
 
 

ปัจจัยความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา  
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน   

 
 
 

 
 
 
 

 
นางสาวพรรณวดี    ปามุทา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวชิาการบริหารการศึกษา  บัณฑิตวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัสยาม  ปีการศึกษา 2559 
ลขิสิทธ์ิของมหาวทิยาลยัสยาม 



2 
 

 

 
 
The  Critical  Success  Factors  of   management  in  Primary World-Class  Standard school  

under the Basic Education Commission   
 
 
 
 
 
 
 
 

Miss.Phanwadee   Pamuta 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of 
Philosophy in Educational Administration  Graduate School  

Siam University  Academic Year 2016 
Copyright of Siam University 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ง 
 

 



จ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ฉ 
 

 

 



ช 
 

 

 



ซ 
 

กติติกรรมประกาศ 
 

 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ไดด้ว้ยความ กรุณาอยา่งสูงจาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร.                   
พลเรือตรี  หญิงสุภทัรา   เอ้ือวงศ์   อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  และ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ ดร .          
ชญาพิมพ ์ อุสาโห  อาจารยท่ี์ปรึกษา ท่ีท่า นกรุณา ใหค้  าปรึกษา  ใหค้วามรู้ อีกทั้งขอ้เสนอ แนะ  
ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆใหง้านวจิยัมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึนและเป็นก าลงัใจท่ีดียิง่มาโดย
ตลอด  และขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์  ดร. อมรชยั  ตนัติเมธ  อาจารย์   ดร.สมศกัด์ิ    
ดลประสิทธ์ิ  และรองศาสตราจารย ์ดร .บุญมี  เณรยอด  กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ทุกท่าน ท่ีได้
กรุณาให้ค  าแนะน า ขอ้เสนอแนะและใหข้อ้คิด ท่ีเป็นประโยชน์ ในการปรับปรุง แกไ้ขและเพิ่มเติม
ขอ้มูลใหว้ทิยานิพนธ์มีความมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  จนกระทัง่วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีไดรั้บการ
อนุมติัอยา่งสมบูรณ์   

ขอกราบขอบพระคุ ณผูท้รงคุณวฒิุทุกท่านท่ี ใหค้วามอนุเคราะห์  และเสียสละเวลา
ตรวจสอบเคร่ืองมือ ท่ีใชใ้นการ วจิยั  และใหค้ าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์  ในการพฒันาเคร่ืองมือให้
สอดคลอ้งครอบคลุมเน้ือหาสาระ ซ่ึงเป็นประโยชน์ ต่อการปรับปรุงแกไ้ขวทิยานิพนธ์เป็นอยา่งยิง่  
ขอขอบพระคุณท่านผูบ้ริหารโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา    
ทุกท่านท่ีกรุณา ท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม และใหข้อ้มูลอนัเป็นประโยชน์ในการท าวทิยานิพนธ์
โดยครบถว้นสมบูรณ์ ท าใหว้ทิยานิพนธ์ส าเร็จตามวตัถุปร ะสงค์   และขอขอบพระคุณ ท่านผูเ้ป็น
ผลงาน หนงัสือ เอกสาร ต าราและงานวจิยั ท่ีผูว้จิยัไดใ้ชใ้นการศึกษาคน้ควา้ และน ามาอา้งอิงใน
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บทที ่ 1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
  ปัจจุบนัโลกก าลงัเปล่ียนแปลงไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้  การพฒันาบุคลากรของชาติให้
ไดรั้บความรู้  ความสามารถ มีคุณภาพอยา่งทัว่ถึงและย ัง่ยนื  จึงนบัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก าหนดความ
อยูร่อดของประเทศ  ในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชาตินั้น คุณภาพทรัพยากรมนุษยน์บัเป็น
หวัใจส าคญั และการศึกษานัน่เองท่ีเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาทุกดา้น เพราะการศึกษา คือ การ
สร้างทุนแห่งปัญญา โดยเฉพาะในสมยัน้ีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมเป็นไป
อยา่งรวดเร็วและต่อเน่ือง มีการน าเทคโนโลยี  รูปแบบการเรียนรู้ และการใชชี้วติและวฒันธรรม
ใหม่ๆ  มาสู่สังคมไทย  การศึกษาจึงเป็นปัจจยัส าคญัในการช่วยใหค้นมีหลกัคิด   รู้จกัใคร่ครวญ
เลือกสรร พฒันาและปรับตวัเขา้เหตุการณ์ท่ีเขา้มาสู่ ชีวติตลอดเวลา  ท่ามกลางความเปล่ียนแปลง
ของสังคมท่ีเป็นกระแสแห่งความเป็นโลกาภิว ั ตน์ (globalization)เป็นสังคมท่ีตอ้งอาศยัองคค์วามรู้ 
(Knowledge based society)และเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge based economy) ซ่ึงมีผลใหก้าร
บริหารจดัการศึกษาไทยตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของการ แข่งขนั และความมุ่งมัน่ตามความคาดหวงั
ของสังคม กระบวนการบริหารจดัการจึงตอ้งปรับเปล่ียนและพฒันาใหส้อดคลอ้งกบัสภาพการณ์ จึง
เป็นความจ าเป็นท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งสนใจใฝ่รู้ และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองอยูต่ลอดเวลา เพื่อจะท าใหก้าร
บริหารจดัการขององคก์รอยูร่อด บงัเกิดผลดี และบรรลุตามวตัถุประสงค ์ (ธีระ รุญเจริญ ,2550:98) 
การพฒันาในระยะแผนพฒันา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศ
ไทยจะตอ้งเผชิญกบักระแสการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัทั้งภายนอกและภายในประเทศท่ีปรับเปล่ียน
เร็วและซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน เป็นทั้งโอกาสและความเส่ียงต่อการพฒันาประเทศ  โดยเฉพาะขอ้ผกูพนั
ท่ีจะเป็นประชาคมอาเซียนในปี  2558 จึงจ าเป็นตอ้งน าภูมิคุม้กนัท่ีมีอยูพ่ร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุม้กนั
ในประเทศใหเ้ขม้แขง็ข้ึนมาใชใ้นการเตรียมความพร้อมใหแ้ก่คน  สังคม และระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศใหส้ามารถปรับตวัรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม  สามารถพฒันา
ประเทศใหก้า้วหนา้ต่อไปเพื่อประโยชน์สุขท่ีย ัง่ยนืของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  การศึกษาถือเป็นปัจจยัหลกัในการสร้างและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้คุณภาพ เพราะ
การจดัการศึกษาเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาความรู้ความคิดและคุณธรรมของบุคคล  เป็นการ
ถ่ายทอด วฒันธรรมและสร้างภูมิปัญญาให้แก่บุคคลใหมี้ความเจริญงอกงามทางดา้นอารมณ์ สังคม 



2 
 

 

และสติปัญญา  การศึกษาจะช่วยใหบุ้คคลมีความสามารถและทกัษะในการแสวงหาความรู้ไดอ้ยา่ง
เหมาะสมตลอดชีวติ   มีความรู้เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม  ตลอดจน
ความกา้วหนา้ทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนปัจจุบนั  ซ่ึงยทุธศาสตร์การพฒันาคนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งย ัง่ยนื  ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.
2555-2559)  ไดก้ล่าววา่ การพฒันาประเทศสู่ความสมดุลและย ัง่ยนืจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัการ
เสริมสร้างทุนของประเทศท่ี มีอยูใ่หเ้ขม้แข็ งและมีพลงัเพียงพอในการขบัเคล่ือน กระบวนการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
พฒันาประเทศ โดยเฉพาะการพฒันาคนหรือทุนมนุษยใ์หเ้ขม้แขง็ พร้อมรับการเปล่ียนแปลงโลกใน
ยคุศตวรรษท่ี 21 และการเสริมสร้างปัจจยัแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพของคน  ทั้งในเชิง
สถาบนั ระบบ โครงสร้างของสังคมใหเ้ขม้แขง็ สามารถเป็นภูมิคุม้กนัการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต   
  คุณภาพการศึกษาเป็นส่ิงส าคญัท่ีตอ้งเนน้ รัฐบาลใหค้วามส าคญั โดยมุ่งเนน้การประกนั
คุณภาพและการส่งเสริมคุณภาพ  ใหก้ารศึกษามีคุณภาพท่ีดี แต่ในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงของ
สังคมโลก โลกเปิดกวา้งข้ึน มาตรฐานคุณภาพจะไม่อยูภ่ายในประเทศเท่านั้น  มาตรฐ านตอ้ง
เทียบเคียงหรือแข่งขนัได ้เพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับในระบบสากล  ไม่วา่จะเป็นในภูมิภาคอาเซียนหรือ
ระบบสังคมอ่ืนๆ ซ่ึงปัจจุบนัน้ีมีความพยายามท่ีจะพฒันาโรงเรียนใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑข์อง
สากล   ในการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษานั้น  จะตอ้งมีการประกนัคุณภาพภายในผสมผสาน อยู่
ในกระบวนการบริหารและการจดัการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพ
ของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาอนัเป็นการสร้างความมัน่ใจวา่สถานศึกษาจดัการศึกษาใหมี้
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน  เพื่อท าใหเ้ด็กไทยเป็นคนดี  มีความสามารถ  และมีความสุข  จะได้
ช่วยกนัสร้า งสรรคส์ังคมใหมี้สันติ  มีส่ิงแวดลอ้มดียิง่ข้ึน  เศรษฐกิจมัน่คง  สามารถร่วมมือและ
แข่งขนักบัประเทศอ่ืนๆไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรีในสังคมโลกต่อไป แต่ คุณภาพการศึกษาในรอบหลาย
ทศวรรษท่ีผา่นมา  การศึกษาไทยตกเป็นเป้าโจมตีของสังคมไทยมาโดยตลอด  คนไทยจะผดิหวงักบั
การศึกษาไทยอยู่ ไม่นอ้ย ไม่วา่จะเป็นพอ่แม่ ผูป้กครองท่ีมองลูกหลานไม่เก่งและดีอยา่งท่ีคาดหวงั  
หรือนายจา้งท่ีผดิหวงักบัคุณภาพแรงงานท่ีไดรั้บรวมทั้งผูเ้รียนท่ีมีความคบัขอ้งใจกบัการศึกษาท่ีท า
ใหเ้ครียดจนเกินไป (อมรวชิช์  นาครทรรพ , 2545 : 2-3)  คุณภาพการศึกษาไทย จึงเป็นปัญหาให ญ่
ยิง่ของระบบการศึกษา  ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการประเมินขีดความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ และความสามารถในการพฒันาทรัพยากรมนุษยข์องประเทศไทยตกอยูใ่นอนัดบัลา้หลงั
กวา่ประเทศเพื่อนบา้นในเอเชียดว้ยกนัมาก  การประเมินผลทกัษะของนกัเรียนในระดบันานาชาติ 
(PISA) จากการศึกษา ในปี 2012 นั้น ประเทศไทยมีคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบ อยูใ่นอนัดบัท่ี 
3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์และเวยีดนาม 
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 กระทรวงศึกษาธิการในฐานะหน่วยงานหลกัในการพฒันาคนและสร้างเยาวชนใหมี้
คุณภาพของประเทศ  ไดต้ระหนกัและเห็นคุณค่า  ในภารกิจดงักล่าว  จึงมีนโยบาย ให้ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(2553 ; 1-3 ) ไดจ้ดัท าโครงการยกระดบัโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
เป็นโครงการ และเร่ิมด าเนินการในปีงบประมาณ 2553 ซ่ึงมีเป้าหมายส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนใหมี้
ศกัยภาพทดัเทียมแข่งขนักบันานาประเทศ โดยการพฒันาหลกัสูตรและรูปแบบการจดักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีมุ่งเนน้ความแตกต่างตามศกัยภาพของผูเ้รียน ผูบ้ริหาร ครู  ศึกษานิเทศก ์และบุคลากรทางการ
ศึกษาไดรั้บการพฒันาดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสมโรงเรียนบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพท่ีไดรั้บการ
รับรองจากองคก์ารมาตรฐานสากลระดบัโลก และมีการสร้างภาคีเครือข่ายการจดัการเรียนรู้ และร่วม
พฒันากบัสถานศึกษาระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัประเทศ และระหวา่งประเทศ รวมทั้งเครือข่ายสนบัสนุน
จากสถาบนัอุดมศึกษาและองคก์รอ่ืนๆ การด าเนินงานพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล ในรุ่นท่ี 1  มี
ก าหนดเวลา  3 ปี ระหวา่งปีพ.ศ. 2553-2555  มีโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 500 โรงเรียน เป็น
โรงเรียนมธัยมศึกษา 381 โรง โรงเรียนประถมศึกษา 119 โรง  โดยมีรูปแบบการบริหารจดัการระบบ
คุณภาพ  เป็นกลไกส าคญัในการพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐาน สากล  ซ่ึงจะท าใหเ้กิดคุณลกัษณะต่อ
การจดัการเรียนการสอน  อนัจะส่งผลกระทบต่อนกัเรียนอนัเป็นเป้าหมายปลายทางของกา รจดั
การศึกษา ระบบการบริหารจดัการ ซ่ึงไดรั้บการยอมรับวา่ เป็นระบบท่ีจะพฒันาองคก์รใหมี้ผลการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ โดยอิงแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 
Quality Award : TQA)มาพฒันาขีดความสามารถดา้นการบริหารจดัการองคก์ร  เพื่อใหมี้วธีิก าร
ปฏิบติัและผลการด าเนินงานในระดบัมาตรฐานโลก  (ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย   
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ , 2553 : 1)  จากนโยบายของ
สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติไดก้ าหนดเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ  (Thailand  Quality Award : 
TQA) เพื่อใหห้น่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนกัถึงความส าคญัของการน าเกณฑร์างวลัคุณภาพ
แห่งชาติไปใชเ้ป็นกลไกขบัเคล่ือนขีดความสามารถดา้นการบริหารจดัการองคก์ารท่ีมีวธีิปฏิบติัและ
ผลการด าเนินการในระดบัมาตรฐานโลก ซ่ึงจะส่งผลต่อศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศไทยใน
ตลาดการคา้โลก (ส านกังานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, พฤษภาคม, 2552) 
  โดยเฉพาะจุดมุ่งหมายในการพฒันานกัเรียนระดบัประถมศึกษา ซ่ึงเป็นระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ขั้นตน้ท่ีมุ่งพฒันา ผูเ้รียน ใหส้ามารถพฒันา คุณภาพชีวติใหพ้ร้อมท่ี จะท าประโยชน์ใหก้บั
สังคมตามบทบาทและหนา้ท่ี ของตน ในฐานะพลเมืองดีตามระบอบ การปกครอง แบบประชาธิปไตย 
ท่ีมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข โดยใหผู้เ้รียนมีความรู้ และทกัษะพื้นฐาน ในการด ารงชีวติ ทนัต่อการ
เปล่ียนแปลง มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกาย และจิตใจ ท างานเป็น และครองชีวติ อยา่งสงบสุขในการ
จดัการศึกษา ตามการจดัหลกัสูตรการเรียนการสอนส าหรับนกัเรียนในระดบัประถมศึกษาจะตอ้งมุ่ง
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ปลูกฝัง ใหผู้เ้รียน มีคุณลกัษณะ และมีทกัษะพื้นฐานในการเรียนรู้ คงสภาพ อ่านออก เขียนได ้และ
คิดค านวณได้ มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัตนเอง ธรรมชาติแวดลอ้ม และการเปล่ียนแปลง ขอ ง
สังคม  สามารถปฏิบติัตน ในการรักษาสุขภาพ อนามยั ของตนเอง และครอบครัว  สามารถ
วเิคราะห์สาเหตุ และเสนอแนวทาง แกไ้ขปัญหา ท่ีเกิดข้ึน กบัตนเอง และครอบครัว ไดอ้ยา่งมี
เหตุผล ดว้ยทกัษะ กระบวนการ ทางวทิยาศาสตร์  มีความภูมิใจ ในความเป็นไทย มีนิสัย ไม่เห็นแก่
ตวั ไม่เอาเปรียบผูอ่ื้น และอยูร่วม กบัผูอ่ื้นได ้อยา่งมีความสุข  มีนิสัยรักการอ่าน และใฝ่หาความรู้ 
อยูเ่สมอ  มีความรู้ และทกัษะพื้นฐาน ในการท างาน มีนิสัยรักการท างาน และสามารถท างาน 
ร่วมกบั ผูอ่ื้นได ้มีความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัสภาพ และการเปล่ียนแปลง ของสังคม ในบา้น และ
ชุมชน สามารถปฏิบติัตน ตามบทบาท และหนา้ท่ี ในฐานะสมาชิกท่ีดี ของบา้น และชุมชน 
ตลอดจน อนุรักษ ์และพฒันา ส่ิงแวดลอ้ม ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม ในชุมชน รอบๆบา้น 

โรงเรียนท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล จ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนกลยทุธ์
ในการวางแผนพฒันาดา้นการบริหารจดัการระบบคุณภาพ  ดา้นการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล ดา้นคุณภาพผูเ้รียน  ดา้นคุณภาพครู  ใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถ
เทียบเคียงกบัมาตรฐานสากลไดใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อผูเ้รียนสูงสุดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมดา้น
ผูบ้ริหาร ดา้นครู ดา้นผูเ้รียนใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนควรมี
การปรับจุดแขง็หรือปรับปรุงแกไ้ขจุดดอ้ยในทุก ๆ ดา้น รวมทั้งบุคลากรทุกฝ่ายตอ้งมีทศันคติท่ีดีต่อ
โรงเรียนเพื่อพฒันาโรงเรียนสู่การบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ กระบวนการเรียนการสอนท่ีได้
มาตรฐานสากล สามารถกา้วทนัต่อเหตุการณ์การเปล่ียนแปลงในระดบัประเทศและเตรียมความพร้อม
ในการกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซียนต่อไป  

ความส าเร็จของโรงเรียนในหลายๆดา้นยอ่มเป็นผลมาจากปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โรงเรียนท่ีเก้ือหนุนและส่งเสริม  จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  พบว่ า ปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียน ประกอบดว้ย  คุณภาพบุคลากร คือ คุณลกัษณะ
และพฤติกรรมของครู และผูบ้ริหาร   นโยบายและการปฏิบติั และวฒันธรรมองคก์ร  ขณะท่ี Reid และ
คณะ (1988) ระบุวา่ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบั ความส าเร็จ ของโรงเรียน ไดแ้ก่ ปัจ จยัดา้นการบริหารงาน 
ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นครู ปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร และปัจจยัดา้นโรงเรียน และการศึกษาของ
ประเสริฐ บญัฑิศกัด์ิ (2541) พบวา่ ปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลองคก์าร ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นลกัษณะ
ขององคก์าร ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม ปัจจยัดา้นบุคคล และปัจจยัดา้นนโยบายบริหารและการปฏิบติั 
หรืองานวจิยัของ  ธงชยั  นิลสุวรรณ (2548) ท่ีพบวา่  การจูงใจ  ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร  หลกัสูตรและ
การจดัการเรียนการสอน  การท างานเป็นทีม  การเสียสละของบุคลากร  บรรยากาศ และสภาพแวดลอ้ม
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ในสถานศึกษา  ความสัมพนัธ์ระหวา่งชุมชนกบัสถานศึกษา ระบบประกนัคุณภาพ การบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน  วฒันธรรมสถานศึกษา  และการพฒันาบุคลากรมีผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา 

ปัจจยัท่ีไดจ้ากการศึกษางานวจิยัขา้งตน้มีความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของส านกังาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2552 ) ซ่ึงไดว้เิคราะห์อิทธิพลโ มเดลสัมพนัธ์เชิงสาเหตุของคุณภาพ
การศึกษา  พบวา่ตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัเชิงสาเหตุของคุณภาพผูเ้รียน ไดแ้ก่  ลกัษณะของผูบ้ริหาร 
ลกัษณะของครู กระบวนการของครู ตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัเชิงสาเหตุของคุณภาพครู ไดแ้ก่ ลกัษณะ
ของครูลกัษณะของผูเ้รียน ตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัเชิงสาเหตุ ของคุณภาพผูบ้ริหาร  ไดแ้ก่ ลกัษณะของ
ผูเ้รียน ตวัแปรท่ีเป็นปัจจยัเชิงสาเหตุของคุณภาพสถานศึกษา ไดแ้ก่กระบวนการของผูเ้รียน  
กระบวนการของผูบ้ริหาร  ลกัษณะของผูบ้ริหาร  และลกัษณะของครู 
 จากการศึกษาผลการออกติดตาม ตรวจเยีย่มและประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ีผา่น
การประเมินคุณภาพระดบัองคก์ร SCQA (School  Quality Award )  เพื่อรับรางวลัคุณภาพแห่ง 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA  (Office of  Basic Education Commission 
Quality Award ) ปีงบประมาณ 2558 พบวา่โรงเรียนท่ีไดรั้บรางวลั  OBECQA (Office of  Basic 
Education Commission Quality Award ) จ านวน 62 โรงเรียน เป็นโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษา 51 %  
คิดเป็น 13 % ของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดบัมธัยมศึกษา และเป็นโรงเรียนในระดบั
ประถมศึกษา จ านวน  11 โรงเรียน คิดเป็น 9 % ของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดบัประถมศึกษา
ทั้งหมด  ผูว้จิ ัยพบวา่ โรงเรียนมาตรฐานสากลระดบัประถมศึกษาจะผา่นการประเมินคุณภาพ นอ้ย 
แสดงวา่การพฒันาโรงเรียนระดบัประถมศึกษาท่ีมีความพร้อมยกระดบัเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล ท าไดย้าก ดงันั้น ผูว้จิยัจึงมีความสนใจ ศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา   สังกัดส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นอยา่งไร  
และมีปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผล ต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ส าหรับ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา   น าไปใชป้ระโยชน์ ในการวางแผน
การศึกษาและปรับปรุง พฒันาการบริหารจดัการโรงเรียนใหป้ระสบความส าเร็จต่อไป 

 
ค าถามของการวจัิย 
 

1. ความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา สังกดั 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูใ่นระดบัใด  

2. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดบั 
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ยปัจจยัอะไรบา้ง 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 

1. เพื่อศึกษาระดบัความส าเร็จในการบริหารจดัการและโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั 
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

2. เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

 
 

ขอบเขตของการวจัิย 
 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวเิคราะห์ปัจจยัความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียน
มาตรฐานสากล  ระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมี
ขอบเขตการวจิยั  ดงัน้ี 
 

1. ประชากรในการวจัิย   
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือ โรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทัว่ประเทศท่ีมีความพร้อมในการยกระดบัใหเ้ป็นโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
(World-Class Standard School) ในรุ่นท่ี 1  จ านวน 119  โรงเรียน   

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดม้าจากการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง กระท า 
โดยเทียบตารางประมาณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and  Morgan (1970 : 07-610)  ท่ี
ความคลาดเคล่ือน 5%  และระดบัความเช่ือมัน่ 95%  จากประชากร  119  โรงเรียนไดก้ลุ่มตวัอยา่ง
ไม่นอ้ยกวา่ 86 โรงเรียน  
  

2. ตัวแปรทีศึ่กษา ประกอบดว้ย ตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม 
2.1 ตวัแปรตน้  คือ ปัจจยัความส าเร็จ   ในการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ระดบัประถมศึกษา ในงานวจิยัน้ี ไดแ้ก่ 
2.1.1 ปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มภายนอก  ลกัษณะผูรั้บบริการ  

และลกัษณะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
2.2.2   ปัจจยัภายใน  ประกอบดว้ย  เป้าหมาย คุณภาพบุคลากร  นโยบายและ 

การปฏิบติั   โครงสร้างองคก์ร  วฒันธรรมองคก์ร  และ ทรัพยากร 
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2.2 ตวัแปรตาม คือ  ความส าเร็จในการบริหารจดัการ วดัจากแนวทางการประเมิน 
โรงเรียนมาตรฐานสากล  ตาม เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพื้นฐาน(OBECQA) มี  7  หมวด คือ 
  หมวด 1  การน าองคก์ร   
  หมวด 2  การวางแผนเชิงกลยทุธ์   
   หมวด 3 การมุ่งเนน้นกัเรียน  
   หมวด 4  การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้   
                   หมวด 5  การมุ่งเนน้บุคลากร   
  หมวด 6  การมุ่งเนน้การด าเนินการ   
                                      หมวด 7  ผลลพัธ์   มี  5  ดา้น ดงัน้ี 

1)  ดา้นหลกัสูตรและกระบวนการ   
2)  ดา้นการมุ่งเนน้นกัเรียน   

  3)  ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร  
        4)  ดา้นการน าองคก์รและการก ากบัดูแลองคก์ร  
   5)  ดา้นการเงิน และสมรรถนะการใหบ้ริการ 
 

3. ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล คือ   ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลในปีการศึกษา  2559 
 
กรอบแนวคิดการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดบัประถมศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กรอบแนวคิดและ
หลกัการจึงเก่ียวขอ้งกบั  2  ประเด็น คือ  ปัจจยัความส าเร็จ  และ ความส าเร็จในการบริหารจดัการ 

1. กรอบแนวคิด ปัจจยั ความส าเร็จ   ผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์แนวคิดของ นกัวชิาการ 
ประกอบดว้ย   Steers  (1977:7-10)  , Katz and Kahn (1978 : 114-115) , Wendell L. French and 
Cecil H. Bell French and  Bell (1984:41-42) , Moorhead  and  Griffin (1998 : 558-560) , Hertling 
(2000:26) , Gibson (2000 : 15-17) , Hoy and Miskel ( 2001 : 293 - 297)   และ Owens (2004:140-
141)  ไดปั้จจยัความส าเร็จ  2  กลุ่ม คือ กลุ่มปัจจยัภายนอก  ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จในการบริหาร
โรงเรียน ไดแ้ก่  สภาพแวดลอ้มภายนอก  ลกัษณะผูรั้บบริการ  ลกัษณะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  และกลุ่ม
ปัจจยัภายใน  ไดแ้ก่  เป้าหมาย คุณภ าพบุคลากร นโยบายการบริหารและการปฏิบติั  โครงสร้าง
องคก์ร  วฒันธรรมองคก์ร  และทรัพยากร   
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2. ความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล  วดัระดบัความส าเร็จตาม 
เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (OBECQA)  มี  7 หมวด  
ซ่ึงผูว้จิยั ไดแ้บ่ งมุมมองการวดัออก เป็น 2 ส่วน  ไดแ้ก่  ส่วนท่ี  1 สภาพการบริหารจดัการ  
ประกอบดว้ย  หมวด 1  การน าองคก์ร   หมวด 2  การวางแผนเชิงกลยทุธ์   หมวด 3 การมุ่งเนน้
นกัเรียน  หมวด 4  การวดั การวเิคราะห์  และการจดัการความรู้   หมวด  5  การมุ่งเนน้บุคลากร   
หมวด 6  การมุ่งเนน้การด าเนินการ   และ ส่วนท่ี 2 ผลลพัธ์  ประกอบดว้ย  หมวด 7  ผลลพัธ์ มี 5 
ดา้น คือ ดา้นหลกัสูตรและกระบวนการ   ดา้นการมุ่งเนน้นกัเรียน     ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร    ดา้น
การน าองคก์รและการก ากบัดูแลองคก์ร  ดา้นการเงินและสมรรถนะการใหบ้ริการ 
 
 สามารถแสดงเป็นแผนกรอบแนวคิดได ้ดงัแผนภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่ 1   กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 

ความส าเร็จในการบริหารจัดการ 
หมวด 1  การน าองคก์ร 
หมวด 2  การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
หมวด 3  การมุ่งเนน้นกัเรียน 
หมวด 4  การวดั การวเิคราะห์และการจดัการความรู้ 
หมวด 5  การมุ่งเนน้บุคคล 
หมวด 6  การมุ่งเนน้การด าเนินการ 
หมวด 7  ผลลพัธ์ 
     7.1  ดา้นหลกัสูตรและกระบวนการ 
     7.2  ดา้นการมุ่งเนน้นกัเรียน  
     7.3  ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร  
     7.4  ดา้นการน าองคก์รและการก ากบัดูแลองคก์ร  
     7.5  ดา้นการเงิน และสมรรถนะการใหบ้ริการ 

ปัจจัยความส าเร็จ 
1. ปัจจัยภายนอก  

1.1 สภาพแวดลอ้มภายนอก  
1.2 ลกัษณะผูรั้บบริการ 
1.3 ลกัษณะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

2. ปัจจัยภายใน 
2.1 คุณภาพบุคลากร 
2.2 เป้าหมาย   
2.3 ทรัพยากร 
2.4 นโยบายและการปฏิบติั 
2.5 โครงสร้างองคก์ร   
2.6 วฒันธรรมองคก์ร 

 
 



9 
 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

  ไดใ้หก้ารนิยามศพัทก์ารศึกษา ส าหรับการวจิยั  ดงัต่อไปน้ี 
  

1. โรงเรียนมาตรฐานสากล หมายถึง โรงเรียนระดบัประถมศึกษา ท่ีจดัการศึกษา            
ตามนโยบายยกระดบัคุณภาพกา รศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพื้นฐาน กระทรวง ศึกษาธิการ  

2. การบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล หมายถึง กระบวนการบริหารจดัการ 
โรงเรียนอยา่งเป็นระบบ เพื่อพฒันาขีดความสามารถดา้นการบริหารใหมี้วธีิการปฏิบติัและผลการ
ด าเนินการท่ี เป็นเลิศในระดบัมาตรฐานโลก โดยใชก้ารบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ (Quality 
System Management)   

3. ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล  หมายถึง ระดบัความส าเร็จในการ 
บริหารจดัการ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา ทั้ง ดา้นสภาพการด าเนินงาน และ
ดา้นผลลพัธ์ ซ่ึงวดัตามเ กณฑร์างวลัคุณภาพแห่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(OBECQA) ใน 7 หมวด คือ คือ  หมวด 1  การน าองคก์ร   หมวด 2  การวางแผนเชิงกลยทุธ์   หมวด 
3 การมุ่งเนน้นกัเรียน   หมวด4  การวดั การวเิคราะห์  และการจดัการความรู้   หมวด 5  การมุ่งเนน้
บุคลากร  หมวด 6  การมุ่งเนน้การด าเนินการ  หมวด 7  ผลลพัธ์  

3.1 การน าองค์กร  หมายถึง การบริหารจดัการเก่ียวกบัวธีิการท่ีผูบ้ริหารโรงเรียน 
ช้ีน าการก าหนดวสิัยทศัน์ เป้าประสงค์   ค่านิยมและผลการด าเนินการท่ี ความคาดหวงัของโรงเรียน
และท าให้โรงเรียน มีผลการด าเนินการท่ีดีไดอ้ยา่งย ัง่ยนื โดยการสร้า งบรรยากาศในโรงเรียน เพื่อ
ก ากบัใหบุ้คลากรมีการประพฤติปฏิบติัตามกฎหมายและจริยธรรม มีการพฒันาจนบรรลุวสิัยทศัน์
จดัระบบการท างานท่ีเอ้ือต่อการเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

3.2  การวางแผนเชิงกลยุทธ์  หมายถึง การบริหารจดัการเก่ียวกบักระบวนการใน 
การจดัท าแผนกลยทุธ์ท่ีมาจากก ารวางแผนร่วมกนัของบุคลากรในโรงเรียน และถ่ายทอดแผน          
กลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั โดยจดัท าแผนปฏิบติังานของโรงเรียน  ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว  มีการ
ก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จของโรงเรียน และการจดัสรรทรัพยากรใหเ้พียงพอท่ีจะท าใหแ้ผนปฏิบติั
การบรรลุความส าเร็จ 

3.3 การมุ่งเน้นนักเรียน หมายถึง การบริหารจดัการเก่ียวกบักระบวนการท างาน 
ของโรงเรียนท่ีใหค้วามส าคญั และสร้างความผกูพนั กบัผูรั้บบริการ นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยการก าหนดหลกัสูตร   สร้างนวตักรรมการพฒันานกัเรียน ผา่นส่ือทางสังคม ส่ือ
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เทคโนโลยอียา่งเหมาะสม ใหค้วามส าคญักบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดย มีการประเมินความพึงพอใจ 
พร้อมรับฟังความคิดเห็นและจดัการกบัขอ้ร้องเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

3.4  การวดั การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้ หมายถึง การบริหารจดัการ 
เก่ียวกบั การด าเนินงาน รวบรวม วเิคราะห์ และการปรับปรุงขอ้มูลสารสนเทศภายในโรงเรียน  เพื่อ
ประเมินผลการด าเนินงาน และวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของโรงเรียน  เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง
และพฒันา  ในการจดัการความรู้  และใชค้วามรู้ทั้งภายนอกและภายใน มี การแลกเปล่ียนเรียนรู้
เก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีดีของโรงเรียน พร้อมมีระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจดัการความรู้ 

3.5  การมุ่งเน้นบุคลากร  หมายถึง การบริหารจดัการเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากร  
การจดัการและสร้างแรงจูงใจ เพื่อใหบุ้คลากร เกิดความมุ่งมัน่ในการท างานอยา่งเตม็ ศกัยภาพ  ร่วม
สร้างสรรค ์และพฒันาโรงเรียนใหป้ระสบความส าเร็จ ภายใตบ้รรยากาศ และสภาพแวดลอ้มในก าร
ท างานท่ีดี  เพื่อใหบุ้คลากรเกิดความมุ่งมัน่ในการท างานของโรงเรียน 

3.6  การมุ่งเน้นการด าเนินการ  หมายถึง การบริหารจดัการเก่ียวกบัการก าหนด 
สมรรถนะหลกัและระบบงานของโรงเรียน มี การออกแบบการจดัการ  ท่ีครอบคลุมภารกิจทุกดา้น  
ไดแ้ก่ ดา้นวชิาการ บุคคล งบประมาณ และบริหารทัว่ไป โดยมุ่งเนน้ท่ีนกัเรียนและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย  เพื่อให้บรรลุวสิัยทศัน์ โรงเรียน ประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยนืทั้งกระบวนการหลกัและ
กระบวนการสนบัสนุน 

3.7 ผลลพัธ์ หมายถึง ผลผลิตและผลท่ีเกิดจากการด าเนินการโดยรวมของ 
โรงเรียนประเมินผลลพัธ์ เพื่อตวัวดัความกา้วหนา้ข องการด าเนินการโรงเรียนมาตรฐานสากล ใน 5 
ดา้น คือ  ดา้นหลกัสูตรและกระบวน  ดา้นการมุ่งเนน้บุคคล ดา้นการน าองคก์รและการก ากบัดูแล
องคก์ร  ดา้นการเงินและสมรรถนะการใหบ้ริการ  โดยเก็บรวบรวมเป็นระบบสารสนเทศ เพื่อวดั
ความส าเร็จการด าเนินการของโรงเรียนตามกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ  

3.7.1 ด้านหลกัสูตรและกระบวนการ  หมายถึง ผลลพัธ์ของคุณภาพหลกัสูตร 
สถานศึกษาและผลการด าเนินการของระบบการบริหารงานวชิาการ กระบวนการจดัการเรียนการ
สอนรวม  ทั้งคุณภาพของนกัเรียน ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ของตวัวดัส าคญัดา้นความส าเร็จตามกลยทุธ์และ
แผนปฏิบติัการ 

3.7.2 ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน  หมายถึง ผลลพัธ์การสร้างความพึงพอใจ 
ใหก้บันกัเรียนและผูป้กครอง ท่ีมีต่อหลกัสูตร สถานศึกษา กระบวนการจดัการเรียนการสอน และ
บริการต่าง ๆ ของโรงเรียน    
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3.7.3 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  หมายถึง ผลลพัธ์ดา้นอตัราก าลงัความ 
สามารถของบุคลากร การสร้างบรรยากาศการท างานร่วมกนั วฒันธรรมองคก์รและการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ของบุคลากร การใหบ้ริการสุขภาพ ความปลอดภยั สวสัดิภาพ  และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ
ส าหรับบุคลากร ความเอ้ืออาทรในระยะยาวแก่นกัเรียนและผูป้กครอง ท่ีช่วยส่งเสริม ความผกูพนั
ใหก้บับุคลากร 

3.7.4 ด้านการน าองค์กรและการก ากบัดูแลองค์กร หมายถึง ผลลพัธ์ของ 
องคก์รในเร่ืองการน าองคก์รโดยผูน้ าและการก ากบัดูแลองคก์ร เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพ
การเงินท่ีดี การเป็นองคก์รท่ีมีจริยธรรม ซ่ึงท าใหบ้รรลุผลดา้นความรับผดิชอบต่อ สังคมในวงกวา้ง
และการสนบัสนุนชุมชนท่ีส าคญั 

3.7.5 ด้านการเงิน และสมรรถนะการให้บริการ หมายถึง ผลลพัธ์ดา้น 
ประสิทธิภาพการด าเนินการดา้นการเงิน  ดา้นการตลาด  สมรรถนะการใหบ้ริการ ความส าเร็จดา้น
ขอบเขตการใหบ้ริการของโรงเรียน รายได้  งบประมาณ  ก าไรหรือขาดทุน  ฐานะดา้นเงินสด  (Cash 
Position) มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (Net Assets) เงินบริจาคเพื่อการกุศลหรือเงินช่วยเหลือท่ีไดรั้บ 

4.  ปัจจัยความส าเร็จ หมายถึง ตวัแปรต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลทางตรงหรือทางออ้ม ท าให ้
การบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากลประสบความส าเร็จ มีทั้งปัจจยัท่ีเป็นโอกาสและปัจจยัท่ี
เป็นอุปสรรคท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการ   ซ่ึงไม่สามารถควบคุมไดห้รือควบคุมไดใ้นร ะยะสั้น ๆ 
ไดแ้ก่  กลุ่มปัจจยัภายนอก  และกลุ่มปัจจยัภายใน   

4.1  ปัจจัยภายนอก  หมายถึง  ลกัษณะของตวัแปรซ่ึงเป็นแรงกดดนัจากภายนอก 
ท่ีอยูน่อกเหนือขอบเขตของ โรงเรียน   ซ่ึงอาจส่งผลกระทบไดม้ากต่อการด าเนินงานเพื่อบรรลุผล
ส าเร็จของ โรงเรียน   และเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารอาจจะเ ขา้ไปควบคุมดูแลโดยตรงไดค้่อนขา้งยาก  
ประกอบดว้ย 

4.1.1 สภาพแวดล้อมภายนอก  หมายถึง สภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคมและ 
วฒันธรรม  การเมืองและกฎหมาย  และเทคโนโลย ี ของชุมชน ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
บริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

4.1.2 ลกัษณะผู้รับบริการ  หมายถึง ทศันคติ  และการให้ความร่วมมือในการ 
พฒันาคุณภาพการศึกษาของผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล  

4.1.3 ลกัษณะผู้มีส่วนเกีย่วข้อง  หมายถึง  ทศันคติ  และการใหค้วามร่วมมือ  
ส่งเสริมสนบัสนุน การพฒันาโรงเรียน ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  สถานศึกษาเอกชน  
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บุคคล  องคก์รชุมชน  องคว์ชิาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบนัอ่ืนท่ีจดั
การศึกษา    

4.2  ปัจจัยภายใน  หมายถึง  ลกัษณะของตวัแปรซ่ึงเป็นแรงกดดนัจากภายใน 
โรงเรียน   ซ่ึงอาจส่งผลกระทบไดม้ ากต่อการด าเนินงาน  เพื่อบรรลุผลส าเร็จของ โรงเรียน   โดยท่ี
ผูบ้ริหารตอ้งใชค้วามสามารถในการเขา้ไปควบคุมดูแล  ประกอบดว้ย  

4.2.1 คุณภาพบุคลากร  หมายถึง  ความรู้  ความสามารถ  และคุณลกัษณะ 
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงเรียนมาตรฐานสากล  ส่งผลต่อก าร
พฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล 

4.2.2 เป้าหมาย หมายถึง ลกัษณะของจุดหมายปลายทางท่ีโรงเรียน 
มาตรฐานสากล ตอ้งการใหเ้กิดข้ึนในอนาคต  ซ่ึงก าหนดข้ึนอยา่งชดัเจน  มีทิศทาง  และมีความ
เป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั   

4.2.3 ทรัพยากร  หมายถึง  วสัดุ  อุปกรณ์  เทคนิค  วธีิการ  องคค์วามรู้  ส่ิง 
อ านวยความสะดวกต่างๆ  ตลอดจนเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีโรงเรียนมาตรฐานสากลน ามาใชใ้น
การปฏิบติังานอยา่งเพียงพอและทนัสมยั 

4.2.4 นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ  หมายถึง  การก าหนดนโยบาย 
แผนพฒันา  และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล  การปฏิบติังานตามภารกิจ
โรงเรียน การควบคุมองคก์าร  กระบวนการติดต่อส่ือสาร  ภาวะผูน้ าและการตดัสินใจ 

4.2.5  โครงสร้างองค์กร  หมายถึง  ลกัษณะการจดัแบ่งฝ่ายงานท่ีรับผดิชอบ 
ตามบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละฝ่าย  การก าหนดสายการบงัคบับญัชา  การกระจายอ านาจในการ
ตดัสินใจแก่บุคลากร  ตลอดจนการบรรยายบทบาทและลกัษณะงาน 

4.2.6 วฒันธรรมองค์กร  หมายถึง  แบบแผนของความเช่ือ  บรรทดัฐาน 
และค่านิยมท่ีบุคลากรในโรงเรียนมาตรฐานสากล ยดึถือเป็นแนวปฏิบติัร่วมกนั  ไดแ้ก่  การท างาน
เป็นทีม  การยอมรับการเปล่ียนแปลง  และการถ่ายทอดแบบแผนวธีิการปฏิบติังาน 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1. การวจิยัคร้ังน้ีจะไดข้อ้ความรู้เก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการ 
โรงเรียนมาตรฐานสากล อนัจะเป็นแนวทางการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในการจดั
การศึกษาใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุด 

2. ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ส าหรับสถานศึกษาในการก าหนดแนวทางการ 
บริหารจดัการระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล และโรงเรียนท่ีก าลงัพฒันาเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล ใหมี้คุณภาพและบรรลุผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลต่อผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

3. เพื่อใหห้น่วยงานตน้สังกดัน าผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินการจดัการ 
ระบบคุณภาพใหสู้งข้ึนเทียบเคียงตามเกณฑม์าตรฐานสากล และใหเ้ป็นแนวทางการบริหารจดัการ
ระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีอยูใ่นสังกดั ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการทัว่ประเทศเป็นไปอยา่งมีทิศทาง มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

 



บทที ่ 2 
 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การวจิยั เร่ือง ปัจจยัความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คร้ังน้ี ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดและ
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง   ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดการบริหารสถานศึกษา 
1.1 ความหมายของการบริหาร 
1.2 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
1.3 ความส าคญัของการบริหารสถานศึกษา 
1.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
2.1 แนวคิดการบริหารคุณภาพแบบเบด็เสร็จ (Total Quality Management :TQM)   
2.2 แนวคิดเกณฑร์างวลัคุณภาพ (Malcolm Baldrige National Quality Award :  
    MBNQA) 
2.3 การบริหารจดัการตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ ในประเทศไทย 

( Thailand  Quality Award  : TQA) 
2.4 การบริหารจดัการตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
 ขั้นพื้นฐาน (OBECQA) 

3. แนวคิดการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
3.1 หลกัการและเหตุผลของการจดัโรงเรียนมาตรฐานสากล 
3.2 ลกัษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
3.3 การด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
3.4 ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
3.5 คุณลกัษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล  
3.6 การจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World – Class Standard) 
3.7 ขั้นตอนการด าเนินงานการยกระดบัคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 

4. แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยความส าเร็จ 
5. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
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1.  แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษา  

 

 1.1   ความหมายของ การบริหาร 
     นกัวชิาการหลาย ๆ ท่านไดใ้หค้วามหมายของ การบริหาร (Administration) ไวอ้ยา่ง
หลากหลายทั้งเหมือนกนัและแตกต่างกนั ดงัน้ี 
 วโิรจน์  สารรัตนะ (2545 : 1)  ใหค้วามหมายวา่  การบริหาร  เป็นกระบวนการ
ด าเนินงาน เพื่อใหบ้รรลุจุดหมายขององคก์ร “ หนา้ท่ีทางการบริหาร ” ท่ีส าคญั คือ การวางแผน 
(Planning)   การจดัองคก์าร (Organizing) การน า (Leading)  และการควบคุม (Controlling) 
 รับขวญั  ภาคภูมิ (2547 : 12)  ใหค้วามหมายวา่   การบริหาร  หมายถึง การใชว้ธีิการ
ต่างๆ ท่ีจะใหก้ารด าเนินงานของหน่วยงานหรือองคก์ร  ด าเนินไปไดส้ าเร็จลุล่วงตามเ ป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้โดยใชท้รัพยากรอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
  วจิิตร   ศรีสอา้น  และคณะ (ออนไลน์ .2548) ไดก้ล่าวไวว้า่ การบริหาร หมายถึง 
กิจกรรมของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมมือกนัท ากิจกรรม เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั  
โดยการใชก้ระบวนการและทรัพยากรท่ีเหมาะสม  

  สุพร  ไทยนิยม (2548 :12-14) ใหค้วามหมายวา่ การบริหาร หมายถึง กระบวน  
การท่ีผูบ้ริหารใชศิ้ลปะ และกลยทุธ์ต่าง ๆ ด าเนินกิจการตามขั้นตอนต่าง  ๆ โดยอาศยัความร่วมแรง
ร่วมใจของสมาชิกในองคก์าร  โดยตระหนกัถึงความสามารถความถนดั  ความตอ้งการ  และความ
มุ่งหวงัดา้นความเจริญกา้วหนา้ในการปฏิบติังานของสมาชิกในองคก์ารควบคู่กนั  ท าใหอ้งคก์าร
ส าเร็จบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ 

  ยพุิน  ศรีอุทิศ (2549 : 4)  ใหค้วามหมายวา่ การบริหาร หมายถึง ทกัษะท่ีผูบ้ริหาร 
จะตอ้งมี เพื่อใหไ้ดรั้บความส าเร็จในการบริหารและจดัการ  โดยน ามาด าเนินการอยา่งเป็นระบบให้
บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงไดแ้ก่ทกัษะทั้ง   3 ดา้น คือ ทกัษะดา้น
ความคิดรวบยอด  ทกัษะดา้นมนุษยสัมพนัธ์ และทกัษะดา้นเทคนิควธีิ 
 นพพงษ ์ บุญจิตราดุลย ์(2547 : 4) ใหค้วามหมายวา่  การบริหาร  คือ  1)  มีบุคคลตั้งแต่  
2 คนข้ึนไป  2)   ร่วมมือกนัท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง  หรือหลายอยา่ง   3) ดว้ยความประสาน
สัมพนัธ์ และมีระบบระเบียบ และกฎเกณฑ์   4)   รู้จกัใชท้รัพยากร  และเทคนิคต่างๆอยา่งเหมาะสม    
5)  ใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึง หรือหลายอยา่งท่ีก าหนดไวช้ดัเจน  6)  วตัถุประสงคทุ์กคนรับรู้
เห็นดว้ยตรงกนั 
 หวน  พินธุพนัธ์ (2549 : 1) ใหค้วามหมายวา่ การบริหาร  คือ การใชศ้าสตร์และ 
ศิลปะ น าเอาทรัพยากรการบริหาร  (Administrative Resources) มาประกอบการตามกระบวนการ
บริหาร (Process of Administration) ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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 Bamard  (1964 : 72)  ใหค้วามหมายวา่  การบริหารเป็นระบบการท างานภายใน
องคก์ารของบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป 
 Carter V.Good  (1973 : 13)  ใหค้วามหมายวา่ การบริหาร เป็นเทคนิค  และ
กระบวนการทั้งหนา้ท่ี ท่ีใชใ้นองคก์รท่ีเก่ียวเน่ืองกบันโยบาย ซ่ึงเป็นการแนะน า ควบคุมและจดัการ
ในทุกส่ิงทุกอยา่งกบักิจการในโรงเรียนหรือองคก์ารธุรกิจ โดยกิจการต่างๆ  เหล่าน้ีจะน าไปสู่
เป้าหมายทางการศึกษา 
 Hersey , Blanchard  and  Johnson  (2001 : 5)  ใหค้วามหมายวา่ การบริหารหมายถึง 
กระบวนการท างานร่วมกบับุคคลและกลุ่มบุคคล ซ่ึงพร้อมด้ วยปัจจยัทางการบริหารไดแ้ก่ 
เคร่ืองมือต่างๆ  งบประมาณและเทคโนโลย ี เพื่อจะน าองคก์ารไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 Hoy  and  Miskel  (2001 : 437 – 438) กล่าววา่ การบริหาร หมายถึง กระบวนการท่ีมุ่ง
ไปสู่จุดหมายท่ีก าหนดไวด้ว้ยองคป์ระกอบหลายประการ เช่น การตดัสินใจ องคก์ร  แรงจูงใจ ภาวะ
ผูน้ า โดยการบริหารตอ้งค านึงถึง ผลกระทบท่ีจะตามมาและสภาพการณ์ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 
 สรุปไดว้า่  การบริหารเป็นกระบวนการใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ของผูบ้ริหาร เพื่อน า
ปัจจยัในการบริหารท่ีส าคญั ประกอบดว้ย  คน  งบประมาณ  วสัดุอุปกรณ์  และการจดัการ  มา
ด าเนินการบริหารงานตามกระบวนการ เพื่อใหผู้ร่้วมงานและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดร่้วมกนัปฏิบติังาน
ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์ารหรือหน่วยงาน  
 
 1.2   ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
            สถานศึกษา ท าหนา้ท่ีจดัและใหบ้ริการทางกา รศึกษาแก่สมาชิกในสังคม  สถานศึกษาจะ
สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น  ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งมีบทบาทส าคญัใน
การใชค้วามรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์และทกัษะ  ทั้งศาสตร์และศิลป์  ในการบริหาร
สถานศึกษา  และควบคุมส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใหง้านบรรลุ เป้าหมาย  ซ่ึงนกัวชิาการหลาย
ท่านไดใ้หค้วามหมายของการบริหารสถานศึกษาไว ้ดงัน้ี 
 ธีระ  รุญเจริญ (2545 : 11 – 12) ใหค้วามหมายวา่  การบริหารสถานศึกษา  คือการจดั
การศึกษาท่ีมีความจ าเป็นตอ้งอาศยับุคลากรทางการศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษามืออาชีพ  จึงจะ
ท าใหก้ารบริหารและการจดัการศึกษาประสบความส าเร็จเป็นไปตามแนวทางท่ีพึงประสงคใ์นการ
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  จ  าเป็นตอ้งอาศยัองคก์รในการปฏิบติั คือ 
สถานศึกษา  ซ่ึงหมายถึงการปฏิบติัภารกิจของผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี  
ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเป็นผูก้ระท าการปฏิรูปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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 ชุมศกัด์ิ  อินทร์รักษ ์ (2546 : 12) ใหค้วามหมายวา่  การบริหารสถานศึกษา  หมายถึง 
การอ านวยความสะดวก เพื่อจดัการเรียนการสอน ซ่ึงควรพิจารณาจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นกัเรียน  ค านึงถึงความสะดวกท่ีใหก้บั ครู อุปกรณ์  เคร่ืองมือ บรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในการ
เรียนการสอน  
 วรุณยพุา  วโินทพรรษ (2546 : 10) ใหค้วามหมายวา่  การบริหารสถานศึกษา  หมายถึง 
กิจกรรมต่างๆ ท่ีผูบ้ริหารร่วมกบัผูเ้ก่ียวขอ้งด าเนินการเก่ียวกบัการใหก้ารศึกษาแก่เยาวชนและ
ผูส้นใจ ในส่วนท่ีเก่ียวกบัก ารปฏิบติัหนา้ท่ีความรับผดิชอบของโรงเรียน  โดยใชท้รัพยากรการ
บริหาร  คือ  คน  เงิน  วสัดุ- อุปกรณ์และการจดัการ เพื่อใหบ้รรลุตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร คือ
การพฒันาคนใหมี้คุณภาพและด ารงชีวติในสังคมอยา่งมีความสุข 
 เฉลิมชยั  สมท่า (2547 : 6–7 ) ใหค้วามหมายวา่ การบริ หารโรงเรียนเป็นกิจกรรมทาง
การศึกษา ท่ีจะกระท าอยา่งเป็นกระบวนการ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 รุ่งทิวา จกัรกร (2548 : 138) ใหค้วามหมายวา่  การบริหารสถานศึกษา   หมายถึง การ
ด าเนินงานของกลุ่มบุคคลในส่วนท่ีเก่ียวกบัการปฏิบติัตามหนา้ท่ี  ความรับผดิชอบของโรง เรียน 
ไดแ้ก่ การใหบ้ริการทางการศึกษาแก่สมาชิกของสังคมใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายตามท่ีก าหนดไว ้
  รัชพล  คชชารุ่งโรจน์  (2548:1) ใหค้วามหมายวา่   การบริหาร  หมายถึงกระบวนการ 
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นโดยอาศยัทรัพยากรทางการบริหารท่ีมีอยูเ่พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  
 ชยัยทุธ  ชวนประกอบ  (2550 : 14)  ใหค้วามหมายวา่  การบริหารสถานศึกษา มีความ
มุ่งหมายท่ีจะจดัการศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยใหเ้ป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถและมี
ความสุข  การด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีพลงั  มีประสิทธิภาพ  จ าเป็นตอ้งท่ีจะตอ้งมีกา ร
กระจายอ านาจและใหทุ้กฝ่ายมีส่วนร่วมซ่ึงเป็นไปตามหลกัการพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงใหมี้การจดัระบบโครงสร้างการศึกษาของ
ไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย  มีความหลากหลายในทางปฏิบติั  มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา  
 ชยัรัตน์  ผวิชยัภูมิ และคณะ (2550 : 11) ใหค้วามหมายวา่  การบริหารสถานศึกษา  
หมายถึง ภารกิจหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ีผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้ง
ด าเนินการตามขั้นตอนและวธีิการท่ีก าหนดไวอ้ยา่งเป็นระบบเพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว้ 
  พรพรรณ   อินทรประเสริฐ (2550 : 51) กล่าววา่ ภาระหนา้ท่ีของสถานศึกษา คือ การ
มีบทบาทในการบริหารจดัการศึกษาใหก้บัเยาวชนและประชาชนทั้งของรัฐและเอกชนอยา่งมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยรับผดิชอบต่อการบรรลุ  
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วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการมุ่งเนน้ใหเ้ยาวชนเป็นคนดี  
คนเก่ง และอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ การบริหารสถานศึกษา หมายถึง 
กระบวนการบริหารสถานศึกษาท่ีผูบ้ริหารด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ  เพื่อพฒันา
สมาชิกของสังคมในทุกๆ ดา้น นบัแต่ บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม 
เพื่อใหมี้ค่านิยมตรงกนักบัความตอ้งการของสังคม โดยอาศยับุคคล ทรัพยากร กระบวนการ
ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อยา่งเหมาะสม อาศยัความร่วมมือของผูท่ี้เก่ียวขอ้งทางการศึกษา  โด ยมีการ
วางแผน  การวนิิจฉยั  สั่งการ  ควบคุมและจดัการ เพื่อใหส้ถานศึกษาบรรลุเป้าหมายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาเป็นส าคญั 
 

 1.3   แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
 

               1.3.1  ความหมายและความส าคญัของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                   พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม  (ฉบบั         
ท่ี 2)  พุทธศกัราช 2545   มาตรา 4   ไดใ้หค้วามหมายของสถานศึกษาและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไวว้า่ 
“สถานศึกษา” หมายถึง สถานพฒันาเด็กปฐมวยั โรงเรียน ศูนยก์ารเรียน วทิยาลยั สถาบนั มหาวทิยาลยั 
หน่วยงานการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือเอกชนท่ีมีอ านาจหนา้ท่ี หรือมีวตัถุประสงคใ์น
การจดัการศึกษา   ดงันั้นสถานศึกษาจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญั  ท่ีตอ้งจดัการศึกษาใหผู้เ้รียนตาม 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 
กล่าวไวว้า่  การจดัการศึกษาตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
(กระทรวงศึกษาธิกา ร, 2546ข, หนา้ 6)   การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการศึกษาในระบบ และ
แบ่งออกเป็น 3 ระดบั ตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการแบ่งระดบัและประเภท ของการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 
กล่าวคือ ระดบัก่อนประถมศึกษา ระดบัประถมศึกษา และระดบัมธัยมศึกษา ซ่ึงในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายนั้น จะแบ่งเป็น  2  ประเภท  คือ ประเภทสามญัศึกษา เป็นการจดัการศึกษา เพื่อพฒันาผูเ้รียน
ตามความถนดั ความสนใจ ศกัยภาพ และความสามารถพิเศษเฉพาะดา้น เพื่อเป็นพื้นฐานส าหรับ
การศึกษาต่อ  และประเภทอาชีวศึกษาเป็นการจดัการศึกษาเพื่อพฒันาความรู้ และทกัษะในการ
ประกอบอาชีพใหเ้ป็นก าลงัแ รงงานท่ีมีฝีมือ  หรือศึกษาต่อในระดบัอาชีพชั้นสูงต่อ ไป  
(กระทรวงศึกษาธิการ , 2546ข, หนา้ 39-40) สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีหนา้ท่ีในการจดัการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานใหก้บัผูเ้รียนโดยยดึหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และ
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ถือวา่ผูเ้รียนมีความส า คญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตาม
ธรรมชาติ และเตม็ตามศกัยภาพ   
  วชิยั ตนัศิริ (2547 : 55) กล่าววา่  การศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาท่ีรัฐควรจะถือ
เป็นหนา้ท่ีท่ีจะจดัใหป้วงชนชาวไทย    ทุกคน แต่ในสังคมไทยปัจจุบนัน้ีทุกคนมีควา มจ าเป็นตอ้ง
ศึกษาตลอดชีวติ ความรู้วทิยาการใหม่กา้วหนา้ และโลกเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว จ าเป็นตอ้งเรียนรู้
ของใหม่ ๆ บางคนอาจจะเรียนต่อระดบัอุดมศึกษา บางคนจบอุดมศึกษาแลว้ก็อยากเรียนต่อใน
ระดบัปริญญาเอก จบปริญญาเอก ก็ยงัจ  าเป็นตอ้งเรียนรู้เร่ืองต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ งกบัชีวติ และหนา้ท่ี
การงาน ฉะนั้น การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในขั้นตน้ของสถานศึกษา จึงตอ้งสร้างพื้นฐานส าหรับ
การศึกษาตลอดชีวติดว้ยทกัษะท่ีจ าเป็น อาจกล่าวได ้2 ประการ ดงัน้ี  

1. ความสามารถและทกัษะวเิคราะห์ขอ้เทจ็จริง และแนวความคิด  ความสามารถ
และทกัษะตรงน้ี  หมายถึง  ความสามารถในการใชเ้หตุผล สามารถแยกแยะความถูกความผดิของ
แนวคิดต่าง ๆ   

2. ตามหลกัตรรกวทิยา รวมทั้งมีความสามารถทกัษะดา้นสถิติตวัเลข รู้วธีิการท่ี
คน้หาขอ้เทจ็จริงและวธีิการท่ีจะศึกษาเร่ืองต่าง ๆ รู้จกัศึกษาขอ้เทจ็จริง สรุปขอ้คิดเห็นของตนเอง 
และมีความอยากรู้อยากเ ห็นท่ีจะศึกษาดว้ยตนเอง นัน่ก็คือ การสอนคนใหอ่้านหนงัสือเป็น และ
อยากอ่านหนงัสือ หากท าไดก้็บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไว ้

 สรุปไดว้า่  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความส าคญัในการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นคนท่ีมี
คุณภาพทั้งดา้นร่างกาย อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  ซ่ึงจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ และการอยูร่่วมกนั
ในสังคมอยา่งมีความสุข การศึกษาในระบบโรงเรียนนั้นหน่วยงานท่ีมีบทบาทและความส าคญั ก็คือ 
โรงเรียนหรือสถานศึกษา เพราะกิจกรรมการศึกษาท่ีแทจ้ริงหรือการเรียนการสอนนั้น เกิดข้ึนท่ีโรงเรียน 
บทบาทหนา้ท่ีท่ีส าคญัของสถานศึกษา ก็คือ การจดัการศึกษาเพื่อใหผู้เ้รียนเป็นคนท่ีมีคุณภาพ คิดเป็น 
ท าเป็น และแกปั้ญหาเป็น  
 1.3.2   ขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2546 :33-73) ไดป้รับโครงสร้างการบริหารกระทรวง 
ศึกษาธิการ ตามพระราชบญัญติั การศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม  พ.ศ. 2545 แลว้  
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงรับผดิชอบการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ชาติ  ไดก้  าหนด ขอบข่ายและภารกิจการบริหารและจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ยงาน  
4  ดา้น และเสนอแนะแนวทางปฏิบติัในแต่ละดา้นไวอ้ยา่งละเอียด  ดงัน้ี   
  1)   ดา้นการบริหารงานวชิาการ   
        1.1)   การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา  มีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี    
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     1.1.1)  ศึกษาวเิคราะห์เอกสารหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 
สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการ
ของสังคมชุมชน และทอ้งถ่ิน 
      1.1.2)  วเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม และประเมินสถานภาพสถานศึกษาเพื่อ
ก าหนดวสิัยทศัน์  ภารกิจ เป้าหมาย คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1.1.3)  จดัท าโครงสร้างหลกัสูตรและสาระต่า งๆท่ีก าหนดใหมี้ใหมี้ใน
หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์ เป้าหมายและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคโ์ดยพยายาม
บูรณาการเน้ือหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกนัและระหวา่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามความ
เหมาะสม 
 1.1.4)  น าหลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนและบริหารจดัการ
การใชห้ลกัสูตรใหเ้หมาะสม 
     1.1.5)  นิเทศการใชห้ลกัสูตร 
 1.1.6)  ติดตามและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร 
 1.1.7)  ปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรตามความเหมาะสม         
 1.2)  การพฒันากระบวนการเรียนรู้  มีแนวปฏิบติัดงัน้ี  
 1.2.1)  ส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการจดั การเรียนรู้ ตามสาระและหน่วย
การเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 1.2.2)  ส่งเสริมใหค้รูจดักระบวนการเรียนรู้ โดยจดัเน้ือหาสาระและ
กิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน ฝึกทกัษะ กระบวนการคิด การจดัการ 
การเผชิญสถานการณ์ การประยกุตใ์ชค้วามรู้เพื่อป้อ งกนัและแกไ้ขปัญหา การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง และปฏิบติัจริง การส่งเสริมใหรั้กการอ่าน และใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง การผสมผสาน
ความรู้ต่าง ๆ ใหส้มดุลกนั ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระกิจกรรม ทั้งน้ีโดยจดับรรยากา ศ ส่ิงแวดลอ้มและแหล่งเรียนรู้ใหเ้อ้ือต่อ
การจดักระบวนการเรียนรู้และน าภูมิปัญญา   ทอ้งถ่ินหรือเครือข่ายผูป้กครอง  ชุมชน ทอ้งถ่ิน มามี
ส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 
 1.2.3)  จดัใหมี้การนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง  ๆ โดย
เนน้การนิเทศท่ีร่วมมือช่วยเหลือกนัแบบกลัยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพฒันาการ
เรียนการสอนร่วมกนัหรือแบบอ่ืนๆตามความเหมาะสม 
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 1.2.4)  ส่งเสริมใหมี้การพฒันาครู เพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ตาม
ความเหมาะสม 
 1.3)  การวดัผล  ประมวลผลและเทียบโอนผลการเรียน มีแนวปฏิบติัดงัน้ี  
 1.3.1)  ก าหนดระเบียบแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผล
สถานศึกษา 
 1.3.2)  ส่งเสริมใหค้รูจดัท าแผนการวดัผล และประเมินผลแต่ละรายวชิา
ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ และ  
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.3.3)  ส่งเสริมใหค้รูด าเนินการวดัผล และประเมินผลการเรียนการสอน 
โดยเนน้การประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบติั และผลงาน 
 1.3.4)  จดัใหมี้การเทียบโอนความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ และผลการ
เรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถานประกอบการ และอ่ืนๆตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 1.3.5)  พฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน 
 1.4)  การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา มีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี 
 1.4.1)   ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั การบริหารการจดัการและการพฒันา
คุณภาพงานวชิาการในภาพรวมของสถานศึกษา 
 1.4.2)  ส่งเสริมใหค้รูศึกษา วเิ คราะห์ วจิยั เพื่อพฒันาคุณภาพการเรียนรู้
ใหแ้ต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 1.4.3)  ประสานความร่วมมือในการศึกษา วเิคราะห์ วจิยั ตลอดจนการ
เผยแพร่ผลงานวจิยัหรือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน  และงานวชิาการกบัสถานศึกษา  บุคคล   
รอบครัว  องคก์รหน่วยงานและสถาบนัอ่ืน 
 1.5)   การพฒันาส่ือ  นวตักรรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา มีแนวทางปฏิบติั
ดงัน้ี 
 1.5.1)  ศึกษาวเิคราะห์ความจ าเป็นในการใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพื่อการ
จดัการเรียนการสอน  และการบริหารงานวชิาการ 
 1.5.2)  ส่งเสริมใหค้รูผลิต  พฒันาส่ือ  และนวตักรรมการเรียนการสอน 
 1.5.3)  จดัหาส่ือและเทคโนโลยเีพื่อใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  และ
การพฒันางานดา้นวชิาการ 
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 1.5.4)  ประสานความร่วมมือในการผลิต  จดัหา  พฒันาและการใชส่ื้อ  
นวตักรรม และเทคโนโลยเีพื่อจดัการเรียนการสอน  และการพฒันางานวชิาการกบั  สถานศึกษา   
บุคคล ครอบครัว   องคก์ร  หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน 
 1.5.5)  การประเมินผลการพฒันาการใชส่ื้อ  นวตักรรมและเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา 
 1.6)  การพฒันาแหล่งเรียนรู้  มีแนวการปฏิบติัดงัน้ี 
 1.6.1)  ส ารวจแหล่งการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน  ทอ้งถ่ิน ในเขตพื้นท่ีการศึกษา  และเขตพื้นท่ีการศึกษาใกลเ้คียง 
 1.6.2)  จดัท าเอกสารเผยแพร่แหล่งเรียนรู้แก่ครู  สถานศึกษาอ่ืน บุคคล  
ครอบครัวองคก์ร  หน่วยงาน  และสถาบนัอ่ืน  ท่ีจดัการศึกษาในบริเวณใกลเ้คียง 
 1.6.3)  จดัตั้งและพฒันาแหล่งเรียนรู้รวมทั้งพฒันาใหเ้กิดองคค์วามรู้  
และประสานความร่วมมือสถานศึกษาอ่ืน  บุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน  และสถาบนัสังคม
อ่ืนท่ีจดัการศึกษาในการจดัตั้ง  ส่งเสริมพฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีใชร่้วมกนั 
 1.6.4)  ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  
ในการจดักระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน   
 1.7)   การนิเทศการศึกษา  มีแนวทางการปฏิบติัดงัน้ี 
 1.7.1)  จดัระบบการนิเทศงานวชิาการ  และการเรียนการสอนภายใน
สถานศึกษา 
 1.7.2)  ด าเนินการนิเทศงานวชิาการ  และการเรียนการสอนในรูปแบบ
หลากหลายและเหมาะสมกบัสถานศึกษา 
 1.7.3)  ประเมินผลการจดัระบ บ  และกระบวนการนิเทศการศึกษาใน
สถานศึกษา 
 1.7.4)  ติดตาม  ประสานงานกบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อพฒันาระบบ
และกระบวนการนิเทศงานวชิาการ  และการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 1.7.5)  การแลกเปล่ียนความรู้  และประสบการณ์การจดัระบบนิเทศ
การศึกษาภายในสถานศึกษากบัสถานศึกษาอ่ื น  หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 1.8)  การแนะแนวการศึกษา  มีแนวทางการปฏิบติัดงัน้ี 
 1.8.1)  จดัระบบการแนะแนวทางวชิาการและวชิาชีพภายในสถานศึกษา
โดยเช่ือมโยงกบัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  และกระบวนการเรียนการสอน 
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 1.8.2)  ด าเนินการแนะแนวการศึกษา  โดยความร่วมมือของครูทุกคนใน
สถานศึกษา 
 1.8.3)  ติดตามและประเมินผลการจดัระบบและกระบวนการแนะแนว
การศึกษาในสถานศึกษา 
 1.8.4)  ประสานความร่วมมือ  และแลกเปล่ียนเรียนรู้  และประสบการณ์
ดา้น การแนะแนวการศึกษากบัสถานศึกษา  หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 1.9)  การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  มีแนวทางการ
ปฏิบติัดงัน้ี 
 1.9.1)  จดัระบบโครงสร้างองคก์ร  ใหร้องรับการจดัระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
 1.9.2)  ก าหนดเกณฑก์ารประเมิน  เป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการศึกษาและตงั ช้ีวดัของกระทรวง  เป้าหมายความส าเร็จของเขตพื้นท่ีการศึกษา  
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
 1.9.3)  วางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา  ตามระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายความส าเร็จของสถานศึกษา 
 1.9.4)  ด าเนินการพฒันางานตามแผนและติดตาม  ตรวจสอบ  และ
ประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 1.9.5)  ประสานความร่วมมือกบัสถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืน  ในการ
ปรับปรุงและพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน  และการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษา 
 1.9.6)  ประสานงานกบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  เพื่อการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของสถานศึกษาตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 1.9.7)  ประสานงานกบัส านกังานรับรองมาตรฐานการศึกษาและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพฒันาอยา่งเป็ นระบบและ
ต่อเน่ือง 
   1.10)  การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน  มีแนวทางปฏิบติัดงัน้ี   
 1.10.1)  การศึกษา ส ารวจความตอ้งการ สนบัสนุนงานวชิาการแก่ชุมชน 
 1.10.2)  จดัใหค้วามรู้ เสริมสร้างความคิด และเทคนิค ทกัษะ ทาง
วชิาการเพื่อพฒันาทกัษะวชิาชีพ และคุณภาพชีวติของประชาชนในชุมชน  ทอ้งถ่ิน 
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 1.10.3)  การส่งเสริมใหป้ระชาชนในชุมชน  ทอ้งถ่ิน  เขา้มามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางวชิาการของสถานศึกษา  และท่ีจดัโดยบุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน  และ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
 1.10.4)  ส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้  ประสบการณ์ระหวา่งบุคคล  
ครอบครัว ชุมชน  ทอ้งถ่ิน 
 1.11)  การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัการศึกษาอ่ืน  มี
แนวทางการปฏิบติั  ดงัน้ี 
 1.11.1)  ประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการพฒันาวชิาการกบั
สถานศึกษาของรัฐ เอกชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ทั้งท่ีจดัการศึ กษาขั้นพื้นฐานและ
ระดบัอุดมศึกษา  ทั้งบริเวณใกลเ้คียงภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา  ต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 1.11.2)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัองคก์รต่าง  
ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 1.12)  การส่งเสริมและสนบัสนุนงานวชิาการแก่บุคคล  ครอบครัว   องคก์ร  
หน่วยงาน  และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  มีแนวทางการปฏิบติัดงัน้ี 
 1.12.1)  ส ารวจและศึกษาขอ้มูลการจดัการศึกษา  รวมทั้งความตอ้งการ
ในการไดรั้บการสนบัสนุนดา้นวชิาการของบุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน  และสถานบนั
สังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
 1.12.2)  ส่งเสริม  สนบัสนุนการพฒันาวชิาการและการพฒันาคุณภาพ
การเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องคก์ร  หน่วยงาน  และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดั
การศึกษา 
 1.12.3)  จดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคล  
ครอบครัว  องคก์ร หน่วยงาน  และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

                               2)  ด้านการบริหารงานงบประมาณ  
  2.1)  การจดัท าและเสนอของบประมาณ   มีขอบข่ายการด าเนินงานดงัน้ี 

