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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยคือ ผูบริหาร และครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัด
สมุทรปราการ ปการศึกษา 2557 จํานวนทั้งหมด 323 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ไดแก แบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
คาสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson,s product moment correlation coefficient) และ
การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis)   
 ผลการวิจัยพบวา        
   1) ปจจัยการบริหารของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก     
    2) การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  
   3) ปจจัยการบริหารกับการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ มีความสัมพันธในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05          
   4) ปจจัยดานผูบริหาร ดานโรงเรยีนดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ ดานสิ่งแวดลอมสงผลตอ
การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัด
สมุทรปราการ และปจจัยดานนักเรียน ไมสงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 
 
 
 
คําสําคัญ: ปจจัยการบริหาร การบริหารสูความเปนเลิศ 
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ABSTRACT 
  
 The purpose of this study was to investigate the factors effecting the administration 
for excellence of the schools under the Secondary Educational Service Area Office 6, 
Samutprakan Province. The samples were 323 school directors and teachers under 
the Secondary Educational Service Area Office 6, Samutprakan Province. The instrument 
was questionnaire. The statistics used for analyzing the data were percentage, mean, 
standard deviation, Pearson’s product moment correlation coefficient, and multiple 
regression analysis. 
  The findings were as follows: 
  1) The factors effecting t the administration for excellence of the schools 
under the Secondary Educational Service Area Office 6, Samutprakan Province 
as a whole was at a high level. 
  2) The administration for excellence of the schools under the secondary 
educational Service Area Office 6, Samutprakan Province as a whole was at a high level. 
  3) The factors effecting the administration for excellence of the schools 
under the Secondary Educational Service Area Office 6, Samutprakan Province had 
positive relationship at high level with statistically significant at the level of .05. 
  4) The factors of school directors, teachers, educational staffs, and 
environment effected on the administration for excellence of the schools under 
the Secondary Educational Service Area Office 6, Samutprakan Province. However, 
the factor of students did not effect on the administration for excellence of the schools 
under the Secondary Educational Service Area Office 6, Samutprakan Province. 
 

 
Keyword: Factors Effecting the Administration, The Administration for Excellence 
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กิตติกรรมประกาศ 
   
 วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงลงไดดวยความกรุณาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาทุกทาน 
ขอกราบขอบพระคุณ วาท่ีรอยตรี ดร.เกียรติชัย สายตาคํา อาจารยท่ีปรึกษาหลัก และ ดร.วันเพ็ญ 
บุรีสูงเนิน อาจารยท่ีปรึกษารวม ที่ไดสละเวลาใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจทาน และแกไขวิทยานิพนธ
เลมนี้จนสําเร็จเรียบรอยสมบูรณ ขอกราบขอบพระคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทานที่ไดกรุณาสละเวลา
อันมีคายิ่งใหความอนุเคราะหตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ขอขอบคุณคณะผูบริหาร คณะครูทุกทาน
ที่ไดกรุณาตอบแบบสอบถามซึง่เปนประโยชนจนกระทั่งงานวิจัยชิ้นนี้เสร็จสมบูรณดวยด ี 
 ขอขอบพระคุณ ดร.กัญจนโชติ สหพัฒนสมบัต ิดร.พจนีย มั่งคั่ง ที่คอยใหคําปรึกษา แนะนํา
ทีเ่ปนประโยชนในการทําวิทยานิพนธครั้งนี้ ขอขอบพระคุณคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
ที่ไดสั่งสอนใหขาพเจาไดมีความรูจนสามารถทําวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จลุลวงไดดวยด ี
  ขอขอบพระคุณคุณบิดามารดา ที่คอยใหกําลังใจ และใหความชวยเหลือในทุกดาน
เปนอยางดียิ่งเสมอมา ขอขอบคุณทุกกําลังใจจากเพ่ือนรวมรุนปริญญาโททุกทานและเพ่ือนรวมงาน
ทุกทาน จนทําใหผูวิจัยประสบความสําเร็จในการทําวิทยานิพนธครั้งนี ้    
    
  คุณคาของวิทยานิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนการตอบแทนพระคุณของบิดามารดา ครู
อาจารย และผูมีพระคุณทุกทาน 
     
 

        นางสาววราภรณ เกิดผลมาก
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บทท่ี 1 
บทนํา 

  

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา            
  
   โลกในปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตนที่มีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
การเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว กลายเปนสังคมที่ตองอาศัยองคความรู 
(knowledge based society) และเศรษฐกิจฐานความรู (knowledge based economy)      
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 มุงเนนยุทธศาสตรการเพิ่มสมรรถนะและ
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ใหความสําคัญของการพัฒนาคนมีคุณภาพ ทําใหการจัด 
การศึกษาจําเปนตองมุงสูความเปนเลิศ เพ่ือใหการศึกษามีคุณภาพควบคูไปกับการพัฒนาประเทศ 
ดานอื่นๆ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2549, หนา 1) สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 
เปนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ การบริหารจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและการจัดการ
ตามอัธยาศัย มุงเนนความเปนเลิศท้ังระบบการศึกษา สิทธิหนาที่ทางการศึกษา แนวการจัดการศึกษา 
การบริหารจัดการศึกษามาตรฐาน และการประกันคุณภาพ ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
ทรัพยากรทางการศึกษาการลงทุนทางการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา
เปนการพัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศใหทัดเทียมนานาประเทศตอไป การบริหารโรงเรียนในปจจุบันนั้น
จึงตองปรับเปลี่ยนวิธีการแนวทางการบริหารจัดการใหความสําคัญกับการพัฒนาความเปนเลิศของ
โรงเรียนใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงจึงมีความจําเปนที่ผูบริหารโรงเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาตองมีความรู ความเขาใจ ใฝรูและพัฒนาโรงเรียนอยางเปนระบบ โดยจัดการศึกษา
เพ่ือมุงพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณและการมุงเนนความเปนเลิศทางการศึกษา เพ่ือใหนักเรียน
เปนคนเกง ดี มีสุข มุงความเปนเลิศทางการจัดการศึกษาเปนสําคัญ จึงเกิดผลดีบรรลุตามวัตถุประสงค
ที่โรงเรียนกําหนดไว (ธีระ รุญเจริญ, 2550, หนา 98) ดังนั้น โรงเรียนควรใหความสําคัญดานคุณภาพ
ของนักเรียนในการจัดการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาตองอบรมสั่งสอนนักเรียนใหมีความรู
และคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดมุงหมายการจัดการศึกษาของชาติ (ทรงพล เจริญคํา, 2552, 
หนา 2)  
  การบริหารจัดการระบบคณุภาพ เปนกลไกสําคัญในการผลักดันการพัฒนาโรงเรียน ซึ่งจะทําให
เกิดคุณลกัษณะตอการจัดการเรียนการสอน อันจะสงผลกระทบตอนักเรียนอันเปนเปาหมายปลายทาง
ของการจัดการศึกษา ระบบบริหารจัดการ ซึ่งไดรับการยอมรับวาเปนระบบที่จะพัฒนาองคกรใหมี
ผลการดําเนินการที่เปนเลิศ โดยอิงแนวทาง (thailand quality award-TQA) มาพัฒนาขีดความสามารถ
ดานการบริหารจัดการองคกร เพ่ือใหมีวิธีปฏิบัติและผลการดําเนินการในระดับมาตรฐานโลก เนื่องจาก
ระบบดังกลาวมีพ้ืนฐานทางดานเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัล เชนเดียวกับรางวัลคุณภาพแหงชาติ
ของสหรัฐอเมริกา (malcolm baldrige national quality award-MBNQA) ซึ่งเปนตนแบบรางวัล
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คุณภาพแหงชาติที่ประเทศตางๆ หลายประเทศมาประยุกตทั่วโลกนําไปประยุกตโดยเรียกชื่อแตกตางกันไป 
เชน ประเทศสิงคโปร เรียกวา singapore quality award (SQA) ญี่ปุน เรียกวา Japan quality award 
(JQA) สวนประเทศไทยเรียกรางวัลนี้วา thailand quality award (TQA) ซึ่งมีหนวยงานที่รับผิดชอบ
ในการดําเนินการประเมิน คอื สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ (สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 
2553, หนา 1) 
 ในดานการศึกษาไดมีการนําแนวทางดังกลาวมาประยุกตใชในองคกร สถาบัน และ
สถานศึกษาตางๆ โดยไดกําหนดกรอบเกณฑดานการจัดการศึกษาเพ่ือการบริหารที่เปนเลิศ ของบัลดริจ 
เนชั่นแนล ควอลิตี้ โปรแกรม (Baldrige National Quality Program, 2002, p. 5) ซึ่งมี 7 ดาน คือ 
ภาวะผูนํา การวางแผนกลยุทธ การใหความสําคัญกับนักเรียน ผูมีสวนไดสวยเสียและตลาด สารสนเทศ
และการวิเคราะห การใหความสําคัญกับบุคลากรและหนวยงานยอย การบริหารกระบวนการ และ
ผลการดําเนินงานมาเปนแนวปฏิบัติ และเปนกลไกในการพัฒนาการบริหารจัดการของโรงเรียนสู
ความเปนเลิศ (ณรงค แสงบุศย, 2555, หนา 9) 
 การบริหารการศึกษาสูความเปนเลิศในโรงเรียน เปนกลไกที่สําคัญในการบริหารการศึกษา 
เพ่ือใหโรงเรียนมีคุณภาพ โรงเรียนซึ่งเปนสถาบันทางสังคมที่มีหนาที่ดานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา
นักเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค มีความรู มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถอยูในสังคมอยางมี
ปกติและมคีวามสุข ภารกิจของโรงเรียนจึงมีความสําคญัอยางยิ่ง ในยุคสังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว โรงเรียนซึ่งทําหนาที่เตรียมและตองพรอมในการพัฒนาคน จึงจําเปนที่จะตองมีพัฒนา 
การบริหารงานดานการศึกษาที่มีความเปนเลิศเพ่ือพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษยไดอยางมีคุณภาพ 
ปจจัยที่มีสวนสําคัญที่นําไปสูความสําเร็จในการบริหารงานที่ไปสูความเปนเลิศนั้น สิ่งสําคัญคือ 
บทบาทของผูบริหารตอการพัฒนาโรงเรียนสูความเปนเลิศ ลักษณะสถานศึกษาที่เปนเลิศ ขั้นตอน
การพัฒนาสถานศึกษาสูความเปนเลิศ และหลักการทํางานเพ่ือพัฒนาโรงเรียน ปจจัยตางๆ เหลานี้
จะมีสวนสําคัญในการนําโรงเรียนไปสูความเปนเลิศ จะเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่โรงเรียนไดมุงหวังไว 
(นาฏฤดี จิตรรังสรรค, 2550, หนา 2) 
 ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 ไดจัดการศึกษาโดยมุงมั่นพัฒนาดานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ใหมีคุณภาพที่สูงขึ้น 
มคีวามตระหนักในดานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จึงไดมีการรูปแบบตางๆ 
เกิดข้ึนมาก เชน โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนเครือขาย โรงเรียนสหกิจ โรงเรียนตนแบบตางๆ ท้ังนี้
มคีวามหลากหลายทางดานคุณภาพของโรงเรียนซึ่งมีความแตกตางกัน ไปตามบริบทของโรงเรียน 
ทิศทางการบริหารโรงเรียนมีความหลากหลาย ขาดความเปนเอกภาพ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ยังไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว ดังนั้นจึงควรพัฒนาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ มุงสูการบริหารสูความเปนเลิศ เพ่ือใหมาตรฐานเดียวกัน
เปนที่ยอมรับของผูปกครอง ชุมชนและสังคม สงผลตอการพัฒนาดานการศึกษาของประเทศตอไป
ในอนาคต (ทรงพล เจริญคํา, 2552, หนา 2)  
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาการบริหารสูความเปนเลิศนั้น จะตองมีปจจัยตางๆ 
หลายประการเขามาโดยเฉพาะปจจัยดานโรงเรียน ดานผูบริหาร ดานครูและบุคลากรอื่นๆ ดานนักเรียน 
ดานสิ่งแวดลอมภายนอก ที่ทําใหโรงเรียนประสบความผลสําเร็จเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
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ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา ปจจัยใดบางสงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานสูความเปนเลิศ
ในโรงเรียน เพ่ือนําผลการวิจัยมาเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาอยางตอเนื่อง
ในการบริหารงานอยางมีคุณภาพ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ ใหมีการบริหารสูความเปนเลิศตอไป 

 
1.2 คําถามการวิจัย  
 
   การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยตั้งคําถามดังนี ้ 
 1.2.1 ปจจัยดานโรงเรียน ดานผูบริหาร ดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ ดานนักเรียน ดานสิ่งแวดลอม
ภายนอก ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
อยูในระดับใด 
  1.2.2 การบริหารสูความเปนเลิศสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จังหวัดสมุทรปราการ อยูในระดับใด 
 1.2.3 ปจจัยดานโรงเรียน ดานผูบริหาร ดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ ดานนักเรียน ดานสิ่งแวดลอม
ภายนอกกับการบริหารสูความเปนเลิศกับการบริหารสูความเปนเลิศสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ มีความสัมพันธกันหรือไม ระดับใด 
 1.2.4 ปจจัยดานโรงเรียน ดานผูบริหาร ดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ ดานนักเรียน ดานสิ่งแวดลอม
ภายนอก สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จังหวัดสมุทรปราการหรือไม 
  

1.3 วัตถุประสงคการวิจัย  
 
   การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคดังนี้  
 1.3.1 เพ่ือศึกษาระดับของปจจัยดานโรงเรียน ดานผูบริหาร ดานครูและบุคลากรอื่นๆ 
ดานนักเรียน ดานสิ่งแวดลอมภายนอก ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ  
 1.3.2 เพ่ือศึกษาระดับการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานโรงเรียน ดานผูบริหาร ดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ 
ดานนักเรียน ดานสิ่งแวดลอมภายนอก กับการบริหารสูความเปนเลิศกับการบริหารสูความเปนเลิศ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 1.3.4 เพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสาํนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
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1.4 สมมติฐานการวิจัย  
 
   การวิจัยครั้งนี้ มีสมมติฐานดังนี้  
 1.4.1 ปจจัยดานโรงเรียน ดานผูบริหาร ดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ ดานนักเรียน ดานสิ่งแวดลอม
ภายนอก ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ
อยูในระดับมาก 
 1.4.2 การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ อยูในระดับมาก 
 1.4.3 ปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศกับการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ มีความสัมพันธกันในระดับสูง 
 1.4.4 ปจจัยดานโรงเรียน ดานผูบริหาร ดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ ดานนักเรียน ดานสิ่งแวดลอม
ภายนอก สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จังหวัดสมุทรปราการ  
 
1.5 ขอบเขตการวิจัย  
   
  การวิจัยครั้งนี้ มีขอบเขตดังนี้  
 1.5.1 ขอบเขตดานเนื้อหา  
  ผูวิจัยศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ จากผลงานวิจัยการบริหารสูความเปนเลิศของ
โรงเรียนของ สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ (2552, หนา 7) ไดปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน 
5 ปจจัย ดังนี้  
  1) ดานโรงเรียน  
  2) ดานผูบริหาร      
  3) ดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ 
  4) ดานนักเรียน               
  5) ดานสิ่งแวดลอมภายนอก    
       สําหรับการบริหารสูความเปนเลิศ ศึกษาจากเกณฑการบริหารสูความเปนเลิศจากโปรแกรม
ของบัลดริจ เนชั่นแนล ควอลิตี้ (Baldrige National Quality Program, 2002, p. 5) ประกอบดวย 
7 ดาน ดังนี ้ 
  1) ภาวะผูนํา   
  2) การวางแผนกลยุทธ  
  3) การใหความสําคัญกับนักเรียนผูมีสวนไดสวนเสีย และการตลาด 
  4) สารสนเทศและการวิเคราะห 
  5) การใหความสําคัญแกบุคลากรและหนวยงานยอย 
   6) การบริหารกระบวนการ  
  7) ผลการดําเนินงาน 
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 1.5.2 ประชากร และกลุมตัวอยาง  
  1) ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2557 จํานวน 
25 แหง ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาจํานวน 101 คน และครูผูสอนจํานวน 1,933 คน รวมทั้งสิ้น 
2,034 คน  
  2) กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2557 จํานวน  
323 คน ไดมาจากการกําหนดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 
1970, p. 608) หลังจากนั้นกําหนดสัดสวนตามตําแหนงของโรงเรียนโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ  
โดยผูบริหารสถานศึกษาเลือกแบบเจาะจง สวนครูผูสอนสุมอยางงาย ใหไดจํานวนครบตามจํานวน 

 1.5.3 ตัวแปรท่ีศึกษา  
  1) ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนจํานวน 5 ปจจัย ดังนี้  
   (1) ดานโรงเรียน  
                      (2) ดานผูบริหาร       
                        (3) ดานครูและบุคลากรอื่นๆ 
                        (4) ดานนักเรียน                
   (5) ดานสิ่งแวดลอมภายนอก   
   2) ตัวแปรตาม ไดแก การบริหารสูความเปนเลิศตามเกณฑการบริหารสูความเปนเลิศ 
ประกอบดวย 7 ดาน ดังนี ้ 
      (1) ภาวะผูนํา   
      (2) การวางแผนกลยุทธ  
      (3) การใหความสําคัญกับนักเรียนผูมีสวนไดสวนเสีย และการตลาด 
      (4) สารสนเทศและการวิเคราะห 
      (5) การใหความสําคัญแกบุคลากรและหนวยงานยอย 
      (6) การบริหารกระบวนการ  
      (7) ผลการดําเนินงาน 
 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย  
            
   การวิจัยครั้งนี้ มีกรอบแนวคิดดังนี้  
    ผูวิจัยศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ โดยนําหลักการ แนวคิด ทฤษฎี มาเปนกรอบ
แนวความคิดในการวิจัย คือ  
     1.6.1 ปจจัยที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2557 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดปจจัยที่สงผลตอ
การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนของ สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ (2552, หนา 7) ประกอบดวย 5 ปจจัย 
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คือ 1) ดานโรงเรียน 2) ดานผูบริหาร 3) ดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ 4) ดานนักเรียน 5) ดานสิ่งแวดลอม
ภายนอก   
 1.6.2 แนวคิดการบริหารสูความเปนเลิศ ผูวิจัยไดใชแนวคิดการบริหารสูความเปนเลิศ
ตามเกณฑการบริหารสูความเปนเลิศของโปรแกรมบัลดริจ เนชั่นแนล ควอลิตี้ (Baldrige National 
Quality Program, 2002, p. 5) ประกอบดวย 7 ดาน คือ 1) ภาวะผูนํา 2) การวางแผนกลยุทธ 
3) การใหความสําคัญกับนักเรียนผูมีสวนไดสวนเสีย และการตลาด 4) สารสนเทศและการวิเคราะห 
5) การใหความสําคัญแกบุคลากรและหนวยงานยอย 6) การบริหารกระบวนการ 7) ผลการดําเนินงาน 
สามารถแสดงไดดังภาพประกอบ ดังนี ้ 
 

           ตัวแปรตน                                                         ตัวแปรตาม  
 

ปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน           การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 

                  
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย  
 

1.7 ขอตกลงเบื้องตน  
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีขอตกลงเบื้องตนดังนี ้ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษากับผูบริหารและครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2557 เทานั้น 
 
 
 

 
1.  ภาวะผูนํา   
2.  การวางแผนกลยุทธ  
3.  การใหความสําคัญกับนักเรียนผูม ี  

 สวนไดสวนเสีย และการตลาด 
4.  สารสนเทศและการวิเคราะห  
5.  การใหความสําคัญแกบุคลากร 

 และหนวยงานยอย  
6.  การบริหารกระบวนการ        
7.  ผลการดําเนินงาน    

1. ดานโรงเรียน 

2. ดานผูบริหาร 

3. ดานครูและบุคลากรอื่นๆ 

4. ดานนักเรียน 

5. ดานสิ่งแวดลอมภายนอก 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

7 

1.8 นิยามศัพทเฉพาะ  
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีนิยามศัพทเฉพาะดังนี้  
  1.8.1 การบริหารสูความเปนเลิศ หมายถึง การปฏิบัติงานดวยวิธีการตางๆ ในการบริหารงาน
ในโรงเรียนใหมคีุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนประสบความสําเร็จตามเปาหมายหรือ
การปฏิบัติที่ทําใหโรงเรียนกาวสูความเปนเลิศ โดยใชเกณฑการบริหารสูความเปนเลิศของโปรแกรม
บัลดริจ เนชั่นแนล ควอลิตี้ (Baldrige National Quality Program, 2002, p. 5) มี 7 ดาน ดังนี ้ 
         1) ภาวะผูนํา หมายถึง ผูบริหารใชวิธีการในการกําหนดคานิยม ทิศทางและความคาดหวัง
ในการดําเนินงาน รวมทั้งการแสดงความรับผิดชอบตอสาธารณะ มีการสนับสนุนชุมชนโดยมีความรอบรู
เก่ียวกับการบริหารจัดการที่ใชโรงเรียนเปนฐาน สามารถนําวิสัยทัศนลงไปสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
ที่ทักษะทางดานภาษาและการสื่อสาร มีความรับผิดชอบในหนาท่ีบริหารสูง มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน 
ตลอดจนมีความสามารถและทักษะในการนําองคกรไปสูเปาหมาย 
         2) การวางแผนกลยุทธ หมายถึง กระบวนการในการพัฒนาและการเลือกจุดประสงค
เชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งวัดความกาวหนาดวย มีการวางแผนกลยุทธในการบริหารงานสู
ความเปนเลิศ มีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธที่วางไว มีวิธีการพัฒนาแผนกลยุทธอยางตอเนื่อง มีการวัด
ความกาวหนาของแผนการปฏิบัติ มีการปรับใชกลยุทธและแปลงสูการปฏิบัติ และมีการกําหนดตัวบงชี้
ในการดําเนินการในปจจุบันและการคาดการณในอนาคต 

      3) การใหความสําคัญกับนักเรียนผูมีสวนไดสวนเสีย และการตลาด หมายถึง วิธีการ
ที่โรงเรียนใชในการระบุขอกําหนด ความคาดหวัง และความรับผิดชอบของนักเรียนและการตลาด รวมทั้ง
วิธีการที่ใชในการระบุขอสัมพันธ และการตอบสนองผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจนการจัดการบริหาร
ที่เปนเลิศโดยที่มีความเขาใจถึงความตองการของนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย การจัดการศกึษา
ที่สามารถสนองความตองการของผูเรียน สังคมและชุมชน การสรางความสัมพันธท่ีดีกับนักเรียนและ
ผูปกครอง การใหบริการดานขอมูลขาวสารแกนักเรียน การใหความสําคัญในกิจกรรมของนักเรียน 
และการใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย  
    4) สารสนเทศ และการวิเคราะห หมายถึง การจัดการสารสนเทศและระบบในการจัด
สมรรถนะ การดําเนินงานของโรงเรียน รวมทั้งวิธีการที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ 
โดยมีการจัดระบบสารสนเทศมาใชในโรงเรียน มีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่ดี มีการวัดและ
วิเคราะหการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศอยูเสมอ มีระบบในการจัดสมรรถนะ
การดําเนินงานของสถานศึกษา และมีการจัดเก็บองคความรูในรูปแบบองครวมสะดวกตอการสืบคน
    5) การใหความสําคัญแกบุคลากรและหนวยงานยอย หมายถึง วิธีการที่โรงเรียน
ใชในการจูงใจและทําใหบุคลากรพัฒนา และใชศักยภาพเต็มที่ในการทํางาน รวมทั้งวิธีการสรางเสริม                    
ซึ่งสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเตบิโตของบุคลากรและหนวยงานยอยโดยที่ มีวิธีการสรางเสริมแรงจูงใจ
ใหบุคลากรในการทํางาน มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง มีแนวทางในการศึกษาอบรมบุคลากร
และหนวยงานยอย เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ สงเสริมสนับสนุนบุคลากร
ใหสรางความรู ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน และจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน
ของบุคลากร 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

8 

    6) การบริหารกระบวนการ หมายถึง การบริหารกระบวนการสถานศึกษา ตั้งแต
การออกแบบ และการจัดการศกึษาที่เนนการเรียนและการบริหารนักเรียน และกระบวนการสนับสนุน
โดยพิจารณาในทุกกระบวนการและทุกหนวยงานยอยโดยมีกระบวนการจัดการศึกษาที่ดีมีประสิทธิภาพ 
มกีารจัดหลักสูตรท่ีเอ้ือตอความตองการของผูเรียน มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณการศึกษาอยางพอเพียง 
อํานวยความสะดวกแกบุคลากรในกิจกรรมการเรียนการสอน 
        7) ผลการดําเนินงาน หมายถึง การดําเนินงานของสถานศึกษาและระดับการปฏิบัติงาน 
เมื่อเทียบกับคูแขงหรือหนวยงานตางๆ ที่สามารถเทียบเคียงกันไดอยางเหมาะสม โดยมีการตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานองคกรระดับปฏิบัติงาน มีการสรุปผลการเรียนรูของนักเรียน มีการเปรียบเทียบ
ขอมูลกับสถานศึกษาอื่นๆ มีการสรุปผลงานดานการพัฒนาบุคลากร มีการสรุปผลการดําเนินงาน
ดานงบประมาณการเงิน และมีการสรุปผลความพึงพอใจตอการดําเนินงานของโรงเรียน 
 1.8.2 ปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน หมายถึง สิ่งท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน 
ซึ่งเปนตัวแปรหรือเงื่อนไขที่เปนองคประกอบสําคัญที่สงผลตอการบริหารจัดการที่เปนเลิศของโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ โดยพิจารณาจากปจจัย
สําคัญ 5 ปจจัย ไดแก 
    1) ดานโรงเรียน หมายถึง การดําเนินงานตามภารกิจในการบริหารงานของโรงเรียน 
จากการปฏิบัติหนาท่ี และความรับผิดชอบของผูบริหาร และครู เพื่อใหโรงเรียนประสบความสําเร็จ
และบรรลุวัตถุประสงค ที่กําหนดไวประกอบดวย โครงสรางองคกร กระบวนการบริหาร บรรยากาศ
ในโรงเรียน และวัฒนธรรมองคกร 
    2) ดานผูบริหาร หมายถึง การดําเนินงานดานภารกิจในการบริหารของโรงเรียน 
จากการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหาร และครู เพ่ือใหโรงเรียนประสบความสําเร็จ
และบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ประกอบดวย ลักษณะชีวสังคมของผูบริหาร พฤติกรรมผูบริหาร 
วิสัยทัศนผูบริหาร และการติดตอสื่อสาร 
    3) ดานครแูละบุคลากรอ่ืนๆ หมายถึง องคประกอบที่สงเสริมความรู ความสามารถ 
และศักยภาพของครูที่ไดแสดงบทบาทหนาที่ในการสอนนักเรียน และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวของ 
ทีส่งผลตอความสําเร็จในการบริหารงานในโรงเรียนและนําไปสูการบริหารจัดการโรงเรียนที่เปนเลิศ 
ประกอบดวย ลักษณะชีวสังคมของครู คุณภาพการสอน ความพึงพอใจในการทํางาน และการเสริมสราง
พลังอํานาจ 
    4) ดานนักเรียน หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมในการคบหาสมาคม
มคีวามสัมพันธฉันทเพื่อน กับเพ่ือนนักเรียน แสดงถึงความสนิทสนมไววางใจ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
มกีารปรับตัว การยอมรับ สามารถทํางานรวมกับผูอื่น อิทธิพลกลุมเพ่ือนสามารถชักจูงใหนักเรียน
มีความกระตือรือรนและขยันเรียน ตลอดจนมีการแขงขันงานวิชาการในเชิงสรางสรรค 
    5) ดานสิ่งแวดลอมภายนอก หมายถึง สภาพแวดลอมตางๆ ที่เก่ียวของ ที่สงผลตอ
การบริหารจัดการที่เปนเลิศของโรงเรียน ประกอบดวย สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี 
และผูปกครองและชุมชน 
 1.8.3 ครูผูสอน หมายถึง ครูที่ทําหนาที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
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 1.8.4 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียน หรือรองผูอํานวยการโรงเรียน 
หรือผูรักษาการในตําแหนงโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 1.8.5 โรงเรียน หมายถึง สถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 1.8.6 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ มีทั้งหมด 25 โรงเรียน ดังตอไปนี้  
  1) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ 
  2) โรงเรียนเทพศริินทร สมุทรปราการ 
  3) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
  4) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 
  5) โรงเรียนบางแกวประชาสรรค 
  6) โรงเรียนบางบอวิทยาคม 
  7) โรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง 
  8) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
  9) โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 
  10) โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท 
  11) โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 
  12) โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
  13) โรงเรียนมัธยมดานสําโรง 
  14) โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ 
  15) โรงเรียนมัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม 
  16) โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ 
  17) โรงเรียนราชวินิตบางแกว 
  18) โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 
  19) โรงเรียนวัดทรงธรรม 
  20) โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 
  21) โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
  22) โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ 
  23) โรงเรียนสมุทรปราการ 
  24) โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณวิทยา 
  25) โรงเรียนหลวงพอปานคลองดานอนุสรณ 
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1.9 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  
 
 การวิจัยครั้งนี้ มีประโยชนที่คาดวาจะไดรับดังนี้  
 1.9.1 ผลการวิจัยจะเปนประโยชนสําหรับบริหารโรงเรียนในการพัฒนาและปรับปรุง
การบริหารโรงเรียนเพ่ือมุงสูความเปนเลิศสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตอไป 
 1.9.2 ผลการวิจัยจะชวยใหผูบริหารโรงเรียน และผูที่เก่ียวของนําไปกําหนดนโยบาย 
ในการพัฒนาโรงเรียนเพ่ือมุงสูความเปนเลิศสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ตอไป 
 1.9.3 องคความรู ท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี้  จะเปนขอมูลสําคัญในการตอยอดงานวิจัย
ดานการบริหารสูความเปนเลิศในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 และสถานศกึษาอื่นๆ ตอไป 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควา รวบรวม 
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ นําเสนอตามลําดับหัวขอดังตอไปนี้ 
 2.1 สภาพบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
    2.1.1 ประวัติความเปนมาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
    2.1.2 การบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
    2.1.3 การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6  
 2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน 
     2.2.1 ความหมายการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน 
     2.2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสูความเปนเลิศ 
     2.2.3 องคประกอบของความเปนเลิศในการบรหิาร 
      2.2.4 แนวคิดการบริหารสูความเปนเลิศ   
 2.3 ปจจัยที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน    
   2.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
     2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
     2.4.2 งานวิจัยในประเทศ 
 2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1 สภาพบริบทของสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศึกษา เขต 6 
 

 2.1.1 ประวัติความเปนมาของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 คือ สืบเนื่องจากมติที่ประชุมสภาการศึกษา
ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2552 เห็นชอบหลักการใหมีเขตพ้ืนที่การศึกษา (มัธยมศึกษา) 
โดยใหดําเนินการแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของในการประกาศการจัดตั้งเขตพื้นท่ีการศึกษา (มัธยมศึกษา) 
โดยใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดําเนินการไปพลางกอนเทาที่ไมขัดกับกฎหมาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกําหนดมาตรการระยะสั้น เพื่อใหการจัดการมัธยมศึกษา
ไดขับเคลื่อนตอไปอยางมีคุณภาพ และเปนไปตามมติของสภาการศึกษา จึงกําหนดใหจัดตั้ง
ศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา จํานวน 41 ศูนย และเครือขายการนิเทศการมัธยมศึกษา 
จํานวน 19 เครือขาย พรอมทั้งกําหนดเปาหมายและตัวบงชี้คุณภาพความสําเร็จของการจัดการ
มัธยมศึกษา โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ ไดลงนามประกาศ
จัดตั้ง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 ศูนยประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนยท่ี 5 ประกอบดวย 
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จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ ตั้งอยูท่ีอาคารสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา (เดิม) 
เลขที่ 410/1 ถนนมรุพงษ อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา และไดเปดที่ทําการศูนย เมื่อวันที่ 
1 พฤษภาคม 2552 เวลา 09.00 น. โดยผูวาราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปนประธานพิธีเปด 
และตามที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และ พ.ร.บ. 
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 กําหนดใหมีเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษา และเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา นั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และท่ีตั้งของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เพ่ือบริหารและจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษา จํานวน 42 เขต โดยในสวนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
ประกอบดวยทองทีจ่ังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดสมุทรปราการ โดยใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 ตั้งอยูทีอํ่าเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
  2.1.2 การบริหารจัดการของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
  โครงสรางการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 2  โครงสรางการบริหารจัดการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 

ที่มา: (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6, ออนไลน, 2552) 

ผูอํานวยการสํานกังานเขตพื้นที่การศกึษามัธยมศกึษา
เขต 6 

 
หนวยตรวจสอบภายใน 

กลุมสงเสริม 
การจัดการศึกษา 

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ คณะกรรมการ 
เขตพื้นที่ 

คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบประเมินผล 

รอง ผอ.สพม. เขต 6 รอง ผอ.สพม. เขต 6 

กลุมอํานวยการ กลุมนิเทศ ติดตาม
และประเมนิผล 

กลุมบริหารงาน
การเงินฯ 

 

กลุมบริหารงาน
บุคคล 

 

กลุมนโยบาย   
และแผน 

 
* สารบรรณ 
* อํานวยการ 
* อาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอม 
* ยานพาหนะ 
* การจัดระบบ
บริหาร 
 * ประสานงาน 
* เลือกและสรร
หากรรมการและ
อนุกรรการ 
* ประชาสัมพันธ 
 
 
 

* สงเสริมการ
จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
* สงเสริม
กิจการนกัเรยีน 
* สงเสริมระบบ
ดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 
* สงเสริม
สวัสดิการ
นักเรียน 

* ประสาน 
สงเสริม พัฒนา
หลักสูตร 
* วิเคราะหวิจยั
พัฒนาหลักสูตร
การสอนและ
กระบวนการ
เรียนรู 
* วิจัย พัฒนา 
สงเสริม มาตรฐาน     
การประกัน 
ประเมินตรวจสอบ 
* วิเคราะห พัฒนา 
สงเสริมสื่อ
นวัตกรรม  

* งานการเงิน 
* งานบัญช ี
* งานบริหาร
พัสดุ 
* งานบริหาร
สินทรัพย 

 

 

 

* งานธุรการ 
* งานวางแผน
อัตรากําลัง 
* งานสรรหาและ
บรรจุ 
* กลุมงาน
บําเหน็จ
ความชอบฯ 
* กลุมงานพัฒนา
บุคลากร 
* กลุมงานวินัย
และนิติการ 
* งานเลขานุการ 
อ.ก.ค.ศ. 
 

* งานธุรการ 
* กลุมงาน
นโยบายและแผน 
* กลุมงาน
วิเคราะห
งบประมาณ 
* กลุมงานติดตาม
ประเมินผลและ
รายงานผล 
* กลุมงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการเขต
พื้นที่การศึกษา 
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 วิสัยทัศน 
 เปนองคกรทีส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ ปลูกฝงคุณธรรม 
นอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
 พันธกิจ 
   1) ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทุกระดับอยางมีคุณภาพ 
   2) พัฒนาผู เรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  มีความเปนไทยและดํารง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    3) สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษา พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน ยกระดับ
ความเปนสากลและมีความพรอมสูประชาคมอาเซียน ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
    4) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูความเปนมืออาชีพ 
 เปาประสงค 
   1) สถานศึกษาในสังกัดยกระดับคุณภาพและมาตรฐานไดตามเปาหมาย สูความเปนสากล
และมีความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
   2) สถานศึกษาในสังกัดจัดกิจกรรม สงเสริม สนับสนุนใหทุกภาคสวน มีสวนรวม
ในการยกระดับคุณภาพการมัธยมศกึษาสูสากล 
   3) สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียนทุกคนใหไดรับโอกาสทางการศึกษา      
มีความรูความสามารถเต็มตามศักยภาพ และเปนไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค 
   4) สถานศึกษาในสังกัดสามารถพัฒนาคุณภาพผูเรียน และผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษา 
ใหมีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูตามหลักสูตร มีความรูความสามารถในการพัฒนาตนเองเพ่ือศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษา และมีพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
   5) สถานศึกษาในสังกัดมเีครือขายเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการพัฒนาคณุภาพการศึกษา 
   6) ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ 
 2.1.3 การจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
 มีโรงเรียนท่ีตองดูแลรับผิดชอบในระดับมัธยมศึกษาทั้งสองจังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา และ
สมุทรปราการ จํานวน 54 โรงเรียน คือ โรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 29 โรงเรียน ไดแก 
  1) โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 
     2) โรงเรียนการทํามาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ (อนุสรณวันเด็กแหงชาติป 2537) 
     3) โรงเรียนกอนแกวพิทยาคม 
    4) โรงเรียนดัดดรุณ ี
     5) โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 
    6) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 
      7) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ 
     8) โรงเรียนบางคลาพิทยาคม 
     9) โรงเรียนบางน้ําเปรี้ยววิทยา 
     10) โรงเรียนบางปะกง (บวรวิทยายน) 
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     11) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 
     12) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 
     13) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 
     14) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 
     15) โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม   
    16) โรงเรียนผาณิตวิทยา 
     17) โรงเรียนไผแกววิทยา 
     18) โรงเรียนไผดําพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 
     19) โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
     20) โรงเรียนพนมสารคาม พนมอดุลวิทยา 
     21) โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา 
     22) โรงเรียนราชสาสนวิทยา 
     23) โรงเรียนวัดเปยมนิโครธาราม 
     24) โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 
     25) โรงเรียนวิทยาราษฎรรังสรรค 
     26) โรงเรียนสนามชัยเขต 
     27) โรงเรียนหนองไมแกนวิทยา 
     28) โรงเรียนหนองแหนวิทยา 
     29) โรงเรียนหมอนทองวิทยา  
และโรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 25 โรงเรียน 
    1) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานอมเกลา สมุทรปราการ 
     2) โรงเรียนเทพศิรินทร สมุทรปราการ 
     3) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศกึษาพัฒนาการ 
     4) โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 
     5) โรงเรียนบางแกวประชาสรรค 
     6) โรงเรียนบางบอวิทยาคม 
     7) โรงเรียนบางพลีราษฎรบํารุง 
     8) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) สมุทรปราการ 
     9) โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 
     10) โรงเรียนปอมนาคราชสวาทยานนท 
     11) โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบด ี
     12) โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 
     13) โรงเรียนมัธยมดานสําโรง 
     14) โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ 
     15) โรงเรียนมัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม 
     16) โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ 
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     17) โรงเรียนราชวินิตบางแกว 
     18) โรงเรียนราชวินิตสวุรรณภูมิ 
     19) โรงเรียนวัดทรงธรรม 
     20) โรงเรียนวิสุทธิกษัตร ี
    21) โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 
     22) โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ 
    23) โรงเรียนสมุทรปราการ 
     24) โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณวิทยา 
     25) โรงเรียนหลวงพอปานคลองดานอนุสรณ 
  

