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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ และแนวทางในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น

เลิศของโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กรณีศึกษา โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ผู้ให้

ข้อมูลสำคัญ คือ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 1คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 1 คน ครูผู้สอน 10 คน คณะกรรมการ

สถานศึกษา 5 คน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน 5 คน และตัวแทนนักเรียน 5 คน รวม 27 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์

กึ่งโครงสร้าง การศึกษาเอกสาร การลงภาคสนามการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่

มีส่วนร่วม แบบบันทึกเทป การจดบันทึก (Field note) และการถ่ายภาพ วิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (content 

analysis ) การตรวจสอบความเที่ยงของข้อมูลใช้ วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (triangulation)  

 ผลการศึกษาพบว่า 

  1. ปรากฏการณ์การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สรุปได้ดังน้ี  

   1.1) การนำองค์กร โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน 

   1.2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีระบบการวางแผนที่เป็นรูปธรรมโดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis สู้การ

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

   1.3) การมุ่งเน้นผู้เรียน โรงเรียนรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะจากผู้เรียนเป็นสำคัญ

เน้น การมีส่วนร่วมสูงเพื่อการพัฒนาคุณภาพและสนองกลยุทธ์ของโรงเรียน 

   1.4) การวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โรงเรียนมีระบบการประเมินผลการจัดการศึกษาโดยใช้

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

   1.5) การมุ่งเน้นบุคลากร โรงเรียนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคคลากร โดยมีการประเมินการ

ปฏิบัติงานของบุคคลากรเพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด 

    
1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
2อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
3อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
4อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 

	

    

   1.6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ โรงเรียนมีระบบและกลไกในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยการบูร

ณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาในทุกกิจกรรม 

   1.7) ผลลัพธ์โรงเรียนมีการพัฒนาทุกด้านสู่ความเป็นเลิศและบริหารมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างเป็นระบบ 

  2. แนวทางในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สรุปได้ดังนี้  

   2.1) การนำองค์กร ควรมีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน และการ

เรียนรู้รายบุคคล 2.2) การวางแผนเชิงกลยุทธ ์โรงเรียนควรมีการแสวงหา สร้าง พัฒนา และใช้      องค์ความรู้และนวัตกรรม 

2.3) การมุ่งเน้นนักเรียน โรงเรียนควรมีแนวคิดที่มุงการพัฒนาให้มีความยั่งยืนอย่างจริงจัง และสร้างความผูกพันในระยะยาว

กับผู้เรียน 2.4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โรงเรียนควรมุ่งเน้นการจัดการศึกษาไปที่การเรียนรู้และความ

ต้องการของผู้เรียน และคุณลักษณะของผู้เรียนในอนาคต 2.5) การมุ่งเน้นบุคลากร โรงเรียนควรกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ของ

โรงเรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน มีการสื่อสารทิศทางวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ 2.6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ โรงเรียนควรมีการ

วางแผน โดยใช้ข ้อมูลสารสนเทศ และบูรณาการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ของโรงเรียน 2.7) ผลลัพธ์ ควรกำหนด ตัวชี้ว ัด

ความก้าวหน้า เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาและบริการ  

 

คำสำคัญ : การบริหารสู่ความเป็นเลิศ, โรงเรียนขนาดกลาง 

 

Abstract 

 The objectives of this qualitative research aimed to study :) the phenomenon and guidelines on 

the excellent School Administration of Middle Secondary School Size Under the Secondary Educational 

Service Area Office 2 5  : A Case Study of Waengyaiwittayakhom School. The key informants were the 1 

director, 1  vice director, 1 0  teachers, 5  school committee, 5  parents and 5  students representatives, a 

totally of 27 persons. The instruments were semi-structured interview, documentary study, fields study, in-

depth interviews, participatory and non-participatory observation, field notes, records and photography. 

Data analysis using content analysis, data validation by triangulation method 

 The results:  

 1. The phenomenon on school excellent administration at Waengyaiwittayakhom school were as 

followings: 

           1.1) The organization: The school of set policies to support the continuous development 

of educational quality standard sustainability. 

           1 .2 ) The Strategic Planning: The school planning systematically set by using analyzing 

SWOT analysis for implementing continuously. 

           1.3) Focus on learners: Managing by listening to the opinions of stakeholders, especially 

from the learners, focusing on high participation in order to improve quality and school strategy. 

           1 . 4 )  Analytical Measurement and knowledge administrator: The school has an 

educational evaluation system using the quality assurance system for improving learning management. 
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   1.1) การนำองค์กร โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาอย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน 

   1.2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีระบบการวางแผนที่เป็นรูปธรรมโดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis สู้การ

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

   1.3) การมุ่งเน้นผู้เรียน โรงเรียนรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะจากผู้เรียนเป็นสำคัญ

เน้น การมีส่วนร่วมสูงเพื่อการพัฒนาคุณภาพและสนองกลยุทธ์ของโรงเรียน 

   1.4) การวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โรงเรียนมีระบบการประเมินผลการจัดการศึกษาโดยใช้

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและมีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  

   1.5) การมุ่งเน้นบุคลากร โรงเรียนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคคลากร โดยมีการประเมินการ

ปฏิบัติงานของบุคคลากรเพื่อให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด 
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   1.6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ โรงเรียนมีระบบและกลไกในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยการบูร

ณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาในทุกกิจกรรม 

   1.7) ผลลัพธ์โรงเรียนมีการพัฒนาทุกด้านสู่ความเป็นเลิศและบริหารมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างเป็นระบบ 

  2. แนวทางในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม สรุปได้ดังนี้  

   2.1) การนำองค์กร ควรมีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน และการ

เรียนรู้รายบุคคล 2.2) การวางแผนเชิงกลยุทธ ์โรงเรียนควรมีการแสวงหา สร้าง พัฒนา และใช ้     องค์ความรู้และนวัตกรรม 

2.3) การมุ่งเน้นนักเรียน โรงเรียนควรมีแนวคิดที่มุงการพัฒนาให้มีความยั่งยืนอย่างจริงจัง และสร้างความผูกพันในระยะยาว

กับผู้เรียน 2.4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โรงเรียนควรมุ่งเน้นการจัดการศึกษาไปที่การเรียนรู้และความ
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 The objectives of this qualitative research aimed to study :) the phenomenon and guidelines on 
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Service Area Office 2 5  : A Case Study of Waengyaiwittayakhom School. The key informants were the 1 
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totally of 27 persons. The instruments were semi-structured interview, documentary study, fields study, in-

depth interviews, participatory and non-participatory observation, field notes, records and photography. 

Data analysis using content analysis, data validation by triangulation method 

 The results:  

 1. The phenomenon on school excellent administration at Waengyaiwittayakhom school were as 

followings: 

           1.1) The organization: The school of set policies to support the continuous development 

of educational quality standard sustainability. 

           1 .2 ) The Strategic Planning: The school planning systematically set by using analyzing 

SWOT analysis for implementing continuously. 

           1.3) Focus on learners: Managing by listening to the opinions of stakeholders, especially 

from the learners, focusing on high participation in order to improve quality and school strategy. 

           1 . 4 )  Analytical Measurement and knowledge administrator: The school has an 

educational evaluation system using the quality assurance system for improving learning management. 
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           1 . 5 )  The Staffing: The school promotes the teachers potential and personnel 

development by focusing on personnel evaluation in accordance with the education standards of the 

school and the ministry. 

         1 .6 ) Focus on Operations: The school have systems and mechanisms to achieve their 

objectives by integrating the philosophy of sufficiency economy of the King Bhumibol Adulyadej in all 

activities. 

    1 . 7 )  The Outcomes: The school has developed all aspects for excellence and 

management to succeed systematically.  

  2 .  The guidelines on the excellent of administration at Waengyaiwittayakhom school as 

followings: 

   2 . 1 )  The organization: The learning environment should be developed to facilitate 

learning together and individual learning, 2 . 2 )  Strategic Planning: The school should be seek, build, 

develop, utilize knowledge and innovation, 2 . 3 )  Focus on Learners: The school should be have a 

sustainable development concept and make long-term commitment to the students, 2 .4 )  Analytical 

Measurement and knowledge administrator: The school should be focusing on the educational of the 

learners, needs and features of future learners, 2.5) The Staffing: The school should be set the direction, 

school vision that focusing on students’ quality, communication direction and vision to management,  

2 .6 ) Focus on Operations: The school should be planned, using information and integrated to achieve 

school outcomes, 2 .7 ) The Outcomes: Should be set indicators to improve the educational and service 

process. 

