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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นครูของ

โรงเรียนในสังกัดดังกล่าว จำนวน 313 คน ซ่ึงได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ เคร่ืองมือใน 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียมัชฌิมเลขคณิต  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบข้ันบันได 

 ผลการวิจัย พบว่า  1) สมรรถนะของผู้บริหาร โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ได้แก่สมรรถนะด้านการ

พัฒนาตนเอง การบริหารการเปล่ียนแปลง การทำงานเป็นทีม และด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร ส่วน

ประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีนำมาศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน ได้แก่ด้าน ความสามารถในการใช้ส่ือ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู ความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนความ 

สามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ความพึงพอใจการทำงานของครู และด้านความ 

สามารถ ในการปรับเปล่ียนต่อสภาวะแวดล้อมท่ีมากระทบท้ังภายในและภายนอก  2) สมรรถนะของ

ผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนมีเพียง 3 สมรรถนะเท่าน้ันท่ีมีความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 คือ ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง ด้านการทำงานเป็นทีม และด้านการ

พัฒนาตนเอง โดยท้ังหมดร่วมกันส่งผลได้มากถึงร้อยละ 47  เฉพาะด้านการบริหารการเปล่ียนแปลงเพียง

สมรรถนะเดียวสามารถอธิบายได้มากถึงร้อยละ 39 

คำสำคัญ: สมรรถนะ, ผู้บริหารสถานศึกษา, ประสิทธิผลของโรงเรียน 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to study the competency of administrators 

affecting the effectiveness of schools under the Office of Nakhon Pathom Primary 

Educational Service Area 1, by studying with a sample group of 313 teachers of the 

schools under the jurisdiction of the office. From stratified random sampling the tool used 

for collecting data was a questionnaire. And analyze data with statistics such as 

percentage, mean, arithmetic Standard deviation, Pearson's product moment correlation 

coefficient. And stepwise multiple regression analysis. 

The results showed that: 1) The competency of the executives Overall is at a 

high level. Including self-development competencies Change management Teamwork And 

in technology and communication as for the effectiveness of the schools being studied in 

general, it was also at the high level, including the ability to use media, innovation and 

technology of teachers, reading enthusiasm, and self-seeking of students. Ability to 

allocate resources efficiently Teachers' job satisfaction and their ability to change to 

internal and external environment. 2) The competency of the administrators affecting the 

effectiveness of the school. Only 3 competencies have a positive relationship with Statistical 

significance is change management. Teamwork And self-development All together, it can 

result in as much as 47 percent. In the area of change management, only one 

performance can be described as much as 39 percentage. 

 

Keywords: Competencies, School administrators, School effectiveness

 

บทนำ  

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ท่ีมีความสำคัญและมีอำนาจสูงสุดเพราะเป็นผู้แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 

จึงต้องแสดงบทบาทความเป็นผู้นำท่ีมีสมรรถนะครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ กล่าวคือต้องมี 1) ความรู้: 

ความรู้เฉพาะด้านของผู้บริหาร เช่น ความรู้ด้านการบริหาร การศึกษา ความรู้ภาษาอังกฤษ ความรู้เก่ียวกับ

เทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นต้น 2) ทักษะ: ส่ิงทีผู้บริหารกระทำได้ดีและฝึกปฏิบัติเป็นประจำจนเกิดความ

ชำนาญ/เช่ียวชาญ โดยเฉพาะทักษะสำหรับการแข่งขันในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการสร้างทีมงาน ทักษะ

การเป็นผู้นำระดับโลก ความสามารถในการบริหารเวลาและความใส่ใจ เป็นต้น แบ่งเป็น 2 ด้านหลัก คือ 

ทักษะด้านการบริหารจัดการ และทักษะด้านเทคนิคเฉพาะงาน 3) คุณลักษณะ ส่วนบุคคล: บุคลิกลักษณะ

ประจำตัวท่ีติดตัวมาและไม่ค่อยเปล่ียนแปลงของผู้บริหาร  องค์ประกอบสมรรถนะท้ังสามกลุ่มน้ี  
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เป็นลักษณะของผู้บริหารยุคใหม่และเป็นปัจจัยสำคัญท่ีทำให้มีผลการบริหารงานโรงเรียนท่ีดีกว่าหรือสูงกว่า

มาตรฐาน (บรรลุ ชินน้ำพอง, 2556) 

 ประสิทธิผลของสถานศึกษา จากการศึกษาพบว่าข้ึนอยู่กับผู้บริหารเป็นสำคัญ และปัจจัยสำคัญท่ี

จะช่วยให้เกิดประสิทธิผลดังกล่าวก็คือพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร ซ่ึงประกอบด้วยองค์ประกอบหรือ

ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ในฐานะท่ีผู้วิจัยทำงานเก่ียงข้องกับการบริหารการศึกษา มีความตระหนักและให้

ความสนใจในเร่ืองน้ี จึงต้องการหาคำตอบว่า มีสมรรถนะของผู้บริหารใดบ้างท่ีจะส่งผลต่อประสิทธิผลใน

การบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา โดยคาดหวังว่าผลของการศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการ

พัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาได้ในโอกาสต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้บริหาร และประสิทธิผลของการบริหาร ตามการรับรู้ของครูใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

2. เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเน้ือหาสาระ ผู้วิจัยได้อาศัยสมรรถนะในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา

ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) มาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา 

(สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2548 : 6-41) หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษากำหนด (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,  

2547 : 40) ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ (1) ด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT)  (2) ด้านการพัฒนาตนเอง 

(3) ด้านการทำงานเป็นทีม และ (4) ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง  

ส่วนประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียน ได้อาศัยกรอบแนวคิดของ ฮอยและเฟอร์กูสัน (Hoy and 

Ferguson, 1985) ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ (1) ความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของ

นักเรียน (2) ความพึงพอใจในการทำงานของครู  (3) ความสามารถในการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ของครู  (4) ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ (5) ความสามารถในการปรับ 

