
ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.6 No.2 July - December 2017
198

รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก

Secondary Schools Administration Model for the Excellence of the World Situation

   
ประเสริฐ ส�าเภารอด*, สุวพร เซ็มเฮง และ พวงรัตน์ เกษรแพทย์

Prasert Samphaorod, Suwaporn Semheng and Puangrat Kesornpat
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

*ผู้นิพนธ์หลัก e-mail: pom555_pam555@hotmail.com

  

บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู ่

ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก 2) พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความ 

เป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก 3) ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ของ

รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก โดยด�าเนินการวิจัย

เป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ทีส่อดคล้องกับสถานการณ์โลก โดยการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 9 คน และใช้แบบสอบถามกับผูบ้รหิาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีอยู่ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในกรุงเทพมหานคร จ�านวน 240 คน  

ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก 

โดยใช้แบบประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก 

จากผู้ทรงคุณวุฒิ จ�านวน 5 คน ขั้นตอนที่ 3 ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ของ

รปูแบบการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาสูค่วามเป็นเลศิท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์โลก โดยใช้แบบประเมนิ

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ กับครูปฏิบัติการ จ�านวน 240 คน 

 ผลการวิจัย พบว่า

 1. องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก 

ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ในภาพรวมการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการปฏิบัติ 

ในระดับมาก ( X = 3.95, S.D. = 0.95) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีการปฏิบัติในระดับมากทุกด้าน

โดยเรยีงล�าดบัสงูสดุ ดงัน้ีคอื ด้านท่ี 5, 4, 1, 2, 3 โดยด้านที ่5 การบรหิารงานบคุคล ( X = 4.47, S.D. = 0.44) 

รองลงมาคือ ด้านที่ 4 การจัดการสารสนเทศ ( X = 4.00, S.D. = 0.82) ส่วนด้านที่ 1 ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

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. การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์

โลกได้รูปแบบ

  การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกบัสถานการณ์โลก ประกอบไปด้วย 

7 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) ด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ด้านการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา  
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3) ด้านการมุง่เน้นนักเรยีน ผูป้กครองและผูเ้ก่ียวข้อง 4) ด้านการจดัการสารสนเทศ  5) ด้านการบรหิารบคุคล 

6) ด้านการบริหารงานวิชาการ 7) ด้านจัดการกระบวนการสนับสนุน 

 3. ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ของรูปแบบการบริหารโรงเรียน

มธัยมศกึษาสูค่วามเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์โลก พบว่า ครปูฏิบตักิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาท่ีอยู่ใน

โครงการโรงเรียนมาตราฐานสากลในกรุงเทพมหานคร จ�านวน 240 คน เห็นว่ารูปแบบการบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์โลก ทั้ง 7 องค์ประกอบมีความเหมาะสมและ 

ความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้อยู่ในระดับมาก

ค�าส�าคัญ : 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�า

 การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่าง

รวดเร็วทั้งด้านวิทยาการ สังคม เศรษฐศาสตร์  

ฐานความรู ้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สารสนเทศท�าให้ แต่ละประเทศไม่สามารถปิดตัว

อยู่โดยล�าพังได้แต่ละประเทศจ�าเป็นต้องร่วมมือ

และพ่ึงพาอาศยัซึง่กันและกันมากขึน้ ในขณะเดียวกัน

สงัคมปัจจบัุนก็เตม็ไปด้วยข้อมลูข่าวสารท�าให้คนต้อง

คิดวิเคราะห์ แยกแยะ และตัดสินใจให้รวดเร็ว เพื่อ

ทันเหตกุารณ์ในสงัคมทีม่คีวามสลบัซบัซ้อนมากขึน้  

ส่ิงเหล่านี้น�าไปสู่การแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้า 

และอตุสาหกรรมระหว่างประเทศอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้

และเป็นแรงผลักดันส�าคัญท่ีท�าให้หลายประเทศ

ต้องปฏริปูการศึกษาเพ่ือเสรมิสร้างคุณภาพของการ

จดัการศกึษาส�าหรบัความพร้อมในการเข้าสูศ่ตวรรษ

ที่ 21เพื่อศักยภาพในการแข่งขันในระดับเวทีโลก 

 ป ัจจุบันโรงเรียนในสัง กัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐานใช้การบรหิารงาน