Keywords: The excellent School Administration, Middle Secondary School Size 

 

1. บทนำ 

 ความเป็นเลิศของสถานศึกษาเป็นการพัฒนา

ด้านคุณภาพของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การ

จัดการศึกษาของระบบสากล ได้นำเกณฑ์การจัดการศึกษา 

ตามรางว ัลค ุณภาพแห ่งชาต ิประเทศสหร ัฐอเมร ิกา 

( Malcolm  Bald ridge National Quality Award 

:MBNQA) เป ็นแบบอย่างในการพ ัฒนาสถานศึกษาใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา  สถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จ

ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถานศึกษา  ในการใช้

แนวคิดดังกล่าวเช่น โรงเรียนเพอลริเวอร ์(Pearl River 

School District) แห ่งร ัฐน ิวยอร ์กและมหาว ิทยาล ัย

ว ิสคอซ ินแห ่งร ัฐว ิสคอนซ ิน   ซ ึ่งโรงเร ียนด ังกล ่าวม ี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สูง ต่อมาประเทศ

พัฒนาแล้วทั่วโลกได้นำแนวคิดดังกล่าวมาใช้เกิดผลสำเร็จ 

เช่น  สิงคโปร์  ญี่ปุ่น  ออสเตรเลีย  ฮ่องกง และไทย  ได้ 

 

นำมาปรับใช้ในการศึกษาเช่นเดียวกัน  เรียกว่า เกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย (Thailand Quality 

Award :TQA) โดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ  การ

บริหารทางด้านการศึกษานำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ประเทศไทย (TQA) ไปพัฒนาศักยภาพระบบการบริหาร

จัดการสู่ความเป็นเลิศ (โชติช่วง พันธุเวส, 2551)  

 รางว ัลค ุณภาพแห ่งชาต ิของประเทศไทย  

(Thailand Quality Award : TQA) เป ็น ร า ง ว ัล แ ล ะ

เครื่องหมายแสดงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการของ

องค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก  เนื่องจากมีเกณฑ์ใน

การประเมินและกระบวนการตัดสินเช่นเดียวกับ MBNQA 

ของประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก TQA ใช้ MBNQA เป็น

แม ่แบบ   ว ัต ถ ุป ระสงค ์ขอ งการจ ัดต ั้ง   TQA  เพ ื่อ  

1) สนับสนุนการนำแนวทางของ TQA ไปใช้ในการปรับปรุง

ความสามารถในการแข่งขัน 2) ประกาศเกียรติคุณให้กับ

	

องค์กรท่ีประสบผลสำเร็จในระดับมาตรฐานโลก  3) กระตุ้น

ให้มีการเรียนรู้ แลกเปล่ียนวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 4) แสดง

ให้นานาชาติเห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานสู่

ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ   

 จ าก ก ารศ ึก ษ าว ิจ ัย ข อ งส ำน ัก งาน งาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เกี่ยวกับการบริหาร

สถานศึกษาเพื่อให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศและมีประสิทธิภาพ

ต่อการบริหารงานในสถานศึกษา พบว่าสภาพและปัญหา

การบ ร ิห ารและการจ ัดการศ ึกษ าข ั้นพ ื้น ฐานของ

สถานศึกษาในประเทศไทย (ธีระ รุญเจริญ, 2545) พบว่า 

สภาพปัญหาในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของสถานศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วปัญหาด้าน 

ปัจจัย เช่น งบประมาณไม่พอ ครูไม่พอ และวัสดุอุปกรณ์

ไม่พอ แทบไม่ได้ยกประเด็นปัญหากระบวนการ (คือการ

บริหารและการจัดการเรียนการสอน) และปัญหาผลผลิต 

(คือผู้เรียน) จะปกป้องตนเองเป็นหลักในการสนทนากับผู้

ท ี่ไม ่ใช ่ผ ู้อำนวยการโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน 

จำน วน ไม ่น ้อ ยห ร ือ อ าจจะ เป ็น ส ่วน ใหญ ่ใช ้เวล า 

อยู่นอกโรงเรียนเป็นปกต ิและความสนใจด้านวิชาการมี

น ้อยกว ่าด ้านอ ื่นๆ  กอปรท ั้งม ีป ัญหาด ้านค ุณ ธรรม 

จริยธรรมของผูร้ ิหารโรงเรียนมาก พอสมควรซึ่งทำให้

ผู้ปฏิบัติงานขาดขวัญกำลังใจโรงเรียนประถมศึกษาหลาย

แห่งมีอัตราครูต่อ นักเรียนต่ำ  

  จากการศึกษาสภาพปัญหาของโรงเรียนหรือ

สถานศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่ประสบปัญหาคล้ายคลึง

กัน 4 ด้านคือ 1) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะ

ผู้บริหารส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการบริหารจัดการ  โดย

เฉพาะงานวิชาการ  ซ่ึงมีบริบทต่างๆจากโรงเรียนขนาดต่างๆ  

การใช้ข ้อม ูลสารสนเทศ  การนำผลการประเม ินงาน/

โครงการมาใช้วางแผนปรับปรุงพัฒนางานยังมีน้อย  2) 

ปัญหาด้านการเรียนการสอน  พบว่าครูส่วนใหญ่ขาดทักษะ  

ครูไม่ครบช้ันและนักเรียนมีจำนวนน้อยในแต่ละช้ัน ครูสอน

ไม่เต็มเวลาและไม่เต็มความสามารถ  เพราะมีภารกิจอ่ืนท่ีครู

จำเป็นต้องปฏิบัติ 3) ปัญหาด้านความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัย

สนับสนุน  การจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนได้ใช้เกณฑ์

การจัดสรรหลายเกณฑ์  เพราะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพใน

การใช้จ่ายงบประมาณ  โรงเรียนไม่สามารถระดมทรัพยากร

จากผู้ปกครองและชุมชนได้มากนัก  เนื่องจากผู้ปกครอง

ยากจน 4) ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่างๆ ใน

การจัดการศึกษาแม้ว่าจะมีตัวแทนของชุมชนและองค์กร

ต่างๆ เข ้ามามีส ่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน แต่ก็ไม่มีบทบาทมาก

น ัก หรือม ีน ้อยมาก หรือไม ่ม ีเลย ในบางพ ื้นท ี่ช ุมชน

ผู้ปกครองมีฐานะยากจนไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุนการ

ดำเนินงานของโรงเรียนและการเรียนของบุตรหลานได้ 

 จากแนวค ิดด ังกล ่าวข ้างต ้นจะเห ็น ได ้ว ่า

สถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานไปสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่โรงเรียนแวงใหญ่

วิทยาคม ซึ่งเป็นผลมาจากองค์ประกอบไปสู่ความเป็นเลิศ

นั้นมีความสำคัญยิ่งต่อการบริหารสถานศึกษา  ซึ่งทำให้

ผู้วิจัยมีความสนใจและต้องการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการ

พัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

จังหวัดขอนแก่นโดยศึกษาแบบกรณีศึกษา โรงเรียนแวง

ใหญ่วิทยาคม เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ ปัญหา อุปสรรค

และแนวทาง การบริหารที่มุ่งสู่การเป็นสถานศึกษาที่เป็น

เลิศ 

 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1 ศึกษาปรากฏการณ์การบริหารสถานศึกษาสู่

ความเป ็นเล ิศของโรงเร ียนส ังก ัดสำน ักงานเขตพ ื้นท ี่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25: กรณีศึกษา โรงเรียนแวง

ใหญ่วิทยาคม 

 2 ศึกษาแนวทางในการบริหารสถานศึกษาสู่

ความเป ็นเล ิศ ของโรงเร ียนส ังก ัดสำน ักงานเขตพ ื้นท ี่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กรณีศึกษาโรงเรียนแวงใหญ่

วิทยาคม 

 

3. ขอบเขตของการศึกษา 

 1 กรณีศึกษา (Case Study) 

  การวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาในครั้ง

น ี้ได ้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยใช้

การศึกษาแบบกรณีศึกษา คือ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ซ่ึง
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           1 . 5 )  The Staffing: The school promotes the teachers potential and personnel 

development by focusing on personnel evaluation in accordance with the education standards of the 

school and the ministry. 

         1 .6 ) Focus on Operations: The school have systems and mechanisms to achieve their 

objectives by integrating the philosophy of sufficiency economy of the King Bhumibol Adulyadej in all 

activities. 

    1 . 7 )  The Outcomes: The school has developed all aspects for excellence and 

management to succeed systematically.  

  2 .  The guidelines on the excellent of administration at Waengyaiwittayakhom school as 

followings: 

   2 . 1 )  The organization: The learning environment should be developed to facilitate 

learning together and individual learning, 2 . 2 )  Strategic Planning: The school should be seek, build, 

develop, utilize knowledge and innovation, 2 . 3 )  Focus on Learners: The school should be have a 

sustainable development concept and make long-term commitment to the students, 2 .4 )  Analytical 

Measurement and knowledge administrator: The school should be focusing on the educational of the 

learners, needs and features of future learners, 2.5) The Staffing: The school should be set the direction, 

school vision that focusing on students’ quality, communication direction and vision to management,  

2 .6 ) Focus on Operations: The school should be planned, using information and integrated to achieve 

school outcomes, 2 .7 ) The Outcomes: Should be set indicators to improve the educational and service 

process. 

