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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์และแนวทางในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ กรณีศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญคือ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
1 คน บุคลากรฝ่ายบริหาร 11 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 คน และหัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1 คน รวม 21 คน 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การศึกษาเอกสาร การลงภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth 
interview) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม แบบบันทึกเทป การจดบันทึก (Field note) และการถ่ายภาพ 
วิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) และวิธีพรรณนาวิเคราะห์ตรวจสอบความเที่ยงของข้อมูลใช้วิธี
ตรวจสอบแบบสามเส้า (triangulation) 
 ผลการวิจัย พบว่า 
  1. ปรากฏการณ์การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สรุปได้ดังน้ี 
   1.1 การน าองค์กร โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ มีการก าหนดนโยบายและ
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเน่ืองและเกิดความย่ังยืน 
   1.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ด้วยหลักการ
ของ PDCA โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis สู่การ
ปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง 
   1.3 การมุ่งเน้นผู้เรียน โรงเรียนด าเนินการส ารวจ รับฟังความคิดเห็นและประเมินความต้องการของผู้เรียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
   1.4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ โรงเรียนมีการแต่งต้ังคณะท างานเพ่ือวิเคราะห์ผลการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียน ทบทวนเพ่ือประเมินความสามารถ ความท้าทายและน าไปสู่การพัฒนาการเปลี่ยนแปลงต่อไป 
   1.5 การมุ่งเน้นบุคลากร โรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรให้มีความรู้ สมรรถนะ 
จิตวิทยา คุณธรรม จริยธรรมและมีลักษณะที่พึงประสงค์ให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน 
   1.6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ โรงเรียนใช้กระบวนการบริหารงานด้วยระบบคุณภาพ KKW Model และ
ก าหนดระบบปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองตามวงจร PDCA 
   1.7 ผลลัพธ์ โรงเรียนมีการพัฒนาทุกด้านสู่ความเป็นเลิศและใช้ระบบการบริหารที่มุ่งสู่ความส าเร็จอย่าง
ย่ังยืน 
  2. แนวทางในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
   2.1 การน าองค์กร ผู้บริหารจะต้องเข้าใจบริบทของโรงเรียนที่มีความท้าทายในภาพรวม เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การตัดสินใจก าหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
   2.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนควรมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันและ
สม่ าเสมอ  
   2.3 การมุ่งเน้นผู้เรียน โรงเรียนควรมีการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนให้มี
ความเป็นเลิศทุกด้าน 
___________________________________________________________________________________________________________ 
1นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
2-3ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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   2.4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ โรงเรียนควรมีการตรวจสอบ ปรับปรุงการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นระบบและย่ังยืน  
   2.5 การมุ่งเน้นบุคลากร โรงเรียนควรมีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรอย่าง
ต่อเน่ือง  
   2.6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ โรงเรียนควรมีการวางแผนโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศและน ามาบูรณาการ
เพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ของโรงเรียน 
   2.7 ผลลัพธ์ โรงเรียนควรมีการก าหนดตัวชี้วัดความก้าวหน้า เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษาและ
บริการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ย่ังยืน 
 
ค าส าคัญ : การบริหารสู่ความเป็นเลิศ,  โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
 
Abstract 
 The objective of this qualitative research were : to study the phenomena and guidelines for school 
administration towards excellence in extra-large secondary schools: a case study of Khon Kaen Wittayayon 
School. The key informants were 1 director of the school, 11 administrative personnel, 8 heads of learning 
groups, and 1 head of student development activity department, a totally of 21 persons. The instruments 
used were a semi - structured interview form, document study, field trials with in-depth interviews, 
participatory and non-participant observation, tape recording, field notes and photography. Data analysis by 
content analysis, data validity checking using triangular method (triangulation). 
 The research found that: 
  1. The phenomenon of school administration towards excellence of Khon Kaen Wittayayon 
School Summarized as follows: 
   1.1 The vision of the school organization, Mission and goals Policies have been 
formulated and promoted to continually improve the quality of education to achieve excellence and 
sustainability. 
   1.2 Strategic Planning School of Strategic Planning for Educational Management 
Development with the principles of PDCA by using the involvement process of personnel inside and outside 
the school By SWOT Analysis to continue operating. 
   1.3 Focusing on learners, the school conducted a survey, listening to opinions and 
assessing the needs of learners and stakeholders to improve school quality and develop curriculum and 
learning management. 
   1.4 Measurement, Analysis and Knowledge Management, the school has appointed a 
working group to analyze the school's performance, review to assess challenges ability and lead to further 
development of change. 
   1.5 Focusing on personnel, the school promotes and develops the capacity of teachers 
and personnel to have knowledge, competency, psychology, morality, ethics and desirable characteristics 
to be good role models for students. 
   1.6 Operational Focus, the school uses the KKW Model quality management system and 
determines the system to continuously improve the performance according to the PDCA cycle.  
   1.7 Outcomes, the school has developed everything into excellence and uses a 
management system that is aimed towards sustainable success. 
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  2. Guidelines for school administration towards excellence of Khon Kaen Wittayayon School  
   2.1 The leading: the administrations must understand the context of the school that has 
challenges in general, to be the information on the decision making to determine the direction of the school 
development towards excellence.  
   2.2 Strategic planning : the school should have been analyzed of the school environment 
to be current and consistent.  
   2.3 Focusing on students; the School should develop curriculum and educational 
management that focuses on learners to be excellent in all areas.  
   2.4 Measurement, analysis and knowledge management; the school should have an 
exan nmmination. improve teaching and learning management to be efficientcy and quality, systematically 
and sustainably.  
   2.5 Focusing on Personnel, schools should be encouraged, continuously support the 
quality development of personnel.  
   2.6 Operational focus; schools should plan information using and integrate them to 
achieve school results.  
   2.7 School outcomes; should include progress indicators In order to improve the 
educational process and services to be effective and sustainable quality. 
 
