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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับสภาพที่เป็นอยู่จริงเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชน 2) เสนอกลยุทธ์
การยกระดับคุณภาพการบริหารโรงเรียนเอกชน และ 3) ศึกษาความเหมาะสมของกลยุทธ์ การยกระดับคุณภาพการบริหาร
โรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชากรเป็นผู ้บริหารโรงเรียนเอกชน 35 คน 
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกลยุทธ์ในหน่วยงานทางการศึกษา 17คน และผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชน 15 คน 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบประชุมกลุ่ม และแบบประเมินความเหมาะสมของ 
กลยุทธ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถี่และค่าร้อยละ รวมทั้งใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
 ผลการวิจัย พบว่า ระดับสภาพที่เป็นอยู่จริงเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชนมี 6 ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านคร ู
ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ในการบริหารและการเรียนการสอน 
ด้านหลักสูตรของโรงเรียน ด้านผู้เรียนและคุณภาพของผู้เรียน แต่ละด้านปฏิบัติอยู่ในระดับมาก สำหรับกลยุทธ์ในการยกระดับ
คุณภาพการบริหารโรงเรียนเอกชน โดยรวม มี 60 กลยุทธ์ บางกลยุทธ์กำหนดตัวชี้วัดไว้ในระดับดีเลิศ และบางกลยุทธ์กำหนด
ตัวชี้วัดไว้ในระดับดี ส่วนความเหมาะสมของกลยุทธ์โดยรวมแต่ละด้านมีความเหมาะสม โดยความเหมาะสมของกลยุทธ์ ด้าน
หลักสูตรของโรงเรียนมีจำนวนร้อยละของความถี่มากที่สุด ส่วนความเหมาะสมของกลยุทธ์ด้านผู้เรียนและคุณภาพของผู้เรียนมี
จำนวนร้อยละของความถี่น้อยที่สุด 
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Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) examine the current state level of private school 
administration 2) propose the quality enhancement strategy for administration of private schools and 3) 
investigate the appropriateness of the proposed quality enhancement strategy for administration of private 
schools offering basic education in Pranakorn Sri-Ayutthaya Province. The population studied were 35 
administrators of private schools. There were 17 experts having experience in educational strategies, and 15 
experts in private school administration. The research instruments included a 5-point rating scale 
questionnaire, focus group form and assessment form for the appropriateness of the proposed quality 
enhancement strategy. The statistics used for analyzing the collected data were mean (µ ), standard 

deviation (s ),frequency and percentage, as well as content analysis was employed.  
 The research findings revealed that the current state of private school administration comprised 
of 6 aspects including school administrators, instructors, administrator’s administration and management 
process, innovation and technology implementation in administration and instruction, school-based 
curriculum, students and student quality. Each aspect was practiced at high level. As for the proposed  
quality enhancement strategy for administration of private schools consisted of 60 strategies. Some of them 
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determined their indicators at excellent level and others were at good level. In dealing with the 
appropriateness of the proposed quality enhancement strategy, each aspect was appropriate as a whole. 
The appropriateness of the student strategy and student quality aspect indicated the lowest frequencies. 
 
Keyword: quality enhancement strategy; school administration; private schools 
 
บทนำ  
 สถานศึกษาเอกชนในฐานะเป็นองค์กรทาง
การศึกษา มีหน้าที ่ให ้การศึกษาที ่ด ีท ี ่ม ีค ุณภาพและมี
มาตรฐานแก่ประชาชนผู ้แสวงหาการศึกษา เพื ่อพัฒนา
ตนเอง พัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพ สถานศึกษา
ต้องสร้างความมั่นใจ ความน่าเชื่อถือ ความศรัทธาแก่ผู้เรียน 
ผู ้ปกครอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สถานศึกษา
เอกชนซึ่งร่วมรับภาระในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จำต้องปรับปรุงการบริหารจัดการให้
ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นและสำคัญให้มีคุณภาพสอดคล้องกับ
ทักษะการเรียนรู ้ท ี ่ต ้องใช้ในศตวรรษที ่ 21 (สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2541 : 1) ปัจจุบันโรงเรียน
เอกชน ยังประสบปัญหา ได้แก่ ปัญหาจากปัจจัยภายนอก 
ได้แก่ การบริหารโรงเรียนเอกชนที่ผ่านมา เป็นการบริหาร
แบบธุรกิจครอบครัวไม่มีการวางแผนที ่ชัดเจน ขาดการ
บริหารด้านการเงิน ไม่มีการบริหารงานบุคคลที่เป็นระบบมี
ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ผู ้บริหารไม่เข้าใจเนื ้อหา
หลักสูตรการสอน จัดหลักสูตรอย่างไรให้สอดคล้อง กับการ
พัฒนาของผู้เรียน (รุ่ง แก้วแดง, 2540) และผู้บริหารต้องให้
ความสำค ัญในการดำเน ินงานระบบประก ันค ุณภาพ
การศึกษาตามความมุ่งหมายแห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งถือว่า การ
ประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเรื่อง
สำคัญลำดับแรกในการพัฒนาโรงเรียนให้มี ความพร้อม ด้าน
ต่าง ๆ และเพิ่มความเชื่อมั่นศรัทธาในหมู่ผู้ปกครองที่จะส่ง
บุตรหลานเข้ามารับบริการทางการศึกษา (สุปราณี วีชะรังสรรค์, 
2553 : 5) และจากงานวิจัยของสมเกียรต ิรัตนะรัต (2549 : 
48) เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนในทศวรรษหน้า 
พบว่า การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน จำเป็นต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่  
 สำหรับโรงเรียนเอกชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ก็ย่อมจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาพ
ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและความต้องการ
ท ักษะการเร ียนร ู ้ท ี ่จำเป ็นในศตวรรษที ่ 21 เหล ่าน ี ้
เช ่นเด ียวกัน และโดยเฉพาะสภาพปัญหาภายใน เช ่น  
 

การบริหารจัดการบุคคลโรงเรียนเอกชน ยังปฏิบัติได้อยู่ใน
ระดับปานกลาง อาทิ ด้านการวางแผนงานบุคคล ด้านการ
ประเมินผล การปฏิบัติงานบุคคล ด้านการธำรงรักษาและ
พัฒนาบุคคล และด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคคล (ธวัช 
บุญชุ่ม อมรรัตน์ สนั่นเสียง และปฐมพงศ์ ศุภเลิศ, 2556) 
และคุณภาพการจัดการศึกษาโดยรวม จากผลของการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
ในช่วงปี 2558 – 2560 ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า คะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชาเกือบ
ทั้งหมดไม่ถึง ร้อยละ 50 และผลการสอบแต่ละปีมีค่าเฉลี่ย
ขึ ้นลงไม่แน่นอน แสดงให้เห็นว่าไม่มีแนวโน้มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น หรือมีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย
ของหน่วยงานต้นสังกัด (กำไล คล้ายวงค,์ 2562) 
 หากไม่มีการปรับตัวจะเป็นองค์กรที่ถดถอยและ
ขาดสมรรถนะที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง จำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียน
เอกชนจะต้องมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อจะ
นำไปสู่การขับเคลื่อนโรงเรียนเอกชนสู่ความสำเร็จในการจัด
การศึกษา โดยต้องเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบ ทั้ง
ปัจจัย กระบวนการ และ ด้านผลผลิต ด้วยการแสวงหากล
ยุทธ์มาใช้ในการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านนโยบาย
และแผน ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร ด้านผู้เรียน ด้าน
การเรียนการสอน ด้านคุณภาพผู้เรียนด้านอาคารสถานที ่
ด้านสื่อและนวัตกรรม ด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ แต่
สภาพความเป็นอยู ่จริงเป็นอย่างไร ยังไม่มีความชัดเจน 
รวมทั้งกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการบริหารโรงเรียน
เอกชนมีอะไรบ้าง ทั้งกลยุทธ์ที่เหมาะสมเป็นอย่างไร ยังไม่มี
ความชัดเจน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การ
ยกระดับคุณภาพการบริหารโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับสภาพที่เป็นอยู่จริงเกี่ยวกับ
การบริหารโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั ้นพื ้นฐานใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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2. เพื่อเสนอกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการ
บริหารโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

