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บทคัดย�อ 

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาองค�ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีด
สมรรถนะสูง สังกัดองค�กรปกครองส$วนท%องถ่ิน 2) พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง 
สังกัดองค�กรปกครองส$วนท%องถ่ิน 3) ตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัด
องค�กรปกครองส$วนท%องถ่ิน วิธีการดําเนินการวิจัยมี 4 ข้ันตอนดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี
และเอกสารท่ีเก่ียวข%อง นํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยใช%แบบศึกษาเอกสาร ข้ันตอนท่ี 2 
การพัฒนารูปแบบโดยศึกษาภาคสนามกับสถานศึกษา จํานวน 3 แห$ง ผู%ให%ข%อมูล คือ ผู%บริหาร
สถานศึกษา จํานวน 3 คน โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือได%แก$ แบบสัมภาษณ�เชิงลึก นําผลจาก
ข้ันตอนท่ี 1 และ ข้ันตอนท่ี 2 มายกร$างรูปแบบ ข้ันตอนท่ี 3 การตรวจสอบรูปแบบ แบ$งออกเปCน 
2 ข้ันตอน คือ 1) การตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณภาพ ด%วยการสนทนากลุ$ม โดยผู%ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน 
โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือได%แก$ แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค$า 2) การตรวจสอบรูปแบบ 
เชิงปริมาณ โดยผู%บริหารสถานศึกษา จํานวน 152 คน โดยการสุ$มแบบหลายข้ันตอน เครื่องมือได%แก$ 
แบบสอบถามชนิดมาตรประมาณค$า มีค$าดัชนีความสอดคล%องอยู$ระหว$าง .80 – 1.00 และมีค$าความ
เชื่อม่ัน .97 ข้ันตอนท่ี 4 การปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบท่ีสมบูรณ�ยิ่งข้ึน สถิติท่ีใช%ในการวิเคราะห�
ข%อมูล ได%แก$ ความถ่ี ร%อยละ ค$าเฉลี่ย ส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห�ข%อมูลเชิงคุณภาพด%วยการ
วิเคราะห�เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว$า 
1) การศึกษาองค�ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค�กร

ปกครองส$วนท%องถ่ิน มีองค�ประกอบของรูปแบบ 4 ส$วน คือ ส$วนท่ี 1 ส$วนนํา ประกอบด%วย หลักการ 5 ข%อ 
วัตถุประสงค� 3 ข%อ บริบท 3 ข%อ ส$วนท่ี 2 ตัวแบบ มี 3 มิติ ประกอบด%วย มิติท่ี 1) วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู$องค�การขีดสมรรถนะสูงมี 5 ข้ันตอน มิติท่ี 2) องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูงมี 
7 องค�ประกอบ และ มิติท่ี 3) อํานาจหน%าท่ีของสถานศึกษามี 4 งาน ส$วนท่ี 3 การนํารูปแบบไปใช%มี 
4 ข้ันตอน ส$วนท่ี 4 เง่ือนไขความสําเร็จและเง่ือนไขท่ีเปCนอุปสรรค ประกอบด%วย เง่ือนไขความสําเร็จ 3 ข%อ 
เง่ือนไขท่ีเปCนอุปสรรค 5 ข%อ  
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 2) การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค�กรปกครองส$วน
ท%องถ่ินได%รูปแบบมีองค�ประกอบ 4 ส$วน คือ ส$วนท่ี 1 ส$วนนํา ประกอบด%วย หลักการ 6 ข%อ 
วัตถุประสงค� 3 ข%อ บริบท 7 ข%อ ส$วนท่ี 2 ตัวแบบ มี 3 มิติ ประกอบด%วย มิติท่ี 1) วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู$องค�การขีดสมรรถนะสูงมี 6 ข้ันตอน มิติท่ี 2) องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูงมี        
7 องค�ประกอบ และ มิติท่ี 3) อํานาจหน%าท่ีของสถานศึกษามี 4 งาน ส$วนท่ี 3 การนํารูปแบบไปใช%มี      
4 ข้ันตอน ส$วนท่ี 4 เง่ือนไขความสําเร็จและเง่ือนไขท่ีเปCนอุปสรรค ประกอบด%วย เง่ือนไขความสําเร็จ     
4 ข%อ เง่ือนไขท่ีเปCนอุปสรรค 5 ข%อ    
  3) การตรวจสอบรูปแบบ มีการตรวจสอบ 2 ข้ันตอน (1) การตรวจสอบเชิงคุณภาพ พบว$า
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค�กรปกครองส$วนท%องถ่ิน ภาพรวมอยู$ในระดับ
มากท่ีสุด และเม่ือพิจารณาเปCนรายด%านพบว$า ด%านความเปCนประโยชน� ด%านความเหมาะสม ด%าน
ความถูกต%องอยู$ในระดับมากท่ีสุด  และด%านความเปCนไปได%อยู$ในระดับมาก (2) การตรวจสอบเชิงปริมาณ 
พบว$ารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค�กรปกครองส$วนท%องถ่ิน ภาพรวมอยู$ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X =4.62 , S.D. = .24) และเม่ือพิจารณาเปCนรายด%านพบว$า ด%านความเปCนประโยชน�อยู$
ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.61 , S.D. = .09) ด%านความเหมาะสมอยู$ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.73,      
S.D. = .10) ด%านความถูกต%องอยู$ในระดับมากทีสุด ( X = 4.84 , S.D. = .13) และด%านความเปCนไปได%อยู$
ในระดับมาก ( X = 4.28 , S.D. = .15) 
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ABSTRACT 

   The objectives of this research were to, 1) study the components of model of high 

performance school administration under Local Administrative Organization, 2) develop 

an appropriate model of high performance school administration under Local 
Administrative Organization and 3) investigate model of high performance school 
administration under Local Administrative Organization. The research was divided into 4 
phases: Phase 1: Study conceptual knowledge, theory and related documents to 
determine the research conceptual framework using documentary examination from. 
Phase 2: Develop model using field studies with 3 schools under Local Administrative 
Organization. The samples were 3 school administrators selected by purposive sampling. 
The instrument used was indepth-interview. The results from Phase 1 and Phase 2, then 
were brought to draft the model. Phase 3: The model investigation which was divided into 
2 stages. 1) Qualitative investigation of model using focus group with 9 experts selected by 

purposive sampling. The tool was a rating scale questionnaire. 2) Quantitative investigation 
of model using 152 school administrators selected by multi-stage method. The instrument 
used was rating scale questionnaire with Index of Consistency (IOC) between .80-1.00 and 
reliability at .97. Phase 4: Improve and propose a more appropriate model. The statistics 
used in data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation. The data 
were analyzed by using content analysis. 

The findings were as follows: 
 1) The components of model of high performance school administration 
under Local Administrative Organization consisted of 4 parts: Part 1, an Introduction 
consisted of 5 principles, 3 objectives and, 3 contexts. Part 2, a model, there were 3 
dimensions: dimensions 1) 5 steps of school administration to be a high performance 
organization, dimensions 2) 7 components of high performance organization, dimensions 3) 
4 tasks of the authority of schools. Part 3, there were 4 steps of the model 



ง 
 

implementation. Part 4, successful conditions and  barrier conditions, consisted of 3 
successful conditions and 5 barrier conditions. 
 2) Develop model of high performance school administration under Local 
Administrative Organization consisted of 4 parts. Part 1, an Introduction consisted of 6 
principles, 3 objectives and, 7 contexts. Part 2, a model, there were 3 dimensions: 
dimensions 1) 6 steps of school administration to be a high performance organization, 
dimensions 2) 7 components of high performance organization, dimensions 3) 4 tasks of 
the authority of schools. Part 3, there were 4 steps of the model implementation. Part 4, 
successful conditions and  barrier conditions, consisted of 4 successful conditions and 5 
barrier conditions. 
 3) There were 2 results after model investigation: (1) The qualitative 
investigation found that; model of high performance school administration under Local 
Administrative Organization was overall at highest level. Considering each aspect, the utility, the 
appropriateness, and the accuracy were at highest level, and the feasibility  was at high level. 
(2) The quantitative investigation, it was found that the model of high performance 
school administration under Local Administrative Organization was overall at highest 
level ( X =4.62 , S.D. = .24). When considering in each aspect, the utility was at the highest 
level ( X = 4.61 , S.D. = .09), the appropriateness was at highest level ( X = 4.73 , S.D. = .10) , 
the accuracy was at highest level ( X = 4.84 , S.D. = .13),  and the feasibility was at high level 
( X = 4.28 , S.D. = .15). 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา  
การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคป�จจุบันและความเจริญก�าวหน�าอย�างรวดเร็วในหลายๆ ด�าน    

ไม�ว�าจะเป$นด�านสังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนเทคโนโลยีต�างๆ ของยุคโลกาภิวัฒน- ทําให�เกิดสภาวการณ-
แข�งขันของโลก ดังนั้นทุกๆ ประเทศรวมท้ังประเทศไทย จึงต�องพยายามพัฒนาศักยภาพความพร�อม    
เพ่ือนําพาประเทศไปสู�การแข�งขันระดับโลก การแข�งขันระหว�างประเทศในป�จจุบันนั้น นับวันจะทวีความ
รุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ มีความสําคัญและความสลับซับซ�อนมากยิ่งข้ึน องค-กรต�างๆ ในอนาคตต�องเตรียม
ความพร�อมของตนเองพร�อมท่ีจะแข�งขันพร�อมท่ีจะรับมือกับป�ญหาใหม�ๆ ท่ีเกิดข้ึนและพร�อมท่ีจะพัฒนา
ตนเองอย�างต�อเนื่อง จึงเป$นแรงกระตุ�นให�องค-กรต�างๆ จํานวนไม�น�อยต�องเปลี่ยนแปลงกลยุทธ-ของตนเอง 
ส�งผลให�องค-กรต�างๆ ต�องสรรหาวิธีการ เครื่องมือ และความรู�ใหม�ๆ เข�ามาประยุกต-ใช�เพ่ือปรับปรุงองค-กร
ของตนเองให�มีความพร�อมต�อสถานการณ-ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู�เสมอและปรับสภาพให�องค-กรอยู�รอดและมี
ความสามารถในการแข�งขันได�ซ่ึงไม�เว�นแม�แต�องค-กรด�านการศึกษา 

ความเจริญก�าวหน�าทางวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยีด�านต�างๆ ของโลกในยุคป�จจุบันทําให�เกิด
การแข�งขันไม�มีการสิ้นสุด ดังนั้นประเทศไทยควรให�ความสําคัญกับการศึกษา ซ่ึงถือว�าเป$นกลไกในการ
พัฒนาประเทศ โดยเฉพาะควรเน�นในเรื่องของคุณภาพการศึกษาเพ่ือให�มีศักยภาพพร�อมท่ีจะแข�งขัน และ
ร�วมมืออย�างสร�างสรรค-ในเวทีโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) และด�วยว�าสมรรถนะการศึกษาไทย     
ในเวทีสากลยังอยู�ในระดับไม�เป$นท่ีน�าพอใจและยังหล�าหลังกว�าหลายประเทศท้ังด�านโอกาส คุณภาพ และ
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) ดังนั้นท�ามกลางการแข�งขัน   
ในป�จจุบันจึงได�มีการกล�าวถึงองค-การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) กันอย�าง
แพร�หลายมากข้ึน เนื่องจากสภาพแวดล�อมในป�จจุบัน มีลักษณะเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วข้ึน มีความ
สลับซับซ�อนข้ึน และคาดการณ-ล�วงหน�าได�ยาก ดังนั้นการท่ีจะอยู�รอดภายใต�สภาพแวดล�อมเช�นนี้ องค-การ
ไม�สามารถปรับปรุงตนเองโดยอาศัยเพียงจากประสบการณ-เดิมท่ีเคยทํามา หรือปรับปรุงเพ่ือรักษา
สถานภาพเดิมของตนเอง องค-การจําเป$นจะต�องแสวงหารูปแบบขององค-การท่ีมีความสามารถในการ
ปรับตัวและสามารถดําเนินการให�ประสบความสําเร็จได�อย�างยั่งยืนกล�าวอีกนัยหนึ่งองค-การจะต�องมี
ความสามารถท้ังในการอยู�รอดและประสบความสําเร็จด�วย (Survive and Thrive) ซ่ึงเป$นสิ่งท่ีพึงปรารถนา
สําหรับทุกองค-การ (ทิพวรรณ หล�อสุวรรณรัตน-, 2550) องค-การขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) เป$นองค-การและวิธีบริหารท่ีแตกต�างไปจากเดิมเพราะองค-การ ขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) เป$นองค-การท่ีมีสมรรถนะ (Organizational Capability) เช�น สามารถสร�าง
การประสานงาน มีการทํางานเป$นทีม มีความผูกพัน มีความไว�เนื้อเชื่อใจ  มีการเป\ดเผย มีความคิด
สร�างสรรค- และมีการแก�ป�ญหาอย�างมีโครงสร�าง ซ่ึงสิ่งต�างๆเหล�านี้ล�วนนําไปสู�ความได�เปรียบในการ
แข�งขันขององค-การ (นิสดารก-  เวชยานนท-, 2554) สาเหตุท่ีองค-การต�องปรับเปลี่ยนไปเป$นองค-การขีด
สมรรถนะสูง (High Performance Organization) นั้น เป$นเพราะความสัมพันธ-ท่ีเปลี่ยนแปลงไประหว�าง
องค-การและพนักงาน ในอดีตพนักงานจะมีความสัมพันธ-ท่ียาวนานกับองค-การ เพราะองค-การมีการจ�าง
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งานในระยะยาว แต�ความสัมพันธ-เหล�านั้นได�เปลี่ยนแปลงและมีรูปแบบความสัมพันธ-ใหม�เกิดข้ึนซ่ึงใน
ความสัมพันธ-แบบใหม�นี้คนถือเป$นป�จจัยเชิงกลยุทธ-ทําให�องค-การได�เปรียบในการแข�งขันการท่ีองค-การ
ปฏิสัมพันธ-ต�อพนักงานจะส�งผลทําให�พนักงานเกิดความผูกพันกับองค-การ ถ�าองค-การปฏิบัติต�อพนักงาน
อย�างดี ก็จะส�งผลดีทําให�พนักงานทุ�มเทความสามารถของเขาให�กับองค-การได� (Lawler, 2005) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ได�เสนอซ่ึงแผนยุทธศาสตร-การ
พัฒนาระบบราชการไทยในประเด็นยุทธศาสตร-ท่ี 3 ว�าด�วยการมุ�งสู�การเป$นองค-การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง 
บุคลากรมีความพร�อมและความสามารถในการเรียนรู� คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได�อย�างเหมาะสม
ต�อสถานการณ-ต�างๆ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2553) ซ่ึงสอดคล�องกับกรมการ
ปกครองท�องถ่ินกับประเด็นยุทธศาสตร-ท่ี 1 ของแผนปฏิบัติราช 4 ปc (2555-2558) คือ การยกระดับขีด
ความสามารถของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินให�มีสมรรถนะสูง (กรมการปกครองท�องถ่ิน, 2554) ดังนั้น
การท่ีกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินจะเป$นองค-การท่ีมีขีดสมรรถนะสูงได�นั้น จําเป$นท่ีจะต�องยกระดับ
หน�วยงานทุกหน�วยงานของกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินให�มีขีดสมรรถนะสูงด�วยเช�นกัน โดยเฉพาะ
องค-กรปกครองส�วนท�องถ่ินซ่ึงเป$นหน�วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของกรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถ่ิน  

การศึกษาการพัฒนาองค-การภาครัฐไปสู�องค-การท่ีมีสมรรถนะสูงนั้น ควรพิจารณาท้ังการ
ปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร�าง ระบบ และวัฒนธรรมองค-การ เพ่ือสร�างสมรรถนะของคนในองค-การ เช�นการสร�าง
วัฒนธรรมการเรียนรู�ซ่ึงสะท�อนให�เห็นกลไกในการปรับตัว เพ่ือผลักดันพฤติกรรมของบุคคล ท่ีพึงประสงค-
ภายใต�แนวคิดองค-การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) หรือเรียกว�า HPO อย�างไรก็ตาม
ท้ังโครงสร�าง ระบบ และวัฒนธรรมองค-การ ล�วนเป$นสิ่งท่ีผู�บริหารสามารถปรับเปลี่ยนผลักดันและใช�เป$น
กลไกสําคัญในการขับเคลื่อน เพ่ือนําไปสู�เปgาหมายการเป$นองค-การแบบ HPO (รังสรรค- ประเสริฐศรี, 2553) 
การแข�งขันท่ีมากข้ึนในป�จจุบัน ทําให�สถานศึกษาต�องพัฒนาองค-กรให�มีขีดสมรรถนะสูง เพ่ือให�สามารถ
แข�งขันได�ในยุคโลกไร�พรมแดน องค-การท่ีเป$นเลิศหรือองค-การขีดสมรรถนะสูงเป$นเปgาหมายของทุกองค-การ
ท่ัวโลก การสร�างองค-การให�มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) นั้นเป$นสิ่งท่ีท�าทาย 
ป�จจุบันนี้องค-การหลายองค-การเผชิญกับพลวัตรและการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล�อม ซ่ึงทําให�องค-การต�อง
ปรับหรือเปลี่ยนตัวเอง (รังสรรค- ประเสริฐศรี, 2548) โดยแนวโน�มขององค-การจะเปลี่ยนไปให�ความสนใจกับ
การเป$นองค-การท่ีผลการปฏิบัติงานสูง หรือองค-การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร�างองค-การ และโครงสร�างการทํางานในรูปแบบใหม� (นิสดารก- เวชยานนท-, 
2554) ซ่ึงองค-ประกอบขององค-การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) คือต�องเป$น
องค-การท่ีมีขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลง เป$นองค-การแห�งนวัตกรรม สามารถทํางานได�อย�างมี
ประสิทธิภาพโดยไม�ยึดระบบบังคับบัญชาท่ีเข�มข�นจนเกินไป และท่ีสําคัญคือ การกระตุ�นให�คนในองค-การ
รักษาระดับของความเป$นองค-การสมรรถนะ การปฏิบัติงานได�อย�างยั่งยืน ป�จจัยท่ีจะสามารถขับเคลื่อนให�
องค-การเปลี่ยนแปลงได�คือ การสร�างให�เป$นวัฒนธรรมองค-การ โดยระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ภายในองค-การ (Holbeche, 2005) 

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติกําหนดให� องค-กรปกครองท�องถ่ินมีสิทธิ
ในการจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพร�อม ความเหมาะสมและความต�องการ



 3 

ภายในท�องถ่ิน ซ่ึงกระทรวงมหาดไทย โดยกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินต�องการยกระดับ             
องค-กรให�เป$นองค-กรท่ีมีสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) เป$นองค-กรท่ีมีผล
การปฏิบัติงานเป$นเลิศ มีความทันสมัยสามารถให�คําปรึกษาแนะนําแก�องค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน   
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน�าท่ีขององค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน (กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน, 
2556) และมีหน�าท่ีในการสนับสนุนส�งเสริมองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�สามารถปฏิบัติภารกิจตาม
อํานาจหน�าท่ี ในความรับผิดชอบได�อย�างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงภารกิจในความรับผิดชอบของท�องถ่ิน          
มีอยู�หลายภารกิจ และภารกิจในการจัดการศึกษาให�แก�ประชาชนก็เป$นภารกิจท่ีสําคัญอีกภารกิจหนึ่งของ
ท�องถ่ิน กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ินได�เล็งเห็นถึงความสําคัญ ในการจัดการศึกษาขององค-กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน ท่ีจะต�องดําเนินการจัดการศึกษาให�ได�คุณภาพและมีมาตรฐานสอดคล�องกับ มาตรฐาน
การศึกษาแห�งชาติ ประกอบกับพิจารณาเห็นว�าองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน เป$นองค-กรท่ีมีศักยภาพและมี
โอกาสในด�านความพร�อมท่ีเอ้ือต�อการส�งเสริมพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาของท�องถ่ิน ให�มีมาตรฐาน
เป$นท่ียอมรับของประชาชนโดยท่ัวไป จึงได�กําหนดให�โรงเรียนต�องจัดการศึกษาให�เต็มคุณภาพและมี
มาตรฐาน (กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน, 2551)  

นอกจากนี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยเฉพาะด�านการพัฒนา
สถานศึกษาและการบริหารจัดการใหม� ท่ีมุ�งเน�นการกระจายอํานาจสู�สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
องค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยส�งเสริมบทบาทองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�เข�ามาร�วมจัดและสนับสนุน
การจัดการศึกษามากข้ึนตามความเหมาะสมและความต�องการของท�องถ่ินทุกระดับ ให�มีการเตรียม ความ
พร�อมและพัฒนาศักยภาพในการบริหารการจัดการศึกษาขององค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงมีมาตรการให�
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการศึกษาของท�องถ่ิน ให�เอ้ือต�อการสนับสนุนการจัดการศึกษาและความ
เป$นอิสระในการบริหารจัดการของสถานศึกษาและท�องถ่ิน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)  

อีกท้ังการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มีแนวทางการพิจารณาให�การรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 2 แนวทาง คือ การรับรองมาตรฐาน
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการประเมินแบบโดดเด�น ซ่ึงการประเมินแบบโดดเด�นนั้น เพ่ือขับเคลื่อน
ให�สถานศึกษาสามารถพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพตนเองอย�างต�อเนื่องสู�ความเป$นเลิศและท้ังนี้การ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม กลุ�มตัวบ�งชี้มาตรการส�งเสริม ในตัวบ�งชี้ท่ี 12 ให�มีผลการส�งเสริม
พัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู�ความเป$นเลิศ เพ่ือให�สอดคล�องกับ
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554) ป�จจุบันมี
สถานศึกษาท่ีสังกัดองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มีสถานศึกษาท่ีถ�ายโอนมาสังกัดองค-กรปกครอง        
ส�วนท�องถ่ินมากข้ึน แต�มีสถานศึกษาจํานวนน�อยท่ีผ�านการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับดีถึงดีมาก
ติดต�อกัน แสดงให�ถึงการขาดความต�อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554) จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสามของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พบว�า สถานศึกษาท่ีสังกัดองค-กรปกครอง    
ส�วนท�องถ่ินมีสถานศึกษาท่ีไม�ได�รับการรับรองเป$นจํานวนมาก (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, 2555) การท่ีสถานศึกษาจะพัฒนาตนเองให�ไปสู�ความเป$นเลิศหรือความมีขีดสมรรถนะ
สูงนั้นจะต�องทําให�สถานศึกษามีคุณภาพอย�างต�อเนื่องหรือเป$นสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จอย�าง
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ต�อเนื่อง ซ่ึงการประสบความสําเร็จอย�างต�อเนื่องของสถานศึกษาจะเป$นการยกระดับมาตรฐาน            
ของสถานศึกษาเป$นองค-การขีดสมรรถนะสูงดังท่ี ทิพวรรณ หล�อสุวรรณรัตน- ได�กล�าวไว�ว�าองค-การ      
ขีดสมรรถนะสูงเป$นองค-การท่ีประสบความสําเร็จอย�างยั่งยืน (ทิพวรรณ หล�อสุวรรณรัตน-, 2551) 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยพบว�าสถานศึกษาท่ีสังกัดองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ยังไม�
มีรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ดังนั้นผู�วิจัยจึงเห็น
ว�า การท่ีสถานศึกษาท่ีสังกัดองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน จะจัดการศึกษาให�เต็มคุณภาพมีมาตรฐาน และ
ขับเคลื่อนให�สถานศึกษาสามารถพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพตนเองอย�างต�อเนื่องสู�ความเป$นเลิศหรือ    
ทําให�สถานศึกษาเป$นองค-การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) นั้นสถานศึกษาจะต�อง
บริหารตนเองให�มีคุณภาพอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน ผู�วิจัยจึงมีความสนใจและต�องการท่ีจะสร�างรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ให�มีรูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสม กับ
บริบทขององค-การสถานศึกษา เพ่ือเป$นแนวทางให�สถานศึกษานําไปพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถ เพ่ือการ
เจริญเติบโตอย�างม่ันคงและยั่งยืนของสถานศึกษา มีความสามารถท่ีจะรับและเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตและในทุก  ๆสถานการณ- และมีศักยภาพความพร�อม ในการแข�งขันต�อไป 

 
1.2  ป�ญหาของการวิจัย 

ป�ญหาของการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค-กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน มีดังนี้  

1.2.1 องค-ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค-กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน มีองค-ประกอบใดบ�าง 

1.2.2 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัดองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ินท่ี
เหมาะสมควรเป$นอย�างไร 

1.2.3 ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค-กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินเป$นอย�างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค&ของการวิจัย  

การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค-กรปกครองส�วน
ท�องถ่ิน มีวัตถุประสงค-ดังนี้  

1.3.1 เพ่ือศึกษาองค-ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัด
องค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

1.3.2 เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัดองค-กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินท่ีเหมาะสม 

1.3.3 เพ่ือตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค-กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน 
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1.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค-กรปกครอง

ส�วนท�องถ่ิน เป$นการนําเสนอรูปแบบเพ่ือนํามาประยุกต-ใช�กับองค-กรสถานศึกษาได�อย�างมีคุณภาพ
และเหมาะสม โดยจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ผู�วิจัยสรุปแนวคิดท่ีนํามากําหนด
เป$นกรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้ 

1.4.1 แนวคิดท่ีเก่ียวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ ผู�วิจัยได�ศึกษาแนวคิดทฤษฎี
ประเภทรูปแบบของ คีฟส- (Keeves, 1988) โดยผู�วิจัยกําหนดองค-ประกอบของรูปแบบตามแนวคิดของ 
บราวน- และโมเบิร-ก (Brown & Moberg, 1980) บุช (Bush, 1986) คีฟส- (Keeves, 1988) จินตนา ศักด์ิ
ภู�อร�าม (2545) วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ- (2547) ศักด์ิจิต มาศจิตต- (2550) สยาม สุ�มงาม (2552) พิเชฐ 
โพธิ์ภักดี (2553) นิวัตร นาคะเวช (2554) ได�องค-ประกอบของรูปแบบท่ีประกอบด�วย 4 ส�วน คือ  

ส�วนท่ี 1 ส�วนนํา ประกอบด�วย 1.1 หลักการ 1.2 วัตถุประสงค- 1.3 บริบท 
ส�วนท่ี 2 ตัวแบบ มี 3 มิติ ประกอบด�วย 2.1 วิธีการบริหารสถานศึกษาสู�องค-การขีด

สมรรถนะสูง 2.2 องค-ประกอบองค-การขีดสมรรถนะสูง 2.3 อํานาจหน�าท่ีของสถานศึกษา 
ส�วนท่ี 3 การนํารูปแบบไปใช� มี 4 ข้ันตอน ประกอบด�วย 3.1 การเตรียมการดําเนินงาน 

3.2 การดําเนินงาน 3.3 การประเมินผลการดําเนินงาน 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 
ส�วนท่ี 4 เง่ือนไขข�อจํากัด ประกอบด�วย 4.1 เง่ือนไขความสําเร็จ 4.2 เง่ือนไขท่ีเป$น

อุปสรรค 
กระบวนการพัฒนารูปแบบ โดยผู�วิจัยพัฒนารูปแบบตามแนวคิดของ วิลเลอร- 

(Willer, 1967) รุ�งรัชดาพร เวหะชาติ (2548) วิสุทธิ์ เวียงสมุทร (2552) จินตนา จันทร-เจริญ (2553) 
พิเชฐ โพธิ์ภักดี (2553) ดํารง ศรีอร�าม (2553) และ นิวัตร นาคะเวช (2554) ซ่ึงมีกระบวนการสร�าง
หรือพัฒนารูปแบบโดย (1) การศึกษาความรู� แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง (2) การพัฒนารูปแบบ (3) การ
ตรวจสอบรูปแบบ และ (4) การปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบฉบับท่ีสมบูรณ- 

ผู�วิจัยมีการตรวจสอบรูปแบบ 2 วิธีการคือ (1) การตรวจสอบรูปแบบ เชิงคุณภาพตาม
แนวคิดของ ไอส-เนอร- (Eisner, 1976) โดยใช� ตัวบุคคลคือ ผู�ทรงคุณวุฒิเป$นเครื่องมือในการตรวจสอบ
รูปแบบ โดยวิธีการสัมภาษณ-แบบการสนทนากลุ�ม (Focus Group Discussion) และ (2) การตรวจสอบ
รูปแบบ เชิงปริมาณ โดยตรวจสอบรูปแบบ ท้ัง 2 วิธีการจะตรวจสอบรูปแบบ ตามมาตรฐานการประเมิน    
4 ด�านตามแนวคิดของ แมคมิลแลนด-และชูแมคเกอร- (McMillan & Schumacher, 2001) และ ศิริชัย   
กาญจนวาสี (2554) คือ 1) ด�านความเป$นประโยชน- 2) ด�านความเป$นไปได� 3) ด�านความเหมาะสม 4) ด�าน
ความถูกต�อง 

1.4.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานในสถานศึกษา ประกอบด�วย 1) ความหมายการบริหาร
สถานศึกษา 2) อํานาจหน�าท่ีของสถานศึกษา 3) วิธีการบริหารสถานศึกษาสู�องค-การขีดสมรรถนะสูงหรือ
สถานศึกษาท่ีมุ�งสู�ความเป$นเลิศ 

   1) ความหมายการบริหารสถานศึกษา จากแนวคิดของ วิโรจน- สารรัตนะ (2542)           
นงลักษณ- เรือนทอง (2550) ขัตติยา ด�วงสําราญ (2552) 
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   2) อํานาจหน�าท่ีของสถานศึกษา ตามขอบข�ายภาระงาน 4 ภาระงาน ได�แก� (1) การ
บริหารงานวิชาการ (2) การบริหารงานงบประมาณ (3) การบริหารงานบุคคล และ (4) การบริหารท่ัวไป      
จากแนวคิดของ เฟเบอร- และ เชียร-รอน (Faber & Shearron, 1970) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห�งชาติ (2545) สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545) จันทรานี สงวนนาม (2545) กระทรวงศึกษาธิการ 
(2546) ชุมศักด์ิ อินทร-รักษ- (2549) ปรียาพร วงศ-อนุตรโรจน- (2553) ได� การบริหารงานวิชาการ 6 ภารกิจ 
การบริหารงานงบประมาณ 6 ภารกิจ การบริหารงานบุคคล 5 ภารกิจ และ การบริหารท่ัวไป 5 ภารกิจ 
   3) วิธีการบริหารสถานศึกษาสู�องค-การขีดสมรรถนะสูงของ ทศพร ศิริสัมพันธ- (2543, 
อ�างถึงใน วีระยุทธ ชาตะกาญจน-, 2555) บุญดี บุญญากิจ และกมลวรรณ ศิริพานิช (2545) สิทธิศักด์ิ     
พฤกษ-ป\ติกุล (2546) สิทธิศักด์ิ พฤกษ-ป\ติกุล (2555) ได�วิธีการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงหรือ
สถานศึกษาท่ีมุ�งสู�ความเป$นเลิศ ประกอบด�วย (1) การวิเคราะห-องค-การ (Analysis-A) (2) การวางแผน 
(Planning-P) (3) การสื่อสารสร�างความเข�าใจ (Understanding-U) (4) การลงมือปฏิบัติ (Doing-D) (5) การ
ปรับปรุงและควบคุม (Improve and Control-I) 

1.4.3 แนวคิดท่ีเก่ียวกับองค-การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
ประกอบด�วย 1) ความหมายขององค-การขีดสมรรถนะสูง 2) หลักการขององค-การขีดสมรรถนะสูง               
3) วัตถุประสงค-ขององค-การขีดสมรรถนะสูง 4) สภาพแวดล�อม/บริบทขององค-การขีดสมรรถนะสูง              
5) องค-ประกอบของรูปแบบขององค-การขีดสมรรถนะสูง 6) ป�จจัยสู�ความสําเร็จขององค-การขีด
สมรรถนะสูง 7) ป�จจัยท่ีเป$นอุปสรรคขององค-การขีดสมรรถนะสูง 

   1) ความหมายขององค-การขีดสมรรถนะสูงจาก ลินเดอร-และบรูคส (Linder & Brooks, 
2004 อ�างถึงใน พสุ เดชะรินทร-, 2549) ฮอลเบก้ี (Holbeche, 2005) บายเทนดิจค (Buytendijk, 2006)    
บลังชาร-ด (Blanchard, 2007) วาล (Waal, 2007) พสุ เดชะรินทร- (2549) กระทรวงพลังงาน (2550) ธงชัย 
สมบูรณ- (2551) ทิพวรรณ หล�อสุวรรณรัตน- (2551) บุศรินทร- สุจริตจันทร- (2553) พรทิพย- สุพรรณกุล 
(2553) นิสดารก- เวชยานนท- (2554) หมายถึง องค-การท่ีประสบความสําเร็จอย�างยั่งยืนในการดําเนินงานให�
บรรลุวัตถุประสงค-โดยผลิตสินค�าและบริการได�อย�างมีคุณภาพ มีขีดความสามารถท่ีเหนือกว�าผู� อ่ืน           
มีความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได�เป$นอย�างดี 

   2) หลักการขององค-การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ของ
นักวิชาการ 3 แนวคิด ได�แก� 1) แนวคิดของ มิลเลอร- (Miller, 2001) 2) แนวคิดของ ลินเดอร- และบรูคส 
(Linder & Brooks, 2004) 3) แนวคิดของ จุปป และ ยังเกอร- (Jupp and Younger, 2004) ได�หลักการของ
องค-การขีดสมรรถนะสูง ประกอบด�วย 1) หลักการด�านสมรรถนะการบริหารจัดการ 2) หลักการด�านการใช�
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3) หลักการด�านการมุ�งผลสัมฤทธิ์ 4) หลักการด�านการมีคุณธรรมจริยธรรม         
5) หลักการด�านการมีส�วนร�วม 

   3) วัตถุประสงค-ขององค-การขีดสมรรถนะสูง จากแนวคิดของ พสุ เดชะรินทร- และคน
อ่ืนๆ (2549) และ สํานักงาน ก.พ.ร. (2553) นิสดารก- เวชยานนท- (2554) ได�วัตถุประสงค-ขององค-การขีด
สมรรถนะสูงประกอบด�วย (1) เพ่ือให�สถานศึกษามีความสําเร็จอย�างยั่งยืนในระยะยาว (2) เพ่ือให�
สถานศึกษายกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการ (3) เพ่ือให�สถานศึกษาตอบสนองความต�องการ
ของผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียให�มากข้ึน 
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   4) บริบทขององค-การขีดสมรรถนะสูง จากแนวคิดของฮอลเบก้ี และคนอ่ืนๆ (Holbeche 
& et al., 2004) ซ่ึงบริบทขององค-การขีดสมรรถนะสูงประกอบด�วย (1) องค-การแบบ HPO จะมุ�งเน�นทํา
ในสิ่งท่ีถูกต�อง (2) บูรณาการความต�องการท่ีแตกต�างและอาจขัดแย�งกันของกลุ�มต�าง ๆในองค-การ         
(3) มุ�งความสําเร็จท่ียั่งยืน 

   5) องค-ประกอบของรูปแบบองค-การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
ของนักวิชาการ 10 คน ได�แก� แนวคิดของ เชอร-มาฮอร-น และคนอ่ืนๆ (Schermerhorn & et al., 2000) 
แนวคิดของ บายเทนดิจค (Buytendijk, 2006) แนวคิดของเอ เอ็ม เอ (American Management 
Association: AMA, 2007) แนวคิดของ สถาบัน รอฟเฟย- พาร-ค (Roffey Park Institute, 2007) แนวคิด
ของเคริว และคนอ่ืน  ๆCarew & et al., 2007) แนวคิดของ อาร- ดี เอส (Resource Development Systems 
LLC, 2009) แนวคิดของ วาล (Waal, 2010) แนวคิดของ ทิพวรรณ หล�อสุวรรณรัตน- (2551) แนวคิด PMQA 
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2553) และ แนวคิดของ นิสดารก- เวชยานนท- (2554)       
ได�องค-ประกอบขององค-การขีดสมรรถนะสูง 7 องค-ประกอบ ได�แก� (1) การมีภาวะผู�นําเชิงกลยุทธ- (Strategy 
Leadership) (2) การบริหารจัดการทุนมนุษย- (Human Capital Management) (3) การเป$นองค-การแห�ง
การเรียนรู� (Learning Organization) (4) การบริหารคุณภาพ ท่ัวท้ังองค-การ (Total Quality Management) 
(5) การจัดโครงสร�างองค-การ (Organization Structure) (6) การมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต�อสังคม 
(Good Governance) (7) การสร�างวัฒนธรรมองค-การ (Organization Culture) 

   6) ป�จจัยสู�ความสําเร็จขององค-การขีดสมรรถนะสูง จากแนวคิดของ ฮานนา (Hanna, 
1988) โอเว�น และคนอ่ืนๆ (Owen & et al., 2001) มิลเลอร- (Miller, 2001) ฮอค (Hock, 2007) พสุ         
เดชะรินทร- และคนอ่ืนๆ (2549) อนนต- แสงศิริทักษิณ (2549) ได�ป�จจัยท่ีนําไปสู�ความสําเร็จของการเป$น
องค-การขีดสมรรถนะสูงประกอบด�วย (1) การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management) (2) การสร�าง
ความรู�สึกการเป$นเจ�าของร�วมกัน (Ownership) (3) การบริหารคนเก�งในองค-การ (Talent Management) 

   7) ป�จจัยท่ีเป$นอุปสรรคขององค-การขีดสมรรถนะสูง จากแนวคิดของ โอเว�นและ 
คนอ่ืนๆ (Owen & et al., 2001) ประกอบด�วย (1) การรับรู�ระหว�างตัวผู�บริหารและครู บุคลากร ผู�เรียน 
ผู�ปกครอง ชุมชนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียไม�สอดคล�องกัน (2) การรับรู�ของผู�บริหารกับวิสัยทัศน-พันธกิจค�านิยม
และกลยุทธ-ของสถานศึกษาไม�สอดคล�องกัน (3) วิสัยทัศน- พันธกิจ ค�านิยม กลยุทธ-และการปฏิบัติของ
ผู�บริหารสถานศึกษาไม�สอดคล�องกัน (4) การปฏิบัติของผู�บริหารและพฤติกรรมของครูและบุคลากร และความ
ต�องการของผู�เรียน ผู�ปกครอง ชุมชนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียไม�สอดคล�องกัน (5) โครงสร�างพ้ืนฐานท่ี
สนับสนุนไม�สอดคล�องกันกับการเป$นสถานศึกษาท่ีมีผลปฏิบัติงานสูง  

1.4.4 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
ประกอบด�วย 1) โครงสร�างการบริหารองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 2) แนวคิดการจัดการศึกษาขององค-กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน 3) หลักการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

จากแนวคิดดังกล�าวข�างต�น ผู�วิจัยสามารถกําหนดเป$นกรอบแนวคิดในการวิจัยได�ดัง     
ภาพท่ี 1.1  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบ 

การบริหาร 
งานในสถาน 
ศึกษา 

 

การจัดการ
ศึกษาของสถาน 
ศึกษาสังกัด
องค-กรปกครอง
ส�วนท�องถิ่น 

ร*างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัดองค&กรปกครองส*วนท/องถิ่น 
A  MODEL OF  HIGH  PERFORMANCE  SCHOOL  ADMINISTRATION  UNDER  LOCAL  ADMINISTRATION ORGANIZATION 

1. ส*วนนํา 

2. ตัวแบบ 

3. ขั้นตอน
การนําไปใช/ 

4. เงื่อนไข
ข/อจํากัด 

 

องค-การขีด
สมรรถนะสูง 

 1.1 หลักการ 
1.1.1 หลักการด�านสมรรถนะการบริหารจัดการ 
1.1.2 หลักการด�านการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรม                                                      
1.1.3 หลักการด�านการมุ�งผลสัมฤทธิ์                      
1.1.4 หลักการด�านการมีคุณธรรม จริยธรรม                     
1.1.5 หลักการด�านการมีส�วนร�วม 

1.2 วัตถุประสงค- 
 1.2.1 เพื่อให�สถานศึกษาประสบความสําเร็จระยะยาว 
 1.2.2 เพื่อให�สถานศึกษายกระดับคุณภาพและมาตรฐานการ
บริหารจัดการ 
 1.2.3 เพื่อให�สถานศึกษาตอบสนองความต�องการของ
ผู�รับบริการและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

 

 2.2 องค-ประกอบองค-การขีดสมรรถนะสูง 
 2.2.1 การมีภาวะผู�นําเชิงกลยุทธ-  (Strategy  Leadership)                              
 2.2.2 การบริหารจัดการทุนมนุษย- (Human Capital Management        
 2.2.3 การเป$นองค-การแห�งการเรียนรู�   (Learning Organization)                
 2.2.4 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค-การ(Total Quality Management)                                                      
 2.2.5 การจัดโครงสร�างองค-การ   (Organization Structure)                         
 2.2.6 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต�อสังคม (Good Governance)                 
 2.2.7 วัฒนธรรมองค-การ (Organization Culture)                                                        

  

2.1 วิธีการบริหารสู�องค-การขีดสมรรถนะสูง 
2.1.1 การวิเคราะห-องค-การ (Analysis-A)                           
2.1.2 การวางแผน (Planning-P)        
2.1.3 การสื่อสารสร�างความเข�าใจ    
(Understanding-U)                                                                   
2.1.4 การลงมือปฏิบัติ (Doing-D)               
2.1.5 การปรับปรุงและควบคุม                            
(Improve and Control-I)                                      

 

 4.1 เงื่อนไขความสําเร็จ   
4.1.1 การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive  
Management) 
4.1.2 การสร�างความรู�สึกเป$นเจ�าของร�วมกัน 
(Ownership) 
4.1.3 การบริหารคนเก�ง  (Talent  
Management)                  

 

4.2 เงื่อนไขที่เป$นอุปสรรค 
4.2.1 การรับรู�ระหว�างผู�บริหารกับครู  บุคลากร ผู�เรียน ผู�ปกครอง ชุมชนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียไม�สอดคล�องกัน 
4.2.2 การรับรู�ของผู�บริหารกับวิสัยทัศน-  พันธกิจค�านิยมและกลยุทธ-ของสถานศึกษาสอดคล�องกัน 
4.2.3 วิสัยทัศน-  พันธกิจ ค�านิยม  กลยุทธ-และการปฏิบัติของผู�บริหารสถานศึกษาสอดคล�องกัน 
4.2.4 การปฏิบัติของผู�บริหารและพฤติกรรมของครูและบุคลากร และความต�องการของผู�เรียน ผู�ปกครอง ชุมชนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
        สอดคล�องกัน 
4.2.5 โครงสร�างพื้นฐานที่สนับสนุนสอดคล�องกันการเป$นสถานศึกษาที่มีผลปฏิบัติงานสูง  

3.3 การประเมินผลการดําเนินงาน             3.2 การดําเนินงาน                       3.1 การเตรียมการดําเนินงาน                    

1.3 บริบทขององค-การขีดสมรรถนะสูง   
 1.3.1 การมุ�งเน�นทําในสิ่งที่ถูกต�อง 
 1.3.2 การบูรณาการความต�องการที่แตกต�าง 
 1.3.3 การมุ�งความสําเร็จที่ยั่งยืน 

 

2.3 อํานาจหน�าที่ของสถานศึกษา                   
2.3.1 การบริหารงานวิชาการ                  
2.3.2 การบริหารงานงบประมาณ             
2.3.3 การบริหารงานบุคคล                                            
2.3.4 การบริหารทั่วไป 

 

3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 8 
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย  
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค-กรปกครองส�วน

ท�องถ่ิน ผู�วิจัยได�กําหนดขอบเขตไว� 4 ด�านคือ 1.5.1) ขอบเขตด�านเนื้อหา 1.5.2) ขอบเขตด�าน
ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 1.5.3) ขอบเขตด�านตัวแปร และ 1.5.4) ขอบเขตด�านเวลา ดังนี้ คือ 

1.5.1 ขอบเขตด�านเนื้อหา  
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป$นการศึกษาองค-ความรู�แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง

เพ่ือให�ได�ตัวแปรองค-ประกอบท่ีสอดคล�องกับ การบริหารสถานศึกษาขีดสรรถนะสูงสังกัดองค-กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน ได�แก� 1) แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 2) แนวคิดเก่ียวกับการ
บริหารงานในสถานศึกษา 3) แนวคิดเก่ียวกับองค-การขีดสมรรถนะสูง 4) แนวคิดการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

1.5.2 ขอบเขตด�านประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
   ประชากรและกลุ�มตัวอย�างในงานวิจัยนี้แบ�งเป$น ประชากรและกลุ�มตัวอย�างงานวิจัย
เชิงคุณภาพ และประชากรและกลุ�มตัวอย�างงานวิจัยเชิงปริมาณ 
   1) ประชากรและกลุ�มตัวอย�างงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
    ประชากรและกลุ�มตัวอย�างงานวิจัยเชิงคุณภาพ ในข้ันตอนการศึกษาสภาพ
ป�จจุบันป�ญหาเพ่ือพัฒนารูปแบบ ได�แก� ผู�บริหารสถานศึกษาจํานวน 3 คน จากสถานศึกษาสังกัด
องค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน จํานวน 3 แห�ง ท่ีผู�วิจัยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เกณฑ-
ท่ีใช�ในการคัดเลือกสถานศึกษาท่ีเป$นกลุ�มตัวอย�าง เป$นสถานศึกษาท่ีผ�านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในระดับดี-ดีมาก ติดต�อกัน ต้ังแต�การประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 1 ถึงรอบท่ี 3 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555) และเป$นสถานศึกษาท่ีมีแนว
ปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ทางการบริหารสถานศึกษา ประชากรและกลุ�มตัวอย�างงานวิจัยเชิง
คุณภาพ ในข้ันตอนการตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณภาพ โดยผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ด�วยวิธีการ
สนทนากลุ�ม (Focus Group Discussion) โดยเลือกจากกลุ�มตัวอย�างท่ีต�องการศึกษาแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  
   2) ประชากรและกลุ�มตัวอย�างงานวิจัยเชิงปริมาณ  
    ประชากรในข้ันตอนการตรวจสอบรูปแบบเชิงปริมาณคือผู�บริหารสถานศึกษา  ท่ี
สังกัดองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยสังกัดองค-การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาลและองค-การบริหาร
ส�วนตําบล ยกเว�นกรุงเทพและเมืองพัทยา จํานวน 249 แห�งท่ีผ�านการประเมินคุณภาพภายนอกใน
ระดับดี-ดีมากติดต�อกัน ต้ังแต�การประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 1 ถึงรอบท่ี 2 (สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555) กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือผู�บริหาร
สถานศึกษาจากสถานศึกษาท่ีสังกัดองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยสังกัดองค-การบริหารส�วนจังหวัด 
เทศบาลและองค-การบริหารส�วนตําบล ยกเว�นกรุงเทพและเมืองพัทยา จํานวน 152 แห�ง ผู�ให�ข�อมูล
คือ ผู�อํานวยการสถานศึกษา 152 คน กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ได�มาจากประชากรซ่ึงใช�
วิธีการสุ�มแบบหลายข้ันตอน (Multistage Random Sampling) คือ 1) กําหนดเขตภูมิศาสตร-        
2) กําหนดจํานวนสถานศึกษาตามเขตภูมิศาสตร- 3) กําหนดจํานวนสถานศึกษาเป$นรายจังหวัดตาม
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เขตภูมิศาสตร- และการสุ�มแบบแบ�งชั้นภูมิ โดยใช�สัดส�วนตามจํานวนของประชากร (Proportional 
Stratified Random Sampling) โดยคํานึงถึงหลักการให�กลุ�มตัวอย�างท่ีสุ�มมาจากแต�ละกลุ�มของ
ประชากร มีจํานวนท่ีเหมาะสมท่ีจะครอบคลุมลักษณะของประชากร อย�างครบถ�วนมากท่ีสุด ซ่ึงผู�วิจัย
กําหนดให�เขตภูมิศาสตร-และจังหวัดเป$นชั้นภูมิ (Strata) และกําหนดให�สถานศึกษาเป$นหน�วยการสุ�ม 
(Sampling Units) 4) เลือกสถานศึกษาโดยอาศัยหลักความน�าจะเป$น ใช�เทคนิคการสุ�มอย�างง�าย 
(Simple Random Sampling) โดยกําหนดขนาดของกลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัยตามขนาดกลุ�ม
ตัวอย�างของ เครจซ่ีและมอร-แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ด�วยระดับความเชื่อม่ันร�อยละ 95  

1.5.3 ขอบเขตด�านตัวแปรท่ีศึกษา 
   ตัวแปรท่ีศึกษา คือ องค-ประกอบของร�างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีด

สมรรถนะสูงสังกัดองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
1.5.4 ขอบเขตด�านเวลา 
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู�วิจัยได�ศึกษาข�อมูลของสถานศึกษาท่ีสังกัดองค-กรปกครองส�วน

ท�องถ่ินของปcการศึกษา 2555-2556 
 
1.6 คําจํากัดความท่ีใช/ในการวิจัย 

1.6.1 รูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
1) รูปแบบ หมายถึง หมายถึง แนวคิดท่ีใช�ภาษาเป$นสื่อในการบรรยายหรืออธิบาย

ปรากฏการณ-ท่ีศึกษาด�วยภาษา แผนภูมิหรือรูปภาพ เพ่ือให�เห็นโครงสร�างทางความคิด องค-ประกอบ
และความสัมพันธ-ขององค-ประกอบของปรากฏการณ-นั้น ๆ 

 2) การพัฒนารูปแบบ หมายถึง กระบวนการสร�างหรือพัฒนารูปแบบโดย 3 ข้ันตอนคือ   
(1) การศึกษาความรู� แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง (2) การพัฒนารูปแบบ (3) การตรวจสอบรูปแบบ (4) การ
ปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ 
 1.6.2 องค-ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง หมายถึง แนวคิด   
ท่ีใช�ภาษาอธิบายปรากฏการณ-ท่ีศึกษาด�วยภาษา แผนภูมิหรือรูปภาพ มีการเรียบเรียงในลักษณะ
องค-ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงประกอบด�วย    

  ส�วนท่ี 1 ส�วนนํา ประกอบด�วย 1.1 หลักการ 1.2 วัตถุประสงค- 1.3 บริบท 
   ส�วนท่ี 2 ตัวแบบ มี 3 มิติ ประกอบด�วย 2.1 วิธีการบริหารสถานศึกษาสู�องค-การขีด
สมรรถนะสูง 2.2 องค-ประกอบองค-การขีดสมรรถนะสูง 2.3 อํานาจหน�าท่ีของสถานศึกษา 

  ส�วนท่ี 3 การนํารูปแบบไปใช� มี 4 ข้ันตอน ประกอบด�วย 3.1 การเตรียมฟการดําเนินงาน 
3.2 การดําเนินงาน 3.3 การประเมินผลการดําเนินงาน 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 

  ส�วนท่ี 4 เง่ือนไขข�อจํากัด ประกอบด�วย 4.1 เง่ือนไขความสําเร็จ 4.2 เง่ือนไขท่ีเป$น
อุปสรรค 

1.6.3 หลักการ หมายถึง สาระสําคัญท่ียึดถือเป$นแนวปฏิบัติ ในการบริหารของสถานศึกษาขีด
สมรรถนะสูงได�แก� 1) หลักการด�านสมรรถนะการบริหารจัดการ 2) หลักการด�านการใช�เทคโนโลยีและ
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นวัตกรรม 3) หลักการด�านการมุ�งผลสัมฤทธิ์ 4) หลักการด�านการมีคุณธรรมจริยธรรม 5) หลักการด�านการ
มีส�วนร�วม 

   1) หลักการด�านสมรรถนะการบริหารจัดการ ประกอบด�วย (1) ผู�บริหารมีความมุ�งม่ันใน
การวางยุทธศาสตร-และนโยบาย (2) ผู�บริหารจัดโครงสร�างแบบยืดหยุ�นพร�อมรับการเปลี่ยนแปลง (3) 
ผู�บริหารมีการใช�ข�อมูลสารสนเทศ (4) ผู�บริหารมีการบริหารผลการปฏิบัติงาน (5) ผู�บริหารมุ�งผลิตองค-
ความรู� ท่ีเป$นทรัพยากรมนุษย- (6) ผู�บริหารมีจิตมุ�งบริการสนองความต�องการของครู บุคลากร ผู�เรียน 
ผู�ปกครองและชุมชน (7) ผู�บริหารมีพันธมิตรและเครือข�ายและสร�างสัมพันธ-กับภายนอก 

   2) หลักการด�านการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประกอบด�วย (1) มีการออกแบบ
องค-การและกระบวนการทํางานของสถานศึกษา (2) มีความคิดสร�างสรรค-และมีความยืดหยุ�น (3) มีการ
มุ�งเน�น ในสิ่งท่ีตนเองมีความสามารถหรือโดดเด�น ในขณะเดียวกันก็ดําเนินการจัดหาผู�อ่ืนให�มาทําใน
กิจกรรมท่ีไม�ใช�กิจกรรมหลัก 

   3) หลักการด�านการมุ�งผลสัมฤทธิ์ ประกอบด�วย (1) มีการกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ      
(2) การมุ�งเน�นท่ีผลผลิตและผลลัพธ- (3) การจัดหา การขนส�ง การบริหารจัดการทันเวลาแก�ครู บุคลากร 
ผู�เรียน ผู�ปกครอง ชุมชน 

   4) หลักการด�านการมีคุณธรรมจริยธรรม ประกอบด�วย (1) การสร�างความไว�วางใจ
ระหว�างครู บุคลากร ผู�เรียน ภายในสถานศึกษา (2) การเป\ดเผยข�อมูลทางการเงินของสถานศึกษา มีการ
ตรวจสอบการทํางานและผลดําเนินงานของสถานศึกษา (3) การให�รางวัลเป$นทีมตามความสามารถ (4) การ
ดําเนินงานท่ีดีและส�งมอบสิ่งท่ีดี 

   5) หลักการด�านการมีส�วนร�วม ประกอบด�วย (1) การตัดสินใจโดยทีม มีทีมข�ามสายงาน         
(2) สร�างให��ครูและบุคลากรเกิดความรู�สึกเป$นเจ�าของสถานศึกษาร�วมกัน (3) มีการพิจารณาท้ังกระบวนการ
โดยนําป�ญหามาวิเคราะห--สาเหตุและแก�ไขร�วมกัน 

1.6.4 วัตถุประสงค- หมายถึง ผลท่ีสถานศึกษาต�องการให�บรรลุ ซ่ึงเป$นวัตถุประสงค-ของรูปแบบ 
ได�แก� 1) เพ่ือให�สถานศึกษาประสบความสําเร็จอย�างยั่งยืนในระยะยาว 2) เพ่ือให�สถานศึกษายกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการ 3) เพ่ือให�สถานศึกษาตอบสนองความต�องการของ ครู บุคลากร 
ผู�เรียน ผู�ปกครองและชุมชน 

1.6.5 บริบทขององค-การขีดสมรรถนะสูง หมายถึง สภาพแวดล�อมท่ัวไปของสถานศึกษาขีด
สมรรถนะสูง ได�แก� 1) การมุ�งเน�นทําในสิ่งท่ีถูกต�อง 2) การบูรณาการความต�องการท่ีแตกต�างและอาจ
ขัดแย�งกันของกลุ�มต�างๆ ในสถานศึกษา 3) การมุ�งความสําเร็จท่ียั่งยืน 

   1) การมุ�งเน�นทําในสิ่งท่ีถูกต�อง ประกอบด�วย (1) มีการสร�างและพัฒนาวัฒนธรรมของ
สถานศึกษาท่ีเข�มแข็ง (2) มีความรับผิดชอบต�อสังคมชุมชนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียกับสถานศึกษาทุกคน       
(3) มีการเลือกสรรคนดี คนเก�งมาไว�ในสถานศึกษาเพราะจะทําให�สถานศึกษาประสบความสําเร็จ 

   2) การบูรณาการความต�องการท่ีแตกต�างและอาจขัดแย�งกันของกลุ�มต�างๆ ในองค-การ 
ประกอบด�วย (1) มีการบริหารความขัดแย�งต�างๆ โดยให�ความสนใจความต�องการของครู บุคลากร ผู�เรียน 
ผู�ปกครอง ชุมชน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย (2) มีการลงทุนพัฒนาผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ให�บริการท่ีดีกว�า
สถานศึกษาอ่ืน จะเห็นคุณค�าของครู และบุคลากร เพ่ือให�ครูและบุคลากรเกิดความภักดีกับองค-การ 
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   3) การมุ�งความสําเร็จท่ียั่งยืน ประกอบด�วย (1) มีการบริหารจัดการการเงินท่ีอย�างคุ�มค�า       
(2) มีความพร�อมต�อการเปลี่ยนแปลงและความอดทนต�อความล�มเหลว (3) มีวัฒนธรรมท่ีเข�มแข็งและมีความ
เป$นเอกลักษณ- (4) มีการมอบอํานาจให�ครูและบุคลากรคิดและตัดสินใจ 

1.6.6 วิธีการบริหารสถานศึกษาสู�องค-การขีดสมรรถนะสูง หมายถึง ข้ันตอนการดําเนินการ
บริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง ได�แก� 1) การวิเคราะห-องค-การ (Analysis-A) 2) การวางแผน (Planning-P) 
3) การสื่อสารสร�างความเข�าใจ (Understanding-U) 4) การปฏิบัติการ (Doing-D) 5) การปรับปรุงและควบคุม 
(Improve and Control-I) 

   1) การวิเคราะห-องค-การ (Analysis-A) ประกอบด�วย (1) วิเคราะห-สภาพแวดล�อมท้ัง
ภายนอกและภายในองค--การ (2) การกําหนดขอบเขต และรวบรวมข�อมูลของป�ญหา (3) การประเมินตนเอง
โดยวิเคราะห-ช�วงห�าง และการคาดคะเนช�วงห�างท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

   2) การวางแผน (Planning-P) ประกอบด�วย (1) การวางแผนในองค-การ โดยกําหนด
วิสัยทัศน- พันธกิจ วัตถุประสงค- เปgาหมาย และกลยุทธ--การดําเนินงาน (2) สร�างตัวบ�งชี้วัดผลการดําเนินงาน 

   3) การสื่อสารสร�างความเข�าใจ (Understanding-U) ประกอบด�วย (1) การสื่อสารแก�ผู�ท่ี
เก่ียวข�อง (2) การสร�างการยอมรับ 

   4) การปฏิบัติการ (Doing-D) ประกอบด�วย (1) การกําหนดรายละเอียดของตัวบ�งชี้และ
เริ่มดําเนินการสํารวจเพ่ือหาข�อมูลหลักฐานเก่ียวกับสภาพในป�จจุบัน (2) การปฏิบัติ การจัดทําแผนการ
ดําเนินการ การนําแผนไปสู�การปฏิบัติ 

   5) การปรับปรุงและควบคุม (Improve and Control-I) ประกอบด�วย (1) การวัดและการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานเพ่ือแสดงความก�าวหน�าและสัมฤทธิ์ผล (2) การควบคุมและกํากับดูแลให�ผล
เป$นไปตามแผนท่ีวางไว� (3) การให�รางวัลตอบแทนและกําหนดมาตรการบางประการเพ่ือให��มีการปรับปรุง
ผลงาน (4) การสอบทวนผลโดยเทียบค�ากับผู�ท่ีดีท่ีสุดหรือคู�เปรียบเทียบโดยการกําหนดหัวข�อการเทียบเคียง 
(5) สร�างนวัตกรรมหรือระบบการดําเนินการ ออกแบบระบบ 

1.6.7 อํานาจหน�าท่ีของสถานศึกษา หมายถึง อํานาจหน�าท่ีตามขอบข�ายภาระงาน 4 ด�าน คือ     
1) การบริหารงานวิชาการ 2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารท่ัวไป 

1) การบริหารงานวิชาการ หมายถึง ขอบข�ายการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา      
6 งาน ประกอบด�วย (1) งานหลักสูตร ได�แก� การจัดวัตถุประสงค-ของหลักสูตร การจัดเนื้อหาของหลักสูตร 
การนําหลักสูตรไปใช� การพัฒนาหลักสูตร การจัดทําสาระการเรียนรู�ท�องถ่ิน การประเมินหลักสูตร        
(2) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู� ได�แก� การนิเทศการสอน การจัดทําแผนการเรียนรู� การจัดกระบวนการ
เรียนรู� การแนะแนวการศึกษา (3) งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน ได�แก� การวัดผลและประเมินผล 
การเทียบโอนผลการเรียน การจัดทําหลักฐานทางการศึกษา การพัฒนาระบบสารสนเทศการวัดและ
ประเมินผล (4) งานพัฒนาสื่อและแหล�งเรียนรู� ได�แก� การจัดอุปกรณ-การสอน การจัดห�องสมุด การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดให�มีแหล�งเรียนรู�ท่ีเอ้ือต�อกระบวนการเรียนรู� (5) งานพัฒนา          
การประกันคุณภาพภายใน ได�แก� การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินการ การติดตาม
ประเมินผล การรายงานผล การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (6) งานส�งเสริมวิชาการ ได�แก� การพัฒนา
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บุคลากรทางวิชาการ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การบริการวิชาการแก�สังคม การสอนซ�อมเสริม         
การประเมินโครงการทางวิชาการ 

2) การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง ขอบข�ายการบริหารงานงบประมาณ ใน
สถานศึกษา 6 งาน ประกอบด�วย (1) งานจัดทํานโยบายและแผน ได�แก� นโยบาย/แผน/โครงการ สารสนเทศ
และระบบข�อมูลเพ่ือการบริหาร (2) งานจัดสรรงบประมาณ ได�แก� การจัดต้ังงบประมาณ การจัดทําและเสนอ
ของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ (3) งานตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการใช�เงินและ
ผลการดําเนินงาน ได�แก� การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการใช�เงินและผลการดําเนินงาน 
ประเมินประสิทธิภาพการใช�จ�ายงบประมาณ (4) งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ได�แก� 
ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา การจัดหารายได� งานบริหารกองทุนโรงเรียน (5) งานบริหาร
การเงินและบัญชี ได�แก� การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี (6) งานบริหารพัสดุและสินทรัพย- ได�แก�          
การบริหารทรัพย-สินและผลประโยชน- การประกอบกิจการพิเศษและการลงทุน 

3) การบริหารงานบุคคล หมายถึง ขอบข�ายการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 5 งาน 
ประกอบด�วย (1) งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน�ง ได�แก� วางแผนกําลังคน การกําหนดตําแหน�ง
และคัดเลือก การกําหนดวิทยฐานะข�าราชการครูและบุคลากรทางการ การเกลี่ยอัตรากําลังข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (2) งานสรรหาและการบรรจุแต�งต้ัง ได�แก� การจัดทําระบบทะเบียนบุคคล การย�าย
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ งานทะเบียนประวัติข�าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (3) งานเสริมสร�างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ได�แก� เงินเดือนและ
ค�าตอบแทน เลื่อนข้ันเงินเดือน สวัสดิการและกองทุน การพัฒนาข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลา
ศึกษาต�อ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส�งเสริมและยกย�องเชิดชูเกียรติ เครื่องราชฯ มาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ เสริมสร�างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (4) งานวินัยและการรักษาวินัย ได�แก� 
การส�งเสริมวินัยสําหรับข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (5) การออกจากราชการ ได�แก� การอุทธรณ- ร�องทุกข- การสั่งพัก
ราชการ การสั่งให�ออกจากราชการไว�ก�อน การออกจากราชการ 

4) การบริหารท่ัวไป หมายถึง ขอบข�ายการบริหารท่ัวไปในสถานศึกษา 5 งาน 
ประกอบด�วย (1) งานธุรการ ได�แก� การดําเนินงานธุรการ งานพัฒนาระบบและเครือข�ายข�อมูลสารสนเทศ 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือข�ายการศึกษา การประสานกับหน�วยงานภายนอก    
(2) งานกิจการนักเรียน ได�แก� การจัดทําสํามะโนผู�เรียน การรับนักเรียน งานส�งเสริมงานกิจการนักเรียน 
งานบริการอนามัยและโภชนาการ งานรักษาความปลอดภัยและระบบสัญจร (3) งานอาคารสถานท่ี ได�แก� 
การจัดสถานท่ีและสภาพแวดล�อม การพัฒนาพ้ืนท่ีและสภาพแวดล�อม (4) งานสัมพันธ-ชุมชน ได�แก� การ
ประชาสัมพันธ-งานการศึกษา งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา งานบริการสาธารณะ โครงการชุมชน
สัมพันธ- (5) งานส�งเสริมสถานศึกษา ได�แก� การจัดระบบการควบคุมภายในหน�วยงาน การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค-กร การส�งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย งานท่ีไม�ได�
ระบุไว�ในงานอ่ืน 
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1.6.8 องค-การขีดสมรรถนะสูง หมายถึง องค-การท่ีประสบความสําเร็จอย�างยั่งยืนในการ
ดําเนินงานให�บรรลุวัตถุประสงค-โดยผลิตสินค�าและบริการได�อย�างมีคุณภาพ มีขีดความสามารถ ท่ีเหนือกว�า
ผู�อ่ืน มีความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได�เป$นอย�างดี  

1.6.9 องค-ประกอบของรูปแบบขององค-การขีดสมรรถนะสูง หมายถึง องค-ประกอบของรูปแบบ
องค-การขีดสมรรถนะสูง  ได�แก� 1) การมีภาวะผู�นําเชิงกลยุทธ- (Strategy Leadership) 2) การบริหาร
จัดการทุนมนุษย- (Human Capital Management) 3) การเป$นองค-การแห�งการเรียนรู� (Learning 
Organization) 4) การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค-การ (Total Quality Management) 5) การจัด
โครงสร�างองค-การ (Organization Structure) 6) การมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต�อสังคม (Good 
Governance) 7) การสร�างวัฒนธรรมองค-การ (Organization Culture) 

   1) การมีภาวะผู�นําเชิงกลยุทธ- (Strategy Leadership) หมายถึง สภาวะท่ีผู�บริหาร
สถานศึกษาสามารถคาดคะเนอนาคตและกําหนดทิศทางของสถานศึกษาได�สอดคล�องกับสภาพแวดล�อมท่ี
เปลี่ยนแปลง เพ่ือสร�างความได�เปรียบทางการบริหารและการแข�งขัน โดยมีกระบวนการใช�อิทธิพลต�อครูและ
บุคลากร ให�ตระหนักรู�ถึงวิสัยทัศน- พันธกิจและเปgาหมายทิศทางสถานศึกษา จนนําไปสู�ความสําเร็จของ
สถานศึกษา การมีภาวะผู�นําเชิงกลยุทธ-ขององค-การขีดสมรรถนะสูงมีแนวปฏิบัติ ประกอบด�วย (1) มีการ
ต้ังเปgาหมายท่ียิ่งใหญ�และท�าทายและแสวงหาทางให�บรรลุเปgาหมาย (2) มีการมุ�งเน�นกลยุทธ-และจัดแนวทาง
กลยุทธ-ไปในทิศทางเดียวกัน (3) มีการวางแผนกลยุทธ-โดยกําหนดกรอบเวลาและมีผู�รับผิดชอบอย�างชัดเจน 
(4) มีการนําป�จจัยภายในและภานอกมาประประกอบการวิเคราะห-ในการวางกลยุทธ- (5)  มีการจัดทํา
แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานเพ่ือให�บรรลุวิสัยทัศน-และพันธกิจ (6) มีการจัดวางกลยุทธ- เปgาหมายและ
วัตถุประสงค-ให�สอดคล�องกับสภาพแวดล�อมภายนอกท่ีมีความเข�มแข็งและยืดหยุ�น (7) มีการกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จทุกระดับท่ีกลยุทธ-ถูกนําไปใช� (8) มีการกําหนดวิสัยทัศน-ท่ีมองเห็นภาพชัดเจน (9) สามารถ
เชื่อมโยงอารมณ-ความรู�สึกระหว�างครูและบุคลากรวิสัยทัศน-ท่ีสร�างแรงบันดาลใจให�สถานศึกษา (10) สร�างจุด
แข็งของสถานศึกษาและพัฒนาจุดแข็งเพ่ือยกระดับของสถานศึกษา (11) มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
เพ่ือเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง (12) สามารถอธิบายกลยุทธ-ของสถานศึกษาต�อครูและบุคลากร (13) 
กําหนดเปgาหมายท่ีชัดเจนเพ่ือให�ครูและบุคลากรเข�าใจแนวทางในการปฏิบัติงาน (14) มีความสร�างสรรค-และ
สร�างนวัตกรรมตอบสนองความต�องการของครูและบุคลากร ผู�เรียน ผู�ปกครอง ชุมชนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย     
(15) สร�างความสัมพันธ-ท่ีดีกับครูและบุคลากรและช�วยให�ครูและบุคลากรทํางานได�ดีกับผู�อ่ืน (16) คอยทํา
หน�าท่ีปรึกษาหารือ อํานวยความสะดวกและช�วยให�คําตอบ (17) ความเข�มแข็งและพัฒนาตนองให�มี
ประสิทธิภาพ (18) ผู�บริหารมีภาวะผู�นําและความมุ�งม่ันกับองค-การในระยะยาว (19) มีการสื่อสารเพ่ือ
ถ�ายทอดทิศทางเปgาหมายอย�างชัดเจน 

2) การบริหารจัดการทุนมนุษย- (Human Capital Management) หมายถึงความต�องการ
พัฒนาความสามารถของครูหรือบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือให�เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดมีการ
สร�างความสัมพันธ-ท่ียั่งยืนระหว�างครูหรือบุคลากรกับสถานศึกษาโดยการจัดครูหรือบุคลากรเข�ามาทํางาน 
การฝ�กอบรม การพัฒนา การจูงใจและการบํารุงรักษาครูหรือบุคลากร เพ่ือให�สถานศึกษามีกําลังคนพร�อมท่ี
จะใช�ประโยชน-ท้ังในด�านปริมาณ และคุณภาพ เพ่ือนําไปสู�การทํางานมาตรฐานสูงอย�างมืออาชีพ การบริหาร
จัดการทุนมนุษย-ขององค-การขีดสมรรถนะสูงมีแนวปฏิบัติ ประกอบด�วย (1) การมีส�วนร�วมของครูและ
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บุคลากรโดยมอบหมายการตัดสินใจให�กับครูและบุคลากรทุกระดับ (2) มอบอํานาจการตัดสินใจทําให�เกิด
ความรับผิดชอบของครูและบุคลากร (3) ส�งเสริมการทํางานเป$นทีม มีทีมงานบริหารตนเองโดยสามารถ
ตัดสินใจในการวางแผนการทํางานและการประเมินผล (4) ส�งเสริมให�ครูและบุคลากรมีความรู�ความเชี่ยวชาญ 
ความชํานาญสูงข้ึนและเป$นท่ียอมรับ (5) กระตุ�นให�ครูและบุคลากรบรรลุถึงผลงานท่ีสูงหรือตามเปgาประสงค- 
(6) สร�างความคิดท่ีว�าบุคลากรคือผู�ขับเคลื่อนให�เกิดผลการปฏิบัติงานหรือความสําเร็จของสถานศึกษา                     
(7) มีความสามารถในการจัดการป�ญหาของครูและบุคลากรและสามารถใช�ประโยชน-จากข�อมูลของป�ญหา   
(8) สร�างความรับผิดชอบส�วนครูและบุคคลท่ีจะนําไปสู�ความสําเร็จโดยรวมของสถานศึกษา (9) สร�างครูและ
บุคลากรต�นแบบและเป$นผู�ริเริ่มให�กับบุคคลอ่ืน (10) ครูและบุคลากรมีความสามารถในการประยุกต-ใช� ICT 
ได�อย�างเหมาะสม (11) พัฒนาครูและบุคลากรให�เป$นบุคคลท่ีมีความยืดหยุ�นมีพฤติกรรมและค�านิยมท่ี
สอดคล�องไปในทิศทางเดียวกัน (12) นําความรู�ความสามารถท่ีมีอยู�ในครูและบุคลากรออกมาใช�อย�างเต็ม
ศักยภาพ (13) มีการสร�างบรรยากาศการทํางาน ความผาสุกและความพึงพอใจแก�ครูและบุคลากร (14) สร�าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให�ครูและบุคลากรเกิดความผูกพันต�อสถานศึกษา (15) มีระบบการประเมินผล
การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรท่ีมีประสิทธิผลและเป$นธรรม (16) พัฒนาครูและบุคลากรโดยมีการ
ฝ�กอบรม แลกเปลี่ยนความรู�หรือทักษะระหว�างครูและบุคลากรท่ีมีประสิทธิผล (17) สร�างกลไกการเรียนรู�ให�
ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองให�มีสมรรถนะเพ่ิมข้ึน (18) ให�ความไว�วางใจเพ่ือส�งผลให�ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาทุ�มเทพลังในการทํางานอย�างเต็มที 

 3) การเป$นองค-การแห�งการเรียนรู� (Learning Organization) คือ การทําให�สถานศึกษา
เป$นองค-การแห�งการเรียนรู� โดยการสร�างแรงบันดาลใจให�ทุกคนในสถานศึกษาได�พัฒนาการเรียนรู� และทักษะ
การทํางานท่ีเป$นพลวัตร และเพ่ิมขีดความสามารถของตนเองเพ่ือการสร�างสรรค-งาน มีการแลกเปลี่ยน
สารสนเทศ มีวิธีการเรียนรู�ร�วมกันเพ่ือการบรรลุเปgาหมายของงานและเปgาหมายของสถานศึกษาและมีการ
สรรค-สร�างนวัตกรรมใหม�อย�างต�อเนื่อง การเป$นองค-การแห�งการเรียนรู�ขององค-การขีดสมรรถนะสูงมีแนว
ปฏิบัติ ประกอบด�วย (1) มีการใช�เทคโนโลยีในการผลิต การให�บริการ การออกแบบงานและในระบบข�อมูล
สารสนเทศ (2) มีการใช�เทคโนโลยี บูรณาการกับหน�าท่ีอ่ืนๆ และการให�บริการแบบทันเวลาพอดี (Just-in 
Time) (3) มีวิธีการทํางานท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได�ตามสถานการณ- (4) มีการค�นหาโอกาสและสร�างสรรค-
นวัตกรรมองค-ความรู�ใหม�ท่ีตอบสนองสู�ความท�าทาย (5) มีความคิดสร�างสรรค-ในการนํานวัตกรรมองค-ความรู�
และเทคโนโลยีใหม�ๆ มาประกอบการออกแบบกระบวนการ (6) มีการนํารูปแบบการบริหารของภาคเอกชนมา
ใช�เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงาน (7) นําผลการดําเนินงานไปจัดลําดับความสําคัญให�เกิดการ
ปรับปรุงอย�างต�อเนื่องและนวัตกรรม (8) มีการแสวงหาและแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานท่ีเป$นเลิศ            
(9) มีวิธีการใช�ข�อมูลและสารสนเทศมาสนับสนุนการตัดสินใจและสนับสนุนให�เกิดนวัตกรรม (10) มีการใช� 
การวัด การวิเคราะห- ข�อมูลสารสนเทศ ข�อเสนอแนะ และข�อมูลย�อนกลับและการไหลของกระบวนการ
ร�วมกัน (11) มีการจัดหาระบบสารสนเทศท่ีพร�อมใช�งานและเครื่องมือต�างๆ มาใช�จัดการองค-ความรู�          
(12) มีการมุ�งเน�นในสิ่งท่ีสถานศึกษามีความโดดเด�น (13) มีวิธีการทําให�ครูและบุคลากรในสถานศึกษามีการ
เป\ดใจยอมรับความคิดเห็นของผู�ร�วมงาน (14) มีวิธีการทําให�ครูและบุคลากรมีความร�วมมือกันโดยทุกคนมี
การแบ�งหน�าท่ี แบ�งงานกันทํา (15) มีวิธีการทําให�ครูและบุคลากรมีความรอบรู�ในงานของสถานศึกษา      
(16) มีวิธีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู�หรือทักษะระหว�างบุคคลและหน�าท่ีภายในสถานศึกษา (17) เป$น
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สถานศึกษาท่ีมุ�งผลิตองค-ความรู� ช�วยให�ครูและบุคลากรเปc�ยมไปด�วยความรู�ความสามารถ (18) ใช�ระบบการ
ทํางานเป$นทีมท่ีส�งเสริมการเรียนรู� (19) ครูและบุคลากร มีความกระตือรือร�น มีสํานึกการทํางานเป$นทีมและ
มีส�วนร�วมในการจัดการความรู�ในสถานศึกษา 

 4) การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค-การ (Total Quality Management) หมายถึง การ
บริหารจัดการสถานศึกษาท่ีตอบสนองความต�องการและความพึงพอใจครูหรือบุคลากรในสถานศึกษา 
นักเรียน ผู�ปกครอง ชุมชนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยให�ครูหรือบุคลากร         
ในสถานศึกษาทุกคนมีส�วนร�วมในทุกการบริหารจัดการสถานศึกษาทุกกระบวนการ เพ่ือให�การปรับปรุง
คุณภาพการทํางานดําเนินไปอย�างต�อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค-ของสถานศึกษาอย�างมีประสิทธิภาพ         
การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค-การขององค-การขีดสมรรถนะสูงมีแนวปฏิบัติ ประกอบด�วย (1) มีการ
คํานึงถึงคุณภาพการให�บริการ (2) มีการมุ�งเน�นการสร�างความสัมพันธ-และความพึงพอใจแก�ครู บุคลากร
ผู�เรียน ผู�ปกครอง ชุมชนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย (3) มีการกําหนดและ มีการรับฟ�งและเรียนรู�ความ
ต�องการและความคาดหวังของครู บุคลากรผู�เรียน ผู�ปกครอง ชุมชนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย (4) มีการวัด
ความพึงพอใจและไม�พึงพอใจของครู บุคลากรผู�เรียน ผู�ปกครอง ชุมชนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเพ่ือนํา
ข�อมูลไปปรับปรุง (5) สร�างความไว�วางใจกับครู บุคลากรผู�เรียน ผู�ปกครอง ชุมชนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
ซ่ึงนําไปสู�การสร�างสังคมแห�งความไว�วางใจ (6) ให�โอกาสครูและบุคลากรมีส�วนร�วมต้ังแต�ระดับล�างถึง
ระดับสูงและแสดงความคิดเห็นอย�างสร�างสรรค- (7) มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย�างต�อเนื่องเพ่ือ
พัฒนางานให�มีประสิทธิภาพ (8) มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักและกระบวนการสนับสนุนอย�าง
สมํ่าเสมอ (9) มีนโยบายท่ีมุ�งเน�นผลสัมฤทธิ์ของท้ังกระบวนการและผลลัพธ- 

 5) การจัดโครงสร�างองค-การ (Organization Structure) หมายถึง ระบบท่ีแสดง
ความสัมพันธ-ระหว�างภาระหน�าท่ีและความรับผิดชอบของการจัดแบ�งงานให�ทุกคนในสถานศึกษา         
เพ่ือควบคุมประสานงานและเชื่อมโยงงานของแต�ละบุคคลเข�าด�วยกัน เพ่ือให�บรรลุเปgาหมายของ
สถานศึกษา การจัดโครงสร�างองค-การขององค-การขีดสมรรถนะสูงมีแนวปฏิบัติ ประกอบด�วย (1) มีการ
ดําเนินงานท่ีคล�องตัวและปรับตัวต�อสถานการณ-ท่ีเปลี่ยนแปลง (2) มีการเพ่ิมพลังให�ระบบและโครงสร�าง
ทําให�ครูและบุคลากรทํางานได�ง�าย (3) มีโครงสร�างและกระบวนการท่ีสอดคล�องกัน (4) มีการออกแบบ
องค-การท่ีกระตุ�นให�เกิดการข�ามสายงานและข�ามองค-การ ไม�ป\ดก้ันตนเอง (5) เป\ดรับความสัมพันธ-กับ
ภายนอกและเติบโตโดยร�วมมือกับหุ�นส�วน (6) มีกระบวนการทํางานท่ีสนับสนุนบุคลากรในการทํางานเต็ม
ตามศักยภาพ (7) มีการปรับปรุงโครงสร�างองค-การให�มีขนาดเหมาะสมโดยใช�วิธีการจ�างเหมางานบางอย�าง
จากภายนอก (8) มีการลดข้ันตอนระบบการสั่งการให�เกิดความรวดเร็ว (9) จัดให�มีระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงท่ีดี (10) มีการบริหารงานแบบโครงการ 

 6) การมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต�อสังคม (Good Governance) หมายถึง 
การบริหารจัดการท่ีดีของสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ มีการดําเนินงานท่ีโปร�งใส เป\ดเผย เป$นธรรม 
ตรวจสอบได� มุ�งเน�นความร�วมมือของทุกคนท้ังในและนอกสถานศึกษา และนํามาซ่ึงผลลัพธ-ท่ีดีของ
สถานศึกษา และสนับสนุนช�วยเหลือชุมชนสังคมด�วยทรัพยากรของสถานศึกษาและ กระทําให�เกิด
ประโยชน-ต�อชุมชนสังคม ท้ังผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องโดยตรงอันได�แก� นักเรียน ผู�ปกครอง ชุมชนท่ีสถานศึกษา
ต้ังอยู� และผู�มีส�วนเก่ียวข�องโดยอ�อม ได�แก� บุคคลท่ัวไป การมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต�อสังคม
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ขององค-การขีดสมรรถนะสูงมีแนวปฏิบัติ ประกอบด�วย (1) มีระบบบริหารงานท่ีมีจริยธรรม โปร�งใส เป\ดเผย
และตรวจสอบได� (2) มีระบบท่ีเป\ดโอกาสให�สังคมได�ตรวจสอบผลการดําเนินการ (3) เน�นการบริหารแบบ
เป\ดเผยและรายงานผลการดําเนินงานต�อสาธารณชน (4) มีการเป\ดเผยข�อมูลทางการเงินเพ่ือให�ครูและ
บุคลากรเกิดความรู�สึกเป$นเจ�าของร�วมกัน (5) มีความสามารถในการชี้แจงและรับผิดชอบร�วมกัน (6) มีความ
รับผิดชอบและช�วยเหลือต�อสังคม (7) ต�องมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลสถานศึกษาท่ีดี (8) มีวิธีการใน
การสร�างความน�าเชื่อถือและความไว�วางใจ (9) มีความซ่ือสัตย-และกระทําตนเป$นตัวอย�างแก�ครูและบุคลากร 

 7) การสร�างวัฒนธรรมองค-การ (Organization Culture) หมายถึง แบบแผนทางความคิด
ท่ีทุกคนได�แก� ผู�บริหาร ครูหรือบุคลากรในสถานศึกษา และนักเรียน ได�ยึดถือร�วมกันอันประกอบไปด�วย
ความเชื่อ ค�านิยม บรรทัดฐาน มีกระบวนการถ�ายทอดจากบุคคลรุ�นหนึ่ง ไปอีกรุ�นหนึ่งอย�างมีเอกลักษณ-
เฉพาะของสถานศึกษา การสร�างวัฒนธรรมองค-การขององค-การขีดสมรรถนะสูงมีแนวปฏิบัติ ประกอบด�วย 
(1) มีวิธีการสร�างค�านิยมร�วมกันของบุคลากรท่ัวท้ังองค-การ (2) มีวัฒนธรรมองค-การแห�งความซ่ือสัตย- และ
ความจงรักภักดี (3) สร�างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงท่ีมีส�วนร�วมของทุกคน (4) สร�างอัตลักษณ-ร�วมกันและ
สร�างความรู�สึกท่ีเป$นหนึ่งเดียวของชุมชน (5) สร�างวัฒนธรรมท่ีโปร�งใส  เป\ดเผย และตรงไปตรงมา (6) สร�าง
ค�านิยมท่ีผูกพันกับคุณภาพของสถานศึกษา (7) สร�างวัฒนธรรมท่ีเน�นการเรียนรู�  (8) ปลูกฝ�งจิตสํานึกในการ
บริการต�อผู�เรียน ผู�ปกครอง ชุมชนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

1.6.10 ป�จจัยสู�ความสําเร็จขององค-การขีดสมรรถนะสูง หมายถึง ป�จจัยท่ีนําไปสู�ความสําเร็จหรือ
เง่ือนไขความสําเร็จของการเป$นองค-การขีดสมรรถนะสูงหรือสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงได�แก� 1) การบริหาร
จัดการเชิงรุก 2) การสร�างความรู�สึกการเป$นเจ�าของร�วมกัน 3) การบริหารคนเก�งในองค-การ 

   1) การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management) หมายถึง การทํางานของผู�บริหาร
สถานศึกษาท่ีมีการวางแผนงานต�างๆ เพ่ือปgองกันป�ญหา สามารถคาดการณ-สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนและพร�อม
ตอบสนองความต�องการท่ีเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็ว ด�วยการใช�กลยุทธ-ต�างๆ อย�างเหมาะสมการบริหาร
จัดการเชิงรุกขององค-การขีดสมรรถนะสูงมีแนวปฏิบัติ ประกอบด�วย (1) ผู�บริหารของสถานศึกษาต�องเข�าใจ
การปฏิบัติงาน เข�าใจครู บุคลากรผู�เรียน ผู�ปกครอง ชุมชนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย (2) ความมุ�งม่ันของ
ฝ�ายบริหาร (3) การปฏิบัติของผู�บริหารท่ีสอดคล�องกับวิสัยทัศน- พันธกิจ ค�านิยม และกลยุทธ- (4) มี
ภาวะผู�นําการเชื่อมโยงเครื่องมือบริหารคุณภาพสู�องค-กรท่ีเป$นเลิศ (5) สร�างความได�เปรียบในการ
แข�งขัน มีขีดความสามารถท่ีเหนือกว�าผู�อ่ืน (6) สามารถจะใช�ประโยชน-จากทรัพย-สินท่ีมีอยู�ให�
ได�เปรียบเหนือคู�แข�ง (7) ต�องมีการบูรณาการ (Alignment) เชื่อมโยงส�วนต�างๆ เข�าด�วยกัน การ
แบ�งป�นวิสัยทัศน- พันธกิจ ค�านิยม และกลยุทธ-ซึ่งสอดคล�องกับผู�เรียน ผู�ปกครอง ชุมชนและผู�มีส�วนได�ส�วน
เสีย (8) การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน เรื่องของตัวชี้วัด โดยเชื่อมโยงผลงานไปถึงผลตอบแทนและแรงจูงใจ 
(9) การออกแบบองค--การจากล�าง-บนและกระบวนการทํางานโครงสร�างสถานศึกษาท่ีปรับตัวได�ง�ายและมี
ความยืดหยุ�นสามารถตอบสนองต�อ ความเปลี่ยนแปลงของผู�เรียน ผู�ปกครอง ชุมชนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
และสภาพแวดล�อมได�เป$นอย�างดี (10) มีลําดับข้ันการบังคับบัญชาน�อยหรือให�อํานาจการบริหารตนเองแก� 
ทีมงานต�างๆ ให�มากท่ีสุด (11) ต�องมีระบบต�างๆ ของสถานศึกษาคอยให�การสนับสนุน โครงสร�างและ
กระบวนการทํางานท่ีเหมาะสมกับกลยุทธ- (12) กระบวนการบริหารจัดการท่ีทันสมัย การมีกลไกประเมิน
สถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา มีข�อมูลความรู�ต�างๆ ท่ีใช�ในการตัดสินใจ 
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   2) การสร�างความรู�สึกการเป$นเจ�าของร�วมกัน (Ownership) หมายถึง การท่ีผู�บริหารเห็น
คุณค�าของครู บุคลากร นักเรียน ผู�ปกครอง ชุมชน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีเก่ียวข�อง ให�ความเท�าเทียมใน
ผลประโยชน-ร�วมกัน และปลูกฝ�งให�ครูบุคลากร นักเรียน ผู�ปกครอง ชุมชน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีเก่ียวข�อง 
ร�วมมือทํางานเพ่ือสถานศึกษา มีส�วนร�วมในการเสนอความคิดเห็นต�อการบริหารจัดการ จะทําให�ครูบุคลากร 
นักเรียน ผู�ปกครอง ชุมชน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท่ีเก่ียวข�องเกิดความรู�สึกภักดีท่ีจะทําทุกอย�างเพ่ือ
สถานศึกษา และรู�สึกว�าตนเองเป$นส�วนท่ีทําให�สถานศึกษาประสบความสําเร็จ การสร�างความรู�สึกการเป$น
เจ�าของร�วมกันขององค-การขีดสมรรถนะสูงมีมีแนวปฏิบัติ ประกอบด�วย (1) ค�านิยม วัฒนธรรมองค-การท่ี
สอดคล�องเชื่อมโยงกับกลยุทธ- (2) สร�างจิตสํานึกของครูและบุคลากร การมีส�วนร�วมของครูและบุคลากร 
(3) สร�างบรรยากาศแรงจูงใจให�ครูและบุคลากรอยากทํางาน (4) การท่ีครูและบุคลากรมีพฤติกรรมท่ี
ตอบสนองความต�องการของ ผู�เรียน ผู�ปกครองชุมชนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย (5) สร�างความพึงพอใจต�อครู 
บุคลากรผู�เรียน ผู�ปกครอง ชุมชนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท้ังด�านการเงิน และคุณภาพ 

3)  การบริหารคนเก�งในองค-การ (Talent Management) หมายถึง การส�งเสริมจาก
ผู�บริหารทุกระดับให�ครูและบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ มีความสามารถท่ีโดดเด�นสามารถนําความ
แตกต�างท่ีตนเองมีอยู�นั้นมาสร�างสรรค-สิ่งใหม�ให�เกิดข้ึน ผู�บริหารสามารถนํากระบวนการเรียนรู�รูปแบบใหม�ๆ
เพ่ือนํามาพัฒนาครูและบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษนี้ และมีโอกาสหมุนเวียนไปทํางานในทุกฝ�ายของ
สถานศึกษา การบริหารคนเก�งในองค-การขององค-การขีดสมรรถนะสูงมีแนวปฏิบัติ ประกอบด�วย (1) 
ความสามารถสร�างมูลค�าเพ่ิมในตัวครูและบุคลากรสามารถดึงความสามารถของครูและบุคลากรออกมา เพ่ือ
สร�างผลการดําเนินงานของสถานศึกษาให�ทวีคูณข้ึนไป (2) ครูและบุคลากรต�องมีความรอบรู�เก่ียวกับการ
ดําเนินงานและเปgาหมายในระดับสูง (3) กําหนดขีดสมรรถนะของครูและบุคลากร (Competencies) ใน
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคล�องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ- 

1.6.11 ป�จจัยท่ีเป$นอุปสรรคขององค-การขีดสมรรถนะสูง หมายถึง การเกิดช�องว�างท่ีเป$นอุปสรรค
ต�อการเป$นองค-การขีดสมรรถนะสูง ได�แก� 1) การรับรู�ระหว�างตัวผู�นําองค-การกับตลาดสินค�า 2) การรับรู�ของ
ผู�นํากับวิสัยทัศน- พันธกิจค�านิยมและกลยุทธ-ขององค-การ 3) วิสัยทัศน- พันธกิจ ค�านิยม กลยุทธ-และการ
ปฏิบัติของผู�นํา 4) การปฏิบัติของผู�นําและพฤติกรรมของพนักงานไม�ตอบสนองความต�องการของลูกค�า 5) 
โครงสร�างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนไม�สอดคล�องกับการเป$นองค-การท่ีมีผลปฏิบัติงานสูง 

   1) การรับรู�ระหว�างตัวผู�นําองค-การกับตลาดสินค�า หมายถึง การรับรู�ระหว�างผู�บริหารกับ
ครู บุคลากร ผู�เรียน ผู�ปกครอง ชุมชนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ไม�สอดคล�องกัน ซ่ึงสถานศึกษาควรมีการ
ประเมินความจงรักภักดีของครู บุคลากร ผู�เรียน ผู�ปกครอง ชุมชนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย อยู�ตลอดเวลา 

   2) การรับรู�ของผู�นํากับวิสัยทัศน- พันธกิจค�านิยมและกลยุทธ-ขององค-การ หมายถึง การ
รับรู�ของผู�บริหารกับวิสัยทัศน- พันธกิจค�านิยมและกลยุทธ-ของสถานศึกษา ไม�สอดคล�องกัน หากไม�ไปใน
ทิศทางเดียวกัน กระบวนการทํางานจะไม�สอดคล�องกับความต�องการของครู บุคลากร ผู�เรียน ผู�ปกครอง 
ชุมชนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ควรกําหนดวิสัยทัศน- พันธกิจ ให�ชัดเจน 

   3) วิสัยทัศน- พันธกิจ ค�านิยม กลยุทธ-และการปฏิบัติของผู�นํา หมายถึง วิสัยทัศน- พันธกิจ 
ค�านิยม กลยุทธ-และการปฏิบัติของผู�บริหารสถานศึกษา ไม�สอดคล�องกัน ซ่ึงผู�บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติ
เป$นแบบอย�างท่ีดีสอดคล�องกับ วิสัยทัศน- พันธกิจ ค�านิยม กลยุทธ-ของสถานศึกษา 
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   4) การปฏิบัติของผู�นําและพฤติกรรมของพนักงานไม�ตอบสนองความต�องการของลูกค�า 
หมายถึง การปฏิบัติของผู�บริหารและพฤติกรรมของครูและบุคลากร ไม�ตอบสนองความต�องการของผู�เรียน 
ผู�ปกครอง ชุมชนและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย อาจเกิดจากการให�รางวัลครูและบุคลากร ไม�เชื่อมโยงกับเปgาหมาย
สถานศึกษา ควรมีการ บูรณาการผลงานของครูและบุคลากร และทีมให�สอดคล�องกับเปgาหมายวิสัยทัศน-ของ
สถานศึกษา โดยผ�านกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน  

   5) โครงสร�างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนไม�สอดคล�องกับการเป$นองค-การท่ีมีผลปฏิบัติงานสูง 
หมายถึง โครงสร�างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนไม�สอดคล�องกับการเป$นสถานศึกษาท่ีมีผลปฏิบัติงานสูง ซ่ึงควรมีการ
ตรวจสอบระบบวัดและประเมินผล 

1.6.12 สถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง หมายถึง โรงเรียนท่ีมีการบริหารสถานศึกษาสู�องค-การขีด
สมรรถนะสูง ตามองค-ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง  

1.6.13 สถานศึกษาสังกัดองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน หมายถึง โรงเรียนท่ีสังกัดองค-กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน เฉพาะโรงเรียนท่ีสังกัดองค-การบริหารส�วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค-การบริหารส�วน
ตําบล (อบต.) ยกเว�น กรุงเทพฯและเมืองพัทยา 

1.6.14  ผู�บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู�อํานวยการโรงเรียนท่ีสังกัดองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
เฉพาะโรงเรียนท่ีสังกัดองค-การบริหารส�วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค-การบริหารส�วนตําบล (อบต.) 
ยกเว�น กรุงเทพฯและเมืองพัทยา 

1.6.15  การประเมินรูปแบบด�านความเป$นประโยชน- หมายถึง (1) รูปแบบและองค-ประกอบของ
รูปแบบมีความสอดคล�องต�อความต�องการของผู�บริหารสถานศึกษา (2) รูปแบบและองค-ประกอบของรูปแบบ
มีความสอดคล�องต�อความสนใจของผู�บริหารสถานศึกษา (3) รูปแบบและองค-ประกอบของรูปแบบสร�าง    
ความม่ันใจต�อผู�บริหารสถานศึกษานําไปปฏิบัติ (4) รูปแบบและองค-ประกอบของรูปแบบมีคุณค�าและสร�าง
ความน�าเชื่อถือต�อการบริหารงานของผู�บริหารสถานศึกษา 

1.6.16  การประเมินรูปแบบด�านความเป$นไปได� หมายถึง (1) รูปแบบและองค-ประกอบของ
รูปแบบสามารถนําไปใช�ในการปฏิบัติได�จริงต�อการบริหารงานของผู�บริหารสถานศึกษา (2) รูปแบบและ
องค-ประกอบของรูปแบบสามารถทําให�เกิดประสิทธิผลหรือผลสําเร็จในการบริหารงานของผู�บริหาร
สถานศึกษา (3) รูปแบบและองค-ประกอบของรูปแบบสามารถทําให�เกิดความคุ�มค�าต�อการบริหารงานของ
ผู�บริหารสถานศึกษา (4) รูปแบบและองค-ประกอบของรูปแบบสามารถสร�างการยอมรับต�อการบริหารงานของ
ผู�บริหารสถานศึกษา 

1.6.17 การประเมินรูปแบบด�านความเหมาะสม หมายถึง (1) รูปแบบและองค-ประกอบของ
รูปแบบมีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา (2) รูปแบบและองค-ประกอบของรูปแบบ ช�วยให�ผู�บริหาร
สถานศึกษาบริหารงานได�อย�าง โปร�งใส (3) รูปแบบและองค-ประกอบของรูปแบบช�วยแก�ป�ญหา              
การบริหารงานของผู�บริหารสถานศึกษา (4) รูปแบบและองค-ประกอบของรูปแบบช�วยให�ผู�บริหารสถานศึกษา
สามารถรายงานผลการบริหารงานได�อย�างเป\ดเผย 

1.6.18 การประเมินรูปแบบด�านความถูกต�อง หมายถึง (1) รูปแบบและองค-ประกอบของรูปแบบ  
มีความถูกต�องตามแนวคิดทฤษฎีทางวิชาการ (2) รูปแบบและองค-ประกอบของรูปแบบมีความครอบคลุมกับ
ขอบข�ายภาระงานของสถานศึกษา (3) รูปแบบและองค-ประกอบของรูปแบบมีความสอดคล�องกับขอบข�าย
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ภาระงานของสถานศึกษา (4) รูปแบบและองค-ประกอบของรูปแบบมีความสอดคล�องกับวัตถุประสงค-และ
วิธีการดําเนินงานท่ีชัดเจนต�อการบริหารงานของผู�บริหารสถานศึกษา 

 
1.7  ประโยชน&ท่ีคาดว*าจะได/รับ  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีประโยชน-ของการวิจัย ดังนี้ 
 1.7.1 ประโยชน-ด�านวิชาการ 
   1) ผลการวิจัยทําให�เกิดความรู�เก่ียวกับองค-ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ขีดสมรรถนะสูง ท่ีเหมาะสมกับบริบทขององค-กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

2) ผลการวิจัยสามารถมากําหนดเป$นแนวทางในการพัฒนาวิธีการบริหารสถานศึกษา
สังกัดองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ินให�มีคุณภาพ เป$นไปตามการปฏิรูปการศึกษาในรอบท่ีสอง 

1.7.2 ประโยชน-ด�านการประยุกต-ใช� 
 1) ผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ินและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 

สามารถนําผลการวิจัยไปใช�เป$นข�อมูล ในการกําหนดนโยบาย และวิธีการบริหารในสถานศึกษาให�มีขีด
สมรรถนะสูงเพ่ิมประสิทธิภาพทางการบริหารให�มากยิ่งข้ึน 

 2) ผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดองค-กรปกครองส�วนท�องถ่ินและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
สามารถนําข�อเสนอแนะ ไปปฏิบัติตามแนวทางการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค-กรปกครอง
ส�วนท�องถ่ิน เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาขององค-การให�มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต�อไป 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 

การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัดองค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน 
ผู" วิจัยขอเสนอเอกสารและงานวิจัยท่ี เก่ียวข"องเพ่ือเป'นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิด                  
ในการดําเนินการวิจัย โดยมีเนื้อหาสําคัญในประเด็นต างๆ ดังนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ       
 2.1.1 ความหมายของรูปแบบ  
 2.1.2 ประเภทของรูปแบบ  
 2.1.3 คุณลักษณะท่ีดีของรูปแบบ 
 2.1.4 องค�ประกอบของรูปแบบ 
 2.1.5 การพัฒนารูปแบบ  
 2.1.6 การประเมินรูปแบบและมาตรฐานการประเมิน 
2.2 แนวคิดการบริหารงานในสถานศึกษา 
 2.2.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
 2.2.2 อํานาจหน"าท่ีของสถานศึกษา 
 2.2.3 วิธีการบริหารสถานศึกษาไปสู องค�การขีดสมรรถนะสูง 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับองค�การขีดสมรรถนะสูง 
 2.3.1 ความหมายขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
 2.3.2 หลักการขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
 2.3.3 วัตถุประสงค�ขององค�การขีดสมรรถนะสูง  
 2.3.4 สภาพแวดล"อม/บริบทขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
 2.3.5 องค�ประกอบของรูปแบบขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
 2.3.6 ป?จจัยสู ความสําเร็จของการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง   
 2.3.7 ป?จจัยท่ีเป'นอุปสรรคขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
2.4 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน 
 2.4.1 โครงสร"างการบริหารองค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน   

2.4.2 แนวคิดการจัดการศึกษาขององค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน  
2.4.3 หลักการการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน 

2.5 การสนทนากลุ ม 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข"อง  
 2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
 2.6.2 งานวิจัยต างประเทศ 
2.7 สรุปผลการศึกษาและงานวิจัยท่ีเก่ียวข"อง 
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2.1 แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ  
แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ ประกอบด"วย 2.1.1) ความหมายของรูปแบบ 2.1.2) ประเภทของรูปแบบ 

2.1.3) คุณลักษณะท่ีดีของรูปแบบ 2.1.4) องค�ประกอบของรูปแบบ 2.1.5) การพัฒนารูปแบบ 2.1.6) การ
ประเมินรูปแบบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1.1 ความหมายของรูปแบบ 
   กูBด (Good, 1973) เป'นบรรณาธิการของ พจนานุกรมด"านการศึกษา (Dictionary of 
Education) ได"รวบรวมความหมายของ รูปแบบ (Model) ดังต อไปนี้ 
   1) เป'นแบบอย างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือเป'นแนวทางในการสร"างหรือทําซํ้า 
   2) เป'นตัวอย างเพ่ือการเลียนแบบ เช นตัวอย างของการออกเสียงภาษาต างประเทศเพ่ือให"
ผู"เรียนได"เลียนแบบ  
   3) เป'นแผนภูมิหรือรูปสามมิติซึ่งเป'นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
   4) เป'นชุดของป?จจัยหรือตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�ซ่ึงกันและกัน ซ่ึงรวมกันเป'นตัว
ประกอบและเป'นสัญลักษณ�ทางระบบสังคม อาจจะเขียนออกมาเป'นสูตรทางคณิตศาสตร� หรือบรรยายเป'น
ภาษาก็ได" 
   บาร�โด และ ฮาร�ทแมน (Bardo & Hartman, 1982) ได"กล าวถึงรูปแบบในทางสังคมศาสตร�
ว า เป'นชุดของข"อความเชิงนามธรรมเก่ียวกับปรากฏการณ�ท่ีเราสนใจ เพ่ือใช"ในการนิยามคุณลักษณะและ/
หรือบรรยายคุณลักษณะนั้นๆ 
   สโตนเนอร� และแวนเกิล (Stoner & Wankel, 1986) ได"กล าวถึงว า รูปแบบเป'นการจําลอง
ความจริงของปรากฏการณ� เพ่ือทําให"เราได"เข"าใจความสัมพันธ�ท่ีสลับซับซ"อนของปรากฏการณ�นั้น  ๆได"ง ายข้ึน 
   พจนานุกรม Contemporary English ของลองแมน (Longman, 1987) ได"กล าวถึง
ความหมายของรูปแบบไว" 3 ประการ คือ 
   1) รูปแบบ หมายถึง สิ่งซ่ึงเป'นแบบย อส วนของของจริง ตรงกับภาษาไทยว าแบบจําลอง 

  2) รูปแบบ หมายถึง สิ่งของหรือคนท่ีนํามาใช"เป'นแบบอย างในการดําเนินการบางอย าง 
เช น ครูต"นแบบ นักเดินแบบหรือแม แบบในการวาดภาพศิลปi เป'นต"น 
   3) รูปแบบ หมายถึง แบบหรือรุ นของผลิตภัณฑ�ต างๆ เช น เครื่องคอมพิวเตอร�รุ น 864X 
เป'นต"น จากความหมายของรูปแบบท้ังหมด 
   ดาฟท�  (Daft, 1998) ได"กล าวถึงความหมายของรูปแบบว าหมายถึง ตัวแทนอย างง ายท่ี
ใช"เป'นเครื่องมืออธิบายมิติ หรือปรากฏการณ�ท่ีสําคัญๆ บางมิติขององค�การ 
   ทิศนา แขมมณี (2545) ได"กล าวถึงว ารูปแบบเป'นรูปธรรมของความคิดท่ีเป'นนามธรรม 
ซ่ึงบุคคลแสดงออกมาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช น เป'นคําอธิบาย เป'นแผนผัง ไดอะแกรมหรือแผนภาพ 
เพ่ือช วยให"ตนเองและบุคคลอ่ืนสามารถเข"าใจได"ชัดเจนข้ึนรูปแบบเป'นเครื่องมือทางความคิดท่ีบุคคลใช"ใน
การสืบสอบหาคําตอบความรู" ความเข"าใจในปรากฏการณ�ท้ังหลาย 
   ศักด์ิจิต มาศจิตต� (2550) ได"กล าวถึงว า รูปแบบหมายถึง ชุดของแนวคิดซ่ึงได"เรียบเรียง
ไว"ในลักษณะโครงสร"างอย างเป'นระบบและมีองค�ประกอบต างๆ ท่ีสัมพันธ�กัน เพ่ือเป'นแนวทางใน         



 23

การดําเนินงาน ประกอบด"วย หลักการพ้ืนฐาน โครงสร"างระบบการบริหาร ขอบข ายการดําเนินงานกลยุทธ�
พ้ืนฐาน เง่ือนไขและข"อจํากัดในการนํารูปแบบไปใช" 
   พรพิมล หรรษาภิรมย�โชค (2550) ได"กล าวถึงว ารูปแบบหมายถึง แบบจําลอง โครงสร"าง
หรือตัวแบบท่ีจําลองปรากฏการณ�จริง โดยทําให"ความเข"าใจถึงความสัมพันธ�ระหว างองค�ประกอบต างๆ   
ท่ีปรากฏในรูปแบบนั้น 
   รุจิ ภู สาระ (2551) ได"กล าวถึงว ารูปแบบเป'นความสัมพันธ�ทางตรรกวิทยา ท่ีอาจเป'นท้ัง
เชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ ซ่ึงเชื่อมโยงกันกับสิ่งท่ีเป'นจริงท่ีเราต"องการ บทบาทของรูปแบบใช"เป'น
ตัวแทนของเหตุการณ�หรือความสัมพันธ�ของเหตุการณ�ท่ีสามารถอธิบายออกมาเป'นภาพได" ดังนั้นรูปแบบ
จึงไม ใช ความจริงแต เป'นเพียงภาพหรือเรื่องราวท่ีเขียนอธิบายความคิดท่ีคาดว าจะเป'นจริง จุดมุ งหมายของ
รูปแบบเพ่ือช วยให"สามารถจัดการกับสิ่งท่ีรู"แล"วเพ่ือให"มองเห็นความสัมพันธ�และไม สับสนกับเนื้อหาท่ีซับซ"อน 
   รัตนะ บัวสนธ� (2552) ได"กล าวถึงความหมายของรูปแบบจําแนกออกเป'น 3 ความหมาย 
ดังนี้ 
   1) แผนภาพ หรือภาพร างของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ท่ียังไม สมบูรณ�เหมือนของจริง รูปแบบใน
ความหมายนี้มักจะเรียกทับศัพท�ในภาษาไทยว า “โมเดล” ได"แก  โมเดลบ"าน โมเดลรถยนต� โมเดลเสื้อ เป'นต"น 
   2) แบบแผนความสัมพันธ�ของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร�ท่ีรู"จักกันในชื่อท่ี
เรียกว า “Mathematical Model” 
   3) แผนภาพท่ีแสดงถึงองค�ประกอบการทํางานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบในความหมายนี้
บางทีเรียกกันว าภาพย อส วนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช น รูปแบบการสอน รูปแบบการ
บริหาร รูปแบบการประเมิน เป'นต"น 
   กล าวโดยสรุปได"ว า รูปแบบ หมายถึง แบบจําลองท่ีย อส วนของปรากฏการณ�ต างๆ หรือ
ชุดของแนวคิดท่ีมีการเรียบเรียงในลักษณะโครงสร"างอย างเป'นระบบ และมีองค�ประกอบท่ีมีความสัมพันธ�  

2.1.2 ประเภทของรูปแบบ 
   ประเภทของรูปแบบนักวิชาการได"แบ งประเภทของรูปแบบไว"หลายลักษณะดังนี้ 
   สมิธ และคนอ่ืนๆ (Smith & et al., 1980) ได"กล าวถึงการแบ งประเภทของรูปแบบ

เป'น 2 รูปแบบ 
   1) รูปแบบเชิงกายภาพ ได"แก  รูปแบบรูปปsนท่ีมีลักษณะคล"ายของจริง เช น เครื่องบิน

จําลอง และรูปแบบเชิงอุปมาท่ีมีลักษณะคล"ายปรากฏการณ�จริง เช น การทดลองทางเคมี ใน
ห"องปฏิบัติการก อนการทําการทดลองจริง 

   2) รูปแบบเชิงสัญลักษณ� ได"แก  รูปแบบข"อความ ซ่ึงเป'นการใช"ข"อความ ในการอธิบาย
ย อเช น คําพรรณนาลักษณะงาน และรูปแบบทางคณิตศาสตร� 

   นอกจากนี้ หากพิจารณาตามแนวคิดของ สไตเนอร� (Steiner, 1988) จะพบว ารูปแบบ
ได"แบ งออกเป'น 2 ประเภทดังนี้ 
   1) รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model) รูปแบบประเภทนี้ เป'นแบบจําลองทาง
กายภาพ เช น แบบจําลองรถยนต� เครื่องบิน ภาพจําลอง 
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  ` 2) รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model) เป'นแบบจําลองท่ีสร"างข้ึนจากกรอบความคิด
ท่ีมีทฤษฎีเป'นพ้ืนฐาน และเป'นตัวช วยให"เกิดรูปแบบท่ีมีโครงสร"างต างๆ ท่ีสัมพันธ�กัน 
   คีฟส� (Keeves, 1988) ได"กล าวถึงการแบ งประเภทของรูปแบบทางการศึกษาและ
สังคมศาสตร�ไว" 4 ประเภทคือ 
   1) Analogue Model เป'นรูปแบบท่ีใช"ในการอุปมาอุปมัยเทียบเคียงปรากฏการณ�ซ่ึงเป'น
รูปธรรม เพ่ือสร"างความเข"าใจในปรากฏการณ�ท่ีเป'นนามธรรม เช น รูปแบบในการทํานาย จํานวนนักเรียนท่ี
เข"าสู ระบบโรงเรียน ซ่ึงอนุมานแนวคิดมาจากการเปzดน้ําเข"าและปล อยน้ําออกจากถัง นักเรียนท่ีจะเข"าสู ระบบ
เปรียบได"กับน้ําท่ีไหลเข"าถัง นักเรียนท่ีออกจากระบบเปรียบได"กับน้ําท่ีเปzดออกจากถัง ดังนั้นนักเรียนท่ีคงอยู 
ในระบบจึงเท ากับนักเรียนท่ีเข"าสู ระบบลบด"วยนักเรียนท่ีออกจากระบบ เป'นต"น 
   2) Semantic Model เป'นรูปแบบท่ีใช"ภาษาเป'นสื่อในการบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ�ท่ีศึกษาด"วยภาษา แผนภูมิหรือรูปภาพ เพ่ือให"เห็นโครงสร"างทางความคิดองค�ประกอบและ
ความสัมพันธ�ขององค�ประกอบของปรากฏการณ�นั้นๆ เช น รูปแบบการเรียนรู"ในโรงเรียน รูปแบบการสอน 
รูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ�และรูปแบบการบริหารการศึกษาประชาบาล เป'นต"น 

  3) Mathematical Model เป'นรูปแบบท่ีใช"สมการทางคณิตศาสตร�เป'นสื่อในการแสดง
ความสัมพันธ�ของตัวแปรต างๆ รูปแบบประเภทนี้นิยมใช"กันมากในสาขาจิตวิทยาและการศึกษา รวมท้ังการ
บริหารการศึกษา 
   4) Causal Model เป'นรูปแบบท่ีพัฒนามาจากเทคนิคท่ีเรียกว า Path Analysis และ
หลักการสร"าง Semantic Model โดยการนําเอาตัวแปรต างๆ มาสัมพันธ�กันเชิงเหตุและผลเช น The 
Standard Deprivation Model ซ่ึงเป'นรูปแบบท่ีแสดงความสัมพันธ�ระหว างสภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของ
บิดามารดา สภาพแวดล"อมทางการศึกษาท่ีบ"าน และระดับสติป?ญญาของเด็ก เป'นต"น 
   นอกจากนี้ บาร�โด และ ฮาร�ทแมน (Bardo & Hartman, 1982) และทาดาโอะ มิยากาวะ 
(คงศักด์ิ สันติพฤกวงษ� (ผู"แปล), 1986) มีความคิดสอดคล"องกันว า การแบ งประเภทของรูปแบบไม มี
หลักเกณฑ�ตายตัว ว าควรมีรายละเอียดขององค�ประกอบอย างไร เนื่องจากรายละเอียด และองค�ประกอบท่ี
เหมาะสมของรูปแบบนั้น จะข้ึนอยู กับปรากฏการณ�ท่ีศึกษา 
   ดังนั้นรูปแบบของผู"วิจัยเป'นรูปแบบประเภท Semantic Model เป'นรูปแบบท่ีใช"ภาษา
เป'นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ�ท่ีศึกษาด"วยภาษา แผนภูมิหรือรูปภาพ เพ่ือให"เห็นโครงสร"าง
ทางความคิดองค�ประกอบและความสัมพันธ�ขององค�ประกอบของปรากฏการณ�นั้นๆ หรือสรุปว า รูปแบบ
หมายถึง แนวคิดท่ีใช"ภาษาเป'นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ�ท่ีศึกษาด"วยภาษา แผนภูมิหรือ
รูปภาพ เพ่ือให"เห็นโครงสร"างทางความคิดองค�ประกอบและความสัมพันธ�ขององค�ประกอบของปรากฏการณ�นั้น  ๆ

2.1.3 คุณลักษณะท่ีดีของรูปแบบ 
  รูปแบบเป'นสิ่งท่ีได"รับการพัฒนาข้ึน เพ่ือบรรยายลักษณะท่ีสําคัญของปรากฏการณ�

อย างใดอย างหนึ่ง รูปแบบท่ีดีเปรียบเสมือนกับเป'นสิ่งท่ีผู"สนใจทําการศึกษาในเรื่องนั้นๆ ได"เข"าใจเบื้องต"น
และนําไปสู การศึกษาในเชิงลึกต อไป ดังนั้นคุณลักษณะท่ีดีของรูปแบบจึงควรมีลักษณะดังนี้ 

  ทาคาโอะ มิยากาวะ (คงศักด์ิ สันติพฤกวงษ� (ผู"แปล), 1986) ได"กล าวถึงว าคุณลักษณะท่ี
ดีของรูปแบบคือ 
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   1) รูปแบบควรประกอบด"วย ความสัมพันธ�เชิงโครงสร"างระหว างตัวแปร มากกว าเน"น
ความสัมพันธ�ระหว างตัวแปรแบบรวมๆ 
   2) รูปแบบควรนําไปสู การพยากรณ�ผลท่ีตามมา ซ่ึงสามารถตรวจสอบได"ด"วยข"อมูลเชิง
ประจักษ� และเม่ือทดสอบรูปแบบแล"วปรากฏว าไม สอดคล"องกับข"อมูลเชิงประจักษ�รูปแบบนั้นต"องถูก
ยกเลิกไป 
   3) รูปแบบควรอธิบายโครงสร"างความสัมพันธ�เชิงเหตุ และผลของเรื่องท่ีศึกษาได"อย าง
ชัดเจน 
   4) รูปแบบควรนําไปสู การสร"างแนวความคิดใหม หรือความสัมพันธ�ของเรื่องท่ีศึกษาได" 
   5) รูปแบบในเรื่องใดจะเป'นอย างไรข้ึนอยู กับกรอบของทฤษฎีในเรื่องนั้นๆ 
   นอกจากนี้ คีฟส� (Keeves, 1988) ได"กล าวถึงหลักการอย างกว"างๆ เพ่ือกํากับการสร"าง
รูปแบบไว" 4 ประการ คือ 

  1) รูปแบบควรประกอบข้ึนด"วยความสัมพันธ�อย างมีโครงสร"างมากกว าความสัมพันธ�    
เชิงเส"นตรงแบบธรรมดา อย างไรก็ตามความเชื่อมโยงแบบเส"นตรงธรรมดาท่ัวไปนั้นก็มีประโยชน� 
โดยเฉพาะอย างยิ่งในการศึกษาวิจัยในช วงต"นของการพัฒนารูปแบบ 

  2) รูปแบบควรใช"เป'นแนวทางในการพยากรณ�ผลท่ีจะเกิดข้ึนจากการใช"รูปแบบได" 
สามารถตรวจสอบได"โดยการสังเกตและหาข"อมูลสนับสนุนด"วยข"อมูลเชิงประจักษ�ได" 

  3) รูปแบบควรจะต"อง ระบุหรือชี้ให"เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผล ของเรื่องท่ีศึกษาดังนั้น
นอกจากรูปแบบจะเป'นเครื่องมือในการพยากรณ�ได" ควรใช"ในการอธิบายปรากฏการณ�ได"ด"วย 

  4) รูปแบบควรเป'นเครื่องมือในการสร"างมโนทัศน�ใหม  และสร"างความสัมพันธ�ของตัว
แปรในลักษณะใหม  ซ่ึงเป'นการขยายองค�ความรู"ในเรื่องท่ีเรากําลังศึกษาด"วย  

  ดังนั้นคุณลักษณะของรูปแบบท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้คือ 1) รูปแบบควรประกอบด"วย
ความสัมพันธ�อย างมีโครงสร"างของตัวแปร 2) รูปแบบควรนําไปสู แนวทางการพยากรณ�ผลและสอดคล"องกับ
ข"อมูลเชิงประจักษ� 3) รูปแบบควรมีโครงสร"างหรือกลไกเชิงเหตุผลเพ่ืออธิบายปรากฏการณ� 4) รูปแบบควร
นําไปสู แนวคิดใหม เพ่ือสร"างความสัมพันธ�กับเรื่องท่ีศึกษา 
 2.1.4 องค�ประกอบของรูปแบบ 
   บราวน� และโมเบิร�ก (Brown & Moberg, 1980) ซ่ึงได"สังเคราะห�รูปแบบข้ึนมาจาก 
แนวคิดเชิงระบบ (System Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ� (Contingency Approach) 
ประกอบด"วย 1) สภาพแวดล"อม (Environment) 2) เทคโนโลยี (Technology) 3) โครงสร"าง (Structure)    
4) กระบวนการบริหารจัดการ (Management Process) 5) การตัดสินใจสั่งการ (Decision Making) 

ดังภาพท่ี 2.1 
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ภาพท่ี 2.1 รูปแบบเชิงระบบและสถานการณ�ตามแนวคิดของ Brown & Moberg’s System and 

Contingency Model 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Brown & Moberg (1980)  
 

  บุช (Bush, 1986) ได"กล าวถึงว าองค�ประกอบหลักของรูปแบบท่ีใช"เป'นเกณฑ�ในการ
พิจารณารูปแบบขององค�การทางการศึกษามี 4 ประการ ดังนี้ 

  1) เป�าหมาย 
  2) โครงสร"างองค�การ 
  3) สภาพแวดล"อม 
  4) ภาวะผู"นํา 
  นอกจากนี้องค�ประกอบท่ีกําหนดในรูปแบบนั้น คีฟส� (Keeves, 1988) ได"กล าวว า 

รูปแบบโดยท่ัวไปควรมีองค�ประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  1) รูปแบบจะต"องนําไปสู การทํานาย (Prediction) ผลท่ีตามมาซ่ึงสามารถพิสูจน�

ทดสอบได"กล าวคือ สามารถนําไปสร"างเครื่องมือเพ่ือไปพิสูจน�ทดสอบได" 
  2) โครงสร"างของรูปแบบจะต"องประกอบด"วยความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ  (Causal 

Relationship) ซ่ึงสามารถใช"อธิบายปรากฏการณ� / เรื่องนั้นได" 
  3) รูปแบบจะต"องสามารถช วยสร"างจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด 

(Concept) และความสัมพันธ� (Interrelations) รวมท้ังช วยขยายขอบเขตของการสืบเสาะความรู" 
  4) รูปแบบควรจะประกอบด"วยความสัมพันธ�เชิงโครงสร"าง (Structural Relationships) 

มากกว าความสัมพันธ�เชิงเชื่อมโยง (Associative Relationships) 
  จินตนา ศักด์ิภู อร าม (2545) ได"แสดงองค�ประกอบของรูปแบบ 4 ส วน คือ 1) ความนํา 

2) รูปแบบการบริหารโรงเรียนประกอบด"วยองค��ประกอบสําคัญ 5 ส วนดังนี้ (1) หลักการแนวคิดในการ
กําหนดรูปแบบ (2) วัตถุประสงค�ของรูปแบบ (3) ลักษณะเฉพาะของโรงเรียนในกํากับของรัฐ (4) กฎบัตรของ

สภาพแวดล"อม 

เทคโนโลยี โครงสร"าง 

กระบวนการบริหาร
จัดการ 

การตัดสินใจสั่งการ 
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โรงเรียนในกํากับของรัฐ (5) การบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐ 3) แนวทางการนํารูป แบบ
ไปใช" 4) เง่ือนไขหรือข"อจํากัดของรูปแบบ  

  วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ� (2547) ได"แสดงองค�ประกอบของรูปแบบการจัดการศึกษา  
แบบกระจายอํานาจในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบด"วย 3 ส วนคือ ส วนท่ี 1 ความนํา ประกอบด"วย
แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค�และอํานาจหน"าท่ี ส วนท่ี 2 องค�ประกอบของรูปแบบและสาระสําคัญของ
การกระจายอํานาจ ส วนท่ี 3 ยุทธศาสตร�การดําเนินงานเง่ือนไขความสําเร็จ 

  ศักด์ิจิต มาศจิตต� (2550) ได"กล าวถึงว า รูปแบบมีองค�ประกอบ 3 ส วน ส วนท่ี              
1) หลักการพ้ืนฐาน (Foundations1) วัตถุประสงค�ของรูปแบบ 2) หลักการบริหาร 3) เง่ือนไขการนํา
รูปแบบ ส วนท่ี 2 โครงสร"างระบบการบริหาร ส วนท่ี 3 ข้ันตอนการดําเนินงาน (Procedure Phases)      
1) การเตรียมการดําเนินงาน 2) การดําเนินงาน 3) การประเมินผล 4) สรุปและรายงานผล 

  สยาม สุ มงาม (2552) ได"แสดงรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเป'นนิติ
บุคคล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี 3 ส วนคือ ส วนท่ี 1 ส วนนํา ส วนท่ี 2 
แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค�และสาระสําคัญของรูปแบบมี 4 ด"านคือ การบริหารวิชาการ มี 9 ด"าน 
การบริหารงานงบประมาณ มี 4 ด"าน การบริหารงานบุคคลมี 5 ด"าน และการบริหารท่ัวไปมี 9 ด"าน 
ส วนท่ี 3 แนวทางการนํารูปแบบไปใช" เง่ือนไขความสําเร็จและข"อจํากัดของรูปแบบ 

  พิเชฐ โพธิ์ภักดี (2553) ได"กล าวถึงองค�ประกอบของรูปแบบ มี 3 ส วน คือ 1) หลักการ
และวัตถุประสงค� 2) โครงสร"างและสาระสําคัญ 3) การนําไปสู การปฏิบัติและเง่ือนไขความสําเร็จ  

  นิวัตร นาคะเวช (2554) ได"กล าวถึงองค�ประกอบของรูปแบบ มี 5 ส วน คือ หลักการ
บริหารจัดการ วัตถุประสงค�ของโรงเรียนในฝ?น โครงสร"างของโรงเรียน กลยุทธ�ของโรงเรียนในฝ?น และ
เง่ือนไขความสําเร็จ  

  ผู"วิจัยได"นําองค�ประกอบของรูปแบบของนักวิชาการมาสังเคราะห� เพ่ือกําหนด
องค�ประกอบของรูปแบบได"ดังตารางท่ี 2.1 
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ตารางท่ี 2.1 การสังเคราะห�องค�ประกอบของรูปแบบ 
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1. ส วนนํา    � �  �   � 
     - หลักการ �  � � � � � � � � 
     - วัตถุประสงค�/เป�าหมาย  �  � � � � � � � 
     - สภาพแวดล"อม/บริบท � �  � �    � � 
2. องค�ประกอบ/ตัวแบบ    � �     � 
     - เทคโนโลยี �          
     - โครงสร"าง � � �  � � � � � � 
     - การตัดสินใจสั่งการ/ 
      อํานาจหน"าท่ี 

   �    �  � � � � 

     - กระบวนการบริหาร 
      จัดการ 

   �   �  �   � � 

3. ข้ันตอนการนําไปใช"    � � � � � � � 
4. เง่ือนไขข"อจํากัด    � � � � � � � 

 
ดังนั้นองค�ประกอบของรูปแบบของผู"วิจัยประกอบด"วย ส วนท่ี 1 ส วนนํา 

ประกอบด"วย หลักการ วัตถุประสงค� บริบท ส วนท่ี 2 องค�ประกอบ/ตัวแบบ ประกอบด"วย โครงสร"าง 
อํานาจหน"าท่ี และกระบวนการบริหารจัดการ ส วนท่ี 3 ข้ันตอนการนําไปใช" ส วนท่ี 4 เง่ือนไขข"อจํากัด 

2.1.5 การพัฒนารูปแบบ 
   การพัฒนารูปแบบนั้น อาจจะมีข้ันตอนในการดําเนินงานแตกต างกันออกไปซ่ึง     

วิลเลอร� (Willer, 1967) กล าวว าการพัฒนารูปแบบโดยท่ัวไปแบ งออกเป'น 2 ข้ันตอน ได"แก  1) การสร"าง 
(Construct) รูปแบบ 2) การหาความเท่ียงตรง (Validity) ของรูปแบบ ส วนรายละเอียดในแต ละข้ันตอนว ามี
การดําเนินการอย างไรนั้น ข้ึนอยู กับลักษณะและกรอบแนวคิดซ่ึงเป'นพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบนั้นๆ ซ่ึง
มีผู"กล าวถึงการพัฒนารูปแบบดังนี้ 
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   รุ งรัชดาพร  เวหะชาติ (2548) ได"กล าวถึงการพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพท้ัง
องค�การของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงในการศึกษามีรายละเอียดในการดําเนินการ 5 ข้ันตอน คือ 

   ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาและสํารวจข"อมูลเบื้องต"น 
   ข้ันตอนท่ี 2 เป'นการสร"างรูปแบบจําลอง 
   ข้ันตอนท่ี 3 เป'นการพัฒนารูปแบบ 
   ข้ันตอนท่ี 4 การวิเคราะห�หาความเหมาะสมของรูปแบบ 
   ข้ันตอนท่ี 5 การสรุปและนําเสนอรูปแบบ 
   วิสุทธิ์ เวียงสมุทร (2552) ได"กล าวถึงข้ันตอนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูด"านการ

จัดการเรียนรู" กลุ มสาระคณิตศาสตร� ช วงชั้นท่ี 1 – 2 ดังนี้ 
   ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาข"อมูลเบื้องต"น การดําเนินงานศึกษาข"อมูลเบื้องต"น ผู"วิจัยดําเนินการ 

2 กิจกรรม ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข"อง หลักการแนวคิด ทฤษฎี 2) ศึกษาสภาพ
ป?จจุบัน ป?ญหาและความต"องการ 

   ข้ันตอนท่ี 2 สร"างต"นร างรูปแบบ การสร"างต"นร างรูปแบบ โดยการสังเคราะห�ผลจาก
การศึกษาเอกสารข"อ 1.1, 1.2 มาสร"างเป'นต"นร างรูปแบบ (Tentative Model) 

   ข้ันตอนท่ี 3 ตรวจสอบความเหมาะสมของต"นร างรูปแบบ ดําเนินการตรวจสอบความ
เหมาะสมของต"นร างรูปแบบโดยนําต"นร างรูปแบบไปให"ผู"เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมแล"วปรับปรุง
ตามผู"เชี่ยวชาญเสนอแนะ 

   ข้ันตอนท่ี 4 ศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบ 
   จินตนา จันทร�เจริญ (2553) ได"กล าวถึง การพัฒนารูปแบบหมายถึงกระบวนการในการ

ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของสิ่งท่ีแสดงโครงสร"างทางความคิด และความสัมพันธ�เชิงสาเหตุ
ขององค�ประกอบท่ีสําคัญขององค�ประกอบเดิม โดยมีข้ันตอนกับการพัฒนารูปแบบ 4 ข้ันตอน คือ          
1) การศึกษาองค�ความรู"ท่ีเก่ียวข"อง 2) การกําหนดหลักการและองค�ประกอบท่ีใช"กํากับการสร"างรูปแบบ
ต"นแบบ 3) การร างรูปแบบท่ีมีตามความเหมาะสม 4) ความเป'นไปได"ในการนําไปปฏิบัติ 

   พิเชฐ โพธิ์ภักดี (2553) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
นิติบุคคล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีข้ันตอนการพัฒนารูปแบบดังนี้ 

   ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข"อง เพ่ือกําหนดองค�ประกอบของรูปแบบ 
   ข้ันตอนท่ี 2 การสร"างรูปแบบ 
   ข้ันตอนท่ี 3 ทดสอบความเหมาะสมและความเป'นไปได"ของรูปแบบ 
   ข้ันตอนท่ี 4 ปรับปรุงรูปแบบให"สมบูรณ� 
   ดํารง ศรีอร าม (2553) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู"นํา

การเปลี่ยนแปลงของผู"บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีข้ันตอนการ
พัฒนารูปแบบดังนี้ 

   ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาแนวคิดทฤษฎี เพ่ือร างรูปแบบ 
   ข้ันตอนท่ี 2 การตรวจสอบรูปแบบด"านความถูกต"องเหมาะสม และเป'นไปได" 
   ข้ันตอนท่ี 3 ประเมินความเหมาะสมและความเป'นไปได"ของรูปแบบ 
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   ข้ันตอนท่ี 4 ปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ 
   นิวัตร นาคะเวช (2554) ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ

โรงเรียนในฝ?น มีการดําเนินงาน 3 ข้ันตอน คือ 
   ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาและสร"างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝ?น 
   ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝ?น 
   ข้ันตอนท่ี 3 การตรวจสอบคุณลักษณะของรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝ?น

กับข"อมูลเชิงประจักษ� 
   ผู"วิจัยได"นําข้ันตอนการพัฒนารูปแบบของนักวิชาการมาสังเคราะห�ได"ดังตาราง 
 

ตารางท่ี 2.2 การสังเคราะห�การพัฒนารูปแบบ 
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1. การศึกษาความรู" 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข"อง 

 � � � � � � � 

2. การพัฒนารูปแบบ � � � � � � � � 

3.การตรวจสอบรูปแบบ � � � � � � � � 

4. การปรับปรุงและ
นําเสนอรูปแบบ 

 � � � � � � � 

 
จากการสังเคราะห�การพัฒนารูปแบบ ผู"วิจัยจึงได"กําหนดข้ันตอนการนําเสนอหรือ   

การพัฒนารูปแบบสําหรับใช"ในการวิจัย 4 ข้ันตอน คือ 1) การศึกษาความรู" แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข"อง   
2) การพัฒนารูปแบบ 3) การตรวจสอบรูปแบบ และ 4) การปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ ดังภาพ    
ท่ี 2.2  
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ภาพท่ี 2.2 ข้ันตอนการพัฒนารูปแบบ 
 

สรุปได"ว าการพัฒนารูปแบบในท่ีนี้ผู"วิจัยกําหนดไว" 4 ข้ันตอน คือ 1) การศึกษา
ความรู" แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข"อง 2) การพัฒนารูปแบบ 3) การตรวจสอบรูปแบบ และ 4) ปรับปรุง
และนําเสนอรูปแบบฉบับท่ีสมบูรณ� 

2.1.6 การประเมินรูปแบบและมาตรฐานการประเมิน 
   การประเมินรูปแบบหรืออาจเรียกว าการตรวจสอบรูปแบบ มีความจําเป'นและมี

ความสําคัญยิ่ง เพราะเป'นการตรวจสอบรูปแบบนั้นๆ ว ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
เท่ียงตรง เชื่อถือได"เพียงใด ซ่ึงมีผู"กล าวถึงการประเมินรูปแบบหรือการตรวจสอบรูปแบบดังนี้ 

   ไอส�เนอร� (Eisner, 1976) ได"กล าวถึงแนวคิดในการประเมินรูปแบบโดยใช"ผู"ทรงคุณวุฒิ ซ่ึง
มีวิธีการแตกต างจากการดําเนินการเชิงวิทยาศาสตร� หรือเชิงปริมาณ เนื่องจากการศึกษาในบางเรื่องต"องการ
ความละเอียดอ อนมากกว าตัวเลขท่ีนํามาพิจารณาสรุป ดังนั้นจึงได"เสนอแนวทาง การประเมินรูปแบบโดย
ผู"ทรงคุณวุฒิไว" ดังนี้ 

   1)  การประเมินโดยแนวทางนี้จะเน"นการวิเคราะห�วิจารณ�อย างลึกซ้ึงเฉพาะในประเด็นท่ี
ถูกนํามาพิจารณา ซ่ึงไม จําเป'นต"องเก่ียวโยงกับวัตถุประสงค�หรือผู"ท่ีมีส วนเก่ียวข"องกับการตัดสินใจเสมอไป 
แต อาจจะผสมผสานป?จจัยต างๆ ในการพิจารณาเข"าด"วยกันตามวิจารณญาณของ ผู"ทรงคุณวุฒิเพ่ือให"ได"
ข"อสรุปเก่ียวกับคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของสิ่งท่ีจะทําการประเมิน 

   2) รูปแบบการประเมินท่ีเป'นความเฉพาะทาง ในเรื่องท่ีจะประเมินโดยท่ีพัฒนามา
จากแบบการวิจารณ�งานศิลปะ ท่ีมีความละเอียดอ อนลึกซ้ึงและต"องอาศัยผู"เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป'น 
ผู"วินิจฉัย แนวคิดนี้ได"นํามาประยุกต�ในวงการอุดมศึกษา ซ่ึงนิยมนํารูปแบบนี้มาใช"ในเรื่องท่ี ต"องการ
ความลึกซ้ึงและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง 

  3) รูปแบบท่ีใช"ตัวบุคคล คือ ผู"ทรงคุณวุฒิเป'นเครื่องมือในการประเมินโดยให"ความ
เชื่อถือว าผู"ทรงคุณวุฒินั้นเท่ียงธรรมและมีดุลพินิจท่ีดี มาตรฐานและเกณฑ�มาจากประสบการณ�ของ
ผู"ทรงคุณวุฒินั้นๆ 

4. การปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ 

 

3. การตรวจสอบรูปแบบ 

 

2. การพัฒนารูปแบบ 

 

1. การศึกษาความรู" แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข"อง 
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  4) รูปแบบท่ียอมให"มีความยืดหยุ นในกระบวนการทํางานของผู"ทรงคุณวุฒิ ตามอัธยาศัย
และความถนัดของแต ละคน นับต้ังแต การกําหนดประเด็นสําคัญท่ีจะนํามาพิจารณา การบ งชี้ข"อมูลท่ี
ต"องการการเก็บรวบรวมข"อมูล การประมวลผล การวินิจฉัยข"อมูล ตลอดจนวิธีการนําเสนอ 

  อุทุมพร จามรมาน (2541) ได"กล าวถึงจุดมุ งหมายท่ีสําคัญของการสร"างรูปแบบ เพ่ือ
ทดสอบหรือตรวจสอบรูปแบบนั้นด"วยข"อมูลเชิงประจักษ� ซ่ึงการทดสอบและตรวจสอบมีหลายวิธี ซ่ึงอาจ
ใช"การวิเคราะห�จากหลักฐานเชิงคุณภาพ (Qualitative) และเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยท่ีการ
ตรวจสอบรูปแบบจากหลักฐานเชิงคุณภาพอาจใช"ผู"เชี่ยวชาญเป'นผู"ตรวจสอบ ส วนการตรวจสอบรูปแบบ
จากหลักฐานเชิงปริมาณใช"เทคนิคทางสถิติ ซ่ึงการตรวจสอบรูปแบบควรตรวจสอบคุณลักษณะ 2 อย าง 
(อุทุมพร จามรมาน, 2541) ดังนี้ 

  1) การตรวจสอบความมากน"อยของความสัมพันธ� ความเก่ียวข"องหรือเหตุผลระหว างตัวแปร 
  2) การประมาณค าพารามิเตอร�ของความสัมพันธ�ดังกล าว ซ่ึงการประมาณค านี้สามารถ

ประมาณข"ามกาลเวลา กลุ มตัวอย างหรือสถานท่ีได" หรืออ"างอิงจากกลุ มตัวอย างไปหาประชากรก็ได" โดย
ผลการตรวจสอบนําไปสู คําตอบ 2 ข"อ คือ 2.1) การสร"างรูปแบบใหม  หรือ 2.2) การปรับปรุงหรือพัฒนา
รูปแบบเดิม 

  ในส วนของมาตรฐานการประเมินผู"วิจัยนําหลักเกณฑ�การประเมินตามมาตรฐานการ
ประเมินของนักวิชาการมาใช"ดังนี้ 

  แมคมิลแลนด� และชูแมคเกอร� (McMillan & Schumacher, 2001) ท่ีกล าวว า ในปs ค.ศ. 
1981 คณะกรรมการด"านมาตรฐานสําหรับการประเมินผลทางการศึกษา (Joint Committee on 
Standards for Educational Evaluation) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงประกอบด"วยผู"แทนของสมาคม
วิชาชีพผู"บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา/ระดับมัธยมศึกษา ศึกษานิเทศก� ครูและคณะกรรมการ 
สถานศึกษา ได"พัฒนาและกําหนดมาตรฐานสําหรับการประเมินผลระบบแผนงาน โครงการและวัสดุ
อุปกรณ�ต างๆ โดยคณะกรรมการนี้ได"พัฒนาเกณฑ�ท่ีมีคุณภาพสําหรับ การประเมินผล ประกอบด"วย 
มาตรฐาน 4 ด"าน ดังต อไปนี้  

  1) มาตรฐานด"านความเป'นประโยชน� (Utility Standard) เป'นมาตรฐานเพ่ือให"แน ใจว า
การประเมินผลจะช วยให"การปฏิบัติงานของผู"ประเมินผลได"ข"อมูลตามต"องการมุ งเน"นในด"านของผลการ
ประเมินท่ีต"องใช"ข"อมูลหรือสารสนเทศท่ีผู"ใช"ผลการประเมินต"องการและนําไปใช"ประโยชน�ในการพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงานได" ประกอบด"วย 

   1.1) การระบุผู"นําไปใช" (Audience Identification) ในการประเมินผล มีความ
จําเป'นอย างยิ่งท่ีจะต"องรับฟ?งข"อมูลจากผู"นําไปใช"โดยตรงนั้นๆ ผู"ใช"ผลการประเมินหรือผู"ท่ีจะนําผลการ
ประเมิน ไปใช" ซ่ึงเป'นผู"มีส วนได"ส วนเสียและผู"เก่ียวข"องจะต"องได"รับการระบุไว"หรือได"รับการกําหนดไว"
เพ่ือให"สามารถบ งชี้ความต"องการของผู"ใช"ผลประเมินได" นั่นคือ ผู"ประเมินต"องระบุผู"เก่ียวข"องกับการ
ประเมินได"ครบถ"วนเพ่ือให"ผู"ประเมินได"ประเด็นท่ีสมบูรณ� 

   1.2) ความเชื่อถือได"ของผู"ประเมินผล (Evaluator Credibility) ผู" ท่ีดําเนินการ
ประเมินผลจะต"องเป'นผู"ท่ีได"รับการยอมรับว าเป'นผู"รับความไว"วางใจ (Trustworthy) และมีศักยภาพท่ี
สามารถดําเนินการประเมินผลได" เพ่ือให"ผลการวิจัยเป'นท่ียอมรับ ควรเป'นผู"ท่ีมีประสบการณ�และมีความรู" 
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ความสามารถในการดําเนินการประเมิน ท้ังนี้เพ่ือให"ผลท่ีได"จากการประเมินบรรลุถึง ความน าเชื่อสูงสุด
และเป'นท่ียอมรับ 

   1.3) ขอบเขตและการเลือกสารสนเทศ (Information Scope and Selection) 
ขอบเขตสารสนเทศควรระบุคําถามเก่ียวกับวัตถุประสงค�ของการประเมินและควรตอบสนองกับ ความ
ต"องการ และความสนใจของผู"นําไปใช" สารสนเทศท่ีได"รับการคัดเลือกจะต"องช วยในการตอบคําถามท่ี
เก่ียวกับ สิ่งท่ีมุ งประเมิน สอดคล"องกับความต"องการและความสนใจของผู"ท่ีนําผลการประเมินไปใช" 

   1.4) การตีความหมายท่ีมีคุณค า (Valuation Interpretation) หลักการเหตุผลและ
กระบวนการต างๆ ท่ีนํามาใช"ในการตีความหมายของผลการประเมินควรอธิบาย อย างระมัดระวังเชื่อถือได" 
เพ่ือนําไปสู คุณค าของการประเมิน กล าวคือ ผลท่ีได"จากกระบวนการประเมินและความเป'นเหตุผลท่ีใช"ใน
การแปลผลท่ีได"จากการค"นพบในการประเมิน ควรอธิบาย ด"วยความระมัดระวังและมีความกระจ างชัดเจน 
เพ่ือให"การตัดสินคุณค าเป'นไปอย างชัดเจน 

    การนํามาตรฐานด"านความเป'นประโยชน� (Utility Standard) ไปใช"นั้นควรมี
ความชัดเจนในความต"องการของผู"นําข"อมูลไปใช" ผู"ประเมินจะต"องเป'นผู"ท่ีได"รับการยอมรับ ขอบเขตและ
การเลือกสารสนเทศควรตอบสนองต อวัตถุประสงค�ของการประเมิน สอดคล"องกับความต"องการ ความ
สนใจของผู"นําไปใช"และการอธิบายผลการประเมินนั้นจะต"องมีความเป'นเหตุเป'นผลและเชื่อถือได" 

  2) มาตรฐานด"านความเป'นไปได" (Feasibility Standard) เป'นมาตรฐานเพ่ือแน ใจว าการ
ประเมินผลจะต"องเป'นจริง ประหยัดและมีข"อความท่ีเหมาะสม มาตรฐานความเป'นไปได" ประกอบด"วย 
การดําเนินงานท่ีมีมีการฝ�กปฏิบัติ ความสามารถทางการเมืองและประสิทธิผลด"านต"นทุน ประกอบด"วย 

   2.1) มีวิธีการท่ีเป'นไปได"ในทางปฏิบัติ (Practical Procedure) กระบวนการในการ
ประเมิน จะต"องมีความเป'นไปได"ในการดําเนินการและได"รับสารสนเทศท่ีเพียงพอ โดยให"เกิดอุปสรรคหรือ
ข"อจํากัดในการดําเนินการน"อยท่ีสุด 

   2.2) มีความเท าทันต อบรรยากาศทางการเมือง (Political Viability) การประเมิน
ควรได"รับการวางแผนและมีการดําเนินการท่ีเกิดจากการมีส วนร วมของกลุ มต างๆ ท่ีเก่ียวข"องในองค�กร
เพ่ือให"เกิดความร วมมืออันจะช วยในการป�องกันไม ให"การประเมินเกิดความลําเอียงซ่ึงจะทําให"ผิดไปจาก
ความเป'นจริง หรือทําให"เกิดการใช"ผลการะประเมินอย างไม ถูกต"อง 

   2.3) มีประสิทธิผลและความคุ"มค า (Cost Effectiveness) การประเมินควรจะมี
ประสิทธิผลและให"สารสนเทศท่ีมีคุณค าอย างเพียงพอและคุ"มค ากับใช"จ ายท่ีเกิดข้ึน  

    การนํามาตรฐานด"านความเป'นไปได" (Feasibility Standard) ไปใช"นั้น
กระบวนการประเมินต"องมีความเป'นไปได"ในทางปฏิบัติ การมีส วนร วมวางแผนการประเมิน ผลการ
ประเมินมีประสิทธิผล และคุ"มค ากับค าใช"จ าย 

  3) มาตรฐานด"านความเหมาะสม (Propriety Standard) เป'นมาตรฐานเพ่ือดําเนินการ
ให"เป'นไปตามกฎหมาย ข"อบังคับ จริยธรรมและคํานึงถึงสวัสดิการของผู"เก่ียวข"องและผู"รับผลกระทบจาก
ผลการประเมินผลมาตรฐานเหล านี้ คือ ข"อตกลงท่ีเป'นทางราชการ ข"อขัดแย"งท่ีน าสนใจ ซ่ึงเปzดเผยให"
สาธารณชนมีสิทธิรู"ได"ตามสิทธิของมนุษย�และปฏิกิริยาร วมกันของมนุษย�และควรมีการรายงานผลด"วย
ความยุติธรรม ประกอบด"วย 
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   3.1) การประเมินอย างเป'นธรรมและมีความสมบูรณ� (Complete and Fair 
Assessment) ในรายงานการประเมิน ข"อมูลท่ีได"จากการตรวจสอบและบันทึกไว"นั้นควรจะบอกถึงจุดแข็ง
และข"อจํากัดท่ีได"จากการประเมิน เพ่ือให"จุดแข็งได"รับการพัฒนาให"เด นข้ึนและในขณะเดียวกันข"อจํากัด
ควรได"รับการปรับปรุง 

   3.2) ความเอาใจใส ในข"อขัดแย"ง (Conflict of Interest) ความขัดแย"งของกลุ มบุคคล
เป'นสิ่งท่ีควรยอมรับด"วยความจริงใจและเปzดเผยต อกัน ท้ังนี้ไม ควรนําความขัดแย"งไปใช"ในกระบวนการ 
และผลลัพธ�ของการประเมิน 

    การนํามาตรฐานด"านความเหมาะสม (Propriety Standard) ไปใช"นั้นในการ
รายงานผล การประเมินนั้นข"อมูลควรมีความสมบูรณ� โดยบอกถึงจุดแข็งและข"อจํากัดท่ีได"จากการประเมิน
และกระบวนการประเมินผลต"องประเมินด"วยความยุติธรรม 

  4) มาตรฐานด"านความถูกต"อง (Accuracy Standard) เป'นมาตรฐานท่ีให"ข"อมูลเก่ียวกับ
ลักษณะของการปฏิบัติท่ีกําหนดคุณค า ได"กําหนดว า วิธีการใช"ในการประเมินต"องมีความถูกต"อง โดยผู"ให"
ข"อมูลหรือสารสนเทศท่ีเชื่อถือได" ต"องสามารถวัดในสิ่งต"องการวัดได"จริงใช"วิธีวิเคราะห�และเสนอผลการ
ประเมินท่ีถูกต"อง ไม ลําเอียงมีความเป'นปรนัย ประกอบด"วย 

   4.1) การบรรยายงาน (Program Documentation) สิ่งท่ีต"องการะประเมินซ่ึงอาจจะ
เป'นแผนงานหรือโครงการนั้น ควรได"รับการบรรยายอย างชัดเจนและถูกต"อง เพ่ือให"แผนงานและโครงการ
นั้นมีการบ งชี้อย างชัดเจน 

   4.2) การวิเคราะห�บริบท (Context Analysis) บริบทของสิ่งท่ีต"องประเมินจะต"อง
ได"รับการตรวจสอบว ามีรายละเอียดด"วย ท้ังนี้บริบทเหล านี้อาจจะมีอิทธิผลต อสิ่งท่ีต"องการประเมิน 

   4.3) การบรรยายเป�าหมายและวิธีการดําเนินการ (Described Purposes and 
Procedures) เป�าหมายและกระบวนการของการประเมินควรจะได"รับการบรรยายไว"ชัดเจนอันจะทําให"
เกิดความสะดวกและความชัดเจนต อการกํากับติดตาม 

   4.4) สารสนเทศท่ีมีความเท่ียง (Reliable Information) ความเท่ียงของสารสนเทศ
ควรได"รับการพัฒนาหรือเลือกใช"ในลักษณะท่ีทําให"เกิดความม่ันใจว าสารสนเทศท่ีได"รับมีความเชื่อถือได"
หรือมีความตรงเพียงพอ โดยสามารถวัดได"ตรงกับวัตถุประสงค�ท่ีต"องการวัด 

    การนํามาตรฐานด"านความถูกต"อง (Accuracy Standard) ไปใช"นั้นควรใช"
วิธีการประเมินผลท่ีสอดคล"องกับวัตถุประสงค�ท่ีต"องการวัด แหล งข"อมูลและสารสนเทศเชื่อถือได"มีการ
รายงานผลท่ีชัดเจน ตรวจสอบได" 

  ศิริชัย กาญจนวาสี (2554) ได"สรุปมาตรฐานของการประเมินสําหรับการประเมิน
เอกสารและโครงการทางการศึกษา คณะกรรมการชุดนี้ซ่ึงประกอบด"วยผู"เชี่ยวชาญทางการประเมินต างมี
ความเชื่อว าการประเมินเป'นสิ่งจําเป'นสําหรับกิจกรรมของมนุษย� การประเมินท่ีดีจะช วยเสริมสร"าง ความ
เข"าใจและพัฒนาสู สิ่ งท่ี ดีกว า ส วนการประเมินท่ีไม ดีจะเป'นตัวถ วงและทําลายความก"าวหน"า 
คณะกรรมการจึงได"เสนอเกณฑ� 30 ประการเพ่ือเป'นบรรทัดฐานของกิจกรรม การประเมิน ซ่ึงสามารถจัด
ได"เป'น 4 หมวด 
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  1. มาตรฐานการใช"ประโยชน� (Utility Standards) เป'นมาตรฐานท่ีต"องการประกันถึง
ความเป'นประโยชน�ของผลการประเมิน ในการตอบสนองต อความต"องการใช"สารสนเทศของผู"เก่ียวข"อง
อย างครอบคลุม ทันเวลา และมีผลต อการนําไปใช" มาตรฐานการใช"ประโยชน�นี้ประกอบด"วยเกณฑ� ดังนี้ 

   1.1 การระบุผู"เก่ียวข"องท่ีต"องการใช"สารสนเทศ 
   1.2 ความเป'นท่ีเชื่อถือของผู"ประเมิน 
   1.3 การรวบรวมข"อมูลครอบคลุมและตอบสนองความต"องการใช"สารสนเทศของ

ผู"เก่ียวข"อง 
   1.4 การแปลความและการตัดสินคุณค ามีความชัดเจน 
   1.5 รายงานการประเมินมีความชัดเจนทุกข้ันตอน 
   1.6 การเผยแพร ผลการประเมินไปยังผู"เก่ียวข"องอย างท่ัวถึง 
   1.7 รายงานการประเมินเสร็จทันเวลาสําหรับนําไปใช"ประโยชน� 
   1.8 การประเมินส งผลกระทบในการกระตุ"นให"มีการดําเนินการประเมินต อไปอย าง

ต อเนื่อง 
  2. มาตรฐานความเป'นไปได" (Feasibility Standard) เป'นมาตรฐานท่ีต"องการประกันถึง

การประเมินท่ีมีความสอดคล"องกับสภาพความเป'นจริง เหมาะสมกับสถานการณ� ปฏิบัติได" ยอมรับได" 
ประหยัดและคุ"มค า ซ่ึงประกอบด"วยเกณฑ�ดังนี้ 

  2.1  วิธีการประเมินสามารถนําไปปฏิบัติได"จริง 
  2.2  การเป'นท่ียอมรับได"ทางการเมือง 
  2.3  ผลท่ีได"มีความคุ"มค า 
3. มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety Standard) เป'นมาตรฐานท่ีต"องประกันว าการ

ประเมินได"ทําอย างเหมาะสมตามกฎ ระเบียบ จรรยาบรรณ มีการคํานึงถึงสวัสดิภาพของผู"เก่ียวข"องในการ
ประเมิน และผู"ท่ีได"รับผลกระทบจากการประเมิน มาตรฐานความเหมาะสมซ่ึงประกอบด"วยเกณฑ� ดังนี้ 

  3.1  การกําหนดข"อตกลงของการประเมินอย างเป'นทางการ 
  3.2  การแก"ป?ญหาของความขัดแย"งในการประเมินด"วยความเป'นธรรมและโปร งใส 
  3.3  รายงานผลการประเมินอย างตรงไปตรงมา เปzดเผยและคํานึงถึงข"อจํากัดของการ

ประเมิน 
  3.4  การให"ความสําคัญต อสิทธิในการรับรู"ข าวสารของสาธารณะ 
  3.5  การคํานึงถึงสิทธิส วนตัวของกลุ มตัวอย าง 
  3.6  การเคารพสิทธิในการปฏิสัมพันธ�ของผู"เก่ียวข"อง 
  3.7  รายงานผลการประเมินท่ีสมบูรณ� ยุติธรรม และเสนอท้ังจุดเด นและจุดด"อยของ

สิ่งท่ีประเมิน 
  3.8  ผู"ประเมินทําการประเมินด"วยความรับผิดชอบและมีจรรยาบรรณ 
 4. มาตรฐานความถูกต"อง (Accuracy Standard) เป'นมาตรฐานท่ีต"องประกันว า การ

ประเมินได"มีการใช"เทคนิคท่ีเหมาะสมเพ่ือให"ได"ข"อสรุป ข"อค"นพบและสารสนเทศท่ีเพียงพอสําหรับตัดสิน
คุณค าของสิ่งท่ีประเมิน ประกอบด"วยเกณฑ� ดังนี้ 
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  4.1  การระบุวัตถุของการประเมินอย างชัดเจน 
  4.2  การบรรยายจุดประสงค�และกระบวนการอย างชัดเจน 
  4.3  การบรรยายแหล งข"อมูลและการได"มาอย างชัดเจน 
  4.4  การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข"อมูลท่ีมีความตรง 
  4.5  การพัฒนาเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข"อมูลท่ีมีความเท่ียง 
  4.6  การจัดระบบควบคุมสําหรับการเก็บรวบรวมข"อมูล วิเคราะห�และรายงาน 
  4.7  การวิเคราะห�ข"อมูลเชิงปริมาณ 
  4.8  การวิเคราะห�ข"อมูลเชิงคุณภาพ 
  4.9  การลงข"อสรุปท่ีมีเหตุผลสนับสนุน 
  4.10 การเขียนรายงานมีความเป'นปรนัย 
 ผู"วิจัยนําหลักการประเมินตามแนวคิดของ  แมคมิลแลนด� และชูแมคเกอร� (McMillan & 

Schumacher, 2001) และ ศิริชัย กาญจนวาสี (2554) มาเป'นกรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือประเมิน
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน ให"เป'นไปตามมาตรฐาน
การประเมิน 4 ด"าน คือ ด"านความเป'นประโยชน� ด"านความเป'นไปได" ด"านความเหมาะสม และด"านความ
ถูกต"อง ดังนี้ 

ความเป'นประโยชน� (Utility Standard) 
การประเมินรูปแบบด"านความเป'นประโยชน� หมายถึง (1) รูปแบบและองค�ประกอบของ

รูปแบบมีความสอดคล"องต อความต"องการของผู"บริหารสถานศึกษา (2) รูปแบบและองค�ประกอบของรูปแบบ
มีความสอดคล"องต อความสนใจของผู"บริหารสถานศึกษา (3) รูปแบบและองค�ประกอบของรูปแบบสร"างความ
ม่ันใจต อผู"บริหารสถานศึกษา (4) รูปแบบและองค�ประกอบของรูปแบบมีคุณค าและสร"างความน าเชื่อถือต อ
การบริหารงานของผู"บริหารสถานศึกษา 

ความเป'นไปได" (Feasibility Standard) 
การประเมินรูปแบบด"านความเป'นไปได" หมายถึง (1) รูปแบบและองค�ประกอบของรูปแบบ

สามารถนําไปใช"ในการปฏิบัติได"จริงต อการบริหารงานของผู"บริหารสถานศึกษา (2) รูปแบบและองค�ประกอบ
ของรูปแบบสามารถทําให"เกิดประสิทธิผลหรือผลสําเร็จในการบริหารงานของผู"บริหารสถานศึกษา            
(3) รูปแบบและองค�ประกอบของรูปแบบสามารถทําให"เกิดความคุ"มค าต อการบริหารงานของผู"บริหาร
สถานศึกษา (4) รูปแบบและองค�ประกอบของรูปแบบสามารถสร"างการยอมรับต อการบริหารงานของผู"บริหาร
สถานศึกษา  

ความเหมาะสม (Propriety Standard) 
การประเมินรูปแบบด"านความเหมาะสม หมายถึง (1) รูปแบบและองค�ประกอบของรูปแบบ

มีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา (2) รูปแบบและองค�ประกอบของรูปแบบ ช วยให"ผู"บริหาร
สถานศึกษาบริหารงานได"อย าง โปร งใส (3) รูปแบบและองค�ประกอบของรูปแบบช วยแก"ป?ญหาการ
บริหารงานของผู"บริหารสถานศึกษา (4) รูปแบบและองค�ประกอบของรูปแบบช วยให"ผู"บริหารสถานศึกษา
สามารถรายงานผลการบริหารงานได"อย างเปzดเผย 
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ความถูกต"อง (Accuracy Standard) 
การประเมินรูปแบบด"านความถูกต"อง หมายถึง (1) รูปแบบและองค�ประกอบของ

รูปแบบมีความถูกต"องตามทฤษฎีทางวิชาการ (2) รูปแบบและองค�ประกอบของรูปแบบมีความ
ครอบคลุม กับขอบข ายภาระงานของสถานศึกษา (3) รูปแบบและองค�ประกอบของรูปแบบมีความ
สอดคล"องกับขอบข ายภาระงานของสถานศึกษา (4) รูปแบบและองค�ประกอบของรูปแบบมีความ
สอดคล"องกับวัตถุประสงค�และวิธีการดําเนินงานท่ีชัดเจนต อการบริหารงานของผู"บริหารสถานศึกษา 

สรุปว าการวิจัยในครั้งนี้ ผู"วิจัยใช"คําว าการตรวจสอบรูปแบบ โดยมีการตรวจสอบ
รูปแบบ 2 วิธีการคือ 1) การตรวจสอบรูปแบบ เชิงคุณภาพตามแนวคิดของ ไอส�เนอร� (Eisner, 1976)   
โดยใช"ตัวบุคคลคือ ผู"ทรงคุณวุฒิเป'นเครื่องมือในการตรวจสอบรูปแบบ โดยวิธีการสัมภาษณ�แบบการ
สนทนากลุ ม (Focus Group Discussion) ตามมาตรฐานการประเมิน 4 ด"านตามแนวคิดของ แมค
มิลแลนด�และ ชูแมคเกอร� (McMillan & Schumacher, 2001) และ ศิริชัย กาญจนวาสี (2554) คือ 
ด"านความเป'นประโยชน� ด"านความเป'นไปได" ด"านความเหมาะสม และด"านความถูกต"อง และ 2) การ
ตรวจสอบรูปแบบ เชิงปริมาณด"วยวิธีการตรวจสอบรูปแบบ โดยผู"บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษา
ขีดสมรรถนะสูงของสถานศึกษาสังกัดองค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน ตามมาตรฐานการประเมิน 4 ด"าน
คือ ด"านความเป'นประโยชน� ด"านความเป'นไปได" ด"านความเหมาะสม และด"านความถูกต"อง 

 
2.2  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารในสถานศึกษา 
 แนวคิดเ ก่ียวกับการบริหารในสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง ประกอบด"วย 2.2.1) 
ความหมาย  การบริหารสถานศึกษา 2.2.2) อํานาจหน"าท่ีของสถานศึกษา 2.2.3) วิธีการการบริหาร
สถานศึกษาไปสู องค�การขีดสมรรถนะสูง  
 2.2.1 ความหมายการบริหารสถานศึกษา 
   การบริหารสถานศึกษามีผู"ให"ความหมายดังนี้ 
   วิโรจน� สารรัตนะ (2542) ได"กล าวว า การบริหารสถานศึกษาเป'นการบริหารจัด
การศึกษาแนวใหม ท่ีมุ งให"สังคมทุกส วนมีส วนร วมและรับผิดชอบการจัดการศึกษาต อเนื่องตลอดชีวิต 
โดยมีเครือข ายแหล งเรียนรู" โดยการกระจายอํานาจในสถานศึกษา มีความคล องตัวและตัดสินใจ
ดําเนินงานในขอบเขตท่ีรับผิดชอบ โดยให"ประชาชนองค�กรต างๆ มีส วนร วมในเรื่องต างๆ อย าง
เหมาะสม 
   นงลักษณ� เรือนทอง (2550) และ ชัยพร สกุลพนารักษ� (2552) ได"กล าวว าการบริหาร
สถานศึกษาคือ กระบวนการการดําเนินงานในกิจกรรมด"านต างๆ ของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบด"วย ผู"บริหาร 
ครูอาจารย� และองค�คณะบุคคลฝ�ายต างๆ ของชุมชนในท"องถ่ินเพ่ือร วมกันวางแผนการจัดการศึกษาภายใน
สถานศึกษา อย างเป'นระบบตามมาตรฐานและคุณภาพให"แก เยาวชน ในอันท่ีจะทําให"เกิดการพัฒนาในทุกๆ
ด"าน อย างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือความเป'นมนุษย�ท่ีสมบูรณ�และสามารถดํารงชีวิตอยู ในสังคม
ได"อย างมีความสุข  
   ขัตติยา ด"วงสําราญ (2552) ได"กล าวว าการบริหารสถานศึกษาเป'นกระบวนการ
ดําเนินงานในกิจกรรมด"านต างๆ ของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบด"วย ผู"บริหาร ครู-อาจารย� และองค�
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คณะบุคคลฝ�ายต างๆ ของชุมชนท"องถ่ิน เพ่ือร วมกันวางแผนการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาอย าง
เป'นระบบ ตามมาตรฐานและคุณภาพ ให"แก เยาวชนในอันท่ีจะทําให"เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด"านอย างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือความเป'นมนุษย�ท่ีสมบูรณ� และสามารถดํารงชีวิตอยู ในสังคมได"อย างมี
ความสุข  
   สรุปว าการบริหารสถานศึกษา คือ การบริหารจัดการศึกษาโดยการกระจายอํานาจใน
สถานศึกษา มีกระบวนการการดําเนินงานในกิจกรรมด"านต างๆ ของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบด"วย ผู"บริหาร 
ครูอาจารย� และองค�คณะบุคคลฝ�ายต างๆ ของชุมชนในท"องถ่ินเพ่ือร วมกันวางแผนการจัดการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
 2.2.2 อํานาจหน"าท่ีของสถานศึกษา 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 แก"ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 39 บัญญัติไว"ว า “กําหนดให"กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการ จัดการการศึกษาท้ังด"าน
วิชาการ งานประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป ไปยัง คณะกรรมการและสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง” ดังนั้นการบริหารโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก"ไข เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ให"ดําเนินงานตามภารกิจ 4 งาน คือ ซ่ึงจะต"อง
ครอบคลุมขอบข ายและภารกิจ ของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหารและ  
การจัดการศึกษา ท้ังด"านวิชาการ งบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป 
   2.2.2.1 งานบริหารงานวิชาการ 
      งานวิชาการถือเป'นงานหลักหรือเป'นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ี
พระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก"ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ งให"กระจาย
อํานาจในการบริหารจัดการไปให"สถานศึกษาให"มากท่ีสุด ด"วยเจตนารมณ�ท่ีจะให"สถานศึกษาดําเนินการได"
โดยอิสระ คล องตัว รวดเร็ว สอดคล"องกับความต"องการของผู"เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท"องถ่ิน และการมี
ส วนร วมจากผู"มีส วนได"ส วนเสียทุกฝ�าย ซ่ึงจะเป'นป?จจัยสําคัญทําให"โรงเรียน มีความเข"มแข็งในการบริหาร
และจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู"ตลอดจนการวัดผลประเมินผล รวมท้ังการวัด
ป?จจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชนท"องถ่ินได"อย างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) มีผู"กําหนดการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาดังนี้ 
      เฟเบอร� และ เชียร�รอน (Faber & Shearron, 1970) ได"แบ งขอบข ายงาน
วิชาการออกเป'น 6 ด"านคือ 1) การจัดวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 2) การจัดเนื้อหาของหลักสูตร 3) การนํา
หลักสูตรไปใช"  4) การจัดอุปกรณ�การสอน 5) การนิเทศการสอน 6) การส งเสริมครูประจําการ 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห งชาติ (2545) ได"กําหนดขอบข ายงาน
วิชาการ ไว" ดังนี้ 1) งานหลักสูตรและการสอน ได"แก  หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร หมวดวิชา             
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เอกสารการสอน หลักสูตรพิเศษ 2) งานนิเทศการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพการสอน ได"แก  นิเทศและพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยการสอน การศึกษากับชุมชนและภูมิ
ป?ญญาท"องถ่ิน 3) งานกิจการและกิจกรรมนักเรียน ได"แก  กิจการนักเรียนและสวัสดิการ แนะแนว 
ทุนการศึกษา กิจกรรมนักเรียนตามหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตร 4) งานสื่อ ห"องสมุด และเทคโนโลยี
การศึกษา ได"แก  บริการสื่อ/โสตฯ/สื่อผสม ห"องสมุดโรงเรียน บริการเอกสารและสิ่งพิมพ�ทางวิชาการ 
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา บริการ IT 5) งานวัดผลประเมินผลและมาตรฐานคุณภาพทาง
วิชาการของโรงเรียน ได"แก  ระบบระเบียนและทะเบียนนักเรียน การวัดผล การเทียบโอนและคลัง
ข"อสอบ การประเมินมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการ 6) งานการพัฒนาวิชาชีพครู ได"แก  การวิจัย
การเรียนการสอน การพัฒนาวิชาชีพครู 7) งานการศึกษานอกระบบ ได"แก  การบริการวิชาการ 
โครงการพิเศษทางวิชาการ งานวิชาการกับขุมขนและภูมิป?ญญาท"องถ่ิน 
      สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545) ได"กําหนดขอบข ายภารกิจการ
บริหารงานวิชาการไว"ดังนี้ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาได"แก  การจัดทําหลักสูตร การบริหาร
จัดการหลักสูตร การนิเทศเพ่ือการใช"หลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร 2) การพัฒนากระบวนการ
เรียนรู" ได"แก  การจัดทําแผนการเรียนรู" การจัดกระบวนการเรียนรู" การแนะแนว การส งเสริมครูในการ
จัดกระบวนการเรียนรู" 3) การวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน ได"แก  การจัดทํา
ระเบียบวัดและประเมินผล การจัดทําหลักฐานการศึกษา จัดระบบสารสนเทศการวัด ประเมินผลและ
เทียบโอน 4) การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา ได"แก  การจัดให"มีระบบประกัน
คุณภาพ การส งเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม ปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 5) การ
พัฒนาและใช"สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ได"แก  การจัดหา การจัดทํา การส งเสริม สนับสนุนให"
ครูผลิตสื่อและเทคโนโลยี 6) การพัฒนาและส งเสริมให"มีแหล งเรียนรู"ได"แก  การจัดหาแหล งเรียนรู"
ภายในและภายนอกสถานศึกษา การส งเสริมให"ครูและผู"เรียนใช"แหล งเรียนรู" 7) การวิจัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ได"แก  การส งเสริม สนับสนุนให"ครูทําวิจัย การนําผลการวิจัยไปใช"เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 8) การส งเสริมชุมชนให"มีความเข"มแข็งทางวิชาการ ได"แก  การเสริมความรู"
ประสบการณ�ให"ชุมชน  สนับสนุนให"มีการแลกเปลี่ยนความรู"ระหว างชุมชน 
      จันทรานี สงวนนาม (2545) ได"กําหนดขอบข ายของการบริหารงานวิชาการ
ไว"ดังนี้ 1) หลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ได"แก  การศึกษาสาระการเรียนรู"ของหลักสูตร การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู" สื่อการเรียนรู" การวัดและประเมินผล 2) การวิจัยชั้นเรียน 3) การสอนซ อมเสริม 
4) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 5) การนิเทศภายในสถานศึกษา 6) การประกันคุณภาพการศึกษา 
      กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได"กําหนดขอบข ายภารกิจการบริหารงานวิชาการไว"ดังนี้ 
      1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทําสาระการเรียนรู"ท"องถ่ิน 
ได"แก  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดทําสาระการเรียนรู"ท"องถ่ิน 
      2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู"ได"แก  จัดทําแผนการจัดการเรียนรู"แบบมี
ส วนร วมให"ยืดหยุ น ส งเสริมให"ผู"เรียนรักการอ านและใฝ�รู" ปลูกฝ?งผู"เรียนให"มีคุณธรรม จริยธรรมจัด
บรรยากาศ แหล งเรียนรู"ให"เอ้ือต อการเรียนรู" นําภูมิป?ญญาท"องถ่ินเข"ามามีส วนร วมในการจัดการเรียน   
การสอน จัดให"มีการนิเทศการเรียนการสอน ใช"การวิจัยเป'นส วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู"การ
พัฒนา วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู" การจัดกิจกรรมพัฒนาผู"เรียน 
      3) การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียนได"แก การกําหนด
ระเบียบวัดและประเมินผล กําหนดภารกิจการวัดและประเมินผลการเรียนรู" ได"แก  การประเมินผล
การเรียนรู"ตามกลุ มสาระการเรียนรู" 8 กลุ มสาระ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู"เรียน การประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค� การประเมินการอ าน คิดวิเคราะห� และเขียน การประเมินผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนระดับชาติการพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผล งานทะเบียน การเทียบโอนผลการเรียน การ
ตัดสินและอนุมัติผลการเรียนผ านช วงชั้น การออกหลักฐานแสดงผลการจบการศึกษา 
      4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได"แก  ศึกษาและนําผลวิจัยมาใช"ใน
การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู" ใช"เป'นแนวทางการแก"ป?ญหาคุณภาพการ
เรียนรู"ของผู"เรียน พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู"และพัฒนาคุณภาพนักเรียน สร"างเครือข ายใน
การศึกษา พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู"ของสถานศึกษา 
      5) การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา ได"แก การจัดหา การเลือก 
การใช" และการประเมินคุณภาพสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน รวมท้ัง
ประเมินคุณภาพสื่อฯ พัฒนา และแลกเปลี่ยนการใช"และเผยแพร สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
      6) การพัฒนาแหล งเรียนรู" ได"แก  สํารวจแหล งการเรียนรู"ภายในและภายนอก
โรงเรียน ส งเสริมการใช"แหล งเรียนรู"ท่ีแต ละแหล งมี เพ่ือใช"ประโยชน�ให"เกิดการเรียนรู"ร วมกันจัด
กระบวนการเรียนรู"ให"ครอบคลุมถึงภูมิป?ญญาท"องถ่ิน  
      7) การนิเทศการศึกษา ได"แก  ศึกษาระบบการนิเทศงานวิชาการและการเรียน
การสอนภายในสถานศึกษา การดําเนินการนิเทศ ประเมินผล พัฒนาระบบ แลกเปลี่ยนเรียนรู"และ
ประสบการณ�การจัดระบบการนิเทศภายในกับสถานศึกษาอ่ืน  
      8) การแนะแนวการศึกษา ได"แก  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและ
วิชาชีพภายในสถานศึกษา โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช วยเหลือนักเรียนและกระบวนการเรียนการสอน  
ดําเนินการแนะแนวและพัฒนาศักยภาพผู"เรียนติดตามและประเมินผลแลกเปลี่ยนเรียนรู"และประสบการณ�
ด"านการแนะแนวกับสถานศึกษาอ่ืน 
      9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแนวทางการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา ได"แก  จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จัดโครงสร"างการบริหาร
ท่ีเอ้ือต อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต งต้ังคณะกรรมการ เสริมสร"างความรู"ความเข"าใจกับบุคลากร
ภายในสถานศึกษา จัดระบบข"อมูลสารสนเทศ กําหนดมาตรฐานการศึกษา จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาหรือแผนกลยุทธ�ของสถานศึกษา และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปsจัดทําแผนการกํากับ 
ติดตาม ดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ/แผนกลยุทธ� ดําเนินการกํากับ ติดตามตรวจสอบ ประเมินผล
การดําเนินงาน จัดทํารายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      10)  การส งเสริมความรู"ด"านวิชาการแก ชุมชน ได"แก  จัดให"ความรู" ทักษะทาง
วิชาการ เพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพ ส งเสริมให"ประชาชนในชุมชน ท"องถ่ิน เข"ามามีส วนร วมในกิจกรรมทาง
วิชาการ ส งเสริมให"มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู"ประสบการณ� 
      11) การประสานความร วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน ได"แก  
ประสานความร วมมือ และสร"างเครือข ายความร วมมือในการพัฒนาวิชาการกับองค�กรต างๆ 
      12)  การส งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก บุคคล ครอบครัว องค�กร 
หน วยงาน และสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา ได"แก  ส งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรู" และการแลกเปลี่ยนเรียนรู"ในการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค�กร หน วยงาน  
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      ชุมศักด์ิ อินทร�รักษ� (2549) ได"กําหนดขอบข ายงานวิชาการไว" 6 ด"าน ดังนี้         
1) งานหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร ได"แก  การพัฒนาหลักสูตร การจัดประสบการณ�การเรียนรู" การ
ประเมินหลักสูตร 2) งานบริหารหลักสูตร ได"แก  การนําหลักสูตรไปใช" การวางแผน การจัดบุคลากร การ
จัดทําแผนการสอน การจัดตารางเวลา การจัดสื่ออุปกรณ� 3) งานสื่อและนวัตกรรมได"แก  การจัดหาวัสดุ
สิ่งพิมพ� สื่อการเรียนรู" เทคโนโลยี 4) งานวัดและประเมินผล ได"แก  การออกข"อสอบ การวัดผลสัมฤทธิ์ การ
ประเมินคุณภาพผู"เรียน ประเมินผลปฏิบัติงานผู"สอน ประเมินโครงการ 5) งานนิเทศภายใน ได"แก  การ
ประกันคุณภาพ การให"คําปรึกษา การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การประเมินคุณภาพตามเกณฑ�ท่ี
กําหนด 6) งานส งเสริมวิชาการ ได"แก  ฝ�ายทะเบียน ฝ�ายห"องสมุด ฝ�ายบริการสื่อเอกสารสิ่งพิมพ� ฝ�าย
บริการวิชาการสังคม ฝ�ายสารสนเทศ ฝ�ายวิจัยและพัฒนา 
      ปรียาพร วงศ�อนุตรโรจน� (2553) ได"กําหนดขอบข ายภารกิจการบริหารงาน
วิชาการไว"ดังนี้ 1) การวางแผนเก่ียวกับงานวิชาการ ได"แก  แผนปฏิบัติงานวิชาการโครงการสอน บันทึกการ
สอน 2) การจัดดําเนินงานเก่ียวกับการเรียนการสอน ได"แก  การจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน การจัดครู
เข"าสอน การจัดแบบเรียน การปรับปรุงการเรียนการสอน การฝ�กงาน 3) การจัดบริหารเก่ียวกับการเรียน
การสอน ได"แก  การจัดสื่อการเรียนการสอน การจัดห"องสมุด การนิเทศการสอน 4) การวัดและประเมินผล 
      ผู"วิจัยได"วิเคราะห�การบริหารวิชาการได"ดังตารางท่ี 2.3  
 

ตารางท่ี 2.3 การวิเคราะห�การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
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1. งานหลักสูตร 
การจัดวัตถุประสงค�ของหลักสูตร /  /  / / / / 

การจัดเนื้อหาของหลักสูตร / / / / / / / / 

การนําหลักสูตรไปใช" / / / / / / / / 

การพัฒนาหลักสูตร  / / / / / / / 

การจัดทําสาระการเรียนรู"ท"องถ่ิน     / / / / 

การประเมินหลักสูตร   /  / / / / 

2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู" 
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ตารางท่ี 2.3 (ตBอ) 
 

      
 ขอบขBายภาระงานวิชาการ 
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การนิเทศการสอน         

การจัดทําแผนการเรียนรู"  / / / / / / / 

การจัดกระบวนการเรียนรู" / / / / / / / / 

การแนะแนวการศึกษา  / / / /   / 
3. งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน 

การวัดผลและประเมินผล  / / / / / / / 

การเทียบโอนผลการเรียน  / /  /   / 

การจัดทําหลักฐานทางการศึกษา  / /  / / / / 

การพัฒนาระบบสารสนเทศการวัดและ
ประเมินผล 

  /  / /  / 

4. งานพัฒนาสื่อและแหล งเรียนรู"  
การจัดอุปกรณ�การสอน / / / / / / / / 

การจัดห"องสมุด  / / / / / / / 

การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  / / / / / / / 

การจัดให"มีแหล งเรียนรู"ท่ีเอ้ือต อ
กระบวนการเรียนรู" 

  /  /   / 

5. งานพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   / / /   / 

การดําเนินการ   / / /   / 

การติดตามประเมินผล   / / / /  / 

การรายงานผล   / / /   / 

การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  / / / / /  / 

6. งานส งเสริมวิชาการ 
การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ / / / / / / / / 
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ตารางท่ี 2.3 (ตBอ) 
 

      
 ขอบขBายภาระงานวิชาการ 

 

รายช่ือนักวิชาการ 
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การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  /  / / /  / 

การบริการวิชาการแก สังคม  / /  / /  / 

การสอนซ อมเสริม    / /   / 

การประเมินโครงการทางวิชาการ     / /  / 

 
       จากตารางวิเคราะห�การบริหารงานวิชาการ ผู"วิจัยสังเคราะห�ได"ดังตาราง 
 
ตารางท่ี 2.4 การสังเคราะห�การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา  
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งานหลักสูตร � � � � � � � � 

งานพัฒนากระบวนการเรียนรู" � � � � � � � � 

งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน  � � � � � � � 

งานพัฒนาสื่อและแหล งเรียนรู" � � � � � � � � 

งานพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน  � � � � � � � 

งานส งเสริมวิชาการ � � � � � � � � 
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      งานวิชาการท่ีผู"วิจัยสังเคราะห� มีรายละเอียดดังนี้  
      1) งานหลักสูตร ได"แก  การจัดวัตถุประสงค�ของหลักสูตร การจัดเนื้อหาของ
หลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช" การพัฒนาหลักสูตร การจัดทําสาระการเรียนรู"ท"องถ่ิน การประเมินหลักสูตร 
      2) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู" ได"แก  การนิเทศการสอน การจัดทํา
แผนการเรียนรู" การจัดกระบวนการเรียนรู" การแนะแนวการศึกษา 
      3) งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน ได"แก  การวัดผลและประเมินผล การ
เทียบโอนผลการเรียน การจัดทําหลักฐานทางการศึกษา การพัฒนาระบบสารสนเทศการวัดและประเมินผล 
      4) งานพัฒนาสื่อและแหล งเรียนรู" ได"แก  การจัดอุปกรณ�การสอน การจัด
ห"องสมุด การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดให"มีแหล งเรียนรู"ท่ีเอ้ือต อกระบวนการเรียนรู" 
      5) งานพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน ได"แก  การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การดําเนินการ การติดตามประเมินผล การรายงานผล การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
      6) งานส งเสริมวิชาการ ได"แก  การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร การบริการวิชาการแก สังคม การสอนซ อมเสริม การประเมินโครงการทางวิชาการ 
      ดังนั้นสรุปว าอํานาจหน"าท่ีการบริหารงานวิชาการได"แก  1) งานหลักสูตร 2) งาน
พัฒนากระบวนการเรียนรู" 3) งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน 4) งานพัฒนาสื่อและแหล งเรียนรู" 5) งาน
พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 6) งานส งเสริมวิชาการ 
   2.2.2.2 การบริหารงานงบประมาณ 
      การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ งเน"นความเป'นอิสระในการ
บริหารจัดการ มีความคล องตัว โปร งใส ตรวจสอบได" ยึดหลักการบริหารมุ งเน"นผลสัมฤทธิ์ และ
บริหารงบประมาณแบบมุ งเน"นผลงาน ให"มีการจัดหาผลประโยชน�จากทรัพย�สินของสถานศึกษา 
รวมท้ังจัดหารายได"จากการบริการมาใช"บริหารจัดการเพ่ือประโยชน�ทางการศึกษา ส งผลให"เกิด
คุณภาพท่ีดีต อผู"เรียน มีผู"กล าวถึงขอบข ายงานงบประมาณไว"ดังนี้ 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห งชาติ (2545) ได"กําหนดขอบข ายงาน
งบประมาณ ไว"ดังนี้ 1) กลุ มงานนโยบายและแผน ประกอบด"วย นโยบาย/แผน/โครงการ สารสนเทศและระบบ
ข"อมูลเพ่ือการบริหาร การติดตามและการรายงาน 2) กลุ มงานการงบประมาณ ประกอบด"วย การจัดสรร
งบประมาณ การติดตามและรายงานงบประมาณ 3) กลุ มงานจัดหารายได"และกองทุนโรงเรียน ประกอบด"วย 
การจัดหารายได" งานบริหารกองทุนโรงเรียน 4) กลุ มงานการบริหารทรัพย�สินและผลประโยชน� ประกอบด"วย 
การบริหารทรัพย�สินและผลประโยชน� การประกอบกิจการพิเศษและการลงทุน 
      สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545) ได"กําหนดขอบข ายภารกิจการบริหารงาน
งบประมาณไว"ดังนี้ 1) การจัดต้ังงบประมาณ 2) การจัดสรรงบประมาณ 3) การตรวจสอบ ติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพการใช"จ ายงบประมาณ 4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 5) การบริหาร
การเงิน 6) การบริหารบัญชี  7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย� 
      กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ได"กําหนดขอบข ายภารกิจการบริหารงาน
งบประมาณไว"ดังนี้ 1) การจัดทําและเสนอของบประมาณ 2) การจัดสรรงบประมาณ 3) การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการใช"เงินและผลการดําเนินงาน 4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา 5) การบริหารการเงิน 6) การบริหารบัญชี 7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย� 
      ผู"วิจัยได"วิเคราะห�และสังเคราะห�การบริหารงานงบประมาณได"ดังตาราง  
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ตารางท่ี 2.5 การวิเคราะห�การบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา 
 

 
 
 
 
 