 2.1.1)   การวเิคราะห์และพฒันานโยบายทางการศึกษา 
 2.1.2)   การจดัท าแผนกลยทุธ์หรือแผนพฒันาการศึกษา 
 2.1.3)   การวเิคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
 2.2)  การจดัสรรงบประมาณ   มีขอบข่ายการด าเนินงานดงัน้ี 
 2.2.1)   การจดัสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
 2.2.2)   การเบิกจ่ายและการอนุมติังบประมาณ 
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  2.2.3)   การโอนเงินงบประมาณ 
 2.3)  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผลและท ารายงานผลการใชเ้งิน และผล
การด าเนินงาน   มีขอบข่ายการด าเนินงานดงัน้ี 
 2.3.1)   การตรวจสอบติดตามการใชเ้งินและผลการด าเนินงานการ
ประเมินผล การใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 
 2.4)  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มีขอบข่ายการด าเนินงาน
ดงัน้ี 
 2.4.1)  การจดัการทรัพยากร 
 2.4.2)  การระดมทรัพยากร 
 2.4.3)  การจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์ 
 2.4.4)  กองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา 
 2.4.5)  กองทุนสวสัดิการเพื่อการศึกษา 
 2.5)  การบริหารการเงิน   มีขอบข่ายการด าเนินงานดงัน้ี 
 2.5.1)  การเบิกเงินจากคลงั 
 2.5.2)  การรับเงิน 
 2.5.3)  การเก็บรักษาเงิน 
 2.5.4)  การจ่ายเงิน 
 2.5.5)  การน าส่งเงิน 
 2.5.6)  การกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี 
 2.6)  การบริหารการบญัชี   มีขอบข่ายการด าเนินงานดงัน้ี 
 2.6.1)  การจดัท าบญัชีการเงิน 
 2.6.2)  การจดัท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
 2.6.3)  การจดัท าและจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี  ทะเบียน  และรายงาน 
 2.7  การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์ มีขอบข่ายการด าเนินงานดงัน้ี 
 2.7.1)  การจดัท าระบบฐานขอ้มูลสินทรัพยข์องสถานศึกษา 
 2.7.2)  การจดัหาพสัดุ 
 2.7.3)  การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะและจดัซ้ือ             
จดัจา้ง 
 2.7.4)  การควบคุมดูแล  บ ารุงรักษา  และจ าหน่ายพสัดุ 
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 3)  ด้านการบริหารงานบุคคล  
 3.1)  การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง   มีขอบข่ายการด าเนินงาน   
ดงัน้ี 
 3.1.1)  การวเิคราะห์และวางแผนอตัราก าลงัคน 
 3.1.2)  การก าหนดต าแหน่ง 
 3.1.3) การขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวทิยฐานะ
ขา้ราชการครู 
 3.2)  การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง   มีขอบข่ายการด าเนินงาน  ดงัน้ี 
 3.2.1)  ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีไดรั้บมอบอ านาจจาก  อ .ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 3.2.2)  การจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว 
 3.2.3)  การแต่งตั้ง  ยา้ย  โอนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.2.4)  การบรรจุกลบัเขา้รับราชการ 
 3.2.5)  การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง 
 3.3)  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ มีขอบข่ายการ
ด าเนินงาน ดงัน้ี 
 3.3.1)  การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.3.2)  การเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.3.3)  การเพิ่มค่าจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว 
 3.3.4)  การด าเนินการเก่ียวกบับญัชีถือจ่ายเงินเดือน 
 3.3.5)  เงินวทิยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืน 
 3.3.6)  งานทะเบียนประวติั 
 3.3.7)  งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
 3.3.8)  การขอมีบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  
 3.4)  วนิยัและการศึกษาวนิยั  มีขอบข่ายการด าเนินงาน  ดงัน้ี 
 3.4.1)  กรณีความผดิวนิยัไม่ร้ายแรง 
 3.4.2)  กรณีความผดิวนิยัร้ายแรง 
 3.4.3)  การอุทธรณ์ 
 3.4.4)  การร้องทุกข ์
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 3.4.5)  การเสริมสร้างและการป้องกนัการกระท าผดิวนิยั     
 3.5)  การออกจากราชการ  มีขอบข่ายการด าเนินงาน  ดงัน้ี 
 3.5.1)  การลาออกจากราชการ 
 3.5.2)  การใหอ้อกจากราชการ  กรณีไม่พน้ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ
หรือไม่ผา่นการเตรียมความพร้อมและพฒันาอยา่งเขม้ต ่ากวา่เกณฑท่ี์ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 3.5.3)  การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบติัทัว่ไป 
 3.5.4)  การใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 
 3.5.5)  การใหอ้อกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุ
ทดแทน 
 3.5.6)  กรณีมีมลทินมวัหมอง 
 3.5.7)  กรณีไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือ รับโทษจ าคุ ก โดย                          
ค  าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
 4)   ด้านการบริหารงานทัว่ไป   
 4.1)  การด าเนินงานธุรการ  มีแนวทางการปฏิบติั  ดงัน้ี 
 4.1.1)   ศึกษาวเิคราะห์สภาพงานธุรการของสถานศึกษาและระเบียบ  
กฎหมาย  แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4.1.2)  วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ  ลดขั้นตอนการด าเนินงานให้  
มีประสิทธิภาพ โดยอาจน าระบบเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินงานใหเ้หมาะสม 
 4.1.3)  จดับุคลากรรับผดิชอบและพฒันาใหมี้ความรู้  ความสามารถใน
การปฏิบติังานธุรการตามระบบท่ีก าหนดไว ้
 4.1.4)  จดัหา  Hardware และSoftware  ใหส้ามารถรองรับการปฏิบติังาน
ดา้นธุรการไดต้ามระบบท่ีก าหนดไว ้
 4.1.5)  ด าเนินการงานธุรการตามระบบท่ีก าหนดไว ้ โดยยดึหลกัความ
ถูกตอ้ง  รวดเร็ว  ประหยดั  และคุม้ค่า 
 4.1.6)  ติดตาม  ประเมินผล  และปรับปรุงงานธุรการใหมี้ประสิทธิภ าพ 
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง          
  4.1.6.1)  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยงานสารบรรณ  พ .ศ. 
2526 
  4.1.6.2)  ระเบียบวา่ดว้ยการรักษาความลบัของทางราชการ  พ .ศ. 
2544         
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 4.2)  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีแนวทางการปฏิบติั   
ดงัน้ี     
 4.2.1)  รวบรวมประมวลวเิคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีจะใชใ้นการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4.2.2) สนบัสนุนขอ้มูลรับทราบหรือด าเนินการตามมติของคณะ 
กรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4.2.3) ด าเนินงานดา้นธุรการในการจดัประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 4.2.4)  จดัท ารายงานการประชุมและแจง้มติท่ีประชุมใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเพื่อ
รับทราบด าเนินการหรือถือปฏิบติัแลว้แต่กรณี 
 4.2.5)  ประสานการด าเนินงานตามมติท่ีประชุมในเร่ืองการอนุมติั  
อนุญาต  สั่งการ  เร่งรัด   การด าเนินการและรายงานผลการด าเนินการใหค้ณะกรรมการสถานศึก ษา
ขั้นพื้นฐานทราบ       
 4.3)  งานพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสาระสนเทศ  มีแนวทางการปฏิบติั   
ดงัน้ี 
 4.3.1)  ส ารวจระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
 4.3.2)  จดัท าทะเบียนเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
 4.3.3)  จดัระบบฐานขอ้มูลของสถานศึกษาเพื่อใชใ้นการบริหารจดัการ
ภายในสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัระบบฐานขอ้มูลของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4.3.4)  พฒันาบุคลากรผูรั้บผดิชอบระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศใหมี้
ความรู้  ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติัภารกิจ 
 4.3.5)  จดัระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศเช่ือมโยงกบัสถานศึกษาอ่ืน  
เขตพื้นท่ีการศึกษาและส่วนกลาง 
 4.3.6)  น าเสนอและเผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร  การ
บริการและ การประชาสัมพนัธ์ 
 4.3.7)  ประเมินและประสานงานระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ  และ
ปรับปรุงพฒันาเป็นระยะๆ      
 4.4)  การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา  มีแนวทางการปฏิบติั  ดงัน้ี 
 4.4.1)  จดัใหมี้ระบบการประสานงานและเครือข่ายการศึกษา 
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 4.4.2)  พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถในการพฒันาเครือข่าย
การศึกษา 
 4.4.3)  ประสานงานกบัเครือข่ายการศึกษาเพื่อแสวงหาความร่วมมือ  
ความช่วยเหลือ  เพื่อส่งเสริม  สนบัสนุนงานการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.4.4)  เผยแพร่ขอ้มูลเครือข่ายการศึกษาใหบุ้คลากรในสถานศึกษาและ  
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ 
 4.4.5)  ก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่ง
เครือข่ายการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา 
 4.4.6)  ใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนทางวชิาการแก่เครือข่ายการศึกษา
ของสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
 4.5)  การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร  มีขอบข่ายการด าเนินงาน   
ดงัน้ี 
 4.5.1)  การจดัระบบการบริหาร   มีแนวทางการปฏิบติัดงัน้ี 
 4.5.1.1)  ศึกษาวเิคราะห์โครงสร้าง  ภารกิจ  การด าเนินงาน  
ปริมาณ  คุณภาพและสภาพของสถานศึกษา 
 4.5.1.2)  วางแผนออกแบบการจดัระบบโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการภายใน  ระบบการท างานและการบริหารงานของสถานศึกษา 
 4.5.1.3)  น าเสนอคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาให้
ความเห็นชอบในการแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษา 
 4.5.1.4)  ประกาศและประชาสัมพนัธ์ใหส่้วนราชการตลอดจน
ประชาชนทัว่ไปทราบ 
 4.5.1.5)  ด าเนินการบริหารจดัการใหเ้ป็นไปตามโครงสร้างการ
แบ่งส่วนราชการท่ีก าหนด 
 4.5.1.6)  ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการจดัระบบบริหารให้
มีประสิทธิภาพ  
 4.5.2)  การพฒันาองคก์ร  มีแนวทางการปฏิบติั  ดงัน้ี 
  4.5.2.1)  ศึกษา  วเิคราะห์  ขอ้มูล  สภาพปัจจุบนัปัญหาและ ความ
ตอ้งการจ าเป็นในการพฒันาองคก์รของสถานศึกษา 



30 
 

 

  4.5.2.2) ก าหนดแนวทางการพฒันาองคก์รใหค้รอบคลุม
โครงสร้าง  ภารกิจ  บุคลากร  เทคโนโลย ี และกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัจจุบนั  ปัญหาและ 
ความตอ้งการจ าเป็นของสถานศึกษา 
  4.5.2.3)  ด าเนินการพฒันาบุค ลากรใหมี้ความรู้  ทกัษะเจตคติ
ความสามารถท่ีเหมาะสมกบัโครงสร้างภารกิจเทคโนโลยแีละกลยทุธ์ของสถานศึกษา 
  4.5.2.4)  ก าหนดเป้าหมาย  ผลผลิต  ผลลพัธ์  ตวัช้ีวดั  ในการ
ปฏิบติังานของบุคลากร 
  4.5.2.5)  ติดตามประเมินผลการปฏิบติังานตามแนวทางการ
พฒันาองคก์รเป็นระยะ อยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
  4.5.2.6)  น าผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงพฒันาองคก์ร
และกระบวนการปฏิบติังานใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
 4.6)   งานเทคโนโลยสีารสนเทศ  มีแนวทางการปฏิบติั  ดงัน้ี 
 4.6.1) ส ารวจขอ้มูลดา้นเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.6.2) วางแผน   ก าหนดนโยบายและแนวทางการน านวตักรรมและ
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษามาใชใ้นการบริหารและพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 
 4.6.3)  ระดมจดัหาเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาใหง้านดา้นต่าง  ๆ  ของ
สถานศึกษา 
 4.6.4)  สนบัสนุนใหบุ้คลากรน านวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา
มาใชใ้นการบริหารและพฒันาการศึกษา 
 4.6.5)  ส่งเสริมใหมี้การพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถและ
ทกัษะในการผลิตรวมทั้งการใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 4.6.6) ส่งเสริมใหมี้การวจิยัและพฒันาการผลิตการพฒันาเทคโนโลยเีพื่อ
การศึกษา 
 4.6.7)  ติดตามประเมินผลการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาเพื่อใหเ้กิดการ
ใชท่ี้คุม้ค่าและเหมาะสมกบักระบวนการเรียนรู้  
 4.7)  การส่งเสริม  สนบัสนุนดา้นวชิาการงบประมาณ  บุคลากรและบริหาร
ทัว่ไปมีแนวทางการปฏิบติัดงัน้ี 
 4.7.1) ส ารวจปัญหาความตอ้งการจ าเป็นของดา้นวชิาการ  งบประมาณ  
บุคลากรและบริหารทัว่ไป 
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 4.7.2)  จดัระบบส่งเสริม  สนบัสนุนและอ านวยความสะดวก  ในการ
บริหารงานดา้นวชิาการ  งบประมาณ  บุคลากรและบริหารทัว่ไป 
 4.7.3)  จดัหาส่ือวสัดุอุปกรณ์  เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  เพื่อสนบัสนุน
และอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังานทุกดา้น 
 4.7.4)  ติดตาม  ประเมินผลการสนบัสนุ นและอ านวยความสะดวกใน
การ ปฏิบติังานของบุคลากรในดา้นต่าง ๆ 
 4.7.5) น าผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหก้ารสนบัสนุนและ
อ านวยความสะดวกดา้นต่าง ๆ  ใหมี้ความยดึหยุน่คล่องตวัและมีประสิทธิภาพ 
 4.8)  การบริหารจดัการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม  มีแนวทางการปฏิบติั   
ดงัน้ี 
 4.8.1)  ก าหนดแนวทางวางแผนการบริหารจดัการอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา 
 4.8.2)  บ ารุง  ดูแลและพฒันาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มของ
สถานศึกษาใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีมัน่คง  ปลอดภยั  เหมาะสมพร้อมท่ีจะใชป้ระโยชน์ 
 4.8.3)  ติดตามและตรวจสอบการใชอ้าคารสถานท่ี และสภาพแวดลอ้ม
ของสถานศึกษา  เพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่าและเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ 
 4.8.4)  สรุป  ประเมินผล  และรายงานการใชอ้าคารสถานท่ีและของ
สถานศึกษา    
 4.9)  การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน  มีแนวทางการปฏิบติัดงัน้ี 
 4.9.1)  ประสานงานกบัชุมชนและทอ้งถ่ินในการส ารว จขอ้มูล  จ  านวน
นกัเรียนท่ีจะเขา้รับบริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 
 4.9.2) จดัท าส ามะโนผูเ้รียนท่ีจะเขา้รับบริการทางการศึกษาของ
สถานศึกษา 
 4.9.3)  จดัระบบขอ้มูลสารสนเทศจากการส ามะโนผูเ้รียน   เพื่อให้
สามารถน าขอ้มูลมาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 4.9.4)   เสนอขอ้มูลสารสนเทศการส ามะโนผูเ้รียนใหเ้ขตพื้นท่ีการศึกษา
รับทราบ 
 4.10)   การรับนกัเรียน  มีแนวทางการปฏิบติั  ดงัน้ี 
 4.10.1)  ใหส้ถานศึกษาประสานงานการด าเนินการแบ่งเขตพื้นท่ีบริการ
การศึกษาร่วมกนัและเสนอขอ้ตกลงใหเ้ขตพื้นท่ีการศึกษาเห็นชอบ 
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 4.10.2)  ก าหนอแผนการรับนกัเรียนของสถานศึกษา โดยประสานงาน
กบัเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4.10.3)  ด าเนินการรับนกัเรียนตามแผนท่ีก าหนด 
 4.10.4)  ร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน  ในการติดตาม
ช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหาในการเขา้เรียน 
 4.10.5)  ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเขา้เรี ยนใหเ้ขตพื้นท่ี
การศึกษารับทราบ  
 4.11)  การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ -นอกระบบและตาม
อธัยาศยั  มีแนวทางการปฏิบติังาน  ดงัน้ี 
 4.11.1)  ส ารวจความตอ้งการในการเขา้รับบริการการศึกษาทุกรูปแบบ
ทั้งในระบบ  นอกระบบและอธัยาศยั 
 4.11.2) ก าหนดแนวทางและความเช่ือม โยงในการจดัและพฒันา
การศึกษา  ของสถานศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั 
ตามความตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบั  แนวทางของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4.11.3)  ด าเนินการจดัการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง  หรือทั้ง  3  
รูปแบบ ตามความเหมาะสมและศกัยภาพของสถานศึกษา 
 4.11.4)  ประสานเช่ือมโยงประสานความร่วมมือและส่งเสริมสนบัสนุน
การจดัการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องคก์ร  หน่วยงาน  และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
 4.11.5)  ติดตามประเมินผลการส่งเสริมและประสานงานการจดั
การศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ   และตามอธัยาศยั  เพื่อปรับปรุงแกไ้ขพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพ
ต่อไป 
  4.12)  การส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน  มีแนวทางการปฏิบติังาน  ดงัน้ี 
 4.12.1)  วางแผนก าหนดแนวทางการส่งเสริมการจดักิจกรรมนกัเรียน
ของสถานศึกษาโดยสนบัสนุนใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 
 4.12.2)  ด าเนินการจดักิจกรรมนกัเรียนและส่งเสริมสนบัสนุนให้
นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมอยา่งหลากหลายตามความถนดัและความสนใจของ
นกัเรียน 
 4.12.3)   จดักิจกรรมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการ
ปฏิบติัใหท้  าได ้ คิดเป็น  ท าเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อยา่งต่อเน่ือง 
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 4.12.4)   สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไ้ข  การส่งเสริมกิจการ
นกัเรียน  เพื่อใหก้ารจดักิจกรรมเกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อผูเ้รียนอยา่งแทจ้ริง  
 4.13)  การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา  มีแนวทางการปฏิบติังาน  ดงัน้ี 
 4.13.1)   ศึกษาความตอ้งการในการเผยแพร่ข่าวสารขอ้มูลและผลงาน
ของสถานศึกษารวมทั้งความตอ้งการในการไดรั้บข่าวสารขอ้มูลทางการศึกษาของชุมชน 
 4.13.2)  วางแผนประชาสัมพนัธ์ของสถานศึกษา  โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคคล ชุมชน  องคก์ร  สถาบนัและส่ือมวลชนในทอ้งถ่ิน 
 4.13.3)  จดัใหมี้เครือข่ายการประสานงานประชาสัมพนัธ์ 
 4.13.4)  พฒันาบุคลากรผูรั้บผดิชอบงานประชาสัมพนัธ์ ใหมี้ความรู้
ความสามารถในการด าเนินการประชาสัมพนัธ์ผลงานของสถานศึกษา 
 4.13.5)  สร้างกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์ในหลากหลายรูปแบบโดยยดึ
หลกัการมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาสัมพนัธ์ 
 4.13.6)  ติดตามประเมินผลการประชาสัมพนัธ์  เพื่อใหท้ราบถึงผลท่ี
ไดรั้บและน าไปด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขพฒันาใหเ้หมาะสม  ต่อไป 
 4.14)  การส่งเสริมสนบัสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล  ชุมชน  
องคก์รหน่วยงานและสถาบนั  สังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  มีแนวทางการปฏิบติัดงัน้ี 
 4.14.1)  ก าหนดแนวทางการส่งเสริมสนบัสนุนและประสานการจดั
การศึกษาของบุคคล  ชุมชน  องคก์รและหน่วยงานอ่ืน 
     4.14.2)  ใหค้  าปรึกษา  แนะน า   ส่งเสริม  สนบัสนุนและประสานความ
ร่วมมือในการจดัการศึกษาร่วมกบับุคคล  ชุมชน องคก์ร หน่วยงาน  และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดั
การศึกษา   
 4.15)  การจดัระบบการควบคุมในหน่วยงาน  มีแนวทางการปฏิบติั  ดงัน้ี 
     4.15.1)  วเิคราะห์สภาพปัจจุบนั  ปัญหาตามโครงสร้างและภารกิจ
สถานศึกษา 
     4.15.2)  วเิคราะห์ความเส่ียงของการด าเนินงาน  ก าหนดปัจจยัเส่ียง  และ               
จดัล าดบัความเส่ียง 
     4.15.3)   ก าหนดมาตรการในการป้องกนัความเส่ียงในการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 
 4.15.4)  วางแผนการจดัระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 
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 4.15.5)  ใหบุ้คลากรท่ีเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย    น ามาตรการป้องกนัความเส่ียง
ไปใชใ้นการควบคุมการด าเนินงานตามภารกิจ 
 4.15.6)  ด าเนินการควบคุมตามหลกัเก ณฑม์าตรการและวธีิการท่ี
ส านกังานตรวจเงินแผน่ดินก าหนด 
 4.15.7)   ประเมินผลการด าเนินการควบคุมภายใน  ตามมาตรการท่ี
ก าหนดและปรับปรุงใหเ้หมาะสม 
 4.15.8)   รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 
 4.16)  งานบริการสาธารณะ  มีแนวทางการปฏิบติังาน  ดงัน้ี 
     4.16.1)   จดัใหมี้ระบบการบริการสาธารณะ 
 4.16.2) จดัระบบขอ้มูลข่าวสารของสถานศึกษาเพื่อใหบ้ริการต่อ
สาธารณะ 
 4.16.3)   ใหบ้ริการขอ้มูล  ข่าวสาร  และบริการอ่ืนๆ แก่สาธารณชน  
ตามความเหมาะสมและศกัยภาพของสถานศึกษา 
 4.16.4)  พฒันาระบบการใหบ้ริการแก่สาธารณชนใหมี้ประสิทธิภาพ  
เกิดความพึงพอใจต่อผูม้ารับบริการ 
 4.16.5)  ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผูม้าขอรับ
บริการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ขพฒันาระบบงานบริการสาธารณะ 
 4.17)  งานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน   มีแนวทางการปฏิบติังานดงัน้ี 
 4.17.1)  จดัใหมี้บุคลากรรับผดิชอบงาน ตาม ความเหมาะสมและ
ศกัยภาพของผูป้ฏิบติังาน 
 4.17.2)  ใหผู้รั้บผดิชอบงานวางแผนการปฏิบติังานและด าเนินงานให้
เสร็จส้ินตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 4.17.3)   ก ากบั  ติดตาม  การด าเนินงานของผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
 4.17.4)   ประเมินผล  การปฏิบติังานของผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
 
2.  การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
   

  การน าแนวคิดของการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพมาด าเนินการในระบบการศึกษา  
มีจุดมุ่งหมายใหญ่ท่ีส าคญั คือ เป็นการพฒันาขีดความสามารถในการจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบั
แผนยทุธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตของประเทศ  ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนพฒัน าเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ โดยมีสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลกัในการประสานความร่วมมือ  ในการ
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ท่ีโรงเรียนด าเนินการน าเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติไปพฒันาขีดความสามารถในการบริหาร
จดัการระบบคุณภาพ  จึงเป็นคุณลกัษณะส าคญัประการหน่ึงท่ีจะแสดงวา่โรงเรียนไดพ้ฒันา  สู่
มาตรฐานสากล เพราะไดรั้บการยอมรับวา่เป็นระบบท่ีจะพฒันาองคก์รใหมี้ผลด าเนินการท่ีเป็นเลิศ  
โดยยดึหลกัการด าเนินงานเชิงระบบ  เพื่อช่วยใหโ้รงเรียนสร้างการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นระบบและ
มีผลการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ  ซ่ึงแนวคิดของการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ ประกอบดว้ย 
 

2.1 แนวคิดการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ  
 

         แนวคิดการบริหารคุณภาพแบบเบด็เสร็จ (Total Quality Management :TQM) ไดรั้บ
การริเร่ิมโดย ไฟเกนบาม (Feigenbaum) ในช่วงทศวรรษท่ี 1950 ในขณะด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการฝ่าย
ควบคุมคุณภาพท่ีบริษทั General Electric Co. แนวคิดน้ีเร่ิมมีความชดัเจนเม่ือองคก์รมาตรฐานสากล 
(International Organization for  Standardization) ไดป้ระกาศใชร้ะบบคุณภาพ หรือเรียกวา่ 
มาตรฐานคุณภาพ ISO 9000  เม่ือ พ.ศ.2530 (สมศกัด์ิ  ดลประสิทธ์ .2539 : 11-12) แต่ไดใ้ชค้  าวา่ 
TQM ในปี1983  โดยใชค้  าวา่ TQC เป็นเร่ืองท่ีวา่ดว้ย ระบบประสิทธิภาพ ส าหรับการน า 3 เร่ืองมา
ผสมผสานกนั ไดแ้ก่ การพฒันาคุณภาพ  การรักษาคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพ  ส่วนค าวา่ 
TQM  เป็นการน าหลกัการของ TQC มาใชใ้นองคก์าร  โดยพิจารณาในเร่ืองของคุณภาพ  การผลิต
และการบริการ  ซ่ึงเป็นกลยทุธ์พื้นฐานทางธุรกิจ และเป็นปัจจยัในเร่ืองความกา้วหนา้ทางธุรกิจและ
ความสามารถดา้นเศรษฐศาสตร์ ในช่วงทศวรรษท่ี 1980  ไดมี้การพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ 
โดยเนน้การบริหารท่ีมีคุณภาพ  เป็นกระบวนการท่ีเนน้การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองทุกขั้นตอน  
เพื่อใหมี้คุณภาพเป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้ จากหลกัการน้ี องคก์ารมาตรฐานอุตสาหกรรม
สากล (International Standardized Organization) ไดน้ ามาก าหนดเป็นระบบคุณภาพมาตรฐานสากล 
เรียกวา่ ISO9000  ซ่ึงเป็นการน าหลกัการบริหารแบบมุ่งคุณภาพโดยรวมสู่การปฏิบติั ระบบคุณภาพ 
ISO9000  ไดป้ระกาศใชเ้ม่ือ ค .ศ.1987  (สมศกัด์ิ  ดลประสิทธ์ .2539 : 20) และไดน้ าหลกัการและ
แนวคิดการบริหารคุณภาพแบบเบด็เสร็จมาใชเ้พื่อประเมินบริษทัต่างๆ และมอบรางวลั เช่น รางวลั
เดม่ิงไพรซ์ (Deming Prize) ของประเทศญ่ีปุ่น และรางวลับลัดริจอะวอร์ด (Baldrige Award) หรือ 
มลัคอมบรัลดริจเนชัน่แนลควอลิ ต้ีอะวอร์ด (Malcolm Baldrige National Quality Award : 
MBNQA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา  ส าหรับในวงการศึกษาก็มีความพยายามท่ีจะน าแนวคิดการ
บริหารคุณภาพแบบเบด็เสร็จมาประยกุตใ์ชเ้ช่นเดียวกนั โดยในปี ค .ศ.1995 ไดมี้การน าขอ้ก าหนด
ใน MBNQA มาใชใ้นทางการศึกษา ซ่ึงมีขอ้ก า หนดคลา้ยกนัเรียกวา่ Education Pilot Criteria 1995 
(สมศกัด์ิ  ดลประสิทธ์.2539 : 53) 
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 ปรัชญาของการบริหารคุณภาพแบบเบด็เสร็จ  
  1. ความมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกฝ่ายในทุกระดบัทัว่ทั้งองคก์ร (Company Wide)  
  2. ความมีระบบ (Systematic)  
  3. การตดัสินใจดว้ยขอ้เท็จจริง (Scientific)  
 หลกัการบริหารคุณภาพแบบเบด็เสร็จ  
   1. การบริหารเนน้ท่ีลูกคา้ (Customer Oriented Management)  
   2. ความเป็นเลิศดา้นทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Excellence)  
   3. ความเป็นผูน้ าดา้นผลิตภณัฑ ์(Product Leadership)  
   4. ความเป็นเลิศดา้นการบริหาร (Management Excellence) 
 
โครงสร้างพื้นฐานและองคป์ระกอบท่ีส าคญัของ TQM ส าหรับสถาบนัการศึกษา 

รายละเอียดของ TQM สามารถจ าแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะคือ 
1)  การพิจารณา TQM การรวมท่ีเป็นแนวคิดเชิงระบบ (Systematic approach) เราจะตอ้ง

ไม่ลืมวา่ ระบบของสถาบนักา รศึกษา (educational system) แทบทั้งส้ิน กล่าวคือ ประกอบไปดว้ย
องคป์ระกอบท่ีส าคญั 3 ส่วน คือ หน่วยน าเขา้ (input) หน่วยกระบวนการผลิต (processing units) 
และผลลพัธ์ (outputs) ซ่ึงถา้พิจารณาในรายละเอียดท่ีเพิ่มเติมแลว้องคป์ระกอบเหล่าน้ี มีรูปแบบท่ี
คลา้ยคลึงกบัภา คการผลิตของอุตสาหกรรมและการบริการเป็นส่วนใหญ่ เพราะฉะนั้นโครงสร้าง
หลกัของระบบ TQM ส าหรับภาคการศึกษาจึงมีหลกัการพื้นฐานเช่นเดียวกบัภาคอุตสาหกรรม  

2)  เม่ือพิจารณาจากหน่วยโครงสร้างของกิจกรรมคุณภาพหลกั (basic quality units) 
Feigenbaum (1991 อา้งถึงใน สุนทร,  2542) กล่าววา่ ในองคก์รหน่ึง ๆ จะประกอบดว้ยการบริหาร
หน่วยกิจกรรมคุณภาพหลกัจากระดบัตน้สู่ระดบัสูงสุดเป็นขั้นตอนอยา่งต่อเน่ือง  

ในขณะน้ีสถาบนัอุดมศึกษาท่ีเก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดของประเทศไทยคือ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั โดยทางคณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัไดมี้แนวคิ ดและนโยบายชดัเจนต่อการพฒันา
บุคลากรท่ีจะช่วยในการวางแผนกลยทุธ์เพื่อพฒันามหาวทิยาลยั โดยการน าแนวคิดและหลกัการ
จดัท าแผนพฒันามหาวทิยาลยัโดยใชเ้ทคนิคและกระบวนการ TQM มาใช ้ 
 พนัธ์ศกัด์ิ  พลสารัมย ์ (2543: 19-33) ไดก้ล่าวถึงกลยทุธ์การน า TQM มาใชใ้นสถาบนัอุด
ศึกษาไทยวา่กลยทุธ์การน า TQM ไปประยกุตใ์ชจ้  าเป็นตอ้งน าไปปรับใหเ้หมาะสมกบัสภาพและ
วฒันธรรมขององคก์ร เพราะปรัชญาหรือแนวคิดของ TQM ไม่ใช่โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีใชไ้ดก้บั       
ทุก ๆ ปัญหาและทุกองคก์ร จึงขอน าเสนอขอ้คิดในการน า TQM มาใชใ้นสถาบนั ดงัน้ี 
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1. ผูบ้ริหารระดบัสูงของมหาวทิยาลยัจะตอ้งมีความเขา้ใจเก่ียวกบั TQM และวธีิการ 
น ามาใช ้

2. ตอ้งสอดคลอ้งและสนองต่อเป้าหมายขององคก์ร 
3. การน า TQM มาใชต้อ้งตดัสินใจใหแ้น่นอนแลว้จึงก าหนดขั้นตอน  
4. ควรน ามาประยกุตใ์ชเ้ป็นบางส่วนโดยค่อย ๆ น ามาใชที้ละนอ้ย ไม่ใชเ้ตม็รูปแบบ 
5. การก าหนดรางวลัตอ้งไม่ผกูพนักบัระบบขั้นหรือซี 
6. มหาวทิยาลยัตอ้งแต่งตั้งผูน้  าหรือทีมงานกลางเป็นแกนหลกั เพื่อด าเนินงาน TQM ก่อน 
7. สร้างระบบกระบวนการใช ้TQM ใหง่้ายท่ีสุด 
8. มีกระบวนการกระตุน้ใหบุ้คลากรในมหาวทิยาลยัเห็นความจ าเป็นในการเปล่ียนแปลง  
9. ตอ้งมีความพร้อมในดา้นทรัพยากรบุคคล 
ประเทือง ภูมิ ภทัราคม (2539: 66-71) TQM สามารถน าไปใชใ้นสถาบนัอุดมศึกษาไดทุ้ก

เร่ืองแต่การน าไปใชจ้ะตอ้งค านึงถึงหลกัการน าไปใชต้อ้งพิจารณาอุปสรรคต่าง ๆ มีการเร่ิมตน้ท่ีดี 
จึงจะเช่ือไดว้า่จะประสบผลส าเร็จอยา่งแน่นอน  
 สมศกัด์ิ  ดลประสิทธ์ิ (2539: 56-61) ไดก้ล่าววา่ การน าแนวคิด TQM มาประยกุตใ์ชใ้นการ
ปริหารการศึกษาเป็นวธีิการบริหารงานใหเ้กิดคุณภาพในทุก ๆ ดา้น ทุก ๆ กิจกรรมโดยทุกคนมี
ส่วนร่วมและมีส่วนรับผดิชอบ โดยการปรับปรุงคุณภาพการท างานอยา่งต่อเน่ือง ผลจากการ
บริหารงานท่ีมีคุณภาพและจะท าใหก้ารศึกษาของชาติท่ีมีคุณภาพบรรลุตามจุดมุ่งห มายของการจดั
การศึกษาแนวคิดและหลกัการ TQM ท่ีส าคญั ๆ ท่ีผูบ้ริหารควรจะตระหนกั ไดแ้ก่  

1. การมุ่งใหค้วามส าคญักบัลูกคา้หรือผูรั้บบริการในท่ีน้ีหมายถึง นกัเรียน ผูป้กครอง
นกัเรียนหรือผูท่ี้เสียค่าใชจ่้ายเพื่อการศึกษาอ่ืน ๆ  

2. การปรับปรุงกระบวนการท างานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อประสิทธิภาพของการท างาน  
3. การเขา้มามีส่วนร่วมของทุกคนทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าความคิดท่ีหลากหลายมา

ปรับปรุงคุณภาพของการท างาน 
นอกจากน้ีผูบ้ริหารควรตระหนกัในเร่ืองของ “การท าใหถู้กตอ้งตั้งแต่คร้ังแรกและทุก ๆ 

คร้ัง” ซ่ึงจะน าสู่การบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
โดยสรุป TQM เป็นระบบการจดัการท่ีเนน้มนุษย ์ (a peple-focused management system) 

กล่าวคือ เป็นกระบวนการทางวฒันธรรมท่ีมุ่งเปล่ียนแปลงคนทั้งหมดในองคก์าร เพื่อใหห้นัมา
สนใจปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือการสร้างความเป็นเลิศในระดบัโลก 
TQM มีความหมายหลายอยา่งในตวัเอง กล่าวคือเป็นทั้งกลยทุธ์ เทคนิค ระบบการจดัการ รวมไปถึง
ปรัชญาและเคร่ืองมือในการแกปั้ญหาขององคก์าร สาเหตุท่ี TQM มีความส าคญัก็เพราะการ
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เปล่ียนแปลงทางดา้นการผลิต  การตลาด และการเงิน เน่ืองจากองคก์ารตอ้งการพฒันา
ประสิทธิภาพเพื่อต่อสู้กบัการแข่งขนั โดยมีกระแสโลกาภิวตัน์เป็นตวัเร่งตลาดและการแข่งขนัเปิด
กวา้งออกอยา่งไร้พรมแดน องคก์ารตอ้งหาทางลดตน้ทุนและเพิ่มคุณภาพ เพื่อเอาตวัรอดและสร้าง
ความเจริญกา้วหนา้ ประกอบกบัมีตวัอยา่งความส าเร็จของ TQM จากกิจการต่าง ๆ ทั้งในประเทศ
ญ่ีปุ่น ประเทศตะวนัตกและประเทศอ่ืน ๆ ทัว่โลก 
 

2.2 แนวคิดเกณฑ์รางวลัคุณภาพ (Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA)  
           เกณฑร์างวลัคุณภาพ (Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) ของ
ประเทศ  สหรัฐอเมริกาสร้างข้ึนในปี ค .ศ. 1987 มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริม แล ะสร้างขีด
ความสามารถทางการ  แข่งขนัใหเ้กิดข้ึนระหวา่งองคก์ารต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันามาตรฐาน
และคุณภาพของการบริหาร จดัการขององคก์าร ซ่ึงมุ่งเนน้คุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริการ  
MBNQA เป็นตน้แบบรางวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีประเทศต่างๆหลายประเทศทัว่โลกน าไป  ประยุกต ์
เช่น ประเทศญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซียและฟิลิปปินส์ เป็นตน้ (สถาบนัเพิ่มผลผลิต  
แห่งชาติ, 2551:7)  ซ่ึงสามารถสรุปตามตาราง 1  เกณฑร์างวลัคุณภาพท่ีพฒันาจาก MBNQA 
 
ตารางท่ี 1  เกณฑร์างวลัคุณภาพท่ีพฒันาจาก MBNQA (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการการ พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ พ .ศ. 
2549 :1) 
 

ประเทศ ช่ือเกณฑ์รางวลัคุณภาพทีพ่ฒันาจาก MBNQA 
ปี ค.ศ. ทีเ่ร่ิม 

ประกาศมอบรางวลั 
Australia Australian Business Excellence Award (ABEA) 1988 
European European Quality Award (EQA) 1989 
Singapore Singapore Quality Award (SQA) 1994 
Japan Japan Quality Award (JQA) 1995 
 

 กรอบแนวคิดของเกณฑด์งักล่าวเป็นกรอบแนวคิดท่ีมีลกัษณะเป็นการบูรณาการและ
สามารถท่ี  จะปรับและประยกุตใ์ชไ้ดก้บัองคก์ารทุกประเภทโดยในปัจจุบนั MBNQA เรียกไดว้า่
เป็นเกณฑก์ารประเมินคุณภาพความเป็นเลิศในการปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากท่ีสุดโดยอยูบ่น  หลกัการท่ีวา่ องคก์ารท่ีอยูร่อดไดจ้ะตอ้งสร้างผลส าเร็จและผลลพัธ์ท่ีมีคุณค่า 
(สถาบนัเพิ่มผลผลิต แห่งชาติ, 2548 :2) ซ่ึงสามารถสรุปเป็นแผนภาพ 2  
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แผนภาพท่ี  2   กรอบแนวคิดเกณฑก์ารประเมินคุณภาพความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน (Criteria for 

Performance Excellence) (Baldrige National Quality Program, 2007: 5) 
 
 กรอบแนวคิดเกณฑร์างวลัคุณภาพของ Malcolm Baldrige National Quality Award          
ปี 2007  มีปัจจยัองคป์ระกอบ ดงัน้ี  
  1. การน าองคก์าร(Leadership) จ าแนกเป็น  
      1.1   การน าองคก์รโดยผูน้ าระดบัสูง (Senior Leadership) ประกอบดว้ย วสิัยทศัน์และ
ค่านิยม (Vision and Values)และการส่ือสารและผลการ  ด าเนินการขององคก์าร (Communication 
and Organization Performance)   
  1.2  ธรรมาภิบาล และ ความรับผดิชอบต่อสังคม (Governance and Social 
Responsibilities) ประกอบดว้ยธรรมาภิบาลขององคก์าร  (Organizational Governance) จริยธรรม
และความถูกตอ้งดว้ยกฎหมาย (Legal and Ethical Behavior) และการสนบัสนุนชุมชนท่ีส าคญั 
(Support of Key Communities)  
  2. การวางแผนเชิงกลยทุธ์ (Strategic Planning) จ าแนกเป็น  
    2.1  การจดัท าหรือการพฒันา กลยทุธ์ (Strategy Development)  
   2.2  การถ่ายทอดกลยทุธ์เพื่อน าไปปฏิบติั(Strategy Deployment)  
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  3. การมุ่งเนน้ลูกคา้และตลาด (Customer and Market Focus) จ าแนกเป็น  
  3.1  การมี ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้และการตลาด (Customer and Market Knowledge)      
  3.2 ความพึงพอใจและ  ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ (Customer Relationships and 
Satisfaction)  
  4. การวดัการวเิคราะห์และการจดัการความรู้ (Measurement, Analysis and Knowledge 
Management) จ าแนกเป็น  
    4.1  การวดั การวเิคราะห์และทบทวนผลการด าเนินงานขององคก์าร  (Measurement 
Analysis and Review of Organizational Performance)  
    4.2  การจดัการดา้นขอ้มูล  สารสนเทศและการจดัการความรู้ในองคก์าร (Information 
and Knowledge Management) 
  5.  การมุ่งเนน้บุคคลากร(Human Resource Focus) จ าแนกเป็น  
   5.1  การผกูมดัมีส่วน ร่วมของบุคคลากร (Human Resource Focus Engagement)  
   5.2  ส่ิงแวดลอ้มการท างานบุคคลากร (Human Resource Environment)  
  6. การจดัการกระบวนงาน (Process Management) จ าแนกเป็น  
   6.1  กระบวนการสร้าง คุณค่า (Value Creation Process)  
    6.2  กระบวนงานท่ีสนบัสนุนและการวางแผนการด าเนินงาน  (Support Processes and 
Operational Planning) 
  7. ผลการด าเนินงาน (Business Results) จ าแนกเป็น  
   7.1  ผลลพัธ์ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ(Product and Service Outcomes)  
   7.2  ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้ (Customer -Focused Outcomes)  
   7.3  ผลลพัธ์ดา้นการเงินและตลาด(Financial and Market Outcomes)  
   7.4  ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร(Human Resource Outcomes)  
   7.5  ผลลพัธ์ดา้นประสิทธิผล ของกระบวนการ     (Organizational     Effectiveness 
Outcomes)  
   7.6 ผลลพัธ์ดา้นการน าองคก์าร(Leadership Outcomes)  
 จากแนวคิดเกณฑร์างวลัคุณภาพ (Malcolm Baldrige National Quality Award : 
MBNQA) ดงักล่าวไดเ้ป็นตน้แบบของรางวลัคุณภาพแห่งชาติหลายประเทศรวมทั้งร างวลัคุณภาพ
แห่งชาติของ ประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA) เพื่อใหอ้งคก์ารสู่ความเป็นเลิศ 
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          2.3  แนวคิดรางวลัคุณภาพแห่งชาติเพือ่องค์การทีเ่ป็นเลศิ (Thailand Quality Award : 
TQA) 
  รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) เร่ิมตน้ตั้ งแต่มีการลงนามใน
บนัทึก  ความเขา้ใจระหวา่งสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติและส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  แห่งชาติเม่ือวนัท่ี 5 กนัยายน พ .ศ. 2539 เพื่อศึกษาแนวทางการจดัตั้งรางวลัคุณภาพ
แห่งชาติข้ึนใน  ประเทศไทยและตระหนกัถึงความส าคญัของรางวลัน้ี ส านกังานคณะ กรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติจึงไดบ้รรจุรางวลัคุณภาพแห่งชาติไวใ้นแผนยทุธศาสตร์ 
การเพิ่มผลผลิตของ  ประเทศซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9 
โดยมีสถาบนัเพิ่ม  ผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลกัในการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ต่าง ๆทั้งภาครัฐและ  เอกชนเพื่อเผยแพร่สนบัสนุนและผลกัดนัใหอ้งคก์ารต่าง ๆ ทั้งภาคการผลิต
และการบริการน าเกณฑ์  รางวลัคุณภาพแห่งชาติไปพฒันาขีดความสามารถดา้นการบริหารจดัการ
องคก์ารท่ีมีวธีิปฏิบติัและ  ผลการด าเนินการในระดบัมาตรฐานโลกจะไดรั้บการประกาศเกียรติคุณ
ดว้ยรางวลัคุณภาพแห่งชาติ  และองคก์ารท่ีไดรั้บรางวลัจะน าเสนอวธีิปฏิบติัท่ีน าองคก์ารของตน
ไปสู่ความส าเร็จเพื่อเป็นแบบอยา่ง  ใหอ้งคก์ารอ่ืนๆน าไปประยกุตเ์พื่อใหป้ระสบผลส าเร็จ 
เช่นเดียวกนั เม่ือมีการขยายการด าเนินงาน  ดงักล่าวออกไปอยา่งกวา้งขวาง ยอ่มจะส่งผลต่อการ
พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  ใหส้ามารถแข่งขนัในตลาดการคา้โลกได้
(สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , 2551:7) 
 วตัถุประสงค์ของรางวลัคุณภาพแห่งชาติ(Thailand Quality Award : TQA)  
   1. สนบัสนุนการน าแนวทางรางวลัคุณภาพแห่งชาติไปใชใ้นการปรับปรุง
ความสามารถ ในการแข่งขนั  
   2. ประกาศเกียรติคุณใหแ้ก่องคก์ารท่ีประสบผลส าเร็จในระดบัมาตรฐานโลก  
   3. กระตุน้ใหมี้การเรียนรู้ และแลกเปล่ียนวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ  
   4. แสดงใหน้านาชาติเห็นถึงความมุ่งมัน่ในการยกระดบัความเป็นเลิศในการบริหาร
จดัการ 
 ประโยชน์จากการกรอบแนวคิดเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติทีม่ีต่อองค์การ  
   เน่ืองจากเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติเป็นบรรทดัฐานส าคญัของการประเมินตนเอง
ของ องคก์าร ท าใหอ้งคก์ารภาครัฐและภาคเอกชนทุประเภทและทุกขนาดท่ีน าเกณฑร์างวลัคุณภาพ
แห่งชาติ เป็นกรอบการประเมินระดบัมาตรฐานโลกไปเปรียบเทียบกบั ระบบการบริหารจดัการของ
ตน จะไดรั้บ  ประโยชน์ทุกขั้นตอนเร่ิมจากการตรวจประเมินตนเอง ผูบ้ริหารจะทราบถึงสภาพท่ี
แทจ้ริงวา่ระบบการ  บริหารจดัการของตนยงัขาดตกบกพร่องในเร่ืองใด จึงสามารถก าหนดวธีิการ
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และเป้าหมายท่ีชดัเจนในการจดัท าแผนปฏิบติัการ เม่ือองคก์ารปฏิบติัตามแ ผนจนบรรลุเป้าหมายท่ี
วางไวมี้ความพร้อม และ  ตดัสินใจสมคัรรับรางวลั องคก์ารจะไดรั้บการตรวจประเมินดว้ย
กระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพโดย  ผูท้รงคุณวฒิุจากหลายสาขาอาชีพท่ีไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อเป็น
ผูต้รวจประเมินจะใหข้อ้มูลป้อนกลบั  โดยระบุจุดแขง็และโอกาสในการปรับปรุงซ่ึ งเป็นประโยชน์
ต่อการน าไปวางแผนปรับปรุงองคก์ารให้  สมบูรณ์มากยิง่ข้ึนต่อไป ส าหรับองคก์ารท่ีไดรั้บรางวลั
คุณภาพแห่งชาติจะเป็นท่ียอมรับจากองคก์าร  ต่างๆทั้งในและต่างประเทศซ่ึงเป็นการ
ประชาสัมพนัธ์องคก์ารและสร้างโอกาสส่งเสริมสนบัสนุนการ  พฒันาขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศโดยการน าเสนอวธีิปฏิบติัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จเพื่อ  เป็นแบบอยา่งใหแ้ก่
องคก์ารอ่ืน  น าไปประยกุตเ์พื่อใหป้ระสบผลส าเร็จเช่นเดียวกนั (สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , 2551 
: 8) 
 เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ จดัท าข้ึนโดยอาศยัค่านิยมหลกัและแนวคิดต่าง ๆ  ดงัน้ี 
   1. การน าองคก์ารอยา่งมีวสิัยทศัน์  
    2. ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเนน้ลูกคา้  
   3. การเรียนรู้ขององคก์ารและของแต่ละบุคคล  
   4. การใหค้วามส าคญักบัพนกังานและคู่คา้  
   5. ความคล่องตวั  
   6. การมุ่งเนน้อนาคต  
   7. การจดัการเพื่อนวตักรรม  
   8. การจดัการโดยใชข้อ้มูลจริง  
   9. ความรับผดิชอบต่อสังคม  
   10. การมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์และการสร้างคุณค่า  
  11. มุมมองในเชิงระบบ 
 
 จะเห็นวา่ ค่านิยมหลกัและแนวคิดต่าง ๆ ดงักล่าวมาจากความเช่ือและพฤติกรรมของ
องคก์รท่ีมีการด าเนินการท่ีดีหลายแห่ง ดงันั้น ค่านิยมหลกัและแนวคิดน้ีจึงเป็นพื้นฐานในการน าผล
การด าเนินการท่ีส าคญัและความตอ้งการดา้นการปฏิบติัการมาบูรณาการภายในกรอบการจดัการท่ี
เนน้ผลลพัธ์เพื่อสร้างพื้นฐานส าหรับการปฏิบติัการและการใหข้อ้มูลป้อนกลบั ซ่ึงน ามาใชเ้ป็น
หลกัเกณฑก์ารสร้างเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติเพื่อท าให้ เกณฑส์อดประสานซ่ึงกนัและกนัอยา่ง
บูรณาการ ประกอบดว้ย 
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 1. การน าองคก์ารอยา่งมีวสิัยทศัน์  
   ผูน้ าระดบัสูงขององคก์ารควรก าหนดทิศทาง ค่านิยมและ  ความคาดหวงัขององคก์าร 
ท าใหเ้กิดความสมดุลของความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด  นอกจากน้ีควรสร้างแรง
บนัดาล ใจ จูงใจกระตุน้ และส่งเสริมใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการท าให้  องคก์ารประสบ
ความส าเร็จและมีความรับผดิชอบต่อการปฏิบติัการและผลการด าเนินการของ  คณะกรรมการ          
ธรรมาภิบาลขององคก์ารรวมทั้งควรปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีโดยการมีพฤติกรรมท่ีมี  จริยธรรม
และการมีส่วนร่วมในการวางแผน การส่ือสาร การสอนงาน การพฒันาผูน้ าในอนาคต  การทบทวน
ผลการด าเนินการขององคก์าร 
 2. ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเนน้ลูกคา้  
   องคก์ารตอ้งค านึงถึงคุณลกัษณะและคุณสมบติัพิเศษทั้งหมด  ของผลิตภณัฑแ์ละ
บริการรวมทั้งช่องทางท่ีลูกคา้เขา้ถึงองคก์ารเพื่อสร้างคุณ ค่าใหแ้ก่ลูกคา้ซ่ึงจะน าไปสู่การไดลู้กคา้
ใหม่ ความพึงพอใจของลูกคา้ ความนิยมของลูกคา้ การกล่าวถึงในทางท่ีดี การรักษา  ลูกคา้ไวแ้ละ
ความภกัดี ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเนน้ลูกคา้เป็นแนวคิดเชิงกลยทุธ์ท่ีมุ่งเนน้การรักษาลูกคา้ไวแ้ละความ
ภกัดีการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและการเติบโตของธุรกิจโดยตอ้งรับฟังเสียงของลูกคา้ 
 3. การเรียนรู้ ขององคก์ารและของแต่ละบุคคล 
  องคก์ารตอ้งมีแนวทางท่ีปฏิบติัไดเ้ป็นอยา่งดีในเร่ืองการเรียนรู้ขององคก์ารและของ
แต่ละ  บุคคล การเรียนรู้ ขององคก์ารและการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองของแนวทางท่ีมีอยูแ่ละการ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัท่ีน าไปสู่เป้าประสงคแ์ละแนวทางใหม่ๆ การเรียนรู้ตอ้งถูกปลูกฝังในแนวทาง
ท่ีองคก์ารปฏิบติั เพราะการเรียนรู้ ส่งผลต่องคก์ร อาทิ การเพิ่มมูลค่าใหแ้ก่ลูกคา้ผา่นผลิตภณัฑแ์ละ
บริการใหม่ หรือท่ีปรับปรุงใหม่และการสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ  ดงันั้น องคก์ารจึงตอ้งลงทุน
ดา้นการเรียนรู้ ของแต่ละบุคคลโดยการใหก้ารศึกษา การฝึกอบรมและโอกาสต่างๆในการกา้วหนา้
และพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหบุ้คลากรมีความพึงพอใจและแรงจูงใจในการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 4.  การใหค้วามส าคญักบัพนกังานและคู่คา้  
      การใหค้วามส าคญักบับุคลากร  คือ การมีความมุ่งมัน่ท่ีจะท าใหบุ้คลากรมีความพึง
พอใจ  มีการพฒันาและมีความผาสุกซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัวธีิปฏิบติังานท่ีมีความยดืหยุน่และมีผลการ
ด าเนินการท่ีดี  องคก์ารตอ้งการความร่วมมือทั้งภายใน และภายนอกองคก์ารเพื่อใหส้ามารถบรรลุ
เป้าประสงคโ์ดยรวม ไดดี้ข้ึน 

 5. ความคล่องตวั 
   องคก์ารตอ้งมีความคล่องตวัเพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จในภาวะปัจจุบนัท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง  ตลอดเวลาและมีการแข่งขนัในระดบัโลก หมายถึงความสามารถในการเปล่ียนแปลง
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อยา่งรวดเร็วและมีความยดืหยุน่ตอบสนองท่ีรวดเร็วยิง่ข้ึน ดงันั้น องคก์ารตอ้งใชเ้วลาใหส้ั้นลงใน
การน าผลิตภณัฑแ์ละ บริการใหม่หรือปรับปรุงใหม่เขา้สู่ตลาดรวมทั้งองคก์ารท่ีไม่แสวงหาผลก าไร
และองคก์ารภาครัฐตอ้ง  ตอบสนองอยา่งรวดเร็วต่อประเด็นใหม่หรือท่ีก าลงัเกิดข้ึนของสังคม  จะ
เห็นไดว้า่ องคก์ารตอ้งบูรณาการการท างานแต่ละขั้นตอนในกิจกรรมต่างๆ  (อาทิ Concurrent 
Engineering) เร่ิมตั้งแต่การวจิยัหรือกรอบแนวคิดไปจนถึงการน าไปใชเ้ชิงพาณิชย์  และ การน าไป
ปฏิบติั อาทิการปรับปรุงท่ีส าคญัในการลดเวลาต่อการตอบสนองความตอ้งการของ  ลูกคา้ซ่ึงจะ
ผลกัดนัใหมี้การปรับปรุงต่างๆในเร่ืองระบบงาน องคก์ารคุณภาพ ตน้ทุนและผลิตภาพไปพร้อมกนั 
 6. การมุ่งเนน้อนาคต  
  ปัจจุบนัการสร้างองคก์ารท่ีมีความย ัง่ยนืในสภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขนัตอ้งอาศยั
ความ  เขา้ใจปัจจยัต่างๆทั้งในระยะสั้นและระยะยาวท่ีมีผลกระทบต่อองคก์ารและตลาด ทั้งน้ี
องคก์ารตอ้งมี แนวคิดท่ีการมุ่งเนน้อนาคตและมีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างพนัธะระยะยาวกบัผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียท่ีส าคญั  ไดแ้ก่ ลูกคา้ บุคลากรผูส่้งมอบ และคู่คา้ ผูถื้อหุน้ สาธารณชนและชุมชน ดงันั้น 
การวางแผนงานของ  องคก์ารควรคาดการณ์ล่วงหนา้ถึงปัจจยัต่างๆ เช่น ความคาดหวงัของลูกคา้ 
โอกาสในการสร้างธุรกิจ ใหม่และความร่วมมือทางธุรกิจและการพฒันาบุคลากร เป็นตน้ 
  7. การจดัการเพื่อนวตักรรม  
  เน่ืองจากนวตักรรม หมายถึงการเปล่ียนแปลงท่ีมีความส าคญัต่อการปรับปรุง
ผลิตภณัฑ์  บริการ โปรแกรม กระบวนการและการปฏิบติัการขององคก์ารรวมทั้งการสร้างคุณค่า
ใหม่ใหแ้ก่  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียโดยนวตักรรมมีความส าคญัต่อก ารด าเนินการในทุกแง่มุม ทุก
ระบบงานและทุกกระบวนการ ดงันั้น ผูน้  าองคก์ารจึงควรช้ีน าและจดัการใหน้วตักรรมเป็นส่วน
หน่ึงของวฒันธรรมการเรียนรู้  
 8. การจดัการโดยใชข้อ้มูลจริง  
   การวดัและการวเิคราะห์ผลการด าเนินการมีความส าคญัต่อองคก์ารเพราะการจดัการ
ผลการด าเนินการขององคก์ารตอ้งใชข้อ้มูลและสารสนเทศหลายประเภท  รวมทั้งการเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินการเชิงแข่งขนั ดงันั้น องคก์ารจึงควรจ าแนกขอ้มูลเพื่อสะดวกต่อการวเิคราะห์ เช่น 
จ าแนก ตามตลาด ตามสายผลิตภณัฑแ์ละตามกลุ่มบุคลากร เป็นตน้ นอกจากน้ีควรใหค้วามส าคญั
ต่อการเลือก  และใชต้วัวดัหรือดชันีช้ีวดัผลการด าเนินการ เพื่อสะทอ้นถึงปัจจยัต่างๆท่ีน าไปสู่การ
ปรับปรุง ผลการ ด าเนินการในดา้นลูกคา้ การปฏิบติัการ การเงินและจริยธรรม 
 9. ความรับผดิชอบต่อสังคม  
   ผูน้ าองคก์ารควรใหค้วามส าคญัต่อความรับผดิชอบท่ีมีต่อสาธารณะ พฤติกรรมท่ีมี  
จริยธรรมและความจ าเป็นในการบ าเพญ็ตนเป็นพลเมืองดีดว้ย ผูน้ าควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีมุ่งเนน้  
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จริยธรรมและส่ิงแวดลอ้มรวมทั้งใหค้วามส าคญัต่อการอนุรักษท์รัพยากร ดงันั้น การวางแผนจึงควร  
คาดการณ์ล่วงหนา้ถึงผลกระทบในเชิงลบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการผลิต การกระจายผลิตภณัฑ์  การ
ขนส่ง การใชแ้ละการก าจดัผลิตภณัฑ ์อยา่งไรก็ตาม องคก์ารไม่เพียงแต่ปฏิบติัตามกฎหมาย และกฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัของ  ทอ้งถ่ิน จงัหวดัหรือประเทศเท่านั้น แต่ควรใชเ้ป็นโอกาสในการปรับปรุง
เพื่อใหอ้งคก์ารปฏิบติัให้  เหนือกวา่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดท่ี เก่ียวขอ้งท่ี
บงัคบัใชใ้นองคก์าร  
  ดงันั้น องคก์ารจึงควรใหค้วามส าคญัต่อพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมในการปฏิสัมพนัธ์  ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด การปฏิบติัดา้นจริยธรรมอยา่งจริงจงัควรเป็นขอ้ก าหนดและตอ้งมีการ
ตรวจ ติดตามโดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลขององคก์าร ทั้งน้ี กา รจดัการในเร่ืองความรับผดิชอบ
ต่อสังคม จ าเป็นตอ้งใชต้วัวดัท่ีเหมาะสม และความรับผดิชอบของภาวะผูน้ าส าหรับตวัวดัดงักล่าว 
 10. การมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์และการสร้างคุณค่า  
   การวดัผลการด าเนินการขององคก์าร จ าเป็นตอ้งมุ่งเนน้ผลลพัธ์ท่ีส าคญั ผลลพัธ์  
ดงักล่าวควรใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและรักษาความสมดุลของคุณค่าใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญั  
ไดแ้ก่ ลูกคา้ บุคลากร ผูถื้อหุน้ ผูส่้งมอบและคู่คา้ สาธารณะและชุมชน การสร้างคุณค่าใหแ้ก่  ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญั ท าใหอ้งคก์ารสามารถสร้างความภกัดีต่อองคก์ารน าไปสู่การเติบ โตทาง  
เศรษฐกิจและช่วยเหลือสังคม 
  การใชต้วัวดัผลการด าเนินการแบบน าและแบบตาม (Leading & Lagging) ร่วมกนั   
อยา่งสมดุลเป็นวธีิการท่ีมีประสิทธิผลในการส่ือล าดบัความส าคญัระยะสั้นและระยะยาวของ
องคก์าร  การตรวจติดตามผลการด าเนินการจริงและเป็นพื้นฐานท่ีเด่นชดัในก ารปรับปรุงผลลพัธ์
ต่างๆ 
 11. มุมมองในเชิงระบบ  
  เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติใหมุ้มมองเชิงระบบในการจดัการองคก์ารและ  
กระบวนการท่ีส าคญัเพื่อใหบ้รรลุผลลพัธ์ คือผลการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ เกณฑท์ั้ง 7 หมวดและ  
ค่านิยมหลกัเป็นกรอบในการสร้างระบบและบูรณาการกลไกของระบบ เขา้ดว้ยกนั อยา่งไรก็ตาม  
การจดัการผลการด าเนินการโดยรวมใหป้ระสบความส าเร็จตอ้งอาศยัการสังเคราะห์อยา่ง
เฉพาะเจาะจง ความสอดคลอ้งในแนวทางเดียวกนั 
  จะเห็นไดว้า่  แนวคิดดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นกรอบการบริหารจดัการตามแนวทางรางวลั
คุณภาพแห่งชาติวา่ มุมมองในเชิงระบบครอบค ลุมถึงการท่ีผูน้ าระดบัสูงมุ่งเนน้ทิศทางเชิงกลยทุธ์
และมุ่งเนน้ลูกคา้คือผูน้ าระดบัสูง  ตรวจติดตาม ปรับปรุงแกไ้ขและจดัการผลการด าเนินการโดยใช้
ผลลพัธ์เป็นเกณฑ ์ทั้งน้ี มุมมองในเชิงระบบรวมถึงการใชต้วัวดัดชันีวดัและความรู้ขององคก์าร
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สร้างกลยทุธ์ท่ีส าคญั คือการ เช่ือมโยงกลยทุธ์เหล่าน้ีเขา้กบักระบวนการท่ีส าคญัและการจดัสรร
ทรัพยากรใหมี้ความ สอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั  เพื่อปรับปรุงผลการด าเนินการโดยรวมและ
ท าใหลู้กคา้รวมทั้งผูมี้ส่วน ไดส่้วนเสียพึงพอใจ จะเห็นไดว้า่ มุมมองในเชิงระบบ คือการจดัการทั้ง
องคก์ารและองคป์ระกอบแต่ละส่วนเพื่อบรรลุความส าเร็จขององคก์าร ค่านิยมหลกัทั้ง 11 ประการ
จึงถูกน ามาใชก้บัองคก์ารท่ีเป็นเลิศเพื่อเป็นแนวทางการ  ปฏิบติังานโดยแต่ละองคก์ารน าไปปรับใช้
ใหเ้หมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ารซ่ึงเป็นการสร้างค่านิยม  หรือรากฐานท่ีมัน่คงใหแ้ก่องคก์รและ
ค่านิยม  ทั้ง11 ประการ เป็นหลกัคิดท่ีอยูคู่่กบัองคก์รท่ีเป็นเลิศไดอ้ยา่งถาวร  
 
        2.4   เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  (OBECQA) 
     ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดข้บัเคล่ือนนโยบายโรงเรียน
มาตรฐานสากล  มาตั้งแต่ปีการศึกษา  2553 มีความมุ่งหวงัท่ีจะพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล  โดยใหโ้รงเรียนพฒันาระบบบริหารจดัการโรงเรียนดว้ยระบบคุณภาพ  ตามเกณฑ์
รางวลัคุณภาพแห่งชาติ  (Thailand Quality Award : TQA) ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์มีตน้แบบมาจากรางวลั
คุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา  ท่ีเรียกวา่  The Malcolm Baldrige National Quality 
Award (MBNQA) ซ่ึงไดมี้การพฒันาปรับปรุงมาตลอด  เพื่อช่วยใหอ้งคก์รประเมินตนเองภายใต้
สภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ือง มุ่งเนน้ผลการด าเนินการตามกลยทุธ์ขององคก์ร  เกณฑ์
ไดพ้ฒันาไปสู่มุมมองเชิงระบบท่ีครอบคลุมแ ละบูรณาการการบริหารจดัการกบัผลการด าเนินการ
โดยรวมขององคก์ร(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2557 : ค าน า)  
     เพื่อใหก้ารขบัเคล่ือนดงักล่าวเป็นไปตามเป้าหมายส าคญั  “บริหารเยีย่ม  : ผลลพัธ์ยอด” 
ส านกับริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย   ส านกังานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้นฐาน  จึง
จดัท าเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (OBECQA)  ของ
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลปี  2557-2558 น้ีข้ึน เพื่อใหโ้รงเรียนน าแนวทางของเกณฑไ์ป
ประยกุตใ์ชโ้ดยเทียบเคียงใหเ้หมาะสมกบับริบทการบริหารจดัการของโรงเรียนไดอ้ยา่งมี
ประ สิทธิภาพและเกิดความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาตนเองสู่ความเป็นเลิศอยา่งต่อเน่ือง (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2557 : ค าน า)  
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  เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (OBECQA) 
ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2557-2558(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 
2557 : 1) 
กรอบความคิดของเกณฑ์ 
  กรอบความคิดเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อองคก์รท่ีเป็นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ  ซ่ึง 
สามารถสรุปเป็นแผนภาพ  3  ไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
แผนภาพ  3   กรอบความคิด รางวลัคุณภาพแห่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 
 เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (OBECQA) ของ
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  เพื่อองคก์รท่ีเป็นเลิศ  ขอ้ก าหนดต่าง ๆ ของเกณฑ์ แบ่งออกเป็น   
7 หมวดดว้ยกนั  คือ 1) การน าองคก์ร   2) การวางแผนเชิงกลยทุธ์   3) การมุ่งเนน้นกัเรียน   4) การวดั
การวเิคราะห์และการจดัการความรู้  5) การมุ่งเนน้บุคลากร   6) การมุ่งเนน้การด าเนินการ   และ     
7)  ผลลพัธ์(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2557 : 1) 

Organizational Excellance Model : OBECQA 

 

P: โครงร่างขององค์กร 
ลกัษณะองค์กร และสภาวการณ์ขององค์กร 

 
2. การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ 

5. การมุ่งเน้น
บุคลากร 

1. การน าองค์กร 
 

7. ผลลพัธ์ 

 

3. การมุ่งเน้นนักเรียน 
6. การมุ่งเน้นการ

ด าเนินการ 

4. การวดั การวเิคราะห์และการจดัการเรียนรู้ 
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โครงร่างองค์กร 
 โครงร่างองคก์ร ก าหนดบริบทใหแ้ก่วธีิการท่ีองคก์รปฏิบติั สภาพแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์
ท่ีส าคญัในการท างาน ความทา้ทายและความไดเ้ปรียบเสียเปรียบเชิงกลยทุธ์  เป็นแนวทางท่ีก าหนด
กรอบใหแ้ก่ระบบการจดัการผลการด าเนินการขององคก์ร (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน , 2557 : 2) 
การปฏิบัติการของระบบ 
  การปฏิบติัการของระบบประกอบดว้ยเกณฑ์  6 หมวดท่ีอยูส่่วนกลางของภาพ  ซ่ึงระบุ
ลกัษณะของการปฏิบติัการและผลลพัธ์ท่ีองคก์รบรรลุ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน , 2557 : 2) 
 การน าองคก์ร  (หมวด 1) การวางแผนเชิงกลยทุธ์  (หมวด 2) และการมุ่งเนน้นกัเรียน  
(หมวด  3) ประกอบกนัเป็นกลุ่มการน าองคก์ร  หมวดต่าง  ๆ เหล่าน้ีถูกจดัไวด้ว้ยกนัเพื่อเนน้
ความส าคญัวา่การน าองคก์รตอ้งมุ่งท่ีกลยทุธ์และนกัเรียน  ผูน้ าระดบัสูงตอ้งก าหนดทิศทางของ
องคก์รและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในอนาคต 
 การมุ่งเนน้บุคลากร  (หมวด 5) การมุ่งเนน้การด าเนินการ  (หมวด 6) และผลลพัธ์  (หมวด 
7) ประกอบกนัเป็นกลุ่มผลลพัธ์  โดยบุคลากรและกระบวนการปฏิบติัการท่ีส าคญัมีบทบาทท าให้
การด าเนินการส าเร็จและน าไปสู่ผลการด าเนินการโดยรวมขององคก์ร 
 การท างานทุกอยา่งมุ่งสู่ผลลพัธ์  ซ่ึงประกอบผลลพัธ์ดา้นการเรียนรู้ของนกัเรียน  การ
มุ่งเนน้นกัเรียนดา้นการมุ่งเนน้ผูป้ฏิบติังาน  ดา้นการน าองคก์รและการก ากบัดูแลองคก์ร  และดา้น
การเงินและสมรรถนะการใหบ้ริการ(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2557 : 3) 
ลูกศรแนวนอนท่ีตรงกลางของภาพแสดงการเช่ือมโย งกลุ่มการน าองคก์รเขา้กบักลุ่มผลลพัธ์  ซ่ึง
ความเช่ือมโยงดงักล่าวมีความส าคญัอยา่งยิง่ต่อความส าเร็จขององคก์ร  นอกจากนั้น  ลูกศรน้ียงั
แสดงถึงความสัมพนัธ์โดยตรงระหวา่งการน าองคก์ร  (หมวด 1) และผลลพัธ์  (หมวด 7) ส่วนลูกศร 
2 ทิศทางนั้นแสดงถึงความส าคญัของขอ้มูลป้อนกลบัใ นระบบการจดัการผลการด าเนินการท่ีมี
ประสิทธิผล(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2557 : 4) 
พืน้ฐานของระบบ 
  การวดั การวเิคราะห์  และการจดัการเรียนรู้  (หมวด 4) มีความส าคญัอยา่งยิง่ในการท าให้
องคก์รมีการจดัการท่ีมีประสิทธิผล  และมีการปรับปรุงผลการด าเนินการแล ะความสามารถในการ
แข่งขนัโดยใชร้ะบบท่ีใชข้อ้มูลจริงและองคค์วามรู้เป็นแรงผลกัดนั  การวดั การวเิคราะห์  และการ
จดัการความรู้น้ี  เป็นพื้นฐานของระบบการจดัการผลการด าเนินการโดยรวม (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2557 : 4)  
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โครงสร้างของเกณฑ์ 
  เกณฑท์ั้ง  7 หมวด  ประกอบดว้ยหวัขอ้และประเด็นพิจารณาต่าง  ๆ ดงัน้ี(ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2557 : 5) หวัขอ้ทั้งหมดมี 17  หวัขอ้ ประกอบดว้ยหวัขอ้ท่ีเป็น
กระบวนการ  และหวัขอ้ท่ีเป็นผลลพัธ์แต่ละหวัขอ้มุ่งเนน้ขอ้ก าหนดท่ีส าคญั   ในแต่ละหวัขอ้มี
ประเด็นพิจารณาอยา่งนอ้ยหน่ึงประเด็น องคก์รจึงควรตอบค าถามต่าง ๆ ของแต่ละประเด็นพิจารณา 
ตามแผนภาพท่ี 4 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 4  ขอ้ก าหนดรางวลัคุณภาพแห่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
(OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล   

(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2557 : 5) 

OBECQA : Criteria : ข้อก าหนด 

P: โครงร่างขององค์กร 
ลกัษณะองค์กร และสภาวการณ์ขององค์กร 

 
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
    2.1 การจัดท ากลยุทธ์ 
    2.2 การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 

5. การมุ่งเน้นบุคลากร 
    5.1  สภาพแวดล้อมในการท างาน 
    5.2  ความผูกพนัของบุคลากร 

1. การน าองค์กร 
    1.1  การน าองค์กรโดยผู้น าระดบัสูง 
   1.2  การก ากบัดูแลองค์กรและความ
รับผดิชอบต่อสังคมในวงกว้าง 
  
 

7. ผลลพัธ์ 
    7.1  ด้านหลกัสูตรและกระบวนการ 
    7.2  ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน 
    7.3  ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
    7.4  ด้านการน าองค์กรและการก ากบัดูแลองค์กร 
    7.5  ด้านการเงนิและสมรรถนะการให้บริการ 3. การมุ่งเน้นนักเรียน 

    3.1  การรับฟังนักเรียน 
    3.2  ความผูกพนัของนักเรียน 
 

6. การมุ่งเน้นการด าเนินการ 
    6.1  ระบบงาน 
     6.2  กระบวนการท างาน 

4. การวดั การวเิคราะห์และการจดัการเรียนรู้ 
    4.1  การวดั การวเิคราะห์และการปรับปรุงผลการด าเนินการของโรงเรียน 
     4.2  การจัดการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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โครงร่างองค์กร (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2557 : 6) 
 1. ลกัษณะองคก์ร 
 2. สภาวการณ์ขององคก์ร 
หมวดและหัวข้อต่าง ๆ คะแนน 
           หมวด 1 การน าองค์กร  110 
           1.1  การน าองคก์ร  60 
           1.2  การก ากบัดูแลองคก์รและความรับผิดชอบต่อสงัคม 50 
           หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 90 
           2.1  การจดัท าเชิงกลยทุธ์ 40 
           2.2  การน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั 50 
           หมวด 3 การมุ่งเน้นนักเรียน 100 
           3.1  การรับฟังนกัเรียน 50 
           3.2  ความผกูพนัของนกัเรียน 50 
           หมวด 4  การวดั การวเิคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ 90 
           4.1  การวดั การวิเคราะห ์และการปรับปรุงผลการด าเนินการของโรงเรียน 50 
           4.2  การจดัการสารสนเทศ ความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 40 
           หมวด 5  การมุ่งเน้นบุคลากร 100 
           5.1  สภาพแวดลอ้มในการท างาน 45 
           5.2  ความผกูพนัของบุคลากร 50 
           หมวด 6 การมุ่งเน้นการด าเนินการ  110 
           6.1  ระบบงาน  60 
           6.2  กระบวนการท างาน 50 
           หมวด 7 ผลลพัธ์  400 
           7.1 ผลลพัธ์ดา้นหลกัสูตรและกระบวนการ 130 
           7.2 ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้นกัเรียน  75 
           7.3 ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร  65 
           7.4 ผลลพัธ์ดา้นการน าองคก์รและการก ากบัดูแลองคก์ร  65 
           7.5 ผลลพัธ์ดา้น การเงิน และสมรรถนะการใหบ้ริการ  65 
           คะแนนรวม 1000 

หัวข้อของเกณฑ์ 
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โครงร่างองค์กร 
 โครงร่างองคก์ร คือ ภาพรวมขององคก์ร เป็นส่ิงส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อวธีิการด าเนินงาน 

