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 การวิจยัเร่ืองสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็น 
เลิศมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษา
สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู ้บริหารและครูต่อ
สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียน
มธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากลท่ีมีขนาดต่างกนั ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั
คร้ังน้ีคือผูบ้ริหารและครู จ านวน  30 โรงเรียน จาก 10 เขต จ านวน  1,572 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง
ผูบ้ริหารจ านวน 22 คน และครูจ านวน 284 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถาม ค่าสถิติท่ีใช ้ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงแบนมาตรฐาน และวเิคราะห์โดยทดสอบค่าที (t-test) 

ผลการวจิยัพบวา่ 
  1.สมรรถนะของผู ้บ ริห ารในโรงเรียนมัธยม ศึกษาในโครงการสู่ ความ เป็น เลิ ศ
มาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือพบวา่ โดยภาพรวมสมรรถนะอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (  =  4.84) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ มีสมรรถนะทางการบริหารอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด (  = 4.87) รองลงมาคือ สมรรถนะตามต าแหน่งงาน (  = 4.86) 

2.การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของ
ผูบ้ริหารในโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ ไม่แตกต่างกนั 

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความ
เป็นเลิศมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือท่ีมีขนาดต่างกนั ไม่แตกต่างกนั 
ค ำส ำคัญ: สมรรถนะ, ผูบ้ริหาร, โรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
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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 sue  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 

 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การศึกษาเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัท่ีสุดในการพฒันาสังคม ให้คนซ่ึงเป็นสมาชิกของสังคมเป็น
คนมีคุณภาพ คุณธรรม กล่าวคือการศึกษาช่วยสร้างจิตส านึกในการเป็นมนุษย ์มีจิตวิญญาณของผูมี้
อารยะธรรมทางปัญญาและความงดงามทางจิตใจ การศึกษาสร้างให้คนมีความรู้ในการด ารงชีวิต 
การประกอบอาชีพ มีความอดทนในการต่อสู้กบัอุปสรรคของชีวิต การศึกษาเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับ
คนทุกวยั การศึกษามีความส าคญัตามเจตนารมณ์พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ
ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 ว่า การศึกษาตอ้งเป็นเพื่อพฒันาคนและพฒันาชาติ 
พฒันาคนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและ
วฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข จึงเกิดแนวคิดการปฏิรูป
การศึกษาโดยมีเป้าหมาย คือ การพฒันาคุณภาพของคน เพื่อไดค้นท่ีมีคุณภาพไปพฒันาชาติให้ได้
มาตรฐานตามนยัแห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 22 จากความส าคญัของการศึกษาดงักล่าวรัฐบาลจึงไดจ้ดัใหมี้การปฏิรูปการศึกษา 
โดยมีพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2553 เป็น
เคร่ืองมือน าไปสู่การจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) (2553) 

ปัญหาของการจดัการศึกษาในปัจจุบนัพบวา่ยงัมีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งและส่งผลต่อการศึกษา 
และยงัเป็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ คุณภาพการศึกษาพื้นฐานตกต ่า และ
ปัญหาของครูส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สืบค้นวนัท่ี 30 มีนาคม 2562 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของ อมัพร พินะสา (2562)  ผูช่้วยเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้กล่าวว่า ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินการขบัเคล่ือนการ
ด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงปัญหาท่ีตอ้งการแกไ้ข
เน่ืองจากคุณภาพของการจดัการศึกษาของไทยค่อนขา้งต ่า โรงเรียนมีมาตรฐานไม่เท่ากนั และมี
ขนาดไม่เท่ากัน ท าให้เกิดความเล่ือมล ่ าทางการศึกษาภายในประเทศค่อนข้างสูงส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีความจ าเป็นตอ้งจดักลุ่มของโรงเรียนหลายระดบัเพื่อให้
เป็นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานท่ีใกล้เคียงกนั รวมทั้งได้มาตรฐานสากลและส่งเสริมให้เด็กไทย เกิด
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ทกัษะทางวิชาการ ทกัษะอาชีพ และทกัษะชีวิต ซ่ึงเป็นทกัษะของเด็กในศตวรรษท่ี 21 และ ผลการ
ประเมินมีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อก ากับ ควบคุม ส่งเสริม และพฒันาการ
ประกนัคุณภาพทั้งในระดบัภายในและภายนอก ตาม พรบ. การศึกษา พ.ศ. 2542 แต่ยงัมีปัญหาดา้น
คุณภาพการจดัการศึกษา คุณภาพของสถานศึกษายงัไม่พฒันาไดเ้ท่าเทียมกนั มีทั้งสถานศึกษาท่ี
พฒันาไปแลว้ และสถานศึกษาท่ียงัไม่พฒันา ตอ้งมีการก ากบั ติดตามคุณภาพต่อไป โดยส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการท่ีจะพฒันาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงยิ่งข้ึน 
ตามหลกัการของคุณภาพการศึกษา ท่ีถือวา่ “คุณภาพไม่มีท่ีส้ินสุด” คุณภาพตอ้งมีการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ือง 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2562) จึงมีแนวคิดพัฒนาโรงเรียน
มธัยมศึกษา ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึนโดยไดจ้ดัท าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประเด็นท่ี 1. จดัให้
โรงเรียนไดมี้มาตรฐานระดบัประเทศเป็นโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินของส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ประเด็นท่ี 2. มุ่งพฒันาโรงเรียนท่ีผา่นเกณฑ์การประเมิน
ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานสากล 
สอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาล โดยเฉพาะการยกระดบัโรงเรียนมธัยมศึกษาให้มีมาตรฐานใกลเ้คียง
กัน เป็นโรงเรียนท่ีมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และพฒันากา้วสู่มาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ต่อไป  ซ่ึงการ
ด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จะส่งผลใหโ้รงเรียนผลิตนกัเรียนท่ีมีคุณภาพ ตอบ
โจทยข์องประชากรโลก มีการพฒันาผูเ้รียน พฒันาหลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
มีแหล่งเรียนรู้และสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์สังเคราะห์แกปั้ญหา ริเร่ิมสร้างสรรค ์
มีคุณธรรม น าความรู้ รักความเป็นไทยและมีความสามารถกา้วไกลเป็นพลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพ 
นอกจากน้ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยงัมีนโยบายการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ในโครงการโรงเรียนมธัยมศึกษามาตรฐานสากล โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้ผูบ้ริหารและครูใน
โรงเรียนมธัยมศึกษามีความเขา้ใจในการด าเนินโครงการโรงเรียนมธัยมศึกษามาตรฐานสากล  แนว
ทางการจดัการศึกษา รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรู้แบบต่อเน่ือง และการบริหารจดัการใน
โรงเรียนดว้ยการพฒันาการระบบคุณภาพ  

จากรายงานการศึกษาสภาพปัญหาสมรรถนะของผูบ้ริหารในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือในโครงการโรงเรียนมธัยมศึกษามาตรฐานสากลท่ีด าเนินการ
ในรุ่นท่ี 1 (2553) และการสังเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนการจดัประชุมรับฟังความคิดเห็น
จากผูบ้ริหารโรงเรียนและผูท้รงคุณวุฒิ ผลท าแลว้ดีในส่วนท่ีผูบ้ริหารและครูต่างใหค้วามสนใจและ
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มีส่วนร่วมในการท่ีมีประเด็นท่ีอยากจะแกไ้ข และไดน้ าขอ้มูลดงักล่าวมาปรับปรุงและพฒันาการ
ด าเนินงานใน รุ่นท่ี 2 โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากลได้
เขา้ใจในเจตนารมณ์ขอบข่ายความส าเร็จทิศทางและกรอบการด าเนินงานตลอดจนสามารถน าไป
เป็นแนวทางในการวางแผนพฒันายกระดบัคุณภาพของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากลและ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานให้บงัเกิดผลอยา่งเป็นรูปธรรมตามเกณฑ์แผนกลยุทธ์สพฐ. ปี พ.ศ.2561- 
2564 โดยมีโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 720 โรงเรียน ขณะน้ีก าลงัด าเนินการอยูใ่นระดบัการ
ประเมินผลการด าเนินงาน ซ่ึงปัจจยัความส าเร็จอยูท่ี่ผูบ้ริหารสถานศึกษา เพราะการบริหารโรงเรียน
ตอ้งเป็นบทบาทของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารตอ้งมีสมรรถนะในการบริหารงาน มีภาวะความเป็นผูน้ า มี
ความสามารถในการบริหารความขดัแยง้และการแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะใน
การบริหารสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายในการพฒันานกัเรียนและการด าเนินการอ่ืนๆ 
ของสถานศึกษา ทั้งน้ี สมรรถนะของผูบ้ริหารมีความส าคญัและเป็นเกณฑ์การประเมินหน่ึงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ท่ีคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดก้ าหนด
แนวทางประเมินคุณภาพการปฏิบติังานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดงันั้นผูบ้ริหาร
มืออาชีพจึงตอ้งพฒันาตนเองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียนและ
จากผลการวิจยัของ จีระ งอกศิลป์ (2557) ไดศึ้กษาพบว่าหน่ึงในสามดา้นของการประเมินผูบ้ริหาร
สถานศึกษาคือสมรรถนะ สมรรถนะจึงมีความส าคญัต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององคก์รช่วย
ในการแปลงวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์วฒันธรรมองคก์รและยทุธศาสตร์ต่างๆขององคก์รมาสู่
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ดงันั้น ประสิทธิผลของสถานศึกษาจึงเป็นผลมาจากสมรรถนะ
ของผูบ้ริหารท่ีสามารถด าเนินการร่วมกบับุคลากรฝ่ายต่างๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ อุไร สุขจยั (2555) ท่ีศึกษาพบวา่ สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารตอ้ง
วางแผน ตอ้งตดัสินใจในการแกปั้ญหาต่างๆ มีความมุ่งมัน่ในความส าเร็จสร้างผลงานเป็นหลกัรับ
ฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น มีความคิดสร้างสรรค์ เช่ือมัน่ในตนเองและสร้างสัมพนัธภาพทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา มีความรู้สึกท่ีดีต่อกนัรวมทั้งตอ้งเป็นผูมี้ทกัษะทางการบริหารการจดัการ 
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิของงานสูงสุด เพื่อให้การบริหารงานในโรงเรียนมีบรรยากาศในการท างานท่ี
น่าพอใจและมีประสิทธิภาพ  

จากความส าคัญของผูบ้ริหารในการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายการจัด
การศึกษา และการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ตามโครงการโรงเรียนมธัยมศึกษามาตาฐานสากล ปัจจยั
ท่ีส าคัญคือ สมรรถนะของผู ้บริหาร เพราะสมรรถนะคือความสามารถ ความรู้ ทักษะ และ
คุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการบริหารงานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และจากการ
ด าเนินงานของโรงเรียนมธัยม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ พบวา่มีโรงเรียนเขา้ร่วม
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จ านวนทั้งส้ิน 42 โรงเรียน และมีโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ จ  านวน 30 โรงเรียน และไม่ผ่านเกณฑ์
จ านวน 12 โรงเรียน ซ่ึงในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ ต้องการ
ยกระดบัโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากลคิดเป็นร้อยละ100 ของโรงเรียน
ทั้งหมดในเขตภาคเหนือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 -2561 แต่พบวา่ยงัไม่บรรลุตามท่ีก าหนดไวซ่ึ้ง 
การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล  ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งมีคุณลกัษณะเป็นผูน้ า
แห่งการเปล่ียนแปลงมีภาวะผูน้ าในการสร้างการมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน และเสริมสร้างพลงั
ให้กบัผูร่้วมงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนสามารถสร้างสรรค์งานไดเ้ต็มตามศกัยภาพมี
ความสามารถในการก าหนดนโยบาย และวิสัยทศัน์ท่ีเนน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างนวตักรรม
ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา และมีความสามารถเป็นท่ีปรึกษาหรือพี่เล้ียงครู มีความสามารถใน
การพฒันางาน วางแผน และสามารถท าใหเ้กิดปฏิบติัในโรงเรียน ซ่ึงความสามารถดงักล่าวเก่ียวขอ้ง
กบัสมรรถนะของผูบ้ริหาร  

ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหารในกลุ่มโรงเรียนมธัยมศึกษาท่ีผา่น
เกณฑใ์นโครงการโรงเรียนมธัยมศึกษามาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ 
จ านวน 30 โรงเรียน เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู ้บริหารในการบริหารสถานศึกษาท่ีประสบ
ความส าเร็จ ประกอบด้วย สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามต าแหน่งงาน และสมรรถนะทางการ
บริหาร เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันา และส่งเสริมสมรรถนะให้กบัผูบ้ริหารเพื่อจะไดน้ าไปใชใ้น
การบริหารสถานศึกษา และสามารถยกระดบัโรงเรียนให้เป็นมาตรฐานสากล และเป็นขอ้มูลให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งน าไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะของผูบ้ริหารและบุคล
กรทางการศึกษา อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาและการบริหาร
การศึกษาในภาพรวมต่อไป 
 
ค ำถำมกำรวจัิย 
  1. สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ อยูใ่นระดบัใด 
  2. ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
โครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือท่ี แตกต่างกนั
หรือไม่ 
  3. สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ ในโรงเรียนท่ีมีขนาดของโรงเรียนต่างกนั แตกต่างกนั
หรือไม่ 
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วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
  1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ 
  2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ภาคเหนือ 
  3. เพื่อเปรียบเทียบสรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือท่ีมีขนาดต่างกนั 
 
สมมติฐำนกำรวจัิย 
  1. ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาใน
โครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือไม่แตกต่างกนั 
  2. สรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือท่ีมีขนาดต่างกนัไม่แตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย การวจิยัคร้ังน้ีมีขอบเขตของการวจิยัดงัน้ี 
  1. ขอบเขตเน้ือหำ 

    เป็นการศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ ใน 3 ดา้น ประกอบดว้ย  

1. สมรรถนะหลกั (Core Competency) 
2. สมรรถนะตามต าแหน่งงาน (Functional Competency) 
3. สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) 

        2. ขอบเขตด้ำนประชำกร 
    ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

มาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ จ านวน 30 โรงเรียน จาก 10 เขต  
แบ่งเป็นขนาดใหญ่ จ านวน 23 โรงเรียน และขนาดกลาง จ านวน 7 โรงเรียน เป็นผูบ้ริหารจ านวน 30 
คน และ ครู จ านวน 1,542 คน รวมทั้งหมดจ านวน 1,572 คน 
       3. ขอบเขตด้ำนพืน้ทีก่ำรศึกษำ  
      ท  าการศึกษาในโรงเรียนมธัยมสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีภาคเหนือ จ านวน 10 เขต 
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นิยำมศัพท์ 
สมรรถนะ  หมายถึงความรู้  (Knowledge) ทักษะ  (Skills) และคุณลักษณะส่วนบุคคล 

(Personal Characteristic Of Attributes) ท่ีส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม (Behavior) ท่ีจ  าเป็น และมี
ผลท าใหบุ้คคลนั้นปฏิบติังานในความรับผดิชอบของตนไดดี้กวา่ผูอ่ื้น  

สมรรถนะของผู้บริหำร  หมายถึงคุณลักษณะของผู ้บริหารท่ีจ าเป็นในการบริหาร
สถานศึกษา ทั้งในดา้นความรู้ทกัษะความสามารถและคุณสมบติัเฉพาะบุคคลท่ีเกิดจากการเรียนรู้
ประสบการณ์การศึกษาการฝึกอบรมและการปฏิบัติท่ีจ  าเป็นต่อการพัฒนาองค์การบริหาร
สถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการปฏิบติังานให้ประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถน ามา
อา้งอิงเป็นมาตรฐานอาชีพหรือคุณภาพของการท างานของแต่ละบุคคล 

 สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึง คุณลกัษณะรวมของผูบ้ริหาร ประกอบด้วย 
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ความรู้ในการปฏิบติังาน ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์อุดมการณ์ของผูบ้ริหารการสั่ง
สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การท างานเป็นทีม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และการยึดมัน่ในความ
ถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม 

สมรรถนะตำมต ำแหน่งงำน (Functional Competency) หมายถึง คุณลกัษณะรวมของผูบ้ริหาร
ตามต าแหน่งงานและความรับผิดชอบประกอบ ความรู้ในการจดัการองค์กร การประกนัคุณภาพ
การศึกษาการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การส่ือสารและการจูงใจ การพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
และความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ 

สมรรถนะทำงกำรบริหำร  (Management Competency) หมายถึง คุณลักษณะรวมของ
ผูบ้ริหาร ดา้นการบริหารจดัการประกอบดว้ย ภาวะผูน้ า วิสัยทศัน์ ความสามารถในการสร้างระบบ
การให้บริการ ธรรมาภิบาล ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ หลกัการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ 
ความสามารถในการพฒันาศกัยภาพในการใชเ้ทคโนโลยี 

ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึงผูท่ี้ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการในโรงเรียน
มธัยมศึกษามาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ 

ครู หมายถึง บุคคลท่ีได้รับมอบหมายให้ท าหน้าท่ีในการสอน โรงเรียนมัธยมศึกษา
มาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ 

โรงเรียนมัธยมศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศมำตรฐำนสำกล หมายถึงสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาท่ี
มุ่งให้ตอบสนองความต้องการทางการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาเป็นการจัดการศึกษาก่อน
ระดับอุดมศึกษาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากลโดยโรงเรียนยกระดับ
คุณภาพสูงข้ึนสู่มาตรฐานสากล ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่ง
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ 
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(TQA) เป็นโรงเรียนยคุใหม่ท่ีจดัการศึกษาแบบองคร์วม และบูรณาการเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจ สังคม
วฒันธรรม ศาสนา และการเมือง เพื่อพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน กระบวนการด าเนินงานให้บรรลุ
วตัถุประสงค์โดยอาศยับุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ผ่านกระบวนการทางบริหาร จนมีผลงานท่ีมี
คุณภาพมุ่งเนน้ผลลพัธ์ขององคก์ร 
 
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ ดงัน้ี 

1. ผลจากการวจิยัไดข้อ้มูลสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความ
เป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ 

 2. เป็นขอ้มูลส าหรับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือในการวางแผนเพื่อการพฒันา
สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือดา้นการพฒันาทรัพยากรบุคคลอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 



 
บทที ่2 

 
เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

โครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ ผูว้จิยัไดศึ้กษา
แนวคิดและทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 
  1. แนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะ 
    1.1 ความหมายและความส าคญัของสมรรถนะ 
    1.2 องคป์ระกอบของสมรรถนะ 
    1.3 ประเภทสมรรถนะ 
    1.4 ประโยชน์ของการสมรรถนะไปใชภ้ายในองคก์ร 
  2. สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
    2.1 สมรรถนะตามส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
    2.2 สมรรถนะตามส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
    2.3 สมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพคุรุสภา 
    2.4 สมรรถนะตามส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3. โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
    3.1 โรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
    3.2 คุณลกัษณะของโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
    3.3 องคป์ระกอบของโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
    3.4 การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
    3.5 ปัจจยัท่ีน าไปสู่การเป็นโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
     3.6 แนวทางการบริหารเพื่อน าไปสู่การเป็นโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล 
    3.7 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนมธัยมศึกษามาตรฐานสากล 
   4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
    4.1 งานวจิยัในประเทศ 
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    4.2 งานวจิยัต่างประเทศ 
  5. กรอบแนวคิดในการวจิยั 
   
1. แนวคิดเกีย่วกบัสมรรถนะ 
  1.1 ความหมายและความส าคัญของสมรรถนะ  

 ความหมายของ “สมรรถนะ” มีนกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
Boyatzis (1982) & Cooper (2000) (อา้งถึงในจีระ หงส์ลดารมภ.์ 2559) กล่าววา่ “สมรรถนะ” 

หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐาน (Underlying Characteristic) ของบุคคล ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) 
อุปนิสัย (Trait) ทกัษะ (Skill) จินตภาพส่วนตน (Self-Image) หรือบทบาททางสังคม (Social Role) 
หรือองคค์วามรู้ (Body of Knowledge) ซ่ึงบุคคล จ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานเพื่อให้ไดผ้ลงานสูง
กวา่/เหนือกวา่เกณฑเ์ป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

Griffiths and King (1986) ไดใ้ห้ความหมายของสมรรถนะวา่เป็นกลุ่มความรู้ (Knowledge) 
ทกัษะ (Skill) และ ทศันคติ (Attitude) 

Huber (2010) กล่าวว่า “สมรรถนะ” หมายถึง ความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีประสบ
ในขณะปฏิบติังานไดส้ าเร็จ ผูท่ี้สามารถแกปั้ญหาส าเร็จในดา้นใดดา้นหน่ึงแสดงวา่ผูน้ั้นมีสมรรถนะ
ในดา้นนั้น 

Arnauld de Nadaillac (2013) ได้ให้ค  าจ  ากัดความไวว้่าสมรรถนะนั้นเป็นส่ิงท่ีต้องลงมือ
ปฏิบติัและท าให้เกิดข้ึน กล่าวคือความสามารถท่ีใชเ้พื่อให้เกิดการบรรลุผลและวตัถุประสงค ์ต่างๆ 
ซ่ึงเป็นตวัขบัเคล่ือนท่ีท าให้เกิดความรู้ (Knowledge) การเรียนรู้ทกัษะ (Know-how) และเจตคติ/
ลกัษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพต่างๆ (Attitude) ท่ีช่วยให้สามารถเผชิญและแก้ไข สถานการณ์หรือ
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนไดจ้ริง 

McLean (2015) กล่าวว่า สมรรถนะ หมายถึง  คุณลักษณะพื้นฐานของแต่ละบุคคล ซ่ึง
สามารถท านายไปถึงผลของการปฏิบติังานท่ีเหนือชั้นกวา่คนอ่ืนไดอ้ยา่งมีความหมาย 

ธ ารงศกัด์ิ คงคาสวสัด์ิ (2559) สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะสมรรถนะความสามารถ 
คุณสมบติั ภาคบงัคบัท่ีทุกคนในองคก์ารจะตอ้งมี เพราะถือวา่เป็นคุณลกัษณะท่ีส าคญัยิง่ขององคก์าร
ท่ีจะช่วยใหพ้นกังานนั้นเป็นพนกังานสามารถปฏิบติังานในองคก์ารไดต้ลอดรอดฝ่ังในขณะเดียวกนั
บุคลากรท่ีขาด Core Competency ก็ตอ้งได้รับการพฒันาหรือหากพฒันาแล้วไม่ดีข้ึนก็บอกได้ว่า
พนกังานคนนั้นคงจะไปกบัองคก์ารนั้นไดล้ าบาก 
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สุนิดา พินิจการ (2559) สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะเชิงพฤติกรรม
ของบุคคลซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีในการปฏิบติังานต าแหน่งหน่ึง ๆ ใหป้ระสบความส าเร็จโดยไดผ้ลงานสูง
กวา่มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้หรือโดดเด่นกวา่เพื่อนร่วมงานในสถานการณ์ท่ีหลากหลายกวา่ 

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(2558) กล่าววา่สมรรถนะ 
(Competency) หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมในการท างานของบุคคลลกัษณะเฉพาะของ
บุคคล เป็นผลมาจากความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ค่านิยม แรงขบัจากภายในตวับุคคลท าให้การ
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีผลงานท่ีโดดเด่นกวา่เพื่อนร่วมงานคนอ่ืนๆ 

จากความหมายของสมรรถนะขา้งตน้ ผูว้ิจยัได้สรุปความหมายของค าว่า สมรรถนะ คือ 
ความ รู้  (Knowledge) ทักษะ  (Skills) และคุณลักษณะส่วนบุคคล  (Personal Characteristic Of 
Attributes) ท่ีส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม (Behavior) ท่ีจ  าเป็น และมีผลท าให้บุคคลนั้นปฏิบติังาน
ในความรับผดิชอบของตนไดดี้กวา่ผูอ่ื้น  

ความส าคญัของสมรรถนะ 
ความส าคญัของสมรรถนะมีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงความส าคญัไวด้งัน้ี 
ประกอบ กุลเกล้ียง (2558) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของสมรรถนะไวด้งัน้ี 
1. เป็นเค ร่ืองมือช่วยแปลงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และกลยุทธศาสตร์ขององค์กรมาสู่

