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การวิจัยครั้งนี้มีวตั ถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพ ปญหา และนําเสนอแนวทางการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสสูความ
เปนเลิศ ประชากรคือ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในกลุมสุระนารายณ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรีเขต 2 จํานวน 2 โรงเรียน ผูใหขอ มูลคือ ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ ครูหัวหนากลุม
สาระ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประธานกรรมการสถานศึกษา และประธานสภานักเรียน รวมทั้งสิ้น 39 คน เครื่องมือ
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การดําเนินงาน ไมนําผลมาปรับปรุงในการปฏิบัติงานใหดีขึ้น 2.2) โรงเรียนไมมีเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานครูและ
บุคลากรอยางชัดเจนและเปนธรรม ไมวิเคราะหความตองการอัตรากําลังและไมมอบหมายงานตามความเหมาะสม ขาด
การยกยองชมเชย 3) แนวทางการบริหาร 3.1) โรงเรียนควรวางแผนกลยุทธใหเหมาะสมกับบริบทและสถานการณปจจุบัน
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Abstract
The purposes of this research were to study the state and problems, and propose guidelines for
Educational Opportunity Extension School Management toward Excellence. Population in this research is
2 Educational Opportunity Extension School under Suranarai Group, Chaibadan District, Lopburi. The
responders were 39 administrators, teachers and other stakeholders. The research tool was
questionnaire. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, S.D., and content analysis.
The findings showed that 1) in overview, the most practice is Strategic Planning and the least
practice are (1) Measurement Analysis and Knowledge Management (2) Focusing on teacher and staff’s
performance 2) The problems are 2.1) Schools do not review, monitor, and evaluate the performance
result and do not use the result to improve performance. 2.2) Schools do not have clearly and fairly
criteria to evaluate teachers and staffs’ performance, have workforce analysis, assign properly work and
have recognition program. 3) Management Guidelines 3.1) Schools should have strategic plan that
appropriate for schools’ context and their current situation. 3.2) Schools should analyze performance,
review and develop, and use the results for continuous learning process. 3.3) Schools should evaluate
teachers and staffs’ performance clearly and fairly. Schools should have workforce analysis and should
assign properly work. Also, school should have recognition program.

คําสําคัญ: แนวทางการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกสูความเปนเลิศ
KEYWORDS: GUIDELINES FOR EDUCATIONAL OPPORTUNITY EXTENSION SCHOOL MANAGEMENT
TO EXCELLENCE
บทนํา
รัฐบาลดําเนินโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีความพรอม
เพื่อรองรับนักเรียนที่ดอยโอกาสทางการศึกษาใหไดรับการศึกษาอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน โดยประกาศให
การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนเปนการศึกษาภาคบังคับ มีวัตถุ ประสงคใหนักเรียนที่จบ
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนกลุมดอยโอกาสไดศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ชุตินธร ปานะดิษฐ,
2545) โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาไดจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามการกระจายอํานาจโดยแบงโครงสรางการบริหารโรงเรียนออกเปน
4 ฝาย คือ การบริหารวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและการบริหารทั่วไป แตในการจัด
การศึ กษาก็ ยั งไม ได คุณภาพทั ด เที ย มกั บ โรงเรี ย นทั่ ว ไปที่ เ ป ด สอนเฉพาะในระดั บ ประถมศึ กษาและระดั บ
มัธยมศึกษา โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) ต่ํากวาโรงเรียนทั่วไปอยางชัดเจนทั้งใน