เปล่ียนต่อสภาวะแวดล้อมท่ีมากระทบท้ังภายในและภายนอก 

2. ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาทางอ้อมจากการรับรู้ของครูผู้สอนของโรงเรียนต่าง ๆ  

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 จำนวน 121 แห่ง 1,689 คน โดยใช้กลุ่ม

ตัวอย่างในการศึกษาจำนวน 313 คน จาการสุ่มตัวอย่างแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling)  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

       ตัวแปรอิสระ                        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. แบบวิจัยในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้ วิ จัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  

ในลักษณะของการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ (Correlational Research)  

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครูของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 121 แห่ง มีครูท้ังหมด 1,689 คน ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างท่ีสุ่ม 

แบบช้ันภูมิ มาทำการศึกษา จำนวน 313 คน ซ่ึงไม่ต่ำกว่าจำนวนข้ันต่ำท่ียอมรับได้จากตารางกำหนดขนาด

ตัวอย่างของเคจซ่ีและมอร์แกน 

3. เคร่ืองมือหลักท่ีใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับเพ่ือสอบถาม

เก่ียวกับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา โดยกำหนดคะแนนการตอบดังน้ี 
 

   5 หมายถึง รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ ผู้บริหารได้มีการปฏิบัติ ในระดับมากท่ีสุด 

    4 หมายถึง รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ ผู้บริหารได้มีการปฏิบัติ ในระดับมาก 

    3 หมายถึง รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ ผู้บริหารได้มีการปฏิบัติ ในระดับปานกลาง 

    2 หมายถึง รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ ผู้บริหารได้มีการปฏิบัติ ในระดับน้อย 

    1 หมายถึง รับรู้ว่ารายการน้ัน ๆ ผู้บริหารได้มีการปฏิบัติ ในระดับน้อยท่ีสุด 
 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเพ่ืออธิบายข้อมูลพ้ืนฐาน ด้วยค่าร้อยละ และค่าคะแนนเฉล่ีย และ

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สำหรับการแปลความหมายของค่าคะแนนเฉล่ีย ใช้เกณฑ์ดังน้ี 

สมรรถนะของผู้บริหาร 

1. ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร (ICT)  

2. ด้านการพัฒนาตนเอง  

3. ด้านการทำงานเป็นทมี 

4. ด้านการบรหิารการเปลี่ยนแปลง 

ประสิทธผิลการบริหารสถานศึกษา 

1. ความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหา 

   ความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน   

2. ความพึงพอใจในการทำงานของครู   

3. ความสามารถในการใช้สือ่นวัตกรรม 

   และเทคโนโลยีของครู    

4. ความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร 

    อย่างมีประสิทธิภาพ     
5. ความสามารถในการปรบัเปลี่ยนสภาวะ  

   แวดล้อมที่มากระทบ   
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    คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง รายการน้ัน ๆ ผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับมากท่ีสุด 

    คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง รายการน้ัน ๆ ผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับมาก 

    คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง รายการน้ัน ๆ ผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับปานกลาง 

   คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง รายการน้ัน ๆ ผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับน้อย 

   คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง รายการน้ัน ๆ ผู้บริหารมีการปฏิบัติในระดับน้อยท่ีสุด 

 

ผลการวิจัย 

1. สมรรถนะของผู้บริหารตามการรับรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ท่ีนำมาศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านการพัฒนาตนเอง อยู่ในระดับ

มาก มากกว่าทุกด้าน รองลงมาคือ ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง  ด้านการทำงานเป็นทีม และด้าน

เทคโนโลยีและการส่ือสาร 

 2. ประสิทธิผลของโรงเรียนตามการรับรู้ของครูกลุ่มตัวอย่างท่ีนำมาศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยด้าน ความสามารถในการใช้ส่ือ และนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครู อยู่ในระดับมากมากกว่าทุกด้าน 

รองลงมาคือ ด้านความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ด้านความสามารถใน 

การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความพึงพอใจในการทำงานของครู และด้านความ สามารถ

ในการปรับเปล่ียนต่อสภาวะแวดล้อมท่ีมากระทบท้ังภายในและภายนอก 

 3. สมรรถนะของผู้บริหารทุกด้าน มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กับประสิทธิผล

ของโรงเรียนในระดับปานกลาง เรียงตามลำดับ คือ ด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง ด้านการทำงานเป็น

ทีม และด้านการพัฒนาตนเอง ยกเว้นด้านเทคโนโลยีและการส่ือสาร (ICT) และท้ังหมดร่วมกันส่งผลต่อ

ประสิทธิผลของโรงเรียน สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลได้มากถึงร้องละ 47 โดยเฉพาะ

การบริหารการเปล่ียนแปลงเพียงด้านเดียว สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิผลของโรงเรียนได้

สูงถึง ร้อยละ 39 

 

การอภิปรายผล 

1. สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ข้อมูลสารสนเทศน้ี

แสดงให้เห็นว่าสมรรถนะมีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานขององค์การและมีบทบาทสำคัญต่อการบริหารงาน

บุคลากร ทำให้การดำเนินภารกิจบรรลุความสำเร็จตามท่ีคาดหวังไว้ดังน้ันการบริหารโรงเรียนในภารกิจ 

ต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิผล บุคคลท่ีเก่ียวข้องจึงต้องพัฒนาสมรรถนะท่ีจำเป็นเหล่าน้ีให้อยู่ในระดับท่ีสูงข้ึน

อย่างต่อเน่ือง ปาริฉัตร ช่อชิด (2559) ได้ศึกษาเก่ียวข้องกับเร่ืองน้ี และเสนอว่าควรมีการพัฒนาใน 8 ด้าน 

1) สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ การบริการท่ีดี การพัฒนาตนเอง และการทำงานเป็นทีม  