3. เพื ่อศึกษาความเหมาะสมของกลยุทธ์การ
ยกระดับคุณภาพการบริหารโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1. โรงเรยีนเอกชน หมายถึง โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และแก้ไข
เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2554) ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
มัธยมศึกษา ประเภทสามัญศึกษา ไม่รวมอาชีวศึกษา ที่ตั้ง
อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 35 โรงเรียน โดย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 2. ระดับสภาพที ่ เป ็นอยู ่จร ิงเก ี ่ยวกับการ
บริหารโรงเรียนเอกชน หมายถึง กิจกรรมที่ได้กระทำหรือ
ดำเนินการไปเพื ่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน
บรรลุผลได้ผลสำเร็จ ตามตามมาตรฐาน เกณฑ์ และหรือ
เป้าหมายที่วางไว้ ตามสภาพที่ได้กระทำไปอย่างแท้จริง ซึ่ง
วัดได้เป็นคะแนน ตามแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใน 6 
ด้าน  
 3. กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการบริหาร
โรงเรียนเอกชน หมายถึง การกระทำหรือ การใด ๆ ที่ได้
นำมาใช้ในการปฏิบัติงานแล้วจะส่งเสริมและทำให้เกิดผลดี
ขึ้น มีพฤติกรรมหรือกิจกรรมชัดเจนและตรงประเด็น ส่งผล
ให้การบริหารโรงเรียนเอกชน ดำเนินการได้ผลดีกว่าเดิม 
โดยแต่ละกลยุทธ์มีต ัวชี ้ว ัดที ่บอกระดับคุณภาพไว้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ 
 4. ความเหมาะสมของกลยุทธ์การยกระดับ
คุณภาพการบริหารโรงเรียนเอกชน หมายถึง เป็นกลยุทธ์ที่
มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและบริบท มีความ
ตรงประเด็นในการแก้ไขปัญหา ทำให้การดำเนินงานเกิดผล
สำเร็จได้ตามมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และหรือเป้ามายที่วางไว้ได้  
 5. ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร โ ร ง เ ร ี ยน เอกชน  หมายถ ึ ง 
ผู้อำนวยการ หรือรองผู้อำนวยการหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ
หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ 
 6. ผู้เชี ่ยวชาญเกี่ยวกับกลยุทธ์ในหน่วยงาน
ทางการศึกษา หมายถึง ผู้มีประสบการณ์ด้านกลยุทธ์ที่เป็น
หรือเคยเป็นผู ้บริหารโรงเรียนเอกชน เป็นหรือเคยเป็น
เจ้าของโรงเรียนเอกชน เคยเป็นผู ้นิเทศภายใน เคยเป็น
วิทยากรในการทำแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา เคยเป็นผู ้
ปฏิบัติการทำแผนกลยุทธ์ ที่เลือกมาตามเกณฑ์ที่กำหนด 

  7. ผู้เชี ่ยวชาญเกี ่ยวกับการบริหารโรงเรียน
เอกชน หมายถึง ผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญและ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการบริหารโรงเรียนเอกชน 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 วิธีดำเนินการวิจัย มี 3 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษา
ระดับสภาพที่เป็นอยู่จริงเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชน 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามระดับสภาพที่เป็นอยู่จริง
เกี ่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชนเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ประชากรเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
35 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี ่ยและส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน ระยะที่ 2 เสนอกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการ
บริหารโรงเรียนเอกชน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประชุมกลุ่ม  
ผู้เข้าประชุมกลุ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ในหน่วยงาน
ทางการศึกษา 17 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา 
และ ระยะที ่ 3 ศึกษาความเหมาะสมของกลยุทธ ์การ
ยกระดับคุณภาพการบริหารโรงเรียนเอกชน เครื่องมือเป็น
แบบประเมิน ผู้ประเมินเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหาร
โรงเรียนเอกชน 15 คน ที่เลือกมาแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่
กำหนด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ที ่แปลงเป็นร้อยละ 
เก็บข้อมูลระหว่างช่วง เดือน มกราคม 2561 ถึง เดือน 
ธันวาคม 2561  
 
สรุปผลการวิจัย  
 ตอนที่ 1 ระดับสภาพที่เป็นอยู่จริงเกี่ยวกับการ
บริหารโรงเรียนเอกชน 
  1. ด้านผ ู ้บร ิหาร สภาพการการปฏิบ ัต ิ
โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรื่องที่มีการปฏิบัติมาก
ที่สุด คือ ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
อย่างครบถ้วน ผู ้บริหารมีการกำหนดระเบียบแบบแผน
แนวทางปฏิบัติให้ไปสู่ความสำเร็จ และผู้บริหารสนับสนุน
และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคร ูเรื่องที่มี
การปฏิบัติระดับมากแต่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีการ
จัดสรรงบประมาณที่มีการกระจายทั่วถึงเหมาะสม และเป็น
ธรรม ผู ้บริหารดำเนินการให้มีสารสนเทศภายในที ่เป็น
ปัจจุบันเข้าถึงได้ง่ายอย่างครบถ้วนทุกด้าน และผู้บริหารมี
แนวทางส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครู
อย่างเป็นรูปธรรม  
  2. ด้านครู สภาพการการปฏิบัติด้านครู ใน
ทุกเรื่องมีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรื่องที่มีการ
ปฏิบัติมากที่สุด คือ ครูมีความเป็นกัลยาณมิตรและเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ครูปฏิบัติจนได้อย่างเหมาะกับการ
เป็นวิชาชีพชั ้นสูง ส่วนเรื ่องที ่มีการปฏิบัติระดับมากแต่
ค่าเฉลี ่ยน้อยที ่ส ุด คือ ครูมีทักษะในการสร้างสื ่อ และ
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2. เพื่อเสนอกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการ
บริหารโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

3. เพื ่อศึกษาความเหมาะสมของกลยุทธ์การ
ยกระดับคุณภาพการบริหารโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1. โรงเรยีนเอกชน หมายถึง โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และแก้ไข
เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2554) ที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
มัธยมศึกษา ประเภทสามัญศึกษา ไม่รวมอาชีวศึกษา ที่ตั้ง
อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 35 โรงเรียน โดย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 2. ระดับสภาพที ่ เป ็นอยู ่จร ิงเก ี ่ยวกับการ
บริหารโรงเรียนเอกชน หมายถึง กิจกรรมที่ได้กระทำหรือ
ดำเนินการไปเพื ่อให้การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน
บรรลุผลได้ผลสำเร็จ ตามตามมาตรฐาน เกณฑ์ และหรือ
เป้าหมายที่วางไว้ ตามสภาพที่ได้กระทำไปอย่างแท้จริง ซึ่ง
วัดได้เป็นคะแนน ตามแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใน 6 
ด้าน  
 3. กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการบริหาร
โรงเรียนเอกชน หมายถึง การกระทำหรือ การใด ๆ ที่ได้
นำมาใช้ในการปฏิบัติงานแล้วจะส่งเสริมและทำให้เกิดผลดี
ขึ้น มีพฤติกรรมหรือกิจกรรมชัดเจนและตรงประเด็น ส่งผล
ให้การบริหารโรงเรียนเอกชน ดำเนินการได้ผลดีกว่าเดิม 
โดยแต่ละกลยุทธ์มีต ัวชี ้ว ัดที ่บอกระดับคุณภาพไว้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติ 
 4. ความเหมาะสมของกลยุทธ์การยกระดับ
คุณภาพการบริหารโรงเรียนเอกชน หมายถึง เป็นกลยุทธ์ที่
มีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและบริบท มีความ
ตรงประเด็นในการแก้ไขปัญหา ทำให้การดำเนินงานเกิดผล
สำเร็จได้ตามมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งเกณฑ์ต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และหรือเป้ามายที่วางไว้ได้  
 5. ผ ู ้ บ ร ิ ห า ร โ ร ง เ ร ี ยน เอกชน  หมายถ ึ ง 
ผู้อำนวยการ หรือรองผู้อำนวยการหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการ
หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ 
 6. ผู้เชี ่ยวชาญเกี่ยวกับกลยุทธ์ในหน่วยงาน
ทางการศึกษา หมายถึง ผู้มีประสบการณ์ด้านกลยุทธ์ที่เป็น
หรือเคยเป็นผู ้บริหารโรงเรียนเอกชน เป็นหรือเคยเป็น
เจ้าของโรงเรียนเอกชน เคยเป็นผู ้นิเทศภายใน เคยเป็น
วิทยากรในการทำแผนกลยุทธ์ทางการศึกษา เคยเป็นผู ้
ปฏิบัติการทำแผนกลยุทธ์ ที่เลือกมาตามเกณฑ์ที่กำหนด 