และเป็นความทา้ทายส าคญัท่ีองคก์รเผชิญอยู่ 
 โครงร่างองคก์ร  จะท าใหอ้งคก์รเขา้ใจลึกซ้ึงเก่ียวกบัปัจจยัภายในและภ ายนอกท่ีส าคญั  
ซ่ึงก าหนดสภาพแวดลอ้มดา้นการด าเนินงาน  ปัจจยัเหล่าน้ี  ไดแ้ก่  พนัธกิจ  วสิัยทศัน์  ค่านิยม  
สมรรถนะหลกัขององคก์ร (core competency) สภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขนั  ความทา้ทายและ
ความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์  ผลกระทบต่อวธีิการด าเนินงานและการตดัสินใจขององคก์ร  ดงันั้ น 
โครงร่างองคก์รจะช่วยใหอ้งคก์รเขา้ใจไดดี้ข้ึนในบริบทของการด าเนินงาน  ขอ้ก าหนดท่ีส าคญั
เพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จของการจดัการศึกษา  ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต  และความย ัง่ยนืขององคก์ร
รวมทั้งความตอ้งการ  โอกาสและขอ้จ ากดัท่ีมีผลต่อระบบการจดัการผลการด าเนินการขององคก์ร
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2557 : 7) โครงร่างองคก์รมีสองส่วน  ดงัน้ี 
 1. ลกัษณะองคก์ร : คุณลกัษณะท่ีส าคญัของโรงเรียน คืออะไร 
      จุดประสงค์  หวัขอ้น้ีกล่าวถึงลกัษณะและความสัมพนัธ์ท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อ
สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน    ระบบการก ากบัดูแลโรงเรี ยน  จุดประสงคข์อ้น้ี  คือ การก าหนด
บริบทส าหรับโรงเรียนและใหใ้ชใ้นการตอบขอ้ก าหนดของ เกณฑใ์นหมวด 1-7 
    ก. ลกัษณะขององคก์ร : สภาพแวดลอ้มขององคก์ร 
        (1)  หลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนการสอนและการบริการอ่ืนๆ   
       (2)  วสิัยทศัน์และพนัธกิจ 
                (3)   ลกัษณะโดยรวมของบุคลากร 
                (4)  สินทรัพย ์
                (5)  กฎระเบียบขอ้บงัคบั 
   ข. ลกัษณะองคก์ร : ความสัมพนัธ์ระดบัองคก์ร 
                (1)  โครงสร้างขององคก์ร 
                (2)  นกัเรียนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
                (3)  ผูส่้งมอบและพนัธมิตร 
 2.  สภาวการณ์ขององคก์ร : สภาวการณ์เชิงกลยทุธ์ของโรงเรียน คืออะไร 
      จุดประสงค์   หวัขอ้น้ีกล่าวถึงสภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขนัท่ีโรงเรียนด าเนินการอยู่  
รวมถึงความทา้ทายและความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญั  และยงัเนน้ถึงแนวทางท่ีโรงเรียน ใชใ้น
การปรับปรุงผลการด าเนินการ   รวมทั้งกระบวนการเรียนรู้ระดบัองคก์ร  และการสร้างนวตักรรม  
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จุดประสงคข์องหวัขอ้น้ี คือ การท าความเขา้ใจในความทา้ทาย  ส าคญัของโรงเรียน  และเขา้ใจระบบ
ในโรงเรียนท่ีจะสร้างและรักษาความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนั 
   ก. สภาพแวดลอ้มของการแข่งขนั 

              (1) ล าดบัในการแข่งขนั   
              (2) การเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขนั 
               (3) แหล่งขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบ  
    ข.  บริบทเชิงกลยทุธ์ 
        ความทา้ทายและความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญัดา้นการจดัการศึกษา ดา้น
การปฏิบติั การ ดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมในวงกวา้ง และดา้นทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนคือ
อะไร 
   ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
        ส่วนประกอบส าคญัของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการรวมถึง
กระบวนการประเมิน ผลการเรียนรู้ระดบัองคก์ร  และกระบวนการสร้างนวตักรรมของโรงเรียนคือ
อะไร (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2557 : 10) 
 
  2.5  รูปแบบการประเมินองค์กร เพือ่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารจัดการ 
 
                        2.5.1  แนวทางการประเมินรางวลั  MBNQA  
             เกณฑร์างวลัคุณภาพ (Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) 
ของประเทศสหรัฐอเมริกาสร้างข้ึนในปี ค .ศ. 1987 มีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริม และสร้างขีด
ความสามารถทางการ  แข่งขนัใหเ้กิดข้ึนระหวา่งองคก์ารต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อพฒันามาตรฐาน
และคุณภาพของการบริหาร  จดัการขององคก์ร ซ่ึงมุ่งเนน้คุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละการใหบ้ริ การ 
MBNQA เป็นตน้แบบรางวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีประเทศต่างๆหลายประเทศทัว่โลกน าไป  ประยกุต ์
เช่น ประเทศญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลเซียและฟิลิปปินส์ เป็นตน้ (สถาบนัเพิ่มผลผลิต  
แห่งชาติ, 2551:7) 
   รางวลัมลัคอลม์ บลัดริจ เนชนัแนล ควอลิต้ีอวอร์ด (Malcolm Baldrige  National  
Quality Award) หรือ MBNQA เป็นรางวลัระดบัสากลในการประเมินองคก์รท่ีไดรั้บการยอมรับกนั
มากท่ีสุด โดยในช่วงเร่ิมตน้ของรางวลัดงักล่าว องคก์รท่ีขอรับการประเมินส่วนใหญ่เป็นองคก์ร
ธุรกิจ  ต่อมาจึงเร่ิมน ามาประยกุตใ์ชก้บัองคก์รทางการศึกษา ซ่ึงรางวลัน้ี จะมีตวัแปรหรือ
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องคป์ระกอบหลกั 7 องคป์ระกอบ โดยแต่ละองคป์ระกอบจะมีคะแนน รวมทั้งรายละเอียดดงัน้ี 
(Porter and Tanner,1996:84) 

1) ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ (300 คะแนน) 
(1) ความคาดหวงัของผูรั้บบริการในอดีตและปัจจุบนั (35 คะแนน) 
(2) การบริหารความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการ (85 คะแนน) 
(3) พนัธะผกูพนัต่อผูรั้บบริการ (15 คะแนน) 
(4) การก าหนดความพึงพอใจของผูรั้บบริการ (30 คะแนน) 
(5) ผลความพึงพอใจของผูรั้บบริการ (85 คะแนน) 
(6) การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูรั้บบริการ (70 คะแนน) 

2) การใชท้รัพยากรมนุษย ์(150 คะแนน) 
(1) การวางแผนการจดัทรัพยากรมนุษย ์(20 คะแนน) 
(2) การมีส่วนร่วมของพนกังาน (40 คะแนน) 
(3) การศึกษาและการฝึกอบรมพนกังาน (40 คะแนน) 
(4) การปฏิบติังานของพนกังานและการใหก้ารยอมรับ (25 คะแนน) 
(5) ความเป็นอยูแ่ละความพึงพอใจของพนกังาน (25 คะแนน) 

3) ผลของคุณภาพ (150 คะแนน) 
(1) ผลท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการ (50 คะแนน) 
(2) ผลผลิตเชิงปฏิบติัการขององคก์ร (50 คะแนน) 
(3) กระบวนการธุรกิจและกระบวนการเก้ือหนุน (20 คะแนน) 
(4) ผลคุณภาพของผูผ้ลิตส่ิงจ าหน่าย (30 คะแนน) 

4) การใชห้ลกัประกนัคุณภาพสินคา้และบริการ (140 คะแนน) 
(1) การออกแบบและการแนะน าเก่ียวกบัคุณภาพของบริการและผลิตภณัฑ ์ 

                                 (40 คะแนน) 
(2) การบริหารกระบวนการผลิตและการใหบ้ริการ (35 คะแนน) 
(3) การบริหารกระบวนการเชิงธุรกิจและบริการเก้ือหนุน (30 คะแนน) 
(4) คุณภาพของผูจ้ดัส่ง/จ าหน่าย (20 คะแนน) 
(5) การประเมินคุณภาพ (15 คะแนน) 

5) ความเป็นผูน้ า (120 คะแนน) 
(1) ความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารระดบัสูง (45 คะแนน) 
(2) การบริหารเพื่อคุณภาพ (25 คะแนน) 
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(3) ความรับผดิชอบต่อสาธารณชนและสังคม (25 คะแนน) 
6) การวางแผนคุณภาพเชิงยทุธศาสตร์  

(1) กระบวนการวางแผนปฏิบติัการขององคก์รและคุณภาพเชิงกลยทุธ์ (35 คะแนน) 
(2) คุณภาพและแผนการปฏิบติัการ (25 คะแนน) 

7) สารสนเทศและการวเิคราะห์ (60 คะแนน) 
(1) ขอบเขตของขอ้มูลการวเิคราะห์และใชข้อ้มูลระดบัต่างๆขององคก์ร  

                                 (40 คะแนน) 
(2) การเปรียบเทียบเชิงแข่งขนัและการเปรียบเทียบกบัองคก์รอ่ืนๆ (20 คะแนน) 

 ปัจจุบนั MBNQA  ไดรั้บการยอมรับวา่ เป็นแนวทางในการบริหารองคก์รท่ีมีประสิทธิผล
มาก ความยอดเยี่ ยมของเกณฑร์างวลัรางวลัคุณภาพอยูต่รงท่ีสามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัองคก์รทุก
ขนาดทุกประเภท ทั้งองคก์รภาคธุรกิจและภาครัฐ ทั้งองคก์รท่ีแสวงหาผลก าไรและองคก์รท่ีไม่
แสวงหาผลก าไร และสามารถประยกุตใ์ชไ้ดก้บัองคก์รทุกภาคส่วน ทั้งองคก์รธุรกิจ องคก์รทางการ
ศึกษา และ องคก์รดา้นสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานราชการและหน่วยงานทหาร 
 

 2.5.2  แนวทางการประเมินของ EFQM  
           ในปี ค.ศ.1999  The European for Quality Management (EFQ) ไดพ้ฒันารูปแบบ
และตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานส าหรับใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพองคก์ร โดยใชช่ื้อ EFQM  
Excellence Model  ซ่ึงเป็นโมเดลการการบริหารในเชิงคุณภาพท่ีประสบความส าเร็จมากในทวปี
ยโุรป หลกัการของ EFQM  Excellence  Model  นั้นตั้งอยูบ่นพื้นฐานขั้นตน้ท่ีเรียบง่ายท่ีสุด นัน่คือ
การวเิคราะห์ ใดๆ ก็ตาม ควรจะวเิคราะห์ท่ีสาเหตุและท่ีผล  การประเมินผลการด าเนินงานของ
องคก์ร ตามแนวคิด EFQM  Excellence Model  นั้นแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดว้ยกนั คือ 

- ส่วนท่ีเรียกวา่สาเหตุ (Causes/Enables) 
- ส่วนท่ีเรียกวา่ผล (Effects/Results) 

 
 EFQM  Excellence Model แสดงความสัมพนัธ์ของสาเหตุและผลผา่นทางหลกัเกณฑท์ั้ง 
9 ท่ีเช่ือมต่อกนั ดงัแผนภาพท่ี  5 
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แผนภาพท่ี  5  EFQM  Excellence Model 
   
 แนวคิดของ EFQM  Excellence Model   คือ การท่ีองคก์ารจะสามารถกา้วสู่ความเป็นเลิศ
ท่ีย ัง่ยนืไดน้ั้น องคก์ารนั้นๆจะตอ้งใหค้วามส าคญักบัหลกัเกณฑท์ั้ง 9 ขอ้  โดยท่ีหลกัเกณฑท์ั้ง 5 ใน
ส่วนของสาเหตุนั้น เป็นส่ิงท่ีอยูใ่นขอบเขตการด าเนินงานขององคก์ารเอง องคก์ารสามารถควบคุม
ด าเนินการ ปฏิบติัการและปรับปรุงพฒันาได ้และสาเหตุเหล่าน้ีจะเป็นปัจจยัผลกัดนั ท าใหเ้กิดส่วน
ท่ีเรียกวา่ ผล 4 ดา้น อนัจะเป็นเป้าหมายท่ีองคก์ารตอ้งการบรรลุ 
 

 2.5.3  แนวทางการประเมินรางวลั  PMQA  
             คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวนัท่ี  28  มิถุนายน  2548  ไดเ้ห็นชอบใน
หลกัการยกระดบัและพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  ซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคญัในประเด็น
ยทุธศาสตร์ท่ี 6 ดา้นการพฒันาระบบราชการของแผนการบริหารราชการแผน่ดิน (พ.ศ.2548-2551)
และแผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ.2546- 2550 ) โดยใหห้น่วยงานภาครัฐมี
เกณฑก์ารพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐเป็นกรอบในการประเมินส่วนราชการดว้ยตนเอง 
เพื่อยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการท างานไปสู่ระดบัมาตรฐานสากล  ทั้งน้ีเกณฑด์งักล่าว
ประกอบดว้ยหมวดต่างๆ รวม 7 หมวด ดงัแผนภาพท่ี 6  
 
 

 
 

ความ
เป็นผูน้ า 

 
ผลท่ีมีต่อ
การ

ประกอบ 
การทาง
ธุรกิจ 

การบริหาร
บุคลากร 

ผลท่ีมีต่อ
บุคลากร 

 
 

การ
ด าเนิน 
งาน นโยบาย

และกลยทุธ์ 

ทรัพยากร 

ผลท่ีมีต่อ
ลูกคา้ 

ผลท่ีมีต่อ
สงัคม 

ผล สาเหตุ 

การเรียนรู้และพฒันาการ 
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เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 6  เกณฑก์ารพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ . 2549. การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ 
           ภาครัฐ  : เกณฑ์ คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  พ.ศ.2550 . กรุงเทพฯ : ส านกังาน 
           คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. หนา้ 9 
 
 ส่วนราชการนอกจากจะไดป้ระโยชน์จากการตรวจประเมินตนเองแลว้  การพิจารณา 
ทบทวนการด าเนินการตามแนวทางน้ีอยา่งต่อเน่ือง  สม ่าเสมอจะส่งผลใหส่้วนราชการมีการพฒันา
ตนเอง ซ่ึงเม่ือมีความพร้อมในการบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศแลว้ ก็สามารถสมคัรขอรับ รางวลั
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public  Sector  Management  Quality  Award) หรือ PMQA ซ่ึง 
ก.พ.ร.  ไดจ้ดัใหมี้การประเมิน โดยบริษทัไทยเรทต้ิงแอนดอิ์นฟอร์เมชัน่  ทริส (TRIS) ซ่ึงส่วน
ราชการท่ีสมคัรเขา้รับรางวลัจะไดรั้บผลป้อนกลบั เก่ียวกบัการบริหารจดัการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
พฒันาองคก์ารของตนต่อไป 
 
 

ลกัษณะส าคญัขององคก์ร 
สภาพแวดลอ้ม ความสมัพนัธ์และความทา้ทาย 

2. การวางแผน 
เชิงยทุธศาสตร์ 

3. การมุ่งเนน้ 
ทรัพยากรบุคคล 

3. การใหค้วามส าคญั 
กบัผูรั้บบริการและผูมี้ 

ส่วนไดส่้วนเสีย 

 

6. การจดัการ 
กระบวนการ 

1. การน า 
องคก์ร 

7. ผลลพัธ์การ
ด าเนินการ 

4. การวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ 
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  ลกัษณะส าคญัของ PMQA  
  1. มุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิ  

2. สามารถปรับใชไ้ดต้ามภารกิจของหน่วยงาน  
3. มีความเช่ือมดยงและสอดคลอ้งกนัภายในท าใหเ้กิดการบูรณาการ  

  เกณฑ์ PMQA ใหค้วามส าคญักบัหลกัการบริหารจดัการ  7 เร่ือง หรือ 7 หมวด ภายหลงั
จากการประเมินตนเอง  องคก์รควรวเิคราะห์  จุดแขง็  และโอกาสในการปรับปรุงองคก์ร  
(Opportunities For Improvement : OFLs) เพื่อน าไปจดัล าดบัความส าคญัในการปรับปรุงองคก์ร
ต่อไป  PMQA ไม่ไดก้  าหนดเทคนิควธีิการ  หรือเคร่ืองมือการบริหารจดัการส าหรับการพฒันา
องคก์รไว ้องคก์รตอ้งเลือกเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมเอง 

เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  
เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐจดัท าข้ึนโดยอาศยัค่านิยมหลกั  11 ประการ ซ่ึง

มาจากความเช่ือและพฤติกรรมขององคก์รท่ีมีผลการด าเนินการท่ีดีหลายแห่ง (14) ไดแ้ก่  
1. การน าองคก์รอยา่งมีวสิัยทศัน์  
2. ความรับผดิชอบต่อสังคม  
3. การใหค้วามส าคญักบับุคลากรและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
4. ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเนน้ผูรั้บบริการ  
5. การมุ่งเนน้อนาคต  
6. ความคล่องตวั  
7. การเรียนรู้ขององคก์รและแต่ละบุคคล  
8. การจดัการเพื่อนวตักรรม  
9. การจดัการโดยใชข้อ้มูลจริง  
10. การมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์และการสร้างคุณค่า  
11. มุมมองในเชิงระบบ  
ส าหรับลกัษณะส าคญัขององคก์รจะเป็นส่ิงท่ีก าหนดใหเ้กณฑท์ั้ง  7 หมวด  ตอ้ง

เช่ือมโยงเขา้หาลกัษณะส าคญัขององคก์ร  
ส่วนเกณฑไ์ดมี้การจดักลุ่ม และมีความเช่ือมโยงภายในเกณฑเ์ป็นสองส่วน  คือ ส่วนท่ี

เป็นกระบวนการ และส่วนท่ีเป็นผลลพัธ์  
ส่วนทีเ่ป็นกระบวนการ ซ่ึงจดัไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  
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กลุ่มที ่1 กลุ่มการน าองค์กร ประกอบดว้ย เกณฑ ์ 
   หมวด 1 การน าองคก์ร 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์  
หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูบ้ริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  

กลุ่มที่ 2 กลุ่มพืน้ฐานของระบบบริหาร ประกอบดว้ย เกณฑ ์ 
หมวด 4 การวดัการวเิคราะห์ และการจดัการความรู้  

กลุ่มที่ 3 กลุ่มปฏิบัติการ ประกอบดว้ย เกณฑ ์ 
หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล  

   หมวด 6 การจดัการกระบวนการ 
ส่วนทีเ่ป็นผลลพัธ์ คือ หมวด 7 ผลลพัธ์การด าเนินการ ซ่ึงประกอบดว้ย 4 มิติ  

ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัค ารับรองการปฏิบติัราชการ ไดแ้ก่  
1) มิติดา้นประสิทธิผล  
2) มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ  
3) มิติดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ  
4) มิติดา้นการพฒันาองคก์ร  

 
 2.5.4  แนวทางการประเมินโดยใช้ PART 
 จากการปรับเปล่ียนระบบงบประมาณแบบแผนงาน (Program Budgeting)ท่ีใชผ้สมผสาน 
ร่วมกนักบัระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (Line-Item Budgeting) มาเป็นระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเนน้ผลงานตามยทุธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting : SPBB) ใน
ปีงบประมาณ 2546  จนถึงปัจจุบนั  ส านกัประเมินผลของส านกังบประมาณ ไดน้ าวธีิการ
ประเมินผลรูปแบบใหม่ท่ีพฒันามาจากตน้แบบของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีเรียกวา่ PART 
(Performance Assessment Rating Tool) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีใชป้ระเมินความส าเร็จในการด า เนินงาน
จากการใชจ่้ายงบประมาณ โดยการประเมินผลของเคร่ืองมือน้ี ประกอบดว้ย 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1) จุดมุ่งหมายและรูปแบบ 
2) การวางแผนกลยทุธ์ 
3) การเช่ือมโยงงบประมาณกบัผลผลิต 
4) การบริหารจดัการของหน่วยน าส่งผลผลิต 
5) การประเมินผลผลิตและผลลพัธ์ 
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 ในการประเมินนั้น ใหส่้วนราชการประเมินตนเอง การใหค้ะแนนแต่ละขอ้คิดจากค าตอบ
และเอกสารประกอบท่ีส่วนราชการประเมินตนเอง  แลว้รวมคะแนนสรุปผลการประเมินเป็นเชิง
ปริมาณพร้อมค าอธิบายเชิงคุณภาพประกอบ 
 

 2.5.5  การประเมินตามเกณฑ์เพือ่การด าเนินการทีเ่ป็นเลศิ  

            จากเกณฑเ์พื่อการด าเนินงานท่ีเป็ นเลิศเป็นมุมมองเชิงระบบ จ าแนก 7 หมวด
ไดแ้ก่  1) การน าองคก์าร  2) การวางแผนเชิงกลยทุธ์   3) การมุ่งเนน้ลูกคา้และตลาด   4) การวดัการ
วเิคราะห์  และการจดัการความรู้   5) การมุ่งเนน้บุคลากร   6) การจดัการกระบวนการ   7) ผลลพัธ์ 
(สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2551 : 19) 
 
   ระบบการให้คะแนนของเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA)  
   การใหค้ะแนนค าตอบในแต่ละหวัขอ้และขอ้มูลป้อนกลบัใหแ้ก่ผูส้มคัรรับรางวลั 
จะข้ึนอยูก่บั การประเมินใน 2 มิติ ไดแ้ก่  
  1.  มิติกระบวนการ  หมายถึง  วธีิการท่ีองคก์ารใชแ้ละปรับปรุงเพื่อตอบสนอง
ขอ้ก าหนดต่างๆ  ของหวัขอ้ในหมวด  1-6  มีปัจจยัทั้ง   4 ท่ีใชป้ระเมินกระบวนการ ไดแ้ก่  แนวทาง 
(Approach : A)  การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบติั (Deployment : D)  การเรียนรู้ (Learning : L) และ
การบูรณาการ(Integration : I) 
  2.    มิติผลลพัธ์ หมายถึงผลผลิต และผลลพัธ์ขององคก์ารในการบรรลุตามขอ้ก าหนด  
   การจ าแนกหวัขอ้และมิติการใหค้ะแนน  หวัขอ้ต่างๆจ าแนกตามชนิดของขอ้มูล และ
สารสนเทศท่ีองคก์ารตอ้งน าเสนอตามมิติการ  ประเมินทั้ง 2 มิติ ส าหรับคะแนนของเกณฑร์างวลั
คุณภาพแห่งชาติ (TQA) มีระบบการใหค้ะแนน  รวม 1,000 คะแนน ประกอบดว้ยสัดส่วน  คะแนน
ในหวัขอ้ยอ่ยต่าง ๆ ตามตาราง 2 เกณฑก์ารใหค้ะแนนของรางวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA) (สถาบนั
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2551: 25) ดงัน้ี  
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ตารางท่ี  2  เกณฑก์ารใหค้ะแนนของรางวลัคุณภาพแห่งชาติ TQA  
 

เกณฑ์การให้คะแนนของรางวลัคุณภาพแห่งชาติ  TQA ค่าคะแนน 
หมวด 1 : การน าองคก์าร 120 

1.1 การน าองคก์ารโดยผูน้ าระดบัสูง 70 
1.2 ธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม 50 

หมวด 2 : การวางแผนเชิงกลยทุธ์     80 
2.1 การจดัท ากลยทุธ์ 40 
2.2 การถ่ายทอดกลยทุธ์เพื่อน าไปปฏิบติั 40 

หมวด 3 : การมุ่งเนน้ลูกคา้และการตลาด 110 
3.1 ความรู้ เก่ียวกบัลูกคา้และตลาด 50 
3.2 ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และความพึงพอใจของลูกคา้ 60 

หมวด 4 : การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้     80 
4.1 การวดั การวเิคราะห์และการปรับปรุงผลการด าเนินการของ

องคก์าร 
40 

4.2 การจดัการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศและความรู้ 40 
หมวด 5 : การมุ่งเนน้บุคลากร     100 

5.1 ความผกูพนัของบุคลากร 55 
5.2 สภาพแวดลอ้มของบุคลากร 45 

หมวด 6 : การจดัการกระบวนการ 110 
6.1 การออกแบบระบบงาน 50 
6.2 การจดัการและการปรับปรุงกระบวนการท างาน 60 

หมวด 7 : ผลลพัธ์  400 
7.1 ผลลพัธ์ดา้นผลิตภณัฑแ์ละบริการ 70 
7.2 ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้ 70 
7.3 ผลลพัธ์ดา้นการเงินและการตลาด 65 
7.4 ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร 65 
7.5 ผลลพัธ์ดา้นประสิทธิผลของกระบวนการ 65 
7.6 ผลลพัธ์ดา้นการน าองคก์าร 65 

รวม 1,000 
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 สรุปไดว้า่ เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติมีบท บาทในการเสริมสร้างความสามารถในการ  
แข่งขนั มี   3 ประการ กล่าวคือ 1) ช่วยในการปรับปรุงวธีิการด าเนินการ ขีดความสามารถและ
ผลลพัธ์ขององคก์าร  2)  กระตุน้ใหมี้การส่ือสารและแบ่งเป็นสารสนเทศ  วธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ
ระหวา่งองคก์ารต่างๆ   3)  เป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถน ามาใชใ้นการจดัการการด าเนินการของ
องคก์ารและใชเ้ป็นแนวทางการวางแผน   รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ (สถาบนัเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติ , 2551 : 10) 
 
 2.5.6  การประเมินตามเกณฑ์ รางวลัคุณภาพแห่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน OBECQA  (Office of  Basic Education Commission Quality Award )  

            จากเกณฑจ์ าแนกการประเมินออกเป็น 7 หมวด ไดแ้ก่  1) การน าองคก์ร  2) การ
วางแผนเชิงกลยทุธ์   3) การมุ่งเนน้นกัเรียน   4) การวดัการวเิคราะห์  และการจดัการความรู้   5) การ
มุ่งเนน้บุคลากร   6) การมุ่งเนน้การด าเนินการ   7) ผลลพัธ์ มี 5 ดา้น คือ ดา้นหลกัสูตรและ
กระบวนการ  ดา้นการมุ่งเนน้นกัเรียน    ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร    ดา้นการน าองคก์รและการก ากบั
ดูแลองคก์ร  ดา้นการเงินและสมรรถนะการใหบ้ริการ 
 
หมวด 1   การน าองค์กร (110 คะแนน) 

การนในหมวดการน าองคก์รน้ี  เป็นการตรวจประเมินวา่  การด าเนินการโดยฝ่ายบริหารของ

โรงเรียนไดก้ าหนดนโยบายและส่งเสริมสนบัสนุนใหโ้รงเรียนมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื
อยา่งไร รวมทั้งตรวจประเมินระบบก ากบัดูแลโรงเรียนและวธีิการท่ีโรงเรียนใชเ้พื่อบรรลุผลดา้น
กฎหมาย จริยธรรม และความรับผดิชอบต่อสังคมในวงกวา้ง  
 1.1  การน าองคก์ร : ฝ่ายบริหารของโรงเรียนน าองคก์รอยา่งไร (60 คะแนน) 
  ใหอ้ธิบายถึงการด าเนินการโดยฝ่ายบริหารของโรงเรียนในการก าหนดนโยบายและ
ส่งเสริมสนบัสนุนใหโ้รงเรียนมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื  รวมทั้งอธิบายวธีิการท่ีฝ่าย
บริหารโรงเรียนส่ือสารกบัครูและบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนส่งเสริมสนบัสนุนและกระตุน้ใหมี้
ผลการด าเนินงานท่ีดียิง่ข้ึน 
 1.2  การก ากบัดูแลองคก์รและความรับผดิชอบต่อสังคมในวงกวา้ง  : โรงเรียนด าเนินการ
อยา่งไรในการก ากบัดูแลโรงเรียน และท าใหบ้รรลุผลดา้นความรับผดิชอบต่อสังคม (50 คะแนน) 
  ใหอ้ธิบายถึงระบบการก ากบัดูแลโรงเรียนและแนวทางการปรับปรุงระบบการน าองคก์ร
ใหอ้ธิบายวธีิการท่ีโรงเรียนสร้างความมัน่ใจวา่  มีการด าเนินการอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและการ
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ประพฤติปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรมและท าใหบ้รรลุผลดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมและการ
สนบัสนุนชุมชน 
หมวด 2   การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (90 คะแนน) 
   หมวดการวางแผนเชิงกลยทุธ์  เป็นการตรวจประเมินวา่โรงเรียนของท่านมีการพฒันา
วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการของโรงเรียนอยา่งไรรวมทั้งตรวจประเมินวตัถุประสงค์
เชิงกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการท่ีเลือกไว้  เพื่อน าไปปฏิบติั  มีการปรับเปล่ียนเม่ือสถาน การณ์
เปล่ียนไป และมีการวดัความกา้วหนา้อยา่งไร 
  2.1  การจดัท ากลยทุธ์ : โรงเรียนมีกลยทุธ์ในการพฒันาอยา่งไร (40 คะแนน) 
  ใหอ้ธิบายวา่โรงเรียนมีการก าหนดกลยทุธ์ท่ีใหค้วามส าคญักบัความทา้ทายเชิงกลยทุธ์
และใชป้ระโยชน์จากความไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์ตลอดทั้งเป้าประสงคท่ี์ เก่ียวขอ้ง  รวมทั้งสรุป
วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญัของโรงเรียนและเป้าประสงคท่ี์เก่ียวขอ้ง 
  2.2   การน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั : โรงเรียนน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัอยา่งไร (50 คะแนน) 
   ใหอ้ธิบายวธีิการแปลงวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ไปสู่แผนปฏิบติัการ  ใหส้รุปแผนปฏิบติั
การ แสดงวธีิการน าไปสู่การปฏิบติัและตวับ่งช้ีหรือสมรรถนะหลกัท่ีส าคญัของผลการด าเนินการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัแผนปฏิบติัการรวมทั้งคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตของโรงเรียนเปรียบเทียบ
กบัตวับ่งช้ีหรือสมรรถนะหลกั 
หมวด 3   การมุ่งเน้นนักเรียน (100 คะแนน) 
  ในหมว ดการมุ่งเนน้นกัเรียนน้ีเป็นการตรวจประเมินถึงวธีิการท่ีโรงเรียนสร้างความ
ผกูพนักบันกัเรียนเพื่อความส าเร็จดา้นการตลาดในระยะยาว  กลยทุธ์ในการสร้างความผกูพนั
ครอบคลุมถึงวธีิสร้างวฒันธรรมมุ่งเนน้นกัเรียนรวมทั้งวธีิการท่ีโรงเรียนรับฟังเสียงของ  นกัเรียน  
และการใชข้อ้มูลสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงและคน้หาโอกาสในการสร้างนวตักรรม 
            3.1  การรับฟังนกัเรียน  : โรงเรียนมีวธีิการอยา่งไรในการรวบรวมขอ้มูลและใชส้ารสนเทศ
จากนกัเรียน  (50 คะแนน) ใหอ้ธิบายวา่โรงเรียนมีวธีิการอยา่งไรในการรับฟังนกัเรียน  และการ
ประเมินความพึงพอใจของนกัเรียน 
            3.2   ความผกูพนัของนกัเรียน  : โรงเรียนมีวธีิอยา่งไรในการสร้างความผกูพนักบันกัเรียน
เพื่อตอบสนองความตอ้งการและสร้างความผกูพนั  (50 คะแนน) ใหอ้ธิบายถึงวธีิการท่ีโรงเรียน
ก าหนดหลกัสูตรการจดัการศึกษาและบริการทางการศึกษาอ่ืน  ๆท่ีส่งเสริมการเรีย นรู้และกลไก ]
หลกัในการส่ือสาร  เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนมาใชบ้ริการท่ีมี  อธิบายถึงวธีิการสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งนกัเรียน  
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หมวด  4   การวดั การวเิคราะห์ และการจัดการความรู้ (90 คะแนน) 
 ในหมวดการวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้ เป็นการตรวจประเมินวา่โรงเรียน
เลือก รวบรวมวเิคราะห์ จดัการ ปรับปรุงขอ้มูลสารสนเทศ และสินทรัพยท์างปัญญาท่ีมีการสั่งสม 
ความรู้ภายในองคก์รอยา่งไร โรงเรียนมีการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งไร  นอกจากน้ี 
ยงัตรวจประเมินวา่โรงเรียนใช้ ผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินการอยา่งไร 
           4.1  การวดั การวเิคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการของโรงเรียน  : โรงเรียน มี
วธีิการอยา่งไรในการวดั วเิคราะห์ และน ามาปรับปรุงผลการด าเนินการของโรงเรียน  (50 คะแนน) 
        ก.  การวดัผลการด าเนินการ 
                ข.  การวเิคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 
  โรงเรียนมีวธีิการอยา่งไรในการทบทวนผลการด าเนินการและขีดความสามารถของ
โรงเรียน  โรงเรียนมีวธีิการอยา่งไรในการใชต้วัวดัผลการด าเนินการท่ีส าคญัของโรงเรียนในการ
ทบทวนเหล่าน้ี โรงเรียนท าการวเิคราะห์ในเร่ืองอะไรบา้ง   เพื่อน ามาใชส้นบัสนุนการทบทวนและ
เพื่อท าใหม้ัน่ใจวา่ ผลสรุปนั้นใชไ้ด ้โรงเรียนใชก้ารทบทวนเหล่าน้ีอยา่งไรเพื่อประเมินความส าเร็จ
ของโรงเรียน  ผลการด าเนินการในเชิงแข่งขนั  ความมัน่คงทางการเงิน  และความกา้วหนา้เทียบกบั
วตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ  รวมทั้งใชใ้นการประเมินความสามารถของโรงเรียนท่ี
จะตอบสนองอยา่งรวดเร็วต่อความเปล่ียนแปลงในดา้นความตอ้งการของโรงเรียนและความทา้ทาย 
ในสภาพแวดลอ้มท่ีโรงเรียนด าเนินงานอยู ่
  ค.  การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
   การใชผ้ลการ ทบทวนผลการด าเนินการไปใชจ้ดัล าดบัความส าคญัของเร่ืองท่ีตอ้งน าไป
ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง  และน าไปเป็นโอกาส ในการสร้างนวตักรรม  โรงเรียนมีวธีิการอยา่งไรใน  
การถ่ายทอดเร่ืองท่ีจดัล าดบัความส าคญัดงักล่าว  เพื่อใหก้ลุ่มงานและระดบัปฏิบติัการ  น าไปปฏิบติั
ทัว่ทั้งโรงเรียน โรงเรียนมีวธีิการอยา่งไรในการถ่ายทอดเร่ืองดงักล่าวไปสู่  ผูส่้งมอบ พนัธมิตร และ
ผูใ้หค้วามร่วมมือของโรงเ รียน เพื่อท าใหม้ัน่ใจวา่มีการน าไปปฏิบติัอยา่งสอดคลอ้งไปในแนวทาง
เดียวกนักบัโรงเรียน 
            4.2   การจดัการสารสนเทศ  ความรู้ และเทคโนโลยสีารสนเทศ  : โรงเรียนมีวธีิการอยา่งไร  
ในการจดัการสารสนเทศ(40 คะแนน) 
 ตรวจประเมินวธีิการท่ีโรงเรียนสร้างและจดัการสินทรัพ ยท์างความรู้ของโรงเรียน  และ
เทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรียน และประเมินวธีิการท่ีองคก์รด าเนินการเพื่อใหค้วามมัน่ใจไดว้า่
ขอ้มูลสารสนเทศ ซอฟตแ์วร์ และฮาร์ดแวร์ท่ีตอ้งการส าหรับบุคลากร  ผูส่้งมอบ พนัธมิตร และผูใ้ห้
ความร่วมมือ รวมทั้งนกัเรียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีคุณภาพและพร้อมใชง้าน 
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หมวด  5   การมุ่งเน้นบุคลากร (100 คะแนน) 
 หมวดการมุ่งเนน้บุคลากรเป็นการตรวจประเมินความสามารถของโรงเรียนมีวธีิการ
อยา่งไรในการก าหนดขีดความสามารถของบุคลากรอตัราก าลงั  และการสร้างสภาพแวดลอ้มการ
ท างานท่ีน าไปสู่ผลการด าเนินงานท่ีดีนอกจากน้ี  ในหมวดน้ียงัเป็นการตรวจประเมินวา่โรงเรียนมี
วธีิการอยา่งไรในความผกูพนั  จดัการ และพฒันาบุคลากรเพื่อน าศกัยภาพของพวกเขามาใชอ้ยา่ง
เตม็ท่ี โดยสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกบัพนัธกิจ กลยทุธ์ และแผนปฏิบติัการของโรงเรียน 
             5.1  สภาพแวดลอ้มในการท างาน : โรงเรียนมีวิธีการอยา่งไรในการสร้างสภาพแวดลอ้มใน
การท างานท่ีมีประสิทธิภาพ และสนบัสนุนบุคลากร (45 คะแนน) 
 ใหอ้ธิบายวา่โรงเรียนมีวธีิการอยา่งไรในการบริหารขีดความสามารถและอตัราก าลงั  
เพื่อใหง้านบรรลุผลส าเร็จ  และอธิบายวา่โรงเรียนด าเนินการอยา่งไรเพื่อรักษาบรรยากาศในการ
ท างานใหป้ลอดภยั มัน่คง และเก้ือกลูต่อการท างาน 
              5.2   ความผกูพนัของบุคลากร  : โรงเรียนมีวธีิการอยา่งไรในการสร้างความผกูพนั  ผกูใจ
บุคลากรเพื่อใหบ้รรลุความส าเร็จในระดบัองคก์รและระดบับุคคล (55 คะแนน) 
 ใหอ้ธิบายวา่โรงเรียนสร้างความผกูพนั  จ่ายค่าตอบแทน  และใหร้างวลับุคลากรอยา่งไร  
เพื่อใหไ้ดผ้ลการด าเนินการท่ีดี  อธิบายวา่โรงเรียนมีวธีิการอยา่งไรในการประเมิน  ความผกูพนัของ
บุคลากร และใชผ้ลการประเมินนั้น มาท าใหผ้ลการด าเนินการดียิง่ข้ึน อธิบายวา่มีการพฒันาสมาชิก
ของกลุ่มบุคลากร รวมถึงกลุ่มผูน้ าอยา่งไรเพื่อใหเ้กิดผลการด าเนินการท่ีดี 

 

หมวด  6  การมุ่งเน้นการด าเนินการ (110 คะแนน) 

 ในหมวด การมุ่งเนน้การด าเนินการ  (Operation Focus) น้ี เป็นการอธิบายวา่โรงเรียนมี
วธีิการออกแบบจดัการ  และปรับปรุงระบบงานและกระบวนการท างานเพื่อน าไปสร้างคุณค่าให้
นกัเรียนท าใหโ้รงเรียนประสบความส าเร็จ และย ัง่ยนื  รวมทั้งอธิบายถึงการเตรียมความพร้อม
ส าหรับภาวะฉุกเฉิน 
           6.1  ระบบงาน  : โรงเรียนมีวธีิการออกแบบ  จดัการ และปรับปรุงระบบงานอยา่งไร  (60 
คะแนน) 
 ใหอ้ธิบายวธีิการในการออกแบบระบบงาน เพื่อสร้างคุณค่าใหน้กัเรียนท าใหเ้กิดผลสูงสุด
ต่อการเรียนรู้และคว ามส าเร็จของนกัเรียนท าใหโ้รงเรียนประสบความส าเร็จและย ัง่ยนื  รวมทั้ง
เตรียมความพร้อมส าหรับภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน  
               6.2 กระบวนการท างาน  : โรงเรียนมีวธีิการอยา่งไรในการออกแบบ  จดัการ และปรับปรุง  
กระบวนการท างานท่ีส าคญั (50 คะแนน) 
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 อธิบายวา่โรงเรียนมีวธีิการอยา่งไรในการออกแบบ การจดัการ และปรับปรุงกระบวนการ
ท างานท่ีส าคญั เพื่อสร้างคุณค่าแก่นกัเรียน รวมทั้งท าใหโ้รงเรียนประสบความส าเร็จและย ัง่ยนื  
 
หมวด 7  ผลลพัธ์ (400 คะแนน) 

 หมวดผลลพัธ์น้ี  มุ่งเนน้ผลลพัธ์ของการประเมินวตัถุประสงค์  และการประเมินของ
นกัเรียนและผูป้กครองต่อหลกัสูตรสถานศึกษา กระบวนการจดัการเรียนการสอน  และบริการเสริม
อ่ืน ๆ รวมทั้งการประเมินกระบวนการและกิจกรรมการปรับปรุงกระบวนการท่ีส าคญั  ผลลพัธ์ดา้น
การมุ่งเนน้นกัเรียนผลลพัธ์บุคลากรผลลพัธ์ดา้นการก ากบัดูแลโรงเรียน  ระบบการน าองคก์ร  และ
ความรับผดิชอบต่อสังคมในวงกวา้ง และภาพรวมผลการด าเนินการดา้นการเงินและสมรรถนะการ
ใหบ้ริการ (การตลาด) โดยรวม ดว้ยการมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์ดงักล่าว  ท าใหส้ามารถรักษาเจตจ านงของ
เกณฑน้ี์ซ่ึงไดแ้ก่ การรักษาการน าเสนอคุณค่าท่ีดีเยีย่มของนกัเรียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  การมีผล
การด าเนินการท่ีดีเยีย่มโดยเห็นไดจ้ากตวัช้ีวดัดา้นการปฏิบติัการบุคลากรกฎหมาย  สังคม จริยธรรม  
และการเงิน รวมทั้งตวัช้ีวดัดา้นการเรียนรู้ระดบัองคก์รและระดบับุคคล 

 หมวด 7  จึงใหส้ารสนเทศ  “ในขณะท่ีเกิดข้ึนจริง ” (ตวัวดัความกา้วหนา้ ) เพื่อประเมิน
และปรับปรุงกระบวนการจดัการเรี ยนการสอนและหลกัสูตรสถานศึกษา  โดยมีความสอดคลอ้งไป
ในแนวทางเดียวกนักบักลยทุธ์โดยรวมของโรงเรียน  หวัขอ้  4.1 ก าหนดใหมี้การวเิคราะห์และ
ทบทวนขอ้มูลสารสนเทศของผลลพัธ์  เพื่อใหท้ราบผลการด าเนินการโดยรวมของโรงเรียน  เพื่อ
จดัล าดบัความส าคญัในการปรับปรุง  ในหมวดน้ี  เป็นการประเมินผลลพัธ์ตามขอ้ก าหนดพื้นฐาน  5 
หวัขอ้ประกอบดว้ย 
            7.1  ผลลพัธ์ดา้นหลกัสูตรและกระบวนการ : ผลลพัธ์ดา้นหลกัสูตรสถานศึกษา และ
ประสิทธิผลของกระบวนการเป็นอยา่งไร (130 คะแนน) 
 หวัขอ้น้ีตรวจประเมินผลลพัธ์การด าเนินการของผลิตภณัฑ์  (หลกัสูตรสถานศึกษาและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีส าคญั ) เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงหลกัสูตร  แผนการเรียนท่ี
สถานศึกษาเปิด  และการบริการอ่ืน  ๆ ท่ีมีคุณภาพ(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
,2557 : 43) และมีคุณค่า  ซ่ึงจะท าใหน้กัเรียนและผูป้กครองเกิดความพึงพอใจและความผกูพนั  
หวัขอ้น้ียงัต รวจประเมินผลลพัธ์ท่ีส าคญัของโรงเรียน  เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิผลของ
ระบบงานและกระบวนการท างาน 
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        ก.  ผลลพัธ์ดา้นหลกัสูตรและกระบวนการท่ีมุ่งเนน้นกัเรียน 
   ระดบัปัจจุบนัและแนวโนม้ของตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของผลการด าเนินการดา้น
หลกัสูตรและกระบวนกา รจดัการเรียนการสอนท่ีมีความส าคญัและตอบสนองโดยตรงต่อนกัเรียน
และผูป้กครองเป็นอยา่งไร  ผลลพัธ์เหล่าน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัผลการด าเนินการของคู่แข่งท่ีจดั
หลกัสูตรหรือจดัแผนการเรียนคลา้ยคลึงกนัเป็นอยา่งไร 
 ข.  ผลลพัธ์ดา้นประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบติัการ 
 (1)  ประสิทธิผลของกระบวนการจดัการเรียนการสอน 

 ระดบัปัจจุบนัและแนวโนม้ของตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของผลการด าเนินการของ
ระบบการบริหารงานวชิาการและกระบวนการจดัการเรียนการสอนรวมทั้งคุณภาพของนกัเรียนแต่
ละปีการศึกษาและตวัวดัอ่ืน  ๆท่ีเหมาะสมดา้นประสิทธิผล  ประสิทธิภาพและน วตักรรมของ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนเป็นอยา่งไร 
 (2)  การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
  ระดบัปัจจุบนัและแนวโนม้ของตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของประสิทธิผลของระบบงาน
และการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีท างานเม่ือเกิดภยัพิบติัและภาวะฉุกเฉินเป็นอยา่งไร 
 แนวทางการประเมินผลลพัธ์ 
 ตามหวัขอ้  7.1 ข “ ขอทราบผลลพัธ์ของตวัวดัส าคญัดา้นปฏิบติัการของระบบงานและ
กระบวนการ  ”  ควรตอบสนองขอ้ก าหนดท่ีส าคญัในการปฏิบติัการ  ตามท่ีระบุไวใ้นโครงร่าง
องคก์ร และหวัขอ้ 6.1 และ 6.2 

 (2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน สอดคลอ้งกบัหวัขอ้ 6.1 (ค) 
 ระดบัปัจจุบนัและแนวโนม้ของตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของประสิทธิผลของระบบงาน
และการเตรียมความพร้อมของสถานท่ีท างานเม่ือเกิดภยัพิบติัและภาวะฉุกเฉินเป็นอยา่งไร  
 ค.  ผลลพัธ์ดา้นการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั (30 คะแนน) 
 ผลลพัธ์ของตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของการบรรลุกลยทุธ์และแผนปฏิบั ติการของโรงเรียน  
รวมทั้งการสร้างและเสริมสร้างความแขง็แกร่งของสมรรถนะหลกัของโรงเรียน  (core 
competencies เป็นอยา่งไร (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2557 : 44) 
            7.2  ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้นกัเรียน : ผลการด าเนินการดา้นการมุ่งเนน้นกัเรียน  เป็นอยา่งไร 
(75 คะแนน) 
 หวัขอ้น้ีตรวจประเมินผลลพัธ์ของผลการด าเนินการดา้นการมุ่งเนน้นกัเรียนและ
ผูป้กครองนกัเรียน (ลูกคา้)เพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่โรงเรียนด าเนินการไดดี้เพียงใดในการสร้างความพึง
พอใจใหแ้ก่นกัเรียนและผูป้กครอง และสร้างความผกูพนัในระยะยาว 
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            ก.  ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้นกัเรียน 
 (1)  ความพึงพอใจของนกัเรียนและผูป้กครองระดบัปัจจุบนัและแนวโนม้ของตวัวดัหรือ
ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัดา้นความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของนกัเรียนและผูป้กครองเป็นอยา่งไร  ผลลพัธ์
เหล่าน้ีเม่ือเปรียบเทียบกบัระดบัความพึงพอใจของนกัเรียนและผู ้ปกครองต่อคู่แข่งโรงเรียนอ่ืนท่ีจดั
การศึกษาคลา้ยคลึงเป็นอยา่งไร 
 (2) ความผกูพนัของนกัเรียนและผูป้กครองนกัเรียนระดบัปัจจุบนัและแนวโนม้ของตวัวดั
หรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัดา้นการสร้างความผกูพนัและความสัมพนัธ์กบันกัเรียนและผูป้กครองนกัเรียน
เป็นอยา่งไร  ผลลพัธ์เหล่าน้ี เม่ือเปรียบเทียบกบัวงจรชีวติของการเป็นนกัเรียนหรือผูป้กครอง
นกัเรียนเป็นอยา่งไร(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2557 : 45) 
            7.3  ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร : ผลการด าเนินการดา้นการมุ่งเนน้บุคลากรเป็นอยา่งไร  
(65 คะแนน) 
 หวัขอ้น้ีตรวจประเมิ นผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากรเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่โรงเรียน
สามารถสร้างและรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเพิ่มผลิตภาพ  มีความเอ้ืออาทร  ความผกูพนั  
และการเรียนรู้ใหแ้ก่บุคลากรทั้งหมดไดดี้เพียงใด 
 (1)  ขีดความสามารถและอตัราก าลงับุคลากรระดบัปัจจุบนัและแนวโนม้ของตวัวดัหรือ
ตวัช้ีวดัท่ีส าคญัดา้นขีดความสามารถและอตัราก าลงับุคลากร รวมถึงจ านวนของบุคลากร และ
ทกัษะท่ีเหมาะสมของบุคลากรเป็นอยา่งไร 
 (2)  บรรยากาศการท างานระดบัปัจจุบนัและแนวโนม้ของตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัดา้น
บรรยากาศการท างาน  รวมถึงสุขภาพ  ความปลอดภยั  สวสัดิภาพ  การบริการและสิทธิประโยชน์
ส าหรับบุคลากรเป็นอยา่งไร 

 (3)  การท าใหบุ้คลากรมีความผกูพนัระดบัปัจจุบนัและแนวโนม้ของตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ี
ส าคญั ดา้นการท าใหบุ้คลากรมีความผกูพนักบัองคก์รและความพึงพอใจของบุคลากรเป็นอยา่งไร 
 (4)  การพฒันาบุคลากรระดบัปัจจุบนัและแนวโนม้ของตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัดา้น 
พฒันาบุคลากรและผูน้ าองคก์รเป็นอยา่งไร 
        7.4   ผลลพัธ์ดา้นการน าองคก์รและการก ากบัดูแลองคก์ร : ผลการด าเนินการดา้นการน า
องคก์รและการก ากบัดูแลองคก์รเป็นอยา่งไร (65 คะแนน) 
 หวัขอ้น้ีพิจารณาผลลพัธ์ท่ีส าคญัขององคก์รในเร่ืองก ารน าองคก์รโดยผูน้ าระดบัสูงและ
การก ากบัดูแลองคก์ร เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพการเงินท่ีดี  การเป็นองคก์รท่ีมีจริยธรรม  ซ่ึงท า
ใหบ้รรลุผลดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมในวงกวา้งและการสนบัสนุนชุมชนท่ีส าคญั 
 



68 
 

 

   ก.  ผลลพัธ์ดา้นการน าองคก์รการก ากบัดูแลองคก์รและความรับผดิชอบต่อสังคมในวงกวา้ง 
 (1)  การน าองคก์รผลลพัธ์ของตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญั  ของการส่ือสารการสร้างความ
ผกูพนักบับุคลากรของผูน้ าระดบัสูงเพื่อถ่ายทอดวสิัยทศัน์และค่านิยมสู่การปฏิบติัการกระตุน้ให้
เกิดการส่ือสารในลกัษณะสองทิศทาง และการท าใหเ้กิดการปฏิบติัการอยา่งจริงจงัเป็นอยา่งไร 
 (2)  การก ากบัดูแลองคก์ร  ผลลพัธ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ของตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญั
ดา้นการก ากบัดูแลองคก์ร และความรับผดิชอบดา้นการเงินภายในและภายนอกเป็นอยา่งไร 
 (3)  กฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัผลลพัธ์ของตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญั  ดา้นการ
ปฏิบติัตามหรือปฏิบติัไดเ้หนือกวา่ขอ้ก าหนดดา้นกฎระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมายเป็นอยา่งไร 
 (4)  จริยธรรมผลลพัธ์ของตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของการประพฤติปฏิบติัอยา่งมี
จริยธรรมและผลลพัธ์ของตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของความเช่ือมัน่ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีต่อ
ผูน้ าระดบัสูงและการก ากบัดูแลองคก์รเป็นอยา่งไร  ผลลพัธ์ของตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัของ
พฤติกรรมท่ีละเมิดการประพฤติปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรมเป็นอยา่งไร 
 (5)  สังคมผลลพัธ์ของตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัดา้นความรับผดิชอบต่อสังคมในวงกวา้ง
และการสนบัสนุนชุมชนท่ีส าคญัเป็นอยา่งไร(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ,2557 : 
48) 
          7.5  ผลลพัธ์ดา้นการเงินและสมรรถนะการใหบ้ริการ : ผลการด าเนินการดา้นการเงินและ
สมรรถนะการใหบ้ริการเป็นอยา่งไร (65 คะแนน) 
 หวัขอ้น้ีตรวจประเมินผลลพัธ์ดา้นการเงินและสมรรถนะการใหบ้ริการ  (การตลาด ) 
เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงความมัน่คงทางการเงิน  รวมทั้งความทา้ทายและความส าเร็จดา้นขอบเขตการ
ใหบ้ริการของโรงเรียน 
       ก.  ผลลพัธ์ด้านการเงินและสมรรถนะการให้บริการ 

(1)  ผลการด าเนินการดา้นการเงินระดบัปัจจุบนัและแนวโนม้ ของตวัวดัหรือตวัช้ีวดัท่ี 
ส าคญั ของผลการด าเนินกา รดา้นการเงินเป็นอยา่งไร  รวมถึงตวัวดัโดยรวมดา้นผลตอบแทนทาง
การเงิน  ความมัน่คงทางการเงิน  (Financial  Viability) หรือผลการด าเนินการดา้นงบประมาณ  
(Budgetary Performance) เป็นอยา่งไร 
  (2)  ผลการด าเนินการดา้นสมรรถนะการใหบ้ริการ  ผลลพัธ์ปัจจุบนัและแนวโนม้ของตวั
วดัหรือตวัช้ีวดัท่ีส าคญัดา้นการก ากบัดูแลองคก์ร  และความรับผดิชอบดา้นการเงินภายในและ
ภายนอกเป็นอยา่งไร 



69 
 

 

 (3)  กฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัระดบัปัจจุบนัและแนวโนม้  ของตวัวดัหรือตวัช้ีวดั
ท่ีส าคญั ของผลการด าเนินการดา้นสมรรถนะการใหบ้ริการเป็นอยา่งไร  รวมถึง  (สมรรถนะการ
ใหบ้ริการ)  
คุณลกัษณะส าคัญของเกณฑ์ : OBECQA 
 1.  เกณฑมุ์่งเนน้ผลลพัธ์ ประกอบดว้ย 
 (1) ผลลพัธ์ดา้นหลกัสูตรและกระบวนการ 
 (2) ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้นกัเรียน 
 (3) ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้ผูป้ฏิบติังาน 
 (4) ผลลพัธ์ดา้นการน าองคก์รและการก ากบัดูแลองคก์ร 
 (5) ผลลพัธ์ดา้นการเงิน และขอบสมรรถนะใหบ้ริการ 
 2.  เกณฑไ์ม่ไดก้  าหนดวธีิการและสามารถปรับใชไ้ด ้
 3. เกณฑส์นบัสนุนมุมมองเชิงระบบเพื่อใหเ้ป้าประสงคส์อดคลอ้งไปในแนวเดียวกนัทั้ง
องคก์ร 
 4.  เกณฑส์นบัสนุนการตรวจประเมินท่ีเนน้เป้าประสงค์ 
 เกณฑแ์ละแนวทางการใหค้ะแนน ประกอบดว้ย ระบบการตรวจประเมินซ่ึงแยกเป็น 2  
ส่วน ดงัน้ี 

(1) ขอ้ก าหนดเนน้ท่ีผลการด าเนินการ 17 หวัขอ้ 
(2) แนวทางการใหค้ะแนน อธิบายถึงมิติต่าง ๆ ของการตรวจประเมิน เพราะช่วยให ้

องคก์รทราบจุดแขง็และโอกาสในการปรับปรุงตามขอ้ก าหนดทั้ง  17 หวัขอ้ และตามระดบัความ
สมบูรณ์ของกระบวนการและผลก ารด าเนินการท่ีก าหนดไวใ้นแนวทางการใหค้ะแนน  ดว้ยเหตุน้ี  
การตรวจประเมินจึงน าไปสู่การปฏิบติัการเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินการในทุกดา้น  (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2557 : 49-51) 
 
3. แนวคิดการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School) 
 

3.1 หลกัการและเหตุผลของการจัดโรงเรียนมาตรฐานสากล  
  กระแสโลกาภิว ั ตน์ และความเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว  ทั้งดา้น
วทิยาการ  และความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ  ท าใหแ้ต่ละประเทศไม่สามารถปิดตวัอยู่
โดยล าพงั  ตอ้งร่วมมือและพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั  การด ารงชีวติของคนในแต่ละประเทศ  มีการ
ติดต่อส่ือสารซ่ึงกนัและกนัมากข้ึน มีความร่วมมือในการปฏิบติัภารกิจและแกปั้ญหาต่าง  ๆ ร่วมกนั
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มากข้ึน  ในขณะเดียวกนั  สังคมโลกในยคุปัจจุบนั  เตม็ไปดว้ยขอ้มูลข่าวสาร   ท าใหค้นตอ้งคิด  
วเิคราะห์  แยกแยะ  และมีการตดัสินใจท่ีรวดเร็ว  เพื่อใหท้นักบัเห ตุการณ์ในสังคม  ท่ีมีความ
สลบัซบัซอ้นมากข้ึน  ส่ิงเหล่าน้ีน าไปสู่สภาวการณ์  ของการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ  การคา้  และ
อุตสาหกรรมระหวา่งประเทศอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได้  และเป็นแรงผลกัดนั  ส าคญัท่ีท าใหห้ลาย
ประเทศตอ้งปฏิรูปการศึกษา  คุณภาพของการจดัการศึกษาจึงเป็นตวับ่งช้ีส าคั ญประการหน่ึง  
ส าหรับความพร้อมในการเขา้สู่ศตวรรษท่ี  21 และศกัยภาพในการแข่งขนัในเวทีโลก  ของแต่ละ
ประเทศ ประเทศท่ีจะอยูร่อดไดห้รือคงความไดเ้ปรียบก็คือประเทศ  ท่ีมีอ านาจทางความรู้และเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้  ซ่ึงในยคุโลกไร้พรมแดนคนต่างชาติจะเขา้มาท างาน  และประกอบอา ชีพใน
ประเทศไทยมากข้ึนขณะเดียวกนัคนไทยก็มีโอกาสไปท างานและประกอบอาชีพในต่างประเทศ
มากข้ึนดว้ยเช่นกนั  การจดัหลกัสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนจ าเป็นตอ้งมีความเป็นพลวตั  
กา้วทนักบัความเปล่ียนแปลงต่าง  ๆ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดผ้ลกัดนัใหมี้
การปรับเปล่ียนหลกัสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน  เพื่อเพิ่มศกัยภาพการจดัการศึกษาไทยให้
พร้อมส าหรับการแข่งขนัในเวทีโลกในยคุศตวรรษท่ี  21 สรุปไดด้งัน้ี  (ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน,2555:3-5) 
   1) โรงเรียนตอ้งเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาในมิติท่ีกวา้งข้ึน  

 2) หลกัสูตรการเรียนการสอนตอ้งมีความเป็นสากลมากข้ึน  
  3) ตอ้งมีการพฒันาทกัษะการคิดมากข้ึน 
 4) ตอ้งมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมากข้ึน  
 5) การสอนภาษาต่างประเทศตอ้งมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 

3.2  ลกัษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนมาตรฐานสากล หมายถึง โรงเรียนท่ีมีการพฒันาหลกัสูตรการจดักิจกรรมการ 

เรียนการสอน และการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพท่ีมุ่งเนน้การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ศกัยภาพเป็น
พลโลก  มีทกัษะ  ความรู้ความสามารถ  และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์  ในระดบัเดียวกบั
มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศชั้นน าท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง  สอดคลอ้ง กบั
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ท่ีมุ่งเนน้การพฒันา
คุณภาพเยาวชนส าหรับยคุศตวรรษท่ี  21 ตามปฏิญญาวา่ ดว้ยการจดัการศึกษาของ  UNESCO ทั้ง 4 
ดา้น คือ Learning to know , Learning to do , Learning to live together and Learning to be 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ,2555:11) 
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3.3 การด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 การด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล จะประสบความส าเร็จไดจ้ะตอ้งมีการ 

พฒันาหลายมิติไปพร้อมกนั โดยจะตอ้งด าเนินการทั้งระบบ  คือ ดา้นหลกัสูตร  ดา้นการจดัการเรียน
การสอน และดา้นการบริหารจดัการ มิใช่เป็นการจดัการศึกษาเพียงบางส่วนของโรงเรียน  หรือเพียง
จดัเป็นแผนการเรียนมาตรฐานสากล  การจดัการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลจะตอ้งมี
จุดมุ่งหมายและทิศทางท่ีชดัเจน  ดงัน้ี  (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ,2555:12-13) 

1)  เพื่อยกระดบัการจดัการเรียนการสอนใหเ้ทียบเคียงมาตรฐานสากลหรือ 
มาตรฐานของประเทศชั้นน าท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง  

2)  เพื่อยกระดบัการบริหารจดัการของโรงเรียน  ใหมี้การบริหารดว้ยระบบ 
คุณภาพ ตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)  มี 3 ระดบั คือ 
            ระดบัท่ี 1  การบริหารจดัการระบบคุณภาพ  ระดบัโรงเรียน  (School Quality 
Award : SCQA) 
            ระดบัท่ี 2 การบริหารจดัการระบบคุณภาพระดบัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน(Office of the Basic Education Commission Quality Award : OBECQA) 

             ระดบัท่ี 3 การบริหารจดัการระบบคุณภาพ ระดบัชาติ (Thailand Quality 
Award : TQA) 

3) เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ศกัยภาพเป็นพลโลก โดยเนน้ความเป็นเลิศทางวชิาการ  
ส่ือสารสองภาษา  ล ้าหนา้ทางความคิด   ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์และร่วมกนัรับผดิชอบต่อสัง คม
โลก 
 

3.4 ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  ความส าเร็จดา้นการพฒันาหลกัสูตร การจดักิจกรรมการเรียนการสอนและการบริหาร
จดัการโรงเรียนดว้ยระบบบริหารคุณภาพ  ถือเป็นความส าเร็จในการด าเนินงานของโรงเรียน
มาตรฐานสากล  บนพื้นฐานความเช่ือวา่ถา้โรงเรียนมีหลกัสูตร  การจดัการเรี ยนการสอน  และมี
ระบบการบริหารจดัการโรงเรียนท่ีดี  ก็จะช่วยท าใหผู้เ้รียนมีคุณภาพท่ีดีข้ึนเป็นล าดบั  สรุปได้  ดงั
แผนภาพท่ี 7  
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ภาพท่ี 7    ความส าเร็จของการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล  
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ,2555:14) 

 
3.5 คุณลกัษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล มีดงัน้ี 

1) ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) [เป็นเลิศวชิาการ , ส่ือสารสองภาษา ,  
ล ้าหนา้ทางความคิด , ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์,ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก] 

 2)   การจดัการการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล(World-Class Standard) 
 3)   บริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ (Quality  System Management) 
 
 ดา้นท่ี  1  คุณลกัษณะผูเ้รียน : ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) มีลกัษณะดงัน้ี 

1.  เป็นเลิศวชิาการ   
  1.1  นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนผ่ านการประเมินระดบัชาติอยูใ่นระดบัดี เป็นท่ี
ยอมรับจากสถาบนันานาชาติ 

เป็นเลศิด้านวชิาการ 

ส่ือสารสองภาษา 
 

ผู้เรียนมศัีกยภาพ 
เป็นพลโลก 

ล ้าหนา้ทางความคิด 

ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์ ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสงัคม 

ผู้เรียน 

หลกัสูตรและกจิกรรม              
การเรียนการสอน 

 

ครู 

การบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ ตามเกณฑร์ะดบัคุณภาพแห่งชาติ 
(Thailand Quality Award : TQA) 

 

ระดบัคุณภาพ สพฐ. 
(Office of the Basic Education Commission Quality Award : OBECQA) 

 

ระดบัคุณภาพโรงเรียน  
(School Quality Award : SCQA) 
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 1.2  นกัเรียนมีความสามารถ ความถนดัเฉพาะทางเป็นท่ีประจกัษ ์สามารถแข่งขนัใน
ระดบัชาติและนานาชาติ 
  1.3  นกัเรียนสามารถเขา้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนจนถึงระดบัอุดมศึกษา ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศไดใ้นอตัราสูงข้ึน 

 1.4  นกัเรียนมีผลการเรียนท่ีสามารถถ่ายโอนกบัสถานศึกษาระดบัต่างๆ ในนานาชาติได ้
2.  ส่ือสารสองภาษา  
 2.1  นกัเรียนใชภ้าษาไทย / ภาษาองักฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ในการส่ือสารได้ดี 
 2.2  นกัเรียนสามารถสอบผา่นการวดัระดบัความสามารถทางภาษาจาก สถาบนัภาษา

นานาชาติ 
3.  ล ้าหนา้ทางความคิด   
 3.1  นกัเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และจดัท าโครงงานท่ีเสนอแนวคิดเพื่อ

สาธารณะประโยชน์ร่วมกบันกัเรียนนานาชาติ 
  3.2  นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค ์กลา้เผชิญความเส่ียง สามารถใชค้วามคิดระดบัสูง 

มีเหตุผลและวางแผนจดัการสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้
 3.3  นกัเรียนสามารถสร้างสรรคค์วามคิดใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และ

ประเทศชาติ  ค่านิยม และความเช่ือของตนเองและของผูอ่ื้น 
4.  ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์
 4.1  นกัเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใชข้อ้มูลข่าวสารอยา่งมี

ประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินการใหส้ าเร็จ 
 4.2  นกัเรียนมีความรอบรู้ดา้นทศันภาพ (ภาษาภาพ สัญลกัษณ์ สัญรูป ) รู้จกัตีความ 

สร้างส่ือในการพฒันาการคิด การตดัสินใจ และการเรียนรู้ใหก้า้วหนา้ข้ึน 
 4.3  นกัเรียนมีผลงานการประดิษฐ ์สร้างสรรค ์และออกแบบผลงานเขา้แข่งขนัในเวที

ระดบัชาติและนานาชาติ 
 4.4  นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรคง์าน ส่ือสาร 

น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปล่ียนผลงานไดใ้นระดบันานาชาติ 
5.  ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคม 
 5.1  นกัเรียนมีความตระหนกัรู้ในภาวการณ์ของโลก ส ามารถเรียนรู้และจดัการกบั

ความซบัซอ้น 
 5.2  นกัเรียนมีความรู้ ความเขา้ใจ และตระหนกัในความหลากหลายทางวฒันธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ 
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 5.3  นกัเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ วเิคราะห์ผลกระทบของ
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบค่าใชจ่้ายและผลตอบแทนได ้

 5.4  นกัเรียนมีความรับผดิชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองดี สามารถจดัการและ
ควบคุมการใชเ้ทคโนโลย ี เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้องคุม้ครอง
ส่ิงแวดลอ้ม และอุดมการณ์ประชาธิปไตยสังคมไทยและสังคมโลก (ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน,2553 : 6-7)  

 ตัวช้ีวดั คุณลกัษณะผู้เรียน ระดับประถมศึกษา  
1.  เป็นเลิศวชิาการ   

 ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนผา่นการประเมินระดบัชาติอยูใ่น
ระดบัดีข้ึนไป 

 ร้อยละของนกัเรียนท่ีผา่นการคดัเลือกเขา้ศึกษาต่อระดบัมธัยมศึกษาสูงข้ึน 
 ร้อยละของนกัเรียนท่ีสมคัรสอบวดัความสามารถทางภาษาจากสถาบนัสอบ

วดัผลทางภาษา สอบไดค้ะแนนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 
2.  ส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ภาษา   

 ร้อยละของนกัเรียน ท่ีสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ภาษา คือ ภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ  

3.  ล ้าหนา้ทางความคิด   
 ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถเสนอความเห็นจากสถานการณ์ภายในโรงเรียน 

และทอ้งถ่ินได ้
 นกัเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และจดัท าโครงงานท่ีเสนอแนวคิด  

เพื่อสาธารณประโยชน์ร่วมกนัทั้งภายใน หรือภายนอกโรงเรียน 
4.  ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์

 ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้
ขอ้มูลข่าวสารอยา่งมีประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการ
ด าเนินการใหส้ าเร็จ 

 ร้อยละของนกัเรียนท่ีสามารถสร้างสรรคผ์ลงานใหม่ๆ ท่ีเป็นผประโยน์          
เสนอต่อชุมชนได ้
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5.  ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคม 
 ร้อยละของนกัเรียนท่ีมีความตระหนกัรู้ในขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัภาวการณ์ 

ท่ีหลากหลายของโลก เขา้ใจในความสัมพนัธ์เช่ือมโยงขององคป์ระกอบ
ต่างๆในสังคมโลก 

 ร้อยละของนกัเรียนท่ีเขา้ใจ และตระหนกัในความหลากหลายทางวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ 

       (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน,2553 : 8) 
 

 ด้านที ่ 2  การจัดการเรียนการสอนเทยีบเคียงมาตรฐานสากล(World-Class Standard) 
 1.  ดา้นคุณภาพวชิาการ 

  1.1   โรงเรียนจดัหลกัสูตรทางเลือกท่ีเทียบเคียงกบัหลกัสูตรมาตรฐานสากล  ไดแ้ก่ 
หลกัสูตร English Program (EP) Mini English Program (MEP) International  English Program 
(IEP) International Baccalaureate (IB) หรือหลกัสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
   1.2   โรงเรียนจดัหลกัสูตรท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนดัและ
ศกัยภาพตามความตอ้งการของผูเ้รียน  
 1.3   โรงเรียนจดัหลกัสูตรดา้นอาชีพ(ปวช.ในโรงเรียนมธัยมศึกษา) 
 1.4   โรงเรียนจดัการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ดว้ย
ภาษาองักฤษ 
  1.5   ปรับลดเน้ือหา เพิ่มความเขม้ขน้ของ 1) เน้ือหาหรือกิจกรรมสู่มาตรฐาน [ทฤษฎี
องคค์วามรู้ (Theory of Knowledge)การเขียนความเรียงชั้นสูง (Extended Essay)โลกศึกษา(Global 
Education)การสร้างโครงงาน (Create Project Work)] 2) เน้ือหากิจกรรมสู่เน้ือหาการเรียนรู้ท่ีจะ
ส่งเสริมความเป็นเลิศ 

1.6   ลดเวลาสอน เพิ่มเวลาเรียนรู้ดว้ยตนเองใหแ้ก่นกัเรียน 
   1.7   โรงเรียนใชห้นงัสือ ต าราเรียน และส่ือท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
  1.8   โรงเรียนจดัการเรีย นการสอน โดยพฒันาใชร้ะบบหอ้งเรียนคุณภาพ  (Quality 
Classroom System) 
  1.9   โรงเรียนใชร้ะบบการวดัและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล โดยประเมินจาก
การสอบขอ้เขียน สอบปากเปล่า สอบสัมภาษณ์ การลงมือปฏิบติั และสามารถเทียบโอนผลการ
เรียนกบัสถานศึกษาระดบัต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
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 ตวัช้ีวดั ดา้นคุณภาพวชิาการ 
 ร้อยละของโรงเรียนท่ีจดัหลกัสูตรทางเลือกท่ีเทียบเคียงกบัหลกัสูตรมาตรฐานสากล 
 ร้อยละของโรงเรียนจดัหลกัสูตรดา้นอาชีพ(ปวช.ในโรงเรียนมธัยมศึกษา) 
 ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของโรงเรียนท่ีจดัหลกัสูตรเทียบเคียงกบัหลกัสูตรมาตรฐานสากล 
 ร้อยละข องโรงเรียนท่ีจดัใหมี้รายวชิา ทฤษฎีองคค์วามรู้ การเขียนความเรียงชั้นสูง 

โลกศึกษาและการสร้างโครงงาน 
   2.  ดา้นคุณภาพของครู 

  2.1   ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นวชิาการ ผา่น 
การประเมินในระดบัชาติ 

 2.2   ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญดา้นอาชีพ ผา่นการประเมิน 
ในระดบัชาติ 
  2.3   ครูสามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
 2.4   ครูใชห้นงัสือ ต าราเรียน และส่ือท่ีเป็นภาษาต่างประเทศในการจดัการเรียนการสอน 
  2.5   ครูใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT)ในการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 
และการเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) 
  2.6   ครูสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการจดัการเรียนการสอนกบันานาชาติ 
  2.7   ครูใชก้ารวจิยั ส่ือ นวตักรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง  

 ตวัช้ีวดั ดา้นคุณภาพครู 
 ร้อยละของครูดา้นวชิาการท่ีผา่นการประเมินความเช่ียวชาญเฉพาะทางระดบัชาติ 
 ร้อยละของครูผูส้อนดา้นอาชีพท่ีผา่นการประเมินความเช่ียวชาญเฉพาะทางระดบัชาติ 
 ร้อยละของครูท่ีมีผลงานวจิยั โครงงาน หนงัสือ บทความ หรือเป็นวทิยากร 
 อตัราการเพิ่มของครูท่ีสามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
 ร้อยละของครูท่ีสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอน 
 ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของครูท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีจดัใหมี้การแลกเปล่ียนเรียนรู้กบันานาชาติ 

