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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก 2) พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก 3) ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�ำไปใช้ของ
รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก โดยด�ำเนินการวิจัย
เป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์โลก โดยการสัมภาษณ์ผเู้ ชีย่ วชาญจ�ำนวน 9 คน และใช้แบบสอบถามกับผูบ้ ริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 240 คน
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก
โดยใช้แบบประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก
จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 คน ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�ำไปใช้ของ
รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์โลก โดยใช้แบบประเมิน
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�ำไปใช้ กับครูปฏิบัติการ จ�ำนวน 240 คน
ผลการวิจัย พบว่า
1. องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ในภาพรวมการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการปฏิบัติ
ในระดับมาก ( X = 3.95, S.D. = 0.95) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน
โดยเรียงล�ำดับสูงสุด ดังนีค้ อื ด้านที่ 5, 4, 1, 2, 3 โดยด้านที่ 5 การบริหารงานบุคคล ( X = 4.47, S.D. = 0.44)
รองลงมาคือ ด้านที่ 4 การจัดการสารสนเทศ ( X = 4.00, S.D. = 0.82) ส่วนด้านที่ 1 ภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร
สถานศึกษา ( X = 3.84, S.D. = 1.14) ด้านที่ 2 การวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ( X = 3.73, S.D. = 1.17)
และด้านที่ 3 การมุ่งเน้นนักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง ( X = 3.71, S.D. = 1.18) มีค่าใกล้เคียงกัน
2. การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์
โลกได้รูปแบบ
		 การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก ประกอบไปด้วย
7 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ด้านภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ด้านการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา
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3) ด้านการมุง่ เน้นนักเรียน ผูป้ กครองและผูเ้ กีย่ วข้อง 4) ด้านการจัดการสารสนเทศ 5) ด้านการบริหารบุคคล
6) ด้านการบริหารงานวิชาการ 7) ด้านจัดการกระบวนการสนับสนุน
3. ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�ำไปใช้ของรูปแบบการบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์โลก พบว่า ครูปฏิบตั กิ ารโรงเรียนมัธยมศึกษาทีอ่ ยูใ่ น
โครงการโรงเรียนมาตราฐานสากลในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 240 คน เห็นว่ารูปแบบการบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก ทั้ง 7 องค์ประกอบมีความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ในการน�ำไปใช้อยู่ในระดับมาก
ค�ำส�ำคัญ : รูปแบบการบริหาร, โรงเรียนมัธยมศึกษา, ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก
ABSITRACT
The purposes of this study was 1) to synthesize elements of administration model for
the excellence of secondary schools world situation, 2) to develop administration model for
the excellence of secondary schools world situation, and 3) to evaluate propriety and possibility
of synthesize Administration model for the excellence of secondary schools world situation
implementation. The study was conducted by 3 processes: 1) synthesizing elements of
administration model for the excellence of secondary schools world situation by interviewing
9 experts and asking 240 school administrators in World-class standard school project in Bangkok
to complete questionnaires, 2) developing administration model for the excellence of secondary
schools world situation by using administration model for the excellence of secondary schools
world situation evaluation form verified by 5 professionals and 3) evaluate propriety and possibility
of synthesize Administration model for the excellence of secondary schools world situation
implementation by asking 240 teachers to complete propriety and possibility of implementation
evaluation forms.
1) There are 5 elements of administration model for the excellence of secondary schools
world situation. Schools’ educational management and administration in overall implemented in
an excellent level ( X = 3.95, S.D. = 0.95). When considering each element, the implementation
was at an excellent level in every element. The fifth element: Human Resource management was
( X = 4.47, S.D. = 0.44). The fourth element: information management was ( X = 4.00, S.D. = 0.82).
The first element: School administrator leadership was ( X = 3.84, S.D. = 1.14). The second element:
school development planning was ( X = 3.73, S.D. = 1.17) the third element: students, parents,
and related people focusing was ( X = 3.71, S.D. = 1.18)
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2) After developing administration model for the excellence of secondary schools world
situation, 7elements were found which are 1) school administrator leadership , 2) school
development planning, 3) students, parents, and related people focusing, 4) information
management, 5) human resource management, 6) academic management, and 7) supporting
method management.
3) After evaluating propriety and possibility of synthesize Administration model for
the excellence of secondary schools world situation implementation, it was found that 240 teachers
in World-class standard school project in Bangkok proved that 7 elements of administration model
for the excellence of secondary schools world situation were proper and possible to implement
in excellent level.
Keywords: Administration Model, Secondary School, Excellence of the World Situation
บทน�ำ

การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วทั้งด้านวิทยาการ สังคม เศรษฐศาสตร์
ฐานความรู ้ แ ละความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศท�ำให้ แต่ละประเทศไม่สามารถปิดตัว
อยู่โดยล�ำพังได้แต่ละประเทศจ�ำเป็นต้องร่วมมือ
และพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกันมากขึน้ ในขณะเดียวกัน
สังคมปัจจุบนั ก็เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารท�ำให้คนต้อง
คิดวิเคราะห์ แยกแยะ และตัดสินใจให้รวดเร็ว เพื่อ
ทันเหตุการณ์ในสังคมทีม่ คี วามสลับซับซ้อนมากขึน้
สิ่งเหล่านี้น�ำไปสู่การแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้า
และอุตสาหกรรมระหว่างประเทศอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
และเป็นแรงผลักดันส�ำคัญที่ท�ำให้หลายประเทศ
ต้องปฏิรปู การศึกษาเพือ่ เสริมสร้างคุณภาพของการ
จัดการศึกษาส�ำหรับความพร้อมในการเข้าสูศ่ ตวรรษ
ที่ 21เพื่อศักยภาพในการแข่งขันในระดับเวทีโลก
ปั จ จุ บั น โรงเรี ย นในสั ง กั ด ส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานใช้การบริหารงาน

แบบกระจายอ�ำนาจ และเป็นโรงเรียนนิติบุคคล
ภายใต้พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษาตาม
รูปแบบใหม่ให้มกี ารบริหารจัดการคุณภาพทัง้ ระบบ
ครบวงจรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ก�ำหนดไว้
และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ ใน
การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการต่างๆ
ตามข้อก�ำหนดของระเบียบปฏิบัติตามกฎหมาย
และตามสภาพความต้องการ และทรัพยากรทีโ่ รงเรียน
มีอยู่ เพือ่ ให้บรรลุมาตรฐานคุณภาพตามทีโ่ รงเรียน
ก�ำหนดสิ่งที่สังคมคาดหวังจากการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนคือ คุณภาพของนักเรียนและคุณภาพ
ของนักเรียนขึ้นอยู่กับคุณภาพของครู การบริหาร
สถานศึกษาต้องมีการจัดหลักสูตรและการเรียนการ
สอนทีเ่ ป็นพลวัตก้าวทันกับสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ผลักดันให้มกี ารเพิม่ ศักยภาพการบริหารจัดการศึกษา
ทุกระดับชัน้ (ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
2553: 1)
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ดังนั้นเพื่อให้การด�ำเนินงานตามบทบาท
หน้าทีต่ ามทีก่ ระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด และสนอง
นโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลได้อย่างแท้จริง โรงเรียนในประเทศไทย
จึงต้องการในการแข่งขันกับนานาชาติในด้านการ
ศึกษาที่จัดอยู่ในระดับต�่ำให้สูงขึ้น โรงเรียนจึงน�ำ
แนวคิดเกีย่ วกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand
Quality Award: TQA) ซึ่งเป็นรางวัลที่รัฐบาลมอบ
ให้กบั องค์กรต่างๆ ทัง้ ภาคการผลิต และการบริหาร
ทีม่ คี วามเป็นเลิศในการบริหารจัดการทุกด้าน และ
มีผลประกอบการในเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ของประเทศสหรัฐอเมริก (The Malcolm Baldrige
National Quality Award: MBNQA) มาบริหาร
โรงเรียน
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะน�ำแนวคิด เกีย่ วกับ
การบริหารงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพดังกล่าว
มาจัดท�ำรูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่