2) สมรรถนะประจำสายงาน ประกอบด้วยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัย การส่ือสารและจูงใจ  
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการมีวิสัยทัศน์ งานวิจัยของชาตรี โพธิกุล (2552) ก็ได้นำเสนอในลักษณะ

ท่ีสอดคล้องกัน 

2. ประสิทธิผลของโรงเรียนตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน โดยรวมและรายด้านก็ พบว่า อยู่ใน
ระดับมากทุกด้านเช่นเดียวกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร ช่อชิต (2559) ท่ีได้ศึกษาประสิทธิผลการ

บริหารสถานศึกษา คือ โรงเรียนมีการใช้ส่ือนวัตกรรมและเทคโนโลยีของครูอยู่ระดับมากท่ีสุด เน่ืองจาก

การศึกษาในปัจจุบันมีการส่งเสริมการใช้ส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้การสอนเพ่ิมมากข้ึน  มีการ

สนับสนุนจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมาสู่โรงเรียนเพ่ือจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ จึงเป็น

การพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ได้สืบค้นข้อมูลได้ด้วยตนเองตามความต้องการและความต้องการของ 

แต่ละคน ซ่ึงทำให้ผู้เรียนเกิดความใฝ่รู้ รักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเองของนักเรียน ส่วนโรงเรียนมี

การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และครูผู้สอนเกิดความพึงพอใจต่อการทำงานรวมท้ัง

สามารถปรับเปล่ียนต่อสภาวะแวดล้อมท่ีมากระทบท้ังภายในและภายนอก 

3. สมรรถนะของผู้บริหาร ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

เพียง 3 ด้านเท่าน้ัน คือ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านการทำงานเป็นทีม และด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง 

โดยร่วมกันอธิบายหรือพยากรณ์ประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐม  

เขต 1 ได้ร้อยละ 47 โดยเฉพาะด้านการบริหารการเปล่ียนแปลงเพียงด้านเดียว สามารถอธิบายได้สูงถึง 

ร้อยละ 39 ดังน้ัน ตามนัยของผลการวิจัยน้ีผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรมีการตรวจสอบตนเอง และแสวงหา

แนวทาง วิธีการต่าง ๆ ในการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะด้านน้ีเป็นลำดับแรกก่อน และควรมีในระดับท่ี

เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง เพราะหากมีสมรรถนะมากข้ึน การบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิผลก็จะเพ่ิมมากข้ึน

ตามไปด้วย ซ่ึงในท่ีสุดแล้วจะส่งผลต่อสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของผู้เรียนน่ันเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 

กนกวรรณ อินทร์น้อย (2553) รวมท้ังบรรลุ ชินน้ำพอง (2556) และยุกตนันท์ หวานฉ่ำ (2555) 

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือนำผลการวิจัยไปใช้ 

    ผู้บริหารสถานศึกษา ควรตรวจสอบตนเองว่าของท่านว่ามีสมรรถนะด้านใดบ้าง ถ้าด้านใดท่ียังมีไม่

มากพอ ควรพัฒนาให้มากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะด้านการบริหารการเปล่ียนแปลง ซ่ึงมีความจำเป็นอย่างย่ิงใน

ศตวรรษท่ี 21 ท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาควรนำการบริหารการเปล่ียนแปลง

มาใช้ในการพัฒนาระบบโรงเรียนให้มากข้ึนเน่ืองจากประสบการณ์การทำงานเป็นส่ิงท่ีทำให้เกิดความ

แตกต่างในการบริหารการเปล่ียนแปลง จึงควรมีส่งเสริมการฝึกอบรมทักษะท่ีจำเป็นกับการพัฒนาการ

บริหารการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนให้แก่บุคลากรทุกคน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 

 หากมีการวิจัยในลักษณะน้ีในคร้ังต่อไป ควรเพ่ิมกลุ่มอ่ืนเข้ามาศึกษาด้วย เช่น คณะกรรมการ

สถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชนและผู้ปกครองท่ีอยู่โดยรอบ เพ่ือถ่ัวเฉล่ียคำตอบ ไม่ให้เกิดความ
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ลำเอียง รวมท้ังการใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็เช่นเดียวกัน ท่ีไม่ควรใช้แบบสอบถามเพียง 

อย่างเดียว อาจเป็นแบบสังคมมิติ แบบสังเกต หรือแบบสัมภาษณ์ เป็นต้น  

สถิติหลักท่ีหาคำตอบของการวิจัยคร้ังน้ี คือ Stepwise Multiple Regression หากเพ่ิมเติมโดยทำ 

Path Analysis ก็จะทำให้ทราบว่าตัวแปรท่ีส่งผลน้ัน ตัวแปรใดส่งผลโดยตรง ส่งผลทางอ้อม เก่ียวข้องกับ

ตัวแปรอ่ืนใดบ้าง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการนำข้อมูลไปปรับใช้ประโยชน์ได้มากข้ึน 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) เพ่ือศึกษาระดับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของ

ครู สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของครูท่ีส่งผล

ต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

 กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

จำนวน 152 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน เคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดับ แบบสอบถามปัจจัยการมีส่วนร่วม และแบบสอบถามชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมีความ

เช่ือม่ันเท่ากับ .86 และ .92 ตามลำดับ สถิติ ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ  

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ enter 

ผลการวิจัย สรุปได้ดังน้ี 1) ระดับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของครู สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อต่อชุมชนการเรียนรู้ทาง

วิชาชีพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พบว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ

ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ มี 5 ปัจจัย ได้แก่ (1) การจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง (2) การให้ข้อมูลข่าวสาร  

(3) การกระตุ้นโดยผู้บริหาร (4) การจูงใจด้วยรางวัลตอบแทน และ (5) การให้อิสระในการดำเนินงาน  

ส่วนปัจจัยท่ีไม่พบว่ามีอิทธิพลมี 2 ปัจจัยได้แก่ (1) การอำนวยความสะดวก และ (2) การกระตุ้นโดยผู้บริหาร 

 

คำสำคัญ: ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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ABSTRACT 

The purposes of this research were 1) to study the level of Professional Learning 

Community in school under the Office of Secondary Educational Service Area 34 2) to 

study the factors of teacher participation that affect the Professional Learning Community 

in schools. The samples in this study were 152 teachers in the schools under the Office of 

Educational Service Area 34, selected by stratified random sampling. The instrument used 

were two 5 level rating scale questionnaires the participation scale, and the Professional 

Learning Community scale, with alpha coefficient equal to .86 and .92 respectively. The 

statistics used for data analysis were the mean, percentage, standard deviation, Pearson’s 

product moment correlation coefficient, and multiple regression analysis with enter 

method.  

