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บทคัดย่อ
ชื่อเรื่ อง
:สมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ
โดย
:ทิพวัลย์ อ่างคา
ชื่อปริ ญญานิพนธ์
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(ดร.นลินี สุ ตเศวต)
การวิจยั เรื่ องสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ น
เลิ ศ มาตรฐานสากล สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาภาคเหนื อ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ 1. ศึ ก ษา
สมรรถนะของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศมาตรฐานสากล สั งกัด
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาภาคเหนื อ 2. เปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู ้บ ริ ห ารและครู ต่ อ
สมรรถนะของผู บ้ ริ ห ารโรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศมาตรฐานสากล สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนื อ 3. เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากลที่มีขนาดต่างกัน ประชากรที่ใช้ในการวิจยั
ครั้ งนี้ คื อ ผู บ้ ริ ห ารและครู จ านวน 30 โรงเรี ย น จาก 10 เขต จ านวน 1,572 คน ได้ก ลุ่ ม ตัว อย่า ง
ผูบ้ ริ หารจานวน 22 คน และครู จานวน 284 คน เครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน และวิเคราะห์โดยทดสอบค่าที (t-test)
ผลการวิจยั พบว่า
1.สมรรถนะของผู ้ บ ริ หารในโรงเรี ยนมั ธ ยมศึ ก ษ าในโครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศ
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนื อพบว่า โดยภาพรวมสมรรถนะอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.84) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีสมรรถนะทางการบริ หารอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( = 4.87) รองลงมาคือ สมรรถนะตามตาแหน่งงาน ( = 4.86)
2.การเปรี ย บเที ย บความคิ ด เห็ น ของผู บ้ ริ ห ารและครู มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สมรรถนะของ
ผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาภาคเหนือ ไม่แตกต่างกัน
3. เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความ
เป็ นเลิศมาตรฐานสากลสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือที่มีขนาดต่างกัน ไม่แตกต่างกัน
คำสำคัญ: สมรรถนะ, ผูบ้ ริ หาร, โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล
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The objectives of this research were: 1) to study the competency of secondary school
administrators attending the World Class Standards for excellence Project, 2) to compare the
overall opinions of the administrators and teachers attending in the project, 3) to compare the
opinions of the administrators and teachers teaching in large s u e and middle size schools. The
stratified random sampling was used in 30 schools from 10 districts the total 1,572 people in the
Northern Region Education Area. The samples studied were 22 secondary school administrators
and 284 teachers attending in the World Class Standards of Excellence Project. The instrument
used in this study was a questionnaire. Statistical used in this study was average standard deviation
and analyzed by t-test. The research findings were as follows:
1. The competency of secondary school administrators attending the World Class
Standards for excellence Project: overall performance was at a high level (% = 4.87), the core
competency was at the highest level ( z

=

4.88), the hnctional competency and the management

competency at highest level ( 2 = 4.87).
2. Comparison of the overall opinions of the administrators and teachers attending in the
project: There was no significantly different.
3. Comparison of the opinions of the administrators and teachers teaching in large size