ชั้นประถมศึ กษาปที่ 6 และชั้น มัธ ยมศึ กษาปที่ 3 จากรายงานสถิติ ของสถาบัน ทดสอบการศึกษาแหงชาติ
(องคการมหาชน)
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐานมี น โยบายให ย กระดั บ คุ ณ ภาพสถานศึ กษาเร ง รั ด
ปรับปรุงโรงเรี ยนให เปน องคกรที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับ สากลบนพื้ นฐานของความเปน ไทย ทุมเท
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มาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษา เพื่อไมใหผูเรียนตองเสียโอกาสไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพและ
ไดรับการพัฒนาศักยภาพสูงสุดในตน มีความรูและทักษะที่แข็งแกรงและเหมาะสม เปนพื้นฐานสําคัญในการ
เรียนรูระดับสูงขึ้นไปและการดํารงชีวิตในอนาคต (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2557)
ดั งนั้ น จึ งถื อ เป น ภารกิ จ สํ าคั ญของสถานศึ กษาที่ ต องจั ด การศึ กษาให มีคุ ณภาพเพื่ อพั ฒ นาสู ความ
เปนเลิศ ซึ่งการบริหารความเปนเลิศที่ไดรับการยอมรับกันอยางแพรหลายทั่วโลกวาเปนแนวทางการบริหาร
องคการที่มีประสิทธิผลสูงสุด คือการบริหารความเปนเลิศดานการศึกษาของ Malcom Baldridge ตามเกณฑ
รางวัลคุณภาพแหงชาติ (มนัส บุญชม, 2555) นํามาเพื่อยกระดับความสามารถในการบริหารโรงเรียนขยาย
โอกาสใหมีการพัฒนาสูคุณภาพและมาตรฐานสากล ซึ่งเกณฑความเปนเลิศในการดําเนินงานดานการศึกษา
กอใหเกิดการปรับปรุงทั้งคุณภาพและผลิตภาพทั้งสถานศึกษา และสามารถยกระดับการแขงขันของตนเอง
โดยมีจุดมุงหมายสําคัญ 3 ประการคือ 1) เพื่อสงมอบคุณคาที่ไดรับการปรับปรุงอยูเสมอแกผูรับการศึกษา
2) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถของทั้งสถานศึกษา 3) การเรียนรูรวมกันระหวางสถานศึกษา
และส ว นบุ คคล เพื่ อสร างเป น ฐานในการปฏิ บั ติ งานและการให ขอมู ล ย อนกลั บ เนื่ องจากการพั ฒ นาด า น
การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประชากร และสงผลตอการพัฒนาประเทศ (กนกวรรณ ศุภสิริโรจน,
2556)
จากการวิจัยของ Ka-ho Mok (อางถึงใน กนกวรรณ ศุภสิริโรจน, 2556) เกี่ยวกับความเปนเลิศของ
สถานศึกษาในประเทศสิงคโปรพบวา แนวทางที่จะชวยสนับสนุนใหการศึกษามีคุณภาพคือการนําเสนอรูปแบบ
ความเปนเลิศสําหรับสถานศึกษา (School Excellence Model : SEM) ตาง ๆ ใชเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและประเมินตนเอง ใหพัฒนาอยางตอเนื่อง
จากสภาพดังกลาวจึงจําเปนตองศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใหมี
คุณภาพมุงสูความเปนเลิศ ในการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพเพื่อเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
ตอไปในอนาคต
วัตถุประสงค
1.เพื่อศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสูความเปนเลิศในกลุมสุระนารายณ
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
2.เพื่อศึกษาปญหาการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสสู ความเปนเลิศในกลุมสุระนารายณ อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี
3.เพื่อเสนอแนวทางการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสสูความเปนเลิศในกลุมสุระนารายณ อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การบริหารความเปนเลิศของ Malcolm Baldrige ดานการศึกษา ตามเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ
ของสหรัฐอเมริกา The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ทั้ง 7 หมวด ไดแก 1)
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การนําองคการ 2) การวางแผนกลยุทธ 3) การมุงเนนลูกคา 4) การวัดการวิเคราะหและการจัดการความรู 5)
การมุงเนนผูปฏิบัติงาน 6) การมุงเนนการดําเนินการ 7) ผลลัพธ
วิธีดําเนินการวิจัย
1.ประชากรและผูใหขอมูล
ประชากร ไดแก โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในกลุมสุระนารายณ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 จํานวน 2 โรงเรียน
ผูใหขอมูล ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน รองผูอํานวยการโรงเรียน 1 คน หัวหนา
กลุมสาระการเรียนรู 8 คน ครูผูสอน 19 คน บุคลากรทางการศึกษา 5 คน ประธานกรรมการสถานศึกษา 2
คน และประธานสภานักเรียน 2 คน รวมทั้งสิ้น 39 คน