The results of the research are as follows. 1) The level of Professional Learning 

Community in schools Under the Office of Secondary Education Service Area 34, all 

aspects were at a high level.  2) Factors affecting the Professional Learning Community in 

schools Under the Office of Secondary Educational Service Area 34, found that there are 5 

factors which are (1) Continuous activities, (2) Providing information, (3) Motivation by 

administrators, (4) Incentives with rewards, and (5) Giving independence in operations. As 

for the factors which were not found to be influential, there are 2 factors which are (1) 

Facilitation, and (2) Motivation by administrators. 

 

Keywords: Professional Learning Community 

 

บทนำ 

 การศึกษาเป็นพ้ืนฐานท่ีสำคัญท่ีสุด ในการพัฒนาสังคมให้คนซ่ึงเป็นสมาชิกของสังคม เป็นคนมี

คุณภาพ คุณธรรม กล่าวคือ การศึกษาช่วยสร้างจิตสำนึกในการเป็นมนุษย์ มีจิตวิญญาณของผู้มีอารยะธรรม

ทางปัญญาและความงดงามทางจิตใจ การศึกษาสร้างให้คนมีความรู้ในการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ  

มีความอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคของชีวิต การศึกษาเป็นส่ิงจำเป็นสำหรับคนทุกวัย (สุนทร โคตร

บรรเทา, 2551) 

 ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา พบว่า ครูมีบทบาทสำคัญมากในการพัฒนา

ผู้เรียนให้มีความพร้อมในทุกด้าน แต่การพัฒนาผู้เรียนย่อมมีข้อจำกัดในหลายด้านตามตัวบุคคล ซ่ึงครูไม่

สามารถพัฒนานักเรียนให้เต็มท่ีหากขาดการร่วมมือและความสามัคคีของครูภายในโรงเรียน เพราะนอกจาก
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ในด้านการเรียนการสอนของครูแต่ละคนแล้ว ครูทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการหาแนวทางวางแผน 

การดำเนินงาน ช่วยกันดำเนินงานจนเสร็จส้ินกระบวนการ (สมหมาย ปวะบุตร, 2558) 

กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพจึงได้ 

PLC มีพัฒนาการมาจากกลยุทธ์ระดับองค์กรท่ีมุ่งเน้นให้องค์กรมีการปรับตัวต่อกระแสการเปล่ียนแปลงของ

สังคมท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วโดยเร่ิมพัฒนาจากแนวคิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และปรับประยุกต์ให้มีความ

สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและการเรียนรู้ร่วมกันในทางวิชาชีพท่ีมีหน้างานสำคัญ คือ ความ

รับผิดชอบการเรียนรู้ของผู้เรียนร่วมกันเป็นสำคัญจากการศึกษาหลายโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา 

ดำเนินการในรูปแบบ PLC พบว่า เกิดผลดีทางวิชาชีพครู และผู้เรียนท่ีมุ่งพัฒนาการของผู้เรียนเป็นสำคัญ 

(กุลธิดา ทุ่งคาใน, 2561) 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC) ซ่ึ งมี ท่ีมาจากทฤษฎี  

พหุปัญญาของ Gardner ท่ีได้กล่าวถึง ประเด็นสำคัญเก่ียวกับการเรียนรู้ ว่า “How students learn in a 

holistic & natural way” (Gardner, H, 1983) ซ่ึงหมายความว่า นักเรียนเรียนรู้ในวิถีทางท่ีเป็นองค์รวมและ

ธรรมชาติอย่างไร นอกจากน้ีแล้ว สติปัญญาของนักเรียนถูกเปิดไว้เพ่ือการเรียนรู้และครูต้องพัฒนาโอกาสท่ี

หลากหลายเพ่ือให้นักเรียนได้สืบเสาะและคิด (ครูสมาร์ทดอดคอม, 2562) 

 Rosenholtz (1989) ได้ทำการวิจัยพบว่า “ครูท่ีมีความรู้สึกว่า ตนเองมีความสามารถมักจะ

ปรับปรุงตนเอง ยอมรับพฤติกรรมใหม่ ๆ และพยายามพัฒนาวิชาชีพของตนเอง Darling Hammond & 

Bransford (2005) ได้พยายามพัฒนามาตรฐานระดับชาติของครูที่สะท้อนผลถึงสิ่งที่ครูต้องการในการ

สอนนักเรียนที่มีความหลากหลาย งานวิจัยของพวกเขามีจุดเน้นท่ี “ย่ิงเรารู้จักนักเรียนมากเท่าไรเราก็ย่ิง

สามารถแทรกแซงการเรียนรู้ได้เร็วข้ึน” นอกจากน้ีแล้วในงานวิจัยยังเน้นว่า นักเรียนท่ีครูต้องรู้จักมีความ

ต้องการครูท่ีมีความคิดสร้างสรรค์และมีนวัตกรรม 

 สภาพปัญหาของเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า นักเรียนมีผลการ

ทดสอบระดับชาติอยู่ในระดับปานกลาง จะมีสูงเป็นบางกลุ่มซ่ึงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโรงเรียนใหญ่ ๆ ซ่ึงมี

จำนวนน้อย ส่วนใหญ่แล้วจะมีผลการทดสอบระดับชาติต่ำกว่าเกณฑ์ จึงเป็นปัญหาสำหรับผู้บริหารท่ีจะต้อง

คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือนท่ีจะทำให้ผลการทดสอบหรือผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนน้ันดีข้ึนในปี 2560  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34  มีจำนวนโรงเรียนท้ังส้ิน 41 โรงเรียน เป็นโรงเรียนใน

จังหวัดเชียงใหม่ 33 โรงเรียน และอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 8 โรงเรียน มีจำนวนครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ในปีการศึกษา 2560 จำนวนท้ังส้ิน 2,739 คน (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34, 

2556) ท่ีต้องรับการเข้าร่วมการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพท้ังส้ิน 3,097 คน ซ่ึงในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 34 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในเร่ืองของการ

อบรม PLC เพ่ือเป็นการสนองนโยบายและเพ่ือพัฒนาครูให้มีคุณภาพตรงตามท่ีระทรวงศึกษาธิการได้

กำหนดไว้ ดังน้ันครูทุกคนจึงจำเป็นต้องมีช่ัวโมงปฏิบัติงานในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพให้ครบ

ตามท่ีกำหนด 
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จากการศึกษาข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยเห็นว่านโยบายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน

มัธยมศึกษาเป็นส่ิงสำคัญในระบบการศึกษาไทย ท่ีเป็นการรวมตัว ร่วมใจ ร่วมพลังร่วมทำ และเรียนรู้

ร่วมกันของครู และผู้บริหารในโรงเรียน บนพ้ืนฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร โดยการ

ทำงานแบบมีส่วนร่วม เรียนรู้ท่ีครูเป็นผู้นำร่วมกันเป็นผู้คิด ช้ีแนะซ่ึงกันและกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อนักเรียน รวมท้ังผู้บริหารจะต้องให้การดูแลและสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปล่ียนแปลง

คุณภาพตนเองสู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ

นอกจากน้ี ยังเป็นการสร้างความสุขในการทำงานร่วมกันของสมาชิกในโรงเรียนอีกด้วย  ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมี

ความสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของครูท่ีส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เพ่ือจะได้ทราบถึงระดับการมีส่วนร่วมของครูว่า 

อยู่ระดับใด และมีปัจจัยอะไรบ้างท่ีอาจส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนและมีความสัมพันธ์

แบบใด เพ่ือนำข้อมูลท่ีได้ไปปรับใช้ดำเนินการในโรงเรียนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของครู สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยการมีส่วนร่วมของครูท่ีส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 1. การจัดกิจกรรม (Activities) หรือโครงการอย่างต่อเน่ืองสม่ำเสมอ โดยเป็นกิจกรรมท่ีก่อให้เกิด

ประโยชน์แก่โรงเรียนและครูอาจารย์ กิจกรรมมีความหลากหลาย เป็นกิจกรรมท่ีให้ความรู้แก่ครู อาจารย์ 

และนักเรียนได้รับข้อมูลจากทุกฝ่ายด้วย โดยมีความเหมาะสมกับแต่ละโอกาส (พิสิฐ ศุกรียพงศ์, 2546)  

เช่น โครงการด้านเทคโนโลยีการเรียนการสอนสมัยใหม่ การประยุกต์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอน การทำ

วิจัยช้ันเรียน (Hopkins, 2014) การใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนการสอน (เอกนฤนบางท่าไม้ , 2558) เป็นต้น 

 2. การส่ือสาร (Communication) โดยใช้การส่ือสารสองทาง (Two – way Communication) 

สลับกันไปมาระหว่างสองฝ่ายคือ ผู้บริหาร และ ครู อาจารย์ เพ่ือให้เข้าใจกันถูกต้องตรงกัน ในรูปของการ

แลกเปล่ียนข้อมูล การให้คำแนะนำปรึกษา โดย ผู้บริหารเป็นผู้ ให้ข้อมูลแก่ครู อาจารย์อย่างชัดเจน เข้าใจ

ง่าย ด้วยส่ือหลากหลายรูปแบบ รวมท้ังรับฟังข้อเสนอแนะจากครู อาจารย์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ได้

พูดคุยซักถามได้โดยตรง แจ้งผลท่ีเกิดข้ึนให้ครูอาจารย์รับทราบอย่างสม่ำเสมอ(กาญจนา แก้วเทพ, 2545; 

รัฐ กันภัย และ ธรรมนิตย์ วราภรณ์, 2558) 

 3. การสนับสนุน ช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก (Facilitation) แก่ครู อาจารย์โดยสถานศึกษา

ดำเนินการจัดหาสรรทรัพยากร เช่น งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล อาคารสถานท่ี เคร่ืองมือและอุปกรณ์
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ต่าง ๆ ให้ครู อาจารย์ดำเนินกิจกรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็วและบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษา

เม่ือครู อาจารย์พบปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม (เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธ์ุ, 2547) 

 4. ภาวะผู้นำ (Leadership) โรงเรียนขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ กระตุ้น ชักจูงโน้มน้าวใจให้ครู อาจารย์ เห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมและเข้าร่วมกิจกรรม

โรงเรียนอยู่เสมอ ซ่ึงผู้บริหารต้องมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกครูอาจารย์ให้ 

การยอมรับนับถือ มีเวลาสำหรับสถานศึกษาอย่างเพียงพอ สามารถจูงใจให้ครู อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมของ 

ชาวชุมชนด้วยความเต็มใจ เป็นผู้นำแบบประชาธิปไตย เข้าใจปัญหาของชุมชนและเข้าใจสังคมรวมถึง

วัฒนธรรมของท้องถ่ินเป็นอย่างดี (Frontier, Steve., 1999; พิมพ์ลภัสพงศกรรังศิลป์., 2557) 

 5. การจูงใจ (Motivation) ซ่ึงโรงเรียนให้ในส่ิงท่ีครู อาจารย์ต้องการหรือคาดหวัง เพ่ือให้ครู 

อาจารย์เรียนรู้ว่าหากมีส่วนร่วมแล้วจะได้รับส่ิงท่ีตนต้องการแล้วครู อาจารย์ก็จะมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง 