ขอบขBายภาระงานงบประมาณ 
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งานจัดทํานโยบายและแผน 
นโยบาย/แผน/โครงการ สารสนเทศและระบบข"อมูล
เพ่ือการบริหาร   

    

งานจัดทํางบประมาณ 
การจัดต้ังงบประมาณ / / / / 

การเสนอของบประมาณ / / / / 

การจัดสรรงบประมาณ / / / / 

งานตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 
การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการ
ใช"เงินและผลการดําเนินงาน   

/ / / / 

ประเมินประสิทธิภาพการใช"จ ายงบประมาณ / / / / 

งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา / / / / 

การจัดหารายได" งานบริหารกองทุนโรงเรียน  / / / / 

งานบริหารการเงินและบัญชี 
การบริหารการเงิน  / / / 

การบริหารบัญชี  / / / 

งานบริหารพัสดุและสินทรัพย� 
การบริหารทรัพย�สินและผลประโยชน�   / / / / 

การประกอบกิจการพิเศษและการลงทุน   / / / / 
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ตารางท่ี 2.6 การสังเคราะห�การบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษา  
 

 
 
 
 

ขอบขBายภาระงานงบประมาณ 
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54
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งานจัดทํานโยบายและแผน �   � 

งานจัดทํางบประมาณ    � � � � 

งานตรวจสอบ ติดตามประเมินผล � � � � 

งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา � � � � 

งานบริหารการเงินและบัญชี  � � � 

งานบริหารพัสดุและสินทรัพย� � � � � 

 

      สรุปว าการบริหารงานงบประมาณท่ีผู"วิจัยสังเคราะห� มีรายละเอียดดังนี้  
      1) งานจัดทํานโยบายและแผน ได"แก  นโยบาย/แผน/โครงการ สารสนเทศและ
ระบบข"อมูลเพ่ือการบริหาร 
      2) งานจัดทํางบประมาณ ได"แก  การจัดต้ังงบประมาณ การเสนอขอ
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ 
      3) งานตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการใช"เงินและผลการ
ดําเนินงาน ได"แก  การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการใช"เงินและผลการดําเนินงาน 
ประเมินประสิทธิภาพการใช"จ ายงบประมาณ 
      4) งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ได"แก  ระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพ่ือการศึกษา การจัดหารายได" งานบริหารกองทุนโรงเรียน 
      5) งานบริหารการเงินและบัญชี ได"แก  การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี 
      6) งานบริหารพัสดุและสินทรัพย�  ได"แก  การบริหารทรัพย�สินและ
ผลประโยชน� การประกอบกิจการพิเศษและการลงทุน 
      ดังนั้นสรุปว าอํานาจหน"าท่ีการบริหารงานงบประมาณได"แก  1) งานจัดทํา
นโยบายและแผน 2) งานจัดทํางบประมาณ 3) งานตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 4) งานระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 5) งานบริหารการเงินและบัญชี 6) งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย� 
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   2.2.2.3 งานบริหารงานบุคคล       
      การบริหารบุคคลในสถานศึกษาเป'นภารกิจสําคัญท่ีมุ งส งเสริมให" สถานศึกษา
สามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการด"านการบริหารงานบุคคล ให"เกิด
ความคล องตัว อิสระภายใต"กฎหมาย ระเบียบ เป'นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข"าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได"รับการพัฒนามีความรู" ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ได"รับการยกย องเชิดชูเกียรติ มีความ
ม่ันคงและก"าวหน"าในวิชาชีพ ซ่ึงจะส งผลต อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู"เรียนเป'นสําคัญ และมีผู"
กล าวถึงขอบข ายการบริหารงานบุคคลดังนี้ 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห งชาติ (2545) ได"กําหนดขอบข ายงานบุคคล 
ไว"ดังนี้ 1) กลุ มงานการวางแผนกําลังคน/สรรหา/คัดเลือก 2) กลุ มงานการบรรจุ/แต งต้ัง และระบบทะเบียน
บุคคล 3) กลุ มงานการประเมิน-การพัฒนาบุคคลและงานวินัย 4) กลุ มงานสวัสดิการและกองทุนบุคลากร  
      สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545) ได"กําหนดขอบข ายภารกิจการบริหารงาน
บุคคลไว"ดังนี้ 1) การวางแผนอัตรากําลัง 2) การกําหนดตําแหน งและวิทยฐานะข"าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 3) การเกลี่ยอัตรากําลังข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) การสรรหาและบรรจุ
แต งต้ัง 5) การย"ายข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา6) การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ 7) เงินเดือน
และค าตอบแทน 8) การเลื่อนข้ันเงินเดือน 9) การพัฒนาข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 10) การลา
ศึกษาต อ 11) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 12) การส งเสริมและยกย องเชิดชูเกียรติ 13) มาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ  14) การส งเสริมวินัยสําหรับข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 15) การ
ดําเนินการทางวินัยและการลงโทษข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 16) การสั่งพักราชการ การสั่งให"ออก
จากราชการไว"ก อน 17) การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 18) การอุทธรณ� 19) การร"องทุกข� 
20) การออกจากราชการ 21) การขอรับใบอนุญาตและการขอต อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 22) งานทะเบียน
ประวัติข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 23) งานยกเว"นคุณสมบัติ 24) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ�    
25) งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
      กระทรวงศึกษาธิการ (2546) จึงได"กําหนดขอบข ายภารกิจการบริหารงานบุคคล
ไว"ประกอบด"วย 1) การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน ง 2) การสรรหาและการบรรจุแต งต้ัง 3) การ
เสริมสร"างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4) วินัยและการรักษาวินัย 5) การออกจากราชการ 
      ผู"วิจัยได"วิเคราะห�และสังเคราะห�การบริหารงานบุคคลได"ดังตารางท่ี 2.7  
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ตารางท่ี 2.7 การวิเคราะห�การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
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การวางแผนอัตรากําลัง 
วางแผนกําลังคน การกําหนดตําแหน งและคัดเลือก / / / / 

การกําหนดวิทยฐานะข"าราชการครูและบุคลากรทางการ  /  / 

การเกลี่ยอัตรากําลังข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  /  / 

การสรรหาและการบรรจุแต งต้ัง 
การจัดทําระบบทะเบียนประวัติข"าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

/ / / / 

การย"ายข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  /  / 

การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ  /  / 

การเสริมสร"างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
เงินเดือนและค าตอบแทน เลื่อนข้ันเงินเดือน  /  / 

สวัสดิการและกองทุน /   / 
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ตารางท่ี 2.7 (ตBอ) 
 
 
 
 
 
 

ขอบขBายภาระงานบุคคล 
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การพัฒนาข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลาศึกษาต อ / / / / 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน  / /  / 

การส งเสริมและยกย องเชิดชูเกียรติ เครื่องราชฯ  /  / 

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  /  / 

เสริมสร"างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   / / 

วินัยและการรักษาวินัย 
การส งเสริมวินัยสําหรับข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา / / / / 

การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษข"าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา      

/ / / / 

การออกจากราชการ 
การอุทธรณ� ร"องทุกข�  /  / 

การสั่งพักราชการ การสั่งให"ออกจากราชการไว"ก อน  / / / 

การออกจากราชการ   / / 

 
ผู"วิจัยได"สังเคราะห�การบริหารงานบุคคลได"ดังตาราง 
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ตารางท่ี 2.8 การสังเคราะห�การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  
 

 
 
 
 

ขอบขBายภาระงานบุคคล 
 
 
 
 

รายช่ือนักวิชาการ 

ผู�วิ
จัย

 

 สํ
าน

ักง
าน

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

 ก
าร

ศึก
ษา

แห
Bงช

าต
ิ (2

54
5)

 

 สํ
าน

ักง
าน

ปฏ
ิรูป

กา
รศ

ึกษ
า 

  (
25

45
) 

กร
ะท

รว
งศ

ึกษ
าธ

ิกา
ร 

(2
54

6)
 

งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน ง � � � � 

งานสรรหาและการบรรจุแต งต้ัง � � � � 

งานเสริมสร"างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ � � � � 

งานวินัยและการรักษาวินัย � � � � 

การออกจากราชการ  � � � 

 

       สรุปว าการบริหารงานบุคคลท่ีผู"วิจัยสังเคราะห� มีรายละเอียดดังนี้  
      1) งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน ง ได"แก  วางแผนกําลังคน การ
กําหนดตําแหน งและคัดเลือก การกําหนดวิทยฐานะข"าราชการครูและบุคลากรทางการ การเกลี่ยอัตรากําลัง
ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      2) งานสรรหาและการบรรจุแต งต้ัง ได"แก  การจัดทําระบบทะเบียนประวัติ
ข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย"ายข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลง
สถานภาพวิชาชีพ  
      3) งานเสริมสร"างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ได"แก  เงินเดือนและ
ค าตอบแทน เลื่อนข้ันเงินเดือน สวัสดิการและกองทุน การพัฒนาข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลา
ศึกษาต อ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส งเสริมและยกย องเชิดชูเกียรติ เครื่องราชฯ มาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ เสริมสร"างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
      4) งานวินัยและการรักษาวินัย ได"แก  การส งเสริมวินัยสําหรับข"าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษข"าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      5) การออกจากราชการ ได"แก  การอุทธรณ�ร"องทุกข� การสั่งพักราชการ การ
สั่งให"ออกจากราชการไว"ก อน การออกจากราชการ 
      ดังนั้นสรุปว าอํานาจหน"าท่ีการบริหารงานบุคคลได"แก  1) งานวางแผน
อัตรากําลังและกําหนดตําแหน ง 2) งานสรรหาและการบรรจุแต งต้ัง 3) งานเสริมสร"างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 4) งานวินัยและการรักษาวินัย 5) การออกจากราชการ 
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   2.2.2.4 งานบริหารท่ัวไป  
      การบริหารท่ัวไปเป'นงานท่ีเก่ียวข"องกับ การจัดระบบบริหารองค�กรให"
บริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป�าหมายท่ีกําหนดไว" โดยมีบทบาทหลักในการ
ประสานส งเสริม  สนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกต างๆ ในการบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ ง
พัฒนาสถานศึกษาให"ใช"นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย างเหมาะสม ส งเสริมในการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุ งเน"นผลสัมฤทธิ์ของงานเป'นหลักโดยเน"นความ
โปร งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได" ตลอดจนการมีส วนร วมของบุคคล ชุมชนและองค�กรท่ีเก่ียวข"อง 
เพ่ือให"การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และมีผู"กล าวถึงขอบข ายงานบริหารท่ัวไปดังนี้ 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห งชาติ (2545) ได"กําหนดขอบข ายงาน
บริหารท่ัวไป ไว"ดังนี้ 1) กลุ มงานธุรการและสารบรรณ 2) กลุ มงานเลขานุการกิจ กก.สถานศึกษา 3) กลุ ม
งานการเงินและการบัญชี 4) กลุ มงานพัสดุและการจัดจ"างบริการ 5) กลุ มงานอาคารสถานท่ีการพัฒนา
พ้ืนท่ีและสิ่งแวดล"อม 6) กลุ มงานรักษาความปลอดภัยและระบบสัญจร 7) กลุ มงานประชาสัมพันธ�         
8) กลุ มงานบริการพิเศษ 9) กลุ มงานบริการอนามัยและโภชนาการ 10) กลุ มงานระบบการตรวจสอบ
ผลงานและการเงิน 11) กลุ มงานโครงการชุมชนสัมพันธ� 
      สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545) ได"กําหนดขอบข ายภารกิจงานบริหารท่ัวไป
ไว"ดังนี้ 1) การพัฒนาระบบและเครือข ายข"อมูลสารสนเทศ 2) การประสานงานและพัฒนาเครือข าย
การศึกษา 3) การวางแผนการศึกษา 4) งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 5) การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค�กร 6) การพัฒนามาตรฐานและการปฏิบัติงาน 7) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 8) งาน
เลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 9) การดําเนินงานธุรการ ด"านการเงิน การคลัง บัญชีและ
พัสดุ 10) การอํานวยการด"านบุคลากร 11) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล"อม 12) การจัดทําสํา
มะโนผู"เรียน 13) การรับนักเรียน 14) การจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 15) การอํานวยการและ
ประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 16) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
17) การทัศนศึกษา 18) การส งเสริมงานกิจการนักเรียน 19) การประชาสัมพันธ�งานการศึกษา 20) การ
ส งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคลชุมชน องค�กร หน วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัด
การศึกษา 21) งานประสานราชการกับส วนภูมิภาคและส วนท"องถ่ิน 22) งานกํากับดูแลสถานศึกษา ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน 23) การจัดระบบการควบคุมภายในหน วยงาน 
      กระทรวงศึกษาธิการ (2546) จึงได"กําหนดขอบข ายภารกิจงานบริหารท่ัวไปไว"
ดังนี้ 1) การดําเนินงานธุรการ 2) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3) งานพัฒนาระบบ
และเครือข ายข"อมูลสารสนเทศ 4) การประสานและพัฒนาเครือข ายการศึกษา 5) การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค�กร 6) งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 7) การส งเสริม สนับสนุนด"านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร 
และบริหารท่ัวไป 8) การจัดสถานท่ีและสภาพแวดล"อม 9) การจัดทําสํามะโนผู"เรียน 10) การรับนักเรียน 11) 
การส งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 12) การระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 13) งานส งเสริมงานกิจการนักเรียน 14) การประชาสัมพันธ�งานการศึกษา 15) การส งเสริม 
สนับสนุน และประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค�กรหน วยงานและสถาบัน สังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา
16) งานประสานราชการกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหน วยงานอ่ืน 17) การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน วยงาน 18) งานบริการสาธารณะ 19) งานท่ีไม ได"ระบุไว"ในงานอ่ืน ผู"วิจัยได"วิเคราะห�และสังเคราะห�งาน
บริหารท่ัวไปได"ดังตารางท่ี 2.9  
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ตารางท่ี 2.9 การวิเคราะห�การบริหารท่ัวไปในสถานศึกษา  
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1. งานธุรการ 
การดําเนินงานธุรการ  / / / / 

งานพัฒนาระบบและเครือข ายข"อมูลสารสนเทศ  / / / 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  / / / 

การประสานและพัฒนาเครือข ายการศึกษา  / / / 

การประสานกับหน วยงานภายนอก  / / / 

2. งานกิจการนักเรียน 
การจัดทําสํามะโนผู"เรียน  / / / 

การรับนักเรียน  / / / 

งานส งเสริมงานกิจการนักเรียน  / / / 

งานบริการอนามัยและโภชนาการ /   / 

งานรักษาความปลอดภัยและระบบสัญจร /   / 

3. งานอาคารสถานท่ี 
การจัดสถานท่ีและสภาพแวดล"อม / / / / 

การพัฒนาพ้ืนท่ีและสภาพแวดล"อม / / / / 

4. งานสัมพันธ�ชุมชน 
การประชาสัมพันธ�งานการศึกษา / / / / 

งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา / / / / 

งานบริการสาธารณะ /  / / 

โครงการชุมชนสัมพันธ� /   / 
5. งานส งเสริมสถานศึกษา 

การส งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  / / / 

การจัดระบบการควบคุมภายในหน วยงาน / / / / 

การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค�กร  / / / 

งานท่ีไม ได"ระบุไว"ในงานอ่ืน   / / 
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 ผู"วิจัยได"สังเคราะห�การบริหารท่ัวไปได"ดังตาราง 
 
ตารางท่ี 2.10 การสังเคราะห�การบริหารท่ัวไปในสถานศึกษา  
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งานธุรการ � � � � 

งานกิจการนักเรียน � � � � 

งานอาคารสถานท่ี � � � � 

งานสัมพันธ�ชุมชน � � � � 

งานส งเสริมสถานศึกษา � � � � 

     
    สรุปว างานบริหารท่ัวไปท่ีผู"วิจัยสังเคราะห� มีรายละเอียดดังนี้  
      1) งานธุรการ ได"แก  การดําเนินงานธุรการ งานพัฒนาระบบและเครือข ายข"อมูล
สารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือข ายการศึกษา การประสานกับหน วยงาน
ภายนอก 
      2) งานกิจการนักเรียน ได"แก  การจัดทําสํามะโนผู"เรียน การรับนักเรียน งาน
ส งเสริมงานกิจการนักเรียน งานบริการอนามัยและโภชนาการ งานรักษาความปลอดภัยและระบบสัญจร 
      3) งานอาคารสถานท่ี ได"แก  การจัดสถานท่ีและสภาพแวดล"อม การพัฒนาพ้ืนท่ี
และสภาพแวดล"อม 
      4) งานสัมพันธ�ชุมชน ได"แก  การประชาสัมพันธ�งานการศึกษา งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษา งานบริการสาธารณะ โครงการชุมชนสัมพันธ� 
      5) งานส งเสริมสถานศึกษา ได"แก  การจัดระบบการควบคุมภายในหน วยงาน การ
จัดระบบการบริหารและพัฒนาองค�กร การส งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย งานท่ีไม ได"ระบุไว"ในงานอ่ืน 
      ดังนั้นสรุปว าอํานาจหน"าท่ีการบริหารท่ัวไปได"แก  1) งานธุรการ 2) งานกิจการ
นักเรียน 3) งานอาคารสถานท่ี 4) งานสัมพันธ�ชุมชน 5) งานส งเสริมสถานศึกษา 
      ผู"วิจัยสังเคราะห�การบริหารงานในสถานศึกษา ซ่ึงถือเป'นอํานาจหน"าท่ีตาม
ขอบข ายภาระงาน ได"ดังภาพ 



อํานาจหน�าที่ของสถานศึกษา 
 
 

 
 
 
 

1. งานหลักสูตร    1. งานจัดทํานโยบายและแผน   1. งานวางแผนอัตรากาํลังและกาํหนดตําแหน ง  1. งานธุรการ 

2. งานพัฒนากระบวนการเรียนรู""    2. งานจัดสรรงบประมาณ   2. งานสรรหาและการบรรจแุต งตั้ง   2. งานกิจการนักเรียน 
3. งานวัด ประเมินผลและเทียบโอน  3. งานตรวจสอบ ติดตามประเมินผล              3. งานเสริมสร"างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 3. งานอาคารสถานที่   
4. งานพัฒนาสื่อและแหล งเรียนรู"         และรายงานผลการใช"เงินและผลการดําเนินงาน 4. งานวินัยและการรักษาวินยั   4. งานสัมพันธ�ชุมชน 
5. งานพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน    4. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพือ่การศึกษา 5. การออกจากราชการ   5. งานส งเสริมสถานศึกษา 

               6. งานส งเสริมวิชาการ   5. งานบริหารการเงินและบัญชี  
                      6. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย� 

 

 
 
ภาพที่ 2.3 อํานาจหน"าที่ของสถานศึกษา 
 
 
 

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป 
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2.2.3 วิธีการบริหารสถานศึกษาไปสู องค�การขีดสมรรถนะสูง 
   องค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ซ่ึงบางครั้งมีผู"ให"คํา

นิยามว าเป'นองค�การท่ีเป'นเลิศ ได"แก  องค�การศักยภาพเป'นเลิศ (นภวรรณ คุณานุรักษ�, 2552) หรือ 
องค�การแห งความเป'นเลิศ (นิสดารก� เวชยานนท�, 2554) ดังนั้นสถานศึกษาท่ีจะพัฒนาไปสู องค�การขีด
สมรรถนะสูงนั้นผู"วิจัยจึงนิยามว าเป'นสถานศึกษาท่ีพัฒนาไปสู องค�การท่ีมุ งสู ความเป'นเลิศ ซ่ึงมีวิธีการ
บริหารสถานศึกษาไปสู องค�การขีดสมรรถนะสูง หรือองค�การท่ีมุ งสู ความเป'นเลิศ ในหลายรูปแบบโดยใช"
เครื่องมือทางการบริหารเพ่ือนําไปสู ความเป'นเลิศขององค�การขีดสมรรถนะสูงหรือองค�การท่ีมุ งสู ความเป'นเลิศ 
ประกอบด"วย 2.3.3.1) การบริหารแบบมุ งผลสัมฤทธิ์ 2.3.3.2) การบริหารโดยใช" Benchmarking สู ความ
เป'นเลิศ 2.3.3.3) การบริหารแบบ Six Sigma สู ความเป'นเลิศ 2.3.3.4) การบริหารสู ความเป'นเลิศด"วย 
TQA ดังนี้ 

   2.2.3.1 การบริหารแบบมุ งผลสัมฤทธิ์ 
      การบริหารแบบมุ งผลสัมฤทธิ์เป'นการบริหารท่ีเน"นการวางแผน การกําหนด

วัตถุประสงค� เป�าหมาย ให"ความสําคัญกับผลการดําเนินงาน มุ งเน"นผลลัพธ�หรือความสัมฤทธิ์ผลเป'นหลัก 
และการตรวจวัดผลสําเร็จในการดําเนินงานขององค�การ อย างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัย
การมีส วนร วมระหว างผู"บริหาร บุคลากรในสถานศึกษา และตลอดจนถึงผู"มีส วนได"ส วนเสียในกลุ มต างๆ 
(Stakeholders) ท่ีเก่ียวข"อง การบริหารแบบมุ งผลสัมฤทธิ์ประกอบด"วยข้ันตอนสําคัญ 4 ข้ันตอน ริชาร�ด 
วิลเลี่ยม (Richard S. Williams, 1998) และ ทศพร ศิริสัมพันธ� (2543; อ"างถึงใน วีระยุทธ ชาตะกาญจน�, 
2555) ซ่ึงมีรายละเอียดดังต อไปนี้ 

      1) การวางแผนกลยุทธ��ขององค��การ ซ่ึงองค�การจะต"องทําการกําหนดโดยรวม
ว า ต"องการท่ีจะทําอะไรอย างไร ซ่ึงเป'นเรื่องขอการวางยุทธศาสตร�หรือวางแผนกลยุทธ� เพ่ือทําการ
วิเคราะห�สภาพแวดล"อมท้ังภายนอกและภายในองค�การ (SWOT Analysis) และให"ได"มาซ่ึงเป�าประสงค�
สุดท"ายท่ีต"องการขององค�การหรือวิสัยทัศน� (Vision) อันจะนําไปสู การกําหนดพันธกิจ (Mission) 
วัตถุประสงค� (Objective) เป�าหมาย (Target) และกลยุทธ�การดําเนินงาน (Strategy) รวมท้ังพิจารณาถึง
ป?จจัยสําคัญแห งความสําเร็จขององค�การ (Critical Success Factors) และสร"างตัวบ งชี้วัดผลการ
ดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ในด"านต างๆ 

      2) การกําหนดรายละเอียดของตัวบ งชี้วัดผลการดําเนินงาน เม่ือผู"บริหารของ
องค�การได"ทําการตกลงร วมเก่ียวกับตัวบ งชี้วัดผลการดําเนินงานแล"ว จะเริ่มดําเนินการสํารวจเพ่ือหาข"อมูล
หลักฐานเก่ียวกับสภาพในป?จจุบัน (Baseline Data) เพ่ือนํามาช วยในการกําหนดความชัดเจนของตัวบ งชี้
ดังกล าว ท้ังในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) เวลา (Time) และ สถานท่ีหรือความครอบคลุม 
(Place) อันเป'นเป�าหมายท่ีต"องการของแต ละตัวบ งชี้ 

      3) การวัดและการตรวจสอบผลการดําเนินงาน ผู"บริหารจะต"องจัดให"มีการ 
ตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงานของแต ละตัวบ งชี้ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว" เช น รายเดือน รายไตรมาส 
รายปs เป'นต"น เพ่ือแสดงความก"าวหน"าและสัมฤทธิ์ผลของการดําเนินงานว าเป'นไปตามเป�าหมายท่ีต"องการ
หรือไม อย างไร นอกจากนี้ในบางกรณีอาจ จะจัดให"มีคณะบุคคลเพ่ือทําการ ตรวจสอบผลการดําเนินงาน
เรื่อยๆ ไปก็ได" 
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      4) การให"รางวัลตอบแทน หลังจากท่ีได"พิจารณาผลการดําเนินงานแล"ว ผู"บริหาร
จะต"องมีการให""รางวัลตอบแทนตามระดับของผลงานท่ีได"ตกลงกันไว" นอกจากนี้อาจจะมี การให" ข"อเสนอแนะ
หรือกําหนดมาตรการบางประการเพ่ือให""มีการปรับปรุงผลงานให"เป'นไปตาม เป�าหมายท่ีกําหนดไว" 

   2.2.3.2 การบริหารโดยใช" Benchmarking สู ความเป'นเลิศ 
      นักวิชาการหลายท านให"คํานิยามคําว า Benchmarking หลายคําจํากัด    

ความ และในตําราบางเล มได"เพ่ิมเติมคําว า Benchmark และ Best Practices ซ่ึงมีความหมาย
เก่ียวข"องสัมพันธ�กัน บุญดี บุญญากิจ และกมลวรรณ ศิริพานิช (2545) ได"ให"ความหมายท้ังสามคําไว"
ว า Benchmark หมายถึง Best-in-class คือ เก งท่ีสุดหรือดีท่ีสุดระดับโลกอันจะเป'นต"นแบบท่ีจะใช"วัด
เพ่ือเปรียบเทียบความสมารถของตนเอง ส วน Benchmarking คือวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบ
ผลิตภัณฑ� บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองค�กรท่ีสามารถทําได"ดีกว า เพ่ือนําผลการเปรียบเทียบมาใช"ใน
การปรับปรุงองค�กรของตนเพ่ือมุ งความเป'นเลิศทางธุรกิจ และ Best Practices คือวิธีการปฏิบัติท่ีทําให"
องค�กรประสบความสําเร็จหรืออาจกล าวได"ว าคือวิธีการท่ีทําให"องค�กรสู ความเป'นเลิศ กล าวคือ
กระบวนการทํา Benchmarking นําไปสู การค"นพบผู"ท่ีเป'น Benchmark หรือผู"ปฏิบัติได"ดีท่ีสุดว าเป'นใคร 
และผู"ท่ีเป'น Benchmark สามารถตอบคําถามเราได"ว า Best Practices หรือวิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดท่ี
นําไปสู ความเป'นเลิศนั้นเขาทําได"อย างไร ดังนั้น Benchmarking จึงเป'นจุดเริ่มต"นท่ีจะนําไปสู ความสําเร็จ
หรือนําไปสู ความเป'นเลิศ ซ่ึงแสดงความสัมพันธ�ได"ดังนี้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.4 ความสัมพันธ�ของ Benchmark Benchmarking และ Best Practices 
ท่ีมา: บุญดี บุญญากิจและกมลวรรณ ศิริพานิช (2545) Benchmarking ทางลัดสู ความเป'นเลิศทาง 
 ธุรกิจ 
 
      Benchmarking เป'นกระบวนการวิเคราะห� วัด เปรียบเทียบท้ังผลิตภัณฑ� 
บริการกระบวนการทํางาน และวิธีการปฏิบัติงานของเรากับองค�การท่ีได"รับการยอมรับว าเป'น
แบบอย างท่ีดีเยี่ยมในสาขาหนึ่งๆ แล"วนําผลของการเปรียบเทียบนั้นมาปรับใช" เพ่ือปรับปรุง
กระบวนการของเราให"มีความเป'นเลิศ (วีรพจน� ลือประสิทธิ์สกุล, 2546) โดยมีข้ันตอนการทํา 

Best practices 
 

Benchmark 
 

Benchmarking 



57 

Benchmarking 4 ข้ันตอนหลักและ10 ข้ันตอนย อย ของบริษัท Xerox (Xerox Corporation 
Model) ซ่ึงตรงกับวงจรของ PDCA Cycle ประกอบด"วย การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และ
การปรับปรุง (Plan-Do-Check-Act) ซ่ึงประกอบด"วยข้ันตอนดังนี้ (บุญดี บุญญากิจ และกมลวรรณ   
ศิริพานิช, 2545)  
      1) ข้ันตอนการวางแผน (Planning Stage) 
       1.1) การกําหนดหัวข"อการทํา Benchmarking (Identify what is to be 
Benchmarked) 
       1.2) การกําหนดองค�กรเปรียบเทียบ  (Identify Comparative  Companies) 
       1.3) การกําหนดวิธีการเก็บข"อมูลและการเก็บข"อมูล (Determine data 
Collection Method and Collect Data) 
      2) ข้ันตอนการวิเคราะห�ข"อมูล (Analysis Stage)  
       2.1) การวิ เคราะห�ช วงห างระหว างตัวเรากับองค�กรเปรียบเทียบ 
(Determining Current Performance Gap) 
       2.2) การคาดคะเนช วงห างท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต (Project Future 
Performance) 
      3) ข้ันตอนการบูรณาการ (Integration Stage) 
       3.1) การสื่อผลท่ีได"หลังจากการทํา Benchmarking ให"ผู"ท่ีเก่ียวข"อง 
และการสร"างการยอมรับ (Communicate Results and Gain Acceptance)  
       3.2) การต้ังเป�าหมาย (Establish Functional Goals) 
      4) ข้ันตอนการปฏิบัติ (Action Stage) 
       4.1) การจัดทําแผนการดําเนินการ (Develop Action Plans) 
       4.2) การนําแผนไปสู การปฏิบัติ และการควบคุมและกํากับดูแลให"ผล
เป'นไปตามแผนท่ีวางไว" (Implement Specific Action and Monitor Process) 
       4.3 การสอบทวนผลโดยเทียบค ากับผู" ท่ี ดี ท่ีสุดหรือคู เปรียบเทียบ 
(Recalibrate benchmarks) 
    2.2.3.3 การบริหารแบบ Six Sigma สู ความเป'นเลิศ 
       Six Sigma เป'นแนวทางในการบริหารจัดการได"อย างชาญฉลาด มุ งเน"นให"
ความสําคัญกับลูกค"าเป'นอันดับแรก ใช"ข"อเท็จจริงและข"อมูลต างๆ เพ่ือการแก"ป?ญหา ความสําคัญของ Six 
Sigma จะเก่ียวข"องกับการสร"างให"ทุกๆ ส วนขององค�กรดีข้ึน จนสามารถบรรลุถึงความต"องการ                  
ท่ีเปลี่ยนแปลงของลูกค"า ตลาด และเทคโนโลยีต างๆ ซ่ึงจะให"ผลประโยชน�ต อท้ังพนักงาน ลูกค"า และผู"ท่ี
เก่ียวข"อง (เพนดิ พีต, 2545) Six Sigma มีหลักการท่ีมุ งสู ความเป'นเลิศอย างไม เกรงกลังต อการเปลี่ยนแปลง
และอดทนต อความล"มเหลว หัวใจของการพัฒนาแบบ Six Sigma คือจะต"องมีความมุ งม่ันในการพัฒนาตนเอง
อย างไม หยุดยั้ง โดยมุ งผลลัพธ�หรือผลงานท่ีเป'นเลิศ (สิทธิศักด์ิ พฤกษ�ปzติกุล, 2546)  Six Sigma เป'น
เครื่องมือระดับสูงท่ีช วยแก"ป?ญหา ลดความแปรปรวนและทําให"ลูกค"าเกิดความพึงพอใจระยะยาว และมี
ลักษณะเด นคือ สามารถท่ีจะนําเสนอผลลัพธ�ได"อย างรวดเร็ว เพ่ือเชื่อมโยงผลลัพธ�ท่ีได"นําไปสู ความคิด
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ท่ีสมเหตุสมผล โดยพยายามมุ งเป�าหมายท่ีสําคัญ คือ การลดของเสีย (ค าใช จ ายท่ีเก่ียวข"อง) ให"เหลือ
น"อยท่ีสุด โดยมีขอบเขตของเวลาอย างชัดเจน มีกลไกสร"างผลกําไร มีการกําหนดเป�าหมายทาง
ผลลัพธ�ให"กับทุกคน เพ่ิมคุณค าให"กับลูกค"า โดยแสดงสาเหตุของการเกิดของเสียได"อย างชัดเจน และ
สนับสนุนความพยายามในการปรับปรุงการดําเนินงานของผู"จัดการและพนักงาน เพ่ือตอบสนองความ
ต"องการของลูกค"าภายนอก เพ่ิมอัตราความเร็วของการปรับปรุงโดยการสนับสนุนการเรียนรู" แบบข"าม
สายงาน และความสามารถของการปรับเปลี่ยนกลยุทธ�ปฏิบัติการ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน Six 
Sigma หรือเรียกว า DMAIC ดังนี้ (สิทธิศักด์ิ พฤกษ�ปzติกุล, 2546) 
      1) การกําหนดของเขตของป?ญหา (Define-D) ข้ันตอนนี้เป'นการกําหนด
ขอบเขตของป?ญหาหรือกล าวอีกนัยหนึ่งว า ทุกข�หรือป?ญหาองค�กรมีขอบเขตแค ไหน  
      2) การวัดและรวบรวมข"อมูล (Measure-M) ข้ันตอนนี้เป'นการวัดและรวบรวม
ข"อมูลว าป?ญหาหรือทุกข�ขององค�กรนั้นใหญ โตแค ไหน ก อให"เกิดความสูญเสียเป'นมูลค าเท าใด 
      3) การวิเคราะห� (Analyze-A) ข้ันตอนนี้เป'นการวิเคราะห�จากกระบวนการและ
ข"อมูลท่ีได"ว ามีสาเหตุจากอะไรได"บ"าง และพิสูจน�ว าป?จจัยก อให"เกิดป?ญหา 
      4) การปรับปรุง (Improve-I) ข้ันตอนนี้เป'นการพยายามใช"นวัตกรรมและ
ความคิดสร"างสรรค�ในการขจัดสาเหตุของป?ญหา ออกจากกระบวนการหรือออกแบบกระบวนการใหม ทําให"
ได"ผลลัพธ�ตามท่ีองค�กรมุ งหวัง 
      5) การควบคุมและขยายผล (Control and Replicate-C) ข้ันตอนสุดท"ายนี้เป'น
การพยายามธํารงรักษาผลลัพธ� ของการพัฒนาคุณภาพท่ีได"ให"คงอยู อย างถาวรในองค�กร รวมท้ังหาทางขยาย
ผลไปยังหน วยงานท่ีคล"ายคลึงกัน 
   2.2.3.4 การบริหารสู ความเป'นเลิศด"วย TQA  
      TQA ย อมาจาก Thailand Quality Award หรือภาษาไทยเรียกว า รางวัล
คุณภาพแห งชาติ มีรากฐานมาจากรางวัลคุณภาพแห งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีเรียกว า The 
Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซ่ึงเป'นการพัฒนาองค�การสู ความเป'นเลิศ 
โดยเป�าหมายของ TQA คือ การบูรณาการเพ่ือสร"างความเป'นเลิศท่ียั่งยืนให"แก องค�การ ความเป'นเลิศเกิด
จากการบูรณาการกระบวนการและทรัพยากรท้ังมวลสู เป�าหมายองค�การ ซ่ึงวิถีทางสู ความเป'นเลิศ           
ท่ีเรียกว า AIM @ Excellence Cycle มีข้ันตอนดังนี้ (สิทธิศักด์ิ พฤกษ�ปzติกุล, 2555)  
      1) กําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ และเป�าหมายความเป'นเลิศท่ีชัดเจน 
      2) วิเคราะห�เพ่ือหา Vision Gap ว าสถานะขององค�การห างจากเป�าหมายเพียงใด 
      3) ประเมินองค�การ (Assess) ประกอบด"วย การรู"จักตนเอง และ การประเมิน
องค�การเพ่ือค"นหา Gap ในการพัฒนา 
      4) การปรับปรุงและสร"างนวัตกรรมของแนวทางหรือระบบการดําเนินการ 
(Improve & Innovate)ประกอบด"วย ข้ันตอนการวางแผน/ ออกแบบระบบ  และข้ันตอนการนําแผนงานหรือ
ระบบท่ีได"ออกแบบหรือปรับปรุงใหม สู การปฏิบัติ 
      5) การติดตามประเมินผลลัพธ�ท่ีได" (Measure) และหาโอกาสปรับปรุง
อย างต อเนื่อง ผู"วิจัยนําข้ันตอน/วิธีการดําเนินการของ การบริหารแบบมุ งผลสัมฤทธิ์ การบริหารโดย
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ใช" Benchmarking สู ความเป'นเลิศ การบริหารแบบ Six Sigma สู ความเป'นเลิศ และ การบริหารสู 
ความเป'นเลิศด"วย TQA มาวิเคราะห�ได"ดังตารางท่ี 2.11 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.11 การวิเคราะห�วิธีการบริหารสถานศึกษาสู องค�การขีดสมรรถนะสูงหรือมุ งสู ความเป'นเลิศ 
 

 
 
 

 
วิธีการบริหารสถานศึกษาสูBองค#การขีดสมรรถนะ

สูงหรือมุBงสูBความเป\นเลิศ 
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1. การวิเคราะห�องค�การ 

วิเคราะห�สภาพแวดล"อมท้ังภายนอกและภายใน
องค��การ 

/ 

 

/ 

 

/ 

การกําหนดขอบเขตของป?ญหา   /  / 

การวัดและรวบรวมข"อมูลของป?ญหา   /  / 

การประเมินตนเองโดยการวิเคราะห�ช วงห าง   
การคาดคะเนช วงห างท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 / / / / 

2. การวางแผน 
การวางแผนในองค�การโดยกําหนดวิสัยทัศน�   
พันธกิจ วัตถุประสงค� เป�าหมาย และกลยุทธ��การ
ดําเนินงาน 

/ /  / / 

การสร"างตัวบ งชี้วัดผลการดําเนินงาน / /  / / 

3. การสื่อสารสร"างความเข"าใจ 
การบูรณาการ การสื่อผล ให"ผู"ท่ีเก่ียวข"อง   
การสร"างการยอมรับ 

 /   / 
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ตารางท่ี 2.11 (ตBอ) 
 

 
 
 
 

วิธีการบริหารสถานศึกษาสูBองค#การขีด
สมรรถนะสูงหรือมุBงสูBความเป\นเลิศ 
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4. การปฏิบัติการ 
กําหนดรายละเอียดของตัวบ งชี้และเริ่ม
ดําเนินการสํารวจเพ่ือหาข"อมูลหลักฐานเก่ียวกับ
สภาพในป?จจุบัน 

/    / 

การปฏิบัติ การจัดทําแผนการดําเนินการ การนํา
แผนไปสู การปฏิบัติ   

/ / / / / 

5. การปรับปรุงและควบคุม 
การวัดและการตรวจสอบผลการดําเนินงานเพ่ือ
แสดงความก"าวหน"าและสัมฤทธิ์ผล 

/ 

 

 / / 

การควบคุมและกํากับดูแลให"ผลเป'นไปตามแผนท่ีวางไว"  / /  / 

การให"รางวัลตอบแทนและกําหนดมาตรการบาง
ประการเพ่ือให""มีการปรับปรุงผลงาน 

/  / / / 

การสอบทวนผลโดยเทียบค ากับผู"ท่ีดีท่ีสุดหรือคู 
เปรียบเทียบโดยการกําหนดหัวข"อเทียบเคียง 

 / /  / 

สร"างนวัตกรรมหรือระบบการดําเนินการ 
ออกแบบระบบ   

  / / / 

การวิเคราะห�องค�การ (Analysis-A) / / / / / 

การวางแผน (Planning-P) / / / / / 

การสื่อสารสร"างความเข"าใจ (Understanding-U)  /   / 

การปฏิบัติการ (Doing-D) / / / / / 

การปรับปรุงและควบคุม (Improve and Control-I) / / / / / 
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ตารางท่ี 2.12 การสังเคราะห�วิธีการบริหารสถานศึกษาสู องค�กรขีดสมรรถนะสูงหรือมุ งสู ความเป'นเลิศ 
 
 
 
 
 
วิธีการบริหารสถานศึกษาสูBองค#การขีดสมรรถนะ

สูงหรือมุBงสูBความเป\นเลิศ 
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การวิเคราะห�องค�การ (Analysis-A) � � � � � 

การวางแผน (Planning-P) � � � � � 

การสื่อสารสร"างความเข"าใจ (Understanding-U)  �   � 

การปฏิบัติการ (Doing-D)                  � � � � 

การปรับปรุงและควบคุม (Improve  and 
Control-I) 

� � � � � 

 
      สรุปได"ว าวิธีการบริหารสถานศึกษาสู องค�การขีดสมรรถนะสูงหรือมุ งสู ความ
เป'นเลิศ สรุปเป'น 5 ข้ันตอน หรือเรียกว า APUDI ได"ดังนี้ 
      1) การวิเคราะห�องค�การ (Analysis-A) ในงานวิจัยนี้มีแนวปฏิบัติได"แก   
       (1) วิเคราะห�สภาพแวดล"อมท้ังภายนอกและภายในองค��การ 
       (2) การกําหนดขอบเขตของป?ญหา 
       (3) การวัดและรวบรวมข"อมูลของป?ญหา 
       (4) การประเมินตนเองโดยวิเคราะห�ช วงห าง และคาดคะเนช วงห างท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคต 
      2) การวางแผน (Planning-P) ในงานวิจัยนี้มีแนวปฏิบัติได"แก  
       (1) การวางแผนในองค�การ โดยกําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ วัตถุประสงค� 
เป�าหมาย และกลยุทธ��การดําเนินงาน 
       (2) สร"างตัวบ งชี้วัดผลการดําเนินงาน 
      3) การสื่อสารสร"างความเข"าใจ (Understanding-U) ในงานวิจัยนี้มีแนวปฏิบัติได"แก  
       (1) การบูรณาการ การสื่อผลให"ผู"ท่ีเก่ียวข"อง 
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       (2) การสร"างการยอมรับ 
      4) การปฏิบัติการ (Doing-D) ในงานวิจัยนี้มีแนวปฏิบัติ ได"แก  
       (1) การกําหนดรายละเอียดของตัวบ งชี้และเริ่มดําเนินการสํารวจเพ่ือหา
ข"อมูลหลักฐานเก่ียวกับสภาพในป?จจุบัน 
       (2) การปฏิบัติ การจัดทําแผนการดําเนินการ การนําแผนไปสู การปฏิบัติ 
      5) การปรับปรุงและควบคุม (Improve and Control-I) ในงานวิจัยนี้มีแนว
ปฏิบัติ ได"แก  
       (1) การวัดและการตรวจสอบผลการดําเนินงานเพ่ือแสดงความก"าวหน"าและ
สัมฤทธิ์ผล  
       (2) การควบคุมและกํากับดูแลให"ผลเป'นไปตามแผนท่ีวางไว"  
       (3) การให"รางวัลตอบแทนและกําหนดมาตรการบางประการเพ่ือให"มีการ
ปรับปรุงผลงาน  
       (4)  การสอบทวนผลโดยเทียบค ากับผู"ท่ีดีท่ีสุดหรือคู เปรียบเทียบโดยการ
กําหนดหัวข"อการเทียบเคียง  
       (5) สร"างนวัตกรรมหรือระบบการดําเนินการ ออกแบบระบบ 
      สรุปได"ว าวิธีการบริหารสถานศึกษาสู องค�การขีดสมรรถนะสูงหรือมุ งสู ความ
เป'นเลิศ เรียกว าข้ันตอน APUDI ประกอบด"วย 1) การวิเคราะห�องค�การ (Analysis-A) 2) การวางแผน 
(Planning-P) 3) การสื่อสารสร"างความเข"าใจ (Understanding-U) 4) การปฏิบัติการ (Doing-D) 5) การ
ปรับปรุงและควบคุม (Improve and Control-I) 
  
2.3  แนวคิดเก่ียวกับองค#การขีดสมรรถนะสูง 
 แนวคิดเก่ียวกับองค�การขีดสมรรถนะสูง ประกอบด"วย 2.3.1) ความหมายขององค�การขีด
สมรรถนะสูง 2.3.2) แนวคิดและหลักการขององค�การสมรรถนะสูง 2.3.3) วัตถุประสงค�ขององค�การขีด
สมรรถนะสูง 2.3.4) สภาพแวดล"อม/บริบทขององค�การขีดสมรรถนะสูง 2.3.5) รูปแบบขององค�การขีด
สมรรถนะสูง 2.3.6) ป?จจัยสู ความสําเร็จขององค�การขีดสมรรถนะสูง 2.3.7) ป?จจัยท่ีเป'นอุปสรรคของ
องค�การขีดสมรรถนะสูง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.3.1 ความหมายขององค�การขีดสรรถนะสูง 
   คําว าสมรรถนะนั้นมาจาก Performance โดนราชบัณฑิตยสถาน ได"แปล
ความหมายของ Performance ว าหมายถึง “สมรรถนะ” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) แต ท้ังนี้มีผู"แปล
คําว า องค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) เป'นภาษาไทยท่ีมีชื่อเรียก
ต างกัน ได"แก  องค�การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง (พสุ เดชะรินทร�, 2549) องค�การประสิทธิภาพสูง (นิสดารก� 
เวชยานนท�, 2549) องค�การสมรรถนะสูง (ทิพวรรณ หล อสุวรรณรัตน�, 2551) องค�การศักยภาพเป'นเลิศ 
(นภวรรณ คุณานุรักษ�, 2552) องค�การท่ีมีศักยภาพการทํางานสูง (บุศรินทร� สุจริตจันทร�, 2553) องค�การ
ผลท่ีมีปฏิบัติงานเป'นเลิศหรือผลปฏิบัติงานสูง หรือมีสมรรถนะสูงหรือ องค�การแห งความเป'นเลิศ        
(นิสดารก� เวชยานนท�, 2554) องค�การผลสัมฤทธิ์สูง (มหาวิทยาลัยขอนแก น, 2554) ซ่ึงในท่ีนี้ผู"วิจัยจะ
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ใช"คําว า องค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) โดยมีผู"ให"ความหมาย 
องค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ไว"หลายท านดังนี้ 
   ลินเดอร�และบรูคส (Linder & Brooks, 2004 ) จากบริษัทท่ีปรึกษาทางการจัดการ 
ได"กล าวถึงความหมายองค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ว า เป'นองค�กร
ท่ีประกอบด"วยคุณลักษณะท่ีเป'นแนวทางการดําเนินงานขององค�กร คือ มุ งเน"นท่ีผู"รับบริการ (Client-
Centered) มุ งเน"นท่ีผลผลิตและผลลัพธ� (Outcome-Oriented) สามารถชี้แจงและรับผิดชอบ 
(Accountable) มีความคิดสร"างสรรค�และมีความยืดหยุ น (Innovative and Flexible) พร"อมท่ีจะ
ทํางานร วมกับหน วยงานอ่ืน (Open and Collaborative) มีความมุ งม่ัน (Passionate) มีการวาง
ยุทธศาสตร�และนโยบาย (Strategy and Policy) ออกแบบองค�กรและกระบวนการทํางาน 
(Organization and Process design) บริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) มี
พันธมิตรและเครือข าย (Partnering) มีการดําเนินงานท่ีดี (Operations) มุ งเน"นการตลาด การสร"าง
ความสัมพันธ�ท่ีดีกับลูกค"า (Marketing and CRM) เน"นท่ีการจัดหา การขนส ง (Procurement and 
Logistics) การบริหารทุนมนุษย� (Human Capital Anagement) และการบริหารข"อมูลสารสนเทศ
(Information Management) (พสุ เดชะรินทร�, 2549) 
   ฮอลเบก้ี (Holbeche, 2005) ได"กล าวถึง องค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) คือ องค�กรท่ีมีขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลง เป'นองค�กรแห งนวัตกรรม สามารถทํางาน
ได"อย างมีประสิทธิภาพโดยไม ยึดระบบการบังคับบัญชาท่ีเข"มข"นจนเกินไป กระตุ"นให"คนในองค�กรสร"าง
วัฒนธรรมองค�กรโดยระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค�กร 
   บายเทนดิจค (Buytendijk, 2006) ได"กล าวถึงองค�การขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) เป'นองค�การท่ีสามารถเข"าใจ และเข"าถึงตลาดก อนองค�การอ่ืน สามารถรักษา
พนักงานท่ีมีความสามารถสูง และสามารถรับมือกับแรงกดดันต างๆ ได"ท้ังจากภายในและภายนอกองค�การได" 
   บลังชาร�ด (Blanchard, 2007) ได"กล าวถึงความหมายของ องค�การขีดสมรรถนะสูง         
ท่ี Carew ให"ความหมายขององค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ว าเป'นองค�การท่ี
ไม ว าเวลาจะผ านไปนานเท าใด องค�การยังคงผลิตผลลัพธ�ท่ีมีความโดดเด นในระดับสูงสุด เพ่ือสร"างความพึง
พอใจแก บุคคลและการมุ งม่ันต อความสําเร็จขององค�การอย างต อเนื่องยาวนาน 
   วาล (Waa, 2007) ได"กล าวถึงองค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) คือ องค�กรท่ีมีการบรรลุผลทางการเงินท่ีดีกว ากลุ มท่ีเปรียบเทียบกัน โดยการจัด
โครงสร"าง การจัดการท่ีรวมกันและวางแนวทางโดยการพัฒนาความสามารถหลักอย างต อเนื่องและ
โดยการปฏิบัติต อลูกจ"างเหมือนเป'นทรัพย�สินหลักอย างแท"จริง จําแนกหลักของ High Performance 
Organization) ท่ีมีผลต อพฤติกรรมของคนในองค�กรเป'น 4 ป?จจัย คือ วัฒนธรรมองค�กร โครงสร"าง
องค�กร (โครงสร"างท่ีเป'นทางการ ระบบ กระบวนการ นโยบาย กลยุทธ� การออกแบบองค�กร
เทคโนโลยี) ความเป'นผู"นําขององค�กร ความสัมพันธ�กับสิ่งแวดล"อมภายนอก (องค�กรคู แข ง องค�กร
เปรียบเทียบ องค�กรสาธารณะและทางกฎหมาย ลูกค"า ผู"จัดหา ผู"ร วมงาน) และเสนอป?จจัยสําคัญ 
สําหรับการเป'น High Performance Organization) ประกอบด"วยแบบองค�กร (Organizational 
Structure) กลยุทธ� (Strategy) การจัดกระบวนการ (Process Management) เทคโนโลยี 
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(Technology) ความเป'นผู"นํา (Leadership) ป?จเจกบุคคล และบทบาท (Individual & Roles) 
วัฒนธรรม (Culture) ความสัมพันธ�กับสิ่งแวดล"อมภายนอก (External Orientation) 
   พสุ เดชะรินทร� (2549) ได"กล าวถึงนิยามองค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) หมายถึง องค�กรท่ีประสบผลสําเร็จอย างต อเนื่อง มีผลงานโดดเด นเป'นท่ียอมรับในกลุ ม
อุตสาหกรรมเดียวกัน สร"างผลตอบแทนทางธุรกิจและผลตอบแทนต อผู"มีส วนได"ส วนเสียอย างยั่งยืน และมี
ความสามารถอย างเด นชัดในการสร"างมาตรฐานการทํางานท่ีเป'นเลิศ เพ่ือสร"างและธํารงไว"ใน
ความสามารถทางการแข งขันท่ีเหนือกว า 
   กระทรวงพลังงาน (2550) ได"กล าวถึงความหมายของ องค�การขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) หมายถึงองค�กรท่ีเก งมีแผนรองรับกับสภาวะต างๆ อย างชัดเจน มีการ
วิเคราะห�สถานการณ�ท่ีสามารถกระทบต อการทํางานจากรอบด"านทุกมุมมอง ทําให"สามารถปฏิบัติภารกิจ
บรรลุตามวัตถุประสงค�ได"อย างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และคุณภาพของผลงานดีเยี่ยม เป'นท่ียอมรับ
และมีเกณฑ�ในการพิจารณา เพ่ือก"าวเข"าสู องค�กรสมรรถนะสูงประกอบด"วย 7 มิติ ดังนี้ การนําองค�กรการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร�และกลยุทธ� การให"ความสําคัญกับผู"รับบริการและผู"มีส วนได"ส วนเสีย การวัด        
การวิเคราะห� การจัดการความรู" การมุ งเน"นทรัพยากรบุคคล,การจัดการกระบวนการและผลลัพธ�การ
ดําเนินการ 
   ธงชัย สมบูรณ� (2551) ได"กล าวถึงแนวคิดองค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) โดยสรุปเป'นองค�กรท่ีรอบรู" (Well Rounded Organization) มีแผนรองรับสภาวการณ�
ต างๆ ชัดเจน มีการวิเคราะห�สถานการณ�ท่ีสามารถกระทบต อการทํางานจากรอบด"านทุกมุมมอง กล"าท่ีจะ
นําฐานคติของ Risk Management มาประยุกต�ใช"ได"เหมาะสมกับกาลเทศะ ทําให"สามารถปฏิบัติภารกิจ
บรรลุตามวัตถุประสงค�อย างมีประสิทธิภาพตรงตามเวลาและคุณภาพผลงานดีเยี่ยม เป'นท่ียอมรับและ
ต้ังอยู บนคติท่ีว า (1) เป'นเรื่องของความได"เปรียบในการแข งขันท่ีต"องมี จินตทัศน� (Vision) เป'นองค�กรท่ี
เก งกาจในเรื่องของการตัดสินใจ ท่ีรวดเร็ว มีการใช"กระบวนการบริหารจัดการท่ีทันสมัย (2) ต"องมีขีด
ความสามารถ ท่ีเหนือกว าผู"อ่ืน (Beyond Normal Competency) มีขีดความสามารถเหนือผู"อ่ืนสามารถ
เข"าถึงลูกค"าได"ดีกว าและสามารถจะใช"ประโยชน�จากทรัพย�สินท่ีมีอยู ให"ได"เปรียบเหนือคู แข ง (3) เป'นหัวใจ
ซ่ึงเก่ียวข"องกับคน รู"จักใช"เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป'นสินทรัพย�ในเชิงกลยุทธ� (Strategic Asset) และใช"
แนวคิดท่ีสามารถใช"ประโยชน�เทคโนโลยีสารสนเทศและคนเหมือนกับทรัพย�สินอ่ืนๆ 
   ทิพวรรณ หล อสุวรรณรัตน� (2551) ได"กล าวถึงความหมายของ องค�การขีดสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization) ว าหมายถึง องค�การท่ีประสบความสําเร็จอย างยั่งยืนในการ
ดําเนินงานให"บรรลุวัตถุประสงค�โดยผลิตสินค"าและบริการได"อย างมีคุณภาพ สามารถดึงส วนท่ีดีท่ีสุดของ
บุคลากรมาใช"และรักษาคนท่ีดีท่ีสุดไว"ได" เป'นองค�การท่ีมีความคล องตัว สามารถปรับปรุงการดําเนินงาน
ให"ทันต อการเปลี่ยนแปลงอย างรวดเร็ว มีกระบวนการการทํางานเทคโนโลยีและลักษณะคนท่ีมีความ
สอดคล"องกัน 
   บุศรินทร� สุจริตจันทร� (2553) ได"กล าวถึงความหมายของ องค�การขีดสมรรถนะสูง    
(High Performance Organization) ว าหมายถึง องค�การท่ีสร"างความได"เปรียบทางการแข งขัน สามารถ
ใช"ทรัพยากรขององค�การอย างคุ"มค าด"วยการออกแบบองค�การให"สามารถนําศักยภาพท่ีดีท่ีสุดของบุคลากร 
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เพ่ือสร"างความร วมมือไปในทิศทางสู ความสําเร็จในกาดําเนินการ สามารถสร"างผลประกอบการท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง ตอบสนองความต"องการของลูกค"า ผู"มีส วนได"ส วนเสียตลอดจนสร"างความพึงพอใจแก 
บุคลากรอย างยั่งยืน 
   พรทิพย� สุพรรณกุล (2553) ได"กล าวถึงความหมายขององค�การขีดสมรรถนะสูง        
(High Performance Organization) ว าหมายถึง องค�การท่ีเก งในการทํางาน มีแผนรองรับกับสภาวะต างๆ
อย างชัดเจน มีการวิเคราะห�สถานการณ�ท่ีมีผลกระทบต อการทํางานด"านต างๆ มุ งเน"นการปฏิบัติภารกิจให"
บรรลุตามวัตถุประสงค�อย างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา ผลงานดี มีคุณภาพเยี่ยมและเป'นท่ียอมรับ 
   นิสดารก� เวชยานนท� (2554) ได"กล าวถึงองค�การท่ีจะเป'น องค�การขีดสมรรถนะสูง     
(High Performance Organization) ต"องมีพนักงานท่ีมีท้ังความสามารถและความผูกพันอย างเหนียวแน น
ม่ันคง คือ ความสามารถท่ีสูงหรือสมรรถนะขององค�การจะเกิดข้ึนไม ได"ถ"าไม มีพนักงานท่ีมีความรู"
ความสามารถ อีกประการหนึ่งคือจะมีความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได"อย างดีมี
ความสามารถในการปรับตัวสูงและสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสูงด"วย นอกจากนี้องค�การขีด
สมรรถนะสูงยังเป'นองค�การท่ีมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงโครงสร"างและรูปแบบการทํางานเพ่ือ
สนับสนุนให"เกิดผลงานท่ีสูงด"วย 
   สรุปว าองค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) คือองค�การท่ี
ประสบความสําเร็จอย างยั่งยืนในการดําเนินงานให"บรรลุวัตถุประสงค�โดยผลิตสินค"าและบริการได"อย างมี
คุณภาพ มีขีดความสามารถท่ีเหนือกว าผู"อ่ืน มีความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได"เป'นอย างดี 
หากนํามาปรับใช"ในสถานศึกษา สถานศึกษาท่ีเป'นองค�การขีดสมรรถนะสูง คือสถานศึกษาท่ีประสบ
ความสําเร็จอย างยั่งยืนในการดําเนินงานให"บรรลุวัตถุประสงค�สถานศึกษา โดยผลิตผลงานและบริการได"
อย างมีคุณภาพอาทิ เช น ประสิทธิภาพของการให"บริการทางการศึกษา คุณภาพของการให"บริการทาง
การศึกษา และคุณภาพของนักเรียน มีขีดความสามารถท่ีเหนือกว าผู"อ่ืน มีความสามารถในการรับมือกับ 
การเปลี่ยนแปลงได"เป'นอย างดี  
 2.3.2 หลักการขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
   คําว าหลักการนั้น พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานได"ให"ความหมายของหลักการไว"ว า    
“หลักการ” หมายถึง สาระสําคัญท่ียึดถือเป'นแนวปฏิบัติ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) ดังนั้นหลักการของ
องค�กรขีดสมรรถนะสูง จึงหมายถึง สาระสําคัญท่ียึดถือเป'นแนวปฏิบัติขององค�การขีดสมรรถนะสูง มีผู"
กล าวถึงหลักการขององค�การขีดสมรรถนะสูงไว"ดังนี้ 
   2.3.2.1 หลักการของ Lawrence M Miller 2001 
      มิลเลอร� (Miller, 2001) ได"เขียนรายงานเรื่อง องค�การขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) ไว"ว า ระบบการทํางาน และทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพเป'นส วนเชื่อมโยงท่ี
สําคัญกับแนวคิด การมุ งสู องค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) โดยระบบงานขีด
สรรถนะสูงจะมีการออกแบบงานว า วิธีการทํางานเป'นการจัดระเบียบและมอบหมายงานให"บุคคลหรือทีม 
การมอบหมายงานให"กับบุคคลหรือทีมงานท่ีมีขีดสมรรถนะสูงจะเป'นพ้ืนฐานสําคัญในการทํางานท่ีจะ
นําไปสู องค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ทีมงานท่ีมีขีดสมรรถนะสูงจะรู"จัก
ลูกค"า หรือผู"มีส วนได"เสียของของตนเป'นอย างดี มีการกําหนดการปรับปรุงพัฒนาอย างต อเนื่อง             
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มีการวัดผลปฏิบัติงาน และมีเทคนิคท่ีจะใช"ในการแก"ป?ญหาได" นอกจากนี้ทีมงานท่ีมีขีดสมรรถนะสูงจะมี
ระดับความสัมพันธ�กับความสามารถในการปกครองท่ีใช"เป'นแนวทางในการปฏิบัติ และต"องมีการ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการบริหารจัดการ 
      หลักการและวิธีปฏิบัติของการมุ งสู องค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) 
      หลักการและวิธีปฏิบัติของการมุ งสู องค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) เป'นการเปลี่ยนแปลงจากองค� �การแบบด้ังเดิมไปสู  องค�การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) ดังนี้ (Miller, 2001) 

 
ตารางท่ี 2.13 High Performance Organization Shift 
 

From To 
High Control High Trust 
Produce Things Produce Knowledge 
Individual Decision Team Decisions 
Individual Reward Team-based Reward 
Vertical-functional Organization Horizontal-Flow-based Organization 
Fixed Structure Dynamic Structure 
Companies with Walls Companies without Walls 
Financial Secrecy Open-book Management 
Blame-Fix the Person Blame-Fix the Process 
 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Lawrence M. Miller. (2001)  
         
      มีรายละเอียด ดังนี้ 
      1) High Control to High Trust จากองค�การท่ีใช"การควบคุมสูง เป'นองค�กร
ท่ีใช"ความไว"วางใจสูง Miller เชื่อว าองค�การท่ีมีขนาดใหญ มากๆ และใช"กฎระเบียบในการควบคุมการ
ทํางานของบุคลากรจะก อให"เกิดการต อต"าน บุคลากรทํางานอย างไม มีความสุข บุคลากรจะทํางานตาม
หน"าท่ีข"อบังคับ ไม ได"ใช" "หัวใจในการทํางาน จนนําไปสู ความขัดแย"งกันในท่ีสุด แต องค�การท่ีใช"ความ
ไว"วางใจจะส งผลให"บุคลากรในองค�การทุ มเทพลังในการทํางานอย างเต็มท่ี ส งผลให"การดําเนินงานโดยรวม
ขององค�การดีข้ึน นอกจากความไว"วางใจภายในองค��การแล"วองค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) ต"องสร"างความไว"วางใจระหว างผู"มีส วนได"เสียภายในองค�การซ่ึงจะนําไปสู การสร"างสังคม 
แห งความไว"วางใจ องค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) เป'นการทํางานท่ีบุคคล
จะทํางานเป'นทีมซ่ึงส งผลท่ีดีต อลูกค"า ส งผลดีต อทีมงานและต อองค�การ เป'นการมุ งเน"นไปท่ีงานของ
องค�การท่ีได"รับมอบหมาย เป'นองค�การท่ีผู"บริหารจะเป'นผู"ช วยในทีม ซ่ึงจะทําให"การทํางานได"ผลมากกว า 
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การควบคุมหรือการจับผิด การเปลี่ยนแปลงในกระบวนทัศน�เหล านี้ เป'นคุณลักษณะประการแรก           
ท่ีองค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) จําเป'นต"องมี 
      2) Produce Things to Produce Knowledge จากองค�การท่ีมุ งผลิตสิ่งของ
หรือบริการไปสู องค�การท่ีมุ งผลิตองค�ความรู" Miller กล าวว า องค�ความรู"ของวัฒนธรรมการทํางานมี
ความสําคัญต อทุนมนุษย� ทุนทางป?ญญา เป'นทรัพย�ท่ีมีค าต อองค�การ สิ่งท่ีมีค าท่ีสุดขององค�การคือ
ทรัพยากรมนุษย�� โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย��ท่ีมีคุณภาพ มีความรู"ความสามารถ ทรัพยากรอ่ืนๆ ไม ว าจะเป'น
ทุน ท่ีดิน แรงงานก็ไม สามารถเทียบคุณค ากับทรัพยากรมนุษย��ท่ีเปs�ยมไปด"วยความรู"ความสามารถ และสิ่งท่ี
ยืนยันในคุณค าของบุคลากรคือความซ่ือสัตย�และความจงรักภักดี ซ่ึงถูกสร"างข้ึนเป'นวัฒนธรรมขององค�การ 
      3) Individual Decision to Team Decisions จากการตัดสินใจโดยบุคคลสู การ
ตัดสินใจโดยทีม ในองค��การแบบด้ังเดิมนั้นการตัดสินใจจะกระทําโดยผู""ท่ีมีเงินและมีอํานาจ แต  ในป?จจุบันการ
ออกแบบองค��การท่ีใช""ระบบการทํางานเป'นทีมมีการส งเสริมการเรียนรู"และการปรับปรุงอย างต อเนื่อง ระบบ
ขององค�การจะมีความสอดคล"องกับเป�าหมาย ระบบการจ"างงาน การให"ค าตอบแทนในการฝ�กอบรม และ
ระบบโปรโมชั่นต างๆ จะสอดคล"องกับธรรมชาติของทีมขีดสมรรถนะสูงและสภาพแวดล"อม หลักการของทีม
ขีดสมรรถนะสูงจะระบุลูกค"าและความต"องการของลูกค"า และรับฟ?งความต"องการของลูกค"า มีการให"อํานาจ
ทีมในการออกแบบกระบวนงานของตนเอง สามารถติดต อกับลูกค"าได"โดยตรงและสามารถเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานตามความต"องการของลูกค"าการตัดสินใจจึงเป'นการตัดสินใจร วมกันของสมาชิก
ในทีมคุณค าของความเป'นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป'นหลักของการมุ งสู องค��การแห งความเป'นเลิศและทีมงานท่ี
เป'นเลิศ ทีมงานต"องค"นหาความเป'นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในทีมก อนท่ีจะเริ่มทํางาน จากนั้นจึงสร"างความ
เป'นอันหนึ่งอันเดียวกันกับลูกค"า ภายในองค��การและลูกค"าภายนอกองค�การเพ่ือก อให"เกิดคุณค าภายใน 
Value Chain การท่ีผู"บริหารและบุคลากรจะออกมาจากวัฒนธรรมเดิมๆ ในทันทีทันใดไม ใช เรื่องง าย 
โดยเฉพาะในองค��การท่ีมีวัฒนธรรม องค��การ ท่ีฝ?งรากลึกแล"ว การเปลี่ยนแปลงต างๆ ต"องอาศัยเวลาและการ
ฝ�กฝนร วมกัน ดังนั้นการสร"างทีม ในองค�การจึงต"องการการเปลี่ยนแปลงท้ังด"าน ทัศนคติและมุมมอง ทําให"
สมาชิกภายในทีมมีจุดมุ งหมายและความสนใจเดียวกัน หน"าท่ีของทีมขีดสมรรถนะสูง ได"แก  การกําหนด
หลักการ การชี้แจงบทบาทและความรับผิดชอบ การกําหนดลูกค"าและความต"องการของลูกค"า การพัฒนา
ระบบ Balanced Scorecard การวิเคราะห�กระบวนการทํางานการจัดลําดับความสําคัญของป?ญหาและ
โอกาส การปรับปรุงอย างต อเนื่อง มีการยอมรับ มีการประเมินกระบวนการและผลลัพธ� 
      4) Individual Reward to Team – Based Reward จากการให"รางวัล
รายบุคคลไปสู  การให"รางวัลเป'นทีม การท่ีองค��การท่ีมีการปรับปรุงระบบทรัพยากรมนุษย� ให"มีความ
สอดคล"องกับวัฒนธรรมขององค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ไม ประสบ
ความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงนั้น อาจมีสาเหตุมาจากความล"มเหลว ในการบริหารโครงสร"างและ 
กระบวนการท่ีจะสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร ในขณะท่ีองค��การเปลี่ยนการจัดการภายในองค��การ
เป'นระบบทีม แต มีการจ ายค าตอบแทนท่ีแตกต างกันเป'นรายบุคคล ท้ังๆ ท่ีการปฏิบัติงานและแก"ไขป?ญหา
ต างๆ ร วมกันเป'นทีม การจ ายค าตอบแทนในลักษณะนี้เป'นเหตุของความแตกสามัคคีของบุคลากรในองค��การ 
การจ ายผลตอบแทนให""บุคลากรในการทํางานร วมกัน ไม มีรูปแบบตายตัว แต ควรจ ายผลตอบแทนตามผลงาน
ของทีม เพ่ือสร"างความเป'นอันหนึ่งอันเดียวกันในทีม ทําให""สมาชิกในทีมรู"สึกถึงความรับผิดชอบต อผลงานกัน 
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และเป'นความยุติธรรมหากการทํางานหนักเป'นส วนหนึ่งของความสําเร็จขององค�การ องค�การขีดสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization) นั้นผู"บริหารจะไม ได"รับโบนัสหากผลปฏิบัติงานอยู ในระดับตํ่าและ
บุคลากรและผู"มีส วนได"ส วนเสียถูกลงโทษ  
      5) Vertical-Functional Organization to Horizonta L-Flow-Based 
Organization จากองค�การท่ีมีสายบังคับบัญชาแนวต้ังไปสู องค�การท่ีมีสายบังคับบัญชาแนวนอน 
องค�การท่ีมีสายบังคับบัญชาแนวต้ังนั้นการควบคุมการทํางานในลําดับการบังคับบัญชาระดับแรกของ
องค�การจะทําได"ง ายกว า เนื่องจากใช"กลไกในการควบคุมและตรวจสอบน"อย องค�การขีดสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization) จะมีลําดับชั้นการบังคับบัญชาน"อยกว าและมีการกํากับดูแล ท่ีง าย
กว าองค��การแบบด้ังเดิม การจัดองค�การท่ีมีสายบังคับบัญชาแนวนอน มีการกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ
โดยแต ละทีมงานจะมีการควบคุมภายในทีมตนเอง และในขณะเดียวกันจะถูกวัดประสิทธิภาพการทํางาน
และการควบคุมจากทีมอ่ืนๆ รวมท้ังลูกค"าและผู"ประกอบการ ท่ีติดต อ โดยตรงกับทีมงาน การเปลี่ยนแปลง
ของการดําเนินงานองค�การท่ีมีสายบังคับบัญชาแนวต้ังจะมีการใช"ข"อมูลสารสนเทศ ข"อเสนอแนะข"อมูล
ย"อนกลับและการไหลของกระบวนการร วมกัน การทํางานแบบทันเวลาพอดี (Just in Time) จําเป'นต"องมี
การไหลของข"อมูลสารสนเทศไปสู ลูกค"า เพ่ือเกิดการจําหน ายหรือการปรับปรุงการผลิตได"อย างรวดเร็ว  
และการไหลของข"อมูลยังเป'นสิ่งจําเป'นระหว างหน วยงานอีกด"วย 
      6) Fixed Structure to Dynamic Structure จากโครงสร"างแบบตายตัวไปสู 
โครงสร"างแบบยืดหยุ น เทคโนโลยี การตลาด วิธีการผลิตและจัดจําหน ายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ไม 
สามารถระบุได"ว าในอนาคตสิ่งเหล านี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย างไร ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนี้จะ
นําไปสู การเปลี่ยนแปลงทางกลยุทธ�และโครงสร"างขององค��การ เพ่ือให"องค��การสามารถดํารงอยู  ได" ดังนั้น
โครงสร"างและบุคลากรในองค�การต"องมีความยืดหยุ นพร"อมรับสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงอยู  เสมอ 
แนวโน"มการเปลี่ยนแปลงโครงสร"างองค�การต"องเพ่ิมสมรรถนะใหม ภายในองค�การในอดีตผู"บริหารจะจ"างท่ี
ปรึกษาจากภายนอกในการออกแบบองค�กรในอนาคตจะเป'นการออกแบบกระบวนการ โครงสร"างโดยทีม
บุคลากรภายในองค�การท่ีมีประสิทธิภาพ 
      7) Companies with Walls to Companies without Walls จากองค�การ    
ท่ีมีการปzดก้ันไปสู องค�การท่ีพร"อมเปzดรับความสัมพันธ�จากภายนอก องค��การแบบด้ังเดิมยึดม่ันกับ ความ
เป'นตัวของตัวเอง คิดว าตนเองสามารถอยู  ได"ด"วยตัวของตัวเอง แต องค�การขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) นั้นให"ความสําคัญต อความสัมพันธ�ระหว างองค� �การกับลูกค"าและ
ผู"ประกอบการเป'นอันมาก องค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) จะไม ปzดก้ัน
ตนเอง เพราะการปzดก้ันจะกีดขวางและเป'นอุปสรรค ทําให"องค�การ�ไม สามารถเข"าถึงความต"องการของของ
ลูกค"าและผู"ประกอบการ ซ่ึงจะทําให""ไม สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานของตนเองได" 
      8) Financial Secrecy to Open – Book Management จากองค�การ         
ท่ีบุคลากรไม สามารถเข"าถึงข"อมูลทางการเงินไปสู องค�การท่ีเปzดเผยข"อมูลทางการเงินขององค�การ เพ่ือให"
บุคลากรเกิดความรู"สึกเป'นเจ"าขององค�การร วมกัน องค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) จะประสบผลสําเร็จโดย ความมุ งม่ันของบุคลากรในองค�การในการดําเนินงานธุรกิจ ใน
อดีตบุคลากรขององค��การจะไม สามารถ เข"าถึงข"อมูลทางการเงินขององค�การได"เลย แตกต างกับองค�การขีด
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สมรรถนะสูง (High Performance Organization) ท่ีมักจะเปzดข"อมูลทางการเงินต างๆ ให"บุคลากรและคน
ภายนอกได"รับทราบ ซ่ึงพนักงานของบริษัทเอกชนในสหรัฐอเมริกามากกว า 50% ถือหุ"นของบริษัทตนเอง 
ตรวจสอบรายงานประจําปsของบริษัทตนเอง และติดตามผลการดําเนินงานขององค�การตลอดเวลา 
องค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) นั้นต"องพยายามสร"างให"บุคลากรเกิด
ความรู"สึกเป'นเจ"าขององค�การร วมกัน มีความรูสึกเป'นอันหนึ่ง อันเดียวกับองค�การ ตรวจสอบการทํางาน
และผลการดําเนินงานขององค��การอยู เสมอ 
      9) Blame the Person to Blame the Process จากการตําหนิท่ีตัวบุคคลไป
เป'นการพิจารณาท้ังกระบวนการ Miller กล าวว า Dr. W. Edwards Deming หนึ่งในผู"นําการพัฒนาการ
บริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�การ (Total Quality Management ) ได"กล าวเอาไว"ว าป?ญหาด"านคุณภาพถึง 
95% เกิดจากกระบวนการ แต คนส วนมากมักจะกล าวโทษว าเป'นความผิดของบุคคลโดยปกติหากเกิด
ความผิดพลาดอะไรข้ึนผู"บริหารก็จะมุ งไปท่ีบุคคลท่ีรับผิดชอบ อาจมีการลงโทษโดยการไล ออกหรือ
โยกย"าย ซ่ึงการตําหนิลักษณะ นี้จะสร"างความหวาดกลัว ความตึงเครียดให"ผู"ปฏิบัติงาน ระบบวัฒนธรรม
คุณภาพควรมีการขจัดความกลัว เพราะความกลัวเป'นศัตรูของคุณภาพและเป'นอุปสรรคต อการสร"างสรรค�
นวัตกรรมและการปรับปรุง องค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) จะลด       
ความวิตกกังวลต อผลปฏิบัติงานของบุคลากรและการตัดสิน ทางลบ ระบบทีมในองค�การขีดสมรรถนะสูง     
(High Performance Organization) สมาชิกในทีมต"องรับผิดชอบร วมกัน หากเกิดป?ญหาต"องนําป?ญหา  
มาวิเคราะห��สาเหตุและแก"ไขร วมกัน ซ่ึงจะนําไปสู การแกไขป?ญหาท่ีกระบวนการ ทําให"องค��การสามารถ
เติบโตได"อย างยั่งยืน 
      สรุปว า มิลเลอร� (Mille, 2001) ได"กําหนดหลักการขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization) 9 ประการคือ 1) จากองค�การท่ีใช"การควบคุมสูง เป'นองค�กรท่ีใช"
ความไว"วางใจสูง (High Control to High Trust) 2) จากองค�การท่ีมุ งผลิตสิ่งของหรือบริการไปสู องค�การ
ท่ีมุ งผลิตองค�ความรู" (Produce Things to Produce Knowledge) 3) จากการตัดสินใจโดยบุคคลสู    
การตัดสินใจโดยทีม (Individual Decision to Team Decisions) 4) จากการให"รางวัลรายบุคคลไปสู     
การให"รางวัลเป'นทีม (Individual Reward to Team – Based Reward) 5) จากองค�การท่ีมีสายบังคับ
บัญชาแนวต้ังไปสู องค�การท่ีมีสายบังคับบัญชาแนวนอน (Vertical-Functional Organization to 
Horizontal-Flow-Based Organization) 6) จากโครงสร"างแบบตายตัวไปสู โครงสร"างแบบยืดหยุ น (Fixed 
Structure to Dynamic Structure) 7) จากองค�การท่ีมีการปzดก้ันไปสู องค�การท่ีพร"อมเปzดรับ
ความสัมพันธ�จากภายนอก (Companies with Walls to Companies without Walls) 8) จาก
องค�การท่ีบุคลากรไม สามารถเข"าถึงข"อมูลทางการเงินไปสู องค�การท่ีเปzดเผยข"อมูลทางการเงินของ
องค�การ (Financial Secrecy to Open – Book Management) 9) จากการตําหนิท่ีตัวบุคคลไป
เป'นการพิจารณาท้ังกระบวนการ (Blame the Person to Blame the Process)  
   2.3.2.2 หลักการของ Jane C. Linder & Jeffrey D. Brooks 2004 
      ลินเดอร�และบรูคส (Linder & Brooks, 2004) จากบริษัทท่ีปรึกษาทางด"าน
การจัดการ Accenture ได"กล าวว าองค�การในภาครัฐในป?จจุบันมีความพยายามท่ีจะยกระดับคุณภาพการ
จัดการ ให"สอดคล"องกับความคาดหวังและความต"องการของประชาชน องค�การภาครัฐต างมีแนวทาง
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ยกระดับการปฏิบั ติงาน โดยการค"นคว"าหานวัตกรรมในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและวิธีการ                 
ในการให"บริการ ซ่ึงสามารถนําไปสู การมีขีดสมรรถนะสูง งานวิจัยของ Jane C. Linder & Jeffrey D. 
Brooks ได"เสนอแนะว า หน วยงานภาครัฐท่ีเป'นองค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) ได"นั้นจะต"องประกอบด"วยแนวทางสําคัญ 6 ประการ (พสุ  เดชะรินทร�, 2549) 
      1) การมุ งเน"นท่ีผู"รับบริการ (Clients Centered) องค�การภาครัฐท่ีมีขีด
สมรรถนะสูง จะต"องมีภารกิจท่ีมุ งม่ันต อการตอบสนองความต"องการความคาดหวังของประชาชน สําหรับ
หน วยงานภาครัฐทุกระดับประชาชนคือผู"ท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุดแนวทางการให"บริการของภาครัฐให"
ความสําคัญ กับการมุ งเน"นท่ีประชาชนใน 2 แนวทาง คือ เน"นผู"มีส วนได"ส วนเสียเบื้องต"น และเน"นผู"ท่ี
ได"รับผลประโยชน�จากการจัดบริการของรัฐ องค�การท่ีมีขีดสมรรถนะสูงมีการดําเนินการเพ่ือค"นหาลูกค"า 
เพ่ือนําไปสู ความเข"าใจ ความต"องการและความคาดหวังของลูกค"าท้ังในระยะสั้นและระยะยาว ความ
ต"องการผลลัพธ�ของบริการกลายเป'นตัวเชื่อมหลัก สําหรับการประเมินการบรรลุเป�าหมายขององค�การ 
      2) การมุ งเน"นท่ีผลผลิตและผลลัพธ� (Outcomes Oriented) องค�การขีด
สมรรถนะสูง ออกแบบการปฏิบัติการท้ังหมด เพ่ือนําไปสู ผลลัพธ�ของการบรรลุและสนับสนุน พันธสัญญา
ขององค�การ องค�การภาครัฐโดยปกติมีการจัดผลการดําเนินงานในลักษณะของป?จจัยนําเข"า (Inputs) และ
ผลผลิต (Outputs) มากกว าผลลัพธ�ของคุณค าของการปฏิบัติ 
      3) สามารถชี้แจงและรับผิดชอบ (Accountability) ในหน วยงานภาครัฐ 
องค�การขีดสมรรถนะสูง สร"างผลลัพธ�ของเป�าหมายท่ีเป'นไปได"และยอมรับในการกระทําตามบทบาทท่ี
สร"างความไว"วางใจของสถานะ ความสามารถชี้แจงและรับผิดชอบของรัฐบาล (Government  
Accountability) ซ่ึงเกิดจากการตรวจสอบได"ทางการเงิน ความระมัดระวังจํานวนเงินท่ีถูกจ ายไปใน
งบประมาณท่ีกําหนด องค�การขีดสมรรถนะสูงไม เพียงแต วัดผลและรายงานผลการดําเนินเท านั้น แต 
จะต"องชี้แจงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของเงินท่ีถูกจ ายไป ด"วยการรวมเป�าหมายของทุนและ
ประสิทธิผล กับผลลัพธ�ต อวัตถุประสงค� 
      4) มีความคิดสร"างสรรค�และมีความยืดหยุ น (Innovative and Flexible) 
องค�การภาครัฐขีดสมรรถนะสูงจะค"นหาโอกาสใหม ๆ และสร"างความคิดสร"างสรรค�ท่ีตอบสนองสู ความท"า
ทายใหม ๆ นวัตกรรมท่ีมาจากระดับบนสุดถ ายทอดสู ทุกๆ ระดับขององค�การและพนักงานท้ังหมดถูก
กระตุ"นให"เกิดความคิดสร"างสรรค�เก่ียวกับวิธีท่ีพวกเขาสามารถทํางานได"มีประสิทธิภาพมากข้ึน องค�การ
เหล านี้มีการปฏิบัติอย างกระตือรือร"น เพราะพวกเข"าเข"าใจถึงการทดลองแนวคิดใหม ๆ ท่ีจะนําไปสู การ
สร"างความสามารถ ในส วนของกระบวนการและโครงสร"าง 
      5) พร"อมท่ีจะทํางานร วมกับหน วยงานอ่ืน (Open and Collaborative) 
องค�การ ขีดสมรรถนะสูง มีความเข"าใจในระบบใหญ ขององค�การ และสร"างการทํางานท่ีมีความสัมพันธ�กับ
หน วยงานอ่ืนๆ และผู"มีส วนได"ส วนเสีย องค�การภาครัฐมีการปฏิบัติการเปzดกว"าง มีหน วยงานเอกชน และ
องค�การสาธารณะอ่ืนๆ ซ่ึงหน วยงานเหล านี้มีความต"องการท่ีหลากหลายซ่ึงกันและกัน รวมท้ังด"านการเงิน
และความกดดันทางด"านการเมือง องค�การขีดสมรรถนะสูงให"ความสําคัญต อการกระตุ"นชุมชนใหญ  และ
สร"างความร วมมือท่ีดีในการทํางานร วมกัน 
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      6) มีความมุ งม่ัน (Passionate) องค�การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง ต"องเผชิญกับความ
สับสนในทุกระดับต"องมีความกระตือรือร"น เพ่ืองานการบริการภาครัฐท่ีมีคุณค า ผู"นํามีภาวะผู"นําโดยแสดง
บทบาทท่ีกระตือรือร"นต อพนักงาน องค�การเหล านี้ถ ายทอดเป�าหมายกับกระตุ"นพันธสัญญาเพ่ือแปลงไปสู 
การขับเคลื่อนและการเพ่ิมคุณค าในทุกระดับ 
      นอกจากนี้ ลินเดอร� และบรูคส (Linder & Brooks) ได"ให"รายละเอียดลงไป   
อีกว าหน วยงานราชการจะต"องมีความสามารถ (Capabilities) ท่ีสําคัญอีก 9 ประการ ได"แก  
      1) การวางยุทธศาสตร�และนโยบาย (Strategy and Policy Management) 
องค�การขีดสมรรถนะสูงจะต"องกําหนดความชัดเจนของแนวทางทะจะไปสู เป�าหมายและทําทุกวิถีทาง
เพ่ือให"ไปถึง พวกเขาต"องตระหนักถึงพันธสัญญาขององค�การ และคุณค าท่ีเกิดจากแหล งต างๆ รวมถึง
กระบวนการภาคประชาชน การมีพันธสัญญาท่ีดีนําไปสู การพัฒนากลยุทธ�ตลอดจน  การกําหนดเป�าหมาย
สําหรับผลงานและการตรวจสอบ ความชัดเจนของพันธสัญญา ช วยให"หน วยงานขององค�การในทุกระดับ
เข"าใจวิธีการท่ีจะถ ายทอดเพ่ือไปสู เป�าหมายของทุกคน 
      2) การออกแบบองค�การและกระบวนการทํางาน (Organization and 
Process Design) องค�การขีดสมรรถนะสูงใช"หลัก 6 ประการเป'นกรอบของรูปแบบของกระบวนการของ
องค�การ ในการกําหนดหน"าท่ี ซ่ึงไปสู การถ ายทอดพันธสัญญาหลัก เม่ือพวกเขานําไปปฏิบัติด"วย
กระบวนการใหม  และใช"เทคโนโลยีใหม  นําไปสู การกระตุ"นวิธีการทํางานใหม ๆ องค�การขีดสมรรถนะสูงไม 
เพียงแต ออกแบบและกระบวนการเพ่ือสร"างความก"าวหน"า องค�การต"องมีการเปลี่ยนแปลงตนเอง        
เพ่ือยกระดับผลลัพธ�และคุณค าสําหรับองค�การ 
      3) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) องค�การขีด
สมรรถนะสูงต"องมีผลปฏิบัติงานเพ่ือรักษาองค�การให"อยู ในระดับท่ีถูกต"อง คุณค าวัฒนธรรมองค�การ
องค�การต"องพัฒนาการวางแผน และกระบวนการเพ่ือให"ม่ันใจว านําไปสู การบรรลุเป�าหมายท้ังในระยะสั้น
และระยะยาว และได" มีการใช" เครื่ องมือและเทคนิครวมท้ังวิ ธีการบริหารโครงการ (Project  
Management) การบริหารเชิงดุลยภาพ (Balance Scorecard) และการสํารวจเสียงสะท"อนของ
ผู"รับบริการ เพ่ือเป�าหมายและแนวทางในการจัดบริการและองค�การมีการแบ งป?นผลการปฏิบัติงานอย าง
เปzดเผยกับสมาชิกองค�การ 
      4) การมีพันธมิตรและเครือข าย (Partnering) การมีพันธมิตรและเครือข าย
เป'นการนํารูปแบบมาจากภาคเอกชน หรือผู"ให"บริการอ่ืนๆ ตลอดจนการมีส วนร วมของอาสาสมัครของ
องค�การหรือชุมชน การร วมมือกับหน วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ในโครงการ ซ่ึงช วยสนับสนุนพันธกิจ การจําแนก
การมีสมรรถนะสูง การกระตุ"นด"วยบุคลากรข"ามสายงานในส วนต างๆ เพ่ือเพ่ิมคุณค าขององค�การท่ีมีต อ 
สาธารณะ 
      5) การดําเนินงานท่ีดี (Operations) องค�การท่ีมีขีดสมรรถนะสูงท่ีมีการส ง
มอบสิ่งดีๆ การดําเนินการท่ีดี เป'นสิ่งท่ีมาพร"อมกันเม่ืองานท่ีมีคุณภาพ การออกแบบพ้ืนฐานมีกับช องทาง
ท่ีเหมาะสม ก อให"เกิดคุณภาพสูงในทุกๆ วัน องค�การรัฐบาลระดับสูง มีการบริหารทรัพยากรท้ังหมด
เพ่ือให"เกิดพันธะสัญญาเต็มท่ีและบรรลุผลลัพธ� การบูรณาการความสามารถท้ังหมดเพ่ือแก"ป?ญหา รวมท้ัง
กิจกรรมมากมายซ่ึงช วยทําให"สังคมเข"มแข็ง 
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      6) การตลาดและการสร"างความสัมพันธ�ท่ีดีกับลูกค"า (Marketing and CRM) 
การศึกษาของ Accennture พบว าผู"บริหารระดับสูงของรัฐบาลได"มีความพยายามปรับปรุงบริการให"แก 
ลูกค"าเป'นเป�าหมายแรก ซ่ึงนําไปสู การสร"างความสัมพันธ�ท่ีดีต อลูกค"า องค�การขีดสมรรถนะสูงมีการใช"
สารสนเทศท่ีเก่ียวกับลูกค"าในการปรับปรุงบริการ สร"างช องทางในการปฏิบัติ มีการการจัดทีมงาน
วิเคราะห�ข"อมูลจากแหล งต างๆ มีการสํารวจความพึงพอใจ และผลการศึกษา เพ่ือนําไปสู การทราบ      
ความต"องการของลูกค"า สิ่งเหล านี้ทําให"เข"าใจถึงความแตกต างของลูกค"าต างๆ และนําไปสู การออกแบบ
การให"บริการแก กลุ มเป�าหมาย 
      7) การจัดหาและการขนส ง (Procurement and Logistics) การปรับปรุง
หน"าท่ีการทํางานของรัฐบาล  เป'นประเด็นสําหรับหน วยงานภาครัฐในเรื่องของเวลา การตัดสินใจของผู"ซ้ือ 
การมีสมรรถนะสูงจะมีลักษณะการปฏิบัติงานท่ียืดหยุ น การลงทุน กระบวนการใช"ทรัพยากรท่ีมี
ประสิทธิภาพและมีระบบสนับสนุนท่ีดี องค�การเหล านี้จะใช"โอกาสด"านนวัตกรรมในเครือข ายสนับสนุนใน
ลักษณะของการแทรกซึม แบ งการจัดการซ่ึงเข"าไปเก่ียวข"องกับกลยุทธ�ท้ัง Stock-Staging การบริหาร
จัดการให"ทันเวลาท่ีลูกค"าต"องการ (Just in Time Customization) ใช"ซอฟต�แวร� (Software Tools) เป'น
เครื่องมือในการบูรณาการกระบวนการเก่ียวกับผู"ซ้ือ จากการจัดการกลยุทธ� และใช"ช องทางการซ้ือทาง
อิเล็กทรอนิกส� (E-Buying) เพ่ือค"นหาเง่ือนไขของผู"ขาย เป'นการยกระดับความสะดวกและเพ่ิมการกวดขัน
ความโปร งใส  และประสิทธิภาพของตันทุนต อกิจกรรมท่ีจัดบริการให"แก ผู"ซื้อ 
      8) การบริหารทุนมนุษย� (Human Capital Management) องค�การขีด
สมรรถนะสูงผู"บริหารระดับสูงของหน วยงานจะมีระบบงานบุคลากรท่ียืดหยุ น มีระบบงานท่ีเปzดโอกาสท่ี
จะนําไปสู การสร"างนวัตกรรม ส งเสริมให"บุคลากรเข"าสู ระบบบริการภาครัฐ ความชัดเจนของการจัดระบบ
การศึกษา การสนองความต"องการ และการให"รางวัลตามความสามารถ 
      9) การบริหารข"อมูลสารสนเทศ (Information Management) ภาครัฐจํานวน
มาก ได"มีการนําสารสนเทศไปสู ความต"องการในการบริหารจัดการอย างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยี
สารสนเทศสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิรูป ในขณะท่ีนําเสนอการบริการท่ีดีกว าให"แก 
ประชาชนและหน วยงาน ผู"บริหารระดับสูงสามารถใช"เครื่องมือเหล านี้ในการพัฒนา อย างไรก็ตามจาก
การศึกษาของ Accennture พบว า องค�การมากมายประสบความล"มเหลวในการคงไว"ซ่ึงผลประโยชน�
อย างเต็มท่ี จากผลการนําไปสู การปฏิบัติงานวิจัย เนื่องจากให"ความสําคัญในเทคโนโลยีมากกว า
ความสําคัญของข"อมูลท่ีมีคุณภาพและผลกระทบของข"อมูลท่ีผลต อการบริการในแต ละวันการใช"ข"อมูลเพ่ือ
สนับสนุนและช วยในการตัดสินใจอย างชัดเจนและช วยพนักงานให"เข"าถึงข"อมูลสารสนเทศให"ง ายข้ึน  
      สรุปว าองค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ของ    
ลินเดอร� และบรูคส (Linder & Brooks, 2004) มีหลักการประกอบด"วย 1) การมุ งเน"นท่ีผู"รับบริการ 
(Clients Centered) 2) การมุ งเน"นท่ีผลผลิตและผลลัพธ� (Outcomes Oriented) 3) สามารถชี้แจงและ
รับผิดชอบ (Accountability) 4) มีความคิดสร"างสรรค�และมีความยืดหยุ น (Innovative and Flexible)   
5) พร"อมท่ีจะทํางานร วมกับหน วยงานอ่ืน (Open and Collaborative) 6) มีความมุ งม่ัน (Passionate)        
7) การวางยุทธศาสตร�และนโยบาย (Strategy and Policy Management) 8) การออกแบบองค�การและ
กระบวนการทํางาน (Organization and Process Design) 9) การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 
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Management) 10) การมีพันธมิตรและเครือข าย (Partnering) 11) การดําเนินงานท่ีดี (Operations)        
12) การตลาดและการสร"างความสัมพันธ�ท่ีดีกับลูกค"า (Marketing and CRM) 13) การจัดหาและการขนส ง 
(Procurement and Logistics) 14) การบริหารทุนมนุษย� (Human Capital Management) 15) การบริหาร
ข"อมูลสารสนเทศ (Information Management)  
   2.3.2.3 หลักการของ Vivienne Jupp & Mark P. Younger, 2004 
      จุปป และ ยังเกอร� (Jupp & Younger, 2004) เป'นท่ีปรึกษาจาก Accenture    
ได"กล าวถึงว า องค�การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ประกอบด"วยคุณลักษณะ
ท้ังหมด 7 ประการ ได"แก  (พสุ  เดชะรินทร�, 2549) 
      1) มุ งเน"นท่ีผลลัพธ�และการนําเสนอคุณค าอย างต อเนื่อง (Relentlessly 
Outcome and Value Focused) 
      2) มีประสิทธิภาพสูง (Highly Efficient)  
      3) ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล"อมและพร"อมท่ีจะเปลี่ยน
ความคิดไปสู การปฏิบัติ (Aware of Change in their Environments, and Able to Translate Insight 
into Action) 
      4) มุ งเน"นในสิ่งท่ีตนเองมีความสามารถหรือโดดเด น ในขณะเดียวกันก็
ดําเนินการจัดหาผู"อ่ืนให"มาทําในกิจกรรมท่ีไม ใช กิจกรรมหลัก  
      5) เป'นองค�กรท่ีมีความยืดหยุ นสูง  
      6) ให"ความสําคัญต อการเติบโตและพัฒนาบุคลากร  
      7) มีผู"นําท่ีมีความมุ งม่ันและกล"า  
      สรุปว าองค�การขีดสมรรถนะสูง ของ จุปป และ ยังเกอร� (Jupp & Younger, 
2004) มีหลักการประกอบด"วย 1) มุ งเน"นท่ีผลลัพธ�และการนําเสนอคุณค าอย างต อเนื่อง 2) มีประสิทธิภาพสูง 
3) ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล"อมและพร"อมท่ีจะเปลี่ยนความคิดไปสู การปฏิบัติ          
4) มุ งเน"นในสิ่งท่ีตนเองมีความสามารถหรือโดดเด น ในขณะเดียวกันก็ดําเนินการจัดหาผู"อ่ืนให"มาทําใน
กิจกรรมท่ีไม ใช กิจกรรมหลัก 5) เป'นองค�กรท่ีมีความยืดหยุ นสูง 6) ให"ความสําคัญต อการเติบโตและพัฒนา
บุคลากร 7) มีผู"นําท่ีมีความมุ งม่ันและกล"า   
      ผู"วิจัยสรุปหลักการขององค�การขีดสมรรถนะสูงตามแนวคิดของ 1) ของ มิลเลอร� 
(Miller, 2001) 2) ลินเดอร� และบรูคส (Linder & Brooks, 2004 อ"างถึงใน พสุ เดชะรินทร�, 2549) 3) จุปป 
และ ยังเกอร� (Jupp & Younger, 2004 อ"างถึงใน พสุ เดชะรินทร�, 2549) ได"ดังตาราง 
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ตารางท่ี 2.14 การวิเคราะห�หลักการขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
 
 
 
 
 
 

แนวคิดหลักการขององค#การขีดสมรรถนะสูง 
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1.หลักการด"านสมรรถนะการบริหารจัดการ 
ผู"นํามีความมุ งม่ันในการวางยุทธศาสตร�และนโยบาย  / / / 
จัดโครงสร"างแบบยืดหยุ นพร"อมรับการเปลี่ยนแปลง  /  / / 
มีการใช"ข"อมูลสารสนเทศ / /  / 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน  /  / 
มุ งผลิตองค�ความรู"ท่ีเป'นทรัพยากรมนุษย�  / / / / 
การมีจิตมุ งบริการสนองความต"องการของลูกค"า / /  / 
การมีพันธมิตรและเครือข ายและสร"างสัมพันธ�กับ
ภายนอก 

/ /  / 

2. หลักการด"านการใช"เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
การออกแบบองค�การและกระบวนการทํางาน  /  / 
มีความคิดสร"างสรรค�และมีความยืดหยุ น  / / / 
มุ งเน"นในสิ่งท่ีตนเองมีความสามารถหรือโดดเด น ใน
ขณะเดียวกันก็ดําเนินการจัดหาผู"อ่ืนให"มาทําใน
กิจกรรมท่ีไม ใช กิจกรรมหลัก 

  / / 

3. หลักการด"านการมุ งผลสัมฤทธิ์ 
มีการกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ / / / / 
การมุ งเน"นท่ีผลผลิตและผลลัพธ�  / / / 
การจัดหา การขนส ง การบริหารจัดการทันเวลาแก 
ลูกค"า 
 

 / / / 
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ตารางท่ี 2.14 (ตBอ) 
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4. หลักการด"านการมีคุณธรรมจริยธรรม 
สร"างความไว"วางใจระหว างผู"มีส วนได"เสียภายใน
องค�การ 

/ /  / 

เปzดเผยข"อมูลทางการเงินขององค�การ มีการตรวจสอบ
การทํางานและผลดําเนินงานขององค�การ 

/ /  / 

การให"รางวัลเป'นทีมตามความสามารถ / /  / 
การดําเนินงานท่ีดีและส งมอบสิ่งท่ีดี  /  / 
5. หลักการด"านการมีส วนร วม 
การตัดสินใจโดยทีม มีทีมข"ามสายงาน / /  / 
สร"างให"บุคลากรเกิดความรู"สึกเป'นเจ"าขององค�การ
ร วมกัน 

/   / 

มีการพิจารณาท้ังกระบวนการโดยนําป?ญหามา
วิเคราะห�สาเหตุและแก"ไขร วมกัน 

/   / 

 
      จากตารางวิเคราะห�ผู"วิจัยนําหลักการของ 1) ของ มิลเลอร� (Miller, 2001)        
2) ลินเดอร�และบรูคส (Linder & Brooks, 2004 อ"างถึงใน พสุ เดชะรินทร�, 2549) 3) จุปป และ ยัง
เกอร� (Jupp & Younger, 2004 อ"างถึงใน พสุ เดชะรินทร�, 2549) มาสังเคราะห�หลักการขององค�การ
ขีดสมรรถนะสูงได"ใหม  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.15 การสังเคราะห�หลักการขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
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1. หลักการด"านสมรรถนะการบริหารจัดการ � � � � 
2. หลักการด"านการใช"เทคโนโลยีและนวัตกรรม � � � � 
3. หลักการด"านการมุ งผลสัมฤทธิ์ � � � � 
4. หลักการด"านการมีคุณธรรมจริยธรรม � �  � 
5. หลักการด"านการมีส วนร วม � �  � 

   
      สรุปว าหลักการขององค�การขีดสมรรถนะสูงคือสาระสําคัญท่ียึดถือเป'นแนวปฏิบัติ
ขององค�การขีดสมรรถนะสูง ประกอบด"วย 1) หลักการด"านสมรรถนะการบริหารจัดการ 2) หลักการด"านการใช"
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3) หลักการด"านการมุ งผลสัมฤทธิ์ 4) หลักการด"านการมีคุณธรรมจริยธรรม              
5) หลักการด"านการมีส วนร วม มีองค�ประกอบของหลักการขององค�การขีดสมรรถนะสูงรายด"านดังนี้ 
      1) หลักการด"านสมรรถนะการบริหารจัดการ  
       ความหมายของสมรรถนะการบริหารจัดการ องค�การขีดสมรรถนะสูง ย อม
ต"องมีหลักการแนวความคิดเรื่องสมรรถนะ (Competency) เหตุเพราะการกําหนดสมรรถนะ ของผู"บริหาร
สถานศึกษา จะต"องกําหนดให"สอดคล"องเชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน� พันธกิจ และเป�าหมายของหน วยงาน อีกท้ัง
ยังนําหลักการแนวคิด มาใช"ในกระบวนงานด"านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย� ในหลายมิติ (อาภรณ� 
ภู วิทยพันธุ�, 2547) ผู"บริหารสถานศึกษาจึงมีความจําเป'นต"องใช"ความสามารถท่ีมีอยู และท่ีซ อนเร"นอยู มา
บริหารจัดการการศึกษาและภาระงานท่ีรับผิดชอบอยู ให"บังเกิดผลสําเร็จ สมรรถนะมีผู"ให"ความหมายไว"ว า 
คือ ความรู" ความสามารถด"านการบริหารจัดการ เป'นขีดความสามารถท่ีมีได"ท้ังในระดับผู"บริหารและระดับ
พนักงานโดยจะแตกต างกันตามบทบาทและหน"าท่ีความรับผิดชอบ (Role – Based) แตกต างตามตําแหน ง
ทางการบริหาร งานท่ีรับผิดชอบ ซ่ึงบุคลากรในองค�กรทุกคนจําเป'นต"องมีในการทํางานเพ่ือให"งานสําเร็จ 
และต"องสอดคล"องกับแผนกลยุทธ� วิสัยทัศน� พันธกิจขององค�การ (อาภรณ� ภู วิทยพันธุ�, 2547) อีกท้ัง 
สํานักงาน ก.พ. ได"จัดทําคู มือสมรรถนะสําหรับข"าราชการพลเรือน ซ่ึงสมรรถนะทางการบริหารนั้นจะ
หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมท่ีกําหนดเป'นคุณลักษณะร วมของตําแหน งประเภทอํานวยการและ
ประเภทบริหารเพ่ือสร"างความเป'นผู"บริหารภาคราชการพลเรือนท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสมรรถนะ
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ทางการบริหารในภาคราชการพลเรือน ประกอบด"วย1) สภาวะผู"นํา2) วิสัยทัศน� 3) การวางกลยุทธ�ภาครัฐ 
4) ศักยภาพเพ่ือนําการปรับเปลี่ยน 5) การควบคุมตนเอง และ 6) การสอนงานและ การมอบหมายงาน 
(สํานักงาน ก.พ., 2553) 
      ดังนั้นสมรรถนะการบริหารจัดการในสถานศึกษาจึงเป'นความสามารถของ
ผู"บริหารท่ีจะใช"ความรู"ความสามารถในการบริหารจัดการให"การทํางานประสบความสําเร็จ โดยหลักการ
ด"านสมรรถนะการบริหารจัดการ ในงานวิจัยนี้มีแนวปฏิบัติ ได"แก  
       1.1) ผู"นํามีความมุ งม่ันในการวางยุทธศาสตร�และนโยบาย 
       1.2) จัดโครงสร"างแบบยืดหยุ นพร"อมรับการเปลี่ยนแปลง 
       1.3) มีการใช"ข"อมูลสารสนเทศ 
       1.4) มีการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
       1.5) มีการมุ งผลิตองค�ความรู"ท่ีเป'นทรัพยากรมนุษย� 
       1.6) มีจิตมุ งบริการสนองความต"องการของลูกค"า 
       1.7) มีพันธมิตรและเครือข ายและสร"างสัมพันธ�กับภายนอก 
      2) หลักการด"านการใช"เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
       บราวน�และคนอ่ืนๆ (Brown & et al., 1973) ให"ความหมายของเทคโนโลยี 
(Technology) หมายถึง การนําวิทยาศาสตร�มาประยุกต�ใช"ให"เกิดประโยชน� (Brown & et al., 1973) 
นอกจากนี้ กูBด (Good, 1973) กล าวว าเทคโนโลยียังสามารถจําแนกได" 5 ความหมาย คือ 1) ระบบวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร�ท่ีศึกษาเก่ียวกับเทคนิค 2) การนําเอาระบบวิธีการทางวิทยาศาสตร�มาแก"ป?ญหา           
3) การจัดระบบข"อเท็จจริงและหลักเกณฑ�ท่ีเชื่อถือได"เพ่ือจุดประสงค�ทางการปฏิบัติและรวมถึงหลักการ
ต างๆ ท่ีก อให"เกิดผลทางด"านการเรียนการสอนด"วย 4) ความรู"ทางวิทยาศาสตร�และวิธีระบบท่ีนําไปใช"ทาง
อุตสาหกรรมศิลปiโดยเฉพาะการประยุกต�ใช"ในโรงงาน 5) การนําความรู"ด"านตรรกศาสตร� คณิตศาสตร�และ
วิทยาศาสตร�มาใช"เพ่ือก อให"เกิดความเจริญทางด"านวัตถุ อีกท้ังคุรุสภายังได"ประกาศด"วยเรื่องสาระความรู"
และสมรรถนะของผู"ประกอบวิชาชีพผู"บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานความรู"และประสบการณ�วิชาชีพ 
ด"านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ว าผู"บริหารต"องสามารถใช"และบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาและการปฏิบัติงานได"อย างเหมาะสม สามารถประเมินการใช"เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนํามา
ปรับปรุงการบริหารจัดการและส งเสริมสนับสนุนการใช" เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา               
(ราชกิจจานุเบกษา, 2556) 
       ดังนั้นเทคโนโลยีในสถานศึกษาจึงเป'น การนําเอาความรู" เทคนิค หลักการ 
ระเบียบวิธี ระบบวิธีการ ทางวิทยาศาสตร�มาประยุกต�ใช"กับภาระงานต างๆ ในสถานศึกษา 
       ความหมายของนวัตกรรม (Innovation) ดามานพัวร� และวิซนีฟสกาย 
(Damanpour & Wischnevsky, 2006) ได"กล าวไว"ว า หมายถึง การพัฒนาแนวความคิดหรือวิธีการท่ีไม 
เคยนํามาใช"ในองค�การมาก อน แนวความคิดนี้หรือวิธีการนี้ อาจเป'นสินค"า วิธีการผลิต รูปแบบการบริการ 
ตลาด หรือแม"แต โครงสร"าง และการบริหารองค�การ การสร"างนวัตกรรม จึงอาจเกิดจากการสร"าง
นวัตกรรมข้ึนมาเอง (Generation) หรือการนําเอาแนวความคิดภายนอกมาปรับใช"จนกลายเป'น สอดคล"อง
กับ กีรติ ยศยิ่งยง (2552) ท่ีกล าวว า นวัตกรรมเป'นกระบวนการสร"างสรรค� คิดค"น พัฒนา สามารถนําไป
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ปฏิบัติจริง และมีการเผยแพร ออกสู ชุมชน ในลักษณะเป'นของใหม ท่ีไม เคยมีมาก อน หรือของเก าท่ีมีอยู แต 
เดิมแต ได"รับการปรับปรุงเสริมแต งพัฒนาข้ึนใหม ทําให"มีมูลค าทางเศรษฐกิจ สามารถนําไปใช"ในเชิง
พาณิชย�ได" 
       ดังนั้นนวัตกรรมในสถานศึกษา จึงเป'นการนําเอาแนวคิดหรือวิธีการปฏิบัติ
ใหม ท่ีไม เคยมีมาก อนมาใช"ในสถานศึกษาหรือการปรับปรุงพัฒนาแนวคิดเก าท่ีมีอยู เดิมให"มีความเหมาะสม
หรือมีมูลค าท่ีเป'นประโยชน�เพ่ิมข้ึน 
       สรุปว าหลักการด"านการใช"เทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงเป'นหลักการท่ี
สถานศึกษามุ งเน"นการนําเอาความรู" เทคนิค หลักการ ระเบียบวิธี ระบบวิธีการ ทางวิทยาศาสตร�มา
ประยุกต�ใช"กับภาระงานต างๆ ในสถานศึกษาและนําเอาแนวคิดหรือวิธีการปฏิบัติใหม ท่ีไม เคยมีมาก อนมา
ใช"ในสถานศึกษาหรือการปรับปรุงพัฒนาแนวคิดเก าท่ีมีอยู เดิมให"มีความเหมาะสมหรือมีมูลค าท่ีเป'น
ประโยชน�เพ่ิมข้ึน หลักการด"านการใช"เทคโนโลยีและนวัตกรรมในงานวิจัยนี้มีแนวปฏิบัติได"แก  (1) มีการ
ออกแบบองค�การและกระบวนการทํางาน (2) มีความคิดสร"างสรรค�และมีความยืดหยุ น (3) มีการมุ งเน"นใน
สิ่งท่ีตนเองมีความสามารถหรือโดดเด น ในขณะเดียวกันก็ดําเนินการจัดหาผู"อ่ืนให"มาทําในกิจกรรมท่ีไม ใช 
กิจกรรมหลัก 
      3) หลักการด"านการมุ งผลสัมฤทธิ์  
       ความหมายของการมุ งผลสัมฤทธิ์ ทิพาวดี เมฆสวรรค� (2543) ได"กล าวไว"ว า
เป'นการบริหารโดยมุ งเน"นท่ีผลลัพธ�หรือความสัมฤทธิ์ผลเป'นหลัก  ใช"ระบบการประเมินผลงานท่ีอาศัยตัว
บ งชี้เป'นตัวสะท"อนผลงานให"ออกมาเป'นรูปธรรม เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให"ดี
ยิ่งข้ึนและแสดงผลงานต อสาธารณะ ซ่ึงผลสัมฤทธิ์ (Results) หมายถึง ผลรวมของผลผลิต ผลกระทบและ
ผลลัพธ� ผลผลิต (Outputs) หมายถึงผลท่ีเกิดข้ึนทันทีจากการดําเนินงาน ผลกระทบ (Impact) หมายถึง
ผลระยะกลางท่ีต อเนื่องจากผลผลิต และผลลัพธ� (Outcomes) หมายถึงผลระยะยาวหรือผลจุดหมาย
ปลายทาง ท่ีต อเนื่องจากผลกระทบ โดยการวัดผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนนั้น จะมีการวัดผลตามเป�าหมายของ
การปฏิบัติงาน กําหนดตัวชี้วัดและวิธีการวัดท่ีชัดเจน ครอบคลุมท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ศิริชัย 
กาญจนวาสี, 2554)  
       ดังนั้นการมุ งผลสัมฤทธิ์ในสถานศึกษาจึงเป'นการมุ งผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปฏิบัติงานตามเป�าหมายของสถานศึกษาเพ่ือให"เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานศึกษา สรุปว า
หลักการด"านการมุ งผลสัมฤทธิ์ ในงานวิจัยนี้มีแนวปฏิบัติได"แก  (1) มีการกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ          
(2) การมุ งเน"นท่ีผลผลิตและผลลัพธ� (3) การจัดหา การขนส ง การบริหารจัดการทันเวลาแก ลูกค"า 
      4) หลักการด"านการมีคุณธรรมจริยธรรม  
       ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม (Moral & Ethics) คุณธรรม ตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง “สภาพคุณงามความดี” จริยธรรม ตามพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึง “ธรรมท่ีเป'นข"อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม” ดังนั้น 
“คุณธรรมและจริยธรรมจึงเป'นของคู กัน” และมักใช"ประกอบกัน คุณธรรมเป'นป?จจัยท่ีทําให"เกิดจริยธรรม 
จริยธรรมจะเป'นผลของการมีคุณธรรม 
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       นอกจากนี้ ดิคและเฟอร�ริน (Dirks & Ferrin, 2002) ได"ศึกษาว า การยึดถือ
หลักคุณธรรมของผู"นําเป'นคุณลักษณะท่ีส งผลต อความไว"วางใจในผู"นํา สอดคล"องกับ ชอว� (Shaw, 1997) 
กล าวว า การยึดถือหลักคุณธรรมเป'นกุญแจสําคัญในการสร"างและรักษาความไว"วางใจท้ังในองค�การ
ภาครัฐและภาคเอกชน 
       สรุปว าคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษาจึงเป'นสิ่งท่ีทุกคนในสถานศึกษา
ยึดถือปฏิบัติให"เกิดคุณความดี ซ่ึงหลักการด"านการมีคุณธรรมจริยธรรมในงานวิจัยนี้ มีแนวปฏิบัติ ได"แก  
(1) การสร"างความไว"วางใจระหว างผู"มีส วนได"เสียภายในองค�การ (2) การเปzดเผยข"อมูลทางการเงินของ
องค�การ มีการตรวจสอบการทํางานและผลดําเนินงานขององค��การ (3) การให"รางวัลเป'นทีมตามความสามารถ 
(4) การดําเนินงานท่ีดีและส งมอบสิ่งท่ีดี 
      5) หลักการด"านการมีส วนร วม  
       ความหมายของการมีส วนร วม (Participation) บราวน� และโมเบิร�ก 
(Brown & Moberg, 1980) ได"กล าวไว"ว า การมีส วนร วมหมายถึง กระบวนการซ่ึงบุคคลต้ังแต สองคนข้ึน
ไปมีอิทธิพลซ่ึงกันและกันในการท่ีจะตัดสินใจใดๆ ท่ีจะส งผลกระทบต อพวกเขาซ่ึงจะกําหนดข้ึนมาอย าง
เป'นทางการและไม เป'นทางการ สอดคล"องกับ สมเดช สีแสง (2547) ท่ีกล าวว า การบริหารแบบมีส วนร วม 
(Participation Management) เป'นการบริหารท่ีเปzดโอกาสให"พนักงานทุกระดับได"มีส วนร วมในการ
บริหารกิจการ ภายในขอบเขตหน"าท่ีของตน ถือว าเป'นการบริหารท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดกับคุณสมบัติของ
มนุษย�ในป?จจุบัน การบริหารแบบมีส วนร วมนี้เป'นหลักการสําคัญของการบริหารแบบใหม ท่ีเรียกว า      
การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�การ (Total Quality Control หรือ TQC) ดังนั้นการมีส วนร วมในสถานศึกษา
จึงเป'นกระบวนการท่ีเปzดโอกาสให"ทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข"องเข"ามาช วยเหลือ สนับสนุน ตัดสินใจในการ
ดําเนินงานต างๆ ของสถานศึกษา สรุปว าหลักการด"านการมีส วนร วมในงานวิจัยนี้มีแนวปฏิบัติ ได"แก       
(1) การตัดสินใจโดยทีม มีทีมข"ามสายงาน (2) สร"างให""บุคลากรเกิดความรู"สึกเป'นเจ"าขององค�การร วมกัน       
(3) มีการพิจารณาท้ังกระบวนการโดยนําป?ญหามาวิเคราะห��สาเหตุและแก"ไขร วมกัน 
 2.3.3 วัตถุประสงค�ขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
   วัตถุประสงค�ตามความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได"ให"
ความหมายไว"ว า วัตถุประสงค�หมายถึง ผลท่ีประสงค�ให"บรรลุ  (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) ซ่ึงองค�การต างๆ  
ในป?จจุบันมีความต"องการท่ีจะก"าวข้ึนเป'นองค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
วัตถุประสงค�องค�การท่ีต"องการเป'นองค�การขีดสมรรถนะสูงนั้นวัตถุประสงค�ท่ีสําคัญอย างหนึ่งของผู"บริหารใน
ทุกๆ องค��การท้ังภาครัฐและเอกชน คือ ความมุ งหวัง ท่ีจะพัฒนาองค�การของตนให"เป'นองค�การท่ีมีขีด
สมรรถนะสูง (High Performance Organization) หรือองค�การท่ีเป'นเลิศ (Excellence Organization)      
กันท้ังสิ้น เนื่องจากองค��การท่ีมีขีดสมรรถสูงนั้นย อมจะ เป'นรากฐานและแนวทางท่ีสําคัญท่ีจะทําให"องค��การ
ประสบความสําเร็จอย างยั่งยืนในระยะยาว ซ่ึงป?จจุบันหน วยงานเอกชนหลายแห งได"ตระหนักถึงความสําคัญ
และความจําเป'นของการเป'นองค��การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง (พสุ เดชะรินทร� และคนอ่ืนๆ, 2549) นอกจากนี้ 
การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ ท่ีเป'นรูปแบบหนึ่งท่ีสํานักงาน กพร. นําหลักเกณฑ�คุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช"ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการเพ่ือยกระดับองค�การให"มีขีด
สมรรถนะสูง โดยวัตถุประสงค�ของการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ “การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
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จัดการภาครัฐ” มีจุดมุ งหมายเพ่ือการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (สํานักงาน 
ก.พ.ร., 2553) โดยดําเนินการประเมินองค�กรด"วยตนเองตามเกณฑ� คุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ 
(Public Sector Management Quality Award: PMQA) ซ่ึงมี พ้ืนฐานแนวคิดเช นเดียวกับรางวัล คุณภาพ
แห งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA) และ
รางวัลคุณภาพแห งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award: TQA) ท่ีมุ งเน"นให"องค�กรทุกระดับ
หันมาใส ใจในการพัฒนาคุณภาพ ขององค�กร ตลอดจนมุ งสู ความเป'นองค�กรท่ีเป'นเลิศ นอกจากนี้
ความก"าวหน"าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให"ขอบเขตของการติดต อสื่อสารระหว างองค�การไม มีตําแหน ง
ชัดเจน การท่ีลูกค"าจะเลือกซ้ือสินค"าจะดูจาก ประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ความหลากหลาย ความ
สะดวกสบาย ความตรงต อเวลา และคุณภาพของสินค"าผลิตภัณฑ� และบริการ องค�การจึงต"องการท่ีจะ
เข"าถึงลูกค"าให"มากข้ึน จึงมีการปรับเปลี่ยนโครงสร"างการทํางานในรูปแบบใหม  โดยมอบความรับผิดชอบ
ให"พนักงานแต ละคนมีส วนร วมในงานต้ังแต ต"นจนจบ ให"ความสําคัญกับพนักงานให"มาก ปลดพนักงาน
บางส วนออกและรักษาพนักงานท่ีมีผลปฏิบัติงานสูง ให"โอกาสและความไว"วางใจกับพนักงาน ให"
ผลตอบแทนตามความสามารถ เป'นการเพ่ิมแรงจูงใจให"ให"เกิดผลงานท่ีสูงข้ึน (นิสดารก� เวชยานนท�, 2554) 
   ดังนั้นการท่ีองค�การใดหรือสถานศึกษาใดต"องการไปสู องค�การหรือสถานศึกษาขีด
สมรรถนะสูงหรือสถานศึกษาท่ีมุ งสู ความเป'นเลิศนั้นจะมีวัตถุประสงค�เพ่ือ 
   1) เพ่ือความสําเร็จอย างยั่งยืนในระยะยาว ซ่ึงในสถานศึกษา คือ การท่ีสถานศึกษา
ประสบความสําเร็จอย างต อเนื่องและยาวนาน 
   2) เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการ ในสถานศึกษาจะเป'นการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
   3) เพ่ือตอบสนองความต"องการของผู"รับบริการและผู"มีส วนได"ส วนเสียให"มากข้ึน ซ่ึงใน
สถานศึกษาก็จะเป'นการตอบสนองความต"องการของครูและบุคลากร โดยให"ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมกับ
ความสามารถ มีการให"บริการท่ีดีแก  ผู"เรียน ผู"ปกครอง ชุมชนและผู"มีส วนได"ส วนเสีย 
   จึงสรุปว า วัตถุประสงค�ของการเป'นองค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) คือผลท่ีองค�การต"องการให"บรรลุ ได"แก  1) เพ่ือความสําเร็จอย างยั่งยืนในระยะยาว            
2) เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการ 3) เพ่ือตอบสนองความต"องการของผู"รับบริการ
และผู"มีส วนได"ส วนเสียให"มากข้ึน 
 2.3.4 บริบทขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
   บริบทตามความหมายของพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได"ให"
ความหมายว าคือ สภาพแวดล"อมโดยท่ัวไปของสิ่งหนึ่ง (ราชบัณฑิตยสถาน, 2542) ดังนั้นบริบทของ
องค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) จึงหมายถึงสภาพแวดล"อม หรือลักษณะ
ขององค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ซ่ึง ฮอลเบก้ี และคนอ่ืนๆ (Holbeche 
& et al., 2004) กับคณะได"ทําการวิจัยองค�การท่ีมีผลการปฏิบัติงานสูงและได"กล าวถึงบริบทขององค�การ
ขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ไว" 3 ประการคือ  (นิสดารก� เวชยานนท�, 2554) 
   1) องค�การแบบ HPO จะมุ งเน"นทําในสิ่งท่ีถูกต"อง (Focus on The Right Things)       
สิ่งแรกท่ีองค�การแบบ HPO คือ สร"างและพัฒนาวัฒนธรรมองค�การ ซ่ึงจะเป'นตัวดึงดูดคนดีคนเก งเข"ามา
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ในองค�การการท่ีองค�การมุ งปลูกฝ?งและสร"างวัฒนธรรมท่ีถูกต"องจะช วยทําให"องค�การเข"มแข็งวัฒนธรรมท่ี
ถูกต"องนี้จะต"องรับผิดชอบต อสังคมโดยส วนรวมและมุ งหวังผลระยะยาวไม ใช หวังแค กําไรในระยะสั้น 
องค�การแบบ HPO จะระมัดระวังในการเลือกสรรคนเพราะคนจะช วยทําให"งานประสบความสําเร็จ ไม ใช 
การมีวิสัยทัศน�หรือแผนกลยุทธ�ท่ีดีแล"วจะนําองค�การสู ผลงานสูง แต คนต างหากท่ีทําให"ผลงานสูง เหมือน
อย างหนังสือท่ีเป'นผลงานวิจัยท่ีมีชื่อเสียงของ Jim Collins เรื่อง Good to Great เขาได"กล าวไว"ชัดเจนว า 
องค�การท่ียิ่งใหญ เริ่มต"นท่ี “คน” ใครควรท่ีจะถูกเลือกมาร วมงานกับบริษัท เอาคนเหล านั้นข้ึนบนรถบัส 
แล"วค อยกําหนดกลยุทธ�ต อไป 
   2) บูรณาการความต"องการท่ีแตกต างและอาจขัดแย"งกันของกลุ มต างๆ ในองค�การ 
(Reconcile Different, Potentially Conflicting, Stakeholder Needs) แรงกดดันจากการทํางานมี
มากมายและเป�าหมายขององค�การก็มีท้ังระยะสั้นและระยะยาว เป�าหมายระยะสั้นมักจะเป'นท่ีต"องการ
ของกลุ มผู"ถือหุ"น เช นผลกําไร ในขณะท่ีเป�าหมายระยะยาวท่ีต"องการของพนักงานและชุมชน ถ"าองค�การ
สนใจแค เป�าหมายระยะสั้น ทํากําไรเยอะๆ ก็จะไปขัดแย"งและมีผลทางลบต อพนักงาน ซ่ึงสิ่งนี้เป'นความท"า
ทายอย างมากของผู"บริหารและผู"บริหารเองก็ไม มีทางเลือกด"วยว าจะเอาทางใดทางหนึ่ง องค�การท่ีเป'น 
HPO จะสนใจความต"องการของลูกค"า โดยการลงทุนพัฒนาผลิตภัณฑ�ให"มีคุณภาพ ให"บริการท่ีดีกว าคู 
แข งขันในตลาดเดียวกัน นอกจากนั้นองค�การแบบ HPO จะเห็นคุณค าของพนักงานความสําเร็จอันยิ่งใหญ 
ขององค�การเป'นสิ่งท่ีค อยๆ เกิดข้ึน สะสมทีละเล็กละน"อย การท่ีจะทําให"พนักงานรักษาองค�การเป'นเรื่อง
ยากและต"องลงทุน 
   3) มุ งความสําเร็จท่ียั่งยืน (Aim for Sustainable Success Over The Long-Term) 
การท่ีจะมีความสําเร็จอย างยั่งยืนได" องค�การต"องมีคุณลักษณะดังต อไปนี้คือ 1) ควรมีการจัดการการเงินท่ี
ค อนไปในทางอนุรักษ�นิยม (Conservative in Financing) นั่นคือ การใช"เงินอย างคุ"มค า 2) ต"องมีความไว
ในการรับรู"การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนรอบตัว 3) ต"องมีวัฒนธรรมท่ีเข"มแข็งและมีความเป'นเอกลักษณ� และ 
4) ต"องมีความอดทนต อความล"มเหลว องค�การต"องมอบอํานาจให"พนักงานคิดและตัดสินใจ 
   ดังนั้นบริบทขององค�การขีดสมรรถนะสูงหรือลักษณะขององค�การขีดสมรรถนะสูง(High 
Performance Organization: HPO) ตามแนวคิดของ ฮอลเบก้ี และคนอ่ืนๆ (Holbeche & et al., 2004 
อ"างถึงใน นิสดารก� เวชยานนท�, 2554) มี 3 องค�ประกอบ คือ 
   1) องค�การแบบ HPO จะมุ งเน"นทําในสิ่งท่ีถูกต"อง (Focus on The “Right 
Things”) ซ่ึงในสถานศึกษาประกอบด"วย 
    (1.1) สร"างและพัฒนาวัฒนธรรมของสถานศึกษาท่ีเข"มแข็ง 
    (1.2) จะต"องรับผิดชอบต อสังคมชุมชนและผู"มีส วนได"ส วนเสียกับสถานศึกษาทุกคน 
    (1.3) มีการเลือกสรรคนดี คนเก งมาไว"ในสถานศึกษาเพราะจะทําให"สถานศึกษา
ประสบความสําเร็จ 
   2) บูรณาการความต"องการท่ีแตกต างและอาจขัดแย"งกันของกลุ มต างๆ ในองค�การ 
(Reconcile Different, Potentially Conflicting, Stakeholder Needs) ซ่ึงในสถานศึกษาจะ
ประกอบด"วย 
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    (2.1) การบริหารความขัดแย"งต างๆ จะสนใจความต"องการของครู บุคลากร ผู"เรียน 
ผู"ปกครอง ชุมชน และผู"มีส วนได"ส วนเสีย 
    (2.2) การลงทุนพัฒนาผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ให"บริการท่ีดีกว าสถานศึกษาอ่ืน จะเห็น
คุณค าของครู และบุคลากร เพ่ือให"ครูและบุคลากรเกิดความภักดีกับองค�การ 
   3) มุ งความสําเร็จท่ียั่งยืน (Aim for Sustainable Success Over The Long-Term) 
ซ่ึงในสถานศึกษาประกอบด"วย 
    (3.1) การบริหารจัดการการเงินท่ีอย างคุ"มค า 
    (3.2) มีความพร"อมต อการเปลี่ยนแปลงมีความอดทนต อความล"มเหลว 
    (3.3) มีวัฒนธรรมท่ีเข"มแข็งและมีความเป'นเอกลักษณ� 
    (3.4) มีการมอบอํานาจให"ครูและบุคลากรคิดและตัดสินใจ 
   สรุปว าบริบทขององค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization: HPO) 
ตามแนวคิดของ ฮอลเบก้ี และคนอ่ืนๆ (Holbeche & et al., 2004 อ"างถึงใน นิสดารก� เวชยานนท�, 
2554) มี 3 องค�ประกอบ คือ 1) การมุ งเน"นทําในสิ่งท่ีถูกต"อง (Focus on The “Right Things”) 2) 
การบูรณาการความต"องการท่ีแตกต างและอาจขัดแย"งกันของกลุ มต างๆ ในองค�การ (Reconcile 
Different, Potentially Conflicting, Stakeholder Needs) 3) การมุ งความสําเร็จท่ียั่งยืน (Aim for 
Sustainable Success Over The Long- Term) 
 2.3.5 รูปแบบขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
   2.3.5.1 รูปแบบของ Schermerhorn, Hunt & Osborn, 2000 
      เชอร�มาฮอร�น และ คนอ่ืนๆ (Schermerhorn & et al., 2000) ได"กล าวถึงว า 
เราอยู ในยุคของโลกท่ีมีการแข งขันมี เทคโนโลยีใหม ๆ เพ่ิมมากข้ึน เม่ือมีการเผชิญกับแรงกดดัน จึงมีความ
จําเป'นเร งสร"างความอยู รอดขององค�การ องค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
เป'นองค�การท่ีถูกออกแบบ เพ่ือให"พนักงานปฏิบัติงานได"ดีท่ีสุด นําไปสู การสร"างความสามารถและ
ศักยภาพขององค�การซ่ึงก อให" เกิดผลลัพธ� ท่ี ดีแก องค�การอย างยั่ งยืน องค�การขีดสมรรถนะสูง            
(High Performance Organization) ให"ความสําคัญกับบุคลากรเป'นอันดับแรก โดยถือว าบุคลากรเป'น
ทรัพยากรท่ีมีคุณค า ท่ีก อให"เกิดความสามารถนําไปสู การสร"างผลลัพธ�การดําเนินงานในระดับสูงอย าง
ยั่งยืน รากฐานความสําคัญขององค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) คือ ทุนทาง
ป?ญญา (Intellectual Capital) คือสิ่งท่ีเป'นความรู" ความชํานาญ และพลังความสามารถของสมาชิก       
ในองค�การ เทคโนโลยีข้ันสูงในวันนี้บุคคลเป'นสิ่งจําเป'นของทรัพยากรมนุษย�มีการใช"ทุนทางป?ญญา สร"าง  
กลยุทธ� พันธกิจและวัตถุประสงค�ท่ีทําให"องค�การมีความก"าวหน"าสูงข้ึน (Schermerhorn & et al., 2000) 
การให"ความสําคัญกับทรัพย�สินทางป?ญญา (Emphasis on Intellectual Capital) ซ่ึงเกิดจากการรวบรวม
องค�ความรู"ของบุคลากร แม"ว าในป?จจุบันมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย แต บุคลากรยังคงเป'นทรัพยากรท่ีถ ายทอด
ความก"าวหน"า เป�าหมายขององค�การ พันธกิจและกลยุทธ� การให"ความสําคัญกับทุนทางป?ญญา องค�การขีด
สมรรถนะสูง (High Performance Organization) มักจัดองค�การให"มีการไหลเวียนของงานตาม
กระบวนการทางธุรกิจ และมีการสร"างสรรค�ทีมงานในกระบวนการเหล านี้ ในขณะเดียวกันองค�การขีด
สมรรถนะสูงให"ความสําคัญกับสายบริหาร และการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติของผู"บริหารท่ีมุ งความสําคัญ  
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ท่ีการสอนงาน การประสมประสานของงาน (Bradley & et al., 1998) เชอร�มาฮอร�น และ คนอ่ืนๆ 
(Schermerhorn & et al., 2000) ได"เสนอองค�ประกอบขององค�การขีดสมรรถนะสูง 5 ประการ ได"แก           
1) การมีส วนร วมของบุคลากร (Employee Involvement) 2) ทีมงานบริหารตนเอง (Self Directing Work 
Teams) 3) เทคโนโลยีการผลิตแบบประสมประสาน (Integrated Production Technology) 4) การเรียนรู"
ขององค�การ (Learning Organization) และ 5) การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�การ (Total Quality 
Management) ดังภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.5 รูปแบบองค�การขีดสมรรถนะสูงของ Schermerhorn, Hunt & Osborn 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก John R. Schemerhorn, James G. Hunt & Richard  N. Osborn (2000) 
    
      โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
      1) การมีส วนร วมของบุคลากร (Employee Involvement) เป'นการมอบหมาย
การตัดสินใจให"กับบุคลากรทุกระดับ ทําให"มีส วนร วมและเกิดความต อเนื่อง ในกรณีท่ีไม มีส วนร วมของ
บุคลากรจะทํางานเฉพาะงานของตนเท านั้น ส วนในกรณีท่ีมีส วนร วมนั้น บุคลากรจะมีการพบปะกันเพ่ือหา
วิธีการปรับปรุงการดําเนินงานให"เกิดคุณภาพอย างต อเนื่อง เช น มีกล องเสนอแนะความคิดเห็น โอกาสใน
การอภิปรายป?ญหาในการทํางาน วงจรคุณภาพ สมาชิกทีมคิวซี ในผู"บริหารระดับกลางมีการบริหารจัดการ
แบบมีส วนร วมโดยมอบหมายความรับผิดชอบสําหรับการตัดสินใจในงานประจําวัน  ทําให"เกิดความมีส วน
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ร วมประสานกันต้ังแต ระดับล างถึงระดับบน ลักษณะการมอบอํานาจทําให"เกิดความรับผิดชอบของบุคลากร
ในการตัดสินใจเก่ียวกับงานของตนเอง ทําให"บุคลากรเกิดความตระหนักถึงผลประโยชน�ท่ีเพ่ิมข้ึนจากสิ่งท่ี
ยอมให"บุคลากรทําตามวิธีท่ีพวกเขาตัดสินใจทํางานท่ีตนรับผิดชอบ 
      2) ทีมงานบริหารตนเอง (Self directing Work Teams) เป'นทีมงานท่ี
ได"รับการมอบอํานาจให"ตัดสินใจในการวางแผน (Planning) การทํางาน (Doing) และการประเมินผล 
(Evaluating) การทํางานของตนเรียกว าทีมงานบริหารตนเอง (Self – Directing Work Teams) 
บางครั้งอาจเรียกว า Self – Managing Teams หรือ Self – Managing Work Teams หรือ 
Autonomous Workgroups เหตุผล ท่ีสําคัญ 2 ประการในการมีทีมบริหารงานตนเองในองค�การ 
ขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) คือ 1) บุคลากรมีความรู" ความเชี่ยวชาญความ
ชํานาญสูงข้ึน เป'นท่ียอมรับ 2) มีการเพ่ิมความต"องการในการบริหารตนเองในองค�การ ต"องมีการลด
ขนาดองค�การและปรับโครงสร"างองค�การ เนื่องจากการแข งขันท่ีรุนแรงข้ึน ทีมงานบริหารตนเองจะ
ส งผลกระทบต อความพึงพอใจของบุคลากร ความมุ งม่ันและการปฏิบัติงานของบุคลากรด"วย 
      3) เทคโนโลยีการผลิตแบบบูรณาการ (Integrated Production Technology)
องค�การทุกแห งจะนําเทคโนโลยีมาใช"เพ่ือในการบูรณาการการใช"ทรัพยากร ความรู" วิธีการและการ
สร"างสรรค�สินค"าหรือบริการจากการดําเนินการ แนวคิดของเทคโนโลยีการผลิตแบบบูรณาการ จะมุ งเน"น    
ท่ีความยืดหยุ นในการผลิต การให"บริการ การออกแบบงาน และระบบข"อมูลสารสนเทศ โดยมุ งท่ีการใช"
คอมพิวเตอร�เพ่ือช วยในการออกแบบผลิตภัณฑ� หรือบริหารการผลิต การควบคุมอุปกรณ�ในการผลิต การ
เคลื่อนย"ายผลิตภัณฑ�หรือบริการ และการบูรณาการกับหน"าท่ีธุรกิจอ่ืนๆ เช น การรับคําสั่งซ้ือและระบบ
บัญชี ซ่ึงลักษณะของเทคโนโลยีการผลิตแบบบูรณาการจะเก่ียวข"องกับระบบการผลิต และการให"บริการ
แบบทันเวลาพอดี (Just – In – Time: JIT) 
      4) การเรียนรู"ขององค�การ (Learning Organization) เป'นการรวบรวมข"อมูล
เพ่ือให"สามารถปรับตัวให"เข"ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงได"อย างประสบความสําเร็จ องค�การขีดสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization) จะมีลักษณะในการออกแบบเพ่ือการเรียนรู"ขององค�การ โดยจะมีการ
แลกเปลี่ยนข"อมูลสารสนเทศระหว างหน"าท่ีต างๆ เพ่ือปรับปรุงความสามารถและความต"องการ ในการ
นําไปใช"ในสถานการณ�ใหม ๆ ความต"องการสําหรับการเรียนรู"เช นนี้ เกิดจากความตระหนักว า โครงสร"างสาย
บังคับบัญชาขององค�การแบบด้ังเดิมยังไม เหมาะสมต อการเผชิญกับสิ่งแวดล"อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป หรือใน
การแบ งป?นข"อมูลข"ามสายงาน ไม ว าจะเป'นฝ�ายการผลิต ฝ�ายการตลาด และฝ�ายวิศวกรรม เพ่ือนําไปใช"ใน
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานให"เหมาะสมกับสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
      5) การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�การ (Total Quality Management) จะ
เก่ียวข"องกับการมุ งต อผลลัพธ�ท่ีมีคุณภาพสูง การปรับปรุงอย างต อเนื่อง และตอบสนองความต"องการของ
ลูกค"า ป?จจุบันการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�การ (Total Quality Management) เป'นส วนหนึ่งและเป'นสิ่งท่ี
จําเป'นมากของ องค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ท่ีมุ งเน"นการมีส วนร วมของ
บุคลากร และกระตุ"นให"มีทีมงานบริหารตนเอง โดยบุคลากรทุกคนจะต"องมีการวางแผนคุณภาพและการ
ตรวจสอบตนเองด"วย  



85 

      สรุปว ารูปแบบของ เชอร�มาฮอร�น และ คนอ่ืนๆ (Schermerhorn & et al., 
2000) มองว าองค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) มีองค�ประกอบ 5 ประการ คือ 
1) การมีส วนร วมของบุคลากร (Employee Involvement) 2) ทีมงานบริหารตนเอง (Self Directing Work 
Teams) 3) เทคโนโลยีการผลิตแบบบูรณาการ (Integrated Production Technology) 4) การเรียนรู"ของ
องค�การ (Learning Organization) และ 5) การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�การ (Total Quality 
Management) 
   2.3.5.2 รูปแบบของ Frank Buytendijk (2006) 
      บายเทนดิจค (Buytendijk, 2006) ได"กล าวถึงป?จจัยสําคัญ 5 ประการ ใน
การสร"างองค�การขีดสมรรถนะสูง (The Five Keys to Building a High Performance Organization) 
ประกอบด"วย 1) การต้ังเป�าหมายท่ียิ่งใหญ ท"าทาย และแสวงหาหนทางท่ีนําไปสู การบรรลุเป�าหมาย 
(Setting Ambitious Targets and Achieving Them) 2) การสร"างค านิยมร วมในองค�การ (Shared 
Values) 3) การมุ งเน"นยุทธศาสตร�และการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน (Strategic Focus and 
Alignment) 4) การแปลงยุทธศาสตร�ไปสู สิ่งท่ีสามารถเข"าใจและปฏิบัติได" (Translating Strategy 
into Operational Terms) 5) มีความยืดหยุ นทางธุรกิจ (Business Agility) ดังภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 2.6 รูปแบบองค�การขีดสมรรถนะสูงของ Buytendijk 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Buytendijk, F., (2006)  
 
      มีรายละเอียดดังนี้ 
      1) การต้ังเป�าหมายท่ียิ่งใหญ ท"าทายความสามารถและแสวงหาแนวทาง     
ท่ีจะให"บรรลุเป�าหมายอย างสมํ่าเสมอและต อเนื่อง (Set Ambitious Targets and Consistently 
and Continuously Achieve Those Objectives) การกําหนดเป�าหมายท่ีท"าทาย จะช วยให"
องค�การบรรลุพันธกิจท่ีตั้งไว" องค�การส วนใหญ มักจะมองว าการเพ่ิมคุณค าหรือการเพ่ิมผลกําไรให"ผู"ถือ
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หุ"นถือว าเป'นความสําเร็จ แต สําหรับองค�การท่ีเป'น องค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) สิ่งท่ีช วยผลักดันให"เกิดผลงานท่ีดีเด นต"องระบุไว"ในกิจขององค�การด"วย ซ่ึงในการระบุ
ในพันธกิจนี้จะช วยกระตุ"นพนักงานให"สร"างผลงาน 
      2) การสร"างค านิยมร วมของบุคลากรท้ังในและนอกองค�การ โดยมีการ
ร วมมือกันระหว างผู"มีส วนได"ส วนเสียภายใน และภายนอกองค��กร (Shared Values Both inside 
and Outside the Organization) บรรทัดฐานและค านิยม มีความสําคัญอย างมากกับองค�การ        
ท่ีต"องการเป'นองค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) เพราะถ"าคนภายใน
องค�การมีค านิยมท่ีแตกต างกันมากๆ เม่ือองค�การมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตาม จะทําให"เกิดความไม 
ราบรื่นหรือมีการต อต"านการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน เช นเดียวกัน ถ"าค านิยมท่ีองค�การมีไม สอดคล"องกับ
ค านิยมของลูกค"า องค�การก็จะประสบป?ญหาเช นกัน 
      3) มุ งเน"นยุทธศาสตร�และจัดแนวทางยุทธศาสตร�ไปในทิศทางเดียวกัน โดย
มีการกําหนดกลยุทธ��และวางแนวทางท่ีทําให""บุคลากรขององค��การรู"ว าต"องทําอย างไรเพ่ือให""เกิดผลดี
ต อองค�การ (Strategic Focus and Alignment) การดําเนินงานตามกลยุทธ� มีความสําคัญไม ยิ่ง
หย อนไปกว าการกําหนดกลยุทธ� และจะยังดีกว าองค�การท่ีมีกลยุทธ�ดี แต ไม สามารถปฏิบัติตามกล
ยุทธ�ได" ในการท่ีจะกําหนดกลยุทธ�ไปปฏิบัติเพ่ือให"เกิดความสําเร็จจะต"องประกอบด"วยการกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จในทุกระดับท่ีกลยุทธ�ถูกนําไปใช"โดยท่ัวไปองค�การจะมีวงจรการบริหาร 2 วงจร ดังภาพ 
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ภาพท่ี 2.7 วงจรการบริหาร 2 วงจร The Two Loops of Management 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Buytendijk, F, (2006)   
 

      4) การดําเนินงานท่ีคล องตัวและปรับตัวต อสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงอย าง
รวดเร็ว โดยสามารถปรับตัวเพ่ือตอบสนองต อการเปลี่ยนแปลงได"อย างทันท วงที (Agility to Adapt 
to Changing Circumstances Quickly) ในองค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
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Organization) การสร"างความสามารถในการปรับตัวนั้นทําได" 4 วิธีคือ 1) การทําโดยผ านระบบ
ข"อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ 2) การสร"างความมีมาตรฐาน (Standardizing) โดยใช"วิธีการจ"างเหมางานบางอย างไป 
3) การควบคุมช องทางต างๆ อย างครบวงจร เช น บริษัท Wall-Mart ใช"ระบบ Just - in - Time ทําให"ไม มีการ
สั่งสินค"ามาค"างในคลังสินค"าและ 4) การบริหารงานแบบโครงการ (Project – Based - Management) 
      5) มีรูปแบบธุรกิจท่ีปฏิบัติร วมกันท้ังองค�การ โดยมีการจัดองค�การท่ีมีรูปแบบ 
เรียบง ายและมีการประสานงานระหว างกันตลอดเวลา (Shared Business Model) การเชื่อมโยงทําได"โดย
ใช"การจัดการผลการปฏิบัติงานท่ีเรียกว า Performance Management และเชื่อมโยงส วนต างๆ โดยผ าน
การวิเคราะห�ช องว างท่ีเรียกว า Gap Analysis และทําการแก"ไขช องว างเหล านั้น อย างไรก็ตาม องค�การขีด
สมรรถนะสูง (High Performance Organization) จะต"องมีการพัฒนาตนเองอยู ตลอดเวลา 
      สรุปว ารูปแบบขององค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
ตามแนวคิดของ บายเทนดริจค (Buytendijk, 2006) ประกอบด"วย 1) การต้ังเป�าหมายท่ีท"าทายความสามารถ 
และแสวงหาแนวทางท่ีจะให"บรรลุเป�าหมายอย างสมํ่าเสมอและต อเนื่อง (Set Ambitious Targets and 
Consistently and Continuously Achieve Those Objectives) 2) การสร"างค านิยมร วมของบุคลากรท้ังใน
และนอกองค�การ (Shared Values Both Inside and Outside the Organization) 3) มุ งเน"นยุทธศาสตร�
และจัดแนวทางยุทธศาสตร�ไปในทิศทางเดียวกัน (Strategic Focus and Alignment) 4) การดําเนินงานท่ี
คล องตัวและปรับตัวต อสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงอย างรวดเร็ว (Agility to Adapt to Changing 
Circumstances Quickly) 5) มีรูปแบบธุรกิจท่ีปฏิบัติร วมกันท้ังองค�การ (Shared Business Model) 
   2.3.5.3 แนวคิดของ American Management Association: AMA (2007) 
      เอ เอ็ม เอ (American Management Association: AMA, 2007) ได"ทําการวิจัย
รูปแบบขององค�การขีดสมรรถนะสูงว า ควรประกอบด"วย 1. การเข"าถึงยุทธศาสตร� (Strategic Approach)    
2. การเข"าถึงลูกค"า (Customer Approach) 3. ภาวะผู"นํา (Leadership Approach) 4. กระบวนการและ
โครงสร"าง (Processes &  Structure)  5. ค านิยมและความเชื่อ (Values & Beliefs) ดังภาพ 
 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.8 รูปแบบองค�การขีดสมรรถนะสูงของ American Management Association: AMA  
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก American Management Association: AMA. (2007)   
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      มีรายละเอียดดังนี้ 
      1) การเข"าถึงยุทธศาสตร� (Strategic Approach) การเข"าถึงยุทธศาสตร�ท่ี
แน นอนขององค�กร ช วยกําหนดความสําเร็จ ความแน นอนนี้สามารถวัดได"เพ่ือดูว าองค�กรนั้น “เดิน
และพูด” ดีอย างไร องค�กรท่ีมีประสิทธิภาพสูงได"กําหนดทัศนะ (Vision) ท่ีชัดเจนภายใต"การ
สนับสนุนของแผนงานท่ียืดหยุ น และยุทธศาสตร�ท่ีสามารถนําไปสู ความสําเร็จ และมีหลักการท่ีชัดเจน
ท่ีกําหนดมาตรฐานสําหรับพฤติกรรมของบุคคล นอกจากนี้ ยังมีผู"นํา ผู"จัดการ และพนักงานท่ีมีพฤติกรรม
สอดคล"องกับแผนงานและหลักการของบริษัท 
      2) การเข"าถึงลูกค"า (Customer Approach) ลักษณะเฉพาะท่ีสําคัญประการ
ท่ีสองคือ การเข"าถึงลูกค"า: บริษัทปฏิบัติต อลูกค"าอย างไร องค�กรท่ีมีประสิทธิภาพสูงจะมีหลักการท่ีชัดเจน 
ในการเข"าถึงลูกค"าใหม ๆ ลูกค"าป?จจุบัน และลูกค"าประจํา นอกจากนี้ยังมักจะสร"างโครงสร"างพ้ืนฐานและ
ขบวนการท่ีสําคัญเพ่ือสนับสนุนการเข"าถึงลูกค"า 
      3) ภาวะผู"นํา (Leadership Approach) ลักษณะผู"นํา อธิบายยุทธศาสตร�ของ
องค�กรการจัดการต อบุคลากรเพ่ือให"ได"พฤติกรรมเฉพาะท่ีจะนําไปสู ความสําเร็จ องค�กรสมรรถนะสูงมักจะ 
มีความชัดเจนว าพฤติกรรมของพนักงานต"องแสดงถึงการบริหารองค�กร และยุทธศาสตร�ของหน วยงาน 
ผู"บริหารและผู"จัดการกําหนดเป�าหมายท่ีชัดเจนเข"าใจความสามารถของพนักงานและเป'นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานได" 
      4) กระบวนการและโครงสร"าง (Processes & Structure) กระบวนการและ
โครงสร"างสอดคล"องกับการท่ีองค�กรจัดการกระบวนการ นโยบาย และหลักการ เพ่ือสนับสนุนและบริหาร
ยุทธศาสตร� องค�กรสมรรถนะสูงมีกระบวนการท่ีเสริมความเข"มแข็งของยุทธศาสตร� การจัดต้ังแผนงานท่ีมี
ประสิทธิภาพมากพอท่ีจะทําให"พนักงานเข"าถึงความต"องการของลูกค"าท้ังภายในและภายนอกภายใน
ขอบเขตของยุทธศาสตร� บริษัทเหล านี้มักจะใช"หลากหลายหลักการในการประมาณการงานของแต ละฝ�าย
และองค�กรโดยรวม 
      5) ค านิยมและความเชื่อ (Values & Beliefs) ค านิยมและความเชื่อมีความสําคัญ
มากในการช วยบริษัทบริหารยุทธศาสตร�และการดําเนินงานตามภารกิจของบริษัท องค�กรสมรรถนะสูงมักจะ
มักจะกําหนดค านิยมไว"อย างดี เพ่ือเป'นแนวทางกําหนดพฤติกรรมของพนักงาน และ ความเข"าใจอย างดีของ
พนักงานส วนใหญ  ค านิยมและความเชื่อนี้มักจะฝ?งรากลึกในองค�กรและสอดคล"องกับลักษณะผู"นําของบริษัท 
      สรุปว ารูปแบบขององค�การขีดสมรรถนะสู ง (High Performance 
Organization) ของ เอ เอ็ม เอ (American Management Association: AMA, 2007) ประกอบด"วย        
1) การเข"าถึงยุทธศาสตร� (Strategic Approach) 2) การเข"าถึงลูกค"า (Customer Approach) 3) ภาวะผู"นํา 
(Leadeship Approach) 4) กระบวนการและโครงสร"าง (Processes & Structure) และ 5) ค านิยมและ
ความเชื่อ (Values & Beliefs) 
   2.3.5.4 รูปแบบของ Roffey  Parks (2007) 
      ตัวแบบของคณะวิจัย ของสถาบันรอฟเฟย� พาร�ค (Roffey Parks Institute, 
2007) ท่ีมี Holbeche ซ่ึงวิจัยองค�การต างๆ จํานวน 400 แห ง ในปs 2005 และพบว า องค�การท่ีจะเป'น
องค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ได"ต"องสร"างความสมดุลระหว างความ
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ต"องการของพนักงาน และความคาดหวังขององค�การ ซ่ึงท้ังสององค�ประกอบนี้ ต"องสัมพันธ�สอดคล"อง 
(Fit) จึงจะทําให"บุคลากรขององค�การสร"างผลงานท่ีสูงได"และในงานวิจัยนี้ได"นําเสนอตัวแบบขององค�การ
แบบ องค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ซ่ึงมีองค�ประกอบ 6 ประการดังนี้      
(นิสดารก� เวชยานนท�, 2554) 
      1) ความสามารถขององค�การท่ีเปลี่ยนแปลง (Organizational Changeability) 
หมายถึงองค�การต"องสร"างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงท่ีมีส วนร วมของพนักงานทุกคน ไม ใช การ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากความต"องการของผู"บริหารระดับสูง ซ่ึงพนักงานต"องถูกบังคับ ให"ยอมรับชะตากรรม
เหล านั้น ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงแบบท่ีว านี้ จะทําให"เกิดความกดดันต อพนักงานอย างมากการสร"างวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงท่ีมีส วนร วม ทําได"โดยองค�การต"องลดอุปสรรคท่ีทําให"เกิดความไม ยืดหยุ น การให"รางวัลท่ี
ไม เป'นธรรม ความขัดแย"งระหว างกลุ มงาน โดยองค�การต"องหันมาเพ่ิมการสร"างความสามารถ ให"พนักงาน
ทํางานด"วยความม่ันใจและปรับตัวเข"ากับการเปลี่ยนแปลงได" 
      2) การสร"างองค�ความรู"ใหม ๆ อย างกว"างขวาง (Creating a Knowledge – 
Rich Context for Innovation) โดยฝ�ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย�จะมีบทบาทสําคัญในการกระตุ"นให"เกิด
การพัฒนาทีมงาน ช วยเชื่อมความสัมพันธ�ระหว างทีมงานต างๆ ในองค�กร ซ่ึงองค�ความรู"เกิดจากการ
ทํางานร วมกัน และแลกเปลี่ยนวิธีการทํางานท่ีดี (Share Good Practice) 
      3) การสร"างองค�การท่ีไร"พรมแดน (Creating a Boundary – Less Organization) 
ลักษณะขององค�การแบบนี้จะทําให"พนักงานได"ใช"ศักยภาพของตนเอง อย างเต็มท่ีโดยไม ต"องพะวงติดอยู กับ
ความก"าวหน"าในสายอาชีพแบบเก าและฝ�ายทรัพยากรมนุษย�จะช วยพนักงานโดยการสร"างกลไกการเรียนรู"ท่ี
พนักงานสามารถพัฒนาตนเองได"ตลอดเวลา เพ่ือให"พนักงานมีสมรรถนะเพ่ิมข้ึนและสามารถทํางานในทีมท่ี
มีความหลากหลายได" 
      4) กระตุ"นให"พนักงานบรรลุถึงผลงานท่ีสูง (Stimulating People to Achieve 
High Performance ) บรรยากาศขององค�การมีความสําคัญอย างยิ่งในการสร"างผลการปฏิบัติงานสูง จาก
ผลการ วิจัยหลายแห ง พบว า บรรยากาศในการทํางานในองค�การหลายแห ง ไม เอ้ือท่ีจะทําให"พนักงาน
สามารถผลิตผลงานท่ีมีคุณภาพสูงออกมาได" ดังงานวิจัยของ Roffey Parks ระบุว า พนักงานรู"สึกว าตนเอง
ไม ได"รับการมอบอํานาจท่ีเพียงพอต อการทํางาน โดยมีอุปสรรคท่ีสําคัญเช นมีภาระงานท่ีมากเกินไป 
การเมืองในองค�การ ความไม กล"าเสี่ยงของฝ�ายบริหาร หรือการแทรกแซงของหัวหน"างาน เป'นต"น 
      5) การเป'นสถานท่ีทํางานท่ียิ่งใหญ  (Becoming A Grt Place to Work) เม่ือใด
ก็ตามท่ีพนักงานรู"สึกว าองค�การไม ดึงดูดอีกต อไป ก็จะเกิดปรากฏการณ�ของการขาดงาน การเปลี่ยนงานของ
พนักงานในองค�การเพ่ิมสูงข้ึน การจะทําให"องค�การเป'นสถานท่ีท่ีดึงดูดให"พนักงานอยากทํางานมากข้ึน 
องค�การต"องดูแลในด"านความจําเป'นของพนักงาน เช น ความจําเป'นทางครอบครัว ความก"าวหน"า ในอาชีพ 
การมีบรรยากาศสภาพแวดล"อมท่ีดี ซ่ึงสิ่งเหล านี้จะช วยกระตุ"นให"พนักงานอยากสร"างผลงานท่ีมีคุณภาพ 
      6) การเป'นองค�การท่ีเน"นคุณค า (Becoming a Values – Based Organization) 
การเป'นองค�การท่ีเน"นคุณค า คือ การท่ีองค�การต"องสร"างความไว"เนื้อเชื่อใจให"กับพนักงาน ผลการวิจัยพบว า 
การจะสร"างสิ่งนี้ให"เกิดข้ึนได" องค�การต"องมีบรรยากาศของการเปzดเผย เป'นประชาธิปไตยและผู"นําต"องมี
คุณธรรม ซ่ึงบทบาทของผู"นําองค�การ มีความสําคัญอย างมากต อการสร"างคุณค าขององค�การ  
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      สรุปว ารูปแบบขององค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
ตามแนวคิดของ สถาบันรอฟเฟย� พาร�ค (Roffey Parks Institute, 2007) มีองค�ประกอบ 6 ประการ คือ         
1) ความสามารถขององค�การท่ีจะเปลี่ยนแปลง (Organizational Changeability) 2) การสร"างองค�ความรู"ใหม  ๆ
อย างกว"างขวาง (Creating a Knowledge – Rich Context for Innovation) 3) การสร"างองค�การท่ีไร"พรมแดน 
(Creating a Boundary – Less Organization) 4) กระตุ"นให"พนักงานบรรลุถึงผลงานท่ีสูง (Stimulating 
People to Achieve High Performance ) 5) การเป'นสถานท่ีทํางานท่ียิ่งใหญ  (Becoming A Great Place to 
Work) 6) การเป'นองค�การท่ีเน"นคุณค า (Becoming a Values – based Organization) 
   2.3.5.5 แนวคิดของ Don Carew และคนอ่ืนๆ (2007) 
      เคริว และ คนอ่ืนๆ (Don Carew & et al., 2007) ได"ทําการวิจัยในการสร"าง
โมเดลท่ีเรียกว า HPOs SCORES ซ่ึงเป'นการนําตัวย อขององค�ประกอบขององค�การขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) 6 ประการมาเรียงกัน ได"แก  1) S=Shared Information and Open 
Communicationการแบ งป?นข"อมูลร วมกันและการสื่อสารท่ีเปzดเผย 2) C=Compelling Vison การกําหนด
วิสัยทัศน�ท่ีมองเห็นภาพ 3) O= Ongoing Learning การนําไปสู การเรียนรู" 4) R= Relentless Focus on 
Customer Results ความมุ งม่ันและให"ความสําคัญต อลูกค"า 5) E= Energizing Systems and Structures 
การเพ่ิมพลังให"ระบบและโครงสร"าง 6) S= Shared Power and High Involvement การแบ งป?นอํานาจ  
และมีส วนร วมสูง ดังภาพ (Blanchard, 2007) 
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ภาพท่ี 2.9 รูปแบบองค�การขีดสมรรถนะสูงของ Carew & et al., The HPO SCORES Model 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Blandcard Companies, (2007)   

 
      มีรายละเอียดดังนี้ 
      1) S=Shared Information and Open Communication การแบ งป?นข"อมูล
ร วมกันและการสื่อสารท่ีเปzดเผย ในองค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization)          
ข"อมูลสารสนเทศมีความจําเป'นต อการตัดสินใจและเป'นการสื่อสารท่ีเปzดเผยต อประชาชน แบ งป?นข"อมูล
ร วมกันและการสื่อสารท่ีเปzดเผยจะสร"างความไว"วางใจทําให"บุคคลมีความรู"สึกเป'นเจ"าขององค�การ ข"อมูล
สารสนเทศคือพลังอํานาจเป'นการรักษาสุขภาพองค�การ ทําให"องค�การมีความยืดหยุ นและพร"อมรับต อการ
เปลี่ยนแปลง 
      2) C=Compelling Vision การกําหนดวิสัยทัศน�ท่ีมองเห็นภาพ เป'นเครื่องหมาย
ท่ีรับรองคุณภาพขององค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) เป'นคําตอบของคําถาม
ท่ีว า อะไรคือสิ่งสําคัญเม่ือทุกคนช วยกันสนับสนุนวิสัยทัศน�ขององค�การ และเป�าหมายในอนาคตและคุณค า
ขององค�การ ช วยมุ งเน"นทําให"เกิดวัฒนธรรมองค�การท่ีมุ งม่ัน ให"ขับเคลื่อนไปสู ผลลัพธ�ทางธุรกิจ ในองค�การ
จํานวนมาก การกําหนดวิสัยทัศน�ท่ีมองเห็นภาพจะทําให"บุคลากรมีพลังและมองเห็นบทบาทของตนท่ีจะ
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ช วยเหลือองค�การอย างชัดเจนบุคลากรจะรู"ว าคุณค าของพวกเขาคือคุณค าขององค�การ สร"างความเป'น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และนําพาให"ทุกๆ คนจะมุ งไปในทิศทางเดียวกัน 
      3) O= Ongoing Learning การนําไปสู การเรียนรู" องค�การขีดสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization) จะมุ งเน"นปรับปรุงความสามารถผ านระบบการเรียนรู" สร"างทุน
ทางความรู" หรือทุนทางป?ญญาและถ ายทอดความรู"ไปท่ีองค�การ การเรียนรู"องค�การจะแตกต างกับการ
เรียนรู"ของป?จเจกบุคคล องค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) จะสนับสนุน
ท้ัง การเรียนรู"องค�การและการเรียนรู"ของป?จเจกบุคคล ทุกๆ คนมีความต"องการท่ีจะไปสู สิ่งท่ีดีกว า 
      4) R= Relentless Focus on Customer Results ความมุ งม่ันและให"
ความสําคัญต อลูกค"า ไม ว าจะอยู ในอุตสาหกรรมใดๆ องค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) จะเข"าใจในลูกค"าของพวกเขาและรู"การวัดผลความพึงพอใจของลูกค"า อย างไรก็ตาม
องค�การเหล านี้จะมุ งเน"นท่ีผลลัพธ� จากมุมมองของลูกค"า 
      5) E= Energizing Systems and Structures การเพ่ิมพลังให"ระบบและ
โครงสร"าง ระบบ โครงสร"าง กระบวนการและการฝ�กปฏิบัติงานในองค�การขีดสมรรถนะสูง(High 
Performance Organization) จะเป'นสิ่งท่ีสนับสนุน วิสัยทัศน� กลยุทธ�และเป�าหมายองค�การ ทําให"
บุคลากรทํางานได"ง าย การเพ่ิมพลังระบบและโครงสร"าง องค�การขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) จะช วยในการรับมือกับป?ญหาและตอบสนองโอกาสได"ดี การทดสอบท่ี
สําคัญจะทําให"ทราบว าระบบและโครงสร"างได"รับการเพ่ิมพลังและช วยทําให"บุคลากรทํางานได"ง าย 
      6) S= Shared Power and High Involvement การแบ งป?นอํานาจและ
มีส วนร วมสูง องค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) นั้น อํานาจและการ
ตัดสินใจได"มีการแบ งบันและกระจายผ านไปยังองค�การ ไม จํากัดอยู ท่ีบุคลากรระดับสูง การมีส วนร วม
และการทํางานเป'นทีมคือแนวทางสําคัญ เม่ือบุคลากรรู"สึกถึงคุณค าของตนเอง และได"รับความเคารพ
จากสิ่งท่ีพวกเขาได"เสียสละ และได"รับอนุญาตในการตัดสินใจต อสิ่งท่ีกระทบต อชีวิตพวกเขา และ
ได"รับข"อมูลสารสนเทศท่ีช วยทําให"การตัดสินใจดีข้ึน พวกเขาสามารถปฏิบัติหน"าท่ีเพ่ือตอบสนอง
เป�าหมายและวิสัยทัศน�ขององค�การ องค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
จะใช"สิ่งท่ีดีท่ีสุดท่ีบุคลากรมีให" การรวมอํานาจและการใช"อํานาจตามหน"าท่ีจะนํามาใช"อย างสมดุลกับ
การทํางานแบบมีส วนร วม เม่ือบุคลากรมีความชัดเจนเก่ียวกับเป�าหมาย มาตรฐานการทํางาน และ
ขอบเขตของอํานาจ พวกเขาจะมุ งม่ันให"เกิดผลสําเร็จ 
      สรุปได"ว า เคริว และ คนอ่ืนๆ (Don Carew & et al., 2007, Cited in Blandcard 
Companies: 2007) ได"นําเสนอรูปแบบองค�การขีดสมรรถนะสูง ท่ีเรียกว า The HPO SCORES MODEL 
(High Performance Organization) ซ่ึงมีองค�ประกอบ 6 ประการได"แก  1) การแบ งป?นข"อมูลร วมกันและการ
สื่อสารท่ีเปzดเผย (S=Share Information and open Communication) 2) การกําหนดวิสัยทัศน�ท่ีมองเห็น
ภาพ (C=Compelling Vision) 3) การนําไปสู การเรียนรู" (O=Ongoing Learning) 4) ความมุ งม่ันและให"
ความสําคัญต อลูกค"า (R=Relentless Focus on Customer Results) 5) การเพ่ิมพลังให"ระบบและโครงสร"าง 
(E=Energizing System and Structures) 6) การแบ งป?นอํานาจและมีส วนร วมสูง (S=Shared Power and 
High Involvement) 
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   2.3.5.6 รูปแบบของ Resource  Development Systems LLC (2009)  
      Gary Lear 2009 เป'น CEO ของ อาร�ดีเอส (Resource Development  
Systems LLC: RDS, 2009) ได"กล าวถึงองค�ประกอบขององค�การขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) ว ามีองค�ประกอบท้ังสิ้น 7 องค�ประกอบ ได"แก  1. People 2. Vision 
3. Leadership 4. Strengths 5. Innovation 6. Trust 7. Personal Responsibility ดังภาพ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                   
 
The Seven Elements of High Performance Organizations 

 
ภาพท่ี 2.10 รูปแบบองค�การขีดสมรรถนะสูงของ Resource Development Systems LLC: RDS  
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก The Dynamics of High Performing Organizations, (2009) 
 
      มีรายละเอียดดังนี้ 
      1) People บุคคล Gary Lear กล าวว าในองค�การขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) บุคคลไม ใช กระบวนการ แต บุคคลเป'นตัวขับเคลื่อนให"เกิดผลการ
ปฏิบัติงาน หรือความสําเร็จขององค�การ องค�การจะมีการควบคุมกระบวนการรวมถึงคุณภาพและ
ต"นทุนค าใช"จ าย อย างไรก็ตามองค�การส วนใหญ มีผลปฏิบัติงานท่ีดี บรรลุความสําเร็จในต"นทุนท่ีตํ่า
ส งผลให"เกิดการขับเคลื่อนในหลายๆ ตลาด องค�การส วนใหญ มีผลงานท่ีดีในรูปแบบของการควบคุม
กระบวนการ (กระบวนการทางธุรกิจได"แก  การรื้อระบบ การบริหารคุณภาพท้ังองค�การ ซิก ซิกม า
เป'นต"น) แต สิ่งท่ีได"มากท่ีสุดคือคุณภาพด"านบุคคล แต สิ่งท่ีแตกต างขององค�การขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) คือ วิธีการนี้ไม ได"เป'นวิธีการท่ีดีสําหรับองค�การขีดสมรรถนะสูง (High  
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Performance Organization) ซ่ึงวิธีท่ีดีคือการจัดการกับป?ญหาของบุคคล ในความเป'นจริงองค�การ
เหล านี้มีผลการปฏิบัติงานในระดับสูง การปฏิบัติงานของบุคลากรบรรลุผลสําเร็จอย างมีประสิทธิภาพ
สูงเป'นระดับท่ีเหนือกว าการบริการลูกค"า สิ่งท่ีพวกเขาทําเป'นความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ
มนุษย� ความเป'นพลวัตรขององค�การขีดสมรรถนะสูง จะใช"ประโยชน�จากข"อมูลป?ญหาของบุคคลใน
องค�การ สร"างความสําเร็จขององค�การในระยะยาว 
      2) Vision วิสัยทัศน� วิสัยทัศน�เป'นสิ่งท่ีสร"างแรงจูงใจในการตัดสินใจให"กับ
บุคลากร ท่ีจะทําให"องค�การประสบความสําเร็จมากกว าการสร"างแรงบันดาลใจผ านไปท่ีผู"บริหาร 
วิสัยทัศน�เป'นสิ่งท่ีสร"างแรงบันดาลใจให"บุคลากรต"องการทําในสิ่งท่ีดี งานของผู"บริหารก็คือ ต"อง
เชื่อมโยงอารมณ�ความรู"สึกระหว างบุคลากรและวิสัยทัศน�ท่ีสร"างแรงบันดาลใจขององค�การ           
ซ่ึงวิสัยทัศน�จะประกอบไปด"วยองค�ประกอบย อยๆ 3 ส วน ได"แก  วัตถุประสงค� ค านิยม และเป�าหมาย 
      3) Leadership ภาวะผู"นํา ผู"นําเป'นหัวใจขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization) ท่ีแตกต างไปจากผู"นําแบบด้ังเดิม โดยผู"นําต"องช วยให"บุคลากร
เข"าใจในบทบาทตามวัตถุประสงค�ขององค�การ มีความสร"างสรรค�และสร"างนวัตกรรมตอบสนองความ
ต"องการของผู"รับบริการ จากงานวิจัยได"มีการอ"างถึง ผู"นําใฝ�บริการหรือผู"นําแบบผู"รับใช" (Servant 
Leadership) เป'นผู"นําท่ีคอยให"คําปรึกษาหารือ ช วยหาคําตอบมากกว าบอกวิธีการ ภาวะผู"นําท่ีสร"าง
ความสัมพันธ�ท่ีดีกับผู"อ่ืน ช วยให"บุคลากรทํางานได"ดีกับผู"อ่ืน ทําให"เกิดอารมณ�ความรู"สึกระหว าง
บุคลากรและองค�การและบุคลากรกับการบริหารจัดการ และช วยให"บุคลากรเข"าถึงความรู"สึกของ
ผู"รับบริการ เชื่อมโยงอารมณ�ความรู"สึกของผู"รับบริการและองค�การด"วย แต สิ่งท่ีผู"นําควรให"
ความสําคัญคือการสร"างสภาพแวดล"อมท่ีเป'นองค�ประกอบพ้ืนฐานของความไว"วางใจและ         
ความรับผิดชอบส วนบุคคล 
      4) Strengths จุดแข็งขององค�การ โดยแนวคิดแบบด้ังเดิมจะมีวิธี การ
จัดการจุดแข็งและจุดอ อน โดยจะยอมรับจุดแข็งและมุ งพัฒนาแต จุดอ อน แต จากการวิจัย แทนท่ีเรา
จะเสียเวลาไปกับการพัฒนาในจุดอ อนนั้น เราควรใช"ทรัพยากรท่ีมีอยู พัฒนาจุดแข็งของเราเพ่ือ
ยกระดับขององค�การ การเรียนรู"ขององค�การท่ีดีท่ีสุดคือ การมุ งไปท่ีจุดแข็งและมุ  ง เน"นไป ท่ี          
ความพยายามขององค�การและทรัพยากรที่มีอยู ขององค�การ การมุ งเน"นจุดแข็งอีกประการ
หนึ่งก็คือ ต"องมุ งเน"นไปในทางด"านบวก หมายความว าในขณะที่เรายอมรับความเป'นจริงของ
สถานการณ�ป?จจุบัน เราจะต"องเลือกสิ ่งที่ถูกกับสถานการณ�และให"ความสําคัญกับสิ ่งนั ้นๆ 
ขณะท่ีเรามุ งไปท่ีความพยายามมากข้ึน สิ่งท่ีถูกต"องจะมีมากข้ึน สิ่งท่ีผิดพลาดจะมีน"อยลง 
      5) Innovation นวัตกรรม องค�การต"องรักษาความก"าวหน"าและต"องไม 
หยุดนิ่งในเรื่องของเทคโนโลยีและความคิดสร"างสรรค� ต"องมีนวัตกรรมอย างต อเนื่องตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล"อม รวมท้ังคู แข งขององค�การ ซ่ึงองค�การต"องมีวัฒนธรรมท่ีเอ้ือให"เกิด
นวัตกรรม และสิ่งอ่ืนๆ ท่ีมาพร"อมนวัตกรรมเช น ความเสี่ยงและความล"มเหลว หมายความว าองค�การ
จะต"องให"บุคลากรขององค�การพร"อมรับความเสี่ยงเพ่ือประโยชน�ขององค�การ ทุกคนต"องมุ งไปท่ีการ
แก"ป?ญหามิได"มุ งไปท่ีการตําหนิบุคคล ต"องเปzดกว"างยอมรับความคิดใหม ๆ ทําให"ทุกคนต"องการท่ีจะ
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เรียนรู"และมีส วนร วมในการเรียนรู"มากข้ึน องค�ประกอบด"านนวัตกรรมเป'นองค�ประกอบสําคัญใน       
การขับเคลื่อนองค�การไปสู การเจริญเติบโตอย างต อเนื่องและสมดุล 
      6) Trust ความไว"วางใจ เป'นองค�ประกอบพ้ืนฐานในการสร"างองค�ประกอบด"าน
อ่ืนๆ ซ่ึงองค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ต"องมีรากฐานของความไว"วางใจ ซ่ึง
มักจะถูกละเลย ผู"บริหารควรเป'นแบบอย างท่ีดีของความซ่ือสัตย�ให"กับบุคลากร การไม ไว"วางใจบุคลากรจะทํา
ให"บุคลากรป?ดความรับผิดชอบส วนบุคคล ดังนั้นองค�การจึงต"องสร"างความไว"วางใจให"เกิดข้ึน ซ่ึงความ
ไว"วางใจประกอบด"วยองค�ประกอบ 4 องค�ประกอบคือ ความตรงไปตรงมา การเปzดกว"างโดยยอมฟ?งความคิด
ของผู"อ่ืน การยอมรับโดยต"องยอมรับผู"อ่ืนและต"องเชื่อว าทุกคนมีคุณค า  และความน าเชื่อถือ คนท่ีมีความ
น าเชื่อถือจะพูดในสิ่งท่ีเชื่อถือได"และไม พูดแก"ตัว 
      7) Personal Responsibility ความรับผิดชอบส วนบุคคล เป'นองค�ประกอบท่ี
ช วยในการทํางานอ่ืนๆ ในองค�การ หากปราศจากความรับผิดชอบส วนบุคคล ความไว"วางใจก็จะไม สามารถอยู 
รอดได" ค านิยม วัตถุประสงค�และนวัตกรรมจะไม เกิดข้ึน ความรับผิดชอบส วนบุคคลเป'นผลงานของแต ละ
บุคคลท่ีจะสร"างความสําเร็จโดยรวมขององค�การ ถ"าสามารถทําให"เกิดความรับผิดชอบส วนบุคคลได"ก็จะ
สามารถทําให"เกิดความรับผิดชอบต อองค�การ ความรับผิดชอบส วนบุคคลเป'นสิ่งท่ีควบคุมกํากับให"บุคลากร
ตอบสนองให"กับผู"อ่ืนโดยรับผิดชอบต อการกระทําของตนและไม โทษผู"อ่ืน ผู"ท่ีไม มีความไว"วางใจและไม มี
ความรับผิดชอบส วนบุคคลจะไม ใส ใจในผลประโยชน�ขององค�การ 
      ดังนั้นรูปแบบขององค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
ท่ี บริษัท อาร�ดีเอส (Resource Development Systems LLC: RDS, 2009) ได"นําเสนอรูปแบบองค�การขีด
สมรรถนะสูง มีองค�ประกอบ 7 ประการ ได"แก  1) บุคคล (People) 2) วิสัยทัศน� (Vision) 3) ภาวะผู"นํา 
(Leadership) 4) จุดแข็งขององค�การ (Strengths) 5) นวัตกรรม (Innovation) 6) ความไว"วางใจ (Trust) 
และ 7) ความรับผิดชอบส วนบุคคล Personal Responsibility  
   2.3.5.7 รูปแบบของ De Waal (2010) 
      วาล (Waal, 2010) ได"กล าวถึงตัวแบบองค� �การขีดสมรรถนะสูง(High 
Performance Organization) เพ่ือใช"การศึกษา โดยมีองค�ประกอบท่ีสําคัญ คือ ประการท่ีหนึ่ง โครงสร"าง
องค��การ (ซ่ึงครอบคลุมป?จจัยการออกแบบองค��การ กลยุทธ�� กระบวนการทํางาน เทคโนโลยี) โดยโครงสร"าง
องค��การมีความสัมพันธ��กับ สิ่งแวดล"อมภายนอก และประการท่ีสอง วัฒนธรรมองค��การ (ประกอบด"วยป?จจัย
ภาวะผู"นํา ป?จเจกบุคคลและบทบาท และวัฒนธรรม) ท้ังโครงสร"างองค��การและวัฒนธรรมองค�การ ส งผลต อ
พฤติกรรมของสมาชิกในองค��การ อันจะนําไปสู องค��การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
ดังภาพ 
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ภาพท่ี 2.11 รูปแบบองค�การขีดสมรรถนะสูงของ Waal 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก Andr’e A. de Waal, (2010) 
  
      มีรายละเอียดดังนี้ 
      1) การออกแบบองค�การ (Organizational Design) โดยมีการกระตุ"นให"
เกิดการทํางานข"ามสายงานและข"ามองค�การ ลดความซับซ"อนขององค�การ ส งเสริมการใช"ข"อมูล
สารสนเทศ ความรู" และแนวปฏิบัติท่ีดีร วมกันท้ังองค�การ และพร"อมรับสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายนอกและภายใน 
      2) กลยุทธ� (Strategy) มีการกําหนดวิสัยทัศน�ท่ีเข"มแข็งและท่ีมีความ
ต่ืนเต"นท"าทาย มุ งเน"นความสมดุลท้ังในระยะสั้นและระยะยาว สร"างเป�าหมายท่ีชัดเจน สามารถวัดได" 
และมีแนวทางท่ีทําให"บรรลุเป�าหมายได" สร"างความชัดเจนและความเข"าใจในกลยุทธ�ขององค�การไปใน
ทิศทางเดียวกัน นํากลยุทธ�มาใช"ในองค�การได" จัดวางกลยุทธ� เป�าหมายและวัตถุประสงค� ให"สอดคล"องกับ
สภาพแวดล"อมภายนอกมีความเข"มแข็งและยืดหยุ นเพ่ือปรับตัวให"เข"ากับสภาพแวดล"อมได" 
      3) กระบวนการ (Process) มีการออกแบบถึงผลตอบแทนท่ีดีและยุติธรรม 
มีโครงสร"างของแรงจูงใจ มีการคิดค"น ผลิตภัณฑ� กระบวนการและบริการท่ีเป'นนวัตกรรมอย าง
ต อเนื่อง มีการปรับปรุงกระบวนการขององค�การอย างต อเนื่อง มีความมุ งม่ันท่ีจะปรับปรุง

External orientation 

Organizational 
structure  
• Organizational design  
• Strategy  
• Processes  

Organizational culture  
• Leadership  
• Individuals & Roles  
• Culture 
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กระบวนการอย างดีท่ีสุด มีการสร"างการสื่อสารภายในสูง มีระบบการวัดท่ีสําคัญ มีการรายงานข"อมูล
ทางการเงินและไม ใช ทางการเงินเพ่ือเป'นการขับเคลื่อนในการปรับปรุงองค�การ มีความมุ งม่ันท่ีจะเป'น
องค�การปฏิบัติงานท่ีดีท่ีสุด มีการปรับใช"ทรัพยากรอย างมีประสิทธิภาพ 
      4) เทคโนโลยี (Technology) ดําเนินการใช"ระบบ ICT ท่ียืดหยุ นท่ัวท้ัง
องค�การ เพราะ ICT มีความสําคัญต อองค�การ  ช วยยกระดับองค�การให"ได"เปรียบทางการแข งขัน มี
การประยุกต�ใช"งาน ICT อย างง ายเพ่ือให"เกิดการใช"งานท่ีเพ่ิมมากข้ึน  บุคลากรขององค�การสามารถ
ประยุกต�ใช" ICT ได"อย างเหมาะสม 
      5) ภาวะผู"นํา (Leadership) โดยผู"นําต"องมีการสร"างความสัมพันธ� และ
ความไว"วางใจกับบุคลากรทุกระดับ มีความซ่ือสัตย�และเป'นผู"นําท่ีกระทําตนเป'นตัวอย างแก บุคลากร 
มีการตัดสินใจท่ีเด็ดขาด เป'นโค"ชและเป'นผู"อํานวยความสะดวกแก บุคลากร มุ งเน"นความเป'นผู"นําท่ี
เข"มแข็งและพัฒนาตนเองให"มีประสิทธิภาพ สามารถสร"างแรงบันดาลใจให"บุคลากรเพ่ือให"บรรลุผล
ขององค�การ กระตุ"นให"บุคลากรเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตนเอง มีวิธีการบริหารจัดการกับทีมงาน
และบุคลากรอย างหลากหลาย มีความมุ งม่ันให"กับองค�การในระยะยาว มีความอ อนน"อมถ อมตนและ
เชื่อม่ันในตนเอง สร"างบุคลากรให"รับผิดชอบต อผลการปฏิบัติงานและมีความเด็ดขาดกับบุคลากรท่ีไม 
มีผลการปฏิบัติงาน 
      6) ป?จเจกบุคคลและบทบาท (Individuals & Roles) โดยมีการสร"าง
องค�การให"เป'นองค�การแห งการเรียนรู" สร"างความสนใจให"บุคลากรมีทัศนคติท่ีสอดคล"องกับวัฒนธรรม
องค�การ ให"บุคลากรได"มีส วนเก่ียวและส วนร วมในการปฏิบัติงาน สร"างสถานท่ีทํางานให"มีความ
ปลอดภัย สร"างบุคลากรต"นแบบและเป'นผู"ริเริ่มให"กับบุคลากรอ่ืน พัฒนาบุคลากรให"เป'นบุคคลท่ีมี
ความยืดหยุ น ช วยให"บุคลากรมีพฤติกรรมและค านิยมท่ีสอดคล"องและไปในทิศทางเดียวกัน 
      7) วัฒนธรรม (Culture) มีการมอบอํานาจให"บุคลากรและให"บุคลากรมี
อิสระในการตัดสินใจ สร"างค านิยมหลักท่ีแข็งแกร ง พัฒนาและรักษาวัฒนธรรมการขับเคลื่อนการ
ปฏิบัติงาน สร"างวัฒนธรรมท่ีโปร งใส เปzดเผย ตรงไปตรงมา และมีความไว"วางใจ สร"างอัตลักษณ�ท่ีใช"
ร วมกันและความรู"สึกท่ีเป'นหนึ่งเดียวของชุมชน 
      8) มีความสัมพันธ��กับสิ่งแวดล"อมภายนอก (External Orientation) เป'น
การมีความมุ งม่ันในการสร"างมูลค าเพ่ิมให"กับผู"รับบริการอย างต อเนื่อง  รักษาความสัมพันธ�ท่ีดีกับผู"มี
ส วนได"ส วนเสียท้ังหมดในระยะยาวมีการตรวจสอบสภาพแวดล"อมเพ่ือสร"างความได"เปรียบในการ
แข งขัน และเปรียบเทียบกับผู"ท่ีดีท่ีสุด เติบโตโดยร วมมือกับหุ"นส วน และสร"างสิ่งใหม ๆเพ่ือเติมเต็ม
ความเข"มแข็งให"กับองค�การ 
      สรุปว า รูปแบบองค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
ตามแนวคิดของ วาล (Waal, 2010) มีองค�ประกอบท่ีสําคัญ 8 ประการคือ 1) การออกแบบองค�การ 
(Organizational Design) 2) กลยุทธ� (Strategy) 3) กระบวนการ (Process) 4) เทคโนโลยี (Technology)     
5) ภาวะผู"นํา (Leadership) 6) ป?จเจกบุคคลและบทบาท (Individuals & Roles) 7) วัฒนธรรม (Culture) 
และ 8) มีความสัมพันธ��กับสิ่งแวดล"อมภายนอก (External Orientation) 
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   2.3.5.8 รูปแบบของ ทิพวรรณ หล อสุวรรณรัตน� (2551)   
      ทิพวรรณ  หล อสุวรรณรัตน� (2551) ได"กล าวถึงตัวแบบองค��การขีดสมรรถนะสูงท่ี
มีความรับผิดชอบต อสังคม  ซ่ึงองค��การขีดสมรรถนะสูงท่ีมีความรับผิดชอบต อสังคมจะประสบความสําเร็จ
ได"ต"องอาศัยการบูรณาการแนวคิดองค��การหลายแบบไว"ด"วยกัน ได"แก  องค��การบริหารตนเอง (Self-
Organization) วัฒนธรรมองค�การองค��การแบบสิ่งมีชีวิตและองค��การแบบเครื่องจักร โดยได"ใช"อุปมาอุปมัย 
(Metaphor) ซ่ึงประยุกต�จากแนวคิดเรื่อง องค�การคุณภาพ (Quality Organization) ของทิพวรรณ           
หล อสุวรรณรัตน�� (2546)  ซ่ึงมีการ เปรียบเทียบองค��การเสมือนร างกายมนุษย�� โดยมีส วนประกอบต างๆ เข"า
มาประกอบเพ่ือให"เป'นร างกายท่ีสมบูรณโดยส วนหัวจะใช""แนวคิดขององค��การบริหารตนเอง ส วนหัวใจเป'น
แนวคิดเรื่อง วัฒนธรรมองค��การ และองค��การแบบสิ่งมีชีวิต ส วนท่ีเป'นแขนขา คือ แนวคิดเรื่ององค��การแบบ
เครื่องจักร (ทิพวรรณ  หล อสุวรรณรัตน�, 2551) ดังภาพ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.12 รูปแบบองค�การขีดสมรรถนะสูงของ ทิพวรรณ  หล อสุวรรณรัตน� 
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก ทิพวรรณ  หล อสุวรรณรัตน� (2551)   
 