 2.2 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน 
 
 2.2.1 ความหมายการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน 
 ความหมายการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน มีผูใหไวหลายแนวคิด ดังนี้ 
 นพพงษ บุยจิตราดุล (2534, หนา 4) ไดใหความหมายของ การบริหารสูความเปนเลิศ คือ 
การบริหารที่มีประสิทธิภาพไดผลงานสูงสุด มีความดีเลิศและในการทํางานยังไดน้ําใจเปนเยี่ยมของ
เพ่ือนรวมงานอีกดวย 
 ชิต ปุริโสดม (2544, หนา 10) ไดใหความหมาย การบริหารความเปนเลิศ หมายถึง 
การปฏิบัติงานที่เปนประโยชนหรือความสําเร็จอยางสูงสุดและอยางตอเนื่อง 
 วีระ บํารุงรักษ (2538, หนา 30-32) ไดอธิบายถึงความเปนเลิศในการบริหารตามลําดับ ดังนี ้
    1) ผลงานที่มีความเปนเลิศ ในการทํางานนั้นเราตองการผลงานที่สามารถแกไขปญหา 
หรือตอบสนองความตองการของทุกฝายที่เก่ียวของไดเปนอยางดี เชน ในการดําเนินการเก่ียวกับ 
การแนะแนวระบบ การแนะแนวนั้นไดดําเนินการอยางดีเยี่ยม ผูที่ไดรับการแนะแนวสามารถ แกไข
ปญหาและตอบสนองความตองการของเขาเองได 
    2) ผูบริหารที่มีความเปนเลิศในการที่จะทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุผลหรือเปาหมาย    
เพ่ือความเปนเลิศนั้น ผูนําจะตองมีความกระจางชัดในเรื่องของเปาหมาย และจะตองเปนผูบริหาร   
ทีม่ีความเปนเลิศในภาวะผูนํา ลักษณะของผูนําที่ดีนั้นนอกจากจะตองเปนคนดีในสายตาของ 
ผูรวมงานแลวจะตองมีคุณสมบัติสําคัญอีก 3 ประการ ในภาวะผูนําจะตองมีลักษณะเปนครู อาจารย
ของผูรวมงานตองสามารถวางตัวบุคคล พัฒนาความสามารถของผูรวมงาน และตองมี ลักษณะเปน
ผูอํานวยการความสะดวกสบายใหกับผูรวมงานซึ่งรวมไปถึงการจัดสวัสดิการ และการบํารุงขวัญและ
กําลังใจของผูรวมงานที่ผูรวมงานสมควรไดรับ และที่สําคัญที่สุดของผูนําที่ดีนั้น จะไมมีลักษณะเปน
ผูนําเผด็จการทางความคิด และเปนผูที่คอยแตจะสั่งการเทานั้น 
    3) ผูรวมงานที่มีความเปนเลิศ ผูรวมงานที่มีความเปนเลิศจะดองเปนผูที่มีความเขาใจ
ในบทบาทหนาที่ขององคการ มีความรูความเขาใจในเปาหมายของผลงาน รูจักบทบาทหนาที่ของตน
ตามที่ไดรันมอบหมายเปนผูที่มีความรัก ศรัทธาในองคการของตน และมีความหวังดีตอประชาชนหรือ
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ผูรับบริการจากงานขององคการ ผูรวมงานที่ดีจะเปนผูที่ใหความสําคัญ แกสวนรวมมากกวาสวนตน 
และมีวิญญาณประชาธิปไตย 
    4) ระบบงานที่มีความเปนเลิศ ระบบงาน หรือการจัดโครงสรางองคการเพื่อความเปนเลิศ 
จะตองคํานึงถึงหลักสําคัญของระบบงานขององคการใน 2 เรื่องคือ เรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ควบคูไปกับความคิดเรื่องสายการบริหารและสายวิชาการ และรวมไปถึงกระบวนการ ทํางานรวมกัน 
และในการนีผู้บริหารที่มีความเปนเลิศจะนําวิธีการวิจัยปฏิบัติการมาใชในการวางแผนและจัดทําโครงการ
มากขึ้นผูบริหารจะแสดงบทบาทของครู อาจารย บทบาทของโคช และบทบาทของผูสนับสนุนและ
ประสานงานจะมีมากขึ้น นี่คือ ระบบงานที่จะสงผลถึงความเปนเลิศ 
    5) เครื่องมือและอุปกรณที่มีความเปนเลิศ เครื่องมือและอุปกรณที่มีความเปนเลิศ 
หมายถึง เครื่องมือที่ภาษาคอมพิวเตอรเรียกวา solfware และ hardware องคการท่ีจะมุงความเปนเลิศ 
จะนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชงาน มีระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ งานที่เปนงานประจํา
ในทุกเรื่อง จะเปนภาระของคอมพิวเตอรและผูรวมงานจะทําหนาท่ีในทางความคิด โดยเฉพาะในเรื่อง
การผลิตความรูใหมๆ และประยุกตใชความการเผยแพรความรูใหมๆ ดังนั้น จํานวนบุคลากรจะมีนอยลง
แตปฏิบัติงานในปริมาณที่มากขึ้นและมีคุณภาพสูงข้ึน 
 แบร คารเวล และมิลิแกน (Beare, Caldwell & Millikan, 1989; อางถึงใน สนานจิตร 
สุคนธทรัพย, 2545, หนา 73) ไดกลาวถึง การทําโรงเรียนใหมีความเปนเลิศวา โรงเรียนจะตองกําหนด
เรื่องความเปนเลิศไวเปนภาพอนาคตที่ตองการ ซึ่งภาพความเปนเลิศนี้จะตองครอบคลุมทั้งภาพโรงเรียน
ทีป่รารถนาจะใหเปนภาพ และกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่สะทอน สมมติฐาน ความเชื่อ และเจตคติ 
ซึ่งเปนพ้ืนฐานของชีวิตและการศึกษา 
 สรุปไดวา การบริหารสูความเปนเลิศ หมายถึง การปฏิบัติงานดวยวิธีการตางๆ 
ในการบริหารงานในโรงเรียนใหมีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายอยางยอดเยี่ยม   
 2.2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารสูความเปนเลิศ 
 การบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศหรือการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ขึ้นอยูกับผูบริหาร
สถานศึกษา เพราะฉะนั้นผูบริหารสถานศึกษาจะตองทบทวนบทบาทและพัฒนาสมรรถนะ ดังนี้ 
เปนผูกําหนดทิศทางการบริหาร (direction setter) มีความสามารถกระตุนคน (leader catalyst) 
ตองเปนนักวางแผน (planner) ตองเปนผูมีความสามารถในการตัดสินใจ (decision maker) ตองมี
ความสามารถในการจัดองคกร (organizer) ตองเปนผูกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง (change manager) 
ตองเปนผูใหความรวมมือ (coordinator) ตองเปนผูติดตอสื่อสารที่ดี (communication) ตองเปน
ผูแกปญหาขัดแยงในองคกรได (conflict manager) ตองสามารถบริหารปญหาตางๆ ได (problem 
manager) ตองรูจักวิเคราะหและจัดระบบงาน (system manager) ตองมีความสามารถในดานวิชาการ
ทั้งการเรียนและการสอน (instructional manager) ตองมีความสามารถบริหารงานบุคคล (personnel 
manager) ตองมีความสามารถบริหารทรัพยากร (resource manager) ตองมีความสามารถ
ในการประเมินผลงาน (appraiser) ตองมีความสามารถในการประชาสัมพันธ (public relater) 
ตองสามารถเปนผูนําในสังคมได (ceremonial head) ทฤษฎีการบริหารการศึกษาสูความเปนเลิศ 
ไดแก 
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 ทฤษฎีกําหนดรูปแบบใหม มีสามองคประกอบ แทนที่จะมีสององคประกอบดังทฤษฎีของ 
เฮอรซเบริรก ดวยการเพ่ิมองคประกอบที่สามเขาไป ไดแก ambient หมายถึง สิ่งแวดลอม ambientv นี้
มสีวนประกอบที่กลาวถึงบอยๆ ไดแก สิ่งที่ทําใหพึงพอใจในการทํางานมากกวาความไมองคประกอบของ 
ambient นั้นมีอยู 5 ประการ ดวยกัน คือ เงินเดือน โอกาสที่จะไดเจริญงอกงาม โอกาสที่จะเสี่ยง 
ความสัมพันธที่มีตอผูบังคบับัญชา และสถานภาพ 
 ทฤษฎีบรรยากาศ อลัน บราวน ไดเสนอกลยุทธสองประการสําหรับเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ
ของโรงเรียน ประการแรก ไดแก กลยุทธดานคลินิก ประการที่สอง ไดแก กลยุทธที่มุงความเจริญงอกงาม
เปนศูนยกลาง ท้ังสองกลยุทธตางก็ไมไดเปนตัวเลือกแกกันและกัน แตสามารถใชดวยกัน ท้ังสองกลยุทธ
ตางก็มีความจําเปนตอการเปลี่ยนแปลง กลยุทธดานคลินิกเนนที่ธรรมชาติของความสัมพันธระหวาง
กลุมยอยในโรงเรียน มุงดูที่ความรูขององคกรตอจากนั้นก็วิเคราะหบรรยากาศขององคกร กําหนด
ลําดับขั้นความสําคัญของการปฏิบัติการและวางแผนดําเนินการ เมื่อปฏิบัติสําเร็จแลวก็มีการประเมิน 
ผลงานนั้น ในขณะที่กลยุทธมุงความเจริญงอกงามเปนศูนยกลางนั้นเนนที่การพัฒนาของเอกัตบุคคล 
 ทฤษฎีอํานาจ และความขัดแยงในสถาบันการศึกษา ของ วิตเตอร บอลดริดจ ทฤษฎี
ความขัดแยงที่แยกสวนของระบบสังคมออกเปนกลุมผลประโยชน ซึ่งแตละกลุมตางก็มีเปาประสงค
ที่ตางกันออกไป และแตละกลุมตางก็พยายามที่จะไดเปรียบอีกกลุมหนึ่งหรือหลายๆ กลุม  
 2.2.3 องคประกอบของความเปนเลิศในการบริหาร 
 องคประกอบของความเปนเลิศการบริหาร คือ การบริหารที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน
เปนอยางสูง ตองมีความพรอมและไดแสดงใหเห็นถึงหลักและวิธีการบริหารงานอยางจริงจัง เพ่ือทําให
การบริหารงานบังเกิดความสัมฤทธิ์ผลเปนอยางยิ่ง อีกทั้งยังเปนการเพิ่มพูนความรูดานความเปนเลิศ
ในการบริหารแกองคการ พรอมกับไดชวยชี้ใหเห็นแนวทางการบริหารสมัยใหมที่ถูกตองและสอดคลองกับ
สภาพการ ซึ่งสามารถนํามาดัดแปลงประยุกตใชเพื่อปรับตัวใหมีความอยูรอดและเจริญรุดหนาสืบไป 
องคประกอบของความเปนเลิศจึงเปนตัวบงชี้ใหความสําเร็จในการดําเนินงาน มี 8 ประการดังนี้ (สุภาภรณ 
คิ้วนาง, 2548, หนา 13) 
    1) มุงการปฏิบัติ (a bias for action) 
     ในการบริหารเพ่ือที่จะทําใหองคการมีความกระฉับกระเฉงอยูเสมอและสามารถ
ตอบสนองตอภาวะแวดลอมในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมากไดอยางทันการณ ดังน้ัน องคการ
จึงตองมุงปฏิบัติอยางจริงจังอยูตลอดเวลา ใน 3 เรื่องดวยกัน คือ (1) การทําองคการใหคลองตัว 
(organization flnidity) (2) การทดลองปฏิบัติ (experimenting) (3) การทําระบบใหงาย (simplifying 
systems) 
    2) มีความใกลชิดกับลูกคา (close to the customer) 
      ลูกคา คือ นักเรียนและผูปกครอง ในการบริหารองคการตองใหความสําคัญและ
ดูแล เอาใจใสลูกคาดวยการกระทําอยางแทจริง วิธีการใกลชิดกับลูกคาเพ่ือทําใหลูกคาเกิดความแนใจ 
หลายๆ อยาง ที่องคการมีให คือ กลยุทธดานบริการคุณภาพและความเชื่อถือ ความเปนนักหาชองวาง 
การฟงความคิดเห็นของลูกคาซึ่งเปนสิ่งที่โรงเรียนจําเปนตองปฏิบัต ิ
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    3) มีความอิสระในการทํางานและมีความรูสึกมีสวนรวม (autonomy and 
epreneurship) 
     บรรยากาศในการทํางาน ระเบียบ กฎเกณฑ และขอบังคับแบบทางการมากมาย 
จะไมเอ้ืออํานวยใหบุคลากร คิดสรางสรรคสิ่งแปลกใหม เพราะบุคลากรจะมีความรูสึกวา ไมมีอิสรภาพ
ในการทํางานและถูกจํากัดความคิดความอาน องคการที่ประสบความสําเร็จสูงจะใหความอิสระ
ในการทํางานดวยการกระจายอํานาจการดําเนินงานในขอบเขตที่กวางขึ้น พรอมกับเปดโอกาสใหบุคลากร
ไดแสดงความคิดเห็นและรวมมืออยางเต็มที่ จึงทําใหบุคลากรเกิดความรักองคการ และมีความรูสึกวา
สวนรวมในการเปนเจาของดวย ซึ่งเปนผลใหชวยกันคิดคนหรือบริการ สิ่งแปลกๆ ใหมๆ รวมทั้ง
ปรับปรุงวิธีการทํางานตางๆ ใหดีข้ึนอยูตลอดกาล องคการที่มีความจริงจังในเรื่องการกระจายอํานาจ
และการทําใหบุคลากรมีความรูสึก เปนเจาขององคการเพ่ือทําใหมีการคิดคนสิ่งแปลกใหม ทั้งท่ีทราบวา
วิธีการดังกลาวจะทําใหเกิดงานซ้ําซอนและกระทบกระทั่งระหวางองคการความสับสนวุนวาย 
ความไมประสานงาน และการแขงขันกันเองภายใน แตก็ยินยอมใหสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นเพ่ือแลกเปลี่ยนกับ
การทําใหสามารถ คิดคนสิ่งแปลกใหม นอกจากการใหอิสระในการทํางานแกบุคลากรและการทําให
บุคลากร เกิดความรูสึกเปนเจาขององคการดวย 
    4) การเพ่ิมผลผลิตโดยอาศัยบุคลากร (productivity through people) 
      การบริหารงานในโรงเรียนครูและบุคลากรทุกคนเปนทรัพยากรที่ล้ําคาท่ีสุดของ
โรงเรียน เพราะผูบริหารถือวา ครูและบุคลากรเปนผูท่ีมีจิตใจเจริญแลว ฉะนั้นจึงตองปฏิบัติกับครู 
บุคลากรอ่ืนใหเหมือนกับวาเปนหุนสวนของโรงเรียนและตองใหความเคารพนับถือใหเกียรติ ตลอดจน
ใหความไววางใจกับครู บุคลากร เพราะวาครู บุคลากร จะไดใหความรวมมือในการเพิ่ม ผลผลิตใหกับ
โรงเรียนนั้นคือ โรงเรียนจะไดนักเรียนเขามาเรียนในโรงเรียนเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ ทั้งปริมาณและคุณภาพ
ของนักเรียน โรงเรียนจะมีชื่อเสียงเปนที่รูจักของคนทั่วไป และผูบริหาร โรงเรียนมีความเชื่อวา การให
ความไววางใจกับครู บุคลากรนั้น จะกลับกลายมาเปนสิ่งที่ควบคุมครู บุคลากรอยางเขมงวด 
เพราะจากพฤติกรรมพื้นฐานของครู บุคลากรนั้น หากโรงเรียนใหความไววางใจก็เกิดความภูมิใจ 
ความซาบซึ้งและตองพยายามทํางานใหดีที่สุด เพื่อที่จะไดไมทําใหโรงเรียนผิดหวัง สิ่งสําคัญ
อีกประการหนึ่งท่ีโรงเรียนนํามาปฏิบัติ คือ การไดจัดงานเลี้ยงและงานเฉลิมฉลองตางๆ เพ่ือเปนเกียรติ
แกครู บุคลากรเนื่องในโอกาสที่ทํางานประสบผลสําเร็จ ซึ่งจะชวยใหครู บุคลากรเกิดความราเริง 
ความกระฉับกระเฉงและความกระตือรือรนในการทํางานมากขึ้น 
    5) การสัมผัสกับงานและมีความเชื่อมั่นในคณุคา (hands-on and value driven) 
      ความเชื่อมั่นในคุณคาของสิ่งตางๆ ที่เปนนามธรรมและรูปธรรม เชน ระบบ 
การบริหาร ระบบการบริการคณุภาพของนักเรียน ฯลฯ ระบบคุณคาที่โรงเรียนนํามาใชท่ีมีคุณลักษณะ 
3 ประการ คือ 
      (1) โรงเรียนกําหนดเปาหมายที่ตองการใหบรรลุในลักษณะเชิงคุณภาพมากกวา 
เชิงปริมาณ  
      (2) โรงเรียนมีความมุงม่ันที่จะนําระบบคุณคามาดลบันดาลใจ ครู บุคลากรทุกคน
ใหไดใชความสามารถของแตละคนอยางเต็มที่ในการทํางาน 
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      (3) เนื้อหาสําคัญของระบบคุณคา มีความกระชับและมีศูนยรวมอยูที่ความเชื่อมั่น 
ในคุณคาของสิ่งท่ีดีงาม 
    6) มุงทํางานที่มีความเชี่ยวชาญและตอเนื่อง (stick to the knitting) 
      การขยายธุรกิจของโรงเรียนเปนสิ่งที่ดี เพราะเปนการปรับตัวของกิจการธุรกิจใหมี 
ความมั่นคงแข็งแกรงยิ่งข้ึน และเปนการแสดงใหเห็นถึงความสามารถในการบริหารงาน ขณะเดียวกัน
ตองเลือกกลยุทธการขยายโรงเรียนตองทําอยางระมัดระวัง เพราะมิฉะนั้นแลวแทนที่ กําไรขยายธุรกิจ
จะนําความเจริญรุงเรืองมาสูกิจการก็อาจกลับกลายมาเปนสิ่งท่ีกอใหเกิดความเสียหายอยางใหญหลวง
ไดกลยุทธขยายกิจการโรงเรียนสามารถจําแนกอยางกวางๆ ไดเปน 3 ประเภท คือ 
      (1) เปนการขยายกิจการไปในดานที่มีความเชี่ยวชาญ ชํานาญงานอยูแตเดิม 
      (2) เปนการขยายกิจการไปในดานที่มีความเก่ียวเนื่องกับกิจการเดิมที่มีอยูแลว 
      (3) เปนการขยายกิจการไปในดานที่ไมมีความเชี่ยวชาญมากอนและไมเก่ียวของกับ 
กิจการท่ีทําอยู คือ การเขาไปซื้อกิจการธุรกิจอ่ืนๆ 
    7) รูปแบบเรียบงายและจํากัดจํานวนบุคลากร (simple form and lean staff) 
      รูปแบบท่ีเรียบงายไดนํามาใช ซึ่งเห็นไดชัดเจนมาก ไดแก เรื่องการจัดโครงสราง
องคการคือ เนนการจัดโครงสรางขององคการในระดับบนดวยการใชรูปแบบของโครงสราง
เพียงรูปแบบเดียวอยางมั่นคงไมเปลี่ยนแปลง โดยสรางแบบงายๆ แบบนี้ มีความชัดเจนดังนี ้
      (1) กระจายหนาที่ของสายงานที่สําคัญ ไดแก งานวิชาการ บุคลากร ฯลฯ 
ใหแตละสายงานรับไปดําเนินการเอง 
      (2) ใหมีงานที่ยังรวมศูนยอยูไวในสวนกลาง เหลือนอยที่สุด ซึ่งงานที่ยังรวมศูนยไว 
สวนใหญเปนงานที่มีลักษณะพิเศษจริง 
      (3) เมื่อสายงานท่ีมีขนาดใหญ ก็ใหมีการแยกตัวไปตั้งเปนสายงานใหญที่อิสระ 
      (4) มีหลักเกณฑที่ชี้แนะใหทราบวาเมื่อใดจึงจะสามารถตั้งสายงานใหมได 
      ผลพลอยไดสําคัญที่เกิดจากการใชโครงสรางที่มีรูปแบบเรียบงาย คือ คณะบุคลากร 
ผูบริหารในสวนกลางมีจํานวนนอยมาก นั่นคือ การที่องคการไดกระจายงานหนาที่สวนใหญ
ใหคับแตละสายงานไปดําเนินการ และเปนการบริหารที่พยายามทําใหบุคลากรทุกคนไดทํางาน 
ดานปฏิบัติการเพ่ิมมากขึ้น 
    8) เขมงวดและผอนปรนในเวลาเดียวกัน (simultaneous loose-tight properties) 
      การดําเนินกิจการจะประสบความสําเร็จในการใชคุณสมบัติเขมงวด และผอนปรน 
ในเวลาเดียวกันจะตองควบคุมอยางเขมงวดจนสามารถทําใหบุคลากรทุกคนมีความศรัทธา และเชื่อมั่น
อยางลึกซึ่งในคุณคาตางๆ ซึ่งจะเปนสิ่งที่มองเห็นไมชัดเจน ประกอบกับไดใชสิ่งที่ได ผอนปรน
ไปใหกลับมาเปนเครื่องมือควบคุมสิ่งท่ีผอนปรนไปไคอยางรัดกุม สําหรับหลักการ เขมงวดและผอนปรน
ในเวลาเดียวกันที่ไดถือปฏิบัติเปนดังนี้ 
      (1) เขมงวดบุคลากรในเรื่องการใหความสนใจดูแลเอาใจใสตอนักเรียนอยางจริงจัง 
แตปลอยใหบุคลากรมีความอิสระในการทํางานอยางเต็มที่  
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      (2) ใหความสําคัญกับคุณภาพมากกวาตนทุน ซึ่งไดจากการปลูกฝงคุณคาของ
คุณภาพใหกับบุคลากรทุกคนอยางเขมงวด จนทําใหบุคลากรมีความเชื่อมั่นในคุณคาของคุณภาพ 
อยางลึกซึ้งและไดยึดถือการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ เปนหนาที่ปกติที่ทุกคนตอง 
      (3) เนนเรื่องความเล็กกะทัดรัด เชน ตั้งกลุมทํางานเฉพาะกิจที่ประกอบดวย
บุคลากร 8-10 คนเทานั้น เพราะเชื่อวากลุมทํางานเล็กๆ เปนสิ่งที่มีความคลองตัวยืดหยุนและ 
มีประสิทธิภาพมากกวาสิ่งท่ีมีขนาดใหญ 
      (4) เขมงวดกวดขันตอระเบียบของบังคับตางๆ เชน การเอาใจใสนักเรียน คุณภาพ 
บริการ และคิดคนสิ่งแปลกๆ ใหมๆ ซึ่งเปนระเบียบขอบังคับที่กอใหเกิดทัศนคติในดานบวก 
แกบุคลากรเพ่ือใชเปนพ้ืนฐานท่ีจะทําใหการใหอิสระในการทํางานแกบุคลากรสามารถทําไดอยางเต็มที่
      (5) สิ่งเขมงวดที่เกิดภายในองคการ คือ การสื่อความอยางจริงจังอยูเสมอ คุณคา
เริ่มที่เกิดขึ้นจากพ้ืนฐานของวิชาชีพเดียวกัน 
      (6) นอกจากที่ไดใหผลตอบแทนกับบุคลากรเปนตัวเงินแลว ทําใหบุคลากรรูสึกวา 
มคีวามสําคัญตอองคการ และองคการสงเสริมใหเปนนักริเริ่ม นักทดลอง และผูนําพรอมกัน 
ไดใหแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนเสริมสรางใหบุคลากรเกิดความรูสึกตื่นเตน ซึ่งมีสวนรวมในการชวย
สรางสิ่งท่ีมีคุณภาพและคุณคาสูงดวย 
 องคประกอบสําคัญของความเปนเลิศของสถาบันการศกึษา ไดแก (ศิริลักษณ บัวผัน, 2553, 
หนา 31) 
    1) ความมีประสิทธิภาพทางดานตนทุน  การประกอบกิจกรรมตางๆ ของ
สถาบันการศึกษานั้น ผูบริหารจะตองกระทํา โดยตระหนักถึงความมีประสิทธิภาพทางดานตนทุน
เปนสําคัญ แตไมไดหมายความวา สถาบันการศึกษาจะตองพยายามลดตนทุนใหอยูในระดับต่ําสุด 
แตอยางนอยตนทุนก็ควรจะต่ํากวาตนทุนถัวเฉลี่ยของการจัดการศึกษาในระดับเดียวกัน 
    2) การบริหารงานในลักษณะที่มองกิจกรรมตางๆ ของสถาบันการศึกษาเปนภาพรวม 
ผูบริหารจะตองเขาใจความเก่ียวเนื่องระหวางกิจรรมตางๆ ตนทุนที่เกิดข้ึนในหนวยงานหนึ่งอาจไดรับ
ผลกระทบมาจากการตัดสินใจจากหนวยงานอื่น 
    3) การใหความสําคัญกับทุกกิจกรรมของสถาบันการศึกษา ความเปนเลิศของ
สถาบันการศึกษาจะเกี่ยวของกับทุกๆ สวนขององคกร ไมเฉพาะกิจกรรมการเรียนการสอนเทานั้น 
ทุกกิจกรรมมีความสําคัญท่ีผูบริหารจะตองใหความสนใจเทาเทียมกันไมวาจะเปนกิจกรรมเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา งานหลักสูตรการเรียนการสอน บุคลากร อาคารสถานที่ ธุรการ การเงิน 
และความสัมพันธกับชุมชน ตลอดจนการใหคําปรึกษาแกนักเรียน นักศึกษาดานตางๆ ฯลฯ 
    4) การพัฒนากิจกรรมตางๆ ของสถาบันการศึกษาอยางตอเนื่อง ความเปนเลิศของ
สถาบันการศึกษาสวนหนึ่งเกิดจากการที่ผูบริหารเนนการพัฒนากิจกรรมทั้งหมดอยางตอเนื่อง 
โดยการใหความสําคัญกับการบริหารกิจกรรมเพ่ือลดความสูญเปลาหรือกิจกรรมที่ไมเพิ่มคาใหเหลือ
นอยที่สุดหรือใหหมดไป 
    5) ความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา ความเปนเลิศของสถาบันการศึกษาจะเกิดข้ึน
ไมได ถาหลักสูตรและบริการอ่ืนๆ ของสถาบันการศึกษาไมสรางความพอใจหรือไมตรงกับความตองการ
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ของนักเรียน นักศึกษา ดังนั้นสถาบันการศึกษาจะตองทําการศึกษาวิเคราะหความตองการของ
นักเรียน 
 องคประกอบที่มีคณุลักษณะความเปนเลิศ 8 ประการ ดังนี้ (อมฤต หลาหลั่น, 2549) 
    1) มุงเนนปฏิบัติ โดยยึดหลัก ทําใหองคกรคลองตัว ระบบงาย และลงมือปฏิบัติมากกวา
การยึดรูปแบบ 
    2) สนใจผูรับบริการอยางแทจริงโดยยึดหลัก บริการ เนนคุณภาพ และรับฟง
ผูมีสวนไดสวนเสียของการจัดการศึกษา 
    3) ใหอิสระในการทํางานโดยยึดหลักกระจายอํานาจ ใหความสําคัญแกบุคลากร 
การสนับสนุนบุคลากรที่มีแนวคิดใหญ 
    4) ใหความสําคัญแกบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน โดยยึดหลัก ใหเกียรติทั้งทางวาจา
และลายลักษณอักษร สรางความรูสึกความเปนครอบครัวเดียวกัน พัฒนาและฝกอบรมบุคลากร
อยางตอเนื่อง และใหบุคลากรไดรับรูขอมูลตางๆ ทางดานการบริหาร 
    5) เชื่อม่ันในคุณคาโดยยึดหลัก คานิยมหรือคุณคาระบุไวในเชิงคุณภาพมากกวาปริมาณ 
ทําใหบุคลากรทุกคนมีความรูสึกวาเขาเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จและบริหารโดยยึดกรอบของ
จริยธรรม 
    6) ทํางานเพื่อความมีคุณภาพ สามารถทํางานการศึกษาใหเกิดความสําเร็จอยางมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจ 
    7) ทํางานดวยรูปแบบเรียบงายโดยยึดทีมงานเปนสําคญั โครงสรางเรียบงายเหมาะสม
กับผูปฏิบัต ิ
    8) มีความยืดหยุน ไมยึดกฎระเบียบมากจนลืมเหตุผลและความจําเปน     
 2.2.4 แนวคิดการบริหารสูความเปนเลิศ 
 แนวคิดความเปนเลิศของสหรัฐอเมริกา 
 แนวคิดในการบริหารสูความเปนเลิศ มีหลายแนวคิดเริ่มตั้งแตรางวัลคุณภาพแหงชาติของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงทศวรรษ 1980 ประเทศสหรัฐอเมริกาสูญเสียความสามารถในการแขงขัน
ทางธุรกิจ เนื่องจากคูแขงจากประเทศอื่นๆ มีการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของการบริหารจัดการ
ผานกระบวนการปรับปรุงอยางตอเนื่องโดยเฉพาะบริษัทคูแขงจากประเทศญี่ปุน ซึ่งสงสินคาเขาไป
ตีตลาดประเทศสหรัฐอเมริกา ไมวาจะเปนรถยนต สินคาอุปโภคบริโภค เครื่องใชไฟฟา ตลอดจน
ผลิตภณัฑอิเล็กทรอนิกส ในป ค.ศ. 1987 ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงไดริเริ่มสรางเกณฑรางวัลคุณภาพ
แหงชาติขึ้น เพ่ีอสงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดีและเปนแนวทางในการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันขององคกรอเมริกัน โดยใหชื่อวา malcolm baldrige national quality award (MBNQA) 
ดังกลาว เกิดจากการระดมสมองจากผูบริหารและนักวิชาการระดับแนวหนาของประเทศวาเกณฑรางวัล
คุณภาพแหงชาติ ควรประกอบดวยองคประกอบท่ีบูรณาการกันอยางไรบางก็ใหเกิดการปรับปรุงและ
มุงเนนคุณภาพของผลิตกัณฑและบริการของประเทศสหรัฐอเมริกาอยางที่ไมเคยเปนมากอน
คุณประโยชนอยางใหญหลวงของการมี MBNQA คือ การที่มีกรอบการบริหารจัดการที่เปนกรอบเดียวกัน 
มีภาษาในการบริหารจัดการที่สื่อสารกันได นอกจากนี้ยังเปนการกระตุนใหองคกรตางๆ มีการแลกเปลี่ยน
ขอมูล ความรู และทักษะ เพ่ือชวยเหลือซึ่งกันและกัน ใหมีแนวทางการบริหารจัดการที่ดีข้ึน ปจจุบัน 
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MBNQA ไดรับการยอมรับวาเปนแนวทางในการบริหารองคกรท่ีมีประสิทธิผลที่สุด ความยอดเยี่ยม
ของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ สามารถประยุกตใชไดกับองคกรทุกขนาดทุกประเภท ท้ังองคกร
ภาคธุรกิจและภาครัฐ ทั้งองคกรที่แสวงหาผลกําไรและองคกร ที่ไมแสวงหาผลกําไรและสามารถประยุกตใช
ไดกับองคกรทุกภาคสวน ทั้งองคกรธุรกิจ องคกรการศึกษาและองคกรดานสาธารณสุข รวมถึง
หนวยงาน ราชการและหนวยงานดานทหารผลของการสงเสริมใหองคกรตางๆ มีการประเมินตนเอง
และปรับปรุงตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ สงผลใหประเทศสหรัฐอเมริกา มีเศรษฐกิจท่ีมั่นคง
กลายเปนผูฟาที่ยิ่งใหญในตลาดโลกในเวลาตอมา และเปนแนวทางใหประเทศตางๆ ประยุกตไปพัฒนา
เปนเกณฑรางวัลคุณภาพของชาติมากกวา 70 ประเทศ โดยอาจกลาวไดวา MBNQA ไดนํามาเปน
แนวทางการพัฒนาสูความเปนเลิศ ดังนี ้ 
    1) ภาวะผูนํา 
    2) การวางแผนเชิงกลยุทธ 
    3) การมุงเนนนักเรียนผูมีสวนไดสวนเสีย 
    4) การวัดผล การวิเคราะหและการจัดการความรู 
    5) การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
    6) การจัดการดานกระบวนการ 
    7) ผลลัพธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ 3  national institute of standards and technology, baldridge national quality  
          program educational criteria for performance excellence  
ที่มา: (Geithersburg, MD: Author NIST, 2008, p. 22) 
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 แนวคิดความเปนเลิศของประเทศสิงคโปร (SQA) 
 เกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศสิงคโปร ถูกกําหนดข้ึนในป ค.ศ. 1994 มีองคประกอบ
ของกรอบแนวคิด ดังนี้ (วีรพจน ลืมประสิทธิ์สกุล, 2542, หนา 148)  
    1) ภาวะผูนําและวัฒนธรรมคุณภาพ ประกอบดวย (1) ภาวะผูนําของผูบริหารระดับสงู 
(2) วัฒนธรรมคุณภาพ (3) การมีสวนรวมในระดับผูบริหาร และ (4) ความรับผิดชอบตอสาธารณะ 
    2) การใชสารสนเทศและการวิเคราะห (1) ขอบเขตและการจัดการระบบสารสนเทศ       
(2) การเปรียบเทียบกับคูแขงขันและสิ่งท่ีดี และ (3) การวิเคราะหการใชขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ 
    3) การวางแผนกลยุทธ ประกอบดวย (1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ และ (2) เปาหมาย
เชิงคณุภาพและปฏิบัติการ 
    4) การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรบุคคล ประกอบดวย (1) การวางแผนและ
การจัดการทรัพยากรบุคคล (2) การมีสวนรวมของพนักงาน (3) การใหการศกึษาการอบรมและพัฒนา
บุคลากร (4) ความพึงพอใจของพนักงาน และ (5) ผลการดําเนินงานและความตระหนักของพนักงาน 
   5) การจัดการกระบวนการคุณภาพ ประกอบดวย (1) การออกแบบและการเผยแพร
คุณภาพสินคาและบริการ (2) การบริหารกระบวนการ (3) การประกันคุณภาพ และ (4) คุณภาพของ
คูคา 
   6) ผลลัพธการปฏิบัติงานและคุณภาพ ประกอบดวย (1) ผลลัพธคุณภาพของสินคาและ
การบริการ (2) ผลลัพธการปฏิบัติงานขององคการ และ (3) ผลลัพธคุณภาพของคูคา 
   7) การมุงเนนลูกคาและความพึงพอใจ ประกอบดวย (1) ความตองการและ
ความคาดหวังของลูกคา (2) การจัดการความสัมพันธกับลูกคา (3) กระบวนการเก่ียวกับความพึงพอใจ
ลูกคา และ (4) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา 
 แนวคิดความเปนเลิศของ ปเตอร และวอเตอรแมน 
 ประเทศสหรัฐอเมริกามีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคนพบความเปนเลิศ (in search of 
excellence) ซึ่งเปนผลงานการคนควาวิจัยการบริหารงานของบริษัทอเมริกันที่ประสบผลสําเร็จ
ในการดําเนินงานอยางสูงของโธมัส เจ ปเตอร กับโรเบิรต เอช วอเตอร แมนจูเนียร ที่เปดเผยใหเห็น
คุณลักษณะแหงความเปนเลิศในเชิงวิชาการบริหาร โดยเม่ือตนป 1977 บริษัท แมคคินซีย (McKinsey) 
ซึ่งเปนที่ปรึกษาธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา มีความสนใจเก่ียวกับปญหาวาทําอยางไร จึงจะให
การบริหารงานใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุดบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวคนหาวา กิจการธุรกิจตางๆ 
มีกลยุทธอยางไร ควรจะจัดโครงสรางองคกรแบบไหน แบบรวมอํานาจ กระจายอํานาจ หรือแบบผสม
จึงจะทําใหการดําเนินงานสําเร็จ ดังนั้นบริษัทจึงตั้งกลุมทํางาน 2 กลุม เพี่อศึกษาความสัมพันธระหวาง
ตัวแปร 2 ตัว คือ กลยุทธกับรูปแบบของโครงสรางองคกรและการดําเนินงานที่ประสบผลสําเร็จของ
ธุรกิจ โดยกลุมหนึ่งไปศึกษาเรื่องกลยุทธ อีกกลุมหนึ่งศึกษาเรื่องโครงสรางองคกร กลุมทํางานเริ่มตน
คนควาโดยไปพบปะพูดคุย กับผูบริหารที่มีชื่อเสียงและเปนที่รูจักกันดีวามีประสบการณในการทํางาน
สูงมากของกิจการ ธุรกิจทั่วโลก จากนั้นไปปรึกษากับนักทฤษฎีนักวิชาการของสถาบันการศึกษาชั้นสูง 
ผลการศึกษาเบื้องคน พบวา ทั้งผูบริหารกิจการตางๆ และนักวิชาการมีความเห็นวา รูปแบบ โครงสราง
องคกรตางๆ ที่มีอยูใชการแกปญหาไมไดผล และไมเพียงแตไมแกปญหาแตยังได ทําใหเกิดปญหาตางๆ 
ยุงยากสลับซับชอนมากข้ึน กลุมทํางานไดสรุปผลการศึกษาวา แนวคิดการแกปญหาแบบคงเดิมของ
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กิจการธุรกิจตางๆ ที่มักจะใหความสนใจเฉพาะเรื่องกลยุทธกับรูปแบบโครงสรางองคกรการที่จะมุงศึกษา
เฉพาะเรื่องกลยุทธกับรูปแบบโครงสรางองคกรเปนเพียงองคประกอบเล็กๆ องคประกอบหนึ่งที่มีผล
ตอความสําเร็จของกิจการ ดังนั้นตอมาบริษัท แม็คคินซี จึงเปลี่ยนแนวการศึกษาคนควาจากเดิม 
ขยายขอบเขตใหกวางขวางยิ่งข้ึนใชเวลา 2 ป เพ่ีอการนี้ผลการศึกษาคนควาการวิจัยช้ีใหเห็นความสําเร็จ
ในการดําเนินการตางๆ หรือการบริหารงานที่มุงผลสัมฤทธิ์จะขึ้นอยูกับตัวแปร ซึ่งมีความสัมพันธ
เก่ียวเนื่องกันหมดอยางนอย 7 ประการ คือ 
 

 
 
ภาพ 4  รูปแบบของ แม็คคนิซี (Mckinsey 7-S framework) 
ที่มา: (Thomus J. Peters & Robert H. Waterman, Jr., in Search of Execllence: Lesson) 
 
 รูปแบบการบริหารความเปนเลิศของ แม็คดนิชี (Mckinsey 7-S framework) ประกอบดวย            
7 ประการตอไปนี ้                
    1) โครงสราง (structure) 
    2) กลยุทธ (strategy) 
    3) บุคลากร(staff) 
    4) รูปแบบ (styles) 
    5) ระบบและวิธีการ (systems) 
    6) คณุคารวม (shared values) 
    7) ทักษะ (skills)    
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ตาราง 1  ความสัมพันธระหวางโครงสรางพ้ืนฐาน McKinsery framework 7-S กับคุณลักษณะของ 
            ความเปนเลิศในเชิงบริหาร 
 

โครงสรางพ้ืนฐาน 7-S คุณลักษณะความเปนเลิศดานการบริหาร 
1.  โครงสราง (structure) 
2.  กลยุทธ (strategy) 
3.  บุคลากร (staff) 
4. รูปแบบการบริหารจัดการ (styles) 
5. ระบบและวิธีการ (systems) 
6. คุณคารวม (shared values) 
7. ทักษะ (skills) 

1. รูปแบบเรียบงายธรรมดา พนักงาน อํานวยการมีจํานวน 
   จํากัด 
2. มีความใกลชิดกับลูกคา 
3. ทําแตธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและเก่ียวเนื่อง 
4. มีความอิสระในการทํางานและความรูสึก เจาของกิจการ 
5. เพ่ิมผลผลิตโดยอาศัยพนักงาน 
6. สัมผัสกับงานอยางใกลชิด 
7. มุงเนนการปฏิบัติ 
8. ความเชือ่มั่นในคุณคาเปนแรงผลักดัน 
9. เขมงวดและผอนปรนในเวลาเดียวกัน 

 
 แนวคิดความเปนเลิศตามเกณฑคุณภาพการศึกษา ของมัลคัม บัลดริจ 
 เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปนเลิศของ มัลคัม บัลดริจ (Malcom Baldrige, 
1999; อางถึงใน ลภาพรรณ จูวงศ, 2545, หนา 3-10) ประกอบดวย คุณคาหลักและแนวความคิด
ทีส่ัมพันธกันคือ การนําองคกรอยางมีวิสัยทัศน การศึกษาแบบเนนการเรียนรูการเรียนรูขององคกร
และแตละบุคคล การเห็นคุณคาของคณาจารย บุคลากร และความรวมมือความคลองตัว การมุงเนน
อนาคต การจัดการเพื่อนวัตกรรม การจัดการโดยใชขอมูลจริง ความรับผิดชอบตอสาธารณะ และ
ความเปนพลเมือง การมุงเนนที่ผลลัพธ และการสรางคุณคา มุมมองเชิงระบบ ซึ่งเกณฑเหลานี้ 
กําหนดขึ้นจากคานิยมหลักและแนวคิดตางๆ ที่เชื่อมโยงกันซึ่งเปนสวนหนึ่งของความเชื่อและพฤติกรรม
ทีพ่บในองคกรที่มีผลการดําเนินงานสูง และเปนรากฐานในการผสมผสานความตองการหลักๆ ไวในกรอบ 
ทีเ่นนผลลัพธซึ่งเปนพื้นฐานในการปฏิบัติและการใหขอมูลปอนกลับ ซึ่งแนวคิดเหลานี้ไดปรับเปนเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินงานที่เปนเลิศ ดังนี ้
    1) ดานภาวะผูนํา หมายถึง คุณลักษณะของผูบริหารที่บงบอกถึงความสามารถ
ความชํานาญในการบริหาร การกําหนดทิศทางขององคกรในระยะสั้นและระยะยาว คานิยมความคาดหวัง 
การดําเนินการในการสรางบรรยากาศที่สงเสริมคานิยมทางจริยธรรม ความทัดเทียม การใชอํานาจ
ตัดสินใจ สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม ความคลองตัวขององคกร ความรับผิดชอบตอสาธารณะ 
การปฏิบัติงานอยางมีจรรยาบรรณ ซึ่งผูนําระดับสูงขององคกรควรกําหนดแนวทางและสรางบรรยากาศ
การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สรางคานิยมที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม กําหนดความคาดหวังใหสูง 
ทั้งนี้ควรจะสมดุลกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมดขององคกร ผูนําควรมีการดูแล
ใหสรางกลยุทธ ระบบ และวิธีที่จะบรรลุความเปนเลิศเพ่ือใหเกิดนวัตกรรมและการเรียนรู ความสามารถ 
คานิยม และกลยุทธดังกลาวควรชวยนําทางกิจกรรม และการตัดสินใจทั้งปวงขององคกร ผูนําระดับสูง
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ควรกระตุนและจูงใจคณาจารยและบุคลากรทั้งหมด ใหสนับสนุนองคกร ใหพัฒนา ใหเรียนรู และใหมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค 
    2) ดานการวางแผนเชิงกลยุทธ หมายถึง การวางแผนการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
เพ่ือใหผูปกครองและนักเรียนพึงเกิดความพึงพอใจและประทับใจ ไดแก การวางแผนการใหบริหาร
นักเรียน/ผูปกครอง การวางแผนแกไขปญหาตางๆ ของนักเรียน การนําผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนมาปรับปรุงแกไข การเปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นและการสงเสริมใหครูพัฒนา
โดยเขารับการอบรมหรือศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาพัฒนาการจัดเรียนการสอน การพัฒนาแผนปฏิบัติการ 
และการนําแผนไปปฏิบัติ ซึ่งการพัฒนาเชิงกลยุทธ หมายถึง แนวทางทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
ทีอ่งคกรใชเตรียมการสําหรับอนาคต การพัฒนาเชิงกลยุทธอาจใชการพยากรณ การคาดการณ 
ทางเลือก สถานการณจําลองหรือแนวทางอ่ืนๆ ที่ทําใหเห็นภาพอนาคต ทั้งนี้เพ่ือชวยการตัดสินใจและ
การจัดสรรทรัพยากร 
    3) ดานการมุงเนนผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียและตลาด หมายถึง การท่ีองคกรกําหนด
ความตองการ ความคาดหวัง และคานิยมของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียและตลาด เพ่ือที่จะใหมั่นใจวา
หลักสูตรและบริหารตางๆ มีความหมายตอการพัฒนาโอกาสใหมๆ และสรางบรรยากาศที่เอื้อตอ
การเรียนรูและพัฒนาของผูเรียนทุกคน ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย
และตลาด รวมไปถึงแนวทางและการนําไปปฏิบัต ิ
   4) ดานสารสนเทศและการวิเคราะห หมายถึง องคกรมีระบบจัดการผลการดําเนินงาน
ที่มีประสิทธิผล สําหรับการวัด การวิเคราะห และปรับปรุงผลการเรียนรูของผูเรียน ความพรอมใชงาน
ของขอมูล ความเชื่อถือได ความเที่ยงตรง ทันเวลา และความปลอดภัยของขอมูล วิธีการในการรักษา
กลไกการทํางานของขอมูลสารสนเทศมีความพรอมใชงานทันกับความตองการและทิศทางของ
การบริหารการศึกษา ตลอดจนคุณภาพของฮารดแวรและซอรฟแวร องคกรทําอยางไรเพ่ือใหมั่นใจไดวา
อุปกรณ และโปรแกรมคําสั่งงานเชื่อถือไดและงายตอการใชงาน วิธีการในการรักษาระบบโปรแกรม
คําสั่งงานและอุปกรณใหทันกับความตองการและทิศทางของการบริการดานการศึกษาอยูเสมอ 
    5) ดานการมุงเนนคณาจารยและบุคลากร หมายถึง การใหความสําคัญกับบุคลากร      
การพัฒนาบุคลากร และการสรางแรงจูงใจ เพ่ือใหบุคลากรมีความกระตือรือรนและเต็มใจ
ในการปฏิบัติงาน ทําใหสถานศึกษาประสบความสําเร็จ  
     ความสําเร็จขององคกรข้ึนอยูกับความรู ทักษะ ความคิดริเริ่มสรางสรรคและ
แรงจูงใจของคณาจารยและบุคลากร องคกรที่เห็นคุณคา มีความมุงมั่นที่จะทําใหคณาจารยและบุคลากร
เกิดความพึงพอใจและมีพัฒนาการ มีความสุขกายสบายใจ สิ่งเหลานี้จะเกิดข้ึนไดถาองคกรมีวิธีปฏิบัติงาน
ที่ยืดหยุนมากข้ึน และปรับใหเหมาะกับแตละบุคคล ท่ีมีความตองการในชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว
ทีแ่ตกตางกันไป ความทาทายในดานคุณคาของคณาจารยและบุคลากรรวมถึงการแสดงใหเห็นวา
ผูนํามั่งม่ันที่จะใหคณาจารยและบุคลากรประสบความสําเร็จ การยอมรับนับถือผลงานใหเหนือไปกวา
ที่ระบบใหผลตอบแทนที่เสนอไป พัฒนาการและความกาวหนาในองคกร การแลกเปลี่ยนความรูของ
องคกรเพื่อใหคณาจารยและบุคลากรสามารถใหบริการแกผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย และชวยให
องคกรบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธไดดีขึ้น 
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    6) ดานการจัดการกระบวนการ หมายถึง กระบวนการและวิธีที่ใชในการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาเพ่ือสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรใหเกิดความรูสึกที่ดีและ
มคีวามกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน ดวยการแจงระเบียบคําสั่งตางๆ เปนลายลักษณอักษร การเปดเผย
ขอมูลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู/บุคลากร ในรูปคณะกรรมการ 
การออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในฝายตางๆ กระบวนการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานประจําวัน 
    7) ดานผลลัพธของผลการดําเนินงานขององคกร หมายถึง การใหความสําคัญกับ
ผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน ผลลัพธดานการดําเนินงานดานงบประมาณ การเงิน และการตลาด 
ผลลัพธดานประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน การเปรียบเทียบกับคูแขงการวัดผลการขององคกร
ความมุงเนนที่ผลลัพธหลักๆ ซึ่งนําไปใชสรางคุณคาและรักษาสมดุลของคุณคาใหแกผูเรียน และ
ผูมีสวนไดเสียท่ีสําคัญ ซึ่งเทากับไดชวยปรับปรุงผลการดําเนินงานดานการศึกษาโดยรวม และ
เปนการสรางความภักดีตอองคกร เปาหมายของการสรางสมดุลของคุณคาอาจเปลี่ยนแปลงได และ
บางครั้งอาจขัดแยงกัน ฉะนั้นกลยุทธขององคกรจึงควรตองมีระบบความตองการของผูเรียนและ
ผูมีสวนไดสวนเสียทีส่ําคัญไวใหชัดเจน เพ่ือจะชวยใหม่ันใจวาแผนและการกระทําตางๆ สนองความตองการ
ของทั้งสองฝาย การมุงเนนที่ผลลัพธหมายรวมถึง การใชตัววัดผลการดําเนินงานทั้งแบบนําและ
แบบตามรวมกัน การติดตามผลการดําเนินงานจริงทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนการสรางพ้ืนฐาน
ที่ชัดเจนเพ่ือปรับปรุงผลลัพธนั้น 
 แนวคิดความเปนเลิศของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแหงชาติ (national institute of 
standard and technology: NIST) 
 แนวคิดความเปนเลิศของ สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแหงชาติ (national institute of 
standard and technology: NIST) กลาววา ความเปนเลิศประกอบดวย 7 ประการ ดังนี้ (national 
institute of standards and technology, baldridge national quality program educational 
criteria for performance (Gaithersburg, MD: Author NIST), 2008, pp. 1-22) 
    1) ภาวะผูนํา 
    2) การวางแผนเชิงกลยุทธ 
    3) การมุงเนนนักเรียนผูมีสวนไดสวนเสีย 
    4) การวัดผล การวิเคราะหและการจัดการความรู 
    5) การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
    6) การจัดการดานกระบวนการ 
    7) ผลลัพธ 
 แนวคิดความเปนเลิศตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติประเทศไทย (thailand quality 
award-TQA) 
 รางวัลคุณภาพแหงชาติ (thailand quality award-TQA) เริ่มตนตั้งแตมีการลงนาม
ในบันทึกความเขาใจระหวางสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติและสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2539 เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดตั้งรางวัลคุณภาพแหงชาติขึ้น
ในประเทศไทย และดวยตระหนักถึงความสําคัญของรางวัลนี้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงไดบรรจุรางวัลคุณภาพแหงชาติไวในแผนยุทธศาสตรการเพิ่มผลผลิต
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ของประเทศ ซึ่งเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 โดยมีสถาบัน
เพ่ิมผลผลิตแหงชาติเปนหนวยงานหลักในการประสานความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือเผยแพร สนับสนุน และผลักดันใหองคกรตางๆ ทั้งภาคการผลิตและการบริการนําเกณฑ
รางวัลคุณภาพแหงชาติไปพัฒนาขีดความสามารถดานการบริหารจัดการ องคกรท่ีมีวิธีปฏิบัติและ
ผลการดําเนินการในระดับมาตรฐานโลกจะไดรับการประกาศเกียรติคุณดวยรางวัลคุณภาพแหงชาติ 
และองคกรที่ไดรับรางวัลจะนําเสนอวิธีปฏิบัติที่นําองคกรของตนไปสูความสําเร็จเพื่อเปนแบบอยาง
ใหองคกรอ่ืนๆ นําไปประยุกต เพ่ือใหประสบผลสําเร็จเชนเดียวกัน ซึ่งเมื่อมีการขยายการดําเนินงาน
ไปอยางกวางขวางยอมจะสงผลตอการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศใหสามารถ
แขงขันในตลาดการคาโลกได 
 รางวัลคุณภาพแหงชาติ ถือเปนรางวัลระดับโลก (world class) เนื่องจากมีพื้นฐาน
ทางดานเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัล เชนเดียวกับรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือ the malcolm baldrige national quality award (MBNQA) ซึ่งเปนตนแบบ
รางวัลคุณภาพแหงชาติที่ประเทศตางๆ หลายประเทศทั่วโลกนําไปประยุกต เชน ประเทศญี่ปุน 
ออสเตรเลีย สิงคโปร และฟลิปปนส เปนตน (สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2553, 
หนา 1) 
 หลักการและแนวคิด (corn value and concepts) 
 การกําหนดเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการสูความเปนเลิศ มีพื้นฐานจากแนวคิดและ
คานิยมหลัก 11 ประการ ดังนี้ ตน (สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2553, หนา 3) 
    1) การนําที่มีวสิัยทัศนรวม (visionary leadership) 
      ผูนําระดับสูงจะตองเปนผูกําหนดทิศทาง วิสัยทัศนของโรงเรียนที่มุงเนนคุณภาพ
ผูเรียน และมีการสื่อสารทิศทางวิสัยทัศนสูการปฏิบัติ และสรางแรงจูงใจกระตุนบุคลากรมีสวนรวม
ในการทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จ 
    2) การศึกษาที่ยึดการเรียนรูเปนแกนกลาง (learning-centered education) 
      โรงเรียนมุงเนนการจัดการศึกษาไปที่การเรียนรูและความตองการของผูเรียน      
ความตองการคุณลักษณะของผูเรียนในอนาคตของสังคมโลก การสรางความสัมพันธที่ดีและความพึงพอใจ
ของผูเรียน และแปลงความตองการเหลานั้นมาเปนหลักสูตร และการพัฒนาการเรียนที่เหมาะสม 
    3) การเรียนรูขององคกรและบุคคล (organizational and personal learning) 
      โรงเรียนจัดระบบการเรียนรูใหมีบรรยากาศเอ้ือตอการเรียนรูรวมกัน และการเรียนรู
รายบุคคลในประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจการดําเนินงานของโรงเรยีน ซึ่งจะเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนา
โรงเรียนไปสูความสําเร็จ และสงผลใหเกิดมูลคาเพ่ิมใหแกผูเรียน 
   4) การใหคุณคากับคณะครู บุคลากร และผูมีสวนรวม (valuing faculty, staff and 
partners) 
     โรงเรียนแสดงถึงการเห็นคุณคาของครูและบุคลากรโดยการสรางความผูกพัน      
ความพึงพอใจ แรงจูงใจ สภาพแวดลอมการทํางาน สวัสดิการ ฯลฯ จะทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จ
  
