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บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร 2) สภาพความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3) รูปแบบความเป็นเลิศ 

ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร และ4) ผลการตรวจสอบรูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 205 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล 

โรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน รองผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ครู 2 คน รวม

ผู้ให้ข้อมูลท้ังส้ิน 820 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์ไม่มี

โครงสร้าง 2) แบบสอบถาม และ 3) แบบตรวจรายการ  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย คือค่าความถ่ี, ร้อยละ, ค่าเฉล่ีย, 

ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน, วิเคราะห์ปัจจัยโดยวิธีสกัดปัจจัย “PCA” (Principal Component Analysis) 

การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Model: CFM) วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ 

เชิงเหตุและผล (path analysis) และการวิเคราะห์เน้ือหา (content analysis)  

ผลการวิจัย พบว่า  1) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ (1) การบริหารงานของโรงเรียน (2) ผู้อำนวยการโรงเรียน (3) โครงสร้างการ

บริหารงานของโรงเรียน (4) นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม และ (5) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2) สภาพความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ์ของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยี

แห่งชาติ โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก และผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยันสอดคล้องกับข้อมูลเชิง

ประจักษ์  3) รูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ  

(1) การบริหารงานของโรงเรียน (2) ผู้อำนวยการโรงเรียน และ (3) นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม    

4) การตรวจสอบรูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร รูปแบบความเป็นเลิศของ

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีความถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปได้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์

สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย 
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คำสำคัญ: รูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียน 

 

ABSTRACT 

The purposes of this research were to study : 1) the component of the model of 

excellence schools under Bangkok Metropolitan Administration 2) the excellence schools 

under Bangkok Metropolitan Administration 3) the model of excellence schools under 

Bangkok Metropolitan Administration and 4) the consideration for the model of excellence 

schools under Bangkok Metropolitan Administration. The sample consisted of 205 schools 

under Bangkok Metropolitan Administration. The respondents were 4 persons in each 

school; a school director, an assistant school director, and two teachers, totally 820.  

The research instruments were unstructured interview, questionnaires and check list.  

The statistics used in data analysis were frequencies, percentage, means, standard 

deviation, exploratory factor analysis, confirmatory factor model, path analysis and 

content analysis. 

The research findings revealed that: 1) The factor of the model of excellence schools 

includes 5 components which were; (1) the school administration, (2) school director,  

(3) school structure,  (4) students, parents, community and social, and (5) teachers and 

staffs.  2) The excellence schools under Bangkok Metropolitan Administration Schools, by 

National Institute of Standards and Technology were overall rated at a high level and 

confirmatory factor model were well fitted with the empirical data.  3) The model of 

excellence schools under Bangkok Metropolitan Administration Schools consisted of  

3 components; (1) the school administration, (2) the school director, and (3) Student, 

parents, community, and social  4) The consideration of the model of excellence schools 

under Bangkok Metropolitan Administration, 4 important components of the model of 

excellence schools were found accurate, appropriate, possible, useful, and accordance 

with the research conceptual frameworks. 

 

Keywords: The Model of Excellence Schools
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บทนำ 

ความเป็นเลิศของโรงเรียนเป็นการพัฒนาด้านคุณภาพของโรงเรียนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การ

จัดการศึกษาของระบบสากล โดยการนำเกณฑ์การจัดการศึกษา ตามรางวัลแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา 

(Malcolm Baldridge National Quality Award: MBNQA) เป็นแบบอย่างในการพัฒนาโรงเรียน 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา โรงเรียนท่ีประสบความสำเร็จในการพัฒนาความเป็นเลิศของโรงเรียน โดยการใช้

แนวคิดดังกล่าวเช่น โรงเรียนเพอลริเวอร์ (Pearl River School District) แห่งรัฐนิวยอร์คและมหาวิทยาลัย

วิสคอนซินแห่งรัฐวิสคอนซินซ่ึงโรงเรียนดังกล่าวมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีสูง ต่อมาประเทศ

พัฒนาแล้วท่ัวโลกได้นำแนวคิดดังกล่าวมาใช้เกิดผลสำเร็จ เช่น สิงคโปร์ ญ่ีปุ่น ออสเตรเลีย ฮ่องกงและไทย

ได้นำมาปรับใช้ในการศึกษาเช่นเดียวกันเรียกว่า เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย (Thailand 

Quality Awaed: TQA) โดยสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือ

และผลักดันให้องค์กรต่าง ๆ นำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศไทยไปพัฒนาศักยภาพระบบการ