Keywords: The excellent School Administration, Middle Secondary School Size 
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แนวคิดดังกล่าวเช่น โรงเรียนเพอลริเวอร ์(Pearl River 
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เช่น  สิงคโปร์  ญี่ปุ่น  ออสเตรเลีย  ฮ่องกง และไทย  ได้ 
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เครื่องหมายแสดงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการของ

องค์กรที่ทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก  เนื่องจากมีเกณฑ์ใน

การประเมินและกระบวนการตัดสินเช่นเดียวกับ MBNQA 

ของประเทศสหรัฐอเมริกา เนื่องจาก TQA ใช้ MBNQA เป็น

แม ่แบบ   ว ัต ถ ุป ระสงค ์ขอ งการจ ัดต ั้ง   TQA  เพ ื่อ  

1) สนับสนุนการนำแนวทางของ TQA ไปใช้ในการปรับปรุง

ความสามารถในการแข่งขัน 2) ประกาศเกียรติคุณให้กับ

	

องค์กรท่ีประสบผลสำเร็จในระดับมาตรฐานโลก  3) กระตุ้น

ให้มีการเรียนรู้ แลกเปล่ียนวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ 4) แสดง

ให้นานาชาติเห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานสู่

ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ   

 จ าก ก ารศ ึก ษ าว ิจ ัย ข อ งส ำน ัก งาน งาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เกี่ยวกับการบริหาร

สถานศึกษาเพื่อให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศและมีประสิทธิภาพ

ต่อการบริหารงานในสถานศึกษา พบว่าสภาพและปัญหา

การบ ร ิห ารและการจ ัดการศ ึกษ าข ั้นพ ื้น ฐานของ

สถานศึกษาในประเทศไทย (ธีระ รุญเจริญ, 2545) พบว่า 

สภาพปัญหาในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของสถานศึกษาในประเทศไทยส่วนใหญ่แล้วปัญหาด้าน 

ปัจจัย เช่น งบประมาณไม่พอ ครูไม่พอ และวัสดุอุปกรณ์

ไม่พอ แทบไม่ได้ยกประเด็นปัญหากระบวนการ (คือการ

บริหารและการจัดการเรียนการสอน) และปัญหาผลผลิต 

(คือผู้เรียน) จะปกป้องตนเองเป็นหลักในการสนทนากับผู้

ท ี่ไม ่ใช ่ผ ู้อำนวยการโรงเรียน พบว่า ผู้บริหารโรงเรียน 

จำน วน ไม ่น ้อ ยห ร ือ อ าจจะ เป ็น ส ่วน ใหญ ่ใช ้เวล า 

อยู่นอกโรงเรียนเป็นปกต ิและความสนใจด้านวิชาการมี

น ้อยกว ่าด ้านอ ื่นๆ  กอปรท ั้งม ีป ัญหาด ้านค ุณ ธรรม 

จริยธรรมของผูร้ ิหารโรงเรียนมาก พอสมควรซึ่งทำให้

ผู้ปฏิบัติงานขาดขวัญกำลังใจโรงเรียนประถมศึกษาหลาย

แห่งมีอัตราครูต่อ นักเรียนต่ำ  

  จากการศึกษาสภาพปัญหาของโรงเรียนหรือ

สถานศึกษาท่ีผ่านมาพบว่า ส่วนใหญ่ประสบปัญหาคล้ายคลึง

กัน 4 ด้านคือ 1) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะ

ผู้บริหารส่วนใหญ่ยังขาดทักษะในการบริหารจัดการ  โดย

เฉพาะงานวิชาการ  ซ่ึงมีบริบทต่างๆจากโรงเรียนขนาดต่างๆ  

การใช้ข ้อม ูลสารสนเทศ  การนำผลการประเม ินงาน/

โครงการมาใช้วางแผนปรับปรุงพัฒนางานยังมีน้อย  2) 

ปัญหาด้านการเรียนการสอน  พบว่าครูส่วนใหญ่ขาดทักษะ  

ครูไม่ครบช้ันและนักเรียนมีจำนวนน้อยในแต่ละชั้น ครูสอน

ไม่เต็มเวลาและไม่เต็มความสามารถ  เพราะมีภารกิจอ่ืนท่ีครู

จำเป็นต้องปฏิบัติ 3) ปัญหาด้านความพร้อมเกี่ยวกับปัจจัย

สนับสนุน  การจัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนได้ใช้เกณฑ์

การจัดสรรหลายเกณฑ์  เพราะต้องคำนึงถึงประสิทธิภาพใน

การใช้จ่ายงบประมาณ  โรงเรียนไม่สามารถระดมทรัพยากร

จากผู้ปกครองและชุมชนได้มากนัก  เนื่องจากผู้ปกครอง

ยากจน 4) ปัญหาด้านการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่างๆ ใน

การจัดการศึกษาแม้ว่าจะมีตัวแทนของชุมชนและองค์กร

ต่างๆ เข ้ามามีส ่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน แต่ก็ไม่มีบทบาทมาก

น ัก หรือม ีน ้อยมาก หรือไม ่ม ีเลย ในบางพ ื้นท ี่ช ุมชน

ผู้ปกครองมีฐานะยากจนไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุนการ

ดำเนินงานของโรงเรียนและการเรียนของบุตรหลานได้ 

 จากแนวค ิดด ังกล ่าวข ้างต ้นจะเห ็น ได ้ว ่า

สถานศึกษาที่ประสบผลสำเร็จเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานไปสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่โรงเรียนแวงใหญ่

วิทยาคม ซึ่งเป็นผลมาจากองค์ประกอบไปสู่ความเป็นเลิศ

นั้นมีความสำคัญยิ่งต่อการบริหารสถานศึกษา  ซึ่งทำให้

ผู้วิจัยมีความสนใจและต้องการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการ

พัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

จังหวัดขอนแก่นโดยศึกษาแบบกรณีศึกษา โรงเรียนแวง

ใหญ่วิทยาคม เพื่อศึกษาปรากฏการณ์ ปัญหา อุปสรรค

และแนวทาง การบริหารที่มุ่งสู่การเป็นสถานศึกษาที่เป็น

เลิศ 

 

2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1 ศึกษาปรากฏการณ์การบริหารสถานศึกษาสู่

ความเป ็นเล ิศของโรงเร ียนส ังก ัดสำน ักงานเขตพ ื้นท ี่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25: กรณีศึกษา โรงเรียนแวง

ใหญ่วิทยาคม 

 2 ศึกษาแนวทางในการบริหารสถานศึกษาสู่

ความเป ็นเล ิศ ของโรงเร ียนส ังก ัดสำน ักงานเขตพ ื้นท ี่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กรณีศึกษาโรงเรียนแวงใหญ่

วิทยาคม 

 

3. ขอบเขตของการศึกษา 

 1 กรณีศึกษา (Case Study) 

  การวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาในครั้ง

น ี้ได ้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น ผู้วิจัยใช้

การศึกษาแบบกรณีศึกษา คือ โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ซ่ึง
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ได้รับรางวัลพระราชทานดีเด่น โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด

เล็ก ในปี 2528 และเป็นโรงเรียนดีระดับอำเภอ (ในฝัน) 

(ข ้อม ูลสารสนเทศทางการศ ึกษา ป ีการศ ึกษา 2559 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25) โดยจะ

ทำการศึกษาถึงปรากฏการณ์การบริหารสถานศึกษาสู่

ความเป ็นเล ิศของ ว ่าเป ็นอย ่างไร ม ีป ัญหาอ ุปสรรค ์

อะไรบ้างและมีแนวทางในการการบริหารสถานศึกษาสู่

ความเป็นเลิศอย่างไร 

 

 2 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) 

 การศ ึกษาการบร ิหารสถานศ ึกษาส ู่ความ    

เป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

ก ารศ ึกษ าม ัธยมศ ึกษ า  เขต  25 จ ังห ว ัด ขอนแก ่น 

กรณีศึกษา โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้

กำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญประกอบด้วย ดังนี้ 

 4.2.1 ผู้อำนวยการจำนวน 1 คน  

 4.2.2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ จำนวน 1คน 

 4.2.3 ครูผู้สอน จำนวน 10 คน 

 4.2.4 คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 5 คน 

 4.2.5 ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 5 คน 

 4.2.6 ตัวแทนนักเรียน จำนวน 5 คน 

 

4. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 จากก ารศ ึกษ าก ารบ ร ิห ารสถ านศ ึกษ า 

สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต  25 กรณีศึกษา โรงเรียนแวง

ใหญ่วิทยาคม  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารตำรา  แนวคิดทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนำมากำหนดให้เป็นกรอบ

แนวคิดในการศึกษาตามองค์ประกอบหลักของระบบการ

บร ิห ารท ี่ม ุ่ง เน ้น ความ เป ็น เล ิศของสถานศ ึกษ า  7 

องค ์ป ระกอบตาม เกณฑ ์รางว ัลค ุณ ภาพแห ่งชาต ิ 

(Thailand Quality Award :TQA ) เกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาต ิปี 2557-2558 ประกอบด้วย 1) การนำองค์กร 

2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นลูกค้า 4) การวัด  

การว ิเคราะห ์ และการจ ัดการความร ู้ 5) การม ุ่งเน ้น

บุคลากร 6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการและ 7) ผลลัพธ์ 

 

5. วิธีดำเนินการศึกษา 

 การศ ึกษ าเร ื่อ งก ารบ ร ิห ารสถานศ ึกษ า 

สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กรณีศึกษา โรงเรียนแวง

ใหญ่วิทยาคม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อหาแนวทางการ

พัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผ ู้ศ ึกษาได้กำหนดแนวทางในการ