  7. ผู้เชี ่ยวชาญเกี ่ยวกับการบริหารโรงเรียน
เอกชน หมายถึง ผู้อำนวยการ ผู้เชี่ยวชาญและ ผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการบริหารโรงเรียนเอกชน 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 วิธีดำเนินการวิจัย มี 3 ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษา
ระดับสภาพที่เป็นอยู่จริงเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชน 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามระดับสภาพที่เป็นอยู่จริง
เกี ่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชนเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ประชากรเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 
35 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี ่ยและส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน ระยะที่ 2 เสนอกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการ
บริหารโรงเรียนเอกชน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประชุมกลุ่ม  
ผู้เข้าประชุมกลุ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ในหน่วยงาน
ทางการศึกษา 17 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา 
และ ระยะที ่ 3 ศึกษาความเหมาะสมของกลยุทธ ์การ
ยกระดับคุณภาพการบริหารโรงเรียนเอกชน เครื่องมือเป็น
แบบประเมิน ผู้ประเมินเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบริหาร
โรงเรียนเอกชน 15 คน ที่เลือกมาแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่
กำหนด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ที ่แปลงเป็นร้อยละ 
เก็บข้อมูลระหว่างช่วง เดือน มกราคม 2561 ถึง เดือน 
ธันวาคม 2561  
 
สรุปผลการวิจัย  
 ตอนที่ 1 ระดับสภาพที่เป็นอยู่จริงเกี่ยวกับการ
บริหารโรงเรียนเอกชน 
  1. ด้านผ ู ้บร ิหาร สภาพการการปฏิบ ัต ิ
โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เรื่องที่มีการปฏิบัติมาก
ที่สุด คือ ผู้บริหารใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
อย่างครบถ้วน ผู ้บริหารมีการกำหนดระเบียบแบบแผน
แนวทางปฏิบัติให้ไปสู่ความสำเร็จ และผู้บริหารสนับสนุน
และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคร ูเรื่องที่มี
การปฏิบัติระดับมากแต่ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารมีการ
จัดสรรงบประมาณที่มีการกระจายทั่วถึงเหมาะสม และเป็น
ธรรม ผู ้บริหารดำเนินการให้มีสารสนเทศภายในที ่เป็น
ปัจจุบันเข้าถึงได้ง่ายอย่างครบถ้วนทุกด้าน และผู้บริหารมี
แนวทางส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครู
อย่างเป็นรูปธรรม  
  2. ด้านครู สภาพการการปฏิบัติด้านครู ใน
ทุกเรื่องมีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรื่องที่มีการ
ปฏิบัติมากที่สุด คือ ครูมีความเป็นกัลยาณมิตรและเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ครูปฏิบัติจนได้อย่างเหมาะกับการ
เป็นวิชาชีพชั ้นสูง ส่วนเรื ่องที ่มีการปฏิบัติระดับมากแต่
ค่าเฉลี ่ยน้อยที ่ส ุด คือ ครูมีทักษะในการสร้างสื ่อ และ

นวัตกรรม ทางการศึกษาที่หลากหลายประกอบการจัดการ
เรียนรู ้อยู ่เสมอ ครูมีทักษะในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติและเจตคติ
(KPI)อย่างครบถ้วน ครูมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ที่นำไปใช้ได้ตลอดเวลา  
  3. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหาร ในทุกเรื่องมีการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เรื่องที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ 
และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดไว้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
ส่วนเรื่องที่มีการปฏิบัติระดับดีมาก แต่มีค่าเฉลี่ยน้อย ได้แก่ 
มีสนามกีฬาในร่มที ่เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน มีห้อง
ดนตรีและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน  
  4. ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที ่ใช้ใน
การบริหาร และการเรียนการสอนมีการปฏิบัติโดยรวมอยู่
ในระดับมาก โดยเรื่องที่มีการปฏิบัติระดับมาก คือ มีการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
เหมาะสมกับจำนวนผู้เรียน ส่วนเรื ่องมีการปฏิบัติอยู ่ใน
ระดับปานกลาง คือ มีห้องปฏิบัติการทางภาษาต่างประเทศ
ที่เหมาะสม  
  5. ด้านหลักสูตรของโรงเรียน ในทุกเรื่องมี
การปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรื่องที่มีการปฏิบัติมาก 
คือ มีการเน้นการเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์และการจัด
กิจกรรมเหมาะสมตามวัยของผู้เรียน ส่วนเรื่องที่มีการปฏิบัติ
น ้อยที ่ส ุด คือ มีการประชุมช ี ้แจงการใช ้หล ักส ูตรต ่อ
ผู้ปกครอง  
  6. ด้านผู ้ เร ียนและคุณภาพของผู ้เร ียน 
สภาพการปฏิบัติโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรื่องที่มีการปฏิบัติ
มาก คือ มีระบบรับเข้านักเรียนชัดเจนตามที ่โรงเร ียน
กำหนด ส่วนเรื่องที่มีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ หลังสำเร็จ
การศึกษาประกอบอาชีพหรือได้งานทำไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของผู้ไปสมัครเรียนต่อ ผลการสอบวัดระดับชาติเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กำหนด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กำหนด  
  ตอนที ่ 2 การนำเสนอกลยุทธ์การยกระดับ
คุณภาพการบริหารโรงเรียนเอกชน  
   1. ด้านผู้บริหาร มี 14 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
มี 17 กลย ุทธ ์ ซ ึ ่งกลย ุทธ ์ท ี ่นำเสนอด ้านน ี ้ ได ้แก ่ 1) 
พฒันาการใชห้ลกัธรรมาภบิาลในการบริหารงานบุคคลตาม
ตัวชี้วัดระดับดีเลิศ 2) เผยแพร่ผลประเมิน และแนวปฏิบัติ
ที่ดีเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมาภิบาลตามตัวชี้วัดระดับดีเลิศ 
3) พัฒนาการสนับสนุนและสร ้างแรงจ ูงใจให ้คร ูจ ัด
กระบวนการเรียนรู้ที ่มีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
ตามตัวชี้วัดไม่ต่ำกว่าระดับดี 4) พัฒนาการกำหนดระเบียบ
แบบแผน  แนวทางปฏ ิบ ัต ิให ้ ไปส ู ่ความสำเร ็จด ้าน