บริหารจัดการให้สู่ความเป็นเลิศอย่างย่ังยืน (โชติช่วง พันธุเวส, 2551) และสำนักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ได้นำแนวคิดดังกล่าวมาปฏิบัติ จึงเกิดรูปแบบโรงเรียนต่าง ๆ ข้ึนจำนวนมาก เช่น โรงเรียนในฝัน โรงเรียน

เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนอัจฉริยะ โดยมุ่งพัฒนาโรงเรียน

ความเลิศของโรงเรียนแต่ยังประสบปัญหาด้านคุณภาพ 

กรุงเทพมหานครได้จัดการศึกษาโดยมุ่งม่ันในการพัฒนาด้านคุณภาพของโรงเรียนตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือท่ีจะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

ให้มีคุณภาพท่ีสูงข้ึน มีความตระหนักในด้านคุณภาพของโรงเรียนและผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน จึงจัดให้มี

โรงเรียนรูปแบบต่าง ๆ เกิดข้ึนมากมายเช่น โรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนสหกิจ โรงเรียน

เรียนร่วมและโรงเรียนต้นแบบต่าง ๆ แต่พบว่ามีความหลากหลายในด้านคุณภาพของโรงเรียนซ่ึงมีความ

แตกต่างกันไปตามบริบทของโรงเรียน ทิศทางการพัฒนาโรงเรียนมีความหลากหลาย ขาดความเป็นเอกภาพ 

ผลสัมฤท ธ์ิของนักเรียนยังเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้  ดังน้ันควรพัฒนาโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน เพ่ือให้มีมาตรฐานเดียวกันเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง 

ชุมชนและสังคมส่งผลดีต่อการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศต่อไปในอนาคต   

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร   

 2. เพ่ือศึกษาสภาพความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 3. เพ่ือศึกษารูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 4. เพ่ือศึกษาผลการตรวจสอบรูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

กรอบแนวคิดรูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้นำแนวคิดความเป็นเลิศ

ของโรงเรียน โดยบูรณาการแนวความคิดจาก 1) รางวัลคุณภาพแห่งชาติยุโรป (EQA.) 2) รางวัลความเป็น

เลิศประเทศออสเตรเลีย (AEA.) 3) รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศสิงคโปร์ (SQA.) 4) รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติประเทศไทย (TQA.) 5) รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศญ่ีปุ่น (Deming Price) 6) โรงเรียนเพ่ือรับ

รางวัลพระราชทาน 7) โรงเรียนรางวัลเป็นเลิศประเทศฮ่องกง 8) แนวคิดปีเตอร์และวอเตอร์แมน (Peters 

and Waterman) 9) แม่แบบการจัดการศึกษาเชิ งคุณภาพ  SIPPO MODEL 10) โรงเรียน ใน ฝัน  

11) โรงเรียน คุณ ภาพ  (Smart School) 12) รูปแบบ โรงเรียน เป็น เลิศประเทศ สิ งค โป ร์  (SEM)  

13) การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ การศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยในประเทศและใน

ต่างประเทศและความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านการควบคุมนโยบาย การบริหาร

โรงเรียนท่ีประสบผลสำเร็จ ดังกล่าว มาบูรณาการเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังแผนภูมิท่ี 1  
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วิธีดำเนินการวิจัย  

 การวิจัยเร่ือง รูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยดำเนินการวิจัย 

โดยแบ่งเป็น 4 ข้ันตอนตามลำดับคือ ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาและกำหนดกรอบความคิดของ

วิจัยข้ันตอนท่ี 2 สร้างแบบสอบถาม พัฒนาเคร่ืองมือและการวิเคราะห์องค์ประกอบ ข้ันตอนท่ี 3 วิเคราะห์

รูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียน ข้ันตอนท่ี 4 ตรวจสอบรูปแบบ ดังปรากฏในแผนภูมิท่ี 2 

 

ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะห์เน้ือหาและกำหนดกรอบความคิดของวิจัย 
 

 
ข้ันตอนท่ี 2 สร้างแบบสอบถามและพัฒนาเคร่ืองมือ   และการวิเคราะห์องค์ประกอบ    

 
 

 
ข้ันตอนท่ี 3 วิเคราะห์รูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียน 

 
ข้ันตอนท่ี 4 ตรวจสอบรูปแบบ  

 
 