แบบกระจายอ�านาจ และเป็นโรงเรียนนิติบุคคล 

ภายใต้พระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 

ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษาตาม 

รปูแบบใหม่ให้มกีารบรหิารจดัการคณุภาพท้ังระบบ

ครบวงจรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ก�าหนดไว้

และสอดคล้องกับมาตรฐานการศกึษาระดบัชาต ิใน

การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการต่างๆ

ตามข้อก�าหนดของระเบียบปฏิบัติตามกฎหมาย 

และตามสภาพความต้องการ และทรพัยากรท่ีโรงเรยีน

มอียู่ เพ่ือให้บรรลมุาตรฐานคณุภาพตามท่ีโรงเรยีน

ก�าหนดสิ่งท่ีสังคมคาดหวังจากการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนคือ คุณภาพของนักเรียนและคุณภาพ

ของนักเรียนข้ึนอยู่กับคุณภาพของครู การบริหาร

สถานศกึษาต้องมีการจดัหลักสตูรและการเรียนการ

สอนทีเ่ป็นพลวตัก้าวทันกับสิง่ต่างๆ ทีเ่ปลีย่นแปลง 

ผลกัดนัให้มีการเพ่ิมศกัยภาพการบริหารจดัการศึกษา

ทกุระดบัชัน้ (ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาต.ิ 

2553: 1) 
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 ดังนั้นเพ่ือให้การด�าเนินงานตามบทบาท

หน้าท่ีตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก�าหนด และสนอง

นโยบายไปสูก่ารปฏิบติัเพ่ือให้เกิดประสทิธิภาพและ

ประสทิธิผลได้อย่างแท้จรงิ โรงเรยีนในประเทศไทย

จึงต้องการในการแข่งขันกับนานาชาติในด้านการ

ศึกษาท่ีจัดอยู่ในระดับต�่าให้สูงข้ึน โรงเรียนจึงน�า

แนวคดิเก่ียวกับรางวัลคณุภาพแห่งชาติ (Thailand 

Quality Award: TQA) ซึ่งเป็นรางวัลที่รัฐบาลมอบ

ให้กับองค์กรต่างๆ ทัง้ภาคการผลติ และการบรหิาร

ท่ีมคีวามเป็นเลศิในการบรหิารจดัการทกุด้าน และ

มผีลประกอบการในเกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติ

ของประเทศสหรัฐอเมริก (The Malcolm Baldrige 

National Quality Award: MBNQA) มาบริหาร

โรงเรียน

 ผู้วิจยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะน�าแนวคดิ เก่ียวกับ

การบริหารงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพดังกล่าว 

มาจัดท�ารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่

ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์โลก  

เพ่ือน�าไปใช้เป็นแนวทางส�าหรบัผูบ้รหิารในการบรหิาร

โรงเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิผล

ทางการศึกษาต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพื่อสังเคราะห์องค์ประกอบการบริหาร

โรงเรยีนมธัยมศกึษาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ

สถานการณ์โลก

 2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาสู ่ความเป ็นเลิศท่ีสอดคล ้องกับ

สถานการณ์โลก 

 3. เพ่ือประเมินความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ในการน�าไปใช้ของรูปแบบการบริหาร

โรงเรยีนมธัยมศกึษาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ

สถานการณ์โลก
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 

กระบวนการวิจัย  
แนวคิดเก่ียวกบัเกณฑ์การประเมินคณุภาพการบริหาร 

1. เกณฑ์ของรางวลัคณุภาพแหง่ชาติของประเทศไทย 
 (Thailand Quality Award: TQA) 
2. เกณฑ์ของรางวลัสถานศกึษาพระราชทาน 
3. เกณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Malcolm  
Baldridge National Quality Award: MBNQA) 
4. เกณฑ์รางวลัคณุภาพแหง่ชาติประเทศสิงคโปร์ 
 (Singapore Quality Award: SQA) 
5. เกณฑ์รางวลัความเป็นเลิศในธุรกิจของประเทศออสเตรเลีย  
(Australian Business Excellence Award: ABEA) 
6. เกณฑ์รางวลัความเป็นเลิศของสถานศกึษาในฮอ่งกง  
(The Outstanding School Award) 
7. เกณฑ์รางวลัของประเทศสิงคโปร์ (The Singapore Quality 
Class: SQC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หาองค์ประกอบการบริหารโรงเรียน
มธัยมศกึษาสูค่วามเป็นเลิศทีส่อดคล้องกบั