ดำเน ินการเป ็น  5 ระยะ  ค ือ  ระยะท ี่ 1  การเล ือก

กรณีศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาในครั้งนี้ 

ผู้วิจัยใช้การศึกษาแบบกรณีศึกษา คือ  โรงเรียนแวงใหญ่

วิทยาคม  ระยะที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือ ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เกี่ยวกับการ

บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัด

สำน ักงาน เขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษา เขต  25: 

กรณีศึกษา โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ตรวจสอบเพื่อให้ได้

คำถามที่ครอบคลุมและมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จำนวน 

3 ท่าน ประกอบด้วย 1) ผศ.ดร.อาทิตย ์ฉัตรชัยพลรัตน์ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 2) ดร.นิกัญชลา  

ล้นเหลือ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน

หนองขามพิทยาคมสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 25 3) ดร.รุ่งนภา กิตติลาภ อาจารย์สอนวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 3  การเก็บข้อมูลภาคสนาม 

การลงภาคสนามเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth ) การ

สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม แบบบันทึกเทป  

จดบันทึก (Field note) และการถ่ายรูป  ระยะที ่4 การ

วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีวิเคราะห์เน้ือหา 

(content analysis ) การตรวจสอบความเที่ยงของข้อมูล

โดย  1. การว ิเคราะห ์ข ้อม ูล  (Information Analysis) 2. 

ว ิเคราะห ์ข ้อม ูลท ี่เป ็นข ้อความซ ้ำก ันและคล ้ายก ัน 

(Categories) 3. จัดหมวดหมู่ของข้อมูล (Categorize Data) 

4.นำข ้อม ูลท ั้งห มดมาแปลความหมายของข ้อม ูล 

(Interpreting Data) ระยะท ี่ 5 สร ุปและรายงานผล

การศึกษา สถานศึกษาท่ีประสบผลสำเร็จเป็นสถานศึกษาท่ี

มีคุณภาพตามมาตรฐานไปสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 25 จังหวัด

ขอนแก่น: กรณีศึกษา โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ซึ่งเป็นผล
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ได้รับรางวัลพระราชทานดีเด่น โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด

เล็ก ในปี 2528 และเป็นโรงเรียนดีระดับอำเภอ (ในฝัน) 

(ข ้อม ูลสารสนเทศทางการศ ึกษา ป ีการศ ึกษา 2559 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25) โดยจะ

ทำการศึกษาถึงปรากฏการณ์การบริหารสถานศึกษาสู่

ความเป ็นเล ิศของ ว ่าเป ็นอย ่างไร ม ีป ัญหาอ ุปสรรค ์

อะไรบ้างและมีแนวทางในการการบริหารสถานศึกษาสู่

ความเป็นเลิศอย่างไร 

 

 2 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informant) 

 การศ ึกษาการบร ิหารสถานศ ึกษาส ู่ความ    

เป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

ก ารศ ึกษ าม ัธยมศ ึกษ า  เขต  25 จ ังห ว ัด ขอนแก ่น 

กรณีศกึษา โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้

กำหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญประกอบด้วย ดังนี้ 

 4.2.1 ผู้อำนวยการจำนวน 1 คน  

 4.2.2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ จำนวน 1คน 

 4.2.3 ครูผู้สอน จำนวน 10 คน 

 4.2.4 คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 5 คน 

 4.2.5 ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 5 คน 

 4.2.6 ตัวแทนนักเรียน จำนวน 5 คน 

 

4. กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 จากก ารศ ึกษ าก ารบ ร ิห ารสถ านศ ึกษ า 

สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต  25 กรณีศึกษา โรงเรียนแวง

ใหญ่วิทยาคม  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารตำรา  แนวคิดทฤษฎี

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วนำมากำหนดให้เป็นกรอบ

แนวคิดในการศึกษาตามองค์ประกอบหลักของระบบการ

บร ิห ารท ี่ม ุ่ง เน ้น ความ เป ็น เล ิศของสถานศ ึกษ า  7 

องค ์ป ระกอบตาม เกณฑ ์รางว ัลค ุณ ภาพแห ่งชาต ิ 

(Thailand Quality Award :TQA ) เกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ ปี 2557-2558 ประกอบด้วย 1) การนำองค์กร 

2) การวางแผนเชิงกลยุทธ ์3) การมุ่งเน้นลูกค้า 4) การวัด  

การว ิเคราะห ์ และการจ ัดการความร ู้ 5) การม ุ่งเน ้น

บุคลากร 6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการและ 7) ผลลัพธ์ 

 

5. วิธีดำเนินการศึกษา 

 การศ ึกษ าเร ื่อ งก ารบ ร ิห ารสถานศ ึกษ า 

สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 กรณีศึกษา โรงเรียนแวง

ใหญ่วิทยาคม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อหาแนวทางการ

พัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 

จังหวัดขอนแก่น ซึ่งผ ู้ศ ึกษาได้กำหนดแนวทางในการ

ดำเน ินการเป ็น  5 ระยะ  ค ือ  ระยะท ี่ 1  การเล ือก

กรณีศึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาในครั้งนี้ 

ผู้วิจัยใช้การศึกษาแบบกรณีศึกษา คือ  โรงเรียนแวงใหญ่

วิทยาคม  ระยะที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของ

เครื่องมือ ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง เกี่ยวกับการ

บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน สังกัด

สำน ักงาน เขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษา เขต  25: 

กรณีศึกษา โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ตรวจสอบเพื่อให้ได้

คำถามที่ครอบคลุมและมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จำนวน 

3 ท่าน ประกอบด้วย 1) ผศ.ดร.อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 2) ดร.นิกัญชลา  

ล้นเหลือ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน

หนองขามพิทยาคมสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 25 3) ดร.รุ่งนภา กิตติลาภ อาจารย์สอนวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 3  การเก็บข้อมูลภาคสนาม 

การลงภาคสนามเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth ) การ

สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม แบบบันทึกเทป  

จดบันทึก (Field note) และการถ่ายรูป  ระยะที ่4 การ

วิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีวิเคราะห์เน้ือหา 

(content analysis ) การตรวจสอบความเที่ยงของข้อมูล

โดย  1. การว ิเคราะห ์ข ้อม ูล  (Information Analysis) 2. 

ว ิเคราะห ์ข ้อม ูลท ี่เป ็นข ้อความซ ้ำก ันและคล ้ายก ัน 

(Categories) 3. จัดหมวดหมู่ของข้อมูล (Categorize Data) 

4.นำข ้อม ูลท ั้งห มดมาแปลความหมายของข ้อม ูล 

(Interpreting Data) ระยะท ี่ 5 สร ุปและรายงานผล

การศึกษา สถานศึกษาท่ีประสบผลสำเร็จเป็นสถานศึกษาท่ี

มีคุณภาพตามมาตรฐานไปสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 25 จังหวัด

ขอนแก่น: กรณีศึกษา โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม ซึ่งเป็นผล

	

มาจากองค์ประกอบไปสู่ความเป็นเลิศนั้นมีความสำคัญยิ่ง

ต่อการบริหารสถานศึกษา  ตามองค์ประกอบหลักของ

ระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษา 7 

องค์ประกอบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 

Quality Award:TQA) 

 

6. สรุปผลการศึกษา 

 การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 25 จังหวัดขอนแก่น  ตามองค์ประกอบหลักของ

ระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษา  

7 องค ์ประกอบตามเกณฑ ์รางว ัลค ุณภาพแห ่งชาต ิ 

(Thailand Quality Award: TQA ) ประกอบด้วยปรากฏการณ์

การบรหิารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนแวง

ใหญ ่ว ิทยาคม  ตามเกณฑ ์รางว ัลค ุณภาพแห่งชาติ 

(Thailand Quality Award: TQA) 7 องค์ประกอบดังน้ี 

 1) การนำองค ์กร โรงเร ียนม ีการกำหนด

นโยบายและส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและเกิดความย่ังยืน มีการ

กำหนดกลยุทธ์การบริหารครบทุกด้านจัดทำแผนยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมีการกำกับติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานโรงเรียนมีการปรับปรุงแก้ไขมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

แต่การนำองค์กรของโรงเรียนมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร

บ่อยจึงทำให้นโยบายการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนและการ

พัฒนาไม่ต่อเน่ือง 

 2) การวางแผนเช ิงกลย ุทธ ์ ม ีระบบการ

วางแผนที่เน ้นรูปธรรมโดยวิเคราะห ์ SWOT Analysis 

เพ ื่อการวางแผนกำหนดกลยุทธ ์ให ้บรรล ุเป ้าหมายท ี่

กำหนด แต่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำหลักสูตร

ของโรงเรียนยังไม่ตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียน

อย่างทั่วถึง 

 3) การมุ่งเน ้นผู้เร ียน โรงเรียนรับฟังความ

คิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะจากผู้เรียนเป็น

สำคัญเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาคุณภาพและสนอง

กลยุทธ์ของโรงเรียนแต่การมุ่งเน้นผู้เรียน มีงบประมาณที่

ได้รับไม่เพียงพอในการดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้

และสถานศึกษาไม่สามารถจัดหางบประมาณเพิ่มเติม

นอกเหนือจากงบประมาณและรายได้ในปัจจุบัน 

 4) การว ัดการว ิเคราะห ์ และการจ ัดการ

ความรู้ โรงเรียนมีระบบการประเมินผลการจัดการศึกษา

โดยใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและมีการการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้ปฏิบัติการ 