ความเป็ น เลิ ศ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ โ ลก
เพือ่ น�ำไปใช้เป็นแนวทางส�ำหรับผูบ้ ริหารในการบริหาร
โรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิผล
ทางการศึกษาต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศทีส่ อดคล้องกับ
สถานการณ์โลก
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์โลก
3. เพื่อประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการน�ำไปใช้ของรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศทีส่ อดคล้องกับ
สถานการณ์โลก
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กรอบแนวคิดการวิจัย
กระบวนการวิจัย
แนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการบริหาร
1. เกณฑ์ของรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย
(Thailand Quality Award: TQA)
2. เกณฑ์ของรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน
3. เกณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Malcolm
Baldridge National Quality Award: MBNQA)
4. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศสิงคโปร์
(Singapore Quality Award: SQA)
5. เกณฑ์รางวัลความเป็ นเลิศในธุรกิจของประเทศออสเตรเลีย
(Australian Business Excellence Award: ABEA)
6. เกณฑ์รางวัลความเป็ นเลิศของสถานศึกษาในฮ่องกง
(The Outstanding School Award)
7. เกณฑ์รางวัลของประเทศสิงคโปร์ (The Singapore Quality
Class: SQC)

แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสูค่ วาม
เป็ นเลิศที่สอดคล้ องกับสถานการณ์โลก ประกอบด้ วย 5
องค์ประกอบหลัก ดังนี ้
ด้ านที่ 1 ภาวะผู้นาของผู้บริ หารสถานศึกษา
ด้ านที่ 2 การวางแผนพัฒนาสถานศึกษา
ด้ านที่ 3 การมุ่งเน้ นนักเรี ยน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้ อง
ด้ านที่ 4 การจัดการสารสนเทศ
ด้ า นที่ 5 การบริหารงานบุคคล

หาองค์ประกอบการบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาสูค่ วามเป็ นเลิศทีส่ อดคล้ องกับ
สถานการณ์โลก

พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาสู่ความเป็ นเลิศที่สอดคล้ อง
กับสถานการณ์ โลก

ประเมินรูปแบบ
- ความเหมาะสม
- ความเป็ นไปได้ ในการนาไปใช้

แนวคิดเกี่ยวกับสถานการณ์โลกในศตวรรษที่ 21
- สถานการณ์การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
- บริบทของประเทศไทย 4.0

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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ระเบียบวิธีวิจัย
ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบ
การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์โลก โดยศึกษาวิเคราะห์
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ ในประเทศ เพือ่ ได้มาซึง่ องค์ประกอบการบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์โลก ตามความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในการสั ม ภาษณ์ แ ละใช้ แ บบสอบถามกลุ ่ ม กั บ
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญและผู ้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษา
ที่ อ ยู ่ ใ นโครงการโรงเรี ย นมาตรฐานสากล ใน
กรุงเทพมหานคร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย
ผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านการบริหารการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จ�ำนวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Method) ประกอบด้วย 1)ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาที่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาเอก 2)ผูบ้ ริหารสถานศึกษาทีม่ ปี ระสบการณ์
การบริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 ปี 3) อาจารย์
ระดับอุดมศึกษาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านการศึกษา
ด้านละ 3 คนรวมทัง้ สิน้ 9 คน และใช้แบบสอบถาม
กับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ในกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน
240 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ดา้ นประสบการณ์การบริหาร
และแนวทางการแก้ไขปัญหาภานในองค์กรที่เป็น
แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และ
แบบสอบถามเกีย่ วกับสถานภาพส่วนตัวของผูต้ อบ
แบบสอบถามมีลกั ษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check list) สอบถามระดับการปฏิบัติงานการ
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สู่ความเป็นเลิศเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท

(Likert Scale) การวิเคราะห์ขอ้ มูลในขัน้ ตอนที่ 1
โดยใช้การสังเคราะห์เนื้อหา(Content Analysis)
จากการสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
ด้วยโปรแกรมส�ำเร็จรูป ในการใช้แบบสอบถาม
เพือ่ ให้ได้มาซึง่ รูปแบบการบริหาร โรงเรียนมัธยมศึกษา
สู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศทีส่ อดคล้องกับ
สถานการณ์โลก ผู้วิจัยได้ด�ำเนินการโดย 1) ร่างรูป
แบบโดยน�ำข้อมูลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ในการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มายกร่างรูปแบบการ
บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศ ทีส่ อดคล้อง
กับสถานการณ์โลก 2) ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น
ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Method)
โดยเป็นผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาความเหมาะสมและ
ความถูกต้องของรูปแบบที่สร้างขึ้น จ�ำนวน 5 คน
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นการบริหารสถานศึกษา
เป็นผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาทีม่ วี ฒ
ุ กิ ารศึกษา
ระดับปริญญาเอก จ�ำนวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ เ ป็ น อาจารย์ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาด้ า นการศึ ก ษา
จ�ำนวน 2 คน
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แบบประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์โลก
การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 2 โดย
น�ำข้อมูลของข้อค�ำถามทีเ่ ป็นมาตราส่วนประมาณค่า
จากแบบประเมินมาวิเคราะห์ความเหมาะสมและ
ความถูกต้องของรูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก
โดยใช้คา่ เฉลีย่ (Mean) และ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ส่วนค�ำถามที่เป็นข้อมูล
ปลายเปิดและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ใช้การวิเคราะห์
เนือ้ หาและสรุปเป็นประเด็นประกอบผลการประเมิน
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ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการน�ำไปใช้ของรูปแบบการ
บริ ห ารโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ที่
สอดคล้องกับสถานการณ์โลก ด�ำเนินการโดยน�ำรูป
แบบที่พัฒนาและตรวจสอบจากขั้นตอนที่ 2 ไปให้
ครูปฏิบัตกิ ารโรงเรียนมัธยมศึกษาทีอ่ ยู่ในโครงการ
โรงเรียนมาตราฐานสากลในกรุงเทพมหานคร โดย
การตอบแบบประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการน�ำไปใช้
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครูปฏิบัติการ
โรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาที่ อ ยู ่ ใ นโครงการโรงเรี ย น
มาตราฐานสากลในกรุ ง เทพมหานคร จ� ำ นวน
240 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้ แ ก่ แบบประเมิ น ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการน�ำไปใช้ของรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์โลก เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ
การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 3 โดยใช้
แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน
การน�ำไปใช้ของรูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก
ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า
1. องค์ ป ระกอบการบริ ห ารโรงเรี ย น
มั ธ ยมศึ ก ษาสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์โลก มี 5 องค์ประกอบ ในแต่ละด้าน
ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านภาวะผูน้ ำ� ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา,
ด้านที่ 2 ด้านการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา, ด้านที่ 3
ด้านการมุง่ เน้นนักเรียน ผูป้ กครอง และผูเ้ กีย่ วข้อง,