and middle size schools: there was no significantly different.
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
การศึกษาเป็ นพื้นฐานที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาสังคม ให้คนซึ่ งเป็ นสมาชิกของสังคมเป็ น
คนมีคุณภาพ คุณธรรม กล่าวคือการศึกษาช่วยสร้างจิตสานึ กในการเป็ นมนุ ษย์ มีจิตวิญญาณของผูม้ ี
อารยะธรรมทางปั ญญาและความงดงามทางจิตใจ การศึกษาสร้างให้คนมีความรู ้ในการดารงชี วิต
การประกอบอาชี พ มีความอดทนในการต่อสู ้กบั อุปสรรคของชี วิต การศึกษาเป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับ
คนทุกวัย การศึกษามีความสาคัญตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ว่า การศึกษาต้องเป็ นเพื่อพัฒนาคนและพัฒนาชาติ
พัฒนาคนให้เป็ นมนุ ษ ย์ที่ ส มบู รณ์ ทั้ง ร่ า งกาย จิ ตใจ สติ ปั ญญา ความรู ้ คุ ณธรรมจริ ย ธรรมและ
วัฒนธรรมในการดารงชี วิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ นได้อย่างมี ความสุ ข จึ งเกิ ดแนวคิ ดการปฏิ รูป
การศึกษาโดยมีเป้ าหมาย คือ การพัฒนาคุณภาพของคน เพื่อได้คนที่มีคุณภาพไปพัฒนาชาติให้ได้
มาตรฐานตามนัยแห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 มาตรา 22 จากความสาคัญของการศึกษาดังกล่าวรัฐบาลจึงได้จดั ให้มีการปฏิรูปการศึกษา
โดยมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เป็ น
เครื่ องมือนาไปสู่ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) (2553)
ปั ญหาของการจัดการศึกษาในปั จจุบนั พบว่ายังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องและส่ งผลต่อการศึกษา
และยังเป็ นปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา ได้แก่ คุ ณภาพการศึกษาพื้นฐานตกต่า และ
ปั ญ หาของครู ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน สื บค้น วันที่ 30 มี น าคม 2562 ซึ่ ง
สอดคล้องกับความคิดเห็นของ อัมพร พินะสา (2562) ผูช้ ่วยเลขาธิ การ คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้กล่ าวว่า ส านัก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน ได้ดาเนิ นการขับเคลื่ อนการ
ดาเนิ นการของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบนั ซึ่ งปั ญหาที่ตอ้ งการแก้ไข
เนื่ องจากคุ ณภาพของการจัดการศึกษาของไทยค่อนข้างต่ า โรงเรี ยนมี มาตรฐานไม่เท่ากัน และมี
ขนาดไม่ เ ท่ า กัน ท าให้ เ กิ ด ความเลื่ อ มล่ า ทางการศึ ก ษาภายในประเทศค่ อ นข้า งสู ง ส านัก งาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐาน จึงมีความจาเป็ นต้องจัดกลุ่มของโรงเรี ยนหลายระดับเพื่อให้
เป็ นโรงเรี ยนที่มีมาตรฐานที่ ใกล้เคี ยงกัน รวมทั้งได้มาตรฐานสากลและส่ งเสริ มให้เด็กไทย เกิ ด
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ทักษะทางวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต ซึ่ งเป็ นทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 และ ผลการ
ประเมิ นมี ก ารดาเนิ นการประกันคุ ณภาพการศึ ก ษาเพื่ อก ากับ ควบคุ ม ส่ ง เสริ ม และพัฒนาการ
ประกันคุณภาพทั้งในระดับภายในและภายนอก ตาม พรบ. การศึกษา พ.ศ. 2542 แต่ยงั มีปัญหาด้าน
คุ ณภาพการจัดการศึกษา คุ ณภาพของสถานศึ กษายังไม่พฒั นาได้เท่าเทียมกัน มีท้ งั สถานศึ กษาที่
พัฒนาไปแล้ว และสถานศึกษาที่ยงั ไม่พฒั นา ต้องมีการกากับ ติดตามคุณภาพต่อไป โดยสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสู งยิ่งขึ้น
ตามหลักการของคุณภาพการศึกษา ที่ถือว่า “คุ ณภาพไม่มีที่สิ้นสุ ด” คุณภาพต้องมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน (2562) จึ ง มี แ นวคิ ด พัฒ นาโรงเรี ยน
มัธยมศึกษา ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นโดยได้จดั ทาโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ประเด็นที่ 1. จัดให้
โรงเรี ยนได้มีมาตรฐานระดับประเทศเป็ นโรงเรี ยนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ประเด็นที่ 2. มุ่งพัฒนาโรงเรี ยนที่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน
ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุ ณภาพการศึก ษาเป็ นโรงเรี ยนที่ มีมาตรฐานสากล
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการยกระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษาให้มีมาตรฐานใกล้เคียง
กัน เป็ นโรงเรี ย นที่ มี ก ารบริ ห ารจัดการด้ว ยระบบคุ ณ ภาพตามเกณฑ์ส านัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และพัฒนาก้าวสู่ มาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ต่อไป ซึ่ งการ
ดาเนินงานตามโครงการโรงเรี ยนมาตรฐานสากล จะส่ งผลให้โรงเรี ยนผลิตนักเรี ยนที่มีคุณภาพ ตอบ
โจทย์ของประชากรโลก มีการพัฒนาผูเ้ รี ยน พัฒนาหลักสู ตรและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน
มี แหล่ งเรี ยนรู ้ และสภาพแวดล้อมที่ เอื้ ออานวยให้ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่ อง
ตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่ เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แก้ปัญหา ริ เริ่ มสร้างสรรค์
มีคุณธรรม นาความรู ้ รั กความเป็ นไทยและมีความสามารถก้าวไกลเป็ นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ
นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังมีนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ในโครงการโรงเรี ยนมัธยมศึกษามาตรฐานสากล โดยมีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อให้ผูบ้ ริ หารและครู ใน
โรงเรี ยนมัธยมศึกษามีความเข้าใจในการดาเนินโครงการโรงเรี ยนมัธยมศึกษามาตรฐานสากล แนว
ทางการจัดการศึ กษา รู ปแบบการจัดกระบวนการเรี ย นรู ้ แบบต่อเนื่ อง และการบริ หารจัดการใน
โรงเรี ยนด้วยการพัฒนาการระบบคุณภาพ
จากรายงานการศึกษาสภาพปั ญหาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือในโครงการโรงเรี ยนมัธยมศึกษามาตรฐานสากลที่ดาเนินการ
ในรุ่ นที่ 1 (2553) และการสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ ยวข้องตลอดจนการจัดประชุ มรับฟั งความคิดเห็ น
จากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและผูท้ รงคุณวุฒิ ผลทาแล้วดีในส่ วนที่ผบู ้ ริ หารและครู ต่างให้ความสนใจและ
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มีส่วนร่ วมในการที่มีประเด็นที่อยากจะแก้ไข และได้นาข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุ งและพัฒนาการ
ดาเนิ นงานใน รุ่ นที่ 2 โดยมี เป้ าหมายให้โรงเรี ยนในโครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศมาตรฐานสากลได้
เข้าใจในเจตนารมณ์ ขอบข่ายความสาเร็ จทิศทางและกรอบการดาเนิ นงานตลอดจนสามารถนาไป
เป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนายกระดับคุณภาพของโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากลและ
ขับเคลื่อนการดาเนิ นงานให้บงั เกิดผลอย่างเป็ นรู ปธรรมตามเกณฑ์แผนกลยุทธ์สพฐ. ปี พ.ศ.25612564 โดยมีโรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ จานวน 720 โรงเรี ยน ขณะนี้กาลังดาเนินการอยูใ่ นระดับการ
ประเมินผลการดาเนินงาน ซึ่งปัจจัยความสาเร็ จอยูท่ ี่ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา เพราะการบริ หารโรงเรี ยน
ต้องเป็ นบทบาทของผูบ้ ริ หาร ผูบ้ ริ หารต้องมีสมรรถนะในการบริ หารงาน มีภาวะความเป็ นผูน้ า มี
ความสามารถในการบริ หารความขัดแย้ง และการแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับสมรรถนะใน
การบริ หารสถานศึกษา เพื่อนาไปสู่ การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนานักเรี ยนและการดาเนินการอื่นๆ
ของสถานศึกษา ทั้งนี้ สมรรถนะของผูบ้ ริ หารมีความสาคัญและเป็ นเกณฑ์การประเมินหนึ่ งของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ที่คณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้กาหนด
แนวทางประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นผูบ้ ริ หาร
มืออาชี พจึงต้องพัฒนาตนเองเพื่ อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการบริ หารโรงเรี ยนและ
จากผลการวิจยั ของ จีระ งอกศิลป์ (2557) ได้ศึกษาพบว่าหนึ่ งในสามด้านของการประเมินผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาคือสมรรถนะ สมรรถนะจึงมีความสาคัญต่อการบริ หารทรัพยากรบุคคลขององค์กรช่วย
ในการแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์ วัฒนธรรมองค์กรและยุทธศาสตร์ ต่างๆขององค์กรมาสู่
กระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคล ดังนั้น ประสิ ทธิผลของสถานศึกษาจึงเป็ นผลมาจากสมรรถนะ
ของผูบ้ ริ หารที่สามารถดาเนิ นการร่ วมกับบุคลากรฝ่ ายต่างๆได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ อุไร สุ ขจัย (2555) ที่ศึกษาพบว่า สมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ผูบ้ ริ หารต้อง
วางแผน ต้องตัดสิ นใจในการแก้ปัญหาต่างๆ มีความมุ่งมัน่ ในความสาเร็ จสร้ างผลงานเป็ นหลักรับ
ฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น มีความคิดสร้างสรรค์ เชื่ อมัน่ ในตนเองและสร้ างสัมพันธภาพทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา มีความรู ้สึกที่ดีต่อกันรวมทั้งต้องเป็ นผูม้ ีทกั ษะทางการบริ หารการจัดการ
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ของงานสู งสุ ด เพื่อให้การบริ หารงานในโรงเรี ยนมีบรรยากาศในการทางานที่
น่าพอใจและมีประสิ ทธิภาพ
จากความส าคัญของผูบ้ ริ หารในการบริ หารสถานศึ ก ษาให้บรรลุ ต ามเป้ าหมายการจัด
การศึกษา และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามโครงการโรงเรี ยนมัธยมศึกษามาตาฐานสากล ปั จจัย
ที่ ส าคัญ คื อ สมรรถนะของผู ้บ ริ ห าร เพราะสมรรถนะคื อ ความสามารถ ความรู ้ ทัก ษะ และ
คุณลักษณะส่ วนบุคคลที่มีผลต่อการบริ หารงานให้เกิดประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพ และจากการ
ดาเนินงานของโรงเรี ยนมัธยม สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ พบว่ามีโรงเรี ยนเข้าร่ วม
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จานวนทั้ง สิ้ น 42 โรงเรี ย น และมี โรงเรี ย นที่ ผ่า นเกณฑ์ จานวน 30 โรงเรี ย น และไม่ ผ่านเกณฑ์
จานวน 12 โรงเรี ย น ซึ่ ง ในการดาเนิ นงานของสานัก งานเขตพื้นที่ การศึ ก ษาภาคเหนื อ ต้องการ
ยกระดับโรงเรี ยนให้เป็ นโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิ ศมาตรฐานสากลคิดเป็ นร้ อยละ100 ของโรงเรี ยน
ทั้งหมดในเขตภาคเหนือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 -2561 แต่พบว่ายังไม่บรรลุตามที่กาหนดไว้ซ่ ึง
การบริ หารโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนจะต้องมีคุณลักษณะเป็ นผูน้ า
แห่ งการเปลี่ ยนแปลงมีภาวะผูน้ าในการสร้ างการมีส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิงาน และเสริ มสร้ างพลัง
ให้กบั ผูร้ ่ วมงาน เปิ ดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรี ยนสามารถสร้ างสรรค์งานได้เต็มตามศักยภาพมี
ความสามารถในการกาหนดนโยบาย และวิสัยทัศน์ที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และสร้างนวัตกรรม
ในการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา และมีความสามารถเป็ นที่ปรึ กษาหรื อพี่เลี้ยงครู มีความสามารถใน
การพัฒนางาน วางแผน และสามารถทาให้เกิดปฏิบตั ิในโรงเรี ยน ซึ่ งความสามารถดังกล่าวเกี่ยวข้อง
กับสมรรถนะของผูบ้ ริ หาร
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารในกลุ่มโรงเรี ยนมัธยมศึกษาที่ผา่ น
เกณฑ์ในโครงการโรงเรี ยนมัธยมศึกษามาตรฐานสากลสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนื อ
จ านวน 30 โรงเรี ย น เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะของผู ้บ ริ ห ารในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาที่ ป ระสบ
ความส าเร็ จ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามตาแหน่ ง งาน และสมรรถนะทางการ
บริ หาร เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนา และส่ งเสริ มสมรรถนะให้กบั ผูบ้ ริ หารเพื่อจะได้นาไปใช้ใน
การบริ หารสถานศึกษา และสามารถยกระดับ โรงเรี ยนให้เป็ นมาตรฐานสากล และเป็ นข้อมูล ให้
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปประยุกต์ใช้ในการส่ งเสริ มและพัฒนาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารและบุคล
กรทางการศึ ก ษา อัน จะก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ ต่ อการพัฒ นาคุ ณภาพสถานศึ ก ษาและการบริ หาร
การศึกษาในภาพรวมต่อไป
คำถำมกำรวิจัย
1. สมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ อยูใ่ นระดับใด
2. ผูบ้ ริ ห ารและครู มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สมรรถนะของผู บ้ ริ ห ารโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาใน
โครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือที่ แตกต่างกัน
หรื อไม่
3. สมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนื อ ในโรงเรี ยนที่มีขนาดของโรงเรี ยนต่างกัน แตกต่างกัน
หรื อไม่
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วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา ในโครงการสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารและครู ต่อสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
มัธ ยมศึ ก ษาในโครงการสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ มาตรฐานสากล สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ภาคเหนือ
3. เพื่อเปรี ยบเทียบสรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศ
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือที่มีขนาดต่างกัน
สมมติฐำนกำรวิจัย
1. ผูบ้ ริ ห ารและครู มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ สมรรถนะของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาใน
โครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือไม่แตกต่างกัน
2. สรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือที่มีขนาดต่างกันไม่แตกต่างกัน
ขอบเขตของกำรวิจัย การวิจยั ครั้งนี้มีขอบเขตของการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตเนื้อหำ
เป็ นการศึกษาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศ
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency)
2. สมรรถนะตามตาแหน่งงาน (Functional Competency)
3. สมรรถนะทางการบริ หาร (Management Competency)
2. ขอบเขตด้ ำนประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาสู่ ความเป็ นเลิ ศ
มาตรฐานสากล สั งกัดส านัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษาภาคเหนื อ จานวน 30 โรงเรี ยน จาก 10 เขต
แบ่งเป็ นขนาดใหญ่ จานวน 23 โรงเรี ยน และขนาดกลาง จานวน 7 โรงเรี ยน เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 30
คน และ ครู จานวน 1,542 คน รวมทั้งหมดจานวน 1,572 คน
3. ขอบเขตด้ ำนพืน้ ทีก่ ำรศึกษำ
ทาการศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ภาคเหนือ จานวน 10 เขต
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นิยำมศัพท์
สมรรถนะ หมายถึ ง ความรู ้ (Knowledge) ทัก ษะ (Skills) และคุ ณ ลัก ษณะส่ ว นบุ ค คล
(Personal Characteristic Of Attributes) ที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม (Behavior) ที่จาเป็ น และมี
ผลทาให้บุคคลนั้นปฏิบตั ิงานในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าผูอ้ ื่น
สมรรถนะของผู้ บ ริ ห ำร หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะของผู ้บ ริ หารที่ จ าเป็ นในการบริ หาร
สถานศึกษา ทั้งในด้านความรู ้ ทกั ษะความสามารถและคุ ณสมบัติเฉพาะบุคคลที่เกิ ดจากการเรี ยนรู ้
ประสบการณ์ ก ารศึ ก ษาการฝึ กอบรมและการปฏิ บ ัติ ที่ จ าเป็ นต่ อ การพัฒ นาองค์ ก ารบริ ห าร
สถานศึกษาเพื่อส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานให้ประสบผลสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและสามารถนามา
อ้างอิงเป็ นมาตรฐานอาชีพหรื อคุณภาพของการทางานของแต่ละบุคคล
สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึ ง คุ ณลักษณะรวมของผูบ้ ริ หาร ประกอบด้วย
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ อุดมการณ์ของผูบ้ ริ หารการสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การทางานเป็ นทีม ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และการยึดมัน่ ในความ
ถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม
สมรรถนะตำมตำแหน่ งงำน (Functional Competency) หมายถึง คุณลักษณะรวมของผูบ้ ริ หาร
ตามตาแหน่ งงานและความรับผิดชอบประกอบ ความรู ้ในการจัดการองค์กร การประกันคุ ณภาพ
การศึกษาการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การสื่ อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
สมรรถนะทำงกำรบริ ห ำร (Management Competency) หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะรวมของ
ผูบ้ ริ หาร ด้านการบริ หารจัดการประกอบด้วย ภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ ความสามารถในการสร้างระบบ
การให้บริ การ ธรรมาภิบาล ความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ หลักการบริ หารจัดการด้วยระบบคุ ณภาพ
ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
ผู้บริ หำรสถำนศึ กษำ หมายถึ งผูท้ ี่ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งผูอ้ านวยการในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษามาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ
ครู หมายถึ ง บุ ค คลที่ ไ ด้รั บ มอบหมายให้ ท าหน้า ที่ ใ นการสอน โรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษา
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ
โรงเรี ยนมัธยมศึ กษำสู่ ควำมเป็ นเลิศมำตรฐำนสำกล หมายถึงสถานศึกษาที่จดั การศึกษาที่
มุ่ ง ให้ ต อบสนองความต้อ งการทางการเรี ยนรู ้ ร ะดับ มัธ ยมศึ ก ษาเป็ นการจัด การศึ ก ษาก่ อ น
ระดับ อุ ดมศึ ก ษาการบริ หารสถานศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ มาตรฐานสากลโดยโรงเรี ย นยกระดับ
คุ ณภาพสู งขึ้ นสู่ มาตรฐานสากล ผ่านการรั บรองมาตรฐานคุ ณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุ ณภาพแห่ ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และตามเกณฑ์รางวัลคุ ณภาพแห่ งชาติ
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(TQA) เป็ นโรงเรี ยนยุคใหม่ที่จดั การศึกษาแบบองค์รวม และบูรณาการเชื่ อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ศาสนา และการเมือง เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน กระบวนการดาเนิ นงานให้บรรลุ
วัตถุ ประสงค์โดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ผ่านกระบวนการทางบริ หาร จนมีผลงานที่มี
คุณภาพมุ่งเน้นผลลัพธ์ขององค์กร
ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั คาดว่าจะได้รับประโยชน์ ดังนี้
1. ผลจากการวิจยั ได้ขอ้ มูลสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความ
เป็ นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ
2. เป็ นข้อมูลสาหรับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนื อในการวางแผนเพื่อการพัฒนา
สมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศ มาตรฐานสากล สั งกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
การวิจยั ครั้ งนี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นมัธ ยมศึ กษาใน
โครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษา
แนวคิดและทฤษฎี เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
1.1 ความหมายและความสาคัญของสมรรถนะ
1.2 องค์ประกอบของสมรรถนะ
1.3 ประเภทสมรรถนะ
1.4 ประโยชน์ของการสมรรถนะไปใช้ภายในองค์กร
2. สมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2.1 สมรรถนะตามสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน
2.2 สมรรถนะตามส านัก งานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา
2.3 สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา
2.4 สมรรถนะตามสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. โรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล
3.1 โรงเรี ยนที่มีความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล
3.2 คุณลักษณะของโรงเรี ยนที่มีความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล
3.3 องค์ประกอบของโรงเรี ยนที่มีความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล
3.4 การบริ หารโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล
3.5 ปั จจัยที่นาไปสู่ การเป็ นโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล
3.6 แนวทางการบริ หารเพื่อนาไปสู่ การเป็ นโรงเรี ยนที่มีความเป็ นเลิศ
มาตรฐานสากล
3.7 แนวคิดเกี่ยวกับการบริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษามาตรฐานสากล
4. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
4.1 งานวิจยั ในประเทศ
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4.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
5. กรอบแนวคิดในการวิจยั
1. แนวคิดเกีย่ วกับสมรรถนะ
1.1 ความหมายและความสาคัญของสมรรถนะ
ความหมายของ “สมรรถนะ” มีนกั วิชาการได้ให้ความหมายไว้ ดังนี้
Boyatzis (1982) & Cooper (2000) (อ้างถึงในจีระ หงส์ลดารมภ์. 2559) กล่าวว่า “สมรรถนะ”
หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะพื้ น ฐาน (Underlying Characteristic) ของบุ ค คล ได้แ ก่ แรงจู ง ใจ (Motive)
อุปนิ สัย (Trait) ทักษะ (Skill) จินตภาพส่ วนตน (Self-Image) หรื อบทบาททางสังคม (Social Role)
หรื อองค์ความรู ้ (Body of Knowledge) ซึ่งบุคคล จาเป็ นต้องใช้ในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้ได้ผลงานสู ง
กว่า/เหนือกว่าเกณฑ์เป้ าหมายที่กาหนดไว้
Griffiths and King (1986) ได้ให้ความหมายของสมรรถนะว่าเป็ นกลุ่มความรู ้ (Knowledge)
ทักษะ (Skill) และ ทัศนคติ (Attitude)
Huber (2010) กล่ า วว่า “สมรรถนะ” หมายถึ ง ความสามารถในการแก้ปั ญ หาที่ ป ระสบ
ในขณะปฏิบตั ิงานได้สาเร็ จ ผูท้ ี่สามารถแก้ปัญหาสาเร็ จในด้านใดด้านหนึ่งแสดงว่าผูน้ ้ นั มีสมรรถนะ
ในด้านนั้น
Arnauld de Nadaillac (2013) ได้ใ ห้ค าจากัดความไว้ว่า สมรรถนะนั้นเป็ นสิ่ ง ที่ ต้องลงมื อ
ปฏิบตั ิและทาให้เกิดขึ้น กล่าวคือความสามารถที่ใช้เพื่อให้เกิดการบรรลุผลและวัตถุประสงค์ ต่างๆ
ซึ่ งเป็ นตัวขับ เคลื่ อนที่ ทาให้เกิ ดความรู ้ (Knowledge) การเรี ย นรู ้ ทกั ษะ (Know-how) และเจตคติ /
ลักษณะนิ สัยหรื อบุ คลิ ก ภาพต่างๆ (Attitude) ที่ ช่วยให้สามารถเผชิ ญและแก้ไข สถานการณ์ หรื อ
ปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้จริ ง
McLean (2015) กล่ า วว่ า สมรรถนะ หมายถึ ง คุ ณ ลัก ษณะพื้ น ฐานของแต่ ล ะบุ ค คล ซึ่ ง
สามารถทานายไปถึงผลของการปฏิบตั ิงานที่เหนือชั้นกว่าคนอื่นได้อย่างมีความหมาย
ธารงศัก ดิ์ คงคาสวัส ดิ์ (2559) สมรรถนะ หมายถึ ง คุ ณลักษณะสมรรถนะความสามารถ
คุณสมบัติ ภาคบังคับที่ทุกคนในองค์การจะต้องมี เพราะถือว่าเป็ นคุณลักษณะที่สาคัญยิง่ ขององค์การ
ที่จะช่วยให้พนักงานนั้นเป็ นพนักงานสามารถปฏิบตั ิงานในองค์การได้ตลอดรอดฝั่งในขณะเดียวกัน
บุคลากรที่ข าด Core Competency ก็ ตอ้ งได้รับ การพัฒนาหรื อหากพัฒนาแล้วไม่ ดีข้ ึ นก็บอกได้ว่า
พนักงานคนนั้นคงจะไปกับองค์การนั้นได้ลาบาก
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สุ นิดา พินิจการ (2559) สมรรถนะ หมายถึง ความรู ้ ทักษะ และคุ ณลักษณะเชิ งพฤติกรรม
ของบุคคลซึ่ งจาเป็ นต้องมีในการปฏิบตั ิงานตาแหน่งหนึ่ง ๆ ให้ประสบความสาเร็ จโดยได้ผลงานสู ง
กว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ หรื อโดดเด่นกว่าเพื่อนร่ วมงานในสถานการณ์ที่หลากหลายกว่า
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา(2558) กล่าวว่าสมรรถนะ
(Competency) หมายถึง สิ่ งที่เป็ นตัวกาหนดพฤติกรรมในการทางานของบุคคลลักษณะเฉพาะของ
บุคคล เป็ นผลมาจากความรู ้ ความสามารถ ทักษะ ค่านิ ยม แรงขับจากภายในตัวบุคคลทาให้การ
ปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล มีผลงานที่โดดเด่นกว่าเพื่อนร่ วมงานคนอื่นๆ
จากความหมายของสมรรถนะข้างต้น ผูว้ ิจยั ได้ สรุ ปความหมายของคาว่า สมรรถนะ คือ
ความรู ้ (Knowledge) ทั ก ษะ (Skills) และคุ ณ ลั ก ษณะส่ วนบุ ค คล (Personal Characteristic Of
Attributes) ที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม (Behavior) ที่จาเป็ น และมีผลทาให้บุคคลนั้นปฏิบตั ิงาน
ในความรับผิดชอบของตนได้ดีกว่าผูอ้ ื่น
ความสาคัญของสมรรถนะ
ความสาคัญของสมรรถนะมีนกั วิชาการได้กล่าวถึงความสาคัญไว้ดงั นี้
ประกอบ กุลเกลี้ยง (2558) ได้กล่าวถึงความสาคัญของสมรรถนะไว้ดงั นี้
1. เป็ นเครื่ องมื อ ช่ ว ยแปลงวิ สั ย ทั ศ น์ พัน ธกิ จ และกลยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รมาสู่
กระบวนการบริ หารคน
2. เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาความสามารถในองค์กรอย่างมีทิศทางและต่อเนื่อง
3. เป็ นมาตรฐานพฤติกรรมที่ดีในการทางาน ซึ่งสามารถนาไปใช้วดั และประเมินคนได้อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
4. เป็ นพื้นฐานสาคัญของระบบการบริ หารงานทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร โดยแบ่งเป็ น
ด้านต่างๆ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อน (2558) ได้กล่าวถึงความสาคัญของสมรรถนะ
ว่ า มี ค วามส าคัญ ต่ อ การปฏิ บ ัติ ง านของบุ ค ลากรและองค์ ก าร สมรรถนะมี ป ระโยชน์ ต่ อ ตัว