แต่การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้การบริหาร

จัดการเกี่ยวกับการเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการและ

ปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้ และ

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ทันต่อการใช้ในการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

 5) การมุ่งเน้นบุคลากร โรงเรียนส่งเสริมการ

พัฒนาศักยภาพของครูและบุคคลากร โดยมุ่งเน ้นการ

ตรวจประเมินครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา แต่การมุ่งเน้นบุคลากร ยังขาดงบประมาณใน

การพัฒนาบุคลากร 

 6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ โรงเรียนมีระบบ

และกลไกในการดำเน ินงานให้บรรลุว ัตถุประสงค์โดย

การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์

พระราชาในทุกกิจกรรมแต ่การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ การ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่เปลี่ยน

ได ้ยากและหาแนวทางในการบริหารสถานศึกษาท ี่ม ี

ประสิทธิภาพ 

 7) ผลลัพธ์ การนำองค์กรมีการบริหารงานครบ

ทุกด้าน และมีการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานของ

โรงเรียนมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศและมีการ

การวางแผนเชิงกลยุทธ ์อย่างเป็นระบบโดยการวิเคราะห์ 

SWOT Analysis เพื่อการวางแผนกำหนดกลยุทธ์ให้บรรลุ

เป้าหมายท่ีกำหนดซ่ึงจะนำมาสู่การมุ่งเน้นผู้เรียนโดยโรงเรียน

จะรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนเป็นสำคัญซึ่งจะเน้นการมี

ส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพและสนองกลยุทธ์ของโรงเรียน

มีการวัดการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้โดยมีระบบการ

ประเมินผลการจัดการศึกษาและใช้ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษามีการการแลกเปล่ียนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ไปสู่

ผู้ปฏิบัติการ นอกจากน้ีโรงเรียนได้ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ

ของครูและบุคคลากร โดยมุ่งเน้นการประเมินครูให้มีคุณภาพ
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ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การปฏิบัติการ มี

ระบบและกลไกในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์โดย

การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาส

พระราชาในทุกกิจกรรม การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น

เลิศ ขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษา  เพราะฉะนั้นผู้บริหาร

สถานศึกษาจะต้องทบทวนบทบาทและพัฒนาสมรรถนะและ

การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ แต่อย่างไรก็ตาม 

ผลลัพธ์ท ี่ได้จากการประเมินตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อ

ปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาและบริการยังขาดความ

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน 

 

แนวทางในการบริหารสถานศ ึกษาส ู่ความเป ็นเล ิศ 

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) 7 องค์ประกอบ 

ดังน้ี  

 1) การนำองค์กร ควรมีการพัฒนาระบบการ

เรียนรู้ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน และการ

เรียนรู้รายบุคคล ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาโรงเรียน

ไปสู่ความสำเร็จและส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เรียน 2) 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนควรมีการแสวงหา สร้าง 

พัฒนา และใช ้องค ์ความรู้และนวัตกรรม  เพ ื่อให ้เก ิด

นวัตกรรมของหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และ

การบร ิการให ้เก ิดก ับผ ู้เร ียน  ผ ู้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียและ

ผู้ร ับบริการ ตลอดจนผู้เก ี่ยวข ้องอ ื่นๆ 3) การมุ่งเน ้น

นักเรียน โรงเรียนต้องมีแนวคิดที่มุงการพัฒนาโรงเรียนให้

มีความยั่งยืนมุ่งอนาคตอย่างจริงจัง และสร้างความผูกพัน

ในระยะยาวกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ 

4) การว ัด  การว ิเคราะห ์ และการจ ัดการความร ู้ 

โรงเรียนควรมุ่งเน้นการจัดการศึกษาไปที่การเรียนรู้และ

ความต้องการของผู้เรียน ความต้องการคุณลักษณะของ

ผู้เรียนในอนาคตโลก แปลงความต้องการของผู้เรียนมา

เป็นหลักสูตรและการพัฒนาการเรียนรู้ท ี่เหมาะสมกับ

บริบทของโรงเรียน 5) การมุ่งเน้นบุคลากร ผู้นำระดับสูง

จะต้องกำหนดทิศทาง วิส ัยทัศน์ของโรงเรียนที่ม ุ่งเน ้น

คุณภาพผู้เรียน มีการสื่อสารทิศทางวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ 

และสร้างแรงจูงใจกระตุ้นบุลากรมีส่วนร่วมในการทำให้

โรงเรียนประสบความสำเร็จส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพ

ของครูและบ ุคลากรสร้างโอกาสทางนวัตกรรม  เพ ื่อ

ส่งเสริมนักเรียนได้เตรียมตัวมุ่งสู่อนาคตที่เป็นเป้าหมาย

ทางเล ือกอย่างเหมาะสมส่งเสริมและกระตุ้นการเห ็น

คุณค่าของครูและบุคลากรโดยการสร้างความผูกพัน ความ

พึงพอใจ แรงจูงใจ สภาพแวดล้อมการทำงาน รวมถึง

สวัสดิการที่ดี 6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ โรงเรียนควร

มีการวางแผน ตัดสินใจ และดำเนินการต่างๆโดยใช้ข้อมูล

สารสนเทศที่ผ ่านการวิเคราะห์เป็นข้อเท็จจริงที่เชื่อถือ

ได้มากที่สุดโรงเรียนควรมีการสร้างระบบบริหารจัดการที่

เชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน กระบวนการตัวชี้วัดและกิจกรรม

ต ่างๆ  ให ้ม ีความสอดคล ้องไปในแนวเด ียวก ัน  และ     

บูรณาการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ของโรงเรียน 7) ผลลพัธ์ 

ผลลัพธ์ท ี่ได ้จากการตรวจประเม ินจะเป ็นสารสนเทศ 

ต ัวช ี้ว ัดความก ้าวหน ้า เพ ื่อปร ับปร ุงกระบวนการจ ัด

การศ ึกษาและบร ิการ ย ังขาดความสอดคล ้องไปใน

แนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์โรงเรียน 

 

7. อภิปรายผล 

 ปรากฏการณ์ปัจจุบันของการนำรูปแบบการ

บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนแวงใหญ่

วิทยาคม 

  สภาพความเป ็นจร ิงเร ื่อ งการบร ิหาร

สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25  จังหวัดขอนแก่น 

กรณีศึกษา: โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมมีการดำเนินการ

ตามองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ ดังนี้ คือ 1) การนำ

องค์กรฝ่ายบริหารโรงเรียนมีการกำหนดนโยบายและ

ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

และเกิดความยั่งยืนโดยการกำหนดวิสัยทัศน ์ค่านิยมและ

พันธกิจโรงเรียนมีการวิเคราะห์ SWOT ให ้ครอบคลุม

สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน

ทุกประเด็น โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การ

จัดการความรู ้ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตร

ของโรงเร ียนโรงเร ียนม ีการกำหนดวิส ัยท ัศน ์ ค่าน ิยม     

พันธกิจ และเป้าหมายของการจัดการศึกษา และจัดทำ

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมีการกำกับติดตามประเมินผลการ

ดำเน ินงานโรงเร ียนม ีการปรับปรุงผลงานดำเน ินงาน
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ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา การปฏิบัติการ มี

ระบบและกลไกในการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์โดย

การบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาส

พระราชาในทุกกิจกรรม การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น

เลิศ ขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษา  เพราะฉะนั้นผู้บริหาร

สถานศึกษาจะต้องทบทวนบทบาทและพัฒนาสมรรถนะและ

การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ แต่อย่างไรก็ตาม 

ผลลัพธ์ท ี่ได้จากการประเมินตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพื่อ

ปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาและบริการยังขาดความ

สอดคล้องกับกลยุทธ์โรงเรียน 

 

แนวทางในการบริหารสถานศ ึกษาส ู่ความเป ็นเล ิศ 

โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) 7 องค์ประกอบ 

ดังน้ี  

 1) การนำองค์กร ควรมีการพัฒนาระบบการ

เรียนรู้ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน และการ

เรียนรู้รายบุคคล ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาโรงเรียน

ไปสู่ความสำเร็จและส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เรียน 2) 

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนควรมีการแสวงหา สร้าง 

พัฒนา และใช ้องค ์ความรู้และนวัตกรรม  เพ ื่อให ้เก ิด

นวัตกรรมของหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และ

การบร ิการให ้เก ิดก ับผ ู้เร ียน  ผ ู้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียและ

ผู้ร ับบริการ ตลอดจนผู้เก ี่ยวข ้องอ ื่นๆ 3) การมุ่งเน ้น

นักเรียน โรงเรียนต้องมีแนวคิดที่มุงการพัฒนาโรงเรียนให้

มีความยั่งยืนมุ่งอนาคตอย่างจริงจัง และสร้างความผูกพัน

ในระยะยาวกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ 

4) การว ัด  การว ิเคราะห ์ และการจ ัดการความร ู้ 

โรงเรียนควรมุ่งเน้นการจัดการศึกษาไปที่การเรียนรู้และ

ความต้องการของผู้เรียน ความต้องการคุณลักษณะของ

ผู้เรียนในอนาคตโลก แปลงความต้องการของผู้เรียนมา

เป็นหลักสูตรและการพัฒนาการเรียนรู้ท ี่เหมาะสมกับ

บริบทของโรงเรียน 5) การมุ่งเน้นบุคลากร ผู้นำระดับสูง

จะต้องกำหนดทิศทาง วิส ัยทัศน์ของโรงเรียนที่ม ุ่งเน ้น

คุณภาพผู้เรียน มีการสื่อสารทิศทางวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ 

และสร้างแรงจูงใจกระตุ้นบุลากรมีส่วนร่วมในการทำให้

โรงเรียนประสบความสำเร็จส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพ

ของครูและบ ุคลากรสร้างโอกาสทางนวัตกรรม  เพ ื่อ

ส่งเสริมนักเรียนได้เตรียมตัวมุ่งสู่อนาคตที่เป็นเป้าหมาย

ทางเล ือกอย่างเหมาะสมส่งเสริมและกระตุ้นการเห ็น

คุณค่าของครูและบุคลากรโดยการสร้างความผูกพัน ความ

พึงพอใจ แรงจูงใจ สภาพแวดล้อมการทำงาน รวมถึง

สวัสดิการที่ดี 6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ โรงเรียนควร

มีการวางแผน ตัดสินใจ และดำเนินการต่างๆโดยใช้ข้อมูล

สารสนเทศที่ผ ่านการวิเคราะห์เป็นข้อเท็จจริงที่เชื่อถือ

ได้มากที่สุดโรงเรียนควรมีการสร้างระบบบริหารจัดการที่

เชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน กระบวนการตัวชี้วัดและกิจกรรม

ต ่างๆ  ให ้ม ีความสอดคล ้องไปในแนวเด ียวก ัน  และ     

บูรณาการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ของโรงเรียน 7) ผลลัพธ์ 

ผลลัพธ์ท ี่ได ้จากการตรวจประเม ินจะเป ็นสารสนเทศ 

ต ัวช ี้ว ัดความก ้าวหน ้า เพ ื่อปร ับปร ุงกระบวนการจ ัด

การศ ึกษาและบร ิการ ย ังขาดความสอดคล ้องไปใน

แนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์โรงเรียน 

 

7. อภิปรายผล 

 ปรากฏการณ์ปัจจุบันของการนำรูปแบบการ

บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนแวงใหญ่

วิทยาคม 

  สภาพความเป ็นจร ิงเร ื่อ งการบร ิหาร

สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25  จังหวัดขอนแก่น 

กรณีศึกษา: โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคมมีการดำเนินการ

ตามองค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ ดังนี้ คือ 1) การนำ

องค์กรฝ่ายบริหารโรงเรียนมีการกำหนดนโยบายและ

ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

และเกิดความยั่งยืนโดยการกำหนดวิสัยทัศน ์ค่านิยมและ

พันธกิจโรงเรียนมีการวิเคราะห์ SWOT ให ้ครอบคลุม

สภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องใน

ทุกประเด็น โดยเฉพาะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การ

จัดการความรู ้ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางในการจัดทำหลักสูตร

ของโรงเร ียนโรงเร ียนม ีการกำหนดวิส ัยท ัศน ์ ค่าน ิยม     

พันธกิจ และเป้าหมายของการจัดการศึกษา และจัดทำ

แผนปฏิบัติการโรงเรียนมีการกำกับติดตามประเมินผลการ

ดำเน ินงานโรงเร ียนม ีการปรับปรุงผลงานดำเน ินงาน

	

ผู้บริหารมีการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงโดยการ

สร ้างนว ัตกรรมการปฏ ิบ ัต ิงานของคร ูและบ ุคลากร

ผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนนำไปสู่การพัฒนาประสบการณ์

ของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง รวมถึง

การมีความรัก ความผูกพันต่อโรงเรียน วัฒนธรรมของ

องค์กร  โดยยึดระบบการบริหารโดยใช้วงจรคุณภาพ 

PDCA  ค ือ  การวางแผนการปฏ ิบ ัต ิต ามแผน  การ

ตรวจสอบ และการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงพัฒนางาน 

ตลอดจนเป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรม เพื่อให้เกิดความ

คล่องตัวในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารใช้วิธีการหรือยุทธวิธีที่

หลากหลายเป็นเครื่องมือในการบริหารเพื่อไปสู่เป้าหมาย

ใช้รูปแบบการบริหารคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 

โดยการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะความรู้การเป็นผู้นำให้

ครูและเน้น การมีส่วนรวมในการดำเนินงานทุกกิจกรรม

ของโรงเรียนการบริหารสถานศึกษาเพื่อให้มุ่งสู่ความเป็น

เลิศและมีประสิทธิภาพต่อการบริหารงานในสถานศึกษา 

พบว่าสภาพและปัญหาการบริหารและการจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย (ธีระ รุญเจริญ, 

2545) 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ผู้บริหารมีวิธีการในการ

ดำเนนิงานของโรงเรียนอย่างเป็นระบบมอบงานทุกอย่างมี

ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ส่งผลถึงกัน มีการวิเคราะห์

บริบทของโรงเรียนโรงเรียนมีกระบวนการวิเคราะห์และ

กำหนดกลยุทธ์ ด้วยการนำหลักการ SWOT Analysis 

เพื่อการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค  

โดยพิจารณาปัจจัยภายในและภายนอก สภาพแวดล้อม

และข้อม ูลสารสนเทศมีการรวบรวม วิเคราะห ์ข ้อม ูล 

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการวางแผนเช ิงกลย ุทธ ์ โรงเร ียนได ้จ ัดทำ

แผนปฏ ิบ ัต ิการประจำป ีงบประมาณท ี่สอดคล ้องก ับ

นโยบาย จุดเน้นของสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยปรัชญา

โรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และนำ

ผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่ผ ่านมา

วิเคราะหเ์พื่อวางแผนพัฒนาและปรับปรุงแผนปฏิบัติการ 

ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและให้เกิดผลสัมฤทธิ์บรรลุ

เป้าประสงค ์และสามารถตอบสนองเป้าหมาย ผลลัพธ์

ตามแผนกลยุทธ์โรงเรียน 3) การมุ่งเน้นนักเรียน โรงเรียน

มีวิธีการป้อนข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับหลักสูตรบริการที่

ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการการศึกษาอื่นๆ นำไปสู่การ

ปรับปรุงและตอบสนอง ความคาดหวังของผูเ้รียนการ

ประเมินผลการดำเนินการกิจกรรมต่างๆจากแบบสอบถาม

แบบประเม ินและกระดานสนทนาเพ ื่อรวบรวมและ

วิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงการประเมิน ทำให้มั่นใจ

ว่าจะทำให้ได ้ข ้อมูลสารสนเทศที่สามารถนำไปใช้เพ ื่อ

ตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย โรงเรียนมีบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู ้และบริการ

ทางการศึกษาของโรงเรียนเพื่อสนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับ

การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสนองกลยุทธ์ของโรงเรียน

การสร้างความสัมพันธ์ที่ม ีต่อนักเรียนโรงเรียนมีวิธีการ

สร้างความสัมพันธ์นักเรียน  เพื่อสนองความต้องการและ

ความคาดหวังในการสานสัมพันธ์และเพิ่มความผูกพันกับ

สถาบ ันโดยเน ้นการม ีส ่วนร ่วมและการจ ัดก ิจกรรม

เสร ิมสร ้างความส ัมพ ันธ ์และความ เข ้าใจตามกล ุ่ม

ผู้ร ับบริการ 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ

ความรู้ ผู้บริหารโรงเรียนได้ใช้ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

เช่น ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกข้อมูล

สารสนเทศต่างๆโรงเรียนนำเครื่องมือวัดผลความสำเร็จ

การดำเน ินงานตามแผนกลย ุทธ ์และแผนปฏ ิบ ัต ิการ

ประจำปีผลการประเมินภาระงานของบุคลากร ตามระบบ

ประกันคุณภาพ โดยกำหนดเป้าหมายความสำเร็จตาม

ตัวชี้วัดของโรงเรียน มาร่วมกันวิเคราะห์ ทบทวนผลการ

ดำเนินงานโดยรวมของโรงเรียนตามหลักการของ SWOT 

เพ ื่อกำหนดท ิศทางการบริหารงานของโรงเร ียนไปส ู่

เป้าหมาย  เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบุคลากร 

ให้บรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มงาน โรงเรียน

วางแผนการดำเน ินงานจากการว ิเคราะห ์และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้มาสู่การปรับปรุงผลการดำเนินงานตาม