Keywords: Management to Excellence, Khon Kaen Wittayayon School 
 
บทน า 
 องค์การที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (World 
Class Manufacturing) จะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 2 
ส่วน คื อการด า เ นินการผลิตที่ เป็ น เลิศ  (Operation 
Excellence) แล ะคุ ณภ าพสิ น ค้ า เ ป็ น เ ลิ ศ  (Quality 
Excellence) และความส าเร็จในการให้บริการที่มีคุณภาพ
ระดับสากล หมายถึง การบริหารจัดการภายใต้การแข่งขัน
จะต้องค านึงถึงคุณภาพ ค าว่าคุณภาพ (Quality) หมายถึง 
ความเป็นเลิศและแรงดึงดูดใจในตัวสินค้าคุณภาพและ
มาตรฐานสินค้าเชื่อถือได้ เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง การท าให้
สินค้ามีคุณภาพเป็นที่ต้องการในระดับโลก (World Class 
Quality) หมายถึง การวัดในด้านคุณสมบัติการใช้งานของ
สินค้า รูปลักษณ์ของสินค้า ความเชื่อถือได้ในคุณภาพ ความ
มีมาตรฐานและความคงทนถาวร (เนตร์พัณณา ยาวิราช
2553) ส่วน ช่วงโชติ พันธุเวช (2552) กล่าวว่า แนวคิด
ความเป็นเลิศทางการศึกษา หมายถึงการด าเนินงานที่สร้าง
คุณค่าแก่ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งองค์การที่มีความ
เป็นเลิศ หมายถึงองค์การที่มีกระบวนการผลิตและผลผลิตที่
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง มีมาตรฐานสูง ดังน้ันการ
บริหารคุณภาพโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศควรมีระบบการ
บริหารจัดการที่ดี ระบบบริหารจัดการซึ่งได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นระบบที่พัฒนาองค์การให้มีผลการด าเนินการที่เป็น
เลิศโดยอิงแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 
Quality Award : TQA) มาพัฒนาขีดความสามารถด้านการ

