาโน,ลวัร่า เทอร์ร่ี (Kristen Kereluik, Punya 
Mishra, Chris Fahnoe, Luara Terry) ศึกษาเก่ียวกบัการเรียนรู้ท่ีท าให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดต่อ
ความรู้ของครูส าหรับศตวรรษท่ี 21 พบว่า ความรู้ท่ีมีส่วนส าคญัส าหรับความส าเร็จในศตวรรษท่ี 
21 ประกอบด้วยความรู้ 3 ด้าน ได้แก่ด้านท่ี 1 ความรู้พืน้ฐาน ประกอบด้วยการใช้ตวัเลข ทกัษะ
ความสามารถด้านการอ่านและเขียน และทักษะ การเรียนรู้ข้ามสาระ ด้านท่ี 2 ความรู้ด้านการ
ปฏิบัติประกอบด้วย ทักษะความคิดสร้างสรรค์และ  นวัตกรรม การแก้ปัญหาและการคิดเชิง
วิพากษ์และการส่ือสารและการท างานร่วมกันและด้านท่ี 3 ประกอบด้วย ทักษะชีวิตและทักษะ
การท างาน ทักษะด้านจริยธรรม อารมณ์  ความตระหนักและ ความสามารถทางวัฒนธรรม 
สอดคล้องกับ Rosefsky Saavedra, Anna ได้ศึกษาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทักษะท่ี
เก่ียวกบัการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 พบวา่ ทกัษะ 9 ด้าน ได้แก่ 1) การเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ
ต้องเป็นการเรียนการสอนท่ีเก่ียวข้องกับตวัผู้ เรียน ครูผู้ สอนต้องตัง้หัวข้อท่ีมีความเก่ียวข้องกับ
สถานท่ีส าคญัท่ีสะท้อนถึงตวัผู้ เรียนและครู 2) การเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัทกุสาขาทัง้วิชาท่ีเก่ียวกับ
ท้องถ่ิน ภาษาตา่งประเทศ วิทยาศาสตร์ สงัคม คณิตศาสตร์และศิลปะ 3) พฒันาทกัษะความคิด 
ผู้ เรียนควรพฒันาทกัษะการคิดขัน้ต ่าและขัน้สูงไปพร้อมๆ กัน 4) ส่งเสริมการเรียนรู้ การถ่ายโอน
ความรู้ 5) สอนวิธีการเรียนรู้ให้กับนักเรียนอย่างไม่มีข้อจ ากัด 6) การสร้างทางเลือกท่ีสามารถ
อธิบายสิ่งท่ีมีความเข้าใจท่ีผิด 7) การท างานเป็นทีมสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้เป็นสิ่งส าคญั
ในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 8) การใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้ 9) ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และ
แนวคิดความเป็นเลิศตามกรอบความคิดของ โทมสั ปีเตอร์และรอเบอร์ต วอเทอร์แมน (Thomas 
J. Peters and Robert H. Waterman. Jr.) เช่ือว่าผลงานท่ีดีย่อมมาจากคน (Productivity through 
people) เช่ือว่า พนกังานคือสินทรัพย์ (asset) ท่ีส าคญัท่ีสดุของบริษัท บริษัทจึงต้องสร้างวฒันธรรม
องค์การ ท่ีเป็นคา่นิยมเช่นนี ้โดยการปฏิบตัิตอ่พนกังานอย่างให้เกียรต ิเคารพในศกัดิศ์รีของความ
เป็นมนษุย์ ในฐานะท่ีเป็นบคุคลท่ีจะน าความส าเร็จมาสูบ่ริษัท 

  เม่ือพิจารณาตวัแปรท่ีส าคัญท่ีอธิบายองค์ประกอบนี ้ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้ครู
พฒันาส่ือการเรียนรู้ นวตักรรมและเทคโนโลยี 2) สง่เสริมให้ครูน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเคร่ืองมือใน
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การวางแผนการปฏิบตัิงาน 3) พฒันาครูให้เป็นมืออาชีพสามารถประยกุต์จดัการเรียนการสอนได้
หลายรูปแบบ 4) สนบัสนนุให้ครูสามารถพฒันาตนเอง สร้างองค์ความรู้และนวตักรรมใหม่ๆ  มาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอน 5) สร้างแรงจูงใจให้ครูมุ่งมั่นในการท างาน มีจิตวิญญาณของ
ความเป็นครูสงู 6) ให้ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ายทัง้ผู้ เรียน ผู้ปกครอง ชมุชนและสงัคมมีสว่นร่วมในการจัด
การศึกษา 7) ส่งเสริมให้ครูใช้ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้จากท้องถ่ินเพ่ือพฒันาคณุภาพผู้ เรียน                     
8) สนับสนุนให้ครูพฒันาวิชาชีพระหว่างการปฏิบตัิงานด้วยกระบวนการนิเทศภายในอย่างเป็น
ระบบ เพ่ือก้าวสู่การเรียนรู้โดยการน าตนเอง 9) ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
โดยให้การสนบัสนนุและน าภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วยสอน 10) สง่เสริมให้ครูใช้กระบวนการสอน
ท่ีสอดคล้องกบัหลกัสตูรและความต้องการของผู้ เรียนและท้องถ่ิน 11) สร้างความสมัพนัธ์กบัชมุชน
ได้รับความร่วมมือและประสานงานกบัหน่วยงายภายนอก 12) พฒันาครูให้สามารถจดัการเรียนรู้
ท่ีมีเปา้หมายท่ีชดัเจน มีความยืดหยุน่ในเนือ้หาการเรียนการสอน 13) พฒันาครูให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเร่ืองหลกัสตูรแกนกลางและหลกัสตูรสถานศกึษา   

 1.5 การส่งเสริมให้นกัเรียนมีความสามารถเต็มตามศกัยภาพ เป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคัญเป็นอันดับท่ี 5 การพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถเต็มตามศักยภาพ เป็นไปตาม 
พระราชบญัญัติ การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 
3) พ.ศ. 2553 มาตรา 22 การจดัการศกึษาต้องยึดหลกัวา่ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และ
พฒันา ตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้ เรียนสามารถพัฒนา ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  การจัดการเรียนการสอนส าหรับ
นกัเรียนในศตวรรษท่ี 21 นกัเรียนต้องมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเองตามธรรมชาติ
และเต็มศกัยภาพ มีความสามารถในการส่ือสารและการคดิแก้ปัญหาและตดัสินใจได้อยา่งถกูต้อง
บนพืน้ฐานของข้อมูลและเหตผุล การใช้ทกัษะชีวิตท่ีถูกต้อง สามารถค้นหาความรู้ใหม่ๆ ได้ด้วย
เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด ด้วยตนเองด้วยเหตุนี  ้จึงเป็นหน้าท่ีครูและโรงเรียนท่ีต้องจัด
ประสบการณ์แก่ผู้ เรียนอย่างชดัเจน เป็นรูปธรรมเร่ืองการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีศกัยภาพ คิด
ประดิษฐ์และสร้างสรรค์ผลงาน สามารถแข่งขนัทดัเทียมกบันานาประเทศ เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ท่ี มี
คณุภาพ อยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก และในการจดักิจกรรมโรงเรียน
มุง่เน้นให้ผู้ เรียนเป็นผู้ปฏิบตัด้ิวยตนเองอย่างครบวงจรตัง้แตศ่กึษา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบตัิตาม
แผน ประเมิน และปรับปรุงการท างาน โดยเน้นการท างานร่วมกนัเป็นกลุ่ม ครูและโรงเรียนจึงต้อง
จัดเพิ่มเติมจากกิจกรรมท่ีได้จัดให้เรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทัง้ 8 กลุ่ม โดยเข้าร่วมและ
ปฏิบตัิกิจกรรมร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสุขกับกิจกรรมท่ีตนเองเลือกตามความถนดั และความ
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สนใจอยา่งแท้จริง ทัง้นีเ้พ่ือพฒันาผู้ เรียนให้เป็นองค์รวมของความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ ให้ครบทกุ
ด้าน สรรค์สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้ มีศีลธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินยั มีคณุภาพ สามารถ
ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคมได้อีกทางหนึ่ง การปฏิรูปการศึกษา
ในช่วงทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) มีนโยบายพฒันาและยกระดบัคณุภาพการศกึษา เพ่ือให้
ผู้ เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีศักยภาพสูงสู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมกับนานาประเทศ จึง
จ าเป็นต้องสร้างความพร้อมด้านวิชาการ ยกระดบัองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล บนพืน้ฐาน
ของความเป็นไทย สนับสนุนให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง น าไปสู่การเป็นบุคคลท่ีมี
คุณภาพ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการพัฒนาสังคม น าสังคม ไปสู่ความก้าวหน้า ส่งเสริมตาม
สมรรถนะของผู้ เรียน ให้เป็นบุคคลท่ีสามารถใช้ข้อมูลข่าวสาร สารสนเทศ ในการวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ สถานการณ์ในปัจจุบนัและอดีตได้อย่างเหมาะสม มีทักษะความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ ให้นกัเรียนสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากห้องเรียนไปใช้ประโยชน์ให้มากท่ีสดุ ดงันัน้ เพ่ือ
ตอบสนองจดุเน้นของคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ข้อท่ี 1 ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
สาระการเรียนรู้หลกัเพิ่มขึน้ และผู้ เรียนสามารถพฒันาตนเองตามท่ีสงัคมต้องการและเกิดผลดีตอ่
การพฒันาประเทศเป็นอย่างมากและไม่สูญเปล่าด้านงบประมาณ และระยะเวลาจึงเน้นในการ
ยกระดบัคณุภาพผู้ เรียนให้เต็มศกัยภาพ มาตราท่ี 24 ก าหนดแนวทางปฏิบตัิให้สถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการดงันี ้1) จดัเนือ้หาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจ
และความถนดัของผู้ เรียน โดยค านึงถึงความแตกตา่งระหวา่งบคุคล 2) ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด
การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา                     
3) จดักิจกรรมให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบตัิ ให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รัก
การอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง 4) จดัการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้าน
ต่างๆ อย่างได้สดัส่วนสมดลุกัน รวมทัง้ปลูกฝังคณุธรรม ค่านิยมท่ีดีงามและคณุลกัษณะอนั  พึง
ประสงค์ไว้ในทกุวิชา 5) ส่งเสริมสนบัสนนุให้ผู้สอนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อม ส่ือการ
เรียนและอ านวยความสะดวกเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้รวมทัง้สามารถใช้การ
วิจยัเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทัง้นี ้ผู้สอนและผู้ เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกนัจากส่ือการ
เรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ และ 6) จัดการ เรียนรู้ให้เกิดขึน้ได้ทุกเวลาทุก
สถานท่ีมีการประสานความร่วมมือ กับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  เพ่ือ
ร่วมกนัพฒันาผู้ เรียนตามศกัยภาพ แนวคิดจากพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่ง
กล่าวถึงการ จดัการเรียนรู้ท่ียอมรับว่าบุคคลหรือผู้ เรียนมีความแตกต่างกัน และทุกคนสามารถ
เรียนรู้ได้ดงันัน้ ในการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั ครูหรือผู้จดัการเรียนรู้ควรมีความเช่ือ
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พืน้ฐานอย่างน้อย 3 ประการ คือ 1) เช่ือว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน 2) เช่ือว่าทุกคนสามารถ
เรียนรู้ได้ 3) เช่ือว่าการเรียนรู้เกิดได้ทุกท่ี ทุกเวลา ดังนัน้ การจัดการเรียนรู้จึงเป็นการจัดการ
บรรยากาศ จดักิจกรรม จดัส่ือ จดัสถานการณ์ ฯลฯ ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศกัยภาพ 
ครูจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องรู้จกัผู้ เรียนครอบคลมุอยา่งรอบด้าน และสามารถวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือ
เป็นพืน้ฐานการออกแบบ หรือวางแผนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกบัผู้ เรียน ส าหรับในการจดักิจกรรม
หรือออกแบบการเรียนรู้อาจท าได้หลายวิธีการ และหลายเทคนิคแตมี่ข้อควรค านงึวา่ในการจดัการ
เรียนรู้แตล่ะครัง้แต่ละเร่ืองได้เปิดโอกาสให้กบัผู้ เรียนในเร่ืองตอ่ไปนีห้รือไม่ เปิดโอกาสให้นกัเรียน
เป็นผู้ เลือกหรือตดัสินใจในเนือ้หาสาระท่ีสนใจเป็นประโยชน์ต่อตวัผู้ เรียน   เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้โดยได้คิด ได้รวบรวมความรู้และลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง  
คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้แผนกวิจัย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า การ
จัดการเรียนรู้ท่ี เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  หรือการเรียนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง  หมายถึง 
กระบวนการเรียนรู้ท่ีได้จดั หรือด าเนินการให้สอดคล้องกับผู้ เรียน ความแตกต่างระหว่าง  บุคคล 
ความสามารถทางปัญญา วิธีการเรียนรู้โดยบรูณาการคณุธรรม คา่นิยมอนัพึงประสงค์ ให้ผู้ เรียน
ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบตัิจริง ได้พัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ ศึกษา ค้นคว้า  ทดลอง และ
แสวงหาความรู้ด้วนตนเองตามความถนัดความสนใจด้วยวิธีการ กระบวนการ และแหล่งการ
เรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีเช่ือมโยงกับชีวิตจริงทัง้ในและนอกห้องเรียน มีการวดัผล ประเมินผลตาม
สภาพจริง ท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานหลกัสตูรท่ีก าหนด 