กระบวนการบริหารคน 
2. เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาความสามารถในองคก์รอยา่งมีทิศทางและต่อเน่ือง 
3. เป็นมาตรฐานพฤติกรรมท่ีดีในการท างาน ซ่ึงสามารถน าไปใชว้ดัและประเมินคนไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ 
4. เป็นพื้นฐานส าคญัของระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลภายในองคก์ร โดยแบ่งเป็น

ดา้นต่างๆ 
 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน (2558) ไดก้ล่าวถึงความส าคญัของสมรรถนะ
ว่ามีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรและองค์การ สมรรถนะมีประโยชน์ต่อตัว
ผูป้ฏิบติังาน ต่อตวัองคก์รหรือหน่วยงาน และต่อการบริหารงานบุคคลโดยรวมดงัน้ี 
  1. ช่วยให้การคดัสรรบุคคลท่ีมีลักษณะดีทั้งความรู้ ทกัษะและความสามารถ ตลอดจน
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมกบังาน เพื่อปฏิบติังานใหส้ าเร็จตามความตอ้งการขององคก์รอยา่งแทจ้ริง 
  2. ช่วยให้ผูป้ฏิบติังานทราบถึงระดบัความสามารถของตวัเองวา่อยูใ่นระดบัใดและจะตอ้ง
พฒันาในเร่ืองใด ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากข้ึน 
  3. ใชป้ระโยชน์ในการพฒันา ฝึกอบรมแก่พนกังานในองคก์ร 
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  4. ช่วยสนบัสนุนใหต้วัช้ีวดัหลกัของผลงาน (KPIs) บรรลุเป้าหมายเพราะ Competency   จะ
เป็นตวับ่งบอกไดว้่าถา้ตอ้งการให้บรรลุเป้าหมายตามตวัช้ีวดัหลกั แลว้จะตอ้งใช้ Competency ตวั
ไหนบา้ง 
  5. ป้องกนัไม่ใหผ้ลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอยา่งเดียว เช่น ยอดขายของพนกังานชายเพิ่ม
สูงกวา่เป้าท่ีก าหนดทั้งๆท่ีพนกังานขายคนนั้นไม่ค่อยตั้งใจท างานมากนกั แต่เน่ืองจากความตอ้งการ
ของตลาดสูง  จึงท าให้ยอดขายเพิ่มข้ึนเองโดยไม่ตอ้งลงแรงอะไรมาก แต่ถา้มีการวดัสมรรถนะแลว้ 
จะท าให้สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานคนนั้ นประสบความส าเร็จเพราโชคช่วยหรือด้วย
ความสามารถของเขาเอง 
  6. ช่วยให้เกิดการหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะขององค์กรท่ีดีข้ึนเพราะถ้าทุกคนปรับ
สมรรถนะของตวัเองให้เขา้กบัผลงานท่ีองคก์รตอ้งการอยูต่ลอดเวลาแลว้ ในระยะยาวก็จะส่งผลให้
เกิดเป็นสมรรถนะเฉพาะขององค์กรนั้นๆเช่น เป็นองค์กรแห่งการคิดสร้างสรรค์เพราะทุกคนใน
องคก์รมีสมรรถนะในเร่ืองการคิดสร้างสรรค ์(Creative Thinking)        
  เอนกลาภ  สุทธินนัท ์ (2558) กล่าวถึงสมรรถนะวา่ สมรรถนะมีทั้งส่วนท่ีเหมือนและมีทั้ง
ส่วนท่ีแตกต่างจากความสามารถทัว่ไป คือในส่วนท่ีเหมือนประกอบไปด้วยความรู้ ความเขา้ใจ 
ทศันคติและทกัษะความช านาญในการท างานแต่ในส่วนท่ีแตกต่างกันคือ ศกัยภาพส่วนบุคคล 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีต้องใช้ในการปฏิบัติงาน อ านาจการตัดสินใจท่ีเหมาะสมท่ีต้องใช้ในการ
ปฏิบติังานนั้นๆให้บรรลุผลงานตามเป้าหมาย ดงันั้นเหตุผลท่ีตอ้งมีการก าหนดสมรรถนะในการ
ท างานก็คือ 
  1.  สมรรถนะคือคุณสมบติัท่ีส าคญัท่ีท าให้บุคคลในแต่ละต าแหน่งงานสามารถท างานให้
บรรลุผลลพัธ์ท่ีองคก์รตอ้งการ 
  2.  เป็นแนวทางการ คดัเลือก พฒันา โยกยา้ย บุคลากร 
  3.  เป็นแนวทางการสร้างวฒันธรรมการท างาน 
  4.  ประเมินผลงานพนกังานอยา่งเป็นธรรม 
  5.  ป้องกนัความสูญเสียท่ีจะเกิดจากการท างาน 
  6.  สร้างขวญัก าลงัใจใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน 
              สรุปไดว้่าความส าคญัสมรรถนะของบุคคลทั้งความรู้ความสามารถพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
กบังาน และช่วยให้การปฏิบติังานของบุคคลส่งผลต่อการด าเนินงานขององคก์รและมีบทบาทส าคญั
ต่อการบริหารงานบุคคลขององค์กร โดยท่ีสมรรถนะของบุคคลมีผลท าให้การด าเนินภารกิจบรรลุ
ความส าเร็จ ตามเป้าหมายท่ีตั้งไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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  1.2 องค์ประกอบของสมรรถนะ 
 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2558)   ได้แบ่ง

องคป์ระกอบของสมรรถนะออกเป็น 5 ส่วน คือ 
  1. ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเร่ืองท่ีตอ้งรู้ เป็นความรู้ท่ีเป็นสาระส าคญั เช่น  
ความรู้ดา้นการบริหารการศึกษา เป็นตน้ 

2. ทกัษะ (Skill) คือส่ิงท่ีตอ้งการใหท้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ทกัษะทางคอมพิวเตอร์  
ทกัษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นตน้ ทกัษะท่ีเกิดไดน้ั้นมาจากพื้นฐานทางความรู้ และสามารถ
ปฏิบติัไดอ้ยา่งแคล่วคล่องวอ่งไว 

3. ความคิดเห็นเก่ียวกับตนเอง  (Self – Concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และความคิดเห็น
เก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของตน หรือส่ิงท่ีบุคคลเช่ือวา่ตนเองเป็น เช่น ความมัน่ใจในตนเอง เป็นตน้ 
  4. บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล  (Traits) เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น คนท่ี
น่าเช่ือถือและไวว้างใจได ้หรือมีลกัษณะเป็นผูน้ า เป็นตน้ 
  5. แรงจูงใจ / เจตคติ (Motives / Attitude) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขบัภายใน ซ่ึงทาใหบุ้คคล 
แสดงพฤติกรรมท่ีมุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความส าเร็จ เป็นตน้ 

Clark (2009) สรุปจากการศึกษาของนักวิชาการหลายท่านพบว่ามีองค์ประกอบร่วมอยู่ 2 
ประการ คือ 
  1. สมรรถนะต้องเป็นส่ิงท่ีสังเกตได้ หรือเป็นความรู้  (Knowledge) ทักษะ  (Skill) และ
ความสามารถ (Ability) ท่ีวดัได ้
  2. ความรู้ ทกัษะ และความสามารถทั้ งหลาย (KSAs) ต้องสามารถแยกให้เห็นถึงความ
แตกต่างระหวา่งคนท่ีมีผลการปฏิบติังานดีเลิศออกจากคนอ่ืน ๆ ได ้

Bryant and Poustie (2016 อ้างถึงในจีระ  หงส์ลดารมภ์ .2556) จัดแบ่งองค์ประกอบของ
สมรรถนะออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  
  1. ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคลรู้และเข้าใจ เป็นความรู้ด้าน  วิชาการ เช่น
ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความรู้ดา้นการบริหาร แพทยต์อ้งมีความรู้ดา้นการรักษาคนไข ้เป็นตน้  
  2 .ทกัษะ (Skill) หมายถึง ส่ิงท่ีจ  าเป็นต่อการปฏิบติังานซ่ึงช่วยท าให้บุคคลน าความรู้นั้นไป
ใช้ได ้เช่น ผูบ้ริหารตอ้งมีทกัษะดา้นความคิดรวบยอด ทกัษะดา้นมนุษย  ์และทกัษะดา้นเทคนิควิธี 
ครูตอ้งมีทกัษะดา้นการสอน เป็นตน้  
  3. เจตคติและค่านิยมท่ีเหมาะสม (Appropriate Attitude and Value) หมายถึง ส่ิงท่ีบุคคล
แสดงออกมาเป็นคุณลกัษณะดา้นพฤติกรรมซ่ึงมีผลกระทบต่อการใช้ความรู้และทกัษะของบุคคล
นั้น เป็นองคป์ระกอบท่ีท าใหค้นมีความอดทนหรือเกิดความทอ้ถอยต่อการปฏิบติังาน 



13 
 

สรุปจากแนวคิดองค์ประกอบของสมรรถนะประกอบด้วย  1. ความรู้ (Knowledge) ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังาน 2) ทกัษะ (Skill) ท่ีส่งเสริมในการท างาน 3) อตัมโนทศัน์ (Self-concept) การมีเจต
คติ ค่านิยมท่ีดี 4) ลกัษณะนิสัย (Trait) คุณลกัษณะเฉพาะบุคคลท่ีแสดงออกมา และ 5) แรงจูงใจ 
(Motive) ท่ีเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรมน าไปสู่ความส าเร็จ 
  1.3 ประเภทสมรรถนะ 

ประเภทสมรรถนะมีนกัวชิาการไดแ้บ่งประเภทสมรรถนะแตกต่างกนัดงัน้ี 
จีระ หงส์ลดารมภ ์(2556) แบ่งประเภทของสมรรถนะส าหรับการบริหารในองคก์รออกเป็น 

5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1. สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (Functional competency) ไดแ้ก่ ความรู้ของบุคคลท่ีใชใ้นการ

ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 
2. สมรรถนะดา้นองคก์ร (Organizational competency) ไดแ้ก่ ความรู้ของบุคคลท่ีช่วยท าให้

องคก์รเกิดมูลค่าเพิ่ม (Value-added) อาทิการมีความรู้เก่ียวกบัการยกเคร่ืององคก์ร (Reengineering) 
การเปล่ียนแปลงองค์กร วฒันธรรมองค์กร รวมทั้ง บริหารจดัการคุณภาพโดยรวม (TQM : Total 
quality management) และ Six Sigma เป็นตน้ 

3. สมรรถนะด้านภาวะผู ้น า  (Leadership competency) ได้แก่ ทักษะด้านมนุษย์ (People 
skills) วสิัยทศัน์ (Vision) และความน่าไวว้างใจ (Trust) 

4. สมรรถนะด้านประกอบการ (Entrepreneurial competency) ได้แก่ การมีความคิดท่ีดีๆ 
(Good ideas) แนวคิดดา้นบริหารจดัการ (Executive ideas) การป้องกนัความลม้เหลว (Save failure) 
และความสามารถจดัการกบัความเส่ียง (Risk management) 

5. สมรรถนะระดับมหาภาคและสมรรถนะระดับโลก  (Macro and global competency) 
ไดแ้ก่ การมีความรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์และความเคล่ือนไหวของประเทศและของโลก เช่น รู้วา่ขณะน้ี
ทัว่โลกก าลงัเกิดอะไรข้ึน รู้จกัส ารวจความเป็นไปได้ และหลีกเล่ียงอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบัองค์กร
ของตน เป็นตน้ 

อาภรณ์ ภู่วทิยพนัธ์ุ (2557) ประเภทของสมรรถนะ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
1. สมรรถนะหลัก  (Core competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะหรือการแสดงออกของ

พฤติกรรมของพนกังานทุกคนในองคก์ารท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความรู้  ทกัษะ ทศันคติ ความเช่ือและ
อุปนิสัยของคนในองคก์ารโดยรวม ถา้พนกังานทุกคนในองคก์าร มีสมรรถนะประเภทน้ี ก็จะมีส่วน
ท่ีจะช่วยสนบัสนุนให้องคก์ารบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทศัน์ไดขี้ดความสามารถชนิดน้ีจะถูกก าหนด
จากวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายหลกั หรือกลยทุธ์ขององคก์าร  
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2. สมรรถนะด้านการบริหาร (Managerial competency) คือ ความรู้ความสามารถด้านการ
บริหารจดัการ เป็นขีดความสามารถท่ีมีไดท้ั้งในระดบัผูบ้ริหารและระดบัพนกังานโดยจะแตกต่าง
กนัตามบทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ (Role – based) แตกต่างตามต าแหน่งทางการบริหารงาน
ท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงบุคลากรในองค์กรทุกคนจาเป็นตอ้งมีในการทางานเพื่อให้งานส าเร็จและต้อง
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  วิสัยทัศน์  พันธกิจขององค์การ เช่น  การวางแผน  การบริหารการ
เปล่ียนแปลง ความรู้เก่ียวกบัธุรกิจของการไฟฟ้านครหลวง การค านึงถึงตน้ทุน การทางานเป็นทีม 
การติดต่อส่ือสาร การแก้ปัญหาและตัดสินใจ ภาวะผูน้ า ความคิดสร้างสรรค์ การเสริมสร้าง
นวตักรรมใหม่ เป็นตน้ 

3. สมรรถนะตามต าแหน่งงาน (Functional competency) คือ ความรู้ความสามารถในงานซ่ึง
สะทอ้นให้เห็นถึงความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะเฉพาะของงานต่าง ๆ (Job – based) เช่น ต าแหน่ง 
วิศวกรไฟฟ้า ควรตอ้งมีความรู้ทางดา้นวิศวกรรม นกับญัชี ควรตอ้งมีความรู้ทางดา้นการบญัชี เป็น
ต้น หน้าท่ีงานท่ีต่างกันความสามารถในงานย่อมจะแตกต่างกันตามอาชีพ  ซ่ึงอาจเรียกขีด
ความสามารถ ชนิดน้ีสามารถเ รียก  Functional Competency หรือเป็น  Job Competency เ ป็น 
Technical Competency ก็ได ้

สุกญัญา รัศมีธรรมโชติ (2558) แบ่งประเภทของสมรรถนะเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
1. สมรรถนะขั้นพื้นฐาน (Threshold competency) หมายถึง ความรู้ หรือทกัษะพื้นฐานท่ี

บุคคลจ าเป็นตอ้งมีในการท างาน เช่น ความสามารถในการอ่าน การพูด หรือการเขียน ซ่ึงสมรรถนะ
เหล่าน้ีไม่ไดท้  าให้บุคคลนั้นมีผลงานท่ีแตกต่างจากผูอ่ื้น หรือไม่สามารถท าให้บุคคลนั้นมีผลงานท่ี
ดีกว่าผูอ่ื้นได้ นักวิชาการบางกลุ่มจึงมีความเห็นว่า ความรู้และทกัษะพื้นฐานเหล่าน้ีไม่จดัเป็น
สมรรถนะ 

2. สมรรถนะขั้นแยกแยะได ้(Differentiating competency) หมายถึง ปัจจยัท่ีทาให้บุคคลท่ี
ผลการท างานสูงกว่ามาตรฐานหรือดีกว่าบุคคลทัว่ไป ซ่ึงทาให้บุคคลนั้นมีความแตกต่างจากผูอ่ื้น
อย่างเห็นได้ชัด สมรรถนะกลุ่มน้ีมุ่งเน้นท่ีการใช้ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะอ่ืน ๆ รวมไปถึง
ค่านิยม แรงจูงใจ และเจตคติ เพื่อช่วยให้เกิดผลงานท่ีดีเลิศ นกัวิชาการจ านวนมาก จึงใหค้วามสนใจ
สมรรถนะกลุ่มน้ี เพราะสามารถพฒันาใหเ้กิดข้ึนในตวับุคคลได ้

Byham & Moyer (2006) ไดแ้บ่งประเภทสมรรถนะเพื่อใชใ้นการประเมินความความส าเร็จ
ขององคก์ร ออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1. สมรรถนะดา้นพฤติกรรม (Behavioral competency) หมายถึง ส่ิงท่ีคนพูดหรือกระท าซ่ึง
จะส่งผลต่อการปฏิบติังานไดดี้หรือไม่ดี 
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2. สมรรถนะด้านความรู้  (Knowledge competency) หมายถึง  ส่ิง ท่ีคนรู้  เป็นความรู้ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริง เทคโนโลย ีวิชาชีพ กระบวนการ ตลอดจนความรู้ท่ีใชใ้นการปฏิบติังานและ
ความรู้เก่ียวกบัองคก์ร 

3. สมรรถนะดา้นแรงจูงใจ (Motivational competency) หมายถึง วธีิท่ีบุคคลแสดงความรู้สึก
ต่องาน ต่อองค์กร หรือต่อสภาพทางภูมิศาสตร์ขององค์กรโดยทั้ง 3 สมรรถนะน้ีจะเก่ียวขอ้งกับ
องคป์ระกอบดา้นความรู้ (Knowledge : K) ทกัษะ (Skills : S) และความสามารถ (Ability : A) รวมทั้ง
คุณลกัษณะอ่ืน ๆ ของบุคคล ซ่ึงจะส่งผลต่อความส าเร็จขององคก์ร 

Bryant & Poustie (2016 อา้งถึงในจีระ หงส์ลดารมภ์ .2556) ไดแ้บ่งประเภทสมรรถนะเพื่อ
ใชใ้นการศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็น ออกเป็น 3 ประเภทคือ 

1. สมรรถนะหลกั (Core competency) หมายถึง สมรรถนะท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงส่ิงท่ีองค์กร
ท าไดดี้ท่ีสุด และเป็นพื้นฐานในการก าหนดค่านิยมขององคก์รจึงเป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็นส าหรับผู ้
ท  างานทุกคนไม่วา่จะอยูใ่นต าแหน่งใด 

2. สมรรถนะด้านพฤติกรรม  (Behavioral competency) อาจเ รียกได้อีกอย่างหน่ึงว่า
สมรรถนะดา้นบุคคล (Personal competency) หมายถึง คุณลกัษณะดา้นการปฏิบติังานของบุคคลท่ีมี
อิทธิพลและเป็นแรงผลกัดนัให้เกิดการปฏิบติั โดยปกติจะเก่ียวขอ้งกบังานหลาย ๆ ดา้นระหว่าง
องคก์ร 

3. สมรรถนะด้านเทคนิค  (Technical competency) บางคร้ังอาจเรียกว่า สมรรถนะด้าน
วชิาชีพ (Professional competency) เป็นสมรรถนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้หรือทกัษะเชิงเทคนิคจึงเป็น
สมรรถนะท่ีจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานเฉพาะดา้น 

สรุปประเภทของสมรรถนะแบ่งเป็น 1. สมรรถนะหลกั 2. สมรรถนะตามต าแหน่งงาน         3. 
สมรรถนะทางการบริหาร 4. สมรรถนะดา้นเทคนิค และ 5.สมรรถนะดา้นแรงจูงใจ 

 1.4 ประโยชน์ของการน าสมรรถนะไปใช้ภายในองค์กร 
   ประโยชน์ของการน าสมรรถนะไปใชภ้ายในองคก์รมีดงัน้ี 
     ประกอบ กุลเกล้ียง (2558) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของสมรรถนะท่ีผูบ้ริหารสามารถน าไปใช ้
ไวด้งัน้ี 
  ศึกษาแนวคิด หลกัการ เก่ียวกบัระบบสมรรถนะใหเ้ขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง 
  1. ให้ขอ้มูลกบัคณะท่ีปรึกษาฯ หรือคณะท างานในการก าหนดสมรรถนะองคก์ร สมรรถนะ
หลกั และสมรรถนะตามสายวชิาชีพ (Core & Functional Competency) 
  2. ร่วมจดัท าการเทียบวดัสมรรถนะหรือมาตรฐานของความสามารถของผูด้  ารงต าแหน่ง 
(Job competency Mapping) ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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  3. ประเมินสมรรถนะของตนเองและสมรรถนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ร่วมก าหนดแนวทางในการน าระบบสมรรถนะไปใชใ้นการบริหารทรัพยากรบุคคล ดา้น ต่างๆ เช่น 
การสรรหาและคดัเลือก การวางแผนความกา้วหนา้ ฯลฯ 
  4. ให้ความเห็นในการก าหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามระบบสมรรถนะ 
(Competency Development Roadmap) 
  5. ส่ือสารและถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัระบบสมรรถนะแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดูแล และช่วย  
พฒันาสมรรถนะของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
  6. วางแผนร่วมกับผู ้ใต้บังคับบัญชาในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
development Plan) ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ภายหลงัการท าGAP Analysis 
  7. มีส่วนร่วมในการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (Coaching, OJT, Work Shadowing, Mentoring, 
Project Assignment)  
  8. ส่งเสริมและสนบัสนุนการน าระบบสมรรถนะมาใชใ้นองคก์ร 

ณรงคว์ทิย ์แสนทอง (2557) ไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของสมรรถนะไวด้งัต่อไปน้ี 
1. ช่วยสนบัสนุนวิสัยทศัน์ ภารกิจ และกลยทุธ์ขององคก์ร สมรรถนะท่ีเป็นหลกัหรือท่ีเรียก

กนัวา่ (core competency) นั้นจะช่วยในการสร้างกรอบแนวคิด พฤติกรรม ความเช่ือ ทศันคติของคน
ในองคก์รให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัวสิัยทศัน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององคก์ร และสมรรถนะท่ี
เป็นหลกัเปรียบเสมือนตวัเร่งปฏิกิริยาใหเ้ป้าหมายต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายไดดี้และเร็วยิง่ข้ึน 

2. การสร้างวฒันธรรมองค์กร (corporate culture) ถ้าองค์กรใดไม่ได้ออกแบบวฒันธรรม
โดยรวมขององคก์รไว ้อยูไ่ปนาน ๆ พนกังาน หรือบุคลากรจะสร้างวฒันธรรมองคก์รข้ึนมาเองโดย
ธรรมชาติซ่ึงวฒันธรรมองคก์รท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติน้ี อาจจะมีบางอยา่งสนบัสนุนหรือเอ้ือต่อ
การด าเนินธุรกิจขององค์กร แต่วฒันธรรมบางอย่างอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเติบโตของ
องค์กร ดงันั้นสมรรถนะจึงมีประโยชน์ต่อการก าหนดวฒันธรรมองคก์ร กล่าวคือ ช่วยสร้างกรอบ
การแสดงออกทางพฤติกรรมของคนในองคก์รโดยรวมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ช่วยสนบัสนุน
การด าเนินงานขององคก์รให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ช่วยให้เห็นแนวทางใน
การพฒันาบุคลากรในภาพรวมขององค์กรได้ และยงัช่วยป้องกนัไม่ให้เกิดวฒันธรรมองค์กรตาม
ธรรมชาติท่ีไม่พึงประสงคไ์ด ้

3. เป็นเคร่ืองมือในการบริหารงานดา้นทรัพยากรมนุษย ์
  3.1 การคัดเลือกบุคลากร  (recruitment) สมรรถนะมีประโยชน์ในการคัดเลือก

บุคลากรได้แก่ ช่วยให้การคดัเลือกคนเข้าทางานถูกต้องมากข้ึน เพราะคนบางคนเก่ง มีความรู้
ความสามารถสูงประสบการณ์ดี แต่อาจจะไม่เหมาะสมกบัลักษณะการท างานในต าแหน่งนั้นๆ 
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หรือไม่เหมาะสมกับลักษณะของวฒันธรรมองค์กรก็ได้ นาไปใช้ในการออกแบบคาถามหรือ
แบบทดสอบ ลดการสูญเสียเวลา และค่าใช้จ่ายในการทดลองงาน ช่วยลดการสูญเสียเวลาและ
ทรัพยากรในการพฒันาฝึกอบรมพนกังานใหม่ท่ีมีความสามารถไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ต าแหน่งงาน และช่วยป้องกนัความผิดพลาดในการคดัเลือก เพราะหลายคร้ังท่ีผูท้าหนา้ท่ีคดัเลือก มี
ประสบการณ์นอ้ยตามผูส้มคัรไม่ทนัหรืออีกนยัหน่ึงก็คือ ถูกผูส้มคัรหลอกนัน่เอง 