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

29 

   5) ความคลองแคลว กระตือรือรน (agility) 
      ความคลองแคลว กระตือรือรน เปนความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว   
มคีวามยืดหยุน และปรับเปลี่ยนความตองการของผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียจะทําใหสามารถ
ลดรอบเวลาและตนทุนในการพัฒนาคุณภาพ 
    6) การมุงอนาคต (focus on the future) 
      การพัฒนาโรงเรียนใหมีความยั่งยืนตองอาศัยความเขาใจปจจัยตางๆ ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวที่มีผลกระทบตอการจัดการศึกษาและสวนแบงทางการศึกษา ตลอดจนการจัดหลักสูตร
ทีส่นองตอบตอความตองการ กําลังคนในการพัฒนาประเทศและการแลกเปลี่ยนของสังคมโลก 
โรงเรียนจึงตองมีแนวคิดที่มุงอนาคตอยางจริงจัง และสรางความผูกพันในระยะยาวกับผูเรียน 
ผูมีสวนไดสวนเสียและผูรับบริการ โดยการพัฒนาศักยภาพและบุคลากรสรางโอกาสทางนวัตกรรม 
เพ่ือสงเสริมใหนักเรียนไดเตรียมตัวมุงสูอนาคตท่ีเปนเปาหมายทางเลือกอยางเหมาะสม 
    7) การจัดการเพ่ือใหเกิดนวัตกรรม (managing for innovation) 
      โรงเรียนตองแสวงหา สราง พัฒนา และใชองคความรูและนวัตกรรม เพื่อใหเกิด
นวัตกรรมของหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรูและการบริการใหเกิดกับผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย 
และผูรับบริการตลอดจนผูเก่ียวของอ่ืนๆ 
    8) การบริหารจัดการบนพื้นฐานของขอมูลจริง (management by fact) 
      โรงเรียนไดวางแผน ตัดสินใจ และดําเนินการตางๆ โดยใชขอมูลสารสนเทศ
ทีผ่านการวิเคราะหเปนขอเท็จจริง ที่เชื่อถือไดมากที่สุด ซึ่งการบริหารระบบพื้นฐานขอมูลจริงนี้จะมุงสู
การเรียนรูของผูเรียน การปรับปรุงผลการดําเนินการ และการเปรียบเทียบกับคูเทียบเคียงหรือระดับ
เทียบเคียงของวิธปีฏิบัติที่เปนเลิศ 
    9) ความรับผิดชอบตอสาธารณะ/สังคม และความเปนพลเมืองดี (public/social 
responsibility and citizenship) 
     โรงเรียนมีบทบาทในการรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน ดวยการมุงเนนการดูแล
สุขอนามัย สภาพแวดลอมของชุมชน และสรางความเขมแข็งใหชุมชน รวมทั้งบุคลากรของโรงเรียน 
ประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ ตอสาธารณะ 
    10) การมุงเนนผลลัพธและการสรางคณุคา (focus on result and creating value) 
     โรงเรียนไดวางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลลัพธ ที่สําคัญในทุกระดับงานที่แสดง
ใหเห็นวามุงเนนการสรางคุณคาและผลสําเร็จของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูรับบริการ 
    11) มุมมองเชิงระบบ (system perspective) 
     โรงเรียนสรางระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน กระบวนการ
ตัวชี้วัดและกิจกรรมตางๆ ใหมีความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน และบูรณาการเพ่ือใหบรรลุผลลัพธ
ของโรงเรียน  
 องคประกอบของระบบบริหารจัดการองคกรคุณภาพ 
 จากแนวคิดและคานิยมหลักหลัก 11 ประการ เพ่ือนําไปสูผลการปฏิบัติการที่เปนเลิศของ
องคกร (โรงเรียน) ไดถูกนํามาผนวกเปนองคประกอบของระบบบริหารคุณภาพ 7 หมวด คือ 
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    1) การนําองคกร (leadership) 
    2) การวางแผนเชิงกลยุทธ (strategic planning)  
    3) การมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย (student and stakeholder focus) 
    4) การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (measurement, analysis and 
knowledge management) 
    5) การมุงเนนบุคลากร (faculty and staff focus) 
    6) การจัดการกระบวนการ (process management)  
    7) ผลลัพธ (performance results) 
 ความเชื่อมโยงสัมพันธและการบูรณาการขององคประกอบทั้ง 7 หมวดจะเริ่มจากการนําองคกร 
(หมวดที่ 1) การวางแผนเชิงกลยุทธ (หมวดท่ี 2) และการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย (หมวดที่ 3) 
ประกอบกันเปนกลุมของการนําองคกรวา การนําองคกรตองมุงที่กลยุทธ และนักเรียน ผูบริหารระดับสูง 
หรือฝายบริหารของโรงเรียน ตองกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนและเปนผูนําในการปรับปรุง  
เปลี่ยนแปลงพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เพ่ือใหบรรลุตามทิศทางที่กําหนดไว 
 การมุงเนนบุคลากร (หมวดที่ 5) การจัดการกระบวนการ (หมวดที่ 6) และผลลัพธ (หมวดที่ 7) 
ประกอบกันเปนกลุมผลลัพธ โดยบุคลากรและกระบวนการท่ีสําคญัมีบทบาท ทําใหการดําเนินการสําเร็จ
และนําไปสูผลการดําเนินการ โดยรวมขององคกร (โรงเรียน) 
 สวนการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (หมวดที่ 4) มีความสําคัญอยางยิ่งในการทําให
องคกรมีการจัดการที่มีประสิทธิผลและมีการปรับปรุงผลการดําเนินงาน โดยใชระบบที่ใชขอมูลจริง
และองคความรูเปนแรงผลักดัน การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู เปนพื้นฐานของระบบ
การจัดการผลการดําเนินการโดยรวม 
 ความหมายขององคประกอบทั้ง 7 หมวด มีดังนี้ 
 หมวดที่ 1 การนําองคกร (leadership) 
 การบริหารจัดการเก่ียวกับวิธีการท่ีผูบริหารโรงเรียนชี้นําการกําหนด วิสัยทัศน คานิยม 
ผลการดําเนินการท่ีคาดหวังของโรงเรียนของผูนําระดับสูง รวมทั้งระบบธรรมาภิบาลของโรงเรียน 
และการดําเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย และความรับผิดชอบตอชุมชน วิธีการที่ผูนําระดับสูง
สื่อสารกับบุคลากร การพัฒนาผูนําในอนาคต การวัดผลการดําเนินงานในระดับองคกร และการสราง
บรรยากาศทีส่งเสรมิใหเกิดพฤติกรรมที่มีจริยธรรม และวิธีปฏิบัติท่ีแสดงถึงความเปนพลเมืองด ี
 หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ (strategic planning) 
 การบริหารจัดการเก่ียวกับการจัดทําวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และ แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 
การถายทอดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัติการไปสูการปฏิบัติ การจัดสรรทรัพยากรใหเพียงพอ 
ทีจ่ะทําใหแผนปฏิบัติการบรรลุผลสําเร็จ การจะปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไป 
รวมถึงวิธีการวัดความสําเร็จ และการรักษาความยั่งยืน ของโรงเรียนในระยะยาว  
 หมวดที่ 3 การมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย (student and stakeholder focus)  
 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการสรางความผูกพันกับผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
เพื่อความสําเร็จดานการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในและครอบคลุมวิธีการสรางวัฒนธรรม
ที่มุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย รวมถึงวิธีการทีโรงเรียนรับฟงความคิดเห็น ความตองการของ
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นักเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย และใชสารสนเทศนี้เพ่ือปรับปรุงและคนหาโอกาสในการสรางนวัตกรรม
 หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (measurement analysis and 
knowledge management)  
 การบริหารจัดการเก่ียวกับการเลือก รวบรวม วิเคราะห จัดการ และปรับปรุงขอมูล สารสนเทศ 
และสินทรัพยทางความรู และการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการทบทวนผลการดําเนินการ 
และใชผล การทบทวนในการปรับปรุงผลการดําเนินการ เพ่ือผลักดันใหเกิดการปรับปรุง ผลการเรียนรู
ของผูเรียน ผลการดําเนินงาน และเพิ่มความสามารถในการแขงขันของโรงเรียน 
 หมวดที ่5 การมุงเนนบุคลากร (faculty and strff focus) 
 เปนการบริหารจัดการเก่ียวกับการผูกใจ การพัฒนา และการจัดการบุคลากร เพ่ือใหมีการใช
ศักยภาพของบุคลากรอยางเต็มท่ี และสอดคลองไปในทิศทางเดียวกับ พันธกิจ กลยุทธ และ
แผนปฏิบัติการโดยรวมของโรงเรียน รวมถึงการประเมินขีดความสามารถและอัตรากําลัง และ
การสรางสภาพแวดลอมการปฏิบัติงานที่จะกอใหเกิดผลการดําเนินงานที่ดี 
 หมวดที่ 6 การจัดการกระบวนการ (process management)  
 การบริหารจัดการเก่ียวกับการกําหนดสมรรถนะหลัก และระบบงาน และการออกแบบ
การจัดการ และปรับปรุง กระบวนการที่สําคัญเพื่อนําระบบงานไปใชสรางคุณคาใหผูเรียนและ
ผูมีสวนไดสวนเสียและโรงเรียนประสบความสําเร็จ รวมทั้งการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน  
 หมวดที่ 7 ผลลัพธ (performance results) 
 การบริหารจัดการเก่ียวกับการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน และการปรับปรุง
ในดานที่สําคัญ ไดแก ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน (student learning outcomes) ผลลัพธ
ดานการมุงเนนผูเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย (customer-focused outcomes) ผลลัพธดานงบประมาณ
และการเงนิ (budgetary and financial outcomes) ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร (workforce 
outcomes) ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ (process effectiveness outcomes) 
ผลลัพธดานการนําองคกร (leadership outcomes) นอกจากนั้นยังเปนการตรวจประเมินระดับ
ผลการดําเนินการ เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาอื่นที่จัดการศึกษาและบริการ
ในลักษณะเดียวกัน โดยจะแสดงขอมลสําคัญของระดับ (levels) แนวโนม (trends) ผลิตภาพ 
(productivity) ประสิทธิผล (effective) ในรอบเวลา (cycle time) ของการดําเนินงานของโรงเรียน
ในปจจุบัน ผลลัพธท่ีไดจาก การตรวจประเมินจะเปนสารสนเทศตัวชี้วัดความกาวหนา เพ่ือประเมิน 
ปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาและบริการ โดยมิความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ
ของโรงเรียน 
 แนวทางการดําเนินการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 

      การประเมินการบริหารจัดการระบบคุณภาพเพื่อพัฒนาโรงเรียนสูความเปนเลิศ 
ไดนําเกณฑรางวัลคณุภาพแหงชาติมาประยุกตใชโดยกําหนดลักษณะการตั้งคําถามเพ่ือชี้ใหเห็นแนวทาง 
การบริหารจัดการของโรงเรียนในดานตางๆ ที่โรงเรียนจะตองดําเนินการและสะทอนใหเห็นถึง 
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สําหรับแนวทางการดําเนินการที่นําเสนอตอไปนี้
เปนเพียงแนวทางกวางๆ หรือเปนตัวอยาง เทานั้น ทั้งนี้โรงเรยีนสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินการ
ที่แตกตางกันไป ตามบริบทและศักยภาพของแตละโรงเรียน 
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  หมวดท่ี 1 การนําองคกร 
     1) วิสัยทัศนและคานิยม 
      (1) ผูบริหารโรงเรียนดําเนินการอยางไรในการกําหนดวิสัยทัศนและคานิยม รวมถึง
ถายทอดวิสัยทัศนและคานิยม เพ่ือนําไปปฏิบัติโดยผานระบบการนําโรงเรียนไปยังบุคลากร นักเรียน
รวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ การปฏิบัติตนของผูบริหารโรงเรียนไดแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นตอ
คานิยมของโรงเรียนอยางไร 
      (2) ผูบริหารโรงเรียนดําเนินการดวยตนเองอยางไรในการสรางบรรยากาศในโรงเรียน
เพ่ือสงเสริม กํากับ และสงผลใหมีการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 
      (3) ผูบริหารโรงเรียนดําเนินการอยางไรที่จะทําใหโรงเรียนมีความยั่งยืน ผูบริหาร
โรงเรียนดําเนินการอยางไร ในการสรางบรรยากาศเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงผลการดําเนินการ การบรรลุ
พันธกิจและวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ การสราง นวัตกรรม ความคลองตัวของโรงเรียน และ
มผีลการดําเนินการ ที่ เปนแบบอยางที่ดี ให กับโรงเรียนอื่นๆ รวมทั้ งการสรางบรรยากาศ
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูทั้งในระดับโรงเรียนและระดับบุคคล นอกจากนี้ผูบริหารโรงเรียนมีสวนรวมโดยตรง 
อยางไรในการวางแผนสืบทอดตําแหนง และการพัฒนาผูนําของโรงเรียนในอนาคต 
     2) การสื่อสารและผลการดําเนินการ 
      (1) ผูบริหารโรงเรียนดําเนินการอยางไรในการสื่อสาร และสรางความผูกพันกับ
บุคลากรทุกคนทั่วทั้งโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนกระตุนใหเกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา และ
เปนไปในลักษณะสองทิศทางทั่วทั้งโรงเรียนอยางไร ผูบริหารโรงเรียนสื่อสารการตัดสินใจที่สําคัญๆ 
อยางไรผูบริหารโรงเรียนมีบทบาทเชิงรุกอยางไรในการใหรางวัล และยกยองชมเชยบุคลากร
เพ่ือเสริมสรางใหมีผลการดําเนินการที่ดี รวมทั่งการใหความสําคัญกับนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
      (2) ผูบริหารโรงเรียนดําเนินการอยางไรในการมุงเนนใหเกิดการลงมือทํา         
เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค ปรับปรุงผลการ ดําเนินการ และบรรลุวิลัยทัศนของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน 
ทบทวนตัววัดผลการดําเนินการอะไรบางเปนประจํา เพื่อสื่อใหผูปฏิบัติงานทราบถึงสิงที่ตองทํา
ในการตั้งความคาดหวังตอผลการดําเนินการ ผูบริหารโรงเรียนคํานึงถึง และดําเนินการอยางไร
ในการนําเรื่องการสรางคุณคาและทําใหเกิดความสมดุลของคุณคาระหวางนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
มาพิจารณา 
   ระบบธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม: โรงเรียนดําเนินการอยางไรในเรื่องการกํากับ
ดูแลโรงเรียนและความรับผิดชอบตอสังคม 
      1) ระบบธรรมาภิบาลของโรงเรียน 
      (1) โรงเรียนดําเนินการอยางไรในการทบทวนและทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จ
ในเรือ่งตางๆ ที่สําคัญของระบบธรรมาภิบาล ในดานความรับผิดชอบในการกระทําของผูบริหารระดับสูง 
ความรับผิดชอบดานการเงนิ ความโปรงใส ในการดําเนินการ รวมถึงการคัดเลือกคณะกรรมการกํากับ 
ดูแลโรงเรียน และนโยบายในเรื่องการเปดเผยขอมูลขาวสารของคณะกรรมการกํากับดูแลโรงเรียน
การตรวจสอบภายใน และภายนอกที่เปนอิสระ การปกปองผลประโยชนของนักเรียนและผูมีสวนได
สวนเสีย 
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    (2) โรงเรียนดําเนินการอยางไรในการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารระดับสูง
ของโรงเรียน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน 
และใชผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุง ประสิทธิผลการนําองคกรอยางไร 
   2) การประพฤติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 
    (1) โรงเรียนดําเนินการอยางไรในกรณีที่การจัดการเรียนการสอน การใหบริการ 
และการปฏิบัติงานมีผลกระทบในเชิงลบตอสังคม โรงเรียนคาดการณลวงหนาถึงปญหา สาธารณะที่มี
ตอการจัดการเรียนการสอน การใหบริการ และการปฏิบัติงานทั้งในปจจุบันและในอนาคตอยางไร 
โรงเรียน มีการเตรียมการเชิงรุกในประเดน็ดังกลาวอยางไร ทั้งนี้รวมถึงการใชกระบวนการที่ใชทรัพยากร
อยางคุมคาและรักษา สิ่งแวดลอม โรงเรียนมีกระบวนการ ตัวชี้วัด และเปาประสงคที่สําคัญอะไร 
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับขอกําหนดดานกฎระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมาย เพื่อใหเปนไปตามระเบียบ
ขอบังคบัท่ีกําหนด และโรงเรยีนมีกระบวนการ ตัวชี้วัด และเปาประสงคท่ีสําคัญอะไรในการดําเนินการ
เรื่องความเสียงท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน การใหบริการ และการปฏิบัติงาน 
    (2) โรงเรียนบริหารจัดการอยางไรในการสงเสริมและ สรางความมั่นใจวาการดําเนินงาน
ทุกดานของโรงเรียนเปนไปอยางมีจริยธรรม โรงเรียนมีกระบวนการ และตัวชี้วัดที่สําคัญอะไร
ในการสงเสริมและกํากับดูแลใหมีการประพฤติปฏิบัติ อยางมีจริยธรรมภายใตโครงสรางระบบ
ธรรมาภิบาลและตลอดทั่วทั้งโรงเรียน รวมทั้งในการปฏิสัมพันธกับนักเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย 
โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการ กํากับดูแล และดําเนินการในกรณีที่มีการกระทําที่ขัดตอการประพฤติ
ปฏิบัติอยางมีจริยธรรม 
   3) การสนับสนุนจากชุมชนที่สําคัญ 
    โรงเรียนดําเนินการอยางไรในการสนับสนุนและสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน
ทีส่ําคัญตอโรงเรียนอยางจริงจัง มีวิธีการเลือกชุมชนที่สําคัญตอโรงเรียน และกําหนดกิจกรรมที่โรงเรียน
เขาไปมีสวนรวมและสนับสนุนชุมชนนั้นๆ อยางไร ชุมชนที่สําคัญของโรงเรียนมีอะไรบาง ผูบริหาร
โรงเรียน และบุคลากรรวมมือกันในการพัฒนาชุมชนนั้นอยางไร 
  หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ 
   1) การจัดทํากลยุทธ  
    (1) กระบวนการจัดทํากลยุทธ 
      ก. โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการวางแผนเชิงกลยุทธ ขั้นตอนที่สําคัญของ
กระบวนการคดัทํากลยุทธ มีอะไรบาง และผูเกี่ยวของที่สําคัญมีใครบาง กระบวนการดังกลาวสามารถ
ระบุจุดบอดที่อาจเกิดขึ้นไดอยางไร โรงเรียน มีวิธีการอยางไรในการกําหนดความทาทายและ
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธที่อธิบายไวในโครงรางองคกร กรอบเวลาของการวางแผนระยะสันและ
ระยะยาวคืออะไร โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการกําหนดกรอบเวลา และทําใหกระบวนการวางแผน
เชิงกลยุทธมีความสอดคลองกับกรอบเวลา ดังกลาว 
      ข. โรงเรียนมีวิธีการอยางไรเพื่อทําใหมั่นใจวาไดนําปจจัยที่สําคัญตอไปนี้
มาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล และ
สารสนเทศท่ีเก่ียวของกับปจจัยเหลานี้มาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ 
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    (2) การกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ 
      ก. วัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญของโรงเรียนมีอะไรบาง ใหระบุตารางเวลา
ทีจ่ะบรรลุวัตถุประสงคเหลานั้น เปาประสงคที่สําคัญที่สุดของวัตถุประสงคเชิงกลยุทธเหลานั้น 
มีอะไรบาง 
      ข. วัตถุประสงค เชิงกลยุทธของโรงเรียนตอบสนองความทาทายและ
ความไดเปรียบเชิงกลยุทธอยางไร วัตถุประสงคเชิงกลยุทธของโรงเรียนตอบสนองอยางไรตอโอกาส
ในการสรางนวัตกรรม การคัดการศึกษา โรงเรียน มีวิธีการอยางไรเพ่ือทําใหมั่นใจวาวัตถุประสงค            
เชิงกลยุทธ สรางสมดุลระหวางความทาทายและโอกาสในระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งสรางสมดุล
ระหวางความตองการของ ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญทั้งหมด 
   2) การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ  
    (1) การจัดทําแผนปฏิบัติการ และการถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัต ิ
      ก. โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการจัดทําแผนปฏิบัติการ และการถายทอด
เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติทั่วท้ังโรงเรียน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเชิงกลยุทธที่สําคัญ โรงเรียนมีวิธีการ 
อยางไรเพ่ือทําใหมั่นใจวาผลการดําเนินการท่ีสําคัญ ตามแผนปฏิบัติการนี้จะมีความยั่งยืน 
      ข. โรงเรียนทําอยางไรใหม่ันใจวามทีรัพยากรดานการเงินและดานอ่ืนๆ เพียงพอ
และพรอมใชในการสนับสนุน แผนปฏิบัติการจนประสบความสําเร็จ โรงเรียนมีวิธีการจัดสรรทรัพยากร
เหลานี้อยางไรเพ่ือสนับสนุนใหแผนปฏิบัติ การบรรลุผลโรงเรียนประเมินความเสี่ยงดานการเงิน และ
ดานอื่นที่เก่ียวกับแผนดังกลาวอยางไร โรงเรียนมีวิธีการสรางสมดุลของทรัพยากรอยางไรเพื่อทําให
มั่นใจวามีทรัพยากรเพียงพอที่จะบรรลุพันธกิจในปจจุบัน 
      ค. โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการปรับเปลี่ยนแผน และถายทอดเพ่ือนําไปปฏิบัติ
อยางรวดเร็ว ในกรณทีี่สถานการณเปลี่ยนแปลง 
      ง. แผนปฏิบัติการท้ังระยะสันและระยะยาวที่สําคัญของโรงเรียนมีอะไรบาง 
การเปลี่ยนแปลงในดานการจัดการศึกษา รวมทั้งผูรับบริการและสวนแบงนักเรียนในพื้นที่บริการ 
ที่ไดวางแผนไวมีอะไรบาง และโรงเรียนจะดําเนินการตามแผนอยางไร 
      จ. แผนดานทรัพยากรบุคคลที่สําคัญมีอะไรบาง ท่ีทําใหบรรลุวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว แผนดังกลาวไดคํานึงถึงผลกระทบ และ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนเก่ียวกับความตองการ ดานขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร
อยางไร 
      ฉ. ตัวชี้วัดผลการดําเนินการที่สําคัญที่ใชติดตามความกาวหนาของแผนปฏิบัติ
การมีอะไรบาง โรงเรียนมีวิธีการอยางไร เพื่อทําใหมั่นใจวาระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติ
การเสริมสรางใหโรงเรียนสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน โรงเรียนมีวิธีการอยางไรเพื่อทําใหมั่นใจวา
ระบบการวัดผลดังกลาวครอบคลุมเรื่องที่ถายทอดไปสูการปฏิบัติและผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญๆ ทั้งหมด
    (2) การคาดการณผลการดําเนินการ 
      การคาดการณผลการดําเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้น
และระยะยาวของโรงเรียน ตามตัวชี้วัดผลการดําเนินการที่สําคัญมีอะไรบาง โรงเรียน มีวิธีการอยางไร
ในการคาดการณผลดังกลาวเปนอยางไร เมื่อเปรียบเทียบกับผลของโรงเรียนคูเทียบเคียง และ
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เมื่อเปรียบเทียบกับเปาประสงค และผลการดําเนินการที่ผานมา โรงเรียนมีวิธีการอยางไรเพ่ือใหมั่นใจวา
การดําเนินการ มีความกาวหนาตามที่คาดการณไว โรงเรียนจะทําอยางไร หากพบวามีความแตกตาง
ระหวางผลการดําเนินการปจจุบัน หรือที่คาดการณไวเม่ือเปรียบเทียบกับโรงเรียนคูเทียบเคียง 
  หมวดที่ 3 การมุงเนนนักเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย 
   1) ความรูเก่ียวกับนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย  
    (1) โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการระบุนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียที่อยูในพ้ืนที่
ความรับผิดชอบของโรงเรียน โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการกําหนดกลุมนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
เพ่ือชักชวนใหมารับบริการทั้งในปจจุบัน และอนาคต รวมทั้งมีวิธีการอยางไรในการนําขอมูลนักเรียน 
ของโรงเรียนคูเทียบเคียงและสังคมโลกในอนาคตมาประกอบ การพิจารณาดังกลาว 
    (2) โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการใชเสียงของนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
เพ่ือกําหนดความตองการ ความจําเปน และความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเรียนและ
ผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญ รวมทั้งความสําคัญเชิงเปรียบเทียบที่สงผลใหนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
ตัดสินใจรับบริการ และสรางความสัมพันธ โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการรับฟงเสียงของนักเรียน
และผูมีสวนไดสวนเสียที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียที่แตกตางกัน โรงเรียนมีวิธีการ
อยางไรในการใชขอมูลที่เก่ียวของและขอมูลปอนกลับจากนักเรียนและผูมีสวนได สวนเสีย ปจจุบัน
และอดีต รวมท้ังทิศทางของสังคมโลก ขอมูลเกี่ยวกับความรักและผูกพันตอสถาบัน รวมถึงขอมูล 
เก่ียวกับการรองเรียน เพ่ือใชในการวางแผนการจัดการเรียนรู และใหบริการ การปรับปรุงระบบงาน
และกระบวนการทํางาน ตลอดจนการพัฒนาโอกาสใหมทางการศึกษา 
    (3) โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการใชสารสนเทศจากความตองการของนักเรียน
และผูมีสวนไดสวนเสีย และขอมูลปอนกลับเพ่ือใหเกิดการมุงเนนนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียมากขึ้น 
เพ่ือสามารถตอบสนองความจําเปนและความปรารถนาของนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียไดดีข้ึน 
รวมทั้งเพ่ือหาโอกาสในการสรางนวัตกรรม 
    (4) โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการทําใหวิธีการรับฟง และเรียนรูเก่ียวกับนักเรียน 
ผูมีสวนไดสวนเสีย ทันตอความตองการและทิศทางของการศึกษาอยูเสมอ รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในลังคมโลก  
   2) ความสัมพันธกับนักเรียนและความพึงพอใจของนักเรียน  
    (1) การสรางความสัมพันธกับนกัเรียน 
      ก. โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการสรางความสัมพันธตอบสนองตามความคาดหวัง 
การสรางความรัก และผูกพันของนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
      ข. กลไกสําคัญของโรงเรียนที่ชวยใหนักเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถเขาถึง
ขอมูลสารสนเทศ และการรองเรียนไดอยางไร กลไกเหลานี้มีอะไรบาง โรงเรียนมีวิธีการอยางไร
ในการระบุขอกําหนดในการติดตอแตละรูปแบบ โรงเรียนมั่นใจไดอยางไรวาขอกําหนดดังกลาว
ไดถายทอด ไปยังทุกคนและทุกกระบวนการที่เก่ียวของเพ่ือนําไปปฏิบัต ิ
       ค. โรงเรียนมวีิธีการคัดการกับขอรองเรียนของนักเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียอยางไร 
โรงเรียนมีวิธีการอยางไร ทีท่ําใหม่ันใจไดวาจะแกไขขอรองเรียนเหลานั้นอยางมีประสิทธิผลและทันทวงที 
โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการลดเรื่องตอไปนี้ใหนอยที่สุด ความไมพึงพอใจของนักเรียน ผูมสีวนไดสวนเสยี 
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การสูญเสียโอกาสทางการศึกษาและการกลาวถึงโรงเรียนในทางที่ไมดี โรงเรียนมีวิธีการอยางไร 
ในการพิจารณาและวิเคราะหขอรองเรียนเพ่ือใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของโรงเรียน 
      ง. โรงเรียนมีวธิีการอยางไรเพื่อใหแนวทางในการสรางความสัมพันธกับนักเรียน 
ผูมีสวนไดสวนเสีย และชองทางที่นักเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียติดตอประสานงานกับโรงเรียน 
ทนักับความตองการและทิศทางของการจัดการศึกษาอยูเสมอ 
    (2) การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
      ก. โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการประเมินความพึงพอใจ ความไมพึงพอใจ และ
ความรักและผูกพันตอโรงเรียน วิธีการเหลานี้มีความแตกตางกันอยางไรในนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
แตละกลุม โรงเรียนมีวิธีการอยางไรที่ทําใหมั่นใจวาการวัดดังกลาวจะไดสารสนเทศที่สามารถนําไปใช 
ตอบสนองความคาดหวังของนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย โรงเรียนมีวิธีการอยางไรที่ทําใหมั่นใจวา
การวัดดังกลาวใหสารสนเทศท่ีสามารถนําไปใชเพื่อใหไดมาซึ่งคุณภาพการจัดการศึกษาในอนาคตของ
นักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย และสนับสนุนใหเกิดภาพลักษณที่ดี โรงเรียนใชสารสนเทศ 
ดานความพึงพอใจและไมพึงพอใจของนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงอยางไร 
      ข. โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการติดตามความคิดเห็นของนักเรียนและ
ผูมีสวนไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน การบริการ เพื่อใหไดขอมูลปอนกลับ
อยางทันทวงทีและสามารถนําไปใชดําเนินการตอไปได 
      ค. โรงเรียนมวีิธีการอยางไรในการคนหาและใชสารสนเทศที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
ของนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียตอโรงเรียนโดยเปรียบเทียบกับโรงเรียนคูเทียบเคียง 
      ง. โรงเรียนมีวิธีการอยางไรเพ่ือใหแนวทางในการประเมินความพึงพอใจของ
นักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสียทันกับความตองการและทิศทางการจัดการศึกษา  
    (3) การวิเคราะหและใชขอมูลของนักเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย 
      ก. โรงเรียนมวีิธีการอยางไรในการใชสารสนเทศของนักเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย 
และสวนแบงนักเรียนในพ้ืนที่บริการรวมถึงหลักสูตรบริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอ่ืนๆ 
เพ่ือกําหนดกลุมและสวนของนักเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียและสวนแบงนักเรียนในพื้นที่บริการ 
ทั้งในปจจุบันและอนาคต โรงเรียนไดคํานึงถึงนักเรยีน และผูมีสวนไดสวนเสียของโรงเรียนคูเทียบเคียง
หรือที่จะมีมาในอนาคตในการจําแนกนี้อยางไร โรงเรียนกําหนดอยางไรวา กลุมนักเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย
และสวนแบงนักเรียน ในพื้นที่บริการสวนใดที่จะชักจูงใหมาศึกษาในหลักสูตรบริการที่สงเสริม
การเรียนรู และบริการการศึกษาอ่ืนๆ ทั้งในปจจุบันและอนาคต 
      ข. โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการใชสารสนเทศของนักเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย 
และสวนแบงนักเรียนในพ้ืนทีบ่ริการรวมถึงหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอ่ืนๆ 
เพ่ือกําหนดและคาดการณดานความตองการหลักของนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย (ซึ่งรวมถึง 
ลักษณะของหลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอื่นๆ) รวมถึงความคาดหวัง
ที่เปลี่ยนแปลงไปและความสําคัญในการทําใหนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย ตัดสินใจเลือกเขาเรียน 
หรือสรางความสัมพันธกับโรงเรียน โรงเรียนกําหนด และคาดการณอยางไรถึงความตองการ และ
ความคาดหวังท่ีเปลี่ยนแปลงไปจะมีความแตกตางกัน ในระหวางกลุมนักเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียและ
สวนแบง นักเรียนในพ้ืนที่บรกิาร รวมถึงตลอดชวงระยะเวลาในการสานสัมพันธกับโรงเรียน 
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      ค. โรงเรียนใชสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย และเก่ียวกับ
หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการการศึกษาอ่ืนๆ เพ่ือปรับปรุงดานสวนแบงนักเรียน 
ในพ้ืนที่บริการ เสริมสรางวัฒนธรรมที่มุงเนนนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย และกําหนดโอกาส
ในการสรางนวัตกรรม 
      ง. โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการทําใหแนวทางการเรียนรูจากนักเรียนและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย การประเมินความพึงพอใจ ไมพึงพอใจ ความผูกพัน รวมถึงการใชขอมูลที่เกี่ยวของ
กับกลุมดังกลาวทันตอความตองการและทิศทางของโรงเรียนอยูเสมอ 
  หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู 
   1) การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดําเนินการ  
    (1) การวัดผลการดําเนินการ 
      ก. โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการเลือก รวบรวม และบูรณาการขอมูลและ
สารสนเทศใหสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงการติดตามความกาวหนาเทียบกับวัตถุประสงค
เชิงกลยุทธและแผนปฏิบัติการ โรงเรียนมิตัวชี้วัดผลการดําเนินการทั้งระยะสั้นและระยะยาวอะไรบาง 
โรงเรียนมีวิธกีารอยางไรในการใชขอมูลและสารสนเทศเหลานี้เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในระดับโรงเรียน
และสรางนวัตกรรม 
      ข. โรงเรียนมีวิธีการเลือกและสรางความมั่นใจไดอยางไรวาไดใชขอมูลและ
สารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่สําคัญ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการ และระดับกลยุทธ 
รวมทั้งเพ่ือสรางนวัตกรรมอยางมีประสิทธิผล 
      ค. โรงเรียนมวีิธีการอยางไรในการทําใหระบบการวัดผลการดําเนินการทันกับ
ความตองการและทิศทางของการศึกษาอยูเสมอ โรงเรียนสรางความมั่นใจไดอยางไรวาระบบการวัดผล
การดําเนินการดังกลาวมีความไวตอความเปลี่ยนแปลงทั้งภายในหรือภายนอกโรงเรียนที่เกิดข้ึน 
อยางรวดเร็วหรือที่ไมไดคาดคิด 
    (2) การวิเคราะห ทบทวน และปรับปรุงผลการดําเนินการ  
      ก. โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการทบทวนผลการดําเนินการและขีดความสามารถ
ของโรงเรียน โรงเรียนทําการวิเคราะหในเรื่องอะไรบาง เพ่ือนํามาใชสนับสนุนการทบทวน และเพ่ือทําให
มั่นใจวาผลสรุปนั้นมีเหตุมีผล โรงเรียนใชผลการทบทวนเหลานี้อยางไรในการตรวจประเมินผลสําเร็จ
ของโรงเรียน ผลการดําเนินการในเชิงแขงขัน และความกาวหนา เทียบกับวัตถุประสงคเชิงกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ รวมทั้ง ใชในการตรวจประเมินความสามารถที่จะตอบสนองอยางรวดเร็วตอความตองการ
ของโรงเรียนและความทาทาย ในสภาพแวดลอมดานการปฏิบัติการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
      ข. โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการแปลงผลการทบทวนผลการดําเนินการไปใช
จัดลําดับความสําคัญสําหรับการปรับปรุงอยางตอเนื่องและอยางกาวกระโดด รวมทั้งไปเปนโอกาส
ในการสรางนวัตกรรม โรงเรียนมีวิธีการอยางไร ในการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัติในเรื่องที่จัดลําดับ
ความสําคัญไว และโอกาสในการสรางนวัตกรรมไปสูกลุมงานและระดับปฏิบัติการทั่วทั้งโรงเรียน 
เพ่ือชวยใหบุคคลเหลานั้นตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิผล โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการถายทอด 
เพ่ือนําไปปฏิบัติในเรืองดังกลาวไปสูคูความรวมมือของโรงเรียน เพี่อทําใหมั่นใจวาสอดคลองไป
แนวทางเดียวกันกับโรงเรียน 
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      ค. โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการนําผลการทบทวนการดําเนินการของโรงเรียน
ไปใชในการประเมินผล และปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญอยางเปนระบบ 
   2) การจัดการขอมูลสารสนเทศและการจัดการความรู  
    (1) การจัดการขอมูลสารสนเทศ 
      ก. โรงเรียนมีวิธีการอยางไรเพ่ือใหขอมูลและสารสนเทศที่จําเปนมีความพรอม
ใชงาน และทําใหบุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน สามารถเขาถึงขอมูลได 
      ข. โรงเรียนมีวิธีการอยางไรเพื่อ ม่ันใจไดวาฮารดแวร  และซอฟตแวร
มีความเชื่อถือได ปลอดภัย และใชงานงาย 
      ค. ในกรณีฉุกเฉิน โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการทําใหม่ันใจวาขอมูลและ
สารสนเทศ รวมทั้งระบบฮารดแวร และซอฟตแวรมคีวามพรอมใชงานอยางตอเนื่อง 
      ง. โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการรักษากลไกที่ทําใหขอมูลและสารสนเทศ
มีความพรอมใชงาน รวมทั้งระบบฮารดแวรและซอฟตแวรทันกับความตองการและทิศทางของการจัด
การศกึษาและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในสภาพแวดลอมที่โรงเรียนดําเนินงานอยูเสมอ 
    (2) การจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ
ความรู 
      ก. โรงเรียนมวีิธีการอยางไรในการทําใหมั่นใจวา ขอมูลสารสนเทศและองคความรู
ของโรงเรียนมีคุณสมบัติ แมนยํา ถูกตอง และเชื่อถือได ทันการและปลอดภัย 
      ข. โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการจัดการความรูของโรงเรียนเพื่อใหบรรลุผล
ดังตอไปนี้ 
       ก) การรวบรวมและถายทอดความรูของบุคลากร 
       ข) การถายทอดความรูท่ีเก่ียวของกับโรงเรียน ระหวางโรงเรียนกับนักเรียน 
       ค) ความรวดเร็วในการคนหาและระบุการแบงปน และการนําวิธีปฏิบัติ
ที่เปนเลิศไปดําเนินการ 
       ง) การรวบรวมความรูและถายทอดความรูที่เก่ียวของไปใชในกระบวนการ
วางแผนเชิงกลยุทธ 
  หมวดที่ 5 การมุงเนนบุคลากร 
   1) ความผูกพันของบุคลากร  
    (1) การสรางคุณคาของบุคลากร 
      ก. โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการกําหนดปจจัยสําคัญที่สงผลตอความผูกพัน 
และความพึงพอใจของบุคลากร รวมทั้งมีวิธีการท่ีแตกตางในการกําหนดปจจัยเหลานี้สําหรับแตละกลุม
ของบุคลากรอยางไร 
      ข. โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการเสริมสรางวัฒนธรรมในองคกร เพ่ือนําไปสู
ผลการดําเนินการที่ดีและทําใหบุคลากรมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
      ค. โรงเรียนมีระบบการวัดผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่สนับสนุน
ใหเกิดผลการดําเนินการที่ดีและสรางความผูกพันของบุคลากรอยางไร และไดพิจารณาถึงการบริหาร
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คาตอบแทน การใหรางวัล การยกยองชมเชย และการสรางแรงจูงใจอยางไร รวมทั้งเสริมสราง
การมุงเนนคณุภาพนักเรียนและบรรลุผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการอยางไร 
    (2) การพัฒนาบุคลากรและผูนํา 
      ก. ระบบการเรียนรูและการพัฒนาสําหรับบุคลากรของโรงเรียนไดดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่องตอไปนี้อยางไร 
      ก) การระบุความจําเปนและความปรารถนาในการเรียนรูและการพัฒนา 
โดยบุคลากร ทุกระดับในโรงเรียน 
        ข) ความสามารถพิเศษ ความทาทายเชิงกลยุทธ และการบรรลุผลสําเร็จ
ของแผนปฏิบัติการ ของโรงเรียนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
      ค) การปรับปรุงผลการดําเนินการของโรงเรียน การเปลี่ยนแปลง
ดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขอบเขตของโอกาสในการพัฒนา รวมทั้งการศึกษา การฝกอบรม 
การสอนงาน และการเปนพ่ีเลี้ยง รวมทั้งประสบการณที่เก่ียวกับงาน 
      ง) การถายโอนความรูจากบุคลากรที่ลาออกหรือเกษียณอายุ 
      ฉ) การสงเสริมใหมีการใชความรูและทักษะใหม ในการปฏิบัติงาน 
      ข. ระบบการเรียนรูและการพัฒนาสําหรับกลุมผูนําของโรงเรียนไดดําเนินการ
เก่ียวกับเรื่องตอไปนี้อยางไร 
      ก) การพัฒนาคุณสมบัติของการเปนผูนําเฉพาะบุคคล 
      ข) การพัฒนาความรูระดับโรงเรียน 
      ค) วิธีปฏิบัติทางการจัดการศึกษาอยางมีจริยธรรม ความสามารถพิเศษ 
ความทาทายเชิงกลยุทธ และการบรรลุผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 
      ง) การปรับปรุงผลการดําเนินการของโรงเรียน การเปลี่ยนแปลงตางๆ และ
นวัตกรรม 
      จ) ขอบเขตของโอกาสในการพัฒนาภาวะผูนํา รวมทั้งการศึกษา การฝกอบรม 
การสอนงาน และการเปนพ่ีเลี้ยง รวมทั้งประสบการณที่เก่ียวกับงาน 
      ค. โรงเรียนมีวิธีประเมินประสิทธิผลของระบบการเรียนรูและการพัฒนาของ
บุคลากรและผูนําอยางไร 
      ง. โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการจัดการความกาวหนาในอาชีพการงานของ
บุคลากรทั่วท้ังโรงเรียนอยางมีประสิทธิผล โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการวางแผนการสืบทอดตําแหนง
ของตําแหนงผูนําอยางมีประสิทธิผล  
    (3) การประเมินความผูกพันของบุคลากร 
      ก. โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการประเมินความผูกพันของบุคลากร ทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ และมีตัวชี้วัดอะไรบางท่ีใชในการประเมินความผูกพัน และความพึงพอใจ
ของบุคลากร วิธีการและตัวชี้วัดเหลานี้มีความแตกตางกันอยางไร เพ่ือใหครอบคลุมทุกกลุมของบุคลากร 
โรงเรียนใชตัวชี้วัดอ่ืนๆ เชน การรักษาใหบุคลากรอยูกับโรงเรียน การขาดงาน การรองทุกข 
ความปลอดภัยอยางไร เพ่ือตรวจประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากรอยางไร 
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     ข. โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการนําผลตรวจ ประเมินมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ
ที่รายงานในหมวด 7 เพ่ือการปรับปรุงความผูกพันของบุคลากรและผลลัพธของโรงเรียน 
   2) สภาพแวดลอมในการทํางาน  
    (1) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง 
      ก. โรงเรียนมีวิธกีารอยางไรในการประเมินความตองการดานขีดความสามารถ
และอัตรากําลังบุคลากร รวมทั้งทักษะ สมรรถนะ และกําลังคนที่มีอยู 
      ข. โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการสรรหา วาจาง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหมไว 
โรงเรียนมั่นใจไดอยางไร วาบุคลากรเปนตัวแทนที่สะทอนใหเห็นถึงความหลากหลายทางความคิด 
วัฒนธรรมของผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูเกี่ยวของ 
      ค. โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการบริหารและจัดโครงสรางของบุคลากร
เพื่อใหงานของโรงเรียนบรรลุผล ใชประโยชนจากความสามารถพิเศษของโรงเรียน เสริมสราง 
การมุงเนนนักเรียนและการศึกษา ใหมีผลการดําเนินการท่ีเหนือกวาความคาดหมาย ตอบสนองตอ
ความทาทายเชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ และใหเกิดความคลองตัวที่จะตอบสนองตอความตองการ
ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 
      ง. โรงเรียนมวีิธีการอยางไรในการเตรียมบุคลากรสามารถและอัตรากําลังบุคลากร 
โรงเรียนมีวิธีการอยางไร ในการบริหารบุคลากร บริหารความตองการของบุคลากร และของโรงเรียน
เทอืใหมั่นใจวาสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง ปองกันการลดจํานวนของบุคลากร และลดผลกระทบ
หากเกิดกรณีดังกลาว 
    (2) การสรางบรรยากาศการทํางาน 
      ก. โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการปรับปรุงและทําใหมั่นใจวาสถานที่ทํางาน
มีสุขอนามัย ความปลอดภัย และมีการปองกันภัย มีตัวชีว้ัดผลการดําเนินการของแตละปจจัยดังกลาว
และมีการตั้งเปาประสงคในการปรับปรุงอะไรบาง มีความแตกตางท่ีสําคัญของปจจัยตัวชี้วัดผลดําเนินการ 
หรือเปาประสงคอะไรบาง สําหรับสภาพแวดลอมของสถานที่ ทํางานที่แตกตางกัน 
      ข. โรงเรียนสนับสนุนบุคลากรโดยการกําหนดนโยบาย การบริการ และ
สิทธิประโยชนอยางไร สิ่งดังกลาวไดมีการออกแบบใหเหมาะสมตามความตองการของบุคลากร
ที่หลากหลาย รวมทั้งความแตกตางของกลุมบุคลากรอยางไร 
  หมวดท่ี 6 การจัดการกระบวนการ 
   1) การออกแบบระบบงาน  
    (1) การออกแบบระบบงาน 
      1) โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการออกแบบและสรางนวัตกรรมในระบบงาน
โดยรวม รวมทั้งกําหนดวา กระบวนการใดในระบบงานโดยรวมเปนกระบวนการภายในโรงเรียน 
(กระบวนการทํางานหลักของโรงเรียน) และกระบวนการใดจะใชทรัพยากรจากแหลงภายนอก 
      2) ระบบงานและกระบวนการทํางานหลักของโรงเรียนมีความสัมพันธและ
ใชประโยชนจากสมรรถนะหลักของโรงเรียนอยางไร 
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    (2) กระบวนการทํางานหลักและกระบวนการสนับสนุน 
      ก. กระบวนการทํางานหลักและกระบวนการสนับสนุนของโรงเรียนมีอะไรบาง 
กระบวนการดังกลาวมีผลอยางไรตอ  
      กระบวนการหลัก       
      ก) การจัดทาหลักสูตร       
      ข) การจัดการเรียนการสอน       
      ค) ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน       
      ง) การพัฒนาบุคลากร 
      กระบวนการสนับสนุน 
      ก) เทคโนโลยีและสารสนเทศ 
      ข) การเงินและพัสดุ 
      ค) กิจกรรมพัฒนานักเรียน  
      ง) ภาคีเครือขาย  
      ข. โรงเรียนมวีธิีการอยางไรในการจัดทําขอกําหนดของกระบวนการทํางานหลัก
และกระบวนการสนับสนุนโดยใชขอมูลจากนักเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียผูสงมอบคูความรวมมือ
ทีเ่ปนทางการและไมเปนทางการ ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดังกลาวคืออะไร โรงเรียน
มกีารคาดการณและเตรียมการอยางไรสําหรับนักเรียนแตละคน ซึ่งมีความแตกตางในดานขีดความสามารถ
อัตรา และวิธีการเรียนรูในการออกแบบกระบวนการทํางานหลักและกระบวนการสนับสนุนดังกลาว
ไดนําสารสนเทศของประเภท นักเรียนและของนักเรียนแตละคนมาใชอยางไรเพื่อใหนักเรียนทุกคน
มุงมั่นตอการเรียนแบบใฝรู 
    (3) ความพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 
      โรงเรียนมีวิธีการอยางไรเพ่ือใหมั่นใจวาระบบงานและสถานท่ีทาํงาน
มกีารเตรียมพรอมตอภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ระบบการเตรียมความพรอมดังกลาวไดคํานึงถึง
การปองกัน การจัดการ ความตอเนื่องของการดําเนินการ และการฟนฟูสภาพอยางไร 
   2) การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
    (1) การออกแบบกระบวนการทํางาน 
      โรงเรียนออกแบบและสรางนวัตกรรมในกระบวนการทํางานเพ่ือใหตอบสนอง
ขอกําหนดหลักอยางไร โรงเรียน มีวิธีการอยางไรในการนําเทคโนโลยีใหมๆ ความรูของโรงเรียน และ
ความคลองตัว มาพิจารณาในการออกแบบ กระบวนการตางๆ โรงเรียนนําเรื่องรอบเวลา การเพ่ิม
คุณภาพ ความคุมคา ประสิทธิผลอ่ืนๆ และปจจัยที่เก่ียวกับประสิทธิภาพ มาพิจารณาในการออกแบบ
กระบวนการตางๆ อยางไร  
    (2) การจัดการกระบวนการทํางาน 
      ก. โรงเรียนนํากระบวนการทํางานไปปฏิบัติและจัดการอยางไร เพื่อใหมั่นใจวา
เปนไปตามขอกําหนดที่ใชในการออกแบบ และมั่นใจไดอยางไรวาการปฏิบัติงาน ประจําวันของ
กระบวนการเหลานี้ เปนไปตามขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการโรงเรียนมีวิธีการอยางไร
ในการนําขอมูลจากผูปฏิบัติงาน นักเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และผูรับบริการ มาใชในการจัดการ
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กระบวนการดังกลาว ตัวชี้วัด ผลการดําเนินงานที่สําคัญและตัวชี้วัดภายในกระบวนการที่นํามาใช
ในการควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทํางานของโรงเรียนคืออะไร 
      ข. โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการจัดการกระบวนการทํางานไปปฏิบัติกับ
กลุมนักเรียนทีมีความแตกตางของการเรียนรูและศักยภาพของนักเรียน โรงเรียนมีวิธีการอยางไร
ในการตรวจสอบกระบวนการหรือผลการดําเนินการ โรงเรียนมีวิธีอยางไรในการปองกันไมให
เกิดความบกพรอง หรือการทํางานซ้ํา 
    (3) การปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
      โรงเรียนมีวิธีการอยางไรในการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือใหนักเรียน
ประสบความสําเร็จสูงสุด ปรับปรุง หลักสูตร บริการที่สงเสริมการเรียนรู และบริการทางการศึกษาอื่นๆ 
และทําใหกระบวนการเหลานี้ทันตอความจําเปนและทิศทางการจัดการศึกษาอยูเสมอ 
  หมวดที่ 7 ผลลัพธ 
  หมวดผลลัพธ แสดงถึงการมุงเนนผลลัพธท่ีครอบคลุมการเรียนรูของนักเรียน การประเมิน
ของนักเรียน และผูมีสวนไดสวนเสียตอหลักสูตรบริการที่สงเสริมการเรียนรูและบริการทางการศึกษาอื่นๆ 
ของสถาบันภาพรวมผลการดําเนินการดานงบประมาณ สถานะทางการเงิน ผลลัพธดานผูปฏิบัติงาน 
ผลลัพธดานระบบการนําองคการและความรับผิดชอบตอสังคม และผลลัพธของกระบวนการและ
กิจกรรมปรับปรุงกระบวนการที่สําคัญ โดยการมุงเนนผลลัพธดงกลาวจะธํารงไวซึ่งจุดมุงหมายของเกณฑ
อันประกอบดวยคุณคาท่ีเหนือกวาของการจัดการศึกษาในมุมมองของนักเรียน ผูมีสวนไดสวนเสยี 
การมีผลการดําเนินการที่ดีเยี่ยม ซึ่งสะทอนผานตัวบงชี้ดานการปฏิบัติ ผูปฏิบัติการ กฎหมาย 
จริยธรรม และการเงนิ รวมทั้งตัวบงชี้ดานการเรียนรูระดับองคการและระดับผูปฏิบัติงาน 
   1) ผลลัพธดานการเรียนรูของนักเรียน 
    เปนการตรวจประเมินผลลัพธหลักๆ ดานการเรียนของนักเรียน เพื่อแสดงถึง
ประสิทธิผลของหลักสูตรการศกึษาและกิจกรรมตางๆ สําหรับนักเรียนทุกกลุม  
   2) ผลลัพธดานการมุงเนนนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย 
    เปนการตรวจประเมินผลลัพธของการดําเนินการดานการมุงเนน นักเรียนและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือแสดงใหเห็นวาโรงเรียนดําเนินการไดดีเพียงใดในการสรางความพึงพอใจ
แกนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย และการสรางความผูกพันในระยะยาว 
   3) ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และสวนแบงนักเรียนในพ้ืนที่บริการ  
    หัวขอนี้ตรวจประเมินผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และสวนแบงนักเรียนในพื้นท่ี
บริการ เพื่อแสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการและประสิทธิผลของการใชทรัพยากรดานการเงิน 
ความมั่นคงทางการเงิน รวมทั้งความทาทาย และโอกาสในสวนแบงนักเรียนในพ้ืนที่บริการ 
   4) ผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากร 
    เปนการตรวจประเมินผลลัพธดานการมุงเนนบุคลากรผูปฏิบัติงาน ในโรงเรียน 
เพ่ือแสดงใหเห็นวา โรงเรียนสามารถสรางและรักษาสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีดี โดยมุงใหเกิด
การเรียนรู การพัฒนา การสรางความผูกพัน และมคีวามเอ้ืออาทรใหแกบุคลากรทั้งหมดไดดีเพียงใด 
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    5) ผลลัพธดานประสิทธิผลของกระบวนการ 
    เปนการตรวจประเมินผลลัพธดานปฏิบัติการท่ีสําคัญของโรงเรียน ที่เพิ่มโอกาส
การเรียนของผูเรียน และเพ่ิมประสิทธิผลของโรงเรียน รวมทั้งความพรอมของโรงเรียนตอภาวะฉุกเฉิน 
โดยจําแนกผลลัพธตาม ประเภทของหลักสูตรและบริการสงเสริมการเรียนรูประเภทผูเรียน 
   6) ผลลัพธดานภาวะผูนํา 
    เปนตรวจประเมินผลลัพธดานธรรมาภิบาลและภาวะผูนําของฝายบริหารของโรงเรียน 
รวมทั้งความสําเร็จตามแผนกลยุทธ และความรับผิดชอบดานการเงิน การประพฤติปฏิบัติตน
อยางมจีริยธรรม ความรับผิดชอบตอสังคมและการสนับสนุนชุมชน 
 แนวคิดความเปนเลิศของ บัลดริจ เนชั่นแนล ควอลิตี้ โปรแกรม (Baldrige national quality 
program, 2002, p. 5)    
 แนวคิดการบริหารสูความเปนเลิศ ตามรางวัลคุณภาพแหงชาติ ของ มัลคัม บัลดริจ (Malcolm 
Baldrige national quality award) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการตรวจประเมินและใหรางวัล
แกองคการตางๆ สําหรับสาขาการศึกษาการตรวจประเมินและใหรางวัลเชนเดียวกัน ซึ่ง Baldrige 
national quality program ของ national institute of standards and technology ไดจัดทํา
เกณฑคุณภาพการศึกษาขึ้นเพ่ือเปนพ้ืนฐานใหองคกรประเมินตนเองและเปนเกณฑในการพิจารณาให
รางวัลแกองคกรทางการศึกษา เกณฑคุณภาพการศึกษานี้ออกแบบมาโดยมีเปาประสงคเพ่ือชวยให
องคกรตางๆ จัดแนวการดําเนินงานของตนเพื่อผลลัพธในดานการใหคุณคาที่ดีขึ้นแกผูเรียนและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหคุณภาพการศกึษาสูงข้ึน การปรับปรุงประสิทธิผลและความสามารถขององคกร
โดยรวม การเรยีนรูขององคกรและของแตละบุคคล ประกอบดวย 
    1) ภาวะผูนํา หมายถึง การตรวจสอบวาผูนําระดับสูงใชวิธีการในการกําหนดคานิยม 
ทิศทางและความคาดหวังในการดําเนินงาน รวมทั้งการแสดงความรับผิดชอบตอสาธารณะและ
การสนับสนุนชุมชน โดยพิจารณาใน 2 ประเด็นหลักคือ 
       (1) ภาวะผูนําขององคกร หมายถึง วิธีการท่ีผูนําระดับสูงใชในการกําหนดทิศทาง
และทบทวนผลการปฏิบัติงานขององคกร/สถานศึกษา 
       (2) ความรับผิดชอบตอสาธารณะ หมายถึง วิธีการที่องคกร/สถานศึกษา แสดง
ความรับผิดชอบตอสาธารณะและการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม 
   สําหรับภาวะผูนํา ในการวิจัยครั้งนี้หมายถึง ผูบริหารใชวิธีการในการกําหนดคานิยม 
ทิศทางและความคาดหวังในการดําเนินงาน รวมท้ังการแสดงความรับผิดชอบตอสาธารณะ มีการสนับสนุน
ชุมชนโดย มีความรอบรูเก่ียวกับการบริหารจัดการที่ใชโรงเรียนเปนฐาน สามารถนําวิสัยทัศนลงไปสู
การปฏิบัติไดอยางเหมาะสม ที่ทักษะทางดานภาษาและการสื่อสาร มีความรับผิดชอบในหนาที่บริหารสูง 
มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน ตลอดจนมีความสามารถและทักษะในการนําองคกรไปสูเปาหมาย 
     2) การวางแผนกลยุทธ หมายถึง การตรวจสอบถึงกระบวนการในการพัฒนาและ
การเลือกจุดประสงคเชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งวัดความกาวหนาดวย โดยพิจารณาจาก 
2 ประเด็นหลักคือ 