      มีรายละเอียดดังนี้ 
      1) องค��การบริหารตนเอง องค�การบริหารตนเองเป'นแนวคิดท่ีเปรียบเสมือนเป'น
สมองขององค��การ เนื่องจากเป'นแนวคิดท่ีเน"นการทํางานขององค�การท่ีมีความเป'นอิสระคล องตัว บริหารงาน
ได"ด"วยตนเอง ไม จําเป'นต"องอาศัยการควบคุมจากภายนอก ดังนั้นองค��การท่ีมีลักษณะ เช นนี้จําเป'นต"องมีการ
กําหนดอุดมการณ� วิสัยทัศน��และกลยุทธ��ในการดําเนินงานขององค�การ เพ่ือให"มีเป�าหมายหลักขององค��การ มี

- องค�การบริหารตนเอง 
- วิสัยทัศน�-กลยุทธ� 
- การจัดการความรู" 
- การเรียนรู"องค�การ 
- การบูรณาการความ
รับผิดชอบต อสังคมกับแผน 

- องค�การแบบเครื่องจักร 
- กระบวนการทํางาน 
- เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- มาตรฐานการทํางาน 
- ผลกระทบของงานกับ
สังคมและสิ่งแวดล"อม 

- วัฒนธรรมองค�การ 
- ค านิยมหลัก 
- ความผูกพันต อคุณภาพ 
- สํานึกต อลูกค"าและสังคม 

-องค�การแบบสิ่งมีชีวิต 
- Agility 
- การมุ งเน"นผลงาน 
- การทํางานเป'นทีม 
- ความต"องการของพนักงาน
ลูกค"าและชุมชน 
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ทิศทางท่ีชัดเจน มีการเรียนรู"องค��การในระดับสูง (Double-Loop Learning) ซ่ึงเป'นการพิจารณาทบทวนสิ่งท่ี
องค��การดําเนินการอยูเดิมว ามีความเหมาะสมเพียงไร และสามารถเสนอ สิ่งท่ีดีกว าได"ถ"ามีอยู  เดิมไม เหมาะสม 
เพ่ือจะทําให"องค�การไม เกิดความผิดพลาดซํ้า ซ่ึงการเรียนรู"ระดับสูงเป'นสิ่งท่ีสําคัญ  โดยเฉพาะกรณีท่ีองค�การ
มีการดําเนินงานท่ีส งผลกระทบทางลบต อสังคมและสิ่งแวดล"อม เพ่ือจะทําให"องค��การมีการทบทวน
และมีการแก"ไขป?ญหาทันที ไม ปล อยให"ผลเสียหายลุกลามไปอย างไร"ความรับผิดชอบ รวมถึงการ
จัดการความรู" (Knowledge Management) จะช วยให"องค��การมีการสร"าง ประมวล แบ งป?น และ ใช"
ความรู"เพ่ือทําให"องค��การดําเนินงานได"อย างมีประสิทธิผล องค��การสมรรถนะสูงท่ีมีความรับผิดชอบต อ
สังคมจะนําเรื่องความรับผิดชอบต อสังคมอยู  เป'นส วนหนึ่งของแผน เพ่ือเป'นหลักประกันว าองค��การได"
มีการดําเนินการในด"านนี้อย างเป'นระบบ และใช"เป'นเข็มทิศชี้นําการดําเนินงานขององค�การ โดย
จะต"องใส ใจกับผลกระทบของการ ปฏิบัติงานขององค��การท่ีมีต อสังคมและสิ่งแวดล"อม มีการทบทวน
แผนและกลยุทธ��ขององค��การ 
      2) วัฒนธรรมองค��การ วัฒนธรรมองค��การเป'นการสร"างและปลูกฝ?งค านิยม
ของ องค��การไปยังบุคลากร มีการสร"างค านิยมหลัก (Core Values) ท่ีสัมพันธ�กับวิสัยทัศน�และ     
พันธกิจขององค�การ เพ่ือสร"างให"" ค านิยมหลักนั้นซึมซับเข"าไปเป'นจิตวิญญาณขององค�การ รวมถึงการ
สร"างค านิยมความผูกพันกับคุณภาพ เพ่ือให""เกิดการทํางานท่ีมีคุณภาพอย างต อเนื่อง และมีการ
ปลูกฝ?งจิตสํานึกในการบริการต อลูกค"าและสังคมด"วย องค��การท่ีสามารถนําค านิยมและสํานึกดังกล าว
ปลูกฝ?งไว""กับจิตใจของบุคลากรในองค��การได" จะช วยให"องค��การขับเคลื่อนไปสูองค��การสมรรถนะสูงท่ีมี
ความรับผิดชอบต อสังคมได"โดยไม ยาก ไมจําเป'นต"องอาศัยกฎระเบียบ การบังคับหรือควบคุมมากนัก 
      3) องค�การแบบสิ่งมีชีวิต องค��การแบบสิ่งมีชีวิตเป'นแนวคิดท่ีเน"นการ
ปรับตัวองค�การให""ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล"อมและเน"นความสําคัญกับความต"องการของ
บุคลากร โดยความต"องการขององค�การและบุคลากรต"องสอดคล"องกัน องค�การสมรรถนะสูงมี
ลักษณะคล องตัว ฉับไว (Agility) ไม เพียงเฉพาะต อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล"อมท่ีมีผลโดยตรง ต อ
องค�การเท านั้น แต จะต"องไวต อการเปลี่ยนแปลงของความต"องการของบุคลากรภายในองค��การ กลุ ม
ลูกค"า กลุ มผู"มีส วนได"เสีย ชุมชน และสังคมท่ีเก่ียวข"องด"วย เพ่ือจะได"ตอบสนองได"ตรงกับ ความ
ต"องการนั้น รวมท้ังมีความฉับไวต อป?ญหาหรือผลกระทบ ของการดําเนินงานขององค��การท่ีมีต อสังคม
ด"วย นอกจากนี้ยังสามารถดึงความรู"ความสามารถซ่ึงเป'นส วนท่ีดีท่ีสุดของบุคลากรมาใช" อย างเต็ม
ศักยภาพ มีการทํางานเป'นทีมและมีส วนร วมจากบุคลากรภายในองค�การ ความรับผิดชอบ ต อสังคม
จะช วยทําให"องค�การคํานึงถึงไม เฉพาะเพียงความต"องการของบุคลากรภายในองค��การ แต ช วยทําให"
องค�การคํานึงถึงผลท่ีมีต อลูกค"า ผู"มีส วนได"เสียและสังคมด"วย เนื่องจากแนวคิดนี้เก่ียวกับบุคลากรใน
องค�การจึงเสมือนเป'นเรื่องท่ีเป'นหัวใจขององค��การด"วย เช นเดียวกับวัฒนธรรมองค��การ 
      4) องค��การแบบเครื่องจักร องค��การแบบเครื่องจักรเป'นส วนท่ีจะเสริมให"
การปรับปรุงกระบวนการทํางานมีความคล องตัว มีมาตรฐาน และสามารถดําเนินงานได"สมดังท่ีมุ ง
หมาย โดยอาจมีการนําเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช"ในลักษณะท่ีเป'นตัวสนับสนุนการทํางาน 
(Enabler) เพ่ือให"องค��การมีระบบงานท่ีมีความคล องตัวและมีประสิทธิภาพ และผลกระทบของงานต อ
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สังคมและ สิ่งแวดล"อม การทํางานตามแนวคิดองค��การแบบ เครื่องจักรจึงเป'นเสมือนแขนขาขององค��
การเพราะเป'นเรื่องเก่ียวกับ การปฏิบัติงานให""บรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว" 
      สรุปว ารูปแบบขององค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
ตามแนวคิดของ ทิพวรรณ หล อสุวรรณรัตน� (2551) มีองค�ประกอบของรูปแบบขององค�การขีดสมรรถนะสูงท่ีมี
ความรับผิดชอบต อสังคม มีองค�ประกอบ 4 ส วนได"แก  ส วนท่ี 1 องค�การบริหารตนเอง (Self-Organization) 
ประกอบด"วย 11.1) วิสัยทัศน�-กลยุทธ� 11.2) การจัดการความรู" 11.3) การเรียนรู"องค�การ 11.4) การบูรณาการ
ความรับผิดชอบต อสังคมกับแผน ส วนท่ี 2 วัฒนธรรมองค�การ (Organization Culture) ประกอบด"วย 11.5) 
ค านิยมหลัก 11.6) ความผูกพันต อคุณภาพ 11.7) สํานึกต อลูกค"าและสังคม  ส วนท่ี 3 องค�การแบบสิ่งมีชีวิต 
ประกอบด"วย 11.8) Agility 11.9) มุ งเน"นผลงาน 11.10) การทํางานเป'นทีม 11.11) ความต"องการของ
พนักงานลูกค"าและชุมชน ส วนท่ี 4 องค�การแบบเครื่องจักร ประกอบด"วย  11.12) กระบวนการทํางาน 11.13) 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 11.14) มาตรฐานการทํางาน 11.15) ผลกระทบของงานกับสังคมและสิ่งแวดล"อม 
   2.3.5.9 รูปแบบ PMQA ของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2553 
      การบริหารราชการแผ นดินในป?จจุบัน เป'นการบริหารราชการแนวใหม  ท่ีมุ งเน"น
ความสําเร็จเชิงยุทธศาสตร� โดยท่ีแนวนโยบายด"านการบริหารราชการแผ นดิน ตามรัฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได"กําหนดให"การบริหารราชการแผ นดินมุ งเน"นการพัฒนาคุณภาพ กรมส งเสริม
การปกครองท"องถ่ินมีประเด็นยุทธศาสตร�ท่ี ต"องการยกระดับขีดความสามารถของ กรมส งเสริมการปกครอง
ท"องถ่ินให"มีสมรรถนะสูง  โดยนําหลักเกณฑ�คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช"ในการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการของ กรมส งเสริมการปกครองท"องถ่ินท่ัวท้ังองค�กร (กรมส งเสริมการปกครอง
ท"องถ่ิน 2554, 4) กรอบการดําเนินงานด"านคุณภาพ (Quality Framework) ในภาคราชการ (Public Sector) 
ของประเทศไทยนั้น ป?จจุบันมีการใช" PMQA (Public Sector Management-Quality Award: PMQA)       
ซ่ึงพัฒนามาจาก MBNQA ของสหรัฐอเมริกา เป'นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ          
โดยได"กําหนดเป'นตัวชี้วัด ในคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปs ของส วนราชการมาต้ังแต ปsงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 เป'นต"นมา สําหรับภาครัฐได"มีการพัฒนาเกณฑ� PMQA เพ่ือให"เหมาะกับบริบทของส วนราชการโดย
เกณฑ�รางวัลดังกล าว ใช"เป'นกรอบการประเมินตนเองด"านคุณภาพการบริหารจัดการ (Self  Assessment –
Framework of - Quality Assessment) และเป'นองค�ประกอบขององค�การขีดสมรรถนะสูง  (High  
Performance Organization)  ประกอบด"วย 7 ป?จจัย โดยเกณฑ�เหล านี้จะเหมือนกับ เกณฑ�คุณภาพ
ของรางวัล Malcolm Baldrige National Quality Award ของประเทศ สหรัฐอเมริกาท้ัง 7 ข"อท่ี
เป'นป?จจัยแห งความสําเร็จของเกณฑ�ซ่ึงได"แก  หมวดท้ัง 7 หมวด ประกอบด"วย 1. การนําองค�การ    
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ� 3. การให"ความสําคัญกับผู"รับบริการและผู"มีส วนได"ส วนเสีย 4. การวัด     
การวิเคราะห�และการจัดการความรู" 5. การมุ งเน"นทรัพยากรบุคคล 6. การจัดการกระบวนการ          
7. ผลลัพธ�การดําเนินการ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2553)  ดังภาพ 
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ภาพท่ี 2.13 รูปแบบองค�การขีดสมรรถนะสูง ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ   
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2553)   
 
      มีรายละเอียดดังนี้ 
      1) หมวด 1 การนําองค�กร  
       การนําองค�การ ผู"บริหารต"องมีการกําหนดทิศทางการทํางานท่ีชัดเจน 
ครอบคลุมในเรื่องวิสัยทัศน�ค านิยมเป�าประสงค�หรือผลการดําเนินการท่ีคาดหวังขององค�การ โดยมุ งเน"น
ผู"รับบริการและผู"มีส วนได"ส วนเสียรวมท้ังมีการสื่อสารเพ่ือถ ายทอดทิศทางดังกล าวสู บุคลากร เพ่ือให"เกิด
การรับรู" ความเข"าใจ และการนําไปปฏิบัติของบุคลากร อันจะส งผลให"การดําเนินการบรรลุผลตาม
เป�าประสงค�ท่ีต้ังไว"  มีการเพ่ิมอํานาจในการตัดสินใจ (Empowerment) ส งเสริมให"มีกระบวนการและ
กิจกรรมการเรียนรู" เพ่ือให"เกิดการบูรณาการและสร"างความผูกพัน ร วมมือภายในองค�การ รวมถึงการสร"าง
แรงจูงใจเพ่ือให"บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได"ตามเป�าหมาย กําหนดตัวชี้วัดท่ีสําคัญ และกําหนดให"มี
ระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการสําหรับใช"ในการทบทวนผลการปฏิบัติงาน และนําผล
การทบทวนดังกล าวมาจัดลําดับความสําคัญ 
       ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต อสังคมผู"บริหารต"องมีการกําหนด
นโยบายการกํากับดูแลองค�การท่ีดี (Organizational Governance) เพ่ือเป'นเครื่องมือในการกํากับดูแลให"

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

4. การวัด การวิเคราะห� และการจัดการ

ลักษณะสําคัญขององค�การ 

1. การนําองค�การ 

2. การวางแผน
เชิงยุทธศาสตร� 

5. การมุ งเน"น
ทรัพยากร

7. ผลลัพธ�การ
ดําเนินการ 

6. การ
จัดการ
กระบวนการ 

3. การให"
ความสําคัญ
กับผู"รับบริการ 
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การดําเนินงานจังหวัดเป'นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ"านเมืองท่ีดี  มีระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงท่ีดีตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจเงินแผ นดิน 
      2) หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร�     
       การวางยุทธศาสตร� มีการกําหนดข้ันตอน/กิจกรรม และกรอบเวลา ท่ี
เหมาะสม รวมถึง มีการระบุผู"รับผิดชอบอย างชัดเจน ในการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปs โดยมุ งเน"นท่ีจะผลักดันให"บรรลุวิสัยทัศน�และพันธกิจบรรลุเป�าหมาย ตามแผนการบริหาร
ราชการแผ นดิน ในการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปs ต"องมีการนําป?จจัยท้ังภายใน
และภายนอกท่ีสําคัญ และสอดคล"องกับสภาพ แวดล"อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป มาใช"ประกอบการวิเคราะห� 
อย างน"อยประกอบด"วย วิสัยทัศน�และพันธกิจของจังหวัด ความต"องการของผู"รับบริการและผู"มีส วนได"
ส วนเสีย ผลการดําเนินงานท่ีผ านมา ความเสี่ยงในด"านต างๆ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ มีการวางแผน    
กลยุทธ�ด"านการบริหารทรัพยากรบุคคลให"สอดคล"องกับแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจําปs 
       การสื่อสารและถ ายทอดยุทธศาสตร�เพ่ือนําไปปฏิบัติมีการสื่อสารและทํา
ความเข"าใจในเรื่องยุทธศาสตร�และการนํายุทธศาสตร�ไปปฏิบัติ ไปยังบุคลากรท่ีเก่ียวข"อง เพ่ือให"บุคลากร
ได"รับรู"เข"าใจและนําไปปฏิบัติ  รวมท้ัง เพ่ือให"การถ ายทอดแผนไปสู การปฏิบัติดังกล าวบรรลุผล               
มีการถ ายทอด (Cascading) ตัวชี้วัดและเป�าหมาย  จัดทํารายละเอียดโครงการเพ่ือใช"ในการติดตามผลการ
ดําเนินงานให"สามารถบรรลุเป�าหมายตามแผนปฏิบัติราชการได"สําเร็จ ซ่ึงประกอบด"วย ระยะเวลา 
ผู"รับผิดชอบ การจัดสรรทรัพยากรให"แก แผนงานโครงการ/กิจกรรม  มีการวิเคราะห�และจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพ่ือเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการดําเนิน
แผนงาน/โครงการท่ีสําคัญซ่ึงต"องครอบคลุมความเสี่ยงด"านธรรมาภิบาล 
      3) หมวด 3 การให"ความสําคัญกับผู"รับบริการหรือผู"มีส วนได"เสีย  
       ความรู" เก่ียวกับผู"รับบริการและผู" มีส วนได"ส วนเสีย มีการกําหนดกลุ ม
ผู"รับบริการและผู"มีส วนได"ส วนเสียตามพันธกิจ เพ่ือให"ตอบสนองความต"องการของผู"รับบริการและผู"มีส วนได"
ส วนเสียท่ีครอบคลุมทุกกลุ ม มีช องทางการรับฟ?งและเรียนรู"ความต"องการของผู"รับบริการและผู"มีส วนได"ส วน
เสีย เพ่ือนํามาใช"ในการปรับปรุงและเสนอรูปแบบการบริการต างๆ โดยแสดงให"เห็นถึงประสิทธิภาพของช อง
ทางการสื่อสาร  
       การสร"างความสัมพันธ�กับผู"รับบริการและผู"มีส วนได"ส วนเสีย มีระบบท่ี
ชัดเจนในการรวบรวมและจัดการข"อร"องเรียน/ข"อเสนอแนะ/ข"อคิดเห็น/คําชมเชย โดยมีการกําหนด
ผู"รับผิดชอบ วิเคราะห�เพ่ือกําหนดวิธีการ และปรับปรุงคุณภาพการให"บริการเพ่ือตอบสนองต อความต"องการ
ของผู"รับบริการและผู"มีส วนได"ส วนเสียอย างเหมาะสม มีการสร"างเครือข ายและจัดกิจกรรมเพ่ือสร"าง
ความสัมพันธ�กับผู"รับบริการและผู"มีส วนได"ส วนเสีย เปzดโอกาสให"เข"ามามีส วนร วม มีการวัดความพึงพอใจ
และไม พึงพอใจของผู"รับบริการและผู"มีส วนได"ส วนเสียเพ่ือนําไปปรับปรุงการให"บริการ กําหนดมาตรฐานการ
ให"บริการซ่ึงต"องมีระยะเวลาแล"วเสร็จของงานโดยทําแผนภูมิหรือคู มือ และจัดทําคู มือของบุคลากร 
      4) หมวด 4 การวัด การวิเคราะห� และการจัดการความรู"    
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       การวัด การวิเคราะห� และการปรับปรุงผลการดําเนินการมีระบบฐานข"อมูลผล
การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร�และแผนปฏิบัติราชการ รวมท้ังผลการดําเนินงานของตัวชี้วัดตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ท่ีครอบคลุม ถูกต"อง และทันสมัย 
       การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู"มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือให"ประชาชนสามารถเข"าถึงข"อมูลข าวสารได"อย างเหมาะสม มีระบบบริหารความเสี่ยงของ
ระบบฐานข"อมูลและสารสนเทศ จัดทําแผนการจัดการความรู" และนําแผนไปปฏิบัติ 
      5) หมวด 5 การมุ งเน"นทรัพยากรบุคคล 
       การสร"างบรรยากาศการทํางาน ความผาสุกและความพึงพอใจแก บุคลากร 
เพ่ือก อให"เกิดความผูกพันต อองค�การกําหนดป?จจัยทีมีผลต อความผาสุก และความพึงพอใจ ของบุคลากร 
รวมท้ังต"องมีการวิเคราะห�และปรับปรุงป?จจัยดังกล าวให"มีความเหมาะสม เพ่ือสร"างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
และให"เกิดความผูกพันต อองค�การ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีประสิทธิผล และ
เป'นธรรม รวมท้ังมีการแจ"งผลการประเมินให"บุคลากรทราบ เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานให"ดีข้ึน 
       การพัฒนาบุคลากรและภาวะผู"นําดําเนินการตามแผนกลยุทธ�การบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ีกําหนดไว"ใน SP3 ไปปฏิบัติเพ่ือให"มีขีดสมรรถนะท่ีเหมาะสม สามารถปฏิบัติงานให"
บรรลุผลตามเป�าประสงค� เชิงยุทธศาสตร� มีระบบการประกันคุณภาพของการฝ�กอบรม รวมถึงการ
ประเมินประสิทธิผลและความคุ"มค าของการพัฒนา/ฝ�กอบรมบุคลากร มีระบบการแลกเปลี่ยนความรู"หรือ
ทักษะระหว างบุคลากรท่ีมีประสิทธิผล 
      6) หมวด 6 การจัดการกระบวนการ     
       การออกแบบกระบวนการกําหนดกระบวนการท่ีสร"างคุณค าจาก
ยุทธศาสตร� พันธกิจ และความต"องการของผู"รับบริการและผู"มีส วนได"ส วนเสีย เพ่ือให"บรรลุวิสัยทัศน�  
จัดทําข"อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการท่ีสร"างคุณค าจากความต"องการของผู"รับบริการผู"มีส วนได"     
ส วนเสีย ข"อกําหนดด"านกฎหมาย และข"อกําหนดท่ีสําคัญท่ีช วยวัดผลการดําเนินงานและ/หรือปรับปรุง
การดําเนินงานให"มีประสิทธิภาพและความคุ"มค า ออกแบบกระบวนการจากข"อกําหนดท่ีสําคัญใน PM 2 
และนําป?จจัยท่ีเก่ียวข"อง ท่ีสําคัญมาประกอบการออกแบบกระบวนการ เพ่ือให"เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและปรับปรุงกระบวนการ อย างต อเนื่อง มีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนและมี
ผลกระทบต อการจัดการกระบวนการ เพ่ือให"จังหวัดจะสามารถดําเนินงานได"อย างต อเนื่อง  
       การจัดการและการปรับปรุงกระบวนการ กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของกระบวนการท่ีสร"างคุณค า และกระบวนการสนับสนุน โดยมีวิธีการในการนํามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดังกล าวให"บุคลากรนําไปปฏิบัติ เพ่ือให"บรรลุผลตามข"อกําหนดท่ีสําคัญ มีการปรับปรุงกระบวนการท่ีสร"าง
คุณค าและกระบวนการสนับสนุน เพ่ือให"ผลการดําเนินการดีข้ึนและป�องกันไม ให"เกิดข"อผิดพลาด การ
ทํางานซํ้า และความสูญเสียจากผลการดําเนินการ 
      7) หมวด 7 ผลลัพธ�การดําเนินการ 
       เป'นการตรวจประเมินผลการดําเนินการ และแนวโน"มของส วนราชการใน
มิติต างๆ ได"แก มิติประสิทธิผล มิติด"านคุณภาพการให"บริการ มิติด"านประสิทธิภาพ และมิติด"านการเรียนรู"
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และการพัฒนาองค�การ นอกจากนี้ยังตรวจประเมินผลการดําเนินการของส วนราชการโดยเปรียบเทียบกับ
ส วนราชการ หรือองค�กรอ่ืนท่ีมีภารกิจคล"ายคลึงกัน 
       สรุปว าแนวคิดของ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2553) 
นําหลักเกณฑ�คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) มาใช" เป'นรูปแบบขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
(High Performance Organization) มีเกณฑ�ท่ีสําคัญ 7 มิติดังนี้คือ 1) การนําองค�การ 2) การวางแผนเชิงกล
ยุทธ�� 3) การให"ความสําคัญกับผู"รับบริการและผู"มีส วนได"ส วนเสีย 4) การวัด การวิเคราะห��และการจัดการ
ความรู" 5) การมุ งเน"นทรัพยากรบุคคล 6) การจัดการกระบวนการ 7) ผลลัพธ�การดําเนินการ 
   2.3.5.10 รูปแบบของนิสดารก� เวชยานนท� (2554) 
      นิสดารก� เวชยานนท� (2554) ได"กล าวถึงรูปแบบการบริหารงานแบบ องค�การขีด
สมรรถนะสูง (High Performance Organization) ท่ีจะนําไปสู ความยั่งยืนนั้นควรมีองค�ประกอบ ดังภาพ 
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       Potential                                     Execution                             Results           
 

 
ภาพท่ี 2.14  รูปแบบองค�การขีดสมรรถนะสูงของ นิสดารก� เวชยานนท�   
ท่ีมา: ดัดแปลงจาก นิสดารก�  เวชยานนท� (2554) 
 
      มีรายละเอียดดังนี้ 
      1) ต"องมีฐานรากท่ี ม่ันคง คือ มีทุนมนุษย�และการบริหารทุนมนุษย� 
(Human Capital Management) ท่ีเข"มแข็ง 
      2) ต"องมีวัฒนธรรมร วมกันโดยเป'นวัฒนธรรมท่ีเน"นด"านการเรียนรู" การ
ปรับปรุงต อเนื่อง วัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมมุ งผลงานสูง วัฒนธรรมความไว"วางใจ วัฒนธรรมการ
กระจายอํานาจ เป'นต"น 
      3) ต"องมีระบบการสร"างและสะสมความรู" โดยระบบเหล านี้ต"องเชื่อมโยงกับ
ตัวชี้วัดต างๆ และสะท"อนถึงการให"รางวัลหรือการจูงใจในรูปแบบอ่ืนด"วย 

   Human  Capital 
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      4) ต"องมีโครงสร"างท่ียืดหยุ น มีการกําหนดกลยุทธ� เป�าหมาย พันธกิจท่ี    
ท"าทายและเป'นไปได"โดยให"คนได"ใช"ศักยภาพของตนเองมากท่ีสุด 
      5) มีการบูรณาการต้ังแต วิสัยทัศน� กลยุทธ� และตัวบุคลากร เพ่ือตอบสนอง
ท้ังเป�าหมายขององค�การและเป�าหมายของบุคคล 
      6) ต"องมีการบริหารงานท่ีเป'นการสร"างคุณค าท่ีดีให"กับสังคม ตอบสนอง
ความต"องการของประชาชนอย างแท"จริง 
      สรุปว ารูปแบบขององค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) ตามแนวคิดของ นิสดารก� เวชยานนท� มี 6 องค�ประกอบคือ 1) ต"องมีฐานรากท่ีม่ันคง คือ มี
ทุนมนุษย�และการบริหารทุนมนุษย� (Human Capital Management) ท่ีเข"มแข็ง 2) ต"องมีวัฒนธรรมร วมกัน
โดยเป'นวัฒนธรรมท่ีเน"นด"านการเรียนรู" การปรับปรุงต อเนื่อง วัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมมุ งผลงานสูง 
วัฒนธรรมความไว"วางใจ วัฒนธรรมการกระจายอํานาจ 3) ต"องมีระบบการสร"างและสะสมความรู" 4) ต"องมี
โครงสร"างท่ียืดหยุ น 5) มีการบูรณาการต้ังแต วิสัยทัศน� กลยุทธ� และตัวบุคลากร 6) ต"องมีการบริหารงานท่ี
เป'นการสร"างคุณค าท่ีดีให"กับสังคม 
      ผู"วิจัยสรุปองค�ประกอบขององค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) จากรูปแบบของ 1) แนวคิดของ เชอร�มาฮอร�น และ คนอ่ืนๆ (Schermerhorn &    
et al., 2000) 2) แนวคิดของ บายเทนดิจค (Buytendijk, 2006) 3) แนวคิดของ เอ เอ็ม เอ 
(American Management Association: AMA, 2007) 4) แนวคิดของสถาบันรอฟเฟย� พาร�ค 
(Roffey Parks Institute, 2007: อ"างถึงใน นิสดารก� เวชยานนท�, 2554) 5) แนวคิดของ เคริว และ 
คณะ (Don Carew & et al., 2007, cited in Blandcard Companies: 2007) 6) แนวคิดของ   
อาร�ดีเอส (Resource Development Systems LLC: RDS, 2009)  7) แนวคิดของ วาล (Waal, 
2010) 8) แนวคิดของ ทิพวรรณ หล อสุวรรณรัตน� (2551) 9) แนวคิด PMQA ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2553) 10) แนวคิดของ นิสดารก� เวชยานนท� (2554) ได"ดัง
ตารางท่ี 2.16 
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ตารางท่ี 2.16 การวิเคราะห�องค�ประกอบขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
  

 
 
 
 
 
 

องค#ประกอบขององค#การ 
ขีดสมรรถนะสูง (High 

Performance Organization) 
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1. การมีภาวะผู�นําเชิงกลยุทธ# 
มีการต้ังเป�าหมายท่ียิ่งใหญ และท"าทาย
และแสวงหาทางให"บรรลุเป�าหมาย 

 /     /   / / 

มีการมุ งเน"นยุทธศาสตร�และจัด
แนวทางยุทธศาสตร�ไปในทิศทาง
เดียวกัน 

 /     /   / / 

มีการวางแผนยุทธศาสตร�โดยกําหนด
กรอบเวลาและมีผู"รับผิดชอบอย างชัดเจน 

        /  / 

มีการนําป?จจัยภายในและภายนอกมา
ประกอบการวิเคราะห�ในการวาง
ยุทธศาสตร� 

        /  / 

มีการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
งานเพ่ือให"บรรลุวิสัยทัศน�และพันธกิจ 

        /  / 

จัดวางกลยุทธ� เป�าหมายและ
วัตถุประสงค�ให"สอดคล"องกับ
สภาพแวดล"อมภายนอกท่ีมีความ
เข"มแข็งและยืดหยุ น 

      /   

 

/ 
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ตารางท่ี 2.16 (ตBอ) 
  

 
 
 
 
 

องค#ประกอบขององค#การ 
ขีดสมรรถนะสูง (High 

Performance Organization) 
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มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จทุก
ระดับท่ีกลยุทธ�ถูกนําไปใช" 

 /     /  / 

 

/ 

มีการกําหนดวิสัยทัศน�ท่ีมองเห็นภาพ
ชัดเจน 

 / /  / / / /  
 

/ 

สามารถเชื่อมโยงอารมณ�ความรู"สึก
ระหว างบุคลากรและวิสัยทัศน�ท่ีสร"าง
แรงบันดาลใจให"องค�การ      

/ 

    

/ 

สร"างจุดแข็งขององค�การและพัฒนาจุด
แข็งเพ่ือยกระดับขององค�การ      

/ 

  

 

 

/ 

มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
เตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

        /  / 

การมีภาวะผู"นํา   /   / /  /  / 
ผู"บริหารสามารถอธิบายยุทธศาสตร�
ขององค�การต อบุคลากร 

  /        / 

ผู"บริหารกําหนดเป�าหมายท่ีชัดเจน
เพ่ือให"บุคลากรเข"าใจแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

  /   /   /  / 
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ตารางท่ี 2.16 (ตBอ) 
  

 
 
 
 
 
 
 

องค#ประกอบขององค#การ 
ขีดสมรรถนะสูง (High 

Performance Organization) 
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ผู"บริหารมีความสร"างสรรค�และสร"าง
นวัตกรรมตอบสนองความต"องการของ
ผู"รับบริการ 

     /     / 

ผู"บริหารสร"างความสัมพันธ�ท่ีดีกับ
บุคลากรและช วยให"บุคลากรทํางานได"
ดีกับผู"อ่ืน 

     / /    / 

ผู"บริหารคอยทําหน"าท่ีปรึกษาหารือ  
อํานวยความสะดวกและช วยให"คําตอบ 

     / /    / 

ผู"บริหารมีความเข"มแข็งและพัฒนาตน
องให"มีประสิทธิภาพ 

      /    / 

ผู"บริหารมีความมุ งม่ันกับองค�การใน
ระยะยาว 

      /    / 

ผู"บริหารมีการสื่อสารเพ่ือถ ายทอด
ทิศทางเป�าหมายอย างชัดเจน 

        /  / 
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ตารางท่ี 2.16 (ตBอ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

องค#ประกอบขององค#การ 
ขีดสมรรถนะสูง (High 

Performance Organization) 
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2. การบริหารจัดการทุนมนุษย# 
การมีส วนร วมของบุคลากร /    / / /  /  / 
การมอบหมายการตัดสินใจให"กับ
บุคลากรทุกระดับ 

/   /   / /  / / 

การมอบอํานาจทําให"เกิดความ
รับผิดชอบของ บุคลากร 

/         / / 

การมีทีมงานบริหารตนเอง /      / /   / 
การมีความสามารถตัดสินใจในการ
วางแผน การทํางานและการประเมินผล 

/       /   / 

ส งเสริมให"บุคลากรมีความรู"ความ
เชี่ยวชาญ  ความชํานาญสูงข้ึนและเป'น
ท่ียอมรับ 

/ /         / 

กระตุ"นให"บุคลากรบรรลุถึงผลงานท่ีสูง
หรือตามเป�าประสงค� 

 /  /     / / / 

สร"างความคิดท่ีว าบุคลากรคือผู"
ขับเคลื่อนให"เกิดผลปฏิบัติงานหรือ
ความสําเร็จองค�การ 

     /     / 
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องค#ประกอบขององค#การ 
ขีดสมรรถนะสูง (High Performance 

Organization) 
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มีความสามารถในการจัดการป?ญหาของ
บุคคลากรและสามารถใช"ประโยชน�จาก
ข"อมูลของป?ญหา 

     /     / 

สร"างความรับผิดชอบส วนบุคคลท่ีจะ
นําไปสู ความสําเร็จโดยรวมขององค�การ 

     /     / 

สร"างบุคลากรต"นแบบและเป'นผู"ริเริ่ม
ให"กับบุคคลอ่ืน 

      /    / 

บุคลากรมีความสามารถในการ
ประยุกต�ใช" ICT ได"อย างเหมาะสม 

      /    / 

พัฒนาบุคลากรให"เป'นบุคคลท่ีมีความ
ยืดหยุ นมีพฤติกรรมและค านิยมท่ี
สอดคล"องไปในทิศทางเดียวกัน 

      /    / 

นําความรู"ความสามารถท่ีมีอยู ในบุคลากร
ออกมาใช"อย างเต็มศักยภาพ 

       /  / / 

การเป'นสถานท่ีทํางานท่ียิ่งใหญ     /       / 
มีการสร"างบรรยากาศการทํางาน ความ
ผาสุกและความพึงพอใจแก บุคลากร 

        /  / 
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องค#ประกอบขององค#การ 
ขีดสมรรถนะสูง (High 

Performance Organization) 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือนักวิชาการ 

ผู�วิ
จัย

 

เชอ
ร#ม

าฮ
อร

#น 
 แล

ะ ค
นอื่

น
 ๆ(S

ch
er

m
er

ho
rn

 &
 et

 al
., 2

00
0) 

บา
ยเ

ทน
ดร

ิจค
 (B

uy
te

nd
ijk

, 2
00

6)
   

  
เอ 

เอ็
ม เ

อ (
Am

eri
ca

n 
Ma

na
ge

m
en

t A
sso

cia
tio

n: 
AM

A, 
20

07
) 

สถ
าบั

นร
อฟ

เฟ
ย# 

พา
ร#ค

 (R
of

fe
y 

 P
ar

ks
 In

st
itu

te
, 2

00
7)

   
เค

ริว
 แ

ละ
 ค

นอื่
นๆ

 (D
on

 C
ar

ew
 &

 e
t a

l.,
 2

00
7)

 
อา

ร#ด
ีเอส

 (R
es

ou
rce

  D
ev

elo
pm

en
t S

ys
te

m
s L

LC
: R

DS
, 2

00
9) 

วา
ล 

(W
aa

l, 
20

10
) 

ทิพ
วร

รณ
  ห

ลBอ
สุว

รร
ณ

รัต
น# 

(2
55

1)
 

สํา
นัก

งา
นค

ณ
ะก

รร
มก

าร
พัฒ

นา
ระ

บบ
รา

ชก
าร

 (2
55

3)
 

นิส
ดา

รก
#  เ

วช
ยา

นน
ท# 

 (2
55

4)
 

สร"างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและ 
ให"บุคลากรเกิดความผูกพันต อองค�การ 

      /  /  / 

มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรท่ีมีประสิทธิผลและเป'นธรรม 

        /  / 

พัฒนาบุคลากรโดยมีการฝ�กอบรม  
แลกเปลี่ยนความรู"หรือทักษะระหว าง
บุคลากรท่ีมีประสิทธิผล 

   /     /  / 

สร"างกลไกการเรียนรู"ให"บุคลากร
พัฒนาตนเองให"มีสมรรถนะเพ่ิมข้ึน 

   /       / 

ให"ความไว"วางใจเพ่ือส งผลให"บุคลากร
ในองค�การทุ มเทพลังในการทํางาน
อย างเต็มท่ี 

   / / / /   / / 

การมุ งเน"นทรัพยากรบุคคล         /  / 
การบริหารทุนมนุษย�          / / 

3. การเป\นองค#การแหBงการเรียนรู� 
มีการใช"เทคโนโลยีในการผลิต การ
ให"บริการ การออกแบบงานและใน 

/      / / /  / 
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ตารางท่ี 2.16 (ตBอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค#ประกอบขององค#การ 
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Performance Organization) 
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ระบบข"อมูลสารสนเทศ / /     / /   / 
มีการใช"เทคโนโลยีบูรณาการกับหน"าท่ี
อ่ืนๆ และการให"บริการแบบทันเวลา
พอดี  (Just-in Time) 

/ /     / /   / 

การมีนวัตกรรม      /     / 
การวัด การวิเคราะห�         /  / 
มีวิธีการทํางานท่ีสามารถปรับเปลี่ยน
ได"ตามสถานการณ� 

/     /  / /  / 

มีการค"นหาโอกาสและสร"างสรรค�องค�
ความรู"ใหม ท่ีตอบสนองสู ความท"าทาย 

/     / /    / 

มีกานํารูปแบบการบริหารของ
ภาคเอกชนมาใช"เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

 /   /      / 

นําผลการดําเนินงานไปจัดลําดับ
ความสําคัญให"เกิดการปรับปรุงอย าง
ต อเนื่องและนวัตกรรม 

        /  / 
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ตารางท่ี 2.16 (ตBอ) 
  
 
 
 
 
 
 

องค#ประกอบขององค#การ 
ขีดสมรรถนะสูง (High 

Performance Organization) 
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มีการแสวงหาและแลกเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานท่ีเป'นเลิศ 

      /  /  / 

มีวิธีการใช"ข"อมูลและสารสนเทศมา
สนับสนุนการตัดสินใจและสนับสนุนให"
เกิดนวัตกรรม 

/    /    /  / 

มีการใช"ข"อมูลสารสนเทศ 
ข"อเสนอแนะ และข"อมูลย"อนกลับและ
การไหลของกระบวนการร วมกัน 

/    /  / /   / 

มีการจัดหาระบบสารสนเทศท่ีพร"อมใช"
งานและเครื่องมือต างๆ มาใช"จัดการ
องค�ความรู" 

/      / /   / 

มีการมุ งเน"นในสิ่งท่ีองค�การมีความโดดเด น          /  / 
มีความคิดสร"างสรรค�ในการนําองค�
ความรู"และเทคโนโลยีใหม ๆ มา
ประกอบการออกแบบกระบวนการ 

/      /    / 
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ขีดสมรรถนะสูง (High Performance 
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มีวิธีการทําให"บุคลากรมีความร วมมือกัน
โดยทุกคนมีการแบ งหน"าท่ี แบ งงานกันทํา 

    /      / 

มีวิธีการทําให"บุคลากรมีความรอบรู"ใน
งานขององค�การ 

    /      / 

การเรียนรู"ขององค�การ /   / /   /  / / 
การจัดการความรู"           / /  / 
มีวิธีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู"หรือ
ทักษะระหว างบุคคลและหน"าท่ีภายใน
องค�การ 

/   / /    /  / 

เป'นองค�การท่ีมุ งผลิตองค�ความรู"  ช วย
ให"บุคลากรเปs�ยมไปด"วยความรู"
ความสามารถ 

   / /     / / 

ใช"ระบบการทํางานเป'นทีมท่ีส งเสริมการ
เรียนรู" 

/       /   / 

บุคลากรมีสํานึกการทํางานเป'นทีมและมี
ส วนร วมในการจัดการความรู"ในองค�การ 

/ 

  

   

 

/ 

  

/ 
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บุคลากรมีความกระตือรือร"นเรียนรู"ท่ีจะ
ทํางาน    

/ / / 

    

/ 

4. การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค#การ 
การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�การ /          / 
การเข"าถึงลูกค"า   /  /   / /  / 
การเป'นองค�การท่ีเน"นคุณค า    /       / 
มีการมุ งเน"นผลงาน        / / / / 
การมีมาตรฐานการทํางาน        / /  / 
คํานึงถึงคุณภาพการให"บริการแก 
ผู"รับบริการและผู"มีส วนได"ส วนเสีย 

       /   / 

มีการมุ งเน"นการสร"างความสัมพันธ�และ
ความพึงพอใจแก ผู"รับบริการและผู"มีส วน
ได"ส วนเสีย 

  /  / / /  /  / 

มีการกําหนดผู"รับบริการและผู"มีส วนได"
ส วนเสีย 

  /      /  / 
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มีการรับฟ?งและเรียนรู"ความต"องการ
และความคาดหวังของผู"รับบริการและ
ผู"มีส วนได"ส วนเสีย 

/  /  /   / /  / 

มีการวัดความพึงพอใจและไม พึงพอใจ
ของผู"รับบริการและผู"มีส วนได"ส วนเสีย
เพ่ือนําข"อมูลไปปรับปรุง 

    /    /  / 

สร"างความไว"วางใจกับผู"มีส วนได"ส วน
เสียซ่ึงนําไปสู การสร"างสังคมแห งความ
ไว"วางใจ 

      /  /  / 

ให"โอกาสบุคลากรมีส วนร วมต้ังแต 
ระดับล างถึงระดับสูงและแสดงความ
คิดเห็นอย างสร"างสรรค� 

/    /  / / /  / 

มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
อย างต อเนื่องเพ่ือพัฒนางานให"มี
ประสิทธิภาพ 

/        / / / 

มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักและ
กระบวนการสนับสนุนอย างสมํ่าเสมอ 

/        /  / 
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ตารางท่ี 2.16 (ตBอ) 
  
 
 
 
 
 
 
 

องค#ประกอบขององค#การ 
ขีดสมรรถนะสูง (High Performance 

Organization) 
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มีนโยบายท่ีมุ งเน"นผลสัมฤทธิ์ของท้ัง
กระบวนการและผลลัพธ� 

/ /   /    /  / 

5. การจัดโครงสร�างองค#การ 
มีการดําเนินงานท่ีคล องตัวและปรับตัว
ต อสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลง 

 /  /   / /   / 

มีการเพ่ิมพลังให"ระบบและโครงสร"างทํา
ให"บุคลากรทํางานได"ง าย 

    /      / 

การมีกระบวนการและโครงสร"าง   /  /  / / / / / 
การสร"างองค�การท่ีไร"พรมแดน    /       / 
การมีความสัมพันธ��กับสิ่งแวดล"อมภายนอก       /    / 
มีการออกแบบองค�การท่ีกระตุ"นให"เกิด
การข"ามสายงานและข"ามองค�การ 

      /    / 

ไม ปzดก้ันตนเองและเปzดรับความสัมพันธ�
กับภายนอกและเติบโตโดยร วมมือกับ
หุ"นส วน 

      /    / 

มีกระบวนการทํางานท่ีสนับสนุน
บุคลากรในการทํางานเต็มตามศักยภาพ 

        /  / 



118 

ตารางท่ี 2.16 (ตBอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค#ประกอบขององค#การ 
ขีดสมรรถนะสูง (High 

Performance Organization) 
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มีการปรับปรุงโครงสร"างองค�การให"มี
ขนาดเหมาะสม โดยใช"วิธีการจ"างเหมา
งานบางอย างจากภายนอก 

 /         / 

มีการลดข้ันตอนระบบการสั่งการให"
เกิดความรวดเร็ว 

/ /     /  /  / 

จัดให"มีระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงท่ีดี 

        /  / 

มีการบริหารงานแบบโครงการ  /         / 
มีการเชื่อมโยงกระบวนงานท่ีสร"าง
คุณค าและตัวชี้วัดท่ีผลต อความสําเร็จ
ขององค�การและส วนต างๆ เข"าด"วยกัน
อย างอิสระ 

/ /   /    /  / 

มีวิธีการป�องกันไม ให"เกิดข"อผิดพลาด /
การทํางานซํ้าและความสูญเสียจากผล
การดําเนินการ 
 
        

/ / 

 

/ 
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ตารางท่ี 2.16 (ตBอ) 
  
 
 
 
 
 
 

องค#ประกอบขององค#การ 
ขีดสมรรถนะสูง (High 

Performance Organization) 
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6. การมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตBอสังคม 
มีระบบบริหารงานท่ีมีจริยธรรม  
โปร งใส เปzดเผยและตรวจสอบได" 

   /  /  / / / / 

มีระบบท่ีเปzดโอกาสให"สังคมได"
ตรวจสอบผลการดําเนินการ 

   /  /  / / / / 

เน"นการบริหารแบบเปzดเผยและ
รายงานผลการดําเนินงานต อ
สาธารณชน 

   /  /  / / / / 

มีการเปzดเผยข"อมูลทางการเงินเพ่ือให"
บุคลากรเกิดความรู"สึกเป'นเจ"าของร วมกัน       

/ 

   

/ 

การมีความไว"วางใจ      /    / / 
มีความสามารถในการชี้แจงและ
รับผิดชอบร วมกัน 

  /        / 

การมีความรับผิดชอบส วนบุคคล      /   /  / 
การแบ งป?นข"อมูลร วมกันและการ
สื่อสารท่ีเปzดเผย 

    /    /  / 

มีการรับผิดชอบต อสังคม         /  / 
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ตารางท่ี 2.16 (ตBอ) 
  
 
 
 
 
 
 

องค#ประกอบขององค#การ 
ขีดสมรรถนะสูง (High 

Performance Organization) 
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การบูรณาการความรับผิดชอบต อ
สังคมกับแผน   

       / / / / 

การสํานึกต อลูกค"าและสังคม        / /  / 
การคํานึงผลกระทบของงานกับสังคม
และสิ่งแวดล"อม 

       /   / 

มีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
องค�การท่ีดี 

        /  / 

มีวิธีการในการสร"างความน าเชื่อถือ
และความไว"วางใจ 

   /  /    / / 

ผู"บริหารมีความซ่ือสัตย�และกระทําตน
เป'นตัวอย างแก บุคลากร 

      /    / 

มีวิธีการทําให"บุคลากรในองค�การมีการ
เปzดใจยอมรับความคิดเห็นของ
ผู"ร วมงาน 
 
 

     /     / 
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ตารางท่ี 2.16 (ตBอ) 
  
 
 
 
 
 
 

องค#ประกอบขององค#การ 
ขีดสมรรถนะสูง (High Performance 

Organization) 
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7. การสร�างวัฒนธรรมองค#การ 
มีวิธีการสร"างค านิยมร วมกันของ
บุคลากรท่ัวท้ังองค�การ 

 / /   / / / /  / 

มีรูปแบบธุรกิจท่ีปฏิบัติร วมกันท้ังองค�การ  /         / 

มีวัฒนธรรมองค�การแห งความซ่ือสัตย�  
และความจงรักภักดี 

      / /   / 

สร"างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงท่ีมีส วน
ร วมของทุกคน 

   /       / 

สร"างอัตลักษณ�ร วมกันและสร"าง
ความรู"สึกท่ีเป'นหนึ่งเดียวของชุมชน 

      /    / 

สร"างวัฒนธรรมท่ีโปร งใส เปzดเผย และ
ตรงไปตรงมา 

      /    / 

สร"างค านิยมท่ีผูกพันกับคุณภาพของ
องค�การ 

        / / / 

สร"างวัฒนธรรมท่ีเน"นการเรียนรู"          / / 

ปลูกฝ?งจิตสํานึกในการบริการต อลูกค"า
และสังคม 

       /   / 
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 ผู"วิจัยนําผลการวิเคราะห�องค�ประกอบขององค�การขีดสมรรถนะสูงของ
นักวิชาการมาสังเคราะห�องค�ประกอบขององค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ได"
ดังตาราง 
 
ตารางท่ี 2.17 การสังเคราะห�องค�ประกอบขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
  
 
 
 
 
 
 

องค#ประกอบขององค#การ 
ขีดสมรรถนะสูง (High 

Performance Organization) 
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การมีภาวะผู"นําเชิงกลยุทธ� � � � � � � � � � � � 
การบริหารจัดการทุนมนุษย� � �  � � � � � � � � 
การเป'นองค�การแห งการเรียนรู" � �  � � � � � � � � 
การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�การ � � �  � � � � � � � 
การจัดโครงสร"างองค�การ � � � � �  � � � � � 
การมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบ
ต อสังคม 

  � � � � � � � � � 

การสร"างวัฒนธรรมองค�การ  � � �  � � � � � � 

 
      จากตารางสังเคราะห�องค�ประกอบขององค�การขีดสมรรถนะสูงผู"วิจัยได"
องค�ประกอบหลักขององค�การขีดสมรรถนะสูง 7 องค�ประกอบดังนี้ 
      1) การมีภาวะผู"นําเชิงกลยุทธ� (Strategy Leadership) 
      2) การบริหารจัดการทุนมนุษย� (Human Capital Management) 
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      3) การเป'นองค�การแห งการเรียนรู" (Learning Organization) 
      4) การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�การ (Total Quality Management) 
      5) การจัดโครงสร"างองค�การ (Organization Structure) 
      6) การมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต อสังคม (Good Governance) 
      7) การสร"างวัฒนธรรมองค�การ (Organization Culture) 
      สรุปว าองค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) เป'น
องค�การท่ีมีองค�ประกอบ 7 องค�ประกอบคือ 1) การมีภาวะผู"นําเชิงกลยุทธ� (Strategy Leadership) 
2) การบริหารจัดการทุนมนุษย� (Human Capital Management) 3) การเป'นองค�การแห งการเรียนรู" 
(Learning Organization) 4) การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�การ (Total Quality Management) 5) การจัด
โครงสร"างองค�การ (Organization Structure) 6) การมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต อสังคม 
(Good Governance) 7) การสร"างวัฒนธรรมองค�การ (Organization Culture) มีรายละเอียดของ
แต ละองค�ประกอบดังนี้ 
      องค�ประกอบท่ี 1 การมีภาวะผู"นําเชิงกลยุทธ� (Strategy Leadership) 
      ภาวะผู"นํา (Leadership) 
      ความหมาย 
      ภาวะผู"นํามีผู"ให"ความหมายดังนี้ 
      รอบบินส� (Robbins, 1989) ได"ให"ความหมายของภาวะผู"นําว าเป'นความสามารถ
ในการใช"อิทธิพลต อกลุ ม เพ่ือให"ประสบความสําเร็จตาม เป�าหมายหมายท่ีตั้ง 
      เฮอร�เซย� และ บลังชาร�ด (Hersey & Blandchard, 1993) ได"ให"ความหมาย
ของภาวะผู"นําว าเป'นกระบวนการใช"อิทธิพลในการปฏิบัติงานของบุคคลหรือกลุ มบุคคลท่ีมุ งการบรรลุ
เป�าหมายท่ีกําหนดไว"ถ"าสถานการณ�เปลี่ยนแปลงความเป'นผู"นําในรูปกระบวนการใช"อิทธิพลก็ต"อง
เปลี่ยนแปลงตามไปด"วย 
      เนตร�พัณณา ยาวิราช (2549) ให"ความหมายของภาวะผู"นําว าเป'นบุคคลท่ีมี
ความสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอ่ืนโดยได"รับการยอมรับและยกย องจากบุคคลอ่ืน เป'นผู"ทําให"บุคคล
อ่ืนไว"วางใจและให"ความร วมมือ ความเป'นผู"นําเป'นผู"มีหน"าท่ีในการอํานวยการหรือสั่งการ บังคับบัญชา 
ประสานงานโดยอาศัยอํานาจหน"าท่ี (Authority) เพ่ือให"กิจการงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�และ
เป�าหมายท่ีต"องการ 
      วิเชียร วิทยอุดม (2550) ได"ให"ความหมายของภาวะผู"นําว าเป'นบุคคลท่ีได"รับ
การยอมรับหรือยกย องให"เป'นผู"นําต"องเป'นผู"มีความสามารถอันเกิดจากตัวของเขาเอง จนเป'นท่ียอมรับ
หรือยกย องของกลุ มให"เป'นผู"นําและนําทีมไปสู ความสําเร็จตามเป�าหมาย 
      ช อเพชร เบ"าเงิน (2553) ได"ให"ความหมายของภาวะผู"นําว า ผู"ท่ีมีภาวะผู"นําจะมี
พลังท่ีนํามาใช"เพ่ือจูงใจ ซ่ึงมีอิทธิพลต อผู"ใต"บังคับบัญชาท่ีจะให"ความร วมมือในการปฏิบัติหรือประพฤติ
ด"วยความเต็มใจ ท่ีส งผลต อความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ขององค�การร วมกัน 
      สรุปว าภาวะผู"นํา (Leadership) คือกระบวนการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มี
ความสามารถหรือมีความพยายามใช"อิทธิพลของตน กระตุ"น ชี้นํา จูงใจให"บุคคลอ่ืน มีความเต็มใจ และ
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กระตือรือร"นในการทําสิ่งต างๆ ตามต"องการ โดยมีเป�าหมายคือความสําเร็จขององค�การ หากใน
สถานศึกษา ภาวะผู"นํา (Leadership) คือกระบวนการท่ีผู"บริหารสถานศึกษา มีความสามารถหรือมีความ
พยายามใช"อิทธิพลของตน กระตุ"น ชี้นํา จูงใจให"ครูหรือบุคลากรในสถานศึกษา มีความเต็มใจ และ
กระตือรือร"นในการทําสิ่งต างๆ ตามต"องการ โดยมีเป�าหมายคือความสําเร็จของสถานศึกษา 
      กลยุทธ� (Strategy) 
      ความหมาย 
      กลยุทธ�มีผู"ให"ความหมายไว"ดังนี้ 
      ไรท� และคนอ่ืนๆ (Wright & et al., 1992) กล าวถึงกลยุทธ�ว า หมายถึง แผนของ
ผู"บริหารระดับสูงท่ีจะนําองค�การไปสู ผลลัพธ�ต างๆ ท่ีสอดคล"องกับภารกิจและเป�าหมายขององค�การ 
      โคลเธอร� (Coulter, 2005) กล าวถึงกลยุทธ�ว า หมายถึง การตัดสินใจและการ
กระทําไปสู เป�าหมาย โดยการใช"ทรัพยากรและศักยภาพเพ่ือสร"างโอกาสให"องค�การและป�องกันภัยคุกคาม
ต างๆ ขององค�การ 
      ทอมสัน และคนอ่ืนๆ (Thompson & et al., 2555) กล าวถึงกลยุทธ�ว า กลยุทธ�
คือเรื่องของการแข งขันท่ีแตกต างจากคู แข ง ทําในสิ่งท่ีคู แข งไม ทํา หรือท่ีดีกว านั้นคือทําในสิ่งท่ีคู แข งทําไม ได" 
(ทรรศนะ บุญขวัญ, (ผู"แปล), 2555)  
      วรนารถ  แสงมณี (2553) กล าวถึงกลยุทธ�ว า กลยุทธ� ตรงกับคําศัพท�ว า 
Strategy หมายถึง กองทัพ เป'นลักษณะของการทําสงคราม การต อสู" เม่ือนํามาใช"ในการดําเนินการทางธุรกิจ
จึงเหมือนเป'นการต อสู"และพัฒนาศักยภาพตนเอง เพ่ือการแข งขันท่ีเหนือกว า อันนําไปสู ชัยชนะท่ี
วางเป�าหมายไว" ด"วยการใช"ทรัพยากร สติป?ญญา ความรู"ความสามารถ ตลอดจนยุทธวิธีในรูปแบบต างๆ ท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย างเต็มท่ี 
      สรุปว า กลยุทธ� (Strategy) หมายถึง การกระทําหรือวิธีการท่ีสร"างศักยภาพตนเอง
ให"เหนือกว าคู แข งหรือสร"างการได"เปรียบทางการแข งขัน จนนําไปสู เป�าหมายหรือผลสําเร็จขององค�การ 
      ภาวะผู"นําเชิงกลยุทธ� (Strategy Leadership) 
      ความหมาย 
      ภาวะผู"นําเชิงกลยุทธ�มีผู"ให"ความหมายไว"ดังนี้  
      กัลยรัตน�  เมืองสง (2550)  ได"ให"ความหมายของภาวะผู"นําเชิงกลยุทธ�ว า เป'น
สภาวะ ท่ีผู"นําแสดงให"เห็นในการกําหนดทิศทางและการกระตุ"นสร"างแรงบันดาลใจให"แก สมาชิก ท่ีเป'น
กระบวนการพัฒนาความสามารถของผู"ร วมงานไปสู ระดับท่ีสูงข้ึนและมีศักยภาพมากข้ึน ทําให"เกิดการ
ตระหนักรู"ในภารกิจและวิสัยทัศน�ของกลุ ม จูงใจให"ผู"ร วมงานเกิดพลังร วมในการปรับเปลี่ยนให"ดีข้ึนและ
ผลักดันให"การบริหารเชิงกลยุทธ� ประสบความสําเร็จ   
      เชวงศักด์ิ  พฤกษเทเวศ (2553) ได"ให"ความหมายของภาวะผู"นําเชิงกลยุทธ�ว า เป'น
กระบวนการของอิทธิพลท่ีผู"นํามีต อบุคคลอ่ืนให"มีพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีต"องการเพ่ือบรรลุและรักษาไว"ซ่ึง
วัตถุประสงค�ขององค�การ ให"ครอบคลุมท้ังเป�าหมายและวิธีการ โดยการกําหนดทิศทางขององค�การ การ
นําไปสู การปฏิบัติ และการควบคุมหรือประเมินกลยุทธ�  
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      ณัฐวุฒิ  การพบ (2554)  ได"ให"ความหมายของภาวะผู"นําเชิงกลยุทธ�ว า เป'น
สภาวะท่ีผู"นําได"แสดงความสามารถให"เห็นในการมองไปในอนาคตและกําหนดวิสัยทัศน�ได"สอดคล"องกับการ
เปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดล"อมภายนอก รวมท้ังมีความสามารถในการกําหนดแผนกลยุทธ� เพ่ือสร"างความ
ได"เปรียบต อผู"แข งขัน  และเป'นการปรับเปลี่ยนทิศทางการบริหารให"ดีข้ึน  
      สรุปว าการมีภาวะผู"นําเชิงกลยุทธ� หมายถึง สภาวะท่ีผู"นําสามารถคาดคะเน
อนาคตและกําหนดทิศทางขององค�การได"สอดคล"องกับสภาพแวดล"อมท่ีเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร"างความ
ได"เปรียบทางการบริหารและการแข งขัน โดยมีกระบวนการใช"อิทธิพลต อผู"ร วมงาน ให"ตระหนักรู"ถึง
วิสัยทัศน� พันธกิจและเป�าหมายทิศทางองค�การ จนนําไปสู ความสําเร็จขององค�การ หากในสถานศึกษานั้น 
การมีภาวะผู"นําเชิงกลยุทธ� หมายถึง สภาวะท่ีผู"บริหารสถานศึกษาสามารถคาดคะเนอนาคตและกําหนด
ทิศทางของสถานศึกษาได"สอดคล"องกับสภาพแวดล"อมท่ีเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร"างความได"เปรียบทางการ
บริหารและ การแข งขัน โดยมีกระบวนการใช"อิทธิพลต อครูและบุคลากร ให"ตระหนักรู"ถึงวิสัยทัศน�      
พันธกิจและเป�าหมายทิศทางสถานศึกษา จนนําไปสู ความสําเร็จของสถานศึกษา 
      การมีภาวะผู"นําเชิงกลยุทธ�ขององค�การขีดสมรรถนะสูง  
      การมีภาวะผู"นําเชิงกลยุทธ�ขององค�การขีดสมรรถนะสูง มีแนวปฏิบัติดังนี้  
      (1) มีการต้ังเป�าหมายท่ียิ่งใหญ และท"าทายและแสวงหาทางให"บรรลุเป�าหมาย 
      (2) มีการมุ งเน"นยุทธศาสตร�และจัดแนวทางยุทธศาสตร�ไปในทิศทางเดียวกัน 
      (3) มีการวางแผนยุทธศาสตร�โดยกําหนดกรอบเวลาและมีผู"รับผิดชอบอย างชัดเจน 
      (4) มีการนําป?จจัยภายในและภายนอกมาประประกอบการวิเคราะห�ในการวาง
ยุทธศาสตร�  
      (5) มีการจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานเพ่ือให"บรรลุวิสัยทัศน�และพันธกิจ 
      (6) มีการจัดวางกลยุทธ�  เป� าหมายและวัตถุประสงค� ให"สอดคล"องกับ
สภาพแวดล"อมภายนอกท่ีมีความเข"มแข็งและยืดหยุ น 
      (7) มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จทุกระดับท่ีกลยุทธ�ถูกนําไปใช"    
      (8) มีการกําหนดวิสัยทัศน�ท่ีมองเห็นภาพชัดเจน   
      (9) สามารถเชื่อมโยงอารมณ�ความรู"สึกระหว างบุคลากรและวิสัยทัศน�ท่ีสร"าง
แรงบันดาลใจให"องค�การ   
      (10) สร"างจุดแข็งขององค�การและพัฒนาจุดแข็งเพ่ือยกระดับขององค�การ 
      (11) มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
      (12) สามารถอธิบายยุทธศาสตร�ขององค�การต อบุคลากร 
      (13) กําหนดเป�าหมายท่ีชัดเจนเพ่ือให"บุคลากรเข"าใจแนวทางในการปฏิบัติงาน 
      (14) มีความสร"างสรรค�และสร"างนวัตกรรมตอบสนองความต"องการของผู"รับบริการ 
      (15) สร"างความสัมพันธ�ท่ีดีกับบุคลากรและช วยให"บุคลากรทํางานได"ดีกับผู"อ่ืน 
      (16) คอยทําหน"าท่ีปรึกษาหารือ  อํานวยความสะดวกและช วยให"คําตอบ  
      (17) ความเข"มแข็งและพัฒนาตนองให"มีประสิทธิภาพ 
      (18) ผู"บริหารมีภาวะผู"นําและความมุ งม่ันกับองค�การในระยะยาว 
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      (19) มีการสื่อสารเพ่ือถ ายทอดทิศทางเป�าหมายอย างชัดเจน   
      องค�ประกอบท่ี 2 การบริหารจัดการทุนมนุษย� (Human Capital Management) 
      ความหมาย 
      ทุนมนุษย�และการบริหารทุนมนุษย� มีผู"ให"ความหมายไว"ดังนี้ 
      แชทสเกล (Chatzkel, 2004) ได"ให"ความหมายของการบริหารทุนมนุษย� 
(Human  Capital Management) ว าเป'นความพยายามท่ีจะต"องการพัฒนาความสามารถของมนุษย�ท่ีมี
อยู เพ่ือให"เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด  
      ชัจจ�ชนันต�  ธรรมจินดา (2553) ได"ให"ความหมายของการบริหารทุนมนุษย� 
(Human Capital Management) ว าจะเก่ียวข"องกับการวิเคราะห�เชิงระบบ (Systematic Analysis) การ
วัดผล และการประเมินผล ว านโยบายและการปฏิบัติงานต างๆ ด"านการบริหารคนสร"างคุณค า ต อองค�กร
เพียงใด โดยจะกําหนดเป'นมาตรวัด 
      พิชิต  เทพวรรณ (2554) ให"ความหมายของทุนมนุษย� (Human Capital) ว าเป'น
องค�ประกอบท่ีมีอยู ในทรัพยากรมนุษย�ขององค�การ ได"แก  ความรู" ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ� และ
ความเชี่ยวชาญ  ซ่ึงสามารถวัดในรูปของผลตอบแทนเช นเดียวกับสินทรัพย�หรือทุนประเภทอ่ืนๆ และสามารถ
ทําให"องค�การมีความโดดเด นและแข งขันได" และได"กล าวถึง การบริหารทุนมนุษย� (Human Capital 
Management) ว าเป'นการจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ในมุมมองใหม ท่ีมองว าคนคือป?จจัยท่ี
สําคัญป?จจัยแรกของการดําเนินธุรกิจท่ีสามารถสร"างผลกําไรให"กับองค�การอย างยั่งยืน    
      นิสดารก� เวชยานนท� (2554) ได"ให"ความหมายของทุนมนุษย�ว าหมายถึง 
คุณลักษณะต างๆ รวมถึงความสามารถท่ีมีอยู ในตัวมนุษย� ส วนการบริหารทุนมนุษย� (Human Capital 
Management) เป'นการเชื่อมโยงระหว างตัวพนักงานและองค�การ ความสัมพันธ�ท่ียั่งยืนระหว างพนักงาน
และองค�การไม ควรมีแค การแลกเปลี่ยนระหว างงานและค าตอบแทนเท านั้น แต ควรเป'นการผสาน
เป�าหมายและความรับผิดชอบร วมกันและไม ใช แค สัญญาตามกฎหมาย (Legal Contract) แต ควรเป'น
เครือข ายทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีเชื่อมโยงองค�การและพนักงานเข"าด"วยกัน  
      เสน ห� จุ"ยโต (2554)  ได"ให"ความหมายของการบริหารทุนมนุษย� (Human 
Capital Management) ว าเป'นการทําหน"าท่ีภายในองค�การท่ีเก่ียวกับการจัดการคนเข"ามาทํางาน การ
ฝ�กอบรม การพัฒนา การจูงใจและการบํารุงรักษาบุคลากร เพ่ือให"องค�การมีกําลังคนพร"อมท่ีจะใช"
ประโยชน�ท้ังในด"านปริมาณ และคุณภาพซ่ึงเป'นสมรรถนะของบุคคล (Competency) เพ่ือนําไปสู การ
ทํางานมาตรฐานสูงอย างมืออาชีพท่ีเรียกว า High Performance  
      บุญทัน ดอกไธสง (2551) ได"กล าวถึงความสําคัญของการบริหารทุนมนุษย� 
(Human  Capital  Management) ว าเป'นการทําให"องค�การได"รับผลประโยชน�ในการใช"กับประชาชน  
โดยผ านการวัดวิเคราะห� ประเมินมากกวาการเดา และเป'นการนําเสนอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�กับ
ยุทธศาสตร�ธุรกิจท่ีสามารถยกฐานะระดับการทําธุรกิจ และระดับการทํางานระดับสูง เพ่ือทําให"การทํางาน
มีมาตรฐานสูง เช นระบบการคัดเลือกท่ีดีข้ึน การฝ�กอบรมและผู"นําท่ีดี โดยการกระตุ"นกระบวนการคิด
ริเริ่ม เพ่ือการประเมินความพอใจในอนาคต โดยการสนับสนุนให"สร"างพ้ืนฐาน เก่ียวกับนโยบายเพ่ือการ
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พัฒนา การปฏิบัติและสนับสนุนความสามารถของมนุษย�ในการบริหารงานของพวกเขา ศักยภาพและ
สมรรถนะการจ"างงาน โดยสนับสนุนให"มีการเรียนรู"และพัฒนาโดยการเปzดโอกาสอย างต อเนื่อง  
      สรุปว าการบริหารจัดการทุนมนุษย� (Human Capital Management) 
หมายถึง ความต"องการพัฒนาความสามารถของมนุษย�เพ่ือให"เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดสร"าง
ความสัมพันธ�ท่ียั่งยืนระหว างพนักงานและองค�การโดยการจัดการคนเข"ามาทํางาน การฝ�กอบรม         
การพัฒนา การจูงใจและการบํารุงรักษาบุคลากร เพ่ือให"องค�การมีกําลังคนพร"อมท่ีจะใช"ประโยชน�ท้ังใน
ด"านปริมาณ และคุณภาพ เพ่ือนําไปสู การทํางานมาตรฐานสูงอย างมืออาชีพ หากในสถานศึกษานั้น การ
บริหารจัดการทุนมนุษย� (Human Capital Management) หมายถึง ความต"องการพัฒนาความสามารถ
ของครูหรือบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือให"เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดมีการสร"างความสัมพันธ�ท่ี
ยั่งยืนระหว างครูหรือบุคลากรกับสถานศึกษาโดยการจัดครูหรือบุคลากรเข"ามาทํางาน การฝ�กอบรม      
การพัฒนา การจูงใจและการบํารุงรักษาครูหรือบุคลากร เพ่ือให"สถานศึกษามีกําลังคนพร"อมท่ีจะใช"
ประโยชน�ท้ังในด"านปริมาณ และคุณภาพ เพ่ือนําไปสู การทํางานมาตรฐานสูงอย างมืออาชีพ 
      การบริหารจัดการทุนมนุษย�ขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
      การบริหารจัดการทุนมนุษย�ขององค�การขีดสมรรถนะสูงมีแนวปฏิบัติดังนี้  
      (1) การมีส วนร วมของบุคลากรโดยมอบหมายการตัดสินใจให"กับบุคลากรทุกระดับ 
      (2) มอบอํานาจการตัดสินใจทําให"เกิดความรับผิดชอบของบุคลากร 
      (3) ส งเสริมการทํางานเป'นทีม มีทีมงานบริหารตนเองโดยสามารถตัดสินใจใน
การวางแผนการทํางานและการประเมินผล  
      (4) ส งเสริมให"บุคลากรมีความรู"ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญสูงข้ึนและเป'นท่ียอมรับ  
      (5) กระตุ"นให"บุคลากรบรรลุถึงผลงานท่ีสูงหรือตามเป�าประสงค� 
      (6) สร"างความคิดท่ีว าบุคลากรคือผู"ขับเคลื่อนให"เกิดผลการปฏิบัติงานหรือ
ความสําเร็จขององค�การ 
      (7) มีความสามารถในการจัดการป?ญหาของบุคลากรและสามารถใช"ประโยชน�
จากข"อมูลของป?ญหา 
      (8) สร"างความรับผิดชอบส วนบุคคลท่ีจะนําไปสู ความสําเร็จโดยรวมขององค�การ 
      (9) สร"างบุคลากรต"นแบบและเป'นผู"ริเริ่มให"กับบุคคลอ่ืน  
      (10) บุคลากรมีความสามารถในการประยุกต�ใช" ICT ได"อย างเหมาะสม 
      (11) พัฒนาบุคลากรให"เป'นบุคคลท่ีมีความยืดหยุ นมีพฤติกรรมและค านิยมท่ี
สอดคล"องไปในทิศทางเดียวกัน   
      12)  นําความรู"ความสามารถท่ีมีอยู ในบุคลากรออกมาใช"อย างเต็มศักยภาพ 
      (13) มีการสร"างบรรยากาศการทํางาน ความผาสุกและความพึงพอใจแก บุคลากร 
      (14) สร"างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให"บุคลากรเกิดความผูกพันต อองค�การ 
      (15) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีประสิทธิผลและ
เป'นธรรม 
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      (16) พัฒนาบุคลากรโดยมีการฝ�กอบรม แลกเปลี่ยนความรู"หรือทักษะระหว าง
บุคลากรท่ีมีประสิทธิผล 
      (17) สร"างกลไกการเรียนรู"ให"บุคลากรพัฒนาตนเองให"มีสมรรถนะเพ่ิมข้ึน   
      (18) ให"ความไว"วางใจเพ่ือส งผลให"บุคลากรในองค�การทุ มเทพลังในการ
ทํางานอย างเต็มท่ี 
      องค�ประกอบท่ี 3 การเป'นองค�การแห งการเรียนรู" (Learning Organization) 
      ความหมายองค�การแห งการเรียนรู"มีผู"ให"ความหมายไว"ดังนี้ 
      เชงเก" (Senge, 1990) ให"ความหมายไว"ว า องค�การแห งการเรียนรู" (Learning 
Organization) เป'นองค�การท่ีบุคคลมุ งเพ่ิมความสามารถ (Capacity) อย างต อเนื่องในการสร"างสรรค�ผลผลิต 
(Result) ท่ีปรารถนาอย างแท"จริง องค�การท่ีส งเสริม (Nurtured) แบบแผนความคิดใหม  องค�การท่ีส ง
เสริมแรงบันดาลใจ (Collective  Aspiration) ของบุคคล และเป'นองค�การท่ีบุคคลเรียนรู"วิธีการเรียนรู"ร วมกัน
อย างต อเนื่อง   
      มาร�ควอตส� (Marquardt, 1996) ให"ความหมายไว"ว า องค�การแห งการเรียนรู" 
(Learning Organization) เป'นองค�การท่ีมีอํานาจแห งการเรียนรู" มีวิธีการเรียนรู"ท่ีเป'นพลวัตร โดย
สามารถเรียนรู" จัดการ และใช"ความรู"เป'นเครื่องมือไปสู ความสําเร็จ ควบคู กับการใช"เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  
      ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001) ให"ความหมายไว"ว า องค�การแห งการ
เรียนรู" (Learning Organization) ยังเป'นองค�การท่ีสมาชิกได"พัฒนาขยายขีดความสามารถของตนเองเพ่ือ
การสร"างสรรค�งาน และการบรรลุเป�าหมายของงานอย างต อเนื่อง เป'นแนวคิดท่ีแปลกใหม ท่ีได"รับการ
กระตุ"นให"มีการแสดงออก เป'นองค�การท่ีสร"างแรงบันดาลใจให"กลุ มสมาชิกได"รับการสนับสนุนและส งเสริม  
เป'นท่ีท่ีสมาชิกในองค�การได"เรียนรู"ถึงวิธีการเรียนรู"ซ่ึงกันและกัน และเป'นท่ีท่ีองค�การได"ขยายศักยภาพ
เพ่ือแก"ป?ญหาและสรรค�สร"างนวัตกรรมใหม อย างต อเนื่อง  
      ริชาร�ด  คาราส (Richard  Karash, 2002) ให"ความหมายไว"ว า องค�การแห ง
การเรียนรู" (Learning Organization) ยังเป'นองค�การท่ีมีการเรียนรู"และส งเสริมการเรียนรู" ตลอดจนมีการ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศระหว างผู"ปฏิบัติงานเพ่ือสร"างองค�ความรู"สําหรับการทํางาน  องค�การท่ีมีความ
ยืดหยุ นสําหรับการรับรู"และการปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเกิดจากการมี
วิสัยทัศน�ร วมกัน และยังหมายรวมถึงสิ่งท่ีผู"ปฏิบัติงานทุกระดับเพ่ิมความสามารถในการสร"างผลลัพธ�  
และเอาใจใส อย างแท"จริง    
      ณัฏฐพันธ�  เขจรนันท� (2544) ได"กล าวถึงว า การเป'นองค�การแห งการเรียนรู" 
(Learning Organization) นั้นองค�การต"องมีการขยายขอบเขตความสามารถในสร"างอนาคตของตนเอง
อย างต อเนื่อง โดยการเรียนรู"เพ่ือให"องค�การสามารถสร"างป?จจัยส งเสริมความอยู รอดได"ในอนาคต  
      สุรัตน�  ดวงชาทม (2549) ได"กล าวถึงว า การเป'นองค�การแห งการเรียนรู" 
(Learning Organization) ว าองค�การต"องมีการปฏิรูปและพัฒนาอย างต อเนื่องโดยสมาชิกในองค�การ
ได"รับการพัฒนาการเรียนรู" และทักษะการทํางาน มีการกระตุ"นและอํานวยความสะดวกให"บุคลากรเพ่ิมขีด
ความสามารถของตนอย างต อเนื่อง และนําสิ่งท่ีองค�การสนับสนุนด"านการเรียนรู"มาใช"ในการพัฒนาตนเอง
และทีมงาน เพ่ือให"บรรลุจุดมุ งหมายขององค�การร วมกัน 
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      สรุปว าการเป'นองค�การแห งการเรียนรู" (Learning Organization) คือ องค�การ
ท่ีสร"างแรงบันดาลใจให"สมาชิกได"พัฒนาการเรียนรู" และทักษะการทํางานท่ีเป'นพลวัตร และเพ่ิมขีด
ความสามารถของตนเองเพ่ือการสร"างสรรค�งาน มีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ มีวิธีการเรียนรู"ร วมกันเพ่ือ
การบรรลุเป�าหมายของงานและองค�การและมีการสรรค�สร"างนวัตกรรมใหม อย างต อเนื่อง หากใน
สถานศึกษา การเป'นองค�การแห งการเรียนรู" (Learning Organization) คือ การทําให"สถานศึกษาเป'น
องค�การแห งการเรียนรู" โดยการสร"างแรงบันดาลใจให"ทุกคนในสถานศึกษาได"พัฒนาการเรียนรู" และทักษะ
การทํางานท่ีเป'นพลวัตร และเพ่ิมขีดความสามารถของตนเองเพ่ือการสร"างสรรค�งาน มีการแลกเปลี่ยน
สารสนเทศ มีวิธีการเรียนรู"ร วมกันเพ่ือการบรรลุเป�าหมายของงานและของสถานศึกษาและมีการสรรค�
สร"างนวัตกรรมใหม อย างต อเนื่อง 
      การเป'นองค�การแห งการเรียนรู"ขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
      การเป'นองค�การแห งการเรียนรู"ขององค�การขีดสมรรถนะสูง มีแนวปฏิบัติดังนี้  
      (1) มีการใช"เทคโนโลยีในการผลิต การให"บริการ การออกแบบงานและในระบบ
ข"อมูลสารสนเทศ   
      (2) มีการใช"เทคโนโลยีบูรณาการกับหน"าท่ีอ่ืนๆ และการให"บริการแบบทันเวลา
พอดี (Just-in Time)   
      (3) มีวิธีการทํางานท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได"ตามสถานการณ�   
      (4) มีการค"นหาโอกาสและสร"างสรรค�นวัตกรรมองค�ความรู"ใหม ท่ีตอบสนองสู 
ความท"าทาย  
      (5) มีความคิดสร"างสรรค�ในการนํานวัตกรรมองค�ความรู"และเทคโนโลยีใหม ๆ
มาประกอบการออกแบบกระบวนการ 
      (6) มีการนํารูปแบบการบริหารของภาคเอกชนมาใช"เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน   
      (7) นําผลการดําเนินงานไปจัดลําดับความสําคัญให"เกิดการปรับปรุงอย าง
ต อเนื่องและนวัตกรรม   
      (8) มีการแสวงหาและแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานท่ีเป'นเลิศ   
      (9) มีวิธีการใช"ข"อมูลและสารสนเทศมาสนับสนุนการตัดสินใจและสนับสนุนให"
เกิดนวัตกรรม 
      (10) มีการใช"การวัด การวิเคราะห� ข"อมูลสารสนเทศ ข"อเสนอแนะ และข"อมูล
ย"อนกลับและการไหลของกระบวนการร วมกัน  
      (11) มีการจัดหาระบบสารสนเทศท่ีพร"อมใช"งานและเครื่องมือต างๆ มาใช"
จัดการองค�ความรู" 
      (12) มีการมุ งเน"นในสิ่งท่ีองค�การมีความโดดเด น  
      (13) มีวิธีการทําให"บุคลากรในองค�การมีการเปzดใจยอมรับความคิดเห็นของ
ผู"ร วมงาน  
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      (14) มีวิธีการทําให"บุคลากรมีความร วมมือกันโดยทุกคนมีการแบ งหน"าท่ี      
แบ งงานกันทํา   
      (15) มีวิธีการทําให"บุคลากรมีความรอบรู"ในงานขององค�การ  
      (16) มีวิธีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู"หรือทักษะระหว างบุคคลและหน"าท่ี
ภายในองค�การ   
      (17) เป'นองค�การท่ีมุ งผลิตองค�ความรู" ช วยให"บุคลากรเปs�ยมไปด"วยความรู"
ความสามารถ  
      (18) ใช"ระบบการทํางานเป'นทีมท่ีส งเสริมการเรียนรู"  
      (19) บุคลากรมีความกระตือรือร"น มีสํานึกการทํางานเป'นทีมและมีส วนร วมใน
การจัดการความรู"ในองค�การ 
      องค�ประกอบท่ี 4 การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�การ (Total Quality Management) 
      ความหมายการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�การมีผู"ให"ความหมายดังนี้ 
      โลโกทิติส  (Logothetis, 1992) ให"ความหมายไว"ว า การบริหารคุณภาพท่ัวท้ัง
องค�การเป'นวัฒนธรรม สิ่งท่ีอยู ในวัฒนธรรมนี้ คือ ความผูกพันท้ังหมดต อคุณภาพและทัศนคติท่ีแสดงออกมา 
โดยการมีส วนร วมของพนักงานในกระบวนการปรับปรุงสินค"าและบริการอย างต อเนื่อง รวมท้ังการใช"วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร�ท่ีเป'นนวัตกรรมใหม  
      แบงค� (Bank, 1992) ให"ความหมายไว"ว า การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�การยัง
เป'นปรัชญารากฐานของธุรกิจท่ีมีพ้ืนฐานมาจากความพึงพอใจของลูกค"า กระบวนการของธุรกิจทุกอย าง
เริ่มต"นท่ีลูกค"า เพราะความจริงนั้นถ"าหากไม เริ่มท่ีลูกค"า ลูกค"าก็จะทําให"ธุรกิจมีอุปสรรคจนต"องสิ้นสุดลง 
การจัดการคุณภาพจึงเป'นเรื่องการออกแบบองค�การให"ลูกค"าพอใจ ซ่ึงมีอยู ด"วยกัน 2 ส วน คือ ส วนแรก
ออกแบบสินค"าหรือบริการอย างประณีต ส วนท่ีสอง ทําให"แน ใจได"ว าระบบต างๆ สามารถทําตามนั้นได" 
      บราวด� และ คนอ่ืนๆ (Bounds & et al., 1994) กล าวถึงว า การบริหารคุณภาพ
ท่ัวท้ังองค�การ TQM (Total Quality Management) นั้น Total มีความหมายว า สมาชิกขององค�การทุกคน 
ทุกฝ�าย และทุกระดับขององค�การต างก็มุ งไปท่ีคุณภาพ Quality หมายถึง ความเป'นเลิศ (Excellence) ในทุก
แง ทุกมุมขององค�การ Management หมายถึง การมุ งสู คุณภาพเป'นผลงานมาจากกระบวนการบริหาร
คุณภาพซ่ึงเริ่มต"นจากกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ� และครอบคลุมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ� 
กระบวนการผลิต การตลาด การบริหารการเงิน และอ่ืนๆ และบอกถึงคุณภาพ 3 ด"าน คือ 1) คุณภาพการ
ออกแบบ/ออกแบบใหม  (Quality of Design/Redesign) การออกแบบผลิตภัณฑ�ต"องทําให"แน ใจว า
สอดคล"องกับความต"องการ และความจําเป'นของลูกค"า 2) คุณภาพของความสอดคล"อง (Quality of 
Conformance) ผลิตภัณฑ�ท่ีผลิตข้ึนมานั้นต"องสอดคล"องหรือเป'นไปตามแบบ 3) คุณภาพของการใช"งาน 
(Quality of Performance) ผลิตภัณฑ�ท่ีลูกค"านําไปใช"ต"องมีความคงทนตลอดอายุการใช"งานของผลิตภัณฑ�  
      ณัฏฐพันธ�  เขจรนันทน� และคนอ่ืนๆ (2545) กล าวว า TQM เป'นวัฒนธรรมของ
องค�การท่ีสมาชิกทุกคนต างให"ความสําคัญ และมีส วนร วมในการพัฒนาการดําเนินงานขององค�การอย าง
ต อเนื่อง โดยมุ งท่ีจะตอบสนองความต"องการและสร"างความพอใจให"แก ลูกค"า ซ่ึงจะสร"างโอกาสทางธุรกิจ  
ความได"เปรียบในการแข งขันและพัฒนาการท่ียั่งยืนขององค�การ 
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      วิฑูรย�  สิมะโชคดี (2551) กล าวว า TQM คือ ระบบคุณภาพหรือเทคนิคการ
บริหารเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพของสินค"าหรือบริการอย างต อเนื่อง โดยท่ีพนักงานทุกระดับและทุกคนใน
องค�กรมีส วนร วมในการปรับปรุง 
      สรุปว าการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�การ (Total Quality Management หรือ 
TQM) หมายถึง การบริหารจัดการองค�การท่ีตอบสนองความต"องการและความพึงพอใจผู"รับบริการและผู"
มีส วนได"ส วนเสีย และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค�การให"ทุกคนมีส วนร วมในทุกกระบวนการ เพ่ือให"การ
ปรับปรุงคุณภาพการทํางานดําเนินไปอย างต อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค�อย างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงใน
สถานศึกษา การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�การหมายถึง การบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีตอบสนองความ
ต"องการและความพึงพอใจครูหรือบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน ผู"ปกครอง ชุมชนและผู"มีส วนได"ส วน
เสีย และพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยให"ครูหรือบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีส วนร วมในทุกการบริหาร
จัดการสถานศึกษาทุกกระบวนการ เพ่ือให"การปรับปรุงคุณภาพการทํางานดําเนินไปอย างต อเนื่อง บรรลุ
วัตถุประสงค�ของสถานศึกษาอย างมีประสิทธิภาพ 
      การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�การขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
      การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�การขององค�การขีดสมรรถนะสูง มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
      (1) มีการคํานึงถึงคุณภาพการให"บริการ  
      (2) มีการมุ งเน"นการสร"างความสัมพันธ�และความพึงพอใจแก ผู"รับบริการและผู"
มีส วนได"ส วนเสีย 
      (3) มีการกําหนดและมีการรับฟ?งและเรียนรู"ความต"องการและความคาดหวัง
ของผู"รับบริการและผู"มีส วนได"ส วนเสีย  
      (4) มีการวัดความพึงพอใจและไม พึงพอใจของผู"รับบริการและผู"มีส วนได"ส วน
เสียเพ่ือนําข"อมูลไปปรับปรุง  
      (5) สร"างความไว"วางใจกับผู"มีส วนได"ส วนเสียซ่ึงนําไปสู การสร"างสังคมแห ง
ความไว"วางใจ   
      (6) ให"โอกาสบุคลากรมีส วนร วมต้ังแต ระดับล างถึงระดับสูงและแสดงความ
คิดเห็นอย างสร"างสรรค�   
      (7) มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย างต อเนื่องเพ่ือพัฒนางานให"มี
ประสิทธิภาพ  
      (8) มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักและกระบวนการสนับสนุนอย างสมํ่าเสมอ 
      (9) มีนโยบายท่ีมุ งเน"นผลสัมฤทธิ์ของท้ังกระบวนการและผลลัพธ� 
      องค�ประกอบท่ี 5 การจัดโครงสร"างองค�การ (Organization Structure) 
      ความหมาย 
      โครงสร"างองค�การมีผู"ให"ความหมายดังนี้ 
      โจนส� (Jones, 2004) ได"กล าวว าโครงสร"างองค�การ (Organization Structure) 
คือระบบของความสัมพันธ�ระหว างภาระหน"าท่ีและความรับผิดชอบท่ีช วยให"สมาชิกในองค�การทุกคนสามารถ
ประสานงานและร วมกันใช"ทรัพยากรเพ่ือให"บรรลุเป�าหมายขององค�การ  
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      แมคเชน และ วันกลินาว (McShane & Von Glinow, 2005) ได"กล าวว า
โครงสร"างองค�การ (Organization Structure) เป'นการจัดแบ งงานและรูปแบบของการประสานงาน การ
ติดต อสื่อสารและการไหลของงานและอํานาจอย างเป'นทางการ เพ่ือช วยควบคุมกํากับทิศทางขององค�การ  
      พิบูล  ทีปะปาล (2550) ได"กล าวว าโครงสร"างองค�การ (Organization Structure) 
เป'นระบบท่ีกําหนดไว"อย างเป'นทางการ  เพ่ือแสดงความสัมพันธ�ชี้ให"เห็นว างานถูกแบ งออกมาอย างไร  
แบ งกลุ มกันอย างไร และประสานกันอย างไร  
      วิภาดา  คุปตานนท� (2551) ได"กล าวว าโครงสร"างองค�การ (Organization 
Structure) เป'นโครงสร"างความสัมพันธ�ท่ีเป'นทางการในการเชื่อมโยงงานของแต ละบุคคลท่ีมีหน"าท่ี
รับผิดชอบตําแหน งต างๆ และเชื่อมโยงงานของแต ละกลุ มเข"าด"วยกัน เพ่ือท่ีจะทําให"การดําเนินงานบรรลุผล  
      สรุปว าการจัดโครงสร"างองค�การ (Organization Structure) หมายถึงระบบท่ี
แสดงความสัมพันธ�ระหว างภาระหน"าท่ีและความรับผิดชอบของการจัดแบ งงาน เพ่ือควบคุมประสานงาน
และเชื่อมโยงงานของแต ละบุคคลเข"าด"วยกัน เพ่ือให"บรรลุเป�าหมายขององค�การ ในสถานศึกษาการจัด
โครงสร"างองค�การ (Organization Structure)  หมายถึง ระบบท่ีแสดงความสัมพันธ�ระหว างภาระหน"าท่ี
และความรับผิดชอบของการจัดแบ งงานให"ทุกคนในสถานศึกษา เพ่ือควบคุมประสานงานและเชื่อมโยงงาน
ของแต ละบุคคลเข"าด"วยกัน เพ่ือให"บรรลุเป�าหมายของสถานศึกษา  
      การจัดโครงสร"างองค�การขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
      การจัดโครงสร"างองค�การขององค�การขีดสมรรถนะสูง มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
      (1) มีการดําเนินงานท่ีคล องตัวและปรับตัวต อสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลง 
      (2) มีการเพ่ิมพลังให"ระบบและโครงสร"างทําให"บุคลากรทํางานได"ง าย   
      (3) มีโครงสร"างและกระบวนการท่ีสอดคล"องกัน    
      (4) มีการออกแบบองค�การท่ีกระตุ"นให"เกิดการข"ามสายงานและข"ามองค�การ  
ไม ปzดก้ันตนเอง 
      (5) เปzดรับความสัมพันธ�กับภายนอกและเติบโตโดยร วมมือกับหุ"นส วน   
      (6) มีกระบวนการทํางานท่ีสนับสนุนบุคลากรในการทํางานเต็มตามศักยภาพ 
      (7) มีการปรับปรุงโครงสร"างองค�การให"มีขนาดเหมาะสม โดยใช"วิธีการจ"าง
เหมางานบางอย างจากภายนอก 
      (8) มีการลดข้ันตอนระบบการสั่งการให"เกิดความรวดเร็ว 
      (9) จัดให"มีระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงท่ีดี  
      (10) มีการบริหารงานแบบโครงการ  
      องค�ประกอบท่ี 6 การมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต อสังคม (Good  
Governance)  
      ความหมาย 
      ธรรมาภิบาล มีผู"ให"ความหมายดังนี้   
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      อุดม  มุ งเกษม (2545) ได"กล าวว า ธรรมาภิบาลหมายถึง องค�ประกอบท่ีทําให"
เกิดการจัดการอย างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมโปร งใส และตรวจสอบได" เพ่ือสร"างระบบบริหารกิจการ
บ"านเมืองและสังคมท่ีดีให"เกิดข้ึนของทุกภาคของสังคม 
      สายสมร  ศักด์ิคําดวง (2551) ได"กล าวว า ธรรมาภิบาลหรือเรียกว า การบริหาร
จัดการท่ีดี หมายถึง การบริหารงานท่ีมุ งเน"นหลักการระบบงานท่ีมีประสิทธิภาพเป'นหลัก การทํางานท่ี
เน"นความโปร งใส การมีส วนร วมของบุคคลในการทํางาน ความรู"สึกรับผิดชอบต อการกระทําของตนเอง   
ซ่ึงหากนํามาใช"เพ่ือการบริหารงานแล"ว จะเกิดความเชื่อม่ันว าจะนํามาซ่ึงผลลัพธ�ท่ีดีท่ีสุด ธรรมาภิบาล
หรือ การบริหารจัดการท่ีดีจึงเป'นเครื่องมือสําหรับบริหารองค�กร ทําให"การบริหารจัดการมีความคล องตัว 
ยอมรับความคิดใหม  และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค�กรเคลื่อนไหวโดยทุกฝ�ายมีส วนร วม มี
การใช"ทรัพยากรอย างคุ"มค า เปzดเผย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
      บรรจง เจริญสุข (2552) ได"กล าวว า ธรรมาภิบาล เป'นกลไก  เครื่องมือแนวทาง
การดําเนินงานท่ีเชื่อมโยงกันของภาคเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยเน"นความจําเป'นของการสร"าง
ความร วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชนอย างจริงจังและต อเนื่อง เพ่ือให"ประเทศมีพ้ืนฐานระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีเข"มแข็ง มีความชอบธรรมของกฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสร"างและกระบวนการการบริหารท่ี
มีประสิทธิภาพ มีความโปร งใสและสามารถตรวจสอบได" อันนําไปสู การพัฒนาประเทศอย างยั่งยืน 
      กัมปนาท วัชรธนาคม (2553) ได"กล าวว า ธรรมาภิบาลหมายถึง การบริหาร
จัดการท่ีดีของภาครัฐ โดยเน"นการสร"างความร วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน อย าง
จริงจังและต อเนื่อง เพ่ือให"เกิดกระบวนการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ เป'นธรรม มีความโปร งใส และ
สามารถตรวจสอบได"อันจะนําไปสู ความพึงพอใจของประชาชนและการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
      สรุปว า ธรรมาภิบาลหมายถึง การบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ มีการ
ดําเนินงานท่ีโปร งใส เปzดเผย เป'นธรรม ตรวจสอบได" มุ งเน"นความร วมมือของทุกภาคส วน และนํามาซ่ึง
ผลลัพธ�ท่ีดีขององค�การ 
      ความรับผิดชอบต อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR)  
      ความหมาย 
      ความรับผิดชอบต อสังคมมีผู"ให"ความหมายดังนี้ 
      คอตเลอร� และ ลี (Kotler & Lee, 2005) ได"ให"ความหมายไว"ว าความ
รับผิดชอบต อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เป'นพันธสัญญาขององค�การท่ีต"องมีความ
รับผิดชอบในการปรับปรุง ส งเสริมสังคมท่ีตนดํารงอยู ให"มีความเป'นอยู ท่ีดีข้ึนและสนับสนุนช วยเหลือ
สังคมด"วยทรัพยากรของบริษัทด"วยความสมัครใจ ซ่ึงกิจกรรมท่ีองค�การได"ดําเนินการโดยสมัครใจนั้น ไม ได"
หมายรวมถึงกิจกรรมท่ีทําโดยถูกควบคุม บังคับตามกฎหมาย ศีลธรรม จริยธรรม หรือข"อบังคับต างๆ
เท านั้น แต รวมถึงการดําเนินการโดยสมัครใจในการดําเนินธุรกิจอย างมีความรับผิดชอบท่ีแท"จริง เพ่ือให"
สังคมท่ีองค�การต้ังอยู มีสภาพความเป'นอยู และสิ่งแวดล"อมท่ีดีข้ึนอีกด"วย 
      นภาพร ขันธนภา และ ศานิต ด านศมสถิต (2547) ได"ให"ความหมายไว"ว าความ
รับผิดชอบต อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เป'นข"อผูกพันท่ีองค�การจะต"องทําให"
เกิดผลกระทบในทางบวกต อผู"มีส วนได"ส วนเสียให"มากท่ีสุด และต"องจํากัดผลกระทบทางลบให"น"อยท่ีสุด  
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      เนตร�พัณณา  ยาวิราช (2551) ได"ให"ความหมายไว"ว าความรับผิดชอบต อสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) หมายถึง การท่ีองค�การต้ังใจท่ีจะกระทําให"เกิดประโยชน�ให"แก 
สังคม  อันนอกเหนือจากท่ีกฎหมายกําหนด โดยองค�การอาจกําหนดไว"เป'นข"อบัญญัติทางจริยธรรมท่ี
ประกอบด"วยความรับผิดชอบต อบุคคลต างๆ ได"แก ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ความรับผิดชอบต อ
ผู"ถือหุ"น ความรับผิดชอบต อลูกค"า ความรับผิดชอบต อคุณภาพของสินค"าหรือบริการ ความรับผิดชอบต อ
พนักงาน ความรับผิดชอบต อสังคมและสิ่งแวดล"อม  
      พิพัฒน�  ยอดพฤติการณ� (2553) ได"ให"ความหมายไว"ว าความรับผิดชอบต อ
สังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เป'นเรื่องระดับองค�กรท่ีคํานึงถึงการดําเนินงาน
อย างรับผิดชอบต อสังคมและสิ่งแวดล"อมสามารถใช"เป'นเครื่องมือขององค�กร ท้ังในการสร"างความ
ยั่งยืนให"แก องค�กรและในการสนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน 
      สรุปว าความรับผิดชอบต อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
หมายถึง การท่ีองค�การดําเนินกิจกรรมและสนับสนุนช วยเหลือสังคมด"วยทรัพยากรขององค�การและ
กระทําให"เกิดประโยชน�ต อสังคม ท้ังผู"ท่ีมีส วนเก่ียวข"องโดยตรงอันได"แก  ลูกค"า บุคลากร ชุมชนท่ีองค�การ
ต้ังอยู  และผู"มีส วนเก่ียวข"องโดยอ"อม ได"แก  คู แข งและบุคคลท่ัวไป    
      ดังนั้นจึงสรุปว าการมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต อสังคม หมายถึง การ
บริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ มีการดําเนินงานท่ีโปร งใส เปzดเผย เป'นธรรม ตรวจสอบได" มุ งเน"นความ
ร วมมือของทุกภาคส วน และนํามาซ่ึงผลลัพธ�ท่ีดีขององค�การ และสนับสนุนช วยเหลือสังคมด"วยทรัพยากร
ขององค�การและ กระทําให"เกิดประโยชน�ต อสังคม ท้ังผู"ท่ีมีส วนเก่ียวข"องโดยตรง และผู"มีส วนเก่ียวข"อง 
โดยอ"อม ซ่ึงหากนํามาปรับใช"ในสถานศึกษา การมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต อสังคม จะหมายถึง 
การบริหารจัดการท่ีดีของสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ มีการดําเนินงานท่ีโปร งใส เปzดเผย เป'นธรรม 
ตรวจสอบได" มุ งเน"นความร วมมือของทุกคนท้ังในและนอกสถานศึกษา และนํามาซ่ึงผลลัพธ�ท่ีดีของ
สถานศึกษา และสนับสนุนช วยเหลือชุมชนสังคมด"วยทรัพยากรของสถานศึกษาและ กระทําให"เกิด
ประโยชน�ต อชุมชนสังคม ท้ังผู"ท่ีมีส วนเก่ียวข"องโดยตรงอัน ได"แก  นักเรียน ผู"ปกครอง ชุมชนท่ีสถานศึกษา
ต้ังอยู  และผู"มีส วนเก่ียวข"องโดยอ"อม ได"แก  บุคคลท่ัวไป 
      การมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต อสังคมขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
      การมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต อสังคมขององค�การขีดสมรรถนะสูง มี
แนวปฏิบัติดังนี้   
      (1) มีระบบบริหารงานท่ีมีจริยธรรม โปร งใส เปzดเผยและตรวจสอบได"   
      (2) มีระบบท่ีเปzดโอกาสให"สังคมได"ตรวจสอบผลการดําเนินการ  
      (3) เน"นการบริหารแบบเปzดเผยและรายงานผลการดําเนินงานต อสาธารณชน 
      (4) มีการเปzดเผยข"อมูลทางการเงินเพ่ือให"บุคลากรเกิดความรู"สึกเป'นเจ"าของร วมกัน  
      (5) มีความสามารถในการชี้แจงและรับผิดชอบร วมกัน   
      (6) มีความรับผิดชอบและช วยเหลือต อสังคม   
      (7) ต"องมีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค�การท่ีดี  
      (8) มีวิธีการในการสร"างความน าเชื่อถือและความไว"วางใจ  
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      (9) มีความซ่ือสัตย�และกระทําตนเป'นตัวอย างแก บุคลากร 
      องค�ประกอบท่ี 7 การสร"างวัฒนธรรมองค�การ (Organization Culture) 
      ความหมาย 
      วัฒนธรรมองค�การมีผู"ให"ความหมายดังนี้  
      นิวสตอม และ เดวิส (Newstrom &  Davis, 2002) ได"ให"ความหมายไว"ว า
วัฒนธรรมองค�การ (Organization Culture) หมายถึง ชุดของข"อสมมติฐาน ความเชื่อ ค านิยม บรรทัดฐาน            
ซ่ึงสมาชิกในองค�การ ได"ร วมกันยึดถือปฏิบัติ    
      รอบบินส�  (Robbins, 2003) ให"ความหมายของวัฒนธรรมว า เป'นระบบ
ความหมายร วม ท่ียึดถือโดยสมาชิกขององค�การ ทําให"มีความแตกต างจากองค�การอ่ืน ระบบของความหมาย
ร วมนี้ จะเป'นคุณลักษณะท่ีสําคัญทางค านิยมขององค�การ   
      พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552) ได"ให"ความหมายของวัฒนธรรมองค�การไว" คือ 
ความเชื่อและค านิยมพ้ืนฐาน ร วมกันของสมาชิกภายในองค�การ ปรากฏออกมาในวิถีของบรรทัดฐานแห งการ
คิดและการปฏิบัติ มีกระบวนการถ ายทอดจากบุคคลรุ นหนึ่ง ไปอีกรุ นหนึ่งในหลากหลายรูปแบบ 
      วิเชียร  วิทยอุดม (2549) ให"ความหมายของวัฒนธรรมว า เป'นวิถีการดํารงชีวิตใน
องค�การและวิถีชีวิตโดยรวมของคนในองค�การ ซ่ึงเป'นมาตรฐานสําหรับเอาไว"ให" พนักงานยึดเป'นหลักในการ
ทํางานและการใช"ชีวิตอยู ในองค�การ 
      สรุปว าการสร"างวัฒนธรรมองค�การ (Organization Culture) หมายถึง แบบ
แผนทางความคิดท่ียึดถือร วมกันอันประกอบไปด"วยความเชื่อ ค านิยม บรรทัดฐาน มีกระบวนการถ ายทอด
จากบุคคลรุ นหนึ่ง ไปอีกรุ นหนึ่งอย างมีเอกลักษณ�เฉพาะขององค�การ ในสถานศึกษา การสร"างวัฒนธรรม
องค�การ (Organization Culture) หมายถึง แบบแผนทางความคิดท่ีทุกคนได"แก  ผู"บริหาร ครู หรือ
บุคลากรในสถานศึกษา และนักเรียน ได"ยึดถือร วมกันอันประกอบไปด"วยความเชื่อ ค านิยม บรรทัดฐาน     
มีกระบวนการถ ายทอดจากบุคคลรุ นหนึ่ง ไปอีกรุ นหนึ่งอย างมีเอกลักษณ�เฉพาะของสถานศึกษา 
      การสร"างวัฒนธรรมองค�การขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
      การสร"างวัฒนธรรมองค�การขององค�การขีดสมรรถนะสูง มีแนวปฏิบัติดังนี้  
      (1) มีวิธีการสร"างค านิยมร วมกันของบุคลากรท่ัวท้ังองค�การ   
      (2) มีวัฒนธรรมองค�การแห งความซ่ือสัตย� และความจงรักภักดี   
      (3) สร"างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงท่ีมีส วนร วมของทุกคน   
      (4) สร"างอัตลักษณ�ร วมกันและสร"างความรู"สึกท่ีเป'นหนึ่งเดียวของชุมชน  
      (5) สร"างวัฒนธรรมท่ีโปร งใส เปzดเผย และตรงไปตรงมา  
      (6) สร"างค านิยมท่ีผูกพันกับคุณภาพขององค�การ 
      (7) สร"างวัฒนธรรมท่ีเน"นการเรียนรู"   
      (8) ปลูกฝ?งจิตสํานึกในการบริการต อลูกค"าและสังคม 
 2.3.6 ป?จจัยท่ีนําไปสู ความสําเร็จขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
   ป?จจัยท่ีนําไปสู ความสําเร็จขององค�การขีดสมรรถนะสูง หรือองค�การท่ีเป'นเลิศ (Key 
Success Factors to HPO) นั้นมีผู"กล าวไว"ดังนี้ 
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   ฮานนา (Hanna, 1988) ได"กล าวถึงป?จจัยท่ีทําให"องค�การขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) ประสบความสําเร็จอย างยั่งยืน มี 3 ประการคือ (นิสดารก�  เวชยานนท�, 2554) 
   1) ตัวผู"นําระดับสูงขององค�การต"องเข"าใจในตัวธุรกิจ เข"าใจตลาด เข"าใจลูกค"า ซ่ึงเม่ือ
เข"าใจแล"วจึงจะออกแบบวัฒนธรรม ระบบโครงสร"างพ้ืนฐานต างๆ ท่ีจําเป'น 
   2) ต"องมีการบูรณาการ (Alignment) เชื่อมโยงส วนต างๆ เข"าด"วยกัน องค�การแบบ High 
Performance Organization เปรียบเสมือนการถักทอพรมผืนใหญ  ท่ีต"องร"อยเรียงส วนต างๆ เข"าหากันอย าง
เหมาะสมกลมกลืนเป'นผืนเดียวกัน การบูรณาการจะเกิดข้ึนได"ต อเม่ือผู"บริหารมีการมอบหมายงาน  กระจาย
อํานาจไปถึงพนักงานระดับล าง  
   3) ต"องมีระบบต างๆ ขององค�การคอยให"การสนับสนุน เช น ระบบในวัดผล ระบบข"อมูล 
ระบบการติดต อสื่อสาร 
   โอเว น และคนอ่ืนๆ (Owen & et al., 2001) ได"เสนอ 5 ป?จจัยท่ีนําไปสู ความสําเร็จของ
องค�การแบบ High Performance Organization ดังนี้   
   1) การรับรู"ของผู"นําในด"านธุรกิจและการตลาด (Senior Leaders’ Perception of the 
Marketplace) 
   2) การแบ งป?นวิสัยทัศน� พันธกิจ ค านิยม และกลยุทธ�ซ่ึงสอดคล"องกับตลาด (Shared  
Vision, Mission, Values, and Strategies which are Aligned with the Marketplace) 
   3) การปฏิบั ติของผู"นําท่ีสอดคล"องกับวิสัยทัศน�  พันธกิจ ค านิยม และกลยุทธ� 
(Leadership Practices that are Congruent with the Vision, Mission, Values, and Strategies) 
   4) การมีระบบโครงสร"างพ้ืนฐานท่ีมาสนับสนุนวิสัยทัศน� พันธกิจ ค านิยม และกลยุทธ� 
(Enabling Infrastructure which Support and Reinforce the Vision, Mission, Values, and  Strategies) 
   5) การท่ีบุคลากรมีพฤติกรรมท่ีตอบสนองความต"องการของลูกค"า (Employee  
Behaviors that Meet Customer Needs) ซ่ึงพฤติกรรมเหล านี้นําไปสู การมีขีดความสามารถ เน"นท่ี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การมีความผูกพัน การมีค านิยมหลัก และการมีจิตใจท่ีตอบสนองลูกค"า  
   มิลเลอร� (Miller, 2001) กล าวว าการมุ งสู ทีมงานท่ีมีขีดสมรรถนะสูงนั้น จําเป'นต"องมี
การเปลี่ยนกระบวนการทํางานและวัฒนธรรมองค�การซ่ึงกุญแจท่ีสําคัญของการมุ งสู องค�การขีดสมรรถนะ
สูง (High Performance Organization) 
   1) การออกแบบองค��การจากล าง-บนและกระบวนการทํางาน 
   2) โครงสร"างองค��การท่ีปรับตัวได"ง ายและมีความยืดหยุ นสามารถตอบสนองต อความ
เปลี่ยนแปลงของลูกค"าและสภาพแวดล"อมได"เป'นอย างดี 
   3) มีลําดับข้ันการบังคับบัญชาน"อย หรือให"อํานาจการบริหารตนเองแก  ทีมงานต างๆ 
ให"มากท่ีสุด 
   4) มีระบบการเชื่อมต อส วนต างๆ ขององค��การเข"าด"วยกันอย างอิสระ  
   5) บุคลากรต"องมีความรอบรู"เก่ียวกับการดําเนินงานและเป�าหมายในระดับสูง สร"าง
ความพึงพอใจต อลูกค"า ท้ังด"านการเงิน และคุณภาพ  
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   ฮอค (Hock, 2007) ประธานบริษัทของ Singapore Technologies Engineering ได"ระบุ
ถึงป?จจัยแห งความสําเร็จห"าประการในการบริหารองค�การสู ความเป'นเลิศคือ (สิทธิชัย  นันทนาวิจิตร, 2550) 
   1) ความมุ งม่ันของฝ�ายบริหาร (Senior Management’s Commitment) 
   2) การมีส วนร วมของบุคลากร (Involvement of People) 
   3) การสร"างธุรกิจให"มีทิศทางท่ีตอบสนองต อความต"องการของลูกค"า (Alignment 
Usiness with Customization) 
   4) การมีกลไกประเมินองค�กรเพ่ือการพัฒนา (Internal Assessment for Rovement)
จิตสํานึกของบุคลากร (Mindset) 
   พสุ เดชะรินทร� ได"กล าวถึง ป?จจัยในการขับเคลื่อนให"องค�กรก"าวไปสู องค�การขีดสมรรถนะ
สูง หรือองค�การท่ีเป'นเลิศ (High Performance Organization: HPO) ประกอบด"วย (พสุ  เดชะรินทร� และ    
คนอ่ืน ,ๆ 2549) 
   1) การมียุทธศาสตร�ท่ีดี (Strategy)  
   2) ความสามารถในการแปลงยุทธศาสตร�ไปสู การปฏิบัติ 
   3) ขีดสมรรถนะของบุคลากร (Competencies) ในองค�กรท่ีเหมาะสมและสอดคล"อง
กับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�  
   4) โครงสร"างและกระบวนการทํางานท่ีเหมาะสมกับยุทธศาสตร�    
   5) ค านิยม วัฒนธรรมองค�กรท่ีสอดคล"องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร�  
   6) ข"อมูลความรู"ต างๆ ท่ีใช"ในการตัดสินใจ      
   7) Performance Management หรือการบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน เรื่องของ
ตัวชี้วัด โดยเชื่อมโยงผลงานไปถึงผลตอบแทนและแรงจูงใจ  
   8) Leadership การเชื่อมโยงเครื่องมือบริหารคุณภาพสู องค�กรท่ีเป'นเลิศ 
   อนนต� แสงศิริทักษิณ รองกรรมการผู"จัดการใหญ  กลยุทธ�และพัฒนาองค�กร บริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) กล าวถึง 3 ป?จจัยความสําเร็จ HPO ว า กลุ มธุรกิจปตท.กระจายตัวครอบคลุม      
ในหลายอุตสาหกรรมหลัก และมีความเชื่อมโยงกับ Value Chain หรือห วงโซ แห งมูลค ากับพลังงาน
ของชาติอย างแนบแน น ดังนั้นการสร"างให"องค�กรเติบโตแข็งแรงจึงถือเป'นความจําเป'น และทําไม ได"
ง ายมากนักในสถานการณ�โลกป?จจุบันนี้  วิสัยทัศน�ปตท. ต้ังใจท่ีจะสร"างองค�กรให"เข"มแข็งสู ความ   
เป'นเลิศ การใช"โมเดลของ HPO จึงมีนัยยะสําคัญในการบ ายหน"าสู เป�าหมายดังกล าว โดยมองผ าน     
5 เสาหลัก HPO คือ 1. Information Technology เทคโนโลยีสารสนเทศ 2. Innovation 
นวัตกรรม 3. Knowledge Management การบริหารจัดการองค�ความรู" 4. Leadership ภาวะผู"นํา 
และ 5. Operational Agility and Excellence ความเป'นเลิศและฉับไวในการดําเนินการ และป?จจัย
ความสําเร็จของ HPO ประกอบไปด"วย 3 ป?จจัยดังนี้ (อนนต� แสงศิริทักษิณ, 2549) 
   1) เป'นเรื่องของความได"เปรียบในการแข งขันท่ีต"องมีวิสัยทัศน� และเป'นบริษัทท่ีเก งกาจใน
เรื่องของตัดสินใจในการช วงชิงโอกาสท่ีรวดเร็ว มีการใช"กระบวนการบริหารจัดการท่ีทันสมัย ท้ังหมดนี้เป'น
ป?จจัยสําคัญท่ีบอกว าบริษัทมีความได"เปรียบทางการแข งขัน 
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   2) ต"องมีขีดความสามารถท่ีเหนือกว าผู"อ่ืน เพราะองค�กรท่ีมีขีดความสามารถเหนือผู"อ่ืน จะ
สามารถเข"าถึงลูกค"าได"ดีกว า เร็วกว า และสามารถจะใช"ประโยชน�จากทรัพย�สินท่ีมีอยู ให"ได"เปรียบเหนือคู แข ง 
   3) High Performance Anatomy เป'นหัวใจซ่ึงเก่ียวข"องกับคน รู"จักใช"เทคโนโลยี
สารสนเทศมาเป'นสินทรัพย�ในเชิงกลยุทธ� (Strategic Asset) เป'นการมองโดยใช"แนวคิดท่ีว า เราสามารถใช"
ประโยชน�ในเทคโนโลยีสารสนเทศและคนเหมือนกับทรัพย�สินอ่ืนๆ ได"หรือไม ? หรือเราสามารถสร"าง
มูลค าเพ่ิมในตัวคนได"หรือไม ? เราสามารถดึงความสามารถของคนออกมา เพ่ือสร"างผลการดําเนินงานของ
บริษัทให"ทวีคูณข้ึนไปได"หรือไม ? ซ่ึงองค�กรท่ีมีความได"เปรียบในการแข งขันต"องมีความเชื่อมโยงท้ัง         
3 ป?จจัยนี้ควบคู กัน แต ผลสํารวจระบุเพ่ิมเติมอีกว า ยังมีองค�ประกอบอ่ืนๆ อีก โดยสิ่งท่ีอยู ในใจของ CEO 
เกือบทุกคนคือ มองว าคนสําคัญท่ีสุด และบริษัทต"องให"ความสําคัญกับคนเป'นอันดับแรก เหตุผลท่ีเป'น
เรื่องของคน เพราะว าคนเป'นผู"บันดาลให"ทุกสิ่งทุกอย างเกิดข้ึน จึงต"องวางคนให"ถูกกับงาน นอกจากนั้น
จะต"องใช"ความสามารถของคนท่ีมีอยู ให"เกิดประโยชน�สูงสุด จะต"องถนอมรักษาคนเอาไว" สร"างบรรยากาศ
แรงจูงใจให"คนอยากทํางานด"วย 
   ผู"วิจัยได"วิเคราะห�ป?จจัยท่ีนําไปสู ความสําเร็จขององค�การขีดสมรรถนะสูงตามแนวคิดของ 
ฮานนา (Hanna, 1988 อ"างถึงใน นิสดารก� เวชยานนท�, 2554) โอเว น และคนอ่ืนๆ (Owen & et al., 2001)   
มิลเลอร� (Miller, 2001) ฮอค (Hock, 2007 อ"างถึงใน สิทธิชัย  นันทนาวิจิตร, 2550) พสุ เดชะรินทร� และ   
คนอ่ืนๆ (2549) อนนต� แสงศิริทักษิณ (2549) ได"ดังตาราง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.18  การวิเคราะห�ป?จจัยท่ีนําไปสู ความสําเร็จขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
 

 
 
 

ป~จจัยท่ีนําไปสูBความสําเร็จขององค#การขีด
สมรรถนะสูง 
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1. การบริหารจัดการเชิงรุก 

ตัวผู"นําระดับสูงขององค�การต"องเข"าใจในตัวธุรกิจ  
เข"าใจตลาด เข"าใจลูกค"า 

/ /     / 

ความมุ งม่ันของฝ�ายบริหาร    /   / 
สร"างความได"เปรียบในการแข งขัน มีขีด
ความสามารถท่ีเหนือกว าผู"อ่ืน 

     / / 

การปฏิบัติของผู"นําท่ีสอดคล"องกับวิสัยทัศน�  
พันธกิจ ค านิยม และกลยุทธ� 

 /    / / 

ภาวะผู"นําในการเชื่อมโยงเครื่องมือบริหารคุณภาพ
สู องค�กรท่ีเป'นเลิศ 

    /  / 

ต"องมีการบูรณาการ (Alignment) เชื่อมโยงส วน
ต างๆ เข"าด"วยกัน  

/  /  /  / 

ตัวผู"นําระดับสูงขององค�การต"องเข"าใจในตัวธุรกิจ  
เข"าใจตลาด เข"าใจลูกค"า 

/ /     / 

ความมุ งม่ันของฝ�ายบริหาร    /   / 
สร"างความได"เปรียบในการแข งขัน มีขีด
ความสามารถท่ีเหนือกว าผู"อ่ืน 

     / / 

การปฏิบัติของผู"นําท่ีสอดคล"องกับวิสัยทัศน�  
พันธกิจ ค านิยม และกลยุทธ� 

 /    / / 

ภาวะผู"นําในการเชื่อมโยงเครื่องมือบริหารคุณภาพ
สู องค�กรท่ีเป'นเลิศ 

    /  / 

ต"องมีการบูรณาการ (Alignment) เชื่อมโยงส วน
ต างๆ เข"าด"วยกัน  

/  /  /  / 
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ตารางท่ี 2.18 (ตBอ) 
  
 
 
 
 

ป~จจัยท่ีนําไปสูBความสําเร็จขององค#การขีด
สมรรถนะสูง 

 
 
 

รายช่ือนักวิชาการ 

ผู�วิ
จัย

 

 ฮ
าน

นา
 (H

an
na

, 1
98

8)
 

 โอ
เว

Bน 
แล

ะค
นอื่

นๆ
 (O

we
n 

   
   

   
   

   
   

   
 &

 e
t a

l., 
20

01
) 

 มิ
ลเ

ลอ
ร# (

M
ille

r, 
20

01
) 

 ฮ
อค

 ( 
Ho

ck
, 2

00
7)

 

 พ
สุ 

เด
ชะ

ริน
ทร

# แ
ละ

คน
อื่น

ๆ 
(2

54
9 )

 

 อ
นน

ต# 
แส

งศ
ิริทั

กษิ
ณ

 (2
54

9)
 

ผู"บริหารมีการมอบหมายงาน กระจายอํานาจ 
ไปถึงพนักงานระดับล าง 

/      / 

ต"องมีระบบต างๆ ขององค�การและโครงสร"าง
พ้ืนฐานคอยให"การสนับสนุน 

/ /     / 

การออกแบบองค�การจากล าง - บนและกระบวนการ
ทํางาน 

  /    / 

โครงสร"างองค��การท่ีปรับตัวได"ง ายและมีความ
ยืดหยุ นสามารถตอบสนองต อ ความเปลี่ยนแปลง
ของลูกค"าและสภาพแวดล"อมได"เป'นอย างดี 

  /   / / 

มีลําดับข้ันการบังคับบัญชาน"อยหรือให"อํานาจการ
บริหารตนเองแก  ทีมงานต างๆ ให"มากท่ีสุด 

  /    / 

การแบ งป?นวิสัยทัศน� พันธกิจ ค านิยม และกลยุทธ�
ซ่ึงสอดคล"องกับตลาด 

 /     / 

สามารถจะใช"ประโยชน�จากทรัพย�สินท่ีมีอยู ให"
ได"เปรียบเหนือคู แข ง 

     / / 

การมีกลไกประเมินองค�กรเพ่ือการพัฒนา    /   / 
รู"จักใช"เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป'นสินทรัพย�ใน
เชิงกลยุทธ� (Strategic Asset) 

     / / 

โครงสร"างและกระบวนการทํางานท่ีเหมาะสมกับ
ยุทธศาสตร� 

  /  /  / 

กระบวนการบริหารจัดการท่ีทันสมัย      / / 
มีข"อมูลความรู"ต างๆ ท่ีใช"ในการตัดสินใจ     / / / 
การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน เรื่องของตัวชี้วัด โดย
เชื่อมโยงผลงานไปถึงผลตอบแทนและแรงจูงใจ 

    /  / 
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ตารางท่ี 2.18 (ตBอ) 
 
 
 
 

 
ป~จจัยท่ีนําไปสูBความสําเร็จขององค#การ 

ขีดสมรรถนะสูง 
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2. การสร�างความรู�สึกการเป\นเจ�าของรBวมกัน 
ค านิยม วัฒนธรรมองค�กรท่ีสอดคล"องเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร� 

    /  / 

การมีส วนร วมของบุคลากร    /   / 
สร"างจิตสํานึกของบุคลากร    /   / 
สร"างบรรยากาศแรงจูงใจให"คนอยากทํางาน     / / / 
สร"างความพึงพอใจต อลูกค"า ท้ังด"านการเงิน และ
คุณภาพ 

 / / /   / 

บุคลากรมีพฤติกรรมท่ีตอบสนองความต"องการ
ของลูกค"า 

 / / / /  / 

3. การบริหารคนเกBงในองค#การ 

ความสามารถสร"างมูลค าเพ่ิมในตัวคนสามารถดึง
ความสามารถของคนออกมา เพ่ือสร"างผลการ
ดําเนินงานของบริษัทให"ทวีคูณข้ึนไป 

     / / 

บุคลากรต"องมีความรอบรู"เก่ียวกับการดําเนินงาน
และเป�าหมายในระดับสูง 

  /    / 

กําหนดขีดสมรรถนะของบุคลากร (Competencies) 
ในองค�กรท่ีเหมาะสมและสอดคล"องกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร� 

    / / / 

 
   ผู"วิจัยได"สังเคราะห�ป?จจัยท่ีนําไปสู ความสําเร็จขององค�การขีดสมรรถนะสูงได"ดัง
ตาราง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.19 การสังเคราะห�ป?จจัยท่ีนําไปสู ความสําเร็จขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
 
 
 
 
 

ป~จจัยท่ีนําไปสูBความสําเร็จขององค#การ 
ขีดสมรรถนะสูง 
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การบริหารจัดการเชิงรุก � � � � � � � 
การสร"างความรู"สึกการเป'นเจ"าของร วมกัน  � � � � � � 
การบริหารคนเก งในองค�การ     �  � � � 
   
      สรุปว าป?จจัยท่ีนําไปสู ความสําเร็จหรือเง่ือนไขความสําเร็จของการเป'นองค�การ
ขีดสมรรถนะสูงหรือสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงประกอบด"วย 1) การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive 
Management) 2) การสร"างความรู"สึกการเป'นเจ"าของร วมกัน (Ownership) และ 3) การบริหารคนเก งใน
องค�การ (Talent Management) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
      การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management)  
      ความหมายการบริหารจัดการเชิงรุกนั้นมีผู"ให"ความหมายดังนี้ 
      ชาร�เลส (Charles, 2008) และ โคเซล (Kocel, 2005) ได"กล าวว า การบริหาร
จัดการเชิงรุกจะอยู บนพ้ืนฐานของการป�องกันการผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึน แนวคิดเชิงรุกหมายความว า การ
ดําเนินการก อนท่ีจะเกิดเหตุการณ�ใดๆ การบริหารจัดการเชิงรุกจะเป'นวิธีการดําเนินการออกแบบอนาคตท่ี
ต"องการ และสภาพแวดล"อมในอนาคตด"วย (Levent B. K1dak)   
      เลเวนท (Levent B. K1dak ) ได"กล าวว า แนวคิดการบริหารจัดการเชิงรุกจะใช"ใน
การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร"างเง่ือนไขใหม  สิ่งจําเป'นสําหรับแนวคิดนี้คือ ต"องพัฒนาเส"นทางหรือ     
กลยุทธ�ใหม สําหรับองค�การในอนาคตและการบริการท่ียืนยาว   
      ดนัย เทียนพุฒ (2545) กล าวว า การบริหารเชิงรุก เป'นการบริหารท่ีผู"บริหาร
จะต"องเตรียมการเพ่ือเอาชนะในอนาคต จะต"องบริหารเชิงรุก ผู"บริหารจะต"องเข"าใจถึงภารกิจของ
สถานศึกษา 3 เรื่องด"วยกัน คือ 
      1) นวัตกรรม (Innovation) ผู"บริหารจะต"องคิดผลักดันหรือสร"างองค�การให"
เกิดคุณค าสูงสุดเพ่ือให"ผู"มีส วนได"ส วนเสียได"รับประโยชน� 
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      2) จัดการศึกษาจะต"องกําหนดโครงสร"างจัดคนให" เหมาะกับงานสร"าง
บรรยากาศจูงใจ ผู"บริหารมีภาวะผู"นําและใช"นวัตกรรมมาบูรณาการ เพ่ือพัฒนาผู"เรียนให"เกิดคุณค าสูงสุด
ตามท่ีผู"ปกครองต"องการ 
      3) สร"างคุณค าสูงสุดเพ่ือผู"รับบริการหมายถึงองค�ประกอบหลัก 4 อย างท่ี
ผู"ปกครองต"องการคือ  3.1) คุณภาพ (Quality) ผู"เรียนต"องมีความรู"และมีคุณลักษณะตามท่ีผู"ปกครอง
ต"องการลดการสูญเสียและมีการปรับปรุงคุณภาพอย างต อเนื่อง 3.2) ค าใช"จ าย (Cost) หมายถึงต"นทุน
หรือราคาท่ีเหมาะสมกล าวคือประหยัดและเกิดประโยชน�สูงสุด  3.3) บริการ (Service) จัดการเรียนการ
สอนท่ีเน"นผู"เรียนเป'นสําคัญ สนองความต"องการของชุมชน 3.4) การชนะเวลา (Cycle Time) หมายถึง
การย อเวลาให"สั้นลง ทํางานรวดเร็วทันกําหนดเวลา  
      นุชรัตน�  สิริประภาวรรณ (2547) ได"กล าวว า การทํางานเชิงรุก คือ การทํางาน
ท่ีมีการวางแผนล วงหน"าอย างละเอียด รอบคอบ รู"จักและรับผิดชอบตนเอง โดยสามารถท่ีจะเลือก
ตอบสนองแรงกระตุ"นภายนอก ในมุมมองและคุณค าของตนเองท่ีไม ยอมตกอยู ภายใต" อิทธิพลสิ่งแวดล"อม
รอบข"าง และสถานการณ�ภายนอกบีบบังคับให"ต"องจําใจทํา รวมถึงมีสติไม จมปลักกับ ป?ญหา แต ตอบสนอง
ด"วยสติในคุณค าท่ีเชื่อม่ันต างจากการทํางานแบบต้ังรับ (Reactive Approach) ท่ีจะกระทําเม่ือ
สถานการณ� บีบบังคับให""ตอบสนอง ในบางครั้งอาจมีความรู"สึกเข"ามาเก่ียวข"องด"วย เม่ือเกิดข"อผิดพลาดจะ
โทษสิ่งแวดล"อมรอบข"าง เง่ือนไขข"อจํากัดต างๆ โดยไม พิจารณาตนเองเป'นหลักการทํางานเชิงรุกจึงเป'น
การทํางานท่ีมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีการวางแผนล วงหน"า และจัดการสิ่งใดด"วยวิจารณญาณ อย าง
รอบคอบทําให""ไม ค อยมีความผิดพลาดท้ังยังสามารถคาดการณ�สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนล วงหน"าด"วยข"อมูลท่ีมีอยู  
และพร"อมตอบสนองความต"องการท่ีเปลี่ยนแปลงอย างรวดเร็ว 
      วิชัย  ปsติเจริญธรรม (2548) ได"กล าวว า การทํางานในเชิงรุก คือ การใช"ความ
มุ งม่ันอย างท่ีสุดในงานไม เพียงแต คิดเท านั้น แต มีการผลักดันงานแม"มีอุปสรรคมากมายก็ตาม มีการ
คาดการณ�ล วงหน"า และมีการกระทําเพ่ือสร"างโอกาสนั้นข้ึนมา ไม นั่งรอคอยให"โอกาสมาหา 
      สรุปว าการบริหารจัดการเชิงรุกจึง หมายถึง การทํางานท่ีมีการวางแผนงานเพ่ือ
ป�องกันป?ญหา สามารถคาดการณ�สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนและพร"อมตอบสนองความต"องการท่ีเปลี่ยนแปลงอย างรวดเร็ว 
ด"วยการใช"กลยุทธ�ต างๆ  อย างเหมาะสม หากในสถานศึกษาการบริหารจัดการเชิงรุกย อมหมายถึง การทํางานของ
ผู"บริหารสถานศึกษาท่ีมีการวางแผนงานต างๆ เพ่ือป�องกันป?ญหา สามารถคาดการณ�สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนและพร"อม
ตอบสนองความต"องการท่ีเปลี่ยนแปลงอย างรวดเร็ว ด"วยการใช"กลยุทธ�ต างๆ  อย างเหมาะสม 
      การบริหารจัดการเชิงรุกขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
      การบริหารจัดการเชิงรุกขององค�การขีดสมรรถนะสูง มีแนวปฏิบัติดังนี้  
      (1) ตัวผู"นําระดับสูงขององค�การต"องเข"าใจในตัวธุรกิจ เข"าใจตลาด เข"าใจลูกค"า 
      (2) ความมุ งม่ันของฝ�ายบริหาร  
      (3) การปฏิบัติของผู"นําท่ีสอดคล"องกับวิสัยทัศน� พันธกิจ ค านิยม และกลยุทธ� 
      (4) มีภาวะผู"นําการเชื่อมโยงเครื่องมือบริหารคุณภาพสู องค�กรท่ีเป'นเลิศ 
      (5) สร"างความได"เปรียบในการแข งขัน มีขีดความสามารถท่ีเหนือกว าผู"อ่ืน 
      (6) สามารถจะใช"ประโยชน�จากทรัพย�สินท่ีมีอยู ให"ได"เปรียบเหนือคู แข ง   
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      (7) ต"องมีการบูรณาการ (Alignment) เชื่อมโยงส วนต างๆ เข"าด"วยกัน การ
แบ งป?นวิสัยทัศน� พันธกิจ ค านิยม  และกลยุทธ�ซึ่งสอดคล"องกับตลาด   
      (8) การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน เรื่องของตัวชี้วัด โดยเชื่อมโยงผลงานไปถึง
ผลตอบแทนและแรงจูงใจ  
      (9) การออกแบบองค��การจากล าง - บนและกระบวนการทํางานโครงสร"างองค�การท่ี
ปรับตัวได"ง ายและมีความยืดหยุ นสามารถตอบสนองต อ ความเปลี่ยนแปลงของลูกค"าและสภาพแวดล"อมได"เป'น
อย างดี  
      (10) มีลําดับข้ันการบังคับบัญชาน"อยหรือให"อํานาจการบริหารตนเองแก   
ทีมงานต างๆ ให"มากท่ีสุด  
      (11) ต"องมีระบบต างๆ ขององค�การคอยให"การสนับสนุน โครงสร"างและ
กระบวนการทํางานท่ีเหมาะสมกับยุทธศาสตร�   
      (12) กระบวนการบริหารจัดการท่ีทันสมัย การมีกลไกประเมินองค�กรเพ่ือการ
พัฒนา มีข"อมูลความรู"ต างๆ ท่ีใช"ในการตัดสินใจ 
      การสร"างความรู"สึกการเป'นเจ"าของร วมกัน (Ownership) 
      ความหมาย 
      ความเป'นเจ"าของมีผู"ให"ความหมาย ดังนี้ 
      เฮสเคตต� และ คนอ่ืนๆ (Heskett & et al., ณัฐยา  สินตระการผล และ กานต�สุดา        
มาฆะศิรานนท� (ผู"แปล), 2554) ได"กล าวว า ความเป'นเจ"าของ (Ownership) เป'นเรื่องของความมุ งม่ันท่ีจะ
ปฏิบัติตาม ค านิยมท่ียึดถือร วมกันในการมุ งสร"างองค�กรสู ความเป'นเลิศ เม่ือองค�กรปลูกฝ?งความเป'นเจ"าของ
องค�การได"สําเร็จแล"ว ทุกฝ�ายก็จะได"รับผลประโยชน�ร วมกัน ดังนั้นเม่ือทุกคนต างรู"สึกว าตนเองเป'นเจ"าของ
องค�การคนหนึ่งเหมือนกัน ต างก็จะทําให"องค�การมีความเจริญก"าวหน"า นอกจากนี้องค�การอาจทําให"ลูกค"ามี
ความรู"สึกเป'นเจ"าขององค�การด"วยโดยการเชิญชวนให"ลูกค"าเข"ามามีส วนร วมในการสร"างสินค"าและบริการ   
ในแบบท่ีลูกค"าต"องการ ถือได"ว าองค�การได"เปzดโอกาสให"ลูกค"าเข"ามามีอํานาจควบคุมบางส วนของสิ่งท่ีพวก
เขาซ้ือได" และอํานาจควบคุมนี้จะทําให" ลูกค"ารู"สึกได"ว าสินค"าและบริการนี้มีคุณค ากับพวกเขามากท่ีสุด 
และสิ่งนี้เองท่ีจะทําให"ลูกค"ารู"สึกถึงความเป'นเจ"าขององค�การมากข้ึน  
      นายคุณภาพ (2012) ได"กล าวถึงความเป'นเจ"าของว า เป'นการสร"างความรู"สึก
เป'นเจ"าของของบุคลากรหรือพนักงานนั้นเป'นความร วมมือของบุคลากรหรือพนักงานในองค�การ 
ความรู"สึกความเป'นเจ"าของนั้น  จะทําให"บุคลากรหรือพนักงานมีความรู"สึกยอมรับ ความภาคภูมิใจใน
องค�การ มีความรู"สึกร วมกับผู"บริหารในการสร"างความหวงแหนและจงรักภักดีต อองค�การ โดยการ
เสริมสร"างจิตสํานึกความรู"สึกเป'นเจ"าของนั้น สามารถดําเนินการได"โดย การปฏิบัติต อบุคลากรหรือ
พนักงานเหมือนบุคคลในครอบครัว การส งเสริมให"บุคลากรหรือพนักงานได"นําเสนอแนวคิดการบริหาร  
และข"อเสนอแนะ การส งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมการทํางานท่ีดีและการป�องกันการคอร�รัปชั่น การสร"าง
จิตสํานึก ในการทํางานร วมกัน และความซ่ือสัตย�และยุติธรรมในการบริหารจัดการ ซ่ึงจะเป'นแนวทางท่ีทํา
ให"บุคลากรหรือพนักงานเกิดความรู"สึกเป'นเจ"าของในการท่ีรับผิดชอบ มีความรักในองค�การท่ีทํางาน           
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มีทัศนคติท่ีเป'นบวกต อองค�การ และในภาวะปกติบุคลากรหรือพนักงานจะพร"อมร วมใจในการแก"ป?ญหา  
และฝ�าฟ?นป?ญหาอุปสรรคเพ่ือให"องค�การเติบโตอย างยั่งยืน  
      สรุปว า การสร"างความรู"สึกการเป'นเจ"าของร วมกัน หมายถึงการท่ีองค�การเห็น
คุณค าของบุคลากรหรือพนักงาน ให"ความเท าเทียมในผลประโยชน�ร วมกัน และปลูกฝ?งให"บุคลากรหรือ
พนักงานร วมมือทํางานเพ่ือองค�การ ให"บุคลากรหรือพนักงานมีส วนร วมในการเสนอความคิดเห็นต อการ
บริหารจัดการ จะทําให"บุคลากรหรือพนักงานเกิดความรู"สึกภักดีท่ีจะทําทุกอย างเพ่ือองค�การ และรู"สึกว า
ตนเองเป'นส วนท่ีทําให"องค�การประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ควรมีการให"ลูกค"าเข"ามาส วนร วมใน
กระบวนการทํางานเพ่ือให"ลูกค"าเกิดความรู"สึกเป'นเจ"าขององค�การด"วย ซ่ึงในสถานศึกษานั้น การสร"าง
ความรู"สึก การเป'นเจ"าของร วมกัน หมายถึง การท่ีผู"บริหารเห็นคุณค าของครูบุคลากร นักเรียน ผู"ปกครอง 
ชุมชน และผู"มีส วนได"ส วนเสียท่ีเก่ียวข"อง ให"ความเท าเทียมในผลประโยชน�ร วมกัน และปลูกฝ?งให"ครูบุคลากร 
นักเรียน ผู"ปกครอง ชุมชน และผู"มีส วนได"ส วนเสียท่ีเก่ียวข"อง ร วมมือทํางานเพ่ือสถานศึกษา มีส วนร วมใน
การเสนอความคิดเห็นต อการบริหารจัดการ จะทําให"ครูบุคลากร นักเรียน ผู"ปกครอง ชุมชน และผู"มีส วนได"
ส วนเสียท่ีเก่ียวข"อง เกิดความรู"สึกภักดีท่ีจะทําทุกอย างเพ่ือสถานศึกษา และรู"สึกว าตนเองเป'นส วนท่ีทําให"
สถานศึกษาประสบความสําเร็จ  
      การสร"างความรู"สึกการเป'นเจ"าของร วมกันขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
      การสร"างความรู"สึกการเป'นเจ"าของร วมกัน ในองค�การขีดสมรรถนะสูง มีแนว
ปฏิบัติ ดังนี้ 
      (1) ค านิยม วัฒนธรรมองค�การท่ีสอดคล"องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร� 
      (2) สร"างจิตสํานึกของบุคลากร การมีส วนร วมของบุคลากร  
      (3) สร"างบรรยากาศแรงจูงใจให"คนอยากทํางาน 
      (4) การท่ีบุคลากรมีพฤติกรรมท่ีตอบสนองความต"องการของลูกค"า  
      (5) สร"างความพึงพอใจต อลูกค"า ท้ังด"านการเงิน และคุณภาพ  
      การบริหารคนเก งในองค�การ (Talent Management)  
      ความหมาย 
      การบริหารคนเก งในองค�การมีผู"ให"ความหมาย ดังนี้ 
      โทรน (Thorne, ประภัสสร วรรณสถิต (ผู"แปล, 2550) ได"กล าวว า คนเก งใน
องค�การคือบุคลท่ีมีความสามารถพิเศษ มีความคิดสร"างสรรค� ความม่ันใจ ความคิดริเริ่ม ความสามารถ ในการ
ปรับตัว ความสามารถทางด"านการจัดการ ความสามารถด"านสติป?ญญา การมองโลกในแง ดี ความโดดเด น 
ความสามารถท่ีแตกต างจากผู"อ่ืน การบริหารคนเก งในองค�การ อาจเรียกว า การบริหารความสามารถพิเศษ
ของคนเก ง (Talent Development) ซ่ึงการบริหารคนเก งในองค�การ หรือ การบริหารความสามารถพิเศษ
ของคนเก ง ต"องได"รับความสนใจจากผู"บริหารและเป'นหน"าท่ีของผู"บริหารทุกระดับ โดยการเปzดโอกาสให"มี
การปฏิบัติงานร วมกับผู"อ่ืน เป'นการเปzดโอกาสให"บุคคลสามารถนําความแตกต างท่ีตนเองมีอยู นั้นมา
สร"างสรรค�สิ่งใหม ให"เกิดข้ึน ซ่ึงองค�การต"องช วยเหลือให"พวกเขาได"ใช"ความสามารถท่ีมีอยู ปฏิบัติงานอย าง
เต็มท่ี โดยองค�การต"องให"ความสําคัญกับผลปฏิบัติงานของพนักงานอย างเท าเทียม และมองหากระบวนการ
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เรียนรู"รูปแบบใหม ๆ เพ่ือนํามาพัฒนาคนเก ง โดยอาจเป'นการฝ�กอบรมในลักษณะท่ีเน"นการพัฒนาขีด
ความสามารถของพนักงานในแต ละด"านท่ีมีความจําเป'นต อการปฏิบัติงาน 
      อีริคสัน (Erickson, ณัฐยา  สินตระการผล (ผู"แปล), 2554) ได"กล าวว า การบริหาร
คนเก งในองค�การนั้น อาจมอบหมายให"พนักงานท่ีมีความเก งได"มีโอกาสหมุนเวียนไปทํางานในทุกส วนของ
องค�การ ซ่ึงการแลกเปลี่ยนหรือหมุนเวียนนั้นต"องเป'นพนักงานท่ีมีผลปฏิบัติงานท่ีเป'นเลิศเหมือนกัน  
      นอกจากนี้คนเก ง (Talent) หรือ ทุนมนุษย� (Human Capital) จึงเป'นกุญแจ              
สู ความสําเร็จขององค�กร (Key Success Factor) โดยจุดเริ่มต"นของความสําเร็จขององค�การจะต"องวางคน
ให"เหมาะสมกับงาน เวลา และตําแหน ง พร"อมท้ังสร"างค านิยม วัฒนธรรมท่ีดี สร"างแรงจูงใจให"คนเก งทุ มเท
กําลังใจในการปฏิบัติงานอย างเต็มศักยภาพ ควบคู ไปกับการส งเสริมให"คนเก งมีคุณภาพชีวิต ท่ีดีมี
ความสุขในการทํางาน เพ่ือผลักดันคนเก งให"เป'นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนองค�กรไปสู เป�าหมาย ซ่ึงการ
จะทําให"เกิดผลสําเร็จจําเป'นต"องอาศัยทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย�ในองค�การอย างสร"างสรรค�และ
ชาญฉลาด เพ่ือดึงศักยภาพและความสามารถของคนเก งมาใช"ให"เกิดประโยชน�สูงสุดโดยปรับเปลี่ยนกล
ยุทธ�การพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ให"สอดคล"องกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลา (ประไพวรรณ    
สัมมาทิตฐิ, 2552) อีกท้ังการบริหารคนเก งยังเป'นหนึ่งในระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย� และเป'น
เครื่องมือท่ีนําพาองค�กรไปสู ความสําเร็จ (สมฤกษ� ยลวงษ�, 2555) 
      สรุปว า การบริหารคนเก งในองค�การ หมายถึงการส งเสริมจากผู"บริหารทุก
ระดับ ให"บุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ สามารถนําความแตกต างท่ีตนเองมีอยู นั้นมาสร"างสรรค�สิ่งใหม 
ให"เกิดข้ึน องค�การสามารถนํากระบวนการเรียนรู"รูปแบบใหม ๆ เพ่ือนํามาพัฒนาคนเก ง และมีโอกาส
หมุนเวียนไปทํางานในทุกส วนขององค�การ หากในสถานศึกษา การบริหารคนเก งในองค�การ หมายถึง การ
ส งเสริมจากผู"บริหารทุกระดับให"ครูและบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ มีความสามารถท่ีโดดเด นสามารถ
นําความแตกต างท่ีตนเองมีอยู นั้นมาสร"างสรรค�สิ่งใหม ให"เกิดข้ึน ผู"บริหารสามารถนํากระบวนการเรียนรู"
รูปแบบใหม ๆ เพ่ือนํามาพัฒนาครูและบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษนี้ และมีโอกาสหมุนเวียนไปทํางาน
ในทุกฝ�ายของสถานศึกษา 
      การบริหารคนเก งในองค�การขององค�การขีดสมรรถนะสูง  
      การบริหารคนเก งในองค�การขององค�การขีดสมรรถนะสูง มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
      (1) ความสามารถสร"างมูลค าเพ่ิมในตัวคนสามารถดึงความสามารถของคนออกมา
เพ่ือสร"างผลการดําเนินงานของบริษัทให"ทวีคูณข้ึนไป 
      (2) บุคลากรต"องมีความรอบรู"เก่ียวกับการดําเนินงานและเป�าหมายในระดับสูง  
      (3) กําหนดขีดสมรรถนะของบุคลากร (Competencies) ในองค�กรท่ีเหมาะสม
และสอดคล"องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร� 
      สรุปว าป?จจัยนําไปสู ความสําเร็จหรือเง่ือนไขความสําเร็จของการเป'นองค�การขีด
สมรรถนะสูงหรือประกอบด"วย 1) การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive  Management) 2) การสร"าง
ความรู"สึกการเป'นเจ"าของร วมกัน (Ownership) และ 3) การบริหารคนเก งในองค�การ (Talent 
Management) 
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 2.3.7 ป?จจัยท่ีเป'นอุปสรรคขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
   องค�การท่ีจะก"าวไปเป'นองค�การขีดสมรรถนะสูง นั้นจะต"องป�องกันช องว าง 5 ประการท่ี
เป'นอุปสรรคต อการเป'นองค�การขีดสมรรถนะสูง ดังนี้ โอเว น และคนอ่ืนๆ (Owen & et al., 2001) 
   1) ช องว างการรับรู"ระหว างตัวผู"นําองค�การกับตลาดสินค"า ซ่ึงองค�การควรมีการประเมิน
ความจงรักภักดีของลูกค"า และต"องมีการประเมินตลาดอยู ตลอดเวลา 
   2) ช องว างระหว างการรับรู"ของผู"นํากับวิสัยทัศน� พันธกิจค านิยมและกลยุทธ�ขององค�การ 
หากการรับรู"ของผู"นํากับวิสัยทัศน� พันธกิจ ค านิยม และกลยุทธ�ขององค�การ ไม ไปในทิศทางเดียวกัน 
กระบวนการทํางานจะไม สอดคล"องกับความต"องการของลูกค"า ควรกําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ ให"ชัดเจน 
   3) ช องว างระหว างวิสัยทัศน� พันธกิจ ค านิยม กลยุทธ�และการปฏิบัติของผู"นําซ่ึงผู"นํา
ควรปฏิบัติเป'นแบบอย างท่ีดีสอดคล"องกับ วิสัยทัศน� พันธกิจ ค านิยม กลยุทธ� 
   4) ช องว างระหว างการปฏิบัติของผู"นําและพฤติกรรมของพนักงานไม ตอบสนองความ
ต"องการของลูกค"า อาจเกิดจากการให"รางวัลบุคลากรไม เชื่อมโยงกับเป�าหมายองค�การ ควรมีการบูรณาการ
ผลงานของบุคคลและทีมให"สอดคล"องกับเป�าหมายวิสัยทัศน�ขององค�การ โดยผ านกระบวนการบริหารผล
การปฏิบัติงาน (Performance Management) 
   5) ช องว างโครงสร"างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนไม สอดคล"องกับการเป'นองค�การท่ีมีผล
ปฏิบัติงานสูง ซ่ึงควรมีการตรวจสอบระบบวัดและประเมินผล 
   ดังนั้นหากเปรียบในสถานศึกษากล าวได"ว าป?จจัยหรือเง่ือนไขท่ีเป'นอุปสรรคขององค�การ
ขีดสมรรถนะสูง อธิบายได"ดังนี้ 
   1) ช องว างการรับรู"ระหว างตัวผู"นําองค�การกับตลาดสินค"า หมายถึง การรับรู"ระหว างตัว
ผู"บริหารกับครู บุคลากร ผู"เรียน ผู"ปกครอง ชุมชนและผู"มีส วนได"ส วนเสียไม สอดคล"องกัน ซ่ึงสถานศึกษา
ควรมีการประเมินความจงรักภักดีของครู บุคลากร ผู"เรียน ผู"ปกครอง ชุมชนและผู"มีส วนได"ส วนเสีย อยู 
ตลอดเวลา 
   2) ช องว างระหว างการรับรู"ของผู"นํากับวิสัยทัศน� พันธกิจค านิยมและกลยุทธ�ของ
องค�การ  หมายถึง การรับรู"ของผู"บริหารกับวิสัยทัศน� พันธกิจค านิยมและกลยุทธ�ของสถานศึกษาไม 
สอดคล"องกัน ซ่ึงหากไม ไปในทิศทางเดียวกัน กระบวนการทํางานจะไม สอดคล"องกับความต"องการของครู  
บุคลากร ผู"เรียน ผู"ปกครอง ชุมชนและผู"มีส วนได"ส วนเสีย  ควรกําหนดวิสัยทัศน�  พันธกิจ ให"ชัดเจน 
   3) ช องว างระหว างวิสัยทัศน� พันธกิจ ค านิยม กลยุทธ�และการปฏิบัติของผู"นํา  
หมายถึง วิสัยทัศน� พันธกิจ ค านิยม  กลยุทธ�และการปฏิบัติของผู"บริหารไม สอดคล"องกัน ซ่ึงผู"บริหารควร
ปฏิบัติเป'นแบบอย างท่ีดีสอดคล"องกับ วิสัยทัศน�  พันธกิจ ค านิยม กลยุทธ�   
   4) ช องว างระหว างการปฏิบัติของผู"นําและพฤติกรรมของพนักงานไม ตอบสนองความ
ต"องการของลูกค"า หมายถึง การปฏิบัติของผู"บริหารและพฤติกรรมของครูและบุคลากร ไม ตอบสนองความ
ต"องการของผู"เรียน ผู"ปกครอง ชุมชนและผู"มีส วนได"ส วนเสีย อาจเกิดจากการให"รางวัลครูและบุคลากร ไม 
เชื่อมโยงกับเป�าหมายสถานศึกษา ควรมีการบูรณาการผลงานของครูและบุคลากร และทีมให"สอดคล"องกับ
เป�าหมายวิสัยทัศน�ของสถานศึกษา โดยผ านกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน 



148 

   5) ช องว างโครงสร"างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนไม สอดคล"องกับการเป'นองค�การท่ีมีผล
ปฏิบัติงานสูง หมายถึง โครงสร"างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนไม สอดคล"องกับการเป'นสถานศึกษาท่ีมีผลปฏิบัติงาน
สูง ซ่ึงควรมีการตรวจสอบระบบวัดและประเมินผล 
   สรุปว าป?จจัยหรือเง่ือนไขท่ีเป'นอุปสรรคของการเป'นองค�การขีดสมรรถนะสูง 
ประกอบด"วย 1) ช องว างการรับรู"ระหว างตัวผู"นําองค�การกับตลาดสินค"า 2) ช องว างระหว างการรับรู"ของผู"นํา
กับวิสัยทัศน� พันธกิจค านิยมและกลยุทธ�ขององค�การ 3) ช องว างระหว างวิสัยทัศน� พันธกิจ ค านิยม         
กลยุทธ�และการปฏิบัติของผู"นํา 4) ช องว างระหว างการปฏิบัติของผู"นําและพฤติกรรมของพนักงานไม 
ตอบสนองความต"องการของลูกค"า 5) ช องว างโครงสร"างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนไม สอดคล"องกับการเป'นองค�การท่ี
มีผลปฏิบัติงานสูง 
 
2.4 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค#กรปกครองสBวนท�องถ่ิน 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน ประกอบด"วย      
2.4.1) โครงสร"างการบริหารองค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน 2.4.2) แนวคิดการจัดการศึกษาขององค�กร
ปกครองส วนท"องถ่ิน 2.4.3) หลักการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.4.1 โครงสร"างการบริหารองค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน 
   การบริหารราชการแผ นดินของไทยมีวิวัฒนาการมาเป'นเวลายาวนานอย างต อเนื่องในแต 
ละยุคสมัยได"มีการนําหลักการและแนวคิดด"านการปกครอง ในหลายรูปแบบมาปรับใช" ให"เหมาะสมกับ
สถานการณ�ของบ"านเมืองและสังคม ในป?จจุบัน เสริมศักด์ิ พงษ�พานิช (2547) ได"กล าวถึงโครงสร"างของระบบ
บริหารราชการแผ นดินของไทย แบ งได"เป'น 3 ระดับ คือ  
   1) การบริหารราชการส วนกลาง เป'นระบบบริหารท่ีรับผิดชอบบริหารประเทศโดยรวม       
มีรัฐบาลกลางทําหน"าท่ีเป'นผู"บริหารประเทศ กําหนด กํากับดูแล และสนับสนุนการทํางานของราชการส วน
ภูมิภาคและส วนท"องถ่ิน เพ่ือให"สามารถนํานโยบายไปปฏิบัติได"อย างมีประสิทธิภาพ โดยมีองค�ประกอบ
สําคัญ ดังนี้ 
    1.1) คณะรัฐมนตรี 
    1.2) กระทรวง 
    1.3) กรมหรือส วนราชการอย างอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท ากรม  
   2) การบริหารราชการส วนภูมิภาค เป'นตัวแทนของการบริหารราชการส วนกลาง
(Agent) จึงใช"อํานาจหน"าท่ีท่ีส วนกลางมอบหมายให"ในการกํากับดูแล และสนับสนุนการทํางานของ
ส วนท"องถ่ินให"เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป'นไปตามนโยบายและเป�าหมายท่ีส วนกลาง
กําหนด และเพ่ือให"ภารกิจต างๆ ของส วนกลางเป'นไปตามเป�าหมายท่ีวางไว"ส วนกลาง จึงอาจส ง
บุคลากรอันเป'นตัวแทนมาปฏิบัติงานในส วนภูมิภาคด"วยก็ได" การบริหารราชการส วนภูมิภาคแบ ง
ออกเป'น 2 ระดับ คือ 
    2.1) จังหวัด 
    2.2) อําเภอ 
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   3) การบริหารราชการส วนท"องถ่ิน เป'นระบบบริหารราชการ โดยยึดหลักการ
กระจายอํานาจ (Decentralization) สู ประชาชนโดยให"อํานาจประชาชนในการตัดสินใจในกิจการ
ต างๆ ของท"องถ่ินของตนเอง โดยมีกรอบภารกิจหน"าท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนด ให"มีหน"าท่ีจัดสรรและ
ให"บริการสาธารณะต างๆ แก ประชาชนในท"องถ่ิน การบริหารราชการส วนท"องถ่ิน แบ งได"เป'น  
    3.1) องค�การบริหารส วนจังหวัด 
    3.2) เทศบาล  
    3.3) องค�การบริหารส วนตําบล  
    3.4) องค�กรปกครองส วนท"องถ่ินรูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานครและเมือง
พัทยาในป?จจุบัน การบริหารราชการส วนท"องถ่ินนับได"ว าเป'นกลไกท่ีมีความสําคัญท่ีมีบทบาทต อการ
พัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงมุ งเน"นและให"ความสําคัญ ต อการบริหารงานในระดับท"องถ่ิน ดังจะเห็นได"ว า 
รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ได"กําหนดบทบัญญัติ ในด"านการปกครองท"องถ่ินไว"หลาย
ประการโดยบทบัญญัติดังกล าวได"กําหนดแนวทางและหลักการการปกครองท"องถ่ินให"มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ�ของประเทศและสังคม ซ่ึงอาจกล าวได"ว าเป'นการเปลี่ยนแปลง “โฉมหน"า” ของการปกครอง
ท"องถ่ินอย างชัดเจน 
   ข"อมูลจํานวนองค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน      

1. องค�การบริหารส วนจังหวัด  76    แห ง 
2. เทศบาล    2,266 แห ง 
3. เทศบาลนคร      29     แห ง 
4. เทศบาลเมือง              167    แห ง 
5. เทศบาลตําบล             2,070  แห ง 
6. องค�การบริหารส วนตําบล  5,509  แห ง    
7. องค�กรปกครองท"องถ่ินรูปแบบพิเศษ      2   แห ง (กรุงเทพมหานครและ

เมืองพัทยา) 
           รวมท้ังสิ้น 7,853  แห ง 

 
   ข"อมูล ณ วันท่ี  1 ตุลาคม  2555    
    รวบรวมโดย: ส วนวิจัยและพัฒนาระบบ รูปแบบและโครงสร"างสํานักพัฒนา
ระบบรูปแบบและโครงสร"าง (กรมส งเสริมปกครองท"องถ่ิน, 2555) 
 2.4.2 แนวคิดการจัดการศึกษาขององค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน   
   รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติสิทธิของประชาชนใน
ด"านการศึกษาและการกระจายอํานาจให"แก องค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน โดยให"บุคคลมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม น"อยกว าสิบสองปsท่ีรัฐจะต"องจัดให"อย างท่ัวถึง และมีคุณภาพ โดยไม 
เก็บค าใช"จ ายและให"องค�กรปกครองส วนท"องถ่ินมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษาอบรมและฝ�กอบรมตามความ
เหมาะสมและความต"องการภายในท"องถ่ิน ซ่ึงรัฐจะต"องกระจายอํานาจให"ท"องถ่ินพ่ึงตนเองและ
ตัดสินใจในกิจการท"องถ่ินได"เอง ให"ความเป'นอิสระแก ท"องถ่ินตามหลักแห งการปกครองตาม
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เจตนารมณ�ของประชาชนในท"องถ่ิน มีอิสระในการกําหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร        
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังมีอํานาจเป'นของตนเองโดยเฉพาะ สําหรับการกําหนด
อํานาจและหน"าท่ีระหว างรัฐกับองค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน ต"องคํานึงถึงการกระจายอํานาจเพ่ิมข้ึน
ให"แก ท"องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน วยงานท่ีรับผิดชอบในการกํากับดูแล ส งเสริมสนับสนุน 
การบริหารการปกครองท"องถ่ิน จึงได"จัดทําแนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค�กรปกครองส วน
ท"องถ่ิน พ.ศ. 2545-2559 ข้ึน โดยได"จัดทําภายใต"กรอบแห งบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และกฎหมายท่ีเก่ียวข"อง ซ่ึงรวมท้ังพระราชบัญญัติการศึกษา
แห งชาติ พ.ศ. 2542 อีกท้ัง พ.ร.บ. ขององค�กรปกครองส วนท"องถ่ินแต ละประเภท โดยครอบคลุม
ภารกิจท่ีเก่ียวข"องกับการบริหารและจัดการศึกษาขององค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน เพ่ือให"องค�กร
ปกครองส วนท"องถ่ินใช"เป'นแนวทางในการจัดและพัฒนาการศึกษาท"องถ่ินท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ 
ตามความพร"อมและตรงตามความต"องการขององค�กรปกครองส วนท"องถ่ินแต ละรูปแบบ แต ละแห งให"
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีมาตรฐาน สามารถพัฒนาศักยภาพคนของท"องถ่ินให"มี
คุณภาพต อไป โดยกําหนดวิสัยทัศน� ภารกิจ วัตถุประสงค�และการดําเนินงานและสภาพป?ญหาการจัด
การศึกษาท"องถ่ิน ดังนี้ (โชคชัย คําแหง, 2547)   
   วิสัยทัศน� 
   จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพคนในท"องถ่ินให"มีคุณลักษณะท่ี
สามารถบูรณาการวิถีชีวิตให"สอดคล"องกับสภาพและความต"องการของสังคมและประเทศชาติตาม
หลักแห งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ�ของประชาชนในท"องถ่ิน  
   ภารกิจการจัดการศึกษาท"องถ่ิน 
   1) การจัดการศึกษาปฐมวัยเป'นการจัดการศึกษาท่ีมุ งพัฒนาความพร"อมแก เด็ก
ต้ังแต แรกเกิดถึงก อนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือให"เด็กปฐมวัยได"รับการพัฒนาท้ังด"านร างกาย จิตใจ 
อารมณ� สังคมและสติป?ญญา เต็มตามศักยภาพและมีความพร"อมในการเข"ารับการศึกษาในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   2) การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป'นการจัดการศึกษาท่ีมุ งพัฒนาและวางรากฐาน
ชีวิต การเตรียมความพร"อมของเด็กท้ังทางร างกาย จิตใจ สติป?ญญา อารมณ�บุคลิกภาพ และสังคม ให"
ผู"เรียนได"พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ด"านคุณธรรม จริยธรรม ความรู"ความสามารถข้ันพ้ืนฐาน 
รวมท้ังให"สามารถค"นพบความต"องการ ความสนใจ ความถนัดของตนเองด"านวิชาการ วิชาชีพ
ความสามารถในการประกอบการงานอาชีพ และทักษะทางสังคม โดยให"ผู"เรียนมีความรู"คู คุณธรรม 
และมีความสํานึกในความเป'นไทย  
   3) การจัดบริการให"ความรู"ด"านอาชีพเป'นการจัดบริการและหรือส งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาความรู"ทักษะในการประกอบอาชีพแก ประชาชน รวมท้ังการรวมกลุ มผู"ประกอบอาชีพเพ่ือ
ส งเสริมความเข"มแข็งของชุมชน 
   4) การจัดการส งเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็กเยาวชน เป'นการจัดและ
ส งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานด"านการกีฬา นันทนาการกิจกรรมเด็กและเยาวชน แก เด็กและ
เยาวชน ประชาชนท่ัวไปอย างหลากหลาย 
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   5) การดําเนินงานด"านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป?ญญา
ท"องถ่ินเป'นการดําเนินงานด"านกิจกรรมส งเสริม สนับสนุน อนุรักษ� ศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีภูมิป?ญญาท"องถ่ิน โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเน"นเอกลักษณ�ความเป'นไทยของท"องถ่ิน 
   แนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน พ.ศ. 2545 – 2559   
   กรมส งเสริมการปกครองท"องถ่ินกําหนดนโยบายไว" 11 ด"าน คือ 
   1) นโยบายด"านความเสมอภาคของโอกาสทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เร งรัดจัดการ
ศึกษาให"บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการเข"ารับบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม น"อยกว าสิบสองปs
ให"ได"อย างท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม เก็บค าใช"จ าย ส งเสริม สนับสนุน ให"บุคคล ครอบครัว ชุมชน 
องค�กรชุมชนเอกชน องค�กรเอกชน องค�กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน  
ในท"องถ่ิน มีสิทธิและมีส วนร วมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
   2) นโยบายด"านการจัดการศึกษาปฐมวัย จัดการศึกษาให"เด็กปฐมวัยได"เข"ารับ
บริการทางการศึกษาอย างท่ัวถึงและมีคุณภาพ ส งเสริมสนับสนุนให"บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค�กร
ชุมชน องค�กรเอกชน องค�กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนใน
ท"องถ่ิน มีสิทธิและมีส วนร วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
   3) นโยบายด"านคุณภาพมาตรฐานการศึกษา พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน และ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
   4) นโยบายด"านระบบบริหารและการจัดการศึกษา จัดระบบบริหารและการจัดการ
ทางการศึกษาให"สอดคล"องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติอย างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยมีเอกภาพในเชิงนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ อีกท้ังมีความพร"อมในการดําเนินการจัด
การศึกษา และส งเสริมให"ชุมชนมีส วนร วมในการจัดการศึกษาของท"องถ่ิน การกําหนดนโยบายและ
แผนการจัดการศึกษา ให"คํานึงถึงผลกระทบต อการจัดการศึกษาของเอกชนหรือรับฟ?งความคิดเห็น
ของเอกชนและประชาชนประกอบการพิจารณาด"วย  
   5) นโยบายด"านครู อาจารย� และบุคลากรทางการศึกษา วางแผนงานบุคคลเพ่ือใช"
ในการประสานข"อมูลและเป'นข"อมูลในการนําเสนอพิจารณาสรรหาบุคลากร พร"อมท้ังมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาครู คณาจารย� และบุคลากรทางการศึกษาอย างต อเนื่อง เพ่ือให"
มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเป'นวิชาชีพชั้นสูง โดยมีสิทธิประโยชน� สวัสดิการ 
ค าตอบแทนเพียงพอและเหมาะสมกับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง 
   6) นโยบายด"านหลักสูตรให"สถานศึกษาจัดทํารายละเอียด สาระหลักสูตรแกนกลาง
และสาระหลักสูตรท"องถ่ิน ท่ีเน"นความรู" คุณธรรม กระบวนการเรียนรู"และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต ละระดับการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดย
ให"สอดคล"องกับสภาพป?ญหาและคุณลักษณะอันพึงประสงค� ความเป'นไทย ความเป'นพลเมืองดีของ
สังคมและชาติ โดยคํานึงถึงความเป'นมาทางประวัติศาสตร� 
   7) นโยบายด"านกระบวนการเรียนรู" จัดกระบวนการเรียนรู"ให"ผู"เรียนทุกคนมี
จิตสํานึกในความเป'นไทยและสามารถเรียนรู"พัฒนาตนเองได" โดยถือว าผู"เรียนสําคัญท่ีสุด การจัดการ
ศึกษาต"องส งเสริมให"ผู"เรียนพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ ให"เป'นการเรียนรู"อย างต อเนื่อง
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ตลอดชีวิต และส งเสริมให"ผู"สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู"ท่ีเหมาะสมกับผู"เรียนในแต ละระดับ
การศึกษา 
   8) นโยบายด"านทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา ระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพ่ือการศึกษาอย างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ท้ังด"านงบประมาณ การเงิน ทรัพย�สินใน
ประเทศจากรัฐ บุคคล องค�กรเอกชน องค�กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคม
อ่ืนและต างประเทศ มาใช"จัดการศึกษาและจัดสรรงบประมาณให"กับการศึกษาในฐานะท่ีมีความสําคัญ
สูงสุดต อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   9) นโยบายด"านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ส งเสริม และสนับสนุนให"มีการผลิต และ
พัฒนาแบบเรียนเอกสารทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ�อ่ืน วัสดุอุปกรณ�และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดย
เร งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต จัดให"มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีแรงจูงใจในการผลิต 
รวมถึงการพัฒนาและการประยุกต�ใช"เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ตลอดจน การสื่อสารทุกรูปแบบ สื่อ
ตัวนําและโครงสร"างพ้ืนฐานอ่ืนท่ีจําเป'นต อการส งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน� วิทยุโทรคมนาคม 
และการสื่อสารในรูปอ่ืน  
   10) นโยบายด"านการส งเสริมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็กเยาวชน ส งเสริม
สนับสนุนการดําเนินงานด"านการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็กเยาวชน รวมท้ังแหล งเรียนรู"ตลอด
ชีวิตทุกรูปแบบบริการแก เด็ก เยาวชน ประชาชนอย างหลากหลายเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
   11) นโยบายด"านการส งเสริมอาชีพ สนับสนุน ส งเสริม ช วยเหลือ ให"มีการประกอบ
อาชีพอิสระท่ีถูกต"องตามกฎหมาย จัดให"มีการรวมกลุ มอาชีพ ภูมิป?ญญาท"องถ่ิน สนับสนุนการระดมทุน
และการจัดการนําวิทยาการต างๆ มาประยุกต�ใช"ในการปรับปรุงการประกอบอาชีพ การจัดการด"าน
การตลาดให"ได"มาตรฐานและความเหมาะสมตามสภาพท"องถ่ิน 
 2.4.3 หลักการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน 
   หลักการการจัดการศึกษาสถานศึกษาสังกัดองค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน ยึดหลักการ
กระจายอํานาจในการจัดการศึกษาเป'นสําคัญมีหลักการและวิธีการดําเนินการ ดังนี้ (ธวัชชัย รัตตัญ�ู, 2551) 
   ภาคนโยบาย ควรเป'นหน"าท่ีหลักของส วนกลางในการกําหนดนโยบาย แผนการ
ศึกษาแห งชาติ หลักสูตรมาตรฐานการศึกษา การวัดประเมินคุณภาพการศึกษา  
   ภาคปฏิบัติ ควรเป'นหน"าท่ีหลักของท"องถ่ิน โดยให"ท"องถ่ินได"มีส วนร วมในการ
รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานในท"องถ่ิน โดยมีหลักการจัดการศึกษาของท"องถ่ิน ดังนี้ 
   1) ยึดหลักการกระจายอํานาจ ในการจัดการศึกษาท"อง ถ่ินให"ท"องถ่ินเป'น
ผู"ดําเนินการเอง โดยให"สอดคล"องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห งชาติ แผนพัฒนาการศึกษาแห งชาติกับ
ความต"องการของประชาชนในท"องถ่ิน 
   2) การกําหนดนโยบายการศึกษา การวางแผนการศึกษา การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานบุคคล ระหว างส วนกลางกับส วนท"องถ่ินประสานงานอย างใกล"ชิด ภายใต"การกํากับ
ดูแลของกระทรวงมหาดไทย 
   3) การมีส วนร วมขององค�กรปกครองท"องถ่ิน และประชาชนในท"องถ่ิน เพ่ือให"การ
จัดการศึกษาท"องถ่ิน สามารถตอบสนองความต"องการของประชาชนในแต ละท"องถ่ินได"  
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   4) การส งเสริมวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาลให"ทัดเทียมกับข"าราชการครู  
   5) การนําทรัพยากรในท"องถ่ินมาใช"ให"เป'นประโยชน�ต อการจัดการศึกษาท"องถ่ิน  
กําหนดนโยบายกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาให"ท"องถ่ินจัดทํา ซ่ึงสรุปได" ดังนี้   
    5.1) หลักการกระจายอํานาจในการจัดการศึกษาท"องถ่ิน ซ่ึงแต เดิมได"รวม
อํานาจไว"ในราชการส วนกลางให"ไปอยู กับราชการส วนท"องถ่ิน 
    5.2) หลักการมอบภาระหน"าท่ีในการจัดการศึกษาท"องถ่ิน ให"อยู ในความ
รับผิดชอบของท"องถ่ินและประชาชน ดังท่ีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล"าเจ"าอยู หัว ได"ทรง
วางรากฐานการประถมศึกษาไว"ในราชการส วนกลางให"ไปอยู กับราชการส วนท"องถ่ิน 
    5.3) หลักการให"ประชาชนมีส วนร วมในการจัดการศึกษาท"องถ่ิน รัฐบาลจะเข"า
ไปมีส วนเก่ียวข"องก็เฉพาะในสิ่งท่ีท"องถ่ินและประชาชนยังช วยตนเองไม ได" 
   หลักการดังกล าวเป'นหลักการอย างกว"างๆ ซ่ึงได"ใช"เป'นแนวทางในการบริหาร
การศึกษาของท"องถ่ิน 
   วิธีการจัดการศึกษาท"องถ่ิน 
   เพ่ือให"การบริหารการศึกษาของท"องถ่ินเป'นไปโดยเหมาะสม ทางราชการจึงได"
กําหนดแนวทางเก่ียวกับการบริหารการศึกษาท"องถ่ิน โดยกําหนดให"ส วนกลางมีหน"าท่ีในการส งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาของหน วยท"องถ่ินและให"ท"องถ่ินเป'นผู"รับผิดชอบจัดการศึกษาโดยตรง  
หน วยงานส วนกลางท่ีเก่ียวข"องกับการศึกษา ทําหน"าท่ีช วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงาน การ
กระจายการศึกษาไปสู ท"องถ่ิน เป'นวิธีท่ีจะทําให"ประชาชนได"มองเห็นความสําคัญของการจัด
การศึกษามากยิ่งข้ึน และทําให"การพัฒนาการศึกษาเป'นไปอย างรวดเร็ว สอดคล"องกับความต"องการ
ของท"องถ่ิน นอกจากนี้แล"วการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา ไปสู ท"องถ่ินยังทําให"ระบบการบริหาร
การศึกษา มีความสอดคล"องกับ ระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยมากยิ่งข้ึนด"วย แนวคิด
ดังกล าว กระทรวงมหาดไทย จึงได"กําหนดแนวทางการดําเนินงานโดยแบ งหน"าท่ี และความ
รับผิดชอบระหว างการปกครองส วนกลาง และหน วยการปกครองท"องถ่ินไว"ดังนี้คือ 
   1) กระทรวงมหาดไทยมีหน"าท่ีและความรับผิดชอบควบคุมส งเสริมในด"านธุรการ  
เก่ียวกับนโยบายและการจัดการศึกษาของท"องถ่ินให"เป'นไปตามเป�าหมาย จัดสรรเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลกลาง เป'นหน วยประสานงานกับหน วยราชการอ่ืนท่ีเก่ียวข"อง ให"คําแนะนําส งเสริมและ
ช วยเหลือหน วยการปกครองท"องถ่ินในการแก"ป?ญหาอุปสรรค และข"อขัดข"องต างๆ ท่ีอยู ในอํานาจ
หน"าท่ีของกระทรวงมหาดไทย 
   2) กระทรวงศึกษาธิการมีหน"าท่ีกําหนดหลักเกณฑ� และวิธีประเมินความพร"อมใน
การจัดการศึกษาขององค�กรปกครองส วนท"องถ่ินและมีหน"าท่ีในการประสานและส งเสริมองค�กร
ปกครองส วนท"องถ่ินให"สามารถจัดการศึกษา สอดคล"องกับนโยบายและได"มาตรฐานการศึกษา  
รวมท้ังการเสนอแนะ การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน 
   3) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) มีหน"าท่ีส งเสริมการบริหารงาน
บุคคล โดยกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ�และเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุแต งต้ัง การ
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ย"าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนข้ันเงินเดือน มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัยและการ
รักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ� และการให"ออกจากราชการ 
   ดังนั้นสถานศึกษาท่ีสังกัดองค�กรปกครองส วนท"องถ่ินในท่ีนี้ เป'นสถานศึกษาท่ีมีการ
จัดการศึกษาตามหลักเกณฑ�การกระจายอํานาจของกระทรวงศึกษาธิการ ยกเว"นงานด"านธุรการ
เป'นไปตามความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย และการบริหารงานบุคคลเป'นหน"าท่ีของ
คณะกรรมการกลางขององค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน ซ่ึงผู"วิจัยได"กําหนดเฉพาะสถานศึกษาท่ีสังกัด  
องค�การบริหารส วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และองค�การบริหารส วนตําบล (อบต.) ยกเว"น กรุงเทพฯ
และเมืองพัทยา 
 