สถานการณ์โลก 

 
 

พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้อง

กับสถานการณ์โลก 

แนวคดิเก่ียวกบัองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาสูค่วาม
เป็นเลศิท่ีสอดคล้องกบัสถานการณ์โลก ประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบหลกั ดงันี ้
ด้านท่ี  1   ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศกึษา 
ด้านท่ี  2   การวางแผนพฒันาสถานศกึษา 
ด้านท่ี  3   การมุ่งเน้นนกัเรียน ผู้ปกครองและผู้ เก่ียวข้อง 
ด้านท่ี  4   การจดัการสารสนเทศ 
ด้านท่ี 5 การบริหารงานบคุคล 
 
 
 
 

 
 

แนวคดิเก่ียวกบัสถานการณ์โลกในศตวรรษท่ี 21 
- สถานการณ์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- บริบทของประเทศไทย  4.0 

ประเมินรูปแบบ 
- ความเหมาะสม 
- ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้

 ขั้นตอนท่ี 1 การสังเคราะห์องค์ประกอบ

การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์โลก โดยศึกษาวิเคราะห์

เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ท้ังในประเทศ เพ่ือได้มาซึง่องค์ประกอบการบรหิาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้อง 

กับสถานการณ์โลก ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ 

ในการสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถามกลุ ่มกับ 

ผู ้เชี่ยวชาญและผู ้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

ท่ีอยู ่ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ใน

กรุงเทพมหานคร

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย

ผูเ้ชีย่วชาญในด้านการบรหิารการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

จ�านวน 9 คน โดยการเลอืกแบบเจาะจง (Purposive 

Method) ประกอบด้วย 1)ผู้บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาระดับ

ปรญิญาเอก 2)ผูบ้รหิารสถานศึกษาทีม่ปีระสบการณ์

การบริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 ปี 3) อาจารย์

ระดบัอุดมศกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญด้านการศึกษา 

ด้านละ 3 คนรวมทัง้สิน้ 9 คน และใช้แบบสอบถาม

กับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่อยู่ในโครงการ

โรงเรยีนมาตรฐานสากล ในกรงุเทพมหานคร จ�านวน 

240 คน

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ด้านประสบการณ์การบรหิาร

และแนวทางการแก้ไขปัญหาภานในองค์กรท่ีเป็น

แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และ

แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนตัวของผูต้อบ

แบบสอบถามมลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Check list) สอบถามระดับการปฏิบัติงานการ

บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สู่ความเป็นเลิศเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท 

(Likert Scale)  การวิเคราะห์ข้อมลูในขัน้ตอนท่ี 1 

โดยใช้การสังเคราะห์เน้ือหา(Content Analysis) 

จากการสมัภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรม

ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป ในการใช้แบบสอบถาม 

เพ่ือให้ได้มาซึง่รปูแบบการบริหาร โรงเรียนมธัยมศกึษา 

สู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก 

 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหาร

โรงเรยีนมธัยมศกึษาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ

สถานการณ์โลก ผู้วิจัยได้ด�าเนินการโดย 1) ร่างรูป

แบบโดยน�าข้อมูลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบ 

ในการศึกษาในขั้นตอนท่ี 1 มายกร่างรูปแบบการ

บรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาสูค่วามเป็นเลศิ ท่ีสอดคล้อง

กับสถานการณ์โลก 2) ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น 

ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Method)  

โดยเป็นผูท้รงคณุวุฒพิิจารณาความเหมาะสมและ

ความถูกต้องของรูปแบบที่สร้างขึ้น จ�านวน 5 คน 

ประกอบด้วยผูท้รงคณุวฒุด้ิานการบรหิารสถานศกึษา

เป็นผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษาท่ีมวุีฒกิารศกึษา

ระดับปริญญาเอก จ�านวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่เป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาด้านการศึกษา 

จ�านวน 2 คน 

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการการเก็บรวบรวมข้อมลู 

ได้แก่ แบบประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาสู ่ความเป ็นเลิศท่ีสอดคล ้องกับ