  เม่ือพิจารณาตัวแปรท่ีส าคัญท่ีอธิบายองค์ประกอบนี ้ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้
ผู้ เรียนมีทกัษะทางการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความสามารถด้านการอ่าน การคิดและแก้ปัญหาเป็น 
2) พฒันาผู้ เรียนมีความสามารถทางการคิดอย่างเป็นระบบ 3) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนน าความรู้ท่ีได้รับ
จากชุมชน ท้องถ่ินและสงัคมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั 4) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทกัษะในการ
พฒันาตนเองและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างต่อเน่ือง 5) ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการ
เรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 6) สร้างเครือขา่ยความร่วมมือแหง่การเรียนรู้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
โรงเรียนเครือขา่ย โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนสหกิจท่ีมีผลงานทางวิชาการดีเดน่ 

  จากภารกิจหน้าท่ีของสถานศึกษาดงักล่าวชีใ้ห้เห็นว่า  ในการบริหารกิจการ
ของโรงเรียนนัน้ สิ่งท่ีมีความส าคญัในการท่ีจะน านโยบายทางการศึกษาไปสู่การปฏิบตัิเพ่ือให้
บรรลุผลตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดได้หรือไม่นัน้  ขึน้อยู่กับกระบวนการบริหารของ
โรงเรียนเป็นส าคัญ  โดยท่ีพฤติกรรมตามกระบวนการบริหารของโรงเรียนจะเป็นตัวบ่งชีถ้ึง
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวและส่งผลถึงความมีคณุภาพหรือไม่มีคณุภาพของสถานศกึษา  ซึ่ง



240 

หมายถึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียนนั่นเอง  นอกจากนี  ้ในด้านนโยบายของการกระจาย
อ านาจด้านการบริหารท่ียึดการใช้รูปแบบของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ซึ่งตัง้อยู่บน
หลักการพืน้ฐานเดียวกันท่ีทุกโรงเรียนต้องใช้ในการบริหารงานคือ  การกระจายอ านาจจัด
การศึกษาให้กับประชาชนและโรงเรียนมีอิสระในการบริหารด้วยตนเองมากขึน้  อีกทัง้การมีส่วน
ร่วมของผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการก าหนดนโยบายและวางแผนการบริหารโรงเรียนด้วย  โรงเรียนจึงต้อง
สร้างผู้บริหารท่ีมีภาวะผู้นาแบบเกือ้หนุนท่ีพร้อมจะให้การสนบัสนนุและอานวยความสะดวกต่อ
การพัฒนาโรงเรียนทัง้ระบบและพร้อม  ท่ีจะปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองค์การให้เป็นองค์การท่ีมี
คุณภาพและมาตรฐานพร้อมท่ีจะรับการตรวจสอบได้  เพ่ือให้การบริหารและการจัดการศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ การกระจายอ านาจการมีส่วนร่วม ทางการศกึษา นบัเป็นปัจจยั
ท่ีส าคญัท่ีสุด ในการปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณ์แห่ง พระราชบญัญัติ การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 เพราะจะช่วยให้มี
คณะบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา /หน่วยงานทางการศึกษา และบริหารจัดการ
โรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ  อาทิ การสร้างหลักสูตรอันเหมาะสมของท้องถ่ินท่ีทันสมัย  ทันโลก 
ผสมผสานกับภูมิปัญญาของท้องถ่ิน สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียนและชุมชน (People 
Needed) ท าให้เกิดการประหยดัการใช้ทรัพยากร ในด้านตา่งๆ อาทิ ทรัพยากรบคุคล งบประมาณ 
เพราะทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาโดยเข้ามามีส่วนร่วม  (Participation) ในความรับผิดชอบ  เพ่ือ
ยกระดบัคณุภาพการจดัการศึกษา ผลจากการเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ มีผลท า
ให้การจัดการศึกษาในท้องถ่ินดีขึน้ สอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้าง
ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี  พ .ศ. 2542 ไว้ใน  ข้อ 4 หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมท่ีดี ท่ีระบุไว้ในข้อย่อย 4.2 ว่าในการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี 
ควรจดัหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพืน้ฐานของหลกัส าคญัอย่างน้อย  6 ประการ คือ หลกันิติ
ธรรม หลกัคณุธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความ
คุ้มคา่คุ้มทุน โดยเฉพาะหลกัการมีส่วนร่วม เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และเสนอ
ความเห็นในการตัดสินใจปัญหาส าคัญของประเทศ  ไม่ว่าด้วยการแจ้งความเห็น  การไต่ส่วน
สาธารณะ การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรือ อ่ืนๆ และข้อ 6 แนวทางปฏิบตัิในข้อย่อย 
6.3 เร่งรัดให้เกิดการปฏิรูปและเปล่ียนแปลงในการบริหารภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรม  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการปฏิรูประบบราชการ และการปฏิรูปการศึกษาการบริหารเชิงคณุภาพ กับการประกัน
คณุภาพการศกึษาคณุภาพผู้ เรียนมุ่งเน้นสู่ความเป็นสากล โดยใช้การบริหารท่ีเน้นแบบการมีส่วน
ร่วมการบริหารโดยยดึประชาธิปไตย การสร้างทีมงาน หลกั 5 ส. เทคนิคการวิเคราะห์แบบ SWOT 
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การบริหารแบบ TQM การบริหารระบบคณุภาพ ISO 9002 จนสามารถบริหารโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  สรุปในการบริหารสถานศึกษาให้เป็นเลิศได้นัน้ไม่มีทฤษฎี และหลกัการใดท่ี
เหมาะสมท่ีสดุท่ีสามารถน ามาใช้บริหารได้กบัทุกโรงเรียน  แตถ้่าโรงเรียนนัน้ๆ มีผู้บริหารท่ีเป็นมือ
อาชีพ ใช้หลกัธรรมาภิบาลใช้ความรู้ความเช่ียวชาญในการน าเทคนิควิธีทฤษฎีและหลกัการตา่งๆ
ท่ีหลากหลายมาบรูณาการเพ่ือปรับใช้กบัการบริหารจดัการศกึษาให้เหมาะสมกบัสภาพเหตกุารณ์ 
สถานท่ี ระยะเวลา และปัจจยัแวดล้อม จงึจะประสบกบัความส าเร็จและมีความเป็นเลิศในท่ีสดุ  

2. ผลการยืนยนัองค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก 
สงักดักรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ 9 ท่าน มีความคิดเห็นท่ีสอดคล้อง
กนัวา่ องค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร 
ทัง้ 5 องค์ประกอบนัน้ เป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยท่ีว่า ผลการยืนยันองค์ประกอบการ
บริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร มีความถูกต้อง
ครอบคลุมเหมาะสม เป็นไปได้และมีความเป็นประโยชน์ ตามหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี มีความ
เหมาะสมท่ีจะน าไปใช้ในการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็กและยงัสอดคล้อง
เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก เพราะทัง้ 5 องค์ประกอบ
ล้วนแต่เป็นปัจจยัท่ีส าคญัของการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก และควร
ปรับใช้ให้เหมาะสมกบับริบทของสถานศกึษาแตล่ะแห่งในการพฒันาคณุภาพการศกึษา เพราะใน
การบริหารสถานศกึษาขนาดเล็กให้ประสบผลส าเร็จจะต้องด าเนินการให้ครบทัง้ 5 องค์ประกอบ 
องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสุด คือ การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ผู้บริหารโรงเรียนเปรียบเสมือนเป็นหัว
เรือใหญ่ในการก าหนดทิศทางของโรงเรียน มีบทบาทส าคญัในการเป็นผู้ เช่ือมโยง และน านโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพผู้ บริหารจึงต้องมีความรอบรู้ในการบริหาร มีวิสัยทัศน์  มี
ความสามารถ รับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ โปร่งใส เอาใจใส่และทุ่มเทให้กับการท างานอย่างจริงจัง 
โรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศนัน้ จะต้องมีสังคมบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมท่ี
เอือ้อ านวยให้เป็นโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มีความพร้อมในด้านทรัพยากร วัตถุ เทคโนโลยี 
งบประมาณ และทรัพยากรบุคคล สามารถจดัการศึกษาได้อย่างดี ทัง้ในด้านการบริหารจดัการ
และการจดัการเรียนรู้ ท าให้ผู้ เรียนมีคณุภาพตามมาตรฐานก าหนด และได้รับการพัฒนาอย่าง
ครบถ้วนทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เป็นโรงเรียนท่ีสามารถจดัการศึกษาสอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน เป็นท่ีช่ืนชมของชุมชน สภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมภายนอกของ
โรงเรียนดี มีสังคม บรรยากาศ  สิ่งแวดล้อมเอือ้อ านวยต่อการจัดการศึกษา ทรัพยากรบุคคล 
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ผู้บริหาร ครู เป็นบุคลากรมืออาชีพ  ทรัพยากรวตัถุ เทคโนโลยี และงบประมาณ ทรัพยากรวตัถ ุ
เทคโนโลยี และงบประมาณได้มาตรฐาน เหมาะสมทนัสมยัและเพียงพอ หลกัสูตรเหมาะสมกับ
ผู้ เรียนและท้องถ่ิน แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนหลากหลายการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ยทุธศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้ เน้นผู้ เรียนส าคญัท่ีสุด กระบวนการบริหารจดัการ เน้นการมีส่วน
ร่วม การประกันคณุภาพการศกึษา มีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหารโรงเรียน ผู้ เรียน 
มีคณุภาพ มาตรฐาน มีพฒันาการทกุด้าน มีความรู้ คณุธรรม โรงเรียนเป็นท่ีช่ืนชมของชมุชน เป็น
แบบอย่างของโรงเรียนอ่ืน หากด าเนินการพฒันาตามท่ีกล่าวมาข้างต้น โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วม (Participative Management) ผู้บริหารเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง เป็นผู้น าทางวิชาการ คณะ
ครู และกรรมการสถานศึกษา สนับสนุน คอยช่วยเหลือตลอดทัง้ก ากับติดตาม เพ่ือท่ีจะน าไปสู่
เป้าหมายปลายทาง คือ “สถานศึกษาท่ีเป็นเลิศ” เช่ือได้ว่าจะเกิดผลสมัฤทธ์ิตามความมุ่งหวงัได้ 
คอทเตอร์ (Kotter ) กล่าวถึง การเปล่ียนแปลงองค์การ คือ ท าให้มองเห็นทิศทางการเปล่ียนแปลง
องค์การได้ชัดเจนว่า จะมีทิศทางไปอย่างไร กระตุ้นให้บุคลากรปฏิบัติได้ตรง  ตามทิศทางของ
หน่วยงาน สอดคล้องกบัภาพความส าเร็จของสถาบนัการศึกษาในประเทศสิงคโปร์ท่ีได้รับรางวลั 
คณุภาพแห่งชาติสิงคโปร์ หรือ SQA -Singapore Quality Award คือ ITE (Institute of Technical 
Education) (ฐานเศรษฐกิจ) กญุแจส าคญัก็คือ การน าองค์การให้ทกุคนมีส่วนร่วมในทกุๆ ด้านใน
การพัฒนา องค์การและพร้อมท่ีจะก้าวเดินไปใน ทิศทางเดียวกัน  ซึ่งการได้รับรางวลั SQA ของ
สิงคโปร์ สิ่งท่ีสะท้อน ให้เห็นเด่นชัดก็คือ การท่ีทุกคนภายในองค์กรมีส่วนร่วม  ในการปรับปรุง 
พฒันา แก้ไขให้องค์กรท่ีตนอยูดี่ขึน้ อย่างตอ่เน่ือง การเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานท่ีพร้อม จะก้าว
เดนิไปในทิศทางเดียวกนั เทคนิคการบริหารงาน ภายในองค์กรนัน้ เร่ิมจากการก าหนดวิสยัทศัน์ซึ่ง
จะเป็นพนัธกิจขององค์กร เพ่ือให้กลุ่มผู้บริหารและพนกังาน ได้เดินไปในทิศ ทางเดียวกัน ภายใต้
แนวคิดและนโยบาย ท่ีว่า Total Organization Excellence อนัประกอบด้วย Integrity, Teamwork, 
Excellence และ Care รวมถึง การจดัท าแผนระยะยาวท่ีครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น การจดั
โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา การจดัการเรียนการสอนโดยยึดผู้ เรียนเป็นส าคญั การ
พัฒนาบุคลากรครู การส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถเต็มตามศกัยภาพ การจัดโครงสร้าง
องค์กรเป็นองค์ประกอบท่ีมีส่วนอย่างยิ่งในการน าพาองค์กรหรือโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จ 
ดังท่ี  โธมัส เจ ปีเตอร์ส (Thomas J. Peters) และโรเบิ ร์ต เอช วอเตอร์แมน จูเนียร์(Robert 
H.Waterman,Jr.) ได้ค้นหาความเป็นเลิศ ในชว่งต้นปี 1977 พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จใน
การด าเนินงาน คือ กลยทุธ์และโครงสร้างองค์กร ประพรศรี นรินทร์รักษ์และคณะ ได้ท าการศกึษา
วิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : เครือข่ายบริการ
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สุขภาพภูเก็ต พบว่า การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการรับรู้ในการก าหนด
เป้าหมาย การออกแบบโครงสร้าง การบริหารจดัการระดบัหน่วยงาน เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลและ
อธิบายความผนัแปรการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิได้แก่ 
กลยทุธ์และยทุธศาสตร์ขององค์การ คา่นิยมร่วมวฒันธรรมองค์การ สภาพแวดล้อมองค์การ การมี
ส่วนร่วมแรงจูงใจ โดยสามารถอธิบายความผนัแปรการพฒันาคณุภาพการบริหารจดัการภาครัฐ
ในระดบัสงู การพฒันาบคุลากรครู การจดัการเรียนการสอนโดยยึดผู้ เ รียนเป็นส าคญั การส่งเสริม
ให้นกัเรียนมีความสามารถเต็มตามศกัยภาพ ล้วนเป็นผลมาจากการเป็นผู้บริหารมืออาชีพและ
การจัดโครงสร้างองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ ทรงคุณวุฒิทัง้ 9 ท่านได้ให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมท่ีสอดคล้องกันว่า นอกจากภาวะผู้น าของผู้บริหารและการจัดโครงสร้าง
องค์กรแล้ว สิ่งท่ีส าคญั คือ 1) ความพร้อมของบุคลากร ทัง้ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา
ต้องมีคณุภาพมาตรฐานวิชาชีพครู รวมทัง้มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ อทุิศเวลาและเสียสละ
เพ่ือพัฒนาผู้ เรียน รวมทัง้เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองและชุมชน 2) ผู้ปกครองและชุมชนจะต้อง
ศรัทธาและยอมรับในการท างานและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน 
และ 3) งบประมาณและวสัด ุอปุกรณ์ควรมีพร้อมและเพียงพอ สว่นความคดิเห็นอ่ืนๆ ท่ีสอดคล้อง
กนั คือ สถานศึกษาขนาดเล็กมีส่วนดีหลายอย่าง เช่น สามารถรู้จกักนัและพฒันางานร่วมกันได้
และรู้จักนักเรียนได้อย่างทั่วถึงท าให้สามารถพัฒนานักเรียนได้ตามศักยภาพชัดเจนกว่า แต่ท่ี
ส าคญัท่ีสดุท่ีจะน าพาองค์กรขนาดเล็กให้ไปสู่ความเป็นเลิศได้อยู่ท่ีผู้น า คือ ผู้บริหารเป็นหลกั ท่ีมี
ความสามารถ มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีจิตใจท่ีเสียสละ มุ่งพัฒนาครูและพัฒนานักเรียนให้มี
คณุภาพตามเปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 
 