2.5 การสนทนากลุBม (Focus Group Discussion) 
 2.5.1 ความหมายการสนทนากลุ ม (Focus Group Discussion) 
   การสนทนากลุ ม (Focus Group Discussion) มีผู"ให"ความหมายของการสนทนา
กลุ ม ไว" ดังนี้ 
   ชาย  โพธิสิตา (2547)  ได"กล าวถึงว า การสนทนากลุ มต างจากวิธีการท่ีเก่ียวกับกลุ มแบบ
อ่ืนๆ  กล าวคือ การสนทนากลุ มไม ใช การสัมภาษณ�คนเป'นกลุ ม (Group Interview) ท่ีมุ งหาข"อเท็จจริง
เก่ียวกับเรื่องท่ีนักวิจัยต"องการ ซ่ึงอาจจะเป'นข"อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพก็ได"  เช นการสัมภาษณ�กลุ ม
ผู"นําชุมชนหลายคนพร"อมกัน เพ่ือรวบรวมข"อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับชุมชนนั้นๆ ในเรื่องท่ีเก่ียวกับประชากร 
เศรษฐกิจการศึกษา และสุขภาพอนามัยของคนในชุมชนโดยรวม เป'นต"น ในการสัมภาษณ�กลุ มเช นนั้น ผู"
สัมภาษณ�มักใช"แบบสอบถามท่ีมีคําถามท้ังปลายเปzดและปลายปzด แต การสนทนากลุ ม เป'นการอภิปราย
มากกว าจะเป'นการสัมภาษณ� ขณะเดียวกันการสนทนากลุ มก็ไม ใช การระดมสมองกลุ มผู"รู" จุดต างอยู ท่ีการ
ระดมสมองนั้นมุ งหาข"อสรุปท่ีลงตัว (Consensus) เก่ียวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต การสนทนากลุ มมุ งหาความ
คิดเห็นและประสบการณ�ของผู"ร วมสนทนา ซ่ึงอาจแตกต างกันหลากหลาย ไม จําเป'นต"องสอดคล"องลงรอยกัน
เสมอไป 
   อรุณี  อ อนสวัสด์ิ (2551) ได"กล าวถึงไว"ว า การสนทนากลุ ม (Focus Group Discussion) 
หมายถึง การร วมพูดคุยกันอย างสนิทสนมระหว างผู"นําการสนทนาและผู"ร วมสนทนา หรือระหว างผู"วิจัยกับ
ผู"ให"ข"อมูลสําคัญหรือผู"รู" (Key Informants) การสนทนากลุ มควรมีสมาชิกในวงสนทนา 7-8 คน เพ่ือให"มีการ
โต"แย"งได"พอเหมาะ ผู"นําการสนทนาต"องกําหนดประเด็นคําถามล วงหน"า โดยมีคําถามหลักหรือคําถาม
ประเด็นหลักของการศึกษา การเตรียมประเด็นคําถาม คําถามทุกข"อต"องประกอบด"วยตัวแปร นําตัวแปรมา
สร"างคําถามท่ีสามารถตอบวัตถุประสงค�ได"ชัดเจน คําถามแต ละข"อต"องต้ังสมมุติฐานย อยๆ ให"สอดคล"อง
กับวัตถุประสงค� เพ่ือให"ได"คําตอบในเชิงเหตุผล  
   รัตนะ บัวสนธ� (2551) ได"กล าวถึงว า การสนทนากลุ ม (Focus Group Discussion) 
หมายถึง การให"บุคคลกลุ มหนึ่งท่ีนักวิจัยคัดเลือกมา สนทนาโต"ตอบ แสดงความรู"สึกนึกคิดซ่ึงกันและกันใน
ประเด็นต างๆ ท่ีนักวิจัยกําหนดข้ึนตามวัตถุประสงค�ของการวิจัย  การสนนทนากลุ มจัดเป'นการรวบรวม
ข"อมูล ท่ีเป'นการผสมเทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข"อมูลแบบการสังเกตแบบมีส วนร วม (Participant 
Observation) และการสัมภาษณ�รายบุคคล (Individual Interview) กล าวคือ นักวิจัยสามารถท่ีจะทําการ
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สังเกตพฤติกรรมอากัปกิริยาของบุคคลในกลุ มสนทนาได" และในขณะเดียวกันนักวิจัยก็อาจจะทําการซักถาม
บุคคลใดบุคคลหนึ่งในประเด็นใดๆ ท่ีสงสัยก็ได" 
   วรรณี  แกมเกตุ (2551) ได"กล าวถึงเรื่องของการสนทนากลุ ม (Focus Group Discussion)  
ไว"ว า เป'นการสัมภาษณ�แบบเจาะลึก (Depth Interview) แบบหนึ่ง เป'นการสัมภาษณ�และสนทนาแบบเจาะ
ประเด็นด"วยการเชิญผู"ร วมสนทนามารวมเป'นกลุ มอย างเจาะจง ตามคุณสมบัติท่ีนักวิจัยกําหนด แล"วเปzด
โอกาสให"ผู"เข"าร วมสนทนา โต"ตอบ ถกป?ญหา  อภิปรายร วมกัน แลกเปลี่ยนทัศนะกันอย างกว"างขวางใน
ประเด็นต างๆ โดยมีจุดมุ งหมายเฉพาะเจาะจง เพ่ือท่ีจะหาข"อมูลท่ีถูกต"องตรงประเด็นสําหรับตอบคําถามวิจัย
เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ  
   ชาย โพธิสิตา (2554) กล าวว า การสนทนากลุ ม (Focus Group Discussion) หรือกลุ ม
เจาะจง คือ กลุ มคนท่ีถูกจัดข้ึนมาเพ่ือการสนทนาหรือการอภิปรายกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยมีจุดมุ งหมาย
ชัดเจน เพ่ือจะได"ข"อมูลท่ีถูกต"องตรงประเด็นสําหรับตอบคําถามการวิจัยโดยเฉพาะ โดยสมาชิกในกลุ มถูก
เลือกมาตามคุณสมบัติท่ีนักวิจัยกําหนด เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค�ของการวิจัย กิจกรรมท่ีกลุ มทําคือ การ
อภิปรายกันเก่ียวกับประเด็นคําถามท่ีเจาะจงชุดหนึ่ง ซ่ึงนักวิจัยยกมาเป'นหัวข"อการสนทนา วัตถุประสงค�การ
สนทนากลุ มเพ่ือให"ได"ข"อมูลท่ีดีท่ีสุด ตรงตามจุดมุ งหมายของการศึกษาโดยผ านการอภิปรายอย างมี
ปฏิสัมพันธ�ต อกันของสมาชิกในวงสนทนา 
   สรุปได"ว า การสนทนากลุ ม (Focus Group Discussion) เป'นการให"ผู"ร วมสนทนาได"พูด
แสดงความคิดเห็นตามประเด็นท่ีผู"วิจัยต้ังไว" โดยการสนทนากลุ มผู"ร วมสนทนาจะมีการอภิปรายในประเด็น
ต างๆ ตามความคิดเห็นและประสบการณ�ของผู"ร วมสนทนา ซ่ึงเหมาะท่ีจะใช"ในการเก็บข"อมูลท่ีเป'นเรื่องท่ี
ต"องมีการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในแง มุมต างๆ เพ่ือให"ได"คําตอบในประเด็นท่ีผู"วิจัยต"องการศึกษา จึง
เหมาะกับการวิจัยท่ีต"องการหารูปแบบโครงสร"าง หรือ แนวคิดใหม ๆ  
 2.5.2 จุดมุ งหมายของการจัดสนทนากลุ ม 
   จุดมุ งหมายหลักของการจัดสนทนากลุ มในการวิจัย คือ การดึงทัศนคติ ความรู"สึก ความ
เชื่อ ประสบการณ� ตลอดจนปฏิกิริยาของผู"ตอบออกมา ซ่ึงวิธีการอ่ืนไม สามารถทําได" เช น การสังเกตการณ� 
การสัมภาษณ�ตัวต อตัว หรือการใช"แบบสอบถาม ซ่ึงทัศนคติ ความรู"สึกความเชื่อเหล านี้ ในบางส วนอาจเป'น
อิสระจากกลุ มหรือสิ่งท่ีสังคมคาดหวัง แต จะเป'นสิ่งท่ีเกิดจากการรวมกลุ มทางสังคมและมีปฏิสัมพันธ�ซ่ึงกัน
และกัน ท่ีอยู ในขอบข ายของการจัดสนทนากลุ มเม่ือเปรียบเทียบกับการสัมภาษณ�รายบุคคล (Individual 
Interview) ท่ีต"องการเพียงทัศนคติ ความรู"สึกและความเชื่อของแต ละบุคคลเท านั้น การจัดสนทนากลุ มเป'น
การดึงมุมมองท่ีหลากหลายและกระบวนการทางความรู"สึกออกมาในสภาพแวดล"อมของกลุ ม การสัมภาษณ�
รายบุคคลเป'นวิธีการท่ีง ายกว าสําหรับนักวิจัยในการควบคุม ซ่ึงการจัดสนทนากลุ มจะต"องใช"การตัดสินใจท่ี
เป'นของตนเอง และเม่ือเปรียบเทียบกับวิธีการสังเกตการณ� (Observation) แล"ว การจัดสนทนากลุ มจะทําให"
ผู"วิจัยได"รับข"อมูลท่ีมากกว าในระยะเวลาอันสั้น วิธีการสังเกตการณ�จะต"องข้ึนอยู กับการรอท่ีจะต"องมี
เหตุการณ�เกิดข้ึน ขณะท่ีในการจัดสนทนากลุ มนั้น ผู"วิจัยเพียงปฏิบัติตามร างคําถามนําเท านั้น (สุรเจต      
ไชยพันธ�พงษ�, 2549) 
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 2.5.3 ข้ันตอนการสนทนากลุ ม 
   การดําเนินการวิจัยแบบสนทนากลุ มออกเป'น 5 ข้ันตอนหลักๆ แต ละข้ันตอน
ประกอบด"วยกลุ มกิจกรรมท่ีสัมพันธ�กัน นอกจากนี้ กิจกรรมในแต ละข้ันตอนก็สัมพันธ�กับกิจกรรมใน
ข้ันตอนอ่ืนในลักษณะ “ปฏิสัมพันธ�” คือ มีปฏิกิริยาต อกัน กล าวคือ ถ"ามีปรับหรือเปลี่ยนแปลง
กิจกรรมในข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่ง ก็อาจมีความจําเป'นท่ีจะต"องปรับกิจกรรมในข้ันตอนอ่ืนตามไปด"วย 
ข้ันตอนหลักๆ ของการดําเนินการสนทนากลุ มท่ีผู"เขียนขอเสนอ มีดังนี้ (ชาย  โพธิสิตา, 2554) 
   1) กําหนดป?ญหาหรือหัวข"อ รวมท้ังคําถามและวัตถุประสงค�ของการวิจัยให"เหมะสม 
   2) กําหนดประชากรเป�าหมายในการวิจัย และออกแบบตัวอย างเพ่ือร วมในการ
สนทนากลุ มให"เหมาะสมกับเรื่องและหัวข"อการวิจัย 
   3) สร"างแนวคําถามสําหรับกาสนทนา (Guidelines) และกําหนดผู"ท่ีจะทําหน"าท่ี
ดําเนินการสนทนา หรือ Moderator ท้ังสองประการนี้จะต"องสอดคล"องกับหัวข"อเรื่องและคําถามใน
การวิจัย และสอดคล"องกับลักษณะของกลุ มตัวอย างด"วย 
   4) จัดการสนทนากลุ ม ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีเก่ียวข"อง ได"แก  การเข"าถึงกลุ มตัวอย างท่ี
กําหนดไว"แล"ว เพ่ือเชิญมาร วมสนทนาให"ได" และการดําเนินการสนทนาในสถานท่ีและเวลาท่ี
เหมาะสม งานในข้ันนี้ก็คือการนําเอาสิ่งท่ีทําให" 3 ข้ันตอนข"างต"น ซ่ึงเป'นเรื่องของความคิดและเป'น
นามธรรมลงมาสู การปฏิบัติ เทียบได"กับการเก็บข"อมูลภาคสนามในการวิจัยแบบอ่ืน  
   5) จัดการข"อมูล วิเคราะห�ข"อมูล และเสนอผลการวิจัย ซ่ึงอาจจะอยู ในรูปของการ
สรุปเอาเฉพาะสาระสําคัญเพ่ือประโยชน�เฉพาะบางอย าง การเขียนรายงานโดยรวมของท้ังโครงการ 
หรือการเขียนบทความทางวิชาการอย างเต็มรูปแบบ ข้ึนอยู กับเจตจํานงของวิจัย 
 2.5.4 แนวคําถาม แลผู"ดําเนินการสนทนากลุ ม 
   1) แนวคําถาม 
    การสนทนากลุ ม เป'นการอภิปรายกันของคนท่ีเจาะจงเลือกมาโดยเฉพาะจํานวน
หนึ่ง คนเหล านี้จะถูกจัดเป'นกลุ มๆ ตามลักษณะท่ีนักวิจัยกําหนด และจะถูกขอให"อภิปรายกันอย าง
เต็มท่ีเก่ียวกับหัวข"อท่ีนักวิจัยยกมาเป'นประเด็นในการสนทนาการสนทนาจะมีผู" ดําเนินการ 
(Moderator) ซ่ึงทําหน"าท่ียกประเด็น ข้ึนมาให"สมาชิกในกลุ ม “ถกกัน” ตามความคิดเห็นและ
ประสบการณ�ของพวกเขา มากกว าท่ีจะถามคําถามแบบการสัมภาษณ� ท้ังนี้ เพ่ือให"การสนทนาดําเนิน
ไปในทิศทางซ่ึงจะให"ข"อมูลท่ีเข"าข ายตรงตามท่ีต"องการในเรื่องท่ีทําการวิจัย เพ่ือการนี้ นักวิจัย
จําเป'นต"อง “ทําการบ"าน” มาอย างดี การบ"านสําคัญในเบื้องต"นคือ การเตรียมแนวคําถาม 
(Guideline) สําหรับการสนทนากลุ ม 
    แนวคําถามสําหรับการสนทนากลุ มต างจากแบบสอบถามในการสํารวจ ตรงท่ีแนว
คําถามเป'นรายการของสิ่งท่ีผู"ดําเนินการสนทนาจะยกมาเป'นข"อการสนทนาโดยปกติมีลักษณะเป'นคําถาม
ปลายเปzด และไม มีโครงสร"างท่ีเข"มงวดในการถามสามารถยืดหยุ นได"มากกว าแบบสอบถาม แนวคําถามจะ
ประกอบด"วยส วนสําคัญ 3 ส วน คือ มโนทัศน�หรือประเด็นการศึกษา (Study Concepts) คําถามหรือ
ประเด็นการสนทนา (Questions) และประเด็นสําหรับซักถามต อเนื่อง (Probes) ซ่ึง ชาย โพธิสิตา 
(2554) ได"ให"คําแนะนําโดยสรุปได" ดังนี้ 
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    (1) มโนทัศน� (Concepts) ผู"วิจัยควรกําหนดมโนทัศน�หรือประเด็นท่ีจะศึกษาท่ี
สอดคล"องกับป?ญหาวิจัยข้ึนมาประมาณ 3 – 4 มโนทัศน�หลัก เพ่ือใช"เป'นแนวทางกว"างๆ ในการเก็บ
ข"อมูลจากมโนทัศน�นี้นํามาปรับเป'นประเด็นสําหรับการอภิปรายในรูปของคําถามปลายเปzด โดยมโน
ทัศน�หนึ่งๆ ควรมีคําถามหลักประมาณ 5-6 ประเด็น  
    (2) คําถาม (Questions) มีลักษณะเป'นคําถามปลายเปzด ซ่ึงผู"วิจัยอาจทําได" 2 
รูปแบบคือคําถามแบบมีโครงสร"าง คือมีรายการประเด็นท่ีจะสนทนาเป'นคําถามปลายเปzด พร"อม
รายการซักถามต อของแต ละข"อ หรือทําแบบไม มีโครงสร"าง โดยทําเฉพาะรายการเป'นประเด็นสั้นๆ   
ไม จําเป'นต"องอยู ในรูปคําถาม ไม มีรายละเอียดของสิ่งท่ีจะซักถามต อ ซ่ึงรูปแบบหลังนี้เหมาะสําหรับผู"
มีประสบการณ� และมีความรู"ความเข"าใจเรื่องท่ีสนทนาเป'นอย างดี 
    (3) ประเด็นสําหรับการซักถามต อ (Probes) เนื่องจากบางประเด็นมีความ
ซับซ"อนหรือสมาชิกอาจจะกล าวไม ชัดเจน การถามต อจะช วยให"เกิดความเข"าใจและได"รายละเอียด
มากข้ึนสําหรับรายการท่ีเตรียมไว"สําหรับซักถามต อนั้นในทางปฏิบัติผู"ดําเนินการไม ควรรีบใช" ควรคอย
จนไม มีสมาชิกกล าวถึงประเด็นนั้นผู" ดําเนินการจึงใช"ประเด็นท่ีเตรียมไว"ซักถามต อเพ่ือให"ได"
รายละเอียดเพ่ิมมากข้ึน  
   2) ผู"ดําเนินการสนทนากลุ ม      
    ผู"ดําเนินการสนทนามีบทบาทสําคัญยิ่งต อความสําเร็จและความล"มเหลวของการ
เก็บข"อมูลด"วยวิธีการสนทนากลุ ม การมีกลุ มตัวอย างและแนวคําถามท่ีเตรียมมาอย างดี ก็ยังไม ใช 
หลักประกันเพียงพอว า การสนทนากลุ มท่ีจัดนั้นจะประสบความสําเร็จ จนกว าจะแน ใจว ามี
ผู"ดําเนินการสนทนาท่ีดี มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีประสบการณ�ในการดําเนินการสนทนากลุ ม 
 2.5.5 การดําเนินการสนทนากลุ ม      
   การดําเนินการสนทนากลุ มควรจัดการสนทนากลุ มในสถานท่ีและสิ่งแวดล"อมท่ี
เหมาะสม ซ่ึงได"แก ท่ีท่ีไม พลุกพล าน ไม มีเสียงรบกวนไม มีสิ่งอ่ืนท่ีจะดึงความสนใจของผู"ร วมในการ
สนทนา อากาศถ ายเทได"ดี แต ก็ไม ควรเป'นท่ีท่ีหลีกเร"นเสียจนทําให"ผู"ร วมในการสนทนารู"สึกสงสัยหรือ
กังวลใจ ว านักวิจัยกําลังวางแผนทําอะไรกับเขาหรือไม  โดยสรุปคือ สถานท่ีควรเป'นท่ีท่ีผู"ร วมสนทนา
รู"สึกสบาย ไม รู"สึกแปลกแยกแยะและมีสมาธิในการสนทนา     
   พลวัตกลุ ม ซ่ึงเป'นหัวใจสําคัญของการสนทนากลุ ม อาจได"รับผลกระทบจาก
ตําแหน งท่ีแต ละคนนั่งในวงสนทนา ดังนั้น การจัดนั่งในวงสนทนากลุ มจึงมีความสําคัญ หลักการจัดท่ี
เอ้ืออํานวยต อการปฏิสัมพันธ� คือ ทุกคนควรอยู ในตําแหน งท่ีจะเห็นคนอ่ืนๆ ในกลุ มได"อย างท่ัวถึง 
และเห็นผู"ดําเนินการสนทนาได"ชัดขณะเดียวกันตําแหน งท่ีผู"ดําเนินการสนทนานั่งควรจะเป'นตําแหน ง
ท่ีเขาสามารถสบตากับทุกคนได"โดยสะดวก  ผู"ดําเนินการสนทนาหรือผู"ช วยคนหนึ่งของทีมวิจัย ควรทํา
ผังท่ีนั่งพร"อมด"วยชื่อของทุกคน เพ่ือใช"ประโยชน�ในการดําเนินการสนทนา เครื่องบันทึกเสียงจะต"อง
เตรียมให"พร"อม ในบางกรณีนักวิจัยอาจต"องการถ ายวีดิทัศน�ด"วย เพ่ือใช"วิเคราะห�พฤติกรรมของกลุ ม
ระหว างการสนทนา วีดิทัศน�นั้นถ"าจําเป'นจะต"องไม ให"เป'นสิ่งดึงความสนใจของผู"ร วมกลุ มออกไปจาก
การสนทนา มิฉะนั้นก็ควรหลีกเลี่ยง หรือไม ก็ใช"การสังเกตแทนดีกว า    
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   นอกจากจะมีผู"ดําเนินการสนทนาแล"ว ควรมีผู"ช วยอีกไม น"อยกว าสองคน คนหนึ่งทํา
หน"าท่ีจดบันทึกข"อความท่ีแต ละคนพูดตลอดการสนทนา (Note Taker) แต จะเฉพาะคําหรือวลีสําคัญ 
ท่ีจะช วยให"ผู"ถอดเทปสามารถจับคู คําพูดกับผู"พูดได"ตรงกันเท านั้นก็พอ ดังนั้น ผู"จดบันทึกจึงควรจด
เฉพาะคําหรือวลีแรกๆ ท่ีแต ละคนพูดเท านั้น ผู"ช วยอึกคนหนึ่งทําหน"าท่ีอํานวยความสะดวกท่ัวไป เช น 
จัดน้ําด่ืม หรืออาหารว าง (ถ"ามี) หน"าท่ีสําคัญอีกอย างหนึ่งของผู"ช วยคนนี้คือ การคอยให"คําแนะนําโดย
สุภาพแก คนท่ีไม ได"รีบเชิญ เพ่ือไม ให"เข"ามาแทรกในวงสนทนา นอกจากนี้ ควรช วยจดบันทึกสิ่งท่ีได"
สังเกตเห็นในระหว างการสนทนาโดยท่ัวไปด"วย เช น สีหน"าท าทาง (พฤติกรรม) ของสมาชิกกลุ มใน
ระหว างการสนทนาและบรรยากาศการสนทนา เป'นต"น บันทึกเช นนี้อาจมีประโยชน� ใน              
การตีความหมายข"อความในการวิเคราะห�ข"อมูล      
   การสนทนาจะเริ่มด"วยการแนะนําตัวสั้นๆ ท้ังจากฝ�ายทีมวิจัยและผู"ร วมสนทนาทุก
คน ในเบื้องต"นนี้ ผู"ดําเนินการสนทนาควรกล าวขอบคุณท่ีทุกคนสละเวลามาให"ความร วมมือ จากนั้น
จึงให"ข"อมูลเก่ียวกับการวิจัยเพียงสั้นๆ สิ่งท่ีต"องเน"นในตอนเริ่มต"นนี้คือ การชี้แจงให"ชัดว าผู"ดําเนินการ
สนทนาต"องการรับฟ?งความคิดเห็นและประสบการณ�ของทุกคนในกลุ มเก่ียวกับประเด็น ท่ีจะสนทนา
กัน และขอให"ทุกคนพูดอย างเปzดเผยและอย างเป'นกันเอง แม"ความคิดนั้นจะไม ตรงกับของคนอ่ืนก็
ตามความคิดเห็นท่ีแต ละคนแสดงออกจะไม มีการตีค าว าถูกหรือผิด นักวิจัยต"องการทราบเพียงความ
คิดเห็นและประสบการณ�ตามความเป'นจริงของแต ละคน ไม คํานึงเรื่อง ถูก - ผิด ขอให"ทุกคนพูดตาม
ความคิดของตน และโต"ตอบกับคนอ่ืนในกลุ ม (เม่ือต"องการโต"ตอบ) อย างเป'นกันเอง   
   ผู"ดําเนินการสนทนาควรกระตุ"นให"ทุกคนมีปฏิกิริยาโต"ตอบกัน ต้ังแต ก อนจะเข"าสู 
เนื้อหาหลักของการสนทนา ควรตระหนักไว"เสมอว า การสนทนากลุ มไม ได"มีจัดมุ งหมายท่ีจะหา
ข"อสรุปอย างเป'นเอกฉันท�ของประเด็นการสนทนา ดังนั้นต"องเปzดโอกาสให"ผู"ร วมในวงสนทนา           
มีการโต"ตอบกันให"มากท่ีสุด เพราะการท่ีผู"รวมวงสนทนาได"โต"ตอบกันอย างเป'นธรรมชาตินั้น เป'นท้ัง
สีสันและข"อได"เปรียบของวิธีการนี้ ควรเริ่มการสนทนาด"วยคําถามท่ัวๆไป ซ่ึงควรจะเตรียมไว"เป'นส วน
หนึ่งของแนวคําถาม วิธีถามคําถามสําหรับการสนทนากลุ มท่ีดีท่ีสุดไม ใช การถามแบบเดียวกับ       
การสัมภาษณ� นั้นคือ ไม ใช การถามผู"ร วมสนทนาเป'นรายคน แต ควรเป'นการถามแบบ “ยกประเด็น” 
ข้ึนมาเพ่ือให"ทุกคนในกลุ ม “รับลูก”ไป “ถกกันต อ” ประเด็นท่ียกข้ึนมาครั้งแรกควรเป'นประเด็น
กว"างๆ ก อน และประเด็นเดียวกันนี้ อาจจะต"องตามด"วยคําถามเพ่ือซักต อ (Probes) อีกหลายคําถาม
   การซักถามต อ มีจุดมุ งหมายหลักสองประการ ประการแรก ซักเพ่ือได"รายละเอียด
ของเรื่อง เพ่ือทราบเหตุผลหรือคําอธิบายเพ่ิมเติม ประการท่ีสอง ซักเพ่ือหาข"อมูลจากแนวคิดหรือ
มุมมองท่ีต างออกไปของเรื่องนั้นๆ อย างไรก็ตาม ควรระวังท่ีจะไม ให"การซักมีลักษณะเป'นการชี้นําไปสู 
คําตอบอย างใดอย างหนึ่ง ควรดําเนินการสนทนาไปตามลําดับประเด็นคําถามท่ีเตรียมไว"ในแนวคําถาม
แต เรื่องนี้ก็ยืดหยุ นได" ข้ึนอยู กับว าผู"ดําเนินการสนทนาวางแผนท่ีจะให"การสนทนาเป'นแบบมีโครงสร"าง 
(Structured) อย างเคร งครัดมากน"อยเพียงใด และจะกําหนดบทบาทของตนว าควรจะเข"าไป 
“ควบคุม” การสนทนาให"ดําเนินไปตามทิศทางท่ีต"องการมากน"อยเพียงใด เราอาจทําความเข"าใจท้ัง
สองเรื่องนี้ว าเป'นระดับของความเคร งครัดในการดําเนินการสนทนา ท่ีสามารถปรับให"มาก - น"อยได"
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ตามท่ีต"องการถ"าจุดยืนของการสนทนาเป'นแบบมีโครงสร"างเคร งครัด บทบาทของนักวิจัยในการเข"าไป
จัดการ หรือกําหนดทิศทางการสนทนาก็ต"องเข"มข"นข้ึนตามไปด"วย (ชาย โพธิสิตา, 2554) 

 
2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
   2.6.1.1 งานวิจัยเก่ียวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
      จินตนา ศักด์ิภู อร าม (2545) ได"ศึกษางานวิจัยเรื่องการนําเสนอรูปแบบการ
บริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐสําหรับประเทศไทย ผลการวิจัยพบว าการบริหารโรงเรียนในกํากับของ
รัฐสําหรับประเทศไทย ประกอบด"วย ส วนสําคัญ 4 ส วน ดังนี้ ส วนท่ี 1 ความนํากล าวถึงสภาพการจัด 
การศึกษาไทยท่ีผ านมา คุณภาพการศึกษาไทยท่ีผ านมา และป?ญหาการศึกษาไทยท่ีประสบ ส วนท่ี 2 
รูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐสําหรับประเทศไทยประกอบ ด"วยองค��ประกอบสําคัญ 5  
ส วนดังนี้ 1) หลักการแนวคิดในการกําหนดรูปแบบ 2) วัตถุประสงค�ของรูปแบบ 3) ลักษณะเฉพาะ
ของโรงเรียนในกํากับของรัฐ 4) กฎบัตรของโรงเรียนในกํากับของรัฐ 5) การบริหารโรงเรียนในกํากับ
ของรัฐ แบ งออกเป'น 2 ส วน 5.1) การบริหารโดยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 5.2) การบริหารงาน
โรงเรียนในกํากับของรัฐ ครอบคลุมงาน 4 ด"าน โดย แต ละด"านมีลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ 1) งานวิชาการ 
2) งานบุคคล 3) งานการเงิน 4) งานบริหารท่ัวไป ส วนท่ี 3 แนวทางการนํารูปแบบไปใช" ส วนท่ี 4 
เง่ือนไขหรือข"อจํากัดของรูปแบบ  
      วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ� (2547) ได"ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาแบบกระจายอํานาจในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษา
แห งชาติ พ.ศ. 2542 ผลการวิจัยพบว า รูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ. 2542 ประกอบด"วย 3 ส วน คือ ส วน
ท่ี 1 ความนํา ประกอบด"วย แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค�และอํานาจหน"าท่ี ส วนท่ี 2 องค�ประกอบ
ของรูปแบบและสาระสําคัญของแบบกระจายอํานาจ ประกอบด"วย มิติด"านหน"าท่ีการจัดการ
สถานศึกษา ได"แก  การวางแผน การจัดองค�การ การนําและการควบคุม และมิติด"านภารกิจการ
บริหารสถานศึกษา ได"แก  การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ   
การบริหารท่ัวไป ส วนท่ี 3 ยุทธศาสตร�การดําเนินงานและเง่ือนไขความสําเร็จ 
      รุ งชัชดาพร เวหะชาติ (2548) ได"ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหาร
คุณภาพท้ังองค�การของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ งหมายเพ่ีอพัฒนารูปแบบ
การบริหารคุณภาพท้ังองค�การในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยได"ดําเนินการเป'น 2 ข้ันตอน 
คือ ข้ันตอนท่ี 1 การพัฒนารูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองค�การของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ดําเนินการโดยใช"เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) ผู"ทรงคุณวุฒิเป'นนักวิชาการจํานวน 17 ท าน  
ข้ันตอนท่ี 2 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองค�การของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดย
ผู"ปฏิบัติงานในสถานศึกษา กลุ มตัวอย างเป'นสถานศึกษา โครงการนําร องของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาการเรียนรู"เพ่ือคุณภาพการศึกษา (Topstar) จํานวน 6 โรงเรียน ประกอบด"วย ผู"บริหาร 
จํานวน 14 ท าน ครูผู"สอน จํานวน 201 ท าน และคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 66 ท าน การ
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ศึกษาวิจัยพบว า รูปแบบการบริหารคุณภาพท้ังองค�การของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด"านการนํา
องค�การและการวางแผนกลยุทธ� มีค าเฉลี่ยสูง 3 ลําดับแรก ได"แก  มีเป�าหมายของการพัฒนาคุณภาพ
อย างชัดเจน แสดงถึงความมุ งม่ันในการพัฒนาคุณภาพ มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ด"านระบบและกระบวนการ มีค าเฉลี่ยสูง 3 ลําดับแรก ได"แก  กระบวนการเรียนรู"เน"น
ความเป'นเลิศทางวิชาการ กระบวนการเน"นผู"เรียน ให"มีคุณธรรม จริยธรรม ระบบดูแลช วยเหลือให"
ผู"เรียนมีคุณภาพมีความสามารถท่ีโดดเด น ด"านทรัพยากรบุคคลและทีมงาน มีค าเฉลี่ยสูง 3 ลําดับแรก 
ได"แก  แผนการพัฒนาบุคลากร แต งต้ังคณะกรรมการและมอบอํานาจหน"าท่ีให"กับหัวหน"าทีมคุณภาพ 
มีการมอบหมายหน"าท่ีชัดเจนตามระเบียบปฏิบัติราชการ ด"านการวิเคราะห� การประเมิน และ      
การจัดการเรียนรู" มีค าเฉลี่ยสูง 3 ลําดับแรก ได"แก  มีโครงสร"างองค�การอย างเป'นระบบประเมินสภาพ
ความต"องการท้ังระบบเพ่ือเป'นข"อมูลพ้ืนฐาน วิเคราะห�สภาพความต"องการ และจําเป'นของ
สถานศึกษา ด"านความพึงพอใจของผู"เรียน และผู"เก่ียวข"องความพึงพอใจของผู"เรียนมีค าเฉลี่ยสูง      
3 ลําดับ ได"แก  ครูสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเน"นผู"เรียนเป'นสําคัญ ครูผู"สอนมีหน"าท่ีในการจัดการ
เรียนการสอนให"ผู"เรียนเกิดการเรียนรู" สาระของหลักสูตรสอดคล"องกับสภาพผู"เรียน และท"องถ่ิน   
ด"านผลลัพธ�ขององค�กร ภารกิจ มีค าเฉลี่ยสูง 3 ลําดับแรก ได"แก  ผู"เรียนเป'นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว 
ชุมชน สังคม และเคารพในสิทธิของผู"อ่ืน ผู"เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค านิยมท่ีพึงประสงค�สร"าง
เครือข ายการมีส วนร วมของทุกภาค  
      ศักด์ิจิต มาศจิตต� (2550) ได"ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหาร
โดยใช""โรงเรียนเป'นฐานสําหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในเขตตรวจราชการท่ี 11 ผลการวิจัยพบว า  
รูปแบบการบริหารโดยใช""โรงเรียนเป'นฐานสําหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
เขตตรวจราชการท่ี 11 เป'นรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีประกอบด"วยข"อความและแผนภูมิ ซ่ึง
อธิบายแนวทางการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดการบริหารโดยใช""โรงเรียนเป'นฐาน (School – Based 
Management) ครอบคลุมองค��ประกอบหลักของการบริหารโดยใช"โรงเรียนเป'นฐาน ได"แก  ส วนท่ี 1 
หลักการพ้ืนฐาน (Foundations) ประกอบด"วย 1) วัตถุประสงค�ของรูปแบบ 2) หลักการบริหารโดย
ใช"โรงเรียนเป'นฐาน และ 3) เง่ือนไขการนํารูปแบบไปใช" ส วนท่ี 2 โครงสร"างระบบบริหาร 
(Administrative System Structures)  ประกอบด"วย 1) ป?จจัยการบริหารโดยใช"โรงเรียนเป'นฐาน 
2) ขอบข ายการบริหารโดยใช"โรงเรียน เป'นฐาน 3) กระบวนการบริหารโดยใช"โรงเรียนเป'นฐาน       
4) มาตรการกํากับการบริหารโดยใช""โรงเรียนเป'นฐาน และ 5) คุณภาพผลผลิตการบริหารโดยใช"
โรงเรียนเป'นฐาน ส วนท่ี 3 ข้ันตอนการดําเนินงาน (Procedure Phases) ประกอบด"วย 1) การ
เตรียมการดําเนินงาน 2) การดําเนินงาน 3) การประเมินผล และ 4) สรุปแลรายงานผล รวมท้ัง  
องค�กรสนับสนุนการบริหารโดยใช""โรงเรียนเป'นฐาน ประกอบด"วย 1) กระทรวงศึกษาธิการ ได"แก    
1.1) สํานักงานปลัดกระทรวง 1.2) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 1.3) สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 3) เครือข ายโรงเรียน 4) คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 5) ผู"มีส วนได"ส วนเสียและชุมชน 
      ธวัชชัย รัตตัญ�ู (2551) ได"วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารท่ีใช"
โรงเรียนเป'นฐานในโรงเรียนสังกัดองค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน ผลการวิจัยพบว า มีการนําเสนอใน      
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3 ประเด็น คือ 1) หลักการบริหารมี 7 หลักการ ประกอบด"วย หลักการกระจายอํานาจ หลักการมี
ส วนร วม หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาให"ประชาชน หลักการบริหารตนเอง หลักการตรวจสอบและ
ถ วงดุล หลักการมีภาวะผู"นําแบบเก้ือหนุน หลักการพัฒนาท้ังระบบ และข"อเสนอเพ่ิมเติมคือการบูร
ณาการและประยุกต�เป�าหมาย 2) บทบาทคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 15 บทบาทและ
เพ่ิมเติม 4 ประเด็นคือ ด"านองค�ประกอบของคณะกรรมการเพ่ิมสัดส วนของคณะกรรมการ ด"าน
บทบาทหน"าท่ีและการดํารงตําแหน ง ด"านการให"เกียรติยกย อง และด"านรูปแบบของคณะกรรมการ
ควรเป'นรูปแบบของชุมชนเป'นหลัก 3) การนําเสนอบทบาทของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ผู"อํานวยการกอง ผู"อํานวยการสํานักการศึกษา ผู"บริหารสถานศึกษา  
      ยงยุทธ ยะบุญธง (2552) ได"วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
อย างมีส วนร วมของโรงเรียนท"องถ่ินวิทยาคม จังหวัดสุวรรณภูมิ ผลการวิจัยพบว า รูปแบบฯ ประกอบด"วย 
โครงสร"างการบริหารภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย างมีส วนร วมของโรงเรียนท่ีถ านโอน โครงสร"าง
ประกอบด"วยกลุ มบริหารงาน 6 กลุ ม คือ 1) กลุ มบริหารงานวิชาการ 2) กลุ มบริหารงานบุคคล 3) กลุ ม
บริหารงานแผนและงบประมาณ 4) กลุ มบริหารงานกิจการนักเรียน 5) กลุ มบริหารงานท่ัวไป 6) กลุ ม
บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คู มือคุณภาพ เป'นเอกสารหลักในการกําหนดนโยบาย
คุณภาพ วิธีดําเนินการและวิธีปฏิบัติท่ัวไป การใช"รูปแบบฯผู"บริหารสถานศึกษาใช"ภาวะผู"นําการ
เปลี่ยนแปลง การมีส วนร วม PDCA เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและทีการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย�อย างต อเนื่อง ผลการใช"รูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย างมีส วนร วมพบว า 
โครงสร"างการบริหารสถานศึกษามีความเหมาะสม สอดคล"องกับสภาพบริบทของโรงเรียนท่ี
เปลี่ยนแปลงไป มีความคล องตัว ยืดหยุ น ในส วนของคู มือคุณภาพและคู มือการปฏิบัติงาน มี
อรรถประโยชน� ความเหมาะสม ความเป'นไปได"และการนําไปใช"อยู ในระดับมากถึงมากท่ีสุดและ
ประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาพบว าอยู ในระดับมากถึงมากท่ีสุด 
      สยาม สุ มงาม (2552) ได"วิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      
ท่ีเป'นนิติบุคคล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว า รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเป'นนิติบุคคล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี 3 ส วนคือ   
ส วนท่ี1 ส วนนํา ส วนท่ี 2 แนวคิด หลักการ วัตถุประสงค�และสาระสําคัญของรูปแบบมี 4 ด"าน คือ การ
บริหารวิชาการ มี 9 ด"าน การบริหารงานงบประมาณ มี 4 ด"าน การบริหารงานบุคคลมี 5 ด"าน และการ
บริหารท่ัวไปมี 9 ด"าน ส วนท่ี 3 แนวทางการนํารูปแบบไปใช" เง่ือนไขความสําเร็จและข"อจํากัดของรูปแบบ 
      จินตนา จันทร�เจริญ (2553) ได"วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบ
มุ ง คุณภาพท้ังองค�การสําหรับโรงเรียนอาชีว ศึกษาเอกชนด"วยการเทียบเ คียงสมรรถนะ 
ผลการวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบมุ งคุณภาพท้ังองค�การสําหรับโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชน ได"รูปแบบท่ีมีชื่อว า “รูปแบบการบริหารคุณภาพเชิงยุทธศาสตร�ท้ังองค�การ” (Strategic Total 
Quality Management) โดยมีหลักการและวัตถุประสงค�เน"นให"ความสําคัญกับลูกค"าผู"รับบริการ และ 
เน"นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ตลอดจนการทํางานเป'นทีม โครงสร"างท้ังโรงเรียนขนาดเล็ก 
และ ขนาดใหญ  จะเน"นโครงสร"างท่ียึดหยุ นมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และมีจุดเด นของ
ท้ัง 2 โครงสร"าง คือ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาจะอยู เหนือผู"รับใบอนุญาต ซ่ึงแตกต างจาก
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โครงสร"าง ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ และมีคณะกรรมการยุทธศาสตร�คุณภาพท่ีข้ึนตรง
กับผู"อํานวยการ ทําให"การสั่งการรวดเร็วและทันต อการเปลี่ยนแปลงเพราะเป'นหน วยงานท่ีมี
ความสําคัญในการวางแผน และกําหนดยุทธศาสตร�ในเชิงคุณภาพ ตลอดจนผู"ช วยผู"อํานวยการฝ�าย 
ICT และผู"ช วยผู"อํานวยการฝ�ายวิจัย ซ่ึงเป'นหน วยงานท่ีมีความสําคัญต อการบริหารงาน               
ในชิงยุทธศาสตร�คุณภาพมีสายงานบังคับบัญชา ข้ึนตรงกับผู"อํานวยการ ยุทธศาสตร� จะประกอบด"วย 
ยุทธศาสตร�เตรียมการ ยุทธศาสตร�ดาเนินการ ยุทธศาสตร�ประเมินผลรายงาน   
      ดํารง ศรีอร าม (2553) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู"นํา
การเปลี่ยนแปลงของผู"บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีข้ันตอนการ
ดําเนินงานวิจัยเป'น 5 ข้ันตอนคือ ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยในประเทศและ
ต างประเทศ ข้ันตอนท่ี 2 ศึกษาระดับภาวะผู"นําการเปลี่ยนแปลงของผู"บริหารโรงเรียนในสภาพป?จจุบันและ   
ท่ีพึงประสงค�ข้ันตอนท่ี 3 ร างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู"นําการเปลี่ยนแปลงของผู"บริหารโรงเรียน ข้ันตอนท่ี 4 
ตรวจสอบความเหมาะสมและประเมินความเป'นไปได"ของร างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู"นําการเปลี่ยนแปลง
ของผู"บริหารโรงเรียนข้ันตอนท่ี 5 นําเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู"นําการเปลี่ยนแปลงของผู"บริหารโรงเรียน 
      พิเชฐ โพธิ์ภักดี (2553) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
นิติบุคคล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยสรุปได"ดังนี้ รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี 1: 
รูปแบบกระจายอํานาจ และรูปแบบท่ี 2: รูปแบบองค�การมหาชน แต ละรูปแบบประกอบด"วยองค�ประกอบ 3 
ส วนคือ 1) หลักการและวัตถุประสงค� 2) โครงสร"างและสาระสําคัญ 3) การนําสู การปฏิบัติและเง่ือนไข
ความสําเร็จ จุดเด นของรูปแบบท่ี 1 โรงเรียนจะมีความเป'นอิสระและคล องตัวในการบริหารงานท้ัง 4 ด"านคือ
ด"านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารท่ัวไป ภายใต"กฎระเบียบท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
และหน วยงานท่ีเก่ียวข"องกําหนด ส วนจุดเด นของรูปแบบท่ี 2 โรงเรียนจะสามารถบริหารงานท้ัง 4 ด"านอย าง
อิสระและคล องตัวภายใต"กฎระเบียบและแนวปฏิบัติท่ีโรงเรียนกําหนดเอง   
      นิวัตร นาคะเวช (2554) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนในฝ?น  โดยดําเนินการ 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษา และสร"างรูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนในฝ?น ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝ?น และข้ันตอนท่ี 3 การ
ตรวจสอบคุณลักษณะของรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝ?น ด"วยข"อมูลเชิงประจักษ� ผลการวิจัยพบว า 
1) การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝ?น ผลการวิจัยพบว ารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน 
ควรมีองค�ประกอบหลัก 5 องค�ประกอบ คือ หลักการบริหารจัดการ วัตถุประสงค�ของโรงเรียนในฝ?น 
โครงสร"างของโรงเรียน กลยุทธ�ของโรงเรียนในฝ?นและเง่ือนไขความสําเร็จ โดยมีองค�ประกอบย อย              
22 องค�ประกอบ 2) การสร"างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝ?น ผลการวิจัยได"สร"างรูปแบบการบริหาร
จัดการโรงเรียนในฝ?น โดยมีองค�ประกอบดังนี้ หลักการบริหารจัดการ  วัตถุประสงค�ของโรงเรียนในฝ?น 
โครงสร"างของโรงเรียน กลยุทธ�ของโรงเรียนในฝ?นและเง่ือนไขความสําเร็จ โดยมีองค�ประกอบย อย              
23 องค�ประกอบ 3) การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝ?น โดยผู"ทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัย สรุปได"
ดังนี้ องค�ประกอบรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนในฝ?น มีลักษณะแนวคิดเชิงระบบประกอบด"วย 
องค�ประกอบป?จจัยนําเข"า 3 องค�ประกอบ คือ วัตถุประสงค�ของโรงเรียนในฝ?น  หลักการบริหารจัดการ และ
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โครงสร"างการบริหาร องค�ประกอบกระบวนการ 1 องค�ประกอบ คือ กลยุทธ�การดําเนินงาน องค�ประกอบ
ผลผลิต 1 องค�ประกอบ คือ ภาพความสําเร็จ และ องค�ประกอบเสริม 2 องค�ประกอบ คือ สภาพแวดล"อมของ
โรงเรียน และการประเมิน ปรับปรุง และพัฒนา 4) การตรวจสอบคุณลักษณะของรูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนใช"ข"อมูลเชิงประจักษ� ผลการวิจัยสรุปได"ดังนี้คือ การตรวจสอบคุณลักษณะของรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนในฝ?นด"วยข"อมูลเชิงปริมาณ ผลการวิจัยพบว ารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนมีคุณลักษณะด"าน
ความมีประโยชน� ความเป'นไปได" ความเหมาะสม และความถูกต"อง อยู ในระดับมาก และผลการตรวจสอบ
คุณลักษณะของรูปแบบการบริหารจัดการด"วยข"อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย พบว า มีความสอดคล"องกับ
คุณลักษณะของรูปแบบการบริหารจัดด"วยข"อมูลเชิงปริมาณ ท้ังในด"านความมีประโยชน� ด"านความเป'นไปได" 
ด"านความเหมาะสม และ ด"านความถูกต"อง   
   2.6.1.2 งานวิจัยเก่ียวกับองค�การขีดสมรรถนะสูง 
      วสันต� นาวเหนียว (2550) ทําการวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการท่ีเป'นเลิศของ
โรงเรียนเร งสู ฝ?น ผลการวิจัยพบว า แนวทางการจัดการท่ีเป'นเลิศของโรงเรียนเร งสู ฝ?น ประกอบด"วย            
3 ส วน คือ ส วนท่ี 1 ความนํา ส วนท่ี 2 องค�ประกอบของแนวทางการจัดการท่ีเป'นเลิศของโรงเรียนเร งสู ฝ?น  
ประกอบด"วย แนวคิดและหลักการการจัดการท่ีเป'นเลิศของโรงเรียนเร งสู ฝ?น คุณลักษณะของโรงเรียนเร งสู ฝ?น 
และแนวทางการจัดการท่ีเป'นเลิศของโรงเรียนเร งสู ฝ?นตามกรอบแนวคิดการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ี
เป'นนิติบุคคลมี 4 ด"าน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารบุคคลและการ
บริหารงานท่ัวไป ส วนท่ี 3 เง่ือนไขการนําแนวทางการจัดการท่ีเป'นเลิศของโรงเรียนเร งสู ฝ?นไปใช" 
      นงลักษณ� เรือนทอง (2550) ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมี
ประสิทธิผล ผลการวิจัยพบว า องค�ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล มี 8 องค�ประกอบ 
ได"แก  1) การเป'นองค�การแห งการเรียนรู" 2) ผู"บริหารและครู 3) การประกันคุณภาพ การตรวจสอบได"และ
ความน าเชื่อถือ 4) สภาพแวดล"อมท่ีเอ้ือต อการเรียนรู" 5) การมีวิสัยทัศน�และวัตถุประสงค�ร วมกัน 6) เน"นการ
เรียนการสอน 7) การสอนอย างมีวัตถุประสงค� 8) มีความคาดหวังต อนักเรียนสูงรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ี
มีประสิทธิผล เป'นรูปแบบท่ีประกอบด"วยองค�ประกอบท่ีสําคัญ 8 องค�ประกอบ ซ่ึงมีความเหมาะสมถูกต"อง 
เป'นไปได" และสามารถนําไปใช"ประโยชน�ได"สอดคล"องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย 
      สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2551) ได"ทําการวิจัยเรื่องป?จจัยทางการบริหารท่ีมีอิทธิพลต อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน: การพัฒนาและการตรวจสอบความตรงของตัวแบบ ผลการวิจัยพบว า 1) ระดับ
ป?จจัยทางการบริหารและระดับประสิทธิผลของโรงเรียนมีค าเฉลี่ยโดยรวมอยู  ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
รายละเอียดในแต ละป?จจัยพบว า ส วนใหญ มีค าเฉลี่ยอยู  ในระดับมาก มีเพียงป?จจัยสมรรถนะขององค�การท่ีอยู 
ในระดับปานกลางเม่ือเปรียบเทียบระดับป?จจัยทางการบริหาร และระดับประสิทธิผลของโรงเรียน จําแนก
ตามขนาดของโรงเรียนพบว า ค าเฉลี่ยโดยรวมของโรงเรียนขนาดเล็กอยู  ในระดับปานกลาง ส วนโรงเรียนขนาด
ใหญ มีค าเฉลี่ยโดยรวมอยู ในระดับมาก ซ่ึงแตกต างกันอย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 2) ผลการ
ตรวจสอบความสอดคล"องกลมกลืน ของตัวแบบท่ีผู""วิจัยพัฒนาข้ึนกับข"อมูลเชิงประจักษ�พบว ามีความสอดคล"
องกลมกลืนกับข"อมูลเชิงประจักษ� (Chi-square = 226.11 ค าองศา อิสระ = 115 ค า P = 0.063 ค าดัชนี GFI 
= 0.96 ค าดัชนี AGFI = 0.91 ค าดัชนี RMSEA = 0.056 และค า CN = 276.52) 3) ป?จจัยทางการบริหารมี
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ"อม และอิทธิพลรวมต อ ประสิทธิผล ของโรงเรียน โดยเรียงลําดับ                 
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ค าสัมประสิทธิ์อิทธิพลจากมากไปหาน"อย ดังนี้ (1) อิทธิพลทางตรง 4 ป?จจัย คือ ป?จจัยสมรรถนะขององค��การ 
ป?จจัยการ จัดกระบวนการ เรียนรู" ป?จจัยบรรยากาศของ โรงเรียน และป?จจัยภาวะผู"นําทางวิชาการ            
(2) อิทธิพลทางอ"อมมี 3 ป?จจัย คือ ป?จจัยสมรรถนะของ องค��การท่ีส งผ านการจัดกระบวนการเรียนรู"กับป?จจัย
บรรยากาศของโรงเรียน ป?จจัยภาวะผู"นําทางวิชาการท่ีส งผ านป?จจัยการจัดกระบวนการเรียนรู"กับป?จจัย
บรรยากาศของโรงเรียน และป?จจัยบรรยากาศของโรงเรียนท่ีส งผ านป?จจัยการจัดกระบวนการเรียนรู" และ     
(3) อิทธิพลรวม 4 ป?จจัย คือ ป?จจัยสมรรถนะขององค��การ ป?จจัยการจัดกระบวนการเรียนรู" ป?จจัยบรรยากาศ
ของโรงเรียน และป?จจัยภาวะผู"นําทางวิชาการ 
      อนันต� เตียวต�อย (2551) วิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ผลการวิจัยพบว า 1. องค�ประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มี 7 องค�ประกอบ คือ 1) การให"ความสําคัญกับผู"รับบริการ ผู"มีส วนได"ส วน
เสียและพนักงาน 2) ผู"บริหารมีภาวะผู"นําในการนําองค�กร 3) เทคนิคและเครื่องมือการบริหารคุณภาพ         
4) ธรรมาภิบาลของผู"บริหาร 5) การใช"องค�กรเป'นคู เทียบเคียง 6) การสร"างคุณภาพชีวิตบุคลากร และ 7) การ
บริหารงานอย างต อเนื่อง 2. รูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ได"แก องค�ประกอบและกระบวนการ ประกอบด"วย 7 องค�ประกอบ คือ 1) การให"ความสําคัญกับผู"รับบริการ 
ผู"มีส วนได"ส วนเสียและพนักงาน 2) ผู"บริหารมีภาวะผู"นําในการนําองค�กร 3) เทคนิคและเครื่องมือการบริหาร
คุณภาพ 4) ธรรมาภิบาลของผู"บริหาร 5) การใช"องค�กรเป'นคู เทียบเคียง 6) การสร"างคุณภาพชีวิตบุคลากร 
และ 7) การบริหารงานอย างต อเนื่อง และมี 8 กระบวนการ คือ 1) การริเริ่มจากผู"บริหารระดับสูง 2) การจัด
โครงสร"างองค�กรและทีมงาน 3) การจัดระบบเครื่องมือคุณภาพ 4) การประกาศใช"และให"ความรู"แก บุคลากร5) 
การกํากับติดตามและประเมินผล 6) การทบทวนการดําเนินงาน 7) การให"รางวัลผู"ประสบผลสําเร็จในการ
บริหารคุณภาพ และ 8) การเทียบเคียงกับหน วยงานท่ีประสบผลสําเร็จ ซ่ึงรูปแบบดังกล าว ได"รับการยืนยัน
จากผู"เชี่ยวชาญให"สามารถนําไปใช"ได" 
      จิตติ กิตติเลิศไพศาล (2551) ทําการวิจัยเรื่องป?จจัยท่ีมีอิทธิพลต อองค�กร: 
กรณีศึกษาเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ผลการวิจัยพบว า ป?จจัยธรรมาภิบาลและบรรยากาศองค�กรมี
ประสิทธิผลขององค�กร โดยบรรยากาศขององค�กรเป'นป?จจัยท่ีส งผลโดยตรงมากท่ีสุดต อประสิทธิผลของ
องค�กร ดังนั้นการสร"างบรรยากาศองค�กรโดยเน"นผู"ปฏิบัติเป'นสําคัญ ด"วยการสร"างบรรยากาศให"ผู"ปฏิบัติงาน
มีความรับผิดชอบ ซ่ึงจะเป'นป?จจัยท่ีนําไปสู ประสิทธิผลขององค�กร การบริหารงานในเทศบาลควรเน"นการ
สร"างบรรยากาศขององค�กร การสร"างบรรยากาศขององค�กรควรเน"นการสร"างความรู"สึกเหมือนเป'นส วนหนึ่ง
ขององค�กร 
      ญาณิศา บุญจิตร� (2552) ทําการวิจัยเรื่องการวิเคราะห�ป?จจัยท่ีส งผลต อ
ประสิทธิผลองค�การของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาผลการวิจัยสรุปได"ดังนี้ 1) องค�ประกอบและตัวชี้วัด
ประสิทธิผลองค�การของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ประกอบด"วย 4 องค�ประกอบ 31 ตัวชี้วัด
2) ประสิทธิผลองค�การของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอยู ในระดับมาก และเม่ือพิจารณารายด"านพบว า
มี 3 ด"านอยู ในระดับมาก โดยด"านกระบวนการภายในมีประสิทธิผลสูงสุด รองลงมาคือด"านผู"รับบริการ และ
ด"านการเงิน ตามลําดับ ส วนด"านการเรียนรู"และการพัฒนา อยู ในระดับปานกลาง 3) ป?จจัยท่ีส งผลต อ
ประสิทธิผลองค�การของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา อย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มี 8 ป?จจัย 
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ได"แก  สภาพแวดล"อมภายนอก นโยบายการบริหารและการปฏิบั ติ  โครงสร"างองค�การ คุณภาพ
บุคลากร ลักษณะงาน ลักษณะผู"รับบริการ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมองค�การ ร วมกันอธิบายประสิทธิผล
องค�การของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาได"ร"อยละ 88 
      ทรงพล  เจริญคํา (2552) ได"ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบความเป'นเลิศของโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว า 1) ป?จจัยความเป'นเลิศของโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ประกอบด"วย 
5 ป?จจัยคือ (1) การบริหารงานของโรงเรียน (2) ผู"อํานวยการโรงเรียน (3) โครงสร"างการบริหารงานของ
โรงเรียน (4) นักเรียน ผู"ปกครอง ชุมชน และสังคม และ (5) ครูและบุคลากรทางการศึกษา 2) สภาพความเป'น
เลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ�ของสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแห งชาติ โดยภาพรวม
อยู ในระดับมาก และผลการวิเคราะห�ป?จจัยเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Model: CFM) สอดคล"องกับ
ข"อมูลเชิงประจักษ� 3) รูปแบบความเป'นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด"วย 3 ป?จจัย คือ
การบริหารงานของโรงเรียน ผู"อํานวยการโรงเรียน นักเรียน ผู"ปกครอง ชุมชน และสังคม มีความสัมพันธ�อย าง
มีนัยสําคัญ 4) การตรวจสอบรูปแบบความเป'นเลิศของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  รูปแบบความเป'นเลิศ
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ท้ัง 3 ป?จจัย มีความถูกต"อง เหมาะสม  เป'นไปได"และสามารถนําไปใช"
ประโยชน� สอดคล"องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย  
      บุศรินทร� สุจริตจันทร� (2553) ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบองค�การท่ีมีศักยภาพการ
ทํางานสูงของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการวิจัยพบว า การวิเคราะห�องค�ประกอบจาก
การศึกษาพบว ามีองค�ประกอบท่ีมีความจําเป'นในการกําหนดองค�การท่ีมีศักยภาพการทํางานสูง ของวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขจํานวน 7 องค�ประกอบ คือ 1) ภาวะผู"นํา 2) นวัตกรรมการบริหาร        
3) การจัดการเชิงกลยุทธ� 4) การจัดองค�การ 5) ความมุ งม่ันสู ความเป'นเลิศ 6) ระบบธรรมาภิบาล 7) การมี
พันธมิตรเครือข าย การหารูปแบบความสัมพันธ� ระหว างองค�ประกอบองค�การท่ีมีศักยภาพการทํางานสูงของ
วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จากการวิเคราะห�สหสัมพันธ�คาโนนิคอล พบว า รูปแบบ
ความสัมพันธ�ประกอบด"วยชุดตัวแปรอิสระ ได"แก  นวัตกรรมการบริหารการจัดองค�การ ระบบธรรมาภิบาล 
กับชุดตัวแปรตาม ได"แก  ภาวะผู"นํา การจัดการเชิงกลยุทธ� การมุ งม่ันสู ความเป'นเลิศ และการมีพันธมิตร
เครือข าย การตรวจสอบโดยผู"เชี่ยวชาญพบว า ความเหมาะสม มีความถูกต"องเชิงทฤษฎี มีความเป'นไปได" และ
สามารถนําไปใช"ประโยชน�ได"กับบริบทขององค�กร 
      พรทิพย� สุพรรณกุล (2553) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบโรงเรียน
สมรรถนะสูงในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว า การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนตามขอบข าย
ภาระงานโรงเรียน กําหนดให"รูปแบบโรงเรียนสมรรถนะสูงมีองค�ประกอบ 3 ส วน ดังนี้ ส วนท่ี 1 ความนํา 
กล าวถึงแนวคิดในการพัฒนารูปแบบโรงเรียนสมรรถนะสูง หลักการบริหารท่ัวไป และหลักการบริหารตาม
รูปแบบโรงเรียนสมรรถนะสูง วัตถุประสงค� มิติองค�การสมรรถนะสูง ภารกิจและขอบข ายงานของโรงเรียน
สมรรถนะสูง ส วนท่ี 2 องค�ประกอบของโรงเรียนสมรรถนะสูงในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการนําหลักการ
ตามมิติขององค�การสมรรถนะสูง ประกอบด"วย การนําองค�กร การวางแผนกลยุทธ� การให"ความสําคัญกับ
ผู"รับบริการและผู"มีส วนได"ส วนเสีย การวัด การวิเคราะห� การจัดการความรู" การมุ งเน"นทรัพยากรบุคคล การ
จัดการกระบวนการ และการมุ งเน"นผลลัพธ� มาปรับประยุกต�ใช"ในการบริหารงานตามขอบข ายภาระงาน
โรงเรียน ซ่ึงจัดได"เป'น 6 งาน คือ 1) งานวิชาการ ประกอบด"วย การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการ
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เรียนรู" การวัดผลประเมินผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การพัฒนาแหล งเรียนรู" การนิเทศการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา 2) งานกิจการนักเรียน 
ประกอบด"วย การเสริมสร"างความเป'นไทย การพัฒนาระเบียบวินัย การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การ
เสริมสร"างประชาธิปไตย กิจกรรมแนะแนว การดูแลช วยเหลือนักเรียน การรณรงค�และป�องกันสารเสพติด 
การเสริมสร"างทักษะชีวิต และกิจกรรมอ่ืน 3) งานบุคลากร ประกอบด"วย การวางแผนอัตรากําลังและกําหนด
ตําแหน ง การสรรหาและมอบหมายงาน การพัฒนาบุคลากร การเลื่อนข้ันเงินเดือน การขอมีและเลื่อน      
วิทยฐานะ การเสริมสร"างวินัย การเสริมสร"างคุณธรรมจริยธรรม การสร"างขวัญและกําลังใจ 4) งาน
งบประมาณ ประกอบด"วย การจัดทําและเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบติดตาม
และประเมินผล การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การเงิน การบัญชี การพัสดุและสินทรัพย� 5) งาน
บรรยากาศสภาพแวดล"อมและความปลอดภัย ประกอบด"วย อาคารสถานท่ี การเสริมสร"างบรรยากาศ
สภาพแวดล"อมและความปลอดภัย ห"องน้ํา ห"องส"วม และอุปกรณ�ไฟฟ�า 6) งานบริหารท่ัวไป ประกอบด"วย 
งานธุรการ ข"อมูลสารสนเทศ การบริหารภายใน การพัฒนาโรงเรียน การประชาสัมพันธ� คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส วนท่ี 3 ยุทธศาสตร�การดําเนินงานและเง่ือนไขความสําเร็จ 
1) ยุทธศาสตร�การดําเนินงานตามรูปแบบโรงเรียนสมรรถนะสูงมี 9 ด"าน ประกอบด"วย ภาวะผู"นํา การมีส วน
ร วม การมอบหมายงาน การสื่อสารประชาสัมพันธ� การประสานงาน การพัฒนาบุคลากร การประยุกต�ใช"
เทคโนโลยีสารสนเทศ การระดมทรัพยากร และการบูรณาการการบริหารงานตามมิติองค�กรสมรรถนะสูง       
2) เง่ือนไขความสําเร็จ ประกอบด"วย เง่ือนไขภายใน และเง่ือนไขภายนอก  เง่ือนไขภายในคือ ผู"บริหารมีภาวะ
ผู"นํา ศรัทธาในหลักการ และบริหารงานตามแนวมิติขององค�กรสมรรถนะสูง การประสานภายในเหมาะสม
และ มีประสิทธิภาพ เง่ือนไขภายนอกคือ การสนับสนุนและความร วมมือของผู"มีส วนได"ส วนเสีย ได"แก  
นักเรียน ผู"ปกครอง หน วยงานท่ีเก่ียวข"องในชุมชนและหน วยงานต"นสังกัด 
      ศรีสมบัติ นวนพรัตน��สกุล และคนอ่ืนๆ (2553) ทําการวิจัยเรื่อง แนวทางการ
พัฒนาเพ่ือเป'นองค��กรสมรรถนะสูง: กรณีศึกษาคณะเภสัชศาสตร�มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัยพบว า 
องค��ประกอบท่ีสําคัญขององค�กร สมรรถนะสูง คือ ความต อเนื่อง คือให"ความสําคัญกับการพัฒนาอย าง
ต อเนื่องและสร"างหรือนําเสนอความสามารถหลัก ความโดดเด น คือมีผลผลิต/ผลลัพธ��ท่ีมีคุณภาพและโดดเด น 

ความยั่งยืน คือ มีการพัฒนาเติบโตอย างต อเนื่องและยั่งยืน พร"อมท่ีจะปรับตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลง ความ
เหนือกว า คือ มีมาตรฐานอย างยั่งยืนและเหนือกว าลักษณะท่ีแสดงของกลุ มท่ีเทียบเคียงกัน และการมี       
อัตลักษณ� คือ สร"างอัตลักษณ�ของตนเองซ่ึงเป'นลักษณะเฉพาะตัวอัตลักษณ�ของคณะเภสัชศาสตร� 
มหาวิทยาลัยศิลปากรคือมีความโดดเด นในด"านเทคโนโลยีเภสัชกรรมท่ีเน"นไปทางสมุนไพร หรือด"านคุ"มครอง
ผู"บริโภค และ/หรือด"านสารสนเทศศาสตร��ทางสุขภาพ แต อัตลักษณ��ท่ีเป'นไป ได"มากท่ีสุดคือมีความโดดเด นใน
ด"านเทคโนโลยีเภสัชกรรมท่ีเน"นไปทางสมุนไพร ส วนอัตลักษณ��อ่ืนสามารถพัฒนาได"เนื่องจากใช"หลักการใน
การพัฒนาเหมือนกัน แบบจําลองแนวทางการพัฒนาคณะไปเป'นองค��กรสมรรถนะสูงประกอบด"วย 6 ส วน
ใหญ   คือ วิสัยทัศน�� เป�าหมาย ยุทธศาสตร�� หลักการพัฒนา มาตรการหลักและ เทคนิควิธีการ 
      ศรีสุดา วงศ�วิเศษกุล (2554) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนายุทธศาสตร�องค�กร
สมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษาพยาบาลสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว า
คุณลักษณะสําคัญของสถาบันการศึกษาพยาบาลท่ีเป'นองค�กรสมรรถนะสูงมี 8 ด"าน ได"แก  1) ด"านการบริหาร
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จัดการ มี 13 ตัวบ งชี้ 2) ด"านผลผลิตและผลลัพธ� มี 9 ตัวบ งชี้ 3) ด"านการจัดการความรู" มี 15 ตัวบ งชี้        
4) ด"านนักศึกษาและผู"มีส วนเก่ียวข"อง มี 12 ตัวบ งชี้ 5) ด"านการนําองค�กร มี 14 ตัวบ งชี้ 6) ด"านอาจารย�และ
บุคลากร มี 9 ตัวบ งชี้ 7) ด"านความรับผิดชอบต อสังคม มี 7 ตัวบ งชี้ และ 8) ด"านเครือข ายความร วมมือ        
มี 7 ตัวบ งชี้ ยุทธศาสตร�องค�กรสมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษาพยาบาลสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตามคุณลักษณะองค�กรสมรรถนะสูงเป'นยุทธศาสตร�เชิงระบบ ประกอบด"วย 1) ยุทธศาสตร�เชิง
ป?จจัยนําเข"า ได"แก  ยุทธศาสตร�การนําองค�กร และยุทธศาสตร�การเสริมสร"างศักยภาพการแข งขัน               
2) ยุทธศาสตร�เชิงกระบวนการ ได"แก  ยุทธศาสตร�การสร"างคุณค า แก นักศึกษา ยุทธศาสตร�การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร�การชี้นําสังคม และยุทธศาสตร�การพัฒนาเครือข าย 3) ยุทธศาสตร�เชิงผลผลิต 
ได"แก  ยุทธศาสตร�กระบวนการสร"างผลสัมฤทธิ์ และ 4) ยุทธศาสตร�เชิงตัวป�อนกลับ ได"แก  ยุทธศาสตร�ด"าน
องค�กรการเรียนรู" 
      พรศักด์ิ จินา (2555) ทําการวิจัยเรื่ององค�ประกอบประสิทธิภาพการบริหารของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผลการวิจัยพบว า 1) องค�ประกอบและตัวบ งชี้ประสิทธิภาพการบริหารของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบด"วยองค�ประกอบ 8 ด"าน 73 ตัว
บ งชี้ เม่ือวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจ พบว าสามารถจัดได"ใหม เป'น 8 องค�ประกอบ 73 ตัวบ งชี้ อธิบาย
ความแปรปรวนสะสมได" 98.274 เรียงตามค าน้ําหนักองค�ประกอบจากมากไปหาน"อยตามลําดับได"แก  ด"าน
การบริหารแบบมีส วนร วม ด"านการกระจายอํานาจการบริหาร ด"านการนําองค�การและทักษะภาวะผู"นํา ด"าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด"านการบริหารเชิงกลยุทธ� ด"านการนํานโยบายสู การปฏิบัติ ด"านเจตคติ
มุ งผลประโยชน�ต อประชาชน ด"านการประสาน ส งเสริม สนับสนุน และการติดตามประเมินผล 2) จากการนํา
ตัวบ งชี้ ท่ีค"นพบไปทดสอบกับกลุ มผู"รู"แจ"งชัด พบว า สะท"อนถึงความมีประสิทธิภาพการบริหารของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยู ใน
ระดับมากท่ีสุด อย างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ท้ัง 73 ตัวบ งชี้ มีความเท่ียงตรงตามสภาพจริง 
สอดคล"องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว" 
      รุจิราพรรณ คงช วย (2556) ทําการวิจัยเรื่องรูปแบบความสัมพันธ�โครงสร"างเชิง
เส"นป?จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต อประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
เขตภูมิศาสตร�ภาคใต" ผลการวิจัยพบว า ภาวะผู"นําของผู"บริหาร วัฒนธรรมองค�การ ความพึงพอใจในงาน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และบรรยากาศองค�การ เป'นป?จจัยท่ีมีความสัมพันธ�เชิงสาเหตุตามรูปแบบ
ความสัมพันธ�โครงสร"างเชิงเส"น และมีอิทธิพลต อประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร�ภาคใต" โดยป?จจัยท้ังหมดสามารถร วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร�ภาคใต" ได"ร"อยละ 70 
รูปแบบความสัมพันธ�โครงสร"างเชิงเส"นป?จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต อประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร�ภาคใต" มีความสอดคล"องกลมกลืนกับข"อมูลเชิง
ประจักษ� (χ2 = 126.45, df = 102, p = 0.05, GFI = 0.98, AGFI = 0.94, RMSEA = 0.02) 
      สุดาพร ทองสวัสด์ิ และ สุจิตรา จรจิตร (2556) ทําการวิจัยเรื่อง การสังเคราะห�
งานวิจัยเก่ียวกับป?จจัยท่ีมีอิทธิพลต อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว าป?จจัยท่ีมี
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อิทธิพลต อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา มี 4 ป?จจัย ได"แก  1. ป?จจัยด"านผู"บริหาร ลักษณะผู"บริหาร
ท่ีมีอิทธิพลต อประสิทธิผล ในการบริหารสถานศึกษาต"องเป'นผู"มีวิสัยทัศน�ท่ีกว"างไกล และมีความเป'นเป'นมือ
อาชีพในการบริหาร และใช"กระบวนการบริหารท่ีดี 6 รูปแบบ ได"แก  การสร"างบรรยากาศ และสิ่งแวดล"อมเชิง
วิชาการ การสร"างทีมงานหรือบริหารด"วยทีมงานท่ีดี ดําเนินการบริหารอย างมีระบบ บริหารจัดการและสร"าง
องค�กรแห งการเรียนรู" มีพฤติกรรมการบริหารท่ีดี และนําระบบประกันคุณภาพมาใช"ในการบริหาร 2. ป?จจัย
ด"านกระบวนการบริหาร กระบวนการท่ีมีอิทธิพล ต อประสิทธิผลในการบริหารประกอบด"วย 6 รูปแบบ ได"แก  
การสร"างบรรยากาศและสิ่งแวดล"อมเชิงวิชาการ การสร"างทีมงานหรือการบริหารด"วยทีมงานท่ีดี ดําเนินการ
บริหารอย างมีระบบท่ีดี และสร"างองค�กรแห งการเรียนรู" มีพฤติกรรมการบริหารท่ีดี และนําระบบประกัน
คุณภาพมาใช"ในการบริหาร 3. ป?จจัยด"านครู ท่ีมีประสิทธิภาพ และเอ้ือต อความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาท่ีดีจะต"องมีชีวสังคม  ท่ีดีและมีความเป'นมืออาชีพในด"านการสอน รวมท้ังมีการบริหารการสอนท่ี
ดีด"วยการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมุ งเน"นการสอนและการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนผู"เรียน 
และกระตุ"นให"ผู"ปกครองมา  มีส วนร วมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 4. ป?จจัยด"านกระบวนการเรียน
การสอน การจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมุ งเน"นการสร"างและพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และ
ดึงผู"ปกครองมามีส วนร วมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
 2.6.2 งานวิจัยต างประเทศ 
   เอ็ดมอนด� Edmond (1979) ได"ศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนพบว า ประสิทธิผล
ของโรงเรียนข้ึนอยู กับลักษณะของโรงเรียน มากกว าลักษณะหรือคุณลักษณะทางครอบครัวของนักเรียน
ป?จจัยท่ีส งผลต อประสิทธิผลโรงเรียนคือ 1) การมีผู"นําการบริหารท่ีเข"มแข็งมุ งม่ันเพ่ือคุณภาพการเรียนการ
สอน 2) มีบรรยากาศ ความคาดหวังของระดับการเรียนของผู"เรียนในระดับสูง 3) มีบรรยากาศท่ีเรียบร"อยและ
ปลอดภัย 4) มีการให"ความสําคัญกับการเรียนการสอนอย างเข"มแข็ง 5) มีการตรวจสอบความก"าวหน"าของ
ผู"เรียนอย างสมํ่าเสมอ 
   ดุBก Duke (1987) ได"ศึกษาเก่ียวกับการบริหารให"โรงเรียนมีประสิทธิภาพ พบว าโรงเรียนท่ี
มีประสิทธิภาพจะต"องมีลักษณะ 7 ประการคือ 1) การนิเทศและพัฒนาครูตามศักยภาพของแต ละคน            
2) การประเมินผลครูตามแนวนโยบาย 3) การจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนให"มีบรรยากาศของความ
เป'นเลิศ 4) การจัดทรัพยากรตามลําดับความสําคัญ ตามนโยบายและความจําเป'น 5) การควบคุมคุณภาพด"วย
การประเมินอย างต อเนื่อง 6) การประสานงานในระบบแมททริก 7) การแก"ป?ญหาแบบมีส วนร วม 
   สเต็ดแมน Stedman (1987) ได"ศึกษาวิจัยเก่ียวกับความสําเร็จของโรงเรียนและ
เก่ียวเนื่องกับประสิทธิผลของโรงเรียน โดยลักษณะท่ีแสดงความสําเร็จประกอบด"วย 1) การเน"นท่ีชาติพันธ�
และเชื้อชาติ 2) การมีส วนร วมของผู"ปกครอง 3) การดูแลนักเรียนร วมกันระหว างครูและผู"ปกครอง 4) การมี
หลักสูตร ท่ีเน"นวิชาการ 5) การใช"และพัฒนาครูอย างมีประสิทธิภาพ 6) การให"การดูแลนักเรียนอย างใกล"ชิด 
7) การมีความรับผิดชอบของนักเรียนต อโรงเรียน 8) การมีสภาพแวดล"อมท่ีเอ้ืออํานวย 9) การสอนท่ี
ปราศจากป?ญหาทางวิชาการ 
   เบนเน็ตและโอเบรน Bennett & O’Brien (1994) ได"ศึกษาเก่ียวกับการสร"างองค�การแห ง
การเรียนรู" (The  Building of the Learning Organization) พบว ามีป?จจัยท่ีส งผลต อการเป'นองค�การแห ง
การเรียนรู" มีท้ังสิ้น 12 ป?จจัย ได"แก  1) ยุทธศาสตร�หรือวิสัยทัศน� (Strategy or Vision) 2) การปฏิบัติเชิง
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บริหาร (Executive Practices) 3) การปฏิบัติเชิงการจัดการ (Manaerial Practices) 4) บรรยากาศ (Climate)   
5) องค�การหรือโครงสร"างงาน (Organization or Job Structure) 6) การไหลของข"อมูลสารสนเทศ 
(Information flow) 7) การปฏิบัติของบุคคลและทีมงาน (Indidual and Team Practices) 8) กระบวนการ
ทํางาน (Process) 9) เป�าหมายหรือข"อมูลย"อนกลับการปฏิบัติงาน (Performance Goals or Feedback) 10) 
การฝ�กอบรมหรือการศึกษา (Training or Education) 11) การพัฒนาของบุคคลหรือทีมงาน (Indidual or 
Team Development) 12) การให"รางวัลหรือการยอมรับ (Rewards or Recognition)  
   มาร�ควอตส� และ เรย�นอลด� Marquardt & Reynolds (1994) ได"ศึกษาการเป'นองค�การ
แห งการเรียนรู" (The Global Learning Organization) พบว ามีป?จจัยท่ีทําให"เป'นองค�การแห งการเรียนรู"      
11 ป?จจัย ได"แก  1) โครงสร"างท่ีเหมาะสม (Appropriate Structure) 2) วัฒนธรรมการเรียนรู"องค�การ 
(Corporate Learning Culture) 3) การเสริมสร"างพลังอํานาจ (Empowerment) 4) การวิเคราะห�
สภาพแวดล"อม (Environmental Scanning) 5) การสร"างและถ ายโอนความรู" (Knowledge Creation and 
Transfer)  6) เทคโนโลยีการเรียนรู" (Learning Technology) 7) คุณภาพ (Quality) 8) ยุทธศาสตร� 
(Strategy) 9) บรรยากาศสนับสนุน (Supportive Atmosphere) 10) การทํางานเป'นทีมและการทํางานแบบ
เครือข าย (Teamwork and Networking) 11) วิสัยทัศน� (Vision)   
   มัสตามิน Mustamin (2012) ได"ทําการศึกษาเรื่อง สมรรถนะการบริหารของผู"บริหาร
สถานศึกษา: สมรรถนะท่ีสร"างความสําเร็จให"สถานศึกษาคืออะไร ด"วยสมรรถนะคือสิ่งท่ีกําหนดความสามารถ 
ความรู" เจตคติ และทักษะในการทํางานได"อย างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะผู"บริหารคือกุญแจแห ง
ความสําเร็จของสถานศึกษา การศึกษาวิจัยนี้เก่ียวกับสมรรถนะท่ีระบุให" ให"ผู"บริหารเป'นผู"นําการศึกษา      
เป'นการมุ งเน"นสมรรถนะการบริหารของผู"บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซีย      
สังกัดกรมสามัญศึกษาของรัฐฟลอริด"า และสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของประเทศอินโดนีเซีย ซ่ึงในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้จะมุ งไปท่ีสมรรถนะการบริหารของสถานศึกษาท่ีจะประสบผลสําเร็จ โดยผลจากการศึกษา      
ท่ีเป'นการวิเคราะห�เอกสารของสถาบันการศึกษาท้ัง 3 แห ง ได"กล าวถึงมิติด"านสมรรถนะการบริหารของ
ผู"บริหารดังนี้ มิติด"านสมรรถนะการบริหารของผู"บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซีย 
มี 6 มิติ ได"แก  1) การสร"างนโยบายและทิศทางของผู"บริหาร 2) การพัฒนาการสอน 3) การบริหารการ
เปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 4) มนุษยสัมพันธ� 5) การสร"างประสิทธิผลด"วยตนเอง มิติด"านสมรรถนะการ
บริหารของผู"บริหารสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาของรัฐฟลอริด"า มี 10 มิติ ได"แก  1) การมีวิสัยทัศน�    
2) การตอบสนองความต"องการของชุมชนและผู"มีส วนได"ส วนเสีย 3) การสร"างความหลากหลายท่ีตอบสนอง
ต อบุคคล การเมืองและสังคม 4) การมีภาวะผู"นําทางวิชาการ 5) การจัดการด"านการเรียนรู" 6) มีความสามารถ
ในการชี้แจงและการประเมิน 7) กลยุทธ�การตัดสินใจ 8) เทคโนโลยี 9) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย� 10) การมี
ภาวะผู"นําจริยธรรม มิติด"านสมรรถนะการบริหารของผู"บริหารสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของ
อินโดนีเซีย มี 5 มิติ ได"แก  1) ด"านบุคคลประกอบด"วย การมีคุณธรรม มีความซ่ือสัตย� มีความมุ งม่ัน เป'นคน
เปzดกว"าง สามารถทํางานด"วยตนเอง มีความเก งและมีความสนใจเหมือนผู"นํา 2) ด"านการบริหารจัดการ ได"แก  
การวางแผน การพัฒนาองค�การ การเพ่ิมพลังอํานาจด"านทรัพยากรสถานศึกษา การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
การสร"างสรรค�ด"านบรรยากาศสถานศึกษา การบริหารครูและบุคลากร การอํานวยความสะดวกการดําเนินงาน 
และด"านโครงสร"างสถานศึกษา การดําเนินงานด"านมนุษย�สัมพันธ� การบริหารนักเรียน การบริหารหลักสูตร 
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การบริหารการเงิน การบริหารการดําเนินงาน การเป'นหน วยงานด"านให"บริการ การบริหารระบบข"อมูล
สารสนเทศ การใช"เทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจและการประเมินผลข้ันสูง 3) เป'นผู"บริหารเชิงธุรกิจ ได"แก  
มีความคิดสร"างสรรค�ด"านนวัตกรรม มุ งความสําเร็จของเป�าหมาย มีแรงจูงใจท่ีเข"มแข็ง อย ายอมแพ" มีจิต
วิญญาณของผู"บริหารเชิงธุรกิจ 4) มีการควบคุมดูแล ได"แก  มีการวางแผน การลงมือปฏิบัติ และติดตามการ
กํากับดูแลด"านวิชาการ 5) ให"ความสําคัญกับสังคม ได"แก  การทํางานร วมกับผู"อ่ืน การทํากิจกรรมทางสังคม
กับชุมชน มีความไวต อสังคม  
 
2.7 สรุปผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีนํามาสูBกรอบแนวคิด  
 เป'นการนําเสนอผลการวิเคราะห�จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข"อง
เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเก่ียวกับรูปแบบสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง ของสถานศึกษาสังกัดองค�กร
ปกครองส วนท"องถ่ิน โดยนําข"อมูล ความรู"ท่ีได"มาวิเคราะห� และสังเคราะห� เป'นเอกสารเพ่ือสร"างกรอบ
แนวคิดในการวิจัยและตัวแปรองค�ประกอบของสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน 
4 เรื่อง มีรายละเอียดผลสรุปดังตาราง คือ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ 
 2. แนวคิดการบริหารงานในสถานศึกษา  
 3. แนวคิดเก่ียวกับองค�การขีดสมรรถนะสูง  
 4. แนวคิดและหลักการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน 
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ตารางท่ี 2.20 สรุปผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีนํามาสู กรอบแนวคิด 
 

สรุปผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง (ตBอ) 
1. แนวคิด
เก่ียวกับ
รูปแบบ 

แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ ประกอบด"วย 1.1) ความหมายของรูปแบบ 1.2) ประเภทของรูปแบบ 
1.3) คุณลักษณะท่ีดีของรูปแบบ 1.4) องค�ประกอบของรูปแบบ 1.5) การพัฒนารูปแบบ  
1.6) การประเมินรูปแบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ความหมายของรูปแบบ รูปแบบ หมายถึง แบบจําลองท่ีย อส วนของปรากฏการณ�
ต างๆ หรือชุดของแนวคิดท่ีมีการเรียบเรียงในลักษณะโครงสร"างอย างเป'นระบบ และมี
องค�ประกอบท่ีมีความสัมพันธ�กันแนวคิดท่ีใช"ภาษาเป'นสื่อในการบรรยายหรืออธิบาย
ปรากฏการณ�ท่ีศึกษาด"วยภาษา แผนภูมิหรือรูปภาพ เพ่ือให"เห็นโครงสร"างทางความคิด 
องค�ประกอบและความสัมพันธ�ขององค�ประกอบของปรากฏการณ�นั้นๆ 

1.2 ประเภทของรูปแบบ เป'นรูปแบบประเภท Semantic Model ของ คีฟส� (Keeves, 
1988) เป'นรูปแบบท่ีใช"ภาษาเป'นสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณ�ท่ีศึกษาด"วย
ภาษา แผนภูมิหรือรูปภาพ เพ่ือให"เห็นโครงสร"างทางความคิดองค�ประกอบและ
ความสัมพันธ�ขององค�ประกอบของปรากฏการณ�นั้นๆ 

1.3 คุณลักษณะท่ีดีของรูปแบบ คุณลักษณะของรูปแบบท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้คือ    
1) รูปแบบควรประกอบด"วยความสัมพันธ�อย างมีโครงสร"างของตัวแปร 2) รูปแบบควร
นําไปสู แนวทางการพยากรณ�ผลและสอดคล"องกับข"อมูลเชิงประจักษ� 3) รูปแบบควรมี
โครงสร"างหรือกลไกเชิงเหตุผลเพ่ืออธิบายปรากฏการณ� 4) รูปแบบควรนําไปสู แนวคิดใหม 
เพ่ือสร"างความสัมพันธ�กับเรื่องท่ีศึกษา 

1.4 องค�ประกอบของรูปแบบ ได"กําหนดองค�ประกอบของรูปแบบตามแนวคิดของ 
บราวน� และโมเบิร�ก (Brown & Moberg, 1980) บุช (Bush, 1986) คีฟส� (Keeves, 1988)   
จินตนา ศักด์ิภู อร าม (2545) วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ� (2547) ศักด์ิจิต มาศจิตต� (2550) 
สยาม สุ มงาม (2552) พิเชฐ โพธิ์ภักดี (2553) นิวัตร นาคะเวช (2554) ได"องค�ประกอบของ
รูปแบบท่ีประกอบด"วย 4 ส วน คือ 
             ส วนท่ี 1 ส วนนํา มีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได"แก  1.1 หลักการ       
1.2 วัตถุประสงค� 1.3 บริบท 
             ส วนท่ี 2 ตัวแบบ มีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได"แก  2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู องค�การขีดสมรรถนะสูง (APUDI) 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง 
และ 2.3 อํานาจหน"าท่ีตามขอบข ายภาระงานในสถานศึกษา 
             ส วนท่ี 3 การนํารูปแบบไปใช" มีองค�ประกอบ 1 องค�ประกอบคือ การนํารูปแบบ
ไปใช" มีองค�ประกอบย อย 4 องค�ประกอบ ได"แก  3.1 การเตรียมการดําเนินงาน             
3.2 การดําเนินงาน 3.3 การประเมินผลการดําเนินงาน 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 
             ส วนท่ี 4 เง่ือนไขข"อจํากัด มีองค�ประกอบหลัก 2 องค�ประกอบได"แก              
4.1 เง่ือนไขความสําเร็จ 4.2 เง่ือนไขท่ีเป'นอุปสรรค 
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ตารางท่ี 2.20  (ตBอ) 
  

สรุปผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง (ตBอ) 
 1.5 การพัฒนารูปแบบ ผู"วิจัยพัฒนารูปแบบตามแนวคิดของ วิลเลอร� 

 (Willer, 1967)  รุ งรัชดาพร  เวหะชาติ (2548) วิสุทธิ์ เวียงสมุทร (2552) จินตนา 
จันทร�เจริญ (2553) พิเชฐ โพธิ์ภักดี (2553) ดํารง ศรีอร าม (2553) และ นิวัตร      
นาคะเวช (2554) ซ่ึงมีกระบวนการสร"างหรือพัฒนารูปแบบโดย 1) การศึกษาความรู" 
แนวคิดทฤษฎี ท่ี เ ก่ียวข"อง 2) การพัฒนารูปแบบ 3) การตรวจสอบรูปแบบ            
4) ปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ 

1.6 การตรวจสอบรูปแบบการวิจัยในครั้งนี้ เป'นการตรวจสอบรูปแบบ 2 วิธีการคือ 
1) การตรวจสอบรูปแบบ เชิงคุณภาพตามแนวคิดของ ไอส�เนอร� (Eisner, 

1976) โดยใช"ตัวบุคคลคือ ผู"ทรงคุณวุฒิเป'นเครื่องมือในการตรวจสอบรูปแบบ โดย
วิธีการสัมภาษณ�แบบการสนทนากลุ ม (Focus Group Discussion) ตามมาตรฐาน
การประเมิน 4 ด"านตามแนวคิดของ ศิริชัย กาญจนวาสี (2554) คือ ด"านความเป'น
ประโยชน� ด"านความเป'นไปได" ด"านความเหมาะสม และด"านความถูกต"อง  

2) การตรวจสอบรูปแบบ เชิ งปริมาณด"วยวิธีการตรวจสอบรูปแบบ        
โดยผู"บริหารสถานศึกษาของสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงของสถานศึกษาสังกัดองค�กร
ปกครองส วนท"องถ่ิน ตามมาตรฐานการประเมิน 4 ด"านคือ ด"านความเป'นประโยชน� 
ด"านความเป'นไปได" ด"านความเหมาะสม และด"านความถูกต"อง 

2. แนวคิด
เก่ียวกับ
การบริหาร 
งานใน
สถาน 
ศึกษา 

แนวคิดเก่ียวกับการบริหารในสถานศึกษาประกอบด"วย 2.1) ความหมายการบริหาร
สถานศึกษา 2.2) ขอบข ายและภารกิจการบริหารงานของสถานศึกษา 2.3) ข้ันตอนการ
ดําเนินการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง มีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 ความหมายของการบริหารสถานศึกษาคือการบริหารจัดการศึกษาโดยการกระจาย
อํานาจในสถานศึกษามีกระบวนการการดําเนินงานในกิจกรรมด"านต างๆ ของสถานศึกษา 
ซ่ึงประกอบด"วย ผู"บริหาร ครูอาจารย� และองค�คณะบุคคลฝ�ายต างๆ ของชุมชนในท"องถ่ิน 

2.2 ขอบข ายและภารกิจการบริหารสถานศึกษา มี 4 งาน ได"แก  การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป 

2.2.1) การบริหารงานวิชาการ หมายถึง ขอบข ายการบริหารงานวิชาการ    
ในสถานศึกษาประกอบด"วย 1) งานหลักสูตร 2) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู"       
3) งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอน 4) งานพัฒนาสื่อและแหล งเรียนรู" 5) งาน
พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 6) งานส งเสริมวิชาการ 

2.2.2) การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง ขอบข ายการบริหารงานงบประมาณ 
ประกอบด"วย 1) งานจัดทํานโยบายและแผน 2) งานจัดสรรงบประมาณ 3) งานตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผล และรายงานผลการใช"เงินและผลการดําเนินงาน 4) งานระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 5) งานบริหารการเงินและบัญชี 6) งานบริหารพัสดุ 
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ตารางท่ี 2.20  (ตBอ) 
 

สรุปผลการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง (ตBอ) 
 2.2.2) การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง ขอบข ายการบริหารงานงบประมาณ

ในสถานศึกษา ประกอบด"วย 1) งานจัดทํานโยบายและแผน 2) งานจัดสรรงบประมาณ      
3) งานตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการใช"เงินและผลการดําเนินงาน       
4) งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 5) งานบริหารการเงินและบัญชี 6) 
งานบริหารพัสดุและสินทรัพย� 

2.2.3) การบริหารงานบุคคล หมายถึง ขอบข ายการบริหารงานบุคคลสถานศึกษา 
ประกอบด"วย 1) งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน ง 2) งานสรรหาและการบรรจุ
แต งต้ัง 3) งานเสริมสร"างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  4) งานวินัยและการรักษา
วินัย  5) การออกจากราชการ 

2.2.4) การบริหารท่ัวไป หมายถึง ขอบข ายการบริหารท่ัวไปในสถานศึกษา 
ประกอบด"วย 1) งานธุรการ 2) งานกิจการนักเรียน 3) งานอาคารสถานท่ี 4) งานสัมพันธ�
ชุมชน 5) งานส งเสริมสถานศึกษา 

2.3 ข้ันตอนการดําเนินการบริหารสถานศึกษาท่ีมุ งสู องค�การขีดสมรรถนะสูงหรือ
ความเป'นเลิศ 5 ข้ันตอน สรุปเรียกว าข้ันตอน APUDI ประกอบด"วย 1) การวิเคราะห�
องค�การ (Analysis-A) 2) การวางแผน (Planning-P) 3) การสื่อสารสร"างความเข"าใจ 
(Understanding-U) 4) การปฏิบัติการ (Doing-D)  5) การปรับปรุงและควบคุม (Improve 
and Control) 

2.3.1) การวิเคราะห�องค�การ (Analysis - A) หมายถึง การวิเคราะห�สภาพแวดล"อม
ท้ังภายนอกและภายในองค��การ การกําหนดขอบเขตของป?ญหา การวัดและรวบรวมข"อมูล
ของป?ญหา การประเมินตนเอง 

2.3.2) การวางแผน (Planning - P) หมายถึง การวางแผนในองค�การกําหนด
วิสัยทัศน� พันธกิจ วัตถุประสงค� เป�าหมาย และกลยุทธ��การดําเนินงาน การกําหนดหัวข"อ 
การวิเคราะห�ข"อมูล การวิเคราะห�ช วงห าง  การคาดคะเนช วงห างท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและ 
สร"างตัวบ งชี้วัดผลการดําเนินงาน 

2.3.3) การสื่อสารสร"างความเข"าใจ (Understanding-U) หมายถึง การบูรณาการ 
การสื่อผล ให"ผู"ท่ีเก่ียวข"อง การสร"างการยอมรับ 

2.3.4) การปฏิบัติการ (Doing - D) หมายถึง การกําหนดรายละเอียดของตัว
บ งชี้และเริ่มดําเนินการสํารวจเพ่ือหาข"อมูลหลักฐานเก่ียวกับสภาพในป?จจุบัน การ
ปฏิบัติ การจัดทําแผนการดําเนินการ การนําแผนไปสู การปฏิบัติ   
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 2.3.5) การปรับปรุงและควบคุม (Improve and Control-I) หมายถึง      การวัด

และการตรวจสอบผลการดําเนินงานเพ่ือแสดงความก"าวหน"าและสัมฤทธิ์ผล การให"รางวัล
ตอบแทนและกําหนดมาตรการบางประการเพ่ือให""มีการปรับปรุงผลงาน สร"างนวัตกรรม
หรือระบบการดําเนินการ ออกแบบระบบ การควบคุมและกํากับดูแลให"ผลเป'นไปตาม
แผนท่ีวางไว" การสอบทวนผลโดยเทียบค ากับผู"ท่ีดีท่ีสุดหรือคู เปรียบเทียบ 

3. แนวคิด
เก่ียวกับ
องค#การ
ขีด
สมรรถนะ
สูง 

แนวคิดเก่ียวกับองค�การขีดสมรรถนะสูง ประกอบด"วย 3.1) ความหมายขององค�การ        
ขีดสมรรถนะสูง 3.2) หลักการขององค�การขีดสมรรถนะสูง 3.3) วัตถุประสงค�ขององค�การ
ขีดสมรรถนะสูง 3.4) สภาพแวดล"อม/บริบทขององค�การขีดสมรรถนะสูง 3.5) องค�ประกอบ
รูปแบบขององค�การขีดสมรรถนะสูง 3.6) ป?จจัยท่ีนําไปสู ความสําเร็จของการเป'นองค�การขีด
สมรรถนะสูง  3.7) ป?จจัยท่ีเป'นอุปสรรคขององค�การขีดสมรรถนะสูง มีรายละเอียดดังนี้  

3.1 ความหมายขององค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) คือ
องค�การท่ีประสบความสําเร็จอย างยั่งยืนในการดําเนินงานให"บรรลุวัตถุประสงค�โดยผลิต
สินค"าและบริการได"อย างมีคุณภาพ มีขีดความสามารถท่ีเหนือกว าผู"อ่ืน มีความสามารถ    
ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได"เป'นอย างดี หากนํามาปรับใช"ในสถานศึกษา สถานศึกษา
ท่ีเป'นองค�การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) คือ สถานศึกษาท่ีท่ี
ประสบความสําเร็จอย างยั่งยืนในการดําเนินงานให"บรรลุวัตถุประสงค�โดยผลิตงานและ
บริการได"อย างมีคุณภาพ มีขีดความสามารถท่ีเหนือกว าผู"อ่ืน มีความสามารถในการรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงได"เป'นอย างดี  

3.2 หลักการขององค�การสมรรถนะสูงของนักวิชาการ ได"แก  1) มิลเลอร� (Miller, 2001)   
2) ลินเดอร�และบรูคส (Linder & Brooks, 2004) 3) จุปป และ ยังเกอร� (Jupp & Younger, 
2004) ได"หลักการขององค�การขีดสมรรถนะสูง ประกอบด"วย 1) หลักการด"านสมรรถนะการ
บริหารจัดการ 2) หลักการด"านการใช"เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3) หลักการด"านการมุ ง
ผลสัมฤทธิ์ 4) หลักการด"านการมีคุณธรรมจริยธรรม 5) หลักการด"านการมีส วนร วม 

3.3 วัตถุประสงค�ขององค�การขีดสมรรถนะสูง จาก แนวคิดของ พสุ เดชะรินทร� และคน
อ่ืนๆ (2549) และ สํานักงาน ก.พ.ร. (2553) นิสดารก� เวชยานนท� (2554) ได"วัตถุประสงค�
ขององค�การขีดสมรรถนะสูงประกอบด"วย 1) เพ่ือให"สถานศึกษามีความสําเร็จอย างยั่งยืน   
ในระยะยาว 2) เพ่ือให"สถานศึกษายกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการ และ   
3) เพ่ือให"สถานศึกษาตอบสนองความต"องการของผู"รับบริการผู"มีส วนได"ส วนเสียให"มากข้ึน 

3.4 สภาพแวดล"อม/บริบทขององค�การขีดสมรรถนะสูง จาก แนวคิดของ ฮอลเบก้ีและ
คนอ่ืนๆ (Holbeche & et al., 2004)  ซ่ึงสภาพแวดล"อม/บริบทขององค�การขีดสมรรถนะสูง
ประกอบด"วย 1) องค�การแบบ HPO จะมุ งเน"นทําในสิ่งท่ีถูกต"อง 2) บูรณาการความต"องการ
ท่ีแตกต างและอาจขัดแย"งกันของกลุ มต างๆ ในองค�การ 3) มุ งความสําเร็จท่ียั่งยืน  
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 1) มุ งเน"นทําในสิ่งท่ีถูกต"อง หมายถึง สร"างและพัฒนาวัฒนธรรมของสถานศึกษา

ท่ีเข"มแข็ง จะต"องรับผิดชอบต อสังคมชุมชนและผู"มีส วนได"ส วนเสียกับสถานศึกษาทุกคน   
มีการเลือกสรรคนดี คนเก งมาไว"ในสถานศึกษาเพราะจะทําให"สถานศึกษาประสบ
ความสําเร็จ 

2) บูรณาการความต"องการท่ีแตกต าง หมายถึง การบริหารความขัดแย"งต างๆ   
จะสนใจความต"องการของครู บุคลากร ผู"เรียน ผู"ปกครอง ชุมชน และผู"มีส วนได"ส วนเสีย 
โดยการลงทุนพัฒนาผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ให"บริการท่ีดีกว าสถานศึกษาอ่ืน จะเห็นคุณค าของ
ครู  และบุคลากร เพ่ือให"ครูและบุคลากรเกิดความภักดีกับองค�การ 

3) มุ งความสําเร็จท่ียั่งยืน หมายถึง การบริหารจัดการการเงินท่ีอย างคุ"มค า        
มีความพร"อมต อการเปลี่ยนแปลง มีวัฒนธรรมท่ีเข"มแข็งและมีความเป'นเอกลักษณ� มีความ
อดทนต อความล"มเหลว มีการมอบอํานาจให"ครูและบุคลากรคิดและตัดสินใจ 

3.5 องค�ประกอบรูปแบบขององค�การขีดสมรรถนะสูงของนักวิชาการ 10 แนวคิด
ได"แก  ได"แก  1) แนวคิดของ เชอร�มาฮอร�น และ คนอ่ืนๆ (Schermerhorn & et al., 2000) 
2) แนวคิดของ บายเทนดิจค (Buytendijk, 2006) 3) แนวคิดของ เอ เอ็ม เอ (American 
Management Association: AMA, 2007) 4) แนวคิดของ สถาบัน รอฟเฟย� พาร�ค (Roffey 
Park Institute, 2007: อ"างถึงใน นิสดารก� เวชยานนท�, 2554) 5) แนวคิดของเคริวและคน
อ่ืนๆ Carew & et al., 2007) 6) แนวคิดของ อาร� ดี เอส (Resource Development 
Systems LLC, 2009) 7) แนวคิดของ วาล (Waal, 2010) 8) แนวคิดของ ทิพวรรณ       
หล อสุวรรณรัตน� (2551) 9) แนวคิด PMQA ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (2553) 10) แนวคิดของ นิสดารก� เวชยานนท� (2554) ได"องค�ประกอบขององค�การ
ขีดสมรรถนะสูง 7 องค�ประกอบ ได"แก  1) การมีภาวะผู"นําเชิงกลยุทธ� (Strategy 
Leadership)  2) การบริหารจัดการทุนมนุษย� (Human Capital Management) 3) การ
เป'นองค�การแห งการเรียนรู" (Learning Organization) 4) การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�การ 
(Total Quality Management) 5) การจัดโครงสร"างองค�การ (Organization Structure)     
6) การมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต อสังคม (Good Governance) 7) การสร"าง
วัฒนธรรมองค�การ (Organization Culture) มีรายละเอียดดังนี้ 

3.5.1) ภาวะผู"นําเชิงกลยุทธ� (Strategy Leadership) หมายถึง สภาวะ ท่ี
ผู"บริหารสถานศึกษาสามารถคาดคะเนอนาคตและกําหนดทิศทางของสถานศึกษาได"
สอดคล"องกับสภาพแวดล"อมท่ีเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร"างความได"เปรียบทางการบริหารและการ
แข งขัน โดยมีกระบวนการใช"อิทธิพลต อครูและบุคลากร ให"ตระหนักรู"ถึงวิสัยทัศน� พันธกิจ
และเป�าหมายทิศทางสถานศึกษา จนนําไปสู ความสําเร็จของสถานศึกษา 
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 3.5.2) การบริหารจัดการทุนมนุษย� (Human Capital Management) หมายถึง 

ความต"องการพัฒนาความสามารถของครูหรือบุคลากรในสถานศึกษาเพ่ือให"เกิดการทํางาน
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดมีการสร"างความสัมพันธ�ท่ียั่งยืนระหว างครูหรือบุคลากรกับ
สถานศึกษาโดยการจัดครูหรือบุคลากรเข"ามาทํางาน การฝ�กอบรม การพัฒนา การจูงใจและ
การบํารุงรักษาครูหรือบุคลากร เพ่ือให"สถานศึกษามีกําลังคนพร"อมท่ีจะใช"ประโยชน�ท้ังใน
ด"านปริมาณ และคุณภาพ เพ่ือนําไปสู การทํางานมาตรฐานสูงอย างมืออาชีพ 

3.5.3) การเป'นองค�การแห งการเรียนรู" (Learning Organization) คือ การทําให"
สถานศึกษาเป'นองค�การแห งการเรียนรู" โดยการสร"างแรงบันดาลใจให"ทุกคนในสถานศึกษา
ได"พัฒนาการเรียนรู" และทักษะการทํางานท่ีเป'นพลวัตร และเพ่ิมขีดความสามารถของ
ตนเองเพ่ือการสร"างสรรค�งาน มีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ มีวิธีการเรียนรู"ร วมกันเพ่ือการ
บรรลุเป�าหมายของงานและเป�าหมายของสถานศึกษาและมีการสรรค�สร"างนวัตกรรมใหม 
อย างต อเนื่อง 

3.5.4) การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�การ (Total Quality Management หรือ 
TQM)  หมายถึง การบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีตอบสนองความต"องการและความพึงพอใจ
ครูหรือบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน ผู"ปกครอง ชุมชนและผู"มีส วนได"ส วนเสีย และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยให"ครูหรือบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีส วนร วมในทุกการ
บริหารจัดการสถานศึกษาทุกกระบวนการ เพ่ือให"การปรับปรุงคุณภาพการทํางานดําเนินไป
อย างต อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค�ของสถานศึกษาอย างมีประสิทธิภาพ 

3.5.5) การจัดโครงสร"างองค�การ (Organization Structure) หมายถึง ระบบ     
ท่ีแสดงความสัมพันธ�ระหว างภาระหน"าท่ีและความรับผิดชอบของการจัดแบ งงานให"ทุกคน
ในสถานศึกษา เพ่ือควบคุมประสานงานและเชื่อมโยงงานของแต ละบุคคลเข"าด"วยกัน เพ่ือให"
บรรลุเป�าหมายของสถานศึกษา 

3.5.6) การมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต อสังคม หมายถึง การบริหาร
จัดการ ท่ีดีของสถานศึกษา มีประสิทธิภาพ มีการดําเนินงานท่ีโปร งใส เปzดเผย เป'นธรรม 
ตรวจสอบได" มุ งเน"นความร วมมือของทุกคนท้ังในและนอกสถานศึกษา และนํามาซ่ึงผลลัพธ�
ท่ีดีของสถานศึกษา และสนับสนุนช วยเหลือชุมชนสังคมด"วยทรัพยากรของสถานศึกษาและ 
กระทําให"เกิดประโยชน�ต อชุมชนสังคม ท้ังผู"ท่ีมีส วนเก่ียวข"องโดยตรงอันได"แก  นักเรียน 
ผู"ปกครอง ชุมชนท่ีสถานศึกษาต้ังอยู  และผู"มีส วนเก่ียวข"องโดยอ"อม ได"แก  บุคคลท่ัวไป    

3.5.7) การสร"างวัฒนธรรมองค�การ (Organization Culture) หมายถึง แบบแผน
ทางความคิดท่ีทุกคนได"แก  ผู"บริหาร ครูหรือบุคลากรในสถานศึกษา และนักเรียน ได"ยึดถือ
ร วมกัน  อันประกอบไปด"วยความเชื่อ ค านิยม บรรทัดฐาน มีกระบวนการถ ายทอดจาก
บุคคลรุ นหนึ่ง ไปอีกรุ นหนึ่งอย างมีเอกลักษณ�เฉพาะของสถานศึกษา 
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 3.6 ป?จจัยท่ีนําไปสู ความสําเร็จของการเป'นองค�การขีดสมรรถนะสูงจากแนวคิดของ    

ฮานนา (Hanna, 1988) โอเว นและคนอ่ืน  ๆ(Owen & et al., 2001) มิลเลอร� (Miller, 2001) 
ฮอค (Hock, 2007) พสุ เดชะรินทร� และคนอ่ืน  ๆ(2549) อนนต� แสงศิริทักษิณ (2549) ได"ป?จจัย
ท่ีนําไปสู ความสําเร็จของการเป'นองค�การขีดสมรรถนะสูงประกอบด"วย 1) การบริหารจัดการ
เชิงรุก 2) การสร"างความรู"สึกการเป'นเจ"าของร วมกัน 3) การบริหารคนเก งในองค�การ 

3.6.1) การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management) หมายถึงการ
ทํางานของผู"บริหารสถานศึกษาท่ีมีการวางแผนงานต างๆ เพ่ือป�องกันป?ญหา สามารถ
คาดการณ�สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนและพร"อมตอบสนองความต"องการท่ีเปลี่ยนแปลงอย างรวดเร็ว 
ด"วยการใช"กลยุทธ�ต างๆ อย างเหมาะสม   

3.6.2) การสร"างความรู"สึกการเป'นเจ"าของร วมกัน (Ownership) หมายถึง การท่ี
ผู"บริหารเห็นคุณค าของครูบุคลากร นักเรียน ผู"ปกครอง ชุมชน และผู"มีส วนได"ส วนเสียท่ี
เก่ียวข"อง ให"ความเท าเทียมในผลประโยชน�ร วมกัน และปลูกฝ?งให"ครูบุคลากร นักเรียน 
ผู"ปกครอง ชุมชน และผู"มีส วนได"ส วนเสียท่ีเก่ียวข"อง ร วมมือทํางานเพ่ือสถานศึกษา          
มีส วนร วมในการเสนอความคิดเห็นต อการบริหารจัดการ จะทําให"ครูบุคลากร นักเรียน 
ผู"ปกครอง ชุมชน และผู"มีส วนได"ส วนเสียท่ีเก่ียวข"อง เกิดความรู"สึกภักดีท่ีจะทําทุกอย าง
เพ่ือสถานศึกษา และรู"สึกว าตนเองเป'นส วนท่ีทําให"สถานศึกษาประสบความสําเร็จ   

3.6.3) การบริหารคนเก งในองค�การ (Talent Management) หมายถึง การ
ส งเสริมจากผู"บริหารทุกระดับให"ครูและบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ มีความสามารถท่ี
โดดเด นสามารถนําความแตกต างท่ีตนเองมีอยู นั้นมาสร"างสรรค�สิ่งใหม ให"เกิดข้ึน ผู"บริหาร
สามารถนํากระบวนการเรียนรู"รูปแบบใหม ๆ เพ่ือนํามาพัฒนาครูและบุคลากรท่ีมี
ความสามารถพิเศษนี้ และมีโอกาสหมุนเวียนไปทํางานในทุกฝ�ายของสถานศึกษา 

3.7 ป?จจัยท่ีเป'นอุปสรรคขององค�การขีดสมรรถนะสูง จากแนวคิดของ โอเว นและ
คนอ่ืนๆ (Owen & et al., 2001) ประกอบด"วย 1) ช องว างการรับรู"ระหว างตัวผู"นํา
องค�การกับตลาดสินค"า 2) ช องว างระหว างการรับรู"ของผู"นํากับวิสัยทัศน� พันธกิจค านิยม
และ กลยุทธ�ขององค�การ 3) ช องว างระหว างวิสัยทัศน� พันธกิจ ค านิยม กลยุทธ�และการ
ปฏิบัติของผู"นํา 4) ช องว างระหว างการปฏิบัติของผู"นําและพฤติกรรมของพนักงานไม 
ตอบสนองความต"องการของลูกค"า 5) ช องว างโครงสร"างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนไม สอดคล"อง
กับการเป'นองค�การท่ีมีผลปฏิบัติงานสูง      

3.7.1) ช องว างการรับรู"ระหว างตัวผู"นําองค�การกับตลาดสินค"า หมายถึง การรับรู"
ระหว างผู"บริหารกับครู บุคลากร ผู"เรียน ผู"ปกครอง ชุมชนและผู"มีส วนได"ส วนเสีย            
ไม สอดคล"องกัน ซ่ึงสถานศึกษาควรมีการประเมินความจงรักภักดีของครู บุคลากร ผู"เรียน 
ผู"ปกครอง ชุมชนและผู"มีส วนได"ส วนเสีย อยู ตลอดเวลา 
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           3.7.2) ช องว างระหว างการรับรู"ของผู"นํากับวิสัยทัศน� พันธกิจค านิยมและ       

กลยุทธ�ขององค�การ หมายถึง การรับรู"ของผู"บริหารกับวิสัยทัศน� พันธกิจค านิยมและกล
ยุทธ�ของสถานศึกษา ไม สอดคล"องกัน หากไม ไปในทิศทางเดียวกัน กระบวนการทํางานจะ
ไม สอดคล"องกับความต"องการของครู บุคลากร ผู"เรียน ผู"ปกครอง ชุมชนและผู"มีส วนได"
ส วนเสีย ควรกําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ ให"ชัดเจน 

3.7.3) ช องว างระหว างวิสัยทัศน� พันธกิจ ค านิยม กลยุทธ�และการปฏิบัติของ
ผู"นํา หมายถึง วิสัยทัศน� พันธกิจ ค านิยม กลยุทธ�และการปฏิบั ติของผู"บริหาร
สถานศึกษา ไม สอดคล"องกัน ซ่ึงผู"บริหารสถานศึกษาควรปฏิบัติเป'นแบบอย างท่ีดี
สอดคล"องกับ วิสัยทัศน� พันธกิจ ค านิยม กลยุทธ�ของสถานศึกษา 

3.7.4) ช องว างระหว างการปฏิบัติของผู"นําและพฤติกรรมของพนักงาน             
ไม ตอบสนองความต"องการของลูกค"า หมายถึง การปฏิบัติของผู"บริหารและพฤติกรรม
ของครูและบุคลากร ไม ตอบสนองความต"องการของผู"เรียน ผู"ปกครอง ชุมชนและผู"มี
ส วนได"ส วนเสีย อาจเกิดจากการให"รางวัลครูและบุคลากร ไม เชื่อมโยงกับเป�าหมาย
สถานศึกษา ควรมีการ บูรณาการผลงานของครูและบุคลากร และทีมให"สอดคล"องกับ
เป�าหมายวิสัยทัศน�ของสถานศึกษา โดยผ านกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงาน  

3.7.5) ช องว างโครงสร"างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนไม สอดคล"องกับการเป'นองค�การท่ี
มีผลปฏิบัติงานสูง หมายถึง โครงสร"างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนไม สอดคล"องกับการเป'น
สถานศึกษา ท่ีมีผลปฏิบัติงานสูง ซ่ึงควรมีการตรวจสอบระบบวัดและประเมินผล 

4. การ
จัดการ
ศึกษาของ
สถาน 
ศึกษาสังกัด
องค#กร
ปกครอง
สBวนท�องถ่ิน 

การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน ประกอบด"วย       
4.1) โครงสร"างการบริหารองค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน 4.2) แนวคิดการจัดการศึกษาของ
องค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน 4.3) หลักการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค�กร
ปกครองส วนท"องถ่ิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 โครงสร"างการบริหารองค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน แบ งเป'น 1) การบริหาร
ราชการส วนกลาง 2) การบริหารราชการส วนภูมิภาค 3) การบริหารราชการส วนท"องถ่ิน   

4.2 แนวคิดการจัดการศึกษาขององค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน ได"แก  วิสัยทัศน� 
ภารกิจและแนวนโยบาย มีรายละเอียดดังนี้ 

4.2.1) วิสัยทัศน� คือจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและศักยภาพคนในท"องถ่ินให"
มีคุณลักษณะท่ีสามารถบูรณาการวิถีชีวิตให"สอดคล"องกับสภาพและความต"องการของสังคม
และประเทศชาติตามหลักแห งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ�ของประชาชนในท"องถ่ิน  

4.2.2) ภารกิจการจัดการศึกษาท"องถ่ิน ได"แก  1) การจัดการศึกษาปฐมวัย  
2) การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3) การจัดบริการให"ความรู"ด"านอาชีพ 4) การจัดการ
ส งเสริมกีฬานันทนาการ และกิจกรรมเด็กเยาวชน 5) ด"านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
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4. การ
จัดการศึกษา
ของสถาน 
ศึกษาสังกัด
องค#กร
ปกครองสBวน
ท�องถ่ิน 

4.2.3) ภารกิจการจัดการศึกษาท"องถ่ิน ได"แก  1) การจัดการศึกษาปฐมวัย        
2) การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3) การจัดบริการให"ความรู"ด"านอาชีพ 4) การจัดการ
ส งเสริมกีฬานันทนาการ และกิจกรรมเด็กเยาวชน 5) การดําเนินงานด"านการศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิป?ญญาท"องถ่ิน 

4.2.4) แนวนโยบายการจัดการศึกษาในองค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน พ.ศ. 
2545 – 2559 มี 11 นโยบาย ได"แก  1) นโยบายด"านความเสมอภาคของโอกาสทาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) นโยบายด"านการจัดการศึกษาปฐมวัย 3) นโยบายด"านคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา 4) นโยบายด"านระบบบริหารและการจัดการศึกษา 5) นโยบายด"าน
ครู อาจารย� และบุคลากรทางการศึกษา 6) นโยบายด"านหลักสูตร 7) นโยบายด"าน
กระบวนการเรียนรู" 8) นโยบายด"านทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 9) นโยบาย
ด"านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 10) นโยบายด"านการส งเสริมกีฬา นันทนาการ และ
กิจกรรมเด็กเยาวชน 11) นโยบายด"านการส งเสริมอาชีพ 

4.3 หลักการการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค�กรปกครองส วนท"องถ่ิน                        
- หลักการจัดการศึกษาของท"องถ่ิน ได"แก  1) ยึดหลักการกระจายอํานาจ 2) การ
กําหนดนโยบายการศึกษา 3) การมีส วนร วมขององค�กรปกครองท"องถ่ิน และประชาชน         
ในท"องถ่ิน 4) การส งเสริมวิทยฐานะของพนักงานครูเทศบาลให"ทัดเทียมกับข"าราชการ
ครู  5) การนําทรัพยากรในท"องถ่ินมาใช"ให"เป'นประโยชน�ต อการจัดการศึกษาท"องถ่ิน 

วิธีการจัดการศึกษาท"องถ่ินได"กําหนดแนวทางการดําเนินงานโดย 
1) กระทรวงมหาดไทยมีหน"าท่ีและความรับผิดชอบควบคุมส งเสริมในด"าน

ธุรการ   
2) กระทรวงศึกษาธิการมีหน"าท่ีกําหนดหลักเกณฑ� และวิธีประเมินความพร"อม   

ในการจัดการศึกษาขององค�กรปกครองส วนท"องถ่ินและมีหน"าท่ีในการประสานและ
ส งเสริมองค�กรปกครองส วนท"องถ่ินให"สามารถจัดการศึกษา 

3) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) มีหน"าท่ีส งเสริมการบริหารงาน
บุคคล   

 



บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัดองค กรปกครองส!วน
ท#องถ่ิน รูปแบบท่ีใช#ในการวิจัยเป&นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) และใช#
วิธีการเก็บข#อมูลแบบผสานวิธี (Mixed Methodology) ระหว!างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู#วิจัยได#กําหนดข้ันตอนการวิจัยท้ังหมด 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
 3.1 ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาความรู# แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข#อง 
   การศึกษาความรู# แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข#อง โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวกับรูปแบบ องค การขีดสมรรถนะสูง การบริหารงานในสถานศึกษา การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน เพ่ือกําหนดองค ประกอบของรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน และนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย และยกร!างรูปแบบ 
 3.2 ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบประกอบด#วย  
   3.2.1 การพัฒนารูปแบบโดยศึกษาภาคสนามกับสถานศึกษาสังกัดองค กรปกครอง
ส!วนท#องถ่ิน จํานวน 3 แห!ง ท่ีผู#วิจัยเลือกแบบเจาะจง โดยศึกษาสภาพปUจจุบันปUญหาท่ีเก่ียวข#องกับ
องค ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน 
   3.2.2 สังเคราะห เนื้อหา  โดยสรุปเนื้อหาประเด็นต!างๆ และสาระสําคัญของ 
องค ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน 
   3.2.3 พัฒนารูปแบบ 
 3.3 ข้ันตอนท่ี 3 การตรวจสอบรูปแบบ 2 ข้ันตอน 
   3.3.1 การตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณภาพ เป&นการตรวจสอบหรือประเมินรูปแบบ โดย
วิธีการการสนทนากลุ!ม (Focus Group Discussion) เก่ียวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีด
สมรรถนะสูงสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน โดยผู#ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน   
   3.3.2 การตรวจสอบรูปแบบเชิงปริมาณเพ่ือยืนยันรูปแบบ เป&นการตรวจสอบหรือ
ประเมินรูปแบบ โดยผู#บริหารสถานศึกษาสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน จํานวน 152 คน 
 3.4 ข้ันตอนท่ี 4 การปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ 
   เป&นข้ันตอนท่ีผู#วิจัยนําผลการตรวจสอบหรือประเมินรูปแบบเชิงคุณภาพและ การ
ตรวจสอบหรือประเมินรูปแบบเชิงปริมาณของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัด
องค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน มาปรับปรุงเพ่ือนําเสนอรูปแบบฉบับท่ีสมบูรณ  
   โดยมีรายละเอียดในการดําเนินการวิจัยมีดังนี้ 
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3.1 การดําเนินการวิจัยข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาความรู  แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข อง 
 ข้ันตอนท่ี 1 เป&นการศึกษาความรู# แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข#อง โดยศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวกับรูปแบบ องค การขีดสมรรถนะสูง การบริหารงานในสถานศึกษา การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน เพ่ือกําหนดองค ประกอบของรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน และนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ได#องค ประกอบของการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน     
4 ส!วนคือ 
 ส!วนท่ี 1 ส!วนนํา ประกอบด#วย 1.1 หลักการ 1.2 วัตถุประสงค  1.3 บริบท 
 ส!วนท่ี 2 ตัวแบบ มี 3 มิติ ประกอบด#วย 2.1 วิธีการบริหารสถานศึกษาสู!องค การขีด
สมรรถนะสูง 2.2 องค ประกอบองค การขีดสมรรถนะสูง 2.3 อํานาจหน#าท่ีของสถานศึกษา 
 ส!วนท่ี 3 การนํารูปแบบไปใช# มี 4 ข้ันตอน ประกอบด#วย 3.1 การเตรียมการดําเนินงาน 
3.2 การดําเนินงาน 3.3 การประเมินผลการดําเนินงาน 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 
 ส!วนท่ี 4 เง่ือนไขข#อจํากัด ประกอบด#วย 4.1 เง่ือนไขความสําเร็จ 4.2 เง่ือนไขท่ีเป&น
อุปสรรค 
 วิธีการดําเนินงานวิจัยในข้ันตอนท่ี 1 
 1) วิธีศึกษา ได#แก!ศึกษาเอกสารท่ีเป&นแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข#องกับ รูปแบบ 
องค การขีดสมรรถนะสูง การบริหารงานในสถานศึกษา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค กร
ปกครองส!วนท#องถ่ิน 
 2) ตัวแปรท่ีศึกษา คือ รูปแบบ ได#แก! ประเภทของรูปแบบ องค ประกอบของรูปแบบ การ
พัฒนารูปแบบ การตรวจสอบรูปแบบ องค การขีดสมรรถนะสูง ได#แก! หลักการ วัตถุประสงค  บริบท 
ปUจจัยความสําเร็จและปUจจัยอุปสรรคขององค การขีดสมรรถนะสูง การบริหารงานในสถานศึกษาได#แก! 
อํานาจหน#าท่ีของสถานศึกษา วิธีการบริหารสถานศึกษาสู!องค การขีดสมรรถนะสูง การจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน 
 3) เครื่องมือท่ีใช#ในการวิจัย ได#แก! แบบศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข#องกับ รูปแบบ องค การขีด
สมรรถนะสูง การบริหารงานในสถานศึกษา การจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค กรปกครอง
ส!วนท#องถ่ิน และงานวิจัยท่ีเก่ียวข#อง ท่ีผู#วิจัยสร#างข้ึนเองซ่ึงผ!านการตรวจสอบความตรงจาก
ผู#ทรงคุณวุฒิ ค!าดัชนีความสอดคล#อง (IOC) เท!ากับ 1.00 แสดงว!าข#อคําถามมีความตรงเชิงเนื้อหา 
เพ่ือนํามาสรุปเนื้อหา และองค ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัด
องค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน และนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย  
 4) แหล!งข#อมูล ในข้ันตอนการวิจัยนี้มีการกําหนดแหล!งข#อมูลเป&น แหล!งข#อมูลจากเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเก่ียวข#อง ประกอบด#วย 
  4.1) แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ ได#แก!แนวคิดทฤษฎีประเภท
รูปแบบของ คีฟส  (Keeves, 1988) โดยผู#วิจัยกําหนดองค ประกอบของรูปแบบตามแนวคิดของ บราวน  และ
โมเบิร ก (Brown & Moberg, 1980) บุช (Bush, 1986) คีฟส  (Keeves, 1988) จินตนา ศักด์ิภู!อร!าม (2545) 
วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ  (2547) ศักด์ิจิต มาศจิตต  (2550) สยาม สุ!มงาม (2552) พิเชฐ โพธิ์ภักดี (2553)           
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นิวัตร นาคะเวช (2554) ได#องค ประกอบของรูปแบบท่ีประกอบด#วย 4 ส!วน กระบวนการพัฒนารูปแบบ โดย
ผู#วิจัยพัฒนารูปแบบตามแนวคิดของ วิลเลอร  (Willer, 1967) รุ!งรัชดาพร  เวหะชาติ (2548) วิสุทธิ์ เวียง
สมุทร (2552) จินตนา จันทร เจริญ (2553) พิเชฐ โพธิ์ภักดี (2553) ดํารง ศรีอร!าม (2553) และ นิวัตร          
นาคะเวช (2554) ซ่ึงมีกระบวนการสร#างหรือพัฒนารูปแบบโดย 1) การศึกษาความรู# แนวคิดทฤษฎี        
ท่ีเก่ียวข#อง 2) การพัฒนารูปแบบ 3) การตรวจสอบรูปแบบ และ 4) การปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ
  โดยผู#วิจัยมีการประเมินรูปแบบหรือตรวจสอบรูปแบบ 2 วิธีการคือ 1) การประเมิน
รูปแบบเชิงคุณภาพตามแนวคิดของ ไอส เนอร  (Eisner, 1976) โดยใช#ตัวบุคคลคือ ผู#ทรงคุณวุฒิเป&น
เครื่องมือในการประเมินรูปแบบโดยวิธีการสัมภาษณ แบบการสนทนากลุ!ม (Focus Group 
Discussion) และ 2) การประเมินรูปแบบเชิงปริมาณ โดยการประเมินหรือการตรวจสอบท้ัง 2 วิธีการ
จะประเมินตามมาตรฐานการประเมิน 4 ด#านตามแนวคิดของ แมคมิลแลนด และชูแมคเกอร  
(McMillan & Schumacher, 2001) และศิริชัย กาญจนวาสี (2554) คือ ด#านความเป&นประโยชน  ด#าน
ความเป&นไปได# ด#านความเหมาะสม และด#านความถูกต#อง 
  4.2) แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานในสถานศึกษา แนวคิดเก่ียวกับการบริหารใน
สถานศึกษา ประกอบด#วย (1) ความหมายการบริหารสถานศึกษา (2) อํานาจหน#าท่ีของสถานศึกษา 
ของ เฟเบอร  และ เชียร รอน (Faber & Shearron, 1970) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห!งชาติ (2545) สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545) จันทรานี สงวนนาม (2545) กระทรวงศึกษาธิการ 
(2546) ชุมศักด์ิ อินทร รักษ  (2546) ปรียาพร วงศ อนุตรโรจน  (2553) (3) วิธีการบริหารสถานศึกษาสู!
องค การขีดสมรรถนะสูงของทศพร ศิริสัมพันธ  (2543, อ#างถึงใน วีระยุทธ  ชาตะกาญจน , 2555) บุญดี  
บุญญากิจ และกมลวรรณ ศิริพานิช (2545) สิทธิศักด์ิ พฤกษ ปrติกุล (2546) สิทธิศักด์ิ พฤกษ ปrติกุล 
(2555) 
  4.3) แนวคิดเก่ียวกับองค การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) 
ประกอบด#วย (1) ความหมายขององค การขีดสมรรถนะสูง (2) แนวคิดหลักการขององค การ           
ขีดสมรรถนะสูงของมิลเลอร  (Miller, 2001) ลินเดอร และบรูคส (Linder & Brooks, 2004 อ#างถึงใน      
พสุ เดชะรินทร , 2549) จุปป และ ยังเกอร  (Jupp & Younger, 2004 อ#างถึงใน พสุ เดชะรินทร , 2549)         
(3) วัตถุประสงค ขององค การขีดสมรรถนะสูง ของ พสุ เดชะรินทร  และคนอ่ืนๆ (2549) และ สํานักงาน ก.พ.ร. 
(2553) นิสดารก  เวชยานนท  (2554) (4) บริบทขององค การขีดสมรรถนะสูงของ ฮอลเบก้ีและคนอ่ืนๆ 
(Holbeche & et al., 2004) (5) องค ประกอบของรูปแบบขององค การขีดสมรรถนะสูง ของ เชอร มาฮอร น 
และคนอ่ืนๆ (Schermerhorn & et al., 2000) แนวคิดของบายเทนดิจค (Buytendijk, 2006) แนวคิดของ       
เอ เอ็ม เอ (American Management Association: AMA, 2007) แนวคิดของ สถาบัน รอฟเฟย  พาร ค 
(Roffey Park Institute, 2007: อ#างถึงในนิสดารก  เวชยานนท , 2554) แนวคิดของเคริว และคนอ่ืนๆ Carew 
& et al., 2007) แนวคิดของ อาร  ดี เอส (Resource Development Systems LLC, 2009) แนวคิดของ       
วาล (Waal, 2010) แนวคิดของ ทิพวรรณ หล!อสุวรรณรัตน  (2551) แนวคิด PMQA ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2553) และ แนวคิดของ นิสดารก  เวชยานนท  (2554) (6) ปUจจัยสู!
ความสําเร็จขององค การขีดสมรรถนะสูงของ ฮานนา (Hanna, 1988) โอเว!น และคนอ่ืนๆ (Owen & et al., 
2001) มิลเลอร  (Miller, 2001) ฮอค (Hock, 2007) พสุ เดชะรินทร  และคนอ่ืนๆ (2549) อนนต  แสงศิริ
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ทักษิณ (2549) (7) ปUจจัยท่ีเป&นอุปสรรคขององค การขีดสมรรถนะสูงของ โอเว!นและ คนอ่ืนๆ (Owen &       
et al., 2001) 
  4.4) แนวคิดการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน 
ประกอบด#วย (1) โครงสร#างการบริหารองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน (2) แนวคิดการจัดการศึกษาขององค กร
ปกครองส!วนท#องถ่ิน (3) หลักการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน   
 5) การเก็บรวบรวมข#อมูล ผู#วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมข#อมูลตามกรอบแนวคิดการวิจัย
จากเอกสาร 
 6) การวิเคราะห ข#อมูล ผู#วิจัยใช#วิธีการวิเคราะห เนื้อหา (Content Analysis) และ
สังเคราะห เนื้อหา โดยสรุปสาระสําคัญขององค ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีด
สมรรถนะสูงสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน 
   
3.2 การดําเนินการวิจัยข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบ 
 ข้ันตอนท่ี 2 เป&นการพัฒนารูปแบบ ประกอบด#วย การศึกษาภาคสนาม การสังเคราะห 
เนื้อหา และการพัฒนารูปแบบ โดยนําองค ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะ
สูงสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน ท่ีผู#วิจัยกําหนดเป&นกรอบแนวคิดในการวิจัย มาสร#างเป&นแบบ
สัมภาษณ แบบก่ึงโครงสร#างเพ่ือศึกษาสภาพปUจจุบันปUญหาท่ีเก่ียวกับองค ประกอบของรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน จํานวน 3 แห!ง ท่ีผู#วิจัยเลือก
แบบเจาะจง และรวบรวมข#อมูลท่ีได#จากแบบสัมภาษณ มาวิเคราะห เนื้อหาและสังเคราะห เนื้อหา และ
พัฒนารูปแบบ 
 วิธีการดําเนินงานวิจัยในข้ันตอนท่ี 2 
 1) วิธีศึกษา ได#แก! การศึกษาภาคสนามเพ่ือศึกษาสภาพปUจจุบันและปUญหาท่ีเก่ียวกับ
องค ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง ในสถานศึกษาสังกัดองค กรปกครอง
ส!วนท#องถ่ินจํานวน 3 แห!ง 
 2) แหล!งข#อมูล ได#แก! ประชากรและกลุ!มตัวอย!าง ประชากรท่ีใช#ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  
คือสถานศึกษาท่ีสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน โดยสังกัดองค การบริหารส!วนจังหวัด เทศบาลและ
องค การบริหารส!วนตําบล ยกเว#นกรุงเทพและเมืองพัทยา ท่ีเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยการต้ังเกณฑ ท่ีเหมาะสมกับเรื่องท่ีศึกษา (อรสา โกศลานันทกุล, 2549) กลุ!มตัวอย!าง 
คือเป&นสถานศึกษาสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน ท่ีผู#วิจัยเลือกแบบเจาะจงจํานวน 3 แห!ง โดย
ผู#ให#ข#อมูลสําคัญคือผู#อํานวยการสถานศึกษา แห!งละ 1 คน รวมจํานวนผู#ให#ข#อมูลสําคัญ 3 คน เกณฑ 
ท่ีใช#ในการคัดเลือกสถานศึกษาท่ีเป&นกลุ!มตัวอย!าง ดังนี้ 
  2.1) เป&นสถานศึกษาท่ีผ!านการประเมินคุณภาพภายนอกในระดับดี-ดีมากติดต!อกัน 
ต้ังแต!การประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 1 ถึงรอบท่ี 3 (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา, 2555) 



184 
 

  2.2) เป&นสถานศึกษาท่ีได#รับรางวัลท่ีแสดงถึงศักยภาพของสถานศึกษา เช!น รางวัล
โรงเรียนพระราชทาน หรือได#รับคัดเลือกให#เป&นโรงเรียนต#นแบบทางการบริหารจัดการ หรือ มี Best 
Practice ทางการบริหารจัดการ โดยสรุปได#สถานศึกษา ดังนี้ 
    สถานศึกษาท่ี 1  
    - ผ!านการประเมินภายนอกจาก สมศ. ในระดับดี - ดีมาก 3 รอบติดต!อกัน 
    - ได#รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน มี Best Practice ทางการบริหารจัดการ 
โดยมีหลักสูตร 2 โปรแกรม คือหลักสูตรปรกติและหลักสูตรเตรียมวิชาชีพ 
    สถานศึกษาท่ี 2 
    - ผ!านการประเมินภายนอกจาก สมศ. ในระดับดี - ดีมาก 3 รอบติดต!อกัน 
    - ได#รับคัดเลือกให#เป&นโรงเรียนต#นแบบทางการบริหารจัดการ โดยใช#ระบบ
บริหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
    สถานศึกษาท่ี 3  
    - ผ!านการประเมินภายนอกจาก สมศ. ในระดับดี - ดีมาก 3 รอบติดต!อกัน 
    - มี Best Practice ทางการบริหารจัดการ โดยเป&นโรงเรียนท่ีมีโครงการโรงเรียน
คุณภาพมาตรฐาน (SMART SCHOOL) 
 3) ตัวแปรท่ีศึกษา คือ ตัวแปรท่ีเก่ียวกับองค ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน มีองค ประกอบ 4 ส!วน 
  ส!วนท่ี 1 ส!วนนํา ประกอบด#วย 1.1 หลักการ 1.2 วัตถุประสงค  1.3 บริบท 
  ส!วนท่ี 2 ตัวแบบ มี 3 มิติ ประกอบด#วย 2.1 วิธีการบริหารสถานศึกษาสู!องค การขีด
สมรรถนะสูง (APUDI) 2.2 องค ประกอบองค การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 อํานาจหน#าท่ีของ
สถานศึกษา  
  ส!วนท่ี 3 การนํารูปแบบไปใช# มี 4 ข้ันตอน ประกอบด#วย 3.1 การเตรียมการดําเนินงาน 3.2 
การดําเนินงาน 3.3 การประเมินผลการดําเนินงาน 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 
  ส!วนท่ี 4 เง่ือนไขข#อจํากัดมี ประกอบด#วย 4.1 เง่ือนไขความสําเร็จ 4.2 เง่ือนไขท่ีเป&นอุปสรรค 
 4) เครื่องมือท่ีใช#ในการวิจัย ได#แก! แบบสัมภาษณ แบบก่ึงโครงสร#างเก่ียวกับสภาพปUจจุบัน 
ปUญหา ตามองค ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัดองค กรปกครองส!วน
ท#องถ่ิน ซ่ึงผ!านการตรวจสอบความตรงจากผู#ทรงคุณวุฒิ ค!าดัชนีความสอดคล#อง (IOC) เท!ากับ 1.00 
แสดงว!าข#อคําถามมีความตรงเชิงเนื้อหา มีความสอดคล#องระหว!างข#อคําถามกับนิยามศัพท  และนําไป
เก็บรวบรวมข#อมูล  
 5) การเก็บรวบรวมข#อมูล ผู#วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  ถึงผู#อํานวยการสถานศึกษาสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน     
ท่ีผู#วิจัยเลือกแบบเจาะจงจํานวน 3 แห!ง เพ่ือขอความอนุเคราะห ขอเข#าสัมภาษณ  และรวบรวมข#อมูล
จากแบบสัมภาษณ  
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 6) การวิเคราะห ข#อมูล ผู#วิจัยรวบรวมข#อมูลท่ีได#มาวิเคราะห เนื้อหา สรุปประเด็นต!างๆ ท่ี
เป&นสาระสําคัญเก่ียวกับองค ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัดองค กร
ปกครองส!วนท#องถ่ิน 
 7) พัฒนารูปแบบเพ่ือนําเสนออาจารย ท่ีปรึกษา ได#ให#ข#อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 
3.3 การดําเนินการวิจัยข้ันตอนท่ี 3 การตรวจสอบรูปแบบ      
 ข้ันตอนท่ี 3 เป&นการตรวจสอบรูปแบบ แบ!งเป&น 2 ข้ันตอน 
 3.3.1 การตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสนทนากลุ!ม (Focus Group 
Discussion) เป&นข้ันตอนการตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสมรรถนะสูง ของสถานศึกษา
สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน โดยวิธีการเก็บข#อมูลเชิงคุณภาพ โดยเลือกจากกลุ!มตัวอย!าง         
ท่ีต#องการศึกษาแบบเจาะจง เป&นผู#ทรงคุณวุฒิเข#าร!วมการสนทนากลุ!ม (Focus Group Discussion) 
จํานวน 9 คน ซ่ึงในการวิจัยนี้ ได#คัดเลือกผู#ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 กลุ!ม    
   วิธีดําเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี 3.3.1 การตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณภาพ 
   1) วิธีการศึกษา ได#แก! การตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสนทนากลุ!ม (Focus 
Group Discussion) โดยผู#ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน  
   2) แหล!งข#อมูล เลือกจากกลุ!มตัวอย!างท่ีต#องการศึกษาแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยการต้ังเกณฑ ท่ีเหมาะสมกับเรื่องท่ีศึกษา (อรสา โกศลานันทกุล, 2549) และกําหนด
เกณฑ ในการคัดเลือกผู#ทรงคุณวุฒิดังนี้ 
   กลุ!มท่ี 1 ผู#บริหารขององค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน ซ่ึงกําหนดคุณลักษณะไว#ดังนี้     
1) สําเร็จการศึกษาไม!ตํ่ากว!าระดับปริญญาโททางการศึกษา 2) มีประสบการณ ท่ีเก่ียวข#องกับการ
บริหารหน!วยงานสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน ไม!น#อยกว!า 5 ป� หรือ 3) มีผลงานเป&นท่ียอมรับ
หรืองานวิจัยเก่ียวกับองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน 
   กลุ!มท่ี 2 ผู#บริหารสถานศึกษาท่ีมีความรู#หรือผลงานการบริหารสถานศึกษาขีด
สมรรถนะสูง โดยกําหนดคุณลักษณะไว#ดังนี้ 1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการศึกษา              
2) มีประสบการณ ท่ีเก่ียวข#องกับการบริหารสถานศึกษา ไม!น#อยกว!า 5 ป� หรือเป&นคณะกรรมการการประเมิน
สถานศึกษาพระราชทาน 3) มีผลงานเป&นท่ียอมรับหรืองานวิจัยเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาสู!ความเป&น
เลิศหรือสถานศึกษาท่ีมีขีดสมรรถนะสูง 
   กลุ!มท่ี 3 นักวิชาการศึกษาท่ีมีความรู#หรือผลงานท่ีเก่ียวข#องกับการบริหารสถานศึกษา 
โดยกําหนดคุณลักษณะไว#ดังนี้ 1) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางการศึกษา 2) มีประสบการณ ท่ี
เก่ียวข#องกับหน!วยงานทางการศึกษา ไม!น#อยกว!า 5 ป� 3) มีผลงานเป&นท่ียอมรับ 
   3) ตัวแปรท่ีศึกษา รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครอง
ส!วนท#องถ่ิน ฉบับร!าง 
   4) เครื่องมือท่ีใช#ในการวิจัย ได#แก! แบบสัมภาษณ แบบก่ึงโครงสร#างเพ่ือตรวจสอบรูปแบบ 
โดยผู#ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ!ม (Focus Group Discussion) จํานวน 9 คน ตามมาตรฐานการประเมิน    
4 ด#าน ของ แมคมิลแลนด และชูแมคเกอร  (McMillan & Schumacher, 2001) และ ศิริชัย  กาญจนวาสี 
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(2554) คือ 1) ด#านความเป&นประโยชน  2) ด#านความเป&นไปได# 3) ด#านความเหมาะสม และ 4) ด#านความ   
ถูกต#อง ค!าดัชนีความสอดคล#อง (IOC) อยู!ระหว!าง 0.80 – 1.00  แสดงว!า ข#อคําถามมีความตรงเชิงเนื้อหา        
มีความสอดคล#องระหว!างข#อคําถามกับนิยามศัพท   
   5) การเก็บรวบรวมข#อมูล ผู#วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
วไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  ถึงผู#ทรงคุณวุฒิ เพ่ือเรียนเชิญเข#าร!วมการสนทนากลุ!ม (Focus Group 
Discussion) และรวบรวมข#อมูลท่ีได#จากแบบสัมภาษณ เพ่ือตรวจสอบรูปแบบจากผู#ทรงคุณวุฒิ ท้ัง 9 ท!าน 
   6) การวิเคราะห ข#อมูล ผู#วิจัยวิเคราะห ข#อมูล ด#วยวิธีการวิเคราะห เนื้อหา (Content  
Analysis) ค!าสถิติเป&นค!าความถ่ี ค!าร#อยละ ค!าเฉลี่ย และส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.3.2 การตรวจสอบรูปแบบเชิงปริมาณ โดยผู#บริหารสถานศึกษาสังกัดองค กรปกครอง
ส!วนท#องถ่ิน เป&นข้ันตอนของการนํารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัดองค กร
ปกครองส!วนท#องถ่ิน ไปตรวจสอบจากผู#ปฏิบัติตามมาตรฐานการประเมิน 4 ด#าน ของ แมคมิลแลนด 
และชูแมคเกอร  (McMillan & Schumacher, 2001) และ ศิริชัย กาญจนวาสี (2554) คือ 1) ด#าน
ความเป&นประโยชน  2) ด#านความเป&นไปได# 3) ด#านความเหมาะสม และ 4) ด#านความถูกต#อง ผู#ตอบ
แบบสอบถามคือผู#บริหารสถานศึกษาสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน 152 คน เป&นแบบสอบถาม
เพ่ือตรวจสอบรูปแบบท่ีผู#วิจัยสร#างข้ึนโดยผ!านการตรวจสอบของผู#ทรงคุณวุฒิ และสรุปผลการ
ตรวจสอบรูปแบบนําเสนอต!ออาจารย ท่ีปรึกษาและอาจารย ท่ีปรึกษาร!วม เพ่ือให#ข#อคิดเห็นและ
ข#อเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงแก#ไขต!อไป 
   วิธีดําเนินการวิจัยในข้ันตอนท่ี 3.3.2 การตรวจสอบรูปแบบเชิงปริมาณ 
   1) วิธีศึกษาได#แก! วิธีการประเมินหรือตรวจสอบรูปแบบโดยผู#บริหารสถานศึกษา
สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน 
   2) แหล!งข#อมูล ได#แก!ประชากรและกลุ!มตัวอย!าง 
    ประชากรท่ีใช#ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือสถานศึกษาท่ีสังกัดองค กรปกครองส!วน
ท#องถ่ิน โดยสังกัดองค การบริหารส!วนจังหวัด เทศบาลและองค การบริหารส!วนตําบล ยกเว#น กรุงเทพ
และเมืองพัทยา จํานวน 249 แห!ง 
    กลุ!มตัวอย!างท่ีใช#ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือสถานศึกษาท่ีสังกัดองค กรปกครอง
ส!วนท#องถ่ิน โดยสังกัดองค การบริหารส!วนจังหวัด เทศบาลและองค การบริหารส!วนตําบล ยกเว#น
กรุงเทพและเมืองพัทยา จํานวน 152 แห!ง ผู#ตอบแบบสอบถามคือ ผู#อํานวยการสถานศึกษาหรือ
รักษาการณ ผู#อํานวยการสถานศึกษาแห!งละ 1 คน รวม 152 คน กลุ!มตัวอย!างท่ีใช#ในการวิจัยครั้งนี้ ได#
มาจากประชากร ซ่ึงใช#วิธีการสุ!มแบบหลายข้ันตอน (Multistage Random Sampling) (อรสา          
โกศลานันทกุล, 2549) ซ่ึงผู#วิจัยกําหนดให#เขตภูมิศาสตร และจังหวัดเป&นชั้นภูมิ (Strata) และ
กําหนดให#สถานศึกษาเป&นหน!วยการสุ!ม (Sampling Units) ในการสุ!มกลุ!มตัวอย!างจากหน!วยการสุ!ม 
โดยกําหนดขนาดของกลุ!มตัวอย!างท่ีใช#ในการวิจัยตามขนาดกลุ!มตัวอย!างของ แคซ่ีและมอแกน 
(Krejcie  & Morgan, 1970 อ#างถึงใน อรสา โกศลานันทกุล, 2549) ด#วยระดับความเชื่อม่ันร#อยละ 
95 ผู#วิจัยมีการสุ!มตัวอย!าง 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
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    ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดเขตภูมิศาสตร  6 ภูมิภาค ได#แก! 1) ภาคเหนือ 2) ภาคกลาง        
3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) ภาคใต# 5) ภาคตะวันออก 6) ภาคตะวันตก  
    ข้ันตอนท่ี 2 กําหนดจํานวนสถานศึกษาตามเขตภูมิศาสตร  โดยใช#การสุ!มแบบ
แบ!งชั้นภูมิ โดยใช#สัดส!วนตามจํานวนของประชากร (Proportional Stratified Random Sampling) 
(อรสา โกศลานันทกุล, 2549) ได#จํานวนสถานศึกษาตามเขตภูมิศาสตร  ดังตาราง 
 
ตารางท่ี 3.1 การกําหนดจํานวนสถานศึกษาตามเขตภูมิศาสตร     
 

เขตภูมิศาสตร- ประชากร (แห1ง) กลุ1มตัวอย1าง (แห1ง) 

ภาคเหนือ 34 20 
ภาคกลาง 78 48 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 53 32 
ภาคใต# 44 27 
ภาคตะวันออก 14 9 
ภาคตะวันตก 26 16 
รวม 249 152 

 
ท่ีมา: สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2555) 
 
    ข้ันตอนท่ี 3 กําหนดสถานศึกษาเป&นรายจังหวัดตามเขตภูมิศาสตร  ใช#การสุ!มแบบ
แบ!งชั้นภูมิ โดยใช#สัดส!วนตามจํานวนของประชากร (Proportional Stratified Random Sampling)   
ในการสุ!มกลุ!มตัวอย!างจากหน!วยการสุ!ม (Sampling Units) ได#จํานวนสถานศึกษาดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3.2 การกําหนดจํานวนสถานศึกษาเป&นรายจังหวัด  
 

เขตภูมิศาสตร- จังหวัด ประชากร (แห1ง) กลุ1มตัวอย1าง (แห1ง) 
ภาคเหนือ เชียงราย 6 3 

เชียงใหม! 5 3 
น!าน 3 2 

พะเยา 3 2 
แพร! 5 3 

ลําปาง 4 2 
ลําพูน 3 2 

อุตรดิตถ  5 3 
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ตารางท่ี 3.2 (ต1อ)  
   

เขตภูมิศาสตร- จังหวัด ประชากร (แห1ง) กลุ1มตัวอย1าง (แห1ง) 
รวมภาคเหนือ 34 20 

ภาคกลาง กําแพงเพชร 1 1 
ชัยนาท 2 1 

นครนายก 3 2 
นครปฐม 2 1 

นครสวรรค  5 3 
นนทบุรี 5 3 

พระนครศรีอยุธยา 6 4 
เพชรบูรณ  1 1 

พิจิตร 5 3 
พิษณุโลก 4 2 
ลพบุรี 7 4 

สมุทรปราการ 5 3 
สมุทรสงคราม 3 2 
สมุทรสาคร 3 2 

สระบุรี 11 6 
สิงห บุรี 3 2 
สุโขทัย 1 1 

สุพรรณบุรี 2 1 
อ!างทอง 6 4 
อุทัยธานี 3 2 

รวมภาคกลาง 78 48 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

กาฬสินธุ  2 1 
ขอนแก!น 4 2 
ชัยภูมิ 1 1 

นครพนม 2 1 
นครราชสีมา 9 5 

บุรีรัมย  4 2 
มหาสารคาม 7 4 
มุกดาหาร 1 1 

ยโสธร 1 1 
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ตารางท่ี 3.2 (ต1อ)  
 

เขตภูมิศาสตร- จังหวัด ประชากร (แห1ง) กลุ1มตัวอย1าง (แห1ง) 
 จ.ร#อยเอ็ด 7 4 

จ.เลย 1 1 
จ.สกลนคร 1 1 

สุรินทร  1 1 
หนองคาย 2 1 
อุดรธานี 6 4 

อุบลราชธานี 4 2 
รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 53 32 

ภาคใต# 
  

กระบี่ 2 1 
ชุมพร 1 1 
ตรัง 4 2 

นครศรีธรรมราช 4 2 
นราธิวาส 3 2 
ปUตตานี 3 2 
พังงา 2 1 
พัทลุง 3 2 
ภูเก็ต 5 3 
ยะลา 6 3 
ระนอง 1 1 
สงขลา 3 2 
สตูล 1 1 

สุราษฎร ธานี 6 4 
รวมภาคใต# 44 27 

ภาคตะวันออก จันทบุรี 2 1 
ฉะเชิงเทรา 1 1 

ชลบุร ี 6 4 
ปราจีนบุรี 1 1 

ระยอง 2 1 
สระแก#ว 2 1 

รวมภาคตะวันออก 14 9 
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ตารางท่ี 3.2 (ต1อ)  
 

เขตภูมิศาสตร- จังหวัด ประชากร (แห1ง) กลุ1มตัวอย1าง (แห1ง) 
ภาคตะวันตก กาญจนบุรี 5 3 

ตาก 1 1 
ประจวบคีรีขันธ  2 1 

เพชรบุรี 10 6 
ราชบุรี 8 5 

รวมภาคตะวันตก 26 16 
รวม 6 เขตภูมิศาสตร- 249 152 

 
    ข้ันตอนท่ี 4 เลือกสถานศึกษาโดยอาศัยหลักความน!าจะเป&น ใช#เทคนิคการสุ!ม
อย!างง!าย (Simple Random Sampling) (อรสา โกศลานันทกุล, 2549) ได#สถานศึกษา 152 แห!ง 
ผู#ตอบแบบสอบถามคือ ผู#อํานวยการสถานศึกษาหรือรักษาการผู#อํานวยการสถานศึกษา แห!งละ 1 คน 
รวมผู#ตอบแบบสอบถาม 152 คน 
   3) ตัวแปรท่ีศึกษา คือ รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กร
ปกครองส!วนท#องถ่ิน ฉบับร!าง  
   4) เครื่องมือท่ีใช#ในการวิจัย ได#แก! แบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบรูปแบบ มีลักษณะ
เป&นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) และแบบมาตราประมาณค!า (Rating Scale)        
5 ระดับ ของลิเคิร ท (Likert) โดยผู#บริหารสถานศึกษาสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน ตาม
มาตรฐานการประเมิน 4 ด#าน ของ แมคมิลแลนด  และชูแมคเกอร  (McMillan & Schumacher, 2001) 
และศิริชัย กาญจนวาสี (2554 คือ 1) ด#านความเป&นประโยชน  2) ด#านความเป&นไปได# 3) ด#านความ
เหมาะสม และ 4) ด#านความถูกต#อง โดยเป&นแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบรูปแบบท่ีผู#วิจัยสร#างข้ึนซ่ึง
ผ!านการตรวจสอบความตรงจากผู#ทรงคุณวุฒิ ค!าดัชนีความสอดคล#อง (IOC) อยู!ระหว!าง 0.80 – 1.00
แสดงว!าข#อคําถามมีความตรงเชิงเนื้อหา มีความสอดคล#องระหว!างข#อคําถามกับนิยามศัพท  และนําไป
ทดลองใช# (Try Out) เพ่ือหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม กับสถานศึกษาท่ีไม!ใช!กลุ!ม
ตัวอย!าง จํานวน 30 แห!ง และนําวิเคราะห ค!าสัมประสิทธิ์แอลฟ�าของครอนบาช (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) พบว!ามีความเชื่อม่ันท้ังฉบับเท!ากับ 0.97 และนําไปเก็บรวบรวมข#อมูลโดยแบบสอบถาม
ประกอบด#วย 2 ตอน คือ 
   ตอนท่ี 1 ข#อมูลพ้ืนฐานของผู#ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีลักษณะเป&นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ประกอบด#วย ตําแหน!ง วุฒิการศึกษา และประสบการณ ในการดํารงตําแหน!ง 
   ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต!อร!างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัด
องค กรปกครองส!วนท#องถ่ินและข#อเสนอแนะ โดยผู#บริหารสถานศึกษาสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน เป&น
แบบมาตรประมาณค!า (Rating Scale) 5 ระดับตามมาตรฐานการประเมิน 4 ด#านของ แมคมิลแลนด และ      



191 
 

ชูแมคเกอร  (McMillan & Schumacher, 2001) และ ศิริชัย กาญจนวาสี (2554) คือ 1) ด#านความเป&น
ประโยชน  2) ด#านความเป&นไปได# 3) ด#านความเหมาะสม และ4) ด#านความถูกต#อง 
   5) การเก็บรวบรวมข#อมูล ผู#วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  ถึงผู#อํานวยการสถานศึกษาท่ีเป&นกลุ!มตัวอย!างการวิจัย 
เพ่ือขอความร!วมมือในการตรวจสอบรูปแบบ โดยการดําเนินการส!งทางไปรษณีย ตรงไปยังกลุ!ม
ตัวอย!าง และรวบรวมข#อมูลท่ีได#จากแบบประเมินมาวิเคราะห ข#อมูล 
   6) การวิเคราะห ข#อมูล ผู#วิจัยรวบรวมข#อมูลท่ีได#จากแบบสอบถามความคิดเห็นมา
วิเคราะห ข#อมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ สําหรับการวิเคราะห ข#อมูลทางสังคมศาสตร  และใช#สถิติดังนี้ 
    6.1) ข#อมูลพ้ืนฐานของผู#ตอบแบบสอบถาม นําเสนอในรูปแบบตาราง ด#วย
ค!าความถ่ี ค!าร#อยละ 
    6.2) ข#อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษา    
ขีดสมรรถนะสูงสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน โดยผู#บริหารสถานศึกษาสังกัดองค กรปกครองส!วน
ท#องถ่ิน ซ่ึงระดับความคิดเห็นแปรค!าเป&น 5 ระดับ ของลิเคิร ท (Likert) ตามแบบประเมินท้ัง 4 ด#าน
ของ แมคมิลแลนด และชูแมคเกอร  (McMillan & Schumacher, 2001) และ ศิริชัย กาญจนวาสี 
(2554) คือ 1) ด#านความเป&นประโยชน  2) ด#านความเป&นไปได# 3) ด#านความเหมาะสม และ 4) ด#าน
ความถูกต#อง ผู#วิจัยนําข#อมูลมาวิเคราะห โดยใช#สถิติในการวิเคราะห ข#อมูล ได#แก! ค!าเฉลี่ย และส!วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแสดงเกณฑ การแปลความหมายของ บุญชม ศรีสะอาด (2545)    
    คะแนนเฉลี่ย  4.51  –  5.00 หมายถึง  เห็นด#วยมากท่ีสุด   
    คะแนนเฉลี่ย  3.51  –  4.50 หมายถึง  เห็นด#วยมาก    
    คะแนนเฉลี่ย  2.51  –  3.50 หมายถึง  เห็นด#วยปานกลาง   
    คะแนนเฉลี่ย  1.51  –  2.50 หมายถึง  เห็นด#วยน#อย    
    คะแนนเฉลี่ย  1.00  –  1.50 หมายถึง  เห็นด#วยน#อยท่ีสุด  
     
    6.3) ข#อมูลความคิดเห็นและข#อเสนอแนะต!างๆ ใช#การวิเคราะห และสังเคราะห 
เนื้อหา และสรุปความคิดเห็น  
 
3.4 การดําเนินการวิจัยข้ันตอนท่ี 4 การปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ    
 ข้ันตอนท่ี 4 เป&นข้ันตอนท่ีผู#วิจัยนําผลการตรวจสอบหรือการประเมินรูปแบบเชิงคุณภาพ
และการตรวจสอบรูปแบบเชิงปริมาณของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัดองค กร
ส!วนท#องถ่ินมาปรับปรุงและสรุปผลเพ่ือนําเสนอรูปแบบฉบับท่ีสมบูรณ และนําเสนอเป&นคู!มือ  
 ผู#วิจัยนําข้ันตอนการดําเนินงานวิจัยข#างต#นมาอธิบายได#ดังตาราง 
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ตารางท่ี 3.3 ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย 
 

ข้ันตอน 
วิธีการ

ดําเนินการ 
แหล1งข อมูล เครื่องมือ ผลผลิต 

1. ศึกษาความรู#
แนวคิดทฤษฎ ี
ท่ีเก่ียวข#องกับ
รูปแบบ องค การ
ขีดสมรรถนะสูง
การบริหาร
สถานศึกษา และ
การจัดการศึกษา
ขององค กร
ปกครองส!วน
ท#องถ่ิน 

1. ศึกษาเอกสาร 
ท่ีเก่ียวข#อง           
2. วิเคราะห 
องค ประกอบท่ี
เก่ียวข#อง 
3. สังเคราะห 
องค ประกอบ 

1. เอกสารงานวิจยั
ท่ีเก่ียวข#องและ
แนวคิดท่ีเก่ียวกับ          
1.1 รูปแบบ               
1.2 การบรหิารงาน
ในสถานศึกษา        
1.3 องค การขีด
สมรรถนะสูง           
1.4 การจัดการ
ศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัด
องค กรปกครอง
ส!วนท#องถ่ิน        

แบบศึกษาเอกสาร
เป&นแบบวเิคราะห 
และแบบ
สังเคราะห  โดยมี
ค!า IOC เท!ากับ 
1.00 
 
 

1. องค ประกอบ
ของรูปแบบการ
บริหาร
สถานศึกษาขีด
สมรรถนะสูง   
4 ส!วน  ได#แก!                         
1.1 ส!วนนํา          
1.2 ตัวแบบ          
1.3 การนําไปใช#            
1.4 เง่ือนไข
ข#อจํากัด    
2. กรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎีและร!าง
รูปแบบ 

2. การพัฒนา
รูปแบบ              
2.1 ศึกษาสภาพ
ปUจจุบัน ปUญหา      
2.2 สังเคราะห 
ประเด็นตาม
กรอบแนวคิด   
2.3 พัฒนา
รูปแบบ 

1. สัมภาษณ 
ผู#บริหาร จาก
โรงเรียน
กรณีศึกษา 3 
แห!ง       
2. สังเคราะห 
ประเด็นสําคัญ             
3. พัฒนารูปแบบ 

1. เอกสารของ
สถานศึกษา 
ท่ีเก่ียวข#อง 
2. ผู#ให#ข#อมูล
สําคัญได#แก! 
ผู#อํานวยการ
สถานศึกษาสังกัด 
อปท. รวม 3 คน 
โดยเลือกแบบเจาะจง 

1. แบบสัมภาษณ 
แบบกึงโครงสร#าง
ตามกรอบ
แนวคิดในการ
วิจัย โดยมีค!า 
IOC เท!ากับ 1.00 
2. แบบศึกษา
เอกสาร 

ร!างรูปแบบการ
บริหาร
สถานศึกษา 
ขีดสมรรถนะสูง
จากการศึกษา
โรงเรียน
กรณีศึกษา ฉบับ
ร!างท่ี 2 
 

3. การตรวจสอบ
รูปแบบ         
3.1 ตรวจสอบ
รูปแบบเชิง
คุณภาพ 
 
 
 

1. การตรวจสอบ
รูปแบบ 
2. การวิเคราะห 
และสังเคราะห 
เนื้อหา              
สถิติเป&น 
ค!าความถ่ี       
ค!าร#อยละ  

ผู#ทรงคุณวุฒิ 
จํานวน 9 คน 
โดยการเลือกแบบ
เจาะจง  
เพ่ือตรวจสอบ
รูปแบบ 
เชิงคุณภาพ        
 

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ผู#ทรงคุณวุฒิ ใน
การสนทนากลุ!ม
เพ่ือตรวจสอบ
รูปแบบ โดยมีค!า 
IOC อยู!ระหว!าง 
0.08-1.00    

ผลการ
ตรวจสอบ
รูปแบบเชิง
คุณภาพจาก
ผู#ทรงคุณวุฒิและ
ร!างรูปแบบฉบับ
ร!างท่ี 3          
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ตารางท่ี 3.3 (ต1อ) 
 

ข้ันตอน 
วิธีการ

ดําเนินการ 
แหล1งข อมูล เครื่องมือ ผลผลิต 

3.2 ตรวจสอบ
รูปแบบเชิง
ปริมาณ   
 

1. การตรวจสอบ
รูปแบบโดย
สถานศึกษาสังกัด 
อปท. 152 แห!ง 
2. การวิเคราะห  
สังเคราะห เนื้อหา
และใช#สถิติ 
ค!าเฉลี่ยและส!วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 

ผู#บริหารสถาน 
ศึกษาของ อปท. 
โดยวิธีการสุ!ม
แบบหลาย
ข้ันตอน 
(Multistage  
Random  
Sampling) ได#
ผู#บริหาร
สถานศึกษา  
152 คน เพ่ือ
ตรวจ สอบ 
รูปแบบเชิง
ปริมาณ 
 

แบบสอบถาม 
เพ่ือตรวจสอบ
รูปแบบ โดย
สถานศึกษา สังกัด 
อปท. โดยมีค!า 
IOC อยู!ระหว!าง 
0.08-1.00 แบ!ง
ออกเป&น 2 ตอน
โดยตอนท่ี 1 เป&น
แบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)  
ตอนท่ี 2 เป&นแบบ
ประมาณค!า 5 
ระดับ (Rating 
Scale) มีค!าความ
เชื่อม่ัน 0.97 

ผลการ
ตรวจสอบ
รูปแบบเชิง
ปริมาณ  
จากผู#บริหาร
สถานศึกษา  
และร!างรูปแบบ
ฉบับร!างท่ี 3  
ท่ีปรับแก#                 
 

4. การปรับปรุง
และนําเสนอ
รูปแบบฉบับท่ี
สมบูรณ  
 

1. วิเคราะห  
ความตรงและ
ความเหมาะสม
ทางภาษา   
2. ปรับปรุงและ
สรุปผล 

1. ผลสรุปการ
ตรวจสอบ 
เชิงคุณภาพและ 
เชิงปริมาณ 
2. อาจารย  
ท่ีปรึกษา 
3. อาจารย  
ท่ีปรึกษาร!วม        
4. ผู#วิจัย 

แบบศึกษาเอกสาร 
 

1. รูปแบบการ
บริหาร
สถานศึกษาขีด
สมรรถนะสูง
สังกัดองค กร
ปกครองส!วน
ท#องถ่ิน 
2. คู!มือการ
บริหาร
สถานศึกษา 
ขีดสมรรถนะสูง 
สังกัดองค กร
ปกครองส!วน
ท#องถ่ิน 

 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วน
ท#องถ่ิน มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาองค ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง 
สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัด
องค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน เพ่ือตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัด
องค กรปกครองส!วนท#องถ่ินและเพ่ือนําเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัด
องค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน โดยผู#วิจัยได#นําเสนอผลการวิเคราะห ข#อมูลตามวัตถุประสงค ของการวิจัยดังนี้ 
 4.1 ผลการศึกษาองค ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กร
ปกครองส!วนท#องถ่ิน 
 4.2 ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครอง
ส!วนท#องถ่ิน 
 4.3 ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครอง
ส!วนท#องถ่ิน 

 
4.1 ผลการศึกษาองค�ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค�กร
ปกครองส%วนท�องถ่ิน 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วน
ท#องถ่ิน ผู#วิจัยได#ศึกษาองค ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กร
ปกครองส!วนท#องถ่ิน โดยจากการศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข#อง จากแนวคิดใน
การวิจัยได#แก! แนวคิดท่ีเก่ียวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ แนวคิดท่ีเก่ียวกับองค การขีดสมรรถนะสูง 
แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานในสถานศึกษา และ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
องค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน ผู#วิจัยได#องค ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง 
สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน มีองค ประกอบ 4 ส!วน สรุปได#ดังนี้  

ส!วนท่ี 1 ส!วนนํา มี 3 องค ประกอบหลัก ได#แก! 1.1 หลักการ 1.2 วัตถุประสงค  1.3 บริบท 
1.1 หลักการ มี 5 หลักการ ได#แก! 1.1.1 หลักการด#านสมรรถนะการบริหารจัดการ 1.1.2 

หลักการด#านการใช#เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1.1.3 หลักการด#านการมุ!งผลสัมฤทธิ์ 1.1.4 หลักการด#านการมี
คุณธรรมจริยธรรม 1.1.5 หลักการด#านการมีส!วนร!วม 
  1.1.1 หลักการด#านสมรรถนะการบริหารจัดการ มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) ผู#บริหารมีความ
มุ!งม่ันในการวางยุทธศาสตร และนโยบาย (2) ผู#บริหารจัดโครงสร#างแบบยืดหยุ!นพร#อมรับการเปลี่ยนแปลง            
(3) ผู#บริหารมีการใช#ข#อมูลสารสนเทศ (4) ผู#บริหารมีการบริหารผลการปฏิบัติงาน (5) ผู#บริหารมุ!งผลิตองค 
ความรู#ท่ีเป>นทรัพยากรมนุษย  (6) ผู#บริหารมีจิตมุ!งบริการสนองความต#องการของครู บุคลากร ผู#เรียน 
ผู#ปกครองและชุมชน (7) ผู#บริหารมีพันธมิตรและเครือข!ายและสร#างสัมพันธ กับภายนอก 
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  1.1.2 หลักการด#านการใช#เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) มีการออกแบบ
องค การและกระบวนการทํางานของสถานศึกษา (2) มีความคิดสร#างสรรค และมีความยืดหยุ!น (3) มีการ
มุ!งเน#นในสิ่งท่ีตนเองมีความสามารถหรือโดดเด!น ในขณะเดียวกันก็ดําเนินการจัดหาผู#อ่ืนให#มาทําใน
กิจกรรมท่ีไม!ใช!กิจกรรมหลัก 
  1.1.3 หลักการด#านการมุ!งผลสัมฤทธิ์ มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) มีการกํากับดูแลท่ีมี
ประสิทธิภาพ (2) การมุ!งเน#นท่ีผลผลิตและผลลัพธ  (3) การจัดหา การขนส!ง การบริหารจัดการทันเวลาแก!ครู 
บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน 
  1.1.4 หลักการด#านการมีคุณธรรมจริยธรรม มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) การสร#างความไว#วางใจ
ระหว!างครู บุคลากร ผู#เรียน ภายในสถานศึกษา (2) การเปDดเผยข#อมูลทางการเงินของสถานศึกษา มีการ
ตรวจสอบการทํางานและผลดําเนินงานของสถานศึกษา (3) การให#รางวัลเป>นทีมตามความสามารถ (4) การ
ดําเนินงานท่ีดีและส!งมอบสิ่งท่ีดี 

1.1.5 หลักการด#านการมีส!วนร!วม มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) การตัดสินใจโดยทีม มีทีมข#ามสาย
งาน (2) สร#างให##ครูและบุคลากรเกิดความรู#สึกเป>นเจ#าของสถานศึกษาร!วมกัน (3) มีการพิจารณาท้ัง
กระบวนการโดยนําปEญหามาวิเคราะห  สาเหตุและแก#ไขร!วมกัน 
 1.2 วัตถุประสงค  มี 3 ข#อ ได#แก!  
  1.2.1 เพ่ือให#สถานศึกษาประสบความสําเร็จอย!างยั่งยืนในระยะยาว  
  1.2.2 เพ่ือให#สถานศึกษายกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการ  
  1.2.3 เพ่ือให#สถานศึกษาตอบสนองความต#องการของ ครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง และ
ชุมชน 
 1.3 บริบท มี 3 ข#อ ได#แก! 1.3.1 การมุ!งเน#นทําในสิ่งท่ีถูกต#อง 1.3.2 การบูรณาการความต#องการ
ท่ีแตกต!างและอาจขัดแย#งกันของกลุ!มต!างๆ ในสถานศึกษา 1.3.3 การมุ!งความสําเร็จท่ียั่งยืน 
  1.3.1 การมุ!งเน#นทําในสิ่งท่ีถูกต#อง มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) สร#างและพัฒนาวัฒนธรรมของ
สถานศึกษาท่ีเข#มแข็ง (2) จะต#องรับผิดชอบต!อสังคมชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสียกับสถานศึกษาทุกคน      
(3) มีการเลือกสรรคนดี คนเก!งมาไว#ในสถานศึกษาเพราะจะทําให#สถานศึกษาประสบความสําเร็จ 
  1.3.2 การบูรณาการความต#องการท่ีแตกต!างและอาจขัดแย#งกันของกลุ!มต!างๆ ใน
สถานศึกษา มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) มีการบริหารความขัดแย#งต!างๆ โดยให#ความสนใจความต#องการของครู 
บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย (2) มีการลงทุนพัฒนาผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 
ให#บริการท่ีดีกว!าสถานศึกษาอ่ืน จะเห็นคุณค!าของครู และบุคลากร เพ่ือให#ครูและบุคลากรเกิดความภักดีกับ
องค การ 
  1.3.3 การมุ!งความสําเร็จท่ียั่งยืน มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) มีการบริหารจัดการการเงินท่ีอย!าง
คุ#มค!า (2) มีความพร#อมต!อการเปลี่ยนแปลงและความอดทนต!อความล#มเหลว (3) มีวัฒนธรรมท่ีเข#มแข็งและมี
ความเป>นเอกลักษณ  (4) มีการมอบอํานาจให#ครูและบุคลากรคิดและตัดสินใจ 
 ส!วนท่ี 2 ตัวแบบ มี 3 มิติ ได#แก! 2.1 วิธีการบริหารสถานศึกษาสู!องค การขีดสมรรถนะสูง         
2.2 องค ประกอบองค การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 อํานาจหน#าท่ีของสถานศึกษา 
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 2.1 วิธีการบริหารสถานศึกษาสู!องค การขีดสมรรถนะสูง มี 5 ข้ันตอน ประกอบด#วย 2.1.1 การ
วิเคราะห องค การ (Analysis-A) 2.1.2  การวางแผน (Planning-P) 2.1.3 การสื่อสารสร#างความเข#าใจ 
(Understanding-U) 2.1.4  การลงมือปฏิบัติ (Doing-D)  2.1.5 การปรับปรุงและควบคุม (Improve and 
Control-I) 
  2.1.1 การวิเคราะห องค การ (Analysis-A) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) วิเคราะห สภาพแวดล#อมท้ัง
ภายนอกและภายในองค  การ (2) การกําหนดขอบเขต และรวบรวมข#อมูลของปEญหา (3) การประเมินตนเอง
โดยวิเคราะห ช!วงห!าง และการคาดคะเนช!วงห!างท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 
  2.2.2 การวางแผน (Planning-P) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) การวางแผนในองค การ โดยกําหนด
วิสัยทัศน  พันธกิจ วัตถุประสงค  เป_าหมาย และกลยุทธ  การดําเนินงาน (2) สร#างตัวบ!งชี้วัดผลการดําเนินงาน 
  2.1.3 การสื่อสารสร#างความเข#าใจ (Understanding-U) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) การบูรณาการ 
การสื่อสารให#ผู#ท่ีเก่ียวข#อง (2) การสร#างการยอมรับ 
  2.1.4 การปฏิบัติการ (Doing-D) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) การกําหนดรายละเอียดของตัวบ!งชี้
และเริ่มดําเนินการสํารวจเพ่ือหาข#อมูลหลักฐานเก่ียวกับสภาพในปEจจุบัน (2) การปฏิบัติการจัดทําแผนการ
ดําเนินการ การนําแผนไปสู!การปฏิบัติ  
  2.1.5 การปรับปรุงและควบคุม (Improve and Control-I) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) การวัดและ
การตรวจสอบผลการดําเนินงานเพ่ือแสดงความก#าวหน#าและสัมฤทธิ์ผล (2) การควบคุมและกํากับดูแลให#ผล
เป>นไปตามแผนท่ีวางไว# (3) การให#รางวัลตอบแทนและกําหนดมาตรการบางประการเพ่ือให##มีการปรับปรุง
ผลงาน (4) การสอบทวนผลโดยเทียบค!ากับผู#ท่ีดีท่ีสุดหรือคู!เปรียบเทียบโดยการกําหนดหัวข#อ      การ
เทียบเคียง (5) สร#างนวัตกรรมหรือระบบการดําเนินการ ออกแบบระบบ 
 2.2 องค ประกอบขององค การขีดสมรรถนะสูง มี 7 องค ประกอบ ประกอบด#วย 2.2.1 การมีภาวะ
ผู#นําเชิงกลยุทธ  (Strategy Leadership) 2.2.2 การบริหารจัดการทุนมนุษย  (Human Capital Management) 
2.2.3 การเป>นองค การแห!งการเรียนรู# (Learning Organization) 2.2.4 การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค การ 
(Total Quality Management) 2.2.5 การจัดโครงสร#างองค การ (Organization Structure) 2.2.6 การมี     
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต!อสังคม (Good  Governance) 2.2.7 การสร#างวัฒนธรรมองค การ 
(Organization Culture) 
  2.2.1 การมีภาวะผู#นําเชิงกลยุทธ  (Strategy Leadership) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) มีการ
ต้ังเป_าหมายท่ียิ่งใหญ!และท#าทายและแสวงหาทางให#บรรลุเป_าหมาย (2) มีการมุ!งเน#นกลยุทธ และจัดแนวทาง
กลยุทธ ไปในทิศทางเดียวกัน (3) มีการวางแผนกลยุทธ โดยกําหนดกรอบเวลาและ มีผู#รับผิดชอบอย!างชัดเจน 
(4) มีการนําปEจจัยภายในและภานอกมาประประกอบการวิเคราะห ในการวางกลยุทธ  (5) มีการจัดทํา
แผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานเพ่ือให#บรรลุวิสัยทัศน และพันธกิจ (6) มีการจัดวางกลยุทธ  เป_าหมายและ
วัตถุประสงค ให#สอดคล#องกับสภาพแวดล#อมภายนอกท่ีมีความเข#มแข็งและยืดหยุ!น (7) มีการกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จทุกระดับท่ีกลยุทธ ถูกนําไปใช# (8) มีการกําหนดวิสัยทัศน ท่ีมองเห็นภาพชัดเจน (9) สามารถ
เชื่อมโยงอารมณ ความรู#สึกระหว!างครูและบุคลากรและวิสัยทัศน ท่ีสร#างแรงบันดาลใจให#สถานศึกษา         
(10) สร#างจุดแข็งของสถานศึกษาและพัฒนาจุดแข็ง เพ่ือยกระดับของสถานศึกษา (11) มีการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง (12) สามารถอธิบายกลยุทธ ของสถานศึกษาต!อครูและ
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บุคลากร (13) กําหนดเป_าหมายท่ีชัดเจนเพ่ือให#ครูและบุคลากรเข#าใจแนวทางในการปฏิบัติงาน (14) มีความ
สร#างสรรค และสร#างนวัตกรรมตอบสนองความต#องการของผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 
(15) สร#างความสัมพันธ ท่ีดีกับครูและบุคลากรและช!วยให#ครูและบุคลากรทํางานได#ดีกับผู#อ่ืน (16) คอยทํา
หน#าท่ีปรึกษาหารือ อํานวยความสะดวกและช!วยให#คําตอบ (17) มีความเข#มแข็งและพัฒนาตนองให#มี
ประสิทธิภาพ (18) ผู#บริหารมีภาวะผู#นําและความมุ!งม่ันกับองค การในระยะยาว (19) มีการสื่อสารเพ่ือ
ถ!ายทอดทิศทางเป_าหมายอย!างชัดเจน 
  2.2.2 การบริหารจัดการทุนมนุษย  (Human Capital Management) มีแนวปฏิบัติดังนี้    
(1) การมีส!วนร!วมของครูและบุคลากรโดยมอบหมายการตัดสินใจให#กับครูและบุคลากรทุกระดับ (2) มอบ
อํานาจการตัดสินใจทําให#เกิดความรับผิดชอบของครูและบุคลากร (3) ส!งเสริมการทํางานเป>นทีม มีทีมงาน
บริหารตนเองโดยสามารถตัดสินใจในการวางแผนการทํางานและการประเมินผล (4)  ส!งเสริมให#ครูและ
บุคลากร มีความรู#ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญสูงข้ึนและเป>นท่ียอมรับ (5) กระตุ#นให#ครูและบุคลากรบรรลุ
ถึงผลงานท่ีสูงหรือตามเป_าประสงค  (6) สร#างความคิดท่ีว!าครูและบุคลากรคือผู#ขับเคลื่อนให#เกิดผลการ
ปฏิบัติงานหรือความสําเร็จของสถานศึกษา (7) มีความสามารถในการจัดการปEญหาของครูและบุคลากรและ
สามารถใช#ประโยชน จากข#อมูลของปEญหา (8) สร#างความรับผิดชอบส!วนบุคคลท่ีจะนําไปสู!ความสําเร็จ
โดยรวมของสถานศึกษา (9) สร#างครูและบุคลากรต#นแบบและเป>นผู#ริเริ่มให#กับบุคคลอ่ืน (10) ครูและ
บุคลากรมีความสามารถในการประยุกต ใช# ICT  ได#อย!างเหมาะสม (11) พัฒนาครูและบุคลากรให#เป>นบุคคลท่ี
มีความยืดหยุ!นมีพฤติกรรมและค!านิยมท่ีสอดคล#องไปในทิศทางเดียวกัน (12) นําความรู#ความสามารถท่ีมีอยู!
ในครูและบุคลากรออกมาใช#อย!างเต็มศักยภาพ (13) มีการสร#างบรรยากาศการทํางาน ความผาสุกและความ
พึงพอใจแก!ครูและบุคลากร (14) สร#างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให#ครูและบุคลากรเกิดความผูกพันต!อ
องค การ (15) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรท่ีมีประสิทธิผลและเป>นธรรม         
(16) พัฒนาครูและบุคลากรโดยมีการฝoกอบรม  แลกเปลี่ยนความรู#หรือทักษะระหว!างครูและบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิผล (17) สร#างกลไกการเรียนรู#ให#ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองให#มีสมรรถนะเพ่ิมข้ึน (18) ให#ความ
ไว#วางใจเพ่ือส!งผลให#ครูและบุคลากรในองค การทุ!มเทพลังในการทํางานอย!างเต็มท่ี 
  2.2.3 การเป>นองค การแห!งการเรียนรู# (Learning Organization) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) มี
การใช#เทคโนโลยีในการผลิต การให#บริการ การออกแบบงานและในระบบข#อมูลสารสนเทศ (2) มีการใช#
เทคโนโลยี บูรณาการกับหน#าท่ีอ่ืนๆ และการให#บริการแบบทันเวลาพอดี (Just-in Time) (3) มีวิธีการทํางาน
ท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได#ตามสถานการณ  (4) มีการค#นหาโอกาสและสร#างสรรค นวัตกรรมองค ความรู#ใหม!ท่ี
ตอบสนองสู!ความท#าทาย (5) มีความคิดสร#างสรรค ในการนํานวัตกรรมองค ความรู#และเทคโนโลยีใหม!ๆมา
ประกอบการออกแบบกระบวนการ (6) มีการนํารูปแบบการบริหารของภาคเอกชนมาใช#เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน (7) นําผลการดําเนินงานไปจัดลําดับความสําคัญให#เกิดการปรับปรุงอย!าง
ต!อเนื่องและนวัตกรรม (8) มีการแสวงหาและแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานท่ีเป>นเลิศ (9) มีวิธีการใช#ข#อมูล
และสารสนเทศมาสนับสนุนการตัดสินใจและสนับสนุนให#เกิดนวัตกรรม (10) มีการใช#การวัด การวิเคราะห  
ข#อมูลสารสนเทศ ข#อเสนอแนะ และข#อมูลย#อนกลับและการไหลของกระบวนการร!วมกัน (11) มีการจัดหา
ระบบสารสนเทศท่ีพร#อมใช#งานและเครื่องมือต!างๆ มาใช#จัดการองค ความรู# (12) มีการมุ!งเน#นในสิ่งท่ีองค การ
มีความโดดเด!น (13) มีวิธีการทําให#ครุและบุคลากรในสถานศึกษามีการเปDดใจยอมรับความคิดเห็นของ
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ผู#ร!วมงาน (14) มีวิธีการทําให#ครูและบุคลากรมีความร!วมมือกันโดยทุกคนมีการแบ!งหน#าท่ี แบ!งงานกันทํา 
(15) มีวิธีการทําให#ครูและบุคลากรมีความรอบรู#ในงานของสถานศึกษา (16) มีวิธีการสื่อสารแลกเปลี่ยน
ความรู#หรือทักษะระหว!างบุคคลและหน#าท่ีภายในสถานศึกษา (17) เป>นองค การท่ีมุ!งผลิตองค ความรู# ช!วยให#
ครูและบุคลากรเปqrยมไปด#วยความรู#ความสามารถ (18) ใช#ระบบการทํางานเป>นทีมท่ีส!งเสริมการเรียนรู#     
(19) ครูและบุคลากรมีความกระตือรือร#น มีสํานึกการทํางานเป>นทีมและมีส!วนร!วมในการจัดการ
ความรู#ในสถานศึกษา 
  2.2.4 การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค การ (Total Quality Management) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
(1) มีการคํานึงถึงคุณภาพการให#บริการ (2) มีการมุ!งเน#นการสร#างความสัมพันธ และความพึงพอใจแก!ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย (3) มีการกําหนดและมีการรับฟEงและเรียนรู#ความต#องการและความ
คาดหวังของผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย (4) มีการวัดความพึงพอใจและไม!พึงพอใจของ
ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย เพ่ือนําข#อมูลไปปรับปรุง (5) สร#างความไว#วางใจกับผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย ซ่ึงนําไปสู!การสร#างสังคมแห!งความไว#วางใจ (6) ให#โอกาสครูและ
บุคลากรมีส!วนร!วมต้ังแต!ระดับล!างถึงระดับสูงและแสดงความคิดเห็นอย!างสร#างสรรค  (7) มีการปรับปรุง
กระบวนการทํางานอย!างต!อเนื่องเพ่ือพัฒนางานให#มีประสิทธิภาพ (8) มีการปรับปรุงกระบวนงานหลักและ
กระบวนการสนับสนุนอย!างสมํ่าเสมอ (9)  มีนโยบายท่ีมุ!งเน#นผลสัมฤทธิ์ของท้ังกระบวนการและผลลัพธ  
  2.2.5 การจัดโครงสร#างองค การ (Organization Structure) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) มีการ
ดําเนินงานท่ีคล!องตัวและปรับตัวต!อสถานการณ ท่ีเปลี่ยนแปลง (2) มีการเพ่ิมพลังให#ระบบและโครงสร#างทํา
ให#ครูและบุคลากรทํางานได#ง!าย (3) มีโครงสร#างและกระบวนการท่ีสอดคล#องกัน (4) มีการออกแบบองค การท่ี
กระตุ#นให#เกิดการข#ามสายงานและข#ามองค การ ไม!ปDดก้ันตนเอง (5) เปDดรับความสัมพันธ กับภายนอกและ
เติบโตโดยร!วมมือกับหุ#นส!วน (6) มีกระบวนการทํางานท่ีสนับสนุนครูและบุคลากรในการทํางานเต็มตาม
ศักยภาพ (7) มีการปรับปรุงโครงสร#างสถานศึกษาให#มีขนาดเหมาะสมโดยใช#วิธีการจ#างเหมางานบางอย!างจาก
ภายนอก (8) มีการลดข้ันตอนระบบการสั่งการให#เกิดความรวดเร็ว (9) จัดให#มีระบบการควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี่ยงท่ีดี (10) มีการบริหารงานแบบโครงการ 
  2.2.6 การมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต!อสังคม (Good Governance) มีแนวปฏิบัติ
ดังนี้ (1) มีระบบบริหารงานท่ีมีจริยธรรม โปร!งใส เปDดเผยและตรวจสอบได# (2) มีระบบท่ีเปDดโอกาสให#สังคมได#
ตรวจสอบผลการดําเนินการ (3) เน#นการบริหารแบบเปDดเผยและรายงานผลการดําเนินงานต!อสาธารณชน     
(4) มีการเปDดเผยข#อมูลทางการเงินเพ่ือให#ครูและบุคลากรเกิดความรู#สึกเป>นเจ#าของร!วมกัน (5) มี
ความสามารถในการชี้แจงและรับผิดชอบร!วมกัน (6) มีความรับผิดชอบและช!วยเหลือต!อสังคม (7) ต#องมีการ
กําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค การท่ีดี (8) มีวิธีการในการสร#างความน!าเชื่อถือและความไว#วางใจ          
(9) ผู#บริหารมีความซ่ือสัตย และกระทําตนเป>นตัวอย!างแก!ครูและบุคลากร 
  2.2.7 การสร#างวัฒนธรรมองค การ (Organization Culture) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) มีวิธีการ
สร#างค!านิยมร!วมกันของครูและบุคลากรท่ัวท้ังองค การ (2) มีวัฒนธรรมองค การแห!งความซ่ือสัตย  และความ
จงรักภักดี (3) สร#างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงท่ีมีส!วนร!วมของทุกคน (4) สร#างอัตลักษณ ร!วมกันและสร#าง
ความรู#สึกท่ีเป>นหนึ่งเดียวของชุมชน (5) สร#างวัฒนธรรมท่ีโปร!งใส เปDดเผย และตรงไปตรงมา (6) สร#างค!านิยม
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ท่ีผูกพันกับคุณภาพของสถานศึกษา (7) สร#างวัฒนธรรมท่ีเน#นการเรียนรู# (8) ปลูกฝEงจิตสํานึกในการบริการ
ต!อผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 
 2.3 อํานาจหน# าท่ี ตามขอบข! ายภาระงานในสถานศึกษา มี  4 งาน ประกอบด# วย                     
2.3.1 การบริหารงานวิชาการ 2.3.2 การบริหารงานงบประมาณ 2.3.3 การบริหารงานบุคคล และ             
2.3.4 การบริหารท่ัวไป 
  2.3.1 การบริหารงานวิชาการ ได#แก! (1) งานหลักสูตร มีแนวปฏิบัติดังนี้คือ การจัด
วัตถุประสงค ของหลักสูตร การจัดเนื้อหาของหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช# การพัฒนาหลักสูตร การจัดทํา
สาระการเรียนรู#ท#องถ่ิน การประเมินหลักสูตร (2) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู# มีแนวปฏิบัติดังนี้คือ การ
นิเทศการสอน การจัดทําแผนการเรียนรู# การจัดกระบวนการเรียนรู# การแนะแนวการศึกษา (3) งานวัดและ
ประเมินผลและเทียบโอน มีแนวปฏิบัติดังนี้คือ การวัดผลและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การ
จัดทําหลักฐานทางการศึกษา การพัฒนาระบบสารสนเทศการวัดและประเมินผล (4) งานพัฒนาสื่อและแหล!ง
เรียนรู# มีแนวปฏิบัติดังนี้คือ การจัดอุปกรณ การสอน การจัดห#องสมุด การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี การจัดให#มีแหล!งเรียนรู#ท่ีเอ้ือต!อกระบวนการเรียนรู# (5) งานพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน       
มีแนวปฏิบัติดังนี้คือ การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินการ การติดตามประเมินผล การ
รายงานผล การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา (6) งานส!งเสริมวิชาการ มีแนวปฏิบัติดังนี้คือ การพัฒนา
บุคลากรทางวิชาการ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การบริการวิชาการแก!สังคม การสอนซ!อมเสริม การ
ประเมินโครงการทางวิชาการ 
  2.3.2 การบริหารงานงบประมาณ ได#แก! (1) งานจัดทํานโยบายและแผน มีแนวปฏิบัติ
ดังนี้คือ กําหนดนโยบาย/แผน/โครงการ สารสนเทศและระบบข#อมูลเพ่ือการบริหาร (2) งานจัดทํางบประมาณ 
มีแนวปฏิบัติดังนี้คือ การจัดต้ังงบประมาณ การเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ (3) งาน
ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการใช#เงินและผลการดําเนินงาน มีแนวปฏิบัติดังนี้ คือ การ
ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการใช#เงินและผลการดําเนินงาน ประเมินประสิทธิภาพการใช#
จ!ายงบประมาณ (4) งานระดมทรัพยากรและการลงทุน เพ่ือการศึกษา มีแนวปฏิบัติดังนี้ คือ ระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพ่ือการศึกษา การจัดหารายได# งานบริหารกองทุนโรงเรียน (5) งานบริหารการเงินและบัญชี        
มีแนวปฏิบัติดังนี้คือ การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี (6) งานบริหารพัสดุและสินทรัพย  มีแนวปฏิบัติ
ดังนี้คือ การบริหารทรัพย สินและผลประโยชน  การประกอบกิจการพิเศษและการลงทุน 
  2.3.3 การบริหารงานบุคคล ได#แก! (1) งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน!ง             
มีแนวปฏิบัติดังนี้คือ วางแผนกําลังคน การกําหนดตําแหน!งและคัดเลือก  การกําหนดวิทยฐานะข#าราชการครู
และบุคลากรทางการ การเกลี่ยอัตรากําลังข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2) งานสรรหาและการ
บรรจุแต!งต้ัง มีแนวปฏิบัติดังนี้ คือ การจัดทําระบบทะเบียนบุคคล การย#ายข#าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ งานทะเบียนประวัติข#าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (3) งานเสริมสร#างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ มีแนวปฏิบัติดังนี้คือ เงินเดือนและค!าตอบแทน 
เลื่อนข้ันเงินเดือน สวัสดิการและกองทุน การพัฒนาข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลาศึกษาต!อ 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส!งเสริมและยกย!องเชิดชูเกียรติ เครื่องราชฯ มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ เสริมสร#างประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการ (4) งานวินัยและการรักษาวินัย มีแนว
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ปฏิบัติดังนี้ คือ การส!งเสริมวินัยสําหรับข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการทางวินัยและ
การลงโทษข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (5) การออกจากราชการ มีแนวปฏิบัติดังนี้คือ การ
อุทธรณ  ร#องทุกข  การสั่งพักราชการ การสั่งให#ออกจากราชการไว#ก!อน การออกจากราชการ 
  2.3.4 การบริหารท่ัวไป ได#แก! (1) งานธุรการ มีแนวปฏิบัติดังนี้คือ การดําเนินงานธุรการ 
งานพัฒนาระบบและเครือข!ายข#อมูลสารสนเทศ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือข!าย
การศึกษา การประสานกับหน!วยงานภายนอก (2) งานกิจการนักเรียน มีแนวปฏิบัติดังนี้คือ การจัดทําสํามะ
โนผู#เรียน การรับนักเรียน งานส!งเสริมงานกิจการนักเรียน งานบริการอนามัยและโภชนาการ งานรักษาความ
ปลอดภัยและระบบสัญจร (3) งานอาคารสถานท่ี มีแนวปฏิบัติดังนี้คือ การจัดสถานท่ีและสภาพแวดล#อม การ
พัฒนาพ้ืนท่ีและสภาพแวดล#อม (4) งานสัมพันธ ชุมชน มีแนวปฏิบัติดังนี้คือ การประชาสัมพันธ งานการศึกษา 
งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา งานบริการสาธารณะ โครงการชุมชนสัมพันธ  (5) งานส!งเสริม
สถานศึกษา มีแนวปฏิบัติดังนี้คือ การจัดระบบการควบคุมภายในหน!วยงาน การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค กร การส!งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย งานท่ีไม!ได#ระบุไว#
ในงานอ่ืน 
 ส!วนท่ี 3 การนํารูปแบบไปใช# มี 4 ข้ันตอน ได#แก! 3.1 การเตรียมการดําเนินงาน 3.2 การ
ดําเนินงาน 3.3 การประเมินผลการดําเนินงาน 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 
 ส!วนท่ี 4 คือเง่ือนไขข#อจํากัด ประกอบด#วย 4.1 เง่ือนไขความสําเร็จ 4.2 เง่ือนไขท่ีเป>นอุปสรรค 
 4.1 เง่ือนไขความสําเร็จ มี 3 เง่ือนไข ได#แก! 4.1.1 การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive 
Management) 4.1.2 การสร#างความรู#สึกการเป>นเจ#าของร!วมกัน (Ownership) และ 4.1.3 การบริหารคนเก!ง
ในองค การ (Talent Management) 
  4.1.1 การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) ผู#บริหาร
ระดับสูงของสถานศึกษาต#องเข#าใจในการดําเนินงานของสถานศึกษา เข#าใจผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มี
ส!วนได#ส!วนเสีย (2) ความมุ!งม่ันของฝxายบริหารในสถานศึกษา (3) การปฏิบัติของผู#บริหารท่ีสอดคล#องกับ
วิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม และกลยุทธ  (4) ผู#บริหารมีภาวะผู#นําและมีการเชื่อมโยงเครื่องมือบริหารคุณภาพสู!
องค กรท่ีเป>นเลิศ (5) สร#างความได#เปรียบในการแข!งขัน มีขีดความสามารถท่ีเหนือกว!าสถานศึกษาอ่ืน         
(6) สามารถจะใช#ประโยชน จากทรัพย สินท่ีมีอยู!ในสถานศึกษา ให#ได#เปรียบเหนือคู!แข!ง (7) ต#องมีการบูรณาการ 
(Alignment) เชื่อมโยงส!วนต!างๆ เข#าด#วยกัน การแบ!งปEนวิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม และกลยุทธ ซึ่งสอดคล#อง
กับความต#องการของผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย (8) การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน 
เรื่องของตัวชี้วัด โดยเชื่อมโยงผลงานไปถึงผลตอบแทนและแรงจูงใจ (9) การออกแบบองค  การจากล!าง-บนและ
กระบวนการทํางานโครงสร#างสถานศึกษาท่ีปรับตัวได#ง!ายและมีความยืดหยุ!นสามารถตอบสนองต!อความ
เปลี่ยนแปลงของผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสียและสภาพแวดล#อมได#เป>นอย!างดี (10) มี
ลําดับข้ันการบังคับบัญชาน#อยหรือให#อํานาจการบริหารตนเองแก!  ทีมงานต!างๆ ให#มากท่ีสุด (11) ต#องมี
ระบบต!างๆ ของสถานศึกษาคอยให#การสนับสนุน โครงสร#างและกระบวนการทํางานท่ีเหมาะสมกับกลยุทธ  
(12) กระบวนการบริหารจัดการท่ีทันสมัย การมีกลไกประเมินสถานศึกษาเพ่ือการพัฒนา และมีข#อมูลความรู#
ต!างๆ ท่ีใช#ในการตัดสินใจ 
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  4.1.2 การสร#างความรู#สึกการเป>นเจ#าของร!วมกัน (Ownership) มีแนวปฏิบัติดังนี้             
(1) ค!านิยม วัฒนธรรมองค การท่ีสอดคล#องเชื่อมโยงกับกลยุทธ  (2) สร#างจิตสํานึกของครูและบุคลากร การมี
ส!วนร!วมของครูและบุคลากร (3) สร#างบรรยากาศแรงจูงใจให#ครูและบุคลากรอยากทํางาน (4) การท่ีครูและ
บุคลากร มีพฤติกรรมท่ีตอบสนองความต#องการของผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย (5) สร#าง
ความพึงพอใจต!อผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย ท้ังด#านการเงิน และคุณภาพ 
  4.1.3 การบริหารคนเก!งในองค การ (Talent Management) มีแนวปฏิบั ติดังนี้                
(1) ความสามารถสร#างมูลค!าเพ่ิมในตัวครูและบุคลากร สามารถดึงความสามารถของครูและบุคลากร ออกมา 
เพ่ือสร#างผลการดําเนินงานของสถานศึกษาให#ทวีคูณข้ึนไป (2) ครูและบุคลากรต#องมีความรอบรู#เก่ียวกับการ
ดําเนินงานและเป_าหมายในระดับสูง (3) กําหนดขีดสมรรถนะของครูและบุคลากร (Competencies) ใน
สถานศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคล#องกับการขับเคลื่อนกลยุทธ    
 4.2 เง่ือนไขท่ีเป>นอุปสรรค มี 5 เง่ือนไข ได#แก!  
  4.2.1 การรับรู#ระหว!างตัวผู#บริหารและครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#
ส!วนเสียไม!สอดคล#องกัน  
  4.2.2 การรับรู#ของผู#บริหารกับวิสัยทัศน  พันธกิจค!านิยมและกลยุทธ ของสถานศึกษา         
ไม!สอดคล#องกัน  
  4.2.3 วิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม กลยุทธ และการปฏิบัติของผู#บริหารสถานศึกษาไม!
สอดคล#องกัน  
  4.2.4 การปฏิบัติของผู#บริหารและพฤติกรรมของครูและบุคลากร และความต#องการของ
ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสียไม!สอดคล#องกัน  