สถานการณ์โลก

 การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนท่ี 2 โดย 

น�าข้อมลูของข้อค�าถามท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า

จากแบบประเมินมาวิเคราะห์ความเหมาะสมและ

ความถูกต้องของรปูแบบการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศึกษา

สู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์โลก  

โดยใช้ค่าเฉลีย่ (Mean) และ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) ส่วนค�าถามท่ีเป็นข้อมูล

ปลายเปิดและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ใช้การวิเคราะห์

เน้ือหาและสรปุเป็นประเดน็ประกอบผลการประเมนิ 
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 ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินความเหมาะสม

และความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้ของรปูแบบการ

บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู ่ความเป็นเลิศที่

สอดคล้องกับสถานการณ์โลก ด�าเนินการโดยน�ารปู

แบบที่พัฒนาและตรวจสอบจากขั้นตอนที่ 2 ไปให้

ครูปฏบิัตกิารโรงเรียนมัธยมศึกษาทีอ่ยู่ในโครงการ

โรงเรียนมาตราฐานสากลในกรุงเทพมหานคร โดย

การตอบแบบประเมินความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ในการน�าไปใช้ 

 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครูปฏิบัติการ

โรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีอยู่ในโครงการโรงเรียน

มาตราฐานสากลในกรุงเทพมหานคร จ�านวน  

240 คน 

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ได้แก่ แบบประเมินความเหมาะสมและความ 

เป็นไปได้ในการน�าไปใช้ของรูปแบบการบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้อง 

กับสถานการณ์โลก เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ

 การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 3 โดยใช้

แบบประเมนิความเหมาะสมและความเป็นไปได้ใน

การน�าไปใช้ของรปูแบบการบรหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา

สู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก 

ผลการวิจัย

  ผลการวิจัยพบว่า 

 1. องค ์ประกอบการบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษาสู ่ความเป ็นเลิศท่ีสอดคล ้องกับ

สถานการณ์โลก มี 5 องค์ประกอบ ในแต่ละด้าน 

ได้แก่ ด้านท่ี 1 ด้านภาวะผูน้�าของผูบ้รหิารสถานศกึษา, 

ด้านที่ 2 ด้านการวางแผนพัฒนาสถานศึกษา, ด้านที่ 3 

ด้านการมุง่เน้นนกัเรยีน ผูป้กครอง และผูเ้ก่ียวข้อง, 

ด้านที่ 4 ด้านการจัดการสารสนเทศ, ด้านที่ 5 ด้าน

การบริหารงานบุคคล ในภาพรวมการบริหารและ

การจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการปฏิบัติใน

ระดับมาก

 2. การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน

มัธยม ศึกษาสู ่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ

สถานการณ์โลก ได้รูปแบบตามองค์ประกอบหลัก 

7 องค์ประกอบในแต่ละด้าน คือ 1) ด้านภาวะผู้น�า

ของผู ้บริหารสถานศึกษา 2) ด้านการวางแผน

พัฒนาสถานศึกษา 3) ด้านการมุ่งเน้นนักเรียน ผู้

ปกครองและผู ้ เกี่ยวข้อง 4) ด ้านการจัดการ

สารสนเทศ 5) ด้านการบริหารบุคคล 6) ด้านการ

บริหารงานวิชาการ 7) ด้านจัดการกระบวนการ

สนับสนุน 

 3. การประเมินความเหมาะสมและความ

เป็นไปได้ในการน�าไปใช้ของรูปแบบการบริหาร

โรงเรยีนมธัยมศกึษาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ

สถานการณ์โลก มคีวามเหมาะสมและความเป็นไป

ได้อยู่ในระดับมาก

อภิปรายผล

 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการบริหาร

โรงเรยีนมธัยมศกึษาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ 

สถานการณ์โลก ในภาพรวมรูปแบบการบริหาร

โรงเรยีนมธัยมศกึษาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับ 

สถานการณ์โลก มี 7 องค์ประกอบหลัก คือ 1) ด้าน

ภาวะผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษา 2) ด้านการ

วางแผนพัฒนาสถานศึกษา 3) ด้านการมุ่งเน้น

นักเรียน ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้อง 4) ด้านการ

จดัการสารสนเทศ 5) ด้านการบรหิารบคุคล 6) ด้าน

การบริหารงานวชิาการ 7) ด้านจดัการกระบวนการ

สนับสนุน ดังภาพที่ 1
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การศึกษาของสถานศึกษา มีการปฏิบัติใน
ระดบัมาก 

2. การพัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนมัธยม  ศึ กษาสู่ ความเป็ นเลิ ศท่ี
สอดคล้องกับสถานการณ์โลก  ได้รูปแบบตาม
องค์ประกอบหลัก 7 องค์ประกอบในแต่ละ
ด้าน คือ 1) ด้านภาวะผู้ น าของผู้ บ ริหาร
สถานศึกษา 2) ด้านการวางแผนพัฒนา
สถานศึกษา 3) ด้านการมุ่ งเน้นนักเรียน 
ผู้ปกครองและผู้ เก่ียวข้อง 4) ด้านการจดัการ
สารสนเทศ 5) ด้านการบริหารบุคคล  6) 
ด้านการบริหารงานวิชาการ 7) ด้านจัดการ
กระบวนการสนบัสนนุ  

3. การประเม ินความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ของ
รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับสถานการณ์

โลก มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดบัมาก 
 
อภปิรายผล 
 ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ ความ เป็น เลิศ ท่ี
สอดคล้องกับ สถานการณ์โลก ในภาพรวม
รูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่
ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกบั สถานการณ์โลก 
มี 7 องค์ประกอบหลกั คือ 1) ด้านภาวะผู้น า
ของผู้ บ ริห ารสถานศึกษา  2) ด้ านการ
วางแผนพัฒนาสถานศึกษา 3) ด้านการ
มุ่งเน้นนักเรียน ผู้ ปกครองและผู้ เก่ียวข้อง  
4) ด้านการจัดการสารสนเทศ 5) ด้านการ
บริหารบคุคล 6) ด้านการบริหารงานวิชาการ 
7) ด้ านจัดการก ระบวนการสนับสนุ น  
ดงัภาพท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 2 รูปแบบการบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกบัสถานการณ์โลก 

 องค์ประกอบด้านภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

โรงเรียน มีความส�าคัญ เนื่องจากผู้บริหารสถาน

ศึกษาจะต้องเป็นแกนหลักในการบริหารงาน และ

ด�าเนินงานร่วมกับบุคลากรแกนน�าอื่นๆ เพ่ือช่วย

ผลกัดนัส่งเสรมิสนบัสนนุ และประสานให้บคุลากร

ภายในโรงเรียน และบุคลากรผู้เก่ียวข้องภายนอก

ร่วมกันท�างานเป็นทีม เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการ

ศกึษาให้เป็นระบบครบวงจรโดยเฉพาะการใช้ภาวะ

ผู้น�าแบบประชาธิปไตยในการบริหารงาน ผู้รู ้จัก 

ใช้ความสามารถ ของผูใ้ต้บงัคบับญัชา ให้ได้ประโยชน์

มากท่ีสุด และมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ร่วมงาน 

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการด�าเนินงาน 

จากผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร

โรงเรียน ท่ีจะน�าเอาเทคนิควิธี และกระบวนการ

บริหารท่ีเหมาะสมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและ

บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ 

(สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ. 2547: 3)

 องค์ประกอบด้านการวางแผนพัฒนา

สถานศึกษา มีความส�าคัญมาก ทั้งนี้เนื่องจากการ

พัฒนาสถานศึกษา เป็นขั้นตอนในการก�าหนด

วัตถุประสงค์ และพิจารณาถึงวิธีการท่ีควรปฏิบัติ

เพ่ือให้บรรลวัุตถุประสงค์นัน้ ดงัน้ัน ผูบ้ริหารจงึต้อง

ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย และวิธี

ด�าเนินการ การวางแผน ประกอบด้วย การด�าเนินการ

ตรวจสอบตัวเองเพ่ือก�าหนดสถานภาพในปัจจุบัน

ขององค์การ การทบทวน และปรับแผนเมือ่สถานการณ์

เปลีย่นแปลง การตดิต่อสือ่สารในกระบวนการของ

การวางแผนเป็นไปอย่างทั่วถึง ซึ่งสอดคล้องกับ  

ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช (2550)และยังสอดคล้อง

การศกึษาวิจยัเพ่ือพัฒนาเรือ่ง “The Evaluation of 

Total Quality Management (TQM) in a Korean-

American Christian Ministry” เป็นการศึกษาการ

บริหารงานโดยวิธี TQM ภายในระยะเวลา 6 เดือน 

ในโบสถ์ลอสแองเจลสิ วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมคณุภาพ
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ในโบสถ์ 5 ด้าน คือ 1) ภาวะผู้น�า 2) การศึกษา  