 3.  ดา้นการวจิยัและพฒันา 
  3.1   โรงเรียนด าเนินการจดัท าวจิยัและพฒันาการจดัการศึกษาดา้นต่างๆอยา่งต่อเน่ือง  

และใชผ้ลการวจิยัเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
  ตวัช้ีวดั ดา้นการวจิยัและพฒันา 
 ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีผลการวจิยัเพื่อพฒันาการจดัการศึกษาอยา่งนอ้ยปีการศึกษาละ    
  1  เร่ือง 
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 ด้านที ่ 3 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 
  1.  ดา้นคุณภาพของผูบ้ริหารโรงเรียน 

1.1   ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล 
1.2   ผูบ้ริหารบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ 
1.3   ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าทางวชิาการ (Academic Leadership) ท่ีมีผลงานปรากฏเป็นท่ี 

ยอมรับ 
1.4   ผูบ้ริหารมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนการส่ือสารและบริหารจดัการ 
1.5   ผูบ้ริหารสามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
1.6   ผูบ้ริหารมีประสบการณ์ อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการจดั 

การศึกษานานาชาติ 
 ตวัช้ีวดัคุณภาพของผูบ้ริหารโรงเรียน 
 ร้อยละของโรงเรียนท่ีจดัการศึกษาไดเ้ทียบเคียงมาตรฐานสากล 
 ร้อยละของผูบ้ริหารท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินท่ีเก่ียวขอ้ง TQA 
 ร้อยละของผูบ้ริหารท่ีสามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการบริหารจดัการ 
 ร้อยละของผูบ้ริหารสามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสาร 

  2.  ดา้นระบบการบริหารจดัการ 
 2.1 โรงเรียนบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพท่ีไดรั้บการรับรองจากองคก์ร 

มาตรฐานสากลระดบัโลก                 
2.2  โรงเรียนมีระบบการจดัการความรู้ (KM) และการสร้างนวตักรรมเผยแพร่ทั้งใน 

ประเทศและต่างประเทศ 
2.3  โรงเรียนน าวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) มาใชใ้นการบริหารจดัการ  

ครอบคลุมภารกิจทุกดา้นของโรงเรียน 
  2.4  โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การบริหารจดัการทั้งในประเทศ/ ต่างประเทศ 

2.5   โรงเรียนมีการบริหารดา้นบุคลากรอยา่งมีอิสระและคล่องตวั โดยสามารถ 
ก าหนดอตัราก าลงัสรรหา บรรจุ จดัจา้ง ส่งเสริม และพฒันา 

2.6    โรงเรียนสามารถแสวงหา  ระดมทรัพยากรดา้นต่าง ๆ เพื่อพฒันาความเป็นเลิศ 
ในการจดัการศึกษา โดยสามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งคล่องตวัตามสภาพความคล่องตวัและจ าเป็น 
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  ตวัช้ีวดัดา้นระบบการบริหารจดัการ  
 ร้อยละของโรงเรียนท่ีบริหารจดัการตามขั้นตอนของ TQA 
 ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีการบริหารดา้นบุคลากรอยา่งมีอิสระและคล่องตวั ในการ

ก าหนดอตัราก าลงั สรรหา บรรจุ จดัจา้ง ส่งเสริม และพฒันา 
 ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีการระดมทรัพยากรดา้นต่าง ๆ เพื่อพฒันาความเป็นเลิศในการ

จดัการศึกษา โดยสามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งคล่องตวัตามสภาพความตอ้งการและ
จ าเป็น 

 3.  ดา้นปัจจยัพื้นฐาน 
3.1  โรงเรียนมีขนาดชั้นเรียนท่ีเหมาะสม โดยมีจ านวนนกัเรียนต่อหอ้ง (ปฐมวยั 25  

คน : 1 หอ้ง , ประถมศึกษา 30 คน : 1 หอ้ง ,มธัยมศึกษา 35 คน : 1 หอ้ง ) โดยมีจ านวนครูท่ีมีความรู้
ตรงสาขาวชิาท่ีสอนเพียงพอ และมีอตัราส่วนครูต่อ 1 คน ต่อนกัเรียนไม่เกิน 20 คน 

3.2   ภาระงานสอนของครู มีความเหมาะสมไม่เกิน 20 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
3.3   โรงเรียนจดัใหมี้หนงัสือ / ต าราเรียนท่ีมีคุณภาพระดบัมาตรฐานสากล เพื่อให้ 

นกัเรียนไดใ้ชเ้รียนอยา่งเพียงพอ 
3.4   โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์พกพา ส าหรับนกัเรียนทุกคน 
3.5   โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลุมพื้นท่ีของ 

โรงเรียน 
3.6   โรงเรียนมีหอ้งเรียนอิเล็กทรอนิกส์มลัติมีเดีย (Electronic Multi-Media Classroom) 

หอ้งทดลอง หอ้งปฏิบติัการ และมีอุปกรณ์เทคโนโลยท่ีีทนัสมยั เนน้ความเป็นเลิศของนกัเรียนตาม
กลุ่มสาระอยา่งเพียงพอ และสามารถเช่ือมโยงเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้และสืบคน้ขอ้มูลไดร้วดเร็ว     
 3.7   โรงเรียนมีหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนยว์ทิยบริการ (Resource Center) ท่ีมีสภาพ 
แวดลอ้ม  บรรยากาศเอ้ือต่อการใชบ้ริการ มีส่ือท่ีพอเพียงเหมาะสม ทนัสมยั มีกิจกรรมท่ีส่งเสริม
การอ่าน การเรียนรู้และการคน้ควา้อยา่งหลากหลาย 
  ตวัช้ีวดัดา้นปัจจยัพื้นฐาน  

 ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีหอ้งอิเล็กทรอนิกส์มลัติมีเดีย 
 ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีหอ้งทดลอง หอ้งปฏิบติัการพร้อมอุปกรณ์ท่ีทนัสมยั เป็นไป 
  ตามเกณฑ ์
 ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีหอ้งสมุด ศูนยว์ทิยบริการ (Resource Center) ท่ีมีบริการดว้ย 
 ระบบเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
 ร้อยละของครู / นกัเรียน ท่ีมีความพึงพอใจในการใชห้อ้งสมุด ศูนยว์ทิยบริการ 
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4.  ดา้นเครือข่ายร่วมพฒันา  
  4.1  โรงเรียนมีสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาในระดบัเดียวกนัเป็นเครือข่ายร่วมพฒันาทั้ง
ในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ และระหวา่งประเทศ 
   4.2  โรงเรียนจดักิจกรร มการเรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์และทรัพยากรระหวา่ง
เครือข่ายโรงเรียนร่วมพฒันา 
  4.3  โรงเรียนมีเครือข่ายสนบัสนุนจากสถาบนัอุดมศึกษาและองคก์รอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  4.4  นกัเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ กบับุคคลอ่ืนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
  ตวัช้ีวดัดา้นเครือข่ายร่วมพฒันา  

 ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีเครือข่ายร่วมพฒันา ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค  
   ระดบัประเทศ และระหวา่งประเทศ 
 ร้อยละของครู/ นกัเรียน ท่ีมีเครือข่ายเรียนรู้กบับุคคลอ่ืน ทั้งระดบัประเทศและ 
 ระหวา่งประเทศ  
 

 3.6   การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล   
การจดัการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ สถานศึกษาเป็นการ 

จดัการเรียนการสอนตามเจตนารมณ์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551 
โดยสามารถพิจารณาจดัการเรียนการสอน ในทุกสาระการเรียนรู้เป็นภาษาไทย หรือ ในบางสาระ
การเรียนรู้ เช่น คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และอ่ืน ๆเป็นภาษาองักฤษ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความพร้อมของ
ทรัพยากรของแต่ละสถานศึกษา   อน่ึงสถานศึกษาจะตอ้งใหค้วามส าคญัในการศึกษา /ทบทวน
เน้ือหาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้  โดยเฉพาะกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวฒันธรรมให้
เน้ือหามีความทนัสมยั  ร่วมสมยัหรือเป็นเหตุการณ์ท่ีเป็นปัจจุบนัและอยูใ่นความสนใจของสังคม  
เป็นตน้ 
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4.   แนวคิดเกีย่วกบัปัจจัยความส าเร็จ 
 

  ในการบริหารองคก์ารสู่ความส าเร็จ  ไดมี้นกับริหาร  นกัวชิาการและผูว้จิยั เก่ียวกบั ปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารองคก์าร ไวอ้ยา่งหลากหลายพอสรุปไดด้งัน้ี  
 สเตียรส์ (Steers(1977:7-10) , อา้งถึงใน ญาณิศา  บุญจิตร์ , 83-84) ไดเ้สนอแบบจ าลอง
กระบวนการ  (Process  Model ) เพื่อประเมินหาท่ีความมีประสิทธิผลองคก์าร ซ่ึงเป็นแนวทางกว้ าง
เป็นประโยชน์ในการวเิคราะห์องคก์ารไดห้ลายประเภท และเป็นตวัแบบท่ีมีขอ้จ ากดันอ้ยท่ีสุดเท่าท่ี
มีปรากฏใชก้นัอยู ่ตวัแบบน้ีเป็นตวัแบบท่ีครอบคลุมหลายดา้น (Multidimensional  Approach) โดย
เนน้กระบวนการส าคญัท่ีสัมพนัธ์กบัประสิทธิผลองคก์าร ธรรมชาติการเปล่ียนแปลงของ องคก์าร
และของสภาพแวดลอ้ม  รวมทั้งบทบาทส าคญัของการบริหารท่ีจะตอ้งสร้างความเขา้ใจและ
ตระหนกัถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ ขององคก์ารท่ีจะน าไปสู่การยกระดบั
ความส าเร็จขององคก์าร แบบจ าลองกระบวนการครอบคลุมมิติส าคญั 3 มิติ คือ 

1) การบรรลุเป้าหมายใหไ้ดสู้งสุด(Goal  Optimization)ท่ีเป็นไปได ้
2) การพิจารณาองคก์ารเชิงระบบ เนน้ความส าคญัของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง 

องคก์ารกบัส่ิงแวดลอ้ม 
3) เป็นพฤติกรรมของบุคคลในบริบทขององคก์ารนั้นๆ เนน้บทบาทของ 

พฤติกรรมบุคคลในองคก์ารท่ีมีต่อความส าเร็จขององคก์ารในระยะยาว 
  จากแนวคิด 3 ดา้น ดงักล่า ว Steers  ไดเ้สนอตวัแปรส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลองคก์าร ซ่ึงจ าแนกออกตามลกัษณะได ้ 4  ประเภท ไดแ้ก่ 

1) ลกัษณะขององคก์าร (Organizational  characteristics)  ประกอบดว้ย  
โครงสร้าง และเทคโนโลย ี ซ่ึง โครงสร้าง (Structure) หมายถึง  ความสัมพนัธ์ของทรัพยากรดา้น
มนุษยท่ี์ไดก้ าหนดไวใ้นองคก์าร  โดยมีสายงานการบงัคบับญัชาตามบทบาทหนา้ท่ี ไปจนถึงขนาด
ขององคก์ารและขนาดของหน่วยงาน  โครงสร้างจะมีองคป์ระกอบในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี คือ การ
กระจายอ านาจ  ความช านาญเฉพาะทาง  ความเป็นทางการ  ช่วงการบงัคบับญัชา  ขนาดของ
องคก์าร และขนาดของหน่วยงาน  ส่วนเทคโนโลย ีเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัในการด าเนินงานของ
องคก์ารใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแต่ละประเภทขององคก์าร  เทคโนโลยปีระกอบดว้ย การ
ปฏิบติัการ  วสัดุ  อุปกรณ์และความรู้ 

2)  ลกัษณะของสภาพแวดลอ้ม (environmental characteristics) ประกอบ  
ดว้ย สภาพแวดลอ้มภา ยนอกและสภาพแวดลอ้มภายใน  สภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงมีความ
สลบัซบัซอ้น  ความมัน่คงและความไม่แน่นอนของสถานการณ์ดา้นสังคม  เศรษฐกิจและการเมือง  
ส่วนสภาพแวดลอ้มภายใน ประกอบดว้ย การใฝ่หาความส าเร็จ การใหค้วามสนใจต่อพนกังาน การ
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มุ่งใชร้างวลัและการลงโทษ ความมัน่คงกบัความเส่ียง  การเปิดกวา้งกบัการปกปิดหรือปกป้อง  ซ่ึง
เป็นเร่ืองของบรรยากาศและวฒันธรรมองคก์าร 

3) ลกัษณะของบุคคลในองคก์าร (Employee  characteristics) ประกอบดว้ย 
ความผกูพนักบัองคก์าร และผลการปฏิบติังาน  ความผกูพนักบัองคก์ารเป็นความสามารถในการ
ดึงดูดคนใหม่เขา้มา  สามารถรักษาคนไวแ้ละการท าใหเ้กิดความผกูพนั  ส่วนผลการปฏิบติังานเป็น
แรงจูงใจ  เป้าหมายและความตอ้งการ  ความสามารถต่างๆและบทบาทท่ีชดัเจน  จะเห็นไดว้า่ 
พฤติกรรมของบุคคลในองคก์ารมีผลกระทบหรืออิทธิพลต่อการปฏิบติังาน   อนัจะน าไปสู่
ความส าเร็จหรือความลม้เหลวขององคก์าร  ทั้ งน้ีเน่ืองจากบุคคลท่ีเขา้มาร่วมปฏิบติังานในองคก์าร
แต่ละคนต่างก็มีความคาดหวงัต่อการท่ีจะไดรั้บการตอบสนองในการท างานเพื่อองคก์ารนั้นๆ  และ
บุคคลก็มีความสามารถท่ีจะใหอ้งคก์ารอยูร่อดเจริญเติบโต  เพื่อการไดมี้งานท า  องคก์ารเองก็
คาดหวงัผลงานจากตวับุคคล  จึงก่อให้ เกิดความผกูพนักนัข้ึน  การตระหนกัและการยอมรับ
ธรรมชาติของความแตกต่างระหวา่งบุคคลในองคก์ารเป็นส่ิงจ าเป็นในการบริหารองคก์ารท่ี
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความสามารถในการเลือกใชรู้ปแบบและวธีิการท่ีเหมาะสมในการจดักลุ่มคนและ
เลือกวธีิการน าคนเหล่านั้นปฏิบติังาน  การบูรณาการ เป้าหมายส่วนบุคคลใหเ้ขา้กบัเป้าหมาย
องคก์าร  โดยการท าใหบุ้คคลสามารถบรรลุเป้าหมายของตนไดโ้ดยการปฏิบติังานท่ีมุ่งการบรรลุ
เป้าหมายขององคก์าร  และจะส่งผลใหบุ้คคลเกิดความพึงพอใจในงานและเกิดความผกูพนักบั
องคก์าร   ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการจดัระบบรางวลัตอบแทนใหเ้หมาะสมกบัผลงาน  ตลอดจนการสร้าง
บรรยากาศในการท างานท่ีเอ้ืออ านวย 

4)    นโยบายการบริหารและการปฏิบติั (Managerial  Policies  and  
Practices)  ประกอบดว้ย การก าหนดเป้าหมายทางกลยทุธ์  การจดัการและใชท้รัพยากร  การสร้าง
สภาพแวดลอ้มส าหรับการปฏิบติังาน  กระบวนการติดต่อส่ือสาร  ผู ้ น าและการตดัสินใจ และการ
ปรับตวัขององคก์าร/การคิดคน้ส่ิงใหม่ๆ 
 Katz and Kahn (1978 : 114-115) กล่าวถึง ความส าเร็จขององคก์ารวา่นอกจากตอ้งอาศยั
ทรัพยากร ดา้นวตัถุดิบและงบประมาณแลว้ องคก์ารยงัตอ้งใชค้วามสามารถของบุคลากรของตน
อยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพ โดยค านึ งถึงพฤติกรรมท่ีท าใหอ้งคก์ารสามารถท างานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ดงัน้ี 

1) บุคลากรจะตอ้งมีความสนใจท่ีจะท างานกบัองคก์าร และตอ้งการท่ีจะท างาน 
กบัองคก์ารต่อไป 

2) บุคลากรสามารถปฏิบติังานตามบทบาทท่ีก าหนดไวไ้ด ้
3) บุคลากรจะตอ้งปฏิบติังานในองคก์ารดว้ยความคิดท่ีสร้างสรรค์ 
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   Wendell L. French and Cecil H. Bell French and  Bell (1984:41-42) ไดอ้ธิบายถึง
องคป์ระกอบของระบบยอ่ยในองคก์ารท่ีตอ้งพฒันาระบบยอ่ยๆทั้งหมดน้ี   หากพฒันาหรือปรับปรุง
เพียงระบบใดระบบหน่ึงก็จะท าใหเ้กิดปัญหาไดต่้อความส าเร็จขององคก์าร ระบบยอ่ยต่างๆมีดงัน้ี 

1. ระบบยอ่ยดา้นเป้าหมาย องคก์ารถูกสร้างข้ึนมาเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย มี 
เป้าหมายของตวัเอง เช่น   เป้าหมายของบริษทัคือ   ความเจริญเติบโต   และผลก าไร เป้าหมายของ
โรงพยาบาล  เพื่อสุขภาพของชุมชน   เป้าหมายของสถาบนัการศึกษาเพื่อใหค้วามรู้ใหก้ารศึกษาแก่
เยาวชนเป็นตน้ 

  2. ระบบ ยอ่ยดา้นคน   ประกอบดว้ยทกัษะและความสามารถของสมาชิกใน
องคก์ารภาวะความเป็นผูน้ าในองคก์าร   ความเป็นทางการในดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษย์   และ
ความไม่เป็นทางการในองคก์ารในองคก์ารพฤติกรรมความขดัแยง้การรวมกลุ่ม  ทศันคติ วฒันธรรม
องคก์าร  และสถานภาพของสมาชิกในองคก์าร 

  3. ระบบยอ่ยดา้นเทคโนโลยปีระกอบดว้ย   เคร่ืองมือเคร่ืองจกัร   วธีิและ
กระบวนการท างานรวมถึงความรู้และวทิยาการสมยัใหม่ซ่ึงองคก์ารน ามาใชแ้ปรทรัพยากรต่างๆให้
ออกมาเป็นผลผลิต  หรือบริการต่างๆตามความตอ้งการของระบบยอ่ยดา้นเป้าหมาย 

  4. ระบบยอ่ยดา้นงาน   ประกอบดว้ยงานทั้ งหมดท่ีองคก์ารด าเนินการ   จะพบวา่
ระบบยอ่ยน้ีมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัระบบยอ่ยดา้นเทคโนโลยเีน่ืองจากมีการใชเ้คร่ืองมือ
และเคร่ืองจกัรในการปฏิบติังาน 

  5. ระบบยอ่ยดา้นโครงสร้าง   ประกอบดว้ย   แผงผงัการปฏิบติังานขององคก์าร
ระเบียบต่างๆของระบบ  สายการบงัคบับญัชา  การส่ือสาร  การจดัการต่างๆระบบยอ่ยน้ีสัมพนัธ์กบั
ระบบยอ่ยดา้นเทคโนโลยแีละดา้นงาน 

  6. ระบบยอ่ยดา้นการประสานกบัส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆเป็นระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
รวบรวมขอ้มูลกบัส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร    เช่น  การเปล่ียนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ 
วฒันธรรมและวทิยาศา สตร์   ซ่ึงส่ิงแวดลอ้มต่างๆจะมีผลกระทบต่อองคก์าร   ท าใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงได้   เช่น   องคก์ารคู่แข่ง   ลูกคา้   หน่วยงานทางราชการ   เจา้ของกิจการ   สหภาพ
แรงงาน  วฒันธรรมของสังคมต่างๆเป็นตน้ 
 Moorhead  and  Griffin (1998 : 558-560) ระบุถึงปัจจยัในการด าเนินการ เพื่ อใหก้าร
เปล่ียนแปลงและการพฒันาองคก์ารประสบความส าเร็จวา่  ปัจจยัเหล่าน้ี ไดแ้ก่ 

1) การด าเนินการใหเ้ป็นภาพรวม  ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาในภาพรวมขององคก์าร 
เพราะระบบยอ่ยขององคก์ารนั้นต่างมีความสัมพนัธ์กนั การมองภาพรวมจะท าใหเ้ขา้ใจวฒันธรรม
ทั้งระบบ  เห็นการประสานความร่วมมือระหวา่งบุคคล งาน โครงสร้างและระบบสารสนเทศ 
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2) ความมัน่ใจในการสนบัสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูง การสนบัสนุนของผูบ้ริหาร 
ระดบัสูงเป็นปัจจยัส าคญัต่อความส าเร็จของการเปล่ียนแปลง  ทั้งน้ีเพราะความร่วมมือในองคก์ารท่ี
มีพลงัตอ้งอาศยักลไกการควบคุมและกลไกการแกปั้ญหาท่ีมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารระดบัสูง 

3) การสนบัสนุนใหเ้กิดการมีส่วนร่วม  ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการ 
ควบคุมและการใชอ้ านาจ   สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยการขยายความร่วมมือในการวางแผนการ
เปล่ียนแปลงโดยใหโ้อกาสแก่บุคลากรใหมี้สิทธ์ิมีเสียงในการเปล่ียนแปลง 

4) ส่งเสริมการส่ือสารในระบบเปิด  การส่ือสารอยา่งเปิดเผยเป็นปัจจยัส าคญัใน 
การลดการต่อตา้นการเปล่ียนแปลง   ซ่ึงโดยทัว่ไปในระหวา่งการเปล่ียนแปลง  ผูป้ฏิบติังานจะเกิด
ความไม่มัน่ใจ  มีความคลุมเครือและพยายามแสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง และหากขาด
ขอ้มูลอาจท าใหเ้กิดช่องวา่งและอาจ เกิดขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสม  ซ่ึงจะเป็นอนัตรายต่อกระบวนการ
เปล่ียนแปลง 

5) การใหร้างวลัแก่ผูท่ี้สนบัสนุน การใหร้างวลัแก่ผูท่ี้สนบัสนุนการเปล่ียนแปลง 
ซ่ึงอาจเป็นการยกยอ่ง ชมเชย หรือการแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีเหมาะสม  จะเป็นพลงัผลกัดนัท่ีท า
ใหก้ารเปล่ียนแปลงไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองและด ารงอยูต่ลอดไป 
 Saunders (2000 : 114) ไดน้ าเสนอกรอบแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบปัจจยัท่ีมีผลต่อความเป็น
โรงเรียนท่ีมีประสิทธิผลไวส้อดคลอ้งกนั  ซ่ึงถือวา่เป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการพฒันา
ประสิทธิผลต่อโรงเรียนในประเทศท่ีก าลงัพฒันา โดย แนวคิดดงักล่าวยดึทฤษฎีเชิงระบบ (systems 
theory) พบวา่ ภายใตอ้งคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในกระบวนการด าเนินงานของโรงเรียน 
ไดแ้ก่ กลุ่มบรรยากาศของโรงเรียน (school climate) เช่น ความคาดหวงัสูงของนกัเรียน  ทศันคติ
ทางบวกของครู  ระเบียบวนิยั การบริหารหลกัสูตรสถาศึกษา รางวลัและส่ิงจูงใจ  
 Hertling (2000:26)  ไดใ้หข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการด าเนินการปฏิรูปสถานศึกษา และ
ปัจจยัท่ีจะท าใหก้ารเปล่ียนแปลงน าไปสู่ความส าเร็จและความลม้เหลวในการด าเนินการ  พบวา่ 
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัไดแ้ก่  

1) การเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสมในการด าเนินการปฏิรูป ดงันั้นทีมงานท่ีจะ 
ออกแบบการด าเนินการจึงมีส่วนส าคญัมากเพราะจะตอ้งออกแบบอยา่งระมดัระวงับนพื้นฐานของ
ความเป็นจริง และจุดแขง็จุดอ่อนของสถานศึกษา 

2) ลกัษณะของบุคคลในองคก์าร (Employee  characteristics) ประกอบดว้ย 
ผลประโยชน์ใดๆ มีส่วนช่วยในการด าเนินการพฒันาสถานศึกษาอยา่งมาก 

3) งบประมาณ อาจเป็นอุปสรรคในการด าเนินการตามรูปแบบท่ีก าหนด  การขาด 
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งบประมาณหรือการไม่ไดง้บประมาณสนบัสนุนจากรัฐท่ีเพียงพอ  สามารถน าไปสู่การสูญเสีย
บุคลากร ขาดการสนบัสนุนการปฏิรูป และในท่ีสุดก็อาจท าใหก้ารปฏิรูปลม้เหลว 

4) ภาวะผูน้ าท่ีเขม้แขง็  สถานศึกษาหลายแห่งท่ีลม้เหลว  เน่ืองจากผูบ้ริหารไม่ได ้
สนบัสนุนผูป้ฏิบติังานใหด้ าเนินงานสอดคลอ้งกบัเป้าหมายและรูปแบบการปฏิรูป  และยงัขาด
ภาวะผูน้ าท่ีดี 

5) การยอมรับของครูในการปฏิรูป  ครูอาจรู้สึกวา่ถูกบงัคบัใหเ้ปล่ียนแปลง หรือ  
ยอมรับนวตักรรมและเทคโนโลยต่ีางๆ ครูมองวา่ก ารปฏิรูปเป็นส่ิงท่ีผูค้นมกัคลัง่ไคล ้แต่ไม่มีผล
อะไรย ัง่ยนื ครูจึงไม่ทุ่มเทในการด าเนินการ 
 Gibson (2000 : 15-17) ไดอ้ธิบายวา่ ประสิทธิผลในระดบัองคก์าร (organizational  
effectiveness)  เป็นภาพรวมของประสิทธิผลระดบับุคคลและระดบักลุ่ม ปัจจยัท่ีเป็นเหตุใหเ้กิด
ประสิทธิผลในระดบัองคก์าร ไดแ้ก่  

1) สภาพแวดลอ้ม 
2) เทคโนโลย ี
3) กลยทุธ์ 
4) โครงสร้างองคก์าร 
5) กระบวนการต่างๆ 
6) วฒันธรรม 

 Hoy and Miskel ( 2001 : 293 - 297)  การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียน สามารถแยก
แนวทางในการประเมินหรือวดัประเมินผลไดเ้ป็น 3  แนวทาง ดงัน้ี 
                 1. การประเมินประสิทธิผลในแง่ของเป้าหมาย (Goal Model of Organizational 
Effectiveness) เป็นการพิจารณาวา่องคก์ารจะมีประสิทธิผลหรือไม่นั้นข้ึนอยูก่บัผลท่ีไดรั้บวา่บรรลุ
เป้าหมายองคก์ารหรือไม่ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือเป็นการใชเ้ป้าหมายองคก์ารเป็นเกณฑ ์ให้
ความส าคญักบัการบรรลุเป้าหมายหรือผลสุดทา้ยมากกวา่วธีิการ ดงันั้นผูบ้ริหารในองคก์ารจะตอ้ง
ก าหนดเป้าหมายท่ีสามารถท าได ้หรือเป้าหมายท่ีเป็นจริงท่ีสามารถวดัได ้  
                 2. การประเมินประสิทธิผลในแง่ของระบบทรัพยากร (The System Resource 
Model of  Organizational Effectiveness) เป็นการประเมินโดยพิจารณาความสามารถขององคก์าร
ในการแสวงหาผลประโยชน์จากสภาพแวดลอ้มเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยากรท่ีตอ้งการ อนัจะท าให้
บรรลุเป้าหมายขององคก์าร รวมทั้งเป็นความสามารถขององคก์ารท่ีจะน าทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่ง
จ ากดัและมีคุณค่าจากสภาพแวดลอ้มมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสนบัสนุนการด าเนินการของ
องคก์าร ซ่ึงเป็นการเนน้ปัจจยัตวัป้อนเขา้ (Input) มากกวา่ผลผลิต (Output) 
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                 3. การประเมินประสิทธิผลตามรูปแบบบูรณาการท่ียดึการบรรลุเป้าหมายและ
รูปแบบระบบทรัพยากร (An Integrated Goal and System – Resource Model of Effectiveness) โดย
เนน้ลกัษณะส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ มิติเวลา กลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง และใชเ้กณฑป์ระเมินหลายเกณฑ ์
ดงัน้ี 
                                3.1 มิติเวลา (Time) การประเมินปริทธิผลของสถานศึกษาตอ้งค านึงถึงมิติเวลา
เป็นส าคญั เพราะการประเมินในช่วงเวลาต่างกนั อาจท าใหผ้ลการประเมินแตกต่างกนั 
                                3.2 กลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง (Multiple Constituencies) เป็นกลุ่มคนทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ารท่ีสนใจผลขององคก์าร ส าหรับเกณฑป์ระสิทธิผลจะสะทอ้นความคิดและค่านิยม
ของกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้ง เกณฑท่ี์ก าหนดข้ึน จึงเกิดจากการเช่ือมโยงความคิดของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
                                3.3 การประเมินประสิทธิผลโดยใชห้ลายเกณฑ ์ (The Multiple Criteria of 
Effectiveness) เป็นการวเิคราะห์ประสิทธิผลองคก์ารโดยใชเ้กณฑห์ลายอยา่งในการวดัประเมินผล 
เรียกวา่ การวดัประสิทธิผลเชิงซอ้น (Multiple Effectiveness Measurement) พิจารณาตวัแปรหลกัท่ี
อาจมีผลต่อความส าเร็จขององคก์ารและพยายามแสดงใหเ้ห็นวา่ตวัแปรต่าง ๆ มีความสัมพนัธ์กนั 
การวดัประสิทธิผลวธีิน้ีเกิดจากแนวคิดท่ีวา่องคก์ารเป็นระบบสังคมท่ีมีชีวติ มีความตอ้งการ หรือขอ้
เรียกร้อง ซ่ึงองคก์ารจะตอ้งจดัหาเพื่อความอยูร่อดหรือเพื่อท างานท่ีมีประสิทธิผล 
 Owens (2004:140-141) อา้งถึงใน ญาณิศา  บุญจิตร์ (2552: 85-86) สรุปวา่ ในองคก์าร
ประเภทต่างๆ ยอ่มมีปัจจยัภายในท่ีท าหนา้ท่ีช่วยใหอ้งคก์ารบรรลุผลส าเร็จไดง่้ายข้ึน  ซ่ึงในองค์การ
ใดองคก์ารหน่ึงจะประกอบไปดว้ยปัจจยัภายในท่ีมีความสัมพนัธ์และส่งผลถึงกนั 6 ประการ ไดแ้ก่  
1) ปัจจยัดา้นเป้าหมาย ซ่ึงแต่ละองคก์ารถูกสร้างข้ึน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของตนเองโดยจะ
แตกต่างกนัไปตามลกัษณะขององคก์าร  2) ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ีซ่ึงประกอบดว้ย เคร่ืองมื อ 
เคร่ืองใช ้วสัดุและวธีิการต่างๆ ในการท างาน รวมถึงความรู้หรือวทิยาการสมยัใหม่ ซ่ึงองคก์าร
น ามาใชเ้พื่อความส าเร็จขององคก์าร  3) ปัจจยัดา้นงาน ประกอบดว้ย งานหรือกิจกรรมทั้งหมดท่ี
องคก์ารตอ้งด าเนินการ  ซ่ึงปัจจยัดา้นน้ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ดกบัปัจจยัดา้ นเทคโนโลย ี 
เน่ืองจากตอ้งมีการใชเ้คร่ืองมือ  อุปกรณ์ต่างๆ  รวมถึงเทคนิควธีิการใหม่ๆ ในการปฏิบติังาน การ
สอนงาน การนิเทศ  การบริหาร และการบริการ 4) ปัจจยัดา้นโครงสร้าง  ปัจจยัดา้นน้ีหมายถึง 
แผนผงัการปฏิบติังานขององคก์าร  ซ่ึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบักฎ  ระเบียบต่า งๆ ระบบอ านาจหนา้ท่ีวา่
ใครข้ึนตรงกบัใคร  การส่ือสาร  การวางแผน  การประสานงาน  การควบคุมและการตดัสินใจ  ซ่ึง
ปัจจยัดา้นน้ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัปัจจยัดา้นเทคโนโลยแีละดา้นภาระงาน  5) ปัจจยัดา้นคน 
ประกอบดว้ย  องคป์ระกอบดา้นทกัษะและความสามารถของสมาชิกในองคก์าร   ดา้นลกัษณะ
ปรัชญาและภาวะผูน้ าของสมาชิกในองคก์าร ดา้นองคป์ระกอบอยา่งเป็นทางการขององคก์าร เช่น 
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การบริหารงานบุคคล  การใหร้างวลั  การประเมินผล  การส่ือสาร และองคป์ระกอบอยา่งไม่เป็น
ทางการขององคก์าร เช่น การมีปฏิสัมพนัธ์ท่ีไม่ปรากฏในโครงสร้างองคก์ารเป็นตน้ และ 6) ปัจจยั
ดา้นการประสานงานกบัสภาพแวดลอ้มภายนอก  ปัจจยัดา้นน้ีเก่ียวขอ้งกบัการรวบรวมขอ้มูลกบั
ส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์าร เช่น การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วฒันธรรมและ
วทิยาศาสตร์ เป็นตน้ 

 จะเห็นวา่ปัจจยัท่ีเขา้มามีอิทธิพลต่อความส าเร็จของการบริหารองคก์ารมีหลายปัจจยั 
ผูบ้ริหารองคก์ารจะตอ้งมีการวเิคราะห์และตรวจสอบปัจจยั เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงการบริหาร
จดัการองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพ  ซ่ึงจากการสังเคราะห์แนวคิดในการบริหารองคก์ารของ นกั
บริหาร  นกัวชิาการและผูว้จิยั   ท่ีไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จขอ งองคก์ารในลกัษณะท่ี
คลา้ยคลึงกนั  ผูว้จิยัจึงไดแ้บ่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จขององคก์ารท่ีไดจ้ากการศึกษาออกเป็น  
2  กลุ่ม ดงัน้ี    

1. ปัจจยัภายนอก  ประกอบดว้ย  สภาพแวดลอ้ม  ลกัษณะผูรั้บบริการ  และ
ลกัษณะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  

2. ปัจจยัภายใน  ประกอบดว้ย  คุณภาพบุค ลากร   เป้าหมาย  ทรัพยากร   
โครงสร้างองคก์าร  นโยบายการบริหารและการปฏิบติั  และวฒันธรรมองคก์าร   

 
ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
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ตารางที ่3    การวเิคราะห์ปัจจัยความส าเร็จในการบริหารโรงเรียน  
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ปัจจัยภายนอก          
1. สภาพแวดลอ้มภายนอก         6 

2. ลกัษณะผูรั้บบริการ         4 

3. ลกัษณะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง         4 

ปัจจัยภายใน          

1.  คุณภาพบุคลากร         4 

2.  เป้าหมาย         4 

3.  ทรัพยากร         5 

4.  โครงสร้างองคก์าร         4 

5.  นโยบายการบริหารและการปฏิบติั         2 

6.  วฒันธรรมองคก์าร         3 
 

 ส าหรับการวเิคราะห์ปัจจยัความส าเร็จของการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูว้จิยัมุ่งศึกษาปัจจยัหลกั 2 
กลุ่ม คือ  

1. ปัจจัยภายนอก 
    ปัจจยัภายนอก  หมายถึง  ลกัษณะของตวัแปรซ่ึงเป็นแรงกดดนัจากภายนอก ท่ีอยู่

นอกเหนือขอบเขตขององคก์าร  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบไดม้ากต่อการด าเนินงานเพื่อบรรลุผลส าเร็จ
ขององคก์าร  และเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารอาจจะเขา้ไปควบคุมดูแลโดยตรงไดค้่อนขา้งยาก  ตวัแปรดา้นน้ี  
ไดแ้ก่ 
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1.1  สภาพแวดลอ้มภายนอก 
     สภาพแวดลอ้มภายนอก หมายถึง องคป์ระกอบดา้นเศ รษฐกิจของชุมชน สภาพ

สังคมและวฒันธรรม  การเมืองและกฎหมาย  และเทคโนโลย ี ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยมีตวัแปรยอ่ย  คือ 

1.1.1  เศรษฐกิจของชุมชน 
              Certo  (1992: 192)  กล่าววา่  สภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ  (Economics)  

เป็นเร่ืองเก่ียวกบัความสามารถในการจดัหาทรัพยากรและแนวโนม้ทางเศรษฐกิจซ่ึงมีผลกระทบต่อ
องคก์าร  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคนอ่ืนๆ  (2545: 67)  กล่าววา่  สภาพแวดลอ้ม
ทางเศรษฐกิจเก่ียวขอ้งกบัความสามารถในการจดัหาทรัพยากรและแนวโนม้ทางเศรษฐกิจซ่ึงมี
ผลกระทบต่อองคก์าร  เช่น ภาวะเงินเฟ้อ  ระดบัรายไดข้องประชากร  ผลผลิตส่วนร่วมของประเทศ  
การวา่งงาน  การผลิต  การจ าหน่าย  การบริโภค  เป็นตน้  ส่วน  ธนวรรธ  ตั้งสินทรัพยศิ์ริ  (2547: 
88)  กล่าววา่  แรงผลกัดนัทางเศรษฐกิจ  หมายถึง  สภาพของการใหไ้ดม้าซ่ึงทรัพยากรทางดา้น
ต่างๆ ตลอดจนแนวโนม้และทิศทางของสภาพเศรษฐกิจ  โดยภาพรวมซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององคก์าร 

          องคป์ระกอบของปัจจยัทางเศรษฐกิจ  ประกอยดว้ย  การตลาด  องคก์าร
ธุรกิจ ระบบการเป็นเจา้ของกิจการ  และทรัพยากรทางธรรม  (Hodge and Anthony, 1988: 74)  ซ่ึง
ปัจจยัทางเศรษฐ กิจเหล่าน้ีจะช้ีใหเ้ห็นวา่ทรัพยากร  ไดถู้กจดัสรรและถูกใชภ้ายในสภาพแวดลอ้ม
อยา่งไร  ตวัอยา่งของปัจจยัทางเศรษฐกิจเหล่าน้ีไดแ้ก่  อตัราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ  รายได้
ประชาชาติ  อตัราเงินเฟ้อ  อตัราดอกเบ้ีย  อตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  ประสิทธิภาพการ
ผลิต  อตัราการจา้งงาน  และอตัราภาษีเป็นตน้  (สมยศ  นาวกีาร , 2538: 93;  อดุลย ์ จาตุรงคกุล ,  
2543: 53-54)  ส าหรับเศรษฐกิจท่ีเป็นปัจจยัภายนอกของโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นลกัษณะ
เศรษฐกิจของชุมชนท่ีอยูร่ายรอบโรงเรียนมาตรฐานสากล หรืออยูใ่นเขตบริการทางการศึกษาของ
โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ซ่ึง เศรษฐกิจของชุมชน  ในงานวจิยัน้ี  หมายถึง  อาชีพของประชากร  
และรายไดเ้ฉล่ียของประชากรในชุมชนซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1.1.2 สภาพสังคมและวฒันธรรม 
              นกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายและองคป์ระกอบของสังคมในลกัษณะท่ี

ใกลเ้คียงกนั  เช่ น   Griffin  (1996: 73)  กล่าววา่  สังคม  (Social)  หมายถึง  จารีต  ขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ค่านิยม  และคุณลกัษณะของประชากรในสังคม  ในขณะท่ี  Robbins and Coulter  (2002: 
71)  กล่าววา่  สังคม  หมายถึง  ความคาดหวงัของสังคม  ค่านิยม  ความเช่ือ  ทศันคติ  ประเพณี   
วฒันธรรมของชาติและของทอ้งถ่ินของแต่ละกลุ่มชนและแต่ละประเทศท่ีส่งผลต่อองคก์าร  ส่วน  
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สมยศ  นาวกีาร  (2538: 93)  ใหค้วามเห็นวา่ปัจจยัทางสังคมจะช้ีใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะของสังคม
โดยทัว่ไปคือ  การศึกษา  ความเช่ือ  ค่านิยม  วฒันธรรม  วถีิชีวติ  และคุณลกัษณะทางประ ชากร  
เป็นตน้  ผูบ้ริหารจะตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่การเปล่ียนแปลงทางสังคมจะตอ้งเกิดข้ึนแน่นอนไม่ชา้
ก็เร็ว  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี  ธนวรรณ  ตั้งสินทรัพยศิ์ริ  (2547: 90)  กล่าววา่  แรงผลกัดนัทางสังคม
และวฒันธรรม  หมายถึง  ท่ีด ารงอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทั้งในเชิงสังคมและวั ฒนธรรม  ไดแ้ก่  
ค่านิยม  ทศันคติ  ความตอ้งการ  รวมถึงลกัษณะทางประชากรของคนในสังคม 
                        สังคมและวฒันธรรม  เป็นวธีิการคิดและปฏิบติัท่ีเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกนั
ของกลุ่มบุคคลและสังคม  ประกอบดว้ย  ค่านิยม  ทศันคติ  ความตอ้งการ  ลกัษณะดา้น
ประชากรศาสตร์ของสังคมซ่ึงองคก์ารเก่ียวขอ้งอยู ่ เช่น  สิทธิมนุษยชน  แนวโนม้การศึกษา  และ
สถานบนัสังคม  ตลอดจนรูปแบบและลกัษณะของประชากร  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคนอ่ืนๆ ,  
2545: 67)  ทศันคติ  ความเช่ือ  และค่านิยมของสังคม  มีความหมายดงัน้ี 
                       ทศันคติ  (Attitudes)  เป็นความโนม้เอียงท่ีจะมีปฏิกิริยากบัสถานการณ์  
บุคคล  หรือ  ความคิด  ดว้ยการตอบสนองในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  (Certo, 2000: 550)  หรือเป็น
แนวโนม้ท่ีจะตอบสนองดว้ยวธีิการเชิงบวกหรือเชิงลบท่ีมีต่อบุคคลหรือส่ิงของในสภาพแวดลอ้ม
ของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
                      ความเช่ือ  (Beliefs)  เป็นขอ้เทจ็จริงท่ียอมรับเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง  หรือ
บุคคลใดบุคคลหน่ึง  ซ่ึงไดรั้บผลประโยชน์จากประสบการณ์ทั้งทางตรงหรือแหล่งขอ้มูลทติยภูมิ  
(Certo. 2000: 550)  หรือเป็นความคิดซ่ึงบุคคลยดึถือเก่ียวกบับุคคล ใดบุคคลหน่ึงหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง  
(Schermerhorn, Hunt and Osborn, 2005: 86) 
                      ค่านิยม  (Values)  เป็นแนวความคิดทั้งท่ีเปิดเผยและไม่เปิดเผย  ซ่ึงบุคคลหรือ
กลุ่มเห็นวา่มีคุณค่า  (Rue and Byars, 2000: 452)  หรือเป็นความพึงพอใจซ่ึงเก่ียวขอ้งกั บการปฏิบติั
หรือผลลพัธ์ท่ีเหมาะสม  (Schermerhorn and others, 2005: 83) 
                    ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติ  ความเช่ือ  และค่านิยม  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และ
คนอ่ืนๆ, 2545: 80-81)  มีดงัน้ี 

1) ความเตม็ใจและการแสวงหาความกา้วหนา้ในการท างาน 
2) ความศรัทธา(ไวว้างใจ)ในธุรกิจและความเคารพต่อเจา้ของธุรกิจและผูน้ า 
3) ความเช่ือถือในการแข่งขนั  และลกัษณะของการแข่งขนัในทุกดา้นของ 

ชีวติโดยเฉพาะดา้นธุรกิจ 
4) ความเคารพสิทธิส่วนบุคคล  ชาติ  ศาสนา  หรือหลกัความเช่ือต่างๆ 
5) ความเคารพต่ออ านาจหนา้ท่ีซ่ึงเกิดจากความเป็นเจา้ของในทรัพยสิ์น   
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ความรู้ท่ีเช่ียวชาญและสภาพทางการเมืองท่ียอมรับ 
6) ความเช่ือถือและความเคารพในดา้นการศึกษา 
7) ความศรัทธาในกระบวนการทางกฎหมาย  วทิยาศาสตร์  และเทคโนโลยี 
8) ความเช่ือถือในความส าคญัของการเปล่ียนแปลงและการทดลอง  เพื่อ 

คน้หาถึงวธีิการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงใหดี้ข้ึน 
 สภาพแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรมสามารถก าหนดไดจ้ากทศันคติ  ความ

ตอ้งการ  ความคาดหวงั  และระดบัความรู้  สติปัญญา  การศึกษา  ความเช่ือ  ตลอดจนค่านิยมของ
ผูค้นในสังคมนั้นๆ  ดงันั้นผูน้ าองคก์ารตอ้งท าความเขา้ใจปรากฏการณ์เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจาก
ผูค้นเหล่าน้ีเพื่อน ามาวเิคราะห์ประกอบการด าเนินงานต่างต่างๆ  ในองคก์ารใหส้อดคลอ้งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั  เพื่อจะไดส้ามารถตอบสนองความเรียกร้องตอ้งการของสังคมและวฒันธรรมนั้นๆ  
ไดเ้ป็นอยา่งดี  (ธนวรรธ  ตั้งสินทรัพยศิ์ริ, 2547: 90)  ซ่ึง  สภาพสังคมและวฒันธรรม  ในงานวจิยัน้ี  
หมายถึง  โครงสร้างอาย ุ ระดบัการศึกษา  ทศันคติ  และค่านิยมท่ีมีต่อการศึกษาของประชากรใน
ชุมชนซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1.1.3 การเมืองและกฎหมาย 
              Hodge and Anthony  (1988: 74)  กล่าววา่  การเมือง  (Politics)  หมายถึง  

รัฐบาล  พรรคการเมือง  และความ สัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ  ซ่ึงสภาพแวดลอ้มทางการเมือง  เป็น
ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผลกระทบจากการเมือง  การบริหารของรัฐบาล  ขอ้ก าหนดและกฎหมายต่างๆ  
ตลอดจนการก าหนดนโยบายของรัฐบาลซ่ึงมีอิทธิพลต่อบุคคลและองคก์าร  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  
และคนอ่ืนๆ , 2545: 67)  แรงกดดนัท่ีมาจากรัฐบาล  ในรูปของนโยบายทางดา้นนิติบญัญติั  ดา้น
กฎหมาย  ตลอดจนสถาบนั  หน่วยงานของรัฐตั้งแต่ระดบัชาติ  ระดบัภูมิและระดบัทอ้งถ่ิน  นั้นมี
อิทธิพลต่อองคก์าร  รวมทั้งประชาชนทัว่ไปในสังคม  ซ่ึงอยูใ่นรูปแบบต่างๆ  เช่น  พระราชบญัญติั  
กฎกระทรวง  การตดัสินใจดา้นก ฎหมายตลอดจนนโยบายในดา้นกาเมือง  (ธนวรรธ  ตั้งสินทรัพย ์
ศิริ, 2547: 91)  ส่วนผลกระทบจากปัจจยัทางดา้นการเมืองและกฎหมายท่ีมีต่อองคก์ารครอบคลุมถึง
ลกัษณะท่ีแสดงออกของผูน้ าทางการเมือง  รัฐบาล  ทศันคติ  ความคิด  และความเช่ือ  ตลอดจน
วสิัยทศัน์ของผูน้ าองคก์าร  การด า เนินนโยบายทางการเมืองหรือการตดัสินใจของรัฐบาลทุกเร่ือง
อาจมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางออ้มต่อองคก์ารทั้งส้ิน  เพราะรัฐบาลเป็นผูท่ี้มีอ านาจและหนา้ท่ี
โดยตรงต่อการก าหนดทิศทางและนโยบายสาธารณะกาหลีกเล่ียงผลกระทบท่ีจะเกิดจากส่ิงเหล่าน้ี
อาจท าไดย้าก  เพราะส่วนใหญ่การตดัสินใจขั้นสุดทา้ยของการแปลงนโยบายจากภาคการเมืองไปสู่
การปฏิบติั  มกัจะออกมาในรูปของการตราเป็นกฎหมายหรือระเบียบ  ขอ้บงัคบัต่างๆ  ทั้งดว้ยการ
ผา่นกระบวนการทางนิติบญัญติั  คือ  ยกร่างกฎหมายผา่นทางสภาผูแ้ทนราษฎร  และวฒิุสภา  
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พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ  เช่น  พระราช ก าหนด  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  เป็นตน้  มา
บงัคบัใชก้บัภาคส่วนต่างๆ  ในสังคม  ดงันั้นแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพในการปรับตวัเขา้กบั
สภาพแวดลอ้มทางการเมือง  องคก์ารควรเตรียมตวัเองใหพ้ร้อมท่ีจะรับมือกบัมาตรการใหม่ๆ  ทุก
อยา่งท่ีอาจจะมีข้ึนจากภาครัฐ  ซ่ึง  การเมือง และกฎหมาย  ในงานวจิยัน้ี  หมายถึง  นโยบายดา้น
การศึกษาของรัฐบาล  การน านโยบายสู่การปฏิบติั  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา  และ
บทบาทของนกัการเมืองท่ีมีต่อการแกไ้ขปัญหาดา้นการศึกษา 

1.1.4 เทคโนโลยี 
              เทคโนโลย ี (Technology)  เป็นระดบัของความเจริญก้ าวหนา้ของ

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ซ่ึงไดแ้ก่  วสัดุ  อุปกรณ์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองใชต้่างๆ  และองคค์วามรู้
ใหม่เก่ียวกบัเทคโนโลยตีลอดจนการน าไปประยกุตใ์ช ้ (Kast and Rosenzweig, 1988: 137)  ซ่ึง  
Hodge and Anthony  (1988: 74)  มองวา่เทคโนโลย ี ประกอบดว้ย  การ ผลิตและการจ าหน่าย  
ในขณะท่ี  Robbins and Coulter  (2002: 72)  กล่าววา่  เทคโนโลย ี ประกอบดว้ย  การเปล่ียนแปลง
ทางเทคโนโลยกีารผลิต  เคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือคอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  ขอ้มูลข่าวสาร  เป็นตน้  
ส่วน  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ  (2545: 67)  กล่าววา่  เทคโนโลยเีป็นปรับเปล่ียนวธีิการ
บริหารใหท้นักบัเทคโนโลย ี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปัจจุบนัตอ้งใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มามี
ส่วนร่วมในการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  ตลอดจนการพฒันาทางเทคโนโลยแีละ
ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์  การเปล่ียนแปลงในอุปกรณ์ใหม่ๆ  ขั้นตอนการผลิตและการบริหาร
ใหม่ๆ  เม่ือกล่าวถึงแรงผลกัดนัจากสภาพแวดลอ้มทางเทคโนโลย ี ยอ่มประกอบดว้ย  ความ
เช่ียวชาญเฉพาะดา้นกระบวนการ  และระบบ  ซ่ึงองคก์ารไดน้ าไปใชเ้พื่อการเปล่ียนแปลงใน
กระบวนการผลิตสินคา้และบริการของตนเอง  (ธนวรรธ  ตั้งสินทรัพยศิ์ริ, 2547: 93)  ในขณะท่ี  สม
ยศ  นาวกีาร  (2538: 93)  กล่าววา่  ปัจจยัทางเทคโนโลยจีะเก่ียวพนักบัการคิดคน้ส่ิงใหม่  เช่น  
กระบวนการผลิตสินคา้ใหม่  ระเบียบวธีิการปฏิบติังานใหม่  และอุปกรณ์ใหม่  เป็นตน้  ซ่ึงอตัรา
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยท่ีีเพิ่มมากข้ึนท าใหห้ลายส่ิงห ลายอยา่งเปล่ียนตามไปดว้ย  โดยท่ี  
เทคโนโลยใีนงานวจิยัน้ี  หมายถึง  ความมีอยูข่องอุปกรณ์  เคร่ืองมือในการเขา้ถึงองคค์วามรู้ท่ี
ทนัสมยั  และความรู้ความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์  เคร่ืองมือ  ของประชากรในชุมชน  ซ่ึงเป็น
ท่ีตั้งของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1.2  ลกัษณะผูรั้บบริการ 
          ผูรั้บบริการ  หมายถึง  บุคคล  กลุ่มบุคคล  หรือองคก์ารท่ีเป็นผูซ้ื้อ  (ใช้)  

ผลิตภณัฑห์รือบริการขององคก์ารนั้นๆ  จึงถือวา่  เป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิง่  เพราะเป็นผูท่ี้จะซ้ือสินคา้
และมาใชบ้ริการซ่ึงจะแสดงถึงความส าเร็จหรือความลม้เหลวขององคก์าร  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  
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และคนอ่ืนๆ, 2545: 67)  ผูรั้บบริการหรือลูกคา้เป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีส าคญัซ่ึงสามารถบ่งช้ีถึง
ความอยูร่อดขององคก์ารโดยท่ีองคก์ารใดผูรั้บบริการหรือลูกคา้มีความพึงพอใจสูงองคก์ารนั้นก็จะ
มีความส าเร็จมาก  ในขณะท่ีหากองคก์ารใดผูรั้บบริการหรือลู กคา้มีความพึงพอใจต ่าองคก์ารนั้นจะ
มีความส าเร็จนอ้ย 

          ส าหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล  ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานใหแ้ก่ประชาชนในเขตบริการ  มีกลุ่มผูรั้บบริการหลกัคือ  ผูป้กครองนกัเรียน  
ประชาชนทัว่ไปตลอดจนองคก์ารทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชนท่ีมารับบริการ  ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ี  
ลกัษณะผูรั้บบริการ  หมายถึง  ทศันคติ  และการใหค้วามร่วมมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของผูป้กครองท่ีส่งบุตรหลานเขา้เรียนในสถานศึกษาส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  ประชาชน
ทัว่ไป  ตลอดจนองคก์ารภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมารับบริการ 

1.3  ลกัษณะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
           Robbins and Coulter  (2002: 75-76)  กล่าววา่  ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  เป็นกลุ่ม

บุคคลหรือหน่วยงานท่ีไดรั้บผลกระทบจากการตดัสินใจ  และการด าเนินงานขององคก์าร  ในทาง
กลบักนัอาจส่งผลกระทบต่อองคก์ารเช่นกนั  และ  Bateman and Snell  (2002: 121)  กล่าววา่  ผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง  หมายถึง  กลุ่มหรือบุคคลซ่ึงมีผลกระทบหรือถูกกระทบโดยผลจากภารกิจ  เป้าหมาย  
และยทุธศาสตร์ขององคก์ารซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี  Schermerhorn  (2006: 36)  กล่าววา่  ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง  หมายถึง  บุคคล  กลุ่ม  และหน่ วยงาน  ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานขององคก์าร  
โดยมีขั้นตอนในการบริหารผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดแ้ก่  1)  ระบุกลุ่มต่างๆ  ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งแต่ละ
กลุ่มท่ีมีต่อองคก์าร  2)  อธิบายละเอียดของความเก่ียวขอ้งของแต่ละกลุ่มท่ีมีต่อองคก์าร  3)  
จดัล าดบัความส าคญัของ แต่ละกลุ่มท่ีจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารองคก์ารหรือต่อ
กระบวนการจดัการ  และ  4)  ก าหนดรูปแบบการบริหารผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยพิจารณาวา่กลุ่มใด
ส าคญัมากส าคญันอ้ย 

       ส าหรับโรงเรียนมาตรฐานสากล มีกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  2  ประเภท  คือ  1)  
หน่วยงาน ตน้สังกดั  ไดแ้ก่  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ
กระทรวงศึกษาธิการ  และ  2)  หน่วยงานอ่ืนๆ  ไดแ้ก่  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  องคก์รชุมชน  
องคก์รวชิาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  ซ่ึงในการวจิยั
คร้ังน้ี  ลกัษณะผู ้ มีส่วนเก่ียวขอ้ง  หมายถึง  ทศันคติ  และการสนบัสนุนของส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
สถานศึกษาเอกชน  บุคคล  องคก์รชุมชน  องคก์รวชิาชีพ  สถาบนัศาสนา  สถานประกอบการ  และ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
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2.  ปัจจัยภายใน 
  ปัจจยัภายใน  หมายถึง  แรงกดดนัจากภายในองคก์าร  ซ่ึงอาจส่งผลกระทบไดม้าก

ต่อการด าเนินงานเพื่อบรรลุผลส าเร็จขององคก์าร  โดยท่ีผูบ้ริหารตอ้งใชค้วามสามารถในการเขา้ไป
ควบคุมดูแล  ตวัแปรดา้นน้ี  ไดแ้ก่ 

2.1  คุณภาพบุคลากร 
         วนัชยั  มีชาติ  (2544: 5)  กล่าวว่า  คนถือเป็นปัจจยัท่ีส าคญัประการหน่ึงของ

องคก์ารท่ีจะท าใหก้ารด าเนินงานองคก์ารบรรลุผลท่ีวางไว ้ ทั้งน้ี  เพราะคนเป็นกลไกท่ีจะ
ขบัเคล่ือนการปฏิบติังานภายในองคก์ารทั้ง  ซ่ึง  McClelland  (1987)  and Steers  (1977)  กล่าวไว้
วา่บุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าขององ คก์าร  ในแต่ละองคก์ารยอ่มประกอบดว้ยบุคคลหลายๆ  
คน  มาท างานร่วมกนั  ซ่ึงบุคคลและองคก์ารต่างมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั  กล่าวคือ  บุคคลจะ
ถูกองคก์ารคาดหวงัเก่ียวกบัความพยายาม  ความสามารถ  ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร  ทกัษะ  การ
ทุ่มเทเวลาและศกัยภาพ  ในขณะเดียวกนัองคก์ารก็ถูกคาดหวงัจากบุคคลวา่  จะไดรั้บการสนบัสนุน
จากองคก์ารในเร่ืองค่าตอบแทน  ความมัน่คงของงาน  ผลประโยชน์  โอกาสในการท างาน  
สถานภาพ  และความกา้วหนา้  ถา้ทั้งบุคคลและองคก์ารต่างไดรั้บในส่ิงท่ีตนเองคาดหวงัอยา่ง
เหมาะสมและยติุธรรม  จะท าใหเ้กิดความพึงพอใจและมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 

การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ประสิทธิภาพตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล
หรือแต่ละกลุ่ม  ผูบ้ริหารองคก์ารจ าเป็นจะตอ้งมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัพฤติกรรมของบุคคลใน
เร่ืองต่อไปน้ี 

1) ความรู้  หมายถึง  ขอ้มูลความจริงท่ีจ  าเป็นต่อผูป้ฏิบติังานเพื่ อน าไปใชใ้น
การตดัสินใจและเป็นแนวทางในการลงมือปฏิบติักิจกรรมต่างๆ  เก่ียวกบัการท างานนั้นๆ  
นอกจากน้ี  Rothwell and Kazanas  (1992: 135)  กล่าววา่  ค  ากริยาท่ีบ่งบอกอาการของค าวา่  
“ความรู้”  จะตอ้งสามารถแสดงอาการต่างๆ  ต่อไปน้ี  ไดแ้ก่  (1)  ท ากาจดั  หรือเตรีย มส่ิงนั้นๆ  ได ้ 
(2)  ใหค้  านิยามหรือค าจ ากดัความ  การจดจ าไดอ้ยา่งข้ึนใจได ้ (3)  ท าข้ึนมาใหม่ตามแบบของเดิม
ได ้ หรือท าข้ึนซ ้ าได ้ (4)  จดัหมวดหมู่หรือจดัพวกตลอดจนการตั้งช่ือ  ระบุช่ือไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  (5)  
จดับรรจุเขา้ไวใ้นรายการ  หรือจดัเรียงล าดบัเขา้ไวใ้นรา ยการได ้ (6)  จบัคู่ส่ิงของหรือรายการต่างๆ  
ได ้ ฯลฯ  

2) ความสามารถ  หมายถึง  การแสดงออกใหป้ระจกัษถึ์งสมรรถภาพต่อ
พฤติกรรมในวถีิท่ีแน่นอน  หรืออีกนยัหน่ึง  หมายถึง  การท่ีบุคคลมีความพร้อมในดา้นทกัษะต่างๆ  
ท่ีจ  าเป็นต่อการท างาน  (Rothwell and Kazanas, 1992: 7)  ทั้งน้ีความสามารถนั้นจดัเป็นเร่ืองเฉพาะ
บุคคล  อนัเป็นพรสวรรคท่ี์มีอยูใ่นตวับุคคลซ่ึงท าใหแ้ต่ละคนมีความสามารถในการท างานแตกต่าง
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กนั  ความสามารถในตวับุคคลสามารถพฒันาข้ึนไดเ้สมอไม่วา่จะเป็นความสามารถในการรู้ถึง
เหตุผล  ความสามารถทางกายภาพ  ความสามารถทางกายภาพ  ค วามสามารถในการมองส่ิงต่างๆ  
ไดก้วา้งและความสามารถในความเขา้ใจจากการรับรู้ไดถู้กตอ้งรวดเร็ว  ทั้งน้ีความสามารถจะตอ้ง
เป็นส่ิงท่ีสัมพนัธ์กบังานโดยเฉพาะงานในดา้นการบริหารส่วนใหญ่เป็นเร่ืองคาดคะเน  วางแผนจดั
องคก์ารท่ีตอ้งเนน้ในดา้นการจดัการ  จึงควรมีความสามารถใ นการมองส่ิงต่างๆ  ไดก้วา้ง  และงาน
บริหารเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลต่างๆ  ภายในองคก์าร  ผูบ้ริหารจึงควรมีความสามารถในดา้น
ความเขา้ใจจากการรับรู้ดว้ย  (Hunt, 1979: 6-15) 

3) ทกัษะ  หมายถึง  ความสามรถในการท าส่ิงต่างๆ  ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบั
การปฏิบติังานใหส้ าเร็ จ  คล่องแคล่วรวดเร็ว  โดยไม่ผดิพลาด  หรือผดิพลาดนอ้ยมาก  (Rothwell 
and Kazanas, 1992: 7)  ซ่ึงทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับผูบ้ริหาร  มี  3  ลกัษณะ  ไดแ้ก่  ทกัษะเชิงเทคนิค  
ทกัษะเชิงมนุษยสัมพนัธ์  และ  ทกัษะเชิงความคิด  ทกัษะเป็นเร่ืองของความช านาญงาน  จึงเป็นส่ิง
ส าคญัในการปฏิบติังานของบุคลากรเพื่อใหผ้ลงานออกมาอยา่งมีประสิทธิผล  

4) ทศันคติ  หมายถึง  ความรู้สึกเก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีมีความรู้สึกต่อบุคคล
อ่ืนวา่บุคคลเหล่านั้นมีความรู้สึกต่อพฤติกรรมของเขาอยา่งไร  (Rothwell and Kazanas, 1992: 7)  
ซ่ึงเป็นความรู้สึกท่ีเกิด ข้ึนล่วงหนา้กบัส่ิงท่ีเกิดข้ึน  เช่น  ถา้ไม่ชอบเพื่อนร่วมงานท่ีท าอยู ่ ก็จะรู้สึก
วา่มีความสุขมากกวา่หากไดเ้พื่อนร่วมงานใหม่  จากการวจิยัพบวา่  ทศันคติของพนกังานชายวยั
กลางคน  5,000  คน  จะรู้สึกวา่มีความมัน่คงในอาชีพเม่ือท างานครบ  5  ปี  ผูช้ายท่ีมีทศันคติท่ี ดีก็มี
แนวโนม้วา่  จะมีความเป็นอยูใ่นทางบวก  ในทางกลบักนัคนท่ีมีทศันคติในทางลบก็จะมีแนวโนม้
ในทางท่ีไม่ค่อยดีนกั  ถึงแมเ้ปล่ียนงานก็จะยงัคงมีทศันคติแบบเดิมอยู ่ ทศันคติมีองคป์ระกอบ  3  
ประเภท  ซ่ึงประกอบดว้ย  อารมณ์  การรับรู้  และพฤติกรรม  (Kinicki and Williams, 2003: 349)  
ทศันคติมีความส าคญัต่อบุคคลและองคก์ารหลายประการ  (สุพานี  สฤษฎวานิช , 2549: 91-92)  คือ  
(1)  คนทุกคนจะมีทศันคติอยา่งใดอยา่งหน่ึงในทุกๆ  เร่ืองของชีวติ  ไม่อาจปฏิเสธไดซ่ึ้งท าใหค้น
คนนั้นมีอคติเกิดข้ึนได ้ จึงตอ้งเขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคั ญของทศันคติ  (2)  ทศันคติมีผลต่อ
พฤติกรรมท่ีแสดงออก  การตระหนกัในทศันคติของพนกังานท่ีมีต่อเร่ืองใดๆ  ก็ตาม  จะท าให้
ผูบ้ริหารสามารถเขา้ใจและคาดหมายพฤติกรรมของพนกังานได ้ และถา้ผูบ้ริหารสามารถเปล่ียน
ทศันคติของพนกังานได ้ก็จะสามารถเปล่ียนพฤติกรรมได ้ และ  (3)  หากพนกังานมีทศันคติท่ีไม่ดี
ต่อการท างานจะใหผ้ลทางพฤติกรรมเชิงลบเกิดข้ึน  ซ่ึงจะเป็นปัญหาขององคก์ารต่อไป  จึงควรให้
ความส าคญักบัการส ารวจทศันคติเพื่อใหท้ราบถึงทศันคติท่ีเป็นอยูแ่ละด าเนินการแกไ้ขถา้จ าเป็น  
จะเห็นไดว้า่ทศันคติของคนมีความส าคญัเป็นอยา่งมากเพราะมี ผลต่อการปฏิบติังาน  เช่น  การ
ร่วมงานกบัคนท่ีมีทศันคติท่ีแตกต่างกนัมากๆ  อาจท าใหเ้กิดความคบัขอ้งใจ  (Frustration)  และ
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ความเครียด  (Tension)  ท าใหเ้กิดพฤติกรรมต่างๆ  ท่ีไม่เหมาะสมและน าไปสู่สาเหตุของความไม่
ร่วมมือในการท างานได ้

5) แรงจูงใจ  หมายถึง  อิทธิพลภายในข องบุคคล  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการก าหนด
ทิศทางและการใชค้วามพยายามในการท างานอยา่งต่อเน่ือง  (Schermerhorn and others, 2005: 120)  
การจูงใจเป็นส่ิงเร้าซ่ึงท าใหบุ้คคลเกิดความคิดริเร่ิม  ควบคุม  รักษาพฤติกรรม  และการกระท า  
หรือเป็นสภาพภายในซ่ึงเป็นสาเหตุใหบุ้คคลมีพฤ ติกรรมท่ีท าใหเ้กิดความเช่ือมัน่วา่สามารถบรรลุ
เป้าหมายบางประการได ้ (Certo, 2000: 555)  ส่วน  Luthans  (2002: 249-250)  กล่าววา่  กระบวน
จูงใจเกิดข้ึนจากความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการ  (Needs)  แรงขบั  (Drives)  และส่ิงตอบแทน  
(Incentives)  โดยท่ีความตอ้งการ จะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลขาดความสมดุลทางดา้นร่างกายและจิตใจ  
จากนั้นก็เกิดแรงขบัเพื่อท่ีจะช่วยบรรเทาความตอ้งการ  โดยแรงขบัเกิดข้ึนในร่างกายและจิตใจไปสู่
การกระท าเพื่อมุ่งไปสู่การไดรั้บส่ิงตอบแทนซ่ึงเป็นจุดสุดทา้ยของวงจรของการจูงใจ  จึงท าใหเ้กิด
สภาวะของความสมดุลและขจดัแรงขบัออกไป 

เทคนิคการจูงใจท่ีผูบ้ริหารสามารถน าไปใชไ้ด ้ (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคน
อ่ืนๆ,  2545: 324-325)  ประกอบดว้ย  (1)  เงิน  เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีส าคญัโดยอยูใ่นรูปของเงินเดือน  
ค่าจา้งต่อหน่วยตลอดจนโบนสั  ประกนัและส่ิงอ่ืนๆ  ท่ีมอบใหก้บัพนกังาน  นั กวชิาการบางคนได้
ระบุวา่  เงินมีความหมายมากกวา่มูลค่าในรูปตวัเงิน  กล่าวคือ  เงินจะหมายถึงทั้งสถานะ  (Status)  
และอ านาจ  (Power)  อยา่งไรก็ตามเงินจะเป็นส่ิงกระตุน้ท่ีดีไดเ้ม่ือการจ่ายเงินนั้นมีขนาดเพียงพอ
กบัรายไดข้องบุคคล  ในกรณีท่ีค่าจา้งและการจ่ายโบนสัได้ เพียงพอท่ีจะกระตุน้ผูรั้บจะท าใหแ้ต่ละ
บุคคลเกิดความไม่พอใจและอาจหางานใหม่ได ้ (2)  การมีส่วนร่วม  เป็นเทคนิคซ่ึงเป็นผลมาจาก
ทฤษฎีการจูงใจและการวจิยัมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน  การปฏิบติังานของบุคคลจะมีความรู้ทั้ง
ในดา้นปัญหาและผลลพัธ์  การมีส่วนร่วมท่ีถูกตอ้งจ ะเป็นทั้งการจูงใจและความรู้ท่ีมีคุณภาพ
ส าหรับความส าเร็จขององคก์าร  การมีส่วนร่วมจะรวมถึงการยอมรับ  เป็นการท าใหค้นรู้สึกถึง
ความส าเร็จ  การมีส่วนร่วมไม่ไดห้มายความวา่จะท าใหผู้บ้ริหารมีอ านาจนอ้ยลง  แต่การกระตุน้ให้
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมจะช่วยใหผู้บ้ริหารต้ องรับฟังความคิดอยา่งระมดัระวงั  และส่ิงส าคญัก็
คือ  ผูบ้ริหารตอ้งตดัสินใจดว้ยตนเอง  (3)  คุณภาพชีวติในการท างาน  เป็นคุณภาพโดยรวมจาก
ประสบการณ์ของมนุษยใ์นท่ีท างาน  ทั้งน้ีองคก์ารจะตอ้งจดับรรยากาศในสถานท่ีท างานและ
กระตุน้ความเป็นอยูท่ี่ดีของพนกังาน  เพื่อใหผู้ ้ ปฏิบติังานมีความสุขในการปฏิบติังานภายใน
องคก์าร 
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2.2 เป้าหมาย 
   Bateman and Snell  (2002:  113)  กล่าววา่  เป้าหมาย  (Goals)  หมายถึง  ส่ิงท่ี 

องคก์ารตอ้งการในอนาคต  เป็นผลลพัธ์หรือเป้าหมายส าคญัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความอยูร่ออด  ค่านิยม  
และการเจริญเติบโตในระยะย าวองคก์าร  เป้าหมายควรมีลกัษณะทา้ทาย  และเป็นจริงได ้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั  Richards  (1978: 5)  ท่ีไดใ้หค้วามหมายของค าวา่  เป้าหมาย  คือ  สภาพหรือผลท่ีได้
วางแผนไวเ้พื่อใหบ้รรลุ  และมกัจะเขียนเป้าหมายตามคุณค่าท่ีก าหนดไว ้ ขอ้ความในเป้าหมายจะ
บอกลกัษณะ  3  ประการ  คือ  ความมุ่งมาดปรารถนา  อนาคต  และการกระท า  ในขณะท่ี  Robbins 
and Coulter  (2002: 178)  กล่าววา่  เป้าหมาย  คือ  ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการของบุคคล  กลุ่มบุคคล  หรือ
ขององคก์ารโดยรวม  เป้าหมายจึงเป็นจุดเร่ิมตน้ของการวางแผน  หากปราศจากเป้าหมายก็ไม่
สามารถสร้างแผนได้   ส่วน  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  และคนอ่ืนๆ  (2545: 125)  ซ่ึงกล่าววา่  เป้าหมาย  
หมายถึง  ส่ิงท่ีตอ้งการในอนาคต  หรือหมายถึงสภาพเป้าหมายในอนาคตท่ีองคก์ารตอ้งการบรรลุ
ถึง  เป้าหมายมีความส าคญัเพราะ  1)  ก าหนดองคก์ารพิจารณาความส าคญั  โดยก าหนดจุดหมาย
ปลายทางท่ีคาดหวงัไว ้ 2)  เป็นเป้าหมายท่ีชดัเจนเพื่อกระตุน้และเสนอแนะผูบ้ริหารและพนกังาน
ในกิจกรรมประวนั  3)  เป้าหมายจะช่วยในการตดัสินใจโดยมุ่งภาพท่ีตอ้งการในอนาคตและวธีิการ
บรรลุสภาพนั้น  4)  ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการก าหนดโดยเป้าหมายองคก์ารท่ีมีต่อการท างานท่ีสามารถวดั
ได ้ ซ่ึง สามารถสรุปไดว้า่เป้าหมายเป็นตวัช้ีวดัในส่ิงท่ีองคก์ารใหส้ าเร็จ  โดยเป็นแนวทางใหแ้ก่
องคก์ารและสมาชิกขององคก์าร  ดงันั้นเป้าหมายจึงไม่ควรกวา้งเกินไปและตอ้งไดรั้บการยอมรับ
จากสมาชิก 