4.2.5 โครงสร#างพ้ืนฐานสนับสนุนไม!สอดคล#องกันกับการเป>นสถานศึกษาท่ีมีผลปฏิบัติงานสูง 
 สรุปผลของการศึกษาองค ประกอบรูปแบบจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข#อง ได#นํามา
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ปรากฏดังภาพ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร%างรูปแบบจากการศึกษาองค�ประกอบจากแนวคิด ทฤษฎ ี  

1. ส!วนนํา 

2. ตัวแบบ 

3. ขั้นตอนการ
นําไปใช# 

4. เงื่อนไข
ข#อจํากัด 

 

 1.1 หลักการ 
1.1.1 หลักการด#านสมรรถนะการบริหารจัดการ 
1.1.2 หลักการด#านการใช#เทคโนโลยีและนวัตกรรม                 
1.1.3 หลักการด#านการมุ!งผลสัมฤทธิ์                      
1.1.4 หลักการด#านการมีคุณธรรม จริยธรรม                    
1.1.5 หลักการด#านการมีส!วนร!วม 

1.2 วัตถุประสงค�  
 1.2.1 เพื่อให#สถานศึกษาประสบความสําเร็จระยะยาว 
 1.2.2 เพื่อให#สถานศึกษายกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการ 
 1.2.3 เพื่อให#สถานศึกษาตอบสนองความต#องการของผู#รับบริการและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 

 

 
2.2 องค�ประกอบขององค�การขีดสมรรถนะสูง 
 2.2.1 การมีภาวะผู#นําเชิงกลยุทธ   (Strategy  Leadership)                             
 2.2.2 การบริหารจัดการทุนมนุษย  (Human Capital Management        
 2.2.3 การเป>นองค การแห!งการเรียนรู#   (Learning Organization)                
 2.2.4 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค การ(Total Quality Management)                                                      
 2.2.5 การจัดโครงสร#างองค การ   (Organization Structure)                         
 2.2.6 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต!อสังคม (Good Governance)                 
 2.2.7 วัฒนธรรมองค การ (Organization Culture)                                                        

2.1 วิธีการบริหารบริหารสถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 
2.1.1 การวิเคราะห องค การ (Analysis-A)                            
2.1.2 การวางแผน (Planning-P)                     
2.1.3 การสื่อสารสร#างความเข#าใจ    (Understanding-U)                                              
2.1.4 การปฏิบัติการ (Doing-D)                
2.1.5 การปรับปรุงและควบคุม                             
(Improve and Control-I)                                       

 

 4.1 เงื่อนไขความสําเร็จ   
4.1.1 การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive  Management) 
4.1.2 การสร#างความรู#สึกเป>นเจ#าของร!วมกัน (Ownership) 
4.1.3 การบริหารคนเก!ง  (Talent  Management)                 

 

4.2 เงื่อนไขที่เป1นอุปสรรค 
4.2.1 การรับรู#ระหว!างผู#บริหารกับครู  บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสยีไม!สอดคล#องกัน 
4.2.2 การรับรู#ของผู#บริหารกับวิสัยทัศน   พันธกิจค!านิยมและกลยุทธ ของสถานศึกษาไม!สอดคล#องกัน 
4.2.3 วิสัยทัศน   พันธกิจ ค!านิยม  กลยุทธ และการปฏิบัติของผู#บริหารสถานศึกษาไม!สอดคล#องกัน 
4.2.4 การปฏิบัติของผู#บริหารและพฤติกรรมของครูและบุคลากร และความต#องการของผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสียไม!
สอดคล#องกัน 
4.2.5 โครงสร#างพื้นฐานที่สนับสนุนไม!สอดคล#องกันการเป>นสถานศึกษาที่มีผลปฏิบัติงานสูง  

3.3 การประเมินผลการดําเนินงาน             3.2 การดําเนินงาน                       3.1 การเตรียมการดําเนินงาน                    

1.3 บริบท  
 1.3.1 การมุ!งเน#นทําในสิ่งที่ถูกต#อง 
 1.3.2 การบูรณาการความต#องการที่แตกต!าง 
 1.3.3 การมุ!งความสําเร็จที่ยั่งยืน 

 

2.3 อํานาจหน�าที่ของ
สถานศึกษา  
2.3.1 การบริหารงานวิชาการ                 
2.3.2 การบริหารงานงบประมาณ            
2.3.3 การบริหารงานบุคคล                                            
2.3.4 การบริหารทั่วไป 

 

3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 

ภาพที่ 4.1 ร!างรูปแบบจากการศึกษาองค ประกอบจากแนวคิด ทฤษฎี 
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4.2  ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค�กรปกครองส%วนท�องถ่ิน 
 จากการศึกษาองค ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัด
องค กรปกครองส!วนท#องถ่ินแล#ว ผู#วิจัยพัฒนารูปแบบโดยการศึกษาสภาพปEจจุบันและปEญหาของ
สถานศึกษาท่ีเป>นกรณีศึกษา ได#สัมภาษณ ผู#บริหารสถานศึกษาจํานวน 3 แห!ง ได#กล!าวถึงองค ประกอบ
แต!ละด#านดังนี้ 
 สถานศึกษาท่ี 1   
 สภาพปEจจุบันด#านหลักการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 “.....ผู#บริหารต#องมีความสามารถในการบริหารจัดการ ซ่ึงถือว!าเป>นสมรรถนะทางการ
บริหารจัดการของผู#บริหาร โดยมีการวางแผนกลยุทธ และนโยบายของโรงเรียน ต#องมีเป_าหมาย ต#อง
สร#างแรงจูงใจให#ครูทํางานเกินกว!าเป_าหมายท่ีกําหนด เพ่ือให#โรงเรียนประสบความสําเร็จ โรงเรียน
ต#องบริหารงานท่ีตอบสนองความต#องการของทุกฝxาย เพราะแต!ละคนมีความต#องการท่ีแตกต!างกัน 
จะต#องให#อยู!ในจุดท่ีทุกฝxายยอมรับ ผู#บริหารต#องบริหารงานโดยใช#สารสนเทศ ยึดหลักการกระจาย
อํานาจ มอบอํานาจ ตามโครงสร#างการบริหารให#ครูและบุคลากรสามารถตัดสินใจได# กระจายอํานาจ
โดยให#มีคณะกรรมการสถานศึกษาเข#ามาจัดการศึกษา ยังให#ทุกภาคส!วนมีส!วนร!วม ได#แก! ผู#ปกครอง 
ชุมชน ศิษย เก!า เอกชนเข#ามามีส!วนร!วมในสถานศึกษาด#วย จัดโครงสร#างให#สามารถปรับเปลี่ยนได# 
และต#องสร#างเครือข!ายภายนอกสถานศึกษา ควรใช#เทคโนโลยีและส!งเสริมให#ครูคิดค#นนวัตกรรมใหม!
เพ่ือออกแบบกระบวนการทํางานท่ีดี การทํางานทันเวลากับความต#องการของทุกคนท่ีเก่ียวข#อง 
มุ!งเน#นผลสัมฤทธิ์ โดยมีการกํากับติดตามท่ีมีประสิทธิภาพ มีการทํางานเป>นทีม บางครั้งต#องมีการ
ทํางานข#ามสายงาน มีการแก#ปEญหาต!างๆ ร!วมกัน โรงเรียนต#องมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
ท่ีโปร!งใสและตรวจสอบได# สร#างความไว#วางใจ และแรงจูงใจให##ครูและบุคลากรให#ทุกคนมีส!วนร!วม 
และเกิดความรู#สึกเป>นเจ#าของโดยให#รางวัลตอบแทน ซ่ึงการให#รางวัลอาจเป>นรางวัลท่ีเป>นตัวเงินและ
เป>นตําแหน!งงาน...”  
 ปEญหาด#านหลักการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 “.....การทํางานทันเวลากับความต#องการของทุกคนท่ีเก่ียวข#องยังเป>นไปได#ยาก ซ่ึงโรงเรียน
พยายามออกแบบกระบวนการทํางานท่ีรวดเร็วมากข้ึน...” 
 สภาพปEจจุบันด#านวัตถุประสงค ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 “.....วัตถุประสงค ของโรงเรียนท่ีโรงเรียนต#องการบริหารจัดการให#บรรลุวัตถุประสงค คือ
เพ่ือสร#างความศรัทธาและความพึงพอใจแก!ผู#ปกครอง และชุมชน และเพ่ือยกระดับมาตรฐานของ
สถานศึกษาให#ดีกว!าเดิม...” 
 ปEญหาด#านวัตถุประสงค ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 “.....การสร#างความพึงพอใจให#กับทุกฝxายท่ีเก่ียวข#องในบางเรื่องอาจเป>นไปได#ยาก...” 
 สภาพปEจจุบันด#านบริบท 
 “.....สภาพแวดล#อมภายในและภายนอกของสถานศึกษาดี มีสิ่งแวดล#อมท่ีเอ้ือต!อการจัด
การศึกษาท่ีดี ลักษณะทางกายภาพของสถานศึกษาได#มาตรฐาน สื่อ / อุปกรณ เทคโนโลยีทันสมัย  
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แหล!งการเรียนรู#ในสถานศึกษาหลากหลาย ส!งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให#มีคุณภาพ ให#ทุกคน
มีความพร#อมกับความเปลี่ยนแปลง มุ!งสร#างความร!วมมือช!วยเหลือชุมชนสังคม สร#างความเชื่อม่ันทาง
คุณภาพของการศึกษา เพ่ือให#เกิดความภักดีต!อสถานศึกษา...” 
 ปEญหาด#านบริบท 
 “...การมุ!งสร#างความร!วมมือช!วยเหลือชุมชนสังคม ยังทําได#ไม!มาก เนื่องจากโรงเรียนมีงาน
ค!อนข#างมาก...” 
 สภาพปEจจุบันด#านวิธีการบริหารสถานศึกษาไปสู!องค การขีดสมรรถนะสูง  
 “...วิธีการบริหารโรงเรียนจะมีการวิเคราะห จุดแข็ง จุดอ!อน และวิเคราะห โอกาส 
อุปสรรค และการคาดคะเนช!วงห!างเป_าหมายในอนาคตจากนั้นสถานศึกษาจะกําหนดทิศทางว!าปqนี้เรา
จะให#โรงเรียนไปในทิศทางใด จากนั้นกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ เป_าหมายและกลยุทธ โดยจัดทําแผน
กลยุทธ ของโรงเรียน โรงเรียนสามารถนํากลยุทธ สู!การปฏิบัติโดยการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปq 
การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของโรงเรียน กําหนดผู#รับผิดชอบงบประมาณ วัสดุอุปกรณ  วิธีการ
ปฏิบัติตามโครงการของแผนปฏิบัติการ มีการสื่อสารต#องชัดเจน เช!นการสื่อสารจากบนลงล!าง เป>น
นโยบายอย!างชัดเจน มีการสื่อสารจากล!างข้ึนบนโดยเปDดโอกาสให#ครูและบุคลากรได#แสดงความ
คิดเห็น ดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการให#ลุล!วงและเก็บข#อมูลเป>นลําดับข้ัน จากนั้นต#องมีการ
ติดตาม ควบคุมและกํากับดูแลให#ผลเป>นไปตามแผนท่ีกําหนดไว# มีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
เพ่ือให#ผลของงานดีกว!าเดิม มีการสร#างนวัตกรรมทดแทนเช!นการออกแบบระบบเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ มีการเทียบตนเองกับโรงเรียนอ่ืนในด#านต!างๆ ซ่ึงโรงเรียนจะมีการเทียบเคียงกับ
โรงเรียนต#นแบบ โดยโรงเรียนได#รับการแต!งต้ังให#เป>นโรงเรียนต#นแบบเข#าสู!ระบบสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหงเต็มรูปแบบ เพ่ือให#มีการกําหนดนโยบายจัดการศึกษาร!วมกัน มีการสร#างนวัตกรรม
ทดแทน เช!น การออกแบบระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ...” 
 ปEญหาด#านวิธีการบริหารสถานศึกษาไปสู!องค การขีดสมรรถนะสูง 
 “...จะเป>นปEญหาในเรื่องของการติดตาม ควบคุมและกํากับดูแลให#ผลเป>นไปตามแผนท่ี
กําหนดไว# ด#วยผู#บริหาร และหัวหน#างานมีภาระหน#าท่ีต#องรับผิดชอบค!อนข#างมาก...” 
 สภาพปEจจุบันด#านองค ประกอบของสถานศึกษาท่ีจะเป>นองค การขีดสมรรถนะสูง 
 “...ผู#บริหารควรมีภาวะผู#นําและรู#จักวางแผนกลยุทธ  โดยมีการต้ังเป_าหมาย ท่ีชัดเจน
เพ่ือให#ครูและบุคลากรเข#าใจแนวทางในการปฏิบัติงาน มีการวิเคราะห องค การ โดยนําปEจจัยภายใน 
ภายนอก โอกาสและอุปสรรคมาเป>นข#อมูลในการวางแผน กําหนดงานและมีผู#รับผิดชอบ ต#องกําหนด 
วิสัยทัศน  พันธกิจ เป_าหมายและกําหนดกลยุทธ ท่ีสอดคล#องกับสภาพแวดล#อม นํามาจัดทําแผนการ
ปฏิบัติการ มีโครงการ มีงาน มีกิจกรรม มีการสื่อสารท่ีชัดเจน ให#ทุกคนมีส!วนร!วมในการทํางาน มีการ
มอบอํานาจให#ทํางานเป>นทีม แบ!งหน#าท่ีรับผิดชอบต!องานท่ีมอบหมายเพ่ือให#ครูและบุคลากรมีความรู#
ความเชี่ยวชาญ ให#ครูได#รับการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเป>นประจําให#มีความ
ชํานาญและเป>นท่ียอมรับนําความรู#ความสามารถท่ีมีอยู!ในครูและบุคลากรออกมาใช#อย!างเต็มท่ี มี
ความความพร#อมต!อการเปลี่ยนแปลง สร#างครูและบุคลากรต#นแบบเพ่ือเป>นแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน



205 
 

และให#ครูและบุคลากรเกิดความผูกพันต!อโรงเรียนเพราะครูคือผู#ขับเคลื่อนโรงเรียนให#โรงเรียนประสบ
ผลสําเร็จและแก#ปEญหาต!างๆ ของครูได# โรงเรียนต#องสร#างความเป>นเลิศโดยมุ!งเน#นในสิ่งท่ีตนเองเก!ง
และมีความโดดเด!น มุ!งผลิตองค ความรู# ช!วยเพ่ิมพูนความรู#ความสามารถให#ผู#บริหารครูและบุคลากร
เป>นท่ียอมรับของทุกฝxาย ทําให#เป>นบุคคลท่ีกระตือรือร#นและรอบรู# อีกท้ังต#องมีความสามารถในเรื่อง
ของเทคโนโลยี เพ่ือใช#ในการออกแบบกระบวนการทํางาน มีความพร#อมทางข#อมูลสารสนเทศ มีการ
สร#างค!านิยมท่ีมุ!งเน#นในเรื่องคุณภาพด#านการเรียนการสอน และคํานึงถึงคุณภาพการให#บริการของ
โรงเรียน มีการปรับปรุงการทํางานตลอดเวลาเพ่ือพัฒนางานให#มีประสิทธิภาพ การรับฟEงความ
ต#องการและสร#างความสัมพันธ และความพึงพอใจแก!ทุกฝxาย โครงสร#างองค การต#องสอดคล#องกับ
กระบวนการทํางานของโรงเรียน คล!องตัวและปรับเปลี่ยนได# กระจายอํานาจงานให#หัวหน#าฝxายเพ่ือ
ความสะดวกในการบริหารจัดการ ต#องมีการทําโครงการบางโครงการต#องมีทีมงานข#ามสายงาน 
ผู#บริหารต#องซ่ือสัตย เป>นตัวอย!างแก!ครูและบุคลากรใช#หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน การปฏิบัติ
ตามกฎหมายทางการศึกษา ความโปร!งใส ความรับผิดชอบ ความสอดคล#อง ความเสมอภาคการมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล และการมีเหตุผล สร#างความไว#วางใจโดยมีการเปDดเผยชี้แจงข#อมูลทาง
การเงินเพ่ือให#ครูและบุคลากรเกิดความรู#สึกเป>นเจ#าของร!วมกันและรับผิดชอบร!วมกัน การสร#าง
ค!านิยมด#านคุณธรรมจริยธรรม สร#างบรรยากาศการทํางานท่ีทําให#ทุกคนรักโรงเรียน มุ!งเน#นการสร#าง
ค!านิยมของความซ่ือสัตย ในโรงเรียน โรงเรียนมีอัตลักษณ และเอกลักษณ ท่ีแสดงความเป>นตัวตนของ
โรงเรียน ซ่ึงทุกคนจะปฏิบัติตามอัตลักษณ ...”   
 ปEญหาด#านองค ประกอบของสถานศึกษาท่ีจะเป>นองค การขีดสมรรถนะสูง 
 “...การท่ีโรงเรียนจะเป>นโรงเรียนท่ีมีขีดสมรรถนะสูงนั้น จะต#องมีหลายองค ประกอบ 
โดยเฉพาะในเรื่องของ ICT และ เทคโนโลยีต!างๆ เพ่ือใช#ในการเรียนการสอนให#หลากหลายตามความ
ต#องการของผู#เรียน...” 
 ด#านอํานาจหน#าท่ีของสถานศึกษาตามขอบข!ายภาระงาน 
 สภาพปEจจุบันของการบริหารงานด#านวิชาการ 
 “...โรงเรียนให#ความสําคัญกับการงานวิชาการมาเป>นอันดับแรก โดยงานวิชาการ
ประกอบด#วย งานพัฒนาหลักสูตร งานพัฒนากระบวนการเรียนรู# งานวัดและประเมินผลงานพัฒนา
สื่อและเทคโนโลยี การจัดทําหลักฐานทางการศึกษา งานแนะแนวการศึกษา งานทะเบียนนักเรียน 
งานวิจัยและพัฒนา งานห#องสมุด งานจัดหาสื่ออุปกรณ  แหล!งเรียนรู# งานการประกันคุณภาพภายใน  
การบริการวิชาการแก!สังคม การสอนซ!อมเสริม และงานกิจกรรมพัฒนาผู#เรียน จุดเด!นของโรงเรียน
ด#านวิชาการคือโรงเรียนจัดให#มีมีหลักสูตร 2 โปรแกรมคือหลักสูตรปกติ หลักสูตรเตรียมวิชาชีพ และ
หลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ผู#เรียนมีความใฝxรู#ใฝxเรียนและเรียนรู#อย!างต!อเนื่อง โครงการ
ทัศนศึกษาทุกภาคเรียนเพ่ือให#ผู#เรียนเรียนรู#จากแหล!งเรียนรู#ต!างๆ ภายนอก ผู#อํานวยการมีการนิเทศ 
ติดตามงานด#านวิชาการ มีการจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติด#านวิชาการ เพ่ือปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน โรงเรียนยึดหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา...”  
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 ปEญหาการปฏิบัติงานของการบริหารงานด#านวิชาการ    
 “...ยังขาดการจัดกิจกรรม/โครงงานของผู#เรียน สื่อ นวัตกรรมใหม!ๆ ผลสัมฤทธิ์ด#านกลุ!ม
ภาษาต!างประเทศยังต#องพัฒนา งานประกันคุณภาพของโรงเรียนยังขาดความต!อเนื่อง...” 
 สภาพปEจจุบันของการบริหารงานด#านงบประมาณ 
 “...งานงบประมาณประกอบด#วย งานนโยบายและแผน การจัดสรรงบประมาณ งานธุรการ
ท่ัวไป งานสารบรรณ งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุและสินทรัพย  การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผลการใช#งบประมาณ โรงเรียนมีหน!วยตรวจสอบภายในของโรงเรียน ไม!เคยมีปEญหาเรื่อง
ทุจริต...” 
 ปEญหาการปฏิบัติงานของการบริหารงานด#านงบประมาณ      
 “...มีการพิจารณางบประมาณท่ีนํามาสนับสนุนโครงสร#างพ้ืนฐานจากต#นสังกัดท่ีค!อนข#าง
ช#าด#วยระเบียบปฏิบัติของข้ันตอนต!างๆ...” 
 สภาพปEจจุบันของการบริหารงานด#านบุคคล     
 “...งานบุคคลประกอบด#วย งานพัฒนาบุคลากร งานจัดบุคลากร การจัดทําระบบทะเบียน
ประวัติข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และงานสร#างและบํารุงขวัญบุคลากร เงินเดือนและ
ค!าตอบแทน เลื่อนข้ันเงินเดือน สวัสดิการและกองทุน ครูและบุคลากรเป>นผู#ใฝxรู#หาความรู#เพ่ือพัฒนา
ตนเอง...” 
 ปEญหาการปฏิบัติงานของการบริหารงานด#านบุคคล    
 “...ครูให#ความสนใจในการทําเอกสารและการทําผลงานของครูมากเกินไป จนบางครั้งมี
เวลาให#นักเรียนไม!เต็มท่ี ครูและบุคลากรมีภาระงานมาก...” 
 สภาพปEจจุบันของการบริหารงานด#านบริหารท่ัวไป      
 “...งานบริหารท่ัวไป เป>นงานท่ีสนับสนุน งานวิชาการ งานงบประมาณและงานบุคคล 
ประกอบด#วย งานอาคารสถานท่ี การจัดสถานท่ีและสภาพแวดล#อม งานกิจการนักเรียน การจัดทํา 
สํามะโนผู#เรียน การรับนักเรียน งานบริการอนามัยและโภชนาการ งานสัมพันธ ชุมชน โรงเรียนมี
โครงการอบรมดนตรีไทยสําหรับเด็กและเยาวชนและต้ังวงดนตรีไทยและโครงการธนาคารขยะ...” 
 ปEญหาการปฏิบัติงานของการบริหารงานด#านบริหารท่ัวไป    
 “…กิจกรรมต!างๆ ของนักเรียนยังไม!หลากหลายและปEจจุบันโรงเรียนมีหลักสูตร 2 
โปรแกรมการจัดกิจกรรมต#องตอบสนองความต#องของนักเรียนให#มากข้ึน...” 
 สภาพปEจจุบันด#านข้ันตอนการนํารูปแบบการบริหารสถานศึกษาไปใช#  
 “...การเตรียมการโดยการสร#างจิตสํานึก สร#างความรู#ความเข#าใจกับผู#มีส!วนได#ส!วนเสียของ
โรงเรียน แต!งต้ังคณะทํางานกําหนดภารกิจ บทบาทหน#าท่ีท่ีชัดเจน จัดทําแผนการดําเนินงาน กําหนด
โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด งบประมาณและระยะเวลาการดําเนินงาน  นิเทศกํากับติดตามประเมินผล
ปฏิบัติงาน สรุปผลการดําเนินงานและรายงานผล...”      
 ปEญหาด#านข้ันตอนการนํารูปแบบการบริหารสถานศึกษาไปใช# 
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 “...การท่ีผู#บริหารจะนําวิธีการใดท่ีเป>นสิ่งใหม!เข#ามาใช#ในสถานศึกษานั้น ย!อมทีคนท่ีรับฟEง
และคนท่ีไม!ชอบการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการสร#างความรู#ความเข#าใจจึงถือว!าเป>นสิ่งสําคัญ...” 
 สภาพปEจจุบันด#านเง่ือนไขไปสู!ความสําเร็จ 
 “...ผู#บริหารต#องมีความมุ!งม่ันในการปฏิบัติงานมีวิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม  และกลยุทธ 
ของโรงเรียนสอดคล#องกับทุกฝxาย สามารถเชื่อมโยงหน!วยงานต!างๆ ในสถานศึกษาได#ดี สามารถจะใช#
ประโยชน จากทรัพย สินท่ีมีอยู!  เช!น บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ให#ได# เปรียบเหนือคู!แข!ง                  
มีการกระจายอํานาจและมอบอํานาจแก!ทีมงาน ผู#บริหารจัดโครงสร#างและระบบท่ีเหมาะสม           
มีความยืดหยุ!นและทันต!อการเปลี่ยนแปลง ระบบและกระบวนการบริหารจัดการท่ีดี เช!นระบบการ
บริหารวิชาการ  ระบบการบริหารท่ัวไป ระบบการปกครอง  ระบบส!งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู#เรียน  
ระบบวัดและประเมินผลระบบดูแลช!วยเหลือนักเรียน สร#างจิตสํานึกของครู บุคลากร ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย ให#มีความภักดีต!อโรงเรียน การมีส!วนร!วมของครู บุคลากร 
ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย สร#างแรงจูงใจให#ครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง 
ชุมชน และผู#มีส!วนได#ส!วนเสียอยากทํางาน มีการกําหนดสมรรถนะของครูและบุคลากรท่ีเหมาะสม 
พัฒนาบุคลากรให#มีความรอบรู#เก่ียวกับการดําเนินงานในโรงเรียน เปDดโอกาสให#ครูและบุคลากร
รับผิดชอบงานมากข้ึน เพ่ือกระตุ#นให#เกิดการเรียนรู#จากการปฏิบัติงานจริง และท่ีสําคัญต#องได#รับการ
สนับสนุนจากหน!วยงานต#นสังกัดด#วย...” 
 ปEญหาด#านเง่ือนไขไปสู!ความสําเร็จ 
 “...การท่ีจะทําให#โรงเรียนประสบความสําเร็จนั้น จะต#องร!วมมือกันระหว!างผู#บริหารและ
ครู ซ่ึงการพัฒนาครูแต!ละคนต#องใช#เวลามาก...” 
 สภาพปEจจุบันด#านเง่ือนไขท่ีเป>นอุปสรรค 
 “...การขาดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติงานและค!านิยมส!วนบุคคลของครูไม!
สอดคล#องกับวิสัยทัศน ของสถานศึกษา...” 

สถานศึกษาท่ี 2 
สภาพปEจจุบันด#านหลักการบริหารจัดการสถานศึกษา 
“...ผู#บริหารต#องมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ และนําแผนสู!การปฏิบัติได# มีการ

ปฏิบัติงานท่ีเกินกว!าเป_าหมาย มุ!งเน#นผลลัพธ ท่ีได# มีการกํากับติดตามท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให#
สถานศึกษาประสบความสําเร็จสามารถไปสู!เป_าหมายท่ีต้ังไว# ต#องมีความสามารถบริหารงานท่ีทุกฝxาย
ยอมรับ สามารถตอบสนองความต#องการของทุกฝxายได#  ยึดหลักการกระจายอํานาจโดยมี
คณะกรรมการโรงเรียน มีการกระจายอํานาจให#ครูตัดสินใจและโครงสร#างของสถานศึกษาต#องมีสาย
บังคับบัญชาควรสั้นลงและให#ทุกคนมีส!วนร!วม มีการรับฟEงความต#องการและความคิดเห็นของทุกๆ
ฝxาย มีการทํางานเป>นทีม ให#ทีมงานตัดสินใจแก#ไขปEญหาร!วมกันโดยการใช#ข#อมูลสารสนเทศร!วมกัน  
การทํางานต#องมีการไว#ใจกัน มีการสร#างแรงจูงใจและสร#างให##ครูและบุคลากรเกิดความรู#สึกเป>น
เจ#าของของโรงเรียน มีการให#รางวัล ต#องพัฒนาครูและบุคลากรให#มีความสามารถในการคิดค#นหา
วิธีการแก#ปEญหาใหม!ๆ วิธีการทํางานใหม! มุ!งเน#นเทคโนโลยี และสร#างแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 
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ซ่ึงก็คือนวัตกรรมไม!ว!าจะเป>นนวัตกรรมของครู นวัตกรรมของผู#บริหารโรงเรียน เพราะBest 
Practices เป>นวิธีการใหม!ๆ ท่ีสถานศึกษา หรือหน!วยงานทางการศึกษา เรียนรู#จากการปฏิบัติจริงใน
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และหน!วยงานทางการศึกษา ซ่ึงนําไปสู!การบรรลุผลลัพธ ท่ีตอบสนอง
ความคาดหวัง ของชุมชน ผู#ปกครองนักเรียน และเป_าหมายของหน!วยงานอย!างมีประสิทธิภาพ ทําให#
ประสบความสําเร็จ ก#าวสู!ความเป>นเลิศ...” 

ปEญหาด#านหลักการบริหารจัดการสถานศึกษา     
 “...โรงเรียนมีหลักในการบริหารเพ่ือมุ!งไปสู!ความสําเร็จหรือผลสัมฤทธิ์ อยู!แล#วแต!บางครั้ง
ครูไม!ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทําให#การพัฒนาองค กรเป>นไปได#ช#า...” 

สภาพปEจจุบันด#านวัตถุประสงค ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
“...โรงเรียนมีวัตถุประสงค หรือเป_าหมายของโรงเรียนคือ เพ่ือยกระดับมาตรฐานของ

โรงเรียนให#มีคุณภาพท่ีดีข้ึน และ ให#ทุกฝxายพอใจ...” 
ปEญหาด#านวัตถุประสงค ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
“...การยกระดับมาตรฐานของโรงเรียนให#มีคุณภาพท่ีดีข้ึน นับว!าเป>นสิ่งท่ีท#าทาย และต#อง

อาศัยความร!วมมือของทุกฝxาย ซ่ึงจะต#องทําให#ทุกฝxายพอใจ ซ่ึงบางครั้งยังมีความขัดแย#งในการทํางาน...” 
สภาพปEจจุบันด#านบริบท 
“...โรงเรียนจะมีความพร#อมรับสถานการณ ท่ีเปลี่ยนแปลง  มีการลงทุนพัฒนาผลผลิตท่ีมี

คุณภาพมีการบริหารจัดการการเงินท่ีอย!างคุ#มค!าให#เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป_าหมาย โรงเรียน
ต#องมีวัฒนธรรมท่ีมุ!งความสําเร็จ มีการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป>นส!วนหนึ่ง
ของระบบบริหารสถานศึกษา ครูมีผู#บริหารและบุคลากรทางการศึกษามืออาชีพ และจํานวนเพียงพอ 
ทําให#จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ผู#ปกครองมีความเชื่อม่ัน...”  

ปEญหาด#านบริบท 
“...บางครั้งโรงเรียนจะพบปEญหาท่ีเกิดจากสถานการณ ทางการเมืองท่ีเปลี่ยนแปลงภายใน

องค กรท#องถ่ิน ทําให#ขาดความต!อเนื่องทางนโยบายการศึกษา 
สภาพปEจจุบันด#านวิธีการบริหารสถานศึกษาไปสู!องค การขีดสมรรถนะสูง 

 “...วิธีการบริหารโรงเรียนควรมีการวิเคราะห จุดแข็ง จุดอ!อน และวิเคราะห โอกาส 
อุปสรรค  โรงเรียนควรจะประเมินตนเองว!าตอนนี้เราอยู!ตรงจุดไหนและเราจะไปในทิศทางไหน โดย
กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ เป_าหมายและกลยุทธ ในแผนกลยุทธ ของโรงเรียน ควรนํากลยุทธ สู!        
การปฏิบัติโดยการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปq การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของโรงเรียน กําหนด
ผู#รับผิดชอบงบประมาณ วัสดุอุปกรณ  วิธีการปฏิบัติและระยะเวลาตามโครงการของแผนปฏิบัติการ   
มีการสื่อสารจากบนลงล!างอย!างชัดเจน มีการสื่อสารจากล!างข้ึนบนโดยเปDดโอกาสให#ครูและบุคลากร
ได#แสดงความคิดเห็น การปฏิบัติตามแผนและวิธีการท่ีกําหนดไว# ดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการ
ให#ลุล!วงตามเป_าหมาย จากนั้นมีการวัดและประเมินควบคุมกํากับติดตามความก#าวหน#าเป>นระยะ ต#อง
ติดตามดูผลการทํางานว!าเป>นอย!างไรแล#ว  มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานดังกล!าวให#ไปสู!ทิศทาง        
ท่ีต#องการ โดยการจัดลําดับความสําคัญของเรื่องท่ีจะต#องปรับปรุง มีการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
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เพ่ือให#ผลของงานดีกว!าเดิม มีการเทียบเคียงกับสถานศึกษาท่ีเป>นต#นแบบ โดยโรงเรียนเข#าโครงการ
โรงเรียนต#นแบบเข#าสู!ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงเต็มรูปแบบ ได#รับความช!วยเหลือในเรื่อง
การจัดการเรียนการสอน ให#มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพทางการศึกษา...” 

ปEญหาด#านวิธีการบริหารสถานศึกษาไปสู!องค การขีดสมรรถนะสูง   
 “...ส!วนใหญ!ในเรื่องของการควบคุมกํากับติดตาม โรงเรียนได#ปฏิบัติอย!างสมํ่าเสมอ แต!ใน
บางครั้งการติดตามในแต!ละโครงการอาจใช#เวลาแตกต!างกัน บางโครงการมีความเร!งด!วนต#องใช#เวลา
ไปกับบางโครงการจึงทําให#เหมือนว!าในบางโครงการให#ความใส!ใจในรายละเอียดน#อย...” 

สภาพปEจจุบันด#านองค ประกอบของสถานศึกษาท่ีจะเป>นองค การขีดสมรรถนะสูง 
 “.. .ผู#บริหารต#องมีภาวะผู#นําต#องมีการต้ังเป_าหมายว!าจะไปในทิศทางใด ก!อนจะ
ต้ังเป_าหมายนั้นต#องมีการวิเคราะห ปEจจัยภายใน ภายนอก โอกาสและอุปสรรคมาแล#วนํามาวางแผน 
ผู#บริหารควรมีความสามรถในการคาดคะเนและนํามากําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ เป_าหมายและกําหนด
กลยุทธ ท่ี แปลงกลยุทธ สู!การปฏิบัติโดยจัดทําแผนการปฏิบัติประจําปq และมีการกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จ จัดโครงสร#างองค การท่ีมุ!งเน#นการกระจายอํานาจ สอดคล#องกับกระบวนการทํางานของ
โรงเรียน ลําดับขันตอนในโครงสร#างโรงเรียนจะไม!มากจนเกินไป ลดความล!าช#า เกิดความคล!องตัว
และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ  มีการสื่อสารท่ีชัดเจน  มีการส!งเสริมให#ครูและบุคลากรมีความรู#
ความเชี่ยวชาญ สร#างครูและบุคลากรต#นแบบในโรงเรียนท่ีสามารถเป>นผู#ริเริ่มให#กับบุคคลอ่ืน ให#ครู
ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพเต็มความสามารถโดยมีการมอบอํานาจการตัดสินใจ ให#มีส!วนร!วมในการ
ทํางานโดยส!งเสริมการทํางานเป>นทีมโดยทุกคนมีการแบ!งหน#าท่ี แบ!งงานกันทํา เพราะครูคือผู#มีส!วนท่ี
ทําให#โรงเรียนประสบผลสําเร็จ สร#างแรงจูงใจให#ครูเกิดความผูกพันต!อโรงเรียน มีการสร#างบรรยากาศ
การทํางาน ความสุขและความพึงพอใจแก!ครูและบุคลากร ผู# บริหาร ครูและบุคลากร                   
มีความกระตือรือร#นท่ีจะทํางานและมีความชํานาญในงานของตนเอง วิธีการทํางานท่ีสามารถ
ปรับเปลี่ยนได# ต#องผลิตองค ความรู# ใช#ข#อมูลและสารสนเทศมาสนับสนุนการทํางาน ระบบสารสนเทศ
พร#อมใช#งานและมีเครื่องมือต!างๆ มาใช#จัดการองค ความรู#และสร#างแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 
สร#างนวัตกรรมท่ีโดดเด!นเพ่ือสู!ความเป>นเลิศ ครูและบุคลากรทุกคนต#องแสวงหาวิธีแก#ปEญหาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู#ซ่ึงกันและกัน นําปEญหาทุกอย!างมาจัดลําดับความสําคัญ ค!อยๆ แก#ปEญหาจนหมด
ไปซ่ึงถือว!าเป>นการปรับปรุงกระบวนการหรือวิธีการปฏิบัติงานจนเกิดเป>นนวัตกรรมหรือโมเดลท่ีเป>น
ของโรงเรียน มีการคํานึงถึงคุณภาพการให#บริการ สร#างความพึงพอใจต!อผู#ท่ีมารับบริการ การสร#าง
ค!านิยมท่ีมุ!งเน#นในเรื่องคุณภาพด#านการเรียนการสอน ความพึงพอใจในท่ีนี้จะต#องเป>นความพึงพอใจ
ของบุคคลภายในซ่ึงได#แก! นักเรียน ครูและบุคลากร และบุคลภายนอกคือ ผู#ปกครอง ชุมชน ต#องรับ
ฟEงปEญหา ความต#องการ และสร#างความพึงพอใจโดยมีการวัดความพึงพอใจต!อโครงการหรือกิจกรรม
ต!างของโรงเรียนสร#างสัมพันธ ท่ีดีแก!พวกเขาเหล!านั้นด#วยโดยให#ทุกฝxายเข#ามามีส!วนร!วมแสดง
ความเห็นในกิจกรรมต!างๆ หรือมีการต้ังเครือข!ายผู#ปกครองของโรงเรียนมีคณะกรรมการโรงเรียนซ่ึง
หากสิ่งใดเกิดปEญหา ทุกฝxายจะได#ช!วยกันปรับปรุงพัฒนา  ผู#บริหารต#องมีคุณธรรมจริยธรรมมีความ
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ซ่ือสัตย และกระทําตนเป>นตัวอย!างแก!ครูและบุคลากร โรงเรียนต#องมีการบริหารจัดการท่ีดี ได#แก! หลัก
นิติธรรม การอยู!ร!วมกันกับคนหมู!มาก จําเป>นต#องมีกฎระเบียบและข#อบังคับ หลักความโปร!งใส 
ผู#บริหาร ครู และบุคลากรต#องไว#วางใจกัน ให#ข#อมูลท่ีเป>นจริงชัดเจนในทุกเรื่อง มีระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรท่ีมีประสิทธิผลและเป>นธรรม หลักการมีส!วนร!วม ต#อง
เปDดโอกาสให#ชุมชนมีส!วนร!วมในการตัดสินใจ และรับผิดชอบร!วมกัน หลักความรับผิดชอบ ผู#บริหาร
และครูทุกคนต#องตระหนักถึงความรับผิดชอบ เพราะผู#ปกครองฝากความหวังไว#กับโรงเรียน หลัก
ความคุ#มค!า การบริหารจัดการทรัพยากร รวมถึงงบประมาณอย!างรู#คุณค!า หลักคุณธรรม ควรยึดถือ
ความถูกต#องดีงาม ผู#บริหาร ครูและบุคลากรต#องสํานึกในหน#าท่ี มีความจริงใจ ขยันปฏิบัติงาน รวมถึง
ต#องทําทุกอย!างให#เป>นวัฒนธรรมของโรงเรียนสร#างค!านิยมของความซ่ือสัตย และความรักในโรงเรียน 
สร#างค!านิยมของครูและบุคลากรท่ีสอดคล#องไปในทิศทางเดียวกัน สร#างจิตสํานึกให#ครูและบุคลากรมี
ความกระตือรือร#นในการทํางาน เน#นการทํางานเป>นทีม สร#างอัตลักษณ ของโรงเรียน...” 
 ปEญหาด#านองค ประกอบของสถานศึกษาท่ีจะเป>นองค การขีดสมรรถนะสูง 
 “...องค ประกอบของการเป>นโรงเรียนขีดสมรรถนะสูงนั้น ครูและบุคลากรถือว!ามี
ความสําคัญ แต!หากครูมีความขัดแย#งอาจทําให#การทํางานย!อมมีความล!าช#า ซ่ึงในผู#บริหารไม!สามารถ
ท่ีจะแก#ปEญหาของบุคลากรให#ทุกฝxายมีความพึงพอใจร!วมกัน...” 
 ด#านอํานาจหน#าท่ีของสถานศึกษา 
 สภาพปEจจุบันของการบริหารงานด#านวิชาการ 
 “...งานวิชาการเป>นหัวใจของโรงเรียน งานวิชาการของโรงเรียนจะประกอบด#วยการพัฒนา
หลักสูตร การจัดทําสาระการเรียนรู#ท#องถ่ิน การประเมินหลักสูตร การนิเทศการสอนการจัดทํา
แผนการเรียนรู# การจัดกระบวนการเรียนรู# งานวัดและประเมินผล งานประกันคุณภาพการศึกษา งาน
ส!งเสริมวิชาการ งานวิจัย งานโครงการทางวิชาการ และงานธุรการวิชาการ จุดเด!นของโรงเรียนคือ
การท่ีผู#เรียนได#รับการพัฒนาท้ังด#านความรู# ศิลปะ ดนตรี/นาฏศิลป~ กีฬาและภาษาจีน และเป>น
โรงเรียนต#นแบบท่ีมีระบบการเรียนการสอนแบบสาธิตโดยใช#ระบบการบริหารของโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง โรงเรียนมีความพร#อมด#านสื่ออุปกรณ และเทคโนโลยีในการนํามาสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอน โครงการทัศนศึกษาทุกภาคเรียนเพ่ือให#ผู#เรียนเรียนรู#จากแหล!งเรียนรู#ต!างๆ
ภายนอกผู#อํานวยการจะมอบหมายให#รองผู#อํานวยการฝxายวิชาการ ดูแล นิเทศ ติดตามงานด#าน
วิชาการ โรงเรียนยึดหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 และจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษา โดยเพ่ิมเติมสาระท#องถ่ิน ให#ครูและบุคลากรทุกคนมีส!วนร!วมในการจัด
กระบวนการเรียนรู# ส!งเสริมให#ครูทํางานวิจัย มีระบบดูแลช!วยเหลือนักเรียน มีระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษาของท#องถ่ิน โรงเรียนให#ชุมชนมาใช#สถานท่ีและสนับสนุนให#ครูเป>น
วิทยากรท่ีอ่ืนด#วย...” 
 ปEญหาการปฏิบัติงานของการบริหารงานด#านวิชาการ 
 “...ผู#เรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางด#านวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษและทักษะทางด#าน
กระบวนการคิดของผู#เรียนยังไม!ดีพอ...” 
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 สภาพปEจจุบันของการบริหารงานด#านงบประมาณ 
 “...งานงบประมาณประกอบด#วย งานวางแผนงบประมาณประจําปq งานงานระดม
ทรัพยากร งานการเงินและบัญชี และงานพัสดุและครุภัณฑ  การบริหารงบประมาณมีความโปร!งใส
และตรวจสอบโดยหน!วยตรวจสอบภายในของโรงเรียน...” 
 ปEญหาการปฏิบัติงานของการบริหารงานด#านงบประมาณ  
 “...มีการพิจารณางบประมาณท่ีค!อนข#างช#าในบ#างครั้ง ด#วยเพราะมีระเบียบปฏิบัติท่ี
ค!อนข#างมาก...”  
 สภาพปEจจุบันของการบริหารงานด#านบุคคล 
 “...งานบุคคลประกอบด#วย การส!งเสริมวินัยสําหรับข#าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา งานจัดสรรบุคลากร งานทะเบียนบุคลากรงานสวัสดิการบุคลากร และงานพัฒนาบุคลากร ครู
และบุคลากรมีความรู# ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และได#รับการส!งเสริมให#มีการเรียนรู#
และพัฒนาตนเองอยู!เสมอ ครูมีการสอนท่ีตรงตามวิชาเอก โท บุคลากรได#รับรางวัลผู#บริหารดีเด!น 
และครูสอนดี...”  
 ปEญหาการปฏิบัติงานของการบริหารงานด#านบุคคล 
 “...ครูต#องทําเอกสาร ประกอบกับจํานวนครูมีอยู!อย!างจํากัด ทําให#การทํางานไม!ค!อย
ทันเวลา เวลาในการสอนซ!อมเสริมของครูไม!พอ ทําให#ไม!สามารถพัฒนานักเรียนได#เต็มศักยภาพ      
ยังขาดระบบการกํากับติดตาม การปฏิบัติงานของครู ยังขาดทักษะการบริหารจัดการโครงการท่ีดี ...” 
 สภาพปEจจุบันของการบริหารงานด#านบริหารท่ัวไป  
 “...งานบริหารท่ัวไป ได#แก! งานธุรการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานกิจการนักเรียน      
การจัดทําสํามะโนผู#เรียน การรับนักเรียน งานรักษาความปลอดภัย งานอาคารสถานท่ีงาน
ความสัมพันธ ชุมชน และงานท่ีไม!ได#ระบุไว#ในงานอ่ืน โรงเรียนมีความพร#อมด#านอาคารสถานท่ี          
และโครงสร#างการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ”.... 
 ปEญหาการปฏิบัติงานของการบริหารงานด#านบริหารท่ัวไป  
 “... เด็กเพ่ิมข้ึน อาคารสถานท่ียังไม!เพียงพอกับความต#องการ...” 
 สภาพปEจจุบันด#านข้ันตอนการนํารูปแบบการบริหารสถานศึกษาไปใช#  
 “...การเตรียมการโดยการสร#างความตระหนัก สร#างความรู#ความเข#าใจกับทุกฝxาย ควรมี
การประเมินความพร#อมของโรงเรียนด#วย กําหนดเป_าหมาย กําหนดตัวชี้วัด การดําเนินงานเพ่ือไปสู!
เป_าหมาย ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบท่ีวางไว# สรุปผลการดําเนินงานโดยจัดทําเป>น
ข#อมูลสารสนเทศ...”  
 ปEญหาด#านข้ันตอนการนํารูปแบบการบริหารสถานศึกษาไปใช# 
 “.....การสร#างความรู#ความเข#าใจ ต#องใช#เวลา ต#องให#ครูและบุคลากรทุกฝxายยอมรับใน   
การเปลี่ยนแปลง...” 
 สภาพปEจจุบันด#านเง่ือนไขความสําเร็จของการบริหารสถานศึกษา 
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 “...ผู#บริหารต#องแสดงความมุ!งม่ันในการปฏิบัติงาน ผู#บริหารมีกลยุทธ ท่ีปรับได#ตาม
สถานการณ  มีการกระจายอํานาจและมอบอํานาจแก!ทีมงาน ผู#บริหารจัดโครงสร#างและระบบ         
ท่ีเหมาะสม มีคุณภาพ สามารถตอบสนองต!อการเปลี่ยนแปลง แต!ละระบบจะมีกระบวนการต!างๆ     
ซ่ึงประกอบด#วยชุดกิจกรรม ท่ีดําเนินการอย!างต!อเนื่องสัมพันธ กัน ระบบท่ีดีจะมีข#อมูลและสารสนเทศ 
ซ่ึงให#ข#อมูลป_อนกลับท่ีนําไปสู!การปรับปรุงระบบ ทําให#โรงเรียนพัฒนาไปอย!างต!อเนื่อง สร#างจิตสํานึก
ของครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย ให#ครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง 
ชุมชน และผู#มีส!วนได#ส!วนเสียมีส!วนร!วมในการเสนอความคิดเห็นต!างๆ สร#างความพึงพอใจต!อครู 
บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#ส!วนเสียในด#านคุณภาพโรงเรียน พัฒนาบุคลากร    
ให#มีความรอบรู#เก่ียวกับการดําเนินงานในโรงเรียน กระตุ#นจูงใจในครูและบุคลากรมีความก#าวหน#า    
ในสายอาชีพ ท้ังนี้การทํางานทุกอย!างในสถานศึกษาต#องได#รับความช!วยเหลือจากต#นสังกัด...” 
 ปEญหาด#านเง่ือนไขความสําเร็จของการบริหารสถานศึกษา 

“...บางครั้งครูและบุคลากรไม!ยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนร!วมงาน...” 
สภาพปEจจุบันด#านเง่ือนไขท่ีเป>นอุปสรรคของการบริหารสถานศึกษา 
“.. .การขาดเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับการปฏิบั ติงาน อาคารสถานท่ีท่ีไม!เพียงพอ 

งบประมาณท่ีล!าช#าทําให#การบริหารจัดการไม!เป>นไปตามความต#องการของผู#รับบริการ...” 
สถานศึกษาท่ี 3 
สภาพปEจจุบันด#านหลักการบริหารจัดการสถานศึกษา 
“...ผู#บริหารต#องมีความมุ!งม่ันและเป>นผู#นํา มีสมรรถนะด#านการบริหารจัดการ มีการ

วางแผนกลยุทธ และนโยบายของสถานศึกษา มีการปฏิบัติงานท่ีรับผิดชอบให#ได#ตามมาตรฐานท้ังด#าน
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) มีการกํากับติดตามงานท่ีมีประสิทธิภาพ         
มีตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน มีการกระจายอํานาจให#มากท่ีสุดมีคณะกรรมการ ให#อํานาจการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงาน กระจายและมอบอํานาจสู!ผู#ปฏิบัติ (Empowerment) เช!นมีหัวหน#ากลุ!มสาระ 
หัวหน#าฝxายต!างๆ มากข้ึน ให#โครงสร#างของโรงเรียนมีลักษณะในแนวราบ สายบังคับบัญชาไม!เป>น
ข้ันตอนจนเกินไป มีความเป>นทางการตํ่า ส!งเสริมการทํางานเป>นทีม หากเวลาท่ีทําโครงการต!างๆ 
อาจจะมีการระดมสมองเป>นทีมเฉพาะกิจ ต#องสร#างแรงจูงใจโดยการให#รางวัลกับทีมงาน สร#างความ
ไว#ใจการทํางานร!วมกันต้ังแต! ร!วมวางแผน ร!วมตัดสินใจร!วมประเมินผล ร!วมแก#ปEญหาและร!วมรับ
ผลประโยชน ร!วมกัน มีการการเปDดเผยข#อมูลทางการเงินของสถานศึกษา มีการตรวจสอบการทํางาน
และผลดําเนินงานของสถานศึกษา ผู#บริหารสามารถบริหารงานท่ีตอบสนองความต#องการของ
ผู#เก่ียวข#องมีการพัฒนาครูและบุคลากรโดยการจัดอบรมให#ครูและบุคลากรมีความพร#อมในทุกด#าน    
มีการใช#ข#อมูลสารสนเทศจัดเก็บอย!างเป>นระบบโรงเรียนจะมีการจัดเก็บข#อมูลสารสนเทศ และงาน
ธุรการ ท่ีมีความถูกต#อง ทันสมัย เป>นระบบทําให#สะดวก รวดเร็ว ในการค#นหาข#อมูล และมีความ
ต!อเนื่อง โรงเรียนต#องมุ!งเน#นในเรื่องเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีความคิดสร#างสรรค  ส!งเสริมให#ครูคิดค#น
นวัตกรรมใหม! มีแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) สร#างสิ่งใหม!ๆ เช!น กระบวนการจัดการเรียน        
การรู# วิธีการทํางานระบบการทํางานท่ีรวดเร็วทันเวลา ให#การบริการท่ีดีแก!ทุกฝxายท่ีเก่ียวข#องมีการใช#
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สื่อ ICT เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สร#างเครือข!ายเพ่ือสร#างความสัมพันธ  ช!วยเหลือ และ
ทํางานร!วมกัน เช!น เครือข!ายผู#ปกครอง และหน!วยงานภายนอกโรงเรียน...” 
 ปEญหาด#านหลักการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 “...โรงเรียนจะเน#นให#ทุกคนมีส!วนร!วมในการทํางาน แต!ในบางครั้งความคิดเห็นของแต!ละ
ฝxายไม!ตรงกัน...” 
 สภาพปEจจุบันด#านวัตถุประสงค ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  

“...โรงเรียนมีวัตถุประสงค หรือเป_าหมายของโรงเรียนคือ เพ่ือยกระดับมาตรฐานของ
โรงเรียนให#มีคุณภาพท่ีดีข้ึน และ ให#ทุกฝxายพอใจ...”  

ปEญหาด#านวัตถุประสงค ในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
“...การสร#างความพอใจให#ทุกฝxายอาจจะทําได#ไม!ทุกเรื่อง...” 
สภาพปEจจุบันด#านบริบท 
“...โรงเรียนมีเป_าหมายสร#างผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ลงทุนทางการศึกษาท่ีดีกว!าโดยเฉพาะด#าน

ครูและบุคลากรต#องเลือกคนเก!งเข#ามาทํางานและเห็นคุณค!าของผู#ร!วมงาน โดยต#องไม!ทอดท้ิงครูเก!า 
ต#องส!งเสริมและพัฒนาความสามารถ ศักยภาพ ให#เป>นแบบอย!างท่ีดี มีวัฒนธรรมแบบมีส!วนร!วมและ
มอบอํานาจให#บุคลากรทุกฝxาย และต#องสามารถบริหารความขัดแย#งท่ีอาจเกิดข้ึนกับทุกฝxาย การจัด
กระบวนการเรียนรู#เน#นนักเรียนสําคัญท่ีสุด การจัดบรรยากาศการเรียนรู# เอ้ือต!อการพัฒนาคุณภาพ
ผู#เรียนสื่อ / อุปกรณ เทคโนโลยีทันสมัย แหล!งการเรียนรู#ในสถานศึกษาหลากหลาย นักเรียนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน...” 

ปEญหาด#านบริบท 
“......ความขัดแย#งมีท้ังภายในและภายนอก แต!ส!วนใหญ!เป>นความขัดแย#งภายในในเรื่อง

ความคิดเห็น ดังนั้นต#องมีข#อตกลงเบื้องต#นท่ีชัดเจน...” 
สภาพปEจจุบันด#านวิธีการบริหารสถานศึกษาไปสู!องค การขีดสมรรถนะสูง 

 “...มีการวิเคราะห สภาพการณ  โดยการวิเคราะห ปEญหาต!างๆ และรวบรวมปEญหา ท้ัง
ภายนอกและภายในสถานศึกษาดูว!าสิ่งใดเป>นจุดแข็ง จุดอ!อน โอกาส อุปสรรค จากนั้นโรงเรียน
จะต#องประเมินตนเองว!าขณะนี้เราอยู!ตรงไหน และเราจะไปสู!จุดไหน จะต#องทําอย!างไรถึงจะไปถึงได# 
จากนั้นโรงเรียนควรมีการกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ เป_าหมายและกลยุทธ ในแผนกลยุทธ ของโรงเรียน 
การนํากลยุทธ สู!การปฏิบัติโดยการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปq การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ
โรงเรียน กําหนดผู#รับผิดชอบงบประมาณ วัสดุอุปกรณ  วิธีการปฏิบัติและระยะเวลาตามโครงการของ
แผนปฏิบัติการ มีการสื่อสารจากบนลงล!างอย!างชัดเจน มีการสื่อสารจากล!างข้ึนบนโดยเปDดโอกาสให#
ครูและบุคลากรได#แสดงความคิดเห็น และสร#างการยอมรับในความคิดเห็นของทุกฝxาย มีการสื่อสาร
ตามในระดับเดียวกัน เป>นการสื่อสารระหว!างครูและบุคลากรในหน!วยเดียวกัน มีการสื่อสารข#ามสาย
งานในแต!ละฝxายงาน ดําเนินงานตามกิจกรรมของโครงการให#ลุล!วงตามวัตถุประสงค หรือเป_าหมาย 
เก็บรวบรวมและบันทึกข#อมูลท่ีเก่ียวข#อง มีการวัดและประเมินความก#าวหน#าเป>นระยะ ต#องมีการ
ติดตาม ควบคุมและกํากับดูแลให#ผลเป>นไปตามแผนท่ีกําหนดไว# มีการจัดลําดับความสําคัญของเรื่องท่ี
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จะต#องปรับปรุง แสวงหาแนวทางใหม!ๆ เพ่ือปรับปรุงวิธีการทํางานและสภาพแวดล#อมในการทํางาน
ให#ดีข้ึนอยู!เสมอ และมีการเทียบเคียงตนเองกับโรงเรียนอ่ืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน       
ซ่ึงโรงเรียนได#นํารูปแบบของโรงเรียน Smart School มาใช#ในโรงเรียน มีการเทียบเคียงตามเกณฑ 
การประเมินของโรงเรียน Smart School และมีการสร#างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีเป>นเลิศและให#
รางวัลตอบแทนกับผู#คิดค#นนวัตกรรม ซ่ึงโรงเรียนจะมีการประกวดนวัตกรรมของครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียนและส!งแข!งขันภายนอก....” 
 ปEญหาด#านวิธีการบริหารสถานศึกษาไปสู!องค การขีดสมรรถนะสูง 
 “...บางครั้งการติดตามไม!เป>นไปตามแผนท่ีกําหนดไว# เนื่องจากบางโครงการมีกิจกรรมใน
โครงการค!อนข#างมาก บางมีการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ทําให#บางกิจกรรมทําไม!ครบ...” 
 สภาพปEจจุบันด#านองค ประกอบของสถานศึกษาท่ีจะเป>นองค การขีดสมรรถนะสูง 
 “...โรงเรียนต#องมีแผนกลยุทธ  ผู#บริหารต#องมีภาวะผู#นําเชิงกลยุทธ คือต#องสามารถ
คาดการณ อนาคตและสามารถทําแผนกลยุทธ ได#โดยต้ังเป_าหมายท่ีชัดเจนว!าสถานศึกษาต#องการจะทํา
อะไร จะไปในทิศทางใดเพ่ือให#ครูและบุคลากรเข#าใจแนวทางในการปฏิบัติงาน ต#องมีการวิเคราะห 
องค การ จุดแข็ง จุดอ!อน โอกาสและอุปสรรคมาเป>นข#อมูลในการวางแผนของโรงเรียน เพ่ือวางแผน
ทิศทางการกําหนดงานไปในทิศทางเดียวกันและมีผู#รับผิดชอบท่ีชัดเจน จากนั้นกําหนดวิสัยทัศน ท่ี
ชัดเจน พันธกิจ เป_าหมายและกําหนดกลยุทธ  ผู#บริหารมีการสื่อสารท่ีชัดเจนในเรื่องของเป_าหมายของ
โรงเรียนและเชื่อมโยงเป_าหมายของครูให#ไปในทิศทางเดียวกับโรงเรียนผู#บริหารต#องสามารถนํากล
ยุทธ ไปสู!การปฏิบัติ โดยการจัดทําแผนการปฏิบัติประจําปqเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน  พันธกิจ เป_าหมายท่ี
กําหนด มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ หรือเรียกง!ายๆ ว!าผู#บริหารสามารถใช#แผนกลยุทธ เป>น
เครื่องมือในการบริหารจัดการได# และมีการต#องทําแผนบริหารความเสี่ยงของโรงเรียน เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง เพราะสถานการณ ปEจจุบันเป>นพลวัตร คือมีความเคลื่อนไหวอยู!ตลอดเวลาดังนั้นการจัด
โครงสร#างต#องมีความคล!องตัวสอดคล#องกับกระบวนการทํางาน มีการกระจายอํานาจให#แก!ฝxายต!างๆ 
ทําให#ลดข้ันตอนการทํางานเพ่ือให#เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ผู#บริหารต#องให#ความสนใจเอาใจ
ใส!การปฏิบัติงานของครูและบุคลากร ต#องรู#ว!าครูและบุคลากรแต!ละคนมีความถนัด มีความสามารถ
ในเรื่องใดบ#าง ผู#บริหารต#องมีความสามารถในการแก#ปEญหาของครูและบุคลากรและนําไปเป>นข#อมูลท่ี
เกิดประโยชน ต!อโรงเรียน ควรมองทุกอย!างเป>นระบบ โรงเรียนจะประสบความสําเร็จหรือไม!นั้นอยู!
ท่ีว!า ผู#บริหารจะสามารถนําความรู#ความสามารถท่ีมีอยู!ในครูและบุคลากรออกมาใช#อย!างเต็มท่ีได#
อย!างไร ต#องรู#จักสร#างแรงจูงใจเพ่ือกระตุ#นให#ครูและบุคลากรบรรลุถึงผลงานท่ีสูงหรือให#มากกว!าสิ่งท่ี
พวกเขาคาดหวัง โดยการให#รางวัล ซ่ึงรางวัลในท่ีนี้อาจเป>นรางวัลท่ีเป>นทรัพย สิน หรือรางวัลท่ีเป>น
ตําแหน!ง และต#องสร#างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให#ครูและบุคลากรเกิดความผูกพันต!อโรงเรียน
ด#วย ให#ทุกคนมีส!วนร!วมโดยมอบหมายมอบอํานาจการตัดสินใจในทีมงานทําให#เกิดความรับผิดชอบ
ของทุกฝxาย ให#ทุกคนรู#สึกว!า การท่ีโรงเรียนประสบความสําเร็จนั้นเพราะความร!วมมือ ร!วมใจของทุก
คน นอกจากนี้ จะต#องพัฒนาครูและบุคลากรให#เป>นบุคคลท่ีมีความรู#ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญ
สูงข้ึนและมีความพร#อมและมีวิธีการทํางานท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได#ตามสถานการณ ท่ีเปลี่ยนแปลง
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การท่ีจะมุ!งไปสู!ความเป>นเลิศนั้นโรงเรียนต#องพัฒนาตนเองให#เป>นองค การแห!งการเรียนรู#พัฒนาครู
และบุคลากรโดยมีการฝoกอบรม แลกเปลี่ยนความรู#หรือทักษะระหว!างครูและบุคลากรมุ!งผลิตองค 
ความรู# ช!วยให#ผู#บริหารครูและบุคลากรมีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน และสร#างครูและบุคลากรต#นแบบ
ในโรงเรียนท่ีสามารถเป>นผู#ริเริ่มให#กับบุคคลอ่ืน ผู#บริหารต#องพัฒนาตนเองและเป>นต#นแบบเพ่ือให#ครูมี
ความกระตือรือร#นเรียนรู#ท่ีจะทํางาน กระตุ#นการรับรู#ให#ครูและบุคลากรมีความรู#สึกว!างานท#าทาย
ความสามารถอยู!ตลอดเวลา ผู#บริหาร ครูและบุคลากรควรมีความรอบรู#ในงานของสถานศึกษา มี
วิธีการให#ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองให#มีสมรรถนะเพ่ิมข้ึน สร#างค!านิยมให#บุคลากรรักการเรียนรู# มุ!ง
หาความรู# ส!งเสริมการทํางานเป>นทีมโดยสามารถตัดสินใจในการวางและการประเมินผล สร#าง
จิตสํานึกการทํางานเป>นทีม มีทีมข#ามสายงานและมีส!วนร!วมในการจัดการความรู#ในโรงเรียน ใช#ข#อมูล
และสารสนเทศมาสนับสนุนการจัดการองค ความรู#และสร#างสรรค องค ความรู#ใหม!หรือท่ีเรียกว!า
นวัตกรรมใหม!ๆ และเทคโนโลยีใหม!ๆ มาใช#ในการปฏิบัติงานประยุกต ใช# ICT ได#อย!างเหมาะสม
โรงเรียนต#องยึดถือเรื่องคุณภาพเป>นสําคัญ การสร#างค!านิยมท่ีมุ!งเน#นในเรื่องคุณภาพด#านการเรียนการ
สอนและคุณภาพของโรงเรียน ต#องคํานึงถึงการบริการเป>นหลักควรมีการรับฟEงความต#องการและ
สร#างความพึงพอใจให#กับครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย สร#างความ
ไว#วางใจโดยให#ให#ทุกคนมีส!วนร!วมและแสดงความคิดเห็นอย!างสร#างสรรค  เน#นการทํางานอย!าง
สร#างสรรค  สร#างค!านิยมในการทํางานท่ีมุ!งความสําเร็จ เน#นผลลัพธ และผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน 
คุณภาพของโรงเรียนจะเกิดได#อย!างยั่งยืนต#องมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย!างต!อเนื่องท้ัง
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนเพ่ือพัฒนางานให#มีประสิทธิภาพ โครงสร#างองค การต#อง
สอดคล#องกับกระบวนการทํางานของโรงเรียน คล!องตัวและปรับเปลี่ยนได# กระจายอํานาจงานให#
หัวหน#าฝxายเพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการ การสร#างความไว#วางใจในโรงเรียนนับว!าเป>นสิ่ง
สําคัญประการหนึ่ง โดยเฉพาะตัวผู#บริหารเองผู#บริหารควรมีความซ่ือสัตย และกระทําตนเป>นตัวอย!าง
แก!ครูและบุคลากร สร#างค!านิยมของความซ่ือสัตย  การเปDดเผยและความโปร!งใสในโรงเรียน            
มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ซ่ึงได#แก! ความสุจริต ยุติธรรม การรับฟEงปEญหาทุกๆ ฝxาย การระดม
ความคิดในการมีส!วนร!วมบริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพมีการเปDดเผยชี้แจง
ข#อมูลทางการเงินเพ่ือให#ครูและบุคลากรเกิดความรู#สึกเป>นเจ#าของร!วมกันมีความรักในโรงเรียนและ
รับผิดชอบร!วมกัน อีกท้ังโรงเรียนควรมีความรับผิดชอบต!อสังคม ชุมชน โดยสร#างจิตสํานึกให#นักเรียน
มีจิตอาสาในการช!วยเหลือและพัฒนาชุมชนของนักเรียนให#สะอาดน!าอยู! โรงเรียนต#องมีวัฒนธรรมท่ีดี
โรงเรียนต#องมุ!งเน#นในสิ่งท่ีโรงเรียนมีความโดดเด!น สร#างจุดแข็งของโรงเรียนและพัฒนาจุดแข็งเพ่ือ
ยกระดับของโรงเรียน เพ่ือสร#าง Best Practice ของโรงเรียน สร#างอัตลักษณ ของโรงเรียนและสร#าง
จิตสํานึกให#ทุกคนปฏิบัติตามอัตลักษณ ...” 
 ปEญหาด#านองค ประกอบของสถานศึกษาท่ีจะเป>นองค การขีดสมรรถนะสูง 
 “...บางครั้งครูและบุคลากรเข#าใจเป_าหมายของโรงเรียนไม!ตรงกัน ย!อมมีความคิดเห็นท่ี
ขัดแย#ง สิ่งสําคัญหากโรงเรียนจะได#ชื่อว!ามีขีดสมรรถนะสูง ต#องมีครู บุคลากรท่ีมุ!งม่ันต!อเรียนรู# แต!
บางครั้งครูเก!าๆ ไม!ค!อยยอมรับวิธีการปฏิบัติใหม!ๆ อีกท้ังบางครั้งยังขาดความไว#วางใจซ่ึงกันและกัน...” 
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 ด#านอํานาจหน#าท่ีของสถานศึกษาตามขอบข!ายภาระงาน 4 ด#าน 
 สภาพปEจจุบันของการบริหารงานด#านวิชาการ 
 “...ผู#บริหารควรให#ความสําคัญกับงานวิชาการอย!างมาก งานวิชาการจะประกอบด#วย  งาน
พัฒนาหลักสูตรและการสอน งานพัฒนากระบวนการเรียนรู# งานนิเทศ งานแนะแนว งานทะเบียน 
งานวัดประเมินผล งานสอนซ!อมเสริม งานประกันคุณภาพ งานพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี และงานวิจัย
และพัฒนาจุดเด!นของโรงเรียนคือ โรงเรียนมีหลักสูตรโครงการโรงเรียนคุณภาพมาตรฐาน (SMART 
SCHOOL) มีการทําโครงการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือแก#ปEญหาต!างๆ ของนักเรียน จําแนกความรู#
ความสามารถของนักเรียน ส!งผลให#ผู#เรียนเกิดการเรียนรู#ตามมาตรฐาน มีการจัดบรรยากาศห#องเรียน
ให#เป>นแหล!งเรียนรู# มีการส!งเสริมแหล!งเรียนรู#ท่ีเป>นภูมิปEญญาชาวบ#าน มีโครงการออมทรัพย เป>น   
การฝoกวิธีการฝาก ถอนเงินในระบบธนาคาร ผู#เรียนเรียนรู#ผ!านประสบการณ ตรงร!วมกับผู#อ่ืนท้ังในและ
นอกสถานศึกษา มีโครงการทัศนศึกษาทุกภาคเรียนเพ่ือให#ผู#เรียนเรียนรู#จากแหล!งเรียนรู#ต!างๆ
ภายนอก โรงเรียนได#รับรางวัลระดับชาติหลายรางวัล ผู#อํานวยการจะเป>นผู#อนุมัติแผนงานด#าน
วิชาการ มีการกํากับ ดูแล นิเทศ ติดตามงานด#านวิชาการด#วยตนเอง ให#ครูและบุคลากรทุกคนมีส!วน
ร!วมในการจัดกระบวนการเรียนรู# โรงเรียนยึดหลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2551 และจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ส!งเสริมให#ครูทํางานวิจัย มีระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษาของท#องถ่ิน...” 
 ปEญหาการปฏิบัติงานของการบริหารงานด#านวิชาการ 
 “...ผู#เรียนมีผลการทดสอบระดับชาติในบางกลุ!มสาระยังไม!ดีพอได#แก! กลุ!มสาระภาษาไทย
และภาษาต!างประเทศ ยังไม!มีนโยบายในการวัดและประเมินข#อสอบอย!างเป>นระบบ สื่อและ
เทคโนโลยีบางอย!างยังไม!เหมาะสม...” 
 สภาพปEจจุบันของการบริหารงานด#านงบประมาณ 

“...งานงบประมาณประกอบด#วย งานนโยบายและแผนงาน งานเสนอและ งานจัดสรร
งบประมาณ  งานตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการใช#เงินและผลการดําเนินงาน งาน
ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา งานบริหารการเงินและบัญชี  และงานบริหารพัสดุและ
ครุภัณฑ  สถานศึกษามีความพร#อมในเรื่องของงบประมาณ การบริหารงบประมาณเป>นไปด#วย     
ความสะดวกและคล!องตัว มีการจัดซ้ือจัดจ#างอย!างมีประสิทธิภาพ...” 

ปEญหาการปฏิบัติงานของการบริหารงานด#านงบประมาณ 
“...มีการจ!ายเงินซํ้าซ#อนในบางครั้ง...” 
สภาพปEจจุบันของการบริหารงานด#านบุคคล 
“...งานบุคคลประกอบด#วย งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน!ง งานสรรหาและ

การบรรจุแต!งต้ัง งานเสริมสร#างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ งานวินัยและการรักษาวินัย และ
การออกจากราชการ ครูรู#เป_าหมายของการจัดการศึกษาทุกกลุ!มสาระการเรียนรู# มีการสอนตรง
วิชาเอก โท และใฝxหาความรู#อย!างต!อเนื่อง เช!น การเข#ารับการอบรม การศึกษาต!อ การบริหารงาน
บุคคลยึดหลักท่ีว!า คนเป>นปEจจัยท่ีทําให#โรงเรียนเกิดความสําเร็จ โรงเรียนสามารถคัดเลือกคนท่ี
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เหมาะสมกับงานมีศักยภาพสูงมาเป>นครูและบุคลากรต!างๆ ในโรงเรียน สอดคล#องกับความต#องการ
และความเป>นของโรงเรียน...” 

ปEญหาการปฏิบัติงานของการบริหารงานด#านบุคคล 
“...ครูใหม!ๆ ยังไม!ค!อยกล#าแสดงความความคิดเห็น แต!ให#ความร!วมมือกับผู#บริหารดีมาก...” 
สภาพปEจจุบันของการบริหารงานด#านบริหารท่ัวไป  
“...งานบริหารท่ัวไป ถือว!าเป>นงานท่ีส!งเสริมงานอ่ืนในโรงเรียนให#มีความสมบูรณ  ได#แก! 

งานธุรการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประสานกับหน!วยงานภายนอก งานกิจการนักเรียน การรับ
นักเรียน งานบริการอนามัยและโภชนาการ งานอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล#อม งานความสัมพันธ กับ
ชุมชน มีการจัดทําระบบข#อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท#องถ่ิน เพ่ือบริหารนําไปเป>นประโยชน และ
เป>นแนวทางในการบริหารจัดการ การจัดระบบการควบคุมภายในหน!วยงาน งานท่ีไม!ได#ระบุไว#ในงาน
อ่ืน...” 

ปEญหาการปฏิบัติงานของการบริหารงานด#านบริหารท่ัวไป  
“...ทําเลท่ีต้ังอยู!ใจกลางตลาด นักเรียนท่ีเดินทางมาบางส!วนนําเงินค!าขนมไปซ้ือของเล!น 

หรือเล!นเกมจนหมด ก!อนถึงโรงเรียนทุกวัน...” 
สภาพปEจจุบันด#านข้ันตอนการนํารูปแบบการบริหารสถานศึกษาไปใช#  
“...สร#างความตระหนัก ประชุมชี้แจงสร#างความรู#ความเข#าใจ สร#างจิตสํานึก สร#างความ

ร!วมมือ ศึกษาวัตถุประสงค ของรูปแบบ แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน กําหนดภารกิจ บทบาท 
หน#าท่ี ความรับผิดชอบ จัดทําแผนการดําเนินงาน กําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ การจัดสรรงบประมาณและกรอบระยะเวลาในการดําเนินงาน กํากับติดตามประเมินผล
การดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนา จัดทําข#อมูลสารสนเทศ เผยแพร!
ประชาสัมพันธ และรายงาน...”    

ปEญหาด#านข้ันตอนการนํารูปแบบการบริหารสถานศึกษาไปใช# 
“...การชี้แจงสร#างความเข#าใจ ต#องมีความชัดเจน หากไม!ชัดเจนจะขาดความร!วมมือ...” 
สภาพปEจจุบันด#านเง่ือนไขความสําเร็จของการบริหารสถานศึกษา 
“...การบริหารงานของท#องถ่ินต#องได#รับการสนับสนุนจากต#นสังกัด และได#รับความร!วมมือ

จากหน!วยงานอ่ืนด#วย เช!นเครือข!ายฯผู#ปกครอง ศิษย เก!า คณะกรรมการสถานศึกษา และองค กรอ่ืนๆ
ท่ีเก่ียวข#อง แต!ผู#บริหารต#องเตรียมการเชิงรุกอาทิต#องมีนวัตกรรมเพ่ือความได#เปรียบทางการแข!งขัน
ผู#บริหารต#องแสดงความมุ!งม่ันในการปฏิบัติงาน ผู#บริหารมีกลยุทธ ท่ีปรับได#ตามสถานการณ  ผู#บริหาร
สามารถเชื่อมโยงหน!วยงานต!างๆ ในโรงเรียนได# สามารถจะใช#ประโยชน ทรัพยากรในโรงเรียนเช!น ครู 
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ  ท่ีสร#างความได#เปรียบในการแข!งขัน และมีการกระจายอํานาจ
และมอบอํานาจให#แก!ทุกฝxาย มีระบบและกระบวนการบริหารจัดการท่ีทันสมัย มีระบบหลัก และ
ระบบสนับสนุน เช!น ระบบบริหารจัดการ ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบเรียนรู#ในโรงเรียน ระบบดูแล
ช!วยเหลือนักเรียน ระบบสารสนเทศ ระบบชุมชนสัมพันธ  เป>นต#น การจะมีระบบและกระบวนการท่ีดี
นั้น ต#องมีโครงสร#างท่ีเหมาะสม มีความยืดหยุ!นและตอบสนอง ต!อการเปลี่ยนแปลง สร#างจิตสํานึก
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ของครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#ส!วนเสียให#ทุกคน ทุกฝxายมีส!วนร!วมในการ
ดําเนินงานต!างๆ สร#างบรรยากาศแรงจูงใจให#ครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#
ส!วนเสียอยากทํางาน สร#างความพึงพอใจต!อครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#
ส!วนเสียในด#านคุณภาพโรงเรียน มีการกําหนดสมรรถนะของครูและบุคลากรท่ีเหมาะสม พัฒนา
บุคลากรให#มีความรอบรู#เก่ียวกับการดําเนินงานในโรงเรียนเปDดโอกาสให#ครูและบุคลากรรับผิดชอบ
งานมากข้ึน เพ่ือกระตุ#นให#เกิดการเรียนรู#จากการปฏิบัติงานจริง กระตุ#นจูงใจในครูและบุคลากรมี
ความก#าวหน#าในสายอาชีพ สามารถดึงศักยภาพท่ีมีอยู!ในครูและบุคลากรมาใช#ให#เกิดประโยชน กับ
โรงเรียน...” 
 ปEญหาด#านเง่ือนไขความสําเร็จของการบริหารสถานศึกษา 

“...ความสําเร็จของโรงเรียนนั้นต#องพัฒนาครูและบุคลากรมีความรู# ความสามารถ แต!ใน
บางครั้งสามารถพัฒนารวดเร็วได#กับครูเพียงบางกลุ!มแต!บางกลุ!มต#องใช#เวลามาก...” 

สภาพปEจจุบันของเง่ือนไขท่ีเป>นอุปสรรคของการบริหารสถานศึกษา 
“....การรับรู#ของผู#บริหารและครู บุคลากรและผู#มีส!วนเก่ียวข#อง บางครั้งไม!ตรงกันต#องมี

การสื่อสารท่ีดี...” 
 จากการศึกษาสภาพปEจจุบันและปEญหาของโรงเรียนท่ีเป>นกรณีศึกษา ผู#วิจัยนํามาวิเคราะห 
เนื้อหาและสรุปองค ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กร
ปกครองส!วนท#องถ่ินเพ่ือพัฒนารูปแบบได#ดังนี้ 
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ตารางท่ี  4.1 การวิเคราะห องค ประกอบจากโรงเรียนกรณีศึกษา 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 1 ส%วนนํามีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ 
ได�แก% 1.1 หลักการ 1.2 วัตถุประสงค� 1.3 บริบท 

องค�ประกอบส%วน
ท่ี 1 ส%วนนํา 1.1
ด�านหลักการจาก
แนวคิดทฤษฎีและ
เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียนกรณีศึกษา สรุปองค�ประกอบ
จากแนวคิด

ทฤษฎีและจาก
โรงเรียน

กรณีศึกษา 

โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

1.1.1 หลักการ
ด#านสมรรถนะการ
บริหารจัดการ 
(1) ผู#บริหารมี
ความมุ!งม่ัน 
ในการวาง
ยุทธศาสตร และ
นโยบาย 
(2) ผู#บริหารจัด
โครงสร#างแบบ
ยืดหยุ!นพร#อมรับ
การเปลี่ยนแปลง 
(3) ผู#บริหาร 
มีการใช#ข#อมูล
สารสนเทศ 
(4) ผู#บริหารมีการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 
(5) ผู#บริหารมุ!งผลิต
องค ความรู#ที่เป>น
ทรัพยากรมนุษย  
(6) ผู#บริหารมีจิต
มุ!งบริการสนอง
ความต#องการของ
ครู บุคลากร 
ผู#เรียน ผู#ปกครอง
และชุมชน 

- ผู#บริหารต#องมี
ความสามารถในการ
บริหารจัดการ ซ่ึงถือ
ว!าเป>นสมรรถนะ
ทางการบริหาร
จัดการของผู#บริหาร 
โดยมีการวางแผน
กลยุทธ และนโยบาย
ของโรงเรียน 
- การบริหารงานที่
ตอบสนองความ
ต#องการของทุกฝxาย 
เพราะแต!ละคนมี
ความต#องการที่
แตกต!างกัน จะต#อง
ให#อยู!ในจุดที่ทุกฝxาย
ยอมรับ           
- ผู#บริหารต#อง
บริหารงานโดยใช#
สารสนเทศ 
- จัดโครงสร#างให#
สามารถปรับเปลี่ยน
ได#  
- สร#างเครือข!าย
ภายนอก
สถานศึกษา 

- ผู#บริหาร 
ต#องมี
ความสามารถ
ในการวางแผน
กลยุทธ และนํา
แผนสู!การ
ปฏิบัติได# 
- ต#องมีความ 
สามารถ
บริหารงานที่
ทุกฝxายยอมรับ 
สามารถ
ตอบสนอง
ความต#องการ
ของทุกฝxายได# 
- ต#องพัฒนาครู
และบุคลากรให#
มีความสามารถ 

- ผู#บริหารต#องมี
ความมุ!งม่ันและ
เป>นผู#นาํ มี
สมรรถนะด#านการ
บริหารจัดการ  
- มีการวางแผน
กลยุทธ และ
นโยบายของ
สถานศึกษา 
- ผู#บริหาร
สามารถ
บริหารงานที่
ตอบสนองความ
ต#องการของ
ผู#เก่ียวข#อง 
- มีการพัฒนาครู
และบุคลากรโดย
การจัดอบรมให#ครู
และบุคลากรมี
ความพร#อมในทุก
ด#าน 
- มีการใช#ข#อมูล
สารสนเทศจัดเก็บ
อย!างเป>นระบบ 
 

1.1.1 หลักการด#าน
การมีสมรรถนะ
บริหารจัดการ 
(1) ผู#บริหารมีความ
มุ!งม่ันในการวาง
ยุทธศาสตร และ
นโยบาย 
(2) ผู#บริหารจัด
โครงสร#างแบบ
ยืดหยุ!นพร#อมรับ
การเปลี่ยนแปลง 
(3) ผู#บริหารมีการ
ใช#ข#อมูลสารสนเทศ 
(4) ผู#บริหารมีการ
บริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 
(5) ผู#บริหารมุ!งผลิต
องค ความรู#ที่เป>น
ทรัพยากรมนุษย  
(6) ผู#บริหารมีจิตมุ!ง
บริการสนองความ
ต#องการของครู  
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 1 ส%วนนํามีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ 
ได�แก% 1.1 หลักการ 1.2 วัตถุประสงค� 1.3 บริบท 

องค�ประกอบส%วน
ท่ี 1 ส%วนนํา 1.1 
ด�านหลักการจาก
แนวคิดทฤษฎีและ

เอกสารท่ี
เก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา 

สรุปองค�ประกอบจาก
แนวคิดทฤษฎีและจาก
โรงเรียนกรณีศึกษา โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

7) ผู#บริหารมี
พันธมิตรและ
เครือข!ายและสร#าง
สัมพันธ (ภายนอก 
1.1.2 หลักการด#าน
การใช#เทคโนโลยี
และนวัตกรรม 
(1) มีการออกแบบ
องค การและ
กระบวนการทาํงาน
ของสถานศึกษา  
(2) มีความคิด
สร#างสรรค และมี
ความยืดหยุ!น 

(3) มีการมุ!งเน#นใน
สิ่งที่ตนเองมี
ความสามารถหรือ
โดดเด!น ใน
ขณะเดียวกันก็
ดําเนินการจัดหา
ผู#อ่ืนให#มาทําใน
กิจกรรมที่ไม!ใช!
กิจกรรมหลัก 

- ใช#เทคโนโลยี
และส!งเสริมให#
ครูคิดค#น
นวัตกรรมใหม!
เพื่อออกแบบ
กระบวนการ
ทํางานที่ด ี
 

- มุ!งเน#น
เทคโนโลยี 
และสร#างแนว
ปฏิบัติที่ดี 
(Best 
Practice) ซ่ึงก็
คือนวัตกรรมไม!
ว!าจะเป>น
นวัตกรรมของ
ครู นวัตกรรม
ของผู#บริหาร 

- พัฒนาครูและ
บุคลากรให#มี
ความสามารถ
ในการคิดค#น
หาวิธีการ
แก#ปEญหาใหม!ๆ 
วิธีการทํางาน
ใหม! 

- มุ!งเน#นใน
เร่ืองเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย  
- มีความคิด
สร#างสรรค  
ส!งเสริมให#ครู
คิดค#น
นวัตกรรมใหม!
มีแนวปฏิบัตทิี่
ดี (Best 
Practice) 
สร#างสิ่งใหม!ๆ
เช!น 
กระบวนการ
จัดการเรียน
การเรียนรู#  
- มีการใช#สื่อ
ICT เพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 
 

บุคลากร ผู#เรียน 
ผู#ปกครองและชุมชน  
(7) ผู#บริหารมีพันธมิตร
และเครือข!ายและสร#าง
สัมพันธ กับภายนอก 
1.1.2 หลักการด#านการ
ใช#เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
(1) มีการออกแบบ
องค การและกระบวนการ
ทํางานของสถานศึกษา  
(2) มีความคิดสร#างสรรค 
เช!นมีการใช#สื่อ ICT เพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 
(3) มีการมุ!งเน#นในสิ่งที่
ตนเองมีความสามารถ
หรือโดดเด!น โดยสร#าง
แนวปฏิบัตทิี่ดี (Best  
Practice) ใน
ขณะเดียวกันก็ดําเนินการ
จัดหาผู#อ่ืนให#มาทําใน
กิจกรรมที่ไม!ใช!กิจกรรม
หลัก 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 1 ส%วนนํามีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ 
ได�แก% 1.1 หลักการ 1.2 วัตถุประสงค� 1.3 บริบท 

องค�ประกอบส%วนท่ี 
1 ส%วนนํา 1.1 ด�าน
หลักการจากแนวคิด
ทฤษฎีและเอกสารท่ี

เก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา 

สรุปองค�ประกอบ
จากแนวคิดทฤษฎี
และจากโรงเรียน

กรณีศึกษา 
โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

1.1.3 หลักการด#าน
การมุ!งผลสัมฤทธิ ์
(1) มีการกํากับดูแลที่
มีประสิทธิภาพ  
(2) การมุ!งเน#นที่
ผลผลติและผลลัพธ  
(3) การจัดหา การ
ขนส!ง การบริหาร
จัดการทันเวลาแก!ครู 
บุคลากร ผู#เรียน  
ผู#ปกครอง  ชุมชน 
1.1.4 หลักการด#าน
การมีคุณธรรม
จริยธรรม 
(1) การสร#างความไว#
วางใจระหว!างครู 
บุคลากร ผู#เรียน 
ภายในสถานศึกษา  
(2) การเปDดเผยข#อมูล
ทางการเงินของ
สถานศึกษามีการ
ตรวจสอบ 

- มุ!งเน#น
ผลสัมฤทธิ์ โดยมี
การปฏิบัติงานที่
เกินกว!า
เป_าหมายมุ!งเน#น
ผลลัพธ ที่ได# 
เพื่อให#
สถานศึกษา
ประสบ
ความสําเร็จ 
- มีการกํากับ
ติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ 
- มีการทํางาน
ทันเวลากับความ
ต#องการของทุก
คนที่เก่ียวข#อง 

- มีการ
ปฏิบัติงานที่
เกินกว!า
เป_าหมาย
มุ!งเน#นผลลัพธ 
ที่ได# เพื่อให#
สถานศึกษา
ประสบ
ความสําเร็จ
ก#าวสู!ความ
เป>นเลิศ 
- มีการกํากับ
ติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ
มุ!งสู! 
ความสําเร็จ 
 

- ปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบของ
ตนเองให#ได#ตาม
มาตรฐานทั้งด#าน
ประสิทธิภาพ 
(Efficiency) 
ประสิทธผิล 
(Effectiveness) 
- มีการกํากับ
ติดตามที่มี
ประสิทธิภาพ มี
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของ
งาน 
- มีวิธีการทํางาน
ระบบการทาํงาน
ที่รวดเร็วทันเวลา 

1.1.3 หลักการด#าน
การมุ!งผลสัมฤทธิ ์
(1) มีการกํากับดูแล
ที่มีประสิทธิภาพ  
(2) การมุ!งเน#นที่
ผลผลติและผลลัพธ  
(3) การจัดหา การ
ขนส!ง การบริหาร
จัดการทันเวลาแก!
ครู บุคลากร ผู#เรียน  
ผู#ปกครอง  ชุมชน 
 

 
 
 
 
 
 



222 
 

ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 1 ส%วนนํามีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ 
ได�แก% 1.1 หลักการ 1.2 วัตถุประสงค� 1.3 บริบท 

องค�ประกอบส%วนท่ี 
1 ส%วนนํา 1.1 

ด�านหลักการจาก
แนวคิดทฤษฎีและ
เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา 

สรุปองค�ประกอบ
จากแนวคิดทฤษฎี
และจากโรงเรียน

กรณีศึกษา 
โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

การทํางานและผล
ดําเนินงานของ
สถานศึกษา 
(3) การให#รางวัลเป>น
ทีมตาม
ความสามารถ 
(4) การดําเนินงานที่ดี
และส!งมอบสิ่งที่ดี 

- สร#างความ
ไว#วางใจ ให##ครู
และบุคลากร 
- ต#องมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานที่
โปร!งใสและ
ตรวจสอบได# 
- ให#รางวัลตอบ
แทน ซ่ึงการให#
รางวัลอาจเป>น
รางวัลที่เป>นตัว
เงินและเป>น
ตําแหน!งงาน 

- การทํางาน
ต#องมีการไว#ใจ
กัน  
- มีการให#
รางวัลที่
เหมาะสมเป>น
ธรรม 

- มีความไว#วางใจ
ในโรงเรียนและผู#
ที่เก่ียวข#อง  
- มีการการ
เปDดเผยข#อมูล
ทางการเงินของ
สถานศึกษา  
- มีการตรวจสอบ
การทํางานและ
ผลดําเนนิงาน
ของสถานศึกษา 
- โรงเรียนต#องส!ง
มอบสิ่งที่ดีทีสุ่ด
ให#แก!ครูนักเรียน 
ผู#ปกครองและ
ชุมชน  

1.1.4 หลักการด#าน
การมีคุณธรรม
จริยธรรม 
(1) การสร#างความไว#
วางใจระหว!างครู 
บุคลากร ผู#เรียน 
ภายในสถานศึกษา  
(2) การเปDดเผยข#อมูล
ทางการเงินของ
สถานศึกษามีการ
ตรวจสอบการทํางาน
และผลดาํเนนิงานของ
สถานศึกษา (3) การ
ให#รางวัลเป>นทีมตาม
ความสามารถ (4) 
การดําเนินงานที่ดี
และส!งมอบสิ่งที่ด ี

1.1.5  หลักการด#าน
การมีส!วนร!วม 
(1) การตัดสินใจโดย
ทีมมีทีมข#ามสายงาน 
(2) สร#างให##ครูและ
บุคลากรเกิด 

- ผู#บริหารมีการ
ส!งเสริมการ
ทํางานเป>นทีมให#
ทุกภาคส!วนมี
ส!วนร!วม ได#แก! 
ผู#ปกครอง ชุมชน 
ศิษย เก!า เอกชน 

- ให#ทุกคนมี
ส!วนร!วม มีการ
รับฟEงความ
ต#องการและ
ความคิดเห็น
ของทุกๆ ฝxาย  

- ส!งเสริมการ
ทํางานเป>นทีม 
หากเวลาที่ทํา
โครงการต!างๆ 
อาจจะมีการ
ระดมสมองเป>น
ทีมเฉพาะกิจ 

1.1.5  หลักการด#าน
การมีส!วนร!วม 
(1) การตัดสินใจโดย
ทีมมีทีมข#ามสายงาน 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 1 ส%วนนํามีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ 
ได�แก% 1.1 หลักการ 1.2 วัตถุประสงค� 1.3 บริบท 

องค�ประกอบ
ส%วนท่ี 1 ส%วน
นํา 1.1 ด�าน
หลักการจาก
แนวคิดทฤษฎี
และเอกสารท่ี

เก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียนกรณีศึกษา 

สรุปองค�ประกอบจาก
แนวคิดทฤษฎีและ

จากโรงเรียน
กรณีศึกษา 

โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

ความรู#สึกเป>น
เจ#าของ
สถานศึกษา
ร!วมกัน 
(3) มีการ
พิจารณาทัง้
กระบวนการโดย
นําปEญหามา
วิเคราะห  สาเหตุ
และแก#ไขร!วมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการทํางาน
เป>นทีม บางคร้ัง
ต#องมีการทํางาน
ข#ามสายงาน  
- สร#างแรงจูงใจ
ให##ครูและ
บุคลากรให#ทุก
คนมีส!วนร!วม 
และเกิด
ความรู#สึกเป>น
เจ#าของ 
- มีการแก#ปEญหา
ต!างๆร!วมกัน 
- กระจายอํานาจ
โดยให#มี
คณะกรรมการ
สถานศึกษาเข#า
มาจัดการศึกษา 
- ยึดหลักการ
กระจายอํานาจ 
มอบอํานาจ ตาม
โครงสร#างการ
บริหารให#ครู 

- ยึดหลักการ
กระจายอํานาจ
โดยมี
คณะกรรมการ
โรงเรียน  
- มีการกระจาย
อํานาจให#ครู
ตัดสินใจและ
โครงสร#างของ
สถานศึกษา 
- โครงสร#าง
ของ
สถานศึกษา
ต#องมีสาย
บังคับบัญชา
ควรสั้นลง 
 
 
 

- ต#องสร#าง
แรงจูงใจการ
ทํางานร!วมกัน
ตั้งแต! ร!วมวางแผน 
ร!วมตัดสินใจร!วม
ประเมินผล ร!วม
แก#ปEญหาและร!วม
รับผลประโยชน 
ร!วมกัน 
- มีการกระจาย
อํานาจให#มากที่สดุ
มีคณะกรรมการ 
โรงเรียน 
- ให#อํานาจการ
ตัดสินใจในการ
ปฏิบัติงาน 
กระจายและมอบ
อํานาจสู!ผู#ปฏิบัติ
(Empowerment) 
เช!น มีหัวหน#ากลุ!ม
สาระ หัวหน#าฝxาย
ต!างๆ มากข้ึน 

(2) สร#างให#ครูและ
บุคลากรเกิดความรู#สึก
เป>นเจ#าของสถานศึกษา
ร!วมกัน 
(3) มีการพิจารณาทั้ง
กระบวนการโดยนาํ
ปEญหามาวิเคราะห  
สาเหตุและแก#ไขร!วมกัน 
1.1.6 หลักการกระจาย
อํานาจ 
(1) กระจายอํานาจ 
มอบอํานาจ ตาม
โครงสร#างการบริหาร
เพื่อให#ครูและบุคลากร
สามารถตัดสนิใจได# 
(2) กระจายอํานาจใน
ลักษณะการมี
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

(3) โครงสร#างของ
สถานศึกษาต#องมีสาย
บังคับบัญชาควรสั้นลง
และไม!เป>นทางการมาก
เกินไป 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 1 ส%วนนํามีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ 
ได�แก% 1.1 หลักการ 1.2 วัตถุประสงค� 1.3 บริบท 

องค�ประกอบส%วน 
ท่ี 1 ส%วนนํา 1.2 
ด�านวัตถุประสงค� 
จากแนวคิดทฤษฎี

และเอกสาร 
ท่ีเก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา สรุปองค�ประกอบ

จากแนวคิดทฤษฎี
และจากโรงเรียน

กรณีศึกษา 
โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

1.2.1 เพื่อให#
สถานศึกษามี
ความสําเร็จอย!าง
ยั่งยืนในระยะยาว  
1.2.2 เพื่อให#
สถานศึกษายกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการบริหาร
จัดการ 
1.2.3 เพื่อให#
สถานศึกษา
ตอบสนองความ
ต#องการของ
ผู#รับบริการและผู#มี
ส!วนได#ส!วนเสียให#
มากข้ึน 

 

 

 

และบุคลากร
สามารถตัดสนิใจ
ได# 
- เพื่อยกระดับ
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

- เพื่อสร#างความ
ศรัทธาและความ
พึงพอใจแก!
ผู#ปกครอง และ
ชุมชน 
 

- เพื่อยกระดับ
มาตรฐานของ
สถานศึกษา 

- โครงสร#างของ
โรงเรียนมี
ลักษณะใน
แนวราบ สาย
บังคับบัญชาไม!
เป>นข้ันตอน
จนเกินไป มี
ความเป>น
ทางการต่าํ 
- เพื่อสร#าง
ความสําเร็จที่
ยั่งยืนให#
สถานศึกษา 
- เพื่อตอบสนอง
ความต#องการ
ของ ครู บุคลากร 
ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชน
และผู#มีส!วนได#
ส!วนเสีย 
 

1.2 ด#านวตัถุประสงค  
1.2.1 เพื่อให#
สถานศึกษาประสบ
ความสําเร็จอย!าง
ยั่งยืนในระยะยาว  
1.2.2 เพื่อให#
สถานศึกษายกระดับ
คุณภาพและ
มาตรฐานการบริหาร
จัดการ 
1.2.3 เพื่อให#
สถานศึกษาสร#าง
ความศรัทธาความพึง
พอใจและตอบสนอง
ความต#องการของ ครู 
บุคลากร ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชนและ
ผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 1 ส%วนนํามีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ 
ได�แก% 1.1 หลักการ 1.2 วัตถุประสงค� 1.3 บริบท 

องค�ประกอบส%วน 
ท่ี 1 ส%วนนํา 1.3 
บริบทจากแนวคิด
ทฤษฎีและเอกสาร

ท่ีเก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา 

สรุปองค�ประกอบ
จากแนวคิดทฤษฎี
และจากโรงเรียน

กรณีศึกษา 
โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

1.3.1 การมุ!งเน#นทํา
ในสิ่งที่ถูกต#อง 
(1) มีการสร#างและ
พัฒนาวัฒนธรรมของ
สถานศึกษาที่
เข#มแข็ง  
(2) มีความ
รับผิดชอบต!อสงัคม
ชุมชนและผู#มสี!วนได#
ส!วนเสียกับ
สถานศึกษาทุกคน  
(3) มีการเลือกสรรคน
ดี คนเก!งมาไว#ใน
สถานศึกษาเพราะจะ
ทําให#สถานศึกษา
ประสบความสาํเร็จ 

1.3.2 การบูรณาการ
ความต#องการที่
แตกต!าง 
(1) มีการบริหาร
ความขัดแย#งต!างๆ
โดยให#ความสนใจ
ความต#องการของครู 
บุคลากร ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชน 
และผู#มีส!วนได#ส!วน
เสีย 

- สร#างความ
เชื่อม่ันทาง
คุณภาพของ
การศึกษา 
เพื่อให#เกิดความ
ภักดี 
- ให#ทุกคนมี
ความพร#อมกับ
ความ
เปลี่ยนแปลง 
- มุ!งสร#างความ
ร!วมมือช!วยเหลือ
ชุมชนสังคม  
- ส!งเสริมและ
พัฒนาครูและ
บุคลากรให#มี
คุณภาพ  
 

- โรงเรียนต#อง
มีวัฒนธรรมที่
มุ!งความสาํเร็จ 
- มีการประกัน
คุณภาพ
การศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ
ซ่ึงเป>นส!วนหนึ่ง
ของระบบ
บริหาร
สถานศึกษา 
- มีการลงทุน
พัฒนาผลผลิต
ที่มีคุณภาพมี
การบริหาร
จัดการการเงิน
ที่อย!างคุ#มค!าให#
เกิด
ประสิทธิภาพ
และบรรลุ
เป_าหมาย 
- โรงเรียนจะมี
ความพร#อมรับ
สถานการณ ที่
เปลี่ยนแปลง   

- โรงเรียนมี
เป_าหมายสร#าง
ผลผลติที่มี
คุณภาพ 
- สามารถบริหาร
ความขัดแย#งที่
อาจเกิดข้ึนกับ
ทุกฝxาย  
- ลงทุนทาง
การศึกษาที่ดีกว!า
โดยเฉพาะด#าน
ครูและบุคลากร
ต#องเลือกคนเก!ง
เข#ามาทํางาน 
- เห็นคุณค!าของ
ผู#ร!วมงาน โดย
ต#องไม!ทอดทิ้งครู
เก!า ต#องส!งเสริม
และพัฒนา
ความสามารถ 
ศักยภาพให#เป>น
แบบอย!างที่ดี  

1.3 ด#านบริบท 

1.3.1 มีวัฒนธรรมที่
มุ!งความสาํเร็จเพื่อ
บริหารงานให#เกิด
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล 
1.3.2 บริหารความ
ขัดแย#งในองค กร 
1.3.3 มีความพร#อม
รับสถานการณ ที่
เปลี่ยนแปลง 
1.3.4 มุ!งสร#างความ
ร!วมมือช!วยเหลือ
ชุมชนสังคม 
1.3.5 ลงทุนด#าน
บุคลากรโดยส!งเสริม
และพัฒนา
ความสามารถ 
ศักยภาพ ให#เป>น
แบบอย!างที่ด ี
1.3.6 มีวัฒนธรรมมี
ส!วนร!วมและมอบ
อํานาจให#บุคลากร 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 1 ส%วนนํามีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ 
ได�แก% 1.1 หลักการ 1.2 วัตถุประสงค� 1.3 บริบท 

องค�ประกอบส%วน 
ท่ี 1 ส%วนนํา 1.3 
บริบทจากแนวคิด
ทฤษฎีและเอกสาร

ท่ีเก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียนกรณีศึกษา สรุป
องค�ประกอบ
จากแนวคิด

ทฤษฎีและจาก
โรงเรียน

กรณีศึกษา 

โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

 (2) มีการลงทนุ
พัฒนาผลผลิตที่มี
คุณภาพ ให#บริการที่
ดีกว!าสถานศึกษาอ่ืน 
จะเห็นคุณค!าของครู 
และบุคลากร เพื่อให#
ครูและบุคลากรเกิด
ความภักดีกับ
องค การ 
1.3.3 การมุ!ง
ความสําเร็จที่ยั่งยืน 
(1) มีการบริหาร
จัดการการเงินที่
อย!างคุ#มค!า 
(2) มีความพร#อมต!อ
การเปลี่ยนแปลงและ
ความอดทนต!อความ
ล#มเหลว 
(3) มีวัฒนธรรมที่
เข#มแข็งและมีความ
เป>นเอกลักษณ  
(4) มีการมอบอํานาจ
ให#ครูและบุคลากร
คิดและตัดสนิใจ 

 - โรงเรียนควรมี
สภาพแวดล#อม
ภายในและ
ภายนอกของ
สถานศึกษาดีมี
สิ่งแวดล#อมที่เอ้ือ
ต!อการจัด
การศึกษาที่ดี 
ลักษณะทาง
กายภาพของ
สถานศึกษาได#
มาตรฐานสื่อ / 
อุปกรณ เทคโนโลยี
ทันสมัย 
- แหล!งการเรียนรู#
ในสถานศึกษา
หลากหลาย 

- ครูมีผู#บริหาร
และบุคลากร
ทางการศึกษามือ
อาชีพและ
จํานวนเพียงพอ
ทําให#จัด
การศึกษาที่มี
คุณภาพ 
ผู#ปกครองมีความ
เชื่อม่ันมีความ
จงรักภักดีต!อ
โรงเรียน 

- มีวัฒนธรรม
แบบมีส!วนร!วม
และมอบอํานาจ
ให#บุคลากรทุก
ฝxาย  
- การจัด
กระบวนการ
เรียนรู#เน#น
นักเรียนสําคัญ
ที่สุด 
- การจัด
บรรยากาศการ
เรียนรู#เอ้ือต!อการ
พัฒนาคุณภาพ
ผู#เรียน มีสื่อ / 
อุปกรณ 
เทคโนโลยี
ทันสมัยแหล!ง
การเรียนรู#ใน
สถานศึกษา
หลากหลายจะทํา
ให#นักเรียนมี
คุณภาพตาม
มาตรฐาน 
 

1.3.7 สร#าง
บรรยากาศที่เอ้ือ
ต!อการเรียนรู#และ
ความเชื่อม่ันทาง
คุณภาพของ
การศึกษา เพื่อให#
เกิดความภักดี 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วน 
ท่ี 2 ตัวแบบ 2.1 
ด�านวิธีการบริหาร

สถานศึกษาสู%
องค�การขีด

สมรรถนะสูงจาก
แนวคิดทฤษฎีและ
เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา 

สรุปองค�ประกอบ
จากแนวคิดทฤษฎี
และจากโรงเรียน

กรณีศึกษา 
โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

2.1.1 การวิเคราะห 
องค การ (Analysis-A) 
(1) วิเคราะห 
สภาพแวดล#อมทั้ง
ภายนอกและภายใน
องค  การ 
(2) การกําหนด
ขอบเขต และ
รวบรวมข#อมูลของ
ปEญหา 
(3) การประเมิน
ตนเองโดยวิเคราะห 
ช!วงห!าง  และการ
คาดคะเนช!วงห!างที่
จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  

- ควรมีการ
วิเคราะห จุด
แข็ง จุดอ!อน 
และวิเคราะห 
โอกาส
อุปสรรค  
- คาดคะเนช!วง
ห!างเป_าหมาย
ในอนาคตและ
กําหนดทิศทาง 

- มีการ
วิเคราะห จุด
แข็ง จุดอ!อน 
และวิเคราะห 
โอกาส
อุปสรรค   
- ประเมิน
ตนเองว!าตอนนี้
เราอยู!ตรงจุด
ไหนและเราจะ
ไปในทิศทาง
ไหน 

- มีการวิเคราะห 
สภาพการณ  โดย
การวิเคราะห 
ปEญหาต!างๆ และ
รวบรวมปEญหาทั้ง
ทั้งภายนอกและ
ภายในสถานศึกษา
ดูว!าสิ่งใดเป>นจุด
แข็ง จุดอ!อน 
โอกาสอุปสรรค  
- ประเมินตนเอง 
ว!าขณะนี้เราอยู!
ตรงไหน และเรา
จะไปสู!จุดไหน 
จะต#องทําอย!างไร
ถึงจะไปถึงได# 

2.1.1 การวิเคราะห 
องค การ (Analysis-A) 
(1) วิเคราะห 
สภาพแวดล#อมทั้ง
ภายนอกและภายใน
องค  การ 
(2) การกําหนด
ขอบเขต และรวบรวม
ข#อมูลของปEญหา 
(3) การประเมิน
ตนเองโดยวิเคราะห 
ช!วงห!าง  และการ
คาดคะเนช!วงห!างที่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตและ
กําหนดทิศทาง  
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วน 
ท่ี 2 ตัวแบบ 2.1 
ด�านวิธีการบริหาร

สถานศึกษาสู%
องค�การขีด

สมรรถนะสูงจาก
แนวคิดทฤษฎีและ
เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา 

สรุปองค�ประกอบ
จากแนวคิดทฤษฎี
และจากโรงเรียน

กรณีศึกษา 
โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

2.1.2 การวางแผน 
(Planning-P) 
(1) การวางแผนใน
องค การโดยกําหนด
วิสัยทัศน  พนัธกิจ
วัตถุประสงค 
เป_าหมายและ 
กลยุทธ  
(2) สร#างตัวบ!งชี้
วัดผลการดาํเนินงาน 
 

- กําหนด
วิสัยทัศน   
พันธกิจ 
เป_าหมายและกล
ยุทธ โดยจัดทํา
แผน 
กลยุทธ  
- นํากลยุทธ สู!
การปฏิบัติโดย
จัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปq 
- กําหนด
ผู#รับผิดชอบ 
งบประมาณและ
วัสดุอุปกรณ  
 

- กําหนด
วิสัยทัศน   
พันธกิจ 
เป_าหมายและ
กลยุทธ ในแผน
กลยุทธ ของ 
- ควรนํากล
ยุทธ สู!การ
ปฏิบัติโดย 
การจัดทํา
แผนปฏิบัติการ
ประจําปq 
 

- มีการกําหนด
วิสัยทัศน   
พันธกิจ 
เป_าหมายและกล
ยุทธ ในแผนกล
ยุทธ ของโรงเรียน 
- การนํากลยุทธ 
สู!การปฏิบัตโิดย
การ 
- กําหนด
ผู#รับผิดชอบ 
งบประมาณและ
วัสดุอุปกรณ  
- การกําหนด
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของ
โรงเรียน 
 

2.1.2 การวางแผน 
(Planning-P) 
(1) กําหนดวิสัยทัศน   
พันธกิจวัตถุประสงค 
เป_าหมายและ 
กลยุทธ  ดําเนินงาน 
(2) จัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปq 
(3) กําหนด
ผู#รับผิดชอบ 
งบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ  
(4) กําหนดตัวชีว้ัด
ความสําเร็จการ
ดําเนินงาน 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วน 
ท่ี 2 ตัวแบบ 2.1 
ด�านวิธีการบริหาร

สถานศึกษาสู%
องค�การขีด

สมรรถนะสูงจาก
แนวคิดทฤษฎีและ
เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา 

สรุปองค�ประกอบ
จากแนวคิดทฤษฎี
และจากโรงเรียน

กรณีศึกษา 
โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

1.3 การสื่อสารสร#าง
ความเข#าใจ 
(Understanding-U) 
(1) การสื่อสารแก!ผู#ที่
เก่ียวข#อง   
(2) การสร#างการ
ยอมรับ 

- การกําหนด
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของ
โรงเรียน 
- มีการสื่อสาร
ชัดเจน เช!นการ
สื่อสารจากบนลง
ล!าง เป>นนโยบาย
อย!างชัดเจน  
- มีการสื่อสาร
จากล!างข้ึนบน 

- กําหนด
ผู#รับผิดชอบ 
งบประมาณ
และวัสดุ
อุปกรณ  
- การกําหนด
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
ของโรงเรียน 
- มีการสื่อสาร
จากบนลงล!าง
อย!างชัดเจน  
- มีการสื่อสาร
จากล!างข้ึนบน
โดยเปDดโอกาส
ให#ครู 

- มีการสื่อสาร
จากบนลงล!าง
อย!างชัดเจน  
- มีการสื่อสาร
จากล!างข้ึนบน
โดยเปDดโอกาสให#
ครูและบุคลากร
ได#แสดงความ
คิดเห็นและสร#าง
การยอมรับใน
ความคิดเห็นของ
ทุกฝxาย  
- มีการสื่อสาร
ตามในระดบั
เดียวกัน เป>นการ
สื่อสารระหว!าง
ครูและบุคลากร 

2.1.3 การสื่อสารสร#าง
ความเข#าใจ 
(Understanding-U) 
(1) มีการสื่อสารจาก
บนลงล!างอย!างชัดเจน 
(2) มีการสื่อสารจาก
ล!างข้ึนบนโดยเปDด
โอกาสให#ครูและ
บุคลากรได#แสดง
ความคิดเห็นและสร#าง
การยอมรับในความ
คิดเห็นของทุกฝxาย 
(3) มีการสื่อสารตาม
แนวนอน  
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วน 
ท่ี 2 ตัวแบบ 2.1 
ด�านวิธีการบริหาร

สถานศึกษาสู%
องค�การขีด

สมรรถนะสูงจาก
แนวคิดทฤษฎีและ
เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา 

สรุปองค�ประกอบ
จากแนวคิดทฤษฎี
และจากโรงเรียน

กรณีศึกษา 
โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

2.1.4 การปฏิบัติการ 
(Doing-D) 
(1) การกําหนด
รายละเอียดของตัวบ!งชี้
และเร่ิมดําเนินการ
สํารวจเพื่อหาข#อมูล
หลักฐานเก่ียวกับสภาพ
ในปEจจุบัน 

(2) การปฏิบัติ   
การจัดทําแผนการ
ดําเนินการ การนําแผน
ไปสู!การปฏิบัต ิ
2.1.5 การปรับปรุงและ
ควบคุม (Improve and 
Control-I) 
(1) การวัดและการ
ตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานเพื่อแสดง
ความก#าวหน#าและ
สัมฤทธิ์ผล 
(2) การควบคุมและ
กํากับดูแลให#ผลเป>นไป
ตามแผนที่วางไว# 

- ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม
ของโครงการให#
ลุล!วง 
- เก็บข#อมูล
เป>นลําดับข้ัน 

- มีการติดตาม 
ควบคุมและ
กํากับดูแล
ให#ผลเป>นไป
ตามแผนที่
กําหนดไว# 
- มีการ
ปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อให#ผลของ
งานดีกว!าเดิม  
 

- การปฏิบัติ
ตามแผนและ
วิธีการที่
กําหนดไว#  
- ดําเนินงาน
ตามกิจกรรม
ของโครงการให#
ลุล!วงตาม
เป_าหมาย 

- มีการวัดและ
ประเมิน
ควบคุมกํากับ
ติดตาม
ความก#าวหน#า
เป>นระยะ  
- ต#องติดตามดู
ผลการทํางาน
ว!าเป>นอย!างไร
แล#ว   
 

 

 

- มีการสื่อสารข#าม
สายงานในฝxายงาน 
- ดําเนินงานตาม
กิจกรรมของ
โครงการให#ลุล!วง
ตามวัตถุประสงค 
หรือเป_าหมาย  
- เก็บรวบรวมและ
บันทึกข#อมูลที่
เก่ียวข#อง 

- มีการวัดและ
ประเมิน
ความก#าวหน#าเป>น
ระยะ  
- ต#องมีการติดตาม 
ควบคุมและกํากับ
ดูแลให#ผลเป>นไป
ตามแผนที่กําหนด
ไว# 
- มีการจัดลําดบั
ความสําคัญของ
เร่ืองที่จะต#อง
ปรับปรุง 

กําหนดไว# 
(3) มีการเทียบเคียง
ตนเองกับสถานศึกษา
อ่ืนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ทํางานเป>นการสื่อสาร
ระหว!างครูและบุคลากร
ในหน!วยเดียวกัน  
(4) มีการสื่อสารข#าม
สายงานในแต!ละฝxาย
งาน   
2.1.4 การปฏิบัติการ 
(Doing-D) 
(1) การปฏิบัติ   
การจัดทําแผนการ
ดําเนินการ การนํา
แผนไปสู!การปฏิบัติ  
(2) เก็บรวบรวมและ
บันทึกข#อมูลที่เก่ียวข#อง 
2.1.5 การควบคุม 
(Control-l) 
(1) มีการวัดและ
ประเมิน 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วน 
ท่ี 2 ตัวแบบ 2.1
ด�านวิธีการบริหาร

สถานศึกษาสู%
องค�การขีด

สมรรถนะสูงจาก
แนวคิดทฤษฎีและ
เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา 

สรุปองค�ประกอบ
จากแนวคิดทฤษฎี
และจากโรงเรียน

กรณีศึกษา 
โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

(3) การให#รางวัล
ตอบแทนและ
กําหนดมาตรการบาง
ประการเพื่อให##มีการ
ปรับปรุงผลงาน 
(4) การสอบทวนผล
โดยเทียบค!ากับผู#ที่ดี
ที่สุดหรือคู!
เปรียบเทียบโดยการ
กําหนดหัวข#อการ
เทียบเคียง 
(5) สร#างนวัตกรรม
หรือระบบการ
ดําเนินการออกแบบ
ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 

- เปรียบเทียบ
ตนเองกับ
โรงเรียนอ่ืนใน
ด#านต!างๆ ที่
ใกล#เคียงกัน 
- มีการสร#าง
นวัตกรรม
ทดแทนเช!นการ
ออกแบบระบบ
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

- การปรับปรุง
การปฏิบัติงาน
ดังกล!าวให#ไปสู!
ทิศทางที่
ต#องการโดย
การจัดลําดบั
ความสําคัญ
ของเร่ืองที่
จะต#อง
ปรับปรุง มีการ
เทียบเคียง มี
การปรับปรุง
วิธีการ
ปฏิบัติงาน
เพื่อให#ผลของ
งานดีกว!าเดิม 
 
 
 
 

- หาแนวทาง
ใหม!ๆ เพื่อ
ปรับปรุงวิธีการ
ทํางานและ
สภาพแวดล#อม
ในการทํางานให#
ดีข้ึนอยู!เสมอ 

- มีการ
เทียบเคียงตนเอง
กับโรงเรียนอ่ืน
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การทํางาน 
- สร#างนวตักรรม
หรือแนวปฏิบัติที่
เป>นเลิศ 
- ให#รางวัลตอบ
แทนกับผู#คิดค#น
นวัตกรรม 

 
 
 

ความก#าวหน#าเป>น
ระยะ 
(2) ต#องมีการติดตาม 
ควบคุมและกํากับดูแล
ให#ผลเป>นไปตามแผน
ที่ 
2.1.6 ด#านการ
ปรับปรุง (Improve) 
(1) มีการจัด ลําดบั
ความสําคัญของเร่ือง
ที่จะต#องปรับปรุง 
(2) แสวงหาแนวทาง
ใหม!ๆสร#างนวัตกรรม
หรือแนวปฏิบัติที่เป>น
เลิศ 
(3) ให#รางวัลตอบแทน
กับผู#คิดค#นนวัตกรรม 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วน 
ท่ี 2 ตัวแบบ 2.2 
ด�านองค�ประกอบ

องค�การขีด
สมรรถนะสูงจาก
แนวคิดทฤษฎีและ
เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียนกรณีศึกษา 

สรุปองค�ประกอบ
จากแนวคิดทฤษฎี
และจากโรงเรียน

กรณีศึกษา 

โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

2.2.1 ภาวะผู#นาํ
เชิงกลยุทธ   
(Strategy  
Leadership) 
(1) มีการ
ตั้งเป_าหมายทีย่ิ่งใหญ!
และท#าทายและ
แสวงหาทางให#บรรลุ
เป_าหมาย  
(2) มีการมุ!งเน#น 
กลยุทธ และจัด
แนวทางกลยุทธ ไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
(3) มีการวางแผน 
กลยุทธ โดยกําหนด
กรอบเวลาและมี
ผู#รับผิดชอบอย!าง
ชัดเจน 
(4) มีการนําปEจจัย
ภายใน 

- ผู#บริหารควรมี
ภาวะผู#นําและ
รู#จักวางแผน 
กลยุทธ   
- มีการ
ตั้งเป_าหมาย ที่
ชัดเจนเพื่อให#ครู
และบุคลากร
เข#าใจแนวทางใน
การปฏิบัติงาน 
- มีการวิเคราะห 
องค การ โดยนํา
ปEจจัยภายใน 
ภายนอก โอกาส
และอุปสรรคมา
เป>นข#อมูลในการ
วางแผน 
- กําหนดงาน
และมี
ผู#รับผิดชอบ 
- กําหนด 
วิสัยทัศน   
พันธกิจ 
เป_าหมาย 

- มีการ
วิเคราะห ปEจจัย
ภายใน 
ภายนอก 
โอกาสและ
อุปสรรค 
- ผู#บริหารต#อง
มีภาวะผู#นํา 
ต#องมีการ
ตั้งเป_าหมายว!า
โรงเรียนจะไป
ในทิศทางใด 
- มี
ความสามารถ
ในการ
คาดคะเน 
- วางแผนโดย
กําหนด
วิสัยทัศน   
พันธกิจ 
เป_าหมายและ
กําหนดกลยุทธ  
- จัดทํา
แผนการปฏิบัติ
ประจําปq 

- โรงเรียนต#องมีแผน
กลยุทธ   
- ผู#บริหารต#องมี
ภาวะผู#นาํเชงิ 
กลยุทธ คือต#อง
สามารถคาดการณ 
อนาคตและสามารถ
ทําแผนกลยุทธ ได# 
- ตั้งเป_าหมายที่
ชัดเจนว!า
สถานศึกษาต#องการ
จะทาํอะไร จะไปใน
ทิศทางใดเพื่อให#ครู
และบุคลากรเข#าใจ
แนวทางในการ
ปฏิบัตงิาน 
- ต#องมีการวิเคราะห 
องค การ จุดแข็ง 
จุดอ!อน โอกาสและ
อุปสรรคมาเป>น
ข#อมูลในการวางแผน 
เพื่อวางแผน 

2.2.1 ด#านภาวะผู#นาํ
เชิงกลยทุธ   
(Strategy  
Leadership) 
(1) สถานศึกษามีการ
ตั้งเป_าหมายและ
กําหนดเป_าหมายที่
ชัดเจนเพื่อให#ครูและ
บุคลากรเข#าใจ
แนวทางในการ
ปฏิบัตงิาน 
(2) ผู#บริหารมีการ
วิเคราะห องค การ 
โดยนาํปEจจัยภายใน 
ภายนอก โอกาสและ
อุปสรรคมาเป>นข#อมูล
ในการวางแผนของ
สถานศึกษาและมี
ความสามารถในการ
คาดการณ เพื่อ
วางแผนทิศทางการ
กําหนดงานไปใน
ทิศทางเดียวกันและมี
ผู#รับผดิชอบ 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วน 
ท่ี 2 ตัวแบบ 2.2 
ด�านองค�ประกอบ

องค�การขีด
สมรรถนะสูงจาก
แนวคิดทฤษฎีและ
เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา 

สรุปองค�ประกอบ
จากแนวคิดทฤษฎี
และจากโรงเรียน

กรณีศึกษา 
โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

การวางกลยุทธ  
(5) มีการจัดทาํ
แผนพฒันาและ
แผนปฏิบัตงิานเพื่อให#
บรรลุวสิัยทัศน และ 
พันธกิจ 
(6) มีการจัดวางกลยุทธ   
เป_าหมายและ
วัตถุประสงค ให#
สอดคล#องกับ
สภาพแวดล#อมภายนอก
ที่มีความเข#มแข็งและ
ยืดหยุ!น 
(7) มีการกําหนดตัวชีว้ัด
ความสาํเร็จทกุระดบัที่
กลยุทธ ถูกนาํไปใช# 
(8) มีการกําหนด
วิสัยทัศน ที่มองเห็นภาพ
ชัดเจน 
(9) สามารถเชื่อมโยง
อารมณ ความรู#สึก
ระหว!างครูและบคุลากร
และวิสยัทัศน ที่สร#างแรง
บันดาลใจให#สถานศึกษา 

สภาพแวดล#อม 
- จัดทําแผนการ
ปฏิบัติการ มี
โครงการ มีงาน 
มีกิจกรรม  
- มีการสื่อสารที่
ชัดเจน 

ความสําเร็จ - กําหนด
วิสัยทัศน ที่
ชัดเจน พันธกิจ 
เป_าหมายและ
กําหนดกลยุทธ  
ผู#บริหาร 
- มีการสื่อสารที่
ชัดเจนในเร่ือง
ของเป_าหมาย
ของโรงเรียน 
- เชื่อมโยง
เป_าหมายของครู
ให#ไปในทิศทาง
เดียวกับโรงเรียน 
- ผู#บริหารต#อง
สามารถนาํ 
กลยุทธ ไปสู!การ
ปฏิบัติ โดยการ
จัดทําแผนการ
ปฏิบัติประจําปq
เพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน   
พันธกิจ 
เป_าหมายที่
กําหนด  

(3) ผู#บริหารมีการ
สื่อสารที่ชัดเจนใน
เร่ืองของเป_าหมาย
ของสถานศึกษาและ
เชื่อมโยงเป_าหมาย
ของครูให#ไปในทิศทาง
เดียวกับสถานศึกษา 
(4) มีการจัดทํา
แผนการปฏิบัติ
ประจําปqเพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน  พนัธกิจ 
เป_าหมายที่กําหนด 
(5) ผู#บริหารกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จทุก
ระดับที่กลยุทธ ถูก
นําไปใช# 
(6) ผู#บริหารจัดทาํ
แผนความเสี่ยงเพื่อ
รองรับความเปลี่ยน 
แปลง   
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบ 2.2 
ด�านองค�ประกอบองค�การขีด

สมรรถนะสูงจากแนวคิดทฤษฎีและ
เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา 
โรงเรียนกรณีศึกษา 

สรุป
องค�ประกอบ
จากแนวคิด
ทฤษฎีและ

จากโรงเรียน
กรณีศึกษา 

โรงเรียน
ท่ี 1 

โรงเรียน
ท่ี 2 

โรงเรียนท่ี 3 

(10) สร#างจุดแข็งของสถานศึกษาและ
พัฒนาจุดแข็งเพื่อยกระดับของ
สถานศึกษา 
(11) มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
เพื่อเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลง 
(12) สามารถอธิบายกลยุทธ ของ
สถานศึกษาต!อครูและบุคลากร 
 (13) กําหนดเป_าหมายที่ชัดเจนเพื่อให#
ครูและบุคลากรเข#าใจแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
(14) มีความสร#างสรรค และสร#าง
นวัตกรรมตอบสนองความต#องการของ
ครูและบุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง 
ชุมชนและผู#มสี!วนได#ส!วนเสีย  
(15) สร#างความสัมพันธ ที่ดีกับครูและ
บุคลากรและช!วยให#ครูและบุคลากร
ทํางานได#ดีกับผู#อ่ืน  
(16) ทําหน#าที่ปรึกษาหารือ  อํานวย
ความสะดวกและช!วยให#คําตอบ 
(17) ความเข#มแข็งและพัฒนาตนองให#
มีประสิทธิภาพ 
(18) ผู#บริหารมีภาวะผู#นาํและความ
มุ!งม่ันกับองค การในระยะยาว 
(19) มีการสื่อสารเพื่อถ!ายทอดทิศทาง
เป_าหมายอย!างชัดเจน 
 

  - มีการกําหนด
ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ 
ผู#บริหารสามารถ
ใช#แผนกลยุทธ 
เป>นเคร่ืองมือใน
การบริหารจัดการ
ได# 
- ต#องทําแผน
บริหารความเสี่ยง
ของโรงเรียน เพื่อ
รองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
- การจัด
โครงสร#างต#องมี
ความคล!องตัว
สอดคล#องกับ
กระบวนการ
ทํางาน  
- มีการกระจาย
อํานาจให#แก!ฝxาย
ต!างๆ ทาํให#ลด
ข้ันตอนการ
ทํางานเพื่อให#เกิด
ความรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 
ตัวแบบ 2.2 

ด�านองค�ประกอบ
องค�การขีดสมรรถนะ
สูงจากแนวคิดทฤษฎี
และเอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียนกรณีศึกษา สรุป
องค�ประกอบ
จากแนวคิด

ทฤษฎีและจาก
โรงเรียน

กรณีศึกษา 

โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

2.2.2  การบริหารจัดการ
ทุนมนุษย (Human  
Capital  Management) 
(1) การมีส!วนร!วมของครู
และบุคลากรโดย
มอบหมายการตัดสินใจ
ให# กับครูและบุคลากร
ทุกระดับ 
(2) มอบอํานาจการ
ตัดสินใจทาํให#เกิดความ
รับผิดชอบของครูและ
บุคลากร 
(3) ส!งเสริมการทํางาน
เป>นทีม มีทีมงานบริหาร
ตนเอง สามารถตัดสินใจ
ในการวางแผนการทาํงาน
และการประเมินผล 
(4) ส!งเสริมให#ครูและ
บุคลากรมีความรู#ความ
เชี่ยวชาญ ความชาํนาญ
สูงข้ึนและเป>นที่ยอมรับ 
(5) กระตุ#นให#ครูและ
บุคลากรบรรลุถึงผลงาน
ที่สูงหรือตาม
เป_าประสงค  

- ให#ทุกคนมี
ส!วนร!วมในการ
ทํางาน   
- มีการมอบ
อํานาจให#
ทํางานเป>นทีม 
แบ!งหน#าที่
รับผิดชอบต!อ
งานที่
มอบหมาย 
- ให#ครูและ
บุคลากรมีความรู#
ความเชี่ยวชาญ  
ความชํานาญและ
เป>นที่ยอมรับครู
ได#รับการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนเป>นประจํา 
- นําความรู#
ความสามารถที่มี
อยู!ในครูและ
บุคลากรออกมา
ใช#อย!างเต็มที่ 

- ให#มีส!วนร!วมใน
การทํางานโดย
ส!งเสริมการทํางาน
เป>นทีมโดยทุกคนมี
การแบ!งหน#าที่ 
แบ!งงานกันทาํ 
- ส!งเสริมให#ครูและ
บุคลากรมีความรู#
ความเชี่ยวชาญ  
- สร#างครูและ
บุคลากรต#นแบบใน
โรงเรียนที่สามารถ
เป>นผู#ริเร่ิมให#กับ
บุคคลอ่ืน  
- ให#ครูปฏิบัติงาน
เต็มศักยภาพเต็ม
ความสามารถโดย
มีการมอบอํานาจ
การตัดสินใจ 
- ผู#บริหารต#องคิด
ว!าครูคือผู#มีส!วนที่
ทําให#โรงเรียน
ประสบผลสําเร็จ  
 

- ให#ครูและบคุลากร
เกิดความผูกพันต!อ
โรงเรียนด#วยการให#
ทุกคนมีส!วนร!วม
โดยมอบหมายมอบ
อํานาจการตัดสินใจ
ในทีมงานทาํให#เกิด
ความรับผิดชอบของ
ทุกฝxาย 
- ผู#บริหารต#องให#
ความสนใจเอาใจใส!
การปฏิบัตงิานของ
ครูและบุคลากร  
- ต#องรู#ว!าครูและ
บุคลากรแต!ละคนมี
ความถนดั มี
ความสามารถใน
เร่ืองใดบ#าง 
- ผู#บริหารสามารถ
นําความรู#
ความสามารถที่มีอยู!
ในครูและบุคลากร
ออกมาใช#อย!าง
เต็มที ่

2.2.2  การ
บริหารจัดการ
ทุนมนุษย 
(Human  
Capital  
Management) 
(1) สามารถนํา
ความรู#ความ 
สามารถที่มีอยู!
ในครูและ
บุคลากรออกมา
ใช#อย!างเต็ม
ศักยภาพ 
(2) สร#าง
ความคิดที่ว!าครู
และบุคลากรคือ
ผู#ขับเคลื่อน
สถานศึกษาให#
สถานศึกษา
ประสบผลสําเร็จ 
(3) กระตุ#นให#ครู
และบุคลากร
บรรลุถึงผลงาน
ที่สูงหรือให#
มากกว!าความ
คาดหวัง 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วน 
ท่ี 2 ตัวแบบ 2.2 
ด�านองค�ประกอบ

องค�การขีด
สมรรถนะสูงจาก
แนวคิดทฤษฎีและ
เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา 

สรุปองค�ประกอบ
จากแนวคิดทฤษฎี
และจากโรงเรียน

กรณีศึกษา 
โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

(6) สร#างความคิดที่ว!า
ครูและบุคลากรคือผู#
ขับเคลื่อนให#เกิดการ
ปฏิบัติ งานหรือความ 
สําเร็จของ
สถานศึกษา 
(7) มีความสามารถใน
การจัดการปEญหาของ
ครูและบุคลากรและ
ใช#ประโยชน จาก
ข#อมูลของปEญหา 
(8) สร#างความ
รับผิดชอบส!วนบุคคล
ที่จะนาํไปสู!
ความสําเร็จโดยรวม
ของสถานศึกษา 
(9) สร#างครูและ
บุคลากรต#นแบบและ
เป>นผู#ริเร่ิมให#กับ
บุคคลอ่ืน  
(10) ครูและบุคลากร
มีความสามารถในการ
ประยุกต ใช# ICT ได#
อย!างเหมาะสม 
 

- มีความความ
พร#อมต!อการ
เปลี่ยนแปลง 
- สร#างครูและ
บุคลากร
ต#นแบบเพื่อ
เป>นแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน 
- ให#ครูและ
บุคลากรเกิด
ความผูกพันต!อ
โรงเรียนเพราะ
ครูคือผู#
ขับเคลื่อน
โรงเรียนให#
โรงเรียน
ประสบ
ผลสาํเร็จ 
- ต#องแก#ปEญหา
ต!างๆ ของครู
ได# 

- สร#างแรงจูงใจให#
ครูเกิดความ
ผูกพันต!อโรงเรียน 
- มีการสร#าง
บรรยากาศการ
ทํางาน  ความสุข
และความพึง
พอใจแก!ครูและ
บุคลากร  
- ผู#บริหาร ครูและ
บุคลากรมีความ
กระตือรือร#นที่จะ
ทํางานและมี
ความชํานาญใน
งานของตนเอง 
 

- ต#องรู#จักสร#าง
แรงจูงใจเพื่อ
กระตุ#นให#ครูและ
บุคลากรบรรลุถึง
ผลงานทีสู่งหรือ
ให#มากกว!าสิ่งที่
พวกเขาคาดหวัง
โดยการให#รางวัล 
ซ่ึงรางวัลในที่นี้
อาจเป>นรางวลัที่
เป>นทรัพย สนิ 
หรือรางวัลที่เป>น
ตําแหน!ง 
- ต#องสร#าง
แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 
- ผู#บริหารต#องมี
ความสามารถใน
การแก#ปEญหา
ของครูและ
บุคลากรและ
นําไปเป>นข#อมูลที่
เกิดประโยชน ต!อ
โรงเรียน  
 

(4) พัฒนาครูและ
บุคลากรให#เป>น
บุคคลที่มีความรู#
ความเชี่ยวชาญ  
ความชํานาญสูงข้ึน
และมีความพร#อม
ต!อการเปลี่ยนแปลง 
(5) สร#างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานและ
ให#ครูและบุคลากร
เกิดความจงรักภักดี
และผูกพันต!อ
สถานศึกษา 
(6) ให#ครูและ
บุคลากรมีส!วนร!วม
โดยมอบหมายมอบ
อํานาจการตัดสินใจ
การทํางานเป>นทีม
และสร#างความ
ไว#วางใจทําให#เกิด
ความรับผิดชอบ
และส!งผลให#เกิดการ
ทุ!มเทพลังในการ
ทํางานของครูและ
บุคลากร 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบ 2.2 
ด�านองค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะ

สูงจากแนวคิดทฤษฎีและเอกสารท่ี
เก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา 
โรงเรียนกรณีศึกษา 

สรุป
องค�ประกอบ
จากแนวคิด

ทฤษฎีและจาก
โรงเรียน

กรณีศึกษา 

โรงเรียนท่ี 
1 

โรงเรียนท่ี 
2 

โรงเรียนท่ี 3 

 (11) พัฒนาครูและบุคลากรให#มีความ
ยืดหยุ!นมีพฤติกรรมและค!านิยมที่
สอดคล#องไปในทิศทางเดียวกัน 
(12) นําความรู#ความสามารถของครู
และบุคลากรมาใช#อย!างเต็มศักยภาพ 
(13) มีการสร#างบรรยากาศการทํางาน  
ความผาสุกและความพึงพอใจแก!ครู
และบุคลากร 
(14) สร#างแรงจูงใจในการปฏิบตัิงาน
และให#ครูและบุคลากรเกิดความผูกพัน
ต!อสถานศึกษา 
(15) มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรที่มี
ประสิทธผิลและเป>นธรรม 
 (16) พัฒนาครูและบุคลากรโดยมีการ
ฝoกอบรม  แลกเปลี่ยนความรู#หรือ
ทักษะระหว!างครูและบุคลากรที่มี
ประสิทธผิล 
(17) สร#างกลไกการเรียนรู#ให#ครูและ
บุคลากรพัฒนาตนเองให#มีสมรรถนะ
เพิ่มข้ึน 
(18) ให#ความไว#วางใจเพื่อส!งผลให#ครู
และบุคลากรในสถานศึกษาทุ!มเทพลัง
ในการทํางานอย!างเต็มที ่
 

 

 

 - ให#ทุกคน
รู#สึกว!า การที่
โรงเรียน
ประสบความ 
สําเร็จนั้น
เพราะความ
ร!วมมือ ร!วม
ใจของทุกคน 
- ต#องพัฒนา
ครูและ
บุคลากรให#
เป>นบุคคลที่มี
ความรู#ความ
เชี่ยวชาญ  
ความชํานาญ
สูงข้ึน 
 
 

(7) พัฒนาครูและ
บุคลากรโดยมี
การฝoกอบรม  
แลกเปลี่ยน
ความรู#หรือทักษะ
ระหว!างครูและ
บุคลากรและ
สร#างครูและ
บุคลากรต#นแบบ
ในสถานศึกษาที่
สามารถเป>นผู#
ริเร่ิมให#กับบุคคล
อ่ืน 
(8) มี
ความสามารถใน
การแก#ปEญหาของ
บุคลากรและ
นําไปเป>นข#อมูลที่
เกิดประโยชน ต!อ
สถานศึกษา 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2  
ตัวแบบ 2.2 

ด�านองค�ประกอบองค�การ
ขีดสมรรถนะสูงจากแนวคิด

ทฤษฎีและเอกสารท่ี
เก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา 

สรุป
องค�ประกอบ
จากแนวคิด

ทฤษฎีและจาก
โรงเรียน

กรณีศึกษา 

โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

2.2.3  การเป>นองค การแห!ง
การเรียนรู# (Learning 
Organization) 
(1) มีการใช#เทคโนโลยีใน
การผลิต  การให#บริการ  
การออกแบบงานและใน
ระบบข#อมูลสารสนเทศ 
(2) มีการใช#เทคโนโลยี   
บูรณาการกับหน#าที่อ่ืนๆ
และการให#บริการแบบ
ทันเวลาพอดี (just-in time) 
(3) มีวิธีการทํางานที่
สามารถปรับเปลี่ยนได#ตาม
สถานการณ  
(4) มีการค#นหาโอกาสและ
สร#างสรรค องค ความรู#ใหม!ที่
ตอบสนองสู!ความท#าทาย 
(5) มีความคิดสร#างสรรค ใน
การนําองค ความรู#และ
เทคโนโลยีใหม!ๆ มา
ประกอบการออกแบบ
กระบวนการ 

(6) มีการนํารูปแบบการ
บริหารของภาคเอกชนมาใช#
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการบริหารงาน 

- โรงเรียนต#อง
สร#างความเป>น
เลิศโดยมุ!งเน#นใน
สิ่งที่ตนเองเก!ง
และมีความโดด
เด!น 
- มุ!งผลิตองค 
ความรู# ช!วย
เพิ่มพูนความรู#
ความสามารถให#
ผู#บริหารครูและ
บุคลากรเป>นที่
ยอมรับของทุก
ฝxายทําให#เป>น
บุคคลที่
กระตือรือร#นและ
รอบรู# 
- ต#องมี
ความสามารถใน
เร่ืองของ
เทคโนโลยี เพื่อใช#
ในการออกแบบ
กระบวนการ
ทํางานมีความ
พร#อมทางข#อมูล
สารสนเทศ 

- ต#องผลิตองค 
ความรู# ใช#
ข#อมูลและ
สารสนเทศมา
สนับสนนุการ
ทํางาน  
- ระบบ
สารสนเทศ
พร#อมใช#งาน
และมี
เคร่ืองมือ
ต!างๆ มาใช#
จัดการองค 
ความรู# 
- สร#างแนว
ปฏิบัติที่ดี 
(Best 
Practice) 
- สร#าง
นวัตกรรมที่
โดดเด!นเพื่อสู!
ความเป>นเลิศ 
 

- การที่จะมุ!ง
ไปสู!ความเป>น
เลิศนั้น
โรงเรียนต#อง
พัฒนาตนเอง
ให#เป>น
องค การแห!ง
การเรียนรู# 
- พัฒนาครู
และบุคลากร
โดยมีการ
ฝoกอบรม  
แลกเปลี่ยน
ความรู#หรือ
ทักษะระหว!าง
ครูและ
บุคลากร 
- มุ!งผลิตองค 
ความรู# เพื่อ
ช!วยให#
ผู#บริหารครู
และบุคลากรมี
ความสามารถ
เพิ่มมากข้ึน 
 

2.2.3  การเป>น
องค การแห!งการ
เรียนรู# (Learning 
Organization) 
(1) ผู#บริหาร ครู
และบุคลากรมี
ความกระตือรือร#น
และรอบรู#ในงาน
ของสถานศึกษา 
(2) ทําให#
สถานศึกษาเป>น
องค การที่มุ!งผลติ
องค ความรู# ช!วยให#
ผู#บริหารครูและ
บุคลากรเปqrยมไป
ด#วยความรู#
ความสามารถ 
(3) ครูและบุคลากร
มีความยอมรับ
ความคิดเห็นของ
ผู#ร!วมงานและมี
ความร!วมมือกันมี
การทาํงานเป>นทีม
ทุกคนมีการแบ!ง
หน#าที่ แบ!งงานกัน
ทํา 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2  
ตัวแบบ 2.2 

ด�านองค�ประกอบองค�การ
ขีดสมรรถนะสูงจากแนวคิด

ทฤษฎีและเอกสารท่ี
เก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา สรุปองค�ประกอบ

จากแนวคิดทฤษฎี
และจากโรงเรียน

กรณีศึกษา 

โรงเรียน
ท่ี 1 

โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

(7) นําผลการดาํเนินงานไป
จัดลําดบัความสําคัญให#เกิด
การปรับปรุงอย!างต!อเนื่อง
และนวัตกรรม 
(8) มีการแสวงหาและ
แลกเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานที่เป>นเลิศ 
(9) มีวิธีการใช#ข#อมูลและ
สารสนเทศมาสนับสนุนการ
ตัดสินใจและสนบัสนุนให#
เกิดนวัตกรรม  
(10) มีการใช# การวัด การ
วิเคราะห  ข#อมูลสารสนเทศ  
ข#อเสนอแนะ  และข#อมูล
ย#อนกลับและการไหลของ
กระบวนการร!วมกัน 

(11) มีการจัดหาระบบ
สารสนเทศทีพ่ร#อมใช#งาน
และเคร่ืองมือต!างๆ มาใช#
จัดการองค ความรู# 
(12) มีการมุ!งเน#นในสิง่ที่
สถานศึกษามีความโดดเด!น 
(13) มีวิธีการทําให#ครูและ
บุคลากรในสถานศึกษามี
การเปDดใจยอมรับความ
คิดเห็นของผู#ร!วมงาน 

 - ครูและ
บุคลากรทุกคน
ต#องแสวงหาวิธี
แก#ปEญหาและ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู#ซึ่งกัน
และกัน 
- นําปEญหาทุก
อย!างมา
จัดลําดบั
ความสําคัญ 
ค!อยๆ
แก#ปEญหาจน
หมดไปซ่ึงถือว!า
เป>นการ
ปรับปรุง
กระบวนการ
หรือวิธีการ
ปฏิบัติงานจน
เกิดเป>น
นวัตกรรมหรือ
โมเดลที่เป>น
ของโรงเรียน 
 

- สร#างครูและ
บุคลากรต#นแบบ
ในโรงเรียนที่
สามารถเป>นผู#
ริเร่ิมให#กับบุคคล
อ่ืน 
- ผู#บริหารต#อง
พัฒนาตนเอง
และเป>นต#นแบบ
เพื่อให#ครูมีความ
กระตือรือร#น
เรียนรู#ที่จะ
ทํางาน 
- กระตุ#นการรับรู#
ให#ครูและ
บุคลากรมี
ความรู#สึกว!างาน
ท#าทาย
ความสามารถอยู!
ตลอดเวลา 

(4) สถานศึกษามี
วิธีการทํางานที่
สามารถปรับ เปลี่ยน
ได#ตามสถานการณ  
(5) แสวงหาวิธี
ปฏิบัติงานที่เป>นเลิศ 
(Best Practice) โดย
การสร#างสรรค นาํองค 
ความรู#และเทคโนโลยี
ใหม!ๆ มาใช# 
(6) มีการมุ!งเน#นในสิ่ง
ที่สถานศึกษามีความ
โดดเด!นสร#างจุดแข็ง
ของสถานศึกษาและ
พัฒนาจุดแข็งเพื่อ
ยกระดับของ
สถานศึกษา 
(7) มีวิธีการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนความรู#
หรือทักษะระหว!าง
บุคคลและหน#าที่
ภายในองค การและมี
ส!วนร!วมในการจัดการ
ความรู#ในองค การ  
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2  
ตัวแบบ 2.2 

ด�านองค�ประกอบองค�การ
ขีดสมรรถนะสูงจากแนวคิด

ทฤษฎีและเอกสารท่ี
เก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา สรุปองค�ประกอบจาก

แนวคิดทฤษฎีและ
จากโรงเรียน
กรณีศึกษา 

โรงเรียน
ท่ี 1 

โรงเรียน
ท่ี 2 

โรงเรียนท่ี 3 

(14) มีวิธีการทําให#ครูและ
บุคลากรมีความร!วมมือกัน
โดยทุกคนมีการแบ!งหน#าที่ 
แบ!งงานกันทํา 
(15) มีวิธีการทําให#ครูและ
บุคลากรมีความรอบรู#ใน
งานของสถานศึกษา 
(16) มีวิธีการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนความรู#หรือ
ทักษะระหว!างบุคคลและ
หน#าที่ภายในสถานศึกษา 
(17) มุ!งผลิตองค ความรู#  
ช!วยให#ครูและบุคลากร
เปqrยมไปด#วยความรู#
ความสามารถ 
(18) ใช#ระบบการทํางาน
เป>นทีมที่ส!งเสริมการเรียนรู# 
(19) ครูและบุคลากรมี
ความกระตือรือร#น มีสํานึก
การทํางานเป>นทีมและมี
ส!วนร!วมในการจัดการ
ความรู#ในสถานศึกษา 
 

  - ผู#บริหาร ครูและ
บุคลากรควรมีความ
รอบรู#ในงานของ
สถานศึกษา  
- มีวิธีการให#ครูและ
บุคลากรพัฒนา
ตนเองให#มีสมรรถนะ
เพิ่มข้ึน 
- มุ!งเน#นในสิง่ที่
โรงเรียนมีความโดด
เด!น 
- สร#างจุดแข็งของ
โรงเรียนและพฒันา
จุดแข็งเพื่อยกระดับ
ของโรงเรียน เพื่อ
สร#าง Best Practice 
ของโรงเรียน 
- เทคโนโลยีใหม!ๆ 
มาใช#ในการ
ปฏิบัติงาน
ประยุกต ใช# ICT ได#
อย!างเหมาะสม 

(8) มีวิธีการใช#ข#อมูล
และสารสนเทศมา
สนับสนนุการตัดสนิใจ
และสนบัสนุนให#เกิด
นวัตกรรมและมี
ความสามารถในการ
ประยุกต ใช# ICT ได#
อย!างเหมาะสม 
(9) มีการจัดลําดบั
ความสําคัญของงานให#
เกิดการปรับปรุงอย!าง
ต!อเนื่องและเกิด
นวัตกรรม 
(10) มีระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครุและ
บุคลากรที่มีประสิทธผิล
และเป>นธรรม 
(11) มีการนํารูปแบบ
การบริหารของ
ภาคเอกชนมาใช#เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการบริหารเช!น การ
ให#บริการแบบทันเวลา
พอดี  
(just-in time) 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2  
ตัวแบบ 2.2 

ด�านองค�ประกอบองค�การ
ขีดสมรรถนะสูงจาก

แนวคิดทฤษฎีและเอกสาร
ท่ีเก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา สรุปองค�ประกอบจาก

แนวคิดทฤษฎีและ
จากโรงเรียน
กรณีศึกษา 

โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

2.2.4 การบริหารคุณภาพ
ทั่วทั้งองค การ (Total 
Quality Management) 
(1) มีการคํานึงถึงคุณภาพ
การให#บริการ 
(2) มีการมุ!งเน#นการสร#าง
ความสัมพันธ และความพึง
พอใจแก!ผู#เรียน ผู#ปกครอง 
ชุมชนและผู#มสี!วนได#ส!วนเสีย 
(3) มีการกําหนดและมีการ
รับฟEงและเรียนรู#ความ
ต#องการและความคาดหวัง
ของผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน
และผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 
(4) มีการวัดความพึงพอใจ
และไม!พึงพอใจของผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มี
ส! วนได#ส! วน เสี ย เพื่ อนํ า
ข#อมูลไปปรับปรุง  
 (5) สร#างความไว#วางใจ
กับผู#เรียน ผู#ปกครอง 
ชุมชนและผู#มสี!วนได#ส!วน
เสียซ่ึงนําไปสู!การสร#าง
สังคมแห!งความไว#วางใจ 
 

- มีการสร#าง
ค!านิยมที่
มุ!งเน#นใน
เร่ืองคุณภาพ
ด#านการเรียน
การสอน  
- คํานึงถึง
คุณภาพการ
ให#บริการของ
โรงเรียน 
- มีการ
ปรับปรุงการ
ทํางาน
ตลอดเวลา
เพื่อพัฒนา
งานให#มี
ประสิทธิภาพ 
- มีการรับฟEง
ความ
ต#องการและ
สร#าง
ความสัมพันธ 
และความพึง
พอใจแก!ทุก
ฝxาย 

 

- คํานึงถึง
คุณภาพการ
ให#บริการ  
- สร#างความ
พึงพอใจต!อผู#
ที่มารับ
บริการ ความ
พึงพอใจใน
ที่นี้จะต#อง
เป>นความพึง
พอใจของ
บุคคลภายใน
ซ่ึงได#แก! 
นักเรียน ครู
และบุคลากร 
และบุคล
ภายนอกคือ 
ผู#ปกครอง 
ชุมชน 
 

- โรงเรียนต#อง
ยึดถือเร่ือง
คุณภาพเป>น
สําคัญ  
- ต#องคํานึงถึง
การบริการเป>น
หลัก 
- ควรมีการรับ
ฟEงความ
ต#องการและ
สร#างความพงึ
พอใจให#กับครู 
บุคลากร 
ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง 
ชุมชนและผู#มี
ส!วนได#ส!วนเสีย 
- สร#างความ
ไว#วางใจโดยให#
ให#ทุกคนมีส!วน
ร!วมและแสดง
ความคิดเห็น
อย!าง
สร#างสรรค  

2.2.4 การบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค การ 
(Total Quality 
Management) 
(1) มีการคํานึงถึง
คุณภาพการให#บริการ
ของสถานศึกษา 
(2) มีการรับฟEงความ
ต#องการของครู 
บุคลากร ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#
มีส!วนได#ส!วนเสีย 
(3) มีการสร#าง
ความสัมพันธ และความ
พึงพอใจและมีการวัด
ความพึงพอใจแก!ครู 
บุคลากร ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#
มีส!วนได#ส!วนเสีย 
(4) สร#างความไว#วางใจ
โดยให#โอกาสครู 
บุคลากร ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#
มีส!วนได#ส!วนเสียมีส!วน
ร!วมและแสดงความ
คิดเห็นอย!างสร#างสรรค  
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2  
ตัวแบบ 2.2 

ด�านองค�ประกอบองค�การ
ขีดสมรรถนะสูงจากแนวคิด

ทฤษฎีและเอกสารท่ี
เก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา 

สรุป
องค�ประกอบ
จากแนวคิด

ทฤษฎีและจาก
โรงเรียน

กรณีศึกษา 

โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

(6) ให#โอกาสครูและ
บุคลากรมีส!วนร!วมตั้งแต!
ระดับล!างถึงระดบัสูงและ
แสดงความคิดเห็นอย!าง
สร#างสรรค  
(7) มีการปรับปรุง
กระบวนการทาํงานอย!าง
ต!อเนื่องเพื่อพัฒนางานให#มี
ประสิทธิภาพ  
(8) มีการปรับปรุง
กระบวนงานหลักและ
กระบวนการสนับสนนุ
อย!างสมํ่าเสมอ 
(9) มีนโยบายที่มุ!งเน#น
ผลสัมฤทธิ์ของทั้งกระบวน 
การและผลลัพธ  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ต#องรับฟEงปEญหา 
ความต#องการ 
และสร#างความพึง
พอใจโดยมีการวัด
ความพึงพอใจต!อ
โครงการหรือ
กิจกรรมต!างของ
โรงเรียน 
- สร#างสัมพนัธ ที่ดี
แก!ทุกฝxายโดยให#
ทุกฝxายเข#ามามี
ส!วนร!วมแสดง
ความเห็นใน
กิจกรรมต!างๆ 
- มีการตั้ง
เครือข!าย
ผู#ปกครองของ
โรงเรียนมี
คณะกรรมการ
โรงเรียนซ่ึงหากสิ่ง
ใดเกิดปEญหา ทุก
ฝxายจะได#ช!วยกัน
ปรับปรุงพฒันา 

- เน#นการ
ทํางานอย!าง
สร#างสรรค  
- คุณภาพของ
โรงเรียนจะเกิด
ได#อย!างยั่งยืน
ต#องมีการ
ปรับปรุง
กระบวนการ
ทํางานอย!าง
ต!อเนื่องทั้ง
กระบวนการ
หลักและ
กระบวนการ
สนับสนนุเพื่อ
พัฒนางานให#มี
ประสิทธิภาพ 
  
 

 

 

(5) มีการ
ปรับปรุง
กระบวนการ
ทํางานทั้ง
กระบวนการหลัก
และกระบวนการ
สนับสนนุเพื่อ
พัฒนางานให#มี
ประสิทธิภาพ 
(6) มีการมุ!งเน#น
ผลลัพธ และ
ผลสัมฤทธิ์ของ
สถานศึกษา 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2  
ตัวแบบ 2.2 

ด�านองค�ประกอบองค�การ
ขีดสมรรถนะสูงจากแนวคิด

ทฤษฎีและเอกสารท่ี
เก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา 

สรุป
องค�ประกอบ
จากแนวคิด

ทฤษฎีและจาก
โรงเรียน

กรณีศึกษา 

โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

(3) มีโครงสร#างและ
กระบวนการที่สอดคล#องกัน 

(4) มีการออกแบบองค การ
ที่กระตุ#นให#เกิดการข#าม
สายงานและข#ามองค การ 

(5) ไม!ปDดก้ันตนเองและ
เปDดรับความสัมพนัธ กับ
ภายนอกและเติบโตโดย
ร!วมมือกับหุ#นส!วน 
(6) มีกระบวนการทาํงานที่
สนับสนนุครูและบุคลากร
ในการทํางานเต็มตาม
ศักยภาพ 
(7) มีการปรับปรุง
โครงสร#างสถานศึกษาให#มี
ขนาดเหมาะสม  โดยใช#
วิธีการจ#างเหมางาน
บางอย!างจากภายนอก 
(8) มีการลดข้ันตอนระบบ
การสั่งการให#เกิดความ
รวดเร็ว 
(9) จัดให#มีระบบการ
ควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยงที่ด ี
(10) มีการบริหารงานแบบ
โครงการ 
 

- มีการจัด
โครงสร#างที่
คล!องตัวและ
ปรับเปลี่ยน
ตาม
สถานการณ  
- มีการจัด
โครงสร#าง
องค การที่
มุ!งเน#นการ
กระจาย
อํานาจ 
- มีการจัดทํา
โครงการโดย
จัดโครงสร#าง
แบบทีมข#าม
สายงาน 

- มีการจัด
โครงสร#าง
องค การที่
สอดคล#องกับ
กระบวนการ
ทํางานของ
โรงเรียน 
ลําดับขันตอน
ในโครงสร#าง
โรงเรียนจะไม!
มากจนเกินไป 
ลดความล!าช#า 
เกิดความ
คล!องตัวและ
ปรับเปลี่ยน
ตาม
สถานการณ   

- มีการจัด
โครงสร#างองค การที่
สอดคล#องกับ
กระบวนการทาํงาน
ของสถานศึกษา
เพื่อให#ครูและ
บุคลากรทํางานได#
เต็มศักยภาพ 
- มีการจัด
โครงสร#างที่
คล!องตัวเหมาะสม
กับสถานศึกษาและ
ปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ  
- มีการจัด
โครงสร#างองค การที่
มุ!งเน#นการกระจาย
อํานาจและร!วมมือ
กับองค กรอ่ืนๆ 
- มีการจัดทํา
โครงการโดยจัด
โครงสร#างแบบทีม
ข#ามสายงาน 
- มีการลดข้ันตอน
การทํางานเพื่อให#
เกิดความรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน 

(2) มีการจัด
โครงสร#างที่
คล!องตัวและ
ปรับเปลี่ยนตาม
สถานการณ  
(3) มีการจัด
โครงสร#าง
องค การที่มุ!งเน#น
การกระจาย
อํานาจและ
ร!วมมือกับองค กร
อ่ืนๆ 
(4) มีการจัด
โครงสร#าง
องค การให#มี
ขนาดที่เหมาะสม
กับสถานศึกษา 
(5) มีการจัดทํา
โครงการโดยจัด
โครงสร#างแบบ
ทีมข#ามสายงาน 
(6) มีการลด
ข้ันตอนระบบการ
สั่งการให#เกิด
ความรวดเร็ว 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2  
ตัวแบบ 2.2 

ด�านองค�ประกอบองค�การ
ขีดสมรรถนะสูงจากแนวคิด

ทฤษฎีและเอกสารท่ี
เก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา สรุปองค�ประกอบ

จากแนวคิดทฤษฎี
และจากโรงเรียน

กรณีศึกษา 
โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

2.2.6  การมีธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต!อสังคม 
(Good  Governance) 
(1) มีระบบบริหารงานที่มี
จริยธรรม  โปร!งใส เปDดเผย
และตรวจสอบได# 
(2) มีระบบที่เปDดโอกาสให#
สังคมได#ตรวจสอบผลการ
ดําเนนิการ 
(3) เน#นการบริหารแบบ
เปDดเผยและรายงานผลการ
ดําเนนิงานต!อสาธารณชน 

(4) มีการเปDดเผยข#อมูลทาง
การเงินเพื่อให#ครูและ
บุคลากรเกิดความรู#สึกเป>น
เจ#าของร!วมกัน 
(5) มีความสามารถ ในการ
ชี้แจงและรับผิดชอบร!วมกัน 
(6) มีความรับผิดชอบและ
ช!วยเหลือต!อสงัคม  
(7) ต#องมีการกําหนดนโยบาย
การกํากับดูแลสถานศึกษาที่ด ี
(8) มีวิธีการในการสร#างความ
น!าเชื่อถือและความไว#วางใจ 

- ผู#บริหาร
ต#องซ่ือสัตย 
เป>นตัวอย!าง
แก!ครูและ
บุคลากร 
- ใช#หลัก 
ธรรมาภิบาล
ในการ
บริหารงาน
การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย
ทางการ
ศึกษาความ
โปร!งใสความ
รับผิดชอบ
ความ
สอดคล#อง
ความเสมอ
ภาคการมี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธผิล
และการมี
เหตุผล 

 

- ผู#บริหารต#องมี
คุณธรรมจริยธรรม
มีความซ่ือสตัย และ
กระทําตนเป>น
ตัวอย!างแก!ครูและ
บุคลากร   
- โรงเรียนต#องมีการ
บริหารจัดการที่ดี 
ได#แก! หลักนิตธิรรม 
การอยู!ร!วมกันกับ
คนหมู!มาก 
จําเป>นต#องมี
กฎระเบียบและ
ข#อบังคับ 
- หลักความโปร!งใส 
ผู#บริหาร ครู และ
บุคลากรต#อง
ไว#วางใจกัน ให#
ข#อมูลที่เป>นจริง
ชัดเจนในทุกเร่ือง มี
ระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัตงิานของครุ
และบุคลากรที่มี
ประสทิธผิลและ
เป>นธรรม 

- ผู#บริหาร
ควรมีความ
ซ่ือสัตย และ
กระทําตน
เป>นตัวอย!าง
แก!ครูและ
บุคลากร 
- มี 
ธรรมาภิบาล 
ในการ
ปฏิบัติงาน  
ซ่ึงได#แก! 
ความสุจริต 
ยุติธรรม การ
รับฟEงปEญหา
ทุกๆ ฝxาย 
การระดม
ความคิดใน
การมีส!วน
ร!วมบริหาร
โรงเรียน และ
ปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ
วิชาชีพ 
 

2.2.6  การมี 
ธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต!อสังคม 
(Good  Governance) 
(1) ผู#บริหารมีความ
ซ่ือสัตย และกระทําตน
เป>นตัวอย!างแก!ครูและ
บุคลากร 
(2) มีการใช#หลัก 
ธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานได#แก!การมี
ส!วนร!วมการปฏิบัติ
ตามกฎหมายความ
โปร!งใสความ
รับผิดชอบความ
สอดคล#องความเสมอ
ภาคการมี
ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลและ
การมีเหตุผล 
(3) มีความรับผิดชอบ
ต!อสังคมโดยสร#าง
จิตสํานึกให#นักเรียนมี
จิตอาสาในการ
ช!วยเหลือและพัฒนา
ชุมชนของนักเรียน 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วน 
ท่ี 2 ตัวแบบ 2.2 
ด�านองค�ประกอบ

องค�การขีดสมรรถนะ
สูงจากแนวคิดทฤษฎี

และเอกสารท่ี
เก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียนกรณีศึกษา 
สรุป

องค�ประกอบ
จากแนวคิด

ทฤษฎีและจาก
โรงเรียน

กรณีศึกษา 

โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

(9) ผู#บริหารมีความ
ซ่ือสัตย และกระทํา
ตนเป>นตัวอย!างแก!ครู
และบุคลากร 
 

- สร#างความ
ไว#วางใจโดยมี
การเปDดเผย
ชี้แจงข#อมูลทาง
การเงินเพื่อให#
ครูและ
บุคลากรเกิด
ความรู#สึกเป>น
เจ#าของร!วมกัน
และรับผิดชอบ
ร!วมกัน 

- หลักการมีส!วนร!วม 
ต#องเปDดโอกาสให#
ชุมชนมีส!วนร!วมใน
การตัดสินใจ และ
รับผิดชอบร!วมกัน 
- หลักความ
รับผิดชอบ ผู#บริหาร
และครูทุกคนต#อง
ตระหนักถึงความ
รับผิดชอบ เพราะ
ผู#ปกครองฝาก
ความหวังไว#กับ
โรงเรียน 
- หลักความคุ#มค!า 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร รวมถึง
งบประมาณอย!างรู#
คุณค!า 
- หลักคุณธรรม ควร
ยึดถือความถูกต#องดี
งาม ผู#บริหาร ครู
และบุคลากรต#อง
สํานึกในหน#าที่ มี
ความจริงใจ ขยัน
ปฏิบัติงาน 

- มีการเปDดเผย
ชี้แจงข#อมูลทาง
การเงินเพื่อให#ครู
และบุคลากรเกิด
ความรู#สึกเป>น
เจ#าของร!วมกันมี
ความรักใน
โรงเรียนและ
รับผิดชอบร!วมกัน
อีกทั้งโรงเรียน
ควรมีความ
รับผิดชอบต!อ
สังคม ชุมชน โดย
สร#างจิตสาํนึกให#
นักเรียนมีจิตอาสา
ในการช!วยเหลือ
และพัฒนาชุมชน
ของนักเรียน 

(3) มีความ
รับผิดชอบต!อ
สังคมโดยสร#าง
จิตสํานึกให#
นักเรียนมีจิต
อาสาในการ
ช!วยเหลือและ
พัฒนาชุมชนของ
นักเรียน 
(4) สร#างความ
ไว#วางใจโดยมีการ
เปDดเผยชี้แจง
ข#อมูลทางการเงิน
เพื่อให#ครูและ
บุคลากรเกิด
ความรู#สึกเป>น
เจ#าของร!วมกัน
และรับผิดชอบ
ร!วมกัน 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2  
ตัวแบบ 2.2 

ด�านองค�ประกอบองค�การ
ขีดสมรรถนะสูงจากแนวคิด

ทฤษฎีและเอกสารท่ี
เก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา 

สรุป
องค�ประกอบ
จากแนวคิด

ทฤษฎีและจาก
โรงเรียน

กรณีศึกษา 

โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

2.2.7 การสร#างวัฒนธรรม
องค การ (Organization 
Culture) 
(1) มีวิธีการสร#างค!านิยม
ร!วมกันของครูและบุคลากร
ทั่วทั้งองค การ 

- การสร#าง
ค!านิยมที่
มุ!งเน#นใน
เร่ืองคุณภาพ
ด#านการเรียน
การสอน  
- การสร#าง
ค!านิยมด#าน
คุณธรรม
จริยธรรม 
 

- การสร#างค!านิยม
ที่มุ!งเน#นในเร่ือง
คุณภาพด#านการ
เรียนการสอน 
- สร#างค!านิยมของ
ความซ่ือสัตย ใน
โรงเรียน 
- สร#างค!านิยมของ
ความรักใน
โรงเรียน 
 
 

- สร#างค!านิยม
ให#บุคลากรรัก
การเรียนรู# มุ!ง
หาความรู#  
- สร#างจิตสาํนึก
การทํางานเป>น
ทีม 
- สร#างค!านิยม
ที่มุ!งเน#นใน
เร่ืองคุณภาพ
ด#านการเรียน
การสอนและ
คุณภาพของ
โรงเรียน 
 

2.2.7 การสร#าง
วัฒนธรรม
องค การ 
(Organization 
Culture) 
(1) สร#าง 
อัตลักษณ ของ
สถานศึกษาและ
สร#างจิตสาํนึกให#
ทุกคนปฏิบัติ
ตามอัตลักษณ  
(2) สร#างจิตสํานึก
ให#ครูและ
บุคลากรให#มี
ความ
กระตือรือร#นใน
การทํางาน เน#น
การทํางานแบบมี
ส!วนร!วม เป>นทีม 
มีสัมพันธภาพ
ระหว!างผู#ร!วมงาน  
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 
ตัวแบบ 2.2 

ด�านองค�ประกอบ
องค�การขีดสมรรถนะสูง
จากแนวคิดทฤษฎีและ
เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา สรุปองค�ประกอบ

จากแนวคิดทฤษฎี
และจากโรงเรียน

กรณีศึกษา 
โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

(2) มีวัฒนธรรมองค การ
แห!งความซ่ือสัตย   และ
ความจงรักภักดี   
(3) สร#างวฒันธรรมการ
เปลี่ยนแปลงที่มสี!วนร!วม
ทุกคน   
(4) สร#างอัตลักษณ 
ร!วมกันและสร#าง
ความรู#สึกที่เป>นหนึง่
เดียวของชุมชน   
(5) สร#างวฒันธรรมที่
โปร!งใส  เปDดเผย และ
ตรงไปตรงมา 
(6) สร#างค!านิยมทีผู่กพัน
กับคุณภาพของ
สถานศึกษา  
(7) สร#างวฒันธรรมที่
เน#นการเรียนรู# 
(8) ปลูกฝEงจิตสาํนึกใน
การบริการที่ดีต!อผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มี
ส!วนได#ส!วนเสีย 
 
 
 
 

- มีการสร#าง
บรรยากาศการ
ทํางาน  ความ
ผาสุกและ
ความพึงพอใจ
แก!ครูและ
บุคลากร 
 

- สร#างค!านิยม
ของครูและ
บุคลากรที่
สอดคล#องไปใน
ทิศทางเดียวกัน  
- มีการสร#าง
บรรยากาศการ
ทํางาน  ความ
ผาสุกและความ
พึงพอใจแก!ครู
และบุคลากร 
 

- สร#างจิตสาํนึก
ให#นักเรียนมีจิต
อาสาในการ
ช!วยเหลือและ
พัฒนาชุมชน 
- สร#าง 
อัตลักษณ ของ
โรงเรียนและ
สร#างจิตสาํนึก
ให#ทุกคนปฏิบัติ
ตาม 
อัตลักษณ  
- กระตุ#นการ
รับรู#ให#ครูและ
บุคลากรมี
ความรู#สึกว!า
งานท#าทาย
ความสามารถ
อยู!ตลอดเวลา 
- สร#างค!านิยม
ของความ
ซ่ือสัตย และ
ความรักใน
สถานศึกษา 

(3) กระตุ#นการรับรู#
ให#ครูและบุคลากรมี
ความรู#สึกว!างานท#า
ทายความสามารถ
อยู!ตลอดเวลา 
(4) มีวัฒนธรรม
องค การแห!งความ
ซ่ือสัตย   โปร!งใส  
เปDดเผย และมี
บรรยากาศการ
ทํางาน  ความผาสุก
และความพึงพอใจ
ทําให#ครูและ
บุคลากรรัก
สถานศึกษา 
(5) สร#างค!านิยมให#
บุคลากรรักการ
เรียนรู# มุ!งหาความรู# 
(6) การสร#างค!านิยม
ที่มุ!งเน#นในเร่ือง
คุณภาพและ
ความสําเร็จด#านการ
เรียนการสอนและ
คุณภาพของ
สถานศึกษา 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2  
ตัวแบบ 2.3 ด�านอํานาจ
หน�าท่ีตามขอบข%ายภาระ
งานในสถานศึกษาจาก

แนวคิดทฤษฎีและ
เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา 

สรุป
องค�ประกอบ
จากแนวคิด

ทฤษฎีและจาก
โรงเรียน

กรณีศึกษา 

โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

2.3.1 การบริหารงาน
วิชาการ 
(1) งานหลักสูตรได#แก! การ
จัดวัตถุประสงค ของ
หลักสูตรการจัดเนื้อหาของ
หลักสูตร การนําหลักสูตรไป
ใช#การพัฒนาหลักสูตรการ
จัดทําสาระการเรียนรู#
ท#องถ่ินการประเมิน
หลักสูตร  
(2) งานพัฒนากระบวนการ
ได#แก! การนิเทศการสอน 
การจัดทําแผนการเรียนรู# 
การจัดกระบวนการเรียนรู# 
การแนะแนวการศึกษา 
เรียนรู# 
(3) งานวัดผล ประเมินผล
และเทียบโอนได#แก! การ
วัดผลและประเมินผล การ
เทียบโอนผลการเรียนการ
จัดทําหลักฐานทางการ
ศึกษา การพัฒนาระบบ
สารสนเทศการวัดและ
ประเมินผล 
 

- งานพฒันา
หลักสูตร 
- งานพฒันา
กระบวนการ
เรียนรู#  
- งานวัดและ
ประเมินผลงาน
พัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยี  
- การจัดทํา
หลักฐาน
ทางการศึกษา 
- งานทะเบียน
นักเรียน  
- งานแนะแนว
การศึกษา 
- งานวิจยัและ
พัฒนา  
- งานห#องสมุด  
- งานจัดหาสื่อ
อุปกรณ  แหล!ง
เรียนรู#  

- การพัฒนา
หลักสูตร 
- การจัดทํา
สาระการเรียนรู#
ท#องถ่ิน 
- การประเมิน
หลักสูตร 
- การนิเทศการ
สอน  
- การจัดทํา
แผนการเรียนรู# 
- การจัด
กระบวนการ
เรียนรู#  
- งานวัดและ
ประเมินผล 
- งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา  
- งานส!งเสริม
วิชาการ 

- งานพฒันา
หลักสูตรและ
การสอน  
- งานพฒันา
กระบวนการ
เรียนรู# 
- งานนิเทศ  
- งานแนะแนว  
- งานทะเบียน  
- งานวัด
ประเมินผล 
- งานสอนซ!อม
เสริม 
- งานประกัน
คุณภาพ  
- งานพฒันาสื่อ
และเทคโนโลยี  
- งานวิจยั 
 
 
 

2.3.1 การ
บริหารงาน
วิชาการ 
(1) งานหลักสูตร ได
(2) งานพัฒนา
กระบวนการ
เรียนรู#ได#แก! การ
นิเทศการสอน 
การจัดทํา
แผนการเรียนรู# 
การจัด
กระบวนการ
เรียนรู# การแนะ
แนวการศึกษา 
(3) งานวัดผล 
ประเมินผลและ
เทียบโอนได#แก! 
การวัดผลและ
ประเมินผล การ
เทียบโอนผลการ
เรียนการจัดทํา
หลักฐานทางการ
ศึกษา การพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
การวัดและ
ประเมินผล 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 
ตัวแบบ 2.3 ด�าน
อํานาจหน�าท่ีตาม

ขอบข%ายภาระงานใน
สถานศึกษาจาก

แนวคิดทฤษฎีและ
เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา 

สรุปองค�ประกอบจาก
แนวคิดทฤษฎีและ

จากโรงเรียน
กรณีศึกษา 

โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 
โรงเรียนท่ี 

3 

 (4) งานพฒันาสื่อและ
แหล!งเรียนรู#ได#แก! การจดั
อุปกรณ การสอนการจดั
ห#องสมุดการพฒันาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การจดัให#มีแหล!งเรียนรู#ที่
เอ้ือต!อกระบวนการเรียนรู# 
(5) งานพฒันาการประกัน
คุณภาพภายในได#แก! การ
วางแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา การดาํเนนิการ 
การตดิตามประเมินผล 
การรายงานผล การวจิัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
(6) งานส!งเสริมวิชาการ
ได#แก! การพฒันาบคุลากร
ทางวชิาการ การจดั
กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
การบริการวชิาการแก!
สังคม การสอนซ!อมเสริม 
การประเมินโครงการทาง
วิชาการ 

- งานการ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน 
- การบริการ
วิชาการแก!
สังคม  
- การสอน
ซ!อมเสริม 
- งาน
กิจกรรม
พัฒนาผู#เรียน 
 

- งานวิจยั  
- งานโครงการทาง
วิชาการ  
- งานธุรการ
วิชาการ 

 
 

 (4) งานพฒันาสื่อและ
แหล!งเรียนรู#ได#แก! การจดั
อุปกรณ การสอนการจดั
ห#องสมุดการพฒันาสื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การจดัให#มีแหล!งเรียนรู#ที่
เอ้ือต!อกระบวนการ
เรียนรู# 
(5) งานพฒันาการประกัน
คุณภาพภายในได#แก! การ
วางแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา การดาํเนนิการ 
การตดิตามประเมินผล 
การรายงานผล การวจิัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
(6) งานส!งเสริมวิชาการ
ได#แก! การพฒันาบคุลากร
ทางวชิาการ การจดั
กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
การบริการวชิาการแก!
สังคม การสอนซ!อมเสริม 
การประเมินโครงการทาง
วิชาการ 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 
ตัวแบบ 2.3 ด�าน
อํานาจหน�าท่ีตาม

ขอบข%ายภาระงานใน
สถานศึกษาจากแนวคิด

ทฤษฎีและเอกสารท่ี
เก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา 
โรงเรียนกรณีศึกษา 

สรุปองค�ประกอบจาก
แนวคิดทฤษฎีและจาก
โรงเรียนกรณีศึกษา 

โรงเรียนท่ี 
1 

โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

2.3.2 การบริหารงาน
งบประมาณ 
(1) งานจัดทํานโยบายและ
แผนได#แก! นโยบาย/แผน/
โครงการ สารสนเทศและ
ระบบข#อมูลเพื่อการบริหาร   
(2) งานจัดทํางบประมาณ
ได#แก!การจัดตั้งงบประมาณ
การเสนอของบประมาณการ
จัดสรรงบประมาณ 
 (3) งานตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผล
การใช#เงินและผลการ
ดําเนินงานได#แก!การ
ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 
และรายงานผลการใช#เงินและ
ผลการดําเนินงานประเมิน
ประสิทธิภาพการใช#จ!าย
งบประมาณ 
(4) งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษาได#แก!
ระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษาการจัดหา
รายได#  งานบริหารกองทุน
โรงเรียน 

- งาน
นโยบายและ
แผน 
- การจัดสรร
งบประมาณ 
- งานธุรการ
ทั่วไป 
- งาน 
สารบรรณ 
- งานการเงนิ
และบัญช ี
- งานพสัดุ
และ
สินทรัพย  
- งานการ
ตรวจสอบ 
ติดตาม
ประเมินผล
การใช#
งบประมาณ 

- งาน
วางแผน
งบประมาณ
ประจําปq  
- งานงาน
ระดม
ทรัพยากร  
- งานการเงนิ
และบัญชี  
- งานพสัดุ
และครุภัณฑ    
- งาน
ตรวจสอบ
ภายใน 

- งานนโยบาย
และแผนงาน  
- งานเสนอ
และงาน
จัดสรร
งบประมาณ 
- งาน
ตรวจสอบ 
ติดตาม
ประเมินผล 
และรายงาน
ผลการใช#เงนิ
และผลการ
ดําเนนิงาน 
- งานระดม
ทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
- งานบริหาร
การเงนิและ
บัญช ี
- งานบริหาร
พัสดุและ
ครุภัณฑ  

2.3.2 การบริหารงาน
งบประมาณ 
(1) งานจัดทํานโยบายและแผน
ได#แก! นโยบาย/แผน/โครงการ 
สารสนเทศและระบบข#อมูล
เพื่อการบริหาร   
(2) งานจัดทํางบประมาณ
ได#แก!การจัดตั้งงบประมาณ
การเสนอของบประมาณการ
จัดสรรงบประมาณ 
(3) งานตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผล
การใช#เงินและผลการ
ดําเนินงานได#แก!การตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผล และ
รายงานผลการใช#เงินและผล
การดําเนินงานประเมิน
ประสิทธิภาพการใช#จ!าย
งบประมาณ 
(4) งานระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา ได#แก!
ระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษาการจัดหารายได#  
งานบริหารกองทุนโรงเรียน 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 
ตัวแบบ 2.3 ด�าน
อํานาจหน�าท่ีตาม

ขอบข%ายภาระงานใน
สถานศึกษาจากแนวคิด

ทฤษฎีและเอกสารท่ี
เก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา 

สรุปองค�ประกอบจาก
แนวคิดทฤษฎีและจาก
โรงเรียนกรณีศึกษา โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 

 
โรงเรียนท่ี 

3 

(5) งานบริหารการเงินและ
บัญชีได#แก!การบริหารการเงิน
การบริหารบัญชี 
(6) งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย ได#แก!การบริหาร
ทรัพย สินและผลประโยชน  
การประกอบกิจการพิเศษและ
การลงทุน  

   (5) งานบริหารการเงินและ
บัญชีได#แก!การบริหาร
การเงินการบริหารบัญชี 
(6) งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย ได#แก!การบริหาร
ทรัพย สินและผลประโยชน  
การประกอบกิจการพิเศษ
และการลงทุน  

2.3.3 การบริหารงานบุคคล  
(1) งานวางแผนอัตรากําลัง
และกําหนดตําแหน!งได#แก! 
วางแผนกําลังคนการกําหนด
ตําแหน!งและคัดเลือกการ
กําหนด 
วิทยฐานะข#าราชการครูและ
บุคลากรทางการการเกลี่ย
อัตรากําลังข#าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
(2) งานสรรหาและการบรรจุ
แต!งตั้งได#แก! การจัดทําระบบ
ทะเบียนประวัติข#าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาการ
ย#ายข#าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลง
สถานภาพวิชาชีพ  
 

- งานพฒันา
บุคลากร 
- งานจัดสรร
บุคลากร 
- การจัดทําระบบ
ทะเบียนประวัติ
ข#าราชการครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา  
- งานสร#างและ
บํารุงขวัญ
บุคลากร 
- งานจัดการ
เงินเดือนและ
ค!าตอบแทนเลื่อน
ข้ันเงินเดือน 

- งานสวัสดิการ
และกองทุน 

- งานจัดสรร
บุคลากร  
- งานทะเบียน
บุคลากร 
- งานส!งเสริม
วินัยสาํหรับ
ข#าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
งานสวัสดิการ
บุคลากร  
- งานพฒันา 
ครูและ
บุคลากร 

- งานวางแผน
อัตรากําลัง
และกําหนด
ตําแหน!ง 
- งานสรรหา
และการบรรจุ
แต!งตั้ง 
- งาน
เสริมสร#าง
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการ 
- งานวนิัยและ
การรักษาวินัย 
- การออกจาก
ราชการ 
 

