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ABSTRACT 
 

This research aimed to: 1) study the level of quality management system in 
world-class standard schools; 2) compare the quality management system in world-
class standard schools as classified by personal status and school characteristics, and; 
3) study the guidelines for improving a quality management system in world-class 
standard schools. The two-group sample included teachers and administrators in 
world-class standard schools under the Jurisdiction of Secondary Educational Service 
Area Office 9. The first sample group derived by proportional stratified random 
sampling was 313 questionnaire respondents. The second sample group selected by 
purposive random sampling was 9 interviewees. The research instruments were a 
questionnaire and an interview form constructed by the researcher. The statistics 
used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, and one-
way analysis of variance. The interview data was analyzed by content analysis. 

The findings of this research were as follows: 
1. The quality management system in the world-class standard schools was 

at a high level both in overall and specific aspects. 
2.  There were differences in the comparison results of school quality 

management as classified by gender, administrative position, training experience in 
teaching, and school size with statistical significance at .05. However, there were no 
statistical differences as classified by age, working experience, academic status, 
educational level and duration of school establishment. 

3.  The analytical results for development of school quality management 
suggested that: 1) in the aspect of assessment, analytical process and knowledge 



ง 

management, they should organize appropriate and modern assessment system, 
implement the analytical results to improve management, construct novel 
innovation to meet global educational movement and unpredictable factors, and 
well organize communication system both documentation and information 
technology. 2) In the aspect of managerial process, they should have analytical 
process appropriate to present contexts of educational movement. 3) In the aspect 
of student-centered management and stakeholder, they should evaluate satisfaction 
of students and stakeholders and apply the results for improving quality of learning 
management in correspondence with needs and educational movement.  
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 กระแสสังคมในโลกยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีความเจริญก้าวหน้าตาม
กระแสโลกาภิวัตน์ซึ่งมีอิทธิพลส่งผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการศึกษาของนานา
ประเทศ กลไกการพัฒนาต่าง ๆ เป็นกลไกพัฒนาที่ต้องอาศัยฐานความรู้เป็นส าคัญความก้าวหน้า   
ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสามารถส่งผลให้วัฒนธรรมต่าง  ๆ ใน
สังคมโลกมีความหลากหลายและเกิดการถ่ายโอนของวัฒนธรรมระหว่างชนชาติขึ้นอย่างไร้พรมแดน
อีกทั้งระบบการเมืองแบบเสรีประชาธิปไตยยังเป็นที่นิยมและยอมรับกันทั่วโลกเป็นผลให้หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนมีผลกระทบ โดยเฉพาะหน่วยงานทางด้านการจัดการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก
ในการพัฒนามนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  สืบเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีจึงจ าเป็นต้องมีการปรับกระบวนทัศน์และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์กร     
อยู่เสมอ  เพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
ให้ผลผลิตที่ออกไปสู่สังคมมีความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้และเป็นแนวทางเดียวที่
จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างยั่งยืน การบริหารการศึกษาในยุคโลกาภิวัตน์   
ถ้าจะให้ประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจ าเป็นต้องอาศัยผู้น าที่มีค วามรู้ 
ความสามารถและประสบการณ์อย่างเพียงพอ เนื่องจากความสลับซับซ้อนของภารกิจและ           
การเปลี่ยนแปลงแนวทางการบริหารตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษามากมาย ปัจจุบันการบริหาร
สถานศึกษาผู้บริหารในฐานะผู้น าองค์กรย่อมเป็นผู้ที่ส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ     
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ประสบความส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ทุกฝ่าย
ต้องการให้เกิดข้ึน 
 การด าเนินงานในการบริหารจัดการระบบคุณภาพของสถานศึกษา เป็นกลไก            
การขับเคลื่อนให้เกิดการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภ าพสูงสุด
ผู้บริหารถือเป็นตัวจักรที่ส าคัญที่สุดเพราะเป็นผู้ก าหนดทิศทางการท างาน ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพ
จะต้องเป็นผู้มีความเป็นผู้น าและมีภาวะผู้น าโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่สภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากส่งผลให้ผู้บริหารต้องกระตุ้นและผลักดันให้เกิด    
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือสอดคล้องกับสภาวการณ์ดังกล่าวเบื้องต้น ท าให้มีบทบาทอย่างยิ่งในโลกยุคที่มี
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การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้ ต้องยกระดับวุฒิภาวะและอุดมการณ์ของครูผู้สอนและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ให้บรรลุถึงความเจริญรุ่งเรืองขององค์กร สังคมและประเทศชาติ 
การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนเตรียมคนและสังคมให้พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
พัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการพัฒนาการศึกษาได้นั้นต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย  ผู้บริหารมี
ความส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารงานขององค์กร ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีเทคนิค
วิธีการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพในอันที่จะจัดกลุ่มคนในองค์กรให้มี     
ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงาน เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดผู้บริหารจะต้องมีความมุ่งมั่น
ในการพัฒนาตนเอง บุคลากรและสถานศึกษา โดยตั้งเป้าหมายในการท างานไว้ให้สูงและพยายามใช้
ความรู้ความสามารถยุทธศาสตร์เทคนิคหรือกระบวนการบริหารจัดการจูงใจโน้มน้าวให้บุคลากร     
ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจปฏิบัติงาน เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้โดยค านึงถึงคุณภาพนักเรียนเป็นส าคัญ
เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมบรรลุจุดหมายของการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ชาตรี  โพธิกุล (2552: 4) ได้กล่าวว่า
ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษาของชาติโดยเฉพาะการบริหาร
จัดการศึกษาภายในโรงเรียนของตน แต่มิใช่ว่าผู้บริหารสถานศึกษาจะสามารถจัดการศึกษาให้ประสบ
ความส าเร็จได้เหมือนกันทุกคน การบริหารจัดการสถานศึกษาใช้วิธีการบริหารจัดการที่หลากหลาย
ดังนั้น การบริหารจัดการระบบคุณภาพเป็นหนึ่งในหลาย ๆ วิธีที่องค์กร หน่วยงานและโรงเรียน
น ามาใช้ด าเนินการประสบผลส าเร็จ 
 โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษาหรือหน่วยงานหนึ่งของสังคมที่มีบทบาทที่ส าคัญใน   
การผลิตบุคลากรซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีความรู้ความสามารถจึงจ าเป็นต้ องเร่ง
พัฒนามาตรฐานการศึกษา   การจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนให้ทันต่อ               
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553 ง: 13) ได้
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาหลายด้านรวมทั้งโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลซึ่งโรงเรียน
ดังกล่าวเป็นโรงเรียนในโครงการที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  โดยมี
ความมุ่งหวังไว้ว่านักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก ด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 วัตถุประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ได้แก่ 1) เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกเป็นเลิศวิชาการสื่อสารสองภาษาล้ าหน้าทาง
ความคิดผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 2) ยกระดับการจัดการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยก าหนดรายวิชาเพ่ิมเติมที่มีความเป็นสากลได้แก่ทฤษฎีความรู้การเขียน
ความเรียงขั้นสูงกิจกรรมโครงงานเพ่ือสาธารณประโยชน์และโลกศึกษาและ 3) ยกระดับการบริหาร
จัดการด้วยระบบคุณภาพซึ่งโรงเรียนในจ านวน 500 โรง เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา 381 โรง โรงเรียน
ประถมศึกษา 119 โรง ทั้งนี้การด าเนินการพัฒนาและยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากลจะมุ่งพัฒนา    
5 ด้านคือ 1) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากลโดยน าจุดเด่นจากหลักสูตรต่าง ๆ
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เช่น  หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรสองภาษา หลักสูตรภาษาอังกฤษฉบับเร่งรัด หรือหลักสูตร 
ความเป็นเลิศเฉพาะทางมาปรับหลักสูตรให้เข้มข้นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 2) พัฒนาการเรียน
สาระการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษภายในปี พ.ศ. 2555  3) พัฒนาครูผู้สอน
ในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศท่ีสองและครูผู้สอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์เพ่ือ
ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 4) พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับส านักพัฒนาครูและ
บุคลากรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ 5) พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์
โรงเรียนมาตรฐานสากลการบริหารจัดการระบบคุณภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน, 2553 ง: 4-5) 
 โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นเป้าหมายหนึ่งที่ต้องการยกระดับคุณภาพผู้เรียน การจัดตั้งมี
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกโดยมุ่งหวังที่จะให้โรงเรียนได้พัฒนา
ต่อยอดคุณลักษณะของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาผู้เรียนมุ่งให้มี
พ้ืนฐานจิตใจที่ดีงามมีจิตสาธารณะมีสมรรถนะทักษะและความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต  
การพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมีคุณธรรมรักความเป็น
ไทยให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์มีทักษะด้านเทคโนโลยีสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและ
สามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติอันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน       
การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลมุ่งเน้นการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน บุคลากรหลักที่
เป็นกลไกในการขับเคลื่อน ผู้บริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน 
ดังนั้น ความรู้ ความสามารถและการยอมรับความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลเป็น
พ้ืนฐานส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง  ลักษณะคุณภาพครูโรงเรียนมาตรฐานสากลต้องเป็นผู้น าและเชี่ยวชาญใน    
การจัดการเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ  ใช้สื่อเทคโนโลยีมีความสามารถในการศึกษาพัฒนาตนเอง 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนกับนานาชาติ ใช้การวิจัยสื่อ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน
อย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553 ก: 13) 
 การบริหารจัดการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งใน
การผลักดันการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ซึ่งจะท าให้เกิดคุณลักษณะต่อการจัดการเรียน
การสอนจะส่งผลต่อนักเรียนที่เป็นเป้าหมายปลายทางของการจัดการศึกษา ระบบบริหารจัดการ     
ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบที่จะพัฒนาองค์กรให้มีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ โดยแนวทาง      
การด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand quality award-TQA) น ามาพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือให้มีวิธีปฏิบัติและผลการด าเนินการในระดับ  
มาตรฐานโลก เนื่องจากระบบดังกล่าวมีพ้ืนฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัล
เช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา รางวัลมัลคอล์มบัลดริจ (Malcolm baldrige 
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national quality award-MBNQA) เป็นรางวัลประจ าปีของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มอบให้แก่บริษัท
ที่มีความโดดเด่นด้านกระบวนการจัดการที่มีคุณภาพ  ส่วนประเทศไทยเรียกรางวัลนี้ว่า Thailand 
quality award (TQA) ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการประเมินคือสถาบันเพ่ิมผลผลิต
แห่งชาติในด้านการศึกษาได้มีการน าแนวทางดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในองค์กรสถาบันและสถานศึกษา
ต่าง ๆ โดยได้ก าหนดกรอบเกณฑ์ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือผลงานที่เป็นเลิศ (baldrige education 
criteria for performance excellence) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เพ่ือช่วยให้มีการท าความเข้าใจและ
ปรับใช้ในแวดวงการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียนโดยยึดหลักการด าเนินงานเชิงระบบ
เพ่ือช่วยให้องค์กรโรงเรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพ่ือผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศ 
ในประเทศไทยยังไม่ได้ก าหนดเกณฑ์การประเมิน ส าหรับองค์กรที่จัดการศึกษาไว้โดยเฉพาะ ดังนั้น
กรอบในการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพส าหรับการยกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลจึง
ประยุกต์แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนสามารถด าเนินการได้ใน 2 ระดับคือ น าประเด็นตามข้อ
ค าถามของเกณฑ์มาแปลงเป็นกลไกในการพัฒนาการบริหารจัดการของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศและได้
มาตรฐานระดับสากล  หากโรงเรียนประสงค์จะขอรับการประเมินเพ่ือรับรางวัลดังกล่าว โรงเรียน
สามารถเสนอต่อสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติเ พ่ือขอรับการประเมินตามเกณฑ์ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553 ก: 1-2) คุณภาพการจัดการศึกษาเป็นสิ่งที่สังคมให้   
ความสนใจและห่วงใย สถานศึกษาจ าเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่ามีความสามารถในการจัด
การศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม มีความรู้ มีความสุข ตามที่สังคมคาดหวัง  ปัจจุบันปรัชญาคุณภาพทั้ง
ระบบและเครื่องมือการพัฒนาที่ประยุกต์แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  (TQA) ได้น าระบบ 
มัลคอล์มบัลดริจ มาเป็นแนวในการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพโรงเรียน ซึ่งแวดวงการศึกษา
ไทยให้ความสนใจและน าแนวคิดนี้มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ระดับสถาบันการศึกษา (อภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์, 2550: 7) 
 การติดตามการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากลในภาพรวม ด้านการบริหารจัดการ
คุณภาพ (ภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์กรการพัฒนาครูการใช้แหล่งเรียนรู้การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนการบริหารจัดการและการใช้สื่อเทคโนโลยีการประกันคุณภาพ ) เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2553  ผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายความส าเร็จและเกณฑ์คุณภาพของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล  พบว่าโดยรวมของโรงเรียนมาตรฐานสากลส่วนใหญ่อยู่ในระดับ  A 3 
(Achievement) ด้านการบริหารจัดการคุณภาพเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารในการน าองค์กรคิด
เป็นร้อยละ 43.27 ด้านการบริหารจัดการคุณภาพเกี่ยวกับการพัฒนาครูคิดเป็นร้อยละ 46.10 และ
ด้านการบริหารจัดการคุณภาพเกี่ยวกับการประกันคุณภาพคิดเป็นร้อยละ  43.27 (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2554: 31-32) เห็นได้ว่าการด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล
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ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สูงและพบปัญหาส าคัญที่ในการจัดการศึกษาตามแนวทางโรงเรียนมาตรฐานสากล
ด้านการบริหารระบบคุณภาพ ได้แก่ ความไม่ชัดเจนแนวทางการปฏิบัติในช่วงแรกความพร้อมของ
บุคลากร ภาระงานของบุคลากรมีมาก และเวลาในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับโรงเรียน
มาตรฐานสากล (ดิเรก วรรณเศียร และคณะ, 2553: 41-43)  ในฐานะที่ผู้วิจัยมีบทบาทหน้าที่ใน
ต าแหน่งครูผู้สอนอยู่ในสังกัดหน่วยงานโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จึงมีความสนใจในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและ
ต้องการท าวิจัยเรื่องการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  เพ่ือทราบแนวทางและระดับ    
การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล ในความดูแลของหน่วยงานสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับ
มัธยมศึกษาและต้องรับผิดชอบดูแลโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั้งหมดจ านวน 61 โรง ซึ่งประกอบด้วย
โรงเรียนในจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 32 โรง และจังหวัดนครปฐม จ านวน 29 โรง จากจ านวน
ดังกล่าวมโีรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 15 โรง (น าร่อง
การใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551) ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยคาดหวังว่า
ผู้บริหารโรงเรียนจะสามารถน าไปเป็นแนวทางเพ่ือวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพใน
โรงเรียนและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทางการศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาระบบการศึกษาในโรงเรียนอ่ืน ๆ และสิ่งที่ได้จะ
เป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญส าหรับพัฒนาโรงเรียนให้กับหน่วยงาน องค์กร บุคลากรที่เกี่ยวข้อง       
ให้ก้าวสู่ความมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากลอันจะเกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ
สูงสุดสืบไป 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลและลักษณะโรงเรียน 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
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สมมติฐำนกำรวิจัย 
 ผู้บริหารและครูโรงเรียนมาตรฐานสากลที่มีสถานภาพส่วนบุคคลและลักษณะโรงเรียน
แตกต่างกันมีระดับการปฏิบัติงานในการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ต่างกัน 
 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดการจัดการคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553 ข: 17-72)  มาก าหนดเป็นตัวแปรตาม ได้แก่
การบริหารจัดการระบบคุณภาพประกอบด้วย 7 ด้าน 1) การน าองค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์   
3) การมุ่งเน้นผู้ เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  4) การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้             
5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การจัดการกระบวนการ และ 7) ผลลัพธ์  ส่วนตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างานในต าแหน่ง วิทยฐานะ การผ่านการอบรมวิชา   
ที่สอน ขนาดโรงเรียนและระยะเวลาการก่อตั้งของโรงเรียน ได้กรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

 

สถำนภำพส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ระดับการศึกษา 

- ต าแหน่ง 

- ประสบการณ์ท างาน 

- วิทยฐานะ 

- ผ่านการอบรมวิชาที่สอน 
โรงเรียน 

- ขนาด 

- ระยะเวลาการก่อตั้ง 

 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 

กำรบริหำรจัดกำรระบบคุณภำพ 
1. การน าองค์กร   
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์      
3. การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้     
5. การมุ่งเน้นบุคลากร        
6. การจัดการกระบวนการ       
7. ผลลัพธ์        
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ขอบเขตของกำรวิจัย 
 

 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  1.1 ประชากร คือ ผู้บริหารและครูโรงเรียนมาตรฐานสากลใน โรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ในปีการศึกษา 2554 ได้แก่
จังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 6 โรง และจังหวัดนครปฐม จ านวน 9 โรง รวมจ านวน 15 โรง 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารและครูโรงเรียนมาตรฐานสากลในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 จ านวน 15 โรง  รวม 1,665 คน  
ใช้ตารางก าหนดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-610 อ้าง
ถึงใน ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2550: 50-51) ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน และน ามาเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์กระจายจ านวนผู้ให้ข้อมูลตามจ านวนโรงเรียนมาตรฐานสากล  สังกัดส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 6 โรง และจังหวัดนครปฐม 
จ านวน 9 โรง จ านวนประชากร 1,665 คน ได้กลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้นจ านวน 313 คน และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ที่ตอบแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และประธานกรรมการ
สถานศึกษา ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง โดยใช้วิธีการสุ่มแบบอาศัยความสะดวก (convenience 
sampling) ทั้งสิ้นจ านวน 9 คน 
 

 2. ตัวแปรที่ใช้ในกำรวิจัย 
  2.1 ตัวแปรต้น สถานภาพส่วนบุคคล ได้แก่เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง 
ประสบการณ์ท างาน วิทยฐานะ การผ่านการอบรมวิชาที่สอนและลักษณะโรงเรียน ได้แก่ ขนาดของ
โรงเรียนและระยะเวลาการก่อตั้งของโรงเรียน 
  2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่การบริหารจัดการระบบคุณภาพประกอบด้วย1) การน าองค์กร 
2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัดการวิเคราะห์และ
การจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การจัดการกระบวนการ และ 7) ผลลัพธ์ 
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีนิยามศัพท์เฉพาะดังนี้ 
 1. กำรบริหำรจัดกำรระบบคุณภำพ หมายถึง กระบวนการของกิจกรรมที่ต่อเนื่องและ
ประสานงานกันซึ่งผู้บริหารต้องเข้ามาเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรให้เกิดคุณภาพและระบบ
คุณภาพต้องครอบคลุมทั่วทั้งองค์กรทุกคนต้องรู้หน้าที่และความรับผิดชอบเป็นระบบการบริหาร



8 
 

จัดการที่ใช้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประกอบด้วย 1) การน าองค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์              
3) การมุ่งเน้นผู้ เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  4) การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้            
5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การจัดการกระบวนการและ 7) ผลลัพธ์ 
  1.1 กำรน ำองค์กร หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้บริหารโรงเรียน
ชี้น าการก าหนดวิสัยทัศน์ค่านิยมผลการด าเนินการที่คาดหวังของโรงเรียนของผู้น าระดับสูง รวมทั้ง
ระบบธรรมาภิบาลของโรงเรียนการด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมกฎหมายและความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนวิธีการที่ผู้น าระดับสูงสื่อสารกับบุคลากรการพัฒนาผู้น าในอนาคตการวัดผลการด าเนินงานใน
ระดับองค์กรและการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่มีจริยธรรมและวิธีปฏิบัติที่แสดงถึง
ความเป็นพลเมืองดี 
  1.2 กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้บริหาร
โรงเรียนจัดท าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียนการถ่ายทอดวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอที่จะท าให้แผนปฏิบัติ
การบรรลุผลส าเร็จการจะปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงวิธีการวัดความส าเร็จ
และการรักษาความยั่งยืนของโรงเรียนในระยะยาว 
  1.3 กำรมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับ
วิธีการที่ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือความส าเร็จด้าน   
การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและครอบคลุมวิธีการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียรวมถึงวิธีการที่โรงเรียนรับฟังความคิดเห็นความต้องการของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และใช้สารสนเทศนี้เพื่อปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
  1.4 กำรวัด กำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้ หมายถึงการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
วิธีการที่ผู้บริหารโรงเรียน เลือกรวบรวมวิเคราะห์จัดการความรู้และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ และ
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งการทบทวนผลการด าเนินการและใช้ผลการทบทวนใน     
การปรับปรุงผลการด าเนินการเพ่ือผลักดันให้ เกิดการปรับปรุงผลการเรียนรู้ของผู้ เรียนผล           
การด าเนินงานและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของโรงเรียน 
  1.5 กำรมุ่งเน้นบุคลำกร หมายถึง เป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้บริหาร
โรงเรียน ผูกใจพัฒนาและการจัดการบุคลากรเพ่ือให้มีการใช้ศักยภาพของบุคลากรอย่างเต็มที่และ
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับพันธกิจกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโดยรวมของโรงเรียนรวมถึง      
การประเมินขีดความสามารถและอัตราก าลังและการสร้างสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่จะ
ก่อให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดี 
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  1.6 กำรจัดกำรกระบวนกำร หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้บริหาร
โรงเรียนก าหนดสมรรถนะหลักและระบบงานการออกแบบการจัดการและปรับปรุงกระบวนการที่
ส าคัญเพ่ือน าระบบงานไปใช้สร้างคุณค่าให้ผู้ เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโรงเรียนประสบความส าเร็จ
รวมทั้งการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 
  1.7 ผลลัพธ์  หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้บริหารโรงเรียน
ประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนและการปรับปรุงในด้านที่ส าคัญได้แก่ผลลัพธ์ด้านการน า
องค์กรผลลัพธ์ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผลลัพธ์ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรผลลัพธ์ด้าน
ประสิทธิผลของกระบวนการนอกจากนั้นยังเป็นการตรวจประเมินระดับผลการด าเนินการเมื่อ
เปรียบเทียบกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาและบริการในลักษณะเดียวกัน 
 2. โรงเรียนมำตรฐำนสำกล หมายถึง โรงเรียนที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้ขับเคลื่อนการพัฒนายกระดับโรงเรียนชั้นน าที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนดีมีมาตรฐานสากล    
ที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ในปีการศึกษา 2554 ซึ่งมีท าเลที่ตั้งกระจายอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัด
นครปฐม จ านวน 15 โรง 
 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารสถานศึกษาน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนมาตรฐานสากลให้มีความเหมาะสมกับการบริหารของสถานศึกษา 
 2. ผลการวิจัยเป็นข้อมูลให้โรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ก าหนด
นโยบายและแผนพัฒนาในส่วนที่เกี่ยวกับพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลให้มีประสิทธิภาพ 
 3. เป็นแนวทางในด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับบริบท
และแนวโน้มการจัดการศึกษาของไทยในอนาคต 



 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่ครอบคลุมกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย น าเสนอเนื้อหาสาระตามล าดับ
หัวข้อ ต่อไปนี้ 
 1. การบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
  1.1 ความหมายและหลักการส าคัญ 
  1.2 การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   1.2.1 การน าองค์กร 
   1.2.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
   1.2.3 การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   1.2.4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
   1.2.5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
   1.2.6 การจัดการกระบวนการ 
   1.2.7 ผลลัพธ์ 
 2. โรงเรียนมาตรฐานสากล 
  2.1 ความเป็นมา 
  2.2 การด าเนินงาน 
 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  3.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
  3.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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การบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
 ในปัจจุบันการบริหารจัดการมีความจ าเป็นต่อองค์กรและหน่วยงาน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ใน 
การปฏิบัติของผู้บริหาร ประกอบด้วยประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 

 1. ความหมายและหลักการส าคัญ 
  มีนักวิชาการและนักวิจัยหลายท่านได้ไห้ค านิยามและความหมายของการบริหารไว้ 
ดังนี้ 
  ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2545: 18-19) ได้ให้ความหมายของค าว่า การบริหาร 
(administration) จะใช้ในการบริหารระดับสูง โดยเน้นที่การก าหนดนโยบายที่ส าคัญและการก าหนด
แผนของผู้บริหารระดับสูง เป็นค านิยมใช้ในการบริหารรัฐกิจ (public administration) หรือใช้ใน
หน่วยงานราชการ และค าว่า ผู้บริหาร (administrator) จะหมายถึง ผู้บริหารที่ท างานอยู่ในองค์กร
ของรัฐหรือองค์กรที่ไม่มุ่งหวังก าไร การบริหาร คือ กลุ่มของกิจกรรม ประกอบด้วย การวางแผน 
(planning) การจัดองค์กร (organizing) การสั่งการ (leading/directing) หรือการอ านวย          
และการควบคุม (controlling) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์กร (6 M’s)      
เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และด้วยจุดมุ่งหมายส าคัญในการบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายของ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลครบถ้วน การจัดการ (management) จะเน้น      
การปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบาย (แผนที่วางไว้) ซึ่งนิยมใช้ในการจัดการธุรกิจ (business 
management) ส่วนค าว่า ผู้จัดการ (manager) หมายถึง บุคคลในองค์กรซึ่งท าหน้าที่รับผิดชอบต่อ
กิจกรรมในการบริหารทรัพยากรและกิจการงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ของ
องค์กร การบริหารจัดการ (management) หมายถึง ชุดของหน้าที่ต่าง ๆ (a set of functions)     
ที่ก าหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เพ่ือให้บรรลุถึง
เป้าหมายขององค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (efficiency) หมายถึง การใช้ทรัพยากรได้
อย่างเฉลียวฉลาดและคุ้มค่า (cost-effective) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (effective) 
หมายถึง การตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (right decision) และมีการปฏิบัติการส าเร็จตามแผนที่    
ก าหนดไว้ ดังนั้น ผลส าเร็จของการบริหารจัดการจึงจ าเป็นต้องมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ควบคู่กัน 
  สุรัสวดี  ราชกุลชัย (2545: 3) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหาร (administration) และ    
การจัดการ (management) มีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย โดยการบริหารจะสนใจและสัมพันธ์
กับการก าหนดนโยบายไปลงมือปฏิบัติ นักวิชาการบางท่านให้ความเห็นว่า การบริหารใช้ในภาครัฐ 
ส่วนการจัดการใช้ในภาคเอกชน อย่างไรก็ดีในต าราหรือหนังสือส่วนใหญ่ทั้ง 2 ค านี้มีความหมาย         
ไม่แตกต่างกัน สามารถใช้แทนกันได้และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
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  ส าหรับ ค าว่า “คุณภาพ” มีผู้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
  เซลลิซ (Sallis, 2002: 22) กล่าวว่า คุณภาพตามความเข้าใจของคนทั่วไปในปัจจุบัน 
หมายถึง ความสมบูรณ์แบบ ซึ่งใกล้เคียงกับความดี ความงามและความจริง ซึ่งแสดงถึงความมี
มาตรฐานสูงสุด 
  นิกโคล (Nicholls, 1993: 50) กล่าวว่า พัฒนาการของคุณภาพใน 4 ขั้นจากจุดเน้น
ภายในองค์การไปสู่จุดเน้นภายนอก คือ ลูกค้า คุณภาพท้ัง 4 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นที่ 1 คุณภาพ หมายถึง การผลิตสินค้าหรือบริการได้ตามมาตรฐาน 
  ขั้นที่ 2 คุณภาพ หมายถึง ความเหมาะสมกับจุดหมาย 
  ขั้นที่ 3 คุณภาพ หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าต้องการ 
  ขั้นที่ 4 คุณภาพ หมายถึง การให้สิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดแก่ลูกค้า 
  ฮัตชินส์ (Hutchins, 1991: 1) สรุปว่า คุณภาพ สามารถนิยามได้ 3 ประการ ขึ้นอยู่
กับพ้ืนฐานของแนวคิด คือ 
  คุณภาพ หมายถึง ความตรงตามลักษณะเฉพาะ และมาตรฐานในการใช้ประโยชน์ของ
องค์การ เป็นนิยามท่ีถือองค์การเป็นพื้นฐาน 
  คุณภาพ หมายถึง ความเหมาะสมกับการใช้ของสินค้าหรือบริการ เป็นนิยามที่ถือเอา
ความพึงพอใจของลูกคา้เป็นพื้นฐาน 
  คุณภาพ หมายถึง การตอบสนองความต้องการ ความปรารถนาและความคาดหวังของ
ลูกค้าได้ในราคาประหยัด เป็นนิยามท่ีมีพ้ืนฐานมาจากความพึงพอใจของลูกค้าและองค์การ 
  ก าพล กิจชระภูมิ และสุชาติ  ยุวรี (2546: 7) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพ หมายถึง 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ต้องการโดยสร้างความพอใจให้กับลูกค้า  และมีต้นทุนการ
ด าเนินงานที่เหมาะสม และอธิบายถึงแนวคิดทางคุณภาพที่ได้มีวิวัฒนาการมาตามล าดับนั้น    
สามารถแบ่งได้เป็น 4 ระดับได้แก่ 1) เหมาะสมกับมาตรฐาน 2) เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอย              
3) เหมาะสมกับต้นทุน 4) เหมาะสมกับความต้องการที่แฝงเร้น 
  ฐิตารีย์ ทิมจ าลองเจริญ (2548: 10) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพ หมายถึง         
การผลิตสินค้าให้ได้ตามแบบที่ออกแบบไว้ และข้อก าหนดในการใช้งานของสินค้า รวมถึง              
ความพึงพอใจของลูกค้า 
  สมชาย  วณารักษ์ (2546: 2-3) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติ
โดยรวมทางประโยชน์ใช้สอยและลักษณะจ าเพาะของผลิตภัณฑ์  หรือการบริการที่แสดงออกถึง
ความสามารถในอันที่จะตอบสนองต่อความต้องการ  ทั้งที่ระบุอย่างชัดแจ้งและที่อนุมานจาก
สภาพการณ์และความเป็นจริงโดยทั่วไป คุณภาพของสินค้าและบริการจะต้องเป็นไปตามที่ลูกค้า
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ต้องการ โดยที่สินค้าและบริการต้องสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นได้ว่า ลูกค้าจะ
เลือกใช้สินค้าและบริการต่อไป 
  สมลักษณ์  สันติโรจนกุล (2548: 2) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพ หมายถึง 
คุณลักษณะที่ดีของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า 
  นภาภรณ์  พลนิกรกิจ (2549: 4) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คุณภาพ หมายถึง ลักษณะ
ของสินค้าหรือบริการที่เป็นไปตามความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้า และท าให้ลูกค้าพึงพอใจ 
  วาสนา  เจียนสุวรรณ (2550: 35-36) ได้สรุประบบคุณภาพไว้ดังนี้ 
  1. การบริหารระบบคุณภาพ การบริหารระบบคุณภาพที่จะท าให้เกิดคุณภาพ
ด าเนินการตามวงจรเดมม่ิง ประกอบด้วย 
   1.1 การวางระบบ (plan) เป็นองค์ประกอบแรกที่ส าคัญซึ่งแตกต่างจาก       
การวางแผน การวางระบบจะต้องก าหนดขั้นตอนการท างานเป็นกระบวนการมาตรฐานแต่ละขั้นตอน 
มีวิธีปฏิบัติที่ เป็นมาตรฐาน ดังนั้น การวางแผนจึงเป็นการก าหนดขั้นตอนการท างานที่ เป็น
กระบวนการมาตรฐาน เมื่อด าเนินการไปแล้วจะต้องบันทึกไว้เป็นหลักฐานและเป็นปัจจุบัน 
   1.2 การท าตามระบบ (do) เป็นการปฏิบัติร่วมกันของทุกคน โดยใช้ฐานโรงเรียน
เป็นกระบวนการ วิธีการและบันทึกข้อมูลที่จ าเป็นอันเกิดมาจากการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ก าหนดไว้ใน
คู่มือระบบ ซึ่งการปฏิบัติของทุกคนในองค์กรหรือผู้ที่รับผิดชอบในระบบแต่ละระบบควรด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
   1.3 การตรวจสอบประเมินผลระบบ (check) เป็นการประเมินตนเอง ร่วมกับ
ประเมินหรือผลัดเปลี่ยนกันประเมินภายใน ระหว่างบุคคล ระหว่างทีมย่อยในโรงเรียนว่ าบรรลุ
มาตรฐานของโรงเรียนเพียงใด องค์ประกอบนี้เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นมากที่จะพัฒนาคุณภาพ            
โดยสร้างวัฒนธรรมการประเมินอย่างสร้างสรรค์ หรือติเพ่ือก่อ ยอมรับความจริงเพ่ือพัฒนาให้ต่อเนื่อง
จนเป็นวิถีของโรงเรียน 
   1.4 การแก้ไขพัฒนาระบบ (act) เป็นการน าผลการประเมินมาแก้ไขพัฒนาระบบ 
ซึ่งอาจจะแก้ไขพัฒนาในส่วนที่เป็นกระบวนการหรือการบันทึกให้ดีขึ้น จนระบบคุณภาพหมุนเข้าสู่
วงจรคุณภาพรอบต่อ ๆ ไปจนกลายเป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กรต่อไป 
  2. การออกแบบระบบคุณภาพ 
   ผลการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้  พบว่า 
งานทั้งหลายในโรงเรียนสามารถจัดกลุ่มพัฒนาเป็นระบบย่อย ๆ และด าเนินการประกันคุณภาพตาม
มาตรฐานการประเมินภายนอกได้โดยโรงเรียนต้องด าเนินการอย่างน้อย 10 ระบบ ซึ่งแบ่งออกเป็น         
2 กลุ่ม คือ 
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   2.1 ระบบหลัก (core system) ได้แก่ ระบบการเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และระบบกิจกรรมนักเรียน โดยระบบหลักทั้ง 3 ระบบ จะน าไปสู่ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจาก
การท างานตามระบบ ซึ่งก็คือ มาตรฐานด้านผลลัพธ์ 12 มาตรฐานของ สมศ. หรือ 12 องค์ประกอบ
ของสถาบันวิจัย 
   2.2 ระบบสนับสนุน (support system) ได้แก่ ระบบการน าองค์กร ระบบ
ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการ ระบบการดูแลคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ ระบบการพัฒนา
บุคลากร ระบบชุมชนสัมพันธ์และระบบสารสนเทศ 
   การออกแบบระบบสามารถพัฒนาขึ้นได้โดยทีมพัฒนาคุณภาพของแต่ละระบบใน
โรงเรียน ร่วมกันด าเนินการดังนี้ 
   1. ก าหนดกระบวนการขั้นตอนส าคัญที่ต่อเนื่องกัน ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนจบ
กระบวนการท างานในระบบนั้น ๆ ซึ่งสามารถเขียนกระบวนการขั้นตอนที่ส าคัญดังกล่าวนี้ในลักษณะ
ของผังกระบวนการ (flow chart) 
   2. ก าหนดวิธีการมาตรฐานที่เราจะใช้ท างานตามระบบนี้ให้ส าเร็จ ซึ่งจะแตกต่างกัน
ไปตามบริบทของแต่ละโรงเรียน และเป็นที่ยอมรับจากคณะครูในโรงเรียนว่า วิธีการต่าง ๆ เหล่านี้
สามารถปฏิบัติได้จริง ส่งผลสะท้อนไปสู่องค์ประกอบและข้อก าหนดที่สัมพันธ์กับระบบ 
   3. ก าหนดตัวชี้วัดทั้งด้านปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมอย่างเพียงพอ 
สอดคล้องกับขั้นตอน วิธีการมาตรฐานและข้อก าหนด 
   4. ก าหนดเกณฑ์หรือระดับคุณภาพความส าเร็จของการด าเนินงานของโรงเรียน 
โดยสามารถก าหนดได้เองในแต่ละโรงเรียนให้เหมาะสมและท้าทาย ให้เกิดความพยายามในการปฏิบัติ
ให้ดีกว่าเดิมอยู่เสมอ 
   5. ก าหนดหรือออกแบบ แบบบันทึกข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงานที่ส าคัญ ๆ  
โดยพยายามสังเคราะห์ให้ครอบคลุมแต่ไม่มากจนเกินไป ให้ง่ายต่อการปฏิบัติและใช้เวลาน้อย 
   6. น าเสนอผลการออกแบบระบบให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ และมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขเติมเต็มให้สมบูรณ์ อภิปรายจนเข้าใจตรงกันแล้วน าไปจัดท าเป็นคู่มือระบบของโรงเรียนที่
ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของ 
  จากเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีนักวิชาการและนักวิจัยหลายท่านได้ให้ค านิยามและ
ความหมายของการบริหารคุณภาพไว้ ดังนี้ 
  ฐิตารีย์  ทิมจ าลองเจริญ (2548: 28) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารคุณภาพ 
หมายถึง การด าเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ด้านคุณภาพให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การ 
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  สมลักษณ์  สันติโรจนกุล (2548: 3) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารคุณภาพ 
(quality management : QM) หมายถึง การบริหารหรือการจัดการทุกเรื่องเพ่ือสนองนโยบาย
คุณภาพ เช่น การบริหารการเงิน การบริหารตลาด การบริหารพัสดุ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ และนโยบายคุณภาพ โดยเฉพาะการผลิตสินค้าหรือบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน   
หรือเป็นไปตามความต้องการ 
  กมลวรรณ  รอดหริ่ง (2546: 8) การบริหารคุณภาพเป็นหลักปรัชญาหรือแนวปฏิบัติที่
ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร  โดยก าหนดขึ้นมาเพ่ือเป็นหลักการพ้ืนฐานในการสนับสนุน               
การปฏิบัติงานหรือเทคนิคต่าง ๆ ขององค์กร แต่เดิมการบริหารคุณภาพเป็นเพียงแนวทางหนึ่งที่
องค์กรอาจเลือกปฏิบัติหรือไม่ก็ได้ แต่ต่อมาเมื่อภาวะการแข่งขันทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น           
การบริหารคุณภาพได้กลายมาเป็นกลยุทธ์ส าคัญ ท าให้มีนักวิจัยและผู้บริหารจากหลายองค์กรทั่วโลก
เริ่มน าเอาเทคนิคการบริหารคุณภาพมาปรับปรุง ประยุกต์และพัฒนาเรื่อยมาจนเกิดเป็นระบบบริหาร
คุณภาพทีเ่ป็นแนวทางการบริหารจัดการขั้นพ้ืนฐานที่ทุกองค์กรในสังคมธุรกิจปัจจุบันนี้ต้องมี 
  บรรจง  จันทมาศ (2547: 23) ความส าคัญของการบริหารคุณภาพ การน าระบบ          
การบริหารคุณภาพมาใช้ในองค์กรควรเป็นการตัดสินใจในเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรเอง องค์ประกอบ
มีอิทธิพลต่อการออกแบบ การด าเนินงาน งานขององค์กร มีความแตกต่างกันหลายประการ เช่น 
ความต้องการ วัตถุประสงค์ ลักษณะผลิตภัณฑ์ที่องค์กรผลิต กระบวนการที่ใช้ รวมทั้งขนาดและ
โครงสร้างขององค์กร 
  ฐิตารีย์  ทิมจ าลองเจริญ (2548: 29) การบริหารคุณภาพมีความส าคัญต่อ           
การด าเนินงานดังนี้ 
  1. เพ่ือให้มีการพัฒนาการจัดองค์การ การผลิต ตลอดจนการบริหารงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
  2. เพ่ือให้ลูกค้ามีความเชื่อถือในผลิตภัณฑ์และบริการ 
  3. เพ่ือให้องค์การมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได้ 
  4. เพ่ือให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน และเกิดความพึงพอใจใน       
การท างาน 
  5. เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นระบบ มีระเบียบข้อปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
  6. เพ่ือให้พนักงานท างานเป็นทีม และมีการพัฒนาวิธีการท างานใหม่ ๆ 
  7. เพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ช่วยลดความสูญเสียจากการด าเนินงานที่
ไม่มีประสิทธิภาพ 
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  การบริหารคุณภาพที่ดีสามารถช่วยให้องค์การพัฒนาที่ท างาน พัฒนาบุคลากร รวมทั้ง
พัฒนาวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพ สามารถลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และท าให้บุคลากรท างานอย่าง
เป็นระบบ มีข้อปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ท าให้มีคุณภาพและเป็นที่พึงพอใจ 
  สรุปได้ว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพ หมายถึง กระบวนการของกิจกรรมที่
ต่อเนื่องและประสานงานกัน ซึ่งผู้บริหารต้องเข้ามาเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กรให้เกิดคุณภาพ
และระบบคุณภาพต้องครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ทุกคนต้องรู้หน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นระบบ 
การบริหารจัดการที่ใช้ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ประกอบด้วย 1) การน าองค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์               
3) การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้              
5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การจัดการกระบวนการ และ 7) ผลลัพธ์ 
 