   (1) การพัฒนากลยุทธ หมายถึง วิธีกําหนดกลยุทธขององคกรรวมทั้งระบบ 
ความตองการของผูทีเ่ก่ียวของ และการเพ่ิมสมรรถนะในการแขงขันดวย 
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    (2) การปรับใชกลยุทธ หมายถึง วิธีการท่ีองคกรแปลงกลยุทธสูการปฏิบัติ รวมทั้ง
การสรุปตัวบงชี้การดําเนินการในปจจุบัน และการคาดการณในอนาคต 

   สําหรับการวางแผนกลยุทธ ในการวิจัยครั้งนี้หมายถึง กระบวนการในการพัฒนา
และการเลือกจุดประสงคเชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งวัดความกาวหนาดวยโดยมีการวางแผน
กลยุทธในการบริหารงานสูความเปนเลิศ มีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธที่วางไว มีวิธีการพัฒนา
แผนกลยุทธอยางตอเนื่อง มีการวัดความกาวหนาของแผนการปฏิบัติ มีการปรับใชกลยุทธและแปลงสู
การปฏิบัติ และมีการกําหนดตัวบงชี้ในการดําเนินการในปจจุบันและการคาดการณในอนาคต   
   3) การใหความสําคัญกับนักเรียนผูมีสวนไดสวนเสีย และการตลาด หมายถึง 
การตรวจสอบวิธีการที่องคกรใชในการระบุขอกําหนด ความคาดหวัง และความรับผิดชอบของนักเรียน
และการตลาด รวมทั้งวิธีการท่ีใชในการระบุขอสัมพันธ และการตอบสนองผูมีสวนไดสวนเสีย ตลอดจน
การจัดการบริหารที่เปนเลิศโดยพิจารณาใน 2 ประเด็นสําคัญคือ 
     (1) ความรูดานความตองการของนักเรียนและความคาดหวังผูมีสวนไดสวนเสีย 
และตลาด หมายถึง วิธีการคนหาขอมูลเกี่ยวกับกลุมเปาหมาย และการนําขอมูลมาใชประโยชน
เพ่ือการจัดการศึกษา 
     (2) ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย และตลาด หมายถึง 
วิธีการที่ใชการสรางความสัมพันธ ความพึงพอใจแกผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งวิธีการระบุ
ความพึงพอใจดวย 
     สําหรับการใหความสําคัญกับนักเรียนผูมีสวนไดสวนเสีย และการตลาด 
ในการวิจัยครั้งนี้หมายถึง วิธีการที่โรงเรียนใชในการระบุขอกําหนด ความคาดหวัง และความรับผิดชอบ
ของนักเรียนและการตลาด รวมท้ังวิธีการที่ใชในการระบุขอสัมพันธ และการตอบสนองผูมีสวนไดสวนเสีย
ตลอดจนการจัดการบริหารที่เปนเลิศโดยที่มีความเขาใจถึงความตองการของนักเรียนและผูมี
สวนไดสวนเสีย การจัดการศึกษาที่สามารถสนองความตองการของผู เรียน สังคมและชุมชน 
การสรางความสัมพันธที่ดีกับนักเรียนและผูปกครอง การใหบริการดานขอมูลขาวสารแกนักเรียน 
การใหความสําคัญในกิจกรรมของนักเรียน และการใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
    4) สารสนเทศ และการวิเคราะห หมายถึง การตรวจสอบการจัดการสารสนเทศและ
ระบบในการจัดสมรรถนะ การดําเนินงานขององคกร/สถานศึกษา รวมทั้งวิธีการที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลและสารสนเทศ โดยพิจารณาใน 2 ประเด็นสําคัญคือ   
     (1) การวัดและวิเคราะหการปฏิบัติงาน หมายถึง วิธีการที่ใชในการวัดวิเคราะห
เปรียบเทียบ และปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
     (2) การจัดการสารสนเทศ หมายถึง วิธีการที่ใชในการจัดใหมีขอมูล และสารสนเทศ
ที่มีคุณภาพ และสะดวกตอการใชงาน 
     สําหรับสารสนเทศ และการวิเคราะห ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง การจัดการ
สารสนเทศและระบบในการจัดสมรรถนะ การดําเนินงานของโรงเรียน รวมทั้งวิธีการที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูลและสารสนเทศ โดยมีการจัดระบบสารสนเทศมาใชในโรงเรียน มีการบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศท่ีดี มีการวัดและวิเคราะหการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศอยูเสมอ มีระบบ



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์

45 

ในการจัดสมรรถนะการดําเนินงานของสถานศึกษา และมีการจัดเก็บองคความรูในรูปแบบองครวม
สะดวกตอการสืบคน 
    5) การใหความสําคัญแกบุคลากรและหนวยงานยอย หมายถึง การตรวจสอบวิธีการ
ทีส่ถานศึกษาใชในการจูงใจและทําใหบุคลากรพัฒนา และใชศักยภาพเต็มที่ในการทํางาน รวมท้ัง
วิธีการสรางเสริม ซึ่งสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเติบโตของบุคลากรและหนวยงานยอยโดยพิจารณา
ใน 3 ประเด็นสําคัญคือ   
     (1) ระบบงาน หมายถึง วิธีการเก่ียวกับงาน คาตอบแทน ความกาวหนา การจูงใจ
และการทําใหเกิดความสําเร็จที่สูงข้ึนของการปฏิบัติงานของบุคลากร 
     (2) การศึกษา การอบรม การพัฒนาบุคลากรและหนวยงาน หมายถึง วิธีการศึกษา
อบรมที่สนบัสนุนใหบรรลุวัตถุประสงค รวมท้ังการสรางความรู ทักษะ และความสามารถในการทํางาน  
     (3) ความเปนอยูที่ดี และความพึงพอใจของบุคลากรและหนวยงาน หมายถึง 
วิธีการที่ใชในการดูแลสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการทํางาน ความเปนอยูและความพึงพอใจของบุคลากร 
     สําหรับการใหความสําคัญแกบุคลากรและหนวยงานยอย ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง 
วิธีการที่โรงเรียนใชในการจูงใจและทําใหบุคลากรพัฒนา และใชศักยภาพเต็มที่ในการทํางาน รวมทั้ง
วิธีการสรางเสริม ซึ่งสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเติบโตของบุคลากรและหนวยงานยอยโดยที่มีวิธีการ
สรางเสริมแรงจูงใจใหบุคลากรในการทํางาน มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง มีแนวทางในการศึกษา
อบรมบุคลากรและหนวยงานยอย เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ สงเสริม
สนับสนุนบุคลากรใหสรางความรู ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน และจัดสภาพแวดลอม
ที่เอ้ือตอการทํางานของบุคลากร 
    6) การบริหารกระบวนการ หมายถึง การตรวจสอบ ประเด็นสําคัญของการบริหาร
กระบวนการองคกร/สถานศึกษา ตั้งแตการออกแบบ และการจัดการศึกษาที่เนนการเรียน และ
การบริหารนักเรียน และกระบวนการสนับสนุนโดยพิจารณาในทุกกระบวนการและทุกหนวยงานยอย
โดยพิจารณาใน 3 ประเด็นสําคัญคือ                  
     (1) กระบวนการออกแบบ และจัดการศึกษา หมายถึง วิธีการจัดหลักในการออกแบบ
และจัดการศึกษา 
     (2) การบริหารนักเรียน หมายถึง วิธีการจัดการที่ใชในการบริหารนักเรียน 
     (3) กระบวนการสนับสนุน หมายถึง วิธีการจัดการกระบวนการหลักที่สนับสนุน 
การปฏิบัติงานประจําวันตามหนาที่ของหนวยงานที่การศึกษา และบุคลากรของหนวยงาน 
     สําหรับการบริหารกระบวนการ ในการวิจัยครั้งนี ้หมายถึง การบริหารกระบวนการ
สถานศึกษา ตั้งแตการออกแบบ และการจัดการศึกษาที่เนนการเรียนและการบริหารนักเรียน และ
กระบวนการสนับสนุนโดยพิจารณาในทุกกระบวนการและทุกหนวยงานยอย โดยมีกระบวนการ 
จัดการศึกษาที่ดีมีประสิทธิภาพ มีการจัดหลักสูตรท่ีเอ้ือตอความตองการของผูเรียน มีการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณการศกึษาอยางพอเพียง อํานวยความสะดวกแกบุคลากรในกิจกรรมการเรียนการสอน 
    7) ผลการดําเนินงาน หมายถึง การตรวจสอบผลการดําเนินงานขององคกรและ
ระดับการปฏิบัติงาน เมื่อเทียบกับคูแขงหรือหนวยงานตางๆ ที่สามารถเทียบเคียงกันไดอยางเหมาะสม 
โดยพิจารณาใน 5 ประเด็นสําคัญคือ                  
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      (1) ผลการเรียนรูของนักเรียน หมายถึง สรุปผลการเรียนรูของนักเรียน จําแนกขอมูล
ตามกลุมนักเรียน และตลาด หรือดานอ่ืนๆ ที่เหมาะสมรวมท้ังการเปรียบเทียบขอมูลกับคูแขง และ
หรือหนวยงานตางๆ ที่จําเปน 
     (2) ผลดานการใหความสําคัญกับนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย หมายถึง 
การสรุปผลงานดานการใหความสําคัญกับนักเรียน และผูมีสวนไดสวนเสีย รวมทั้งความพึงพอใจ
จําแนกตามกลุมและตลาดหรือดานที่เหมาะสม รวมทั้งการเปรียบเทียบขอมลูที่เหมาะสมดวย 
     (3) ผลงานดานงบประมาณการเงินและตลาด หมายถึง การสรุปผลงาน
ดานงบประมาณการเงินและตลาด จําแนกตามกลุมที่เหมาะสม รวมทั้งการเปรียบเทียบขอมูล
ที่เหมาะสมดวย 
     (4) ผลงานดานบุคลากรและหนวยงานยอย หมายถึง สรุปผลงานดานบุคลากร
และหนวยงานยอย รวมถึงความเปนอยู ความพึงพอใจ การพัฒนาและสมรรถนะของระบบงาน 
จําแนกผลงานดังกลาวเพื่อแสดงใหเห็นกําลังคนและประเภทของบุคลากร หรือในดานท่ีเหมาะสม
รวมทั้งการเปรียบเทียบขอมูลที่เหมาะสมดวย 
     (5) ประสิทธิผลขององคกร หมายถึง สรุปผลการดําเนินงานที่ทําใหมีโอกาส
เพ่ิมการเรียนรูและความมีประสิทธิผล รวมท้ังการเปรียบเทียบขอมูลที่เหมาะสมดวย 
     สําหรับการบริหารกระบวนการ ในการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง การดําเนินงานของ
สถานศึกษาและระดับการปฏิบัติงาน เมื่อเทียบกับคูแขงหรือหนวยงานตางๆ ที่สามารถเทียบเคียงกัน
ไดอยางเหมาะสม โดยที่มีการตรวจสอบผลการดําเนินงานองคกรระดับปฏิบัติงาน มีการสรุปผล
การเรียนรูของนักเรียน มกีารเปรียบเทียบขอมูลกับสถานศึกษาอื่นๆ มีการสรุปผลงานดานการพัฒนา
บุคลากร มีการสรุปผลการดําเนินงานดานงบประมาณการเงิน และมีการสรุปผลความพึงพอใจ
ตอการดําเนินงานของโรงเรียน 
 จากการศึกษาการบริหารสูความเปนเลิศที่กลาวมาขางตน พบวา นักวิชาการมีแนวคิด
ที่คลองคลึงกัน ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเลือกศึกษาการบริหารสูความเปนเลิศ โดยใชเกณฑการบริหาร
สูความเปนเลิศของโปรแกรมบัลดริจ เนชั่นแนล ควอลิตี้ (Baldrige national quality program, 2002, 
p. 5) มาเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยเนื่องจากสอดคลองกับบริบทของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 ไดท้ังหมด 7 ดาน ดังนี ้ 

  1) ภาวะผูนํา   
  2) การวางแผนกลยุทธ  
  3) การใหความสําคัญกับนักเรียนผูมีสวนไดสวนเสีย และการตลาด 
  4) สารสนเทศและการวิเคราะห 
  5) การใหความสําคัญแกบุคลากรและหนวยงานยอย 
  6) การบริหารกระบวนการ  
  7) ผลการดําเนินงาน 
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2.3 ปจจัยที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน 
  