  3.2 การพฒันาและฝึกอบรม (training and development) สมรรถนะมีประโยชน์ใน
การพฒันาและฝึกอบรม  ได้แก่ นามาใช้ในการจัดทาเส้นทางความก้าวหน้าในการพฒันาและ
ฝึกอบรม (training road map) ช่วยให้ทราบว่าผูด้  ารงต าแหน่งนั้นๆ จะต้องมีความสามารถเร่ือง
อะไรบา้ง และช่องว่าง (training gap) ระหวา่งความสามารถท่ีต าแหน่งตอ้งการกบัความสามารถ ท่ี
เขามีจริงห่างกนัมากน้อยเพียงใด เพื่อนาไปใช้ในการจดัทาแผนพฒันาความสามารถส่วนบุคคล 
(individual development plan) ต่อไป 

  3.3 การวางแผนการพฒันาผูด้ารงต าแหน่งให้สอดคลอ้งกบัเส้นทางความกา้วหน้า
ในอาชีพ ด้วยการน าเอาสมรรถนะของต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึนไปมาพฒันาบุคลากรในขณะท่ีเขายงั
ด ารงต าแหน่งงานท่ีต ่ากวา่ 

  3.4 การเล่ือนระดบัปรับต าแหน่ง (promotion) สมรรถนะมีประโยชน์ในการเล่ือน
ระดบัและปรับต าแหน่ง คือ ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง หรือระดบัท่ี
สูงข้ึนไป โดยพิจารณาทั้งเร่ืองของความสามารถในงาน (technical competencies) และความสามารถ
ทัว่ไป (general competencies)เช่น ด้านการบริหารจดัการ ด้านการทางานร่วมกบัผูอ่ื้น ด้านระบบ
การคิด และยงัช่วยป้องกนัความผดิพลาดในการเล่ือนระดบั ปรับต าแหน่งเหมือนอดีตท่ีผา่นมาดงัคา
กล่าวท่ีวา่ “ไดห้วัหนา้แย่ๆ  มาหน่ึงคน และสูญเสียผูป้ฏิบติังานเก่งๆไปอีกหน่ึงคน” ซ่ึงหมายถึง การ
ท่ีองคก์รพิจารณาเล่ือนต าแหน่งคนจากคุณสมบติัท่ีวา่คนๆ นั้นท างานเก่งในต าแหน่งเดิมอยูม่านาน
ผลงานดีตลอด ซ่ือสัตยสุ์จริตแลว้ตอบแทนเขาโดยการเล่ือนต าแหน่งงานให้สูงข้ึน ทั้งๆ ท่ีผูท่ี้ไดรั้บ
การเล่ือนต าแหน่งนั้นเขาไม่มีความสามารถในการปกครองคนเลย 

  3.5 การโยกยา้ยต าแหน่งหน้าท่ี (rotation) สมรรถนะมีประโยชน์ในการโยกยา้ย
ต าแหน่งหนา้ท่ี โดยช่วยให้ทราบวา่ต าแหน่งท่ีจะยา้ยไปนั้น จ าเป็นตอ้งมีสมรรถนะอะไรบา้งแลว้ ผู ้
ท่ีจะยา้ยไปมีหรือไม่มีสมรรถนะอะไรบา้ง และยงัช่วยลดความเส่ียงในการปฏิบติังาน เพราะถา้ยา้ย
คนท่ีมีสมรรถนะไม่เหมาะสมไป อาจจะท าใหเ้สียทั้งงานและก าลงัใจของผูป้ฏิบติังาน 

4. การประเมินผลการปฏิบติังาน  (performance appraisal) สมรรถนะมีประโยชน์ในการ
ประเมินผลการปฏิบติังาน ดงัน้ี 
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  4.1 ช่วยใหท้ราบวา่สมรรถนะเร่ืองใดท่ีจะช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานได้
สูงกวา่ผลงานมาตรฐานทัว่ไป 

  4.2 ช่วยในการก าหนดแผนพฒันาความสามารถส่วนบุคคล 
5. การบริหารผลตอบแทน  (compensation) สมรรถนะมีประโยชน์ในการบริหาร

ผลตอบแทน ดงัน้ี 
  5.1 ช่วยในการก าหนดอตัราว่าจ้างพนักงานใหม่ว่าควรจะได้รับผลตอบแทนท่ี

เหมาะสมกบัระดบัความสามารถไม่ใช่ก าหนดอตัราจา้งเร่ิมตน้ดว้ยวุฒิการศึกษาเหมือนอดีตท่ีผา่นมา 
  5.2 ช่วยในการจ่ายผลตอบแทนตามระดับความสามารถท่ีเพิ่มข้ึน  ไม่ใช่จ่าย

ผลตอบแทนตามอายงุาน หรือจ านวนปีท่ีผา่นมาท่ีเพิ่มข้ึนเหมือนสมยัก่อน 
ประกอบ กุลเกล้ียง (2558) ไดก้ล่าวถึงการน าสมรรถนะไปใชใ้นการบริหารทรัพยากรบุคคล

ในองคก์ร ดงัน้ี 
บุคลากร (Operators) 
1. ช่วยให้บุคลากรทราบถึงระดบัสมรรถนะของตนเอง (ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะ) วา่

อยูใ่นระดบัใด มีจุดแขง็จุดอ่อนในเร่ืองใดบา้ง และจะตอ้งพฒันาสมรรถนะในเร่ืองใดบา้ง 
2. ช่วยให้บุคลากรทราบกรอบพฤติกรรมมาตรฐาน หรือพฤติกรรมท่ีองคก์รคาดหวงัให้ตน

แสดงพฤติกรรมในต าแหน่งนั้นอย่างไรบา้ง และสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการวดัผลความรู้ ทกัษะ 
และพฤติกรรมในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งชดัเจน และเป็นระบบมาตรฐานเดียวกนัทั้งองคก์ร 

3. ช่วยให้บุคลากรทราบถึงเส้นทางความเจริญเติบโตก้าวหน้าในสายวิชาชีพ  (Career 
Development) ของตนเอง และแนวทางการพฒันาศกัยภาพของตนเองให้บรรลุเป้าหมายได้อย่าง
ชดัเจน 

ผูบ้ริหารระดบัหน่วยงาน (Director, Dean) 
1. ช่วยให้ผูบ้ริหารระดบัหน่วยงานทราบถึงสมรรถนะ (ความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะ) ท่ี

บุคลากรในหน่วยงานของตนเองจาเป็นต้องมีเพื่อให้การปฏิบัติงานในต าแหน่งนั้ นประสบ
ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย 

2. เป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวางแผนการพฒันาบุคลากรในหน่วยงานของตนเป็นรายบุคคล 
3. ใช้เป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงานให้ตรงกบั

คุณสมบติัของต าแหน่งงานนั้น ๆ 
ผูบ้ริหารระดบัสูง (Top Executive) 
1. สามารถเช่ือมโยงหรือแปลงวิสัยทศัน์  พนัธกิจ วฒันธรรมองค์กร หรือยุทธศาสตร์ของ

องคก์รมาสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลไดอ้ยา่งชดัเจน 
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2. ใช้สมรรถนะเป็นตัวผลักดัน  (Driver) ให้วิสัยทัศน์  พันธกิจ วฒันธรรมองค์กรหรือ
ยทุธศาสตร์ขององคก์รบรรลุเป้าหมายในการดาเนินงาน 

3. ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนในศกัยภาพของบุคลากรในองค์กร
และสามารถนาไปใชใ้นการก าหนดแผนยทุธศาสตร์การพฒันากาลงัคนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

4. สามารถน าไปใชว้ดัผลการด าเนินงานขององคก์รไดอ้ยา่งเป็นระบบและชดัเจน 
สรุปประโยชน์ของสมรรถนะเป็นการน าระบบสมรรถนะไปใช้ในการบริหารทรัพยากร

บุคคลในองค์กรทุกระดบัตั้งแต่ บุคลากร ผูบ้ริหาร หน่วยงาน ผูบ้ริหารระดบัสูง และฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อช่วยให้ทราบถึงสมรรถนะ ด้านความรู้ ด้านทกัษะ และด้านคุณลักษณะ ท่ี
บุคลากรในหน่วยงานจ าเป็นตอ้งมีในการปฏิบติังานในต าแหน่งนั้นประสบความส าเร็จและบรรลุ
เป้าหมายและเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการพฒันาบุคลากรในหน่วยงานของตนเป็น
รายบุคคล อีกทั้งยงัใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงานให้
ตรงกบัคุณสมบติัของต าแหน่งงานนั้น ๆ 
 
2. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 

สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความส าคญัและเป็นเกณฑ์การประเมินหน่ึงของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา หลกัการแนวคิดเก่ียวกบัสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา มีหน่วยงานท่ีได้
ก าหนดสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาไวด้งัต่อไปน้ี  
  2.1 สมรรถนะตามส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

สมรรถนะตามส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือนก.พ. ท่ี นร. 1008/ว27 ลงวนัท่ี 29 
กนัยายน 2552 ไดก้ าหนดสมรรถนะของผูบ้ริหาร ไดแ้ก่  

1. สมรรถนะหลกั (Core Competency) ประกอบดว้ย 
- การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Results Driven)  
- การบริการท่ีดี (Service Mind)  
- การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  
- การยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity and Ethic) 
- ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละการท างานเป็นทีม (Term Working) 

2. สมรรถนะตามต าแหน่งงาน (Functional Competency) ประกอบดว้ย 
- ความรู้ของบุคคลท่ีใชใ้นการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ  
- การวเิคราะห์และการสังเคราะห์  
- การส่ือสารและการจูงใจ  
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- การพฒันาศกัยภาพบุคลากร  
- การมีวสิัยทศัน์  

3. สมรรถนะทางการบริหาร ประกอบไปดว้ย 
- ภาวะผูน้ า 
- วสิัยทศัน์ 
- ความสามารถในการสร้างระบบการใหบ้ริการ  
- ธรรมาภิบาล 
- หลกัการบริหารจดัการและการบริหารความเส่ียง 
-  ดา้นนโยบายและแผนกลยทุธ์ 
- ความเป็นผูน้ าทางวชิาการ 
-  หลกัการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ 
-  ความสามารถในการพฒันาศกัยภาพในการใชเ้ทคโนโลยี 

2.2 สมรรถนะตามส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สมรรถนะตามส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  (2558) ได้

ก าหนดสมรรถนะดงัน้ี 
1. สมรรถนะหลัก (Core Competency) หมายถึงความรู้ ทกัษะและ คุณลกัษณะท่ี

บุคลากรจ าเป็นตอ้งมี เพื่อใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้ประกอบดว้ย 
- การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Results Driven)  
- การบริการท่ีดี (Service Mind)  
- การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise)  
- การยดึมัน่ในความถูกตอ้ง ชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity and Ethic) 
- ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคแ์ละการท างานเป็นทีม (Term Working) 

2. สมรรถนะตามต าแหน่งงาน (Functional Competency: FC) หมายถึงความรู้ 
ทกัษะและคุณลกัษณะท่ีบุคลากรจ าเป็นตอ้งมี เพื่อใชใ้นการปฏิบติัหนา้ท่ีให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
สมรรถนะตามต าแหน่งงาน ประกอบไปดว้ย  

- การคิดวเิคราะห์   
- การมองภาพองคร์วม  
- การสืบเสาะหาขอ้มูล  
- การประกนัคุณภาพการศึกษา 
- ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ 
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- ความสามารถในการจูงใจ 
    - ติดตามความเคล่ือนไหวทางวชิาการและวชิาชีพ 

- การพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
3. สมรรถนะทางการบริหาร  (Management Competency) หมายถึงความ รู้

ความสามารถด้านการบริหารจดัการโดยจะแตกต่างกนัตามบทบาทและหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
(Role – based) ผูบ้ริหารจะมีบทบาทหน้าท่ีในการบริหารงานท่ีรับผิดชอบมีสมรรถนะภาวะผูน้ า 
วสิัยทศัน์ ความสามารถในการสร้างระบบการให้บริการ คุณธรรมจริยธรรม  หลกัการบริหารจดัการ
และการบริหารความเส่ียง ดา้นนโยบายและแผนกลยทุธ์ 

- ภาวะผูน้ า 
- วสิัยทศัน์ 
- คุณธรรมจริยธรรม 
- ความสามารถในการสร้างระบบการใหบ้ริการ 
- ความสามารถในการใหบ้ริการ 
- ความสามารถในการพฒันาศกัยภาพในการใชเ้ทคโนโลยี 
- การวางแผน 
- ความสามารถในการปฏิบติังาน 
- ความเป็นผูน้ าทางวชิาการ 
- หลกัการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ 

 2.3 สมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพคุรุสภา 
  สมรรถนะตามมาตรฐานวชิาชีพคุรุสภา (2559) ไดก้ าหนดสมรรถนะของผูบ้ริหารดงัน้ี 

  1. สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน (Functional competency) ไดแ้ก่ ความรู้ของบุคคลท่ี
ใช้ในการปฏิบติังานตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ มีอุดมการณ์ของผูบ้ริหารและแนวทางการพฒันาเป็น
ผูบ้ริหารมืออาชีพ หลกัสูตร การสอน การวดัและประเมินผลการเรียนรู้มุ่งผลสัมฤทธ์ิ สามารถพฒันา
หลกัสูตรและบริหารการจดัการเรียนการสอนในแนวทางใหม่ได ้ปฏิบติัการประเมิน ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์และปรับปรุงการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ สามารถศึกษาวิจยัเพื่อพฒันา
วชิาชีพ 

  2. สมรรถนะด้านองค์กร (Organizational competency) ได้แก่ ความรู้ของบุคคลท่ี
ช่วยท าให้องค์กรเกิดมูลค่าเพิ่ม (Value-added) อาทิการมีความรู้เก่ียวกับการยกเคร่ืององค์กร 
(Reengineering) การเปล่ียนแปลงองคก์ร วฒันธรรมองคก์ร รวมทั้ง บริหารจดัการคุณภาพโดยรวม 
(TQM : Total quality management) และ Six Sigma การประกนัคุณภาพการศึกษา การวเิคราะห์และ
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การสังเคราะห์ สามารถจดัท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอก น าผลการประกนัคุณภาพการศึกษาไปใชเ้พื่อพฒันาสถานศึกษา  เป็นตน้ 

  3. สมรรถนะด้านภาวะผู ้น า  (Leadership competency) ได้แก่  ทักษะด้านมนุษย์ 
(People skills) วิสัยทศัน์ (Vision) และความน่าไวว้างใจ (Trust) ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ สามารถ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  สามารถบริหารการศึกษาและสร้างความสัมพนัธ์กับชุมชนและ
ทอ้งถ่ินได ้กิจการและกิจกรรมนกัเรียน สามารถบริหารจดัการใหเ้กิดกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน การดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียน สามารถส่งเสริมวินยั คุณธรรม จริยธรรม และความสามคัคีในหมู่คณะ คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณ ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี มีจิตส านึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม 
ปฏิบติัตนตามจรรยาบรรณของวชิาชีพ 

  4. สมรรถนะดา้นประกอบการ (Entrepreneurial competency) ไดแ้ก่ การมีความคิด
ท่ีดีๆ (Good ideas) แนวคิดด้านบริหารจดัการ (Executive ideas) การป้องกันความล้มเหลว (Save 
failure) และความสามารถจดัการกบัความเส่ียง (Risk management) การบริหารสถานศึกษา  

  5. สมรรถนะระดับมหาภาคและสมรรถนะระดับ โลก  (Macro and global 
competency) ไดแ้ก่ การมีความรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์และความเคล่ือนไหวของประเทศและของโลก 
เช่น รู้วา่ขณะน้ีทัว่โลกก าลงัเกิดอะไรข้ึน รู้จกัส ารวจความเป็นไปได้ และหลีกเล่ียงอนัตรายท่ีจะเกิด
ข้ึนกบัองคก์รของตน สามารถก าหนดนโยบาย แผน กลยทุธ์ และน าไปสู่การปฏิบติัให้สอดคลอ้งกบั
บริบทของสถานศึกษา เลือกใชท้ฤษฎี หลกัการ และกระบวนการบริหารให้สอดคลอ้งกบับริบท มห
ภาคและภูมิสังคม สามารถบริหารงานวิชาการ บริหาร แหล่งเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพื่อส่งเสริมการ
จดัการเรียนรู้ เป็นตน้ 

 2.4 สมรรถนะตามส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  สมรรถนะตามส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560) ไดก้  าหนดสมรรถนะ
ดงัน้ี 
   1. สมรรถนะหลกั หมายถึง คุณลกัษณะร่วมของผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อหล่อหลอม
ค่านิยม และพฤติกรรมท่ีพึงประสงคร่์วมกนัประกอบดว้ย 

-  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบติังาน 
-  การบริการท่ีดี 
-  การพฒันาตนเอง 
-  การท างานเป็นทีม 
-  จริยธรรม และจรรยาบรรณวชิาชีพผูบ้ริหาร 
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   2. สมรรถนะตามต าแหน่งงาน หมายถึง ความรู้ของบุคคลท่ีใชใ้นการปฏิบติังานตาม
หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ (Functional Competency) ประกอบดว้ย   
   -  การบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
   -  การพฒันาผูเ้รียน 
   -  การบริหารจดัการชั้นเรียน  
    -  การวเิคราะห์ สังเคราะห์ และการวจิยัเพื่อพฒันา 
    -  ภาวะผูน้ าผูบ้ริหาร 
    -  การสร้างความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัชุมชนเพื่อการจดัการเรียนรู้ 

  3. สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) ประกอบดว้ย 
- ภาวะผูน้ า 
- วสิัยทศัน์ 
- ความเป็นผูน้ าทางวชิาการ 
- ดา้นนโยบายแผนกลยทุธ์ 
- ความสามารถในการพฒันาศกัยภาพในการใชเ้ทคโนโลยี 
- หลกัการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ 
- คุณธรรมจริยธรรม 

จากการศึกษาสมรรถนะผูบ้ริหารท่ีก าหนดโดย 4 หน่วยงานขา้งตน้ ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์
และสังเคราะห์ประเด็นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัสมรรถนะของผูบ้ริหารท่ีมีการก าหนดและระบุเก่ียวกบั
สมรรถนะทางการบริหารของผูบ้ริหาร และมีเน้ือหารายละเอียดย่อยรายขอ้ท่ีตรงกนัอย่างน้อย 3 
หน่วยงานเพื่อหาสมรรถนะของผูบ้ริหาร และก าหนดเป็นกรอบแนวคิดส าหรับการวิจยั ได้แก่ 
สมรรถนะหลกั สมรรถนะตามต าแหน่งงาน สมรรถนะทางการบริหาร ดงัน้ี  

1. สมรรถนะหลกั (Core Competency) ประกอบดว้ย 
-    การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
-    ความรู้ในการปฏิบติังาน 
-    ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
-    อุดมการณ์ของผูบ้ริหาร 
-    การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

   -    การท างานเป็นทีม 
-    การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม 

2. สมรรถนะตามต าแหน่งงาน (Functional Competency) ประกอบดว้ย 
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- ความรู้ในการจดัการองคก์ร 
- การประกนัคุณภาพการศึกษา 
- การวเิคราะห์และการสังเคราะห์ 
- การส่ือสารและการจูงใจ 
- การพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
- ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ 

3. สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) ประกอบดว้ย 
-      ภาวะผูน้ า 
-  วสิัยทศัน์ 
- ความสามารถในการสร้างระบบการใหบ้ริการ  
- ธรรมาภิบาล 
- หลกัการบริหารจดัการและการบริหารความเส่ียง 
- ดา้นนโยบายและแผนกลยทุธ์ 
- ความเป็นผูน้ าทางวชิาการ 
- หลกัการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ 
- ความสามารถในการพฒันาศกัยภาพในการใชเ้ทคโนโลยี 

 
 3.  โรงเรียนสู่ความเป็นเลศิมาตรฐานสากล 

 3.1 โรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
  โรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศมาตรฐานสากล หมายถึง สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาท่ีมุ่ง

ให้ตอบสนองความต้องการทางการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษา  เ ป็นการจัดการศึกษาก่อน
ระดับอุดมศึกษา การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล โดยโรงเรียนยกระดับ
คุณภาพสูงข้ึนสู่มาตรฐานสากล ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่ง
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ 
(TQA) เป็นโรงเรียนยุคใหม่ท่ีจดัการศึกษาแบบองคร์วม และบูรณาการเช่ือมโยงกบัเศรษฐกิจ สังคม
วฒันธรรม ศาสนา และการเมือง เพื่อพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยืน กระบวนการด าเนินงานให้บรรลุ
วตัถุประสงค์โดยอาศยับุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ผ่านกระบวนการทางบริหาร จนมีผลงานท่ีมี
คุณภาพมุ่งเนน้ผลลพัธ์ขององคก์ร การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศกระบวนการด าเนินงานให้
บรรลุวตัถุประสงคโ์ดยอาศยับุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ผา่นกระบวนการทางบริหารจนมีผลงานท่ี
มีคุณภาพมุ่งเน้นผลลพัธ์ขององค์กร องค์กรสู่ความเป็นเลิศ หมายถึงองค์การท่ีมีความสามารถโดด
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เด่นมีการพัฒนาศักยภาพของคนผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อสร้างนวตักรรมท่ี
ตอบสนองต่อคุณภาพการศึกษาระดบัสูง และใชท้รัพยากรในการบริหารอยา่งคุม้ค่า จากความหมาย
ของโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศมาตรฐานสากลสามารถสรุปประเด็นส าคญัไดด้งัน้ี  
  1. ความสามารถโดดเด่น หมายถึง ความสามารถทางดา้นบุคคลความสามารถใน
การบริหารจดัการ ความสามารถในดา้นเทคโนโลยีท่ีใช้ในการสร้างผลผลิต ความสามารถในการ
ปรับตวัของโรงเรียนตามสถานการณ์ และสามารถพฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
  2. พฒันาศกัยภาพของคนผา่นกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หมายถึง การพฒันา
คนทั้ง 2กลุ่ม ไดแ้ก่ระดบัเจา้หน้าท่ีและผูบ้ริหาร ทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลและกลุ่ม โดยการสร้าง
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และขยายความรู้ทัว่ไป 
  3. นวตักรรมท่ีตอบสนองต่อคุณภาพการศึกษาระดบัสูง หมายถึง องค์ความรู้ท่ี
เหมาะสม ประกอบดว้ย นวตักรรมทางดา้นการบริหารจดัการ และนวตักรรมทางดา้นการปฏิบติังาน  
  4. การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า หมายถึง การใช้ทรัพยากรทางการบริหารอย่าง
ประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด 

3.2 คุณลกัษณะของโรงเรียนทีม่ีความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
โรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศมาตรฐานสากลตอ้งมีคุณลกัษณะท่ีมีการสร้างและใช้ความรู้เพื่อ

พฒันาการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายในการจดัการศึกษา คือ คุณภาพการศึกษาในระดบัสูง และมี
การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงคุณลกัษณะดงักล่าวมีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ คน โครงสร้าง งาน 
และ เทคโนโลย ี

คุณลกัษณะของโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศมาตรฐานสากลพิจารณาตามกรอบแนวคิด ดงัน้ี 
  คน ไดแ้ก่ ระดบัเจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหาร ตอ้งมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
  ระดบัปัจเจกบุคคล ตอ้งมีลกัษณะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามวินยั 5 ประการของ Peter 
M. Senge (2016) คือ มีความรอบรู้แห่งตน หรือ ทกัษะในการพฒันาตนเองเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 
(Personal Mastery) มีแบบแผนความคิดอ่าน หรือโลกทศัน์ (Mental Models) มีการสร้างวิสัยทศัน์
ร่วม (Shared Vision Building) มีการเรียนรู้ของทีม (Team Learning) และมีการคิดอย่างเป็นระบบ 
(Systems Thinking) 
  ระดบักลุ่ม ตอ้งมีคุณลกัษณะเป็นทีม ชุมชนนกัปฏิบติั 
  โครงสร้าง มีลกัษณะเป็นโครงสร้างท่ีมีชีวิต (Organic Organization) สามารถเคล่ือนไหว 
ยดืหยุน่ และมีสายการบงัคบับญัชาท่ีสั้นมีลกัษณะแบนราบ (Flat)  
  งาน มีลกัษณะการปฏิบติังานเป็นทีม (Team Work) และความสามารถในการปฏิบติังานขา้ม
สายงาน (Cross-function) แบบทดแทน แลกเปล่ียนงานไดดี้ 
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  เทคโนโลยี เป็นเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัองคค์วามรู้ ฐานความรู้ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
ปฏิบติังานและสร้างนวตักรรมใหม่ๆ ได ้