 2. การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  การบริหารจัดการระบบคุณภาพ เป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งในการผลักดัน            
การพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล ซึ่งจะท าให้เกิดคุณลักษณะต่อการจัดการเรียนการสอน      
อันจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนอันเป็นเป้าหมายปลายทางของการจัดการศึกษา  ระบบบริหารจัดการ
ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นระบบที่จะพัฒนาองค์กรให้มีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ  โดยแนวทาง          
การด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand quality award-TQA) มาพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้มีวิธีปฏิบัติและผลการด าเนินการในระดับ
มาตรฐานโลก เนื่องจากระบบดังกล่าวมีพ้ืนฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการตัดสินรางวัล
เช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา รางวัลมัลคอล์ม บัลดริจ (malcolm baldrige 
national quality award-MBNQA) เป็นรางวัลประจ าปีของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มอบให้แก่บริษัท
ที่มีความโดดเด่นด้านกระบวนการจัดการที่มีคุณภาพ ก่อตั้งโดยสภา Congress ในปี 1982 โดยตั้งชื่อ
รางวัลเพื่อเป็นเกียรติให้กับเลขาธิการกระทรวงพาณิชย์ Mc Malcolm Baldridge ซึ่งเป็นผู้สนับสนุน
การจัดการที่มีคุณภาพว่าเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าพาประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง  และ                 
ความเข้มแข็งที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่าง ๆ หลายประเทศทั่วโลก
น าไปประยุกต์ โดยเรียกชื่อแตกต่างกันไป เช่น ประเทศออสเตรเลีย เรียกว่า Australian business 
excellence award (ABEA) สิงคโปร์เรียกว่า Singapore quality award (SQA) ญี่ปุ่น เรียกว่า 
Japan quality award(JQA) สหภาพยุโรป เรียกว่า European quality award (EQA)                    
ส่วนประเทศไทยเรียกรางวัลนี้ว่า Thailand quality award (TQA) ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การด าเนินการประเมิน คือ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ในด้านการศึกษาได้มีการน าแนวทางดังกล่าว
มาประยุกต์ใช้ในองค์กร สถาบันและสถานศึกษาต่าง ๆ โดยได้ก าหนดกรอบเกณฑ์ด้านการจัด
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การศึกษาเพ่ือผลงานที่เป็นเลิศ (baldrige education criteria for performance excellence) 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553 ข: 1-2) 
  การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าเป็นระบบที่จะพัฒนาองค์กรให้มี
ผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ โดยอิงแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(Thailand quality award-TQA) มาพัฒนาขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือให้มี
วิธีปฏิบัติและผลการด าเนินการในระดับมาตรฐานโลก ส าหรับการยกระดับโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล
ได้ประยุกต์แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมาเป็นแนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
คุณภาพของโรงเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553 ข: 17) การบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพ เป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งในการผลักดันการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล      
ซึ่งเป้าหมายส าคัญที่สุดต้องให้เกิดคุณลักษณะต่อการจัดการเรียนการสอน  อันจะส่งผลถึงนักเรียน       
อันเป็นเป้าหมายปลายทางของการจัดการศึกษาในยุคปัจจุบัน การบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ 
ประกอบด้วยระบบบริหารคุณภาพ 7 ด้าน เกี่ยวกับการน าองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้น
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร               
การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ในท้ายที่สุด 
  2.1 การน าองค์กร 
   การบริหารองค์กรในปัจจุบัน  มีส่วนประกอบส าคัญของการบริหารอย่าง
หลากหลาย กลไกหลักของการบริหารจัดการเกี่ยวกับวิธีการที่จะน าองค์กรให้ประสบความส าเร็จต้อง
มีปัจจัยสนับสนุนต่อเป้าประสงค์ขององค์กรนั้น จึงจะก้าวสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงาน ผู้บริหาร
จึงควรวางรากฐานของการพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าประสงค์ในระยะยาวและด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
   2.1.1 ความหมายของการน าองค์กร 
    ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 1321) ได้ให้ความหมายไว้ว่า องค์กร 
หมายถึง บุคคล คณะบุคคลหรือสถาบัน ซึ่งเป็นส่วนประกอบของหน่วยงานใหญ่ที่ท าหน้าที่สัมพันธ์กัน
หรือขึ้นต่อกัน ในบางกรณีองค์กรหมายความรวมถึงองค์การด้วย 
    กัญญามน อินหว่าง และวรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์ (2554: 1)             
ให้ความหมายไว้ว่า องค์กร คือ การรวมตัวของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีจุดมุ่งหมายร่วมกันใน  
การท ากิจกรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยอาศัยกระบวนการจัดโครงสร้างของกิจกรรมนั้น ๆ 
เพ่ือแบ่งงานให้แก่สมาชิกในองค์กรด าเนินการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
    กิตติพงศ์  จิรวัสวงศ์ (2555: <http://... >) ได้ให้ความหมาย การน า
องค์กร ไว้ว่า วิธีการบริหารจัดการที่ผู้บริหารขององค์กรน ามาใช้ในการชี้น าและสร้างให้เกิดความ
ยั่งยืนกับองค์กร รวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยมและการคาดหวังในผลการด าเนินงานขององค์กร 
โดยจะให้ความส าคัญกับวิธีการที่ผู้น าระดับสูงน ามาใช้ในการสื่อสารกับบุคลากร  เสริมสร้างทักษะ
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ความเป็นผู้น าของตนเอง มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ระดับองค์กร พัฒนาผู้น าในอนาคต วัดผล         
การด าเนินการในระดับองค์กร สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
และผลการด าเนินการที่ดี 
   2.1.2 แนวคิดเกี่ยวกับการน าองค์กร 
    ปีเตอร์ และวอเทอร์แมน จูเนียร์ (Peter and Waterman Jr, 1982  
อ้างถึงใน สุภาภรณ์  ธานี, 2553: 22-27) กล่าวว่า องค์กรที่ประสบความส าเร็จมักจะมีบุคลากรใน
องค์กรนั้น ๆ มีผู้บริหารระดับสูงหรือผู้น าองค์กรที่มีจิตวิญญาณของการมุ่งความเป็นเลิศมาก        
เป็นพิเศษ ได้แสดงถึงคุณลักษณะขององค์กรเพ่ือให้ประสบความส าเร็จ 
    1) การมุ่งเน้นที่การปฏิบัติ (bias for action) องค์กรที่เป็นเลิศจะให้
ความส าคัญกับ “การปฏิบัติจนเกิดผลสัมฤทธิ์” คือ หลังจากตกลงใจในนโยบายต่าง ๆ ชัดเจนแล้ว         
ก็จะท าอย่างมุ่งมั่นจริงจังและต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย หรือสรุปผลได้องค์กรที่เป็นเลิศ          
จะมุ่งมั่นและต่อเนื่องจนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย หรือสรุปผลได้องค์กรที่เป็นเลิศจะมุ่งเน้นการปฏิบัติ
อย่างจริงจังใน 3 เรื่องด้วยกัน คือ การท าองค์กรมีความคล่องตัว การทดลองปฏิบัติ และการท าระบบ
ให้ง่าย 
    2) การมีความใกล้ชิดกับลูกค้า (close to the customer) องค์กรที่เป็น
เลิศจะพยายามหาโอกาสใกล้ชิดกับลูกค้าให้มากที่สุด ด้วยการใช้กลยุทธ์ด้านการให้บริการและ
คุณภาพ รวมทั้งการฟังความคิดเห็นของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันนิยมใช้หลักการของ CRM (customer 
relation management) 
    3) การให้ความอิสระในการท างานและสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจการ 
(autonomy and entrepreneurship) องค์กรที่ดีจะให้ความมีอิสระในการท างานแก่พนักงานด้วย
การกระจายอ านาจการด าเนินงานในขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกของ
การมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของ โดยพยายามส่งเสริมสนับสนุนให้ช่วยกันคิดค้นสิ่งแปลก ๆ          
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ รวมทั้งมีความอดทนต่อความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากการทดลองคิดค้นนั้นด้วย 
    4) การเพ่ิมผลผลิตโดยพนักงาน (productivity through people) 
องค์กรที่เป็นเลิศจะถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร ด้วยการปฏิบัติให้เห็นอย่าง
จริงจัง เช่น ให้เกียรติและความไว้ใจในทุกระดับ รวมทั้งได้ใช้มาตรการต่าง ๆ ในด้านบวกใน              
การส่งเสริมให้มีความกระตือรือร้นในการท างานอยู่ตลอดเวลา อันเป็นผลท าให้สามารถเพ่ิมผลผลิต
อย่างเห็นได้ชัด 
    5) การติดตามงานอย่างใกล้ชิดและการใช้ค่านิยมเป็นแรงผลักดัน 
(hands-on and value driven) ผู้บริหารองค์กรที่เป็นเลิศจะลงมาสัมผัสกับการปฏิบัติงานจริง ๆ 
มิใช่นั่งบริหารงานอยู่แต่ในห้องหรือในส านักงานเท่านั้น และติดตามงานต่าง ๆ อย่างจริงจัง ตลอดจน
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พยายามปลูกฝังให้มีความเชื่อมั่นในค่านิยมที่ดี เพ่ือให้เกิดแรงผลักดันร่วมในการปฏิบัติงานจนส าเร็จ
ลุล่วง 
    6) การท าแต่ธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ (stick to the knitting) องค์กรที่
เป็นเลิศจะเลือกท าแต่เฉพาะธุรกิจที่ตนเองมีความถนัด (มีความเชี่ยวชาญ) หรือเกี่ยวเนื่องกับสิ่งที่ท า
อยู่แล้วเท่านั้น เพราะมีความเชื่อว่าการท าสิ่งที่ไม่เชี่ยวชาญมีโอกาสที่จะประสบกับความล้มเหลวได้
มาก และอาจกระทบกระเทือนสิ่งที่ได้ด าเนินการอยู่แล้ว 
    7) การมีรูปแบบที่เรียบง่ายและใช้พนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ (simple 
form and lean staff) องค์กรที่เป็นเลิศจะจัดองค์กรอย่างเรียบง่าย และพยายามปรับปรุงขั้นตอน
หรือกระบวนการท างานให้เรียบง่ายที่สุด พร้อม ๆ กับการส่งเสริมให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพตาม
โครงสร้างที่กะทัดรัด 
    8) การเข้มงวดและผ่อนปรนในเวลาเดียวกัน (simultaneous loose 
tight properties) องค์กรที่เป็นเลิศจะเข้มงวดในการท างานให้เกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นร่วมกันใน
คุณค่า คุณภาพ บริหาร การสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการและการคิดค้นสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ เป็ นต้น 
ขณะเดียวกันก็ได้ผ่อนปรนให้มีความอิสระในการท างานอย่างเต็มที่ และได้ใช้สิ่งที่ผ่อนปรนไปให้
กลับมาควบคุมการท างานของพนักงานอย่างรัดกุม 
   2.1.3 สาเหตุที่องค์กรต้องพัฒนา 
    1) ความซับซ้อนและความหลากหลายขององค์กร 
     การเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าในสังคมปัจจุบัน ท าให้องค์กร
หลายแห่งต้องปรับตัวจนมีโครงสร้างที่ซับซ้อนและมีรูปแบบที่หลากหลายขึ้น ซึ่งเราจะเห็นรูปแบบ
การปรับตัวในระดับต่าง ๆ เช่น การรื้อปรับระบบ การแตกออกเป็นหน่วยย่อย การลดระดับ             
การบังคับบัญชา หรือการลดขนาดองค์กร เป็นต้น ท าให้มีการปรับเปลี่ยนระบบและวิธีการท างาน  
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบุคลากรที่ปฏิบัติ ทั้งในเชิงกายภาพและจิตใจ ท าให้ฝ่ายบริหารไม่เพียงแต่ต้อง
ตัดสินใจเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร แต่จะต้องสามารถวางแผนและท าการพัฒนาองค์กรเพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้แก่ทั้งบุคคลและองค์กร 
    2) พลวัตของสภาพแวดล้อม 
     การขยายตัวและเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยีและโลกาภิวัตน์ ตลอดจนสภาพแวดล้อมใน               
การด าเนินงานต่าง ๆ เช่น ผู้รับบริการ คู่แข่ง ต่างก็มีอิทธิพลต่อการด ารงอยู่ของทั้งองค์กรและ
บุคลากร ประกอบกับแผนพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐานในระดับมหภาคของประเทศที่ให้ความส าคัญกับ
คุณภาพชีวิตของประชากร ได้สร้างแรงผลักดันให้องค์กรต้องปรับตัวและด าเนินงานเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการขั้นพ้ืนฐานของแรงงานเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดีข้ึน 
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    3) ความยืดหยุ่นและตอบสนองต่อปัญหา 
     องค์กรต้องมีความยืดหยุ่นต่อแรงกดดัน และสามารถตอบสนองต่อ
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และเหมาะสม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงและความผันผวน
ของสภาพแวดล้อม อาจสร้างโอกาสหรืออุปสรรคให้แก่องค์กรได้ โดยโอกาสและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
อาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างจากอดีต ท าให้องค์กรต้องสามารถตอบสนองต่อปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
และตรงประเด็น ซึ่งต้องอาศัยความรู้  ความสามารถและความพร้อมขององค์กรในการรับรู้และ
ตระหนักถึงปัญหาการวิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไขที่ถูกต้อง ผ่านทางทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพ
และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตนเอง กลุ่ม องค์กรและสภาพแวดล้อมอย่างดี 
    4) แรงผลักดันของเทคโนโลยี 
     ปัจจุบันเทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท างาน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท าให้องค์กรต้ องปรับเปลี่ยน
เทคโนโลยีของตนเองเพ่ือให้สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทัดเทียมหรือ
เหนือกว่าองค์กรอ่ืน ๆ มิเช่นนั้นก็จะถูกคู่แข่งแซงหน้า และอาจจะต้องออกจากการแข่งขันไปในที่สุด 
ซึ่งเราสมควรให้ความสนใจกับเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
     4.1) เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) หรือ IT 
ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ชุดค าสั่ง อุปกรณ์สื่อสาร และระบบ internet จะเป็นกลจักรส าคัญในการสร้าง
ประสิทธิภาพและความคล่องตัวให้แก่องค์กร ผ่านระบบการจัดการข้อมูลที่เหมาะสมที่ช่วยให้                
การตัดสินใจแก้ไขปัญหามีความถูกต้องและเหมาะสมกับข้อจ ากัดของสถานการณ์ 
     4.2) เทคโนโลยีการผลิตและการปฏิบัติ ง าน  (production/ 
operations technology) เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยให้การผลิตมีประสิทธิภาพและผลผลิตสูงขึ้น 
ตลอดจนช่วยในการปฏิบัติงานของบุคคลให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 
     4.3) เทคโนโลยีการบริหารงาน (management technology) เป็น
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ช่วยให้การท างานขององค์กรมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการวางแผน                  
การปฏิบัติงาน และการควบคุม เช่น benchmarking การบริหารคุณภาพโดยรวม (total quality 
management: TQM) หรือการรื้อปรับระบบ (reengineering) เป็นต้น โดยให้ความส าคัญกับ           
การพัฒนาทั้งโครงสร้างและการท างานขององค์กรให้ก้าวหน้าและทันสมัย ซึ่งจะช่วยสร้าง             
ความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง เราจะเห็นว่าพัฒนาการและการใช้เทคโนโลยีทั้งสามด้านอย่างเหมาะสมจะ
มีอิทธิพลและช่วยเร่งการพัฒนาผลิตภาพ (productivity) รวมขององค์กร ดังนั้น การที่เราจะสามารถ
ใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและลงตัว จะต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่เพียงแต่มีความรู้ในงานที่ตน
ท า แต่ต้องสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร โดยสามารถประสานประโยชน์และ
สร้างสมดุลระหว่างงานและระบบให้ได้อย่างเต็มที ่
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    5) การตื่นตัวด้านจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 
     นอกจากแรงผลักดันของกระแสการด าเนินงานและปัจจัยแวดล้อม
ภายนอกดังที่กล่าวมาแล้ว ผู้บริหารในองค์กรต่าง ๆ ยังจะต้องตื่นตัวและให้ความส าคัญกับ                
การด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ลูกค้าและพนักงาน 
โดยเฉพาะพนักงานซึ่งเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอันดับหนึ่งขององค์กร ที่สมควรได้รับการปฏิบัติอย่าง
เป็นธรรมและมีมนุษยธรรม เพ่ือให้เขามีความพอใจและเต็มใจปฏิบัติงานที่ตนได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มความสามารถ และเสียสละให้แก่องค์กร โดยพร้อมจะปฏิบัติงานอ่ืนที่อยู่นอกเหนือขอบเขต           
การท างานของตน เพื่อให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง 
    เราจะเห็นได้ชัดว่า พลวัต ความซับซ้อนและความเกี่ยวข้องกันของปัจจัย
แวดล้อมและแรงผลักดันภายในองค์กร นับเป็นสาเหตุของปัญหาและโอกาสในการอยู่รอดและ
เจริญเติบโตขององค์กร ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องกล้าตัดสินใจอย่างกล้าหาญและเด็ดขาดที่จะ
เปลี่ยนแปลงองค์กร ก่อนที่เหตุการณ์เล็ก ๆ จะลุกลามเป็นปัญหาร้ายแรงต่อไป 
   2.1.4 กระบวนการน าองค์กร 
    องค์กรยุคใหม่ไม่ว่าจะขนาดเล็ก กลางหรือใหญ่ จะประสบความส าเร็จได้ 
หัวใจส าคัญหรือค าตอบสุดท้ายอยู่ที่ “ผู้น า” ซึ่งผู้น ายุคใหม่ต้องรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
และที่ส าคัญต้องมีภาวะผู้น าหรือความสามารถในการเป็นผู้น า เนื่องจากองค์กรยุคใหม่เน้นทีม       
การท างาน ผู้น าที่ชาญฉลาดต้องมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการน าทีม สามารถแสดงบทบาทผู้น าได้
อย่างเหมาะสม ตลอดจนเป็นผู้ผลักดัน พัฒนาทีมกระบวนการท างาน และน าองค์กรสู่ความแข็งแกร่ง 
ตลอดจนต้องมี model ในการเป็นผู้น า อันจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตน สู่การเป็นผู้น า
ที่ผู้ตามยอมรับและให้ความเชื่อมั่น ประกอบด้วยกระบวนการดังนี้ 
    1) ผู้บริหารระดับสูงหรือคณะผู้บริหารร่วมก าหนดวิสัยทัศน์หรือ
เป้าหมายการด าเนินงานขององค์กร โดยพิจารณาจากพันธกิจหลักและนโยบายการพัฒนาประเทศ 
    2) ก าหนดค่านิยมหลักเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกันของ
บุคลากร 
    3) สร้างระบบการสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
และค่านิยมองค์กร 
    4) สร้างระบบการตรวจสอบความเข้าใจและการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและค่านิยมองค์กร 
    5) สร้างระบบตรวจติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามเป้าประสงค์ที่
ก าหนด 
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    6) ก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะผู้บริหารด้านจริยธรรมในการบริหาร
และการประพฤติปฏิบัติที่ดี 
    7) สร้างระบบการส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและ 
การสร้างนวัตกรรม โดยอาจใช้เครื่องมือ เช่น กิจกรรมข้อเสนอแนะ (suggestion system) กิจกรรม
กลุ่มควบคุมคุณภาพ 
    8) ก าหนดตัวชี้วัดหลักเพ่ือประเมินระบบการน าองค์กร และถือเป็นผล
การปฏิบัติงานที่ส าคัญของคณะผู้บริหาร (ผลลัพธ์องค์กร) รวมถึงการจัดท าแผนการส่งเสริมด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน รวมทั้งจัดให้มี
การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
    กิจกรรมที่ควรด าเนินการตามมาตรฐาน หมวดการน าองค์กร จะกล่าวถึง
วิธีการที่ผู้บริหารขององค์กรชี้น าและก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้นระยะยาว ค่านิยม และ
ความคาดหวังในผลการด าเนินการขององค์กร โดยให้ความส าคัญกับวิธีการที่ผู้บริหารขององค์กร
สื่อสารกับบุคลากร และการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการด าเนินการที่มีจริยธรรม
และผลการด าเนินการที่ดี รวมถึงระบบการก ากับดูแลตนเองที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง 
การสนับสนุนชุมชน การน าองค์กรเป็นการมุ่งเน้นเพ่ือปรับปรุงองค์กรเกี่ยวกับการน าองค์กร             
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
    1. การน าองค์กร ให้ความส าคัญใน 3 เรื่อง คือ 
     1.1 บทบาทผู้บริหารขององค์กรในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์
ระยะสั้นระยะยาว ค่านิยม การสื่อสาร การสร้างคุณค่า และการท าให้เกิดความสมดุลของคุณค่า
ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้งการท าให้เกิดการมุ่งเน้นขององค์กรในการปฏิบัติการต่าง ๆ 
ในการสร้างและรักษาให้องค์กรมีผลการด าเนินการที่ดีอย่างยั่งยืน โดยต้องอาศัยการมุ่งเน้นอนาคต
และความมุ่งมั่นของผู้บริหาร ทั้งในเรื่องการปรับปรุงและนวัตกรรม รวมทั้งการสร้างบรรยากาศ
เพ่ือให้เกิดการกระจายอ านาจในการตัดสินใจ ความคล่องตัว และการเรียนรู้ของบุคลากร 
     1.2 การก ากับดูแลตนเองที่ดีเป็นเรื่องของการจัดการเพ่ือให้เกิด       
การควบคุมและการตรวจสอบการด าเนินการขององค์กร รวมทั้งความรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ของ
ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ซึ่งการด าเนินการให้มั่นใจว่าการก ากับดูแลตนเองที่ดีมีประสิทธิผลจะมี
ความส าคัญต่อความเชื่อถือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม ตลอดจนส่งผลต่อประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงานองค์กร 
     1.3 การทบทวนผลก ารปฏิ บั ติ ง าน  มี ขอบ เขตครอบคลุ ม           
การด าเนินการในด้านต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งไม่เพียงแต่ทบทวนว่าองค์กรท าได้ดีเพียงใดในปัจจุบัน  
แต่ยังพิจารณาว่าองค์กรจะด าเนินการได้ดีอย่างไรในอนาคตด้วย ผลการทบทวนผลการด าเนินการ
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ขององค์กรจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงและการสร้างนวัตกรรมที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์หลัก
ขององค์กร ปัจจัยแห่งความส าเร็จและตัวชี้วัด ดังนั้น สิ่งส าคัญในการทบทวนโดยผู้บริหารขององค์กร 
คือ การแปลงผลของการทบทวนไปสู่เรื่องที่ต้องด าเนินการ และสามารถน าไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 
ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
    2. ความรับผิดชอบต่อสังคมให้ความส าคัญใน 3 เรื่อง คือ 
     2.1 การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในการแก้ ไขป้องกัน
ผลกระทบทางลบที่เกิดจากการด าเนินการและให้บริการขององค์กร 
     2.2 การด า เ นิ น การอย่ า ง มี จ ริ ย ธ ร รม เ พ่ื อแสด ง ให้ เ ห็ นถึ ง          
ความรับผิดชอบต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใสในการด าเนินงาน รวมถึง              
การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
     2.3 การให้การสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กรต่อชุมชน 
    3. บทบาทของผู้บริหารในการน าองค์กร มี 4 บทบาท 
     3.1 บทบาทในการชี้น า (path finding) ก าหนดวิสัยทัศน์สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้รับบริการ และกระตุ้นให้บุคลากรมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
     3.2 บทบาทในการสร้างความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
(aligning) การคิดค้นระบบงานและเทคนิคบริหารเพ่ือใช้ในปฏิบัติงานมุ่งสู่วิสัยทัศน์ 
     3.3 บทบาทในการกระจายอ านาจการตัดสินใจ (empowering) 
การสร้างเงื่อนไขเพ่ือผลักดันให้บุคลากรได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการปฏิบัติงานที่มีอยู่อย่างเต็มที่ 
     3.4 บทบาทในการเป็นแบบอย่างที่ดี (modeling) ทั้งหลักการใน
การท างาน และการประพฤติตนเพ่ือสร้างศรัทธาให้กับบุคลากรใช้เป็นแบบอย่างการด า เนินการตาม
หมวด 1 มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี แนวทางและวิธีการเพ่ือใช้ในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการขององค์กร 
    สรุปในงานวิจัยนี้การน าองค์กร หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับ
วิธีการที่ผู้บริหารโรงเรียนชี้น า การก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม ผลการด าเนินการที่คาดหวังของโรงเรียน
ของผู้น าระดับสูง รวมทั้งระบบธรรมาภิบาลของโรงเรียน การด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมาย 
และความรับผิดชอบต่อชุมชน วิธีการที่ผู้น าระดับสูงสื่อสารกับบุคลากร  การพัฒนาผู้น าในอนาคต         
การวัดผลการด าเนินงานในระดับองค์กร และการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่มี
จริยธรรม และวิธีปฏิบัติที่แสดงถึงความเป็นพลเมืองดี 
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  2.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
   การพัฒนาองค์กรในปัจจุบันที่อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลก 
การบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียน ต้องมีกระบวนการที่คิดหาวิธีการที่ดี
ที่สุดเพ่ือให้แผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติบรรลุผลส าเร็จ และค านึงถึงการปรับเปลี่ยนแผนเมื่อ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย 
   2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
    การวางแผนเป็นกระบวนการส าคัญเพ่ือเตรียมความพร้อมการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ในการบริหารองค์กรในยุคปัจจุบัน เป็นการก าหนดทิศทาง เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ให้สามารถด าเนินไปอย่างมีคุณภาพ การวางแผนถือเป็นส่วนส าคัญในการที่จะปรับปรุงและพัฒนาสิ่ง
ต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมาย ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีแบบแผน และท าให้การปฏิบัติงานส าเร็จ
ลงได้อย่างสมบูรณ์ ดังนั้น การวางแผนเชิงกลยุทธ์จึงมีบทบาทส าคัญเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน 
    ธงชัย  สันติวงษ์ (2546: 183-184) ให้ความหมายว่า การวางแผน คือ 
หน้าที่ส่วนส าคัญที่จะต้องท าเป็นอันดับแรกของหน้าที่งานบริหารทั้งหลาย ถ้าหากปราศจาก               
การวางแผน การปฏิบัติหน้าที่บริหารอ่ืน ๆ คือ การจัดการองค์กร การจัดคนเข้าท างาน การสั่งการ
และการควบคุม ก็ไม่จ าเป็นต้องท าแต่อย่างใดเลย ทั้งนี้เพราะเมื่อไม่มีแผนก็แสดงว่าไม่ได้มีกิจกรรม 
ใด ๆ ที่จะต้องกระท า อย่างไรก็ตามถ้าหากผู้บริหารขาดความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานด้านอ่ืน ๆ          
แต่สามารถวางแผนได้เกง่เพียงอย่างเดียว ความส าเร็จก็จะเกิดข้ึนไม่ได้เช่นกัน 
    บุญเลิศ  เย็นคงคา และคณะ (2549: 3) ให้ความหมายว่า การวางแผน 
หมายถึง กระบวนการของการค้นหาวิธีการ การใช้ความคิดและการตัดสินใจ โดยการก าหนด
วัตถุประสงค์ที่จะท า แล้วหาขั้นตอนการปฏิบัติและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรทาง      
การบริหารอันประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ การจัดการ เครื่องจักรและวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ และใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุด 
    มินซ์เบอร์ก (Minzberg, 1994: 12) ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า      
การวางแผน เป็นกระบวนการที่เป็นทางการ โดยค านึงถึงการบูรณาการหรือเชื่อมโยงระบบการ
ตัดสินใจของหน่วยงานต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อันจะน าไปสู่การก าหนดวิธีการด าเนินงานที่ชัดเจนเพ่ือ
บรรลุจุดมุ่งหมายหรือผลลัพธ์ที่ต้องการร่วมกัน 
    ดาฟท์ (Daft, 2006: 238)  ให้ความหมายว่า การวางแผน หมายถึง    
การตัดสินใจกระท าที่มีเป้าหมายเพ่ือน าความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การ (The act of 
determining the organization’s goals and the means for achieving them) 
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    สรุปได้ว่า การวางแผน หมายถึง วิธีการ รูปแบบหรือกระบวนการ
ตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไร อย่างไร เมื่อใด และใครเป็นผู้กระท า โดยมีเป้าหมายให้เกิดผลที่
ต้องการในอนาคตตามท่ีคาดหวังไว้ 
    สมยศ  นาวีการ (2543: 27) กล่าวว่า กลยุทธ์ คือ แผนงานระยะยาวของ
บริษัทที่ถูกก าหนดขึ้นมาเพ่ือการบรรลุภารกิจและเป้าหมายของบริษัท กลยุทธ์จะต้องใช้ข้อได้เปรียบ
ทางการแข่งขันให้มากที่สุด และลดข้อเสียเปรียบทางการแข่งขันให้น้อยที่สุด 
    บุญเกียรติ  ชีวะตระกูลกิจ (2548: 10) ให้ความหมายกลยุทธ์ หมายถึง 
การมุ่งเน้นหรือผลักดันเพ่ือให้องค์กรหรือกิจการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ วิธีการมุ่งเน้นหรือผลักดัน
ท าได้โดยการจัดสรรทรัพยากรลงไปในงานใดงานหนึ่ง โดยหวังว่างานที่มุ่งเน้นนั้นจะน าพาองค์กรหรือ
กิจการไปสู่ความส าเร็จ 
    เซอร์โต และปีเตอร์ (Certo and Peter, 1991: 17) ได้ให้นิยามว่า         
กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการด าเนินงานที่มั่นใจได้ว่าจะน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
(Strategy is defined as a course of action aimed at ensuring that the origination will 
achieve its objectives) 
    โคลเธอร์ (Coulter, 2005: 5) กล่าวว่า กลยุทธ์ คือ  การตัดสินใจ      
การกระท าไปสู่เป้าหมายโดยตรงในการใช้ทรัพยากรและศักยภาพเพ่ือสร้างโอกาสและป้องกัน
ภยันตรายต่าง ๆ ขององค์กร 
    เดวิด (David, 2007:13) ให้ความหมายกลยุทธ์ว่าเป็นวัตถุประสงค์ระยะ
ยาวที่จะท าให้ประสบความส าเร็จ กลยุทธ์ทางธุรกิจ หมายถึง การขยายตัวทางพ้ืนที่ การขยายสินค้าที่
หลากหลาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนแบ่งการตลาด หรือการเข้าร่วมกิจการ คือ การตัดสินใจ 
    พัชรา  มั่งชม (2540: 10) ให้ความหมายว่า การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
หมายถึง การก าหนดยุทธวิธีเพ่ือการตัดสินใจเลือกเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในอนาคต  ซึ่งเป็น
เป้าหมายระยะยาวเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรธุรกิจ โดยต้องมีการวิเคราะห์ถึง
สภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือหาโอกาสและข้อจ ากัด ตลอดรวมถึงสภาพแวดล้อมภายในเพ่ือจุดอ่อน
และจุดแข็งมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างเป็นขั้นตอน 
    อนันต์  เกตุวงศ์ (2541: 3) กล่าวว่า การวางแผนเชิงกลยุทธ์ หมายถึง 
กระบวนการตัดสินใจในเรื่องวัตถุประสงค์ขององค์กร การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เหล่านั้น 
ทรัพยากรที่ต้องใช้เพ่ือท าให้บรรลุวัตถุประสงค์และในเรื่องนโยบาย เพ่ือเป็นแนวทางในการหามา  
การใช้และจ าหน่ายไปซึ่งทรัพยากรเหล่านั้น 
    พักตร์ผจง  วัฒนสินธุ์ (2542: 8) กล่าวว่า กลยุทธ์ไม่ได้เกิดจาก              
การวางแผนอย่างมีระบบหรือแผนอย่างเป็นทางการขององค์กรเสมอไป กลยุทธ์สามารถเกิดขึ้นมาจาก
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ภายในองค์กรเอง โดยทันทีทันใด โดยที่ไม่ได้มีการวางแผนล่วงหน้าเอาไว้ก่อน หรือที่เรียกว่า กลยุทธ์
ฉับพลัน (emergent strategy) ดังนั้น กลยุทธ์มีที่มาในสองลักษณะ คือ กลยุทธ์ที่เกิดจาก                  
การวางแผน และกลยุทธ์ที่ไม่ได้เกิดจากการวางแผนไว้ล่วงหน้า 
    ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ และคณะ (2546: 5) ได้กล่าวไว้ว่า การวางแผน        
กลยุทธ์ หมายถึง การวางแผนระยะยาวขององค์การบนรากฐานทางการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน
ของกิจการ จากการประเมินสภาวะแวดล้อมภายใน ประกอบกับการแสวงหาโอกาสและค้นหา
อุปสรรคจากการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก 
    ธงชัย  สันติวงษ์ (2546: 196) ให้ความหมาย การวางแผนกลยุทธ์ คือ 
การวางแผนที่คาบเกี่ยวกันในระยะยาว ซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงและ      
ไม่อาจควบคุมได้ จุดมุ่งหมายของการวางแผนกลยุทธ์จะอยู่ที่การพยายามให้องค์กรทั้งหมดท างานโดย
หาประโยชน์และปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้อย่างดีที่สุด ผู้บริหารระดับสูงสุดจะรับผิดชอบใน           
การจัดท าแผนลักษณะนี้ ซึ่งจะมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของบริษัท นโยบายของบริษัท รวมทั้ง        
การก าหนดแผนงานต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งหมดในเชิงกลยุทธ์  หรือวิถีทางที่ดีที่สุดจะให้บรรลุ
เป้าหมายต่าง ๆ ได้โดยประหยัดได้ผลโดยเร็วในระยะเวลาสั้นที่สุดและปลอดภัยที่สุด 
    เฉลิมพงศ์  มีสมนัย (2549: 13) กล่าวว่า การวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็น
กระบวนการในการตัดสินใจ ก าหนดนโยบายพ้ืนฐานและแผนปฏิบัติขององค์กร เพ่ือที่จะได้ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ ที่องค์การเพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้
ข้อจ ากัดของสภาพแวดล้อม 
    กีรติ  ยศยิ่งยง (2549: 19-21) การวางแผนกลยุทธ์ (strategic 
planning) เป็นการวางแผนระยะยาวขององค์การบนรากฐานทางการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน
จากการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน และแสวงหาโอกาสและอุปสรรคจากการประเมิน
สภาพแวดล้อมภายนอก การวางแผนกลยุทธ์ต้องค านึงถึงการแข่งขันขององค์การกับองค์การอ่ืนด้วย 
โดยจ าแนกการวางแผนกลยุทธ์ขององค์การออกเป็น 3 ระดับ 
    1. การวางแผนกลยุทธ์ระดับองค์การ (corporate level strategic 
planning) เป็นกระบวนการก าหนดลักษณะทั้งหมดและจุดมุ่งหมายขององค์การ ก าหนดธุรกิจที่จะ
เพ่ิมหรือเลิกกระท า และก าหนดทรัพยากรภายในหน่วยธุรกิจ กลยุทธ์ที่ก าหนดในการวางแผนเป็น
การระบุว่าธุรกิจอะไรที่องค์การด าเนินอยู่ จะใช้กลยุทธ์อย่างไรที่จะสร้างความเข้มแข็งทางการแข่งขัน
ขององค์การ และจะมีการจัดสรรทรัพยากรในการด าเนินอย่างไร 
    2. การวางแผนกลยุทธ์ระดับฝ่าย ธุรกิจ (business level strategic 
planning) เป็นกระบวนการค้นหาเพ่ือพิจารณาถึงวิธีการที่องค์การควรจะท าการแข่งขันในแต่ละฝ่าย
หรือหน่วยธุรกิจ ซึ่งองค์การจะต้องพยายามสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน 
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    3. กลยุทธ์ระดับแผนก หน้าที่ (function level  strategic planning) 
เป็นกระบวนการมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรขององค์การให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้ข้อจ ากัดของ         
กลยุทธ์ระดับองค์การและระดับฝ่าย โดยหน่วยงานตามหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์ระดับ
หน้าที่ เพ่ือให้มีการด าเนินงานตามกลยุทธ์ระดับธุรกิจที่ก าหนดไว้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
     3.1 หน้าที่ทางธุรกิจ (business unction) สามารถจ าแนกได้            
6 ประเภท คือ การจัดหาวัตถุดิบ เทคโนโลยี การผลิต การตลาด การเงิน และทรัพยากรมนุษย์          
การด าเนินการทางธุรกิจทั้ง 6 ประการต่างเป็นองค์ประกอบของกระบวนการสร้างคุณค่าเพ่ิมของ
ธุรกิจ ซึ่งกระบวนการการสร้างคุณค่าเพ่ิมของธุรกิจจะเริ่มจากหน้าที่จากการบริหารส่วนกลาง ได้แก่ 
การวางแผนก าหนดกลยุทธ์ทางการเงิน ทางทรัพยากรมนุษย์ ทางเทคโนโลยีและทางการจัดหา
วัตถุดิบ ซึ่งเป็นหน้าที่สนับสนุนการผลิตและการตลาดเพื่อให้บรรลุผลในการท าก าไรของธุรกิจ 
     3.2 การสร้างคุณค่าเพ่ิมทางธุรกิจโดยอาศัยเครือข่ายการสร้างมูลค่า 
(value chain) ผ่านกิจกรรมกลุ่ม คือ 1) กิจกรรมพ้ืนฐาน ประกอบด้วย การน าวัสดุอุปกรณ์สินค้ามา
ใช้ในธุรกิจ การด าเนินการของฝ่ายต่าง ๆ ที่ต้องประสานงานกัน การจัดส่งสินค้าออก การตลาดและ
การขาย ผลิตภัณฑ์และการให้บริการ 2) กิจกรรมสนับสนุน เป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรม
พ้ืนฐาน ประกอบด้วยโครงสร้างธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดซื้อสินค้าและปัจจัย            
การผลิต 
    ส าหรับการวางแผนเน้นไปที่องค์การใดองค์การหนึ่งเพียงแห่งเดียวนั้น
การวางแผนกลยุทธ์ในระดับองค์การธุรกิจและระดับหน้าที่มีบทบาทส าคัญมาก ซึ่งรูปแบบ                
การวางแผนทั้ง 2 แบบนี้ มีรายละเอียดเน้นในจุดที่แตกต่างกันใน 3 ระดับ คือ 
    1. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (strategic planning) การวางแผนระดับนี้       
ผู้ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทหลัก คือ ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ โดยมุ่งวางแผนเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในระยะยาว ด้วยเหตุนี้การวางแผนมีความไม่แน่นอนและมีความเสี่ยงสูง 
แต่ก็ช่วยให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจสามารถคาดการณ์ถึงความเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมภายนอกแห่ง
อนาคตที่มีความผันผวนสูง และจะเป็นตัวที่จะท าให้องค์การมีทั้งโอกาสทั้งในแง่ที่จะประสบ
ความส าเร็จหรือล้มเหลวได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถวิเคราะห์และการวางแผนกลยุทธ์ 
    2. การวางแผนการประสานงาน (coordinative planning/tactical 
plans) การวางแผนระดับนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับกลาง เป็นการวางแผนระยะกลางที่มี           
ความเสี่ยงน้อยลง โดยพิจารณาดูว่าในแต่ละหน่วยงานหรือหน้าที่งานขององค์การควรจะจัดสรรและ
ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างไรจึงจะสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามนโยบายและกลยุทธ์ที่
แผนกลยุทธ์ขององค์การได้วางไว้แล้ว 
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    3. การวางแผนเชิงปฏิบัติการ (operational planning) เป็นแผนระยะ
สั้นที่มีผู้บังคับบัญชาระดับต้นเกี่ยวข้อง เป็นการวางแผนที่มีระดับความเสี่ยงต่ า มักจะเกี่ยวข้องกับ
เรื่องของการวางแผนจัดตารางเวลาการปฏิบัติงานในเรื่องต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน รวมทั้งวางแผน
เพ่ือน าเอาทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการท างาน 
    พิบูล ทีปะปาล (2546: 12) ได้กล่าวไว้ว่า การน าผลการวิเคราะห์ SWOT 
ไปจัดท ากลยุทธ์ โดยน าปัจจัยแต่ละประการมาจับคู่และก าหนดเป็นกลยุทธ์ต่าง ๆ เรียกกันอย่าง
แพร่หลายว่า การจัดท า SWOT matrix มีอยู่ทั้ง 4 รูปแบบ มีวิธีการจัดท าดังนี้ 
    1. กลยุทธ์เชิงรุก (SO strategies) เป็นการค้นหาการด าเนินงานโดยใช้
จุดแข็งท่ีมีอยู่เพื่อสร้างความได้เปรียบจากโอกาสที่เอื้ออ านวย จากข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่
เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก 
ตัวอย่าง กรมธนารักษ์ มีจุดแข็ง คือ ความสามารถในการผลิตเหรียญ และมีโรงกษาปณ์ที่ทันสมัย          
มีโอกาส คือ สามารถหารายได้จากการผลิตเหรียญได้ ทั้งหมดสามารถน ามาก าหนดยุทธศาสตร์ใน    
เชิงรุก คือ ยุทธศาสตร์การรับจ้างผลิตเหรียญทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ 
    2. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO strategies) เป็นการใช้ความพยายามเพ่ือ
ปรับปรุงจุดอ่อนภายในองค์กรให้ดีขึ้น จากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและ
โอกาสมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ทั้งนี้
เนื่องจากองค์การมีโอกาสที่จะน าแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์การมีอยู่ได้ 
ตัวอย่าง ระบบราชการมักมีจุดอ่อน คือ มีขั้นตอนการท างานที่ยาว ใช้เวลามาก ขณะเดียวกันก็มี
โอกาส คือ โอกาสของการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ ทั้งหมดสามารถน ามาก าหนด
ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข คือ ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ใช้ในการบริหารจัดการและในกระบวนการท างานของราชการให้มากขึ้น (e-Administration) 
    3. กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST strategies) เป็นการใช้จุดแข็งเพ่ือแสวงหา
แนวทางหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบจากภาวะคุกคามจากภายนอก จากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์
หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกัน ทั้ งนี้ เนื่องจากองค์การมีจุดแข็ง  ขณะเดียวกันองค์การก็ เจอกับ
สภาพแวดล้อมที่เป็นข้อจ ากัดจากภายนอกที่องค์การควบคุมไม่ได้ แต่องค์การสามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่
ในการป้องกันข้อจ ากัดที่มาจากภายนอกได้ 
    4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT strategies) เป็นวิธีการป้องกันโดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือลดจุดอ่อนภายในให้เหลือน้อยที่สุด และเพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรคหรือภาวะคุกคามเกิดขึ้นจาก
ภายนอก จากการน าข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและข้อจ ากัดมาพิจารณาร่วมกัน 
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เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ ทั้งนี้เนื่องจากองค์การเผชิญกับทั้งจุดอ่อน
และข้อจ ากัดภายนอกที่องค์การไม่สามารถควบคุมได้ 
    ไพโรจน์  ปิยะวงศ์วัฒนา (2545: 10) กล่าวว่า กลยุทธ์ (strategy) เป็น
ค ากล่าวที่มีมายาวนานแล้ว และใช้เป็นแนวทางส่งเสริมในการบริหารประเทศ นอกจากนี้กลยุทธ์ยัง
น ามาใช้อย่างแพร่หลายในแวดวงการทหารและสงครามเป็นหลัก หรือวิธีการสู้รบ 
    สาคร  สุขศรีวงศ์ (2551: 9) ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็น
รูปแบบทางการจัดการซึ่งมุ่งเน้นความส าเร็จขององค์กร โดยพิจารณาก าหนดทิศทางองค์กรให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ทั้งนี้  การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการซึ่งประกอบด้วย       
ขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร การก าหนดพันธกิจและ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์การสร้างกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติและการควบคุมและประเมินผล               
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกขององค์กร เป็นขั้นตอนที่มีบทบาทส าคัญยิ่ง 
เนื่องจากผู้บริหารจ าเป็นต้องน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้ในการก าหนดพันธกิจและเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ ตลอดจนประกอบการพิจารณาสร้างกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมหรือสภาวะที่
เป็นจริงขององค์กร 
   2.2.2 องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
    กีรติ  ยศยิ่งยง (2549: 23-24) องค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์เป็น
กระบวนการที่สลับซับซ้อนที่ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
    1) ก าหนดจุดมุ่งหมายขององค์กรให้เห็นอย่างชัดเจน 
    2) ก าหนดเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร  อะไรที่ เป็น              
ความพยายามที่องค์กรจะต้องพยายามบรรลุไปให้ถึง และจะวัดผลส าเร็จนั้นได้อย่างไร 
    3) วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนในปัจจุบันขององค์กรว่ามีอะไรบ้างที่
องค์กรท าได้ดี และอะไรที่ท าได้ไม่ดี 
    4) วิเคราะห์หาโอกาสและภัยคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่
อาจจะเกิดขึ้นกับองค์กรในอนาคต 
    5) เปรียบเทียบจุดแข็งและจุดอ่อนกับโอกาสและภัยคุกคามโดยพิจารณา
ว่า จุดแข็งและจุดอ่อนที่มีอยู่ในปัจจุบันขององค์กรจะท าให้องค์กรสามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จาก
โอกาสในอนาคต และแปลงสิ่งคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอกให้เกิดประโยชน์ได้หรือไม่ อย่างไร 
    6) ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ระยะยาวเพ่ือที่องค์กรจะสามารถ
เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากโอกาสในอนาคต และแปลงสิ่งคุกคามจากสภาพแวดล้อมภายนอกให้เกิด
ประโยชน์ได ้องค์กรควรด าเนินทิศทางกลยุทธ์ในระยะยาวอย่างไร 
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    7) น าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ เพ่ือที่จะท าให้แผนกลยุทธ์สามารถด าเนินไป
ได้ด้วยความส าเร็จสูงสุด องค์กรจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่เป็นองค์ประกอบภายใน 
    8) ประเมินแผนกลยุทธ์ 
   2.2.3 กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
    ธงชัย  สันติวงษ์ (2540: 15-16) ได้กล่าวถึงขั้นตอนและกรอบการคิด
วิเคราะห์ทางกลยุทธ์และการตัดสินใจในการบริหารงานในเชิงกลยุทธ์นี้ โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
    ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของกิจการ ทั้งในแง่
ของตลาดคู่แข่งขัน การเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบายทางเศรษฐกิจ การพิจาณาในขั้นตอนนี้ก็คือ         
การจะต้องรู้จักการพิจารณาเสาะแสวงหาข้อมูลที่ถูกต้องและตรงกับความต้องการต่าง ๆ ให้มากที่สุด 
    ขั้นตอนที่ 2 จากการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมอย่างกว้าง ๆ 
ผู้บริหารจะก้าวเข้าสู่ขั้นตอนการใช้ดุลยพินิจเพ่ือตรวจสอบและประเมินดูโอกาส  (opportunities) 
และข้อจ ากัด (threats) หรือการเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายนอก และพิจารณา
สภาพแวดล้อมภายในขององค์การด้วยว่า องค์การจ าเป็นต้องสร้างจุดแข็ง (strengths) อะไรขึ้นมา
บ้าง เพ่ือที่จะท างานตามโอกาสที่มีอยู่ และเพ่ือใช้เผชิญกับข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วย ในการนี้
ผู้บริหารก็จะต้องประเมินให้ทราบถึงจุดอ่อน (weaknesses) ที่มีอยู่ เพ่ือที่จะก าหนดสิ่งที่องค์การ
จะต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพความสามารถด้านต่าง ๆ เพ่ือให้จุดอ่อนต่าง ๆ หมดไป และมี
ความสามารถที่จะน ามาใช้ต่อสู้กับคู่แข่งขันได้ดีขึ้น 
    ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินการเลือกกลยุทธ์และจัดวางกลยุทธ์  คือ                 
การพิจารณาตกลงใจว่ากิจการควรจะมุ่งท าประโยชน์ในโอกาสตลาดด้านไหนดีที่สุด โดยเฉพาะ          
อย่างยิ่งเหมาะสมกับจุดแข็งต่าง ๆ ที่มีอยู่มากที่สุดด้วย ซึ่งวิธีการจะกระท าโดยการเปรียบเทียบและ
จัดคู่ปัจจัยระหว่างโอกาสกับจุดแข็งต่าง ๆ ที่มีอยู่เป็นส าคัญ 
    ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดนโยบายต่าง ๆ ส าหรับหน้าที่งานแต่ละด้านและ
ขององค์การโดยส่วนรวม ทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะได้ใช้เป็นทิศทางกลยุทธ์ในการจัดท าแผนงานต่าง ๆ ของ
หน้าที่งานแต่ละด้าน เช่น ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการผลิต ด้านเทคโนโลยี และการจัด
จ าหน่ายต่าง ๆ เพ่ือให้ทุกหน้าที่งานก่อประโยชน์หรือสร้างประสิทธิภาพให้กับกลยุทธ์ที่เลือกไว้แล้วได้
มากที่สุด 
    ขั้นตอนที่ 5 การปฏิบัติตามกลยุทธ์ ซึ่งจะมีการพิจารณาถึงชนิดของ
รูปแบบโครงสร้างองค์การและกระบวนการบริหารงานต่าง  ๆ ที่เหมาะสมส าหรับการใช้จูงใจ
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ท างานตามแผนงานและนโยบายต่าง ๆ ที่วางไว้ให้เกิดผลส าเร็จอย่างดี 
    สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ (2542: 14-15) ได้กล่าวถึงความแตกต่าง
ระหว่างการวางแผนเชิงธุรกิจกับการวางแผนทั่วไปว่า การวางแผนกลยุทธ์เป็นการวางแผนเพ่ือน า
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องค์การไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต การวางแผนกลยุทธ์จึงเป็น              
การวางแผนในภาพรวมขององค์การ ทุกกลยุทธ์ที่ก าหนดขึ้นเป็นปัจจัยที่ชี้อนาคตขององค์การนั้น          
แต่การวางแผนทั่วไปเป็นการวางแผนเพ่ือแก้ปัญหา การป้องกันปัญหา หรือการพัฒนาผลผลิตของ
องค์การ ดังนั้น การวางแผนทั่วไปจึงมีจุดมุ่งหมายเพียงเพ่ือการให้ได้แนวทางในการด าเนินงานที่ท าให้
งานโครงการขององค์การบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น ความแตกต่างระหว่าง               
การวางแผนเชิงกลยุทธ์กับการวางแผนทั่วไปได้ว่า การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (strategic planning) เป็น
การวางแผนภายใต้จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การที่ได้ก าหนดไว้ล่วงหน้า เป็นการวางแผน
ที่ให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก (external 
environment) สภาพแวดล้อมภายใน (internal environment) ซึ่งสภาพแวดล้อมภายนอก อาทิ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ตลอดจนคู่แข่งขันที่เปลี่ยนแปลงจะส่งผลกระทบ
ในเชิงโอกาส หรืออันตรายอย่างไรต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่งต้องวิเคราะห์ถึงโครงสร้าง
องค์กร ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร สถานภาพทางการเงิน การตลาด กระบวนการผลิต รวมถึง
โครงสร้างทางการเงิน เพื่อค้นหาศักยภาพของจุดเด่นและจุดด้อย โดยเทียบเคียงคู่แข่งหรือเทียบเคียง
กับตัวเองในอดีตว่าเป็นเช่นไร นอกจากนี้การวางแผนกลยุทธ์ยังเป็นการวางแผนอย่างเป็นระบบ         
โดยแต่ละส่วนหรือองค์ประกอบจะต้องมีความสัมพันธ์และสอดคล้องต่อกัน เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงไปสู่
เป้าหมายการวางแผนกลยุทธ์ มีลักษณะก าหนดเป็นองค์รวม โดยแต่ละส่วนจะเป็นองค์ประกอบใน
องค์รวมเดียวกัน และความสัมพันธ์แห่งองค์ประกอบยังหมายถึงความสัมพันธ์ในเงื่อนเวลาทุกอณูของ
เวลาที่เสียไป และทุก ๆ ส่วนของกิจการจะส่วนสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ เป็นความสัมพันธ์ที่จะ
เสริมสร้างการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ของธุรกิจ ส่วนการวางแผนทั่วไปเป็นกระบวนการที่
เกี่ยวข้องกับการก าหนดเป้าหมายส าหรับงานขององค์กรในอนาคตและการตัดสินใจในงาน  รวมถึง
ทรัพยากรที่ใช้ประโยชน์ตามต้องการเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จขององค์กร 
   2.2.4 ปัจจัยก าหนดความส าเร็จและความล้มเหลวในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
    สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ (2549: 15-18) ได้กล่าวถึงการวางแผนเชิง        
กลยุทธ์มักเกิดความล้มเหลวในการวางแผนจะมีสูงกว่าความส าเร็จในการวางแผน ความล้มเหลวใน
การวางแผนเชิงกลยุทธ์นั้นเกิดจากสาเหตุหลายประการด้วยกัน 
    1) การวางแผนเชิงกลยุทธ์จะต้องเป็นแผนที่มีการประสานกันระหว่าง
ผู้บริหารกับพนักงาน กล่าวคือ จะต้องมีลักษณะที่เป็นทั้งจากบนสู่ล่าง (top-down) และมีการระดม
ความคิด (brainstorming) หรือเป็นลักษณะจากล่างสู่บน (bottom-up) ในทางปฏิบัติที่มีการท าแผน
กลยุทธ์โดยทั่วไปนั้น มักจะมีลักษณะเป็นแผนที่สั่งมาจากผู้บริหารเพียงประการเดียว (top-down) 
โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ที่ก าหนดเป้าหมายและก าหนดแนวทางเพ่ือให้ผู้ที่อยู่ในระดับล่างปฏิบัติตาม          
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ซึ่งผลที่สุดกค็ือไม่ได้เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ เนื่องจากว่าการท าแผนดังกล่าวนั้นเป็นลักษณะที่ไม่ได้เปิด
โอกาสให้ผู้ที่อยู่ในระดับล่างได้มีส่วนร่วม โดยค านึงถึงข้อเท็จจริงและข้อจ ากัด 
    2) ความล้มเหลวของการวางแผนเชิงกลยุทธ์นั้น อีกส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากการขาดข้อมูลข่าวสาร ต้องยอมรับว่าในการท าแผนกลยุทธ์ การที่จะวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมภายนอกในระยะเวลา 5 ปี 10 ปี หรือ 15 ปีนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทนั้น ๆ ต้อง
มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุม โดยฐานข้อมูลดังกล่าวจะต้องครอบคลุมออกมาเป็นองค์รวมเพ่ือที่จะมองถึง
ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้าน นอกจากนั้นการที่จะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใน
ลักษณะที่รอบด้านนั้น ฐานข้อมูลอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่สามารถ
สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ให้มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ เป็นความสัมพันธ์ที่
จะเข้าใจถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงว่ากระทบกั บบริษัทในทางบวกที่ เราเรียกว่า โอกาส 
(opportunity) หรือในทางลบที่เราเรียกว่า ภยันตราย (threat) อย่างไรบ้าง ธุรกิจส่วนใหญ่              
ขาดฐานข้อมูลและขาดบุคลากรที่จะสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ เพราะคนส่วนใหญ่
มักจะมีความรอบรู้เฉพาะตัวและเฉพาะด้าน ในขณะที่การท าแผนกลยุทธ์นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้
บุคลากรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมองเห็นมิติต่าง ๆ อันหลากหลาย และสามารถที่จะวิเคราะห์มิ ติ
ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นองค์รวมได้  ในการท าแผนกลยุทธ์ความผิดพลาดจึง เกิดจากขั้นตอนของ                
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม บริษัทที่ประสบความส าเร็จในการท าแผนกลยุทธ์ มักจะต้องอาศัย
บุคลากรจากภายนอกท่ีเป็นผู้รอบรู้ และเป็นผู้สามารถน าเอาวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนั้นมาใช้เป็นการจุด
ประกายแห่งการเริ่มต้นการวางแผนของบริษัท เพ่ือที่จะเป็นฐานข้อมูลและความรู้ที่จะใช้ในปีต่อ ๆ 
ไป ธุรกิจหรือบริษัทที่มีการท าแผนกลยุทธ์โดยขาดข้อมูลและบุคลากรดังกล่าวนั้น มักจะท าไปเพียง  
1-2 ปี ก็จะเกิดความท้อถอย เนื่องจากว่าสิ่งที่วางไว้นั้นไม่ตรงกับข้อเท็จจริง เพราะสภาพแวดล้อมนั้น
เปลี่ยนแปลงไปจากข้อเท็จจริงที่ก าหนดไว้ และในที่สุดก็ทิ้งแผนกลยุทธ์อันนั้นโดยมองว่าเป็นแผนที่     
ไร้ค่า 
    3) ความล้มเหลวในการท าแผนกลยุทธ์ อีกประการหนึ่ งนั้น  สืบ
เนื่องมาจากขั้นตอนในการท าหรือวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งบริษัท ต้องยอมรับว่าการท าแผนกลยุทธ์นั้น
เป็นเรื่องของการเมือง กลุ่มคนที่มาท าแผนกลยุทธ์นั้นจะประกอบด้วยกลุ่มคนที่ใกล้ชิดผู้บริหารกับ
กลุ่มท่ีอาจจะอยู่คนละด้านกับผู้บริหาร ลึก ๆ ลงไปนั้นการที่จะมองลงไปว่าจุดนี้คือจุดอ่อนหรือจุดแข็ง
ได้นั้น มันมีสิ่งที่เรียกว่า “อคต”ิ อยู่ในนั้น บุคลากรผู้ใกล้ชิดกับผู้บริหารอาจจะมองโครงสร้างเงินเดือน
ของบริษัทว่าอยู่ในเกณฑ์ดีและเป็นจุดแข็ง ในขณะที่บุคลากรที่ไม่พอใจบริษัท มองว่านั่นคือจุดอ่อน 
แต่โดยปกติแล้วถ้าหากว่าเป็นกรณีที่เป็นจุดอ่อน บุคลากรเหล่านี้ก็มักจะไม่กล้าแสดงทัศนะออกมา 
เพราะในการท าแผนกลยุทธ์นั้นผู้บริหารก็จะมีส่วนร่วมในการท าด้วย ซึ่งจะท าให้แต่ละคนจ าเป็นต้อง
ปิดปาก ผลลัพธ์ก็คือในการท าแผนกลยุทธ์นั้นจะปรากฏจุดแข็งมากกว่าจุดอ่อน และถ้าเป็นจุดอ่อนก็
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มักจะไม่กล้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมา ผลที่สุดก็คือแทนที่จะได้แผนกลยุทธ์ที่จะแก้ไขจุดอ่อนอันเป็น
องค์ประกอบส าคัญส าหรับอธิบายความส าเร็จของธุรกิจ กลับกลายมาเป็นแผนที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง 
และในที่สุดการท าแผนกลยุทธ์ก็ไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายไปสู่ทิศทางที่ก าหนดได้ เนื่องจาก         
ไม่สามารถท่ีจะฉายภาพของข้อเท็จจริงและออกมาตรการที่สอดคล้องกับภาพดังกล่าวได้นั่นเอง 
    4) ความล้มเหลวในการท าแผนกลยุทธ์ที่ท าให้เป็นแผนอยากได้และ         
ไม่ตรงตามความเป็นจริงอีกประการหนึ่งนั้นเกิดขึ้นมาจากค่านิยมขององค์กร องค์กรที่มีค่านิยม       
แบบปิด หรือมีโครงสร้างแบบที่ไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นองค์กรที่จะมีโอกาส
ท าแผนกลยุทธ์ให้ประสบความส าเร็จนั้นน้อยมาก ทั้งนี้เนื่องจากว่าการท าแผนกลยุทธ์นั้นจ าเป็น 
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการแสดงออกถึงข้อเท็จจริง องค์กรที่จะสอดคล้องกับลักษณะดังกล่าวนั้นต้องเป็น
องค์กรในระบบเปิด โดยมีการสื่อสารระหว่างกันทั้งระดับเดียวกันและระดับล่างกับบนเป็นอย่างดี 
องค์กรที่มีโครงสร้างวัฒนธรรมแบบปิดจึงเป็นองค์กรที่มีข้อจ ากัดอย่างมากในการท าแผนกลยุทธ์ให้
ได้ผล และจะท าให้แผนกลยุทธ์มีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง (realistic) 
    อาจจะกล่าวได้ว่า  การวางแผนเชิงกลยุทธ์นั้นเป็นการบริหารใน
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง อันเป็นองค์ประกอบส าคัญของโลกธุรกิจในกรอบของโลกาภิวัตน์
และโลกไร้พรมแดน และเป็นโลกแห่งการท้าทายของการบริหารของไทยในปัจจุบันและอนาคต            
การบริหารเชิงกลยุทธ์จึงมิใช่เป็นเพียงการบริหารบนสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเพียงประการเดียว 
แต่เป็นการบริหารที่ได้ค านึงถึงพ้ืนฐานของจุดอ่อนจุดแข็งขององค์กรที่ได้มีการวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ โดยมีการก าหนดทิศทางเพ่ือให้สอดคล้องกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวบนพ้ืนฐานของ
จุดอ่อนจุดแข็ง ตลอดจนมีการก าหนดในสิ่งที่เราเรียกว่าข้อเท็จจริง (realistic) การวางแผนกลยุทธ์จึง
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งของการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน (competitiveness) 
   2.2.5 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
    สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์ (2549: 20-23) ได้กล่าวถึง การบริหารเชิง       
กลยุทธ์ว่า ความจริงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (strategic planning) อาจถือเป็นส่วนหนึ่งของ                
การบริหารเชิงกลยุทธ์ (strategic management) ทั้งนี้เนื่องจากว่าองค์ประกอบของการบริหาร
เชิงกลยุทธ์นั้น ส่วนแรกจะเป็นเรื่องของการวางทิศทางการบริหารหรือทิศทางกลยุทธ์  (strategic 
decision) ซึ่งก็เป็นเรื่องการวางแผน และอีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของการด าเนินกลยุทธ์เพ่ือที่จะ
บรรลุสู่เป้าหมายหรือแผนทิศทางที่ได้ก าหนดเอาไว้นั่นเอง หรืออธิบายคร่าว ๆ ก็คือ การบริหารเชิ ง 
กลยุทธ์นั้นจะมีองค์ประกอบ 2 ส่วน ส่วนหนึ่งก็คือการก าหนดแผนทิศทาง และอีกส่วนหนึ่งเป็น          
การก าหนดกลยุทธ์เพ่ือบรรลุสู่แผนทิศทางที่ได้ก าหนดเอาไว้ และในลักษณะดังกล่าว การวางแผน
เชิงกลยุทธ์จึงถือเป็นองค์ประกอบแรกในการบริหารเชิงกลยุทธ์นั่นเอง (strategic management) 
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    การบริหารเชิงกลยุทธ์ (strategic management) หมายถึง การบริหาร
กระบวนการในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ลักษณะส าคัญของการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์มีองค์ประกอบดังนี้ 
    1) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นั้นจะต้องสัมพันธ์กับขอบเขตของธุรกิจที่ท า 
ตลอดจนทิศทางของธุรกิจ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง เมื่อเราพูดถึงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นั้น จะต้องเป็น
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจว่าจะท าธุรกิจอะไร จะขยายธุรกิจไปทางไหน จะขยายไปสู่สาย
ผลิตภัณฑ์อย่างไร ตลอดจนการขยายธุรกิจโดยมีการเจาะกลุ่มเป้าหมายกลุ่มใดเป็นพิเศษ หรือจะเป็น
การท าธุรกิจในลักษณะที่เป็นสินค้าส าหรับทุกภาค การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ยังครอบคลุมถึงขอบเขตใน
การท าธุรกิจ เช่น จะจ ากัดธุรกิจอยู่ในกรอบของประเทศ ในภูมิภาคหรือระหว่างประเทศ 
    2) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นั้นย่อมหมายถึงการที่จะด าเนินการธุรกิจที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีการวิ เคราะห์ ไว้ล่วงหน้า กล่าวคือ                      
เป็นการวางแผนทิศทางธุรกิจโดยที่มีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม อุตสาหกรรมและธุรกิจ โดยได้เล็งเห็นถึงโอกาส (opportunity) และภยันตราย 
(threat) ไว้ล่วงหน้า 
    3) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นั้น หมายถึง การตัดสินใจด าเนินธุรกิจบน
พ้ืนฐานของการเข้าใจและการประเมินจุดอ่อนจุดแข็งขององค์กร หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ               
การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นั้นมิได้เป็นการตัดสินใจบนจินตนาการ หรือเป็นการตัดสินใจในลักษณะของ
การสร้างภาพฝัน แต่เป็นการตัดสินใจที่ค านึงถึงข้อจ ากัดที่มีอยู่ขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
บุคลากร การเงิน เทคโนโลยี โครงสร้างองค์กรและอ่ืน ๆ ตลอดจนเป็นการตัดสินใจ ในการก าหนด
ขอบเขตธุรกิจบนข้อเท็จจริงของทิศทางที่เป็นไปได้บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของ
องค์กรอย่างถ่ีถ้วนแล้ว 
    4) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นั้นจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจใน
การใช้ทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางด้านการเงินหรือเทคโนโลยี 
ตลอดจนการตัดสินใจที่จะเลิกใช้หรือเปลี่ยนแปลงในด้านเกี่ยวกับทรัพยากร อาทิเช่น เลิกหน่วยใด
หน่วยหนึ่ง ปิดโรงงานแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ 
    5) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นั้นจะต้องเป็นการตัดสินใจที่กระทบกับ
รายละเอียดในเรื่องของการปฏิบัติการ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นั้นจะต้องมี
ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเชิงปฏิบัติการ (operational decisions) 
    6) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับค่านิยมและ         
การคาดหวังขององค์กร กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง
กับทิศทางของบริษัทนั้น จะมีความเป็นไปได้แค่ไหนนั้นย่อมขึ้นอยู่กับแนวความคิดหรือค่านิยมของ
ผู้บริหารขององค์กรและการตัดสินใจดังกล่าวในตัวมันเองก็จะกระทบกับทิศทางของการเปลี่ยนแปลง 
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ค่านิยมและการคาดหวังได้ในระดับหนึ่งเช่นกัน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นั้นมิใช่
การตัดสินใจบนความว่างเปล่า หรือเพียงพิจารณาแค่ขอบเขตหรือข้อจ ากัดของทรัพยากรเท่านั้น          
แต่ยังเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของความเป็นไปได้ในแง่ของค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร 
    7) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นั้นจะเป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับทิศทางระยะยาว
ของธุรกิจการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นั้นมิใช่เป็นเพียงแค่การตัดสินใจวันต่อวัน แต่เป็นการตัดสินใจบน
พ้ืนฐานของการน าพาธุรกิจไปสู่ทิศทางที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งเราเรียกว่า “ทิศทางกลยุทธ์” (strategic 
decision) ซึ่งถือว่าเป็นทิศทางระยะยาวนั่นเอง 
    8) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์นั้นถือว่าเป็นลักษณะการตัดสินใจที่ค่อนข้าง
จะซับซ้อน ค าว่าซับซ้อนในที่นี้มีความหมาย 3 ประการ คือ ประการแรก เป็นเรื่องของการตัดสินใจ
บนความไม่แน่นอนของอนาคต แม้ว่าจะได้มีการวิเคราะห์อนาคตไว้อย่างเรียบร้อยแล้วก็ตาม แต่ใคร
จะเป็นผู้ให้หลักประกันว่าสิ่งที่ได้วิเคราะห์แล้วนั้นถูกต้อง ประการที่สอง การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ซึ่ง
เป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับอนาคตจึงอยู่บนพ้ืนฐานของความไม่แน่นอน การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
นั้นมีความซับซ้อนก็เนื่องมาจากเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นใดประเด็นหนึ่ง หรือ
หน่วยใดหน่วยหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เป็นการตัดสินใจที่เป็นลักษณะองค์รวม (integrated approach) 
เป็นการตัดสินใจที่เก่ียวข้องกับทุกหน่วย และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อองค์กรรวมทั้งหมดขององค์กร 
และประการที่สาม การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ถือว่ามีความซับซ้อน เพราะเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส าคัญขององค์กร  เ พ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางที่ ได้ก าหนดไว้                      
โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นกระทบกับทรัพยากรในองคก์ร ตลอดจนค่านิยมขององค์กรด้วย 
   2.2.6 การใช้แผนกลยุทธ์ของผู้บริหาร 
    อุทิศ  ขาวเธียร (2549: 52-54) ได้กล่าวถึงการใช้แผนกลยุทธ์ของ
ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ขององค์กร สามารถใช้แผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือชี้น าแก่การตัดสินใจของตนใน
การบริหารจัดการตามแผนฯ ผู้บริหารที่มีเครื่องมือนี้สามารถบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงกว่า
เนื่องจาก 
    1) สามารถบริหารอย่างรู้เขารู้เรา ผู้บริหารจะได้ประโยชน์จากแผน         
กลยุทธ์ที่ช่วยบอกล่วงหน้าให้ทราบถึงสภาวะแวดล้อมที่ส าคัญของการบริหารว่า ผู้บริหารและองค์กร
ต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมเช่นไร อาทิ จุดอ่อนจุดแข็งอะไรบ้าง มีโอกาสภาวะคุกคามหรืออุปสรรค
อะไรบ้าง ความมั่นใจของผู้บริหารที่รู้ล่วงหน้า สภาวะที่จะต้องเผชิญย่อมจะมีสูงกว่าการบริหารแบบ
ไมมี่แผน และไม่รู้ว่าจะต้องเผชิญกับสภาวะอะไร 
    2) กลยุทธ์สามารถเป็นเครื่องมือช่วยน าทาง เป็นเข็มทิศการบริหารให้
เห็นทิศทาง (วิสัยทัศน์) และแนวทางหลักการบริหาร (พันธกิจ) ตลอดจนรู้ได้ว่าจะต้องบริหารเรื่อง
ส าคัญด้านใดให้บรรลุจนเกิดผลลัพธ์อะไรแค่ไหน เพียงไร (พันธกิจ) อย่างเป็นรูปธรรม แผนกลยุทธ์ยัง