แผนกลย ุทธ ์ของโรงเร ียนในอนาคต  5) การม ุ่งเน ้น

บ ุคลากร  โรงเร ียนประเม ินข ีดความสามารถและ

อัตรากำลังของบุคลากร ในทุกภาคการศึกษา เพื่อให้ทราบ

ล ักษณะของบ คุลากรในร ูปแบบต ่างๆโดยละเอ ียด 

ครูผู้สอนทุกคนได้สอนตรงกับวุฒิการศึกษาของตนเองและ

สามารถเลือกระดับชั้นที่ต้องการสอนได้ โดยมุ่งเน้นการ

ประเม ินครูให ้ม ีค ุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
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สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย โรงเรียนมีวิธีการ

กำหนดองค์ประกอบความผูกพันของบุคลากรภายใน

โรงเรียน โดยฝ่ายบริการบุคลากรทำการสำรวจปัจจัยทีมี

ต่อความผูกพันตามความคิดเห็นของบุคลากร และเก็บ

รวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ผล เพื่อนำไปปรับปรุง

การทำงานและการจัดให้บริการ สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม 

โดยพิจารณาจากองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความ

ผูกพัน โรงเรียนมีนโยบายและดำเนินการด้านต่างๆ เพื่อ

เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรอย่างครบถ้วนและ

ต่อเนื่อง จนปรากฏผลการดำเนินงานที่ดีอย่างชัดเจน แต่

ทั้งนี้ โรงเรียนยังมิได้มีวิธีการประเมินความผูกพันอย่าง

เป ็นทางการ  6) การม ุ่ง เน ้นการปฏ ิบ ัต ิการ  จ ัดต ั้ง

คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนทุกกิจกรรม โดย

นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้เพื่อผลักดันให้เกิดกระบวนการ

ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกระดับการ

บริหารจ ัดการภายในโรงเรยีนให ้เท ียบเค ียงโรงเร ียน

มาตรฐานสากล ด้วยการดำเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณ

รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (OBEC QA) ทั้งนี้เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ

และก ้าวส ู่การเป ็นพลโลก  โรงเร ียนม ีกระบวนการ

ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยการบูรณาการหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ียงในทุกกิจกรรม บริหาร

บุคลากรด้วยหลักสังคหวัตถุ 4  กับการบริหารงานตาม

เกณฑ ์รางว ัลค ุณภาพแห ่งสำน ักงานคณะกรรมการ

การศ ึกษาขั้นพ ื้นฐานซึ่งม ุ่งเน ้นผลลัพธ์ท ี่ม ีเพ ื่อให ้การ

ดำเนินงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แบ่ง

โครงสร้างระบบงานเป็น 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารงาน

วิชาการ     กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน กลุ่มบริหาร

กิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหาร

ทั่วไปโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ การบริหาร

ทางด ้านการศ ึกษานำเกณฑ ์รางว ัลคณุภาพแห ่งชาต ิ

ประเทศไทย (TQA) ไปพัฒนาศักยภาพระบบการบริหาร

จ ัดการส ู่ค วาม เป ็น เล ิศ  (โชต ิช ่ว ง  พ ัน ธ ุเวส , 2551)         

7) ผลลัพธ์ ผู้บริหารมีการประเม ินผลการดำเน ินการ

ประเมินตามเป้าหมายของโครงการ กิจกรรมผู้บริหารมี

การปรับปรุงในด้านผลผลิตขององค์กรกำหนดค่าเป้าหมาย

ของตัวชี้วัดความสำเร็จในแต่ละด้านเพื่อเห็นพัฒนาการ

ของการบริหารจัดการศึกษา  เพ ิ่มกระบวนการกำกับ 

ติดตามและนิเทศตามโครงการกิจกรรมภายในโรงเรียน

อย่างต่อเนื่องผู้บริหารมีการปรับปรุงในด้านบุคลากรของ

องค์กรเพิ่มบทบาทหน้าที่ของครูบุคลากรในโรงเรียนให้มี

ส่วนร่วมในการวางแผน การปฏิบัติ การประเมินและการ

สรุปผลการดำเนินงาน มีการกระตุ้นและส่งเสริมให้ครูมี

ภาวะผู้นำผู้บริหารมีการปรับปรุงในด้านการนำองค์กรการ

ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีการปรับปรุงใน

ด้านการใช้ทรัพยากรขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ใช้ทรัพยากรของโรงเรียนให้คุ้มค่าผู้บริหารมีการศึกษาและ

ปรับปรุงระดับผลการดำเนินการขององค์กรเปรียบเทียบ

กับคู่แข่งและองค์กรอื่น เพ ื่อกระตุ้นให้เก ิดการพัฒนา

สอดคล ้องก ับผลการว ิจ ัย  พริ้ม เพรา  วราพ ันธ ุ์พ ิพ ิธ  

(2556) ได้วิจัยเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ

ของสถานศึกษาขั้นพ ื้นฐานสังก ัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นผลการวิจัยพบว่าจุดเด่นที่สำคัญคือมีอำนาจตาม

กฎหมายในการจัดการศึกษาครอบคลุมทุกระดับการ การ

กำหนดภาระงานในสถานศึกษามีกฎหมายรองรับอย่าง

ชัดเจนส่งเสริมให้บุคลากรเรียนต่อในระดับสูงขึ้นมีนโยบาย

การสร้างค่านิยมของบุคลากรในสถานศึกษาสนับสนุน   มี

นโยบายการให้ทุนพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมสนับสนุนให้

สถานศึกษาในสังกัดให้ความสำคัญกับการวางแผนพัฒนา

สถานศึกษาจัดหลักสูตรการศึกษาในระบบให้มีโปรแกรม

อย่างหลากหลายมีแผนพัฒนาศักยภาพและวิชาชีพของ

บุคลากรอย่างเป็นระบบให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ

จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสำหรับ

เป็นแหล่งเรียนรู้อบรมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกันแนวโน้ม

หรือกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยดังกล่าว มีข้อเสนอแนะหลัก 3 

ประการ คือ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์ ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายเพื่อเป็นประโยชน์ใน

การกำหนดนโยบาย กรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด  ข้อเสนอแนะ

	

เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต

ดังต่อไปนี้ 

      3 .1   ข ้อ เส น อ แน ะ เก ี่ย วก ับ ก ารน ำ

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชนโ์ดยภาพรวมควรส่งเสริมให้นำ

โม เดลท ี่พ ัฒ น าข ึ้น ไป ใช ้เป ็น แน วท างก ารบ ร ิห าร

สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ที่ผลการวิจัยค้นพบดังนี้ 

   3.1.1 ควรส ่งเสร ิมและพ ัฒนาผ ู้นำ

ระดับสูงในการกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่

มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน มีการสื่อสารทิศทางวิสัยทัศน์สู่การ

ปฏิบัติ และสร้างแรงจูงใจกระตุ้นบุลากรมีส่วนร่วมในการ

ทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จ 

   3 .1 .2 ควรม ีการพ ัฒนาระบบการ

เรียนรู้ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน และการ

เรียนรู้รายบุคคล ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาโรงเรียน

ไปสู่ความสำเร็จและส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เรียน 

   3.1.3 โรงเรียนควรต้องมีแนวคิดที่มุ่ง

การพัฒนาโรงเรียนให้มีความยั่งยืนมุ่งอนาคตอย่างจริงจัง 

และสร้างความผูกพันในระยะยาวกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียและผู้รับบริการ 

   3 .1.4 โรงเร ียนควรม ีการแสวงหา 

สร้าง พัฒนา และใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อให้เกิด

นวัตกรรมของหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และ

การบร ิการให ้เก ิดก ับผ ู้เร ียน  ผ ู้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียและ

ผู้รับบริการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ 

   3.1.5 โรงเรียนควรมีการสร้างระบบ

บริหารจัดการที่เชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน กระบวนการ

ตัวชี้วัดและกิจกรรมต่างๆให้มีความสอดคล้องไปในแนว

เดียวกัน และบูรณาการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ของโรงเรียน 

  3.2 ข ้อเสนอแนะเช ิงนโยบายเพ ื่อเป ็น

ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย กรอบแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด 

ผู้วิจัยจึงเสนอแนะดังนี้ 

   3.2.1 ใช ้เป ็น แน วท างใน ก ารก าร

พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

สำหรับสถานศึกษาอื่น 

  3.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่

ควรศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคตเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ

และทางการบริหารที่ให ้ได ้องค์ความรู้และข้อยืนยันที่

กว้างขวางชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงเสนอแนะดังนี้ 

   3 .3 .1  ควรม ีก ารว ิจ ัย เช ิงป ร ิม าณ

เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น หากมีการเก็บข้อมูล

เชิงปริมาณจะมีประโยชน์ในการอธิบายรูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

   3.3.2 ควรทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส ่วนร่วม (Participatory action research) โดย