2.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามแนวทางการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาสูความเปนเลิศ คือ แบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ และ
คําถามปลายเปด (Open-ended) จํานวน 1 ชุดคําถามมี 2 ตอน
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (Check list)
ตอนที่ 2 สภาพ ปญหา และแนวทางการแกไขปญหาการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาใน
กลุมสุระนารายณ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
2.1 สภาพการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสูความเปนเลิศ
มีลักษณะเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ (Rating scale)
2.2 ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสูความ
เปนเลิศมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open-end)
3.การวิเคราะหขอมูล
1) วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
1.1 สถานภาพทั่วไปของผูใหขอมูล วิเคราะหโดยหาคาความถี่ รอยละ
1.2 สภาพการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสูความเปนเลิศ โดยหาคาเฉลี่ย
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
1.3 ปญหาและแนวทางแกไขปญหากับการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสูความ
เปนเลิศโดยการวิเคราะหเนื้อหา
2) นําขอมูลที่วิเคราะหไดมาสรุปผล และนําเสนอแนวทางการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาสูความเปนเลิศ

200

OJED, Vol. 11, No. 4, 2016, pp. 197 - 210

ผลการวิจัย
1. สภาพการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสสูความเปนเลิศในกลุมสุระนารายณ อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี
1.1 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบวา
สภาพการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสสูความเปนเลิศในกลุมสุระนารายณ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี อยู
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายหมวดพบวาหมวดการวางแผนกลยุทธมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ หมวด
การนําองคการหมวดการมุงเนนการดําเนินการ หมวดการมุงเนนลูกคา หมวดผลลัพธ และที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด
มี 2 หมวดคือ (1) หมวดการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู (2) หมวดการมุงเนนผูปฏิบัติงาน
1.2 เมื่อพิจารณารายขอพบวา
1) หมวดการวางแผนกลยุทธ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โรงเรียนวางแผนกลยุทธ วัตถุประสงค และ
เปาหมายไปในทิศทางเดียวกันโดยมีสวนรวมจากผูเกี่ยวของทุกฝาย และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ โรงเรียน
จัดทําโครงการตามแผน กําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาการทํางานอยางครบถวน
2) หมวดการนําองคการ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรประพฤติตนถูกตอง
ตามระเบียบ ขอบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพและขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดมี 2 ขอ ไดแก (1) ผูบริหารยึดหลัก
นิติ ธ รรมโดยคํ านึ งถึ งความถู กต องตามกฎระเบี ย บในการบริ ห าร (2) ผู บ ริ ห ารยึ ด หลั กการมี ส ว นร ว มของ
เกี่ยวของในการบริหารงานของโรงเรียน
3) หมวดการมุงเนนการดําเนินการ ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โรงเรียนกําหนดขั้นตอนการทํางาน ระยะเวลา และผูรับผิดชอบอยางชัดเจน และ
ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ โรงเรียนมีการจัดทําคูมือกําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการทํางาน
4) หมวดการมุงเนนลูกคา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โรงเรียนรับฟงความคิดเห็นของ ผูปกครองและ
ชุมชน ขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด 2 ขอ ไดแก (1) โรงเรียนประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผูปกครองและ
ชุมชนในการรับการบริการ (2) หลักสูตรตอบสนองความตองการของผูปกครอง ชุมชนที่ทําใหนักเรียนมีทักษะ
อาชีพและประกอบอาชีพได
5) หมวดผลลัพธ
เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบยอยผลลัพธที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ผลลัพธดานการเรียนรูของ