3.3 องค์ประกอบของโรงเรียนทีม่ีผลการปฏิบัติงานทีเ่ป็นเลิศมาตรฐานสากล มีดังนี ้
1) ผูบ้ริหารโรงเรียนมีภาวะผูน้ า มีวิสัยทศัน์ท่ีชัดเจน มีความสามารถในการจดั

องค์การ ออกแบบงาน ก าหนดทิศทางในการท างาน สร้างบรรยากาศในการตดัสินใจร่วมกนัเป็น
กลุ่ม มีการกระตุน้ให้แรงจูงใจ มีความสามารถในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ มีเอกภาพของทีม และมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูป้ฏิบติังาน 

2) การออกแบบงาน ท่ีมีความเป็นไปได้ทางเทคนิค มีความสามารถในเชิงพฒันา
นวตักรรม และการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง มีผลงานเชิงคุณภาพ ส าเร็จตามเวลา และงบประมาณ 

3) องค์การมีกลยุทธ์ ระยะยาวมีวฒันธรรมแห่งความร่วมมือ เน้นเป้าหมายและ
วตัถุประสงคร่์วมกนั มีความมัน่คงในเป้าหมาย ไม่เปล่ียนแปลงบ่อย มีความสามารถในการจดัการ
ความเส่ียง และมีความสามารถในการสร้างสรรคส่ิ์งแวดลอ้มในการปฏิบติังาน 

4) คน มีคุณลกัษณะความสามารถสูง ตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จร่วมกนั มี
ความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั มีความสามารถในการท างานเป็นทีมและพฒันาทีมงาน มีการส่ือสารท่ี
ดี และมีส่วนร่วมในการท างานสูง 

3.4 การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล  
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากลมีหลกัการส าคญัในการบริหารโรงเรียน ดงัน้ี 

1. การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)  
การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นการบริหารจดัการโดยค านึงถึงสภาพแวดลอ้มภายใน 

และสภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีจะส่งผลกระทบต่อโรงเรียน เพื่อพฒันากลยทุธ์ในการบริหารโรงเรียน
สู่โรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 

1.1 สภาพแวดลอ้มภายใน หมายถึง ปัจจยัภายในโรงเรียนท่ีมีผลต่อกลยทุธ์
ของโรงเรียน ทั้งน้ี การบริหารเชิงกลยทุธ์ของโรงเรียนท่ีมีปัจจยัช้ีน าจากสภาพแวดลอ้มภายใน ไดแ้ก่  

1) วเิคราะห์ปัจจยัน าเขา้ถึงคุณภาพและคุณลกัษณะเพื่อก าหนดกล
ยทุธ์ท่ีเหมาะสมใหบ้รรลุเป้าหมายของโรงเรียน 

2) จัดโครงสร้างในการบริหารโรงเรียน และการปรับเปล่ียน
โครงสร้างเป็นระยะๆ 

3) ก าหนดแนวคิดและวิธีการบริหารเชิงระบบท่ีมีความยืดหยุ่น
และมีพลวตั 

4) ก าหนดเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
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5) ส ร้างค่านิยมท่ีเ อ้ือต่อการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้  การ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และการขยายความรู้ทัว่ทั้งโรงเรียน 

6) ใชค้วามรู้เป็นฐานในการบริหารโรงเรียน 
7) จดัท าแผนงบประมาณแบบมุ่งผลสมฤทธ์ิแบบสมดุลทั่วทั้ ง

องคก์าร 
1.2 สภาพแวดล้อมภายนอก หมายถึง ปัจจัยจากภายนอกโรงเรียนท่ีมี

ผลกระทบกับการบริหารจดัการของโรงเรียนในด้านการเป็นโอกาสหรือการเป็นอุปสรรคของ
โรงเรียนในการด าเนินงานของโรงเรียน ไดแ้ก่  

1) ก าหนดกลยทุธ์ในการบริหารการเปล่ียนแปลงในสถานศึกษา 
2) ก าหนดกลยทุธ์ในการบริหารโดยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้  

เครือข่ายการพฒันาศกัยภาพวชิาการ 
3) ก าหนดกลยุท ธ์ในการบริหารความ รู้  และ เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  ขั้นตอนการบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 

ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis) โดยพิจารณาจุด

แข็ง-จุดอ่อนภายในโรงเรียน และโอกาส-อุปสรรค จากภายนอกโรงเรียน ทั้งท่ีเป็นปัจจยัเง่ือนไขท่ีมี
อิทธิพลต่อการบรรลุความส าเร็จของโรงเรียน ปัจจยัเง่ือนไขในระยะเวลาท่ีผา่นมา และเง่ือนไขใน
อนาคต 

2) การจดัวางทิศทางของโรงเรียน (Establishing Organization Direction) 
โดยพิจารณาภารกิจ และก าหนดเป้าประสงคข์องโรงเรียนเพื่อใหบ้รรลุภารกิจ 

3) การก าหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) โดยพิจารณาออกแบบและ
เลือก   กลยทุธ์ท่ีเหมาะสม สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริงจากการวเิคราะห์ทางเลือกดว้ยเทคนิคต่างๆ 

4) การปฏิบติังานตามกลยุทธ์ (Strategic Implementation) โดยด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบติังานตามกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว ้โดยค านึงถึงโครงสร้างของโรงเรียน และวฒันธรรม
องคก์าร เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จท่ีพึงประสงค ์

5) การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control) โดยท าการติดตามผลการ
ปฏิบติังาน และท าการประเมินผลกระบวนการ และประเมินผลส าเร็จของโรงเรียน 

 
  2. การบริหารโครงการ (Project Management)  
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  การบริหารโครงการเป็นการบริหารปฏิบติังานโดยพิจารณาเป้าหมาย แผนงาน และ
ผูป้ฏิบติังาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของโรงเรียนอยา่งสมดุล 

  โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากลสามารถใช้การบริหารโครงการ เพื่อให้
บรรลุกลยุทธ์และเป้าหมายของโรงเรียนเป็นหลกั ทั้งน้ี การบริหารโครงการตอ้งค านึงถึงขอ้จ ากดั
ทางดา้นเวลา งบประมาณ ทรัพยากร และผลลพัธ์  ซ่ึงวิธีการบริหารโครงการตอ้งท าให้ทุกคนใน
โรงเรียนร่วมกนัท างาน 

  การบริหารโครงการของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล ประกอบด้วย
ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

  1) ก าหนดนิยามโครงการ  (Definition) เ ป็นการก าหนดเ ป้ าหมาย 
ขอ้ก าหนดต่างๆ ส่วนงานยอ่ยๆ และผูรั้บผดิชอบ  

  2) การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย การก าหนดการ การวางแผน
งบประมาณของแต่ละงาน การวางแผนการจดัสรร/การใชท้รัพยากร การวางแผนการจดัการความ
เส่ียง การวางแผนบุคลากร 

  3) ด าเนินการ (Execution) เป็นการรายงานสถานภาพ โดยค านึงถึง
ระยะเวลา ค่าใชจ่้าย ผลลพัธ์ การเปล่ียนแปลง คุณภาพการศึกษา และการคาดการณ์ในอนาคต 

  4) การส่งมอบโครงการ (Delivery) ประกอบดว้ย การฝึกอบรม เอกสารท่ี
เก่ียวขอ้ง การใช้ทรัพยากร การมอบงานใหม่ และบทเรียนจากอดีต เช่น ปัญหาต่างๆ ท่ีพบจากการ
ท างาน  

  3. แผนทีผ่ลลพัธ์ (Outcome Mapping)  
  แผนท่ีผลลพัธ์ เป็นเคร่ืองมือเพื่อบริหารจดัโครงการ /แผนงาน ท่ีให้ความส าคญักบั

การเกิดข้ึนของ “ผลลัพธ์” หรือ “Outcome” ของแผนงานท่ีเกิดข้ึนกับคน กลุ่มคน หรือองค์กรท่ี
แผนงานท างานด้วย ผลท่ีเกิดจากแผนท่ีผลลพัธ์ คือ การเปล่ียนแปลงในเชิงพฤติกรรม (Behavior 
change) ท่ีย ัง่ยนืเม่ือแผนงานนั้นๆ ส้ินสุดลง ผลของแผนงานนั้นจะยงัคงอยูต่่อไป  

  คุณลักษณะเด่นประการหน่ึงของแผนท่ีผลลัพธ์ คือ การผนวกการติดตาม และ
ประเมินผลเข้าไวก้ับแผนงาน เพื่อให้การติดตามและประเมินผล เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
แผนงานให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีวางไว ้และเป็นเคร่ืองมือเพื่อการเรียนรู้ การจดัการความรู้ ทั้ ง
ความส าเร็จ และปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนกบัแผนงาน 

  โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากลควรใช้แผนท่ีผลลัพธ์ในการบริหาร
โรงเรียน เพื่อการติดตามและประเมินผลแผนงาน /โครงการ เป็นกระบวนการเรียนรู้และพฒันา
โรงเรียนให้ดีข้ึน โดยมีจุดเด่น คือ การให้ความส าคญักบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และให้ความสนใจกบั
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การติดตามการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเ้ก่ียวข้องในแผนงาน เน้นการประเมินจากผลลพัธ์
มากกวา่ผลกระทบระยะยาว (Impact) นอกจากน้ี แผนท่ีผลลพัธ์เน้นการน าขอ้มูลยอ้นกลบัจากการ
ด าเนินโครงการสู่การปรับปรุงเปล่ียนแปลงการปฏิบติังานของโครงการท่ีตั้งไว ้ ดงันั้น แผนงานท่ีใช้
แผนท่ีผลลพัธ์ตอ้งมีการเรียนรู้ท่ีอยู่บนฐานของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการติดตามและประเมินผล  
และโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากลตอ้งมีการพฒันาวิธีการประเมินผลลพัธ์ เพื่อส่งเสริมให้
เกิดความส าเร็จของโครงการ และเป็นกระบวนการท่ีทั้งฝ่ายผูป้ระเมินและผูด้  าเนินการโครงการ
ร่วมกนัคิด 

  4. การจัดการความรู้ (Knowledge Management)  
  การจดัการความรู้เป็นพื้นฐานของการเป็นโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 

โดยมีการจดัการความรู้ในลกัษณะไตรมิติ – ไตรภาคี กล่าวคือ โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศตอ้งมีการ
จดัการความรู้ในระดบับุคคล กลุ่ม และองคก์าร และมีผูเ้ก่ียวขอ้ง 3 กลุ่ม คือ ผูเ้รียน ครู และผูบ้ริหาร 

  การจดัการความรู้ของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล มีลกัษณะส าคญั 3 
ประการ คือ 

  1) การใช้ความรู้ในการตอบสนองเป้าหมายของโรงเรียน มีการจดัท า
แผนการจัดการความรู้ ก าหนดตัวช้ีว ัดและการติดตามประเมินผล รวมทั้ งส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการกลุ่มของครูและนกัเรียนในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

  2) การใชค้วามรู้เพื่อเพิ่มคุณค่าแก่ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งของโรงเรียน โดยให้
ความส าคญักบัความรู้ท่ีไม่หยุดน่ิง และการมีส่วนร่วมในกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างทีม
และแกนน าการจดัการความรู้ในโรงเรียน 

  3) การบริหารจดัการท่ีมีการปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบนัและมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี โรงเรียนอจัฉริยะตอ้งให้ความส าคญักบัภาวะผูน้ า
ในกลุ่มคนทุกระดบัทั้งนกัเรียน ครู และผูบ้ริหาร โดยเฉพาะการเสริมสร้างพลงั (empower) การให้
ก าลงัใจ (encouragement) ควบคู่กบัการสร้างพลงัวสิัยทศัน์ร่วม (shared vision)  

  5. การบริหารระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Management)  
  การบริหารระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นการบริหารระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารในโรงเรียน ดงันั้น โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากลตอ้งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือของการบริหาร โดยเฉพาะการบริหาร
จดัการขอ้มูล โดยโรงเรียนตอ้งมีฐานขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ ขอ้มูลท่ีส าคญัไดแ้ก่ ขอ้มูลดา้นบุคลากร ไดแ้ก่ 
นกัเรียน และครู ขอ้มูลดา้นทรัพยากร ไดแ้ก่ การเงินและงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ ขอ้มูลดา้นบริหาร
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ทัว่ไป เพื่อเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการจดัการศึกษา และขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความรู้ความสามารถในการ
สอนของครู โดยระบบสารสนเทศของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล ไดแ้ก่ 

  1) ระบบสารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียนประกอบด้วย ข้อมูลและ
สารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาพรวมของสถานศึกษา สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความตอ้งการ
ของชุมชน สภาพการบริหารและการจดัการตามโครงสร้างและภารกิจ เช่น ปฏิทินการปฏิบติังาน
ของโรงเรียน กิจกรรมประจ าวนัของโรงเรียน ระบบเอกสารท่ีจ าเป็นในโรงเรียน เป็นตน้ 

  2) ระบบสารสนเทศเก่ียวกบัผูเ้รียน เป็นระบบสารสนเทศท่ีรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกบัผูเ้รียนทั้งหมด สารสนเทศส่วนน้ีจดัท าโดยครูผูส้อนหรือผูป้ฏิบติังานเป็นส่วนใหญ่ เช่น 
ผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียนจ าแนกเป็นรายชั้นรายปี ผลการประเมินคุณภาพของผูเ้รียน รายงานผล
ความกา้วหนา้ของผูเ้รียน รายงานความประพฤติ พฤติกรรมการแสดงออกของผูเ้รียน เป็นตน้ 

  3) ระบบสารสนเทศการบริหารวิชาการ  เป็นการจัดระบบสารสนเทศ
เก่ียวกบัหลกัสูตรและการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

  4) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ เป็นระบบสารสนเทศท่ีตอ้งมี
การประเมินผลรวม มีการเปรียบเทียบขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั เพื่อให้เกิดการบริหารงาน
อยา่งเต็มประสิทธิภาพ เช่น งานธุรการ การเงิน งานบุคลากร งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน งานพฒันา
แหล่งการเรียนรู้ เป็นตน้ 

  5) ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงาน การบริหารจดัการของโรงเรียนตอ้งมี
การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปีต่อเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
รวมถึงการรายงานให้ผูป้กครองชุมชน และสาธารณชนให้ทราบ ดงันั้น สารสนเทศส่วนน้ีจึงเป็น
การน าข้อมูลสารสนเทศทั้ ง 4 ส่วน ท่ีกล่าวมาข้างต้นมาจดัท า สรุปเป็นภาพรวมท่ีช้ีให้เห็นถึง
ผลส าเร็จตามสภาพและผลการพฒันาท่ีเกิดข้ึน 
  3.5 ปัจจัยทีน่ าไปสู่การเป็นโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 

จากการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ีน าไปสู่การเป็นโรงเรียนสู่
ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษย ์ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู และผูเ้รียน 
ผูบ้ริหารโรงเรียน   

     1) ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งมีคุณลกัษณะเป็นผูน้ าแห่งการเปล่ียนแปลง 
     2) ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องมีภาวะผูน้ าในการสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน และเสริมสร้างพลังให้กับผู ้ร่วมงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนสามารถ
สร้างสรรคง์านไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ 
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     3) ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องมีความสามารถในการก าหนดนโยบาย และ
วสิัยทศัน์ท่ีเนน้การแลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างนวตักรรมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
     4) ผูบ้ริหารโรงเรียนต้องมีความสามารถเป็นท่ีปรึกษาหรือพี่เล้ียงครู มี
ความสามารถในการพฒันางาน วางแผน และสามารถท าใหเ้กิดปฏิบติัในโรงเรียน 
   ครู 
     1) ครูตอ้งมีคุณลกัษณะเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
     2) ครูตอ้งมีความสามารถในการพฒันาตนเอง และสร้างองค์ความรู้หรือ
นวตักรรมใหม่ๆ ในการพฒันาการเรียนการสอน 
     3) ครูตอ้งเน้นการจดัการเรียนการสอนเป็นทีม และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ซ่ึงกนัและกนั 
   ผูเ้รียน 
     1) นกัเรียนมีคุณลกัษณะมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
     2) นกัเรียนมีความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ 
     3) นักเรียนมีทกัษะในการพฒันาตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานได้อย่าง
ต่อเน่ือง 
     4) นกัเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีม 
     5) นกัเรียนมีความสามารถขยายการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบติั 

  2. ปัจจยัด้านองค์การ ได้แก่ โครงสร้างองค์การ งาน บรรยากาศและวฒันธรรม 
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศาสตร์  
   โครงสร้างองคก์าร 
   โครงสร้างโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล ตอ้งเป็นโครงสร้างท่ีมีความ
ยืดหยุ่น บรรยากาศเปิดเผย มีความคล่องตวัก่อให้เกิดการท างานเป็นทีมและแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหวา่งกนั ตลอดจนตอบสนองต่อการสร้างนวตักรรมในการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
   งาน  
   งานของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล ประกอบดว้ย งานวิชาการ งาน
บริหารการเงินและงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารทัว่ไป และงานบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยงานตอ้งมีลกัษณะการด าเนินงานท่ีมีการประสานและจดังานตามกลุ่มภารกิจ เน้น
การออกแบบให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบติังานมากกว่าการแข่งขนั และการบริหารผลการ
ปฏิบติังานใหเ้กิดผลงานท่ีมีคุณภาพในระดบัสูง 
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   บรรยากาศและวฒันธรรม 
   บรรยากาศและวฒันธรรมของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล ตอ้งเอ้ือต่อ
การเรียนรู้ของบุคคล กลุ่ม และองค์การ ซ่ึงไดแ้ก่ การท างานเป็นทีม และการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
นอกจากน้ี ตอ้งมีการจูงใจในเชิงสร้างสรรค ์เช่น การให้รางวลัในการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพ การยก
ยอ่งเชิดชูเกียรติ เป็นตน้ 
   วสิัยทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศาสตร์  
   โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล ก าหนดวิสัยทศัน์มุ่งพฒันาคนและองคก์าร
ให้มีความสามารถโดดเด่น โดยผ่านกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการสร้างนวตักรรมท่ี
ตอบสนองต่อคุณภาพการศึกษาระดบัสูงและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลกัษณะของ
วิสัยทศัน์ของโรงเรียนอจัฉริยะต้องเป็นวิสัยทศัน์ร่วมและเป็นวิสัยทศัน์เชิงปฏิบติั (Operational 
vision statement) มีเป้าหมายท่ีชัดเจนเปิดกวา้ง และหลากหลายยอมรับแนวคิดท่ีแตกต่างเพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการพฒันาองค์ความรู้ใหม่ข้ึน มีการก าหนดพนัธกิจและกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกนั 
ตลอดจนก าหนดแนวทางท่ีเป็นรูปธรรมและน าไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
   3. ปัจจยัด้านความรู้ นวตักรรม และเทคโนโลยี  ได้แก่ หลกัสูตร นวตักรรมและ
เทคโนโลยใีนการบริหารงานและจดัการเรียนการสอน 
   หลกัสูตร  

  หลกัสูตรของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากลตอ้งมีเน้ือหาสาระสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และประเทศ เพื่อเสริมสร้างคุณลกัษณะของบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
เป็นหลกัสูตรท่ีมีความยืดหยุน่และสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของสังคม เพื่อน าไปสู่
การจดัการเรียนการสอนโดยใชฐ้านความรู้อยา่งหลากหลายและมีกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง
ตลอดชีวติ 

นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการบริหารงานและจดัการเรียนการสอน 
  นวตักรรมและเทคโนโลยีในการบริหารงานและจดัการเรียนการสอนของโรงเรียน

สู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากลนั้น ต้องน าเทคโนโลยีมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการวางแผน การ
ปฏิบติังาน มีการจดัระบบฐานขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งกนัและมีการพฒันา Software เพื่อ
การเรียนรู้อยา่งเหมาะสมตลอดจนใชว้จิยัเป็นฐานในการพฒันาการเรียนรู้และการบริหารงาน 

4. ปัจจยัดา้นระบบการบริหารและการจดัการ 
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากลตอ้งมีระบบการบริหารและการจดัการท่ี

เน้นคุณภาพและมุ่งผลสัมฤทธ์ิเป็นหลกัโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมให้ความส าคญักบัการ
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ปฏิบติังานเป็นทีมและแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อสร้างนวตักรรมและมูลค่าเพิ่มให้กับโรงเรียนอย่าง
ต่อเน่ือง 

3.6 แนวทางการบริหารเพ่ือน าไปสู่การเป็นโรงเรียนทีม่ีความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
  แนวทางท่ีควรจะเป็นในการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล เพื่อใหโ้รงเรียน
มีความสามารถโดดเด่น มีการพฒันาศกัยภาพของคนผา่นกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีการสร้าง
นวตักรรมท่ีตอบสนองต่อคุณภาพการศึกษาระดบัสูง โดยใชท้รัพยากรในการบริหารอยา่งคุม้ค่านั้น 
สรุปไดด้งัน้ี 

1. การประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงระบบในการบริหารโรงเรียน สู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล 

  การประยุกต์ใช้แนวคิด เ ชิ งระบบในการ เ ป็นโรง เ รี ยน สู่ความ เ ป็น เ ลิ ศ
มาตรฐานสากล ทั้งน้ีเพราะโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศตอ้งมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสภาวะแวดลอ้ม
อย่างรวดเร็ว โดยใช้แนวคิดเชิงสถานการณ์เข้ามาบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพระดบัสูง  และมีความสามารถในการแปรสภาพ (Transformation) ซ่ึงหมายถึง 
ความสามารถของโรงเรียนในการบริหารและการใชเ้ทคโนโลยีในการเปล่ียนปัจจยัน าเขา้ (input) ให้
เกิดผลผลิต (output) ตามท่ีตอ้งการ 

2. แนวทางการบริหารเพื่อพัฒนาความสามารถของโรงเรียน สู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล ตอ้งมีความสามารถ 

1) การสร้างผลผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ  
2) ความสามารถในการสร้างนวตักรรมท่ีตอบสนองต่อเป้าหมาย  
3) มีการเพิ่มคุณค่า (value added) ใหก้บัผลผลิต  
4) สามารถสร้างความพึงพอใจใหก้บัผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย   
5) มีการยกระดบัคุณภาพของโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง  
ความสามารถของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ประกอบดว้ย  
1) ความสามารถทางดา้นบุคคล   
2) ความสามารถในดา้นการบริหารจดัการ  
3) ความสามารถในดา้นเทคโนโลยีท่ีใช้ในการสร้างผลผลิต โดยท่ีการ

พฒันาความสามารถของโรงเรียน โดยท่ีให้ความส าคญักบั กระบวนการ (process) ในการบริหาร
จดัการต่าง ๆ  ทั้งน้ีเพราะเป็นความสามารถในการแปรสภาพให้บรรลุเป้าหมาย ดงันั้น การพฒันา
ความสามารถของโรงเรียนในส่วนของกระบวนการ 
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3.7 แนวคิดเกีย่วกบัการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษามาตรฐานสากล 
ความเป็นมาของโครงการโรงเรียนมธัยมศึกษามาตรฐานสากล การศึกษามีความส าคญัตาม

เจตนารมณ์พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 
มาตรา 6 ว่า การศึกษาตอ้งเป็นเพื่อพฒันาคนและพฒันาชาติ พฒันาคนให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ ทั้ง
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข จึงเกิดแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาโดยมีเป้าหมาย คือ การพฒันา
คุณภาพของคน เพื่อได้คนท่ีมีคุณภาพไปพฒันาชาติให้ได้มาตรฐานตามนัยแห่งพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 22 จากความส าคญั
ของการศึกษาดงักล่าวรัฐบาลจึงได้จดัให้มีการปฏิรูปการศึกษา โดยมีพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 เป็นเคร่ืองมือน าไปสู่การจดัการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) (2553) 