บริหารจัดการองค์การ เพ่ือให้มี วิ ธีปฏิบัติและผลการ
ด าเนินการในระดับมาตรฐานโลก ซึ่ ง  TQA มีแนวคิด
เช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของอเมริกา (Malcolm 
Baldrige National Quality Award : MBNQA) ซึ่ ง เ ป็ น
ต้นแบบราง วัลแห่งชา ติของประ เทศ ต่างๆ ทั่ ว โ ลก 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน , 2550 ) 
ดังน้ันการบริหารจัดการระบบคุณภาพเป็นกลไกส าคัญใน
การผลักดันการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในระดับ
สากล โดยประยุกต์แนวทางตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริหาร
คุณภาพของโรงเรียนเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ  
 จากทิศทางการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน การ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
คุณภาพการศึกษาของไทยที่ด้อยกว่าหลายประเทศ การเร่ง
ผลักดันยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ กรอบ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่สากล  ของส า นักงานกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยเฉพาะโครงการโรง เรียน
มาตรฐานสากลที่ก าลังด าเนินการอยู่ คุณลักษณะส าคัญ
ป ร ะ ก า ร ห น่ึ ง ที่ จ ะ แ ส ด ง ว่ า โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ พัฒ น า สู่
มาตรฐานสากล คือ การบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบ
คุณภาพที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบที่จะพัฒนาองค์กร
ให้มีผลด าเนินการที่ เป็นเลิศ ซึ่ งเป็นความท้าทายของ
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โรงเรียนที่จะบริหารจัดการไปสู่เป้าหมายดังกล่าวได้และมี
โรงเรียนจ านวนน้อยที่ประสบความส าเร็จ  
 โรง เรียนขอนแก่นวิทยายน  เป็นโรง เรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ เป็นโรงเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน รอบสาม โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีการจัด
การศึกษาที่สนองเจตนารมณ์และจุดมุ่ งหมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 เป็นโรงเรียน
ม า ต ร ฐ านส า ก ล  World Class Standard School ใ น
จังหวัดขอนแก่น มุ่งพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พร้อมก้าวสู่
ประชาคมอาเซียนบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย (คู่มือ
นักเรียนโรง เรียนขอนแก่นวิทยายน,2561) โรง เรียน
ขอนแก่นวิทยายน ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษา มี
ภารกิจหน้าท่ีในการจัดการศึกษา คือ การจัดการศึกษาให้มี
คุณภาพ ซึ่งมีตัวบ่งชี้คุณภาพการจัดการการศึกษา ได้แก่ 
คุณภาพการบริหารจัดการงานตามภารกิจด้านงานบริหาร
ทั่วไป การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ โดยมีบุคลากรใน
สถานศึ กษ าและคณะกร รมกา รสถ านศึ ก ษ า เป็ น
องค์ประกอบส าคัญในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 
กระบวนการบริหารการศึกษาให้มีคุณภาพ ต้องอาศัย
ผู้บริหารที่มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีกลยุทธ์ การ
บริหารจัดการการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคล
ส าคัญที่มีผลต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ  ดัง น้ัน
ผู้บริหารจึงต้องมีหลักการ แนวคิด เทคนิค วิธีการเพ่ือ
พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษา  ตลอดจนใช้ทรัพยากร
การบริหารอย่างมีคุณภาพ สิ่งที่ส าคัญในการที่จะน า
นโยบายทางการศึกษาไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดได้หรือไม่น้ัน ข้ึนอยู่กับ
กระบวนการบริหารของสถานศึกษาเป็นส าคัญ สรุปได้ว่า 
ความส าคัญของการบริหารที่มุ่งความเป็นเลิศ คือ การสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขันให้กับองค์การเพ่ือความอยู่รอดของ
องค์การและสามารถเติบโตได้อย่างไม่หยุดย้ังภายใต้สภาวะ
การแข่งขันที่รุนแรงและทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งจาก
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  
 จากแนวคิด ดังกล่ าว ข้าง ต้นจะ เห็นไ ด้ ว่ า
สถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จ เป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานไปสู่ ความเป็น เลิศ  ซึ่ ง เป็นผลมาจาก
องค์ประกอบไปสู่ความเป็นเลิศน้ันมีความส าคัญย่ิงต่อการ