ด้านที่ 4 ด้านการจัดการสารสนเทศ, ด้านที่ 5 ด้าน
การบริหารงานบุคคล ในภาพรวมการบริหารและ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการปฏิบัติใน
ระดับมาก
2. การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
มั ธ ยม ศึ ก ษาสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์โลก ได้รูปแบบตามองค์ประกอบหลัก
7 องค์ประกอบในแต่ละด้าน คือ 1) ด้านภาวะผู้น�ำ
ของผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา 2) ด้ า นการวางแผน
พัฒนาสถานศึกษา 3) ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน ผู้
ปกครองและผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง 4) ด้ า นการจั ด การ
สารสนเทศ 5) ด้านการบริหารบุคคล 6) ด้านการ
บริหารงานวิชาการ 7) ด้านจัดการกระบวนการ
สนับสนุน
3. การประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ในการน�ำไปใช้ของรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศทีส่ อดคล้องกับ
สถานการณ์โลก มีความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้อยู่ในระดับมาก
อภิปรายผล
ผลการวิ จั ย พบว่ า รู ป แบบการบริ ห าร
โรงเรียนมัธยมศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศทีส่ อดคล้องกับ
สถานการณ์โลก ในภาพรวมรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศทีส่ อดคล้องกับ
สถานการณ์โลก มี 7 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ด้าน
ภาวะผู้น�ำของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ด้านการ
วางแผนพัฒนาสถานศึกษา 3) ด้านการมุ่งเน้น
นักเรียน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 4) ด้านการ
จัดการสารสนเทศ 5) ด้านการบริหารบุคคล 6) ด้าน
การบริหารงานวิชาการ 7) ด้านจัดการกระบวนการ
สนับสนุน ดังภาพที่ 1

และความเป็ นไปได้ ใ นการน าไปใช้ ข อง
รู ป แบบการบริ ห ารโรงเรี ย นมัธ ยมศึก ษาสู่
ความเป็ นเลิศ ที่ ส อดคล้ องกับสถานการณ์

บริหารบุคคล 6) ด้ านการบริ หารงานวิชาการ
7) ด้ าน จั ด การก ระบ วน การส นั บ ส นุ น
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ดังภาพที
่1
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ภาพที่ 2 รูปแบบการบริหารโรงเรี ยนมัธยมศึกษาสู่ความเป็ นเลิศที่สอดคล้ องกับสถานการณ์โลก
องค์ประกอบด้านภาวะผู้น�ำของผู้บริหาร
โรงเรียน มีความส�ำคัญ เนื่องจากผู้บริหารสถาน
ศึกษาจะต้องเป็นแกนหลักในการบริหารงาน และ
ด�ำเนินงานร่วมกับบุคลากรแกนน�ำอื่นๆ เพื่อช่วย
ผลักดันส่งเสริมสนับสนุน และประสานให้บคุ ลากร
ภายในโรงเรียน และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องภายนอก
ร่วมกันท�ำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการ
ศึกษาให้เป็นระบบครบวงจรโดยเฉพาะการใช้ภาวะ
ผู้น�ำแบบประชาธิปไตยในการบริหารงาน ผู้รู้จัก
ใช้ความสามารถ ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ให้ได้ประโยชน์
มากที่สุด และมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการด�ำเนินงาน
จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร
โรงเรียน ที่จะน�ำเอาเทคนิควิธี และกระบวนการ
บริหารที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
(สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. 2547: 3)