นักเรียน รองลงมาคือผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา ผลลัพธดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน ผลลัพธดานภาวะผูนํา
และธรรมาภิบาลและผลลัพธดานงบประมาณ การเงินและการตลาด ตามลําดับ
เมื่อพิจารณาเปนรายขอในองคประกอบยอยของหมวดผลลัพธ 5 ดานดังนี้
1. ผลลัพธดานการเรียนรูของนักเรียน ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
ของนักเรียนอยูในเกณฑดีเมื่อเปรียบเทียบกับสถานศึกษาเทียบเคียง และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ผลสัมฤทธิ์
ระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนโดยเฉลี่ยสูงกวาคาเฉลี่ยระดับชาติ
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2. ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ นั กเรียนและผูปกครองพึงพอใจ
ต อการจั ด การเรี ย นการสอนในแต ล ะหลั กสู ต รของโรงเรี ย น และและข อ ที่ มีค าเฉลี่ ย ต่ํ าที่ สุ ด คื อ นั กเรี ย น
ผูปกครอง และศิษยเกามีความสัมพันธที่ดีกับโรงเรียน และยินดีใหความรวมมือกับโรงเรียนเมื่อถูกรองขอ
3. ผลลัพธดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ครูมีความสามารถศักยภาพ
และทักษะในการสอน ที่มีคุณภาพสูง และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ครูมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานและมี
ความผูกพันตอโรงเรียน
4. ผลลัพธดานภาวะผูนํ าและธรรมาภิบ าล ขอที่มีคาเฉลี่ ยสู งที่ สุด ไดแก โรงเรี ยนประสบ
ความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธที่กําหนดไว และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ผูบริหารปฏิบัติตาม
กฎระเบียบขอบังคับ กฎหมาย คุณธรรมจริยธรรมจนเปนที่ยอมรับทั่วทั้งองคการ
5. ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการตลาด ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ คนในชุมชน
และนอกชุมชนนิยมสงบุตรหลานมาเขาเรียนที่โรงเรียน และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ โดยเฉลี่ยในแตละป
การศึกษาโรงเรียนมีรายรับมากกวารายจาย
6) หมวดการวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โรงเรียนใชฐานขอมูล
สารสนเทศดานนักเรียน ผูปกครองและชุมชนในการวิเคราะหผลการดําเนินการและขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดมี 2
ขอ ไดแก (1) โรงเรียนทบทวนติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานเพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น
(2) โรงเรียนจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อนําความรูมาปรับปรุงการปฏิบัติงานอยูเสมอ
7) หมวดการมุงเนนผูปฏิบัติงาน ในภาพรวมพบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปน
รายขอขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โรงเรียนจัดระบบพัฒนาครูและสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพอยางทั่วถึง
และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ โรงเรียนมีเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทุกฝายอยาง
ชัดเจนและเปนธรรม
2. ปญหาการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสสูความเปนเลิศในกลุมสุระนารายณ อ.ชัยบาดาล
จ.ลพบุรี โดยการวิเคราะหเนื้อหาพบวา
1) หมวดการนําองคการ มีปญหาดังนี้ ผูบริหารไมรับฟงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะของผูที่
เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจหรือเปลี่ยนแปลงในงานที่จะเกิดขึ้น การเลือกปฏิบัติในแต
ละบุคคลอยางไมเที่ยงธรรม ผูบริหารใหการเอื้ออํานวยหรือสงเสริมใหครูและบุคลากรไดเรียนรูอยางไมเต็มที่
2) หมวดการวางแผนกลยุทธ มีปญหาดังนี้ แผนปฏิบัติการของโรงเรียนแสดงงบประมาณไมชัดเจน
และขาดรายละเอี ย ดของขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ง าน การที่ โ รงเรี ย นไม ว างแผนกลยุ ท ธ ใ ห เ หมาะสมกั บ
สถานการณปจจุบัน มีการทําแผนปฏิบัติการตามกลยุทธที่วางไวในบางแผนเทานั้น ไมครอบคลุมตามกลยุทธ
3) หมวดการมุงเนนลูกคา มีปญหา ดังนี้ การตอบสนองความตองการของผูปกครองและชุมชนไมตรง
กับความตองการ โรงเรียนประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชนในการรับการบริการอยาง
ไมสม่ําเสมอขอมูลไมเปนปจจุบัน โรงเรียนเปดโอกาสใหใหผูปกครองและชุมชนมาใชบริการทางวิชาการอยาง
ไมตอเนื่อง
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4) หมวดการวั ด การวิ เ คราะห และการจั ด การความรู มี ป ญ หาดั งนี้ โรงเรี ย นขาดการนํ าผลการ
ดําเนินงานในปที่ผานมามาวิเคราะหหาขอดี ขอบกพรองที่เกิดขึ้น โรงเรียนจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เพื่อนําความรูมาปรับปรุงการปฏิบัติงานเปนไปอยางไมตอเนื่อง
5) หมวดการมุงเนนผูปฏิบัติงาน มีปญหาดังนี้ โรงเรียนพิจารณาเกณฑความดีความชอบในผลการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรไมชัดเจนขาดความเปนธรรม โรงเรียนขาดการวิเคราะหความตองการอัตรา
กําลังคน มอบหมายภาระงานหรือหนาที่รับผิดชอบไมตรงกับความสามารถของครูและบุคลากร โรงเรียนขาด
จัดระบบยกยองชมเชยและสวัสดิการในการสรางขวัญและกําลังใจใหกับครูและบุคลากร
6) หมวดการมุงเนนการดําเนินการ มีปญหาดังนี้ โรงเรียนไมมีการออกแบบงาน ทําใหผลการทํางาน
ไมตรงกับวัตถุประสงคของงาน คูมือการปฏิบัติงานของโรงเรียนไมสามารถปฏิบัติ ตามไดมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ขั้นตอนการดําเนินงาน ในโครงการ หรือกิจกรรมมีความคลุมเครือไมชัดเจน
7) หมวดผลลัพธ
7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของนักเรียน มีปญหาดังนี้ ผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนต่ํา
กวาคาเฉลี่ยระดับชาติ นักเรียนไมไดเรียนรูอยางเต็มที่ เนื่องจากมีกิจกรรมนอกหลักสูตรมากเกินไป
7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา มีปญหา ดังนี้ นักเรียน ผูปกครองและศิษยเกามีความสัมพันธที่ไม
คอยดีกับทางโรงเรียน
7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน มีปญหาดังนี้ ขวัญและกําลังใจของครูและบุคลากร ถดถอย
ลง ปฏิบัติงานตามหนาที่และคําสั่งเทานั้น
7.4 ผลลัพธ ดานงบประมาณ การเงิน และการตลาด มีปญหาดั งนี้ โรงเรี ยนมี รายจายมากกว า
รายรับใชงบประมาณบานปลาย ใชงบประมาณไมตรงกับประเภทของงาน การจัดสรรงบประมาณใหแตละ
โครงการหรือกิจกรรมไมมีความเหมาะสม
7.5 ผลลัพธดานภาวะผูนําและธรรมาภิบาล มีปญหาดังนี้ ผูบริหารไมประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบที่
อยางดี
3. แนวทางการบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสูความเปนเลิศในกลุมสุระนารายณ
อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
หมวดที่ 1 การนําองคการ
1. ผูบริหารยึดหลั กการมีสวนรวมในการบริหารงานของโรงเรีย นรับฟงความคิด เห็นจากผูที่มีสว น
เกี่ยวของ
2. ผูบริหารจัดประชุมปรึกษาหารือกับผูที่มีสวนเกี่ยวของกอนตัดสินใจหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ
3. ผูบริหารมอบหมายงานในหนาที่ความรับผิดชอบใหครูและบุคลากรอยางชัดเจน และเหมาะสมกับ
ตําแหนงงาน
หมวดที่ 2 การวางแผนกลยุทธ
1. แผนปฏิบั ติการของโรงเรีย นตองแสดงงบประมาณและขั้นตอนในการปฏิบั ติงานอยางละเอีย ด
ชัดเจน
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2. โรงเรียนวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ประเมินโอกาส ภาวะคุกคาม
แลวนํามาวางแผนกลยุทธใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและสถานการณปจจุบัน
3. โรงเรียนทบทวนแผนปฏิบัติการตามกลยุทธใหครบถวนและครอบคลุม
หมวดที่ 3 การมุงเนนลูกคา
1. โรงเรียนสํารวจความตองการของผูปกครองและชุมชน รับฟงเหตุผลและความคิดเห็นมาใชในการ
พัฒนาหลักสูตรใหมีความหลากหลายเพื่อเปนประโยชนและตอบสนองตอความตองการของทุกภาคสวน
2. โรงเรียนประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น และทําการประเมินภาพรวม
เมื่อสิ้นปการศึกษาอยางสม่ําเสมอ
3. โรงเรียนนําผลการประเมินจากกิจกรรมตาง ๆ มาทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
4. โรงเรียนจัดทําแผนโครงการใหบริการทางวิชาการใหกับผูปกครองและชุมชนโดยกําหนดใหทําเปน
ประจําทุกภาคเรียน
หมวดที่ 4 การวัดผล การวิเคราะห และการจัดการความรู
1. โรงเรียนนําผลการดําเนินงานในปที่ผานมา วิเคราะหขอบกพรองแลวนํามาปรับปรุง สวนที่ดีอยู
แลวใหพัฒนาตอยอดในปถัดไป
2. โรงเรียนจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่องระหวางโรงเรียนกับโรงเรียน โรงเรียนกับ