 ในการดําเนินงานของสถานศึกษานั้น มีปจจัยท่ีเขามามีอิทธิพลหรือสงผลตอการบริหารจัดการ
หลายปจจัย ซึ่งผูวิจัยไดใชแนวคือ ในการบริหารองคกรของนักบริหารและนักวิชาการที่ไดกลาวถึง
ปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศ และสามารถนํามาสรุปเปนปจจัยที่สงผลตอการบริหารสู
ความเปนเลิศของโรงเรียนของ สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ (2552, หนา 75-156) 5 ดาน ไดแก ดานโรงเรียน 
ดานผูบริหาร ดานครูและบุคลากร ดานนักเรียน ดานสิ่งแวดลอมภายนอก ดังตอไปนี ้
 2.3.1 ดานโรงเรียน 
   การบริหารในปจจุบันไดมีการพัฒนา และปรับปรุงระบบคุณภาพการบริหารจัดการสมัยใหม
ที่มดีวยกันหลากหลายวิธี หลากหลายแนวคิด ขึ้นอยูกับผูบริหารวาจะนําแนวคิดหรือทฤษฎี วิธีการ 
หลักการใดเขามาใชให เหมาะสมกับโรงเรียนของตนซึ่ งการบริหารโรงเรียนในยุคปจจุบัน 
จะประสบความสําเร็จหรือลมเหลวยอมขึ้นอยูกับความแตกตางกันของศักยภาพ คุณภาพ และมาตรฐาน
ดานผูบริหาร ครู และนักเรียนเปนสําคัญ ซึ่งเปนเครื่องบงชี้ถึงความสําเร็จ และความสามารถของ
ผูบริหารในการบริหารจัดการการศึกษาในโรงเรียน 
 จิราวรรณ กันบุรมย (2549, หนา 136) ใหขอเสนอแนะดานกระบวนการบริหารจัดการ
โรงเรียนซึ่งเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่จะขับเคลื่อนใหองคการบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคที่วางไว 
ไดแก การจัดโครงสรางการบริหารงานใหชัดเจน การใหผูมีสวนเก่ียวของมีสวนรวมในการกําหนด
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค รวมทั้งจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัยและจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาผูบริหาร ผูปกครอง และชุมชนมีสวนรวม ในขณะที่ วิมลรัตน บญุชู 
(2549, หนา 149) ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอมของโรงเรียน ประกอบดวย บทบาทของชุมชน 
สภาพเศรษฐกิจของผูปกครอง และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีผลทางตรงและทางออมตอ 
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สวนวุฒิศักดิ์ ลีพรหมมา (2549, หนา 115) 
ใหความสําคัญกับชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา การเติบโต ความปลอดภัย ความพรอมดานอาคาร 
สถานที่ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ และเทคโนโลย ี
 ปจจัยดานโรงเรียนที่สงผลตอการบริหารจัดการที่เปนเลิศของโรงเรียนในประเด็นที่เก่ียวของกับ 
1) โครงสรางโรงเรียน 2) กระบวนการบริหาร 3) บรรยากาศในโรงเรียน และ 4) วัฒนธรรมโรงเรียน 
ดังนี้ (สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ, 2552, หนา 78) 
    1) ดานโครงสรางโรงเรียน  
     มินซเบอรค (Mintzberg, 1979, pp. 65-213) กลาวถึง ในดานการจัดการโครงสราง
ที่เหมาะสมวาเปนโครงสรางที่มีประสิทธิผล จะตองมีความคงท่ีภายในระหวางตัวประกอบที่เปนตัวแปร
ในการออกแบบ และมีความเหมาะสมสอดคลองกับปจจัย 5 ปจจัย ดังนี ้
     (1) อายุขององคการ 
     (2) ขนาดขององคการ 
     (3) ระบบเทคนิคในองคการ 
     (4) สภาพแวดลอมขององคการ 
     (5) อิทธิพลที่มีตอองคการ 
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   2) ดานกระบวนการบริหาร 
    การบริหารเปนกระบวนการท่ีเปนทั้งศาสตรและศิลป โดยการทํางานผานบุคคล
และทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการที่วางไว โดยท่ีกระบวนการบริหาร หมายถึง 
หนาที่การบริหารซึ่งจะตองมีลักษณะเปนกระบวนการ นั่นก็คือ มีการเริ่มตนและเปนไปตามข้ันตอน
ตามลําดับ (สรอยตระกลู อรรถมานะ, 2545, หนา 155) 
    เชอรเมอรฮอรน (Schermerhorn, 2002, p. 327) กลาววา กระบวนการ
บริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายขององคการ โดยมีขั้นตอนประกอบดวย 
การวางแผน การจัดองคการ การนํา และการควบคุมการใชทรัพยากรตางๆ ขององคการ ดังนี ้
    (1) การวางแผน 
    (2) การจัดการองคการ 
    (3) การนํา 
    (4) การควบคุม 
   3) บรรยากาศในโรงเรียน 
    เดวีส (Davis, 1981, p. 104) กลาววา ความเขาใจและการรับรูถึงสภาพแวดลอม
ทีบุ่คลากรปฏิบัติอยูในองคการ เปนสิ่งท่ีไมสามารถมองเห็นหรือสัมผัสได มีสภาพเหมือนบรรยากาศ
รอบตัว มีความเปนกันเองพ่ึงพาอาศัยกัน ในขณะที่ Litwin & Stringer (1968, p. 45; อางถึงใน 
สมจิตร อุดม, 2547, หนา 94-95) กลาววา บรรยากาศในโรงเรียน การรับรูของสมาชิกในองคการ
เกี่ยวกับโครงสรางขององคการ รางวัล ความอบอุน การสนับสนุน โดยเรียกวา มิติบรรยากาศ 
ในการนี้ไดแบงบรรยากาศออกเปน 3 ประเภท ไดแก 
    (1) บรรยากาศองคการมุงเนนการประสานสัมพันธ มีลักษณะสําคัญ 4 ประการ 
ไดแก ก. การเปดโอกาสใหเกิดการรวมกลุม และมีความสัมพันธที่อบอุนจริงใจ ข. ใหการสนับสนุนและ
สรางแรงจูงใจแกบุคลากร ค. ใหความเปนอิสระในการทํางาน และมีโครงสรางองคการท่ีบีบบังคับนอย 
ง. ใหการยอมรับวาบุคลากรเปนสมาชิกของกลุม 
    (2) บรรยากาศมุงการใชอํานาจ มีลักษณะที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก ก. มีการกําหนด
โครงสรางองคกรในรูปของกฎ ระเบียบ และข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ข. บุคลากรยอมรับความรับผิดชอบ
ในตําแหนงและอํานาจหนาท่ี ค. กระตุนใหมีการใชอํานาจหนาที่ที่เปนทางการในการแกปญหา 
ขอขัดแยง และความเห็นที่ไมลงรอย 
    (3) บรรยากาศมุ งผลสําเร็จของงาน มีลักษณะที่สําคัญ 4 ประการ ไดแก  
ก. เนนความรับผิดชอบสวนตน ข. มีการคํานวณเรื่องการเสี่ยง และมีการเปลี่ยนแปลงใหมๆ 
ใหการยอมรับและรางวัลสําหรับผูที่มีผลการปฏิบัติงานดี 
    (4) สรางความประทับใจท่ีบุคลากร เปนสวนหนึ่งของความกาวหนาและความสําเร็จ
ของทีม 
   4) ดานวัฒนธรรมโรงเรียน  
    ดีล และปเตอรสัน (Deal & Peterson, 1990, p. 15) ไดนิยามของวัฒนธรรม
โรงเรียนวา หมายถึง กรอบของคานิยม ความเชื่อ และประเพณีตางๆ ซึ่งฝงรากลึก และผานการหลอหลอม
ตอเนื่องมาตลอดอายุของโรงเรียน ซึ่ง พร ภิเศก (2546, หนา 72) ไดศึกษาถึงวัฒนธรรมภายใน
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โรงเรียนเหลาสายวิทยาการกองทัพบก จนทําใหเกิดแนวทางพฤติกรรมการกระทําและความคาดหวัง
ในหมูสมาชิกของโรงเรียนฯ โดยแบงลักษณะวัฒนธรรมองคการซึ่งเปนการจัดกลุมยอยของวัฒนธรรม
องคการออกเปน 4 แบบ คือ 
    (1) วัฒนธรรมแบบครอบครัว 
    (2) วัฒนธรรมแบบเปลี่ยนแปลงพัฒนา 
    (3) วัฒนธรรมแบบราชการ 
    (4) วัฒนธรรมแบบการตลาด 
 สําหรับปจจัยดานโรงเรียนในการวิจัยครั้งนี้ ไดใหความหมายของปจจัยดานโรงเรียน 
วาหมายถึง การดําเนินงานตามภารกิจในการบริหารงานของโรงเรียน จาการปฏิบัติหนาที่ และ
ความรับผิดชอบของผูบริหาร และครู เพ่ือใหโรงเรียนประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค 
ที่กําหนดไวประกอบดวย โครงสรางองคกร กระบวนการบริหาร บรรยากาศในโรงเรียน และวัฒนธรรม
องคกร 
 2.3.2 ดานผูบริหาร 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ใหความหมายของ ผูบริหารสถานศึกษา   
วาหมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่ตองรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแตละแหงของรัฐและเอกชน 
ซึ่งผูบริหารสถานศกึษา นับวามีความสําคัญและสงผลตอการบริหารจัดการที่เปนเลิศขององคการโดยตรง 
เพราะผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย และบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อไปสู
ความสําเร็จและความกาวหนา ทําใหนักเรียนทุกคนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพปรับปรุงมาตรฐาน
การเรียนรู และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เพ่ือออกสูสังคมและเปนบุคลากรที่มีคุณคาของ
ประเทศ ซึ่งกิบบ (Gibb, 1969, p. 10) กลาวถึง ความสําคัญของปจจัยดานผูบริหารวา คนเราตองมี
การนําความสามารถไปแสดงออกใหไดดีท่ีสุดภายใตการนําของผูนําที่มีความสามารถไปแสดงออก
ใหไดดีที่สุดภายใตการนําของผูนําที่มีความสามารถ มีความคิดริเริ่ม มีจินตนาการ และมีความคิด
ที่กาวหนา รวมทั้งมีความรับผิดชอบที่จะพยายามกอใหเกิดพลังรวมในการปฏิบัติงาน กระตุนพลังใหมี
การดําเนินการใหเปนไปตามแนวคิดที่กําหนดไว การประสานพลังตางๆ เขาดวยกัน สรางแรงจูงใจ
ใหเกิดข้ึนกับบุคคลในหนวยงานและทําหนาที่เปนตนแบบในการใชพลังเหลานั้น อาจสรุปไดวา ผูบริหาร
หรือผูนํานั้นเปนหลักของหนวยงาน ผูบริหารที่ดีตองเปนผูมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 
พยายามทําตนใหเปนที่เลื่อมใสศรัทธาของผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาอยางแทจริง ประสิทธิภาพ
และความสามารถในการปฏิบัติงานของผูบริหาร ขึ้นอยูกับองคประกอบที่สําคัญหลายประการ อาทิ 
ทักษะ ความรู ความเขาใจในหลักการบริหารงาน รวมท้ังประสบการณของผูบริหาร 
 ปจจัยดานผูบริหารที่สงผลตอการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศของโรงเรียนในประเด็นที่เกี่ยวของกับ 
1) ลักษณะชีวสังคมของผูบริหาร 2) วิสัยทัศนผูบริหาร 3) พฤติกรรมผูบริหาร และ 4) การติดตอสื่อสาร 
ดังนี้ (สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ, 2552, หนา 114) 
   1) ลักษณะชีวสังคมของผูบริหาร  
    เดอโรเช (Deroche, 1987, p. 223) กลาวถึง ลักษณะชีวสังคมของผูบริหารโรงเรียน
วาเปนตัวกําหนดองคประกอบทางสถานภาพสวนตัวของผูบริหารโรงเรียน ที่สงผลตอความสาํเร็จ
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ในการบริหารงาน ประกอบดวย วุฒิการศึกษา ประสบการณทางการบริหาร ระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง 
และการอบรมทางการบริหาร 
    2) วิสัยทัศนผูบริหาร 
     ผูที่มีบทบาทสําคัญและมีอิทธิพลโดยตรงตอความสําเร็จของสถานศึกษา คือ ผูบริหาร
สถานศกึษา ผูบริหารที่ดีควรจะเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน ซึ่งจะทําใหการบริหารงานของสถานศึกษาแตละแหง
มีความแตกตางกัน 
     สําหรับความหมายของวิสัยทัศนในมุมมองของผูบริหารสถานศึกษานั้น นภาภร 
สงแสง (2550, หนา 48) ใหคํานิยามวิสัยทัศนวาหมายถึง ความสามารถของผูบริหารสถานศึกษา
ในการมองเห็นภาพ กําหนดเปาหมาย แนวนโยบายในการวางแผน พัฒนาใหองคการเกิดการพัฒนา
อยางมีประสิทธิภาพ โดยภาพนั้นตองมีความเปนไปได และมีเปาหมายที่ชัดเจน วิสัยทัศนมีความสําคัญ
ตอสถานศึกษาในการชวยกระตุน ดึงดูดใหบุคลากรองคการมีความรัก ผูกพัน และมุมานะ
ในการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน เพ่ือพัฒนาองคการใหมีความกาวหนาและบรรลุเปาหมายตามที่วางไว
    3) พฤติกรรมผูบริหาร  
     ผูบริหารสถานศึกษาถือเปนบุคคลสําคัญในการใช อํานาจและภาวะผูนํา
ในการตัดสินใจและวางแผนการดําเนินงานการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
(นภาภร สงแสง, 2550, หนา 55)  
     เฮาส และมิทเชลล (House & Mitchell, 1974, pp. 81-83) ไดกลาวถึง พฤติกรรม
การแสดงออกของผูบริหารในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลเอกชน ตามความรูความสามารถ 
ตามสถานภาพ บทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ ใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจ และโรงเรียนมีความสําเร็จ
ซึ่งแสดงออกในการบริหารงานในโรงเรียนอนุบาลเอกชน แบงออกเปน 4 แบบ ไดแก พฤติกรรม
ผูบริหารแบบสั่งการ พฤติกรรมผูบริหารแบบสนับสนุน พฤติกรรมผูบริหารแบบมีสวนรวม พฤติกรรม
ผูบริหารแบบมุงความสําเร็จ 
     พฤติกรรมดานผูบริหารจึงเปนเครื่องมือสําคัญที่สุดในการปฏิบัติงานของผูบริหาร
โรงเรียน เพราะเปนกระบวนการที่ผูบริหารสรางระบบความสัมพันธของกิจกรรมตางๆ ในองคการ 
ซึ่งพฤติกรรมผูบริหารเปนบทบาทสําคัญตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของโรงเรียน 
     4) การติดตอสื่อสาร 
     นภาภร สงแสง (2550, หนา 79) กลาวถึง การติดตอสื่อสารวาเปนกระบวนการ
และเปนเครื่องมือสําคัญที่จําเปนในการปฏิบัติงานในกระบวนการประเมิน การสื่อสารมีความสําคัญ
มากโดยเฉพาะผูที่ตองการใชผลการประเมินในการตัดสินใจ การใหและรับขาวสารตางๆ ยอมกอใหเกิด
ความสนใจ เขาใจ ตลอดจนกอใหเกิดการตัดสินใจตางๆ ที่เปนประโยชนและสงผลตอความสําเร็จ
ในการดําเนินงานของสถานศึกษา เปนกระบวนการที่นําเอาขาวสาร เชน ขอเท็จจริง ความคิดทัศนคติ 
และความเขาใจจากบุคคลหนึ่งหรือหลายคน 
     การติดตอสื่อสาร ประกอบดวยสิ่งสําคัญ 3 ประการ คือ ผูพูด คําพูด และผูฟง 
ซึ่ง เบอรโล (Berlo, 1969, p. 275) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับองคประกอบของการสื่อสารไวดังนี ้
     (1) ผูสงขาวสารและผูรับขาวสาร โดยผูบริหารสถานศึกษาจะตองพิจารณา
ในเรื่องตอไปนี ้
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      ก. ทักษะของการสื่อสาร ผูบริหารสถานศกึษาจําเปนตองเรียนรูทักษะทั้งหาของ
การสื่อสาร คือ พูด เขียน อาน ฟง และคิด 
      ข. ทัศนคติ ซึ่งมีอิทธิพลตอการสื่อสารเปนอยางมาก ซึ่งทัศนคติที่มีอิทธิพล
ทีส่งผลตอการสื่อสารมี 3 อยางคือ ทัศนคติตอตนเอง ทัศนคติที่มีตอเรื่องที่จะสงขาว ทัศนคติท่ีมีตอ
ผูรับขาวสาร 
      ค. ระดับความรู ระดับความรูที่ตางกันระหวางผูสงและผูรับขาวสารจะทําให
การสื่อสารลําบาก 
      ง. ระบบสังคมและวัฒนธรรม ความแตกตางระหวางสังคมและวัฒนธรรม
จะมีอิทธิพลตอการสื่อสาร 
     (2) ขาวสาร ขาวสารที่จะสงอาจอยูในหลายรูปแบบ เชน คําพูด เขียน การแสดง
ทางสีหนา การแสดงทาทาง สิ่งเหลานี้จําเปนจะตองใหผูรับขาวสารเขาใจความหมายเหมือนกับ
ผูสงเจตนา 
     (3) ชองทางของการสื่อสาร ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองเลือกสงขาวสาร
ในชองทางที่เหมาะสม ผูรับขาวสารอาจรับขาวสารโดยผานชองทางของการสื่อสารทั้งหา คือ โดยใชตาดู 
หูฟง สัมผัส การดมกลิ่น และการชิมรส 
 สําหรับปจจัยดานผูบริหารในการวิจัยครั้งนี้ ไดใหความหมายของปจจัยดานผูบริหารวา 
การดําเนินงานดานภารกิจในการบริหารของโรงเรียน จากการปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบของ
ผูบริหาร และครู เพ่ือใหโรงเรียนประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ประกอบดวย 
ลักษณะชีวสังคมของผูบริหาร พฤติกรรมผูบริหาร วิสัยทัศนผูบริหาร และการติดตอสื่อสาร  
 2.3.3 ดานครูและบุคลากรอื่นๆ  
 ครูและบุคลากรตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับเด็ก เปนบุคคลที่มีความสําคัญมากในการสรางบรรยากาศ 
ทั้งจากสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสภาพแวดลอมทางบุคคล ทั้งนี้ ทุกๆ ฝายที่เกี่ยวของ
ควรใหความรวมมือชวยเหลือในการดูแลเอาใจใสเด็ก ทั้งนี้ ครู ซึ่งเปนบุคคลที่คอยดูแลเด็ก
ในขณะอยูโรงเรียน จะตองมีความสามารถในการจัดกิจกรรม มีทักษะในการสื่อสาร บุคลิกภาพที่อบอุน 
มคีวามเมตตา รักเด็ก ซึ่งเปนมีสวนใหเด็กเกิดความรูสึกปลอดภัย อบอุน มีความสุข สนุกสนาน
เมื่อมาโรงเรียน นอกจากนี้ยังสงผลตอการพัฒนาทางดานรางกายและสติปญญาของเด็กใหเจริญเติบโต
เหมาะสมกับวัย 
 ปจจัยดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ ที่สงผลตอการบริหารจัดการที่เปนเลิศของโรงเรียนในประเด็น
ที่เก่ียวของกับ 1) ลักษณะชีวสังคมของครู 2) คุณภาพการสอนของครู 3) ความพึงพอใจในการทํางาน
ของครู และ 4) การเสริมสรางพลังอํานาจของครู ดังนี ้(สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ, 2552, หนา 121) 
    1) ลักษณะชีวสังคมของครู 
     จากนโยบาย แผน และกฎหมายที่เกี่ยวของ สรุปไดวา คุณลักษณะที่ดีของครูนั้น
จะประกอบไปดวยคุณลักษณะ (1) ดานวิชาการ (2) ดานวิชาชีพ (3) ดานคุณธรรม จริยธรรม และ       
(4) ดานบุคลิกภาพ 
     โดยสรุปแลวลักษณะชีวสังคมของครู จึงประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณการสอน และตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน 
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    2) คุณภาพการสอนของคร ู
      คุณภาพการสอนของครู เปนปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนประสบความสําเร็จ บทบาทของครูนับวามีความสําคัญที่จะผลักดันใหนักเรียน
ไดแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรูอยางตอเนื่อง ครูจําเปนตองเตรียมการสอนและกําหนด
เปาหมายของการสอนสรางองคความรูใหม กระบวนการเรียนรูใหเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น  
คุณภาพการสอนของครู หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู วิธีการสอนที่ผสมผสานดวยปจจัยตางๆ 
ที่ทําใหบรรลุผลสําเร็จตามจุดมุงหมายของการสอนที่กําหนดไวแบงออกเปน 6 องคประกอบ ดังนี้            
(1) ลักษณะการสอน (2) วิธีสอน (3) สัมพันธภาพระหวางครกูับนักเรียน (4) อุปกรณการเรียนการสอน 
(5) การวัดผลประเมินผล และ (6) เจตคติตอการสอนของนักเรียน 
     ชาลเมอรส และฟูลเลอร (Chalmer & Fuller, 2000, pp. 34-36) กลาวถึง
วิธีการสอนที่ทําใหผูเรียนเกิดประสิทธิผล ดังตอไปนี ้
     (1) กลยุทธการปรับเปลี่ยนใหดีข้ึน เปนการสรางแรงจูงใจในการเรียน 
     (2) กลยุทธการใหเรียนอยางอิสระ 
     (3) กลยุทธการพัฒนาบุคลิกภาพ 
     (4) กลยุทธการใชปญหาเปนฐาน 
     (5) กลยุทธกลุมทํางานอยางอิสระ  
     (6) กลยุทธการเรียนโดยการกระทํา 
    3) ความพึงพอใจในการทํางานของครู 
      ในสังคมปจจุบัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษยถือวาเปนกลยุทธหลักในการพัฒนา
ประเทศ สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-พ.ศ. 2549) 
ถาหากคนมีคุณภาพดีแลว กลไกทุกดานสามารถพัฒนาไปสูเปาหมายที่สําเร็จภายในเวลาที่รวดเร็ว 
และในองคกร หากผูบริหารสามารถบริหารจัดการเรื่องคนใหเกิดประสิทธิภาพ แลวความสําเร็จและ
ประสิทธิภาพก็จะเกิดขึ้น บุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน หรือมีขวัญกําลังใจ ความพึงพอใจ
ในการทํางาน นับวาเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสงผลโดยตรงตอ
ความสําเร็จของงาน นอกจากนี้แลว ความพึงพอใจในการทํางานยังเปนเครื่องหมายในการแสดงใหเห็นถึง
การบริหารงานที่ดี และเปนเกณฑที่จะทําใหเปนเครื่องวัดความสําเร็จของสถานศึกษาไดเปนอยางด ี
    4) การเสริมสรางพลังอํานาจของครู   
    การเสริมสรางพลังอํานาจ (empowerment) เปนแนวคิดที่ถูกกลาวถึงเก่ียวกับ
การบริหารจัดการองคกร ท่ีนํามาใชในการปรับเปลี่ยนและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานเกี่ยวของกับ
การพัฒนาองคการและบุคลากรในองคการไดแก การบริหารแบบมีสวนรวม การพัฒนาคุณภาพงาน 
การมีสวนรวมของบุคลากร  
 กิปสัน (Gibson, 1991, p. 133) กลาววา การเสริมสรางพลังอํานาจเปนกระบวนการสังคม 
การแสดงถึงการยอมรับและชื่นชม การสงเสริม การพัฒนา และเสริมสรางความสามารถของบุคคล
ในการตอบสนองความตองการของตนเอง และแกปญหาดวยตนเอง รวมถึงความสามารถใชทรัพยากร
ทีจ่ําเปนในการดํารงชีวิต เพื่อใหเกิดความรูสึกเชื่อมั่นในตนเอง และความรูสึกวาตนเองมีอํานาจ
สามารถ สามารถควบคุมความเปนอยู หรือวิถีชีวิตของตนเองได 
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 สกอต และเจฟเฟ (Scott & Jaffe, 1991, p. 128) ไดเสนอรูปแบบการเสริมสรางพลัง
ในองคการไดดังนี ้
   1) การใชแรงจูงใจการผูปฏิบัติงาน 
    2) การสงเสริมและพัฒนาความรวมมือในองคการ 
   3) สรางภาวะผูนําใหกับผูปฏิบัติงาน 
   4) การสรางบรรยากาศในองคการ 
   5) การสรางทีมงาน 
 สําหรับปจจัยดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ ในการวิจัยครั้งนี้ ไดใหความหมายของปจจัยดานครู
และบุคลากรอื่นๆ หมายถึง องคประกอบที่สงเสริมความรู ความสามารถ และศักยภาพของครู
ทีไ่ดแสดงบทบาทหนาท่ีในการสอนนักเรียน และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวของ ที่สงผลตอความสําเร็จ
ในการบริหารงานในโรงเรียนและนําไปสูการบริหารจัดการโรงเรียนที่เปนเลิศ ประกอบดวย ลักษณะ
ชีวสังคมของคร ูคุณภาพการสอน ความพึงพอใจในการทํางาน และการเสริมสรางพลังอํานาจ 
 2.3.4 ดานนักเรียน 
 นักเรียนเปนกลุมเปาหมายหรือผลผลิตที่สําคัญที่สุดในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
กระบวนการบริหารจัดการ และกระบวนการนิเทศการศึกษาในโรงเรียน การบริหารจัดการที่เปนเลิศ
ขอ งก า รบริ ห า ร โ ร ง เ รี ย นส ามา ร ถวั ด ไ ด จ า กตั วดั ชนี บ ง ชี้ ก็ คื อ  คุณภาพของนั ก เ รี ย น                          
สวน (Edmonds, 1982, pp. 4-11) พบวา โรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้นจะตองมีการใหขอมูลปอนกลับ
ของผูเรียนและครู สวน Stedman (1987, pp. 215-224) พบวา ลักษณะหรือเกณฑของโรงเรียนที่มี
ประสิทธิผลควรจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง และจัดการเรียนการสอนสงเสริม
การเรียนรูของนักเรียนอยางตอเนื่อง 
 ปจจัยดานนักเรียนที่สงผลตอการบริหารจัดการที่เปนเลิศของโรงเรียนไว 4 ประการคือ 
1) ขอมูลทั่วไปของนักเรียน 2) พฤติกรรมดานการเรียนของนักเรยีน 3) เจตคติตอการเรียนของนักเรียน 
4) พฤติกรรมดานสงเสริมกับกลุมเพ่ือน ดังนี ้(สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ, 2552, หนา 147) 
    1) ขอมูลท่ัวไปของนักเรียน 
      ขอมูลทั่วไปของนักเรียน เปนขอมูลพื้นฐานที่สามารถวัดปจจัยระดับนักเรียน
ในโรงเรียนได ผูวิจัยทําการศึกษาไดแก 
      (1) เพศ 
      (2) ผลการเรียนเฉลี่ย 
      (3) ระดับเศรษฐกิจของผูปกครอง 
      (4) ระดับการศึกษาของผูปกครอง 
    2) พฤติกรรมดานการเรียนของนักเรียน 
      พฤติกรรมดานการเรียนของนักเรียน หมายถึง ลักษณะที่แสดงออกหรือการปฏิบัติ
ที่มตีอการเรียนทั้งในและนอกหองเรียนที่แสดงออกถึงพฤติกรรมใหเห็นถึง ความกระตือรือรน ความสนใจ 
ความสามารถรูจักการวางแผนและการกําหนดวิธีการเรียนในขณะที่เรียนในหอง (สมจิตร อุดม, 2547, 
หนา 94-95) พฤติกรรมดานการเรียนในโรงเรียนยอมมีความสัมพันธกับความสนใจใฝรูกับความเอาใจใส
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กับบทเรียน การเชื่อฟงคําสั่งสอนของครู ตลอดจนนักเรียนใหความรวมมือในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน 
 ราชัน บุญธิมา (2542, หนา 9) ไดใหความหมายของพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
วาหมายถึง ลักษณะของนักเรียนที่แสดงใหเห็นถึงความกระตือรือรน ความสนใจใฝเรียน ความตั้งใจ
ในการเรียนรู รวมถึงความสามารถในการวางแผนการเรียนรู สวน สมิท (Smith, 1992, p. 21) กลาววา 
พฤติกรรมการเรียนของนักเรยีนท่ีดีนั้น ครูผูสอนจําเปนตองชวยใหนักเรียนสามารถจัดระเบียบวิธีเรียน
ใหมีประสิทธิภาพ 
    3) เจตคติตอการเรียนของนักเรียน   
      เจตคติตอการเรียน มีความสําคัญมากที่สุดสําหรับนักเรียนในการเรียนรู
เพราะหมายถึง ความรูสึก หรือความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครู และประโยชนที่นักเรียนจะไดรับจากครูและจากโรงเรียน เจตคติเปนความรูสึกเปนตัวชี้วัดถึง
ประสิทธิภาพและความสําเร็จในการเรียนรู เจตคติมีความสัมพันธและมีอิทธิพลตอพฤติกรรม 
ลักษณะนิสัย ความนึกคิดของนักเรียนตลอดเวลา ทั้งอยูในหองเรียน สังคมกลุมเพื่อน ตลอดจน
การประกอบอาชีพ (สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ, 2552, หนา 152) 
    โฮสเลอร และสเตท (Hossler & Stage, 1992, pp. 425-451) กลาววา ครูผูสอน
ถือวาเปนบุคคลสําคัญที่สามารถสรางเจตคติท่ีดีตอการเรียนของผูเรียนใหเปนในแนวทางที่ด ีจนทําให
เกิดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและหลักสูตรประสบความสําเร็จ และการท่ีจะทราบวา ผูเรียน
มีเจตคติท่ีดีตอการเรียนแตละวิชาอยูในระดับใด ครูและเพ่ือนสามารถบอกไดซึ่ง วูด (Wood, 1994,        
p. 274) พบวา เจตคติตอการเรียนของนักเรียนมีผลทางตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เชนเดียวกับ
ผลการศึกษาของ อุดร กลาขยัน (2536, หนา 70) ที่พบวา เจตคติตอการเรียนมีความสัมพันธกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณติศาสตรของนักเรียน 
    4) พฤติกรรมดานสงเสริมกับกลุมเพ่ือน  
      พฤติกรรมดานสงเสริมกับกลุมเพ่ือน เปนสวนสําคัญในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน        
เพราะสามารถปรับตัวเขาหากลุมเพ่ือนและสังคมเพ่ือนฝูง อิทธิพลกลุมเพ่ือนสามารถจูงใหนักเรียน
มีความกระตือรือรนและขยันเรียน ตลอดจนมีการแขงขันงานวิชาการในเชิงสรางสรรค ดังนี้ พฤติกรรม
ดานสังคมกับกลุมเพ่ือน หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรม การคบหาสมาคมมีความสัมพันธฉันทเพ่ือน 
กับเพื่อนนักเรียน แสดงออกถึงความสนิทสนมไววางใจ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการปรับตัว การยอมรับ 
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในระดับหองเรยีน และระดับโรงเรียนได  
 โกลดสไตน (Goldstein, 1987, p. 129) พบวา พฤติกรรมของนักเรียนดานสังคมกับ
กลุมเพ่ือนของนักเรียนในโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา มีความสัมพันธผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 สําหรับปจจัยดานนักเรียน ในการวิจัยครั้งนี้ ไดใหความหมายของปจจัยดานนักเรียน
วาหมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมในการคบหาสมาคมมีความสัมพันธฉันทเพ่ือน กับเพ่ือนนักเรียน 
แสดงถึงความสนิทสนมไววางใจ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีการปรับตัว การยอมรับ สามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืน อิทธิพลกลุมเพ่ือนสามารถชักจูงใหนักเรียนมีความกระตือรือรนและขยันเรียน ตลอดจน
มีการแขงขันงานวิชาการในเชิงสรางสรรค 
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 2.3.5 ดานส่ิงแวดลอมภายนอก 
 ดานสิ่งแวดลอมภายนอก หมายถึง แรงกดดันจากสภาพแวดลอมภายนอกที่อยูนอกเหนือ
ขอบเขตขององคการ ซึ่งอาจสงผลกระทบไดมากตอการดาํเนินงานเพ่ือบรรลุผลสําเร็จขององคการ และ
เปนที่ผูบริหารอาจจะเขาไปควบคุมดูแลโดยตรงไดคอนขางยาก  
 ปจจัยดานสิ่งแวดลอมภายนอก ท่ีสงผลตอการบริหารจัดการที่เปนเลิศของโรงเรียนไวในประเด็น
ที่เก่ียวของกับ 1) ดานเศรษฐกิจ 2) ดานสังคม 3) ดานการเมือง 4) ดานเทคโนโลยี 5) ดานผูปกครอง
และชุมชน ดังนี ้(สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ, 2552, หนา 161) 
    1) ดานเศรษฐกิจ  
      เคอรโต (Certo, 1992, p. 192) ไดอธิบายเกี่ยวกับ สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ 
วาจะเก่ียวของกับความสามารถในการจัดหาทรัพยากรแนะแนวโนมเศรษฐกิจซึ่งมีผลกระทบตอองคการ 
เชน ภาวะเงนิเฟอ ระดับรายไดของประชากร หรือผลผลิตสวนรวมของประเทศ เปนตน  
      องคประกอบของปจจัยทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย การตลาด องคการธุรกิจ  
ระบบการเปนเจาของกิจการ และทรัพยากรธรรมชาติ (Hodhe & Anthony, 1988, p. 74) ซึ่งปจจัย
ทางเศรษฐกิจเหลานี้จะชี้ใหเห็นวาทรัพยากรไดถูกจัดสรรและถูกใชภายในสภาพแวดลอมอยางไร 
    2) ดานสังคม 
      นักวิชาการไดใหความหมายและองคประกอบของสังคมในลักษณะที่ใกลเคียงกัน 
ดังนี้ กริฟฟน (Griffin, 1996, p. 73) กลาววา สังคม หมายถึง จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณี 
คานิยม และคุณลักษณะของประชากรในสังคม ในขณะที่ รอบบินส (Ribbins, 2002, p. 71) กลาววา 
สังคม หมายถึง ความคาดหวังของสังคม คานิยม ความเชื่อ ทัศนคติ ประเพณี วัฒนธรรมของชาติและ
ของทองถ่ินของแตละกลุมชนและแตละประเทศท่ีสงผลตอองคการ 
    3) ดานการเมือง   
     เคอรโต (Certo, 1982, Abstract) ไดอธิบายเก่ียวกับสภาพแวดลอมทางดานการเมือง      
วาประกอบดวยนโยบายของรัฐบาล นโยบายทางดานกฎหมายและการเมือง รวมทั้งการออกกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับ ซึ่งมีอิทธิพลตอประชากรและองคการ สอดคลองกับ Hodge & Anthony (1988, 
p. 74) ท่ีกลาววา การเมือง หมายถึง รัฐบาล พรรคการเมืองและความสัมพันธระหวางประเทศ 
ซึ่งสภาพแวดลอมทางการเมืองเปนปจจัยที่เกี่ยวกับผลกระทบทางการเมือง การบริหารของรัฐบาล 
ขอกําหนดและกฎหมายตางๆ ตลอดจนการกําหนดนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีอิทธิพลตอบุคคลและ
องคการ 
    4) ดานเทคโนโลยี  
     คาสท และโรเสทซวิสซ (Kast & Rosenzweig, 1985, p. 137) กลาววา เทคโนโลยี 
เปนระดับของความเจริญกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งไดแก วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใชตางๆ และองคความรูใหมเก่ียวกับเทคโนโลยี ตลอดจนการนําไปประยุกตใช และ Robbins, 
(2002, p. 72) มองวา เทคโนโลยี ประกอบดวย การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิตเครื่องจักร 
เครื่องมือ คอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต ขอมูลขาวสาร เปนตน 
     ศิริวรรณ เสรีรัตน  และคนอื่นๆ (2545, หนา 67) กลาววา  เทคโนโลยี
เปนการปรับเปลี่ยนวิธีการบริการใหทันกับเทคโนโลยี โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันตองใช
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เทคโนโลยีสารสนเทศเขามามีสวนรวมในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ตลอดจนการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในอุปกรณใหมๆ 
เมื่อกลาวถึงแรงผลักดันจากสภาพแวดลอมทางเทคโนโลยี ยอมประกอบดวย ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานกระบวนการ และระบบ ซึ่งองคการไดนําไปใชเพื่อการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการผลิตสินคาและ
บริการของตนเอง (ธนวรรธ ตั้นสินทรัพยศิร,ิ 2547, หนา 93) 
    5) ดานผูปกครองและชุมชน 
     (1) ดานผูปกครอง 
       มอริสัน (Morrison, 1988, p. 123) กลาวถึง ลักษณะการมีสวนรวมของพอแม 
วามี 3 ประการ คือ การทํางาน คือ 1) การทํางานที่กําหนดใหสําเร็จ เชน ทําหนาที่สอนพิเศษ ผูชวย 
ครหูาทุน จัดการศึกษานอกสถานที่ และทํางานธุรการ 2) กระบวนการ พอแมมีสวนรวมในกระบวนการ
ทางการศึกษา เชน วางแผนหลักสูตรตรวจสอบ และเลือกแบบเรียน ฯลฯ และ 3) การพัฒนา พอแม 
มโีอกาสพัฒนาทักษะซึ่งจะเปนประโยชนตอตนเอง ตอเด็ก ตอโรงเรียน ตอครู และตอครอบครัว 
(Lyons, Robbins & Smith, 1983, p. 32) ไดกลาววา ความสัมพันธท่ีดีระหวางผูปกครองและครู 
จะชวยใหโปรแกรมการมีสวนรวมประสบความสําเร็จได หลักสําคัญในการสรางความสัมพันธที่ดี
ระหวางบานและโรงเรยีน คือ พยายามเขาถึงผูปกครองทุกคน การติดตอสื่อสาร 2 ทาง และการมีผูนํา
กิจกรรมท่ีกระฉับกระเฉง 
       การมีสวนรวมของผูปกครองมีความสําคัญตอความสําเร็จของการจัดการศึกษา 
ดังนั้น การเรียนรูที่บานและโรงเรียนจึงเปนสิ่งที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน (Spodek & Saracho, 1994, 
p. 73) และนภเนตร ธรรมบวร (2544, หนา 9) ศึกษาการมีสวนรวมของพอแม พบวา การมีสวนรวม
ของพอแม ผูปกครองดานการศึกษา มิใชมีผลตอความสําเร็จดานการเรียนของเด็กเทานั้น แตยังสงผลตอ
การประสบความสําเร็จในชีวิตของเด็ก นอกจากนี้ยังเปนการพัฒนาทัศนคติทางบวกตอตัวเด็กเองอีกดวย
     (2) ดานชุมชน 
        การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิผลจําเปนตองอาศัยความรวมมือจากภายนอก
องคการ หรือชุมชน ทั้งนี้เพราะสถานศึกษาเปนระบบยอยระบบหนึ่งในระบบสังคม ชุมชม จึงถือเปน
กลุมบุคคลที่มีสวนไดสวนเสีย กับการดําเนินการของสถานศกึษา เนื่องจากโรงเรียนเปนสถาบันทางสังคม
ทีม่ีหนาที่ชวยพัฒนาชุมชนในสังคม ในขณะเดียวกันชุมชนในสังคมก็มีหนาที่จะตองชวยเหลือ และ
พัฒนาการศึกษาทั้ง สองสถาบัน จะตองชวยเหลือเก้ือกูลกัน สวน รอบบินส (Ribbins, 2002, pp. 75-76) 
กลาววา ผูมีสวนไดสวนเสียเปนกลุมบุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจ และ
การดําเนินงานขององคการ ในทางกลับกันอาจสงผลกระทบตอองคการเชนกัน  
       ปติชาติ  ตันปติ  (2547, หนา 82) กลาววา ความรวมมือจากชุมชน 
เปนความรวมมือ หรือความชวยเหลืออ่ืนใด ที่สถานศึกษาไดรับจากชุมชน องคการเอกชน องคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน สถานประกอบการ หรือสถาบันทางสังคมอื่น เพ่ือสนับสนุนการจัดการการศึกษา
ของสถานศึกษา การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา จึงเปนการเปดโอกาสใหคณะกรรมการ
สถานศกึษา ผูปกครอง และชุมชน เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษากับโรงเรียน ดานการเสนอแนะ
ความคิดเห็น ความตองการ รวมทั้งสนับสนุน จัดหางบประมาณ ทรัพยากรตางๆ ที่จําเปนในการพัฒนา 
การศึกษา และมีสวนรวมการดําเนินงานของโรงเรียน โดยมีเปาหมายของความสําเร็จรวมกัน ดังนั้น
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การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนนับวาเปนสิ่งสําคัญตอการพัฒนาการศึกษาในระดับ
โรงเรียน 
 สําหรับปจจัยดานสิ่ งแวดลอมภายนอก ในการวิจัยครั้ งนี้  ได ใหความหมาย ปจจัย
ดานสิ่งแวดลอมภายนอก หมายถึง สภาพแวดลอมตางๆ ที่เกี่ยวของ ที่สงผลตอการบริหารจัดการ
ที่เปนเลิศของโรงเรียน ประกอบดวย สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และผูปกครอง และ
ชุมชน 
 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 พรทิพย สระบงกช (2544, หนา 55-76) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานครู 
ปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดานหลักสูตร ปจจัยดานทรัพยากร ปจจัยดานอาคารสถานที่และ
สิ่งอํานวยความสะดวกและปจจัยดานชุมชน มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดายอยูในระดับมาก และ
มีความสัมพันธกับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในภาคตะวันออก
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 รื่นจิตต ตรีนุรักษ (2545, หนา 89-114) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารโรงเรียนอนุบาลเอกชน
เพ่ือมุงสูความเปนเลิศ ในจังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา การบริหารโรงเรียนอนุบาลเพื่อมุงสู
ความเปนเลิศ โรงเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 9 ดาน ดังนี้ ดานความเปนผูนําทางวิชาชีพ 
ดานมีวิสัยทัศน และเปาหมายรวมกัน ดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรู มีจุดเนน
การเรียนการสอน ดานการสอนมีวัตถุประสงคที่ชัดเจน ดานความคาดหวังในความสําเร็จของนักเรียนสูง 
ดานการเสริมแรงในเชิงบวก ดานการติดตามความกาวหนาของนักเรียน ดานสงเสริมความรับผิดชอบ
และสิทธิของนักเรยีน โรงเรียนมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือดานการสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียน บาน ชุมชน และดานแหลงการเรียนรู สวนปญหาอยูในระดับนอยทุกดาน 
 ขวัญใจ ตรีบุรุษ (2548, หนา 63-86) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารโรงเรียนเทศบาลเพ่ือพัฒนา
คุณภาพสูความเปนเลิศในเขตการศึกษา 3 และ 4 ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนมีการบริหารงาน
ในระดับมากทัง้ 11 ดานไดแก 1) ดานความเปนผูนําทางวิชาชีพ 2) ดานการมีวิสัยทัศนและเปาหมาย
รวมกัน 3) ดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 4) ดานการมีจุดเนนการเรียนการสอน        
5) ดานการสอนมีจุดประสงค ท่ีชัดเจน 6) ดานความคาดหวังในความสําเร็จของนักเรียนสูง 
7) ดานการเสริมแรงในเชิงบวก 8) ดานการติดตามความกาวหนาของนักเรียน 9) ดานการสงเสริม
ความรับผิดชอบและสิทธิของนักเรยีน 10) ดานการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน บาน และชุมชน 
11) ดานแหลงการเรียนรู 
 รติกรณ นิยมะจันทร (2548, บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง กลยุทธการบริหารเพ่ือความเปนเลิศ
ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ผลการวิจัย กลยุทธการบริหารงาน
เพ่ือความเปนเลิศของผูบริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี ทั้ง 7 ดาน เรียงลําดับจากอันดับสูงสุด
ไปตํ่าสุด มีดังนี้ 1) ดานประสิทธิภาพของผูนํา มีการตั้งเปาหมายในความสําเร็จไวอยางชัดเจน
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เปนรูปธรรม 2) ดานการบริหารจัดการดานหลักสูตร มีการกําหนดหลักสูตรที่เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 
3) ดานการประเมินและการติดตามความกาวหนาของนักเรียน มีการประเมินผลการเรียนของนักเรียน
ในรูปแบบที่หลากหลาย 4) ดานความคาดหวังและการปฏิบัติงานของครู มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครเูปนประจําทุกภาคเรียน 5) ดานการใหเวลาในการทํางาน มีการใหเวลาแกครูในการเตรียมการสอน 
อยางพอเพียง 6) ดานการใหความสําคัญในการบริหารงานวิชาการ มีการกําหนดใหครูจัดทําแผนการสอน
อยางตอเนื่อง 7) ดานบรรยากาศภายในโรงเรียนมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา ปรับปรุง
สภาพแวดลอมภายในโรงเรียน  
 สุภาภรณ คิ้วนาง (2548, หนา 58-74) ไดศึกษาเรื่อง องคประกอบความเปนเลิศในการบริหาร
ที่สงผลตอประสิทธิผลองคการของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวา 
1) ความเปนเลิศในการบริหารของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉลี่ยอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบ ทุกองคประกอบ คือ มุงการปฏิบัติ มีความใกลชิดกับลูกคา 
มคีวามอิสระในการทํางานและความรูสึกเปนเจาของกิจการ เพื่อเพิ่มผลผลิตโดยอาศัยบุคลากร 
การสัมผัสงานและยึดคณุคา ทําแตธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและเก่ียวเนื่อง รูปแบบเรียบงายและจํากัด
จํานวนบุคลากรและเขมงวดผอนปรนในเวลาเดียวกัน อยูในระดับมากเชนกัน 2) ประสิทธิผลองคการ
ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช อยูในระดับมาก 3) ความเปนเลิศในการบริหารสงผลตอ
ประสิทธิผลองคการของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีนัยสําคัญที่ 0.01 
 ศุภลักษณ เศษธะพานิช (2550, หนา 183-211) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาระบบการบริหาร
ทีมุ่งเนนความเปนเลิศของเอกชน ผลการวิจัยพบวา ระบบการบริหารที่มุงเนนความเปนเลิศของ
สถานศึกษาเอกชน ประกอบดวย องคประกอบหลัก องคประกอบยอย และแนวปฏิบัติ
ในแตละองคประกอบยอย โดยองคประกอบหลักของระบบการบริหารที่มุงเนนความเปนเลิศของ
สถานศกึษาเอกชน มี 9 องคประกอบ คอื 1) ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา 2) การมุงเนนนักเรียน 
ผูปกครอง และผูเก่ียวของ 3) การวางแผนกลยุทธ 4) โครงการองคกร 5) การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
6) การบริหารงานวิชาการ 7) การบริหารการเงิน 8) การบริหารทั่วไป และ 9) การจัดการสารสนเทศ
และความรู ประกอบดวย องคประกอบยอยทั้งหมด 35 องคประกอบ และมีแนวปฏิบัติรวมท้ังหมด 
209 ขอ 
 นาฏฤดี จิตรรังสรรค (2550, หนา 51-83) ไดศกึษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
เอกชนโดยใชแนวคิดการบริหารงานสูความเปนเลิศในทัศนะของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนในจังหวัด
สมุทรปราการ และผูทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยพบวา 1) ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาอยูในระดับมาก 2) ผูบริหารที่มีเพศแตกตางกัน ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามแนวคิดการบริหารงานความเปนเลิศแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ผูบริหาร
ที่มรีะดับอายุแตกตางกันใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวคิดการบริหารงาน
ความเปนเลิศแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 4) ผูบริหารที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน
ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศกึษา ตามแนวคิดการบริหารงานสูความเปนเลิศแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5) ผูบริหารที่มีประสบการณในการบริหารแตกตางกัน 
ใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวคิดการบริหารงานความเปนเลิศแตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 6) ผูทรงคุณวุฒิใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามแนวคิดการบริหารงานสูความเปนเลิศ ในระดับมากที่สุดทุกดาน 
 ทรงพล เจริญคํา (2552, หนา 192-215) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบความเปนเลิศของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ประกอบดวย 5 ปจจัย คือ (1) การบริหารงานของโรงเรียน (2) ผูอํานวยการโรงเรียน (3) โครงสราง
การบริหารงานของโรงเรียน (4) นักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและสังคม และ (5) ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีคาเฉลี่ยโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) สภาพความเปนเลิศของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามเกณฑของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแหงชาติโดยภาพรวม อยูใน
ระดับมาก และผลการวิเคราะหปจจัยเชิงยืนยัน สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 3) รูปแบบ
ความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 3 ปจจัย คือ การบริหารของโรงเรียน 
ผูอํานวยการโรงเรียน นักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและเมือง มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ 
4) การตรวจสอบรูปแบบความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รูปแบบความเปนเลิศของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มี 3 ปจจัย มีความถูกตอง เหมาะสม เปนไปไดและสามารถนําไปใช
ประโยชนสอดคลองกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย 
 สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ (2552, หนา 234-256) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
การบริหารจัดการที่เปนเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ผลการวิจัยพบวา 1) การบริหารจัดการ
ดานผลผลิต มีผลการประเมินอยูในระดับมากที่สุด สวนการบริหารจัดการดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ 
ดานความสัมพันธระหวางโรงเรยีนกับชุมชน ดานกระบวนการ การจัดการศกึษา หรือการเรียนการสอน 
และดานการบริหาร มีผลการประเมินอยูในระดับมาก 2) ปจจัยดานโรงเรียน ดานผูบริหาร ดานครู
และบุคลากรอ่ืนๆ ดานนักเรียน และดานสิ่งแวดลอมภายนอกของโรงเรียนอนุบาลเอกชน มีคาเฉลี่ย
โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 3) ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานโรงเรียน ดานผูบริหาร ดานครู
และบุคลากรอ่ืนๆ ดานนักเรียน และดานสิ่งแวดลอมภายนอก มีความสัมพันธกับการบริหารจัดการ
เปนเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชนมีความสัมพันธในระดับสูง อยางมีนัยสัมพันธทางสถิติที่ระดับ 0.01 
4) พบวา มีตัวแปรจํานวน 4 ตัวแปร ท่ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารจัดการที่เปนเลิศ
ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน ไดรอยละ 79.28 คอื ปจจัยดานโรงเรียน ปจจัยดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ 
ปจจัยดานผูบริหาร และปจจัยดานสิ่งแวดลอมภายนอก ซึ่งสงผลตอการบริหารจัดการที่เปนเลิศ
ของโรงเรียนอนุบาลเอกชน 
 สุนิสา วิทยานุกรณ (2552, หนา 145-165) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา
สูความเปนเลิศในโรงเรียนเอกชน ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการจัดการศึกษาสูความเปนเลิศ
ในโรงเรียนเอกชนมี 7 ดาน ประกอบดวย ประเด็นท่ีสําคัญในแตละดานดังนี้ 1) ดานการนําองคกร 
2) ดานการวางแผนกลยุทธ 3) ดานการมุงเนนผูเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และตลาด 4) ดานการวัด 
การวิเคราะห 5) ดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน ไดแก มุงเนนการทํางานเปนทีม และการสรางความยุติธรรม
ในการทํางาน 6) ดานการจัดการกระบวนการ 7) ดานผลลัพธ  
 ดรรชนี หาสุณหะ (2553, หนา 131-185) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหาร
แนวทศพิธราชธรรมกับการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการวิจัยพบวา 1) ความสัมพันธระหวางการบริหารแนวทศพิธราชธรรม
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กับการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 มคีวามสัมพันธกันในทางบวก ในระดับมาก 2) การบริหารแนวทศพิธราชธรรมในภาพรวม 
อยูในระดับมาก 3) ระดับการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ภาพรวมและ
รายดานอยูในระดับมากดังนี้ ดานวัฒนธรรมโรงเรียน ดานการบริหารปกครอง ดานภาวะผูนํา 
ดานลักษณะโรงเรียน   
 วีรเทพ เนียมหัตถี (2553, หนา 290-291) ไดศึกษาเรื่อง ขอเสนอเพื่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสูความเปนเลิศตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัย
สรุปไดวา 1) ปจจัยนําเขา (input) ประกอบดวย 6 ดานยอยดังนี้ (1) ดานโครงสราง (2) ดานบุคลากร 
(3) ดานเทคโนโลยี (4) ดานหลักสูตร (5) ดานทรัพยากรและงบประมาณ (6) ดานภาวะผูนํา 
2) ดานกระบวนการ (process) ประกอบดวย 4 ดานยอย ดังนี้ (1) ดานการรองรับการกระจายอํานาจ
การบริหารจัดการศึกษา (2) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน (3) ดานบรรยากาศในสถานศึกษา 
(4) ดานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 3) ดานผลลัพธ (output) ประกอบดวย 3 ดานยอย 
ดังนี้ (1) ดานคุณภาพการศกึษา (2) ดานคุณภาพนักเรียน (3) ดานความพึงพอใจ  
 ศริิลักษณ บัวผัน (2553, หนา 46-79) ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพและแนวทางการบริหาร
เพ่ือมุงสูความเปนเลิศของสถานศึกษาเอกชนจังหวัดพิจิตร ผลการคนควาพบวา 1) สภาพการบริหาร
เพ่ือมุงสูความเปนเลิศของสถานศึกษาเอกชนจังหวดพิจิตร พบวา ทุกดานในภาพรวมพบวา อยูใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา สภาพการบริหารสถานศึกษาเพื่อมุงสูความเปนเลิศ
ของสถานศึกษาเอกชน ทั้ง 10 ดาน อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ 
สูงสุดคือ ดานผูนําตองมีวิสัยทัศนชัดเจน รองลงมา คือ ดานการเรียนรูขององคกร และดานความคลองแคลว
และกระตือรือรน 2) ผลการเรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาเพ่ือมุงสูความเปนเลิศของสถานศึกษา
เอกชนจังหวัดพิจิตร จําแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณทํางาน ดังนี้ (1) จําแนกตามระดับ
การศึกษาพบวา จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา การบริหารสถานศึกษาเพื่อมุงสูความเปนเลิศ
ระหวางปริญญาตรีกับปริญญาโท ไมแตกตางกัน (2) จําแนกตามประสบการณทํางาน พบวา 
การบริหารสถานศึกษาเพ่ือมุงสูความเปนเลิศระหวาง 5 ป 5-10 ป และ 10 ปขึ้นไป พบวา ประสบการณ 
10 ปขึ้นไปไมแตกตางกัน 
 ชณิษฐนันท สุภัคสกุลหิรัญ (2555, หนา 51-63) ไดศึกษาเรื่อง การจัดการสถานศึกษาสู
ความเปนเลิศของโรงเรียนบานตาลเหนือ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5            
ผลการศึกษาสรุปได ดังนี้ 1) องคประกอบดานภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ผูบริหาร
มภีาวะความเปนผูนํา ใหความสําคัญกับงานวิชาการ คุณภาพผูเรียน บุคลากรในองคกร บริหารโรงเรียน
โดยอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝายคํานึงถึงความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ปฏิบัติตน
เปนแบบอยางที่ดีใหแกบุคลากรในองคกร 2) ดานการวางแผนกลยุทธ มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาอยางเปนระบบและทุกฝายมีสวนรวม กระบวนการจัดทําและการพัฒนากลยุทธใชเทคนิค
การวิเคราะห SWOT มีการแปลงกลยุทธไปสูการปฏิบัติ โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการการประจําป 
มีการติดตาม ตรวจสอบ การดําเนินงาน ผลการปฏิบัติงานเปนระยะๆ โดยใชวิธีการที่หลากหลาย 
ตามวงจรคุณภาพ PDCA 3) การจัดโครงสรางองคกร มีโครงสรางการบริหารงานชัดเจนมีการแบงงาน
ออกเปนฝายตามภาระที่ครอบคลุมขอบขายงานของสถานศึกษา แตมีหัวหนางานเพียงคนเดียว 
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มกีารปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรใหเหมาะสมกับสภาพบริบทและขนาดของสถานศึกษา 4) การมุงเนน
ผูมีสวนไดสวนเสีย องคกรใหความสําคัญตอผูมีสวนไดสวนเสีย มีการสํารวจความตองการความคาดหวัง
และความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อใหผูที่มีสวนเก่ียวของเกิดความพึงพอใจสูงสุด และ
ลดความไมพึงพอใจใหนอยที่สุด 5) การมุงเนนทรัพยากรบุคคล มีการวางแผนอัตรากําลังจัดบุคลากร
ลงตามฝายงานตางๆ ตรงตามความสามารถ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม 
มกีารสรางแรงจูงใจ และความกาวหนาในอาชีพ สงเสริมใหไดรับการพัฒนา ตลอดจนคํานึงถึง
ความปลอดภัย และความเปนอยูที่ดีของบุคลากร ปญหาในดานนี้ไดแก การขาดแคลนบุคลากร 
ครมูีภาระงานอ่ืนมากเกินไป 6) การบริหารงานวิชาการ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 
นําภูมิปญญา ทองถ่ินเขามาบูรณาการในหลักสูตร มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียน
เปนสําคัญเนนการพัฒนาคุณภาพผูเรียนทั้งดานวิชาการ ดานคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะ
อันพึงประสงคมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย ปญหาที่พบคือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ํา 7) การบริหารทั่วไป ดานอาคารสถานที่ มีแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน มีการใชพื้นที่
ของโรงเรียนอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด ปญหาที่พบคือ เนื้อที่นอยไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ดานการบริหารงบประมาณ ดําเนินอยางเปนระบบตามระเบียบวาดวยการเงินและ
พัสดุมีความโปรงใสตรวจสอบได 
 ณรงค แสงบุศย (2555, หนา 133-179) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารสูความเปนเลิศ
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะทาง สังกัดกองทัพเรือ ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับการบริหาร
สูความเปนเลิศในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะทางสังกัดกองทัพเรือในภาพรวมอยูในระดับมาก 
2) ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารสูความเปนเลิศในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะทาง 
สังกัดกองทัพเรือ ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตําแหนงหนาที่แตกตางกัน ไดแก ผูบริหารและ
ครูผูสอนในภาพรวม ผูบริหารมีความคิดเห็นสูงกวาครูผูสอนและแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .001 3) ผลการเปรียบเทียบระดับการบริหารสูความเปนเลิศในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เฉพาะทาง สังกัดกองทัพเรือ ตามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีประสบการณการทํางานแตกตางกัน 
ไดแก ประสบการณทํางานต่ํากวา 6 ป และประสบการณทํางาน 6 ปขึ้นไป ในภาพรวม บุคลากรที่มี
ประสบการณทํางาน 6 ปข้ึนไป มีความคิดเห็นสูงกวาบุคลากรที่มีประสบการณทํางานต่ํากวา 6 ป และ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
 รวีวรรณ คงนวล (2555, หนา 84-101) ไดศึกษาเรื่อง กลยุทธการบริหารสูความเปนเลิศ
ทางการศึกษาของโรงเรียนอารียวิทยา สังกัด สพป.ระยอง เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ผลการวิจัยพบวา         
1) กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธทางการศึกษาของโรงเรียนอารียวัฒนา โดยรวมอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานกําหนดทิศทางของโรงเรียน และดานกําหนดกลยุทธของโรงเรียน 
อยูในระดับมาก สวนดานศึกษาสถานภาพของโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง 2) กระบวนการจัดทํา
แผนกลยุทธทางการศึกษาของโรงเรียนอารียวัฒนา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ยกเวนดานการสรางความสัมพันธกับชุมชนอยูในระดับปานกลาง        
3) กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธทางการศึกษา โดยรวมและรายดาน มีความสัมพันธทางบวกกับ    
กลยุทธการบริหารงานสูความสําเร็จทางการศึกษาของโรงเรียนอารียวัฒนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
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 นุชนารถ ยิ้มจันทร (2556, หนา 115-229) ไดศกึษาเรื่อง การพัฒนาการบริหารสถานศึกษา
รางวัลพระราชทานสูความเปนเลิศตามแนวคิดของ มัลคัม บัลดริจ ผลการวิจัยพบวา 1) การดําเนินงาน
การบริหารสถานศึกษารางวัลพระราชทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมและรายดาน
มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 2) ความคิดเห็นเก่ียวกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
และความเปนเลิศตามแนวคดิของ มัลคัม บัลดริจ โดยภาพรวมและรายดานคือ ภาวะผูนําการวางแผน   
เชิงกลยุทธ การใหความสําคัญกับนักเรียนผูมีสวนไดสวนเสียและผูรับบริการ การวัดผลการวิเคราะห 
และการจัดการความรู การมุงเนนผูปฏิบัติงาน การจัดกระบวนการ ผลลัพธการดําเนินงาน อยูใน
ระดับมาก 3) การบริหารสถานศึกษารางวัลพระราชทานกับความเปนเลิศดานการศึกษา ตามแนวคิด
ชอง มัลคัม บัลดริจ มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ราตรี ศรีไพรวรรณ และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ (2556, หนา 186-187) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนา
กลยุทธการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา ผลการวิจัยพบวา 
(1) สภาพปจจุบันของการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานที่อยูในระดับมากเปนลําดับที่ 1 คือ ดานการนําองคกร สวนสภาพ
อันพึงประสงคฯ ภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และทุกดานอยูในระดับมากที่สุดเชนเดียวกัน (2) กลยุทธ
การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา ประกอบดวย 3 กลยุทธหลัก
ไดแก กลยุทธผูกใจผูปฏิบัติงาน กลยุทธปรับปรุงการบริหารผลการดําเนินงาน และกลยุทธปรับปรุง
ระดับและกระบวนการ 
 ธํารงค ฦาชา (2557, หนา 189-215) ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยเชิงพหุระดับที่สงผลตอการบริหาร
สถานศึกษาสูความเปนเลิศโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ผลการวิจัย
พบวา 1) การบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดานของคาเฉลี่ยระดับ
การบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศอยูในระดับมากทุกดาน ยกเวน ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่อยูในระดับปานกลาง 2) ปจจัยระดับนักเรียน พบวา พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน
และเจตคติตอการเรียนของนักเรียนสงผลตอการการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาชัยภูมิอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่สําคัญ .01 3) ปจจัย
ระดับหองเรียนพบวา วุฒิการศึกษาของครูพฤติกรรมการสอนของครู คุณภาพการสอนของครู 
และความพึงพอใจในการสอนของครูสงผลตอการการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
4) ปจจัยระดับโรงเรียน พบวา พฤติกรรมการบริหารและภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสงผลตอ
การบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 2.4.2 งานวิจัยตางประเทศ 
 ฟริส (Fritz, 1993, Abstract) ศกึษาวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบการรับรู ความสําคัญ และผลของ
การรับรูของแตละบุคคลในหนวยงานที่ไมเก่ียวของกับงานวิชาการ เก่ียวกับการเขาใจเกณฑทั้ง 7 หมวด 
คือ ภาวะผูนํา สารสนเทศและการวิเคราะห การวางแผนกลยุทธ การใชทรัพยากรบุคคล การประกัน
คุณภาพของการบริการ ผลลัพธคุณภาพ และความพึงพอใจของลูกคา โดยเครื่องมือที่ใชถูกออกแบบ
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เพ่ือกําหนดถึงการรับรูสวนบุคคล ความสําคัญและความแตกตางในแตละหมวดของเกณฑ ผลการวิจัย
พบวา ทุกคนในทุกระดับของสถานศึกษามีความสนใจในการพัฒนาคุณภาพดานในการบริการของ
หนวยงานของตน โดยอาศัยเกณฑของ MBNQA โอกาสที่สําคัญที่สุดในการปรับปรุงคุณภาพนั่นคือ
การใชทรัพยากรบุคคล พนักงานทุกคนตองใหความรวมมือ โดยพนักงานผูหญิงมีโอกาสในการปรับปรุง
มากกวาผูชาย 
 มิลเลอร (Miller, 1993, Abstract) ศึกษาวิจัยเพื่อตรวจสอบการรับรูของการบริหาร
ดานกิจการนักเรียนท่ีเกี่ยวของกับเกณฑ MBNQA ที่ใชในการวัดคุณภาพของกิจการนักเรียน 
ผลการสํารวจเปนการประเมินการประยุกตใชเกณฑแตละหมวดของ MBNQA ชี้ใหเห็นถึงเกณฑเพ่ิมเติม
และจุดออนจุดแข็งของเกณฑ MBNQA ซึ่งไดรับการยอมรับในการนํามาใชเพื่อการประเมินคุณภาพ
กิจการนักเรียนในสถาบันอุดมศึกษา เกณฑเพิ่มเติมที่สําคัญมี 2 เกณฑ คือ การประเมินผลลัพธ
ดานงานวิชาการและดานการพัฒนาของนักเรียน และคุณภาพการจัดการดานการเงิน โดยผูนํา
ดานกิจการนักเรียนเสนอแนะใหมีการเพิ่มทั้ง 2 เกณฑไวใน 7 หมวดหลักของ MBNQA สวนเกณฑ
ดานความพึงพอใจของลูกคาและภาวะผูนํานับวามีความสําคัญมากที่สุดดานคุณภาพ ในขณะที่เกณฑ
ดานผลลัพธจัดวามีความสําคัญนอยกวาเกณฑอ่ืนๆ 
 ลอรี และเจอรัลด (Larry & Gerald, 1994, p. 87) ไดศึกษาโรงเรียนที่มคีุณภาพเปนเลิศ 
พบวา โรงเรียนที่มีคุณภาพเปนเลิศตองมีการวัดผลของโรงเรียนอยางกวางขวางและไดรับการยอมรับ
นับถือในผลสําเร็จทางดานวิชาการ มีบรรยากาศเก่ียวกับตัวนักเรียนเปนทางบวก โดยเนนสิ่งแวดลอม
เปนระเบียบ และเนนความสนใจการเรียนของนักเรียน เนนดานการพัฒนาหลักสูตรอยูตลอดเวลา 
มกีารสนับสนุนวิธีการสอนที่ดี มีความคาดหวังสูง และเปาหมายการเรียนของนักเรียนอยางชัดเจน 
ผูปกครองสนับสนุน และเอาใจใสดูแลการเรียนของนักเรียนด ี
 ฮาเวิรด (Howard, 1996, Abstract) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการนําแนวคิดเกี่ยวกับ TQA 
ไปประยุกตใชในงานกิจการนักเรียน โดยอาศัยรูปแบบของ MBNQA เปนเกณฑการพัฒนา สรุปไดวา
มทีั้งขอดีขอเสียในการนําหลักการ TQA มาใชในกิจการนักเรียน อยางไรก็ตามสามารถยืนยันไดวา TQA 
สรางผลลัพธที่มีคาใหกับองคกร การนํา TQA มาใชมีทั้งที่ประสบความสําเร็จหรือไมประสบความสําเร็จ 
ผลสําเร็จผูนําตองแสดงภาวะผูนําอยางแรงกลาเพ่ือจะทําให TQA ประสบผลสําเร็จ โดยเนนท่ีภาวะผูนํา 
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม และการใชเวลาและทรัพยากรท้ังหลาย  
 เฮอนันเดส (Hernandez, 2001, Abstract) ไดศึกษาเรื่อง total quality management 
in education: the application of TQM in a texas school district พบวา TQA ไดถูกกําหนด
มาจากผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาและเริ่มตนจากรองผูอํานวยการเขตพื้นที่ ศึกษานิเทศก 
ผูบริหารโรงเรียน มาจนกระทั่งถึงครูผูสอน ทั้งระดับมัธยมและประถมศึกษา กระบวนการที่ใช
ในการนํา TQA ไปใชงานในโรงเรียนมีทั้งใชผูบริหารใหม ฝกอบรมครู มีการปรับปรุงทุกชั้นเรียน
อยางตอเนื่อง มีสถาบันอบรมภาวะผูนําของเขตพ้ืนที่ และจัดใหมีการประชุม มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
ประจําป มีคําสั่งใหผูบริหารทุกระดับตองเขาถึง TQM สวนระดับครูผูสอนใหเปนทางเลือก ผูมีสวนได
สวนเสียมองเห็นวาบุคลากรในเขตพ้ืนที่มีความรู ความเขาในเรื่อง TQM แตบุคลากรเหลานี้ เชื่อวา
บุคคลภายนอกไมเขาใจในเรื่องของ TQM แตอยางไรก็ตามผูปกครองและชุมชน มีความพึงพอใจสูง
กับเขตพ้ืนที่ นอกจากนี้เมื่อนํา TQM เขามา ใชงานทําใหเกิดวัฒนธรรมเชิงบวกในโรงเรียน มีอัตรา
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การลาออกต่ํา มีความรูสึกเปนเจาของ แตก็มีสิ่งสุดทายในเรื่องของเวลา การตอตานและการยอมรับ
รวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้น 
 เจมส และอีริคส (James & Eric, 2003, Abstract) ไดศึกษาความเชื่อมโยงในตัวชี้วัด (criteria) 
ของเกณฑคุณภาพแหงชาติ MBNQA เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางผลการบริหาร และกระบวนการตางๆ 
ในองคการใน 307 องคการ หลากหลายอุตสาหกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ผลการศึกษา
ไดยืนยันความเชื่อที่มีมายาวนานเก่ียวกับความสัมพันธดังกลาวมีความสัมพันธกัน รวมทั้งยืนยันวา
การปรับปรุงการบริหารภายในองคการ (internal management practices) จะนําไปสู
ผลการประกอบการภายนอกได 
 ฮอค (Hawk, 2004, Abstract) ศกึษาเรื่อง ความเขาใจและการนําเกณฑคุณภาพการศึกษา
เพ่ือการดําเนินงานที่เปนเลิศของระบบ MBNQA มาใชศึกษาในโรงเรียน 2 แหง ในรัฐ Illinois โดยศึกษา
การใชโปรแกรมดําเนินงานในดานกฎเกณฑตางๆ เพ่ือประสิทธิผลขององคการ และพัฒนาผูเรียน พบวา 
แนวคิดตางๆ พัฒนาไดดีในชวงภาวการณพัฒนาระยะท่ี 3 ของการใชระบบ MBNQA โดยโรงเรียน
พัฒนา วิสัยทัศนองคการ แผนกลยุทธและการวัดประเมินผล ผลการวิเคราะหพบวา มีการพัฒนา
ทางบวกทุกองคประกอบของโปรแกรมระบบ MBNQA  
 