แผนภูมิท่ี 2  ข้ันตอนการดำเนินการวิจัย 

ศึกษาวิเคราะห$เอกสารเก่ียวกับความเปQน

เลิศ ทฤษฎี งานวิจัยในประเทศ 

และในต+างประเทศ 

สัมภาษณ(ผู+เชี่ยวชาญ แบบไม7มี

โครงสร+าง (unstructured 

interview) 

 

กรอบแนวคิดของ

การวิจัย 

สรCางแบบสอบถาม 

รูปแบบความเปQนเลิศของ

โรงเรียน 

นำเครื่องมือที่ใชCในการวิจัยมาดำเนินการตรวจสอบคุณภาพโดยหาความตรง

ดCานเน้ือหา(content validity) และความเช่ือม่ัน (reliability)  

นำไปทดลองใชC  ปรับปรุง พัฒนา 

เก็บรวบรวมขCอมูลจากกลุ+ม

ตัวอย+างที่ไดCมาจากการสุ+ม

ตัวอย+างแบบแบ+งประเภท 

ตัวแปรตCนวิเคราะห$ปmจจัยเชิงสำรวจ (Exploratory 

Factor Analysis) และตัวแปรตามใชCวิเคราะห$ปmจจัย

เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Model: CFM) 

 

     ปmจจัย 

วิเคราะห$เสCนทางความสัมพันธ$เชิงเหตุและผล 

(path analysis) 

 

รูปแบบความเปQนเลิศ 

ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

 

รูปแบบความเปQนเลิศของโรงเรียน 

สังกัดกรุงเทพมหานคร 

ตรวจสอบรูปแบบโดยการเสนอที่ประชุม 

ผูCอำนวยโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
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ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีเปิดการสอนระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน แบ่งกลุ่มย่อยได้ 12 เขต จำนวน 435 โรงเรียน    

  

กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ท่ีเปิดการสอนระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้ตารางประมาณการกลุ่มตัวอย่างของ 

เครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 205 โรงเรียน ซ่ึงผู้วิจัยได้เลือกกลุ่ม

ตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  

 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

 ตัวแปรพ้ืนฐาน ได้แก่ ตัวแปรท่ีเก่ียวกับ สถานภาพส่วนตัวผู้ให้ข้อมูล เพศ อายุ วุฒิการศึกษา 

ตำแหน่งปัจจุบันและประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งปัจจุบัน     

ตัวแปรท่ีศึกษา คือ  

1. ตัวแปรท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศ ซ่ึงได้จากสรุปผลการวิเคราะห์เอกสารและ

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ แนวคิดความเป็นเลิศของโรงเรียน คือ โครงสร้าง 

ท่ีแสดงความสัมพันธ์ของโรงเรียน ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในและภายนอกโรงเรียน หรือตัวแปร 

ต่าง ๆ ท่ีแสดงข้ันตอนการทำงาน ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกโรงเรียน ท่ีเกิดข้ึนจากระบบต่าง ๆ  

ท่ีอธิบายลำดับข้ันตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบ นำไปสู่ความสำเร็จและบรรลุตามเป้าหมาย 

ท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุด โดยบูรณาการแนวความคิดของ 1) รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ยุโรป(EQA.) 2) รางวัลความเป็นเลิศประเทศออสเตรเลีย (AEA.) 3) รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศสิงคโปร์ 

(SQA.) 4) รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศไทย (TQA.)  5) รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศญ่ีปุ่น (Deming 

Price) 6) โรงเรียนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 7) โรงเรียนรางวัลเป็นเลิศประเทศฮ่องกง ประกอบด้วย  

8) ปีเตอร์และวอเตอร์แมน (Peters and Waterman) 9)  โชติช่วง พันธุเวส แม่แบบการจัดการศึกษา 

เชิงคุณภาพ SIPPO MODEL 10) โรงเรียนในฝัน 11) โรงเรียนคุณภาพ (Smart School)  12) รูปแบบ

โรงเรียนเป็นเลิศประเทศสิงคโปร์(SEM) 13) สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

สถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่ งชาติสห รัฐอเม ริกา (National Institute of Standard and 

Technology : NIST) กล่าวว่า องค์ประกอบ ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 7 ประการ ดังน้ี 1) ภาวะผู้นำ  

2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นนักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) การวัดผล การวิเคราะห์และการจัดการ

ความรู้ 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) การจัดการด้านกระบวนการ 7) ผลลัพธ์ 