ชุมชนเพื่อนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น
3. โรงเรียนปรับปรุงขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนและนักเรียนใหเปนปจจุบันเสมอ
4. โรงเรียนเผยแพรขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนอยางหลากหลายชองทางและสามารถเขาถึงขอมูล
ไดงาย
หมวดที่ 5 การมุงเนนผูปฏิบัติงาน
1. โรงเรียนพิจารณาความดีความชอบอยางชัดเจนและใหรางวัลตามเกณฑที่กําหนดและเปนธรรม
2. โรงเรียนวิเคราะหอัตรากําลังคนในปจจุบันเพื่อวางแผนความตองการอัตรากําลังคนในอนาคต
3. โรงเรียนสอบถามเกี่ยวกับความรู ความถนัด และความสามารถพิเศษของครูและบุคลากร โดย
นํามาเปนขอมูลประกอบการพิจารณากอนมอบหมายงานเพื่อใชคนใหถูกกับงาน
4. โรงเรียนยกยองชมเชยใหรางวัลเพื่อสรางกําลังใจในการทํางานเพื่อใหไดผลการปฏิบัติงานที่ดี
ตามมา
หมวดที่ 6 การมุงเนนการดําเนินการ
1. โรงเรียนนํากระบวนการทํางานที่ออกแบบไปใชในการปฏิบัติการจริง
2. โรงเรียนจัดทําคูมือกําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการทํางานใหเขาใจงายและเปนปจจุบัน
3. โรงเรียนกําหนดขั้นตอนการทํางาน ระยะเวลา และผูรับผิดชอบอยางชัดเจน
หมวดที่ 7 ผลลัพธ
7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของนักเรียน
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1. ครูจัดการเรียนการสอนใหมีความนาสนใจ หลากหลายกระตุนการเรียนรูของนักเรียน เพื่อยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูระดับชาติ (O-Net) ใหสูงขึ้น
2. ครูติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในแตละภาคเรียนเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรูอยู
เสมอ
7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา
1. โรงเรียนวางแผนการสรางความสัมพันธอันดีกับนักเรียนผูปกครองและศิษยเกา
2. โรงเรียนจัดกิจกรรมสรางความผูกพันระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและศิษยเกา
7.3 ผลลัพธดานการมุงเนนผูปฏิบัติงาน
1. โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรโดยมีการสงเสริมใหเขารับการอบรม ศึกษาดูงาน เชิญวิทยากรมา
ใหความรู รวมถึงสนับสนุนการทําผลงานทางวิชาการ
2. โรงเรียนสํารวจความตองการของครูและบุคลากร นําขอมูลมาใชในการเสริมแรงในทางบวก ใหตรง
ความตองการและสรางความพึงพอใจเพื่อเปนขวัญและกําลังใจที่ดี
7.4 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการตลาด
1. โรงเรียนวางแผนการใชงบประมาณ ควบคุม และใชจายเฉพาะที่จําเปน
2. โรงเรียนระดมทรัพยากรจากชองทางที่หลากหลาย เชน จากภาคเอกชน สถานประกอบการตาง ๆ
เปนตน และบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหคุมคาเกิดประโยชนสูงสุด
3. โรงเรียนใชงบประมาณอยางโปรงใส ตรวจสอบได จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการเบิกจาย
งบประมาณ
4. โรงเรียนศึกษารายละเอียดของโครงการ ประมาณการคาใชจายใหเปนปจจุบัน กําหนดงบประมาณ
ใหเพียงพอและเหมาะสม
7.5 ผลลัพธดานภาวะผูนําและธรรมาภิบาล
1. โรงเรียนพิจารณาทบทวนการดําเนินการ ลดขั้นตอน หรือระยะเวลาใหสามารถดําเนินการตามแผน
ไดอยางครบถวน
2. ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทั้งดานการทํางานและพฤติกรรมสวนตัวยึดมั่นในความถูกตอง
3. ผูบริหารปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดหลักความซื่อสัตยสุจริต มีระเบียบวินัย เปดโอกาสให
ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการตัดสินใจ บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดอยางประหยัด คุมคาเกิด
ประโยชนสูงสุด และตรวจสอบได
อภิปรายผล
1. การบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสูความเปนเลิศทีม่ ีสภาพการปฏิบัติมากที่สุด คือ
หมวดการวางแผนกลยุทธ
ผลการวิจัยพบวา หมวดการวางแผนกลยุทธ มีสภาพการปฏิบัติมากที่สุด แสดงใหเห็นวาโรงเรียนให
ความสําคัญเปนอยางมากในการวางแผนกลยุทธเพื่อใหโรงเรียนบรรลุเปาหมาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
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หยดฟา ราชมณี (2554) พบวาโรงเรียนควรจัดทําฐานขอมูลของโรงเรียนเกีย่ วกับสภาพของโรงเรียน เศรษฐกิจ
สังคม ชุมชนและทองถิ่นใหเปนปจจุบันมากที่สุด ควรวิเคราะหสภาพแวดลอมของโรงเรียนตามความเปนจริง