2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  
 จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏี และเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยสรุปเพ่ือนํามา
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งนี้ คือ 
     การบริหารสูความเปนเลิศ หมายถึง การปฏิบัติงานดวยวิธีการตางๆ ในการบริหารงาน
ในโรงเรียนใหมีคุณภาพ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จนประสบความสําเร็จตามเปาหมายหรือ
การปฏิบัติท่ีทําใหโรงเรียนกาวสูความเปนเลิศ  
     ผูวิจัยไดใชเกณฑการบริหารสูความเปนเลิศของโปรแกรมบัลดริจ เนชั่นแนล ควอลิตี้ 
(Baldrige National Quality Program, 2002, p. 5) ประกอบดวย 7 ดาน ดังนี ้ 
         1) ภาวะผูนํา หมายถึง ผูบริหารใชวิธีการในการกําหนดคานิยม ทิศทางและความคาดหวัง
ในการดําเนินงาน รวมทั้งการแสดงความรับผิดชอบตอสาธารณะ มีการสนับสนุนชุมชนโดยมีความรอบรู
เก่ียวกับการบริหารจัดการที่ใชโรงเรียนเปนฐาน สามารถนําวิสัยทัศนลงไปสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
ทีท่ักษะทางดานภาษาและการสื่อสาร มีความรับผิดชอบในหนาท่ีบริหารสูง มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน 
ตลอดจนมีความสามารถและทักษะในการนําองคกรไปสูเปาหมาย 
      2) การวางแผนกลยุทธ หมายถึง กระบวนการในการพัฒนาและการเลือกจุดประสงค
เชิงกลยุทธ และแผนปฏิบัติการ รวมทั้งวัดความกาวหนาดวยโดยมีการวางแผนกลยุทธในการบริหารงาน
สูความเปนเลิศ มีการดําเนินงานตามแผนกลยุทธที่วางไว มีวิธีการพัฒนาแผนกลยุทธอยางตอเนื่อง 
มีการวัดความกาวหนาของแผนการปฏิบัติ มีการปรับใชกลยุทธและแปลงสูการปฏิบัติ และมีการกําหนด
ตัวบงชี้ในการดําเนินการในปจจุบันและการคาดการณในอนาคต 

      3) การใหความสําคัญกับนักเรียนผูมีสวนไดสวนเสีย และการตลาด หมายถึง วิธีการ
ทีโ่รงเรียนใชในการระบุขอกําหนด ความคาดหวัง และความรับผิดชอบของนักเรียนและการตลาด 
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รวมทั้งวิธีการที่ใชในการระบุขอสัมพันธ และการตอบสนองผูมีสวนไดสวนเสียตลอดจนการจัดการบริหาร
ทีเ่ปนเลิศโดยที่มีความเขาใจถึงความตองการของนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย การจัดการศึกษา
ทีส่ามารถสนองความตองการของผูเรียน สังคมและชุมชน การสรางความสัมพันธที่ดีกับนักเรียนและ
ผูปกครอง การใหบริการดานขอมูลขาวสารแกนักเรียน การใหความสําคัญในกิจกรรมของนักเรียน 
และการใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย  
        4) สารสนเทศ และการวิเคราะห หมายถึง การจัดการสารสนเทศและระบบในการจัด
สมรรถนะ การดําเนินงานของโรงเรียน รวมทั้งวิธีการที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ 
โดยมีการจัดระบบสารสนเทศมาใชในโรงเรียน มีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่ดี มีการวัดและ
วิเคราะหการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศอยูเสมอ มีระบบในการจัดสมรรถนะ
การดําเนินงานของสถานศกึษา และมีการจัดเก็บองคความรูในรูปแบบองครวมสะดวกตอการสืบคน 
     5) การใหความสําคัญแกบุคลากรและหนวยงานยอย หมายถึง วิธีการที่โรงเรียน
ใชในการจูงใจและทําใหบุคลากรพัฒนา และใชศักยภาพเต็มที่ในการทํางาน รวมทั้งวิธีการสรางเสริม                    
ซึ่งสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเติบโตของบุคลากรและหนวยงานยอยโดยที่มีวิธีการสรางเสริมแรงจูงใจ
ใหบุคลากรในการทํางาน มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง มีแนวทางในการศึกษาอบรมบุคลากร
และหนวยงานยอย เปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ สงเสริมสนับสนุนบุคลากร
ใหสรางความรู ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงาน และจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน
ของบุคลากร 
       6) การบริหารกระบวนการ หมายถึง การบริหารกระบวนการสถานศึกษา ตั้งแต
การออกแบบ และการจัดการศึกษาที่เนนการเรียนและการบริหารนักเรียน และกระบวนการสนับสนุน
โดยพิจารณาในทุกกระบวนการและทุกหนวยงานยอย โดยมีกระบวนการจัดการศึกษาที่ดีมีประสิทธิภาพ 
มีการจัดหลักสูตรที่เอ้ือตอความตองการของผูเรียน มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณการศึกษาอยางพอเพียง 
อํานวยความสะดวกแกบุคลากรในกิจกรรมการเรียนการสอน 
        7) ผลการดําเนินงาน หมายถึง การดําเนินงานของสถานศึกษาและระดับการปฏิบัติงาน 
เม่ือเทียบกับคูแขงหรือหนวยงานตางๆ ที่สามารถเทียบเคยีงกันไดอยางเหมาะสม โดยที่มีการตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานองคกรระดับปฏิบัติงาน มีการสรุปผลการเรียนรูของนักเรียน มีการเปรียบเทียบ
ขอมูลกับสถานศึกษาอื่นๆ มีการสรุปผลงานดานการพัฒนาบุคลากร มีการสรุปผลการดําเนินงาน
ดานงบประมาณการเงิน และมีการสรุปผลความพึงพอใจตอการดําเนินงานของโรงเรียน 
 ปจจัยที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศ 
 ผูวิจัยศึกษาจากแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน
ทีส่งผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรยีนของ สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ  (2552, หนา 7) 5 ดาน 
ดังนี้ 
    1) ดานโรงเรียน หมายถึง การดําเนินงานตามภารกิจในการบริหารงานของโรงเรียน 
จาการปฏิบัติหนาที่ และความรับผิดชอบของผูบริหาร และครู เพ่ือใหโรงเรียนประสบความสําเร็จและ
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ประกอบดวย โครงสรางองคกร กระบวนการบริหาร บรรยากาศ
ในโรงเรียน และวัฒนธรรมองคกร 
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    2) ดานผูบริหาร หมายถึง การดําเนินงานดานภารกิจในการบริหารของโรงเรียน 
จากการปฏิบัติหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูบริหาร และครู เพื่อใหโรงเรียนประสบความสําเร็จ
และบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว ประกอบดวย ลักษณะชีวสังคมของผูบริหาร พฤติกรรมผูบริหาร 
วิสัยทัศนผูบริหาร และการติดตอสื่อสาร 
    3) ดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ หมายถึง องคประกอบที่สงเสริมความรู ความสามารถ 
และศักยภาพของครูที่ไดแสดงบทบาทหนาที่ในการสอนนักเรียน และบุคลากรอ่ืนที่เก่ียวของที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการบริหารงานในโรงเรียนและนําไปสูการบริหารจัดการโรงเรียนที่เปนเลิศ ประกอบดวย 
ลักษณะชีวสังคมของครู คุณภาพการสอน ความพึงพอใจในการทํางาน และการเสริมสรางพลังอํานาจ
    4) ดานนักเรียน หมายถึง การแสดงออกทางพฤติกรรมในการคบหาสมาคม
มีความสัมพันธฉันทเพ่ือน กับเพื่อนนักเรียน แสดงถึงความสนิทสนมไววางใจ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน 
มกีารปรับตัว การยอมรับ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน อิทธิพลกลุมเพื่อนสามารถชักจูงใหนักเรียน
มีความกระตือรือรนและขยันเรียน ตลอดจนมีการแขงขันงานวิชาการในเชิงสรางสรรค 
    5) ดานสิ่งแวดลอมภายนอก หมายถึง สภาพแวดลอมตางๆ ที่เก่ียวของ ที่สงผลตอ
การบริหารจัดการที่เปนเลิศของโรงเรียน ประกอบดวย สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี  
และผูปกครองและชุมชน 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารสู
ความเปนเลิศของโรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยมีรายละเอียดวิธีการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี ้
 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 3.2 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล  
 3.3 การสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.5 การวิเคราะหขอมูล  
 3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  
 

 3.1.1 ประชากร  
 ประชากรที่จะใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2557 โรงเรียนทั้งหมดจํานวน 
25 แหง ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน รวมประชากรทั้งสิ้น จํานวน 2,034 คน  
 3.1.2 กลุมตัวอยาง  
 กลุมตัวอยางท่ีจะใชในการวิจัยในครั้งนี้จําแนกกลุมตัวอยางเปนผูบริหารสถานศึกษาและ
ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ จํานวนทั้งหมด  
323 คน มีวิธีการไดมา ดังนี ้
    1) กําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง (sample size) โดยใชตารางเครจซี่ และมอรแกน 
(Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ไดกลุมตัวอยาง 323 คน 
    2) คํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางในแตละโรงเรียนโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ 
    3) ผูบริหารสถานศึกษาใชการเลือกแบบเจาะจงและสุมแบบงายในกลุมครูผูสอน 
ใชการสุมอยางงายใหไดจํานวนครบตามจํานวน ดังรายละเอียดในภาคผนวก ง 
 

3.2 เครื่องมือทีจ่ะใชในการรวบรวมขอมูล 
  
 เครื่องมือทีจ่ะใชในการรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการบริหาร
สูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน ดังนี ้
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 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ (check list)  
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน ซึ่งผูวิจัย 
พัฒนาแบบสอบถามดวยตัวเอง ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 
โดยอาศัยแนวคิดของ ลิเคิรต (Likert,s five rating scale) มี 5 ระดับ โดยกําหนดคาน้ําหนักคะแนน 
ดังนี้ 
    5 หมายถึง ปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน อยูในระดับมากที่สุด 
    4 หมายถึง ปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน อยูในระดับมาก 

    3 หมายถึง ปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง 
    2 หมายถึง ปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน อยูในระดับนอย 
    1 หมายถึง ปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน อยูในระดับนอยที่สุด   

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) โดยอาศัยแนวคิดของ ลิเคิรต (Likert,s five rating scale) มี 5 ระดับ 
โดยกําหนดคาน้ําหนักคะแนน ดังนี ้
                   5 หมายถึง การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน อยูในระดับมากที่สุด 
                   4 หมายถึง การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน อยูในระดับมาก  
                   3 หมายถึง การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน อยูในระดับปานกลาง  
                   2 หมายถึง การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน อยูในระดับนอย  
                   1 หมายถึง การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน อยูในระดับนอยที่สุด 
 

3.3 การสรางและตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
  
 ในการสรางเครื่องมือเพ่ือใชในการรวบรวมขอมูลครั้งนี้ ผูวิจัยจะไดดําเนินการสรางเครื่องมือ
มีข้ันตอนดังนี้ 
 3.3.1 ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของ แลวเสนอตออาจารยที่ปรึกษา 
เพ่ือกําหนดเปนกรอบในการสรางเครื่องมือการวิจัย 
 3.3.2 กําหนดวัตถุประสงค และกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือ 
 3.3.3 พัฒนาและปรับปรุงแบบสอบถามเรื่องปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน
และการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน ผูวิจัยพัฒนาแบบสอบถามดวยตนเอง 
 3.3.4 เสนอแบบสอบถามตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือใหขอเสนอแนะ 
 3.3.5 นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน เพื่อพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา 
(content validity) โดยวิธีหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยาม (index of item 
objective congruence: IOC) แลวเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป 
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 รายชื่อผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย  
    1) ดร.วิชิต แสงสวาง ตําแหนง อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร (ดานเนื้อหา) 
    2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัญภร เอี่ยมพญา ตําแหนง อาจารยประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร (ดานเนื้อหา) 
    3) ผูชวยศาสตราจารยละออ เพชรรัตน ตําแหนง ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร (ดานภาษา) 
    4) ดร.ลินดา นาคโปย ตําแหนง อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร (ดานสถิติและวิจัย) 
    5) ดร.อังคณา กุลนภาดล ตําแหนง อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครนิทร (ดานสถิติและวิจัย) 
 3.3.6 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับกลุมตัวอยาง 
ซึ่งเปนผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน จํานวน 30 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 5 คน 
ครูผูสอน 25 คน จากโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัด
สมุทรปราการ 
 3.3.7 นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อมั่นดวยวิธีของ ครอนบาค 

(Cronbach, 1970, pp. 202-204) ที่เรียกวา สัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coeffcient) ผลการคํานวณ 
หาคาความเชื่อมั่นแบบสอบถามท้ังฉบับ ปรากฏวาแบบสอบถามเรื่องปจจัยที่สงตอการบริหารสู
ความเปนเลิศของโรงเรยีนและการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน มีความเชื่อมั่น .96  
 3.3.8 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวทําเปนฉบับสมบูรณเพ่ือเก็บขอมูลตอไป 
 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมลู  
 
 ผูวิจัยจะไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
 3.4.1 ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
เพ่ือขอความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในการขออนุญาต
ใหผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนที่มีกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
 3.4.2 ขอหนังสือจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 เพ่ือขอความอนุเคราะห
ในการเก็บรวบรวมขอมลู สงแบบสอบถามถึงโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
 3.4.3 ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
จํานวน 323 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามคืน 323 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
 3.4.4 นําแบบสอบถามที่รวบรวมกลับมา ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ 
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3.5 การวิเคราะหขอมูลและประมวลผล 
 
 ผูวิจัยจะไดตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถามและประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป ดังนี้ 
 3.5.1 วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชการแจกแจงความถ่ี และ
หาคารอยละ 

 3.5.2 วิเคราะหปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน โดยการหาคาเฉลี่ย ( X ) และ  
คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวแปลความหมายของคะแนนปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศ 
ของผูบริหารและครูอยูในระดับใด โดยหาคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวชี้วัด ซึ่งกําหนดเกณฑโดยอาศัย
แนวทางหรือแนวคิดของ ประคอง กรรณสูตร (2542) ดังนี ้

  คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง ปจจัยทีส่งผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน
ระดับมากที่สุด 

  คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง ปจจัยทีส่งผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน
ระดับมาก 

  คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง ปจจัยทีส่งผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน
ระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง ปจจัยทีส่งผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน
ระดับนอย 

  คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง ปจจัยทีส่งผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน
ระดับนอยที่สุด 

 3.5.3 เกณฑที่ใชในการวิเคราะหการวัดการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน ผูวิจัยกําหนด
เกณฑในการวิเคราะหขอมูลตามเกณฑของ ประคอง กรรณสูตร (2542) ดังนี ้

  คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนอยูในระดับมากที่สุด              
  คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนอยูในระดับมาก               
  คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนอยูระดับนอย 
  คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนอยูระดับนอยที่สุด 
 3.5.4 วิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ใชการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson,s product-moment correlation) โดยใชเกณฑการวิเคราะห
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) (ชูศรี วงศรัตนะ, 2541, p. 324) ดังนี้ 

  คา  r .91-1.00 หมายความวา มีความสัมพันธระดับสูงมาก 
  คา  r .71-.90 หมายความวา มีความสัมพันธระดับสูง 
  คา  r .31-.70 หมายความวา มีความสัมพันธระดับปานกลาง 
  คา  r .30 และต่ํากวา หมายความวา มีความสัมพันธระดับต่ํา 
  คา  r .00 หมายความวา ไมมีความสัมพันธ  
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  หากคา r มีคา (+) หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธกันในทางบวก 
  หากคา r มีคา (-)  หมายถึง ตัวแปรมีความสัมพันธกันในทางลบ 
 3.5.5 วิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ โดยใชสถิติการถดถอยพหุคูณ (multiple 
regression analaysis)  

 

3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ ดังนี้ 
 3.6.1 สถิติพื้นฐาน 
    1) คารอยละ (percentage) 
    2) คาเฉลี่ย (mean) 
    3) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3.6.2 สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน 
    1) การวิเคราะหสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson,s product moment correlation 
coefficient)  
    2) สถิติการวิเคราะหถดถอยพหุคณู (multiple regression analysis) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

4.1 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัย
ไดสงแบบสอบถามถึงกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ เปนผูใหขอมูล จํานวนทั้งสิ้น 
323 คน ไดแบบสอบถามคืนกลับมาจํานวน 323 คน คิดเปนรอยละ 100 การเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลผูวิจัยไดตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกเปน 5 ตอน ดังรายละเอียดตอไปนี ้
 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ระดับปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 ตอนท่ี 3 ระดับการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 ตอนท่ี 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 ตอนที่ 5 ปจจัยที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 

4.2 สัญลักษณที่ใชการวิเคราะหขอมูล 
 
 เพ่ือใหเขาใจถึงผลการวิเคราะหขอมูลและตัวแปรตางๆ คาสถิติ ผูวิจัยจึงกําหนดสัญลักษณ
ทางสถิติที่ใชแทนตัวแปรดังกลาวในการนําเสนอผลการวิจัย ดังนี้ 
 X   แทน คะแนนเฉลี่ย 
 S.D.  แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 n   แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 
  t   แทน คาสถิติการแจกแจงแบบที (t-distribution) 
 S.E.b แทน ความคลาดเคลื่อนของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ 
 R   แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ 
 R2  แทน ประสิทธิภาพในการพยากรณ 
 b   แทน คาสัมประสิทธิ์การพยากรณในรูปคะแนนดิบ 
     แทน คาสัมประสิทธิ์การพยากรณที่ปรับคาเปนตัวแปรมาตรฐาน   
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  p  แทน คาความนาจะเปน (probability) ของความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐาน 
 S.E.est แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณคา 
  a  แทน คาคงที่ 
 F    แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ F (F-distribution) 
  p   แทน มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 X แทน ปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศ 
 X1  แทน ดานโรงเรียน 
 X2  แทน ดานผูบริหาร 
  X3  แทน ดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ 
 X4 แทน ดานนักเรียน 
 X5  แทน ดานสิ่งแวดลอมภายนอก 
 Y  แทน การบริหารสูความเปนเลิศ 
  r  แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ        
 y´ แทน สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนดิบ       
 Z´y  แทน สมการถดถอยพหุคูณในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 

4.3 การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 
ครูผูสอน จํานวนทั้งสิ้น 323 คน จากโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
เมื่อจําแนกตาม เพศ อายุ ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน ประสบการณในการทํางาน ดังแสดงในรายละเอียด
ในตาราง 2 
 
ตาราง 2  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม 

รอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ  
1. เพศ   
    ชาย 118 36.50 
    หญิง 205 63.50 

รวม 323 100.00 
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ตาราง 2 (ตอ) 
 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม 

รอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

จํานวน รอยละ  
2. อาย ุ   
    ต่ํากวา 30 ป 52 16.10 
    30-39 ป 111 34.40 
    40-49 ป 60 18.60 
    50 ปขึ้นไป 100 30.90 

รวม 323 100.00 
3. ตําแหนง   
    ผูบริหารสถานศึกษา 101 31.30 
    ครูผูสอน 222 68.70 

รวม 323 100.00 
4. ประสบการณในการทํางาน   
    1-5 ป 86 26.60 
    6-10 ป 60 18.60 
    11-15 ป 77 23.80 
    16 ขึ้นไป 100 31.00 

รวม 323 100.00 

 
 จากตาราง 2 ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชาย จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 36.50 
เพศหญิงจํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 63.50 อายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 16.10 
อายุ 30-39 ป จํานวน 111 คน คิดเปนรอยละ 34.40 อายุ 40-49 ป จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 
18.60 อายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 30.90 ตําแหนงหนาที่ผูบริหารสถานศึกษา 
จํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 31.30 ตําแหนงหนาที่ครูผูสอน จํานวน 222 คน คิดเปนรอยละ 68.70 
และประสบการณในการทํางาน 1-5 ป จํานวน 86 คน คิดเปนรอยละ 26.60 6-10 ป จํานวน 60 คน 
คิดเปนรอยละ 18.60 11-15 ป จํานวน 77 คน คิดเปนรอยละ 23.80 16 ปขึ้นไป จํานวน 100 คน 
คิดเปนรอยละ 31.00 
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 ตอนที่ 2 ระดับปจจัยการบรหิารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 
ตาราง 3  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของ
   โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ โดยรวม 
 

ปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศ 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ดานโรงเรียน 3.70 .57 มาก 4 
2. ดานผูบริหาร 3.50 .59 มาก 5 
3. ดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ 3.86 .58 มาก 2 
4. ดานนักเรียน 3.92 .51 มาก 1 
5. ดานสิ่งแวดลอมภายนอก 3.83 .47 มาก 3 

เฉลี่ยรวม 3.72 .44 มาก  

 
 จากตาราง 3 ปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.72) 
เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ดานนักเรียน ( X = 3.92) รองลงมา คือ ดานครูและ
บุคลากรอื่นๆ ( X = 3.86) ดานสิ่งแวดลอมภายนอก ( X = 3.83) และดานโรงเรียน ( X = 3.70) 
สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานผูบริหาร ( X = 3.50) 
 
ตาราง 4  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับปจจัยดานการบริหารสูความเปนเลิศ   
            ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
   ดานโรงเรียน 
 

ดานโรงเรียน 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. โรงเรียนมีการวิเคราะห การออกแบบโครงสราง และ 
    กําหนดเปนแผนภูมิโครงสรางการบริหารโรงเรียน 
    ที่ครอบคลุมภารกิจหลักของโรงเรียนอยางเหมาะสม  
    ชวยใหเกิดความคลองตัว 

4.00 .75 มาก 1 

2. โรงเรียนมีการวางแผนงาน ทบทวน ปรับแผนงาน และ 
    ประเมินผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 

3.75 .72 มาก 3 

3. มีการสรางวัฒนธรรมการทํางานที่เนนผลสัมฤทธิ์และ 
    สรางคุณคาใหกับการทํางานของโรงเรียน 

3.69 .75 มาก 4 
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ตาราง 4  (ตอ) 
 

ดานโรงเรียน 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
4. มีการสรางความรวมมือระหวางครูและบุคลากร 
    เพ่ือกอใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึนหรือมีสภาพแวดลอม 
    ในการทํางานที่เก้ือหนุนการทํางานเปนทีม 

3.91 .74 มาก 2 

5. มีการสํารวจและระบุความตองการของบุคลากรและ 
    ผูมีสวนไดสวนเสียอยางชัดเจน 

3.35 .79 ปานกลาง 6 

6. โรงเรียนมีการจัดการที่มีความโปรงใส โดยใชขอมูลจริง 
    ตลอดจนมีการจัดการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 

3.53 1.0 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 3.70 .57 มาก  

 
 จากตาราง 4 ปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ดานโรงเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.70) เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ โรงเรียนมีการวิเคราะห การออกแบบโครงสราง และกําหนดเปนแผนภูมิ
โครงสรางการบริหารโรงเรียนที่ครอบคลุมภารกิจหลักของโรงเรียนอยางเหมาะสม ชวยใหเกิด
ความคลองตัว ( X = 4.00) รองลงมา คือ มีการสรางความรวมมือระหวางครูและบุคลากรเพ่ือกอใหเกิด
ผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึนหรือมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่เก้ือหนุนการทํางานเปนทีม ( X = 3.91) 
โรงเรียนมีการวางแผนงาน ทบทวน ปรับแผนงาน และประเมินผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 
( X = 3.75) สวนขอทีม่ีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีการสํารวจและระบุความตองการของบุคลากรและ
ผูมีสวนไดสวนเสียอยางชัดเจน ( X = 3.35) 
 
ตาราง 5  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับปจจัยดานการบริหารสูความเปนเลิศ 
            ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
  ดานผูบริหาร 
 

ดานผูบริหาร 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผูบริหารเปนผูมีความสามารถในการวิเคราะห ตัดสินใจ 
    ในการดําเนินงานของโรงเรียน  

  3.70 .85 มาก 2 

2. ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน นโยบาย 
    และเปาหมายของโรงเรียนรวมทั้งจัดทํากลยุทธ ระบบ 
    และวิธีการตางๆ สอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน 

3.66 .74 มาก 3 

3. ผูบริหารมีการชี้แจงใหครูและบุคลากรทุกคนทราบและ 
    เขาใจ วิสัยทัศน นโยบายและเปาหมายของโรงเรียน 

3.79 .86 มาก 1 
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ตาราง 5  (ตอ) 
 

ดานผูบริหาร 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
4. ผูบริหารเปดโอกาสใหครูและบุคลากรทุกคนมีสวนรวม 
    ในการแสดงความคิดเห็นหรือดําเนินการเกี่ยวกับ   
   วิสัยทัศน นโยบาย และเปาหมายของโรงเรียน 

3.45 .88 ปานกลาง 5 

5. ผูบริหารมีสวนรวมในการสนับสนุนโครงการและ 
    กิจกรรมตางๆ เพ่ือใหการบริหารจัดการในโรงเรียน 
    ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

3.42 .89 ปานกลาง 7 

6. ผูบริหารมีการชี้แนะ แนะนําครูและบุคลากร 
    ในการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจนและมีคุณภาพ 

3.34 .86 ปานกลาง 10 

7. ผูบริหารใหการสนับสนุนและใหความเสมอภาคกับ 
    ครูและบุคลากรทุกคน รวมทั้งนําความคิดเห็น หรือ 
    ขอเสนอแนะของครูและบุคลากร เขารวมในการพิจารณา 
    กอนตัดสินใจเสมอ 

3.31 .87 ปานกลาง 11 

8. ผูบริหารมีการสรางเปาหมายที่ทาทายใหกับครูและ 
    บุคลากร ในการปฏิบัติเพื่อมุงความสําเร็จ 

3.44 .83 ปานกลาง 6 

9. ผูบริหารสื่อสารใหผูท่ีเก่ียวของ เชน ผูปกครอง ชุมชน  
    และสังคม เขาใจการดําเนินงานของโรงเรียน 
    อยางชัดเจน 

3.49 .91 ปานกลาง 4 

10. ผูบริหารสื่อสารกับครูในลักษณะสองทิศทางทั่วทั้ง   
     โรงเรียนโดยเลือกใชเครื่องมือการสื่อสารที่เหมาะสม  
     กับสถานการณ 

 3.38  .74 ปานกลาง   9 

11. ผูบริหารประสานสรางความเขาใจ เพ่ือใหเกิด 
     ความรวมแรงรวมใจระหวางครูและบุคลากร 
     ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว 

3.38  .71   ปานกลาง   8 

                             เฉลี่ยรวม                                   3.50   .59        มาก 

 
 จากตาราง 5 ปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ดานผูบริหาร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X  = 3.50) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารมีการชี้แจงใหครูและบุคลากรทุกคนทราบและเขาใจ 
วิสัยทัศน นโยบายและเปาหมายของโรงเรียน ( X = 3.79) รองลงมา คือ ผูบริหารเปนผูมีความสามารถ
ในการวิเคราะห ตัดสินใจในการดําเนินงานของโรงเรียน ( X = 3.70) และผูบริหารมีบทบาทสําคัญ
ในการกําหนดวิสัยทัศน นโยบายและเปาหมายของโรงเรียนรวมทั้งจัดทํากลยุทธ ระบบและวิธีการตางๆ 
สอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน ( X = 3.66) สวนขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหาร
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ใหการสนับสนุนและใหความเสมอภาคกับครูและบุคลากรทุกคน รวมท้ังนําความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ
ของครูและบุคลากร เขารวมในการพิจารณากอนตัดสินใจเสมอ ( X = 3.31) 
 
ตาราง 6  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับปจจัยดานการบริหารสูความเปนเลิศ  

  ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ   
  ดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ 

 

ดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ครมูีความรูความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอน

อยางมีคุณภาพและเปนระบบ 
4.10 .82 มาก 1 

2. ครูและบุคลากรทุกคนมีวุฒิทางการศึกษา หรือมีความรูและ
ประสบการณ ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามหนาที่  
ที่รับผิดชอบ และเปนไปตามคุณภาพหรือมาตรฐานการศึกษา 

4.08 .82 มาก 2 

3. ครูมเีทคนิควิธีสอนและเลือกใชสื่อการสอนที่เนนการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ชวยใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู 
ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถ
เรียนรูไดอยางรวดเร็ว และมีการเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3.84 .79 มาก 5 

4. ครูเห็นความสําคัญของการวัดผล การประเมินผล  
ตามมาตรฐานหรือจุดมุงหมายของหลักสูตร 

3.90 .73 มาก 4 

5. โรงเรียนมีการสรางและพัฒนาสัมพันธภาพระหวางครกัูบ
นักเรียน สนับสนุนใหบรรยากาศการเรียนการสอนเปนกันเอง 
และสงเสริมใหครูผูสอนมีเจตคติที่ดีตอการสอนนักเรียน 

3.64 .78 มาก 7 

6. ครูไดรับการยอมรับในดานความรูความสามารถ และไดรับ 
การสงเสริมความกาวหนาในดานตางๆ เชน ความรู ทักษะ 
หรือวิชาชีพ 

3.83 .72 มาก 6 

7. โรงเรียนสงเสริมใหครูและบุคลากรทุกคนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน 
มีความคุมเคยกับผูรวมงาน และมีความผูกพันกับโรงเรียน  
โดยการจัดกิจกรรมกลุมที่มุงเนนใหบุคลากรทํางานรวมกัน 
เพ่ือพัฒนาโรงเรียน 

3.92 .78 มาก 3 

8. โรงเรียนใหอิสระในการทํางานที่ตรงกับความถนัด และ 
ความสนใจ มีการมอบหมายหนาที่และใหโอกาสในการทํางาน 
มีการบริหารแบบมีสวนรวม โดยครูและบุคลากรทุกคน 
มีสวนในการวางแผน ตัดสินใจและแกปญหาเกี่ยวกับ 
การปฏิบัติงาน 

3.62 .83 มาก 8 

เฉลี่ยรวม 3.86 .58 มาก  
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 จากตาราง 6 ปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ดานครูและบุคลากรอื่นๆ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X  = 3.86) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ครูมีความรูความสามารถและทักษะในการจัด 
การเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและเปนระบบ ( X = 4.10) รองลงมา คือ ครูและบุคลากรทุกคน
มวีุฒิทางการศึกษา หรือมีความรูและประสบการณ ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 
และเปนไปตามคุณภาพหรือมาตรฐานการศึกษา ( X = 4.08) โรงเรียนสงเสริมใหครูและบุคลากรทุกคน
มคีวามสัมพันธที่ดีตอกัน มีความคุมเคยกับผูรวมงาน และมีความผูกพันกับโรงเรียน โดยการจัด
กิจกรรมกลุมที่มุงเนนใหบุคลากรทํางานรวมกันเพ่ือพัฒนาโรงเรียน ( X = 3.92) สวนขอที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ โรงเรยีนใหอิสระในการทํางานที่ตรงกับความถนัด และความสนใจ มีการมอบหมายหนาที่
และใหโอกาสในการทํางาน มีการบริหารแบบมีสวนรวม โดยครูและบุคลากรทุกคนมีสวนในการวางแผน 
ตัดสินใจและแกปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงาน ( X = 3.62)  
 
ตาราง 7  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับปจจัยดานการบริหารสูความเปนเลิศ   

  ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ  
            ดานนักเรียน 
 

ดานนักเรียน 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. นักเรียนมผีลการเรียนดี ตามเกณฑมาตรฐานที่โรงเรียน 
    กําหนด 

3.75 .81 มาก 4 

2. นักเรียนอยูในกลุมเพ่ือนที่ดี ไมมีพฤติกรรมกาวราว สนใจ 
    ในการเรียน 

4.02 .65 มาก 1 

3. นักเรียนมีความกระตือรือรนและขยันในการเรียน 3.90 .68 มาก 3 
4. นักเรียนสามารถทํางานรวมกับเพื่อน มีการเอาใจใส 
    ในการเรียน สงผลใหผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน 
    ดีขึ้น 

4.01  .62 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 3.92 .51 มาก  

 
 จากตาราง 7 ปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ดานนักเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.92) เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ นักเรียนอยูในกลุมเพ่ือนที่ดี ไมมีพฤติกรรมกาวราว สนใจในการเรียน 
( X  = 4.02) รองลงมา คือ นักเรียนสามารถทํางานรวมกับเพ่ือน มีการเอาใจใสในการเรียน สงผลให
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนดีข้ึน ( X = 4.01) และนักเรียนมีความกระตือรือรนและขยัน
ในการเรียน ( X = 3.90) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ นักเรียนมีผลการเรียนดี ตามเกณฑมาตรฐาน
ที่โรงเรียนกําหนด ( X  = 3.75) 
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ตาราง 8  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของ    
  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ   