อาจนำเอาผลการวิจัยนี้เป็นแนวทาง  

   3 .3 .3  ควรทำการศ ึกษาว ิจ ัยและ

พัฒนา (Research and development) โดยใช้โมเดลที่

ได้รับการทดสอบจากงานวิจัยนี้เป็นแนวทาง เพื่อให้ได้

โปรแกรมในการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มี

ค ุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ม ีประสิทธิผลอันจะ

ส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย โรงเรียนมีวิธีการ

กำหนดองค์ประกอบความผูกพันของบุคลากรภายใน

โรงเรียน โดยฝ่ายบริการบุคลากรทำการสำรวจปัจจัยทีมี

ต่อความผูกพันตามความคิดเห็นของบุคลากร และเก็บ

รวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ผล เพื่อนำไปปรับปรุง

การทำงานและการจัดให้บริการ สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม 

โดยพิจารณาจากองค์ประกอบสำคัญในการสร้างความ

ผูกพัน โรงเรียนมีนโยบายและดำเนินการด้านต่างๆ เพื่อ

เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรอย่างครบถ้วนและ

ต่อเนื่อง จนปรากฏผลการดำเนินงานที่ดีอย่างชัดเจน แต่

ทั้งนี้ โรงเรียนยังมิได้มีวิธีการประเมินความผูกพันอย่าง

เป ็นทางการ  6) การม ุ่ง เน ้นการปฏ ิบ ัต ิการ  จ ัดต ั้ง

คณะกรรมการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนทุกกิจกรรม โดย

นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้เพื่อผลักดันให้เกิดกระบวนการ

ดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกระดับการ

บริหารจ ัดการภายในโรงเรยีนให ้เท ียบเค ียงโรงเร ียน

มาตรฐานสากล ด้วยการดำเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณ

รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน (OBEC QA) ทั้งนี้เพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนการจัด

กิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศ

และก ้าวส ู่การเป ็นพลโลก  โรงเร ียนมกีระบวนการ

ดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยการบูรณาการหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ียงในทุกกิจกรรม บริหาร

บุคลากรด้วยหลักสังคหวัตถุ 4  กับการบริหารงานตาม

เกณฑ ์รางว ัลค ุณภาพแห ่งสำน ักงานคณะกรรมการ

การศ ึกษาขั้นพ ื้นฐานซึ่งม ุ่งเน ้นผลลัพธ์ท ี่ม ีเพ ื่อให ้การ

ดำเนินงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แบ่ง

โครงสร้างระบบงานเป็น 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารงาน

วิชาการ     กลุ่มบริหารงบประมาณและแผน กลุ่มบริหาร

กิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มบริหาร

ทั่วไปโดยสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ การบริหาร

ทางด ้านการศ ึกษานำเกณฑ ์รางว ัลคณุภาพแห ่งชาต ิ

ประเทศไทย (TQA) ไปพัฒนาศักยภาพระบบการบริหาร

จ ัดการส ู่ค วาม เป ็น เล ิศ  (โชต ิช ่ว ง  พ ัน ธ ุเวส , 2551)         

7) ผลลัพธ์ ผู้บริหารมีการประเม ินผลการดำเน ินการ

ประเมินตามเป้าหมายของโครงการ กิจกรรมผู้บริหารมี

การปรับปรุงในด้านผลผลิตขององค์กรกำหนดค่าเป้าหมาย

ของตัวชี้วัดความสำเร็จในแต่ละด้านเพื่อเห็นพัฒนาการ

ของการบริหารจัดการศึกษา  เพ ิ่มกระบวนการกำกับ 

ติดตามและนิเทศตามโครงการกิจกรรมภายในโรงเรียน

อย่างต่อเนื่องผู้บริหารมีการปรับปรุงในด้านบุคลากรของ

องค์กรเพิ่มบทบาทหน้าที่ของครูบุคลากรในโรงเรียนให้มี

ส่วนร่วมในการวางแผน การปฏิบัติ การประเมินและการ

สรุปผลการดำเนินงาน มีการกระตุ้นและส่งเสริมให้ครูมี

ภาวะผู้นำผู้บริหารมีการปรับปรุงในด้านการนำองค์กรการ

ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารมีการปรับปรุงใน

ด้านการใช้ทรัพยากรขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพในการ

ใช้ทรัพยากรของโรงเรียนให้คุ้มค่าผู้บริหารมีการศึกษาและ

ปรับปรุงระดับผลการดำเนินการขององค์กรเปรียบเทียบ

กับคู่แข่งและองค์กรอื่น เพ ื่อกระตุ้นให้เก ิดการพัฒนา

สอดคล ้องก ับผลการว ิจ ัย  พริ้ม เพรา  วราพ ันธ ุ์พ ิพ ิธ  

(2556) ได้วิจัยเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นเลิศ

ของสถานศึกษาขั้นพ ื้นฐานสังก ัดองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นผลการวิจัยพบว่าจุดเด่นที่สำคัญคือมีอำนาจตาม

กฎหมายในการจัดการศึกษาครอบคลุมทุกระดับการ การ

กำหนดภาระงานในสถานศึกษามีกฎหมายรองรับอย่าง

ชัดเจนส่งเสริมให้บุคลากรเรียนต่อในระดับสูงขึ้นมีนโยบาย

การสร้างค่านิยมของบุคลากรในสถานศึกษาสนับสนุน   มี

นโยบายการให้ทุนพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมสนับสนุนให้

สถานศึกษาในสังกัดให้ความสำคัญกับการวางแผนพัฒนา

สถานศึกษาจัดหลักสูตรการศึกษาในระบบให้มีโปรแกรม

อย่างหลากหลายมีแผนพัฒนาศักยภาพและวิชาชีพของ

บุคลากรอย่างเป็นระบบให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ

จัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมสำหรับ

เป็นแหล่งเรียนรู้อบรมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกันแนวโน้ม

หรือกระบวนทัศน์ใหม่ในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 

 

8. ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยดังกล่าว มีข้อเสนอแนะหลัก 3 

ประการ คือ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการนำผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์ ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายเพื่อเป็นประโยชน์ใน

การกำหนดนโยบาย กรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ

การจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด  ข้อเสนอแนะ

	

เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต

ดังต่อไปนี้ 

      3 .1   ข ้อ เส น อ แน ะ เก ี่ย วก ับ ก ารน ำ

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยภาพรวมควรส่งเสริมให้นำ

โม เดลท ี่พ ัฒ น าข ึ้น ไป ใช ้เป ็น แน วท างก ารบ ร ิห าร

สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ที่ผลการวิจัยค้นพบดังนี้ 

   3.1.1 ควรส ่งเสร ิมและพ ัฒนาผ ู้นำ

ระดับสูงในการกำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่

มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน มีการสื่อสารทิศทางวิสัยทัศน์สู่การ

ปฏิบัติ และสร้างแรงจูงใจกระตุ้นบุลากรมีส่วนร่วมในการ

ทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จ 

   3 .1 .2 ควรม ีการพ ัฒนาระบบการ

เรียนรู้ให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน และการ

เรียนรู้รายบุคคล ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาโรงเรียน

ไปสู่ความสำเร็จและส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้เรียน 

   3.1.3 โรงเรียนควรต้องมีแนวคิดที่มุ่ง

การพัฒนาโรงเรียนให้มีความยั่งยืนมุ่งอนาคตอย่างจริงจัง 

และสร้างความผูกพันในระยะยาวกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียและผู้รับบริการ 

   3 .1.4 โรงเร ียนควรม ีการแสวงหา 

สร้าง พัฒนา และใช้องค์ความรู้และนวัตกรรม เพื่อให้เกิด

นวัตกรรมของหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และ

การบร ิการให ้เก ิดก ับผ ู้เร ียน  ผ ู้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียและ

ผู้รับบริการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ 

   3.1.5 โรงเรียนควรมีการสร้างระบบ

บริหารจัดการที่เชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน กระบวนการ

ตัวชี้วัดและกิจกรรมต่างๆให้มีความสอดคล้องไปในแนว

เดียวกัน และบูรณาการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ของโรงเรียน 

  3.2 ข ้อเสนอแนะเช ิงนโยบายเพ ื่อเป ็น

ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย กรอบแนวทางในการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด 

ผู้วิจัยจึงเสนอแนะดังนี้ 

   3.2.1 ใช ้เป ็น แน วท างใน ก ารก าร

พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

สำหรับสถานศึกษาอื่น 

  3.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่

ควรศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคตเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ

และทางการบริหารที่ให ้ได ้องค์ความรู้และข้อยืนยันที่

กว้างขวางชัดเจนยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงเสนอแนะดังนี้ 

   3 .3 .1  ควรม ีก ารว ิจ ัย เช ิงป ร ิม าณ

เกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้น หากมีการเก็บข้อมูล

เชิงปริมาณจะมีประโยชน์ในการอธิบายรูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

   3.3.2 ควรทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการ

แบบมีส ่วนร่วม (Participatory action research) โดย

อาจนำเอาผลการวิจัยนี้เป็นแนวทาง  

   3 .3 .3  ควรทำการศ ึกษาว ิจ ัยและ

พัฒนา (Research and development) โดยใช้โมเดลที่

ได้รับการทดสอบจากงานวิจัยนี้เป็นแนวทาง เพื่อให้ได้

โปรแกรมในการฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มี

ค ุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่ม ีประสิทธิผลอันจะ

ส่งผลถึงคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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