ทีส่ ําคัญควรใหผูเกี่ยวของทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธของโรงเรียน
ดังนั้นโรงเรียนตองกําหนดเปนนโยบายที่ชัดเจนในการใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธ
ของโรงเรียนเพื่อใหโรงเรียนมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ใหขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของอยางพอเพียง เพื่อสราง
ความรู ความเขาใจที่ถูกตองใหแกผูเกี่ยวของซึ่งจะทําใหการมีสวนรวมนั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
2. การบริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสูความเปนเลิศ ที่มีสภาพการปฏิบัตินอยที่สุด
มี 2 หมวด คือหมวดการวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู และหมวดการมุงเนนผูปฏิบัติงาน
1) หมวดการวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู
ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนขาดการทบทวน ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงาน ไมมีการนําผลการ
ดําเนินงานมาทบทวน เพื่อนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น ดังนั้นโรงเรียนจึงตองมีการวัด วิเคราะหผลการ
ปฏิบัติงาน มีการจัดการขอมูลสารสนเทศ จัดการความรูอยูเสมอ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ เกษศิริ
กมล (2556) ที่พบวาการดําเนินการดานการวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู มีคาเฉลี่ย อยูในระดับ
มาก โดยโรงเรียนตองมีการจัดการระบบขอมูล สารสนเทศ ทรัพยสิน อุปกรณ ซอฟทแวรใหสามารถใชงาน ได
ตอเนื่องแมยามฉุกเฉิน
ซึ่งในการบริหารโรงเรียนที่มีความเปนเลิศ โรงเรียนตองจัดการในดานระบบขอมูลสารสนเทศ ใหมี
ระบบ มีความพรอมใช สอดคลองกับเกณฑพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามคูมือการประเมิน
องคกรดวยตนเองของ ทร. (RTN Excellence Guidebook) สําหรับหนวยสถานศึกษาของกรมยุทธศึกษา
ทหารเรือ (2558) ที่กลาววา หนวยสถานศึกษาที่มีการบริหารงานเปนเลิศ จะตองมีระบบการประเมินผล
ดําเนินการของหนวยสถานศึกษาตามยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการวัดและการ
วิเคราะหผลการดําเนินงานที่สอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันและทั่วถึงทั้งหนวยสถานศึกษา เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจของผูบริหาร รวมถึงนําขอมูลและสารสนเทศมาเรียนรูผลักดันใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนา
องคกร
อีกประการหนึ่ งที่ สํ าคั ญคื อ หน ว ยสถานศึ กษาต องสร างความพร อมในการใช ง านของข อมู ล และ
สารสนเทศ และคุณภาพของอุปกรณที่เกี่ยวกับสารสนเทศ (ฮารดแวร และซอฟตแวร)โดยตองออกแบบระบบ
ขอมูลและสารสนเทศใหตรงกับความตองการ สามารถนําไปใชงานได และมีระบบรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูล รวมถึงการจัดการความรู ซึ่งเปนการสรางสินทรัพยทางความรูใ หอยูกับหนวยสถานศึกษา โดยพัฒนา
ระบบให องค ความรู ถูกถ ายทอดและเก็ บ รั กษาไว ที่ห น ว ยสถานศึ กษาและมี การแบ งป น ความรู ให เ กิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางรวดเร็วทั่วทั้งหนวยสถานศึกษา
2) หมวดการมุงเนนผูปฏิบัติงาน
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ผลการวิจัย พบวา โรงเรีย นไมมีเกณฑ การประเมินผลการปฏิบัติ งานครูและบุคลากรทุ กฝายอยาง
ชัดเจนและเปนธรรม ไมมีการวิเคราะหความตองการอัตรากําลังและไมมีการพิจารณามอบหมายงานตาม
ความเหมาะสม ขาดการยกย องชมเชย ดังนั้ น โรงเรี ย นจึ งยัง มี ป ญหาเกี่ย วกับ เกณฑ การพิ จ ารณาความดี
ความชอบในผลการปฏิ บั ติ ง านของครู แ ละบุ ค ลากร ครู ข าดแคลน การมอบหมายภาระงานไม ต รงกั บ
ความสามารถของครูและบุคลากร การสรางขวัญและกําลังใจซึ่งสงผลใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่ํา
จะเห็นไดวาโรงเรียนไมไดให ความสําคัญกับผูปฏิบัติงานเทาที่ควร ซึ่งในความเปนจริงแลว ครูและ
บุคลากรเปนผูที่มีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนใหโรงเรียนประสบความสําเร็จ สอดคลองกับ คูมือเกณฑคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2558) ที่กลาววาสิ่งที่
สําคัญที่สุดที่องคกรในปจจุบันจะตองใหความสําคัญอยางยิ่งคือการบริหารจัดการทุนมนุษย (Human Capital)
โดยการใหความสําคัญกับการบริหารคนนับตั้งแตการสรรหา คัดเลือก พัฒนาองคความรู สรางแรงจูงใจ