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ต่อตัวองค์กรหรื อหน่วยงาน และต่อการบริ หารงานบุคคลโดยรวมดังนี้
1. ช่ วยให้ก ารคัดสรรบุ ค คลที่ มีล ัก ษณะดี ท้ งั ความรู ้ ทัก ษะและความสามารถ ตลอดจน
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับงาน เพื่อปฏิบตั ิงานให้สาเร็ จตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริ ง
2. ช่ วยให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานทราบถึงระดับความสามารถของตัวเองว่าอยูใ่ นระดับใดและจะต้อง
พัฒนาในเรื่ องใด ช่วยให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองมากขึ้น
3. ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ฝึ กอบรมแก่พนักงานในองค์กร
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4. ช่วยสนับสนุ นให้ตวั ชี้ วดั หลักของผลงาน (KPIs) บรรลุเป้าหมายเพราะ Competency จะ
เป็ นตัวบ่งบอกได้ว่าถ้าต้องการให้บรรลุ เป้ าหมายตามตัวชี้ วดั หลัก แล้วจะต้องใช้ Competency ตัว
ไหนบ้าง
5. ป้ องกันไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว เช่น ยอดขายของพนักงานชายเพิ่ม
สู งกว่าเป้ าที่กาหนดทั้งๆที่พนักงานขายคนนั้นไม่ค่อยตั้งใจทางานมากนัก แต่เนื่องจากความต้องการ
ของตลาดสู ง จึงทาให้ยอดขายเพิ่มขึ้นเองโดยไม่ตอ้ งลงแรงอะไรมาก แต่ถา้ มีการวัดสมรรถนะแล้ว
จะท าให้ ส ามารถตรวจสอบได้ว่ า พนัก งานคนนั้น ประสบความส าเร็ จ เพราโชคช่ ว ยหรื อ ด้ว ย
ความสามารถของเขาเอง
6. ช่ ว ยให้ เ กิ ด การหล่ อ หลอมไปสู่ ส มรรถนะขององค์ ก รที่ ดี ข้ ึ นเพราะถ้า ทุ ก คนปรั บ
สมรรถนะของตัวเองให้เข้ากับผลงานที่องค์กรต้องการอยูต่ ลอดเวลาแล้ว ในระยะยาวก็จะส่ งผลให้
เกิ ดเป็ นสมรรถนะเฉพาะขององค์กรนั้นๆเช่ น เป็ นองค์กรแห่ งการคิ ดสร้ างสรรค์เพราะทุ กคนใน
องค์กรมีสมรรถนะในเรื่ องการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
เอนกลาภ สุ ทธิ นนั ท์ (2558) กล่าวถึงสมรรถนะว่า สมรรถนะมีท้ งั ส่ วนที่เหมือนและมีท้ งั
ส่ วนที่ แตกต่างจากความสามารถทัว่ ไป คื อในส่ วนที่ เหมื อนประกอบไปด้วยความรู ้ ความเข้าใจ
ทัศ นคติ และทัก ษะความช านาญในการท างานแต่ ใ นส่ วนที่ แตกต่ า งกันคื อ ศัก ยภาพส่ วนบุ ค คล
อุ ป กรณ์ เครื่ องมื อที่ ต้องใช้ใ นการปฏิ บ ัติง าน อ านาจการตัด สิ น ใจที่ เ หมาะสมที่ ต้อ งใช้ใ นการ
ปฏิ บตั ิงานนั้นๆให้บรรลุ ผลงานตามเป้ าหมาย ดังนั้นเหตุผลที่ ตอ้ งมีการกาหนดสมรรถนะในการ
ทางานก็คือ
1. สมรรถนะคือคุณสมบัติที่สาคัญที่ทาให้บุค คลในแต่ละตาแหน่ งงานสามารถทางานให้
บรรลุผลลัพธ์ที่องค์กรต้องการ
2. เป็ นแนวทางการ คัดเลือก พัฒนา โยกย้าย บุคลากร
3. เป็ นแนวทางการสร้างวัฒนธรรมการทางาน
4. ประเมินผลงานพนักงานอย่างเป็ นธรรม
5. ป้ องกันความสู ญเสี ยที่จะเกิดจากการทางาน
6. สร้างขวัญกาลังใจให้แก่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
สรุ ปได้ว่าความสาคัญสมรรถนะของบุคคลทั้งความรู ้ ความสามารถพฤติกรรมที่เหมาะสม
กับงาน และช่วยให้การปฏิบตั ิงานของบุคคลส่ งผลต่อการดาเนินงานขององค์กรและมีบทบาทสาคัญ
ต่อการบริ หารงานบุคคลขององค์กร โดยที่สมรรถนะของบุคคลมีผลทาให้การดาเนิ นภารกิ จบรรลุ
ความสาเร็ จ ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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1.2 องค์ ประกอบของสมรรถนะ
ส านัก งานคณะกรรมการข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา (2558) ได้ แ บ่ ง
องค์ประกอบของสมรรถนะออกเป็ น 5 ส่ วน คือ
1. ความรู ้ (Knowledge) คือ ความรู ้เฉพาะในเรื่ องที่ตอ้ งรู ้ เป็ นความรู ้ที่เป็ นสาระสาคัญ เช่น
ความรู ้ดา้ นการบริ หารการศึกษา เป็ นต้น
2. ทักษะ (Skill) คือสิ่ งที่ตอ้ งการให้ทาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์
ทักษะทางการถ่ ายทอดความรู ้ เป็ นต้น ทักษะที่ เกิ ดได้น้ ันมาจากพื้นฐานทางความรู ้ และสามารถ
ปฏิบตั ิได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว
3. ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ตนเอง (Self – Concept) คื อ เจตคติ ค่ า นิ ย ม และความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรื อสิ่ งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็ น เช่น ความมัน่ ใจในตนเอง เป็ นต้น
4. บุ ค ลิ ก ลัก ษณะประจ าตัว ของบุ ค คล (Traits) เป็ นสิ่ ง ที่ อ ธิ บ ายถึ ง บุ ค คลนั้น เช่ น คนที่
น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ หรื อมีลกั ษณะเป็ นผูน้ า เป็ นต้น
5. แรงจูงใจ / เจตคติ (Motives / Attitude) เป็ นแรงจูงใจ หรื อแรงขับภายใน ซึ่งทาให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่ เป้ าหมาย หรื อมุ่งสู่ ความสาเร็ จ เป็ นต้น
Clark (2009) สรุ ปจากการศึ กษาของนักวิชาการหลายท่านพบว่ามี องค์ประกอบร่ วมอยู่ 2
ประการ คือ
1. สมรรถนะต้อ งเป็ นสิ่ ง ที่ สั ง เกตได้ หรื อ เป็ นความรู ้ (Knowledge) ทัก ษะ (Skill) และ
ความสามารถ (Ability) ที่วดั ได้
2. ความรู ้ ทัก ษะ และความสามารถทั้ง หลาย (KSAs) ต้องสามารถแยกให้เห็ นถึ ง ความ
แตกต่างระหว่างคนที่มีผลการปฏิบตั ิงานดีเลิศออกจากคนอื่น ๆ ได้
Bryant and Poustie (2016 อ้า งถึ ง ในจี ร ะ หงส์ ล ดารมภ์ .2556) จัด แบ่ ง องค์ป ระกอบของ
สมรรถนะออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. ความรู ้ (Knowledge) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ บุ ค คลรู ้ แ ละเข้า ใจ เป็ นความรู ้ ด้า น วิช าการ เช่ น
ผูบ้ ริ หารจะต้องมีความรู ้ดา้ นการบริ หาร แพทย์ตอ้ งมีความรู ้ดา้ นการรักษาคนไข้ เป็ นต้น
2 .ทักษะ (Skill) หมายถึง สิ่ งที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงานซึ่ งช่วยทาให้บุคคลนาความรู ้น้ นั ไป
ใช้ได้ เช่ น ผูบ้ ริ หารต้องมีทกั ษะด้านความคิดรวบยอด ทักษะด้านมนุ ษย์ และทักษะด้านเทคนิ ควิธี
ครู ตอ้ งมีทกั ษะด้านการสอน เป็ นต้น
3. เจตคติ และค่ า นิ ย มที่ เหมาะสม (Appropriate Attitude and Value) หมายถึ ง สิ่ ง ที่ บุ ค คล
แสดงออกมาเป็ นคุ ณลักษณะด้านพฤติกรรมซึ่ งมีผลกระทบต่อการใช้ความรู ้ และทักษะของบุคคล
นั้น เป็ นองค์ประกอบที่ทาให้คนมีความอดทนหรื อเกิดความท้อถอยต่อการปฏิบตั ิงาน
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สรุ ป จากแนวคิ ด องค์ป ระกอบของสมรรถนะประกอบด้ว ย 1. ความรู ้ (Knowledge) ที่
เกี่ ยวข้องกับงาน 2) ทักษะ (Skill) ที่ส่งเสริ มในการทางาน 3) อัตมโนทัศน์ (Self-concept) การมีเจต
คติ ค่ านิ ย มที่ดี 4) ลักษณะนิ สัย (Trait) คุ ณลัก ษณะเฉพาะบุ คคลที่แสดงออกมา และ 5) แรงจู งใจ
(Motive) ที่เป็ นแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมนาไปสู่ ความสาเร็ จ
1.3 ประเภทสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะมีนกั วิชาการได้แบ่งประเภทสมรรถนะแตกต่างกันดังนี้
จีระ หงส์ลดารมภ์ (2556) แบ่งประเภทของสมรรถนะสาหรับการบริ หารในองค์กรออกเป็ น
5 กลุ่ม ได้แก่
1. สมรรถนะประจากลุ่มงาน (Functional competency) ได้แก่ ความรู ้ของบุคคลที่ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. สมรรถนะด้านองค์กร (Organizational competency) ได้แก่ ความรู ้ของบุคคลที่ช่วยทาให้
องค์กรเกิดมูลค่าเพิ่ม (Value-added) อาทิการมีความรู ้ เกี่ ยวกับการยกเครื่ ององค์กร (Reengineering)
การเปลี่ ยนแปลงองค์กร วัฒนธรรมองค์กร รวมทั้ง บริ หารจัดการคุ ณภาพโดยรวม (TQM : Total
quality management) และ Six Sigma เป็ นต้น
3. สมรรถนะด้า นภาวะผู ้น า (Leadership competency) ได้แ ก่ ทัก ษะด้า นมนุ ษ ย์ (People
skills) วิสัยทัศน์ (Vision) และความน่าไว้วางใจ (Trust)
4. สมรรถนะด้า นประกอบการ (Entrepreneurial competency) ได้แก่ การมี ความคิ ดที่ ดี ๆ
(Good ideas) แนวคิดด้านบริ หารจัดการ (Executive ideas) การป้ องกันความล้มเหลว (Save failure)
และความสามารถจัดการกับความเสี่ ยง (Risk management)
5. สมรรถนะระดับ มหาภาคและสมรรถนะระดับ โลก (Macro and global competency)
ได้แก่ การมีความรู ้เกี่ยวกับเหตุการณ์และความเคลื่อนไหวของประเทศและของโลก เช่น รู ้วา่ ขณะนี้
ทัว่ โลกกาลังเกิดอะไรขึ้น รู ้จกั สารวจความเป็ นไปได้ และหลีกเลี่ ยงอันตรายที่จะเกิ ดขึ้นกับองค์กร
ของตน เป็ นต้น
อาภรณ์ ภู่วทิ ยพันธุ์ (2557) ประเภทของสมรรถนะ แบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ดังนี้
1. สมรรถนะหลัก (Core competency) หมายถึ ง บุ ค ลิ ก ลัก ษณะหรื อ การแสดงออกของ
พฤติกรรมของพนักงานทุกคนในองค์การที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู ้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่ อและ
อุปนิสัยของคนในองค์การโดยรวม ถ้าพนักงานทุกคนในองค์การ มีสมรรถนะประเภทนี้ ก็จะมีส่วน
ที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์การบรรลุเป้ าหมายตามวิสัยทัศน์ได้ขีดความสามารถชนิดนี้ จะถูกกาหนด
จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายหลัก หรื อกลยุทธ์ขององค์การ
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2. สมรรถนะด้านการบริ หาร (Managerial competency) คือ ความรู ้ความสามารถด้านการ
บริ หารจัดการ เป็ นขีดความสามารถที่มีได้ท้ งั ในระดับผูบ้ ริ หารและระดับพนักงานโดยจะแตกต่าง
กันตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ (Role – based) แตกต่างตามตาแหน่งทางการบริ หารงาน
ที่รับ ผิดชอบ ซึ่ ง บุ ค ลากรในองค์ก รทุ ก คนจาเป็ นต้องมี ใ นการทางานเพื่ อให้งานส าเร็ จและต้อง
สอดคล้อ งกับ แผนกลยุ ท ธ์ วิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ ขององค์ ก าร เช่ น การวางแผน การบริ ห ารการ
เปลี่ยนแปลง ความรู ้เกี่ยวกับธุ รกิ จของการไฟฟ้ านครหลวง การคานึ งถึงต้นทุน การทางานเป็ นทีม
การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การแก้ปั ญ หาและตัด สิ น ใจ ภาวะผูน้ า ความคิ ด สร้ า งสรรค์ การเสริ ม สร้ า ง
นวัตกรรมใหม่ เป็ นต้น
3. สมรรถนะตามตาแหน่งงาน (Functional competency) คือ ความรู ้ความสามารถในงานซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นถึงความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะเฉพาะของงานต่าง ๆ (Job – based) เช่ น ตาแหน่ ง
วิศวกรไฟฟ้ า ควรต้องมีความรู ้ทางด้านวิศวกรรม นักบัญชี ควรต้องมีความรู ้ทางด้านการบัญชี เป็ น
ต้น หน้ า ที่ ง านที่ ต่ า งกัน ความสามารถในงานย่ อ มจะแตกต่ า งกัน ตามอาชี พ ซึ่ งอาจเรี ยกขี ด
ความสามารถ ชนิ ด นี้ สามารถเรี ยก Functional Competency หรื อเป็ น Job Competency เป็ น
Technical Competency ก็ได้
สุ กญั ญา รัศมีธรรมโชติ (2558) แบ่งประเภทของสมรรถนะเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. สมรรถนะขั้นพื้ นฐาน (Threshold competency) หมายถึ ง ความรู ้ หรื อทัก ษะพื้ นฐานที่
บุคคลจาเป็ นต้องมีในการทางาน เช่น ความสามารถในการอ่าน การพูด หรื อการเขียน ซึ่ งสมรรถนะ
เหล่านี้ ไม่ได้ทาให้บุคคลนั้นมีผลงานที่แตกต่างจากผูอ้ ื่น หรื อไม่สามารถทาให้บุคคลนั้นมีผลงานที่
ดี ก ว่า ผูอ้ ื่ น ได้ นัก วิช าการบางกลุ่ ม จึ ง มี ค วามเห็ นว่า ความรู ้ และทัก ษะพื้ นฐานเหล่ า นี้ ไม่ จดั เป็ น
สมรรถนะ
2. สมรรถนะขั้นแยกแยะได้ (Differentiating competency) หมายถึ ง ปั จจัยที่ทาให้บุคคลที่
ผลการทางานสู งกว่ามาตรฐานหรื อดี กว่าบุคคลทัว่ ไป ซึ่ งทาให้บุคคลนั้นมีความแตกต่างจากผูอ้ ื่ น
อย่างเห็ นได้ชัด สมรรถนะกลุ่ มนี้ มุ่งเน้นที่การใช้ความรู ้ ทักษะ และคุ ณลักษณะอื่น ๆ รวมไปถึ ง
ค่านิยม แรงจูงใจ และเจตคติ เพื่อช่วยให้เกิดผลงานที่ดีเลิศ นักวิชาการจานวนมาก จึงให้ความสนใจ
สมรรถนะกลุ่มนี้ เพราะสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลได้
Byham & Moyer (2006) ได้แบ่งประเภทสมรรถนะเพื่อใช้ในการประเมินความความสาเร็ จ
ขององค์กร ออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
1. สมรรถนะด้านพฤติกรรม (Behavioral competency) หมายถึง สิ่ งที่คนพูดหรื อกระทาซึ่ ง
จะส่ งผลต่อการปฏิบตั ิงานได้ดีหรื อไม่ดี
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2. สมรรถนะด้ า นความรู ้ (Knowledge competency) หมายถึ ง สิ่ งที่ ค นรู ้ เป็ นความรู ้ ที่
เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริ ง เทคโนโลยี วิชาชีพ กระบวนการ ตลอดจนความรู ้ที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานและ
ความรู ้เกี่ยวกับองค์กร
3. สมรรถนะด้านแรงจูงใจ (Motivational competency) หมายถึง วิธีที่บุคคลแสดงความรู ้สึก
ต่องาน ต่อองค์กร หรื อต่อสภาพทางภู มิศาสตร์ ขององค์ก รโดยทั้ง 3 สมรรถนะนี้ จะเกี่ ยวข้องกับ
องค์ประกอบด้านความรู ้ (Knowledge : K) ทักษะ (Skills : S) และความสามารถ (Ability : A) รวมทั้ง
คุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคล ซึ่ งจะส่ งผลต่อความสาเร็ จขององค์กร
Bryant & Poustie (2016 อ้างถึงในจีระ หงส์ลดารมภ์ .2556) ได้แบ่งประเภทสมรรถนะเพื่อ
ใช้ในการศึกษาสมรรถนะที่จาเป็ น ออกเป็ น 3 ประเภทคือ
1. สมรรถนะหลัก (Core competency) หมายถึง สมรรถนะที่สะท้อนให้เห็ นถึ งสิ่ งที่องค์กร
ทาได้ดีที่สุด และเป็ นพื้นฐานในการกาหนดค่านิ ยมขององค์กรจึงเป็ นสมรรถนะที่จาเป็ นสาหรับผู ้
ทางานทุกคนไม่วา่ จะอยูใ่ นตาแหน่งใด
2. สมรรถนะด้ า นพฤติ ก รรม (Behavioral competency) อาจเรี ยกได้ อี ก อย่ า งหนึ่ งว่ า
สมรรถนะด้านบุคคล (Personal competency) หมายถึง คุณลักษณะด้านการปฏิบตั ิงานของบุคคลที่มี
อิทธิ พลและเป็ นแรงผลักดันให้เกิ ดการปฏิ บตั ิ โดยปกติจะเกี่ ยวข้องกับงานหลาย ๆ ด้านระหว่าง
องค์กร
3. สมรรถนะด้า นเทคนิ ค (Technical competency) บางครั้ งอาจเรี ย กว่ า สมรรถนะด้า น
วิชาชีพ (Professional competency) เป็ นสมรรถนะที่เกี่ยวข้องกับความรู ้หรื อทักษะเชิ งเทคนิ คจึงเป็ น
สมรรถนะที่จาเป็ นอย่างยิง่ ต่อความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานเฉพาะด้าน
สรุ ปประเภทของสมรรถนะแบ่งเป็ น 1. สมรรถนะหลัก 2. สมรรถนะตามตาแหน่งงาน 3.
สมรรถนะทางการบริ หาร 4. สมรรถนะด้านเทคนิค และ 5.สมรรถนะด้านแรงจูงใจ
1.4 ประโยชน์ ของการนาสมรรถนะไปใช้ ภายในองค์ กร
ประโยชน์ของการนาสมรรถนะไปใช้ภายในองค์กรมีดงั นี้
ประกอบ กุลเกลี้ยง (2558) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของสมรรถนะที่ผบู ้ ริ หารสามารถนาไปใช้
ไว้ดงั นี้
ศึกษาแนวคิด หลักการ เกี่ยวกับระบบสมรรถนะให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ ง
1. ให้ขอ้ มูลกับคณะที่ปรึ กษาฯ หรื อคณะทางานในการกาหนดสมรรถนะองค์กร สมรรถนะ
หลัก และสมรรถนะตามสายวิชาชีพ (Core & Functional Competency)
2. ร่ วมจัดทาการเทียบวัดสมรรถนะหรื อมาตรฐานของความสามารถของผูด้ ารงตาแหน่ง
(Job competency Mapping) ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
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3. ประเมินสมรรถนะของตนเองและสมรรถนะของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ร่ วมกาหนดแนวทางในการนาระบบสมรรถนะไปใช้ในการบริ หารทรัพยากรบุคคล ด้าน ต่างๆ เช่น
การสรรหาและคัดเลือก การวางแผนความก้าวหน้า ฯลฯ
4. ให้ ค วามเห็ น ในการก าหนดแนวทางการพัฒ นาบุ ค ลากรตามระบบสมรรถนะ
(Competency Development Roadmap)
5. สื่ อสารและถ่ายทอดความรู ้เกี่ยวกับระบบสมรรถนะแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาดูแล และช่วย
พัฒนาสมรรถนะของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
6. วางแผนร่ วมกับ ผู ้ใ ต้ บ ัง คับ บัญ ชาในการจัด ท าแผนพัฒ นารายบุ ค คล (Individual
development Plan) ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ภายหลังการทาGAP Analysis
7. มีส่วนร่ วมในการพัฒนาผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (Coaching, OJT, Work Shadowing, Mentoring,
Project Assignment)
8. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการนาระบบสมรรถนะมาใช้ในองค์กร
ณรงค์วทิ ย์ แสนทอง (2557) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของสมรรถนะไว้ดงั ต่อไปนี้
1. ช่วยสนับสนุ นวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร สมรรถนะที่เป็ นหลักหรื อที่เรี ยก
กันว่า (core competency) นั้นจะช่วยในการสร้างกรอบแนวคิด พฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติของคน
ในองค์กรให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร และสมรรถนะที่
เป็ นหลักเปรี ยบเสมือนตัวเร่ งปฏิกิริยาให้เป้ าหมายต่าง ๆ บรรลุเป้ าหมายได้ดีและเร็ วยิง่ ขึ้น
2. การสร้ างวัฒนธรรมองค์กร (corporate culture) ถ้าองค์กรใดไม่ได้ออกแบบวัฒนธรรม
โดยรวมขององค์กรไว้ อยูไ่ ปนาน ๆ พนักงาน หรื อบุคลากรจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาเองโดย
ธรรมชาติซ่ ึ งวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติน้ ี อาจจะมีบางอย่างสนับสนุ นหรื อเอื้อต่อ
การดาเนิ นธุ รกิ จขององค์กร แต่วฒั นธรรมบางอย่างอาจจะเป็ นปั ญหาอุ ปสรรคต่อการเติ บโตของ
องค์กร ดังนั้นสมรรถนะจึงมีประโยชน์ต่อการกาหนดวัฒนธรรมองค์กร กล่าวคือ ช่วยสร้ างกรอบ
การแสดงออกทางพฤติกรรมของคนในองค์กรโดยรวมให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยสนับสนุ น
การดาเนิ นงานขององค์กรให้บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ช่วยให้เห็นแนวทางใน
การพัฒนาบุคลากรในภาพรวมขององค์กรได้ และยังช่ วยป้ องกันไม่ให้เกิ ดวัฒนธรรมองค์กรตาม
ธรรมชาติที่ไม่พึงประสงค์ได้
3. เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารงานด้านทรัพยากรมนุษย์
3.1 การคัด เลื อ กบุ ค ลากร (recruitment) สมรรถนะมี ป ระโยชน์ ใ นการคัด เลื อ ก
บุ ค ลากรได้แก่ ช่ ว ยให้ก ารคัดเลื อกคนเข้า ทางานถู ก ต้องมากขึ้ น เพราะคนบางคนเก่ ง มี ความรู ้
ความสามารถสู งประสบการณ์ ดี แต่อาจจะไม่เหมาะสมกับลักษณะการทางานในตาแหน่ งนั้นๆ
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หรื อไม่ เหมาะสมกับ ลัก ษณะของวัฒ นธรรมองค์ก รก็ ไ ด้ นาไปใช้ใ นการออกแบบคาถามหรื อ
แบบทดสอบ ลดการสู ญเสี ยเวลา และค่ า ใช้จ่า ยในการทดลองงาน ช่ วยลดการสู ญเสี ย เวลาและ
ทรัพยากรในการพัฒนาฝึ กอบรมพนัก งานใหม่ที่มีความสามารถไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ตาแหน่งงาน และช่วยป้ องกันความผิดพลาดในการคัดเลือก เพราะหลายครั้งที่ผทู ้ าหน้าที่คดั เลือก มี
ประสบการณ์นอ้ ยตามผูส้ มัครไม่ทนั หรื ออีกนัยหนึ่งก็คือ ถูกผูส้ มัครหลอกนัน่ เอง
3.2 การพัฒนาและฝึ กอบรม (training and development) สมรรถนะมีประโยชน์ใน
การพัฒนาและฝึ กอบรม ได้แ ก่ นามาใช้ใ นการจัดทาเส้ นทางความก้า วหน้า ในการพัฒนาและ
ฝึ กอบรม (training road map) ช่ วยให้ ท ราบว่า ผูด้ ารงต าแหน่ ง นั้น ๆ จะต้องมี ค วามสามารถเรื่ อ ง
อะไรบ้าง และช่ องว่าง (training gap) ระหว่างความสามารถที่ตาแหน่ งต้องการกับความสามารถ ที่
เขามี จริ งห่ างกันมากน้อยเพียงใด เพื่อนาไปใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาความสามารถส่ วนบุ คคล
(individual development plan) ต่อไป
3.3 การวางแผนการพัฒนาผูด้ ารงตาแหน่งให้สอดคล้องกับเส้นทางความก้าวหน้า
ในอาชี พ ด้วยการนาเอาสมรรถนะของตาแหน่ งงานที่สูงขึ้ นไปมาพัฒนาบุคลากรในขณะที่ เขายัง
ดารงตาแหน่งงานที่ต่ากว่า
3.4 การเลื่อนระดับปรับตาแหน่ ง (promotion) สมรรถนะมีประโยชน์ในการเลื่อน
ระดับและปรับตาแหน่ ง คือ ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมในการดารงตาแหน่ ง หรื อระดับที่
สู งขึ้นไป โดยพิจารณาทั้งเรื่ องของความสามารถในงาน (technical competencies) และความสามารถ
ทัว่ ไป (general competencies)เช่ น ด้านการบริ หารจัดการ ด้านการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่ น ด้านระบบ
การคิด และยังช่วยป้ องกันความผิดพลาดในการเลื่อนระดับ ปรับตาแหน่งเหมือนอดีตที่ผา่ นมาดังคา
กล่าวที่วา่ “ได้หวั หน้าแย่ๆ มาหนึ่งคน และสู ญเสี ยผูป้ ฏิบตั ิงานเก่งๆไปอีกหนึ่ งคน” ซึ่ งหมายถึง การ
ที่องค์กรพิจารณาเลื่อนตาแหน่งคนจากคุณสมบัติที่วา่ คนๆ นั้นทางานเก่งในตาแหน่งเดิมอยูม่ านาน
ผลงานดีตลอด ซื่ อสัตย์สุจริ ตแล้วตอบแทนเขาโดยการเลื่อนตาแหน่งงานให้สูงขึ้น ทั้งๆ ที่ผูท้ ี่ได้รับ
การเลื่อนตาแหน่งนั้นเขาไม่มีความสามารถในการปกครองคนเลย
3.5 การโยกย้ายตาแหน่ ง หน้า ที่ (rotation) สมรรถนะมี ประโยชน์ในการโยกย้าย
ตาแหน่งหน้าที่ โดยช่วยให้ทราบว่าตาแหน่งที่จะย้ายไปนั้น จาเป็ นต้องมีสมรรถนะอะไรบ้างแล้ว ผู ้
ที่จะย้ายไปมีหรื อไม่มีสมรรถนะอะไรบ้าง และยังช่วยลดความเสี่ ยงในการปฏิบตั ิงาน เพราะถ้าย้าย
คนที่มีสมรรถนะไม่เหมาะสมไป อาจจะทาให้เสี ยทั้งงานและกาลังใจของผูป้ ฏิบตั ิงาน
4. การประเมิ นผลการปฏิ บ ตั ิงาน (performance appraisal) สมรรถนะมีประโยชน์ใ นการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ดังนี้
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4.1 ช่วยให้ทราบว่าสมรรถนะเรื่ องใดที่จะช่วยให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานสามารถปฏิบตั ิงานได้
สู งกว่าผลงานมาตรฐานทัว่ ไป
4.2 ช่วยในการกาหนดแผนพัฒนาความสามารถส่ วนบุคคล
5. การบริ หารผลตอบแทน (compensation) สมรรถนะมี ป ระโยชน์ ใ นการบริ หาร
ผลตอบแทน ดังนี้
5.1 ช่ วยในการกาหนดอัตราว่า จ้า งพนัก งานใหม่ ว่า ควรจะได้รับผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับระดับความสามารถไม่ใช่กาหนดอัตราจ้างเริ่ มต้นด้วยวุฒิการศึกษาเหมือนอดีตที่ผา่ นมา
5.2 ช่ ว ยในการจ่ า ยผลตอบแทนตามระดับ ความสามารถที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ไม่ ใ ช่ จ่ า ย
ผลตอบแทนตามอายุงาน หรื อจานวนปี ที่ผา่ นมาที่เพิ่มขึ้นเหมือนสมัยก่อน
ประกอบ กุลเกลี้ยง (2558) ได้กล่าวถึงการนาสมรรถนะไปใช้ในการบริ หารทรัพยากรบุคคล
ในองค์กร ดังนี้
บุคลากร (Operators)
1. ช่วยให้บุคลากรทราบถึงระดับสมรรถนะของตนเอง (ความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะ) ว่า
อยูใ่ นระดับใด มีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่ องใดบ้าง และจะต้องพัฒนาสมรรถนะในเรื่ องใดบ้าง
2. ช่วยให้บุคลากรทราบกรอบพฤติกรรมมาตรฐาน หรื อพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวังให้ตน
แสดงพฤติกรรมในตาแหน่ งนั้นอย่างไรบ้าง และสามารถใช้เป็ นเกณฑ์ในการวัดผลความรู ้ ทักษะ
และพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานได้อย่างชัดเจน และเป็ นระบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร
3. ช่ ว ยให้ บุ ค ลากรทราบถึ ง เส้ น ทางความเจริ ญ เติ บ โตก้า วหน้า ในสายวิ ช าชี พ (Career
Development) ของตนเอง และแนวทางการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้บรรลุ เป้ าหมายได้อย่าง
ชัดเจน
ผูบ้ ริ หารระดับหน่วยงาน (Director, Dean)
1. ช่วยให้ผูบ้ ริ หารระดับหน่วยงานทราบถึ งสมรรถนะ (ความรู ้ ทักษะ และคุณลักษณะ) ที่
บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานของตนเองจาเป็ นต้อ งมี เ พื่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง านในต าแหน่ ง นั้น ประสบ
ความสาเร็ จและบรรลุเป้าหมาย
2. เป็ นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของตนเป็ นรายบุคคล
3. ใช้เป็ นเครื่ องมือในการพิจารณาสรรหาและคัดเลื อกบุคลากรของหน่ วยงานให้ตรงกับ
คุณสมบัติของตาแหน่งงานนั้น ๆ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง (Top Executive)
1. สามารถเชื่ อมโยงหรื อแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิ จ วัฒนธรรมองค์กร หรื อยุทธศาสตร์ ของ
องค์กรมาสู่ กระบวนการบริ หารทรัพยากรบุคคลได้อย่างชัดเจน
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2. ใช้ส มรรถนะเป็ นตัว ผลัก ดัน (Driver) ให้วิ สั ย ทัศ น์ พัน ธกิ จ วัฒ นธรรมองค์ก รหรื อ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรบรรลุเป้าหมายในการดาเนินงาน
3. ช่ วยให้องค์กรสามารถประเมิ นจุ ดแข็งและจุดอ่อนในศักยภาพของบุ คลากรในองค์กร
และสามารถนาไปใช้ในการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากาลังคนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
4. สามารถนาไปใช้วดั ผลการดาเนินงานขององค์กรได้อย่างเป็ นระบบและชัดเจน
สรุ ปประโยชน์ของสมรรถนะเป็ นการนาระบบสมรรถนะไปใช้ในการบริ หารทรัพยากร
บุคคลในองค์กรทุ กระดับตั้งแต่ บุ คลากร ผูบ้ ริ หาร หน่ วยงาน ผูบ้ ริ หารระดับสู ง และฝ่ ายบริ หาร
ทรั พ ยากรบุ ค คล เพื่อช่ วยให้ท ราบถึ ง สมรรถนะ ด้านความรู ้ ด้านทักษะ และด้านคุ ณลักษณะ ที่
บุคลากรในหน่ วยงานจาเป็ นต้องมีในการปฏิ บตั ิงานในตาแหน่ งนั้นประสบความสาเร็ จและบรรลุ
เป้ า หมายและเป็ นข้อ มู ล พื้ น ฐานในการวางแผนการพัฒ นาบุ ค ลากรในหน่ ว ยงานของตนเป็ น
รายบุคคล อีกทั้งยังใช้เป็ นเครื่ องมือในการพิจารณาสรรหาและคัดเลื อกบุคลากรของหน่ วยงานให้
ตรงกับคุณสมบัติของตาแหน่งงานนั้น ๆ
2. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา
สมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึ ก ษามี ความส าคัญและเป็ นเกณฑ์ก ารประเมิ นหนึ่ งของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา หลักการแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มีหน่วยงานที่ได้
กาหนดสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาไว้ดงั ต่อไปนี้
2.1 สมรรถนะตามสานักงานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรื อน
สมรรถนะตามสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรื อนก.พ. ที่ นร. 1008/ว27 ลงวันที่ 29
กันยายน 2552 ได้กาหนดสมรรถนะของผูบ้ ริ หาร ได้แก่
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Driven)
- การบริ การที่ดี (Service Mind)
- การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