จากผลการจดัการการศึกษาท่ีผา่นมาส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงความ
คิดเห็นดงัจะเห็นไดจ้าก อมัพร พินะสา (2561) ไดก้ล่าวไวว้า่ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ไดด้ าเนินการขบัเคล่ือนการด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 รุ่นน้ี
เป็นรุ่นท่ี 2 ซ่ึงปัญหาท่ีตอ้งการจดัการจดัการศึกษาเน่ืองจากคุณภาพของการจดัการศึกษาของไทย
ค่อนข้างต ่า โรงเรียนมีมาตรฐานไม่เท่ากัน และมีขนาดไม่เท่ากัน ท าให้เกิดความเล่ือมล ่ าทาง
การศึกษาภายในประเทศค่อนข้างสูงส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความ
จ าเป็นตอ้งจดักลุ่มของโรงเรียนหลายระดบัเพื่อให้มีโรงเรียนมีมาตรฐานระดบัประเทศท่ีใกลเ้คียงกนั 
รวมทั้งไดม้าตรฐานสากลและส่งเสริมให้เด็กไทย เกิดทกัษะทางวิชาการ ทกัษะอาชีพ และทกัษะ
ชีวิต ซ่ึงเป็นทกัษะของเด็กในศตวรรษท่ี 21 ความจ าเป็นต้องพฒันาการศึกษาโดยผูบ้ริหารใน
โรงเรียนจะต้องปรับกระบวนการคุณภาพของการศึกษาภายในประเทศไทยเรา ซ่ึงตอนน้ีเม่ือ
เปรียบเทียบกบัต่างประเทศแลว้เรามีระดบัการศึกษาค่อนขา้งต ่า โดยสาเหตุท่ีหน่ึงคือ โรงเรียนเรามี
มาตรฐานไม่เท่ากนัและก็มีขนาดไม่เท่ากนั ท าให้เกิดความเล่ือมล ่าทางการศึกษาภายในประเทศ
ค่อนขา้งสูง สาเหตุท่ีสองคือ จากผลการประเมินมีการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อก ากบั 
ควบคุม ส่งเสริม และพัฒนาการประกันคุณภาพทั้ งในระดับภายในและภายนอก ตาม พรบ. 
การศึกษา พ.ศ. 2542 แต่ยงัมีปัญหาด้านคุณภาพการจดัการศึกษา คุณภาพของสถานศึกษายงัไม่
พฒันาไดเ้ท่าเทียมกนั มีทั้งสถานศึกษาท่ีพฒันาไปแลว้ และสถานศึกษาท่ียงัไม่พฒันา ตอ้งมีการ
ก ากบั ติดตามคุณภาพต่อไป ทั้งน้ีในส่วนของสถานศึกษาท่ีมีความพร้อมและมีการพฒันาคุณภาพอยู่
ในระดบัท่ีดีข้ึนแลว้ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมี้แนวคิดและนโยบายในการท่ี
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จะพฒันาสถานศึกษาใหมี้คุณภาพสูงยิ่งข้ึน ตามหลกัการของคุณภาพท่ีถือวา่ “คุณภาพไม่มีท่ีส้ินสุด”
คุณภาพการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

ดงันั้นเรามีความจ าเป็นจะตอ้งมีการพฒันามาสู่โรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็น
เลิศมาตรฐานสากล โดยจะตอ้งจดักลุ่มของโรงเรียนให้มีหลายระดบัก็คือ ประเด็นท่ี 1. เราจดัให้
โรงเรียนได้มีมาตรฐานระดับประเทศ โรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ประเด็นท่ี 2. มุ่งพฒันาโรงเรียนท่ีผ่านเกณฑ์การประเมิน
ของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นโรงเรียนท่ีมีมาตรฐานสากล ซ่ึง
โครงการในประเทศไทยเราไดเ้ร่ิมมาตั้งแต่ ปี พ.ศ 2553 ก็มีมาแลว้ รุ่นท่ี 1 น้ีเป็นรุ่นท่ี 2 โดยรัฐบาลมี
นโยบายสืบเน่ืองจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีความมุ่งมัน่ต่อการพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา โดยเฉพาะการยกระดบัโรงเรียนมธัยมศึกษามีมาตรฐานใกลเ้คียงกนั และก็เป็น
ระดบัมาตรฐานท่ีมีความพร้อมสู่โรงเรียนในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็น
โรงเรียนท่ีมีการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (OBECQA) และพฒันาก้าวสู่มาตรฐานคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ต่อไปส่งผลให้โรงเรียน
ผลิตนกัเรียนใหมี้คุณภาพท่ีตอบโจทยข์องประชากรโลก ซ่ิงตอ้งการท่ีมุ่งคุณลกัษณะ 3 R 8 C มีการ
พฒันาผูเ้รียน หลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนการสอนแหล่งเรียนรู้สภาพแวดลอ้มและการ
จดัการเรียนรู้ท่ีเอ้ืออ านวยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่
เรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์แกปั้ญหา ริเร่ิมสร้างสรรค ์มีคุณธรรม น าความรู้ 
รักความเป็นไทยและมีความสามารถกา้วไกลเป็นพลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพ และสุดทา้ยน้ีความมุ่งหวงั
ว่าเด็กท่ีจบมธัยมศึกษาของเรานั้นมีทกัษะอย่างน้อย 3 ประการ คือ ทกัษะทางวิชาการ ทกัษะชีวิต 
และทกัษะวชิาชีพ โดยส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีนโยบายการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากลมุ่งเนน้การบริหารจดัการโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน
การพฒันาบุคลากรหลกัท่ีเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนเช่น ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้กครอง ผูน้ าชุมชน ดงันั้นความรู้ความสามารถและการยอมรับความร่วมมือในการ
พฒันาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากลเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จจึงมีความ
จ าเป็นท่ีตอ้งพฒันาครูละบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผูเ้ก่ียวขอ้งซ่ึงมีแนวทางการพฒันาส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายผูบ้ริหารโรงเรียนและครู ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561) 

 ลกัษณะการเป็นมาตรฐานสากล ประกอบดว้ย  
1) การจดัการเรียนการสอน  
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  โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World-Class Standard School) น้ีเป็นโรงเรียนท่ีจดัการเรียนการ
สอน มุ่งเน้นให้นักเรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ในฐานะพลเมืองของชาติ  พลโลก ยกระดับ
คุณภาพการจดัการเรียนการสอนดา้นต่างๆ เพื่อเสริมสร้างนกัเรียนใหมี้ศกัยภาพ ดงัน้ี 
       มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ( Smart) มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี มีผลการเรียนดีเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ สามารถศึกษาต่อใน
ระดบัสูง ระดบัอุดมศึกษาไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ 
       ส่ือสารสองภาษา (Communication) มีทักษะการส่ือสารทางภาษาได้ดีทั้ งภาษาไทย 
ภาษาองักฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เป็นท่ียอมรับจากสถาบนัทางภาษา 
       ล ้ าหน้าทางความคิด (Thinker) มีความใฝ่รู้ สร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเส่ียง คิดได้ใน
ระดับสูง มีเหตุผลรู้จกัคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ และประเมินค่าได้ดี ตลอดจนแก้ปัญหา 
จดัการกบัความซบัซอ้นได ้
       ผลิตผลงานอยา่งสร้างสรรค ์(Innovation) สามารถจดัล าดบัความส าคญั วางแผนและ
บริหารจดัการสู่ความส าเร็จ สามารถใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนรู้ ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง สามารถผลิตผล
งานท่ีเหมาะสมมีคุณภาพสูง 
       ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลก (Global Citizenship) มีความตระหนักรู้สถานการณ์โลก 
สามารถเรียนรู้และจดัการความซับซ้อน มีความรู้ความเขา้ใจวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ของไทยและของนานาชาติ 
       ซ่ึงในปี 2553  สพฐ.ได้พฒันาโรงเรียนในสังกดัสู่มาตรฐานสากล จ านวน 500 โรงเรียน 
โดยจดักลุ่มโรงเรียนเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

1.โรงเรียนวทิยาศาสตร์สู่มาตรฐานสากล จ านวน 182 โรงเรียน 
2.โรงเรียนพฒันาความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล จ านวน 185 โรงเรียน 
3.โรงเรียนศูนยก์ลางการศึกษาในภูมิภาค (HUB)  จ านวน 14 โรงเรียน 
4.โรงเรียนอนุบาลพฒันาความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล  จ านวน 119 โรงเรียน 
ต่อมาส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจดัโครงการพฒันาคุณภาพสู่ความ

เป็นเลิศมาตรฐานสากล โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาสมรรถนะของผูบ้ริหารใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากลฉบบัเดิม และสังเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนการจดัประชุมรับฟังความ
คิดเห็นจากผูบ้ริหารโรงเรียนและผูท้รงคุณวฒิุ เพื่อปรับปรุง พ.ศ.2561 โดยมีเป้าหมายให้โรงเรียนใน
โครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากลไดเ้ขา้ใจในเจตนารมณ์ ขอบข่ายความส าเร็จ ทิศทาง และ
กรอบการด าเนินงาน ตลอดจนสามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนพฒันายกระดบั  คุณภาพ
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ของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล และขบัเคล่ือนการด าเนินงานให้บงัเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม  ตามเกณฑ์แผนกลยุทธ์  สพฐ.ปี พ.ศ. 2561- 2564 โดย  มีเป้าหมายพฒันาโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล อนัจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนซ่ึงถือเป็น
เป้าหมายปลายทางส าคญัของการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป มีโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมจ านวน 720 
โรงเรียน ขณะน้ีก าลงัด าเนินการอยู่ในระดบัการประเมินผลการด าเนินงาน การพฒันาคุณภาพของ
สถานศึกษาจะส าเร็จผล ปัจจยัความส าเร็จอยู่ท่ีผูบ้ริหาร ซ่ึงผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีสมรรถนะในการ
บริหารงานประกอบดว้ย สมรรถนะหลกั สมรรถนะตามต าแหน่งงาน และสมรรถนะทางการบริหาร 
เป็นตน้ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2561) 

การด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล ( World-Class Standard School ) ได้จดัการ
เรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  ดังน้ี พฒันาหลักสูตรให้เป็น หลักสูตรWorld-Class 
Standard School Curriculm ,  พฒันาสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ จดัการเรียนการสอน
โดยใช้ภาษาองักฤษ, พฒันาครูผูส้อน ให้มีศกัยภาพในการจดัการเรียนการสอนตามแนวทางสู่
มาตรฐานสากล,  พฒันาผูบ้ริหารโรงเรียน ใหมี้ความรู้ความสามารถในการบริหารดว้ยระบบคุณภาพ
, พฒันาระบบการบริหารจดัการมุ่งเนน้คุณภาพ 
       ในการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนมาตรฐานสากล นั้น โรงเรียนตอ้งใชห้ลกัการและ
แนวคิด ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาพุทธศกัราช 2551 ทุกประการ  คือ นกัเรียนตอ้งเรียนตาม
กลุ่มสาระพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระ เรียนรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ตามท่ีไดเ้คยปฏิบติัอยู่
เป็นปกติแลว้   ยงัตอ้งจดัให้มีการเรียนการสอนสาระท่ีเป็นสากล อีก 4 สาระ โดยจดัเป็นหน่วยการ
เรียนรู้ 1 หน่วยในรายวิชาพื้นฐานทั้ง 8 สาระ   หรือ จดัเป็นรายวิชารายวิชาเพิ่มเติม ก็ได ้ ตามความ
พร้อม จุดเนน้และบริบทของโรงเรียน 
       สาระท่ีเป็นสากล  ได้แก่  1.ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge)  2.ความเรียงชั้ นสูง 
(Extended – Essay) 3.กิจกรรมสร้างสรรค์ (CAS: Creativity, Action, Service)  4.โลกศึกษา (Global 
Education)  และเนน้ให้นกัเรียนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ี 2 อีกหน่ึงภาษา ในระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย มีจุดเด่นของความเป็นมาตรฐานสากล ท่ีส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอน
และส่ือมัลติมีเดียในทุกห้องเรียน มีการจัดการบริหารแบบเป็นระบบ  ขับเคล่ือนโรงเรียนสู่
มาตรฐานสากลด้วยการจดัโครงการ English Program  พฒันาโรงเรียนสู่การเป็น Education Hub 
เพิ่มความแข็งแกร่งจากการสนับงบประมาณจากเอกชนและผู ้ปกครอง ทั้ งน้ีการด าเนินการ
ขบัเคล่ือนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลดว้ยการส่งเสริมคุณธรรมและพฒันาการเรียนการสอนแบบ
เครือข่ายร่วมพฒันา 
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2) การบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ  
แนวคิดการบริหารท่ีมุ่งเน้นคุณภาพมีพื้นฐานมาจากแนวคิดการบริหารคุณภาพซ่ึงเป็นการ

บริหารงานท่ีเนน้ความพึงพอใจของลูกคา้หรือผูใ้ชบ้ริการเป็นหลกัโดยเนน้ไปท่ีกระบวนการ กล่าว
วา่ การบริหารคุณภาพระดบัสูงสุดคือการจดัการแบบมุ่งคุณภาพแบบทัว่ทั้งองคก์ร ในระดบัน้ีจะตอ้ง
มีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ืองซ่ึงเป็นแนวคิดหรือปรัชญาส าคญัของ TQM ดงัท่ี Bartol and 
Martin (1998 : 546-548) และ Lunenberg and Ornstein (2014 ) กล่าวถึงปรัชญาส าคญัของ TQM ไว้
วา่ ผูบ้ริหารในระดบัสูงตอ้งมีความมุ่งมัน่และมีความผูกพนักบัการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
ดว้ยความร่วมมือของพนกังานในทุกๆหน่วยงาน และเป็นการท างานแบบขา้มสายงาน โดยผูบ้ริหาร
ตอ้งให้การสนบัสนุนในทุกดา้นและองคก์รตอ้งมีมุมมองเป็นระบบและพนกังานในองคก์รเป็นส่วน
หน่ึงท่ีส าคญัท่ีท างานในองค์กร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ี สมศกัด์ิ ดลประสิทธ์ิ (2559) และ วิฑูรย ์สิมะ
โชคดี (2559) สรุปไวว้่า หลักการส าคญัของ TQM ประกอบด้วย 3 ประการคือ 1) การมุ้งเน้นให้
ความส าคญักบัลูกคา้หรือผูบ้ริการ 2) การปรับปรุงกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง และ 3) การมีส่วนร่วม
ในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพของทุกคนในองคก์ร 
  การบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ (Quality System Management) ประกอบดว้ย 

1. ดา้นคุณภาพของผูบ้ริหารโรงเรียน  
- ผูบ้ริหารมีวสิัยทศัน์และสามารถนาโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล  
- ผูบ้ริหารบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพ  ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมินท่ี 
เก่ียวขอ้ง TQA 
- ผูบ้ริหารมีความเป็นผูน้ าทางวิชาการ (Academic Leadership) ท่ีมีผลงาน
ปรากฏเป็นท่ียอมรับ  
- ผูบ้ริหารมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารและการ
บริหารจดัการ ผูบ้ริหารสามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสาร  
- ผูบ้ริหารมีประสบการณ์อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจดั
การศึกษานานาชาติ 

2. ดา้นระบบบริหารจดัการ  
- โรงเรียนบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพท่ีไดรั้บการรับรองจากองคก์ร
มาตรฐานสากล ระดบัโลก  
- โรงเรียนมีระบบการจดัการความรู้ (KM) และการสร้างนวตักรรม
เผยแพร่ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  
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- โรงเรียนนาวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) มาใชใ้นการบริหาร
จดัการครอบคลุม ภารกิจทุกดา้นของโรงเรียน  
- โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การบริหารจดัทั้งในประเทศ / 
ต่างประเทศ  
- โรงเรียนมีการบริหารดา้นบุคลากรอยา่งมีอิสระ และคล่องตวัโดย
สามารถก าหนดอตัราก าลงัสรรหา บรรจุ จดัจา้ง ส่งเสริม และพฒันา  
- โรงเรียนสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรดา้นต่าง ๆ เพื่อพฒันาความ
เป็นเลิศในการจดั การศึกษาโดยสามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งคล่องตวั
ตามสภาพความตอ้งการและจ าเป็น 

3. ดา้นปัจจยัพื้นฐาน  
- โรงเรียนมีขนาดชั้ นเรียนเหมาะสม  โดยมีจ านวนนักเรียนต่อห้อง               
(ปฐมวยั 25 คน : 1 หอ้ง,ประถมศึกษา 30 คน : 1 ห้อง,มธัยมศึกษา 35 คน : 
1 หอ้ง )  
- โดยมีจ านวนครูท่ีมีความรู้ตรงสาขาวชิาท่ีสอนเพียงพอ และมีอตัรา ส่วน
ครู 1 คน ต่อ นกัเรียนไม่เกิน 20 คน  
- ภาระงานการสอนของครู มีความเหมาะสมไม่เกิน 20 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  
- โรงเรียนจดัใหมี้หนงัสือ / ตาราเรียนท่ีมีคุณภาพระดบัมาตรฐานสากล 
เพื่อใหน้กัเรียน ไดใ้ชเ้รียนอยา่งเพียงพอ  
- โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์พกพา ส าหรับนกัเรียนทุกคน  
- โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลุม
พื้นท่ีของโรงเรียน  
- โรงเรียนมีหอ้งเรียนอิเล็กทรอนิกส์มลัติมีเดีย (Electronic Multi - Media 
Classroom) หอ้งทดลอง หอ้งปฏิบติัการและมีอุปกรณ์เทคโนโลยท่ีี
ทนัสมยั เนน้ความเป็นเลิศ ของนกัเรียนตามกลุ่มสาระอยา่งพอเพียง และ
สามารถเช่ือมโยงเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้และ สืบคน้ขอ้มูลไดร้วดเร็ว  
- โรงเรียนมีหอ้งสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนยว์ทิยบริการ (Resource Center) ท่ีมี
สภาพแวดลอ้ม  
- บรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ มีส่ือท่ีพอเพียงเหมาะสมทันสมัย  มี
กิจกรรมท่ีส่งเสริม การอ่านการเรียนรู้ และการคน้ควา้อยา่งหลากหลาย 
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4. ดา้นเครือข่ายร่วมพฒันา  
- โรงเรียนมีสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาในระดบัเดียวกนัเป็นเครือข่ายร่วม
พฒันาทั้งในระดบั ทอ้งถ่ินภูมิภาค ระดบัประเทศและระหวา่งประเทศ  
- โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์และทรัพยากร
ระหวา่งเครือข่าย โรงเรียนร่วมพฒันา  
- โรงเรียนมีเครือข่ายสนบัสนุนจากสถาบนัอุดมศึกษาและองคก์รอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
- นกัเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคคลอ่ืนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

  3. คุณลกัษณะโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากลมี ดงัน้ี  
  1. ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) เป็นเลิศวชิาการ, ส่ือสาร

สองภาษา, ล ้าหนา้ทางความคิด, ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์ 
  2. การจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World – Class 

Standard)  
  3. บริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ (Quality System Management)  

รางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award : TQA)  TQA เ ป็ น
รางวลัและเคร่ืองหมายแสดงถึงคุณภาพในการบริหาร จดัการขององคก์รท่ีทดัเทียมระดบัมาตรฐาน
โลก เน่ืองจากมีเกณฑ์ในการประเมินและกระบวนการตดัสิน เช่นเดียวกบั MBNQA การจดัตั้ง TQA 
มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) สนบัสนุนการน าแนวทางของ TQA ไปใชใ้นการปรับปรุงความสามารถใน
การแข่งขนั 2) ประกาศเกียรติคุณให้กับองค์กรท่ีประสบความส าเร็จในระดับมาตรฐานโลก 3) 
กระตุน้ให้มีการเรียนรู้และแลกเปล่ียนวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 4) แสดงให้นานาชาติเห็นถึงความมุ่งมัน่
ในการยกระดบัมาตรฐานคุณภาพในการบริหารจดัการ สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2560) เกณฑใ์น
การประเมินคุณภาพของรางวลั TQA ไดแ้ก่  

1. การน าองค์กร เป็นการตรวจประเมินว่า ผูน้  าระดบัสูงขององค์กรไดด้ าเนินการในเร่ือง
ค่านิยม ทิศทาง และความคาดหวงัในผลการด าเนินการอยา่งไร รวมไปถึงการมุ่งเน้นลูกคา้และผูมี้
ส่วนไดเ้สียทั้งหลาย การให้อ านาจในการตดัสินใจ การสร้างนวตักรรม และการเรียนรู้ในองค์กร 
รวมทั้งตรวจประเมินวา่องค์กรมีธรรมาภิบาลเป็นอยา่งไร การน าองค์กร ประกอบดว้ย การก าหนด
ทิศทางขององคก์รโดยผูน้ าระดบัสูง ธรรมาภิบาล การทบทวนผลการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อ
สังคมท่ีประกอบดว้ย ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ การด าเนินงานอยา่งมีจริยธรรม และการให้การ
สนบัสนุนต่อชุมชนท่ีส าคญั  
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2. การวางแผนกลยทุธ์ เป็นการตรวจประเมินวา่ องคก์รมีวธีิก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์
และแผนปฏิบติัการขององค์กรไดอ้ย่างไร รวมทั้งน าวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการท่ี
เลือกไวไ้ปปฏิบติั และวดัผลความคืบหน้าอย่างไร การจดัท ากลยุทธ์ ประกอบดว้ย กระบวนการ
จดัท ากลยุทธ์ และวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติท่ี ประกอบด้วยการจดัท า
แผนปฏิบติัการ การน าแผนไปปฏิบติั และการคาดการณ์ผลการด าเนินงาน  

3. การมุ่งเน้นลูกคา้และตลาด เป็นการตรวจประเมินว่า องค์กรก าหนดความตอ้งการความ
คาดหวงัและความนิยมของลูกคา้และตลาดอย่างไร รวมถึงองค์กรมีการด าเนินการอย่างไรในการ
สร้างความสัมพนัธ์กับลูกคา้และการก าหนดปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้ได้ลูกคา้ สร้างความพึงพอใจ 
ความภกัดีและการรักษาลูกคา้ และน าไปสู่การขยายตวัของธุรกิจ ความรู้เก่ียวกบัลูกคา้และตลาด 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้และความพึงพอใจของลูกคา้ ประกอบดว้ย การสร้างความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 
และการประเมินความพึงพอใจของลูกคา้  

4. การวดั การวิเคราะห์และการจัดการความรู้  เป็นการตรวจประเมินว่า องค์กรเลือก 
รวบรวม วิเคราะห์ จดัการ และปรับปรุงขอ้มูล สารสนเทศ และสินทรัพยท์างความรู้อยา่งไร การวดั
และวเิคราะห์การด าเนินการขององคก์ร ประกอบดว้ย การวดัผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์ผล
การด าเนินงาน การจดัการสารสนเทศและความรู้ ประกอบดว้ย ความพร้อมใชง้านของขอ้มูลและ
สารสนเทศ  

5. การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล เป็นการตรวจประเมินว่า ระบบงาน ระบบการเรียนรู้ของ
พนกังาน และการสร้างแรงจูงใจในองค์กรช่วยให้พนกังานสามารถพฒันาตนเองและใช้ศกัยภาพ
อยา่งเตม็ท่ีเพื่อใหมุ้่งไปในแนวทางเดียวกนักบัวตัถุประสงคแ์ละแผนปฏิบติัการ โดยรวมขององคก์ร
อย่างไร รวมทั้งตรวจประเมินความใส่ใจ การสร้างและรักษาสภาพแวดล้อมในการท างาน สร้าง
บรรยากาศท่ีเก้ือหนุนการท างานของพนกังานซ่ึงจะโน้มน าไปสู่ผลการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ และ
ความเจริญกา้วหน้าของพนกังานและองค์กร ระบบงาน ประกอบดว้ย การจดัและบริหารงาน การ
เรียนรู้ของพนกังานและการสร้างแรงจูงใจ ประกอบดว้ย การศึกษา การฝึกอบรม และการพฒันา
พนกังาน การสร้างแรงจูงใจและการพฒันาความกา้วหนา้ในการงาน ความผาสุกและความพึงพอใจ
ของพนกังานประกอบดว้ย สภาพแวดลอ้มในการท างาน การให้การสนบัสนุนและสร้างความพึง
พอใจใหแ้ก่พนกังาน  