3) การฝึกอบรม 4) การวัดผล 5) ทีมงาน และการ

ด�าเนินการ (Ahn. 2001: 62-75)

 องค์ประกอบด้านการมุ่งเน้นนักเรียน 

ผู ้ปกครองและผู ้เก่ียวข้อง มีความส�าคัญ ทั้งนี้

เนือ่งจากผูบ้รหิารสถานศึกษาไม่สามารถจะปฏิบตังิาน

ตามล�าพังคนเดียวได้ ประกอบกับ รัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบญัญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก�าหนดให้มีการ 

กระจายอ�านาจไปสู่ท้องถิ่น และสถานศึกษา เพื่อให ้

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา 

 องค์ประกอบด้านการจัดการสารสนเทศ  

มีความส�าคัญ ท้ังน้ีเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง  

ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือให้ทันต่อพัฒนาการของเทคโนโลยี ในการวัด

และวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน การเก็บข้อมลู และ

การแปลข้อมูลไปสู่สารสนเทศ การบูรณาการ และ

การใช้ความรู้ในการตัดสินใจ การใช้ข้อมูลเพ่ือ

สนบัสนนุการตัดสนิใจในทุกระดบัของสถานศกึษา

และเผยแพร่ข้อมลูอย่างรวดเรว็ ในสงัคมยุคเทคโนโลยี

สารสนเทศการจัดการความรู้ของสถานศึกษา ซึ่ง

สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมนิสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน

เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน (กระทรวงศึกษาธิการ. 

2546: 2-3) 

 องค์ประกอบด้านการบริหารงานบุคคล  

มคีวามส�าคญั เนือ่งจากการบรหิารทรพัยากรบคุคล

ต้องใช้ขีดสมรรถนะเป็นหลกั (Competency-based 

Management) โดยมกีารก�าหนดขีดสมรรถนะหลกั 

และขีดสมรรถนะเฉพาะต�าแหน่ง ของบุคลากร

อย่างชัดเจนมีการประเมิน พัฒนา และพิจารณา

ความดีความชอบ แต่งตั้งโยกย้ายโดยอาศัยข้อมูล

ขีดสมรรถนะเป็นเกณฑ์ ซึ่งหากมีการใช้ระบบ 

ดังกล่าวอย่างจริงจัง และเปิดเผยโปร่งใสด้วยการ

ประเมินผลงานระบบเปิด และตรวจสอบได้เป็น

เรื่องของการปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับหลัก 

ธรรมาภิบาล ให้เป็นเกณฑ์ส�าคัญประการหนึ่ง  

ก็จะช่วยให้เกิดแรงจูงใจในการประพฤติปฏิบัติตน

ตามหลกัธรรมาภบิาลได้ ซึง่สอดคล้องกับ ส�านกังาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2544) 

 องค์ประกอบด้านการบริหารงานวิชาการ 

มีความส�าคัญ งานวิชาการเก่ียวข้องกับการวัดผล

และประเมนิผลผูเ้รียน เป็นส่ิงจ�าเป็นส�าหรบัครแูละ

ผู้บริหารท่ีจะได้ทราบถึงคุณภาพของผู้เรียนว่า 

มคีวามก้าวหน้าท้ังในด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ 

คุณธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ ซึ่งเป็นผล 

มาจากการจดักระบวนการเรยีนการสอน สถานศกึษา

มีการจัดท�าหลักสูตรสถานศึกษา มีการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู ้  สถานศึกษา มีการจัด

กระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญและ 

ส่งเสริมศกัยภาพนกัเรียนเป็นรายบคุคล มกีารสร้าง

และจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้ และสถานศึกษามีการนิเทศอย่างเป็นระบบ

ซึ่งสอดคล้อง ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช (2550)  