- การยึดมัน่ ในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริ ยธรรม (Integrity and Ethic)
- ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และการทางานเป็ นทีม (Term Working)
2. สมรรถนะตามตาแหน่งงาน (Functional Competency) ประกอบด้วย
- ความรู ้ของบุคคลที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
- การวิเคราะห์และการสังเคราะห์
- การสื่ อสารและการจูงใจ
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- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- การมีวสิ ัยทัศน์
3. สมรรถนะทางการบริ หาร ประกอบไปด้วย
- ภาวะผูน้ า
- วิสัยทัศน์
- ความสามารถในการสร้างระบบการให้บริ การ
- ธรรมาภิบาล
- หลักการบริ หารจัดการและการบริ หารความเสี่ ยง
- ด้านนโยบายและแผนกลยุทธ์
- ความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ
- หลักการบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
- ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
2.2 สมรรถนะตามสานักงานคณะกรรมการข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
สมรรถนะตามสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (2558) ได้
กาหนดสมรรถนะดังนี้
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึ งความรู ้ ทักษะและ คุ ณลักษณะที่
บุคลากรจาเป็ นต้องมี เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ประกอบด้วย
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Driven)
- การบริ การที่ดี (Service Mind)
- การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
- การยึดมัน่ ในความถูกต้อง ชอบธรรมและจริ ยธรรม (Integrity and Ethic)
- ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์และการทางานเป็ นทีม (Term Working)
2. สมรรถนะตามต าแหน่ ง งาน (Functional Competency: FC) หมายถึ ง ความรู ้
ทักษะและคุณลักษณะที่บุคลากรจาเป็ นต้องมี เพื่อใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ให้บรรลุเป้ าหมายที่วางไว้
สมรรถนะตามตาแหน่งงาน ประกอบไปด้วย
- การคิดวิเคราะห์
- การมองภาพองค์รวม
- การสื บเสาะหาข้อมูล
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
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- ความสามารถในการจูงใจ
- ติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3. สมรรถนะทางการบริ หาร (Management Competency) หมายถึ ง ความรู ้
ความสามารถด้านการบริ หารจัดการโดยจะแตกต่ างกันตามบทบาทและหน้าที่ ค วามรั บ ผิดชอบ
(Role – based) ผูบ้ ริ หารจะมีบทบาทหน้าที่ ในการบริ หารงานที่รับผิดชอบมีสมรรถนะภาวะผูน้ า
วิสัยทัศน์ ความสามารถในการสร้างระบบการให้บริ การ คุณธรรมจริ ยธรรม หลักการบริ หารจัดการ
และการบริ หารความเสี่ ยง ด้านนโยบายและแผนกลยุทธ์
- ภาวะผูน้ า
- วิสัยทัศน์
- คุณธรรมจริ ยธรรม
- ความสามารถในการสร้างระบบการให้บริ การ
- ความสามารถในการให้บริ การ
- ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
- การวางแผน
- ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
- ความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ
- หลักการบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
2.3 สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชี พคุรุสภา
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา (2559) ได้กาหนดสมรรถนะของผูบ้ ริ หารดังนี้
1. สมรรถนะประจากลุ่มงาน (Functional competency) ได้แก่ ความรู ้ของบุคคลที่
ใช้ในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่ที่ รับผิดชอบ มีอุดมการณ์ของผูบ้ ริ หารและแนวทางการพัฒนาเป็ น
ผูบ้ ริ หารมืออาชีพ หลักสู ตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ มุ่งผลสัมฤทธิ์ สามารถพัฒนา
หลักสู ตรและบริ หารการจัดการเรี ยนการสอนในแนวทางใหม่ได้ ปฏิบตั ิการประเมิน ความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์และปรับปรุ งการบริ หารหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้ สามารถศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนา
วิชาชีพ
2. สมรรถนะด้านองค์กร (Organizational competency) ได้แก่ ความรู ้ ของบุคคลที่
ช่ ว ยท าให้ อ งค์ ก รเกิ ด มู ล ค่ า เพิ่ ม (Value-added) อาทิ ก ารมี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ การยกเครื่ อ งองค์ ก ร
(Reengineering) การเปลี่ยนแปลงองค์กร วัฒนธรรมองค์กร รวมทั้ง บริ หารจัดการคุณภาพโดยรวม
(TQM : Total quality management) และ Six Sigma การประกันคุณภาพการศึกษา การวิเคราะห์และ
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การสังเคราะห์ สามารถจัดทารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอก นาผลการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา เป็ นต้น
3. สมรรถนะด้า นภาวะผู ้น า (Leadership competency) ได้แ ก่ ทัก ษะด้า นมนุ ษ ย์
(People skills) วิสัยทัศน์ (Vision) และความน่าไว้วางใจ (Trust) ความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ สามารถ
ระดมทรั พ ยากรเพื่ อการศึ ก ษา สามารถบริ หารการศึ ก ษาและสร้ า งความสั ม พันธ์ ก ับ ชุ ม ชนและ
ท้องถิ่นได้ กิจการและกิจกรรมนักเรี ยน สามารถบริ หารจัดการให้เกิดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน การดูแล
ช่วยเหลื อผูเ้ รี ยน สามารถส่ งเสริ มวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม และความสามัคคีในหมู่คณะ คุณธรรม
จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี มีจิตสานึกสาธารณะและเสี ยสละให้สังคม
ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
4. สมรรถนะด้านประกอบการ (Entrepreneurial competency) ได้แก่ การมีความคิด
ที่ดีๆ (Good ideas) แนวคิ ดด้า นบริ หารจัดการ (Executive ideas) การป้ องกันความล้ม เหลว (Save
failure) และความสามารถจัดการกับความเสี่ ยง (Risk management) การบริ หารสถานศึกษา
5. สมรรถนะระดั บ มหาภาคและสมรรถนะระดั บ โลก (Macro and global
competency) ได้แก่ การมีความรู ้เกี่ ยวกับเหตุการณ์ และความเคลื่อนไหวของประเทศและของโลก
เช่น รู ้วา่ ขณะนี้ ทว่ั โลกกาลังเกิดอะไรขึ้น รู ้จกั สารวจความเป็ นไปได้ และหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิด
ขึ้นกับองค์กรของตน สามารถกาหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์ และนาไปสู่ การปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับ
บริ บทของสถานศึกษา เลือกใช้ทฤษฎี หลักการ และกระบวนการบริ หารให้สอดคล้องกับบริ บท มห
ภาคและภูมิสังคม สามารถบริ หารงานวิชาการ บริ หาร แหล่งเรี ยนรู ้และสิ่ งแวดล้อมเพื่อส่ งเสริ มการ
จัดการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น
2.4 สมรรถนะตามสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
สมรรถนะตามสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560) ได้กาหนดสมรรถนะ
ดังนี้
1. สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะร่ วมของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเพื่อหล่อหลอม
ค่านิยม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกันประกอบด้วย
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในการปฏิบตั ิงาน
- การบริ การที่ดี
- การพัฒนาตนเอง
- การทางานเป็ นทีม
- จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพผูบ้ ริ หาร
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2. สมรรถนะตามตาแหน่งงาน หมายถึง ความรู ้ของบุคคลที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานตาม
หน้าที่ที่รับผิดชอบ (Functional Competency) ประกอบด้วย
- การบริ หารหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้
- การพัฒนาผูเ้ รี ยน
- การบริ หารจัดการชั้นเรี ยน
- การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจยั เพื่อพัฒนา
- ภาวะผูน้ าผูบ้ ริ หาร
- การสร้างความสัมพันธ์และความร่ วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรี ยนรู ้
3. สมรรถนะทางการบริ หาร (Management Competency) ประกอบด้วย
- ภาวะผูน้ า
- วิสัยทัศน์
- ความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ
- ด้านนโยบายแผนกลยุทธ์
- ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
- หลักการบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
- คุณธรรมจริ ยธรรม
จากการศึกษาสมรรถนะผูบ้ ริ หารที่กาหนดโดย 4 หน่วยงานข้างต้น ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ประเด็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะของผูบ้ ริ หารที่มีการกาหนดและระบุเกี่ยวกับ
สมรรถนะทางการบริ หารของผูบ้ ริ หาร และมีเนื้ อหารายละเอี ยดย่อยรายข้อที่ ตรงกันอย่างน้อย 3
หน่ วยงานเพื่ อหาสมรรถนะของผูบ้ ริ หาร และกาหนดเป็ นกรอบแนวคิ ดส าหรั บ การวิจยั ได้แก่
สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามตาแหน่งงาน สมรรถนะทางการบริ หาร ดังนี้
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) ประกอบด้วย
- การมุ่งผลสัมฤทธิ์
- ความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน
- ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
- อุดมการณ์ของผูบ้ ริ หาร
- การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
- การทางานเป็ นทีม
- การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม
2. สมรรถนะตามตาแหน่งงาน (Functional Competency) ประกอบด้วย
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- ความรู ้ในการจัดการองค์กร
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- การวิเคราะห์และการสังเคราะห์
- การสื่ อสารและการจูงใจ
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
- ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
3. สมรรถนะทางการบริ หาร (Management Competency) ประกอบด้วย
- ภาวะผูน้ า
- วิสัยทัศน์
- ความสามารถในการสร้างระบบการให้บริ การ
- ธรรมาภิบาล
- หลักการบริ หารจัดการและการบริ หารความเสี่ ยง
- ด้านนโยบายและแผนกลยุทธ์
- ความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ
- หลักการบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
- ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
3. โรงเรียนสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล
3.1 โรงเรี ยนที่มีความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล
โรงเรี ยนที่มีความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล หมายถึง สถานศึกษาที่จดั การศึกษาที่มุ่ง
ให้ ต อบสนองความต้ อ งการทางการเรี ยนรู ้ ร ะดั บ มัธ ยมศึ ก ษา เป็ นการจัด การศึ ก ษาก่ อ น
ระดับ อุ ดมศึ ก ษา การบริ หารสถานศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ มาตรฐานสากล โดยโรงเรี ยนยกระดับ
คุ ณภาพสู งขึ้ นสู่ มาตรฐานสากล ผ่านการรั บรองมาตรฐานคุ ณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุ ณภาพแห่ ง
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และตามเกณฑ์รางวัลคุ ณภาพแห่ งชาติ
(TQA) เป็ นโรงเรี ยนยุคใหม่ที่จดั การศึกษาแบบองค์รวม และบูรณาการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ศาสนา และการเมือง เพื่อพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน กระบวนการดาเนิ นงานให้บรรลุ
วัตถุ ประสงค์โดยอาศัยบุคลากรและทรั พยากรต่างๆ ผ่านกระบวนการทางบริ หาร จนมีผลงานที่ มี
คุณภาพมุ่งเน้นผลลัพธ์ขององค์กร การบริ หารสถานศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศกระบวนการดาเนิ นงานให้
บรรลุวตั ถุประสงค์โดยอาศัยบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ผ่านกระบวนการทางบริ หารจนมีผลงานที่
มีคุณภาพมุ่งเน้นผลลัพธ์ขององค์กร องค์กรสู่ ความเป็ นเลิ ศ หมายถึ งองค์การที่มีความสามารถโดด
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เด่ น มี ก ารพัฒ นาศัก ยภาพของคนผ่ า นกระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ เพื่ อ สร้ า งนวัต กรรมที่
ตอบสนองต่อคุณภาพการศึกษาระดับสู ง และใช้ทรัพยากรในการบริ หารอย่างคุม้ ค่า จากความหมาย
ของโรงเรี ยนที่มีความเป็ นเลิศมาตรฐานสากลสามารถสรุ ปประเด็นสาคัญได้ดงั นี้
1. ความสามารถโดดเด่น หมายถึง ความสามารถทางด้านบุคคลความสามารถใน
การบริ หารจัดการ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างผลผลิต ความสามารถในการ
ปรับตัวของโรงเรี ยนตามสถานการณ์ และสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนได้เต็มตามศักยภาพ
2. พัฒนาศักยภาพของคนผ่านกระบวนการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ หมายถึ ง การพัฒนา
คนทั้ง 2กลุ่ม ได้แก่ ระดับเจ้าหน้าที่และผูบ้ ริ หาร ทั้งในระดับปั จเจกบุคคลและกลุ่ม โดยการสร้ าง
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และขยายความรู ้ทวั่ ไป
3. นวัตกรรมที่ ตอบสนองต่อคุ ณภาพการศึ กษาระดับ สู ง หมายถึ ง องค์ความรู ้ ที่
เหมาะสม ประกอบด้วย นวัตกรรมทางด้านการบริ หารจัดการ และนวัตกรรมทางด้านการปฏิบตั ิงาน
4. การใช้ท รั พ ยากรอย่า งคุ ้ม ค่า หมายถึ ง การใช้ท รั พ ยากรทางการบริ หารอย่า ง
ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุ ด
3.2 คุณลักษณะของโรงเรียนทีม่ ีความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล
โรงเรี ยนที่มีความเป็ นเลิศ มาตรฐานสากลต้องมีคุณลักษณะที่มีการสร้างและใช้ความรู ้เพื่อ
พัฒนาการดาเนินงานให้บรรลุเป้ าหมายในการจัดการศึกษา คือ คุณภาพการศึกษาในระดับสู ง และมี
การพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งคุณลักษณะดังกล่าวมีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องได้แก่ คน โครงสร้าง งาน
และ เทคโนโลยี
คุณลักษณะของโรงเรี ยนที่มีความเป็ นเลิศมาตรฐานสากลพิจารณาตามกรอบแนวคิด ดังนี้
คน ได้แก่ ระดับเจ้าหน้าที่และผูบ้ ริ หาร ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
ระดับปั จเจกบุคคล ต้องมีลกั ษณะเป็ นบุคคลแห่ งการเรี ยนรู ้ ตามวินยั 5 ประการของ Peter
M. Senge (2016) คือ มีความรอบรู ้ แห่ งตน หรื อ ทักษะในการพัฒนาตนเองเพื่อการบรรลุเป้ าหมาย
(Personal Mastery) มีแบบแผนความคิ ดอ่าน หรื อโลกทัศน์ (Mental Models) มีการสร้ างวิสัยทัศน์
ร่ วม (Shared Vision Building) มีการเรี ยนรู ้ของทีม (Team Learning) และมี การคิ ดอย่างเป็ นระบบ
(Systems Thinking)
ระดับกลุ่ม ต้องมีคุณลักษณะเป็ นทีม ชุมชนนักปฏิบตั ิ
โครงสร้ าง มีลกั ษณะเป็ นโครงสร้ างที่มีชีวิต (Organic Organization) สามารถเคลื่ อนไหว
ยืดหยุน่ และมีสายการบังคับบัญชาที่ส้ นั มีลกั ษณะแบนราบ (Flat)
งาน มีลกั ษณะการปฏิบตั ิงานเป็ นทีม (Team Work) และความสามารถในการปฏิบตั ิงานข้าม
สายงาน (Cross-function) แบบทดแทน แลกเปลี่ยนงานได้ดี
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เทคโนโลยี เป็ นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู ้ ฐานความรู ้ เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
ปฏิบตั ิงานและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้
3.3 องค์ ประกอบของโรงเรียนทีม่ ีผลการปฏิบัติงานทีเ่ ป็ นเลิศมาตรฐานสากล มีดังนี้
1) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมี ภาวะผูน้ า มี วิสัยทัศน์ที่ ชัดเจน มีความสามารถในการจัด
องค์การ ออกแบบงาน กาหนดทิศทางในการทางาน สร้ างบรรยากาศในการตัดสิ นใจร่ วมกันเป็ น
กลุ่ม มีการกระตุน้ ให้แรงจูงใจ มีความสามารถในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง มีเอกภาพของทีม และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูป้ ฏิบตั ิงาน
2) การออกแบบงาน ที่มีความเป็ นไปได้ทางเทคนิ ค มีความสามารถในเชิ งพัฒนา
นวัตกรรม และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง มีผลงานเชิงคุณภาพ สาเร็ จตามเวลา และงบประมาณ
3) องค์การมี ก ลยุท ธ์ ระยะยาวมี วฒั นธรรมแห่ งความร่ วมมื อ เน้นเป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน มีความมัน่ คงในเป้ าหมาย ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย มีความสามารถในการจัดการ
ความเสี่ ยง และมีความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน
4) คน มีคุณลักษณะความสามารถสู ง ต้องการที่ จะประสบความสาเร็ จร่ วมกัน มี
ความไว้วางใจซึ่ งกันและกัน มีความสามารถในการทางานเป็ นทีมและพัฒนาทีมงาน มีการสื่ อสารที่
ดี และมีส่วนร่ วมในการทางานสู ง
3.4 การบริหารโรงเรียนสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล
โรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากลมีหลักการสาคัญในการบริ หารโรงเรี ยน ดังนี้
1. การบริหารเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Management)
การบริ หารเชิ งกลยุทธ์ เป็ นการบริ หารจัดการโดยคานึ งถึงสภาพแวดล้อมภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอกที่จะส่ งผลกระทบต่อโรงเรี ยน เพื่อพัฒนากลยุทธ์ในการบริ หารโรงเรี ยน
สู่ โรงเรี ยนที่มีความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล
1.1 สภาพแวดล้อมภายใน หมายถึง ปั จจัยภายในโรงเรี ยนที่มีผลต่อกลยุทธ์
ของโรงเรี ยน ทั้งนี้ การบริ หารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรี ยนที่มีปัจจัยชี้นาจากสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่
1) วิเคราะห์ปัจจัยนาเข้าถึงคุณภาพและคุณลักษณะเพื่อกาหนดกล
ยุทธ์ที่เหมาะสมให้บรรลุเป้าหมายของโรงเรี ยน
2) จัด โครงสร้ า งในการบริ ห ารโรงเรี ย น และการปรั บ เปลี่ ย น
โครงสร้างเป็ นระยะๆ
3) กาหนดแนวคิ ดและวิธีก ารบริ หารเชิ งระบบที่ มีความยืดหยุ่น
และมีพลวัต
4) กาหนดเป้ าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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5) สร้ า งค่ า นิ ย มที่ เ อื้ อ ต่ อ การปฏิ บ ั ติ ง านโดยใช้ ค วามรู ้ การ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ และการขยายความรู ้ทวั่ ทั้งโรงเรี ยน
6) ใช้ความรู ้เป็ นฐานในการบริ หารโรงเรี ยน
7) จัด ท าแผนงบประมาณแบบมุ่ ง ผลสมฤทธิ์ แบบสมดุ ล ทั่ว ทั้ง
องค์การ
1.2 สภาพแวดล้อ มภายนอก หมายถึ ง ปั จ จัย จากภายนอกโรงเรี ย นที่ มี
ผลกระทบกับ การบริ หารจัดการของโรงเรี ย นในด้า นการเป็ นโอกาสหรื อการเป็ นอุ ป สรรคของ
โรงเรี ยนในการดาเนินงานของโรงเรี ยน ได้แก่
1) กาหนดกลยุทธ์ในการบริ หารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา
2) กาหนดกลยุทธ์ในการบริ หารโดยการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
เครื อข่ายการพัฒนาศักยภาพวิชาการ
3) ก าหนดกลยุ ท ธ์ ใ นการบริ หารความรู ้ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ขั้น ตอนการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องโรงเรี ย นสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ มาตรฐานสากล
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) วิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ ม (Environmental Analysis) โดยพิ จ ารณาจุ ด
แข็ง-จุดอ่อนภายในโรงเรี ยน และโอกาส-อุปสรรค จากภายนอกโรงเรี ยน ทั้งที่เป็ นปั จจัยเงื่อนไขที่มี
อิทธิ พลต่อการบรรลุความสาเร็ จของโรงเรี ยน ปั จจัยเงื่อนไขในระยะเวลาที่ผา่ นมา และเงื่อนไขใน
อนาคต
2) การจัดวางทิ ศทางของโรงเรี ย น (Establishing Organization Direction)
โดยพิจารณาภารกิจ และกาหนดเป้ าประสงค์ของโรงเรี ยนเพื่อให้บรรลุภารกิจ
3) การกาหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) โดยพิจารณาออกแบบและ
เลือก กลยุทธ์ที่เหมาะสม สามารถนาไปปฏิบตั ิได้จริ งจากการวิเคราะห์ทางเลือกด้วยเทคนิคต่างๆ
4) การปฏิ บตั ิงานตามกลยุทธ์ (Strategic Implementation) โดยดาเนิ นงาน
ตามแผนปฏิ บตั ิงานตามกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ โดยคานึ งถึ งโครงสร้ างของโรงเรี ยน และวัฒนธรรม
องค์การ เพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จที่พึงประสงค์
5) การควบคุ มเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Control) โดยท าการติ ดตามผลการ
ปฏิบตั ิงาน และทาการประเมินผลกระบวนการ และประเมินผลสาเร็ จของโรงเรี ยน
2. การบริหารโครงการ (Project Management)
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การบริ หารโครงการเป็ นการบริ หารปฏิบตั ิงานโดยพิจารณาเป้าหมาย แผนงาน และ
ผูป้ ฏิบตั ิงาน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของโรงเรี ยนอย่างสมดุล
โรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิ ศมาตรฐานสากลสามารถใช้การบริ หารโครงการ เพื่อให้
บรรลุ กลยุทธ์และเป้ าหมายของโรงเรี ยนเป็ นหลัก ทั้งนี้ การบริ หารโครงการต้องคานึ งถึ งข้อจากัด
ทางด้านเวลา งบประมาณ ทรัพยากร และผลลัพธ์ ซึ่ งวิธีการบริ หารโครงการต้องทาให้ทุกคนใน
โรงเรี ยนร่ วมกันทางาน
การบริ หารโครงการของโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิ ศมาตรฐานสากล ประกอบด้วย
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1) ก าหนดนิ ยามโครงการ (Definition) เป็ นการก าหนดเป้ าหมาย
ข้อกาหนดต่างๆ ส่ วนงานย่อยๆ และผูร้ ับผิดชอบ
2) การวางแผน (Planning) ประกอบด้ว ย การก าหนดการ การวางแผน
งบประมาณของแต่ละงาน การวางแผนการจัดสรร/การใช้ทรัพยากร การวางแผนการจัดการความ
เสี่ ยง การวางแผนบุคลากร
3) ด าเนิ น การ (Execution) เป็ นการรายงานสถานภาพ โดยค านึ ง ถึ ง
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ผลลัพธ์ การเปลี่ยนแปลง คุณภาพการศึกษา และการคาดการณ์ในอนาคต
4) การส่ งมอบโครงการ (Delivery) ประกอบด้วย การฝึ กอบรม เอกสารที่
เกี่ยวข้อง การใช้ทรัพยากร การมอบงานใหม่ และบทเรี ยนจากอดีต เช่ น ปั ญหาต่างๆ ที่พบจากการ
ทางาน
3. แผนทีผ่ ลลัพธ์ (Outcome Mapping)
แผนที่ผลลัพธ์ เป็ นเครื่ องมือเพื่อบริ หารจัดโครงการ /แผนงาน ที่ให้ความสาคัญกับ
การเกิ ดขึ้ นของ “ผลลัพ ธ์ ” หรื อ “Outcome” ของแผนงานที่ เกิ ดขึ้ นกับ คน กลุ่ ม คน หรื อองค์ก รที่
แผนงานทางานด้วย ผลที่ เกิ ดจากแผนที่ ผลลัพธ์ คื อ การเปลี่ ยนแปลงในเชิ งพฤติ กรรม (Behavior
change) ที่ยงั่ ยืนเมื่อแผนงานนั้นๆ สิ้ นสุ ดลง ผลของแผนงานนั้นจะยังคงอยูต่ ่อไป
คุ ณลักษณะเด่ นประการหนึ่ ง ของแผนที่ ผ ลลัพธ์ คื อ การผนวกการติดตาม และ
ประเมิ นผลเข้า ไว้ก ับ แผนงาน เพื่ อ ให้ ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผล เป็ นเครื่ อ งมื อ ในการบริ หาร
แผนงานให้บ รรลุ เป้ าหมายตามที่ วางไว้ และเป็ นเครื่ องมื อเพื่ อการเรี ยนรู ้ การจัดการความรู ้ ทั้ง
ความสาเร็ จ และปั ญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับแผนงาน
โรงเรี ย นสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ มาตรฐานสากลควรใช้แ ผนที่ ผ ลลัพ ธ์ ใ นการบริ ห าร
โรงเรี ยน เพื่อการติ ดตามและประเมิ นผลแผนงาน/โครงการ เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ และพัฒนา
โรงเรี ยนให้ดีข้ ึน โดยมีจุดเด่น คือ การให้ความสาคัญกับผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และให้ความสนใจกับ
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การติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงพฤติ กรรมของผูเ้ กี่ ยวข้องในแผนงาน เน้นการประเมิ นจากผลลัพ ธ์
มากกว่าผลกระทบระยะยาว (Impact) นอกจากนี้ แผนที่ผลลัพธ์เน้นการนาข้อมูลย้อนกลับจากการ
ดาเนินโครงการสู่ การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิงานของโครงการที่ต้ งั ไว้ ดังนั้น แผนงานที่ใช้
แผนที่ ผลลัพธ์ ตอ้ งมี การเรี ยนรู ้ ที่อยู่บนฐานของทุกฝ่ ายที่เกี่ ยวข้องกับการติ ดตามและประเมิ นผล
และโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากลต้องมีการพัฒนาวิธีการประเมินผลลัพธ์ เพื่อส่ งเสริ มให้
เกิ ดความสาเร็ จของโครงการ และเป็ นกระบวนการที่ท้ งั ฝ่ ายผูป้ ระเมิ นและผูด้ าเนิ นการโครงการ
ร่ วมกันคิด
4. การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
การจัดการความรู ้เป็ นพื้นฐานของการเป็ นโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล
โดยมีการจัดการความรู ้ ในลักษณะไตรมิติ – ไตรภาคี กล่าวคือ โรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิ ศต้องมีการ
จัดการความรู ้ในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์การ และมีผเู ้ กี่ยวข้อง 3 กลุ่ม คือ ผูเ้ รี ยน ครู และผูบ้ ริ หาร
การจัดการความรู ้ ของโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิ ศมาตรฐานสากล มีลกั ษณะสาคัญ 3
ประการ คือ
1) การใช้ค วามรู ้ ใ นการตอบสนองเป้ า หมายของโรงเรี ย น มี ก ารจัด ท า
แผนการจัด การความรู ้ ก าหนดตัว ชี้ วัด และการติ ด ตามประเมิ น ผล รวมทั้ง ส่ ง เสริ มให้ เ กิ ด
กระบวนการกลุ่มของครู และนักเรี ยนในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
2) การใช้ความรู ้เพื่อเพิ่มคุ ณค่าแก่ผทู ้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงเรี ยน โดยให้
ความสาคัญกับความรู ้ ที่ไม่หยุดนิ่ ง และการมีส่วนร่ วมในกระบวนการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ สร้ างทีม
และแกนนาการจัดการความรู ้ในโรงเรี ยน
3) การบริ ห ารจัด การที่ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นให้ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์
ปัจจุบนั และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ โรงเรี ยนอัจฉริ ยะต้องให้ความสาคัญกับภาวะผูน้ า
ในกลุ่มคนทุกระดับทั้งนักเรี ยน ครู และผูบ้ ริ หาร โดยเฉพาะการเสริ มสร้างพลัง (empower) การให้
กาลังใจ (encouragement) ควบคู่กบั การสร้างพลังวิสัยทัศน์ร่วม (shared vision)
5. การบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Management)