บริหารสถานศึกษา ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจและต้องการ
ศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ซึ่ งควร
ประกอบด้วยองค์ประกอบใดบ้าง มาเป็นแนวคิดในการ

พัฒนากระบวนการการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
ประสบความส าเร็จในการบริหาร จนท าให้สถานศึกษามี
ประสิทธิภาพไปสู่ความเป็นเลิศ โดยอาศัยหลักการแนวคิด
และทฤษฎีเป็นแนวทางในการพัฒนาซึ่งต้องใช้ความทุ่มเท
พยายามในทุกด้านจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีความเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกันในการมุ่งสู่เป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทาย 
ด้วยการมีทรัพยากรที่เพียงพอและมีคุณภาพ อีกทั้งการมี
วิสัยทัศน์ของการบริหารหลักสูตรและการสอนที่กว้างไกล
และความเป็นผู้น าของผู้บริหารและครูในการพัฒนา พร้อม
ทั้งบรรยากาศแห่งการยอมรับนับถือและไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน เพ่ือจะเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการบริหารที่จะมุ่ง
สู่การเป็นสถานศึกษาท่ีเป็นเลิศ   
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการ
บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่พิเศษ กรณีศึกษาโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
ดังต่อไปน้ี 
 3.1 เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ปัจจุบันของการน า
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน  
 3.2 เพ่ือเสนอแนวทางในการบริหารสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยในครั้ง น้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative research)  ซึ่ ง มี ข อบ เ ขตขอ ง ก า ร วิ จั ย
ดังต่อไปน้ี 
  1. กรณีศึกษา (Case Study) 
   การวิจัยเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาใน
ครั้งน้ี ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัด
ขอนแก่น ผู้วิจัยใช้การศึกษาแบบกรณีศึกษา คือ โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน ซึ่งในปี พ.ศ.2540 ได้รับรางวัลโรงเรียน
พระราชทานดีเด่น ปี พ.ศ.2544 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียน
ปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา ปี พ.ศ.2546 ได้รับ
คัดเลือกให้เป็นโรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น 1 ใน 12 โรงเรียนทั่วประเทศ ปี พ.ศ.2555 ได้รับ
คัด เลื อก เป็นสถานศึกษาคุณภาพพิ เศษ  ( Premium 
School) (คู่มือนักเรียนนักเรียน โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 
ปีการศึกษา 2561) โดยจะท าการศึกษาปรากฏการณ์การ
บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขอนแก่น
วิทยายน ว่าเป็นอย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างและมี
แนวทางในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่างไร 
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  2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
   การวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปรากฏการณ์
และแนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ กรณีศึกษา โรงเรียน
ขอนแก่นวิทยายน โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการ
บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามองค์ประกอบหลัก
ของระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษา 
7 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์ราง วัลคุณภาพแห่งชาติ  
(Thailand Quality Award : TQA) ดังต่อไปน้ี 1. การน า
องค์กร 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. การมุ่งเน้นลูกค้า 4. 
การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 5. การมุ่งเน้น
บุคลากร 6. การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 7. ผลลัพธ์ แล้วน ามา
วิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ ของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25 จังหวัดขอนแก่น 
  3. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
   การ วิจั ย ในครั้ ง น้ี เป็นการ วิจั ย เชิ ง
คุณภาพที่ศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study Approach) เป็น
โรงเรียนที่ด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