โดย โรงเรียน.ให้รางวัลแก่ครู อาจารย์ท้ังรางวัลตอบแทนภายนอก เช่น ทำให้ครู อาจารย์มีรายได้เพ่ิมข้ึน 

สะดวกสบายข้ึนได้รวมกลุ่มหรือมีเพ่ือนมากข้ึน และรางวัลตอบแทนภายใน เช่น ความภาคภูมิใจท่ีมีโอกาส

แสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน รู้สึกว่าตนเองมีส่วนทำให้โรงเรียนของตนพัฒนาให้ดีข้ึน

(Tijunaitiene Rigita and Balciunas Sigitas., 2010) 

 6. สร้างความไว้วางใจระหว่างครู อาจารย์ด้วยกัน (Trust) โดยโรงเรียน.ทำให้ครู อาจารย์ร่วมมือ

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เอ้ืออาทร เห็นใจกัน มีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนท่ี

คิดเห็นแตกต่างจากตน ร่วมกันแก้ไขปัญหาของโรงเรียนด้วยความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน และพร้อมให้ความ

ช่วยเหลือกันด้วยความเต็มใจ (Laurian, Lucie. , 2009) 

 7. การให้อิสระแก่ครู อาจารย์ (Autonomy) คือ โรงเรียนเปิดโอกาสครู อาจารย์ตัดสินใจเองว่าจะ

ดำเนินการหรือไม่ดำเนินการโครงการใด กำหนดเป้าหมายของแต่ละโครงการกันเอง สามารถดำเนินโครงการ

ด้วยตนเอง รับผิดชอบให้โครงการสำเร็จตามเป้าหมายท่ีกำหนดไว้วัดผลสำเร็จของโครงการกันเอง แบ่งหน้าท่ี

ความรับผิดชอบหรือแบ่งงานกันเองและร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกันเอง (Arntein, Herry, R. S., 1969) 

 ผลจากการศึกษาสามารถนำมาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังน้ี 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

             ตัวแปรต้น                                               ตัวแปรตาม 

 

 
 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การดำเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูผู้สอนภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประจำปีการศึกษา 2562  

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ครูผู้สอนในปีการศึกษา 2562 จำนวน 180 คน โดยกำหนด

ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ของKrejcie, & Morgan(1970) สุ่มตัวอย่างโดยใช้

การสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) ตามขนาดของโรงเรียน ซ่ึงประกอบด้วย โรงเรียน

ขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ จากน้ันคำนวณกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของครู และสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย 

(Simple Random Sampling) โดยใช้ตารางเลขสุ่มให้ได้จานวนครบตามสัดส่วนท่ีกำหนด 

 ตัวแปรท่ีทำการศึกษา 

 1. ตัวแปรพยากรณ์ (Predictor Variable) ผู้วิจัยได้สังเคราะห์กรอบแนวคิดการวิจัยจากการศึกษา

เอกสารและงานวิจัยท่ีสอดคล้องกันเก่ียวกับการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 7 ปัจจัย คือ 

   1.1 การจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง (x1) 

   1.2 การให้ข้อมูลข่าวสาร (x2) 

   1.3 การอำนวยความสะดวก (x3) 

   1.4 การกระตุ้นโดยผู้บริหาร (x4) 

   1.5 การสร้างความไว้วางใจกัน (x5) 

   1.6 การจูงใจด้วยรางวัลตอบแทน (x6) 

1. การจัดกิจกรรมอยkางตkอเน่ือง 

2. การใหRขRอมูลขkาวสาร 

3. การอำนวยความสะดวก 

4. การกระตุRนโดยผูRบริหาร 

5. การสรRางความไวRวางใจกัน 

6. การจูงใจดRวยรางวัลตอบแทน 

7. การใหRอิสระในการดำเนินงาน 

ชุมชนการเรียนรู7ทางวิชาชีพ 

1. ดRานการเนRนการเรียนรูR 

2. ดRานการสรRางวัฒนธรรมความรkวมมือ 

3. ดRานการสืบเสาะแสวงหาความรูR 

4. ดRานการมุkงเนRนการเรียนรูRจากการปฏิบัติ 

5. ดRานการปรับปรุงพัฒนางานอยkางตkอเน่ือง 

6. ดRานการสะทRอนผลการทำงาน 
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   1.7 การให้อิสระในการดำเนินงาน (x7) 

2. ตัวแปรเกณฑ์ (Criterion Variable) ตามแนวคิดของ DuFour & Eaker (1998) คือ องค์ประกอบ

ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังน้ี 

2.1 ด้านการเน้นการเรียนรู้ (y1) 

  2.2 ด้านการสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ (y2) 

2.3 ด้านการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (y3) 

  2.4 ด้านการมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (y4) 

   2.5 ด้านการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง (y5) 

    2.6 ด้านการสะท้อนผลการทำงาน (y6) 

 

เคร่ืองมือวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ท่ีผู้วิจัยพัฒนาจากการศึกษา

เอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ตลอดถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา

สูงสุด ประสบการณ์ ในการทำงาน ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปัจจัยการมีส่วนร่วมของครู 7 ปัจจัย เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 29 ข้อ แบบสอบถามฉบับน่ีมีค่าความเช่ือม่ัน (Alpha 

coefficient) เท่ากับ .86 

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน 6 ด้าน เป็นแบบสอบถามแบบ

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 36 ข้อ แบบสอบถามฉบับน่ีมีค่าความเช่ือม่ัน 

(Alpha coefficient) เท่ากับ .92 

 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตล้านนา ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูล

กับครูในโรงเรียนจากน้ันส่งแบบสอบถามไปยังโรงเรียนของกลุ่มตัวอย่างและขอความอนุเคราะห์ส่งคืนทาง

ไปรษณีย์ภายใน 1 สัปดาห์ จากน้ันผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถาม หลังจากส่งแบบสอบถามครบกำหนด  