 เป้าหมายขององคก์ารแต่ละแห่งจะประกอบดว้ยเป้าหมายหลายประเภทและ 
เป้าหมายแต่ละประ เภทก็จะมีผลต่อการด าเนินงานแตกต่างกนั  เป้าหมายท่ีส าคญัขององคก์าร  
ประกอบดว้ย  เป้าหมายท่ีเป็นทางการ  (Official  Goals)  และเป้าหมายปฏิบติัการ  (Operative  
Goals)  (Daft, 2004:  55-56)  ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1)  เป้าหมายท่ีเป็นทางการ  หมายถึง  เป้าหมายท่ีระบุไ วก้วา้งๆ  โดยผูบ้ริหาร
ระดบัสูงขององคก์าร  ซ่ึงเป็นการก าหนดเป้าหมายผลลพัธ์ทั้งหมดขององคก์ารในอนาคตหรือ
เรียกวา่  พนัธกิจขององคก์าร  เป็นการก าหนดวสิัยทศัน์หรือทิศทางขององคก์ารท่ีจะเดินไปใน
อนาคต  โดยท่ีพนัธกิจขององคก์ารจะแสดงใหเ้ห็นถึงค่านิยม  จุดมุ่งหมาย  และ ขอบเขตการ
ด าเนินงานขององคก์าร  ดงันั้น  ในบางคร้ังพนัธกิจจะถูกเรียกวา่  เป้าหมายท่ีเป็นทางการของ
องคก์าร  ซ่ึงเป็นขอ้ความท่ีเป็นทางการท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงขอบเขตการด าเนินงานของธุรกิจ  และ
จุดมุ่งหมายท่ีองคก์ารพยายามจะไปใหถึ้ง  โดยท่ีเป้าหมายท่ีเป็นทางการขององคก์ารจะแสดงใหเ้ห็น
ถึงค่านิยมขององคก์าร  แผนการด าเนินงานขององคก์าร  ซ่ึงประกอบดว้ย  ลูกคา้ท่ีตอ้งการจะ
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ใหบ้ริการ  ผลิตภณัฑแ์ละบริการท่ีตั้งใจจะมอบให ้ ขอบเขตดา้นท าเลท่ีตั้งท่ีตั้งใจจะด าเนินงาน  ซ่ึง
มีผลท าใหอ้งคก์ารของตนแตกต่างจากองคก์ารอ่ืนๆ  ดงันั้นพนัธกิจหรือเ ป้าหมายท่ีเป็นทางการจะ
ถูกเขียนปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี  หรืออาจเป็นการบอกกล่าวใหส้าธารณชนรับทราบ   

2) เป้าหมายปฏิบติัการ  หมายถึง  เป้าหมายท่ีก าหนดโดยฝ่ายปฏิบติัการวา่  
กิจกรรมงานใดท่ีองคก์ารพยายามท าใหบ้รรลุผลส าเร็จ  ซ่ึงระบุผลลพัธ์ท่ีสามารถวดัไดอ้ยา่งเป็น
รูปธรรม  มีความชดัเจนและครอบคลุมช่วงเวลาในระยะสั้น  โดยเป้าหมายระดบัปฏิบติัการเป็น
กิจกรรมงานพื้นฐานท่ีมีความจ าเป็นต่องานระดบัปฏิบติัการของแต่ละแผนกและของแต่ละบุคคล
ภายในหน่วยงานตามหนา้ท่ีขององคก์าร  เพื่อน าไปใชก้บัหน่วยงานตามหนา้ท่ี  เป้าหมายเหล่าน้ี
อาจจะค านึงถึงผลการด าเนินงานโดยรวมขององคก์าร  ซ่ึงรวมถึงบทบาทของแต่ละบุคคลและของ
แต่ละแผนกท่ีเช่ือมและประสานงานระหวา่งองคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีเก่ียวขอ้ง  การ
บ ารุงรักษา  การปรับตวั  และกิจกรรมการผลิต  เป็นตน้  โดยท่ีเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงของแต่ละ
กิจกรรมงานนั้น  จ ะเป็นแนวทางการตดัสินใจในการด าเนินงานในแต่ละวนัของแต่ละฝ่ายงานท่ี
รับผดิชอบ  โดยเฉพาะผลลพัธ์ในระยะสั้น  เพื่อใหก้ารสนบัสนุนต่อเป้าหมายท่ีเป็นทางการของ
องคก์าร 
 เป้าหมายขององคก์ารจะเป็นตวัจูงใจใหบุ้คคลมาท างานร่วมกนั  ถึงแมว้า่เป้าหมาย
ของแต่ละบุคคลท่ีท างานจะมีความส าคญั  แต่เป้าหมายขององคก์าร  โดยรวมมีความส าคญัมากกวา่  
เพราะจะเป็นจุดเนน้ใหส้มาชิกทุกคนในองคก์ารใหค้วามสนใจและด าเนินงานใหเ้ป็นเป็นในทิศทาง
ท่ีตอ้งการนอกจากน้ี  เป้าหมายยงัช่วยใหบุ้คคลมองไปในอนาคต  และมีการวางกลยทุธ์และ
แผนปฏิบติัการท่ีจะช่วยใหเ้กิดการด าเ นินงานตามท่ีมุ่งหวงั  ดงันั้นเป้าหมายขององคก์ารจึงอาจ
ส่งผลใหจ้  าเป็นตอ้งมีการพฒันาโครงสร้างและกระบวนการท างานขององคก์ารใหส้อดคลอ้งกบั
เป้าหมายท่ีก าหนดไวด้ว้ย 
 เป้าหมายมีประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการท างานขององคก์าร  (Robbins, 1999: 48-49)  
กล่าวคือ 

1)  ก าหนดเป้าหมายท่ีมีความหมายพิเศษ  ซ่ึงสามารถพิสูจน์และวดัได้ 
2) งานท่ีทา้ทาย  งานตอ้งไม่ยาก  หรือง่ายเกินไป 
3) เก่ียวขอ้งกบัเป้าหมายในอนัท่ีจะท างานใหส้ าเร็จในเวลาอนัจ ากดั 
4) การมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังาน  มีประโยชน์ในการช่วยลดปัญหาต่างๆ  และการ

ต่อตา้นของผูป้ฏิบติังาน 
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5) การใหข้อ้มูลป้อนกลบั  ท าใหผู้ป้ฏิบติังานทราบถึงระดบัความพยายามและความ
จ าเป็นท่ีตอ้งเพิ่มความพยายามใหม้ากข้ึน  ซ่ึงเท่ากบัเป็นการยกระดบัเป้าหมาย  และ
ทราบแนวทางท่ีจะปรับปรุงการปฏิบติังานของตนเองดว้ย  

 ลกัษณะของเป้าหมายท่ีมีประสิทธิผลซ่ึงจะช่วยในการตดัสินใจและการปฏิบติัการ
ของสมาชิกองคก์าร  ผูบ้ริหารตอ้งมัน่ใจวา่เป้าหมายตอ้งมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์  
และคนอ่ืนๆ , 2545: 127-128) 

1) เป้าหมายท่ีทา้ทาย  เป็นลกัษณะท่ีแสดงความน่าสนใจและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริหารท่ีตอ้งการบรรลุผล  โดยการพฒันาและการปรับปรุงทกัษะการบริหาร
จดัการ 

2) เป้าหมายท่ีสามารถบรรลุผลได ้ เป็นลกัษณะเป้าหมายท่ีเป็นจริงและสามารถบรรลุผล
ไดจ้ากการจดัหาทรัพยากร  ถา้เป้าหมายอยากเกิน  ไปหรือไม่ไดค้  านึงถึงเง่ือนไขดา้น
สภาพแวดลอ้มหรือความสามารถในการบริหารจดัการแลว้  จะท าใหผู้บ้ริหารและ
พนกังานเกิดความสับสนและหมดก าลงัใจท่ีจะท างาน 

3) เป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจงและสามารถวดัได ้ ซ่ึงจะช่วยใหผู้บ้ริหารเขา้ใจถึงส่ิงท่ี
คาดหวงัและความกา้วหนา้จากการท างาน  เป้าหมายอาจอยูใ่นรูปของการวดัเชิง
ปริมาณหรืออาจอยูใ่นรูปเชิงคุณภาพ  ซ่ึงตอ้งอาศยัการใชว้จิารณญาณของผูบ้ริหาร  

4) เป้าหมายท่ีมีก าหนดเวลา  เป้าหมายตอ้งมีก าหนดเวลาแน่นอนเก่ียวกบัผลลพัธ์ท่ี
ตอ้งการซ่ึงช่วยใหเ้กิดการประสานงานระหวา่งกิจกรรมต่างๆ  ขององคก์ารในช่วง
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมและท าใหเ้กิดการท างานท่ีทนัเวลา 

5) เป้าหมายท่ีสัมพนัธ์กนั  เป้าหมายควรจะเก่ียวขอ้งกบัภารกิจและเป้าหมายในระดบัสูง
กวา่  ตลอดจนเหมาะสมส าหรับขอบเขตความรับผดิชอบและทกัษะของผูบ้ริหารดว้ย  

 
2.3  ทรัพยากร 

                ทรัพยากร  (Resource)  เป็นส่ิงท่ีองคก์ารมีอยูเ่พื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
ปฏิบติังาน  ซ่ึงครอบคลุมถึงเทคโนโลยต่ีางๆ  ซ่ึงเทคโนโลย ี (Technology)  หมายถึง  เคร่ืองมื อ
หรือวธีิการซ่ึงองคก์ารใชแ้ปรสภาพตวัป้อนออกไปเป็นผลผลิตก็มีผลกระทบต่อประสิทธิผล
องคก์าร  (Steers, 1977: 69-71)  เทคโนโลยดีงักล่าวมีหลายรูปแบบ  รวมทั้งความแตกต่างใน
กระบวนการทางเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิตความแตกต่างในวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชแ้ละความแตกต่างใน
ความรู้ทางวชิาการท่ีใชใ้นกิจกรรมเพื่อเป้าหมายขององคก์าร  ส่วนความแตกต่างในดา้นเทคโนโลยี
น้ีสัมพนัธ์กบัโครงสร้างขององคก์ารในการสร้างประสิทธิผล  (ภรณี  กิร์ติบุตร , 2529: 83)  และเม่ือ
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พิจารณาความหมายในเชิงระบบ  เทคโนโลย ี คือ  ชุดของเทคนิค  (รวมทั้งวตัถุดิบและจิตใจ ๗  ท่ี
น ามาใชเ้พื่อเปล่ียนส่ิงน าเขา้ของระบบใหเ้ป็นส่ิงน าออก  ระบบจะเป็นองคก์ารประเภทใดก็ได ้ อาจ
ไดแ้ก่  โรงงาน  หน่วยงานของรัฐ  โรงพยาบาล  หรือพรรคการเมืองส่วนส่ิงน าเขา้  ไดแ้ก่  ความรู้  
ก าลงัความสามารถ  วตัถุดิบ  หรือเงิน  และส่ิงน าออก  ไดแ้ก่  สินคา้หรือบริก าร  (นิตยา  เงิน
ประเสริฐ, 2544: 237)  เทคโนโลยคีวามหมายท่ีหลากหลาย  ทั้งในแง่การพิจารณาวา่เทคโนโลยเีป็น
ความสามารถและคุณสมบติัทางกายภาพขององคก์าร  ซ่ึงไดแ้ก่  เคร่ืองจกัรกล  เคร่ืองมือ  และ
อุปกรณ์ต่างๆ  และในแง่เทคโนโลยเีป็นความรู้ท่ีองคก์ารมีอยู ่ เม่ือควา มหมายของเทคโนโลยี
มากมายจึงมีการศึกษาเทคโนโลยใีนหลายๆ  รูปแบบและระดบั  ในระดบัปัจเจกบุคคลนั้น
เทคโนโลย ี หมายถึง  เคร่ืองมือและความรู้ท่ีจ  าเป็นต่อการบรรจุภารกิจ  ส่วนในระดบัองคก์ารนั้น
เทคโนโลยมีีความหมายกวา้งข้ึนเป็นเทคโนโลยขีองการปฏิบติังาน  วตัถุดิบและความ รู้  รวมถึง
เทคโนโลยขีองส่ิงน าเขา้  เทคโนโลยขีองกระบวนการแปรสภาพและเทคโนโลยขีองส่ิงท่ีผลิต
ออกมา  และในระดบัสังคมเทคโนโลยหีมายถึงศาสตร์ของการผลิตและจ าหน่าย  จึงอาจสรุปไดว้า่  
เทคโนโลยเีป็นส่ือ  เคร่ืองมือเทคนิค  วธีิการ  ทกัษะต่างๆ  ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชใ้นองคก์าร เพื่อเปล่ียน
สภาพวตัถุ  ขอ้มูล  หรือคน  ใหเ้ป็นผลผลิตตามท่ีองคก์ารตอ้งการ 

         เทคโนโลยมีีววิฒันาการจากคนงานแต่ละคนมีความช านาญใชเ้คร่ืองมือประเภท
ใชมื้อไปจนถึงการใชค้อมพิวเตอร์และหุ่นยนตใ์นปัจจุบนั  ซ่ึง  Woodwaed แบ่งเทคโนโลยใีน
องคก์ารท่ีเป็นโรงงานออกเป็ น  3  ประเภท  คือ  การผลิตต่อหน่วยหรือการผลิตจ านวนนอ้ย  การ
ผลิตจ านวนมากและการผลิตท่ีมีกระบวนการต่อเน่ือง  ส่วน  Thompson  แบ่งเทคโนโลยอีอกเป็น  3  
ประเภท  ซ่ึงสามารถน าไปใชไ้ดก้บัทุกๆ  องคก์าร  เทคโนโลยดีงักล่าว  ไดแ้ก่  เทคโนโลยแีบบ
เช่ือมโยงกนัตลอดเวลา  เ ทคโนโลยท่ีีใชเ้ป็นส่ือในการติดต่อระหวา่งกนั  และเทคโนโลยแีบบ
เขม้ขน้  ซ่ึงเทคโนโลยแีบบเช่ือมโยงกนัตลอดเวลาเก่ียวขอ้งกบัภารกิจท่ีเรียงล าดบั  ภารกิจแต่ละอนั
ตอ้งส าเร็จก่อนท่ีจะเร่ิมภารกิจใหม่  นายหนา้คา้หุน้ใชเ้ทคโนโลยท่ีีใชเ้ป็นส่ือในการติดต่อระหวา่ง
กนั  เทคโนโลยแีบบเขม้ขน้น ามาใชใ้นโรงพยาบาล  ซ่ึงลูกคา้จะไดรั้บบริการท่ีเนน้ความช านาญ
หลายๆ  ดา้น  Perrow แบ่งเทคโนโลยเีป็น  4  ประเภท  คือ  เทคโนโลยท่ีีตอ้งใชฝี้มือ  เทคโนโลยท่ีี
ใชป้ระจ า  เทคโนโลยเีฉพาะ  และเทคโนโลยทีางวศิวกรรมองคก์ารจะใชเ้ทคโนโลยปีระเภทใด
ข้ึนอยูก่ ั บมีปัญหามากนอ้ยเพียงใดท่ีจะแก ้ และปัญหาเหล่าน้ีแกโ้ดยวธีิการท่ีมีเหตุผลหรือใช้
สัญชาตญาณ  (Woodward, 1958; Thompson, 1967; Perrow, 1967  อา้งถึงใน  นิตยา  เงินประเสริฐ , 
2544: 252) 

 Van  de  Ven  and  others  (1976)  ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ระหวา่งเทคโนโลยแีละก าร
ประสานงานในองคก์าร  และไดเ้สนอเทคโนโลยใีนองคก์ารวา่ภารกิจประจ าท่ีใชเ้ทคโนโลยง่ีายๆ  
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สามารถประสานดว้ยกลไกต่างๆ  ภารกิจพิเศษท่ีใชเ้ทคโนโลยซีบัซอ้น  สามารถประสานดว้ยการ
การประชุมกลุ่ม  ภารกิจประจ าท่ีใชเ้ทคโนโลยท่ีีพึ่งพิงกนัสามารถประสานดว้ยกลุ่มหรือตวับุคคล  
ส าหรับองคก์ารใหญ่ตอ้งมีการประสานกลไกดว้ยกฎเกณฑ ์ นโยบายการส่ือสารแบบทางการ  
แสดงวา่เทคโนโลยแีละขนาดของหน่วยปฏิบติังานในองคก์ารขนาดใหญ่มีอิทธิพลต่อวธีิการ
ประสานงานขององคก์าร 

 โกศล  ดีศีลธรรม  (2546:  67)  กล่าววา่  การจดัการความรู้จะเกิดข้ึนในองคก์ารท่ีมี 
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการจดัการขอ้มูล  และการพฒันาระบบงานในระดบัหน่ึง  แนวคิด
ของเทคโนโลยใีชใ้นการจดัการความรู้  (Knowledge Management Technology)  มีความหมายท่ี
กวา้งกวา่เทคโนโลย ี World  Wide  Web  เน่ืองจากเป็นความพยายามในการยกระดบัในการรวม
ความสามารถขอ งเทคโนโลยแีละความรู้ของบุคคล  โดยใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือโครงการน า
ร่องของการจดัการความรู้พฒันาข้ึนใชใ้นอินทราเน็ต  ฐานขอ้มูล  หรือกรุ๊ปแวร์  ท่ีท าใหบุ้คคลใน
องคก์ารสามารถส่ือสารและการแลกเปล่ียนความคิดเห็น  เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการจดัการความรู้
รวมถึงระบบจดัการ เอกสาร  (Document  Management  Systems)  การคน้คืนสารสนเทศ  
(Information  Retrieval  Engines)  ฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์และเชิงวตัถุ  (Relational  And  Object  
databases)  ระบบการพิมพอิ์เล็กทรอนิกส์  (Electronic  Publishing  Systems)  กรุ๊ปแวร์และการ
ไหลของขอ้มูล  (Groupware  and  Workflow  Systems)  เทคโนโลยกีารรับ –  ส่งขอ้มูล  (Push  
Technologies  and  Objects)  โปรแกรมการใหข้อ้มูลลูกคา้  (Help  Desk  Applications)  โปรแกรม
การระดมความคิด  (Brainstorming  Applications)  และเคร่ืองมือการรวมขอ้มูลไวใ้นเหมืองขอ้มู ล  
(Data  Warehousing  and  Data  3  Mining  Tools) 

2.4  นโยบายการบริหารและการปฏิบติั 
                นโยบาย  คือ  แนวทางส าหรับการคิดโดยกวา้งๆ  เป็นขอ้ความโดยทัว่ๆ  ไปท่ีใช้

เป็นแนวทางส าหรับการคิดของผูบ้ริหารท่ีจะตอ้งรับผดิชอบต่อการตดัสินใจ  นโยบายจะก าหนด
ขอบเขตของกิจกรรมต่างๆ  ไวช้ดัเจน  ดงันั้นนโยบายจึงเป็นเร่ืองส าคญัท่ีผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังาน
ทุกระดบัจะตอ้งเขา้ใจ  ส่วนระเบียบการปฏิบติังาน  (Procedures)  เป็นแผนงานอยา่งหน่ึงท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะกวา่นโยบายระเบียบวธีิปฏิบติังานเป็นแนวทางการกระท าไม่ใช่แนวทางการคิด  
ดงันั้นระเบียบวธีิปฏิบติังานจึงเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าเป็นอยา่งมากโดยใหค้  าแนะน าเป็นขั้นตอนวา่  จะ
กระท าบางส่ิงบางอยา่งใหเ้กิดความส าเร็จตามเป้าหมายไดอ้ยา่งไร  (สมยศ  นาวกีาร , 2525: 108-
109)  ซ่ึงสมบติั  ธ ารงธญัวงค ์ (2540: 432)  ไดส้รุปปัจจยัท่ีมีผลต่อการน านโยบายไ ปปฏิบติัไดคื้อ  
แหล่งท่ีมาของนโยบาย  ความชดัเจนของนโยบาย  การสนบัสนุนนโยบาย  ความซบัซอ้นในการ
บริหารงาน  ส่ิงจูงใจของผูป้ฏิบติัและการจดัสรรทรัพยากร 
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    การก าหนดนโยบายการบริหารและการปฏิบติั  เป็นเร่ืองท่ีจะช่วยใหฝ่้ายบริหาร
สามารถบรรลุถึงเป้าหมายท่ีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงเก่ียวขอ้งในดา้นต่างๆ  ดงัน้ี 

1)  การก าหนดเป้าหมายทางกลยทุธ์  เน่ืองจากองคก์ารจะประสบความส าเร็จไดก้็ต่อเม่ือ 
ผูบ้ริหารมีความสามารถท่ีจะก าหนดแผน  เป้าหมาย  และวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการจะบรรลุถึงได้
อยา่งจ าเพาะเจาะจงและชดัแจง้  การก าหนดเป้าหมายเ ป็นองคป์ระกกอบส าคญัต่อประสิทธิผล
องคก์ารท าใหก้ารด าเนินงานประสบผลส าเร็จตามท่ีองคก์ารตอ้งการ   เป้าหมายจะเป็นตวับ่งช้ีให้
พนกังานทราบวา่  มีกิจกรรมใดบา้งท่ีตอ้งท าใหส้ าเร็จและพนกังานจะตอ้งใชค้วามพยายามใน
กิจกรรมงานนั้นมากเพียงใดเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีองคก์ารไปถึ ง  เป้าหมายขององคก์ารจะช่วย
ก าหนดแนวทางการตดัสินใจของผูบ้ริหารและแนวทางการปฏิบติัส าหรับผูป้ฏิบติังาน  ทั้งยงัเป็น
เคร่ืองมือวดัและควบคุมความส าเร็จขององคก์าร  นอกจากน้ี  การก าหนดเป้าหมายอยา่งชดัเจนช่วย
ใหก้ารใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเ พราะผูบ้ริหารแต่ละแผนกหรือแต่ละ
ฝ่ายทราบดีวา่  จะใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัเหล่านั้นดว้ยความพินิจพิเคราะห์เพื่อใหเ้กิด
ผลประโยชน์สูงสุดแก่องคก์าร 

2) การควบคุมขององคก์าร  หมายถึง  การมีขอ้มูลยอ้นกลบั  และวงจรการควบคุมแผงอยู ่
ในระบบขององคก์าร  เพื่อช่วยใหท้รา บวา่องคก์ารก าลงัท างานอยูใ่นทิศทางใด  ตรงกบัเป้าหมาย
หรือไม่โดยกระบวนการในการควบคุมนั้นสามารถแบ่งออกเป็น  3  ขั้นตอน  (Robbins, 2002:  
499)  คือ  การวดัผลการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริง  การเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัมาตรฐานท่ี
ก าหนดไว ้ และการปรับปรุงแกไ้ขในส่ิ งท่ีเปล่ียนแปลงไปจากมาตรฐาน  หลกัส าคญัท่ีท าใหก้าร
ควบคุมประสบความส าเร็จ  (Kinicki  and  Williams,  2003:  544-545)  ไดแ้ก่  (1)  ตอ้งมีแผนกล
ยทุธ์และตั้งอยูบ่นผลของการด าเนินงาน  (2)  ท าการควบคุมในเวลาท่ีเหมาะสมดว้ยความรอบคอบ  
และมีวตัถุประสงคใ์นการควบคุม  (3)  ตอ้งตั้งอยูบ่นสถานภาพของความเป็นจริง  มีลกัษณะการ
ควบคุมท่ีชดัเจน  สามารถเขา้ใจไดแ้ละส่งเสริมใหทุ้กคนท าการควบคุม  (4)  ตอ้งมีความยดืหยุน่  
สามารถเปล่ียนแปลงแกไ้ขการด าเนินการใหบ้รรลุผลตามความตอ้งการใหม่ขององคก์าร  ไดเ้ม่ือถึง
คราวจ าเป็น  นอกจากน้ี  Robbins  (2002:  505-507)  กล่าววา่  ผูบ้ริหารอาจมีวธีิการควบคุมก่อน
ด าเนินกิจกรรมหรือระหวา่งการด าเนินกิจกรรมหรือหลงัจากเสร็จส้ินกิจกรรมแลว้  การควบคุม
แบบเรียกวา่ การควบคุมแบบล่วงหนา้  (Feed  Forward)  แบบท่ีสองเรียกวา่  การควบคุมขณะ
ด าเนินการ  (Concurrent)  และแบบสุดทา้ยเรียกวา่  การควบคุมหลงัการด าเนินการ  (Feedback  
Control) 
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3) กระบวนการติดต่อส่ือสาร  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการประสานกิจกรรมของ 
พนกังานในองคก์ารใหเ้ป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกนัทั้งองคก์าร  โดยการส่ือสารเป็นการ
ติดต่อส่งข่าวสาร  ขอ้เทจ็จริง  ความคิดเห็น  ข่าวสารขอ้มูล  และลกัษณะท่าทางต่างๆ  จากฝ่ายหน่ึง
ไปยงัอีกฝ่ายหน่ึง  โดยมีวตัถุประสงคใ์หอี้กฝ่ายเกิดความเขา้ใจตรงกนั  ซ่ึงการส่ือสารถือวา่เป็น
เคร่ืองมือท่ีผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งไวใ้ชเ้พื่อเป็นเคร่ืองหล่อหลอม  เช่ือมโยง  และประสานกิจกรรม
ต่างๆ  ท่ีผูบ้ ริหารด าเนินการอยูเ่ขา้ดว้ยกนั  ดงัท่ี  Lunenberg  and  Ornstein  (1996:  176)  กล่าวไว้
วา่  การส่ือสารเป็นกระบวนการในการเช่ือมโยงบุคคล  กลุ่มและองคก์ารเขา้ดว้ยกนั  และ
สอดคลอ้งกบัท่ี  Barnard  (1993:  537)  กล่าววา่  การส่ือสารมีหนา้ท่ีในการเช่ือมโยงบุคคลใน
องคก์ารเขา้ดว้ยกนั  เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั  หากปราศจากการส่ือสารแลกเปล่ียนขอ้มูลและ
สร้างความเขา้ใจระหวา่งกนั  การประสานงานคงไม่เกิดข้ึนทั้งน้ีถา้องคก์ารมีการติดต่อส่ือสารท่ี
หลากหลาย  และเป็นระบบ  การน าเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการติดต่อส่ือสาร  หรือการลดขั้ นตอน
การส่ือสารเพื่อใหส้ะดวกและรวดเร็ว  ก็จะท าใหอ้งคก์ารมี 

การส่ือสารสามารถแบ่งไดเ้ป็น  3  ประเภท  (Robbins, 2005:  293-294)  ไดแ้ก่  การ
ส่ือสารแบบบนลงล่าง  (Downward)  มกัใชใ้นกรณีท่ีผูน้ าหรือผูบ้ริหารมอบหมายเป้าหมายในการ
ท างานแก่พนกังาน  มอบหมายค าสั่ง  แจ้ งแก่พนกังานใหท้ราบ  ถึงนโยบายและวธีิการปฏิบติังาน  
ช้ีถึงปัญหาต่างๆ  ท่ีใหค้วามส าคญั  รวมถึงการใหข้อ้มูลป้อนกลบัถึงการปฏิบติังานวา่เป็นอยา่งไร  
การส่ือสารแบบล่างข้ึนบน  (Upward)  มกัอยูใ่นลกัษณะท่ีพนกังานรายงานความกา้วหนา้ของ
กิจกรรมต่างๆ  ท่ีไดรั้บมอบหมาย   หรือรายงานปัญหาต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานไปถึง
ผูบ้ริหาร  และการส่ือสารในแนวนอน  (Lateral)  เป็นการส่ือสารท่ีเกิดข้ึนระหวา่งสมาชิกภายใน
กลุ่มงานหรือระหวา่งกลุ่มท่ีอยูใ่นสายการบงัคบับญัชาระดบัเดียวกนั  ซ่ึง  Kanter  (cited  in  Bartol  
and  others,  2001:  120)  ใหข้อ้เสนอแนะวา่การบริหารองคก์ารควรใหมี้การติดต่อส่ือสารหลาย
ช่องทางเป็นการติดต่อส่ือสารในแนวตั้งและในแนวนอน  เนน้ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล  ความ
ชดัเจนท่ีแสดงออกเป็นลายลกัษณ์อกัษรเปิดโอกาสใหมี้การพดูคุย  ซกัถาม  หรืออาจด าเนินการใน
รูปแบบการประชุมสัมมนาเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั  เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้
รวดเร็ว  และในปัจจุบนัมีความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยอียา่งต่อเน่ือง  จึงมีวธีิการในการ
ติดต่อส่ือสารอีกหลายวธีิ  เช่น  การใชร้ะบบ  e-mail  หรือ  video  conference  เป็นตน้ 

4)  ภาวะผูน้ าและการตดัสินใจ  หมายถึง  ลกัษณะของผูน้ าท่ีมีประสิทธิผลซ่ึงก็คือ   
ความสามารถในการตดัสินใจท่ีเหมาะสมถูกกาลเทศะ  และเป็นท่ียอมรับได ้ ภาวะผูน้ ายงัเป็นการ
ศิลป์และกระบวนการของการมีอิทธิพลต่อบุคคลหรือกลุ่มเพื่อด าเนินกิจกรรมไปสู่ความส าเร็จตาม
วตัถุประสงค ์ แบบจ าลองการตดัสินใจซ่ึงก าหนดวธีิท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการตดัสินใจในสถานการณ์ท่ี
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ก าหนดของ  Vroom – Yetton – Jago  (อา้งถึงใน  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์   และคนอ่ืนๆ , 2545:  295-
297)  โดยผูน้ าจะวเิคราะห์ปัจจยัสถานการณ์เพื่อตดัสินใจแบบใดมีประสิทธิผลมากท่ีสุดซ่ึงปัจจยั
ส าคญัท่ีมี อิทธิพลต่อการตดัสินใจ  ไดแ้ก่  คุณภาพกรตดัสินใจ การยอมรับการตดัสินใจ  การมุ่ง
ความส าคญัท่ีการพฒันาพนกังาน  และการมุ่งความส าคญัท่ีเวลา  โดยมีรูปแบบการตดัสินใจตามตวั
แบบน้ีมี  5  แบบ  คือ  (1)  ผูน้ าแบบเผด็จการท่ีผูน้ าจะแกปั้ญหาตามล าพงัดว้ยการใชข้อ้มูลท่ีมีอยู่   
(2)  ผูน้ าแบบเผด็จการท่ีผูน้ าจะไดรั้บขอ้มูลเพิ่มเติมจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  (สมาชิกของกลุ่ม )  แลว้
ท าการตดัสินใจตามล าพงั  สมาชิกของกลุ่มอาจไดรั้บขอ้มูลหรือไม่ก็ได ้ (3)  ผูน้ าแบบใหค้ าปรึกษา
ท่ีผูน้ าจะแบ่งงานใหก้บัสมาชิกของกลุ่มเป็นรายบุคคล  จะมีการขอขอ้มูล และประเมินผล  สมาชิก
ของกลุ่มไม่ตอ้งรวมกลุ่มเพื่อประชุมกนั  ผูน้  าจะตดัสินใจตามล าพงั  (4)  ผูน้ าแบบใหค้ าปรึกษาท่ี
ผูน้ าจะมีส่วนร่วมในปัญหากบัสมาชิกกลุ่ม  มีการรวบรวมความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  แต่ท า
การตดัสินใจตามล าพงั  (5)  ผูน้ าแบบกลุ่มท่ีผูน้ าจะมีการประชุมกบั กลุ่มเพื่ออภิปรายปัญหา  โดย
ผูน้ าจะเป็นผูก้  าหนดทิศทางในการอภิปรายแต่ไม่ไดแ้สดงออกถึงความตั้งใจของตนแลว้ใหก้ลุ่มเป็น
ผูต้ดัสินใจคร้ังทา้ย 

2.5 โครงสร้างองคก์าร 
Kast  and  Rosenzweig(1985 : 234-235) กล่าววา่ โครงสร้าง(Structure)  

หมายถึงรูปแบบ หรือแบบแผนท่ีถูกสร้าง ข้ึน เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งส่วนประกอบต่างๆ 
ขององคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Robbins (2002 : 256) ท่ีกล่าววา่ โครงสร้างองคก์ารเป็นกรอบ
โครงงานขององคก์ารท่ีก าหนดงาน กลุ่มงานและความสัมพนัธ์ของงานไว ้ส่วน Steers (1977:59-
60) กล่าววา่ โครงสร้างองคก์าร หมายถึง คว ามสัมพนัธ์ของทรัพยากรดา้นมนุษยท่ี์ไดก้ าหนดไวใ้น
องคก์าร 
   ดงันั้นจะเห็นไดว้า่โครงสร้างองคก์าร เป็นตวัก าหนดความสัมพนัธ์อยา่งเป็น
ทางการระหวา่งบุคคลกบัทรัพยากร  เพื่อใหอ้งคก์ารบรรลุเป้าหมาย โดยท่ีโครงสร้างองคก์ารจะ
สะทอ้นอยูใ่นแผนภูมิโครงสร้างองคก์าร (Organization  Chart) โดยเป็นส่ิงท่ีแสดงถึงกิจกรรมและ
กระบวนการทั้งหมดภายในองคก์าร ซ่ึงมี 3 องคป์ระกอบ (Daft,2004:86) ดงัน้ี 

1) โครงสร้างองคก์ารก าหนดความสัมพนัธ์ในการรายงานท่ีเป็นทางการ รวมทั้ง 
จ านวนล าดบัขั้นของสายการบงัคบับญัชา  และช่วงการควบคุมและใหก้ารนิเทศของผูบ้ริ หารในแต่
ละคน 

2) โครงสร้างองคก์าร จดักลุ่มของบุคคลท่ีอยูใ่นหน่วยงาน และจดักลุ่ม 
หน่วยงานภายในองคก์าร 

3) โครงสร้างองคก์าร รวมถึงการออกแบบระบบท่ีจะใชเ้ป็นหลกัประกนัของ  
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ความมีประสิทธิผลในการติดต่อส่ือสาร การประสานงานและความร่วมมือในแนวนอนและแนวด่ิง  
 การออกแบบโครงสร้างขององคก์าร  นอกจากจะเป็นการออกแบบอ านาจหนา้ท่ี 

และความสัมพนัธ์ของอ านาจหนา้ท่ีในต าแหน่งต่างๆ แลว้ ยงัเก่ียวขอ้งกบัการจดักลุ่มกิจกรรมใน
การท างานเป็นแผนกหรือฝ่ายต่างๆ การประสานงาน การส่ือสาร และกลไกควบคุมการท างาน
ภายในองคก์ารอีกดว้ย ซ่ึงการมองโครงสร้างขององคก์ าร อาจพิจารณารูปแบบและการด าเนิน
กิจกรรมขององคก์าร หรือ อาจพิจารณาความสัมพนัธ์ของส่วนต่างๆ ภายในองคก์าร ซ่ึงไดแ้ก่ 
แผนผงัองคก์าร โดยทัว่ไปโครงสร้างขององคก์าร ประกอบดว้ย 2 ท่ีส าคญั คือ 

1) โครงสร้างนั้นตอ้งมีการระบุงาน หรือกระบวนการท างานท่ีใหบ้รรลุ 
จุดมุ่งหมายขององคก์าร 

2) โครงสร้างจะตอ้งรวมและเช่ือมโยงงานส่วนต่างๆ เขา้ดว้ยกนั เพื่อใหเ้กิดผล 
ผลิตในระดบัท่ีพึงประสงค ์การท่ีงานของฝ่ายต่างๆ ในองคก์ารตอ้งเก่ียวขอ้งกนัมากเท่าใด การ
ประสานงานระหวา่งฝ่ายจะยิง่มีความจ าเป็นมากข้ึนนั้น   การจดัโครงสร้างองคก์ารมีวตัถุประสงค ์
เพื่อ การสั่งการและการประสานการท างานของบุคลากรในองคก์าร เพื่อใหก้ารท างานบรรลุ
จุดหมาย การมีโครงสร้างองคก์ารท่ีดีจะท าใหบุ้คคล สามารถท างานร่วมกนั ประสานงานกนัและ
เช่ือมต่องานกนัไดดี้ 
  องคก์ารจดัโครงสร้างเพื่อช่วยสนบัสนุนใหเ้กิดการประสานกิจกรรมต่างๆ และ
ควบคุมการปฏิบติังานของสมาชิกในองคก์าร ซ่ึงประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ (Robbins ,1999 : 
487 – 489) คือ 

1) ความซ ้ าซอ้นเป็นระดบัของกิจกรรมภายในองคก์ารท่ีถูกแบ่งแยกหรือมีความ 
แตกต่างกนัมี 3 รูปแบบ คือ แบ่งตามแนวนอน (Horizontal) เป็นระดบัของความแตกต่างระหวา่ง
หน่วยงานยอ่ย  โดยแบ่ งตามพื้นฐานของสมาชิก ลกัษณะงาน ระดบัการศึกษา และการอบรมแบ่ง
ตามแนวตั้ง (Vertical) เป็นจ านวนของระดบัชั้นในองคก์าร และแบ่งตามพื้นท่ี (Spatial) เป็นระดบัท่ี
ข้ึนอยูก่บัสถานท่ีตั้งของส านกังานขององคก์าร หน่วยผลิตและบุคคลท่ีกระจายไปตามพื้นท่ีทาง
ภูมิศาสตร์ 

2) ความเป็นทางการ หมายถึง ระดบัของงานภายในองคก์ารท่ีถูกก าหนดใหเ้ป็น 
มาตรฐานมีค าบรรยายลกัษณะงานท่ีชดัเจน มีกฎขอ้บงัคบัขององคก์ารมาก และขั้นตอนการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจน หากองคก์ารมีความเป็นทางการต ่า กิจกรรมของงานจะไม่ยดึติดอยูก่บัโครงการ 
บุคลากรมีอิสระท่ีจะพิจารณางานของตนเองสูง 
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3) การรวมอ านาจ หมายถึง ระดบัของการตดัสินใจรวมศูนยอ์ยูท่ี่ผูบ้ริหารเพียง 
จุดเดียว ซ่ึงรวมถึงการรวมอ านาจอยา่งเป็นทางการ และถูกตอ้งตามต าแหน่งหนา้ท่ีโดยชอบธรรม 
ผูบ้ริหารระดบัสูงจะเป็นผูต้ดัสินใจในองคก์าร  โดยอาศยัขอ้มูลปัจจยัน าเขา้จากบุคคลระดบัล่าง
เพียงเล็กนอ้ย หรือแทบจะไม่ใชข้อ้มูลดงักล่าวเลย ในทางกลบักนัถา้บุคลากรระดบัล่างสามารถให้
ขอ้มูลหรือมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ องคก์ารก็จะมีการกระจายอ านาจสูง 
  นอกจากน้ี Steers (1977:59-68) ไดก้ล่าวถึง  การวเิคราะห์โครงสร้างองคก์ารท่ี
จะตอ้งวเิคราะห์รวมถึงส่ิงต่างๆ ดงัน้ี 

1) การกระจายอ านาจ หมายถึง ความมากนอ้ยของการท่ีอ านาจและสิทธิอ านาจ  
ไดรั้บการกระจายลงไป ตามชั้นของการบงัคบับญัชาในองคก์าร  ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกบัการกระจาย
อ านาจมีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัแนวคิดการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ยิง่องคก์ารมีการ
กระจายอ านาจมากข้ึนเท่าไหร่  โอกาสท่ีคนในระดบัล่างขององคก์ารจะมีส่วนร่วม และมีส่วน
รับผดิชอบในการตดัสินใจเก่ียวกบังานและกิจกรรมในอนาคตขององคก์ารก็มีมากข้ึน 

2)  ความช านาญเฉพาะอยา่ง แนวคิดเร่ืองการแบ่งส่วนงานตามความช านาญพาะ 
อยา่ง หรือเฉพาะหนา้ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองคก์าร  โดยการแบ่งงา นตามความช านาญเฉพาะ
อยา่ง เป็นการเปิดโอกาสใหพ้นกังานแต่ละคนไดมี้ความเช่ียวชาญเฉพาะอยา่ง ซ่ึงจะท าใหผ้ลงานใน
แต่ละคนมีส่วนเป็นกิจกรรมท่ีน าไปสู่เป้าหมายไดสู้งมากข้ึน 

3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลอยา่งมีแบบแผน หรือความเป็นทางการ ความ 
มากนอ้ยของการท ากิจกรรมในการท างานของพนกังาน ถูกก าหนดอยา่งเจาะจงหรือถูกควบคุมดว้ย
กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเป็นทางการ ยิง่องคก์ารมีกฎระเบียบ ซ่ึงใชเ้ป็นเคร่ืองควบคุมความ
ประพฤติของพนกังานมากเท่าไหร่ องคก์ารนั้นก็มีความเป็นทางการมากข้ึนเท่านั้น  ซ่ือเป็น
อุปสรรคต่อความมีประสิทธิผลเพราะผูบ้ริหาร ซ่ึงอยูภ่ายใตโ้ครงสร้างท่ีมีแบบแผนเป็นอยา่งมากจะ
มีผลท าใหพ้ฤติกรรมใหม่ๆ หรือพฤติกรรมท่ีปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพปัญหาถูกจ ากดัลงในวงแคบ 
ซ่ึงเป็นปัญหารุนแรงส าหรับองคก์าร ซ่ึงอยูใ่นสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีก าลงัเปล่ียนแปลง 

4) ช่วงการบงัคบับญัชา หมายถึง จ านวนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาต่อผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึง 
หมายความเจาะจงถึงจ านวนคนงาน ซ่ึงรายงานโดยตรงต่อผูบ้งัคบับญัชาขั้นแรก ซ่ึงฐานคติน้ีอยูท่ี่
ความเช่ือท่ีวา่ มีอตัราส่วนท่ีเหมาะสมระหวา่งผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (ซ่ึงมกัอยูร่ะหวา่ง 
6:1 ถึง 15:1) ซ่ึงส่งประสิทธิผลสูงสุดต่อการท างานของกลุ่มผูท้  างาน 
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5) ขนาดขององคก์ารจากผลการวเิคราะห์หลายช่ินช้ีใหเ้ห็นวา่ ขนาดขององคก์าร 
ท่ีเพิ่มข้ึนมีความสัมพนัธ์ในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึนขององคก์าร  แต่กลบัมีความสัมพนัธ์
ในทางลบต่อความผกูพนัของพนกังานต่อองคก์าร  ดงันั้นอาจปรากฏวา่ประสิทธิ ภาพขององคก์าร
น าไปสู่ความไม่เตม็ใจมากข้ึนของพนกังานท่ีจะอยูต่่อไปในองคก์าร 

6) ขนาดของหน่วยงาน  พบวา่ ขนาดของหน่วยงานมีผลแตกต่างกนัต่อทศันคติ 
และพฤติกรรมของพนกังาน มากกวา่ต่อผลผลิตของหน่วยงาน ส าหรับพนกังานนั้น การเพิ่มขนาด
ของกลุ่มงาน มีความสัมพนัธ์กบัการลดนอ้ย ลงของความพอใจในงาน  การเอาใจใส่ต่องานลดลง 
และความสามารถในการรักษาพนกังานไวไ้ดก้็ลดลงพร้อมๆ กบัมีการโตแ้ยง้ทางแรงงานเพิ่มข้ึน 
    ผลการวจิยัของ Steers (1977:61)  พบวา่ยิง่องคก์ารมีโครงสร้างสลบัซบัซอ้นมาก
ข้ึนเท่าใด กล่าวคือ มีการรวบอ านาจมาก มีการใชแ้บบแผนเป็ นทางการหรือใชก้ฎเกณฑม์ากข้ึน
เท่านั้น  บุคคลในองคก์ารมกัจะรับรู้เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มในองคก์ารวา่มีลกัษณะเขม้งวดกวดขนั
ปิด และน่าหวัน่เกรง  ส่วนองคก์ารใด ฝ่ายบริหารยอมใหบุ้คคลเป็นอิสระและใชดุ้ลพินิจของตนใน
การตดัสินใจ วนิิจฉยัสั่งการได ้และยิง่ฝ่ายบริหารสนใจต่ อพนกังานยิง่ข้ึนเท่าใด บรรยากาศในการ
ท างานยอ่มเป็นไปในทางท่ีดีข้ึนเท่านั้น  ซ่ึงแสดงออกของดว้ยบรรยากาศของการเปิดเผย ไวเ้น้ือเช่ือ
ใจกนัและมีความรับผดิชอบต่อกนั  การจดัโครงสร้างองคก์ารท่ีดีนั้น จะเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารงานขององคก์ารเป็นอยา่งมาก  เพราะจะช่วยใ หก้ารบริหารงานท าไดง่้ายข้ึน  ทราบวา่ใครมี
หนา้ท่ีอะไร  มีความรับผดิชอบในเร่ืองใด ท าใหก้ารท างานไม่ซ ้ าซอ้น  และกา้วก่ายกนั นอกจากน้ี
การท่ีองคก์ารมีโครงสร้างท่ีดียอ่มมีความพร้อมท่ีจะปรับตวัและเปล่ียนแปลงองคก์ารใหเ้หมาะสม
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของสภาพสังคม 
  Hodge  and  Anthony (1988 : 374)  ระบุวา่ โครงสร้างองคก์ารท่ีมีประสิทธิผล มี
ลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1) สามารถบรรลุเป้าหมายไดด้ว้ยตน้ทุนท่ีต ่าสุด  รวมถึงการมีเครือข่ายของงานท่ี 
แตกต่างกนั และบูรณาการเขา้ดว้ยกนั เพื่อการใชท้รัพยากรร่วมกนั 

2) มีนวตักรรมและมีระบบขอ้มูลข่าวสารท่ีเหมาะสม 
3) มีความยดืหยุน่และการปรับตวั เพื่อการกระจายอ านาจในการตดัสินใจ  และ 

การปรับตวั เพื่อตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มและองคก์ารเอง 
4) สนบัสนุนการปฏิบติังานดา้นทรัพยากรบุคคลและการพฒันา  ส่งเสริมใหมี้ 

การอบรม เพื่อพฒันาทกัษะและวางแผนพฒันาอาชีพ 
5)  สนบัสนุนใหมี้การประสานงานอยา่งทัว่ถึง 
6) สนบัสนุนใหมี้กลยทุธ์ 
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ส าหรับงานวจิยัคร้ังน้ี โครงสร้างองคก์าร หมายถึง ลกัษณะการจดัแบ่งฝ่ายงานท่ี 

รับผดิชอบตามบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละฝ่าย   การก าหนดสายการบงัคบับญัชา การกระจายอ านาจ
ในการตดัสินใจแก่บุคลากร ตลอดจนการบรรยายและลกัษณะงาน  

2.6  วฒันธรรมองคก์ร 
 Schein (1992 : 12) ไดใ้หค้วามหมายของวฒันธรรมองคก์าร (Culture) วา่เป็นแบบ

แผนของขอ้สมมติพื้นฐานท่ีถูกสร้างข้ึน คน้พบหรือพฒันา โดยกลุ่มบุคคลในองคก์ารท่ีเกิดจากการ
เรียนรู้ ดว้ยการเผชิญกบัปัญหาท่ีมีการปรับตวักบัสภาพแวดลอ้มและบูรณาการภายในองคก์าร   ซ่ึง
แบบแผนดงักล่าวเป็นแบบแผนท่ีสมเหตุสมผลและเป็นท่ียอมรับของสมาชิกในองคก์ารและถูก
ถ่ายทอดไปยงัสมาชิกรุ่นหลงัต่อไป เพื่อใหเ้กิดการรับรู้แนวคิด ความรู้สึก เพื่อน าไปสู่การแสดง            
ออกท่ีเหมาะสมในการปฏิบติังานในองคก์ารนั้น  ส่วน Certo (2000 : 551)  กล่าววา่ วฒันธรรม
องคก์ารเป็นระบบการปฏิบติัตามค่านิยม ความเช่ือถือ  ซ่ึงพฒันาข้ึนภายในองคก์าร  และชกัน า
พฤติกรรมของสมาชิกในองคก์าร ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคนอ่ืนๆ (2545:242) ท่ีได้
ใหค้วามหมายวา่ วฒันธรรมองคก์าร หมายถึง ขอ้สมมติฐาน ค่านิยม ประเพณี และพฤติกรรมซ่ึง
ก าหนดการกระท าของบุคคลภายในองคก์าร ประสิทธิผลขององคก์ารหน่ึง จะไดรั้บอิทธิพลจาก
วฒันธรรมองคก์าร  ซ่ึงมีผลกระทบต่อหนา้ท่ีทางการบริหารจดัการในการวางแผน การจดัการ
องคก์าร การน าและการควบคุม 

จากความหมายของ วฒันธรรมองคก์าร จะเห็นวา่ วฒันธรรมองคก์าร เป็นปัจจยัท่ี 
ส าคญั ประการหน่ึงท่ีผูบ้ริหารควรค านึงถึง เพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความเช่ือ ค่านิยมและบรรทดั
ฐานของบุคลากรในองคก์าร  ซ่ึงวฒันธรรมเหล่าน้ีถูกก าหนดจากพื้นฐานความเช่ือภายในองคก์าร 
และมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคลากรในองคก์ารนั้นๆ  การท่ีบุคลากรต่า งๆ มาอยูร่่วมกนัใน
องคก์ารเดียวกนั และมีเป้าหมายท่ีเหมือนกนั  จึงมีผลก่อใหเ้กิดความรู้สึกท่ีสอดคลอ้งกนั มีการ
ถ่ายทอดความเช่ือ ค่านิยม และความคาดหวงัจากรุ่นหน่ึง ไปยงัอีกรุ่นหน่ึง  ดงันั้น การท่ีผูบ้ริหารมี
ความเขา้ใจถึงวฒันธรรม จะส่งผลดีและช่วยผูบ้ริหารในการ วางแผนต่างๆ เพื่อมิใหข้ดัต่อ
วฒันธรรมองคก์าร เพื่อใหเ้กิดความร่วมมืออนัดีของบุคลากรในองคก์าร 
  Robbins (2005 : 485) กล่าววา่ มีการวจิยั ซ่ึงไดเ้สนอความครอบคลุมเน้ือหาของ
วฒันธรรมองคก์าร ในลกัษณะขั้นตน้ 7 ประการ คือ 

1) นวตักรรมและการเส่ียง หมายถึง ระดบัขั้นปริมาณต่อการกระตุน้ใหบุ้คลากร 
สร้างนวตักรรม  และเพื่อปฏิบติัท่ีจะเลือกความเส่ียงใหมี้นอ้ยท่ีสุด 
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2) ความตั้งใจปฏิบติัในรายละเอียด หมายถึง ระดบัขั้นปริมาณต่อความคาดหวงั 
ใหบุ้คลากรแสดงออกอยา่งตรงไปตรงมา สามารถวเิคราะห์ และมีความตั้งใจปฏิบติัในรายละเอียดของงาน 

3) การค านึงถึง “ผลลพัธ์” หมายถึง ระดบัขั้นปริมาณ ซ่ึงไดด้ าเนินการจดัการมุ่ง 
ถึงผลลพัธ์ เป็นเป้าหมายมากกวา่การค านึงถึงเทคนิค และกระบวนการท่ีจะใหส้ าเร็จไดผ้ลลพัธ์
ออกมา 

4) การค านึงถึง “คน”  หมายถึงระดบัขั้นปริมาณซ่ึงใหมี้การตดัสินใจในการ 
จดัการ โดยพิจารณาถึงผลกระทบของผลลพัธ์ต่อ “คน” ในองคก์าร 

5) การค านึงถึง “การท างานเป็นทีม”  หมายถึง ระดบัขั้นปริมาณของการปฏิบติั 
กิจกรรม ดว้ยการท างานเป็นทีมมากกวา่โดยบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

6) การแสดงออกอยา่งรุนแรง หมายถึง ระดบัขั้นปริมาณของการแสดงออก ใน 
การปฏิบติัของบุคลากรอยา่งรุนแรง และมีการแข่งขนักนัสูงมากกวา่จะปฏิบติัอยา่งตามสบาย 

7) ความมัน่คง หมายถึง ระดบัขั้นของการร่วมกิจกรรมในองคก์ารของบุคลากร  
ดว้ยความพร้อมใจ ความเป็นหน่ึงเดียว ซ่ึงตรงขา้มกบัต่างคนต่างเติบโตหรือกา้วหนา 
  ลกัษณะทั้ง 7 ประการดงักล่าว  จะมีระดบัขั้นปริมาณจากต ่าไปถึงสูง แต่เม่ือมอง
ลกัษณะทั้งหมดเป็นภาพรวมแลว้   วฒันธรรมองคก์ารซ่ึงเป็นพื้นฐานความรู้สึก ความเขา้ใจ ท่ี
ร่วมกนัของสมาชิกหรือกลุ่มบุคลากรต่อองคก์าร  และยงัเป็นภาพสะทอ้นการปฏิบติังานท่ีส าเร็จได้
อยา่งไร และบุคลากรควรมีลกัษณะแสดงออกต่อกนัอยา่งไร 
  Schein (1992 : 14)  ไดแ้บ่งระดบัของวฒันธรรมองคก์ารออกเป็น 3  ระดบั จากท่ี
สังเกตไดจ้นถึงไม่สามารถมองเห็นได ้ซ่ึงไดแ้ก่ 
  ระดบัท่ี 1  ส่ิงประดิษฐแ์ละการสร้างสรรค ์(Artifacts and Creations) เป็นชั้นท่ีเห็น
ไดง่้ายท่ีสุด เป็นปรากฏการณ์ทั้งหมดของกลุ่มท่ีสามารถรับรู้ไดด้ว้ยการเห็น ไดย้นิและรู้สึก  เช่น 
รูปแบบอาคาร การตกแต่งส านกังาน ส านวนภาษาท่ีใช ้ตราประจ าหน่วยงาน เคร่ืองแต่งกายของ
บุคลากร พิธีงานฉลอง เร่ืองเล่าขานต่างๆ เป็นตน้ จะเห็นไดว้า่ส่ิงเหล่าน้ีสังเกตไดง่้าย เพราะอยูใ่น
ระดบัผวินอกสุด แต่การแปลความหมายท่ีแฝงอยูน่ั้น บางคร้ังเป็นเร่ืองค่อนขา้งย าก เน่ืองจาก
วฒันธรรมองคก์ารระดบัน้ีเป็นรูปธรรม  ดงันั้น การสืบคน้เพื่อท าความเขา้ใจจึงท าใหง่้ายกวา่ระดบั
อ่ืน อยา่งไรก็ตาม Schein เห็นวา่ส่ิงประดิษฐเ์ป็นเพียงเปลือกนอกเท่านั้นยงัไม่ใช่แก่นแทข้อง
วฒันธรรมองคก์าร 
  ระดบัท่ี  2  ค่านิยมท่ีสนบัสนุน (Espoused  Values) ซ่ึงเป็นชั้นกลางเป็นค่านิยมท่ี
บุคลากรหรือผูบ้ริหารของหน่วยงาน อา้งวา่ไดท้  า ควรท า หรือไม่ควรท า เน่ืองจากค่านิยมน้ีอาจไม่
ตรงกบัส่ิงท่ีหน่วยงานท าอยูใ่นบางส่วนหรือทั้งหมด ดงันั้น Schein เห็นวา่ค่านิยมท่ีสนบัสนุนยงัไม่
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อาจสะทอ้นวฒันธรรมท่ีแทจ้ริงของหน่วยงาน ได ้ลกัษณะส าคญัของวฒันธรรมระดบัน้ี คือ เป็นส่ิง
ท่ีมองเห็นไดย้ากแต่สมาชิกองคก์ารยงัตระหนกัถึงอยู ่ยงัไม่ผา่นกาลเวลาแห่งการทดสอบวา่เป็นวธีิ
ปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง  ดงันั้นในบางโอกาสสมาชิกองคก์ารอาจพดูคุยถกเถียงถึงความเหมาะสม ถูกตอ้ง
ของค่านิยมองคก์าร  ท่ีองคก์ารอวดอา้งกบับุคลภายนอก 
  ระดบัท่ี 3  ขอ้สมมติพื้นฐาน (Basic  Assumptions) ขั้นในสุดท่ีสังเกตเห็นยาก 
Schein เห็นวา่สมมติพื้นฐานเป็นแก่นแทข้องวฒันธรรมองคก์าร  เน่ืองจากค่านิยม ความเช่ือท่ี
สมาชิกองคก์ารส่วนใหญ่ หรือทั้งหมดไดน้ ามาปฏิบติัเป็นเวลาชา้นาน จนเป็นท่ียอมรั บร่วมกนัวา่ 
สามารถแกไ้ขปัญหาใหก้บัองคก์ารได ้ เม่ือผา่นกาลเวลาแห่งการทดสอบแลว้  วธีิการแกปั้ญหา
ดงักล่าวจะกลายเป็นปกติวสิัย ท่ีสมาชิกองคก์ารสามารถกระท าไดโ้ดยอตัโนมติัเม่ือพบปัญหา
เดียวกนั  โดยไม่ไดคิ้ดถึงการมีอยูข่องธรรมเนียม  บรรทดัฐานทางวฒันธรรม นัน่คือส่ิ งน้ีจะค่อยๆ
ฝังแน่นอยูใ่นส่วนลึกของจิตใจ กลายเป็นสามญัส านึกท่ีคนกระท าไปโดยไม่ตระหนกัถึงการด ารง
อยูข่องมนั  ขอ้สมมติพื้นฐานตามความเห็นของ Schein มีลกัษณะเป็นนามธรรมท่ีมองไม่เห็น 
ดงันั้นจึงไม่สามารถคน้พบหรือเขา้ถึงขอ้สมมติฐานไดโ้ดยตรง  ท าไดเ้พียงการตีความจากเ บาะแส 
หรือเง่ือนง าท่ีเป็นวฒันธรรมองคก์ารใน 2 ระดบัแรก  โดยเฉพาะวฒันธรรมองคก์ารในระดบัผวิ
นอกสุด  เป็นรูปธรรมสัมผสัได ้ ดงันั้นการสืบคน้วฒันธรรมองคก์ารจึงมกัตอ้งเร่ิมขดุคน้ในระดบัน้ี 
  วฒันธรรมในองคก์าร ท าหนา้ท่ีหลายประการ (Robbins, 2005 : 58) ไดแ้ก่ 

1) วางขอบเขตของบทบาท ซ่ึงบทบาทนั้นสร้างความแตกต่างระหวา่งองคก์าร 
หน่ึงกบัองคก์ารหน่ึง  

2) สร้างความรู้สึกท่ีบ่งช้ีความเป็นสมาชิกขององคก์าร 
3) วฒันธรรมสนบัสนุนใหบุ้คลากรรุ่นใหม่ มีความผกูพนัต่อส่ิงท่ีใหญ่กวา่ความ 

สนใจส่วนตวัของแต่ละปัจเจกบุคคล 
4) วฒันธรรมช่วยยกระดบัความมัน่คงของระบบสังคม วฒันธรรมเปรียบเสมือน 

การเช่ือมติดบุคคลในองคก์ารเขา้ดว้ยกนั  โดยมีมาตรฐานท่ีเหมาะสมส าหรับบุคลากร  ควรจะพดู
อยา่งไรและควรจะท าอยา่งไร 

5) วฒันธรรมเปรียบดงักลไกในการควบคุมและความรู้สึกต่อการกระท า ซ่ึงเป็น 
แนวทางและรูปแบบของทศันคติ และพฤติกรรมของบุคลากร 
  Schermerhorn and others (2005 : 436) กล่าววา่ นกัการศึกษาและผูบ้ริหาร
ส่วนมากเช่ือวา่วฒันธรรมองคก์ารมีผลส าคญัมากต่อการปฏิบติังานในองคก์ารและมีผลต่อคุรภาพ
ชีวติการท างานของสมาชิกในองคก์าร เช่นเดียวกบั  ธีระศกัด์ิ  ก าบรรณารักษ์ (2542 : 48-49) ระบุวา่
วฒันธรรมในฐานะเป็นตวัสนบัสนุนการเปล่ียนแปลง กล่าวคือ หากตอ้งการเปล่ียนแปลงองคก์าร  



110 
 

 

ตอ้งสร้างและปรับเปล่ียนวฒันธรรมองคก์ารใหม่ ซ่ึงลกัษณะปทสัถาน (Norm) ของวฒันธรรมท่ี
ส่งเสริมการเปล่ียนแปลง คือ 1) กลา้เส่ียง โดยใหอิ้สระแก่บุคลากรมีอิสระในการทดลองใหม่ๆ  2) 
ใหร้างวลักบัการเปล่ียนแปลง  3) การเปิดเผยและยอมรับส่ิงใหม่จากภายนอก  4)  การมีเป้าหมาย
ร่วมกนั 5) ความรู้สึกมีอ านาจและมีความสามารถ และ  6) ความเช่ือในการลงมือกระท า จะเห็นได้
วา่ วฒันธรรมองคก์ารเป็นส่วนหน่ึงของชีวติขององคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม เจตคติ และ
ประสิทธิผลรวมของบุคลากร  วฒันธรรมท่ีแขง็แกร่งท าใหบุ้คลากรแสดงถึงความมีวสิัยทศัน์ร่วม มี
ความมุ่งมัน่อยา่งใจจริง  เพื่อขบัเคล่ือนภารกิจต่างๆ  ขององคก์ารไปสู่ความมีประสิทธิผล  และเป็น
หนา้ท่ีของผูบ้ริหารและบุคลากรในองคก์ารท่ีจะตอ้งสร้าง ถ่ายทอดและปรับเปล่ียนวฒันธรรม
องคก์ารใหส้อดคลอ้งและเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มอยูต่ลอดเวลา 
  Kotter  and  Heskette (1992) นกัวจิยัของ Harvard  Business  School  ไดท้  าการ
วจิยัองคก์ารต่างๆ จ านวนกวา่ 200 องคก์าร เก่ียวกบัการมีวฒันธรรมองคก์ารท่ีเขม้แขง็กบั
ผลกระทบการเพิ่มข้ึนของผลการด าเ นินงานขององคก์าร จากผลการวจิยัสามารถสรุปสาระส าคญั
ได ้4 ประการ  กล่าวคือ 1) วฒันธรรมองคก์ารเป็นปัจจยัท่ีสามารถใชใ้นการคาดการณ์ ส าหรับการ
ด าเนินงานขององคก์ารวา่ สามารถบรรลุผลส าเร็จหรือไม่ ส าหรับช่วงเวลา 10 ปีขา้งหนา้ 3) 
วฒันธรรมองคก์ารท่ีมีปัญหาทางดา้นผลการด า เนินงาน ดา้นการเงินในระยะยาวนั้น จะส่งผลต่อ
การพฒันาในดา้นต่างๆ ขององคก์ารเป็นไปไดย้าก  แมว้า่องคก์ารนั้นจะประกอบไปดว้ย บุคลากรท่ี
มีคุณภาพก็ตาม และ 4) วฒันธรรมองคก์ารสามารถช่วยสนบัสนุนใหผ้ลการด าเนินงานขององคก์าร
ดีข้ึน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการออกแบบองคก์ารและวฒันธรรมองคก์าร 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี วฒันธรรมองคก์าร หมายถึง แบบแผนความเช่ือ บรรทดัฐานและค่านิยม
ท่ีบุคลากรในโรงเรียนมาตรฐานสากลยดึถือปฏิบติัร่วมกนั ไดแ้ก่ การท างานเป็นทีม การยอมรับการ
เปล่ียนแปลง และการถ่ายทอดแบบแผน วธีิการปฏิบติังาน 
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5.  งานวจัิยเกีย่วข้อง 
 5.1  งานวจัิยในประเทศ 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  (2527 ข: 13) ศึกษาพบวา่  ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อกระบวนการบริหาร ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรขององคป์ระกอบต่าง  ๆ ไดแ้ก่ ภูมิหลงัของผูบ้ริหาร
สภาพทัว่ไปของโรงเรียนและชุมชน  และสภาพการปฏิบติังานและปัจจยัท่ีส่งผล ต่อกระบวนการ
เรียนการสอน  ซ่ึงประกอบดว้ยองคป์ระกอบดา้นภูมิหลงัของครู  ดา้นการปฏิบติังานเก่ียวกบัการ
เรียนการสอน  และดา้นพฤติกรรมทัว่ไป  โดยปัจจยัทั้งสองประการน้ี  จะมีผลกระทบต่อคุณภาพ
ผลผลิตของโรงเรียน 
 รุ่งรัชดาพร  เวหะชาติ  (2548 : ง) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการบริห ารคุณภาพทั้ง
องคก์ารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพี่อพฒันารูปแบบการบริหาร  
คุณภาพทั้งองคก์ารในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาวจิยัพบวา่ รูปแบบการบริหาร
คุณภาพทั้งองคก์ารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดา้นการน าองคก์ารและการวางแผ นกลยทุธ์  มี
ค่าเฉล่ียสูง  3 ล าดบัแรก  ไดแ้ก่ มีเป้าหมายของการ  พฒันาคุณภาพอยา่งชดัเจน  แสดงถึงความมุ่งมัน่
ในการพฒันาคุณภาพ  มีแผนพฒันาคุณภาพ  การศึกษาของสถานศึกษา  ดา้นระบบและกระบวนการ  
มีค่าเฉล่ียสูง 3 ล าดบัแรก ไดแ้ก่ กระบวนการเรียนรู้เนน้ความเป็นเลิศทางวชิาการ  กระบวนการเนน้
ผูเ้รียน ใหมี้คุณธรรม  จริยธรรม  ระบบดูแลช่วยเหลือใหผู้เ้รียนมีคุณภาพมีความสามารถท่ีโดดเด่น  
ดา้นทรัพยากรบุคคลและทีมงาน  มีค่าเฉล่ียสูง  3 ล าดบัแรก  ไดแ้ก่ แผนการพฒันาบุคลากร  แต่งตั้ง
คณะกรรมการและมอบอ านาจ  หนา้ท่ีใหก้บัหวัหนา้ทีมคุณภาพ  มีการมอบหมายหนา้ ท่ีชดัเจนตาม
ระเบียบปฏิบติัราชการ  ดา้นการ วเิคราะห์  การประเมิน  และการจดัการเรียนรู้  มีค่าเฉล่ียสูง  3 ล าดบั
แรก ไดแ้ก่ มีโครงสร้าง องคก์ารอยา่งเป็นระบบประเมินสภาพความตอ้งการทั้งระบบเพื่อเป็นขอ้มูล
พื้นฐาน วเิคราะห์สภาพ  ความตอ้งการ  และจ าเป็นของสถานศึกษา  ดา้นความพึงพอใจของผูเ้รียน  
และผูเ้ก่ียวขอ้งความพึงพอใจของผูเ้รียนมีค่าเฉล่ียสูง  3 ล าดบั ไดแ้ก่ ครูสามารถจดัการเรียนการ
สอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ครูผูส้อนมีหนา้ท่ีในการจดัการเรียนการสอนใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้  
สาระของหลกัสูตรสอดคลอ้งกบั  สภาพผูเ้รียน  และทอ้งถ่ิน ดา้นผลลพัธ์ขององคก์ร  ภารกิจ  มี
ค่าเฉล่ียสูง  3 ล าดบัแรก  ไดแ้ก่ ผูเ้รียน เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  ชุมชน สังคม และเคารพใน
สิทธิของผูอ่ื้น ผูเ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีค่านิยมท่ีพึงประสงคส์ร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาค 

วมิลรัตน์ บุญชู (2549) ไดว้จิยัเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีสัมพนัธ์เชิงสาเหตุกบัประสิทธิภาพ
การจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาเอกชน  พบวา่ตวัแปรท่ีส่งผลบวกสูงสุดต่อประสิทธิผล
ของการศึกษาเอกชนคือพฤติกรรมผูบ้ริหาร รองลงมาคือคุณลกัษณะนกัเรียน  สภาพแวดลอ้มภายใน
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โรงเรียนและพฤติกรรมครูโดยส่งผลทั้งทางตร งและทางออ้มต่อประสิทธิผลการจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 ศกัด์ิคเรศ   ประกอบผล (2539 : บทคดัยอ่ ) วจิยัเร่ืองการศึกษาสภาพแวดลอ้มทางการ
เรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ในเขตภาค
กลาง ตามการรับรู้ของครูระหวา่งโรงเรียนท่ีนกัเรีย นมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง  กบัโรงเรียนท่ี
นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า  ผลการวจิยัพบวา่ โรงเรียนท่ีนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูง  มีสภาพแวดลอ้มทางการเรียนอยูใ่นระดบัดีกวา่โรงเรียนท่ีนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนต ่าอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่สภาพแวดลอ้มทางการเรียนท่ีดีกวา่
ดา้นผูเ้รียนไดแ้ก่  บุคลิกภาพของผูเ้รียน  พฤติกรรมการเรียน  ความเอาใจใส่ของบิดา  - มารดาและ
ฐานะทางครอบครัว  ส าหรับดา้นครูผูส้อน  ไดแ้ก่ พฤติกรรมการสอน  การสร้างบรรยากาศในชั้น
เรียน ส่วนดา้นทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนรู้นั้นดีกวา่เกือบทุกดา้น ยกเวน้สภาพอาคารสถานท่ี  ผล
จากการสัมภาษณ์และสังเกต  มีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัสภาพแวดลอ้ม  ทางการเรียนดา้น
ทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนรู้ดงัน้ี  ดา้นส่ือการสอน  ควรมีศูนยส่ื์อโรงเรียนควรมีบรรยากาศท่ีดี  
สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
  วาด หนูมา (2540 : บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง  การศึกษาปัจจยัและกระบวนการท่ีชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีประสิทธิผลต่อคุณภาพการศึกษา  : ศึกษา
เปรียบเทียบเฉพาะกรณีโรงเรียนดีเด่นรางวลัพระราชทานในจงัหวดัชยันาทและอุทยัธานี  โดยการ 
ศึกษาปัจจยัและกระบวนการท่ี ชุมชนประถมศึกษาท่ีมีประสิทธิผลต่อคุณภาพการศึกษา  โดยใช้
วธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีในหลายพื้นท่ี  (Multisite 
Case Studies) โดยศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดัชยันาท  และอุทยัธานี  โรงเรียนขนาดกลาง  
และโรงเรียนขนาดเล็กอยา่งละ 1 โรง โดยผูว้จิยัไปฝังตวัอยู่ 4 – 5 เดือน เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล  และ
อาศยัทฤษฎีระบบ  (System Theory) เป็นแนวคิดในการวเิคราะห์ตวัแปรผลการวจิยัพบวา่   1) ปัจจยั
ท่ีท าใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีประสิทธิผลต่อคุณภาพการศึกษา  
พบวา่ทั้ง 2 กรณี มีชุมชนแวดลอ้มโรงเรียนเป็นชุมชนดั้งเดิมทั้ง  2 แห่ง และส่วนใหญ่มีรายไดน้อ้ย  
แต่ชุมชนก็ยงัแบ่งเวลาเขา้มามีส่วนร่วมใน  การพฒันาโรงเรียนเพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บการดูแลท่ีดี  มี
คุณสมบติัท่ีพึงประสงคต์ามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตรมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยูใ่นระดบัดี  และ
สูงกวา่ระดบัท่ีน่าพอใจ  ของส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดั  ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุด  คือคุณสมบติั
ของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีตอ้งมีเวลาสัมพนัธ์และเอ้ืออาทรต่อชุมชน  ความตั้งใจจริงในการพฒันา
โรงเรียนและความซ่ือสัตยท่ี์ชุมชนไดเ้ห็นจึงท าใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนร่วม  และนอกจากน้ียงัมีภาวะ
ผูน้ าดา้นมนุษยส์ัมพนัธ์ การพดู เสียสละ การเป็นผูมี้ศีลธรรมอนัดีและมีความสามารถเอาชนะจิตใจ



113 
 

 