การบริ หารระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเป็ นการบริ หารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้และการบริ หารในโรงเรี ยน ดังนั้น โรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศ
มาตรฐานสากลต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นเครื่ องมือของการบริ หาร โดยเฉพาะการบริ หาร
จัดการข้อมูล โดยโรงเรี ยนต้องมีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ ข้อมูลที่สาคัญได้แก่ ข้อมูลด้านบุคลากร ได้แก่
นักเรี ยน และครู ข้อมูลด้านทรัพยากร ได้แก่ การเงินและงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ข้อมูลด้านบริ หาร
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ทัว่ ไป เพื่อเป็ นข้อมูลที่ เกี่ ยวกับการจัดการศึกษา และข้อมูลที่เกี่ ยวกับความรู ้ความสามารถในการ
สอนของครู โดยระบบสารสนเทศของโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล ได้แก่
1) ระบบสารสนเทศพื้ น ฐานของโรงเรี ยนประกอบด้ ว ย ข้อ มู ล และ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภาพรวมของสถานศึกษา สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความต้องการ
ของชุ มชน สภาพการบริ หารและการจัดการตามโครงสร้ างและภารกิ จ เช่ น ปฏิ ทินการปฏิ บตั ิงาน
ของโรงเรี ยน กิจกรรมประจาวันของโรงเรี ยน ระบบเอกสารที่จาเป็ นในโรงเรี ยน เป็ นต้น
2) ระบบสารสนเทศเกี่ยวกับผูเ้ รี ยน เป็ นระบบสารสนเทศที่รวบรวมข้อมูล
เกี่ ยวกับผูเ้ รี ยนทั้งหมด สารสนเทศส่ วนนี้ จดั ทาโดยครู ผูส้ อนหรื อผูป้ ฏิ บตั ิ งานเป็ นส่ วนใหญ่ เช่ น
ผลสั ม ฤทธิ์ ของผู เ้ รี ย นจ าแนกเป็ นรายชั้น รายปี ผลการประเมิ นคุ ณภาพของผูเ้ รี ย น รายงานผล
ความก้าวหน้าของผูเ้ รี ยน รายงานความประพฤติ พฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้ รี ยน เป็ นต้น
3) ระบบสารสนเทศการบริ หารวิชาการ เป็ นการจัด ระบบสารสนเทศ
เกี่ยวกับหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน การวัดและประเมินผล การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
4) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการ เป็ นระบบสารสนเทศที่ตอ้ งมี
การประเมินผลรวม มีการเปรี ยบเทียบข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็ นปั จจุบนั เพื่อให้เกิดการบริ หารงาน
อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ เช่น งานธุ รการ การเงิน งานบุคลากร งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน งานพัฒนา
แหล่งการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น
5) ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงาน การบริ หารจัดการของโรงเรี ยนต้องมี
การรายงานคุ ณภาพการศึ ก ษาประจาปี ต่ อเขตพื้ นที่ ก ารศึ กษาที่ รับผิดชอบ หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง
รวมถึ งการรายงานให้ผูป้ กครองชุ มชน และสาธารณชนให้ทราบ ดังนั้น สารสนเทศส่ วนนี้ จึงเป็ น
การน าข้อมู ล สารสนเทศทั้ง 4 ส่ ว น ที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น มาจัด ท า สรุ ป เป็ นภาพรวมที่ ช้ ี ใ ห้เ ห็ น ถึ ง
ผลสาเร็ จตามสภาพและผลการพัฒนาที่เกิดขึ้น
3.5 ปัจจัยทีน่ าไปสู่ การเป็ นโรงเรียนสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล
จากการศึ กษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ขอ้ มู ลเกี่ ยวกับปั จจัยที่ นาไปสู่ การเป็ นโรงเรี ยนสู่
ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1. ปั จจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู และผูเ้ รี ยน
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
1) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องมีคุณลักษณะเป็ นผูน้ าแห่งการเปลี่ยนแปลง
2) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้องมี ภาวะผูน้ าในการสร้ า งการมี ส่ วนร่ วมในการ
ปฏิ บ ัติ ง าน และเสริ ม สร้ า งพลัง ให้ ก ับ ผู ้ร่ ว มงาน เปิ ดโอกาสให้ บุ ค ลากรในโรงเรี ย นสามารถ
สร้างสรรค์งานได้เต็มตามศักยภาพ
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3) ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นต้อ งมี ค วามสามารถในการก าหนดนโยบาย และ
วิสัยทัศน์ที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4) ผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นต้องมี ความสามารถเป็ นที่ ป รึ ก ษาหรื อพี่ เลี้ ยงครู มี
ความสามารถในการพัฒนางาน วางแผน และสามารถทาให้เกิดปฏิบตั ิในโรงเรี ยน
ครู
1) ครู ตอ้ งมีคุณลักษณะเป็ นบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
2) ครู ตอ้ งมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง และสร้างองค์ความรู ้หรื อ
นวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาการเรี ยนการสอน
3) ครู ตอ้ งเน้นการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นทีม และมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ซึ่ งกันและกัน
ผูเ้ รี ยน
1) นักเรี ยนมีคุณลักษณะมีความใฝ่ รู ้ใฝ่ เรี ยน
2) นักเรี ยนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ
3) นักเรี ยนมี ทกั ษะในการพัฒนาตนเอง และสร้ างสรรค์ผลงานได้อย่า ง
ต่อเนื่อง
4) นักเรี ยนมีความสามารถในการเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นทีม
5) นักเรี ยนมีความสามารถขยายการเรี ยนรู ้ไปสู่ การปฏิบตั ิ
2. ปั จจัยด้านองค์ก าร ได้แก่ โครงสร้ างองค์ก าร งาน บรรยากาศและวัฒนธรรม
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์การ
โครงสร้างโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิ ศมาตรฐานสากล ต้องเป็ นโครงสร้ างที่มีความ
ยืดหยุ่น บรรยากาศเปิ ดเผย มี ค วามคล่ องตัว ก่ อให้เกิ ดการท างานเป็ นที ม และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
ระหว่างกัน ตลอดจนตอบสนองต่อการสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรี ยนการสอนได้อย่างต่อเนื่ อง
งาน
งานของโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิ ศมาตรฐานสากล ประกอบด้ว ย งานวิชาการ งาน
บริ หารการเงินและงบประมาณ งานบริ หารงานบุคคล งานบริ หารทัว่ ไป และงานบริ หารเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยงานต้องมีลกั ษณะการดาเนิ นงานที่มีการประสานและจัดงานตามกลุ่มภารกิ จ เน้น
การออกแบบให้เกิ ดความร่ วมมื อในการปฏิ บ ตั ิ ง านมากกว่า การแข่ ง ขัน และการบริ หารผลการ
ปฏิบตั ิงานให้เกิดผลงานที่มีคุณภาพในระดับสู ง
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บรรยากาศและวัฒนธรรม
บรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล ต้องเอื้อต่อ
การเรี ยนรู ้ ของบุ คคล กลุ่ ม และองค์การ ซึ่ งได้แก่ การทางานเป็ นทีม และการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง
นอกจากนี้ ต้องมีการจูงใจในเชิ งสร้างสรรค์ เช่น การให้รางวัลในการปฏิบตั ิงานที่มีคุณภาพ การยก
ย่องเชิดชูเกียรติ เป็ นต้น
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์
โรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล กาหนดวิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาคนและองค์การ
ให้ มี ค วามสามารถโดดเด่ น โดยผ่า นกระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ใ นการสร้ า งนวัต กรรมที่
ตอบสนองต่อคุ ณภาพการศึ กษาระดับสู งและใช้ทรั พยากรอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยลักษณะของ
วิสั ย ทัศ น์ข องโรงเรี ย นอัจฉริ ยะต้องเป็ นวิสั ย ทัศ น์ ร่วมและเป็ นวิสั ย ทัศ น์ เชิ งปฏิ บ ตั ิ (Operational
vision statement) มี เ ป้ า หมายที่ ชัด เจนเปิ ดกว้า ง และหลากหลายยอมรั บ แนวคิ ด ที่ แ ตกต่ า งเพื่ อ
สนับสนุ นให้เกิ ดการพัฒนาองค์ความรู ้ ใหม่ข้ ึ น มีการกาหนดพันธกิ จและกลยุทธ์ ที่สอดคล้องกัน
ตลอดจนกาหนดแนวทางที่เป็ นรู ปธรรมและนาไปสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างแท้จริ ง
3. ปั จจัยด้านความรู ้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ได้แก่ หลักสู ตร นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการบริ หารงานและจัดการเรี ยนการสอน
หลักสู ตร
หลักสู ตรของโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากลต้องมีเนื้ อหาสาระสอดคล้อง
กับความต้องการของผูเ้ รี ยน ชุมชน และประเทศ เพื่อเสริ มสร้างคุณลักษณะของบุคคลแห่งการเรี ยนรู ้
เป็ นหลักสู ตรที่มีความยืดหยุน่ และสอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อนาไปสู่
การจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ฐานความรู ้อย่างหลากหลายและมีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื่ อง
ตลอดชีวติ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริ หารงานและจัดการเรี ยนการสอน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริ หารงานและจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยน
สู่ ความเป็ นเลิ ศมาตรฐานสากลนั้น ต้องนาเทคโนโลยีม าใช้เป็ นเครื่ องมื อในการวางแผน การ
ปฏิบตั ิงาน มีการจัดระบบฐานข้อมูลที่เชื่ อมโยงข้อมูลระหว่างกันและมีการพัฒนา Software เพื่อ
การเรี ยนรู ้อย่างเหมาะสมตลอดจนใช้วจิ ยั เป็ นฐานในการพัฒนาการเรี ยนรู ้และการบริ หารงาน
4. ปัจจัยด้านระบบการบริ หารและการจัดการ
โรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิ ศมาตรฐานสากลต้องมีระบบการบริ หารและการจัดการที่
เน้นคุ ณภาพและมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็ นหลักโดยใช้การบริ หารแบบมีส่วนร่ วมให้ความสาคัญกับการ
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ปฏิ บตั ิ งานเป็ นทีม และแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เพื่อสร้ างนวัตกรรมและมู ล ค่าเพิ่ มให้ก ับโรงเรี ยนอย่า ง
ต่อเนื่อง
3.6 แนวทางการบริหารเพื่อนาไปสู่ การเป็ นโรงเรียนทีม่ ีความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล
แนวทางที่ควรจะเป็ นในการบริ หารโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล เพื่อให้โรงเรี ยน
มีความสามารถโดดเด่น มีการพัฒนาศักยภาพของคนผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ มีการสร้าง
นวัตกรรมที่ตอบสนองต่อคุณภาพการศึกษาระดับสู ง โดยใช้ทรัพยากรในการบริ หารอย่างคุม้ ค่านั้น
สรุ ปได้ดงั นี้
1. การประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด เชิ ง ระบบในการบริ หารโรงเรี ยนสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ
มาตรฐานสากล
การประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด เชิ งระบบในการเป็ นโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิ ศ
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพราะโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิ ศต้องมีปฏิ กิริยาตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อม
อย่า งรวดเร็ ว โดยใช้แนวคิ ดเชิ ง สถานการณ์ เข้ามาบริ หารงานเพื่ อให้บรรลุ เป้ าหมายในการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพระดับสู ง และมีความสามารถในการแปรสภาพ (Transformation) ซึ่ งหมายถึง
ความสามารถของโรงเรี ยนในการบริ หารและการใช้เทคโนโลยีในการเปลี่ยนปัจจัยนาเข้า (input) ให้
เกิดผลผลิต (output) ตามที่ตอ้ งการ
2. แนวทางการบริ ห ารเพื่ อ พัฒ นาความสามารถของโรงเรี ย นสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ
มาตรฐานสากล ต้องมีความสามารถ
1) การสร้างผลผลิตที่มีประสิ ทธิภาพ
2) ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อเป้ าหมาย
3) มีการเพิ่มคุณค่า (value added) ให้กบั ผลผลิต
4) สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
5) มีการยกระดับคุณภาพของโรงเรี ยนอย่างต่อเนื่ อง
ความสามารถของโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศ ประกอบด้วย
1) ความสามารถทางด้านบุคคล
2) ความสามารถในด้านการบริ หารจัดการ
3) ความสามารถในด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างผลผลิต โดยที่การ
พัฒนาความสามารถของโรงเรี ยน โดยที่ให้ความสาคัญกับ กระบวนการ (process) ในการบริ หาร
จัดการต่าง ๆ ทั้งนี้ เพราะเป็ นความสามารถในการแปรสภาพให้บรรลุเป้ าหมาย ดังนั้น การพัฒนา
ความสามารถของโรงเรี ยนในส่ วนของกระบวนการ
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3.7 แนวคิดเกีย่ วกับการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามาตรฐานสากล
ความเป็ นมาของโครงการโรงเรี ยนมัธยมศึกษามาตรฐานสากล การศึกษามีความสาคัญตาม
เจตนารมณ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 6 ว่า การศึกษาต้องเป็ นเพื่อพัฒนาคนและพัฒนาชาติ พัฒนาคนให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ ทั้ง
ร่ างกาย จิ ตใจ สติปัญญา ความรู ้ คุ ณธรรมจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชี วิต สามารถอยู่
ร่ วมกับผูอ้ ื่ นได้อย่างมี ความสุ ข จึงเกิ ดแนวคิดการปฏิ รูปการศึ กษาโดยมี เป้ าหมาย คื อ การพัฒนา
คุ ณภาพของคน เพื่อได้คนที่ มีคุณภาพไปพัฒนาชาติให้ไ ด้ม าตรฐานตามนัยแห่ งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 22 จากความสาคัญ
ของการศึ ก ษาดังกล่ า วรั ฐบาลจึ ง ได้จดั ให้มี การปฏิ รูปการศึ กษา โดยมี พ ระราชบัญญัติก ารศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 เป็ นเครื่ องมือนาไปสู่ การจัดการศึกษา
ที่มีคุณภาพ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) (2553)
จากผลการจัดการการศึกษาที่ผา่ นมาสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงความ
คิดเห็นดังจะเห็นได้จาก อัมพร พินะสา (2561) ได้กล่าวไว้วา่ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้ดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินการของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 รุ่ นนี้
เป็ นรุ่ นที่ 2 ซึ่ งปั ญหาที่ตอ้ งการจัดการจัดการศึกษาเนื่ องจากคุณภาพของการจัดการศึกษาของไทย
ค่ อ นข้า งต่ า โรงเรี ย นมี ม าตรฐานไม่ เ ท่ า กัน และมี ข นาดไม่ เ ท่ า กัน ท าให้เ กิ ดความเลื่ อ มล่ า ทาง
การศึ ก ษาภายในประเทศค่ อนข้า งสู ง ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ นฐานจึ ง มี ค วาม
จาเป็ นต้องจัดกลุ่มของโรงเรี ยนหลายระดับเพื่อให้มีโรงเรี ยนมีมาตรฐานระดับประเทศที่ใกล้เคียงกัน
รวมทั้งได้มาตรฐานสากลและส่ งเสริ มให้เด็กไทย เกิ ดทักษะทางวิชาการ ทักษะอาชี พ และทักษะ
ชี วิต ซึ่ ง เป็ นทัก ษะของเด็ ก ในศตวรรษที่ 21 ความจ าเป็ นต้อ งพัฒนาการศึ ก ษาโดยผูบ้ ริ ห ารใน
โรงเรี ย นจะต้อ งปรั บ กระบวนการคุ ณภาพของการศึ ก ษาภายในประเทศไทยเรา ซึ่ ง ตอนนี้ เมื่ อ
เปรี ยบเทียบกับต่างประเทศแล้วเรามีระดับการศึกษาค่อนข้างต่า โดยสาเหตุที่หนึ่งคือ โรงเรี ยนเรามี
มาตรฐานไม่เท่ากันและก็มีขนาดไม่เท่ากัน ทาให้เกิ ดความเลื่ อมล่ าทางการศึ กษาภายในประเทศ
ค่อนข้างสู ง สาเหตุที่สองคือ จากผลการประเมินมีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อกากับ
ควบคุ ม ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาการประกัน คุ ณ ภาพทั้ง ในระดับ ภายในและภายนอก ตาม พรบ.
การศึ ก ษา พ.ศ. 2542 แต่ ย งั มี ปั ญหาด้า นคุ ณภาพการจัดการศึ ก ษา คุ ณภาพของสถานศึ กษายัง ไม่
พัฒนาได้เท่าเทียมกัน มีท้ งั สถานศึ กษาที่พฒั นาไปแล้ว และสถานศึ กษาที่ ยงั ไม่พฒั นา ต้องมีการ
กากับ ติดตามคุณภาพต่อไป ทั้งนี้ ในส่ วนของสถานศึกษาที่มีความพร้อมและมีการพัฒนาคุณภาพอยู่
ในระดับที่ดีข้ ึนแล้วสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีแนวคิดและนโยบายในการที่
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จะพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสู งยิ่งขึ้น ตามหลักการของคุณภาพที่ถือว่า “คุณภาพไม่มีที่สิ้นสุ ด”
คุณภาพการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นเรามีความจาเป็ นจะต้องมีการพัฒนามาสู่ โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ น
เลิ ศมาตรฐานสากล โดยจะต้องจัดกลุ่ มของโรงเรี ยนให้มีหลายระดับก็คือ ประเด็นที่ 1. เราจัดให้
โรงเรี ย นได้มี ม าตรฐานระดับ ประเทศ โรงเรี ย นที่ ผ่า นเกณฑ์ก ารประเมิ นของส านัก งานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ประเด็นที่ 2. มุ่งพัฒนาโรงเรี ยนที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็ นโรงเรี ยนที่มีมาตรฐานสากล ซึ่ ง
โครงการในประเทศไทยเราได้เริ่ มมาตั้งแต่ ปี พ.ศ 2553 ก็มีมาแล้ว รุ่ นที่ 1 นี้เป็ นรุ่ นที่ 2 โดยรัฐบาลมี
นโยบายสื บเนื่ องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิ การที่ มีความมุ่งมัน่ ต่อการพัฒนาคุ ณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา โดยเฉพาะการยกระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษามีมาตรฐานใกล้เคียงกัน และก็เป็ น
ระดับมาตรฐานที่ มีความพร้ อมสู่ โรงเรี ยนในโครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็ น
โรงเรี ยนที่มีการบริ หารจัดการด้วยระบบคุ ณภาพตามเกณฑ์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (OBECQA) และพัฒนาก้าวสู่ มาตรฐานคุ ณภาพแห่ งชาติ (TQA) ต่อไปส่ งผลให้โรงเรี ยน
ผลิตนักเรี ยนให้มีคุณภาพที่ตอบโจทย์ของประชากรโลก ซิ่ งต้องการที่มุ่งคุณลักษณะ 3 R 8 C มีการ
พัฒนาผูเ้ รี ยน หลักสู ตรและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแหล่งเรี ยนรู ้ สภาพแวดล้อมและการ
จัดการเรี ยนรู ้ ที่ เอื้ ออานวยให้ผูเ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ ด้วยตนเองอย่า งต่อเนื่ องตลอดชี วิต มีนิสัยใฝ่
เรี ยนรู ้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แก้ปัญหา ริ เริ่ มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม นาความรู ้
รักความเป็ นไทยและมีความสามารถก้าวไกลเป็ นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ และสุ ดท้ายนี้ ความมุ่งหวัง
ว่าเด็กที่ จบมัธยมศึกษาของเรานั้นมีทกั ษะอย่างน้อย 3 ประการ คือ ทักษะทางวิชาการ ทักษะชี วิต
และทักษะวิชาชีพ โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีนโยบายการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากลมุ่งเน้นการบริ หารจัดการโดยใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
การพัฒนาบุ คลากรหลัก ที่ เป็ นกลไกในการขับเคลื่ อนเช่ น ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้ กครอง ผูน้ าชุมชน ดังนั้นความรู ้ความสามารถและการยอมรับความร่ วมมือในการ
พัฒนาโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากลเป็ นพื้นฐานสาคัญที่จะนาไปสู่ ความสาเร็ จจึงมีความ
จาเป็ นที่ตอ้ งพัฒนาครู ละบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้องซึ่ งมีแนวทางการพัฒนาสาหรับ
กลุ่มเป้ าหมายผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและครู สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561)
ลักษณะการเป็ นมาตรฐานสากล ประกอบด้วย
1) การจัดการเรี ยนการสอน
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โรงเรี ยนมาตรฐานสากล ( World-Class Standard School) นี้ เป็ นโรงเรี ยนที่จดั การเรี ยนการ
สอน มุ่งเน้นให้นักเรี ยนมี คุณลักษณะที่ พึง ประสงค์ใ นฐานะพลเมื องของชาติ พลโลก ยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรี ยนการสอนด้านต่างๆ เพื่อเสริ มสร้างนักเรี ยนให้มีศกั ยภาพ ดังนี้
มีค วามเป็ นเลิ ศ ทางวิช าการ ( Smart) มี ความรู ้ พ้ื นฐานทางด้า นวิท ยาศาสตร์ คณิ ศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี มีผลการเรี ยนดี เป็ นที่ยอมรับในระดับ นานาชาติ สามารถศึ กษาต่อใน
ระดับสู ง ระดับอุดมศึกษาได้ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ
สื่ อ สารสองภาษา (Communication) มี ท ัก ษะการสื่ อ สารทางภาษาได้ ดี ท้ ัง ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอื่นๆ เป็ นที่ยอมรับจากสถาบันทางภาษา
ล้ า หน้า ทางความคิ ด (Thinker) มี ค วามใฝ่ รู ้ สร้ างสรรค์ กล้า เผชิ ญ ความเสี่ ย ง คิ ดได้ใ น
ระดับสู ง มี เหตุ ผ ลรู ้ จกั คิ ดวิเคราะห์ วิจารณ์ สั ง เคราะห์ และประเมิ นค่ า ได้ดี ตลอดจนแก้ปั ญหา
จัดการกับความซับซ้อนได้
ผลิตผลงานอย่างสร้างสรรค์ (Innovation) สามารถจัดลาดับความสาคัญ วางแผนและ
บริ หารจัดการสู่ ความสาเร็ จ สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนรู ้ ได้อย่างกว้างขวาง สามารถผลิตผล
งานที่เหมาะสมมีคุณภาพสู ง
ร่ วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก (Global Citizenship) มีความตระหนักรู ้สถานการณ์ โลก
สามารถเรี ยนรู ้และจัดการความซับซ้อน มีความรู ้ความเข้าใจวัฒนธรรม ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี
ของไทยและของนานาชาติ
ซึ่ งในปี 2553 สพฐ.ได้พฒั นาโรงเรี ยนในสังกัดสู่ มาตรฐานสากล จานวน 500 โรงเรี ยน
โดยจัดกลุ่มโรงเรี ยนเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
1.โรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ สู่มาตรฐานสากล จานวน 182 โรงเรี ยน
2.โรงเรี ยนพัฒนาความเป็ นเลิศสู่ มาตรฐานสากล จานวน 185 โรงเรี ยน
3.โรงเรี ยนศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (HUB) จานวน 14 โรงเรี ยน
4.โรงเรี ยนอนุบาลพัฒนาความเป็ นเลิศสู่ มาตรฐานสากล จานวน 119 โรงเรี ยน
ต่อมาสานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานจึงจัดโครงการพัฒนาคุ ณภาพสู่ ความ
เป็ นเลิ ศ มาตรฐานสากล โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาสภาพปั ญหาสมรรถนะของผูบ้ ริ ห ารใน
โรงเรี ย นมัธยมศึ กษา สัง กัดสานัก งานเขตพื้ นที่ การศึ กษาภาคเหนื อในโครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศ
มาตรฐานสากลฉบับเดิ ม และสังเคราะห์ เอกสารที่ เกี่ ยวข้อง ตลอดจนการจัดประชุ มรับฟั งความ
คิดเห็นจากผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนและผูท้ รงคุณวุฒิ เพื่อปรับปรุ ง พ.ศ.2561 โดยมีเป้าหมายให้โรงเรี ยนใน
โครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศมาตรฐานสากลได้เข้าใจในเจตนารมณ์ ขอบข่ายความสาเร็ จ ทิศทาง และ
กรอบการดาเนิ นงาน ตลอดจนสามารถนาไปเป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนายกระดับ คุณภาพ
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ของโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิ ศมาตรฐานสากล และขับเคลื่ อนการดาเนิ นงานให้บงั เกิ ดผลอย่างเป็ น
รู ป ธรรม ตามเกณฑ์ แ ผนกลยุ ท ธ์ สพฐ.ปี พ.ศ. 2561- 2564 โดย มี เ ป้ า หมายพัฒ นาโรงเรี ย นใน
โครงการโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล อันจะส่ งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยนซึ่ งถือเป็ น
เป้ าหมายปลายทางสาคัญของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป มีโรงเรี ยนที่เข้าร่ วมจานวน 720
โรงเรี ยน ขณะนี้ กาลังดาเนิ นการอยู่ในระดับการประเมินผลการดาเนิ นงาน การพัฒนาคุ ณภาพของ
สถานศึกษาจะสาเร็ จผล ปั จจัยความสาเร็ จอยู่ที่ผบู ้ ริ หาร ซึ่ งผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องมีสมรรถนะในการ
บริ หารงานประกอบด้วย สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามตาแหน่งงาน และสมรรถนะทางการบริ หาร
เป็ นต้น สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561)
การดาเนิ นงานของโรงเรี ย นมาตรฐานสากล ( World-Class Standard School ) ได้จดั การ
เรี ย นการสอนเที ย บเคี ย งมาตรฐานสากล ดัง นี้ พัฒ นาหลัก สู ต รให้ เ ป็ น หลัก สู ต รWorld-Class
Standard School Curriculm , พัฒนาสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ จัดการเรี ยนการสอน
โดยใช้ภาษาอัง กฤษ, พัฒนาครู ผูส้ อน ให้มี ศ กั ยภาพในการจัดการเรี ย นการสอนตามแนวทางสู่
มาตรฐานสากล, พัฒนาผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน ให้มีความรู ้ความสามารถในการบริ หารด้วยระบบคุณภาพ
, พัฒนาระบบการบริ หารจัดการมุ่งเน้นคุณภาพ
ในการจัดการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล นั้น โรงเรี ยนต้องใช้หลักการและ
แนวคิด ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาพุทธศักราช 2551 ทุกประการ คือ นักเรี ยนต้องเรี ยนตาม
กลุ่มสาระพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม กิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ตามที่ได้เคยปฏิ บตั ิอยู่
เป็ นปกติแล้ว ยังต้องจัดให้มีการเรี ยนการสอนสาระที่เป็ นสากล อีก 4 สาระ โดยจัดเป็ นหน่วยการ
เรี ยนรู ้ 1 หน่วยในรายวิชาพื้นฐานทั้ง 8 สาระ หรื อ จัดเป็ นรายวิชารายวิชาเพิ่มเติม ก็ได้ ตามความ
พร้อม จุดเน้นและบริ บทของโรงเรี ยน
สาระที่ เ ป็ นสากล ได้แ ก่ 1.ทฤษฎี ค วามรู ้ (Theory of Knowledge) 2.ความเรี ย งชั้น สู ง
(Extended – Essay) 3.กิ จกรรมสร้างสรรค์ (CAS: Creativity, Action, Service) 4.โลกศึกษา (Global
Education) และเน้นให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศที่ 2 อีกหนึ่งภาษา ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย มีจุดเด่นของความเป็ นมาตรฐานสากล ที่ส่งเสริ มการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอน
และสื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย ในทุ ก ห้อ งเรี ยน มี ก ารจัด การบริ ห ารแบบเป็ นระบบ ขับ เคลื่ อ นโรงเรี ย นสู่
มาตรฐานสากลด้วยการจัดโครงการ English Program พัฒนาโรงเรี ย นสู่ การเป็ น Education Hub
เพิ่ ม ความแข็ ง แกร่ ง จากการสนับ งบประมาณจากเอกชนและผู ้ป กครอง ทั้ง นี้ การด าเนิ น การ
ขับเคลื่ อนโรงเรี ยนสู่ มาตรฐานสากลด้วยการส่ งเสริ มคุ ณธรรมและพัฒนาการเรี ยนการสอนแบบ
เครื อข่ายร่ วมพัฒนา