ข้อเสนอแนะของการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
กรุงเทพมหานคร ได้ข้อค้นพบท่ีเป็นประโยชน์ต่อการบริหารสถานศึกษาซึ่งผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะ
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนและผู้ เก่ียวข้องกับการจดัการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ดงันัน้เพ่ือให้
การศึกษาเก่ียวกบัการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก ได้รับการพฒันาอย่าง
ตอ่เน่ืองตอ่ไปผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้ 
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ข้อเสนอแนะทั่วไป 
ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
กรุงเทพมหานคร ในวงกว้าง ดงันี ้ 

1. ส านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ควรน าองค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็น
เลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร ไปเป็นนวตักรรมในการบริหารเพ่ือความ
เป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยปรับใช้ให้เหมาะกับบริบทของโรงเรียน 
เพ่ือพฒันาสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีความเป็นเลิศ “จิ๋วแตแ่จ๋ว” เพราะสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมี
ความเป็นเลิศนัน้จะเป็นตวัชีว้ดัความส าเร็จของการจดัการศกึษาท่ีมีคณุภาพของกรุงเทพมหานคร  

2. ผู้ มีสว่นเก่ียวข้องในระดบัส านกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร ควรน าองค์ประกอบทัง้ 
5 องค์ประกอบท่ีได้จากการศกึษา ไปเป็นตวัชีว้ดัของการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศกึษา
ขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร และเผยแพร่ตอ่องค์กรทางการศกึษาสงักดักรุงเทพมหานครและ
สงักดัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและสนใจเพ่ือเป็นอีกหนึง่ทางเลือก 

3. ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในระดบัส านกัการศึกษา กรุงเทพมหานคร ควรน าองค์ประกอบ
การบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ สงักดักรุงเทพมหานคร เข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนด้านการบริหารจดั
การศกึษาเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาดเล็ก สงักดักรุงเทพมหานคร เพื่อพฒันาผู้บริหาร 
ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้มีคุณภาพทัดเทียมนานา
อารยประเทศ  

4. ส านกัการศกึษา กรุงเทพมหานคร ควรสนบัสนนุให้มีการจดัตัง้ “ศนูย์แหง่ความเป็น
เลิศ” (Excellence Center) ส าหรับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของครู บคุลากรทัง้ภายในและภายนอก
สถานศกึษา ด าเนินการในลกัษณะของเครือขา่ย (Learning Network) ให้ได้มาตรฐานสากล 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครัง้ต่อไป 

1. ควรศกึษาเปรียบเทียบเก่ียวกบัการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาด
เล็กในสงักดัอ่ืนๆ ทัง้ของประเทศไทยและประเทศในกลุม่อาเซียน 

2. ควรศกึษาปัจจยัเชิงสาเหตอ่ืุน ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความเป็นเลิศของสถานศกึษาขนาด
เล็กอยา่งกว้างขวางและครอบคลมุมากย่ิงขึน้ 

3. ควรน าองค์ประกอบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศมาหาความสัมพันธ์เชิงสาเหต ุ
เพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กไปศึกษาเชิงคุณภาพเฉพาะรายกรณี  เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบและยืนยนัองค์ประกอบดงักล่าว 
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4 ดร.ชลำลยั  นิมิบตุร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวดัสำมคัคีสทุธำวำส 
5 ดร.ศริิพร  สลีวงศ์ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคลองสองต้นนุ่น 
6 ดร.วิภำ  ทองหง ำ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนคชเผือก 
7 ดร.วรรณพร ศลิำขำว ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวดัพระเชตพุน (วดัโพธ์ิ) 
8 ดร.ยภุำวรรณ  โมรัฐเถียร ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวดัมหรรณพำรำม 
9 ดร.บษุรำคมั   ศรีจนัทร์ ศกึษำนิเทศก์ส ำนกักำรศกึษำ กรุงเทพมหำนคร 
10 ดร.วชัรพงศ์  สรุำรำษฎร์ ศกึษำนิเทศก์ส ำนกักำรศกึษำ กรุงเทพมหำนคร 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจเคร่ืองมือ 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือ 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือ 
 

ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1 ศำสตรำจำรย์ ดร.อำรี  สณัหฉวี ข้ำรำชกำรบ ำนำญ คณะศกึษำศำสตร์ 

มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2 รองศำสตรำจำรย์ ดร.นภำพร  

สิงหทตั 

ข้ำรำชกำรบ ำนำญ มหำวิทยำลยัรำชภฏั 

จนัทรเกษม 

3 ดร.สมใจ  เดชบ ำรุง คณำจำรย์ประจ ำคณะศกึษำศำสตร์ 

มหำวิทยำลยักรุงเทพธนบรีุ 

4 ดร.อรุุพร  พงษ์ชยัสิทธ์ิ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสงักดั

กรุงเทพมหำนคร 

5 ดร.สมกิต  บญุยะโพธ์ิ ข้ำรำชกำรบ ำนำญ อดีตผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน

บ้ำนยำงน ำ้กลดัเหนือ จงัหวดัเพชรบรีุ 

 



 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ค 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
รายช่ือโรงเรียนท่ีขอทดลองเคร่ืองมือ (Try out) 
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รายช่ือโรงเรียนท่ีขอทดลองเคร่ืองมือ (Try out) 
 

ล าดับที่ โรงเรียน ส านักงานเขต 
1 โรงเรียนวดัรำชนดัดำ ส ำนกังำนเขตพระนคร 
2 โรงเรียนวดัมหำธำต ุ ส ำนกังำนเขตพระนคร 
3 โรงเรียนวดัใหมอ่มตรส ส ำนกังำนเขตพระนคร 
4 โรงเรียนวดัวดัดงมลูเหล็ก ส ำนกังำนเขตบำงกอกน้อย 
5 โรงเรียนวดัสวุรรณคีรี ส ำนกังำนเขตบำงกอกน้อย 
6 โรงเรียนวดัอมัพวำ ส ำนกังำนเขตบำงกอกน้อย 
7 โรงเรียนวดัทอง ส ำนกังำนเขตตลิ่งชนั 
8 โรงเรียนวดัมะกอก ส ำนกังำนเขตตลิ่งชนั 

 

  

  

 



 

 

 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก ง  
ค่าความเช่ือม่ัน 

Reliability analysis – scale (alpha) 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



275 

 

 

 
 
 



276 

 

รายช่ือโรงเรียนท่ีเก็บข้อมูล 
 

ส านักงานเขต ช่ือโรงเรียน จ านวนผู้ให้ข้อมูล (คน) 
พระนคร วดัตรีทศเทพ 4 
พระนคร วดัมหรรณพำรำม 4 
พระนคร วดัสทุศัน์ 4 
พระนคร วดัพระเชตพุน 4 
พระนคร วดัรำชบรูณะ 4 
พระนคร วดัอินทรวิหำร 4 

รวม 24 

ปอ้มปรำบศตัรูพำ่ย วดัพระพิเรนทร์ 4 

ปอ้มปรำบศตัรูพำ่ย วดัคณิกำผล 4 

ปอ้มปรำบศตัรูพำ่ย วดัดสิำนกุำรำม 4 

รวม 12 

สมัพนัธวงศ์ วดัจกัรวรรดิ์ 4 

สมัพนัธวงศ์ วดัปทมุคงคำ 4 

รวม 8 

ดสุิต วดัรำชผำตกิำรำม 4 

ดสุิต วดัเทวรำชกญุชร 4 

ดสุิต วดัสมัณำนมับริหำร 4 

รวม 12 

ห้วยขวำง วดัใหมช่่องลม 4 

รวม 4 
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ส านักงานเขต ช่ือโรงเรียน จ านวนผู้ให้ข้อมูล (คน) 
รำชเทวี วดัพระยำยงั 4 

รวม 4 
วงัทองหลำง สเุหร่ำลำดพร้ำว 4 

รวม 4 
บำงรัก วดัมว่งแค 4 
บำงรัก วดัมหำพฤฒำรำม 4 
บำงรัก วดัสวนพล ู 4 

บำงรัก วดัแก้วแจม่ฟ้ำ 4 

รวม 16 

ปทมุวนั วดับรมนิวำส 4 

ปทมุวนั วดัชยัมงคล 4 

ปทมุวนั วดัสระบวั 4 

ปทมุวนั ปทมุวนั 4 

รวม 16 

ยำนนำวำ วดัปริวำส 4 

ยำนนำวำ วดัคลองใหม่ 4 

ยำนนำวำ วดัคลองภมูิ 4 

รวม 12 

บำงคอแหลม วดัจนัทร์นอก 4 

บำงคอแหลม วดับำงโคล่นอก 4 

รวม 8 
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ส านักงานเขต ช่ือโรงเรียน จ านวนผู้ให้ข้อมูล (คน) 
คลองเตย วดัคลองเตย 4 

รวม 4 
สวนหลวง หวัหมำก 4 
สวนหลวง วดัทองใน 4 

รวม 8 
วฒันำ สเุหร่ำบ้ำนดอน 4 
วฒันำ แจม่จนัทร์ 4 

รวม 8 

จตจุกัร เทวสนุทร 4 

รวม 4 

บำงซ่ือ วดัเลียบรำษฎร์บ ำรุง 4 

บำงซ่ือ วดัประชำศรัทธำธรรม 4 

รวม 8 

สำยไหม พรพระร่วงประสิทธ์ิ 4 

รวม 4 

บำงกะปิ สเุหร่ำคลองจัน่ 4 

บำงกะปิ สเุหร่ำวงัใหญ่ 4 

รวม 8 

มีนบรีุ วงัเล็กวิทยำนสุรณ์ (คลองส่ื) 4 

มีนบรีุ บงึขวำง (มหำดไทยอปุถมัภ์) 4 

มีนบรีุ สเุหร่ำบำงชนั 4 

รวม 12 
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ส านักงานเขต ช่ือโรงเรียน จ านวนผู้ให้ข้อมูล (คน) 
ลำดกระบงั ประสำนสำมคัคี(บ้ำนทบัยำว) 4 

ลำดกระบงั วดัขมุทอง 4 

ลำดกระบงั ต ำบลขมุทอง (ประชำอทุิศ) 4 

ลำดกระบงั แดงเปำ้ 4 

รวม 16 

หนองจอก ล ำบหุร่ีพวง 4 

หนองจอก สำมแยกทำ่ไข่ 4 

หนองจอก หลวงแพง่ (บ ำรุงรัฐกิจ) 4 

หนองจอก นิลรำษฎร์อปุถมัภ์ 4 

หนองจอก สเุหร่ำนำตบั 4 

หนองจอก วดัแสนเกษม 4 

หนองจอก วดัใหมเ่จริญรำษฎร์ 4 

หนองจอก วดัสีชมพ ู 4 

หนองจอก สเุหร่ำคลองเก้ำ 4 

หนองจอก สเุหร่ำคลองสิบ 4 

หนองจอก สเุหร่ำคลองสิบเอ็ด 4 

หนองจอก สเุหร่ำสนำมกลำงล ำ 4 

หนองจอก วดัใหมก่ระทุม่ล้ม 4 

หนองจอก ผลลีรุ่งเรือง 4 

หนองจอก คำวีอปุถมัภ์ 4 

หนองจอก ศริิวงัวิทยำคำร 4 
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ส านักงานเขต ช่ือโรงเรียน จ านวนผู้ให้ข้อมูล (คน) 
หนองจอก ล ำผกัชี 4 