2.3.3 การบริหารงานบุคคล  
(1) งานวางแผนอัตรากําลัง
และกําหนดตําแหน!งได#แก! 
วางแผนกําลังคนการกําหนด
ตําแหน!งและคัดเลือกการ
กําหนด 
วิทยฐานะข#าราชการครูและ
บุคลากรทางการการเกลี่ย
อัตรากําลังข#าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
(2) งานสรรหาและการบรรจุ
แต!งตั้งได#แก! การจัดทําระบบ
ทะเบียนประวัติข#าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
การย#ายข#าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพ
วิชาชีพ 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2  
ตัวแบบ 2.3 ด�านอํานาจ

หน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงาน
ในสถานศึกษาจากแนวคิด

ทฤษฎีและเอกสารท่ี
เก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา 
โรงเรียนกรณีศึกษา 

สรุปองค�ประกอบจาก
แนวคิดทฤษฎีและจาก
โรงเรียนกรณีศึกษา 

โรงเรียน
ท่ี 1 

โรงเรียน
ท่ี 2 

โรงเรียน
ท่ี 3 

(3) งานเสริมสร#างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการได#แก!
เงินเดือนและค!าตอบแทนเลื่อน
ข้ันเงินเดือนสวัสดิการและ
กองทุนการพัฒนาข#าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ลา
ศึกษาต!อการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการส!งเสริมและยก
ย!องเชิดชูเกียรติ เคร่ืองราชฯ
มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพเสริมสร#าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ  
(4) งานวินัยและการรักษาวนิัย
ได#แก! การส!งเสริมวินัยสําหรับ
ข#าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาการดําเนนิการ
ทางวนิัยและการลงโทษ
ข#าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
(5) การออกจากราชการได#แก! 
การอุทธรณ  ร#องทุกข การสั่งพัก
ราชการ การสั่งให#ออกจาก
ราชการไว#ก!อนการออกจาก
ราชการ 
 

   

 
 

(3) งานเสริมสร#างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการได#แก!
เงินเดือนและค!าตอบแทนเลื่อน
ข้ันเงินเดือนสวัสดิการและ
กองทุนการพัฒนาข#าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลาศึกษาต!อการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการส!งเสริมและยก
ย!องเชิดชูเกียรติ เคร่ืองราชฯ
มาตรฐานวิชาชีพและ
จรรยาบรรณวิชาชีพเสริมสร#าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 
(4) งานวินัยและการรักษาวนิัย
ได#แก! การส!งเสริมวินัยสําหรับ
ข#าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาการดําเนนิการ
ทางวนิัยและการลงโทษ
ข#าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
(5) การออกจากราชการได#แก! 
การอุทธรณ  ร#องทุกข การสั่งพัก
ราชการ การสั่งให#ออกจาก
ราชการไว#ก!อนการออกจาก
ราชการ 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 
ตัวแบบ 2.3 ด�าน
อํานาจหน�าท่ีตาม

ขอบข%ายภาระงานใน
สถานศึกษาจาก

แนวคิดทฤษฎีและ
เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา 

สรุปองค�ประกอบจาก
แนวคิดทฤษฎีและจาก
โรงเรียนกรณีศึกษา โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

2.3.4 การบริหารทั่วไป 
(1) งานธุรการ ได#แก! 
การดําเนินงานธุรการ
งานพฒันาระบบและ
เครือข!ายข#อมูล
สารสนเทศงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ
การประสานและพัฒนา
เครือข!ายการศึกษาการ
ประสานกับหน!วยงาน
ภายนอก 
(2) งานกิจการนักเรียน 
(3) งานอาคารสถานที่
ได#แก! การจัดสถานที่
และสภาพแวดล#อมการ
พัฒนาพื้นที่และ
สภาพแวดล#อม 
 
 
 
 
 
 
 

- งานอาคาร
สถานที่การ
จัดสถานที่
และ
สภาพแวดล#อม 
- งานกิจการ
นักเรียน 
- การจัดทํา
สํามะโน
ผู#เรียน 
- การรับ
นักเรียน 
- งานบริการ
อนามัยและ
โภชนาการ 
- งานสัมพันธ 
ชุมชน 

 

- งานธุรการ 
- งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ -
งานกิจการ
นักเรียน 
- การจัดทํา
สํามะโน
ผู#เรียน 
-การรับ
นักเรียน 
- งานรักษา
ความ
ปลอดภัย  
- งานอาคาร
สถานที ่
- งาน
ความสัมพันธ 
ชุมชน 
- งานทีไ่ม!ได#
ระบุไว#ในงาน
อ่ืน 

- งานธุรการ 
- งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
- งานประสาน
กับหน!วยงาน
ภายนอก  
- งานกิจการ
นักเรียน 
- การรับนักเรียน 
- งานบริการ
อนามัยและ
โภชนาการ 
- งานอาคาร
สถานที่และ
สิ่งแวดล#อม 
- งาน
ความสัมพันธ กับ
ชุมชน 
- งานการ
จัดระบบการ
ควบคุมภายใน
หน!วยงาน 
- งานทีไ่ม!ได#ระบุ
ไว#ในงานอ่ืน 

 

2.3.4 การบริหารทั่วไป 
(1) งานธุรการ ได#แก! 
การดําเนินงานธุรการ
งานพฒันาระบบและ
เครือข!ายข#อมูล
สารสนเทศงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศ
การประสานและพัฒนา
เครือข!ายการศึกษาการ
ประสานกับหน!วยงาน
ภายนอก 
(2) งานกิจการนักเรียน
ได#แก! การจัดทําสํามะโน
ผู#เรียนการรับนักเรียน
งานส!งเสริมงานกิจการ
นักเรียนงานบริการ
อนามัยและโภชนาการ
งานรักษาความปลอดภัย
และระบบสัญจร 
(3) งานอาคารสถานที่
ได#แก!การจัดสถานที่และ
สภาพแวดล#อมการ
พัฒนาพื้นที่และ
สภาพแวดล#อม 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 ตัวแบบมีองค�ประกอบหลัก 3 องค�ประกอบ ได�แก% 2.1 วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 

อํานาจหน�าท่ีตามขอบข%ายภาระงานในสถานศึกษา 

องค�ประกอบส%วนท่ี 2 
ตัวแบบ 2.3 ด�าน
อํานาจหน�าท่ีตาม

ขอบข%ายภาระงานใน
สถานศึกษาจาก

แนวคิดทฤษฎีและ
เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา 

สรุปองค�ประกอบจาก
แนวคิดทฤษฎีและจาก
โรงเรียนกรณีศึกษา โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

(4) งานสัมพันธ ชุมชน
ได#แก! การ
ประชาสัมพนัธ งาน
การศึกษางาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษางานบริการ
สาธารณะโครงการ
ชุมชนสัมพันธ   
(5) งานส!งเสริม
สถานศึกษาได#แก!การ
จัดระบบการควบคุม
ภายในหน!วยงานการ
จัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค กรการ
ส!งเสริมและ
ประสานงานการศึกษา
ในระบบนอกระบบและ
ตามอัธยาศัยงานทีไ่ม!ได#
ระบุไว#ในงานอ่ืน 
 
 
 
 
 

 
 

  (4) งานสัมพันธ ชุมชน
ได#แก! การประชาสัมพนัธ 
งานการศึกษางาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
สถานศึกษางานบริการ
สาธารณะโครงการชุมชน
สัมพันธ  
(5) งานส!งเสริม
สถานศึกษาได#แก!การ
จัดระบบการควบคุม
ภายในหน!วยงานการ
จัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค กรการ
ส!งเสริมและประสานงาน
การศึกษาในระบบนอก
ระบบและตามอัธยาศัย
งานทีไ่ม!ได#ระบไุว#ในงาน
อ่ืน 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบส%วนท่ี 3 การนาํรูปแบบไปใช� 
องค�ประกอบ
ส%วนท่ี 3 การ

นํารูปแบบไปใช�
จากแนวคิด
ทฤษฎีและ
เอกสารท่ี
เก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา 

สรุปองค�ประกอบจาก
แนวคิดทฤษฎีและจาก
โรงเรียนกรณีศึกษา โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

การนํารูปแบบไป
ใช#ประกอบด#วย  
3.1 การ
เตรียมการ
ดําเนินงาน  
3.2 การ
ดําเนินงาน 
3.3 การ
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
3.4 สรุปผลการ
ดําเนินงาน 

การเตรียมการ
โดยการสร#าง
จิตสํานึก สร#าง
ความรู#ความ
เข#าใจกับผู#มี
ส!วนได#ส!วนเสีย
ของโรงเรียน 
แต!งตั้ง
คณะทํางาน
กําหนดภารกิจ 
บทบาทหน#าที่
ที่ชัดเจน จัดทํา
แผนการ
ดําเนินงาน 
กําหนด
โครงการ 
กิจกรรม 
ตัวชี้วัด 
งบประมาณ
และระยะเวลา
การดําเนินงาน
นิเทศกํากับ
ติดตาม
ประเมินผล
ปฏิบัติงาน 
สรุปผลการ
ดําเนินงานและ
รายงานผล 

การเตรียมการ
โดยการสร#าง
ความตระหนัก 
สร#างความรู#
ความเข#าใจกับ
ทุกฝxาย ควรมี
การประเมิน
ความพร#อม
ของโรงเรียน
ด#วย กําหนด
เป_าหมาย 
กําหนดตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน
เพื่อไปสู!
เป_าหมาย
ติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงานตาม
กรอบที่วางไว# 
สรุปผลการ
ดําเนินงานโดย
จัดทําเป>น
ข#อมูล
สารสนเทศ 
 
 
 
 

สร#างความตระหนัก 
ประชุมชี้แจงสร#าง
ความรู#ความเข#าใจ 
สร#างจิตสํานึก สร#าง
ความร!วมมือ ศึกษา
วัตถุประสงค ของ
รูปแบบ แต!งตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงาน กําหนด
ภารกิจ บทบาท หน#าที่ 
ความรับผิดชอบ จัดทํา
แผนการดําเนินงาน 
กําหนดแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
การจัดสรรงบประมาณ
และกรอบระยะเวลาใน
การดําเนินงานกํากับ
ติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน สรุปผลการ
ดําเนินงาน ปรับปรุง
และพัฒนา จัดทาํ
ข#อมูลสารสนเทศ 
เผยแพร!ประชาสัมพันธ 
และรายงาน 

การนํารูปแบบไปใช# 
3.1 การเตรียมการโดย
ประชุมชี้แจงเพื่อสร#างความ
ตระหนัก สร#างจิตสํานึก
สร#างความรู#ความเข#าใจสร#าง
ความร!วมมือศึกษา
วัตถุประสงค ของรูปแบบ 
ประเมินความพร#อมของ
โรงเรียน แต!งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน 
กําหนดภารกิจ บทบาท 
หน#าที่ ความรับผิดชอบ 
กําหนดเป_าหมาย จดัทํา
แผนการดําเนนิงาน 
กําหนดแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
งบประมาณและระยะเวลาใน
การดําเนินงาน 
3.2 การดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
3.3 นิเทศกํากับติดตามและ
ประเมินผลการดําเนนิงาน 
3.4 สรุปผลการดําเนนิงาน 
ปรับปรุงและพัฒนา  จัดทํา
เป>นข#อมูลสารสนเทศ
เผยแพร!ประชาสัมพันธ และ
รายงาน 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

ส%วนท่ี 4 คือ เง่ือนไขข�อจํากัด  มีองค�ประกอบหลัก 2 องค�ประกอบได�แก% 4.1 เง่ือนไข
ความสําเร็จ 4.2 เง่ือนไขท่ีเป1นอุปสรรค 

องค�ประกอบส%วนท่ี 4
คือเง่ือนไขข�อจํากัด  
4.1 ด�านเง่ือนไข
ความสําเร็จจาก

แนวคิดทฤษฎีและ
เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา 

สรุปองค�ประกอบจาก
แนวคิดทฤษฎีและจาก
โรงเรียนกรณีศึกษา โรงเรียนท่ี 1 

โรงเรียนท่ี 
2 

โรงเรียนท่ี 3 

4.1.1 การบริหารจัดการ
เชิงรุก (Proactive  
Management) 
(1) ผู#บริหารของ
สถานศึกษาต#องเข#าใจการ
ปฏิบัตงิาน  เข#าใจครู 
บุคลากรผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มี
ส!วนได#ส!วนเสีย 
(2) ความมุ!งม่ันของฝxาย
บริหาร   
(3) การปฏิบตัิของ
ผู#บริหารทีส่อดคล#องกับ
วิสัยทัศน  พนัธกิจ 
ค!านิยม  และกลยุทธ  
(4) มีภาวะผู#นาํการ
เชื่อมโยงเคร่ืองมือบริหาร
คุณภาพสู!องค กรที่เป>น
เลิศ 
(5) สร#างความได#เปรียบ
ในการแข!งขัน มีขีด
ความสามารถที่เหนือกว!า
ผู#อ่ืน 
(6) สามารถจะใช#
ประโยชน จากทรัพย สนิที่
มีอยู!ในสถานศึกษาให#
ได#เปรียบเหนือคู!แข!ง 

- ผู#บริหารต#องมี
ความมุ!งม่ันใน
การปฏิบัติงาน 
- มีวิสัยทัศน  
พันธกิจ ค!านิยม  
และกลยุทธ ของ
โรงเรียน
สอดคล#องกับทุก
ฝxาย  
- สามารถ
เชื่อมโยง
หน!วยงานต!างๆ
ในสถานศึกษาได#
ดี  
- สามารถจะใช#
ประโยชน จาก
ทรัพย สินที่มีอยู! 
เช!น บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ ให#
ได#เปรียบเหนือ
คู!แข!ง 
- มีการกระจาย
อํานาจและมอบ
อํานาจแก!
ทีมงาน 

- ผู#บริหาร
ต#องแสดง
ความมุ!งม่ัน
ในการ
ปฏิบัตงิาน  
- ผู#บริหารมี
กลยุทธ ที่
ปรับได#ตาม
สถานการณ   
- มีการ
กระจาย
อํานาจและ
มอบอํานาจ
แก!ทีมงาน 

- ผู#บริหารต#อง
เตรียมการเชิงรุก
อาทิต#องมีนวัตกรรม
เพื่อความได#เปรียบ
ทางการแข!งขัน 
- ผู#บริหารต#องแสดง
ความมุ!งม่ันในการ
ปฏิบัติงาน  
- ผู#บริหารมี 
กลยุทธ ที่ปรับได#
ตามสถานการณ   
- ผู#บริหารสามารถ
เชื่อมโยงหน!วยงาน
ต!างๆ  ในโรงเรียนได# 
- สามารถจะใช#
ประโยชน ทรัพยากร
ในโรงเรียนเช!น ครู 
บุคลากร 
งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ  ที่สร#าง
ความได#เปรียบใน
การแข!งขัน  
- มีการกระจาย
อํานาจและมอบ
อํานาจให#แก!ทุกฝxาย 

4.1.1 การบริหารจัดการ
เชิงรุก (Proactive  
Management) 
(1) ผู#บริหารและ
เตรียมการเชิงรุก  
อาทิ ต#องมีนวัตกรรมเพื่อ
ความได#เปรียบทางการ
แข!งขัน 
(2) ผู#บริหารของ
สถานศึกษาต#องเข#าใจ
การบริหารงานเข#าใจ
ผู#เรียน ครู บุคลากร 
ผู#ปกครอง  ชุมชนและผู#
มีส!วนได#ส!วนเสีย 
(3) ผู#บริหารมีกลยุทธ ที่
ปรับได#ตามสถานการณ  
(4) ผู#บริหารสามารถ
เชื่อมโยงหน!วยงานต!างๆ
ในสถานศึกษาได# 
(5) มีการกระจายอํานาจ
และมอบอํานาจแก!ทุก
ฝxาย 
(6) สามารถจะใช#
ประโยชน จากทรัพย สนิที่
มีอยู!ให#ได#เปรียบเหนือ
คู!แข!ง 

 



257 
 

ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

ส%วนท่ี 4 คือ เง่ือนไขข�อจํากัด  มีองค�ประกอบหลัก 2 องค�ประกอบได�แก% 4.1 เง่ือนไข
ความสําเร็จ 4.2 เง่ือนไขท่ีเป1นอุปสรรค 

องค�ประกอบส%วนท่ี 4คือ
เง่ือนไขข�อจํากัด  4.1 ด�าน
เง่ือนไขความสําเร็จจาก

แนวคิดทฤษฎีและเอกสารท่ี
เก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา 

สรุป
องค�ประกอบ
จากแนวคิด

ทฤษฎีและจาก
โรงเรียน

กรณีศึกษา 

โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

(7) ต#องมีการบูรณาการ (Alignment) 
เชื่อมโยงส!วนต!างๆ  เข#าด#วยกัน   
การแบ!งปEนวิสัยทัศน  พันธกิจ 
ค!านิยม  และกลยุทธ ซึ่งสอดคล#องกับ
ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วน
ได#ส!วนเสีย 
(8) การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน
เร่ืองของตัวชี้วัด โดยเชื่อมโยงผลงาน
ไปถึงผลตอบแทนและแรงจูงใจ 
(9) การออกแบบองค  การจากล!าง - บน
และกระบวนการทํางานโครงสร#าง
สถานศึกษาที่ปรับตัวได#ง!ายและมี
ความยืดหยุ!นสามารถตอบสนองต!อ  
ความเปลี่ยนแปลงของผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วน
เสียและสภาพแวดล#อมได#เป>นอย!างดี
(10) มีลําดับข้ันการบังคับบัญชาน#อย
หรือให#อํานาจการบริหารตนเองแก!
ทีมงาน 
(11) ต#องมีระบบต!างๆ  ของ
สถานศึกษาคอยให#การสนับสนุน
โครงสร#างและกระบวนการทํางานที่
เหมาะสมกับกลยุทธ  
(12) กระบวนการบริหารจัดการที่
ทันสมัยการมีกลไกประเมิน
สถานศึกษาเพื่อการพัฒนามีข#อมูล
ความรู#ต!างๆ  ที่ใช#ในการตัดสินใจ 
 

- ผู#บริหารจัด
โครงสร#างและ
ระบบที่
เหมาะสมมี
ความยืดหยุ!น
และทันต!อการ
เปลี่ยนแปลง 
ระบบและ
กระบวนการ
บริหารจัดการ
ที่ดี เช!น ระบบ
การบริหาร
วิชาการระบบ
การบริหาร
ทั่วไประบบการ
ปกครองระบบ
ส!งเสริม
กิจกรรมพัฒนา
ผู#เรียน
ระบบวัดและ
ประเมินผล
ระบบดูแล
ช!วยเหลือ
นักเรียน 

- ผู#บริหารจัด
โครงสร#างและ
ระบบที่
เหมาะสมมี
คุณภาพ
สามารถ
ตอบสนองต!อ
การ
เปลี่ยนแปลง  
- มี
กระบวนการ
ต!างๆ  ซ่ึง
ประกอบด#วย
ชุดกิจกรรม ที่
ดําเนินการ
อย!างต!อเนื่อง
สัมพันธ กัน 
- ระบบที่ดีจะ
มีข#อมูลและ
สารสนเทศซ่ึง
ให#ข#อมูล
ป_อนกลับที่
นําไปสู!การ
ปรับปรุงระบบ
ทําให#โรงเรียน
พัฒนาต!อเนื่อง 

- มีระบบและ
กระบวนการ
บริหารจัดการที่
ทันสมัย 
- มีระบบหลัก
และระบบ
สนับสนุน  เช!น 
ระบบบริหาร
จัดการ ระบบ
พัฒนาบุคลากร 
ระบบเรียนรู#ใน
โรงเรียน ระบบ
ดูแลช!วยเหลือ
นักเรียน ระบบ
สารสนเทศ ระบบ
ชุมชนสัมพนัธ  
เป>นต#น 
- การที่จะมี
ระบบและ
กระบวนการที่
ต#องมีโครงสร#าง
ที่เหมาะสม 
มีความยืดหยุ!น
และตอบสนอง
ต!อการ
เปลี่ยนแปลง 
 

(7) ผู#บริหารจัด
โครงสร#างและ
ระบบที่เหมาะสม
มีความยืดหยุ!น
และตอบสนองต!อ
การเปลี่ยนแปลง 
(8) มีกระบวนการ
ต!างๆ  ที่
ดําเนินการอย!าง
ต!อเนื่องสัมพันธ 
กัน 
(9) มีข#อมูลและ
สารสนเทศซ่ึงให#
ข#อมูลป_อนกลับที่
นําไปสู!การ
ปรับปรุงระบบ 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

ส%วนท่ี 4 คือ เง่ือนไขข�อจํากัด  มีองค�ประกอบหลัก 2 องค�ประกอบได�แก% 4.1 เง่ือนไข
ความสําเร็จ 4.2 เง่ือนไขท่ีเป1นอุปสรรค 

องค�ประกอบส%วนท่ี 
4 คือ เง่ือนไข

ข�อจํากัด  4.1 ด�าน
เง่ือนไขความสําเร็จ
จากแนวคิดทฤษฎี

และเอกสารท่ี
เก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา 

สรุปองค�ประกอบ
จากแนวคิดทฤษฎี
และจากโรงเรียน

กรณีศึกษา 
โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

4.1.2 การสร#าง
ความรู#สึกการเป>น
เจ#าของร!วมกัน 
(Ownership) 
(1) ค!านิยม วฒันธรรม
องค การที่สอดคล#อง
เชื่อมโยงกับกลยุทธ  
(2) สร#างจิตสํานึกของ
ครูและบุคลากรการมี
ส!วนร!วมของครูและ
บุคลากร 
(3) สร#างบรรยากาศ
แรงจูงใจให#ครูและ
บุคลากร อยากทํางาน 
(4) การที่ครูและ
บุคลากร มีพฤติกรรมที่
ตอบสนองความ
ต#องการของ ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#
มีส!วนได#ส!วนเสีย 
(5) สร#างความพึงพอใจ
ต!อครู บุคลากรผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#
มีส!วนได#ส!วนเสียทั้ง
ด#านการเงินและ
คุณภาพ 

- สร#างจิตสํานึก
ของครูบุคลากร 
ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชน 
และผู#มีส!วนได#
ส!วนเสียให#มี
ความภักดีต!อ
โรงเรียน  
- การมีส!วนร!วม
ของครูบุคลากร 
ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชน 
และผู#มีส!วนได#
ส!วนเสีย  
- สร#างแรงจูงใจ
ให#ครูบุคลากร 
ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชน 
และผู#มีส!วนได#
ส!วนเสียอยาก
ทํางาน 

- สร#างจิตสํานึก
ของครูบุคลากร 
ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชน 
และผู#มีส!วนได#
ส!วนเสีย 
- ให#ครูบุคลากร 
ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชน 
และผู#มีส!วนได#
ส!วนเสียมีส!วน
ร!วมในการเสนอ
ความคิดเห็น  
- สร#างความพึง
พอใจต!อครู
บุคลากร ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชน 
และผู#มีส!วนได#
ส!วนเสียในด#าน
คุณภาพโรงเรียน  

- สร#างจิตสํานึกของ
ครูบุคลากร ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชน 
และผู#มีส!วนได#ส!วน
เสีย 
- ให#ทุกคน ทุกฝxายมี
ส!วนร!วมในการ
ดําเนินงานต!างๆ  
- สร#างบรรยากาศ
แรงจูงใจให#ครู
บุคลากร ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชน 
และผู#มีส!วนได#ส!วน
เสียอยากทํางาน 
- สร#างความพึงพอใจ
ต!อครูบุคลากร 
ผู#เรียน ผู#ปกครอง 
ชุมชน และผู#มสี!วน
ได#ส!วนเสียในด#าน
คุณภาพโรงเรียน 

- สร#างความพึงพอใจ
ต!อครูบุคลากร 
ผู#เรียน ผู#ปกครอง 
ชุมชน และผู#มสี!วน
ได#ส!วนเสียในด#าน
คุณภาพสถานศึกษา 

4.1.2 การสร#าง
ความรู#สึกการเป>น
เจ#าของร!วมกัน 
(Ownership) 
(1) สร#างจิตสํานึก
ของครูบุคลากร 
ผู#เรียน ผู#ปกครอง 
ชุมชน และผู#มสี!วน
ได#ส!วนเสียให#มีความ
ภักดีต!อสถานศึกษา 
(2) ให#ทุกคน ทุก
ฝxายมีส!วนร!วมใน
การดําเนินงานต!างๆ 
(3) สร#างบรรยากาศ
แรงจูงใจให#ครู
บุคลากร ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชน 
และผู#มีส!วนได#ส!วน
เสียอยากทํางาน 
(4) สร#างความพึง
พอใจต!อครูบุคลากร 
ผู#เรียน ผู#ปกครอง 
ชุมชน และผู#มสี!วน
ได#ส!วนเสียทั้งด#าน
การเงินและคุณภาพ 



259 
 

ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

ส%วนท่ี 4 คือ เง่ือนไขข�อจํากัด  มีองค�ประกอบหลัก 2 องค�ประกอบได�แก% 4.1 เง่ือนไข
ความสําเร็จ 4.2 เง่ือนไขท่ีเป1นอุปสรรค 

องค�ประกอบส%วนท่ี 
4 คือ เง่ือนไข

ข�อจํากัด  4.1 ด�าน
เง่ือนไขความสําเร็จ
จากแนวคิดทฤษฎี

และเอกสารท่ี
เก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา 

สรุปองค�ประกอบ
จากแนวคิดทฤษฎี
และจากโรงเรียน

กรณีศึกษา 
โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

4.1.3 การบริหารคน
เก!งในองค การ 
(Talent 
Management) 
(1) ความสามารถสร#าง
มูลค!าเพิ่มในตัวครูและ
บุคลากรสามารถดึง
ความสามารถของครู
และบุคลากรออกมา
เพื่อสร#างผลการ
ดําเนินงานของ
สถานศึกษาให#ทวีคูณ
ข้ึนไป 
(2) ครูและบุคลากร
ต#องมีความรอบรู#
เก่ียวกับการดําเนินงาน
และเป_าหมายใน
ระดับสูง 
(3) กําหนดขีด
สมรรถนะของครูและ
บุคลากร 
(Competencies) ใน
สถานศึกษาที่
เหมาะสมและ
สอดคล#องกับการ
ขับเคลื่อนกลยุทธ  

- มีการกําหนด
สมรรถนะของครู
และบุคลากรที่
เหมาะสม  
- พัฒนาบุคลากร
ให#มีความรอบรู#
เก่ียวกับการ
ดําเนินงานใน
โรงเรียน 
- เปDดโอกาสให#
ครูและบุคลากร
รับผิดชอบงาน
มากข้ึน เพื่อ
กระตุ#นให#เกิด
การเรียนรู#จาก
การปฏิบัติงาน
จริง 
 

- พัฒนา
บุคลากรให#มี
ความรอบรู#
เก่ียวกับการ
ดําเนินงานใน
โรงเรียน  
- กระตุ#นจูงใจ
ในครูและ
บุคลากรมี
ความก#าวหน#า
ในสายอาชีพ 

- มีการกําหนด
สมรรถนะของครู
และบุคลากรที่
เหมาะสม 
- พฒันาบุคลากร
ให#มีความรอบรู#
เก่ียวกับการ
ดําเนนิงานใน
สถานศึกษา  
- เปDดโอกาสให#ครู
และบุคลากร
รับผิดชอบงาน
มากข้ึน เพื่อ
กระตุ#นให#เกิดการ
เรียนรู#จากการ
ปฏิบัตงิานจริง 
- กระตุ#นจูงใจใน
ครูและบุคลากรมี
ความก#าวหน#าใน
สายอาชพี 
- สามารถดึง
ศักยภาพที่มีอยู!ใน
ครูและบุคลากร
มาใช#ให#เกิด
ประโยชน กับ
สถานศึกษา 

4.1.3 การบริหารคน
เก!งในองค การ (Talent 
Management) 
(1) มีการกําหนด
สมรรถนะของครูและ
บุคลากรที่เหมาะสม 
(2) ครูและบุคลากร
ต#องมีความรอบรู#
เก่ียวกับการ
ดําเนินงานและ
เป_าหมายในระดับสูง 
(3) เปDดโอกาสให#ครู
และบุคลากร
รับผิดชอบงานมากข้ึน 
เพื่อกระตุ#นให#เกิดการ
เรียนรู#จากการ
ปฏิบัติงานจริง 
(4) สามารถดึง
ศักยภาพที่มีอยู!ในครู
และบุคลากรมาใช#ให#
เกิดประโยชน กับ
สถานศึกษา 
(5) กระตุ#นจูงใจในครู
และบุคลากรมี
ความก#าวหน#าในสาย
อาชีพ 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

ส%วนท่ี 4 คือ เง่ือนไขข�อจํากัด  มีองค�ประกอบหลัก 2 องค�ประกอบได�แก% 4.1 เง่ือนไข
ความสําเร็จ 4.2 เง่ือนไขท่ีเป1นอุปสรรค 

องค�ประกอบส%วนท่ี 4
คือ เง่ือนไขข�อจํากัด  

4.1 ด�านเง่ือนไข
ความสําเร็จจากแนวคิด

ทฤษฎีและเอกสารท่ี
เก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา 

สรุป
องค�ประกอบ
จากแนวคิด

ทฤษฎีและจาก
โรงเรียน

กรณีศึกษา 

โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

- ต#องได#รับการสนับสนนุ
จากหน!วยงานต#นสังกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การทํางานทุก
อย!างใน
สถานศึกษาต#อง
ได#รับความ
ช!วยเหลือจากต#น
สังกัด 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

- การ
บริหารงาน
ของท#องถ่ิน
ต#องได#รับการ
สนับสนนุจาก
ต#นสังกัด และ
ได#รับความ
ร!วมมือจาก
หน!วยงานอ่ืน
ด#วย 
 
 
 
 
 
 

4.1.4 การ
สนับสนนุจาก
องค การ 
(Organizational 
Support) 
(1) การสนบัสนนุ
จากหน!วยงานต#น
สังกัด 
(2) การสนบัสนนุ
องค กร 
เครือข!ายฯ 
ผู#ปกครอง  
ศิษย เก!า 
คณะกรรมการ
สถานศึกษา และ
องค กรอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข#อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ต#องได#รับการ
สนับสนนุจาก
หน!วยงานต#น
สังกัด 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

ส%วนท่ี 4 คือ เง่ือนไขข�อจํากัด  มีองค�ประกอบหลัก 2 องค�ประกอบ ได�แก% 4.1 เง่ือนไข
ความสําเร็จ 4.2 เง่ือนไขท่ีเป1นอุปสรรค 

องค�ประกอบส%วนท่ี 4
คือ เง่ือนไขข�อจํากัด  

4.2 ด�านเง่ือนไขท่ีเป1น
อุปสรรคจากแนวคิด
ทฤษฎีและเอกสารท่ี

เก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียน
กรณีศึกษา สรุปองค�ประกอบ

จากแนวคิดทฤษฎี
และจากโรงเรียน

กรณีศึกษา 
โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

4.2 เงื่อนไขที่เป>นอุปสรรค 
4.2.1 การรับรู#ระหว!าง
ผู#บริหารกับครู  บุคลากร 
ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน
และผู#มีส!วนได#ส!วนเสียไม!
สอดคล#องกัน 
4.2.2 การรับรู#ของผู#บริหาร
ไม!สอดคล#องกันกับ
วิสัยทัศน   พันธกิจ ค!านิยม
และกลยุทธ ของสถานศึกษา 
4.2.3 วิสัยทัศน พันธกิจ
ค!านิยม  กลยุทธ ไม!
สอดคล#องกับการปฏิบัติ
ของผู#บริหารสถานศึกษา 
4.2.4 การปฏิบัติของ
ผู#บริหารและพฤติกรรมของ
ครูและบุคลากร ไม!
ตอบสนองความต#องการของ
ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน
และผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 
4.2.5 โครงสร#างพื้นฐานที่
สนับสนุนไม!สอดคล#องกับ
การเป>นสถานศึกษาที่มีผล
ปฏิบัติงานสูง  

- การที่ผู#บริหาร
จะนําวิธีการใดที่
เป>นสิ่งใหม!เข#ามา
ใช#ในสถานศึกษา
นั้น ย!อมทีคนที่
รับฟEงและคนที่
ไม!ชอบการ
เปลี่ยนแปลง  
- ค!านิยมส!วน
บุคคลของครูไม!
สอดคล#องกับ
วิสัยทัศน ของ
สถานศึกษา 
- การช!วยเหลือ
ชุมชนสังคม ยัง
ทําได#ไม!มาก 
เนื่องจากโรงเรียน
มีงาน
ค!อนข#างมาก 
 
 
 

- ครูไม!ยอม
เปลี่ยนแปลง
ตัวเอง ทําให#
การพัฒนา
องค กรเป>นไป
ได#ช#า 
- ขาดความ
ต!อเนื่องทาง
นโยบาย
การศึกษา 
- การติดตามใน
แต!ละโครงการ
อาจใช#เวลา
แตกต!างกัน  
-  ครูมีความ
ขัดแย#งและไม!
ยอมรับความ
คิดเห็นของ
เพื่อนร!วมงาน 
อาจทําให#การ
ทํางานย!อมมี
ความล!าช#า  
 
 

- ครูและบุคลากร
เข#าใจเป_าหมายของ
โรงเรียนไม!ตรงกัน 
ย!อมมีความคิดเห็น
ที่ขัดแย#ง การสร#าง
ความพึงพอใจ
ให#กับทุกฝxายใน
บางเร่ืองอาจเป>นไป
ได#ยาก  
- บางคร้ังครูเก!าๆ  
ไม!ค!อยยอมรับ
วิธีการปฏิบัติใหม!  ๆ
การพัฒนาครูและ
บุคลากรบางกลุ!ม
ต#องใช#เวลามาก ยัง
ขาดความไว#วางใจ
ซ่ึงกันและกันและ
ความร!วมมือ 
- บางคร้ังการ
ติดตามงานไม!
เป>นไปตามแผนที่
กําหนดไว# ยังขาด
ระบบการกํากับ
ติดตาม โครงการ
และการปฏิบัติงาน
ของครู  

4.2 เงื่อนไขที่เป>น
อุปสรรค 
4.2.1  การรับรู#ระหว!าง
ตัวผู#บริหารกับครู  
บุคลากร ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มี
ส!วนได#ส!วนเสียไม!
สอดคล#องกัน  
4.2.2  การรับรู#ของ
ผู#บริหารและครูกับ
วิสัยทัศน  พันธกิจ 
ค!านิยม กลยุทธ  ของ
สถานศึกษาไม!สอดคล#อง
กัน  
4.2.3  วิสัยทัศน    
พันธกิจ ค!านิยม   
กลยุทธ และการปฏิบัติ
ของผู#บริหารและครูไม!
สอดคล#องกัน   
4.2.4 การปฏิบัติของ
ผู#บริหารและพฤติกรรม
ของครูและบุคลากร ไม!
ตอบสนองความต#องการ
ของผู#เรียน ผู#ปกครอง 
ชุมชนและผู#มสี!วนได#
ส!วนเสีย 
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ตารางท่ี 4.1 (ต%อ) 
 

ส%วนท่ี 4 คือ เง่ือนไขข�อจํากัด  มีองค�ประกอบหลัก 2 องค�ประกอบ ได�แก% 4.1 เง่ือนไข
ความสําเร็จ 4.2 เง่ือนไขท่ีเป1นอุปสรรค 

องค�ประกอบส%วน 
ท่ี 4 คือ เง่ือนไข

ข�อจํากัด  4.2 ด�าน
เง่ือนไขท่ีเป1น
อุปสรรคจาก

แนวคิดทฤษฎีและ
เอกสารท่ีเก่ียวข�อง 

การศึกษาสภาพป7จจุบัน ป7ญหา โรงเรียนกรณีศึกษา 
สรุป

องค�ประกอบ
จากแนวคิด
ทฤษฎีและ

จากโรงเรียน
กรณีศึกษา 

โรงเรียนท่ี 1 โรงเรียนท่ี 2 โรงเรียนท่ี 3 

 - การขาดเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ในการทํางาน 
- การติดตาม ควบคุมและกํากับ
ดูแลให#ผลเป>นไปตามแผนที่
กําหนดไว# ด#วยภาระหน#าที่ต#อง
รับผิดชอบค!อนข#างมาก 
- งานประกันคุณภาพของ
โรงเรียนยังขาดความต!อเนื่อง 
ยังไม!มีการแต!งตั้งศึกษานิเทศน 
มาดูแลโรงเรียน 
- การทํางานให#ทันเวลาและ
สร#างความพึงพอใจให#กับทุก
ฝxายบางเร่ืองอาจเป>นไปได#ยาก 
- เร่ืองของ ICT ครูยังไม!ยอม
เปลี่ยนแปลงตนเอง การพัฒนา
ครูแต!ละคนต#องใช#เวลามาก 
- ครูให#ความสนใจในการทํา
ผลงานของครูมากเกินไป จน
บางคร้ังมีเวลาให#นักเรียนไม!
เต็มที่  
- ผู#เรียนยังขาดการส!งเสริมให#
หาความรู#จากแหล!งความรู#อย!าง
หลากหลาย  ผู#เรียนยังมีการ
ขาดทักษะด#านกระบวนการคิด 

- ครูทํางานไม!
ค!อยทันเวลา 
เวลาในการสอน
ซ!อมเสริมของครู
ไม!พอ ทําให#ไม!
สามารถพัฒนา
นักเรียนได#เต็ม
ศักยภาพ 
- ผู#เรียนยังมี
ผลสัมฤทธิ์บาง
วิชาและทักษะ
ทางด#าน
กระบวนการคิด
ของผู#เรียนยังไม!
ดีพอ 
- มีการพิจารณา
งบประมาณที่
ค!อนข#างช#าใน
บ#างคร้ัง  
- เด็กเพิ่มข้ึน 
อาคารสถานที่ยัง
ไม!เพียงพอกับ
ความต#องการ 

- การรับรู#ของ
ผู#บริหารและผู#ที่
เก่ียวข#องบางคร้ัง
ไม!ตรงกัน 
- ครูใหม!  ๆยังไม!
ค!อยกล#าแสดง
ความความ
คิดเห็น  
- ผู#เรียนมีผลการ
ทดสอบ
ระดับชาติในบาง
กลุ!มสาระยังไม!ดี
พอและยังไม!มี
นโยบายในการวัด
และประเมิน
ข#อสอบอย!างเป>น
ระบบ  
- สื่อและ
เทคโนโลยี
บางอย!างยังไม!
เหมาะสม 
- มีการจ!ายเงิน
ซํ้าซ#อนใน
บางคร้ัง  
- ทําเลที่ตั้งไม!เอ้ือ 

4.2.5 โครงสร#าง
พื้นฐานที่
สนบัสนุนไม!
สอดคล#องกับ
สถานศึกษาที่มี
ผลปฏิบัตงิาน
สูง 
 
 



263 
 

สรุปผลการศึกษาสภาพปEจจุบันและปEญหาของสถานศึกษาท่ีเป>นกรณีศึกษา ผู#วิจัยนํามา
พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงโดยนําการสรุปองค ประกอบเพ่ือพัฒนารูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน ได#ร!างรูปแบบครั้งท่ี 2 ดังนี้  
 ส!วนท่ี 1 ส!วนนํา ประกอบด#วย 1.1 หลักการ 1.2 วัตถุประสงค  1.3 บริบท  

1.1 หลักการ มี 6 หลักการ ได#แก! 1.1.1 หลักการด#านสมรรถนะการบริหารจัดการ 1.1.2 
หลักการด#านการใช#เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1.1.3 หลักการด#านการมุ!งผลสัมฤทธิ์ 1.1.4 หลักการด#านการมี
คุณธรรมจริยธรรม 1.1.5 หลักการด#านการมีส!วนร!วม 1.1.6 หลักการกระจายอํานาจ  

 1.1.1 หลักการด#านสมรรถนะการบริหารจัดการ มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) ผู#บริหารมีความมุ!งม่ัน
ในการวางยุทธศาสตร และนโยบาย (2) ผู#บริหารจัดโครงสร#างแบบยืดหยุ!นพร#อมรับการเปลี่ยนแปลง            
(3) ผู#บริหารมีการใช#ข#อมูลสารสนเทศ (4) ผู#บริหารมีการบริหารผลการปฏิบัติงาน (5) ผู#บริหารมุ!งผลิตองค 
ความรู#ท่ีเป>นทรัพยากรมนุษย  (6) ผู#บริหารมีจิตมุ!งบริการสนองความต#องการของครู บุคลากร ผู#เรียน 
ผู#ปกครองและชุมชน (7) ผู#บริหารมีพันธมิตรและเครือข!ายและสร#างสัมพันธ กับภายนอก 

 1.1.2 หลักการด#านการใช#เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) มีการออกแบบ
องค การและกระบวนการทํางานของสถานศึกษา (2) มีความคิดสร#างสรรค เช!นมีการใช#สื่อ ICT เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) มีการมุ!งเน#นในสิ่งท่ีตนเองมีความสามารถหรือโดดเด!น โดยสร#างแนวปฏิบัติท่ีดี 
(Best Practice) ในขณะเดียวกันก็ดําเนินการจัดหาผู#อ่ืนให#มาทําในกิจกรรมท่ีไม!ใช!กิจกรรมหลัก 

 1.1.3 หลักการด#านการมุ!งผลสัมฤทธิ์มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) มีการกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ 
(2) การมุ!งเน#นท่ีผลผลิตและผลลัพธ  (3) การจัดหา การขนส!ง การบริหารจัดการทันเวลาแก!ครู บุคลากร 
ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน 

 1.1.4 หลักการด#านการมีคุณธรรมจริยธรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) การสร#างความไว#วางใจ
ระหว!างครู บุคลากร ผู#เรียน ภายในสถานศึกษา (2) การเปDดเผยข#อมูลทางการเงินของสถานศึกษามีการ
ตรวจสอบการทํางานและผลดําเนินงานของสถานศึกษา (3) การให#รางวัลเป>นทีมตามความสามารถ (4) การ
ดําเนินงานท่ีดีและส!งมอบสิ่งท่ีดี 

 1.1.5 หลักการด#านการมีส!วนร!วม มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) การตัดสินใจโดยทีมมีทีมข#ามสาย
งาน (2) สร#างให#ครูและบุคลากรเกิดความรู#สึกเป>นเจ#าของสถานศึกษาร!วมกัน (3) มีการพิจารณาท้ัง
กระบวนการโดยนําปEญหามาวิเคราะห  สาเหตุและแก#ไขร!วมกัน 

 1.1.6 หลักการกระจายอํานาจ มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) การกระจายอํานาจ มอบอํานาจ ตาม
โครงสร#างการบริหารงานในสถานศึกษาให#ครูและบุคลากรสามารถตัดสินใจได# (2) กระจายอํานาจในลักษณะ
การมีคณะกรรมการสถานศึกษา (3) โครงสร#างของสถานศึกษาต#องมีสายบังคับบัญชาท่ีสั้นลงและไม!เป>น
ทางการจนเกินไป 

1.2 วัตถุประสงค ของรูปแบบมี 3 ข#อ ได#แก! 
 1.2.1 เพ่ือให#สถานศึกษาประสบความสําเร็จอย!างยั่งยืนในระยะยาว 
 1.2.2 เพ่ือให#สถานศึกษายกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการ 
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 1.2.3 เพ่ือให#สถานศึกษาสร#างความศรัทธาความพึงพอใจและตอบสนองความต#องการของ 
ครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 

1.3 สภาพแวดล#อมหรือบริบท มี 7 ข#อได#แก!  
 1.3.1 มีวัฒนธรรมท่ีมุ!งความสําเร็จเพ่ือบริหารงานให#เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 1.3.2 บริหารความขัดแย#งในองค กร 
 1.3.3 มีความพร#อมรับสถานการณ ท่ีเปลี่ยนแปลง 
 1.3.4 มุ!งสร#างความร!วมมือช!วยเหลือชุมชนสังคม 
 1.3.5 ลงทุนด#านบุคลากรโดยส!งเสริมและพัฒนาความสามารถ ศักยภาพ ให#เป>น

แบบอย!างท่ีดี 
 1.3.6 มีวัฒนธรรมแบบมีส!วนร!วมและมอบอํานาจให#บุคลากรทุกฝxาย 
 1.3.7  สร#างบรรยากาศท่ีเอ้ือต!อการเรียนรู# และความเชื่อม่ันทางคุณภาพของการศึกษา 

เพ่ือให#เกิดความภักดี 
ส!วนท่ี 2 ตัวแบบ มี 3 มิติ ประกอบด#วย 2.1 วิธีการบริหารสถานศึกษาสู!องค การขีด

สมรรถนะสูง (APUDCI) 2.2 องค ประกอบองค การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 อํานาจหน#าท่ีตามขอบข!าย
ภาระงานในสถานศึกษา 

2.1 วิธีการบริหารสถานศึกษาสู!องค การขีดสมรรถนะสูง (APUDCI) มี 6 ข้ันตอน ประกอบด#วย 
2.1.1 การวิเคราะห องค การ (Analysis-A) 2.1.2 การวางแผน (Planning-P) 2.1.3 การสื่อสารสร#างความเข#าใจ 
(Understanding-U) 2.1.4 การปฏิบัติการ (Doing-D) 2.1.5 การควบคุม (Control-C) 2.1.6 การปรับปรุง 
(Improve -I) 

 2.1.1 การวิเคราะห องค การ (Analysis-A) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) วิเคราะห สภาพแวดล#อมท้ัง
ภายนอกและภายในองค  การ (2) การกําหนดขอบเขต และรวบรวมข#อมูลของปEญหา (3) การประเมินตนเอง
โดยวิเคราะห ช!วงห!าง และการคาดคะเนช!วงห!างท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและกําหนดทิศทาง 

 2.1.2 การวางแผน (Planning-P) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ
วัตถุประสงค เป_าหมายและกลยุทธ  ดําเนินงาน (2) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปq (3) กําหนดผู#รับผิดชอบ 
งบประมาณและวัสดุอุปกรณ  (4) กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จการดําเนินงาน 

 2.1.3 การสื่อสารสร#างความเข#าใจ (Understanding-U) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) มีการสื่อสาร
จากบนลงล!างอย!างชัดเจน (2) มีการสื่อสารจากล!างข้ึนบนโดยเปDดโอกาสให#ครูและบุคลากรได#แสดงความ
คิดเห็นและสร#างการยอมรับในความคิดเห็นของทุกฝxาย (3) มีการสื่อสารตามแนวนอน เป>นการสื่อสาร
ระหว!างครูและบุคลากรในหน!วยเดียวกัน (4) มีการสื่อสารข#ามสายงานในแต!ละฝxายงาน 

 2.1.4 การปฏิบัติการ (Doing-D) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) การปฏิบัติ การจัดทําแผนการ
ดําเนินการ การนําแผนไปสู!การปฏิบัติ (2) เก็บรวบรวมและบันทึกข#อมูลท่ีเก่ียวข#อง 

 2.1.5 การควบคุม (Control-C) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) มีการวัดและประเมินความก#าวหน#า
เป>นระยะ (2) ต#องมีการติดตาม ควบคุมและกํากับดูแลให#ผลเป>นไปตามแผนท่ีกําหนดไว# (3) มีการเทียบเคียง
ตนเองกับสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
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 2.1.6 การปรับปรุง (Improve-I) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) มีการจัดลําดับความสําคัญของเรื่อง
ท่ีจะต#องปรับปรุง (2) แสวงหาแนวทางใหม!ๆ สร#างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีเป>นเลิศ (3) ให#รางวัลตอบแทน
กับผู#คิดค#นนวัตกรรม 

2.2 องค ประกอบขององค การขีดสมรรถนะสูงมี 7 องค ประกอบ ประกอบด#วย 2.2.1 การมี
ภาวะผู#นําเชิงกลยุทธ  (Strategy Leadership) 2.2.2 การบริหารจัดการทุนมนุษย  (Human Capital 
Management) 2.2.3 การเป>นองค การแห!งการเรียนรู# (Learning Organization) 2.2.4 การบริหาร
คุณภาพท่ัวท้ังองค การ (Total Quality Management) 2.2.5 การจัดโครงสร#างองค การ (Organization 
Structure) 2.2.6 การมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต!อสังคม (Good Governance) 2.2.7 การ
สร#างวัฒนธรรมองค การ (Organization Culture) 

 2.2.1 การมีภาวะผู#นําเชิงกลยุทธ  (Strategy Leadership) มีแนวปฏิบั ติ ดังนี้               
(1) สถานศึกษามีการต้ังเป_าหมายและกําหนดเป_าหมายท่ีชัดเจนเพ่ือให#ครูและบุคลากรเข#าใจแนวทางใน
การปฏิบัติงาน (2) ผู#บริหารมีการวิเคราะห องค การ โดยนําปEจจัยภายใน ภายนอก โอกาสและอุปสรรคมา
เป>นข#อมูลในการวางแผนของสถานศึกษาและมีความสามารถในการคาดการณ เพ่ือวางแผนทิศทางการ
กําหนดงานไปในทิศทางเดียวกันและมีผู#รับผิดชอบท่ีชัดเจน (3) ผู#บริหารมีการสื่อสารท่ีชัดเจนในเรื่อง
ของเป_าหมายของสถานศึกษาและเชื่อมโยงเป_าหมายของครูให#ไปในทิศทางเดียวกับสถานศึกษา (4) มี
การจัดทําแผนการปฏิบัติประจําปqเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน  พันธกิจ เป_าหมายท่ีกําหนด (5) ผู#บริหารกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จทุกระดับท่ีกลยุทธ ถูกนําไปใช# (6) ผู#บริหารจัดทําแผนความเสี่ยงเพ่ือรองรับความ
เปลี่ยนแปลง  

 2.2.2 การบริหารจัดการทุนมนุษย  (Human Capital Management) มีแนวปฏิบัติ  
ดังนี้ (1) สามารถนําความรู#ความสามารถท่ีมีอยู!ในครูและบุคลากรออกมาใช#อย!างเต็มศักยภาพ (2) สร#าง
ความคิดท่ีว!าครูและบุคลากรคือผู#ขับเคลื่อนสถานศึกษาให#สถานศึกษาประสบผลสําเร็จ (3) กระตุ#นให#ครู
และบุคลากรบรรลุถึงผลงานท่ีสูงหรือให#มากกว!าความคาดหวัง (4) พัฒนาครูและบุคลากรให#เป>นบุคคลท่ี
มีความรู#ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญสูงข้ึนและมีความพร#อมต!อการเปลี่ยนแปลง (5) สร#างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานและให#ครูและบุคลากรเกิดความจงรักภักดีและผูกพันต!อสถานศึกษา(6) ให#ครูและ
บุคลากรมีส!วนร!วมโดยมอบหมายมอบอํานาจการตัดสินใจการทํางานเป>นทีมและสร#างความไว#วางใจทํา
ให#เกิดความรับผิดชอบและส!งผลให#เกิดการทุ!มเทพลังในการทํางานของครูและบุคลากร (7) พัฒนาครู
และบุคลากรโดยมีการฝoกอบรม แลกเปลี่ยนความรู#หรือทักษะระหว!างครูและบุคลากรและสร#างครูและ
บุคลากรต#นแบบในสถานศึกษาท่ีสามารถเป>นผู#ริเริ่มให#กับบุคคลอ่ืน (8) มีความ สามารถในการแก#ปEญหา
ของบุคลากรและนําไปเป>นข#อมูลท่ีเกิดประโยชน ต!อสถานศึกษา 

 2.2.3 การเป>นองค การแห!งการเรียนรู# (Learning Organization) มีแนวปฏิบัติดังนี้     
(1) ผู#บริหาร ครูและบุคลากรมีความกระตือรือร#นและรอบรู#ในงานของสถานศึกษา (2) ทําให#สถานศึกษา
เป>นองค การท่ีมุ!งผลิตองค ความรู# ช!วยให#ผู#บริหารครูและบุคลากรเปqrยมไปด#วยความรู#ความสามารถ       
(3) ครูและบุคลากรมีความยอมรับความคิดเห็นของผู#ร!วมงานและมีความร!วมมือกันมีการทํางานเป>นทีม
ทุกคนมีการแบ!งหน#าท่ี แบ!งงานกันทํา (4) สถานศึกษามีวิธีการทํางานท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได#ตาม
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สถานการณ  (5) แสวงหาวิธีปฏิบัติงานท่ีเป>นเลิศ (Best Practice) โดยการสร#างสรรค นําองค ความรู#และ
เทคโนโลยีใหม!ๆ มาใช# (6) มีการมุ!งเน#นในสิ่งท่ีสถานศึกษามีความโดดเด!นสร#างจุดแข็งของสถานศึกษา
และพัฒนาจุดแข็งเพ่ือยกระดับของสถานศึกษา (7) มีวิธีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู#หรือทักษะระหว!าง
บุคคลและหน#าท่ีภายในองค การและมีส!วนร!วมในการจัดการความรู#ในองค การ (8) มีวิธีการใช#ข#อมูลและ
สารสนเทศมาสนับสนุนการตัดสินใจและสนับสนุนให#เกิดนวัตกรรมและมีความสามารถในการประยุกต ใช# 
ICT ได#อย!างเหมาะสม (9) มีการจัดลําดับความสําคัญของงานให#เกิดการปรับปรุงอย!างต!อเนื่องและเกิด
นวัตกรรม (10) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครุและบุคลากรท่ีมีประสิทธิผลและเป>นธรรม     
(11) มีการนํารูปแบบการบริหารของภาคเอกชนมาใช#เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงาน เช!น การ
ให#บริการแบบทันเวลาพอดี (Just-In Time) 

 2.2.4 การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค การ (Total Quality Management) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
(1) มีการคํานึงถึงคุณภาพการให#บริการของสถานศึกษา (2) มีการรับฟEงความต#องการของครู บุคลากร ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย (3) มีการสร#างความสัมพันธ และความพึงพอใจและมีการวัดความพึง
พอใจแก!ครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย (4) สร#างความไว#วางใจโดยให#โอกาสครู 
บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสียมีส!วนร!วมและแสดงความคิดเห็นอย!างสร#างสรรค    
(5) มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานท้ังกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนเพ่ือพัฒนางานให#มี
ประสิทธิภาพ (6) มีการมุ!งเน#นผลลัพธ และผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา 

 2.2.5 การจัดโครงสร#างองค การ (Organization Structure) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) มีการจัด
โครงสร#างองค การท่ีสอดคล#องกับกระบวนการทํางานของสถานศึกษา (2) มีการจัดโครงสร#างท่ีคล!องตัวและ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ  (3) มีการจัดโครงสร#างองค การท่ีมุ!งเน#นการกระจายอํานาจและร!วมมือกับองค กร
อ่ืนๆ (4) มีการจัดโครงสร#างองค การให#มีขนาดท่ีเหมาะสมกับสถานศึกษา (5) มีการจัดทําโครงการโดยจัด
โครงสร#างแบบทีมข#ามสายงาน (6) มีการลดข้ันตอนระบบการสั่งการให#เกิดความรวดเร็ว 

 2.2.6 การมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต!อสังคม (Good Governance) มีแนวปฏิบัติ
ดังนี้ (1) ผู#บริหารมีความซ่ือสัตย และกระทําตนเป>นตัวอย!างแก!ครูและบุคลากร (2) มีการใช#หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานได#แก!การมีส!วนร!วมการปฏิบัติตามกฎหมายความโปร!งใสความรับผิดชอบความสอดคล#อง
ความเสมอภาคการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและการมีเหตุผล (3) มีความรับผิดชอบต!อสังคมโดยสร#าง
จิตสํานึกให#นักเรียนมีจิตอาสาในการช!วยเหลือและพัฒนาชุมชนของนักเรียนให#น!าอยู! (4) สร#างความไว#วางใจ
โดยมีการเปDดเผยชี้แจงข#อมูลทางการเงินเพ่ือให#ครูและบุคลากรเกิดความรู#สึกเป>นเจ#าของร!วมกันและ
รับผิดชอบร!วมกัน 

 2.2.7 การสร#างวัฒนธรรมองค การ (Organization Culture) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) สร#าง   
อัตลักษณ ของสถานศึกษาและสร#างจิตสํานึกให#ทุกคนปฏิบัติตามอัตลักษณ  (2) สร#างจิตสํานึกให#ครูและ
บุคลากรให#มีความกระตือรือร#นในการทํางาน เน#นการทํางานแบบมีส!วนร!วม เป>นทีม มีสัมพันธภาพระหว!าง
ผู#ร!วมงาน (3) กระตุ#นการรับรู#ให#ครูและบุคลากรมีความรู#สึกว!างานท#าทายความสามารถอยู!ตลอดเวลา        
(4) มีวัฒนธรรมองค การแห!งความซ่ือสัตย  โปร!งใส เปDดเผย และมีบรรยากาศการทํางาน ความผาสุกและความ
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พึงพอใจทําให#ครูและบุคลากรรักสถานศึกษา (5) สร#างค!านิยมให#บุคลากรรักการเรียนรู# มุ!งหาความรู# (6) การ
สร#างค!านิยมท่ีมุ!งเน#นในเรื่องคุณภาพและความสําเร็จด#านการเรียนการสอนและคุณภาพของสถานศึกษา 

2.3 อํานาจหน#าท่ีของสถานศึกษา มี 4 งาน ประกอบด#วย 2.3.1 การบริหารงานวิชาการ 2.3.2 
การบริหารงานงบประมาณ 2.3.3 การบริหารงานบุคคล 2.3.4 การบริหารท่ัวไป 

 2.3.1 การบริหารงานวิชาการ ได#แก! (1) งานบริหารและพัฒนาหลักสูตร (2) งานบริหารและ
พัฒนากระบวนการเรียนรู# (3) งานวัดและประเมินผลและเทียบโอน (4) งานพัฒนาสื่อและแหล!งเรียนรู#        
(5) งานพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน (6) งานพัฒนางานส!งเสริมวิชาการ 

 2.3.2 การบริหารงานงบประมาณ ได#แก! (1) งานจัดทําและเสนอของบประมาณ (2) งาน
จัดสรรงบประมาณ (3) งานตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการใช#เงินและผลการดําเนินงาน    
(4) งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา (5) งานบริหารการเงินและบัญชี (6) งานบริหารพัสดุและ
สินทรัพย  

 2.3.3 การบริหารงานบุคคล ได#แก! (1) งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน!ง (2) งาน
สรรหาและการบรรจุแต!งต้ัง (3) งานเสริมสร#างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (4) งานวินัยและการรักษา
วินัย (5) การออกจากราชการ 

 2.3.4 การบริหารท่ัวไป ได#แก! (1) งานธุรการ (2) งานกิจการนักเรียน (3) งานอาคารสถานท่ี 
(4) งานสัมพันธ ชุมชน (5) งานส!งเสริมสถานศึกษา    

ส!วนท่ี 3 การนํารูปแบบไปใช# มี 4 ข้ันตอน ได#แก! 3.1 การเตรียมการโดยประชุมชี้แจงเพ่ือสร#าง
ความตระหนัก สร#างจิตสํานึกสร#างความรู#ความเข#าใจสร#างความร!วมมือศึกษาวัตถุประสงค ของรูปแบบ 
ประเมินความพร#อมของโรงเรียน แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน กําหนดภารกิจ บทบาท หน#าท่ี ความ
รับผิดชอบ กําหนดเป_าหมาย จัดทําแผนการดําเนินงานกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ งบประมาณและระยะเวลาในการดําเนินงาน 3.2 การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม
3.3 นิเทศกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนา จัดทํา
เป>นข#อมูลสารสนเทศเผยแพร!ประชาสัมพันธ และรายงาน 

ส!วนท่ี 4 เง่ือนไขข#อจํากัดประกอบด#วย 4.1 เง่ือนไขความสําเร็จและ 4.2 เง่ือนไขท่ีเป>นอุปสรรค 
4.1 เง่ือนไขความสําเร็จมี 4 เง่ือนไข ได#แก! 4.1.1 การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive 

Management) 4.1.2 การสร#างความรู#สึกการเป>นเจ#าของร!วมกัน (Ownership) และ 4.1.3 การบริหารคนเก!ง
ในองค การ (Talent Management) 4.1.4 การสนับสนุนจากองค การ (Organizational Support) 

 4.1.1 การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) ผู#บริหาร
ต#องเตรียมการเชิงรุก อาทิเช!น ต#องมีนวัตกรรมเพ่ือความได#เปรียบทางการแข!งขัน (2) ผู#บริหารของ
สถานศึกษาต#องเข#าใจการบริหารงานเข#าใจผู#เรียน ครู บุคลากร ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย     
(3) ผู#บริหารมีกลยุทธ ท่ีปรับได#ตามสถานการณ  (4) ผู#บริหารสามารถเชื่อมโยงหน!วยงานต!างๆ ในสถานศึกษา
ได# (5) มีการกระจายอํานาจและมอบอํานาจแก!ทุกฝxาย (6) สามารถจะใช#ประโยชน จากทรัพย สินท่ีมีอยู!เช!น 
ครูและบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ให#ได#เปรียบเหนือคู!แข!ง (7) ผู#บริหารจัดโครงสร#างและระบบท่ี
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เหมาะสมมีความยืดหยุ!นและตอบสนองต!อการเปลี่ยนแปลง (8) มีกระบวนการต!างๆ ท่ีดําเนินการอย!าง
ต!อเนื่องสัมพันธ กัน (9) มีข#อมูลและสารสนเทศซ่ึงให#ข#อมูลป_อนกลับท่ีนําไปสู!การปรับปรุงระบบ 

 4.1.2 การสร#างความรู#สึกการเป>นเจ#าของร!วมกัน (Ownership) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) สร#าง
จิตสํานึกของครูบุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#ส!วนเสียให#มีความภักดีต!อสถานศึกษา     
(2) ให#ทุกคน ทุกฝxายมีส!วนร!วมในการดําเนินงานต!างๆ (3) สร#างบรรยากาศแรงจูงใจให#ครูบุคลากร ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#ส!วนเสียอยากทํางาน (4) สร#างความพึงพอใจต!อครูบุคลากร ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#ส!วนเสียท้ังด#านการเงินและคุณภาพ 

 4.1.3 การบริหารคนเก!งในองค การ (Talent Management) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) มีการ
กําหนดสมรรถนะของครูและบุคลากรท่ีเหมาะสม (2) ครูและบุคลากรต#องมีความรอบรู#เก่ียวกับการ
ดําเนินงานและเป_าหมายในระดับสูง (3) เปDดโอกาสให#ครูและบุคลากรรับผิดชอบงานมากข้ึน เพ่ือกระตุ#นให#
เกิดการเรียนรู#จากการปฏิบัติงานจริง (4) สามารถดึงศักยภาพท่ีมีอยู!ในครูและบุคลากรมาใช#ให#เกิดประโยชน 
กับสถานศึกษา (5) กระตุ#นจูงใจในครูและบุคลากรมีความก#าวหน#าในสายอาชีพ 

 4.1.4 การสนับสนุนจากองค การ (Organizational Support) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) การ
สนับสนุนจากหน!วยงานต#นสังกัด (2) การสนับสนุนองค กรเครือข!ายฯ ผู#ปกครอง ศิษย เก!า คณะกรรมการ
สถานศึกษา และองค กรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข#อง 

4.2 เง่ือนไขท่ีเป>นอุปสรรค มี 5 เง่ือนไข ได#แก! 4.2.1 การรับรู#ระหว!างผู#บริหารกับครู บุคลากร 
ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสียไม!สอดคล#องกัน 4.2.2 การรับรู#ของผู#บริหารและครูกับ
วิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม กลยุทธ  ของสถานศึกษาไม!สอดคล#องกัน 4.2.3 วิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม        
กลยุทธ และการปฏิบัติของผู#บริหารและครูไม!สอดคล#องกัน 4.2.4 การปฏิบัติของผู#บริหารและพฤติกรรมของ
ครูและบุคลากร ไม!ตอบสนองความต#องการของผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 4.2.5 
โครงสร#างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนไม!สอดคล#องกันกับการเป>นสถานศึกษาท่ีมีผลปฏิบัติงานสูง 

 ผลจากการศึกษาสภาพปEจจุบันปEญหาของโรงเรียนกรณีศึกษาได#ร!างรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน ปรากฏดังภาพ 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร!างรูปแบบจากการศึกษาสภาพปEจจุบันปEญหาโรงเรียนกรณีศึกษา 

1. ส!วนนํา 

2. ตัวแบบ 

3. ขั้นตอน
การ
นําไปใช# 

4. เงื่อนไข
ข#อจํากัด 

 

 1.1หลักการ 
1.1.1 หลักการด#านสมรรถนะการบริหารจัดการ 
1.1.2 หลักการด#านการใช#เทคโนโลยีและนวัตกรรม          
1.1.3 หลักการด#านการมุ!งผลสัมฤทธิ์           
1.1.4 หลักการด#านการมีคุณธรรม จริยธรรม                     
1.1.5 หลักการด#านการมีส!วนร!วม 
1.1.6 หลักการกระจายอํานาจ 
 

1.2 วัตถุประสงค�  
1.2.1 เพื่อให#สถานศึกษาประสบความสําเร็จระยะยาว 
1.2.2 เพื่อให#สถานศึกษายกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การบริหารจัดการ 
1.2.3 เพื่อให#สถานศึกษาตอบสนองความต#องการของ
ผู#รับบริการและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 

 

 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง 
2.2.1 การมีภาวะผู#นําเชิงกลยุทธ   (Strategy  Leadership)                              
 2.2.2 การบริหารจัดการทุนมนุษย  (Human Capital Management 
 2.2.3 การเป>นองค การแห!งการเรียนรู#   (Learning Organization)                
 2.2.4 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค การ(Total Quality Management) 
 2.2.5 การจัดโครงสร#างองค การ  (Organization Structure)                         
 2.2.6 ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต!อสังคม(Good Governance)                  

2.1 วิธีการบริหารแบบสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 
2.1.1 การวิเคราะห องค การ (Analysis-A)  
2.1.2 การวางแผน (Planning-P)  
2.1.3 การสื่อสารสร#างความเข#าใจ (Understanding-U)                                              
2.1.4 การปฏิบัติการ (Doing-D)   
2.1.5 การควบคุม  (Control-C)                                       
2.1.6 การปรับปรุง (Improve-I)                                       

  
4.1 เงื่อนไขความสําเร็จ 
4.1.1 การบริหารจัดการเชิงรุก(Proactive  Management)  
4.1.2 การสร#างความรู#สึกการเป>นเจ#าของร!วมกัน (Ownership)  
4.1.3 การบริหารคนเก!งในองค การ (Talent Management) 
4.1.4 การสนับสนุนจากองค การ (Organizational Support) 

 
4.2 เงื่อนไขที่เป1นอุปสรรค 
4.2.1  การรับรู#ระหว!างตัวผู#บริหารกับครู  บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสียไม!สอดคล#องกัน 
4.2.2  การรับรู#ของผู#บริหารและครูกับวิสัยทัศน พันธกิจ ค!านิยม กลยุทธ  ของสถานศึกษาไม!สอดคล#องกัน 
4.2.3  วิสัยทัศน พันธกิจ ค!านิยม  กลยุทธ และการปฏิบัติของผู#บริหารและครูไม!สอดคล#องกัน   
4.2.4  การปฏิบัติของผู#บริหารและพฤติกรรมของครูและบุคลากร ไม!ตอบสนองความต#องการของผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 
4.2.5 โครงสร#างพื้นฐานที่สนับสนุนไม!สอดคล#องกันกับการเป>นสถานศึกษาที่มีผลปฏิบัติงานสูง 

 

1.3 บรบิท  
1.3.1 มีวัฒนธรรมที่มุ!งความสําเร็จเพื่อบริหารงานให#เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
1.3.2 บริหารความขัดแย#งในองค กร 
1.3.3 มีความพร#อมรับสถานการณ ที่เปลี่ยนแปลง 
1.3.4 มุ!งสร#างความร!วมมือช!วยเหลือชุมชนสังคม 
1.3.5 ลงทุนด#านบุคลากรโดยส!งเสริมและพัฒนาความสามารถ ศักยภาพ ให#เป>นแบบอย!างที่ดี 
1.3.6 มีวัฒนธรรมแบบมีส!วนร!วมและมอบอํานาจให#บุคลากรทุกฝxาย 
1.3.7 สร#างบรรยากาศที่เอื้อต!อการเรียนรู# และความเชื่อมั่นทางคุณภาพของการศึกษา  

2.3 อํานาจหน�าที่ของสถานศึกษา2.3.1

การบริหารงานวิชาการ   
2.3.2การบริหารงานงบประมาณ   
2.3.3การบริหารงานบุคคล                                            
2.3.4การบริหารทั่วไป 

 

3.4 สรุปผลและรายงาน 

ภาพที่ 4.2 ร!างรูปแบบจากการศึกษาสภาพปEจจุบันปEญหาของโรงเรียนกรณีศึกษา 269 

3.1 การเตรียมการดําเนินงาน 3.2 การดําเนินงาน 3.3 นิเทศ กํากับ และประเมินผล 



 
 

4.3 ผลการตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค�กรปกครองส%วน
ท�องถ่ิน 
 4.3.1 การตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณภาพ 
   จากพัฒนารูปแบบโดยผู#วิจัยนํามาตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณภาพโดยการประชุม
สนทนากลุ!ม โดยผู#ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ท!าน โดยรวมอยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.72, S.D. =0 .17) 
สรุปผลการตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณภาพของผู#ทรงคุณวุฒิ ได#ดังตาราง 
 

ตารางท่ี 4.2 ผลการตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณภาพของผู#ทรงคุณวุฒิ 
 

องค�ประกอบ
ของรูปแบบ 

ความเป1น
ประโยชน� 

ระ 
ดับ 

ความเป1น 
ไปได� 

ระ 
ดับ 

ความ 
เหมาะสม 

ระ 
ดับ 

ความ
ถูกต�อง 

ระ 
ดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

องค ประกอบ
ส!วนท่ี 1  
ส!วนนํา ได#แก!  
1.1 หลักการ  
1.2 วัตถุประสงค   
1.3 บริบท 

4.67 0.29 มาก
ท่ีสุด 

4.48 0.21 มาก 4.85 0.10 มาก
ท่ีสุด 

4.89 0.11 มาก
ท่ีสุด 

องค ประกอบ
ส!วนท่ี 2  
ตัวแบบ ได#แก!  
2.1 วิธีการ
บริหาร
สถานศึกษาสู!
องค การขีด
สมรรถนะสูง  
2.2 องค ประกอบ
องค การขีด
สมรรถนะสูง  
2.3 อํานาจ
หน#าท่ีของ
สถานศึกษา 

4.71 0.18 มาก
ท่ีสุด 

4.48 0.15 มาก 4.78 0.12 มาก
ท่ีสุด 

4.86 0.16 มาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.2 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบ
ของรูปแบบ 

ความเป1น
ประโยชน� 

ระ 
ดับ 

ความเป1น 
ไปได� 

ระ 
ดับ 

ความ 
เหมาะสม 

ระ 
ดับ 

ความ
ถูกต�อง 

ระ 
ดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

องค ประกอบ
ส!วนท่ี 3 การนํา
รูปแบบไปใช#
ได#แก! 3.1 การ
เตรียมการ  
3.2 การ
ดําเนินงาน  
3.3 การนิเทศ 
กํากับติดตาม 
ประเมินผล  
3.4 สรุปผลการ
ดําเนินงาน 

4.86 0.14 มาก
ท่ีสุด 

4.44 0.33 มาก 4.83 0.14 มาก
ท่ีสุด 

5.00 0.00 มาก
ท่ีสุด 

องค ประกอบท่ี 
4 เง่ือนไข
ข#อจํากัด ได#แก!  
4.1 เง่ือนไข
ความสําเร็จ 
4.2 เง่ือนไขท่ี
เป>นอุปสรรค 

4.54 0.17 มาก
ท่ีสุด 

4.57 0.13 มาก
ท่ีสุด 

4.79 0.10 มาก
ท่ีสุด 

4.74 0.11 มาก
ท่ีสุด 

 
จากตารางการตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กร

ปกครองส!วนท#องถ่ิน ตามมาตรฐานการประเมินหรือการตรวจสอบรูปแบบ 4 ด#านรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน โดยรวมอยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 
4.72 , S.D. = 0.17) เม่ือพิจารณาเป>นรายด#านพบว!าด#านความเป>นประโยชน อยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 
4.70, S.D. = 0.13) ด#านความเป>นไปได#อยู!ในระดับมาก ( X = 4.49, S.D. = 0.05) ด#านความเหมาะสมอยู!ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.81, S.D. = 0.03) และด#านความถูกต#องอยู!ในระดับมากทีสุด ( X = 4.87, S.D. = 
0.11) โดยมีรายละเอียดขององค ประกอบของรูปแบบท้ัง 4 ส!วน ดังนี้ 

ส!วนท่ี 1 ส!วนนํา ประกอบด#วย หลักการ วัตถุประสงค  บริบทพบว!าด#านความเป>นประโยชน 
อยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.67, S.D. = 0.29) ด#านความเป>นไปได#อยู!ในระดับมาก ( X = 4.48, S.D. = 0.21) 
ด#านความเหมาะสมอยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.85, S.D. = 0.10) และด#านความถูกต#องอยู!ในระดับมากทีสุด 
( X = 4.89, S.D. = 0.11) 

ส!วนท่ี 2 ตัวแบบ ประกอบด#วย วิธีการบริหารสถานศึกษาสู!องค การขีดสมรรถนะสูง
องค ประกอบองค การขีดสมรรถนะสูง อํานาจหน#าท่ีตามขอบข!ายภาระงานในสถานศึกษาพบว!าด#าน
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ความเป>นประโยชน อยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.71, S.D. = 0.18) ด#านความเป>นไปได#อยู!ในระดับมาก ( X = 
4.48, S.D. = 0.15) ด#านความเหมาะสมอยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.78, S.D. = 0.12) และด#านความถูกต#อง
อยู!ในระดับมากทีสุด ( X = 4.86, S.D. = 0.16) 

ส!วนท่ี 3 การนํารูปแบบไปใช# ประกอบด#วย การเตรียมการ การดําเนินงาน การนิเทศ กํากับ
ติดตามประเมินผล การสรุปผลการดําเนินงาน พบว!าด#านความเป>นประโยชน อยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 
4.86, S.D. = 0.14) ด#านความเป>นไปได#อยู!ในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.33) ด#านความเหมาะสมอยู!ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.83, S.D. = 0.14) และด#านความถูกต#องอยู!ในระดับมากทีสุด ( X = 5.00, S.D. = 
0.00) ส!วนท่ี 4 เง่ือนไขข#อจํากัด ประกอบด#วย เง่ือนไขความสําเร็จ และ เง่ือนไขท่ีเป>นอุปสรรคพบว!าด#าน
ความเป>นประโยชน อยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.54, S.D. = 0.17) ด#านความเป>นไปได#อยู!ในระดับมากท่ีสุด 
( X = 4.57, S.D. = 0.13) ด#านความเหมาะสมอยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.79, S.D. = 0.10) และด#านความ
ถูกต#องอยู!ในระดับมากทีสุด ( X = 4.74, S.D. = 0.11) 

ความคิดเห็นของท!านผู#ทรงคุณวุฒิให#ความคิดเห็นในแต!ละประเด็นมีรายละเอียดดังนี้ 
ความคิดเห็นของผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 1 
ด#านหลักการ 
ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 1 ได#กล!าวว!าหลักการท่ีผู#วิจัยสังเคราะห มาจากเอกสารหรือจาก

การศึกษาโรงเรียนกรณีศึกษานั้นถือว!ามีความเป>นประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสมและความ
ถูกต#อง แต!ในด#านสมรรถนะการบริหารจัดการ ซ่ึงรายละเอียดย!อยหรือแนวทางการปฏิบัติของ
หลักการด#านนี้ควรมีการยุบรวม เช!น ผู#บริหารมีความมุ!งม่ันในการวางยุทธศาสตร และนโยบาย กับ
ผู#บริหารมีการใช#ข#อมูลสารสนเทศเพราะการจะวางยุทธศาสตร และนโยบายต!างๆ ต#องใช#ข#อมูล
สารสนเทศท้ังสิ้น หรือในหลักการด#านการใช#เทคโนโลยีและนวัตกรรม รายละเอียดย!อยในเรื่องของมี
การออกแบบองค การและกระบวนการทํางานของสถานศึกษา และมีความคิดสร#างสรรค เช!นมีการใช#
สื่อ ICT เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควรจัดกลุ!มรวมกันได# เพราะการออกแบบองค การ
จําเป>นต#องใช#ความคิดท่ีสร#างสรรค เช!นกัน ส!วนรายละเอียดข#อท่ี 3 มีการมุ!งเน#นในสิ่งท่ีตนเองมี
ความสามารถหรือโดดเด!น โดยสร#างแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ขณะเดียวกันก็ดําเนินการจัดหาผู#อ่ืนให#
มาทําในกิจกรรมท่ีไม!ใช!กิจกรรมหลัก แบ!งเป>นข#อย!อยได# 2 ข#อ ส!วนหลักการด#านอ่ืนนั้นเห็นด#วย 

ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 2 องค ประกอบย!อยในหลักการมีมากไป ควรมีการจัดกลุ!มใหม! และเห็น
ด#วยกับผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 1 รายละเอียดย!อยข#อผู#บริหารมีการบริหารผลการปฏิบัติงาน ผู#บริหารมี
การบริหารผลการปฏิบัติงานยุบรวมกับรายละเอียดด#านการวางยุทธศาสตร และนโยบาย  

ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 3 เห็นสอดคล#องกับผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 1และ 2 ในส!วนของหลักการ
ด#านการมุ!งผลสัมฤทธิ์ ในรายละเอียดย!อยมีการกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพและการมุ!งเน#นท่ีผลผลิต
และผลลัพธ ควรยุบรวมเป>นมีการกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะดีกว!า 

ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 4 เห็นสอดคล#องกับผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 1, 2 และ 3 ส!วนในหลักการ
ด#านการมีคุณธรรมจริยธรรมในรายละเอียดย!อยการสร#างความไว#วางใจระหว!างครู บุคลากร ผู#เรียน 
ภายในสถานศึกษาและการเปDดเผยข#อมูลทางการเงินของสถานศึกษามีการตรวจสอบการทํางานและ
ผลดําเนินงานของสถานศึกษา ควรนํามาจัดกลุ!มให#อยู!ในข#อเดียวกัน  
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 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 5 หลักการของโรงเรียนขีดสมรรถนะสูงท่ีผู#วิจัยร!างมานั้นเห็นด#วยและ
เห็นด#วยกับผู#ทรงคุณวุฒิทุกท!าน ซ่ึงจะเห็นได#ว!าผู#วิจัยได#พัฒนารูปแบบโดยการเพ่ิมหลักการมา        
1 หลักการ คือ หลักการกระจายอํานาจ 
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 6 เห็นด#วยกับผู#ทรงคุณวุฒิทุกท!านผู#วิจัยไปจัดองค ประกอบย!อยของ
หลักการใหม! โดยดูความหมายและรายละเอียดของหลักการแต!ละหลักการซ่ึงควรใช#คําว!าหลักการ
บริหารเนื่องจากชื่อเรื่องคือรูปแบบการบริหาร 
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 7และ 8 เห็นด#วยกับผู#ทรงคุณวุฒิทุกท!านในการจัดกลุ!มรายละเอียด
ย!อยของหลักการในแต!ละด#าน ในส!วนของหลักการด#านการกระจายอํานาจท่ีเพ่ิมเข#ามานั้น ใน
รายละเอียดย!อยข#อการกระจายอํานาจ มอบอํานาจ ตามโครงสร#างการบริหารงานในสถานศึกษาให#
ครูและบุคลากรสามารถตัดสินใจได#และโครงสร#างของสถานศึกษาต#องมีสายบังคับบัญชาท่ีสั้นลงและ
ไม!เป>นทางการจนเกินไปควรจะนํารายละเอียดมารวมกัน 
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 9 เห็นสอดคล#องกันว!าให#ผู#วิจัยปรับใหม!ว!ามีการกระจายอํานาจ มอบ
อํานาจ ตามโครงสร#างการบริหารงานในสถานศึกษาให#ครูและบุคลากรสามารถตัดสินใจได#สายบังคับ
บัญชาท่ีสั้นลงและไม!เป>นทางการจนเกินไป ซ่ึงจะทําให#ไม!ซ้ําซ#อน 
 ด#านวัตถุประสงค  
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 1 วัตถุประสงค มีความเป>นประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสมและ
ความถูกต#อง แต!วัตถุประสงค ข#อท่ี 1 ท่ีผู#วิจัยบอกว!าเพ่ือประสบความสําเร็จอย!างยั่งยืนในระยะยาว 
เป>นในด#านใด ควรรวมกับวัตถุประสงค ข#อท่ี 2 เพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการ 
เป>นเพ่ือประสบความสําเร็จอย!างยั่งยืนในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการ  
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 2, 3 และ 4 เห็นสอดคล#องกันว!า ด#านวัตถุประสงค มีความเป>น
ประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสมและความถูกต#อง แต!วัตถุประสงค ข#อท่ี 3 ผู#วิจัยบอกว!าเพ่ือสร#าง
ความศรัทธาความพึงพอใจและตอบสนองความต#องการของ ครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน
และผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย ความศรัทธากับความพึงพอใจควรแยกจากกัน 
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 5, 6, 7 และ 8 เห็นสอดคล#องกันว!า ด#านวัตถุประสงค มีความเป>น
ประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสมและความถูกต#อง แต!ควรเพ่ิมเป>นความเชื่อม่ันและศรัทธาและ
ควรใช#คําว!า วัตถุประสงค ของรูปแบบ 
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 9 เห็นสอดคล#องกันกับผู#ทรงคุณวุฒิทุกท!าน 
 ด#านบริบท 
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 1 บริบทนั้นมีความเป>นประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสมและ
ความถูกต#อง ซ่ึงการบริหารของโรงเรียนจะดีหรือนั้นไม!ข้ึนอยู!กับบริบทท่ีดีของโรงเรียน โดยโรงเรียน
ต#องมีวัฒนธรรมท่ีมุ!งความสําเร็จเพ่ือบริหารงานให#เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลส!วนข#อท่ี 7 ท่ี
บอกว!าเพ่ือให#เกิดความภักดีน!าจะมารวมกับการบริหารความขัดแย#งในข#อท่ี 2 บริหารความขัดแย#ง
แล#วต#องสร#างความสัมพันธ ท่ีดีในโรงเรียนด#วยถึงจะเกิดความภักดี โดยเปลี่ยนใหม!เป>นการลดความ
ขัดแย#งและสร#างสัมพันธ อันดีให#เกิดความภักดีต!อองค กร 
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 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 2 และ 3 เห็นสอดคล#องกันว!า บริบทมีความเป>นประโยชน  เป>นไปได# มี
ความเหมาะสมและความถูกต#อง แต!ควรเพ่ิมว!าของสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงด#วย และบริบทของ
โรงเรียนขีดสมรรถนะสูงของท#องถ่ิน  
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 4 และ 5 เห็นสอดคล#องกับผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 1, 2 และ 3 
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 6 ด#านบริบท มีความเป>นประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสมและ
ความถูกต#อง แต!อันท่ีจริงโรงเรียนของท#องถ่ิน จะพยายามสร#างอัตลักษณ หรือเอกลักษณ ของโรงเรียน
เพ่ือให#เกิดวัฒนธรรมท่ีเข#มแข็งให#แตกต!างไปจาก โรงเรียนสังกัดอ่ืนอยู!แล#วโดยเฉพาะมุ!งจัดโครงการท่ี
แสดงความต!างออกไปซ่ึงสังกัดอ่ืนไม!มี เช!น โครงการส!งเสริมรายได#นักเรียน โดยจะให#นักเรียนท่ีมี
ความเก!ง ความเชี่ยวชาญเรื่องใดเรื่องหนึ่งให#มาช!วยงานในองค กร เป>นการให#นักเรียนใช#ความรู#
ความสามารถและหารายได#อีกทางหนึ่งและอีกโครงการท่ีคิดว!าสังกัดอ่ืนไม!มี หรืออาจจะมีน#อย คือ 
โครงการส!งเสริมความรู#ความสามารถด#านทรัพยากรบุคคล โดยสนับสนุนให#ศึกษาต!อท้ังระดับปริญญา
โทและเอก ไม!ว!าจะเป>นครูหรือผู#บริหาร  
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 7 เห็นสอดคล#องกับผู#ทรงคุณวุฒิทุกท!าน ดังนั้น ความเป>นบริบทของ
ท#องถ่ินควรจะเป>นลงทุนพัฒนาผลผลิตท่ีมีคุณภาพ ในท่ีนี้คือผลผลิตด#านนักเรียน ด#านผู#บริหาร ด#าน
ครูและบุคลากรท่ีดีกว!าโรงเรียนหรือสถานศึกษาอ่ืน เนื่องจากท#องถ่ินมีความพร#อมในเรื่องของ
งบประมาณอยู!มาก แต!คําว!า “ลงทุนด#านบุคลากร” ควรปรับเป>นเลือกสรรและพัฒนาบุคลากร 
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 8 และ 9 เห็นสอดคล#องกับผู#ทรงคุณวุฒิทุกท!านและจะขอเพ่ิมเติมใน
เรื่องของ “ลงทุนด#านบุคลากร” ซ่ึงท!านผู#ทรงคุณวุฒิให#ปรับเป>น การเลือกสรรและพัฒนาบุคลากร ใน
การพัฒนาบุคลากรนั้นควรเพ่ิมการส!งเสริมให#คิดค#นนวัตกรรมใหม!ด#วยแต!ในเรื่องของการมอบอํานาจ
ให#บุคลากรทุกฝxาย ควรจะปรับเป>น มีการส!งเสริมการทํางานเป>นทีมและมอบอํานาจให#ทีมตัดสินใจ
ส!วนการสร#างบรรยากาศท่ีเอ้ือต!อการเรียนรู#และความเชื่อม่ันทางคุณภาพของการศึกษา ควร
เปลี่ยนเป>น สร#างบรรยากาศท่ีเอ้ือต!อการเรียนรู#เพ่ือสนับสนุนในการเรียนรู#ท่ีมีคุณภาพกับทุกคนใน
สถานศึกษา 
 ด#านวิธีการบริหารสถานศึกษาสู!องค การขีดสมรรถนะสูง 
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 1 องค ประกอบตามแนวคิดทฤษฎีของผู#วิจัยมีข้ันตอนการดําเนินงานสู!
องค การขีดสมรรถนะสูง 5 ข้ันตอน แต!เพราะไปศึกษาสภาพปEจจุบันปEญหาของโรงเรียนกรณีศึกษาทํา
ให#เพ่ิมข้ันตอนการดําเนินงานสู!องค การขีดสมรรถนะสูงเป>น 6 ข้ันตอน ซ่ึงทําให#เกิดความชัดเจนว!า
ข้ันตอนการควบคุมและปรับปรุงควรแยกออกจากกัน ซ่ึงเห็นว!ามีความเป>นประโยชน  เป>นไปได# มี
ความเหมาะสมและความถูกต#อง 
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 2 และ 3 เห็นสอดคล#องกันว!า วิธีการบริหารสถานศึกษาสู!องค การขีด
สมรรถนะสูงมีความเป>นประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสมและความถูกต#อง แต!ในองค ประกอบย!อยในแต!
ละข้ันตอนดูซํ้าซ#อน ควรนําไปจัดกลุ!มใหม! เช!น ในเรื่องของการสื่อสารสร#างความเข#าใจ ให#ปรับเป>นมีการ
สื่อสารหลายช!องทางท่ีชัดเจน และแยกการสร#างการยอมรับไว#อีกข#อ 
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 4 เห็นสอดคล#องกับผู#ทรงคุณวุฒิท!านอ่ืนๆ แต!การสร#างการยอมรับรับนั้น
ต#องมีการสร#างแรงจูงใจด#วย ผู#วิจัยอาจจะเขียนว!ามีการสร#างแรงจูงใจเพ่ือให#ครูและบุคลากรยอมรับ  
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 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 5 วิธีการบริหารสถานศึกษาสู!องค การขีดสมรรถนะสูง มีความเป>นประโยชน  
เป>นไปได# มีความเหมาะสมและความถูกต#อง ซ่ึงในเรื่องของการควบคุมท่ีผู#วิจัยศึกษามาจากทฤษฎีเป>นการ
ปรับปรุงจะมาก!อนการควบคุมเพราะเป>นการควบคุมรักษาไว#ให#คงอยู! แต!ในการศึกษามาจากโรงเรียน
กรณีศึกษา การควบคุมจะมาก!อนการปรับปรุง ซ่ึงผู#วิจัยกล!าวว!าการควบคุมของโรงเรียนกรณีศึกษานี้จะเป>น 
การควบคุมในลักษณะการกํากับติดตาม ดังนั้นข้ันตอนในการควบคุมควรปรับใหม!ว!า การควบคุมกํากับติดตาม 
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 6 และ 7 เห็นสอดคล#องกับผู#ทรงคุณวุฒิทุกท!าน ว!าด#านวิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู!องค การขีดสมรรถนะสูงมีความเป>นประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสมและ ความถูกต#อง แต!
องค ประกอบย!อยในเรื่องของการควบคุมในข#อ (3) มีการเทียบเคียงตนเองกับสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานควรนํามาไว#ในเรื่องของการปรับปรุง  
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 8 และ 9 เห็นสอดคล#องกับผู#ทรงคุณวุฒิทุกท!านด#านวิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู!องค การขีดสมรรถนะสูงมีความเป>นประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสมและ  ความถูกต#อง แต!
ให#เปลี่ยนคําศัพท ภาษาอังกฤษของแต!ละข้ันตอนการบริหารเป>นคํากริยาท่ีเติม ing ให#หมดและ การปรับปรุง
ควรจะปรับเป>นการปรับปรุงอย!างต!อเนื่อง ส!วนในเรื่องของการเทียบเคียงควรอยู!ในข้ันตอนของการปรับปรุง 
เพราะเม่ือมีการเทียบเคียงจะเกิดวิธีการใหม! และนวัตกรรมใหม!แต!รายละเอียดย!อยในเรื่องของการปรับปรุงข#อ
แสวงหาแนวทางใหม!ๆ สร#างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติ ท่ีเป>นเลิศและให#รางวัลตอบแทนกับผู#คิดค#นนวัตกรรม
ควรนํามาจัดกลุ!มรวมกัน ซ่ึงการปรับปรุงจะต#องปรับท้ังวิธีการทํางานและสภาพแวดล#อมต!าง  ๆด#วย 
 ด#านองค ประกอบขององค การขีดสมรรถนะสูง 
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 1, 2 และ 3 เห็นสอดคล#องกันว!า องค ประกอบขององค การขีดสมรรถนะสูงมี
ความเป>นประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสมและความถูกต#อง แต!องค ประกอบย!อยในเรื่องของภาวะผู#นํา
เชิงกลยุทธ ในข#อ (5) การกําหนดตัวชี้วัดควรร!วมกับครูและบุคลากร ส!วนในข#อ (6) ผู#บริหารจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือเตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงควรนําไปไว#ในแผนปฏิบัติการ เพราะส!วนใหญ!ถ#าเป>นลักษณะ
ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาจะมีโครงการบริหารความเสี่ยงตามขอบข!ายภาระงาน 4 ด#านซ่ึงมีอยู!ใน
แผนปฏิบัติการประจําปq 
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 4 และ 5 เห็นสอดคล#องกันว!า องค ประกอบย!อยในเรื่องของการบริหาร
จัดการทุนมนุษย ในข#อ (1) และข#อ (2) ควรยุบรวมอยู!ด#วยกัน และในข#อ (3) และข#อ (5) ก็น!าจะมีความ
คล#ายคลึงกัน และรายละเอียดย!อยของ การบริหารจัดการทุนมนุษย ข#อ (4) และข#อ (7) ควรยุบรวมกัน 
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 6 ด#านองค ประกอบขององค การขีดสมรรถนะสูงมีความเป>นประโยชน  เป>นไป
ได# มีความเหมาะสมและความถูกต#อง แต!องค ประกอบย!อยในเรื่องของการเป>นองค การแห!งการเรียนรู#ควรยุบ
รวมข#อ (1) และข#อ (2) ข#อ (4) และ ข#อ (5) ส!วนด#านการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค การ ด#านการจัดโครงสร#าง
องค การ ด#านการมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต!อสังคม ด#านการสร#างวัฒนธรรมองค การ ก็เช!นเดียวกัน
ในบางเรื่องสามารถยุบรวมกันได#  
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 7 และ 8 เห็นสอดคล#องกันว!า ผู#วิจัยควรดูความหมายและหลักการของภาวะ
ผู#นําเชิงกลยุทธ  การบริหารทุนมนุษย  การเป>นองค การแห!งการเรียนรู# ด#านการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค การ 
ด#านการจัดโครงสร#างองค การ ด#านการมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต!อสังคม ด#านการสร#างวัฒนธรรม
องค การประกอบด#วย  
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 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 9 เห็นสอดคล#องกับผู#ทรงคุณวุฒิทุกท!านแต!ด#านการมีธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต!อสังคม แยกคนละหัวข#อ เป>นด#านการมีธรรมาภิบาล และ ด#านการ มีความรับผิดชอบต!อสังคม ซ่ึง
รายละเอียดข#อย!อยของธรรมาภิบาล ข#อ (3) มีความรับผิดชอบต!อสังคมโดยสร#างจิตสํานึกให#นักเรียนมีจิตอาสา
ในการช!วยเหลือและพัฒนาชุมชนของนักเรียนให#น!าอยู!ควรนํามาไว#ในเรื่องของการมีความรับผิดชอบต!อสังคม 
โดยผู#วิจัยอาจจะเพ่ิมรายละเอียดย!อยของการมีความรับผิดชอบต!อสังคมลงไปและเพ่ิมเติมเรื่องของกิจกรรม
ความรับผิดชอบต!อสังคมเช!นส!งเสริม สนับสนุนให#ครู บุคลากร และผู#เรียนทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
สิ่งแวดล#อมของชุมชน โดยท่ีสถานศึกษาจะดําเนินการเองโดยใช#ทรัพยากรท่ีมีอยู!หรือร!วมมือกับองค กรอ่ืน  ๆ
 ด#านอํานาจหน#าท่ีของสถานศึกษา 
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 1, 2, 3 และ 4 เห็นสอดคล#องกันว!า ในเรื่องของอํานาจหน#าท่ีของสถานศึกษา
ตามขอบข!ายภาระงานของโรงเรียนท่ีสังกัดท#องถ่ิน มีความเป>นประโยชน  เป>นไปได#มีความเหมาะสมและความ
ถูกต#อง โดยงานท่ีจะต!างจากสังกัดอ่ืนจะเป>นในเรื่องของงานงบประมาณและงานบุคคล เพราะฉะนั้นวิธีการ
ปฏิบัติจะแตกต!างจากสังกัดอ่ืน  
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 5 และ 6 เห็นสอดคล#องกันว!า ในเรื่องของอํานาจหน#าท่ีของสถานศึกษาตาม
ขอบข!ายภาระงานของโรงเรียนท่ีสังกัดท#องถ่ิน มีความเป>นประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสมและความ
ถูกต#อง แต!ผู#วิจัยควรนําเสนอให#ชัดว!าในส!วนท่ี 2 ตัวแบบ ของผู#วิจัยท่ีประกอบด#วย วิธีการบริหาร
สถานศึกษาสู!องค การขีดสมรรถนะสูง องค ประกอบองค การขีดสมรรถนะสูง และอํานาจหน#าท่ีตามขอบข!าย
ภาระงานในสถานศึกษา ท้ัง 3 ส!วนนี้สัมพันธ กันอย!างไร ควรนําวิธีการบริหารสถานศึกษาสู!องค การขีด
สมรรถนะสูง 6 ข้ันตอนของผู#วิจัย ลงไปในงาน 4 งาน โดยมีองค ประกอบองค การขีดสมรรถนะสูง                 
8 องค ประกอบเป>นตัวขับเคลื่อน 
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 7, 8 และ 9 เห็นสอดคล#องกันว!า อํานาจหน#าท่ีของสถานศึกษาตามขอบข!าย
ภาระงานมีความเป>นประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสมและความถูกต#อง แต!ท่ีผู#วิจัยออกไปศึกษาโรงเรียน
ท่ีเป>นกรณีศึกษา ซ่ึงในแต!ละโรงเรียนนั้น ขอบข!ายภาระงานจะไม!เหมือนกัน แต!ก็ไม!ต!างกันมากนักซ่ึงก็
สามารถนํามาจัดกลุ!มให#ตรงกับขอบข!ายภาระงานท่ีผู#วิจัยสังเคราะห มาได# 
 ด#านการนํารูปแบบไปใช# 
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 1 เห็นว!า ในส!วนท่ี 3 การนํารูปแบบไปใช#มีความเป>นประโยชน  เป>นไปได# มี
ความเหมาะสมและความถูกต#อง แต!การนํารูปแบบไปใช#นั้นเนื่องจากโรงเรียนอยู!สังกัดท#องถ่ินจึงจะต#องมี
นโยบายจากผู#บริหารระดับสูงให#ชัดเจน เพราะโรงเรียนท่ีสังกัดท#องถ่ิน ผู#บริหารสูงสุดน!าจะเป>นนายก อบจ. 
หรือนายกเทศบาล  
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 2 และ 3 เห็นสอดคล#องกันว!า ในเรื่องของการเตรียมการดําเนินการโดย
ประชุมชี้แจงสร#างความรู#ความเข#าใจนั้นต#องมีการประชาสัมพันธ ซึ่งอาจจะต#องแบ!งเป>นระยะ 
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 4 และ 5 เห็นสอดคล#องกันว!า ด#านการนํารูปแบบไปใช# มีความเป>นประโยชน  
เป>นไปได# มีความเหมาะสมและความถูกต#อง แต!ในเรื่องของการเตรียมการดําเนินการท่ีศึกษาเพียง
วัตถุประสงค ของรูปแบบอย!างเดียวคงไม!เพียงพอ มีการจัดทําคู!มือเพ่ือให#โรงเรียนสามารถนําไปใช#ได# แต!
โรงเรียนท่ีจะนํารูปแบบไปใช#ประโยชน นั้นต#องมีการปรับเปลี่ยนให#เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนนั้นๆ ซ่ึง
หากโรงเรียนมีขีดสมรรถนะสูงมากก็สามารถต!อยอดได# 
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 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 6 และ 7 เห็นสอดคล#องกันว!า ด#านการนํารูปแบบไปใช# มีความเป>นประโยชน  
เป>นไปได# มีความเหมาะสมและความถูกต#องและจะต#องมีการจัดทําคู!มือเพ่ือให#โรงเรียนสามารถนําไปใช#ได# 
ต#องเขียนวิธีท่ีโรงเรียนจะดําเนินการ เพ่ือจะได#รู#ว!าจะต#องนํารูปแบบนี้ไปใช#อย!างไรและในข้ันท่ี 3 ท่ีมีการ
นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลรูปแบบ หากเป>นการนําเสนอคู!มือ ควรมีแบบการนิเทศ กํากับ ติดตาม 
และประเมินผลด#วย 
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 8 และ 9 เห็นสอดคล#องกันว!า ด#านการนํารูปแบบไปใช# มีความเป>นประโยชน  
เป>นไปได# มีความเหมาะสมและความถูกต#องแต!การรายงานควรแยกเป>นข้ันตอนหลังจากจัดทําสรุปการ
ดําเนินงานแล#วเป>นการรายงานเพ่ือเผยแพร!ให#ผู#มีส!วนได#ส!วนเสียรับทราบ ซ่ึงสรุปว!าข้ันตอนการนํารูปแบบ
ไปใช#ได#แก! การเตรียมการ การดําเนินงาน การนิเทศกํากับติดตามประเมินผล การสรุปผลการดําเนินงาน และ
การรายงานผลการดําเนินงาน 
 ด#านเง่ือนไขความสําเร็จ 
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 1, 2, 3 และ 4 เห็นสอดคล#องกันว!า เง่ือนไขความสําเร็จมีความเป>นประโยชน  
เป>นไปได# มีความเหมาะสมและความถูกต#อง แต!องค ประกอบย!อยของการบริหารจัดการเชิงรุก ในข#อ         
(1) ผู#บริหารต#องเตรียมการเชิงรุก อาทิเช!น ต#องมีนวัตกรรมเพ่ือความได#เปรียบทางการแข!งขัน กับ             
(6) สามารถจะใช#ประโยชน จากทรัพย สินท่ีมีอยู!เช!น ครูและบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ให#ได#เปรียบ
เหนือคู!แข!งและ ข#อ (2) ผู#บริหารของสถานศึกษาต#องเข#าใจการบริหารงานเข#าใจผู#เรียน ครู บุคลากร 
ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย กับ ข#อ (5) มีการกระจายอํานาจและมอบอํานาจแก!ทุกฝxายควรมี
การยุบรวมไว#ด#วยกัน ซ่ึงการบริหารจัดการเชิงรุกจะต#องเก่ียวข#องกับภาวะผู#นําของผู#บริหารซ่ึง ผู#บริหารควร
จะมีภาวะผู#นํา สามารถใช#ข#อมูลความรู#ต!างๆ ในการตัดสินใจและเชื่อมโยงเครื่องมือบริหารคุณภาพสู!องค กร  
ท่ีเป>นเลิศ 
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 5, 6 และ 7 เห็นสอดคล#องกันว!า ด#านเง่ือนไขความสําเร็จมีความเป>น
ประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสมและความถูกต#อง แต!ในด#านการบริหารคนเก!งในรายละเอียดย!อย ควรมี
การยุบรวมข#อ (1) มีการกําหนดสมรรถนะของครูและบุคลากรท่ีเหมาะสม กับ ข#อ (2) ครูและบุคลากรต#องมี
ความรอบรู#เก่ียวกับการดําเนินงานและเป_าหมายในระดับสูงและ ข#อ (3) เปDดโอกาสให#ครูและบุคลากร
รับผิดชอบงานมากข้ึน เพ่ือกระตุ#นให#เกิดการเรียนรู#จากการปฏิบัติงานจริง กับ (5) กระตุ#นจูงใจในครูและ
บุคลากรมีความก#าวหน#าในสายอาชีพ เป>นการทํางานเชิงรุกของผู#บริหารท่ีเน#นให#คนเก!งได#เรียนรู#ในสายงานท่ี
กว#างข้ึนโดยการส!งอบรมพิเศษภายนอกเพ่ือท่ีจะได#กลับมาสอนงานผู#อ่ืนและเปDดโอกาสให#เขารับผิดชอบงาน
มากข้ึน เพ่ือกระตุ#นให#เกิดการเรียนรู#จากการปฏิบัติงานจริง 
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 8 และ 9 เห็นสอดคล#องกันว!า ด#านเง่ือนไขความสําเร็จมีความเป>นประโยชน  
เป>นไปได# มีความเหมาะสมและความถูกต#อง ส!วนในเรื่องด#านการสร#างความรู#สึกการเป>นเจ#าของร!วมกัน เป>น
เรื่องท่ีดีอยู!แล#วสําหรับการบริหารของโรงเรียนขีดสมรรถนะสูง เพราะจะทําให#ทุกฝxายเข#ามามีส!วนร!วมและมี
ความรักต!อโรงเรียน โดยเฉพาะในเรื่องของบรรยากาศและสภาพแวดล#อมท่ีดีของโรงเรียนเพราะเป>นสิ่งท่ีทําให#
ทุกคนรักและอยากมาโรงเรียนส!วนด#านการสนับสนุนจากองค การก็ถือว!าเป>นปEจจัยสําคัญท่ีจะทําให#การ
บริหารจัดการในสถานศึกษามีความคล!องตัวมากยิ่งข้ึน 
 ด#านเง่ือนไขท่ีเป>นอุปสรรค 
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 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 1 2 และ 3 เห็นสอดคล#องกันว!าสําหรับเง่ือนไขท่ีเป>นอุปสรรคมีความเป>น
ประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสมและความถูกต#อง ควรมีการปรับคําให#กระชับ เช!น การรับรู#ระหว!างตัว
ผู#บริหารกับครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสียไม!สอดคล#องกันเป>นการรับรู#
ระหว!างผู#บริหารและผู#มีส!วนได#ส!วนเสียไม!สอดคล#องกัน 
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 4 เห็นสอดคล#องกันว!าสําหรับเง่ือนไขท่ีเป>นอุปสรรค มีความเป>นประโยชน  
เป>นไปได# มีความเหมาะสมและความถูกต#อง ควรมีการปรับคําให#ชัดเจน เช!นการรับรู#ของผู#บริหารและครูกับ
วิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม กลยุทธ  ของสถานศึกษาไม!สอดคล#องกัน เป>นการรับรู#ของผู#บริหารและครูเก่ียวกับ
วิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม กลยุทธ  ของสถานศึกษาไม!สอดคล#องกัน 
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 5 และ 6 เห็นสอดคล#องกันว!าสําหรับเง่ือนไขท่ีเป>นอุปสรรค มีความเป>น
ประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสมและความถูกต#อง ควรมีการปรับคําให#ชัดเจน เช!น วิสัยทัศน  พันธกิจ 
ค!านิยม กลยุทธ และการปฏิบัติของผู#บริหารและครูไม!สอดคล#องกัน เป>น การปฏิบัติของผู#บริหารและครูกับ
วิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม กลยุทธ ไม!สอดคล#องกัน  
 ผู#ทรงคุณวุฒิท!านท่ี 7, 8 และ 9 เห็นสอดคล#องกันว!าสําหรับเง่ือนไขท่ีเป>นอุปสรรค มีความเป>น
ประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสมและความถูกต#อง ควรมีการปรับคําให#ชัดเจน เช!น การปฏิบัติของ
ผู#บริหารและพฤติกรรมของครูและบุคลากร ไม!ตอบสนองความต#องการของผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มี
ส!วนได#ส!วนเสียเป>นการปฏิบัติของผู#บริหาร ครูและบุคลากร ไม!ตอบสนองความต#องการของผู#มีส!วนได#ส!วน
เสียและควรมีการปรับคําให#ชัดเจน เช!น โครงสร#างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนไม!สอดคล#องกันกับการเป>นสถานศึกษา
ท่ีมีผลปฏิบัติงานสูงเป>นโครงสร#างพ้ืนฐานไม!สนับสนุนต!อการเป>นสถานศึกษาท่ีมีผลปฏิบัติงานสูง 
 ผู#วิจัยสรุปประเด็นการตรวจสอบเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ!มได#ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.3 สรุปประเด็นการตรวจสอบเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ!ม 
 

องค�ประกอบ
ของรูปแบบ 

ร%างรูปแบบท่ี 2 
จากการศึกษา โรงเรียน

กรณีศึกษา 

สรุปประเด็นการตรวจสอบเชิงคุณภาพ 
จากการสนทนากลุ%ม 

ส%วนท่ี 1 ส%วนนําประกอบด�วย 1.1 หลักการบริหาร 1.2 วัตถุประสงค�  1.3 บริบท 
1.1 หลักการ
บริหาร 

1.1.1 หลักการด#าน
สมรรถนะการบริหาร
จัดการ 
(1) ผู#บริหารมีความมุ!งม่ันใน
การวางยุทธศาสตร และ
นโยบาย  
(2) ผู#บริหารจัดโครงสร#าง
แบบยืดหยุ!นพร#อมรับการ
เปลี่ยนแปลง 
(3)ผู#บริหารมีการใช#ข#อมูล
สารสนเทศ 
(4) ผู#บริหารมีการบริหารผล
การปฏิบัติงาน 
(5) ผู# บริหาร มุ! งผลิตองค 
ความรู# ท่ี เ ป> นทรัพยากร
มนุษย   
(6) ผู#บริหารมีจิตมุ!งบริการ
สนองความต#องการของครู 
บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง
และชุมชน  
(7) ผู#บริหารมีพันธมิตรและ
เครือข!ายและสร#างสัมพันธ 
กับภายนอก 
1.1.2 หลักการด#านการใช#
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(1) มีการออกแบบองค การ
และ 

1.1.1 หลักการด#านสมรรถนะการบริหารจัดการ
ผู#ทรง คุณวุฒิ เห็นสอดคล#อง กันว! าความเป>น
ประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสมและความ
ถูกต#อง แต!ควรมีการยุบรวม เช!น ผู#บริหารมีความ
มุ!งม่ันในการวางยุทธศาสตร และนโยบาย และ
ผู#บริหารมีการใช#ข#อมูลสารสนเทศเพราะการจะวาง
ยุทธศาสตร และนโยบายต!างๆ ต#องใช#ข#อมูล
สารสนเทศท้ังสิ้น  
และผู#บริหารมีการบริหารผลการปฏิบัติงานยุบรวม
กับรายละเอียดด#านการวางยุทธศาสตร และ
นโยบาย 
 
 
 
 
1.1.2 หลักการด#านการใช#เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผู#ทรง คุณวุฒิ เห็นสอดคล#อง กันว! าความเป>น
ประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสมและความ
ถูกต#อง แต!ในเรื่องของมีการออกแบบองค การและ
กระบวนการทํางานของสถานศึกษา และมี
ความคิดสร#างสรรค เช!นมีการใช#สื่อ ICT เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนควรจัดกลุ!มรวมกันได# 
เพราะการออกแบบองค การจําเป>นต#องใช#ความคิด
ท่ีสร#างสรรค เช!นกัน ส!วนรายละเอียดข#อท่ี 3 
มีการมุ!งเน#นในสิ่งท่ีตนเองมีความสามารถหรือโดด
เด!น โดยสร#างแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 
ขณะเดียวกันก็ดําเนินการจัดหาผู#อ่ืนให#มาทําใน
กิจกรรมท่ีไม!ใช!กิจกรรมหลัก แบ!งเป>นข#อย!อยได# 2 
ข#อ 
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ตารางท่ี 4.3 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบ
ของรูปแบบ 

ร%างรูปแบบท่ี 2 
จากการศึกษา โรงเรียน

กรณีศึกษา 

สรุปประเด็นการตรวจสอบเชิงคุณภาพ 
จากการสนทนากลุ%ม 

1.1 หลักการ
บริหาร 

1.2.1 เพ่ือให#สถานศึกษาประสบ
ความสําเร็จอย!างยั่งยืนในระยะยาว  
1.2.2 เพ่ือให#สถานศึกษา
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การบริหารจัดการ 
1.2.3 เพ่ือให#สถานศึกษาสร#าง
ความศรัทธาความพึงพอใจและ
ตอบสนองความต#องการของ ครู 
บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง 
ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 
กระบวนการทํางานของ
สถานศึกษา  
(2) มีความคิดสร#างสรรค เช!นมี
การใช#สื่อ ICT เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
(3) มีการมุ!งเน#นในสิ่งท่ีตนเองมี
ความสามารถหรือโดดเด!น โดย
สร#างแนวปฏิบัติท่ีดี (Best 
Practice) ขณะเดียวกันก็
ดําเนินการจัดหาผู#อ่ืนให#มาทําใน
กิจกรรมท่ีไม!ใช!กิจกรรมหลัก 
1.1.3 หลักการด#านการมุ!ง
ผลสัมฤทธิ์ 
(1) มีการกํากับดูแลท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
(2) การมุ!งเน#นท่ีผลผลิตและ
ผลลัพธ  
(3) การจัดหา การขนส!ง การ
บริหารจัดการทันเวลาแก!ครู 
บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง 
ชุมชน 

- วัตถุประสงค  ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล#องกัน
ว!าความเป>นประโยชน  เป>นไปได# มีความ
เหมาะสมและความถูกต#อง แต!ควร
ปรับเปลี่ยนคือ 
วัตถุประสงค ข#อท่ี 1 ท่ีเพ่ือประสบความสําเร็จ
อย!างยั่งยืนในระยะยาว ควรรวมกับ
วัตถุประสงค ข#อท่ี 2 เพ่ือยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการบริหารจัดการ เป>นเพ่ือประสบ
ความสําเร็จอย!างยั่งยืนในการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการ  
- วัตถุประสงค ข#อท่ี 3 ความศรัทธากับความ
พึงพอใจควรแยกจากกันและความศรัทธาควร
เพ่ิมเป>นความเชื่อม่ันและศรัทธา 
1.1.3 หลักการด#านการมุ!งผลสัมฤทธิ์
ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล#องกันว!าความเป>น
ประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสมและ
ความถูกต#องแต!การกํากับดูแลท่ีมี
ประสิทธิภาพและการมุ!งเน#นท่ีผลผลิตและ
ผลลัพธ ควรยุบรวมเป>นมีการกํากับดูแลท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ตารางท่ี 4.3 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบ
ของรูปแบบ 

ร%างรูปแบบท่ี 2 
จากการศึกษา โรงเรียนกรณีศึกษา 

สรุปประเด็นการตรวจสอบเชิง
คุณภาพจากการสนทนากลุ%ม 

 1.1.4 หลักการด#านการมีคุณธรรม
จริยธรรม 
(1) การสร#างความไว#วางใจระหว!างครู 
บุคลากร ผู#เรียน ภายในสถานศึกษา  
(2) การเปDดเผยข#อมูลทางการเงินของ
สถานศึกษามีการตรวจสอบการทํางาน
และผลดําเนินงานของสถานศึกษา  
(3) การให#รางวัลเป>นทีมตาม
ความสามารถ 
(4) การดําเนินงานท่ีดีและส!งมอบสิ่งท่ีดี 
1.1.5 หลักการด#านการมีส!วนร!วม 
(1) การตัดสินใจโดยทีมมีทีมข#ามสาย
งาน 
(2) สร#างให##ครูและบุคลากรเกิด
ความรู#สึกเป>นเจ#าของสถานศึกษา
ร!วมกัน 
(3) มีการพิจารณาท้ังกระบวนการโดย
นําปEญหามาวิเคราะห  สาเหตุและแก#ไข
ร!วมกัน 
1.1.6 หลักการกระจายอํานาจ 
(1) การกระจายอํานาจ มอบอํานาจ 
ตามโครงสร#างการบริหารงานใน
สถานศึกษาให#ครูและบุคลากรสามารถ
ตัดสินใจได# 
(2) กระจายอํานาจในลักษณะการมี
คณะกรรมการสถานศึกษา 

(3) โครงสร#างของสถานศึกษาต#องมีสาย
บังคับบัญชาท่ีสั้นลงและไม!เป>นทางการ
จนเกินไป 

1.1.4 หลักการด#านการมีคุณธรรม
จริยธรรมผู#ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล#อง
กันว!าความเป>นประโยชน  เป>นไปได# มี
ความเหมาะสมและความถูกต#องแต!
การสร#างความไว#วางใจระหว!างครู 
บุคลากร ผู#เรียน ภายในสถานศึกษา
และการเปDดเผยข#อมูลทางการเงินของ
สถานศึกษามีการตรวจสอบการทํางาน
และผลดําเนินงานของสถานศึกษา 
ควรนํามาจัดกลุ!มให#อยู!ในข#อเดียวกัน 
1.1.5 หลักการด#านการมีส!วนร!วม
ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล#องกันว!าความ
เป>นประโยชน  เป>นไปได# มีความ
เหมาะสมและความถูกต#อง 
1.1.6 หลักการกระจายอํานาจ 
ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล#องกันว!าความ
เป>นประโยชน  เป>นไปได# มีความ
เหมาะสมและความถูกต#อง แต!การ
กระจายอํานาจ มอบอํานาจ ตาม
โครงสร#างการบริหารงานใน
สถานศึกษาให#ครูและบุคลากรสามารถ
ตัดสินใจได#และโครงสร#างของ
สถานศึกษาต#องมีสายบังคับบัญชาท่ี
สั้นลงและไม!เป>นทางการจนเกินไปควร
จะนํารายละเอียดมารวมกันและปรับ
ใหม!ว!าปรับใหม!ว!ามีการกระจาย
อํานาจ มอบอํานาจ ตามโครงสร#างการ
บริหารงานในสถานศึกษาให#ครูและ
บุคลากรสามารถตัดสินใจได#สายบังคับ
บัญชาท่ีสั้นลงและไม!เป>นทางการ
จนเกินไป ซ่ึงจะทําให#ไม!ซํ้าซ#อน 

 



282 

ตารางท่ี 4.3 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบ
ของรูปแบบ 

ร%างรูปแบบท่ี 2 
จากการศึกษา โรงเรียน

กรณีศึกษา 

สรุปประเด็นการตรวจสอบเชิงคุณภาพ 
จากการสนทนากลุ%ม 

ส%วนท่ี 1 ส%วนนําประกอบด�วย 1.1 หลักการบริหาร 1.2 วัตถุประสงค�  1.3 บริบท 
1.2 
วัตถุประสงค 
ของรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
1.3 บริบท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1 เพ่ือให#สถานศึกษา
ประสบความสําเร็จอย!าง
ยั่งยืนในระยะยาว  
1.2.2 เพ่ือให#สถานศึกษา
ยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการบริหารจัดการ 
1.2.3 เพ่ือให#สถานศึกษา
สร#างความศรัทธาความพึง
พอใจและตอบสนองความ
ต#องการของ ครู บุคลากร 
ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและ
ผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 
1.3.1 มีวัฒนธรรมท่ีมุ!ง
ความสําเร็จเพ่ือบริหารงาน
ให#เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
1.3.2 บริหารความขัดแย#งใน
องค กร 
1.3.3 มีความพร#อมรับ
สถานการณ ท่ีเปลี่ยนแปลง 
1.3.4 มุ!งสร#างความร!วมมือ
ช!วยเหลือชุมชนสังคม 
1.3.5 ลงทุนด#านบุคลากรโดย
ส!งเสริมและพัฒนา
ความสามารถ ศักยภาพ ให#
เป>นแบบอย!างท่ีดี 
1.3.6 มีวัฒนธรรมแบบมี
ส!วนร!วมและมอบอํานาจให#
บุคลากรทุกฝxาย 

- วัตถุประสงค  ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล#องกันว!าความเป>น
ประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสมและความถูกต#อง แต!
ควรปรับเปลี่ยนคือ 
วัตถุประสงค ข#อท่ี 1 ท่ีเพ่ือประสบความสําเร็จอย!างยั่งยืนใน
ระยะยาว ควรรวมกับวัตถุประสงค ข#อท่ี 2 เพ่ือยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการ  เป>นเพ่ือประสบ
ความสําเร็จอย!างยั่งยืนในการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการบริหารจัดการ วัตถุประสงค ข#อท่ี 3 ความ
ศรัทธากับความพึงพอใจควรแยกจากกันและความศรัทธา
ควรเพ่ิมเป>นความเชื่อม่ันและศรัทธา 
- ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นว!า บริบทนั้นมีความเป>นประโยชน  
เป>นไปได# มีความเหมาะสม 
และความถูกต#อง 
- การบริหารของโรงเรียนจะข้ึนอยู!กับบริบทท่ีดีของโรงเรียน 
โดยโรงเรียนต#องมีวัฒนธรรมท่ีมุ!งความสําเร็จเพ่ือบริหารงาน
ให#เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
- ความภักดีควรรวมกับการบริหารความขัดแย#งและเพ่ิมการ
สร#างสัมพันธ อันดีในองค การโดยเปลี่ยนเป>น การลดความ
ขัดแย#งและสร#างสัมพันธ อันดีให#เกิดความภักดีต!อองค กร 
- โรงเรียนของท#องถ่ิน จะพยายามสร#างอัตลักษณ หรือ
เอกลักษณ ของโรงเรียนเพ่ือให#เกิดวัฒนธรรมท่ีเข#มแข็งให#
แตกต!างไปจากท่ีอ่ืน 
- คําว!า “ลงทุนด#านบุคลากร” ควรปรับเป>นเลือกสรรและ
พัฒนาบุคลากร ในการพัฒนาบุคลากรนั้นควรเพ่ิมการ
ส!งเสริมให#คิดค#นนวัตกรรมใหม!ด#วย 
- การมอบอํานาจให#บุคลากรทุกฝxาย ควรจะปรับเป>น มีการ
ส!งเสริมการทํางานเป>นทีมและมอบอํานาจให#ทีมตัดสินใจ
ส!วนความเชื่อม่ันทางคุณภาพของการศึกษา ควรปรับเป>น 
เพ่ือสนับสนุนในการเรียนรู#ท่ีมีคุณภาพกับทุกคนใน
สถานศึกษา 
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 1.3.7 สร#างบรรยากาศท่ีเอ้ือ
ต!อการเรียนรู# และความ
เชื่อม่ันทางคุณภาพของ
การศึกษา เพ่ือให#เกิดความ
ภักดี 

 

องค ประกอบส!วนท่ี 2 ตัวแบบ มีองค ประกอบหลัก 3 องค ประกอบได#แก!  
2.1 วิธีการบริหารสถานศึกษาสู!องค การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค ประกอบองค การขีดสมรรถนะสูง  

2.3 อํานาจหน#าท่ีของสถานศึกษา 
2.1 วิธีการ
บริหาร
สถานศึกษาสู!
องค การขีด
สมรรถนะสูง 

2.1.1 ด#านการวิเคราะห 
องค การ (Analysis-A)  
(1) วิเคราะห สภาพแวดล#อม
ท้ังภายนอกและภายในองค  
การ 
(2) การกําหนดขอบเขต 
และรวบรวมข#อมูลของ
ปEญหา 
(3) การประเมินตนเองโดย
วิเคราะห ช!วงห!าง และการ
คาดคะเนช!วงห!างท่ีจะ
เกิดข้ึนในอนาคตและกําหนด
ทิศทาง 
 
 
 
 
 

2.1.1 ด#านการวิเคราะห องค การ (Analizing-A) 
ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นว!าด#านการวิเคราะห องค การนั้นมี
ความเป>นประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสม
และความถูกต#องเปลี่ยนคําศัพท ภาษาอังกฤษจาก 
Analysis เป>น Analizing 
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 2.1.2 ด#านการวางแผน 
(Planning-P) 
(1) กําหนดวิสัยทัศน   
พันธกิจ วัตถุประสงค เป_าหมาย
และกลยุทธ  ดําเนินงาน 
(2) จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปq 
(3) กําหนดผู#รับผิดชอบ 
งบประมาณและวัสดุอุปกรณ  
(4) กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
การดําเนินงาน 
2.1.3 ด#านการสื่อสารสร#างความ
เข#าใจ (Understanding-U) 
(1) มีการสื่อสารจากบนลงล!าง
อย!างชัดเจน 
(2) มีการสื่อสารจากล!างข้ึนบน
โดยเปDดโอกาสให#ครูและ
บุคลากรได#แสดงความคิดเห็น
และสร#างการยอมรับในความ
คิดเห็นของทุกฝxาย 
(3) มีการสื่อสารตามแนวนอน 
เป>นการสื่อสารระหว!างครูและ
บุคลากรในหน!วยเดียวกัน  
(4) มีการสื่อสารข#ามสายงาน
ในแต!ละฝxายงาน 
2.1.4 ด#านการปฏิบัติการ 
(Doing-D) 
(1) การปฏิบัติ การจัดทํา
แผนการ 

2.1.2 ด#านการวางแผน (Planning-P) 
ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นว!าด#านการวางแผนนั้นมีความ
เป>นประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสมและ
ความถูกต#อง 
2.1.3 ด#านการสื่อสารสร#างความเข#าใจ
(Understanding-U) ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นว!าด#าน
การสื่อสารสร#างความเข#าใจนั้นมีความเป>น
ประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสมและ
ความถูกต#องการสื่อสารสร#างความเข#าใจ ให#
ปรับเป>นมีการสื่อสารหลายช!องทางท่ีชัดเจน 
และแยกการสร#างการยอมรับไว#อีกข#อการสร#าง
การยอมรับรับนั้นต#องมีการสร#างแรงจูงใจด#วย 
เพ่ิมเติมว!ามีการสร#างแรงจูงใจเพ่ือให#ครูและ
บุคลากรยอมรับ 
2.1.4 ด#านการปฏิบัติการ (Doing-D) 
ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นว!าด#านการลงมือปฏิบัตินั้นมี
ความเป>นประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสม
และความถูกต#อง 
 
2.1.5 ด#านการควบคุมกํากับติดตาม 
(Controlling-C) ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นว!าด#านการ
ควบคุมกํากับติดตามนั้นมีความเป>นประโยชน  
เป>นไปได# มีความเหมาะสมและความถูกต#อง 
การควบคุมของโรงเรียนกรณีศึกษานี้จะเป>น 
การควบคุมในลักษณะการกํากับติดตามในการ
ควบคุมควรปรับใหม!ว!า การควบคุมกํากับ
ติดตาม 
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 ดําเนินการ การนําแผนไปสู!การ
ปฏิบัติ  
(2) เก็บรวบรวมและบันทึก
ข#อมูลท่ีเก่ียวข#อง 
2.1.5 ด#านการควบคุม  
(Control-C) 
(1) มีการวัดและประเมิน
ความก#าวหน#าเป>นระยะ 
(2) ต#องมีการติดตาม ควบคุม
และกํากับดูแลให#ผลเป>นไปตาม
แผนท่ีกําหนดไว# 
(3) มีการเทียบเคียงตนเองกับ
สถานศึกษาอ่ืนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน 
2.1.6 ด#านการปรับปรุง 
(Improve-I) 
(1) มีการจัดลําดับความสําคัญ
ของเรื่องท่ีจะต#องปรับปรุง 
(2) แสวงหาแนวทางใหม!  ๆสร#าง
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีเป>น
เลิศ 
(3) ให#รางวัลตอบแทนกับผู#
คิดค#นนวัตกรรม 

2.1.6 ด#านการปรับปรุงอย!างต!อเนื่อง  
(Improving-I) ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นว!าด#านการปรับปรุง
อย!างต!อเนื่องนั้นมีความเป>นประโยชน  เป>นไปได# มี
ความเหมาะสมและความถูกต#อง องค ประกอบย!อย
ในเรื่องของการควบคุมในข#อ (3) มีการเทียบเคียง
ตนเองกับสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางานควรนํามาไว#ในเรื่องของการ
ปรับปรุง การปรับปรุงควรจะปรับเป>นการปรับปรุง
อย!างต!อเนื่อง ในเรื่องของการเทียบเคียงควรอยู!ใน
ข้ันตอนของการปรับปรุง เพราะเม่ือมีการ
เทียบเคียงจะเกิดวิธีการใหม! และนวัตกรรมใหม!แต!
รายละเอียดย!อยในเรื่องของการปรับปรุงข#อ
แสวงหาแนวทางใหม!ๆ สร#างนวัตกรรมหรือแนว
ปฏิบัติท่ีเป>นเลิศและให#รางวัลตอบแทนกับผู#คิดค#น
นวัตกรรมควรนํามาจัดกลุ!มรวมกัน ซ่ึงการปรับปรุง
จะต#องปรับท้ังวิธีการทํางานและสภาพแวดล#อม
ต!างๆ ด#วย  

2.2 
องค ประกอบ
องค การขีด
สมรรถนะสูง 

2.2.1 ด#านภาวะผู#นําเชิงกลยุทธ    
(1) สถานศึกษามีการ
ต้ังเป_าหมายและกําหนด
เป_าหมายท่ีชัดเจนเพ่ือให#ครู
และบุคลากรเข#าใจแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน 

2.2.1 ด#านภาวะผู#นําเชิงกลยุทธ  ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นว!าด#าน
ภาวะผู#นําเชิงกลยุทธ นั้นมีความเป>นประโยชน  เป>นไปได# 
มีความเหมาะสมและความถูกต#อง แต!องค ประกอบย!อยใน
เรื่องของภาวะผู#นําเชิงกลยุทธ ในข#อ (5) การกําหนด
ตัวชี้วัดควรร!วมกับครูและบุคลากร ส!วนในข#อ (6) 
ผู#บริหารจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือเตรียมรองรับ
การเปลี่ยนแปลงควรนําไปไว#ในแผนปฏิบัติการ เพราะส!วน
ใหญ!ถ#าเป>นลักษณะของโรงเรียนหรือสถานศึกษาจะมี 
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 (2) ผู#บริหารมีการวิเคราะห 
องค การ โดยนําปEจจัยภายใน 
ภายนอก โอกาสและ
อุปสรรคมาเป>นข#อมูลในการ
วางแผนของสถานศึกษาและ
มีความสามารถในการ
คาดการณ เพ่ือวางแผนทิศ
ทางการกําหนดงานไปใน
ทิศทางเดียวกันและมี
ผู#รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
(3) ผู#บริหารมีการสื่อสารท่ี
ชัดเจนในเรื่องของเป_าหมาย
ของสถานศึกษาและ
เชื่อมโยงเป_าหมายของครูให#
ไปในทิศทางเดียวกับ
สถานศึกษา 
(4) มีการจัดทําแผนการ
ปฏิบัติประจําปqเพ่ือบรรลุ
วิสัยทัศน  พันธกิจ เป_าหมาย
ท่ีกําหนด 
(5) ผู#บริหารกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จทุกระดับท่ีกล
ยุทธ ถูกนําไปใช# 
(6) ผู#บริหารจัดทําแผนความ
เสี่ยงเพ่ือรองรับความ
เปลี่ยนแปลง   
 
 
 
 

โครงการบริหารความเสี่ยงตามขอบข!ายภาระงาน 
4 ด#านซ่ึงมีอยู!ในแผนปฏิบัติการประจําปq 
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 2.2.2 ด#านการบริหารจัดการทุน
มนุษย  
(1) สามารถนําความรู#ความ 
สามารถท่ีมีอยู!ในครูและบุคลากร
ออกมาใช#อย!างเต็มศักยภาพ 
(2) สร#างความคิดท่ีว!าครูและ
บุคลากรคือผู#ขับเคลื่อน
สถานศึกษาให#สถานศึกษาประสบ
ผลสําเร็จ 
(3) กระตุ#นให#ครูและบุคลากร
บรรลุถึงผลงานท่ีสูงหรือให#
มากกว!าความคาดหวัง 
(4) พัฒนาครูและบุคลากรให#เป>น
บุคคลท่ีมีความรู#ความเชี่ยวชาญ  
ความชํานาญสูงข้ึนและมีความ
พร#อมต!อการเปลี่ยนแปลง 
(5) สร#างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและให#ครูและบุคลากร
เกิดความจงรักภักดีและผูกพันต!อ
สถานศึกษา 
(6) ให#ครูและบุคลากรมีส!วนร!วม
โดยมอบหมายมอบอํานาจการ
ตัดสินใจการทํางานเป>นทีมและ
สร#างความไว#วางใจทําให#เกิดความ
รับผิดชอบและส!งผลให#เกิดการ
ทุ!มเทพลังในการทํางานของครู
และบุคลากร 
(7) พัฒนาครูและบุคลากรโดยมี
การฝoกอบรม   

2.2.2 ด#านการบริหารจัดการทุนมนุษย  
ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นว!าด#านการบริหารจัดการ
ทุนมนุษย นั้นมีความเป>นประโยชน  เป>นไปได# 
มีความเหมาะสมและความถูกต#องแต!
องค ประกอบย!อยในเรื่องของการบริหาร
จัดการทุนมนุษย ในข#อ (1) และข#อ (2) ควร
ยุบรวมอยู!ด#วยกัน และในข#อ (3) และข#อ (5) 
มีความคล#ายคลึงกัน และรายละเอียดย!อย
ของ การบริหารจัดการทุนมนุษย ข#อ (4) และ
ข#อ (7) ควรยุบรวมกัน 
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 แลกเปลี่ยนความรู#หรือทักษะ
ระหว!างครูและบุคลากรและ
สร#างครูและบุคลากรต#นแบบ
ในสถานศึกษาท่ีสามารถเป>นผู#
ริเริ่มให#กับบุคคลอ่ืน 
(8) มีความ สามารถในการ
แก#ปEญหาของบุคลากรและ
นําไปเป>นข#อมูลท่ีเกิด
ประโยชน ต!อสถานศึกษา 
2.2.3 ด#านการเป>นองค การ
แห!งการเรียนรู# 
(1) ผู#บริหาร ครูและบุคลากร
มีความกระตือรือร#นและรอบรู#
ในงานของสถานศึกษา 
(2) ทําให#สถานศึกษาเป>น
องค การท่ีมุ!งผลิตองค ความรู# 
ช!วยให#ผู#บริหารครูและ
บุคลากรเปqrยมไปด#วยความรู#
ความสามารถ 
(3) ครูและบุคลากรมีความ
ยอมรับความคิดเห็นของ
ผู#ร!วมงานและมีความร!วมมือกัน
มีการทํางานเป>นทีมทุกคนมีการ
แบ!งหน#าท่ี แบ!งงานกันทํา 
(4) สถานศึกษามีวิธีการ
ทํางานท่ีสามารถปรับ เปลี่ยน
ได#ตามสถานการณ  
(5) แสวงหาวิธีปฏิบัติงานท่ี
เป>นเลิศ (Best Practice) โดย
การสร#างสรรค นําองค ความรู#
และเทคโนโลยีใหม!ๆ มาใช# 

2.2.3 ด#านการเป>นองค การแห!งการเรียนรู# 
ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นว!าด#านการเป>นองค การแห!งการ
เรียนรู#นั้นมีความเป>นประโยชน  เป>นไปได# มี
ความเหมาะสมและความถูกต#องแต!
องค ประกอบย!อยในเรื่องของการเป>นองค การ
แห!งการเรียนรู#ควรยุบรวมข#อ (1) และข#อ (2) 
ข#อ (4) และ ข#อ (5) 
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ตารางท่ี 4.3 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบ
ของรูปแบบ 

ร%างรูปแบบท่ี 2 
จากการศึกษา โรงเรียน

กรณีศึกษา 

สรุปประเด็นการตรวจสอบเชิงคุณภาพ 
จากการสนทนากลุ%ม 

 (6) มีการมุ!งเน#นในสิ่งท่ี
สถานศึกษามีความโดดเด!น
สร#างจุดแข็งของสถานศึกษา
และพัฒนาจุดแข็งเพ่ือยกระดับ
ของสถานศึกษา 
(7) มีวิธีการสื่อสารแลกเปลี่ยน
ความรู#หรือทักษะระหว!าง
บุคคลและหน#าท่ีภายใน
องค การและมีส!วนร!วมในการ
จัดการความรู#ในองค การ 
(8) มีวิธีการใช#ข#อมูลและ
สารสนเทศมาสนับสนุนการ
ตัดสินใจและสนับสนุนให#เกิด
นวัตกรรมและมีความสามารถ
ในการประยุกต ใช# ICT ได#
อย!างเหมาะสม 
(9) มีการจัดลําดับความสําคัญ
ของงานให#เกิดการปรับปรุง
อย!างต!อเนื่องและเกิด
นวัตกรรม 
(10) มีระบบการประเมินผล
การปฏิบั ติ งานของครูและ
บุคลากรท่ีมีประสิทธิผลและ
เป>นธรรม 
(11) มีการนํารูปแบบการ
บริหารของภาคเอกชนมาใช#
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การบริหารงาน เช!น การ
ให#บริการแบบทันเวลาพอดี 
(just-in time) 

2.2.4 ด#านการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค การ  
ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นว!าด#านการบริหารคุณภาพท่ัวท้ัง
องค การนั้นมีความเป>นประโยชน  เป>นไปได# มี
ความเหมาะสมและความถูกต#องควรยุบรวมข#อ
ย!อยในบางข#อ 
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ตารางท่ี 4.3 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบ
ของรูปแบบ 

ร%างรูปแบบท่ี 2 
จากการศึกษา โรงเรียน

กรณีศึกษา 

สรุปประเด็นการตรวจสอบเชิงคุณภาพ 
จากการสนทนากลุ%ม 

 2.2.4 ด#านการบริหาร
คุณภาพท่ัวท้ังองค การ  
(1) มีการคํานึงถึงคุณภาพ
การให#บริการของ
สถานศึกษา 
(2) มีการรับฟEงความ
ต#องการของครู บุคลากร 
ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน
และผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 
(3) มีการสร#างความสัมพันธ 
และความพึงพอใจและมีการ
วัดความพึงพอใจแก!ครู 
บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง 
ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 
(4) สร#างความไว#วางใจโดย
ให#โอกาสครู บุคลากร 
ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน
และผู#มีส!วนได#ส!วนเสียมีส!วน
ร!วมและแสดงความคิดเห็น
อย!างสร#างสรรค  
(5) มีการปรับปรุง
กระบวนการทํางานท้ัง
กระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุนเพ่ือ
พัฒนางานให#มีประสิทธิภาพ 
(6) มีการมุ!งเน#นผลลัพธ และ
ผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา 
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องค�ประกอบ
ของรูปแบบ 

ร%างรูปแบบท่ี 2 
จากการศึกษา โรงเรียน

กรณีศึกษา 

สรุปประเด็นการตรวจสอบเชิงคุณภาพ 
จากการสนทนากลุ%ม 

 2.2.5 ด#านการจัดโครงสร#าง
องค การ 
(1) มีการจัดโครงสร#างองค การท่ี
สอดคล#องกับกระบวนการทํางาน
ของสถานศึกษา 
(2) มีการจัดโครงสร#างท่ีคล!องตัว
และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ  
(3) มีการจัดโครงสร#างองค การท่ี
มุ!งเน#นการกระจายอํานาจและ
ร!วมมือกับองค กรอ่ืนๆ 
(4) มีการจัดโครงสร#างองค การให#
มีขนาดท่ีเหมาะสมกับ
สถานศึกษา 
(5) มีการจัดทําโครงการโดยจัด
โครงสร#างแบบทีมข#ามสายงาน 
(6) มีการลดข้ันตอนระบบการสั่ง
การให#เกิดความรวดเร็ว 
2.2.6 ด#านการมีธรรมาภิบาลและ
ความรับผิดชอบต!อสังคม  
(1) ผู#บริหารมีความซ่ือสัตย และ
กระทําตนเป>นตัวอย!างแก!ครูและ
บุคลากร 
(2) มีการใช#หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานได#แก!การมีส!วน
ร!วมการปฏิบัติตามกฎหมาย
ความโปร!งใสความรับผิดชอบ
ความสอดคล#องความเสมอภาค
การมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและ 

2.2.5 ด#านการจัดโครงสร#างองค การ 
ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นว!าด#านการจัดโครงสร#าง
องค การนั้นมีความเป>นประโยชน  เป>นไปได# มี
ความเหมาะสมและความถูกต#องควรยุบรวมข#อ
ย!อยในบางข#อ 
2.2.6 ด#านการมีธรรมาภิบาล 
ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นว!าด#านการมีธรรมาภิบาลนั้นมี
ความเป>นประโยชน  เป>นไปได# มีความ
เหมาะสมและความถูกต#อง ควรยุบรวมข#อย!อย
ในบางข#อ ด#านการมีธรรมาภิบาลและความ
รับผิดชอบต!อสังคม แยกคนละหัวข#อ เป>นด#าน
การมีธรรมาภิบาล และ ด#านการมีความ
รับผิดชอบต!อสังคมโดยนํางานท่ีเก่ียวกับงานจิต
อาสามาไว#ในความรับผิดชอบต!อสังคม 
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ตารางท่ี 4.3 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบ
ของรูปแบบ 

ร%างรูปแบบท่ี 2 
จากการศึกษา โรงเรียนกรณีศึกษา 

สรุปประเด็นการตรวจสอบเชิงคุณภาพ 
จากการสนทนากลุ%ม 

 การมีเหตุผล 
(3) มีความรับผิดชอบต!อสังคมโดย
สร#างจิตสํานึกให#นักเรียนมีจิตอาสา
ในการช!วยเหลือและพัฒนาชุมชน
ของนักเรียน 
2.2.7 ด#านการสร#างวัฒนธรรม
องค การ 
(1) สร#างอัตลักษณ ของสถานศึกษา
และสร#างจิตสํานึกให#ทุกคนปฏิบัติ
ตามอัตลักษณ  
(2) สร#างจิตสํานึกให#ครูและบุคลากร
ให#มีความกระตือรือร#นในการทํางาน 
เน#นการทํางานแบบมีส!วนร!วม เป>น
ทีม มีสัมพันธภาพระหว!างผู#ร!วมงาน  
(3) กระตุ#นการรับรู#ให#ครูและ
บุคลากรมีความรู#สึกว!างานท#าทาย
ความสามารถอยู!ตลอดเวลา 
(4) มีวัฒนธรรมองค การแห!งความ
ซ่ือสัตย  โปร!งใส เปDดเผย และมี
บรรยากาศการทํางาน  ความผาสุก
และความพึงพอใจทําให#ครูและ
บุคลากรรักสถานศึกษา 
(5) สร#างค!านิยมให#บุคลากรรักการ
เรียนรู# มุ!งหาความรู# 
(6) การสร#างค!านิยมท่ีมุ!งเน#นในเรื่อง
คุณภาพและความสําเร็จด#านการ
เรียนการ 

2.2.7 ด#านความรับผิดชอบต!อสังคม 
ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นว!าด#านความรับผิดชอบ
ต!อสังคมนั้นมีความเป>นประโยชน  เป>นไป
ได# มีความเหมาะสมและความถูกต#อง
รายละเอียดข#อย!อยของธรรมาภิบาล ข#อ 
(3) มีความรับผิดชอบต!อสังคมโดยสร#าง
จิตสํานึกให#นักเรียนมีจิตอาสาในการ
ช!วยเหลือและพัฒนาชุมชนของนักเรียน
ให#น!าอยู!ควรนํามาไว#ในเรื่องของ การมี
ความรับผิดชอบต!อสังคม เป>นเรื่องของ
กิจกรรมความรับผิดชอบต!อสังคมเช!น
ส!งเสริม สนับสนุนให#ครู บุคลากร และ
ผู#เรียนทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
สิ่งแวดล#อมของชุมชน โดยท่ีสถานศึกษา
จะดําเนินการเองโดยใช#ทรัพยากรท่ีมีอยู!
หรือร!วมมือกับองค กรอ่ืนๆ 
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องค�ประกอบ
ของรูปแบบ 

ร%างรูปแบบท่ี 2 
จากการศึกษา โรงเรียนกรณีศึกษา 

สรุปประเด็นการตรวจสอบเชิงคุณภาพ 
จากการสนทนากลุ%ม 

 สอนและคุณภาพของสถานศึกษา 2.2.8 ด#านการสร#างวัฒนธรรมองค การ 
ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นว!าด#านการสร#าง
วัฒนธรรมองค การนั้นมีความเป>น
ประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสม
และความถูกต#องควรยุบรวมข#อย!อยใน
บางข#อ 

2.3 อํานาจ
หน#าท่ีของ
สถานศึกษา 

2.3.1ด#านการบริหารงานวิชาการ 
(1) งานหลักสูตรได#แก! การจัด
วัตถุประสงค ของหลักสูตรการจัด
เนื้อหาของหลักสูตร การนําหลักสูตร
ไปใช#การพัฒนาหลักสูตรการจัดทํา
สาระการเรียนรู#ท#องถ่ินการประเมิน
หลักสูตร 
(2) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู#
ได#แก! การนิเทศการสอน การจัดทํา
แผนการเรียนรู# การจัดกระบวนการ
เรียนรู# การแนะแนวการศึกษา 
(3) งานวัดผล ประเมินผลและเทียบ
โอนได#แก! การวัดผลและประเมินผล 
การเทียบโอนผลการเรียนการจัดทํา
หลักฐานทางการศึกษา การพัฒนา
ระบบสารสนเทศการวัดและ
ประเมินผล 
(4) งานพัฒนาสื่อและแหล!งเรียนรู#
ได#แก! การจัดอุปกรณ การสอนการจัด
ห#องสมุดการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการจัดให#มีแหล!ง
เรียนรู#ท่ีเอ้ือต!อ  

2.3.1 ด#านการบริหารงานวิชาการ 
ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นว!าด#านการบริหารงาน
วิชาการนั้นมีความเป>นประโยชน  เป>นไป
ได# มีความเหมาะสมและความถูกต#อง 
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องค�ประกอบ
ของรูปแบบ 

ร%างรูปแบบท่ี 2 
จากการศึกษา โรงเรียนกรณีศึกษา 

สรุปประเด็นการตรวจสอบเชิงคุณภาพ 
จากการสนทนากลุ%ม 

 2.3.2 ด#านการบริหารงาน
งบประมาณ 
(1) งานจัดทํานโยบายและแผน
ได#แก! นโยบาย/แผน/โครงการ 
สารสนเทศและระบบข#อมูลเพ่ือการ
บริหาร   
(2) งานจัดทํางบประมาณได#แก!การ
จัดต้ังงบประมาณการเสนอขอ
งบประมาณการจัดสรรงบประมาณ 
(3) งานตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการใช#
เงินและผลการดําเนินงานได#แก!การ
ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และ
รายงานผลการใช#เงินและผลการ
ดําเนินงานประเมินประสิทธิภาพ
การใช#จ!ายงบประมาณ 
(4) งานระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพ่ือการศึกษาได#แก!ระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษาการจัดหารายได# งาน
บริหารกองทุนโรงเรียน 
(5) งานบริหารการเงินและบัญชี
ได#แก!การบริหารการเงินการบริหาร
บัญชี 
(6) งานบริหารพัสดุและสินทรัพย 
ได#แก!การบริหารทรัพย สินและ
ผลประโยชน  การ 

2.3.2 ด#านการบริหารงานงบประมาณ 
ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นว!าด#านการบริหารงาน
งบประมาณนั้นมีความเป>นประโยชน  
เป>นไปได# มีความเหมาะสมและความ
ถูกต#อง 
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ตารางท่ี 4.3 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบ
ของรูปแบบ 

ร%างรูปแบบท่ี 2 
จากการศึกษา โรงเรียนกรณีศึกษา 

สรุปประเด็นการตรวจสอบเชิง
คุณภาพจากการสนทนากลุ%ม 

 ประกอบกิจการพิเศษและการลงทุน 
2.3.3 ด#านการบริหารงานบุคคล  
(1) งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนด
ตําแหน!งได#แก! วางแผนกําลังคนการ
กําหนดตําแหน!งและคัดเลือกการ
กําหนดวิทยฐานะข#าราชการครูและ
บุคลากรทางการการเกลี่ยอัตรากําลัง
ข#าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
(2) งานสรรหาและการบรรจุแต!งต้ัง
ได#แก! การจัดทําระบบทะเบียนประวัติ
ข#าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การย#ายข#าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา การ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ  
(3) งานเสริมสร#างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการได#แก!เงินเดือนและ
ค!าตอบแทนเลื่อนข้ันเงินเดือน
สวัสดิการและกองทุนการพัฒนา
ข#าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลาศึกษาต!อการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการส!งเสริมและยกย!องเชิดชู
เกียรติ เครื่องราชฯมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพเสริมสร#าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

2.3.3 ด#านการบริหารงานบุคคล  
ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นว!าด#านการบริหารงาน
บุคคลนั้นมีความเป>นประโยชน  เป>นไป
ได# มีความเหมาะสมและความถูกต#อง 
2.3.4 ด#านการบริหารท่ัวไป 
ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นว!าด#านการบริหาร
ท่ัวไปนั้นมีความเป>นประโยชน  เป>นไป
ได# มีความเหมาะสมและความถูกต#อง 
ควรนําวิธีการบริหารสถานศึกษาสู!
องค การขีดสมรรถนะสูง 6 ข้ันตอนของ
ผู#วิจัย ลงไปในงาน 4 งาน โดยมี
องค ประกอบองค การขีดสมรรถนะสูง 8 
องค ประกอบเป>นตัวขับเคลื่อน  
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ตารางท่ี 4.3 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบ
ของรูปแบบ 

ร%างรูปแบบท่ี 2 
จากการศึกษา โรงเรียน

กรณีศึกษา 

สรุปประเด็นการตรวจสอบเชิงคุณภาพ 
จากการสนทนากลุ%ม 

 (4) งานวินัยและการรักษาวินัย
ได#แก! การส!งเสริมวินัยสําหรับ
ข#าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาการดําเนินการทาง
วินัยและการลงโทษข#าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(5) การออกจากราชการได#แก! 
การอุทธรณ  ร#องทุกข การสั่งพัก
ราชการ การสั่งให#ออกจาก
ราชการไว#ก!อนการออกจาก
ราชการ 

2.3.4 ด#านการบริหารท่ัวไป 
(1) งานธุรการได#แก! การ
ดําเนินงานธุรการงานพัฒนา
ระบบและเครือข!ายข#อมูล
สารสนเทศงานเทคโนโลยี
สารสนเทศการประสานและ
พัฒนาเครือข!ายการศึกษาการ
ประสานกับหน!วยงานภายนอก 
(2) งานกิจการนักเรียน 
ได#แก! การจัดทําสํามะโนผู#เรียน
การรับนักเรียนงานส!งเสริมงาน
กิจการนักเรียนงานบริการ
อนามัยและโภชนาการงานรักษา
ความปลอดภัยและระบบสัญจร 
(3) งานอาคารสถานท่ีได#แก!การ
จัดสถานท่ีและสภาพแวดล#อม
การพัฒนาพ้ืนท่ีและ
สภาพแวดล#อม 

2.3.4 ด#านการบริหารท่ัวไป 
ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นว!าด#านการบริหารท่ัวไปนั้นมี
ความเป>นประโยชน  เป>นไปได# มีความ
เหมาะสมและความถูกต#อง 
ควรนําวิธีการบริหารสถานศึกษาสู!องค การขีด
สมรรถนะสูง 6 ข้ันตอนของผู#วิจัย ลงไปในงาน 
4 งาน โดยมีองค ประกอบองค การขีดสมรรถนะ
สูง 8 องค ประกอบเป>นตัวขับเคลื่อน 
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ตารางท่ี 4.3 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบ
ของรูปแบบ 

ร%างรูปแบบท่ี 2 
จากการศึกษา โรงเรียน

กรณีศึกษา 

สรุปประเด็นการตรวจสอบเชิงคุณภาพ 
จากการสนทนากลุ%ม 

 (4) งานสัมพันธ ชุมชน 
ได#แก!การประชาสัมพันธ งาน
การศึกษางานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษา
งานบริการสาธารณะ
โครงการชุมชนสัมพันธ  
(5) งานส!งเสริมสถานศึกษา
ได#แก!การจัดระบบการ
ควบคุมภายในหน!วยงานการ
จัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค กรการส!งเสริม
และประสานงานการศึกษา
ในระบบนอกระบบและตาม
อัธยาศัยงานท่ีไม!ได#ระบุไว#ใน
งานอ่ืน 
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ตารางท่ี 4.3 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบ
ของรูปแบบ 

ร%างรูปแบบท่ี 2 
จากการศึกษา โรงเรียน

กรณีศึกษา 

สรุปประเด็นการตรวจสอบเชิงคุณภาพ 
จากการสนทนากลุ%ม 

ส%วนท่ี 3 การนํารูปแบบไปใช� 
 3.1 การเตรียมการโดย

ประชุมชี้แจงเพ่ือสร#างความ
ตระหนัก สร#างจิตสํานึก
สร#างความรู#ความเข#าใจ
สร#างความร!วมมือศึกษา
วัตถุประสงค ของรูปแบบ 
ประเมินความพร#อมของ
โรงเรียน แต!งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงาน 
กําหนดภารกิจ บทบาท 
หน#าท่ี ความรับผิดชอบ 
กําหนดเป_าหมาย จัดทํา
แผนการดําเนินงานกําหนด
แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
งบประมาณและระยะเวลา
ในการดําเนินงาน 
3.2 การดําเนินงานตาม
แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
3.3 นิเทศกํากับติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงาน 
3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 
ปรับปรุงและพัฒนา จัดทํา
เป>นข#อมูลสารสนเทศ
เผยแพร!ประชาสัมพันธ และ
รายงาน 
 
 
 

- ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นว!าด#านการนํารูปแบบไปใช#นั้นมี
ความเป>นประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสม
และความถูกต#อง 
- การนํารูปแบบไปใช#นั้นเนื่องจากโรงเรียนอยู!
สังกัดท#องถ่ินจึงจะต#องมีนโยบายจากผู#บริหาร
ระดับสูง เพราะโรงเรียนท่ีสังกัดท#องถ่ิน ผู#บริหาร
สูงสุดน!าจะเป>นนายก อบจ. หรือนายกเทศบาล  
- การเตรียมการดําเนินการโดยประชุมชี้แจงสร#าง
ความรู#ความเข#าใจนั้นต#องมีการประชาสัมพันธ ซึ่ง
อาจจะต#องแบ!งเป>นระยะ 
- มีการจัดทําคู!มือเพ่ือให#โรงเรียนสามารถนําไปใช#
ได#มีการปรับเปลี่ยนให#เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียนนั้นๆต#องเขียนวิธีท่ีโรงเรียนจะดําเนินการ 
เพ่ือจะได#รู#ว!า 
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ตารางท่ี 4.3 (ต%อ) 
 

องค�ประ 
กอบของ
รูปแบบ 

ร%างรูปแบบท่ี 2 
จากการศึกษา โรงเรียน

กรณีศึกษา 

สรุปประเด็นการตรวจสอบเชิงคุณภาพ 
จากการสนทนากลุ%ม 

4.1 เง่ือนไข
ความสําเร็จ  

4.1.1 ด#านการบริหารจัดการ
เชิงรุก 
(1) ผู#บริหารต#องเตรียมการ 
เชิงรุก อาทิเช!น ต#องมี
นวัตกรรมเพ่ือความได#เปรียบ
ทางการแข!งขัน 
(2) ผู#บริหารของสถานศึกษา
ต#องเข#าใจการบริหารงานเข#าใจ
ผู#เรียน ครู บุคลากร ผู#ปกครอง 
ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 
(3) ผู#บริหารมีกลยุทธ ท่ีปรับได#
ตามสถานการณ  
(4) ผู#บริหารสามารถเชื่อมโยง
หน!วยงานต!างๆ  ในสถานศึกษา
ได# 
(5) มีการกระจายอํานาจและ
มอบอํานาจแก!ทุกฝxาย 
(6) สามารถจะใช#ประโยชน จาก
ทรัพย สินท่ีมีอยู!เช!น ครูและ
บุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ ให#ได#เปรียบเหนือ
คู!แข!ง 
(7) ผู#บริหารจัดโครงสร#างและ
ระบบท่ีเหมาะสมมีความ
ยืดหยุ!นและตอบสนองต!อการ
เปลี่ยนแปลง 
(8) มีกระบวนการต!าง  ๆท่ี
ดําเนินการอย!างต!อเนื่อง
สัมพันธ กัน 
(9)มีข#อมูลและสารสนเทศซ่ึงให#
ข#อมูล 

4.1.1 ด#านการบริหารจัดการเชิงรุก ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นว!าด#าน
การบริหารจัดการเชิงรุกนั้นมีความเป>นประโยชน  เป>นไปได# 
มีความเหมาะสมและความถูกต#องแต!องค ประกอบย!อยของ
การบริหารจัดการเชิงรุก ในข#อ (1) ผู#บริหารต#องเตรียมการ
เชิงรุก อาทิเช!น ต#องมีนวัตกรรมเพ่ือความได#เปรียบทางการ
แข!งขัน กับ (6) สามารถจะใช#ประโยชน จากทรัพย สินท่ีมีอยู!
เช!น ครูและบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ให#ได#เปรียบ
เหนือคู!แข!งและ ข#อ (2) ผู#บริหารของสถานศึกษาต#องเข#าใจ
การบริหารงานเข#าใจผู#เรียน ครู บุคลากร ผู#ปกครอง ชุมชน
และผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย กับ ข#อ (5) มีการกระจายอํานาจและ
มอบอํานาจแก!ทุกฝxายควรมีการยุบรวมไว#ด#วยกันซ่ึงการ
บริหารจัดการเชิงรุกจะต#องเก่ียวข#องกับภาวะผู#นําของ
ผู#บริหารซ่ึงผู#บริหารควรจะมีภาวะผู#นํา สามารถใช#ข#อมูล
ความรู#ต!างๆ  ในการตัดสินใจและเชื่อมโยงเครื่องมือบริหาร
คุณภาพสู!องค กรท่ีเป>นเลิศ 
4.1.2 ด#านการสร#างความรู#สึกการเป>นเจ#าของร!วมกัน 
ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นว!าด#านการสร#างความรู#สึกการเป>นเจ#าของ
ร!วมกัน นั้นมีความเป>นประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสม
และความถูกต#อง 
4.1.3 ด#านการบริหารคนเก!งในองค การ  
ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นว!าด#านการบริหารคนเก!งในองค การ นั้นมี
ความเป>นประโยชน  เป>นไปได# มีความเหมาะสมและความ
ถูกต#อง ควรมีการยุบรวมข#อ (1) มีการกําหนดสมรรถนะของครู
และบุคลากรท่ีเหมาะสม กับ ข#อ (2) ครูและบุคลากรต#องมี
ความรอบรู#เก่ียวกับการดําเนินงานและเป_าหมายในระดับสูง
และ ข#อ (3) เปDดโอกาสให#ครูและบุคลากรรับผิดชอบงานมาก
ข้ึน เพ่ือกระตุ#นให#เกิดการเรียนรู#จากการปฏิบัติงานจริง กับ (5) 
กระตุ#นจูงใจในครูและบุคลากรมีความก#าวหน#าในสายอาชีพ 
4.1.4 ด#านการสนับสนุนจากองค การ 
ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นว!าด#านการสนับสนุนจากองค การนั้นมี
ความเป>นประโยชน  เป>นไปได#  
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ตารางท่ี 4.3 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบ
ของรูปแบบ 

ร%างรูปแบบท่ี 2 
จากการศึกษา โรงเรียนกรณีศึกษา 

สรุปประเด็นการตรวจสอบเชิงคุณภาพ 
จากการสนทนากลุ%ม 

ส%วนท่ี 4 คือ เง่ือนไขข�อจํากัด  มีองค�ประกอบหลัก 2 องค�ประกอบ ได�แก% 
4.1 เง่ือนไขความสําเร็จ 4.2 เง่ือนไขท่ีเป1นอุปสรรค 

 ป_อนกลับท่ีนําไปสู!การปรับปรุงระบบ 
4.1.2 ด#านการสร#างความรู#สึกการ
เป>นเจ#าของร!วมกัน 
(1) สร#างจิตสํานึกของครูบุคลากร 
ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มี
ส!วนได#ส!วนเสียให#มีความภักดีต!อ
สถานศึกษา 
(2) การมีส!วนร!วมของครูบุคลากร 
ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มี
ส!วนได#ส!วนเสีย 
(3) สร#างบรรยากาศแรงจูงใจให#ครู
บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน 
และผู#มีส!วนได#ส!วนเสียอยากทํางาน 
(4) สร#างความพึงพอใจต!อครู
บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน 
และผู#มีส!วนได#ส!วนเสียท้ังด#าน
การเงินและคุณภาพ 
4.1.3 ด#านการบริหารคนเก!งใน
องค การ  
(1) มีการกําหนดสมรรถนะของครู
และบุคลากรท่ีเหมาะสม 
(2) ครูและบุคลากรต#องมีความรอบรู#
เก่ียวกับการดําเนินงานและเป_าหมาย
ใน 

มีความเหมาะสมและความถูกต#องและเป>น
ปEจจัยสําคัญในการบริหารจัดการให#เกิด
ความคล!องตัว 
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ตารางท่ี 4.3 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบ
ของรูปแบบ 

ร%างรูปแบบท่ี 2 
จากการศึกษา โรงเรียนกรณีศึกษา 

สรุปประเด็นการตรวจสอบเชิงคุณภาพ 
จากการสนทนากลุ%ม 

 ระดับสูง 
(3) เปDดโอกาสให#ครูและบุคลากร
รับผิดชอบงานมากข้ึน เพ่ือกระตุ#น
ให#เกิดการเรียนรู#จากการปฏิบัติงาน
จริง 
(4) สามารถดึงศักยภาพท่ีมีอยู!ในครู
และบุคลากรมาใช#ให#เกิดประโยชน 
กับสถานศึกษา 
(5) กระตุ#นจูงใจในครูและบุคลากร
มีความก#าวหน#าในสายอาชีพ 
4.1.4 ด#านการสนับสนุนจาก
องค การ 
(1) การสนับสนุนจากหน!วยงานต#น
สังกัด 
(2) การสนับสนุนองค กรเครือข!ายฯ
ผู#ปกครอง ศิษย เก!า คณะกรรมการ
สถานศึกษา และองค กรอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข#อง 
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ตารางท่ี 4.3 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบ
ของรูปแบบ 

ร%างรูปแบบท่ี 2 
จากการศึกษา โรงเรียน

กรณีศึกษา 

สรุปประเด็นการตรวจสอบเชิงคุณภาพ 
จากการสนทนากลุ%ม 

4.2 เง่ือนไขท่ี
เป>นอุปสรรค 
 

4.2.1 การรับรู#ระหว!างตัว
ผู#บริหารกับครู บุคลากร 
ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน
และผู#มีส!วนได#ส!วนเสียไม!
สอดคล#องกัน  
4.2.2 การรับรู#ของผู#บริหาร
และครูกับวิสัยทัศน   
พันธกิจ ค!านิยม กลยุทธ  
ของสถานศึกษาไม!
สอดคล#องกัน  
4.2.3 วิสัยทัศน  พันธกิจ 
ค!านิยม  กลยุทธ และการ
ปฏิบัติของผู#บริหารและครู
ไม!สอดคล#องกัน 
4.2.4 การปฏิบัติของ
ผู#บริหารและพฤติกรรมของ
ครูและบุคลากร ไม!
ตอบสนองความต#องการ
ของผู#เรียน ผู#ปกครอง 
ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วน
เสีย 
4.2.5 โครงสร#างพ้ืนฐานท่ี
สนับสนุนไม!สอดคล#องกับ
การเป>นสถานศึกษาท่ีมีผล
ปฏิบัติงานสูง 
 
 
 
 
 

ผู#ทรงคุณวุฒิเห็นว!าควรมีการปรับแก#คําให#กระชับ
และชัดเจนดังนี้ 
4.2.1 การรับรู#ระหว!างผู#บริหารและผู#มีส!วนได#ส!วน
เสียไม!สอดคล#องกัน  
4.2.2 การรับรู#ของผู#บริหารและครูเก่ียวกับ
วิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม กลยุทธ  ของสถานศึกษา
ไม!สอดคล#องกัน  
4.2.3 การปฏิบัติของผู#บริหารและครูกับวิสัยทัศน   
พันธกิจ ค!านิยม  กลยุทธ ไม!สอดคล#องกัน 
4.2.4 การปฏิบัติของผู#บริหาร ครูและบุคลากร ไม!
ตอบสนองความต#องการของผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 
4.2.5 โครงสร#างพ้ืนฐานไม!สนับสนุนต!อการเป>น
สถานศึกษาท่ีมีผลปฏิบัติงานสูง 
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 ผู#วิจัยได#สรุปองค ประกอบของร!างรูปแบบตามความคิดเห็นของผู#ทรงคุณวุฒิ เป>นร!างรูปแบบ
ครั้งท่ี 3 ได#ดังนี้ 
 ส!วนท่ี 1 ส!วนนํา ประกอบด#วย 1.1 หลักการบริหาร 1.2 วัตถุประสงค ของรูปแบบ 1.3 บริบทของ
สถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง 
 1.1 หลักการบริหาร มี 6 หลักการ ได#แก! 1.1.1 หลักการด#านสมรรถนะการบริหารจัดการ 1.1.2 
หลักการด#านการใช#เทคโนโลยีและนวัตกรรม 1.1.3 หลักการด#านการมุ!งผลสัมฤทธิ์ 1.1.4 หลักการด#านการมี
คุณธรรมจริยธรรม 1.1.5 หลักการด#านการมีส!วนร!วม 1.1.6 หลักการด#านการกระจายอํานาจ 
  1.1.1 หลักการด#านสมรรถนะการบริหารจัดการมีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) ผู#บริหารมีความมุ!งม่ัน
การใช#ข#อมูลสารสนเทศในการวางยุทธศาสตร และนโยบาย และการบริหารผลการปฏิบัติงาน (2) ผู#บริหารจัด
โครงสร#างแบบยืดหยุ!นพร#อมรับการเปลี่ยนแปลง (3) ผู#บริหารมุ!งผลิตองค ความรู#ท่ีเป>นทรัพยากรมนุษย      
(4) ผู#บริหารมีจิตมุ!งบริการสนองความต#องการของครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครองและชุมชน (5) ผู#บริหารมี
พันธมิตรและเครือข!ายและสร#างสัมพันธ กับภายนอก 
  1.1.2 หลักการด#านการใช#เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) มีความคิด
สร#างสรรค การออกแบบองค การและกระบวนการทํางานของสถานศึกษา เช!น มีการใช#สื่อ ICT เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (2) มีการมุ!งเน#นในสิ่งท่ีตนเองมีความสามารถหรือโดดเด!น โดยสร#างแนวปฏิบัติท่ีดี 
(Best Practice) (3) สถานศึกษาสามารถดําเนินการจัดหาผู#อ่ืนให#มาทําในกิจกรรมท่ีไม!ใช!กิจกรรมหลัก 
  1.1.3 หลักการด#านการมุ!งผลสัมฤทธิ์มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) มีการกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (2) การจัดหา การขนส!ง การบริหารจัดการทันเวลาแก!ครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน 
  1.1.4 หลักการด#านการมีคุณธรรมจริยธรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) การสร#างความไว#วางใจ 
ภายในสถานศึกษา โดยการเปDดเผยข#อมูลทางการเงินของสถานศึกษามีการตรวจสอบการทํางานและผล
ดําเนินงานของสถานศึกษา (2) การให#รางวัลเป>นทีมตามความสามารถ (3) การดําเนินงานท่ีดีและส!งมอบสิ่งท่ีดี 
  1.1.5 หลักการด#านการมีส!วนร!วมมีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) การตัดสินใจโดยทีมมีทีมข#ามสายงาน 
(2) สร#างให##ครูและบุคลากรเกิดความรู#สึกเป>นเจ#าของสถานศึกษาร!วมกัน (3) มีการพิจารณาท้ังกระบวนการ
โดยนําปEญหามาวิเคราะห  สาเหตุและแก#ไขร!วมกัน 
  1.1.6 หลักการด#านการกระจายอํานาจมีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) การกระจายอํานาจ มอบอํานาจ 
ตามโครงสร#างการบริหารงานในสถานศึกษาให#ครูและบุคลากรสามารถตัดสินใจได#สายบังคับบัญชาท่ีสั้นลง
และไม!เป>นทางการจนเกินไป (2) กระจายอํานาจในลักษณะการมีคณะกรรมการสถานศึกษา 
 1.2 วัตถุประสงค ของรูปแบบมี 3 ข#อ ได#แก! 1.2.1 เพ่ือให#สถานศึกษาประสบความสําเร็จอย!าง
ยั่งยืนในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการ 1.2.2 เพ่ือสร#างความพึงพอใจและตอบสนอง
ความต#องการของ ครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 1.2.3 เพ่ือสร#างความเชื่อม่ัน
และศรัทธาแก!ครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 
 1.3 บริบทของสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงมี 7 ข#อ ได#แก! 1.3.1 มีวัฒนธรรมท่ีมุ!งความสําเร็จเพ่ือ
บริหารงานให#เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 1.3.2 ลดความขัดแย#งและสร#างสัมพันธ อันดีให#เกิดความ
จงรักภักดีต!อองค กร 1.3.3 มีความพร#อมรับสถานการณ ท่ีเปลี่ยนแปลง 1.3.4 มุ!งสร#างความร!วมมือ
ช!วยเหลือชุมชนสังคม 1.3.5 เลือกสรรและพัฒนาบุคลากรให#มีความสามารถ ศักยภาพ เป>นแบบอย!างท่ี
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ดีและคิดค#นนวัตกรรมใหม! 1.3.6 มีวัฒนธรรมแบบมีส!วนร!วมส!งเสริมการทํางานเป>นทีมและมอบอํานาจ
ให#ทีมตัดสินใจ 1.3.7 สร#างบรรยากาศท่ีเอ้ือต!อการเรียนรู#เพ่ือสนับสนุนในการเรียนรู#ท่ีมีคุณภาพกับทุกคนใน
สถานศึกษา 
 ส!วนท่ี 2 ตัวแบบ มี 3 มิติ ประกอบด#วย 2.1 วิธีการบริหารสถานศึกษาสู!องค การขีดสมรรถนะสูง 
(APUDCI) 2.2 องค ประกอบองค การขีดสมรรถนะสูง 2.3 อํานาจหน#าท่ีตามขอบข!ายภาระงานในสถานศึกษา 
 2.1 วิธีการบริหารสถานศึกษาสู!องค การขีดสมรรถนะสูง (APUDCI) มี 6 ข้ันตอน ได#แก! 2.1.1 การ
วิเคราะห องค การ (Analyzing-A) 2.1.2 การวางแผน (Planning-P) 2.1.3 การสื่อสารสร#างความเข#าใจ 
(Understanding-U) 2.1.4 การปฏิบัติการ (Doing-D) 2.1.5 การควบคุม กํากับติดตาม (Controlling-C) และ 
2.1.6 การปรับปรุงอย!างต!อเนื่อง (Improving -I) 
  2.1.1 การวิเคราะห องค การ (Analyzing-A) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) วิเคราะห สภาพแวดล#อมท้ัง
ภายนอกและภายในองค  การ (2) การกําหนดขอบเขต และรวบรวมข#อมูลของปEญหา (3) การประเมินตนเอง
โดยวิเคราะห ช!วงห!าง และการคาดคะเนช!วงห!างท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและกําหนดทิศทาง 
  2.1.2 การวางแผน (Planning-P) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ
วัตถุประสงค เป_าหมายและกลยุทธ  ดําเนินงาน (2) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปq (3) กําหนดผู#รับผิดชอบ 
งบประมาณและวัสดุอุปกรณ  (4) กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จการดําเนินงาน  
  2.1.3 การสื่อสารสร#างความเข#าใจ (Understanding-U) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) มีการสื่อสาร
หลายช!องทางท่ีชัดเจน (2) มีการสร#างแรงจูงใจให#ครูและบุคลากรยอมรับ 
  2.1.4 การปฏิบัติการ (Doing-D) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) การปฏิบัติ การจัดทําแผนการ
ดําเนินการ การนําแผนไปสู!การปฏิบัติ (2) เก็บรวบรวมและบันทึกข#อมูลท่ีเก่ียวข#อง 
  2.1.5 การควบคุม กํากับติดตาม (Controlling-C) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) มีการวัดและประเมิน
ความก#าวหน#าเป>นระยะ (2) ต#องมีการติดตาม ควบคุมและกํากับดูแลให#ผลเป>นไปตามแผนท่ีกําหนดไว# 
  2.1.6 การปรับปรุงอย!างต!อเนื่อง (Improving-I) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) มีการจัดลําดับ
ความสําคัญของเรื่องท่ีจะต#องปรับปรุง (2) มีการเทียบเคียงตนเองกับสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การทํางาน (3) แสวงหาแนวทางใหม!ๆ เพ่ือปรับปรุงวิธีการทํางานและสภาพแวดล#อมในการทํางานให#ดีข้ึนอยู!
เสมอโดยสร#างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีเป>นเลิศและให#รางวัลตอบแทน 
 2.2 องค ประกอบขององค การขีดสมรรถนะสูงมี 8 องค ประกอบ ได#แก! 2.2.1 การมีภาวะผู#นํา
เชิงกลยุทธ  (Strategy Leadership) 2.2.2 การบริหารจัดการทุนมนุษย  (Human Capital Management) 
2.2.3 การเป>นองค การแห!งการเรียนรู# (Learning Organization) 2.2.4 การบริหารคุณภาพท่ัวท้ัง
องค การ (Total Quality Management) 2.2.5 การจัดโครงสร#างองค การ (Organization Structure) 
2.2.6 การมีธรรมาภิบาล (Good Governance) 2.2.7 ความรับผิดชอบต!อสังคม (Corporate Social 
Responsibility) 2.2.8 การสร#างวัฒนธรรมองค การ (Organization Culture) 
  2.2.1 การมีภาวะผู#นําเชิงกลยุทธ  (Strategy Leadership) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) สถานศึกษา
มีการต้ังเป_าหมายและกําหนดเป_าหมายท่ีชัดเจนเพ่ือให#ครูและบุคลากรเข#าใจแนวทางในการปฏิบัติงาน      
(2) ผู#บริหารมีการวิเคราะห องค การ โดยนําปEจจัยภายใน ภายนอก โอกาสและอุปสรรคมาเป>นข#อมูลในการ
วางแผนของสถานศึกษาเพ่ือวางแผนทิศทางการกําหนดงานไปในทิศทางเดียวกันและมีผู#รับผิดชอบท่ีชัดเจน
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(3) ผู#บริหารมีการสื่อสารท่ีชัดเจนในเรื่องของเป_าหมายของสถานศึกษาและเชื่อมโยงเป_าหมายของครูให#ไปใน
ทิศทางเดียวกับสถานศึกษา(4) มีการจัดทําแผนการปฏิบัติประจําปqเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน  พันธกิจเป_าหมายท่ี
กําหนดและมีแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง (5) ผู#บริหารร!วมกับครูและบุคลากรกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จทุกระดับท่ีกลยุทธ ถูกนําไปใช# 
  2.2.2 การบริหารจัดการทุนมนุษย  (Human Capital Management) มีแนวปฏิบัติดังนี้     
(1) สามารถนําความรู#ความสามารถท่ีมีอยู!ในครูและบุคลากรออกมาใช#อย!างเต็มศักยภาพเพราะครูและ
บุคลากรคือผู#ขับเคลื่อนสถานศึกษาให#สถานศึกษาประสบผลสําเร็จ (2) พัฒนาครูและบุคลากรให#เป>นบุคคลท่ี
มีความรู#ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญสูงข้ึนและมีความพร#อมต!อการเปลี่ยนแปลงโดยมีการฝoกอบรม 
แลกเปลี่ยนความรู#หรือทักษะระหว!างครูและบุคลากรและสร#างครูและบุคลากรต#นแบบในสถานศึกษาท่ี
สามารถเป>นผู#ริเริ่มให#กับบุคคลอ่ืน (3) กระตุ#นให#ครูและบุคลากรบรรลุถึงผลงานท่ีสูงหรือให#มากกว!าความ
คาดหวังและสร#างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให#ครูและบุคลากรเกิดความจงรักภักดีและผูกพันต!อ
สถานศึกษา (4) ให#ครูและบุคลากรมีส!วนร!วมโดยมอบหมายมอบอํานาจการตัดสินใจการทํางานเป>นทีมและ
สร#างความไว#วางใจทําให#เกิดความรับผิดชอบและส!งผลให#เกิดการทุ!มเทพลังในการทํางานของครูและบุคลากร 
(5) มีความสามารถในการแก#ปEญหาของบุคลากรและนําไปเป>นข#อมูลท่ีเกิดประโยชน ต!อสถานศึกษา 
  2.2.3 การเป>นองค การแห!งการเรียนรู# (Learning Organization) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) ทําให#
สถานศึกษาเป>นองค การท่ีมุ!งผลิตองค ความรู#  ช!วยให#ผู#บริหารครูและบุคลากรเปqrยมไปด#วยความรู#
ความสามารถมีความกระตือรือร#นและรอบรู#ในงานของสถานศึกษา (2) ครูและบุคลากรมีความยอมรับความ
คิดเห็นของผู#ร!วมงานและมีความร!วมมือกันโดยทุกคนมีการแบ!งหน#าท่ี แบ!งงานกันทําในการทํางานเป>นทีม  
(3) สถานศึกษามีวิธีการทํางานท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได#ตามสถานการณ และมีความคิดสร#างสรรค ในการนํา
องค ความรู#และเทคโนโลยีใหม!ๆ มาใช#ในการปฏิบัติงานและแสวงหาวิธีการปฏิบัติงานท่ีเป>นเลิศ (4) มีการ
มุ!งเน#นในสิ่งท่ีสถานศึกษามีความโดดเด!นสร#างจุดแข็งของสถานศึกษาและพัฒนาจุดแข็งเพ่ือยกระดับของ
สถานศึกษา (5) มีวิธีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู#หรือทักษะระหว!างบุคคลและหน#าท่ีภายในองค การและมี
ส!วนร!วมในการจัดการความรู#ในองค การ (6) มีวิธีการใช#ข#อมูลและสารสนเทศมาสนับสนุนการตัดสินใจและ
สนับสนุนให#เกิดนวัตกรรมและมีความสามารถในการประยุกต ใช# ICT ได#อย!างเหมาะสม (7) มีการจัดลําดับ
ความสําคัญของงานให#เกิดการปรับปรุงอย!างต!อเนื่องและเกิดนวัตกรรม (8) มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครุและบุคลากรท่ีมีประสิทธิผลและเป>นธรรม (9) มีการนํารูปแบบการบริหารของภาคเอกชน
มาใช#เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานเช!นการให#บริการแบบทันเวลาพอดี (Just-in Time) โดยการ
จัดการเรียนแบบ e-Learning 
  2.2.4 การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค การ (Total Quality Management) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
(1) มีการคํานึงถึงคุณภาพการให#บริการของสถานศึกษามุ!งเน#นผลลัพธ และผลสัมฤทธิ์ของสถานศึกษา (2) ให#
ความสําคัญกับผู#รับบริการโดยมีการมีการรับฟEงความต#องการ มีการการสร#างความสัมพันธ และความพึงพอใจ
และมีการวัดความพึงพอใจ ของครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย (3) สร#างความ
ไว#วางใจโดยให#โอกาสครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสียมีส!วนร!วมและแสดงความ
คิดเห็นอย!างสร#างสรรค  (4) มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย!างต!อเนื่องท้ังกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุนเพ่ือพัฒนางานให#มีประสิทธิภาพ 
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  2.2.5 การจัดโครงสร#างองค การ (Organization Structure) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) มีการจัด
โครงสร#างองค การท่ีเหมาะสม สอดคล#องกับกระบวนการทํางานของสถานศึกษา มุ!งเน#นการกระจายอํานาจ
คล!องตัวและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ  (2) มีการจัดทําโครงการโดยจัดโครงสร#างแบบทีมข#ามสายงานและ
ร!วมมือกับองค กรอ่ืนๆ (3) มีการลดข้ันตอนระบบการสั่งการให#เกิดความรวดเร็ว 
  2.2.6 การมีธรรมาภิบาล (Good Governance) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) ผู#บริหารมีธรรมาภิบาล 
และกระทําตนเป>นตัวอย!างแก!ครูและบุคลากร (2) มีการใช#หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานได#แก!การมีส!วน
ร!วมการปฏิบัติตามกฎหมายความโปร!งใสความรับผิดชอบความสอดคล#องความเสมอภาคการมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลและการมีเหตุผล (3) สร#างความไว#วางใจโดยมีการเปDดเผยชี้แจงข#อมูลทางการเงินเพ่ือให#ครู
และบุคลากรเกิดความรู#สึกเป>นเจ#าของร!วมกันและรับผิดชอบร!วมกัน 
  2.2.7 ความรับผิดชอบต!อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
(1) มีความรับผิดชอบต!อสังคมโดยผู#บริหารมีจิตอาสาและสร#างจิตสํานึกให#ครูและนักเรียนมีจิตอาสาในการ
ช!วยเหลือและพัฒนาชุมชน (2) ส!งเสริม สนับสนุนให#ครู บุคลากร และผู#เรียนทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
สิ่งแวดล#อมของชุมชน โดยท่ีสถานศึกษาจะดําเนินการเองโดยใช#ทรัพยากรท่ีมีอยู!หรือร!วมมือกับองค กรอ่ืนๆ 
  2.2.8 การสร#างวัฒนธรรมองค การ (Organization Culture)มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) สร#าง      
อัตลักษณ ของสถานศึกษาและสร#างจิตสํานึกให#ทุกคนปฏิบัติตามอัตลักษณ  (2) สร#างจิตสํานึกให#ครูและ
บุคลากรให#มีความกระตือรือร#นในการทํางาน เน#นการทํางานแบบมีส!วนร!วม เป>นทีมมีสัมพันธภาพระหว!าง
ผู#ร!วมงาน (3) กระตุ#นการรับรู#ให#ครูและบุคลากรรักการเรียนรู# มุ!งหาความรู# มีความรู#สึกว!างานท#าทาย
ความสามารถอยู!ตลอดเวลา (4) สร#างค!านิยมแห!งความซ่ือสัตย  โปร!งใส เปDดเผย และมีบรรยากาศการทํางาน 
ความผาสุกและความพึงพอใจทําให#ครูและบุคลากรรักสถานศึกษา (5) การสร#างค!านิยมท่ีมุ!งเน#นในเรื่อง
คุณภาพและความสําเร็จด#านการเรียนการสอนและคุณภาพของสถานศึกษา 
 2.3 อํานาจหน#าท่ีของสถานศึกษามี 4 งาน ประกอบด#วย 2.3.1 การบริหารงานวิชาการ 2.3.2 
การบริหารงานงบประมาณ 2.3.3 การบริหารงานบุคคล 2.3.4 การบริหารท่ัวไป 
  2.3.1 การบริหารงานวิชาการ ได#แก! (1) งานหลักสูตรมีแนวปฏิบัติดังนี้ การจัดวัตถุประสงค 
ของหลักสูตรการจัดเนื้อหาของหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช#การพัฒนาหลักสูตรการจัดทําสาระการเรียนรู#
ท#องถ่ินการประเมินหลักสูตร (2) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู#มีแนวปฏิบัติดังนี้ การนิเทศการสอน การ
จัดทําแผนการเรียนรู# การจัดกระบวนการเรียนรู#การแนะแนวการศึกษา (3) งานวัดผล ประเมินผลและเทียบ
โอนมีแนวปฏิบัติดังนี้ การวัดผลและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียนการจัดทําหลักฐานทางการศึกษา 
การพัฒนาระบบสารสนเทศการวัดและประเมินผล (4) งานพัฒนาสื่อและแหล!งเรียนรู#มีแนวปฏิบัติดังนี้ การ
จัดอุปกรณ การสอนการจัดห#องสมุดการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดให#มีแหล!งเรียนรู#ท่ีเอ้ือต!อ
กระบวนการเรียนรู# (5) งานพัฒนาการประกันคุณภาพภายในมีแนวปฏิบัติดังนี้ การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การดําเนินการ การติดตามประเมินผล การรายงานผล การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
(6) งานส!งเสริมวิชาการมีแนวปฏิบัติดังนี้ การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การ
บริการวิชาการแก!สังคม การสอนซ!อมเสริม การประเมินโครงการทางวิชาการ 
  2.3.2 การบริหารงานงบประมาณ ได#แก! (1) งานจัดทํานโยบายและแผนมีแนวปฏิบัติดังนี้
จัดทํานโยบาย/แผน/โครงการ สารสนเทศและระบบข#อมูลเพ่ือการบริหาร (2) งานจัดทํางบประมาณมีแนว
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ปฏิบัติดังนี้การจัดต้ังงบประมาณการเสนอของบประมาณการจัดสรรงบประมาณ (3) งานตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการใช#เงินและผลการดําเนินงานมีแนวปฏิบัติดังนี้การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการใช#เงินและผลการดําเนินงานประเมินประสิทธิภาพการใช#จ!ายงบประมาณ     
(4) งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษามีแนวปฏิบัติดังนี้ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษาการจัดหารายได# งานบริหารกองทุนโรงเรียน (5) งานบริหารการเงินและบัญชีมีแนวปฏิบัติดังนี้การ
บริหารการเงินการบริหารบัญชี (6) งานบริหารพัสดุและสินทรัพย มีแนวปฏิบัติดังนี้การบริหารทรัพย สินและ
ผลประโยชน  การประกอบกิจการพิเศษและการลงทุน  
  2.3.3 การบริหารงานบุคคลได#แก! (1)งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน!งมีแนว
ปฏิบัติดังนี้ วางแผนกําลังคนการกําหนดตําแหน!งและคัดเลือกการกําหนดวิทยฐานะข#าราชการครูและ
บุคลากรทางการการเกลี่ยอัตรากําลังข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2) งานสรรหาและการบรรจุ
แต!งต้ังมีแนวปฏิบัติดังนี้ การจัดทําระบบทะเบียนบุคคล การย#ายข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ งานทะเบียนประวัติข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (3) งาน
เสริมสร#างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมีแนวปฏิบัติดังนี้เงินเดือนและค!าตอบแทนเลื่อนข้ันเงินเดือน
สวัสดิการและกองทุนการพัฒนาข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลาศึกษาต!อการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการส!งเสริมและยกย!องเชิดชูเกียรติ เครื่องราชฯมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เสริมสร#างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (4) งานวินัยและการรักษาวินัยมีแนวปฏิบัติดังนี้ การส!งเสริม
วินัยสําหรับข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษข#าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (5) การออกจากราชการมีแนวปฏิบัติดังนี้การอุทธรณ  ร#องทุกข การสั่งพักราชการ การ
สั่งให#ออกจากราชการไว#ก!อนการออกจากราชการ 
  2.3.4 การบริหารท่ัวไป ได#แก! (1) งานธุรการมีแนวปฏิบัติดังนี้ การดําเนินงานธุรการงาน
พัฒนาระบบและเครือข!ายข#อมูลสารสนเทศงานเทคโนโลยีสารสนเทศการประสานและพัฒนาเครือข!าย
การศึกษาการประสานกับหน!วยงานภายนอก (2) งานกิจการนักเรียนมีแนวปฏิบัติดังนี้ การจัดทําสํามะโน
ผู#เรียนการรับนักเรียนงานส!งเสริมงานกิจการนักเรียนงานบริการอนามัยและโภชนาการงานรักษาความ
ปลอดภัยและระบบสัญจร (3) งานอาคารสถานท่ีมีแนวปฏิบัติดังนี้การจัดสถานท่ีและสภาพแวดล#อมการ
พัฒนาสถานท่ีและสภาพแวดล#อม (4) งานสัมพันธ ชุมชนมีแนวปฏิบัติดังนี้การประชาสัมพันธ งานการศึกษา
งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษางานบริการสาธารณะโครงการชุมชนสัมพันธ  (5) งานส!งเสริม
สถานศึกษามีแนวปฏิบัติดังนี้การจัดระบบการควบคุมภายในหน!วยงานการจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค กรการส!งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัยงานท่ีไม!ได#ระบุไว#ในงานอ่ืน 
 ส!วนท่ี 3 การนํารูปแบบไปใช# มี 5 ข้ันตอน ได#แก! 3.1 การเตรียมการดําเนินงาน 3.2 การ
ดําเนินงาน 3.3 การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 3.5 รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
 3.1 การเตรียมการดําเนินการ ระยะท่ี 1 โดยประชุมชี้แจงเพ่ือสร#างความตระหนัก สร#างจิตสํานึก
สร#างความรู#ความเข#าใจสร#างความร!วมมือมีการประชาสัมพันธ  ศึกษาคู!มือของรูปแบบ ประเมินความพร#อม
ของโรงเรียนระยะท่ี 2 แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน กําหนดภารกิจ บทบาท หน#าท่ี ความรับผิดชอบ 
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กําหนดเป_าหมาย จัดทําแผนการดําเนินงานกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
งบประมาณและระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 3.2 การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
 3.3 การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล 
 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนา  
 3.5 รายงานผลการดําเนินงานต!อผู# มีส!วนเก่ียวข#องจัดทําเป>นข#อมูลสารสนเทศเผยแพร!
ประชาสัมพันธ  
 ส!วนท่ี 4 เง่ือนไขข#อจํากัด ประกอบด#วย 4.1 เง่ือนไขความสําเร็จ และ 4.2 เง่ือนไขท่ีเป>นอุปสรรค  
 4.1 เง่ือนไขความสําเร็จมี 4 เง่ือนไข ได#แก! 4.1.1 การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive 
Management)  
  4.1.1 การสร#างความรู#สึกการเป>นเจ#าของร!วมกัน (Ownership) 4.1.3 การบริหารคนเก!งใน
องค การ (Talent Management) 4.1.4 การสนับสนุนจากองค การ (Organizational Support) 
  4.1.2 การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) ผู#บริหาร
ต#องมีนวัตกรรม สามารถจะใช#ประโยชน จากทรัพย สินท่ีมีอยู!เช!น ครูและบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ 
ให#ได#เปรียบเหนือคู!แข!ง (2) ผู#บริหารต#องเข#าใจการบริหารงาน มีการกระจายอํานาจและมอบอํานาจแก!
ทีมงาน (3) ผู#บริหารมีกลยุทธ ท่ีปรับได#ตามสถานการณ และบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีสามารถเชื่อมโยง
หน!วยงานต!างๆ ในสถานศึกษาได# (4) ผู#บริหารจัดโครงสร#าง จัดระบบและมีกระบวนการต!างๆ ท่ีสนับสนุน
อย!างเหมาะสมมีความยืดหยุ!นและตอบสนองต!อการเปลี่ยนแปลง (5) ผู#บริหารมีภาวะผู#นํา สามารถใช#ข#อมูล
ความรู#ต!างๆ ในการตัดสินใจและเชื่อมโยงเครื่องมือบริหารคุณภาพสู!องค กรท่ีเป>นเลิศ 
  4.1.3 การสร#างความรู#สึกการเป>นเจ#าของร!วมกัน (Ownership) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) สร#าง
จิตสํานึกโดยการมีส!วนร!วมของครูบุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#ส!วนเสียเพ่ือให#มีความ
ภักดีต!อสถานศึกษา (2) สร#างบรรยากาศแรงจูงใจให#ครูบุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#ส!วน
เสียอยากทํางาน (3) สร#างความพึงพอใจต!อครูบุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#ส!วนเสียท้ัง
ด#านการเงินและคุณภาพ 
  4.1.4 การบริหารคนเก!งในองค การ (Talent Management) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) มีการ
กําหนดสมรรถนะของครูและบุคลากรต#องมีความรอบรู#เก่ียวกับการดําเนินงานและเป_าหมายในระดับสูง     
(2) เปDดโอกาสให#ครูและบุคลากรรับผิดชอบงานมากข้ึน เพ่ือกระตุ#นให#เกิดการเรียนรู#จากการปฏิบัติงานและ
ให#มีความก#าวหน#าในสายอาชีพ (3) สามารถดึงศักยภาพท่ีมีอยู!ในครูและบุคลากรมาใช#ให#เกิดประโยชน กับ
สถานศึกษา 
  4.1.5 การสนับสนุนจากองค การ (Organizational Support) มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) การ
สนับสนุนจากหน!วยงานต#นสังกัด (2) การสนับสนุนองค กรเครือข!ายฯผู#ปกครอง ศิษย เก!า คณะกรรมการ
สถานศึกษา และองค กรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข#อง 
 4.2 เง่ือนไขท่ีเป>นอุปสรรค มี 5 เง่ือนไข ได#แก! 4.2.1 การรับรู#ระหว!างผู#บริหารและผู#มีส!วนได#ส!วน
เสียไม!สอดคล#องกัน 4.2.2 การรับรู#ของผู#บริหารและครูเก่ียวกับวิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม กลยุทธ  ของ
สถานศึกษาไม!สอดคล#องกัน 4.2.3 การปฏิบัติของผู#บริหารและครูกับวิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม กลยุทธ ไม!
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สอดคล#องกัน 4.2.4 การปฏิบัติของผู#บริหาร ครูและบุคลากร ไม!ตอบสนองความต#องการของผู#มีส!วนได#ส!วน
เสีย 4.2.5 โครงสร#างพ้ืนฐานไม!สนับสนุนต!อการเป>นสถานศึกษาท่ีมีผลปฏิบัติงานสูง 
 โดยผลของการตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณภาพ ได#ร!างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะ
สูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน ปรากฏดังภาพ 
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การบริหารจัดการ 
ทุนมนุษย� 

การเป1นองค�การ
แห%งการเรียนรู� 

การบริหารคุณภาพทั่ว
ทั้งองค�การ 

การจัดโครงสร�างองค�การ 

ภาวะผู�นําเชิงกลยุทธ� 

การมีธรรมาภิบาล 

ความรับผิดชอบต%อ
สังคม 

การสร�างวัฒนธรรม
องค�การ 

4.1 เงื่อนไขความสําเร็จ 
4.1.1 การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management) 4.1.2 การสร#างความรู#สึกการเป>นเจ#าของร!วมกัน (Ownership) 4.1.3 การบริหารคนเก!งในองค การ (Talent Management) 4.1.4 การสนับสนุนจากองค การ 

4.2 เงื่อนไขที่เป1นอุปสรรค 
4.2.1 การรับรู#ระหว!างผู#บริหารและผู#มีส!วนได#ส!วนเสียไม!สอดคล#องกัน  4.2.2 การรับรู#ของผู#บริหารและครูเกี่ยวกับวิสัยทัศน พันธกิจ ค!านิยม กลยุทธ  ของสถานศึกษาไม!สอดคล#องกัน 
4.2.3 การปฏิบัติของผู#บริหารและครูกับวิสัยทัศน พันธกิจ ค!านิยม กลยุทธ ไม!สอดคล#องกัน 4.2.4 การปฏิบัติของผู#บริหาร ครูและบุคลากร ไม!ตอบสนองความต#องการของผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย                      4.2.5 โครงสร#างพื้นฐานไม!สนับสนุน 

3.1 การเตรียมการดําเนินงาน 3.2 การดําเนินงาน 3.3 การนิเทศ กํากับติดตาม ประเมินผล 3.4 สรุปผลการดําเนนิงาน 3.5 รายงานผล

การดําเนนิงาน 

 1.1หลักการบริหาร      
1.1.1 หลักการด#านสมรรถนะการบริหารจัดการ 
1.1.2 หลักการด#านการใช#เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม   
1.1.3 หลักการด#านการมุ!งผลสัมฤทธิ์  
1.1.4 หลักการด#านการมีคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.5 หลักการด#านการมีส!วนร!วม 
1.1.6 หลักการกระจายอํานาจ 

 

1.2 วัตถุประสงค�ของรูปแบบ 
1.2.1 เพื่อให#สถานศึกษาประสบความสําเร็จอย!างยั่งยืนใน
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการ 
1.2.2 เพื่อสร#างความพึงพอใจและตอบสนองความต#องการของครู 
บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 
1.2.3 เพื่อสร#างความเชื่อมั่นและความศรัทธาแก!คร ูบุคลากร 
ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 

 

1.3 บริบท 
1.3.1 มีวัฒนธรรมที่มุ!งความสําเร็จเพื่อบริหารงานให#เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
1.3.2 มีการบริหารความขัดแย#งและมุ!งสร#างสัมพันธ อันดีในองค กรเพื่อให#เกิดความจงรักภักดีต!อองค กร 
1.3.3 มีความพร#อมรับสถานการณ ที่เปลี่ยนแปลง 
1.3.4 มุ!งสร#างความร!วมมือช!วยเหลือชุมชนสังคม 
1.3.5 เลือกสรรและพัฒนาบุคลากรให#มีความสามารถ ศักยภาพ เป>นแบบอย!างที่ดี 
1.3.6 มีวัฒนธรรมแบบมีส!วนร!วมส!งเสริมการทํางานเป>นทีมและมอบอํานาจให#ทีมตัดสินใจ 
1.3.7 สร#างบรรยากาศที่เอื้อต!อการเรียนรู#เพื่อสนับสนุนในการเรียนรู#ที่มีคุณภาพกับทุกคนในสถานศึกษา 

 



 
 

จากภาพผู#วิจัยกําหนดสัญลักษณ ในภาพดังนี้ 
Analyzing - A  = การวิเคราะห องค การ 

 Planning-P   = การวางแผน 
 Understanding-U = การสื่อสารสร#างความเข#าใจ 
 Doing-D   = การปฏิบัติการ 
 Controlling -C  = การควบคุม กํากับติดตาม 
 Improving-I   = การปรับปรุงอย!างต!อเนื่อง 
 4.3.2 การตรวจสอบรูปแบบเชิงปริมาณ 
  การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค ปกครองส!วน
ท#องถ่ิน มีการตรวจสอบเชิงปริมาณ เป>นการวิเคราะห ข#อมูลจากแบบสอบถาม โดยใช#โปรแกรมทาง
สถิติสอบถามผู#อํานวยการสถานศึกษา สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน จํานวนแบบสอบถามท่ีส!งไป
ท้ังสิ้น 152 ชุด และได#รับกลับคืนมา จํานวน 131 ชุด คิดเป>นร#อยละ 86.18 
  4.3.2.1 การวิเคราะห ข#อมูลท่ัวไปของผู#ตอบแบบสอบถาม 
   การวิจัยครั้งนี้กําหนดให#ผู#บริหารสถานศึกษาเป>นผู#ตอบแบบสอบถาม ผล
การวิเคราะห ข#อมูลท่ัวไปของผู#ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห และเสนอผลโดยใช#ตารางบรรยายจําแนก
ข#อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู#ตอบแบบสอบถามและวุฒิการศึกษา ดังตาราง 
 
ตารางท่ี 4.4 ข#อมูลท่ัวไปของผู#ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเด็น ข�อมูลของผู�ตอบแบบสอบถาม ความถ่ี ร�อยละ 
ตําแหน!ง ผู#อํานวยการสถานศึกษา 101 77.10 

รักษาการผู#อํานวยการสถานศึกษา 30 22.90 
รวม 131 100 

วุฒิการศึกษา ปริญญาโทข้ึนไป 129 98.47 
ตํ่ากว!าปริญญาโท 2 1.53 

รวม 131 100 
ประสบการณ ใน
การดํารงตําแหน!ง 

10 ปqข้ึนไป 75 57.25 
ตํ่ากว!า 10 ปqลงมา 56 42.75 

รวม 131 100 
 
   จากตารางพบว!าผู#ตอบแบบสอบถามจํานวนท้ังสิ้น 131 คน ดํารงตําแหน!งผู#อํานวยการ
สถานศึกษา 101 คน คิดเป>นร#อยละ 77.10 รักษาการผู#อํานวยการสถานศึกษา 30 คน คิดเป>นร#อยละ 22.90 
โดยผู#อํานวยการสถานศึกษาหรือรักษาการผู#อํานวยการสถานศึกษามีวุฒิการศึกษาปริญญาโทข้ึนไป 129 คน
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คิดเป>นร#อยละ 98.47 ตํ่ากว!าปริญญาโท 2 คน คิดเป>นร#อยละ 1.53 มีประสบการณ ในการดํารงตําแหน!ง 10 
ปqข้ึนไป 75 คน คิดเป>นร#อยละ 57.25 ตํ่ากว!า 10 ปqลงมา 56 คน คิดเป>นร#อยละ 42.75 
   4.3.2.2 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กร
ปกครองส!วนท#องถ่ิน 
      การตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กร
ปกครองส!วนท#องถ่ินตามมาตรฐานการประเมินหรือการตรวจสอบรูปแบบ 4 ด#าน คือ ความเป>นประโยชน  
ความเป>นไปได# ความเหมาะสม และความถูกต#อง ผู#วิจัยนําเสนอองค ประกอบของรูปแบบท้ัง 4 ส!วนโดยรวม 
ส!วนท่ี 1 ส!วนนําประกอบด#วย 1.1 หลักการบริหาร 1.2 วัตถุประสงค ของรูปแบบ 1.3 บริบท ส!วนท่ี 2 ตัว
แบบ มี 3 มิติ ประกอบด#วย 2.1 วิธีการบริหารสถานศึกษาสู!องค การขีดสมรรถนะสูง 2.2 องค ประกอบ
องค การขีดสมรรถนะสูง 2.3 อํานาจหน#าท่ีของสถานศึกษา มี 4 งาน ส!วนท่ี 3 การนํารูปแบบไปใช# มี 5 
ข้ันตอน ส!วนท่ี 4 ประกอบด#วย 4.1 เง่ือนไขความสําเร็จ 4.2 เง่ือนไขท่ีเป>นอุปสรรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่  4.5 ค!าเฉลี่ยเลขคณิต ส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถิ่น ของรูปแบบการบริหาร 
สถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถิ่น โดยรวม 

 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

ส%วนที่ 1 ส%วนนํา 1.1 หลักการบริหาร 
1.1.1 หลักการด#านสมรรถนะการบริหาร
จัดการ 

4.70 0.20 มากที่สุด 4.30 0.30 มาก 4.77 0.11 มากที่สุด 4.74 0.08 มากที่สุด 

1.1.2 หลักการด#านการใช#เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

4.54 0.05 มากที่สุด 3.56 0.04 มาก 4.29 0.15 มาก 4.23 0.01 มาก 

1.1.3 หลักการด#านการมุ!งผลสัมฤทธิ์ 4.50 0.09 มาก 3.56 0.04 มาก 4.15 0.07 มาก 4.33 0.17 มาก 
1.1.4 หลักการด#านการมีคุณธรรม
จริยธรรม 

4.70 0.14 มากที่สุด 3.62 0.15 มาก 4.57 0.06 มากที่สุด 4.60 0.04 มากที่สุด 

1.1.5 หลักการด#านการมีส!วนร!วม 
4.79 0.20 มากที่สุด 4.76 0.02 

มาก
ที่สุด 

4.76 0.07 มากที่สุด 4.75 0.20 มากที่สุด 

1.1.6 หลักการด#านการกระจายอํานาจ 4.75 0.11 มากที่สุด 4.26 0.68 มาก 4.78 0.08 มากที่สุด 4.84 0.01 มากที่สุด 
รวมด�านหลักการ 4.66 0.16 มากที่สุด 4.26 0.51 มาก 4.58 0.26 มากที่สุด 4.60 0.24 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.5 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

ส%วนที่ 1 ส%วนนํา 1.2 วัตถุประสงค�ของรูปแบบ 
1.2.1 เพื่อให#สถานศึกษาประสบความสําเร็จ
อย!างยั่งยืนในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การบริหารจัดการ 

4.86 0.35 มากที่สุด 4.56 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.80 0.40 มาก 4.98 0.16 
มาก
ที่สุด 

1.2.2 เพื่อสร#างความพึงพอใจและตอบสนอง
ความต#องการของ ครู บุคลากร ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 

4.78 0.42 มากที่สุด 4.60 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.83 0.38 
มาก
ที่สุด 

4.96 0.20 
มาก
ที่สุด 

ส%วนที่ 1 ส%วนนํา 1.3 บริบท 
1.3.1 มีวัฒนธรรมที่มุ!งความสําเร็จเพื่อ
บริหารงานให#เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.38 0.49 มาก 3.78 0.43 มาก 4.63 0.48 
มาก
ที่สุด 

4.89 0.31 
มาก
ที่สุด 

1.3.2 ลดความขัดแย#งและสร#างสัมพันธ อันดีให#
เกิดความจงรักภักดีในองค กร 

4.43 0.50 มาก 3.53 0.50 มาก 4.51 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.82 0.39 
มาก
ที่สุด 

1.3.3 มีความพร#อมรับสถานการณ ที่เปลี่ยนแปลง 4.02 0.16 มาก 3.98 0.15 มาก 4.35 0.48 มาก 4.74 0.44 มากที่สุด 
1.3.4 มุ!งสร#างความร!วมมือช!วยเหลือชุมชนสังคม 3.78 .42 มาก 3.55 0.50 มาก 4.49 0.55 มาก 4.23 0.44 มาก 
1.3.5 เลือกสรรและพัฒนาบุคลากรให#มี
ความสามารถ ศักยภาพ เป>นแบบอย!างที่ดีและ
คิดค#นนวัตกรรมใหม! 