ของชุมชนและครูได้  2) กระบวนการท่ีชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียนประถมศึกษานั้น
ผูบ้ริหารและครูตอ้งแสดงความตั้งใจในการพฒันาโรงเรียน  และนกัเรียนใหชุ้มชนไดเ้ห็ น โดย
ผูบ้ริหารและครูตอ้งเขา้ท าประโยชน์แก่ชุมชน  คือ เยีย่มเยยีนชุมชนเยีย่มนกัเรียนท่ีมีปัญหาเจบ็ป่วย  
และตอ้งช่วยงานบุญต่าง ๆ และกิจกรรมของชุมชน ตลอดจนประสานงานใหห้น่วยงานอ่ืน  ๆ มาท า
ประโยชน์แก่ชุมชนดว้ย  แลว้ดึงชุมชนใหเ้ขา้สู่โรงเรียนโดยโรงเรียนตอ้งสร้างศูนย์ รวมใจของ
ชุมชนข้ึนในโรงเรียน  และสร้างกิจกรรมท่ีชุมชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมกบัทางโรงเรียนได้
สนบัสนุนใหชุ้มชนร่วมกิจกรรมของโรงเรียน  อาทิ การตรวจตราความประพฤติและสนใจต่อการ
เรียนของนกัเรียน  และมีการน าศรัทธาทางศาสนามาชกัจูงใหมี้การบริจาคเงิน  ส่ิงของและแรงงาน
ในการพฒันาโรงเรียนและการพฒันานั้นจะย ัง่ยนืจะเกิดข้ึน  เม่ือปฏิบติัเป็นระยะเวลานานจนท าให้
ชุมชนรู้สึกวา่  โรงเรียนและครูเป็นสมบติัของเขา  เขามีส่วนร่วมคิดวางแผนด าเนินการรับผดิชอบ  
ประเมินผล และรับผลประโยชน์  ทั้งน้ีการเงินตอ้งโปร่งใส  ตรวจสอบได้ และมีการประชาสัมพนัธ์
ใหชุ้มชนทราบอยูเ่สมอ 
 ชิดชนก เชิงเชาว ์,  ณรัณ ศรีวหิะ และวรุิฬห์ แสงงาม (2544 : 127) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ี 
ส่งผลต่อการประกนัคุณภาพเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามญั
ศึกษาในจงัหวดัปัตตานี  ซ่ึงศึกษาปัจจยัดา้นน าเขา้  ปัจจยัดา้นกระบวนการ  และปัจจยัดา้นผลผลิต  
โดยใชร้ะเบียบวธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ  แบบการพรรณนาเพื่ออธิบาย  ใชว้ธีิการเก็บขอ้มูล  4 วธีิ คือ
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  การสนทนากลุ่ม  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  และการศึกษาเอกสาร
ผลการวจิยัพบวา่  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการประกนัคุณภาพเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา มากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกระบวนการ ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอน ปัจจยัเก่ียวกบั
การบริหารจดัการ  และปัจจยัเก่ียวกบักระบวนการประกนัคุณภาพเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา  
รองลงมาไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการน าเขา้ ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยัเก่ียวกบัผูบ้ริหารโรงเรียนปัจจยัเก่ียวกบั
บุคลากรของโรงเรียน  ปัจจยัเก่ียวกบันกัเรียน  และปัจจยัเก่ียวกบัส่ือ  อุปกรณ์การเรียนส่วนปัจจยัท่ี
ส่งผลนอ้ยท่ีสุดคือปัจจยัดา้นการผลิต  ซ่ึงประกอบดว้ย  ปัจจยัเก่ียวกบัหลกัฐานการปฏิบติัการหรือ
ร่องรอยการท างาน  และปัจจยัเก่ียวกบัผลการปฏิบติังา นท่ีเป็นผลมาจากการยอมรับนบัถือระหวา่ง
ผูร่้วมงานดว้ยกนัตามล าดบัระหวา่งผูร่้วมงานดว้ยกนัตามล าดบั 
 ภทัราภรณ์  โพนเงิน (2548 : บทคดัยอ่) ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการพฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  วตัถุประ สงค์
การวจิยั คือ ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เพื่อพฒันาและตรวจสอบความสอดคลอ้งของ
โมเดลท่ีสร้างข้ึนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และเพื่อทดสอบความไม่แปรเกล่ียนของรูปแบบโมเดล
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ความส าเร็จในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนระหวา่งสังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การประถมศึกษา กรมสามญัศึกษา และส านกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ซ่ึงศึกษากบักลุ่ม
ตวัอยา่งผูบ้ริหารโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 398 คน ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ โมเดล
ความส าเร็จในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษซ่ึ์งมีค่า ไค-
สแควร์ เท่ากบั 1.51 ค่าองศาอิสระ เท่ากบั 9 ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั 0.990 ค่าดชันีรากของ
ค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนเหลือ (RMR) เท่ากบั 0.011 โดยโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวน
ในตวัแปรคว ามส าเร็จในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ร้อยละ 92 ผลการทดสอบความไม่
แปรเปล่ียนของรูปแบบโมเดลความส าเร็จในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนทั้ง 3  
สังกดัเดิม มีความไม่แปรเปล่ียนในรูปของโมเดล แต่แปรเปล่ียนในค่าพารามิเตอร์โดยไดค้่า ไค-
สแควร์ เท่ากบั 25.43  ค่าองศาอิสระเท่ากบั 66 ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากบั 1.00  ค่าดชันีควากลม
กลืน (GFI) เท่ากบั 0.98 ค่าดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนเหลือ (RMR) เท่ากบั 0.013 
ความส าเร็จในการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาของโรงเรียนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดรั้ บอิทธิพลจากปัจจยัภายในมากท่ีสุด โดยตวัแปรท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด 
ไดแ้ก่ ตวัแปรนโยบายการบริหาร ตวัแปรความพร้อมดา้นบุคลากร ตวัแปรงบประมาณ ตวัแปร
ความพร้อมดา้นส่ือ อุปกรณ์ อาคารและสถานท่ี และตวัแปรความเขา้ใจในเร่ืองหลกัสูตรของ
ผูบ้ริหาร 
 มานะ  สินธุวงษานนท ์ (2550 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาปัจจยัส่งเสริมการจดัการศึกษาท่ี
ส่งผลต่อคุณภาพนกัเรียนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยการวเิคราะห์พหุระดบัปัจจยัส่งเสริมการ
จดัการศึกษาท่ีส่งผลต่อคุณภาพนกัเรียนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผลการวจิยัพบวา่ ในระดบั
นกัเรียน กระบวนการพฒันาตนเองและควา มพร้อมท่ีจะเรียนส่งผลต่อคุณภาพนกัเรียนในทางบวก 
ระดบัหอ้งเรียน การจดัการชั้นเรียนและความกระตือรือร้นของครูส่งผลต่อนกัเรียนในทางบวก และ
ระดบัโรงเรียนและกระบวนการบริหารคุณภาพส่งผลต่อคุณภาพในทางบวก 
 อนนัต ์ เตียวต๋อย (2551 :บทคดัยอ่ ) ไดท้  าการวจิยั รูปแบบการบริหา รคุณภาพแบบ
เบด็เสร็จในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล ผลการวจิยัพบวา่ องคป์ระกอบการบริหารคุณภาพ
แบบเบด็เสร็จมี 7 องคป์ระกอบ คือ 1) การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสียและ
พนกังาน 2) ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าในการน าองคก์ร 3) เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหาร คุณภาพ 4) 
ธรรมภิบาลของผูบ้ริหาร 5) การใชอ้งคก์รเป็นคู่เทียบเคียง 6) การสร้างคุณภาพชีวติและบุคลากร 
และ 7) การบริหารงานอยา่งต่อเน่ือง และรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบด็เสร็จ ประกอบดว้ย           
1) การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและพนกังาน 2) ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าใน
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การน าองคก์ร 3) เทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารคุณภาพ 4) ธรรมภิบาลของผูบ้ริหาร 5) การใช้
องคก์รเป็นคู่เทียบเคียง 6) การสร้างคุณภาพชีวติและบุคลากร และ 7) การบริหารงานอยา่งต่อเน่ือง 
 ทรงพล  เจริญค า (2552 : บทคดัยอ่) ไดศึ้กษารูปแบบความเป็นเ ลิศของโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษารูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกดั
กรุงเทพมหานคร  โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือ เป็นผูบ้ริหารและครูโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 
จ านวน 860 คน จาก 205  โรงเรียน  ผลการวจิยั พบวา่ รูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรี ยนสังกดั
กรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย การบริหารงานของโรงเรียน ผูอ้  านวยการโรงเรียน ผูเ้รียน 
ผูป้กครอง ชุมชนและสังคม มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญั 
 กิตติยา  อินทกาญจน์ (2553 : บทคดัยอ่ ) ไดท้  าการวจิยัการเรียนรู้ระดบับุคคลและ
ระดบัทีมขององคก์ร : กรณีศึกษาองคก์รท่ี ไดรั้บรางวลัคุณภาพแห่งชาติ  ผลการวจิยัพบวา่  ระดบั
บุคคลมีรูปแบบการเรียนรู้จากการน าตนเองอยูใ่นระดบัสูง โดยมีลกัษณะเป็นบุคคลท่ีเปิดใจรับ
โอกาสท่ีจะเรียน มีความรับผดิชอบต่อการเรียนของตนเอง มองอนาคตในแง่ดี มีความคิดริเร่ิมและมี
อิสระในการเรียน มีทกัษะท่ีจ าเป็นใ นการเรียนรู้และแกปั้ญหา และเช่ือมัน่วา่ตนเองเป็นผูเ้รียนท่ีดี
ได ้ส่วนในระดบัทีม พบวา่ ทีมมีการปฏิบติัท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ไดรั้บการเพิ่มอ านาจ มีการ
สร้างพลงัของกลุ่มสร้างสรรคเ์ปล่ียนแปลงส่ิงใหม่และการประสานงาน มีบทบาทและถ่ายทอดวธีิ
ปฏิบติัต่อทีมคนอ่ืนๆ มีการสร้างความไวว้างใจกนัในการปฏิบติัและบอกขอ้เทจ็จริงต่อกนั สร้าง
ความรู้สึกปลอดภยัเม่ือตอ้งเผชิญความเส่ียง การใหอ้ภยัและการใหก้ าลงัใจ และรูปแบบการส่ือสาร
ในการเรียนรู้เป็นทีม ดว้ยการสนทนาและการอภิปราย มีพฤติกรรมเรียนรู้สภาพความเป็นจริงใน
ปัจจุบนัและการเรียนรู้ในวธีิการปฏิบติั 
  อญัชลี  ประกายเกียรติ (2553 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการวจิยั การพฒันาระบบการบริหาร
คุณภาพภายในส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชเ้กณฑคุ์ณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนินการท่ี
เป็นเลิศของบลัดริจเป็นฐาน พบวา่ สภาพการบริหารคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐา น ระดบั
มธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เม่ือเทียบเคียงกบัขอ้ก าหนดของเกณฑคุ์ณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศของบลัดริจ  มีระดบัการปฏิบติัตามองคป์ระกอบ
คุณภาพ อยูใ่นระดบัมาก 
 วชิชา  ยศอ่อน (2555 :88 ) ไดท้  าการวจิยัการบริหารหลกัสูตรในโร งเรียน
มาตรฐานสากล ระดบัมธัยมศึกษา จงัหวดันครสวรรคแ์ละไดใ้หข้อ้เสนอแนะการบริหารหลกัสูตร
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลไวว้า่ ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริม 1) ใหค้รูมีความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีเนน้การส่ือสารดว้ยภาษาต่างประเทศ เพื่อให้
ครูผูส้อนสามารถ พฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ศกัยภาพ  2) ใหค้รูน ารูปแบบหลกัสูตรของโรงเรียนมาเป็น
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ประเด็นในการท าวจิยัเพื่อพฒันาการบริหารหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  3) ใหค้วามส าคญัต่อ
การส่งเสริมใหค้รูท าวจิยัและผลิตส่ือ  นวตักรรมใหม่ๆ ใหม้ากข้ึน  4) ใหค้รูศึกษากระบ วนการวดั
ประเมินผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล  และน ามาปรับใชใ้นการเรียนการสอนใหม้ากข้ึน และ 5) 
ควรจดัอตัราส่วนผูเ้รียนใหเ้หมาะสม (มธัยมศึกษา  35  คน ต่อ 1 หอ้ง) 
 วลิยัพรณ์  เสรีวฒัน์ (2555 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการวจิยัการประเมินเชิงระบบ โครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล มีจุ ดมุ่งหมายเพื่อสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัการด าเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระหวา่งปี 
2553-2554 ตามองคร์ะกอบ 5 ดา้น คือ ดา้นบริบท  ดา้นปัจจยัน าเขา้  ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิต
และดา้นผลกระทบ  โดยใชร้ะเบียบวธีิ วจิยัแบบผสมระหวา่งการวจิยัเชิงส ารวจและการวจิยัพหุ
กรณีศึกษา  ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นบริบท พบวา่ วตัถุประสงคข์องโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีความ
คาดหวงัใหผู้เ้รียนมีความเป็นเลิศวชิาการ  ส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ภาษา ล ้าหนา้ทางความคิด ผลิต
งานอยา่งสร้างสรรค ์และร่วมกนัรั บผดิชอบต่อสังคมโลก  มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบั
แนวนโยบายการจดัการศึกษา เพื่อมุ่งสู่คุณภาพในระดบัมาก  ดา้นปัจจยัน าเขา้ พบวา่ ครูผูส้อน 
ผูบ้ริหารและปัจจยัพื้นฐานในโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก  แต่ครูผูส้อนและ
ผูบ้ริหารขาดความมัน่ในในการภาษาองักฤ ษในการส่ือสาร  ควรปรับปรุงใหมี้หอ้งอิเลคทรอนิกส์ 
มลัติมิเดีย ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทัว่ประเทศ  ดา้นกระบวนการ 
พบวา่ การปฏิบติัตามแนวทางนโยบายการพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก  ดา้นการปฏิบติัตามองคป์ระกอบการบริหารคุณภาพ  7  หมวด  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก และการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และ
ควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการบริหารจดัการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ดา้นผลผลิต 
พบวา่ ผูเ้รียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีคุณลั กษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นความเป็นเลิศวชิาการ  
ส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ภาษา ล ้าหนา้ทางความคิด ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์และร่วมกนัรับผดิชอบ
ต่อสังคมโลก อยูใ่นระดบัมาก และมีกิจกรรมท่ีผูเ้รียนและครูจดัข้ึน เพื่อบริการสังคมดว้ยจิต
สาธารณะอยา่งหลากหลาย  รวมถึงไดรั้บรางว ั ลจากการแข่งขนัในเวทีระดบัชาติและนานาชาติมาก
ข้ึน  ดา้นผลกระทบ พบวา่ ครูมีการวจิยัและพฒันาอยูใ่นระดบัปานกลาง ครุและผูเ้รียนมีเครือข่าย
ร่วมพฒันาอยูใ่นระดบัปานกลาง  ผลสืบเน่ืองท่ีเกิดข้ึนโดยภาพรวม พบวา่ ผูบ้ริหาร ครู ผูเ้รียนไดรั้บ
เกียรติบตัร รางวลัและไดร่้วมกิ จกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าคญัต่างๆ ในทุกระดบัเพิ่มข้ึน  ไดรั้บค า
ยกยอ่งจากส่ือต่างๆ  และจากชุมชน ผูป้กครองพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
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 รังสรรค ์ นกสกุล , บุญเรือง  ศรีเหรัญ และ จุไร  โชคประสิทธ์ิ (2555 : 61-62) ไดท้  า
การวจิยัการพฒันารูปแบบ ความสัมพนัธ์เชิงสาเหตุขององคป์ระกอบท่ีส่งผลต่อการบริหารงาน
โรงเรียนมาตรฐานสากล และไดอ้ภิปรายผลไวว้า่ องคป์ระกอบท่ีมีผลทางตรงกบัการบริหารระบบ
คุณภาพและการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ 1) ดา้นธรรมาภิบาล องคป์ระกอบของคุณภาพ
ในดา้นภาวะผูน้ าและกลยทุธ์ ความรับผดิชอ บท่ีตรวจสอบได ้ทีมงาน ลูกคา้และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  
มีความสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบของระบบบริหารคุณภาพ ทั้ง 7 หมวด  2) ดา้น
องคก์รแห่งการเรียนรู้ คือ โครงสร้าง  วสิัยทศัน์  กลยทุธ์ และวฒันธรรมองคก์ร  จะมีความ
สอดคลอ้งและสัมพนัธ์กบัการบริหารระบบคุณภาพ เร่ือง ค่านิยม  11  ประการ ของการบริหารตาม
เกณฑร์างวลั  3)  ดา้นการบริหารระบบคุณภาพ มีผลทางตรงต่อการบริหารงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล  โดยเนน้การบริหารคุณภาพโดยรวมตามแนวคิดของ TQM  และ 4) ดา้นการจดัการ
เรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีผลต่อการบริหารงานโรงเรียนมาตรฐานสากล  
  จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพของโรงเรียน คือ 
ปัจจยัดา้นผูบ้ริหาร ครู ดา้นหลกัสูตร ดา้นทรัพยากร  อาคารสถานท่ี ชุมชน และกระบวนการ
บริหารคุณภาพตามเกณฑร์างวลัและตามแนวคิดของ TQM และการจดัการเรียนการสอน 

อภิธีร์  ทรงบณัฑิตย ์(2550) ไดน้ าแนวคิดในเร่ืองของระบบมลัคอม  บลัดริจ (Malcolm 
Baldrige National Quality Award) ซ่ึงเป็นตน้แบบของเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติมาพฒันาแบบ
ประเมินสถานศึกษาตามแนวการประกนัคุณภาพการศึกษา  สาหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดแ้บบ
ประเมินสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพและ สอดคลอ้งกบัการประเมินของส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

พรรณี เหมะสถล  และคณะ  (2551) ไดท้  าการวจิยัเร่ืองการประเมินผลการพฒันา
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศแบบกา้วกระโดดดว้ยการเทียบเคียงตามแนวรางวลัคุณภาพแห่งชาติทาง
การศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัรา ชภฎันครสวรรค์  ผลการวจิยัไดร้ะบุถึง  ระดบัคุณภาพ
ระดบัดีในการบริหารจดัการของโรงเรียนตามแนวรางวลัคุณภาพแห่งชาติและวธีิการปฏิบติัของ
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศโดยพฒันาเคร่ืองมือในการวจิยัตามแนวรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 

สุนิสา วทิยานุกรณ์  (2552) ไดท้  าการวจิยัพฒันารูปแบบก ารจดัการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศในโรงเรียนเอกชนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พบวา่รูปแบบการจดัการศึกษาท่ีเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนมี  7 ดา้นคือ (1) ดา้นการน าองคก์ร  ไดแ้ก่ ผูน้ าเป็นแบบอยา่งดา้นการประพฤติดีมี
เมตตากรุณา  (2) ดา้นการวางแผน       กลยทุธ์  ไดแ้ก่ การช้ีแจงนโยบาย วตัถุประสงค์  แนวทาง
ปฏิบติัและการจดัโครงสร้างบริหารท่ีชดัเจน  (3) ดา้นการมุ่งเนน้ผูเ้รียน  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและ
ตลาดไดแ้ก่การจดัการสภาพแวดลอ้มท่ีช่วยส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีดี  การกระตุน้ครูให้
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จดัการสอนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหวา่งบุคคล (4) ดา้นการวดัวเิคราะห์และการจดัการความรู้  
ไดแ้ก่  การสนบัสนุนการนาเทคโนโลยต่ีาง  ๆ มาใชจ้ดัการเรียนการสอน  (5) ดา้นการมุ่งเนน้
ผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่ การมุ่งการท างานเป็นทีมและสร้างความยติุธรรมในการปฏิบติังาน  (6) ดา้นการ
จดัการและกระบวนการ  ไดแ้ก่กระบวนการเนน้ผูเ้รียนใหเ้ป็ นผูมี้คูณธรรม  จริยธรรมเป็นบุคคลท่ีดี
งาม 7) ดา้นผลลพัธ์ ไดแ้ก่การน าองคก์รผูน้ าปรับปรุงคุณภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาอยา่ง
ต่อเน่ือง  

สุนิสา  วทิยานุกรณ์ (2545) ไดท้  าการวจิยัพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศใน โรงเรียนเอกชนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน แ ละไดอ้ภิปรายวา่องคก์ารจะตอ้งสนบัสนุนให้
บุคลากร เกิดการ  เปล่ียนแปลงและพฒันาระบบการบริหารเพื่อมุ่งใหเ้กิดการตอบสนองนโยบายท่ี
เขา้สู่มาตรฐานสากล รู้จกั  วางแผน การเรียนรู้ทกัษะในการเปล่ียนแปลงในการบริหารของระบบ
คุณภาพ เพื่อส่งผลใหก้ารด าเนินงาน การบริหารระบบคุณภ าพอยูใ่นภาวะทีÉมีคุณภาพอยา่งแทจ้ริง
เพื่อจะกา้วเขา้สู่ประตูอาเซียนต่อไป 
 
 5.2  งานวจัิยต่างประเทศ 
 รูล (Ruhl, 1985) ซ่ึงไดศึ้กษาปัจจยัท่ีช่วยพฒันาโรงเรียนใหป้ระสบความส าเร็จ  
ผลการวจิยั  พบวา่ ปัจจยัท่ีช่วยใหโ้รงเรียนประสบความส าเร็จ  5 ดา้นไดแ้ก่  ความคาดหวงัใน
ความส าเร็จของภาระงาน   ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร    บรรยากาศของโรงเรียน   เป้าหมายทางวชิาการ
ของโรงเรียน และโปรแกรมการประเมินผล 
  คีใจ (Kijai,1987) ไดศึ้กษาลกัษณะของโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จ  จาก
ปัจจยัพื้นฐาน 5 ประการ ไดแ้ก่ บรรยากาศของโรงเรียน  ภาพพจน์ของโรงเรียน   ความเป็นผูน้ าทาง
วชิาการ ความสามารถในการคิดค านวณ  และความสัมพนัธ์ระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน  ผลการวจิยั
พบวา่ ความเป็นผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของโรงเรียนสูงกวา่
ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 

   เฮนส์ (Heyns , 2001 : 9) ไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ ระบบการบ ริหารเชิงคุณภาพท่ีส าคญั 
เพื่อช้ีใหเ้ห็นถึงความเป็นมาและความส าคญัของการน าระบบการบริหารเชิงคุณภาพมาประยกุตใ์ช้
กบัโรงเรียนมาตรฐานสากล  และไดน้ าเสนอระบบการบริหารเชิงคุณภาพท่ีส าคญัและเก่ียวขอ้งกบั
การบริหารองคก์รเพื่อความเป็นเลิศ องคป์ระกอบของมาตรฐานความเป็นเลิศ ไดแ้ก่ 1) ภาวะผูน้ า 2) 
แผนงาน มุ่งเนน้ลูกคา้และการตลาด 4) ขอ้มูลข่าวสารและการวเิคราะห์ 5) มุ่งเนน้ทรัพยากรมนุษย ์
6) กระบวนการบริหารจดัการ และ 7) ผลลพัธ์  
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 เดททม์านนท ์ (Dettmann , 2004) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การรับรู้ของผูบ้ริหารการศึกษา 
คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี สนบัสนุน  ท่ีมีต่อการน าเคร่ืองมือเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติไปใชใ้น
มหาวทิยาลยัวลิคอนซิลสก็อต  ผลการวจิยัพบวา่ มุมมองในเชิงบวกของการน าเคร่ืองมือเกณฑ์
รางวลัคุณภาพแห่งชาติไปใช ้คือ  1) เป็นศูนยก์ลางของความเป็นเลิศ  2) เป็นความภาคภูมิใจของ
สมาชิกท่ีร่วมด าเนินการ   3) มีภาพลกัษณ์ในเชิงบวก  4) เป็นเส้นทางไปสู่การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
5) มีการส่ือสารกนัมากข้ึน มุมมองในเชิงลบ  คือ 1) มีค่าใชจ่้ายในการสร้างโอกาสน้ีสูง  2) ตอ้งมี
การเรียนและฝึกอบรม  3) ตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑท่ี์วางไว ้ 4) ภาระงานเพิ่มมากข้ึน  5) ความไม่
เช่ือมโยงกนัระหวา่งรางวลัและวสิัยทศัน์ของมหาวทิยาลยั  6) มีขอบเขตการท างานกวา้งมาก  7) 
ความคาดหวงัเชิงคุณภาพเพิ่มมากข้ึน  8) การตดัสินใจท าปราศจากการติดตามรูปแบบของเคร่ืองมือ 
MBNQA  9) ลูกคา้ยงัไม่ใหก้ารยอมรับอยา่งเพียงพอ  
  หน่วยงานตรวจสอบดา้นการศึกษา ประเทศสก๊ อตแลนด ์ (HM Inspectorate of 
Education : 2006) ไดน้ าหลกัการการบริหารเชิงคุณภาพ (Quality  Management in Education : 
QMIE) มาประยกุตใ์ชใ้นการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยก าหนดเป็นค าถาม 6 ค าถาม เพื่อใชใ้น
การประเมินคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ 1) ผลลพัธ์ท่ีส าคญัท่ีตอ้งการ ผลสัมฤทธ์ิ (What key outcomes 
have we achieved?) 2) ผลการปฏิบติับรรลุตามความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอยา่งไร (How 
well do we meet the needs for our stakeholders?)  3) กระบวนการในการส่งมอบผลผลิตทางการ
ศึกษามีการปฏิบติัไดดี้มากนอ้ยเพียงใด (How good is our delivery of education Processes?) 4) 
กระบวนการบริหารจดัการขององคก์รดีมากนอ้ยเพียงใด (How good is our management?) 5) ภาวะ
ผูน้ าขององคก์รเป็นอยา่งไร (How good is our leadership?) และ 6) อะไรคือขีดความสามารถใน
การพฒันาองคก์ร (What is our capacity for improvement?) จะเห็นวา่ แนวทางการพฒันาและ
บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากลไดมี้การประยกุตห์ลกัการท่ีมีความส าคญัของค าถามและเคร่ืองมือท่ี
ใชใ้หไ้ดผ้ลสัมฤทธ์ิท่ีตอ้งการ ระบบการบริหารเชิงคุณภาพ เพื่อความเป็นเลิศขององคก์ร มา
ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารองคก์รดา้นการศึกษา เพื่อน าไปสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
  คสัทูลาสาริ (Kustulasari , 2009 : Abstract) ไดศึ้กษาและท าวจิยัโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลในประเทศอินโดนีเซีย โดยวเิคราะห์นโยบายภาครัฐ เพื่อช้ีใหเ้ห็นโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลในประเทศอินโดนีเซียจะบรรลุเป้าหมายการพฒันาการศึกษาใหมี้คุณภา พตาม
มาตรฐานสากลไดอ้ยา่งไร  จากผลการวจิยัพบวา่ จากการวเิคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนด
นโยบาย  พบวา่นโยบายยงัไม่มีความชดัเจน ส่งผลใหโ้รงเรียนยากต่อการพฒันาไปสู่โรงเรียน
มาตรฐานสากลได ้ ( Kustulasari ใชค้  าวา่ International  Standard  School  แทนค าวา่ World Class 
Standard  School ตามท่ีประเทศไทยใช ้) 
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 จากการศึกษางานวจิยัต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง สรุปไดว้า่ การน าเกณฑร์างวลัคุณภาพ
แห่งชาติ  ไปใชมี้ทั้งแง่บวกและแง่ลบ  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  โดยเฉพาะอยา่ง
ยิง่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ ขนาดโรงเรียน  ขนาดชั้นเรียน  ความเขม้แขง็ของโรงเรียน และการ
ประเมินผลทบทวนอยา่งต่อเน่ือง  แรงจูงใจ การบริหารจดัการนโยบายท่ีเนน้คุณภาพ  
สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของโรงเรียน  การพฒันาหลกัสูตรตอ้งเป็นไปตามความตอ้งการของ
ผูเ้รียน  รวมทั้งผูน้  าโรงเรียนตอ้งเป็นผูอ้  านวยความสะดวกใน การก าหนดทิศทางของโรงเรียน และ
โครงสร้างองคก์ร เพื่อรองรับวฒันธรรมและการปฏิบติัท่ีสะทอ้นถึงวสิัยทศัน์และเสริมสร้าง
ศกัยภาพของโรงเรียนและการเป็นผูน้ าแบบมืออาชีพ และการรับรองคุณภาพกลายเป็นส่ิงท่ี
แพร่หลายไปทัว่โลก และผูน้ าโรงเรียนตอ้งเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมี ประสิทธิภาพ  ตอ้งท าให้
มัน่ใจในหลกัสูตรการเรียนการสอน  การสร้างความเป็นมืออาชีพของครูและพนกังาน การสร้าง
ความสัมพนัธ์ เป็นโรงเรียนชุมชนท่ีเขม้แขง็  ผูน้  าทางวชิาการของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์กบั
ความส าเร็จของโรงเรียนสูงกวา่ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 
   สรุปไดว้า่ การด าเนิ นการโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นมิติใหม่ของการจดัการศึกษา  
เพื่อพฒันาผูเ้รียนใหมี้ศกัยภาพสูงข้ึนทดัเทียมกบันานาชาติ  โดยการบริหารจดัการดว้ยระบบ
คุณภาพโดยอิงแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ  เพื่อยกระดบัผูเ้รียนใหมี้
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ (Learner  Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล มีศกัยภาพเป็นพลโลก 
(World  Citizen) คือ เป็นเลิศวชิาการ (Smart) ส่ือสารสองภาษา (Communicator)  ล ้าหนา้ทาง
ความคิด (Thinker) ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์ (Innovator) ร่วมรับผดิชอบต่อสังคมโลก (Global 
Citizenship) และการจะใหเ้กิดคุณลักษณะดงักล่าวได ้โรงเรียนตอ้งยกระดบัการบริหารจดัการของ
โรงเรียนใหมี้การบริหารดว้ยระบบคุณภาพ ตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand  Quality 
Award : TQA)  ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารพฒันาศกัยภาพของโรงเรียนด าเนินไปตามมาตรฐานสากล หรือ
มาตรฐานของประเทศชั้นน าท่ีมีคุณภาพการ ศึกษาสูงทั้งหลาย  โดยก าหนดใหมี้การบริหารจดัการ
ดว้ยระบบคุณภาพเป็น  3  ระดบั  คือ ระดบัท่ี 1 การบริหารจดัการระบบคุณภาพ ระดบัโรงเรียน 
(School Quality Award : SCQA )  ระดบัท่ี 2 การบริหารจดัการระบบคุณภาพ ระดบัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (Office of the Basic Education  Commission Quality  Award : 
OBECQA )  และ ระดบัท่ี 3 การบริหารจดัการระบบคุณภาพ  ระดบัชาติ (Thailand  Quality Award 
: TQA)  และจากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและต่างประเทศ พบวา่ โรงเรียนท่ีการบริหาร
คุณภาพตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชา ติ ทั้ง 7 หมวด คือ การน าองคก์ร  การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  การวดั  การวเิคราะห์และการจดัการความรู้  การมุ่งเนน้
ครูและบุคลากร การจดัการกระบวนการและผลลพัธ์ (สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , 2555 : 6) และมี
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ภาพความส าเร็จ คือ 1) ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก (World  Citizen) 2) การจดัการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class  Standard) และ บริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ  เพื่อการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศและประสบความส าเร็จ ตอ้งอาศยัปัจจยัหลายดา้น คือ  ดา้นปัจจยัภายนอก 
ประกอบดว้ย สภาพแวด ลอ้ม  ลกัษณะผูรั้บบริการ  และลกัษณะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  ส่วนปัจจยั
ภายใน  ประกอบดว้ย  คุณภาพบุคลากร   เป้าหมาย  ทรัพยากร   โครงสร้างองคก์าร  นโยบายการ
บริหารและการปฏิบติั  และวฒันธรรมองคก์าร   
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บทที ่ 3 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 
 การวจิยัเร่ือง ปัจจยัความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั 
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวตัถุประสงคข์องการวจิยัและ
วธีิด าเนินการวจิยั  ดงัน้ี 
 วตัถุประสงคข์องการวจิยั  เพื่อ 1) ศึกษาระดบัความส าเร็จของการบริหารจดัการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ2) เพื่อ
วเิคราะห์ปัจจยั ท่ีส่งผลต่อ ความส าเร็จของการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดบั
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

 วธีิด าเนินการวจิยั 
  การวจิยัคร้ังน้ีเป็น การวจิยัเชิงพรรณนา  (Descriptive Research) โดยผูว้จิยัไดอ้อกแบบ
ขั้นตอนการวจิยัเป็น  2  ขั้นตอน  ดงัน้ี 
 
ขั้นตอนที ่ 1 ศึกษา ระดับ ความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ
ประถมศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

1.1 การศึกษาองค์ความรู้ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ก าหนดกรอบแนวคิดในการวจัิย 
               ผูว้จิยัด าเนินการศึกษาเอกสาร ต ารา งานวจิยัและรายงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั
สภาพการบริหารจดัการ  ระดบัความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียนและปัจจยัท่ีส่งผลต่ อ
ความส าเร็จ ในการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา โดยสังเคราะห์เป็น
องคค์วามรู้เบ้ืองตน้และประมวล ความรู้ สรุป เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั และนิยาม
ปฏิบติัการของตวัแปรต่างๆ ซ่ึงจากการน าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์และสังเคราะห์แลว้ สรุปไดก้รอบ
แนวคิดในการวจิยั ดงัน้ี 

1.1.1 กรอบแนวคิดปัจจัยความส าเร็จ  ผูว้จิยัไดส้ังเคราะห์แนวคิดของ 
นกัวชิาการประกอบดว้ย   Steers  (1977:7-10)  , Katz and Kahn (1978 : 114-115) , Wendell L. 
French and Cecil H. Bell French and  Bell (1984:41-42) , Moorhead  and  Griffin (1998 : 558-
560) , Hertling (2000:26) , Gibson (2000 : 15-17) , Hoy and Miskel ( 2001 : 293 - 297)   และ 
Owens (2004:140-141)  ไดปั้จจยัความส าเร็จ  2  กลุ่ม คือ กลุ่มปัจจยัภายนอก ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียน  ไดแ้ก่  สภาพแวดลอ้มภายนอก  ลกัษณะผูรั้บ บริการ ลกัษณะ          
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ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  และกลุ่มปัจจยัภายใน  ไดแ้ก่  เป้าหมาย คุณภาพบุคลากร นโยบายการบริหาร
และการปฏิบติั  โครงสร้างองคก์ร  วฒันธรรมองคก์ร  และทรัพยากร   

1.1.2  ความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล  วดัระดบัความ  
ส าเร็จ ในการบริหาร ตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
(OBECQA)  มี  7 หมวด  ประกอบดว้ยหมวด 1  การน าองคก์ร   หมวด 2  การวางแผนเชิงกลยทุธ์   
หมวด 3 การมุ่งเนน้นกัเรียน   หมวด 4  การวดั การวเิคราะห์  และการจดัการความรู้   หมวด  5  การ
มุ่งเนน้บุคลากร   หมวด 6  การมุ่งเนน้การด าเนินการ   และหมวด 7  ผลลพัธ์ มี 5 ดา้น คือ ดา้น
หลกัสูตรและกระบวนการ  ดา้นการมุ่งเนน้นกัเรียน     ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร    ดา้นการน าองคก์ร
และการก ากบัดูแลองคก์ร ดา้นการเงินและสมรรถนะการใหบ้ริการ 

1.2 ศึกษาระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียน มาตรฐานสากล  
ระดับประถมศึกษา   สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
             ขั้นตอนน้ีเป็นการศึกษาความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียน มาตรฐานสากล  
และปัจจยัความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  โดยเก็บ
ขอ้มูลเชิงปริมาณ จากผู ้ ใหข้อ้มูลในโรงเรียนระดบัประถมศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการ โรงเรียน
มาตรฐานสากล  ซ่ึงมีขั้นตอนในการศึกษา ดงัน้ี 

1.2.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 
1) ประชากร คือ โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน ทัว่ประเทศท่ีมีความพร้อมในการยกระดบัใหเ้ ป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World-Class Standard School)  จ านวน 119  โรงเรียน   (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2554)  

2) ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง กระท าโดยเทียบตารางประมาณขนาด 
ของกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and  Morgan (1970 : 607-610) ท่ีความคลาดเคล่ือน 5% และระดบั
ความเช่ือมัน่ 95% จากประชากร 119 โรงเรียนไดก้ลุ่มตวัอยา่งไม่นอ้ยกวา่ 86 โรงเรียน  

3) วธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ใชว้ธีิการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน  
(Multi-stage  Sampling) ดงัน้ี 

3.1)   แบ่งประชากรโรงเรียนเป็น 4  กลุ่ม  ตามการแบ่งตามภูมิภาค 
ของกรมการป กครอง กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง  ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  และภาคใต ้ 

3.2) สุ่มตวัอยา่งแบบง่ายโดยวธีิจบัสลากตามสัดส่วนจ านวนโรงเรียน 
ในแต่ละภูมิภาค รายละเอียดดงัตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4  จ านวนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา จ าแนกตามภูมิภาค 
 

กลุ่มโรงเรียนตามภูมิภาค ประชากร 
ร้อยละของ 
กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มตวัอยา่ง 

กลุ่มภาคเหนือ 23 16.62 17 
กลุ่มภาคกลาง 49 35.41 35 
กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 28 20.24 20 
กลุ่มภาคใต ้ 19 13.73 14 

รวม 119 86 86 
 

3.3)  ผูใ้หข้อ้มูล  เป็นการเลือกแบบเจาะจงในกลุ่มบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัการบริหาร โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนละ 10  คน ประกอบดว้ย 
ผูบ้ริหารโรงเรียน  รองผูอ้  านวยการโรงเรียนฝ่ายวชิาการหรือหวัหนา้งานวชิาการ  และหวัหนา้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  รายละเอียดดงัตารางท่ี 5 
 
ตารางท่ี 5   ประเภทและจ านวนผูใ้หข้อ้มูลหลกั (Informant)  
 

 
ภูมิภาค 

จ านวน 
กลุ่มตวัอยา่ง
(โรงเรียน) 

จ านวนผูใ้หข้อ้มูล (คน) รวม            
ผูใ้หข้อ้มูล 

(คน) 
ผูอ้  านวยการ
โรงเรียน 

หวัหนา้งาน
วชิาการ 

หวัหนา้ 
กลุ่มสาระ 

ภาคเหนือ 17 17 17 136 170 
ภาคกลาง 35 35 35 280 350 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 20 20 20 160 200 
ภาคใต ้ 14 14 14 112 140 

รวม 86 86 86 688 860 

 
 
 
 



125 
 

 

1.2.2   สร้างและพฒันาเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
                     เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในขั้นตอนน้ี เป็นแบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน
ตามกรอบแนวคิดการวจิั ย เพื่อสอบถามระดบัความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียน และปัจจยั
ความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  โดยมีขั้นตอนในการ
สร้างเคร่ืองมือ ดงัน้ี  

1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ 
โรงเรียนมาตรฐานสากล และปัจจยัความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียน    

2) สร้างขอ้ค าถามในแต่ละประเด็นตามกรอบแนวคิดในการวจิยั และให ้
อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้งตามโครงสร้างเน้ือหาของแบบสอบถาม แลว้น าขอ้ค าถามท่ี
ไดจ้ากการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษามาสร้างเป็นแบบสอบถาม จ านวน  1  ชุดแบ่งเป็น 3 ตอน 
ดงัน้ี 
  ตอนท่ี 1    สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบเลือกตอบ   
  ตอนท่ี 2    ความส าเร็จในการบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล  มีลกัษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดบั โดยแต่ละระดบัมีความหมายดงัน้ี  
             5  หมายถึง   มีผลการบริหารจดัการประสบผลส าเร็จอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
             4  หมายถึง   มีผลการบริหารจดัการประสบผลส าเร็จอยูใ่นระดบัมาก  
             3  หมายถึง   มีผลการบริหารจดัการประสบผลส าเร็จอยูใ่นระดบัปานกลาง  
             2  หมายถึง   มีผลการบริหารจดัการประสบผลส าเร็จอยูใ่นระดบันอ้ย  
             1  หมายถึง   มีผลการบริหารจดัการประสบผลส าเร็จอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
         ตอนท่ี 3  ปัจจยัความส าเร็จของโรงเรียน มีลกัษณะเป็นแบบมาตรา ส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale)  5 ระดบั โดยแต่ละระดบัมีความหมายดงัน้ี  
   5  หมายถึง   มีสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
   4  หมายถึง   มีสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นระดบัมาก  
   3  หมายถึง   มีสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นระดบัปานกลาง  
   2  หมายถึง   มีสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นระดบันอ้ย  
   1  หมายถึง   มีสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

3) น าโครงร่างแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบ 
ความถูกตอ้งในการใชภ้าษา และความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัโครงสร้าง เน้ือหา  แลว้น ามา
ปรับปรุงแกไ้ข 
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1.2.3  สร้างและพฒันาเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
1) การตรวจสอบดา้นความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

ด าเนินการ โดยผูว้จิยัน า แบบสอบถามท่ีสร้าง ข้ึนไปใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความตรงตาม
เน้ือหา และพิจารณาความถูกตอ้งของภาษา  จากนั้นน าไปใหผู้ท้รงคุณวฒิุ จ านวน 5  ท่าน (รายนาม
ผูท้รงวฒิุ ปรากฏอยูใ่นภาคผนวก) ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัตารางโครงสร้าง
เน้ือหา (Item Objective Congruence : IOC)  และ ตรวจสอบการใชภ้าษา ไดค้่าดชันี IOC สูงกวา่ 
0.60  ในเคร่ืองมือตอนท่ี 2 จ านวน 45 ขอ้ ตอนท่ี 3 จ านวน  41  ขอ้  รายละเอียดดงัภาคผนวก  น าผล
การตรวจสอบจากผูท้รงคุณวฒิุ มาเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา  เพื่อพิจารณาอีกคร้ังและสรุปผลการ
ตรวจสอบดา้นความตรง แลว้น าผลการสรุปไปปรับปรุงเคร่ืองมือเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 

2) การหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ(Reliability) โดยการน า 
แบบสอบถาม ท่ีไดรั้บการปรับปรุง ไปทดลองใชก้บั กลุ่มผูใ้หข้อ้มูล ใ นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดบัประถมศึกษา ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน  3 โรงเรียนโดยมีผูใ้หข้อ้มูลจ านวน 30 คน จากนั้น
น ามาวเิคราะ ห์หาค่าความ เช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดยใช้วธีิการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ครอนบาค  
(Cronbach’s Alpha Coefficient)  พบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของแบบสอบถามทั้งฉบบั เท่ากบั  0.95 
แสดงถึงความเช่ือมัน่ในระดบัสูง  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของค วามส าเร็จในการบริหารจดัการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล และปัจจยัแต่ละดา้น ตามรายละเอียดดงัภาคผนวก 

3) การหาอ านาจจ าแนก (Discrimination  Power) โดยการหา 
สัมประสิทธ์ิ  สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson  Product  Moment)  จากนั้นพิจารณาค่า r หรือค่า
อ านาจจ าแนก พบวา่ มีค่าอยูร่ะหวา่ง .41 ถึง .95  แสดงวา่ขอ้ค าถามแต่ละขอ้มีอ านาจจ าแนกอยูใ่น
เกณฑดี์  โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  จากนั้นน าขอ้ค าถามท่ีไดจ้ากการทดลองสอบถาม 
มาแกไ้ข ปรับปรุงเป็นแบบสอบถาม ฉบบัสมบูรณ์แลว้น าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจริงต่อไป 

1.2.4 ด าเนินการเกบ็รวบรวมข้อมูล  
1) ผูว้จิยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัสยาม ส่งถึง

ผูอ้  านวยการ โรงเรียน มาตรฐานสากล ท่ีเป็น กลุ่มตวัอยา่ง  เพื่อขอความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถาม โดยจดัส่งทางไปรษณียจ์  านวน  860  ฉบบั  ไปยงัโรงเรียนมาตรฐานสากลจ านวน  86  
โรงเรียน  โดยใหโ้รงเรียนส่งกลบัคืนมาภายใน  2  สัปดาห์ 

2) ผูว้จิยัด าเนินการติดตามแบบสอบถามท่ียงัไม่ไดก้ลบัคืน โดยการ 
โทรศพัทติ์ดตามและด าเนินการส่งแบบสอบถามไปยงัผูอ้  านวยการโรงเรียนมาตรฐานสากลอีกคร้ัง  
และรอ ผลการตอบกลบั รวมทั้งโทรศพัทติ์ดตามแบบสอบถามเป็นระยะๆ จึงสรุปจ านวน
แบบสอบถาม ท่ีไดรั้บกลบัคืนมา  ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน  820  ฉบบั จากโรงเรียน
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มาตรฐานสากล 82 โรงเรียน และคดัแยกแบบสอบถามท่ีตอบไม่สมบูรณ์ จ  านวน 1  โรงเรียนออก 
รวมไดแ้บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ จ านวน 810 ฉบบั  จาก 81  โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  94.19  ของ
แบบสอบถามท่ีส่งทั้งหมด  รายละเอียดดงัภาคผนวก 

1.2.5 การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS   

และใชส้ถิติในการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
1) การวเิคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ 

แบบสอบถาม ด าเนินการโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาประกอบดว้ยการแจกแจงความถ่ีและร้อยละ 
2) การวเิคราะห์ขอ้มูลของแบบสอบถามตอนท่ี 2 ความส าเร็จในการ 

บริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล  และ ตอนท่ี 3 ปัจจยัความส าเร็จ ของโรงเรียน   ด าเนินการ
โดยใช้สถิติมชัฌิมเลขคณิต มาหาค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ของคะแนนท่ีไดจ้ากการ
ตอบแบบสอบถาม โดยก าหนดการแปลความหมายค่าเฉล่ียแบบสอบถาม ดงัน้ี  

ค่าเฉล่ียระหวา่ง  4.51 – 5.00   หมายถึง  ตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงมากท่ีสุด  
                                                                             มีผลท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด  

       ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.51 – 4.49   หมายถึง  ตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงมาก  
                                                                                                         มีผลท่ีเกิดข้ึนมาก 
      ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.51 – 3.49   หมายถึง  ตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงปานกลาง  
                                                                                                         มีผลท่ีเกิดข้ึนปานกลาง 
       ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.51 – 2.49   หมายถึง  ตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงนอ้ย    
                                                                                                         มีผลท่ีเกิดข้ึนนอ้ย 
       ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.49   หมายถึง  ตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงนอ้ยท่ีสุด 
                                                                                                         มีผลท่ีเกิดข้ึนนอ้ยท่ีสุด 
 
ขั้นตอนที ่ 2   วเิคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดับประถมศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
 การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูว้จิยั ใชส้ถิติวเิคราะห์
พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise  Multiple  Regression  Analysis) มีขั้นตอน ดงัน้ี 

1. ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดรั้บกลบัคืน ลงรหสัขอ้มูลและ 
บนัทึกขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Microsoft Excel 2013 
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2. น าเขา้ขอ้มูลในโปรแกรม SPSS  เพื่อการค านวณค่าสถิติพื้นฐาน และ สถิติวเิคราะห์  
ประกอบดว้ย  การน าเขา้ขอ้มูลในโปรแกรม SPSS  เพื่อการค านวณค่าสถิติพื้นฐาน สถิติ วเิคราะห์ 
ประกอบดว้ย  ค่าเฉล่ียของคะแนนตวัแปร (Mean) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนตวัแปร 
(S.D.) ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตามกบัชุดของตวั
แปรอิสระ ตั้งแต่  2 ตวัข้ึนไป (R) ค่าสัมประสิทธ์ิการท านายแสดงสัดส่วน หรือร้อยละข องความ
แปรปรวน ในตวัแปรตามท่ีสามารถอธิบายหรือท านายไดด้ว้ยชุดตวัแปรอิสระ (R2) ค่าสัมประสิทธ์ิ
การท านายท่ีเปล่ียนไปจากเดิม (R2change) ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ แสดง
ค่าน ้าหนกัของความส าคญัของตวัท านายแต่ละตวัท่ีท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงในตวัแปรตาม  เม่ื อ
สมการท านายอยูใ่นคะแนนดิบ  (B) ค่าความคลาดเคล่ือนของมาตรฐานของค่าสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอย  (SE.B) ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน แสดงค่าน ้าหนกัของ 
ความส าคญัของตวัท านายแต่ละตวั ท่ีท าใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงในตวัแปรตาม เม่ือสมการท านาย
อยูใ่นคะแนนมาตรฐาน (Beta) และ ค่าคงท่ีของสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ(Constant)   

3. แปลผลค่าสถิติวเิคราะห์ ระดบั ความส าเร็จของการบริหารจดัการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใน
ภาพรวม และรายหมวด  

4. วเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล    
ระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
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สรุปขั้นตอนการวจัิย  
 

 

ขั้นตอน 
 

  

วธีิด าเนินการ 
  

ผลท่ีได ้

     
1.  ศึกษาระดบั
ความส าเร็จในการ
บริหารจดัการ
โรงเรียนมาตรฐาน 
สากลและปัจจยัความ 
ส าเร็จของโรงเรียน 

        1.1 สร้างเคร่ืองมือวจิยั และหา
คุณภาพเคร่ืองมือ ไดเ้คร่ืองมือท่ีใช ้
คือ แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 1 ชุด 
มี 3 ตอน 
       1.2  เก็บรวบรวมขอ้มูลวจิยัโดย 
เลือกแบบเจาะจง จากบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนล ะ 
10 คน 
       1.3  การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ
โดยใชค้่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

 1. ระดบัความส าเร็จ 
ในการบริหารจดัการ
โรงเรียนและ 
ปัจจยัความส าเร็จ 
ของโรงเรียน 
 

     
2.  วเิคราะห์ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อการบริหาร
จดัการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

         2.1 เก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยั
จากขอ้ 1. มาวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผล
ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป   
       2.2 เคร่ืองมือท่ีใช ้คือแบบ 
สอบถามเพื่อการวจิยั 1 ชุด มี 3 ตอน 
       2.3  การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ
โดยใชส้ถิติวเิคราะห์พหุคูณแบบ
ขั้นตอน  

 2.1  ปัจจยัความส าเร็จ
ในการบริหารจดัการ
โรงเรียนมาตรฐาน 
สากล 
2.2  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการ
บริหารจดัการ
โรงเรียนมาตรฐาน 
สากล 

 
 

แผนภาพท่ี 8  สรุปขั้นตอนการวจิยั 
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บทที ่ 4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวจิยั คร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์  เพื่อ 1) ศึกษาระดบัความส าเร็จของการ บริหารจดัการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
และ  2) วเิคราะห์ปัจจยัความส าเร็จของการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐ านสากล  ระดบั
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวเิคราะห์
ขอ้มูล  2  ตอน  ดงัน้ี 
 ตอนท่ี  1  ระดบัความส าเร็จของการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั  
                                ประถมศึกษา   
 ตอนท่ี  2  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล  
                                 ระดบัประถมศึกษา 
                                 
ตอนที ่1   ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 จากกรอบแนวคิดความส าเร็จของการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากลและปัจจยั
ความส าเร็จ ท่ีได้ จากการสังเคราะห์เอกสารแนวคิดทฤษฎี ตลอดจนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ตรวจสอบความเหมาะสมของเน้ือหาโดยผู ้ ทรงคุณวฒิุ /ผูเ้ช่ียวชาญ   ผูว้จิยัน ามาสร้างแบบสอบถาม
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  86 โรงเรียน  ผูใ้หข้อ้มูล
จ านวน  860  คน  มีโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา   ตอบแบบสอบถามกลบัคืนมา
อยา่งสมบูรณ์  81  โรงเรียน รวมผูใ้หข้อ้มูล 810  คน  ผูว้จิยัน าเสนอผลการวเิคราะห์ความส าเร็จของ
การบริหาร จดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรายละเอียด  ดงัน้ี 
 
 1.1    ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  
 การน าเสนอขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา 
และประสบการณ์ในการท างาน  รายละเอียดดงัตารางท่ี 6 
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ตารางท่ี 6    จ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไป  
 

ขอ้มลูทัว่ไป จ านวน (N) ร้อยละ (%)  
1.  เพศ   
         ชาย 247 30.5 
         หญิง 563 69.5 

รวม 810 100.0 
2.  อาย ุ   
        20 – 30  ปี 40 4.9 
        31 – 40  ปี 132 16.3 
        41 – 50  ปี 69 8.5 
        51  ปีข้ึนไป 569 70.2 

รวม 810 100.0 
3.  วฒิุการศึกษา   
        ต ่ากวา่ปริญญาตรี 0 0.0 
        ปริญญาตรี 383 47.3 
        ปริญญาโท 380 46.9 
        ปริญญาเอก 47 5.8 

รวม 810 100.0 
4. ประสบการณ์ท างาน   
        1 – 5  ปี 48 5.9 
        6 – 10  ปี 89 11.0 
        11 – 15  ปี 42 5.2 
        16  ปีข้ึนไป 631 77.9 

รวม 810 100.0 
 

 จากตารางท่ี  6  พบวา่ จากจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
(69.5 %) รองลงมาคือ เพศชาย (30.5 %) อายุส่วนใหญ่ 51 ปีข้ึนไป (70.2 %)  รองลงมา 31 – 40  ปี 
(16.3 %) 41 – 50  ปี (8.5 %) และ 20 – 30  ปี (4.9 %) ตามล าดบั  วฒิุการศึกษาส่วนใหญ่ระดบั
ปริญญาตรี  (47.3 %) รองลงมาระดบั ปริญญาโท  (46.9 %) และปริญญาเอก  (5.8 %) ตามล าดบั  
ประสบการณ์ท างาน ส่วนใหญ่  16  ปีข้ึนไป (77.9 %) รองลงมา  6 – 10  ปี (11.0 %) และ 1 – 5  ปี 
(5.9 %) 11 – 15  ปี (5.2 %) ตามล าดบั 
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  1. 2   ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับ
ประถมศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  
 

การน าเสนอ ระดบัความส าเร็จของการ บริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสาก ล ระดบั
ประถมศึกษา ผูว้จิยัสรุปในภาพรวมและแยกหมวด ตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA)  มีรายละเอียดดงัตารางท่ี 7 
 
ตารางที่ 7  ระดบัความส าเร็จของการบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในภาพรวม  
   

การบริหารจดัการ 
(N = 810) 

Mean S.D. ระดบัความส าเร็จ ล าดบัที่ 

หมวด 1  การน าองคก์ร   4.29 0.51 มาก 2 
หมวด 2  การวางแผนเชิงกลยทุธ์   4.31 0.54 มาก 1 
หมวด 3  การมุ่งเนน้นกัเรียน 4.21 0.65 มาก 5 
หมวด 4  การวดัการวิเคราะห์ และ 
               การจดัการความรู้   

4.13 0.65 มาก 7 

หมวด 5  การมุ่งเนน้บุคลากร   4.15 0.67 มาก 6 
หมวด 6  การมุ่งเนน้การด าเนินการ 4.22 0.60 มาก 5 
หมวด 7  ผลลพัธ์   มาก - 
       1)  ดา้นหลกัสูตรและกระบวนการ   4.22 0.59 มาก 5 
       2)  ดา้นการมุ่งเนน้นกัเรียน   4.22 0.53 มาก 4 
       3)  ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร  4.22 0.65 มาก 4 
       4)  ดา้นการน าองคก์รและการ 
            ก ากบัดูแลองคก์ร 

4.23 0.73 มาก 3 

       5)  ดา้นการเงิน และสมรรถนะ 
            การใหบ้ริการ 

4.28 0.68 มาก 2 

รวม 4.23 0.62 มาก - 
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 จากตารางท่ี 7  พบวา่  ระดบัความส าเร็จใน การบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดบัประถมศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   (x̄ = 4.23, SD = 0.62)  โดยหมวด   การวางแผนเชิง           
กลยทุธ์ มีระดบัความส าเร็จสูงสุด  (x̄ = 4.31 , SD = 0.54)   และหมวดการวดั การวเิคราะห์และการ
จดัการความรู้มีระดบัความส าเร็จต ่าสุด  (x̄ = 4.13, SD = 0.65)  เม่ือพิจารณาระดบัความส าเร็จหมวด
ผลลพัธ์การบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา พบวา่ ผลลพัธ์ดา้นการเงิน 
และสมรรถนะการใหบ้ริการ  มีระดบัความส าเร็จสูงสุด  (x̄ = 4.28, SD = 0.68) และผลลพัธ์ ดา้น
หลกัสูตรและกระบวนการ มีระดบัความส าเร็จต ่าสุด (x̄ = 4.22, SD = 0.59)   
 
 
ตารางที่ 8   ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา  
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  หมวด 1 การน าองค์กร   
    

ที่ ข้อรายการ Mean S.D. 
ระดบั

ความส าเร็จ 
1 ผูบ้ริหารก าหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ เป้าประสงคเ์พ่ือการ

ช้ีน าองคก์ร จากการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน 

4.29 0.59 มาก 

2 ผูบ้ริหารก าหนดค่านิยมและความคาดหวงัผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือใหอ้งคก์ร  มีผลการด าเนินการท่ีดีอยา่ง
ย ัง่ยืนใหส้อดคลอ้งกบัวิสยัทศัน ์ พนัธกิจ ของโรงเรียน 

4.28 0.58 มาก 

3 ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศการท างาน และก ากบัติดตามให้
บุคลากร ปฏิบติัตามระเบียบ กฎหมาย และจรรยาบรรณ
อยา่งเคร่งครัด 

4.31 0.65 มาก 

4 ผูบ้ริหารจดัระบบการท างานท่ีเอ้ือใหโ้รงเรียนเป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ 

4.28 0.69 มาก 

รวม 4.29 0.51 มาก 
 

 จากตารางท่ี 8  พบวา่ ความส าเร็จของการบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั
ประถมศึกษา  หมวด 1 การน าองคก์ร ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก  (x̄ = 4.29, SD = 0.51) โดยทุก
ขอ้ค าถามมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็ นรายขอ้ พบวา่  ผูบ้ริหารสร้าง
บรรยากาศการท างาน และก ากบัติดตามใหบุ้คลากร ปฏิบติัตามระเบียบ กฎหมาย และจรรยาบรรณ
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อยา่งเคร่งครัด  มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̄ = 4.31, SD = 0.65) และ ผูบ้ริหารก าหนดค่านิยมและความ
คาดหวงัผลการด าเนินงาน เพื่อใหอ้งคก์รมีผลการด าเนินการท่ีดีอย่ างย ัง่ยนืใหส้อดคลอ้งกบั
วสิัยทศัน์  พนัธกิจ ของโรงเรียน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  (x̄ = 4.28, SD = 0.58)  
 
ตารางท่ี  9   ระดบัความส าเร็จของการ บริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมวด 2  การวางแผนกลยทุธ์   
     

ที่ ข้อรายการ Mean S.D. 
ระดบั

ความส าเร็จ 
1 ผูบ้ริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนกลยทุธ์ 

และแผนปฏิบติัการ ท่ีครอบคลุมประเดน็ท่ีจะน าโรงเรียน
ไปสู่มาตรฐานสากล 

4.37 0.71 มาก 

2 ผูบ้ริหารและบุคลากร วางแผนการด าเนินงานน าแผน         
กลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั และส่ือสารใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้ง
รับทราบ 

4.24 0.63 มาก 

3 โรงเรียนมีแผนปฏิบติัการทั้งแผนระยะสั้น และ แผน           
ระยะยาวท่ีมีคุณภาพ  เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
จดัการโรงเรียน 

4.32 0.60 มาก 

4 โรงเรียนก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จ และวางเป้าหมายการ
พฒันา ในแผนปฏิบติัการใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

4.32 0.58 มาก 

รวม 4.31 0.54 มาก 

 
 จากตารางท่ี 9  พบวา่ ความส าเร็จของการบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั
ประถมศึกษา หมวด 2  การวางแผนกลยทุธ์ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.31, SD = 0.54) โดย
ทุกขอ้ค าถามมีผลการประเมิน อยูใ่นระดบัมาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  ผูบ้ริหารและ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ ท่ีครอบคลุมประเด็นท่ีจะน า
โรงเรียนไปสู่มาตรฐานสากล  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  (x̄ = 4.37, SD = 0.71)  และ ผูบ้ริหารและบุคลากร 
วางแผนการด าเนินงานน าแผนกลยทุ ธ์ไปสู่การปฏิบติั และส่ือสารใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบ  มี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด  (x̄ = 4.24, SD = 0.63)  
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ตารางท่ี  10  ระดบัความส าเร็จของการ บริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมวด 3  การมุ่งเนน้นกัเรียน  
     

ที่ ข้อรายการ Mean S.D. 
ระดบั

ความส าเร็จ 
1 โรงเรียนมีกระบวนการท างานท่ีใหค้วามส าคญักบั

ผูรั้บบริการ อาทิ นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
4.32 0.64 มาก 

2 ผูบ้ริหาร คณะครูและบุคลากรร่วมกนัก าหนดหลกัสูตร
และสร้างนวตักรรมการพฒันานกัเรียน ผา่นส่ือทางสงัคม 
ส่ือเทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม  

4.19 0.64 มาก 

3 โรงเรียนใหค้วามส าคญักบันกัเรียน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
โดยมีการประเมินความพึงพอใจรับฟังความคิดเห็นและ
จดัการกบัขอ้ร้องเรียนไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4.19 0.66 มาก 

4 โรงเรียนมีระบบการจดัการใหน้กัเรียน เขา้ถึงขอ้มลู 
ข่าวสาร มีการบริหารจดัการรับฟังและรับขอ้ร้องเรียนได้
สะดวกรวดเร็ว 

4.15 0.64 มาก 

รวม 4.21 0.65 มาก 

 
 จากตารางท่ี  10  พบวา่ ความส าเร็จของ การบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดบัประถมศึกษา  หมวด 3  การมุ่งเนน้นกัเรียน  ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.21, SD = 
0.65) โดยทุกขอ้ค าถามมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  โรงเรียนมี
กระบวนการท างานท่ีใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการ อาทิ นกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง   
มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̄ = 4.32, SD = 0.64)  และ โรงเรียนมีระบบการจดัการใหน้กั เรียน เขา้ถึงขอ้มูล 
ข่าวสาร มีการบริหารจดัการรับฟังและรับขอ้ร้องเรียนไดส้ะดวกรวดเร็ว  มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  (x̄ = 4.15 
, SD = 0.64)  
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ตารางท่ี  11  ระดบัความส าเร็จของการ บริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมวด 4  การวดั การวเิคราะห์และการจดัการความรู้ 
     

ที่ ข้อรายการ Mean S.D. 
ระดบั

ความส าเร็จ 
1 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทนัสมยั               

ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และการจดัการความรู้  
4.29 0.68 มาก 

2 ผูบ้ริหารและคณะครูมีการวดัและวิเคราะห์ขอ้มลู
สารสนเทศขององคก์ร มีการน าผลการด าเนินงานไป
ปรับปรุงการปฏิบติังาน และคน้หาปัจจยัสู่ความส าเร็จ 

4.08 0.66 มาก 

3 บุคลากรในโรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบั             
แนวปฏิบติัท่ีดีในการจดัการความรู้โดยใชค้วามรู้ทั้ง
ภายนอกและภายในโรงเรียน 

4.06 0.64 มาก 

4 ผูบ้ริหารโรงเรียนทบทวนผลการด าเนินงาน เพ่ือแสวงหา
แนวทางการปรับปรุงและพฒันาระบบขอ้มลูสารสนเทศ
และอุปกรณ์ใหท้นัต่อความตอ้งการ 

4. 10 0.62 มาก 

รวม 4.13 0.65 มาก 
 

 จากตารางท่ี  11  พบวา่ ความส าเร็จของ การบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดบัประถมศึกษา หมวด 4   การวดั การวเิคราะห์และการจดัการความรู้  ในภาพรวม  อยูใ่นระดบั
มาก (x̄ = 4.13, SD = 0.65) โดยทุกขอ้ค าถามมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ขอ้ พบวา่ โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศท่ีทนัสมยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และการ
จดัการความรู้  มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̄ = 4.29, SD = 0.68) ส่วนบุคลากรในโรงเรียนมีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้เก่ียวกบั แนวปฏิบติัท่ีดีในการจดัการความรู้โดยใชค้วามรู้ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน  มี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด (x̄ = 4.06, SD = 0.64)   
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ตารางท่ี 12   ระดบัความส าเร็จของการ บริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมวด 5  การมุ่งเนน้บุคลากร 
     

ที่ ข้อรายการ Mean S.D. 
ระดบั

ความส าเร็จ 
1 ผูบ้ริหารส่งเสริม และพฒันาบุคลากรของโรงเรียน เพ่ือการ

ปรับปรุงผลการด าเนินงานและจริยธรรมในวิชาชีพ มีการ
ส ารวจขอ้มลู และจดัท าแผนพฒันารายบุคคล 

4.23 0.63 มาก 

2 โรงเรียนมีการประเมินประสิทธิภาพบุคลากรเพ่ือส่งเสริม
ความกา้วหนา้ในวิชาชีพอยา่งทัว่ถึง 

4.14 0.66 มาก 

3 โรงเรียนมีระบบการยกยอ่งชมเชย การใหร้างวลั ท่ีสร้าง
ขวญัก าลงัใจและแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร 

4.16 0.75 มาก 

4 โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีมุ่งใหเ้กิดการ
เรียนรู้และการพฒันา มีความผกูพนั ความเอ้ืออาทรต่อการ
ท างานร่วมกนั 

4.08 0.68 มาก 

5 บุคลากรในโรงเรียนมีการพฒันางานใหป้ระสบ
ความส าเร็จ ภายใตบ้รรยากาศความร่วมมือท่ีเอ้ือต่อการ
ปฏิบติังาน  เพ่ือน าไปสู่ผลการด าเนินงานท่ีดีของโรงเรียน  

4.16 0.61 มาก 

รวม 4.15 0.67 มาก 

 
 จากตารางท่ี 12  พบวา่ ความส าเร็จของการบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั
ประถมศึกษา หมวด 5  การมุ่งเนน้บุคลากร ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.15, SD = 0.67) โดยทุก
ขอ้ค าถามมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ผูบ้ริหารส่งเสริม และพฒันา
บุคลากรของโรงเรียน เพื่อการปรับปรุงผลการด าเนินงานและจริยธรรมในวชิาชีพ มีการส ารวจขอ้มูล และ
จดัท าแผนพฒันารายบุคคล  มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̄ = 4.23, SD = 0.63) และโรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานท่ีมุ่งใหเ้กิดการเรียนรู้และการพฒันา มีความผกูพนั ความเอ้ืออาทรต่อการท างานร่วมกนั มีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด  (x̄ = 4.08, SD = 0.68)  
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ตารางท่ี 13   ระดบัความส าเร็จของการ บริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมวด 6 การมุ่งเนน้การด าเนินการ 
     

ที่ ข้อรายการ Mean S.D. 
ระดบั

ความส าเร็จ 
1 โรงเรียนมีระบบการท างานท่ีครอบคลุมภารกิจทุกดา้น 

ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ 
ดา้นการบริหารบุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไป 

4.23 0.63 มาก 

2 โรงเรียนมีกระบวนการท างานหลกัและกระบวนการ
สนบัสนุน ท่ีเกิดจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมกนัออกแบบ 
เพ่ือใหน้ าไปปฏิบติั ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4.13 0.64 มาก 

3 บุคลากรร่วมกนัก าหนดเป้าหมายของกระบวนการ ท่ีส่งผล
ต่อคุณภาพผูเ้รียน ตามพนัธกิจและวิสยัทศันข์องโรงเรียน 

4.22 0.66 มาก 

4 โรงเรียนมีระบบการควบคุม และตรวจสอบ  เพ่ือใหผู้เ้รียน
บรรลุผลการเรียนรู้ไดดี้  และปรับปรุงพฒันากระบวนการ
ท างานสู่ความเป็นเลิศ 

4.25 0.60 มาก 

รวม 4.21 0.63 มาก 

 
 จากตารางท่ี  13  พบวา่ ความส าเร็จของ การบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดบัประถมศึกษา หมวด 6  การจดัการกระบวนการ  ในภาพรวม  อยูใ่นระดบั มาก (x̄ = 4.21, SD 

= 0.63) โดยทุกขอ้ค าถามมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ โรงเรียนมี
ระบบการควบคุม และตรวจสอบ  เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุผลการเรียนรู้ไดดี้  และปรับปรุงพฒันา
กระบวนก ารท างานสู่ความเป็นเลิศ  มีค่าเฉล่ีย สูงสุด (x̄ = 4.25, SD = 0.60)  ส่วนโรงเรียนมี
กระบวนการท างานหลกัและกระบวนการสนบัสนุน ท่ีเกิดจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมกนัออกแบบ 
เพื่อใหน้ าไปปฏิบติั ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (x̄ = 4.13, SD = 0.64)  
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ตารางท่ี 14   ระดบัความส าเร็จของการ บริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมวด 7 ผลลพัธ์  ดา้นหลกัสูตรและกระบวนการ   
  

ที่ ข้อรายการ Mean S.D. 
ระดบั

ความส าเร็จ 
1 หลกัสูตรสถานศึกษา ระบบการบริหารงานวิชาการและ

กระบวนการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนมีคุณภาพ
ตามกลยทุธ์ และแผนปฏิบติัการ  

4.20 0.60 มาก 

2 นกัเรียนและผูป้กครอง มีความพึงพอใจ ต่อหลกัสูตร
สถานศึกษา ระบบการบริหารงานวิชาการ และกระบวน 
การจดัการเรียนการสอนและการบริการดา้นอ่ืนๆ ของ
โรงเรียน 

4.19 0.62 มาก 

3 ขอ้มลูผลลพัธ์ ในระบบสารสนเทศของโรงเรียนน ามาวดั
ความ ส าเร็จของการด าเนินการตามกลยทุธ์ และแผน 
ปฏิบติัการได ้

4.22 0.58 มาก 

4 โรงเรียนมีคุณภาพผูเ้รียน ดา้นประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
และนวตักรรมของกระบวนการจดัการศึกษา 

4.25 0.58 มาก 

รวม 4.22 0.60 มาก 

 
 จากตาร างท่ี  14  พบวา่ ความส าเร็จของ การบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดบัประถมศึกษา หมวด 7 ผลลพัธ์  ดา้นหลกัสูตรและกระบวนการ  ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก 
(x̄ = 4.22, SD = 0.60) โดยทุกขอ้ค าถามมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ 
โรงเรียนมีคุณภา พผูเ้รียน ดา้นประสิทธิผล ประสิทธิภาพและนวตักรรมของกระบวนการจดั
การศึกษา  มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̄ = 4.25, SD = 0.58)  ส่วน นกัเรียนและผูป้กครอง มีความพึงพอใจ ต่อ
หลกัสูตรสถานศึกษา ระบบการบริหารงานวชิาการ และกระบวน  การจดัการเรียนการสอนและการ
บริการดา้นอ่ืนๆ ของโรงเรียน มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  (x̄ = 4.19, SD = 0.62)  
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ตารางท่ี 15   ระดบัความส าเร็จของการ บริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมวด 7 ผลลพัธ์  ดา้นการมุ่งเนน้นกัเรียน 
  

ที่ ข้อรายการ Mean S.D. 
ระดบั

ความส าเร็จ 
1 โรงเรียนสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่นกัเรียนและผูป้กครอง 

เพ่ือสร้างความผกูพนัและสมัพนัธภาพท่ีดีในระยะยาว 
4.25 0.60 มาก 

2 โรงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพภายใน ท่ีมุ่งเนน้คุณภาพ
ผูเ้รียน 

4.28 0.58 มาก 

3 โรงเรียนมีขอ้มลูสารสนเทศท่ีคลอบคลุม ความพึงพอใจ
และไม่พึงพอใจ ต่อขอ้ร้องเรียนต่างๆ เพ่ือใชป้ระกอบการ
แกปั้ญหาภายในโรงเรียน 

4.14 0.60 มาก 

รวม 4.22 0.59 มาก 

 
 จากตารางท่ี  15  พบวา่ ความส าเร็จของ การบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดบัประถมศึกษา หมวด 7 ผลลพัธ์   ดา้นการมุ่งเนน้นกัเรียน  ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 
4.22, SD = 0.59) โดยทุกขอ้ค าถามมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
พบวา่ โรงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพภายในท่ีมุ่งเนน้คุณภาพผูเ้รียน  มีค่าเฉล่ียสูงสุด  (x̄ = 4.28, 
SD = 0.58) ส่วนโรงเรียนมีขอ้มูลสารสนเทศท่ีคลอบคลุม ความพึงพอใจและไม่พึง พอใจ ต่อขอ้
ร้องเรียนต่างๆ เพื่อใชป้ระกอบการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน มีค่าเฉล่ีย ต ่าสุด (x̄ = 4.14, SD = 0.60)  
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ตารางท่ี 16   ระดบัความส าเร็จของการ บริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมวด 7 ผลลพัธ์  ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร 
  

ที่ ข้อรายการ Mean S.D. 
ระดบั

ความส าเร็จ 
1 โรงเรียนมีการสร้างและรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตการพฒันาบุคลากร 
4.26 0. 70 มาก 

2 โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบติังานของครู และ
ตรวจสอบการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

4.20 0.62 มาก 

3 โรงเรียนมีการปรับโครงสร้างการท างานท่ีตอบสนองต่อ
ความตอ้งการของนกัเรียนและผูป้กครอง 

4.20 0.67 มาก 

4 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อวฒันธรรมองคก์ร  มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากร 

4.17 0.63 มาก 

5 โรงเรียนมีการประเมินความดีความชอบของบุคลากร เพ่ือ
เล่ือนขั้นเงินเดือน  

4.28 0.61 มาก 

6 บุคลากรไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง เป็นผลมาจาก
ความสามารถ และทกัษะท่ีเหมาะสมของบุคลากรพฒันา
ผูน้ าขององคก์ร 

4.18 0.68 มาก 

7 โรงเรียนมีบรรยากาศการท างาน ความปลอดภยัและ           
สวสัดิภาพการบริการและสิทธิประโยชนส์ าหรับบุคลากร 

4.22 0.64 มาก 

รวม 4.22 0.65 มาก 

 
 จากตารางท่ี  16  พบวา่  ความส าเร็จของ การบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดบัประถมศึกษา หมวด 7 ผลลพัธ์   ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร   ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก  (x̄ = 
4.22, SD = 0.65)  โดยทุกขอ้ค าถามมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  
โรงเรียนมีการประเมินความดีความชอบของบุคลากร เพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน  (x̄ = 4.28, SD = 0.61) 
ส่วนบุคลากรมีความพึงพอใจต่อวฒันธรรมองคก์ร  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคลากร มีค่าเฉล่ีย 
ต ่าสุด (x̄ = 4.17, SD = 0.63) 
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ตารางท่ี 17   ระดบัความส าเร็จ ของการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมวด 7 ผลลพัธ์   ดา้นการน าองคก์รและการ
ก ากบัดูแลองคก์ร 
  

ที่ ข้อรายการ Mean S.D. 
ระดบั

ความส าเร็จ 
1 ผูบ้ริหารมีการวดัผลและประเมินผลการปฏิบติังานของ

บุคลากร 
4.17 0.67 มาก 

2 ผูบ้ริหารมีการสร้างความผกูพนักบับุคลากร ของโรงเรียน 
เพ่ือถ่ายทอดวิสยัทศัน ์และ ค่านิยมสู่การปฏิบติั 