38

2) การบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
แนวคิดการบริ หารที่มุ่งเน้นคุ ณภาพมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดการบริ หารคุณภาพซึ่ งเป็ นการ
บริ หารงานที่เน้นความพึงพอใจของลูกค้าหรื อผูใ้ ช้บริ การเป็ นหลักโดยเน้นไปที่กระบวนการ กล่าว
ว่า การบริ หารคุณภาพระดับสู งสุ ดคือการจัดการแบบมุ่งคุณภาพแบบทัว่ ทั้งองค์กร ในระดับนี้จะต้อง
มีการปรั บปรุ งคุ ณภาพอย่างต่อเนื่ องซึ่ งเป็ นแนวคิ ดหรื อปรัชญาสาคัญของ TQM ดังที่ Bartol and
Martin (1998 : 546-548) และ Lunenberg and Ornstein (2014 ) กล่าวถึงปรัชญาสาคัญของ TQM ไว้
ว่า ผูบ้ ริ หารในระดับสู งต้องมีความมุ่งมัน่ และมีความผูกพันกับการปรับปรุ งคุ ณภาพอย่างต่อเนื่ อง
ด้วยความร่ วมมือของพนักงานในทุกๆหน่วยงาน และเป็ นการทางานแบบข้ามสายงาน โดยผูบ้ ริ หาร
ต้องให้การสนับสนุนในทุกด้านและองค์กรต้องมีมุมมองเป็ นระบบและพนักงานในองค์กรเป็ นส่ วน
หนึ่ งที่ สาคัญที่ทางานในองค์กร ซึ่ งสอดคล้องกับที่ สมศักดิ์ ดลประสิ ทธิ์ (2559) และ วิฑูรย์ สิ มะ
โชคดี (2559) สรุ ปไว้ว่า หลักการสาคัญของ TQM ประกอบด้วย 3 ประการคื อ 1) การมุ ้งเน้นให้
ความสาคัญกับลูกค้าหรื อผูบ้ ริ การ 2) การปรับปรุ งกระบวนการอย่างต่อเนื่ อง และ 3) การมีส่วนร่ วม
ในกระบวนการปรับปรุ งคุณภาพของทุกคนในองค์กร
การบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management) ประกอบด้วย
1. ด้านคุณภาพของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
- ผูบ้ ริ หารมีวสิ ัยทัศน์และสามารถนาโรงเรี ยนสู่ การเป็ นมาตรฐานสากล
- ผูบ้ ริ หารบริ หารจัดการด้วยระบบคุ ณภาพ ที่ ผ่านเกณฑ์ก ารประเมิ นที่
เกี่ยวข้อง TQA
- ผูบ้ ริ หารมีความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ (Academic Leadership) ที่มีผลงาน
ปรากฏเป็ นที่ยอมรับ
- ผูบ้ ริ หารมี ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีใ นการสื่ อสารและการ
บริ หารจัดการ ผูบ้ ริ หารสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่ อสาร
- ผูบ้ ริ หารมีประสบการณ์อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ในการจัด
การศึกษานานาชาติ
2. ด้านระบบบริ หารจัดการ
- โรงเรี ยนบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากองค์กร
มาตรฐานสากล ระดับโลก
- โรงเรี ยนมีระบบการจัดการความรู ้ (KM) และการสร้างนวัตกรรม
เผยแพร่ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
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- โรงเรี ยนนาวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการบริ หาร
จัดการครอบคลุม ภารกิจทุกด้านของโรงเรี ยน
- โรงเรี ยนมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ การบริ หารจัดทั้งในประเทศ /
ต่างประเทศ
- โรงเรี ยนมีการบริ หารด้านบุคลากรอย่างมีอิสระ และคล่องตัวโดย
สามารถกาหนดอัตรากาลังสรรหา บรรจุ จัดจ้าง ส่ งเสริ ม และพัฒนา
- โรงเรี ยนสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความ
เป็ นเลิศในการจัด การศึกษาโดยสามารถบริ หารจัดการได้อย่างคล่องตัว
ตามสภาพความต้องการและจาเป็ น
3. ด้านปั จจัยพื้นฐาน
- โรงเรี ยนมี ข นาดชั้ นเรี ยนเหมาะสม โดยมี จ านวนนั ก เรี ยนต่ อ ห้ อ ง
(ปฐมวัย 25 คน : 1 ห้อง,ประถมศึกษา 30 คน : 1 ห้อง,มัธยมศึกษา 35 คน :
1 ห้อง )
- โดยมีจานวนครู ที่มีความรู ้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ และมีอตั รา ส่ วน
ครู 1 คน ต่อ นักเรี ยนไม่เกิน 20 คน
- ภาระงานการสอนของครู มีความเหมาะสมไม่เกิน 20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
- โรงเรี ยนจัดให้มีหนังสื อ / ตาราเรี ยนที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล
เพื่อให้นกั เรี ยน ได้ใช้เรี ยนอย่างเพียงพอ
- โรงเรี ยนมีคอมพิวเตอร์พกพา สาหรับนักเรี ยนทุกคน
- โรงเรี ยนมีเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตแบบความเร็ วสู งเชื่ อมโยงครอบคลุม
พื้นที่ของโรงเรี ยน
- โรงเรี ยนมีหอ้ งเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์มลั ติมีเดีย (Electronic Multi - Media
Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบตั ิการและมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่
ทันสมัย เน้นความเป็ นเลิศ ของนักเรี ยนตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียง และ
สามารถเชื่อมโยงเครื อข่าย เพื่อการเรี ยนรู ้และ สื บค้นข้อมูลได้รวดเร็ ว
- โรงเรี ยนมีหอ้ งสมุด แหล่งเรี ยนรู ้ ศูนย์วทิ ยบริ การ (Resource Center) ที่มี
สภาพแวดล้อม
- บรรยากาศเอื้ อ ต่ อ การใช้บ ริ ก าร มี สื่ อ ที่ พ อเพี ย งเหมาะสมทัน สมัย มี
กิจกรรมที่ส่งเสริ ม การอ่านการเรี ยนรู ้ และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย
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4. ด้านเครื อข่ายร่ วมพัฒนา
- โรงเรี ยนมีสถานศึกษาที่จดั การศึกษาในระดับเดียวกันเป็ นเครื อข่ายร่ วม
พัฒนาทั้งในระดับ ท้องถิ่นภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ
- โรงเรี ยนจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากร
ระหว่างเครื อข่าย โรงเรี ยนร่ วมพัฒนา
- โรงเรี ยนมีเครื อข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- นักเรี ยนและครู มีเครื อข่ายแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กบั บุคคลอื่นทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
3. คุณลักษณะโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากลมี ดังนี้
1. ผูเ้ รี ยนมีศกั ยภาพเป็ นพลโลก (World Citizen) เป็ นเลิศวิชาการ, สื่ อสาร
สองภาษา, ล้ าหน้าทางความคิด, ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
2. การจัดการเรี ยนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World – Class
Standard)
3. บริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)
รางวัลคุณภาพแห่ งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA) TQA เ ป็ น
รางวัลและเครื่ องหมายแสดงถึงคุณภาพในการบริ หาร จัดการขององค์กรที่ทดั เทียมระดับมาตรฐาน
โลก เนื่ องจากมีเกณฑ์ในการประเมินและกระบวนการตัดสิ น เช่นเดียวกับ MBNQA การจัดตั้ง TQA
มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สนับสนุ นการนาแนวทางของ TQA ไปใช้ในการปรับปรุ งความสามารถใน
การแข่ งขัน 2) ประกาศเกี ย รติ คุ ณให้ก ับ องค์ก รที่ ป ระสบความส าเร็ จในระดับ มาตรฐานโลก 3)
กระตุน้ ให้มีการเรี ยนรู ้และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ 4) แสดงให้นานาชาติเห็นถึงความมุ่งมัน่
ในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพในการบริ หารจัดการ สถาบันเพิม่ ผลผลิตแห่งชาติ (2560) เกณฑ์ใน
การประเมินคุณภาพของรางวัล TQA ได้แก่
1. การนาองค์กร เป็ นการตรวจประเมินว่า ผูน้ าระดับสู งขององค์กรได้ดาเนิ นการในเรื่ อง
ค่านิ ยม ทิศทาง และความคาดหวังในผลการดาเนิ นการอย่างไร รวมไปถึ งการมุ่งเน้นลู กค้าและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทั้งหลาย การให้อานาจในการตัดสิ นใจ การสร้ างนวัตกรรม และการเรี ยนรู ้ ในองค์กร
รวมทั้งตรวจประเมินว่าองค์กรมีธรรมาภิบาลเป็ นอย่างไร การนาองค์กร ประกอบด้วย การกาหนด
ทิศทางขององค์กรโดยผูน้ าระดับสู ง ธรรมาภิบาล การทบทวนผลการดาเนิ นงานความรับผิดชอบต่อ
สังคมที่ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ การดาเนินงานอย่างมีจริ ยธรรม และการให้การ
สนับสนุนต่อชุมชนที่สาคัญ
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2. การวางแผนกลยุทธ์ เป็ นการตรวจประเมินว่า องค์กรมีวธิ ี กาหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
และแผนปฏิบตั ิการขององค์กรได้อย่างไร รวมทั้งนาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการที่
เลื อกไว้ไปปฏิ บตั ิ และวัดผลความคื บหน้าอย่างไร การจัดทากลยุทธ์ ประกอบด้วย กระบวนการ
จัดทากลยุท ธ์ และวัตถุ ป ระสงค์เ ชิ งกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ ไ ปปฏิ บ ัติที่ ประกอบด้ว ยการจัดท า
แผนปฏิบตั ิการ การนาแผนไปปฏิบตั ิ และการคาดการณ์ ผลการดาเนินงาน
3. การมุ่งเน้นลู กค้าและตลาด เป็ นการตรวจประเมินว่า องค์กรกาหนดความต้องการความ
คาดหวังและความนิ ยมของลู กค้าและตลาดอย่างไร รวมถึ งองค์กรมีการดาเนิ นการอย่างไรในการ
สร้ างความสัมพันธ์ ก ับลู ก ค้าและการกาหนดปั จจัย ที่ สาคัญที่ ท าให้ได้ลูก ค้า สร้ า งความพึง พอใจ
ความภักดี และการรักษาลู กค้า และนาไปสู่ การขยายตัวของธุ รกิ จ ความรู ้ เกี่ ยวกับลู กค้าและตลาด
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้าและความพึงพอใจของลูกค้า ประกอบด้วย การสร้ างความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
และการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
4. การวัด การวิเ คราะห์ แ ละการจัด การความรู ้ เป็ นการตรวจประเมิ น ว่า องค์ก รเลื อ ก
รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุ งข้อมูล สารสนเทศ และสิ นทรัพย์ทางความรู ้อย่างไร การวัด
และวิเคราะห์การดาเนินการขององค์กร ประกอบด้วย การวัดผลการดาเนินงานและการวิเคราะห์ผล
การดาเนินงาน การจัดการสารสนเทศและความรู ้ ประกอบด้วย ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและ
สารสนเทศ
5. การมุ่งเน้นทรั พยากรบุคคล เป็ นการตรวจประเมินว่า ระบบงาน ระบบการเรี ยนรู ้ ของ
พนักงาน และการสร้ างแรงจูงใจในองค์กรช่ วยให้พนักงานสามารถพัฒนาตนเองและใช้ศกั ยภาพ
อย่างเต็มที่เพื่อให้มุ่งไปในแนวทางเดียวกันกับวัตถุประสงค์และแผนปฏิบตั ิการ โดยรวมขององค์กร
อย่างไร รวมทั้งตรวจประเมิ นความใส่ ใจ การสร้ างและรั กษาสภาพแวดล้อมในการทางาน สร้ าง
บรรยากาศที่เกื้ อหนุ นการทางานของพนักงานซึ่ งจะโน้มนาไปสู่ ผลการดาเนิ นการที่เป็ นเลิ ศ และ
ความเจริ ญก้าวหน้าของพนักงานและองค์กร ระบบงาน ประกอบด้วย การจัดและบริ หารงาน การ
เรี ยนรู ้ ของพนักงานและการสร้างแรงจูงใจ ประกอบด้วย การศึกษา การฝึ กอบรม และการพัฒนา
พนักงาน การสร้างแรงจูงใจและการพัฒนาความก้าวหน้าในการงาน ความผาสุ กและความพึงพอใจ
ของพนักงานประกอบด้วย สภาพแวดล้อมในการทางาน การให้การสนับสนุ นและสร้ างความพึง
พอใจให้แก่พนักงาน
6. การจัดการกระบวนการ เป็ นการตรวจประเมินในแง่ มุมต่างๆ ที่สาคัญทั้งหมดของการ
จัดการกระบวนการ รวมถึ งผลิ ตภัณฑ์ การบริ การ และกระบวนการทางธุ รกิ จที่สาคัญ ที่ช่วยสร้ าง
คุ ณค่าแก่ลูกค้าและแก่องค์กร ตลอดจนกระบวนการสนับสนุ นที่สาคัญต่างๆ กระบวนการที่สร้ าง
คุณค่า กระบวนการสนับสนุน
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7. ผลลัพธ์ทางธุ รกิจ เป็ นการตรวจประเมินผลการดาเนินการขององค์กร และ การปรับปรุ ง
ในด้านต่างๆ ที่สาคัญ ได้แก่ ความพึงพอใจของลู กค้า ผลการดาเนิ นการที่เกี่ ยวกับผลิ ตภัณฑ์และ
บริ ก าร ผลการดาเนิ นการด้า นการเงิ นและการตลาด ผลลัพ ธ์ ด้านทรั พ ยากรบุ คคล ผลด้า นการ
ปฏิ บ ตั ิ ง าน และธรรมาภิ บ าลและความรั บ ผิดชอบต่ อสั ง คม นอกจากนี้ ย งั ตรวจประเมิ นผลการ
ดาเนิ นการขององค์ก ร โดยเปรี ย บเที ย บกับคู่ แข่ง ด้วย ผลลัพ ธ์ ด้า นการมุ่ง เน้นลู ก ค้า ผลลัพ ธ์ ด้า น
ผลิตภัณฑ์และบริ การ ผลลัพธ์ดา้ นการเงินและการตลาด ผลลัพธ์ดา้ นทรัพยากรบุคคลผลลัพธ์ดา้ น
ประสิ ทธิผลขององค์กร ผลลัพธ์ดา้ นธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
สรุ ปสาหรับหลักการบริ หารโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากลมีความสาคัญเพราะว่า
การบริ หารงานใด ๆ ก็ตามจาเป็ นจะต้องมีหลักการเป็ นพื้นฐาน การบริ หารสถานศึกษาสู่ ความเป็ น
เลิ ศ มาตรฐานสากลก็ เ ช่ น เดี ย วกัน เพราะจะเป็ นหลัก หรื อ เป็ นพื้ น ฐานในการคิ ด พิ จารณาและ
ตัดสิ นใจแล้วก็จะทาให้สามารถบริ หารงานได้อย่างมีทิศทางที่ตรงแน่วแน่ไปในทางใดทางหนึ่งที่พึง
ประสงค์ ไม่ ส ะเปะสะปะ เมื่ อ จะตัด สิ น ใจก็ มี ห ลัก การ และทฤษฎี เ ข้า มาสนับ สนุ น สามารถ
บริ หารงานในภารกิ จหน้าที่ที่ตนกระทาอยู่อย่างชาญฉลาด มีความแนบเนียนในการปฏิบตั ิให้งาน
นั้น ด าเนิ น ไปได้โ ดยราบรื่ น บรรลุ เ ป้ า หมายตามวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้โ ดยการบริ ห ารที่ มี
ประสิ ท ธิ ภาพ คื อ การบริ ห ารที่ มี ผูบ้ ริ ห ารเพี ย งคนเดี ย วในองค์ก ร (Division of Labor) มี ก าร
ก าหนดมาตรฐานท างานที่ ชั ด เจน (Standardization) มี เ อกภาพในการบัง คับ บัญ ชา (Unity of
Command) มีการกระจายอานาจและความรับผิดชอบให้แก่ผรู ้ ่ วมงาน (Delegation of Authority and
Responsibility) มีการแบ่งฝ่ ายงานและบุคลากรผูร้ ับผิดชอบให้แก่ผูร้ ่ วมงาน (Division of Labor) มี
การก าหนดมาตรฐานการทางานที่ ชัดเจน (Span of Control) มีก ารมอบหมายการควบคุ มดู แลที่
เหมาะสม (Stability) เปิ ดโอกาสให้มีการเปลี่ ยนแปลงใหม่ๆ ในองค์กรได้ (Flexibility) สามารถทา
ให้คนในองค์กรเกิดความรู ้ สึกอบอุ่นและปลอดภัย (Security) มีการยอมรับนโยบายส่ วนบุคคลที่มี
ความสามารถ (Personnel Policy) มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บ ัติ ง านทั้ง ส่ ว นบุ ค คลและองค์ ก ร
(Evaluation) การบริ หารสถานศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ นเลิ ศหรื อการบริ หารที่ มีประสิ ทธิ ภาพ ขึ้ นอยู่ก ับ
ผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษาเพราะฉะนั้ น ผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษาจะต้อ งทบทวนบทบาทและพัฒ นา
สมรรถนะ ดัง นี้ เป็ นผูก้ าหนดทิ ศ ทางการบริ หาร (Direction Setter) มี ค วามสามารถกระตุ ้นคน
(Leader Catalyst) ต้อ งเป็ นนัก วางแผน (Planner) ต้อ งเป็ นผู ้มี ค วามสามารถในการตัด สิ น ใจ
(Decision Maker) ต้อ งมี ค วามสามารถในการจัด องค์ก ร (Organizer) ต้อ งเป็ นผู ก้ ่ อ ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลง (Change Manager) ต้องเป็ นผูใ้ ห้ความร่ วมมือ (Coordinator) ต้องเป็ นผูต้ ิดต่อสื่ อสาร
ที่ดี (Communication) ต้องเป็ นผูแ้ ก้ปั ญหาขัดแย้ง ในองค์ก รได้ (Conflict Manager) ต้องสามารถ
บ ริ ห า ร ปั ญ ห า ต่ า ง ๆ ไ ด้ ( Problem Manager) ต้ อ ง รู ้ จั ก วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ จั ด ร ะ บ บ ง า น
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( System Manager) ต้ อ ง มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ด้ า น วิ ช า ก า ร ทั้ ง ก า ร เ รี ย น แ ล ะ ก า ร ส อ น
(Instructional Manager) ต้ อ งมี ค วามสามารถบริ หารงานบุ ค คล (Personnel Manager) ต้ อ งมี
ความสามารถบริ หารทรัพ ยากร (Resource Manager) ต้องมีความสามารถในการประเมิ นผลงาน
(Appraiser) ต้องมีความสามารถในการประชาสัมพัน ธ์ (Public Relater) ต้องสามารถเป็ นผูน้ าใน
สังคมได้ (Ceremonial Head) ทั้งหมดที่ กล่ าวมาตัวผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ได้นาเอาองค์ประกอบที่
สาคัญมาประกอบใช้ได้แก่ 1 ทุนทางปัญญา 2 หลักการบริ หารที่สามารถทาให้เป็ นโรงเรี ยนที่มีความ
เป็ นเลิ ศมาตรฐานสากล 3 ระบบการปฏิบตั ิงานในแนวทางที่ทาให้เป็ นโรงเรี ยนที่มีความเป็ นเลิ ศ
มาตรฐานสากล
4. งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
4.1 งานวิจัยในประเทศ
จิ ร าพร ไพรเขต 2557 ศึ ก ษาเรื่ อง การศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ หารโรงเรี ยน
มาตรฐานสากลในสหวิทยาเขตเสรี ไทย พบว่า ประสิ ทธิ ภาพของการบริ หารโรงเรี ยนมาตรฐานสากล
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่ อพิจารณาค่าเฉลี่ ยรายด้านพบว่ามี ค่าเฉลี่ ยตามลาดับดังนี้ 1) ด้าน
คุ ณ ภาพผู ้เ รี ยนมี ศ ัก ยภาพเป็ นพลโลก 2) ด้ า นคุ ณ ภาพการจัด การเรี ยนการสอนเที ย บเคี ย ง
มาตรฐานสากล และ 3) ด้า นคุ ณภาพการบริ หารจัดการด้วยระบบคุ ณภาพ เมื่อพิ จารณาเป็ นราย
ประเด็นพบว่า ด้านคุณภาพผูเ้ รี ยนมีศกั ยภาพเป็ นพลโลกทุกประเด็นมีประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นระดับมาก
เรี ยงตามค่าเฉลี่ ยดังนี้ 1) ความเป็ นเลิศทางวิชาการ 2) การร่ วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 3) ความ
ล้าหน้าทางความคิด 4) การผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และ 5) การสื่ อสารได้สองภาษา ด้านคุณภาพ
การจัดการเรี ยนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลทุกประเด็นมีประสิ ทธิ ภาพอยูใ่ นระดับมาก เรี ยง
ตามค่าเฉลี่ยดังนี้ 1) คุณภาพการวิจยั และพัฒนา 2) คุณภาพวิชาการ และ 3) คุณภาพครู ด้านคุณภาพ
การบริ หารจัดการด้ว ยระบบคุ ณภาพทุกประเด็นมีประสิ ทธิ ภาพอยู่ในระดับมาก เรี ยงตามค่าเฉลี่ ย
ดัง นี้ 1) คุ ณภาพระบบบริ หารจัดการ 2)คุ ณภาพเครื อข่ ายร่ วมพัฒนา 3) คุ ณภาพผูบ้ ริ หาร และ 4)
คุณภาพปั จจัยพื้นฐาน
ธนัย เนี ยมกุญชร (2558) ได้ศึกษาเรื่ อง “สมรรถนะและความต้องการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุ นตามทัศนะของผูบ้ ริ หารและบุ คลากรสายสนับสนุ นในสัง กัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขต
ภาคเหนือตอนบน” พบว่า 1) สมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนตามทัศนะของ
ผูบ้ ริ หารและบุคลากรสายสนับสนุ นในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนื อตอนบนโดยรวมอยู่
ในระดับมาก 2) เมื่อเปรี ยบเทียบสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนตามทัศนะ
ของผูบ้ ริ หารกับบุคลากรสายสนับสนุ น ในภาพรวมพบว่า ผูบ้ ริ หารเห็นว่าบุคลากรสายสนับสนุ นมี
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สมรรถนะในการปฏิ บตั ิ งานสู งกว่าบุคลากรสายสนับสนุ นมองตนเอง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 3) ความต้องการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุนตามทัศนะ
ของผู บ้ ริ ห ารและบุ ค ลากรสายสนับ สนุ น ในสั ง กัด มหาวิ ท ยาลับ ราชภัฏ เขตภาคเหนื อ ตอนบน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ 4) เมื่อเปรี ยบเทียบความต้องการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุ นตามทัศ นะของผูบ้ ริ หารกับบุ คลากรสายสนับสนุ น ในภาพรวมพบว่า ผูบ้ ริ หารมีความ
ต้องการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิ บตั ิงานของบุคลากรสายสนับสนุ นสู งกว่าความต้องการพัฒนา
ตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ชลารัก ษ์ นุ ช แดง (2558) ศึ กษาเรื่ อง “การพัฒนาสมรรถนะหลัก ของข้าราชการพลเรื อน
กรมการพัฒนาชุมชน” พบว่า 1) สมรรถนะของข้าราชการพลเรื อนกรมการพัฒนาชุ มชนอยูใ่ นระดับ
มากที่ สุ ด ส่ ว นสมรรถนะที่ เ ป็ นจริ ง อยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อ วิ เ คราะห์ เ ปรี ย บเที ย บผลต่ า งระหว่า ง
สมรรถนะหลักที่ คาดหวังกับสมรรถนะหลักที่ เป็ นจริ ง พบว่า การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสมความ
เชี่ ยวชาญในงานอาชี พ การคิดวิเคราะห์ การพัฒนาชุ มชน การบริ การที่ดี การทางานเป็ นทีม และ
จริ ย ธรรมมี ความแตกต่า งกันอย่างมี นัย สาคัญที่ ระดับ 0.05 2) วิธีก ารพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ข้าราชการพลเรื อนกรมการพัฒนาชุ มชนในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุ ดด้าน โดยการสอนงานมี
ค่าเฉลี่ ยมากที่ สุด รองลงมาคือ การให้คาปรึ กษาแนะนา การเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง การฝึ กอบรม การ
ฝึ กอบรมในขณะทางาน การประชุ มสัมมนา และการมอบหมายโครงการ 3) แนวทางการพัฒนา
ทรั พ ยากรบุ ค คลของข้า ราชการพลเรื อ นกรมการพัฒ นาชุ ม ชนมี ก ารพัฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลที่
หลากหลายวิธีทาให้บุคลากรสามารถเรี ยนรู ้ สิ่งต่างๆ ได้เพิ่มมากขึ้ นข้อเสนอแนะควรมี การจัดทา
แผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมการพัฒนาชุ มชนที่มีความครอบคลุ มในทุกด้าน เช่ น ขวัญ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้น
ชัย พงษ์ กองสมบัติ (2558) ได้ศึก ษาสมรรถนะของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนในจัง หวัด
หนองคาย ผลการศึ ก ษาพบว่า ผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นเอกชนจัง หวัด หนองคาย มี ส มรรถนะในการ
ปฏิ บ ตั ิ ง านอยู่ใ นระดับ “มาก” คื อ สมรรถนะด้านจริ ย ธรรม สมรรถนะด้านการปฏิ บ ตั ิ งาน และ
สมรรถนะด้านความรู ้ ตามลาดับ ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนเอกชนจังหวัดหนองคาย มีความต้องการในการ
พัฒนาสมรรถนะในด้านความรู ้ ความเข้าใจ หลักการบริ หารใน 3 อันดับแรก คือ หลักการบริ หาร
คุณธรรมของผูบ้ ริ หารและการเป็ นผูน้ าหรื อมีความรู ้ทางวิชาการของผูบ้ ริ หาร สาหรับความต้องการ
ในการพัฒนาสมรรถนะด้านวิธีการ รู ปแบบ ที่จะทาให้เป็ นผูบ้ ริ หารมืออาชี พนั้น ผูบ้ ริ หารมีความ
ต้องการวิธีการ และรู ปแบบในการพัฒนา 3 อันดับแรก คือ การศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง การอบรม
สัมมนาและการศึกษาดูงาน
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วันชัย บุญทอง (2558) ได้ศึกษาความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา มีกรอบแนวคิดที่ใช้ใน
การวิจยั จากแนวทางการประเมินสมรรถนะหลักของของข้าราชการตามแนวทางการปฏิรูประบบ
ราชการของ ก.พ.ร. และมาตรฐานและประสบการณ์วชิ าชีพครู ของคุรุสภา พ.ศ. 2558 กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
อุบลราชธานี เขต 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล พบว่า 1) ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะหลักตาม
แนวทางการปฏิรูประบบราชการ ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา มีความต้องการในการพัฒนามากที่สุดใน 3
ลาดับแรก คือ มาตรฐานที่ 1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ มาตรฐานที่ 3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชี พ
และมาตรฐานที่ 2 การบริ ก ารที่ ดี ตามล าดับ 2) ความต้อ งการในการพัฒนาสมรรถนะหลัก ของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการความต้อ งการในการพัฒนาสมรรถนะ
หลักของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตามแนวทางการปฏิ รูประบบราชการรายสาระความรู ้ จาแนกตาม
ประสบการณ์ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3) ผลการเปรี ยบเทียบ
ความต้อ งการในการพัฒ นาสมรรถนะหลัก ของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาตามแนวทางการปฏิ รู ป
การศึกษารายสาระความรู ้ จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ 0.05 ในสาระความรู ้ การวางแผนและประเมินผลการนิ เทศการศึกษา สถิ ติและ
คอมพิวเตอร์ เพื่อการวิจยั การบริ หารความขัดแย้ง บทบาทผูบ้ ริ หารในการประกันคุณภาพการศึกษา
และเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา ที่ระดับ 0.01 ในสาระความรู ้หลักและแนวคิดเกี่ยวกับ
การนิเทศ
รวีวรรณ เผ่า กัณ หา (2558) ได้ท าการวิจ ัย สมรรถนะทางการบริ ห ารของผูบ้ ริ หารระดับ
ภาควิชา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ การวิจยั มี 3 ขั้นตอน คือ 1) การพัฒนากรอบ
แนวคิดสมรรถนะ 2) การศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะ 3) การสร้างรู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะ
ผลการวิจยั พบว่า องค์ป ระกอบสมรรถนะทางการบริ หารของผูบ้ ริ หารระดับภาควิชาสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐ ประกอบด้วยสมรรถนะหลัก 10 ด้าน โดยมีสมรรถนะที่สาคัญ
ที่ควรได้รับการพัฒนามี 5 ด้าน คือ 1) สมรรถนะด้านภาวะผูน้ า 2) สมรรถนะด้านการพัฒนาอาจารย์
3) สมรรถนะด้านการพัฒนาวิชาชี พ 4) สมรรถนะด้านบริ หารการวิจยั และบริ การวิชาการ และ5)
สมรรถนะด้า นการบริ หารการสอน และประกอบด้วยสมรรถนะย่อ ยจ านวน 69 สมรรถนะใน
สมรรถนะหลักทั้ง 10 ด้าน รู ปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริ หารของผูบ้ ริ หารระดับภาควิชา
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐควรประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์
เชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์เชิงกระบวนการพัฒนา และยุทธศาสตร์เชิงผลลัพธ์
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เยาวณี เสมา (2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบ่งชี้ สมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ของรัฐระดับมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยั พบว่า การ
พัฒนาตัวบ่งชี้ ได้ตวั บ่งชี้ สมรรถนะผูบ้ ริ หารระดับมัธยมศึกษาจานวน 78 ตัวบ่งชี้ เป็ นตัวบ่งชี้ ดา้ น
ความรู ้ 26 ด้านทักษะ 26 และด้านบุคลิกลักษณะ 26 ตัวบ่งชี้
เพี ย รพัน ธ์ กิ จ พาณิ ช ย์เ จริ ญ (2552) ศึ ก ษาสมรรถนะการบริ ห ารวิ ช าการของผู ้บ ริ ห าร
สถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตหนองแขม กรุ งเทพมหานคร การวิจยั ครั้งนี้ ความมุ่งหมายเพื่อศึกษา
สมรรถนะการบริ ห ารวิช าการของผูบ้ ริ ห าร สถานสถานศึ ก ษาสั ง กัด ส านัก งานเขตหนองแขม
กรุ งเทพมหานคร ในด้านการบริ หารจัดการการเรี ยนรู ้ดา้ น การพัฒนาหลักสตรู ด้านการนิ เทศการ
จัดการเรี ยนรู ้ และด้านการส่ งเสริ มให้มีการวิจยั จาแนกตาม ช่ วงชั้นที่สอน อายุ ประสบการณ์ การ
สอน ประสบการณ์การทางานของผูบ้ ริ หาร และขนาดโรงเรี ยน ผลการวิจยั พบว่า 1. สมรรถนะการ
บริ หารวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่ นระดับมากเมื่อ พิจารณาเป็ นรายด้าน คือ ด้าน
การบริ หารจัดการการเรี ย นรู ้ ด้า นการพัฒนาหลัก สู ตรสถานศึก ด้านการนิ เทศการจัดการเรี ยนรู ้
และด้านการสงเสริ มให้มีการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรี ยนรู ้ในระดับ มากทุกด้าน 2. การ
เปรี ยบเทียบสมรรถนะในการบริ หารงานวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาพบว่าครู ที่สอนช่ วงชั้น
ต่างกัน และมีอายุที่ต่างกัน มีความเห็นต่อสมรรถนะในการบริ หารวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
โดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน ครู ที่มีประสบการณ์สอนต่างกัน มีความเห็นต่อสมรรถนะใน
การบริ หารวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ครู ที่มีผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษามีประสบการณ์ การทางานต่างกันมีความเห็ นต่อสมรรถนะใน การบริ หารวิชาการของ
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.01 ครู ที่
ปฏิบตั ิงานในโรงเรี ยนที่มีขนาดต่างกันมีความเห็นต่อสมรรถนะในการบริ หารวิชาการ ของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาด้านการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
บรรลุ ชิ นน้ าพอง (2556) สมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาที่ ส่งผลต่อประสิ ทธิ ผลของ
โรงเรี ยน สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่น ผลการวิจยั พบว่า 1. สมรรถนะของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา สังกัดองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดขอนแก่ น มี สมรรถนะโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับ มาก โดยพบว่า ด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย มากที่ สุ ด 3 อันดับแรกเรี ย งตามล าดับ คื อ ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ และด้านการมีวสิ ัยทัศน์ ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด ได้แก่
ด้า นการสื่ อ สารและการจู ง ใจ 2. ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น สั ง กัด องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นจัง หวัด
ขอนแก่นมีประสิ ทธิ ผล โดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมาก โดยพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 3
อันดับแรกเรี ยงตามลาดับ คือ ด้านความพึงพอใจในงานของครู ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยน
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กับชุ มชน และด้านความสามารถในการผลิตส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าที่สุด ได้แก่ ด้านความสามารถ
ในการพัฒนาเจตคติทางบวก
อรศิริ มานะกล้า (2559) ได้ทาการวิจยั สมรรถภาพในการเป็ นผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนใน
จังหวัดระนอง ผลการวิจยั พบว่า สมรรถภาพในการเป็ นผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนประถมศึกษาใน
จังหวัดระนอง โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ซึ่ งด้านความเอื้ ออาทร มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด รองลงมา
ด้านการมี ส่วนร่ วมและการมุ่งผลงาน ตามลาดับ ส่ วนด้านการขจัดความลาเอี ยงเป็ นด้านที่ มีการ
ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับสมรรถภาพในการเป็ นผูน้ าของผูบ้ ริ หารด้วยค่าเฉลี่ยที่ต่าสุ ด
วีรวรรณ มีมนั่ (2559) ได้ ทาการวิจัยความสาเร็ จของโรงเรี ยนมาตรฐานสากลผลการวิจยั
พบว่า 1. ความสาเร็ จของโรงเรี ยนมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรี ยงลาดับจากค่ามัชฌิมเลขคณิ ตมากไปน้อย
ดังนี้ ด้านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอน ด้านการบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และด้าน
ผูเ้ รี ยน ตามลาดับ 2. ผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้องมีความคิ ดเห็ นว่า 1) ผูเ้ รี ยนมีความเป็ นพลโลก มีทกั ษะชี วิต
และมีทกั ษะในการสื่ อสาร มีคุณธรรม
จริ ยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข 2) ครู ผูส้ อนมีการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพเพื่อส่ งเสริ ม ให้ผูเ้ รี ยนมี ศกั ยภาพเป็ นพลโลก 3) ผูน้ าองค์กรมีประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารจัดการ
พิทูล ไชยศิ ริ. (2560) สมรรถนะหลัก ทางการบริ หารของผูบ้ ริ หารสถานศึก ษาตามความ
คิดเห็นของครู โรงเรี ยนบรบือวิทยาคาร การศึกษานี้ มีความมุ่งหวังเพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบความ
คิ ด เห็ น ของครู โ รงเรี ย นบรบื อ วิ ท ยาคารเกี่ ย วกับ สมรรถนะหลัก ทางการบริ ห ารของผู บ้ ริ ห าร
สถานศึกษาใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 2) การบริ การที่ดี 3) ด้านการพัฒนาตนเอง 4) การ
ทางานเป็ นทีม ผลการวิจยั พบว่า 1) ครู โรงเรี ยนบรบือวิทยาคาร มีความคิดเห็ นเกี่ ยวกับสมรรถนะ
หลักของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน อยู่ใ นระดับมากที่ สุด 2) . ครู
โรงเรี ยนบรบือวิทยาคาร จาแนกตามเพศ อายุ ตาแหน่งงาน และประสบการณ์การสอนที่แตกต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
นิภา ศรี ไพโรจน (2560) สมรรถนะหลักของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
จังหวัดตากในโครงการในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล งานวิจยั มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
สมรรถนะหลัก ของผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษาจัง หวัด ตากในโครงการในโครงการสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนื อ และเพื่อเปรี ยบเทียบสมรรถนะหลัก
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัดตาก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษา
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ภาคเหนือ ตามความคิดเห็นของครู จาแนกตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทางาน ผลการวิจยั
พบว่า ครู ที่มีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ การทางาน ต่างกัน มีความคิดเห็ นต่อสมรรถนะหลัก
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาจังหวัดตากในโครงการในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนื อ โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
4.2 งานวิจัยต่ างประเทศ
Sullivan (2014) ได้ศึกษาลักษณะของครู ใหญ่ การใช้สมรรถภาพตามเกณฑ์ของรัฐฟลอริ ดา
ระบบการบริ หารจัดการทรัพยากรมนุ ษย์และวัฒนธรรมการทางานของโรงเรี ยนมัธยมศึกษาโดย
อาศัย การเก็ บ รวบรวมข้อมู ล โดยการใช้แบบสอบถามการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก และแบบตรวจสอบ
รายการ ผลการศึกษาพบว่า ครู ใหญ่โรงเรี ยนมีการปฏิบตั ิงานอยู่ในระดับสู งกว่าเกณฑ์ปกติในด้าน
การจัดองค์การ การวางแผนงานและการพัฒนาตามเป้ าหมาย และมีความสามารถอยู่สูงกว่าระดับ
ปกติในเรื่ อง การเขียนเพื่อการสื่ อสารการใส่ ใจต่อภาพลักษณ์ การเป็ นตัวแทน ตลอดจนการทุ่มเท
การทางานให้กบั โรงเรี ยนตามภารกิจ ที่กาหนดไว้ นอกจากนี้ ยงั พบว่า ครู ใหญ่ควรจะสามารถทางาน
ได้หลายแนวทาง ต้องพัฒนาสมรรถภาพเฉพาะอย่างในการเป็ นผูน้ า ตลอดจนต้องกาหนดบทบาท
และความรับผิดชอบในตาแหน่งหน้าที่ ในด้านวัฒนธรรมการทางานในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา พบว่าสู งกว่าในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
Lindgren, Henfridsson and Schultze (2014) ได้ทาการวิจยั หลักการสาหรับระบบการจัดการ
สมรรถนะ : การสังเคราะห์งานวิจยั เชิ งปฏิ บตั ิการ 1 แม้ว่าจะมี บทความเกี่ ยวกับการจาแนกความ
ต้องการความสามารถที่ จะเข้าร่ วมในองค์การ ซึ่ งจะได้พิ จารณาบทบาทด้านเทคโนโลยี เพื่ อจัด
ตาแหน่งที่อยู่ การค้นคว้าวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถที่เป็ นตัวอย่างการทาปฏิกิริยา
ระหว่างการจัดการจัดการกับสมรรถนะระดับบุคคลและบทบาทของเทคโนโลยีในกระบวนการนี้
เช่น การจัดการเกี่ยวกับประเทศ สวีเดนที่มีส่วนอยูด่ ว้ ยในโครงการระยะเวลาดาเนิ นการวิจยั รวม 30
เดือน ประกอบด้วยตัวแปร 2 อย่าง รวมถึงวงจรการค้นคว้าวิจยั การกระทายุทธศาสตร์ ซ่ ึ งรวบรวม
ข้อมูล มากมายและการแทรกแซง นอกจากนี้ ใ นการพัฒนาซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ ง ของหลัก การพัฒนา
สาหรับค้นคว้าวิจยั ครั้งนี้ได้ประเมินค่าตามกฎเกณฑ์และผังเกี่ยวกับการวิจยั ด้านศาสนาอีกด้วย
Kennedy and Dresser (2015) ได้ทาการวิจยั การสร้ างสมรรถนะพื้นฐานในการปฏิ บตั ิ งาน
“Creating a Competency-based Workplace” สรุ ปว่า ความฉลาดและความสามารถของมนุ ษย์จะทา
ให้องค์การไปสู่ เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ ความสามารถที่ลูกจ้างนามาใช้ในการจัดงานทาให้งานเกิ ดความ
รวดเร็ วและมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ การขับเคลื่ อนการทางานขององค์ก ารต้องอาศัย ความสามารถของ
คณะทางาน การจัดการโดยใช้ความสามารถและยุทธศาสตร์ ทางธุ รกิจ การกาจัดจุดอ่อนและกาจัด
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คู่ แข่ ง ขันเพื่ อให้บ รรลุ ผ ลส าเร็ จต้อ งอาศัย กระบวนการและความสามารถ กุ ญแจส าคัญส าหรั บ
องค์การที่ จะประสบผลส าเร็ จจะต้องมีก ารวางแผน จัดบุ ค ลากรให้ตรงกับความสามารถซึ่ งต้อง
คานึงถึง มีวิธีการจัดการกับความสามารถอย่างไร จะจัดรู ปแบบความสามารถเฉพาะได้อย่างไรให้
เหมาะสมกับงาน และ จะจัดการกับผลกระทบต่อความสามารถด้วยโปรแกรมอะไร
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏี วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดกรอบ
แนวคิ ดที่ จะศึ กษาสมรรถนะที่ จาเป็ นในการบริ หารสถานศึ กษาสู่ ความเป็ นเลิ ศ ดังนี้ สรุ ปได้ตาม
ตารางการวิเคราะห์เนื้ อหาการพัฒนาสมรรถนะทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สมรรถนะหลัก (Core Competency)
สมรรถนะตามตาแหน่ งงาน (Functional Competency) และสมรรถนะทางการบริ หาร (Management
Competency)
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ตัวแปรทีศ่ ึกษา
1. ตาแหน่ ง 2. ขนาดของโรงเรียน
สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรี ยนสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency)
1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
1.2 ความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน
1.3 ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
1.4 อุดมการณ์ของผูบ้ ริ หาร
1.5 การสัง่ สมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
1.6 การทางานเป็ นทีม
1.7 การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม

2. สมรรถนะตามตาแหน่ งงาน (Functional Competency)
2.1 ความรู ้ในการจัดการองค์กร
2.2 การประกันคุณภาพการศึกษา
2.3 การวิเคราะห์และการสังเคราะห์
2.4 การสื่ อสารและการจูงใจ
2.5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2.6 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

3. สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency)
3.1 ภาวะผูน้ า
3.2 วิสยั ทัศน์
3.3 ความสามารถในการสร้างระบบการให้บริ การ
3.4 ธรรมาภิบาล
3.5 หลักการบริ หารจัดการและการบริ หารความเสี่ ยง
3.6 ด้านนโยบายและแผนกลยุทธ์
3.7 ความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ
3.8 หลักการบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
3.9 ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
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ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework)

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาใน
โครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ ก ษาภาคเหนื อ และเพื่ อ
เปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารและครู ต่อสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาใน
โครงการสู่ ค วามเป็ นเลิ ศมาตรฐานสากล สังกัดสานัก งานเขตพื้นที่ การศึ กษาภาคเหนื อ และเพื่ อ
เปรี ยบเทียบสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาภาคเหนื อ ที่มีขนาดต่างกัน ซึ่ งวิธีดาเนิ นการวิจยั มีรายละเอียด
ดังนี้
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
1. ประชำกร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความ
เป็ นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนื อจานวน 30 โรงเรี ยน จาก 10
เขต เป็ นกลุ่ มประชากรจานวน 1,572 คน ประกอบด้วย ผูบ้ ริ หาร จานวน 30 คน และครู จานวน
1,542 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือผูบ้ ริ หารและครู โรงเรี ยนมัธยมศึกษาสู่ ความเป็ นเลิ ศ
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนื อปี การศึกษา 2560 โดยกาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างตามตารางของ เคร็ จซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan, 1970, p.608) ที่ระดับความ
เชื่ อมัน่ 95%ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 306 คนโดยใช้วิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Purposive Sampling)
เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างครอบคลุ มจากทุกโรงเรี ยน สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูบ้ ริ หารใช้วิธีการสุ่ ม
แบบเจาะจง (Stratified Random Sampling ) จานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 7.2 และกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นครู ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple random sampling) ได้ขอ้ มูลกลับมา จานวน 284 คน
คิดเป็ นร้อยละ 92.8 รายละเอียดดังตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 ประชากร จาแนกตามสภาพทัว่ ไป
จังหวัด/
จานวน/
โรงเรี ยน
เชียงใหม่ 4

ชื่อโรงเรี ยน

เทพศิรินทร์เชียงใหม่
แม่แตง
สารภีพิทยาคม
หางดงรัฐราษฎร์
อุปถัมภ์
แม่ฮ่องสอน ขุนยมวิทยา
3
ปายวิทยาคาร
แม่ลาน้อยดรุ ณสิ กข์
เชียงราย 5 พานพิเศษพิทยา
เม็งรายมหาราช
วิทยาคม
แม่ลาววิทยาคม
แม่สรวยวิทยา
ป่ าแดดวิทยาคม
พะเยา 7 ดงเจนวิทาคม
ถ้ าปิ่ นวิทยาคม
ปงพัฒนาวิทยาคม
ฝายกวางวิทยาคม
พญาลอวิทยาคม
ฟากกว๊านวิทยาคม
แม่ใจวิทาคม
แพร่ 4
ม่วงไข่พิทยาคม
ร้องกวางอนุสรณ์
ลองวิทยา
สองพิทยาคม
ตาก 1
แม่ระมาดวิทยาคม
สุโขทัย 1 บ้ า น ด่ าน ล า น ห อ ย
วิทยา

กลุ่มตัวอย่าง

ขนาด
โรงเรี ยน

ประชากร
ผูบ้ ริ หาร

ครู

รวม

ผูบ้ ริ หาร

ครู

รวม

ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่

1
1
1
1

28
45
55
62

29
46
56
63

1
1
1
1

5
8
10
11

6
9
11
12

ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่

1
1
1
1
1

63
49
51
51
68

64
50
52
52
69

1
1
1
1
1

11
9
9
9
12

12
10
10
10
13

ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

52
39
38
40
36
38
53
31
51
70
40
86
74
70
32
79

53
40
39
41
37
39
54
32
52
71
41
87
75
71
33
80

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9
8
8
8
6
7
9
5
9
12
8
16
14
12
5
14

10
9
9
9
7
8
10
6
10
13
9
17
15
13
6
15
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จังหวัด/
ชื่อโรงเรี ยน
จานวน/
โรงเรี ยน
พิษณุโลก 2 ชาติตระการวิทยา
วังทองพิทยาคม
อุตรดิตถ์ 2 ทองแสนขันวิทยา
น้ าปาดชนูปถัมภ์
เพชรบูรณ์ 1 เพชรละครวิทยา

ขนาด
โรงเรี ยน
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่
ขนาดกลาง
ขนาดใหญ่
ขนาดใหญ่
รวม

กลุ่มตัวอย่าง

ประชากร
ผูบ้ ริ หาร
1
1
1
1
1
30

ครู

รวม

51
52
64
65
34
35
45
46
47
48
1,542 1,572

ผูบ้ ริ หาร

ครู

รวม

1
1
1
1
1
22

9
11
6
8
8
284

10
12
7
9
9
306

สรุ ปขนำดของโรงเรียน
1.1 โรงเรี ยนขนาดใหญ่ (จานวนนักเรี ยน 1,500-2,499 คน) จานวน 23โรงเรี ยน
1.2 โรงเรี ยนขนาดกลาง (จานวนนักเรี ยน 500-1,499 คน) จานวน 7โรงเรี ยน
ที่มา : สานักงานเขตพื้นที่มธั ยมศึกษาภาคเหนือ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิ งหาคม 2560)
โรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดภาคเหนื อตอนบนและภาคเหนื อ
ตอนล่าง ปี การศึกษา 2560
2. เครื่ องมือทีใ่ ช้ ในกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ครั้ งนี้ ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ สร้ างขึ้ นโดยผูว้ ิจยั ภายใต้กรอบแนวคิด
และครอบคลุมสมรรถนะผูบ้ ริ หาร 3 ด้านได้แก่
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency)
2.สมรรถนะตามตาแหน่งงาน (Functional Competency)
3. สมรรถนะทางการบริ หาร (Management Competency)
โดยแบ่งข้อคาถามออกเป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
เกี่ ย วกับ ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบแบบสอบถามซึ่ งเป็ นแบบสอบถามข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ้ต อบ
แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาใน
โครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ โดยข้อคาถาม
เป็ นแบบมาตราส่ วนประมานค่า ตามแนวคิ ดของลิ เคิร์ท (Likert’s rating Scale) แบ่ง เป็ น 5 ระดับ
ดังนี้
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5 หมายถึง ผูบ้ ริ หารมีสมรรถนะในด้านนี้มากที่สุด
4 หมายถึง ผูบ้ ริ หารมีสมรรถนะในด้านนี้มาก
3 หมายถึง ผูบ้ ริ หารมีสมรรถนะในด้านนี้ปานกลาง
2 หมายถึง ผูบ้ ริ หารมีสมรรถนะในด้านนี้นอ้ ย
1 หมายถึง ผูบ้ ริ หารมีสมรรถนะในด้านนี้นอ้ ยที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะผูบ้ ริ หาร (คาถามปลายเปิ ด)
ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือและการหาคุณภาพดังนี้
1. ผูว้ ิจยั สร้างแบบสอบถามจากกรอบแนวคิดการวิจยั และนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อให้
คาแนะนาและปรับแก้ไข
2. ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่ ผ่า นความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ ป รึ ก ษา เสนอผูท้ รงคุ ณวุฒิ
จานวน 3 ท่านเพื่อหาความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดยการวิเคราะห์หาค่า IOC (Index of
item-Objective Congruence) โดยเลือกข้อที่มีคะแนน 0.5 ขึ้นไป ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้ มีค่า IOC ราย
ข้อ มี ค่ า ระหว่า ง 0.8 ถึ ง 1.0 นาแบบสอบถามที่ ผ่า นการตรวจสอบความตรงแล้วมาปรั บ แก้ตาม
ข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ โดยค่า IOC ของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าคะแนน 0.96
3. ผูว้ ิจยั ปรับแก้เครื่ องมือตามข้อ 2. และนาไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ โดยการนา
แบบสอบถามไปทดลองใช้กบั กลุ่ม Try Out ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน แล้วมาหาค่าความ
เชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยคานวณหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ า ของครอนบาค
(Cronbach alpha Coefficient) ได้ค่าเท่ากับ 0.876
4. นาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไขแล้วทาเป็ นฉบับสมบูรณ์ เพื่อเก็บข้อมูลต่อไป
3. กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
1. นาแบบสอบถาม พร้ อมทั้งหนัง สื อขอความอนุ เคราะห์ เก็ บข้อมู ล กลุ่ ม ตัวอย่าง โดย
กาหนดวันเวลาขอรับแบบสอบถามคืนภายใน 15 วัน ซึ่งผูว้ จิ ยั ดาเนินการด้วยตนเอง
2. เก็บรวบรวมและติดตามแบบสอบถามที่ยงั ไม่ได้รับคืน และแจกแบบสอบถามอีกครั้งใน
โรงเรี ยนที่ส่งข้อมูลกลับมาไม่ครบโดยขยายเวลาอีก 15 วัน
3. นาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ และได้แบบสอบถามกลับมา
จานวน 306 ฉบับ คิดเป็ นร้อยละ 100.0 ของแบบสอบถามทั้งหมด
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4. กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ของแบบสอบถามที่ได้รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง
และคัด เลื อ กแบบสอบถามที่ ส มบู ร ณ์ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล จากแบบสอบถามที่ ส่ ง ไปยัง
สถานศึกษาแล้วนาข้อมูลทั้งหมดมาดาเนินการดังนี้
1. นาข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 1 เกี่ ยวกับสถานภาพของผูต้ อบแบบสอบถาม นามา
แจกแจงความถี่ (Frequency) เป็ นรายข้อใช้วิเคราะห์คานวณหาค่าร้อยละ (Percentage) และนาเสนอ
ในรู ปแบบตารางประกอบความเรี ยง
2. นาข้อมู ล จากแบบสอบถามตอนที่ 2 สมรรถนะของผูบ้ ริ ห ารโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาใน
โครงการสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ มาตรฐานสากล สั ง กัดส านักงานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาภาคเหนื อ ซึ่ งเป็ น
แบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating Scale) นามาหาค่าเฉลี่ย ( Mean, ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) และตีความระดับสมรรถนะของผูบ้ ริ หาร โดยใช้หลักเกณฑ์
ช่วงคะแนน 5 ระดับ (บุญชมศรี สะอาด , 2558: 103) 5 ระดับดังนี้
ค่าเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 หมายถึงมีระดับสมรรถนะ/มีการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 หมายถึงมีระดับสมรรถนะ/มีการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 หมายถึงมีระดับสมรรถนะ/มีการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 หมายถึงมีระดับสมรรถนะ/มีการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 หมายถึงมีระดับสมรรถนะ/มีการปฏิบตั ิงานอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
และเปรี ย บเที ย บความคิ ดเห็ น ของผูบ้ ริ หารและครู ต่อสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากลสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนื อ
จาแนกตามตาแหน่ง ขนาดโรงเรี ยนวิเคราะห์โดยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์โดยทดสอบค่า
ที (t-test)
3) นาข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่ 3 เกี่ ยวกับข้อเสนอแนะต่อสมรรถนะของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากลสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภาคเหนือมาวิเคราะห์หาความถี่และสรุ ป
5. สถิติทใี่ ช้ ในกำรวิเครำะห์ ข้อมูล
1. การสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศมาตรฐาน
สากลสั ง กัดส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาภาคเหนื อ วิเคราะห์ โดยค่ า เฉลี่ ย ( Mean, ) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) ใช้คู่กบั ค่าเฉลี่ยเพื่อแสดงการกระจายของข้อมูล
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2. การเปรี ยบเทียบสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศ
มาตรฐานสากลสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนื อ โดยพิจารณาจากตาแหน่ งและขนาด
วิเคราะห์โดยทดสอบค่าที (t-test)

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
งานวิจยั เรื่ อง สมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาในโครงการสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาสมรรถนะ
ของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาภาคเหนือ 2. เปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารและครู ต่อสมรรถนะของผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภาคเหนือและ 3. เปรี ยบเทียบสรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือที่มีขนาดต่างกัน ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล
นาเสนอ ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล
2. สมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ
3. ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ น
เลิ ศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาภาคเหนื อ เปรี ยบเที ยบตามตาแหน่ งและ
ขนาดของโรงเรี ยน
1. ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคล
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลจาแนกตาม อายุ วุฒิการศึกษา ตาแหน่ง ประสบการณ์ใน
การทางานด้านการบริ หารโรงเรี ยน และขนาด มีรายละเอียดดังนี้
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ตารางที่ 1.2 จานวน และร้อยละ จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
ปัจจัยส่ วนบุคคล

ผู้บริหาร

ร้ อยละ

ครู

1. อายุ
31-40 ปี
1
0.6
182
41-50 ปี
6
1.9
79
51-60 ปี
15
4.7
23
รวม
22
7.2
284
2. วุฒิการศึกษา
ปริ ญญาตรี
0
0
217
ปริ ญญาโท
6
1.9
76
ปริ ญญาเอก
14
4.6
0
อื่นๆ
2
0.7
0
รวม
22
7.2
284
3. ประสบการณ์ในการทางานด้ านการบริหารโรงเรียน
ต่ากว่า 1 ปี
0
0
24
1-3 ปี
0
0
103
4-6 ปี
14
4.6
68
7 ปี ขึ้นไป
8
2.6
89
รวม
22
7.2
284
4. ขนาด
ใหญ่
14
4.6
166
กลาง
8
2.6
118
รวม
22
7.2
284

ร้ อยละ

รวม

ร้ อยละ

59
25
8.8
92.8

183
85
38
306

59.8
27.8
12.4
100.0

66
26.8
0
0
92.8

217
82
14
2
306

66.0
28.7
4.6
0.7
100.0

7.8
33.7
22.2
29.1
92.8

24
103
82
97
306

7.8
33.7
26.8
31.7
100.0

54.2
38.6
92.8

180
126
306

58.8
41.2
100.0

จากตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีจานวน 183 คน คิดเป็ นร้อย
ละ 59.8 มี วุฒิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 200 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 68.0 มี ตาแหน่ งเป็ นครู
จานวน 284 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.8 มีประสบการณ์ ในการทางานด้านการบริ หารโรงเรี ยนระหว่าง
1-3 ปี จานวน 103 คน คิดเป็ นร้ อยละ 33.7 และอยูใ่ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่ จานวน 180 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 58.8
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2. สมรรถนะของผู้บริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล สั งกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาภาคเหนือ
ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศ
มาตรฐานสากล สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษาภาคเหนื อ โดยภาพรวม และรายด้าน ได้แก่
สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามตาแหน่ง และสมรรถนะทางการบริ หาร
ตารางที่ 1.3 ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาใน
โครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ โดยภาพรวม
สมรรถนะของผู้บริหารในโรงเรียน
สมรรถนะหลัก
สมรรถนะตามตาแหน่งงาน
สมรรถนะทางการบริ หาร
รวม

4.79
4.86
4.87
4.84

สมรรถนะ
S.D.
0.25
0.23
0.23
0.23

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 1.3 พบว่าสมรรถนะของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความ
เป็ นเลิ ศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนื อ โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็ นต่อสมรรถนะของผูบ้ ริ หารอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.84, S.D. = 0.23) เมื่อพิจารณา
รายด้านพบว่า สมรรถนะสู งสุ ดคือ สมรรถนะทางการบริ หาร อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.87, S.D. =
0.23) รองลงมาคือ สมรรถนะตามตาแหน่งงาน อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.86, S.D. = 0.23)
ตารางที่ 1.4 ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาใน
โครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาภาคเหนื อ แยกตาม
ตาแหน่ง
สมรรถนะของผู้บริหารใน
โรงเรียน
1.สมรรถนะหลัก
2.สมรรถนะตามต าแหน่ ง
งาน
3. สมรรถนะทางการบริ หาร
รวม

ความคิดเห็นของผู้บริหาร
S.D.
แปลผล
4.80
0.23 มากที่สุด

ความคิดเห็นของครู
S.D.
แปลผล
4.78 0.27 มากที่สุด

4.78

0.27

มากที่สุด

4.95

0.19

มากที่สุด

4.79
4.79

0.28
0.26

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

4.96
4.90

0.18
0.21

มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด
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จากตารางที่ 1.4 สมรรถนะของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาภาคเหนื อพบว่า โดยภาพรวมกลุ่ มตัวอย่างมี
สมรรถนะอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.79, S.D. = 0.26) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คือ มีสมรรถนะ
สู ง สุ ดคื อ สมรรถนะหลัก อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ( = 4.80, S.D. = 0.23) รองลงมาคื อ สมรรถนะ
ทางการบริ หารอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.79, S.D. = 0.28)
ส่ วนสมรรถนะของผูบ้ ริ หารตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.90, S.D. = 0.21) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คือ มีสมรรถนะสู งสุ ดคื อ
สมรรถนะทางการบริ หารอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.96, S.D. = 0.18) รองลงมาคือ สมรรถนะตาม
ตาแหน่งงานอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.95, S.D. = 0.19)
ตารางที่ 1.5 ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาใน
โครงการสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ มาตรฐานสากล สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาภาคเหนื อ ด้า น
สมรรถนะหลัก แยกตามรายข้อ
สมรรถนะของผู้บริหารใน
โรงเรียนด้ านสมรรถนะหลัก
1. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. ความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน
3. ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
4. อุดมการณ์ของผูบ้ ริ หาร
5. การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ
6. การทางานเป็ นทีม
7. การยึดมัน่ ในความถูกต้อง
ชอบธรรมและจริ ยธรรม
รวม

ความคิดเห็นของผู้บริหาร
S.D.
แปลผล
4.79
0.44 มากที่สุด
4.81
0.43 มากที่สุด
4.81
0.43 มากที่สุด
4.81
0.43 มากที่สุด

ความคิดเห็นของครู
S.D.
แปลผล
4.95 0.20 มากที่สุด
4.96 0.19 มากที่สุด
4.96 0.20 มากที่สุด
4.96 0.19 มากที่สุด

4.79

0.46

มากที่สุด

4.96

0.19

มากที่สุด

4.80

0.44

มากที่สุด

4.96

0.19

มากที่สุด

4.80

0.45

มากที่สุด

4.96

0.19

มากที่สุด

4.80

0.44

มากทีส่ ุ ด

4.96

0.19

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 1.5 สมรรถนะของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือด้านสมรรถนะหลักพบว่า โดยภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.80, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คือ
มีสมรรถนะสู งสุ ดคือ ความรู ้ในการปฏิบตั ิงานความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ และอุดมการณ์ของผูบ้ ริ หาร
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อยู่ในระดับมากที่ สุด ( = 4.81, S.D. = 0.33) รองลงมาคือการทางานเป็ นทีมอยู่ในระดับมาก ( =
4.80, S.D. = 0.44) และการยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรมอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.80,
S.D. = 0.45)
ส่ วนสมรรถนะของผูบ้ ริ หารตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะ
อยู่ในระดับมากที่ สุด ( = 4.96, S.D. = 0.19) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า คื อ มี สมรรถนะสู งสุ ดคื อ
ความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน,อุดมการณ์ของผูบ้ ริ หาร,การสั่งสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พ,การทางาน
เป็ นทีม,การยึดมัน่ ในความถู กต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม และความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ อยู่ใ น
ระดับมากที่สุด ( = 4.96, S.D. = 0.19) รองลงมาคือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ อยู่ในระดับมาก ( = 4.95,
S.D. = 0.20)
ตารางที่ 1.6 ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาใน
โครงการสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ มาตรฐานสากล สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาภาคเหนื อ ด้า น
สมรรถนะตามตาแหน่งงาน แยกตามรายข้อ
สมรรถนะของผู้บริหารใน
โรงเรียนด้ านสมรรถนะตาม
ตาแหน่ ง
1. ความรู ้ในการจัดการองค์กร

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

ความคิดเห็นของครู

S.D.

แปลผล

S.D.

แปลผล

4.79

0.44

4.94

0.23

2. การประกันคุณภาพการศึกษา

4.79

0.36

4.96

0.19

3. การวิเคราะห์และการ
สังเคราะห์
4. การสื่ อสารและการจูงใจ

4.80

0.43

4.96

0.20

4.80

0.45

4.96

0.18

5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

4.81

0.43

4.96

0.19

4.72

0.55

4.95

0.21

4.78

0.44

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ทีส่ ุ ด

4.96

0.20

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ทีส่ ุ ด

6. ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษ
รวม
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จากตารางที่ 1.6 สมรรถนะของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนื อด้านสมรรถนะตามหน้าที่หลักพบว่า
โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.78, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า คื อ มีสมรรถนะสู งสุ ดคื อ การพัฒนาศักยภาพบุ คลากรอยู่ในระดับมากที่ สุด ( = 4.81,
S.D. = 0.43) รองลงมาคือการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ ,และการสื่ อสารและการจูงใจอยูใ่ นระดับ
มาก ( = 4.80, S.D. = 0.43)
ส่ วนสมรรถนะของผูบ้ ริ หารตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะ
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.96, S.D. = 0.20) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คือ มีสมรรถนะสู งสุ ดคือ
การประกันคุ ณภาพการศึกษาการ,วิเคราะห์และการสังเคราะห์ ,การสื่ อสารและการจูงใจ และการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.96, S.D. = 0.19) รองลงมาคือ ความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับ ( = 4.95, S.D. = 0.21)
ตารางที่ 1.7 ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในโครงการสู่
ความเป็ นเลิ ศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนื อ ด้านสมรรถนะทางการ
บริ หาร แยกตามรายข้อ
สมรรถนะของผู้บริหารใน
โรงเรียนด้ านสมรรถนะการ
บริหาร
1. ภาวะผูน้ า

ความคิดเห็นของผู้บริหาร

ความคิดเห็นของครู

S.D.