หนองจอก วดัล ำเจดีย์ 4 

รวม 72 

บงึกุ่ม วดัพิชยั 4 

รวม 4 

ประเวศ คลองมะขำมเทศ 4 

ประเวศ สเุหร่ำทบัช้ำง 4 

ประเวศ สเุหร่ำศำลำลอย 4 

ประเวศ สเุหร่ำบ้ำนม้ำ 4 

รวม 16 

สะพำนสงู สเุหร่ำทบัช้ำงคลองบน 4 

รวม 4 

คลองสำมวำ บ้ำนแบนชะโด 4 

คลองสำมวำ วดัสขุใจ 4 

คลองสำมวำ สเุหร่ำเกำะขนุเณร 4 

คลองสำมวำ สเุหร่ำเกำะคลองส่ี 4 

รวม 16 

ธนบรีุ วดัประยรูวงศ์ 4 

ธนบรีุ วดัขนุจนัทร์ 4 

ธนบรีุ วดักลัยำณมิตร 4 

ธนบรีุ วดัรำชคฤห์ 4 
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ส านักงานเขต ช่ือโรงเรียน จ านวนผู้ให้ข้อมูล (คน) 

ธนบรีุ วดัประดษิฐำรำม 4 

ธนบรีุ กนัตทำรำรำม 4 

ธนบรีุ วดัใหมย่ำยนุ้ย 4 

ธนบรีุ วดัรำชวรินทร์ 4 

ธนบรีุ วดับำงสะแกนอก 4 

ธนบรีุ วดับำงน ำ้ชน 4 

รวม 40 

คลองสำน วดัทองธรรมชำติ 4 

คลองสำน วดัทองนพคณุ 4 

 รวม 8 

บำงกอกใหญ่ วดัใหมพ่ิเรนทร์ 4 

บำงกอกใหญ่ วดัดีดวด 4 

บำงกอกใหญ่ วดันำคกลำง 4 

รวม 12 

บำงกอกน้อย วดับำงขนุนท์ 4 

บำงกอกน้อย วดัวิเศษกำร 4 

บำงกอกน้อย วดัเจ้ำอำม 4 

บำงกอกน้อย วดัโพธ์ิเรียง 4 

บำงกอกน้อย วดัศรีสดุำรำม 4 

บำงกอกน้อย วดับำงเสำธง 4 
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ส านักงานเขต ช่ือโรงเรียน จ านวนผู้ให้ข้อมูล (คน) 
บำงกอกน้อย วดัพระยำท ำ 4 

บำงกอกน้อย วดัปฐมบตุรอิศรำรำม 4 

รวม 32 

ตลิ่งชนั วดัไก่เตีย้ (สวสัดิป์ระชำนกุลู) 4 

ตลิ่งชนั วดัประสำท 4 

ตลิ่งชนั วดัเกำะ 4 

ตลิ่งชนั วดัพิกลุ 4 

ตลิ่งชนั วดักระโจมทอง 4 

ตลิ่งชนั วดัตลิ่งชนั 4 

ตลิ่งชนั วดัชำ่งเหล็ก 4 

รวม 28 

บำงพลดั วดัอำวธุกสิตำรำม 4 

บำงพลดั วดัพระยำศริิไอศวรรค์ 4 

บำงพลดั วดัเทพำกร (เล่ียมมำตทุิศ) 4 

บำงพลดั วดัฉตัรแก้วจงกลนี 4 

บำงพลดั วดัคฤหบดี 4 

รวม 20 

จอมทอง วดัศำลำครืน 4 

รวม 4 
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ส านักงานเขต ช่ือโรงเรียน จ านวนผู้ให้ข้อมูล (คน) 
ทวีวฒันำ คลองต้นไทร (สขุล้อมอทุิศ) 4 

รวม 4 

ภำษีเจริญ วดัโคนอน 4 

ภำษีเจริญ วดัโตนด 4 

ภำษีเจริญ วดัตะล่อม 4 

ภำษีเจริญ วดัประดูบ่ำงจำก 4 

ภำษีเจริญ บำงจำก 4 

รวม 20 

บำงขนุเทียน หมูบ้่ำนเกำะโพธ์ิ 4 

บำงขนุเทียน แก้วข ำทบัอปุถมัภ์ 4 

รวม 8 

รำษฎร์บรูณะ วดัประเสริฐสทุธำวำส 4 

รวม 4 

บำงแค บำงไผ ่(บ้ำนนำยพนัแก้วขำว) 4 

รวม 4 

ทุง่ครุ คลองรำงจำก 4 

รวม 4 

บำงบอน สถำนีพรมแดน 4 

บำงบอน คงโครัดอทิุศ 4 

รวม 8 

รวม 492 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามงานวิจัย 
เร่ือง การบริหารเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
 
ค าชีแ้จง 

1. แบบสอบถำมฉบบันีส้ ำหรับผู้ อ ำนวยกำรโรงเรียนหรือรองผู้ อ ำนวยกำรโรงเรียนฝ่ำย
วิชำกำร ครูหวัหน้ำกลุม่สำระกำรเรียนรู้ และครูผู้สอน 2 คน  

2. แบบสอบถำมฉบบันีจ้ดัท ำขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษำกำรบริหำรเพ่ือควำมเป็น
เลิศของสถำนศกึษำขนำดเล็กสงักดักรุงเทพมหำนคร จึงใคร่ขอควำมกรุณำจำกท่ำน ได้โปรดตอบ
แบบสอบถำมตำมสภำพควำมเป็นจริงท่ีปรำกฏในโรงเรียนของท่ำน ค ำตอบเหล่ำนีจ้ะไม่มี
ผลกระทบตอ่กำรปฏิบตังิำนของทำ่นแตป่ระกำรใด 

3. แบบสอบถำมนีมี้ 2 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เป็นข้อมลูเก่ียวกบัสภำพของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 ตอนท่ี 2 เป็นข้อมลูเก่ียวกบัองค์ประกอบกำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นเลิศของสถำนศึกษำ

ขนำดเล็กสงักดักรุงเทพมหำนคร ตำมระดบัควำมคดิเห็นของทำ่น  
4. ผู้วิจยัใคร่ขอควำมอนเุครำะห์ท่ำนตอบแบบสอบถำมแต่ละตอนท่ีก ำหนดให้ครบถ้วน 

และขอได้โปรดน ำแบบสอบถำมของผู้ อ ำนวยกำรหรือรองผู้ อ ำนวยกำรโรงเรียนฝ่ำยวิชำกำร 
จ ำนวน 1 ฉบบั ตวัแทนหัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้จ ำนวน 1 ฉบบั และครูจ ำนวน 2 ฉบบั รวม
ทัง้สิน้ 4 ฉบบั ใสซ่องเดมิ ผู้วิจยัจะไปรับด้วยตวัเองภำยในวนัท่ี 14 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2560  
  
 ขอขอบพระคณุในควำมอนเุครำะห์เป็นอยำ่งสงู 
 
 
 (นำงสมศรี  พิมพ์พิพฒัน์) 
 นกัศกึษำปริญญำเอก สำขำกำรบริหำรกำรศกึษำ 
 ภำควิชำกำรบริหำรกำรศกึษำ มหำวิทยำลยัศลิปำกร 
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แบบสอบถามงานวิจัย 
เร่ือง การบริหารเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร 

 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง  โปรดกำเคร่ืองหมำย  ลงใน         หน้ำข้อท่ีตรงกบัสถำนภำพของทำ่น  
     

รำยกำร ส ำหรับผู้วิจยั 
1.    เพศ  
                           ชำย                          หญิง.                 

 

2.    อำย ุ            
                          น้อยกวำ่ 30 ปี                 30 – 40  ปี                           
                          41 – 50  ปี                       51  ปีขึน้ไป 

 

3.    วฒุิกำรศกึษำ 
                          ปริญญำตรี                      ปริญญำโท 
                          ปริญญำเอก                     อ่ืนๆ โปรดระบ ุ                   
 

 

4.    ต ำแหนง่หน้ำท่ีกำรงำน 
                          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน              
                          ครูหวัหน้ำกลุม่สำระ     
                          ครูผู้สอน 
                   

 

5.    ประสบกำรณ์กำรท ำงำนในต ำแหนง่ปัจจบุนั 
                          ไมเ่กิน  5  ปี                          6 – 10  ปี 
                          11 – 15 ปี                             15  ปีขึน้ไป 
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ตอนที่  2 ข้อมูลด้านการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
กรุงเทพมหานคร 

ค าชีแ้จง ให้ผู้ ตอบพิจำรณำตัวแปรกำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นเลิศของสถำนศึกษำขนำดเล็ก 
ต่อไปนี ้ในส่วนท่ีผู้บริหำรหรือคณะกรรมกำรสถำนศึกษำได้ปฏิบตัิว่ำอยู่ในระดบัใด
โดยใช้เกณฑ์ตอ่ไปนี ้

 
ระดบั 5 หมำยถึง เห็นด้วยกบัตวัแปรกำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นเลิศของสถำนศกึษำ

ขนำดเล็กสงักดักรุงเทพมหำนคร ในระดบัมำกท่ีสดุ  
ระดบั 4 หมำยถึง เห็นด้วยกบัตวัแปรกำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นเลิศของสถำนศกึษำ

ขนำดเล็กสงักดักรุงเทพมหำนคร ในระดบัมำก  
ระดบั 3 หมำยถึง เห็นด้วยกบัตวัแปรกำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นเลิศของสถำนศกึษำ

ขนำดเล็กสงักดักรุงเทพมหำนคร ในระดบัปำนกลำง  
ระดบั 2 หมำยถึง เห็นด้วยกบัตวัแปรกำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นเลิศของสถำนศกึษำ

ขนำดเล็กสงักดักรุงเทพมหำนคร ในระดบัน้อย  
ระดบั 1 หมำยถึง เห็นด้วยกบัตวัแปรกำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นเลิศของสถำนศกึษำ

ขนำดเล็กสงักดักรุงเทพมหำนคร ในระดบัน้อยท่ีสดุ  
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ข้อ 
การบริหารเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัด

กรุงเทพมหานคร 

ระดับความ
คิดเหน็ ส าหรับ

ผู้วิจัย 
5 4 3 2 1 

1 มีกำรเสริมสร้ำงขวญัก ำลงัใจเพ่ือให้บคุลำกรเห็นคณุคำ่ของโรงเรียน
ขนำดเล็กพร้อมทุม่เทในกำรท ำงำนอยำ่งเตม็ควำมสำมำรถ  

      

2 มีกำรบริหำรจดักำรโรงเรียนให้บรรลเุปำ้หมำยตำมหลกัปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

      

3 มีกำรบริหำรโดยยึดหลกัประชำธิปไตยในกำรท ำงำน       
4 มีกำรบริหำรโดยใช้หลกัธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจดักำรบคุลำกร       
5 ให้ควำมส ำคญักบับคุลำกรทกุคนอยำ่งเทำ่เทียมและเสมอภำค       
6 มีกำรบริหำรงำนด้วยควำมยตุธิรรม โปร่งใส มีเหตผุล ไมล่ ำเอียง       
7 มีกำรใช้หลกักำรบริหำรจดักำรแบบมุง่คนมำกกวำ่มุง่งำน โดยมีกำรให้

แรงจงูใจ ให้ควำมส ำคญัในกำรปฏิบตังิำนของบคุลำกรทกุคน   
      

8 สร้ำงควำมผกูพนัระหวำ่งนกัเรียนและโรงเรียนมำกขึน้       
9 สง่เสริมควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งครู บคุลำกร นกัเรียนและผู้ มีสว่นได้

สว่นเสียทกุคน 
      

10 มีกำรบริหำรจดักำรโรงเรียนให้เป็นองค์กรแหง่กำรเรียนรู้ท่ีมีสมรรถนะสงู
อยำ่งแท้จริง 

      

11 สง่เสริมวฒันธรรมในกำรท ำงำนให้เป็นองค์กรแหง่กำรเรียนรู้       
12 มีกำรบริหำรจดักำรด้ำนงบประมำณด้วยควำมสจุริต โปร่งใสสำมำรถ

ตรวจสอบได้ 
      

13 มีกำรบริหำรจดักำรท่ีดีจนได้รับกำรยอมรับจำกสงัคม       
14 ผู้บริหำรมีวิสยัทศัน์ มีคณุธรรม จริยธรรมพร้อมทัง้ปฏิบตัิตนเป็น

แบบอยำ่งท่ีดี 
      

15 ผู้บริหำรมีคณุธรรม จริยธรรมท่ีดีและเป็นแบบอยำ่งได้อยำ่งเหมำะสม       
16 ผู้บริหำรมีวฒุิภำวะทำงอำรมณ์สงู มีควำมซ่ือสตัย์สจุริต มีควำม

รับผิดชอบ 
      

17 ผู้บริหำรมีวิสยัทศัน์กว้ำงไกลในกำรบริหำรงำน         
18 ผู้บริหำรเป็นผู้น ำกำรเปล่ียนแปลง         
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ข้อ 
การบริหารเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก  

สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ระดับความ
คิดเหน็ 

ส าหรับ
ผู้วิจัย 

5 4 3 2 1  

19 สง่เสริมให้ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีทกัษะในกำรนิเทศ กำรส่ือสำรโดย
ใช้หลกักำรนิเทศแบบกลัยำณมิตร 

      

20 ผู้บริหำรมีประสบกำรณ์ได้รับกำรพฒันำควำมรู้ ทกัษะในกำรบริหำร
แบบองค์รวมอยำ่งเข้มข้นก่อนเข้ำสูต่ ำแหนง่ 

      

21 ให้ควำมส ำคญักบัผู้ มีสว่นได้สว่นเสียให้โดยกำรสร้ำงทีม หรือแกนน ำใน
กำรจดักำรควำมรู้ในโรงเรียนอยำ่งเป็นระบบ 

      

22 มีกำรก ำหนดนโยบำย วิสยัทศัน์ท่ีเน้นกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้น ำไปสูก่ำร
สร้ำงนวตักรรมในกำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำ 

      

23 ผู้บริหำรเป็นท่ีปรึกษำหรือพ่ีเลีย้งครู สำมำรถพฒันำ วำงแผนงำนจน
น ำไปสูก่ำรปฏิบตัใินโรงเรียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

      

24 มีกำรท ำงำนเชิงรุก ไมท่ ำงำนตำมกระแส         
25 กำรปฏิบตังิำนเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน มีกำร

ทบทวนตวัชีว้ดั มุง่เน้นนกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 
      

26 มีกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนวิชำกำร จดักำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้ เรียน
เป็นส ำคญัทกุฝ่ำยมีสว่นร่วมโดยมีกำรประเมินติดตำมงำนเป็นระยะๆ    

      

27 มีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกสถำนศกึษำโดยใช้
เทคนิคกำรวิเครำะห์ SWOT และน ำผลจำกกำรวิเครำะห์ ไปใช้ในกำรจดั
กำรศกึษำ 

      

28 มีกำรบริหำรจดักำรศกึษำท่ีมุ่งผลสมัฤทธ์ิภำยใต้วิสยัทศัน์ท่ีร่วมกนั
ก ำหนดโดยยึดหลกั PDCA 

      

29 มีกำรน ำผลท่ีได้จำกกำรปฏิบตัมิำพฒันำและปรับปรุงอยำ่งตอ่เน่ืองและ
จริงจงัโดยยึดหลกักำรปฏิบตัิงำนตำมวงจรคณุภำพ (PDCA) 

      

30 มีกำรน ำผลจำกกำรวิเครำะห์บริบทของโรงเรียนไปพฒันำปรับปรุงอย่ำง
จริงจงั โดยมีกระบวนกำรตดิตำม ก ำกบัและสนบัสนนุอย่ำงเป็นระบบ 

      

31 มีกำรก ำหนดเปำ้หมำย คำ่นิยม ควำมคำดหวงั กำรสร้ำงคณุคำ่ผลกำร
ด ำเนินกำรระยะเวลำควำมส ำเร็จของโรงเรียน 
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ข้อ 
การบริหารเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก  

สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ระดับความ
คิดเหน็ ส าหรับ

ผู้วจัิย 
5 4 3 2 1 

32 มีกำรก ำหนดเปำ้หมำย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของสถำนศกึษำอย่ำง
ชดัเจน 

      

33 มีกำรก ำหนดวิสยัทศัน์ท่ีเป็นเชิงปฏิบตั ิมีเปำ้หมำยท่ีชดัเจน เปิดกว้ำง
และหลำกหลำย ยอมรับแนวคดิท่ีแตกตำ่งเพื่อสนบัสนนุให้เกิดกำร
พฒันำองค์ควำมรู้ใหม่ๆ  

      

34 มีกำรก ำหนดวิสยัทศัน์เพ่ือมุ่งพฒันำองค์กรโดยมุง่พฒันำคนให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถท่ีโดดเดน่โดยผำ่นกระบวนกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกำร
สร้ำงนวตักรรมท่ีตอบสนองตอ่คณุภำพกำรศกึษำระดบัสงู 

      

35 มีกำรก ำหนดพนัธกิจและกลยทุธ์ท่ีสอดคล้องกนั ตลอดจนก ำหนด
แนวทำงท่ีเป็นรูปธรรมและระยะเวลำอนัน ำไปสูก่ำรปฏิบตัไิด้อยำ่ง
แท้จริง 

      

36 มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงสำยงำนบงัคบับญัชำ อ ำนำจหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบ ควำมเป็นเอกภำพของกำรบงัคบับญัชำท่ีชดัเจน 

      

37 มีกำรก ำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบตัใินกำรท ำงำนเพ่ือน ำไปสู่
ควำมส ำเร็จตำมเปำ้หมำยท่ีวำงไว้ 

      

38 มีกำรวิเครำะห์ ออกแบบงำนเพ่ือก ำหนดเป็นแผนภมูิโครงสร้ำงกำร
บริหำรโรงเรียนท่ีครอบคลมุภำรกิจหลกัของโรงเรียน   

      

39 มีกำรก ำหนดนโยบำย เปำ้หมำยและทิศทำงกำรท ำงำนขององค์กรท่ี
ชดัเจน 

      

40 สถำนศกึษำน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบตัไิด้อยำ่งเป็นรูปธรรม         
41 มีกำรออกแบบภำระงำนกำรบริหำรออกเป็น 4 ด้ำน ขอบขำ่ยและ แนว

ปฏิบตังิำนงำนอย่ำงชดัเจน ให้ตรงกบัควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ศกัยภำพของบคุลำกร   

      

42 มีกำรพฒันำระบบกำรประกนัคณุภำพทัง้ภำยในและภำยนอกอยำ่งเป็น
ระบบและตรงตำมมำตรฐำน 
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ข้อ 
การบริหารเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก  

สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ระดับความ
คิดเหน็ ส าหรับ

ผู้วิจัย 
5 4 3 2 1 

43   มีกำรใช้ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบตังิำนในกำรเล่ือนขัน้    
เงินเดือนของบคุลำกรอยำ่งเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

      

44  มีกำรจดักิจกรรมพฒันำผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับกำรพฒันำตำม     
  ศกัยภำพและควำมสำมำรถของแตล่ะคนตลอดจนมีกำรสอนซอ่มเสริม 

      

45   มีกำรจดัหลกัสตูรท่ีตรงควำมต้องกำรของนกัเรียนโดยค ำนงึถึงชมุชน   
  สภำพแวดล้อมอยำ่งเหมำะสม 

      

46   มีกำรปฏิบตังิำนทกุอยำ่งตำมกลยทุธ์ขององค์กร       
47  มีกำรก ำหนดทิศทำงและวำงแผนกลยทุธ์ท่ีสอดคล้องกบัพนัธกิจหลกั  

 ขององค์กรและมำตรฐำนตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ มำตรฐำนกำรศกึษำชำติ   
      

48 มีกำรจดัท ำแผนปฏิบตังิำนทัง้ระยะสัน้และระยะยำว       
49 มีกำรปฏิบตัติำมแนวทำงและระเบียบในกำรปฏิบตังิำนส่งผลให้งำนมี

ประสิทธิภำพ 
      

50 มีกำรจดัให้มีกำรนิเทศ ก ำกบั ติดตำม ตรวจสอบกำรท ำงำนของบคุลำกร
อยำ่งใกล้ชิด 

      

51 ใช้กระบวนกำรท ำงำนท่ีเน้นกำรบรูณำกำร โดยใช้กระบวนกำรนิเทศ
ภำยในเพ่ือเป็นกลไกในขบัเคล่ือนภำยใต้กำรมีส่วนร่วมของทกุคนและน ำ
ผลท่ีได้จำกกำรนิเทศมำพฒันำกำรเรียนกำรสอนไปสู่เปำ้หมำย
ควำมส ำเร็จ 

      

52 สง่เสริมสนบัสนนุให้บคุลำกรได้รับกำรพฒันำตนเองอยูเ่สมอ และดแูล
เอำใจใสบ่คุลำกรทกุคนเป็นอยำ่งดี 

      

53 มีกำรก ำหนดเกณฑ์กำรปฏิบตังิำนท่ีชดัเจนและน ำไปใช้ในกำรพิจำรณำ
ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนอยำ่งจริงจงั 

      

54 มีกำรจดักิจกรรมให้นกัเรียนมีโอกำสเรียนรู้ด้วยตนองและตระหนกัใน
คณุคำ่ของผลงำนของตนเอง 

      

55 มีกำรจดัท ำคูมื่อกำรปฏิบตังิำนและมอบหมำยงำนตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
ก ำหนดไว้อย่ำงชดัเจน 
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56 มีกำรประชมุหำรือตดิตำมงำนสม ่ำเสมอท ำให้งำนบรรลผุลตำม
เปำ้หมำยท่ีวำงไว้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

      

57 มีกำรจดักำรศกึษำโดยกำรกระจำยอ ำนำจกำรบริหำรโรงเรียนให้ทกุฝ่ำย
มีสว่นร่วม 

      

58 มีกำรบริหำรจดักำรคณุภำพแบบองค์รวม มุง่เน้นให้ครู นกัเรียนและผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียมีส่วนร่วม 

      

59 เน้นกำรจดักำรเรียนกำรสอนเป็นทีมมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันตำม
แนวทำงของโรงเรียนเครือขำ่ย 

      

60 มีกำรจดัโครงกำรอำหำรกลำงวนัท่ีมีคณุภำพให้แก่ครูและบคุลำกร       
61 สนบัสนนุด้ำนงบประมำณท่ีเก่ียวกบัวสัดแุละอปุกรณ์ในกำรท ำงำน       
62 มีกำรใช้หลกักำรติดตอ่ส่ือสำรประสำนควำมร่วมมือทัง้แนวดิ่ง แนวนอน

เป็นทำงกำรและไมเ่ป็นทำงกำรอยำ่งมีประสิทธิภำพ 
      

63 มีกำรจัดท ำกำรประเมินตนเอง(SAR) ทุกปี โดยกำรมีส่วนร่วมของ
บคุลำกรทกุฝ่ำย 

      

64  มีกำรก ำหนดวิสยัทศัน์เปำ้หมำยและสถำนภำพของโรงเรียนและมีแผน
ส ำรองเพ่ือแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ 

      

65 สนับสนุนให้บุคลำกรปรับกำรท ำงำนให้ก้ำวทันนวัตกรรมแรงผลักดัน
ภำยนอกและน ำทรัพยำกรท่ีมีอยูท่ัง้หมดไปสูเ่ปำ้หมำยของโรงเรียน 

      

66 สร้ำงควำมตระหนกัถึงคณุธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ คำ่นิยม 
ควำมเช่ือ วฒันธรรมองค์กรในกำรท ำงำนร่วมกนั 

      

67 มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนแบบข้ำมสำยงำนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดควำม
ร่วมมือระหว่ำงบุคลำกรท่ีอยู่ต่ำงสำยงำนส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจ 
กำรตดัสินใจภำยใต้ขอบเขตงำนท่ีรับผิดชอบ 

      

68 มีโครงสร้ำงองค์กรท่ียืดหยุ่นก่อให้เกิดกำรท ำงำนเป็นทีมและแลกเปล่ียน
เรียนรู้ระหว่ำงกัน ตลอดจนตอบสนองต่อกำรสร้ำงนวัตกรรมในกำร
จดักำรเรียนกำรสอนได้อยำ่งตอ่เน่ือง 
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69 มีกำรจดัระบบฐำนข้อมูลท่ีเช่ือมโยงข้อมูลระหว่ำงกันและมีกำรพฒันำ 
Software เพ่ือกำรเรียนรู้อยำ่งเหมำะสม 

      

70 มีกำรจัดกิจกรรมให้บุคลำกร นักเรียนปฏิบัติตนให้ถูกต้องตำมหลัก
คณุธรรม จริยธรรมท่ีดีงำม 

      

71 มีมำตรกำรในกำรจดักำรผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัเรียนให้เป็นไป
ตำมท่ีหลกัสตูรก ำหนด 

      

72 มีกำรจัดกิจกรรมพัฒนำครูและบุคลำกรตลอดเวลำเพ่ือให้ครูและ
บคุลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีคณุภำพ 

      

73 จดักำรศกึษำโดยยดึคณุภำพนกัเรียนเป็นเปำ้หมำยสงูสดุ       
74 มีระบบกำรสง่ตอ่นกัเรียนทกุระดบัชัน้อยำ่งมีประสิทธิภำพ       
75 มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกร ด้ำนกำรเงินและด้ำนอ่ืนๆ อย่ำง

เพียงพอ 
      

76 มีกำรใช้ข้อมูลสำรสนเทศจำกผลกำรประเมินมำใช้ปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำน 

      

77 มีกำรบริหำรโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำชว่ย       
78 ส่งเสริมให้บุคลำกรได้ใช้ควำมสำมำรถด้ำนกำรคิดสร้ำงสรรค์และ

ท ำงำนร่วมกนัเป็นทีม 
      

79 มีกำรวำงแผนอตัรำก ำลงัโดยให้แตล่ะฝ่ำยเสนอขออตัรำท่ีขำดแคลนต่อ
ผู้บริหำรเพ่ือให้ผู้บริหำรพิจำรณำอนมุตัิ 

      

80 สร้ำงวฒันธรรมองค์กรท่ีช่วยท ำให้บุคลำกรมีผลกำรด ำเนินงำนท่ีดี มี
แรงจงูใจ มีควำมร่วมมือมีกำรส่ือสำรท่ีมีประสิทธิภำพ 