(Thailand Quality Award) มาพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านการบริหารจัดการ ส่งผลให้มีวิธีปฏิบัติและผลงานที่เป็น
เลิศ โดยมีผู้ให้ ข้อมูลที่ส าคัญ ซึ่ งเลือกมาแบบเจาะจง 
(Purposive Selected) ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 
1 คน บุคลากรฝ่ายบริหาร จ านวน 11 คน หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ จ านวน 8 คน และหัวหน้ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน จ านวน 1 คน รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 21 คน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาการบริหารสถานศึกษาสู่ความ
เป็น เลิศของ โร ง เรี ยนมั ธยมศึกษาขนาดใหญ่พิ เศษ 
กรณีศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ผู้ วิจัยได้ศึกษา
เอกสาร ต ารา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้ว
น า ม าก า หนด เป็ นกร อบแนวคิ ด ใ นก าร วิ จั ย  ตา ม
องค์ประกอบหลักของระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็น
เลิศของสถานศึกษา 7 องค์ประกอบตามเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ดัง
ภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
      ผู้วิจัยได้ก าหนดการด าเนินการวิจัยเป็น 5 ระยะ 
ดังน้ี 
  ระยะที่ 1 การเลือกกรณีศึกษา 
  ระยะที่ 2 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ  ประกอบด้วย เครื่องมือที่ ใช้ เป็นแบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง การศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม แบบบันทึกเทป การจดบันทึก 
(Field note) และการถ่ายภาพ 

  ระยะที่ 3 การเก็บข้อมูลภาคสนาม การลง
ภาคสนามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 
  ระยะที่  4 การ วิ เ คร าะห์ ข้ อมู ล  ดั ง วิ ธี
วิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) 
และวิธีพรรณนาวิเคราะห์การตรวจสอบความเที่ยงของ
ข้อมูลใช้วิธีตรวจสอบแบบสามเส้า (triangulation) 
  ระยะที่ 5 สรุปและรายงานผลการวิจัย 
 
 

 ปรากฏการณ์และแนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ กรณีศึกษา 
โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(Thailand Quality Award : TQA) ดังต่อไปน้ี  
 1. การน าองค์กร  
 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์  
 3. การมุ่งเน้นผู้เรียน 
 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ 
 5. การมุ่งเน้นบุคลากร  
 6. การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ  
 7. ผลลัพธ์ 
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สรุปผลการวิจัย 
 ปร า กฏกา รณ์ แ ละ แนวท าง ก าร บริ ห า ร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
ใหญ่พิเศษ กรณีศึกษา โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ตาม
องค์ประกอบหลักของระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็น
เลิศของสถานศึกษา 7 องค์ประกอบ ตามเกณฑ์รางวัล
คุ ณภ าพแห่ ง ช า ติ  ( Thailand Quality Award: TQA) 
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังน้ี 
  1. การน าองค์กร ผู้บริหารโรงเรียนให้
ความส าคัญกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของ
โรงเรียน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย มีการ
สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
เป้าประสงค์ มีการก าหนดเป้าหมายความส าเร็จและมรรถ
นะขององค์กรผู้บริหารมุ่งมั่นในการสร้างค่านิยมให้กับครู 
บุคลากรและผู้เรียน แนวทางด้านการน าองค์กร ผู้บริหาร
จะต้องเข้าใจบริบทของโรงเรียนที่มีความท้าทายในภาพรวม 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจก าหนดทิศทางการพัฒนา
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
  2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์  ผู้บริหาร
โรงเรียนด าเนินการให้มีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของภาคเรียนหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา วิเคราะห์
จุดเด่น จุดด้อย โอกาสและอุปสรรค ว่าผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนต่ าลง หรือสูงข้ึน มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
ระยะ 4 ปี และแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาโรงเรียนอย่างชัดเจน ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ  เป้าประสงค์  ผลผลิตของโรง เรียน ตัวชี้ วัด
ความส าเร็จ เป้าหมายความส าเร็จ มีการสื่อสารการน าแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีไปสู่การปฏิบัติ โดยการ
กระตุ้นสร้างความเข้าใจ มีการตรวจสอบผลการด าเนินการ
โดยหัวหน้างาน แนวทางด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
โรงเรียนควรมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้
เป็นปัจจุบันและสม่ าเสมอ การมุ่งเน้นผู้เรียน โรงเรียนควรมี
การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทุกด้าน 
  3. การมุ่งเน้นผู้เรียน ผู้บริหารโรงเรียน
สื่อสาร สร้างความเข้าใจกับนักเรียนเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ 
ค่านิยม ในการบริหารโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล มีการ
ส ารวจความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและ
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันในการก าหนดหลักสูตรต่าง ๆ เช่น
ห้องเรียนพิเศษ เพ่ือส่งเสริมความสามารถของนักเรียนด้าน
ต่าง ๆ ที่หลากหลาย ทั้งด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ส่งเสริม
ภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติ หลากหลายชาติ หลายภาษา 
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้บริหาร
ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ครูน าสื่อ

เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน มีการสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนมาปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
โรงเรียนมีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน น าข้อมูล
ด้านผลการเรียน ข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง นักเรียน 
ผู้เกี่ยวข้องมาวางแผน เพ่ือยกระดับคุณภาพให้ดีข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง แนวทางด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน โรงเรียนควรมีการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทุกด้าน 
  4. การวัดการวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ โรงเรียนมีการวัดผลการด าเนินการโดยบุคลากรทุก
คนทุกงานรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชีวัดที่ก าหนดไว้
ในแผนปฏิบัติการ มีการก าหนดผู้รับผิดชอบงาน หัวหน้า
งาน มีการวิเคราะห์ตัวชี้วัดมาตรฐานการปฏิบัติงาน มีการ
นิเทศตามโดยหัวหน้างาน โรง เรี ยนมีการ วิเคราะห์
สถานการณ์ต าแหน่งการแข่งขันของโรงเรียน เทียบกับ
โรงเรียนที่อยู่ในระดับเดียวกันในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
โรงเรียนมีการตรวจประเมิน ความส าเร็จของโรงเรียนเทียบ
กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ โดยมีการ
ประเมินติดตามทุกโครงการ ทุกกิจกรรมและทุกกลยุทธ์ที่
ด าเนินการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกลุ่มงานเดียวกัน 
และต่างกลุ่มงาน มีการประชุมวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยให้
กลุ่มงานทราบ เพ่ือให้มีการปรับปรุงผลการด าเนินงานให้ดี
ย่ิงข้ึน มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ มีการตรวจสอบ
ความถูกต้อง แม่นย า ความเชื่อถือได้ ความทันเวลา การ
รักษาความปลอดภัยและความลับของข้อมูลสารสนเทศโดย
มีผู้รับผิดชอบที่จัดเจน แนวทางด้านการวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ โรงเรียนควรมีการตรวจสอบ 
ปรับปรุ งการด า เ นินการจั ดการ เรี ยนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นระบบและย่ังยืน  
  5. การมุ่งเน้นบุคลากร โรงเรียนส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพของครู และบุคคลากรโดยมุ่งเน้นการ
ตรวจประเมินครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา แนวทางด้านการมุ่งเน้นบุคลากร โรงเรียน
ควรมีการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพของบุคลากร
อย่างต่อเน่ือง 
  6. การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ โรงเรียนมีการ
ออกแบบระบบงานเป็นกลุ่มงาน มีโครงสร้างการบริหารที่
ชัดเจน มีผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นผู้บริหารสูงสุด แบ่ง
โครงสร้างการบริหารออกเป็น 4 กลุ่มบริหาร ได้แก่กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหาร
บุคคลและกลุ่มบริหารงานทั่วไป แต่ละกลุ่มบริหารมีรอง
ผู้อ านวยการ 1 คน รับผิดชอบการบริหารงาน มีผู้ช่วยรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารละ 2 คน มีหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติ
แต่ละงาน แต่ละกลุ่มงานมีภาระงานจัดให้มีการวิเคราะห์
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ภาระงานที่รับผิดชอบ มาตรฐานการปฏิบัติ จัดท าข้ันตอน
การปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน และปฏิบัติงานตาม
ข้ันตอน มีการนิเทศติดตามงาน มีการจัดกระบวนการ
ท างานโดยมีการมอบหมายงาน การวางแผนด าเนินการ 
การปฏิบัติตามแผน การวัดและประเมินผล การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และการปรับปรุงพัฒนา แนวทางด้านการมุ่งเน้น
การปฏิบัติการ โรงเรียนควรมีการวางแผนโดยใช้ข้อมูล
สารสนเทศและน ามาบูรณาการเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์ของ
โรงเรียน 
  7. ผลลัพธ์ การน าองค์กรมีการบริหารงาน
ครบทุกด้าน และมีการก ากับติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศและมีการการวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ
โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพ่ือการวางแผนก าหนด
กลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดซึ่งจะน ามาสู่การมุ่งเน้น
ผู้เรียน โดยโรงเรียนจะรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนเป็น
ส าคัญซึ่งจะเน้นการมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพและ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนมีการวัดการวิเคราะห์และการ
จัดการความรู้ โดยมีระบบการประเมินผลการจัดการศึกษา
และใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามีการการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผู้ปฏิบัติการ
นอกจากน้ีโรงเรียนได้ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของครู
และบุคคลากร โดยมุ่งเน้นการประเมินครูให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาการปฏิบัติการ มีระบบและกลไกในการ
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยการบูรณาการหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและศาสน์พระราชาในทุก
กิจกรรม การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ข้ึนอยู่กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะฉะน้ันผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องทบทวนบทบาทและพัฒนาสมรรถนะและการบริหาร
สถานที่สู่ความเป็นเลิศ แนวทางด้านผลลัพธ์ โรงเรียนมี
การพัฒนาทุกด้านสู่ความเป็นเลิศและใช้ระบบการบริหารที่
มุ่งสู่ความส าเร็จอย่างย่ังยืน 
 