แปลผล

S.D.

แปลผล

4.81

0.43

4.94

0.23

2. วิสัยทัศน์

4.81

0.43

4.96

0.18

4.80

0.44

4.96

0.18

4.81

0.44

4.96

0.18

4.76

0.49

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

4.96

0.18

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

3. ความสามารถในการสร้าง
ระบบการให้บริ การ
4. ธรรมาธิบาล
5. หลักการบริ หารจัดการและ
การบริ หารความเสี่ ยง
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6. ด้านนโยบายและแผนกลยุทธ์
7. ความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ
8. หลักการบริ หารจัดการด้วย
ระบบคุณภาพ
9. ความสามารถในการพัฒนา
ศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
รวม

4.81

0.44

4.81

0.44

4.81

0.43

4.71

0.56

4.79

0.46

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

4.96

0.18

4.96

0.18

4.96

0.18

4.96

0.18

4.96

0.19

มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด
มาก
ที่สุด

จากตารางที่ 1.7 สมรรถนะของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนื อด้านสมรรถนะการบริ หารหลักพบว่า
โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.79, S.D. = 0.46) เมื่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า มีสมรรถนะสู งสุ ดคือ ภาวะผูน้ าวิสัยทัศน์ และหลักการบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพ,
ระบบการให้บริ การ,ธรรมาภิบาล,ด้านนโยบายและแผนกลยุทธ์ และความเป็ นผูน้ าทางวิชากาอยูใ่ น
ระดับมากที่สุด ( = 4.81, S.D. = 0.44) รองลงมาคือความสามารถในการสร้างหลักการบริ หารจัดการ
และการบริ หารความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.76, S.D. = 0.49)
ส่ วนสมรรถนะของผูบ้ ริ หารตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีสมรรถนะ
อยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ( = 4.96, S.D. = 0.19) เมื่ อ พิ จารณารายด้า นพบว่า มี ส มรรถนะสู ง สุ ดคื อ
วิสัยทัศน์,ความสามารถในการสร้างระบบการให้บริ การ,ธรรมาภิบาล,หลักการบริ หารจัดการและ
การบริ หารความเสี่ ยงด้านนโยบายและแผนกลยุทธ์ ,ความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ,หลักการบริ หาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพ และความสามารถในการพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ( = 4.96, S.D. = 0.18) รองลงมาคือ ภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.94, S.D. = 0.23)
3. ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะของผู้บ ริ หารโรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศ
มาตรฐานสากล สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาภาคเหนือ
ผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาภาคเหนื อในการทดสอบสมมติฐานโดยการ
วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร ได้แก่ ตาแหน่ง และขนาดของโรงเรี ยน ดังนี้
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ตารางที่ 1.8 เปรี ยบเทียบสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศ
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ จาแนกตามตาแหน่งงาน
สมรรถนะของผู้บริหาร

ตาแหน่ งผู้บริหาร

ตาแหน่ งครู

สมรรถนะ

สมรรถนะหลัก

4.84

S.D.
0.37

สมรรถนะตามตาแหน่งงาน

4.85

0.26

4.77

0.43

0.03

0.97

สมรรถนะทางการบริ หาร

4.89

0.25

4.78

0.43

0.03

0.76

4.84

0.26

4.77

0.43

0.03

0.97

รวม

S.D.

t

Sig.

4.79

0.42

1.24

0.22

จากตารางที่ 1.8 การเปรี ยบเทียบสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่
ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนื อ จาแนกตามตาแหน่งงาน
พบว่าผูบ้ ริ หารและครู มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 1.9 เปรี ยบเทียบสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศ
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาภาคเหนื อในภาพรวม จาแนกตามขนาดของ
โรงเรี ยน
ขนาดโรงเรียน
สมรรถนะของผู้บริหาร
1. สมรรถนะหลัก
2. สมรรถนะตามตาแหน่งงาน
3. สมรรถนะทางการบริ หาร
รวม

ใหญ่
4.83
4.80
4.82
4.82

สมรรถนะจริง
กลาง

S.D.
0.37
0.39
0.36
0.37

4.75
4.75
4.73
4.74

S.D.
0.47
0.47
0.50
0.48

t

Sig.

1.45
0.86
1.73
1.35

0.14
0.38
0.08
0.20

จากตารางที่ 1.9 การเปรี ยบเทียบขนาดโรงเรี ยนต่างกันมี ความคิ ดเห็ นต่อสมรรถนะของ
ผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาภาคเหนือในภาพรวมไม่แตกต่างกัน

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการ
สู่ ความเป็ นเลิ ศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนื อ ซึ่ งผูว้ ิจยั ขอสรุ ปผล
การศึกษา การอภิปรายผลและให้ขอ้ เสนอแนะดังนี้
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะของผู บ้ ริ ห ารโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาในโครงการสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารและครู ต่อสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ
3.เพื่อเปรี ยบเทียบสรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศ
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือที่มีขนาดต่างกัน
สรุ ปผลการวิจัยได้ดงั นี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคล
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลจาแนกตาม อายุ วุฒิการศึกษา ตาแหน่งประสบการณ์ใน
การทางานด้านการบริ หารโรงเรี ยน และขนาด มีรายละเอียดดังนี้
1. มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีจานวน 183 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.8
2. มีวฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 68.0
3. มีตาแหน่งเป็ นครู จานวน 284 คน คิดเป็ นร้อยละ 93.8
4. มีประสบการณ์ในการทางานด้านการบริ หารโรงเรี ยนระหว่าง 1-3 ปี จานวน 103 คน คิด
เป็ นร้อยละ 33.7
5. เป็ นโรงเรี ยนขนาดใหญ่ จานวน 180 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.8
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในโครงการ
สู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ
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ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึ กษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศ
มาตรฐานสากล สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ ก ารศึ ก ษาภาคเหนื อ โดยภาพรวม และรายด้าน ได้แก่
สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามตาแหน่ง และสมรรถนะทางการบริ หารมีรายละเอียดดังนี้
1. สมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ย นมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือโดยภาพรวม พบว่า สมรรถนะของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนื อ
โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ ริ หารอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.84,
S.D. = 0.23) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สมรรถนะสู งสุ ดคือ สมรรถนะทางการบริ หาร อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ( = 4.87, S.D. = 0.23) รองลงมาคือ สมรรถนะตามตาแหน่ งงาน อยู่ในระดับมาก ( =
4.86, S.D. = 0.23)
และความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารและครู พบว่าครู มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะทั้งสามด้านอยู่
ในระดับมากที่สุด ( = 4.90, S.D. = 0.21) ส่ วนผูบ้ ริ หารมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะทั้งสามด้าน อยู่
ในระดับมากที่สุด ( = 4.79, S.D. = 0.26) เมื่อพิจารณาความคิดเห็ นของครู ต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หาร
รายด้านพบว่า มีสมรรถนะสู งสุ ดคือ สมรรถนะทางการบริ หารอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.96, S.D.
= 0.18) รองลงมาคือ สมรรถนะตามตาแหน่งงานอยูใ่ นระดับมาก ( = 4.95, S.D. = 0.19)
เมื่ อ วิเคราะห์ ส มรรถนะของผู บ้ ริ ห ารโรงเรี ย นมัธ ยมศึ ก ษาในโครงการสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ แยกเป็ นรายด้านและรายข้อ พบว่า
1.1 สมรรถนะหลัก แยกตามรายข้อพบว่าความคิดเห็ นของครู ต่อสมรรถนะหลัก
ของผูบ้ ริ หาร อยู่ในระดับมากที่ สุด ( = 4.96, S.D. = 0.19) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีสมรรถนะ
สู งสุ ดคือ ความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน, อุดมการณ์ของผูบ้ ริ หาร, การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชี พ,
การทางานเป็ นที ม และ การยึดมัน่ ในความถู ก ต้องชอบธรรมและจริ ย ธรรม และ ความคิ ดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.96, S.D. = 0.19) รองลงมาคือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ อยูใ่ นระดับ
มาก ( = 4.95, S.D. = 0.20)
1.2 .สมรรถนะตามตาแหน่ ง งาน แยกตามรายข้อพบว่า ความคิ ดเห็ นของครู ต่อ
สมรรถนะผูบ้ ริ หาร โดยภาพรวมมีสมรรถนะตามตาแหน่งงาน อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.96, S.D.
= 0.20) เมื่ อพิ จารณารายข้อพบว่า คื อ มี สมรรถนะสู งสุ ดคื อ การประกันคุ ณภาพการศึ กษาอยู่ใ น
ระดับมากที่สุด, การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ , การสื่ อสารและการจูงใจ และ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ( = 4.96, S.D. = 0.19) รองลงมาคือ ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับมาก
( = 4.95, S.D. = 0.21)
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1.3. สมรรถนะทางการบริ ห าร แยกตามรายข้อ พบว่า ความคิ ด เห็ น ของครู ต่ อ
สมรรถนะทางการบริ หาร โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.96, S.D. = 0.19) เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่า สมรรถนะสู งสุ ดคือ วิสัยทัศน์, ความสามารถในการสร้ างระบบการให้บริ การ, ธรรมาภิ
บาล, หลักการบริ หารจัดการและการบริ หารความเสี่ ยงด้านนโยบายและแผนกลยุทธ์ , ความเป็ นผูน้ า
ทางวิชาการ, หลักการบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และความสามารถในการพัฒนาศักยภาพใน
การใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.96, S.D. = 0.18) รองลงมาคือ ภาวะผูน้ าอยูใ่ นระดับ
มาก ( = 4.94, S.D. = 0.23)
2. เปรี ย บเที ยบสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึ ก ษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศ
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาภาคเหนื อ จาแนกตามตาแหน่ งงานพบว่าไม่
แตกต่างกัน
3. เปรี ย บเที ยบสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึ ก ษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศ
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนื อ จาแนกตามขนาดของโรงเรี ยนพบว่า
ไม่แตกต่างกัน
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่ องสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ในโครงการสู่ ความเป็ น
เลิศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือสามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1. สมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนื อโดยภาพรวม พบว่า ครู มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะทั้ง
สามด้านอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.90, S.D. = 0.21) ส่ วนผูบ้ ริ หารมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะทั้ง
สามด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.79, S.D. = 0.26) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า คือ มีสมรรถนะ
สู ง สุ ด คื อ สมรรถนะทางการบริ ห ารอยู่ใ นระดับ มากที่ สุ ด ( = 4.96, S.D. = 0.18) รองลงมาคื อ
สมรรถนะตามตาแหน่ งงานอยู่ในระดับมาก ( = 4.95, S.D. = 0.19) ซึ่ งข้อค้นพบนี้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ อรศิริ มานะกล้า (2559) ได้ทาการวิจยั สมรรถนะในการเป็ นผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ในจังหวัดระนองผลการวิจยั พบว่าสมรรถนะในการเป็ นผูน้ าของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาใน
จังหวัดระนองโดยรวมอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน
2. การเปรี ยบเทียบสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาภาคเหนื อ จาแนกตามตาแหน่ งงานพบว่าไม่
แตกต่างกันซึ่ งข้อค้นพบนี้ สอดคล้องกับ เพียรพันธ์ กิ จพาณิ ชย์เจริ ญ (2552) ศึกษาสมรรถนะการ
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บริ หารวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตหนองแขม กรุ งเทพมหานครการวิจยั
พบว่า โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.01
3. การเปรี ยบเทียบสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาภาคเหนื อในภาพรวม จาแนกตามขนาดของ
โรงเรี ยน กลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดโรงเรี ยนต่างกันมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากลสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนื อ
ไม่แตกต่างกัน ซึ่ งข้อค้นพบนี้ สอดคล้องกับ เพียรพันธ์ กิจพาณิ ชย์เจริ ญ (2552) ศึกษาสมรรถนะการ
บริ หารวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตหนองแขม กรุ งเทพมหานครการวิจยั
พบว่าขนาดโรงเรี ยนต่างกันมีความเห็นต่อสมรรถนะในการบริ หารวิชาการของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ด้านการบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
4. สมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนื อ สมรรถนะหลัก แยกตามรายข้อพบว่าความคิดเห็นของ
ครู ต่อสมรรถนะหลักของผูบ้ ริ หาร อยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.96, S.D. = 0.19) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่า มี สมรรถนะสู งสุ ดคื อ ความรู ้ ในการปฏิ บตั ิ งาน, อุดมการณ์ ของผูบ้ ริ หาร, การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ, การทางานเป็ นทีม และ การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม
และ ความคิ ดริ เริ่ ม สร้ า งสรรค์อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด ( = 4.96, S.D. = 0.19) รองลงมาคื อ การมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ อยูใ่ นระดับมากที่ ( = 4.95, S.D. = 0.20) ซึ่ งข้อค้นพบนี้ สอดคล้องกับ เกณฑ์การกาหนด
สมรรถนะของผูบ้ ริ หารตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา (2559)
5. สมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ ก ษาภาคเหนื อสมรรถนะตามตาแหน่ งงาน แยกตามรายข้อพบว่า
ความคิดเห็นของครู ต่อสมรรถนะผูบ้ ริ หาร โดยภาพรวมมีสมรรถนะตามตาแหน่ งงาน อยูใ่ นระดับ
มากที่สุด ( = 4.96, S.D. = 0.20) เมื่ อพิจารณารายข้อพบว่า คือ มี สมรรถนะสู งสุ ดคื อ การประกัน
คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมากที่สุด, การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ , การสื่ อสารและการจูงใจ
และ การพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ ( = 4.96, S.D. = 0.19) รองลงมาคือ ความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับมากที่ ( = 4.95, S.D. = 0.21) ซึ่ งข้อค้นพบนี้ สอดคล้องกับวันชัย บุญทอง
(2558) ได้ศึกษาความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะหลักของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามแนวทางการ
ปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา ที่พบว่า 1) ความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความต้องการในการพัฒนามากที่สุดใน
3 ลาดับแรกคือมาตรฐานที่ 1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ มาตรฐานที่ 3 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชี พ
และมาตรฐานที่ 2 การบริ ก ารที่ ดี ตามล าดับ 2) ความต้อ งการในการพัฒนาสมรรถนะหลัก ของ
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ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิ รูประบบราชการความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะ
หลักของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการ
6. สมรรถนะของผู บ้ ริ หารโรงเรี ย นในโครงการสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ มาตรฐานสากล สั ง กัด
สานัก งานเขตพื้ นที่ การศึ ก ษาภาคเหนื อ สมรรถนะทางการบริ หาร แยกตามรายข้อพบว่า ความ
คิ ดเห็ นของครู ต่อสมรรถนะทางการบริ หาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่ สุด ( = 4.96, S.D. =
0.19) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า สมรรถนะสู งสุ ดคือ วิสัยทัศน์, ความสามารถในการสร้างระบบการ
ให้บริ การ, ธรรมาภิบาล, หลักการบริ หารจัดการและการบริ หารความเสี่ ยงด้านนโยบายและแผนกล
ยุทธ์, ความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ, หลักการบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และความสามารถในการ
พัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( = 4.96, S.D. = 0.18) รองลงมาคือ ภาวะ
ผูน้ าอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.94, S.D. = 0.23) ซึ่ งข้อค้นพบนี้ สอดคล้องกับ รวีวรรณ เผ่ากัณหา
(2558) ได้ทาการวิจยั สมรรถนะทางการบริ หารของผูบ้ ริ หารระดับภาควิชาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยของรั ฐผลการวิจยั พบว่าองค์ประกอบสมรรถนะทางการบริ หารของผูบ้ ริ หารโดยมี
สมรรถนะที่สาคัญที่ควรได้รับการพัฒนามี 5 ด้านคือ 1) สมรรถนะด้านภาวะผูน้ า 2) สมรรถนะด้าน
การพัฒนาอาจารย์ 3) สมรรถนะด้านการพัฒนาวิชาชีพ 4) สมรรถนะด้านบริ หารการวิจยั และบริ การ
วิชาการและ5) สมรรถนะด้านการบริ หารการสอน
7. ผลการวิเคราะห์ เนื้ อหาข้อเสนอแนะสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึก ษา ใน
โครงการสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ มาตรฐานสากล สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาภาคเหนื อ สรุ ป
ผลการวิจยั จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในโครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนื อ พบว่ามี
ข้อเสนอแนะเรื่ อง การมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ การสะสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมัน่ ในความ
ถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม การทางานเป็ นทีม ความรู ้ในการจัดการองค์กร ความสามารถใน
การใช้ภาษาอังกฤษ และความสามารถในการพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศ
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนื อ จากผลการศึกษาดังกล่าวผูว้ ิจยั จึงมี
ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั
1) ข้อเสนอแนะเพื่ อการปฏิ บ ตั ิ ส ถานศึ ก ษา สมรรถนะของผูบ้ ริ หารในปั จจุ บ ัน
แสดงให้เห็นว่าครู ยงั มีความต้องให้ผบู ้ ริ หารพัฒนาสมรรถนะทั้งสามด้านสู งขึ้น.
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2) ข้อเสนอแนะนาไปสู่ การกาหนดนโยบายของหน่ วยงานต้นสังกัดสื บเนื่ องจาก
นโยบายของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารที่ มี ความมุ่งมัน่ ต่ อการพัฒนาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึ กษา
โดยเฉพาะการยกระดับโรงเรี ยนมัธยมศึกษามีมาตรฐานใกล้เคียงกัน และก็เป็ นระดับมาตรฐานที่มี
ความพร้ อมสู่ โรงเรี ย นในโครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศ มาตรฐานสากล เพื่ อให้เป็ นโรงเรี ย นที่ มี ก าร
บริ หารจัดการด้วยระบบคุ ณภาพตามเกณฑ์สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการ
วิจยั สมรรถนะหลักพบว่าการมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ การสะสมความเชี่ ยวชาญในงานอาชี พมีค่าคะแนน
เฉลี่ยต่ากว่าด้านอื่น ๆ ดังนั้นอาจจะต้องมีการพัฒนาหรื อสร้างเสริ มสมรรถนะในสองด้านนี้เพิ่มขึ้น.
หมายเหตุ การที่ทุกด้านสมรรถนะสู ง เพราะว่าโรงเรี ยนที่เป็ นกลุ่มประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ เป็ นโรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศมาตรฐานสากล และได้เข้า
ร่ วมในโครงการที่มีการอบรมอย่างถูกต้องและต่อเนื่ อง ทาให้สมรรถนะของผูบ้ ริ หารสู ง.
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
1) ควรมี ก ารศึ ก ษาวิจ ัย เพื่ อ เปรี ย บเที ย บในเชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกับ สมรรถนะที่ ส่ ง เสริ ม
ความส าเร็ จ ในการบริ หารสถานศึ ก ษาโรงเรี ยนมัธ ยมศึ ก ษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศ
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ
2) ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จ ัย แนวทางการส่ ง เสริ ม สมรรถนะของผู บ้ ริ ห ารโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น ๆ
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ภาคผนวก ก.
รายชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่ องมือวิจัย
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบเครื่ องมือวิจัย
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. ต้องลักษณ์ บุญธรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรีอาจารย์ประจาสาขาวิชาการศึกษา คณะคุรุศาสตร์ อุตสาหกรรม
2. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร. เสกสรร มานวิโรจน์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ สาธารณสุ ข
3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา ชุวานนท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ผูอ้ านวยการโครงการบัณฑิตศึกษา/ที่ปรึ กษาศูนย์ภาษา
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ภาคผนวก ข.
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
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แบบสอบถามงานวิจัยเรื่ อง
สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล
สั งกัดสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาภาคเหนือ
……………………………………………………………………………………..
คาชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับ นี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาสมรรถนะของผู ้บ ริ หารโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ
2. แบบสอบถาม แบ่งเป็ น 3 ตอน
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่
ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ ยวกับข้อเสนอแนะต่อสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
มัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ
ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุ เคราะห์จากท่านเป็ นอย่างดียิง่ โดยท่านสามารถ
ตอบข้อคาถามได้ตามคิดเห็นและความเป็ นจริ งในการทางานของท่านมากที่สุด ผลการวิจยั จะเสนอ
ผลเป็ นภาพรวม จึ งไม่ส่ งผลกระทบต่อท่า นและหน่ วยงานของท่ าน แต่ จะเกิ ดประโยชน์ ต่อการ
ส่ ง เสริ ม และพัฒนาการบริ ห ารสถานศึ ก ษาในโครงการสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ มาตรฐานสากล สั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภาคเหนื อและขอขอบคุ ณในความร่ วมมือมา ณ โอกาสนี้
ด้วย
นางสาว ทิพวัลย์ อ่างคา
นักศึกษามหาบัณฑิตหลักสู ตรศึกษาศาสตร์
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ

 1. ชาย

 2. หญิง

2. อายุ

 1. 31 - 40ปี

 2. 41-50ปี

 3. 51-60ปี
3. วุฒิการศึกษา
4. ตาแหน่ง

 1. ปริ ญญาตรี

 2. ปริ ญญาโท

 3. ปริ ญญาเอก

 4. อื่นๆระบุ...................

 1. ผูบ้ ริ หาร (ผอ./รอง ผอ./ผช.ผอ.)

 2. ครู

5. ประสบการณ์ในการทางานด้านการบริ หารโรงเรี ยน
 1. ต่ากว่า 1 ปี

 2. 1 - 3 ปี

 3. 4 - 6ปี

 4. 7 ปี ขึ้นไป

6. ขนาดของโรงเรี ยนที่ท่านสังกัด
 1. ใหญ่

2. กลาง

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความ
เป็ นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ
คาอธิบาย โปรดทาเครื่ องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับสมรรถนะของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
ในโครงการสู่ ความเป็ นเลิ ศมาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนื อของท่าน
ในสมรรถนะที่เป็ นจริ งและสมรรถนะที่ควรเป็ น โดยมีค่าคะแนนการประเมิน ดังนี้
5 หมายถึง ผูบ้ ริ หารมีสมรรถนะในด้านนี้มากที่สุด หรื อ คิดเป็ นระดับมากกว่า 80 % ขึ้นไป
4 หมายถึง ผูบ้ ริ หารมีสมรรถนะในด้านนี้มาก หรื อ คิดเป็ นระดับที่ 70 %
3 หมายถึง ผูบ้ ริ หารมีสมรรถนะในด้านนี้ปานกลาง หรื อ คิดเป็ นระดับที่ 60 %
2 หมายถึง ผูบ้ ริ หารมีสมรรถนะในด้านนี้นอ้ ย หรื อ คิดเป็ นระดับที่ 50 %
1 หมายถึง ผูบ้ ริ หารมีสมรรถนะในด้านนี้นอ้ ยที่สุด หรื อ คิดเป็ นระดับที่ต่ากว่า 40 %
หมายเหตุสมรรถนะของผูบ้ ริ หารในที่น้ ี หมายถึง สมรรถนะของผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของ
โรงเรี ยนคือผูอ้ านวยการ
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ตอนที่ 2 สมรรถนะของผูบ้ ริ หารในโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศมาตรฐานสากล
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ
ข้ อ
สมรรถนะของผู้บริหาร
สมรรถนะ
5
4
3
2
1
1.สมรรถนะหลัก(Core Competency)
1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
2 ความรู ้ในการปฏิบตั ิงาน
3 ความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์
4 อุดมการณ์ของผูบ้ ริ หาร
5 การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
6 การทางานเป็ นทีม
7 การยึดมัน่ ในความถูกต้องชอบธรรมและจริ ยธรรม
2.สมรรถนะตามตาแหน่ งงาน(Functional Competency)
1 ความรู ้ในการจัดการองค์กร
2 การประกันคุณภาพการศึกษา
3 การวิเคราะห์และการสังเคราะห์
4 การสื่ อสารและการจูงใจ
5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
6 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
3. สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency)
1 ภาวะผูน้ า
2 วิสัยทัศน์
3 ความสามารถในการสร้างระบบการให้บริ การ
4 ธรรมภิบาล
5 หลักการบริ หารจัดการและการบริ หารความเสี่ ยง
6 ด้านนโยบายและแผนกลยุทธ์
7 ความเป็ นผูน้ าทางวิชาการ
8 หลักการบริ หารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
9 ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ ความเป็ นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์
ผู้วจิ ัย
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ภาคผนวก ค.
เผยแพร่ ผลการดาเนินการวิจัย
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ภาคผนวก ง.
ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
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ประวัติผู้เขียนวิทยานิพนธ์
ชื่ อ – นามสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา

ประวัติการทางาน

นางสาวทิพวัลย์ อ่างคา
30 กรกฎาคม 2522
194 หมู่ 11 ต. ท่าอิบุญ อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ 67110
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง ปวส. การบัญชี, บัญชี / ธนาคาร / การเงิน
มหาวิท ยาลัย สยาม ปริ ญ ญาตรี ศิ ล ปศาสตร์ บ ัณ ฑิ ตการโรงแรม / การ
ท่องเที่ยว
ปัจจุบนั ศึกษาศาสตร์ มหาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม ศึกษาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารการศึกษาและผูน้ า ทางการศึกษา
สมาคมทัวร์ และมัคคุเทศก์แห่งประเทศไทย
นักแปลทางการศึกษาโรงเรี ยนบ้านวังมล
สัญญาครู ในโครงการ / ภาษาอังกฤษ
โรงเรี ยนบ้านดงทิพย์ โรงเรี ยนบ้านวังร่ องวิทยาคม
โรงเรี ยนท่าดินแดง ที่อาเภอหล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์
หล่มสักการพิมพ์ ฝ่ ายขายและผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด / นักแปล
บริ ษทั แอมอีแล็กทริ ก มหาชน ฮิวตัน แท็กซัส
อเมริ กา ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาดสาหรับลูกค้าเวิลด์ไวด์