2. ตัวแปรความเป็นเลิศของโรงเรียน ประกอบด้วย 

    2.1 ภาวะผู้นำ ประกอบด้วย ภาวะผู้นำในโรงเรียนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  
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วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2563 

              2.2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย การจัดทำกลยุทธ์ การนำกลยุทธ์ไปสู่ภาคปฏิบัติ  

              2.3 การมุ่งเน้นนักเรียนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตลาด ประกอบด้วย นักเรียน ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสียและความรู้เก่ียวกับตลาด ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของนักเรียน 

              2.4 การวัดผล, การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ของโรงเรียน ประกอบด้วย การวัดผล, 

การวิเคราะห์และการปรับปรุงผลการดำเนินการของโรงเรียน การจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี

และความรู้  

              2.5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย ความผูกพันของบุคลากรสภาพแวดล้อมของ

บุคลากร 

              2.6 การจัดการด้านกระบวนการ ประกอบด้วย การออกแบบระบบงาน การจัดการและการ

ปรับปรุงกระบวนการ 

              2.7 ผลลัพธ์ ประกอบด้วย ผลการเรียนรู้ของนักเรียน ผลการมุ่งเน้นนักเรียนและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ผลด้านงบประมาณ การเงิน ผลการมุ่งเน้นบุคลากร ประสิทธิผลด้านกระบวนการ ผลด้านการนำ

โรงเรียน  

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

1. แบบสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้าง (unstructured interview) ใช้ในการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและ

ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. แบบสอบถาม (questionnaires) ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง 

3. แบบตรวจสอบรายการ (check list) ใช้ในการตรวจสอบรายการท่ีประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา 

(Content Analysis) 

2. การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถ่ี (frequencies) และค่าร้อยละ 

(Percentage) 

3. การวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ โดยการใช้ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และวิเคราะห์เน้ือหา (Content 

Analysis) โดยผู้วิจัยได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้

จากข้อคำถามปลายเปิด เก่ียวกับข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ต่อรูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

4. การวิเคราะห์เพ่ือหาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยใช้ 

การวิเคราะห์ปัจจัย (Exploratory Factor Analysis) การวิเคราะห์ด้วยวิธีสกัดปัจจัย “PCA” (Principal 

X
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Component Analysis) ซ่ึงถือเกณฑ์การเลือกตัวแปรท่ีเข้าอยู่ในองค์ประกอบตัวใดตัวหน่ึง โดยพิจารณา

จากค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigenvalue) ท่ีมากกว่า 1 และถือเอาค่าน้ำหนักองค์ประกอบ (Factor 

Loading) ของตัวแปรแต่ละตัวขององค์ประกอบนั้นมีค่าตั้งแต่ 0.45 ขึ้นไป ที่บรรยายด้วยตัวแปรตั้งแต่  

3 ตัวแปรข้ึนไปตามวิ ธีของไกเซอร์ (Kaiser) และตัวแปรตามใช้การวิเคราะห์ ปัจจัยเชิงยืน ยัน 

(Confirmatory Factor Model: CFM) 

5. การวิเคราะห์หารูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครโดยการวิเคราะห์

เส้นทางความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Path Analysis)  

6. การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 

 

ผลการวิจัย 

 1. ปั จจัย ท่ี ส่ งผลต่อความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มี  5 ปั จจัย  

1) การบริหารงานโรงเรียน ประกอบด้วย 40 ตัวแปร 2) ผู้อำนวยการโรงเรียน ประกอบด้วย 17 ตัวแปร  

3) โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน ประกอบด้วย 9 ตัวแปร 4) นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม 

ประกอบด้วย 4 ตัวแปร และ 5) ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย 4 ตัวแปร  

2. สภาพความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ระดับความเป็นเลิศของโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 

โดยเรียงลำดับจากค่าเฉล่ียท่ีมีค่ามากท่ีสุดและลำดับรองลงมา ได้แก่ ภาวะผู้นำโรงเรียน การวางแผนเชิงกล

ยุทธ์ และด้านผลลัพธ์ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Model: CFM) สอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3. รูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ปัจจัยจำนวน  

5 ปัจจัย คือ 1) การบริหารงานของโรงเรียน 2) ผู้อำนวยการโรงเรียน 3) โครงสร้างการบริหารงานของ

โรงเรียน 4) นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม และ5) ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยปัจจัยท่ี 1 

ปัจจัยท่ี 2 และปัจจัยท่ี 4 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญมีความถูกต้อง ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม

และการใช้ประโยชน์ สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย 

4. ผลการตรวจสอบรูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยนำเสนอท่ี

ประชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ทุกคนมีความคิดเห็นสอคล้องกันว่าเป็นปัจจัยความ

เป็นเลิศของโรงเรียนกรุงเทพมหานคร มีความถูกต้อง ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมและการใช้ประโยชน์  

 

อภิปรายผล 

 จากข้อค้นพบเก่ียวกับปัจจัยของรูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ 1) การบริหารงานของโรงเรียน 2) ผู้อำนวยการโรงเรียน 3) โครงสร้าง 
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การบริหารงานของโรงเรียน  4) นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม และ 5) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวมถึงผลจากการศึกษาพบว่าสภาพความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีระดับความเป็นเลิศ

ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า อยู่ในระดับมาก

ทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากค่าเฉล่ียท่ีมีค่ามากท่ีสุดและลำดับรองลงมา ด้านภาวะผู้นำ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และด้านผลลัพธ์ เพราะว่า กรุงเทพมหานครมีการจัดการอบรม ด้านภาวะผู้นำ

ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง ประกอบด้วย หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น ผู้บริหารระดับกลาง 

ผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเน่ือง ทำให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารงานของ

โรงเรียนดีข้ึน ผู้อำนวยการโรงเรียนรู้จักบทบาทหน้าท่ีของตนเอง สามารถกำหนด โครงสร้าง การบริหารงาน

ของโรงเรียน บริหารจัดการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียน ผู้ปกครอง 

ชุมชนและสังคมมีความพึงพอในการจัดการศึกษา สอดคล้องกับการศึกษาของศุภลักษณ์  เศษธะพานิช เร่ือง

การพัฒนาระบบการบริหารท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน พบว่า องค์ประกอบหลักระบบ 

การบริหารท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน มี 9 องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะผู้นำของผู้บริหาร

สถานศึกษา 2) การมุ่งเน้นนักเรียน ผู้ปกครองและผู้เก่ียวข้อง 3) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 4) โครงสร้างของ

องค์กร 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) การบริหารงานวิชาการ  7) การบริหารการเงิน 8) การบริหารงาน

ท่ัวไป และ 9) การจัดการสารสนเทศและความรู้ สำหรับรูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ปัจจัย จำนวน 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยท่ี 1 การบริหารงานของโรงเรียน พบว่า 

โรงเรียนมีการเสริมสร้าง การรักษาและการดำเนินการทางวินัย ท่ี มีความเป็นธรรมแก่ทุกคน  

มีคณะกรรมการ การบริหารจัดการ เงินบำรุงการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานครบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และมีการประเมินภายในอย่างต่อเนื่องและนำผล

การประเม ินไปพัฒนาอย่างเป ็นรูปธรรมสอดคล้องกับ  จินตนา ศักดิ ์ภู ่อร่าม  ได ้ศ ึกษา พบว่า  

การบริหารงานวิชาการประกอบด้วย 1) หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร 2) การจัดการเรียน 

การสอน 3) การนิเทศการศึกษา 4) การวัดและการประเมินผล 5) การประกันคุณภาพทางการศึกษา 

และ 6) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา และสอดคล้องกับการศึกษาของ เซอร์จิโอวานน่ี และ

คณะ (Sergiovanni and others)  ได้ศึกษา พบว่า งานการบริหารโรงเรียนมี 8 ประการ 1) งานสัมพันธ์

กับชุมชน (school community relationship) 2) งานกิจการนักเรียน (pupil personnel) 3) งาน

หลักสูตรและการสอน (curriculum and instruction)  4) งานบริหารบุคคล (staff personnel)  

5) งานอาคารสถานที่ (physical facilities) 6) งานธุรการ (business management) 7) งานพัฒนา

บุคลากร (staff development) และ 8) งานประเมินผล (evaluation) นอกจากนี้ แคมบ์เบล และ

คณะ (Campbell and others) ได้ศึกษาการบริหารงานของโรงเรียน พบว่า การบริหารงานของ

โรงเรียน  ประกอบด้วยงานสำคัญ  6 ประการ 1) งานสัมพันธ์ก ับชุมชน  (school community 

relationship) 2) งานหลักสูตรและการสอน (curriculum and instruction) 3) งานกิจการนักเรียน 

(pupil personnel)  4) งานบริหารบุคคล  (staff personnel) 5) งานอาคารสถานที ่ (physical 
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facilities) และ 6) งานธุรการและการเงิน  (finance and business management) ปัจจัยที ่ 2