4.40 0.49 มาก 3.83 0.38 มาก 4.27 0.51 มาก 4.74 0.44 
มาก
ที่สุด 314 
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ตารางที่ 4.5 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

1.3.6 มีวัฒนธรรมแบบมีส!วนร!วมส!งเสริม
การทํางานเป>นทีมและมอบอํานาจให#ทีม
ตัดสินใจ 

4.57 0.50 มากที่สุด 4.66 0.48 
มาก
ที่สุด 

4.8 0.40 มากที่สุด 4.91 0.29 มากที่สุด 

1.3.7  สร#างบรรยากาศที่เอื้อต!อการ
เรียนรู#เพื่อสนับสนุนในการเรียนรู#ที่มี
คุณภาพกับทุกคนในสถานศึกษา 

4.36 0.48 มาก 3.82 0.39 มาก 4.71 0.45 มากที่สุด 4.65 0.48 มากที่สุด 

รวมด�านบริบท 4.28 0.28 มาก 3.88 0.38 มาก 4.54 0.19 
มาก
ที่สุด 

4.71 0.23 มากที่สุด 

รวมองค�ประกอบ 
ส%วนที่ 1 

4.60 .24 มากที่สุด 4.07 0.48 มาก 4.60 0.23 
มาก
ที่สุด 

4.66 0.25 มากที่สุด 

ส%วนที่ 2 ตัวแบบ 2.1 วิธีการบริหารสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 
2.1.1 การวิเคราะห องค การ  
(Analyzing-A) 

4.69 0.04 มากที่สุด 4.64 0.03 มากที่สุด 4.76 0.06 มากที่สุด 4.70 0.18 มากที่สุด 

2.1.2 การวางแผน (Planning-P)   4.89 0.07 มากที่สุด 4.93 0.04 มากที่สุด 4.95 0.08 มากที่สุด 4.97 0.03 มากที่สุด 
2.1.3 การสื่อสารสร#างความเข#าใจ 
(Understanding-U) 

4.77 0.16 มากที่สุด 4.91 0.01 มากที่สุด 4.81 0.02 มากที่สุด 4.94 0.02 
มากที่สุด 

2.1.4 การปฏิบัติการ (Doing-D) 4.81 0.17 มากที่สุด 4.48 0.64 มาก 4.84 0.16 มากที่สุด 4.78 0.15 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.5 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

2.1.5 การควบคุม  
(Controlling-C) 

4.72 0.17 มากที่สุด 3.58 0.04 มาก 4.85 0.01 
มาก
ที่สุด 

4.83 0.03 
มาก
ที่สุด 

2.1.6 การปรับปรุง (Improving -I) 
4.89 0.04 มากที่สุด 4.57 0.48 

มาก
ที่สุด 

4.76 0.20 
มาก
ที่สุด 

4.74 0.05 
มาก
ที่สุด 

รวมวิธีการบริหารสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 4.80 0.18 มากที่สุด 4.56 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.83 0.11 
มาก
ที่สุด 

4.83 0.13 
มาก
ที่สุด 

ส%วนที่ 2 ตัวแบบ 2.2 องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง 
2.2.1 การมีภาวะผู#นําเชิงกลยุทธ  (Strategy  
Leadership) 

4.76 0.09 มากที่สุด 4.37 0.24 มาก 4.67 0.28 
มาก
ที่สุด 

4.72 0.18 
มาก
ที่สุด 

2.2.2 การบริหารจัดการทุนมนุษย (Human 
Capital Management) 

4.81 0.06 มากที่สุด 4.08 0.14 มาก 4.60 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.63 0.35 
มาก
ที่สุด 

2.2.3 การเป>นองค การแห!งการเรียนรู#
(Learning Organization) 

4.91 0.05 มากที่สุด 4.08 0.34 มาก 4.74 0.23 
มาก
ที่สุด 

4.89 0.18 
มาก
ที่สุด 

2.2.4 การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค การ 
(Total Quality Management) 

4.71 0.22 มากที่สุด 4.55 0.22 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.25 
มาก
ที่สุด 

4.97 0.01 
มาก
ที่สุด 

2.2.5 การจัดโครงสร#างองค การ
(Organization Structure) 

4.68 0.12 มากที่สุด 4.15 0.28 มาก 4.83 0.04 
มาก
ที่สุด 

4.81 0.01 
มาก
ที่สุด 
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ตารางที่  4.5 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

2.2.6 การมีธรรมาภิบาล (Good  
Governance) 

4.84 0.11 มากที่สุด 4.48 0.43 มาก 4.81 0.03 
มาก
ที่สุด 

4.92 0.02 
มาก
ที่สุด 

2.2.7 ความรับผิดชอบต!อสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) 

4.58 0.01 มากที่สุด 4.05 0.02 มาก 4.81 0.01 
มาก
ที่สุด 

4.95 0.01 
มาก
ที่สุด 

2.2.8 การสร#างวัฒนธรรมองค การ 
(Organization Culture) 

4.66 0.26 มากที่สุด 4.44 0.27 มาก 4.84 0.02 
มาก
ที่สุด 

4.93 0.02 
มาก
ที่สุด 

รวมองค�ประกอบขององค�การขีดสมรรถนะ
สูง 

4.77 0.15 มากที่สุด 4.26 0.30 มาก 4.74 0.21 
มาก
ที่สุด 

4.85 0.18 
มาก
ที่สุด 

ส%วนที่ 2 ตัวแบบ 2.2 อํานาจหน�าที่ของสถานศึกษา 
2.3.1 การบริหารงานวิชาการ 

4.67 0.27 มากที่สุด 4.45 0.15 มาก 4.83 0.02 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.01 
มาก
ที่สุด 

2.3.2 การบริหารงานงบประมาณ 
4.59 0.24 มากที่สุด 4.56 0.32 

มาก
ที่สุด 

4.78 0.09 
มาก
ที่สุด 

4.97 0.01 
มาก
ที่สุด 

2.3.3 การบริหารงานบุคคล   
4.63 0.13 มากที่สุด 4.17 0.04 มาก 4.78 0.05 

มาก
ที่สุด 

4.97 0.00 
มาก
ที่สุด 

2.3.4 การบริหารทั่วไป 
4.53 0.29 มากที่สุด 4.71 0.31 

มาก
ที่สุด 

4.82 0.01 
มาก
ที่สุด 

4.95 0.03 
มาก
ที่สุด 
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ตารางที่  4.5 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

รวมอํานาจหน�าที่ของสถานศึกษา  
4.61 0.22 มากที่สุด 4.47 0.28 มาก 4.80 0.05 

มาก
ที่สุด 

4.97 0.02 
มาก
ที่สุด 

รวมองค�ประกอบ 
ส%วนที่ 2 

4.73 0.18 มากที่สุด 4.39 0.36 มาก 4.78 0.16 
มาก
ที่สุด 

4.88 0.15 
มาก
ที่สุด 

ส%วนที่ 3 การนํารูปแบบไปใช� 
3.1 การเตรียมการดําเนินงาน 

4.87 0.34 มากที่สุด 4.47 0.50 มาก 4.84 0.36 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.13 
มาก
ที่สุด 

3.2 การดําเนินงาน 
4.17 0.38 มาก 4.38 0.49 มาก 4.81 0.39 

มาก
ที่สุด 

4.96 0.20 
มาก
ที่สุด 

3.3 การนิเทศ กํากับติดตาม 
4.79 0.40 มากที่สุด 4.14 0.41 มาก 4.82 0.39 

มาก
ที่สุด 

4.98 0.16 
มาก
ที่สุด 

3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 
4.17 0.38 มาก 4.13 0.34 มาก 4.82 0.39 

มาก
ที่สุด 

4.98 0.16 
มาก
ที่สุด 

3.5 รายงานผลการดําเนินงาน 
4.95 0.22 มากที่สุด 4.40 0.49 มาก 4.84 0.36 

มาก
ที่สุด 

4.97 0.18 
มาก
ที่สุด 

รวมองค�ประกอบส%วนที่ 3 
4.59 0.39 มากที่สุด 4.30 0.16 มาก 4.83 0.02 

มาก
ที่สุด 

4.97 0.01 
มาก
ที่สุด 
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ตารางที่  4.5 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

ส%วนที่ 4 เงื่อนไขข�อจํากัด 4.1 เงื่อนไขความสําเร็จ 
4.1.1 การบริหารจัดการเชิงรุก 
(Proactive  Management) 

4.53 0.28 มากที่สุด 4.31 0.37 มาก 4.83 0.01 
มาก
ที่สุด 

4.96 0.02 
มาก
ที่สุด 

4.1.2 การสร#างความรู#สึกการเป>นเจ#าของ
ร!วมกัน (Ownership) 

4.67 0.17 มากที่สุด 4.16 0.29 มาก 4.82 0.01 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.00 
มาก
ที่สุด 

4.1.3 การบริหารคนเก!งในองค การ 
(Talent Management) 

4.64 0.12 มากที่สุด 4.43 .41 มาก 4.71 0.09 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.01 
มาก
ที่สุด 

4.1.4 การสนับสนุนจากองค กร
(Organizational Support) 

4.68 .15 มากที่สุด 4.62 0.17 
มาก
ที่สุด 

4.84 0.01 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.01 
มาก
ที่สุด 

รวมเงื่อนไขความสําเร็จ 4.61 0.18 มากที่สุด 4.36 0.31 มาก 4.80 0.06 
มาก
ที่สุด 

4.97 0.01 
มาก
ที่สุด 

ส%วนที่ 4 เงื่อนไขข�อจํากัด 4.2 เงื่อนไขที่เป1นอุปสรรค 
4.2.1 การรับรู#ระหว!างผู#บริหารและผู#มี
ส!วนได#ส!วนเสียไม!สอดคล#องกัน 

4.43 0.50 มาก 4.69 0.46 
มาก
ที่สุด 

4.41 0.49 มาก 4.31 0.51 มาก 

4.2.2 การรับรู#ของผู#บริหารและครู
เกี่ยวกับวิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม  
กลยุทธ  ของสถานศึกษาไม!สอดคล#องกัน 

4.02 0.13 มาก 4.62 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.21 0.40 มาก 4.7 0.46 
มาก
ที่สุด 319 
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ตารางที่ 4.5 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

4.2.3 การปฏิบัติของผู#บริหารและครูกับ
วิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยมกลยุทธ ไม!
สอดคล#อง 

4.43 0.50 มาก 3.88 0.47 มาก 4.51 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.76 0.43 
มาก
ที่สุด 

4.2.4 การปฏิบัติของผู#บริหาร ครูและ
บุคลากร ไม!ตอบสนองความต#องการของผู#
มีส!วนได#ส!วนเสีย 

4.40 0.49 มาก 4.07 0.29 มาก 4.21 0.40 มาก 4.08 0.28 มาก 

4.2.5 โครงสร#างพื้นฐานไม!สนับสนุนต!อ
การเป>นสถานศึกษาที่มีผลปฏิบัติงานสูง 

3.83 0.38 มาก 4.69 0.46 
มาก
ที่สุด 

4.79 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.72 0.45 
มาก
ที่สุด 

รวมเงื่อนไขข�อจํากัด 4.22 0.28 มาก 4.39 0.39 มาก 4.43 0.24 มาก 4.52 0.03 
มาก
ที่สุด 

รวมองค�ประกอบ 
ส%วนที่ 4 

4.52 0.25 มากที่สุด 4.37 0.31 มาก 4.71 0.20 
มาก
ที่สุด 

4.86 0.23 
มาก
ที่สุด 

รวมองค�ประกอบของรูปแบบทั้ง 4 ส%วน 4.61 0.09 มากที่สุด 4.28 0.15 มาก 4.73 0.10 
มาก
ที่สุด 

4.84 0.13 
มาก
ที่สุด 

รวมความคิดเห็นของรูปแบบโดยรวม X = 4.62 S.D.= 0.24 
ความคิดเห็น 

ระดับมากที่สุด 
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จากตารางพบว!า รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วน
ท#องถ่ิน โดยรวมอยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.62, S.D. = 0.24) และเม่ือพิจารณาเป>นรายด#านพบว!า มี
ความเป>นประโยชน อยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.61, S.D. = 0.09) ความเป>นไปได#อยู!ในระดับมาก ( X = 
4.28, S.D. = 0.15) ความเหมาะสมอยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.73, S.D. = 0.10) และความถูกต#องอยู!ใน
ระดับมากทีสุด ( X = 4.84, S.D. = 0.13) โดยมีรายละเอียดขององค ประกอบของรูปแบบท้ัง 4 ส!วน ดังนี้
ส!วนท่ี 1 ส!วนนํา ประกอบด#วย หลักการ วัตถุประสงค  บริบท มีความเป>นประโยชน อยู!ในระดับมากท่ีสุด 
( X = 4.60, S.D. = 0.24) ความเป>นไปได#อยู!ในระดับมาก ( X = 4.07, S.D. = 0.48) ความเหมาะสมอยู!ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.60, S.D. = 0.23) ความถูกต#องอยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.66, S.D. = 0.25) 

 ด#านหลักการ มีความเป>นประโยชน อยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.66, S.D. = 0.16) ความ
เป>นไปได#อยู!ในระดับมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.51) ความเหมาะสมอยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.58, S.D. 
= 0.26) ความถูกต#องอยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.60, S.D. = 0.24) 

 ด#านวัตถุประสงค  มีความเป>นประโยชน อยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.84, S.D. = 0.05) ความ
เป>นไปได#อยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.61, S.D. = 0.06) ความเหมาะสมอยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.82, 
S.D. = 0.01) ความถูกต#องอยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.97, S.D. = 0.01) 

 ด#านบริบท มีความเป>นประโยชน อยู!ในระดับมาก ( X = 4.28, S.D. = 0.28) ความเป>นไปได#อยู!
ในระดับมาก ( X = 3.88, S.D. = 0.38) ความเหมาะสมอยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.54, S.D. = 0.19)
ความถูกต#องอยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.71, S.D. = 0.23) 

 ส!วนท่ี  2 ตัวแบบ ประกอบด#วย วิธีการบริหารสถานศึกษาสู!องค การขีดสมรรถนะสูง
องค ประกอบองค การขีดสมรรถนะสูง อํานาจหน#าท่ีตามขอบข!ายภาระงานในสถานศึกษามีความเป>น
ประโยชน อยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.73, S.D. = 0.18) ความเป>นไปได#อยู!ในระดับมาก ( X = 4.39, S.D. 
= 0.36) ความเหมาะสมอยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.78, S.D. = 0.16) ความถูกต#องอยู!ในระดับมากท่ีสุด 
( X = 4.88, S.D. = 0.15) 

 ด#านวิธีการบริหารสถานศึกษาสู!องค การขีดสมรรถนะสูง มีความเป>นประโยชน อยู!ในระดับมาก
ท่ีสุด ( X = 4.80, S.D. = .18) ความเป>นไปได#อยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.56, S.D. = 0.49) ความ
เหมาะสมอยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.83, S.D. = 0.11) ความถูกต#องอยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.83, 
S.D. = 0.13) 

 ด#านองค ประกอบองค การขีดสมรรถนะสูงมีความเป>นประโยชน อยู!ในระดับมากท่ีสุด( X = 
4.77, S.D. = 0.15) ความเป>นไปได#อยู!ในระดับมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.30) ความเหมาะสมอยู!ในระดับ
มากท่ีสุด ( X = 4.74, S.D. = 0.21) ความถูกต#องอยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.85, S.D. = 0.18) 

 ด#านอํานาจหน#าท่ีของสถานศึกษามีความเป>นประโยชน อยู!ในระดับมากท่ีสุด( X = 4.61, S.D. 
= 0.22) ความเป>นไปได#อยู!ในระดับมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.28) ความเหมาะสมอยู!ในระดับมากท่ีสุด 
( X = 4.80, S.D. = 0.05) ความถูกต#องอยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.97, S.D. = 0.02) 
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 ส!วนท่ี 3 การนํารูปแบบไปใช# มีความเป>นประโยชน อยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.59, S.D. = 
0.39) ความเป>นไปได#อยู!ในระดับมาก ( X = 4.30, S.D. = 0.16) ความเหมาะสมอยู!ในระดับมากท่ีสุด 
( X = 4.83, S.D. = 0.02) ความถูกต#องอยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.97, S.D. = 0.01) 
 ส!วนท่ี 4 เง่ือนไขข#อจํากัด ประกอบด#วย เง่ือนไขความสําเร็จ และ เง่ือนไขท่ีเป>นอุปสรรคมี
ความเป>นประโยชน อยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.52, S.D. = 0.25) ความเป>นไปได#อยู!ในระดับมาก ( X = 
4.37, S.D. = 0.31) ความเหมาะสมอยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.71, S.D. = 0.20) ความถูกต#องอยู!ใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.86, S.D. = 0.23) 
 ด#านเง่ือนไขความสําเร็จ มีความเป>นประโยชน อยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.61, S.D. = 0.18) 
ความเป>นไปได#อยู!ในระดับมาก ( X =4.36, S.D. = 0.31) ความเหมาะสมอยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.80, 
S.D. = 0.06) ความถูกต#องอยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.97, S.D. = 0.01) 
 ด#านเง่ือนไขท่ีเป>นอุปสรรคมีความเป>นประโยชน อยู!ในระดับมาก ( X =4.22, S.D. = 0.28) 
ความเป>นไปได#อยู!ในระดับมาก ( X = 4.39, S.D. = 0.39) ความเหมาะสมอยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.43, 
S.D. = 0.24) ความถูกต#องอยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.52, S.D. = 0.03) 
 และเม่ือพิจารณาเป>นรายด#านในองค ประกอบท้ัง 4 ส!วน ได#แก! ด#านหลักการ ด#านวัตถุประสงค  
ด#านบริบท ด#านวิธีการบริหารสถานศึกษาสู!องค การขีดสมรรถนะสูง ด#านองค ประกอบองค การขีดสมรรถนะ
สูง ด#านอํานาจหน#าท่ีของสถานศึกษา ด#านการนํารูปแบบไปใช# ด#านเง่ือนไขความสําเร็จ และด#านเง่ือนไขท่ี
เป>นอุปสรรค ได#ผลการวิเคราะห การตรวจสอบรูปแบบดังตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่ 4.6 ค!าเฉลี่ยเลขคณิต ส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถิ่น ของรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถิ่น รายด#าน ด#านหลักการ 

 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

1.1.1 หลักการด#านสมรรถนะการ
บริหารจัดการ 
(1) ผู#บริหารมีความมุ!งมั่นการใช#
ข#อมูลสารสนเทศในการวาง
ยุทธศาสตร และนโยบาย และการ
บริหารผลการปฏิบัติงาน 

4.78 0.42 มากที่สุด 4.02 0.15 มาก 4.58 0.49 มากที่สุด 4.79 0.41 มากที่สุด 

(2) ผู#บริหาร 
จัดโครงสร#างแบบยืดหยุ!นพร#อมรับ
การเปลี่ยนแปลง 

4.64 0.48 มากที่สุด 4.64 0.49 มาก 4.80 0.40 มากที่สุด 4.84 0.36 มากที่สุด 

(3) ผู#บริหารมุ!งผลิตองค ความรู#ที่
เป>นทรัพยากรมนุษย  

4.86 0.35 มากที่สุด 4.43 0.49 มาก 4.80 0.40 มากที่สุด 4.76 0.43 มากที่สุด 

(4) ผู#บริหารมีจิตมุ!งบริการสนอง
ความต#องการของครู บุคลากร 
ผู#เรียน ผู#ปกครองและชุมชน 

4.86 0.35 มากที่สุด 3.94 0.23 มาก 4.87 0.34 มากที่สุด 4.68 0.47 
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ตารางที่ 4.6 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

(5) ผู#บริหารมีพันธมิตรและเครือข!ายและ
สร#างสัมพันธ กับภายนอก 4.38 0.49 มาก 4.49 0.50 มาก 4.80 0.40 

มาก
ที่สุด 4.65 0.48 

มาก
ที่สุด 

รวมหลักการด�านสมรรถนะการบริหาร
จัดการ 4.70 0.20 มากที่สุด 4.30 0.30 มาก 4.77 0.11 

มาก
ที่สุด 4.74 0.08 

มาก
ที่สุด 

1.1.2 หลักการด#านการใช#เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 
(1) มีความคิดสร#างสรรค การออกแบบ
องค การและกระบวนการทํางานของ
สถานศึกษา เช!น มีการใช#สื่อ ICT 
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

4.60 0.49 มากที่สุด 3.60 0.49 มาก 4.46 0.50 มาก 4.24 0.43 มาก 

(2) มีการมุ!งเน#นในสิ่งที่ตนเองมีความสามารถหรือ
โดดเด!น โดยสร#างแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 

4.51 0.50 มากที่สุด 3.58 0.56 มาก 4.20 0.40 มาก 4.22 0.42 มาก 

(3) มีการดําเนินการจัดหาผู#อื่นให#มาทําใน
กิจกรรมที่ไม!ใช!กิจกรรมหลัก 

4.52 0.50 มากที่สุด 3.51 0.56 มาก 4.20 0.40 มาก 4.22 0.42 มาก 

รวมหลักการด�านการใช�เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

4.54 0.05 มากที่สุด 3.56 0.04 มาก 4.29 0.15 มาก 4.23 0.01 
 

มาก 324 



323 

ตารางที่ 4.6 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

รวมหลักการด�านการมุ%งผลสัมฤทธิ์ 4.50 0.09 มาก 3.56 0.04 มาก 4.15 0.07 มาก 4.33 0.17 มาก 
1.1.3 หลักการด#านการมุ!งผลสัมฤทธิ์ 
(1) มีการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.56 0.49 
มาก
ที่สุด 

3.58 0.50 มาก 4.20 0.40 มาก 4.21 0.43 มาก 

(2) การจัดหา การขนส!ง การบริหารจดัการทันเวลา
แก!ครู บุคลากร ผู#เรียนผู#ปกครอง ชุมชน 

4.43 0.50 มาก 3.53 0.50 มาก 4.10 0.30 มาก 4.45 0.50 มาก 

1.1.4 หลักการด#านการมีคุณธรรมจริยธรรม 
(1) การสร#างความไว#วางใจ ภายในสถานศึกษา โดย
การเปDดเผยข#อมูลทางการเงินของสถานศึกษา มีการ
ตรวจสอบการทํางานและผลดําเนินงานของ
สถานศึกษา  

4.84 0.36 
มาก
ที่สุด 

3.79 0.42 มาก 4.64 0.48 
มาก
ที่สุด 

4.64 0.48 
มาก
ที่สุด 

(2) การให#รางวัลเป>นทีมตามความสามารถ  
4.57 0.50 

มาก
ที่สุด 

3.53 0.50 มาก 4.55 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.6 0.49 
มาก
ที่สุด 

1.1.5 หลักการด#านการมีส!วนร!วม 
(1) การตัดสินใจโดยทีมมีทีมข#ามสายงาน 

4.57 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.76 0.43 
มาก
ที่สุด 

4.56 0.47 
มาก
ที่สุด 

4.53 0.52 
มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.6 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

(3) การดําเนินงานที่ดีและส!งมอบสิ่งที่ดี 
4.70 0.46 มากที่สุด 3.53 0.50 มาก 4.53 0.50 

มาก
ที่สุด 

4.57 0.50 
มาก
ที่สุด 

รวมหลักการด#านการมีคุณธรรมจริยธรรม 4.70 0.14 มากที่สุด 3.62 0.15 มาก 4.57 0.06 
มาก
ที่สุด 

4.60 0.04 
มาก
ที่สุด 

1.1.5 หลักการด#านการมีส!วนร!วม 
(1) การตัดสินใจโดยทีมมีทีมข#ามสายงาน 

4.57 0.50 มากที่สุด 4.76 0.43 
มาก
ที่สุด 

4.56 0.47 
มาก
ที่สุด 

4.53 0.52 
มาก
ที่สุด 

(2) สร#างให##ครูและบุคลากรเกิดความรู#สึกเป>น
เจ#าของสถานศึกษาร!วมกัน 

4.93 0.25 มากที่สุด 4.77 0.43 
มาก
ที่สุด 

4.85 0.41 
มาก
ที่สุด 

4.85 0.36 
มาก
ที่สุด 

(3) มีการพิจารณาทั้งกระบวนการโดยนําปEญหา
มาวิเคราะห  สาเหตุและแก#ไขร!วมกัน 

4.88 0.32 มากที่สุด 4.74 0.44 
มาก
ที่สุด 

4.88 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.88 0.32 
มาก
ที่สุด 

รวมหลักการด#านการมีส!วนร!วม 4.79 0.20 มากที่สุด 4.76 0.02 
มาก
ที่สุด 

4.76 0.07 
มาก
ที่สุด 

4.75 0.20 
มาก
ที่สุด 

1.1.6 หลักการด#านการกระจายอํานาจ 
(1) มีการกระจายอํานาจ มอบอํานาจ ตาม
โครงสร#างการบริหารงานในสถานศึกษาให#ครู
และบุคลากรสามารถตัดสินใจได#สายบังคับบัญชา
ที่สั้นลงและไม!เป>นทางการจนเกินไป 

4.83 0.37 มากที่สุด 4.74 0.44 
มาก
ที่สุด 

4.83 0.37 
มาก
ที่สุด 

4.85 0.36 

 
 

มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.6 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
 

ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

(2) มีการกระจายอํานาจในลักษณะการมี
คณะกรรมการสถานศึกษา 

4.67 0.47 มากที่สุด 3.78 0.43 มาก 4.73 0.44 
มาก
ที่สุด 

4.83 0.37 
มาก
ที่สุด 

รวมหลักการด�านการกระจายอํานาจ 4.75 0.11 มากที่สุด 4.26 0.68 มาก 4.78 0.08 
มาก
ที่สุด 

4.84 0.01 
มาก
ที่สุด 
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จากตารางพบว!า เม่ือพิจารณารายด#านขององค ประกอบส!วนท่ี 1 ส!วนนํา 1.1 หลักการ   
 ด#านความเป>นประโยชน หลักการด#านการมีส!วนร!วมมีความเป>นประโยชน มากท่ีสุด ( X = 4.79, 
S.D. = 0.20) รองลงมาคือ หลักการด#านการกระจายอํานาจ ( X = 4.75, S.D. = 0.11) หลักการท่ีมีความ
เป>นประโยชน น#อยท่ีสุดคือ หลักการด#านการมุ!งผลสัมฤทธิ์ ( X = 4.50, S.D. = 0.09) 
 ด#านความเป>นไปได#หลักการด#านการมีส!วนร!วม มีความเป>นไปได#มากท่ีสุด ( X = 4.76, S.D. = 
0.02) รองลงมาคือ หลักการด#านสมรรถนะการบริหารจัดการ ( X = 4.30, S.D. = 0.30) หลักการท่ีมีความ
เป>นไปได#น#อยท่ีสุด คือหลักการด#านการใช#เทคโนโลยีและนวัตกรรม ( X = 3.56, S.D. = 0.04) และ 
หลักการด#านการมุ!งผลสัมฤทธิ์ ( X = 3.56, S.D. = 0.04) 
 ด#านความเหมาะสมหลักการด#านการกระจายอํานาจมีความเหมาะสมมากท่ีสุด( X = 4.78, 
S.D. = 0.08) รองลงมาคือหลักการด#านสมรรถนะการบริหารจัดการ ( X = 4.77, S.D. = 0.11) ส!วนหลักการ
ท่ีมีความเหมาะสมน#อยท่ีสุดคือหลักการด#านการมุ!งผลสัมฤทธิ์( X = 4.15, S.D. = 0.07)  
 ด#านความถูกต#อง หลักการด#านการกระจายอํานาจมีความถูกต#องมากท่ีสุด ( X = 4.84, S.D. = 
0.01) รองลงมาคือหลักการด#านการมีส!วนร!วม ( X = 4.75, S.D. = 0.20) ส!วนหลักการท่ีมีความถูกต#อง
น#อยท่ีสุดคือหลักการด#านการใช#เทคโนโลยีและนวัตกรรม ( X = 4.23, S.D. = 0.01) 
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ตารางที่ 4.7 ค!าเฉลี่ยเลขคณิต ส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถิ่น ของรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถิ่น รายด#าน ด#านวัตถุประสงค  

 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

1.2.1 เพื่อให#สถานศึกษาประสบความสําเร็จ
อย!างยั่งยืนในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การบริหารจัดการ 

4.86 0.35 มากที่สุด 4.56 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.80 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.16 
มาก
ที่สุด 

1.2.2 เพื่อให#สถานศึกษาสร#างความพึงพอใจและ
ตอบสนองความต#องการของ ครู บุคลากร 
ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 

4.78 0.42 มากที่สุด 4.60 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.83 0.38 
มาก
ที่สุด 

4.96 0.20 
มาก
ที่สุด 

1.2.3 เพื่อให#สถานศึกษาสร#างความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาแก!ครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน
และผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 

4.88 0.33 มากที่สุด 4.67 0.47 
มาก
ที่สุด 

4.83 0.38 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.16 
มาก
ที่สุด 
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จากตารางพบว!า เม่ือพิจารณารายด#านขององค ประกอบส!วนท่ี 1 ส!วนนํา 1.2 ด#าน
วัตถุประสงค  

ด#านความเป>นประโยชน  วัตถุประสงค ข#อท่ี 3 เพ่ือให#สถานศึกษาสร#างความเชื่อม่ันและศรัทธา
แก!ครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสียมีความเป>นประโยชน มากท่ีสุด ( X = 
4.88, S.D. = 0.33) รองลงมาคือวัตถุประสงค ข#อท่ี 1 เพ่ือให#สถานศึกษาประสบความสําเร็จอย!างยั่งยืนใน
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการ ( X = 4.86, S.D. = 0.35) และวัตถุประสงค ข#อท่ี 2 
เพ่ือให#สถานศึกษาสร#างความพึงพอใจและตอบสนองความต#องการของ ครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง 
ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสียมีความเป>นประโยชน น#อยท่ีสุด ( X = 4.78, S.D. = 0.42)  
 ด#านความเป>นไปได# วัตถุประสงค ข#อท่ี 3 เพ่ือให#สถานศึกษาสร#างความเชื่อม่ันและศรัทธาแก!ครู 
บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสียมีความเป>นไปได#มากท่ีสุด ( X = 4.67, S.D. = 
0.47) รองลงมาคือวัตถุประสงค ข#อท่ี 2 เพ่ือให#สถานศึกษาสร#างความพึงพอใจและตอบสนองความต#องการ
ของ ครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย ( X = 4.60, S.D. = 0.49) และ
วัตถุประสงค ข#อท่ี 1 เพ่ือให#สถานศึกษาประสบความสําเร็จอย!างยั่งยืนในการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการบริหารจัดการมีความเป>นไปได#น#อยท่ีสุด ( X = 4.56, S.D. = 0.50) 
 ด#านความเหมาะสม วัตถุประสงค ข#อท่ี 2 เพ่ือให#สถานศึกษาสร#างความพึงพอใจและตอบสนอง
ความต#องการของ ครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย และวัตถุประสงค ข#อท่ี 3 
เพ่ือให#สถานศึกษาสร#างความเชื่อม่ันและศรัทธาแก!ครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#
ส!วนเสียมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ( X = 4.83, S.D. = 0.38) และ ( X = 4.83, S.D. = 0.38) ส!วน
วัตถุประสงค ข#อท่ี 1 เพ่ือให#สถานศึกษาประสบความสําเร็จอย!างยั่งยืนในการยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการบริหารจัดการมีความเหมาะสมน#อยท่ีสุด ( X = 4.80, S.D. = 0.40) 
 ด#านความถูกต#อง วัตถุประสงค ข#อท่ี 1 เพ่ือให#สถานศึกษาประสบความสําเร็จอย!างยั่งยืนในการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการ และ วัตถุประสงค ข#อท่ี 3 เพ่ือให#สถานศึกษาสร#างความ
เชื่อม่ันและศรัทธาแก!ครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย มีความถูกต#องมาก
ท่ีสุด ( X = 4.98, S.D. = 0.16) และ ( X = 4.98, S.D. = 0.16) ส!วนวัตถุประสงค ข#อท่ี 2 เพ่ือให#สถานศึกษา
สร#างความพึงพอใจและตอบสนองความต#องการของ ครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#
ส!วนเสียมีความถูกต#องน#อยท่ีสุด ( X = 4.96, S.D. = 0.20) 
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ตารางที่  4.8  ค!าเฉลี่ยเลขคณิต ส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถิ่น ของรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถิ่น รายด#านบริบท  

 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

1.3.1 มีวัฒนธรรมที่มุ!งความสําเร็จเพื่อ
บริหารงานให#เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4.38 0.49 มาก 3.78 0.43 มาก 4.63 0.48 
มาก
ที่สุด 

4.89 0.31 
มาก
ที่สุด 

1.3.2 ลดความขัดแย#งและสร#างสัมพันธ อันดีให#
เกิดความจงรักภักดีต!อองค กร 

4.43 0.50 มาก 3.53 0.50 มาก 4.51 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.82 0.39 
มาก
ที่สุด 

1.3.3 มีความพร#อมรับสถานการณ ที่
เปลี่ยนแปลง 

4.02 0.16 มาก 3.98 0.15 มาก 4.35 0.48 มาก 4.74 0.44 
มาก
ที่สุด 

1.3.4 มุ!งสร#างความร!วมมือช!วยเหลือชุมชน
สังคม 

3.78 0.42 มาก 3.55 0.50 มาก 4.49 0.55 มาก 4.23 0.44 มาก 

1.3.5 เลือกสรรและพัฒนาบุคลากรให#มี
ความสามารถ ศักยภาพ เป>นแบบอย!างที่ดีและ
คิดค#นนวัตกรรมใหม! 

4.40 0.49 มาก 3.83 0.38 มาก 4.27 0.51 มาก 4.74 0.44 
มาก
ที่สุด 

1.3.6 มีวัฒนธรรมแบบมีส!วนร!วมส!งเสริมการ
ทํางานเป>นทีมและมอบอํานาจให#ทีมตัดสินใจ 
 

4.57 0.50 มากที่สุด 4.66 0.48 
มาก
ที่สุด 

4.8 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.91 0.29 
มาก
ที่สุด 
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จากตารางพบว!า เม่ือพิจารณารายด#านขององค ประกอบส!วนท่ี 1 ส!วนนํา 1.3 ด#าน บริบท 
 ด#านความเป>นประโยชน  บริบทด#านมีวัฒนธรรมแบบมีส!วนร!วมส!งเสริมการทํางานเป>นทีม
และมอบอํานาจให#ทีมตัดสินใจมีความเป>นประโยชน มากท่ีสุด ( X = 4.57, S.D. = 0.50) รองลงมาคือ
ด#านลดความขัดแย#งและสร#างสัมพันธ อันดีให#เกิดความจงรักภักดีต!อองค กร ( X = 4.43, S.D. = 0.50)
ส!วนด#านมุ!งสร#างความร!วมมือช!วยเหลือชุมชนสังคมมีความเป>นประโยชน น#อยท่ีสุด ( X = 3.78, S.D. 
= 0.42) 
 ด#านความเป>นไปได# บริบทด#านมีวัฒนธรรมแบบมีส!วนร!วมส!งเสริมการทํางานเป>นทีมและ
มอบอํานาจให#ทีมตัดสินใจมีความเป>นไปได#มากท่ีสุด ( X = 4.66, S.D. = 0.48) รองลงมาคือมีความ
พร#อมรับสถานการณ ท่ีเปลี่ยนแปลง ( X = 3.98, S.D. = 0.15) ส!วนด#านลดความขัดแย#งและสร#าง
สัมพันธ อันดีให#เกิดความจงรักภักดีต!อองค กรมีความเป>นไปได#น#อยท่ีสุด ( X = 3.53, S.D. = 0.50) 
 ด#านความเหมาะสม บริบทด#านมีวัฒนธรรมแบบมีส!วนร!วมส!งเสริมการทํางานเป>นทีมและ
มอบอํานาจให#ทีมตัดสินใจมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ( X = 4.80, S.D. = 0.40) รองลงมาคือด#าน
สร#างบรรยากาศท่ีเอ้ือต!อการเรียนรู#เพ่ือสนับสนุนในการเรียนรู#ท่ีมีคุณภาพกับทุกคนในสถานศึกษา 
( X = 4.71, S.D. = 0.45) ส!วนด#านเลือกสรรและพัฒนาบุคลากรให#มีความสามารถ ศักยภาพ เป>น
แบบอย!างท่ีดีและคิดค#นนวัตกรรมใหม!มีความเหมาะสมน#อยท่ีสุด ( X = 4.27, S.D. = 0.51) 
 ด#านความถูกต#อง บริบทด#านมีวัฒนธรรมแบบมีส!วนร!วมส!งเสริมการทํางานเป>นทีมและ
มอบอํานาจให#ทีมตัดสินใจมีความถูกต#องมากท่ีสุด ( X = 4.91, S.D. = 0.29) รองลมมาคือด#านมี
วัฒนธรรมท่ีมุ!งความสําเร็จเพ่ือบริหารงานให#เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ( X = 4.89, S.D. = 
0.31) ส!วนด#านมุ!งสร#างความร!วมมือช!วยเหลือชุมชนสังคมมีความถูกต#องน#อยท่ีสุด ( X = 4.23, S.D.  
0.44) 
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ตารางที่ 4.9 ค!าเฉลี่ยเลขคณิต ส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถิ่น ของรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถิ่น รายด#าน ด#านองค ประกอบองค การขีดสมรรถนะสูง 

 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

2.1.1 การวิเคราะห องค การ (Analyzing-A) 
(1) วิเคราะห สภาพแวดล#อมทั้งภายนอกและ
ภายในองค  การ 

4.74 0.44 
มาก
ที่สุด 

4.66 0.48 
มาก
ที่สุด 

4.69 0.46 
มาก
ที่สุด 

4.83 0.37 
มาก
ที่สุด 

(2) การกําหนดขอบเขต และรวบรวมข#อมูล
ของปEญหา 

4.69 0.46 
มาก
ที่สุด 

4.66 0.47 
มาก
ที่สุด 

4.79 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.5 0.50 มาก 

(3) การประเมินตนเองโดยวิเคราะห ช!วงห!าง  
และการคาดคะเนช!วงห!างที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตและกําหนดทิศทาง 

4.65 0.48 
มาก
ที่สุด 

4.60 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.79 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

รวมด�านการวิเคราะห�องค�การ 4.69 0.04 
มาก
ที่สุด 

4.64 0.03 
มาก
ที่สุด 

4.76 0.06 
มาก
ที่สุด 

4.70 0.18 
มาก
ที่สุด 
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322 

ตารางที่ 4.9 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

2.1.2 ด#านการวางแผน (Planning-P) 
(1) กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ วัตถุประสงค 
เป_าหมายและกลยุทธ  ดําเนินงาน 

4.89 0.31 มากที่สุด 4.95 0.21 
มาก
ที่สุด 

4.99 0.09 
มาก
ที่สุด 

4.93 0.25 
มาก
ที่สุด 

(2) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปq 4.95 0.22 มากที่สุด 4.97 0.17 
มาก
ที่สุด 

4.99 0.09 
มาก
ที่สุด 

4.99 0.09 
มาก
ที่สุด 

(3) กําหนดผู#รับผิดชอบ งบประมาณและวัสดุ
อุปกรณ  

4.93 0.25 มากที่สุด 4.89 0.32 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.13 
มาก
ที่สุด 

4.99 0.09 
มาก
ที่สุด 

(4) กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จการดําเนินงาน 4.79 0.40 มากที่สุด 4.89 0.30 
มาก
ที่สุด 

4.83 0.38 
มาก
ที่สุด 

4.97 0.18 
มาก
ที่สุด 

รวมด�านการวางแผน 4.89 0.07 มากที่สุด 4.93 0.04 
มาก
ที่สุด 

4.95 0.08 
มาก
ที่สุด 

4.97 0.03 
มาก
ที่สุด 

2.1.3 ด�านการสื่อสารสร�างความเข�าใจ (1) 
มีการสื่อสารหลายช%องทางที่ชัดเจน 

4.88 0.32 มากที่สุด 4.92 0.27 
มาก
ที่สุด 

4.82 0.39 
มาก
ที่สุด 

4.94 0.23 
มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.9 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

(2) มีการสร#างแรงจูงใจให#ครูและบุคลากร
ยอมรับ 

4.66 0.47 
มาก
ที่สุด 

4.90 0.29 
มาก
ที่สุด 

4.79 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.93 0.28 
มาก
ที่สุด 

รวมด�านการสื่อสารสร�างความเข�าใจ 4.77 0.16 
มาก
ที่สุด 

4.91 0.01 
มาก
ที่สุด 

4.81 0.02 
มาก
ที่สุด 

4.94 0.02 
มาก
ที่สุด 

2.1.4 ด#านการปฏิบัติการ (Doing-D) 
(1) การปฏิบัติ  การจัดทําแผนการดําเนินการ 
การนําแผนไปสู!การปฏิบัติ 

4.93 0.25 
มาก
ที่สุด 

4.93 0.26 
มาก
ที่สุด 

4.95 0.22 
มาก
ที่สุด 

4.88 0.32 
มาก
ที่สุด 

(2) เก็บรวบรวมและบันทึกข#อมูลที่เกี่ยวข#อง 4.69 0.46 
มาก
ที่สุด 

4.02 0.15 มาก 4.72 0.45 
มาก
ที่สุด 

4.68 0.47 
มาก
ที่สุด 

รวมด�านการปฏิบัติการ 4.81 0.17 
มาก
ที่สุด 

4.48 0.64 มาก 4.84 0.16 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.15 
มาก
ที่สุด 

2.1.5 ด#านการควบคุม กํากับติดตาม  
(1) มีการวัดและประเมินความก#าวหน#า 

4.60 0.49 
มาก
ที่สุด 

3.55 0.50 มาก 4.84 0.36 
มาก
ที่สุด 

4.81 0.39 
มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.9 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

(2) ต#องมีการติดตาม ควบคุมและกํากับดูแลให#ผล
เป>นไปตามแผนที่กําหนดไว# 

4.84 0.36 
มาก
ที่สุด 

3.6 0.49 มาก 4.86 0.35 
มาก
ที่สุด 

4.85 0.36 
มาก
ที่สุด 

รวมด�านการควบคุม กํากับ ติดตาม 4.72 0.17 
มาก
ที่สุด 

3.58 0.04 มาก 4.85 0.01 
มาก
ที่สุด 

4.83 0.03 
มาก
ที่สุด 

2.1.6ด#านการปรับปรุงอย!างต!อเนื่อง 
(1) มีการจัดลําดับความสําคัญของเรื่องที่จะต#อง
ปรับปรุง 

4.88 0.33 
มาก
ที่สุด 

4.94 0.23 
มาก
ที่สุด 

4.91 0.29 
มาก
ที่สุด 

4.71 0.45 
มาก
ที่สุด 

(2) มีการเทียบเคียงตนเองกับสถานศึกษาอื่นเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

4.93 0.25 
มาก
ที่สุด 

4.02 0.16 มาก 4.53 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.72 0.45 
มาก
ที่สุด 

(3) แสวงหาแนวทางใหม!ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการ
ทํางานและสภาพแวดล#อมในการทํางานให#ดีขึ้นอยู!
เสมอโดยสร#างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติที่เป>นเลิศ
และให#รางวัล 

4.87 0.34 
มาก
ที่สุด 

4.74 0.45 
มาก
ที่สุด 

4.84 0.36 
มาก
ที่สุด 

4.8 0.40 
มาก
ที่สุด 

รวมด�านการปรับปรุงอย%างต%อเนื่อง 4.89 0.04 
มาก
ที่สุด 

4.57 0.48 
มาก
ที่สุด 

4.76 0.20 
มาก
ที่สุด 

4.74 0.05 
มาก
ที่สุด 
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จากตารางพบว!า เม่ือพิจารณารายด#านขององค ประกอบส!วนท่ี 2 ตัวแบบ 2.1 วิธีการบริหารสู!
องค การขีดสมรรถนะสูง   
 ด#านความเป>นประโยชน วิธีการบริหารสู!องค การขีดสมรรถนะสูงด#านการวางแผนและด#านการ
ปรับปรุงอย!างต!อเนื่อง มีความเป>นประโยชน มากท่ีสุด ( X = 4.89, S.D. = 0.07) และ ( X = 4.89, S.D. = 
0.04) ตามลําดับ รองลงมาคือด#านการปฏิบัติการ ( X = 4.81, S.D. = 0.17) ส!วนด#านการวิเคราะห องค การ
มีความเป>นประโยชน น#อยท่ีสุด ( X = 4.69, S.D. = 0.04) 
 ด#านความเป>นไปได#วิธีการบริหารสู!องค การขีดสมรรถนะสูงด#านการวางแผนมีความเป>นไปได#มาก
ท่ีสุด ( X = 4.93, S.D. = 0.04) รองลงมาคือด#านการสื่อสารสร#างความเข#าใจ ( X =4.91, S.D. = 0.01) ส!วน
ด#านการควบคุม กํากับติดตามมีความเป>นไปได#น#อยท่ีสุด ( X = 3.58, S.D. = 0.04) 
 ด#านความเหมาะสมวิธีการบริหารสู!องค การขีดสมรรถนะสูงด#านการวางแผนมีความเหมาะสม
มากท่ีสุด ( X = 4.95, S.D. = 0.08) รองลงมาคือด#านการควบคุม กํากับติดตาม ( X = 4.85, S.D. = 0.01) 
ส!วนด#านการปรับปรุงอย!างต!อเนื่องมีความเหมาะสมน#อยท่ีสุด ( X = 4.76, S.D. = 0.20) 
 ด#านความถูกต#อง วิธีการบริหารสู!องค การขีดสมรรถนะสูงด#านการวางแผนมีความถูกต#อง
มากท่ีสุด ( X = 4.97, S.D. = 0.03) รองลงมาคือด#านการสื่อสารสร#างความเข#าใจ ( X = 4.94, S.D. = 
0.02) ส!วนด#านการวิเคราะห องค การมีความถูกต#องน#อยท่ีสุด ( X = 4.70, S.D. = 0.18) 
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ตารางที่ 4.10 ค!าเฉลี่ยเลขคณิต ส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถิ่น ของรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถิ่น รายด#าน ด#านองค ประกอบองค การขีดสมรรถนะสูง 

 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

2.2.1 ด#านการมีภาวะผู#นําเชิงกลยุทธ  (Strategy  
Leadership) 
(1) สถานศึกษามีการตั้งเป_าหมายและกําหนด
เป_าหมายที่ชัดเจนเพื่อให#ครูและบุคลากรเข#าใจ
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

4.70 0.46 
มาก
ที่สุด 

4.32 0.49 มาก 4.80 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.80 0.40 
มาก
ที่สุด 

(2) ผู#บริหารมีการวิเคราะห องค การ โดยนําปEจจัย
ภายใน ภายนอก โอกาสและอุปสรรคมาเป>น
ข#อมูลในการวางแผนของสถานศึกษาเพื่อ
วางแผนทิศทางการกําหนดงานไปในทิศทาง
เดียวกันและมีผู#รับผิดชอบที่ชัดเจน 

4.69 0.46 
มาก
ที่สุด 

4.50 0.50 มาก 4.80 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.80 0.40 
มาก
ที่สุด 

(3) ผู#บริหารมีการสื่อสารที่ชัดเจนในเรื่องของ
เป_าหมายของสถานศึกษาและเชื่อมโยงเป_าหมาย
ของครูให#ไปในทิศทางเดียวกับสถานศึกษา 

4.71 0.45 
มาก
ที่สุด 

4.26 0.48 มาก 4.80 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.80 0.40 
มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.10 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

(4) มีการจัดทําแผนการปฏิบัติประจําปqเพื่อบรรลุ
วิสัยทัศน  พันธกิจ เป_าหมายที่กําหนดและมีแผน
บริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

4.88 0.32 มากที่สุด 4.70 0.46 
มาก
ที่สุด 

4.79 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.8 0.40 
มาก
ที่สุด 

(5) ผู#บริหารร!วมกับครูและบุคลากรกําหนด
ตัวชี้วัดความสําเร็จทุกระดับที่กลยุทธ ถูกนําไปใช# 

4.83 0.38 มากที่สุด 4.07 0.29 มาก 4.17 0.38 มาก 4.40 0.49 มาก 

2.2.2 ด#านการบริหารจัดการทุนมนุษย  (Human  
Capital Management) 
(1) สามารถนําความรู#ความสามารถที่มีอยู!ในครู
และบุคลากรออกมาใช#อย!างเต็มศักยภาพเพราะ
ครูและบุคลากรคือผู#ขับเคลื่อนสถานศึกษาให#
สถานศึกษาประสบผลสําเร็จ 

4.74 0.44 มากที่สุด 4.07 0.29 มาก 4.79 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.88 0.33 
มาก
ที่สุด 

(2) พัฒนาครูและบุคลากรให#เป>นบุคคลที่มี
ความรู#ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญสูงขึ้นและมี
ความพร#อมต!อการเปลี่ยนแปลงโดยมีการ
ฝoกอบรม แลกเปลี่ยนความรู#หรือทักษะระหว!าง 

4.78 0.42 มากที่สุด 4.10 0.48 มาก 4.79 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.88 0.33 
มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.10 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

ครูและบุคลากรและสร#างครูและบุคลากร
ต#นแบบในสถานศึกษาที่สามารถเป>นผู#ริเริ่มให#กับ
บุคคลอื่น             
(3) กระตุ#นให#ครูและบุคลากรบรรลุถึงผลงานที่
สูงหรือให#มากกว!าความคาดหวังและสร#าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให#ครูและบุคลากร
เกิดความจงรักภักดีและผูกพันต!อสถานศึกษา 

4.80 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.06 0.29 มาก 4.58 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.06 0.23 มาก 

(4) ให#ครูและบุคลากรมีส!วนร!วมโดยมอบหมาย
มอบอํานาจการตัดสินใจการทํางานเป>นทีมและ
สร#างความไว#วางใจทําให#เกิดความรับผิดชอบ
และส!งผลให#เกิดการทุ!มเทพลังในการทํางานของ
ครูและบุคลากร 

4.83 0.38 
มาก
ที่สุด 

4.28 0.46 มาก 4.93 0.25 
มาก
ที่สุด 

4.79 0.40 
มาก
ที่สุด 

(5) มีความสามารถในการแก#ปEญหาของบุคลากร
และนําไปเป>นประโยชน ต!อสถานศึกษา 

4.88 0.32 
มาก
ที่สุด 

3.89 0.51 มาก 3.93 0.25 มาก 4.56 0.50 
มาก
ที่สุด 

รวมด�านการบริหารจัดการทุนมนุษย� 4.81 0.06 
มาก
ที่สุด 

4.08 0.14 มาก 4.60 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.63 0.35 
มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.10 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

2.2.3 ด#านการเป>นองค การแห!งการเรียนรู#
(Learning Organization) 
(1) ทําให#สถานศึกษาเป>นองค การที่มุ!งผลิตองค 
ความรู# ช!วยให#ผู#บริหารครูและบุคลากรเปqrยมไป
ด#วยความรู#ความสามารถมีความกระตือรือร#น
และรอบรู#ในงานของสถานศึกษา 

4.96 0.20 มากที่สุด 3.97 0.19 มาก 4.79 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.97 0.18 
มาก
ที่สุด 

(2) ครูและบุคลากรมีความยอมรับความคิดเห็น
ของผู#ร!วมงานและมีความร!วมมือกันโดยทุกคนมี
การแบ!งหน#าที่ แบ!งงานกันทําในการทํางานเป>น
ทีม 

4.95 0.22 มากที่สุด 3.97 0.17 มาก 4.82 0.39 
มาก
ที่สุด 

4.97 0.18 
มาก
ที่สุด 

(3) สถานศึกษามีวิธีการทํางานที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได#ตามสถานการณ และมีความคิด
สร#างสรรค ในการนําองค ความรู#และเทคโนโลยี
ใหม!ๆมาใช#ในการปฏิบัติงานและแสวงหาวิธีการ
ปฏิบัติงานที่เป>นเลิศ 

4.91 0.29 มากที่สุด 3.95 0.23 มาก 4.86 0.35 
มาก
ที่สุด 

4.96 0.20 
มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.10 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

(4) มีการมุ!งเน#นในสิ่งที่สถานศึกษามีความโดด
เด!นสร#างจุดแข็งของสถานศึกษาและพัฒนาจุด
แข็งเพื่อยกระดับของสถานศึกษา 

4.96 0.20 มากที่สุด 3.99 0.09 มาก 4.81 0.39 
มาก
ที่สุด 

4.92 0.28 
มาก
ที่สุด 

(5) มีวิธีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู#หรือทักษะ
ระหว!างบุคคลและหน#าที่ภายในองค การและมี
ส!วนร!วมในการจัดการความรู#ในองค การ 

4.91 0.29 มากที่สุด 3.98 0.12 มาก 4.84 0.36 
มาก
ที่สุด 

4.95 0.22 
มาก
ที่สุด 

(6) มีวิธีการใช#ข#อมูลและสารสนเทศมาสนับสนุน
การตัดสินใจและสนับสนุนให#เกิดนวัตกรรมและมี
ความสามารถในการประยุกต ใช# ICT ได#อย!าง
เหมาะสม    

4.88 0.33 มากที่สุด 3.99 0.09 มาก 4.80 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.93 0.25 
มาก
ที่สุด 

(7) มีการจัดลําดับความสําคัญของงานให#เกิดการ
ปรับปรุงอย!างต!อเนื่องและเกิดนวัตกรรม 

4.91 0.29 มากที่สุด 4.98 0.12 
มาก
ที่สุด 

4.80 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.95 0.22 
มาก
ที่สุด 

(8) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครุ
และบุคลากรที่มีประสิทธิผลและเป>นธรรม 

4.88 0.32 มากที่สุด 3.96 0.21 มาก 4.80 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.95 0.22 
มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.10 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

(9) มีการนํารูปแบบการบริหารของภาคเอกชน
มาใช#เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
บริหารงานเช!นการให#บริการแบบทันเวลาพอดี 
(just-in time) 

4.82 0.39 
มาก
ที่สุด 

3.97 0.19 มาก 4.13 0.38 มาก 4.41 0.49 มาก 

รวมด�านการเป1นองค�การแห%งการเรียนรู� 4.91 0.05 
มาก
ที่สุด 

4.08 0.34 มาก 4.74 0.23 
มาก
ที่สุด 

4.89 0.18 
มาก
ที่สุด 

2.2.4 ด#านการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค การ 
(Total Quality Management)  
(1) มีการคํานึงถึงคุณภาพการให#บริการของ
สถานศึกษามุ!งเน#นผลลัพธ และผลสัมฤทธิ์ของ
สถานศึกษา 

4.81 0.39 
มาก
ที่สุด 

4.39 0.49 มาก 4.79 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.16 
มาก
ที่สุด 

(2) ให#ความสําคัญกับผู#รับบริการโดยมีการมีการ
รับฟEงความต#องการ มีการการสร#างความสัมพันธ 
และความพึงพอใจและมีการวัดความพึงพอใจ 
ของครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#
มีส!วนได#ส!วนเสีย 

4.42 0.53 มาก 4.49 0.50 มาก 4.30 0.47 มาก 4.96 0.20 

 

 

มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.10 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

(3) ให#โอกาสครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง 
ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสียมีส!วนร!วมและ
แสดงความคิดเห็นอย!างสร#างสรรค  

4.93 0.25 
มาก
ที่สุด 

4.87 0.35 
มาก
ที่สุด 

4.8 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.16 
มาก
ที่สุด 

 (4) มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานอย!าง
ต!อเนื่องทั้งกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุนเพื่อพัฒนางานให#มี
ประสิทธิภาพ 

4.67 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.44 0.50 มาก 4.8 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.97 0.18 
มาก
ที่สุด 

รวมด�าน 
การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค�การ 

4.71 0.22 
มาก
ที่สุด 

4.55 0.22 
มาก
ที่สุด 

4.67 0.25 
มาก
ที่สุด 

4.97 0.01 
มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.10 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

(7) มีการจัดลําดับความสําคัญของงานให#เกิดการ
ปรับปรุงอย!างต!อเนื่องและเกิดนวัตกรรม 

4.91 0.29 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.12 
มาก
ที่สุด 

4.80 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.95 0.22 
มาก
ที่สุด 

(8) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู
และบุคลากรที่มีประสิทธิผลและเป>นธรรม 

4.88 0.32 
มาก
ที่สุด 

3.96 0.21 มาก 4.80 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.95 0.22 
มาก
ที่สุด 

(9) มีการนํารูปแบบการบริหารของภาคเอกชนมาใช#
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงาน เช!น
การให#บริการแบบทันเวลาพอดี (just-in time) 

4.82 0.39 
มาก
ที่สุด 

3.97 0.19 มาก 4.13 0.38 มาก 4.41 0.49 มาก 

รวมด�านการเป1นองค�การแห%งการเรียนรู� 4.91 0.05 
มาก
ที่สุด 

4.08 0.34 มาก 4.74 0.23 
มาก
ที่สุด 

4.89 0.18 
มาก
ที่สุด 

2.2.5 ด#านการจัดโครงสร#างองค การ (Organization 
Structure) 
(1) มีการจัดโครงสร#างองค การที่เหมาะสมสอดคล#อง
กับกระบวนการทํางานของสถานศึกษา มุ!งเน#นการ
กระจายอํานาจคล!องตัว 

4.80 0.40 
มาก
ที่สุด 

3.98 0.12 มาก 4.80 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.80 0.40 
มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.10 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

และปรับเปลี่ยนตามสถานการณ              
(2) มีการจัดทําโครงการโดยจัดโครงสร#าง
แบบทีมข#ามสายงานและร!วมมือกับองค กร
อื่นๆ 

4.66 0.47 
มาก
ที่สุด 

3.99 0.09 มาก 4.87 0.34 
มาก
ที่สุด 

4.83 0.38 
มาก
ที่สุด 

(3) มีการลดขั้นตอนระบบการสั่งการให#เกิด
ความรวดเร็ว 

4.57 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.48 0.50 มาก 4.81 0.39 
มาก
ที่สุด 

4.81 0.39 
มาก
ที่สุด 

รวมด�านการจัดโครงสร�างองค�การ 4.68 0.12 
มาก
ที่สุด 

4.15 0.28 มาก 4.83 0.04 
มาก
ที่สุด 

4.81 0.01 
มาก
ที่สุด 

2.2.6 ด#านการมี 
ธรรมาภิบาล (Good  Governance) 
(1) ผู#บริหารมีธรรมาภิบาล และกระทําตน
เป>นตัวอย!างแก!ครูและบุคลากร 

4.87 0.34 
มาก
ที่สุด 

4.26 0.44 มาก 4.79 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.94 0.23 
มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.10 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

(2) มีการใช#หลัก 
ธรรมาภิบาลในการบริหารงานได#แก!การมีส!วน
ร!วมการปฏิบัติตามกฎหมายความโปร!งใสความ
รับผิดชอบความสอดคล#องความเสมอภาคการมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและการมีเหตุผล 

4.94 0.23 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.15 
มาก
ที่สุด 

4.79 0.4 
มาก
ที่สุด 

4.92 0.28 
มาก
ที่สุด 

(3) สร#างความไว#วางใจโดยมีการเปDดเผยชี้แจง
ข#อมูลทางการเงินเพื่อให#ครูและบุคลากรเกิด
ความรู#สึกเป>นเจ#าของร!วมกันและรับผิดชอบ
ร!วมกัน 

4.72 0.45 
มาก
ที่สุด 

4.20 0.39 มาก 4.84 0.36 
มาก
ที่สุด 

4.9 0.3 
มาก
ที่สุด 

รวมด�านการมีธรรมาภิบาล 4.84 0.11 
มาก
ที่สุด 

4.48 
0.4
3 

มาก 4.81 
0.0
3 

มาก
ที่สุด 

4.92 0.02 
มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.10 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

2.2.7 ด#านความรับผิดชอบต!อสังคม 
(Corporate Social Responsibility: CSR) 
(1) มีความรับผิดชอบต!อสังคมโดยผู#บริหารมีจิต
อาสาและสร#างจิตสํานึกให#ครูและนักเรียนมีจิต
อาสาในการช!วยเหลือและพัฒนาชุมชน 

4.59 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.06 0.26 มาก 4.82 0.39 
มาก
ที่สุด 

4.94 0.23 
มาก
ที่สุด 

(2) ส!งเสริม สนับสนุนให#ครู บุคลากร และผู#เรียน
ทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล#อมของ
ชุมชน โดยที่สถานศึกษาจะดําเนินการเองโดยใช#
ทรัพยากรที่มีอยู!หรือร!วมมือกับองค กรอื่นๆ 

4.57 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.03 0.21 มาก 4.80 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.96 0.20 
มาก
ที่สุด 

รวมด�านความรับผิดชอบต%อสังคม 4.58 0.01 
มาก
ที่สุด 

4.05 0.02 มาก 4.81 0.01 
มาก
ที่สุด 

4.95 0.01 
มาก
ที่สุด 

2.2.8 ด�านการสร�างวัฒนธรรมองค�การ 
(Organization Culture) 

(1) สร�างอัตลักษณ�ของสถานศึกษาและสร�าง 
จิตสํานึกให�ทุกคนปฏิบัติตามอัตลักษณ� 

4.26 0.44 มาก 4.86 0.35 
มาก
ที่สุด 

4.84 0.36 
มาก
ที่สุด 

4.95 0.22 
มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.10 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� 

ระดั
บ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

(2) สร#างจิตสํานึกให#ครูและบุคลากรให#มีความ
กระตือรือร#นในการทํางาน เน#นการทํางานแบบมี
ส!วนร!วม เป>นทีม มีสัมพันธภาพระหว!าง
ผู#ร!วมงาน 

4.87 0.34 
มาก
ที่สุด 

4.52 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.87 0.34 
มาก
ที่สุด 

4.96 0.20 
มาก
ที่สุด 

(3) กระตุ#นการรับรู#ให#ครูและบุคลากรรักการ
เรียนรู# มุ!งหาความรู# มีความรู#สึกว!างานท#าทาย
ความสามารถอยู!ตลอดเวลา 

4.57 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.26 0.45 มาก 4.82 0.39 
มาก
ที่สุด 

4.93 0.26 
มาก
ที่สุด 

(4) สร#างค!านิยมแห!งความซื่อสัตย  โปร!งใส  
เปDดเผย และมีบรรยากาศการทํางาน  ความ
ผาสุกและความพึงพอใจทําให#ครูและบุคลากรรัก
สถานศึกษา 

4.87 0.34 
มาก
ที่สุด 

4.17 0.41 มาก 4.83 0.37 
มาก
ที่สุด 

4.90 0.30 
มาก
ที่สุด 

(5) การสร#างค!านิยมที่มุ!งเน#นในเรื่องคุณภาพและ
ความสําเร็จด#านการเรียนการสอนคุณภาพ 

4.74 0.44 
มาก
ที่สุด 

4.37 0.51 มาก 4.83 0.38 
มาก
ที่สุด 

4.92 0.28 
มาก
ที่สุด 

รวมด�าน 
การสร�างวัฒนธรรมองค�การ 

4.66 0.26 
มาก
ที่สุด 

4.44 0.27 มาก 4.84 0.02 
มาก
ที่สุด 

4.93 0.02 
มาก
ที่สุด 
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จากตารางพบว!า เม่ือพิจารณารายด#านขององค ประกอบส!วนท่ี 2 ตัวแบบ 2.2 องค ประกอบ
องค การขีดสมรรถนะสูง   
 ด#านความเป>นประโยชน องค ประกอบองค การขีดสมรรถนะสูงด#านการเป>นองค การแห!งการ
เรียนรู#มีความเป>นประโยชน มากท่ีสุด ( X = 4.91, S.D. = 0.05) รองลงมาคือด#านการมีธรรมาภิบาล ( X = 
4.84, S.D. = 0.11) ส!วนด#านความรับผิดชอบต!อสังคมมีความเป>นประโยชน น#อยท่ีสุด ( X = 4.58, S.D. = 
0.01) 
 ด#านความเป>นไปได#องค ประกอบองค การขีดสมรรถนะสูงด#านการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค การ
มีความเป>นไปได#มากท่ีสุด ( X = 4.55, S.D. = 0.22) รองลงมาคือด#านการมีธรรมาภิบาล ( X = 4.48, S.D. 
= 0.43) ส!วนด#านความรับผิดชอบต!อสังคมมีความเป>นไปได#น#อยท่ีสุด ( X = 4.05, S.D. = 0.02) 
 ด#านความเหมาะสมองค ประกอบองค การขีดสมรรถนะสูงด#านการสร#างวัฒนธรรมองค การมี
ความเหมาะสมมากท่ีสุด ( X = 4.84, S.D. = 0.02) รองลงมาคือด#านการจัดโครงสร#างองค การ ( X = 4.83, 
S.D. = 0.04) ส!วนด#านการบริหารจัดการทุนมนุษย มีความเหมาะสมน#อยท่ีสุด ( X = 4.60, S.D. = 0.40) 
 ด#านความถูกต#อง องค ประกอบองค การขีดสมรรถนะสูงด#านการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค การ
มีความถูกต#องมากท่ีสุด ( X = 4.97, S.D. = 0.01) รองลงมาคือด#านความรับผิดชอบต!อสังคม ( X = 4.95, 
S.D. = 0.01) ส!วนด#านการบริหารจัดการทุนมนุษย มีความถูกต#องน#อยท่ีสุด ( X = 4.63, S.D. = 0.35) 
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ตารางที่ 4.11 ค!าเฉลี่ยเลขคณิต ส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถิ่น ของรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถิ่น รายด#าน ด#านอํานาจหน#าที่ของสถานศึกษา 

 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

2.3.1 การบริหารงานวิชาการ 
(1) งานหลักสูตร ได#แก! การจัดวัตถุประสงค ของ
หลักสูตรการจัดเนื้อหาของหลักสูตร การนํา
หลักสูตรไปใช#การพัฒนาหลักสูตรการจัดทํา
สาระการเรียนรู#ท#องถิ่นการประเมินหลักสูตร 

4.74 0.44 
มาก
ที่สุด 

4.31 0.47 มาก 4.83 0.38 
มาก
ที่สุด 

4.99 0.09 
มาก
ที่สุด 

(2) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู# ได#แก! การ
นิเทศการสอน การจัดทําแผนการเรียนรู# การจัด
กระบวนการเรียนรู# การแนะแนวการศึกษา 

4.93 0.25 
มาก
ที่สุด 

4.31 0.47 มาก 4.84 0.36 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.13 
มาก
ที่สุด 

(3) งานวัดและประเมินผลและเทียบโอน ได#แก! 
การวัดผลและประเมินผล การเทียบโอนผลการ
เรียนการจัดทําหลักฐานทางการศึกษา การ
พัฒนาระบบสารสนเทศการวัดและประเมินผล 

4.89 0.31 
มาก
ที่สุด 

4.60 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.86 0.35 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.13 
มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.11 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

(4) งานพัฒนาสื่อและแหล!งเรียนรู# ได#แก! การ
จัดอุปกรณ การสอนการจัดห#องสมุดการ
พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดให#
มีแหล!งเรียนรู#ที่เอื้อต!อกระบวนการเรียนรู# 

4.28 0.45 มาก 4.31 0.47 มาก 4.83 0.38 
มาก
ที่สุด 

4.97 0.18 
มาก
ที่สุด 

(5) งานพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 
ได#แก! การวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การดําเนินการ การติดตามประเมินผล การ
รายงานผล การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

4.80 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.58 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.80 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.97 0.18 
มาก
ที่สุด 

(6) งานพัฒนางานส!งเสริมวิชาการ ได#แก! การ
พัฒนาบุคลากรทางวิชาการ การจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร การบริการวิชาการแก!สังคม 
การสอนซ!อมเสริม การประเมินโครงการทาง
วิชาการ 

4.39 0.49 มาก 4.57 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.80 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.97 0.18 
มาก
ที่สุด 

รวมด�านการบริหารงานวิชาการ 4.67 0.27 
มาก
ที่สุด 

4.45 0.15 มาก 4.83 0.02 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.01 
มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.11(ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

2.3.2 ด#านการบริหารงานงบประมาณ 
(1) งานจัดทํานโยบายและแผน ได#แก! นโยบาย/แผน/
โครงการ สารสนเทศและระบบข#อมูลเพื่อการบริหาร   

4.81 0.39 
มาก
ที่สุด 

4.76 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.82 0.39 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.13 
มาก
ที่สุด 

(2) งานจัดทํางบประมาณ ได#แก! การจัดตั้ง
งบประมาณการเสนอของบประมาณการจัดสรร
งบประมาณ 

4.87 0.34 
มาก
ที่สุด 

4.76 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.81 0.39 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.16 
มาก
ที่สุด 

(3) งานตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงาน
ผลการใช#เงินและผลการดําเนินงาน ได#แก! การ
ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการใช#
เงินและผลการดําเนินงานประเมินประสิทธิภาพการ
ใช#จ!ายงบประมาณ 

4.57 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.12 
มาก
ที่สุด 

4.82 0.39 
มาก
ที่สุด 

4.97 0.18 
มาก
ที่สุด 

(4) งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
ได#แก! ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
การจัดหารายได#งานบริหารกองทุน 

4.57 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.32 0.47 มาก 4.6 0.49 
มาก
ที่สุด 

4.97 0.18 
มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.11 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

(5) งานบริหารการเงินและบัญชี ได#แก! การ
บริหารการเงินการบริหารบัญช ี

4.17 0.38 มาก 4.25 0.44 มาก 4.80 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.97 0.18 
มาก
ที่สุด 

(6) งานบริหารพัสดุและสินทรัพย  ได#แก! การ
บริหารทรัพย สินและผลประโยชน  การ
ประกอบกิจการพิเศษและการลงทุน  

4.57 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.26 0.46 มาก 4.81 0.39 
มาก
ที่สุด 

4.97 0.18 
มาก
ที่สุด 

รวมด�านการบริหารงานงบประมาณ 4.59 0.24 
มาก
ที่สุด 

4.56 0.32 
มาก
ที่สุด 

4.78 0.09 
มาก
ที่สุด 

4.97 0.01 
มาก
ที่สุด 

2.3.3 ด#านการบริหารงานบุคคล 
(1) งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนด
ตําแหน!งได#แก! วางแผนกําลังคนการกําหนด
ตําแหน!งและคัดเลือกการกําหนดวิทยฐานะ
ข#าราชการครูและบุคลากรทางการการเกลี่ย
อัตรากําลังข#าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

4.57 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.14 0.54 มาก 4.82 0.39 
มาก
ที่สุด 

4.97 0.18 
มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.11 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

(2) งานสรรหาและการบรรจุแต!งตั้ง ได#แก! การ
จัดทําระบบทะเบียนบุคคล การย#ายข#าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลง
สถานภาพวิชาชีพ งานทะเบียนประวัติ
ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.57 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.17 0.40 มาก 4.80 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.96 0.20 
มาก
ที่สุด 

(3) งานเสริมสร#างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ได#แก! เงินเดือนและค!าตอบแทนเลื่อน
ขั้นเงินเดือนสวัสดิการและกองทุนการพัฒนา
ข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลา
ศึกษาต!อการประเมินผลการปฏิบัติงานการ
ส!งเสริมและยกย!องเชิดชูเกียรติ เครื่องราชฯ
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เสริมสร#างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

4.57 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.22 0.42 มาก 4.80 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.96 0.20 
มาก
ที่สุด 

(4) งานวินัยและการรักษาวินัย ได#แก! การ
ส!งเสริมวินัยสําหรับข#าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาการดําเนินการทางวินัยและการ 
ลงโทษข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

4.87 0.34 
มาก
ที่สุด 

4.20 0.42 มาก 4.79 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.97 0.18 

 

มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.11(ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

(5) การออกจากราชการ ได#แก! การอุทธรณ   
ร#องทุกข การสั่งพักราชการ การสั่งให#ออกจาก
ราชการไว#ก!อนการออกจากราชการ 

4.57 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.14 0.37 มาก 4.69 0.46 
มาก
ที่สุด 

4.97 0.18 
มาก
ที่สุด 

รวมด�านการบริหารงานบุคคล 4.63 0.13 
มาก
ที่สุด 

4.17 0.04 มาก 4.78 0.05 
มาก
ที่สุด 

4.97 0.00 
มาก
ที่สุด 

2.3.4 ด#านการบริหารทั่วไป 
(1) งานธุรการ ได#แก! การดําเนินงานธุรการงาน
พัฒนาระบบและเครือข!ายข#อมูลสารสนเทศงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศการประสานและพัฒนา
เครือข!ายการศึกษา การประสานกับหน!วยงาน
ภายนอก 

4.57 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.93 0.25 
มาก
ที่สุด 

4.81 0.39 
มาก
ที่สุด 

4.97 0.18 
มาก
ที่สุด 

(2) งานกิจการนักเรียน ได#แก! การจัดทําสํามะโน
ผู#เรียนการรับนักเรียนงานส!งเสริมงานกิจการ
นักเรียนงานบริการอนามัยและโภชนาการงาน 
รักษาความปลอดภัยและระบบสัญจร 

4.87 0.34 
มาก
ที่สุด 

4.90 0.31 
มาก
ที่สุด 

4.80 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.91 0.29 
มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.11 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

(3) งานอาคารสถานที่ ได#แก! การจัดสถานที่และ
สภาพแวดล#อมการพัฒนาพื้นที่และ
สภาพแวดล#อม 

4.06 0.53 มาก 4.89 0.31 
มาก
ที่สุด 

4.81 0.39 
มาก
ที่สุด 

4.92 0.28 
มาก
ที่สุด 

(4) งานสัมพันธ ชุมชน ได#แก! การประชาสัมพันธ 
งานการศึกษางานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษางานบริการสาธารณะโครงการชุมชน
สัมพันธ  

4.57 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.64 0.57 
มาก
ที่สุด 

4.83 0.37 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.16 
มาก
ที่สุด 

(5) งานส!งเสริมสถานศึกษา ได#แก! การจัดระบบ
การควบคุมภายในหน!วยงานการจัดระบบการ
บริหารและพัฒนาองค กรการส!งเสริมและ
ประสานงานการศึกษาในระบบนอกระบบและ
ตามอัธยาศัยงานที่ไม!ได#ระบุไว#ในงานอื่น 

4.57 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.21 0.55 มาก 4.83 0.38 
มาก
ที่สุด 

4.95 0.22 
มาก
ที่สุด 

รวมด�านการบริหารงานทั่วไป 4.53 0.29 
มาก
ที่สุด 

4.71 0.13 
มาก
ที่สุด 

4.82 0.01 
มาก
ที่สุด 

4.95 0.03 
มาก
ที่สุด 
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จากตารางพบว!า เม่ือพิจารณารายด#านขององค ประกอบส!วนท่ี 2 ตัวแบบ 2.3 อํานาจ
หน#าท่ีของสถานศึกษา 
 ด#านความเป>นประโยชน อํานาจหน#าท่ีของสถานศึกษาด#านการบริหารงานวิชาการมีความ
เป>นประโยชน มากท่ีสุด ( X = 4.67, S.D. = 0.27) รองลงมาคือด#านการบริหารงานบุคคล ( X = 4.63, 
S.D. = 0.13) ส!วนด#านการบริหารท่ัวไปมีความเป>นประโยชน น#อยท่ีสุด ( X = 4.53, S.D. = 0.29) 
 ด#านความเป>นไปได#อํานาจหน#าท่ีของสถานศึกษาด#านการบริหารท่ัวไปมีความเป>นไปได#มาก
ท่ีสุด ( X = 4.71, S.D. = 0.31) รองลงมาคือด#านการบริหารงบประมาณ ( X = 4.56, S.D. = 0.32) 
ส!วนด#านการบริหารงานบุคคลมีความเป>นไปได#น#อยท่ีสุด ( X = 4.17, S.D. =0.04) 
 ด#านความเหมาะสมอํานาจหน#าท่ีของสถานศึกษาด#านการบริหารงานวิชาการมีความ
เหมาะสมมากท่ีสุด ( X = 4.83, S.D. = 0.02) รองลงมาคือด#านการบริหารท่ัวไป ( X = 4.82, S.D. = 
0.01) ส!วนด#านการบริหารงานงบประมาณและด#านการบริหารงานบุคคลมีความเหมาะสมน#อยท่ีสุด    
( X = 4.78, S.D. =0.09) และ ( X = 4.78, S.D. = 0.05) ตามลําดับ 
 ด#านความถูกต#อง อํานาจหน#าท่ีของสถานศึกษาด#านการบริหารงานวิชาการมีความถูกต#อง
มากท่ีสุด ( X = 4.98, S.D. = 0.01) รองลงมาคือด#านการบริหารงานงบประมาณและด#านการ
บริหารงานบุคคล ( X = 4.97, S.D. = 0.01) และ ( X = 4.97, S.D. =0.00) ตามลําดับ ส!วนด#านการ
บริหารท่ัวไปมีความถูกต#องน#อยท่ีสุด ( X = 4.95, S.D. = 0.03) 
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ตารางที่ 4.12  ค!าเฉลี่ยเลขคณิต ส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถิ่น ของรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถิ่น รายด#าน ด#านการนํารูปแบบไปใช#  

 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

3.1 การเตรียมการดําเนินการ 4.87 0.34 มากที่สุด 4.47 0.48 มาก 4.84 0.36 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.13 
มาก
ที่สุด 

3.2 การดําเนินการ 4.17 0.38 มาก 4.38 0.50 มาก 4.81 0.39 
มาก
ที่สุด 

4.96 0.20 
มาก
ที่สุด 

3.3 การนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผล 4.79 0.40 มากที่สุด 4.14 0.40 มาก 4.82 0.39 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.16 
มาก
ที่สุด 

3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 4.17 0.38 มาก 4.13 0.34 มาก 4.82 0.39 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.16 
มาก
ที่สุด 

3.5 รายงานผลการดําเนินงาน 4.95 0.22 มากที่สุด 4.40 0.50 มาก 4.84 0.36 
มาก
ที่สุด 

4.97 0.18 
มาก
ที่สุด 

 
 
 
 
 
 

359 



372 
 

จากตารางพบว!าเม่ือพิจารณารายด#าน ขององค ประกอบส!วนท่ี 3 การนํารูปแบบไปใช# 
 ด#านความเป>นประโยชน  การนํารูปแบบไปใช#ด#านรายงานผลการดําเนินงานมีความเป>น
ประโยชน มากท่ีสุด ( X = 4.95, S.D. = 0.22) รองลงมาคือด#านการเตรียมการดําเนินงาน ( X = 4.87, S.D. 
= 0.34) ส!วนด#านดําเนินงานมีความเป>นประโยชน น#อยท่ีสุด ( X = 4.17, S.D. = 0.38) 
 ด#านความเป>นไปได# การนํารูปแบบไปใช#ด#านการเตรียมการดําเนินงานมีความเป>นไปได#มาก
ท่ีสุด ( X = 4.47, S.D. = 0.48) รองลงมาคือด#านรายงานผลการดําเนินงาน ( X = 4.40, S.D. = 0.50) ส!วน
สรุปผลการดําเนินงานมีความเป>นไปได#น#อยท่ีสุด ( X = 4.13, S.D. = 0.34) 
 ด#านความเหมาะสม การนํารูปแบบไปใช#มีความเหมาะสมด#านการเตรียมการดําเนินงานและ
ด#านรายงานผลการดําเนินงานมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ( X = 4.84, S.D. = 0.36) และ ( X = 4.84, S.D. 
= 0.36) รองลงมาคือด#านการนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลและด#านสรุปผลการดําเนินงาน ( X = 
4.82, S.D. =0 .39) และ ( X = 4.82, S.D. = 0.39) ส!วนด#านการดําเนินงานมีความเหมาะสมน#อยท่ีสุด 
( X = 4.81, S.D. = 0.39) 
 ด#านความถูกต#อง การนํารูปแบบไปใช#ด#านการเตรียมการดําเนินงาน ด#านการนิเทศ กํากับ 
ติดตามและประเมินผลและด#านสรุปผลการดําเนินงานมีความถูกต#องมากท่ีสุด ( X = 4.98, S.D. = 0.13), 
( X = 4.98, S.D. = 0.16) และ ( X = 4.98, S.D. = 0.16) ตามลําดับ รองลงมาคือด#านรายงานผลการ
ดําเนินงาน ( X = 4.97, S.D. = 0.18) ส!วนด#านการดําเนินงานมีความถูกต#องน#อยท่ีสุด ( X = 4.96, S.D. = 
0.20) 
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ตารางที่ 4.13 ค!าเฉลี่ยเลขคณิต ส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถิ่น ของรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถิ่น รายด#าน ด#านเงื่อนไขความสําเร็จ 

 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� 

ระ 
ดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

4.1.1 ด#านการบริหารจัดการเชิงรุก 
(1) ผู#บริหารต#องมีนวัตกรรม สามารถจะใช#
ประโยชน จากทรัพย สินที่มีอยู!เช!น ครูและ
บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ให#ได#เปรียบ
เหนือคู!แข!ง 

4.08 0.28 มาก 3.93 0.27 มาก 4.83 0.38 
มาก
ที่สุด 

4.96 0.20 
มาก
ที่สุด 

(2) ผู#บริหารต#องเข#าใจการบริหารงาน  มีการ
กระจายอํานาจและมอบอํานาจแก!ทีมงาน 

4.57 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.66 0.48 
มาก
ที่สุด 

4.81 0.39 
มาก
ที่สุด 

4.97 0.18 
มาก
ที่สุด 

(3) ผู#บริหารมีกลยุทธ ที่ปรับได#ตามสถานการณ 
และบริหารผลการปฏิบัติงานที่สามารถเชื่อมโยง
หน!วยงานต!างๆ ในสถานศึกษาได# 

4.57 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.25 0.44 มาก 4.84 0.36 
มาก
ที่สุด 

4.94 0.23 
มาก
ที่สุด 

(4) ผู#บริหารจัดโครงสร#าง จัดระบบและมี
กระบวนการที่สนับสนุนอย!างเหมาะสมมีความ
ยืดหยุ!นและตอบสนองต!อการเปลี่ยนแปลง 

4.57 0.50 
มาก
ที่สุด 

3.99 0.09 มาก 4.83 0.38 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.13 
มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.13 (ต%อ)   
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

(5) ผู#บริหารมีภาวะผู#นํา สามารถใช#ข#อมูล
ความรู#ต!างๆ ในการตัดสินใจและเชื่อมโยง
เครื่องมือบริหารคุณภาพสู!องค กรที่เป>นเลิศ 

4.87 0.34 
มาก
ที่สุด 

4.74 0.46 
มาก
ที่สุด 

4.83 0.38 
มาก
ที่สุด 

4.97 0.18 
มาก
ที่สุด 

รวมด�านการบริหารจัดการเชิงรุก 4.53 0.28 
มาก
ที่สุด 

4.31 0.37 มาก 4.83 0.01 
มาก
ที่สุด 

4.96 0.02 
มาก
ที่สุด 

4.1.2ด#านการสร#างความรู#สึกการเป>นเจ#าของ
ร!วมกัน 
(1) สร#างจิตสํานึกโดยการมีส!วนร!วมของครู
บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วน
ได#ส!วนเสียเพื่อให#มีความภักดีต!อสถานศึกษา 

4.57 0.50 
มาก
ที่สุด 

3.99 0.09 มาก 4.83 0.37 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.13 
มาก
ที่สุด 

(2) สร#างบรรยากาศแรงจูงใจให#ครูบุคลากร 
ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#ส!วน
เสียอยากทํางาน 

4.86 0.35 
มาก
ที่สุด 

3.99 0.09 มาก 4.82 0.39 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.16 
มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.13 (ต%อ)   
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

(3) สร#างความพึงพอใจต!อครูบุคลากร ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#ส!วนเสียทั้งด#าน
การเงินและคุณภาพ 

4.57 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.50 0.50 มาก 4.81 0.39 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.16 
มาก
ที่สุด 

รวมด�านการสร�างความรู�สึกการ 
เป1นเจ�าของร%วมกัน 

4.67 0.17 
มาก
ที่สุด 

4.16 0.29 มาก 4.82 0.01 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.00 
มาก
ที่สุด 

4.1.3 ด#านการบริหารคนเก!งในองค การ 
(1) มีการกําหนดสมรรถนะของครูและบุคลากร
ต#องมีความรอบรู#เกี่ยวกับการดําเนินงานและ
เป_าหมายในระดับสูง 

4.57 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.50 0.52 มาก 4.67 0.47 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.16 
มาก
ที่สุด 

(2) เปDดโอกาสให#ครูและบุคลากรรับผิดชอบงาน
มากขึ้น เพื่อกระตุ#นให#เกิดการเรียนรู#จากการ
ปฏิบัติงานและให#มีความก#าวหน#าในสายอาชีพ 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.81 0.39 
มาก
ที่สุด 

4.82 0.39 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.13 
มาก
ที่สุด 
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ตารางที่ 4.13 (ต%อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

(3) สามารถดึงศักยภาพที่มีอยู!ในครูและ
บุคลากรมาใช#ให#เกิดประโยชน กับสถานศึกษา 

4.57 0.50 
มาก
ที่สุด 

3.99 0.09 มาก 4.64 0.48 
มาก
ที่สุด 

4.97 0.18 
มาก
ที่สุด 

รวมด�านการบริหารคนเก%งในองค�การ 4.64 0.12 
มาก
ที่สุด 

4.43 0.41 มาก 4.71 0.09 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.01 
มาก
ที่สุด 

4.1.4 ด#านการสนับสนุนจากองค การ 
(1) การสนับสนุนจากหน!วยงานต#นสังกัด 

4.78 0.42 
มาก
ที่สุด 

4.74 0.46 
มาก
ที่สุด 

4.84 0.36 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.13 
มาก
ที่สุด 

(2) การสนับสนุนองค กรเครือข!ายฯ ผู#ปกครอง 
ศิษย เก!า คณะกรรมการสถานศึกษา และองค กร
อื่นๆ ที่เกี่ยวข#อง 

4.57 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.50 0.52 มาก 4.83 0.37 
มาก
ที่สุด 

4.97 0.18 
มาก
ที่สุด 

รวมด�านการสนับสนุนจากองค�การ 4.68 0.15 
มาก
ที่สุด 

4.62 0.17 
มาก
ที่สุด 

4.84 0.01 
มาก
ที่สุด 

4.98 0.01 
มาก
ที่สุด 
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จากตารางพบว!า เม่ือพิจารณารายด#านขององค ประกอบส!วนท่ี 4 เง่ือนไขข#อจํากัด 4.1 เง่ือนไข
ความสําเร็จ 
 ด#านความเป>นประโยชน เง่ือนไขความสําเร็จด#านการสนับสนุนจากองค การมีความเป>น
ประโยชน มากท่ีสุด ( X =4.68, S.D. = 0.15) รองลงมาคือด#านการสร#างความรู#สึกการเป>นเจ#าของร!วมกัน
( X = 4.67, S.D. = 0.17) ส!วนด#านการบริหารจัดการเชิงรุกมีความเป>นประโยชน น#อยท่ีสุด ( X = 4.53, 
S.D. = 0.28) 
 ด#านความเป>นไปได#เง่ือนไขความสําเร็จด#านการสนับสนุนจากองค การมีความเป>นไปได#มาก
ท่ีสุด ( X = 4.62, S.D. = 0.04) รองลงมาคือด#านการบริหารคนเก!งในองค การ ( X = 4.43, S.D. = 0.41) 
ส!วนด#านการสร#างความรู#สึกการเป>นเจ#าของร!วมกันมีความเป>นไปได#น#อยท่ีสุด ( X = 4.16, S.D. = 0.29) 
 ด#านความเหมาะสมเง่ือนไขความสําเร็จด#านการสนับสนุนจากองค การมีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุด ( X = 4.84, S.D. = 0.01) รองลงมาคือด#านการบริหารจัดการเชิงรุก ( X = 4.83, S.D. = 0.01) ส!วน
ด#านการบริหารคนเก!งในองค การมีความเหมาะสมน#อยท่ีสุด ( X = 4.71, S.D. = 0.09) 
 ด#านความถูกต#อง เง่ือนไขความสําเร็จด#านการสร#างความรู#สึกการเป>นเจ#าของร!วมกัน ด#านการ
บริหารคนเก!งในองค การ และด#านการสนับสนุนจากองค การมีความถูกต#องมากท่ีสุด ( X = 4.98, S.D. = 
0.00), ( X = 4.98, S.D. = 0.01) และ ( X = 4.98, S.D. = 0.01) ตามลําดับ ส!วนด#านการบริหารจัดการเชิง
รุกมีความถูกต#องน#อยท่ีสุด ( X = 4.96, S.D. = 0.02) 
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ตารางที่ 4.14 ค!าเฉลี่ยเลขคณิต ส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง  สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถิ่น ของรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถิ่น รายด#าน ด#านเงื่อนไขที่เป>นอุปสรรค 

 

องค�ประกอบของรูปแบบ 
ความเป1น
ประโยชน� ระดับ 

ความเป1น 
ไปได� ระดับ 

ความ 
เหมาะสม ระดับ 

ความถูกต�อง 
ระดับ 

X  S.D. 
X  S.D. 

X  S.D. 
X  S.D. 

4.2.1 การรับรู#ระหว!างผู#บริหารและผู#มีส!วนได#
ส!วนเสียไม!สอดคล#องกัน 

4.43 0.50 มาก 4.69 0.46 
มาก
ที่สุด 

4.41 0.49 มาก 4.31 0.51 มาก 

4.2.2 การรับรู#ของผู#บริหารและครูเกี่ยวกับ
วิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม กลยุทธ  ของ
สถานศึกษาไม!สอดคล#องกัน  

4.02 0.13 มาก 4.62 0.48 
มาก
ที่สุด 

4.21 0.40 มาก 4.70 0.46 
มาก
ที่สุด 

4.2.3 การปฏิบัติของผู#บริหารและครูกับ
วิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม  กลยุทธ ไม!สอดคล#อง
กัน 

4.43 0.50 มาก 3.88 0.47 มาก 4.51 0.50 
มาก
ที่สุด 

4.76 0.43 
มากทท
ที่สุด 

4.2.4 การปฏิบัติของผู#บริหาร ครูและบุคลากร 
ไม!ตอบสนองความต#องการของผู#มีส!วนได#ส!วน
เสีย 

4.40 0.49 มาก 4.07 0.29 มาก 4.21 0.40 มาก 4.08 0.28 มาก 

4.2.5 โครงสร#างพื้นฐานไม!สนับสนุนต!อการเป>น
สถานศึกษาที่มีผลปฏิบัติงานสูง 

3.83 0.38 มาก 4.69 0.46 
มาก
ที่สุด 

4.79 0.40 
มาก
ที่สุด 

4.72 0.45 
มาก
ที่สุด 
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ด#านความเป>นประโยชน  เง่ือนไขท่ีเป>นอุปสรรคด#านการรับรู#ระหว!างผู#บริหารและผู#มีส!วน
ได#ส!วนเสียไม!สอดคล#องกันและด#านการปฏิบัติของผู#บริหารและครูกับวิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม กล
ยุทธ ไม!สอดคล#องกันมีความเป>นประโยชน มากท่ีสุด ( X = 4.43, S.D. = 0.50) และ ( X = 4.43, S.D. 
= 0.50) รองลงมาคือด#านการปฏิบัติของผู#บริหาร ครูและบุคลากร ไม!ตอบสนองความต#องการของผู#มี
ส!วนได#ส!วนเสีย ( X = 4.40, S.D. = 0.49) ส!วนด#านโครงสร#างพ้ืนฐานไม!สนับสนุนต!อการเป>น
สถานศึกษาท่ีมีผลปฏิบัติงานสูงมีความเป>นประโยชน น#อยท่ีสุด ( X = 3.83, S.D. = 0.38) 
 ด#านความเป>นไปได# เง่ือนไขท่ีเป>นอุปสรรคด#านการรับรู#ระหว!างผู#บริหารและผู#มีส!วนได#ส!วน
เสียไม!สอดคล#องกันและด#านโครงสร#างพ้ืนฐานไม!สนับสนุนต!อการเป>นสถานศึกษาท่ีมีผลปฏิบัติงานสูง
มีความเป>นไปได#มากท่ีสุด ( X = 4.69, S.D. = 0.46) และ ( X = 4.69, S.D. = 0.46) รองลงมาคือด#าน
การรับรู#ของผู#บริหารและครูเก่ียวกับวิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม กลยุทธ  ของสถานศึกษาไม!สอดคล#อง
กัน ( X = 4.62, S.D. = 0.48) ส!วนด#านการปฏิบัติของผู#บริหารและครูกับวิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม 
กลยุทธ ไม!สอดคล#องกันมีความเป>นไปได#น#อยท่ีสุด ( X = 3.88, S.D. = 0.47) 
 ด#านความเหมาะสม เง่ือนไขท่ีเป>นอุปสรรคด#านโครงสร#างพ้ืนฐานไม!สนับสนุนต!อการเป>น
สถานศึกษาท่ีมีผลปฏิบัติงานสูงมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ( X = 4.79, S.D. = 0.40) รองลงมาคือการ
ปฏิบัติของผู#บริหารและครูกับวิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม กลยุทธ ไม!สอดคล#องกัน ( X = 4.51, S.D. = 
0.50) ส!วนด#านการรับรู#ของผู#บริหารและครูเก่ียวกับวิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม กลยุทธ  ของ
สถานศึกษาไม!สอดคล#องกันมีความเหมาะสมน#อยท่ีสุด ( X = 4.21, S.D. = 0.40) 
 ด#านความถูกต#อง เง่ือนไขท่ีเป>นอุปสรรคด#านการปฏิบัติของผู#บริหารและครูกับวิสัยทัศน  
พันธกิจ ค!านิยม กลยุทธ ไม!สอดคล#องกันมีความถูกต#องมากท่ีสุด ( X = 4.76, S.D. = 0.43) รองลงมา
คือด#านโครงสร#างพ้ืนฐานไม!สนับสนุนต!อการเป>นสถานศึกษาท่ีมีผลปฏิบัติงานสูง ( X = 4.72, S.D. = 
0.45) ส!วนด#านการปฏิบัติของผู#บริหาร ครูและบุคลากร ไม!ตอบสนองความต#องการของผู#มีส!วนได#
ส!วนเสียมีความถูกต#องน#อยท่ีสุด ( X = 4.08, S.D. = 0.28) 
 จากผลการตรวจร!างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครอง
ส!วนท#องถ่ิน โดยการตรวจสอบเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีการนําเสนอแนวทางการนํารูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ินไปใช# ผู#วิจัยนําเสนอเป>นคู!มือมี
รายละเอียดดังนี้ 
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คู%มือการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง  
สังกัดองค�กรปกครองปกครองส%วนท�องถิ่น 

 
คําช้ีแจง 

 คู!มือการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองปกครองส!วนท#องถ่ินนี้ 
จัดทําข้ึนเพ่ือเป>นแนวทางให#ผู#บริหารนําไปพัฒนาสถานศึกษาและถ!ายทอดให#แก!ครูและบุคลากรนําไป
ประยุกต ใช# ท้ังนี้รูปแบบดังกล!าวได#พัฒนาข้ึนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข#องท้ังในและ
ต!างประเทศ ผ!านการตรวจสอบจากผู#ทรงคุณวุฒิ และผู#บริหารการศึกษาสังกัดองค กรปกครองส!วน
ท#องถ่ิน เพ่ือประเมินความเป>นประโยชน  ความเป>นไปได# ความเหมาะสม และความถูกต#อง ผู#วิจัยหวัง
เป>นอย!างยิ่งว!า คู!มือการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองปกครองส!วนท#องถ่ิน
นี้ จะเป>นประโยชน ต!อผู#นําไปปฏิบัติใช#ต!อไป 
 
 

เยาวเรศ  ตระกูลวีระยุทธ 
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ท่ีมาของรูปแบบ 
 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ได#เสนอซ่ึงแผน
ยุทธศาสตร การพัฒนาระบบราชการไทยฯ ในประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 3 ว!าด#วยการมุ!งสู!การเป>นองค การ
ท่ีมีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร#อมและความสามารถในการเรียนรู# คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและ
ปรับตัวได#อย!างเหมาะสมต!อสถานการณ ต!างๆ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2553) 
ซ่ึงสอดคล#องกับกรมการปกครองท#องถ่ินกับประเด็นยุทธศาสตร ท่ี 1 ของแผนปฏิบัติราช 4 ปq (2555-
2558) คือการยกระดับขีดความสามารถของกรมส!งเสริมการปกครองท#องถ่ินให#มีสมรรถนะสูง 
(กรมการปกครองท#องถ่ิน, 2554) ดังนั้นการท่ีกรมส!งเสริมการปกครองท#องถ่ินจะเป>นองค การท่ีมีขีด
สมรรถนะสูงได#นั้น จําเป>นท่ีจะต#องยกระดับหน!วยงานทุกหน!วยงานของกรมส!งเสริมการปกครอง
ท#องถ่ินให#มีขีดสมรรถนะสูงด#วยเช!นกัน โดยเฉพาะองค กรปกครองส!วนท#องถ่ินซ่ึงเป>นหน!วยงานท่ี
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาของกรมส!งเสริมการปกครองท#องถ่ิน 

การศึกษาการพัฒนาองค การภาครัฐไปสู!องค การท่ีมีสมรรถนะสูงนั้นควรพิจารณาท้ังการ
ปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร#างระบบและวัฒนธรรมองค การเพ่ือสร#างสมรรถนะของคนในองค การเช!นการ
สร#างวัฒนธรรมการเรียนรู#ซ่ึงสะท#อนให#เห็นกลไกในการปรับตัวเพ่ือผลักดันพฤติกรรมของบุคคลท่ีพึง
ประสงค ภายใต#แนวคิดองค การสมรรถนะสูง (High Performance Organization) หรือเรียกว!า HPO 
อย!างไรก็ตามท้ังโครงสร#างระบบและวัฒนธรรมองค การล#วนเป>นสิ่งท่ีผู#บริหารสามารถปรับเปลี่ยน
ผลักดันและใช#เป>นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเพ่ือนําไปสู!เป_าหมายการเป>นองค การแบบ HPO 
(รังสรรค   ประเสริฐศรี, 2553) การแข!งขันท่ีมากข้ึนในปEจจุบัน ทําให#สถานศึกษาต#องพัฒนาองค กรให#
มีขีดสมรรถนะสูง เพ่ือให#สามารถแข!งขันได#ในยุคโลกไร#พรมแดนองค การท่ีเป>นเลิศหรือองค การขีด
สมรรถนะสูงเป>นเป_าหมายของทุกองค การท่ัวโลก การสร#างองค การให#มีขีดสมรรถนะสูง (High 
Performance Organization) นั้นเป>นสิ่งท่ีท#าทาย ปEจจุบันนี้องค การหลายองค การเผชิญกับพลวัตร
และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล#อม ซ่ึงทําให#องค การต#องปรับหรือเปลี่ยนตัวเอง (รังสรรค  ประเสริฐศรี, 
2548) โดยแนวโน#มขององค การจะเปลี่ยนไปให#ความสนใจกับการเป>นองค การท่ีผลการปฏิบัติงานสูง 
หรือองค การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) โดยมีการปรับเปลี่ยนโครงสร#าง
องค การ และโครงสร#างการทํางานในรูปแบบใหม! (นิสดารก  เวชยานนท , 2554) ซ่ึงองค ประกอบของ
องค การขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) คือ ต#องเป>นองค การท่ีมีขีดความสามารถใน
การเปลี่ยนแปลง เป>นองค การแห!งนวัตกรรม สามารถทํางานได#อย!างมีประสิทธิภาพโดยไม!ยึดระบบ
บังคับบัญชาท่ีเข#มข#นจนเกินไป และท่ีสําคัญคือ การกระตุ#นให#คนในองค การรักษาระดับของความเป>น
องค การสมรรถนะการปฏิบัติงานได#อย!างยั่งยืน ปEจจัยท่ีจะสามารถขับเคลื่อนให#องค การเปลี่ยนแปลง
ได# คือ การสร#างให#เป>นวัฒนธรรมองค การ โดยระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายใน
องค การ (Holbeche, 2005) 

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห!งชาติกําหนดให# องค กรปกครองท#องถ่ิน
มีสิทธิในการจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพร#อม ความเหมาะสมและ
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ความต#องการภายในท#องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส!งเสริมการปกครองท#องถ่ินมีหน#าท่ีในการ
สนับสนุนส!งเสริมองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน ให#สามารถปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน#าท่ี ในความ
รับผิดชอบได#อย!างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงภารกิจในความรับผิดชอบของท#องถ่ินมีอยู!หลายภารกิจ       
และภารกิจในการจัดการศึกษาให#แก!ประชาชนก็เป>นภารกิจท่ีสําคัญอีกภารกิจหนึ่งของท#องถ่ิน กรม
ส!งเสริมการปกครองท#องถ่ินได#เล็งเห็นถึงความสําคัญ ในการจัดการศึกษาขององค กรปกครองส!วน
ท#องถ่ิน ท่ีจะต#องดําเนินการจัดการศึกษาให#ได#คุณภาพและมีมาตรฐานสอดคล#องกับ มาตรฐาน
การศึกษาแห!งชาติ ประกอบกับพิจารณาเห็นว!าองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน เป>นองค กรท่ีมีศักยภาพ
และมีโอกาสในด#านความพร#อมท่ีเอ้ือต!อการส!งเสริมพัฒนาระดับคุณภาพการศึกษาของท#องถ่ิน ให#มี
มาตรฐานเป>นท่ียอมรับของประชาชนโดยท่ัวไป จึงได#กําหนดให#โรงเรียนต#องจัดการศึกษาให#เต็ม
คุณภาพและมีมาตรฐาน (กรมส!งเสริมการปกครองท#องถ่ิน, 2551)  

นอกจากนี้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยเฉพาะด#านการ
พัฒนาสถานศึกษาและการบริหารจัดการใหม! ท่ีมุ!งเน#นการกระจายอํานาจสู!สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน โดยส!งเสริมบทบาทองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน ให#เข#า
มาร!วมจัดและสนับสนุนการจัดการศึกษามากข้ึนตามความเหมาะสมและความต#องการของท#องถ่ิน  
ทุกระดับ อีกท้ังยังให#มีการเตรียมความพร#อมและพัฒนาศักยภาพในการบริหารการจัดการศึกษาของ
องค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน ซ่ึงมีมาตรการให#พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการศึกษาของ
ท#องถ่ิน ให#เอ้ือต!อการสนับสนุนการจัดการศึกษาและความเป>นอิสระในการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาและท#องถ่ิน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) 

อีกท้ังการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) ระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีแนวทางการพิจารณาให#การรับรองมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 2 แนวทางคือการรับรอง
มาตรฐานระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการประเมินแบบโดดเด!นซ่ึงการประเมินแบบโดดเด!นนั้นเพ่ือ
ขับเคลื่อนให#สถานศึกษาสามารถพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพตนเองอย!างต!อเนื่องสู!ความเป>นเลิศและ
ท้ังนี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม กลุ!มตัวบ!งชี้มาตรการส!งเสริม ในตัวบ!งชี้ท่ี 12 ให#มีผล
การส!งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู!ความเป>นเลิศ 
เพ่ือให#สอดคล#องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2554) ปEจจุบันมีสถานศึกษาท่ีสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน มีสถานศึกษาท่ีถ!ายโอน
มาสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ินมากข้ึน แต!มีสถานศึกษาจํานวนน#อยท่ีผ!านการประเมินคุณภาพ
ภายนอกในระดับดีถึงดีมากติดต!อกัน แสดงให#ถึงการขาดความต!อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2554) จากผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบท่ีสามของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พบว!า 
สถานศึกษาท่ีสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ินมีสถานศึกษาท่ีไม!ได#รับการรับรองเป>นจํานวนมาก 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2555) 

การท่ีสถานศึกษาจะพัฒนาตนเองให#ไปสู!ความเป>นเลิศหรือความมีขีดสมรรถนะสูงนั้น
จะต#องทําให#สถานศึกษามีคุณภาพอย!างต!อเนื่องหรือเป>นสถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จอย!าง
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ต!อเนื่อง ซ่ึงการประสบความสําเร็จอย!างต!อเนื่องของสถานศึกษาจะเป>นการยกระดับมาตรฐานของ
สถานศึกษาเป>นองค การขีดสมรรถนะสูงดังท่ี ทิพวรรณ หล!อสุวรรณรัตน  (2551) ได#กล!าวไว#ว!า
องค การขีดสมรรถนะสูงเป>นองค การท่ีประสบความสําเร็จอย!างยั่งยืน ดังนั้นการท่ีสถานศึกษาท่ีสังกัด
องค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน จะจัดการศึกษาให#เต็มคุณภาพมีมาตรฐาน และขับเคลื่อนให#สถานศึกษา
สามารถพัฒนาและเพ่ิมพูนศักยภาพตนเองอย!างต!อเนื่องสู!ความเป>นเลิศหรือทําให#สถานศึกษาเป>น
องค การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) นั้นสถานศึกษาจะต#องบริหาร
ตนเองให#มีคุณภาพอย!างต!อเนื่องและยั่งยืน มีความสามารถท่ีจะรับและเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคตและในทุกๆ สถานการณ  และมีศักยภาพความพร#อมในการแข!งขันต!อไป  
 

วัตถุประสงค�ของรูปแบบ 
 1. เพ่ือให#สถานศึกษาประสบความสําเร็จอย!างยั่งยืนในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การบริหารจัดการ 
 2. เพ่ือสร#างความพึงพอใจและตอบสนองความต#องการของ ครู บุคลากร ผู# เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 
 3. เพ่ือสร#างความเชื่อม่ันและศรัทธาแก!ครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วน
ได#ส!วนเสีย 
 

หลักการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง 
 1. หลักการด#านสมรรถนะการบริหารจัดการมีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) ผู#บริหารมีความมุ!งม่ัน
การใช#ข#อมูลสารสนเทศในการวางยุทธศาสตร และนโยบาย และการบริหารผลการปฏิบัติงาน        
(2) ผู#บริหารจัดโครงสร#างแบบยืดหยุ!นพร#อมรับการเปลี่ยนแปลง (3) ผู#บริหารมุ!งผลิตองค ความรู#ท่ีเป>น
ทรัพยากรมนุษย  (4) ผู#บริหารมีจิตมุ!งบริการสนองความต#องการของครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครองและชุมชน 
(5) ผู#บริหารมีพันธมิตรและเครือข!ายและสร#างสัมพันธ กับภายนอก 
 2. หลักการด#านการใช#เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) มีความคิดสร#างสรรค การ
ออกแบบองค การและกระบวนการทํางานของสถานศึกษา เช!นมีการใช#สื่อ ICT เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน (2) มีการมุ!งเน#นในสิ่งท่ีตนเองมีความสามารถหรือโดดเด!น โดยสร#างแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)   
(3) สถานศึกษาสามารถดําเนินการจัดหาผู#อ่ืนให#มาทําในกิจกรรมท่ีไม!ใช!กิจกรรมหลัก 
 3. หลักการด#านการมุ!งผลสัมฤทธิ์มีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) มีการกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (2) การจัดหา การขนส!ง การบริหารจัดการทันเวลาแก!ครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน 
 4. หลักการด#านการมีคุณธรรมจริยธรรมมีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) การสร#างความไว#วางใจ ภายใน
สถานศึกษา โดยการเปDดเผยข#อมูลทางการเงินของสถานศึกษามีการตรวจสอบการทํางานและผลดําเนินงาน
ของสถานศึกษา (2) การให#รางวัลเป>นทีมตามความสามารถ (3) การดําเนินงานท่ีดีและส!งมอบสิ่งท่ีดี 



372 
 

 5. หลักการด#านการมีส!วนร!วมมีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) การตัดสินใจโดยทีมมีทีมข#ามสายงาน       
(2) สร#างให##ครูและบุคลากรเกิดความรู#สึกเป>นเจ#าของสถานศึกษาร!วมกัน (3) มีการพิจารณาท้ังกระบวนการ
โดยนําปEญหามาวิเคราะห  สาเหตุและแก#ไขร!วมกัน 
 6. หลักการด#านการกระจายอํานาจมีแนวปฏิบัติดังนี้ (1) การกระจายอํานาจ มอบอํานาจ ตาม
โครงสร#างการบริหารงานในสถานศึกษาให#ครูและบุคลากรสามารถตัดสินใจได#สายบังคับบัญชาท่ีสั้นลงและไม!
เป>นทางการจนเกินไป (2) กระจายอํานาจในลักษณะการมีคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

บริบทของสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง 
 1. มีวัฒนธรรมท่ีมุ!งความสําเร็จเพ่ือบริหารงานให#เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. ลดความขัดแย#งและสร#างสัมพันธ อันดีให#เกิดความจงรักภักดีต!อองค กร 
 3. มีความพร#อมรับสถานการณ ท่ีเปลี่ยนแปลง 
 4. มุ!งสร#างความร!วมมือช!วยเหลือชุมชนสังคม 
 5. เลือกสรรและพัฒนาบุคลากรให#มีความสามารถ ศักยภาพ เป>นแบบอย!างท่ีดีและคิดค#น
นวัตกรรมใหม! 
 6. มีวัฒนธรรมแบบมีส!วนร!วมส!งเสริมการทํางานเป>นทีมและมอบอํานาจให#ทีมตัดสินใจ 
 7. สร#างบรรยากาศท่ีเอ้ือต!อการเรียนรู#เพ่ือสนับสนุนในการเรียนรู#ท่ีมีคุณภาพกับทุกคนใน
สถานศึกษา 
 

แนวปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง 
การบริหารงานวิชาการ 

 การบริหารงานวิชาการ ได#แก! (1) งานหลักสูตรมีแนวปฏิบัติดังนี้ การจัดวัตถุประสงค ของ
หลักสูตรการจัดเนื้อหาของหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช#การพัฒนาหลักสูตรการจัดทําสาระการเรียนรู#
ท#องถ่ินการประเมินหลักสูตร (2) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู#มีแนวปฏิบัติดังนี้ การนิเทศการสอน การ
จัดทําแผนการเรียนรู# การจัดกระบวนการเรียนรู#การแนะแนวการศึกษา (3) งานวัดและประเมินผลและเทียบ
โอนมีแนวปฏิบัติดังนี้ การวัดผลและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียนการจัดทําหลักฐานทางการศึกษา 
การพัฒนาระบบสารสนเทศการวัดและประเมินผล (4) งานพัฒนาสื่อและแหล!งเรียนรู#มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ การ
จัดอุปกรณ การสอนการจัดห#องสมุดการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดให#มีแหล!งเรียนรู#ท่ีเอ้ือต!อ
กระบวนการเรียนรู# (5) งานพัฒนาการประกันคุณภาพภายในมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ การวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การดําเนินการ การติดตามประเมินผล การรายงานผล การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 
วิธีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง 

 1. การวิเคราะห องค การ (Analyzing-A) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) วิเคราะห สภาพแวดล#อมท้ังภายนอกและภายในองค  การ 
  (2) การกําหนดขอบเขต และรวบรวมข#อมูลของปEญหาท่ีเก่ียวกับการบริหารงานวชิาการ 
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  (3) การประเมินตนเองโดยวิเคราะห ช!วงห!าง  และการคาดคะเนช!วงห!างท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
และกําหนดทิศทางในการบริหารงานวิชาการ 
 2. การวางแผน (Planning-P) มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ วัตถุประสงค เป_าหมายและกลยุทธ ดําเนินงานการบริหาร
วิชาการ 
  (2) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปqรวมท้ังโครงการ/กิจกรรมของการบริหารงานวิชาการ 
  (3) กําหนดผู#รับผิดชอบ งบประมาณและวัสดุอุปกรณ  
  (4) กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จการดําเนินงานการบริหารวิชาการ 
 3. การสื่อสารสร#างความเข#าใจ (Understanding-U) มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) มีการสื่อสารหลายช!องทางท่ีชัดเจน 
  (2) มีการสร#างแรงจูงใจให#ครูและบุคลากรยอมรับในการดําเนินการบริหารงานวิชาการ 
 4. การปฏิบัติการ (Doing-D) มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) การปฏิบัติ การจัดทําแผนการดําเนินการ การนําแผนไปสู!การปฏิบัติ ตามโครงการ/
กิจกรรมของงานบริหารวิชาการ 
  (2) เก็บรวบรวมและบันทึกข#อมูลท่ีเก่ียวข#องตามโครงการ/กิจกรรม 
 5. การควบคุม กํากับติดตาม (Controlling-C) มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) มีการวัดและประเมินความก#าวหน#าเป>นระยะ 
  (2) ต#องมีการติดตาม ควบคุมและกํากับดูแลให#ผลเป>นไปตามแผนท่ีกําหนดไว# 
 6. การปรับปรุงอย!างต!อเนื่อง (Improving-I) มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1) มีการจัดลําดับความสําคัญของงานวิชาการท่ีจะต#องปรับปรุง 
  (2) มีการเทียบเคียงตนเองกับสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
วิชาการ  
  (3) แสวงหาแนวทางใหม!ๆ เพ่ือปรับปรุงวิธีการทํางานวิชาการและสภาพแวดล#อมในการ
ทํางานให#ดีข้ึนอยู!เสมอโดยสร#างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีเป>นเลิศด#านงานวิชาการและให#รางวัลตอบ
แทน 

 
องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง (เครื่องมือการบริหารท่ีใช�ในการขับเคล่ือน) 

 1. การมีภาวะผู#นําเชิงกลยุทธ  (Strategy Leadership) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) สถานศึกษามีการต้ังเป_าหมายและกําหนดเป_าหมายท่ีชัดเจนเพ่ือให#ครูและบุคลากร
เข#าใจแนวทางในการปฏิบัติงานการบริหารงานวิชาการ 
  (2) ผู#บริหารมีการวิเคราะห องค การ โดยนําปEจจัยภายใน ภายนอก โอกาสและอุปสรรค
มาเป>นข#อมูลในการวางแผนการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเพ่ือวางแผนทิศทางการกําหนด
งานไปในทิศทางเดียวกันและมีผู#รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
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  (3) ผู#บริหารมีการสื่อสารท่ีชัดเจนในเรื่องของเป_าหมายการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษาและเชื่อมโยงเป_าหมายของครูให#ไปในทิศทางเดียวกับสถานศึกษา 
  (4) มีการจัดทําแผนการปฏิบัติประจําปqเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน  พันธกิจ เป_าหมายท่ีกําหนด 
กําหนดโครงการ/กิจกรรมของการบริหารงานวิชาการและมีแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
  (5) ผู#บริหารร!วมกับครูและบุคลากรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการบริหารงาน
วิชาการทุกระดับท่ีกลยุทธ ถูกนําไปใช# 
 2. การบริหารจัดการทุนมนุษย  (Human Capital Management) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) สามารถนําความรู#ความสามารถท่ีมีอยู!ในครูและบุคลากรออกมาใช#ในการบริหารงาน
วิชาการอย!างเต็มศักยภาพเพราะครูและบุคลากรคือผู#ขับเคลื่อนสถานศึกษาให#สถานศึกษาประสบ
ผลสําเร็จ 
  (2) พัฒนาครูและบุคลากรให#เป>นบุคคลท่ีมีความรู#ในการบริหารงานวิชาการ มีความ
เชี่ยวชาญ ความชํานาญสูงข้ึนและมีความพร#อมต!อการเปลี่ยนแปลงโดยมีการฝoกอบรม แลกเปลี่ยน
ความรู#หรือทักษะระหว!างครูและบุคลากรและสร#างครูและบุคลากรต#นแบบในสถานศึกษาท่ีสามารถ
เป>นผู#ริเริ่มให#กับบุคคลอ่ืน 
  (3) กระตุ#นให#ครูและบุคลากรบรรลุถึงผลงานการบริหารงานวิชาการท่ีสูงหรือให#มากกว!า
ความคาดหวังและสร#างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให#ครูและบุคลากรเกิดความจงรักภักดีและ
ผูกพันต!อสถานศึกษา 
  (4) ให#ครูและบุคลากรมีส!วนร!วมในการบริหารงานวิชาการโดยมอบหมายมอบอํานาจ
การตัดสินใจการทํางานเป>นทีมและสร#างความไว#วางใจทําให#เกิดความรับผิดชอบและส!งผลให#เกิดการ
ทุ!มเทพลังในการทํางานของครูและบุคลากร 
  (5) ผู#บริหารมีความสามารถในการแก#ปEญหาของบุคลากรและนําไปเป>นข#อมูลท่ีเกิด
ประโยชน ต!อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

3. การเป>นองค การแห!งการเรียนรู# (Learning Organization) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 (1) ทําให#สถานศึกษาเป>นองค การท่ีมุ!งผลิตองค ความรู# ช!วยให#ผู#บริหารครูและบุคลากร

เปqrยมไปด#วยความรู#ความสามารถมีความกระตือรือร#นและรอบรู#ในการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา 

 (2) ครูและบุคลากรมีความยอมรับความคิดเห็นของผู#ร!วมงานและมีความร!วมมือต!อการ
บริหารงานวิชาการโดยทุกคนมีการแบ!งหน#าท่ี แบ!งงานกันทําในการทํางานเป>นทีม 

 (3) สถานศึกษามีวิธีการทํางานท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได#ตามสถานการณ และมีความคิด
สร#างสรรค ในการนําองค ความรู#และเทคโนโลยีใหม!ๆ มาใช#ในการปฏิบัติงานบริหารวิชาการและ
แสวงหาวิธีการปฏิบัติงานท่ีเป>นเลิศ 

 (4) มีการมุ!งเน#นในสิ่งท่ีสถานศึกษามีความโดดเด!นสร#างจุดแข็งในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาและพัฒนาจุดแข็งเพ่ือยกระดับของสถานศึกษา 
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 (5) มีวิธีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู#หรือทักษะระหว!างบุคคลและหน#าท่ีภายใน
องค การและมีส!วนร!วมในการจัดการความรู#ท่ีเก่ียวข#องกับการบริหารงานวิชาการในองค การ 

 (6) มีวิธีการใช#ข#อมูลและสารสนเทศของงานบริหารวิชาการมาสนับสนุนการตัดสินใจ
และสนับสนุนให#เกิดนวัตกรรมและมีความสามารถในการประยุกต ใช# ICT ได#อย!างเหมาะสม 

 (7) มีการจัดลําดับความสําคัญของงานบริหารวิชาการให#เกิดการปรับปรุงอย!างต!อเนื่อง
และเกิดนวัตกรรม 

 (8) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารวิชาการของครูและบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิผลและเป>นธรรม 

 (9) มีการนํารูปแบบการบริหารของภาคเอกชนมาใช#เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
บริหารงานเช!นการให#บริการแบบทันเวลาพอดี (Just-In Time) โดยการจัดการเรียนแบบ E-Learning 

4. การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค การ (Total Quality Management) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 (1) มีการคํานึงถึงคุณภาพการให#บริการของสถานศึกษามุ!งเน#นผลลัพธ และผลสัมฤทธิ์

งานบริหารวิชาการของสถานศึกษา 
 (2) ให#ความสําคัญกับผู#รับบริการโดยมีการมีการรับฟEงความต#องการด#านงานวิชาการ   

มีการการสร#างความสัมพันธ และความพึงพอใจและมีการวัดความพึงพอใจ ของครู บุคลากร ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 

 (3) สร#างความไว#วางใจโดยให#โอกาสครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วน
ได#ส!วนเสียมีส!วนร!วมและแสดงความคิดเห็นในงานวิชาการอย!างสร#างสรรค  

 (4) มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานวิชาการอย!างต!อเนื่องท้ังกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุนเพ่ือพัฒนางานบริหารวิชาการให#มีประสิทธิภาพ 

5. การจัดโครงสร#างองค การ (Organization Structure) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 (1) มีการจัดโครงสร#างองค การท่ีเหมาะสม สอดคล#องกับกระบวนการทํางานวิชาการ

ของสถานศึกษา มุ!งเน#นการกระจายอํานาจคล!องตัวและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ  
 (2) มีการจัดทําโครงการด#านวิชาการ โดยจัดโครงสร#างแบบทีมข#ามสายงานและร!วมมือกับ

องค กรอ่ืนๆ 
 (3) มีการลดข้ันตอนระบบการสั่งการด#านการบริหารวิชาการให#เกิดความรวดเร็ว 
6. การมีธรรมาภิบาล (Good Governance) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 (1) ผู#บริหารมีธรรมาภิบาล และกระทําตนด#านงานวิชาการเป>นตัวอย!างแก!ครูและบุคลากร 
 (2) มีการใช#หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานวิชาการ ได#แก!การมีส!วนร!วมการปฏิบัติตาม

กฎหมายความโปร!งใสความรับผิดชอบความสอดคล#องความเสมอภาคการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
และการมีเหตุผล 

7. ความรับผิดชอบต!อสังคม (Corporate Social Responsibility) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 (1) มีความรับผิดชอบต!อสังคมโดยผู#บริหารมีจิตอาสาและสร#างจิตสํานึกให#ครูและนักเรียนมี

จิตอาสาในการช!วยเหลือและพัฒนาชุมชนในด#านงานวิชาการ 
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 (2) ส!งเสริม สนับสนุนให#ครู บุคลากร และผู#เรียนทําโครงการ/กิจกรรมด#านงานวิชาการเพ่ือ
พัฒนาสิ่งแวดล#อมของชุมชน โดยท่ีสถานศึกษาจะดําเนินการเองโดยใช#ทรัพยากรท่ีมีอยู!หรือร!วมมือกับองค กร
อ่ืนๆ 

8. การสร#างวัฒนธรรมองค การ (Organization Culture) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
 (1) สร#างอัตลักษณ ของสถานศึกษาและสร#างจิตสํานึกด#านงานวิชาการให#ทุกคนปฏิบัติ

ตามอัตลักษณ  
 (2) สร#างจิตสํานึกให#ครูและบุคลากรให#มีความกระตือรือร#นในการทํางานด#านวิชาการ เน#น

การทํางานแบบมีส!วนร!วม เป>นทีม มีสัมพันธภาพระหว!างผู#ร!วมงาน 
 (3) กระตุ#นการรับรู#ให#ครูและบุคลากรรักการเรียนรู#ด#านงานวิชาการ มุ!งหาความรู#มีความรู#สึก

ว!างานวิชาการท#าทายความสามารถอยู!ตลอดเวลา 
 (4) สร#างค!านิยมแห!งความซ่ือสัตย  โปร!งใส เปDดเผย ด#านงานวิชาการและมีบรรยากาศการ

ทํางาน ความผาสุกและความพึงพอใจทําให#ครูและบุคลากรรักสถานศึกษา 
 (5) การสร#างค!านิยมท่ีมุ!งเน#นในเรื่องคุณภาพด#านงานวิชาการและความสําเร็จด#านการเรียน

การสอนและคุณภาพของสถานศึกษา 
 

การบริหารงานงบประมาณ 
 การบริหารงานงบประมาณ ได#แก! (1) งานจัดทํานโยบายและแผนมีแนวปฏิบัติดังนี้จัดทํา
นโยบาย/แผน/โครงการ สารสนเทศและระบบข#อมูลเพ่ือการบริหาร (2) งานจัดทํางบประมาณมีแนวปฏิบัติ
ดังนี้การจัดต้ังงบประมาณการเสนอของบประมาณการจัดสรรงบประมาณ (3) งานตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการใช#เงินและผลการดําเนินงานมีแนวปฏิบัติดังนี้การตรวจสอบ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผลการใช#เงินและผลการดําเนินงานประเมินประสิทธิภาพการใช#จ!ายงบประมาณ    
(4) งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษามีแนวปฏิบัติดังนี้ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษาการจัดหารายได# งานบริหารกองทุนโรงเรียน (5) งานบริหารการเงินและบัญชีมีแนวปฏิบัติดังนี้การ
บริหารการเงินการบริหารบัญชี (6) งานบริหารพัสดุและสินทรัพย มีแนวปฏิบัติดังนี้การบริหารทรัพย สินและ
ผลประโยชน การประกอบกิจการพิเศษและการลงทุน  
 

วิธีการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง 
 1. การวิเคราะห องค การ (Analyzing-A) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) วิเคราะห สภาพแวดล#อมท้ังภายนอกและภายในองค  การ 
  (2) การกําหนดขอบเขต และรวบรวมข#อมูลของปEญหาท่ีเก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณ 
  (3) การประเมินตนเองโดยวิเคราะห ช!วงห!าง  และการคาดคะเนช!วงห!างท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
และกําหนดทิศทางในการบริหารงานงบประมาณ 
 2. การวางแผน (Planning-P) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
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  (1) กําหนดวิสัยทัศน   พันธกิจวัตถุประสงค เป_าหมายและกลยุทธ  ดําเนินงานการบริหารงาน
งบประมาณ 
  (2) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปqรวมท้ังโครงการ/กิจกรรมของการบริหารงานงบประมาณ 
  (3) กําหนดผู#รับผิดชอบ งบประมาณและวัสดุอุปกรณ  
  (4) กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จการดําเนินงานการบริหารงานงบประมาณ 
 3. การสื่อสารสร#างความเข#าใจ (Understanding-U) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) มีการสื่อสารหลายช!องทางท่ีชัดเจน 
  (2) มีการสร#างแรงจูงใจให#ครูและบุคลากรยอมรับในการดําเนินการบริหารงานงบประมาณ 
 4. การปฏิบัติการ (Doing-D) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) การปฏิบัติ การจัดทําแผนการดําเนินการ การนําแผนไปสู!การปฏิบัติ ตามโครงการ/
กิจกรรมของงานบริหารงบประมาณ 
  (2) เก็บรวบรวมและบันทึกข#อมูลท่ีเก่ียวข#องตามโครงการ/กิจกรรม 
 5. การควบคุม กํากับติดตาม (Controlling-C) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) มีการวัดและประเมินความก#าวหน#าเป>นระยะ 
  (2) ต#องมีการติดตาม ควบคุมและกํากับดูแลให#ผลเป>นไปตามแผนท่ีกําหนดไว# 
 6. การปรับปรุงอย!างต!อเนื่อง (Improving-I) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) มีการจัดลําดับความสําคัญของงานงบประมาณท่ีจะต#องปรับปรุง 
  (2) มีการเทียบเคียงตนเองกับสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
งบประมาณ  
  (3) แสวงหาแนวทางใหม!ๆ เพ่ือปรับปรุงวิธีการทํางานงบประมาณและสภาพแวดล#อมในการ
ทํางานให#ดีข้ึนอยู!เสมอโดยสร#างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีเป>นเลิศด#านงานงบประมาณและให#รางวัลตอบ
แทน 
 

องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง (เครื่องมือการบริหารท่ีใช�ในการขับเคล่ือน) 
 1. การมีภาวะผู#นําเชิงกลยุทธ  (Strategy Leadership) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) สถานศึกษามีการต้ังเป_าหมายและกําหนดเป_าหมายท่ีชัดเจนเพ่ือให#ครูและบุคลากรเข#าใจ
แนวทางในการปฏิบัติงานการบริหารงานงบประมาณ 
  (2) ผู#บริหารมีการวิเคราะห องค การ โดยนําปEจจัยภายใน ภายนอก โอกาสและอุปสรรคมาเป>น
ข#อมูลในการวางแผนการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเพ่ือวางแผนทิศทางการกําหนดงานไปใน
ทิศทางเดียวกันและมีผู#รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
  (3) ผู#บริหารมีการสื่อสารท่ีชัดเจนในเรื่องของเป_าหมายการบริหารงานงบประมาณของ
สถานศึกษาและเชื่อมโยงเป_าหมายของครูให#ไปในทิศทางเดียวกับสถานศึกษา 
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  (4) มีการจัดทําแผนการปฏิบัติประจําปqเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน  พันธกิจเป_าหมายท่ีกําหนด 
กําหนดโครงการ/กิจกรรมของการบริหารงานงบประมาณและมีแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
  (5) ผู#บริหารร!วมกับครูและบุคลากรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการบริหารงานงบประมาณ
ทุกระดับท่ีกลยุทธ ถูกนําไปใช# 
 2. การบริหารจัดการทุนมนุษย  (Human Capital Management) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) สามารถนําความรู#ความสามารถท่ีมีอยู!ในครูและบุคลากรออกมาใช#ในการบริหารงาน
งบประมาณอย!างเต็มศักยภาพเพราะครูและบุคลากรคือผู#ขับเคลื่อนสถานศึกษาให#สถานศึกษาประสบ
ผลสําเร็จ 
  (2) พัฒนาครูและบุคลากรให#เป>นบุคคลท่ีมีความรู#ในการบริหารงานงบประมาณ มีความ
เชี่ยวชาญ ความชํานาญสูงข้ึนและมีความพร#อมต!อการเปลี่ยนแปลงโดยมีการฝoกอบรม แลกเปลี่ยนความรู#
หรือทักษะระหว!างครูและบุคลากรและสร#างครูและบุคลากรต#นแบบในสถานศึกษาท่ีสามารถเป>นผู#ริเริ่มให#กับ
บุคคลอ่ืน 
  (3) กระตุ#นให#ครูและบุคลากรบรรลุถึงผลงานการบริหารงานงบประมาณท่ีสูงหรือให#มากกว!า
ความคาดหวังและสร#างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให#ครูและบุคลากรเกิดความจงรักภักดีและผูกพันต!อ
สถานศึกษา 
  (4) ให#ครูและบุคลากรมีส!วนร!วมในการบริหารงานงบประมาณโดยมอบหมายมอบ
อํานาจการตัดสินใจการทํางานเป>นทีมและสร#างความไว#วางใจทําให#เกิดความรับผิดชอบและส!งผลให#
เกิดการทุ!มเทพลังในการทํางานของครูและบุคลากร 
  (5) ผู#บริหารมีความสามารถในการแก#ปEญหาของบุคลากรและนําไปเป>นข#อมูลท่ีเกิด
ประโยชน ต!อการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา 
 3. การเป>นองค การแห!งการเรียนรู# (Learning Organization) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) ทําให#สถานศึกษาเป>นองค การท่ีมุ!งผลิตองค ความรู# ช!วยให#ผู#บริหารครูและบุคลากรเปqrยม
ไปด#วยความรู#ความสามารถมีความกระตือรือร#นและรอบรู#ในการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา 
  (2) ครูและบุคลากรมีความยอมรับความคิดเห็นของผู#ร!วมงานและมีความร!วมมือต!อการ
บริหารงานงบประมาณโดยทุกคนมีการแบ!งหน#าท่ี แบ!งงานกันทําในการทํางานเป>นทีม 
  (3) สถานศึกษามีวิธีการทํางานท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได#ตามสถานการณ และมีความคิด
สร#างสรรค ในการนําองค ความรู#และเทคโนโลยีใหม!ๆ มาใช#ในการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณและแสวงหา
วิธีการปฏิบัติงานท่ีเป>นเลิศ 
  (4) มีการมุ!งเน#นในสิ่งท่ีสถานศึกษามีความโดดเด!นสร#างจุดแข็งในการบริหารงานงบประมาณ
ของสถานศึกษาและพัฒนาจุดแข็งเพ่ือยกระดับของสถานศึกษา 
  (5) มีวิธีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู#หรือทักษะระหว!างบุคคลและหน#าท่ีภายในองค การและ
มีส!วนร!วมในการจัดการความรู#ท่ีเก่ียวข#องกับการบริหารงานงบประมาณในองค การ 
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  (6) มีวิธีการใช#ข#อมูลและสารสนเทศของงานบริหารงบประมาณมาสนับสนุนการตัดสินใจและ
สนับสนุนให#เกิดนวัตกรรมและมีความสามารถในการประยุกต ใช# ICT ได#อย!างเหมาะสม 
  (7) มีการจัดลําดับความสําคัญของงานบริหารงบประมาณให#เกิดการปรับปรุงอย!างต!อเนื่อง
และเกิดนวัตกรรม 
  (8) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณของครูและบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิผลและเป>นธรรม 
  (9) มีการนํารูปแบบการบริหารของภาคเอกชนมาใช#เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
บริหารงานงบประมาณ เช!นการให#บริการแบบทันเวลาพอดี (just-in time) 
 4. การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค การ (Total Quality Management) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) มีการคํานึงถึงคุณภาพการให#บริการของสถานศึกษามุ!งเน#นผลลัพธ และผลสัมฤทธิ์งาน
บริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
  (2) ให#ความสําคัญกับผู#รับบริการโดยมีการมีการรับฟEงความต#องการด#านงานงบประมาณมี
การการสร#างความสัมพันธ และความพึงพอใจและมีการวัดความพึงพอใจ ของครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง 
ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 
  (3) สร#างความไว#วางใจโดยให#โอกาสครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วน
เสียมีส!วนร!วมและแสดงความคิดเห็นในงานงบประมาณอย!างสร#างสรรค  
  (4) มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานงบประมาณอย!างต!อเนื่องท้ังกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุนเพ่ือพัฒนางานบริหารงบประมาณให#มีประสิทธิภาพ 
 5. การจัดโครงสร#างองค การ (Organization Structure) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) มีการจัดโครงสร#างองค การท่ีเหมาะสม สอดคล#องกับกระบวนการทํางานงบประมาณของ
สถานศึกษา มุ!งเน#นการกระจายอํานาจคล!องตัวและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ  
  (2) มีการจัดทําโครงการด#านงบประมาณ โดยจัดโครงสร#างแบบทีมข#ามสายงานและร!วมมือกับ
องค กรอ่ืนๆ 
  (3) มีการลดข้ันตอนระบบการสั่งการด#านการบริหารงบประมาณให#เกิดความรวดเร็ว 
 6. การมีธรรมาภิบาล (Good  Governance) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) ผู#บริหารมีธรรมาภิบาล และกระทําตนเป>นตัวอย!างแก!ครูและบุคลากรด#านงานงบประมาณ 
  (2) มีการใช#หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานงบประมาณ ได#แก! การมีส!วนร!วมการปฏิบัติ
ตามกฎหมายความโปร!งใสความรับผิดชอบความสอดคล#องความเสมอภาคการมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลและการมีเหตุผล 
  (3) สร#างความไว#วางใจโดยมีการเปDดเผยชี้แจงข#อมูลทางการเงินเพ่ือให#ครูและบุคลากรเกิด
ความรู#สึกเป>นเจ#าของร!วมกันและรับผิดชอบร!วมกัน 
 7. ความรับผิดชอบต!อสังคม (Corporate Social Responsibility) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) มีความรับผิดชอบต!อสังคมโดยผู#บริหารมีจิตอาสาและสร#างจิตสํานึกให#ครูและนักเรียนมี
จิตอาสาในการช!วยเหลือและพัฒนาชุมชน 
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  (2) ส!งเสริม สนับสนุนโดยการจัดสรรให#ครู บุคลากร และผู#เรียนทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาสิ่งแวดล#อมของชุมชน โดยท่ีสถานศึกษาจะดําเนินการเองโดยใช#ทรัพยากรท่ีมีอยู!หรือร!วมมือกับองค กร
อ่ืนๆ 
 8. การสร#างวัฒนธรรมองค การ (Organization Culture) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) สร#างอัตลักษณ ของสถานศึกษาและสร#างจิตสํานึกด#านงานงบประมาณให#ทุกคนปฏิบัติ
ตามอัตลักษณ  
  (2) สร#างจิตสํานึกให#ครูและบุคลากรให#มีความกระตือรือร#นในการทํางานด#านงบประมาณ 
เน#นการทํางานแบบมีส!วนร!วม เป>นทีม มีสัมพันธภาพระหว!างผู#ร!วมงาน  
  (3) กระตุ#นการรับรู#ให#ครูและบุคลากรรักการเรียนรู#ด#านงานงบประมาณ มุ!งหาความรู# มี
ความรู#สึกว!างานงบประมาณท#าทายความสามารถอยู!ตลอดเวลา 
  (4) สร#างค!านิยมแห!งความซ่ือสัตย  โปร!งใส เปDดเผย ด#านงานงบประมาณและมีบรรยากาศการ
ทํางาน  ความผาสุกและความพึงพอใจทําให#ครูและบุคลากรรักสถานศึกษา 
  (5) การสร#างค!านิยมท่ีมุ!งเน#นในเรื่องคุณภาพด#านงานงบประมาณ 
 

การบริหารงานบุคคล 
 การบริหารงานบุคคล ได#แก! (1) งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน!งมีแนวปฏิบัติดังนี้ 
วางแผนกําลังคนการกําหนดตําแหน!งและคัดเลือกการกําหนดวิทยฐานะข#าราชการครูและบุคลากรทางการ
การเกลี่ยอัตรากําลังข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2) งานสรรหาและการบรรจุแต!งต้ังมีแนว
ปฏิบัติดังนี้  การจัดทําระบบทะเบียนบุคคล การย#ายข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ งานทะเบียนประวัติข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (3) งาน
เสริมสร#างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมีแนวปฏิบัติดังนี้เงินเดือนและค!าตอบแทนเลื่อนข้ันเงินเดือน
สวัสดิการและกองทุนการพัฒนาข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลาศึกษาต!อการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานการส!งเสริมและยกย!องเชิดชูเกียรติ เครื่องราชฯมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เสริมสร#างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (4) งานวินัยและการรักษาวินัยมีแนวปฏิบัติดังนี้ การส!งเสริม
วินัยสําหรับข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษข#าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา (5) การออกจากราชการมีแนวปฏิบัติดังนี้การอุทธรณ  ร#องทุกข การสั่งพัก
ราชการ การสั่งให#ออกจากราชการไว#ก!อนการออกจากราชการ 
 

วิธีการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง 
1. การวิเคราะห องค การ (Analyzing-A) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

  (1) วิเคราะห สภาพแวดล#อมท้ังภายนอกและภายในองค  การ 
  (2) การกําหนดขอบเขต และรวบรวมข#อมูลของปEญหาท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 
  (3) การประเมินตนเองโดยวิเคราะห ช!วงห!าง  และการคาดคะเนช!วงห!างท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตและกําหนดทิศทางในการบริหารงานบุคคล 
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 2. การวางแผน (Planning-P) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ วัตถุประสงค เป_าหมายและกลยุทธ ดําเนินงานบริหาร
บุคคล 
  (2) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปqรวมท้ังโครงการ/กิจกรรมของการบริหารงานบุคคล 
  (3) กําหนดผู#รับผิดชอบ งานบุคคลและวัสดุอุปกรณ  
  (4) กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จการดําเนินงานการบริหารงานบุคคล 
 3. การสื่อสารสร#างความเข#าใจ (Understanding-U) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) มีการสื่อสารหลายช!องทางท่ีชัดเจน 
  (2) มีการสร#างแรงจูงใจให#ครูและบุคลากรยอมรับในการดําเนินการบริหารงานบุคคล 
 4. การปฏิบัติการ (Doing-D) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) การปฏิบัติ การจัดทําแผนการดําเนินการ การนําแผนไปสู!การปฏิบัติ ตามโครงการ/
กิจกรรมของงานบริหารบุคคล 
  (2) เก็บรวบรวมและบันทึกข#อมูลท่ีเก่ียวข#องตามโครงการ/กิจกรรม 
 5. การควบคุม กํากับติดตาม (Controlling-C) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) มีการวัดและประเมินความก#าวหน#าเป>นระยะ 
  (2) ต#องมีการติดตาม ควบคุมและกํากับดูแลให#ผลเป>นไปตามแผนท่ีกําหนดไว# 
 6. การปรับปรุงอย!างต!อเนื่อง (Improving-I) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) มีการจัดลําดับความสําคัญของงานบุคคลท่ีจะต#องปรับปรุง 
  (2) มีการเทียบเคียงตนเองกับสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน
บุคคล  
  (3) แสวงหาแนวทางใหม!ๆ เพ่ือปรับปรุงวิธีการบริหารงานบุคคลและสภาพแวดล#อมใน
การทํางานให#ดีข้ึนอยู!เสมอโดยสร#างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีเป>นเลิศด#านงานบุคคลและให#รางวัล
ตอบแทน 
 

องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง (เครื่องมือการบริหารท่ีใช�ในการขับเคล่ือน) 
 1. การมีภาวะผู#นําเชิงกลยุทธ  (Strategy Leadership) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) สถานศึกษามีการต้ังเป_าหมายและกําหนดเป_าหมายท่ีชัดเจนเพ่ือให#ครูและบุคลากร
เข#าใจแนวทางในการปฏิบัติงานการบริหารงานบุคคล 
  (2) ผู#บริหารมีการวิเคราะห องค การ โดยนําปEจจัยภายใน ภายนอก โอกาสและอุปสรรค
มาเป>นข#อมูลในการวางแผนการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเพ่ือวางแผนทิศทางการกําหนดงาน
ไปในทิศทางเดียวกันและมีผู#รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
  (3) ผู#บริหารมีการสื่อสารท่ีชัดเจนในเรื่องของเป_าหมายการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษาและเชื่อมโยงเป_าหมายของครูให#ไปในทิศทางเดียวกับสถานศึกษา 
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  (4) มีการจัดทําแผนการปฏิบัติประจําปqเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน  พันธกิจเป_าหมายท่ีกําหนด 
กําหนดโครงการ/กิจกรรมของการบริหารงานบุคคลและมีแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
  (5) ผู#บริหารร!วมกับครูและบุคลากรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการบริหารงานบุคคล
ทุกระดับท่ีกลยุทธ ถูกนําไปใช# 
 2. การบริหารจัดการทุนมนุษย  (Human Capital Management) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) สามารถนําความรู#ความสามารถท่ีมีอยู! ในครูและบุคลากรออกมาใช#ในการ
บริหารงานบุคคลอย!างเต็มศักยภาพเพราะครูและบุคลากรคือผู#ขับเคลื่อนสถานศึกษาให#สถานศึกษา
ประสบผลสําเร็จ 
  (2) พัฒนาครูและบุคลากรให#เป>นบุคคลท่ีมีความรู#ในการบริหารงานบุคคล มีความ
เชี่ยวชาญ ความชํานาญสูงข้ึนและมีความพร#อมต!อการเปลี่ยนแปลงโดยมีการฝoกอบรม แลกเปลี่ยน
ความรู#หรือทักษะระหว!างครูและบุคลากรและสร#างครูและบุคลากรต#นแบบในสถานศึกษาท่ีสามารถ
เป>นผู#ริเริ่มให#กับบุคคลอ่ืน  
  (3) กระตุ#นให#ครูและบุคลากรบรรลุถึงผลงานการบริหารงานบุคคลท่ีสูงหรือให#มากกว!า
ความคาดหวังและสร#างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให#ครูและบุคลากรเกิดความจงรักภักดีและ
ผูกพันต!อสถานศึกษา 
  (4) ให#ครูและบุคลากรมีส!วนร!วมในการบริหารงานบุคคลโดยมอบหมายมอบอํานาจการ
ตัดสินใจการทํางานเป>นทีมและสร#างความไว#วางใจทําให#เกิดความรับผิดชอบและส!งผลให#เกิดการ
ทุ!มเทพลังในการทํางานของครูและบุคลากร 
  (5) ผู#บริหารมีความสามารถในการแก#ปEญหาของบุคลากรและนําไปเป>นข#อมูลท่ีเกิด
ประโยชน ต!อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 
 3. การเป>นองค การแห!งการเรียนรู# (Learning Organization) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) ทําให#สถานศึกษาเป>นองค การท่ีมุ!งผลิตองค ความรู# ช!วยให#ผู#บริหารครูและบุคลากร
เปqrยมไปด#วยความรู#ความสามารถมีความกระตือรือร#นและรอบรู#ในงานของสถานศึกษา 
  (2) ครูและบุคลากรมีความยอมรับความคิดเห็นของผู#ร!วมงานและมีความร!วมมือต!อการ
บริหารงานบุคคลโดยทุกคนมีการแบ!งหน#าท่ีแบ!งงานกันทําในการทํางานเป>นทีม  
  (3) สถานศึกษามีวิธีการทํางานท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได#ตามสถานการณ และมีความคิด
สร#างสรรค ในการนําองค ความรู#และเทคโนโลยีใหม!ๆ มาใช#ในการปฏิบัติงานบริหารบุคคลและแสวงหา
วิธีการปฏิบัติงานท่ีเป>นเลิศ 
  (4) มีการมุ!งเน#นในสิ่งท่ีสถานศึกษามีความโดดเด!นสร#างจุดแข็งในการบริหารงานบุคคล
ของสถานศึกษาและพัฒนาจุดแข็งเพ่ือยกระดับของสถานศึกษา 
  (5) มีวิธีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู#หรือทักษะระหว!างบุคคลและหน#าท่ีภายใน
องค การและมีส!วนร!วมในการจัดการความรู#ท่ีเก่ียวข#องกับการบริหารงานบุคคลในองค การ 
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  (6) มีวิธีการใช#ข#อมูลและสารสนเทศของงานบริหารบุคคลมาสนับสนุนการตัดสินใจและ
สนับสนุนให#เกิดนวัตกรรมและมีความสามารถในการประยุกต ใช# ICT ได#อย!างเหมาะสม 
  (7) มีการจัดลําดับความสําคัญของงานบริหารบุคคลให#เกิดการปรับปรุงอย!างต!อเนื่อง
และเกิดนวัตกรรม 
  (8) มีระบบการประเมินผลการปฏิบั ติงานบริหารบุคคลของครูและบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิผลและเป>นธรรม 
  (9) มีการนํารูปแบบการบริหารของภาคเอกชนมาใช#เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
บริหารงานบุคคล เช!นการให#บริการแบบทันเวลาพอดี (just-in time) 
 4. การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค การ (Total Quality Management) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) มีการคํานึงถึงคุณภาพการให#บริการของสถานศึกษามุ!งเน#นผลลัพธ และผลสัมฤทธิ์
งานบริหารบุคคลของสถานศึกษา 
  (2) ให#ความสําคัญกับผู#รับบริการโดยมีการมีการรับฟEงความต#องการด#านงานบุคคลมี
การการสร#างความสัมพันธ และความพึงพอใจและมีการวัดความพึงพอใจ ของครู บุคลากร ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 
  (3) สร#างความไว#วางใจโดยให#โอกาสครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วน
ได#ส!วนเสียมีส!วนร!วมและแสดงความคิดเห็นในงานบุคคลอย!างสร#างสรรค  
  (4) มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานวิชาการอย!างต!อเนื่องท้ังกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุนเพ่ือพัฒนางานบริหารบุคคลให#มีประสิทธิภาพ 
 5. การจัดโครงสร#างองค การ (Organization Structure) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) มีการจัดโครงสร#างองค การท่ีเหมาะสม สอดคล#องกับกระบวนการทํางานบริหาร
บุคคลของสถานศึกษา มุ!งเน#นการกระจายอํานาจคล!องตัวและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ  
  (2) มีการจัดทําโครงการด#านการบริหารบุคคล โดยจัดโครงสร#างแบบทีมข#ามสายงาน
และร!วมมือกับองค กรอ่ืนๆ 
  (3) มีการลดข้ันตอนระบบการสั่งการด#านการบริหารงานบุคคลให#เกิดความรวดเร็ว 
 6. การมีธรรมาภิบาล (Good  Governance) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) ผู#บริหารมีธรรมาภิบาล และกระทําตนด#านงานบุคคลเป>นตัวอย!างแก!ครูและบุคลากร 
  (2) มีการใช#หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคลได#แก!การมีส!วนร!วมการปฏิบัติตาม
กฎหมายความโปร!งใสความรับผิดชอบความสอดคล#องความเสมอภาคการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
และการมีเหตุผล 
 7. ความรับผิดชอบต!อสังคม (Corporate Social Responsibility) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) มีความรับผิดชอบต!อสังคมโดยผู#บริหารมีจิตอาสาและสร#างจิตสํานึกให#ครูและนักเรียนมี
จิตอาสาในการช!วยเหลือและพัฒนาชุมชน 
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  (2) ส!งเสริม สนับสนุนให#ครู บุคลากร และผู#เรียนทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
สิ่งแวดล#อมของชุมชน โดยท่ีสถานศึกษาจะดําเนินการเองโดยใช#ทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยู!หรือร!วมมือกับ
องค กรอ่ืนๆ 
 8. การสร#างวัฒนธรรมองค การ (Organization Culture) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 

(1) สร#างอัตลักษณ ของสถานศึกษาและสร#างจิตสํานึกด#านงานบุคคลให#ทุกคนปฏิบัติ
ตามอัตลักษณ  

(2) สร#างจิตสํานึกให#ครูและบุคลากรให#มีความกระตือรือร#นในการทํางานด#านงานบุคคล
เน#นการทํางานแบบมีส!วนร!วม เป>นทีม มีสัมพันธภาพระหว!างผู#ร!วมงาน  
  (3) กระตุ#นการรับรู#ให#ครูและบุคลากรรักการเรียนรู# มุ!งหาความรู# มีความรู#สึกว!างานท#า
ทายความสามารถอยู!ตลอดเวลา 
  (4) สร#างค!านิยมแห!งความซ่ือสัตย   โปร!งใส  เปDดเผย และมีบรรยากาศการทํางาน  
ความผาสุกและความพึงพอใจทําให#ครูและบุคลากรรักสถานศึกษา 
  (5) การสร#างค!านิยมท่ีมุ!งเน#นในเรื่องคุณภาพด#านบริหารงานบุคคล 
 

การบริหารท่ัวไป 
 การบริหารท่ัวไป ได#แก! (1)งานธุรการมีแนวปฏิบัติดังนี้ การดําเนินงานธุรการงานพัฒนา
ระบบและเครือข!ายข#อมูลสารสนเทศงานเทคโนโลยีสารสนเทศการประสานและพัฒนาเครือข!าย
การศึกษาการประสานกับหน!วยงานภายนอก (2) งานกิจการนักเรียนมีแนวปฏิบัติดังนี้ การจัดทําสํา
มะโนผู#เรียนการรับนักเรียนงานส!งเสริมงานกิจการนักเรียนงานบริการอนามัยและโภชนาการงาน
รักษาความปลอดภัยและระบบสัญจร (3) งานอาคารสถานท่ีมีแนวปฏิบัติดังนี้การจัดสถานท่ีและ
สภาพแวดล#อมการพัฒนาสถานท่ีและสภาพแวดล#อม (4) งานสัมพันธ ชุมชนมีแนวปฏิบัติดังนี้การ
ประชาสัมพันธ งานการศึกษางานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษางานบริการสาธารณะโครงการ
ชุมชนสัมพันธ  (5)งานส!งเสริมสถานศึกษามีแนวปฏิบัติดังนี้การจัดระบบการควบคุมภายในหน!วยงาน
การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค กรการส!งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบนอกระบบ
และตามอัธยาศัยงานท่ีไม!ได#ระบุไว#ในงานอ่ืน 

 
วิธีการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง 

1. การวิเคราะห องค การ (Analyzing-A) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
(1) วิเคราะห สภาพแวดล#อมท้ังภายนอกและภายในองค  การ 

  (2) การกําหนดขอบเขต และรวบรวมข#อมูลของปEญหาท่ีเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไป 
  (3) การประเมินตนเองโดยวิเคราะห ช!วงห!าง  และการคาดคะเนช!วงห!างท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตและกําหนดทิศทางในงานบริหารท่ัวไป 
 2.การวางแผน (Planning-P) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
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  (1) กําหนดวิสัยทัศน   พันธกิจวัตถุประสงค เป_าหมายและกลยุทธ  ดําเนินงานบริหาร
ท่ัวไป 
  (2) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปqรวมท้ังโครงการ/กิจกรรมของงานบริหารท่ัวไป 
  (3) กําหนดผู#รับผิดชอบ งบประมาณและวัสดุอุปกรณ  
  (4) กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จการดําเนินงานบริหารท่ัวไป 
 3. การสื่อสารสร#างความเข#าใจ (Understanding-U) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) มีการสื่อสารหลายช!องทางท่ีชัดเจน 
  (2) มีการสร#างแรงจูงใจให#ครูและบุคลากรยอมรับในการดําเนินการงานบริหารท่ัวไป 
 4. การปฏิบัติการ (Doing-D) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) การปฏิบัติ  การจัดทําแผนการดําเนินการ การนําแผนไปสู!การปฏิบัติ ตาม
โครงการ/กิจกรรมของงานบริหารท่ัวไป 
  (2) เก็บรวบรวมและบันทึกข#อมูลท่ีเก่ียวข#องตามโครงการ/กิจกรรม 
 5. การควบคุม กํากับติดตาม (Controlling-C) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) มีการวัดและประเมินความก#าวหน#าเป>นระยะ 
  (2) ต#องมีการติดตาม ควบคุมและกํากับดูแลให#ผลเป>นไปตามแผนท่ีกําหนดไว# 
 6. การปรับปรุงอย!างต!อเนื่อง (Improving-I) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) มีการจัดลําดับความสําคัญของงานบริหารท่ัวไปท่ีจะต#องปรับปรุง 
  (2) มีการเทียบเคียงตนเองกับสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในงานบริหารท่ัวไป 
  (3) แสวงหาแนวทางใหม!ๆ เพ่ือปรับปรุงวิธีการทํางานบริหารท่ัวไปและสภาพแวดล#อม
ในการทํางานให#ดีข้ึนอยู!เสมอโดยสร#างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีเป>นเลิศด#านงานบริหารท่ัวไปและให#
รางวัลตอบแทน 

 
องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง (เครื่องมือการบริหารท่ีใช�ในการขับเคล่ือน) 

1. การมีภาวะผู#นําเชิงกลยุทธ   (Strategy  Leadership) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
(1) สถานศึกษามีการต้ังเป_าหมายและกําหนดเป_าหมายท่ีชัดเจนเพ่ือให#ครูและบุคลากรเข#าใจ

แนวทางในการปฏิบัติงานบริหารท่ัวไป 
  (2) ผู#บริหารมีการวิเคราะห องค การ โดยนําปEจจัยภายใน ภายนอก โอกาสและอุปสรรคมาเป>น
ข#อมูลในการวางแผนงานบริหารท่ัวไปของสถานศึกษาเพ่ือวางแผนทิศทางการกําหนดงานไปในทิศทางเดียวกัน
และมีผู#รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
  (3) ผู#บริหารมีการสื่อสารท่ีชัดเจนในเรื่องของเป_าหมายงานบริหารท่ัวไปของสถานศึกษาและ
เชื่อมโยงเป_าหมายของครูให#ไปในทิศทางเดียวกับสถานศึกษา 
  (4) มีการจัดทําแผนการปฏิบัติประจําปqเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน  พันธกิจเป_าหมายท่ีกําหนด 
กําหนดโครงการ/กิจกรรมของงานบริหารท่ัวไปและมีแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
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  (5) ผู#บริหารร!วมกับครูและบุคลากรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของงานบริหารท่ัวไปทุกระดับ
ท่ีกลยุทธ ถูกนําไปใช# 
 2. การบริหารจัดการทุนมนุษย  (Human  Capital  Management) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) สามารถนําความรู#ความสามารถท่ีมีอยู!ในครูและบุคลากรออกมาใช#ในงานบริหาร
ท่ัวไปอย!างเต็มศักยภาพเพราะครูและบุคลากรคือผู#ขับเคลื่อนสถานศึกษาให#สถานศึกษาประสบ
ผลสําเร็จ 
  (2) พัฒนาครูและบุคลากรให#เป>นบุคคลท่ีมีความรู#ในงานบริหารท่ัวไป มีความเชี่ยวชาญ  
ความชํานาญสูงข้ึนและมีความพร#อมต!อการเปลี่ยนแปลงโดยมีการฝoกอบรม  แลกเปลี่ยนความรู#หรือ
ทักษะระหว!างครูและบุคลากรและสร#างครูและบุคลากรต#นแบบในสถานศึกษาท่ีสามารถเป>นผู#ริเริ่ม
ให#กับบุคคลอ่ืน 
  (3) กระตุ#นให#ครูและบุคลากรบรรลุถึงผลการปฏิบัติงานบริหารท่ัวไปท่ีสูงหรือให#
มากกว!าความคาดหวังและสร#างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให#ครูและบุคลากรเกิดความจงรักภักดี
และผูกพันต!อสถานศึกษา 
  (4) ให#ครูและบุคลากรมีส!วนร!วมในงานบริหารท่ัวไปโดยมอบหมายมอบอํานาจการ
ตัดสินใจการทํางานเป>นทีมและสร#างความไว#วางใจทําให#เกิดความรับผิดชอบและส!งผลให#เกิดการ
ทุ!มเทพลังในการทํางานของครูและบุคลากร 
  (5) ผู#บริหารมีความสามารถในการแก#ปEญหาของบุคลากรและนําไปเป>นข#อมูลท่ีเกิด
ประโยชน ต!องานบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา 
 3. การเป>นองค การแห!งการเรียนรู#  (Learning Organization) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) ทําให#สถานศึกษาเป>นองค การท่ีมุ!งผลิตองค ความรู# ช!วยให#ผู#บริหารครูและบุคลากร
เปqrยมไปด#วยความรู#ความสามารถมีความกระตือรือร#นและรอบรู#ในงานบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา 
  (2) ครูและบุคลากรมีความยอมรับความคิดเห็นของผู#ร!วมงานและมีความร!วมมือต!องาน
บริหารท่ัวไปโดยทุกคนมีการแบ!งหน#าท่ี แบ!งงานกันทําในการทํางานเป>นทีม 
  (3) สถานศึกษามีวิธีการทํางานท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได#ตามสถานการณ และมีความคิด
สร#างสรรค ในการนําองค ความรู#และเทคโนโลยีใหม!ๆมาใช#ในการปฏิบัติงานบริหารท่ัวไปและแสวงหา
วิธีการปฏิบัติงานท่ีเป>นเลิศ 
  (4) มีการมุ!งเน#นในสิ่งท่ีสถานศึกษามีความโดดเด!นสร#างจุดแข็งในงานบริหารท่ัวไปของ
สถานศึกษาและพัฒนาจุดแข็งเพ่ือยกระดับของสถานศึกษา 
  (5) มีวิธีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู#หรือทักษะระหว!างบุคคลและหน#าท่ีภายใน
องค การและมีส!วนร!วมในการจัดการความรู#ท่ีเก่ียวข#องกับงานบริหารท่ัวไปในองค การ 
  (6) มีวิธีการใช#ข#อมูลและสารสนเทศของงานบริหารท่ัวไปมาสนับสนุนการตัดสินใจและ
สนับสนุนให#เกิดนวัตกรรมและมีความสามารถในการประยุกต ใช# ICT ได#อย!างเหมาะสม 
  (7) มีการจัดลําดับความสําคัญของงานบริหารท่ัวไปให#เกิดการปรับปรุงอย!างต!อเนื่อง
และเกิดนวัตกรรม 
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  (8) มีระบบการประเมินผลการปฏิบั ติงานบริหารท่ัวไปของครูและบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิผลและเป>นธรรม 
  (9) มีการนํารูปแบบการบริหารของภาคเอกชนมาใช#เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
บริหารท่ัวไป เช!นการให#บริการแบบทันเวลาพอดี (Just-in Time) 
 4. การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค การ (Total Quality Management) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) มีการคํานึงถึงคุณภาพการให#บริการของสถานศึกษามุ!งเน#นผลลัพธ และผลสัมฤทธิ์
งานบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา 
  (2) ให#ความสําคัญกับผู#รับบริการโดยมีการมีการรับฟEงความต#องการด#านงานบริหาร
ท่ัวไปมีการการสร#างความสัมพันธ และความพึงพอใจและมีการวัดความพึงพอใจ ของครู บุคลากร 
ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 
  (3) สร#างความไว#วางใจโดยให#โอกาสครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วน
ได#ส!วนเสียมีส!วนร!วมและแสดงความคิดเห็นในงานบริหารท่ัวไปอย!างสร#างสรรค  
  (4) มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานงานบริหารท่ัวไปอย!างต!อเนื่องท้ังกระบวนการ
หลักและกระบวนการสนับสนุนเพ่ือพัฒนางานบริหารวิชาการให#มีประสิทธิภาพ 
 5. การจัดโครงสร#างองค การ (Organization Structure) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) มีการจัดโครงสร#างองค การท่ีเหมาะสม สอดคล#องกับกระบวนการทํางานงานบริหาร
ท่ัวไปของสถานศึกษา มุ!งเน#นการกระจายอํานาจคล!องตัวและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ  
  (2) มีการจัดทําโครงการด#านงานบริหารท่ัวไป โดยจัดโครงสร#างแบบทีมข#ามสายงาน
และร!วมมือกับองค กรอ่ืนๆ 
  (3) มีการลดข้ันตอนระบบการสั่งการด#านงานบริหารท่ัวไปให#เกิดความรวดเร็ว 
 6. การมีธรรมาภิบาล (Good Governance) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) ผู#บริหารมีธรรมาภิบาล และกระทําตนเป>นตัวอย!างแก!ครูและบุคลากรด#านงาน
บริหารท่ัวไป 
  (2) มีการใช#หลักธรรมาภิบาลในงานบริหารท่ัวไปได#แก!การมีส!วนร!วมการปฏิบัติตาม
กฎหมายความโปร!งใสความรับผิดชอบความสอดคล#องความเสมอภาคการมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลและการมีเหตุผล 
 7. ความรับผิดชอบต!อสังคม (Corporate Social Responsibility) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) มีความรับผิดชอบต!อสังคมโดยผู#บริหารมีจิตอาสาและสร#างจิตสํานึกให#ครูและนักเรียนมี
จิตอาสาในการช!วยเหลือและพัฒนาชุมชน 
  (2) ส!งเสริม สนับสนุนให#ครู บุคลากร และผู#เรียนทําโครงการ/กิจกรรมด#านงานบริหารท่ัวไป
เพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล#อมของชุมชน โดยท่ีสถานศึกษาจะดําเนินการเองโดยใช#ทรัพยากรท่ีมีอยู!หรือร!วมมือกับ
องค กรอ่ืนๆ 
 8. การสร#างวัฒนธรรมองค การ (Organization Culture) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
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  (1) สร#างอัตลักษณ ของสถานศึกษาและสร#างจิตสํานึกด#านงานบริหารท่ัวไปให#ทุกคนปฏิบัติ
ตามอัตลักษณ  
  (2) สร#างจิตสํานึกให#ครูและบุคลากรให#มีความกระตือรือร#นในการทํางานด#านงานบริหาร
ท่ัวไป เน#นการทํางานแบบมีส!วนร!วมเป>นทีม มีสัมพันธภาพระหว!างผู#ร!วมงาน  
  (3) กระตุ#นการรับรู#ให#ครูและบุคลากรรักการเรียนรู#ด#านงานบริหารท่ัวไป มุ!งหาความรู# มี
ความรู#สึกว!างานวิชาการท#าทายความสามารถอยู!ตลอดเวลา 
  (4) สร#างค!านิยมแห!งความซ่ือสัตย   โปร!งใส  เปDดเผย ด#านงานบริหารท่ัวไปและมีบรรยากาศ
การทํางาน  ท่ีมีความผาสุกและความพึงพอใจทําให#ครูและบุคลากรรักสถานศึกษา 
  (5) การสร#างค!านิยมท่ีมุ!งเน#นในเรื่องคุณภาพด#านงานบริหารท่ัวไป 
 