องค์ ป ระกอบด้ า นการวางแผนพั ฒ นา
สถานศึกษา มีความส�ำคัญมาก ทั้งนี้เนื่องจากการ
พั ฒ นาสถานศึ ก ษา เป็ น ขั้ น ตอนในการก� ำ หนด
วัตถุประสงค์ และพิจารณาถึงวิธีการที่ควรปฏิบัติ
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์นนั้ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึงต้อง
ก�ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย และวิธี
ด�ำเนินการ การวางแผน ประกอบด้วย การด�ำเนินการ
ตรวจสอบตัวเองเพื่อก�ำหนดสถานภาพในปัจจุบัน
ขององค์การ การทบทวน และปรับแผนเมือ่ สถานการณ์
เปลีย่ นแปลง การติดต่อสือ่ สารในกระบวนการของ
การวางแผนเป็นไปอย่างทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับ
ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช (2550)และยังสอดคล้อง
การศึกษาวิจยั เพือ่ พัฒนาเรือ่ ง “The Evaluation of
Total Quality Management (TQM) in a KoreanAmerican Christian Ministry” เป็นการศึกษาการ
บริหารงานโดยวิธี TQM ภายในระยะเวลา 6 เดือน
ในโบสถ์ลอสแองเจลิส วัตถุประสงค์เพือ่ เพิม่ คุณภาพ
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ในโบสถ์ 5 ด้าน คือ 1) ภาวะผู้น�ำ 2) การศึกษา
3) การฝึกอบรม 4) การวัดผล 5) ทีมงาน และการ
ด�ำเนินการ (Ahn. 2001: 62-75)
องค์ประกอบด้านการมุ่งเน้นนักเรียน
ผู ้ ป กครองและผู ้ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ค วามส� ำ คั ญ ทั้ ง นี้
เนือ่ งจากผูบ้ ริหารสถานศึกษาไม่สามารถจะปฏิบตั งิ าน
ตามล�ำพังคนเดียวได้ ประกอบกับ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก�ำหนดให้มีการ
กระจายอ�ำนาจไปสู่ท้องถิ่น และสถานศึกษา เพื่อให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา
องค์ประกอบด้านการจัดการสารสนเทศ
มี ค วามส� ำ คั ญ ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากการเปลี่ ย นแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพื่อให้ทันต่อพัฒนาการของเทคโนโลยี ในการวัด
และวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน การเก็บข้อมูล และ
การแปลข้อมูลไปสู่สารสนเทศ การบูรณาการ และ
การใช้ความรู้ในการตัดสินใจ การใช้ข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจในทุกระดับของสถานศึกษา
และเผยแพร่ขอ้ มูลอย่างรวดเร็ว ในสังคมยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ซึ่ง
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
เพื่อรับรางวัลพระราชทาน (กระทรวงศึกษาธิการ.
2546: 2-3)
องค์ประกอบด้านการบริหารงานบุคคล
มีความส�ำคัญ เนือ่ งจากการบริหารทรัพยากรบุคคล
ต้องใช้ขดี สมรรถนะเป็นหลัก (Competency-based
Management) โดยมีการก�ำหนดขีดสมรรถนะหลัก
และขีดสมรรถนะเฉพาะต�ำแหน่ง ของบุคลากร
อย่างชัดเจนมีการประเมิน พัฒนา และพิจารณา
ความดีความชอบ แต่งตั้งโยกย้ายโดยอาศัยข้อมูล
ขี ด สมรรถนะเป็ น เกณฑ์ ซึ่ ง หากมี ก ารใช้ ร ะบบ
ดังกล่าวอย่างจริงจัง และเปิดเผยโปร่งใสด้วยการ