อภิปรายผล 
 ปรากฏการณ์การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มีการด าเนินการตาม
องค์ประกอบ 7 องค์ประกอบ สามารถอภิปรายผลได้ ดังน้ี  
  1) การน าองค์กร ฝ่ายบริหารโรงเรียนมีการ
ก าหนดนโยบายและส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนมีการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ืองและเกิดความย่ังยืนโดยการก าหนด
วิสัยทัศน์ ค่านิยมและพันธกิจโรงเรียนมีการวิเคราะห์ 
SWOT ให้ครอบคลุมสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในทุกประเด็น โดยเฉพาะความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี การจัดการความรู้ ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางใน

การจัดท าหลักสูตรของโรงเรียน โรงเรียนมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจและเป้าหมายของการจัด
การศึกษา และจัดท าแผนปฏิบัติการ มีการก ากับติดตาม 
ประเมินและปรับปรุงผลการด าเนินงาน ผู้บริหารมีการ
พัฒนาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงโดยการสร้างนวัตกรรม 
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน
น าไปสู่การพัฒนาประสบการณ์ของนักเรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการมีความรักความผูกพันต่อ
โรงเรียน มีวัฒนธรรมขององค์กรที่ดี โดยยึดระบบการ
บริหารโดยใช้วงจร คุณภาพ PDCA คือ การวางแผน การ
ปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ และการประเมินผลเพ่ือการ
ปรับปรุงพัฒนางาน ตลอดจนเป็นผู้น าในการสร้างนวัตกรรม 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ผู้บริหารใช้
วิธีการหรือยุทธวิธีที่หลากหลายเป็นเครื่องมือในการบริหาร
เพ่ือไปสู่เป้าหมาย ใช้รูปแบบการบริหารคุณภาพตามเกณฑ์
รางวัลคุณภาพ โดยการพัฒนาและเสริมสร้างทักษะความรู้
การเป็นผู้น าให้ครูและเน้นการมีส่วนรวมในการด าเนินงาน
ทุกกิจกรรมของโรงเรียน  
  2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์  ผู้บริหารมี
วิธีการในการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ มอง
งานทุกอย่างมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ส่งผลถึงกัน มีการ
วิเคราะห์บริบทของโรงเรียน โรงเรียนมีกระบวนการ
วิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ ด้วยการน าหลักการ SWOT 
Analysis เพ่ือการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค  โดยพิจารณาปัจจั ยภายในและภายนอก
สภาพแวดล้อมและข้อมูลสารสนเทศ มีการ รวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย เหล่าน้ีมา
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โรงเรียน
ได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณท่ีสอดคล้องกับ
นโยบาย จุดเน้นของส านักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและทิศ 
ทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยปรัชญา
โรงเรียน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และน าผล
การติดตามและประเมินผลการปฏิบั ติงานที่ผ่ านมา 
วิเคราะห์เพ่ือวางแผนพัฒนาและปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้
มีความสอดคล้องเชื่อมโยงและให้เกิดผลสัมฤทธ์ิบรรลุ
เป้าประสงค์ และสามารถตอบสนองเป้าหมาย ผลลัพธ์ตาม
แผนกลยุทธ์โรงเรียน  
  3) การมุ่งเน้นนักเรียน โรงเรียนมีวิธีการ
ป้อนข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับหลักสูตรบริการที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการการศึกษาอื่นๆ น าไปสู่การปรับปรุงและ
ตอบสนอง ความคาดหวังของผู้เรียนการประเมินผลการ
ด าเนินการกิจกรรมต่างๆ จากแบบสอบถามแบบ ประเมิน
และกระดานสนทนาเพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์เพ่ือน าไปสู่
การปรับปรุงการประเมิน ท าให้มั่นใจว่าจะท าให้ได้ข้อมูล
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สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้เพ่ือตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียนมีบริการที่
ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการทางการศึกษา ของโรงเรียน
เพ่ือสนับสนุนผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน การสร้างความสัมพันธ์ที่มีต่อ
นักเรียนโรงเรียนมีวิธีการสร้างความสัมพันธ์นักเรียน เพ่ือ
สนองความต้องการและความคาดหวังในการสานสัมพันธ์
และเพ่ิมความผูกพันกับสถาบันโดยเน้นการมีส่วน ร่วมและ
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจตาม
กลุ่มผู้รับบริการ  
  4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ ผู้บริหารโรงเรียนได้ใช้ ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน
เช่น ผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกข้อมูล
สารสนเทศต่างๆ โรงเรียนน าเครื่องมือวัดผลความส าเร็จ
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ผลการประเมินภาระงานของบุคลากร ตามระบบประกัน
คุณภาพ โดยก าหนดเป้าหมายความส าเร็จ ตามตัวชี้วัดของ
โรงเรียน มาร่วมกันวิเคราะห์ ทบทวนผลการด าเนินงาน
โดยรวมของโรงเรียนตาม หลักการของ SWOT เพ่ือก าหนด
ทิศทางการบริหารงานของโรงเรียนไปสู่เป้าหมาย เพ่ือ
ก าหนดทิศ ทางการด าเนินงานของบุคลากร ให้บรรลุ
ความส าเร็จตามตัวชีวัดแต่ละกลุ่มงาน โรงเรียนวางแผน 
การด าเนินงานจากการวิเคราะห์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มาสู่การปรับปรุงผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนในอนาคต  
  5) การมุ่งเน้นบุคลากร โรงเรียนประเมิน
ขีดความสามารถและ อัตราก าลังของบุคลากรในทุกภาค
การศึกษา เพ่ือให้ทราบลักษณะของบุคลากรในรูปแบบ
ต่างๆ โดยละเอียด ครูผู้สอนทุกคนได้สอนตรงกับวุฒิ
การศึกษาของตนเองและสามารถเลือกระดับชั้นที่ต้องการ
สอนได้ โดยมุ่ง เ น้นการประเมินครู ให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย โรงเรียนมีวิธีการก าหนดองค์ประกอบความผูกพัน
ของบุคลากรภายในโรงเรียนโดยฝ่าย บริการบุคลากรท า
การส ารวจปัจจัยที่มีต่อความผูกพันตามความคิดเห็นของ
บุคลากรและเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ผล เพ่ือ
น าไปปรับปรุ งการท างานและการจั ดให้บริการสิทธิ
ประโยชน์เพ่ิมเติม โดยพิจารณาจากองค์ประกอบส าคัญใน
การสร้างความผูกพัน โรงเรียนมีนโยบายและด าเนินการ
ด้านต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรอย่าง
ครบถ้วนและต่อเน่ืองจนปรากฏผลการด าเนินงานที่ดีอย่าง
ชัดเจน แต่ทั้งน้ีโรงเรียนยังมิได้มีวิธีการประเมินความผูกพัน
อย่าง เป็นทางการ  