36 
 

ชี้น าให้ผู้บริหารได้เลือกแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไป (ยุทธศาสตร์) อันจะเป็นแนวทางที่ผู้บริหารสามารถใช้ทรัพยากรการบริหารที่มีอยู่ได้อย่างถูกต้อง 
(และรู้ว่ามีปัญหาด้านการบริหารด้านใดบ้างที่ต้องระวัง ต้องแก้ไข และหรือต้องหลีกเลี่ยง )                   
แผนกลยุทธ์ยังสามารถบอกผู้บริหารให้รู้ล่วงหน้าว่า ระหว่างการด าเนินการตามแผนฯ ผู้บริหารควร
เร่งปรับปรุงกระบวนการท างานด้านใดบ้าง เพื่อให้สามารถเร่งรัดกระบวนการท างานได้ 
    3) แผนกลยุทธ์ยังช่วยชี้น าให้ผู้บริหารทราบว่า โครงการใดบ้างที่เป็น
โครงการเชิงกลยุทธ์ที่ในทางปฏิบัติแล้วจะน าองค์กรไปสู่สภาวะที่ดีกว่าในปัจจุบัน โครงการเชิงยุทธ์ 
จะเกิดจากการแปลงยุทธศาสตร์ของแผนฯ และน าแนวความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ใน
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องมาก าหนดแนวทางปฏิบัติที่น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ และเป็นผลงานที่จะท าให้องค์กร          
อยู่รอดและแข่งขันได้  ซึ่ งจะต่างจากการปฏิบัติ โครงการ งานประจ าที่ เกิดผล เพียงระดับ                
การเปลี่ยนแปลง ไม่เกิดผลระดับการพัฒนา ท าให้ผู้บริหารได้ใช้ทรัพยากรขององค์กรในโครงการที่มี
ล าดับความส าคัญสูงกว่า 
    นอกจากนี้ แผนกลยุทธ์ยังช่วยชี้แนะแนวทางการติดตามประเมินผลให้
ผู้บริหารได้ทราบว่า การด าเนินการเป็นไปตามการชี้น าของแผนหรือไม่เพียงใด มีอุปสรรคใหม่เกิดขึ้น
หรือไม่ และต้องแก้ไขปัญหาในช่วงการพัฒนาที่ใดบ้าง การบริหารงานอย่างมีแผนกลยุทธ์เป็น
เครื่องมือช่วยการบริหารดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นหลักประกันว่า ผู้บริหารจะสามารถน าองค์กรไปสู่
ความส าเร็จได้มากกว่าไม่มีแผนเป็นเครื่องมือ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารจะต้องประเมินสมรรถนะของ
องค์กรว่ามีการเรียนรู้ แนวทางและประสบการณ์การวางแผนมากน้อยเพียงไร หากองค์กรยังด้อย
ประสบการณ์ในการวางแผน ประสิทธิภาพของแผนที่วางไว้ก็จะด้อยไปเช่นกัน ดังนั้น ผู้บริหารควรใช้
แผนอย่างมีดุลพินิจ และค านึงถึงประสบการณ์ของตนประกอบด้วย ดังมีค ากล่าวว่าหากผู้บริหารขาด
แผนในการบริหารงานก็ขาดเครื่องมือชี้น าการตัดสินใจ แต่ถ้าใช้แผนเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจก็
ขาดสติได้เช่นกัน 
    สรุปในงานวิจัยนี้การวางแผนเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การบริหารจัดการ
เกี่ยวกับวิธีการที่ผู้บริหารโรงเรียนจัดท าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  
การถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ  การจัดสรรทรัพยากรให้        
เพียงพอที่จะท าให้แผนปฏิบัติการบรรลุผลส าเร็จ การจะปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
ไป รวมถึงวิธีการวัดความส าเร็จและการรักษาความยั่งยืนของโรงเรียนในระยะยาว 

  2.3 การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   การบริหารจัดการเกี่ยวกับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การให้ความส าคัญและ
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียนมากขึ้น นับเป็นผลดีต่อการพัฒนา ความโปร่งใส 
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การยอมรับ และความร่วมมืออย่างเต็มใจต่อโรงเรียน และผลที่สุดความส าเร็จในด้านการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนก็จะบรรลุสู่เป้าหมายที่วางไว้ 
   2.3.1 ความหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552: 47) ได้กล่าวว่า ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย หมายถึง กลุ่มต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจากการด าเนินการและ
ความส าเร็จของสถาบัน เช่น กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง 
ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความ ร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ คณะกรรมการก ากับดูแลสถาบันใน
ด้านต่าง ๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ องค์การที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล กฎระเบียบ 
องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสียภาษี ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่น และ
ชุมชนวิชาการและวิชาชีพ 
    ศันสนีย์  สานุ่ม (2548: 31) ได้กล่าวว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง 
บุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมหรือมีบทบาทในการด าเนินงานจัดการในงานใดงานหนึ่ง โดยได้ผลประโยชน์
และเสียผลประโยชน์ร่วมกันในการด าเนินงานนั้น ทุกคนจะต้องร่วมกันคิด วางแผน ร่วมตัดสินใจ 
ควบคุมและประสานการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในการจัดการศึกษานั้น           
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ผู้บริหาร นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชนในท้องถิ่น 
    ประชุม  โพธิกุล (2550: <http://... >) กล่าวถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
หมายถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจเป็นปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มซึ่งเชื่อว่าตนมีสิทธิในอนาคตขององค์กร ทีม
วางแผนต้องวินิจฉัยบุคคลเหล่านี้และพยากรณ์ว่าบุคคลเหล่านี้จะสนองต่อแผนกลยุทธ์อย่างไร ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงผู้จัดการและบุคลากรอ่ืน ๆ ลูกความหรือลูกค้า ผู้จัดจ าหน่าย สหภาพแรงงาน 
รัฐบาล เจ้าหนี้ เจ้าของกิจการและผู้ถือหุ้น นักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน 
    ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2551: 59) ให้ความหมาย
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
จากการด าเนินการขององค์กร เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น บุคลากรในองค์กร ผู้ส่งมอบงาน 
รวมทั้งผู้รับบริการด้วย แม้ว่าผู้รับบริการเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ควรแยก
ผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบโดยตรงออกมาเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน 
    สรุปได้ว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง บุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมหรือมี
บทบาทในการด าเนินการจัดการบริหารงานอย่างใดอย่างหนึ่ง มีส่วนร่วมในการแสดงความคิด         
ร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบผลที่เกิดข้ึน และร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนให้ผ่านพ้นไป เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาที่ดีที่สุดในองค์กร เพ่ือประโยชน์ร่วมกัน 
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   2.3.2 แนวคิดเก่ียวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    สุรพล  พุฒค า (2544: 36) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา เลือกที่จะเข้ามาร่วมจัดการศึกษากับสถาบันการศึกษา ต้องมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
    1) เกณฑ์นักเรียนและที่ผู้ปกครองใช้ประเมินสถาบัน เพ่ือเลือกสถาบันที่
ดีที่สุด มีเกณฑ์ ได้แก่ มูลค่าเพ่ิมที่นักเรียนได้รับ สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ครู เกียรติภูมิ ท าเล
ที่ตั้ง ความหลากหลายของหลักสูตร และค่าเล่าเรียน 
    2) เกณฑ์ที่ผู้ใช้นักเรียนประเมินสถาบัน เพ่ือเลือกนักเรียนที่ดีที่สุด 
    3) เกณฑ์ท่ีผู้บริหารสถาบันใช้ประเมินส าหรับปรับปรุงองค์กรมี 5 เกณฑ์ 
ได้แก่ คุณภาพครู คุณภาพหลักสูตร คุณภาพนักเรียน สิ่งอ านวยความสะดวก และคุณภาพการบริหาร 
    อุทัย  บุญประเสริฐ (2546: 25-29) ได้กล่าวถึงการกระจายอ านาจ            
การบริหารจากส่วนกลางไปยังสถานศึกษา ตามแนวการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษานั้น         
มุ่งกระจายอ านาจการตัดสินใจไปให้ผู้ที่ใกล้ชิดเด็ก ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน
ให้มากที่สุด ให้ ได้มีส่วนร่วมตัดสินใจในการจัดการศึกษาในฐานะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(stakeholders) ของโรงเรียนโดยตรง เป็นแนวคิดที่มุ่งให้โรงเรียนมีอิสระและมีความคล่องตัวใน          
การบริหารงานด้านวิชาการ ด้านการเงิน ด้านการบริหารงานด้านบุคคล และการบริหารทั่วไป     
เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และให้มีการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการโรงเรียน 
โดยมีความเชื่อว่า การตัดสินใจที่ดีที่สุดเกิดจากการตัดสินใจของคณะบุคคลที่อยู่ใกล้ชิด  และมีส่วน
เกี่ยวข้องกับนักเรียนมากท่ีสุด ตามลักษณะงานในหน้าที่และลักษณะอ่ืน ๆ คือ 
    1) โรงเรียนเป็นสถานที่ท่ีนักเรียน ครู และผู้บริหารมาอยู่ร่วมกัน ทุกคนมี
สิทธิในการร่วมกันพัฒนาโรงเรียน 
    2) การตัดสินใจโดยมีส่วนร่วมจากครู ผู้ปกครองนักเรียน 
    3) การบริหารงบประมาณด้วยตนเองได้โดยตรงตามความต้องการ         
การแก้ปัญหาได้ทันเวลา และเพ่ิมแหล่งทรัพยากรการศึกษา 
    4) การพัฒนาเป็นรูปแบบที่สร้างขึ้นเอง เพ่ือพัฒนาโรงเรียน ครู และ
นักเรียน โดยมุ่งการแก้ปัญหา 
    5) ผู้บริหารเป็นผู้กระตุ้นและประสานงานให้บุคลากรปฏิบัติ พร้อมทั้ง
เป็นผู้พัฒนาทรัพยากร มีความรู้ มีเทคนิคการบริหารทันสมัย พัฒนาการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง         
ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของทุกคน 
    6) บทบาทของครู เป็นผู้ร่วมงาน ผู้ตัดสินใจและผู้ริเริ่ม 
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    7) บทบาทของผู้ปกครอง เป็นผู้รับบริการเชิงคุณภาพ เป็นผู้มีส่วนร่วม
และให้ความร่วมมือ เป็นผู้สนับสนุนโรงเรียน 
    ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานในท้องถิ่น ซึ่งมารวมตัวเป็นคณะกรรมการ
โรงเรียน ได้มีโอกาสร่วมจัดการศึกษาให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 
ส่งผลให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
    สรุปในงานวิจัยนี้ การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง        
การบริหารจัดการเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้บริหารโรงเรียนสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือความส าเร็จด้านการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และครอบคลุมวิธีการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้น
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงวิธีการที่โรงเรียนรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของนักเรียน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และใช้สารสนเทศนี้เพื่อปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 

  2.4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
   โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งเป็นผลมา
จากองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อการบริหารจัดการโรงเรียนเกี่ยวกับการการทบทวนผล             
การด าเนินงาน การวิเคราะห์ปรับปรุงข้อมูล และการจัดการความรู้ภายในองค์กร เป็นการเพ่ิม
ศักยภาพให้สูงขึ้น 
   2.4.1 ความหมายของการวัดและการวัดผล 
    1) ความหมาย 
     มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายของการวัดไว้หลากหลายด้วยกัน ดังนี้ 
     สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2541: 19-21) ให้ความหมายเกี่ยวกับการวัด 
หมายถึง กระบวนการก าหนดตัวเลขเพ่ือแทนคุณสมบัติของสิ่งของหรือเหตุการณ์ใด  ๆ อย่างมี
กฎเกณฑ์ท่ีเชื่อถือได้ 
     วิราพร พงศ์อาจารย์ (2542: 2) ได้กล่าวว่า การวัด (measurement) 
หมายถึง การมุ่งค้นหาระดับที่แสดงถึงปริมาณของคุณลักษณะหนึ่งในตัวบุคคล หรือสิ่งของ หรือ
เหตุการณ์ โดยมีองค์ประกอบ คือ ต้องอาศัยเครื่องมือวัดอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลาย ๆ อย่าง 
ประกอบกัน เช่น แบบทดสอบ แบบสังเกตพฤติกรรม เพ่ือให้สามารถบอกได้ถึงปริมาณ เครื่องมือวัด
เป็นปัจจัยส าคัญของการวัด ถ้าเครื่องมือขาดคุณภาพ ผลของการวัดจะคลาดเคลื่อน การวัดผล
การศึกษาจึงเป็นการใช้เครื่องมือไปกระท าต่อสิ่งที่วัด เพ่ือให้ได้ผลของการวัดออกมาในลักษณะของ
ข้อมูลหรือตัวเลข 
     บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์ (2547: ข) ให้ความหมายสั้น ๆ  สรุปได้ว่า 
การวัด หมายถึง กระบวนการก าหนดตัวเลขให้กับสิ่งที่วัดอย่างมีกฎเกณฑ์ 
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     ไพศาล  หวังพานิช (2545: 36) ให้ความหมายการวัด คือ 
กระบวนการก าหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์ภายใต้เงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  เพ่ือแทน
จ านวนหรือคุณภาพของคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติของวัตถุบุคคลหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น น้ าหนัก
ของวัตถุ ความสามารถของบุคคล ความน่าสนใจของเหตุการณ์ เป็นต้น การวัดสิ่งใดก็ตามเรามิได้มุ่ง
วัดที่ตัววัตถุ บุคคลหรือเหตุการณ์โดยตรง แต่เป็นการวัดคุณลักษณะบางประการของสิ่งเหล่านั้น เช่น 
เรามิได้วัดตัวเหตุการณ์ที่เกิด แต่เราวัดสาเหตุการเกิดหรือผลของเหตุการณ์นั้น ๆ ดังนั้น ในการวัด
จ าเป็นต้องก าหนดเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ในการวัดเสียก่อน ซึ่งอาจแตกต่างกันออกไปในการวัดแต่ละ
ครั้ง โดยต้องก าหนดให้ชัดเจนก่อนว่าจะวัดคุณลักษณะของสิ่งใด คุณลักษณะนั้น ๆ คืออะไร จะวัดได้
โดยวิธีใด จะด าเนินการวัดแบบไหน และจะก าหนดตัวเลขหรือสัญลักษณ์อย่างไร เพ่ือใช้แทนปริมาณ
ของคุณลักษณะนั้น ๆ ในการวัดสิ่งใดก็ตาม เครื่องมือในการวัดถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหลัก ไม่มีการวัดใด
ที่กระท าได้โดยปราศจากเครื่องมือการวัด มักจะเกี่ยวข้องกับค าอ่ืน ๆ อีกหลายค า เช่น การทดสอบ 
การประเมิน เครื่องมือวัด เป็นต้น 
     เคอร์ลิงเจอร์ (Kerlinger, 1986: 391 อ้างถึงใน พิชิต  ฤทธิ์จรูญ, 
2552: 145) กล่าวว่า การวัดผลเป็นการก าหนดจ านวนให้กับวัตถุหรือเหตุการณ์ตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ 
โดยค าว่าจ านวน (numerals) นี้หมายถึงสัญลักษณ์ที่เป็นตัวเลข เช่น 1, 2, 3, 4 เป็นต้น ซึ่งแท้ที่จริง
ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้มีความหมายเชิงปริมาณหรือคุณภาพในตัวมันเองแต่อย่างใด จะมีความหมายก็
ต่อเมื่อได้ก าหนดกฎเกณฑ์ (rule) ขึ้น เช่น เพศชายให้เป็นเลข 1 เพศหญิงให้เป็นเลข 2 หรือก าหนด
ปริมาณมากที่สุดเป็น 5 มากให้เป็น 4 ปานกลางให้เป็นเลข 3 น้อยให้เป็นเลข 2 น้อยที่สุดให้เป็น 1 
เป็นต้น 
     ภัทรา  นิคมานนท์ (2543: 1) ให้ความหมายว่าการวัดผล คือ การใช้
เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งที่จะค้นหา หรือการตรวจสอบเพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็นปริมาณหรือคุณภาพที่
มีความหมายแทนพฤติกรรมหรือคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือแทนผลงานที่แต่ละคนแสดง
ออกมา เช่น การวัดความสูง ชั่งน้ าหนักของเด็ก การให้คะแนนการตอบข้อสอบของนักเรียน เป็นต้น 
     เยาวดี  วิบูลย์ศรี (2548: 5) ให้ความหมายว่า การวัดผล หมายถึง 
กระบวนการบ่งชี้ผลผลิตหรือคุณลักษณะที่วัดได้จากเครื่องมือวัดผลประเภทใดประเภทหนึ่งอย่างมี
ระบบ ดังนิยามที่ว่า การวัดผล คือ การก าหนดตัวเลขให้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามกฎเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
     ธ ารง  บัวศรี (2542: 256-257) กล่าวถึงการวัดผลว่าเป็นการวัด
คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นการวัดในด้านปริมาณหรือคุณภาพก็ได้  การวัดด้านปริมาณ 
ได้แก่ วัดความยาว ความกว้าง ความสูง น้ าหนัก ปริมาตร ความถี่ความเร็ว ฯลฯ ส่วนในด้านคุณภาพ 
ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับเชาว์ปัญญา พฤติกรรมเจตคติ ฯลฯ 
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     อ านวย เลิศชยันตี (2542: 6-7) กล่าวถึงการวัดผลว่าเป็นกระบวนการ
ที่ได้มาตรฐานที่ต้องมีเครื่องมือของการวัดเป็นสิ่งที่จะก าหนดคุณลักษณะของสิ่งที่จะวัด  (objective) 
ผลที่ได้ออกมาจะเป็นปริมาณ (quantity) ซึ่งก็คือจ านวนตัวเลข (number) 
     จากความหมายของการวัดผลที่มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่านสรุปได้
ว่า การวัดผล หมายถึง กระบวนการก าหนดค่าให้แก่สิ่งต่าง ๆ อย่างมีกฎเกณฑ์ การวัดสิ่งใดก็ตาม  
จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ เครื่องมือ หน่วยการวัดและมาตราเปรียบเทียบผล
ที่ได้ออกมาจะเป็นปริมาณ (quantity) ซึ่งก็คือจ านวนตัวเลข (number) เพ่ือแทนจ านวน หรือ
ปริมาณ หรือคุณภาพของคุณลักษณะ หรือคุณสมบัติของวัตถุ บุคคลหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ 
    2) องค์ประกอบของการวัดผล 
     พิชิต  ฤทธิ์จรูญ (2552: 3-4) การวัดผลมีองค์ประกอบ 3 ประการ 
ดังนี้ 
     1. ปัญหาหรือสิ่งที่จะวัด 
     2. เครื่องมือวัดหรือเทคนิควิธีในการรวบรวมข้อมูล 
     3. ข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณจะต้อง
มีจ านวนและหน่วยวัด หากเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพจะต้องมีรายละเอียดที่แสดงคุณลักษณะซึ่งอาจไม่ใช่
ตัวเลข 
    3) ประเภทของการวัดผล 
     หากจ าแนกการวัดผลตามคุณลักษณะของสิ่งที่จะวัด แบ่งได้เป็น         
2 ประเภท คือ 
     1. การวัดผลด้านกายภาพ (physical measurement) หมายถึง 
การวัดคุณลักษณะที่เป็นรูปธรรม คือ สังเกตได้ หรือสัมผัสได้ชัดเจน เช่น ระยะทาง ส่วนสูง น้ าหนัก 
พ้ืนที่ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการวัดทางวิทยาศาสตร์ สิ่งที่จะวัด และเครื่องมือที่ใช้วัดมีความชัดเจน 
แน่นอน ผลการวัดมีความเชื่อถือได้ 
     2. การวัดผลด้านจิตวิทยา (psychological measurement) 
หมายถึง การวัดคุณลักษณะที่เป็นนามธรรม ที่เป็นคุณลักษณะของมนุษย์ เช่น ความรู้ความสามารถ 
เจตคติ สติปัญญา ความถนัดของบุคคล เป็นต้น ซึ่งไม่สามารถสังเกตได้หรือสัมผัสได้โดยตรง 
เครื่องมือที่ใช้วัดจึงต้องอาศัยการวัดทางอ้อม โดยอาศัยทฤษฎีหรือแนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะนั้น ๆ 
เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ ดั งนั้น  การวัดผลด้านจิตวิทยานี้ จึ งมีความเสี่ ยงต่อการเกิด             
ความคลาดเคลื่อนสูงกว่าการวัดผลด้านกายภาพ 
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   2.4.2 การวิเคราะห ์
    1) ความหมายของการวิเคราะห์ 
     ยุทธนา  แซ่เตียว (2548: 136) ได้ให้ความหมายของการวิเคราะห์ 
หมายถึง การแจกแจงแยกแยะให้เห็นเป็นส่วน ๆ แต่ในบางกรณีเหมือนกับการตีค่าความหมายข้อมูล
โดยใช้การสังเคราะห์ หรือการรวบรวมข้อมูล หรือการสรุปให้เห็นภาพรวมของข้อมูลทั้งหมด อย่างไร
ก็ตาม คนส่วนใหญ่ก็มักเรียกติดปากกันว่าการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งขอให้เข้าใจตรงกันว่า ในขั้นตอนนี้
เป็นการน าข้อมูลมาประมวลผลให้เกิดเป็นสารสนเทศเพ่ือตีค่าความหมายในลักษณะต่าง ๆ เพ่ือให้เรา
เกิดความเข้าใจกับรูปแบบของข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ มากยิ่งข้ึน 
    2) เป้าหมายของการวิเคราะห์ผลการด าเนินการขององค์กร 
     2.1) องค์กรมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการขององค์กรเพ่ือช่วยผู้น า
ระดับสูงในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรโดยรวม และช่วยผู้น าระดับสูงในการประเมินผล
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ขององค์กร 
     2.2) สื่อสารผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ในระดับองค์กรไปสู่กลุ่มงาน
และระดับปฏิบัติการ เพ่ือให้การตัดสินใจของกลุ่มงานและผู้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
    3) ประเภทของการวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
     ถ้าหากจะใช้ช่ วง เวลามาเป็นเครื่ องมือ ในการแบ่ งประเภท               
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน จะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะตามช่วงเวลาที่ต้องใช้ คือ 
     3.1) การวิเคราะห์ระยะสั้น คือ การวิเคราะห์โดยไม่ต้องอาศัยข้อมูล
ในหลายช่วงเวลา เช่น ใช้ข้อมูลเดียวในการวิเคราะห์ ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเป็นการเปรียบเทียบผล         
การด าเนินงานกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่า การด าเนินงานบรรลุผลหรือไม่ เพราะเหตุใด ถ้าหากยอดขาย 
ไม่เป็นไปตามเป้า อาจต้องมีการอธิบายสาเหตุ เช่น เหตุจากปัจจัยภายนอกแต่ละตัวว่าส่งผลอย่างไร
กับยอดขาย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มักจะไม่ถูกก าหนดไว้ให้เป็นตัวชี้วัด เพราะไม่ใช่ผลการด าเนินงานของเรา 
ซึ่งการอธิบายในลักษณะนี้ ผู้บริหารต้องเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ค าแก้ตัวของผู้ปฏิบัติ แต่เป็น              
การอธิบายให้เราได้เข้าใจถึงเหตุที่เกิดขึ้น และเมื่อเราเข้าใจแล้วต้องร่วมกันแก้ปัญหา ซึ่งถือว่าเป็น  
การปรับกลยุทธ์ระยะสั้น เช่น ถ้าหากยอดขายไม่ดีเนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ า ฝ่ายผลิตอาจต้องปรับตัว
สินค้าใหม่เพ่ือจับลูกค้ากลุ่มล่างที่มีก าลังซื้อไม่สูงนัก เพ่ือขยายฐานลูกค้าและชดเชยก าลังซื้อที่หายไป 
เพ่ือให้ยอดขายบรรลุได้ตามเป้ามากยิ่งข้ึน 
     3.2) การวิเคราะห์ระยะยาว การวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลหลายมิติเวลา
มาวิเคราะห์ เช่น น าข้อมูลของหลาย ๆ เดือนมาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยให้เราเห็นภาพ            
การด าเนินงานขององค์กรในช่วงที่ผ่านมาได้ดีมากยิ่งขึ้น ส่วนการสังเคราะห์ข้อมูลหรือการสรุปข้อมูล
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หลาย ๆ เดือนให้อยู่ในสภาพเดียวก็จะเป็นการสร้าง outlook หรือบทสรุปให้กับคณะกรรมการ
บริหารระดับสูงหรือผู้ถือหุ้นภายนอกให้สามารถเข้าใจสภาพการณ์ขององค์กรได้ดีมากยิ่งข้ึน 
   2.4.3 การจัดการความรู้ 
    1) ความหมายของการจัดการความรู้ 
     การจัดการความรู้เป็นแนวคิดของการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่เห็น
คุณค่าของบุคลากรในองค์การว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าท้ังนี้เนื่องจากกระแสของการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยุคนี้ยังเป็นยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ ดังนั้น 
องค์การสมัยใหมจ่ึงจ าเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ และบุคลากรทุกคนในองค์การ
จะต้องสามารถท างานได้ครอบคลุมงานหลักขององค์การทุกด้าน และสามารถท างานร่วมกันเป็นทีมได้
เพ่ือที่จะผลักดันให้องค์การมีประสิทธิภาพ และสามารถอยู่รอดได้ในโลกของการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วในทกุ ๆ ด้าน 
     ดาเวนพอร์ต และพรูแซค (Davenport and Prusak, 1998: 2   อ้าง
ถึงใน กีรติ  ยศยิ่งยง, 2549: 3) ให้ค าจ ากัดความ ความรู้ หมายถึง การใช้ประสบการณ์ คุณค่า 
สารสนเทศ ความช านาญ และสัญชาติญาณ เพ่ือก าหนดสภาพแวดล้อมและกรอบการท างานส าหรับ
การประเมินเพ่ือให้ได้ประสบการณ์และสารสนเทศใหม่ ซึ่งมีวิธีการที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล 
ความรู้ไม่ได้เพียงอยู่เพียงในรูปเอกสาร แต่อยู่ในประสบการณ์การท างานประจ า กระบวนการ          
วิธีปฏิบัติ และความเชื่อในองค์การนั้น 
     กีรติ  ยศยิ่งยง (2550: 4) ให้ทรรศนะไว้ว่า ความรู้ เป็นความคิดของ
แต่ละบุคคลที่ผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์จนเกิดความเข้าใจ และน าไปใช้ประโยชน์
ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ จนได้รับการยอมรับโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของสังคม 
     วิจารณ์  พานิช (2548: 63) อธิบายแนวคิดของการจัดการความรู้ไว้
ว่า การจัดการความรู้เป็นการเรียนรู้แบบใหม่ที่เรียนจากการปฏิบัติเป็นตัวน า เป็นตัวเดินเรื่อง ไม่ใช่แค่
เรียนจากครูหรือต ารา ต ารานั้นเป็นการเรียนรู้แบบเก่า ซึ่งเน้นเรียนทฤษฎี ขณะที่การเรียนรู้แบบ KM 
ก็เป็นทฤษฎี แต่ว่าเน้นที่การเรียนรู้แบบปฏิบัติ เพราะการปฏิบัติท าให้เกิดประสบการณ์ การจัดการ
ความรู้ไม่ใช่เรื่องของคน ๆ เดียว เป็นเรื่องของหลายคนที่ท างานร่วมกัน เพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติ      
แต่ละคนจะมีประสบการณ์ไม่เหมือนกัน เมื่อน ามาแลกเปลี่ยนกันแล้วอาจเห็นส่วนที่เหมือนกัน ซึ่งจะ
เป็นการยืนยันว่าเข้าใจตรงกันเมื่อเอามาแลกเปลี่ยนกันมาก ๆ จะท าให้ยกระดับความรู้ความเข้าใจขึ้น
ไปอีก จะเห็นว่าการจัดการความรู้เราจะเน้นที่การเรียนรู้จากการปฏิบัติ  แล้วก็เน้นตัวความรู้ที่เป็น
ความรู้ในคน หรือที่เรียกว่า tacit knowledge ทั้งนี้ ความรู้จากเอกสาร ต ารา ที่เรียกว่า explicit 
knowledge นั้นก็ส าคัญ เพียงแต่ว่าเรามักจะละเลยความรู้ที่อยู่ในคน 
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     เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2547: 63) อธิบายว่า การจัดการความรู้ 
คือ ความรู้เกิดจากการประมวล สังเคราะห์ และจ าแนกแยกแยะสารสนเทศ เพ่ือน าไปสู่การตีความ
และท าความเข้าใจสารสนเทศเหล่านั้นจนกลายเป็นความรู้ ซึ่งความรู้นี้ครอบคลุมทั้งส่วนของความรู้
โดยนัย (tacit knowledge) ที่ซ่อนอยู่ในความคิดของพนักงาน และที่ฝังตัวอยู่ในองค์การกับความรู้
แจ้งชัด (explicit knowledge) ที่ปรากฏในเอกสารบันทึกหรือรายงานต่าง ๆ ขององค์การ          
การจัดการความรู้ทั้งสองประเภทนี้ให้เป็นระบบระเบียบเพ่ือให้คนที่ต้องการเข้าถึงได้ง่าย  และดึง
ออกมาใช้งานได้โดยสะดวก การจัดการความรู้จะเกิดขึ้นในระดับทีมงานหรือระดับกลุ่มในองค์การที่
ต้องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกแต่ละคน  เพราะการจัดการความรู้จะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อมี             
การปฏิสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน  ซึ่งอาจเป็นปฏิสัมพันธ์บนเครือข่าย 
cyber space หรืออาจผ่านการพบปะพูดคุยกันหน้าต่อหน้าก็ได้ 
     บุญดี  บุญญากิจ และคณะ (2547: 23) กล่าวว่า การจัดการความรู้
เป็นกระบวนการในการน าความรู้ที่มีอยู่ หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ โดยผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ เช่น การสร้าง รวบรวม แลกเปลี่ยน และใช้ความรู้ เป็นต้น 
     นพรัตน์  โพธิ์ศรีทอง (2550: 81) ได้กล่าวว่า การจัดการความรู้เป็น
กระบวนการในการน าความรู้ที่มีอยู่  หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ โดยผ่าน
กระบวนการต่าง ๆ เช่น การสร้าง รวบรวม แลกเปลี่ยนและใช้ความรู้ เป็นต้น 
     กีรติ  ยศยิ่งยง (2550: 44) ให้ความหมายของการจัดการความรู้ไว้ว่า 
เป็นกระบวนการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รูปแบบใหม่ที่เน้นการพัฒนากระบวนงาน (business 
process) ควบคู่ไปกับการพัฒนาการเรียนรู้ (learning process) ผ่านกระบวนการจ าแนก วิเคราะห์
และจัดระเบียบความรู้ เพ่ือสรรหา คัดเลือก จัดการและเผยแพร่สารสนเทศที่ถูกต้องเหมาะสม และ
เอ้ืออ านวยให้เกิดการแบ่งปันความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งขององค์การ เพ่ือปรับปรุงและหรือเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถเชิงการแข่งขัน และหรือเพ่ือให้ได้มุมมองในองค์การมากขึ้น 
     การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมความรู้ที่เน้นการปฏิบัติ        
ซึ่งเกิดจากประสบการณ์การท างาน จากทัศนคติและพฤติกรรมการท างานของแต่ละบุคคลในองค์การ 
ซึ่งปฏิบัติงานในเรื่องเดียวกัน หรือทีมงานที่ท างานร่วมกัน แล้วมีการจัดการให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติ เมื่อรวบรวมแล้วก็มีการน าความรู้ที่ได้มาสังเคราะห์ 
จ าแนกหรือจัดระบบใหม่เพ่ือสร้างเป็นองค์ความรู้ มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อน าไปสู่การเผยแพร่
ความรู้ โดยวิธีเผยแพร่ด้วยสื่อทั้ง 2 ประเภท คือ สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพ่ือ   
ท าให้เกิดการต่อยอดความรู้หรือสร้างประโยชน์จากความรู้ และน าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ยิ่ง ๆ ขึ้น
ไป 
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    2) ความส าคัญของการจัดการความรู้ 
     ประพนธ์  ผาสุขยืด (2548: 2) กล่าวว่า การจัดการความรู้จะเป็น 
“ตัวต่อ หรือ jigsaw” ชิ้นส าคัญที่จะท าให้เกิดการบริหารคุณภาพ จะท าให้เป้าหมายของผู้บริหาร
ทั้งหลายที่ต้องการจะสร้าง “องค์การแห่งการเรียนรู้” เป็นจริง แนวคิดเรื่องการจัดการความรู้จะมี     
ต้นตอมาจากโลกตะวันตก แต่มีประโยชน์น่าจะน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทไทยของเรา          
การจัดการความรู้ทางตะวันตกเริ่มเห็นว่าในปัจจุบันการที่องค์การหรือบริษัทเอาชนะกันได้นั้น          
มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลผลิตแค่นั้น แต่เป็นการเอาชนะกันด้วยเรื่องของความคิด เป็นเรื่องการน าเอาสิ่งที่
อยู่ในตัวคนมาใช้ มาท าให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมา ที่เรามักเรียกกันว่า “นวัตกรรม” 
     การจัดการความรู้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เป็นเรื่อง
ทุนทางปัญญา (intellectual capital) ที่ในปัจจุบันถือว่ามีค่ายิ่งนักจริง ๆ แล้วสังคมไทยก็ให้
ความส าคัญเรื่องการแสวงหาวิชาความรู้อยู่แล้ว ดังจะเห็นว่ามีค าพูดในเรื่องนี้อยู่มาก เช่น ที่พูดว่า        
มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน หรือรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม เป็นต้น 
     การจัดการความรู้ โดยเฉพาะความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน (tacit 
knowledge) ซึ่งเป็นสินทรัพย์ทางปัญญาที่มีค่ายิ่ง เกิดมาจากประสบการณ์ในการท างาน จากค่านิยม 
ทัศนคติที่ได้มาจากการปฏิบัติงานในองค์การ หรืออาจจะเกิดจากการมีพรสวรรค์ และเมื่อน ามาผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้ เพ่ือน าความรู้ที่ได้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ไปยกระดับความรู้ และ
น าไปใช้ใน การท างานใหม่ก็จะท าให้เกิดประโยชน์มากมาย ถ้าองค์การใดมีการจัดการความรู้เช่นนี้ได้
ก็จะท าให้องค์การนั้นสามารถพัฒนาไปสู่ “องค์การแห่งการเรียนรู้” ได้ในที่สุด 
    3) องค์ประกอบของการจัดการความรู้ 
     บุญดี  บุญญากิจ และคณะ (2547: 46) ในการจัดการความรู้ให้
บรรลุผล ควรด าเนินการตามองค์ประกอบต่อไปนี้ 6 ขั้นตอน คือ 
     1. การเปลี่ยนแปลงค่านิยมและพฤติกรรมการท างาน 
     2. การสื่อสารให้เข้าใจว่าท าไมจึงต้องมีการจัดการความรู้ 
     3. กระบวนการและเครื่องมือในการจัดการความรู้ 
     4. การฝึกอบรมและการเรียนรู้ในเรื่อง “การจัดการความรู้” 
     5. การวัดผล “การจัดการความรู้” 
     6. การยกย่องชมเชยและการให้รางวัลเพ่ือเป็นแรงจูงใจในการจัดการ
ความรู้ 
     การจัดการความรู้ ในองค์การจึง เป็นเรื่องที่มีคุณค่า  สมควรที่
สถานศึกษาจะบริหารจัดการให้มีการจัดการความรู้ขึ้นมา เพ่ือแสดงให้เห็นว่าครูและบุคลากรของ
สถานศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณค่า เป็นการมองคนว่าเป็น “ทรัพย์สินทางปัญญา” ทั้งนี้เพราะการจัดการ
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ความรู้เป็นการเรียนรู้ที่เรียนจากการปฏิบัติเป็นตัวน า เพราะการปฏิบัติท าให้เกิดประสบการณ์ และ
เกิดวิธีการท างานที่เป็นตัวอย่างที่ดี (best practice) เพ่ือให้คนรุ่นหลังน าไปศึกษา น าไปใช้ประโยชน์ 
และน าไปต่อยอดความรู้ให้แตกฉานต่อไป 
    4) กระบวนการในการจัดการความรู้ 
     กระบวนการในการจัดการความรู้ได้มีผู้อธิบายไว้ว่า ประกอบด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ ตามแนวคิดของผู้ให้ค าอธิบาย ดังนี้ 
     บุญดี  บุญญากิจ และคณะ (2547: 54) อธิบายว่า จากการศึกษา
กรอบความคิดของการจัดการความรู้แล้วสามารถสรุปขั้นตอนหลัก ๆ ของกระบวนการความรู้ 
(knowledge process) ไว้ดังนี้ 7 ประการ คือ (1) การค้นหาความรู้ (knowledge identification) 
(2) การสร้างและแสวงหาความรู้ (knowledge creation and acquisition) (3) การจัดการความรู้
ให้เป็นระบบ (knowledge organization) (4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (knowledge 
codification and refinement) (5) การเข้าถึงความรู้ (knowledge access) (6) การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนความรู้ (knowledge sharing) และ (7) การเรียนรู้ (learning) และอธิบายไว้ดังนี้ 
     1. การค้นหาความรู้ (knowledge identification) 
      - ศึกษาวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์การเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้คนในองค์การด าเนินการบริหารจัดการความรู้ไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
      - วิเคราะห์รูปแบบและแหล่งความรู้ที่มีอยู่  เพ่ือใช้ความรู้นั้นใน 
การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย พันธกิจ วิสัยทัศน์ขององค์การ 
      - ประเมินระดับความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าภายในองค์การมี         
ความรู้อยู่ในระดับใด 
     2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (knowledge creation and 
acquisition) 
      - สร้างและแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายทั้ง
ภายใน/ภายนอกเพ่ือจัดท าเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการ 
     3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (knowledge organization) 
      - จัดแบ่งชนิด ประเภทความรู้ เพ่ือจัดท าระบบให้ง่ายและสะดวก
ต่อการค้นหาและใช้งาน 
     4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (knowledge codification 
and refinement) 
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      - จัดรูปแบบและ “ภาษา” เอกสารที่มาจากแหล่งต่าง ๆ ให้อยู่ใน
รูปแบบมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์การ 
      - เรียบเรียงปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการ 
     5. การเข้าถึงความรู้ (knowledge access) 
      - ความสามารถในการเข้าถึงความรู้ได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ 
(every time everywhere) อย่างสะดวกรวดเร็วในเวลาที่ต้องการ 
     6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (knowledge sharing) 
      - การแลกเปลี่ยนความรู้ถ่ายทอดมาเป็นลายลักษณ์อักษร          
จากความรู้ซ่อนเร้นสู่ความรู้เด่นชัด (tacit knowledge สู่ explicit knowledge) 
      - การถ่ายทอดความรู้จากคนสู่คน (tacit knowledge สู่ tacit 
knowledge) เช่น การสับเปลี่ยนงาน (job rotation) เพ่ือเรียนรู้งานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
งานที่เคยท า 
     7. การเรียนรู้ (learning) 
      - น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ แก้ไขปัญหา และ
ปรับปรุงองค์การ ทั้ง 7 ขั้นตอนจะช่วยให้องค์การสามารถสร้างและจัดการความรู้ที่มีอยู่เดิมภายใน
องค์การและความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น แต่ละองค์การสามารถเลือก
ขั้นตอนกระบวนการให้เหมาะสมกับองค์การของตน เนื่องจากความพร้อมของแต่ละองค์การไม่
เหมือนกัน โดยวิเคราะห์ว่าองค์การของตนมีขั้นตอนใดที่ยังขาดอยู่ มีขั้นตอนใดที่เป็นส่วนส าคัญที่จะ
น ามาเป็น model หลักของตน เพ่ือท าให้กระบวนการจัดการความรู้ขององค์การเป็นระบบถูกฝัง
แทรกซึมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการท างานประจ า 
     ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสถาบันเพ่ิมผลผลิต
แห่งชาติ (2548: 11) ได้ก าหนดขั้นตอนการจัดการองค์ความรู้ไว้ ดังนี้ 
     1. การได้มาซึ่งความรู้ คือ การแสวงหา สืบคืน ค้นคว้า และรวบรวม
ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
     2. การใช้ความรู้ คือ การใช้ประโยชน์จากความรู้ที่มีอยู่และที่ได้รับ
จากการได้มาซึ่งความรู้ เพ่ือน าไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
     3. การถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ คือ การถ่ายทอดด้วยวิธีการ       
ต่าง ๆ เช่น การรายงาน บันทึกเวียน การประกาศ การฝึกอบรม การประชุม เพ่ือให้ได้มาซึ่ง            
การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของบุคลากรภายในโรงเรียน 
     4. การสร้างความรู้ คือ การด าเนินงานของบุคลากรเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคลและโรงเรียนไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ 
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   สรุปในการวิจัยนี้  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  หมายถึง             
การบริหารจัดการเกี่ยวกับวิธีการที่ผู้บริหารโรงเรียนเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จัดการความรู้ และ
ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการทบทวนผลการด าเนินการ
และใช้ผลการทบทวนในการปรับปรุงผลการด าเนินการ เพ่ือผลักดันให้เกิดการปรับปรุงผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน ผลการด าเนินงานและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของโรงเรียน 

  2.5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
   บุคลากรนับเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญที่จะน าพาให้องค์การไปสู่
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ทุกองค์กรควรให้ความส าคัญในการผูกใจ         
การพัฒนาการจัดการบุคลากรเพื่อให้มีการใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับ
พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการโดยรวมของโรงเรียน 
   2.5.1 ความหมายของบุคลากร 
    ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 629) ได้ให้ความหมายของบุคลากร หมายถึง 
ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เช่น ในการบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้น        
เลื่อนเงินเดือน เป็นต้น ผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 
   2.5.2 ความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร 
    บุคลากรเป็นเครื่องมืออันส าคัญจะท าให้องค์กรหรือหน่วยงานมี           
ความเจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ถ้าผู้บริหารงานในองค์กรได้ตระหนักถึงความส าคัญของ          
การพัฒนาอยู่เสมอ ก็ย่อมเป็นที่เชื่อได้ว่าองค์กรหรือหน่วยงานนั้นจะต้องมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน 
ทั้งนี้เพราะการพัฒนาท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงตัวของบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรอยู่
ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังท าให้บุคคลมีการตื่นตัวต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปเสมอ ดังนั้น ประโยชน์
ที่จะได้รับจากการพัฒนาบุคลากรในองค์กร ได้มีนักการศึกษากล่าวไว้หลายท่านดังนี้ 
    ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2545: 4) กล่าวว่า 
การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความส าคัญในอันที่จะท าให้บุคคลในหน่วยงานได้มีความสามารถที่ปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพตามที่หน่วยงานต้องการ เนื่องจากบุคคลที่ได้รับการบรรจุมานี้ยังไม่มี
ความสามารถ หรือไม่มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งความช านาญเพียงพอที่จะปฏิบัติงานให้ได้ผลสูงสุด
ตามท่ีหน่วยงานต้องการ จึงจ าเป็นที่ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเหมาะสมก่อน นอกจากนั้น
เมื่อบุคคลได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานใหม่ ๆ รวมทั้งต าแหน่งใหม่ ๆ ก็จ าเป็นที่
จะต้องพัฒนาบุคลากรเหล่านี้ให้มีความเหมาะสมกับงานก่อน ปัจจุบันหน่วยงานทุกหน่วยงาน
พยายามพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยการพัฒนาบุคคลให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ให้สูงขึ้น ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การพัฒนาบุคคลนั้นเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับทุกคนที่อยู่ในหน่วยงาน 