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนของผู้เรียนตามตัวชี้วัด
ไม่ต่ำกว่าระดับดี 5) พัฒนาระบบดำเนินการให้มีความ
มั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพครูด้านอัตราเงินเดือน ตาม
ตัวชี้วัดไม่ต่ำกว่าระดับด ี6) พัฒนาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับบริบทของสถานศึกษาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียตามตัวชี้วัดที่กำหนดไม่ต่ำกว่าระดับดี 7) 
พัฒนาความสัมพันธ์ที ่ด ีและสนองความต้องการ ของ
ชุมชนในด้านการบริหารจัดการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไม่ต่ำ
กว่าระดับดี 8) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตามตัวชี้วัดที่กำหนดไม่ต่ำ
กว่าระดับดี 9) พัฒนาระบบการกำกับติดตามการนำ
แผนปฏิบัติการประจำปีไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตาม
ตัวชี้วัดที่กำหนด ตามตัวชี้วัดไม่ต่ำกว่าระดับดี 10) ทบทวน
การจ ัดการองค ์การให ้ครอบคล ุมพ ันธก ิจท ันความ
เปลี ่ยนแปลงอย่างเหมาะสมตามตัวชี ้ว ัดที ่กำหนดตาม
ตัวช ี ้ว ัดระด ับด ี 11) เร ่งร ัดประเม ินประส ิทธ ิผลและ
ประสิทธิภาพในการจัดองค์กรเพื่อใช้เป็นสารสนเทศในการ
ปรับปรุงและพัฒนาตามตัวชี้วัดที่กำหนดไม่ต่ำกว่าระดับด ี
12) พัฒนาแนวทางส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ของนักเรียนด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมกับระดับชั ้นอย่างเป็นรูปธรรม ตามตัวชี ้ว ัดที ่
กำหนดไม่ต่ำกว่าระดับดี 13) พัฒนาทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรมที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารตามตัวชี้วัดที่กำหนดไม่
ต่ำกว่าระดับดี 14) ปรับปรุงระบบการประเมินผลโครงการ
แผนปฏิบัติการประจำปีครบถ้วนตามตัวชี้วัดไม่ต่ำกว่าระดับ
ดี 15) ปรับปรุงแนวทางส่งเสริมทักษะการเร ียนรู ้ใน
ศตวรรษที ่ 21 ของครู เน ้นกลุ ่มทักษะการเร ียนรู ้และ
นวัตกรรมโดยกำหนดตัวชี้วัดไม่ต่ำกว่าระดับดี 16) พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษามีความ
สมบูรณ์ทันสมัยโดยกำหนดตัวชี ้วัดไว้ในระดับดีเลิศ 17) 
พัฒนาการจัดสรรงบประมาณที ่ม ีการกระจายถึงทุก
โครงการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้
ในระดับดีเลิศ 
  2. ด้านครู มี 11 ประเด็นยุทธศาสตร์ มี 14 
กลยุทธ์ ซึ่งกลยุทธ์ที่นำเสนอด้านนี้ ได้แก่ 1. ส่งเสริมความ
เป็นกัลยาณมิตรและแบบอย่างของครูใช้การจัดการชั้นเรียน
เชิงบวกให้เด็กรักที่จะเรียนรู้โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ในระดับดี
เลิศ 2. ปรับปรุงการปฏิบัติตนทุกด้านได้อย่างเหมาะกับ
การเป็นวิชาชีพชั้นสูง โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ในระดับดีเลิศ 3. 
ยกย่องครูปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพ
ช ั ้นส ูง โดยกำหนดต ัวช ี ้ว ัดไว ้ ในระด ับด ี เล ิศ 4. เพ ิ ่ม
ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู ้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและผลการสอบระดับชาติ โดยกำหนดตัวชี ้วัดไว้ใน
ระดับดีเลิศ 5. เพิ่มการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผล
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สอบต่าง ๆ และคุณลักษณะที ่พ ึงประสงค์ โดยกำหนด
ตัวช ี ้ว ัดไว ้ในระดับด ีเล ิศ 6. ส่งเสร ิมคร ูให ้ได ้ร ับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระและวิชาชีพชั้นสูง
อย่างเป็นรูปธรรมโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ในระดับด ี7. พัฒนา
รูปแบบการปรับปรุงพัฒนาครูตามสาระวิชาที ่สอนเป็น
ระยะอย่างเป็นระบบโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ไม่ต่ำกว่าระดับดี 
8. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้ม ี
คุณภาพและมาตรฐานโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ไม่ต่ำกว่าระดับดี 
9. พัฒนาครูให ้ใช ้ท ักษะการจัดก ิจกรรมการเร ียนที ่
หลากหลายแก่ผู้เรียน และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมสอดแทรกคุณธรรมโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ไม่ต่ำกว่า
ระดับดี 10. สนับสนุนครูจัดทำแผนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนโดยกำหนดตัวชี้วัดไม่ต่ำ
กว่าระดับดีเลิศ 11. เพิ่มการสนับสนุนครูทำแผนจัดการ
เรียนรู ้ให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมาย โดยกำหนดตัวชี้วัดในระดับดี
เลิศ 12. สนับสนุนครูให้ใช้สื่อนวัตกรรมทางการศึกษาและ
เทคโนโลยีในการเรียนการสอนอยู ่เหมาะสมโดยกำหนด
ตัวชี้วัดที่ไว้ในระดับดีเลิศ 13. สนับสนุนครูให้จัดกิจกรรม
พัฒนาการค ิด ว ิเคราะห ์ คิดว ิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
โดยกำหนดตัวชี้วัดที่ไว้ในระดับดีเลิศ 14. ปรับปรุงครูให้มี
ทักษะในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ ปฏิบัติ และเจตคติ (KPI) ครบถ้วน โดย
กำหนดตัวชี้วัดไว้ในระดับดเีลิศ 
  3. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหาร มี 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ มี 12 กลยุทธ์ ซึ่ง
กลยุทธ์ที ่นำเสนอด้านนี ้ ได้แก่ 1. ปรับปรุงเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจที่สถานศึกษากำหนดไว้เป็นรูปธรรมที่
ช ัดเจนโดยกำหนดต ัวช ี ้ว ัดไว ้ ในระด ับด ี เล ิศ  2. เพ ิ ่ม
ประสิทธ ิภาพระบบการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื ่อ
ปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมโดย
กำหนดตัวชี้วัดไว้ในระดับดีเลิศ 3. มีการวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่เอื ้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ในระดับดีเลิศ 4. 
เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพแผนการพ ัฒนาค ุณภาพการจ ัด
การศึกษาของสถานศึกษาและปฏิบัติตามแผนครบถ้วนโดย
กำหนดตัวชี ้ว ัดไว้ในระดับดีเล ิศ 5. ปรับปรุงแผนและ
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดย
กำหนดตัวชี้วัดไว้ในระดับดีเลิศ 6. พัฒนากระบวนการและ
กลไกการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่
ชัดเจนโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ที่ระดับดีเลิศ 7. พัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลโดย

กำหนดตัวชี้วัดไว้ที่ระดับดีเลิศ 8. กระตุ้นให้มีการปฏิบัติ
ตามค่านิยมร่วมของโรงเรียน โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ที่ระดับ
ดีเล ิศ 9. ประเมินผลการปฏิบัต ิตามค่านิยมร่วมของ
โรงเรียน โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ที่ระดับดีเลิศ 10. พัฒนาการ
วางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ที่
ระดับดีเลิศ 11. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization)โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ไม่
ต่ำกว่าระดับดี 12. ปรับปรุงระบบและกลไกการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยกำหนดตัวชี้วัด
ไว้ที่ระดับดีเลิศ   
  4. ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที ่ใช้ใน
การบริหารและการเรียนการสอน มี 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
มี 7 กลยุทธ์ ซึ่งกลยุทธ์ที่นำเสนอด้านนี้ ได้แก่ 1. สนับสนุน
ให้มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยกำหนดตัวชี้วัด
ไว้ที่ระดับดีเลิศ 2. พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
เหมาะสมกับจำนวนผู้เรียนโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ที่ระดับดี
เลิศ 3. สนับสนุนการใช้ระบบสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ
ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครองที่ใช้ได้ตลอดเวลาโดย
กำหนดต ัวช ี ้ ว ั ด ไว ้ท ี ่ ระด ับด ี เล ิศ  4. พ ัฒนาการใช ้
ระบบสื่อสารของโรงเรียนและครูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้หลายช่องทางและรวดเร็วโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ที่ระดับดี
เล ิศ 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยี ดิจ ิตอล เพ ื ่อการจัด
การศึกษาที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน โดย
กำหนดตัวชี้วัดไว้ไม่ต่ำกว่าระดับดี 6. พัฒนาวิชาการที่เน้น
ภาษาต่างประเทศดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยกำหนด
ตัวชี้วัดไว้ในระดับดีเลิศ 7. พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายแก่ผู ้เรียนโดยกำหนด
ตัวชี้วัดไวท้ีร่ะดับ ดีเลิศ 
   5. ด้านหลักสูตรของโรงเรียน มี 3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ มี 6 กลยุทธ์ ซึ่งกลยุทธ์ที่นำเสนอด้านนี้ ได้แก ่
1. เพิ่มประสิทธิภาพเน้นการเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์
และการจัดกิจกรรมเหมาะสมตามวัยของผู้เรียนโดยกำหนด
ตัวชี ้ว ัดไว้ที ่ระดับดีเลิศ 2. เร่งรัดปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล ้ องก ั บหล ั กส ู ตรการศ ึ กษาข ั ้ นพ ื ้ นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ไม่ต่ำกว่าระดับดี 3. 
พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนและผู้เรียนโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ไม่ต่ำกว่าระดับดี 4. 
ประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษาโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ไม่ต่ำกว่าระดับดี 5. ปรับปรุง
รูปแบบการประชุมชี้แจงการใช้หลักสูตรแก่ครูและนักเรียน
โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ไม่ต่ำกว่าระดับด ี6. ส่งเสริมให้ชุมชน
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สอบต่าง ๆ และคุณลักษณะที ่พ ึงประสงค์ โดยกำหนด
ตัวช ี ้ว ัดไว ้ในระดับด ีเล ิศ 6. ส่งเสร ิมคร ูให ้ได ้ร ับการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระและวิชาชีพชั้นสูง
อย่างเป็นรูปธรรมโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ในระดับด ี7. พัฒนา
รูปแบบการปรับปรุงพัฒนาครูตามสาระวิชาที ่สอนเป็น
ระยะอย่างเป็นระบบโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ไม่ต่ำกว่าระดับดี 
8. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับให้ม ี
คุณภาพและมาตรฐานโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ไม่ต่ำกว่าระดับดี 
9. พัฒนาครูให ้ใช ้ท ักษะการจัดก ิจกรรมการเร ียนที ่
หลากหลายแก่ผู้เรียน และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมสอดแทรกคุณธรรมโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ไม่ต่ำกว่า
ระดับดี 10. สนับสนุนครูจัดทำแผนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนโดยกำหนดตัวชี้วัดไม่ต่ำ
กว่าระดับดีเลิศ 11. เพิ่มการสนับสนุนครูทำแผนจัดการ
เรียนรู ้ให้ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษาสูงกว่าเป้าหมาย โดยกำหนดตัวชี้วัดในระดับดี
เลิศ 12. สนับสนุนครูให้ใช้สื่อนวัตกรรมทางการศึกษาและ
เทคโนโลยีในการเรียนการสอนอยู ่เหมาะสมโดยกำหนด
ตัวชี้วัดที่ไว้ในระดับดีเลิศ 13. สนับสนุนครูให้จัดกิจกรรม
พัฒนาการค ิด ว ิเคราะห ์ คิดว ิจารณญาณ อภิปราย 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
โดยกำหนดตัวชี้วัดที่ไว้ในระดับดีเลิศ 14. ปรับปรุงครูให้มี
ทักษะในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง
ด้านความรู้ ทักษะ ปฏิบัติ และเจตคติ (KPI) ครบถ้วน โดย
กำหนดตัวชี้วัดไว้ในระดับดเีลิศ 
  3. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหาร มี 10 ประเด็นยุทธศาสตร์ มี 12 กลยุทธ์ ซึ่ง
กลยุทธ์ที ่นำเสนอด้านนี ้ ได้แก่ 1. ปรับปรุงเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจที่สถานศึกษากำหนดไว้เป็นรูปธรรมที่
ช ัดเจนโดยกำหนดต ัวช ี ้ว ัดไว ้ ในระด ับด ี เล ิศ  2. เพ ิ ่ม
ประสิทธ ิภาพระบบการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื ่อ
ปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนต่อเนื่องอย่างเป็นรูปธรรมโดย
กำหนดตัวชี้วัดไว้ในระดับดีเลิศ 3. มีการวางแผนและจัด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพและทางสังคมที่เอื ้อต่อการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ในระดับดีเลิศ 4. 
เพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพแผนการพ ัฒนาค ุณภาพการจ ัด
การศึกษาของสถานศึกษาและปฏิบัติตามแผนครบถ้วนโดย
กำหนดตัวชี ้ว ัดไว้ในระดับดีเล ิศ 5. ปรับปรุงแผนและ
ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบ
ด้านทุกกลุ่มเป้าหมาย ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดย
กำหนดตัวชี้วัดไว้ในระดับดีเลิศ 6. พัฒนากระบวนการและ
กลไกการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่
ชัดเจนโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ที่ระดับดีเลิศ 7. พัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลโดย

กำหนดตัวชี้วัดไว้ที่ระดับดีเลิศ 8. กระตุ้นให้มีการปฏิบัติ
ตามค่านิยมร่วมของโรงเรียน โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ที่ระดับ
ดีเล ิศ 9. ประเมินผลการปฏิบัต ิตามค่านิยมร่วมของ
โรงเรียน โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ที่ระดับดีเลิศ 10. พัฒนาการ
วางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ที่
ระดับดีเลิศ 11. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ (Learning Organization)โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ไม่
ต่ำกว่าระดับดี 12. ปรับปรุงระบบและกลไกการมีส่วนร่วม
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานโดยกำหนดตัวชี้วัด
ไว้ที่ระดับดีเลิศ   
  4. ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที ่ใช้ใน
การบริหารและการเรียนการสอน มี 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
มี 7 กลยุทธ์ ซึ่งกลยุทธ์ที่นำเสนอด้านนี้ ได้แก่ 1. สนับสนุน
ให้มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยกำหนดตัวชี้วัด
ไว้ที่ระดับดีเลิศ 2. พัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่
เหมาะสมกับจำนวนผู้เรียนโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ที่ระดับดี
เลิศ 3. สนับสนุนการใช้ระบบสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ
ระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครองที่ใช้ได้ตลอดเวลาโดย
กำหนดต ัวช ี ้ ว ั ด ไว ้ท ี ่ ระด ับด ี เล ิศ  4. พ ัฒนาการใช ้
ระบบสื่อสารของโรงเรียนและครูด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้หลายช่องทางและรวดเร็วโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ที่ระดับดี
เล ิศ 5. พัฒนาระบบเทคโนโลยี ดิจ ิตอล เพ ื ่อการจัด
การศึกษาที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับจำนวนนักเรียน โดย
กำหนดตัวชี้วัดไว้ไม่ต่ำกว่าระดับดี 6. พัฒนาวิชาการที่เน้น
ภาษาต่างประเทศดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมโดยกำหนด
ตัวชี้วัดไว้ในระดับดีเลิศ 7. พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายแก่ผู ้เรียนโดยกำหนด
ตัวชี้วัดไวท้ีร่ะดับ ดีเลิศ 
   5. ด้านหลักสูตรของโรงเรียน มี 3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ มี 6 กลยุทธ์ ซึ่งกลยุทธ์ที่นำเสนอด้านนี้ ได้แก ่
1. เพิ่มประสิทธิภาพเน้นการเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์
และการจัดกิจกรรมเหมาะสมตามวัยของผู้เรียนโดยกำหนด
ตัวชี ้ว ัดไว้ที ่ระดับดีเลิศ 2. เร่งรัดปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล ้ องก ั บหล ั กส ู ตรการศ ึ กษาข ั ้ นพ ื ้ นฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ไม่ต่ำกว่าระดับดี 3. 
พัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรสภาพแวดล้อมของ
ชุมชนและผู้เรียนโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ไม่ต่ำกว่าระดับดี 4. 
ประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษาโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ไม่ต่ำกว่าระดับดี 5. ปรับปรุง
รูปแบบการประชุมชี้แจงการใช้หลักสูตรแก่ครูและนักเรียน
โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ไม่ต่ำกว่าระดับด ี6. ส่งเสริมให้ชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดประสบการณ์การเรียนรู ้แก่
นักเรียนโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ที่ระดับดีเลิศ  
  6. ด้านผู ้เร ียนและคุณภาพผู ้เร ียน มี 4 
ประเด็นยุทธศาสตร์ มี 4 กลยุทธ์ ซึ่งกลยุทธ์ที่นำเสนอด้านนี้ 
ได้แก่ 1. พัฒนาระบบและกลไกการรับเข้านักเรียนชัดเจน
ตามที่โรงเรียนกำหนดโดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ที่ระดับดีเลิศ 2. 
เสริมสร้างระบบและกลไกเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
สำหรับนักเรียนเข้าใหม่โดยกำหนดตัวชี้วัดไว้ที่ระดับดีเลิศ 3. 
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตลอดหลักสูตร และมีการประเมินผลทุกกิจกรรม
อย่างเป็นรูปแบบโดยกำหนดตัวชี ้ว ัดไว้ที ่ระดับดีเลิศ 4. 
พัฒนาการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (ID - Plan) 
เพื่อใช้ส่งเสริมในทักษะหรือความถนัดเฉพาะทางโดยกำหนด
ตัวชี้วัดไวไ้ม่ต่ำกว่าระดับดี  
 ตอนที ่ 3 ความเหมาะสมของกลยุทธ ์การ
ยกระดับคุณภาพการบริหารโรงเรียนเอกชน 
   1. ด้านบริหาร  
   กลยุทธ์ที ่กำหนดตัวชี ้ว ัดตามเกณฑ์ที ่
กำหนด มีความเหมาะสมมากที ่ส ุด ได ้แก ่ พัฒนาการ
สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มี
การตรวจสอบและประเมินผู ้เรียน พัฒนาแผนกลยุทธ์ที ่
สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา โดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน พัฒนาแนวทางส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนด้านทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับระดับชั ้น
อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมน้อย ได้แก ่
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษามีความ
สมบูรณ์ทันสมัย และพัฒนาการจัดสรรงบประมาณที่มีการ
กระจายถึงทุกโครงการอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  
  2. ด้านครู  
   กลยุทธ์ที ่กำหนดตัวชี ้ว ัดตามเกณฑ์ที ่
กำหนด มีความเหมาะสมมากที่สุด ได้แก ่ส่งเสริมครูให้ได้รับ
การพัฒนาสาระและการจัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระและ
วิชาชีพชั ้นสูงอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนกลยุทธ์ที ่ม ีความ
เหมาะสมน้อย ได้แก่เพิ ่มประสิทธิผลการจัดการเรียนรู ้
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการสอบระดับชาต ิ
และเพิ่มการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลสอบต่าง ๆ 
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  3. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ
ของผู้บริหาร  
   กลยุทธ์ที ่กำหนดตัวชี ้ว ัดตามเกณฑ์ที ่
กำหนด มีความเหมาะสมมากที่สุด ได้แก่ พัฒนาสถานศึกษา
ให้เป็นองค์การแห่งการเร ียนรู ้ ส่วนกลยุทธ์ที ่ มีความ