4.27 0.71 มาก 

3 บุคลากรในโรงเรียนปฏิบติังานตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของโรงเรียน 

4.26 0.80 มาก 

รวม 4.23 0.73 มาก 

 
 จากตารางท่ี  17  พบว่า ความส าเร็จของ การบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดบัประถมศึกษา หมวด 7 ผลลพัธ์  ดา้นการน าองคก์รและการก ากบัดูแลองคก์ร   อยูใ่นระดบัมาก 
(x̄ = 4.23, SD = 0.73) โดยทุกขอ้ค าถามมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่ ผูบ้ริหารมีการสร้างความผกูพนักบับุคลากร ของโรงเรียน เพื่อถ่ายทอดวสิัยทศัน์ และ ค่านิยม
สู่การปฏิบติั  มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̄ = 4.27, SD = 0.71)  ส่วน ผูบ้ริหารมีการวดัผลและประเมินผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากร มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (x̄ = 4.17, SD = 0.67)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



143 
 

ตารางท่ี 18   ระดบัความส า เร็จของการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมวด 7 ผลลพัธ์  ดา้นการเงินและสมรรถนะการ
ใหบ้ริการ 
  

ที่ ข้อรายการ Mean S.D. 
ระดบั

ความส าเร็จ 
1 โรงเรียนมีความมัน่คงทางดา้นการเงิน (Financial)                 

และผลการด าเนินการดา้นงบประมาณ (Budgetary              
Performance)  ดี 

4.30 0.67 มาก 

2 โรงเรียนมีสมรรถนะการใหบ้ริการ ท่ีส่งผลต่อผลลพัธ์ใน
ปัจจุบนั ภายใต ้การก ากบัดูแลองคก์รของผูบ้ริหาร 

4.27 0.66 มาก 

3 โรงเรียนมีการรายงานผลการบริหารจดัการดา้นการเงิน             
ต่อตน้สงักดั 

4.28 0.65 มาก 

รวม 4.28 0.68 มาก 

 
 จากตารางท่ี  18  พบวา่ ความส าเร็จของ การบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดบัประถมศึกษา หมวด 7 ผลลพัธ์   ดา้นการเงินและสมรรถนะการใหบ้ริการ อยูใ่นระดบั มาก              
(x̄ = 4.28, SD = 0.68) โดยทุกขอ้ค าถามมีผลการประเมินอยูใ่นระดบัมาก   และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบวา่  โรงเรียนมีความมัน่คงทางดา้นการเงิน (Financial) และผลการด าเนินการดา้นงบประมาณ 
(Budgetary Performance) ดี มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̄ = 4.30, SD = 0.67) ส่วนโรงเรียนมีสมรรถนะการ
ใหบ้ริการท่ีส่งผลต่ อผลลพัธ์ในปัจจุบนั ภายใตก้ารก ากบัดูแลองคก์รของผูบ้ริหาร  มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
(x̄ = 4.27, SD = 0.66)   
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ตอนที ่2   ปัจจัยทีส่่งผลต่อ ความส าเร็จ ของการบริหารจัดการโรงเรียน มาตรฐานสากล ระดับ
ประถมศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 

 ในตอนน้ีผู ้วจิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ทางสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ และน าเสนอผลการ
วเิคราะห์ ปัจจยั ท่ีส่งผลต่อ ความส าเร็จของการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั
ประถมศึกษา  ดงัน้ี 

สัญลกัษณ์ทีใ่ช้แทนตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ta  หมายถึง ความส าเร็จในการบริหารจดัการ 

 tb  หมายถึง หมวด 1 การน าองคก์ร 

 tc  หมายถึง หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

 td  หมายถึง หมวด 3 การมุ่งเนน้นกัเรียน 

 te  หมายถึง หมวด 4 การวดั การวเิคราะห์และการจดัการความรู้ 

 tf  หมายถึง หมวด 5 การมุ่งเนน้บุคคล 

 tg  หมายถึง หมวด 6 การมุ่งเนน้การด าเนินการ 

 su7 หมายถึง หมวด 7 ผลลพัธ์ 

 th  หมายถึง ดา้นหลกัสูตรและกระบวนการ 

 ti  หมายถึง ดา้นการมุ่งเนน้นกัเรียน  

 tj  หมายถึง ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร 

 tk หมายถึง ดา้นการน าองคก์รและการก ากบัดูแลองคก์ร  

 tl หมายถึง ดา้นการเงิน และสมรรถนะการใหบ้ริการ  
 ExFac หมายถึง ปัจจยัภายนอก  

 tm  หมายถึง สภาพแวดลอ้มภายนอก  

 tn  หมายถึง ลกัษณะผูรั้บบริการ 
 O หมายถึง ลกัษณะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
 InFac  หมายถึง ปัจจยัภายใน 

 tp  หมายถึง คุณภาพบุคลากร 

 tq  หมายถึง เป้าหมาย 

 tr  หมายถึง ทรัพยากร 
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 ts  หมายถึง นโยบายและการปฏิบติั 

 tt  หมายถึง โครงสร้างองคก์ร   

 tu  หมายถึง วฒันธรรมองคก์ร 

 
สัญลกัษณ์ทีใ่ช้แทนค่าสถิติ 
 Mean หมายถึง ค่าเฉล่ียของคะแนนตวัแปร 
 S.D. หมายถึง ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนตวัแปร 
 R หมายถึง สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ แสดงถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
   ตวัแปรตามกบัชุดของตวัแปรอิสระ ตั้งแต่ 2 ตวัข้ึนไป  
 R2 หมายถึง สัมประสิทธ์ิการท านายแสดงสัดส่วน หรือร้อยละของ 
   ความแปรปรวน ในตวัแปรตามท่ีสามารถอธิบายหรือท านาย 
   ไดด้ว้ยชุดตวัแปรอิสระ 
 R2change หมายถึง สัมประสิทธ์ิการท านายท่ีเปล่ียนไปจากเดิม 
 B หมายถึง สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปของคะแนนดิบ แสดงค่าน ้าหนกั 
   ของความส าคญัของตวัท านายแต่ละตวัท่ีท าใหเ้กิด 
   ความเปล่ียนแปลงในตวัแปรตามเม่ือสมการท านายอยูใ่น 
   คะแนนดิบ 
 SE.B หมายถึง ความคลาดเคล่ือนของมาตรฐานของค่าสัมประสิทธ์ิ 
   การถดถอย 
 Beta          หมายถึง     สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน แสดง 
   ค่าน ้าหนกัของความส าคญัของตวัท านายแต่ละตวั ท่ีท าใหเ้กิด 

ความเปล่ียนแปลงในตวัแปรตาม เม่ือสมการท านายอยูใ่น
คะแนนมาตรฐาน  

 Constant   หมายถึง ค่าคงท่ีของสมการถดถอยในรูปคะแนนดิบ 
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 2.1   ปัจจัยความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐาน สากล  ระดับ
ประถมศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 
ตารางท่ี 19   ปัจจยัความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา ในภาพรวม  
 

ปัจจัย Mean S.D. ระดับความส าเร็จ 

ปัจจัยภายนอก     
1. สภาพแวดลอ้มภายนอก  4.08 0.61 มาก 
2. ลกัษณะผูรั้บบริการ 4.25 0.59 มาก 
3. ลกัษณะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 4.11 0.62 มาก 

ปัจจัยภายใน    
1. คุณภาพบุคลากร 4.24 0.52 มาก 
2. เป้าหมาย 4.28 0.61 มาก 
3. ทรัพยากร 4.19 0.60 มาก 
4. นโยบายและการปฏิบติั 4.24 0.55 มาก 
5. โครงสร้างองคก์ร 4.30 0.53 มาก 
6. วฒันธรรมองคก์ร 4.23 0.57 มาก 

รวม 4.21 0.58 มาก 

 
 จากต ารางท่ี  19  พบวา่ ปัจจยั ความส าเร็จ ของโรงเรียน มาตรฐานสากล ระดบั
ประถมศึกษา  ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.21, SD = 0.58) และเม่ือพิจารณา กลุ่มปัจจยั
ภายนอก พบวา่ ลกัษณะผูรั้บบริการ มีค่าเฉล่ียสูงสุด  (x̄ = 4.25, SD = 0.59) และสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก มีค่าเฉล่ียต ่าสุ ด (x̄ = 4.08 , SD = 0.61) และเม่ือพิจารณา กลุ่มปัจจยัภายใน พบวา่  
โครงสร้างองคก์ร  มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̄ = 4.30, SD = 0.53) และ ปัจจยัดา้นทรัพยากร  มีค่าเฉล่ียต ่าสุด  
(x̄ = 4.19, SD = 0.60)  
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ตารางท่ี 20   ปัจจยัความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา ปัจจยัภายนอก ดา้น
สภาพแวดลอ้มภายนอก  
 

ที่ ข้อรายการ Mean S.D. 
ระดบั

ความส าเร็จ 
1 ผูป้กครองและชุมชนในเขตบริการ มีอาชีพท่ีเอ้ือต่อการมีส่วน

ร่วมพฒันาคุณภาพการศึกษา 
4.02 0. 70 มาก 

2 เศรษฐานะของผูป้กครองและชุมชน ของโรงเรียน มีศกัยภาพ
เพียงพอต่อการใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนการพฒันา
โรงเรียน 

4.15 0.62 มาก 

3 แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของประชากรวยัเรียนในปัจจุบนั
ส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพโรงเรียน 

4.08 0.67 มาก 

4 นโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาลและหน่วยงานตน้สงักดัมี
ความชดัเจน 

4.01 0.63 มาก 

5 กฎหมายการศึกษาเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
โรงเรียน 

4.09 0.61 มาก 

6 การกระจายอ านาจการบริหารและจดัการศึกษาทั้งดา้นวชิาการ 
งบประมาณ งานบุคคลและงานบริหารทัว่ไปของ
กระทรวงศึกษาธิการใหก้บัสถานศึกษา 

4.11 0.68 มาก 

7 เทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือการติดต่อส่ือสารและแหล่งเรียนรู้
ในชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีความทนัสมยั เหมาะสมเพียงพอ 

4.14 0.64 มาก 

รวม 4.08 0.61 มาก 

 
 จากตารางท่ี  20  ปัจจยัความส าเร็จ ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  
ปัจจยัภายนอก ดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 4.08, SD = 0.61)  และ
เม่ือพิจารณา เป็นรายขอ้  พบวา่  เศรษฐานะข องผูป้กครองและชุมชน ของโรงเรียน มีศกัยภาพ
เพียงพอต่อการใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนการพฒันาโรงเรียน  มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̄ = 4.15, SD = 
0.62) และนโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาลและหน่วยงานตน้สังกดัมีความชดัเจน  มีค่าเฉล่ียต ่าสุด 
(x̄ = 4.01 , SD = 0.73)  
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ตารางท่ี 21   ปัจจยัความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา ปัจจยัภายนอก ดา้น
ลกัษณะผูรั้บบริการ 
 

ที่ ข้อรายการ Mean S.D. 
ระดบั

ความส าเร็จ 
1 ทศันคติและค่านิยมของผูป้กครองและชุมชนส่งผลต่อการ

พฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
4.28 0.62 มาก 

2 ความสมัพนัธ์ท่ีดีและการเขา้ร่วมกิจกรรมของผูป้กครองและ
ชุมชนกบัโรงเรียน  

4.27 0.67 มาก 

3 โรงเรียนไดรั้บความศรัทธา เช่ือมัน่และไวว้างใจในการส่งบุตร
หลานมาเขา้เรียนในโรงเรียน 

4.29 0.63 มาก 

4 โรงเรียนมีเครือข่ายผูป้กครองท่ีเขม้แขง็ในการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา 

4.17 0.61 มาก 

รวม 4.25 0.59 มาก 

 
 จากตารางท่ี  21  ปัจจยัความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา 
ปัจจยัภายนอก ดา้นลกัษณะผูรั้บบริการ  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄= 4.25, SD = 0.59)  และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ โรงเรียนไดรั้บความศรัทธา เช่ือมัน่และไวว้ างใจในการส่งบุตรหลานมา
เขา้เรียนในโรงเรียน  มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̄= 4.29, SD = 0.63) และโรงเรียนมีเครือข่ายผูป้กครองท่ี
เขม้แขง็ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (x̄= 4.17 , SD = 0.59)  
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ตารางท่ี  22   ปัจจยัความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล ร ะดบัประถมศึกษา  ปัจจยัภายนอก    
ดา้นลกัษณะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
 

ที่ ข้อรายการ Mean S.D. 
ระดบั

ความส าเร็จ 
1 หน่วยงานตน้สงักดั  เห็นความส าคญัและสนบัสนุนการพฒันา

คุณภาพการศึกษา 
4.17 0.62 มาก 

2 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เห็นความส าคญัและสนบัสนุน
การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

4.12 0.67 มาก 

3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนส านกังานเขต
พ้ืนท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานเอกชน 

4.09 0.63 มาก 

4 งบประมาณเพื่อการบริหารจดัการโรงเรียนท่ีไดรั้บจดัสรรจาก
หน่วยงานตน้สงักดั มีความเหมาะสมเพียงพอ 

4.07 0.61 มาก 

รวม 4.11 0.62 มาก 

 
 จากตารางท่ี  22  ปัจจยัความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา 
ปัจจยัภายนอก ดา้น ลกัษณะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄= 4.11 , SD = 0.62) และ
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  หน่วยงานตน้สังกดั  เห็นความส าคญัและสนบัสนุนการพฒันา
คุณภาพการศึกษา มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̄= 4.17, SD = 0.62) และงบประมาณเพื่อการบริหารจดัการ
โรงเรียนท่ีไดรั้บจดัสรรจากหน่วยงานตน้สังกดั มีความเหมาะสมเพียงพอ  มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (x̄= 4.07 
, SD = 0.61)  
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ตารางท่ี 23   ปัจจยัความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดั บประถมศึกษา  ปัจจยัภายใน ดา้น
คุณภาพบุคลากร 
 

ที่ ข้อรายการ Mean S.D. 
ระดบั

ความส าเร็จ 
1 ความรู้ความสามารถในการพฒันางานการเรียนการสอนของ

ครูและบุคลากรในโรงเรียน  
4.19 0.62 มาก 

2 ความรู้เก่ียวกบัระเบียบ กฎหมายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ี
ไดรั้บมอบหมายครูและบุคลากรในโรงเรียน 

4.27 0.67 มาก 

3 ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจและแกปั้ญหาใน
การปฏิบติังานของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

4.18 0.62 มาก 

4 ความสามารถในการปรับปรุงแกไ้ขวธีิการปฏิบติังานไดอ้ยา่ง
เป็นระบบของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

4.21 0.67 มาก 

5 ความสามารถของครูและบุคลากรในโรงเรียน  ในการจดัให้
ผูเ้ก่ียวขอ้ง เขา้มามีส่วนร่วมพฒันางานในโรงเรียนได ้

4.25 0.62 มาก 

6 การพฒันาการเรียนรู้และพฒันาตนเองของครูและบุคลากร
โรงเรียน 

4.26 0.67 มาก 

7 การมีจิตบริการ มีความรับผิดชอบ มีความเสียสละอุทิศตนและ
เวลา เพื่อองคก์รของครู และบุคลากรในโรงเรียน 

4.32 0.62 มาก 

8 ความมุ่งมัน่ตั้งใจในการปฏิบติังานใหส้ าเร็จ มีปฏิสมัพนัธ์ท่ีดี 
ต่อกนั มีความยนิดีต่อความ ส าเร็จของผูอ่ื้นของครูและ
บุคลากรในโรงเรียน 

4.24 0.67 มาก 

9 การร่วมมือ ร่วมใจ รัก ความสามคัคี และท างานเป็นทีมของครู
และบุคลากรในโรงเรียน 

4.28 0.62 มาก 

รวม 4.24 0.52 มาก 

 
 จากตารางท่ี  23  ปัจจยัความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา 
ปัจจยัภายใน ดา้นคุณภาพบุคลากร  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄= 4.24 , SD = 0.52)  และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ การมีจิตบริการ มีความรับผดิชอบ มีความเ สียสละอุทิศตนและเวลา เพื่อ
องคก์รของครู และบุคลากรในโรงเรียน  มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̄= 4.32, SD = 0.62) และความสามารถ
ในการคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจและแกปั้ญหาในการปฏิบติังานของครูและบุคลากรในโรงเรียน  มี
ค่าเฉล่ียต ่าสุด (x̄= 4.18 , SD = 0.62)  
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ตารางท่ี 24   ปัจจยัความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  ปัจจยัภายใน  ดา้น
เป้าหมาย 
 

ที่ ข้อรายการ Mean S.D. 
ระดบั

ความส าเร็จ 
1 ทิศทางและเป้าหมายการพฒันาโรงเรียนมีความชดัเจน 4.34 0.63 มาก 
2 วสิยัทศัน์ พนัธกิจ ท่ีก าหนดของโรงเรียนมีความเป็นไปไดใ้น

การปฏิบติั 
4.22 0.59 มาก 

รวม 4.28 0.61 มาก 

 
 จากตารางท่ี  24  ปัจจยัความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา 
ปัจจยัภายใน  ดา้นเป้าหมาย โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄= 4.28 , SD = 0.61) และเม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่  ทิศทางและเป้าหมายการพฒันาโรงเรียนมีความชดัเจน  มีค่าเฉล่ีย สูงสุด (x̄= 4.34 ,  
SD = 0.63) และวสิัยทศัน์ พนัธกิจ ท่ีก าหนดของโรงเรียนมีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั มีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด (x̄= 4.22 , SD = 0.59)  
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ตารางท่ี 25   ปัจจยัความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  ปัจจยัภายใน  ดา้น
ทรัพยากร 
 

ที่ ข้อรายการ Mean S.D. 
ระดบั

ความส าเร็จ 
1 ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ มีคุณภาพ 

ทนัสมยั เหมาะสม เพียงพอต่อการน าไปใชใ้นการพฒันา
โรงเรียน 

4.23 0.62 มาก 

2 เทคนิค วธีิการ และนวตักรรมในการสร้างองคค์วามรู้ในการ
บริหารองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จ 

4.25 0.60 มาก 

3 เทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรียนท่ีน ามาใชใ้นการ
ปฏิบติังานเพียงพอและทนัสมยั 

4.10 0.59 มาก 

รวม 4.19 0.60 มาก 

 
 จากตารางท่ี  25  ปัจจยัความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา 
ปัจจยัภายใน  ดา้นทรัพยากร  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄= 4.19 , SD = 0.60) และเม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้ พบวา่ เทคนิค วธีิการ และนวตักรรมในการสร้างองคค์วามรู้ในการบริหารองคก์รใหป้ระสบ
ความส าเร็จ  มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̄= 4.25 ,  SD = 0.60) และ เทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรียนท่ี
น ามาใชใ้นการปฏิบติังานเพียงพอและทนัสมยั มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (x̄= 4.10 , SD = 0.59)  
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ตารางท่ี 26   ปัจจยัความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  ปัจจยัภายใน  ดา้น
นโยบายและการปฏิบติั 
 

ที่ ข้อรายการ Mean S.D. 
ระดบั

ความส าเร็จ 
1 การก าหนดนโยบายของโรงเรียน เพ่ือการพฒันาโรงเรียนสู่

มาตรฐาน มีความชดัเจนตามภารกิจของโรงเรียน 
4.25 0.59 มาก 

2 ผูบ้ริหารและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบติังานตามภารกิจ และ
สามารถควบคุมองคก์รได ้

4.27 0.53 มาก 

3 การประสานงานและการติดต่อส่ือสาร ของบุคลากรใน
โรงเรียนดีมีความคล่องตวั 

4.18 0.50 มาก 

4 ผูบ้ริหารและผูน้ าทางวชิาการในโรงเรียน มีภาวะผูน้ าและการ
ตดัสินใจท่ีดี 

4.23 0.52 มาก 

5 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของ
โรงเรียนมุ่งสู่มาตรฐานสากล 

4.29 0.60 มาก 

รวม 4.24 0.55 มาก 

 
 จากตารางท่ี  26  ปัจจยัความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา 
ปัจจยัภายใน  ดา้นนโยบายและการปฏิบติั  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄= 4.24 , SD = 0.55) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมุ่งสู่
มาตรฐานสากล มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̄= 4.29 ,  SD = 0.60) และ การประสานงานและการติดต่อส่ือสาร 
ของบุคลากรในโรงเรียนดีมีความคล่องตวั มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (x̄= 4.18 , SD = 0.50)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



154 
 

ตารางท่ี 27   ปัจจยัความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  ปัจจยัภายใน  ดา้น
โครงสร้างองคก์ร 
 

ที่ ข้อรายการ Mean S.D. 
ระดบั

ความส าเร็จ 
1 โครงสร้างองคก์รมีความชดัเจน คลอบคลุมงานตามภารกิจของ

สถานศึกษา 
4.31 0.55 มาก 

2 การกระจายอ านาจการตดัสินใจและการก าหนดสายงานการ
บงัคบับญัชาในองคก์ร 

4.30 0.51 มาก 

3 บุคลากรของโรงเรียนรู้บทบาทหนา้ท่ี ในภาระงานและลกัษณะ
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

4.29 0.54 มาก 

รวม 4.30 0.53 มาก 

 
 จากตารางท่ี   27  ปัจจยัความส าเร็จของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา 
ปัจจยัภายใน  ดา้น โครงสร้างองคก์ร  โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄= 4.30 , SD = 0.53) และเม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่  โครงสร้างองคก์รมีความชดัเจน คลอบคลุมงานตามภารกิจของ
สถานศึกษาโครงสร้างองคก์รมีความชดัเจน คลอบคลุมงานตามภารกิจของสถานศึ กษา มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด (x̄= 4.31 ,  SD = 0.55) และ บุคลากรของโรงเรียนรู้บทบาทหนา้ท่ี ในภาระงานและลกัษณะ
งานท่ีไดรั้บมอบหมาย มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (x̄= 4.29 , SD = 0.54)  
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ตารางท่ี 28   ปัจจยัความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  ปัจจยัภายใน   ดา้น
วฒันธรรมองคก์ร 
 

ที่ ข้อรายการ Mean S.D. 
ระดบั

ความส าเร็จ 
1 แบบแผน ความเช่ือ บรรทดัฐานและค่านิยมของบุคคลใน

องคก์รมีความเหมาะสม 
4.20 0.57 มาก 

2 วฒันธรรมองคก์รท่ีก าหนด เนน้การท างานเป็นทีมและมีการ
ยอมรับการเปล่ียนแปลง 

4.24 0.61 มาก 

3 มีการถ่ายทอดแบบแผนและวธีิการปฏิบติัท่ีดีระหวา่งครูและ
บุคลากรภายในโรงเรียน 

4.26 0.54 มาก 

รวม 4.23 0.57 มาก 

 
 จากตารางท่ี   28  ปัจจยัความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา 
ปัจจยัภายใน  ดา้นวฒันธรรมองคก์ร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄= 4.23 , SD = 0.57) และเม่ือ
พิจารณาเป็ นรายขอ้ พบวา่  มีการถ่ายทอดแบบแผนและวธีิการปฏิบติัท่ีดีระหวา่งครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียน มีค่าเฉล่ียสูงสุด  (x̄= 4.26 ,  SD = 0.54) และ แบบแผน ความเช่ือ บรรทดัฐานและ
ค่านิยมของบุคคลในองคก์รมีความเหมาะสม มีค่าเฉล่ียต ่าสุด (x̄= 4.20 , SD = 0.57)  
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 2.2   ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเร็จของการ
บริหารจัดการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา สังกดัส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการ
บริหารจดัการ โ รงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  ซ่ึงเป็นตวัแปร อิสระดว้ยกนั และ ผล
การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม  รวมทั้งหมด  17  ตวัแปร  
ประกอบดว้ย 
 ตวัแปรตน้  จ าแนกเป็น  

1. ปัจจยัภายนอก (EXFAC) มี  3  ตวัแปร ไดแ้ก่ 

1.1 สภาพแวดลอ้มภายนอก (tm)   

1.2 ลกัษณะผูรั้บบริการ (tn)  
1.3 ลกัษณะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (O) 

2. ปัจจยัภายใน (INFAC) มี  6  ตวัแปร  ไดแ้ก่ 

2.1 เป้าหมาย (tp) 

2.2 คุณภาพบุคลากร (tq)   

2.3 ทรัพยากร (tr) 
2.4 นโยบายและการปฏิบติั (ts)    

2.5 โครงสร้างองคก์ร (tt)  
2.6 วฒันธรรมองคก์ร (tu)  

 

       ตวัแปรตาม มีจ านวน 1 ตวัแปร คือ ความส าเร็จ ในการบริหารจดัการ (ta) แบ่งเป็นรายดา้น

ไดท้ั้งหมด  7  ตวัแปร คือ หมวด 1 การน าองคก์ร  (tb) หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยทุธ์  (tc)  หมวด 

3 การมุ่งเนน้นกัเรียน  (td) หมวด 4  การวดั การวเิคราะห์และการจดัการความรู้  (te)  หมวด 5 การ

มุ่งเนน้บุคคล(tf)  หมวด 6 การมุ่งเนน้การด าเนินการ(tg)   และ  หมวด 7  ผลลพัธ์ (su7) 
 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตน้กบัตวัแปรตาม  รายละเอียดดงัตารางท่ี 29 - 36 
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ตวัแปรปัจจยัความส าเร็จในการบริหารโรงเรียน  มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั 0.01  จ านวน 136 คู่  ตวัแปรในกลุ่มปัจจยัทุกตวัมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการบริหาร
จดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  ในภาพรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01  และมีทิศทางบวก มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูใ่นช่วง 0.527 ถึง 0.921 รายละเอียดในแต่
ละกลุ่มตวัแปร ดงัน้ี 

1. ปัจจยัภายนอก  
ปัจจยัภายนอกทุกตวัแปรมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการบริหารจดัการ 

โรงเรียน มาตรฐานสากล  ระดบัประถมศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยูใ่นช่วง 0.703 ถึง 0.735 โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุด ไดแ้ก่
ลกัษณะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง (0.735) รองลงมา คือ ลกัษณะผูรั้บบริการ (0.731)และสภาพแวดลอ้ม
ภายนอก  (0.703) ตามล าดบั  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรของกลุ่มตวัแปรปัจจยั
ภายนอกทุกตวัมีทิศทางบวก และมีค่าอยูใ่นช่วง  0.552 ถึง 0.772  โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
สูงท่ีสุดคือ สภาพแวดลอ้มภายนอก มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.772  

2. ปัจจยัภายใน  
ปัจจยัภายในทุกตวัแปรมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการบริหารจดัการ 

โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์อยูใ่นช่วง 0.704 ถึง 0.819    โดยตัวแปรท่ีมีความสัมพนัธ์สูงสุด ไดแ้ก่ นโยบายการ
บริหารและการปฏิบติั (0.819) รองลงมา คือ โครงสร้างองคก์ร (0.738) วฒันธรรมองคก์ร (0.725) 
เป้าหมาย (0.719 ) คุณภาพบุคลากร (0.714 )และ ทรัพยากร (0.704 )ตามล าดบั  ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรของกลุ่มตวัแปรปัจจยัภา ยในทุกตวัมีทิศทางบวก และมีค่าอยูใ่นช่วง  
0.527 ถึง 0.820  โดยตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงท่ีสุดคือ นโยบายการบริหารและการปฏิบติัมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เท่ากบั 0.820 
 สรุปผลการวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ในตารางท่ี ...  แสดงใหเ้ห็นวา่ ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มปัจจยัภายนอก และกลุ่มปัจจยัภายใน  ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหาร
จดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษาทั้งในภาพรวมและรายดา้น พบวา่ โดยส่วนใหญ่
มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.01 (ดงัตารางใน
ภาคผนวก) 
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 2.2   ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทีส่่งผลต่อความส าเร็จ ในการบริหารจัดการ โรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 
ตารางท่ี  29   ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตวัพยากรณ์ท่ีดีท่ีใชใ้นการ
พยากรณ์ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จข องการบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั
ประถมศึกษา โดยรวม 
 

ตวัแปรปัจจยัพยากรณ์ B SE.B Bete t Sig 
ปัจจยัภายนอก      
   1) สภาพแวดลอ้มภายนอก 0.136 0.026 0.177 5.246* 0.000 
   2) ลกัษณะผูเ้ก่ียวขอ้ง 0.116 0.026 0.152 4.409* 0.000 
ปัจจยัภายใน      
   1) นโยบายการบริหารและการปฏิบติั 0.409 0.027 0.481 15.064* 0.000 
   2) เป้าหมาย 0.104 0.022 0.136 4.683* 0.000 
R 0.856      
R2 0.733      
R2change 0.731      

constant 1.003      

* p < .01 
 

  จากตารางท่ี  29  พบวา่ มีตวัแปร จ านวน 4 ตวั ท่ีมีความสัมพนัธ์กั บความส าเร็จในการ
บริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษาโดยรวม  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  
เท่ากบั  0.856  มีค่าอ านาจการท านาย  (R2) เท่ากบั 0.733 ซ่ึงหมายความวา่ ตวัแปรต่างๆ สามารถ
อธิบายความแปรปรวน ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัปร ะถมศึกษา ได้
ร้อยละ 73.30  โดยตวัแปรสามารถท านายความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั
ประถมศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  เรียงตามล าดบัความส าคญั ไดด้งัน้ี  ตวัแปร
ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่  สภาพแวดลอ้มภายนอก   ลกัษณะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  และ ตวัแปรปัจจยัภายใน 
ไดแ้ก่ นโยบายและการปฏิบติั  เป้าหมาย    
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ตารางท่ี  30   ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตวัพยากรณ์ท่ีดีท่ีใชใ้นการ
พยากรณ์ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั
ประถมศึกษา หมวด 1 การน าองคก์ร 
 

ตวัแปรปัจจยัพยากรณ์ B SE.B Bete t Sig 
ปัจจยัภายนอก      
   1) สภาพแวดลอ้มภายนอก 0.231 0.032 0.280 7.115* 0.000 
ปัจจยัภายใน      
   1) นโยบายการบริหารและการปฏิบติั 0.386 0.050 0.422 7.768* 0.000 
   2) เป้าหมาย 0.184 0.033 0.223 5.600* 0.000 
   3) คุณภาพบุคลากร -0.224 0.046 -0.230 -4.876* 0.000 
   4) วฒันธรรมองคก์ร 0.202 0.043 0.229 4.695* 0.000 
   5) ทรัพยากร -0.139 0.038 0.163 -3.708* 0.000 
R 0.721      
R2 0.520      
R2change 0.516      

constant 1.594      

* p < .01 
 
 จากตารางท่ี  30 พบวา่ จ านวน 6 ตวั ท่ีมี ความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการบริหาร
จดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา หมวด 1 การน าองคก์ร โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์  เท่ากบั  0.721  มีค่าอ านาจการท านาย (R2) เท่ากบั 0.520 ซ่ึงหมายความวา่ ตวัแปรต่างๆ 
สามารถอธิบายความแปรปรวน ความส าเร็จในการบริหา รโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั
ประถมศึกษา ไดร้้อยละ  52.00  โดยตวัแปรสามารถท านายความส าเร็จในการบริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01   เรียงตามล าดบั
ความส าคญั ไดด้งัน้ี  ตวัแปร ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่  สภาพแวดลอ้มภายนอก   และ ตวัแปรปัจจยั
ภายใน ไดแ้ก่ นโยบายและการปฏิบติั  เป้าหมาย  คุณภาพบุคลากร วฒันธรรมองคก์ร และทรัพยากร
 ส่วนตวัแปรท่ีเหลือ ไดแ้ก่  ตวัแปรปัจจยัภายนอก  คือ ลกัษณะผูรั้บบริการ  ลกัษณะผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง  และ ตวัแปรปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ โครงสร้างองคก์ร ไม่สามารถท านายความส าเ ร็จ
ของการบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา หมวด 1 การน าองคก์ร ได ้
 



160 
 

ตารางท่ี  31   ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตวัพยากรณ์ท่ีดีท่ีใชใ้นการ
พยากรณ์ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั
ประถมศึกษา หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
 

ตวัแปรปัจจยัพยากรณ์ B SE.B Bete t Sig 
ปัจจยัภายนอก      
   1) สภาพแวดลอ้มภายนอก 0.286 0.029 0.324 9.930* 0.000 
ปัจจยัภายใน      
   1) นโยบายการบริหารและการปฏิบติั 0.481 0.032 0.491 15.046* 0.000 
R 0.756      
R2 0.572      
R2change 0.571      

constant 1.105      

* p < .01 
 
 จากตารางท่ี  31  พบวา่ จ านวน 2 ตวั ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการบริหาร
จดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยทุธ์  โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  เท่ากบั  0.756  มีค่าอ านาจการท านาย  (R2) เท่ากบั 0.572 ซ่ึงหมายความวา่ 
ตวัแปรต่างๆ สามารถอธิบายความแปรปรวน ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดบัประถมศึกษา ไดร้้อยละ 57.20  โดยตวัแปรสามารถท านายความส าเร็จในการบริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั  0.01   เรียงตามล าดบั
ความส าคญั ไดด้งัน้ี  ตวัแปร ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่  สภาพแวดลอ้มภายนอก   และ ตวัแปรปัจจยั
ภายใน ไดแ้ก่ นโยบายและการปฏิบติั   
 ส่วนตวัแปรท่ีเหลือ ไดแ้ก่  ตวัแปรปัจจยัภายนอก  คือ ลกัษณะผูรั้บบริการ  ลกัษณะผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง  และ ตวัแปรปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ เป้าหมาย   คุณภาพบุคลากร ทรัพยากร โครงสร้าง
องคก์ร และวฒันธรรมองคก์ร ไม่สามารถท านายความส าเร็จของการบริหารจดัการ โรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยทุธ์ ได ้
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ตารางท่ี  32   ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตวัพยา กรณ์ท่ีดีท่ีใชใ้นการ
พยากรณ์ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั
ประถมศึกษา หมวด 3 การมุ่งเนน้นกัเรียน 
 

ตวัแปรปัจจยัพยากรณ์ B SE.B Bete t Sig 
ปัจจยัภายนอก      
   1) ลกัษณะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 0.269 0.034 0.303 7.970* 0.000 
   2) ลกัษณะผูรั้บบริการ 0.095 0.037 0.102 2.537* 0.010 
ปัจจยัภายใน      
   1) นโยบายการบริหารและการปฏิบติั 0.577 0.055 0.584 10.564* 0.000 
   2) โครงสร้างองคก์ร -0.245 0.053 -0.237 -5.656* 0.000 
   3) วฒันธรรมองคก์ร -0.135 0.044 -0.142 -3.080* 0.002 
   4) คุณภาพบุคลากร 0.136 0.045 0.130 3.024* 0.003 
   5) เป้าหมาย 0.068 0.033 0.076 2.072* 0.039 
R 0.776      
R2 0.603      
R2change 0.599      

constant 1.011      

* p < .01 
 

 จากตารางท่ี  32 พบวา่ จ านวน 7 ตวั ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการบริ หาร
จดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา หมวด 3 การมุ่งเนน้นกัเรียนโดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  เท่ากบั  0.776  มีค่าอ านาจการท านาย  (R2) เท่ากบั 0.603 ซ่ึงหมายความวา่ 
ตวัแปรต่างๆ สามารถอธิบายความแปรปรวน ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดบัประถมศึกษา ไดร้้อยละ 60.30  โดยตวัแปรสามารถท านายความส าเร็จในการบริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01   เรียงตามล าดบั
ความส าคญั ไดด้งัน้ี  ตวัแปรปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่  ลกัษณะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  ลกัษณะผูรั้บบริการ
และ ตวัแปรปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ นโยบายและการปฏิบติั  โครงสร้างองคก์ร  วฒันธรรมองคก์ร
คุณภาพบุคลากร และ เป้าหมาย  ส่วนตวัแปรท่ีเหลือ ไดแ้ก่  ตวัแปร ปัจจยัภายนอก  คือ 
สภาพแวดลอ้มภายนอก  และ ตวัแปรปัจจยัภายใน ไดแ้ก่   ทรัพยากร ไม่สามารถท านายความส าเร็จ
ของการบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา หมวด 3 การมุ่งเนน้นกัเรียน ได ้



162 
 

ตารางท่ี  33   ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตวัพยากรณ์ท่ีดีท่ีใชใ้นการ
พยากรณ์ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั
ประถมศึกษา  หมวด 4  การวดั การวเิคราะห์และการจดัการความรู้  
 

ตวัแปรปัจจยัพยากรณ์ B SE.B Bete t Sig 
ปัจจยัภายนอก      
   1) สภาพแวดลอ้มภายนอก 0.133 0.041 0.150 3.255* 0.001 
   2) ลกัษณะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 0.092 0.041 0.1042 2.235* 0.026 
ปัจจยัภายใน      
   1) นโยบายการบริหารและการปฏิบติั 0.423 0.055 0.430 7.727* 0.000 
   2) เป้าหมาย 0.218 0.035 0.245 6.156* 0.000 
   3) โครงสร้างองคก์ร -0.137 0.054 -0.133 -2.543* 0.011 
R 0.725      
R2 0.525      
R2change 0.522      

constant 1.072      

* p < .01 
 

 จากตารางท่ี  33  พบวา่ จ านวน 5 ตวั ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการบริหาร
จดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา หมวด 3 การมุ่งเนน้นกัเรียนโดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  เท่ากบั  0.725  มีค่าอ านาจการท านาย  (R2) เท่ากบั 0.525 ซ่ึงหมายความวา่ 
ตวัแปรต่างๆ สามารถอธิบายความแปรปรวน ความส าเร็ จในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดบัประถมศึกษา ไดร้้อยละ 52.50  โดยตวัแปรสามารถท านายความส าเร็จในการบริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01   เรียงตามล าดบั
ความส าคญั ไดด้งัน้ี  ตวัแปร ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่  สภาพแวดลอ้มภาย นอก   ลกัษณะผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง  และ ตวัแปร ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ นโยบายและการปฏิบติั  เป้าหมาย  และ โครงสร้าง
องคก์ร  
 ส่วนตวัแปรท่ีเหลือ ไดแ้ก่ ตวัแปรปัจจยัภายนอก  คือ ลกัษณะผูรั้บบริการ  และ ตวัแปร
ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่   วฒันธรรมองคก์ร  คุณภาพบุคลากร และทรัพยากร  ไม่สามารถท านาย
ความส าเร็จของการบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  หมวด 4  การวดั 
การวเิคราะห์และการจดัการความรู้ ได ้
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ตารางท่ี  34   ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตวัพยากรณ์ท่ีดีท่ีใชใ้นการ
พยากรณ์ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหาร จดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั
ประถมศึกษา หมวด 5 การมุ่งเนน้บุคคล  
 

ตวัแปรปัจจยัพยากรณ์ B SE.B Bete t Sig 
ปัจจยัภายนอก      
   1) สภาพแวดลอ้มภายนอก 0.194 0.034 0.217 5.704* 0.000 
   2) ลกัษณะผูรั้บบริการ 0.087 0.038 0.93 2.293* 0.022 
ปัจจยัภายใน      
   1) นโยบายการบริหารและการปฏิบติั 0.412 0.043 0.414 9.498* 0.000 
   2) เป้าหมาย 0.071 0.035 0.079 2.034* 0.042 
R 0.727      
R2 0.529      
R2change 0.527      

constant 0.936      

* p < .01 
 

 จากตารางท่ี  34  พบวา่มีตวัแปร จ านวน 4 ตวั ท่ีมีความสัมพนัธ์ กบัความส าเร็จในการ
บริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา หมวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  เท่ากบั  0.727  มีค่าอ านาจการท านาย  (R2) เท่ากบั 0.529 ซ่ึงหมายความวา่ 
ตวัแปรต่างๆ สามารถอธิบายความแปรปรวน ความส าเร็จในการบริหารโรง เรียนมาตรฐานสากล 
ระดบัประถมศึกษา ไดร้้อยละ 52.90  โดยตวัแปรสามารถท านายความส าเร็จในการบริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01   เรียงตามล าดบั
ความส าคญั ไดด้งัน้ี  ตวัแปรปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่  สภาพแวดลอ้มภายนอก   ลกัษณะผูรั้ บบริการ  
และ ตวัแปรปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ นโยบายและการปฏิบติั  และ เป้าหมาย  
 ส่วนตวัแปรท่ีเหลือ ไดแ้ก่ ตวัแปรปัจจยัภายนอก  คือ ลกัษณะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  และ ตวั
แปรปัจจยัภายใน ไดแ้ก่   คุณภาพบุคลากร ทรัพยากร  โครงสร้างองคก์ร   และวฒันธรรมองคก์ร    
ไม่สามารถท านายค วามส าเร็จของการบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  
หมวด 5 การมุ่งเนน้บุคคล ได ้
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ตารางท่ี  35   ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตวัพยากรณ์ท่ีดีท่ีใชใ้นการ
พยากรณ์ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั
ประถมศึกษา หมวด 6 การมุ่งเนน้การด าเนินการ  
 

ตวัแปรปัจจยัพยากรณ์ B SE.B Bete t Sig 
ปัจจยัภายนอก      
   1) ลกัษณะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 0.134 0.029 0.150 4.647* 0.000 
ปัจจยัภายใน      
   1) นโยบายการบริหารและการปฏิบติั 0.383 0.049 0.384 7.759* 0.000 
   2) เป้าหมาย 0.147 0.032 0.163 4.613* 0.000 
   3) โครงสร้างองคก์ร 0.177 0.047 0.169 3.734* 0.000 
R 0.789      
R2 0.623      
R2change 0.621      

constant 0.643      

* p < .01 
 

 จากตารางท่ี  35 พบวา่มีตวัแปร จ านวน 4 ตวั ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการ
บริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา หมวด 6 การมุ่งเนน้การด าเนินการ โดย
มีค่าสัม ประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  เท่ากบั  0.789  มีค่าอ านาจการท านาย  (R2) เท่ากบั 0.623 ซ่ึง
หมายความวา่ ตวัแปรต่างๆ สามารถอธิบายความแปรปรวน ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา ไดร้้อยละ 62.30  โดยตวัแปรสามารถท านายความส าเร็จในการ
บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  เรียง
ตามล าดบัความส าคญั ไดด้งัน้ี ตวัแปรปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่  ลกัษณะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  และ ตวัแปร
ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ นโยบายและการปฏิบติั  เป้าหมาย และโครงสร้างองคก์ร   
 ส่วนตวัแปรท่ีเหลือ ไดแ้ก่ ตวัแปรปัจจยัภายนอก คือสภาพแวดลอ้มภายนอก   ลกัษณะ
ผูรั้บบริการ  และ ตวัแปรปัจจยัภายใน ไดแ้ก่   คุณภาพบุคลากร ทรัพยากร  และวฒันธรรมองคก์ร    
ไม่สามารถท านายความส าเร็จของการบริหารจั ดการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  
หมวด 6 การมุ่งเนน้การด าเนินการ ได ้
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ตารางท่ี  36   ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของตวัพยากรณ์ท่ีดีท่ีใชใ้นการ
พยากรณ์ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั
ประถมศึกษา  หมวด 7 ผลลพัธ์  
 

ตวัแปรปัจจยัพยากรณ์ B SE.B Bete t Sig 
ปัจจยัภายนอก      
   1) สภาพแวดลอ้มภายนอก   0.147 0.026 0.181 5.642* 0.000 
   2) ลกัษณะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 0.058 0.026 0.072 2.175* 0.030 
   3) ลกัษณะผูรั้บบริการ 0.072 0.024 0.085 2.931* 0.003 
ปัจจยัภายใน      
   1) นโยบายการบริหารและการปฏิบติั 0.234 0.036 0.261 6.462* 0.000 
   2) วฒันธรรมองคก์ร     0.162 0.029 0.187 5.589* 0.000 
   3) เป้าหมาย 0.127 0.022 0.157 5.861* 0.000 
   4) คุณภาพบุคลากร     0.156 0.030 0.163 5.119* 0.000 
   5) โครงสร้างองคก์ร -0.096 0.035 -0.102 -2.726* 0.007 
R 0.889      
R2 0.790      
R2change 0.788      

constant 0.622      

* p < .01 
 

 จากตารางท่ี  36  พบวา่มีตวัแปร จ านวน 8 ตวั ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการ
บริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา หมวด 7 ผลลพัธ์ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์  เท่ากบั  0.889  มีค่าอ านาจการท านาย (R2) เท่ากบั 0.790 ซ่ึงหมายความวา่ ตวัแปรต่างๆ 
สามารถอธิบายความแปรปรวน ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั
ประถมศึกษา ไดร้้อยละ  79.00  โดยตวัแปรสามารถท านายความส าเร็จในการบริหา รโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01   เรียงตามล าดบั
ความส าคญั ไดด้งัน้ี  ตวัแปร ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่  สภาพแวดลอ้มภายนอก   ลกัษณะผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง  ลกัษณะผูรั้บบริการ และ ตวัแปรปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ นโยบายและการปฏิบติั  วฒันธรรม
องคก์ร   เป้าหมาย คุณภาพบุคลากร และโครงสร้างองคก์ร  ส่วนตวัแปรท่ีเหลือ ไดแ้ก่  ตวัแปร
ปัจจยัภายใน คือ   ทรัพยากร  ไม่สามารถท านายความส าเร็จของการบริหารจดัการ โรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา หมวด 7 ผลลพัธ์ ได ้
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บทที ่ 5 
 

สรุปผลการวจัิย  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวจิยัเร่ือง ปัจจยัความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คร้ังน้ี  เป็นการวจิยั                            
เชิงพรรณนา  (Descriptive Research)  โดยมีวตัถุประสงคข์องการวจิยั   วธีิด าเนินการวจิยั  สรุป
ผลการวจิยั อภิปรายและขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาระดบัความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั 
ประถมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

2. เพื่อวเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ผูว้จิยัไดอ้อกแบบขั้นตอนการวจิยัเป็น  2  ขั้นตอนส าคญั  ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี  1  ศึกษาความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถม 
ศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสังเคราะห์เป็นองคค์วามรู้เบ้ืองตน้
และประมวลความรู้สรุป เพื่อก าหนดกรอบแนวคิดในการวจิยั และนิยามปฏิบติัการของตวัแปร
ต่างๆ     และ ศึกษาสภาพการด าเนินงานและระดบัความส าเร็จใ นการบริหารจดัการโรงเรียน 
มาตรฐานสากล  ระดบัประถมศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยใช้
แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค่า  5  ระดบั จ านวน 1 ชุด  เพื่อ เก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ และ
ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบั ความส าเร็จ ในการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานส ากล ระดบั
ประถมศึกษา  

ขั้นตอนท่ี 2 วเิคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารจดัการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยน าผล
วเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 1 มาวเิคราะห์พหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise  Multiple  
Regression Analysis) ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหา ความสัมพนัธ์ และหาค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดบัประถมศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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5.1  สรุปผลการวจัิย 
 การสรุปผลเพื่อเป็นการตอบค าถามในการวจิยัท่ีตั้งไว ้ ผูว้จิยัน าเสนอ ดงัน้ี 

5.1.1 ระดบัความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

1)  ระดบัความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดบั 
ประถมศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   

2)  ระดบัความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั 
ประถมศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส่วนกระบวนการบริหาร
จดัการ หมวด 1ถึง 6  เป็นรายหมวด พบวา่ หมวดการวางแผนเชิงกลยทุธ์  มีระดบัความส าเร็จสูงสุด  
และ หมวดการวดั การวเิคราะห์และการจดัการความรู้มีระดบัความส าเร็จต ่าสุด และเม่ือพิจารณา
เรียงล าดบัแต่ละหมวด สรุปได ้ดงัน้ี 

2.1)  หมวดการวางแผนเชิงกลยทุธ์ มีระดบัความส าเร็จสูงสุด ในการบริหาร 
จดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถ มศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สรุปไดว้า่ ผูบ้ริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ ท่ี
ครอบคลุมประเด็นท่ีจะน าโรงเรียนไปสู่มาตรฐานสากล  มีการวางแผนการด าเนินงานน าแผนกล
ยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั และส่ือสารใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบ โรงเรียนมีแผนปฏิบติัการทั้งแผนระยะสั้น
และแผนระยะยาวท่ีมีคุณภาพ  เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการโรงเรียน   โรงเรียนก าหนด
ตวัช้ีวดัความส าเร็จ และวางเป้าหมายการพฒันา ในแผนปฏิบติัการใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

2.2)  หมวดการวดั การวเิคราะห์และการจดัการความรู้ มีระดบัความส าเร็จต ่าสุด  
ในการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  สรุปไดว้า่  โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศท่ีทนัสมยั ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และการจดัการความรู้  ผูบ้ริหารและคณะครูมีการวดัแล ะวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศ
ขององคก์ร มีการน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงการปฏิบติังาน และคน้หาปัจจยัสู่ความส าเร็จ  แต่
บุคลากรในโรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบั  แนวปฏิบติัท่ีดีในการจดัการความรู้โดยใช้
ความรู้ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียนยงัไม่เพียงพอ  และผูบ้ริหารโรงเรียนขาดการทบทวนผลการ
ด าเนินงาน เพื่อแสวงหาแนวทางการปรับปรุงและพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศและอุปกรณ์ใหท้นั
ต่อความตอ้งการ  

3) ระดบัความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั 
ประถมศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในส่วน ผลลพัธ์ การบริห าร
จดัการใน หมวด 7 เป็นรายดา้น พบวา่ ผลลพัธ์ดา้นการเงิน และสมรรถนะการใหบ้ริการ  มีระดบั
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ความส าเร็จสูงสุด และผลลพัธ์ดา้นหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้มีระดบัความส าเร็จต ่าสุด  และ
เม่ือพิจารณาเรียงล าดบัแต่ละดา้นสรุปได ้ดงัน้ี 

3.1)  ดา้นการเงินและสมรรถนะการใหบ้ริการ มีระดบัความส าเร็จสูงสุด ในการ 
บริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  สรุปไดว้า่ โรงเรียนมีความมัน่คงทางดา้นการเงิน (Financial) และผลการ
ด าเนินการดา้นงบประมาณ (Budgetary Performance) ดี มีสมรรถนะการใหบ้ริการ ท่ีส่งผลต่อ
ผลลพัธ์ในปัจจุบนั ภายใตก้ารก ากบัดูแลองคก์รของผูบ้ริหาร  และ มีการรายงานผลการบริหาร
จดัการดา้นการเงินต่อตน้สังกดั เป็นอยา่งดี 

3.2)  ดา้นหลกัสูตรและกระบวนการ  มีระดบัความส าเร็จต ่าสุด ในการบริหาร 
จดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  สังกดัส านกังานคณะ กรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน สรุปไดว้า่ หลกัสูตรสถานศึกษา ระบบการบริหารงานวชิาการและกระบวนการจดัการเรียน
การสอนของโรงเรียนมีคุณภาพ ตามกลยทุธ์ และแผนปฏิบติัการ  มีขอ้มูลผลลพัธ์ ในระบบ
สารสนเทศของโรงเรียนและน ามาวดัความส าเร็จของการด าเนินการตามกลยทุธ์และแผนปฏิบติักา ร
ได้  ส่งผลให้ โรงเรียนมีคุณภาพผูเ้รียน ดา้นประสิทธิผล ประสิทธิภาพและนวตักรรมของ
กระบวนการจดัการศึกษา  ซ่ึงความส าเร็จ ของผลลพัธ์การบริหารจดัการ อยูใ่นระดบัต ่าสุดเพราะ
นกัเรียนและผูป้กครอง มีความพึงพอใจ ต่อหลกัสูตรสถานศึกษา ระบบการบริหารงานวชิาการ และ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนและการบริการดา้นอ่ืนๆ ของโรงเรียนอยูใ่นระดบันอ้ยกวา่ส่วนอ่ืน  ๆ 
 
              5.1.2.  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       ผลการวเิคราะห์ ปัจจยัความส าเร็จของการบริหารจดัการโรงเรียน มาตรฐานสากล  
ระดบัประถมศึกษา  จ าแนกตามกลุ่มปัจจยัแต่ละดา้นสรุปผลการวเิคราะห์  วา่ โรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  มีปัจจยั ความส าเร็จ ในการบริหารจดัการ
โรงเรียน  อยูใ่นระดบัมาก จ านวน 9 ปัจจยั  เรียงตามล าดบั ดั งน้ี โครงสร้างองคก์ร  เป้าหมาย  
ลกัษณะผูรั้บบริการ  นโยบาย การบริหาร และการปฏิบติั  คุณภาพบุคลากร วฒันธรรมองคก์ร   
ทรัพยากร ลกัษณะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  และสภาพแวดลอ้มภายนอก  และเม่ือพิจารณารายละเอียด
เรียงล าดบัแต่ละดา้นสรุปไดด้งัน้ี 
  1)  ปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่ อความส าเร็จ โดยรวมสูงสุด คือ ลกัษณะผูรั้บบริการ 
ลกัษณะผูรั้บบริการ  เน่ืองจาก  โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา มี ทศันคติและค่านิยม
ของผูป้กครองและชุมชนส่งผลต่อการพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล  ความสัมพนัธ์ท่ีดีและการ
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เขา้ร่วมกิจกรรมของผูป้กครองและชุมชนกบัโรงเ รียน โรงเรียนไดรั้บความศรัทธา เช่ือมัน่และ
ไวว้างใจในการส่งบุตรหลานมาเขา้เรียนในโรงเรียน  โรงเรียนมีเครือข่ายผูป้กครองท่ีเขม้แขง็ในการ
พฒันาคุณภาพการศึกษา 
  2)  ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ โดยรวมต ่าสุด คือ สภาพแวดลอ้ม
ภายนอก  เน่ืองจาก  สภาพแวดลอ้มภายนอก  ผูป้กครองและชุมชนในเขตบริการ มีอาชีพท่ีเอ้ือต่อ
การมีส่วนร่วมพฒันาคุณภาพการศึกษา   เศรษฐานะของผูป้กครองและชุมชน ของโรงเรียน มี
ศกัยภาพเพียงพอ   ต่อการใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนการพฒันาโรงเรียนแนวโนม้การ
เปล่ียนแปลงของประชากรวยัเรียนในปัจจุบนัส่งผลต่อการพฒันาคุณ ภาพโรงเรียนนโยบายดา้น
การศึกษาของรัฐบาลและหน่วยงานตน้สังกดัมีความชดัเจนกฎหมายการศึกษาเอ้ือประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของโรงเรียนการกระจายอ านาจการบริหารและจดัการศึกษาทั้งดา้นวชิาการ งบประมาณ 
งานบุคคลและงานบริหารทัว่ไปของกระทรวงศึกษาธิการใหก้บัสถานศึกษาเทคโนโลยสี ารสนเทศ 
เพื่อการติดต่อส่ือสารและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนโดยรอบโรงเรียนมีความทนัสมยั เหมาะสมเพียงพอ 
  3)  ปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ โดยรวมสูงสุด คือ โครงสร้างองคก์ร 
โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา มีความชดัเจน คลอบคลุมงานตามภารกิจของ
สถานศึกษาการกระจาย อ านาจการตดัสินใจและการก าหนดสายงานการบงัคบับญัชาในองคก์ร
บุคลากรของโรงเรียนรู้บทบาทหนา้ท่ี ในภาระงานและลกัษณะงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  4)  ปัจจยัภายในท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ โดยรวมต ่าสุด คือ ทรัพยากร  เป็นปัจจยั
ความส าเร็จ ในการบริหารจดัการโรงเรียน โรงเรียนจดัหา ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความ
สะดวกต่างๆ มีคุณภาพ ทนัสมยั เหมาะสม เพียงพอต่อการน าไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียนเทคนิค 
วธีิการ และนวตักรรมในการสร้างองคค์วามรู้ในการบริหารองคก์รใหป้ระสบความส าเร็จ
เทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรียนท่ีน ามาใชใ้นการปฏิบติังานเพียงพอและทนัสมยั 
 5.1.3    ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดบั  
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
            จากการวเิคราะห์ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารจดัการโรงเรียน
มาตรฐานสากลระดบั ประถมศึกษา จ าแนกตามกลุ่มปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลองคก์ารแต่ละดา้น
สรุปผลการวเิคราะห์  ดงัน้ี 
             1)  โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง  มีปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียน  อยูใ่นระดบัมาก จ านวน 9 ปัจจยั เรียงตามล าดบั 
ดงัน้ี 1)โครงสร้างองคก์ร  2) เป้าหมาย  3) ลกัษณะผูรั้บบริการ  4) นโยบายและการปฏิบติั  5)
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คุณภาพบุคลากร 6) วฒันธรรมองคก์ร   7) ทรัพยากร  8)ลกัษณะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  และ 9)
สภาพแวดลอ้มภายนอก   
    2)   ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ ความส าเร็จของการบริหารจดัการโรงเรียน มาตรฐานสากล
ระดบั ประถมศึกษา  พบวา่มีตวัแปร  4  ตวัแปร  ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการบริหาร
จดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษาโดยรวม  มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  เท่ากบั  
0.856  และตวัแปรต่างๆ สามารถอธิบายความแปรปรวน ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดั บประถมศึกษา ไดร้้อยละ 88.00  โดยตวัแปรท่ีสามารถท านายความส าเร็จใน
การบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  
เรียงตามล าดบัความส าคญั ไดด้งัน้ี 1) นโยบายการบริหารและการปฏิบติั 2)สภาพแวดลอ้มภายนอก 
3) คุณภาพบุคลากร 5) ลกัษณะผูเ้ก่ียวขอ้ง 
    3)   ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ ความส าเร็จของการบริหารจดัการโรงเรียน มาตรฐานสากล
ระดบั  ประถมศึกษา  หมวด 1 การน าองคก์ร  มีตวัแปร จ านวน 6 ตวั ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ความส าเร็จในการบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา หมวด 1 การน า
องคก์ร โดยมี ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  เท่ากบั  0.856  และตวัแปรต่างๆ สามารถอธิบายความ
แปรปรวน ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา ไดร้้อยละ 88.00  
โดยตวัแปรท่ีสามารถท านายความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิ ติท่ีระดบั  0.01  เรียงตามล าดบัความส าคญั ไดด้งัน้ี 1) นโยบายการบริหาร
และการปฏิบติั 2)สภาพแวดลอ้มภายนอก 3) คุณภาพบุคลากร 4) เป้าหมาย 5) วฒันธรรมองคก์ร 
และ 6) ทรัพยากร 
    4)   ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ ความส าเร็จของการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดบั  ประถมศึกษา  หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยทุธ์   พบวา่มีตวัแปร จ านวน 2 ตวั ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา 
หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยทุธ์  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  เท่ากบั  0.856  และตวัแปรต่างๆ 
สามารถอธิบายความแปรปรวน ค วามส าเร็จในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั
ประถมศึกษา ไดร้้อยละ 88.00  โดยตวัแปรท่ีสามารถท านายความส าเร็จในการบริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  เรียงตามล าดบั
ความส าคญั ไดด้งัน้ี 1) นโยบายการบริหารและการปฏิบติั 2)สภาพแวดลอ้มภายนอก 
     5)  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ ความส าเร็จของการบริหารจดัการโรงเรียน มาตรฐานสากล
ระดบั ประถมศึกษา หมวด 3 การมุ่งเนน้นกัเรียน  พบวา่มีตวัแปร จ านวน 7 ตวั ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ความส าเร็จในการบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา หมวด 3 การมุ่งเนน้
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นกัเรียน  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  เท่ากบั  0.856  และตวัแปรต่างๆ สามารถอธิบายความ
แปรปรวน ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา ไดร้้อยละ 88.00  
โดยตวัแปรท่ีสามารถท านายความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึ กษา 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  เรียงตามล าดบัความส าคญั ไดด้งัน้ี 1) นโยบายการบริหาร
และการปฏิบติั 2) ลกัษณะผูเ้ก่ียวขอ้ง 3) โครงสร้างองคก์ร 4) ลกัษณะผูรั้บบริการ 5) วฒันธรรม
องคก์ร 6) เป้าหมาย และ 7) คุณภาพบุคลากร 
  6)  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ ความส าเร็จของการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดบั ประถมศึกษา  หมวด 4 การวดั การวเิคราะห์และการจดัการความรู้พบวา่มีตวัแปร จ านวน 5 
ตวั ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการ บริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั
ประถมศึกษา หมวด 4 การวดั การวเิคราะห์และการจดัการความรู้  โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  
เท่ากบั  0.856  และตวัแปรต่างๆ สามารถอธิบายความแปรปรวน ความส าเร็จในการบริหาร
โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา ไดร้้อยละ 88 .00  โดยตวัแปรท่ีสามารถท านาย
ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิติท่ี
ระดบั  0.01  เรียงตามล าดบัความส าคญั ไดด้งัน้ี 1) นโยบายการบริหารและการปฏิบติั 2) คุณภาพ
บุคลากร 3) สภาพแวดลอ้มภายนอก และ 4) โครงสร้างองคก์ร 5) ลกัษณะผูเ้ก่ียวขอ้ง 
  7)   ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ ความส าเร็จของการบริหารจดัการโรงเรียน มาตรฐานสากล
ระดบั ประถมศึกษา หมวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร   พบวา่มีตวัแปร จ านวน 4 ตวั ท่ีมีความสัมพนัธ์
กบัความส าเร็จในการ บริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา หมวด 5 การ
มุ่งเนน้บุคลากร   โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  เท่ากบั  0.856  และตวัแปรต่างๆ สามารถ
อธิบายความแปรปรวน ค วามส าเร็จในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา ได้
ร้อยละ88.00  โดยตวัแปรท่ีสามารถท านายความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั
ประถมศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  เรียงตามล าดบัความส าคญั ไดด้งัน้ี 1) 
นโยบายการบริหารและการปฏิบติั 2) สภาพแวดลอ้มภายนอก 3) ลกัษณะผู้ รับบริการ  และ 4) 
คุณภาพบุคลากร 
 8)   ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ ความส าเร็จของการบริหารจดัการโรงเรียน มาตรฐานสากล
ระดบั  ประถมศึกษา  หมวด 6 การมุ่งเนน้การด าเนินการ   พบวา่มีตวัแปร จ านวน 4 ตวั ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการ บริหารจดักา ร โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา 
หมวด 6 การมุ่งเนน้การด าเนินการ   โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  เท่ากบั  0.856  และตวัแปร
ต่างๆ สามารถอธิบายความแปรปรวน ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั
ประถมศึกษา ไดร้้อยละ 88.00  โดยตวัแปรท่ีสามารถท านายคว ามส าเร็จในการบริหารโรงเรียน
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มาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  เรียงตามล าดบั
ความส าคญั ไดด้งัน้ี 1) นโยบายการบริหารและการปฏิบติั 2) คุณภาพบุคลากร    3) ลกัษณะ
ผูเ้ก่ียวขอ้ง และ 4) โครงสร้างองคก์ร 
 9)  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ ความส าเร็จของการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระดบั ประถมศึกษา หมวด 7 ผลลพัธ์ พบวา่มีตวัแปร จ านวน 8 ตวั ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จ
ในการบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา หมวด  7 ผลลพัธ์ โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  เท่ากบั  0.856  และตวัแปรต่างๆ สามารถอธิบายความแปรปรวน 
ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา ไดร้้อยละ88.00  โดยตวัแปร
ท่ีสามารถท านายความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01  เรียงตามล าดบัความส าคญั ไดด้งัน้ี 1) นโยบายการบริหารและการ
ปฏิบติั 2) สภาพแวดลอ้มภายนอก 3) วฒันธรรมองคก์ร 4) คุณภาพบุคลากร  5) เป้าหมาย 6) 
ลกัษณะผูเ้ก่ียวขอ้ง  7) ลกัษณะผูรั้บบริการ และ 8) โครงสร้างองคก์ร 
 
5.2  อภิปรายผลการวจัิย 

จากการคน้พบในงานวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัอภิปรายผล ดงัน้ี  
5.2.1 ความส าเร็จในการบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  

สังกดั ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาราย
หมวด พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกหมวด ซ่ึงสามารถอภิปรายผลการวจิยั เรียงตามล าดบัไดด้งัน้ี 

1) หมวดการมุ่งเนน้บุคลากร จากการวจิยัพบวา่  ผูบ้ริหารส่งเสริม และพฒันา 
บุคลากรของโรงเรียน เพื่อการปรับปรุงผลการด าเนินงานและจริยธรรมในวชิาชีพ โรงเรียนมีการส ารวจ
ขอ้มูล และจดัท าแผนพฒันารายบุคคล โดยมีการจดัระบบการยกยอ่งชมเชย การใหร้างวลั ท่ีสร้างขวญั
ก าลงัใจและแรงจูงใจในการท างานของบุคลากร บุคลากรในโรงเรียนมีการพฒันางานใหป้ระสบ
ความส าเร็จ ภายใตบ้รรยากาศความร่วมมือท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังาน  เพื่อน าไปสู่ผลการด าเนินงานท่ีดีของ
โรงเรียน มีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีมุ่งใหเ้กิดการเรียนรู้และการพฒันา มีความผกูพนั ความเอ้ือ
อาทรต่อการท างานร่วมกนั  ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของ Kaplan  and Norton (1996 : 21-29)  และสอดคลอ้ง
กบั Gibson  and  others  กล่าววา่  องคก์รจะบรรลุเป้าหมายไดถ้า้มีการจดัทรัพยากรอยา่งเหมาะสม และมี
กระบวนการภายในท่ีมีประสิทธิภาพ มีการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบติังานท่ีชดัเจน  นอกจากน้ีการท่ี
ผูบ้ริหารและบุคลากรในโรงเรียนมาตรฐานสาก ระดบัประถมศึกษาและสถานศึกษามีความเตม็ใจในการ
ปฏิบติังาน ภาคภูมิใจและรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของหน่วยงาน  เน่ืองจากโรงเรียนยดึแนวทางการบริหาร
จดัการตามหลกัการในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.
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2545  ไดแ้ก่ หลกัการกระจายอ านาจ  โดยการกระจายอ านาจการจดัสินใจในการปฏิบติังานใหบุ้คลากรมี
ส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน และหลกัการประกนัคุณภาพ โดยมีกระบวนการใน
การก าหนดเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีชดัเจน 

2)   หมวดผลลพัธ์ ดา้นการมุ่งเนน้นกัเรียน  จากการวจิยัพบวา่ ความส าเร็จของ 
การบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา หมวด 7 ผลลพัธ์   ดา้นการมุ่งเนน้
นกัเรียน  ในภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่  โรงเรียนมีระบบประกนั
คุณภาพภาย ในท่ีมุ่งเนน้คุณภาพผูเ้รียน  และสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่นกัเรียนและผูป้กครอง เพื่อ
สร้างความผกูพนัและสัมพนัธภาพท่ีดีในระยะยาว  และโรงเรียนมีขอ้มูลสารสนเทศท่ีคลอบคลุม 
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ต่อขอ้ร้องเรียนต่างๆ เพื่อใชป้ระกอบการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน  
ซ่ึงจากการ คน้พบสามารถอภิปรายไดว้า่  ระดบัความส าเร็จใน การบริหารจดัการ โรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา อยูใ่นระดบัมากเน่ืองจาก โรงเรียนมีการด าเนินงานไดบ้รรลุ
เป้าหมายมท่ีก าหนด คือ สามารถเกณฑเ์ด็กเขา้เรียนไดต้ามเป้าหมาย นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนเป็นไปตามเป้าหมาย  และสามารถส่งเสริมใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนของสังคมเขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษา  นกัเรียนและผูป้กครองมีความพึงพอใจและภาคภูมิใจในคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สิทธิศกัด์ิ  พฤกษปิ์ติกุล (2546 : 111-112) กล่าววา่ ส่ิงท่ีผูรั้บบริการ
คาดหวงัจาก องคก์ร นอกจากอตัราความพึงพอใจในการใหบ้ริการแลว้ก็คือ ผลส าเร็จตามพนัธกิจ 
เป้าประสงคห์รือวสิัยทศัน์ท่ีก าหนด เพราะพนัธกิจ เป้าประสงคห์รือวสิัยทศัน์ขององคก์รเหล่าน้ีมกั
ผกูพนักบัความคาดหวงัของผูรั้บบริการและความคาดหวงัของสังคม 

3) หมวดผลลพัธ์ ความส าเร็จดา้นการเงินและสมรรถนะการใหบ้ริการ อยูใ่น 
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบวา่  โรงเรียนมีความมัน่คงทางดา้นการเงิน (Financial) 
และผลการด าเนินการดา้นงบประมาณ (Budgetary Performance) ดี  โรงเรียนมีการรายงานผลการ
บริหารจดัการดา้นการเงินต่อตน้สังกดั ส่วนสมรรถนะการใหบ้ริกา ร ท่ีส่งผลต่อผลลพัธ์ในปัจจุบนั 
ภายใตก้ารก ากบัดูแลองคก์รของผูบ้ริหาร ซ่ึงจากการคน้พบสามารถอภิปรายไดว้า่ การท่ีโรงเรียน
มาตรฐานสากลมีผลลพัธ์ความส าเร็จดา้น การเงินและสมรรถนะการใหบ้ริการ ในระดบัมาก 
เน่ืองจากโรงเรียนมาตรฐานสากลมีการบริหารจดัการงานการเงินและสินทรัพ ยใ์หเ้กิดประโยชน์
สูงสุด โดยค านึงถึงการปฏิบติังานไดบ้รรลุเป้าหมาย  ภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัท่ีสิทธิศกัด์ิ  พฤกษปิ์ติกุล (2546 : 111)  กล่าววา่  ในองคก์รท่ีไม่หวงัผลก าไร แทนท่ี
องคก์รจะพยายามสนองตอบต่อความตอ้งการของผูถื้อหุน้ องคก์รจะต้ องค านึงถึงการพยายามใช้
งบประมาณท่ีไดม้าในวงเงินท่ีจ ากดัใหเ้กิดประโยชน์คุม้ค่าท่ีสุด มีประสิทธิภาพและผลิตผลสูงสุด
แทน  
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5.2.2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบั 
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

      หากจ าแนกตามตวัแปรปัจจยัพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการ 
โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  มีตวัแปร จ านวน 4 ตวั ท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ความส าเร็จในการบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษาโดยรวม  มีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์  เท่ากบั  0.856  มีค่าอ านาจการท านาย  (R2) เท่ากบั 0.733 ซ่ึงหมายความวา่ 
ตวัแปรต่างๆ สามารถอธิบายความแปรปรวน ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ระดบัประถมศึกษา ไดร้้อยละ 73.30  โดยตวัแปรสามารถท านายความส าเร็จในการบริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา อยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติท่ีระดบั  0.01   เรียงตามล าดบั
ความส าคญั ไดด้งัน้ี  ตวัแปร ปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่  สภาพแวดลอ้มภายนอก   ลกัษณะผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง และ ตวัแปรปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ นโยบายและการปฏิบติั  เป้าหมาย   ซ่ึงสามารถอภิปราย
ผลการวจิยั โดยสรุปไดด้งัน้ี 

ปัจจัยภายนอก  ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการ โรงเรียนมาตรฐาน 
สากล ระดบัประถมศึกษา ไดแ้ก่    

1. สภาพแวดลอ้มภายนอก   
    สภาพแวดลอ้มภายนอกส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียน 