49 
 

    รุ่ง  พูลสวัสดิ์ (ม.ป.ป.: 26-27) ได้กล่าวถึงความส าคัญในการพัฒนา
บุคลากร คือ 
    1. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ผลการปฏิบัติงานจะเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีดีขึ้น เช่น ทางด้านทัศนคติ พฤติกรรม ความรู้ ความเข้าใจในงาน ประสบการณ์เปลี่ยนแปลง
ไป การท างานมีทั้งคุณภาพและปริมาณงาน รู้จักเทคนิคและวิธีการท างานดีขึ้น สามารถปรับตัว      
ปรับใจ ปรับพฤติกรรมให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการท างานได้เป็นอย่างดี 
    2. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาแล้วจะช่วยแก้ปัญหาขององค์กร ปัญหา
ของการปฏิบัติงาน ทั้งระดับผู้บริหารในองค์กรและเพ่ือนร่วมงานเป็นอย่างดี งานจะเดินการไปด้วย
ความเรียบร้อย เพราะบุคลากรเข้าใจงานดี ช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ลงได้พอสมควร 
    3. ช่วยท าให้ขวัญของบุคลากรในองค์กรดีขึ้น บุคลากรที่พัฒนาแล้วจะ
ช่วยให้เข้าท างานอย่างมีความรู้ ความเข้าใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีก าลังใจในการท างาน 
    4. สามารถลดการควบคุมการท างานของบุคลากรได้มาก เพราะบุคลากร
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างดี สามารถควบคุมตัวเองในการปฏิบัติงาน ท างานได้ องค์กรและผู้บริหาร        
ลดค่าแรงงานในการควบคุมได้ 
    5. ปัญหาและอุปสรรคในการท างานจะมีน้อย เพราะบุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจในงานดี ฉะนั้น การพัฒนาที่ดีจึงเท่ากับลดปัญหาและอุปสรรคได้ส่วนหนึ่ง 
    6. เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรโดยตรง เนื่องจากบุคลากรได้เรียนรู้สัมผัส 
มีความช านาญ จึงท าให้ประสิทธิภาพในการท างานสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลท าให้เกิดความก้าวหน้าของ
บุคลากรเอง นอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับความดีความชอบในการเลื่อนต าแหน่งและฐานะการงาน
ตนเองให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ 
    7. ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงแก่องค์กรทุกองค์กร ถ้าหากองค์กร         
ขาดแคลนบุคลากรในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง ก็สามารถคัดเลือกเอาจากบุคคลที่ได้พัฒนาแล้วลงไป 
    8. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพราะได้รับการพัฒนาแล้วสามารถ
ปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะองค์กรที่มีแผนงานและ
นโยบายใหม่ ๆ องค์กรควรจะได้มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในแผนงานอันใหม่ ๆ 
อาจจะให้มีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ขององค์กรที่เกี่ยวกับแผนนั้น ท าให้การด าเนินงานหรือ
การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันได้ 
    9. องค์กรสามารถลดความสิ้นเปลืองและการสูญเปล่าต่าง ๆ ลงได้ เช่น 
การขาดงานของบุคลากรอาจจะน้อยลง งานที่ด าเนินการก็เกิดผลเสียหายน้อยมาก ท าให้เกิด         
ความพอใจในงานที่ท ามากยิ่งขึ้น 
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    สมาน  รังสิโยกฤษฎ์ (2544: 83-84) ได้กล่าวถึงความส าคัญใน           
การพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
    การพัฒนาบุคคลเป็นสิ่งจ าเป็นต่อประสิทธิภาพของงานเป็นอย่างมาก 
กล่าวคือ เมื่อได้มีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าท างานแล้ว ก็มิได้หมายความว่าจะสามารถให้เข้า
ท างานได้ทันทีเสมอไป จ าเป็นจะต้องมีการอบรมแนะน าเบื้องต้นแก่ผู้เข้าท างานใหม่ (orientation) 
ในบางกรณีอาจต้องมีการอบรมถึงวิธีการท างาน (in-service training) ให้ด้วย ทั้งนี้เพราะการศึกษา
ที่ได้มาจากโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นเพียงความรู้พ้ืนฐาน และมีงาน
หลายอย่างที่ยังไม่มีสอนในโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน
เหล่านั้นไม่สามารถจะท างานได้ทันที ต้องมีการอบรมกันก่อนจึงจะท างานได้ 
    นอกจากนั้น เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้ท างานไปนาน ๆ ประกอบกับระเบียบ 
หลักเกณฑ์และเทคนิคต่าง ๆ ในการท างานได้เปลี่ยนแปลงไป ก็จ าเป็นจะต้องมีการอบรมเพ่ือให้
สามารถท างานได้ดีเช่นเดิม โดยหน่วยงานการเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานฝึกอบรมของส่วนราชการจะ
เป็นผู้ด าเนินการเอง หรืออาจจะส่งไปรับการอบรมในส่วนราชการอ่ืนหรือสถาบันอ่ืนก็ได้ เช่น สถาบัน
ศึกษาท้ังในและต่างประเทศ เป็นต้น 
    การพัฒนาบุคคลไม่เพียงแต่จะท าให้คนมีความรู้  ความสามารถและ
ทักษะในการท างานดีขึ้นเท่านั้น ยังจะส่งผลให้ได้ผลงานสูงขึ้น อันจะเป็นผลโดยตรงต่อการพัฒนา
ประเทศอีกทางหนึ่ง ด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความส าคัญที่จะช่วยให้บุคลากรมีความคุ้นเคย 
เข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์กร ท าให้สามารถท างานได้ตรงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้
บุคลากรสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการท างาน และลดความผิดพลาดโดยไม่จ าเป็น 
ช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดจากการไม่เข้าใจระบบการท างานที่ถูกต้องของบุคลากรใหม่ ช่วยให้
บุคลากรมีคุณภาพ ส่งผลให้สินค้าและบริการมีคุณภาพดีขึ้น ปริมาณงานมากขึ้น ท าให้องค์กร
เจริญเติบโตมากขึ้น ช่วยให้บุคลากรได้รับความรู้ใหม่ ๆ ที่จะน ามาปรับใช้ในการท างานให้มี
ประสิทธิภาพดีขึ้น ท าให้บุคลากรเกิดขวัญและก าลังใจจากการที่ตนเองได้รับการพัฒนา หรือได้รับ 
การเอาใจใส่จากองค์กร (ธงชัย  สมบูรณ์, 2549: 265) 
    จากที่ได้กล่าวมาแล้วสรุปได้ว่า ความส าคัญของการพัฒนาบุคลกรใน
องค์กรนั้น ผู้บริหารองค์กรจ าเป็นจะต้องตระหนักและระลึกเสมอว่า  บุคคลเป็นทรัพยากรที่มี
ความส าคัญที่สุด ดังนั้นในการพัฒนาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดจะต้องค านึงถึงปัจจัย “คน” เป็น
ปัจจัยชี้ขาดในการพัฒนา 
   2.5.3 กระบวนการพัฒนาบุคลากร 
    การพัฒนาบุคลากรเป็นงานที่ผู้บริหารควรจัดท าอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ และเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน
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ความสามารถ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น รวมทั้งยึดหลักความถูกต้องของผู้รับการพัฒนา 
ค านึงถึงความต้องการ และแก้ปัญหาและภาวะความเป็นอยู่ของท้องถิ่น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มี
ส่วนร่วมวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องท าความเข้าใจถึงกระบวนการของ        
การพัฒนาบุคลากรในองค์กร ดังที่มีผู้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาบุคลากรไว้หลายท่าน ดังนี้ 
    แคสเตทเตอร์ (Castetter, 1992: 228 อ้างถึงใน เกษร  สุขจินดา, 
2550: 30) แบ่งกระบวนการพัฒนาบุคลากรออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
    1. การวางแผน (planning) มีองค์ประกอบคือ การก าหนดเป้าหมาย 
(goals) การก าหนดความต้องการ (determine need) การก าหนดวัตถุประสงค์ขององค์กรใน        
การพัฒนาบุคลากร (refine objective) และการก าหนดบทบาทของผู้รับผิดชอบในการพัฒนา
บุคลากร (establish roles) 
    2. การบริหารแผนต้องค านึงถึงองค์ประกอบของโครงการ (organize) 
คือ การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม (select trainee) การพัฒนาผู้เข้ารับการอบรม (develop 
trainers) การสร้างหลักสูตรโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (devise program content)  
การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากร (choose methods and media) และการก าหนดสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ (assign facility) 
    3. การปฏิบัติตามแผน (operation) 
    4. การประเมินผล (evaluation) 
    ธงชัย  สมบูรณ์ (2549: 265-273) ได้ให้ความเห็นว่า กระบวนการพัฒนา
บุคลากร มี 4 ขั้นตอน คือ 
    1. การประเมินความต้องการในการพัฒนาบุคลากรเป็นขั้นตอนแรกของ
กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องในการจัดล าดับความส าคัญตาม               
ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากช่องว่างระหว่าง
ความคาดหวังที่องค์กรต้องการให้เกิดขึ้นกับสิ่งที่เป็นจริง ซึ่งจะต้องอาศัยการพัฒนาบุคลากรในการปิด
ช่องว่างดังกล่าวกระบวนการในการประเมินความต้องการในการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย 
     1.1 การส ารวจและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
เนื่องจากการด าเนินการ การพัฒนาบุคลากรเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
องค์กร ฉะนั้น ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรจึงรวมถึงความต้องการ 4 ประการ คือ             
1) ความต้องการที่เกิดจากปัญหาหรือข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน 2) ความต้องการที่เป็น
ประชาธิปไตยหรือความต้องการส่วนตัวของบุคลากร 3) ความต้องการที่เกิดจากองค์ประกอบหรือ
สภาวการณ์ที่จะช่วยสร้างสรรค์ผลงาน และท าให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ 4) ความต้องการ
ที่เกิดจากการวิเคราะห์ค้นหาวิถีทางใหม่ ๆ ที่จะช่วยพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น ได้แก่ ความท้าทาย
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ใหม่ ๆ ของงาน การออกกฎหมายใหม่และสภาพการแข่งขันท่ีเพ่ิมขึ้น ในการประเมินความต้องการใน
การพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารและผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ จ าเป็นต้อง
คอยติดตามเหตุการณ์หรืออาการต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งบอกเหตุที่จะช่วยให้ทราบถึงปัญหาความจ าเป็นที่
จะต้องมีการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้อาจท าได้โดยการศึกษาหาความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 
เพราะจะท าให้มีการพัฒนาบุคลากรในประเด็นที่ตรงตามความต้องการ ทั้งในส่วนของบุคลากรและใน
ส่วนของผู้บริหารมากข้ึน เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาที่แตกต่าง
กัน อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรในแต่ละครั้ง โดยเฉพาะการอบรมที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงควร
มีการประเมินความต้องการในการพัฒนาบุคลากรก่อน 
     1.2 การจัดล าดับความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร น าข้อมูลที่ได้จาก
การประเมินความต้องการในการพัฒนาบุคลากรมาพิจารณาให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร 
สิ่งแวดล้อมในงาน บทบาทหน้าที่ของบุคลากร และผลการปฏิบัติของบุคลากร ซึ่งแบ่งระดับ            
ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรเป็น 3 ระดับ คือ ความต้องการระดับองค์กร ความต้องการระดับ
งาน และความต้องการระดับบุคคล 
    2. การออกแบบวิธีการพัฒนาบุคลากร เป็นการก าหนดวิธีการหรือ
รูปแบบที่จะใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง หรือบริบทขององค์กร   
มากที่สุด เช่น บุคลากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก และผู้รับผิดชอบใน
การด าเนินการ 
    3. การพัฒนาบุคลากรที่จัดข้ึนโดยหน่วยงานเอง 
     3.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่
ท าให้การพัฒนาบุคลากรประสบผลส าเร็จ เพราะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่จะช่วยให้สามารถก าหนดเนื้อหา
และเลือกวิธีการพัฒนาบุคลากรได้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งท าให้องค์กรสามารถประเมินได้ว่า         
การพัฒนาบุคลากรประสบความส าเร็จหรือไม่ วัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรมี 3 ประการ คือ 
วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน เช่น การมีผลการปฏิบัติงานดีขึ้น การมีความสามารถเพ่ิมขึ้น และ
การเพ่ิมผลผลิต วัตถุประสงค์ตามสถานการณ์ เช่น ความสามารถในการแก้ไขปัญหา การจัดการกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น และวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด เช่น คุณลักษณะของผลงานที่ยอมรับ 
ทั้งนี้ การเขียนวัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากร ควรเขียนวัตถุประสงค์ที่สามารถวัดหรือสังเกตได้
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีหลักในการเขียนวัตถุประสงค์ คือ เขียนด้วยถ้อยค าที่เข้าใจง่ายและ
ตรงไปตรงมา เขียนให้ครอบคลุมและครบถ้วน เขียนให้เจาะจงเป็นจริง บรรลุได้ วัดได้ มีกรอบเวลา 
และไม่ควรเขียนหลายข้อเกินไป 
     3.2 การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งอาจเป็นแผนระยะสั้นหรือแผน
ระยะยาว ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีด าเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
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และการประเมินผล ดังนั้น หากองค์กรมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ควรรวบขั้นตอนการก าหนด
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาบุคลากรกับขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เพ่ือให้
สะดวกต่อการพิจารณาแผนพัฒนาบุคลากร 
     3.3 การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ หนังสือ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และโสตทัศนูปกรณ์ การใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการประชุม 
ปรึกษา จะช่วยให้การพัฒนามีประสิทธิภาพ ประหยัด และได้ผลกับเครือข่าย 
     3.4 การเลือกวิทยากรหรือสถาบันในการพัฒนาบุคลากร การเลือก
วิทยากรจะสามารถกระท าได้โดยอิสระในองค์กรที่มีขนาดใหญ่ และมีบุคลากรที่ท าหน้าที่พัฒนา
บุคลากรหลากหลาย ซึ่งวิทยากรที่ดีควรมีคุณสมบัติที่เหมาะสม คือ มีความรู้ความช านาญเฉพาะสาขา 
มีความสามารถในการถ่ายทอด มีทักษะในการจูงใจ และมีความสามารถในการเลือกใช้สื่อและเทคนิค
ที่เหมาะสม กรณีที่องค์กรไม่สามารถด าเนินพัฒนาบุคลากรได้ เอง อาจพิจารณาเลือกหลักสูตรใน        
การพัฒนาบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก โดยพิจารณาในประเด็นต่อไปนี้ ราคาหรือค่าใช้จ่ายของ
หลักสูตร ชื่อเสียง วิธีการ และเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร เนื้อหาสาระของหลักสูตรผลงานที่
เกิดขึ้นจริงหลังจากการพัฒนาบุคลากร ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนให้เกิด   
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และความสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร 
     3.5 การเลือกวิธีการในการพัฒนาบุคลากรมี 3 วิธี คือ การศึกษาใน
งานเป็น การพัฒนาบุคลากรโดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในที่ท างานปกติ โดยใช้เทคนิคดังที่ได้
กล่าวมาตั้งแต่ต้นแล้ว คือ การสอนงาน การหมุนเวียนงาน การเป็นโค้ช และการเป็นพ่ีเลี้ยงใน         
การปฏิบัติงาน โดยทั่วไปแล้วการศึกษาในงานจะด าเนินการโดยผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้งจาก
องค์กร ซึ่งเป็นวิธีการพัฒนาบุคลากรที่มีข้อดีกว่าการศึกษานอกงาน 2 ประการ คือ สามารถ
ด าเนินการได้ง่ายเพราะบุคลากรได้ใช้สถานที่และสถานการณ์ที่ปฏิบัติจริง ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะ 
ไม่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อ่ืนที่ซื้อหาเพ่ิมเติมแต่อย่างไร ส่วนการศึกษานอกงาน เป็นการพัฒนาบุคลากร
โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้นอกสถานที่ท างานปกติ โดยใช้เทคนิค คือ การบรรยาย                
การอภิปราย การใช้โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการบรรยาย เช่น การฉายสไลด์ การฉายวิดีโอ            
การประชุมปรึกษาโดยการถ่ายทอดวิดีโอหรือถ่ายทอดผ่านดาวเทียม การใช้ประสบการณ์ช่วยสอน 
เช่น กรณีศึกษา การแสดงบทบาทสมมติ การแสดงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่าง การท ากิจกรรม
กลางแจ้ง และสุดท้าย คือ การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการพัฒนาบุคลากรโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้ซีดีรอม และการใช้อินเทอร์เน็ต 
    4. การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร เป็นการตอบค าถามในเบื้องต้นว่า
จะใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการประเมิน เพ่ือที่จะท าให้ทราบว่าการพัฒนาบุคลากรมีประสิทธิผลหรือไม่ 
การประเมินที่น่าพิจารณาถึงความเหมาะสม ประกอบด้วย 
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     4.1 การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อหลักสูตร        
การพัฒนาบุคลากร โดยการสอบถามถึงความรู้สึกหรือความชอบของบุคลากร เป็นการมุ่งเน้นที่ตัว
บุคลากรซึ่งมีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากต้องอาศัยการมีส่วนร่วม 
หรือความร่วมมือของบุคลากรในการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
     4.2 การประเมินการเรียนรู้  เป็นการประเมินตามวัตถุประสงค์        
การเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งมีความส าคัญมากกว่าการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
หลักสูตรการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเป็นการประเมินหรือวัดผลว่าบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักสูตรหรือไม่ เพียงไร 
     4.3 การประเมินพฤติกรรมหรือผลการปฏิบัติงาน เป็นการประเมินว่า
บุคลากรมีการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานหรือไม่ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม         
การท างานในทางที่ดีขึ้นหรือไม่ เพียงไร ทั้งนี้ ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการใช้ความรู้และทักษะใน        
การปฏิบัติงาน โดยการวางแผนติดตามประเมินผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ อ านวยความสะดวก
ให้บุคลากรสามารถใช้ความรู้อย่างเต็มที่ ชี้แจงเงื่อนไขและอุปสรรคที่ต้องฟันฝ่า เปิดโอกาสให้ฝึกฝน
ทักษะใหม่ เปิดโอกาสให้ร่วมตัดสินใจ สนับสนุนและให้ก าลังใจหรือชมเชยแก่บุคลากรที่มี
ความก้าวหน้าในการใช้ประโยชน์จากความรู้ ขยายผลการน าความรู้ใหม่มาใช้ประโยชน์ไปยังบุคลากร
อ่ืน ๆ และทดสอบความสามารถของบุคลากร 
     4.4 การประเมินผลลัพธ์ของหน่วยงาน เป็นการประเมินว่าการพัฒนา
บุคลากรช่วยพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรหรือไม่ หน่วยงานหรือองค์กรได้รับ
ประโยชน์จากบุคลากรหรือมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้น มีผลก าไร
เพ่ิมขึ้นหรือไม่ เพียงไร ซึ่งเป็นการประเมินที่ค่อนข้างยากและท้าทาย เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลา 
วิธีการในการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ในการประเมินผลการพัฒนาบุคลากรยังสามารถ
ประเมินโดยใช้ตัวชี้วัด 5 ประการ คือ อัตราความพึงพอใจของบุคลากร อัตราการลาออก อัตรา
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรต่อจ านวนบุคลากร อัตราการเข้ารับการฝึกอบรมภาคบังคับ และอัตรา
บุคลากรที่มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
    ดังนั้น การประเมินผลการพัฒนาบุคลากรที่สามารถน ามาปฏิบัติได้จริง 
ไม่ต้องใช้ระยะเวลาและวิธีการวัดที่ยุ่งยากจนเกินไป ควรประกอบด้วยการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากร การประเมินตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ และการประเมินผลลัพธ์ เนื่องจากการประเมินผล
ลัพธ์บางอย่างสามารถวัดได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวัดในเชิงปริมาณ การพัฒนาบุคลากรนอกจาก
จะก่อให้เกิดผลดีต่อบุคลากร งานและองค์กรแล้ว ยังก่อให้เกิดผลลัพธ์สุดท้ายที่ผู้บริหาร  และ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการและองค์กรโดยรวมต่อไป 
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   สรุปในงานวิจัยนี้ การมุ่งเน้นบุคลากร หมายถึง เป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
วิธีการที่ผู้บริหารโรงเรียนผูกใจ พัฒนาและการจัดการบุคลากร เพ่ือให้มีการใช้ศักยภาพของบุคลากร
อย่างเต็มที่ และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการโดยรวมของ
โรงเรียน รวมถึงการประเมินขีดความสามารถและอัตราก าลัง  และการสร้างสภาพแวดล้อม         
การปฏิบัติงานที่จะก่อให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดี 
  2.6 การจัดการกระบวนการ 
   การจัดการกระบวนการเป็นการเน้นความสามารถในการปรับตัวหรือตอบสนอง
อย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่นและมีประสิทธิผลต่อความสามารถในการให้บริการที่หลากหลาย โดยอาศัย
ยุทธศาสตร์ขององค์กร เพ่ือการบรรลุพันธกิจขององค์กร ตลอดจนผลการปรับปรุงผลการด าเนินงาน
ขององค์กร 
   2.6.1 ความหมายของการจัดการกระบวนการ 
    ดาฟท์ (Daft, 1991: 1 อ้างถึงใน สุจิตรา  นภาคณาพร, 2554: 15) ได้
กล่าวว่า การจัดการ หมายถึง การท าให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยผ่านกระบวนการจัดการ 4 ด้าน คือ การวางแผน การจัดองค์กร การเป็นผู้น า และ
การควบคุมกับทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กร ทรัพยากรหลัก คือ การท างานร่วมกันระหว่างผู้จัดการ
กับทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร อย่างไรก็ตามการท างานกับคนในพ้ืนที่จะเน้นในเรื่องการศึกษา
ทางด้านการบริหารจัดการ 
    ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2540: 444) ได้อธิบายว่า การจัดการ หมายถึง 
กระบวนการเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร โดยการวางแผน (planning) การจัดองค์กร 
(organizing) การชักน า (leading) และการควบคุม (controlling) มนุษย์ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
การเงิน ทรัพยากรข้อมูลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
    กาญจนา  นาคสกุล (2556: <http://... >) ได้ให้กล่าวว่า กระบวนการ 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เป็นล าดับตามระบบของสิ่งที่ด าเนินไปตามธรรมชาติ  ปรากฏการณ์
ธรรมชาติที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ วิธีด าเนินการตามแบบแผนและขั้นตอน
ที่ได้ก าหนดไว้แน่นอน 

    ในการที่องค์กรจะประสบผลส าเร็จนั้นจะต้องอาศัย การจัดการ
กระบวนการที่ดี และจะต้องมีความสัมพันธ์กันเป็นระบบ ซึ่งนักบริหารไม่สามารถที่จะประสบ
ผลส าเร็จในการท าหน้าที่ตามกระบวนการของการจัดการได้  หากปราศจากการท าหน้าที่ต่อเนื่องกัน
ตามล าดับของการจัดการกระบวนการ (สุจิตรา  นภาคณาพร, 2554: 15) หน่วยงานและนักวิชาการ
ทางด้านบริหารหลายท่านได้ให้แนวคิดเก่ียวกับการจัดการกระบวนการแตกต่างกัน 
   2.6.2 ความส าคัญของการจัดการกระบวนการ 
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    ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2551: 124-125) ได้
กล่าวถึงแนวทางส าคัญของการจัดการกระบวนการ โดยมีแนวทางท่ีเป็นหลักการส าคัญ ได้แก่ 
    1. แนวทางการออกแบบกระบวนการอาจมีความแตกต่างกันมาก         
ตามลักษณะของผลผลิตและบริการ ดังนั้น องค์กรควรค านึงถึงข้อก าหนดที่ส าคัญของผลผลิตและ
บริการ และการตอบสนองความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 
    2. การออกแบบกระบวนการที่มีประสิทธิผลต้องค านึงถึงขั้นตอนและ
ระยะเวลาของกระบวนการ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการจัดท าผังโดยละเอียดของกระบวนการและ         
การออกแบบใหม่ (process redesign) 
    3. การน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ส าหรับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศกับ          
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ส าคัญ การสื่อสารกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้สามารถเข้าถึงได้
ตลอดเวลา 
    4. การวัดผลการด าเนินการภายใน กระบวนการต้องมีการก าหนด        
จุดวิกฤติในกระบวนการเพ่ือวัด สังเกตการณ ์ซึ่งควรมีอยู่ในช่วงแรกที่สุดของกระบวนการเท่าที่เป็นไป
ได ้เพ่ือลดปัญหาและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดข้ึนจากการเบี่ยงเบนไปจากผลการด าเนินการที่คาดหวังไว้ให้
น้อยที่สุด 
    5. ก าหนดมาตรฐานของผลการด าเนินการภายในกระบวนการ เพ่ือเป็น
แนวทางในการตัดสินใจเมื่อมีความเบี่ยงเบนเกิดขึ้น  ต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหาเพ่ือปรับให้ผล               
การด าเนินการของกระบวนการเป็นไปตามข้อก าหนดที่ได้ออกแบบไว้  วิธีการแก้ไขปัญหานี้              
ควรพิจารณาทั้งด้านเทคนิคและบุคลากร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของกระบวนการ วิธีการแก้ไขปัญหา
ที่เหมาะสม จึงควรเน้นที่การเปลี่ยนแปลงที่ต้นเหตุของความเบี่ยงเบน การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ           
จะลดโอกาสของความแปรปรวนในลักษณะเดิมที่อาจเกิดข้ึนซ้ า หรือที่จุดอ่ืนขององค์กรให้น้อยที่สุด 
    6. แนวทางต่าง ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการที่ใช้กันโดยทั่วไป ได้แก่ 
     6.1 การแลกเปลี่ยนกลยุทธ์ที่ประสบความส าเร็จทั่วทั้งองค์กรเพ่ือ
ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้และนวัตกรรม 
     6.2 การวิเคราะห์กระบวนการ เช่น การจัดท าผังกระบวนการ          
การทดลองเพ่ือหาจุดเหมาะสมที่สุดของกระบวนการ การป้องกันความผิดพลาด 
     6.3 การวิจัยและพัฒนาในด้านกระบวนการ 
     6.4 การจัดระดับเทียบเคียง (benchmarking) 
     6.5 การใช้เทคโนโลยีที่เป็นทางเลือกอ่ืน 
     6.6 การใช้สารสนเทศจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
กระบวนการต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
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    กิจกรรมพื้นฐาน 4 ประการที่ท าให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการ มีดังนี ้
    1. การวางแผน (planning) หมายถึง กระบวนการในการก าหนด
เป้าหมาย แผนงาน และตัดสินใจหาวิธีการที่ดีท่ีสุดที่ท าให้เป้าหมายนั้นบรรลุผลส าเร็จ 
    2. การจัดองค์การ (organizing) หมายถึง กระบวนการในการจัดตั้งและ
จัดวางทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรที่ไม่ใช่บุคคล โดยวางแผนให้สามารถบรรลุผลส าเร็จของ
องค์การ 
    3. การน าและสั่งการ (leading and directing) หมายถึง กระบวนการ
ของการมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนในการที่จะให้บุคคลอ่ืนมีพฤติกรรมในการท างานที่ต้องการ และท า
ให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ 
    4. การควบคุม (controlling) หมายถึง กระบวนการในการก าหนด
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายที่องค์การคาดหวังและก าหนดไว้ 
    กระบวนการบริหารจัดการที่ประกอบด้วยหน้าที่หลัก 4 ประการนี้ เป็น
ภาระหน้าที่ที่ส าคัญของผู้บริหารพึงต้องปฏิบัติ โดยที่กระบวนการบริหารจัดการ 4 ด้านนี้จะเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ซึ่งกันและกันตลอดเวลา ซึ่งผู้บริหารจะเป็นบุคคลที่ท าหน้าที่ในกระบวนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรขององค์การ 
   สรุปในงานวิจัยนี้ การจัดการกระบวนการ หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับ
วิธีการที่ผู้บริหารโรงเรียนก าหนดสมรรถนะหลักและระบบงาน การออกแบบการจัดการ และปรับปรุง
กระบวนการที่ส าคัญเพ่ือน าระบบงานไปใช้สร้างคุณค่าให้ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โรงเรียน
ประสบความส าเร็จ รวมทั้งการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

  2.7 ผลลัพธ์ 
   การตรวจสอบผลการด าเนินงาน แนวโน้มด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล         
การพัฒนาของโรงเรียน นอกจากนั้นยังเป็นการตรวจประเมินระดับผลการด าเนินการเมื่อเปรียบเทียบ
กับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาและบริการในลักษณะเดียวกัน  ผลลัพธ์ที่ได้จาก
การตรวจประเมินจะเป็นสารสนเทศ ตัวชี้วัดความก้าวหน้า เพ่ือประเมินปรับปรุงกระบวนการจัด
การศึกษาและบริการ โดยมีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับกลยุทธ์ของโรงเรียน 
   2.7.1 ความหมายของผลลัพธ์ 
    เสรี  พงศ์พิศ (2548: 15) ได้ให้ความหมายของผลลัพธ์ (output) ไว้ว่า 
ผลผลิตสุดท้าย สิ่งที่เป็นผลรูปธรรมที่สัมผัสได้ ผลิตภัณฑ์จ านวนหนึ่ง ผลอันเป็นปริมาณที่ผลิตได้ใน
ระยะเวลาหนึ่ง ผลผลิตทางปัญญา ผลผลิตทางศิลปะ ผลผลิตงานสร้างสรรค์  พลังงานที่ผลิตได้ใน
ระบบหนึ่ง 
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    ผลลัพธ์ซึ่งให้ได้มามีการวัดผลการด าเนินงานได้หลายช่องทาง การวัด
ประสิทธิภาพ การวัดประสิทธิผล การด าเนินงานขององค์กรในที่นี้ได้แนวคิด balanced scorecard 
(BSC) มาวัดผลลัพธ์ของการด าเนินงาน 
   2.7.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
    แคปแลน และนอร์ตัน (Kaplan and Norton, 1996: 43-44 อ้างถึงใน 
มนัส  จันทร์พวง,  2549: 75) การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ การประเมินเชิงกลยุทธ์ 
หรือประเมินเชิงสมดุลย์ balanced scorecard (BSC) คือ ความสัมฤทธิ์ผลเป็นหลัก โดยใช้ระบบ 
การประเมินผลงานที่อาศัยตัวชี้วัดเป็นตัวสะท้อนผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรม  ซึ่งผลการประเมินนี้ 
จะน ามาใช้ในการตอบค าถามถึงความคุ้มค่าในการท างาน ความเป็นมาของ balanced scorecard 
(BSC) ผู้ริเริ่มคิด คือ ศาสตราจารย์โรเบิร์ท  แคปแลน (Professor Robert Kaplan) อาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard) และ ดร. เดวิด  นอร์ตัน (Dr. David Norton) ได้เริ่มคิดและพัฒนา
ตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมา และบริษัทต่าง ๆ ในวงการธุรกิจได้ใช้ balanced scorecard ใน               
การประเมินผลการด าเนินงานของบริษัทได้ผลดี ซึ่งการใช้ balanced scorecard (BSC) เริ่มต้นด้วย
คณะผู้บริหารขององค์กรจะต้องร่วมกันการด าเนินงานที่ส าคัญ 2 งาน คือ การก าหนดตารางกรอบ
การประเมิน (scorecard) และการใช้ตารางกรอบการประเมิน โดยทั้ง 2 งานมีความสัมพันธ์
สอดคล้องกัน ซึ่งการก าหนดรายละเอียดในตารางกรอบการประเมินนั้น คณะผู้บริหารจะเริ่มต้นด้วย
การสร้างวัตถุประสงค์ (objectives) และการวัด (measures) ทั้งสี่มุมมอง ได้แก่ การเงินลูกค้า 
กระบวนการภายใน และการเรียนรู้และการพัฒนา 
   2.7.3 ความหมายและขอบข่ายของ balanced scorecard (BSC) 
    แคปแลน และนอร์ตัน (Kaplan and Norton, 1996: 24-25 อ้างถึงใน 
มนัส  จันทร์พวง, 2549: 76) balanced scorecard (BSC) เป็นรูปแบบ (model) การวัดผล            
การด าเนินงานขององค์กร โดยก าหนดกรอบงาน (framework) ของคณะผู้บริหาร (executives) ซึ่ง
แปลงจากวิสัยทัศน์และกลยุทธ์เป็นวัตถุประสงค์ (objectives) และการวัด (measures)             
ผลการปฏิบัติงานซึ่งก าหนดกรอบเป็นมุมมอง 4 ด้าน ได้แก่ การเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน และ
การเรียนรู้และการพัฒนา จัดท าเป็นตารางกรอบการประเมิน (scorecard) ใช้เป็นกรอบงาน            
การบริหาร และหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดเชื่อมโยงสัมพันธ์กับวิสัยทัศน์และ
กลยุทธ์ขององค์กร 
    นอกจากนี้ ยังได้น าเสนอว่า balanced scorecard (BSC) มี                 
ความสมบูรณ์ในการวัดและประเมินผลที่ใช้มุมมองทั้งด้านการเงินและไม่ใช่ด้านการเงิน มีความสมดุล
กันเพ่ือสะท้อนภาพของวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร ประกอบด้วยมุมมอง 4 ด้าน คือ มุมมองด้าน
การเงิน (financial) ด้านลูกค้า (customer) ด้านกระบวนการภายใน (internal business process) 
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และด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (learning and growth) และแต่ละมุมมองจะต้องก าหนด
รายละเอียดย่อยจ านวน 4 รายการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ (objective) การวัด (measures) เป้าหมาย 
(target) และการริเริ่ม (initiatives) ซึ่งมุมมองทั้งสี่ด้านดังกล่าวนี้จัดเป็นหลักการที่ส าคัญของ 
balanced scorecard (BSC) ซึ่งความสมดุลของการวัดมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
    1. มีความสมดุลในแง่ของการประกอบด้วยการวัดที่เป็นทั้งการวัดด้าน
เงินและการวัดที่ไม่ใช้ด้านการเงิน ท าให้องค์กรไม่มุ่งเน้นในด้านหนึ่งมากเกินไป 
    2. มีความสมดุลในแง่ของการประกอบด้วยวัตถุประสงค์และการวัดที่
แสดงถึงปัจจัยทั้งภายในองค์กร ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน กระบวนการภายใน และการเรียนรู้และ
การพัฒนาและภายนอกองค์กร ได้แก่ มุมมองด้านลูกค้า 
    3. มีความสมดุลในแง่ของการประกอบด้วยการวัดที่มุ่งเน้นทั้งในระยะสั้น 
ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน และในระยะยาว ได้แก่ ภายใต้มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
    4. เป็นความสมดุลระหว่างการวัดที่ก าหนดตัวชี้วัดที่เป็นตัวเหตุ (lead 
indicators or drivers) และตัวชี้วัดที่เป็นผล (lag indicators or outcomes) โดยตัวชี้วัดที่เป็นผล
จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวชี้วัดที่เป็นเหตุ ตัวอย่างเช่น การวัดความพึงพอใจของลูกค้า เป็นตัวชี้วัดที่
เป็นผลเนื่องจากเราจะทราบถึงความพึงพอใจของลูกค้าต่อเมื่อเหตุการณ์นั้นผ่านพ้นไปแล้ว  ในขณะที่
ตัวชี้วัดเป็นเหตุของความพึงพอใจของลูกค้า อาจจะประกอบไปด้วยคุณภาพของสินค้า ความเร็วใน
การให้บริการ และราคา เป็นต้น การให้ความส าคัญทั้งตัวชี้วัดที่เป็นเหตุและผล จะท าให้ผู้บริหาร
สามารถคาดการณ์ได้ถึงโอกาสหรือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จากการพิจารณาตัวชี้วัดที่เป็นเหตุ 
ท าให้ทราบทั้งผลการด าเนินงานในปัจจุบัน และปัจจัยที่จะส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กรในระยะ
ยาว 
    5. นอกจากความสมดุลดังกล่าวข้างต้นแล้ว ลักษณะที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่งของ balanced scorecard (BSC) ได้แก่ การที่วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดทุกตัวมีความเชื่อมโยง
และสัมพันธ์กันในลักษณะของเหตุและผล 
    สรุปว่า balanced scorecard (BSC) คือ รูปแบบของการวัดผล          
การด าเนินงานขององค์กรระบบใหม่ เกิดจากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร โดยใช้ 
การวัด (measurement) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญ ก าหนดกรอบงานการวัดทั้งด้านการเงินและไม่ใช่
ด้านการเงิน ประกอบด้วยสี่มุมมอง ได้แก่ การเงินลูกค้า กระบวนการภายใน และการเรียนรู้และ        
การพัฒนา ซึ่งงานหลักของการวัดโดยหลักการ balanced scorecard (BSC) คือ การก าหนดตาราง
กรอบการประเมินผล (scorecard) และการใช้ตารางกรอบการประเมินผล 
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   2.7.4 กรอบงานของ balanced scorecard (BSC) 
    แคปแลน และนอร์ตัน (Kaplan and Norton, 1996: 8-9 อ้างถึงใน 
มนัส  จันทร์พวง, 2549: 78) การจัดท าตารางกรอบการประเมิน (scorecard) นั้น จะด าเนินการโดย
คณะผู้บริหารองค์กร ซึ่งการด าเนินการจะต้องเป็นไปโดยใช้มติเอกฉันท์ จะต้องยึดกรอบงานของ 
balanced scorecard (BSC) แปลงมาจากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร             
(an organization’s vision and strategy) ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และการวัดจะสะท้อนให้เห็น
ภาพการปฏิบัติงานขององค์กร ประกอบด้วย 4 มุมมอง (perspectives) ได้แก่ การเงิน (financial) 
ลูกค้า (customer) กระบวนการภายใน (internal business process) และการเรียนรู้และ              
การพัฒนา (learning and growth) ซึ่งแต่ละมุมมองจะต้องก าหนดตัวชี้วัด มีองค์ประกอบ ได้แก่
วัตถุประสงค์ (objectives) และการวัด (measures) เป้าหมาย (target) และการริเริ่ม และ
องค์ประกอบทั้งสี่มุมมองเหล่านี้จัดเป็นกรอบงานของ balanced scorecard (BSC) มีความเป็นเหตุ
เป็นผลและมีความสมดุลกัน การประเมินผลการด าเนินงานในองค์กรตามหลักการ balanced 
scorecard (BSC) ของแคปแลน และนอร์ตัน มีความสมดุลซึ่งกันและกันในการก าหนดมุมมองใน 
การวัดเป็นมุมมองทุกมุมมอง จะต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร มุมมอง
ด้านการเงินจะมีสัมพันธ์และมีความสมดุล (balance) กับมุมมองด้านลูกค้าและกระบวนการภายใน 
มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนาจะมีความสัมพันธ์และมีความสมดุลกับมุมมองด้านลูกค้าและ
มุมมองด้านกระบวนการภายใน และในแต่ละมุมมองจะต้องก าหนดตารางกรอบการประเมิน 
(scorecard) มีองค์ประกอบเป็นดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (key performance indicator : KPI) 
ประกอบด้วย 4 รายการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ การวัด เป้าหมาย และการริเริ่ม ซึ่งในแต่ละรายการ
จะต้องมีความสัมพันธ์กัน สอดคล้องกัน เป็นเหตุเป็นผลกัน และมีความสมดุลซึ่งกันและกัน             
ซ่ึงโดยสรุปดังนี้ 
    1. วัตถุประสงค์ (objectives) คือ สิ่งที่องค์กรมุ่งหวังหรือต้องการที่จะ
บรรลุในด้านต่าง ๆ ซึ่งวัตถุประสงค์แต่ละมุมมองจะสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร 
    2. การวัด (measures) คือ รายละเอียดที่ก าหนดไว้เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการวัดว่าองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละด้านหรือไม่ 
    3. เป้าหมาย (target) คือ เป้าหมายหรือตัวเลขที่องค์กรต้องการจะบรรลุ
การวัดแต่ละตัว 
    4. การริเริ่ม (initiatives) คือ แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมเบื้องต้นที่
ต้องการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 
    จากการศึกษาและวิเคราะห์แนวคิดตามหลักการ balanced scorecard 
(BSC) ของแคปแลน และนอร์ตัน (Kaplan and Norton) สรุปได้ว่า การน าหลักการ balanced 
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scorecard (BSC) ไปใช้ในองค์กรนั้น คณะผู้บริหารองค์กรทุกคนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ชัดเจน และจะต้องด าเนินการสร้างความเข้าใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีภาพงานและมีเจตคติที่ดีต่อ  
balanced scorecard (BSC) และด าเนินการจัดท าตามล าดับขั้นตอน โดยสรุปดังนี้ 
    1. ก าหนดคณะผู้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร 
    2. คณะผู้ ด า เ นิ นการประ เมิน วิ เ ค ราะห์ วิ สั ยทั ศน์ และกลยุทธ์            
การด าเนินงานขององค์กร 
    3. ก าหนดกรอบการประเมินว่าจะใช้มุมมองสี่มุมมอง ได้แก่ การเงิน 
ลูกค้า กระบวนการภายใน และการเรียนรู้และการพัฒนา 
    4. น ามุมมองที่ก าหนดมาจัดเรียงตามล าดับความส าคัญ โดยพิจารณา
ความสัมพันธ์ในด้านของเหตุและผล (cause and effect) ของแต่ละมุมมอง 
    5. ก าหนดวัตถุประสงค์ภายใต้แต่ละมุมมองทั้งสี่มุมมองเรียงล าดับไว้ 
รวมทั้งจัดเรียงวัตถุประสงค์แต่ละมุมมองตามล าดับความส าคัญก่อนหลัง  รวมทั้งจัดเรียงเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลซึ่งกันและกัน ระหว่างมุมมองด้านการเงินกับลูกค้าและกระบวนการ
ภายใน มุมมองด้านลูกค้ามีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับการเรียนรู้และการพัฒนา  รวมทั้งมุมมอง
ด้านกระบวนการภายในมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับมุมมองด้านเรียนรู้และพัฒนา และให้เกิด
ความสมดุล (balance) กับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ 
    6. ก าหนดการวัด เป้าหมายและการริเริ่มของแต่ละวัตถุประสงค์ในแต่ละ
มุมมองให้ครบถ้วน โดยก าหนดตารางกรอบการประเมิน (scorecard) ในแต่ละมุมมอง 
    7. คณะผู้ท าหน้าที่ประเมินใช้ตารางกรอบการประเมิน (scorecard) 
เป็นแนวทางในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร 
    กรอบงานของ balanced scorecard (BSC) มีองค์ประกอบเป็นดัชนี        
ชี้วัดความส าเร็จ (key performance indicator: KPI) ประกอบด้วย 4 รายการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ 
การวัด เป้าหมาย และการริเริ่ม ซึ่งในแต่ละรายการจะต้องมีความสัมพันธ์กันสอดคล้องกันเป็นเหตุ
เป็นผลกัน และมีความสมดุลซึ่งกันและกัน 
   2.7.5 แนวการจัดท า balanced scorecard (BSC) ตามกรอบงาน 
(framework) 4 มุมมอง 
    แคปแลน และนอร์ตัน (Kaplan and Norton, 1996: 47-52 อ้างถึงใน 
มนัส  จันทร์พวง, 2549: 80-85) การจัดท า balanced scorecard (BSC) ตามกรอบงาน 
(framework) ทั้ง 4 มุมมอง มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้ 
    1. มุมมองด้านการเงิน (financial perspective) เป็นมุมมองที่องค์กรมี
จุดประสงค์ในการหารายได้ที่เพ่ิมขึ้น และการใช้งบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการให้บรรลุผลตาม
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จุดมุ่งหมายขององค์กร ประกอบด้วย กระบวนการที่ใช้ควบคุมการใช้เงิน ซึ่งผู้บริหารองค์กรจะต้องใช้
เงินในการบริหารงานต่าง ๆ ที่จ าเป็น ภายใต้การจัดล าดับความส าคัญ โดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐานให้
เหมาะสมกับเวลาด้วยความถูกต้อง การจัดท า balanced scorecard (BSC) มุมมองด้านการเงินนั้น 
การก าหนดวัตถุประสงค์ด้านการเงินจะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับกลยุทธ์  และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และการวัดในมุมมองด้านอ่ืน ๆ อีก 3 มุมมองด้วย การวัดที่เลือกใช้จะต้องสัมพันธ์
สอดคล้องเป็นเหตุเป็นผลกัน เพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติงานด้านการเงินด้วย  ตารางกรอบ              
การประเมิน (scorecard) ของมุมมองด้านการเงิน จะต้องก าหนดรายละเอียดของวัตถุประสงค์และ
การวัด ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่ก าหนดสิ่งที่จะต้องประเมิน ได้แก่ ก าไรที่เพ่ิมขึ้น การปรับปรุงราคาและ
สินค้า การเพ่ิมประโยชน์ในการใช้สอย และการลดความเสี่ยง เป็นต้น และก าหนดให้สอดคล้อง
เชื่อมโยงกันไปท้ัง 4 มุมมอง การก าหนดวัตถุประสงค์ มุมมองด้านการเงินขององค์กรสามารถก าหนด
แตกต่างกันไปตามวงจรของธุรกิจ ประกอบด้วย 3 ระยะ ได้แก่ การพัฒนาหรือการเจริญเติบโต 
(growth) การยั่งยืน (sustain) และการอุดมสมบูรณ์ (harvest) ซึ่งในแต่ละระยะประกอบด้วย หัวข้อ
ที่ก าหนดไว้ซึ่งใช้ประเมิน 3 ประการ คือ ผลก าไร การลดราคา/การปรับปรุงผลผลิต และประโยชน์
ของการใช้สอย และกลยุทธ์ของการลงทุน 
     การประเมินในองค์กร ด าเนินการกรอบการประเมินมุมมองด้าน
การเงินขององค์กรด้านธุรกิจ ถ้าก าหนดวัตถุประสงค์ (objectives) ไว้เพ่ือรายได้ที่เพ่ิมขึ้น ก็ก าหนด
สิ่งที่ใช้ในการวัด (measures) คือ รายได้ที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา เป้าหมาย (target) 
รายได้ที่เพ่ิมขึ้นคิดเป็นร้อยละ และการริเริ่ม (initiatives) ก าหนดวิธีการที่จะท าให้องค์กรมีรายได้
เพ่ิมข้ึนตามเป้าหมายร้อยละท่ีก าหนดไว้ 
    2. มุมมองด้านลูกค้า (customer perspective) เป็นมุมมองที่เกิดจาก
การด าเนินการภายใน มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา รวมทั้งด้านเงินแล้วส่งผลต่อพฤติกรรม
ลูกค้า ประกอบด้วย ความพึงพอใจของลูกค้าในการด าเนินงานขององค์กร นั่นคือ ผู้บริหารองค์กร
จะต้องด าเนินการให้ได้ผลผลิตที่เป็นที่พอใจของลูกค้าในการก าหนดมุมมองด้านนี้  ผู้รับผิดชอบใน  
การประเมินขององค์กรจะต้องก าหนดลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาดให้มีความชัดเจนสมบูรณ์ และ
ก าหนดวัดการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  สิ่งที่ก าหนดในการวัดจะต้องเกี่ยวข้องกับ
ความส าคัญของผลลัพธ์ของการด าเนินการ หลักส าคัญของการวัดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คือ                
ความพึงพอใจของลูกค้า (customer satisfaction) การรักษาลูกค้าเก่า (customer retention) 
จ านวนลูกค้าใหม่ (new customer acquisition) ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ (customer profitability) 
และส่วนแบ่งการตลาด เป็นต้น 
     การประเมินในองค์กรใช้หลักการ balanced scorecard (BSC)        
จะด าเนินการกรอบการประเมินมุมมองลูกค้าขององค์กรด้านธุรกิจ โดยสามารถก าหนดวัตถุประสงค์
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ได้หลายประเด็น คือ ความพึงพอใจของลูกค้า การรักษาลูกค้าเก่า ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับและ           
ส่วนแบ่งของตลาด แล้วแต่จะก าหนดโดยใช้มติเอกฉันท์ ซึ่งถ้าก าหนดวัตถุประสงค์ (objectives) ไว้
เพ่ือการรักษาลูกค้าเก่า ก็ก าหนดสิ่งที่ใช้ในการวัด (measures) คือ จ านวนลูกค้าที่หายไปเป้าหมาย 
(target) ร้อยละของจ านวนลูกค้าที่หายไป และการริเริ่ม (initiatives) ก าหนดวิธีการที่จะท าให้องค์กร
มีวิธีการทราบข้อมูลลูกค้าอย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน 
    3. มุมมองด้านกระบวนการภายใน (internal-business-process 
perspective) มุมมองด้านกระบวนภายใน เป็นมุมมองที่องค์กรก าหนดทั้งกระบวนการด าเนินงาน
ภาวะปกติและกระบวนการที่เป็นวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุผลส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายขององค์กร ประกอบด้วยวิธีการที่ดี ซึ่งผู้บริหารองค์กรใช้ในการท าให้องค์กรเจริญก้าวหน้า
หรือมีผลงานเป็นไปตามความต้องการลูกค้า ได้แก่ กระบวนการพัฒนางานโดยตรง ซึ่งหมายถึง 
กระบวนการงานซึ่งเป็นหน้าที่ที่องค์กรต้องปฏิบัติในภาวะปกติ และกระบวนการสนับสนุนการพัฒนา
งาน  หมายถึง กระบวนการที่ก าหนดขึ้นนอกเหนือจากงานปกติ เพ่ือให้งานมีความก้าวหน้า                 
การก าหนดมุมมองด้านกระบวนการภายใน ผู้รับผิดชอบในการประเมินผลในองค์กรจะต้องก าหนด
กระบวนการภายในองค์กรให้ชัดเจน ซึ่งกระบวนการนั้นจะต้องเป็นกระบวนการที่ดี จะท าให้องค์กร
บรรลุเป้าหมายในมุมมองด้านอ่ืน ๆ ซ่ึงการวัดมุมมองด้านนี้ ประเด็นแรกจะเป็นการก าหนดเกี่ยวกับ
การควบคุมก ากับ (monitor) และการปรับปรุงกระบวนการด าเนินการในองค์กร ประเด็นที่สอง        
จะเกี่ยวข้องกับการใช้นวัตกรรมในกระบวนการด าเนินการภายในองค์กร  ซึ่งในวงการธุรกิจนั้น 
กระบวนการธุรกิจก าหนดเป้าหมายด้านกระบวนการที่ใช้นวัตกรรม ประกอบด้วย รูปแบบของสินค้า
และการพัฒนาสินค้า และด้านกระบวนการปฏิบัติงานประกอบด้วย การผลิตการตลาด และ             
การบริการหลังการขาย 
    การประเมินในองค์กรใช้หลักการ balanced scorecard (BSC)             
จะด าเนินการก าหนดกรอบการประเมินมุมมองด้านกระบวนการภายในขององค์กรด้านธุรกิจ          
โดยสามารถก าหนดวัตถุประสงค์ได้หลายประเด็น คือ การผลิต การตลาด และการบริการหลัง          
การขาย แล้วแต่จะก าหนดโดยใช้มติเอกฉันท์ ซึ่งถ้าก าหนดวัตถุประสงค์ (objectives) ไว้เพ่ือการผลิต
ที่มีคุณภาพ ก็ก าหนดสิ่งที่ใช้ในการวัด (measures) คือ อัตราของเสียจากการผลิต เป้าหมาย 
(target) ร้อยละของจ านวนของเสียจากการผลิต และการริเริ่ม (initiatives) ก าหนดวิธีการที่จะท าให้
องค์กรมีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ 
    4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (learning and growth 
perspective) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา เป็นมุมมองที่องค์กรก าหนดกระบวนการ
ด าเนินงานเพ่ือให้พนักงานเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
จุดหมายขององค์กร ประกอบด้วย การที่พนักงานได้รับการฝึกอบรม และหรือการพัฒนาปรับปรุง
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ตนเองให้มีความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมาตรการให้ค าปรึกษา 
แนะน าการปฏิบัติงานแก่พนักงาน และการติดต่อประสานงาน สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยใช้เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนานับเป็น
มุมมองที่ 4 และมุมมองสุดท้ายของ balanced scorecard (BSC) เป็นการพัฒนาวัตถุประสงค์ 
(objectives) และการวัด (measures) ที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ในองค์กรและพัฒนา ซึ่งวัตถุประสงค์
ของมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จะส่งผลให้วัตถุประสงค์ของมุมมอง
ด้านอ่ืน ๆ อีก 3 ด้าน เกิดผลส าเร็จ ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ (outcomes) ที่ดีเยี่ยม         
การก าหนด BSC ตามมุมมองด้านนี้นั้นเป็นการก าหนดโครงสร้างพื้นฐานในลักษณะของการลงทุนของ
องค์กร เพ่ือท าให้องค์กรเกิดการเรียนรู้และพัฒนา สามารถด าเนินการมุมมองด้านอ่ืน ๆ ได้ดี             
ซึ่งการก าหนดวัตถุประสงค์และการวัดผลการด าเนินงานในมุมมองนี้ ประกอบด้วย ความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงาน (employees capabilities) ความสามารถของระบบสารสนเทศ (information 
system capabilities) การจูงใจ (motivation) การให้อ านาจ (empowerment) และการจัด
ระเบียบ (alignment) ในองค์กร 
     การประเมินในองค์กรใช้หลักการ balanced scorecard (BSC)          
จะด าเนินการกรอบการประเมินมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนาขององค์กรด้านธุรกิจ               
โดยสามารถก าหนดวัตถุประสงค์ได้หลายประเด็น คือ ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ความสามารถ
ของระบบสารสนเทศ การจูงใจ การให้อ านาจ ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และการจัดระเบียบ 
และคณะผู้ประเมินสามารถจะก าหนดว่าจะใช้ประเด็นใดบ้างโดยใช้มติเอกฉันท์  ซึ่งถ้าก าหนด
วัตถุประสงค์ (objectives) ไว้เพ่ือการพัฒนาความความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน ก็ก าหนดสิ่งที่ใช้ใน
การวัด (measures) คือ จ านวนวันในการอบรมของผู้ปฏิบัติงานต่อคน เป้าหมาย (target) จ านวนวัน
ของผู้ปฏิบัติงานได้รับการอบรมหรือพัฒนาความสามารถ และการริเริ่ม (initiatives) ก าหนดวิธีการที่
จะท าให้องค์กรมีวิธีการด าเนินการฝึกอบรม เพ่ือพัฒนาผู้ปฏิบัติงานทุกคนให้มีความสามารถใน            
การปฏิบัติงาน จากรายละเอียดของกรอบงานเพ่ือการจัดท า balanced scorecard (BSC)                 
ทั้ง 4 มุมมอง สามารถสังเคราะห์เป็นแผนที่กลยุทธ์ (strategy map) เพ่ือแสดงความสัมพันธ์ที่มี   
ความสมดุลทั้ง 4 มุมมอง เมื่อองค์กรก าหนดวัตถุประสงค์มุมมองด้านการเงิน คือ มีก าไรเพ่ิมขึ้น           
เป็นวัตถุประสงค์ส าคัญที่สุดขององค์กร ดังนั้น มุมมองด้านอ่ืน ๆ จึงจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ให้มี
ความสัมพันธ์กัน และให้เกิดความสมดุลระหว่างแต่ละมุมมอง กล่าวคือ องค์กรจะมีก าไรเพ่ิมขึ้นได้เมื่อ
ขายสินค้าได้มาก สินค้าจะขายได้มากเมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าและพึงพอใจในการบริการ 
     การประเมินโดยหลักการ balanced scorecard (BSC) จะเริ่มด้วย
คณะผู้บริหารขององค์กรด าเนินการแปลงวิสัยทัศน์และกลยุทธ์เป็นวัตถุประสงค์และการวัด              
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โดยก าหนดเป็นตารางกรอบการประเมิน (scorecard) ประกอบด้วย 4 มุมมอง สามารถสรุป
รายละเอียดแต่ละมุมมองดังนี้ 
     1. มุมมองด้านการเงิน (financial perspective) จะเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ด้านการเงิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเป็นหลัก จะไม่สะท้อนภาพที่
ควรจะเกิดข้ึนในอนาคต (vision) จึงไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นในอนาคต 
     2. มุมมองด้านลูกค้า (customer perspective) จะเป็นข้อมูล
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ขององค์กร ความพึงพอใจของลูกค้าหรือรู้รับบริการ ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลด้าน
ผลผลิต (output) ขององค์กร 
     3. มุมมองด้านกระบวนการภายในองค์กร (internal business 
process perspective) จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับระบบการด าเนินงานในด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ข้อมูลนวัตกรรมที่ใช้ในหน่วยงาน จึงมักเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ (process) การด าเนินงาน 
     4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (learning and growth 
perspective) จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยน าเข้า (input) ขององค์กรเป็นหลัก เช่น การพัฒนา
บุคลากร การพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพ่ือใช้งาน ระบบสาธารณูปโภค และความพึงพอใจของบุคลากร 
   สรุปในงานวิจัยนี้ได้ว่า ผลลัพธ์ หมายถึง การบริหารจัดการเกี่ยวกับวิธีการที่
ผู้บริหารโรงเรียนประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนและการปรับปรุงในด้านที่ส าคัญ  ได้แก่ 
ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร ผลลัพธ์ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและ           
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลลัพธ์ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้น
บุคลากร ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ นอกจากนั้นยังเป็นการตรวจประเมินระดับผล       
การด าเนินการเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาและบริการใน
ลักษณะเดียวกัน 
 

โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

 1. ความเป็นมา 
  โรงเรียนเป็นองค์กรทางการศึกษา หรือหน่วยงานหนึ่งของสังคมที่มีบทบาทที่ส าคัญใน
การผลิตบุคลากรซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ความสามารถ จึงจ าเป็นต้องเร่ง
พัฒนามาตรฐานการศึกษา  การจัดการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและเอกชนให้ทันต่อ               
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาการศึกษาหลายด้าน รวมทั้งโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดหลักสูตร
การเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีความมุ่งหวังไว้ว่านักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก          
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มีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2555 ประกอบด้วยโรงเรียนจ านวน 500 โรง เป็นโรงเรียน
มัธยมศึกษา 381 โรง โรงเรียนประถมศึกษา 119 โรงเรียน โดยได้มาจากโรงเรียนในโครงการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา และพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วย
การจัดการศึกษาของ UNESCO ทั้ง 4 ด้าน คือ Learning to know, Learning to Do, Learning to 
Live Together และ Learning to Be รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบ
คุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน
บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และ
เพ่ิมเติมสาระการเรียนรู้ความเป็นสากล เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับเดียวกับมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานของ
ประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2553 ข: 4-5) 
  1.1 สาระส าคัญของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   โรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นโรงเรียนในโครงการที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยมีความมุ่งหวังไว้ว่านักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีระยะเวลา
ด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2555 วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้มีดังนี้ 
   - เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (world citizen) เป็นเลิศวิชาการ 
สื่อสาร 2 ภาษา ล้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
   - เพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยก าหนด
รายวิชาเพ่ิมเติมที่มีความเป็นสากล ได้แก่ ทฤษฎีความรู้ (theory of knowledge) การเขียน           
ความเรียงขั้นสูง (extended-essay) กิจกรรมโครงงานเพ่ือสาธารณประโยชน์ (CAS : creativity, 
actions, service) และโลกศึกษา (global education) และยกระดับการบริหารจัดการด้วยระบบ
คุณภาพ (quality system management) 
   ทั้งนี้ การด าเนินการพัฒนาและยกระดับโรงเรียนมาตรฐานสากล จะมุ่งพัฒนา       
5 ด้าน คือ 
   1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยน าจุดเด่นจาก
หลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตร english program (EP) mini english program (MEP) 
international english program (IEP) หรือ international baccalaureate (IB) หรือหลักสูตร
ความเป็นเลิศเฉพาะทางน ามาปรับหลักสูตรให้เข้มข้นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล เหนืออ่ืนใดจะจัด
ให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/รายวิชาเพ่ิมเติม 4 วิชา ได้แก่ 1) ทฤษฎี          
องค์ความรู้ (theory of knowledge) การเขียนความเรียงขั้นสูง (extended essay) โลกศึกษา
(global education) และการสร้างโครงงาน (create project work) 
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   2. พัฒนาการเรียนสาระการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ 
ภายในปี 2555 
   3. พัฒนาครูผู้สอนในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 และครูผู้สอนสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน 
   4. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนร่วมกับส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน 
   5. พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์โรงเรียน
มาตรฐานสากล การบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
   โรงเรียนมาตรฐานสากลมีลักษณะการเป็นมาตรฐานสากล ประกอบด้วย          
การจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และคุณลักษณะโรงเรียน
มาตรฐานสากล ประกอบด้วย ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียง
มาตรฐานสากล การบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก 
ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
  1.2 คุณลักษณะผู้เรียนของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (world citizen) ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะ         
5 ด้าน ดังนี้ 
   1. ด้านวิชาการ 
    1.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียน เรียนผ่านการประเมินระดับชาติ อยู่ใน
ระดับด ีเป็นที่ยอมรับจากสถาบันนานาชาติ 
    1.2 นักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นที่ประจักษ์ สามารถ
แข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ 
    1.3 นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นจนถึงระดับอุดมศึกษา        
ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ในอัตราสูง 
    1.4 นักเรียนมีผลการเรียนที่สามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษาระดับต่าง ๆ ใน
นานาชาติได้ 
   2. ด้านภาษา 
    2.1 นักเรียนใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ใน       
การสื่อสารได้ด ี
    2.2 นักเรียนสามารถสอบผ่านการวัดระดับความสามารถทางภาษาจาก
สถาบันภาษานานาชาติ 
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   3. ด้านการคิด 
    3.1 นักเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดท าโครงงานที่เสนอ
แนวคิดเพ่ือสาธารณะประโยชน์ร่วมกับนักเรียนนานาชาติ 
    3.2 นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเสี่ยง สามารถใช้ความคิด
ระดับสูง มีเหตุผล และวางแผนจัดการสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ 
    3.3 นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ เพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง 
สังคมและประเทศชาติ ค่านิยมและความเชื่อของตนเองและของผู้อื่น 
   4. ด้านการท างาน 
    4.1 นักเรียนมีความสามารถประเมินแสวงหาสังเคราะห์และใช้ข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จ 
    4.2 นักเรียนมีความรอบรู้ด้านทัศนภาพ ภาษาภาพ สัญลักษณ์ สัญรูป (รูป
หรือเครื่องหมายบนหน้าจอคอมพิวเตอร์) รู้จักตีความ สร้างสื่อในการพัฒนาการคิด การตัดสินใจ และ
การเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึ้น 
    4.3 นักเรียนมีผลการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้าแข่งขันใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
    4.4 นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน 
สื่อสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนผลงานได้ในระดับนานาชาติ 
    4.5 นักเรียนสามารถเขียนเรียงความขั้นสูง 
   5. ด้านการรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
    5.1 นักเรียนมีความตระหนักรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้และ
จัดการกับความซับซ้อน 
    5.2 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ 
    5.3 นักเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์  วิเคราะห์
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและ
ผลตอบแทนได้ 
    5.4 นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นพลเมืองที่ดี สามารถจัดการและ
ควบคุมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ และปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
และอุดมการณ์ประชาธิปไตยต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
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  1.3 การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553 ข: 17-72) ได้ก าหนด            
แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานการยกระดับคุณภาพ
โรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 16 ขั้นตอน ได้แก่ 
   1. จัดท าสื่อ เอกสาร สนับสนุนการด าเนินงาน 
   2. ประชุมสัมมนา สร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
   3. เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา ประชุมปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียน และจัดท าพันธะสัญญากับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   4. จัดตั้งภาคีเครือข่ายและคณะกรรมการประสานงานโรงเรียนร่วมพัฒนา ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
   5. คัดสรรและจัดหาสื่อ เอกสาร ต าราเรียนที่มีคุณภาพระดับสากล สนับสนุน
การด าเนินงานของโรงเรียน 
   6. ประชุมปฏิบัติการจัดท าแนวทางการพฒันาหลักสูตรและการสอน 
   7. พัฒนาผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   8. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการวิจัยและพัฒนา
รูปแบบและแนวทางการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลแบบมีส่วนร่วม 
   9. เครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา นิเทศ วิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม       
การพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
   10. โรงเรียนวิจัยและพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการสอน 
   11. โรงเรียนจัดกิจกรรมการพัฒนาและเทียบเคียงมาตรฐานกับโรงเรียน          
ร่วมพัฒนา 
   12. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการด าเนินงานของโรงเรียนระหว่าง
เครือข่ายการนิเทศในระดับภูมิภาค 
   13. สรรหาโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับลกลุ่มจังหวัด 
   14. นิเทศก ากับติดตามผลการพัฒนา 
   15. ประเมินผลการด าเนินงาน รายงานประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ 
   16. สัมมนาน าเสนอผลงานระดับชาติเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
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 2. การด าเนินงาน 
  ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในประเทศไทย มีการพัฒนาหลักสูตร
และการสอนให้เป็นทางเลือกส าหรับผู้เรียนในหลายรูปแบบ โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นหนึ่งใน        
การจัดการเรียนการสอนดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายส าคัญเพ่ือตอบสนองต่อ             
ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันและทัดเทียมนานาประเทศซึ่งมีหลักสูตร
และการสอนที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2553 ข: 17-72) ได้กล่าวไว้ดังนี้ 
  1. หลักสูตรและการสอนทั่วไป เป็นหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการศึกษาให้แก่ประชากร
วัยเรียนทุกคนเป็นภาษาไทย 
  2. หลักสูตรและการสอนเป็นภาษาอังกฤษที่เรียกชื่อว่า English Program เป็น
หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และประวัติศาสตร์ไทย 
  3. หลักสูตรและการสอนกึ่งภาษาอังกฤษที่เรียกชื่อว่า IEP (Intensive English 
Program) หรือในความหมายของ IEP International Program ส าหรับโรงเรียนที่ใช้หลักสูตรของ 
IBO (International Baccalaureate Organization) MEP (Mini English Program) เป็นหลักสูตร
ที่สถานศึกษามีรูปแบบที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ในหลายโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในทุก
สาระการเรียนรู้เป็นภาษาไทย เน้นเพ่ิมเติมจ านวนคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น ในขณะที่
โรงเรียนอ่ืน ๆ มีการจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็น
ภาษาอังกฤษ และเพ่ิมภาษาอังกฤษในคาบเรียนของสาระเพ่ิมเติม เป็นต้น  หรือ EIL (English-
Intergraded Learning) เป็นการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการภาษาอังกฤษ 
  4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพและหลักสูตรวิชาชีพ เป็นการบูรณาการหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 
2545 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2546) ซึ่งเมื่อผู้เรียนจบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
(ปวช.) สาขาที่ต้องการ และสามารถศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
  ปี พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ด าเนินการโครงการโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล เพ่ือยกระดับโรงเรียนให้มีการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารระบบคุณภาพ (quality system) มุ่งให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เทียบเคียง
มาตรฐานสากล (world class standard) ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (world citizen) 
  ต่อมาปี พ.ศ. 2555 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ทบทวน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลบังเกิดผลเป็นรูปธรรม
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ยิ่งขึ้น ได้ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล  (ฉบับปรับปรุง) ขึ้น  
เพ่ือช่วยให้โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
“บันได 5 ขั้น ของการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล” (Five Steps for Student Development) 
ซึ่งโลกในยุคศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของการแข่งขัน การจัดหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน
จ าเป็นต้องมีความเป็นพลวัต ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้มีการผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยน
หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการจัดการศึกษาไทยให้พร้อมส าหรับ        
การแข่งขันในเวทีโลก 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2555: 4-9) ได้สรุปการจัดหลักสูตร
และกิจกรรมการเรียนการสอนไว้ ดังนี้ 
  1. โรงเรียนต้องเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาในมิติที่กว้างขึ้น เพราะในปัจจุบัน
สังคมโลกเป็นสังคมท่ีไร้พรมแดน ที่มีการติดต่อประสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่าง ๆ มากขึ้น อีกทั้ง
การก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 จะมีผลต่อการเปิดเสรีทางการศึกษา ซึ่งจะท าให้เกิด          
การแข่งขันในการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น ในอนาคตโรงเรียน
แต่ละแห่งจะต้องมีการแข่งขันด้านคุณภาพมากขึ้น โรงเรียนในประเทศไทยเองจ าเป็นต้องพัฒนาให้
เป็นหน่วยบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีทาง 
การศึกษา 
  2. หลักสูตรการเรียนการสอนต้องมีความเป็นสากลมากขึ้น เนื่องจากยุคโลกาภิวัตน์มี
การเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุน ท าให้ตลาดแรงงานในอนาคตต้องการคนที่มีศักยภาพในหลาย
ด้าน รวมทั้งความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร คุณลักษณะในการเป็น
พลโลก การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนจึงต้องปรับให้มีความเป็นสากลมากขึ้น  นอกจากนี้        
การเปิดเสรีทางการศึกษาท าให้สถาบันการศึกษาจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนด้านการจัดการศึกษาใน
ประเทศไทย โรงเรียนควรหาภาคีเครือข่ายในการจัดหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรสมทบหรือหลักสูตร
ร่วมกับสถาบันต่างประเทศ เพ่ือความเป็นสากลของการศึกษา 
  3. ต้องมีการพัฒนาทักษะการคิดมากขึ้น สภาพสังคมโลกที่มีการแข่งขันสูง ท าให้          
การจัดการศึกษาจ าเป็นต้องเน้นการพัฒนาทักษะเป็นส าคัญ ปัจจุบันโรงเรียนยังไม่สามารถพัฒนา
ทักษะการคิดของผู้เรียนได้ดีเท่าที่ควร เนื่องจากการเรียนการสอนยังเน้นให้ผู้เรียนคิดตามสิ่งที่ผู้สอน
ป้อนความรู้มากกว่าการคิดสิ่งใหม่ ๆ ดังนั้นจึงควรมีการปรับรูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
เพ่ือส่งเสริมทักษะการคิดให้มากยิ่งขึ้น 
  4. ต้องมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น แนวคิดของทุนนิยมที่มุ่งการแข่งขันมี
อิทธิพลท าให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนส่วนใหญ่เน้นและให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้และ
ความสามารถ เพ่ือความก้าวหน้าในหน้าที่การงานและการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จนอาจละเลย
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การส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งจะส่งผลต่อปัญหาทางสังคมตามมา ดังนั้น ปรัชญาการจัด
การศึกษาจึงต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคคลในองค์รวม ทั้งมิติของความรู้และคุณธรรมคู่กัน 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลให้ประชาคมโลกอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
  5. การสอนภาษาต่างประเทศต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในยุคโลกไร้พรมแดนนั้น       
ผู้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาที่ใช้สื่อสารกันอย่างกว้างขวาง  เช่น 
ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ย่อมมีความได้เปรียบในการติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรองในเรื่องต่าง  ๆ 
ตลอดจนการประกอบอาชีพ การจัดการเรียนการสอนจึงควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาทักษะ
ด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาต่างประเทศอย่างเต็มศักยภาพ 
  2.1 ด าเนินการพัฒนา 5 ด้าน 
   1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา จ านวน 500 โรงเรียน ปีการศึกษา 2553 ดังนี้ 
    พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล โดยน า
จุดเด่นจากหลักสูตรต่าง ๆ เช่น 
    1.1 หลักสูตร English Program (EP), Mini English Program (MEP) 
International English Program (IEP) หรือ International Baccalaureate (IB) 
    1.2 หลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง (วิทย์ - คณิต ภาษา อาชีพ ดนตรี กีฬา) 
โดยทุกหลักสูตรปรับเนื้อหาวิชาพ้ืนฐานต่าง ๆ ให้มีความเข้มข้นเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล และจัด
ให้มีกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน รายวิชาเพ่ิมเติม 3 วิชา ได้แก่ ทฤษฎี             
องค์ความรู้ (theory of knowledge) การเขียนความเรียงขั้นสูง (extended essay) และการสร้าง
โครงงาน (create project work) 
   2. พัฒนาการเรียนสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยใช้ภาษาอังกฤษ 
จ านวน 500 โรงเรียน 
    2.1 พัฒนาการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โดยใช้
ภาษาอังกฤษ จ านวน 250 โรงเรียน ในปี 2553 
    2.2 พัฒนาการเรียนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ โดยใช้
ภาษาอังกฤษ จ านวน 250 โรงเรียน ในปี 2554 
   3. พัฒนาครูผู้สอน 
    3.1 พัฒนาครูผู้สอนในสาระการเรียนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาจีน 
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุ่น และอ่ืน ๆ)  จ านวน 350 โรงเรียน  จ านวน 1,400 คน (ร่วมกับศูนย์
ภาษาต่างประเทศท่ีสอง) 
    3.2 พัฒนาครูผู้สอน สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  – วิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้
ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 500 โรงเรียน จ านวน 3,667 คน (ร่วมกับส านัก



73 
 

พัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) กล่าวคือ ระดับประถมศึกษา พัฒนาครูผู้สอนในสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ จ านวน 119 โรงเรียน ๆ โรงเรียนละ 2 คน รวม 238 คน  
ส่วนระดับมัธยมศึกษา (381 โรงเรียน) พัฒนาครูผู้สอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 381 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 3 คน จ านวน 1,143 คน และครูผู้สอนสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ 381 โรงเรียน 
โรงเรียนละ 6 คน จ านวน 2,286 คน 
   4. พัฒนาผู้บริหารโรงเรียน 
    พัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 500 โรงเรียน โรงเรียนละ        
5 คน รวมจ านวน 2,500 คน ร่วมกับส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีหลักสูตร
การพัฒนา กล่าวคือ 1) พัฒนาศักยภาพการใช้ IT และการใช้ภาษาอังกฤษจ าแนกตามกลุ่มศักยภาพ
ผู้บริหารในแต่ละด้านโดย โปรแกรม WCSSP และ 2) การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล             
โดยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพ 
   5. พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียน 
    พัฒนาบุคลากรหลักของเรียนมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
โรงเรียนมาตรฐานสากล จ านวน 500 โรงเรียน โรงเรียนละ 8 คน รวมจ านวน 4,000 คน (ร่วมกับ
ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาและเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา) 
  2.2 การจัดการ เ รี ยนการสอนเที ยบเคียงมาตรฐานสากล  (world–class 
standard) 
   1. ด้านคุณภาพวิชาการ 
    1.1 โรงเรียนจัดหลักสูตรทางเลือกที่เทียบเคียงกับหลักสูตรมาตรฐานสากล 
ได้แก่ หลักสูตร English Program (EP), Mini English Program (MEP), International English 
Program (IEP), International Baccalaureate (IB) หรือหลักสูตรความเป็นเลิศเฉพาะทาง 
    1.2 โรงเรียนจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ ตอบสนองต่อความถนัดและ
ศักยภาพ ตามความต้องการของผู้เรียน 
    1.3 โรงเรียนจัดหลักสูตรด้านอาชีพ (ปวช. ในโรงเรียนมัธยมศึกษา) 
    1.4 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ 
    1.5 ปรับลดเนื้ อหา เ พ่ิมความเข้มข้นของ  1 )  เนื้ อหาหรือกิจกรรมสู่
มาตรฐานสากล [(ทฤษฎีองค์ความรู้ (theory of knowledge) การเขียนความเรียงขั้นสูง (extended 
essay) การสร้างโครงงาน (create project work)] 2) เนื้อหากิจกรรมสู่สาระการเรียนรู้ที่จะส่งเสริม
สู่ความเป็นเลิศ 
    1.6 ลดเวลาสอน เพ่ิมเวลาเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่นักเรียน 
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    1.7 โรงเรียนใช้หนังสือ ต าราเรียน สื่อที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
    1.8 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยพัฒนาใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ 
(quality classroom system) 
    1.9 โรงเรียนใช้ระบบการวัดและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล โดยประเมิน
จากการสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า สอบสัมภาษณ์ และสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับ
สถานศึกษาระดับต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
   2. ด้านคุณภาพครู 
    2.1 ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน
วิชาการ ผ่านการประเมินในระดับชาติ 
    2.2 ครูผู้สอนมีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านอาชีพ ผ่าน        
การประเมินในระดับชาติ 
    2.3 ครูสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
    2.4 ครูใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล และการเผยแพร่ผลงาน ทั้งระบบออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) 
    2.5 ครูใช้การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
    2.6 ครูสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนกับ
นานาชาติ 
    2.7 ครูใช้หนังสือ ต าราเรียนและสื่อท่ีเป็นภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียน
การสอน 
   3. ด้านการวิจัยและพัฒนา 
    โรงเรียนด าเนินการจัดท าวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษาด้านต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง และใช้ผลการวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
  2.3 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (quality system management) 
   1. ด้านคุณภาพของผู้บริหารโรงเรียน 
    1.1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล 
    1.2 ผู้บริหารบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
    1.3 ผู้บริหารมีความเป็นผู้น าทางวิชาการ (academic leadership) ที่มี
ผลงานปรากฏเป็นที่ยอมรับ 
    1.4 ผู้บริหารมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารและการบริหาร
จัดการ 
    1.5 ผู้บริหารสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 
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    1.6 ผู้บริหารมีประสบการณ์อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัด
การศึกษานานาชาติ 
   2. ด้านระบบบริหารจัดการ 
    2.1 โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากองค์กร
มาตรฐานสากลระดับโลก 
    2.2 โรงเรียนมีระบบการจัดการความรู้ (KM) และการสร้างนวัตกรรมเผยแพร่
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
    2.3 โรงเรียนน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) มาใช้ในการบริหาร
จัดการ ครอบคลุมภารกิจทุกด้านของโรงเรียน 
    2.4 โรงเรียนมีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้  การบริหารจัดทั้ ง ในประเทศ /
ต่างประเทศ 
    2.5 โรงเรียนมีการบริหารด้านบุคลากรอย่างมีอิสระและคล่องตัว โดยสามารถ
ก าหนดอัตราก าลัง สรรหา บรรจุ จัดจ้าง ส่งเสริมและพัฒนา 
    2.6 โรงเรียนสามารถแสวงหา ระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาความเป็น
เลิศในการจัดการศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวตามสภาพความต้องการและ
จ าเป็น 
   3. ด้านปัจจัยพื้นฐาน 
    3.1 โรงเรียนมีขนาดชั้นเรียนเหมาะสม โดยมีจ านวนนักเรียนต่อห้อง (ปฐมวัย 
25 คน : 1 ห้อง, ประถมศึกษา 30 คน : 1 ห้อง มัธยมศึกษา 35 คน : 1 ห้อง) โดยมีจ านวนครูที่มี
ความรู้ตรงสาขาวิชาที่สอนเพียงพอ และมีอัตราส่วนครู 1 คน ต่อนักเรียนไม่เกิน 20 คน 
    3.2 ภาระงานการสอนของครูมีความเหมาะสม ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
    3.3 โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ ต าราเรียนที่มีคุณภาพ ระดับมาตรฐานสากล 
เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้เรียนอย่างเพียงพอ 
    3.4 โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์พกพาส าหรับนักเรียนทุกคน 
    3.5 โรงเรียนมีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเชื่อมโยงครอบคลุมพ้ืนที่
ของโรงเรียน 
    3.6 โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มัลติมีเดีย (electronic multi-media 
classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นความเป็นเลิศของ
นักเรียนตามกลุ่มสาระอย่างพอเพียง และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล
ได้รวดเร็ว 
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    3.7 โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิทยบริการ (resource center) ที่มี
สภาพแวดล้อมบรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสมทันสมัย มีกิจกรรมที่ส่งเสริม
การอ่านการเรียนรู้และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย 
   4. ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา 
    4.1 โรงเรียนมีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกัน เป็นเครือข่ายร่วม
พัฒนาทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
    4.2 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทรัพยากร
ระหว่างเครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนา 
    4.3 โรงเรียนมีเครือข่ายสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
    4.4 นักเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 1. งานวิจัยในประเทศ 
  เฟ่ืองฟ้า  เรืองเวช (2547: 125-128) ได้ศึกษาบรรณนิทัศน์เรื่อง การวัดและ
ประเมินผลการศึกษา ซึ่งผลการศึกษาประเด็นส าคัญสรุปได้ว่า การวัดและประเมินผลเป็นการตัดสิน 
คุณค่า คุณลักษณะและความสามารถของบุคคลโดยอาศัยข้อมูลจากการวัด เพ่ือน าผลไปพัฒนาและ
ปรับปรุงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งจะท าให้มีการพัฒนาการศึกษาและ
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี ผู้บริหารยังสร้างกระบวนการจัดการความรู้และ
เทคโนโลยีของบุคลากรอย่างเป็นขั้นตอน โดยมีการบ่งชี้ความรู้ ข้อมูล สร้าง แสวงหา จัดเก็บ 
ประมวลและกลั่นกรององค์ความรู้แล้วแบ่งปันความรู้ในด้านการด าเนินการและเทคนิคการปฏิบัติงาน
ที่ดีเลิศให้บุคลากรอย่างทั่วถึง เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ได้จริงกับผู้เรียน และเพ่ิมขีด
ความสามารถขององค์กร โดยเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน 
  รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ (2548: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหาร
คุณภาพทั้งองค์การของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหารคุณภาพทั้ง
องค์การของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้านการน าองค์กรและการวางแผนกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ล าดับ
แรก ได้แก่ มีเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพอย่างชัดเจน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ 
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ด้านระบบและกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ล าดับ
แรก ได้แก่ กระบวนการเรียนรู้เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ กระบวนการเน้นผู้เรียนให้มีคุณธรรม 
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จริยธรรม ระบบดูแลช่วยเหลือให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีความสามารถที่โดดเด่น ด้านทรัพยากรบุคคล
และทีมงาน มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ล าดับแรก ได้แก่ แผนการพัฒนาบุคลากร แต่งตั้งคณะกรรมการและมอบ
อ านาจหน้าที่ให้กับหัวหน้าทีมคุณภาพ มีการมอบหมายหน้าที่ชัดเจนตามระเบียบปฏิบัติราชการ  
ด้านการวิเคราะห์ การประเมินและการจัดการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ล าดับแรก ได้แก่ มีโครงสร้าง
องค์การอย่างเป็นระบบ ประเมินสภาพความต้องการทั้งระบบเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน วิเคราะห์สภาพ
ความต้องการและจ าเป็นของสถานศึกษา ด้านความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง ความพึงพอใจ
ของผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ล าดับแรก ได้แก่ ครูสามารถจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูผู้สอนมีหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สาระของหลักสูตรสอดคล้องกับ
สภาพผู้เรียนและท้องถิ่น ด้านผลลัพธ์ขององค์การ ภารกิจ มีค่าเฉลี่ย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ผู้เรียนเป็น
สมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และเคารพในสิทธิของผู้อ่ืน ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม         
มีค่านิยมที่พึงประสงค์ สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
  ชัยพันธุ์  ชัยชนะเจริญ (2549: 115-116) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น  เขต 5 พบว่า 
ข้าราชการครูในโรงเรียนที่มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ    การบริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารเห็นว่า
ตนมีหน้าที่โดยตรงในการบริหาร จึงมองว่ามีสภาพการด าเนินการมากกว่าครู  และจ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ข้าราชการครูในโรงเรียนที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน ทั้งนี้เนื่องมาจากการบริหารจัดการโรงเรียนเป็นฐานเป็นเรื่องใหม่ ซึ่งต้องช่วยกันปฏิบัติงาน 
และถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกคน 
  ไพฑูรย์  ธาตุรักษ์ (2549: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารคุณภาพเชิงกลยุทธ์ด้วย
ระบบ ISO 9001 : 2000 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า พนักงาน        
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพเชิงกลยุทธ์
ด้วยระบบ ISO 9001 : 2000 โดยรวมและเป็นรายด้าน 6 ด้าน คือ ด้านการให้ความส าคัญต่อลูกค้า 
ด้านความเป็นผู้น า ด้านบุคลากรมีส่วนร่วม ด้านการบริหารที่เป็นระบบ ด้านการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง และด้านการตัดสินใจบนพื้นฐานความเป็นจริงแตกต่างกัน พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีการบริหารคุณภาพเชิงกลยุทธ์ด้วยระบบ 
ISO 9001 : 2000 ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องแตกต่างกัน พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่มี
ต าแหน่งงานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีการบริหารคุณภาพเชิงกลยุทธ์ด้วยระบบ 
ISO 9001 : 2000 โดยรวมและเป็นรายด้าน 5 ด้าน คือ ด้านบุคลากรมีส่วนร่วม ด้านการบริหารเชิง
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กระบวนการ ด้านการบริหารที่เป็นระบบ ด้านการตัดสินใจบนพ้ืนฐานความเป็นจริง และด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ขายเพื่อประโยชน์ร่วมกันแตกต่างกัน 
  กัลยาณี  บุญไทย (2550: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดไม้ไทยพาณิชย์ ต าบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาสภาพแวดล้อมภายใน 
พบว่า มีการบริหารงานแบบครอบครัว สรุปได้ว่า กลยุทธ์การจัดการองค์กร ประกอบด้วย กลยุทธ์ 
การใช้เทคนิคการดึงดูดใจลูกค้าและการให้บริการที่ประทับใจ กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของเจ้าของ
กิจการและแรงงาน กลยุทธ์การวางแผนการผลิต ประกอบด้วย กลยุทธ์การพัฒนาการตลาด กลยุทธ์
การก าหนดส่วนประสมการตลาด และกลยุทธ์การจัดท าระบบสาระสนเทศ กลยุทธ์การจัดการการเงิน
ประกอบด้วย กลยุทธ์การจัดท าระบบบัญชีและกลยุทธ์การวางแผนการเงิน 
  จ านงค์  นาหนองตูม (2550: 84) ได้วิจัยเรื่อง การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ใน           
การบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูในสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4 ผลการเปรียบเทียบพบว่า ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะ
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการ
สถานศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะ
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ด้านความโปร่งใส แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ อาจได้รับความไว้วางใจจาก
ผู้อ านวยการสถานศึกษาให้เป็นหัวหน้างาน หัวหน้าหมวด มีโอกาสเป็นคณะกรรมการพิจารณาด้าน
งบประมาณ พิจารณาความดีความชอบ หรือการเลื่อนต าแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดังนั้นข้าราชการครูที่มีวิทยฐานะจึงมีความคิดเห็นว่า ผู้อ านวยการสถานศึกษาน าหลัก
ธรรมาภิบาลด้านความโปร่งใสไปใช้ในการบริหารอยู่ในระดับมากกว่า ซึ่งแตกต่างจากข้าราชการครูที่
ไม่มีวิทยฐานะส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน 
  ฉัตรชัย  แสงจันทร์ (2550: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพ
การบริหารคุณภาพกับต้นทุนคุณภาพของธุรกิจเครื่องมือทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ได้รับ  ISO 9000 
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจเพ่ิมศักยภาพใน
การพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ รวมถึงพัฒนากระบวนการต่าง ๆ ให้เกิดคุณภาพทั้งระบบ 
สามารถตอบสนองความพึงพอใจและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างสูงสุด  ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจมี
ความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถรักษาและเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างต่อเนื่อง สร้าง
ก าไรในระยะยาว และสร้างความแข็งแกร่งแก่การด าเนินธุรกิจ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิจัย
ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพกับต้นทุนคุณภาพ  โดยท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจเครื่องมือทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่ได้รับ ISO 9000 จ านวน 157 คน และใช้
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แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ f-test การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
  ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารธุรกิจเครื่องมือทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ มีความคิดเห็นด้วย
เกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก  เช่น 
ด้านการให้ความส าคัญกับลูกค้า ด้านความเป็นผู้น า ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร และมี              
ความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีต้นทุนคุณภาพโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก เช่น 
ด้านต้นทุนการป้องกัน ด้านต้นทุนการประเมินผล ด้านต้นทุนความล้มเหลวภายใน 
  ผู้บริหารธุรกิจเครื่องมือทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่มีระยะเวลาในการประกอบกิจการ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพโดยรวมแตกต่างกัน        
(P < 0.05)  แต่ผู้บริหารธุรกิจที่มีความแตกต่างกัน ในเรื่องของระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ           
ทุนจดทะเบียนในปัจจุบันและจ านวนพนักงาน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีต้นทุนคุณภาพ
โดยรวมและเป็นรายด้านไม่แตกต่างกัน 
  จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบ พบว่า (1) ประสิทธิภาพการบริหาร
คุณภาพ ด้านการให้ความส าคัญกับลูกค้า มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อต้นทุนคุณภาพ
โดยรวม ด้านต้นทุนการป้องกันและด้านต้นทุนการประเมิน (2) ประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพ 
ด้านการบริหารเชิงกระบวนการ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อต้นทุนคุณภาพโดยรวม  
ด้านต้นทุนการป้องกันและด้านต้นทุนความล้มเหลวภายนอก (3) ประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพ
ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อต้นทุนคุณภาพโดยรวม    
ด้านต้นทุนการป้องกันและด้านต้นทุนการประเมิน (4) ประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพด้าน          
การตัดสินใจบนพ้ืนฐานความจริง มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อต้นทุนคุณภาพโดยรวม 
ด้านต้นทุนการป้องกัน และ (5) ประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพด้านความสัมพันธ์กับผู้ขายเพ่ือ
ประโยชน์ร่วมกัน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อต้นทุนคุณภาพโดยรวม  ด้านต้นทุน         
ความล้มเหลวภายในและด้านต้นทุนความล้มเหลวภายนอก 
  โดยสรุป ประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อ
ต้นทุนคุณภาพของธุรกิจเครื่องมือทางไฟฟ้าและอุปกรณ์ ดังนั้น ธุรกิจจึงควรน าข้อสนเทศที่ได้จาก 
การวิจัยครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดนโยบาย การวางแผน การควบคุมและการด าเนินงานของ
ธุรกิจ เพ่ือให้การบริหารต้นทุนคุณภาพมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถพัฒนาคุณภาพของ
สินค้าและบริการได้อย่างชัดเจน ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะน า
ธุรกิจไปสู่ความเจริญเติบโต มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 
  วาสนา  เจียนสุวรรณ (2550: 127-136) ได้วิจัยเรื่อง ระบบบริหารคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขต กท.12 ผลการวิจัยพบว่า สภาพระบบบริหาร
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คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเขต กท.12 ทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ ระบบ
การเรียนรู้ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และระบบกิจกรรมนักเรียน มีสภาพการด าเนินงานทั้งด้าน
การวางแผนคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพ สูงกว่าร้อยละ 90 ทุกข้อ ส าหรับ
ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาคุณภาพของระบบบริหารคุณภาพในระบบหลักของสถานศึกษา พบว่า 
ด้านการวางแผนคุณภาพ ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ ปัญหาในการส่งเสริมความสัมพันธ์และ              
ความร่วมมือกับชุมชน แนวทางแก้ปัญหา ได้แก่ การส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับกรรมการสถานศึกษา 
และใช้วันหยุดราชการเป็นวันประชุมปรึกษาหารือ ด้านการควบคุมคุณภาพ ปัญหาที่พบมากที่สุด คือ 
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น แนวทาง
แก้ปัญหา คือ การจัดให้มีครูภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นวิทยากรช่วยสอนให้เพียงพอ ด้านการปรับปรุง
คุณภาพ มีปัญหามากที่สุดในเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา
การศึกษา แนวทางแก้ปัญหา คือ จัดหางบประมาณในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง ในส่วนของแนวทางการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ 
การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน การพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน การด ารงจุดแข็ง
และปรับปรุงจุดอ่อนของโรงเรียน และการจัดให้มีทีมคุณภาพของโรงเรียน 
  รุ่งนภา  บุญอนันต์ (2551: 219) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารบาง
ประการที่สัมพันธ์กับกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสกลนคร เขต 3 พบว่า กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
สกลนคร เขต 3 การบริหารโรงเรียนในยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับปัญหาด้านต่าง ๆ ผู้บริหารโรงเรียน
ต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ต้องอาศัยภาวะผู้น า การตัดสินใจ การสื่อสาร การมีวิสัยทัศน์  และ        
การมีส่วนร่วมในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการบริหารงานโรงเรียน ในการที่จะเข้าถึงการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในที่จะกระทบกับการบริหารโรงเรียน ซึ่งการวางแผนเชิง          
กลยุทธ์ ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การจัดวางทิศทาง ตัวชี้วัด การก าหนดกลยุทธ์ 
การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ การควบคุมกลยุทธ์ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นแผนที่มุ่งความส าเร็จใน
อนาคตของโรงเรียน โดยมีการก าหนดสภาพการณ์ที่พึงประสงค์ไว้ล่วงหน้า และพยายามเปลี่ยนแปลง
ปัจจัยต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับทิศทางที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยผู้บริหารต้องมี
ภาวะผู้น า การตัดสินใจ การสื่อสาร การมีวิสัยทัศน์ และการมีส่วนร่วมในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ใน
โรงเรียน เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายในการด าเนินงานให้ส าเร็จ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนจึงควรให้ความสนใจ
และให้ความส าคัญในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้มาก เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานใน
โรงเรียนได้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงส่งผลให้การบริหารจัดการระบบคุณภาพด้านการวางแผนเชิง            
กลยุทธ์มีผลเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 