เหมาะสมน้อย ได้แก่ปรับปรุงเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจที่
สถานศึกษากำหนดไว้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
   4. ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที ่ใช้ใน
การบริหารและการเรียนการสอน  
   กลยุทธ์ที ่กำหนดตัวชี ้ว ัดตามเกณฑ์ที ่
กำหนด มีความเหมาะสมมากที่สุด ได้แก่สนับสนุนให้มีการ
ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และพัฒนาระบบเทคโนโลย ี
ดิจิตอล เพื ่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐานเหมาะสมกับ
จำนวนนักเรียน ส่วนกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมน้อย ได้แก ่
สนับสนุนการใช้ระบบสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือระหว่างคร ู
นักเรียน และผู้ปกครองที่ใช้ได้ตลอดเวลา 
   5. ด้านหลักสูตรของโรงเรียน  
   กลยุทธ์ที ่กำหนดตัวชี ้ว ัดตามเกณฑ์ที ่
กำหนด มีความเหมาะสมมากที่สุด ได้แก่จัดทำหลักสูตรที่
สอดคล้องกับหลักสูตรสภาพแวดล้อมของชุมชนและผู้เรียน 
ประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปี
การศึกษา ส่วนกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมน้อย ได้แก่ พัฒนา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
แก่ผู้เรียน 
   6. ด้านผู้เรียนและคุณภาพผู้เรียน  
   กลยุทธ์ที ่กำหนดตัวชี ้ว ัดตามเกณฑ์ที ่
กำหนด มีความเหมาะสมมากที่สุด ได้แก่ สนับสนุนการจัด
ก ิจกรรมเสร ิมพ ัฒนาค ุณล ักษณะที ่พ ึงประสงค ์ตลอด
หลักสูตร และมีการประเมินผลทุกกิจกรรมอย่างเป็นรูปแบบ
และพัฒนาการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพื ่อใช้
ส่งเสริมในทักษะหรือความถนัดเฉพาะทาง ส่วนกลยุทธ์ที่มี
ความเหมาะสมน้อย ได้แก่ เสริมสร้างระบบและกลไกเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าเรียนสำหรับนักเรียนเข้าใหม่ 
 
อภิปรายผล 
  จากสรุปผลการวิจัยมีประเด็นที ่สำคัญนำมา
อภิปรายผล ดังนี้ 
   1. การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานที่เป็นอยู่
จริงเกี ่ยวกับการบริหารโรงเรียนเอกชน บางประเด็นที่
พบว่า ระดับสภาพที่เป็นอยู่จริงเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน
เอกชน มี 6 ด้าน คือ ด้านผู้บริหาร ด้านครู ด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการของผู ้บริหาร ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที ่ใช้ในการบริหารและการเรียนการสอน ด้าน
หลักสูตรของโรงเรียน และด้านผู้เรียนและคุณภาพผู้เรียน
นั้น จะครอบคลุมพันธกิจในทุกมิติของการบริหารจัดการ
โรงเรียนเอกชน ซึ่งจะสอดคล้องกับขอบข่ายและภารกิจการ
บริหารและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไปทั้ง
ของรัฐและเอกชน โดยมีหลายกรณีมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก แต่จำนวนน้อยที ่มีการปฏิบัติอยู ่ในระดับมากที ่สุด  
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แม้อาจจะแสดงว่าโดยรวมโรงเรียนโดยผู้บริหารและคณะครู
มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการ แต่
ผลหรือคุณภาพที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆอาจจะยังไม่ถึงหรือสูง
กว่ามาตรฐานขั ้นต่ำที ่ได้กำหนดไว้ จึงต้องพิจารณาหา
รูปแบบหรือกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษาให้เหมาะสม เพื่อปรับปรุงให้มีผลที่ดีขึ้น 
  2. กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการบริหาร
โรงเรียนเอกชน แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้บริหาร ด้าน
ครู ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที ่ใช้ในการบริหารและการ
เรียนการสอน ด้านหลักสูตรของโรงเรียน และด้านผู้เรียน
และคุณภาพผู้เรียน ซึ่งมี 60 กลยุทธ์ ที่ใช้ในการยกระดับ
คุณภาพการบริหารโรงเรียนเอกชนให้ประสบความสำเร็จ
และมีคุณภาพ ผู ้บริหารสถานศึกษาต้องกำหนดกลยุทธ์
เพื่อให้สถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่
วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพิศ โสมา (2560) ที่
พบว่า การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
ขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 จังหวัดขอนแก่น : กรณีศึกษาโรงเรียนแวงใหญ่
วิทยาคม การบริหารเชิงกลยุทธ์ควรมีการส่งเสริมและพัฒนา
ผู ้บริหารให้กำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที ่เน้น
คุณภาพผู้เรียน มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีการการวิเคราะห์
บริบทของโรงเรียน มีการคิดวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื ่อวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 
ตอบสนองเป้าหมายผลลัพธ์ตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
โดยเฉพาะกลยุทธ์ ได้แก่ พัฒนาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาโดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาแนวทาง 
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนด้าน
ทักษะสารสนเทศ สื ่อ และเทคโนโลย ีท ี ่ เหมาะสมกับ
ระดับชั้นอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมครูให้ได้รับการพัฒนา
สาระและการจัดการเรียนรู ้แต่ละกลุ่มสาระ และวิชาชีพ
ช ั ้นส ูงอย ่างเป ็นร ูปธรรม พัฒนาระบบการว ัดผลและ
ประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนา
ระบบและหลักการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
พัฒนาการใช้ระบบสื่อสารของโรงเรียนและครูด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้หลายช่องทาง และรวดเร็ว เป็นต้น 
 3. ความเหมาะสมของกลยุทธ์การยกระดับ
คุณภาพการบริหารโรงเรียนเอกชน 
  3.1 ด้านผู้บริหาร พบว่า กลยุทธ์ที่กำหนด
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่กำหนด มีความเหมาะสมมากที่สุด ได้แก ่
พัฒนาการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู ้ที ่มีการตรวจสอบและประเมินผู ้เรียนพัฒนาแผน 