ประเมินผลงานระบบเปิด และตรวจสอบได้เป็น
เรื่ อ งของการปฏิ บั ติ ต นให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก
ธรรมาภิบาล ให้เป็นเกณฑ์ส�ำคัญประการหนึ่ง
ก็จะช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการประพฤติปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมาภิบาลได้ ซึง่ สอดคล้องกับ ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2544)
องค์ประกอบด้านการบริหารงานวิชาการ
มีความส�ำคัญ งานวิชาการเกี่ยวข้องกับการวัดผล
และประเมินผลผูเ้ รียน เป็นสิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับครูและ
ผู ้ บ ริ ห ารที่ จ ะได้ ท ราบถึ ง คุ ณ ภาพของผู ้ เ รี ย นว่ า
มีความก้าวหน้าทัง้ ในด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ
คุณธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ซึ่งเป็นผล
มาจากการจัดกระบวนการเรียนการสอน สถานศึกษา
มีการจัดท�ำหลักสูตรสถานศึกษา มีการวัดและ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู ้ สถานศึ ก ษา มี ก ารจั ด
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญและ
ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการสร้าง
และจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และสถานศึกษามีการนิเทศอย่างเป็นระบบ
ซึ่งสอดคล้อง ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช (2550)
พบว่ า การบริ ห ารงานวิ ช าการประกอบด้ ว ย 6
องค์ประกอบย่อย ได้แก่ สถานศึกษามีการจัดท�ำ
และพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษามีการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
สถานศึกษามีการวัดและประเมินผลการเรียนรูข้ อง
ผู้เรียน สถานศึกษามีการนิเทศอย่างเป็นระบบ
สถานศึกษามีการจัดสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ และ
บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และสถานศึกษา
มี ก ารสนั บ สนุ น จุ ด มุ ่ ง หมายของผู ้ เ รี ย นและ
สถานศึกษา
องค์ ป ระกอบด้ า นจั ด การกระบวนการ
สนับสนุน มีความส�ำคัญ การบริหารงานทั่วไปเป็น
กระบวนการส�ำคัญที่ช่วยประสานส่งเสริม และ
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สนับสนุน และอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ในการ
ให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามบทบาทของ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา ตลอดจน
การจัด และการให้บริการการศึกษาของบุคคล
ชุ ม ชน องค์ ก ร หน่ ว ยงาน และสถานสั ง คมอื่ น
น�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ ออกแบบ
และบริหารอาคารสถานที่อย่างเป็นระบบ สร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และการ
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับ นิชาภา ประสพอารยา.
(2543: 119-120) ได้กล่าวว่า การบริหารงานทั่วไป
เป็นกระบวนการส�ำคัญทีช่ ว่ ยประสานส่งเสริม และ
สนับสนุน และอ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ในการให้
บริ ก ารการศึ ก ษาทุกรูป แบบ ทั้ง การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามบทบาทของ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา สถานศึกษา ตลอดจน
การจัด และการให้บริการการศึกษาของบุคคล ชุมชน
องค์กร หน่วยงาน และสถานสังคมอื่น
ผลการประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียน
มั ธ ยมศึ ก ษาสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์โลก พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับ
ทุ ก องค์ ป ระกอบหลั ก องค์ ป ระกอบย่ อ ยและ
แนวปฏิบตั ขิ องรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพือ่ ความ
เป็นเลิศ ในด้านความเหมาะสม และความเป็นไปได้
เห็ น ด้ ว ยร้ อ ยละ 100 ทั้ ง 7 องค์ ป ระกอบหลั ก
องค์ประกอบย่อยและวิธีปฏิบัติ ย่อมชี้ให้เห็นว่า
องค์ประกอบต่างๆ ล้วนมีความส�ำคัญต่อรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก ดังนั้น ผู้บริหาร
สถานศึกษาจึงควรให้ความส�ำคัญกับองค์ประกอบ
ทุกด้านกระแส โลกาภิวัตน์ และการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจบนเวทีโลกที่ท�ำให้สภาพการบริหารงาน
ของโรงเรี ย นต้ อ งเปลี่ ย นแปลงตามไปด้ ว ยซึ ง
โรงเรียนต้องปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้เป็น
ศูนย์กลางทางความรูแ้ ละวิชาการตามความคาดหวัง
ของสังคมโลก
ข้อเสนอแนะในการน�ำไปใช้และการวิจัยครั้ง
ต่อไป
1. จากการวิจัย พบว่า องค์ประกอบด้าน
ผู้บริหารมีความส�ำคัญมาก ดังนั้นการน�ำรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกไปใช้ ผู้บริหารต้อง
มีความมุง่ มัน่ และให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใขแก่
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีการติดตามประเมินผล
ในการน�ำไปใช้เป็นระยะๆ เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพ ให้ได้ตามมาตรฐานที่ก�ำหนด เพื่อมุ่งไปสู่
ความเป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควรมีการวิจยั เพือ่ ศึกษาคุณลักษณะ วิธี
การและแนวทางในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบอื่ น ๆ
ให้ครอบคลุมพันธกิจ เป้าหมายในทุกด้าน คือ ด้าน
ผูบ้ ริหาร ด้านนักเรียน และในภาพรวมของโรงเรียน
เพื่ อ ให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ที่ มุ ่ ง ไปสู ่ ค วามเป็ น เลิ ศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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