6. การจดัการกระบวนการ เป็นการตรวจประเมินในแง่มุมต่างๆ ท่ีส าคญัทั้งหมดของการ
จดัการกระบวนการ รวมถึงผลิตภณัฑ์ การบริการ และกระบวนการทางธุรกิจท่ีส าคญั ท่ีช่วยสร้าง
คุณค่าแก่ลูกคา้และแก่องค์กร ตลอดจนกระบวนการสนบัสนุนท่ีส าคญัต่างๆ กระบวนการท่ีสร้าง
คุณค่า กระบวนการสนบัสนุน  
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7. ผลลพัธ์ทางธุรกิจ เป็นการตรวจประเมินผลการด าเนินการขององคก์ร และ การปรับปรุง
ในดา้นต่างๆ ท่ีส าคญั ได้แก่ ความพึงพอใจของลูกคา้ ผลการด าเนินการท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และ
บริการ ผลการด าเนินการด้านการเงินและการตลาด ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ผลด้านการ
ปฏิบติังาน และธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากน้ียงัตรวจประเมินผลการ
ด าเนินการขององค์กร โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งด้วย ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกคา้ผลลพัธ์ด้าน
ผลิตภณัฑ์และบริการ ผลลพัธ์ดา้นการเงินและการตลาด ผลลพัธ์ดา้นทรัพยากรบุคคลผลลพัธ์ดา้น
ประสิทธิผลขององคก์ร ผลลพัธ์ดา้นธรรมาภิบาลและความรับผดิชอบต่อสังคม 

สรุปส าหรับหลกัการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากลมีความส าคญัเพราะวา่
การบริหารงานใด ๆ ก็ตามจ าเป็นจะตอ้งมีหลกัการเป็นพื้นฐาน  การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็น
เลิศมาตรฐานสากลก็เช่นเดียวกัน เพราะจะเป็นหลักหรือเป็นพื้นฐานในการคิด พิจารณาและ
ตดัสินใจแลว้ก็จะท าให้สามารถบริหารงานไดอ้ยา่งมีทิศทางท่ีตรงแน่วแน่ไปในทางใดทางหน่ึงท่ีพึง
ประสงค์ ไม่สะเปะสะปะ  เม่ือจะตัดสินใจก็มีหลักการ  และทฤษฎีเข้ามาสนับสนุนสามารถ
บริหารงานในภารกิจหน้าท่ีท่ีตนกระท าอยู่อยา่งชาญฉลาด  มีความแนบเนียนในการปฏิบติัให้งาน
นั้นด าเนินไปได้โดยราบร่ืนบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไวโ้ดยการบริหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ  คือ การบริหารท่ีมีผูบ้ริหารเพียงคนเดียวในองค์กร   (Division  of  Labor)  มีการ
ก าหนดมาตรฐานท างานท่ีชัดเจน (Standardization)  มีเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of 
Command) มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้แก่ผูร่้วมงาน (Delegation of Authority and 
Responsibility) มีการแบ่งฝ่ายงานและบุคลากรผูรั้บผิดชอบให้แก่ผูร่้วมงาน (Division of  Labor)  มี
การก าหนดมาตรฐานการท างานท่ีชัดเจน (Span of  Control)  มีการมอบหมายการควบคุมดูแลท่ี
เหมาะสม (Stability) เปิดโอกาสให้มีการเปล่ียนแปลงใหม่ๆ ในองคก์รได ้(Flexibility) สามารถท า
ให้คนในองค์กรเกิดความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภยั (Security)  มีการยอมรับนโยบายส่วนบุคคลท่ีมี
ความสามารถ (Personnel  Policy)  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ งส่วนบุคคลและองค์กร 
(Evaluation) การบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศหรือการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ  ข้ึนอยู่กับ
ผู ้บริหารสถานศึกษาเพราะฉะนั้ นผู ้บริหารสถานศึกษาจะต้องทบทวนบทบาทและพัฒนา
สมรรถนะ ดังน้ี เป็นผูก้  าหนดทิศทางการบริหาร (Direction Setter)  มีความสามารถกระตุ้นคน 
(Leader  Catalyst)  ต้องเป็นนักวางแผน (Planner)  ต้องเป็นผู ้มีความสามารถในการตัดสินใจ 
(Decision  Maker)  ต้องมีความสามารถในการจัดองค์กร (Organizer)  ต้องเป็นผูก่้อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง (Change  Manager)  ตอ้งเป็นผูใ้หค้วามร่วมมือ (Coordinator)  ตอ้งเป็นผูติ้ดต่อส่ือสาร
ท่ีดี (Communication) ต้องเป็นผูแ้ก้ปัญหาขดัแยง้ในองค์กรได้ (Conflict  Manager) ต้องสามารถ
บ ริ ห า ร ปั ญ ห า ต่ า ง ๆ ไ ด้  ( Problem Manager) ต้ อ ง รู้ 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 นด้ า น วิ ช า ก า รทั้ ง ก า ร เ รี ย น แ ล ะ ก า รส อน 
(Instructional Manager)  ต้องมีความสามารถบริหารงานบุคคล (Personnel Manager)  ต้องมี
ความสามารถบริหารทรัพยากร (Resource Manager) ตอ้งมีความสามารถในการประเมินผลงาน 
(Appraiser) ตอ้งมีความสามารถในการประชาสัมพนัธ์ (Public Relater)  ตอ้งสามารถเป็นผูน้ าใน
สังคมได้ (Ceremonial  Head) ทั้งหมดท่ีกล่าวมาตวัผูบ้ริหารสถานศึกษา ได้น าเอาองค์ประกอบท่ี
ส าคญัมาประกอบใชไ้ดแ้ก่ 1 ทุนทางปัญญา 2 หลกัการบริหารท่ีสามารถท าใหเ้ป็นโรงเรียนท่ีมีความ
เป็นเลิศมาตรฐานสากล 3 ระบบการปฏิบติังานในแนวทางท่ีท าให้เป็นโรงเรียนท่ีมีความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล 

 
4. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

4.1 งานวจัิยในประเทศ 
จิราพร  ไพรเขต  2557 ศึกษาเ ร่ือง  การศึกษาประสิทธิภาพของการบริหารโรงเรียน

มาตรฐานสากลในสหวทิยาเขตเสรีไทย พบวา่ ประสิทธิภาพของการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล
ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก  เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียรายด้านพบว่ามีค่าเฉล่ียตามล าดบัดงัน้ี 1) ด้าน
คุณภาพผู ้เ รียนมีศักยภาพเป็นพลโลก  2) ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล และ 3) ด้านคุณภาพการบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพ   เม่ือพิจารณาเป็นราย
ประเด็นพบวา่ ดา้นคุณภาพผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลกทุกประเด็นมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก  
เรียงตามค่าเฉล่ียดงัน้ี 1) ความเป็นเลิศทางวิชาการ 2) การร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลก 3) ความ
ลา้หน้าทางความคิด 4) การผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และ 5) การส่ือสารไดส้องภาษา ดา้นคุณภาพ
การจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลทุกประเด็นมีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก เรียง
ตามค่าเฉล่ียดงัน้ี 1) คุณภาพการวิจยัและพฒันา 2) คุณภาพวิชาการ และ 3) คุณภาพครู ดา้นคุณภาพ
การบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพทุกประเด็นมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัมาก เรียงตามค่าเฉล่ีย
ดงัน้ี 1) คุณภาพระบบบริหารจดัการ 2)คุณภาพเครือข่ายร่วมพฒันา 3) คุณภาพผูบ้ริหาร และ 4)
คุณภาพปัจจยัพื้นฐาน 

ธนยั เนียมกุญชร (2558) ได้ศึกษาเร่ือง “สมรรถนะและความตอ้งการพฒันาบุคลากรสาย
สนับสนุนตามทศันะของผูบ้ริหารและบุคลากรสายสนับสนุนในสังกดัมหาวิทยาลัยราชภฏัเขต
ภาคเหนือตอนบน” พบวา่ 1) สมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุนตามทศันะของ
ผูบ้ริหารและบุคลากรสายสนบัสนุนในสังกดัมหาวิทยาลยัราชภฏัเขตภาคเหนือตอนบนโดยรวมอยู่
ในระดบัมาก 2) เม่ือเปรียบเทียบสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุนตามทศันะ
ของผูบ้ริหารกบับุคลากรสายสนบัสนุน ในภาพรวมพบวา่ ผูบ้ริหารเห็นวา่บุคลากรสายสนบัสนุนมี
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สมรรถนะในการปฏิบติังานสูงกว่าบุคลากรสายสนบัสนุนมองตนเอง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 3) ความตอ้งการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุนตามทศันะ
ของผูบ้ริหารและบุคลากรสายสนับสนุนในสังกัดมหาวิทยาลับราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบน 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และ 4) เม่ือเปรียบเทียบความตอ้งการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุนตามทศันะของผูบ้ริหารกบับุคลากรสายสนับสนุน ในภาพรวมพบว่า ผูบ้ริหารมีความ
ตอ้งการพฒันาสมรรถนะในการปฏิบติังานของบุคลากรสายสนบัสนุนสูงกว่าความตอ้งการพฒันา
ตนเองของบุคลากรสายสนบัสนุนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ชลารักษ์ นุชแดง (2558) ศึกษาเร่ือง “การพฒันาสมรรถนะหลักของขา้ราชการพลเรือน
กรมการพฒันาชุมชน” พบวา่ 1) สมรรถนะของขา้ราชการพลเรือนกรมการพฒันาชุมชนอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ส่วนสมรรถนะท่ีเป็นจริงอยู่ในระดับมาก เม่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบผลต่างระหว่าง
สมรรถนะหลกัท่ีคาดหวงักบัสมรรถนะหลกัท่ีเป็นจริง พบว่า การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การสั่งสมความ
เช่ียวชาญในงานอาชีพ การคิดวิเคราะห์ การพฒันาชุมชน การบริการท่ีดี การท างานเป็นทีม และ
จริยธรรมมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั 0.05 2) วิธีการพฒันาทรัพยากรบุคคลของ
ขา้ราชการพลเรือนกรมการพฒันาชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดบัมากทุดด้าน โดยการสอนงานมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือ การให้ค  าปรึกษาแนะน า การเรียนรู้ด้วยตนเอง การฝึกอบรม การ
ฝึกอบรมในขณะท างาน การประชุมสัมมนา และการมอบหมายโครงการ 3) แนวทางการพฒันา
ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนกรมการพฒันาชุมชนมีการพฒันาทรัพยากรบุคคลท่ี
หลากหลายวิธีท าให้บุคลากรสามารถเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ไดเ้พิ่มมากข้ึนขอ้เสนอแนะควรมีการจดัท า
แผนการพฒันาสมรรถนะบุคลากรกรมการพฒันาชุมชนท่ีมีความครอบคลุมในทุกดา้น  เช่น ขวญั
ก าลงัใจในการปฏิบติังาน เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 

ชัยพงษ์ กองสมบัติ (2558) ได้ศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนในจงัหวดั
หนองคาย ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนจังหวดัหนองคาย  มีสมรรถนะในการ
ปฏิบติังานอยู่ในระดับ “มาก” คือ สมรรถนะด้านจริยธรรม สมรรถนะด้านการปฏิบติังาน และ
สมรรถนะดา้นความรู้ ตามลาดบั ผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชนจงัหวดัหนองคาย มีความตอ้งการในการ
พฒันาสมรรถนะในดา้นความรู้ ความเขา้ใจ หลกัการบริหารใน 3 อนัดบัแรก คือ หลกัการบริหาร
คุณธรรมของผูบ้ริหารและการเป็นผูน้าหรือมีความรู้ทางวิชาการของผูบ้ริหาร  สาหรับความตอ้งการ
ในการพฒันาสมรรถนะดา้นวิธีการ รูปแบบ ท่ีจะทาให้เป็นผูบ้ริหารมืออาชีพนั้น ผูบ้ริหารมีความ
ตอ้งการวิธีการ และรูปแบบในการพฒันา 3 อนัดบัแรก คือ การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง การอบรม
สัมมนาและการศึกษาดูงาน 
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วนัชัย บุญทอง (2558) ได้ศึกษาความตอ้งการในการพฒันาสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา  มีกรอบแนวคิดท่ีใช้ใน
การวิจยัจากแนวทางการประเมินสมรรถนะหลกัของของขา้ราชการตามแนวทางการปฏิรูประบบ
ราชการของ ก.พ.ร. และมาตรฐานและประสบการณ์วชิาชีพครูของคุรุสภา พ.ศ. 2558 กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ 1) ความตอ้งการในการพฒันาสมรรถนะหลกัตาม
แนวทางการปฏิรูประบบราชการ ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีความตอ้งการในการพฒันามากท่ีสุดใน 3 
ล าดบัแรก คือ มาตรฐานท่ี 1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มาตรฐานท่ี 3 การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
และมาตรฐานท่ี  2 การบริการท่ีดีตามล าดับ 2) ความต้องการในการพฒันาสมรรถนะหลักของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการความตอ้งการในการพฒันาสมรรถนะ
หลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการรายสาระความรู้จ าแนกตาม
ประสบการณ์ พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 3) ผลการเปรียบเทียบ
ความต้องการในการพฒันาสมรรถนะหลักของผู ้บริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูป
การศึกษารายสาระความรู้ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบวา่ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ในสาระความรู้ การวางแผนและประเมินผลการนิเทศการศึกษา  สถิติและ
คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจยั การบริหารความขดัแยง้ บทบาทผูบ้ริหารในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
และเทคโนโลยแีละสารสนเทศเพื่อการศึกษา ท่ีระดบั 0.01 ในสาระความรู้หลกัและแนวคิดเก่ียวกบั
การนิเทศ 

รวีวรรณ เผ่ากัณหา (2558) ได้ท าการวิจัยสมรรถนะทางการบริหารของผูบ้ริหารระดับ
ภาควิชา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัของรัฐ การวิจยัมี 3 ขั้นตอน คือ 1) การพฒันากรอบ
แนวคิดสมรรถนะ 2) การศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะ 3) การสร้างรูปแบบการพฒันาสมรรถนะ 
ผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบสมรรถนะทางการบริหารของผูบ้ริหารระดับภาควิชาสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัของรัฐ ประกอบดว้ยสมรรถนะหลกั 10 ดา้น โดยมีสมรรถนะท่ีส าคญั
ท่ีควรไดรั้บการพฒันามี 5 ดา้น คือ 1) สมรรถนะดา้นภาวะผูน้ า 2) สมรรถนะดา้นการพฒันาอาจารย  ์
3) สมรรถนะด้านการพฒันาวิชาชีพ  4) สมรรถนะด้านบริหารการวิจยัและบริการวิชาการ  และ5) 
สมรรถนะด้านการบริหารการสอน และประกอบด้วยสมรรถนะย่อยจ านวน 69 สมรรถนะใน
สมรรถนะหลกัทั้ง 10 ดา้น รูปแบบการพฒันาสมรรถนะทางการบริหารของผูบ้ริหารระดบัภาควิชา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัของรัฐควรประกอบดว้ย 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์
เชิงนโยบาย ยทุธศาสตร์เชิงกระบวนการพฒันา และยทุธศาสตร์เชิงผลลพัธ์ 
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เยาวณี เสมา (2549) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการพฒันาตวับ่งช้ีสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ของรัฐระดบัมธัยมศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจยัพบวา่ การ
พฒันาตวับ่งช้ี ไดต้วับ่งช้ีสมรรถนะผูบ้ริหารระดบัมธัยมศึกษาจ านวน 78 ตวับ่งช้ี เป็นตวับ่งช้ีดา้น
ความรู้ 26 ดา้นทกัษะ 26 และดา้นบุคลิกลกัษณะ 26 ตวับ่งช้ี 

เพียรพันธ์ กิจพาณิชย์เจริญ (2552) ศึกษาสมรรถนะการบริหารวิชาการของผู ้บริหาร
สถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตหนองแขม  กรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา
สมรรถนะการบริหารวิชาการของผูบ้ริหาร  สถานสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตหนองแขม 
กรุงเทพมหานคร ในดา้นการบริหารจดัการการเรียนรู้ดา้น  การพฒันาหลกัสตรู ดา้นการนิเทศการ
จดัการเรียนรู้และดา้นการส่งเสริมให้มีการวิจยั จ  าแนกตาม ช่วงชั้นท่ีสอน  อายุ ประสบการณ์การ
สอน ประสบการณ์การท างานของผูบ้ริหาร และขนาดโรงเรียน ผลการวิจยัพบวา่ 1. สมรรถนะการ
บริหารวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือ พิจารณาเป็นรายดา้น คือ ดา้น
การบริหารจดัการการเรียนรู้ ด้านการพฒันาหลกัสูตรสถานศึก ด้านการนิเทศการจดัการเรียนรู้
และดา้นการสงเสริมให้มีการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนรู้ในระดบั  มากทุกดา้น 2. การ
เปรียบเทียบสมรรถนะในการบริหารงานวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาพบว่าครูท่ีสอนช่วงชั้น
ต่างกนั และมีอายุท่ีต่างกนั มีความเห็นต่อสมรรถนะในการบริหารวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
โดยรวม และรายดา้นไม่แตกต่างกนั  ครูท่ีมีประสบการณ์สอนต่างกนั มีความเห็นต่อสมรรถนะใน
การบริหารวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั  ครูท่ีมีผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีประสบการณ์การท างานต่างกนัมีความเห็นต่อสมรรถนะใน การบริหารวิชาการของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิติท่ีระดบั 0.01 ครูท่ี
ปฏิบติังานในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีความเห็นต่อสมรรถนะในการบริหารวิชาการ ของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาดา้นการบริหารจดัการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

บรรลุ ชินน ้ าพอง (2556) สมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น ผลการวิจยัพบว่า 1. สมรรถนะของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น มีสมรรถนะโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก โดยพบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 อนัดับแรกเรียงตามล าดับ คือ ด้านการพฒันา
ศกัยภาพบุคลากร ดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ และดา้นการมีวสิัยทศัน์ ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ด้านการส่ือสารและการจูงใจ  2. ประสิทธิผลของโรงเรียน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดั
ขอนแก่นมีประสิทธิผล โดยรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก โดยพบวา่ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 3 
อนัดบัแรกเรียงตามล าดบั คือ ดา้นความพึงพอใจในงานของครู ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน
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กบัชุมชน และดา้นความสามารถในการผลิตส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถ
ในการพฒันาเจตคติทางบวก 

อรศิริ มานะกลา้ (2559) ไดท้  าการวิจยัสมรรถภาพในการเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนใน
จงัหวดัระนอง ผลการวิจยัพบว่า สมรรถภาพในการเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาใน
จงัหวดัระนอง โดยรวมอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ซ่ึงดา้นความเอ้ืออาทร มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมา
ด้านการมีส่วนร่วมและการมุ่งผลงาน ตามล าดบั ส่วนด้านการขจดัความล าเอียงเป็นด้านท่ีมีการ
ปฏิบติังานเก่ียวกบัสมรรถภาพในการเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารดว้ยค่าเฉล่ียท่ีต ่าสุด 

วีรวรรณ มีมัน่ (2559) ได้ท าการวิจัยความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากลผลการวิจยั
พบว่า 1. ความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น โดยเรียงล าดบัจากค่ามชัฌิมเลขคณิตมากไปนอ้ย 
ดงัน้ี ดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน ดา้นการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ  และดา้น
ผูเ้รียน ตามล าดบั 2. ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีความคิดเห็นว่า 1) ผูเ้รียนมีความเป็นพลโลก มีทกัษะชีวิต 
และมีทกัษะในการส่ือสาร มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข 2) ครูผูส้อนมีการจดัการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริม ให้ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก 3) ผูน้ าองค์กรมีประสิทธิภาพในการ
บริหารจดัการ 

พิทูล ไชยศิริ. (2560) สมรรถนะหลกัทางการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร การศึกษาน้ีมีความมุ่งหวงัเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของครูโรงเรียนบรบือวิทยาคารเก่ียวกับสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 2) การบริการท่ีดี 3) ดา้นการพฒันาตนเอง 4) การ
ท างานเป็นทีม ผลการวิจยัพบว่า 1) ครูโรงเรียนบรบือวิทยาคาร มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะ
หลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษา  โดยภาพรวมและรายด้าน ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 2) . ครู
โรงเรียนบรบือวิทยาคาร จ าแนกตามเพศ อายุ ต าแหน่งงาน และประสบการณ์การสอนท่ีแตกต่างกนั 
มีความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดา้น ไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

นิภา ศรีไพโรจน (2560) สมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษา
จงัหวดัตากในโครงการในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล งานวิจยัมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
สมรรถนะหลักของผูบ้ริหารสถานศึกษาจังหวดัตากในโครงการในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ และเพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะหลกั
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัตาก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ภาคเหนือ ตามความคิดเห็นของครูจ าแนกตามวฒิุการศึกษา และประสบการณ์การท างาน ผลการวจิยั
พบว่า ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การท างาน ต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลกั
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัตากในโครงการในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

4.2 งานวจัิยต่างประเทศ 
Sullivan (2014) ไดศึ้กษาลกัษณะของครูใหญ่ การใชส้มรรถภาพตามเกณฑ์ของรัฐฟลอริดา 

ระบบการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละวฒันธรรมการท างานของโรงเรียนมธัยมศึกษาโดย
อาศยัการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามการสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบตรวจสอบ
รายการ ผลการศึกษาพบวา่ ครูใหญ่โรงเรียนมีการปฏิบติังานอยู่ในระดบัสูงกวา่เกณฑ์ปกติในดา้น
การจดัองค์การ การวางแผนงานและการพฒันาตามเป้าหมาย และมีความสามารถอยู่สูงกว่าระดบั
ปกติในเร่ือง การเขียนเพื่อการส่ือสารการใส่ใจต่อภาพลกัษณ์ การเป็นตวัแทน ตลอดจนการทุ่มเท
การทางานใหก้บัโรงเรียนตามภารกิจ ท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ียงัพบวา่ ครูใหญ่ควรจะสามารถท างาน
ไดห้ลายแนวทาง ตอ้งพฒันาสมรรถภาพเฉพาะอย่างในการเป็นผูน้ า ตลอดจนตอ้งก าหนดบทบาท
และความรับผดิชอบในต าแหน่งหนา้ท่ี ในดา้นวฒันธรรมการท างานในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา
และมธัยมศึกษา พบวา่สูงกวา่ในโรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย 

Lindgren, Henfridsson and Schultze (2014) ไดท้  าการวิจยัหลกัการส าหรับระบบการจดัการ
สมรรถนะ : การสังเคราะห์งานวิจยัเชิงปฏิบติัการ 1 แมว้่าจะมีบทความเก่ียวกบัการจ าแนกความ
ตอ้งการความสามารถท่ีจะเข้าร่วมในองค์การ ซ่ึงจะได้พิจารณาบทบาทด้านเทคโนโลยี  เพื่อจดั
ต าแหน่งท่ีอยู ่การคน้ควา้วจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาความสามารถท่ีเป็นตวัอยา่งการท าปฏิกิริยา
ระหวา่งการจดัการจดัการกบัสมรรถนะระดบับุคคลและบทบาทของเทคโนโลยีในกระบวนการน้ี 
เช่น การจดัการเก่ียวกบัประเทศ สวเีดนท่ีมีส่วนอยูด่ว้ยในโครงการระยะเวลาด าเนินการวิจยัรวม 30 
เดือน ประกอบดว้ยตวัแปร 2 อย่าง รวมถึงวงจรการคน้ควา้วิจยั การกระท ายุทธศาสตร์ซ่ึงรวบรวม
ขอ้มูลมากมายและการแทรกแซง  นอกจากน้ีในการพฒันาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลักการพฒันา 
ส าหรับคน้ควา้วจิยัคร้ังน้ีไดป้ระเมินค่าตามกฎเกณฑแ์ละผงัเก่ียวกบัการวจิยัดา้นศาสนาอีกดว้ย 

Kennedy and Dresser (2015) ได้ท าการวิจยัการสร้างสมรรถนะพื้นฐานในการปฏิบติังาน 
“Creating a Competency-based Workplace” สรุปว่า ความฉลาดและความสามารถของมนุษยจ์ะท า
ให้องค์การไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งไว ้ความสามารถท่ีลูกจา้งนามาใช้ในการจดังานท าให้งานเกิดความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  การขบัเคล่ือนการท างานขององค์การต้องอาศยัความสามารถของ
คณะท างาน การจดัการโดยใช้ความสามารถและยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ การกาจดัจุดอ่อนและก าจดั
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คู่แข่งขนัเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จต้องอาศยักระบวนการและความสามารถ กุญแจส าคญัส าหรับ
องค์การท่ีจะประสบผลส าเร็จจะต้องมีการวางแผน  จดับุคลากรให้ตรงกบัความสามารถซ่ึงตอ้ง
ค านึงถึง มีวิธีการจดัการกบัความสามารถอยา่งไร จะจดัรูปแบบความสามารถเฉพาะไดอ้ยา่งไรให้
เหมาะสมกบังาน และ จะจดัการกบัผลกระทบต่อความสามารถดว้ยโปรแกรมอะไร 
 
5. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏี วรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบ
แนวคิดท่ีจะศึกษาสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ดงัน้ีสรุปได้ตาม
ตารางการวิเคราะห์เน้ือหาการพฒันาสมรรถนะทั้ง 3 ดา้น ไดแ้ก่ สมรรถนะหลกั (Core Competency) 
สมรรถนะตามต าแหน่งงาน (Functional Competency) และสมรรถนะทางการบริหาร (Management 
Competency)   
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ตัวแปรทีศึ่กษา               

 

 

   1. ต าแหน่ง  2. ขนาดของโรงเรียน 

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
1. สมรรถนะหลกั (Core Competency) 

1.1 การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ 
1.2 ความรู้ในการปฏิบติังาน 
1.3 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
1.4 อุดมการณ์ของผูบ้ริหาร 
1.5 การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 
1.6 การท างานเป็นทีม 
1.7 การยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม 

2. สมรรถนะตามต าแหน่งงาน (Functional Competency) 
2.1 ความรู้ในการจดัการองคก์ร 
2.2 การประกนัคุณภาพการศึกษา 
2.3 การวิเคราะห์และการสงัเคราะห์ 
2.4 การส่ือสารและการจูงใจ 
2.5 การพฒันาศกัยภาพบุคลากร 
2.6 ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ 

 3. สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) 
3.1 ภาวะผูน้ า 
3.2 วิสยัทศัน ์
3.3 ความสามารถในการสร้างระบบการใหบ้ริการ  
3.4 ธรรมาภิบาล 
3.5 หลกัการบริหารจดัการและการบริหารความเส่ียง 
3.6 ดา้นนโยบายและแผนกลยุทธ์ 
3.7 ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ 
3.8 หลกัการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ 
3.9 ความสามารถในการพฒันาศกัยภาพในการใชเ้ทคโนโลยี 
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ภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวจัิย (Conceptual Framework) 



 
บทที่ 3 

 
วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหารในโรงเรียนมธัยมศึกษาใน

โครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ และเพื่อ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
โครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ และเพื่อ
เปรียบเทียบสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ ท่ีมีขนาดต่างกนั ซ่ึงวิธีด าเนินการวิจยัมีรายละเอียด
ดงัน้ี 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

1. ประชำกร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความ

เป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือจ านวน 30 โรงเรียน จาก 10 
เขต เป็นกลุ่มประชากรจ านวน 1,572 คน ประกอบด้วย ผูบ้ริหาร จ านวน 30 คน และครู จ านวน 
1,542 คน 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือปีการศึกษา 2560 โดยก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอย่างตามตารางของ เคร็จซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970, p.608) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95%ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 306 คนโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Purposive Sampling) 
เพื่อให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างครอบคลุมจากทุกโรงเรียน ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริหารใชว้ิธีการสุ่ม
แบบเจาะจง (Stratified Random Sampling ) จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 7.2 และกลุ่มตวัอย่างท่ี
เป็นครู ใช้วิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple random sampling) ไดข้อ้มูลกลบัมา จ านวน 284 คน 
คิดเป็นร้อยละ 92.8 รายละเอียดดงัตารางท่ี 1.1  
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ตารางท่ี 1.1 ประชากร จ าแนกตามสภาพทัว่ไป 
 

จงัหวดั/
จ านวน/
โรงเรียน 

ช่ือโรงเรียน ขนาด
โรงเรียน 

ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง  

ผูบ้ริหาร ครู รวม ผูบ้ริหาร ครู รวม 

เชียงใหม่ 4 เทพศิรินทร์เชียงใหม่ ขนาดกลาง 1 28 29 1 5 6 
แม่แตง ขนาดใหญ่ 1 45 46 1 8 9 
สารภีพิทยาคม ขนาดใหญ่ 1 55 56 1 10 11 
หางดงรัฐราษฎร์
อุปถมัภ ์

ขนาดใหญ่ 1 62 63 1 11 12 

แม่ฮ่องสอน 
3 

ขนุยมวทิยา ขนาดใหญ่ 1 63 64 1 11 12 
ปายวทิยาคาร ขนาดใหญ่ 1 49 50 1 9 10 
แม่ลานอ้ยดรุณสิกข ์ ขนาดใหญ่ 1 51 52 1 9 10 

เชียงราย  5 พานพิเศษพิทยา ขนาดกลาง 1 51 52 1 9 10 
เมง็รายมหาราช
วทิยาคม 

ขนาดใหญ่ 1 68 69 1 12 13 

แม่ลาววทิยาคม ขนาดใหญ่ 1 52 53 1 9 10 
แม่สรวยวทิยา ขนาดกลาง 1 39 40 1 8 9 
ป่าแดดวทิยาคม ขนาดใหญ่ 1 38 39 1 8 9 

พะเยา  7 ดงเจนวทิาคม ขนาดใหญ่ 1 40 41 1 8 9 
ถ ้าป่ินวทิยาคม ขนาดกลาง 1 36 37 1 6 7 
ปงพฒันาวทิยาคม ขนาดใหญ่ 1 38 39 1 7 8 
ฝายกวางวทิยาคม ขนาดใหญ่ 1 53 54 1 9 10 
พญาลอวทิยาคม ขนาดกลาง 1 31 32 1 5 6 
ฟากกวา๊นวทิยาคม ขนาดใหญ่ 1 51 52 1 9 10 

 แม่ใจวทิาคม ขนาดใหญ่ 1 70 71 1 12 13 
แพร่ 4 ม่วงไข่พิทยาคม ขนาดกลาง 1 40 41 1 8 9 

ร้องกวางอนุสรณ์ ขนาดใหญ่ 1 86 87 1 16 17 
ลองวทิยา ขนาดใหญ่ 1 74 75 1 14 15 
สองพิทยาคม ขนาดใหญ่ 1 70 71 1 12 13 

ตาก 1 แม่ระมาดวทิยาคม ขนาดใหญ่ 1 32 33 1 5 6 
สุโขทยั 1 บ้ าน ด่ านล านหอย

วทิยา 
ขนาดใหญ่ 1 79 80 1 14 15 
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จงัหวดั/
จ านวน/
โรงเรียน 

ช่ือโรงเรียน ขนาด
โรงเรียน 

ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง  

ผูบ้ริหาร ครู รวม ผูบ้ริหาร ครู รวม 

พิษณุโลก 2 ชาติตระการวทิยา ขนาดใหญ่ 1 51 52 1 9 10 
วงัทองพิทยาคม ขนาดใหญ่ 1 64 65 1 11 12 

อุตรดิตถ ์2 ทองแสนขนัวทิยา ขนาดกลาง 1 34 35 1 6 7 
น ้าปาดชนูปถมัภ ์ ขนาดใหญ่ 1 45 46 1 8 9 

เพชรบูรณ์ 1 เพชรละครวทิยา ขนาดใหญ่ 1 47 48 1 8 9 
 รวม  30 1,542 1,572 22 284 306 

 
สรุปขนำดของโรงเรียน 
1.1 โรงเรียนขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 1,500-2,499 คน) จ านวน 23โรงเรียน 
1.2 โรงเรียนขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 500-1,499 คน) จ านวน 7โรงเรียน 
ท่ีมา : ส านกังานเขตพื้นท่ีมธัยมศึกษาภาคเหนือ (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 10 สิงหาคม 2560) 

โรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาจงัหวดัภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือ
ตอนล่าง ปีการศึกษา 2560 
  2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ีใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีสร้างข้ึนโดยผูว้ิจยัภายใตก้รอบแนวคิด
และครอบคลุมสมรรถนะผูบ้ริหาร 3 ดา้นไดแ้ก่   

  1. สมรรถนะหลกั (Core Competency) 
  2.สมรรถนะตามต าแหน่งงาน (Functional Competency) 
  3. สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency) 
โดยแบ่งขอ้ค าถามออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 
ตอนที่ 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Check List) 

เก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามซ่ึงเป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  

ตอนที ่2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
โครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ โดยขอ้ค าถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมานค่า ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert’s rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ 
ดงัน้ี 
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5 หมายถึง ผูบ้ริหารมีสมรรถนะในดา้นน้ีมากท่ีสุด  
4 หมายถึง ผูบ้ริหารมีสมรรถนะในดา้นน้ีมาก  
3 หมายถึง ผูบ้ริหารมีสมรรถนะในดา้นน้ีปานกลาง  
2 หมายถึง ผูบ้ริหารมีสมรรถนะในดา้นน้ีนอ้ย  
1 หมายถึง ผูบ้ริหารมีสมรรถนะในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด  
ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสมรรถนะผูบ้ริหาร (ค าถามปลายเปิด)  
ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือและการหาคุณภาพดงัน้ี 
1. ผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามจากกรอบแนวคิดการวิจยั และน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อให้

ค  าแนะน าและปรับแกไ้ข 
2. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา เสนอผูท้รงคุณวุฒิ 

จ  านวน 3 ท่านเพื่อหาความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยการวิเคราะห์หาค่า IOC (Index of 
item-Objective Congruence) โดยเลือกขอ้ท่ีมีคะแนน 0.5 ข้ึนไป ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีมีค่า IOC ราย
ขอ้ มีค่าระหว่าง 0.8 ถึง 1.0 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงแล้วมาปรับแก้ตาม
ขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวฒิุ โดยค่า IOC ของแบบสอบถามทั้งฉบบัมีค่าคะแนน 0.96  

3. ผูว้ิจยัปรับแกเ้คร่ืองมือตามขอ้ 2. และน าไปทดลองใช้เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่โดยการน า
แบบสอบถามไปทดลองใชก้บักลุ่ม Try Out ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน แลว้มาหาค่าความ
เช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบบั โดยค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า ของครอนบาค 
(Cronbach alpha Coefficient) ไดค้่าเท่ากบั 0.876 

4. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขแลว้ท าเป็นฉบบัสมบูรณ์ เพื่อเก็บขอ้มูลต่อไป 
  3. กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการวจิยัผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 1. น าแบบสอบถาม พร้อมทั้งหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล กลุ่มตวัอย่าง โดย

ก าหนดวนัเวลาขอรับแบบสอบถามคืนภายใน 15 วนั ซ่ึงผูว้จิยัด าเนินการดว้ยตนเอง 
 2. เก็บรวบรวมและติดตามแบบสอบถามท่ียงัไม่ไดรั้บคืน และแจกแบบสอบถามอีกคร้ังใน

โรงเรียนท่ีส่งขอ้มูลกลบัมาไม่ครบโดยขยายเวลาอีก 15 วนั 
 3. น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์  และได้แบบสอบถามกลบัมา

จ านวน 306 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของแบบสอบถามทั้งหมด 
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  4. กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ผูว้จิยัตรวจสอบความถูกตอ้งความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดร้วบรวมจากกลุ่มตวัอยา่ง

และคัดเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีส่งไปย ัง
สถานศึกษาแลว้น าขอ้มูลทั้งหมดมาด าเนินการดงัน้ี 

1. น าขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 1 เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม น ามา
แจกแจงความถ่ี (Frequency) เป็นรายขอ้ใชว้ิเคราะห์ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอ
ในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

2. น าข้อมูลจากแบบสอบถามตอนท่ี  2 สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
โครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามแบบมาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) น ามาหาค่าเฉล่ีย ( Mean,  ) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.)  และตีความระดบัสมรรถนะของผูบ้ริหาร โดยใชห้ลกัเกณฑ์
ช่วงคะแนน 5 ระดบั (บุญชมศรีสะอาด , 2558: 103) 5 ระดบัดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.50 ถึง 5.00 หมายถึงมีระดบัสมรรถนะ/มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.50 ถึง 4.49 หมายถึงมีระดบัสมรรถนะ/มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.50 ถึง 3.49 หมายถึงมีระดบัสมรรถนะ/มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.50 ถึง 2.49 หมายถึงมีระดบัสมรรถนะ/มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบันอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.49 หมายถึงมีระดบัสมรรถนะ/มีการปฏิบติังานอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ
จ าแนกตามต าแหน่ง ขนาดโรงเรียนวิเคราะห์โดยค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์โดยทดสอบค่า
ที (t-test)  

3) น าขอ้มูลจากแบบสอบถามตอนท่ี 3 เก่ียวกับขอ้เสนอแนะต่อสมรรถนะของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ภาคเหนือมาวเิคราะห์หาความถ่ีและสรุป 
  5. สถิติทีใ่ช้ในก ำรวเิครำะห์ข้อมูล 

1. การสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐาน 
สากลสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ วิเคราะห์โดยค่าเฉล่ีย ( Mean, ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) ใชคู้่กบัค่าเฉล่ียเพื่อแสดงการกระจายของขอ้มูล 
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2. การเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ โดยพิจารณาจากต าแหน่งและขนาด 
วเิคราะห์โดยทดสอบค่าที (t-test)  
 

 
 
 



 
บทที ่4 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
งานวิจยัเร่ือง สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ

มาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1. ศึกษาสมรรถนะ
ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูต่อสมรรถนะของผูบ้ริหาร
โรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ภาคเหนือและ 3. เปรียบเทียบสรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือท่ีมีขนาดต่างกนั ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
น าเสนอ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคล 
 2. สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ 
 3. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็น
เลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ เปรียบเทียบตามต าแหน่งและ
ขนาดของโรงเรียน 
 
1. ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล 

ผลการวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตาม อาย ุวฒิุการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์ใน
การท างานดา้นการบริหารโรงเรียน และขนาด มีรายละเอียดดงัน้ี  
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ตารางที ่1.2 จ  านวน และร้อยละ จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล ผู้บริหาร ร้อยละ ครู ร้อยละ รวม ร้อยละ 

1. อายุ 
31-40 ปี 1 0.6 182 59 183 59.8 
41-50 ปี 6 1.9 79 25 85 27.8 
51-60 ปี 15 4.7 23 8.8 38 12.4 
รวม 22 7.2 284 92.8 306 100.0 

2. วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี 0 0 217 66 217 66.0 
ปริญญาโท 6 1.9 76 26.8 82 28.7 
ปริญญาเอก 14 4.6 0 0 14 4.6 
อ่ืนๆ 2 0.7 0 0 2 0.7 
รวม 22 7.2 284 92.8 306 100.0 

3. ประสบการณ์ในการท างานด้านการบริหารโรงเรียน 

ต ่ากวา่ 1 ปี 0 0 24 7.8 24 7.8 
1-3 ปี 0 0 103 33.7 103 33.7 
4-6 ปี 14 4.6 68 22.2 82 26.8 
7 ปีข้ึนไป 8 2.6 89 29.1 97 31.7 
รวม 22 7.2 284 92.8 306 100.0 

4. ขนาด 
ใหญ่ 14 4.6 166 54.2 180 58.8 
กลาง 8 2.6 118 38.6 126 41.2 
รวม 22 7.2 284 92.8 306 100.0 

 

จากตารางที ่4.1 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี มีจ  านวน 183 คน คิดเป็นร้อย
ละ 59.8 มีวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ  านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 มีต าแหน่งเป็นครู 
จ  านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 93.8 มีประสบการณ์ในการท างานดา้นการบริหารโรงเรียนระหวา่ง 
1-3 ปี จ  านวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 33.7 และอยูใ่นโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 180 คน คิดเป็น
ร้อยละ 58.8  
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2. สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาภาคเหนือ 

ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ โดยภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ 
สมรรถนะหลกั สมรรถนะตามต าแหน่ง และสมรรถนะทางการบริหาร 
ตารางที่ 1.3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
โครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ โดยภาพรวม 
 

สมรรถนะของผู้บริหารในโรงเรียน 
สมรรถนะ 

 S.D. แปลผล 
สมรรถนะหลกั 4.79 0.25 มากท่ีสุด 
สมรรถนะตามต าแหน่งงาน 4.86 0.23 มากท่ีสุด 
สมรรถนะทางการบริหาร  4.87 0.23 มากท่ีสุด 

รวม 4.84 0.23 มากทีสุ่ด 
 

จากตารางที่ 1.3 พบว่าสมรรถนะของผูบ้ริหารในโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความ
เป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมี
ความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.84, S.D. = 0.23) เม่ือพิจารณา
รายดา้นพบวา่ สมรรถนะสูงสุดคือ สมรรถนะทางการบริหาร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.87, S.D. = 
0.23) รองลงมาคือ สมรรถนะตามต าแหน่งงาน อยูใ่นระดบัมาก (  = 4.86, S.D. = 0.23) 
 
ตารางที่ 1.4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
โครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ แยกตาม
ต าแหน่ง 
 

สมรรถนะของผู้บริหารใน
โรงเรียน 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร ความคิดเห็นของครู 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 
1.สมรรถนะหลกั 4.80 0.23 มากท่ีสุด 4.78 0.27 มากท่ีสุด 

2.สมรรถนะตามต าแหน่ง
งาน 

4.78 0.27 มากท่ีสุด 4.95 0.19 มากท่ีสุด 

3. สมรรถนะทางการบริหาร  4.79 0.28 มากท่ีสุด 4.96 0.18 มากท่ีสุด 

รวม 4.79 0.26 มากทีสุ่ด 4.90 0.21 มากทีสุ่ด 
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จากตารางที่ 1.4 สมรรถนะของผูบ้ริหารในโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมี
สมรรถนะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.79, S.D. = 0.26) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ คือ มีสมรรถนะ
สูงสุดคือ สมรรถนะหลักอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.80, S.D. = 0.23) รองลงมาคือ สมรรถนะ
ทางการบริหารอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.79, S.D. = 0.28) 

ส่วนสมรรถนะของผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีสมรรถนะ
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.90, S.D. = 0.21) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า คือ มีสมรรถนะสูงสุดคือ 
สมรรถนะทางการบริหารอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.96, S.D. = 0.18) รองลงมาคือ สมรรถนะตาม
ต าแหน่งงานอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.95, S.D. = 0.19) 
 
ตารางที่ 1.5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
โครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ ด้าน
สมรรถนะหลกั แยกตามรายขอ้ 
 

สมรรถนะของผู้บริหารใน
โรงเรียนด้านสมรรถนะหลกั 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร ความคิดเห็นของครู 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 
1. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 4.79 0.44 มากท่ีสุด 4.95 0.20 มากท่ีสุด 

2. ความรู้ในการปฏิบติังาน 4.81 0.43 มากท่ีสุด 4.96 0.19 มากท่ีสุด 

3. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 4.81 0.43 มากท่ีสุด 4.96 0.20 มากท่ีสุด 

4. อุดมการณ์ของผูบ้ริหาร 4.81 0.43 มากท่ีสุด 4.96 0.19 มากท่ีสุด 

5. การสั่งสมความเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพ 

4.79 0.46 มากท่ีสุด 4.96 0.19 มากท่ีสุด 

6. การท างานเป็นทีม 4.80 0.44 มากท่ีสุด 4.96 0.19 มากท่ีสุด 

7. การยดึมัน่ในความถูกตอ้ง
ชอบธรรมและจริยธรรม 

4.80 0.45 มากท่ีสุด 4.96 0.19 มากท่ีสุด 

รวม 4.80 0.44 มากทีสุ่ด 4.96 0.19 มากทีสุ่ด 
 

จากตารางที่ 1.5 สมรรถนะของผูบ้ริหารในโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือดา้นสมรรถนะหลกัพบวา่ โดยภาพรวม
กลุ่มตวัอยา่งมีสมรรถนะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.80, S.D. = 0.44) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ คือ 
มีสมรรถนะสูงสุดคือ ความรู้ในการปฏิบติังานความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และอุดมการณ์ของผูบ้ริหาร
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อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.81, S.D. = 0.33) รองลงมาคือการท างานเป็นทีมอยู่ในระดบัมาก ( = 
4.80, S.D. = 0.44) และการยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรมอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.80, 
S.D. = 0.45) 

ส่วนสมรรถนะของผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีสมรรถนะ
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.96, S.D. = 0.19) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า คือ มีสมรรถนะสูงสุดคือ 
ความรู้ในการปฏิบติังาน,อุดมการณ์ของผูบ้ริหาร,การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ,การท างาน
เป็นทีม,การยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม และความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ อยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด ( = 4.96, S.D. = 0.19) รองลงมาคือ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิอยู่ในระดบัมาก ( = 4.95, 
S.D. = 0.20) 

 
ตารางที่ 1.6 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
โครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ ด้าน
สมรรถนะตามต าแหน่งงาน แยกตามรายขอ้ 
 

สมรรถนะของผู้บริหารใน
โรงเรียนด้านสมรรถนะตาม

ต าแหน่ง 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร ความคิดเห็นของครู 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 

1. ความรู้ในการจดัการองคก์ร 4.79 0.44 มาก
ท่ีสุด 

4.94 0.23 มาก
ท่ีสุด 

2. การประกนัคุณภาพการศึกษา 4.79 0.36 มาก
ท่ีสุด 

4.96 0.19 มาก
ท่ีสุด 

3. การวเิคราะห์และการ
สังเคราะห์ 

4.80 0.43 มาก
ท่ีสุด 

4.96 0.20 มาก
ท่ีสุด 

4. การส่ือสารและการจูงใจ 4.80 0.45 มาก
ท่ีสุด 

4.96 0.18 มาก
ท่ีสุด 

5. การพฒันาศกัยภาพบุคลากร 4.81 0.43 มาก
ท่ีสุด 

4.96 0.19 มาก
ท่ีสุด 

6. ความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษ 

4.72 0.55 
มาก
ท่ีสุด 

4.95 0.21 
มาก
ท่ีสุด 

รวม 4.78 0.44 มาก
ทีสุ่ด 

4.96 0.20 มาก
ทีสุ่ด 



61 
 

 

จากตารางที่ 1.6 สมรรถนะของผูบ้ริหารในโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือดา้นสมรรถนะตามหน้าท่ีหลกัพบว่า 
โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีสมรรถนะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.78, S.D. = 0.44) เม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบว่า คือ มีสมรรถนะสูงสุดคือ การพฒันาศกัยภาพบุคลากรอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.81, 
S.D. = 0.43) รองลงมาคือการวเิคราะห์และการสังเคราะห์,และการส่ือสารและการจูงใจอยูใ่นระดบั
มาก ( = 4.80, S.D. = 0.43)  

ส่วนสมรรถนะของผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีสมรรถนะ
อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.96, S.D. = 0.20) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า คือ มีสมรรถนะสูงสุดคือ 
การประกนัคุณภาพการศึกษาการ,วิเคราะห์และการสังเคราะห์,การส่ือสารและการจูงใจ และการ
พฒันาศกัยภาพบุคลากรอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.96, S.D. = 0.19) รองลงมาคือ ความสามารถใน
การใชภ้าษาองักฤษอยูใ่นระดบั ( = 4.95, S.D. = 0.21) 

 
ตารางที่ 1.7 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนในโครงการสู่
ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ ดา้นสมรรถนะทางการ
บริหาร แยกตามรายขอ้ 
 

สมรรถนะของผู้บริหารใน
โรงเรียนด้านสมรรถนะการ

บริหาร 

ความคิดเห็นของผู้บริหาร ความคิดเห็นของครู 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 

1. ภาวะผูน้ า 4.81 0.43 มาก
ท่ีสุด 

4.94 0.23 มาก
ท่ีสุด 

2. วสิัยทศัน์ 4.81 0.43 มาก
ท่ีสุด 

4.96 0.18 มาก
ท่ีสุด 

3. ความสามารถในการสร้าง
ระบบการใหบ้ริการ  

4.80 0.44 
มาก
ท่ีสุด 

4.96 0.18 
มาก
ท่ีสุด 

4. ธรรมาธิบาล 
4.81 0.44 

มาก
ท่ีสุด 

4.96 0.18 
มาก
ท่ีสุด 

5. หลกัการบริหารจดัการและ
การบริหารความเส่ียง 

4.76 0.49 
มาก
ท่ีสุด 

4.96 0.18 
มาก
ท่ีสุด 
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6. ดา้นนโยบายและแผนกลยทุธ์ 
4.81 0.44 

มาก
ท่ีสุด 

4.96 0.18 
มาก
ท่ีสุด 

7. ความเป็นผูน้ าทางวชิาการ 
4.81 0.44 

มาก
ท่ีสุด 

4.96 0.18 
มาก
ท่ีสุด 

8. หลกัการบริหารจดัการดว้ย
ระบบคุณภาพ 

4.81 0.43 
มาก
ท่ีสุด 

4.96 0.18 
มาก
ท่ีสุด 

9. ความสามารถในการพฒันา
ศกัยภาพในการใชเ้ทคโนโลยี 

4.71 0.56 
มาก
ท่ีสุด 

4.96 0.18 
มาก
ท่ีสุด 

รวม 4.79 0.46 มาก
ท่ีสุด 

4.96 0.19 มาก
ท่ีสุด 

 
จากตารางที่ 1.7 สมรรถนะของผูบ้ริหารในโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ

มาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือดา้นสมรรถนะการบริหารหลกัพบว่า 
โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีสมรรถนะอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.79, S.D. = 0.46) เม่ือพิจารณาราย
ดา้นพบวา่ มีสมรรถนะสูงสุดคือ ภาวะผูน้ าวิสัยทศัน์ และหลกัการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ ,
ระบบการให้บริการ,ธรรมาภิบาล,ดา้นนโยบายและแผนกลยุทธ์ และความเป็นผูน้ าทางวชิากาอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด ( = 4.81, S.D. = 0.44) รองลงมาคือความสามารถในการสร้างหลกัการบริหารจดัการ
และการบริหารความเส่ียงอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.76, S.D. = 0.49) 

ส่วนสมรรถนะของผูบ้ริหารตามความคิดเห็นของครูโดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีสมรรถนะ
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.96, S.D. = 0.19) เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า มีสมรรถนะสูงสุดคือ 
วิสัยทศัน์,ความสามารถในการสร้างระบบการให้บริการ,ธรรมาภิบาล,หลกัการบริหารจดัการและ
การบริหารความเส่ียงด้านนโยบายและแผนกลยุทธ์ ,ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ,หลกัการบริหาร
จดัการดว้ยระบบคุณภาพ และความสามารถในการพฒันาศกัยภาพในการใชเ้ทคโนโลยีอยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ( = 4.96, S.D. = 0.18) รองลงมาคือ ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.94, S.D. = 0.23) 
3. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาภาคเหนือ 

ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือในการทดสอบสมมติฐานโดยการ
วเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งตวัแปร ไดแ้ก่ ต าแหน่ง และขนาดของโรงเรียน ดงัน้ี 
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ตารางที่ 1.8 เปรียบเทียบสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 
 

สมรรถนะของผู้บริหาร 
ต าแหน่งผู้บริหาร ต าแหน่งครู สมรรถนะ 

 S.D.  S.D. t Sig. 
สมรรถนะหลกั 4.84 0.37 4.79 0.42 1.24 0.22 

สมรรถนะตามต าแหน่งงาน 4.85 0.26 4.77 0.43 0.03 0.97 

สมรรถนะทางการบริหาร  4.89 0.25 4.78 0.43 0.03 0.76 

รวม 4.84 0.26 4.77 0.43 0.03 0.97 

จากตารางที่ 1.8 การเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่
ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ จ าแนกตามต าแหน่งงาน
พบวา่ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 1.9 เปรียบเทียบสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือในภาพรวม จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน 
 

 
สมรรถนะของผู้บริหาร 

ขนาดโรงเรียน สมรรถนะจริง 

ใหญ่ กลาง 
t Sig. 