      

81 สร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนเอือ้ตอ่กำรเรียนรู้ เช่น กำรท ำงำนเป็นทีม 
กำรเรียนรู้อยำ่งตอ่เน่ือง และกำรเสริมขวญัให้ก ำลงัใจ 

      

82 มีกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบัผู้ปกครองและชมุชนและเต็มใจให้ควำม
ร่วมมือกบัโรงเรียนเพ่ือพฒันำกำรศกึษำร่วมกนั 
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83 สร้ำงวัฒนธรรมองค์กรกำรท ำงำนร่วมกันของบุคลำกรทุกฝ่ำยเพ่ือ

น ำไปสูเ่ปำ้หมำยควำมส ำเร็จ   
      

84 มีกำรใช้ทรัพยำกรในกำรสนับสนุนทัง้ในเร่ืองของอำคำรสถำนท่ี วัสด ุ
อปุกรณ์ ครุภณัฑ์ งบประมำณอยำ่งพอเพียง 

      

85 มีกำรใช้กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส ำคญัโดย
ยดึหลกัควำมแตกตำ่งระหวำ่งบคุคล 

      

86 มีกำรพัฒนำนักเรียนเป็นรำยบุคคลโดยยึดหลักควำมแตกต่ำงระหว่ำง
บคุคล   

      

87 มีกำรวิเครำะห์นักเรียนเป็นรำยบุคคลและน ำไปใช้ในกำรพัฒนำอย่ำง
จริงจงั 

      

88 มีกำรพฒันำคณุภำพนกัเรียนตำมวิสยัทศัน์และคำดหวงัควำมส ำเร็จตอ่
นกัเรียนสงู 

      

89 มีกำรใช้กระบวนกำรนิเทศแบบกลัยำณมิตร        
90 มีกำรใช้ระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีเน้นคุณภำพและมุ่งผลสัมฤทธ์ิเป็น

หลกัโดยใช้กำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม ให้ควำมส ำคญักบักำรปฏิบตัิงำน
เป็นทีม 

      

91 มีกำรใช้กระบวนกำรบริหำรเชิงกลยทุธ์         
92 มีกำรบริหำรจดักำรโครงกำรหรือกิจกรรมท่ีเน้นคุณภำพอย่ำงต่อเน่ือง

โดยพิจำรณำเป้ำหมำยและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย
ของโรงเรียน 

      

93 พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ของครูและบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ืองทัง้ระยะสัน้
และระยะยำว เอือ้ให้ครูจดักลุม่ชมุชนแหง่กำรเรียนรู้ 

      

94 มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ือสร้ำงนวตักรรมและมลูคำ่เพิ่มให้กบัโรงเรียน
อยำ่งตอ่เน่ือง 
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95 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือแห่งกำรเรียนรู้มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวำ่งโรงเรียนเครือขำ่ย โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนสหกิจท่ีมีผลงำน
ทำงวิชำกำรดีเดน่ 

      

96 มีกำรบริหำรจดักำรท่ีสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจบุนัให้ควำมส ำคญั
กบัภำวะผู้น ำในทกุระดบั 

      

97 จดัท ำหลกัสตูรและบริกำรท่ีตอบสนองควำมต้องกำร ควำมพงึพอใจของ
นกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

      

98 มีกำรตรวจสอบ ทบทวนและพฒันำหลกัสตูรสถำนศกึษำทกุปี       
99 มีกำรก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือน ำไปใช้เป็น

เคร่ืองมือในกำรพฒันำคณุภำพอยำ่งเป็นรูปธรรม 
      

100 จัดท ำหลักสูตรท่ีมีควำมยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ท่ี
เปล่ียนแปลงของสงัคม 

      

101 เนือ้หำสำระของหลกัสตูรสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของผู้ เรียน ชุมชน 
สงัคมและประเทศชำต ิ  

      

102 มีกำรใช้กระบวนกำรวิจัยเป็นฐำนในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้และกำร
บริหำรงำน   

      

103 พฒันำผู้ เรียนให้มีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตำมท่ีสถำนศกึษำก ำหนด       
104 พัฒนำผู้ เรียนให้มีสมรรถนะครบทัง้ 5  ด้ำน กำรส่ือสำร คิดเป็น 

แก้ปัญหำได้ ทกัษะชีวิตและเทคโนโลยี 
      

105 มีแผนพฒันำผู้ เรียนให้มีผลกำรเรียนรู้ตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด       
106 ส่งเสริมให้ผู้ เรียนน ำควำมรู้ท่ีได้รับจำกชุมชน ท้องถ่ินและสังคมมำ

ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ ำวนั 
      

107 ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทักษะทำงกำรเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีควำมสำมำรถ
ด้ำนกำรอำ่น กำรคดิและแก้ปัญหำเป็น   

      

108 สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในกำรจดักิจกรรมกำรเรียนรู้       
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109 พฒันำผู้ เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และมีควำมใฝ่รู้ใฝ่เรียน
และมีผลสมัฤทธ์ิตำมมำตรฐำน 

      

110 พฒันำผู้ เรียนให้มีควำมสำมำรถทำงกำรคดิอยำ่งเป็นระบบ         
111 ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทกัษะในกำรพฒันำตนเองและสร้ำงสรรค์ผลงำนได้

อยำ่งตอ่เน่ือง 
      

112 สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม         
113 ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสำมำรถขยำยกำรเรียนรู้ไปสู่กำรปฏิบตัิท่ีเกิดผลเป็น

รูปธรรมท่ีชดัเจน เชน่ กำรแขง่ขนัทำงวิชำกำร กิจกรรมเข้ำคำ่ยลกูเสือ 
      

114 จดัให้ครูและผู้ เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสยัทศัน์ และพนัธกิจ
ของสถำนศกึษำ   

      

115 พัฒนำครูให้มีควำมพร้อมสมบูรณ์ด้วยคุณภำพ สำมำรถด ำเนินกำร
พฒันำตนเองได้ตำมเป้ำหมำยและพฒันำนักเรียนให้ประสบผลส ำเร็จ
ตำมศกัยภำพและควำมสำมำรถของแตล่ะบคุคล 

      

116 มีควำมคำดหวงัตอ่ควำมส ำเร็จของผู้ เรียน       
117 สง่เสริมให้ครูใช้กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีทนัสมยั       
118 พฒันำครูให้สำมำรถจดักำรเรียนรู้ท่ีมีเปำ้หมำยท่ีชดัเจน มีควำมยืดหยุ่น

ในเนือ้กำรเรียนกำรสอน 
      

119 พัฒนำครูให้มีควำมรู้ เข้ำใจ เร่ืองหลักสูตรแกนกลำงและหลักสูตร
สถำนศกึษำ   

      

120 ส่งเสริมให้ครุใช้กระบวนกำรสอนท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรและควำม
ต้องกำรของผู้ เรียนและท้องถ่ิน 

      

121 ส่งเสริมให้ครูใช้ภูมิปัญญำและแหล่งเรียนรู้จำกท้องถ่ินเพ่ือพัฒนำ
คณุภำพผู้ เรียน   

      

122 สร้ำงควำมสัมพันธ์ ควำมร่วมมือกับชุมชนและประสำนงำนกับหน่วย
งำยภำยนอก   
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ข้อ 
การบริหารเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก 

สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ระดับความ
คิดเหน็ ส าหรับ

ผู้วิจัย 
5 4 3 2 1 

123 พัฒนำครูให้เป็นมืออำชีพสำมำรถประยุกต์จัดกำรเรียนกำรสอนได้
หลำยรูปแบบ 

      

124 สง่เสริมให้ครูพฒันำส่ือกำรเรียนรู้ นวตักรรมและเทคโนโลยี       
125 ส่งเสริมให้ครูน ำเทคโนโลยีมำใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรวำงแผนกำร

ปฏิบตังิำน 
      

126 สร้ำงแรงจงูใจให้ครูมุ่งมัน่ในกำรท ำงำน มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครู
สงู 

      

127 สนับสนุนให้ครูพัฒนำวิชำชีพระหว่ำงกำรปฏิบตัิงำนด้วยกระบวนกำร
นิเทศภำยในอยำ่งเป็นระบบ เพ่ือก้ำวสูก่ำรเรียนรู้โดยกำรน ำตนเอง 

      

128 สนับสนุนให้ครูสำมำรถพัฒนำตนเอง สร้ำงองค์ควำมรู้และนวตักรรม
ใหม่ๆ  มำใช้ในกำรพฒันำกำรเรียนกำรสอน 

      

129 ให้ผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่ำยทัง้ผู้ เรียน ผู้ปกครอง ชมุชนและสงัคมเข้ำมำมีส่วน
ร่วมในกำรจดักำรศกึษำ 

      

130 สง่เสริมให้ชมุชนมีส่วนร่วมในกำรจดักำรศกึษำโดยให้กำรสนบัสนนุและ
น ำภมูิปัญญำชำวบ้ำนมำชว่ยสอน   

      

 
 

ผู้วิจยัขอกรำบขอบพระคณุท่ำนผู้บริหำรสถำนศกึษำและครูเป็นอยำ่งสงูมำ ณ โอกำส
นี ้ท่ีทำ่นได้กรุณำเสียสละเวลำให้ควำมอนเุครำะห์ตอบแบบสอบถำมในกำรวิจยัครัง้นีอ้ยำ่งดียิ่ง 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญยืนยันองค์ประกอบ 

แบบยืนยันองค์ประกอบ 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิยืนยันองค์ประกอบ 
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นางสาวฐานิตา แพร่วานิชย ์
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ข้อมูลประกอบการพจิารณายืนยัน 

การบริหารเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดกรุงเทพมหานคร 

THE ADMINISTRATION FOR EXCELLENCE OF SMALL-SIZE SCHOOL UNDER THE 
JURISDICTION OF BANGKOK METROPOLITAN 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือทรำบองค์ประกอบกำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นเลิศของสถำนศกึษำขนำดเล็ก สงักัด
กรุงเทพมหำนคร 

2. เพ่ือทรำบผลกำรยืนยันองค์ประกอบกำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นเลิศของสถำนศึกษำ
ขนำดเล็ก สงักดักรุงเทพมหำนคร 

 
ข้อค าถามของการวิจัย 

1. องค์ประกอบกำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นเลิศของสถำนศึกษำขนำดเล็ก  สังกัด
กรุงเทพมหำนคร เป็นอยำ่งไร 

2. ผลกำรยืนยันองค์ประกอบกำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นเลิศของสถำนศึกษำขนำดเล็ก
สงักดักรุงเทพมหำนคร เป็นอยำ่งไร 

 
สมมตฐิานของการวิจัย 

1. องค์ประกอบกำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นเลิศของสถำนศึกษำขนำดเล็ก  สังกัด
กรุงเทพมหำนครเป็นพหอุงค์ประกอบ 

2. ผลกำรยืนยันองค์ประกอบกำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นเลิศของสถำนศึกษำขนำดเล็ก
สงักดักรุงเทพมหำนคร มีควำมถกูต้องครอบคลมุ เหมำะสม เป็นไปได้และเป็นประโยชน์ 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

ผู้ วิจัยได้ก ำหนดนิยำมศัพท์เฉพำะต่ำงๆ ในกำรวิจัยครัง้นี  ้เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจ
ควำมหมำยตรงกนั ดงัตอ่ไปนี ้ 

การบริหารเพื่อความเป็นเลิศ หมำยถึง กระบวนกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนโดยอำศยั
คนและทรัพยำกรต่ำงๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงเรียนท่ีมีควำมโดดเด่นในระดับ
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คุณภำพสูงสุด มีผลงำนท่ียอดเย่ียมเหนือกว่ำปกติธรรมดำ เป็นท่ียอมรับและเป็นต้นแบบแก่
โรงเรียนอ่ืนได้ 

สถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร หมำยถึง โรงเรียนท่ีตัง้อยู่ในเขต
กรุงเทพมหำนคร ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรดแูล และกำรบริหำรจดักำรของกรุงเทพมหำนคร โดยมีส ำนกั
กำรศกึษำเป็นผู้ รับผิดชอบดแูลมีจ ำนวนนกัเรียนไมเ่กิน 400 คน 

 
ข้อค้นพบของงานวิจัยจากการวิเคราะห์ทางสถติิ 

1. องค์ประกอบกำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นเลิศของสถำนศกึษำขนำดเล็ก สงักดักรุงเทพมหำนคร 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ตำมแผนภมูิท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



302 

 

 

 
แผนภมูิท่ี 1 แสดงองค์ประกอบกำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นเลิศของสถำนศกึษำขนำดเล็กสงักดั

กรุงเทพมหำนคร 
 

จำกแผนภูมิท่ี 1 เป็นองค์ประกอบกำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นเลิศของสถำนศกึษำขนำดเล็ก 
สงักดักรุงเทพมหำนครจ ำนวน 5 องค์ประกอบ ได้จำกกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปวิเครำะห์องค์ประกอบ
เชิงส ำรวจ (Exploratory factor analysis) ซึ่งเป็นกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกแบบสอบถำมท่ีกลุ่ม
ตวัอย่ำงตอบกลบัมำ ได้เป็นองค์ประกอบกำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นเลิศของสถำนศกึษำขนำดเล็ก
สงักดักรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 5 องค์ประกอบ และแตล่ะองค์ประกอบมีตวัแปรตำ่งๆ ดงันี ้ 
 