1 สัปดาห์ โดยได้แบบสอบถามคืนจำนวนท้ังส้ิน 342 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์ แล้วนำมาวิเคราะห์หา ค่าสถิติ  

โดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
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 1. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 เก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ในการทำงาน โดยใช้วิธีแจก

แจงความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

 2. วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ซ่ึงเป็นข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วนร่วม

ของครู และตอนท่ี 3 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนโดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2556) 

 3. วิเคราะห์ข้อมูลหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของครูกับชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ 

ในโรงเรียน โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ (r) แล้วแปลความหมาย (สุขุม มูลเมือง, 2560) โดยมีทิศทางความสัมพันธ์ คือ มีความสัมพันธ์ใน

ทางบวก แสดงว่าตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน มีความสัมพันธ์ในทางลบ แสดงว่าตัวแปร

ท้ังสองมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางตรงข้าม 

 4. วิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของครู โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบคัดเลือกเข้า 

(Enter Multiple Regression Analysis) (สุขุม มูลเมือง, 2560) 

 

ผลการวิจัย 

 

ตารางท่ี 1  การวิเคราะห์สภาพของชุมชนการเรียนรู้อาชีพ 
 

ตัวแปรชุมชนการเรียนรู้อาชีพ X# S.D. แปลผล 

1. ด้านการเน้นการเรียนรู้ (y1) 3.41 0.791 มาก 

2. ด้านการสร้างวัฒนธรรมความร่วมมือ (y2) 3.39 0.789 มาก 

3. ด้านการสืบเสาะแสวงหาความรู้ (y3) 3.42 0.792 มาก 

4. ด้านการมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (y4) 3.52 0.79 มาก 

5. ด้านการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง (y5) 3.44 0.829 มาก 

6. ด้านการสะท้อนผลการทำงาน (y6) 3.41 0.826 มาก 

โดยรวม 3.45 0.806 มาก 

 

ผลการวิเคราะห์สภาพชุมชนการเรียนรู้อาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

มัธยมศึกษา เขต 8 จังหวัดเชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอนพบว่า โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมาก และเม่ือ

พิจารณาในรายด้านแล้วก็พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากเช่นกัน โดยท่ีด้านการมุ่งเน้นการเรียนรู้จาก 

การปฏิบัติมีการปฏิบัติมากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเน่ือง และด้านการ

สะท้อนผลการทำงาน ตามลำดับ  
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ enter 
 

 y1 y2 y3 y4 y5 y6 

b b b b b b b b b b b b 

intercept .70**  .90**  .69**  1.23**  1.29**  1.12**  

x1 .11 .12 .16* .17 .33** .34 .31** .32 .22** .22 .20* .20 

x2 .09 .09 .12 .13 .03 .03 .19* .20 .05 .05 -.16 -.16 

x3 -.11 -.12 .05 .05 -.15 -.17 -.10 -.11 -.11 -1.2 .05 .06 

x4 .29** .32 .03 .03 .12 .13 .04 .04 .27** .28 .23** .24 

x5 -.03 -.03 -.01 -.01 .10 .10 -.03 -.03 -.02 -.02 .13 .14 

x6 .21** .21 .24** .24 .32** .33 .22* .23 .27** .27 .00 .00 

x7 .22** .23 .14 .15 .04 .04 .02 .02 -.06 -.06 .21** .22 

R2  .50**  .39**  .50**  .34**  .31**  .34** 

 

B คือค่า ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนดิบ bคือค่า ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน 

R2 คือค่าสัมประสิทธ์ิการอธิบาย *p<.05, **p<.01 

 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ พบว่า  (1) ปัจจัยท่ี

ส่งผลต่อด้านท่ี 1 ด้านการเน้นการเรียนรู้ ได้แก่ ปัจจัยการกระตุ้นโดยผู้บริหาร ปัจจัยการจูงใจด้วยรางวัล

ตอบแทน และ การให้อิสระในการดำเนินงาน และปัจจัยท้ัง 7 ร่วมกันสามารถอธิบายความแปรปรวนของ 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการเน้นการเรียนรู้ได้ร้อยละ 50 (2) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อด้านท่ี 2  การให้

ข้อมูลข่าวสารได้แก่ การจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง และปัจจัยการจูงใจด้วยรางวัลตอบแทน และปัจจัยท้ัง 7 

ร่วมกันสามารถอธิบายความแปรปรวนของ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการเน้นการเรียนรู้ได้ร้อยละ 

39 (3) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อด้านท่ี 3 ด้านการสืบเสาะแสวงหาความรู้ได้แก่ ปัจจัยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 

และปัจจัยการจูงใจด้วยรางวัลตอบแทน และปัจจัยท้ัง 7 ร่วมกันสามารถอธิบายความแปรปรวนของ ชุมชน

การเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการสืบเสาะแสวงหาความรู้ได้ร้อยละ 50 (4) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อด้านท่ี 4 ด้านการ

มุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติได้แก่ ปัจจัยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ปัจจัยการให้ข้อมูลข่าวสารและ 

ปัจจัยการจูงใจด้วยรางวัลตอบแทน และปัจจัยท้ัง 7 ร่วมกันสามารถอธิบายความแปรปรวนของชุมชน 

การเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการมุ่งเน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติได้ร้อยละ 34 (5) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อด้านท่ี 5 

ด้านการสืบเสาะแสวงหาความรู้ได้แก่ ปัจจัยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ปัจจัยด้านการกระตุ้นโดย

ผู้บริหาร และปัจจัยการจูงใจด้วยรางวัลตอบแทน และปัจจัยท้ัง 7 ร่วมกันสามารถอธิบายความแปรปรวน

ของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการสืบเสาะแสวงหาความรู้ได้ร้อยละ 31 (6) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อด้านท่ี 6 

ด้านการสะท้อนผลการทำงานได้แก่ ปัจจัยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ปัจจัยการกระตุ้นโดยผู้บริหารและ

ปัจจัยการให้อิสระในการดำเนินงานและปัจจัยท้ัง 7 ร่วมกันสามารถอธิบายความแปรปรวนของ ชุมชน 