กลย ุทธ ์ท ี ่ สอดคล ้องก ับบร ิบทของสถานศ ึกษาโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
พัฒนาแนวทางส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมกับระดับชั้นอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนกลยุทธ์ที ่มี
ความเหมาะสมน ้อย  ได ้แก ่ พัฒนาระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศของสถานศึกษามีความสมบูรณ์ทันสมัย และ
พัฒนาการจัดสรรงบประมาณที่มีการกระจายถึงทุกโครงการ
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับ สมชาติ พนา
เกษม (2553) ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา เป็น
การพิจารณาว่า ผู ้บริหารมีการกระจายอำนาจและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร การพัฒนา
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา การ
ทบทวนนโยบาย และติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน 
มีความสามารถในการจูงใจบุคลากรให้ทุ่มเทกับการทำงาน
ให้โรงเร ียนอย่างส ูงส ุดเต ็มศักยภาพ ในขณะเดียวกัน
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรม
ของสังคม ชุมชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถ
จูงใจชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
  3.2 ด้านครู พบว่า กลยุทธ์ที่กำหนดตัวชี้วัด
ตามเกณฑ์ที ่กำหนด มีความเหมาะสมมากที ่ส ุด ได้แก  ่
ส่งเสริมครูให้ได้รับการพัฒนาสาระและการจัดการเรียนรู้แต่
ละกลุ่มสาระและวิชาชีพชั้นสูงอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้อง
กับวิจารณ์ พานิช (2551) ที ่ว ่าครูต ้องไม่สอน แต่ต้อง
ออกแบบการเรียนรู ้และอำนวยความสะดวก (facilitate) 
การเรียนรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทำ 
หรือปฏิบัติ แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจ และสมอง
ของตนเอง การเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL (Project-Based 
Learning) และงานว ิจ ัยของ ศุภล ักษณ์ เศษธะพานิช 
(2550) ที่พบว่าองค์ประกอบในการพัฒนาระบบบริหารสู่
ความเป็นเลิศที ่สำคัญคือองค์ประกอบด้านการมุ ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล ส่วนกลยุทธ์ที่กำหนดตัวชี้วัดไว้ในระดับดี
เลิศ มีความเหมาะสมน้อย ได้แก่เพิ่มประสิทธิผลการจัดการ
เร ียนรู ้พ ัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนและผลการสอบ
ระดับชาติ และเพิ ่มการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน  
ผลสอบต่างๆและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  3.3 ด ้านกระบวนการบร ิหารและการ
จัดการของผู้บริหาร พบว่า กลยุทธ์ที ่กำหนดตัวชี ้วัดตาม
เกณฑ์ ที่กำหนด มีความเหมาะสมมากที่สุด ได้แก่ พัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ สอดคล้องกับ  
ศรีเรือน ลิขิตเดชาโรจน์ (2550) โดยภาพรวมสถานศึกษา
เอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
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แม้อาจจะแสดงว่าโดยรวมโรงเรียนโดยผู้บริหารและคณะครู
มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการ แต่
ผลหรือคุณภาพที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆอาจจะยังไม่ถึงหรือสูง
กว่ามาตรฐานขั ้นต่ำที ่ได้กำหนดไว้ จึงต้องพิจารณาหา
รูปแบบหรือกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัด
การศึกษาให้เหมาะสม เพื่อปรับปรุงให้มีผลที่ดีขึ้น 
  2. กลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการบริหาร
โรงเรียนเอกชน แบ่งเป็น 6 ด้าน ได้แก่ ด้านผู้บริหาร ด้าน
ครู ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที ่ใช้ในการบริหารและการ
เรียนการสอน ด้านหลักสูตรของโรงเรียน และด้านผู้เรียน
และคุณภาพผู้เรียน ซึ่งมี 60 กลยุทธ์ ที่ใช้ในการยกระดับ
คุณภาพการบริหารโรงเรียนเอกชนให้ประสบความสำเร็จ
และมีคุณภาพ ผู ้บริหารสถานศึกษาต้องกำหนดกลยุทธ์
เพื่อให้สถานศึกษามีแนวทางในการพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่
วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพิศ โสมา (2560) ที่
พบว่า การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
ขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 25 จังหวัดขอนแก่น : กรณีศึกษาโรงเรียนแวงใหญ่
วิทยาคม การบริหารเชิงกลยุทธ์ควรมีการส่งเสริมและพัฒนา
ผู ้บริหารให้กำหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที ่เน้น
คุณภาพผู้เรียน มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีการการวิเคราะห์
บริบทของโรงเรียน มีการคิดวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ 
ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื ่อวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน 
ตอบสนองเป้าหมายผลลัพธ์ตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
โดยเฉพาะกลยุทธ์ ได้แก่ พัฒนาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
บริบทของสถานศึกษาโดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาแนวทาง 
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนด้าน
ทักษะสารสนเทศ สื ่อ และเทคโนโลย ีท ี ่ เหมาะสมกับ
ระดับชั้นอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมครูให้ได้รับการพัฒนา
สาระและการจัดการเรียนรู ้แต่ละกลุ่มสาระ และวิชาชีพ
ช ั ้นส ูงอย ่างเป ็นร ูปธรรม พัฒนาระบบการว ัดผลและ
ประเมินผลทุกระดับให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พัฒนา
ระบบและหลักการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล 
พัฒนาการใช้ระบบสื่อสารของโรงเรียนและครูด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้หลายช่องทาง และรวดเร็ว เป็นต้น 
 3. ความเหมาะสมของกลยุทธ์การยกระดับ
คุณภาพการบริหารโรงเรียนเอกชน 
  3.1 ด้านผู้บริหาร พบว่า กลยุทธ์ที่กำหนด
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่กำหนด มีความเหมาะสมมากที่สุด ได้แก ่
พัฒนาการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ครูจัดกระบวนการ
เรียนรู ้ที ่มีการตรวจสอบและประเมินผู ้เรียนพัฒนาแผน 

กลย ุทธ ์ท ี ่ สอดคล ้องก ับบร ิบทของสถานศ ึกษาโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
พัฒนาแนวทางส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนด้านทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ที่
เหมาะสมกับระดับชั้นอย่างเป็นรูปธรรม ส่วนกลยุทธ์ที ่มี
ความเหมาะสมน ้อย  ได ้แก ่ พัฒนาระบบเทคโนโลย ี
สารสนเทศของสถานศึกษามีความสมบูรณ์ทันสมัย และ
พัฒนาการจัดสรรงบประมาณที่มีการกระจายถึงทุกโครงการ
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม สอดคล้องกับ สมชาติ พนา
เกษม (2553) ด้านภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา เป็น
การพิจารณาว่า ผู ้บริหารมีการกระจายอำนาจและการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร การพัฒนา
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา การ
ทบทวนนโยบาย และติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน 
มีความสามารถในการจูงใจบุคลากรให้ทุ่มเทกับการทำงาน
ให้โรงเร ียนอย่างส ูงส ุดเต ็มศักยภาพ ในขณะเดียวกัน
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีส่วนช่วยเหลือ สนับสนุนกิจกรรม
ของสังคม ชุมชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถ
จูงใจชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัด
การศึกษา 
  3.2 ด้านครู พบว่า กลยุทธ์ที่กำหนดตัวชี้วัด
ตามเกณฑ์ที ่กำหนด มีความเหมาะสมมากที ่ส ุด ได้แก  ่
ส่งเสริมครูให้ได้รับการพัฒนาสาระและการจัดการเรียนรู้แต่
ละกลุ่มสาระและวิชาชีพชั้นสูงอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้อง
กับวิจารณ์ พานิช (2551) ที ่ว ่าครูต ้องไม่สอน แต่ต้อง
ออกแบบการเรียนรู ้และอำนวยความสะดวก (facilitate) 
การเรียนรู้ ให้นักเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทำ 
หรือปฏิบัติ แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจ และสมอง
ของตนเอง การเรียนรู้แบบนี้เรียกว่า PBL (Project-Based 
Learning) และงานว ิจ ัยของ ศุภล ักษณ์ เศษธะพานิช 
(2550) ที่พบว่าองค์ประกอบในการพัฒนาระบบบริหารสู่
ความเป็นเลิศที ่สำคัญคือองค์ประกอบด้านการมุ ่งเน้น
ทรัพยากรบุคคล ส่วนกลยุทธ์ที่กำหนดตัวชี้วัดไว้ในระดับดี
เลิศ มีความเหมาะสมน้อย ได้แก่เพิ่มประสิทธิผลการจัดการ
เร ียนรู ้พ ัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนและผลการสอบ
ระดับชาติ และเพิ ่มการพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน  
ผลสอบต่างๆและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
  3.3 ด ้านกระบวนการบร ิหารและการ
จัดการของผู้บริหาร พบว่า กลยุทธ์ที ่กำหนดตัวชี ้วัดตาม
เกณฑ์ ที่กำหนด มีความเหมาะสมมากที่สุด ได้แก่ พัฒนา
สถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้ สอดคล้องกับ  
ศรีเรือน ลิขิตเดชาโรจน์ (2550) โดยภาพรวมสถานศึกษา
เอกชน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการปฏิบัติเกี่ยวกับการ

บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับมาก  
  3.4 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใช้ใน
การบริหารและการเรียนการสอน พบว่า กลยุทธ์ที่กำหนด
ตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่กำหนด มีความเหมาะสมมากที่สุด ได้แก่
สนับสนุนให้มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี ดิจิตอล เพื่อการจัดการศึกษาที่มีมาตรฐาน
เหมาะสมกับจำนวนนักเรียน ส่วนกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสม
น้อย ได้แก ่สนับสนุนการใช้ระบบสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือ
ระหว่างครู นักเรียน และผู ้ปกครองที ่ใช้ได้ตลอดเวลา 
สอดคล้องกับ สมชาติ พนาเกษม (2553) โรงเรียนมีวิธีการ 
แนวทางอย่างไร ในการจัดความรู้ของโรงเรียนอย่างเป็น
ระบบ มีการจัดการสารสนเทศและใช้ข้อมูลเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจ มีระบบสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการจัด
ระเบียบการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการศึกษาค้นคว้าด ้วยตนองอย่างพอเพียง มีการ
วิเคราะห์ผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยี  
  3.5 ด้านหลักสูตรของโรงเรียน พบว่า กลยุทธ์
ที่กำหนดตัวชี้วัดตามเกณฑ์ที่กำหนด มีความเหมาะสมมาก
ที ่ส ุด ได ้แก ่จ ัดทำหล ักส ูตรท ี ่สอดคล ้องก ับหล ักส ูตร
สภาพแวดล้อมของชุมชนและผู้เรียนประเมินหลักสูตรและ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา สอดคล้องกับ
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 ได้กำหนดอำนาจ
หน้าที ่ของสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ข้อหนึ ่งค ือ พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของนักเรียน ชุมชน
และท้องถิ่น  
  3.6 ด้านผู้เรียนและคุณภาพผู้เรียน พบว่า 
กลยุทธ ์ท ี ่กำหนดตัวช ี ้ว ัดตามเกณฑ์ที ่กำหนด มีความ
เหมาะสมมากที่สุด ได้แก่ สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริม
พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตลอดหลักสูตร และมีการ
ประเมินผลทุกกิจกรรมอย่างเป็นรูปแบบและพัฒนาการ
วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลเพื่อใช้ ส่งเสริมในทักษะ
หรือความถนัดเฉพาะทาง สอดคล้องกับ สมชาติ พนาเกษม 
(2553) จัดสภาพแวดล้อมที่ ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข 
มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี กระตุ้นแนะนำให้ครูปฏิบัติหน้าที่
ในการสอน โดยคำนึงถ ึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ส่งเสริมให้ผู ้เรียนได้เรียนรู ้และแสดงออกตามความถนัด 
โรงเรียน มีการปรับปรุงคุณภาพวิชาการอย่างต่อเนื่อง และ
มีการจัดการศึกษาที ่เน ้นผู ้ เร ียนเป็นสำคัญ ให้ผ ู ้ เร ียน 
ได้ร ับการจัดการศึกษาที ่ม ีค ุณภาพ และสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดว่านักเรียนเป็นปัจจัยหลัก

ในกระบวนการจัดการศึกษาซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ และการจัด
การศึกษาถึงยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู ้
พัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติ เต็ม
ศักยภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 ข้อเสนอในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  1. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนควรนำกลยุทธ์
ด้านผู้บริหาร ได้แก่ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
สถานศึกษามีความสมบูรณ์ทันสมัย และพัฒนาการจัดสรร
งบประมาณที่มีการกระจายถึงโครงการอย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรม ไปวางแผนดำเนินการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้
สถานศึกษามีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที ่ทันสมัย 
สามารถช่วยให้กระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  2. ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนควรนำ 
กลยุทธ์ ได้แก่เพิ่มประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้และพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการสอบระดับชาติ ผลสอบ
ต่างๆ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนไปวางแผน 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน มีการนิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพื ่อส่งผลให้ผู ้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น 
    3. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนควรนำกลยุทธ์ 
ได้แก่ พัฒนาการวางแผนดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพไปดำเนินการ
ปฏิบ ัต ิ เพ ื ่อยกระดับการพัฒนาคร ูโดยการจ ัดประช ุม 
เชิงปฏิบัติการ ทำแผนปฏิบัติการ เพื ่อนำมาพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของครู 
    4. ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ควรนำกลยุทธ์
ด ้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีท ี ่ ใช ้ ในการบริหารและ 
การเรียนการสอน ได้แก่ สนับสนุนการใช้ระบบสื่อสารผ่าน
โทรศัพท์มือถือระหว่างครู นักเรียน และผู้ปกครองที่ใช้ได้
ตลอดเวลา เพื่อการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง เกิดความ
ร่วมมือระหว่างครูกับผู้ปกครองได้มากยิ่งขึ้น  
    5. ผู ้บริหารและผู ้เกี ่ยวข้องของโรงเรียน
เอกชนควรนำกลยุทธ์ด้านหลักสูตรของโรงเรียน ได้แก  ่ 
การจัดทำหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชน
และผู้เรียน มีการประเมินหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา มีการประชุมชี้แจงการใช้หลักสูตร
แก่ครูและนักเรียน ไปวางแผนดำเนินการปฏิบัติอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่องเพื่อสถานศึกษามีหลักสูตรที่ด ีมีคุณภาพ 
และประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
เอกชน 
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   6. ผู้บริหาร รองผู้บริหาร และครูโรงเรียน
เอกชน ควรนำกลยุทธ์ด้านผู้เรียนและคุณภาพผู้เรียน ได้แก ่
เสริมสร้างระบบและกลไกเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
สำหรับนักเรียนเข้าใหม่ (ไม่ใช่ปฐมนิเทศ) โดยกำหนด
ตัวชี้วัดให้มีความชัดเจน ไปจัดทำแผนปฏิบัติการหลังจากรับ
มอบตัวนักเรียน เพื ่อเตรียมความพร้อมในทักษะต่างๆ  
ที ่นักเรียนยังขาดความพร้อมตามที ่ประเมินได้จากการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ ได้จากการสอบหรือการสัมภาษณ์
เพื่อพัฒนานักเรียนบางส่วนหรือทุกคนแล้วแต่กรณีก่อนเข้า
เรียน 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. มุ่งเน้นในการศึกษารูปแบบตัวชี้วัดหรือ
แนวทางการประเมินกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน
ของตนเป็นรายกรณี 
   2. ควรศึกษารูปแบบตัวชี้วัดและเกณฑ์การ
ประเมินที่เป็นรูปธรรม 
   3. ควรศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับผลของการใช ้
กลยุทธ์ที ่มีลักษณะเหมือนกันระหว่างโรงเรียนในสังกัด
เดียวกันหรือสังกัดอื่น 
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