81 
 

  เสริม  เกื้อสังข์ (2551: 62-75)  ได้ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครตรัง ผลการศึกษาพบว่า 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครตรังใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ 1) หลัก
ความรับผิดชอบ 2) หลักนิติธรรม 3) หลักคุณธรรม ตามล าดับ 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอายุต่างกันมีการใช้หลักธรรมาภิบาลหลักความโปร่งใส 
หลักความคุ้มค่าต่างกัน ผู้บริหารที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีการใช้หลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรม
ต่างกัน ผู้บริหารที่มีต าแหน่งต่างกัน มีการใช้หลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมและหลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบต่างกัน ผู้บริหารที่มีจ านวนครั้งการเข้าฝึกอบรม
พัฒนางานต่างกัน มีการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานสถานศึกษาโดยภาพรวม  ด้านหลัก
ความโปร่งใส หลักความคุ้มค่าต่างกัน 
  3. ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมการใช้หลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 
พบว่า ด้านหลักนิติธรรม ผู้บริหารต้องยึดหลักระเบียบและปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี  ด้านหลัก
คุณธรรม ต้องยืนหยัดในความถูกต้อง ด้านหลักความโปร่งใส ต้องรายงานข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา 
ด้านหลักการมีส่วนร่วม ต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ 
และร่วมชื่นชมผลงาน ด้านหลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านหลักความคุ้มค่า 
ผู้บริหารได้ใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด แต่ควรเพิ่มการปฏิบัติให้ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
  อนันต์  เตียวต๋อย (2551: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบ
เบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจัยพบว่า 
  1. องค์ประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
มี 7 องค์ประกอบ คือ 1) การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพนักงาน           
2) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการน าองค์กร 3) เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ 4) ธรรมาภิบาล
ของผู้บริหาร 5) การใช้องค์กรเป็นคู่ เทียบเคียง 6) การสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร และ                  
7) การบริหารงานอย่างต่อเนื่อง 
  2. รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ได้แก่ องค์ประกอบและกระบวนการ ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 1) การให้ความส าคัญกับ
ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพนักงาน 2) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าในการน าองค์กร 3) เทคนิคและ
เครื่องมือการบริหารคุณภาพ 4) ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 5) การใช้องค์กรเป็นคู่เทียบเคียง                  
6) การสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร และ 7) การบริหารงานอย่างต่อเนื่อง และมี 8 กระบวนการ คือ  
1) การริเริ่มจากผู้บริหารระดับสูง 2) การจัดโครงสร้างองค์กรและทีมงาน 3) การจัดระบบเครื่องมือ
คุณภาพ 4) การประกาศใช้และให้ความรู้แก่บุคลากร 5) การก ากับติดตามและประเมินผล                
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6) การทบทวนการด าเนินงาน 7) การให้รางวัลผู้ประสบผลส าเร็จในการบริหารคุณภาพ และ             
8) การเทียบเคียงกับหน่วยงานที่ประสบผลส าเร็จ ซึ่งรูปแบบดังกล่าวได้รับการยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญ
ให้สามารถน าไปใช้ได้ 
  เอกชัย  เปี้ยอุ๊ด (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบุคลกรของโรงเรียน        
ทุ่งอุดมวิทยา จังหวัดล าปาง ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนเห็นว่า โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา 
จังหวัดล าปาง ได้พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน 
ต่าง ๆ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทั้งภายใน
โรงเรียนและภายนอกโรงเรียน การท าวิจัยในชั้นเรียน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียน
เป็นส าคัญ การผลิตสื่อ นวัตกรรม การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร ให้บุคลากรได้ศึกษาดูงาน  
ศึกษาต่อ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีการนิเทศภายใน ปัญหาที่พบ คือ สื่อวัสดุอุปกรณ์               
มีไม่พอเพียงต่อความต้องการ อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และบุคลากรมีภาระงานมาก 
ท าให้การนิเทศทางการศึกษาเป็นไปไม่ต่อเนื่อง 
  เบญจวรรณ  แป้นนอก (2552: 127-132) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารจัดการความรู้ใน
สถานศึกษา ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า การบริหารจัดการความรู้
ในสถานศึกษา ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร มีการด าเนินการบริหารจัดการความรู้
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เป็นเช่นนี้เพราะการบริหารจัดการความรู้เป็นนวัตกรรมที่สถานศึกษาน ามา
เป็นเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน 
  ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการความรู้ในสถานศึกษาในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัด
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ใน
ขนาดใหญ่และขนาดกลาง มีความคิดเห็นต่อการด าเนินการบริหารจัดการความรู้มากกว่าสถานศึกษา
ขนาดเล็ก เป็นเช่นนี้ เพราะผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดกลาง  มีประสบการณ์ใน            
การบริหารจัดการมากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก เพราะผ่านการบริหารจัดการในสถานศึกษา            
ขนาดเล็กมาแล้ว อีกทั้งบุคลากรและจ านวนนักเรียนมากกว่า ส่งผลให้ได้รับงบประมาณในการบริหาร
จัดการมาพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีต่าง ๆ อย่างเพียงพอกว่า
สถานศึกษาขนาดเล็ก 
  สุนิสา  วิทยานุกรณ์ (2552: 214) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสู่
ความเป็นเลิศในโรงเรียนเอกชน พบว่า ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รูปแบบที่มี        
ความเหมาะสมในการน าไปปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก ได้แก่ จัดสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสุข มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี กระตุ้นแนะน าให้ครูปฏิบัติหน้าที่ในการสอนโดยค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแสดงออกตามความถนัด โรงเรียนมี    
การปรับปรุงคุณภาพวิชาการอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียน
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ได้รับการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดว่านักเรียนเป็นปัจจัยหลักในกระบวนการจัดการศึกษา
ซึ่งจะขาดเสียไม่ได้ และการจัดการศึกษาถึงยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนตาม
ธรรมชาติ เต็มศักยภาพ 
  ดิเรก  วรรณเศียร และคณะ (2553: 41-43) ได้วิจัยและพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า การด าเนินงานด้านลักษณะทั่วไปของโรง เรียน                 
ด้านสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ด้านความพร้อมของบุคลากร และด้านนโยบายการบริหารและ         
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ซึ่งการด าเนินงานบรรลุตามแผนกลยุทธ์และส่งผลดีต่อครูอาจารย์  รวมทั้ง
นักเรียน ทั้งนี้พบปัญหาที่ส าคัญ ได้แก่ ความพร้อมของบุคลากร ภาระงานของบุคลากรมีมาก        
โดยผู้วิจัยได้ เสนอรูปแบบการจัดการศึกษา 7 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างความตระหนักใน              
ความเปลี่ยนแปลง 2) การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง 3) การก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการศึกษา            
4) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 5) การเสริมสร้างให้ทุกคนในโรงเรียนท างานด้วยความเต็มใจ 6) การปรับ
กลยุทธ์ให้เหมาะสม และ 7) การท าให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนยอมรับและปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้บริหารโรงเรียนต้องจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพ่ือ
น ารูปแบบการบริหารนี้มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ปรีชา  กาวิใจ (2553: 62-67) ได้วิจัยเรื่อง การจัดการโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมใน
โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ เขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 พบว่า การวิจัยใน            
การจัดการโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมในการวางแผน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้มีส่วนร่วมใน            
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน รวมถึงการให้ข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบการวางแผนและเสนอ
ปัญหาและความต้องการของโรงเรียน ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนไม่ได้มีส่วนร่วมในเรื่องของ
การจัดอันดับความส าคัญของงาน/โครงการ รวมถึงการก าหนดมาตรฐานของโรงเรียน และจัดท า
ธรรมนูญโรงเรียน ในขณะเดียวกันผู้ตอบแบบสอบถามส่วนน้อยได้ให้ข้อมูลว่า  ปัญหาที่พบในด้าน         
การวางแผน คือ มีส่วนร่วมน้อยในการจัดท าแผนการปฏิบัติตามกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ไม่ทราบ
แผนงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน อีกทั้งยังขาดการวางแผนการใช้งบประมาณ พร้อมทั้งมี
ข้อเสนอแนะ คือ ควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูล ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าแผนของ
โรงเรียน แจ้งแผนงานรายละเอียดของกิจกรรมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ และก าหนดแผนการใช้
งบประมาณท่ีชัดเจน 
  ส่วนการน าองค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้มีส่วนร่วมในการเข้าประชุม          
การปรับปรุงการจัดการศึกษาของโรงเรียน ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชน จัดกิจกรรม          
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน อีกทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารให้แก่ทางโรงเรียน ประชาสัมพันธ์
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ผลงานของโรงเรียน และประสานงานกับบุคลากรในโรงเรียน ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วน
ไม่ได้มีส่วนร่วมเสนอแนะการมอบหมายงานให้แก่บุคลากร รวมถึงแก้ปัญหาของบุคลากร  และจัดท า
นโยบายของโรงเรียน ขณะเดียวกันผู้ตอบแบบสอบถามส่วนน้อยได้ให้ข้อมูลว่า  ปัญหาที่พบในด้าน 
การน าองค์กร คือ โรงเรียนมีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์น้อย รวมถึงในการจัดกิจกรรม
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกิจกรรมน้อย และผู้บริหารไม่เข้าใจปัญหาของบุคลากร การตัดสินใจขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารคนเดียว โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ ควรใช้วิธีการในการติดต่อแจ้งข่าวสารอย่างหลากหลาย
ต่อเนื่องให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และผู้บริหารต้องมีภาวะ
ผู้น าเข้ากับบุคลากรได้ดี เปิดกว้าง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 
  การจัดการโรงเรียนนั้นจะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ซึ่งผู้บริหารควรมีความจริงใจในการกระจายอ านาจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ท าการประชาสัมพันธ์ให้
ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาได้ทราบถึงภารกิจของการจัดการโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม 
ตั้งแต่การวางแผน การน าองค์การและการควบคุม เพ่ือให้ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษา
ตระหนักเห็นความส าคัญ ประโยชน์ที่จะได้รับ และมีความสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนต่อไป 
  รัฐจันทร์  ชัยชญา (2553: 118-119) ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
ระบบสารสนเทศกับการวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 ผลการวิจัยด้านการวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะการวางแผนเป็น       
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือด าเนินการ  
ใด ๆ ให้ติดตาม ควบคุมและประสาน การวางแผนจะต้องมีข้อมูลสารสนเทศประกอบในการวางแผน
เพ่ือให้ได้แผนที่ดี เป็นที่ยอมรับว่ากระบวนการวางแผนเป็นกระบวนการแรกของกระบวนการบริหาร 
และอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน             
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้มีประสิทธิภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ได้น าแผนกลยุทธ์ในการจัด
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ในการบริหาร
สถานศึกษา ประกอบด้วย การสร้างความเสมอภาคในโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา           
โดยการส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้กับประชากรอย่างเหมาะสม และจัดการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี ให้กับผู้เรียนทุกคนรวมทั้งสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 12 ปี อย่างเสมอภาค 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ด้วยการเร่งรัดพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติ ตลอดจนส่งเสริมเผยแพร่ศาสนธรรม พัฒนา 
ศาสนสถานและศาสนทายาท รวมไปถึงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
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เกณฑ์วิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน โดยให้
สถานศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และสนับสนุนให้สถานศึกษาเข้ารับการประเมิน
ภายนอก ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาระบบการเรียนรู้ โดยให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาท าวิจัยใน
ชั้นเรียนเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนส่งเสริมให้สถานศึกษาท าวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนตามแนวสื่อเสรี โดยครูสามารถผลิตสื่อและ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปเผยแพร่แก่บุคลากรและเพ่ือนครู 
ส่งเสริมการประเมินผลคุณภาพการศึกษาระดับชาติ และสนับสนุนสถานศึกษาให้มีศักยภาพด้าน        
การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการมีส่วนร่วม โดยสถานศึกษาร่วมกับชุมชน
จัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับท้องถิ่น จัดหาแหล่งเรียนรู้และน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บูรณาการการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งแผนกลยุทธ์เหล่านี้สถานศึกษาได้น าไปปฏิบัติ
เป็นนโยบายของสถานศึกษาจึงท าให้ผลการวิจัยอยู่ในระดับมาก 
  สุภาภรณ์  ธานี (2553: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง กลยุทธ์การน าองค์กรความเป็นเลิศ
ของเทศบาลต าบลนาส่วง อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี  ผลการวิจัยพบว่า กลยุทธ์การน า
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ ภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารเทศบาลต าบลนาส่วง พบว่า เป็นผู้ให้เกียรติ
บุคคลอ่ืน ปฏิบัติตนต่อผู้ อ่ืนอย่างสุภาพ วางตัวเหมาะสมกับการเป็นผู้น า มีความจริงใจต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา การท างานเป็นทีม พบว่า พนักงานเทศบาลทุกคนร่วมกันท างานที่ได้รับมอบหมาย
เป็นอย่างดี มีการประชุม วางแผน ระดมสมองร่วมกันท างาน การมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการน าเสนอปัญหา แก้ปัญหา การติดตามประเมินผล การประชาสัมพันธ์  
พบว่า การประชาสัมพันธ์มีหลายช่องทาง ท าให้องค์กรหรือหน่วยงานอ่ืนทราบถึงผลการท างาน         
การท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย พบว่า หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืนที่มีการท างานร่วมกันกับเทศบาล       
ทุกองค์กรให้ความร่วมมือในการท างานเป็นอย่างดี มีการติดต่อประสานงานในการท างานหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ จนบรรลุวัตถุประสงค์ 
  จัตุพร  ปูเรือน (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการจัดการความรู้ในโรงเรียนเวียงแหง
วิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ด้านกระบวนการจัดการความรู้ ผู้ตอบแบบสอบถาม
เกินครึ่งได้ให้ข้อมูลว่า ต้องปรับปรุงการแสวงหาความรู้/ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และมี
จริยธรรม ส าหรับปัญหาที่พบส่วนน้อยได้เสนอไว้ คือ ขาดสื่ออุปกรณ์ในการจัดการความรู้ ขาดการมี
ส่วนร่วมไม่มีการรวบรวมความรู้ การแลกเปลี่ยน การถ่ายทอดความรู้ในโรงเรียน โดยมีข้อเสนอแนะ
ว่าควรผลิตสื่อเรื่องการจัดการความรู้  และใช้สื่ออย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านภาวะผู้น า ผู้ตอบ
แบบสอบถามบางส่วนได้ให้ข้อมูลว่า ผู้บริหารใช้การจัดการความรู้เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของโรงเรียน
พอใช้ และต้องปรับปรุงการจัดท ากลยุทธ์ของผู้บริหารโดยใช้ศักยภาพของสินทรัพย์ทางความรู้ให้เป็น
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ประโยชน์กับโรงเรียน เน้นเรื่องการเรียนรู้ของบุคลากรเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะหลักเดิมที่มีอยู่ให้
แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพ่ือการพัฒนาสมรรถนะหลักใหม่ ๆ  ส าหรับปัญหาที่พบส่วนน้อยได้เสนอไว้ คือ         
ขาดการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ขาดงบประมาณ และผู้บริหารขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการ
ความรู้ โดยมีข้อเสนอแนะว่า ผู้บริหารควรสนใจและวางแผนในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม 
จัดท าเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ จุดมุ่งหมาย ให้ครอบคลุมทุก ๆ ด้าน ส่งเสริมแรงจูงใจให้บุคลากร 
สนับสนุนงบประมาณ ส าหรับด้านวัฒนธรรมในการจัดการความรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามครึ่งหนึ่งได้ให้
ข้อมูลว่า โรงเรียนมีความยืดหยุ่นเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจซึ่งเป็นตัวน าให้เกิดการผลักดัน
กระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนดี อีกเกือบครึ่งได้ให้ข้อมูลว่า โรงเรียนมีบรรยากาศของการเปิดเผย        
ซึ่งก่อให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกันพอใช้  ส าหรับปัญหาที่พบส่วนน้อยได้เสนอไว้  คือ                
ขาดการไว้ใจซึ่งกันและกัน มีการแบ่งแยกการท างาน ขาดกระบวนการกลุ่ม ท าใครท ามัน               
ขาดความตระหนัก ขาดการกระตือรือร้น เอาใจใส่โดยแท้จริง โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรมี                
การเชื่อมโยงให้ทุกคนท างานร่วมกันอย่างเข้าใจ มีไมตรีจิต ช่วยเหลือกัน เน้นกระบวนการกลุ่ม 
ขณะที่ด้านเทคโนโลยีในการจัดการความรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามเกินครึ่งหนึ่งได้ให้ข้อมูลว่า โรงเรียนใช้
เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่างบุคลากร เทคโนโลยี ท าให้บุคลากรในโรงเรียน
ใกล้ชิดกับนักเรียนมากขึ้นเป็นอย่างดี และระบบสารสนเทศของโรงเรียนเป็นระบบให้ข้อมูลเชื่อมโยง
กัน ซึ่งสามารถให้ข้อมูลที่เป็นจริงได้ทันทีพอใช้  ส าหรับปัญหาที่พบส่วนน้อยได้เสนอไว้  คือ           
ขาดงบประมาณ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีการจัดการความรู้มีไม่เพียงพอ เทคโนโลยี
ไม่ทันสมัย ไม่หลากหลาย ไม่น่าสนใจ ไม่ทันต่อเหตุการณ์ โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรจัดหาสื่อ 
เทคโนโลยีให้เพียงพอ ระดมทุนจากหน่วยงานภายในภายนอกในการสนับสนุนเทคโนโลยี และด้าน
การวัดผลการจัดการความรู้ ผู้ตอบแบบสอบถามเกินครึ่งหนึ่งได้ให้ข้อมูลว่า โรงเรียนได้จัดสรร
ทรัพยากรให้กับกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าให้ฐานความรู้ของโรงเรียนเพ่ิมพูนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดพอใช้ และ
ต้องปรับปรุงการคิดค้นวิธีต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงความรู้กับผลการด าเนินการทางด้านการเงิน ส าหรับ
ปัญหาที่พบส่วนน้อยได้เสนอไว้  คือ ขาดความรู้ความเข้าใจในการวัดผลการจัดการความรู้               
ขาดการวางแผนการก าหนดเป้าหมายในการจัดการความรู้ที่ชัดเจน โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีแผน
ยุทธศาสตร์ จุดมุ่งหมายในการวัดผลการจัดการความรู้ที่สามารถท าได้จริง จัดท าแนวทางการวัดผล
ประเมินผลให้ไปในทางเดียวกันกับการปฏิบัติ ด้วยความเที่ยงตรงเท่าเทียมกัน สามารถตรวจสอบ 
การท างานได ้
  น้ าฝน  มงคลล้อม (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการคุณภาพโดยรวมของ
ผู้บริหารโรงเรียนในเครือพระแม่มารี เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับการจัดการคุณภาพโดยรวม
ของผู้บริหารโรงเรียนในเครือพระแม่มารีโดยรวมอยู่ในระดับมาก เพ่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
อยู่ในระดับมากในทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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ด้านการจัดสภาพการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการเน้นผู้รับบริการทางการศึกษาเป็น
ส าคัญ และด้านการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างาน 
  การวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารโรงเรียนใน
เครือพระแม่มารี ตามความคิดเห็นของครู โดยเปรียบเทียบตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ใน        
การสอน และระดับชั้นที่ท าการสอน สรุปได้ดังนี้ ครูที่มีวุฒิการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีและ
ปริญญาตรี กับครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพโดยรวม
ของผู้บริหารโรงเรียนในเครือพระแม่มารี เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  
ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนต่ ากว่า 10 ปี กับตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
คุณภาพโดยรวมของผู้บริหารโรงเรียนในเครือพระแม่มารี โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ครูที่ท า
การสอนในระดับอนุบาล ระดับประถมการศึกษา และระดับมัธยมศึกษา มีความคิดเห็นต่อการจัดการ
คุณภาพโดยรวมของผู้บริหารโรงเรียนในเครือพระแม่มารี โดยรวมไม่แตกต่างกัน และพิจารณา      
รายด้าน พบว่า ด้านการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการท างาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่ท าการสอนในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นต่อ
การจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารโรงเรียนในเครือพระแม่มารี เขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกัน 
  พระมหาล าพึง  ธีรปญฺโญ (2554: 70-95) ได้ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมา       
ภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม พบว่า บุคลากรของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ
มัชฌิม มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.88 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการบริหารงานตามธรรมา 
ภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ จ าแนกตามบุคลากรที่มีเพศต่างกัน ที่มี
อายุต่างกัน มีต าแหน่งแตกต่างกัน ประสบการณ์การท างานต่างกัน และมีระดับการศึกษาต่างกัน 
พบว่า มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
ทุกด้าน จึงปฏิเสธสมติฐานที่ตั้งไว้ ศึกษาปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ ด้านหลักนิติธรรม ผู้บริหารไม่ควร
เลือกใช้งาน เลือกปฏิบัติในแต่ละบุคคล ผู้บริหารควรบริหารงานด้วยหลักเหตุผล ด้านหลักคุณธรรม 
ควรยกเลิกระบบอุปถัมภ์ และพิจารณาตามผลงานและความสามารถ หลักความโปร่งใส ควรมี           
การตรวจสอบได้ในทุกกรณี ควรมีการบริหารงานอย่างโปร่งใส ไม่มีการทุจริตคอรัปชั่น ด้านหลักมี
ส่วนร่วม ควรให้บุคลากรหรือข้าราชการมีส่วนร่วมในการเลื่อนต าแหน่งกับผู้บังคับบัญชา ด้านหลัก
ความรับผิดชอบ ควรที่จะมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนและเหมาะสมกับต าแหน่ง
งาน ควรช่วยกันรับผิดชอบทรัพย์สินของหน่วยงาน ด้านหลักความคุ้มค่า ผู้บริหารควรยึดหลัก         
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การบริหารธรรมาภิบาลอยู่เสมอ การปฏิบัติงานควรยึดหลักความไม่ประมาทเพ่ือความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
  ศศิพร  รินทะ (2554: 107-110) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล : กรณีศึกษาโรงเรียนเมืองคง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 31 ผลการศึกษาพบว่า 
  1. ด้านการน าองค์การ (leadership) ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนเมืองคงมีการบริหาร
จัดการเพ่ือชี้น าการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ของโรงเรียน และใช้หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ผู้บริหารมีวิธีการสื่อสารกับบุคลากรในโรงเรียนที่หลากหลายและ
เหมาะสม ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าในการด าเนินงานของโรงเรียน และได้มีการพัฒนาความเป็น
ผู้น าให้กับบุคลากรด้วยการกระจายอ านาจอย่างทั่วถึง อีกทั้งผู้บริหารได้ประพฤติเป็นแบบอย่าง และ
สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่มีจริยธรรม และวิธีปฏิบัติที่แสดงถึงความเป็นพลเมืองด ี
  2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (strategic planning) ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียน
เมืองคงมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน และมีการจัดสรรทรัพยากรให้
เพียงพอที่จะท าให้แผนปฏิบัติการบรรลุความส าเร็จ  สอดคล้องตรงตามเป้าหมายของโรงเรียน          
มีกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจนและเป็นขั้นตอน 
  3. ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (student and stakeholder 
focus) โรงเรียนเมืองคงมีการบริหารจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  โดยให้ทุกภาคส่วน            
มีส่วนร่วมเพ่ือปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา สอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของโรงเรียน 
และเป็นที่พอใจของสังคม ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกับกระบวนการ SWOT analysis 
แนวคิดการวิเคราะห์สภาพโรงเรียน (SWOT) เป็นการวิเคราะห์สภาพโรงเรียนเพ่ือการศึกษาแนวโน้ม
การพัฒนาการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนท้องถิ่น โดยแนวโน้มการพัฒนา
การศึกษาของความเป็นไปได้ในการพัฒนาตามเงื่อนไข ข้อจ ากัด และองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อ        
การจัดการเรียน ได้แก่ นโยบายในการจัดการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด รูปแบบการบริหาร และ
ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง การศึกษาความต้องการของชุมชนเป็นการส ารวจความต้องการขององค์กร
ชุมชน ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนและความต้องการของชาวบ้าน แนวทางในการด าเนินงาน
เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน 
  4. ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (measurement, analysis and 
knowledge management) โรงเรียนเมืองคงมีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเลือก รวบรวม 
วิเคราะห์ จัดการและปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง           
การทบทวนผลการด าเนินการ และได้น าผลการทบทวนในการปรับปรุงผลการด าเนินการไปใช้เพ่ือ
ผลักดันให้เกิดการปรับปรุงผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และยกระดับมาตรฐานการศึกษา 
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  5. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (faculty and staff focus) โรงเรียนเมืองคงมีการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันและความสามัคคีให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่นในการท างานอย่าง
เต็มตามศักยภาพ ได้มีการพัฒนาและการจัดการบุคลากรเพ่ือให้ใช้ศักยภาพของบุคลากรอย่างเต็มที่
ในการร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาโรงเรียนสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน 
  6. ด้านการจัดการกระบวนการ (process management) โรงเรียนเมืองคงมีการจัด
โครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนที่เป็นระบบและครอบคลุมงานทุกฝ่าย  พร้อมทั้งมีการก าหนด
แนวทางเพ่ือมุ่งพัฒนาให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียน อีกทั้งมีขั้นตอนการด าเนินงานที่
ชัดเจนเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในโรงเรียน 
  7. ด้านผลลัพธ์ (performance results) โรงเรียนเมืองคงมีการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียนอย่างชัดเจนและเป็นระบบ มีความสะดวก รวดเร็ว 
ในการเรียกใช้ข้อมูล มีความเป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับกระบวนการเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
  สุจิตรา  นภาคณาพร (2554: บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง กระบวนการจัดการภาวะผู้น า
และทักษะของผู้ประกอบที่มีต่อความส าเร็จในการประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย  
ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์กร การน าและการควบคุม 
สามารถท านายความส าเร็จในฐานะผู้ประกอบการ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถท านายได้ร้อยละ 79.3 ส่วนกระบวนการจัดการ ได้แก่        
การวางแผน การจัดการองค์กร การน าและการควบคุม สามารถท านายความส าเร็จความมั่นคงใน 
การประกอบธุรกิจ อย่างมีส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05           
ซึ่งสามารถท านายได้ร้อยละ 87.9 ส่วนกระบวนการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์กร 
การน าและการควบคุม สามารถท านายความส าเร็จระดับรายได้ในการประกอบธุรกิจ อย่างมีส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถท านายได้ร้อยละ 85.9 
และกระบวนการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัดการองค์กร การน าและการควบคุม สามารถ
ท านายความส าเร็จการประกอบธุรกิจเมื่อเทียบกับคู่แข่งของท่าน อย่างมีส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสามารถท านายได้ร้อยละ 88.7 
  สุรักษ์  สุขเกษม (2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร กรมยุทธการ
ทหารอากาศ กองทัพอากาศ ที่มีต่อการบริหารองค์การ ผลวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของบุคลากร      
กรมยุทธการทหารอากาศ กองทัพอากาศ ที่มีต่อการบริหารองค์การ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า หลักให้ผลประโยชน์ขององค์การมีความส าคัญกว่าผลประโยชน์ของบุคคล 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด และหลักค่าตอบแทนมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
บุคลากร กรมยุทธการทหารอากาศ กองทัพอากาศ ที่มีต่อการบริหารองค์การ พบว่า บุคลากรที่มีเพศ
แตกต่างกัน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อการบริหารองค์การแตกต่างกัน ด้านหลักค่าตอบแทนและ
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หลักของรวมอ านาจไว้ส่วนกลาง บุคลากรที่อายุแตกต่างกัน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
องค์การแตกต่างกัน ด้านหลักของค่าตอบแทน บุคลากรที่มีอายุการท างานแตกต่างกัน โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นต่อการบริหารองค์การแตกต่างกัน ด้านหลักของแบ่งงานกันท า หลักค่าตอบแทน และ
หลักของความคิดริเริ่ม ส่วนบุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน รายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน และ
ระดับชั้นยศแตกต่างกัน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อการบริหารองค์การแตกต่างกันทุกด้าน ยกเว้น
หลักของความคิดริเริ่ม หลักของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบและหลักล าดับ ตามล าดับ 
 

 2. งานวิจัยต่างประเทศ 
  บัลดานาซา (Baldanaza, 1994: 409 อ้างถึงใน พัชรี  ศรีอ่อน, 2551) ได้วิจัยเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้การพัฒนาบุคลากรกับโรงเรียนยอดเยี่ยมในรัฐมินเนสโซต้า ผลการวิจัย
พบว่า 1) โรงเรียนที่มีโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพนั้น บุคลากรภายในโรงเรียนมี
โอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพสูง 2) โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพชี้ให้เห็นถึง
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในระดับพื้นท่ีการศึกษา มีการวางเป้าหมายระยะยาวเป็นล าดับขั้นตอนที่ตอบสนอง
ต่อวัตถุประสงค์ในระดับโรงเรียน 3) โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ครูมีส่วนเกี่ยวข้อง 
มีการวางแผนร่วมกันเห็นชอบร่วมกัน และร่วมด าเนินการตามจุดประสงค์ 4) งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า 
การพัฒนาบุคลากรต้องด าเนินการอย่างเป็นพลวัต มีการร่วมมือกัน และต่อเนื่องกันทางด้านเนื้อหา
และกระบวนการ ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร ความสัมพันธ์ของ         
การพัฒนาบุคลากรกับวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  การวางแผนการพัฒนา การน าไปใช้  และ           
การประเมินผล รวมทั้งนวัตกรรมของโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรด้วย 
  อาห์เออร์, กอลาห์ และวอลเลอร์ (Ahire, Golhar and Waller, 1996: 23-56) ได้
ศึกษาแนวทางการบริหารคุณภาพของอุตสาหกรรม การผลิตรถยนต์และส่วนประกอบในประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบว่า แนวทางการบริหารคุณภาพที่เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรม 
การผลิต สามารถจ าแนกได้ 10 แนวทาง ได้แก่ การมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพของผู้บริหารระดับสูง 
การให้ความส าคัญด้านลูกค้า การบริหารผู้จัดส่งวัตถุดิบ การมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร          
การก าหนดอ านาจหน้าที่ของพนักงานในองค์กร การฝึกอบรมพนักงาน การใช้เทคนิคทางสถิติเพ่ือ 
การควบคุม การจัดการข้อมูลคุณภาพภายในองค์กร การออกแบบคุณภาพ และการท า 
Benchmarking 
  เมอร์เรย์ (Murray, 1996: 269) ได้ศึกษาศักยภาพของโรงเรียนในชุมชนของ
ออสเตรเลียต่อการใช้ระบบบริหารคุณภาพ TQM ผลการศึกษาวิจัยพบว่า จุดเน้นส าคัญของโรงเรียน
ที่แท้จริง คือ การจัดการเรียนการสอนเพ่ือการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ การใช้ภาวะผู้น าของผู้บริหารและ
การพัฒนาทีมงานของความร่วมมือจะสามารถพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนและการแก้ปัญหา 
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ต่าง ๆ ได้ นอกจากนั้นการร่วมมือของทีมงานควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สร้างความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน รวมทั้งการใช้อ านาจ บทบาทและแบ่งมอบความรับผิดชอบกันอย่างเหมาะสม ข้อก าหนด
เหล่านี้ควรเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดการฝึกอบรม
เป็นกลยุทธ์ส าคัญ วัฒนธรรมของความร่วมมือจะพัฒนาขึ้นเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ของผู้ปกครอง
และโรงเรียน รูปแบบของการใช้ภาวะผู้น าจะอยู่บนฐานของพฤติกรรมความร่วมมือและการท างาน
เป็นทีม สรุปได้ว่า ผลการวิจัยนี้ให้ความส าคัญกับกลยุทธ์การจัดการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาภาวะผู้น า 
พัฒนาทีมงานที่มีคุณภาพ พัฒนาวัฒนธรรมของความร่วมมือในการท างาน รวมทั้งส่งเสริม
ความสัมพันธ์ของสถาบันการศึกษากับผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ด้วย 
  นิวบาย (Newby, 1998: 89  อ้างถึงใน รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ, 2548: 165) ได้ศึกษา
การบริหารคุณภาพทั้งองค์กร เป็นองค์ประกอบหลักของผู้น า ระบบความคิดและการมอบอ านาจ 
ความมั่นใจในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องขององค์กร ซึ่งโรงเรียนมองเห็นถึงความส าคัญของ             
การเปลี่ยนแปลง และเป็นแรงกระตุ้นคณะกรรมการในเรื่องคุณภาพการศึกษา ก าหนดคุณภาพโดย
ลูกค้า ที่เป็นผลส าเร็จอย่างต่อเนื่อง และเป็นความจ าเป็นและความคาดหวังของลูกค้า จุดประสงค์ใน
การศึกษาเพ่ือเป็นการส ารวจสมาชิกและคณะกรรมการสนับสนุนคุณภาพความสัมพันธ์ของแต่ละ
โรงเรียน พบความแตกต่าง 3 ด้าน คือ ความแตกต่างเรื่องการอบรม ครอบครัวกับการบริหารคุณภาพ
ทั้งองค์กรในการปฏิบัติของโรงเรียน ความแตกต่างที่เป็นความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนในเรื่อง
ของความพึงพอใจที่ใช้ในการวัดคุณภาพ และความแตกต่างของคุณภาพที่เป็นเป้าหมายของโรงเรียน 
  เฮอร์นันเดซ (Hernandez, 2001: 211  อ้างถึงใน รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ, 2548: 90-
91) ได้ศึกษาการบริหารคุณภาพท้ังองค์กรเหมือนกับรูปแบบประสิทธิผลในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ขององค์กร พบว่า ข้อมูลที่บอกข้อก าหนดและสิ่งที่ดีของการบริหารคุณภาพท้ังองค์กร กระบวนการใช้
การบริหารคุณภาพทั้งองค์กรกับผู้บริหารใหม่ การอบรมครู การปรับปรุงห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง และ
ปรับปรุงการประชุมอย่างต่อเนื่อง ในระดับผู้บริหารและครู วิธีการที่จ าเป็นของการประเมิน
ประสิทธิภาพของการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร ตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ผลของ
การบริหารคุณภาพทั้งองค์กรในทางที่ดีของวัฒนธรรมโรงเรียน การลาออกต่ า  วิธีการเป็นระบบ       
การมีส่วนร่วม และความเป็นเจ้าของลูกค้า 
  บาล์ดวิน (Baldwin, 2002: 102 อ้างถึงใน รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ, 2548: 91) ได้
ศึกษาการน าการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรมาใช้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา พบว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี
ความพึงพอใจและเข้าใจวิธีการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญ การจัดการที่ดี พบว่า  มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงกับ          
ความพึงพอใจ การมอบหน้าที่ พบว่า มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงกับความพึงพอใจ ระยะเวลาใน       
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การร่วมมือเป็นความสัมพันธ์ทางลบของความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก และผลของ
วิธีการจัดการและการบริหารเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
  โคเวอร์ส และวิคเกอร์ (Covert and Vickers, 2002: 605-610) ได้ศึกษาระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9000 : 2000 กับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร พบว่า การจัดการในระดับสูง
มักมีค าถามเกี่ยวกับมูลค่าของระบบการบริหารคุณภาพ (quality management system) ในด้าน
ต้นทุนการบ ารุงรักษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการด าเนินงานของบริษัท การบริหารคุณภาพอาจแยก
ออกจากการบริหารธุรกิจ ส าหรับมาตรฐาน ISO 9000 : 2000 ได้รับการออกแบบแก้ไขเพ่ือเพ่ิมเติม
อีกหลายประเด็น รวมทั้งการบริหารเกี่ยวกับกระบวนการ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดการปฏิบัติงาน และ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การบริหารเชิงธุรกิจสามารถทบทวนวิสัยทัศน์ เปลี่ยนกลยุทธ์การด าเนิน
ธุรกิจจากแนวคิดแบบ clauses - based approach ไปสู่แนวคิดแบบยึดกระบวนการปฏิบัติงาน 
(process - based approach) จากค าจ ากัดความของกระบวนการ เป็นโอกาสให้วิธีการวัด
กระบวนการท างานสามารถผสมผสานเข้ากับระบบการปฏิบัติงาน  ท าให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น การยอมรับระบบการบริหารคุณภาพ ซึ่งท าให้การบริหารในระดับสูงมี
ความสัมพันธ์กับเครื่องมือและการบริหารเชิงกระบวนการ 
  แรมพา (Rampa, 2005: Abstract) ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
คุณภาพโดยรวม (TQM) และการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน (แอฟริกาใต้) จากการศึกษาพบว่า ได้
ข้อสรุปรูปแบบบูรณาการของ TQM ในการปรับตัวของโรงเรียนด้วยบริบท (context) ความต้องการ 
(needs) จุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weakness) ผลลัพธ์ของโครงการงานวิจัยจะให้องค์
ความรู้ใหม่ในการพัฒนาแบบบูรณาการในแอฟริกาใต ้
  จากการศึกษางานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ท าให้ทราบว่าการบริหารจัดการระบบคุณภาพเป็นหลัก
ส าคัญต่อการบริหารจัดการในโรงเรียน และเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จากผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารและครูให้ความส าคัญที่แตกต่างไป หรือไม่ครบถ้วน
กระบวนการบริหารจัดการในแต่ละด้านของการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเห็น
ความส าคัญที่จะศึกษาการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล  ซึ่งมีประเด็น        
หลัก ๆ ตามขอบข่าย 7 ด้าน ได้แก่ การน าองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้เรียนและ         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การจัดการ
กระบวนการและผลลัพธ์ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ที่จะท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหาร
จัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 



   
 

 
บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(descriptive research) มีรายละอียดของวิธีด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และสถิติท่ีใช้ในการวิจัยน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

 1. ประชำกร 
  ประชากร คือ ผู้บริหารและครูโรงเรียนมาตรฐานสากลในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในปีการศึกษา 2554 ซึ่งมีท าเลที่ตั้งอยู่ในจังหวัด
สุพรรณบุรี จ านวน 6 โรง และจังหวัดนครปฐม จ านวน 9 โรง รวม 15 โรง รวมทั้งสิ้น 1,665 คน 
 

 2. กลุ่มตัวอย่ำง 
  กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้สอน
ใช้วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 1970: 607-
610 อ้างถึงใน ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2550: 50-51) ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน และน ามาเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์กระจายจ านวนผู้ให้ข้อมูลตามจ านวนโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 6 โรง และจังหวัดนครปฐม  จ านวน 
9 โรง จ านวนประชากร 1,665 คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น จ านวน 313 คน ดังตารางที่ 1 
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ตำรำงที ่1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม 
 

ขนำดโรงเรียน จ ำนวน ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

 โรงเรียน ผู้บริหาร คร ู รวม ผู้บริหาร คร ู รวม 
ขนาดกลาง 1 5 92 97 1 17 18 

ขนาดใหญ่ 6 26 530 556 6 102 108 

ขนาดใหญ่พิเศษ 8 38 974 1,012 8 179 187 
รวม 15 69 1,596 1,665 15 298 313 

 
  กลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ตอบแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้และประธานกรรมการสถานศึกษา ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง รวมทั้งสิ้น      
9 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 4 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน 4 คน และประธาน
กรรมการสถานศึกษา จ านวน 1คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบอาศัยความสะดวก (convenience 
sampling) ในการเดินทางและนัดหมายในการสัมภาษณ์ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 ชุด คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ 
 ชุดที่ 1 เป็นแบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวคิด ทฤษฎีและ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มี 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (checklist) ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่ง ประสบการณ์ท างาน วิทยฐานะ ผ่านการอบรมวิชาที่สอน และสถานภาพของโรงเรียน ได้แก่ 
ขนาดของโรงเรียน และระยะเวลาการก่อตั้งของโรงเรียน 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งประกอบด้วย ข้อค าถาม
จ าแนกตามตัวแปรการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล 7 ด้าน ดังนี้ 1) การน า
องค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัด            
การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 5) มุ่งเน้นบุคลากร 6) การจัดการกระบวนการ และ 7) ผลลัพธ์ 
โดยก าหนดค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักแบบสอบถามเป็น 5 ระดับ แต่ละระดับมีความหมายดังนี้ 
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5     หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด 
4     หมายถึง มีระดับการปฏิบัติมาก 
3     หมายถึง มีระดับการปฏิบัติปานกลาง 
2     หมายถึง มีระดับการปฏิบัติน้อย 
1     หมายถึง มีระดับการปฏิบัติน้อยที่สุด 

 
 ชุดที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จากแบบสอบถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าในแต่ละด้าน แล้วน ามาก าหนดเป็นประเด็นใน
การสัมภาษณ์ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 2) ด้านการจัดการ
กระบวนการ และ 3) ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

กำรสร้ำงและพัฒนำเครื่องมือ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างและหาค่าความเที่ยงของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในครั้งนี ้
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยชุดที่ 1 มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมีข้ันตอนการสร้างและพัฒนา
ดังนี้ 
 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพ แล้วก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของแบบสอบถาม 
 2. ก าหนดพฤติกรรมบ่งชี้ให้ครอบคลุมนิยามตัวแปร แล้วน ามาจัดท าเป็นข้อกระทง
ค าถามภายใต้ค าปรึกษาค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 3. น าข้อกระทงค าถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนอให้ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบ แก้ไข 
ความถูกต้อง แล้วน าไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน ตรวจพิจารณา ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 
ความชัดเจนของภาษา ความครอบคลุมของโครงสร้างและค่าดัชนีความสอดคล้องตามจุดมุ่งหมาย
(IOC) (ล้วน  สายยศ และอังคณา  สายยศ,  2539: 248) โดยเลือกเฉพาะข้อที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.67 
ขึ้นไป ไดจ้ านวน 70 ข้อ 
 4. ปรับปรุงแก้ไขข้อกระทงค าถามตามค าแนะน าและความเห็นชอบของผู้ทรงคุณวุฒิและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 5. จัดท าแบบสอบถามฉบับทดลองใช้ (try out) และน าไปใช้กับผู้บริหารและครูโรงเรียน 



96 
 

มาตรฐานสากลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จ านวน 30 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ 
 6. น าข้อค าถามได้รับกลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยง (reliability) โดยใช้ค่า

สัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1991: 202-204) โดยได้
ค่าความเท่ียงของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.98 
 7. น าแบบสอบถามที่ได้ทดลองใช้มาปรับปรุงด้านการใช้ภาษาให้มีความเหมาะสม รัดกุม 
กระชับและถูกต้อง โดยผ่านการแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล้วจัดท าแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์ จ านวน 70 ข้อ เพ่ือน าไปใช้เก็บข้อมูลจริงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยชุดที่ 2 มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ มีขั้นตอนการสร้างและ
พัฒนาดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จากแบบสอบถามที่
มีค่าเฉลี่ยต่ าในแต่ละด้าน แล้วน ามาก าหนดเป็นประเด็นในการสัมภาษณ์ได้ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน 
การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 2) ด้านการจัดการกระบวนการ และ 3) ด้านการมุ่งเน้น
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 2. สร้างแบบสัมภาษณ์เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง 
 3. น าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้มีความสมบูรณ์ แล้วน าไปสัมภาษณ์กลุ่ม
ตัวอย่างที่ 2 
 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปด้วยความถูกต้องในการเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. การด าเนินการเก่ียวกับการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม 
  1.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากส านักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพ่ือ
ขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้เป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามในการวิจัย 
  1.2 การเก็บข้อมูล และติดตามรวบรวมแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยแนบ
แบบสอบถามและซองเปล่าที่จ่าหน้าถึงผู้วิจัย ส่งถึงผู้บริหารโรงเรียน เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้
ผู้บริหารและครูในโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม และการไปส่งด้วยตนเอง พร้อมทั้งนัด
หมายขอเก็บคืน โดยได้ส่งไปจ านวน 313 ชุด และได้รับคืนมาทั้งหมด 313 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 
  1.3 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูล 
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 2. การด าเนินการเก่ียวกับการสัมภาษณ์ 
  2.1 ผู้วิจัยขอหนังสือจากส านักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    
เพ่ือขอความร่วมมือไปยังผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และประธานกรรมการสถานศึกษา 
โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
  2.2 ด าเนินการก าหนดนัดหมายวัน เวลา เพ่ือการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์และสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล 
  2.3 น ามาวิเคราะห์หาแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ เพ่ือให้
สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช ้
 ด าเนินการน าแบบสอบถามทั้งหมดจัดระเบียบข้อมูลโดยวิธีลงรหัส ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปด้วยค่าสถิติ ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม และสถานภาพของ
สถานศึกษา ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลระดับการปฏิบัติ ใช้วิธีหาค่าเฉลี่ย (X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แล้วน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best, 1986: 174) ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.50-5.00 แสดงว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50-4.49 แสดงว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50-3.49 แสดงว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50-2.49 แสดงว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00-1.49 แสดงว่า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล
ของสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยใช้สถิติ
ทดสอบที (t-test) ใช้สถิตกิารวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ได้แก่ เพศอายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน วิทยฐานะ ผ่านการอบรมวิชาที่สอน ขนาดของ
โรงเรียน และระยะเวลาการก่อตั้งของโรงเรียน เมื่อมีนัยส าคัญทางสถิติจะท าการทดสอบ             
ความแตกต่างรายคู่ ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
น าเสนอด้วยความเรียงเชิงพรรณนาเป็นรายข้อ 



 
บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 

 การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้วิจัยขอน าเสนอผล         
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหก์ารบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล
ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลและลักษณะโรงเรียน 
 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ 
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 
 
ตารางที ่2  จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จ านวน (n = 313) ร้อยละ 

เพศ 
1. ชาย 
2. หญิง 

 
123 
190 

 
39.30 
60.70 

รวม 313 100 
อายุ 

1. ไม่เกิน 30 ปี 
2. 31-40 ปี 
3. 41-50 ปี 
4. 51 ปีขึ้นไป 

 
78 
72 
60 

103 

 
24.90 
23.00 
19.20 
32.90 

รวม 313 100 
ระดับการศึกษาสูงสุด 

1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี 
3. ปริญญาโท 
4. ปริญญาเอก 
5. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

 
1 

187 
123 

2 
0 

 
0.31 

59.75 
39.30 
0.64 
0.00 

รวม 313 100 
ต าแหน่ง  

1. ผู้บริหาร 
2. คร ู
3. ครูอัตราจ้าง 

 
15 

263 
35 

 
4.80 

84.00 
11.20 

รวม 313 100 

 



100 
 

ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
 (ต่อ) 
 

สถานภาพ จ านวน (n = 313) ร้อยละ 

ประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง  
1. ไม่เกิน 5 ปี              
2. 6-10 ปี  
3. 11-15 ปี                  
4. 16 ปีขึ้นไป 

 
81 
49 
39 

144 

 
25.90 
15.60 
12.50 
46.00 

รวม 313 100 
วิทยฐานะ         

1. ไม่มีวิทยฐานะ          
2. ช านาญการ             
3. ช านาญการพิเศษ 
4. เชี่ยวชาญ              
5. เชี่ยวชาญพิเศษ 

 
112 
87 

109 
5 

  0 

 
35.80 
27.80 
34.80 
1.60 

     0.00 
รวม 313 100 

ผ่านการอบรมวิชาที่สอน 
1. ผ่านการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ                         
2. ผ่านการอบรมเป็นภาษาไทย 
3. ไม่ได้รับการอบรม          

 
101 
173 
39 

 
32.27 
55.27 
12.46 

รวม 313 100 
ขนาดของโรงเรียน   

1. ขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 499 คน)      
2. ขนาดกลาง (นักเรียน 500-1,499 คน)                  
3. ขนาดใหญ่ (นักเรียน 1,500-2,499 คน)  
4. ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนเกิน 2,500 คน)                        

 
0 

18 
108 
187 

 
0.00 
5.80 

34.50 
59.70 

รวม 313 100 
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ตารางท่ี 2 จ านวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
 (ต่อ) 
 

สถานภาพ จ านวน (n = 313) ร้อยละ 

ระยะเวลาการก่อตั้งของโรงเรียน 
1. ไม่เกิน 20 ปี                                 
2. 21-40 ปี                    
3. 41-60 ปี                                
4. 61 ปีขึ้นไป                        

 
25 
73 
89 

126 

 
8.00 

23.30 
28.40 
40.30 

รวม 313 100 

 
 จากตารางที่ 2 แสดงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นหญิง คิดเป็นร้อยละ 60.70 มีอายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 32.90 ต าแหน่งครู 
คิดเป็นร้อยละ 84.00 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 59.75 มีประสบการณ์การท างานใน
ต าแหน่ง 16 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 46.00 ไม่มีวิทยฐานะ คิดเป็นร้อยละ 35.80 ผ่านการอบรมวิชาที่
สอนเป็นภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 55.27 ขนาดของโรงเรียนมีขนาดใหญ่ (นักเรียน 1,500-2,499 คน) 
คิดเป็นร้อยละ 59.70 และระยะเวลาการก่อตั้งของโรงเรียน 61 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 40.30 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล
 ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 มัธยมศึกษา เขต 9 
 ผลการวิเคราะห์การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ใช้วิธีวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย    
(X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าค่าเฉลี่ยไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ 
(Best) ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการปฏิบัติต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
 ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
 การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวม 
 

สภาพการบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 
1. ด้านการน าองค์กร   4.28 0.60 มาก 1 
2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์   4.20 0.59 มาก 2 
3. ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   4.06 0.65 มาก 5 
4, ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 4.01 0.64 มาก 7 
5. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 4.10 0.63 มาก 3 
6. ด้านการจัดการกระบวนการ 4.05 0.63 มาก 6 
7. ด้านผลลัพธ์ 4.08 0.62 มาก 4 

รวมทุกด้าน 4.11 0.57 มาก - 

 
 จากตารางที่ 3 การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ในภาพรวม พบว่า                
มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (X  = 4.11, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปน้อย ได้แก่ ด้านการน าองค์กร (X  = 4.28, S.D. = 0.60) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (X  = 4.20, 
S.D. = 0.59) ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ( X  = 4.10, S.D. = 0.63) ด้านผลลัพธ์ ( X  = 4.08, S.D. = 
0.62) ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( X  = 4.06, S.D. = 0.65) ด้านการจัดการ
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กระบวนการ ( X  = 4.05, S.D. = 0.63) และด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ (X  = 
4.01, S.D. = 0.64) 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการระบบ
 คุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
 พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการน าองค์กร 
 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ด้านการน าองค์กร ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็น
มาตรฐานสากล 4.38 0.62 มาก 1 

2. ผู้บริหารแสดงถึงความมุ่งม่ันต่อค่านิยมของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 4.32 0.68 มาก 3 

3. ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร และปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 4.30 0.77 มาก 4 

4. ผู้บริหารส่งเสริมและก ากับให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักจริยธรรมและกฎหมาย 4.34 0.70 มาก 2 

5. ผู้บริหารสนับสนุน สร้างความเข้มแข็งและมีความรับผิดชอบ
ต่อชุมชน  4.23 0.73 มาก 8 

6. ผู้บริหารสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากร 4.23 0.76 มาก 6 
7. ผู้บริหารสร้างศรัทธา เป็นแบบอย่างที่ดี เพ่ือพัฒนาบุคลากร

สู่การเป็นผู้น าของโรงเรียน 4.25 0.78 มาก 5 
8. ผู้บริหารน าผลการด าเนินงานตามแผน โครงการ กิจกรรม 

มาประเมิน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 4.23 0.75 มาก 7 
9. ผู้บริหารสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการประพฤติปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบ กฎหมายและจริยธรรม 4.22 0.77 มาก 9 

รวม 4.28 0.60 มาก - 

 
 จากตารางที่ 4 การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการน าองค์กร พบว่า  
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ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.28, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล ( X  = 
4.38, S.D. = 0.62) ผู้บริหารส่งเสริมและก ากับให้มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักจริยธรรมและกฎหมาย (X  = 4.34, S.D. = 0.70) และผู้บริหารแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อ
ค่านิยมของโรงเรียนมาตรฐานสากล (X  = 4.32, S.D. = 0.68) 
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการระบบ
 คุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
 พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ผู้บริหารมีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่โรงเรียน
คาดหวัง 4.30 0.73 มาก 2 

2. ผู้บริหารก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่จะสะท้อนได้ว่า
โรงเรียนสามารถด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ 4.28 0.71 มาก 3 

3. ผู้บริหารก าหนดกรอบระยะเวลาของโครงการ กิจกรรมที่จะ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 4.24 0.71 มาก 5 

4. ผู้บริหารก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน ได้แก่ กลยุทธ์ระดับองค์กร 
กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโครงการ 4.27 0.69 มาก 4 

5. ผู้บริหารก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการ
เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ 4.31 0.70 มาก 1 

6. ผู้บริหารวิเคราะห์โครงการทั้งด้านผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาของแต่ละแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 4.22 0.72 มาก 6 

7. ผู้บริหารสื่อสารและถ่ายทอดทิศทางของโรงเรียนให้บุคลากร
ของโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 4.12 0.76 มาก 11 

8. ผู้บริหารสื่อสารและถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้ง
โรงเรียน 4.12 0.77 มาก 12 
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ตารางท่ี 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการระบบ
 คุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
 พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (ต่อ) 
 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 

9. ผู้บริหารสื่อสารและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ 
ทั้งโรงเรียน 4.15 0.74 มาก 9 

10. ผู้บริหารมีการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมเพียงพอและ 
พร้อมใช้ 4.11 0.78 มาก 13 

11. ผู้บริหารจัดท าแผนปฏิบัติการ ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการ 4.17 0.76 มาก 8 

12. ผู้บริหารใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการบริหารจัดการและ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 4.18 0.73 มาก 7 

13. ผู้บริหารทบทวน ปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล  4.15 0.76 มาก 10 

รวม 4.20 0.59 มาก - 

 
 จากตารางที่ 5 การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.20, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการเพ่ือให้
สามารถบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ตั้งไว้  ( X = 4.31, S.D.=0.70) ผู้บริหารมีการก าหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่โรงเรียนคาดหวัง (X  = 4.30, S.D. = 0.73) และผู้บริหารก าหนดตัวชี้วัดผล
การด าเนินงานที่จะสะท้อนได้ว่าโรงเรียนสามารถด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์  ( X  = 4.28,       
S.D. = 0.71) 
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการระบบ
 คุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
 พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ผู้บริหารจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อย่างหลากหลายและ
สม่ าเสมอ 4.09 0.78 มาก 4 

2. ผู้บริหารก าหนดวิธีการและเครื่องมือในการวัดความพึงพอใจ 
และความผูกพันต่อโรงเรียน 4.01 0.82 มาก 6 

3. ผู้บริหารพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและสร้างวัฒนธรรม 
เชิงบวกให้กับผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง 4.10 0.74 มาก 3 

4. ผู้บริหารส ารวจความพึงพอใจ ความคิดเห็น ความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน 4.02 0.82 มาก 5 

5. ผู้บริหารน าข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจความคิดเห็น 
ความต้องการไปปรับปรุงและพัฒนา 3.95 0.84 มาก 8 

6. ผู้บริหารจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ บริการแหล่งเรียนรู้และ
สร้างนวัตกรรมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 4.21 0.72 มาก 1 

7. ผู้บริหารก าหนดการวัดผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 4.12 0.71 มาก 2 

8. ผู้บริหารรวบรวม วิเคราะห์ และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ 4.00 0.74 มาก 7 

รวม 4.06 0.65 มาก - 

 
 จากตารางที่ 6 การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและ      
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.06, S.D. = 0.65) เมื่อพิจารณา
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ บริการ
แหล่งเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ( X  = 4.21, S.D. = 0.72) 
ผู้บริหารก าหนดการวัดผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  ( X  = 4.12, 
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S.D. = 0.71) และผู้บริหารพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกให้กับผู้เรียนและ
ผู้เกี่ยวข้อง (X  = 4.10, S.D. = 0.74) 
 
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการระบบ
 คุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
 พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพ   
ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 

ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 
1. ผู้บริหารวิเคราะห์และค้นหาปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ 4.01 0.72 มาก 3 
2. ผู้บริหารน าผลการวิเคราะห์มาสร้างนวัตกรรมใหม่ 3.92 0.73 มาก 7 
3. ผู้บริหารน าผลการวิเคราะห์มาทบทวนเพื่อหาจุดบกพร่อง 

การปฏิบัติงาน 3.97 0.73 มาก 6 
4. ผู้บริหารสร้างกระบวนการจัดการความรู้และเทคโนโลยีของ

บุคลากรอย่างเป็นขั้นตอน  4.09 0.73 มาก 1 
5. ผู้บริหารแบ่งปันความรู้ในด้านการด าเนินการและเทคนิค 

การปฏิบัติงานที่ดีเลิศให้บุคลากร 3.99 0.77 มาก 5 
6. ผู้บริหารจัดการความรู้ของผู้เรียนและผู้สอนให้เกิดการเชื่อมโยง

และประยุกต์ใช้ได้จริง 4.01 0.75 มาก 4 
7. ผู้บริหารเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กร โดยเปรียบเทียบกับ

โรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน 4.08 0.74 มาก 2 

รวม 4.01 0.64 มาก  
 

 จากตารางที่ 7 การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.01, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณา
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารสร้างกระบวนการจัดการความรู้และ
เทคโนโลยีของบุคลากรอย่างเป็นขั้นตอน ( X  = 4.09, S.D. = 0.73) ผู้บริหารเพ่ิมขีดความสามารถ
ขององค์กร โดยเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ( X  = 4.08, S.D. = 0.74) และ
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ผู้บริหารจัดการความรู้ของผู้เรียนและผู้สอนให้เกิดการเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ได้จริง  ( X  = 4.01, 
S.D. = 0.75) 
 
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการระบบ
 คุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
 พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพ   
ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 
1. ผู้บริหารก าหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันและความพึง

พอใจของบุคลากร  4.02 0.80 มาก 13 
2. ผู้บริหารเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือสร้างแรงจูงใจต่อ

บุคคล  4.02 0.82 มาก 14 
3. ผู้บริหารจัดระบบ การยกย่องชมเชย การให้รางวัลที่สร้าง

แรงจูงใจต่อบุคคล โดยน าไปสู่ผลการด าเนินการที่ดีของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 4.11 0.79 มาก 8 

4. ผู้บริหารจัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด   การบรรลุแผนปฏิบัติการ 4.11 0.73 มาก 5 

5. ผู้บริหารจัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบการพัฒนาขอบุคลากร 4.11 0.73 มาก 5 

6. ผู้บริหารจัดให้มีการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครูและ
บุคลากรอย่างทั่วถึง 4.21 0.74 มาก 1 

7. ผู้บริหารจัดระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียนที่ครอบคลุมประเด็น สมรรถนะหลัก ความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ 4.16 0.71 มาก 2 

8. ผู้บริหารมีการประเมินด้านขีดความสามารถและศักยภาพที่
จ าเป็นของบุคลากร  4.09 0.73 มาก 9 

9. ผู้บริหารมีการประเมินขีดความสามารถ/การก าหนดอัตราก าลัง
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 4.12 0.76 มาก 3 
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ตารางท่ี 8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการระบบ
 คุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
 พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (ต่อ) 
 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพ   
ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 

10. ผู้บริหารมีการจัดเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมรับต่อ 
การเปลี่ยนแปลง 4.11 0.78 มาก 7 

11. ผู้บริหารก าหนดภาระงานด้านการสอนและภาระงานอ่ืนให้มี
ความเหมาะสม 4.12 0.76 มาก 3 

12. ผู้บริหารควรรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ในต าแหน่งที่ส าคัญอย่าง
มีประสิทธิภาพ 4.08 0.76 มาก 10 

13. ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดผล 
การด าเนินงานที่ดี 4.08 0.77 มาก 11 

14. ผู้บริหารก าหนดตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ของการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม ตลอดจนบรรยากาศในการท างาน 4.07 0.76 มาก 12 

รวม 4.10 0.63 มาก - 

 
 จากตารางที่ 8 การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.10, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารจัดให้มีการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและ
บุคลากรอย่างทั่วถึง ( X  = 4.21, S.D. = 0.74) ผู้บริหารจัดระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียนที่ครอบคลุมประเด็น สมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ( X  = 4.16, S.D. = 0.71) 
และผู้บริหารมีการประเมินขีดความสามารถและการก าหนดอัตราก าลังเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง   
(X  = 4.12, S.D. = 0.76) 
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ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการระบบ
 คุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
 พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการจัดการกระบวนการ 
 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ด้านการจัดการกระบวนการ ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. ผู้บริหารก าหนดสมรรถนะหลักของกระบวนการและระบบงาน 4.14 0.69 มาก 1 
2. ผู้บริหารมีระบบการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 4.05 0.70 มาก 4 
3. ผู้บริหารออกแบบระบบงานที่ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน  4.04 0.77 มาก 6 
4. ผู้บริหารออกแบบกระบวนการท างานครอบคลุมประเด็นหลัก 

ที่ส าคัญ  4.08 0.70 มาก 2 
5. ผู้บริหารควบคุมปรับปรุงกระบวนการหลักและกระบวนการ

สนับสนุน 4.04 0.74 มาก 5 
6. ผู้บริหารน ากระบวนการท างานไปปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

ข้อก าหนด 4.08 0.71 มาก 3 
7. ผู้บริหารจัดการกระบวนการท างานไปสู่การปฏิบัติ โดยค านึงถึง 

ความแตกต่างของบุคคล 4.00 0.74 มาก 8 
8. ผู้บริหารจัดระบบการควบคุมและตรวจสอบการท างานทุก

ขั้นตอน 4.01 0.77 มาก 7 
9. ผู้บริหารจัดระบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือต่อภาวะ

ฉุกเฉิน การป้องกัน การแก้ไขและการฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง 3.97 0.76 มาก 9 

รวม 4.05 0.63 มาก - 

 
 จากตารางที่ 9 การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านการจัดการกระบวนการ 
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.05, S.D. = 0.63) เมื่อพิจารณาเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ มีผู้บริหารก าหนดสมรรถนะหลักของกระบวนการและระบบงาน   
( X  =4.14, S.D. = 0.69) ผู้บริหารออกแบบกระบวนการท างานครอบคลุมประเด็นหลักที่ส าคัญ   
( X  =4.08, S.D. = 0.70) และผู้บริหารน ากระบวนการท างานไปปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อก าหนด 
(X  = 4.08, S.D. = 0.71) 
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารจัดการระบบ
 คุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
 พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านผลลัพธ์ 
 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ด้านผลลัพธ์ ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. ระดับ ล าดับ 
1. ผู้บริหารมีการน าเสนอผลการด าเนินการ ด้านข้อมูล สารสนเทศ 

งานวิเคราะห์ครอบคลุมผลลัพธ์ทั้งหมด 4.05 0.73 มาก 9 
2. ผู้บริหารแสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้เรียน 4.18 0.63 มาก 1 
3. ผู้บริหารแสดงผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 4.10 0.69 มาก 2 
4. ผู้บริหารแสดงผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน  4.03 0.79 มาก 10 
5. ผู้บริหารแสดงผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและนวัตกรรมของ

กระบวนการ โดยจ าแนกตามความแตกต่างของกลุ่มผู้เรียน 4.05 0.72 มาก 8 
6. ผู้บริหารแสดงผลลัพธ์ด้านภาวะผู้น าของฝ่ายบริหารโรงเรียน

มาตรฐานสากล 4.10 0.76 มาก 4 
7. ผู้บริหารรายงานผลข้อมูลในปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับ

เป้าหมายผลผลิต  4.10 0.72 มาก 3 
8. ผู้บริหารมีแนวโน้มการด าเนินการ โดยแสดงข้อมูลสารสนเทศ 4.07 0.71 มาก 5 
9. ผู้บริหารวิเคราะห์สารสนเทศโดยน าผลการวิเคราะห์มาจัดล าดับ

ความส าคัญในการปรับปรุงผลการด าเนินการ 4.05 0.71 มาก 7 
10. ผู้บริหารจัดระบบประเมินผลการด าเนินงานทุกด้านของ 

การบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล 4.07 0.77 มาก 6 

 รวม 4.08 0.62 มาก - 
 

 จากตารางที่ 10 การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ด้านผลลัพธ์ พบว่า             
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.08, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ มีผู้บริหารแสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน    
( X  = 4.18, S.D. = 0.63) ผู้บริหารแสดงผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย          



112 
 

( X = 4.10, S.D. = 0.69) และผู้บริหารรายงานผลข้อมูลในปัจจุบันโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
เกี่ยวกับผลผลิต (X  = 4.10, S.D. = 0.72) 
 

ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
 มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
 การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลและลักษณะ
 โรงเรียน 
 ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 โดยใช้สถิติ   
ทดสอบที (t-test) ใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one-way ANOVA) ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง วิทยฐานะ ผ่านการอบรม
วิชาที่สอน ขนาดของโรงเรียน และระยะเวลาการก่อตั้งของโรงเรียน เมื่อมีนัยส าคัญทางสถิติจะท า
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ ตามวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11 การเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
 มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 มัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามเพศ 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ชาย (n = 123) หญิง (n = 190) 
t p 

  S.D. 
  S.D. 