  6) กา รมุ่ ง เ น้นกา รปฏิ บั ติ กา ร  จั ด ต้ั ง
คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนทุกกิจกรรม โดยน า
หลักธรรมาภิบาลมาใช้เพ่ือผลักดันให้เกิดกระบวนการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยกระดับการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียนให้ เทียบเคียงโรงเรียน
มาตรฐานสากล ด้วยการด าเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณ
รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (OBEC QA) และใช้กระบวนการบริหารงานด้วย
ระบบคุณภาพ KKW Model มีการก าหนดระบบปรับปรุง
ผลการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองตามวงจร PDCA ทั้งน้ีเพ่ือ
เป็นปัจจัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศและก้าวสู่การเป็นพลโลก โรงเรียน
มีกระบวนการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยการบูร
ณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกิจกรรม
บริหารบุคลากรด้วย หลักสังคหวัตถุ 4 กับการบริหารงาน
ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซึ่งมุ่ งเน้นผลลัพธ์ที่มี เ พ่ือให้การ
ด าเนินงานตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แบ่ง 
โครงสร้างระบบงานเป็น 4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มบริหารงาน
วิชาการ กลุ่มอ านวยการ กลุ่มกิจการนักเรียน และกลุ่ม
บริหารแผนงานและงบประมาณ   
  7) ผลลัพธ์ ผู้บริหารมีการประเมินผลการ
ด าเนินการประเมินตามเป้าหมายของโครงการ กิจกรรม 
ผู้บริหารมีการปรับปรุงในด้านผลผลิตขององค์กร ก าหนดค่า
เป้าหมายของตัวชี้วัดความส าเร็จในแต่ละด้าน เพ่ือเห็น
พัฒนาการของการบริหารจัดการศึกษา เพ่ิมกระบวนการ
ก ากับ ติดตามและนิเทศตามโครงการกิจกรรมภายใน
โรงเรียนอย่างต่อเน่ือง มีการปรับปรุงในด้านบุคลากรของ
องค์กร เพ่ิมบทบาทหน้าที่ของครูบุคลากรในโรงเรียนให้มี
ส่วนร่วมในการวางแผน การปฏิบัติ การประเมินและการ
สรุปผลการด าเนินงาน มีการกระตุ้นและส่งเสริมให้ครูมี
ภาวะผู้น า ผู้บริหารมีการปรับปรุงในด้านการน าองค์กร การ
ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงในด้านการใช้
ทรัพยากรขององค์กร เพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
ของโรงเรียนให้คุ้มค่าผู้บริหารมีการศึกษาและปรับปรุง
ระดับผลการด าเนินการขององค์กรเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
และองค์กรอื่น เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน ซึ่ง
ส อดคล้ อ ง กั บผลการ วิ จั ย  อุ ดม  ชู ลี ว ร รณ  ( 2559) 
ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาระบบการบริหาร
คุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา สู่ความเป็นเลิศระดับสากล 
ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบของการบริหารคุณภาพ
โร ง เรี ยนมั ธยมศึกษา  สู่ ค วาม เป็น เ ลิ ศ ระ ดับสากล 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก ดังได้กล่าวมาแล้ว  
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และบริหารจัดการโดยมีการน าองค์ประกอบไปสร้างรูปแบบ
การพัฒนาระบบการบริหารคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สู่ความเป็นเลิศระดับสากลได้ 6 ระบบดังน้ี ระบบที่ 1 การ
น าองค์กร โดยต้องรู้และเข้าใจบริบทของโรงเรียนที่มีความ
ท้าทาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดทิศทางการพัฒนา
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ระบบที่ 2 การวางแผนกลยุทธ์ 
ผู้อ านวยการโรงเรียนจะต้องน าวิสัยทัศน์มาด าเนินการใน
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ไปสู่ความเป็นเลิศ ระบบที่ 3 การ
บริหารจัดการที่มุ่งเน้นผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรตาม
ความสามารถของผู้เรียนโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียน 
ระบบที่ 4 การวัด สารสนเทศและการจัดการความรู้เพ่ือ
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและวิธีการวัดผลการปฏิบัติงาน
ของทุกระบบ ระบบที่ 5 การพัฒนาบุคลากร เป็นฐานใน
การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ การพัฒนา
ระบบการเรียนรู้  ระบบที่  6 ระบบการเรียนการสอน
เชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาบุคลากร ให้มีความพร้อมที่
จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนองค์ประกอบที่ 7 
เป็นผลลัพธ์ของการด าเนินงานจาก 6 ระบบ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยดังกล่าว มีข้อเสนอแนะหลัก 3 
ประการ คือ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือเป็นประโยชน์ใน
การก าหนดนโยบาย กรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่ควรศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต
ดังต่อไปน้ี 
  1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
   1.1 ค ว ร ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ พัฒนาผู้ น า
ระดับสูงในการก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ ของโรงเรียนที่
มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียน มีการสื่อสารทิศทางวิสัยทัศน์สู่การ
ปฏิบัติ และสร้างแรงจูงใจ กระตุ้นบุลากรมีส่วนร่วมในการ
ท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จ 
   1.2 ควรมีการพัฒนาระบบการเรียนรู้ให้
มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ร่วมกัน และการเรียนรู้
รายบุคคล ซึ่งจะเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาโรงเรียนไปสู่
ความส าเร็จและส่งผลให้เกิดมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้เรียน 
   1.3 โรงเรียนควรต้องมีแนวคิดที่มุ่งการ
พัฒนาโรงเรียนให้มีความย่ังยืน มุ่งอนาคตอย่างจริงจังและ
สร้างความผูกพันในระยะยาวกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และผู้รับบริการ 
   1.4 โรงเรียนควรมีการแสวงหา สร้าง 
พัฒนา และใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรม เพ่ือให้ เกิด

นวัตกรรมของหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้และการ
บริการให้เกิดกับ ผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ 
ตลอดจนผู้เก่ียวข้องอื่นๆ 
  2. ข้อ เสนอแนะ เชิงนโยบาย เ พ่ือเป็น
ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด ผู้ วิจัย
เสนอแนะดังน้ี 
   2.1 ใช้เป็นแนวทางในการการพัฒนา
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศส าหรับ
สถานศึกษาอื่น 
  3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
   3.1 ควรมีการวิจัยเชิงปริมาณเกี่ยวกับ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศส าหรับ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดัง น้ันหากมีการเก็บข้อมูลเชิง
ปริมาณจะมีประโยชน์ในการอธิบายรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ชัดเจนย่ิงข้ึน 
   3.2 ควรท าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory action research) โดยอาจน าเอา
ผลการวิจัยน้ีเป็นแนวทาง 
   3.3 ควรท าการศึกษาวิจัยและพัฒนา 
(Research and development) โดยใช้โมเดลที่ได้รับการ
ทดสอบจากงานวิจัยน้ีเป็นแนวทาง เพ่ือให้ได้โปรแกรมใน
การฝึกอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลอันจะส่งผลถึงคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
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