พบว่า การบริหารงานวิชาการประกอบด้วย 6  

องค์ประกอบย่อย ได้แก่ สถานศึกษามีการจัดท�า

และพัฒนาหลกัสตูรสถานศกึษา สถานศกึษามกีาร

จัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 

สถานศกึษามกีารวัดและประเมนิผลการเรยีนรู้ของ

ผู้เรียน สถานศึกษามีการนิเทศอย่างเป็นระบบ 

สถานศึกษามีการจัดส่ือเทคโนโลยีการเรียนรู้ และ

บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และสถานศึกษา 

มีการสนับสนุนจุดมุ ่ งหมายของผู ้ เ รียนและ 

สถานศึกษา

 องค์ประกอบด้านจัดการกระบวนการ

สนับสนุน มีความส�าคัญ การบริหารงานทั่วไปเป็น 

กระบวนการส�าคัญที่ช่วยประสานส่งเสริม และ
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สนับสนุน และอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในการ 

ให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามบทบาทของ

ส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา สถานศกึษา ตลอดจน

การจัด และการให้บริการการศึกษาของบุคคล 

ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถานสังคมอื่น  

น�าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบรหิารจดัการ ออกแบบ

และบริหารอาคารสถานท่ีอย่างเป็นระบบ สร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน และการ

ประชาสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับ นิชาภา ประสพอารยา. 

(2543: 119-120) ได้กล่าวว่า การบริหารงานทั่วไป

เป็นกระบวนการส�าคัญทีช่่วยประสานส่งเสรมิ และ

สนับสนุน และอ�านวยความสะดวกต่างๆ ในการให้

บริการการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษานอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามบทบาทของ

ส�านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา สถานศกึษา ตลอดจน

การจดั และการให้บรกิารการศกึษาของบคุคล ชมุชน 

องค์กร หน่วยงาน และสถานสังคมอื่น

 ผลการประเมนิรปูแบบการบรหิารโรงเรยีน

มัธยมศึกษาสู ่ความเป ็นเลิศที่สอดคล ้องกับ

สถานการณ์โลก พบว่า ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับ 

ทุกองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและ 

แนวปฏิบตัขิองรปูแบบการบรหิารโรงเรยีนเพ่ือความ

เป็นเลศิ ในด้านความเหมาะสม และความเป็นไปได้ 

เห็นด้วยร้อยละ 100 ทั้ง 7 องค์ประกอบหลัก  

องค์ประกอบย่อยและวิธีปฏิบัติ ย่อมชี้ให้เห็นว่า

องค์ประกอบต่างๆ ล้วนมีความส�าคัญต่อรูปแบบ

การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์โลก ดังน้ัน ผู้บริหาร

สถานศกึษาจงึควรให้ความส�าคญักับองค์ประกอบ

ทุกด้านกระแส โลกาภิวัตน์ และการแข่งขันทาง

เศรษฐกิจบนเวทีโลกท่ีท�าให้สภาพการบริหารงาน

ของโรงเรียนต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยซึง

โรงเรียนต้องปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้เป็น

ศนูย์กลางทางความรู้และวิชาการตามความคาดหวัง

ของสังคมโลก

ข้อเสนอแนะในการน�าไปใช้และการวิจัยครั้ง

ต่อไป 

 1. จากการวิจัย พบว่า องค์ประกอบด้าน 

ผู้บริหารมีความส�าคัญมาก ดังน้ันการน�ารูปแบบ

การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

ที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกไปใช้ ผู้บริหารต้อง

มคีวามมุง่มัน่และให้การสนับสนนุอย่างจรงิจงัและ

ต่อเนื่อง พร้อมท้ังการสร้างความรู้ความเข้าใขแก่ 

ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย และมีการติดตามประเมินผล

ในการน�าไปใช้เป็นระยะๆ เพ่ือปรับปรงุและพัฒนา

คุณภาพ ให้ได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนด เพื่อมุ่งไปสู่

ความเป็นเลิศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ควรมกีารวิจยัเพ่ือศกึษาคณุลกัษณะ วธีิ

การและแนวทางในแต่ละองค์ประกอบอื่นๆ  

ให้ครอบคลมุพันธกิจ เป้าหมายในทกุด้าน คอื ด้าน

ผูบ้รหิาร ด้านนักเรยีน และในภาพรวมของโรงเรยีน 

เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติ ท่ีมุ ่งไปสู ่ความเป็นเลิศ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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