            ดานสิ่งแวดลอมภายนอก 
 

ดานสิ่งแวดลอมภายนอก 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. วัฒนธรรมหรือความเชื่อของชุมชน เปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญ 
    ในการจัดการศึกษาหรือการเรียนการสอนของโรงเรียน 

3.80 .75 มาก 6 

2. ความคาดหวังและความตองการของผูปกครองและชุมชน  
    ทําใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนพัฒนามากขึ้น 

3.81 .68 มาก 5 

3. สถานภาพของผูปกครองและชุมชน มีสวนชวยสนับสนุน 
    ใหโรงเรียนมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว 

3.62 .71 มาก 7 

4. นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา  
    สงผลตอการบริหารโรงเรียน 

3.91  .89 มาก 2 

5. โรงเรียนมีโครงสรางและกิจกรรมสงเสริมการนํานโยบาย 
    ของรัฐบาลสูการปฏิบัติ 

3.84  .84 มาก 3 

6. ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี มีผลตอการจัดการศึกษา 
    ของโรงเรียน 

3.95  .69 มาก 1 

7. ความสัมพันธที่ดีของโรงเรียนกับชุมชน สงผลตอ 
    การดําเนินงานของโรงเรียน 

3.82  .75 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.83 .47 มาก  

 
 จากตาราง 8 ปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ดานสิ่งแวดลอมภายนอก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X = 3.83) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี มีผลตอ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ( X = 3.95) รองลงมา คือ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษา สงผลตอการบริหารโรงเรียน ( X = 3.91) โรงเรียนมีโครงสรางและกิจกรรมสงเสริม
การนํานโยบายของรัฐบาลสูการปฏิบัติ ( X = 3.84) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สถานภาพของ
ผูปกครองและชุมชน มีสวนชวยสนับสนุนใหโรงเรียนมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว ( X = 3.62) 
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 ตอนที่ 3 ระดับการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ตาราง 9  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับดานการบรหิารสูความเปนเลิศของ
 โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ  
            โดยรวม 
 

การบริหารสูความเปนเลิศ 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ภาวะผูนํา 3.51 .76 มาก 7 
2. การวางแผนกลยุทธ 3.67 .56 มาก 3 
3. การใหความสําคัญกับนักเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย 
    และการตลาด 

3.54 .67 มาก 6 

4. สารสนเทศและการวิเคราะห 3.73 .63 มาก 2 
5. การใหความสําคัญกับบุคลากรและหนวยงานยอย 3.66 .67 มาก 4 
6. การบริหารกระบวนการ 3.55 .64 มาก 5 
7. ผลการดําเนินงาน 3.77 .59 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 3.63 .55 มาก  
 

  จากตาราง 9 การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X = 3.63) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผลการดําเนินงาน ( X = 3.77) รองลงมา คือ 
สารสนเทศและการวิเคราะห ( X = 3.73) การวางแผนกลยุทธ ( X = 3.67) การใหความสําคัญกับ
บุคลากรและหนวยงานยอย ( X = 3.66) การบริหารกระบวนการ ( X = 3.55) และการใหความสําคัญ
กับนักเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย และการตลาด ( X = 3.54) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 
ภาวะผูนํา ( X = 3.51) 
 

ตาราง 10  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับดานการบริหารสูความเปนเลิศของ 
   โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ   
              ดานภาวะผูนํา 
 

ภาวะผูนํา 
ระดับการปฏิบัติ 

     X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. ผูบริหารมีความรอบรูเก่ียวกับการบริหารจัดการที่ใช

โรงเรียนเปนฐาน 
3.76 .81 มาก 1 

2. ผูบริหารสามารถนําวิสัยทศันลงไปสูการปฏิบัติได 
   อยางเหมาะสม 

3.62 1.0 มาก 3 
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ตาราง 10  (ตอ) 
 

ภาวะผูนํา 
ระดับการปฏิบัติ 

     X  S.D. ระดับ อันดับที่ 
3. ผูบริหารมีทักษะทางภาษาและทางการสื่อสาร 3.46 .86 ปานกลาง 4 
4. ผูบริหารมีความรับผิดชอบในหนาที่บริหารสูง 3.70 .86 มาก 2 
5. ผูบริหารมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน 3.26 1.0 ปานกลาง 6 
6. ผูบริหารมีความสามารถและทักษะในการนํา

สถานศึกษาไปสูเปาหมาย 
3.31 .88 ปานกลาง 5 

เฉลี่ยรวม      3.51    .76 มาก  

 
 จากตาราง 10 การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ดานภาวะผูนํา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.51) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารมีความรอบรูเก่ียวกับการบริหารจัดการที่ใชโรงเรียน
เปนฐาน ( X = 3.76) รองลงมา คือ ผูบริหารมีความรับผิดชอบในหนาที่บริหารสูง ( X = 3.70) 
ผูบริหารสามารถนําวิสัยทัศนลงไปสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม ( X = 3.62) สวนดานที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ ผูบริหารมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน ( X = 3.26) 
 
ตาราง 11  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับดานการบริหารสูความเปนเลิศของ 
   โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ  
              ดานการวางแผนกลยุทธ 
 

การวางแผนกลยุทธ 
ระดับการปฏิบัติ 

      X      S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. โรงเรียนมีการวางแผนกลยุทธในการบริหารงานสู 

ความเปนเลิศ 
3.70 .74 มาก 4 

2. โรงเรียนมีการดําเนินการตามแผนกลยุทธที่วางไว 3.74 .76 มาก 2 
3. โรงเรียนมีวิธีการพัฒนาแผนกลยุทธอยางตอเนื่อง 3.77 .72 มาก 1 
4. โรงเรียนมีการวัดความกาวหนาของแผนการปฏิบัติ 3.55 .74 มาก 5 
5. โรงเรียนมีการปรับใชกลยุทธและแปลงสูการปฏิบัติ 3.54 .76 มาก 6 
6. โรงเรียนมีการกําหนดตัวบงชี้ในการดําเนินการในปจจุบัน

และการคาดการณในอนาคต 
3.73 .72 มาก 3 

เฉลี่ยรวม  3.67  .56 มาก  

  
 จากตาราง 11 การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ดานการวางแผนกลยุทธ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
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( X = 3.67) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ โรงเรยีนมีวิธีการพัฒนาแผนกลยุทธอยางตอเนื่อง 
( X = 3.77) รองลงมา คือ โรงเรียนมีการดําเนินการตามแผนกลยุทธที่วางไว ( X = 3.74) โรงเรียน
มีการกําหนดตัวบงชี้ในการดําเนินการในปจจุบันและการคาดการณในอนาคต ( X = 3.73) สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ โรงเรียนมีการปรับใชกลยุทธและแปลงสูการปฏิบัติ ( X = 3.54) 
 
ตาราง 12  คาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และคาระดับดานการบริหารสูความเปนเลิศ 
              ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ  
              ดานการใหความสําคัญกับนักเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียและการตลาด 
 

การใหความสําคัญกับนักเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย  
และการตลาด 

ระดับการปฏิบัติ 

    X     S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. โรงเรียนมีความเขาใจถึงความตองการของนักเรียนและ 
    ผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.33 .90 ปานกลาง 6 

2. โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาสนองตอบตอ 
    ความตองการของผูเรียน สังคม และชุมชน 

3.67 .76 มาก 1 

3. โรงเรียนมีการสรางความสัมพันธที่ดีกับนักเรียนและ 
    ผูปกครอง 

3.57 .83 มาก 4 

4. โรงเรียนใหบริการดานขอมูลขาวสารแกนักเรียน 3.59 .74 มาก 3 
5. โรงเรียนใหความสําคัญในกิจกรรมของนักเรียน 3.60 .82 มาก 2 
6. โรงเรียนใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย เชน  
    ผูปกครอง 

3.51 .86 มาก 5 

เฉลี่ยรวม  3.54  .67 มาก  

 
 จากตาราง 12 การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ดานการใหความสําคัญกับนักเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียและ
การตลาด มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.54) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ โรงเรียน
สามารถจัดการศึกษาสนองตอบตอความตองการของผูเรียน สังคม และชุมชน ( X = 3.67) รองลงมา 
คือ โรงเรียนใหความสําคัญในกิจกรรมของนักเรียน ( X = 3.60) โรงเรียนใหบริการดานขอมูลขาวสาร
แกนักเรียน ( X = 3.59) โรงเรียนมีการสรางความสัมพันธที่ดีกับนักเรียนและผูปกครอง ( X = 3.57)
สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ โรงเรียนมีความเขาใจถึงความตองการของนักเรียนและผูมีสวนได
สวนเสีย ( X = 3.33) 
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ตาราง 13  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับดานการบริหารสูความเปนเลิศ 
   ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
   ดานสารสนเทศและการวิเคราะห 
 

สารสนเทศและการวิเคราะห 
ระดับการปฏิบัติ 

     X     S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. โรงเรียนมีการนําระบบสารสนเทศมาใช 3.80 .71 มาก 1 
2. โรงเรียนมีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่ด ี 3.76 .80 มาก 4 
3. โรงเรียนมีการวัดและวิเคราะหการปฏิบัติงาน 3.77 .80 มาก 3 
4. โรงเรียนมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศอยูเสมอ 3.56 .88 มาก 6 
5. โรงเรียนมรีะบบในการจัดสมรรถนะการดําเนินงานของ

สถานศึกษา 
3.78 .79 มาก 2 

6. โรงเรียนมีการจัดเก็บองคความรูในรูปแบบองครวม
สะดวกตอการสืบคน 

3.75 .88 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 3.73 .63 มาก  

 
 จากตาราง 13 การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ดานสารสนเทศและการวิเคราะห มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X = 3.73) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ โรงเรียนมีการนําระบบสารสนเทศมาใช ( X = 3.80) 
รองลงมา คือ โรงเรียนมีระบบในการจัดสมรรถนะการดําเนินงานของสถานศึกษา ( X = 3.78) 
โรงเรียนมีการวัดและวิเคราะหการปฏิบัติงาน ( X = 3.77) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ โรงเรียน
มีการปรับปรุงระบบสารสนเทศอยูเสมอ ( X = 3.56) 
 
ตาราง 14  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับดานการบริหารสูความเปนเลิศ 
              ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
    ดานการใหความสําคัญกับบุคลากรและหนวยงานยอย 
 

การใหความสําคัญกับบุคลากรและหนวยงานยอย 
ระดับการปฏิบัติ 

 X   S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. โรงเรียนมีวิธีการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรในการทํางาน 3.58 .87 มาก 6 
2. โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 3.72 .87 มาก 3 
3. โรงเรียนมีแนวทางในการศึกษาอบรมบุคลากรและ

หนวยงานยอย 
3.74 .78 มาก 1 

4. โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น 
อยางอิสระ 

3.58 .78 มาก 5 
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ตาราง 14  (ตอ) 
 

การใหความสําคัญกับบุคลากรและหนวยงานยอย 
ระดับการปฏิบัติ 

 X   S.D. ระดับ อันดับที่ 
5. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนบุคลากรใหสรางความรู  
    ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

3.72 .79 มาก 2 

6. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการทํางาน 
    ของบุคลากร 

3.64 .84 มาก 4 
 

เฉลี่ยรวม 3.66  .67 มาก  

 
 จากตาราง 14 การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ดานการใหความสําคัญกับบุคลากรและหนวยงานยอย
มคีาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.66) เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ โรงเรียนมีแนวทาง
ในการศกึษาอบรมบุคลากรและหนวยงานยอย ( X = 3.74) รองลงมา คือ โรงเรียนสงเสริม สนับสนุน
บุคลากรใหสรางความรู ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน ( X = 3.72) โรงเรียนมีการพัฒนา
บุคลากรอยางตอเนื่อง ( X = 3.72) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ โรงเรียนมีวิธีการสรางแรงจูงใจ
ใหบุคลากรในการทํางาน ( X = 3.58) 
 
ตาราง 15  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับดานการบริหารสูความเปนเลิศ 
              ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
    ดานการบริหารกระบวนการ 
 

การบริหารกระบวนการ 
ระดับการปฏิบัติ 

 X   S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. โรงเรียนมีกระบวนการจัดการศึกษาที่ดี 3.65 .72 มาก 2 
2. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 3.73 .81 มาก 1 
3. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศกึษาที่ดีมีประสิทธิภาพ 3.54 .80 มาก 3 
4. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรใหเอ้ือตอความตองการของ

ผูเรียน 
3.52 .82 มาก 4 

5. โรงเรียนมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณการศกึษาอยางพอเพียง 3.42 .87 ปานกลาง 6 
6. โรงเรียนอํานวยความสะดวกแกบุคลากรในกิจกรรม 
   การเรียนการสอน 

3.50 .90 มาก 5 

เฉลี่ยรวม 3.55  .64 มาก  
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 จากตาราง 15 การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ดานการบริหารกระบวนการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
( X = 3.55) เรยีงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
( X = 3.73) รองลงมา คือ โรงเรียนมีกระบวนการจัดการศึกษาที่ดี ( X = 3.65) โรงเรียนมีระบบ
การบริหารจัดการศึกษาที่ดีมีประสิทธิภาพ ( X = 3.54) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ โรงเรียน
มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณการศึกษาอยางพอเพียง ( X = 3.42) 
 
ตาราง 16  คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาระดับดานการบริหารสูความเปนเลิศ 
              ของโรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
   ดานผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน 
ระดับการปฏิบัติ 

 X   S.D. ระดับ อันดับที่ 
1. โรงเรียนมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานสถานศึกษา 3.81 .83 มาก 2 
2. โรงเรียนมีการสรปุผลการเรียนรูของนักเรียน 3.89 .75 มาก 1 
3. โรงเรียนมีการเปรียบเทียบขอมูลกับสถานศึกษาอื่นๆ 3.79 .71 มาก 4 
4. โรงเรียนมีการสรุปผลงานดานการพัฒนาบุคลากร 3.79 .69 มาก 3 
5. โรงเรียนมีการสรุปผลการดําเนินงานดานงบประมาณ

การเงิน 
3.64 .79 มาก 6 

6. โรงเรียนมีการสรุปผลความพึงพอใจในการดําเนินงาน 3.71 .72 มาก 5 
เฉลี่ยรวม  3.77  .59 มาก  

 
 จากตาราง 16 การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ดานผลการดําเนินงานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( X = 3.77) 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ โรงเรียนมีการสรุปผลการเรียนรูของนักเรียน ( X = 3.89) 
รองลงมา คือ โรงเรียนมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานสถานศึกษา ( X = 3.81) โรงเรียน
มกีารสรุปผลงานดานการพัฒนาบุคลากร ( X = 3.79) สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ โรงเรียน
มีการสรุปผลการดําเนินงานดานงบประมาณการเงนิ ( X = 3.64) 
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 ตอนที่ 4 ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการบริหารสูความเปนเลิศของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยวิเคราะห
โดยใชการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson,s product moment correlation 
coefficient) โดยใชเกณฑการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธที่กําหนดไว ผลการวิเคราะหขอมูล 
ปรากฏรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตาราง 17  คาสัมประสิทธิส์หสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยการบริหารกับการบริหารสูความเปนเลิศ  
              ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 X5 X 
X1 1.00      
X2 .630* 1.00     
X3 .330* .655* 1.00    
X4 .336* .443* .486* 1.00   
X5 .535* .482* .253* .516* 1.00  
Y .613* .666* .434* .375* .345* 1.00 

* p ≤ .05 
 
 จากตาราง 17 พบวา ปจจัยการบริหารกับการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ มีความสัมพันธในทางบวก
ในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารกับการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ รายดานพบวา 
มคีวามสัมพันธกันอยูในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เรียงตามลําดับ คือ ดานผูบริหาร 
(rx2y = .666) รองลงมา ดานโรงเรียน (rx1y = .613) ดานครูและบุคลากรอื่นๆ (rx3y = .434) 
ดานนักเรียน (rx4y =. 375) และดานสิ่งแวดลอมภายนอก (rx5y = .345)  
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 ตอนท่ี 5 ปจจัยที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสัง กัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 การวิเคราะหถดถอยพหุคูณปจจัยการบริหารที่สงผลสูความเปนเลิศของโรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 ผูวิจัยทดสอบความแตกตางของปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศ โดยการวิเคราะห
ความแปรปรวนปรากฏดังตาราง 18 
  
ตาราง 18  ผลการวิเคราะหความแปรปรวนของ ปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัด 
              สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 

modal SS Df MS F sig 
resgression 311.772 4 62.354 68.011 .000* 
residual 290.626 318  .917   
total 602.398 322    

* p ≤ .05 
 
 จากตาราง 18 การวิเคราะหคาความแปรปรวน ปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ปจจัยทุกปจจัย
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น ผูวิจัยจึงดําเนินการวิเคราะหถดถอย
พหุคณูตอไป 
  
ตาราง 19  ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ปจจัยที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน 
              สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ   
  

ตัวแปร b S.E.b   
t sig 

(constant) 1.781 .438  4.071 .000 

ดานผูบริหาร .454 .064 .457 7.046 .000* 
ดานโรงเรียน .327 .050 .350 6.502 .000* 
ดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ .129 .061 .107 2.114 .035* 
ดานสิ่งแวดลอม -.127 .056 -.117 -2.252 .025* 
R = .719, R2 = .518, S.E.est = .957, F = 68.001, p = .000  

* p ≤ .05 
 
 จากตาราง 19 ปจจัยที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ไดแก ดานผูบริหาร (X2) ดานโรงเรียน (X1) 
และดานครแูละบุคลากรอ่ืนๆ (X3) ดานสิ่งแวดลอม (X5) มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (R) เทากับ 
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.719 โดยมีคาประสิทธิภาพในการพยากรณ (R2) เทากับ .518 สามารถรวมกันทํานายการบริหารสู
ความเปนเลิศ ไดรอยละ 51.80  
 ปจจัยดานการบริหาร 4 ดาน มีคาสัมประสิทธิข์องตัวพยากรณในรูปคะแนนดิบ (b) เทากับ 
.454, .327, .129, -.127 ตามลําดับ มีคาสัมประสิทธิ์การพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน (  ) เทากับ 
.457, .350, .107, -117 ตามลําดับ และมีคาคงท่ีของสมการณพยากรณในรูปคะแนนดิบ (a) เทากับ 
.666 โดยเขียนเปนสมการพยากรณไดดังนี้  
 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบไดดังนี้  
     y´ = a + bx 
     y´= .666 + .454X2 + .327X1 + .129X3 - .127X5 
 สามารถเขียนเปนสมการพยากรณในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้  
     Z´y = .457X2 + .350X1 + .107X3 - 117X5 
 ปจจัยที่ไมสงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ คือ ดานนักเรียน (X4)  
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
         การวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ซึ่งสรุปตามลําดับดังนี้ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้ 
    1) เพ่ือศึกษาระดับของปจจัยดานโรงเรียน ดานผูบริหาร ดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ         
ดานนักเรียน ดานสิ่งแวดลอมภายนอก ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ  
  2) เพื่อศึกษาระดับการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษามัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
  3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดานโรงเรียน ดานผูบริหาร ดานครูและ            
บุคลากรอ่ืนๆ ดานนักเรียน ดานสิ่งแวดลอมภายนอกกับการบริหารสูความเปนเลิศกับการบริหารสู
ความเปนเลิศสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
  4) เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสมมุติฐานในการวิจัย ดังนี ้
  1) ปจจัยดานโรงเรียน ดานผูบริหาร ดานครูและบุคลากรอื่นๆ ดานนักเรียน 
ดานสิ่งแวดลอมภายนอกของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัด
สมุทรปราการ อยูในระดับมาก 
  2) การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ อยูในระดับมาก 
  3) ปจจัยกับการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการมีความสัมพันธกันในระดับสูง 
  4) ปจจัยดานโรงเรียน ดานผูบริหาร ดานครูและบุคลากรอื่นๆ ดานนักเรียน            
ดานสิ่งแวดลอมภายนอก สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ในเชิงบวก 
 วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
      1) ประชากร ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2557 ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาและ
ครผููสอน รวมประชากรทั้งสิ้น จํานวน 2,034 คน  
     2) กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ปการศึกษา 2557 จํานวน 323 คน ไดมาจาก
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การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามตารางเครจซี และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) 
โดยกําหนดตามสัดสวนของประชากร ใชการเทียบบัญญัติไตรยางคและผูบริหารสถานศึกษาใชการเลือก
แบบเจาะจงและครูผูสอนใชการสุมอยางงาย ใหไดจํานวนครบตามจํานวน 

 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการบริหารสู
ความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (check list)  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยการบรหิารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 5 ปจจัย คือ ปจจัยดานโรงเรียน 
ดานผูบริหาร ดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ ดานนักเรียน ดานสิ่งแวดลอมภายนอก   
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 7 ดาน คือ ภาวะผูนํา การวางแผน
กลยุทธ การใหความสําคัญกับนักเรียนผูมีสวนไดสวนเสีย และการตลาด สารสนเทศและการวิเคราะห 
การใหความสําคัญแกบุคลากรและหนวยงานยอย การบริหารกระบวนการ ผลการดําเนินงาน 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการการเก็บรวมรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้  
   1) ผูวิจัยขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
เพ่ือขอความรวมมือจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ในการขออนุญาต
ใหผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในโรงเรียนที่มีกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 
    2) ขอหนังสือจากสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 6 เพื่อขอความอนุเคราะห
ในการเก็บรวบรวมขอมูล สงแบบสอบถามถึงโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
      3) ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองจากโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง 
จํานวน 323 ฉบับ ไดรับแบบสอบถามคืน 323 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 
        4) นําแบบสอบถามที่รวบรวมกลับมา ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ  
  

5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
            จากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ผูวิจัยขอเสนอขอคนพบที่ไดจากการวิจัยซึ่งสามารถ
สรุปเปนประเด็นสําคญัไดดังนี ้
     5.1.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม การวิจัยครั้งนี้เปนผูบริหารและครูผูสอนของสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
สวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 63.50 สวนใหญมีอายุระหวาง 30-39 ป รอยละ 34.40 เปนผูบริหาร
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สถานศึกษา รอยละ 31.30 และครูผูสอน รอยละ 68.70 ตามลําดับ และสวนใหญมีประสบการณ
ในการทํางาน 16 ปข้ึนไป รอยละ 31.00 
 5.1.2 ระดับปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 ระดับปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงลําดับจาก
มากไปหานอย คือ ดานนักเรียน รองลงมา คือ ดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ ดานสิ่งแวดลอมภายนอก
และดานโรงเรียน สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ดานผูบริหาร  
 เมื่อพิจารณารายดานพบวา 
   1) ดานโรงเรียน อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ โรงเรียน
มีการวิเคราะห การออกแบบโครงสราง และกําหนดเปนแผนภูมิโครงสรางการบริหารโรงเรียน
ทีค่รอบคลุมภารกิจหลักของโรงเรียนอยางเหมาะสม ชวยใหเกิดความคลองตัว รองลงมา คือ 
มกีารสรางความรวมมือระหวางครแูละบุคลากรเพ่ือกอใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นหรือมีสภาพแวดลอม
ในการทํางานที่เก้ือหนุนการทํางานเปนทีม โรงเรียนมีการวางแผนงาน ทบทวน ปรับแผนงาน และ
ประเมินผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ มีการสํารวจและระบุ
ความตองการของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียอยางชัดเจน  
   2) ดานผูบริหาร อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ เรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหารมีการชี้แจงใหครูและบุคลากรทุกคนทราบและเขาใจ วิสัยทัศน 
นโยบายและเปาหมายของโรงเรียน รองลงมา คือ ผูบริหารเปนผูมีความสามารถในการวิเคราะห  
ตัดสินใจในการดําเนินงานของโรงเรียน และผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน นโยบาย
และเปาหมายของโรงเรียนรวมท้ังจัดทํากลยุทธ ระบบและวิธีการตางๆ สอดคลองกับวิสัยทัศนของ
โรงเรียน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ผูบริหารใหการสนับสนุนและใหความเสมอภาคกับครูและ
บุคลากรทุกคน รวมทั้งนําความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะของครูและบุคลากร เขารวมในการพิจารณา
กอนตัดสินใจเสมอ  
   3) ดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ 
ครูมีความรูความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและเปนระบบ รองลงมา 
คือ ครูและบุคลากรทุกคนมีวุฒิทางการศึกษา หรือมีความรูและประสบการณ ที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบ และเปนไปตามคุณภาพหรือมาตรฐานการศึกษา โรงเรียน
สงเสริมใหครูและบุคลากรทุกคนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน  มีความคุมเคยกับผูรวมงาน และมีความผูกพัน
กับโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมกลุมที่มุงเนนใหบุคลากรทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาโรงเรียน สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ โรงเรียนให อิสระในการทํางานที่ตรงกับความถนัด และความสนใจ 
มกีารมอบหมายหนาที่และใหโอกาสในการทํางาน มีการบริหารแบบมีสวนรวม โดยครูและบุคลากรทุกคน
มีสวนในการวางแผน ตัดสินใจและแกปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  
   4) ดานนักเรียน อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ นักเรียน
อยูในกลุมเพ่ือนที่ดี ไมมีพฤติกรรมกาวราว สนใจในการเรียน รองลงมา คือ นักเรียนสามารถทํางาน
รวมกับเพื่อน มีการเอาใจใสในการเรียน สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนดีขึ้น และนักเรียน
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มคีวามกระตือรือรนและขยันในการเรียน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ นักเรียนมีผลการเรียนดี 
ตามเกณฑมาตรฐานที่โรงเรียนกําหนด 
   5) ดานสิ่งแวดลอมภายนอก อยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ 
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี มีผลตอการจัดการศึกษาของโรงเรียน รองลงมา คือ นโยบายของ
รัฐบาลที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา สงผลตอการบริหารโรงเรียน โรงเรียนมีโครงสรางและกิจกรรม
สงเสริมการนํานโยบายของรัฐบาลสูการปฏิบัติ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ สถานภาพของ
ผูปกครองและชุมชน มีสวนชวยสนับสนุนใหโรงเรียนมีการพัฒนาอยางรวดเร็ว 
 5.1.3 ระดับการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 การบรหิารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปนอย คอื ผลการดําเนินงาน รองลงมา คือ สารสนเทศและการวิเคราะห การวางแผนกลยุทธ 
การใหความสําคัญกับบุคลากรและหนวยงานยอย การบริหารกระบวนการ และการใหความสําคัญกับ
นักเรียนผูมีสวนไดสวนเสียและการตลาด สวนดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ภาวะผูนํา   
 เมื่อพิจารณารายดานพบวา 
    1) ภาวะผูนํา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ ผูบริหาร
มคีวามรอบรูเก่ียวกับการบริหารจัดการที่ใชโรงเรียนเปนฐาน รองลงมา คือ ผูบริหารมีความรับผิดชอบ
ในหนาที่บริหารสูง ผูบริหารสามารถนําวิสัยทัศนลงไปสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม สวนดานที่มี
คาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ ผูบริหารมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน            
    2) การวางแผนกลยุทธ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 
คือ โรงเรียนมีวิธีการพัฒนาแผนกลยุทธอยางตอเนื่อง รองลงมา คือ โรงเรียนมีการดําเนินการ
ตามแผนกลยุทธที่วางไว โรงเรียนมีการกําหนดตัวบงชี้ในการดําเนินการในปจจุบันและการคาดการณ
ในอนาคต สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ โรงเรียนมีการปรับใชกลยุทธและแปลงสูการปฏิบัต ิ 
    3) การใหความสําคัญกับนักเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียและการตลาด มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาสนองตอบตอ
ความตองการของผูเรียน สังคม และชุมชน รองลงมา คือ โรงเรียนใหความสําคัญในกิจกรรมของ
นักเรียน โรงเรียนใหบริการดานขอมูลขาวสารแกนักเรียน โรงเรียนมีการสรางความสัมพันธที่ดี
กับนักเรียนและผูปกครอง สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ โรงเรียนมีความเขาใจถึงความตองการ
ของนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย  
    4) สารสนเทศและการวิเคราะห มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอย คือ โรงเรียนมีการนําระบบสารสนเทศมาใช รองลงมา คือ โรงเรียนมรีะบบในการจัดสมรรถนะ
การดําเนินงานของสถานศึกษา โรงเรียนมีการวัดและวิเคราะหการปฏิบัติงาน สวนดานที่มีคาเฉลี่ย
นอยที่สุด คือ โรงเรียนมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศอยูเสมอ  
    5) การใหความสําคัญกับบุคลากรและหนวยงานยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ โรงเรียนมีแนวทางในการศึกษาอบรมบุคลากรและหนวยงานยอย 
รองลงมา คือ โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนบุคลากรใหสรางความรู ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ โรงเรียนมีวิธีการสราง
แรงจูงใจใหบุคลากรในการทํางาน                     
   6) การบริหารกระบวนการ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 
คือ โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รองลงมา คือ โรงเรียนมีกระบวนการจัด
การศึกษาที่ด ีโรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาท่ีดีมีประสิทธิภาพ สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
คือ โรงเรียนมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณการศกึษาอยางพอเพียง  
   7) ผลการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย คือ 
โรงเรียนมีการสรุปผลการเรียนรูของนักเรียน รองลงมา คือ โรงเรียนมีการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
สถานศึกษา โรงเรียนมีการสรุปผลงานดานการพัฒนาบุคลากร สวนดานที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ 
โรงเรียนมีการสรุปผลการดําเนินงานดานงบประมาณการเงิน  
 5.1.4 ความสัมพันธระหวางปจจัยกับการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยกับการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ มีความสัมพันธในระดับสูง     
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 
 5.1.5 ปจจัยที่สงผลตอการการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานผูบริหาร ดานโรงเรียน ดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ ดานสิ่งแวดลอม 
สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จังหวัดสมุทรปราการ และปจจัยดานนักเรียน ไมสงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
  

5.2 อภิปรายผล 
 
      จากการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ มีประเด็นที่นาสนใจนํามาอภิปรายดังนี ้
       5.2.1 จากการศึกษาระดับปจจัยการบริหารของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมและรายดาน ทุกระดับอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุทธนา ฮ่ันเกียรติพงษ (2552, หนา 234-256) ไดทําการศึกษาการวิเคราะห
ปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการที่เปนเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา 
ปจจัยการบริหารจัดการที่เปนเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในประเทศไทย คาเฉลี่ยโดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ พรทิพย สระบงกช (2544, หนา 55-76) 
ไดศกึษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
ในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานครู ดานผูบริหาร ดานหลักสูตร ดานทรัพยากร 
ดานอาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก และดานชุมชน โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับ ทรงพล เจริญคํา (2552, หนา 192-215) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบความเปนเลิศของโรงเรียน
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สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครอยูใน
ระดับมาก  
 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปจจัยการบริหารของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ เปนสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนองคประกอบสําคัญ
ทีส่งผลตอการบริหารจัดการที่เปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ มีปจจัยสําคัญ 5 ปจจัย ไดแก ดานโรงเรียน คือ การบริหารงานของโรงเรียน 
จากการปฏิบัติหนาที่ และความรับผิดชอบของผูบริหาร และครู เพ่ือใหโรงเรียนประสบความสําเร็จ
และบรรลุวัตถุประสงคทีกํ่าหนดไว ประกอบดวย โครงสรางองคกร กระบวนการบริหาร บรรยากาศ
ในโรงเรียน และวัฒนธรรมองคกร ดานผูบริหาร คือ การปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบของผูบริหาร 
และครู เพื่อใหโรงเรียนประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค ดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ นั้นคอื
ความรู ความสามารถ และศักยภาพของครูที่ไดแสดงบทบาทหนาที่ในการสอนนักเรียน และบุคลากร
อ่ืนที่เก่ียวของ ที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงานในโรงเรียนและนําไปสูการบริหารจัดการโรงเรียน
ที่เปนเลิศ ดานนักเรียน คือ การแสดงออกทางพฤติกรรมในการคบหาสมาคมมีความสัมพันธฉันทเพื่อน 
กับเพื่อนนักเรียน แสดงถึงความสนิทสนมไววางใจ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน และดานสิ่งแวดลอมภายนอก 
คือ สภาพแวดลอมตางๆ ที่เก่ียวของกับโรงเรียน ประกอบดวย สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี  
และผูปกครองและชุมชน จากเหตุผลดังกลาว ปจจัยการบริหารของโรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก 
 5.2.2 จากการศึกษาปจจัยการบริหารของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ปจจัยดานนักเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และอยูในลําดับที่ 1 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ (2552, หนา 234-256) ไดทําการศึกษาการวิเคราะห
ปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารจัดการที่เปนเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา 
ปจจัยการบริหารจัดการที่เปนเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในประเทศไทย ดานนักเรียนมีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ธํารงค ฦาชา (2557, หนา 189-215) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 
ปจจัยเชิงพหุระดับที่สงผลตอการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยเชิงพหุระดับของสถานศึกษาสูความเปนเลิศ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชัยภูมิ ดานนักเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับ ทรงพล เจริญคํา (2552, หนา 192-215) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบความเปนเลิศของ
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ปจจัยความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ดานนักเรียนมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  
 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ดานนักเรียนซึ่งกลุมเปาหมายหรือผลผลิต
ที่สําคัญที่สุดในการจัดกระบวนการเรียนการสอน กระบวนการบริหารจัดการ และกระบวนการนิเทศ
การศึกษาในโรงเรียน การบริหารจัดการที่เปนเลิศของการบริหารโรงเรียนสามารถวัดไดจากตัวดัชนี
บงชี้ก็คือ คุณภาพของนักเรียน (Edmonds, 1982, pp. 4-11) พบวา โรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้น
จะตองมีการใหขอมูลปอนกลับของผูเรียนและครู สวน (Stedman 1988, pp. 215-224) พบวา
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ลักษณะหรือเกณฑของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลควรจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง 
และจัดการเรียนการสอนสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับ (Goldstein 1987, 
p. 129) พบวา พฤติกรรมของนักเรียนดานสังคมกับกลุมเพ่ือนของนักเรียนในโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
มคีวามสัมพันธ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประสิทธิผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน จากเหตุผลดังกลาว 
จึงสงผลใหปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ดานนักเรียน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และอยูในลําดับที่ 1 
 5.2.3 จากการศึกษาปจจัยการบริหารของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ปจจัยดานผูบริหาร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และอยูใน
ลําดับสุดทาย สอดคลองกับงานวิจัยของ สุทธนา ฮั่นเกียรติพงษ (2552, หนา 234-256) ไดทําการศึกษา
การวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารจัดการที่เปนเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในประเทศไทย 
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยการบริหารจัดการที่เปนเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในประเทศไทย 
ดานผูบริหาร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ทรงพล เจริญคํา (2552, 
หนา 192-215) ไดศึกษาเรื่อง รูปแบบความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย
พบวา ปจจัยความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ดานผูอํานวยการโรงเรียนมีคาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ พรทิพย สระบงกช (2544, หนา 55-76) ไดศึกษาวิจัย
เรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
ในภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา ในภาคตะวันออก พบวาดานผูบริหาร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปจจัยการบริหารของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ดานผูบริหาร มีความสําคัญคือการมีนําความสามารถ
ไปแสดงออกใหไดดีที่สุดภายใตการนําของผูนําที่มีความสามารถไปแสดงออกใหไดดีที่สุดภายใตการนํา
ของผูนําท่ีมีความสามารถ มีความคิดริเริ่ม มีจินตนาการ และมีความคิดที่กาวหนา รวมทั้ง
มคีวามรับผิดชอบที่จะพยายามกอใหเกิดพลังรวมในการปฏิบัติงาน กระตุนพลังใหมีการดําเนินการ
ใหเปนไปตามแนวคดิท่ีกําหนดไว การประสานพลังตางๆ เขาดวยกัน สรางแรงจูงใจใหเกิดขึ้นกับบุคคล
ในหนวยงานและทําหนาที่เปนตนแบบในการใชพลัง (Gibb, 1969, p. 10) และสอดคลอง นภาภร 
สงแสง (2550, หนา 55) ผูบริหารสถานศึกษาถือเปนบุคคลสําคัญในการใชอํานาจและภาวะผูนํา
ในการตัดสินใจและวางแผนการดําเนินงานการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 
จากเหตุผลดังกลาว จึงสงผลใหปจจัยการบริหารของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ดานผูบริหาร มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และอยูในลําดับ
สุดทาย 
 5.2.4 จากการศกึษาการบรหิารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณรงค แสงบุศย (2555, หนา 133-179) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารสู
ความเปนเลิศในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะทาง สังกัดกองทัพเรือ ผลการวิจัยพบวา ระดับ
การปฏิบัติการบริหารสูความเปนเลิศในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะทาง สังกัดกองทัพเรือ 
มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ดรรชนี หาสุณหะ (2553, 
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หนา 131-185) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารแนวทศพิธราชธรรมกับการบริหารสู
ความเปนเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการวิจัย
พบวา การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชนในภาพรวม มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวม
และรายดานอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ นุชนารถ ยิ้มจันทร (2556, หนา 115-229) 
ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาการบริหารสถานศึกษารางวัลพระราชทานสูความเปนเลิศตามแนวคิดของ 
มัลคมั บัลดริจ ผลการวิจัยพบวา การบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศตามแนวคิดของ มัลคัม บัลดริจ 
มีคาเฉลี่ยโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 
 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ นั้นมีผูบริหารโรงเรียนที่มีการจัดการบริหารที่ดี มีการบริหารงาน
เพ่ือนําโรงเรียนเพ่ือมุงสูความเปนเลิศ สอดคลองกับ นพพงษ บุยจิตราดุล (2534, หนา 4) ใหความหมาย
ของการบริหารสูความเปนเลิศ วาเปนการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพไดผลงานสูงสุด มีความดีเลิศและ
ในการทํางานยังไดน้ําใจเปนเยี่ยมของเพื่อนรวมงานอีกดวย และสอดคลองกับ ชิต ปุริโสดม (2544, 
หนา 10) ใหความหมาย เรื่องการบริหารความเปนเลิศ วาเปนการปฏิบัติงานท่ีเปนประโยชนหรือ
ความสําเร็จอยางสูงสุดและอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับ วีระ บํารุงรักษ (2538, หนา 30-32) ไดอธิบายถึง
ผูบริหารที่มีความเปนเลิศในการท่ีจะทํางานรวมกันเพ่ือใหบรรลุผลหรือเปาหมาย เพ่ือความเปนเลิศนั้น 
ผูนําจะตองมีความกระจางชัดในเรื่องของเปาหมาย และจะตองเปนผูบริหาร ที่มีความเปนเลิศ
ในภาวะผูนํา ลักษณะของผูนําที่ดีนั้นนอกจากจะตองเปนคนดีในสายตาของผูรวมงานแลวจะตองมี
คุณสมบัติสําคัญอีก 3 ประการ ในภาวะผูนําจะตองมีลักษณะเปนครู อาจารยของผูรวมงานตองสามารถ
วางตัวบุคคล พัฒนาความสามารถของผูรวมงาน และตองมีลักษณะเปนผูอํานวยการความสะดวกสบาย
ใหกับผูรวมงานซึ่งรวมไปถึงการจัดสวัสดิการและการบํารุงขวัญและกําลังใจของผูรวมงานที่ผูรวมงาน
สมควรไดรับ และที่สําคัญท่ีสุดของผูนําที่ดีนั้น จะไมมีลักษณะเปนผูนําเผด็จการทางความคิด และ
เปนผูที่คอยแตจะสั่งการเทานั้น จากเหตุผลดังกลาว การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมและรายดาน 
มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
 5.2.5 จากการศึกษาการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ดานผลการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และอยูใน
ลําดับที่ 1 สอดคลองกับงานวิจัยของกับงานวิจัยของ ณรงค แสงบุศย (2555, หนา 133-179) 
ไดศกึษาเรื่อง การบริหารสูความเปนเลิศในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะทาง สังกัดกองทัพเรือ  
ผลการวิจัยพบวา ระดับการปฏิบัติการบริหารสูความเปนเลิศในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะทาง 
สังกัดกองทัพเรือ ดานผลการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ นุชนารถ 
ยิ้มจันทร (2556, หนา 115-229) ไดศกึษาเรื่อง การพัฒนาการบริหารสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
สูความเปนเลิศตามแนวคิดของ มัลคัม บัลดริจ ผลการวิจัยพบวา การบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศ
ตามแนวคิดของ มัลคัม บัลดริจ ดานผลการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก 
 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ดานผลดําเนินงานนั้นมีการประเมินตนเองโดยงาย สามารถ
ควบคุมองคกรในการปฏิบัติงานไปสูความเปนเลิศได และมีสารสนเทศที่เปนประโยชน สามารถ
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หารายละเอียดของความตองการจําเปนในการปรับปรุง หรือพัฒนาไดอยางตรงประเด็น โดยใชทรัพยากร
ขององคกรในการพัฒนาอยางแทจริง สามารถเทียบเคียงกันไดอยางเหมาะสม เพ่ือใหเกิดรูปแบบของ
การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและยั่งยืน มีการสรุปผลงานในทุกดาน และมีแนวทางการในการปฏิบัติงาน
ดานผลการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดการยอมรับเพ่ือใหการปฏิบัติงานมุงสูจุดมุงหมาย
เดียวกัน จึงสงผลใหการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ดานผลการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และอยูใน
ลําดับที่ 1 
 5.2.6 จากการศกึษาการบรหิารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ดานภาวะผูนํา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และอยูในลําดับ
สุดทาย สอดคลองกับงานวิจัยของกับงานวิจัยของ ณรงค แสงบุศย (2555, หนา 133-179) ไดศึกษา
เรื่อง การบริหารสูความเปนเลิศในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะทาง สังกัดกองทัพเรือ  
ผลการวิจัยพบวา ระดับการปฏิบัตกิารบริหารสูความเปนเลิศในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเฉพาะทาง 
สังกัดกองทัพเรือ ดานภาวะผูนํา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ ดรรชนี หาสุณหะ 
(2553, หนา 131-185) ไดศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางการบริหารแนวทศพิธราชธรรมกับ
การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
ผลการวิจัยพบวา การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนมัธยมศกึษาเอกชน ดานภาวะผูนํา มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก 
 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ มีผูบริหารที่ใชวิธีการในการกําหนดคานิยม ทิศทางและ
ความคาดหวังในการดําเนินงาน รวมทั้งการแสดงความรับผิดชอบตอสาธารณะและการสนับสนุนชุมชน  
มีความรอบรูเก่ียวกับการบริหารจัดการท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน สามารถนําวิสัยทัศนลงไปสูการปฏิบัติได
อยางเหมาะสม มีทักษะทางดานภาษาและการสื่อสาร มีความรับผิดชอบในหนาที่บริหารสูง 
มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน ตลอดจนมีความสามารถและทักษะในการนําองคกรไปสูเปาหมาย 
สอดคลองกับ Malcom Baldrige (1999; อางถึงใน ลภาพรรณ จูวงศ,  2545, หนา 3-10) 
ไดใหความหมายของภาวะผูนํา หมายถึง คุณลักษณะของภาวะผูนําของผูบริหารที่บงบอกถึง
ความสามารถความชํานาญในการบริหาร การกําหนดทิศทางของโรงเรียนในระยะสั้นและระยะยาว 
มีการดําเนินการในการสรางบรรยากาศที่สงเสริมคานิยมทางจริยธรรม ความทัดเทียม การใชอํานาจ
ตัดสินใจ สนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม ความคลองตัวขององคกร มีความรับผิดชอบตอสาธารณะ 
การปฏิบัติงานอยางมีจรรยาบรรณ สอดคลองกับ วีรพจน ลืมประสิทธิ์สกุล (2542, หนา 148) ภาวะผูนํา
และวัฒนธรรมคุณภาพ ประกอบดวย ภาวะผูนําของผูบริหารระดับสูงที่มีวัฒนธรรมคุณภาพ มีสวนรวม
ในระดับผูบริหารและมีความรับผิดชอบตอสาธารณะ จึงสงผลใหการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ดานภาวะผูนํา มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับมาก และอยูในลําดับสุดทาย 
 5.2.7 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยการบริหารกับการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ มีความสัมพันธในระดับสูง 
อยางมีนัยสัมพันธทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคลองกับงานวิจัยของ สุทธนา ฮ่ันเกียรติพงษ (2552,       
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หนา 234-256) ไดศกึษาเรื่อง การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการบริหารจัดการที่เปนเลิศของโรงเรียน
อนุบาลเอกชนในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานโรงเรียน ดานผูบริหาร ดานครูและ
บุคลากรอ่ืนๆ ดานนักเรียน และดานสิ่งแวดลอมภายนอก มีความสัมพันธกับการบริหารจัดการเปนเลิศ
ของโรงเรียนอนุบาลเอกชนมีความสัมพันธในระดับสูง อยางมีนัยสัมพันธทางสถิติที่ระดับ 0.01 
สอดคลองกับงานวิจัยของ นุชนารถ ยิ้มจันทร (2556, หนา 115-229) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนา 
การบริหารสถานศึกษารางวัลพระราชทานสูความเปนเลิศตามแนวคิดของ มัลคัม บัลดริจ ผลการวิจัย
พบวา การบริหารสถานศึกษารางวัลพระราชทานกับความเปนเลิศดานการศึกษาตามแนวคิดของ 
มัลคัม บัลดริจ มีความสัมพันธในระดับสูง อยางมีนัยสัมพันธทางสถิติที่ระดับ .05 
 ทั้งนี้เนื่องมาจาก การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ นั้นมีปจจัย 5 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการบริหารสู
ความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปจจัยดานผูบริหาร และปจจัยดานโรงเรียน ซึ่งทั้งสองปจจัยนี้มีความสําคัญ
ในการขับเคลื่อนปจจัยดานอื่นๆ ใหมีความสัมพันธกัน จึงถือไดวาทุกปจจัยในดานการบริหารนั้น
สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จังหวัดสมุทรปราการ หากปจจัยเหลานั้นมีการปรับปรุงใหดีพอ จึงเปนหนาที่ของผูที่เกี่ยวของ
ในการจัดการศึกษาทุกคนในการที่จะรวมกันปรับปรุงพัฒนาปจจัยเหลานี ้จากเหตุผลดังกลาวจึงสงผลให
ปจจัยการบริหารกับการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ มีความสัมพันธในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 5.2.8 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานผูบริหาร (X2) ดานโรงเรียน (X1) ดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ 
(X3) ดานสิ่งแวดลอม (X5) สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคลอง
กับงานวิจัยของ สุทธนา ฮ่ันเกียรติพงษ (2552, หนา 234-256) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหปจจัย
ที่สงผลตอการบริหารจัดการที่เปนเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา
ปจจัยดานผูบริหาร ดานโรงเรียน ดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ ดานสิ่งแวดลอม สงผลตอการบริหารจัดการ
ทีเ่ปนเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในประเทศไทย และสอดคลองกับ ธํารงค ฦาชา (2557, หนา 189-215) 
ไดศึกษาเรื่อง ปจจัยเชิงพหุระดับที่สงผลตอการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา ปจจัยระดับหองเรียน ปจจัยระดับ
โรงเรียนสงผลตอการบริหารสถานศึกษาสูความเปนเลิศโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ สวนปจจัยดานนักเรียน (X4) ไมสงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ สอดคลองกับงานวิจัยของ 
สุทธนา ฮ่ันเกียรติพงษ (2552, หนา 234-256) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอ
การบริหารจัดการที่เปนเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ปจจัย
ดานนักเรียนไมสงผลตอการบริหารจัดการท่ีเปนเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชนซึ่งอธิบายเปนรายดาน
ไดดังนี้ 
    1) ดานผูบริหาร (X2) สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้เนื่องมาจากผูบริหารสังกัดสํานักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ เปนผูมีความสามารถในการวิเคราะห 
ตัดสินใจในการดําเนินงานของโรงเรียน มีการกําหนดวิสัยทัศน นโยบายและเปาหมายของโรงเรียน
รวมท้ังจัดทํากลยุทธ ระบบและวิธีการตางๆ สอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน มีการชี้แจง เปดโอกาส
ใหครูและบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือดําเนินการเก่ียวกับวิสัยทัศน นโยบาย 
และเปาหมายของโรงเรียน มีสวนรวมในการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมตางๆ มีการชี้แนะ แนะนํา
ครูและบุคลากรในการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจน มีคณุภาพ ใหความเสมอภาคกับครูและบุคลากรทุกคน 
รวมทั้งนําความคดิเห็น หรือขอเสนอแนะของครูและบุคลากร เขารวมในการพิจารณากอนตัดสินใจเสมอ 
มกีารประสานสรางความเขาใจ เพ่ือใหเกิดความรวมแรงรวมใจระหวางครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ใหสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําใหดานผูบริหาร (X2) สงผลตอการบริหาร
สูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
    2) ดานโรงเรียน (X1) สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ มีการวิเคราะห การออกแบบโครงสราง 
และกําหนดเปนแผนภูมิโครงสรางการบริหารโรงเรียนที่ครอบคลุมภารกิจหลักของโรงเรียนอยางเหมาะสม 
ชวยใหเกิดความคลองตัว มีการวางแผนงาน ทบทวน ปรับแผนประเมินผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 
มีการสรางวัฒนธรรมการทํางานที่เนนผลสัมฤทธิ์และสรางคุณคาใหกับการทํางาน สรางความรวมมือ
ระหวางครูและบุคลากรในการปฏิบัติงาน สํารวจและระบุความตองการของบุคลากรและผูมีสวนได
สวนเสียอยางชัดเจน และมีการจัดการที่มีความโปรงใส โดยใชขอมูลจริงตลอดจนมีการจัดการที่มี
ความรับผิดชอบตอสังคม จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําใหดานโรงเรียน (X1) สงผลตอการบริหารสู
ความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
    3) ดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ (X3) สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้เนื่องมาจากครูและ
บุคลากรอ่ืนๆ ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ มีความรู
ความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและเปนระบบ มีความรูและ
ประสบการณ ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตาม มีเทคนิควิธีสอนและเลือกใชสื่อการสอนที่เนนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ชวยใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรได
อยางมีประสิทธิภาพ เนนผูเรียนเปนสําคัญ เห็นความสําคัญของการวัดผล ประเมินผล ตามมาตรฐานหรือ
จุดมุงหมายของหลักสูตร มกีารสรางและพัฒนาสัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน สนับสนุนใหบรรยากาศ
การเรียนการสอนเปนกันเอง และสงเสริมใหมีเจตคติที่ดีตอการสอนนักเรียน มีความสัมพันธที่ดีตอกัน 
มีความผูกพันกับโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมกลุมที่มุงเนนใหบุคลากรทํางานรวมกันเพื่อพัฒนา
โรงเรียน ใหอิสระในการทํางานที่ตรงกับความถนัด ความสนใจ มีการมอบหมายหนาที่และใหโอกาส
ในการทํางาน มีการบริหารแบบมีสวนรวม ทุกคนมีสวนในการวางแผน ตัดสินใจและแกปญหาเก่ียวกับ
การปฏิบัติงาน จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําใหดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ (X3) สงผลตอการบริหารสู
ความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
    4) ดานสิง่แวดลอม (X5) สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้เนื่องมาจากสิ่งแวดลอมในสังกัด
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ มีความสัมพันธที่ดีระหวาง
โรงเรยีนกับชุมชน มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบ
ขอมูลขาวสารเพ่ือความสะดวกใหกับผูปกครองและชุมชน นอกจากนี้ยังมีโครงการและกิจกรรม
สงเสริมการนํานโยบายของรฐับาลมาสูการปฏิบัติ จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําใหดานสิ่งแวดลอม (X5) 
สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จังหวัดสมุทรปราการ 
    5) ดานนักเรียน (X4) ไมสงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้เนื่องมาจากนักเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ มีการจัดการศึกษาในปจจุบันมีรูปแบบ
การจัดท่ีแตกตางกันออกไปหลายรูปแบบดวยกัน แลวแตนโยบายและบริบทของโรงเรียน ซึ่งขึ้นอยูกับ
พ้ืนฐานความเขาใจเก่ียวกับธรรมชาติการเรยีนรูของนักเรียน สภาพแวดลอม ทั้งนี้เนื่องดวยความพรอม
ของนักเรียนแตละคนมีความแตกตางกันคือ ดานรางกาย ดานอารมณ ดานจิตใจ ดานสังคมและ
สติปญญา จากเหตุผลดังกลาวจึงอาจทําใหดานนักเรียน (X4) ไมสงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศ
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 
   1) จากการศกึษาพบวา ปจจัยการบริหารของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ดานผูบริหาร มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ดังนั้น สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ควรมีนโยบายและมาตรการที่ใหผูบริหารสถานศึกษาไดมีการพัฒนา
อยางสม่ําเสมอตอเนื่อง ในเรื่องการบริหารสูความเปนเลิศ โดยใหครอบคลุมถึงภาวะผูนํา การวางแผน
กลยุทธ การใหความสําคัญกับนักเรียนผูมีสวนไดสวนเสีย และการตลาด สารสนเทศและการวิเคราะห 
การใหความสําคัญแกบุคลากรและหนวยงานยอย การบริหารกระบวนการ และผลการดําเนินงาน 
สวนครูและบุคลากรอ่ืนๆ ควรมีการจัดสรรทุนใหบุคลากรทางการศกึษาไดไปศึกษาตอในระดับท่ีสูงขึ้น 
หรือเปนหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับดานการบริหารสูความเปนเลิศตอไป 
   2) จากการศึกษาพบวา การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ดานภาวะผูนํา มีคาเฉลี่ยนอยกวาทุกดาน 
ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และผูที่มีสวนเกี่ยวของ ควรมีการจัดอบรม
สัมมนาผูบริหารสถานศึกษา ใหมคีวามเปนผูนํา มีความรอบรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ใชโรงเรียน
เปนฐาน สามารถนําวิสัยทัศนลงไปสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม มีทักษะทางภาษาและทางการสื่อสาร 
มีความรับผิดชอบในหนาที่บริหารสูง มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน และมีความสามารถและทักษะ
ในการนําสถานศึกษาไปสูการบริหารสูความเปนเลิศ 
   3) จากการศึกษาพบวา ปจจัยการบริหารกับการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ มีความสัมพันธในระดับสูง 
ดังนั้น สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 ผูบริหารสถานศึกษารวมทั้งผูที่มีสวนเก่ียวของ 
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ควรมจีัดการอบรมในเรื่องการใหความสําคัญในการขับเคลื่อนปจจัยดานตางๆ ใหมีความสัมพันธกับ
การบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน จึงถือไดวาทุกปจจัยในดานการบริหารนั้นสงผลตอการบริหาร
สูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ
   4) จากการศึกษาพบวา ปจจัยการบริหารที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ คือ ปจจัย
ดานผูบริหาร ดานโรงเรียน ดานครูและบุคลากรอ่ืนๆ ดานสิ่งแวดลอม ปจจัยดังกลาวมีสวนเก่ียวของกัน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ ดานผูบริหาร ดังนั้นสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ควรมี
การประเมินโรงเรียนอยางตอเนื่องในระบบการบริหาร และพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อใหโรงเรียน
มกีารบริหารสูความเปนเลิศ มีศักยภาพทางวิชาการตอไป  
 5.3.2 ขอเสนอแนะการทําวิจัยครั้งตอไป 
   1) ควรศึกษาปจจัยดานอื่นๆ ที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ  
   2) ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับปจจัยการบริหารที่สงผลตอการบริหารสู
ความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
   3) ควรศึกษากลยุทธการบริหารสูความเปนเลิศทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
   4) ควรศึกษาการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนแตละโรงเรียนดวยวามีปจจัยใดบาง
ที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
จังหวัดสมุทรปราการ 
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๖               บัณฑิตวิทยาลัย   
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                         ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 
เรียน ดร.วิชิต แสงสวาง 
 
สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 
 ดวยนางสาววราภรณ เกิดผลมาก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๖ จังหวัดสมุทรปราการ” ซึ่งขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศพัท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๖               บัณฑิตวิทยาลัย   
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                         ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 
เรียน ดร.กัญภร เอ่ียมพญา 
 
สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 
 ดวยนางสาววราภรณ เกิดผลมาก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๖ จังหวัดสมุทรปราการ” ซึ่งขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศพัท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน

ทร์
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๖               บัณฑิตวิทยาลัย   
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                         ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 
เรียน ผูชวยศาสตราจารยละออ เพชรรัตน 
 
สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 
 ดวยนางสาววราภรณ เกิดผลมาก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๖ จังหวัดสมุทรปราการ” ซึ่งขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศพัท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฏัรา
ชนคริน
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๖               บัณฑิตวิทยาลัย   
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                         ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 
เรียน ดร.อังคณา กุลนภาดล 
 
สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 
 ดวยนางสาววราภรณ เกิดผลมาก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๖ จังหวัดสมุทรปราการ” ซึ่งขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศพัท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
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มหาว
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ว ๒๓๖               บัณฑิตวิทยาลัย   
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                         ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 
เรียน ดร.ลินดา นาคโปย 
 
สิ่งท่ีสงมาดวย เคาโครงยอวิทยานิพนธ และเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จํานวน ๑ ชุด 
 
 ดวยนางสาววราภรณ เกิดผลมาก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๖ จังหวัดสมุทรปราการ” ซึ่งขณะนี้อยูในข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร พิจารณาแลวเห็นวาทานเปนผูมีความรู
ความสามารถ และประสบการณเปนอยางดี จึงขอความอนุเคราะหจากทาน ในการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือ เพ่ือการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้  
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
  
          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
                 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศพัท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/ ๒๖๕                              บัณฑิตวิทยาลัย   
                     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                        ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ 
 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
 

เรียน ผูอํานวยการสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ 
 

สิ่งที่สงมาดวย  แบบสอบถาม “ปจจัยที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน  
                  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ จังหวดัสมุทรปราการ” 

 

 ดวยนางสาววราภรณ เกิดผลมาก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๖ จังหวัดสมุทรปราการ” 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดพิจารณาแลวเห็นวาหนวยงานของทาน
เปนหนวยงานท่ีควรศึกษา จึงขอความอนุเคราะหในการศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ของนักศกึษาในครั้งนี้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา บัณฑิตวิทยาลัย หวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะห 
จากทานและขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
          ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริวัฒน จิระเดชประไพ) 
                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศพัท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 



สาํน
กัวทิ
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ที่ ศธ o๕๔๘.๑๒/๒๙๑                             บัณฑิตวิทยาลัย   
                     มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
                    อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔ooo 
 

                        ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
 
เรื่อง ขออนเุคราะหการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย 
 
เรียน ผูอํานวยการสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ 
 

 ดวยนางสาววราภรณ เกิดผลมาก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดรับอนุมัติใหทํา
วิทยานิพนธเรื่อง “ปจจัยที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษามัธยมศกึษา เขต ๖ จังหวัดสมุทรปราการ” 
 
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จึงขอความรวมมืออนุเคราะหทาน
ในการเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยของนักศึกษาในครั้งนี้ดวย  

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
          ขอแสดงความนับถือ 

            
                    

                          
             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศริิวัฒน จิระเดชประไพ) 
                  คณบดีบัณฑติวิทยาลัย 
  
 
 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
โทรศพัท/โทรสาร o-๓๘๕๓-๕๔๓๐ 
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ภาคผนวก ข 
การตรวจสอบคณุภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในการวิจัย 
 
 เกณฑการประเมิน  มีดังนี้ 
  ใหคะแนน +1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตองการวัด 
  ใหคะแนน  0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด 
  ใหคะแนน  -1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด 

  สูตร IOC=     

    เม่ือ   R  แทน  ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
          N  แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

เกณฑการตัดสิน 
 คา  IOC ที่คํานวณไดมากกวาหรือเทากับ 0.5 ขอคําถามนั้นใชได 
 คา  IOC ที่คํานวณไดต่ํากวา 0.5 ขอคําถามนั้นถูกตัดออกไป หรือตองนําไปปรับปรุงแกไข
ใหมใหดีข้ึน 
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ตาราง 21  แสดงผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
   ปจจัยดานการบริหารสูความเปนเลิศ 
 

ขอ
ที ่

ขอคําถาม 
ปจจัยดานการบริหารสูความเปนเลิศ 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

รวม 
คา 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
 ดานโรงเรียน         
1 โรงเรียนมีการวิเคราะห การออกแบบ

โครงการ และกําหนดเปนแผนภูมิโครงสราง
การบริหารไดครอบคลุมภารกิจหลักของ
โรงเรียนอยางเหมาะสม ชวยใหเกิด 
ความคลองตัว 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

2 โรงเรียนมีการวางแผนงาน ทบทวน  
ปรับแผนงาน และประเมินผลการดําเนินงาน
อยางสม่ําเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

3 มีการสรางวัฒนธรรมการทํางานที่เนน
ผลสัมฤทธิ์และสรางคุณคาใหกับการทํางาน
ของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

4 มีการสรางความรวมมือระหวางครแูละ
บุคลากรเพ่ือกอใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี
ขึ้นหรือมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่
เก้ือหนุนการทํางานเปนทีม 

1 -1 1 1 1 4 0.6 ใชได 

5 มีการสํารวจและระบุความตองการของ
บุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสียอยางชัดเจน 

1 1 1 -1 1 3 0.8 ใชได 

6 โรงเรียนมีการจัดการท่ีมีความโปรงใส  
โดยใชขอมูลจริงตลอดจนมีการจัดการที่มี
ความรับผิดชอบตอสังคม 

1 1 1 -1 1 3 0.8 ใชได 

 ดานผูบริหาร         
7 ผูบริหารเปนผูมีความสามารถในการวิเคราะห 

ตัดสินใจในการดําเนินงานของโรงเรียน 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

8 ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
วิสัยทัศน นโยบายและเปาหมายของโรงเรียน
รวมทั้งจัดทํากลยุทธ ระบบและวิธีการตางๆ 
สอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ
ที ่

ขอคําถาม 
ปจจัยดานการบริหารสูความเปนเลิศ 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

รวม 
คา 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
9 ผูบริหารมีการชี้แจงใหครูและบุคลากรทุกคน

ทราบและเขาใจ วิสัยทัศน นโยบายและ
เปาหมายของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

10 ผูบริหารเปดโอกาสใหครูและบุคลากรทุกคน
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นหรือ
ดําเนินการเก่ียวกับวิสัยทัศน นโยบาย และ
เปาหมายของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

11 ผูบริหารมีสวนรวมในการสนับสนุนโครงการ
และกิจกรรมตางๆ เพื่อใหการบริหารจัดการ
ในโรงเรียนประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

12 ผูบริหารมีการชี้แนะ แนะนําครูและบุคลากร 
ในการปฏิบัติงานไดอยางชัดเจนและมีคุณภาพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

13 ผูบริหารสนับสนุนและใหความเสมอภาคกับ
ครูและบุคลากรทุกคน รวมทั้งนําความ
คิดเห็น หรือขอเสนอแนะของครูและบุคลากร 
เขารวมในการพิจารณากอนตัดสินใจเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

14 ผูบริหารมีการสรางเปาหมายที่ทาทายใหกับครู
และบุคลากร ในการปฏิบัติเพื่อมุงความสําเร็จ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

15 ผูบริหารสื่อสารใหผูที่เก่ียวของ เชน ผูปกครอง 
ชุมชน และสังคม เขาใจการดําเนินงานของ
โรงเรียนอยางชัดเจน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

16 ผูบริหารสื่อสารกับครูในลักษณะสองทิศทาง
ทั่วทั้งโรงเรียนโดยเลือกใชเครื่องมือการ
สื่อสารที่เหมาะสม กับสถานการณ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

17 ผูบริหารประสานสรางความเขาใจ เพ่ือใหเกิด
ความรวมแรงรวมใจระหวางครูและบุคลากร
ในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมาย 
ที่วางไว 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ
ที ่

ขอคําถาม 
ปจจัยดานการบริหารสูความเปนเลิศ 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

รวม 
คา 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
 ดานครูและบุคลากรอื่นๆ         

18 ครูมีความรูความสามารถและทักษะ 
ในการจัดการเรียนการสอนอยางมีคณุภาพ
และเปนระบบ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

19 ครูและบุคลากรทุกคนมีวุฒิทางการศึกษา 
หรือมีความรูและประสบการณ ที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติงานตามหนาที่ที่รับผิดชอบ                     
และเปนไปตามคุณภาพหรือมาตรฐาน
การศกึษา 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

20 ครูมีเทคนิควิธีสอนและเลือกใชสื่อการสอน 
ที่เนนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่ชวยใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู  
ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็ว 
และมีการเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

21 ครูเห็นความสําคญัของการวัดผล 
การประเมินผล ตามมาตรฐานหรือ
จุดมุงหมายของหลักสูตร 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

22 โรงเรียนมีการสรางและพัฒนาสัมพันธภาพ
ระหวางครูกับนักเรียน สนับสนุนให
บรรยากาศการเรียนการสอนเปนกันเอง และ
สงเสริมใหครูผูสอนมีเจตคติท่ีดีตอการสอน
นักเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

23 ครูไดรับการยอมรับในดานความรู
ความสามารถ และไดรับการสงเสริม
ความกาวหนาในดานตางๆ เชน ความรู 
ทักษะ หรือวิชาชีพ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

24 โรงเรียนสงเสริมใหครูและบุคลากรทุกคน 
มีสัมพันธที่ดีตอกันมีความคุนเคยกับ
ผูรวมงาน และมีความผูกพันกับโรงเรียน  
โดยการจัดกิจกรรมกลุมที่มุงเนนใหบุคลากร
ทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาโรงเรียน 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 
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ขอ
ที ่

ขอคําถาม 
ปจจัยดานการบริหารสูความเปนเลิศ 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

รวม 
คา 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
25 โรงเรียนใหอิสระในการทํางานที่ตรงกับ 

ความถนัดและความสนใจ มีการมอบหมาย
หนาที่และใหโอกาสในการทํางาน  
มีการบริหารแบบมีสวนรวม โดยครูและ
บุคลากรทุกคนมีสวนในการวางแผนตัดสินใจ
และแกปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 ดานนักเรียน         
26 นักเรียนมีผลการเรียนด ีตามเกณฑมาตรฐาน

ที่โรงเรียนกําหนด 
1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

27 นักเรียนอยูในกลุมเพื่อนที่ดี ไมมีพฤติกรรม
กาวราว สนใจในการเรียน  

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

28 นักเรียนมีความกระตือรือรนและขยันในการเรียน 1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 
29 นักเรียนสามารถทํางานรวมกับเพ่ือน  

มีการเอาใจใสในการเรียน สงผลใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของโรงเรียนดีข้ึน 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

 ดานสิ่งแวดลอมภายนอก         
30 คานิยม วัฒนธรรมหรือความเชื่อของชุมชน             

มีผลตอการจัดการศึกษาหรือการเรียนการสอน
ของโรงเรียน 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

31 ความคาดหวังและความตองการของผูปกครอง
และชุมชน สงผลตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

32 สถานภาพของผูปกครองและชุมชน มีผลตอ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

33 นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวของกับการจัด
การศกึษา สงผลตอการบริหารโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

34 โรงเรียนมีโครงสรางและกิจกรรมสงเสริม 
การนํานโยบายของรัฐบาลสูการปฏิบัติ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

35 ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี มีผลตอ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

36 ความสัมพันธที่ดีของโรงเรียนกับชุมชน สงผล
ตอการดําเนินงานของโรงเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ตาราง 22  แสดงผลการหาคาดัชนีความสอดคลองของเครื่องมือ ตามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
   ดานการบริหารสูความเปนเลิศ 
 

ขอ
ที ่

ขอคําถาม 
ดานการบริหารสูความเปนเลิศ 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 
(คนที ่1-5) 

รวม 
คา 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
 ภาวะผูนํา         
1 ผูบริหารมีความรอบรูเก่ียวกับการบริหารจัดการที่ใช

โรงเรียนเปนฐาน 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

2 ผูบริหารสามารถนําวิสัยทัศนลงไปสูการปฏิบัติได 
อยางเหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

3 ผูบริหารมีทักษะทางภาษาและทางการสื่อสาร 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
4 ผูบริหารมีความรับผิดชอบในหนาที่บริหารสูง 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
5 ผูบริหารมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
6 ผูบริหารมีความสามารถและทักษะในการนํา

สถานศึกษาไปสูเปาหมาย 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 การวางแผนกลยุทธ         
7 โรงเรียนมีการวางแผนกลยุทธในการบริหารงานสู

ความเปนเลิศ 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

8 โรงเรียนมีการดําเนินการตามแผนกลยุทธที่วางไว 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
9 โรงเรียนมีวิธีการพัฒนาแผนกลยุทธอยางตอเนื่อง 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
10 โรงเรียนมีการวัดความกาวหนาของแผนการปฏิบัติ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
11 โรงเรียนมีการปรับใชกลยุทธและแปลงสูการปฏิบัติ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
12 โรงเรียนมีการกําหนดตัวบงชี้ในการดําเนินการใน

ปจจุบันและการคาดการณในอนาคต 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 การใหความสําคัญกับนักเรียน ผูมีสวนไดสวนเสีย
และการตลาด 

        

13 โรงเรียนมีความเขาใจถึงความตองการของนักเรียน
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

14 โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาสนองตอบตอ 
ความตองการของผูเรียน สังคม และชุมชน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

15 โรงเรียนมีการสรางความสัมพันธที่ดีกับนักเรียนและ
ผูปกครอง 

1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

16 โรงเรียนใหบริการดานขอมูลขาวสารแกนักเรียน 1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 
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ขอ
ที ่

ขอคําถาม 
ดานการบริหารสูความเปนเลิศ 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ 
(คนที่ 1-5) 

รวม 
คา 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
17 โรงเรียนใหความสําคัญในกิจกรรมของนักเรียน 1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 
18 โรงเรียนใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย เชน 

ผูปกครอง 
1 1 1 0 1 4 0.8 ใชได 

 สารสนเทศ และการวิเคราะห         
19 โรงเรียนมีการนําระบบสารสนเทศมาใช 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
20 โรงเรียนมีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่ดี 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
21 โรงเรียนมีการวัดและวิเคราะหการปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
22 โรงเรียนมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศอยูเสมอ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
23 โรงเรียนมีระบบในการจัดสมรรถนะการดําเนินงาน

ของสถานศึกษา 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

24 โรงเรียนมีการจัดเก็บองคความรูในรูปแบบองครวม
สะดวกตอการสืบคน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 การใหความสําคัญกับบุคลากรและหนวยงานยอย         
25 โรงเรียนมีวิธีการสรางแรงจูงใจใหบุคลากร 

ในการทํางาน 
        

26 โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
27 โรงเรียนมีแนวทางในการศึกษาอบรมบุคลากรและ

หนวยงานยอย 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

28 โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็น
อยางอิสระ 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

29 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนบุคลากรใหสรางความรู 
ทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

30 โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการทํางาน
ของบุคลากร 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 การบริหารกระบวนการ         
31 โรงเรียนมีกระบวนการจัดการศึกษาที่ดี 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
32 โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
33 โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ดีมี

ประสิทธิภาพ 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

34 โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรใหเอื้อตอความตองการของ
ผูเรียน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ขอ
ที ่

ขอคําถาม 
ดานการบริหารสูความเปนเลิศ 

ความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ รวม 

คา 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 4 5 
35 โรงเรียนมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณการศึกษา 

อยางพอเพียง 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

36 โรงเรียนอํานวยความสะดวกแกบุคลากรในกิจกรรม
การเรียนการสอน 

1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

 ผลการดําเนินงาน         
37 โรงเรียนมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานสถานศึกษา 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
38 โรงเรียนมีการสรุปผลการเรียนรูของนักเรียน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
39 โรงเรียนมีการเปรียบเทียบขอมูลกับสถานศึกษาอื่นๆ 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
40 โรงเรียนมีการสรุปผลงานดานการพัฒนาบุคลากร 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
41 โรงเรียนมีการสรุปผลการดําเนินงานดานงบประมาณ

การเงิน 
1 1 1 1 1 5 1 ใชได 

42 โรงเรียนมีการสรุปผลความพึงพอใจในการดําเนินงาน 1 1 1 1 1 5 1 ใชได 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง       โปรดกาเครื่องหมาย √  ลงใน  (  )  หนาขอความที่ตรงกับสภาพของทาน 
 
  (1)  เพศ 
   (  )  ชาย     (  )  หญิง 
  (2)  อายุ 
   (  )  ต่ํากวา 30 ป    (  )  30-39 ป 
   (  )  40-49 ป     (  )  50 ปขึ้นไป 
  (3)  ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน 
   (  )  ผูบริหารสถานศึกษา     
   (  )  ครูผูสอน 
  (4)  ประสบการณในการทํางาน 
   (  )  1-5 ป     
    (  )  6-10 ป 
   (  )  11-15 ป 
   (  )  16 ปขึ้นไป 
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยดานการบรหิารสูความเปนเลิศของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
คําชี้แจง        
 แบบสอบถามตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามปจจัยดานการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ ขอใหทานพิจารณาระดับ
การใชปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนอยูในระดับใดโดยทําเครื่องหมาย √  ลงในชองที่
ตรงกับระดับการใชปจจัยการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนตามความเปนจริงมากที่สุด        
เพียงขอละ 1 ระดับ โดยแตละระดับมีความหมาย ดังนี้  
  5  หมายถึง  ปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 
  4  หมายถึง  ปฏิบัติอยูในระดับมาก 
  3  หมายถึง  ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  ปฏบิัติอยูในระดับนอย 
  1  หมายถึง  ปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด  
 

ขอ ปจจัยดานการบริหารสูความเปนเลิศ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 ดานโรงเรียน      

1. โรงเรียนมีการวิเคราะห การออกแบบโครงสราง และกําหนด 
เปนแผนภูมิโครงสรางการบริหารโรงเรียนที่ครอบคลุมภารกิจหลักของ
โรงเรียนอยางเหมาะสม ชวยใหเกิดความคลองตัว 

  
 

   

2. โรงเรียนมีการวางแผนงาน ทบทวน ปรับแผนงาน และประเมินผล 
การดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 

     

3. มีการสรางวัฒนธรรมการทํางานที่เนนผลสัมฤทธิ์และสรางคุณคาใหกับ
การทํางานของโรงเรียน 

     

4. มีการสรางความรวมมือระหวางครูและบุคลากรเพื่อกอใหเกิดผล 
การปฏิบัติงานที่ดีข้ึนหรือมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่เก้ือหนุน 
การทํางานเปนทีม 

     

5. มีการสํารวจและระบุความตองการของบุคลากรและผูมีสวนไดสวนเสีย
อยางชัดเจน 

     

6. โรงเรียนมีการจัดการท่ีมีความโปรงใส โดยใชขอมูลจริงตลอดจน 
มีการจัดการที่มีความรับผิดชอบตอสังคม 
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ขอ ปจจัยดานการบริหารสูความเปนเลิศ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 ดานผูบริหาร      

7. ผูบริหารเปนผูมีความสามารถในการวิเคราะห ตัดสินใจในการดําเนินงาน
ของโรงเรียน  

     

8. ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน นโยบายและ
เปาหมายของโรงเรียนรวมทั้งจัดทํากลยุทธ ระบบและวิธีการตางๆ 
สอดคลองกับวิสัยทัศนของโรงเรียน 

     

9. ผูบริหารมีการชี้แจงใหครูและบุคลากรทุกคนทราบและเขาใจ 
วิสัยทัศน นโยบายและเปาหมายของโรงเรียน  

     

10 ผูบริหารเปดโอกาสใหครูและบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็นหรือดําเนินการเก่ียวกับวิสัยทัศน นโยบาย และเปาหมาย
ของโรงเรียน 

     

11. ผูบริหารมีสวนรวมในการสนับสนุนโครงการและกิจกรรมตางๆ เพ่ือให
การบริหารจัดการในโรงเรียนประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค 

     

12. ผูบริหารมีการชี้แนะ แนะนําครูและบุคลากรในการปฏิบัติงานได 
อยางชัดเจนและมีคุณภาพ 

     

13. ผูบริหารใหการสนับสนุนและใหความเสมอภาคกับครูและบุคลากร 
ทุกคน รวมทั้งนําความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะของครูและบุคลากร 
เขารวมในการพิจารณากอนตัดสินใจเสมอ 

     

14. ผูบริหารมีการสรางเปาหมายที่ทาทายใหกับครูและบุคลากร  
ในการปฏิบัติเพ่ือมุงความสําเร็จ 

     

15. ผูบริหารสื่อสารใหผูท่ีเก่ียวของ เชน ผูปกครอง ชุมชน และสังคม 
เขาใจการดําเนินงานของโรงเรียนอยางชัดเจน 

     

16. ผูบริหารสื่อสารกับครูในลักษณะสองทิศทางท่ัวทั้งโรงเรียนโดยเลือกใช
เครื่องมือการสื่อสารที่เหมาะสม กับสถานการณ 

     

17. ผูบริหารประสานสรางความเขาใจ เพื่อใหเกิดความรวมแรงรวมใจ
ระหวางครูและบุคลากรในการปฏิบัติงานใหสําเร็จตามเปาหมาย 
ที่วางไว 

     

 ดานครูและบุคลากรอื่นๆ      
18. ครูมีความรูความสามารถและทักษะในการจัดการเรียนการสอน 

อยางมีคุณภาพและเปนระบบ 
     

19. ครูและบุคลากรทุกคนมีวุฒิทางการศึกษา หรือมีความรู และ
ประสบการณ ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามหนาที่ทีร่ับผิดชอบ 
และเปนไปตามคุณภาพหรือมาตรฐานการศึกษา 
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ขอ ปจจัยดานการบริหารสูความเปนเลิศ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
20. ครูมีเทคนิควิธีสอนและเลือกใชสื่อการสอนที่เนนการจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอนที่ชวยใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู  
ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเรียนรู 
ไดอยางรวดเร็ว และมีการเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

     

21. ครูเห็นความสําคัญของการวัดผล การประเมินผล ตามมาตรฐานหรือ
จุดมุงหมายของหลักสูตร 

     

22. โรงเรียนมีการสรางและพัฒนาสัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน 
สนับสนุนใหบรรยากาศการเรียนการสอนเปนกันเอง และสงเสริม 
ใหครูผูสอนมีเจตคติท่ีดีตอการสอนนักเรียน 

     

23. ครูไดรับการยอมรับในดานความรูความสามารถ และไดรับการสงเสริม
ความกาวหนาในดานตางๆ เชน ความรู ทักษะ หรือวิชาชีพ 

     

24. โรงเรียนสงเสริมใหครูและบุคลากรทุกคนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน      
มีความคุมเคยกับผูรวมงาน และมีความผูกพันกับโรงเรียน โดยการจัด
กิจกรรมกลุมที่มุงเนนใหบุคลากรทํางานรวมกันเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 

     

25. โรงเรียนใหอิสระในการทํางานที่ตรงกับความถนัด และความสนใจ      
มีการมอบหมายหนาที่และใหโอกาสในการทํางาน มีการบริหาร 
แบบมีสวนรวม โดยครูและบุคลากรทุกคนมีสวนในการวางแผน 
ตัดสินใจและแกปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

     

 ดานนักเรียน      
26. นักเรียนมีผลการเรียนดี ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด      
27. นักเรียนอยูในกลุมเพ่ือนที่ดี ไมมีพฤติกรรมกาวราว สนใจในการเรียน       
28. นักเรียนมีความกระตือรือรนและขยันในการเรียน       
29. นักเรียนสามารถทํางานรวมกับเพ่ือน มีการเอาใจใสในการเรียน สงผล

ใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนดีข้ึน 
     

 ดานสิ่งแวดลอมภายนอก      
30. วัฒนธรรมหรือความเชื่อของชุมชน เปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญในการจัด

การศกึษาหรือการเรียนการสอนของโรงเรียน 
     

31. ความคาดหวังและความตองการของผูปกครองและชุมชน ทําให 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนพัฒนามากขึ้น 

     

32. สถานภาพของผูปกครองและชุมชน มีสวนชวยสนับสนุนใหโรงเรียน 
มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว 

     

33. 
 

นโยบายของรัฐบาลที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษา สงผลตอการบริหาร
โรงเรียน 
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ขอ ปจจัยดานการบริหารสูความเปนเลิศ 
ระดับการปฏิบัติ 
5 4 3 2 1 

34. โรงเรียนมีโครงสรางและกิจกรรมสงเสริมการนํานโยบายของรัฐบาลสู
การปฏิบัต ิ

     

35. ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี มีผลตอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 

     

36. ความสัมพันธที่ดีของโรงเรียนกับชุมชน สงผลตอการดําเนินงานของ
โรงเรียน 

     

 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศกึษา 
            มัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 

คําชี้แจง        
 แบบสอบถามตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารสูความเปนเลิศการบริหารสู
ความเปนเลิศของโรงเรยีนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
ขอใหทานพิจารณาระดับการบริหารสูความเปนเลิศการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียนอยูในระดับ
ใดโดยทําเครื่องหมาย √  ลงในชองที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุดเพียงขอละ 1 ระดับ โดยแตละระดับ
มีความหมาย ดังนี ้
  5  หมายถึง  ปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 
  4  หมายถึง  ปฏิบัติอยูในระดับมาก 
  3  หมายถึง  ปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง  ปฏิบัติอยูในระดับนอย 
  1  หมายถึง  ปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 

ขอ การบริหารสูความเปนเลิศ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 ภาวะผูนํา      
1. ผูบริหารมีความรอบรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ใชโรงเรียน

เปนฐาน 
     

2. ผูบริหารสามารถนําวิสัยทัศนลงไปสูการปฏิบัติได 
อยางเหมาะสม 

     

3. ผูบริหารมีทักษะทางภาษาและทางการสื่อสาร      
4. ผูบริหารมีความรับผิดชอบในหนาที่บริหารสูง      
5. ผูบริหารมีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน      
6. ผูบริหารมีความสามารถและทักษะในการนําสถานศึกษาไปสู

เปาหมาย 
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ขอ การบริหารสูความเปนเลิศ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 การวางแผนกลยุทธ      
7. โรงเรียนมีการวางแผนกลยุทธในการบริหารงานสูความเปนเลิศ      
8. โรงเรียนมีการดําเนินการตามแผนกลยุทธที่วางไว      
9. โรงเรียนมีวิธีการพัฒนาแผนกลยุทธอยางตอเนื่อง      
10. โรงเรียนมีการวัดความกาวหนาของแผนการปฏิบัติ      
11. โรงเรียนมีการปรับใชกลยุทธและแปลงสูการปฏิบัติ      
12. โรงเรียนมีการกําหนดตัวบงชี้ในการดําเนินการในปจจุบันและ

การคาดการณในอนาคต 
     

 การใหความสําคัญกับนักเรียน ผูมีสวนไดสวนเสียและ
การตลาด 

     

13. โรงเรียนมีความเขาใจถึงความตองการของนักเรียนและ 
ผูมีสวนไดสวนเสีย 

     

14. โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาสนองตอบตอความตองการของ
ผูเรียน สังคม และชุมชน 

     

15. โรงเรียนมีการสรางความสัมพันธที่ดีกับนักเรียนและผูปกครอง      
16. โรงเรียนใหบริการดานขอมูลขาวสารแกนักเรียน      
17. โรงเรียนใหความสําคัญในกิจกรรมของนักเรียน      
18. โรงเรียนใหความสําคัญกับผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง      

 สารสนเทศ และการวิเคราะห      
19. โรงเรียนมีการนําระบบสารสนเทศมาใช      
20. โรงเรียนมีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่ดี      
21. โรงเรียนมีการวัดและวิเคราะหการปฏิบัติงาน      
22. โรงเรียนมีการปรับปรุงระบบสารสนเทศอยูเสมอ      
23. โรงเรียนมีระบบในการจัดสมรรถนะการดําเนินงานของสถานศึกษา      
24. โรงเรียนมีการจัดเก็บองคความรูในรูปแบบองครวมสะดวก 

ตอการสืบคน 
     

 การใหความสําคัญกับบุคลากรและหนวยงานยอย      
25. โรงเรียนมีวิธีการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรในการทํางาน      
26. โรงเรียนมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง      
27. โรงเรียนมแีนวทางในการศึกษาอบรมบุคลากรและหนวยงานยอย      
28. โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ      
29. โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนบุคลากรใหสรางความรู ทักษะและ

ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงในการใหความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขอ การบริหารสูความเปนเลิศ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
30. โรงเรียนมีการจัดสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการทํางานของ

บุคลากร 
     

 การบริหารกระบวนการ      
31. โรงเรียนมีกระบวนการจัดการศึกษาที่ดี      
32. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ      
33. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ดีมีประสิทธิภาพ      
34. โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรใหเอื้อตอความตองการของผูเรียน      
35. โรงเรียนมีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณการศึกษาอยางพอเพียง      
36. โรงเรียนอํานวยความสะดวกแกบุคลากรในกิจกรรมการเรียน

การสอน 
     

 ผลการดําเนินงาน      
37. โรงเรียนมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานสถานศึกษา      
38. โรงเรียนมีการสรุปผลการเรียนรูของนักเรียน      
39. โรงเรียนมีการเปรียบเทียบขอมูลกับสถานศึกษาอื่นๆ      
40. โรงเรียนมีการสรุปผลงานดานการพัฒนาบุคลากร      
41. โรงเรียนมีการสรุปผลการดําเนินงานดานงบประมาณการเงิน      
42. โรงเรียนมีการสรุปผลความพึงพอใจในการดําเนินงาน      
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ภาคผนวก ง 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
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   จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง ผูบริหารสถานศึกษาและขาราชการครู   
            สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 ประชากร กลุมตัวอยาง 
โรงเรียน ผูบริหาร คร ู รวม ผูบริหาร คร ู รวม 

1. เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา  
    สมุทรปราการ 

3 96 99 3 13 16 

2. เทพศิรินทร สมุทรปราการ 5 93 98 5 11 16 
3. นวมินทราชินูทิศ                 
    เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

5 98 103 5 11 16 

4. นวมินทราชินูทิศ 
    สวนกุหลาบวิทยาลัย     
    สมุทรปราการ 

5 100 105 5 12 17 

5. บางแกวประชาสรรค 4 55 59 4 5 9 
6. บางบอวิทยาคม 5 89 94 5 10 15 
7. บางพลีราษฎรบํารุง 5 116 121 5 14 19 
8. บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 
    สมุทรปราการ 

5 97 102 5 11 16 

9. ปทุมคงคา สมุทรปราการ 2 22 24 2 2 4 
10. ปอมนาคราชสวาทยานนท 5 78 83 5 8 13 
11. เปร็งวิสุทธาธิบดี 2 19 21 2 1 3 
12. พูลเจริญวิทยาคม 5 85 90 5 9 14 
13. มัธยมดานสําโรง 5 81 86 5 9 14 
14. มัธยมวัดศรีจันทรประดิษฐ 4 60 64 4 6 10 
15. มัธยมวัดใหมสมุทรกิจ 
     วิทยาคม 

1 12 13 1 
 

1 2 

16. ราชประชาสมาสัย         
     ฝายมัธยม รัชดาภิเษก          
     ในพระบรมราชูปถัมภ 

5 119 124 5 15 20 

17. ราชวินิตบางแกว 5 141 146 5 18 23 
18. ราชวินิตสุวรรณภูม ิ 2 39 41 2 5 7 
19. วัดทรงธรรม 5 92 97 5 10 15 
20. วิสุทธิกษัตร ี 5 78 83 5 8 13 
21. สตรีสมุทรปราการ 5 123 128 5 15 20 
22. สาขลาสุทธีราอุปถัมภ 1 7 8 1 1 2 
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 ประชากร กลุมตัวอยาง 
โรงเรียน ผูบริหาร คร ู รวม ผูบริหาร คร ู รวม 

23. สมุทรปราการ 
 

5 121 126 5 15 20 

24. หาดอมราอักษรลักษณวิทยา 4 61 65 4 6 10 
25. หลวงพอปานคลองดาน 
     อนุสรณ 

3 51 54 3 6 9 

รวม 101 1,933 2,034 101 222 323 
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