 

1 

การเป็นผู้บริหารมือ

อาชีพ 

 

2 

การจัดการเรียนการสอน

โดยยดึผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5 

การส่งเสริมนักเรียนให้มี
ความสามารถเตม็ตาม

ศักยภาพ 

 

3 

การจัดโครงสร้างการ

บริหารงานของ

สถานศึกษา 

4 

การพัฒนาบุคลากรครู 

 

 

 

องค์ประกอบการบริหารเพื่อ

ความเป็นเลิศของสถานศึกษา

ขนาดเล็กสังกัด

กรุงเทพมหานคร 
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องค์ประกอบที่ 1 การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 

ประกอบด้วยตวัแปร 27 ตวัแปร ดงันี ้

ตัวแปร ข้อความ 
น า้หนัก 

องค์ประกอบ 
14 ผู้บริหำรมีวิสยัทศัน์ มีคณุธรรม จริยธรรมพร้อมทัง้ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดี .755 
4 มีกำรบริหำรโดยใช้หลกัธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจดักำรบคุลำกร .743 
16 ผู้บริหำรมีวฒุิภำวะทำงอำรมณ์สงู มีควำมซ่ือสตัย์สจุริต มีควำมรับผิดชอบ .741 
15 ผู้บริหำรมีคณุธรรม จริยธรรมท่ีดีและเป็นแบบอยำ่งได้อยำ่งเหมำะสม .724 
6 มีกำรบริหำรงำนด้วยควำมยตุธิรรม โปร่งใส มีเหตผุล ไมล่ ำเอียง .718 
1 มีกำรเสริมสร้ำงขวญัก ำลงัใจเพ่ือให้บคุลำกรเห็นคณุคำ่ของโรงเรียนขนำดเล็ก

พร้อมทุม่เทในกำรท ำงำนอย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ 
.718 

9 สง่เสริมควำมสมัพนัธ์อนัดีระหวำ่งครู บคุลำกร นกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย
ทกุคน 

.716 

12 มีกำรบริหำรจดักำรด้ำนงบประมำณด้วยควำมสจุริต โปร่งใสสำมำรถ
ตรวจสอบได้ 

.715 

13 มีกำรบริหำรจดักำรท่ีดีจนได้รับกำรยอมรับจำกสงัคม .714 
5 ให้ควำมส ำคญักบับคุลำกรทกุคนอยำ่งเทำ่เทียมและเสมอภำค .714 
3 มีกำรบริหำรโดยยดึหลกัประชำธิปไตยในกำรท ำงำน .714 
8 สร้ำงควำมผกูพนัระหวำ่งนกัเรียนและโรงเรียนมำกขึน้ .699 
17 ผู้บริหำรมีวิสยัทศัน์กว้ำงไกลในกำรบริหำรงำน   .681 
10 มีกำรบริหำรจดักำรโรงเรียนให้เป็นองค์กรแหง่กำรเรียนรู้ท่ีมีสมรรถนะสงูอยำ่ง

แท้จริง 
.673 

11 สง่เสริมวฒันธรรมในกำรท ำงำนให้เป็นองค์กรแหง่กำรเรียนรู้ .639 
26 มีกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนวิชำกำร จัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น

ส ำคญัทกุฝ่ำยมีสว่นร่วมโดยมีกำรประเมินตดิตำมงำนเป็นระยะๆ   
.638 

23 ผู้บริหำรเป็นท่ีปรึกษำหรือพ่ีเลีย้งครู สำมำรถพัฒนำ วำงแผนงำนจนน ำไปสู่
กำรปฏิบตัใินโรงเรียนได้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

.625 
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องค์ประกอบที่ 1 การเป็นผู้บริหารมืออาชีพ (ตอ่) 

ตัวแปร ข้อความ 
น า้หนัก 

องค์ประกอบ 
22 มีกำรก ำหนดนโยบำย วิสยัทศัน์ท่ีเน้นกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้น ำไปสูก่ำรสร้ำง

นวตักรรมในกำรพฒันำคณุภำพกำรศกึษำ 
.619 

18 ผู้บริหำรเป็นผู้น ำกำรเปล่ียนแปลง   .614 
27 มีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยในและภำยนอกสถำนศกึษำโดยใช้เทคนิค

กำรวิเครำะห์ SWOT และน ำผลจำกกำรวิเครำะห์ ไปใช้ในกำรจดักำรศกึษำ 
.605 

2 มีกำรบริหำรจดักำรโรงเรียนให้บรรลเุปำ้หมำยตำมหลกัปรัชญำเศรษฐกิจ
พอเพียง 

.591 

7 มีกำรใช้หลกักำรบริหำรจดักำรแบบมุง่คนมำกกวำ่มุง่งำน โดยมีกำรให้
แรงจงูใจ ให้ควำมส ำคญัในกำรปฏิบตังิำนของบคุลำกรทกุคน   

.577 

25 มีกำรปฏิบตังิำนเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน ทบทวน
ตวัชีว้ดั มุง่เน้นนกัเรียนและผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย 

.571 

19 สง่เสริมให้ครูมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ มีทกัษะในกำรนิเทศ กำรส่ือสำรโดยใช้
หลกักำรนิเทศแบบกลัยำณมิตร 

.566 

20 ผู้บริหำรมีประสบกำรณ์ได้รับกำรพฒันำควำมรู้ ทกัษะในกำรบริหำรแบบองค์
รวมอยำ่งเข้มข้นก่อนเข้ำสูต่ ำแหนง่ 

.562 

24 มีกำรท ำงำนเชิงรุก ไมท่ ำงำนตำมกระแส   .558 
21 ให้ควำมส ำคญักับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียให้โดยกำรสร้ำงทีม หรือแกนน ำในกำร

จดักำรควำมรู้ในโรงเรียนอยำ่งเป็นระบบ 
.530 
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องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรียนการสอนโดยยดึผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ประกอบด้วยตวัแปร 18 ตวัแปร ดงันี ้ 

ตัวแปร ข้อความ 
น า้หนัก 

องค์ประกอบ 
89 มีกำรใช้กระบวนกำรนิเทศแบบกลัยำณมิตร .675 
92 มีกำรบริหำรจดักำรโครงกำรหรือกิจกรรมท่ีเน้นคณุภำพอยำ่งตอ่เน่ืองโดย

พิจำรณำเปำ้หมำยและผู้ มีส่วนได้สว่นเสียเพ่ือให้บรรลเุปำ้หมำยของโรงเรียน 
.668 

87 มีกำรวิเครำะห์นกัเรียนเป็นรำยบคุคลและน ำไปใช้ในกำรพฒันำอย่ำงจริงจงั .668 
98 มีกำรตรวจสอบ ทบทวนและพฒันำหลกัสตูรสถำนศกึษำทกุปี .611 
88 มีกำรพฒันำคณุภำพนกัเรียนตำมวิสยัทศัน์และคำดหวงัควำมส ำเร็จตอ่

นกัเรียนสงู 
.598 

73 จดักำรศกึษำโดยยึดคณุภำพนกัเรียนเป็นเปำ้หมำยสงูสดุ .569 
93 พฒันำระบบกำรเรียนรู้ของครูและบคุลำกรอยำ่งตอ่เน่ืองทัง้ระยะสัน้และระยะ

ยำว เอือ้ให้ครูจดักลุม่ชมุชนแหง่กำรเรียนรู้ 
.568 

58 มีกำรบริหำรจดักำรคณุภำพแบบองค์รวม มุง่เน้นให้ครู นกัเรียนและผู้ มีสว่นได้
สว่นเสียมีสว่นร่วม 

.563 

64 มีกำรก ำหนดวิสยัทศัน์เปำ้หมำยและสถำนภำพของโรงเรียนและมีแผนส ำรอง
เพ่ือแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ 

.546 

85 มีกำรใช้กระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส ำคญัโดยยึดหลกั
ควำมแตกตำ่งระหวำ่งบคุคล 

.543 

86 มีกำรพฒันำนกัเรียนเป็นรำยบคุคลโดยยึดหลกัควำมแตกตำ่งระหวำ่งบคุคล   .542 
91 มีกำรใช้กระบวนกำรบริหำรเชิงกลยทุธ์   .533 
90 มีกำรใช้ระบบกำรบริหำรจดักำรท่ีเน้นคณุภำพและมุ่งผลสมัฤทธ์ิเป็นหลกัโดย

ใช้กำรบริหำรแบบมีสว่นร่วม ให้ควำมส ำคญักบักำรปฏิบตังิำนเป็นทีม 
.525 

52 ส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลำกรได้รับกำรพฒันำตนเองอยู่เสมอ และดแูลเอำใจ
ใสบ่คุลำกรทกุคนเป็นอยำ่งดี 

.522 

56 มีกำรประชมุหำรือตดิตำมงำนสม ่ำเสมอท ำให้งำนบรรลผุลตำมเปำ้หมำยท่ีวำง
ไว้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

.521 
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องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรียนการสอนโดยยดึผู้เรียนเป็นส าคัญ (ตอ่) 

ตัวแปร ข้อความ 
น า้หนัก 

องค์ประกอบ 
81 สร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนเอือ้ต่อกำรเรียนรู้ เช่น กำรท ำงำนเป็นทีม กำร

เรียนรู้อยำ่งตอ่เน่ือง และกำรเสริมขวญัให้ก ำลงัใจ 
.519 

84 มีกำรใช้ทรัพยำกรในกำรสนบัสนนุทัง้ในเร่ืองของอำคำรสถำนท่ี วสัด ุอปุกรณ์ 
ครุภณัฑ์ งบประมำณอยำ่งพอเพียง 

.518 

100 จดัท ำหลกัสตูรท่ีมีควำมยืดหยุ่นและสอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ของสงัคม 

.506 
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องค์ประกอบที่ 3 การจัดโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา 

ประกอบด้วยตวัแปร 16 ตวัแปร ดงันี ้ 

ตัวแปร ข้อความ 
น า้หนัก 

องค์ประกอบ 

35 
มีกำรก ำหนดพนัธกิจและกลยทุธ์ท่ีสอดคล้องกนั ตลอดจนก ำหนดแนวทำงท่ี
เป็นรูปธรรมและระยะเวลำอนัน ำไปสูก่ำรปฏิบตัไิด้อยำ่งแท้จริง 

.696 

42 มีกำรพฒันำระบบกำรประกนัคณุภำพทัง้ภำยในและภำยนอกอยำ่งเป็นระบบ
และตรงตำมมำตรฐำน 

.682 

33 มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ท่ีเป็นเชิงปฏิบัติ มีเป้ำหมำยท่ีชัดเจน เปิดกว้ำงและ
หลำกหลำย ยอมรับแนวคิดท่ีแตกต่ำงเพ่ือสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำองค์
ควำมรู้ใหม่ๆ  

.642 

40 มีกำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบตัไิด้อยำ่งเป็นรูปธรรม .637 
44 สถำนศึกษำจัดกิจกรรมพัฒนำผู้ เรียนเพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับกำรพัฒนำตำม

ศกัยภำพและควำมสำมำรถของแตล่ะคนตลอดจนมีกำรสอนซอ่มเสริม 
.636 

47 มีกำรก ำหนดทิศทำงและวำงแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจหลักของ
องค์กรและมำตรฐำนตำ่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ มำตรฐำนกำรศกึษำชำติ 

.633 

34 มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์เพ่ือมุ่งพัฒนำองค์กรโดยมุ่งพัฒนำคนให้มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถท่ีโดดเด่นโดยผ่ำนกระบวนกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกำรสร้ำง
นวตักรรมท่ีตอบสนองตอ่คณุภำพกำรศกึษำระดบัสงู 

.632 

32 มีกำรก ำหนดเปำ้หมำย วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของสถำนศกึษำอยำ่งชดัเจน .626 
36 มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงสำยงำนบงัคบับญัชำ อ ำนำจหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 

ควำมเป็นเอกภำพของกำรบงัคบับญัชำท่ีชดัเจน 
.604 

39 มีกำรก ำหนดนโยบำย เปำ้หมำยและทิศทำงกำรท ำงำนขององค์กรท่ีชดัเจน .602 
38 มีกำรวิเครำะห์ ออกแบบงำนเพ่ือก ำหนดเป็นแผนภูมิโครงสร้ำงกำรบริหำร

โรงเรียนท่ีครอบคลมุภำรกิจหลกัของโรงเรียน 
.583 

37 มีกำรก ำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบตัิในกำรท ำงำนเพ่ือน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ
ตำมเปำ้หมำยท่ีวำงไว้ 

.581 
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องค์ประกอบที่ 3 การจัดโครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา (ตอ่) 

ตัวแปร ข้อความ 
น า้หนัก 

องค์ประกอบ 
46 มีกำรปฏิบตังิำนทกุอย่ำงตำมกลยทุธ์ขององค์กร .579 
48 มีกำรจดัท ำแผนปฏิบตังิำนทัง้ระยะสัน้และระยะยำว .556 
41 มีกำรออกแบบภำระงำนกำรบริหำรออกเป็น 4 ด้ำน ขอบขำ่ยและแนว

ปฏิบตังิำนงำนอย่ำงชดัเจน ให้ตรงกบัควำมรู้ควำมสำมำรถและศกัยภำพของ
บคุลำกร 

.555 

43 มีกำรใช้ระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนในกำรเล่ือนขัน้เงินเดือนของ
บคุลำกรอยำ่งเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