 S.D.  S.D. 
1. สมรรถนะหลกั 4.83 0.37 4.75 0.47 1.45 0.14 
2. สมรรถนะตามต าแหน่งงาน 4.80 0.39 4.75 0.47 0.86 0.38 
3. สมรรถนะทางการบริหาร  4.82 0.36 4.73 0.50 1.73 0.08 

รวม 4.82 0.37 4.74 0.48 1.35 0.20 
 

จากตารางที่ 1.9 การเปรียบเทียบขนาดโรงเรียนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของ
ผูบ้ริหารในโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือในภาพรวมไม่แตกต่างกนั 
 



 
บทที ่5 

 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการ     

สู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ ซ่ึงผูว้ิจยัขอสรุปผล
การศึกษา การอภิปรายผลและใหข้อ้เสนอแนะดงัน้ี 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ 

3.เพื่อเปรียบเทียบสรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือท่ีมีขนาดต่างกนั 
 
สรุปผลการวจัิยไดด้งัน้ี 
ตอนที ่1 การวเิคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคล 

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลจ าแนกตาม อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่งประสบการณ์ใน
การท างานดา้นการบริหารโรงเรียน และขนาด มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปีมีจ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 
2. มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 68.0 
3. มีต าแหน่งเป็นครู จ  านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 93.8 
4. มีประสบการณ์ในการท างานดา้นการบริหารโรงเรียนระหวา่ง 1-3 ปี จ  านวน 103 คน คิด

เป็นร้อยละ 33.7 
5. เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8  

ตอนที ่2 การวเิคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ในโครงการ
สู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ 
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ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ โดยภาพรวม และรายด้าน ได้แก่ 
สมรรถนะหลกั สมรรถนะตามต าแหน่ง และสมรรถนะทางการบริหารมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือโดยภาพรวม พบวา่ สมรรถนะของผูบ้ริหารในโรงเรียน
มธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ 
โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (  = 4.84, 
S.D. = 0.23) เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ สมรรถนะสูงสุดคือ สมรรถนะทางการบริหาร อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด (  = 4.87, S.D. = 0.23) รองลงมาคือ สมรรถนะตามต าแหน่งงาน อยู่ในระดบัมาก (  = 
4.86, S.D. = 0.23)  

และความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครู พบวา่ครูมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะทั้งสามดา้นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.90, S.D. = 0.21) ส่วนผูบ้ริหารมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะทั้งสามดา้น อยู่
ในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.79, S.D. = 0.26) เม่ือพิจารณาความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะผูบ้ริหาร
รายดา้นพบวา่ มีสมรรถนะสูงสุดคือ สมรรถนะทางการบริหารอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.96, S.D. 
= 0.18) รองลงมาคือ สมรรถนะตามต าแหน่งงานอยูใ่นระดบัมาก ( = 4.95, S.D. = 0.19)  

เม่ือวิเคราะห์สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ แยกเป็นรายดา้นและรายขอ้ พบวา่ 

1.1 สมรรถนะหลกั แยกตามรายขอ้พบว่าความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะหลกั
ของผูบ้ริหาร อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.96, S.D. = 0.19) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า มีสมรรถนะ
สูงสุดคือ ความรู้ในการปฏิบติังาน, อุดมการณ์ของผูบ้ริหาร, การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ, 
การท างานเป็นทีม และ การยึดมัน่ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และ ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคอ์ยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.96, S.D. = 0.19) รองลงมาคือ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิอยูใ่นระดบั
มาก ( = 4.95, S.D. = 0.20) 

1.2 .สมรรถนะตามต าแหน่งงาน แยกตามรายขอ้พบว่า ความคิดเห็นของครูต่อ
สมรรถนะผูบ้ริหาร โดยภาพรวมมีสมรรถนะตามต าแหน่งงาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.96, S.D. 
= 0.20) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า คือ มีสมรรถนะสูงสุดคือ การประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด, การวิเคราะห์และการสังเคราะห์, การส่ือสารและการจูงใจ และ การพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร ( = 4.96, S.D. = 0.19) รองลงมาคือ ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัมาก 
( = 4.95, S.D. = 0.21) 
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1.3. สมรรถนะทางการบริหาร  แยกตามรายข้อพบว่า ความคิดเห็นของครูต่อ
สมรรถนะทางการบริหาร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.96, S.D. = 0.19) เม่ือพิจารณาราย
ขอ้พบว่า สมรรถนะสูงสุดคือ วิสัยทศัน์, ความสามารถในการสร้างระบบการให้บริการ , ธรรมาภิ
บาล, หลกัการบริหารจดัการและการบริหารความเส่ียงดา้นนโยบายและแผนกลยุทธ์ , ความเป็นผูน้ า
ทางวิชาการ, หลกัการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ และความสามารถในการพฒันาศกัยภาพใน
การใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.96, S.D. = 0.18) รองลงมาคือ ภาวะผูน้ าอยูใ่นระดบั
มาก ( = 4.94, S.D. = 0.23)  

2. เปรียบเทียบสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ จ าแนกตามต าแหน่งงานพบว่าไม่
แตกต่างกนั 

3. เปรียบเทียบสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนพบว่า
ไม่แตกต่างกนั 
 
อภิปรายผลการวจัิย 

จากผลการวิจยัเร่ืองสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ในโครงการสู่ความเป็น
เลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1. สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือโดยภาพรวม พบวา่ ครูมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะทั้ง
สามดา้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.90, S.D. = 0.21)  ส่วนผูบ้ริหารมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะทั้ง
สามดา้น อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.79, S.D. = 0.26) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า คือ มีสมรรถนะ
สูงสุดคือ สมรรถนะทางการบริหารอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.96, S.D. = 0.18) รองลงมาคือ 
สมรรถนะตามต าแหน่งงานอยู่ในระดบัมาก ( = 4.95, S.D. = 0.19) ซ่ึงขอ้คน้พบน้ีสอดคล้องกบั
การศึกษาของ อรศิริ มานะกลา้ (2559) ไดท้  าการวจิยัสมรรถนะในการเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียน
ในจงัหวดัระนองผลการวิจยัพบวา่สมรรถนะในการเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาใน
จงัหวดัระนองโดยรวมอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

2. การเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ จ าแนกตามต าแหน่งงานพบว่าไม่
แตกต่างกนัซ่ึงขอ้คน้พบน้ีสอดคล้องกบั เพียรพนัธ์ กิจพาณิชยเ์จริญ (2552) ศึกษาสมรรถนะการ
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บริหารวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานครการวิจยั
พบวา่ โดยรวมไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิติท่ีระดบั 0.01  

3. การเปรียบเทียบสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือในภาพรวม จ าแนกตามขนาดของ
โรงเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีขนาดโรงเรียนต่างกนัมีความคิดเห็นต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารในโรงเรียน
มธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ
ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงขอ้คน้พบน้ีสอดคลอ้งกบั เพียรพนัธ์ กิจพาณิชยเ์จริญ (2552) ศึกษาสมรรถนะการ
บริหารวิชาการของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตหนองแขม  กรุงเทพมหานครการวิจยั
พบวา่ขนาดโรงเรียนต่างกนัมีความเห็นต่อสมรรถนะในการบริหารวชิาการของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ดา้นการบริหารจดัการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  

4. สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ สมรรถนะหลกั แยกตามรายขอ้พบวา่ความคิดเห็นของ
ครูต่อสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหาร อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.96, S.D. = 0.19) เม่ือพิจารณารายขอ้
พบว่า มีสมรรถนะสูงสุดคือ ความรู้ในการปฏิบติังาน, อุดมการณ์ของผูบ้ริหาร, การสั่งสมความ
เช่ียวชาญในงานอาชีพ, การท างานเป็นทีม และ การยึดมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม 
และ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์อยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.96, S.D. = 0.19) รองลงมาคือ การมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิอยูใ่นระดบัมากท่ี ( = 4.95, S.D. = 0.20) ซ่ึงขอ้คน้พบน้ีสอดคลอ้งกบั เกณฑก์ารก าหนด
สมรรถนะของผูบ้ริหารตามมาตรฐานวชิาชีพคุรุสภา (2559) 

5. สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือสมรรถนะตามต าแหน่งงาน แยกตามรายขอ้พบว่า 
ความคิดเห็นของครูต่อสมรรถนะผูบ้ริหาร โดยภาพรวมมีสมรรถนะตามต าแหน่งงาน อยูใ่นระดบั
มากท่ีสุด ( = 4.96, S.D. = 0.20) เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า คือ มีสมรรถนะสูงสุดคือ การประกนั
คุณภาพการศึกษาอยู่ในระดบัมากท่ีสุด, การวิเคราะห์และการสังเคราะห์, การส่ือสารและการจูงใจ 
และ การพฒันาศกัยภาพบุคลากรท่ี ( = 4.96, S.D. = 0.19) รองลงมาคือ ความสามารถในการใช้
ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัมากท่ี ( = 4.95, S.D. = 0.21) ซ่ึงขอ้คน้พบน้ีสอดคลอ้งกบัวนัชยั บุญทอง 
(2558) ไดศึ้กษาความตอ้งการในการพฒันาสมรรถนะหลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามแนวทางการ
ปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการศึกษา ท่ีพบวา่ 1) ความตอ้งการในการพฒันาสมรรถนะหลกั
ตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการผูบ้ริหารสถานศึกษามีความตอ้งการในการพฒันามากท่ีสุดใน  
3 ล าดบัแรกคือมาตรฐานท่ี 1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ มาตรฐานท่ี 3 การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ
และมาตรฐานท่ี  2 การบริการท่ีดีตามล าดับ 2) ความต้องการในการพฒันาสมรรถนะหลักของ
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ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการความตอ้งการในการพฒันาสมรรถนะ
หลกัของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูประบบราชการ 

6. สมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ สมรรถนะทางการบริหาร แยกตามรายข้อพบว่า ความ
คิดเห็นของครูต่อสมรรถนะทางการบริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( = 4.96, S.D. = 
0.19) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ สมรรถนะสูงสุดคือ วิสัยทศัน์, ความสามารถในการสร้างระบบการ
ให้บริการ, ธรรมาภิบาล, หลกัการบริหารจดัการและการบริหารความเส่ียงดา้นนโยบายและแผนกล
ยทุธ์, ความเป็นผูน้ าทางวชิาการ, หลกัการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ และความสามารถในการ
พฒันาศกัยภาพในการใชเ้ทคโนโลยอียูใ่นระดบัมากท่ีสุด ( = 4.96, S.D. = 0.18) รองลงมาคือ ภาวะ
ผูน้ าอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( = 4.94, S.D. = 0.23) ซ่ึงขอ้คน้พบน้ีสอดคลอ้งกบั รวีวรรณ เผ่ากณัหา 
(2558) ไดท้  าการวิจยัสมรรถนะทางการบริหารของผูบ้ริหารระดบัภาควชิาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลยัของรัฐผลการวิจยัพบว่าองค์ประกอบสมรรถนะทางการบริหารของผูบ้ริหารโดยมี
สมรรถนะท่ีส าคญัท่ีควรไดรั้บการพฒันามี 5 ดา้นคือ 1) สมรรถนะดา้นภาวะผูน้ า 2) สมรรถนะดา้น
การพฒันาอาจารย ์3) สมรรถนะดา้นการพฒันาวิชาชีพ 4) สมรรถนะดา้นบริหารการวิจยัและบริการ
วชิาการและ5) สมรรถนะดา้นการบริหารการสอน 

7. ผลการวิเคราะห์เน้ือหาขอ้เสนอแนะสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา ใน
โครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ สรุป
ผลการวิจยัจากการวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษา
ในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ พบว่ามี
ขอ้เสนอแนะเร่ือง การมุ่งหวงัผลสัมฤทธ์ิ การสะสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึดมัน่ในความ
ถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม การท างานเป็นทีม ความรู้ในการจดัการองค์กร ความสามารถใน
การใชภ้าษาองักฤษ และความสามารถในการพฒันาศกัยภาพในการใชเ้ทคโนโลยี 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหารในโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ จากผลการศึกษาดงักล่าวผูว้ิจยัจึงมี
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะจากการวจิยั 
  1) ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบติัสถานศึกษา สมรรถนะของผูบ้ริหารในปัจจุบัน

แสดงใหเ้ห็นวา่ครูยงัมีความตอ้งใหผู้บ้ริหารพฒันาสมรรถนะทั้งสามดา้นสูงข้ึน.  



69 
 

  2) ขอ้เสนอแนะน าไปสู่การก าหนดนโยบายของหน่วยงานตน้สังกดัสืบเน่ืองจาก
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการท่ีมีความมุ่งมัน่ต่อการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
โดยเฉพาะการยกระดบัโรงเรียนมธัยมศึกษามีมาตรฐานใกลเ้คียงกนั และก็เป็นระดบัมาตรฐานท่ีมี
ความพร้อมสู่โรงเรียนในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นโรงเรียนท่ีมีการ
บริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพตามเกณฑ์ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการ
วจิยัสมรรถนะหลกัพบวา่การมุ่งหวงัผลสัมฤทธ์ิ การสะสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพมีค่าคะแนน
เฉล่ียต ่ากวา่ดา้นอ่ืน ๆ ดงันั้นอาจจะตอ้งมีการพฒันาหรือสร้างเสริมสมรรถนะในสองดา้นน้ีเพิ่มข้ึน. 

  หมายเหตุ การท่ีทุกดา้นสมรรถนะสูง เพราะวา่โรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มประชากรและ
กลุ่มตวัอย่างในคร้ังน้ีเป็นโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล   และไดเ้ขา้
ร่วมในโครงการท่ีมีการอบรมอยา่งถูกตอ้งและต่อเน่ือง ท าใหส้มรรถนะของผูบ้ริหารสูง. 

2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบในเชิงลึกเก่ียวกับสมรรถนะท่ีส่งเสริม

ความส าเ ร็จในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ 

  2) ควรมีการศึกษาวิจัยแนวทางการส่งเสริมสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียน
มธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ 
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แบบสอบถามงานวจัิยเร่ือง 

สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลศิมาตรฐานสากล  

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาภาคเหนือ  

…………………………………………………………………………………….. 

ค าช้ีแจง 

1. แบบสอบถามฉบับน้ีมีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสมรรถนะของผู ้บริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ 

2. แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่

ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ  

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะต่อสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียน

มธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ  

ผูว้ิจยัหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอยา่งดียิ่ง โดยท่านสามารถ

ตอบขอ้ค าถามไดต้ามคิดเห็นและความเป็นจริงในการท างานของท่านมากท่ีสุด ผลการวิจยัจะเสนอ

ผลเป็นภาพรวม จึงไม่ส่งผลกระทบต่อท่านและหน่วยงานของท่าน แต่จะเกิดประโยชน์ต่อการ

ส่งเสริมและพฒันาการบริหารสถานศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาภาคเหนือและขอขอบคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสน้ี

ดว้ย 

นางสาว ทพิวลัย์ อ่างค า 

นักศึกษามหาบัณฑิตหลกัสูตรศึกษาศาสตร์ 

 

 



80 
 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

1. เพศ    1. ชาย     2. หญิง 

2. อาย ุ    1. 31 - 40ปี     2. 41-50ปี 

 3. 51-60ปี       

3. วฒิุการศึกษา   1. ปริญญาตรี    2. ปริญญาโท  

 3. ปริญญาเอก    4. อ่ืนๆระบุ................... 

4. ต าแหน่ง   1. ผูบ้ริหาร (ผอ./รอง ผอ./ผช.ผอ.)  2. ครู 

5. ประสบการณ์ในการท างานดา้นการบริหารโรงเรียน 

    1. ต ่ากวา่ 1 ปี     2. 1 - 3 ปี 

 3. 4 - 6ปี      4. 7 ปี ข้ึนไป 

6. ขนาดของโรงเรียนท่ีท่านสังกดั 

    1. ใหญ่     2. กลาง 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัสมรรถนะของผูบ้ริหารในโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความ

เป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ  

ค าอธิบาย โปรดท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัสมรรถนะของผูบ้ริหารในโรงเรียนมธัยมศึกษา

ในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือของท่าน 

ในสมรรถนะท่ีเป็นจริงและสมรรถนะท่ีควรเป็น โดยมีค่าคะแนนการประเมิน ดงัน้ี 

5 หมายถึง ผูบ้ริหารมีสมรรถนะในดา้นน้ีมากท่ีสุด หรือ คิดเป็นระดบัมากกวา่ 80 % ข้ึนไป 

4 หมายถึง ผูบ้ริหารมีสมรรถนะในดา้นน้ีมาก หรือ คิดเป็นระดบัท่ี 70 % 

3 หมายถึง ผูบ้ริหารมีสมรรถนะในดา้นน้ีปานกลาง หรือ คิดเป็นระดบัท่ี 60 % 

2 หมายถึง ผูบ้ริหารมีสมรรถนะในดา้นน้ีนอ้ย หรือ คิดเป็นระดบัท่ี 50 % 

1 หมายถึง ผูบ้ริหารมีสมรรถนะในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด หรือ คิดเป็นระดบัท่ีต ่ากวา่ 40 % 

หมายเหตุสมรรถนะของผูบ้ริหารในท่ีน้ีหมายถึง สมรรถนะของผูบ้ริหารสูงสุดของ

โรงเรียนคือผูอ้  านวยการ 
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ตอนที ่2 สมรรถนะของผูบ้ริหารในโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศมาตรฐานสากล 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ 

ข้อ สมรรถนะของผู้บริหาร สมรรถนะ 

 5 4 3 2 1 
1.สมรรถนะหลกั(Core Competency)      
1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ      
2 ความรู้ในการปฏิบติังาน      
3 ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์      
4 อุดมการณ์ของผูบ้ริหาร      
5 การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ      
6 การท างานเป็นทีม      
7 การยดึมัน่ในความถูกตอ้งชอบธรรมและจริยธรรม      

2.สมรรถนะตามต าแหน่งงาน(Functional Competency)      
1 ความรู้ในการจดัการองคก์ร      
2 การประกนัคุณภาพการศึกษา      
3 การวเิคราะห์และการสังเคราะห์      
4 การส่ือสารและการจูงใจ      
5 การพฒันาศกัยภาพบุคลากร      
6 ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษ      

3. สมรรถนะทางการบริหาร (Management Competency)      
1 ภาวะผูน้ า      
2  วสิัยทศัน์      
3 ความสามารถในการสร้างระบบการใหบ้ริการ       
4 ธรรมภิบาล      
5 หลกัการบริหารจดัการและการบริหารความเส่ียง      
6 ดา้นนโยบายและแผนกลยทุธ์      
7 ความเป็นผูน้ าทางวชิาการ      
8 หลกัการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ      
9 ความสามารถในการพฒันาศกัยภาพในการใชเ้ทคโนโลย ี      
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ตอนที ่3 ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัสมรรถนะของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในโครงการสู่ความเป็นเลิศ
มาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาภาคเหนือ 
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......................................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณในความอนุเคราะห์ 
ผู้วจัิย 
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ภาคผนวก ค. 

เผยแพร่ผลการด าเนินการวจิัย 
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ภาคผนวก ง. 

ประวตัิผู้เขยีนวทิยานิพนธ์ 
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ประวตัิผู้เขยีนวทิยานิพนธ์ 
 

ช่ือ – นามสกุล นางสาวทิพวลัย ์ อ่างค า 
วนั เดือน ปีเกดิ 30 กรกฎาคม 2522 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 194 หมู่ 11 ต. ท่าอิบุญ อ. หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ 67110 
ประวตัิการศึกษา              วทิยาลยัเทคโนโลยสียาม 

 ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง ปวส. การบญัชี, บญัชี / ธนาคาร / การเงิน 
 มหาวิทยาลัยสยาม ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิตการโรงแรม / การ

ท่องเท่ียว 
ปัจจุบนัศึกษาศาสตร์ มหาบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัสยาม ศึกษาศาสตร์
มหาบณัฑิต  สาขาวชิาบริหารการศึกษาและผูน้ า ทางการศึกษา 

ประวตัิการท างาน สมาคมทวัร์ และมคัคุเทศกแ์ห่งประเทศไทย 
 นกัแปลทางการศึกษาโรงเรียนบา้นวงัมล 

 สัญญาครูในโครงการ / ภาษาองักฤษ 
 โรงเรียนบา้นดงทิพย ์โรงเรียนบา้นวงัร่องวทิยาคม                     
 โรงเรียนท่าดินแดง ท่ีอ าเภอหล่มสัก จงัหวดั เพชรบูรณ์ 
 หล่มสักการพิมพ ์ฝ่ายขายและผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด / นกัแปล 
 บริษทั แอมอีแล็กทริก มหาชน ฮิวตนั แทก็ซสั 
 อเมริกา ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดส าหรับลูกคา้เวิลดไ์วด ์
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