มาตรฐานสากล  ทั้งน้ีเน่ืองจาก โรงเรียนเป็นองคก์รแบบเปิดท่ีตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กบัสภาพแวดลอ้ม
อยูต่ลอดเวลา  การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงมีทั้งความสลบัซบัซอ้น ความมัน่คง
และความไม่แน่นอนของสถานการณ์ดา้นต่างๆ ทั้งสังคม เศรษฐกิจและการเมือง (Steers,1977 : 4-
10)  ยอ่มส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีหนา้ท่ีในการ
ประสานการน า นโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบติั  ซ่ึงนโยบายดา้นการศึกษามกัจะเปล่ียนไปตาม
นโยบายพรรคการเมืองท่ีเป็นผูน้ ารัฐบาล  สภาพแวดลอ้มทางดา้นการเมืองและกฎหมาย จึงมี
อิทธิพลต่อการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ธนวรรช  ตั้ง
สินทรัพยศิ์ริ (2547:91)  ท่ีกล่าววา่ แรงกดดนัท่ีมาจากรัฐบาลในรูปของนโยบายทางดา้นนิติบญัญติั 
หน่วยงานของรัฐตั้งแต่ระดบัชาติ  ระดบัภูมิภาค และระดบัทอ้งถ่ินมีอิทธิพลต่อองคก์ร ซ่ึงอยูใ่น
รูปแบบต่างๆ เช่นพระราชบญัญติั  กฎกระทรวง  การตดัสินใจดา้นกฎหมาย ตลอดจนนโยบายใน
ดา้นการเมือง สอดคลอ้งกั บงานวจิยัของประเสริฐ (2540)  ท่ีพบวา่ ตวัแปรดา้นสภาพการเมือง มี
อิทธิพลทางออ้มต่อประสิทธิผลองคก์ร  ทั้งน้ีโรงเรียนตอ้งมีการปรับตวั เพื่อใหรั้บกบันโยบาย
ทางการศึกษาของรัฐบาล และสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  
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2. ลกัษณะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
                              ลกัษณะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการ 
โรงเรียน ในดา้นการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งโรงเรียน  ส านกังานเขตพื้นท่ี   องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานเอกชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคน
อ่ืนๆ(2545 : 67) ท่ีกล่าววา่ บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองคก์รท่ีเป็นผูเ้ลือก ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑห์รือองคก์ร
นั้นๆ เป็นปัจจยัส าคญัยิง่ เพราะเป็นผูท่ี้จะซ้ือสินคา้ และมาใชบ้ริการซ่ึงจะแสดงถึงความส าเร็จและ
ความลม้เหลวขององคก์ร การเปิดโอกาสใหใ้หผู้ป้กครองนกัเรียน ประชาชนทัว่ไป ตลอดจนองคก์ร
ภาครัฐ และเอกชนท่ีมารับบริการ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจและรู้สึกฝังใจ และเก่ียวขอ้ง
กบังานมากกวา่ผูไ้ม่มีส่วนร่วม  ฉะนั้นการท่ีโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งจะช่วยใหเ้กิดความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ทั้งในดา้นก าลงักา ย  ก าลงั
ทรัพยแ์ละก าลงัสติปัญญายอ่มมีส่วนส าคญัท่ีส่งผลใหโ้รงเรียนมาตรฐานสากลระดบัประถมศึกษา
สามารถด าเนินงานไดบ้รรลุเป้าหมาย  และสอดคลอ้งกบั Bateman and Snell  (2002: 121)  กล่าววา่  
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  หมายถึง  กลุ่มหรือบุคคลซ่ึงมีผลกระทบหรือถูกกระทบโดยผลจาก ภารกิจ  
เป้าหมาย  และยทุธศาสตร์ขององคก์ารซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี  Schermerhorn  (2006: 36)  กล่าววา่  ผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้ง  หมายถึง  บุคคล  กลุ่ม  และหน่วยงาน  ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของ
องคก์าร  โดยมีขั้นตอนในการบริหารผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไดแ้ก่  1)  ระบุกลุ่มต่างๆ  ของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งแต่ละกลุ่มท่ีมีต่อองคก์าร  2)  อธิบายละเอียดของความเก่ียวขอ้งของแต่ละกลุ่มท่ีมีต่อ
องคก์าร  3)  จดัล าดบัความส าคญัของแต่ละกลุ่มท่ีจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารองคก์าร
หรือต่อกระบวนการจดัการ  และ  4)  ก าหนดรูปแบบการบริหาร ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งโดยพิจารณาวา่
กลุ่มใดส าคญัมากส าคญันอ้ย 

ปัจจัยภายใน ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการ โรงเรียมาตรฐานสากล 
ระดบัประถมศึกษา ไดแ้ก่ 

1. นโยบายและการปฏิบติั  
นโยบายและการปฏิบติัส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียน 

มาตรฐานสากล  ทั้งน้ีเน่ื องจาก   การก าหนดนโยบายของโรงเรียน เพื่อการพฒันาโรงเรียนสู่
มาตรฐาน ตอ้งมีความชดัเจนตามภารกิจของโรงเรียน  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พิสณุ  ฟองศรี 
(2542) ท่ีพบวา่ ตวัแปรเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลเรียงตามล าดบัความส าคญั  นโยบายบริหารองคก์รอยู่
ในล าดบัท่ี 2 และสอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ธวชั  กรุดมณี (2550) พบวา่ นโยบายและการปฏิบติั
เป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญักบัประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน และ
สอดคลอ้งกบั Steers(1977:218) ท่ีพบวา่ นโยบายการบริหารถือวา่เป็นตวัแปรท่ีท่ีมีอิทธิพลโดยตรง
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ต่อความมีประสิทธิผล องคก์ร อยา่งไรก็ตามส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดคือ โรงเรียนมาตรฐานสากล  ตอ้งเปิด
โอกาสใหทุ้กฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วมและรับรู้เป้าหมายร่วมกนัในการก าหนดนโยบาย รวม
ไปถึงการน านโยบายไปปฏิบติัและการประเมินผล เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและรับรู้เป้าหมาย
ร่วมกนั การน านโยบายไปปฏิบติัจะเกิดสัมฤทธ์ิผลเป็นรูปธรรม  นอกจากน้ี นโยบายและการปฏิบติั
มีองคป์ระกอบส าคญัในเร่ืองกระบวนการติดต่อส่ือสาร ซ่ึงเปรียบเสมือนเส้นชีวติขององคก์ารทุก
องคก์าร การติดต่อส่ือสารเป็นกระบวนการแลกเปล่ียนข่าวสารหรือขอ้เทจ็จริง หรือความรู้สึก การ
ส่ือสารของคนในองคก์ารจึงมีความส าคญัยิง่ 

2. เป้าหมาย  
                              เป้าหมาย ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐาน  
สากล  ทั้งน้ีเน่ืองจากทิศทางและเป้าหมายการพฒันาโรงเรียนมีความชดัเจน วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ท่ี
ก าหนดของโรงเรียนมีความเป็นไปไดใ้นการปฏิ บติั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศิริวรรณ  เสรี
รัตน์  และคนอ่ืนๆ  (2545: 125)  ซ่ึงกล่าววา่  เป้าหมาย  หมายถึง  ส่ิงท่ีตอ้งการในอนาคต  หรือ
หมายถึงสภาพเป้าหมายในอนาคตท่ีองคก์ารตอ้งการบรรลุถึง  เป้าหมายมีความส าคญัเพราะ  1)  
ก าหนดองคก์ารพิจารณาความส าคญั  โดยก าหนดจุดหมายปลายทางท่ีคาดหวงัไว ้ 2)  เป็นเป้าหมาย
ท่ีชดัเจนเพื่อกระตุน้และเสนอแนะผูบ้ริหารและพนกังานในกิจกรรมประวนั  3)  เป้าหมายจะช่วย
ในการตดัสินใจโดยมุ่งภาพท่ีตอ้งการในอนาคตและวธีิการบรรลุสภาพนั้น  4)  ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการ
ก าหนดโดยเป้าหมายองคก์ารท่ีมีต่อการท าง านท่ีสามารถวดัได ้ ซ่ึงสามารถสรุปไดว้า่เป้าหมายเป็น
ตวัช้ีวดัในส่ิงท่ีองคก์ารใหส้ าเร็จ  โดยเป็นแนวทางใหแ้ก่องคก์ารและสมาชิกขององคก์าร  ดงันั้น
เป้าหมายจึงไม่ควรกวา้งเกินไปและตอ้งไดรั้บการยอมรับจากสมาชิก  และ   Bateman and Snell  
(2002:  113)  กล่าววา่  เป้าหมาย  (Goals)  หมายถึง  ส่ิงท่ีองคก์ารตอ้งการในอนาคต  เป็นผลลพัธ์
หรือเป้าหมายส าคญัซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัความอยูร่ออด  ค่านิยม  และการเจริญเติบโตในระยะยาว
องคก์าร  เป้าหมายควรมีลกัษณะทา้ทาย  และเป็นจริงได ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  Richards  (1978: 5)  ท่ี
ไดใ้หค้วามหมายของ ค าวา่  เป้าหมาย  คือ  สภาพหรือผลท่ีไดว้างแผนไวเ้พื่อใหบ้รรลุ  และมกัจะ
เขียนเป้าหมายตามคุณค่าท่ีก าหนดไว ้ ขอ้ความในเป้าหมายจะบอกลกัษณะ  3  ประการ  คือ  ความ
มุ่งมาดปรารถนา  อนาคต  และการกระท า  ในขณะท่ี  Robbins and Coulter  (2002: 178)  กล่าววา่  
เป้าหมาย  คือ  ผลลพัธ์ท่ีตอ้งการของบุคคล  กลุ่มบุคคล  หรือขององคก์ารโดยรวม  เป้าหมายจึงเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการวางแผน  หากปราศจากเป้าหมายก็ไม่สามารถสร้างแผนได ้
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5.3  ข้อเสนอแนะ 
  ผูว้จิยัไดน้ าขอ้คน้พบจากงานวจิยัมาอภิปราย เพื่อใหไ้ดข้อ้ เสนอแนะ ในการน าไปใช้
ปรับปรุงพฒันาโ รงเรียนมาตรฐานสากล ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อไป โดยขอ้เสนอแนะ
ประกอบดว้ย  ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย  และขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป  มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. จากผลการวจิยั พบวา่ ความส าเร็จในหมวดการวดั การวเิคราะห์และการจดัการ 

ความรู้ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน อยูใ่นระดบัมากก็จริง แต่มีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด โดยเฉพาะในดา้น บุคลากรใน  โรงเรียน ท่ีมีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีดีในการจดัการความรู้ นั้น ยงัไม่ส่งผลต่อความส าเร็จของ
หน่วยงานตน้สังกดั  ตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหผู้บ้ริหารและบุคลากรในโรงเรียน รู้จกัแสวงหา
และ ใชค้วามรู้ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน  มาปรับปรุงการปฏิบติังาน และคน้หาปัจจยัสู่
ความส าเร็จ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

2. หน่วยงานตน้สังกดัควรน าผลการวจิยัไปประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินการจดัการ 
ระบบคุณภาพใหสู้งข้ึนเทียบเคียงตามเกณฑม์าตรฐานสากล และใหเ้ป็นแนวทางการบริหารจดัการ
ระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีอยูใ่นสังกดัทัว่ประเทศเป็นไปอยา่งมีทิศทาง มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1. สภาพแวดลอ้มภายนอก เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการ 

โรงเรียนมาตรฐานสากล   ผูบ้ริหารโรงเรียนจึงควรใหค้วามส าคญักบัการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา และพยายามคิดคน้และหา เทคนิควธีิการบริหารจดัการโรงเรียน
ใหส้อดคลอ้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อการพฒันาโรงเรียนใหมี้คุณภาพต่อไป 

2. นโยบายการบริหารและการปฏิบติั เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหาร 
จดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา โรงเรียนจึงควรมีนโยบายหรือแผนพฒันา
โรงเรียนท่ีชดัเจน สอดคลอ้งกบัมาตรฐานของการประกนัคุณภาพการศึกษา และสามารถน าสู่ การ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม มีการปฏิบติังานตามภารกิจของโรงเรียนอยา่งครบถว้น มีการควบคุม
องคก์รและมีกระบวนการติดต่อส่ือสารท่ีดี และใชภ้าวะผูน้ าในการตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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3. เป้าหมายขององคก์รเป็นตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการ 
โรงเรียนมาต รฐานสากล ระดบัประถมศึกษามากท่ีสุด ผูบ้ริหารและบุคลากรในโรงเรียนจึงควร
ร่วมกนัก าหนดเป้าหมายการพฒันาโรงเรียนท่ีชดัเจน โดยเป้าหมายนั้นมุ่งสู่คุณภาพผูเ้รียนเป็น
ส าคญั  

4. การวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ ตวัแปรท่ีศึกษาในการวจิยัคร้ังน้ี ส่งผลต่อการเรียนรู้และการ 
พฒันาเพียง ร้อยละ  73.30 แสดงวา่ ยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ อีกร้อยละ 26.70 ท่ีน่าจะส่งผลต่อการบริหาร
จดัการโรงเรียน จึงควรมีการศึกษาต่อไปวา่มีปัจจยัใดอีกบา้ง 
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ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสอบถามผูอ้  านวยการโรงเรียน รอง 

ผูอ้  านวยการโรงเรียนฝ่ายวชิาการหรือหวัหนา้งานวชิาการ  และหวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 สาระ
การเรียนรู้ เก่ียวกบัสภาพการด าเนินงานและระดบัควา มส าเร็จในบริหารจดัการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงขอ้มูลท่ี
ไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวเิคราะห์ปัจจยัความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียน
มาตรฐานสากลและจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อผูต้อบแบบสอบถามและโรงเรียนของท่ าน  ค าตอบท่ี
แทจ้ริงของท่านเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่ายิง่ส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี  จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถาม
น้ี โดยพิจารณาขอ้มูลสภาพความส าเร็จของการด าเนินการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพใน
โรงเรียนของท่าน 

2. แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 3  ตอน  คือ 
ตอนท่ี 1   ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2   ความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ตอนท่ี 3   ปัจจยัความส าเร็จของโรงเรียน  

 

ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ จะไดรั้บความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจาก  
ท่านเป็นอยา่งดี และขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 
 

 
               นางสาวพรรณวดี  ปามุทา 

นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา 
  มหาวทิยาลยัสยาม 
 
 

 
         

 

แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
เร่ืองปัจจยัความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดบัประถมศึกษา 

สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
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ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจริง 
 

1.เพศ    ชาย       หญิง 
 
 

2. อาย ุ    20 – 30  ปี    31 – 40  ปี 
  41 – 50  ปี    51  ปีข้ึนไป 

 
3. วฒิุการศึกษา 

      ต ่ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี 
  ปริญญาโท     ปริญญาเอก 

 
4. ประสบการณ์ท างาน 

  1 – 5  ปี    6 – 10  ปี 
  11 – 15  ปี    16  ปีข้ึนไป 
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ตอนที ่2  ความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

ค าช้ีแจง  ขอใหท้่านพิจารณาวา่ ในปีการศึกษาท่ีผา่นมา โรงเรียนของท่านไดด้ าเนินการ
บริหารจดัการและมีความส าเร็จดงัรายการต่อไปน้ีอยูใ่นระดบัใด โดยใหท้่านท าเคร่ืองหมาย   
ลงในช่อง ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยพิจารณาดงัน้ี 
 5  หมายถึง   มีผลการบริหารจดัการประสบผลส าเร็จอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
 4  หมายถึง   มีผลการบริหารจดัการประสบผลส าเร็จอยูใ่นระดบัมาก  
 3  หมายถึง   มีผลการบริหารจดัการประสบผลส าเร็จอยูใ่นระดบัปานกลาง  
 2  หมายถึง   มีผลการบริหารจดัการประสบผลส าเร็จอยูใ่นระดบันอ้ย  
 1  หมายถึง   มีผลการบริหารจดัการประสบผลส าเร็จอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  

 
 

ข้อ 
 

 
 

การบริหารจัดการโรงเรียน 

ระดับความส าเร็จ 

5  
มา
กท

ีสุ่ด
 

4  
มา
ก 

3  
ปา
นก

ลา
ง 

2  
น้อ

ย 

1  
น้อ

ยท
ีสุ่ด

 

หมวด 1  การน าองค์การ 
1 ผูบ้ริหารก าหนดวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงคเ์พื่อการช้ีน าองคก์ร จากการ

วเิคราะห์ปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
     

2 ผูบ้ริหารก าหนดค่านิยมและความคาดหวงัผลการด าเนินงาน เพื่อใหอ้งคก์ร        
มีผลการด าเนินการท่ีดีอยา่งย ัง่ยนืใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์  พนัธกิจ  
ของโรงเรียน 

     

3 ผูบ้ริหารสร้างบรรยากาศการท างาน และก ากบัติดตามใหบุ้คลากร ปฏิบติั 
ตามระเบียบ กฎหมาย และจรรยาบรรณ อยา่งเคร่งครัด 

     

4 ผูบ้ริหารจดัระบบการท างานท่ีเอ้ือใหโ้รงเรียนเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้       

หมวด 2  การวางแผนกลยุทธ์ 
5 ผูบ้ริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจดัท าแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ 

ท่ีครอบคลุมประเด็นท่ีจะน าโรงเรียนไปสู่มาตรฐานสากล 
     

6 ผูบ้ริหารและบุคลากร วางแผนการด าเนินงานน าแผนกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั 
และส่ือสารใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งรับทราบ 

     

7 โรงเรียนมีแผนปฏิบติัการทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว ท่ีมีคุณภาพ  
เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการโรงเรียน  
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ข้อ 
 

 
 

การบริหารจัดการโรงเรียน 

ระดับความส าเร็จ 

5  
มา
กท

ีสุ่ด
 

4  
มา
ก 

3  
ปา
นก

ลา
ง 

2  
น้อ

ย 

1  
น้อ

ยท
ีสุ่ด

 

8 โรงเรียนก าหนดตวัช้ีวดัความส าเร็จ และวางเป้าหมายการพฒันา ใน
แผนปฏิบติัการใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

     

 หมวด 3  การมุ่งเน้นนักเรียน 
9 โรงเรียนมีกระบวนการท างานท่ีใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการ อาทิ นกัเรียน 

ผูป้กครอง ชุมชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
     

10 ผูบ้ริหาร คณะครูและบุคลากรร่วมกนัก าหนดหลกัสูตรและสร้างนวตักรรม
การพฒันานกัเรียน ผา่นส่ือทางสังคม ส่ือเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม  

     

11 โรงเรียนใหค้วามส าคญักบันกัเรียน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยมีการประเมิน
ความพึงพอใจรับฟังความคิดเห็นและจดัการกบัขอ้ร้องเรียนไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

     

12 โรงเรียนมีระบบการจดัการใหน้กัเรียน เขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสาร มีการบริหาร
จดัการรับฟังและรับขอ้ร้องเรียนไดส้ะดวกรวดเร็ว 

     

หมวด 4   การวดั การวเิคราะห์และการจัดการความรู้ 
13 โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศท่ีทนัสมยั ในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล และการจดัการความรู้  
     

14 ผูบ้ริหารและคณะครูมีการวดัและวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศขององคก์ร              
มีการน าผลการด าเนินงานไปปรับปรุงการปฏิบติังาน และคน้หาปัจจยัสู่
ความส าเร็จ 

     

15 บุคลากรในโรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัแนวปฏิบติัท่ีดีในการ
จดัการความรู้โดยใชค้วามรู้ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน 

     

16 ผูบ้ริหารโรงเรียนทบทวนผลการด าเนินงาน เพื่อแสวงหาแนวทางการ
ปรับปรุงและพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศและอุปกรณ์ใหท้นัต่อความ
ตอ้งการ 
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หมวด 5  การมุ่งเน้นบุคลากร 
17 ผูบ้ริหารส่งเสริม และพฒันาบุคลากรของโรงเรียน เพื่อการปรับปรุงผลการ

ด าเนินงานและจริยธรรมในวชิาชีพ มีการส ารวจขอ้มูล และจดัท าแผนพฒันา
รายบุคคล 

     

18 โรงเรียนมีการประเมินประสิทธิภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมความกา้วหนา้ใน
วชิาชีพอยา่งทัว่ถึง 

     

19 โรงเรียนมีระบบการยกยอ่งชมเชย การใหร้างวลั ท่ีสร้างขวญัก าลงัใจและ
แรงจูงใจในการท างานของบุคลากร 

     

20 โรงเรียนมีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีมุ่งใหเ้กิดการเรียนรู้และการพฒันา 
มีความผกูพนั ความเอ้ืออาทรต่อการท างานร่วมกนั 

     

21 บุคลากรในโรงเรียนมีการพฒันางานใหป้ระสบความส าเร็จ ภายใต้
บรรยากาศความร่วมมือท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังาน  เพื่อน าไปสู่ผลการ
ด าเนินงานท่ีดีของโรงเรียน  

     

หมวด 6  การจัดการกระบวนการ 
22 โรงเรียนมีระบบการท างานท่ีครอบคลุมภารกิจทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหาร

วชิาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารบุคคล และดา้นการ
บริหารงานทัว่ไป 

     

23 โรงเรียนมีกระบวนการท างานหลกัและกระบวนการสนบัสนุน ท่ีเกิดจาก          
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียร่วมกนัออกแบบ เพื่อใหน้ าไปปฏิบติั ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     

24 บุคลากรร่วมกนัก าหนดเป้าหมายของกระบวนการ ท่ีส่งผลต่อคุณภาพผูเ้รียน 
ตามพนัธกิจและวสิัยทศัน์ของโรงเรียน 

     

25 โรงเรียนมีระบบการควบคุม และตรวจสอบ  เพื่อใหผู้เ้รียนบรรลุผล          
การเรียนรู้ไดดี้  และปรับปรุงพฒันากระบวนการท างานสู่ความเป็นเลิศ 
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หมวด 7  ผลลพัธ์ 

         7.1  ด้านหลกัสูตรและกระบวนการ 
26 หลกัสูตรสถานศึกษา ระบบการบริหารงานวชิาการ และกระบวนการจดัการ

เรียนการสอนของโรงเรียน มีคุณภาพตามกลยทุธ์ และแผนปฏิบติัการ 
     

27 นกัเรียนและผูป้กครอง มีความพึงพอใจ ต่อหลกัสูตรสถานศึกษา ระบบการ
บริหารงานวชิาการ และกระบวนการจดัการเรียนการสอนและการบริการ
ดา้นอ่ืนๆ ของโรงเรียน 

     

28 ขอ้มูลผลลพัธ์ ในระบบสารสนเทศของโรงเรียนน ามาวดัความส าเร็จของการ
ด าเนินการตามกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการได้ 

     

29 โรงเรียนมีคุณภาพผูเ้รียน ดา้นประสิทธิผล ประสิทธิภาพและนวตักรรมของ
กระบวนการจดัการศึกษา 

     

        7.2  ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน 
30 โรงเรียนสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่นกัเรียนและผูป้กครอง เพื่อสร้างความ

ผกูพนัและสัมพนัธภาพท่ีดีในระยะยาว 
     

31 โรงเรียนมีระบบประกนัคุณภาพภายใน ท่ีมุ่งเนน้คุณภาพผูเ้รียน      
32 โรงเรียนมีขอ้มูลสารสนเทศท่ีคลอบคลุม ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ             

ต่อขอ้ร้องเรียนต่างๆ เพื่อใชป้ระกอบการแกปั้ญหาภายในโรงเรียน  
     

        7.3  ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
33 โรงเรียนมีการสร้างและรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน เพื่อเพิ่มผลผลิต

การพฒันาบุคลากร 
     

34 โรงเรียนมีการประเมินผลการปฏิบติังานของครู และตรวจสอบการพฒันา
ตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

     

35 โรงเรียนมีการปรับโครงสร้างการท างานท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของ
นกัเรียนและผูป้กครอง 
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36 บุคลากรมีความพึงพอใจต่อวฒันธรรมองคก์ร  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของ
บุคลากร 

     

37 โรงเรียนมีการประเมินความดีความชอบของบุคลากร เพื่อเล่ือนขั้นเงินเดือน       
38 บุคลากรไดรั้บการเล่ือนต าแหน่ง เป็นผลมาจากความสามารถ และทกัษะท่ี

เหมาะสมของบุคลากรพฒันาผูน้ าขององคก์ร 
     

39 โรงเรียนมีบรรยากาศการท างาน ความปลอดภยัและสวสัดิภาพการบริการ
และสิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากร 

     

        7.4  ด้านการน าองค์กรและการก ากบัดูแลองค์กร 
40 ผูบ้ริหารมีการวดัผลและประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร      
41 ผูบ้ริหารมีการสร้างความผกูพนักบับุคลากร ของโรงเรียน เพื่อถ่ายทอด

วสิัยทศัน์ และ ค่านิยมสู่การปฏิบติั 
     

42 บุคลากรในโรงเรียนปฏิบติังานตามกฎหมาย และกฎระเบียบขอ้บงัคบัของ
โรงเรียน 

     

       7.5  ด้านการเงินและสมรรถนะการให้บริการ 
43 โรงเรียนมีความมัน่คงทางดา้นการเงิน (Financial) และ ผลการด าเนินการ

ดา้นงบประมาณ(Budgetary Performance)ดี 
     

44 โรงเรียนมีสมรรถนะการใหบ้ริการ ท่ีส่งผลต่อผลลพัธ์ในปัจจุบนั ภายใต ้           
การก ากบัดูแลองคก์รของผูบ้ริหาร 

     

45 โรงเรียนมีการรายงานผลการบริหารจดัการดา้นการเงินต่อตน้สังกดั      
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ตอนที ่3  ปัจจัยความส าเร็จของโรงเรียน 
 

ค าช้ีแจง  ขอใหท้่านพิจารณาวา่ ในปีการศึกษาท่ีผา่นมา โรงเรียนของท่านมีสภาพความเป็นจริงท่ี 
   เกิดข้ึนตามลกัษณะขอ้รายการของปัจจยัต่อไปน้ีมากนอ้ยเพียงใดโดยใหท้่านท าเคร่ืองหมาย 
                ลงในช่อง  ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด โดยพิจารณาดงัน้ี 
  5  หมายถึง มีสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง มีสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นระดบัมาก 
  3  หมายถึง มีสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  2  หมายถึง มีสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นระดบันอ้ย 
  1  หมายถึง มีสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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1. ปัจจัยภายนอกองค์การ 

1.1 สภาพแวดล้อมภายนอก 
1 ผูป้กครองและชุมชนในเขตบริการ มีอาชีพท่ีเอ้ือต่อการมีส่วนร่วมพฒันา

คุณภาพการศึกษา 
     

2 เศรษฐานะของผูป้กครองและชุมชน ของโรงเรียน มีศกัยภาพเพียงพอ  
ต่อการใหค้วามร่วมมือและสนบัสนุนการพฒันาโรงเรียน 

     

3 แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของประชากรวยัเรียนในปัจจุบนัส่งผลต่อการ
พฒันาคุณภาพโรงเรียน 

     

4 นโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาลและหน่วยงานตน้สังกดัมีความชดัเจน      
5 กฎหมายการศึกษาเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินงานของโรงเรียน       
6 การกระจายอ านาจการบริหารและจดัการศึกษาทั้งดา้นวชิาการ งบประมาณ 

งานบุคคลและงานบริหารทัว่ไปของกระทรวงศึกษาธิการใหก้บัสถานศึกษา 
     

7 เทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อการติดต่อส่ือสารและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
โดยรอบโรงเรียนมีความทนัสมยั เหมาะสมเพียงพอ 
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1.2 ลกัษณะผู้รับบริการ 
8 ทศันคติและค่านิยมของผูป้กครองและชุมชนส่งผลต่อการพฒันาโรงเรียนสู่

มาตรฐานสากล 
     

9 ความสัมพนัธ์ท่ีดีและการเขา้ร่วมกิจกรรมของผูป้กครองและชุมชนกบั
โรงเรียน  

     

10 โรงเรียนไดรั้บความศรัทธา เช่ือมัน่และไวว้างใจในการส่งบุตรหลานมาเขา้
เรียนในโรงเรียน 

     

11 โรงเรียนมีเครือข่ายผูป้กครองท่ีเขม้แขง็ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา       

1.3 ลกัษณะผู้มีส่วนเกีย่วข้อง 
12 หน่วยงานตน้สังกดั  เห็นความส าคญัและสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 
     

13 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เห็นความส าคญัและสนบัสนุนการพฒันา
คุณภาพการศึกษา 

     

14 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนส านกังานเขตพื้นท่ีองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานเอกชน 

     

15 งบประมาณเพื่อการบริหารจดัการโรงเรียนท่ีไดรั้บจดัสรรจากหน่วยงานตน้
สังกดั มีความเหมาะสมเพียงพอ 

     

16 โรงเรียนไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก อาทิ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รชุมชนวชิาชีพ สถาบนัศาสนาสถาน
ประกอบการ และสถาบนัอ่ืนๆ 

     

2. ปัจจัยภายในองค์การ 

2.1  คุณภาพบุคลากร 
17 ความรู้ความสามารถในการพฒันางานการเรียนการสอนของครูและบุคลากร

ในโรงเรียน  
     

 



196 
 

 
 

ข้อ 
 

 
 

รายการปัจจัย 
 

สภาพความเป็นจริงทีเ่กดิขึน้ 

5  
มา
กท

ีสุ่ด
 

4  
มา
ก 

3  
ปา
นก

ลา
ง 

2  
น้อ

ย 

1  
น้อ

ยท
ีสุ่ด

 

18 ความรู้เก่ียวกบัระเบียบ กฎหมายและขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีไดรั้บ
มอบหมายครูและบุคลากรในโรงเรียน 

     

19 ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ตดัสินใจและแกปั้ญหาในการปฏิบติังาน
ของครูและบุคลากรในโรงเรียน 

     

20 ความสามารถในการปรับปรุงแกไ้ขวธีิการปฏิบติังานไดอ้ยา่งเป็นระบบของ
ครูและบุคลากรในโรงเรียน 

     

21 ความสามารถของครูและบุคลากรในโรงเรียน  ในการจดัใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง             
เขา้มามีส่วนร่วมพฒันางานในโรงเรียนได้ 

     

22 การพฒันาการเรียนรู้และพฒันาตนเองของครูและบุคลากรโรงเรียน       
23 การมีจิตบริการ มีความรับผดิชอบ มีความเสียสละอุทิศตนและเวลา เพื่อ

องคก์รของครู และบุคลากรในโรงเรียน 
     

24 ความมุ่งมัน่ตั้งใจในการปฏิบติังานใหส้ าเร็จ มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี ต่อกนั มีความ
ยนิดีต่อความ ส าเร็จของผูอ่ื้นของครูและบุคลากรในโรงเรียน  

     

25 การร่วมมือ ร่วมใจ รัก ความสามคัคี และท างานเป็นทีมของครูและบุคลากร
ในโรงเรียน 

     

2.2  เป้าหมาย 
26 ทิศทางและเป้าหมายการพฒันาโรงเรียนมีความชดัเจน      
27 วสิัยทศัน์ พนัธกิจ ท่ีก าหนดของโรงเรียนมีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั      

2.3  ทรัพยากร 
28 ส่ือ วสัดุ อุปกรณ์ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ มีคุณภาพ ทนัสมยั 

เหมาะสม เพียงพอต่อการน าไปใชใ้นการพฒันาโรงเรียน 
     

29 เทคนิค วธีิการ และนวตักรรมในการสร้างองคค์วามรู้ในการบริหารองคก์ร
ใหป้ระสบความส าเร็จ 

     

30 เทคโนโลยสีารสนเทศของโรงเรียนท่ีน ามาใชใ้นการปฏิบติังานเพียงพอและ
ทนัสมยั 
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ข้อ 
 

 
 

รายการปัจจัย 
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2.4  นโยบายการบริหารและการปฏิบัติ 
31 การก าหนดนโยบายของโรงเรียน เพื่อการพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐาน มีความ

ชดัเจนตามภารกิจของโรงเรียน 
     

32 ผูบ้ริหารและบุคลากรในโรงเรียนปฏิบติังานตามภารกิจ และสามารถควบคุม
องคก์รได ้

     

33 การประสานงานและการติดต่อส่ือสาร ของบุคลากรในโรงเรียนดีมีความ
คล่องตวั 

     

34 ผูบ้ริหารและผูน้ าทางวชิาการในโรงเรียน มีภาวะผูน้ าและการตดัสินใจท่ีดี       
35 แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนมุ่งสู่

มาตรฐานสากล 
     

2.5  โครงสร้างองค์กร 
36 โครงสร้างองคก์รมีความชดัเจน คลอบคลุมงานตามภารกิจของสถานศึกษา       
37 การกระจายอ านาจการตดัสินใจและการก าหนดสายงานการบงัคบับญัชาใน

องคก์ร 
     

38 บุคลากรของโรงเรียนรู้บทบาทหนา้ท่ี ในภาระงานและลกัษณะงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

     

2.6  วฒันธรรมองค์กร 
39 แบบแผน ความเช่ือ บรรทดัฐานและค่านิยมของบุคคลในองคก์รมีความ

เหมาะสม 
     

40 วฒันธรรมองคก์รท่ีก าหนด เนน้การท างาน 
เป็นทีมและมีการยอมรับการเปล่ียนแปลง 

     

41 มีการถ่ายทอดแบบแผนและวธีิการปฏิบติัท่ีดีระหวา่งครูและบุคลากรภายใน
โรงเรียน 

     

 
ขอขอบคุณท่ีท่านกรุณาเสียสละเวลาตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก  ข 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวจิยั 
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การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
เกณฑก์ารประเมิน  ดงัน้ี 
 ใหค้ะแนน   +1   แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
 ใหค้ะแนน    0    ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
 ใหค้ะแนน   -1    ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการวดั 
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ตารางที่  37   ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างวตัถุประสงค์กบัข้อค าถามแบบสอบถามเพือ่การวจัิย  
                     เร่ือง ปัจจัยความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล  ระดับประถม  
                     ศึกษา  สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

 

ตอนที ่1  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าถามข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

 
 

ตอนที ่2  ความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 

ค าถามข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
2 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
3 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
6 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
7 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
9 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
11 +1 +1 0 +1 +1 5 0.8 
12 +1 -1 0 +1 +1 2 0.4 
13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ตอนที ่2  ความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล  (ต่อ) 

 

ค าถามข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

14 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
15 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
16 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
17 +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 
18 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
20 +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 
21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
23 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
24 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
25 0 +1 +1 +1 0 3 0.6 
26 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 
27 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 
28 +1 0 +1 0 +1 3 0.6 
29 +1 0 +1 +1 +1 4 0.8 
30 0 +1 +1 +1 +1 5 1 
31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
33 0 +1 +1 +1 0 3 0.6 
34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
35 +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 
36 -1 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
37 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
38 0 +1 0 +1 0 2 0.4 
39 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 



202 
 

 

ค าถามข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
 

ตอนที ่2  ความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล  (ต่อ) 
 

ค าถามข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

41 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
42 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
43 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
44 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
45 +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 

 

ตอนที ่3 ปัจจัยความส าเร็จของโรงเรียน  
 

ค าถามข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

1 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
2 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
3 +1 0 0 +1 +1 3 0.6 
4 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
5 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
6 +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 
7 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 
8 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
9 +1 +1 0 +1 +1 4 0.8 

10 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
11 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
12 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ค าถามข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

13 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
14 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
15 +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 
16 +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 
17 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

 
ตอนที ่3 ปัจจัยความส าเร็จของโรงเรียน (ต่อ) 
 

ค าถามข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

18 +1 +1 +1 +1 0 4 0.8 
19 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
20 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
21 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
22 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
23 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
24 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
25 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
26 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
27 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
28 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
29 +1 +1 +1 0 +1 4 0.8 
30 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
31 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
32 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
33 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
34 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
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ค าถามข้อที่ 
ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 
คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 คนที ่4 คนที ่5 

35 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
36 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
37 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
38 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
39 0 +1 +1 +1 +1 4 0.8 
40 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 
41 +1 +1 +1 +1 +1 5 1 

 
 
 
ตารางท่ี 38   สรุปค่า  IOC   จากการพิจารณาเคร่ืองมือของผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ค่า IOC ตอนท่ี 2 (จ านวนขอ้) ตอนท่ี 3 (จ านวนขอ้) ตอนท่ี 4 (จ านวนขอ้) 
1.00 29 28 2 
0.80 12 12 - 
0.60 3 1 - 

0.00 – 0.40 1 - - 
รวม 45 41 2 
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ตารางที ่ 39   แสดงค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถาม 
 

ความส าเร็จของโรงเรียน / ปัจจยั ค่าสัมประสิทธ์ิ แอลฟ่าของครอนบาค 
1.  สภาพการด าเนินงาน และระดับความส าเร็จในการ
บริหารโรงเรียน 

0.90 

     หมวด 1  การน าองคก์ร   0.90 
     หมวด 2  การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 0.81 
     หมวด 3 การมุ่งเนน้นกัเรียน 0.84 
     หมวด 4  การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้   0.81 
     หมวด 5  การมุ่งเนน้บุคลากร   0.90 
     หมวด 6  การมุ่งเนน้การด าเนินการ   0.94 
     หมวด 7  ผลลพัธ์    0.91 
              1)  ดา้นหลกัสูตรและกระบวนการ   0.90 
              2)  ดา้นการมุ่งเนน้นกัเรียน 0.95 
              3)  ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร 0.91 
              4)  ดา้นการน าองคก์รและการก ากบัดูแลองคก์ร 0.84 
              5)  ดา้นการเงิน และสมรรถนะการใหบ้ริการ 0.75 
2.  ปัจจัยภายนอก 0.91 

1) สภาพแวดลอ้มภายนอก  0.89 
2) ลกัษณะผูรั้บบริการ 0.94 
3) ลกัษณะผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 0.90 

3.  ปัจจัยภายใน 0.84 
1)  คุณภาพบุคลากร 0.81 
2)  เป้าหมาย 0.91 
3) ทรัพยากร 0.82 
4) นโยบายและการปฏิบติั 0.84 
5) โครงสร้างองคก์ร   0.89 
6) วฒันธรรมองคก์ร 0.91 

แบบสอบถามทั้งฉบบั 0.95 
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ภาคผนวก  ค    
ตารางวเิคราะห์ทางสถิติวจัิย 
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FREQUENCIES VARIABLES=gender age degree experience 

  /STATISTICS=SUM 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Frequencies 
 

[DataSet0]  
 

Statistics 

  gender age degree experience 

N Valid 810 810 810 810 

Missing 0 0 0 0 

 

 

Frequency Table 

 

gender 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid     1.00 247 30.5 30.5 30.5 

    2.00 563 69.5 69.5 100.0 

Total 810 100.0 100.0  

 

 

age 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid     1.00 40 4.9 4.9 4.9 

    2.00 132 16.3 16.3 21.2 

    3.00 69 8.5 8.5 29.8 

    4.00 569 70.2 70.2 100.0 

Total 810 100.0 100.0  
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degree 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid     2.00 383 47.3 47.3 47.3 

    3.00 380 46.9 46.9 94.2 

    4.00 47 5.8 5.8 100.0 

Total 810 100.0 100.0  

 

 

experience 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid     1.00 48 5.9 5.9 5.9 

    2.00 89 11.0 11.0 16.9 

    3.00 42 5.2 5.2 22.1 

    4.00 631 77.9 77.9 100.0 

Total 810 100.0 100.0  
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Descriptives 
 

[DataSet0]  
 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

tb 810 2.75 5.00 4.2870 .50707 

tc 810 2.75 5.00 4.3123 .54251 

td 810 3.00 5.00 4.2096 .54762 

te 810 2.75 5.00 4.1315 .54537 

tf 810 2.80 5.00 4.1543 .55156 

tg 810 3.00 5.00 4.2105 .55240 

su7 810 3.00 5.00 4.2346 .49678 

Valid N (listwise) 810     

 

 
 
 
Descriptives 
 

[DataSet0]  
 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

b1 810 2.00 5.00 4.2864 .59619 

b2 810 3.00 5.00 4.2765 .58837 

b3 810 3.00 5.00 4.3086 .65666 

b4 810 1.00 5.00 4.2765 .69080 

tb 810 2.75 5.00 4.2870 .50707 

Valid N (listwise) 810     
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

c1 810 2.00 5.00 4.3704 .71093 

c2 810 3.00 5.00 4.2395 .63044 

c3 810 3.00 5.00 4.3210 .60134 

c4 810 3.00 5.00 4.3185 .58390 

tc 810 2.75 5.00 4.3123 .54251 

Valid N (listwise) 810     

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

d1 810 3.00 5.00 4.3160 .63586 

d2 810 3.00 5.00 4.1864 .63950 

d3 810 3.00 5.00 4.1877 .66101 

d4 810 3.00 5.00 4.1481 .63889 

td 810 3.00 5.00 4.2096 .54762 

Valid N (listwise) 810     
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

e1 810 3.00 5.00 4.2926 .68143 

e2 810 3.00 5.00 4.0778 .66346 

e3 810 2.00 5.00 4.0605 .64449 

e4 810 2.00 5.00 4.0951 .61670 

te 810 2.75 5.00 4.1315 .54537 

Valid N (listwise) 810     

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

f1 810 3.00 5.00 4.2296 .63410 

f2 810 3.00 5.00 4.1383 .65823 

f3 810 2.00 5.00 4.1642 .74512 

f4 810 1.00 5.00 4.0815 .67502 

f5 810 2.00 5.00 4.1580 .61479 

tf 810 2.80 5.00 4.1543 .55156 

Valid N (listwise) 810     

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

g1 810 1.00 5.00 4.2358 .62692 

g2 810 3.00 5.00 4.1346 .63900 

g3 810 3.00 5.00 4.2173 .65752 

g4 810 3.00 5.00 4.2543 .60038 

tg 810 3.00 5.00 4.2105 .55240 

Valid N (listwise) 810     
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

h1 810 3.00 5.00 4.2000 .59831 

h2 810 3.00 5.00 4.1901 .61574 

h3 810 3.00 5.00 4.2235 .57616 

h4 810 3.00 5.00 4.2457 .58209 

th 810 3.00 5.00 4.2148 .52737 

Valid N (listwise) 810     

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

i1 810 3.00 5.00 4.2506 .59885 

i2 810 3.00 5.00 4.2815 .57965 

i3 810 3.00 5.00 4.1370 .59850 

ti 810 3.00 5.00 4.2230 .53001 

Valid N (listwise) 810     

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

j1 810 3.00 5.00 4.2593 .69570 

j2 810 3.00 5.00 4.2049 .61500 

j3 810 1.00 5.00 4.2012 .67280 

j4 810 1.00 5.00 4.1704 .63137 

j5 810 1.00 5.00 4.2753 .60856 

j6 810 1.00 5.00 4.1827 .67716 

j7 810 1.00 5.00 4.2185 .64477 

tj 810 1.86 5.00 4.2160 .51570 

Valid N (listwise) 810     
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Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

k1 810 1.00 5.00 4.1741 .67119 

k2 810 1.00 5.00 4.2691 .71305 

k3 810 1.00 5.00 4.2580 .80256 

tk 810 1.00 5.00 4.2337 .66622 

Valid N (listwise) 810     

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

l1 810 2.00 5.00 4.3000 .66902 

l2 810 2.00 5.00 4.2741 .66444 

l3 810 2.00 5.00 4.2815 .65192 

tl 810 3.00 5.00 4.2852 .59390 

Valid N (listwise) 810     

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

th 810 3.00 5.00 4.2148 .52737 

ti 810 3.00 5.00 4.2230 .53001 

tj 810 1.86 5.00 4.2160 .51570 

tk 810 1.00 5.00 4.2337 .66622 

tl 810 3.00 5.00 4.2852 .59390 

su7 810 3.00 5.00 4.2346 .49678 

Valid N (listwise) 810     
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Descriptives 
 

[DataSet0]  
 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

tm 810 2.00 5.00 4.0799 .61456 

tn 810 2.00 5.00 4.2481 .58817 

O 810 2.00 5.00 4.1069 .61772 

tp 810 3.00 5.00 4.2368 .52148 

tq 810 2.00 5.00 4.2778 .61250 

tr 810 2.00 5.00 4.1881 .59494 

ts 810 2.60 5.00 4.2447 .55450 

tt 810 2.67 5.00 4.3025 .52881 

tu 810 2.00 5.00 4.2317 .57433 

Valid N (listwise) 810     

 

 

Regression 
 

[DataSet0]  
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
ts . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 
tm . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

3 
tq . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

4 
O . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: SUCCESS  
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .819
a
 .672 .671 .27053 

2 .847
b
 .717 .716 .25132 

3 .852
c
 .726 .725 .24728 

4 .856
d
 .733 .731 .24450 

a. Predictors: (Constant), ts  

b. Predictors: (Constant), ts, tm  

c. Predictors: (Constant), ts, tm, tq  

d. Predictors: (Constant), ts, tm, tq, O  

 

 

 

ANOVA
e
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 120.883 1 120.883 1.652E3 .000
a
 

Residual 59.136 808 .073   

Total 180.019 809    

2 Regression 129.049 2 64.524 1.022E3 .000
b
 

Residual 50.971 807 .063   

Total 180.019 809    

3 Regression 130.735 3 43.578 712.676 .000
c
 

Residual 49.285 806 .061   

Total 180.019 809    

4 Regression 131.897 4 32.974 551.597 .000
d
 

Residual 48.123 805 .060   

Total 180.019 809    

a. Predictors: (Constant), ts     

b. Predictors: (Constant), ts, tm     

c. Predictors: (Constant), ts, tm, tq    

d. Predictors: (Constant), ts, tm, tq, O    

e. Dependent Variable: SUCCESS    
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.261 .073  17.172 .000 

ts .697 .017 .819 40.641 .000 

2 (Constant) 1.088 .070  15.575 .000 

ts .515 .023 .605 22.786 .000 

tm .232 .020 .302 11.370 .000 

3 (Constant) 1.022 .070  14.616 .000 

ts .437 .027 .513 16.315 .000 

tm .206 .021 .269 10.007 .000 

tq .117 .022 .152 5.251 .000 

4 (Constant) 1.003 .069  14.484 .000 

ts .409 .027 .481 15.064 .000 

tm .136 .026 .177 5.246 .000 

tq .104 .022 .136 4.683 .000 

O .116 .026 .152 4.409 .000 

a. Dependent Variable: SUCCESS    
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Regression 
 

[DataSet0]  
 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
ts . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 
tm . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

3 
tq . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

4 
tp . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

5 
tu . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

6 
tr . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: tb  

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .659
a
 .434 .433 .38171 

2 .690
b
 .476 .475 .36741 

3 .702
c
 .493 .491 .36184 

4 .709
d
 .502 .500 .35864 

5 .715
e
 .512 .509 .35539 

6 .721
f
 .520 .516 .35261 

a. Predictors: (Constant), ts  

b. Predictors: (Constant), ts, tm  

c. Predictors: (Constant), ts, tm, tq  

d. Predictors: (Constant), ts, tm, tq, tp  

e. Predictors: (Constant), ts, tm, tq, tp, tu  
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .659
a
 .434 .433 .38171 

2 .690
b
 .476 .475 .36741 

3 .702
c
 .493 .491 .36184 

4 .709
d
 .502 .500 .35864 

5 .715
e
 .512 .509 .35539 

6 .721
f
 .520 .516 .35261 

a. Predictors: (Constant), ts  

b. Predictors: (Constant), ts, tm  

c. Predictors: (Constant), ts, tm, tq  

d. Predictors: (Constant), ts, tm, tq, tp  

f. Predictors: (Constant), ts, tm, tq, tp, tu, tr  
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ANOVA
g
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 90.285 1 90.285 619.652 .000
a
 

Residual 117.728 808 .146   

Total 208.014 809    

2 Regression 99.078 2 49.539 366.983 .000
b
 

Residual 108.936 807 .135   

Total 208.014 809    

3 Regression 102.488 3 34.163 260.933 .000
c
 

Residual 105.526 806 .131   

Total 208.014 809    

4 Regression 104.473 4 26.118 203.061 .000
d
 

Residual 103.541 805 .129   

Total 208.014 809    

5 Regression 106.467 5 21.293 168.591 .000
e
 

Residual 101.547 804 .126   

Total 208.014 809    

6 Regression 108.176 6 18.029 145.011 .000
f
 

Residual 99.838 803 .124   

Total 208.014 809    

a. Predictors: (Constant), ts     

b. Predictors: (Constant), ts, tm     

c. Predictors: (Constant), ts, tm, tq    

d. Predictors: (Constant), ts, tm, tq, tp    

e. Predictors: (Constant), ts, tm, tq, tp, tu    

f. Predictors: (Constant), ts, tm, tq, tp, tu, tr    

g. Dependent Variable: tb     
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Regression 
 

[DataSet0]  
 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
ts . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 
tm . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: tc  

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .721
a
 .520 .519 .37609 

2 .756
b
 .572 .571 .35525 

a. Predictors: (Constant), ts  

b. Predictors: (Constant), ts, tm  

 

 

ANOVA
c
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 123.814 1 123.814 875.355 .000
a
 

Residual 114.287 808 .141   

Total 238.102 809    

2 Regression 136.258 2 68.129 539.845 .000
b
 

Residual 101.844 807 .126   

Total 238.102 809    

a. Predictors: (Constant), ts     

b. Predictors: (Constant), ts, tm     

c. Dependent Variable: tc     
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Regression 
 

[DataSet0]  
 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
ts . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 
O . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

3 
tt . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

4 
tn . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

5 
tu . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

6 
tp . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

7 
tq . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: td  

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .721
a
 .520 .520 .37949 

2 .759
b
 .576 .575 .35716 

3 .766
c
 .587 .586 .35249 

4 .771
d
 .594 .592 .34994 

5 .772
e
 .596 .593 .34917 

6 .775
f
 .600 .597 .34745 

7 .776
g
 .603 .599 .34674 
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a. Predictors: (Constant), ts 

 

b. Predictors: (Constant), ts, O  

c. Predictors: (Constant), ts, O, tt  

d. Predictors: (Constant), ts, O, tt, tn  

e. Predictors: (Constant), ts, O, tt, tn, tu  

f. Predictors: (Constant), ts, O, tt, tn, tu, tp  

g. Predictors: (Constant), ts, O, tt, tn, tu, tp, tq 

 

ANOVA
h
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 126.254 1 126.254 876.707 .000
a
 

Residual 116.359 808 .144   

Total 242.613 809    

2 Regression 139.668 2 69.834 547.436 .000
b
 

Residual 102.945 807 .128   

Total 242.613 809    

3 Regression 142.468 3 47.489 382.206 .000
c
 

Residual 100.146 806 .124   

Total 242.613 809    

4 Regression 144.034 4 36.009 294.046 .000
d
 

Residual 98.579 805 .122   

Total 242.613 809    

5 Regression 144.592 5 28.918 237.197 .000
e
 

Residual 98.021 804 .122   

Total 242.613 809    

6 Regression 145.674 6 24.279 201.115 .000
f
 

Residual 96.940 803 .121   

Total 242.613 809    

7 Regression 146.190 7 20.884 173.705 .000
g
 

Residual 96.423 802 .120   

Total 242.613 809    
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a. Predictors: (Constant), ts     

b. Predictors: (Constant), ts, O     

c. Predictors: (Constant), ts, O, tt     

d. Predictors: (Constant), ts, O, tt, tn    

e. Predictors: (Constant), ts, O, tt, tn, tu    

f. Predictors: (Constant), ts, O, tt, tn, tu, tp    

g. Predictors: (Constant), ts, O, tt, tn, tu, tp, tq    

h. Dependent Variable: td     

 

 

Regression 
 

[DataSet0]  
 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
ts . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 
tq . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

3 
tm . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

4 
tt . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

5 
O . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: te  
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .682
a
 .465 .464 .39933 

2 .706
b
 .499 .498 .38656 

3 .719
c
 .517 .515 .37966 

4 .723
d
 .522 .520 .37793 

5 .725
e
 .525 .522 .37699 

a. Predictors: (Constant), ts  

b. Predictors: (Constant), ts, tq  

c. Predictors: (Constant), ts, tq, tm  

d. Predictors: (Constant), ts, tq, tm, tt  

e. Predictors: (Constant), ts, tq, tm, tt, O  

 

 

 
ANOVA

f
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 111.772 1 111.772 700.902 .000
a
 

Residual 128.850 808 .159   

Total 240.622 809    

2 Regression 120.033 2 60.016 401.638 .000
b
 

Residual 120.589 807 .149   

Total 240.622 809    

3 Regression 124.443 3 41.481 287.778 .000
c
 

Residual 116.179 806 .144   

Total 240.622 809    

4 Regression 125.646 4 31.411 219.925 .000
d
 

Residual 114.977 805 .143   

Total 240.622 809    

5 Regression 126.355 5 25.271 177.812 .000
e
 

Residual 114.267 804 .142   

Total 240.622 809    
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a. Predictors: (Constant), ts     

b. Predictors: (Constant), ts, tq     

c. Predictors: (Constant), ts, tq, tm    

d. Predictors: (Constant), ts, tq, tm, tt    

e. Predictors: (Constant), ts, tq, tm, tt, O    

f. Dependent Variable: te     

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.286 .108  11.866 .000 

ts .670 .025 .682 26.475 .000 

2 (Constant) 1.102 .108  10.227 .000 

ts .459 .038 .467 12.235 .000 

tq .253 .034 .284 7.435 .000 

3 (Constant) 1.004 .107  9.356 .000 

ts .359 .041 .365 8.724 .000 

tq .208 .034 .234 6.066 .000 

tm .175 .032 .197 5.532 .000 

4 (Constant) 1.097 .112  9.836 .000 

ts .456 .053 .463 8.621 .000 

tq .231 .035 .260 6.592 .000 

tm .191 .032 .215 5.969 .000 

tt -.155 .053 -.150 -2.901 .004 

5 (Constant) 1.072 .112  9.580 .000 

ts .423 .055 .430 7.727 .000 

tq .218 .035 .245 6.156 .000 

tm .133 .041 .150 3.255 .001 

tt -.137 .054 -.133 -2.543 .011 

O .092 .041 .104 2.235 .026 

a. Dependent Variable: te     
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Regression 
 

[DataSet0]  
 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
ts . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 
tm . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

3 
tn . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

4 
tq . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: tf  

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .697
a
 .486 .485 .39566 

2 .723
b
 .522 .521 .38170 

3 .726
c
 .527 .525 .38014 

4 .727
d
 .529 .527 .37940 

a. Predictors: (Constant), ts  

b. Predictors: (Constant), ts, tm  

c. Predictors: (Constant), ts, tm, tn  

d. Predictors: (Constant), ts, tm, tn, tq  
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ANOVA
e
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 119.618 1 119.618 764.091 .000
a
 

Residual 126.492 808 .157   

Total 246.110 809    

2 Regression 128.531 2 64.266 441.086 .000
b
 

Residual 117.579 807 .146   

Total 246.110 809    

3 Regression 129.638 3 43.213 299.039 .000
c
 

Residual 116.472 806 .145   

Total 246.110 809    

4 Regression 130.234 4 32.558 226.187 .000
d
 

Residual 115.876 805 .144   

Total 246.110 809    

a. Predictors: (Constant), ts     

b. Predictors: (Constant), ts, tm     

c. Predictors: (Constant), ts, tm, tn    

d. Predictors: (Constant), ts, tm, tn, tq    

e. Dependent Variable: tf     
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Regression 
 

[DataSet0]  
 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
ts . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 
tq . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

3 
O . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

4 
tt . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: tg  

 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .763
a
 .583 .582 .35700 

2 .779
b
 .607 .606 .34682 

3 .785
c
 .617 .615 .34263 

4 .789
d
 .623 .621 .33991 

a. Predictors: (Constant), ts  

b. Predictors: (Constant), ts, tq  

c. Predictors: (Constant), ts, tq, O  

d. Predictors: (Constant), ts, tq, O, tt  
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ANOVA
e
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 143.880 1 143.880 1.129E3 .000
a
 

Residual 102.980 808 .127   

Total 246.861 809    

2 Regression 149.789 2 74.895 622.632 .000
b
 

Residual 97.072 807 .120   

Total 246.861 809    

3 Regression 152.241 3 50.747 432.278 .000
c
 

Residual 94.620 806 .117   

Total 246.861 809    

4 Regression 153.851 4 38.463 332.898 .000
d
 

Residual 93.009 805 .116   

Total 246.861 809    

a. Predictors: (Constant), ts     

b. Predictors: (Constant), ts, tq     

c. Predictors: (Constant), ts, tq, O     

d. Predictors: (Constant), ts, tq, O, tt    

e. Dependent Variable: tg     
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Regression 
 

[DataSet0]  
 

 

Variables Entered/Removed
a
 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 
ts . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

2 
tm . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

3 
tu . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

4 
tq . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

5 
tp . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

6 
O . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

7 
tn . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

8 
tt . 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-enter <= .050, 

Probability-of-F-to-remove >= .100). 

a. Dependent Variable: su7 
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Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .820
a
 .673 .673 .28417 

2 .864
b
 .746 .745 .25079 

3 .874
c
 .764 .763 .24193 

4 .880
d
 .775 .774 .23642 

5 .885
e
 .783 .782 .23221 

6 .887
f
 .786 .785 .23049 

7 .888
g
 .788 .786 .22973 

8 .889
h
 .790 .788 .22882 

 

a. Predictors: (Constant), ts 

 

b. Predictors: (Constant), ts, tm  

c. Predictors: (Constant), ts, tm, tu  

d. Predictors: (Constant), ts, tm, tu, tq  

e. Predictors: (Constant), ts, tm, tu, tq, tp  

f. Predictors: (Constant), ts, tm, tu, tq, tp, O  

g. Predictors: (Constant), ts, tm, tu, tq, tp, O, tn 

h. Predictors: (Constant), ts, tm, tu, tq, tp, O, tn, tt 
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ตารางท่ี  40  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในก ารบริหารจดัการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษา  สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

Correlations 
 tm tn O tp tq tr ts tt tu tb tc td te tf tg Su7 SUC 

CESS 
tm 

Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

1 
.000 
810 

.721** 
.000 
810 

   .824** 
.000 
810 

   .721** 
.000 
810 

   .654** 
.000 
810 

   .682** 
.000 
810 

   .709** 
.000 
810 

   .694** 
.000 
810 

   .728** 
.000 
810 

   .612** 
.000 
810 

   .673** 
.000 
810 

   .602** 
.000 
810 

   .607** 
.000 
810 

   .629** 
.000 
810 

   .631** 
.000 
810 

   .772** 
.000 
810 

   .731** 
.000 
810 

tn 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

.721** 
.000 
810 

1 
.000 
810 

   .745** 
.000 
810 

   .723** 
.000 
810 

   .685** 
.000 
810 

   .748** 
.000 
810 

   .744** 
.000 
810 

   .724** 
.000 
810 

   .694** 
.000 
810 

   .544** 
.000 
810 

   .622** 
.000 
810 

   .639** 
.000 
810 

   .552** 
.000 
810 

   .612** 
.000 
810 

   .634** 
.000 
810 

   .746** 
.000 
810 

   .703** 
.000 
810 

O 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

   .824** 
.000 
810 

   .745** 
.000 
810 

1 
.000 
810 

   .668** 
.000 
810 

   .659** 
.000 
810 

   .682** 
.000 
810 

   .722** 
.000 
810 

   .647** 
.000 
810 

   .714** 
.000 
810 

   .600** 
.000 
810 

   .631** 
.000 
810 

   .683** 
.000 
810 

   .614** 
.000 
810 

   .618** 
.000 
810 

   .645** 
.000 
810 

   .754** 
.000 
810 

   .735** 
.000 
810 

tp 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

   .721** 
.000 
810 

   .723** 
.000 
810 

   .668** 
.000 
810 

1 
.000 
810 

   .660** 
.000 
810 

   .713** 
.000 
810 

   .813** 
.000 
810 

   .755** 
.000 
810 

   .794** 
.000 
810 

   .527** 
.000 
810 

   .611** 
.000 
810 

   .640** 
.000 
810 

   .602** 
.000 
810 

   .600** 
.000 
810 

   .672** 
.000 
810 

   .792** 
.000 
810 

   .719** 
.000 
810 

tq 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

   .654** 
.000 
810 

   .685** 
.000 
810 

   .659** 
.000 
810 

   .660** 
.000 
810 

1 
.000 
810 

   .716** 
.000 
810 

   .757** 
.000 
810 

   .744** 
.000 
810 

   .689** 
.000 
810 

   .612** 
.000 
810 

   .557** 
.000 
810 

   .600** 
.000 
810 

   .637** 
.000 
810 

   .596** 
.000 
810 

   .679** 
.000 
810 

   .738** 
.000 
810 

   .714** 
.000 
810 

tr 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

   .682** 
.000 
810 

   .748** 
.000 
810 

   .682** 
.000 
810 

   .713** 
.000 
810 

   .716** 
.000 
810 

1 
.000 
810 

   .790** 
.000 
810 

   .774** 
.000 
810 

   .759** 
.000 
810 

   .530** 
.000 
810 

   .613** 
.000 
810 

   .615** 
.000 
810 

   .585** 
.000 
810 

   .605** 
.000 
810 

   .655** 
.000 
810 

   .752** 
.000 
810 

   .704** 
.000 
810 

ts 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

   .709** 
.000 
810 

   .744** 
.000 
810 

   .722** 
.000 
810 

   .813** 
.000 
810 

   .757** 
.000 
810 

   .790** 
.000 
810 

1 
.000 
810 

   .869** 
.000 
810 

   .812** 
.000 
810 

   .659** 
.000 
810 

   .721** 
.000 
810 

   .721** 
.000 
810 

   .682** 
.000 
810 

   .697** 
.000 
810 

   .763** 
.000 
810 

   .820** 
.000 
810 

   .819** 
.000 
810 

tt 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

   .694** 
.000 
810 

   .724** 
.000 
810 

   .647** 
.000 
810 

   .755** 
.000 
810 

   .744** 
.000 
810 

   .774** 
.000 
810 

   .869** 
.000 
810 

1 
.000 
810 

   .814** 
.000 
810 

   .629** 
.000 
810 

   .648** 
.000 
810 

   .580** 
.000 
810 

   .594** 
.000 
810 

   .636** 
.000 
810 

   .722** 
.000 
810 

   .752** 
.000 
810 

   .738** 
.000 
810 

tu 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

   .728** 
.000 
810 

   .694** 
.000 
810 

   .714** 
.000 
810 

   .794** 
.000 
810 

   .689** 
.000 
810 

   .759** 
.000 
810 

   .812** 
.000 
810 

   .814** 
.000 
810 

1 
.000 
810 

   .622** 
.000 
810 

   .649** 
.000 
810 

   .583** 
.000 
810 

   .570** 
.000 
810 

   .592** 
.000 
810 

   .674** 
.000 
810 

   .797** 
.000 
810 

   .725** 
.000 
810 

tb 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

   .612** 
.000 
810 

   .544** 
.000 
810 

   .600** 
.000 
810 

   .527** 
.000 
810 

   .612** 
.000 
810 

   .530** 
.000 
810 

   .659** 
.000 
810 

   .629** 
.000 
810 

   .622** 
.000 
810 

1 
.000 
810 

   .766** 
.000 
810 

   .662** 
.000 
810 

   .626** 
.000 
810 

   .681** 
.000 
810 

   .676** 
.000 
810 

   .743** 
.000 
810 

   .831** 
.000 
810 

tc 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

   .673** 
.000 
810 

   .622** 
.000 
810 

   .631** 
.000 
810 

   .611** 
.000 
810 

   .557** 
.000 
810 

   .613** 
.000 
810 

   .721** 
.000 
810 

   .648** 
.000 
810 

   .649** 
.000 
810 

   .766** 
.000 
810 

1 
.000 
810 

   .783** 
.000 
810 

   .694** 
.000 
810 

   .667** 
.000 
810 

   .652** 
.000 
810 

   .675** 
.000 
810 

   .897** 
.000 
810 

td 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

   .602** 
.000 
810 

   .639** 
.000 
810 

   .683** 
.000 
810 

   .640** 
.000 
810 

   .600** 
.000 
810 

   .615** 
.000 
810 

   .721** 
.000 
810 

   .580** 
.000 
810 

   .583** 
.000 
810 

   .662** 
.000 
810 

   .783** 
.000 
810 

1 
.000 
810 

   .739** 
.000 
810 

   .765** 
.000 
810 

   .728** 
.000 
810 

   .767** 
.000 
810 

   .883** 
.000 
810 

te 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

   .607** 
.000 
810 

   .552** 
.000 
810 

   .614** 
.000 
810 

   .602** 
.000 
810 

   .637** 
.000 
810 

   .585** 
.000 
810 

   .682** 
.000 
810 

   .594** 
.000 
810 

   .570** 
.000 
810 

   .626** 
.000 
810 

   .694** 
.000 
810 

   .739** 
.000 
810 

1 
.000 
810 

   .755** 
.000 
810 

   .662** 
.000 
810 

   .736** 
.000 
810 

   .845** 
.000 
810 

tf 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

   .629** 
.000 
810 

   .612** 
.000 
810 

   .618** 
.000 
810 

   .600** 
.000 
810 

   .596** 
.000 
810 

   .605** 
.000 
810 

   .697** 
.000 
810 

   .636** 
.000 
810 

   .592** 
.000 
810 

   .681** 
.000 
810 

   .667** 
.000 
810 

   .765** 
.000 
810 

   .755** 
.000 
810 

1 
.000 
810 

   .809** 
.000 
810 

   .823** 
.000 
810 

   .909** 
.000 
810 

tg 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

   .631** 
.000 
810 

   .634** 
.000 
810 

   .645** 
.000 
810 

   .672** 
.000 
810 

   .679** 
.000 
810 

   .655** 
.000 
810 

   .763** 
.000 
810 

   .722** 
.000 
810 

   .674** 
.000 
810 

   .676** 
.000 
810 

   .652** 
.000 
810 

   .728** 
.000 
810 

   .662** 
.000 
810 

   .809** 
.000 
810 

1 
.000 
810 

   .852** 
.000 
810 

   .888** 
.000 
810 

Su7 
Pearson 
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

   .772** 
.000 
810 

   .746** 
.000 
810 

   .754** 
.000 
810 

   .792** 
.000 
810 

   .738** 
.000 
810 

   .752** 
.000 
810 

   .820** 
.000 
810 

   .752** 
.000 
810 

   .797** 
.000 
810 

   .743** 
.000 
810 

   .675** 
.000 
810 

   .767** 
.000 
810 

   .736** 
.000 
810 

   .823** 
.000 
810 

   .852** 
.000 
810 

1 
.000 
810 

   .921** 
.000 
810 

SUC 
CESS 

Pearson   
Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

   .731** 
.000 
810 

   .703** 
.000 
810 

   .735** 
.000 
810 

   .719** 
.000 
810 

   .714** 
.000 
810 

   .704** 
.000 
810 

   .819** 
.000 
810 

   .738** 
.000 
810 

   .725** 
.000 
810 

   .831** 
.000 
810 

   .897** 
.000 
810 

   .883** 
.000 
810 

   .845** 
.000 
810 

   .909** 
.000 
810 

   .888** 
.000 
810 

   .921** 
.000 
810 

1 
.000 
810 

** Correlation  is  significant at the 0.01 level (2-tailed) 
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ภาคผนวก  ง  
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจัิย 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวจัิย 
1. รศ.ดร.วเิชียร  ชิวพิมาย      

อาจารยป์ระจ า วทิยาลยับณัฑิตแห่งเอเชีย 
2. ดร.อ านาจ  วชิยานุวติั    

ผูช่้วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. ดร.วษิณุ  ทรัพยส์มบติั   

ผูอ้  านวยการส านกัทดสอบทางการศึกษา   
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

4. ดร.เกรียงศกัด์ิ สังขช์ยั   

ศึกษานิเทศก ์ศูนยพ์ฒันาการนิเทศและเร่งรัดคุณภาพการศึกษา         
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

5. ดร.จตุรงค ์ อินทร์รุ่ง   

ผูอ้  านวยการโรงเรียนสิรินธรราชวทิยาลยั   
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 9   
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ภาคผนวก จ   หนังสือขอความอนุเคราะห์ 
 

หนงัสือขอเชิญเป็นผูท้รงคุณวฒิุ/ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวจิยั  
หนงัสือขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลเพื่อพฒันาเคร่ืองมือวจิยั 

หนงัสือขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลเพื่อการวจิยั  
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ที่  สน ๐๒๑๐.๔/๓๒     บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์   
       มหาวิทยาลัยสยาม 

๓๘  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหว้า 
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  ๑๐๑๖๐ 

 
 ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
 
เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย  
  

เรียน    .................................................................................................................... 
 

ด้วย นางสาวพรรณวดี  ปามุทา   นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขา การบริหาร 
การศึกษามหาวิทยาลัยสยาม  ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง  “ปัจจัยความส าเร็จในการบริหาร
จัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พลเรือตรีหญิง  สุภัทรา   เอ้ือวงศ์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์นั้น   

ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ ขอ เรียนเชิญท่าน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย   ได้แก่ แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยความส าเร็จในการบริหารจัดการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา  สังกั ดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อเครื่องมือวิจัยดังกล่าว 

 
จึงเรียนมาเพ่ือของความอนุเคราะห์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ /ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ

วิจัย และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
       
                (รองศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย ตันติเมธ) 
         รองอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 

 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร 0-2868-6852    

 
หมายเหตุ : ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อนักศึกษา นางสาวพรรณวดี   ปามุทา   เบอร์โทร 081-991-5908 
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ที่  สน 0210.4/44     บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์   
       มหาวิทยาลัยสยาม 

38  ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหว้า 
เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160 

 
 7  ธันวาคม 2559 
 
เรื่อง ขออนุญาตทดลองเก็บข้อมูลเพื่อพัฒนาเครื่องมือวิจัย  
  

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียน...................................................... 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   เครื่องมือวิจัยเรื่อง “ปัจจัยความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล  
                 ระดับประถมศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน”     
 

ด้วย นางสาวพรรณวดี   ปามุทา  นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา  การบริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัยสยาม  ได้รับอนุมัติให้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง  “ปัจจัย
ความส าเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึก ษาข้ันพื้นฐาน ”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พลเรือตรีหญิง  สุภัทรา   เอ้ือ
วงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษ าดุษฎีนิพนธ์  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  ขอ
อนุญาตให้นักศึกษาทดลองเก็บข้อมูลกับบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เพื่อพัฒนาเครื่องมือวิจัยซึ่ง
ข้อมูลที่ได้จะไม่ส่งผลกระทบใดๆ  ต่อองค์กรของท่าน  จะใช้เพ่ือการพัฒนาเครื่องมือวิจัยเท่านั้น   โดย
ขอความอนุเคราะห์ส าหรับผู้ให้ข้อมูล เป็นจ านวน 10 ท่าน ดังนี้  

1. ผู้อ านวยการโรงเรียน  1 ท่าน    
2. รองผู้อ านวยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ หรือหัวหน้างานวิชาการ 1 ท่าน  
3. หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ 8 ท่าน  

 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
       
                (รองศาสตราจารย์ ดร.อมรชัย ตันติเมธ) 
         รองอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 

 
ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ 
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329 โทรสาร 0-2868-6852    
 
หมายเหตุ : ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อนักศึกษา นางสาวพรรณวดี   ปามุทา   เบอร์โทร 081-991-5908 
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ท่ี  สน 0210.4/6       บณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ 
        มหาวทิยาลยัสยาม 

38ถนนเพชรเกษม  แขวงบางหวา้ 
         เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพฯ  10160 

 

9  มกราคม  2560 
 

เร่ือง     ขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลเพ่ือการวจิยั 
 

เรียน    .................................................................... 
 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย   1.  แบบสอบถามเพื่อการวจิยั   จ านวน   10  ฉบบั 

            2.  ซองเอกสาร เพ่ือส่งขอ้มูลกลบั     จ านวน    1  ซอง 
 

ดว้ย นางสาวพรรณวดี ปามุทา นกัศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิา การบริหาร 
การศึกษามหาวทิยาลยัสยาม ไดรั้บอนุมติัใหท้ าวทิยานิพนธ์เร่ือง “ปัจจยัความส าเร็จในการบริหารจดัการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดบัประถมศึกษาสงักดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐาน ” โดยมี  ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.พลเรือตรีหญิง สุภทัรา เอ้ือวงศ ์เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์  ซ่ึงนกัศึกษามีความจ าเป็นตอ้ง
เก็บขอ้มูลเพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้นตามวตัถุประสงคข์องการวจิยันั้น 
 ในการน้ี บณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม จึงขออนุ ญาตใหน้กัศึกษาไดเ้ก็บขอ้มูลเพ่ือ
การวจิยั โดยขอความอนุเคราะห์ผูใ้หข้อ้มูล ตอบแบบสอบถามเป็นจ านวน  10 ท่าน ดงัน้ี  1) ผูอ้  านวยการโรงเรียน  
1 ท่าน2) รองผูอ้  านวยการโรงเรียนฝ่ายวชิาการ  หรือหวัหนา้งานวชิาการ  1 ท่าน และ 3) หวัหนา้กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  8 ท่าน  โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ะไม่มีผลต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูใ้หข้อ้มูลใดๆทั้งส้ิน และขอ้มูลท่ี
ไดจ้ะน ามาใชเ้พ่ือการวจิยัเท่านั้น 

จึงเรียนมาเพ่ือขอความอนุเคราะห์และโปรดพิจารณาใหน้กัศึกษาดงักล่าว เก็บขอ้มูลเพ่ือการวจิยัและ ขอ
ความกรุณาส่งขอ้มูลคืนกลบัตามซองเอกสารแนบทา้ยขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 
 
       
                   (รองศาสตราจารย ์ดร.อมรชยัตนัติเมธ) 
          รองอธิการบดีและคณบดีบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ 

 
ส านกังานบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ 
โทร. 0-2457-0068 ต่อ 5329โทรสาร 0-2868-6852  
หมายเหตุ : ตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมติดต่อนกัศึกษา นางสาวพรรณวดี   ปามุทา   เบอร์โทร 081-991-5908 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ – นามสกุล  นางสาวพรรณวดี  ปามุทา   
วนั เดือน ปีเกิด  วนัท่ี  20  พฤศจิกายน  2510   
สถานท่ีเกิด  อ าเภอเมืองลพบุรี  จงัหวดัลพบุรี     
การศึกษา ปี พ.ศ.2532  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ครุศาสตรบณัฑิต    

                     สาขา นาฏศิลป์ จาก วทิยาลยัครูสวนสุนนัทา     
ปี พ.ศ.2545  ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท การศึกษามหาบณัฑิต   
                     สาขา จิตวทิยาการแนะแนว  จาก มหาวทิยาลยันเรศวร 
ปัจจุบนั        ก าลงัศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขา การบริหารการศึกษา   
        จาก มหาวทิยาลยัสยาม 

อาชีพปัจจุบนั  ด ารงต าแหน่ง ผูอ้  านวยการสถานศึกษา ระดบัช านาญการพิเศษ 
   โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์)  อ าเภอหนองแค  จงัหวดัสระบุรี  
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