1. ด้านการน าองค์กร   4.41 0.57 4.19 0.61 3.113 .002* 
2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 4.32 0.57 4.13 0.60 2.701 .007* 
3. ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้        
 ส่วนเสีย   4.18 0.59 3.98 0.68 2.620 0.09* 
4. ด้านการวัด การวิเคราะห์และ       
 การจัดการความรู้ 4.14 0.56 3.93 0.67 2.769 .006* 
5. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 4.26 0.53 4.00 0.67 3.518 .000* 
6. ด้านการจัดการกระบวนการ 4.19 0.52 3.95 0.68 3.289 .001* 
7. ด้านผลลัพธ์ 4.20 0.54 4.00 0.66 2.692 .007* 

รวม 4.24 0.50 4.03 0.60 3.215 .001* 

*p .05 
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 จากตารางที่ 11 พบว่า การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการบริหารจัดการระบบคุณภาพใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามเพศ ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
ตารางที่ 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
 มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 มัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามอายุ 
 

การบริหารจัดการ 
ระบบคุณภาพ 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. ด้านการน าองค์กร   ระหว่างกลุ่ม 3 .109 .036 .098 .961 
  ภายในกลุ่ม 309 114.557 .371   
  รวม 312 114.666    
2. ด้านการวางแผน

เชิงกลยุทธ์     
ระหว่างกลุ่ม 3 .051 .017 .047 .987 

 ภายในกลุ่ม 309 111.924 .362   
 รวม 312 111.975    
3. ด้านการมุ่งเน้น

ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย     

ระหว่างกลุ่ม 3 1.265 .422 .969 .408 

 ภายในกลุ่ม 309 134.515 .435   
 รวม 312 135.780    
4. ด้านการวัด  

การวิเคราะห์และ 
การจัดการความรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 3 1.077 .359 .875 .454 
 ภายในกลุ่ม 309 126.748 .410   

 รวม 312 127.824    
5. ด้านการมุ่งเน้น

บุคลากร 
ระหว่างกลุ่ม 3 .243 .081 .199 .897 

 ภายในกลุ่ม 309 125.605 .406   

 รวม 312 125.848    
6. ด้านการจัดการ

กระบวนการ 
ระหว่างกลุ่ม 3 .770 .257 .632 .595 

 ภายในกลุ่ม 309 125.496 .406   
 รวม 312 126.266    
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ตารางท่ี 12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
 มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 มัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามอายุ (ต่อ) 
 

การบริหารจัดการ 
ระบบคุณภาพ 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

7. ด้านผลลัพธ์ ระหว่างกลุ่ม 3 1.595 .532 1.364 .254 
  ภายในกลุ่ม 309 120.477 .390   
  รวม 312 122.072    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 3 .399 .133 .393 .758 
  ภายในกลุ่ม 309 104.388 .338   
  รวม 312 104.787    

*p .05 
 

 จากตารางที่ 12 พบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามอายุ          
ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
 มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 มัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามต าแหน่ง 
 

การบริหารจัดการ 
ระบบคุณภาพ 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. ด้านการน าองค์กร   ระหว่างกลุ่ม  2 3.022 1.511 4.196 .016* 

 ภายในกลุ่ม 310 111.644 .360   
 รวม 312 114.666    
2. ด้านการวางแผน

เชิงกลยุทธ์     
ระหว่างกลุ่ม  2 3.358 1.679 4.792 .009* 

 ภายในกลุ่ม 310 108.617 .350   
 รวม 312 111.975    
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ตารางท่ี 13 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
 มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 มัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามต าแหน่ง (ต่อ) 
 

การบริหารจัดการ 
ระบบคุณภาพ 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

3. ด้านการมุ่งเน้น
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย     

ระหว่างกลุ่ม  2 5.428 2.714 6.454 .002* 

 ภายในกลุ่ม 310 130.352 .420   
 รวม 312 135.780    
4. ด้านการวัด  

การวิเคราะห์และ
การจัดการความรู้ 

ระหว่างกลุ่ม  2 2.940 1.470 3.649 .027* 
 ภายในกลุ่ม 310 124.884 .403   

 รวม 312 127.824    
5. ด้านการมุ่งเน้น

บุคลากร 
ระหว่างกลุ่ม  2 3.304 1.652 4.179 .016* 

 ภายในกลุ่ม 310 122.545 .395   

 รวม 312 125.848    
6. ด้านการจัดการ

กระบวนการ 
ระหว่างกลุ่ม  2 3.780 1.890 4.784 .009* 

 ภายในกลุ่ม 310 122.486 .395   
 รวม 312 126.266    
7. ด้านผลลัพธ์ ระหว่างกลุ่ม  2 2.042 1.021 2.637 .073 
 ภายในกลุ่ม 310 120.030 .387   

 รวม 312 122.072    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม  2 3.285 1.642 5.016 .007* 
  ภายในกลุ่ม 310 101.502 .327   
  รวม 312 104.787    

*p .05 
 

 จากตารางที่ 13 พบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตาม
ต าแหน่ง ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้นด้านผลลัพธ์ 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ผลการทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé method) แสดงไว้ในตารางที่ 14 
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ตารางที่ 14 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
 มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 มัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามต าแหน่ง 
 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
ต าแหน่ง 

X  ผู้บริหาร ครู ครูอัตราจ้าง 
1. ด้านการน าองค์กร       
               ผู้บริหาร 4.71 - .4574* .4741* 
               คร ู 4.26  - .0166 
               ครูอัตราจ้าง 4.24   - 
2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์         
               ผู้บริหาร 4.64 - .4484* .5516* 
               คร ู 4.19  - .1032 
               ครูอัตราจ้าง 4.09   - 
3. ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
               ผู้บริหาร 4.65 - .6182* .5714* 
               คร ู 4.03  - .0467 
               ครูอัตราจ้าง 4.07   - 
4. ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการ 
   ความรู้ 

    

               ผู้บริหาร 4.44 - .4487* .4762 
               คร ู 3.99  - .0275 
               ครูอัตราจ้าง 3.97   - 

5. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร     
               ผู้บริหาร 4.56 - .4742* .5088* 
               คร ู 4.08  - .0347 
               ครูอัตราจ้าง 4.05   - 
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ตารางท่ี 14 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
 มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 มัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามต าแหน่ง (ต่อ) 
 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
ต าแหน่ง 

X  ผู้บริหาร ครู ครูอัตราจ้าง 
6. ด้านการจัดการกระบวนการ     
               ผู้บริหาร 4.52 - .4896* .5735* 
               คร ู 4.03  - .0840 
               ครูอัตราจ้าง 3.95   - 
ภาพรวม     
               ผู้บริหาร 4.57 - .4720* .5096* 
               คร ู 4.09  - .0376 
               ครูอัตราจ้าง 4.06   - 

*p  .05 
 
 จากตารางที่ 14 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ ผลปรากฏดังนี้ 
ด้านการน าองค์กร ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้าน 
การมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการจัดการกระบวนการและในภาพรวม พบว่า กลุ่มผู้บริหารแตกต่างกับ 
กลุ่มครูและกลุ่มครูอัตราจ้าง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้านการวัด การวิเคราะห์และ
การจัดการความรู้ พบว่า กลุ่มผู้บริหารแตกต่างกับกลุ่มครู อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 15  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ในโรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9  จ าแนกตามประสบการณ์ท างานในต าแหน่ง 

การบริหารจัดการ 
ระบบคุณภาพ 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. ด้านการน าองค์กร   ระหว่างกลุ่ม 3 .966 .322 .875 .454 

ภายในกลุ่ม 309 113.700 .368   
รวม 312 114.666    

2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์     ระหว่างกลุ่ม 3 1.300 .433 1.209 .306 
ภายในกลุ่ม 309 110.675 .358   

รวม 312 111.975    
3. ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและ 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     

ระหว่างกลุ่ม 3 3.310 1.103 2.574 .054 

ภายในกลุ่ม 309 132.470 .429   

รวม 312 135.780    
4. ด้านการวัด การวิเคราะห์ 
   และการจัดการความรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 3 2.597 .866 2.136 .096 

ภายในกลุ่ม 309 125.227 .405   
รวม 312 127.824    

5. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ระหว่างกลุ่ม 3 2.121 .707 1.766 .154 

ภายในกลุ่ม 309 123.727 .400   
รวม 312 125.848    

6. ด้านการจัดการกระบวนการ ระหว่างกลุ่ม 3 .783 .261 .642 .588 
ภายในกลุ่ม 309 125.484 .406   

รวม 312 126.266    
7. ด้านผลลัพธ์ ระหว่างกลุ่ม 3 1.786 .595 1.529 .207 

ภายในกลุ่ม 309 120.287 .389   

รวม 312 122.072    
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 3 1.462 .487 1.457 .226 

 ภายในกลุ่ม 309 103.325 .334   
 รวม 312 104.787    

*p .05 
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 จากตารางที่ 15 พบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 9 จ าแนกตาม
ประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
 
ตารางที่ 16 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
 มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 มัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามวิทยฐานะ 
 

การบริหารจัดการ 
ระบบคุณภาพ 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. ด้านการน าองค์กร   ระหว่างกลุ่ม 3 1.015 .338  .919 .432 
ภายในกลุ่ม 309 113.652 .368   

รวม 312 114.666    
2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์     ระหว่างกลุ่ม 3 .496 .165 .458 .712 

ภายในกลุ่ม 309 111.479 .361   

รวม 312 111.975    
3. ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและ 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     

ระหว่างกลุ่ม 3 1.047 .349  .801 .494 

ภายในกลุ่ม 309 134.732 .436   

รวม 312 135.780    
4. ด้านการวัด การวิเคราะห์ 
   และการจัดการความรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 3      .562 .187 .455 .714 

ภายในกลุ่ม 309 127.262 .412   
รวม 312 127.824    

5. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ระหว่างกลุ่ม 3    .938 .313  .774 .509 
ภายในกลุ่ม 309 124.910 .404   

รวม 312 125.848    
6. ด้านการจัดการกระบวนการ ระหว่างกลุ่ม 3    1.004 .335  .825 .481 

ภายในกลุ่ม 309 125.262 .405   

รวม 312 126.266    
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ตารางท่ี 16 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
 มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 มัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามวิทยฐานะ (ต่อ) 
 

การบริหารจัดการ 
ระบบคุณภาพ 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

7. ด้านผลลัพธ์ ระหว่างกลุ่ม 3     .657 .219  .557 .644 

ภายในกลุ่ม 309 121.416 .393   

รวม 312 122.072    
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 3     .640 .213 .633 .594 

 ภายในกลุ่ม 309 104.147 .337   
 รวม 312 104.787    

*p .05 
 
 จากตารางที่ 16 พบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตาม         
วิทยฐานะ ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 17 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
 มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 มัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด 
 

การบริหารจัดการ 
ระบบคุณภาพ 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. ด้านการน าองค์กร   ระหว่างกลุ่ม 3 1.457 .486 1.325 .266 

ภายในกลุ่ม 309 113.209 .366   
รวม 312 114.666    

2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์     ระหว่างกลุ่ม 3 2.323 .774 2.182 .090 
ภายในกลุ่ม 309 109.652 .355   

รวม 312 111.975    
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ตารางท่ี 17 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
 มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 มัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามระดับการศึกษาสูงสุด (ต่อ) 
 

การบริหารจัดการ 
ระบบคุณภาพ 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

3. ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและ 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     

ระหว่างกลุ่ม 3 1.805 .602 1.388 .247 

ภายในกลุ่ม 309 133.975 .434   

รวม 312 135.780    
4. ด้านการวัด การวิเคราะห์ 
   และการจัดการความรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 3 1.066 .355 .866 .459 

ภายในกลุ่ม 309 126.758 .410   
รวม 312 127.824    

5. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ระหว่างกลุ่ม 3 1.698 .566 1.409 .240 

ภายในกลุ่ม 309 124.150 .402   
รวม 312 125.848    

6. ด้านการจัดการกระบวนการ ระหว่างกลุ่ม 3 2.210 .737 1.834 .141 
ภายในกลุ่ม 309 124.057 .401   

รวม 312 126.266    
7. ด้านผลลัพธ์ ระหว่างกลุ่ม 3 1.355 .452 1.156 .327 

ภายในกลุ่ม 309 120.717 .391   

รวม 312 122.072    
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 3 1.550 .517 1.546 .203 

 ภายในกลุ่ม 309 103.237 .334   
 รวม 312 104.787    

*p .05 
 
 จากตารางที่ 17 พบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามระดับ
การศึกษาสูงสุด ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 18 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
 มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 มัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามผ่านการอบรมวิชาที่สอน 

การบริหารจัดการ 
ระบบคุณภาพ 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. ด้านการน าองค์กร   ระหว่างกลุ่ม 2 4.380 2.190 6.155 .002* 

ภายในกลุ่ม 310 110.287 .356   
รวม 312 114.666    

2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์     ระหว่างกลุ่ม 2 7.620 3.810 11.318 .000* 
ภายในกลุ่ม 310 104.355 .337   

รวม 312 111.975    
3. ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและ 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     

ระหว่างกลุ่ม 2 4.573 2.287 5.403 .005* 

ภายในกลุ่ม 310 131.206 .423   

รวม 312 135.780    
4. ด้านการวัด การวิเคราะห์ 
   และการจัดการความรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 2 8.226 4.113 10.661 .000* 

ภายในกลุ่ม 310 119.599 .386   
รวม 312 127.824    

5. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ระหว่างกลุ่ม 2 5.827 2.913 7.525 .001* 

ภายในกลุ่ม 310 120.021 .387   
รวม 312 125.848    

6. ด้านการจัดการกระบวนการ ระหว่างกลุ่ม 2 7.270 3.635 9.470 .000* 
ภายในกลุ่ม 310 118.996 .384   

รวม 312 126.266    
7. ด้านผลลัพธ์ ระหว่างกลุ่ม 2 6.506 3.253 8.726 .000* 

ภายในกลุ่ม 310 115.566 .373   

รวม 312 122.072    
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 2 6.142 3.071 9.650 .000* 

 ภายในกลุ่ม 310 98.645 .318   
 รวม 312 104.787    

*p .05 
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 จากตารางที่ 18 พบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามการผ่าน
การอบรมวิชาที่สอน ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

ผลการทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé method) แสดงไว้ในตารางที่ 19 
 

ตารางที่ 19 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
 มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 มัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามการผ่านการอบรมวิชาที่สอน 
 

การบริหารจัดการ 
ระบบคุณภาพ 

การผ่านการอบรมวิชาที่สอน   

X  

ผ่านการ
อบรมเป็น

ภาษาอังกฤษ 

ผ่านการ
อบรมเป็น
ภาษาไทย 

ไม่ได้รับ
การอบรม 

1. ด้านการน าองค์กร       
           ผ่านการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ 4.44 - .2611* .1346 
           ผ่านการอบรมเป็นภาษาไทย 4.18  - .1266 
           ไม่ได้รับการอบรม 4.30   - 

2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์         
           ผ่านการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ 4.39 - .3298* .0670 
           ผ่านการอบรมเป็นภาษาไทย 4.06  - -.2629* 
           ไม่ได้รับการอบรม 4.33   - 

3. ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย         
           ผ่านการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ 4.21 - .2553* .0506 
           ผ่านการอบรมเป็นภาษาไทย 3.95  - -.2046 
           ไม่ได้รับการอบรม 4.16   - 
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ตารางท่ี 19 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
 มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 มัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามการผ่านการอบรมวิชาที่สอน (ต่อ) 
 

การบริหารจัดการ 
ระบบคุณภาพ 

การผ่านการอบรมวิชาที่สอน   

X  

ผ่านการ
อบรมเป็น

ภาษาอังกฤษ 

ผ่านการ
อบรมเป็น
ภาษาไทย 

ไม่ได้รับ
การอบรม 

4. ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการ 
   ความรู้ 

    

           ผ่านการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ 4.22 - .3470* .0924 
           ผ่านการอบรมเป็นภาษาไทย 3.87  - -.2545 
           ไม่ไดร้ับการอบรม 4.12   - 

5. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร     
           ผ่านการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ 4.28 - .2944* .0921 
           ผ่านการอบรมเป็นภาษาไทย 3.98  - -.2023 
           ไม่ได้รับการอบรม 4.18   - 

6. ด้านการจัดการกระบวนการ     
           ผ่านการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ 4.26 - .3367* .2474 
           ผ่านการอบรมเป็นภาษาไทย 3.93  - -.0893 
           ไม่ได้รับการอบรม 4.01   - 

7. ด้านผลลัพธ์     
           ผ่านการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ 4.28 - .3193* .1877 
           ผ่านการอบรมเป็นภาษาไทย 3.96  - -.1315 
           ไม่ได้รับการอบรม 4.09   - 

ภาพรวม     
           ผ่านการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ 4.30 - .3062* .1245 
           ผ่านการอบรมเป็นภาษาไทย 3.99  - -.1817 
           ไม่ได้รับการอบรม 4.17   - 

*p  .05 
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 จากตารางที่ 19 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ ผลปรากฏดังนี้ 
การผ่านการอบรมวิชาที่สอน พบว่า ด้านการน าองค์กร ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการจัดการกระบวนการ 
ด้านผลลัพธ์และในภาพรวม พบว่า กลุ่มผู้ผ่านการอบรมเป็นภาษาอังกฤษแตกต่างกับกลุ่มผู้ผ่าน      
การอบรมเป็นภาษาไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ส่วนด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ พบว่า กลุ่มผู้ผ่านการอบรมเป็นภาษาอังกฤษแตกต่างกับ
กลุ่มผู้ผ่านการอบรมเป็นภาษาไทยและกลุ่มผู้ไม่ได้รับการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตารางที่ 20 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
 มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 มัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกขนาดของโรงเรียน 
 

การบริหารจัดการ 
ระบบคุณภาพ 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. ด้านการน าองค์กร   ระหว่างกลุ่ม 2 1.913 .956 2.629 .074 

ภายในกลุ่ม 310 112.753 .364   
รวม 312 114.666    

2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์     ระหว่างกลุ่ม 2 1.801 .900 2.533 .081 

ภายในกลุ่ม 310 110.174 .355   
รวม 312 111.975    

3. ด้านการมุ่งเนน้ผู้เรียนและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย     

ระหว่างกลุ่ม 2 1.473 .736 1.700 .184 
ภายในกลุ่ม 310 134.307 .433   

รวม 312 135.780    
4. ด้านการวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 2 4.262 2.131 5.347 .005* 

ภายในกลุ่ม 310 123.562 .399   

รวม 312 127.824    
5. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ระหว่างกลุ่ม 2 2.531 1.265 3.181 .043* 

ภายในกลุ่ม 310 123.317 .398   
รวม 312 125.848    
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ตารางท่ี 20 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
 มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 มัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกขนาดของโรงเรียน (ต่อ) 
 

การบริหารจัดการ 
ระบบคุณภาพ 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

6. ด้านการจัดการกระบวนการ ระหว่างกลุ่ม 2 3.160 1.580 3.979 .020* 

ภายในกลุ่ม 310 123.106 .397   

รวม 312 126.266    
7. ด้านผลลัพธ์ ระหว่างกลุ่ม 2 3.492 1.746 4.564 .011* 

ภายในกลุ่ม 310 118.581 .383   
รวม 312 122.072    

ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 2 2.422 1.211 3.668 .027* 
 ภายในกลุ่ม 310 102.364 .330   
 รวม 312 104.787    

*p .05 
 
 จากตารางที่ 20 พบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามขนาด
ของโรงเรียน ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ผลการทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé method) แสดงไว้ในตารางที่ 21 
 

ตารางที่ 21  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
 มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 มัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

การบริหารจัดการระบบคุณภาพ 

ขนาดของโรงเรียน   

X  
ขนาด 
กลาง 

ขนาด 
ใหญ ่

ขนาด 
ใหญ่พิเศษ 

1. ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้     
       ขนาดกลาง  4.48 - .4709* .5093* 
       ขนาดใหญ่  4.01  - .0384 
       ขนาดใหญ่พิเศษ  3.97   - 
2. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร     
       ขนาดกลาง  4.46 - .4041* .3587 
       ขนาดใหญ่  4.05  - -.0454 
       ขนาดใหญ่พิเศษ  4.10   - 
3. ด้านการจัดการกระบวนการ     
       ขนาดกลาง  4.45 - .4372* .4277* 
       ขนาดใหญ่  4.01  - -.0096 
       ขนาดใหญ่พิเศษ  4.02   - 
4. ด้านผลลัพธ์     
       ขนาดกลาง  4.51 - .4648* .4443* 
       ขนาดใหญ่  4.04  - -.0205 
       ขนาดใหญ่พิเศษ  4.06   - 
ภาพรวม     
       ขนาดกลาง  4.47 - .3873* .3699* 
       ขนาดใหญ่  4.08  - -.0175 
       ขนาดใหญ่พิเศษ  4.10   - 

*p  .05 
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 จากตารางที่ 21 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ ผลปรากฏดังนี้ 
ขนาดของโรงเรียน พบว่า ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้  ด้านการจัดการ
กระบวนการ และด้านผลลัพธ์ ในภาพรวมโรงเรียนที่มีขนาดกลางแตกต่างกับโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่
และขนาดใหญ่พิเศษ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ส่วนด้านการมุ่งเน้นบุคลากร พบว่า 
โรงเรียนที่มีขนาดกลางแตกต่างกับโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
 มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 มัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามระยะเวลาการก่อตั้งของโรงเรียน 
 

การบริหารจัดการ 
ระบบคุณภาพ 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

1. ด้านการน าองค์กร   ระหว่างกลุ่ม 3 4.728 1.576 4.429 .005* 

ภายในกลุ่ม 309 109.939 .356   

รวม 312 114.666    
2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์     ระหว่างกลุ่ม 3 2.673 .891 2.519 .058 

ภายในกลุ่ม 309 109.302 .354   
รวม 312 111.975    

3. ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและ 
   ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     

ระหว่างกลุ่ม 3 1.255 .418 .961 .411 
ภายในกลุ่ม 309 134.525 .435   

รวม 312 135.780    
4. ด้านการวัด การวิเคราะห์ 
   และการจัดการความรู้ 

ระหว่างกลุ่ม 3 1.881 .627 1.538 .205 

ภายในกลุ่ม 309 125.944 .408   

รวม 312 127.824    
5. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ระหว่างกลุ่ม 3 2.293 .764 1.911 .128 

ภายในกลุ่ม 309 123.555 .400   
รวม 312 125.848    

6. ด้านการจัดการกระบวนการ ระหว่างกลุ่ม 3 1.549 .516 1.280 .281 

ภายในกลุ่ม 309 124.717 .404   
รวม 312 126.266    
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ตารางท่ี 22 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
 มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 มัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามระยะเวลาการก่อตั้งของโรงเรียน (ต่อ) 
 

การบริหารจัดการ 
ระบบคุณภาพ 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

df SS MS F p 

7. ด้านผลลัพธ์ ระหว่างกลุ่ม 3 2.067 .689 1.774 .152 

ภายในกลุ่ม 309 120.006 .388   

รวม 312 122.072    
ภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 3 2.177 .726 2.185 .090 

 ภายในกลุ่ม 309 102.610 .332   
 รวม 312 104.787    

*p .05 
 

 จากตารางที่ 22 พบว่า การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตาม
ระยะเวลาการก่อตั้งของโรงเรียน ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ยกเว้นด้านการน าองค์กร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ผลการทดสอบรายคู่โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé) แสดงไว้ในตารางที่ 23 
 

ตารางที่ 23 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
 มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
 มัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามระยะเวลาการก่อตั้งของโรงเรียน 
 

การบริหารจัดการ 
ระบบคุณภาพ 

ระยะเวลาการก่อตั้งของโรงเรียน 

X  ไม่เกิน 20 ปี 21-40 ปี 41-60 ปี 61 ปีขึ้นไป 

ด้านการน าองค์กร        
       ไม่เกิน 20 ปี 3.92 - -.3206 -.3365 -.4627* 
       21-40 ปี 4.24  - -.0159 -.1421 
       41-60 ปี 4.26   - -.1262 
       61 ปีขึ้นไป 4.38    - 

ภาพรวม      
       ไม่เกิน 20 ปี 3.88 - -.2154 -.2017 -.3081 
       21-40 ปี 4.10  - .0137 -.0927 
       41-60 ปี 4.08   - -.1064 
       61 ปีขึ้นไป 4.19    - 

*p  .05 
 
 จากตารางที่ 23 เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการทดสอบของเชฟเฟ่ ผลปรากฏดังนี้ 
ระยะเวลาการก่อตั้งของโรงเรียน พบว่า ด้านการน าองค์กร โรงเรียนที่มีอายุไม่เกิน 20 ปีแตกต่างกับ
โรงเรียนที่มีอายุ 61 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพใน
 โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรยีนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
 พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

ตารางท่ี 24 ค่าความถีโ่ดยการสังเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
 จัดการระบบคุณภาพ ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 

แนวทางในการพัฒนาด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ จ านวน 

1. น าผลการด าเนินงานจากแผน โครงการ งบประมาณ ความพึงพอใจ ข้อร้องเรียน  
 ของผู้รับบริการมาวิเคราะห์จัดท าสารสนเทศ 3 

2. พัฒนาผู้บริหารและครูให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์เพ่ิมข้ึน 2 
3. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบันเสมอ 2 

4. ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบและมีการนิเทศก ากับติดตามให้เป็นไปตามก าหนด 1 

5. ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 1 
6. สร้างความเข้าใจในเรื่องวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (IS) ให้กับครูผู้สอน 1 

7. จัดการความรู้เรื่องพลโลก ให้ครูได้รู้และเข้าใจเพ่ือน าไปถ่ายทอดสู่นักเรียน 1 

8. คัดเลือก รวบรวมข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือน าไปติดตามผลการด าเนินงาน 1 
9. น าผลการวิจัย benchmarking best practices มาวิเคราะห์จัดท าสารสนเทศ 1 

10 น าผลการวิเคราะห์ ทบทวนและสร้างนวัตกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับ  
 การเปลี่ยนแปลงไปของปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ 1 

11. จัดท าระบบการวัดผลการด าเนินการที่เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมออย่างน้อย  
 เดือนละครั้ง 1 

12. ถ่ายทอดความรู้ด้านการวิเคราะห์ ให้กับครูผู้สอนเพื่อการถ่ายทอดสู่ผู้เรียน  
 อย่างถูกต้องและถูกวิธี 1 

13. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้เพ่ิมความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง  
 และเป็นประจ า 1 
14. ควรมีเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชี่ยวชาญและมีความสามารถใน  
 การตรวจสอบ ดูแลแก้ปัญหา ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและพร้อมใช้งาน

ตลอดเวลา 
 
1 
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 จากตารางที่ 24 ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ พบว่า ผู้บริหารควรมี
การน าผลการด าเนินงานมาจัดท าระบบสารสนเทศ และน ามาด าเนินการที่เหมาะสมและทันสมัย     
อยู่เสมอ ต้องจัดท าแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง  ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์         
มีการทบทวนวิธีการ ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ทันต่อระบบการวัดผล มีการน าผล            
การวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล หาจุดบกพร่องของการปฏิบัติงาน มาปรับปรุงการด าเนินงาน     
สร้างนวัตกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปของปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ การปรับ
กระบวนการท างานและบริการให้สอดคล้องกับทิศทางจัดการศึกษาของสังคมโลก เพ่ือมุ่งสู่
ความส าเร็จและบรรลุตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาผู้บริหารและครูให้มีความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์ในเรื่องนี้เพ่ิมขึ้น และพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้เหมาะสมและเป็น
ปัจจุบันเสมอ ควรมีเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เชี่ยวชาญและมีความสามารถใน                  
การตรวจสอบ ดูแล แก้ปัญหา ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา  รวมทั้งจัดท า
ระบบการสื่อสารให้ทั่วถึงทุกระดับ ทั้งเอกสาร ระบบสารสนเทศ 

 
ตารางท่ี 25 ค่าความถ่ีโดยการสังเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
 จัดการระบบคุณภาพ ด้านการจัดการกระบวนการ 
 

แนวทางในการพัฒนาด้านการจัดการกระบวนการ จ านวน 

1. ควรมีการอบรมให้ครูผู้สอนเข้าใจและถ่ายทอดความรู้ ทักษะกระบวนการ  
 สู่การปฏิบัติ และค านึงถึงความแตกต่างและศักยภาพของบุคคล 3 

2. จัดท าข้อมูลระบบประกันคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน 2 
3. มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) และพรรณนางาน (description) ให้  
 เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน 1 
4. น าเสนอกระบวนการท างานที่ส าคัญที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษและสัมพันธ์กับ  
 พันธกิจสิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติราชการ 1 

5. การติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลที่โรงเรียนขาดแคลน 1 
6. ออกแบบระบบงานที่ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน 1 

7. พัฒนากระบวนการในระบบงานให้สัมพันธ์เชื่องโยงกัน โดยใช้ประโยชน์  
 จากสมรรถนะหลัก 1 
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ตารางท่ี 25 ค่าความถ่ีโดยการสังเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
 จัดการระบบคุณภาพ ด้านการจัดการกระบวนการ (ต่อ) 
 

แนวทางในการพัฒนาด้านการจัดการกระบวนการ จ านวน 

8. ควรมีกระบวนการก ากับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยของผู้เรียนอย่าง
เคร่งครัด 

 
1 

9. ควรสร้างความมั่นใจในการเตรียมพร้อมของระบบงานและสถานที่ เพื่อรองรับ  
 ภาวะฉุกเฉินค านึงถึงการป้องกัน การแก้ไข เช่น อัคคีภัย อุทัยภัย อุบัติเหตุ 1 

10. ต้องมีนโยบายให้ชัดเจนและมีการบังคับหรือเชิญชวนให้ครูทุกคน 1 
11. ด าเนินการป้องกันการท างานซ้ าซ้อน ลดความผิดพลาดที่รู้ว่ามีโอกาสจะเกิดใน  
 กระบวนการจัดการ 1 
12. ควรมีวิธีการลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยและค่าใช้จ่ายที่ให้ประโยชน์กับผู้เรียนได้น้อย 1 

13. สร้างมาตรฐานของกระบวนการกับสถานศึกษาที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี 1 

 
 จากตารางที่ 25 ด้านการจัดการกระบวนการ ผู้บริหารควรมีการอบรมให้ครูผู้สอนเข้าใจ
และถ่ายทอดความรู้ ทักษะกระบวนการสู่การปฏิบัติ และค านึงถึงความแตกต่างและศักยภาพของ
บุคคล จัดท าข้อมูลระบบประกันคุณภาพให้เป็นปัจจุบัน มีกระบวนการวิเคราะห์งานและการพรรณนา
ลักษณะงานให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งต้องสามารถใช้เปรียบเทียบกับ
งานอ่ืน ๆ ในหน่วยงานเดียวกัน และควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้สอนเข้าใจ และน าทักษะ
กระบวนการสู่การปฏิบัติ 
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ตารางท่ี 26 ค่าความถ่ีโดยการสังเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
 จัดการระบบคุณภาพ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

แนวทางในการพัฒนาด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จ านวน 

1. ส ารวจความพึงพอใจ ความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 5 
2. พัฒนาบทบาทคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการบริหาร

จัดการของโรงเรียนมากข้ึน 
 
2 

3. ใช้หลัก “บวร” และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (school-base 
management : SBM)   

 
1 

4. ใช้หลัก outside in และ inside out  1 

5. จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวน  
 บ่อยครั้งหรือถี่ข้ึน 1 

6. จัดท าฐานข้อมูลผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เป็นปัจจุบันและวางแผนใน
อนาคต 

 
1 

7. จ าแนกกลุ่มผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยค านึงถึงบริบทของโรงเรียน 1 

8. ก าหนดกลยุทธ์ วิธีการรับฟังและเรียนรู้ความต้องการ คาดหวังของผู้เรียน และ  
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งอดีต ปัจจุบัน 1 

9. น าข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจไปเทียบเคียงกับโรงเรียนอ่ืน ๆ 1 

10. ควรแถลงนโยบายให้ชัดเจนกับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1 
11. ควรประชาสัมพันธ์การบริการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมและทั่วถึง 1 

 
 จากตารางที่ 26 ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหารควรมีการจัดการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดแนวทางแก้ไขและ
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และต้องทันกับความต้องการและทิศทางการจัดการศึกษา 
มีการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือสรุปผลการด าเนินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาผลที่เกิดกับ
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องมีการสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึง
ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลซึ่งเทียบเคียงกับความเป็นนานาชาติ  สถานศึกษาต้องใช้หลัก 
“บวร” และการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และใช้หลักการใช้แนวคิดมองจากภายนอกเข้ามาหา
ตัวเรา และการใช้แนวคิดมองจากตัวเราออกไปภายนอก น าประสบการณ์ของตนเองที่สะสมมาเป็น
การสร้างผลงาน มีการประชาสัมพันธ์การบริการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมและทั่วถึง พัฒนา
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บทบาทของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของโรงเรียนให้        
มากขึ้น 
 
ตารางท่ี 27 ค่าความถี่โดยการสังเคราะห์ค าให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการบริหาร
 จัดการระบบคุณภาพ การพัฒนาด้านอ่ืน ๆ 
 

แนวทางในการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ จ านวน 

1. มีระบบ กลไกในการจัดสรร วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ระบบตรวจสอบการเงินและ  
 งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลอย่างโปร่งใสเป็นประจ า 3 

2. การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความตระหนักและความมั่นใจในองค์กร ชุมชน  
 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2 
3. ด าเนินการตามความจ าเป็นในการพัฒนาระบบคุณภาพของโรงเรียน 1 

4. แต่งตั้งคณะนิเทศติดตาม ช่วยเหลือ เสนอแนะ สรุปผล 1 
5. จัดสรรงบประมาณตามความจ าเป็นที่โรงเรียนควรด าเนินการตามกรอบ 

การบริหารจัดการคุณภาพ 
 
1 

6. พัฒนาบุคลากรและผู้บริหารของโรงเรียนตามขอบเขตของโอกาสในการพัฒนา 1 
7. การถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรสู่บุคลากรให้มีทักษะใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน 1 

8. วิธีการสร้างบรรยากาศการท างาน มีสุขอนามัย ความปลอดภัยและ 
การป้องกันภัย 

 
1 

9. สนับสนุนบุคลากรให้เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรและความแตกต่าง  
 ของกลุ่มบุคลากร 1 

10. โรงเรียนมาตรฐานสากลไม่ควรเน้นผลด้านการเรียนอย่างเดียวควรควบคู่กับ  
 คุณธรรมจริยธรรม 1 

11. มีระบบการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 1 

12. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาและธ ารงไว้ให้มี
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพราะบุคลากรมีการเข้าและออกอยู่ประจ า 

 
1 

 
 จากตารางที่ 27 ด้านการบริหารจัดการด้านอ่ืน ๆ โรงเรียนควรวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลอย่างโปร่งใสอยู่เป็นประจ า 
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความตระหนักและความมั่นใจในองค์กร ชุมชน ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าใน
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องค์กร โดยเฉพาะด้านวิชาการเป็นอย่างดีก่อน มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร ใช้หลักธรรมาภิบาลใน       
การบริหารจัดการ และสามารถผลักดันสถานศึกษาให้แข่งขันได้ในระดับสากล มีกลยุทธ์ในพัฒนา 
การออกแบบระบบงานที่ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน เช่น ด้านวิชาการ ด้านบุคคลงบประมาณ และ
บริหารทั่วไป โดยเน้นนักเรียนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือน าสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ โดยทั่วไปโรงเรียน
มาตรฐานสากลมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน ควรให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงาน มีระบบและกลไก
ในการบริหารทรัพยากรบุคคล สนับสนุนส่งเสริมบุคลากร ก าหนดนโยบาย การบริการ สิทธิประโยชน์
ให้เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากรและความแตกต่างของกลุ่มบุคลากร เพ่ือพัฒนาและธ ารงไว้
ให้บุคลากร มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพราะบุคลากรมีการเข้าและออกใน             
การปฏิบัติงานอยู่เป็นประจ า รวมถึงการสร้างบรรยากาศการท างาน มีการปรับปรุงสถานที่ท างานที่มี
สุขอนามัย มีความปลอดภัย การป้องกันภัย และมีกระบวนการก ากับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัย
ของผู้เรียน 



 
บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 
 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา 
(descriptive research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 2) เปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคลและลักษณะโรงเรียน 3) ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการระบบคุณภาพใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มี 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มที่ใช้ในการตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย ผู้บริหารและครูผู้สอน จ านวนทั้งสิ้น 313 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบ     
แบ่งชั้น กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่ใช้ในการตอบแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และประธานกรรมการสถานศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 9 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบอาศัย       
ความสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 2 ชุด คือ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียระดับมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีความเที่ยงเท่ากับ 0.98 และ 2) แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ         
แนวทางการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวน
แบบทางเดียว (one-way ANOVA) ส าหรับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
 

สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 สรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี ้
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 1. การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีค่าเฉลี่ยระดับมากทุกด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการน า
องค์กร รองลงมาคือ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  ด้านผลลัพธ์                
ด้านการมุ่งเน้นผู้ เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการจัดการกระบวนการ และด้านการวัด             
การวิเคราะห ์และการจัดการความรู้ ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล ด้านเพศ ต าแหน่ง และผ่านการอบรมวิชาที่สอนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 แตกต่างกัน ส่วนผู้บริหารและครูที่จ าแนกตาม
สถานภาพส่วนบุคคล ด้านอายุ ประสบการณ์การท างาน วิทยฐานะ ระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน          
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไม่แตกต่างกัน 
  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครู โรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตามลักษณะ
โรงเรียนด้านขนาดของโรงเรียนต่างกัน พบว่า มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกัน และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านมีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการจัดการกระบวนการ และด้านผลลัพธ์ ส่วนผู้บริหารและครูใน
โรงเรียนที่มรีะยะเวลาการก่อตั้งต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกันในด้านการน า
องค์กร 
 3. ผลการวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จากแบบสอบถามที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดใน 3 ด้าน ได้แก่1) ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ 2) ด้านการจัดการกระบวนการ 3) ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ         
4) การบริหารจัดการด้านอื่น ๆ สรุปได้ดังนี้ 
  3.1 ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ พบว่า โรงเรียนควรมีการจัดท า
ระบบการวัดผลการด าเนินการที่เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ อย่างน้อยเดือนละครั้ง  ต้องจัดท า
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แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ มีการทบทวนวิธีการ 
ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ทันต่อระบบการวัดผล 
   มีการน าผลการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล หาจุดบกพร่องของการปฏิบัติงาน 
มาปรับปรุงการด าเนินงาน สร้างนวัตกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปของปัจจัยที่ไม่
สามารถคาดการณ์ได้ การปรับกระบวนการท างานและบริการให้สอดคล้องกับทิศทางจัดการศึกษา
ของสังคมโลก เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จและบรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
   ควรมีการพัฒนาผู้บริหารและครูให้มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในเรื่องนี้
เพ่ิมขึ้น และพัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบันเสมอ ควรมีเจ้าหน้าที่งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เชี่ยวชาญและมีความสามารถในการตรวจสอบ ดูแล แก้ปัญหา ปรับปรุงระบบ
ให้ทันสมัยและพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมทั้งจัดท าระบบการสื่อสารให้ทั่วถึงทุกระดับ ทั้งเอกสาร 
ระบบสารสนเทศและสมาร์ทโฟน 
  3.2 ด้านการจัดการกระบวนการ พบว่า โรงเรียนควรมีกระบวนการวิเคราะห์งาน 
(job analysis) และการพรรณนาลักษณะงาน (job description) ให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษาที่เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งต้องสามารถใช้เปรียบเทียบกับงานอ่ืน ๆ ในหน่วยงานเดียวกัน 
และควรมีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ผู้สอนเข้าใจ และน าทักษะกระบวนการสู่การปฏิบัติ ควรค านึงถึง
ความแตกต่างและศักยภาพของบุคคล ครูผู้สอนต้องน าสมรรถนะทั้ง 5 ด้าน มาเป็นมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดอย่างจริงจัง เพราะเป็นโรงเรียนมาตรสากลต่างจากโรงเรียนอื่นทั่วไป 
   โรงเรียนควรน าเสนอกระบวนการท างานที่ส าคัญที่ตนมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ 
และมีความสัมพันธ์กับพันธกิจ สิ่งแวดล้อมและแผนปฏิบัติราชการ  มาสร้างมาตรฐานของ
กระบวนการกับโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (best practice) ด้วยการเทียบเคียง ทั้งสร้างความมั่นใจใน
การเตรียมพร้อมของระบบงานและสถานที่ เพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉิน ค านึงถึงการป้องกัน การแก้ไข 
เช่น อัคคีภัย อุทกภัย อุบัติเหตุและการลดค่าใช้จ่ายโดยรวม ลดความผิดพลาดป้องกันการท างาน
ซ้ าซ้อน มีการจัดท าข้อมูลระบบประกันคุณภาพเป็นปัจจุบันเสมอ พร้อมทั้งมีผู้ด าเนินงานที่ชัดเจนและ
มีความรับผิดชอบสูงเป็นพิเศษ 
  3.3 ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า โรงเรียนควรมีการจัดการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน ามาใช้ในการก าหนดแนวทางแก้ไขและ
ปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และต้องทันกับความต้องการและทิศทางการจัดการศึกษา 
มีการจัดประชุมสัมมนาเพ่ือสรุปผลการด าเนินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาผลที่เกิดกับ
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต้องมีการสร้างความตระหนักให้กับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึง
ความเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลซึ่งเทียบเคียงกับความเป็นนานาชาติ 
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   สถานศึกษาต้องใช้หลัก “บวร” บ้าน วัด โรงเรียนและการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน (School-Base Management: SBM) และใช้หลัก outside in และ inside out การใช้
แนวคิดมองจากภายนอกเข้ามาหาตัวเรา และการใช้แนวคิดมองจากตัวเราออกไปภายนอก           
น าประสบการณ์ของตนเองที่สะสมมาเป็นการสร้างผลงาน มีการประชาสัมพันธ์การบริการที่เกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมและทั่วถึง พัฒนาบทบาทของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองให้มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการของโรงเรียนมากให้ขึ้น 
  3.4 การบริหารจัดการด้านอ่ืน ๆ สรุปได้ดังนี้ 
   3.4.1 ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าในองค์กร โดยเฉพาะด้านวิชาการเป็นอย่างดีก่อน  
มีวิสัยทัศน์ในการบริหาร ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และสามารถผลักดันสถานศึกษาให้
แข่งขันได้ในระดับสากลอย่างจริงจัง 
   3.4.2 ต้องมีกลยุทธ์ในพัฒนาการออกแบบระบบงานที่ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน 
เช่น ด้านวิชาการ ด้านบุคคล งบประมาณ และบริหารทั่วไป โดยเน้นนักเรียนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือน าสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ โดยทั่วไปโรงเรียนมาตรฐานสากลมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียน        
แต่ผู้เรียนขาดคุณธรรมพ้ืนฐาน 8 ประการอย่างมาก ในปัจจุบันจึงต้องเน้นการพัฒนาที่ควบคู่กันไป 
   3.4.3 ควรให้ความส าคัญกับผู้ปฏิบัติงาน มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล สนับสนุนส่งเสริมบุคลากร ก าหนดนโยบาย การบริการ สิทธิประโยชน์ให้เหมาะสม
กับความต้องการของบุคลากรและความแตกต่างของกลุ่มบุคลากร เพ่ือพัฒนาและธ ารงไว้ให้บุคลากร 
มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพราะบุคลากรมีการเข้าและออกในการปฏิบัติงานอยู่เป็น
ประจ า รวมถึงการสร้างบรรยากาศการท างาน มีการปรับปรุงสถานที่ท างานที่มีสุขอนามัย              
มีความปลอดภัย การป้องกันภัย และมีกระบวนการก ากับดูแล ตรวจสอบความปลอดภัยของผู้เรียน
อย่างเคร่งครัด 
   3.4.4 ควรมีการรายงานผลลัพธ์ที่ส าคัญทั้งหมด โดยจ าแนกไว้ให้เป็นหมวดหมู่ 
เช่น ตามความส าคัญของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ ด้านการวัด    
การวิเคราะห ์และการจัดการความรู้ และควรมีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลอย่างโปร่งใสอยู่เป็น
ประจ า 
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อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 มีประเด็นที่สามารถ
น ามาสู่การอภิปรายได้ดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า  ระดับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
มีระดับปฏิบัติในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการน าองค์กร รองลงมาคือ 
ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร  ด้านผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและ             
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการจัดการกระบวนการ และด้านการวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
ตามล าดับ ที่เป็นเช่นนี้แสดงให้เห็นว่าในสถานศึกษามีการมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้ เกิดความรู้        
ความเข้าใจ ทัศนคติ ทักษะ หรือความช านาญ ตลอดจนประสบการณ์ในเรื่องการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การส่งบุคลากรไปรับความรู้จากหน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ หรือ
มีการจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งชัชดาพร              
เวหะชาติ (2548: บทคัดย่อ) ท าการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์การ
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ด้านการน าองค์กรและการวางแผนกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยสูง 3 ล าดับ
แรก ได้แก่ มีเป้าหมายของการพัฒนาคุณภาพอย่างชัดเจน แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ 
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นิวบาย (Newby, 
1998: 89 อ้างถึงใน รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ, 2548: 165) ได้ศึกษาการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรเป็น
องค์ประกอบหลักของผู้น า ระบบความคิดและการมอบอ านาจ ความมั่นใจในการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องขององค์กร ซึ่งโรงเรียนมองเห็นถึงความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง และเป็นแรงกระตุ้น
คณะกรรมการในเรื่องคุณภาพการศึกษา และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมอร์เรย์ (Murray, 1996: 
269) ได้ศึกษาศักยภาพของโรงเรียนในชุมชนของออสเตรเลียต่อการใช้ระบบบริหารคุณภาพ TQM 
โดยการใช้ภาวะผู้น าของผู้บริหารและการพัฒนาทีมงานของความร่วมมือจะสามารถพัฒนางานได ้
  จากผลการวิเคราะห์รายด้าน จะเห็นว่า 
  1.1 ผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ด้านการน าองค์กร อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ แสดงถึง       
ความมุ่งมั่นต่อค่านิยม และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล ส่งเสริมและก ากับให้มี       
การปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักจริยธรรมและกฎหมาย  รวมถึงยึดหลัก          
ธรรมาภิบาลในการบริหาร และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากร        
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มีการสื่อสารที่ดี สร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายและ
จริยธรรม สนับสนุน สร้างความเข้มแข็งและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สร้างศรัทธาเป็นแบบอย่างที่ดี 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรสู่การเป็นผู้น าของโรงเรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาภรณ์  ธานี (2553: 
บทคัดย่อ) เกี่ยวกับการน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ พบว่า ภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารเป็นผู้ให้
เกียรติบุคคลอ่ืน ปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนอย่างสุภาพ วางตัวเหมาะสมกับการเป็นผู้น า มีความจริงใจต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นจึงส่งผลให้การบริหารจัดการระบบคุณภาพด้านการน าองค์กรมีผลอยู่ใน  
ระดับมาก 
  1.2 ผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารมีการก าหนด
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ก าหนดตัวชี้วัด ก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์
ระดับโครงการ ผลการด าเนินงานที่สะท้อนได้ว่าโรงเรียนสามารถด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์         
มีสิ่งที่คาดหวังในการตอบสนองความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ จัดท าแผนปฏิบัติการที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการเนินงาน มีการสื่อสารและถ่ายทอดทิศทาง
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ให้บุคลากรทั้งโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง  จัดสรรทรัพยากรด้าน
การเงินและด้านอ่ืน ๆ ได้เหมาะสมเพียงพอและพร้อมใช้ เพ่ือให้การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
บรรลุผลส าเร็จ มีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการติดตามประเมินผล และปรับแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการให้สอดคล้องแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของรัฐจันทร์  ชัยชญา (2553: 118-119) ได้ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหาร
ระบบสารสนเทศกับการวางแผนกลยุทธ์ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 พบว่า  การวางแผนกลยุทธ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่เกี่ยวข้องกับ 
การตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือด าเนินการ ติดตาม ควบคุมและประสานการวางแผนที่ต้อง
มีข้อมูลสารสนเทศประกอบการวางแผนเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับกระบวนการแรกของกระบวนการบริหาร 
และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของรุ่งนภา บุญอนันต์ (2551: 219) พบว่า กระบวนการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 การบริหารโรงเรียนในยุคปัจจุบันต้องเผชิญ
กับปัญหาด้านต่าง ๆ ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ต้องอาศัยภาวะผู้น า           
การตัดสินใจ การสื่อสารการมีวิสัยทัศน์และการมีส่วนร่วมในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในการบริหารงาน
โรงเรียนในการที่จะเข้าถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในที่จะกระทบกับ
การบริหารโรงเรียน ซึ่งการวางแผนเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การจัดวาง
ทิศทาง ตัวชี้วัด การก าหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ การควบคุมกลยุทธ์ การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ เป็นแผนที่มุ่งความส าเร็จในอนาคต โดยมีการก าหนดสภาพการณ์ที่พึงประสงค์ไว้ล่วงหน้า 
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และพยายามเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับทิศทางที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น า การสื่อสาร การมีวิสัยทัศน์ การตัดสินใจ และการมีส่วนร่วม
ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียน เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายในการด าเนินงานให้ส าเร็จ ดังนั้น ผู้บริหาร
โรงเรียนจึงควรให้ความสนใจและให้ความส าคัญในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้มาก  เพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารงานในโรงเรียนได้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงส่งผลให้การบริหารจัดการระบบ
คุณภาพด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์มีผลเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
  1.3 ผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารมี
การสร้างความผูกพันกับผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความสัมพันธ์อย่างหลากหลายและ
สม่ าเสมอ สร้างวัฒนธรรมเชิงบวกให้กับผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ บริการ
แหล่งเรียนรู้  และสร้างนวัตกรรมที่เ อ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้  มีการวัดผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาท้ังในระยะสั้นและระยะยาว รวบรวม วิเคราะห์และปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศเพ่ือพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง มีวิธีการและเครื่องมือในการวัดความพึงพอใจ 
ความผูกพันต่อโรงเรียน ความคิดเห็น ความต้องการของผู้ เรียนและผู้ เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนด             
ทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน น าข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนา สอดคล้องกับงานวิจัยของ         
สุนิสา  วิทยานุกรณ์ (2552: 214) ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศใน
โรงเรียนเอกชน พบว่า ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รูปแบบที่มีความเหมาะสมใน        
การน าไปปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก ได้แก่ จัดสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุข        
มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี กระตุ้นแนะน าให้ครูปฏิบัติหน้าที่ในการสอนโดยค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และแสดงออกตามความถนัด โรงเรียนมีการปรับปรุง
คุณภาพวิชาการอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้เรียนได้รับการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดว่า นักเรียนเป็นปัจจัยหลักในกระบวนการจัดการศึกษาซึ่งจะขาดเสีย
ไม่ได้ และการจัดการศึกษาถึงยึดหลักว่าผู้เรียนมีความสามารถในการเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ และ        
ถือว่าผู้ เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องสามารถพัฒนาผู้ เรียนตามธรรมชาติ              
เต็มศักยภาพ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของปรีชา  กาวิใจ (2553: 67) ศึกษาเรื่อง การจัดการ
โรงเรียนแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ เขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 
พบว่า การจัดการโรงเรียนนั้นจะต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ เรียน                 
ซึ่งผู้บริหารควรมีความจริงใจในการกระจายอ านาจให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ท าการประชาสัมพันธ์ให้
ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาได้ทราบถึงภารกิจของการจัดการโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม 
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ตั้งแต่การวางแผน การน าองค์การ และการควบคุม เพ่ือให้ครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษา
ตระหนักเห็นความส าคัญ ประโยชน์ที่จะได้รับ และมีความสนใจที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนต่อไป และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บาล์ดวิน (Baldwin, 2002: 102 อ้างถึงใน            
รุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ, 2548: 91) ศึกษาเรื่อง การน าการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรมาใช้ในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอกประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์          
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมี                
ความพึงพอใจและเข้าใจวิธีการบริหารคุณภาพทั้งองค์กร ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญ การจัดการที่ดี พบว่า  มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงกับ           
ความพึงพอใจ การมอบหน้าที่ พบว่า มีความสัมพันธ์เป็นเส้นตรงกับความพึงพอใจ ระยะเวลาใน          
การร่วมมือเป็นความสัมพันธ์ทางลบของความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก และผลของ
วิธีการจัดการและการบริหาร เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
  1.4 ผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากผู้บริหารมี
การก าหนดการวัดผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาทั้งในระยะสั้นและยาว  มีการเลือก รวบรวม 
วิเคราะห์ จัดการความรู้  ทบทวนหาจุดบกพร่องการปฏิบัติงาน ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ          
สร้างนวัตกรรมใหม่  และค้นหาปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ         
เฟ่ืองฟ้า  เรืองเวช (2547: 125-128) ได้ศึกษาบรรณนิทัศน์เรื่อง การวัดและประเมินผลการศึกษา  
ซึ่งผลการศึกษาประเด็นส าคัญสรุปได้ว่า การวัดและประเมินผลเป็นการตัดสินคุณค่า คุณลักษณะ         
และความสามารถของบุคคลโดยอาศัยข้อมูลจากการวัด เพ่ือน าผลไปพัฒนาและปรับปรุงเป็นเรื่องที่มี
ความส าคัญต่อผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งจะท าให้มีการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมประสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาได้เป็นอย่างดี ผู้บริหารยังสร้างกระบวนการจัดการความรู้และเทคโนโลยีของ
บุคลากรอย่างเป็นขั้นตอน โดยมีการบ่งชี้ความรู้ ข้อมูล สร้าง แสวงหา จัดเก็บ ประมวลและกลั่นกรอง
องค์ความรู้แล้วแบ่งปันความรู้ในด้านการด าเนินการและเทคนิคการปฏิบัติงานที่ดีเลิศให้บุคลากร
อย่างทั่วถึง เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ได้จริงกับผู้เรียน และเพ่ิมขีดความสามารถของ
องค์กร โดยเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ 
แป้นนอก (2552: 127) พบว่า การบริหารจัดการความรู้เป็นนวัตกรรมที่สถานศึกษาน ามาเป็น
เครื่องมือในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผู้เรียน และ
สอดคล้องตามแนวคิดของวันทนา  เมืองจันทร์ (2548: 33) พบว่า การจัดการความรู้ คือ 
กระบวนการในการน าความรู้ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจายมาพัฒนาเป็นฐานความรู้อย่างเป็นระบบ 
และสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ 
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เช่น การสร้าง รวบรวม และน ามาประมวลผลเพ่ือน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รวมถึงช่วยกระตุ้นส่งเสริม ให้บุคลากรมีทัศนคติใน            
การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน โดยใช้เครื่องมือทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคคลและ
เทคโนโลยี เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม และส่งเสริมพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรทุกคน และ
ยังสอดคล้องตามแนวคิดของวิจารณ์  พานิช (2548: 19) ที่กล่าวว่า การจัดการความรู้ คือ เครื่องมือ
ในการน าความรู้มาใช้ในการปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งสถานศึกษาเป็นหน่วยงานส าคัญที่สุดใน   
การจัดการศึกษา เนื่องจากสถานศึกษามีหน้าที่จัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ 
โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงานคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการ
บริหารจัดการความรู้ ในสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของครู  จะต้องอาศัยความรู้และ
กระบวนการที่เหมาะสมในการจัดการความรู้ จึงส่งผลให้การบริหารจัดการระบบคุณภาพด้านการวัด 
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีผลเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
  1.5 ผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากผู้บริหารสร้างความผูกพันและ            
ความพึงพอใจให้กับบุคลากร เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือสร้างแรงจูงใจต่อบุคคล  มีการยกย่อง
ชมเชยให้รางวัล และน าไปสู่ผลการด าเนินการที่ดีของโรงเรียน มีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบการพัฒนาของบุคลากร ใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการบรรลุแผนปฏิบัติการ จัดการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนครอบคลุม 
ทักษะ สมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ มีการประเมินด้านขีดความสามารถ ศักยภาพที่จ าเป็น
ของบุคลากร รวมทั้งด้านประเมินอัตราก าลังบุคลากรเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง มีการก าหนด
ตัวชี้วัดและเป้าประสงค์ของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการท างานให้มีสุขอนามัย  
ความปลอดภัย และมีการป้องกันภัยพิบัติ เหตุฉุกเฉิน เพ่ือเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของเอกชัย  เปี้ยอุ๊ด (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียน        
ทุ่งอุดมวิทยา จังหวัดล าปาง พบว่าการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบมีข้ันตอน แต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบงานต่าง ๆ ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม การสัมมนา และการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน การท าวิจัยในชั้นเรียน การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ การผลิตสื่อ นวัตกรรม การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร ให้บุคลากร
ได้ศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีการนิเทศภายใน และยังสอดคล้องกับ
ความเห็นของวันชัย  มีชาติ (2548: 9) ที่กล่าวว่า คนถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญประการหนึ่งขององค์การที่
จะท าให้การด าเนินงานขององค์การบรรลุผลที่วางไว้  ทั้งนี้เพราะคนเป็นกลไกที่จะขับเคลื่อน          
การปฏิบัติงานภายในองค์การทั้งหมด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บัลดานาซา (Baldanaza, 
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1994: 409 อ้างถึงใน พัชรี  ศรีอ่อน,  2551: 77) ได้วิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้การพัฒนา
บุคลากรกับโรงเรียนยอดเยี่ยมในรัฐมินเนสโซต้า งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาบุคลากรต้อง
ด าเนินการอย่างเป็นพลวัต มีการร่วมมือกันและต่อเนื่องกันทางด้านเนื้อหาและกระบวนการ              
ซึ่งงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเป้าหมายของการพัฒนาบุคลากร ความสัมพันธ์ของการพัฒนาบุคลากรกับ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน การวางแผนการพัฒนา การน าไปใช้และการประเมินผล รวมทั้งนวัตกรรม
ของโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรด้วย 
  1.6 ผู้บริหารมีระดับปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ด้านการจัดการกระบวนการ อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากผู้บริหารด าเนินการด้าน
สมรรถนะหลักของกระบวนการในระบบงานมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ออกแบบกระบวนการท างาน
ครอบคลุมประเด็นหลักที่ส าคัญ ได้แก่ การควบคุมคุณภาพ การควบคุมต้นทุนและทรัพยากร          
การควบคุมความเสี่ยงและการสูญเสีย และการควบคุมระยะเวลา รวมทั้งออกแบบระบบงานที่
ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ และบริหารทั่วไป โดยมุ่งเน้น
นักเรียน เพ่ือน าสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ มีการควบคุมตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการหลักด้าน
ควบคุมคุณภาพ ควบคุมต้นทุนและทรัพยากร ควบคุมระยะเวลา ควบคุมความเสี่ยงและการสูญเสีย 
จัดระบบเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือต่อภาวะฉุกเฉิน โดยค านึงถึงการป้องกัน การจัดการ การแก้ไข
และการฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการที่เหมาะสมและรัดกุม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ         
สุจิตรา  นภาคณาพร (2554: 202) ได้ศึกษาเรื่อง กระบวนการจัดการภาวะผู้น าและทักษะของ
ผู้ประกอบการที่มีต่อความส าเร็จในการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย  พบว่า ด้าน
กระบวนการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การควบคุม และการจัดองค์การ เป็นปัจจัยที่เป็นตัวก าหนด
ความส าเร็จในการประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศไทย และยังสอดคล้องกับค ากล่าวของ 
ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2540: 444) อธิบายว่า การจัดการ คือ กระบวนการเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของ
องค์กร โดยการวางแผน การจัดองค์กร การชักน า และการควบคุม มนุษย์ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
การเงิน ทรัพยากร ข้อมูลขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
  1.7 ผู้บริหารมีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
ด้านผลลัพธ์ อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากผู้บริหารมีการน าเสนอผลการด าเนินการด้าน
ข้อมูลสารสนเทศงานวิเคราะห์ครอบคลุมผลลัพธ์ทั้งหมด  ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านงบประมาณการเงิน  ด้านการมุ่งเน้น
บุคลากร ด้านประสิทธิผลของกระบวนการ ด้านภาวะผู้น าของฝ่ายบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล           
มีการจัดระบบประเมินผลการด าเนินงานทุกด้าน และน าผลการวิเคราะห์มาจัดล าดับความส าคัญใน
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การปรับปรุงผลการด าเนินการ รายงานผลข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบัน โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
เกี่ยวกับผลผลิตของการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากลรัดกุม ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
สุนิสา  วิทยานุกรณ์ (2552: 214) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศใน
โรงเรียนเอกชน พบว่า ด้านผลลัพธ์ ได้แก่ ด้านการน าองค์กร ผู้น าปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และด้านการวางแผนกลยุทธ์  สถานศึกษามีแผนกลยุทธ์ระยะสั้น    
ระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจ าปี ด้านการมุ่งเน้น ผู้เรียนมีส่วนได้ส่วนเสียและตลาด ผู้เรียนมี
ความคิดเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีสื่อนวัตกรรม
เพ่ือการเรียนรู้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้านมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน มีการบริหารติดตามการท างานของ
บุคลากรอย่างเป็นระบบ ด้านการจัดการกระบวนการ สถานศึกษามีประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการที่ดี และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของรุ่งชัชดาพร  เวหะชาติ (2548: 157) ได้ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองค์กรของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ผลลัพธ์ด้านการ
มุ่งเน้นผู้เรียน ผลลัพธ์ด้านการบริการ ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรบุคคล ผลลัพธ์
ด้านประสิทธิผลขององค์กร ผลลัพธ์ด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ผลลัพธ์ด้าน      
การมุ่งเน้นผู้เรียนที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลลัพธ์ด้านการบริการ ประสิทธิผลขององค์กร 
สถานศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
 2. จากผลการเปรียบเทียบการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล
ของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ของผู้บริหารที่
ปฏิบัติงานในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จ าแนกตาม เพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน วิทยฐานะ ระดับ
การศึกษาสูงสุด ผ่านการอบรมวิชาที่สอน ขนาดของโรงเรียน และระยะเวลาการก่อตั้งของโรงเรียน 
จะเห็นได้ดังนี ้
  2.1 ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีสถานภาพส่วนบุคคลด้านเพศต่างกัน มีการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนที่เป็นเพศชายและหญิง 
ทั้งในภาพรวมและรายด้านพบว่าแตกต่างกัน โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากกว่าเพศหญิง  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ โดยเฉพาะด้านการน าองค์กรและด้านการวางแผนกลยุทธ์อยู่
ในระดับสูงที่สุด เนื่องจากเป็นวิธีการที่ผู้บริหารโรงเรียนชี้น า การก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม ระบบ  
ธรรมาภิบาลของโรงเรียน การด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม กฎหมายและความรับผิดชอบ วิธีการที่
ผู้น าระดับสูงสื่อสารกับบุคลากร การวัดผลการด าเนินงานในระดับองค์กร และการสร้างบรรยากาศที่
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่มีจริยธรรม และการจัดท าแผนเชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของโรงเรียน  
การถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ การจัดสรรทรัพยากรให้
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เพียงพอที่ท าให้แผนปฏิบัติการบรรลุผลส าเร็จ การปรับเปลี่ยนแผนเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป 
รวมถึงวิธีการวัดความส าเร็จ และการรักษาความยั่งยืนของโรงเรียนในระยะยาว สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสุรักษ์  สุขเกษม (2554: 138) ได้ศึกษาความคิดเห็นของบุคลากร กรมยุทธการทหาร
อากาศ กองทัพอากาศ ที่มีต่อการบริหารองค์การ พบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อ        
การบริหารองค์การ บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นต่อการบริหารองค์การ
แตกต่างกัน 
   ด้านต าแหน่งต่างกัน มีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพ
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต าแหน่งผู้บริหาร ต าแหน่งครูและ
ครูอัตราจ้างในภาพรวมแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยดังกล่าวแสดง
ให้เห็นว่า ผู้บริหารซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารโดยตรงอยู่แล้ว จึงมองว่ามีสภาพของการบริหารจัดการซึ่ง
ปฏิบัติอยู่ประจ าและตลอดเวลา รวมทั้งมีความรู้ด้านนี้มากกว่าครูผู้สอน ท าให้มีความคิดเห็นใน        
การบริหารจัดการระบบคุณภาพมีผลแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยพันธุ์  ชัยชนะเจริญ 
(2549: 115-116) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของข้าราชการครู สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า ข้าราชการครูในโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยรวมแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้บริหารเห็นว่า
ตนมีหน้าที่โดยตรงในการบริหาร จึงมองว่ามีสภาพการด าเนินการมากกว่าครู 
   ด้านผ่านการอบรมวิชาที่สอนต่างกัน มีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 แตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ พบว่า ด้าน
การน าองค์กร ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ด้านการจัดการกระบวนการ ด้านผลลัพธ์และในภาพรวม พบว่า  
กลุ่มผู้ผ่านการอบรมเป็นภาษาอังกฤษแตกต่างกับกลุ่มผู้ผ่านการอบรมเป็นภาษาไทย อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ พบว่า กลุ่มผู้ผ่านการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ
แตกต่างกับกลุ่มผู้ผ่านการอบรมเป็นภาษาไทยและกลุ่มผู้ไม่ได้รับการอบรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ดังที่ ธีระ  รุญเจริญ (2553: 18) ได้กล่าวถึงการฝึกอบรมว่ามุ่งเน้นกระบวนการจัด
กิจกรรมตามความจ าเป็น เพ่ือพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติของบุคลากรเพ่ือน าไปใช้
หรือแก้ปัญหาของงานที่ปฏิบัติให้บรรลุความส าเร็จตามภารกิจขององค์กร และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของณญาดา  ณ นคร (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนการสอนของครูโรงเรียนแกนน าระดับมัธยมศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอน
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วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลการวิจัยพบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรมเทคโนโลยี
สานสนเทศ มีสภาพและปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอนภาพรวมแตกต่างกัน 
   ด้านขนาดของโรงเรียนต่างกัน มีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้บริหารและครูผู้สอนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 499 
คน) ขนาดกลาง (นักเรียน 500-1,499 คน) ขนาดใหญ่ (นักเรียน 1,500-2,499 คน) และขนาดใหญ่
พิเศษ (นักเรียนเกิน 2,500 คนขึ้นไป) ทั้งในภาพรวมและรายด้านพบว่าแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าขนาดของโรงเรียน โดยเฉพาะขนาดใหญ่
พิเศษ มีความพร้อมในการบริหารจัดการระบบคุณภาพได้ดีกว่า  เพราะมีปัจจัยที่เอ้ืออ านวย เช่น 
งบประมาณ อาคารสถานที่ บุคลากร และมีสถานที่ตั้งอยู่ในตัวเมือง มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน           
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ  แป้นนอก (2552: 132) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการ
ความรู้ในสถานศึกษาในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่มี
ความคิดเห็นต่อการด าเนินการบริหารจัดการความรู้มากกว่า เพราะมีประสบการณ์ มีบุคลากรและ
จ านวนนักเรียนมาก จึงส่งผลให้ได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการมาพัฒนาในด้านต่าง ๆ 
  2.2 ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีสถานภาพส่วนบุคคลด้านอายุต่างกัน มี ระดับ        
การปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้บริหารและครูผู้สอนที่กลุ่มอายุ
ไม่เกิน 30 ปี กลุ่ม 31-40 ปี กลุ่ม 41-50 ปี และกลุ่ม 51 ปีขึ้นไป ทั้งในภาพรวมและรายด้าน พบว่า 
ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ผลการวิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า             
อาจเนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ได้รับข่าวสารความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการเป็นที่รู้และเข้าใจ 
จึงเห็นด้วยกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สอดคล้องกับงานวิจัยของ
เสริม  เกื้อสังข์ (2551: 70) ที่ได้ศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาล
นครตรัง ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหา   
ล าพึง  ธีรปญฺโญ (2554: 78) ที่ได้ศึกษาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชู
ทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ          
การบริหารงานตามธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่าง 
   ด้านประสบการณ์การท างานต่างกัน มีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้บริหารและครูผู้สอนที่กลุ่มประสบการณ์ท างานกลุ่มไม่เกิน 5 ป ี
กลุ่ม 6-10 ปี กลุ่ม 11-15 ปี และกลุ่ม 16 ปีขึ้นไป ทั้งในภาพรวมและรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน  
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า การเป็นโรงเรียน
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มาตรฐานสากล ไม่ได้เป็นพร้อมกันทั้งหมด ต้องมีความพร้อมจึงจะเข้าร่วมโครงการ ดังนั้น การบริหาร
จัดการระบบคุณภาพจึงเป็นเรื่องใหมข่องบุคลากรในโรงเรียน ท าให้ทุกคนมีบทบาทหน้าที่ร่วมกันตาม
แนวนโยบายการบริหารของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชัยพันธุ์  ชัยชนะเจริญ (2549: 
115-116) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของข้าราชการครู สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 พบว่า ข้าราชการครูในโรงเรียนที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน        
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
เนื่องมาจากการบริหารจัดการโรงเรียนเป็นฐาน เป็นเรื่องใหม่ต้องช่วยกันปฏิบัติงาน และถือว่าเป็น
หน้าที่ของทุกคน และสอดคล้องกับสมศักดิ์  สมมาคูณ (2552: บทคัดย่อ) พบว่า ครูที่มีประสบการณ์
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครู 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
   ด้านวิทยฐานะต่างกัน มีระดับการปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต าแหน่งผู้บริหาร ที่มีวิทยฐานะหรือไม่มีวิทยฐานะ ทั้งใน
ภาพรวมและรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าผู้บริหารและครูที่มีวิทยฐานะต่างกัน มีความคิดเห็นตรงกันในด้านการบริหารจัดการระบบ
คุณภาพในทุก ๆ ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจ านงค์  นาหนองตูม (2550: 84) ได้ศึกษาเรื่อง 
การน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของผู้อ านวยการสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ข้าราชการครูในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแกน่ เขต 4 พบว่า ข้าราชการครูที่
มีวิทยฐานะต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการบริหารของ
ผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
   ด้านระดับการศึกษาสูงสุดต่างกัน มีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้บริหารและครูผู้สอนที่ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และดับปริญญาเอก ทั้งในภาพรวมและรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน   
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของน้ าฝน  มงคลล้อม (2554: 
116) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการจัดการคุณภาพโดยรวมของผู้บริหารโรงเรียนในเครือพระแม่มารี 
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ครูที่วุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดการคุณภาพโดยรวม
ของผู้บริหารโรงเรียนในเครือพระแม่มารี เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
และสอดคล้องกับอรุณวรรณ  นาคทองดี (2549: บทคัดย่อ) พบว่า ระดับการปฏิบัติตามบทบาทใน
การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นครูมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาและ
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ประสบการณ์ในการบริหารงานต่างกัน มีระดับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาบุคลากรไม่
แตกต่างกัน 
   ด้านระยะเวลาการก่อตั้งโรงเรียนต่างกัน มีระดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ ยกเว้น
ด้านการน าองค์กร แตกต่างกัน พบว่า ด้านการน าองค์กร โรงเรียนที่มีระยะเวลาก่อตั้งไม่เกิน 20 ปี 
แตกต่างกับโรงเรียนที่มีระยะเวลาก่อตั้ง  61 ปีขึ้นไป แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสั่ งสมความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์มาเป็นระยะเวลายาวนานในการน าองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุภาภรณ์  ธานี (2553: 39) เกี่ยวกับการน าองค์กรสู่ความเป็นเลิศ พบว่า การจะมีผู้น าหรือ
ผู้บริหารที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ไม่ใช่ว่าจะท ากันได้ง่าย 
ผู้บริหารนั้นต้องมีภาวะผู้น าที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเชื่อมั่นในการท างาน มีความรับผิดชอบ เป็นผู้ที่
ตั้งใจในการท างาน กระตือรือร้นที่จะหาหรือน าสิ่งใหม่เข้ามาในองค์กร เพ่ือเป็นการพัฒนาในทางที่ดี
ขึ้น ทีมงานหรือบุคลากรก็ร่วมกันท างาน ต่างก็มีขวัญและก าลังใจในการท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
หรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน 
 3. จากผลการวิจัยแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
จะเห็นได้ว่า 
  3.1 ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ พบว่า ผู้บริหารควรน าผล         
การด าเนินงานจากแผน โครงการ งบประมาณ ความพึงพอใจ ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการมา
วิเคราะห์จัดท าสารสนเทศ และน าผลการวิเคราะห์ทบทวนเพ่ือหาจุดบกพร่องมาสร้างนวัตกรรมใหม่
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปของปัจจัยที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้  พร้อมทั้งแบ่งปันถ่ายทอด
ความรู้ เทคนิคการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศให้บุคลากรอย่างทั่วถึง  แสดงให้เห็นว่าความส าคัญของ       
การวิเคราะห์มีความจ าเป็น ซึ่งสอดคล้องกับส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (2553: 1) 
กล่าวว่า ผลของการวิเคราะห์งานต้องแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างงานนั้นกับองค์กร และช่วยให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจว่างานนั้น ๆ เกี่ยวข้องกับความส าเร็จขององค์กรอย่างไร หรืองานนั้น ๆ ช่วยเพ่ิม
คุณค่าใดแก่องค์กร 
  3.2 ด้านการจัดการกระบวนการ พบว่า ผู้บริหารควรมีการอบรมให้กับครูผู้สอน
เข้าใจและถ่ายทอดความรู้ ทักษะกระบวนการสู่การปฏิบัติ และค านึงถึงความแตกต่างและศักยภาพ
ของบุคคล มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการท างานทุกขั้นตอน และเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือ
ต่อภาวะฉุกเฉิน การป้องกัน การแก้ไขและฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การถ่ายทอดความรู้ให้กับ
บุคลากรในองค์กรเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญ ถือว่าเป็นการมอบหมายงานที่มีประโยชน์ และ
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ช่วยพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน ได้ประโยชน์ต่อองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเบญจวรรณ  แป้นนอก (2552: 127) ได้ศึกษาการบริหารจัดการความรู้
ในสถานศึกษาในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร  พบว่า การบริหารจัดการความรู้เป็น
นวัตกรรมที่สถานศึกษาน ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษา เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและคุณภาพผู้เรียน 
  3.3 ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า ผู้บริหารควรมีการส ารวจ
ความพึงพอใจ ความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน ามาใช้ในการก าหนด           
แนวทางแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพ และต้องทันกับความต้องการและทิศทางการจัดการศึกษา          
แสดงให้เห็นว่า การปฏิบัติงานใด ๆ ผลสรุปสุดท้ายก็ต้องส ารวจความพึงพอใจผู้รับริการหรือผู้ร่วมงาน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฉัตรชัย  มะโนรัตน์ (2549: 45) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองต่อการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความพึงพอใจในด้านกระบวนการของโรงเรียน การจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในระดับมาก 
  3.4 การบริหารจัดการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ พบว่า ผู้บริหารควรมีระบบกลไกใน           
การจัดสรร วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย ระบบตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และ
รายงานผลอย่างโปร่งใสเป็นประจ า การตรวจสอบท าให้เห็นความมั่นใจในการประกันคุณภาพ       
การปฏิบัติงาน และความเอาใจใส่ต่อผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจรัญ  อินทวัฒน์วงษา 
(2551: 81) พบว่า การพัฒนาการด าเนินงานการเงินโดยใช้กลยุทธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ และ 
การนิเทศก ากับ ติดตาม ท าให้การด าเนินงานการเงินและการบัญชีของโรงเรียนมีความถูกต้อง 
รวดเร็ว เป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพ บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจใน          
การปฏิบัติงานมากขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
  ข้อค้นพบที่ได้จากวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อโรงเรียนมาตรฐานสากลของ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ดังนี้ 
  1.1 ผู้บริหารโรงเรียนควรหาวิธีการสร้างความรู้และความเข้าใจอันดีในการบริหาร
จัดการระบบคุณภาพให้กับบุคลากรมากขึ้น ผลจะน ามาซึ่งความร่วมมือในการพัฒนาการประสานงาน
และการด าเนินงานของโรงเรียนได้มากขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารสมัยใหม่จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการ
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กับปัญหาด้านความรู้ภายในโรงเรียน เพ่ือให้เกิดการท างานที่เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
อย่างสูงสุด 
  1.2 การด ารงต าแหน่งฝ่ายบริหารของผู้บริหารโรงเรียนถือว่าเป็นบุคคลส าคัญใน        
การที่จะพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ซึ่งมีสถานภาพด้านการบริหารโดยตรงจึงมีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์มากกว่า
ครูผู้สอน จึงจ าเป็นต้องพัฒนาความรู้นี้ให้ทั่วถึงทุกคนจึงจะประสบความส าเร็จมากขึ้น 
 

 2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพครูใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
  2.2 ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบคุณภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพของโรงเรียนให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงยิ่งขึ้น 
  2.3 ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้โรงเรียนมาตรฐานสากลประสบความส าเร็จใน
การบริหารจัดการ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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แบบสอบถามและแบบสัมภาษณเ์พื่อการวิจัย 
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รายชื่อโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ฉ 
  

 

หนังสือขอข้อมลูการสมัภาษณ์เพื่อการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ข 
  

 

หนังสือขอความร่วมมอืในการทดลองใช้เครื่องมือวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก ช 
  

 

รายชื่อกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ ์
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



172 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน 

ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
 
 
ค าชี้แจง  
แบบสอบถามส าหรับการวิจัยฉบับนี้ก าหนดไว้ 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 สอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (checklist)  จ านวน 9 ข้อ 

ตอนที ่2 สอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติของการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ในโรงเรียน
มาตรฐานสากล  7 ด้าน  คือ 1) การน าองค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นผู้เรียนและ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  4) การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 5) มุ่งเน้นบุคลากร 6) การจัดการ
กระบวนการ และ 7) ผลลัพธ์  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale)   5 ระดับ  จ านวน  
70  ข้อ 
 
ผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  
ในโรงเรียนมาตรฐานสากล  จึงขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง
และโปรดตอบทุกข้อ ข้อมูลที่ได้รับจากการตอบของท่านจะใช้ส าหรับการวิจัยเท่านั้น และจะน าเสนอ
ในภาพรวม ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและสถานภาพทางราชการของท่านแต่อย่างใด  

หลังตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วกรุณาส่งแบบสอบถามฉบับนี้  ตามที่ก าหนดใส่ซองตามที่อยู่
แนบขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  
 

 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดี จึงขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 

 

นายเมธี  ทองค า 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ตอนที่ 1 
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง   โปรดเติมข้อมูลลงในช่องว่าง และท าเครื่องหมาย ในช่อง    
             หลังข้อความที่ตรงกับสภาพเป็นจริง  
 

1. เพศ                 1) ชาย                      2) หญิง 
 1 

2. อายุ                1) ไม่เกิน 30 ปี           2)   31 - 40  ปี              
                           3)  41 – 50  ปี           4)   51  ปีขึ้นไป 
1  
3. ระดับการศึกษาสูงสุด  
                          1) ต่ ากว่าปริญญาตรี          2) ปริญญาตรี          3) ปริญญาโท          
                          4) ปริญญาเอก                 5) อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ......................................... 
1 
4. ต าแหน่ง           1)  ผู้บริหาร              2)  ครู             3)  ครูอัตราจ้าง 
1 
5. ประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง            1)  ไม่เกิน  5  ปี               2)  6 - 10  ปี              
                                                                 3)  11 –15  ปี                 4) 16  ปีขึ้นไป 
1 
6. วิทยฐานะ        1)  ไม่มีวิทยฐานะ         2)  ช านาญการ            3)  ช านาญการพิเศษ 
                          4)  เชีย่วชาญ              5)  เชี่ยวชาญพิเศษ 
1 
7. ผ่านการอบรมวิชาที่สอน  
                          1) ผ่านการอบรมเป็นภาษาอังกฤษ          2) ผ่านการอบรมเป็นภาษาไทย 
                          3) ไม่ได้รับการอบรม          
1 
8. ขนาดของโรงเรียน   
                          1) ขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 499 คน)      
                          2) ขนาดกลาง (นักเรียน 500-1,499 คน)                  
                          3) ขนาดใหญ ่(นักเรียน 1,500-2,499 คน)  
                          4) ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนเกิน 2,500 คน)     
1                    
9. ระยะเวลาการก่อตั้งของโรงเรียน 
                          1)  ไม่เกิน 20 ปี                              2)  21 – 40  ปี                    
                          3)   41 – 60   ปี                             4)  61 ปีขึ้นไป                        
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ตอนที่ 2   
แบบสอบถามเกี่ยวกับ การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

 
 

ค าชี้แจง   โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องหลังข้อความที่ตรงกับสภาพจริง  โดยเกณฑ์ในการ
เลือกตอบ 

 

5     หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ  มากที่สุด 
4     หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ  มาก 
3     หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ  ปานกลางง 
2     หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ  น้อย 
1     หมายถึง มีระดับการปฏิบัติ  น้อยที่สุด 

 

 
ตัวอย่างแบบสอบถาม 
ข้อ 
ที ่

 

 การบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 1.  การน าองค์กร      
0 บุคลากรในโรงเรียนได้รับการมอบหมายให้ 

ปฏิบัติงานตรงกับความรู้ความสามารถ 
     

00 ผู้บริหารบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ได้รับ 
การรับรองจากองค์กรมาตรฐานสากล 

     

 
จากตัวอย่างข้อ 0 ท่านท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับการปฏิบัติน้อย หมายความว่าบุคลากรใน 
โรงเรียนได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติงานตรงกับความรู้ความสามารถ  อยู่ในระดับน้อย 
จากตัวอย่างข้อ 00 ท่านท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับการปฏิบัติปานกลาง หมายความว่า
ผู้บริหารบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานสากล อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
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ข้อ 
ที ่

 

 การบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 1.  การน าองค์กร      
1 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็น

มาตรฐานสากล 
     

2 ผู้บริหารแสดงถึงความมุ่งม่ันต่อค่านิยมของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 

     

3 ผู้บริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     

4 ผู้บริหารส่งเสริมและก ากับให้มีการปฏิบัติงานอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับ หลักจริยธรรมและ
กฎหมาย 

     

5 ผู้บริหารสนับสนุน สร้างความเข้มแข็งและมีความ
รับผิดชอบต่อชุมชน  

     

6 ผู้บริหารสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากร      
7 ผู้บริหารสร้างศรัทธา เป็นแบบอย่างที่ดี เพ่ือพัฒนา

บุคลากรสู่การเป็นผู้น าของโรงเรียน 
     

8 ผู้บริหารน าผลการด าเนินงานตามแผน โครงการ 
กิจกรรมมาประเมิน เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 

     

9 ผู้บริหารสร้างบรรยากาศทีส่่งเสริมให้เกิดการประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายและจริยธรรม 

     

 2.  การวางแผนเชิงกลยุทธ์      
10 ผู้บริหารมีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์  

ที่โรงเรียนคาดหวัง 
     

11 ผู้บริหารก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่จะสะท้อนได้
ว่าโรงเรียนสามารถด าเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์ 

     

12 ผู้บริหารก าหนดกรอบระยะเวลาของโครงการ กิจกรรม
ที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

     

13 ผู้บริหารก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียน ได้แก่ กลยุทธ์ระดับ
องค์กร กลยุทธ์ระดับแผนงาน กลยุทธ์ระดับโครงการ 
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ข้อ 
ที ่

 

รายการ การบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
14 ผู้บริหารก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะ

ด าเนินการเพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด
ที่ตั้งไว้ 

     

15 ผู้บริหารวิเคราะห์โครงการทั้งด้านผลผลิต ผลลัพธ์ 
งบประมาณผู้รับผิดชอบและระยะเวลาของแต่ละ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

     

16 ผู้บริหารสื่อสารและถ่ายทอดทิศทางของโรงเรียนให้
บุคลากรของโรงเรียนและผู้เกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 

     

17 ผู้บริหารสื่อสารและถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทั้ง
โรงเรียน 

     

18 ผู้บริหารสื่อสารและถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติ 
ทั้งโรงเรียน 

     

19 ผู้บริหารมีการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมเพียงพอและ
พร้อมใช้ 

     

20 ผู้บริหารจัดท าแผนปฏิบัติการ ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการ 

     

21 ผู้บริหารใช้ข้อมูลและสารสนเทศในการบริหารจัดการ
และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติการ 

     

22 ผู้บริหารทบทวน ปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องแนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล  

     

 3.  การมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย      
23 ผู้บริหารจัดกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อย่าง

หลากหลายและสม่ าเสมอ 
     

24 ผู้บริหารก าหนดวิธีการและเครื่องมือในการวัดความพึง
พอใจ และความผูกพันต่อโรงเรียน 
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ข้อ 
ที ่

 

รายการ การบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
25 ผู้บริหารพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและสร้าง

วัฒนธรรมเชิงบวกให้กับผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง 
     

26 ผู้บริหารส ารวจความพึงพอใจ ความคิดเห็น ความ
ต้องการของผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดทิศ
ทางการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

     

27 ผู้บริหารน าข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจความคิดเห็น
ความต้องการไปปรับปรุงและพัฒนา 

     

28 ผู้บริหารจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ บริการแหล่ง
เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  

     

29 ผู้บริหารก าหนดการวัดผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

     

30 ผู้บริหารรวบรวม วิเคราะห์ และปรับปรุงข้อมูล
สารสนเทศ 

     

 4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้      
31 ผู้บริหารวิเคราะห์และค้นหาปัจจัยที่จะน าไปสู่

ความส าเร็จ 
     

32 ผู้บริหารน าผลการวิเคราะห์มาสร้างนวัตกรรมใหม่      
33 ผู้บริหารน าผลการวิเคราะห์มาทบทวนเพื่อหา

จุดบกพร่องการปฏิบัติงาน 
     

34 ผู้บริหารสร้างกระบวนการจัดการความรู้และเทคโนโลยี
ของบุคลากรอย่างเป็นขั้นตอน  

     

35 ผู้บริหารแบ่งปันความรู้ในด้านการด าเนินการและ
เทคนิคการปฏิบัติงานที่ดีเลิศให้บุคลากร 

     

36 ผู้บริหารจัดการความรู้ของผู้เรียนและผู้สอนให้เกิดการ
เชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ได้จริง 

     

37 ผู้บริหารเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กร โดย
เปรียบเทียบกับโรงเรียนที่มีบริบทใกล้เคียงกัน 
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ข้อ 
ที ่

 

รายการ การบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 5. การมุ่งเน้นบุคลากร      

38 ผู้บริหารก าหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันและความ
พึงพอใจของบุคลากร  

     

39 ผู้บริหารเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือสร้างแรงจูงใจ
ต่อบุคคล  

     

40 ผู้บริหารจัดระบบ การยกย่องชมเชย การให้รางวัลที่
สร้างแรงจูงใจต่อบุคคล โดยน าไปสู่ผลการด าเนินการที่ดี
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

     

41 ผู้บริหารจัดระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการบรรลุ 
แผนปฏิบัติการ 

     

42 ผู้ บ ริห ารจั ด ให้ มี การประเมินประสิ ทธิภ าพและ
ประสิทธิผลของระบบการพัฒนาของบุคลากร 

     

43 ผู้บริหารจัดให้มีการส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของ
ครูและบุคลากรอย่างท่ัวถึง 

     

44 ผู้บริหารจัดระบบการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียนที่ครอบคลุมประเด็น สมรรถนะหลัก ความท้า
ทายเชิงกลยุทธ์ 

     

45 ผู้บริหารมีการประเมินด้านขีดความสามารถและ
ศักยภาพที่จ าเป็นของบุคลากร  

     

46 ผู้บริหารมีการประเมินขีดความสามารถและการก าหนด
อัตราก าลังเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

     

47 ผู้บริหารมีการจัดเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมรับต่อ 
การเปลี่ยนแปลง 

     

48 ผู้บริหารก าหนดภาระงานด้านการสอนและภาระงานอ่ืน 
ให้มีความเหมาะสม 
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ข้อ 
ที ่

รายการ การบริหารจัดการระบบคุณภาพ ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
49 ผู้บริหารควรรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในต าแหน่งที่

ส าคัญอย่างมีประสิทธิภาพ 
     

50 ผู้บริหารสร้างสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิด
ผลการด าเนินงานที่ดี 

     

51 ผู้บริหารก าหนดตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ของการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมตลอดจนบรรยากาศใน 
การท างาน 

     

 6. การจัดการกระบวนการ       
52 ผู้บริหารก าหนดสมรรถนะหลักของกระบวนการและ

ระบบงาน 
     

53 ผู้บริหารมีระบบการปฏิบัติงานทีม่ีความสัมพันธ์ 
เชื่อมโยงกัน 

     

54 ผู้บริหารออกแบบระบบงานที่ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน       
55 ผู้บริหารออกแบบกระบวนการท างานครอบคลุม

ประเด็นหลักท่ีส าคัญ  
     

56 ผู้บริหารควบคุมปรับปรุงกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน 

     

57 ผู้บริหารน ากระบวนการท างานไปปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามข้อก าหนด 

     

58 ผู้บริหารจัดการกระบวนการท างานไปสู่การปฏิบัติ 
โดยค านึงถึงความแตกต่างของบุคคล 

     

59 ผู้บริหารจัดระบบการควบคุมและตรวจสอบการท างาน
ทุกขั้นตอน 

     

60 ผู้บริหารจัดระบบการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือต่อ
ภาวะฉุกเฉิน การป้องกัน การแก้ไขและการฟ้ืนฟูอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ข้อ 
ที ่

 

รายการ การบริหารจัดการระบบคุณภาพ 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 7. ผลลัพธ์      

61 ผู้บริหารมีการน าเสนอผลการด าเนินการ ด้านข้อมูล 
สารสนเทศงานวิเคราะห์ครอบคลุมผลลัพธ์ทั้งหมด 

     

62 ผู้บริหารแสดงผลลัพธ์ที่ส าคัญด้านผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน 

     

63 ผู้บริหารแสดงผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วน
ไดส้่วนเสีย 

     

64 ผู้บริหารแสดงผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน       

65 ผู้บริหารแสดงผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลและนวัตกรรม
ของกระบวนการ โดยจ าแนกตามความแตกต่างของกลุ่ม
ผู้เรียน 

     

66 ผู้บริหารแสดงผลลัพธ์ด้านภาวะผู้น าของฝ่ายบริหาร
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

     

67 ผู้บริหารรายงานผลข้อมูลในปัจจุบันโดยเปรียบเทียบ 
กับเป้าหมายเกี่ยวกับผลผลิต  

     

68 ผู้บริหารมีแนวโน้มการด าเนินการ โดยแสดงข้อมูล
สารสนเทศ 

     

69 ผู้บริหารวิเคราะห์สารสนเทศโดยน าผลการวิเคราะห์มา
จัดล าดับความส าคัญในการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

     

70 ผู้บริหารจัดระบบประเมินผลการด าเนินงานทุกด้านของ
การบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

     

 
 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 
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แบบสัมภาษณเ์พ่ือการวิจัย 
เร่ือง การบริหารจัดการระบบคุณภาพ  ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน 

ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
 
ชื่อ-สกุล ผู้ให้การสัมภาษณ์   ......................................................................................................  
ต าแหน่ง                         ......................................................................................................  
วัน/เดือน/ปี ที่สัมภาษณ์      ......................................................................................................  
สถานที่สัมภาษณ์               ......................................................................................................  
 
 
ค าชี้แจง  

1. แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัยฉบับนี้จัดท าขึ้น เพ่ือใช้สัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างที่ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้และประธานเครือข่ายสถานศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  
จ านวน 9 คน 

2. ข้อค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ได้มาจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพ่ือการ
วิจัยซึ่งมีค่าเฉลี่ยต่ าในแต่ละด้าน   

3. ค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์จะไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานและสถานภาพทางราชการ 
ของท่านแต่อย่างใด ผู้วิจัยจะน าข้อมูลไปวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการบริหารจัดการระบบคุณภาพใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 9 ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 3 โดยผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ครั้งนี้คาดว่า
จะน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  ให้สามารถด าเนินงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

4. ผู้วิจัยจะเป็นผู้ด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ตามที่ได้มีการนัดหมายวัน เวลา และ
สถานที่  

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดให้ความอนุเคราะห์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  
 
 
 
 
 
 

นายเมธี  ทองค า 
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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ประเด็นการสัมภาษณ์  
1. ท่านคิดว่าในการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน

ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ควรมีแนวทางในการพัฒนา
ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้   ได้อย่างไร   
..................................................................... ........................................................................................... 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................. ............... 
................................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................................................................................................  
 

2. ท่านคิดว่าในการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ควรมีแนวทางในการพัฒนา                      
ด้านการจัดการกระบวนการ   ได้อย่างไร   
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ .................................... 
 

3. ท่านคิดว่าในการบริหารจัดการระบบคุณภาพในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   ควรมีแนวทางใน         
การพัฒนา ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้อย่างไร   
............................................................................................................................. ................................... 
.................................................................................. .............................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
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4. ท่านคิดว่าในการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  ในโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  ควรมีแนวทางในการพัฒนา
ด้านอ่ืนๆ ได้อย่างไร   
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................... ................................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................ .................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
 
 
 

                               ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์การให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ 
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ที่ ศธ ๐๕๕๔.๐๙.๐๑/ว ๔๔๘                          ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
                                             มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
                                                                                   อ.เมือง  จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ 
  

                                                     ๗  กรกฎำคม  ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง  ขอทดลองใช้เครื่องมือวิจัย 
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียนอู่ทอง 
  

            เนื่องด้วย นำยเมธี  ทองค ำ รหัสประจ ำตัว ๕๓๙๑๐๐๑๑๕ นักศึกษำหลักสูตรครุศำสตร  
มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ ก ำลังท ำกำรวิจัยเพื่อกำรท ำวิทยำนิพนธ์เรื่อง “กำรบริหำร
จัดกำรระบบคุณภำพในโรงเรียนมำตรฐำนสำกลของสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๙” โดยมี  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภำ  เป็นอำจำรย์
ที่ปรึกษำ และได้จัดท ำเครื่องมือวิจัยเสร็จแล้ว มีควำมประสงค์จะขอทดลองใช้เครื่องมือวิจัยกับ
ผู้บริหำร และครูผู้สอน จ ำนวน ๓๐ คน 
 

            จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุเครำะห์ให้ นำยเมธี  ทองค ำ ได้ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย     
เพ่ือประโยชน์ทำงวิชำกำรต่อไป และขอขอบคุณอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ 
                                                                    

                       ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

                                                       (อำจำรย์ ดร.พิชญำภำ ยืนยำว) 
                                                    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
 

ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
โทร.  ๐ ๓๔๒๖ ๑๐๖๙,  ๐ ๓๔๒๖ ๑๐๒๑-๓๖ ต่อ ๗๗๗ 
โทรสำร  ๐ ๓๔๒๖ ๑๐๖๙ 
เว็บไซต์ http://grad.npru.ac.th/ 
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ที่ ศธ ๐๕๕๔.๐๙.๐๑/ว ๕๙๙                               ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
                                                  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
                                                                                        อ.เมือง  จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ 
  

                                                      ๒๑  สิงหำคม  ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง  ขอควำมร่วมมือในกำรเก็บข้อมูลเพื่อกำรวิจัย 
 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน...................................................................................................  
  

           เนื่องด้วย นำยเมธี  ทองค ำ รหัสประจ ำตัว ๕๓๙๑๐๐๑๑๕  นักศึกษำหลักสูตรครุศำสตร  
มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ ก ำลังท ำกำรวิจัยเพ่ือกำรท ำวิทยำนิพนธ์เรื่อง “กำรบริหำร
จัดกำรระบบคุณภำพในโรงเรียนมำตรฐำนสำกลของสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำน    
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๙” โดยมี  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภำ  เป็นอำจำรย์   
ที่ปรึกษำ ในกำรนี้นักศึกษำจ ำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ำเครื่องมือในกำรวิจัยมำเก็บ
ข้อมูลกับผู้บริหำร จ ำนวน .......... ชุด และครูผู้สอน จ ำนวน .......... ชุด 
 

            จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำตให้ นำยเมธี  ทองค ำ  ได้เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่ำว        
เพ่ือประโยชน์ทำงวิชำกำรต่อไป และขอขอบคุณอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ด้วย 
                                                                    

                       ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

                                                       (อำจำรย์ ดร.พิชญำภำ ยืนยำว) 
                                                    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
 

ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
โทร.  ๐ ๓๔๒๖ ๑๐๖๙,  ๐ ๓๔๒๖ ๑๐๒๑-๓๖ ต่อ ๗๗๗ 
โทรสำร  ๐ ๓๔๒๖ ๑๐๖๙ 
เว็บไซต์ http://grad.npru.ac.th/ 
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ที่ ศธ ๐๕๕๔.๐๙.๐๑/ว ๔๔๘                           ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
                                              มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 
                                                                                   อ.เมือง  จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐ 
  

                                                      ๑๓  ธันวำคม  ๒๕๕๖ 
 

เรื่อง  ขอข้อมูลกำรสัมภำษณ์เพ่ือกำรวิจัย 
 

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

           เนื่องด้วย นำยเมธี  ทองค ำ รหัสประจ ำตัว ๕๓๙๑๐๐๑๑๕  นักศึกษำหลักสูตรครุศำสตร  
มหำบัณฑิต สำขำวิชำกำรบริหำรกำรศึกษำ ก ำลังท ำกำรวิจัยเพื่อกำรท ำวิทยำนิพนธ์เรื่อง “กำรบริหำร
จัดกำรระบบคุณภำพในโรงเรียนมำตรฐำนสำกลของสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำ สังกัดส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๙” โดยมี  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภำ  เป็นอำจำรย์
ที่ปรึกษำ ในกำรนี้นักศึกษำจ ำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ โดยกำรนัดหมำยวันเวลำ
สถำนที่ตำมท่ีนักศึกษำติดต่อท่ำน 
 

            จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุเครำะห์ให้ นำยเมธี  ทองค ำ ได้เก็บข้อมูลดังกล่ำว          
เพ่ือประโยชน์ทำงวิชำกำรต่อไป และขอขอบคุณอย่ำงสูงมำ ณ โอกำสนี้ 
                                                                    

                       ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

                                                       (อำจำรย์ ดร.พิชญำภำ ยืนยำว) 
                                                    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
 

ส ำนักงำนบัณฑิตศึกษำ 
โทร.  ๐ ๓๔๒๖ ๑๐๖๙,  ๐ ๓๔๒๖ ๑๐๒๑-๓๖ ต่อ ๗๗๗ 
โทรสำร  ๐ ๓๔๒๖ ๑๐๖๙ 
เว็บไซต์ http://grad.npru.ac.th/ 
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รายชื่อกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
 
1. ดร.จตุรงค์   อินทรรุ่ง ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนศรีวิชัยวิทยำ 
   
2. นำยวิชัย   เอกวนิชชำญ ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 
   
3. นำยกำนนท์   อินทปัญญำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนกรรณสูตศึกษำลัย 
   
4. นำงสำวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนสงวนหญิง 
   
5. นำยบรรเทำ   คุ้มฉำยำ รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนอู่ทอง 
   
6. นำยจงคุณ   อินทนะ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ 
  โรงเรียนสงวนหญิง 
7. ว่ำที่ร้อยตรีสถำพร   ตั้งธนะวัฒน์ หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 
  โรงเรียนศรีวิชัยวิทยำ 
8. นำยนพดล   เกิดสำย หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำ 
  และวัฒนธรรม  โรงเรียนอู่ทอง 
9. นำยอรรถสิทธิ์   เชียงเงินธัญกุล หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำและพลศึกษำ 
  โรงเรียนอู่ทอง 

 



 
ประวัติผู้วิจัย 

 
 

ชื่อ-สกุล  นายเมธี  ทองค า 
   
วันเดือนปีเกิด  10  มิถุนายน  2503 
   
สถานที่อยู่ปัจจุบัน  572  หมู่ 5  ต าบลอู่ทอง  อ าเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
  โทรศัพท์  086-1700456 
   
ต าแหน่งปัจจุบัน  ครู  วิทยฐานะช านาญการพิเศษ    
  โรงเรียนอู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 
   
สถานที่ท างาน  โรงเรียนอู่ทอง   อ าเภออู่ทอง   จังหวัดสุพรรณบุรี  72160 
   
ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2528 ส าเร็จการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 
  วิทยาลัยครูก าแพงเพชร 
   

 