สรางความผาสุกและความพึงพอใจแกบุคลากร และการรักษาคน เพื่อใหบุคลากรมีศักยภาพที่ดีที่สุด
ดังนั้น โรงเรียนจึงควรใหความสําคัญตอผูปฏิบัติงาน โดยสรางแรงจูงใจ เสริมแรงในทางบวกกอใหเกิด
ขวัญกําลังใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ ดาริน ปฏิเมธีภรณ
(2556) ที่พบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยจูงใจกับประสิทธิภาพในการทํางานอยู ในระดับสูงมากและเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของปริทัศน สงวนสุข (2541) ผลการวิจัยพบวา ควรสรางความ
พึงพอใจในงาน ความมั่นคงในหน าที่และการใหการยอมรับกับผูปฏิบั ติงานจะทําใหมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น
สอดคล องกั บ ผลการวิ จั ย ของ ราตรี ศรี ไพรวรรณ (2555) ที่ กล าวว า กลยุ ทธ ผู กใจผู ป ฏิ บั ติ งาน
(Workforce Engagement) มีความสําคัญตอการบริหารสูความเปนเลิศของโรงเรียน ซึ่งเปนปจจัยที่ทําให
องคการไดรั บความสําเร็ จ เกิ ดขึ้นจากผูปฏิ บัติงาน ที่รูสึ กวาตนเองไดรับการยอมรับจากผูบริ หารที่ เ ห็นถึ ง
ความสําคัญ ทําใหมีบรรยากาศที่ดีในการทํางาน และสอดคลองกับผลการศึกษาของจีรพิศ สุวรรณวงศ (2551)
พบวา ขวัญในการปฏิบัติงานของครูอยูในระดับสูง และปจจัยลักษณะการบริหารมีอิทธิพลรวมและอิทธิพล
ทางออมสูงสุด โดยผานมาทางปจจัยสัมพันธภาพในการทํางานของครู บรรยากาศภายในโรงเรียน และทัศนคติ
ตอการปฏิบัติงานของครู
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 โรงเรียนควรปรับปรุงการวัด วิเคราะหและจัดการความรูใหชัดเจนเปนรูปธรรม มอบหมายใหมี
ผูรับผิดชอบในการเลือก รวบรวม และนําขอมูลและสารสนเทศมาใช มีการพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศ
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ให มีความพร อมใชงาน รวมถึงมี แผนการจั ดการความรู โดยนําเครื่ องมื อการจั ดการความรู (Knowledge
Management หรือ KM) เปนการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมารวบรวมและนํามาใช
ในการแลกเปลี่ยนความรู เพื่อสนับสนุนการวางแผน การปรับปรุงการดําเนินการของโรงเรียน
เนื่องจากผลการวิจัยพบวา โรงเรียนขาดการนําผลการดําเนินงานในปที่ผานมามาวิเคราะหหาขอดี
ขอบกพรองที่เกิดขี้น โรงเรียนจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อนําความรูมาปรับปรุงการปฏิบัติงานเปนไป
อยางไมตอเนื่อง
1.2 โรงเรียนควรจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบดวยความเปนธรรม โดยมีหลักเกณฑ
ที่เปนมาตรฐานในการพิจารณาตามความรูความสามารถ วินัยและผลการปฏิบัติงานโดยไมเลือกปฏิบัติ
เนื่องจากผลการวิจัยพบวา โรงเรียนมีปญหาเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบที่ขาดความเปน
ธรรม
1.3 โรงเรียนควรมีการประเมินความตองการกําลังคนและความรูความสามารถของครูและบุคลากร
เพื่อมอบหมายงานอยางเหมาะสม
เนื่องจากผลการวิจัยพบวา โรงเรียนขาดการวิเคราะหความตองการอัตรากําลังคน มอบหมายงานไม
เหมาะสม
1.4 โรงเรียนควรมีการจัดสวัสดิการตางๆเพื่อสรางแรงจูงใจใหกับครูและบุคลากร รวมถึงการสราง
ความพึ งพอใจในงานความมั่น คงในหน าที่ และการให การยอมรับ กับ ผูป ฏิบั ติงานจะทําให การปฏิบั ติงานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากผลการวิจัยพบวา โรงเรียนขาดการจัดระบบยกยองชมเชยและสวัสดิการในการสรางขวัญ
และกําลังใจใหกับครูและบุคลากร
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ศึกษาการพัฒนาการวัด วิเคราะหและการจัดการความรูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานใน
โรงเรียนขยายโอกาสสูความเปนเลิศ เพื่อเปนแนวทางใหกับผูบริหารในการนําองคความรูมาพัฒนาโรงเรียน
อยางยั่งยืนตอไป
2.2 ศึกษาความพึงพอใจของการเลื่อนขั้นเงินเดือนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนขยาย
โอกาสสูความเปนเลิศ เพื่อเปนขอมูลใหกับผูบริหารและคณะกรรมการในการพิจารณาความดีความชอบอยาง
เปนธรรม
2.3 ศึกษากลยุทธการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนขยายโอกาสสูความเปนเลิศเพื่อเปนแนวทางใหกับ
ผูบริหารในการบริหารงานบุคคลอยางมีประสิทธิภาพ
2.4 ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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