.524 
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องค์ประกอบที่ 4 การพัฒนาบุคลากรครู 

ประกอบด้วย 13 ตวัแปร ดงันี ้

ตัวแปร ข้อความ 
น า้หนัก 

องค์ประกอบ 
124 สง่เสริมให้ครูพฒันำส่ือกำรเรียนรู้ นวตักรรมและเทคโนโลยี .741 
125 สง่เสริมให้ครูน ำเทคโนโลยีมำใช้เป็นเคร่ืองมือในกำรวำงแผนกำรปฏิบตังิำน .714 
123 พัฒนำครูให้เป็นมืออำชีพสำมำรถประยุกต์จัดกำรเรียนกำรสอนได้หลำย

รูปแบบ 
.689 

128 สนบัสนุนให้ครูสำมำรถพฒันำตนเอง สร้ำงองค์ควำมรู้และนวตักรรมใหม่ๆ 
มำใช้ในกำรพฒันำกำรเรียนกำรสอน 

.670 

126 สร้ำงแรงจงูใจให้ครูมุง่มัน่ในกำรท ำงำน มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครูสงู .654 
129 ให้ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ำยทัง้ผู้ เรียน ผู้ปกครอง ชมุชนและสงัคมเข้ำมำมีส่วนร่วม

ในกำรจดักำรศกึษำ 
.650 

121 ส่งเสริมให้ครูใช้ภูมิปัญญำและแหล่งเรียนรู้จำกท้องถ่ินเพ่ือพฒันำคณุภำพ
ผู้ เรียน   

.650 

127 สนบัสนุนให้ครูพฒันำวิชำชีพระหว่ำงกำรปฏิบตัิงำนด้วยกระบวนกำรนิเทศ
ภำยในอยำ่งเป็นระบบ เพ่ือก้ำวสูก่ำรเรียนรู้โดยกำรน ำตนเอง 

.616 

130 ส่งเสริมให้ชมุชนมีส่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำโดยให้กำรสนบัสนนุและน ำ
ภมูิปัญญำชำวบ้ำนมำชว่ยสอน   

.594 

120 สง่เสริมให้ครุใช้กระบวนกำรสอนท่ีสอดคล้องกบัหลกัสตูรและควำมต้องกำร
ของผู้ เรียนและท้องถ่ิน 

.570 

122 สร้ำงควำมสัมพันธ์ ควำมร่วมมือกับชุมชนและประสำนงำนกับหน่วยงำย
ภำยนอก   

.546 

118 พฒันำครูให้สำมำรถจดักำรเรียนรู้ท่ีมีเป้ำหมำยท่ีชดัเจน มีควำมยืดหยุ่นใน
เนือ้กำรเรียนกำรสอน 

.531 

119 พฒันำครูให้มีควำมรู้ เข้ำใจ เร่ืองหลกัสตูรแกนกลำงและหลกัสตูรสถำนศกึษำ   .513 
107 สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีทกัษะทำงกำรเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีควำมสำมำรถด้ำนกำร

อำ่น กำรคดิและแก้ปัญหำเป็น   
.750 
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องค์ประกอบที่ 5 การส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถเตม็ตามศักยภาพ 

ประกอบด้วย 6 ตวัแปร ดงันี ้

ตัวแปร ข้อความ 
น า้หนัก 

องค์ประกอบ 
110 พฒันำผู้ เรียนให้มีควำมสำมำรถทำงกำรคิดอยำ่งเป็นระบบ   .691 
106 ส่งเสริมให้ผู้ เรียนน ำควำมรู้ท่ีได้ รับจำกชุมชน ท้องถ่ินและสังคมมำ

ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ ำวนั 
.682 

111 สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีทกัษะในกำรพฒันำตนเองและสร้ำงสรรค์ผลงำนได้อย่ำง
ตอ่เน่ือง 

.657 

112 สง่เสริมให้ผู้ เรียนมีควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม   .545 
95 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือแห่งกำรเรียนรู้มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่ำง

โรงเรียนเครือขำ่ย โรงเรียนต้นแบบและโรงเรียนสหกิจท่ีมีผลงำนทำงวิชำกำร
ดีเดน่ 

.505 
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แบบยืนยัน 

“การบริหารเพื่อความเป็นเลิศของสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร 
โดยวิธีอ้างอิงผู้ทรงคุณวุฒิ 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐาน 
ค าชีแ้จง  โปรดกรอกข้อมลูตำมหวัข้อตอ่ไปนี ้

ช่ือผู้ทรงคณุวฒุิ ..........................................................................................................  
ต ำแหนง่หน้ำท่ี ............................................................................................................  
สถำนท่ีท ำงำน ............................................................................................................  
วนั/เดือน/ปี .................................................................................................................  
ลงช่ือผู้ทรงคณุวฒุิ ......................................................................................................  

 
ตอนที่ 2 การยืนยันองค์ประกอบ 
ค าชีแ้จง โปรดพิจำรณำข้อค้นพบแล้วยืนยันองค์ประกอบกำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นเลิศของ

สถำนศกึษำขนำดเล็ก สงักดักรุงเทพมหำนคร และแสดงควำมคดิเห็นตำมล ำดบั 
 
ข้อค้นพบ 

องค์ประกอบกำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นเลิศของสถำนศกึษำขนำดเล็ก สงักดักรุงเทพมหำนคร 
ท่ีผู้วิจยัได้ศกึษำและค้นพบ จ ำนวน 5 องค์ประกอบ คือ  

องค์ประกอบท่ี 1 กำรเป็นผู้บริหำรมืออำชีพ 
องค์ประกอบท่ี 2 กำรจดักำรเรียนกำรสอนโดยยดึผู้ เรียนเป็นส ำคญั 
องค์ประกอบท่ี 3 กำรจดัโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำนศกึษำ 
องค์ประกอบท่ี 4 กำรพฒันำบคุลำกรครู 
องค์ประกอบท่ี 5 กำรสง่เสริมนกัเรียนให้มีควำมสำมำรถเตม็ตำมศกัยภำพ  
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การยืนยันองค์ประกอบ และแสดงความคิดเหน็ 
จำกองค์ประกอบกำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นเลิศของสถำนศึกษำขนำดเล็ก สังกัด

กรุงเทพมหำนคร ท่ำนมีควำมคิดเห็นว่ำ องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ มีควำมถกูต้องครอบคลุม
หรือไม ่เพรำะเหตใุด 

 

องค์ประกอบที่ 
องค์ประกอบท่ี 1  กำรเป็นผู้บริหำรมืออำชีพ 
องค์ประกอบท่ี 2  กำรจดักำรเรียนกำรสอนโดยยดึผู้ เรียนเป็นส ำคญั 
องค์ประกอบท่ี 3  กำรจดัโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำนศกึษำ 
องค์ประกอบท่ี 4   กำรพฒันำบคุลำกรครู 
องค์ประกอบท่ี 5  กำรสง่เสริมนกัเรียนให้มีควำมสำมำรถเต็มตำมศกัยภำพ 

 

พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ   (    ) ถกูต้องครอบคลมุ    (    ) ไมถ่กูต้องไมค่รอบคลมุ 

เหตุผล 

 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 
ข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
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จำกองค์ประกอบกำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นเลิศของสถำนศึกษำขนำดเล็ก สังกัด
กรุงเทพมหำนคร ท่ำนมีควำมคิดเห็นว่ำ องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ มีควำมเหมำะสมหรือไม ่
เพรำะเหตใุด 
 

องค์ประกอบที่ 
องค์ประกอบท่ี 1  กำรเป็นผู้บริหำรมืออำชีพ 
องค์ประกอบท่ี 2  กำรจดักำรเรียนกำรสอนโดยยดึผู้ เรียนเป็นส ำคญั 
องค์ประกอบท่ี 3  กำรจดัโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำนศกึษำ 
องค์ประกอบท่ี 4   กำรพฒันำบคุลำกรครู 
องค์ประกอบท่ี 5  กำรสง่เสริมนกัเรียนให้มีควำมสำมำรถเตม็ตำมศกัยภำพ 

 

พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ   (    ) เหมำะสม    (    ) ไมเ่หมำะสม 

เหตุผล 

 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 
ข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
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จำกองค์ประกอบกำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นเลิศของสถำนศึกษำขนำดเล็ก สังกั ด
กรุงเทพมหำนคร ท่ำนมีควำมคิดเห็นว่ำ องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ มีควำมเป็นไปได้หรือไม ่
เพรำะเหตใุด 
 

องค์ประกอบที่ 
องค์ประกอบท่ี 1  กำรเป็นผู้บริหำรมืออำชีพ 
องค์ประกอบท่ี 2  กำรจดักำรเรียนกำรสอนโดยยดึผู้ เรียนเป็นส ำคญั 
องค์ประกอบท่ี 3  กำรจดัโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำนศกึษำ 
องค์ประกอบท่ี 4   กำรพฒันำบคุลำกรครู 
องค์ประกอบท่ี 5  กำรสง่เสริมนกัเรียนให้มีควำมสำมำรถเตม็ตำมศกัยภำพ 

 

พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ     (    ) เป็นไปได้    (    ) เป็นไปไมไ่ด้ 

เหตุผล 

 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 
ข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
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จำกองค์ประกอบกำรบริหำรเพ่ือควำมเป็นเลิศของสถำนศึกษำขนำดเล็ก สังกัด
กรุงเทพมหำนคร ท่ำนมีควำมคิดเห็นว่ำ องค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ มีควำมเป็นประโยชน์
หรือไม ่เพรำะเหตใุด 
 

องค์ประกอบที่ 
องค์ประกอบท่ี 1  กำรเป็นผู้บริหำรมืออำชีพ 
องค์ประกอบท่ี 2  กำรจดักำรเรียนกำรสอนโดยยดึผู้ เรียนเป็นส ำคญั 
องค์ประกอบท่ี 3  กำรจดัโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำนศกึษำ 
องค์ประกอบท่ี 4   กำรพฒันำบคุลำกรครู 
องค์ประกอบท่ี 5  กำรสง่เสริมนกัเรียนให้มีควำมสำมำรถเตม็ตำมศกัยภำพ 

 

พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ     (    ) เป็นประโยชน์   (    ) ไมเ่ป็นประโยชน์ 

เหตุผล 

 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 
ข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................  
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒยืินยันองค์ประกอบ 
 

ล าดับที่ ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นำงสำวฐำนิตำ  แพร่วำนิชย์ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกักำรศกึษำ กรุงเทพมหำนคร 

2 ดร.ประยรู  ครองยศ ผู้อ ำนวยกำรเขตคลองสำน 

3 ดร.สริุยำ  กลิ่นบำนช่ืน ศกึษำนิเทศก์ ส ำนกักำรศกึษำ กรุงเทพมหำนคร 

4 ดร.สมบตั ิ เดชบ ำรุง คณำจำรย์คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลยักรุงเทพ

ธนบรีุ 

5 ดร.ทรงพล  เจริญค ำ ผู้ อ ำนวยกำรโรงเรียนบำงจำก เขตภำษี เจ ริญ 

กรุงเทพมหำนคร 

6 ดร.สมหวงั  วอ่งไวไพศำล รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวดัศรีนวล กรุงเทพมหำนคร 

7 ดร.จำมจรีุ  จ ำเมือง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวดัมงคลวรำรำม เขตจอมทอง 

8 ดร.ผกำวรรณ  นนัทวิชิต ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนมีนบรีุ เขตมีนบรีุ 

9 ดร.นพดล  ฤทธิโสม ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวดัไผต่นั เขตพญำไท 
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ประวัตผู้ิวิจัย 
 

ช่ือ-สกุล นำงสมศรี  พิมพ์พิพฒัน์ 
วัน เดือน ปีเกิด 22 เมษำยน 2510 
สถานท่ีอยู่ปัจจุบัน 103/40 หมู ่11 ต ำบลบำงปลำ อ ำเภอบำงพลี  
 จงัหวดัสมทุรปรำกำร 10540 
 
สถานที่ท างาน โรงเรียนรุ่งเรืองอปุถมัภ์ ส ำนกังำนเขตบำงนำ  
 กรุงเทพมหำนคร 10260 
 
ประวัตกิารศึกษา  

พ.ศ. 2534 ปริญญำตรี ปริญญำศกึษำศำสตร์บณัฑิต (ศษ.บ.)  
 สำขำวิชำกำรประถมศกึษำ มหำวิทยำลยัขอนแก่น 
พ.ศ. 2544 ปริญญำโท ปริญญำกำรศกึษำมหำบณัฑิต (กศ.ม.) 
 สำขำวิชำกำรประถมศกึษำ มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พ.ศ. 2558 ก ำลงัศกึษำ ปริญญำเอก สำขำกำรบริหำรกำรศกึษำ 
 มหำวิทยำลยัศลิปำกร วิทยำเขตพระรำชวงัสนำมจนัทร์  

 
ประวัตกิารท างาน 

พ.ศ. 2534 ครูอตัรำจ้ำง โรงเรียนสำธิตแหง่มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์  
 สงักดัทบวงมหำวิทยำลยั 
พ.ศ. 2539 โรงเรียนสำธิตบำงนำ สงักดัส ำนกังำนคณะกรรมกำร 
 กำรศกึษำเอกชน จงัหวดัสมทุรปรำกำร 
พ.ศ. 2548 อำจำรย์ 1 ระดบั 3 โรงเรียนรุ่งเรืองอปุถมัภ์ ส ำนกังำนเขต 
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