การเรียนรู้ทางวิชาชีพด้านการสืบเสาะแสวงหาความรู้ได้ร้อยละ 34 
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อภิปรายผล 

 จากข้อค้นพบดังกล่าวผู้วิจัยมีประเด็นท่ีจะนำไปสู่การอภิปราย ดังน้ี 

1. จากข้อค้นพบท่ีว่าสภาพการปฏิบัติตามนโยบายในเร่ืองชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพของโรงเรียน

มัธยมศึกษาสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อยู่ในระดับมากและใกล้เคียงกันในทุกด้าน  

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยท่ีผ่านมา (โศภิดา คล้ายหนองสรวง, 2558; วราภรณ์ พระเมืองคง และคณะ, 

2562) ซ่ึงสะท้อนถึงความสำเร็จของนโยบายชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพของในระดับหน่ึง อย่างน้อยก็ใน

เร่ืองการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

2. การท่ีพบว่ามีปัจจัยบางตัวท่ีกำหนดไว้ในสมมติฐานแต่ไม่พบว่ามีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ปัจจัย

การอำนวยความสะดวก (x3) และปัจจัยการสร้างความไว้วางใจกัน (x5)  ซ่ึงขัดแย้งกับทฤษฎี (กาญจนา 

แก้วเทพ, 2545; รัฐ กันภัย และ ธรรมนิตย์ วราภรณ์, 2558; เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธ์ุ, 2547;Tijunaitiene 

Rigita and Balciunas Sigitas., 2010) ท้ังน้ีอาจจะเน่ืองจากบริบทท่ีแตกต่างกัน หรืออาจจะเน่ืองจากกา

เปล่ียนแปลงในเง่ือนไขท่ีเก่ียวข้องก็ได้ ซ่ึงเป็นประเด็นท่ีต้องค้นหากันต่อไป 

3. จากข้อค้นพบว่าปัจจัยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง (x1) และ ปัจจัยการจูงใจด้วยรางวัลตอบ

แทน (x6) เป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 34 เกือบทุกด้าน

แสดงถึงซ่ึงสอดคล้องกับข้อค้นพบท่ีผ่านมา (พิสิฐ ศุกรียพงศ์, 2546;เอกนฤนบางท่าไม้ , 2558)  จะเห็นว่า

ผลการวิจัยดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ากิจกรรมท่ีเห็นได้ชัดและสามารถได้อย่างเป็นรูปธรรมท่ีจะส่งผลต่อ 

การนำนโยบายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการไปสู่การปฏิบัติก็คือการการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

อย่างเป็นรูปธรรมซ่ึงเป็นเง่ือนไข หรือมาตรการสำคัญ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

มัธยมศึกษา เขต 17, 2560) นอกจากน้ียังเป็นการยืนยันทฤษฎีแรงจูงใจในการทำงานท่ีว่า ในการ

ปฏิบัติงาน ทุกสาขาอาชีพ ผู้ปฏิบัติงานย่อมหวังผลสำเร็จของงาน ความสำเร็จในหน้าท่ี แน่นอน หากงาน

น้ันต้องอาศัยทีมงาน ร่วมมือ ร่วมใจในการทำงาน หัวหน้าทีมต้องสร้างแรงจูงใจ (Motivation) แม้ว่ารางวัล

หรือผลตอบแทนน้ันอาจไม่จำเป็นต้องอยู่ในรูปรางวัลท่ีเป็นเงินทองเสมอไป แต่อาจจะอยู่ในรูปแบบ 

การได้รับการยอมรับในสังคม หรือการเติบโตในหน้าท่ีการงาน เป็นต้น (Herzberg, Frederick And 

Others, 1959) 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรนำผลการศึกษาวิจัยไปกำหนดนโยบายแผนงานในการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือนำไปเป็นแนวทางในการต่อยอดการอบรม โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยต่าง ๆ

โดยเฉพาะในเร่ือง การปฏิบัติกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง และการสร้างแรงจูงใจ 

ในการทำงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
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 2. จากการท่ีพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการอธิบาย (Coefficient of determination) ได้สูงสุดเพียง .50 

หรือร้อยละ 50 ของความแปรปรวนของตัวแปรตามหรือเพียงคร่ึงเดียวเท่าน้ัน จึงควรได้มีการศึกษาเพ่ิมเติม

ในเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพในประเด็นอ่ืน ๆ อีก 
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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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ประเทศไทย (TQA) 

  

ป"จจัย 

ความเป,นเลิศ 

ของโรงเรียน 

สัมภาษณU 

ผูaเช่ียวชาญและ

ผูaบริหาร 

ระดับสูง 

 
 

โรงเรียนเพ่ือรับ 

รางวัลพระราชทาน

(กระทรวงศึกษาธิการ) 

 

โรงเรียนคุณภาพ 

(สำนักการศึกษา) 

 

รูปแบบโรงเรียน 

เป8นเลิศประเทศ 

สิงคโปรU (SEM) 

การบริหารโรงเรียนสู/ 

ความเป8นเลิศ(สำนักงาน

เลขาธิการคุรุสภา) 

 

 

ความเป(นเลิศ 

(Peters 

and 

Waterman) 

 

SIPPO MODEL 

(โชติช/วง พันธุเวช) 

 

แผนภูมิท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

         

ความเป,นเลิศของ

โรงเรียนสังกัด 

กรุงเทพมหานคร 

 
ผลลัพธU 

 

การ 

วางแผน 

เชิง 

กลยุทธU 

 

การจัดการ 

ดaานกระบวนการ 

 

การวัดผล 

การ 

วิเคราะหU 

และ 

การ

จัดการ

ความรูa 

 

การมุ/งเนaน 

ทรัพยากร 

บุคคล 

 

ภาวะ 

ผูaนำ 

การมุ/งเนaน 

นักเรียน 

ผูaมีส/วนไดa 

ส/วนเสีย 
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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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              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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