ผู้อำนวยการโรงเรียน พบว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนมีการสานความสัมพันธ์กับครู สนองความต้องการ

ปรับหน้าที่การทำงาน ให้ก้าวทันแรงผลักดันภายนอกและนำสรรพกำลังท่ีมีอยู่ท้ังหมดไปเป้าหมายของ

โรงเรียน เพราะว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ผ่านการอบรมผู้บริหารมืออาชีพส่งผล

ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมีคุณภาพทำงานร่วมครูได้ดี สอดคล้องงานวิจัยของ บาส (Bass) ได้ศึกษาวิจัย พบว่า 

1) ผู้บริหารต้องอุทิศตนในการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 2) ผู้บริหารต้องมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และ 

3) ผู้บริหารต้องรู้จักปรับปรุงงานให้สอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการของสังคม รู้จักปรับปรุงงานให้ดีข้ึน 

นอกจากนี ้ สอดคล้องก ับการศ ึกษาของ  เปอร์กี และสมิท  (Purkey and Smith) ได้ให้แนวคิดว่า

องค์ประกอบสำคัญท่ีจะทำให้เกิดความเป็นเลิศ คือ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำทางการเรียนการสอนมีการกำหนด

เป้าหมายของโรงเรียนท่ีชัดเจนและมีการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน และปัจจัยท่ี 3 นักเรียน ผู้ปกครอง 

ชุมชนและสังคม พบว่า นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ไตร่ตรอง สรุปความคิดรวบยอดได้ เพราะว่าโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานครมีการจัดการเรียนการสอนแบบยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางและการมีส่วนร่วมจาก

ผู้ปกครอง ชุมชนและสังคม ประสบความสำเร็จสอดคล้องกับแนวคิดพ้ืนฐานโรงเรียนท่ีสมบูรณ์แบบของ

อำรุง จันทวานิช และคณะ กล่าวว่าโรงเรียนที่สมบูรณ์แบบต้องประกอบด้วย 1) ผู้เรียนมีคุณภาพ

มาตรฐานมีการพัฒนาการทุกด้าน เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข เรียนต่อและประกอบอาชีพได้  

2) โรงเรียนเป็นที่ชื่นชมของชุมชน 3) โรงเรียนเป็นแบบอย่างและให้ความช่วยเหลือแก่ชุมชนและ

โรงเรียนอ่ืน 4) การจัดกระบวนการเรียนรู้เน้นผู้เรียนสำคัญท่ีสุด 5) การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ เอ้ือต่อ

การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 6) การบริหารจัดการที่ดีใช้โรงเรียนเป็นฐานและเน้นการมีส่วนร่วม  

7) การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพเป็นส่วนหน่ึงของระบบบริหารโรงเรียน 8) มีครู ผู้บริหาร

และบุคลากรทางการศึกษาและจำนวนเพียงพอ 9) ลักษณะทางกายภาพของโรงเรียนได้มาตรฐาน  

10) หลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถ่ิน 11) ส่ืออุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัย 12) แหล่งเรียนรู้ใน

โรงเรียนหลากหลาย 13) งบประมาณมุ่งเน้นผลงาน และ 14) สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนดีมีสังคม

บรรยากาศ ส่ิงแวดล้อมเอ้ืออำนวยต่อการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ สอดคล้องกับแนวคิดของเซ็งเก (Senge) 

ท่ีกล่าวว่า การกำหนดวิสัยทัศน์ไม่ใช่เร่ืองเฉพาะของผู้บริหารอีกต่อไปแล้ว แต่จะต้องเป็นวิสัยทัศน์ร่วม 

(shared vision) ท่ีเกิดจากการกำหนดร่วมกันของสมาชิกในองค์การ แม้ว่าจะต้องใช้เวลาก็ตาม 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ผู้บริหารโรงเรียนควรนำข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจัยคร้ังน้ีไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานของโรงเรียน 

2. ควรศึกษาวิจัยเก่ียวกับ รูปแบบความเป็นเลิศของโรงเรียนท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 

3. ควรศึกษาวิจัยในแต่ละปัจจัยท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

4. ควรศึกษาวิจัยรูปแบบปัจจัยความเป็นเลิศของโรงเรียนที่ได้ในภาพรวมหรือแต่ละปัจจัยท่ีส่งผล

ต่อการพัฒนาความเป็นเลิศของโรงเรียน 
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