เง่ือนไขความสําเร็จ 
 1. การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive  Management) มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  (1) ผู#บริหารต#องมีนวัตกรรม สามารถจะใช#ประโยชน จากทรัพย สินท่ีมีอยู!เช!น ครูและบุคลากร 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ ให#ได#เปรียบเหนือคู!แข!ง 
  (2) ผู#บริหารต#องเข#าใจการบริหารงาน  มีการกระจายอํานาจและมอบอํานาจแก!ทีมงาน 
  (3) ผู#บริหารมีกลยุทธ ท่ีปรับได#ตามสถานการณ และบริหารผลการปฏิบัติงานท่ีสามารถ
เชื่อมโยงหน!วยงานต!างๆ ในสถานศึกษาได# 
  (4) ผู#บริหารจัดโครงสร#าง จัดระบบและมีกระบวนการต!างๆ ท่ีสนับสนุนอย!างเหมาะสม
มีความยืดหยุ!นและตอบสนองต!อการเปลี่ยนแปลง 
  (5) ผู#บริหารมีภาวะผู#นํา สามารถใช#ข#อมูลความรู#ต!างๆ ในการตัดสินใจและเชื่อมโยง
เครื่องมือบริหารคุณภาพสู!องค กรท่ีเป>นเลิศ 
 2. การสร#างความรู#สึกการเป>นเจ#าของร!วมกัน (Ownership) มีแนวปฏิบัติดังนี้  
  (1) สร#างจิตสํานึกโดยการมีส!วนร!วมของครูบุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มี
ส!วนได#ส!วนเสียเพ่ือให#มีความภักดีต!อสถานศึกษา 
  (2) สร#างบรรยากาศแรงจูงใจให#ครูบุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#
ส!วนเสียอยากทํางาน 
  (3) สร#างความพึงพอใจต!อครูบุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย
ท้ังด#านการเงินและคุณภาพ 
 3. การบริหารคนเก!งในองค การ (Talent Management) มีแนวปฏิบัติดังนี้  
  (1) มีการกําหนดสมรรถนะของครูและบุคลากรต#องมีความรอบรู#เก่ียวกับการดําเนินงาน
และเป_าหมายในระดับสูง 
  (2) เปDดโอกาสให#ครูและบุคลากรรับผิดชอบงานมากข้ึน เพ่ือกระตุ#นให#เกิดการเรียนรู#
จากการปฏิบัติงานและให#มีความก#าวหน#าในสายอาชีพ 
  (3) สามารถดึงศักยภาพท่ีมีอยู!ในครูและบุคลากรมาใช#ให#เกิดประโยชน กับสถานศึกษา 
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 4. การสนับสนุนจากองค การ (Organizational Support) มีแนวปฏิบัติดังนี้  
  (1) การสนับสนุนจากหน!วยงานต#นสังกัด  
  (2) การสนับสนุนองค กรเครือข!ายฯผู#ปกครอง ศิษย เก!า คณะกรรมการสถานศึกษา และ
องค กรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข#อง 
 

เง่ือนไขท่ีเป1นอุปสรรค 
 1. การรับรู#ระหว!างผู#บริหารและผู#มีส!วนได#ส!วนเสียไม!สอดคล#องกัน  
 2. การรับรู#ของผู#บริหารและครูเก่ียวกับวิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม กลยุทธ  ของสถานศึกษาไม!
สอดคล#องกัน  
 3. การปฏิบัติของผู#บริหารและครูกับวิสัยทัศน   พันธกิจ ค!านิยม  กลยุทธ ไม!สอดคล#องกัน 
 4. การปฏิบัติของผู#บริหาร ครูและบุคลากร ไม!ตอบสนองความต#องการของผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 
 5. โครงสร#างพ้ืนฐานไม!สนับสนุนต!อการเป>นสถานศึกษาท่ีมีผลปฏิบัติงานสูง 
 

การนํารูปแบบไปใช� 
 1. การเตรียมการ 
  1.1 ระยะท่ี 1 โดยประชุมชี้แจงเพ่ือสร#างความตระหนัก สร#างจิตสํานึกสร#างความรู#
ความเข#าใจสร#างความร!วมมือมีการประชาสัมพันธ  ศึกษาคู!มือของรูปแบบ ประเมินความพร#อมของ
โรงเรียน 
  1.2 ระยะท่ี 2 แต!งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน กําหนดภารกิจ บทบาท หน#าท่ี ความ
รับผิดชอบ กําหนดเป_าหมาย จัดทําแผนการดําเนินงานกําหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ งบประมาณและระยะเวลาในการดําเนินงาน 

2. การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
 3. การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล (ตามแบบนิเทศกํากับติดตาม ประเมินผล
ด#านหลังของคู!มือ) 
 4. สรุปผลการดําเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนา 
 5. รายงานผลการดําเนินงานแก!ผู#มีส!วนเก่ียวข#องโดยจัดทําเป>นข#อมูลสารสนเทศเผยแพร!
ประชาสัมพันธ  
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แบบนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารสถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง 
 

 
ประเด็น 

 
รายการ 

ผลการ
ติดตาม 
มี ไม%มี 

การบริหารงานวิชาการ 
อํานาจหน#าท่ีของ
สถานศึกษาของ
การบริหารงาน
วิชาการ 

(1) งานหลักสูตร มีแนวปฏิบัติดังนี้ การจัดวัตถุประสงค ของ
หลักสูตร การจัดเนื้อหาของหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช# 
การพัฒนาหลักสูตร การจัดทําสาระการเรียนรู#ท#องถ่ิน การ
ประเมินหลักสูตร 

  

(2) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู# มีแนวปฏิบัติดังนี้ การจัดทํา
แผนการเรียนรู# การจัดกระบวนการเรียนรู# การนิเทศการสอน 
การแนะแนวการศึกษา 

  

(3) งานวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนมีแนวปฏิบัติดังนี้ การ
วัดผลและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การจัดทํา
หลักฐานทางการศึกษา การพัฒนาระบบสารสนเทศการวัดและ
ประเมินผล 

  

(4) งานพัฒนาสื่อและแหล!งเรียนรู#มีแนวปฏิบัติดังนี้ การจัดอุปกรณ 
การสอน การจัดห#องสมุด การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การจัดให#มีแหล!งเรียนรู#ท่ีเอ้ือต!อกระบวนการเรียนรู# 

  

(5) งานพัฒนาการประกันคุณภาพภายในมีแนวปฏิบัติดังนี้ การ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดําเนินการ การติดตาม
ประเมินผล การรายงานผล การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

  

(6) งานส!งเสริมวิชาการมีแนวปฏิบัติดังนี้ การพัฒนาบุคลากร
ทางวิชาการ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การบริการวิชาการ
แก!สังคม การสอนซ!อมเสริม การประเมินโครงการทางวิชาการ 

  

วิธีการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง (APUDCI) 
1. การวิเคราะห 
องค การ  
(Analyzing-A)   

(1) วิเคราะห สภาพแวดล#อมท้ังภายนอกและภายในองค  การ   
(2) การกําหนดขอบเขต และรวบรวมข#อมูลของปEญหาท่ี
เก่ียวกับการบริหารงานวิชาการ 

  

(3) การประเมินตนเองโดยวิเคราะห ช!วงห!าง และการคาดคะเน
ช!วงห!างท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและกําหนดทิศทางในการ
บริหารงานวิชาการ 
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ประเด็น 

 
รายการ 

ผลการ
ติดตาม 
มี ไม%มี 

2. การวางแผน 
(Planning-P) 

(1) กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจวัตถุประสงค เป_าหมายและกล
ยุทธ  ดําเนินงานการบริหารวิชาการ 

  

(2) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปqรวมท้ังโครงการ/กิจกรรมของ
การบริหารงานวิชาการ 

  

(3) กําหนดผู#รับผิดชอบ งบประมาณและวัสดุอุปกรณ    
(4) กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จการดําเนินงานการบริหาร
วิชาการ 

  

3. การสื่อสาร
สร#างความเข#าใจ 
(Understanding-U) 

(1) มีการสื่อสารหลายช!องทางท่ีชัดเจน   
(2) มีการสร#างแรงจูงใจให#ครูและบุคลากรยอมรับในการ
ดําเนินการบริหารงานวิชาการ 

  

4. การปฏิบัติการ 
(Doing-D) 

(1) การปฏิบัติ การจัดทําแผนการดําเนินการ การนําแผนไปสู!
การปฏิบัติ ตามโครงการ/กิจกรรมของงานบริหารวิชาการ 

  

(2) เก็บรวบรวมและบันทึกข#อมูลท่ีเก่ียวข#องตามโครงการ/
กิจกรรม 

  

5. การควบคุม 
กํากับติดตาม 
(Controlling-C) 

(1) มีการวัดและประเมินความก#าวหน#าเป>นระยะ   
(2) ต#องมีการติดตาม ควบคุมและกํากับดูแลให#ผลเป>นไปตาม
แผนท่ีกําหนดไว# 

  

6. การปรับปรุง
อย!างต!อเนื่อง 
(Improving-I) 

(1) มีการจัดลําดับความสําคัญของงานวิชาการท่ีจะต#องปรับปรุง   
(2) มีการเทียบเคียงตนเองกับสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารวิชาการ 

  

(3) แสวงหาแนวทางใหม!ๆ เพ่ือปรับปรุงวิธีการทํางานวิชาการ
และสภาพแวดล#อมในการทํางานให#ดีข้ึนอยู!เสมอโดยสร#าง
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีเป>นเลิศด#านงานวิชาการและให#
รางวัลตอบแทน 

  

1. การมีภาวะผู#นํา
เชิงกลยุทธ   
(Strategy  
Leadership) 

(1) สถานศึกษามีการต้ังเป_าหมายและกําหนดเป_าหมายท่ี
ชัดเจนเพ่ือให#ครูและบุคลากรเข#าใจแนวทางในการปฏิบัติงาน
การบริหารงานวิชาการ 

  

(2) ผู#บริหารมีการวิเคราะห องค การ โดยนําปEจจัยภายใน 
ภายนอก โอกาสและอุปสรรคมาเป>นข#อมูลในการวางแผนการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเพ่ือวางแผนทิศทางการ
กําหนดงานไปในทิศทางเดียวกันและมีผู#รับผิดชอบท่ีชัดเจน 
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 (3) ผู#บริหารมีการสื่อสารท่ีชัดเจนในเรื่องของเป_าหมายของ
สถานศึกษาและเชื่อมโยงเป_าหมายของครูให#ไปในทิศทาง
เดียวกับสถานศึกษา 

  

(4) มีการจัดทําแผนการปฏิบัติประจําปqเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน  
พันธกิจ เป_าหมายท่ีกําหนด กําหนดโครงการ/กิจกรรมของการ
บริหารงานวิชาการและมีแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

  

(5) ผู#บริหารร!วมกับครู บุคลากรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของ
การบริหารงานวิชาการทุกระดับท่ีกลยุทธ ถูกนําไปใช# 

  

2. การบริหาร
จัดการทุนมนุษย  
(Human Capital  
Management) 

(1) สามารถนําความรู#ความสามารถท่ีมีอยู!ในครูและบุคลากร
ออกมาใช#ในการบริหารงานวิชาการอย!างเต็มศักยภาพเพราะ
ครูและบุคลากรคือผู#ขับเคลื่อนสถานศึกษาให#สถานศึกษา
ประสบผลสําเร็จ 

  

(2) พัฒนาครูและบุคลากรให#เป>นบุคคลท่ีมีความรู#ในการ
บริหารงานวิชาการ มีความเชี่ยวชาญ ความชํานาญสูงข้ึนและมี
ความพร#อมต!อการเปลี่ยนแปลงโดยมีการฝoกอบรม  
แลกเปลี่ยนความรู#หรือทักษะระหว!างครูและบุคลากรและสร#าง
ครูและบุคลากรต#นแบบในสถานศึกษาท่ีสามารถเป>นผู#ริเริ่ม
ให#กับบุคคลอ่ืน 

  

(3) กระตุ#นให#ครูและบุคลากรบรรลุถึงผลงานการบริหารงาน
วิชาการท่ีสูงหรือให#มากกว!าความคาดหวังและสร#างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานและให#ครูและบุคลากรเกิดความจงรักภักดีและ
ผูกพันต!อสถานศึกษา 

  

(4) ให#ครูและบุคลากรมีส!วนร!วมในการบริหารงานวิชาการโดย
มอบหมายมอบอํานาจการตัดสินใจการทํางานเป>นทีมและสร#าง
ความไว#วางใจทําให#เกิดความรับผิดชอบและส!งผลให#เกิดการ
ทุ!มเทพลังในการทํางานของครูและบุคลากร 

  

(5) ผู#บริหารมีความสามารถในการแก#ปEญหาของบุคลากรและ
นําไปเป>นข#อมูลท่ีเกิดประโยชน ต!อการบริหารงานวิชาการของ
สถานศึกษา 
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3. การเป>น
องค การแห!งการ
เรียนรู# (Learning 
Organization) 

(1) ทําให#สถานศึกษาเป>นองค การท่ีมุ!งผลิตองค ความรู# ช!วยให#
ผู#บริหารครูและบุคลากรเปqrยมไปด#วยความรู#ความสามารถมีความ
กระตือรือร#นและรอบรู#ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา 

  

(2) ครูและบุคลากรมีความยอมรับความคิดเห็นของผู#ร!วมงาน
และมีความร!วมมือต!อการบริหารงานวิชาการโดยทุกคนมีการ
แบ!งหน#าท่ี แบ!งงานกันทําในการทํางานเป>นทีม 

  

(3) สถานศึกษามีวิธีการทํางานท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได#ตาม
สถานการณ และมีความคิดสร#างสรรค ในการนําองค ความรู#และ
เทคโนโลยีใหม!ๆ มาใช#ในการปฏิบัติงานบริหารวิชาการและ
แสวงหาวิธีการปฏิบัติงานท่ีเป>นเลิศ 

  

(4) มีการมุ!งเน#นในสิ่งท่ีสถานศึกษามีความโดดเด!นสร#างจุดแข็ง
ในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาและพัฒนาจุดแข็ง
เพ่ือยกระดับของสถานศึกษา 

  

(5) มีวิธีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู#หรือทักษะระหว!างบุคคล
และหน#าท่ีภายในองค การและมีส!วนร!วมในการจัดการความรู#ท่ี
เก่ียวข#องกับการบริหารงานวิชาการในองค การ 

  

(6) มีวิธีการใช#ข#อมูลและสารสนเทศของงานบริหารวิชาการมา
สนับสนุนการตัดสินใจและสนับสนุนให#เกิดนวัตกรรมและมี
ความสามารถในการประยุกต ใช# ICT ได#อย!างเหมาะสม 

  

(7) มีการจัดลําดับความสําคัญของงานบริหารวิชาการให#เกิด
การปรับปรุงอย!างต!อเนื่องและเกิดนวัตกรรม 

  

(8) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารวิชาการของ
ครูและบุคลากรท่ีมีประสิทธิผลและเป>นธรรม 

  

(9) มีการนํารูปแบบการบริหารของภาคเอกชนมาใช#เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการบริหารงานเช!นการให#บริการแบบทันเวลาพอดี 
(just-in time) โดยการจัดการเรยีนแบบ e-Learning 

  

4. การบริหาร
คุณภาพท่ัวท้ัง
องค การ (Total 
Quality 
Management) 

(1) มีการคํานึงถึงคุณภาพการให#บริการของสถานศึกษามุ!งเน#น
ผลลัพธ และผลสัมฤทธิ์งานบริหารวิชาการของสถานศึกษา 

  



394 
 
 

 
ประเด็น 

 
รายการ 

ผลการ
ติดตาม 
มี ไม%มี 

 (2) ให#ความสําคัญกับผู#รับบริการโดยมีการมีการรับฟEงความ
ต#องการด#านงานวิชาการมีการการสร#างความสัมพันธ และความ
พึงพอใจและมีการวัดความพึงพอใจ ของครู บุคลากร ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 

  

(3) สร#างความไว#วางใจโดยให#โอกาสครู บุคลากร ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสียมีส!วนร!วมและแสดง
ความคิดเห็นในงานวิชาการอย!างสร#างสรรค  

  

(4) มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานวิชาการอย!างต!อเนื่องท้ัง
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนเพ่ือพัฒนางาน
บริหารวิชาการให#มีประสิทธิภาพ 

  

5. การจัด
โครงสร#างองค การ 
(Organization 
Structure) 

(1) มีการจัดโครงสร#างองค การท่ีเหมาะสม สอดคล#องกับ
กระบวนการทํางานวิชาการของสถานศึกษา มุ!งเน#นการ
กระจายอํานาจคล!องตัวและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ  

  

(2) มีการจัดทําโครงการด#านวิชาการ โดยจัดโครงสร#างแบบทีม
ข#ามสายงานและร!วมมือกับองค กรอ่ืนๆ 

  

(3) มีการลดข้ันตอนระบบการสั่งการด#านการบริหารวิชาการให#
เกิดความรวดเร็ว 

  

6. การมีธรรมาภิบาล 
(Good  
Governance) 

(1) ผู#บริหารมีธรรมาภิบาล และกระทําตนเป>นตัวอย!างแก!ครู
และบุคลากรด#านงานวิชาการ 

  

(2) มีการใช#หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานวิชาการ ได#แก!
การมีส!วนร!วมการปฏิบัติตามกฎหมายความโปร!งใสความ
รับผิดชอบความสอดคล#องความเสมอภาคการมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลและการมีเหตุผล 

  

7. ความ
รับผิดชอบต!อ
สังคม 
(Corporate 
Social 
Responsibility) 

(1) มีความรับผิดชอบต!อสังคมโดยผู#บริหารมีจิตอาสาและสร#าง
จิตสํานึกให#ครูและนักเรียนมีจิตอาสาในการช!วยเหลือและ
พัฒนาชุมชนในด#านงานวิชาการ 

  

(2) ส!งเสริม สนับสนุนให#ครู บุคลากร และผู#เรียนทําโครงการ/
กิจกรรมด#านงานวิชาการเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล#อมของชุมชน โดย
ท่ีสถานศึกษาจะดําเนินการเองโดยใช#ทรัพยากรท่ีมีอยู!หรือ
ร!วมมือกับองค กรอ่ืนๆ 
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8. การสร#าง
วัฒนธรรม
องค การ 
(Organization 
Culture) 

(1) สร#างอัตลักษณ ของสถานศึกษาและสร#างจิตสํานึกด#านงาน
วิชาการให#ทุกคนปฏิบัติตามอัตลักษณ  

  

(2) สร#างจิตสํานึกให#ครูและบุคลากรให#มีความกระตือรือร#นใน
การทํางานด#านวิชาการ เน#นการทํางานแบบมีส!วนร!วม เป>นทีม 
มีสัมพันธภาพระหว!างผู#ร!วมงาน 

  

(3) กระตุ#นการรับรู#ให#ครูและบุคลากรรักการเรียนรู#ด#านงาน
วิชาการ มุ!งหาความรู# มีความรู#สึกว!างานวิชาการท#าทาย
ความสามารถอยู!ตลอดเวลา 

  

(4) สร#างค!านิยมแห!งความซ่ือสัตย  โปร!งใส เปDดเผย ด#านงาน
วิชาการและมีบรรยากาศการทํางาน ความผาสุกและความพึง
พอใจทําให#ครูและบุคลากรรักสถานศึกษา 

  

(5) การสร#างค!านิยมท่ีมุ!งเน#นในเรื่องคุณภาพด#านงานวิชาการ
และความสําเร็จด#านการเรียนการสอนและคุณภาพของ
สถานศึกษา 

  

อํานาจหน#าท่ีการ
บริหารงาน
งบประมาณของ
สถานศึกษา 

(1) งานจัดทํานโยบายและแผนมีแนวปฏิบัติดังนี้จัดทํา
นโยบาย/แผน/โครงการ สารสนเทศและระบบข#อมูลเพ่ือการ
บริหาร 

  

(2) งานจัดทํางบประมาณมีแนวปฏิบัติดังนี้การจัดต้ัง
งบประมาณการเสนอของบประมาณการจัดสรรงบประมาณ 

  

(3) งานตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผลการใช#
เงินและผลการดําเนินงานมีแนวปฏิบัติดังนี้การตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผล และรายงานผลการใช#เงินและผลการ
ดําเนินงานประเมินประสิทธิภาพการใช#จ!ายงบประมาณ 

  

(4) งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษามีแนว
ปฏิบัติดังนี้ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษาการ
จัดหารายได# งานบริหารกองทุนโรงเรียน 

  

(5) งานบริหารการเงินและบัญชีมีแนวปฏิบัติดังนี้การบริหาร
การเงินการบริหารบัญชี 

  

(6) งานบริหารพัสดุและสินทรัพย มีแนวปฏิบัติดังนี้การบริหาร
ทรัพย สินและผลประโยชน การประกอบกิจการพิเศษและการ
ลงทุน  
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วิธีการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง (APUDCI) 
1. การวิเคราะห 
องค การ 
(Analyzing-A) 

(1) วิเคราะห สภาพแวดล#อมท้ังภายนอกและภายในองค  การ   
(2) การกําหนดขอบเขต และรวบรวมข#อมูลของปEญหาท่ี
เก่ียวกับการบริหารงานงบประมาณ 

  

(3) การประเมินตนเองโดยวิเคราะห ช!วงห!าง และการคาดคะเน
ช!วงห!างท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและกําหนดทิศทางในการ
บริหารงานงบประมาณ 

  

2.การวางแผน 
(Planning-P) 

(1) กําหนดวิสัยทัศน   พันธกิจวัตถุประสงค เป_าหมายและ 
กลยุทธ  ดําเนินงานการบริหารงานงบประมาณ 

  

(2) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปqรวมท้ังโครงการ/กิจกรรมของ
การบริหารงานงบประมาณ 

  

(3) กําหนดผู#รับผิดชอบ งบประมาณและวัสดุอุปกรณ    
(4) กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จการดําเนินงานการบริหารงาน   

3. การสื่อสารสร#าง
ความเข#าใจ 
(Understanding-U) 

(1) มีการสื่อสารหลายช!องทางท่ีชัดเจน   
(2) มีการสร#างแรงจูงใจให#ครูและบุคลากรยอมรับในการ
ดําเนินการบริหารงานงบประมาณ 

  

4. การปฏิบัติการ 
(Doing-D) 

(1) การปฏิบัติ การจัดทําแผนการดําเนินการ การนําแผนไปสู!
การปฏิบัติ ตามโครงการ/กิจกรรมของงานบริหารงบประมาณ 

  

(2) เก็บรวบรวมและบันทึกข#อมูลท่ีเก่ียวข#องตามโครงการ/
กิจกรรม 

  

5. การควบคุม 
กํากับติดตาม 
(Controlling-C) 

(1) มีการวัดและประเมินความก#าวหน#าเป>นระยะ   
(2) ต#องมีการติดตาม ควบคุมและกํากับดูแลให#ผลเป>นไปตาม
แผนท่ีกําหนดไว# 

  

6. การปรับปรุง
อย!างต!อเนื่อง 
(Improving-I) 

(1) มีการจัดลําดับความสําคัญของงานงบประมาณท่ีจะต#อง
ปรับปรุง 

  

(2) มีการเทียบเคียงตนเองกับสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานงบประมาณ 

  

(3) แสวงหาแนวทางใหม!ๆ เพ่ือปรับปรุงวิธีการทํางาน
งบประมาณและสภาพแวดล#อมในการทํางานให#ดีข้ึนอยู!เสมอ
โดยสร#างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีเป>นเลิศด#านงาน
งบประมาณและให#รางวัลตอบแทน 
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1. การมีภาวะผู#นํา
เชิงกลยุทธ   
(Strategy  
Leadership) 

(1) สถานศึกษามีการต้ังเป_าหมายและกําหนดเป_าหมายท่ี
ชัดเจนเพ่ือให#ครูและบุคลากรเข#าใจแนวทางในการปฏิบัติงาน
การบริหารงานงบประมาณ 

  

(2) ผู#บริหารมีการวิเคราะห องค การ โดยนําปEจจัยภายใน 
ภายนอก โอกาสและอุปสรรคมาเป>นข#อมูลในการวางแผนการ
บริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเพ่ือวางแผนทิศทางการ
กําหนดงานไปในทิศทางเดียวกันและมีผู#รับผิดชอบ 

  

(3) ผู#บริหารมีการสื่อสารท่ีชัดเจนในเรื่องของเป_าหมายการ
บริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาและเชื่อมโยงเป_าหมาย
ของครูให#ไปในทิศทางเดียวกับสถานศึกษา 

  

(4) มีการจัดทําแผนการปฏิบัติประจําปqเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน  
พันธกิจเป_าหมายท่ีกําหนด กําหนดโครงการ/กิจกรรมของการ
บริหารงานงบประมาณและมีแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 

  

(5) ผู#บริหารร!วมกับครูและบุคลากรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของการบริหารงานงบประมาณทุกระดับท่ีกลยุทธ ถูกนําไปใช# 

  

องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง (เครื่องมือการบริหารท่ีใช�ในการขับเคล่ือนงานงบประมาณ) 
 (1) สถานศึกษามีการต้ังเป_าหมายและกําหนดเป_าหมายท่ี

ชัดเจนเพ่ือให#ครูและบุคลากรเข#าใจแนวทางในการปฏิบัติงาน
การบริหารงานงบประมาณ 

  

(2) ผู#บริหารมีการวิเคราะห องค การ โดยนําปEจจัยภายใน 
ภายนอก โอกาสและอุปสรรคมาเป>นข#อมูลในการวางแผนการ
บริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเพ่ือวางแผนทิศทางการ
กําหนดงานไปในทิศทางเดียวกันและมีผู#รับผิดชอบท่ีชัดเจน 

  

(3) ผู#บริหารมีการสื่อสารท่ีชัดเจนในเรื่องของเป_าหมายการ
บริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาและเชื่อมโยงเป_าหมาย
ของครูให#ไปในทิศทางเดียวกับสถานศึกษา 

  

(4) มีการจัดทําแผนการปฏิบัติประจําปqเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน  
พันธกิจเป_าหมายท่ีกําหนด กําหนดโครงการ/กิจกรรมของการ
บริหารงานงบประมาณและมีแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 

  



398 
 
 

 
ประเด็น 

 
รายการ 

ผลการ
ติดตาม 
มี ไม%มี 

 (5) ผู#บริหารร!วมกับครูและบุคลากรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของการบริหารงานงบประมาณทุกระดับท่ีกลยุทธ ถูกนําไปใช# 

  

2. การบริหาร
จัดการทุนมนุษย  
(Human Capital  
Management) 

(1) สามารถนําความรู#ความสามารถท่ีมีอยู!ในครูและบุคลากร
ออกมาใช#ในการบริหารงานงบประมาณอย!างเต็มศักยภาพ
เพราะครูและบุคลากร คือ ผู#ขับเคลื่อนสถานศึกษาให#
สถานศึกษาประสบผลสําเร็จ 

  

(2) พัฒนาครูและบุคลากรให#เป>นบุคคลท่ีมีความรู#ในการบริหารงาน
งบประมาณ มีความเชี่ยวชาญ ความชํานาญสูงข้ึนและมีความพร#อม
ต!อการเปลี่ยนแปลงโดยมีการฝoกอบรม  แลกเปลี่ยนความรู#หรือ
ทักษะระหว!างครูและบุคลากรและสร#างครูและบุคลากรต#นแบบใน
สถานศึกษาท่ีสามารถเป>นผู#ริเริ่มให#กับบุคคลอ่ืน 

  

(3) กระตุ#นให#ครูและบุคลากรบรรลุถึงผลงานการบริหารงาน
งบประมาณท่ีสูงหรือให#มากกว!าความคาดหวังและสร#าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานและให#ครูและบุคลากรเกิดความ
จงรักภักดีและผูกพันต!อสถานศึกษา 

  

(4) ให#ครูและบุคลากรมีส!วนร!วมในการบริหารงานงบประมาณ
โดยมอบหมายมอบอํานาจการตัดสินใจการทํางานเป>นทีมและ
สร#างความไว#วางใจทําให#เกิดความรับผิดชอบและส!งผลให#เกิด
การทุ!มเทพลังในการทํางานของครูและบุคลากร 

  

(5) ผู#บริหารมีความสามารถในการแก#ปEญหาของบุคลากรและ
นําไปเป>นข#อมูลท่ีเกิดประโยชน ต!อการบริหารงานงบประมาณ
ของสถานศึกษา 

  

3. การเป>น
องค การแห!งการ
เรียนรู#  
(Learning 
Organization) 

(1) ทําให#สถานศึกษาเป>นองค การท่ีมุ!งผลิตองค ความรู# ช!วยให#
ผู#บริหารครูและบุคลากรเปqrยมไปด#วยความรู#ความสามารถมี
ความกระตือรือร#นและรอบรู#ในการบริหารงานงบประมาณของ
สถานศึกษา 

  

(2) ครูและบุคลากรมีความยอมรับความคิดเห็นของผู#ร!วมงาน
และมีความร!วมมือต!อการบริหารงานงบประมาณโดยทุกคนมี
การแบ!งหน#าท่ี แบ!งงานกันทําในการทํางานเป>นทีม 
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 (3) สถานศึกษามีวิธีการทํางานท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได#ตาม
สถานการณ และมีความคิดสร#างสรรค ในการนําองค ความรู#และ
เทคโนโลยีใหม!ๆ มาใช#ในการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณและ
แสวงหาวิธีการปฏิบัติงานท่ีเป>นเลิศ 

  

(4) มีการมุ!งเน#นในสิ่งท่ีสถานศึกษามีความโดดเด!นสร#างจุดแข็ง
ในการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาและพัฒนาจุด
แข็งเพ่ือยกระดับของสถานศึกษา 

  

(5) มีวิธีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู#หรือทักษะระหว!างบุคคล
และหน#าท่ีภายในองค การและมีส!วนร!วมในการจัดการความรู#ท่ี
เก่ียวข#องกับการบริหารงานงบประมาณในองค การ 

  

(6) มีวิธีการใช#ข#อมูลและสารสนเทศของงานบริหาร
งบประมาณมาสนับสนุนการตัดสินใจและสนับสนุนให#เกิด
นวัตกรรมและมีความสามารถในการประยุกต ใช# ICT ได#อย!าง
เหมาะสม 

  

(7) มีการจัดลําดับความสําคัญของงานบริหารงบประมาณให#
เกิดการปรับปรุงอย!างต!อเนื่องและเกิดนวัตกรรม 

  

(8) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารงบประมาณ
ของครูและบุคลากรท่ีมีประสิทธิผลและเป>นธรรม 

  

4. การบริหาร
คุณภาพท่ัวท้ัง
องค การ (Total 
Quality 
Management) 

(1) มีการคํานึงถึงคุณภาพการให#บริการของสถานศึกษามุ!งเน#น
ผลลัพธ และผลสัมฤทธิ์งานบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 

  

(2) ให#ความสําคัญกับผู#รับบริการโดยมีการมีการรับฟEงความ
ต#องการด#านงานงบประมาณมีการการสร#างความสัมพันธ และ
ความพึงพอใจและมีการวัดความพึงพอใจ ของครู บุคลากร 
ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 

  

(3) สร#างความไว#วางใจโดยให#โอกาสครู บุคลากร ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสียมีส!วนร!วมและแสดง
ความคิดเห็นในงานงบประมาณอย!างสร#างสรรค  

  

(4) มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานงบประมาณอย!าง
ต!อเนื่องท้ังกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนเพ่ือ
พัฒนางานบริหารงบประมาณให#มีประสิทธิภาพ 
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5. การจัด
โครงสร#างองค การ 
(Organization 
Structure) 

(1) มีการจัดโครงสร#างองค การท่ีเหมาะสม สอดคล#องกับ
กระบวนการทํางานงบประมาณของสถานศึกษา มุ!งเน#นการ
กระจายอํานาจคล!องตัวและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ  

  

(2) มีการจัดทําโครงการด#านงบประมาณ โดยจัดโครงสร#าง
แบบทีมข#ามสายงานและร!วมมือกับองค กรอ่ืนๆ 

  

(3) มีการลดข้ันตอนระบบการสั่งการด#านการบริหาร
งบประมาณให#เกิดความรวดเร็ว 

  

6. การมี 
ธรรมาภิบาล 
(Good  
Governance) 

(1) ผู#บริหารมีธรรมาภิบาล กระทําตนเป>นตัวอย!างแก!ครูและ
บุคลากรด#านงานงบประมาณ 

  

(2) มีการใช#หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานงบประมาณ 
ได#แก! การมีส!วนร!วมการปฏิบัติตามกฎหมายความโปร!งใส
ความรับผิดชอบความสอดคล#องความเสมอภาคการมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและการมีเหตุผล 

  

(3) สร#างความไว#วางใจโดยมีการเปDดเผยชี้แจงข#อมูลทาง
การเงินเพ่ือให#ครูและบุคลากรเกิดความรู#สึกเป>นเจ#าของร!วมกัน
และรับผิดชอบร!วมกัน 

  

7. ความ
รับผิดชอบต!อ
สังคม 
(Corporate 
Social 
Responsibility) 

(1) มีความรับผิดชอบต!อสังคมโดยผู#บริหารมีจิตอาสาและสร#าง
จิตสํานึกให#ครูและนักเรียนมีจิตอาสาในการช!วยเหลือและ
พัฒนาชุมชน 

  

2) ส!งเสริม สนับสนุนโดยการจัดสรรให#ครู บุคลากร และผู#เรียน
ทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล#อมของชุมชน โดยท่ี
สถานศึกษาจะดําเนินการเองโดยใช#ทรัพยากรท่ีมีอยู!หรือ
ร!วมมือกับองค กรอ่ืนๆ 

  

8. การสร#าง
วัฒนธรรม
องค การ 
(Organization 
Culture) 

(1) สร#างอัตลักษณ ของสถานศึกษาและสร#างจิตสํานึกด#านงาน
งบประมาณให#ทุกคนปฏิบัติตามอัตลักษณ  

  

(2) สร#างจิตสํานึกให#ครูและบุคลากรให#มีความกระตือรือร#นใน
การทํางานด#านงบประมาณ เน#นการทํางานแบบมีส!วนร!วม 
เป>นทีม มีสัมพันธภาพระหว!างผู#ร!วมงาน 

  

(3) กระตุ#นการรับรู#ให#ครูและบุคลากรรักการเรียนรู#ด#านงาน
งบประมาณ มุ!งหาความรู# มีความรู#สึกว!างานงบประมาณท#า
ทายความสามารถอยู!ตลอดเวลา 
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 (4) สร#างค!านิยมแห!งความซ่ือสัตย  โปร!งใส เปDดเผย ด#านงาน
งบประมาณและมีบรรยากาศการทํางาน ความผาสุกและความ
พึงพอใจทําให#ครูและบุคลากรรักสถานศึกษา 

  

(5) การสร#างค!านิยมท่ีมุ!งเน#นในเรื่องคุณภาพด#านงาน
งบประมาณ 

  

การบริหารงานบุคคล 
อํานาจหน#าท่ีการ
บริหารงานบุคคล
ของสถานศึกษา 

(1)งานวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน!งมีแนวปฏิบัติ
ดังนี้ วางแผนกําลังคนการกําหนดตําแหน!งและคัดเลือกการ
กําหนดวิทยฐานะข#าราชการครูและบุคลากรทางการการเกลี่ย
อัตรากําลังข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  

(2) งานสรรหาและการบรรจุแต!งต้ังมีแนวปฏิบัติดังนี้ การจัดทํา
ระบบทะเบียนบุคคล การย#ายข#าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ งานทะเบียน
ประวัติข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  

(3) งานเสริมสร#างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมีแนว
ปฏิบัติดังนี้เงินเดือนและค!าตอบแทนเลื่อนข้ันเงินเดือน
สวัสดิการและกองทุนการพัฒนาข#าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลาศึกษาต!อการประเมินผลการปฏิบัติงานการ
ส!งเสริมและยกย!องเชิดชูเกียรติ เครื่องราชฯมาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพเสริมสร#างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

  

(4) งานวินัยและการรักษาวินัยมีแนวปฏิบัติดังนี้ การส!งเสริม
วินัยสําหรับข#าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการ
ดําเนินการทางวินัยและการลงโทษข#าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

  

(5) การออกจากราชการมีแนวปฏิบัติดังนี้การอุทธรณ  ร#องทุกข 
การสั่งพักราชการ การสั่งให#ออกจากราชการไว#ก!อนการออก
จากราชการ 

  

 
 
 



402 
 

 

 
ประเด็น 

 
รายการ 

ผลการ
ติดตาม 
มี ไม%มี 

วิธีการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาสู%องค�การขีดสมรรถนะสูง (APUDCI) 
1. การวิเคราะห 
องค การ 
(Analyzing-A) 

(1) วิเคราะห สภาพแวดล#อมท้ังภายนอกและภายในองค  การ   
(2) การกําหนดขอบเขต และรวบรวมข#อมูลของปEญหาท่ี
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

  

(3) การประเมินตนเองโดยวิเคราะห ช!วงห!าง และการคาดคะเน
ช!วงห!างท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตและกําหนดทิศทางในการ
บริหารงานบุคคล 

  

2. การวางแผน 
(Planning-P) 

(1) กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ วัตถุประสงค เป_าหมายและ 
กลยุทธ  ดําเนินงานบุคคล 

  

(2) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปqรวมท้ังโครงการ/กิจกรรมของ
การบริหารงานบุคคล 

  

(3) กําหนดผู#รับผิดชอบ งานบุคคลและวัสดุอุปกรณ    
(4) กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จการดําเนินงานการบริหารงานบุคคล   

3. การสื่อสารสร#าง
ความเข#าใจ 
(Understanding-U) 

(1) มีการสื่อสารหลายช!องทางท่ีชัดเจน   
(2) มีการสร#างแรงจูงใจให#ครูและบุคลากรยอมรับในการ
ดําเนินการบริหารงานบุคคล 

  

4. การปฏิบัติการ 
(Doing-D) 

(1) การปฏิบัติ การจัดทําแผนการดําเนินการ การนําแผนไปสู!
การปฏิบัติ ตามโครงการ/กิจกรรมของงานบริหารบุคคล 

  

(2) เก็บรวบรวมและบันทึกข#อมูลท่ีเก่ียวข#องตามโครงการ/
กิจกรรม 

  

5. การควบคุม 
กํากับติดตาม 
(Controlling-C) 

(1) มีการวัดและประเมินความก#าวหน#าเป>นระยะ   
(2) ต#องมีการติดตาม ควบคุมและกํากับดูแลให#ผลเป>นไปตาม
แผนท่ีกําหนดไว# 

  

6. การปรับปรุง
อย!างต!อเนื่อง 
(Improving-I) 

(1) มีการจัดลําดับความสําคัญของงานบุคคลท่ีจะต#องปรับปรุง   
(2) มีการเทียบเคียงตนเองกับสถานศึกษาอ่ืนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล 

  

(3) แสวงหาแนวทางใหม!ๆ เพ่ือปรับปรุงวิธีการบริหารงาน
บุคคลและสภาพแวดล#อมในการทํางานให#ดีข้ึนอยู!เสมอโดย
สร#างนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีเป>นเลิศด#านงานบุคคลและให#
รางวัลตอบแทน 
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องค�ประกอบองค�การขีดสมรรถนะสูง (เครื่องมือการบริหารท่ีใช�ในการขับเคล่ือนงานบุคคล) 
1. การมีภาวะผู#นํา
เชิงกลยุทธ   
(Strategy  
Leadership) 

(1) สถานศึกษามีการต้ังเป_าหมายและกําหนดเป_าหมายท่ี
ชัดเจนเพ่ือให#ครูและบุคลากรเข#าใจแนวทางในการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล 

  

(2) ผู#บริหารมีการวิเคราะห องค การ โดยนําปEจจัยภายใน 
ภายนอก โอกาสและอุปสรรคมาเป>นข#อมูลในการวางแผนการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเพ่ือวางแผนทิศทางการ
กําหนดงานไปในทิศทางเดียวกันและมีผู#รับผิดชอบท่ีชัดเจน 

  

(3) ผู#บริหารมีการสื่อสารท่ีชัดเจนในเรื่องของเป_าหมายการ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาและเชื่อมโยงเป_าหมายของ
ครูให#ไปในทิศทางเดียวกับสถานศึกษา 

  

(4) มีการจัดทําแผนการปฏิบัติประจําปqเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน  
พันธกิจเป_าหมายท่ีกําหนด กําหนดโครงการ/กิจกรรมของการ
บริหารงานบุคคลและมีแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

  

(5) ผู#บริหารร!วมกับครูและบุคลากรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของการบริหารงานบุคคลทุกระดับท่ีกลยุทธ ถูกนําไปใช# 

  

2. การบริหาร
จัดการทุนมนุษย  
(Human  
Capital  
Management) 

(1) สามารถนําความรู#ความสามารถท่ีมีอยู!ในครูและบุคลากร
ออกมาใช#ในการบริหารงานบุคคลอย!างเต็มศักยภาพเพราะครู
และบุคลากรคือผู#ขับเคลื่อนสถานศึกษาให#สถานศึกษาประสบ
ผลสําเร็จ 

  

(2) พัฒนาครูและบุคลากรให#เป>นบุคคลท่ีมีความรู#ในการ
บริหารงานบุคคล มีความเชี่ยวชาญ ความชํานาญสูงข้ึนและมี
ความพร#อมต!อการเปลี่ยนแปลงโดยมีการฝoกอบรม  
แลกเปลี่ยนความรู#หรือทักษะระหว!างครูและบุคลากรและสร#าง
ครูและบุคลากรต#นแบบในสถานศึกษาท่ีสามารถเป>นผู#ริเริ่ม
ให#กับบุคคลอ่ืน 

  

(3) กระตุ#นให#ครูและบุคลากรบรรลุถึงผลงานการบริหารงาน
บุคคลท่ีสูงหรือให#มากกว!าความคาดหวังและสร#างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานและให#ครูและบุคลากรเกิดความจงรักภักดีและ
ผูกพันต!อสถานศึกษา 
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 (4) ให#ครูและบุคลากรมีส!วนร!วมในการบริหารงานบุคคลโดย
มอบหมายมอบอํานาจการตัดสินใจการทํางานเป>นทีมและสร#าง
ความไว#วางใจทําให#เกิดความรับผิดชอบและส!งผลให#เกิดการ
ทุ!มเทพลังในการทํางานของครูและบุคลากร 

  

(5) ผู#บริหารมีความสามารถในการแก#ปEญหาของบุคลากรและ
นําไปเป>นข#อมูลท่ีเกิดประโยชน ต!อการบริหารงานบุคคลของ
สถานศึกษา 

  

3. การเป>น
องค การแห!งการ
เรียนรู#  
(Learning 
Organization) 

(1) ทําให#สถานศึกษาเป>นองค การท่ีมุ!งผลิตองค ความรู# ช!วยให#
ผู#บริหารครูและบุคลากรเปqrยมไปด#วยความรู#ความสามารถมี
ความกระตือรือร#นและรอบรู#ในงานบุคคลของสถานศึกษา 

  

(2) ครูและบุคลากรมีความยอมรับความคิดเห็นของผู#ร!วมงาน
และมีความร!วมมือต!อการบริหารงานบุคคลโดยทุกคนมีการ
แบ!งหน#าท่ีแบ!งงานกันทําในการทํางานเป>นทีม 

  

(3) สถานศึกษามีวิธีการทํางานท่ีสามารถปรับเปลี่ยนได#ตาม
สถานการณ และมีความคิดสร#างสรรค ในการนําองค ความรู#และ
เทคโนโลยีใหม!ๆ มาใช#ในการปฏิบัติงานบริหารท่ัวไปและ
แสวงหาวิธีการปฏิบัติงานท่ีเป>นเลิศ 

  

(4) มีการมุ!งเน#นในสิ่งท่ีสถานศึกษามีความโดดเด!นสร#างจุดแข็ง
ในปฏิบัติงานบริหารท่ัวไปของสถานศึกษาและพัฒนาจุดแข็ง
เพ่ือยกระดับของสถานศึกษา 

  

(5) มีวิธีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู#หรือทักษะระหว!างบุคคล
และหน#าท่ีภายในองค การและมีส!วนร!วมในการจัดการความรู#ท่ี
เก่ียวข#องกับงานบริหารท่ัวไปในองค การ 

  

(6) มีวิธีการใช#ข#อมูลและสารสนเทศของงานบริหารท่ัวไปมา
สนับสนุนการตัดสินใจและสนับสนุนให#เกิดนวัตกรรมและมี
ความสามารถในการประยุกต ใช# ICT ได#อย!างเหมาะสม 

  

(7) มีการจัดลําดับความสําคัญของงานบริหารท่ัวไปให#เกิดการ
ปรับปรุงอย!างต!อเนื่องและเกิดนวัตกรรม 

  

8) มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานบริหารท่ัวไปของครู
และบุคลากรท่ีมีประสิทธิผลและเป>นธรรมมุ!งเน#นผลลัพธ และ
ผลสัมฤทธิ์งานบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา 

  



405 
 
 

 
ประเด็น 

 
รายการ 

ผลการ
ติดตาม 
มี ไม%มี 

4. การบริหาร
คุณภาพท่ัวท้ัง
องค การ 
(Total Quality 
Management) 

(1) มีการคํานึงถึงคุณภาพการให#บริการของสถานศึกษา   
(2) ให#ความสําคัญกับผู#รับบริการโดยมีการมีการรับฟEงความ
ต#องการด#านงานบริหารท่ัวไปมีการสร#างความสัมพันธ และ
ความพึงพอใจและมีการวัดความพึงพอใจ ของครู บุคลากร 
ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 

  

(3) สร#างความไว#วางใจโดยให#โอกาสครู บุคลากร ผู#เรียน 
ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสียมีส!วนร!วมและแสดง
ความคิดเห็นในงานบริหารท่ัวไปอย!างสร#างสรรค  

  

(4) มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานบริหารท่ัวไปอย!าง
ต!อเนื่องท้ังกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนเพ่ือ
พัฒนางานบริหารท่ัวไปให#มีประสิทธิภาพ 

  

5. การจัด
โครงสร#างองค การ 
(Organization 
Structure) 

(1) มีการจัดโครงสร#างองค การท่ีเหมาะสม สอดคล#องกับ
กระบวนการทํางานบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา มุ!งเน#นการ
กระจายอํานาจคล!องตัวและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ  

  

(2) มีการจัดทําโครงการด#านงานบริหารท่ัวไปโดยจัดโครงสร#าง
แบบทีมข#ามสายงานและร!วมมือกับองค กรอ่ืนๆ 

  

(3) มีการลดข้ันตอนระบบการสั่งการด#านงานบริหารท่ัวไปให#
เกิดความรวดเร็ว 

  

6. การมี 
ธรรมาภิบาล (Good  
Governance) 

(1) ผู#บริหารมีธรรมาภิบาล และกระทําตนเป>นตัวอย!างแก!ครู
และบุคลากรด#านงานบริหารท่ัวไป 

  

(2) มีการใช#หลักธรรมาภิบาลในงานบริหารท่ัวไปได#แก!การมี
ส!วนร!วมการปฏิบัติตามกฎหมายความโปร!งใสความรับผิดชอบ
ความสอดคล#องความเสมอภาคการมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลและการมีเหตุผล 

  

7. ความ
รับผิดชอบต!อ
สังคม 
(Corporate 
Social 
Responsibility) 

(1) มีความรับผิดชอบต!อสังคมโดยผู#บริหารมีจิตอาสาและสร#าง
จิตสํานึกให#ครูและนักเรียนมีจิตอาสาในการช!วยเหลือและ
พัฒนาชุมชนด#านงานบริหารท่ัวไป 

  

(2) ส!งเสริม สนับสนุนให#ครู บุคลากร และผู#เรียนทําโครงการ/
กิจกรรมด#านงานบริหารท่ัวไปเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล#อมของชุมชน  
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ประเด็น 

 
รายการ 

ผลการ
ติดตาม 
มี ไม%มี 

8. การสร#าง
วัฒนธรรม
องค การ 
(Organization 
Culture) 

(1) สร#างอัตลักษณ ของสถานศึกษาและสร#างจิตสํานึกด#านงาน
บริหารท่ัวไปให#ทุกคนปฏิบัติตามอัตลักษณ  

  

(2) สร#างจิตสํานึกให#ครูและบุคลากรให#มีความกระตือรือร#นใน
การทํางานบริหารท่ัวไปเน#นการทํางานแบบมีส!วนร!วม เป>นทีม 
มีสัมพันธภาพระหว!างผู#ร!วมงาน 

  

(3) กระตุ#นการรับรู#ให#ครูและบุคลากรรักการเรียนรู# มุ!งหา
ความรู#ด#านงานบริหารท่ัวไป มีความรู#สึกว!างานท#าทาย
ความสามารถอยู!ตลอดเวลา 

  

(4) สร#างค!านิยมแห!งความซ่ือสัตย  โปร!งใส เปDดเผย และมี
บรรยากาศการทํางาน บริหารท่ัวไปให#เกิดความผาสุกและ
ความพึงพอใจทําให#ครูและบุคลากรรักสถานศึกษา 

  

(5) การสร#างค!านิยมท่ีมุ!งเน#นในเรื่องคุณภาพด#านงานบริหาร
ท่ัวไป 

  

 



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วน
ท#องถ่ิน มีวัตถุประสงค การวิจัยประกอบด#วย 1) เพ่ือศึกษาองค ประกอบของรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน 2) เพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ินท่ีเหมาะสม 3) เพ่ือตรวจสอบรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน โดยมีข้ันตอนในการ
ดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. ข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาความรู# แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข#อง  
  การศึกษาความรู#แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข#อง โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวกับ
รูปแบบ องค การขีดสมรรถนะสูง การบริหารงานในสถานศึกษา การจัดการศึกษาของสถานศึกษา
สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน เพ่ือกําหนดองค ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีด
สมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน และนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และยกร!าง
รูปแบบ 
 2. ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนารูปแบบ 
  การพัฒนารูปแบบโดยศึกษาภาคสนามกับสถานศึกษาสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน 
จํานวน 3 แห!ง ท่ีผู#วิจัยเลือกแบบเจาะจง เพ่ือศึกษาสภาพป6จจุบันป6ญหาและความคิดเห็นท่ีเก่ียวข#อง
กับองค ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน 
นํามาวิ เคราะห และสังเคราะห เนื้อหา โดยสรุปเนื้อหาประเด็นต!างๆ และสาระสําคัญของ 
องค ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน 
และพัฒนารูปแบบ 
 3. ข้ันตอนท่ี 3 การตรวจสอบรูปแบบ 2 ข้ันตอน 
  3.1 การตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณภาพ เป<นการตรวจสอบ ความเป<นประโยชน  ความ
เป<นไปได# ความเหมาะสมและความถูกต#องของรูปแบบ โดยวิธีการการสนทนากลุ!ม (Focus Group 
Discussion) จากผู#ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน 
  3.2 การตรวจสอบรูปแบบเชิงปริมาณ เป<นการตรวจสอบ ความเป<นประโยชน  ความ
เป<นไปได# ความเหมาะสมและความถูกต#องของรูปแบบ โดยผู#บริหารสถานศึกษา สังกัดองค กร
ปกครองส!วนท#องถ่ิน ซ่ึงเป<นผู#ปฏิบัติ จํานวน 152 คน 
 4. ข้ันตอนท่ี 4 การปรับปรุงและนําเสนอรูปแบบ 
  เป<นข้ันตอนท่ีผู#วิจัยนําผลการตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณภาพและการตรวจสอบเชิง
ปริมาณของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัดองค กรส!วนท#องถ่ินมาปรับปรุงและ
สรุปผลเพ่ือนําเสนอรูปแบบฉบับท่ีสมบูรณ  (คู!มือรูปแบบ)  
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  ผู#วิจัยได#นําเสนอรายงานผลการวิจัยครั้งนี้ประกอบด#วย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล 
และข#อเสนอแนะในการวิจัยดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วน
ท#องถ่ิน จากการศึกษาองค ประกอบของรูปแบบ การพัฒนารูปแบบและการตรวจสอบรูปแบบ ผู#วิจัยสรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค ของการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 
 5.1.1 สรุปผลการศึกษาองค ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง 
สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ินได#ดังนี้ 
   จากการศึกษาองค ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัด
องค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน พบว!า รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครอง
ส!วนท#องถ่ินมีองค ประกอบ 4 ส!วน ซ่ึงเป<นร!างรูปแบบครั้งท่ี 1 มีรายละเอียดดังนี้ 
   ส!วนท่ี 1 ส!วนนํา ประกอบด#วย 1.1 หลักการ มี 5 หลักการ ได#แก! 1.1.1 หลักการด#าน
สมรรถนะการบริหารจัดการ มีแนวปฏิบัติ 7 ข#อ 1.1.2 หลักการด#านการใช#เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีแนว
ปฏิบัติ 3 ข#อ 1.1.3 หลักการด#านการมุ!งผลสัมฤทธิ์ มีแนวปฏิบัติ 3 ข#อ 1.1.4 หลักการด#านการมีคุณธรรม
จริยธรรม มีแนวปฏิบัติ 4 ข#อ 1.1.5 หลักการด#านการมีส!วนร!วม มีแนวปฏิบัติ 3 ข#อ 1.2 วัตถุประสงค  มี    
3 ข#อ ได#แก! 1.2.1 เพ่ือให#สถานศึกษาประสบความสําเร็จอย!างยั่งยืนในระยะยาว 1.2.2 เพ่ือให#สถานศึกษา
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการ 1.2.3 เพ่ือให#สถานศึกษาตอบสนองความต#องการของ 
ครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครองและชุมชน 1.3 บริบท มี 3 ข#อ ได#แก! 1.3.1 การมุ!งเน#นทําในสิ่งท่ีถูกต#อง 
1.3.2 การบูรณาการความต#องการท่ีแตกต!างและอาจขัดแย#งกันของกลุ!มต!างๆ ในสถานศึกษา 1.3.3 การมุ!ง
ความสําเร็จท่ียั่งยืน 
   ส!วนท่ี 2 ตัวแบบ มี 3 มิติ ประกอบด#วย 2.1 วิธีการบริหารสถานศึกษาสู!องค การขีด
สมรรถนะสูง มี 5 ข้ันตอน ได#แก! 2.1.1 การวิเคราะห องค การ (Analysis-A) มีแนวปฏิบัติ 3 ข#อ      
2.1.2 การวางแผน (Planning-P) มีแนวปฏิบั ติ 2 ข#อ 2.1.3 การสื่อสารสร#างความเข#าใจ 
(Understanding-U) มีแนวปฏิบัติ 2 ข#อ 2.1.4 การปฏิบัติการ (Doing-D) มีแนวปฏิบัติ 2 ข#อ 2.1.5 
การปรับปรุงและควบคุม (Improve and Control-I) มีแนวปฏิบัติ 5 ข#อ 2.2 องค ประกอบองค การ
ขีดสมรรถนะสูง มี 7 องค ประกอบ ได#แก! 2.2.1 การมีภาวะผู#นําเชิงกลยุทธ  (Strategy Leadership) 
มีแนวปฏิบัติ 19 ข#อ 2.2.2 การบริหารจัดการทุนมนุษย  (Human Capital Management) มีแนว
ปฏิบัติ 18 ข#อ 2.2.3 การเป<นองค การแห!งการเรียนรู# (Learning Organization) มีแนวปฏิบัติ 19 ข#อ 
2.2.4 การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค การ (Total Quality Management) มีแนวปฏิบัติ 9 ข#อ 2.2.5 
การจัดโครงสร#างองค การ (Organization Structure) มีแนวปฏิบัติ 10 ข#อ 2.2.6 การมีธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต!อสังคม (Good Governance) มีแนวปฏิบัติ 9 ข#อ 2.2.7 การสร#างวัฒนธรรม
องค การ (Organization Culture) มีแนวปฏิบัติ 8 ข#อ 2.3 อํานาจหน#าท่ีของสถานศึกษา มี 4 งาน 
ประกอบด#วย 2.3.1 การบริหารงานวิชาการ มีแนวปฏิบัติ 6 ข#อ 2.3.2 การบริหารงานงบประมาณ มี
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แนวปฏิบัติ 6 ข#อ 2.3.3 การบริหารงานบุคคล มีแนวปฏิบัติ 5 ข#อ 2.3.4 การบริหารท่ัวไป มีแนว
ปฏิบัติ 5 ข#อ 
   ส!วนท่ี 3 การนํารูปแบบไปใช# มี 4 ข้ันตอน ประกอบด#วย 3.1 การเตรียมการดําเนินงาน 
3.2 การดําเนินงาน 3.3 การประเมินผลการดําเนินงาน 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 
   ส!วนท่ี 4 เง่ือนไขข#อจํากัด ประกอบด#วย 4.1 เง่ือนไขความสําเร็จ มี 3 เง่ือนไข ได#แก! 4.1.1 
การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management) มีแนวปฏิบัติ 12 ข#อ 4.1.2 การสร#างความรู#สึกการเป<น
เจ#าของร!วมกัน (Ownership) มีแนวปฏิบัติ 5 ข#อ 4.1.3 การบริหารคนเก!งในองค การ (Talent Management) 
มีแนวปฏิบัติ 3 ข#อ 4.2 เง่ือนไขท่ีเป<นอุปสรรค มี 5 เง่ือนไข ได#แก! 4.2.1 การรับรู#ระหว!างตัวผู#บริหารและครู 
บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสียไม!สอดคล#องกัน 4.2.2 การรับรู#ของผู#บริหารกับ
วิสัยทัศน  พันธกิจค!านิยมและกลยุทธ ของสถานศึกษาไม!สอดคล#องกัน 4.2.3 วิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม     
กลยุทธ และการปฏิบัติของผู#บริหารสถานศึกษาไม!สอดคล#องกัน 4.2.4 การปฏิบัติของผู#บริหารและพฤติกรรม
ของครูและบุคลากร และความต#องการของผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสียไม!สอดคล#องกัน 
4.2.5 โครงสร#างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนไม!สอดคล#องกันกับการเป<นสถานศึกษาท่ีมีผลปฏิบัติงานสูง 
 5.1.2 สรุปผลพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วน
ท#องถ่ินได#ดังนี้  
   จากการศึกษาสภาพป6จจุบันป6ญหาและความคิดเห็นท่ีเก่ียวข#องกับองค ประกอบของ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน ผู#วิจัยนํามาวิเคราะห และ
สังเคราะห เนื้อหา โดยสรุปเนื้อหาประเด็นต!างๆ และสาระสําคัญของ องค ประกอบของรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน และพัฒนารูปแบบพบว!า รูปแบบ มี
องค ประกอบ 4 ส!วนดังนี้  
   ส!วนท่ี 1 ส!วนนํา ประกอบด#วย 1.1 หลักการ มี 6 หลักการ ได#แก! 1.1.1 หลักการ
ด#านสมรรถนะการบริหารจัดการ มีแนวปฏิบัติ 7 ข#อ 1.1.2 หลักการด#านการใช#เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม มีแนวปฏิบัติ 3 ข#อ 1.1.3 หลักการด#านการมุ!งผลสัมฤทธิ์ มีแนวปฏิบัติ 3 ข#อ 1.1.4 
หลักการด#านการมีคุณธรรมจริยธรรม มีแนวปฏิบัติ 4 ข#อ 1.1.5 หลักการด#านการมีส!วนร!วม มีแนว
ปฏิบัติ 3 ข#อ 1.1.6 หลักการกระจายอํานาจ มีแนวปฏิบัติ 3 ข#อ 1.2 วัตถุประสงค  มี 3 ข#อ ได#แก! 
1.2.1 เพ่ือให#สถานศึกษาประสบความสําเร็จอย!างยั่งยืนในระยะยาว 1.2.2 เพ่ือให#สถานศึกษา
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการ 1.2.3 เพ่ือให#สถานศึกษาสร#างความศรัทธาความพึง
พอใจและตอบสนองความต#องการของ ครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 
1.3 บริบท มี 7 ข#อ ได#แก! 1.3.1 มีวัฒนธรรม ท่ีมุ!งความสําเร็จเพ่ือบริหารงานให#เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 1.3.2 บริหารความขัดแย#งในองค กร 1.3.3 มีความพร#อมรับสถานการณ ท่ีเปลี่ยนแปลง 
1.3.4 มุ!งสร#างความร!วมมือช!วยเหลือชุมชนสังคม 1.3.5 ลงทุนด#านบุคลากร โดยส!งเสริมและพัฒนา
ความสามารถ ศักยภาพ ให#เป<นแบบอย!างท่ีดี 1.3.6 มีวัฒนธรรมแบบมีส!วนร!วม และมอบอํานาจให#
บุคลากรทุกฝqาย 1.3.7 สร#างบรรยากาศท่ีเอ้ือต!อการเรียนรู# และสร#างความเชื่อม่ันทางคุณภาพของ
การศึกษา เพ่ือให#เกิดความภักดี 
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   ส!วนท่ี 2 ตัวแบบ มี 3 มิติ ได#แก! 2.1 วิธีการบริหารสถานศึกษาสู!องค การขีด
สมรรถนะสูง (APUDCI) มี 6 ข้ันตอน ได#แก! 2.1.1 การวิเคราะห องค การ (Analysis-A) มีแนวปฏิบัติ 
3 ข#อ 2.1.2 การวางแผน (Planning-P) มีแนวปฏิบัติ 4 ข#อ 2.1.3 การสื่อสารสร#างความเข#าใจ 
(Understanding-U) มีแนวปฏิบัติ 4 ข#อ 2.1.4 การปฏิบัติการ (Doing-D) มีแนวปฏิบัติ 2 ข#อ 2.1.5 
การควบคุม (Control-C) มีแนวปฏิบัติ 2 ข#อ 2.1.6 การปรับปรุง (Improve -I) มีแนวปฏิบัติ 3 ข#อ 
2.2 องค ประกอบองค การขีดสมรรถนะสูง มี 7องค ประกอบ ได#แก! 2.2.1 การมีภาวะผู#นําเชิงกลยุทธ  
(Strategy Leadership) มีแนวปฏิบัติ 6 ข#อ 2.2.2 การบริหารจัดการทุนมนุษย  (Human Capital 
Management) มีแนวปฏิบัติ 8 ข#อ 2.2.3 การเป<นองค การแห!งการเรียนรู# (Learning Organization) 
มีแนวปฏิบัติ 11 ข#อ 2.2.4 การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค การ (Total Quality Management) มีแนว
ปฏิบัติ 6 ข#อ 2.2.5 การจัดโครงสร#างองค การ (Organization Structure) มีแนวปฏิบัติ 6 ข#อ 2.2.6  
การมีธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต!อสังคม (Good Governance) มีแนวปฏิบัติ 4 ข#อ 2.2.7 
การสร#างวัฒนธรรมองค การ (Organization Culture) มีแนวปฏิบัติ 6 ข#อ 2.3 อํานาจหน#าท่ีของ
สถานศึกษา มี 4 งาน ประกอบด#วย 2.3.1 การบริหารงานวิชาการ มีแนวปฏิบัติ 6 ข#อ 2.3.2 การ
บริหารงานงบประมาณ มีแนวปฏิบัติ 6 ข#อ 2.3.3 การบริหารงานบุคคล มีแนวปฏิบัติ 5 ข#อ 2.3.4 
การบริหารท่ัวไป มีแนวปฏิบัติ 5 ข#อ 
   ส!วนท่ี 3 การนํารูปแบบไปใช# มี 4 ข้ันตอน ประกอบด#วย 3.1 การเตรียมการการดําเนินงาน 
3.2 การดําเนินงาน 3.3 การนิเทศกํากับติดตามและประเมินผล 3.4 สรุปผลการดําเนินงานและรายงาน 
   ส!วนท่ี 4 เง่ือนไขข#อจํากัด ประกอบด#วย 4.1 เง่ือนไขความสําเร็จ มี 4 เง่ือนไข ได#แก! 
4.1.1 การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive Management) มีแนวปฏิบัติ 9 ข#อ 4.1.2 การสร#าง
ความรู#สึกการเป<นเจ#าของร!วมกัน (Ownership) มีแนวปฏิบัติ 4 ข#อ 4.1.3 การบริหารคนเก!งในองค การ 
(Talent Management) มีแนวปฏิบัติ 5 ข#อ 4.1.4 การสนับสนุนจากองค การ (Organizational Support)     
มีแนวปฏิบัติ 2 ข#อ 4.2 เง่ือนไขท่ีเป<นอุปสรรค มี 5 เง่ือนไข ได#แก! 4.2.1 การรับรู#ระหว!างผู#บริหารกับครู 
บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสียไม!สอดคล#องกัน 4.2.2 การรับรู#ของผู#บริหาร
และครูกับวิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม กลยุทธ  ของสถานศึกษาไม!สอดคล#องกัน 4.2.3 วิสัยทัศน  พันธกิจ 
ค!านิยม กลยุทธ และการปฏิบัติของผู#บริหารและครูไม!สอดคล#องกัน 4.2.4 การปฏิบัติของผู#บริหารและ
พฤติกรรมของครูและบุคลากร ไม!ตอบสนองความต#องการของผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#
ส!วนเสีย 4.2.5 โครงสร#างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนไม!สอดคล#องกันกับการเป<นสถานศึกษาท่ีมีผลปฏิบัติงานสูง 
 5.1.3 สรุปผลตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กร
ปกครองส!วนท#องถ่ิน แบ!งเป<น 2 ข้ันตอนคือการตรวจสอบรูปแบบเชิงคุณภาพและการตรวจสอบ
รูปแบบเชิงปริมาณ ได#ผลการตรวจสอบเชิงคุณภาพจากผู#ทรงคุณวุฒิดังนี้ 
   5.1.3.1 จากการตรวจสอบเชิงคุณภาพ โดยผู#ทรงคุณวุฒิจากการสนทนากลุ!ม ตาม
มาตรฐานการประเมินหรือการตรวจสอบรูปแบบ 4 ด#าน การตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีด
สมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ินเชิงคุณภาพ โดยรวมพบว!า อยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.72, 
S.D. = 0.17) และเม่ือพิจารณาเป<นรายด#านพบว!า ด#านความเป<นประโยชน อยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.70, 
S.D. = 0.13) ด#านความเป<นไปได#อยู!ในระดับมาก ( X = 4.49, S.D. = 0.05) ด#านความเหมาะสมอยู!ในระดับ
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มากท่ีสุด ( X = 4.81, S.D. = 0.03) และด#านความถูกต#องอยู!ในระดับมากทีสุด ( X = 4.87, S.D. = 0.11) 
สามารถนําไปประยุกต ใช#ในการบริหารจัดการของสถานศึกษาสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ินได#และได#
ร!างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน เป<นร!างรูปแบบ    
ครั้งท่ี 3 ดังนี้ 
   ส!วนท่ี 1 ส!วนนํา ประกอบด#วย 1.1 หลักการ มี 6 หลักการ ได#แก! 1.1.1 หลักการด#าน
สมรรถนะการบริหารจัดการ มีแนวปฏิบัติ 5 ข#อ 1.1.2  หลักการด#านการใช#เทคโนโลยีและนวัตกรรม มี
แนวปฏิบัติ 3 ข#อ 1.1.3 หลักการด#านการมุ!งผลสัมฤทธิ์ มีแนวปฏิบัติ 2 ข#อ 1.1.4 หลักการด#านการมี
คุณธรรมจริยธรรม มีแนวปฏิบัติ 3 ข#อ 1.1.5 หลักการด#านการมีส!วนร!วม มีแนวปฏิบัติ 3 ข#อ 1.1.6 
หลักการด#านการกระจายอํานาจ มีแนวปฏิบัติ 2 ข#อ 1.2 วัตถุประสงค  มี 3 ข#อ ได#แก! 1.2.1 เพ่ือให#
สถานศึกษาประสบความสําเร็จอย!างยั่งยืนในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการ 1.2.2 
เพ่ือสร#างความพึงพอใจและตอบสนองความต#องการของ ครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มี
ส!วนได#ส!วนเสีย 1.2.3 เพ่ือสร#างความเชื่อม่ันและศรัทธาแก!ครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มี
ส!วนได#ส!วนเสีย 1.3 บริบท มี 7 ข#อ ได#แก! 1.3.1 มีวัฒนธรรมท่ีมุ!งความสําเร็จเพ่ือบริหารงานให#เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 1.3.2 ลดความขัดแย#งและสร#างสัมพันธ อันดีให#เกิดความจงรักภักดีต!อ
องค กร 1.3.3 มีความพร#อมรับสถานการณ ท่ีเปลี่ยนแปลง 1.3.4 มุ!งสร#างความร!วมมือช!วยเหลือชุมชน
สังคม 1.3.5 เลือกสรรและพัฒนาบุคลากรให#มีความสามารถ ศักยภาพ เป<นแบบอย!างท่ีดีและคิดค#น
นวัตกรรมใหม! 1.3.6 มีวัฒนธรรมแบบมีส!วนร!วม ส!งเสริมการทํางานเป<นทีมและมอบอํานาจให#ทีม
ตัดสินใจ 1.3.7 สร#างบรรยากาศท่ีเอ้ือต!อการเรียนรู#เพ่ือสนับสนุนในการเรียนรู#ท่ีมีคุณภาพกับทุกคนใน
สถานศึกษา 
   ส!วนท่ี 2 ตัวแบบ มี 3 มิติ ประกอบด#วย 2.1 วิธีการบริหารสถานศึกษาสู!องค การขีด
สมรรถนะสูง (APUDCI) มี 6 ข้ันตอน ได#แก! 2.1.1 การวิเคราะห องค การ (Analyzing-A) มีแนวปฏิบัติ     
3 ข#อ 2.1.2 การวางแผน (Planning-P) มีแนวปฏิบัติ 4 ข#อ 2.1.3 การสื่อสารสร#างความเข#าใจ 
(Understanding-U) มีแนวปฏิบัติ 2 ข#อ 2.1.4 การปฏิบัติการ (Doing-D) มีแนวปฏิบัติ 2 ข#อ 2.1.5 
การควบคุม กํากับติดตาม (Controlling-C) มีแนวปฏิบัติ 2 ข#อ 2.1.6 การปรับปรุงอย!างต!อเนื่อง 
(Improving -I) มีแนวปฏิบัติ 3 ข#อ 2.2 องค ประกอบองค การขีดสมรรถนะสูง มี 8 องค ประกอบ 
ได#แก! 2.2.1 การมีภาวะผู#นําเชิงกลยุทธ  (Strategy Leadership) มีแนวปฏิบัติ 5 ข#อ 2.2.2 การ
บริหารจัดการทุนมนุษย  (Human Capital  Management) มีแนวปฏิบัติ 5 ข#อ 2.2.3 การเป<น
องค การแห!งการเรียนรู# (Learning Organization) มีแนวปฏิบัติ 9 ข#อ 2.2.4  การบริหารคุณภาพท่ัว
ท้ังองค การ (Total Quality Management) มีแนวปฏิบัติ 4 ข#อ 2.2.5 การจัดโครงสร#างองค การ 
(Organization Structure) มีแนวปฏิบัติ 3 ข#อ 2.2.6 การมีธรรมาภิบาล (Good Governance) มี
แนวปฏิบัติ 3 ข#อ 2.2.7 ความรับผิดชอบต!อสังคม (Corporate Social Responsibility) มีแนวปฏิบัติ 
2 ข#อ 2.2.8 การสร#างวัฒนธรรมองค การ (Organization Culture) มีแนวปฏิบัติ 5 ข#อ 2.3 อํานาจ
หน#าท่ีของสถานศึกษา มี 4 งาน ประกอบด#วย 2.3.1 การบริหารงานวิชาการ มีแนวปฏิบัติ 6 ข#อ 2.3.2 
การบริหารงานงบประมาณ มีแนวปฏิบัติ 6 ข#อ 2.3.3 การบริหารงานบุคคล มีแนวปฏิบัติ 5 ข#อ 2.3.4 การ
บริหารท่ัวไป มีแนวปฏิบัติ 5 ข#อ 
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   ส!วนท่ี 3 การนํารูปแบบไปใช# มี 5 ข้ันตอน ได#แก! 3.1 การเตรียมการดําเนินงาน 3.2 
การดําเนินงาน 3.3 การนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผล 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 3.5 รายงานผล
การดําเนินงาน 
   ส!วนท่ี 4 เง่ือนไขข#อจํากัด ประกอบด#วย 4.1 เง่ือนไขความสําเร็จ มี 4 เง่ือนไข ได#แก! 
4.1.1 การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive  Management) มีแนวปฏิบัติ 5 ข#อ 4.1.2 การสร#างความรู#สึก
การเป<นเจ#าของร!วมกัน (Ownership) มีแนวปฏิบัติ 3 ข#อ 4.1.3 การบริหารคนเก!งในองค การ (Talent 
Management) มีแนวปฏิบัติ 3 ข#อ 4.1.4 การสนับสนุนจากองค การ (Organizational Support) มีแนว
ปฏิบัติ 2 ข#อ 4.2 เง่ือนไขท่ีเป<นอุปสรรค มี 5 เง่ือนไข ได#แก! 4.2.1 การรับรู#ระหว!างผู#บริหารและผู#มีส!วนได#
ส!วนเสียไม!สอดคล#องกัน 4.2.2 การรับรู#ของผู#บริหารและครูเก่ียวกับวิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม กลยุทธ  
ของสถานศึกษาไม!สอดคล#องกัน 4.2.3 การปฏิบัติของผู#บริหารและครูกับวิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม      
กลยุทธ ไม!สอดคล#องกัน 4.2.4 การปฏิบัติของผู#บริหาร ครูและบุคลากร ไม!ตอบสนองความต#องการของผู#มี
ส!วนได#ส!วนเสีย 4.2.5 โครงสร#างพ้ืนฐานไม!สนับสนุนต!อการเป<นสถานศึกษาท่ีมีผลปฏิบัติงานสูง 
   5.1.3.2 จากการตรวจสอบเชิงปริมาณ โดยผู#บริหารสถานศึกษา สังกัดองค กรปกครอง
ส!วนท#องถ่ิน ตามมาตรฐานการประเมินหรือการตรวจสอบรูปแบบ 4 ด#าน การตรวจสอบเชิงปริมาณ 
โดยรวมพบว!า อยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.62, S.D. = 0.24) และเม่ือพิจารณาเป<นรายด#านพบว!า ด#านความ
เป<นประโยชน อยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.61, S.D. = 0.09) ด#านความเป<นไปได#อยู!ในระดับมาก ( X = 4.28, 
S.D. = 0.15) ด#านความเหมาะสมอยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.73, S.D. = 0.10) และด#านความถูกต#อง          
อยู!ในระดับมากทีสุด ( X = 4.84, S.D. = 0.13)  
   ผู#วิจัยนําเสนอรูปแบบ ได#ดังภาพ  
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3. ขั้นตอน
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นําไปใช� 

4.  
เงื่อนไข
ข�อจํากัด 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขดีสมรรถนะสูง สังกัดองค3กรปกครองส�วนท�องถิ่น 
MODEL OF HIGH PERFORMANCE SCHOOL ADMINISTRATION UNDER LOCAL ADMINISTRATIVE ORGANIZATION 

 

 

ภาพที่ 5.1 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถิ่น 
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การมีภาวะผู�นําเชิงกลยุทธ3 การบริหารจัดการทุนมนุษย3 

การเปIนองค3การแห�งการเรียนรู� 

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค3การ 

การจัดโครงสร�างองค3การ การมีธรรมาภิบาล 

การมีความรับผิดชอบต�อสังคม 

การมีวัฒนธรรมองค3การ A P 
U 

D C 
I 

4.1 เงื่อนไขความสําเร็จ   
4.1.1 การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive  Management) 4.1.2 การสร�างความรู�สึกการเปIนเจ�าของร�วมกัน (Ownership) 4.1.3 การบริหารคนเก�งในองค3การ (Talent Management) 4.1.4 การสนับสนุนจากองค3การ (Organizational Support) 

4.2 เงื่อนไขที่เปIนอุปสรรค 
4.2.1 การรับรู�ระหว�างผู�บริหารและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียไม�สอดคล�องกัน 4.2.2 การรับรู�ของผู�บริหารและครูเกี่ยวกับวิสัยทัศน3 พันธกิจ ค�านิยม กลยุทธ3 ของสถานศึกษาไม�สอดคล�องกัน 4.2.3 การปฏิบัติของผู�บริหารและครูกับวิสัยทัศน3 พันธกิจ ค�านิยม กลยุทธ3ไม�สอดคล�องกัน  
4.2.4 การปฏิบัติของผู�บริหาร ครูและบุคลากร ไม�ตอบสนองความต�องการของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 4.2.5 โครงสร�างพื้นฐานไม�สนับสนุนต�อการเปIนสถานศึกษาที่มีผลปฏิบัติงานสูง 

3.1 การเตรียมการดําเนินงาน 3.2 การดําเนินงาน 3.3 การนิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 3.4 สรุปผลการดําเนินงาน 3.5 รายงานผลการดําเนินงาน 

งานงบประมาณ 

งานบริหารทั่วไป งานบุคคล 

 1.1 หลักการบริหาร              
1.1.1 หลักการด�านสมรรถนะการบริหารจัดการ 
1.1.2 หลักการด�านการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
1.1.3 หลักการด�านการมุ�งผลสัมฤทธิ์      
1.1.4 หลักการด�านการมีคุณธรรม จริยธรรม     
1.1.5 หลักการด�านการมีส�วนร�วม 
1.1.6 หลักการกระจายอํานาจ 

 

1.2 วัตถุประสงค3ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง  
1.2.1 เพื่อให�สถานศึกษาประสบความสําเร็จอย�างยั่งยืนในการยกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการ  
1.2.2 เพื่อสร�างความพึงพอใจและตอบสนองความต�องการของครู บุคลากร 
ผู�เรียน ผู�ปกครอง ชุมชน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
1.2.3 เพื่อสร�างความเชื่อมั่นและความศรัทธาแก�ครู บุคลากร ผู�เรียน 
ผู�ปกครอง ชุมชน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

 

1.3 บริบทของสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง 
1.3.1 มีวัฒนธรรมที่มุ�งความสําเร็จเพื่อบริหารงานให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
1.3.2  ลดความขัดแย�งและสร�างสัมพันธ3อันดีให�เกิดความจงรักภักดีต�อองค3กร 
1.3.3 มีความพร�อมรับสถานการณ3ที่เปลี่ยนแปลง 
1.3.4 มุ�งสร�างความร�วมมือช�วยเหลือชุมชนสังคม 
1.3.5  เลือกสรรและพัฒนาบุคลากรให�มีความสามารถ ศักยภาพ เปIนแบบอย�างที่ดีและคิดค�นนวัตกรรมใหม� 
1.3.6 มีวัฒนธรรมแบบมีส�วนร�วม ส�งเสริมการทํางานเปIนทีมและมอบอํานาจให�ทีมตัดสินใจ 
1.3.7 สร�างบรรยากาศที่เอื้อต�อการเรียนรู�เพื่อสนับสนุนในการเรียนรู�ที่มีคุณภาพกับทุกคนในสถานศึกษา 

งานวิชาการ 



5.2 การอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครองส!วน
ท#องถ่ิน ผู#วิจัยเห็นว!ามีประเด็นสําคัญในการนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 5.2.1 จากผลการวิจัยพบว!า องค ประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง 
สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน มีองค ประกอบของรูปแบบ 4 ส!วน ได#แก!ส!วนท่ี 1 ส!วนนํา มี         
3 องค ประกอบหลัก ได#แก! 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค  3) บริบทสอดคล#องกับ จินตนาศักด์ิ ภู!อร!าม 
(2545) วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ  (2547) วสันต  นาวเหนียว (2550) สยาม สุ!มงาม (2552) ท่ีทําการ
วิจัยในเรื่องของรูปแบบพบว!าองค ประกอบของรูปแบบจะมีส!วนของความนํา ส!วนท่ี 2 ตัวแบบ มี              
3 องค ประกอบหลัก ได#แก! 1) วิธีการบริหารสถานศึกษาสู!องค การขีดสมรรถนะสูง 2) องค ประกอบ
องค การขีดสมรรถนะสูง 3) อํานาจหน#าท่ีของสถานศึกษา สอดคล#องกับ จินตนาศักด์ิภู!อร!าม (2545) 
วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ  (2547) วสันต  นาวเหนียว (2550) สยาม สุ!มงาม (2552) ท่ีทําการวิจัยในเรื่อง
ของรูปแบบพบว!าองค ประกอบของรูปแบบจะมีส!วนขององค ประกอบของรูปแบบหรือสาระสําคัญของ
รูปแบบ ส!วนท่ี 3 มีการนํารูปแบบไปใช# สอดคล#องกับ จินตนาศักด์ิภู!อร!าม (2545) ศักด์ิจิต มาศจิตต  
(2550) พิเชฐ โพธิ์ภักดี (2553) วสันต  นาวเหนียว (2550) สยาม สุ!มงาม (2552) ท่ีทําการวิจัยในเรื่อง
ของรูปแบบพบว!ามีส!วนของการนํารูปแบบไปใช# ส!วนท่ี 4 เง่ือนไขข#อจํากัด มี 2 องค ประกอบหลัก 
ได#แก! 1) เง่ือนไขความสําเร็จ 2) เง่ือนไขท่ีเป<นอุปสรรค สอดคล#องกับ จินตนาศักด์ิภู!อร!าม (2545) 
วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ  (2547) ศักด์ิจิต มาศจิตต  (2550) วสันต  นาวเหนียว (2550) สยาม สุ!มงาม 
(2552) พิเชฐ โพธิ์ภักดี (2553) ท่ีทําการวิจัยในเรื่องของรูปแบบพบว!าองค ประกอบของรูปแบบจะมี
ส!วนของเง่ือนไขของรูปแบบ 
 1.1 หลักการ มี 6 หลักการได#แก! 1) หลักการด#านสมรรถนะการบริหารจัดการ เป<น
หลักการท่ีผู#บริหารต#องยึดเป<นหลักปฏิบัติ เป<นความสามารถของผู#บริหารท่ีจะใช#ความรู#ความสามารถ
ในการบริหารจัดการให#การทํางานประสบความสําเร็จ สอดคล#องกับ อาภรณ  ภู!วิทยพันธุ  (2547)     
ท่ีกล!าวว!า ผู#บริหารสถานศึกษามีความจําเป<นต#องใช#ความสามารถท่ีมีอยู!และท่ีซ!อนเร#นอยู!มาบริหาร
จัดการการศึกษาและภาระงานท่ีรับผิดชอบอยู!ให#บังเกิดผลสําเร็จ และยังสอดคล#องกับ มัสตามิน
(Mustamin, 2012) ท่ีกล!าวว!าสมรรถนะการบริหารของผู#บริหารสถานศึกษาเป<นสมรรถนะท่ีสร#าง
ความสําเร็จให#สถานศึกษา ด#วยสมรรถนะคือสิ่งท่ีกําหนดความสามารถ ความรู# เจตคติ และทักษะใน
การทํางานได#อย!างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพราะผู#บริหารคือกุญแจแห!งความสําเร็จของ
สถานศึกษา และยังสอดคล#องกับสัมฤทธิ์กางเพ็ง (2551) ท่ีกล!าวว!าป6จจัยสมรรถนะขององค  การมี
อิทธิพลทางตรงต!อประสิทธิผลของโรงเรียน 2) หลักการด#านการใช#เทคโนโลยีและนวัตกรรมมุ!งเน#น
การนําเอาความรู# เทคนิค หลักการ ระเบียบวิธี ระบบวิธีการ ทางวิทยาศาสตร มาประยุกต ใช#กับภาระ
งานต!างๆ ในสถานศึกษาและนําเอาแนวคิดหรือวิธีการปฏิบั ติใหม!ท่ีไม! เคยมีมาก!อนมาใช#ใน
สถานศึกษาหรือการปรับปรุงพัฒนาแนวคิดเก!าท่ีมีอยู!เดิมให#มีความเหมาะสมหรือมีมูลค!าท่ีเป<น
ประโยชน เพ่ิมข้ึน สอดคล#องกับ ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา (ราชกิจจานุเบกษา, 2556) เรื่องสาระ
ความรู#และสมรรถนะและประสบการณ วิชาชีพของผู#ประกอบวิชาชีพครู ผู#บริหารสถานศึกษา 
ผู#บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศ ตามข#อบังคับคุรุสภาว!าด#วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556 ในเรื่อง
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ของการบริหารสถานศึกษาของผู#บริหารสถานศึกษานั้นควรมีความรู#ด#านนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหารและการเรียนรู# และสอดคล#องกับ ลินเดอร และบรูคส (Linder & Brooks, 
2004 อ#างถึงใน พสุ เดชะรินทร , 2549) ท่ีกล!าวว!าหน!วยงานราชการท่ีเป<นองค การขีดสมรรถนะสูง
จะต#องมีความสามารถใช#เทคโนโลยีใหม! เพ่ือนําไปสู!การกระตุ#นวิธีการทํางานใหม!ๆ 3) หลักการด#าน
การมุ!งผลสัมฤทธิ์เป<นการมุ!งผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานตามเปyาหมายของสถานศึกษาเพ่ือให#
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานศึกษา สอดคล#องกับ ทิพาวดีเมฆสวรรค  (2543) ท่ีว!าการ
บริหารมุ!งผลสัมฤทธิ์เป<นการบริหารโดยมุ!งเน#นท่ีผลลัพธ หรือความสัมฤทธิ์ผลเป<นหลัก 4) หลักการด#านการ
มีคุณธรรมจริยธรรมเป<นสิ่งท่ีผู#บริหารและทุกคนในสถานศึกษาต#องยึดถือปฏิบัติให#เกิดคุณความดี 
สอดคล#องกับชอร  (Shaw, 1997 อ#างถึงใน ป{|นกนก วงศ ป{|นเพ็ชร , 2552) กล!าวว!า การยึดถือหลักคุณธรรม
เป<นกุญแจสําคัญในการสร#างและรักษาความไว#วางใจท้ังในองค การภาครัฐและภาคเอกชน และสอดคล#อง
กับเดิร คและเฟอร ริน (Dirks & Ferrin, 2002) ท่ีกล!าวว!า การยึดถือหลักคุณธรรมของผู#นําเป<นคุณลักษณะท่ี
ส!งผลต!อความไว#วางใจในผู#นํา 5) หลักการด#านการมีส!วนร!วม เป<นหลักการท่ีผู#บริหารยึดถือในกระบวนการ
ทํางานร!วมกันของทุกฝqาย สอดคล#องกับ สมเดช สีแสง (2547) ท่ีกล!าวว!า การบริหารแบบมีส!วนร!วม 
(Participation Management) เป<นการบริหารท่ีเป{ดโอกาสให#พนักงานทุกระดับได#มีส!วนร!วมในการบริหาร
กิจการ ภายในขอบเขตหน#าท่ีของตน ถือว!าเป<นการบริหารท่ีดีและเหมาะสมท่ีสุดกับคุณสมบัติของมนุษย ใน
ป6จจุบัน การบริหารแบบมีส!วนร!วมนี้เป<นหลักการสําคัญของการบริหารแบบใหม!ท่ีเรียกว!า การบริหาร
คุณภาพท่ัวท้ังองค การ (Total Quality Control หรือ TQC) ดังนั้นการมีส!วนร!วมในสถานศึกษาจึงเป<น
กระบวนการท่ีเป{ดโอกาสให#ทุกฝqายท่ีเก่ียวข#องเข#ามาช!วยเหลือ สนับสนุน ตัดสินใจในการดําเนินงานต!างๆ
ของสถานศึกษา สอดคล#องกับ ยงยุทธ ยะบุญธง (2552) ได#วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาอย!างมีส!วนร!วมของโรงเรียนท#องถ่ินวิทยาคม จังหวัดสุวรรณภูมิ ซ่ึงมีการใช#หลักการมีส!วน
ร!วมในการบริหารสถานศึกษา สอดคล#องกับ ธวัชชัย รัตตัญ~ู (2551) ได#วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบ
การบริหารท่ีใช#โรงเรียนเป<นฐานในโรงเรียนสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน พบว!าสถานศึกษาควร
ใช#หลักการมีส!วนร!วมเพ่ือเป{ดโอกาสให#ผู#เก่ียวข#องและผู#มีส!วนได#ส!วนเสียได#มีส!วนร!วมในการบริหาร 
ตัดสินใจและร!วมจัดการศึกษา และสอดคล#องกับ พรศักด์ิ จินา (2555) ท่ีกล!าวว!าการบริหารแบบมีส!วน
ร!วม เป<นองค ประกอบประสิทธิภาพการบริหารของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา           
6) หลักการด#านการกระจายอํานาจสอดคล#องกับ ธวัชชัย รัตตัญ~ู (2551) ท่ีกล!าวว!าหลักการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ินควรยึดหลักการกระจายอํานาจ โดยมีความเชื่อว!าโรงเรียน
เป<นหน!วยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็กและสอดคล#องกับเจตนารมณ การกระจาย
อํานาจให#แก!องค กรปกครองส!วนท#องถ่ินในการจัดการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 
2552) การกระจายอํานาจเป<นหลักการท่ีผู#บริหารต#องยึดปฏิบัติ ซ่ึงสอดคล#องกับการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษทีสอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยเฉพาะด#านการพัฒนาสถานศึกษาและการบริหารจัดการใหม! ท่ี
มุ!งเน#นการกระจายอํานาจสู!สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและองค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2553) และยังสอดคล#องกับ พรศักด์ิ จินา (2555) ท่ีกล!าวว!าการกระจายอํานาจ
การบริหาร เป<นองค ประกอบประสิทธิภาพการบริหารของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา  
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 1.2 วัตถุประสงค  มี 3 ข#อได#แก!เพ่ือให#สถานศึกษาประสบความสําเร็จอย!างยั่งยืนในการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริหารจัดการเพ่ือสร#างความพึงพอใจและตอบสนองความต#องการของ 
ครู บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสียเพ่ือสร#างความเชื่อม่ันและศรัทธาแก!ครู 
บุคลากร ผู#เรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย สอดคล#องกับ พสุ เดชะรินทร  และคนอ่ืนๆ 
(2549) ท่ีกล!าวว!าองค  การท่ีมีขีดสมรรถสูงนั้นย!อมจะเป<นรากฐานและแนวทางท่ีสําคัญท่ีจะทําให#องค  การ
ประสบความสําเร็จอย!างยั่งยืนในระยะยาว และสอดคล#องกับสํานักงาน ก.พ.ร. (2553) ท่ีกล!าวว!าการ
ยกระดับองค การให#มีขีดสมรรถนะสูง มีจุดมุ!งหมายเพ่ือการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐตลอดจนมุ!งสู!ความเป<นองค กรท่ีเป<นเลิศและยังสอดคล#องกับ นิสดารก  เวชยานนท  (2554) ท่ี
กล!าวว!าองค กรท่ีเป<นเลิศจะตอบสนองความต#องการของผู#รับบริการและผู#มีส!วนได#ส!วนเสียให#มากข้ึน 
 1.3 บริบท มี 7 ข#อ ได#แก! 1) มีวัฒนธรรมท่ีมุ!งความสําเร็จเพ่ือบริหารงานให#เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 2) มุ!งสร#างความร!วมมือช!วยเหลือชุมชนสังคม 3) ลดความขัดแย#งและสร#างสัมพันธ อันดีให#
เกิดความจงรักภักดีต!อองค กร 4) เลือกสรรและพัฒนาบุคลากรให#มีความสามารถ ศักยภาพ เป<นแบบอย!างท่ี
ดีและคิดค#นนวัตกรรมใหม! 5) มีความพร#อมรับสถานการณ ท่ีเปลี่ยนแปลง 6) มีวัฒนธรรมแบบมีส!วนร!วม
ส!งเสริมการทํางานเป<นทีมและมอบอํานาจให#ทีมตัดสินใจสอดคล#องกับ สเต็ดแมน (Stedman, 1987) ท่ี
กล!าวว!าการใช#และพัฒนาครูอย!างมีประสิทธิภาพ และการมีส!วนร!วมของผู#ปกครอง เป<นลักษณะท่ี
แสดงความสําเร็จของโรงเรียน สอดคล#องกับ ฮอลเบก้ี และคนอ่ืนๆ (Holbeche & et al., 2004) ท่ีกล!าว
ว!าลักษณะขององค การขีดสมรรถนะสูงจะสร#างและพัฒนาวัฒนธรรมองค การ  ซ่ึงจะเป<นตัวดึงดูดคนดีคน
เก!งเข#ามาในองค การมีการบูรณาการความต#องการท่ีแตกต!างจะสนใจความต#องการของลูกค#า โดยการลงทุน
พัฒนาผลิตภัณฑ ท่ีดีกว!าคู!แข!งขันเห็นและเห็นคุณค!าของพนักงานมุ!งความสําเร็จท่ียั่งยืน มีการใช#เงินอย!าง
คุ#มค!าต#องมีความไวในการรับรู#การเปลี่ยนแปลงมีวัฒนธรรมท่ีเข#มแข็งและมีความเป<นเอกลักษณ  มีความ
อดทนต!อความล#มเหลว องค การต#องมอบอํานาจให#พนักงานคิดและตัดสินใจ 7) สร#างบรรยากาศท่ีเอ้ือต!อ
การเรียนรู#เพ่ือสนับสนุนในการเรียนรู#ท่ีมีคุณภาพกับทุกคนในสถานศึกษาเอ็ดมอนด  (Edmond, 1979)       
ได#ศึกษาเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนพบว!าประสิทธิผลของโรงเรียนข้ึนอยู!กับการมีบรรยากาศท่ี
เรียบร#อยและปลอดภัย สอดคล#องกับ เบนเน็ตและโอเบรน (Bennett & O’Brien, 1994) และมาร ควอตส 
และ เรย นอลด  (Marquardt &  Reynolds, 1994) ท่ีกล!าวว!าบรรยากาศเป<นป6จจัยท่ีส!งผลต!อการเป<น
องค การแห!งการเรียนรู#สอดคล#องกับ นงลักษณ   เรือนทอง (2550) ท่ีว!าสภาพแวดล#อมท่ีเอ้ือต!อการเรียนรู#
เป<นองค ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล สอดคล#องกับจิตติ กิตติเลิศไพศาล (2551) 
ท่ีกล!าวว!าบรรยากาศองค กรมีประสิทธิผลขององค กร โดยบรรยากาศขององค กรเป<นป6จจัยท่ีส!งผลโดยตรง
มากท่ีสุดต!อประสิทธิผลขององค กร ดังนั้นการสร#างบรรยากาศองค กรโดยเน#นผู#ปฏิบัติเป<นสําคัญ ด#วยการ
สร#างบรรยากาศให#ผู#ปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบซ่ึงจะเป<นป6จจัยท่ีนําไปสู!ประสิทธิผลขององค กรและ   
รุจิราพรรณ คงช!วย (2556) ท่ีกล!าวว!าบรรยากาศองค การมีอิทธิพลต!อประสิทธิผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุดาพรทองสวัสด์ิ และ สุจิตรา จรจิตร (2556) ทําการวิจัยเรื่อง 
การสังเคราะห งานวิจัยเก่ียวกับป6จจัยท่ีมีอิทธิพลต!อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา ผลการวิจัย
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พบว!า ป6จจัยด#านผู#บริหาร โดยผู#บริหารควรมีการสร#างบรรยากาศและสิ่งแวดล#อมเชิงวิชาการ เป<นป6จจัย
หนึ่งท่ีท่ีมีอิทธิพลต!อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา 
 1.4 วิธีการบริหารสถานศึกษาสู!องค การขีดสมรรถนะสูง (APUDCI) มี 6 ข้ันตอน ประกอบด#วย    
1) การวิเคราะห องค การ (Analyzing-A) 2) การวางแผน (Planning-P) 3) การสื่อสารสร#างความเข#าใจ 
(Understanding-U) 4) การปฏิบัติการ (Doing-D) 5) ด#านการควบคุม กํากับติดตาม (Controlling-C) 6) การ
ปรับปรุงอย!างต!อเนื่อง (Improving-I) ซ่ึงผู#บริหารจะต#องมีวิธีการบริหารเป<นเครื่องมือบริหารและ
ดําเนินงานไปสู!องค การขีดสมรรถนะสูง สอดคล#องกับทศพร ศิริสัมพันธ  (2543) อ#างถึงใน วีระยุทธ      
ชาตะกาญจน , 2555) ท่ีกล!าวว!าวิธีการบริหารของผู#บริหารจะต#องมีวิเคราะห สภาพแวดล#อม การวางแผน 
กําหนดตัวบ!งชี้ความสําเร็จ วัดและตรวจสอบผลการดําเนินงานและให#รางวัลตอบแทน สอดคล#องกับบุญดี 
บุญญากิจ และ กมลวรรณ ศิริพานิช (2545) ท่ีกล!าวว!าวิธีการบริหารของผู#บริหารจะต#องวางแผน วิเคราะห 
ข#อมูล สื่อสารสร#างการยอมรับ ดําเนินการและทบทวนเทียบค!า สอดคล#องกับ สิทธิศักด์ิ พฤกษ ป{ติกุล 
(2546) ท่ีกล!าวว!าวิธีการบริหารของผู#บริหารจะต#อง กําหนดป6ญหา รวบรวมข#อมูล วิเคราะห  ปรับปรุง 
ควบคุมและขยายผลและยังสอดคล#องกับ สิทธิศักด์ิ พฤกษ ป{ติกุล (2555) ท่ีกล!าวว!าวิธีการบริหารของ
ผู#บริหารจะต#องกําหนดวิสัยทัศน  วิเคราะห ช!องว!างระหว!างวิสัยทัศน และเปyาหมาย ประเมินองค การ 
ปรับปรุงสร#างนวัตกรรม ติดตามประเมินผลลัพธ  ด#านการควบคุม กํากับติดตามสอดคล#องกับ ยงยุทธ      
ยะบุญธง (2552) ได#วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาอย!างมีส!วนร!วมของโรงเรียน
ท#องถ่ินฯ มีการใช#กระบวนการบริหารการวางแผน การดําเนินงาน การประเมินผลและการปรับปรุง 
สอดคล#องกับ อนันต  เตียวต�อย (2551) ท่ีกล!าวว!ากระบวนการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จจะต#องมีการ
การกํากับติดตามและประเมินผลและสอดคล#องกับศรีสมบัติ นวนพรัตน  สกุล และคนอ่ืนๆ (2553) ท่ีกล!าว
ว!าองค  ประกอบท่ีสําคัญขององค กรสมรรถนะสูงคือความต!อเนื่องคือให#ความสําคัญกับการพัฒนาอย!าง
ต!อเนื่อง และสอดคล#องกับ ดุ�ก (Duke, 1987) ท่ีกล!าวว!าโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพควรมีการควบคุม
คุณภาพด#วยการประเมินอย!างต!อเนื่อง 
 1.5 องค ประกอบองค การขีดสมรรถนะสูงมี 8 องค ประกอบประกอบด#วย 1) การมีภาวะผู#นํา
เชิงกลยุทธ  (Strategy Leadership) คือการท่ีผู#บริหารสถานศึกษาสามารถคาดคะเนอนาคตและกําหนด
ทิศทางของสถานศึกษาได#สอดคล#องกับสภาพแวดล#อมท่ีเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร#างความได#เปรียบทางการ
บริหารและการแข!งขัน โดยมีกระบวนการใช#อิทธิพลต!อครูและบุคลากร ให#ตระหนักรู#ถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ
และเปyาหมายทิศทางสถานศึกษา จนนําไปสู!ความสําเร็จของสถานศึกษา สอดคล#องกับ บายเทนดิจค 
(Buytendijk, 2006) ท่ีกล!าวว!าการเป<นองค การขีดสมรรถนะสูงผู#บริหารต#องต้ังเปyาหมายท่ียิ่งใหญ!ท#าทาย
ความสามารถและแสวงหาแนวทางท่ีจะให#บรรลุเปyาหมายอย!างสมํ่าเสมอและต!อเนื่องและมุ!งเน#นยุทธศาสตร 
และจัดแนวทางยุทธศาสตร ไปในทิศทางเดียวกันการดําเนินงานท่ีคล!องตัวและปรับตัวต!อสถานการณ ท่ี
เปลี่ยนแปลงอย!างรวดเร็ว สอดคล#องกับ เอ เอ็ม เอ (AmericanManagement Association: AMA, 2007)
ท่ีว!าองค การขีดสมรรถนะสูงลักษณะผู#นําต#องอธิบายยุทธศาสตร ขององค กรการจัดการต!อบุคลากรเพ่ือให#ได#
พฤติกรรมเฉพาะท่ีจะนําไปสู!ความสําเร็จ สอดคล#องกับ วาล (Waal, 2010) ท่ีว!าองค การขีดสมรรถนะสูงต#อง
กําหนดวิสัยทัศน ท่ีเข#มแข็งและท่ีมีความต่ืนเต#นท#าทาย มุ!งเน#นความสมดุลท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
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สอดคล#องกับทิพวรรณ  หล!อสุวรรณรัตน  (2551) ท่ีว!าองค  การท่ีมีลักษณะ เช!นนี้จําเป<นต#องมีการกําหนด
อุดมการณ  วิสัยทัศน  และกลยุทธ  ในการดําเนินงานขององค การเพ่ือให#มีเปyาหมายหลักขององค  การมีทิศทาง
ท่ีชัดเจนสอดคล#องกับ อนันต เตียวต�อย (2551) วิจัยเรื่องรูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพบว!าองค ประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย
คือผู#บริหารมีภาวะผู#นําในการนําองค กรสอดคล#องกับ พรทิพย   สุพรรณกุล (2553) ท่ีวิจัยเรื่องการ
พัฒนารูปแบบโรงเรียนสมรรถนะสูงในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบว!าการนําองค กร การวางแผนกลยุทธ 
เป<นองค ประกอบของโรงเรียนสมรรถนะสูงในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคล#องกับ บุศรินทร     
สุจริตจันทร  (2553) ท่ีกล!าวว!า ภาวะผู#นํา และการจัดการเชิงกลยุทธ  เป<นองค ประกอบท่ีมีความจําเป<นใน
การกําหนดองค การท่ีมีศักยภาพการทํางานสูง ของวิทยาลัยพยาบาล  2) การบริหารจัดการทุนมนุษย 
(Human Capital Management) เป<นความต#องการพัฒนาความสามารถของครูหรือบุคลากรใน
สถานศึกษาเพ่ือให#เกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดมีการสร#างความสัมพันธ ท่ียั่งยืนระหว!างครูหรือ
บุคลากรกับสถานศึกษาโดยการจัดครูหรือบุคลากรเข#ามาทํางาน การฝ�กอบรม การพัฒนา การจูงใจและการ
บํารุงรักษาครูหรือบุคลากร เพ่ือให#สถานศึกษามีกําลังคนพร#อมท่ีจะใช#ประโยชน ท้ังในด#านปริมาณ และ
คุณภาพเพ่ือนําไปสู!การทํางานมาตรฐานสูงอย!างมืออาชีพสอดคล#องกับ เชอร มาฮอร น และ คนอ่ืนๆ
(Schermerhorn & et al., 2000) ได#กล!าวว!าองค การขีดสมรรถนะสูงควรให#บุคลากรมีความรู# ความ
เชี่ยวชาญความชํานาญสูงข้ึน เป<นท่ียอมรับ สอดคล#องกับสถาบัน รอฟเฟย พาร ค (Roffey Park Institute , 
2007) ท่ีว!าองค การขีดสมรรถนะสูงต#องพัฒนาทรัพยากรมนุษย จะมีบทบาทสําคัญในการกระตุ#นให#เกิดการ
พัฒนาทีมงานพนักงานได#ใช# ศักยภาพของตนเองอย!างเต็มท่ี สอดคล#องกับอาร ดีเอส (Resource 
Development Systems LLC: RDS, 2009) ท่ีว!าองค การขีดสมรรถนะสูงควรสร#างความรับผิดชอบส!วน
บุคคลเพราะผลงานของแต!ละบุคคลท่ีจะสร#างความสําเร็จโดยรวมขององค การ สอดคล#องกับ นิสดารก      
เวชยานนท  (2554) ท่ีว!าองค การขีดสมรรถนะสูงต#องมีฐานรากท่ีม่ันคง คือ มีทุนมนุษย และการบริหารทุน
มนุษย ท่ีเข#มแข็งสอดคล#องกับ Duke (1987) ได#ศึกษาเก่ียวกับการบริหารให#โรงเรียนมีประสิทธิภาพ 
พบว!าโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพจะต#องมีการนิเทศและพัฒนาครูตามศักยภาพของแต!ละคน มีการ
ประเมินผลครูตามแนวนโยบาย สอดคล#องกับ ญาณิศา บุญจิตร  (2552) ท่ีกล!าวว!าคุณภาพบุคลากรเป<น
ป6จจัยท่ีส!งผลต!อประสิทธิผลองค การของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสอดคล#องกับพรทิพย   สุพรรณกุล 
(2553) ท่ีกล!าวว!าการมุ!งเน#นทรัพยากรบุคคล เป<นองค ประกอบของโรงเรียนสมรรถนะสูงใน
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 3) การเป<นองค การแห!งการเรียนรู# (Learning Organization) ซ่ึงผู#บริหารสามารถ
กระทําได#โดยการสร#างแรงบันดาลใจให#ทุกคนในสถานศึกษาได#พัฒนาการเรียนรู# และทักษะการทํางานท่ี
เป<นพลวัตร  และเพ่ิมขีดความสามารถของตนเองเพ่ือการสร#างสรรค งาน มีการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ        
มีวิธีการเรียนรู#ร!วมกันเพ่ือการบรรลุเปyาหมายของงานและของสถานศึกษาและมีการสรรค สร#างนวัตกรรม
ใหม!อย!างต!อเนื่อง สอดคล#องกับ เชอร มาฮอร น และ คนอ่ืนๆ (Schermerhorn & et al., 2000) ท่ีว!า
องค การขีดสมรรถนะสูง จะมีลักษณะในการออกแบบเพ่ือการเรียนรู#ขององค การ โดยจะมีการแลกเปลี่ยน
ข#อมูลสารสนเทศระหว!างหน#าท่ีต!างๆ เพ่ือปรับปรุงความสามารถและความต#องการในการนําไปใช#ใน
สถานการณ ใหม!ๆ สอดคล#องกับสถาบัน รอฟเฟย พาร ค (Roffey Park Institute, 2007) ท่ีว!าองค การขีด
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สมรรถนะสูงต#องการสร#างองค ความรู#ใหม!ๆ อย!างกว#างขวาง สอดคล#องกับ เคริวและคนอ่ืนๆ Carew & et 
al., 2007)ท่ีว!าองค การขีดสมรรถนะสูงจะสนับสนุนท้ัง การเรียนรู#องค การและการเรียนรู#ของป6จเจกบุคคล 
ทุกๆ คนมีความต#องการท่ีจะไปสู!สิ่งท่ีดีกว!า สอดคล#องกับ อาร  ดี เอส (Resource Development 
Systems LLC, 2009) ท่ีว!าองค การขีดสมรรถนะสูงต#องมีนวัตกรรมอย!างต!อเนื่องเป<นองค ประกอบสําคัญใน
การขับเคลื่อนองค การไปสู!การเจริญเติบโตอย!างต!อเนื่องและสมดุล สอดคล#องกับ ทิพวรรณ หล!อสุวรรณรัตน  
(2551) ท่ีว! าองค การขีดสมรรถนะสูงต#องมีการเรียนรู #องค การในระดับสู งรวมถึงการจัดการ                  
ความรู# (Knowledge Management) จะช!วยให#องค  การมีการสร#างประมวลแบ!งป6นและ ใช#ความรู#เพ่ือทํา
ให#องค  การดําเนินงานได#อย!างมีประสิทธิผล และยังสอดคล#องกับ นงลักษณ  เรือนทอง (2550) ท่ีกล!าวว!า 
การเป<นองค การแห!งการเรียนรู#เป<นองค ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล สอดคล#อง
กับพรทิพย   สุพรรณกุล (2553) ท่ีกล!าวว!าการจัดการความรู# เป<นองค ประกอบของโรงเรียนสมรรถนะ
สูงในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4) การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค การ (Total Quality Management) การ
บริหารจัดการสถานศึกษาท่ีตอบสนองความต#องการและความพึงพอใจครูหรือบุคลากรในสถานศึกษา 
นักเรียน ผู#ปกครอง ชุมชนและผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย และพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยให#ครูหรือบุคลากรใน
สถานศึกษาทุกคนมีส!วนร!วมในทุกการบริหารจัดการสถานศึกษาทุกกระบวนการ เพ่ือให#การปรับปรุง
คุณภาพการทํางานดําเนินไปอย!างต!อเนื่อง บรรลุวัตถุประสงค ของสถานศึกษาอย!างมีประสิทธิภาพ
สอดคล#องกับ เชอร มาฮอร น  และคนอ่ืนๆ (Schermerhorn & et al., 2000) ท่ีว!าการบริหารคุณภาพท่ัวท้ัง
องค การจะเก่ียวข#องกับการมุ!งต!อผลลัพธ ท่ีมีคุณภาพสูง การปรับปรุงอย!างต!อเนื่อง และตอบสนองความ
ต#องการของลูกค#าป6จจุบันการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค การเป<นส!วนหนึ่งและเป<นสิ่งท่ีจําเป<นมากของ 
องค การขีดสมรรถนะสูง ท่ีมุ!งเน#นการมีส!วนร!วมของบุคลากรและสอดคล#องกับ เคริว และ คนอ่ืนๆ (Don 
Carew & et al., 2007) ท่ีว!าองค การขีดสมรรถนะสูง จะเข#าใจในลูกค#าของพวกเขาและรู#การวัดผลความพึง
พอใจของลูกค#า มุ!งเน#นท่ีผลลัพธ  จากมุมมองของลูกค#าการแบ!งป6นอํานาจและมีส!วนร!วมสูงเม่ือบุคลากรมี
ความชัดเจนเก่ียวกับเปyาหมาย มาตรฐานการทํางาน และขอบเขตของอํานาจ พวกเขาจะมุ!งม่ันให#เกิดผล
สําเร็จสอดคล#องกับ อนันต  เตียวต�อย (2551) ท่ีกล!าวว!าองค ประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ
ควรมีการให#ความสําคัญกับผู#รับบริการผู#มีส!วนได#ส!วนเสียและพนักงานสอดคล#องกับ จินตนาจันทร 
เจริญ (2553) ได#วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารงานแบบมุ!งคุณภาพท้ังองค การสําหรับ
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนด#วยการเทียบเคียงสมรรถนะพบว!ารูปแบบมีหลักการและวัตถุประสงค เน#น
ให#ความสําคัญกับลูกค#าผู#รับบริการและเน#นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตลอดจนการทํางาน
เป<นทีมสอดคล#องกับ พรทิพย   สุพรรณกุล (2553) ท่ีกล!าวว!าการให#ความสําคัญกับผู#รับบริการและผู#มี
ส!วนได#ส!วนเสีย เป<นองค ประกอบของโรงเรียนสมรรถนะสูงในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5) การจัด
โครงสร#างองค การ (Organization Structure) เป<นสิ่งท่ีผู#บริหารควรมีการจัดระบบท่ีแสดงความสัมพันธ 
ระหว!างภาระหน#าท่ีและความรับผิดชอบของการจัดแบ!งงานให#ทุกคนในสถานศึกษา เพ่ือควบคุม
ประสานงานและเชื่อมโยงงานของแต!ละบุคคลเข#าด#วยกัน เพ่ือให#บรรลุเปyาหมายของสถานศึกษาสอดคล#อง
กับเคริว และคนอ่ืนๆ (Carew & et al., 2007) ท่ีว!าองค การขีดสมรรถนะสูงควรเพ่ิมพลังให#ระบบและ
โครงสร#าง เป<นสิ่งท่ีสนับสนุน วิสัยทัศน  กลยุทธ และเปyาหมายองค การ ทําให#บุคลากรทํางานได#ง!าย 
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สอดคล#องกับวาล (Waal, 2010) ท่ีว!าองค การขีดสมรรถนะสูงควรออกแบบองค การ โดยมีการกระตุ#นให#   
เกิดการทํางานข#ามสายงานและข#ามองค การ ลดความซับซ#อนขององค การ สอดคล#องกับ ทิพวรรณ            
หล!อสุวรรณรัตน  (2551) ท่ีว!าองค การขีดสมรรถนะสูงควรปรับปรุงกระบวนการทํางานมีความคล!องตัวมี
มาตรฐานและสามารถดําเนินงานได#สมดังท่ีมุ!งหมายสอดคล#องกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (2553) ท่ีว!าองค การขีดสมรรถนะสูงต#องการปรับปรุงกระบวนการท่ีสร#างคุณค!าและกระบวนการ
สนับสนุนเพ่ือให#ผลการดําเนินการดีข้ึนและปyองกันไม!ให#เกิดข#อผิดพลาดการทํางานซํ้าและความสูญเสียจาก
ผลการดําเนินการ สอดคล#องกับ นิสดารก   เวชยานนท  (2554) ท่ีกล!าวว!าการเป<นองค การขีดสมรรถนะสูง
ควรมีโครงสร#างท่ียืดหยุ!นสอดคล#องกับ ญาณิศา บุญจิตร  (2552) ท่ีกล!าวว!าโครงสร#างองค การ เป<นป6จจัยท่ี
ส!งผลต!อประสิทธิผลองค การของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสอดคล#องกับ ทรงพล เจริญคํา (2552) 
ท่ีกล!าวว!าโครงสร#างการบริหารงานของโรงเรียนเป<นป6จจัยความเป<นเลิศของโรงเรียนกรุงเทพมหานคร และ
ยังสอดคล#องกับ บุศรินทร  สุจริตจันทร  (2553) ท่ีกล!าวว!า การจัดองค การ เป<นองค ประกอบท่ีมีความจําเป<น
ในการกําหนดองค การท่ีมีศักยภาพการทํางานสูง ของวิทยาลัยพยาบาล 6) การมีธรรมาภิบาล (Good 
Governance) เป<นการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ มีการดําเนินงานท่ีโปร!งใส เป{ดเผย เป<นธรรม 
ตรวจสอบได# มุ!งเน#นความร!วมมือของทุกภาคส!วน และนํามาซ่ึงผลลัพธ ท่ีดีของสถานศึกษา สอดคล#องกับ 
สถาบัน รอฟเฟย พาร ค (Roffey Park Institute, 2007) ท่ีว!าองค การขีดสมรรถนะสูงเป<นองค การท่ีเน#น
คุณค!า คือ การท่ีองค การต#องสร#างความไว#เนื้อเชื่อใจให#กับพนักงานมีบรรยากาศของการเป{ดเผย เป<น
ประชาธิปไตยและผู#นําต#องมีคุณธรรม สอดคล#องกับ เคริวและคนอ่ืนๆ (Carew & et al., 2007) ท่ีว!า
องค การขีดสมรรถนะสูงควรมีการสื่อสารท่ีเป{ดเผยจะสร#างความไว#วางใจทําให#บุคคลมีความรู#สึกเป<นเจ#าของ
องค การ สอดคล#องกับ อาร  ดี เอส (Resource Development Systems LLC, 2009) ท่ีว!าองค การขีด
สมรรถนะสูงผู#บริหารควรเป<นแบบอย!างท่ีดีของความซ่ือสัตย ให#กับบุคลากร สอดคล#องกับสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2553) ท่ีว!าองค การขีดสมรรถนะสูงผู#บริหารต#องมีการกําหนดนโยบาย
การกํากับดูแลองค การท่ีดีสอดคล#องกับ อนันต เตียวต�อย (2551) ท่ีกล!าวว!า ธรรมาภิบาลของผู#บริหารเป<น
องค ประกอบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัยและยังสอดคล#องกับบุศรินทร  สุจริตจันทร  
(2553) ท่ีกล!าวว!า ระบบธรรมาภิบาลเป<นองค ประกอบท่ีมีความจําเป<นในการกําหนดองค การท่ีมีศักยภาพ
การทํางานสูง ของวิทยาลัยพยาบาล 7) ความรับผิดชอบต!อสังคม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) ซ่ึงสถานศึกษาควรดําเนินกิจกรรมและสนับสนุนช!วยเหลือสังคมด#วยทรัพยากรขององค การและ
กระทําให#เกิดประโยชน ต!อสังคม ท้ังผู#ท่ีมีส!วนเก่ียวข#องโดยตรงอันได#แก! นักเรียน ผู#ปกครอง ชุมชนท่ี
สถานศึกษาต้ังอยู!  และผู# มีส!วนเก่ียวข#องโดยอ#อม ได#แก!  บุคคลท่ัวไป สอดคล#องกับ ทิพวรรณ                
หล!อสุวรรณรัตน  (2551) ท่ีว!าองค  การสมรรถนะสูงท่ีมีความรับผิดชอบต!อสังคมจะนําเรื่องความรับผิดชอบ
ต!อสังคมอยู! !เป<นส!วนหนึ่งของแผนเพ่ือเป<นหลักประกันว!าองค  การได#มีการดําเนินการในด#านนี้อย!างเป<น
ระบบและใช#เป<นเข็มทิศชี้นําการดําเนินงานขององค  การโดยจะต#องใส!ใจกับผลกระทบของการ ปฏิบัติงาน
ขององค  การท่ีมีต!อสังคมและสิ่งแวดล#อมสอดคล#องกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2553) 
ท่ีว!าองค การขีดสมรรถนะสูงต#องมีความรับผิดชอบต!อสังคม สอดคล#องกับ นิสดารก  เวชยานนท  (2554)     
ท่ีกล!าวว!าการเป<นองค การขีดสมรรถนะสูงต#องมีการบริหารงานท่ีเป<นการสร#างคุณค!าท่ีดีให#กับสังคม 
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ตอบสนองความต#องการของประชาชนอย!างแท#จริง สอดคล#องกับ ศรีสุดา วงศ วิเศษกุล (2554) ท่ีกล!าวว!า
ด#านความรับผิดชอบต!อสังคม เป<นคุณลักษณะสําคัญของสถาบันการศึกษาพยาบาลท่ีเป<นองค กรสมรรถนะสูง 
8) วัฒนธรรมองค การ (Organization Culture) เป<นแบบแผนทางความคิดท่ีทุกคนได#แก! ผู#บริหาร ครูหรือ
บุคลากรในสถานศึกษา และนักเรียน ได#ยึดถือร!วมกันอันประกอบไปด#วยความเชื่อ ค!านิยม บรรทัดฐาน มี
กระบวนการถ!ายทอดจากบุคคลรุ!นหนึ่ง ไปอีกรุ!นหนึ่งอย!างมีเอกลักษณ เฉพาะของสถานศึกษา สอดคล#อง
กับ บายเทนดิจค (Buytendijk, 2006) ท่ีว!าองค การขีดสมรรถนะสูงควรมีการสร#างค!านิยมร!วมของบุคลากร
ท้ังในและนอกองค การสอดคล#องกับ เอ เอ็ม เอ (American Management Association: AMA, 2007) 
ท่ีว!าองค กรสมรรถนะสูงมักจะกําหนดค!านิยมไว#อย!างดี  เพ่ือเป<นแนวทางกําหนดพฤติกรรมของพนักงาน 
สอดคล#องวาล (Waal, 2010) ท่ีว!าองค การขีดสมรรถนะสูงควรมีวัฒนธรรมมีการมอบอํานาจให#บุคลากรและ
ให#บุคลากรมีอิสระในการตัดสินใจ สร#างค!านิยมหลักท่ีแข็งแกร!ง พัฒนาและรักษาวัฒนธรรมการขับเคลื่อน
การปฏิบัติงาน สร#างวัฒนธรรมท่ีโปร!งใส เป{ดเผย ตรงไปตรงมา และมีความไว#วางใจ สร#างอัตลักษณ ท่ีใช#
ร!วมกันและความรู#สึกท่ีเป<นหนึ่งเดียวของชุมชนสอดคล#องกับ ทิพวรรณ  หล!อสุวรรณรัตน  (2551) ท่ีว!า
องค การขีดสมรรถนะสูงต#องมีวัฒนธรรมองค การซ่ึงเป<นการสร#างและปลูกฝ6งค!านิยมขององค การไปยัง
บุคลากรสอดคล#องกับ นิสดารก   เวชยานนท  (2554) ท่ีว!าองค การขีดสมรรถนะสูงต#องมีวัฒนธรรมร!วมกัน
โดยเป<นวัฒนธรรมท่ีเน#นด#านการเรียนรู# การปรับปรุงต!อเนื่อง วัฒนธรรมคุณภาพ วัฒนธรรมมุ!งผลงานสูง 
วัฒนธรรมความไว#วางใจ  วัฒนธรรมการกระจายอํานาจ สอดคล#องกับ ญาณิศา บุญจิตร  (2552) ท่ีกล!าวว!า
วัฒนธรรมองค การเป<นป6จจัยท่ีส!งผลต!อประสิทธิผลองค การของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและยัง
สอดคล#อง รุจิราพรรณ คงช!วย (2556) ท่ีกล!าวว!าวัฒนธรรมองค การเป<นป6จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลต!อ
ประสิทธิผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 1.6 อํานาจหน#าท่ีของสถานศึกษามี 4 งาน ประกอบด#วยการบริหารงานวิชาการการบริหารงาน
งบประมาณการบริหารงานบุคคล การบริหารท่ัวไปสอดคล#องกับ เฟเบอร  และ เชียร รอน (Faber & 
Shearron, 1970) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห!งชาติ (2545) สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2545) 
จันทรานี สงวนนาม (2545) กระทรวงศึกษาธิการ (2546) ชุมศักด์ิ อินทร รักษ  (2546) ปรียาพร             
วงศ อนุตรโรจน  (2553) สอดคล#องกับ วสันต  นาวเหนียว (2550) ทําการวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการท่ีเป<น
เลิศของโรงเรียนเร!งสู!ฝ6นตามกรอบแนวคิดการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเป<นนิติบุคคลมี 4 ด#าน คือ 
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารงานท่ัวไปและ
สอดคล#องกับ ยงยุทธ  ยะบุญธง (2552) ได#วิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาอย!างมี
ส!วนร!วมของโรงเรียนท#องถ่ินพบว!า รูปแบบฯประกอบด#วย โครงสร#างการบริหารภายในสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานอย!างมีส!วนร!วม 6 กลุ!มคือ 1) กลุ!มบริหารงานวิชาการ 2) กลุ!มบริหารงานบุคคล 3) กลุ!ม
บริหารงานแผนและงบประมาณ 4) กลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน 5) กลุ!มบริหารงานท่ัวไป 6) กลุ!ม
บริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 1.7 การนํารูปแบบไปใช#มี 5 ข้ันตอน ประกอบด#วย 1) การเตรียมการโดยประชุมชี้แจงเพ่ือสร#าง
ความตระหนักและแต!งต้ังคณะกรรมการ 2) การดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรม 3) การนิเทศ 
กํากับ ติดตามและการประเมินผล 4) สรุปผลการดําเนินงาน ปรับปรุงและพัฒนา 5) รายงานผลการ
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ดําเนินงานต!อผู#มีส!วนเก่ียวข#องโดยจัดทําเป<นข#อมูลสารสนเทศเผยแพร!ประชาสัมพันธ สอดคล#องกับศักด์ิจิต  
มาศจิตต  (2550) ได#วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช##โรงเรียนเป<นฐานสําหรับสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพบว!าการนํารูปแบบไปใช#จะต#องมีการเตรียมการดําเนินงาน มีการนําไปใช# มีการประเมินผล
ปฏิบัติงาน และสรุปผลการดําเนินงาน 
 1.8 เง่ือนไขความสําเร็จมี 4 เง่ือนไข ได#แก! 1) การบริหารจัดการเชิงรุก (Proactive 
Management) เป<นการทํางานของผู#บริหารสถานศึกษาท่ีมีการวางแผนงานต!างๆเพ่ือปyองกันป6ญหา 
สามารถคาดการณ สิ่งท่ีจะเกิดข้ึนและพร#อมตอบสนองความต#องการท่ีเปลี่ยนแปลงอย!างรวดเร็ว ด#วยการใช#
กลยุทธ ต!างๆ อย!างเหมาะสมสอดคล#องกับ นุชรัตน  สิริประภาวรรณ (2547) ท่ีว!าการทํางานเชิงรุกคือการ
ทํางานท่ีมีการวางแผนล!วงหน#าอย!างละเอียดพร#อมตอบสนองความต#องการท่ีเปลี่ยนแปลงอย!างรวดเร็วและ
สอดคล#องกับฮานนา (Hanna, 1988) โอเว!นและคนอ่ืนๆ (Owen & et al., 2001) มิลเลอร  (Miller, 2001) 
ฮอค (Hock, 2007) พสุ  เดชะรินทร  และคนอ่ืนๆ (2549) อนนต   แสงศิริทักษิณ (2549) ท่ีกล!าวว!า
ความสําเร็จขององค การขีดสมรรถนะสูงต#องต#องมีการบริหารท่ีสร#างความได#เปรียบทางการแข!งขันด#วยกล
ยุทธ  ด#วยทรัพย สินท่ีมีอยู! มีระบบ กระบวนการท่ีทันสมัย ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงต!างๆ ของ
สภาพแวดล#อม 2) การสร#างความรู#สึกการเป<นเจ#าของร!วมกัน (Ownership) เป<นการมองเห็นคุณค!าของครู
บุคลากร นักเรียน ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#ส!วนเสียท่ีเก่ียวข#อง ให#ความเท!าเทียมในผลประโยชน 
ร!วมกัน และปลูกฝ6งให#ครูบุคลากร นักเรียน ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#ส!วนเสียท่ีเก่ียวข#อง ร!วมมือ
ทํางานเพ่ือสถานศึกษา มีส!วนร!วมในการเสนอความคิดเห็นต!อการบริหารจัดการ จะทําให#ครูบุคลากร 
นักเรียน ผู#ปกครอง ชุมชน และผู#มีส!วนได#ส!วนเสียท่ีเก่ียวข#อง เกิดความรู#สึกภักดีท่ีจะทําทุกอย!างเพ่ือ
สถานศึกษา และรู#สึกว!าตนเองเป<นส!วนท่ีทําให#สถานศึกษาประสบความสําเร็จสอดคล#องกับเฮสเคตต  และ 
คนอ่ืนๆ (Heskett & et al., ณัฐยา สินตระการผล และ กานต สุดา มาฆะศิรานนท  (ผู#แปล), 2554) ท่ีกล!าว
ว!าความเป<นเจ#าของ (Ownership) เป<นเรื่องของความมุ!งม่ันท่ีจะปฏิบัติตาม ค!านิยมท่ียึดถือร!วมกันในการ
มุ!งสร#างองค กรสู!ความเป<นเลิศ เม่ือองค กรปลูกฝ6งความเป<นเจ#าขององค การได#สําเร็จแล#ว ทุกฝqายก็จะได#รับ
ผลประโยชน ร!วมกัน และสอดคล#องกับฮอค (Hock, 2007) ท่ีกล!าวว!าความสําเร็จขององค การขีดสมรรถนะ
สูงควรท่ีจะสร#างจิตสํานึกของบุคลากรการมีส!วนร!วมของบุคลากร 3) การบริหารคนเก!งในองค การ (Talent 
Management) เป<นการส!งเสริมให#ครูและบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษ มีความสามารถท่ีโดดเด!น
สามารถนําความแตกต!างท่ีตนเองมีอยู!นั้นมาสร#างสรรค สิ่งใหม!ให#เกิดข้ึน ผู#บริหารสามารถนํากระบวนการ
เรียนรู#รูปแบบใหม!ๆ เพ่ือนํามาพัฒนาครูและบุคลากรท่ีมีความสามารถพิเศษนี้ และมีโอกาสหมุนเวียนไป
ทํางานในทุกฝqายของสถานศึกษาสอดคล#องกับ ประไพวรรณ สัมมาทิตฐิ (2552) ท่ีกล!าวว!าการบริหารคนเก!ง
เป<นกุญแจสู!ความสําเร็จขององค กร (Key Success Factor) โดยจุดเริ่มต#นของความสําเร็จขององค การ
จะต#องวางคนให#เหมาะสมกับงาน เวลา และตําแหน!ง พร#อมท้ังสร#างค!านิยม วัฒนธรรมท่ีดี สร#างแรงจูงใจให#
คนเก!งทุ!มเทกําลังใจในการปฏิบัติงานอย!างเต็มศักยภาพ ควบคู!ไปกับการส!งเสริมให#คนเก!งมีคุณภาพชีวิต    
ท่ีดี มีความสุขในการทํางาน  เพ่ือผลักดันคนเก!งให#เป<นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนองค กรไปสู!เปyาหมาย
และสอดคล#องกับ มิลเลอร  (Miller, 2001) พสุ เดชะรินทร  และคนอ่ืนๆ (2549) อนนต  แสงศิริทักษิณ 
(2549) ท่ีกล!าวว!าป6จจัยท่ีนําไปสู!องค การขีดสมรรถนะสูงต#องสามารถดึงความสามารถของคนออกมาให#
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บุคคลมีขีดสมรรถนะเพ่ือสร#างผลการดําเนินงาน มีความรอบรู#เก่ียวกับการดําเนินงานและเปyาหมายใน
ระดับสูงและ สมฤกษ  ยลวงษ  (2555) ท่ีกล!าวไว#ว!าการบริหารคนเก!งยังเป<นหนึ่งในระบบการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย  และเป<นเครื่องมือท่ีนําพาองค กรไปสู!ความสําเร็จ 4) ด#านการสนับสนุนจากองค กร 
(Organizational Support) ซ่ึงต#องได#รับการสนับสนุนจากหน!วยงานต#นสังกัดคือองค กรปกครองส!วน
ท#องถ่ิน และองค กรเครือข!ายอ่ืนๆสอดคล#องกับ อนันต  เตียวต�อย (2551) ท่ีกล!าวว!าการบริหารท่ีได#คุณภาพ
เบ็ดเสร็จควรมีการริเริ่มจากผู#บริหารระดับสูงและสอดคล#องกับพรทิพย   สุพรรณกุล (2553) ท่ีกล!าวว!า
เง่ือนไขความสําเร็จของการพัฒนารูปแบบโรงเรียนสมรรถนะสูงในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือการสนับสนุน
และความร!วมมือของผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย ได#แก! นักเรียน ผู#ปกครอง หน!วยงานท่ีเก่ียวข#องในชุมชนและ
หน!วยงานต#นสังกัด 
 1.9 เง่ือนไขท่ีเป<นอุปสรรค มี 5 เง่ือนไข ได#แก! 1) การรับรู#ระหว!างผู#บริหารและผู#มีส!วนได#ส!วน
เสียไม!สอดคล#องกัน 2) การรับรู#ของผู#บริหารและครูเก่ียวกับวิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม กลยุทธ  ของ
สถานศึกษาไม!สอดคล#องกัน 3) การปฏิบัติของผู#บริหารและครูกับวิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม กลยุทธ ไม!
สอดคล#องกัน 4) การปฏิบัติของผู#บริหาร ครูและบุคลากร ไม!ตอบสนองความต#องการของผู#มีส!วนได#ส!วนเสีย 
5) โครงสร#างพ้ืนฐานไม!สนับสนุนต!อการเป<นสถานศึกษาท่ีมีผลปฏิบัติงานสูง สอดคล#องกับโอเว!น และคน
อ่ืนๆ (Owen & et al., 2001) ท่ีกล!าวว!าอุปสรรคของการเป<นองค การขีดสมรรถนะสูงคือการเกิดช!องว!าง
การรับรู#ระหว!าง ตัวผู#นําองค การกับตลาดสินค#า ผู#นํากับวิสัยทัศน  พันธกิจค!านิยมและกลยุทธ ขององค การ 
วิสัยทัศน  พันธกิจ ค!านิยม กลยุทธ และการปฏิบัติของผู#นํา การปฏิบัติของผู#นําและพฤติกรรมของพนักงาน
ไม!ตอบสนองความต#องการของลูกค#าโครงสร#างพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนไม!สอดคล#องกับการเป<นองค การท่ีมีผล
ปฏิบัติงานสูง 
 5.2.2 จากผลการวิจัยพบว!าข#อค#นพบจากการพัฒนารูปแบบได#องค ประกอบเพ่ิมเติมบาง
ประการ ซ่ึงสอดคล#องกับบาร โดและฮาร ทแมน (Bardo & Hartman, 1982) และทาดาโอะ มิยากาวะ       
(คงศักด์ิ สันติพฤกวงษ  (ผู#แปล), 1986) ท่ีกล!าวว!าการแบ!งประเภทของรูปแบบไม!มีหลักเกณฑ ตายตัว        
ว!าควรมีรายละเอียดขององค ประกอบอย!างไร เนื่องจากรายละเอียด และองค ประกอบท่ีเหมาะสมของ
รูปแบบนั้น จะข้ึนอยู!กับปรากฏการณ ท่ีศึกษา องค ประกอบท่ีเพ่ิมเติมได#แก!องค ประกอบย!อยด#าน หลักการ
ด#านการกระจายอํานาจองค ประกอบย!อยด#านสภาพแวดล#อม/บริบท ด#านการสร#างบรรยากาศท่ีเอ้ือต!อการ
เรียนรู#จะทําให#สถานศึกษามีขีดสมรรถนะสูง องค ประกอบย!อยด#านวิธีการบริหารสถานศึกษาสู!องค การขีด
สมรรถนะสูง ด#านการควบคุม กํากับติดตาม (Controlling-C) และการปรับปรุงอย!างต!อเนื่อง (Improving-I) 
องค ประกอบย!อยด#านเง่ือนไขความสําเร็จ ด#านการสนับสนุนจากองค กร (Organizational Support) 
 5.2.3 จากผลการวิจัยพบว!า การตรวจสอบเชิงคุณภาพของรูปแบบ ผู#ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็น
สอดคล#องกันว!า รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัดองค กรปกครองส!วนโดยรวม อยู!ใน
ระดับมากท่ีสุดและเม่ือพิจารณาเป<นรายด#านพบว!า มีความเป<นประโยชน  ความเหมาะสม ความถูกต#อง ใน
ระดับมากท่ีสุด และมีความเป<นไปได#ในระดับมากสามารถนําไปประยุกต ใช#ในการบริหารจัดการของ
สถานศึกษาสังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ินได# และเม่ือนําไปตรวจสอบเชิงปริมาณโดยผู#บริหาร
สถานศึกษา สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ินโดยรวม พบว!ารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง
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สังกัดองค กรปกครองส!วนท#องถ่ินอยู!ในระดับมากท่ีสุดและเม่ือพิจารณาเป<นรายด#านพบว!า มีความเป<น
ประโยชน  ความเหมาะสม ความถูกต#อง ในระดับมากท่ีสุด และมีความเป<นไปได#ในระดับมาก ท้ังนี้เป<น
เพราะการสร#างและพัฒนารูปแบบท่ีผู#วิจัยสร#างและพัฒนารูปแบบข้ึนนั้น เป<นไปตามข้ันตอนท่ีเหมาะสม 
สอดคล#องกับ คีฟส  (Keeve, 1988) ท่ีได#กล!าวว!าการสร#างรูปแบบต#องมีความสัมพันธ เชิงโครงสร#าง 
(Structural Relationships) นําไปสู!การทํานาย (Prediction) ในส!วนของการตรวจสอบรูปแบบท้ังเชิง
คุณภาพ และเชิงปริมาณ ผู#วิจัยตรวจสอบโดยใช#มาตรฐานการประเมินตามแนวคิดของ แมคมิลแลนด และ    
ชูแมคเกอร  (McMillan & Schumacher, 2001) และ ศิริชัย กาญจนวาสี (2554) คือ ด#านความเป<น
ประโยชน  ด#านความเป<นไปได# ด#านความเหมาะสม และด#านความถูกต#อง โดยเฉพาะการตรวจสอบรูปแบบ
เชิงคุณภาพโดยผู#ทรงคุณวุฒิ จะสอดคล#องกับแนวคิดของ ไอส เนอร  (Eisner, 1976) ท่ีได#เสนอแนวคิดการ
ตรวจสอบรูปแบบโดยการใช#ผู#ทรงคุณวุฒิเนื่องจากการศึกษาในบางเรื่องต#องการความละเอียดอ!อนลึกซ้ึง
ต#องอาศัยผู#เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป<นผู#วินิจฉัย 
  
5.3  ข�อเสนอแนะในการวิจัย 
 5.3.1 ข#อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช# 
   1) หน!วยงานระดับนโยบาย สามารถนําผลการวิจัยไปใช#เป<นข#อมูล ในการกําหนด
นโยบาย และข้ันตอนการดําเนินงานการบริหารในสถานศึกษาให#มีขีดสมรรถนะสูงเพ่ิมประสิทธิภาพทางการ
บริหารให#มากยิ่งข้ึน 
   2) หน!วยงานระดับปฏิบัติ สามารถนําคู!มือการบริหาร ไปประยุกต ใช#เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาขององค การให#ประสบความสําเร็จอย!างยั่งยืน 
   3) ผู#บริหารควรนํารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กรปกครอง
ส!วนท#องถ่ินไปประยุกต ใช#ให#เหมาะสมกับสภาพแวดล#อมและบริบทของสถานศึกษา 
 5.3.2 ข#อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต!อไป  
   1) ควรมีการวิจัยการพัฒนาตัวบ!งชี้การบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค กร
ปกครองส!วนท#องถ่ิน 
   2) ควรมีการวิจัยเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของสถานศึกษาท่ีใช#รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง  
   3) ควรมีการศึกษาถึงป6จจัยท่ีมีอิทธิพลต!อการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัด
องค กรปกครองส!วนท#องถ่ิน  
   4) ควรมีการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงสังกัดอ่ืนๆ 
เพ่ือหารูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูงท่ีเหมาะสม 
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รายนามผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบเครื่องมือ 
 

ท่ี ชื่อ-ชื่อสกุล ตําแหน#ง 
1. ดร.ภูวดล จุลสุคนธ* อาจารย*มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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1. แบบศึกษาเอกสาร 
 

1. แบบวิเคราะห*เอกสารเพ่ือศึกษาเนื้อหาท่ีเก่ียวข�องกับการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยการวิจัย
เรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค*กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 
 1.1 ข�อมูลภายนอก 
  1) ประเภทเอกสาร................................................................................................................... 
  2) ปPท่ีพิมพ*............................................................................................................................... 
  3) หน#วยงาน/สํานักพิมพ*.......................................................................................................... 
 1.2 ข�อมูลภายใน 
  1) ชื่อผู�เขียน............................................................................................................................. 
  2) ชื่อเอกสาร............................................................................................................................ 
  3) ประเด็นหลักของเอกสาร..................................................................................................... 
  4) เนื้อหาสาระของเอกสารท่ีเชื่อมโยงกับการวิจัยครั้งนี้........................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 5) ข�อค�นพบท่ีสามารถนําไปสังเคราะห*รูปแบบ................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................
. 
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2. แบบสังเคราะห*เอกสารเพ่ือสรุปเนื้อหาและกรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค*กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 

 
 
 

ประเด็นการวิเคราะห5 

นักวิชาการท่ีความคิดเห็นตรง
กับประเด็นและป9ท่ีพิมพ5 

ผลงานนั้น 
1 2 3 4 5 

1. องค*ประกอบของรูปแบบ      
2. การพัฒนารูปแบบ      
3. อํานาจหน�าท่ีของสถานศึกษา      
4. วิธีการบริหารสถานศึกษาสู#องค*การขีดสมรรถนะสูง      
5. หลักการขององค*การขีดสมรรถนะสูง      
6. วัตถุประสงค*ขององค*การขีดสมรรถนะสูง      
7. สภาพแวดล�อม/บริบทขององค*การขีดสมรรถนะสูง      
8. องค*ประกอบขององค*การขีดสมรรถนะสูง      
9. ปRจจัยสู#ความสําเร็จของการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะ
สูง 

     

10. ปRจจัยท่ีเปSนอุปสรรคขององค*การขีดสมรรถนะสูง      
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2. แบบสัมภาษณ5กึ่งโครงสราง 
 

แบบสัมภาษณ5กึ่งโครงสรางผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนกรณีศึกษา 
.............................................................. 

 
ส�วนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
ชื่อผู�ให�สัมภาษณ*........................................................ตําแหน#ง............................................................... 
วุฒิการศึกษา....................................................................สถานท่ีทํางาน............................................... 
วัน เวลา และสถานท่ี ท่ีให�สัมภาษณ*...................................................................................................... 
 
ส#วนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับ “สภาพปRจจุบัน ปRญหา ของการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง” 
 
1. สภาพปRจจุบัน ปRญหา ในด�านการใช�หลักการบริหารโรงเรียนของท#านเปSนอย#างไร 
................................................................................................................................................................ 
2. สภาพปRจจุบัน ปRญหา ในด�านวัตถุประสงค*/เปVาหมายโรงเรียนของท#านเปSนอย#างไร 
................................................................................................................................................................ 
3. สภาพปRจจุบัน ปRญหา ในด�านสภาพแวดล�อม/บริบทโรงเรียนของท#านเปSนอย#างไร 
................................................................................................................................................................ 
4. สภาพปRจจุบัน ปRญหา ในด�านวิธีการบริหารสถานศึกษาสู#องค*การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนท#าน
เปSนอย#างไร 
................................................................................................................................................................ 
5. สภาพปRจจุบัน ปRญหา ในด�านองค*ประกอบขององค*การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนท#านเปSน
อย#างไร 
................................................................................................................................................................ 
6. สภาพปRจจุบัน ปRญหา ในด�านอํานาจหน�าท่ีของโรงเรียนท#านตามขอบข#ายภาระงานเปSนอย#างไร 
................................................................................................................................................................ 
7. สภาพปRจจุบัน ปRญหา ในด�านการนํารูปแบบการบริหารมาปฏิบัติในโรงเรียนท#านเปSนอย#างไรมี
ข้ันตอนอย#างไร 
................................................................................................................................................................ 
8. สภาพปRจจุบัน ปRญหา ในด�านเง่ือนไขความสําเร็จและอุปสรรคในการบริหารจัดการของโรงเรียน
ท#านเปSนอย#างไร 
................................................................................................................................................................ 
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3. แบบสอบถามความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ 
 

แบบสอบถามความคิดเหน็ผูทรงคุณวุฒิ 
เพ่ือตรวจสอบร#างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง 

สังกัดองค*กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 
 

คําช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือตรวจสอบร#างรูปแบบโดยสอบถามความคิดเห็น

เก่ียวกับองค*ประกอบของร#างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค*กรปกครอง
ส#วนท�องถ่ิน ตามเอกสารร#างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค*กรปกครอง
ส#วนท�องถ่ิน และคําจํากัดความท่ีใช�ในการวิจัยของมาตรฐานการประเมินหรือการตรวจสอบรูปแบบ 
ดังแนบ โดยตรวจสอบรูปแบบตามมาตรฐานการประเมิน 4 ด�าน คือ ด�านความเปSนประโยชน* ด�าน
ความเปSนไปได� ด�านความเหมาะสม และด�านความถูกต�อง ตามรายการในแบบสอบถาม 

2. แบบสอบถามฉบับนี้ ผู�วิจัยได�กําหนดองค*ประกอบของรูปแบบ เปSน 4 ส#วน ได�แก# 
 ส#วนท่ี 1 ส#วนนํา ประกอบด�วย 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค* 3) สภาพแวดล�อม/บริบท  
 ส#วนท่ี 2 ตัวแบบ ประกอบด�วย 1) วิธีการบริหารสถานศึกษาสู#องค*การขีดสมรรถนะสูง 

2) องค*ประกอบขององค*การขีดสมรรถนะสูง 3) อํานาจหน�าท่ีของสถานศึกษา  
 ส#วนท่ี 3 คือข้ันตอนการนํารูปแบบไปใช� ประกอบด�วย 1) การเตรียมการดําเนินงาน      

2) การดําเนินงาน 3) การประเมินผลการดําเนินงาน 4) สรุปผลการดําเนินงาน  
 ส#วนท่ี 4 คือเง่ือนไขข�อจํากัด ประกอบด�วย 1) เง่ือนไขความสําเร็จ 2) เง่ือนไขท่ีเปSน

อุปสรรค 
 โปรดทําเครื่องหมาย �  ลงในช#องว#างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท#าน 
3. ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ความคิดเห็นของท#านมีคุณค#าและมีความสําคัญต#อการ

ตรวจสอบร#างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค*กรปกครองส#วนท�องถ่ิน   
อย#างยิ่ง ผู�วิจัยขอขอบคุณท#านมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
                                                        ขอขอบพระคุณอย#างสูง 
                                                   นางเยาวเรศ   ตระกูลวีระยุทธ 
                   นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ* ในพระบรมราชูปถัมภ* 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
องค*ประกอบหลักของส#วนท่ี 1 ส#วนนําประกอบด�วย 1.1 หลักการ 1.2 วัตถุประสงค* 1.3 สภาพแวดล�อม/บริบท 

องค*ประกอบย#อยของส#วนท่ี 1 ส#วนนําด�าน 1.1 หลักการ 
1.1.1 หลักการด�านสมรรถนะการบริหารจดัการ 

(1) ผู�บริหารมีความมุ#งมั่นในการวาง
ยุทธศาสตร*และนโยบาย 

                    

(2) ผู�บริหารจัดโครงสร�างแบบยืดหยุ#น
พร�อมรับการเปลี่ยนแปลง 

                    

(3) ผู�บริหารมีการใช�ข�อมูลสารสนเทศ                     
(4) ผู�บริหารมีการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน 

                    

(5) ผู�บริหารมุ#งผลิตองค*ความรู�ท่ีเปSน
ทรัพยากรมนุษย* 

                    

(6) ผู�บริหารมีจิตมุ#งบริการสนองความ
ต�องการของครู บุคลากร ผู�เรียน 
ผู�ปกครองและชุมชน 

                    

(7) ผู�บริหารมีพันธมิตรและเครือข#าย
และสร�างสัมพันธ*กับภายนอก 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

1.1.2  หลักการด�านการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(1) มีการออกแบบองค*การและ
กระบวนการทํางานของสถานศึกษา 

                    

(2) มีความคิดสร�างสรรค*เช#นมีการใช�
สื่อ ICT เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

                    

(3) มีการมุ#งเน�นในสิ่งท่ีตนเองมี
ความสามารถหรือโดดเด#น โดยสร�าง
แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice)  
ในขณะเดียวกันก็ดําเนินการจัดหา
ผู�อ่ืนให�มาทําในกิจกรรมท่ีไม#ใช#
กิจกรรมหลัก 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.1.3 หลักการด�านการมุ#งผลสมัฤทธ์ิ 

(1) มีการกํากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ                     
(2) การมุ#งเน�นท่ีผลผลิตและผลลัพธ*                     
(3) การจัดหา การขนส#ง การบริหาร
จัดการทันเวลาแก#ครู บุคลากร ผู�เรียน 
ผู�ปกครอง ชุมชน 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 

1.1.4 หลักการด�านการมีคณุธรรมจริยธรรม 
(1) การสร�างความไว�วางใจระหว#างครู 
บุคลากร ผู�เรียน ภายในสถานศึกษา 

                    

(2) การเปcดเผยข�อมูลทางการเงินของ
สถานศึกษา มีการตรวจสอบการ
ทํางานและผลดําเนินงานของ
สถานศึกษา 

                    

(3) การให�รางวัลเปSนทีมตาม
ความสามารถ  

                    

(4) การดาํเนินงานท่ีดีและส#งมอบสิ่งท่ีด ี                     
ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 

1.1.5 หลักการด�านการมีส#วนร#วม 
(1) การตดัสนิใจโดยทีม มีทีมข�าม
สายงาน 

                    

(2) สร�างให��ครูและบุคลากรเกิด
ความรู�สึกเปSนเจ�าของสถานศึกษา
ร#วมกัน 

                    

(3) มีการพิจารณาท้ังกระบวนการโดย
นําปRญหามาวิเคราะห**สาเหตุและแก�ไข
ร#วมกัน 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.1.6 หลักการด�านการกระจายอํานาจ 

(1) การกระจายอํานาจ มอบอํานาจ 
ตามโครงสร�างการบริหารงานใน
สถานศึกษาให�ครแูละบุคลากร
สามารถตดัสินใจได� 

                    

(2) กระจายอํานาจในลกัษณะการมี
คณะกรรมการสถานศึกษา 

                    

(3) โครงสร�างของสถานศึกษาต�องมี
สายบังคับบัญชาท่ีสัน้ลงและไม#เปSน
ทางการจนเกินไป 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................... ............ 

องค*ประกอบย#อยของส#วนท่ี 1 ส#วนนํา 1.2 ด�านวัตถุประสงค* 
1.2.1 เพ่ือให�สถานศึกษาประสบ
ความสาํเร็จอย#างยั่งยืนในระยะยาว 

                    

1.2.2 เพ่ือให�สถานศึกษายกระดับ
คุณภาพและมาตรฐานการบรหิาร
จัดการ 

                    

1.2.3 เพ่ือให�สถานศึกษาสร�างความ
ศรัทธาความพึงพอใจและตอบสนอง
ความต�องการของ คร ูบุคลากร 
ผู�เรียน ผู�ปกครอง ชุมชนและผู�มี
ส#วนได�ส#วนเสีย 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... .............. 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
องค*ประกอบย#อยของส#วนท่ี 1 ส#วนนํา 1.3 ด�านสภาพแวดล�อม/บรบิท 

1.3.1 มีวัฒนธรรมท่ีมุ#งความสําเรจ็
เพ่ือบริหารงานให�เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

                    

1.3.2 บริหารความขัดแย�งในองค*กร                     
1.3.3 มีความพร�อมรับสถานการณ*ท่ี
เปลี่ยนแปลง 

                    

1.3.4 มุ#งสร�างความร#วมมือช#วยเหลือ
ชุมชนสังคม 

                    

1.3.5 ลงทุนด�านบุคลากร โดย
ส#งเสริมและพัฒนาความสามารถ 
ศักยภาพ ให�เปSนแบบอย#างท่ีด ี

                    

1.3.6 มีวัฒนธรรมแบบมสี#วนร#วม 
และมอบอํานาจให�บคุลากรทุกฝCาย 

                    

1.3.7 สร�างบรรยากาศท่ีเอ้ือต#อการ
เรียนรู� และความเช่ือมั่นทางคุณภาพ
ของการศึกษา เพ่ือให�เกิดความภักด ี

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 

องค*ประกอบหลักของส#วนท่ี 2 ตัวแบบ ประกอบด�วย 2.1 วิธีการบรหิารสถานศึกษาสู#องค*การขีดสมรรถนะสูง 
2.2 องค*ประกอบองค*การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 อํานาจหน�าท่ีของสถานศึกษา 

องค*ประกอบย#อยของส#วนท่ี 2 ตัวแบบ 2.1 วิธีการบริหารสถานศึกษาสู#องค*การขีดสมรรถนะสูง 
2.1.1 การวิเคราะห*องค*การ (Analyzing-A) 

(1) วิเคราะห*สภาพแวดล�อมท้ัง
ภายนอกและภายในองค**การ 

                    

(2) การกําหนดขอบเขต และรวบรวม
ข�อมูลของปRญหา   

                    

(3) การประเมินตนเองโดยวิเคราะห*
ช#วงห#าง  และการคาดคะเนช#วงห#างท่ี
จะเกิดข้ึนในอนาคตและกําหนด
ทิศทาง 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ........................... 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
2.1.2 ด�านการวางแผน (Planning-P) 

(1) กําหนดวิสยัทัศน* พันธกิจ 
วัตถุประสงค* เปVาหมาย และ 
กลยุทธ**ดําเนินงาน 

                    

(2) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปP                     
(3) กําหนดผู�รับผดิชอบ 
งบประมาณและวัสดุอุปกรณ* 

                    

(4) กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จ
การดําเนินงาน 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

2.1.3 ด�านการสื่อสารสร�างความเข�าใจ (Understanding-U) 
(1) มีการสื่อสารจากบนลงล#าง
อย#างชัดเจน 

                    

(2) มีการสื่อสารจากล#างข้ึนบนโดย
เปcดโอกาสให�ครูและบุคลากรได�แสดง
ความคิดเห็น และสร�างการยอมรับใน
ความคิดเห็นของทุกฝCาย 

                    

(3) มีการสื่อสารตามแนวนอน 
เปSนการสื่อสารระหว#างครูและ
บุคลากรในหน#วยเดียวกัน 

                    

(4) มีการสื่อสารข�ามสายงานใน
แต#ละฝCายงาน 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

2.1.4 ด�านการปฏิบัติการ (Doing-D) 
1) การปฏิบตัิ  การจดัทํา
แผนการดาํเนินการ การนําแผน
ไปสู#การปฏิบตั ิ

                    

(2) เก็บรวบรวมและบันทึกข�อมูล
ท่ีเก่ียวข�อง 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
2.1.5 ด�านการควบคุม (Controling-C) 

(1) มีการวัดและประเมิน
ความก�าวหน�าเปSนระยะ 

                    

(2) ต�องมีการติดตาม ควบคุมและ
กํากับดูแลให�ผลเปSนไปตามแผนท่ี
กําหนดไว� 

                    

(3) มีการเทียบเคียงตนเองกับ
สถานศึกษาอ่ืนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

2.1.6 ด�านการปรับปรุงอย#างต#อเน่ือง (Improving -I) 
(1) มีการจัดลําดับความสําคัญของ
เรื่องท่ีจะต�องปรับปรุง 

                    

(2) แสวงหาแนวทางใหม#  ๆสร�าง
นวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีเปSนเลิศ 

                    

(3) ให�รางวัลตอบแทนกับผู�คิดค�น
นวัตกรรม 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

องค*ประกอบย#อยของส#วนท่ี 2 ตัวแบบ 2.2 ด�านองค*ประกอบองค*การขีดสมรรถนะสูง  
2.2.1 ภาวะผู�นําเชิงกลยุทธ*  (Strategy  Leadership) 

(1) สถานศึกษามีการตั้งเปVาหมายและ 
กําหนดเปVาหมายท่ีชัดเจนเพ่ือให�ครู
และบุคลากรเข�าใจแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

                    

(2) ผู�บริหารมีการวิเคราะห*องค*การ 
โดยนําปRจจัยภายใน ภายนอก โอกาส
และอุปสรรคมาเปSนข�อมลูในการ
วางแผนของสถานศึกษาและมี
ความสามารถในการคาดการณ*เพ่ือ
วางแผนทิศทางการกําหนดงานไปใน
ทิศทางเดียวกันและมีผู�รับผดิชอบท่ี
ชัดเจน 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
(3) ผู�บริหารมีการสื่อสารท่ีชัดเจน
ในเรื่องของเปVาหมายของ
สถานศึกษาและเช่ือมโยง
เปVาหมายของครูให�ไปในทิศทาง
เดียวกับสถานศึกษา 

                    

(4) มีการจดัทําแผนการปฏิบตัิ
ประจําปPเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน*  
พันธกิจ เปVาหมายท่ีกําหนด 

                    

(5) ผู�บริหารกําหนดตัวช้ีวัด
ความสําเร็จทุกระดับท่ีกลยุทธ*ถูก
นําไปใช� 

                    

(6) ผู�บริหารจัดทําแผนความเสี่ยง
เพ่ือรองรับความเปลี่ยนแปลง   

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

2.2.2 ด�านการบริหารจัดการทุนมนุษย* (Human Capital Management) 
(1) สามารถนําความรู�
ความสามารถท่ีมีอยู#ในครูและ
บุคลากรออกมาใช�อย#างเตม็
ศักยภาพ 

                    

(2) สร�างความคิดท่ีว#าครูและบุคลากร
คือผู�ขับเคลื่อนสถานศึกษาให�
สถานศึกษาประสบผลสําเร็จ 

                    

(3) กระตุ�นให�ครูและบุคลากร
บรรลุถึงผลงานท่ีสูงหรือให�
มากกว#าความคาดหวัง 

                    

(4) พัฒนาครูและบุคลากรให�เปSน
บุคคลท่ีมีความรู�ความเช่ียวชาญ  
ความชํานาญสูงข้ึนและมีความ
พร�อมต#อการเปลี่ยนแปลง 

                    

(5) สร�างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
และให�ครูและบุคลากรเกิดความ
จงรักภักดีและผูกพันต#อสถานศึกษา 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
(6) ให�ครูและบุคลากรมีส#วนร#วมโดย
มอบหมายมอบอํานาจการตัดสินใจการ
ทํางานเปSนทีมและสร�างความไว�วางใจ
ทําให�เกิดความรับผิดชอบและส#งผลให�
เกิดการทุ#มเทพลังในการทํางานของครู
และบุคลากร 

                    

(7) พัฒนาครูและบุคลากรโดยมกีาร
ฝuกอบรม  แลกเปลีย่นความรู�หรือ
ทักษะระหว#างครูและบุคลากรและ
สร�างครูและบุคลากรต�นแบบใน
สถานศึกษาท่ีสามารถเปSนผู�ริเริ่ม
ให�กับบุคคลอ่ืน 

                    

(8) มีความ สามารถในการแก�ปRญหา
ของบุคลากรและนําไปเปSนข�อมูลท่ีเกิด
ประโยชน*ต#อสถานศึกษา 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

2.2.3 ด�านการเปSนองค*การแห#งการเรียนรู� (Learning Organization) 
(1) ผู�บริหาร ครูและบุคลากรมีความ
กระตือรือร�นและรอบรู�ในงานของ
สถานศึกษา 

                    

(2) ทําให�สถานศึกษาเปSนองค*การท่ีมุ#ง
ผลิตองค*ความรู� ช#วยให�ผู�บริหารครู
และบุคลากรเปPwยมไปด�วยความรู�
ความสามารถ 

                    

(3) ครูและบุคลากรมีความยอมรับ
ความคิดเห็นของผู�ร#วมงานและมีความ
ร#วมมือกันมีการทํางานเปSนทีมทุกคน
มีการแบ#งหน�าท่ี แบ#งงานกันทํา 

                    

(4) สถานศึกษามีวิธีการทํางานท่ี
สามารถปรับ เปลี่ยนได�ตาม
สถานการณ* 

                    

(5) แสวงหาวิธีปฏิบัติงานท่ีเปSนเลิศ 
(Best Practice) โดยการสร�างสรรค*นํา
องค*ความรู�และเทคโนโลยีใหม#  ๆมาใช� 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
(6) มีการมุ#งเน�นในสิ่งท่ีสถานศึกษามี
ความโดดเด#นสร�างจุดแข็งของ
สถานศึกษาและพัฒนาจุดแข็งเพ่ือ
ยกระดับของสถานศึกษา 

                    

(7) มีวิธีการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู�
หรือทักษะระหว#างบุคคลและหน�าท่ี
ภายในองค*การและมีส#วนร#วมในการ
จัดการความรู�ในองค*การ 

                    

(8) มีวิธีการใช�ข�อมูลและสารสนเทศ
มาสนับสนุนการตัดสินใจและ
สนับสนุนให�เกิดนวัตกรรมและมี
ความสามารถในการประยุกต*ใช� ICT 
ได�อย#างเหมาะสม 

                    

(9) มีการจัดลําดับความสําคัญของงาน
ให�เกิดการปรับปรุงอย#างต#อเน่ืองและ
เกิดนวัตกรรม 

                    

(10) มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครุและบุคลากรท่ีมี
ประสิทธิผลและเปSนธรรม 

                    

(11) มีการนํารูปแบบการบริหารของ
ภาคเอกชนมาใช�เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน เช#น 
การให�บริการแบบทันเวลาพอดี (just-
in time 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

2.2.4 ด�านการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค*การ (Total Quality Management) 
(1) มีการคํานึงถึงคุณภาพการ
ให�บริการของสถานศึกษา 

                    

(2) มีการรับฟRงความต�องการของครู 
บุคลากร ผู�เรยีน ผู�ปกครอง ชุมชน
และผู�มีส#วนได�ส#วนเสยี 

                    

(3) มีการสร�างความสัมพันธ*และความ
พึงพอใจและมีการวัดความพึงพอใจ แก#
ครู บุคลากร ผู�เรียน ผู�ปกครอง ชุมชน
และผู�มีส#วนได�ส#วนเสีย 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
(4) สร�างความไว�วางใจโดยให�โอกาส
ครู บุคลากร ผู�เรียน ผู�ปกครอง ชุมชน
และผู�มสี#วนได�ส#วนเสียมสี#วนร#วม
และแสดงความคิดเห็นอย#าง
สร�างสรรค* 

                    

(5) มีการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
ท้ังกระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุนเพ่ือพัฒนางานให�มี
ประสิทธิภาพ 

                    

(6) มีการมุ#งเน�นผลลัพธ*และ
ผลสัมฤทธ์ิของสถานศึกษา 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. ................................ 

2.2.5 ด�านการจัดโครงสร�างองค*การ (Organization Structure) 
(1) มีการจัดโครงสร�างองค*การท่ี
สอดคล�องกับกระบวนการทํางานของ
สถานศึกษา 

                    

(2) มีการจัดโครงสร�างท่ีคล#องตัวและ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ* 

                    

(3) มีการจัดโครงสร�างองค*การท่ี
มุ#งเน�นการกระจายอํานาจและร#วมมือ
กับองค*กรอ่ืน  ๆ

                    

(4) มีการจัดโครงสร�างองค*การให�มี
ขนาดท่ีเหมาะสมกับสถานศึกษา 

                    

(5) มีการจัดทําโครงการโดยจัด
โครงสร�างแบบทีมข�ามสายงาน 

                    

(6) มีการลดข้ันตอนระบบการสั่งการ
ให�เกิดความรวดเร็ว 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
2.2.6 ด�านการมีธรรมาภิบาล (Good  Governance) 

(1) ผู�บริหารมีความซื่อสตัย*และ
กระทําตนเปSนตัวอย#างแก#ครูและ
บุคลากร 

                    

(2) มีการใช�หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานได�แก#การมสี#วน
ร#วม  การปฏิบตัิตามกฎหมาย 
ความโปร#งใส  ความรับผิดชอบ 
ความสอดคล�อง ความเสมอภาค
การมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล และการมีเหตุผล 

                    

(3) มีความรับผดิชอบต#อสังคม
โดยสร�างจิตสํานึกให�นักเรียนมีจติ
อาสาในการช#วยเหลือและพัฒนา
ชุมชนของนักเรียนให�น#าอยู# 

                    

(4) สร�างความไว�วางใจโดยมีการ
เปcดเผยช้ีแจงข�อมูลทางการเงิน
เพ่ือให�ครูและบุคลากรเกิด
ความรู�สึกเปSนเจ�าของร#วมกันและ
รับผิดชอบร#วมกัน 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

2.2.8 ด�านการสร�างวัฒนธรรมองค*การ (Organization Culture)    
(1) สร�างอัตลักษณ*ของ
สถานศึกษาและสร�างจิตสํานึกให�
ทุกคนปฏิบัติตามอัตลักษณ* 

                    

(2) สร�างจติสํานึกให�ครูและ
บุคลากรให�มีความกระตือรือร�น
ในการทํางาน เน�นการทํางาน
แบบมีส#วนร#วม เปSนทีม มี
สัมพันธภาพระหว#างผู�ร#วมงาน 

                    

(3) กระตุ�นการรับรู�ให�ครูและ
บุคลากรมีความรู�สึกว#างานท�า
ทายความสามารถอยู#ตลอดเวลา 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
(4) มีวัฒนธรรมองค*การแห#ง
ความซื่อสัตย*  โปร#งใส  เปcดเผย 
และมีบรรยากาศการทํางาน  
ความผาสุกและความพึงพอใจทํา
ให�ครูและบุคลากรรักสถานศึกษา 

                    

(5) สร�างค#านิยมให�บุคลากรรัก
การเรยีนรู� มุ#งหาความรู� 

                    

(6) การสร�างค#านิยมท่ีมุ#งเน�นใน
เรื่องคุณภาพและความสาํเรจ็
ด�านการเรียนการสอนและ
คุณภาพของสถานศึกษา 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... ............. 

องค*ประกอบย#อยของส#วนท่ี 2 ตัวแบบ 2.3 อํานาจหน�าท่ีของสถานศึกษา 
2.3.1 การบริหารงานวิชาการ 

(1) งานหลักสตูร ได�แก# การจดั
วัตถุประสงค*ของหลักสูตร การ
จัดเน้ือหาของหลักสูตร การนํา
หลักสตูรไปใช� การพัฒนา
หลักสตูร การจัดทําสาระการ
เรียนรู�ท�องถ่ิน การประเมิน
หลักสตูร 

                    

(2) งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู� ได�แก# การนิเทศการสอน 
การจัดทําแผนการเรียนรู� การจัด
กระบวนการเรียนรู� การแนะแนว
การศึกษา 

                    

(3) งานวัดและประเมินผลและ
เทียบโอนได�แก# การวัดผลและ
ประเมินผล การเทียบโอนผลการ
เรียน การจดัทําหลักฐานทางการ
ศึกษา การพัฒนาระบบ
สารสนเทศการวัดและ
ประเมินผล 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
(4) งานพัฒนาสื่อและแหล#งเรียนรู� 
ได�แก# การจัดอุปกรณ*การสอน การจัด
ห�องสมุด การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม
และเทคโนโลยี การจัดให�มีแหล#ง
เรียนรู�ท่ีเอ้ือต#อกระบวนการเรียนรู� 

                    

(5) งานพัฒนาการประกันคุณภาพ
ภายใน ได�แก# การวางแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การดําเนินการ 
การติดตามประเมินผล การรายงานผล 
การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                    

(6) งานพัฒนางานส#งเสริมวิชาการ 
ได�แก#การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การ
บริการวิชาการแก#สังคม การสอนซ#อม
เสริม การประเมินโครงการทางวิชาการ 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

2.3.2 การบริหารงานงบประมาณ 
(1) งานจัดทํานโยบายและแผน ได�แก# 
นโยบาย/แผน/โครงการ สารสนเทศและ
ระบบข�อมูลเพ่ือการบริหาร   

                    

(2) งานจัดทํางบประมาณ ได�แก# การ
จัดตั้งงบประมาณ การเสนอขอ
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ 

                    

(3) งานตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 
และรายงานผลการใช�เงินและผลการ
ดําเนินงาน ได�แก# การตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผล และรายงานผลการ
ใช�เงินและผลการดําเนินงาน ประเมิน
ประสิทธิภาพการใช�จ#ายงบประมาณ 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
(4) งานระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพ่ือการศึกษา ได�แก# ระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา การจดัหารายได�  งาน
บริหารกองทุนโรงเรียน 

                    

(5) งานบริหารการเงินและบัญชี 
ได�แก# การบริหารการเงิน การ
บริหารบัญชี 

                    

(6) งานบริหารพัสดุและสินทรัพย* 
ได�แก# การบริหารทรัพย*สินและ
ผลประโยชน* การประกอบกิจการ
พิเศษและการลงทุน  

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................  

2.3.3 การบริหารงานบุคคล 
(1) งานวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหน#ง ได�แก# วางแผน
กําลังคน การกําหนดตําแหน#ง
และคัดเลือก  การกําหนด 
วิทยฐานะข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการ การเกลี่ย
อัตรากําลังข�าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 

                    

(2) งานสรรหาและการบรรจุ
แต#งตั้ง ได�แก# การจดัทําระบบ
ทะเบียนบุคคล การย�าย
ข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลง
สถานภาพวิชาชีพ งานทะเบียน
ประวัติข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
(3) งานเสริมสร�างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริาชการ ได�แก# เงินเดือน
และค#าตอบแทน เลื่อนข้ันเงินเดือน 
สวัสดิการและกองทุน การพัฒนา
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลาศึกษาต#อ การประเมินผล
การปฏิบัติงาน การส#งเสรมิและยก
ย#องเชิดชูเกียรติ เครื่องราชฯ 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เสรมิสร�างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตริาชการ 

                    

(4) งานวินัยและการรกัษาวินัย 
ได�แก# การส#งเสรมิวินัยสําหรับ
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การดําเนินการทางวินัยและ
การลงโทษข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

                    

(5) การออกจากราชการ ได�แก# การ
อุทธรณ*  ร�องทุกข* การสั่งพัก
ราชการ การสั่งให�ออกจากราชการไว�
ก#อน การออกจากราชการ 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................... 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
2.3.4 การบริหารท่ัวไป 

(1) งานธุรการ ได�แก# การดําเนินงาน
ธุรการ งานพัฒนาระบบและเครือข#าย
ข�อมูลสารสนเทศ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การประสานและพัฒนา
เครือข#ายการศึกษา การประสานกับ
หน#วยงานภายนอก 

                    

(2) งานกิจการนักเรียน ได�แก# การ
จัดทําสํามะโนผู�เรียน การรับนักเรียน 
งานส#งเสริมงานกิจการนักเรียน งาน
บริการอนามัยและโภชนาการ งาน
รักษาความปลอดภัยและระบบสัญจร 

                    

(3) งานอาคารสถานท่ี ได�แก# การจัด
สถานท่ีและสภาพแวดล�อม การ
พัฒนาพ้ืนท่ีและสภาพแวดล�อม 

                    

(4)  งานสัมพันธ*ชุมชน ได�แก# การ
ประชาสัมพันธ*งานการศึกษา งาน
เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา 
งานบริการสาธารณะ โครงการชุมชน
สัมพันธ* 

                    

(5) งานส#งเสริมสถานศึกษา ได�แก# 
การจัดระบบการควบคุมภายใน
หน#วยงาน การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค*กร การส#งเสริมและ
ประสานงานการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย งานท่ีไม#ได�
ระบุไว�ในงานอ่ืน 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
องค*ประกอบหลักของส#วนท่ี 3 ได�แก# 3.1การนํารปูแบบไปใช� 

3.1 การเตรียมการโดยประชุม
ช้ีแจงเพ่ือสร�างความตระหนัก 
สร�างจิตสํานึกสร�างความรู�ความ
เข�าใจ สร�างความร#วมมือ ศึกษา
วัตถุประสงค*ของรูปแบบ 
ประเมินความพร�อมของโรงเรียน 
แต#งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน 
กําหนดภารกิจ บทบาท หน�าท่ี 
ความรับผิดชอบ กําหนด
เปVาหมาย จดัทําแผนการ
ดําเนินงาน กําหนดแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ งบประมาณและ
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

                    

3.2 การดําเนินงาน ตามแผนงาน 
โครงการ กิจกรรม  

                    

3.3 นิเทศกํากับตดิตามและ
ประเมินผลการดาํเนินงาน 

                    

3.4 สรุปผลการดาํเนินงาน 
ปรับปรุงและพัฒนา  จัดทําเปSน
ข�อมูลสารสนเทศเผยแพร#
ประชาสมัพันธ*และรายงาน 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 

องค*ประกอบหลักของส#วนท่ี 4 เง่ือนไขข�อจํากัด ประกอบด�วย  
4.1 เง่ือนไขความสําเร็จ 4.2 เง่ือนไขท่ีเปSนอุปสรรค 

องค*ประกอบย#อยของส#วนท่ี 4 เง่ือนไขข�อจํากัด 4.1 เง่ือนไขความสาํเร็จ 
4.1.1 ด�านการบริหารจัดการเชิงรกุ (Proactive  Management) 

(1) ผู�บริหารและเตรียมการเชิงรุก 
อาทิ ต�องมีนวัตกรรมเพ่ือความ
ได�เปรียบทางการแข#งขัน 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
(2) ผู�บริหารของสถานศึกษาต�อง
เข�าใจการบริหารงาน  เข�าใจ
ผู�เรยีน ครู บุคลากร ผู�ปกครอง  
ชุมชนและผู�มสี#วนได�ส#วนเสีย 

                    

(3) ผู�บริหารมีกลยุทธ*ท่ีปรับได�
ตามสถานการณ* 

                    

(4) ผู�บริหารสามารถเช่ือมโยง
หน#วยงานต#างๆ ในสถานศึกษาได� 

                    

(5) มีการกระจายอํานาจและ
มอบอํานาจแก#ทุกฝCาย 

                    

(6) สามารถจะใช�ประโยชน*จาก
ทรัพย*สินท่ีมีอยู#ให�ได�เปรียบเหนือ
คู#แข#ง 

                    

(7) ผู�บริหารจดัโครงสร�างและ
ระบบท่ีเหมาะสม มีความยืดหยุ#น
และตอบสนองต#อการ
เปลี่ยนแปลง 

                    

(8) มีกระบวนการต#างๆ ท่ี
ดําเนินการอย#างต#อเน่ืองสัมพันธ*
กัน  

                    

(9) มีข�อมูลและสารสนเทศ ซึ่งให�
ข�อมูลปVอนกลับท่ีนําไปสู#การ
ปรับปรุงระบบ 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

4.1.2 ด�านการสร�างความรู�สึกการเปSนเจ�าของร#วมกัน (Ownership) 
(1) สร�างจติสํานึกของคร ู
บุคลากร ผู�เรยีน ผู�ปกครอง 
ชุมชน และผู�มสี#วนได�ส#วนเสียให�
มีความภักดีต#อสถานศึกษา 

                    

(2) ให�ทุกคน ทุกฝCายมสี#วนร#วม
ในการดําเนินงานต#างๆ 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
(3) สร�างบรรยากาศแรงจูงใจให�
คร ูบุคลากร ผู�เรียน ผู�ปกครอง 
ชุมชน และผู�มสี#วนได�ส#วนเสีย
อยากทํางาน 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... ........... 

4.1.3 ด�านการบริหารคนเก#งในองค*การ (Talent Management) 
(1) มีการกําหนดสมรรถนะของ
ครูและบุคลากรท่ีเหมาะสม 

                    

(2) ครูและบุคลากรต�องมีความ
รอบรู�เก่ียวกับการดําเนินงาน
และเปVาหมายในระดับสูง 

                    

(3) เปcดโอกาสให�ครูและบุคลากร
รับผิดชอบงานมากข้ึน เพ่ือ
กระตุ�นให�เกิดการเรียนรู�จากการ
ปฏิบัติงานจริง 

                    

(4) สามารถดึงศักยภาพท่ีมีอยู#ใน
ครูและบุคลากรมาใช�ให�เกิด
ประโยชน*กับสถานศึกษา 

                    

(5) กระตุ�นจูงใจในครูและ
บุคลากรมีความก�าวหน�าในสาย
อาชีพ 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 

4.1.4 ด�านการสนับสนุนจากองค*การ (Organizational Support) 
(1) การสนับสนุนจากหน#วยงาน
ต�นสังกัด 

                    

(2) การสนับสนุนองค*กร
เครือข#ายฯผู�ปกครอง ศิษย*เก#า 
คณะกรรมการสถานศึกษา และ
องค*กรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

องค*ประกอบย#อยของของส#วนท่ี 4 เง่ือนไขข�อจํากัด 4.2 เง่ือนไขท่ีเปSนอุปสรรค 
4.2.1 การรับรู�ระหว#างตัว
ผู�บริหารกับครู บุคลากร ผู�เรียน 
ผู�ปกครอง ชุมชนและผู�มีส#วนได�
ส#วนเสยีไม#สอดคล�องกัน  

                    

4.2.2 การรับรู�ของผู�บริหารและ
ครูกับวิสัยทัศน* พันธกิจ ค#านิยม 
กลยุทธ* ของสถานศึกษาไม#
สอดคล�องกัน  

                    

4.2.3 วิสัยทัศน* พันธกิจ ค#านิยม  
กลยุทธ*และการปฏิบตัิของ
ผู�บริหารและครไูม#สอดคล�องกัน 

                    

4.2.4 การปฏิบตัิของผู�บริหาร
และพฤติกรรมของครูและ
บุคลากร ไม#ตอบสนองความ
ต�องการของผู�เรียน ผู�ปกครอง 
ชุมชนและผู�มสี#วนได�ส#วนเสีย 

                    

4.2.5 โครงสร�างพ้ืนฐานท่ี
สนับสนุนไม#สอดคล�องกับ
สถานศึกษาท่ีมีผลปฏบัิติงานสูง 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... ............................ 



 481

4. แบบสอบถามความคิดเห็นผูบริหารสถานศึกษา 
 

แบบสอบถามความคิดเหน็ผูบริหารสถานศึกษา 
เพ่ือตรวจสอบร#างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง 

สังกัดองค*กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 
 

คําช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือตรวจสอบร#างรูปแบบโดยสอบถามความคิดเห็น

เก่ียวกับร#างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค*กรปกครองส#วนท�องถ่ิน ตาม
มาตรฐานการประเมิน 4 ด�าน คือ ด�านความเปSนประโยชน* ด�านความเปSนไปได� ด�านความเหมาะสม 
และด�านความถูกต�อง ตามรายการในแบบสอบถาม 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ#งออกเปSน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ข�อมูลเก่ียวกับผู�ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต#อร#างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัด
องค*กรปกครองส#วนท�องถ่ินและข�อเสนอแนะ 
 3. แบบสอบถามในตอนท่ี 2 ผู�วิจัยได�กําหนดองค*ประกอบของร#างรูปแบบ เปSน 4 ส#วน 
ประกอบด�วย  
 ส#วนท่ี 1 ส#วนนําประกอบด�วย 1.1 หลักการ 1.2 วัตถุประสงค* 1.3 สภาพแวดล�อม/บริบท  
 ส#วนท่ี 2 ตัวแบบ ประกอบด�วย 2.1 วิธีการบริหารสถานศึกษาสู#องค*การขีดสมรรถนะสูง 
2.2 องค*ประกอบองค*การขีดสมรรถนะสูง 2.3 โครงสร�าง หน�าท่ี ขอบข#ายภาระงาน 4 ด�าน 
 ส#วนท่ี 3 การนํารูปแบบไปใช�  
 ส#วนท่ี 4 เง่ือนไขข�อจํากัด ประกอบด�วย 4.1 เง่ือนไขความสําเร็จ 4.2 เง่ือนไขท่ีเปSนอุปสรรค 
 4. ในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ความคิดเห็นของท#านมีคุณค#าและมีความสําคัญต#อการ
ตรวจสอบร#างรูปแบบการการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค*กรปกครองส#วนท�องถ่ิน
อย#างยิ่ง ผู�วิจัยขอขอบคุณท#านมา ณ โอกาสนี้ 

 
ขอขอบพระคุณอย#างสูง 

      นางเยาวเรศ   ตระกูลวีระยุทธ 
  นักศึกษาปริญญาเอก  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
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ตอนท่ี 1 ข�อมูลเก่ียวกับผู�ตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย � ลงในช#อง � ท่ีตรงสถานะและความเปSนจริง 
1. ตําแหน#งผู�ตอบแบบสอบถาม 

� ผู�อํานวยการสถานศึกษา   

� รักษาการผู�อํานวยการสถานศึกษา 
2. วุฒิการศึกษา 

� ปริญญาโทข้ึนไป 

� ตํ่ากว#าปริญญาโท 
3. ประสบการณ*ในการดํารงตําแหน#ง 

� 10 ปPข้ึนไป 

� ตํ่ากว#า 10 ปP 
 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นท่ีมีต#อร#างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง สังกัดองค*กรปกครองส#วนท�องถ่ิน 
คําชี้แจง 

1) โปรดศึกษา สาระสําคัญของร#างรูปแบบ การบริหารสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง  
สังกัดองค*กรปกครองส#วนท�องถ่ิน ตามเอกสารดังแนบ  
 2) การประเมินรูปแบบด�านความเปSนประโยชน* หมายถึง (1) รูปแบบและองค*ประกอบ
ของรูปแบบมีความสอดคล�องต#อความต�องการของผู�บริหารสถานศึกษา (2) รูปแบบและองค*ประกอบ
ของรูปแบบมีความสอดคล�องต#อความสนใจของผู�บริหารสถานศึกษา (3) รูปแบบและองค*ประกอบ
ของรูปแบบสร�างความม่ันใจต#อผู�บริหารสถานศึกษา (4) รูปแบบและองค*ประกอบของรูปแบบมี
คุณค#าและสร�างความน#าเชื่อถือต#อการบริหารงานของผู�บริหารสถานศึกษา  
  โปรดทําเครื่องหมาย �  ลงในช#องว#างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท#าน  โดยมีระดับของ 
ความคิดเห็นของความเปSนประโยชน*ดังนี้     

 5 หมายถึง ร#างรูปแบบนี้มี ความเปSนประโยชน*มากท่ีสุดคลอบคลุมความหมายครบท้ัง 4 ข�อ 
  4 หมายถึง ร#างรูปแบบนี้มี ความเปSนประโยชน*มากคลอบคลุมความหมาย 3 ข�อ 
  3 หมายถึง ร#างรูปแบบนี้มี ความเปSนประโยชน*ปานกลางคลอบคลุมความหมาย 2 ข�อ 
  2 หมายถึง ร#างรูปแบบนี้มี ความเปSนประโยชน*น�อยคลอบคลุมความหมาย1 ข�อ 

   1 หมายถึง ร#างรูปแบบนี้มี ความเปSนประโยชน*น�อยท่ีสุดไม#คลอบคลุมความหมายข�อใดเลย 
 3) การประเมินรูปแบบด�านความเปSนไปได� หมายถึง (1) รูปแบบและองค*ประกอบของรูปแบบ
สามารถนําไปใช�ในการปฏิบัติได�จริงต#อการบริหารงานของผู�บริหารสถานศึกษา (2) รูปแบบและองค*ประกอบ
ของรูปแบบสามารถทําให�เกิดประสิทธิผลหรือผลสําเร็จในการบริหารงานของผู�บริหารสถานศึกษา (3) รูปแบบ
และองค*ประกอบของรูปแบบสามารถทําให�เกิดความคุ�มค#าต#อการบริหารงานของผู�บริหารสถานศึกษา (4) 
รูปแบบและองค*ประกอบของรูปแบบสามารถสร�างการยอมรับต#อการบริหารงานของผู�บริหารสถานศึกษา 
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โปรดทําเครื่องหมาย �  ลงในช#องว#างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท#าน  โดยมีระดับ 
ของความคิดเห็นของความเปSนไปได�ดังนี้     

 5 หมายถึง ร#างรูปแบบนี้มี ความเปSนไปได�มากท่ีสุดคลอบคลุมความหมายครบท้ัง 4 ข�อ 
 4 หมายถึง ร#างรูปแบบนี้มี ความเปSนไปได�มากคลอบคลุมความหมาย 3 ข�อ 
 3 หมายถึง ร#างรูปแบบนี้มี ความเปSนไปได�ปานกลางคลอบคลุมความหมาย 2 ข�อ 
 2 หมายถึง ร#างรูปแบบนี้มี ความเปSนไปได�น�อยคลอบคลุมความหมาย1 ข�อ 
 1 หมายถึง ร#างรูปแบบนี้มี ความเปSนไปได�น�อยท่ีสุดไม#คลอบคลุมความหมายข�อใดเลย 

 4) การประเมินรูปแบบด�านความเหมาะสม หมายถึง (1) รูปแบบและองค*ประกอบของ
รูปแบบมีความเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา (2) รูปแบบและองค*ประกอบของรูปแบบ มีความ
เปSนธรรมและช#วยให�ผู�บริหารสถานศึกษาบริหารงานได�อย#าง โปร#งใส (3) รูปแบบและองค*ประกอบ
ของรูปแบบช#วยแก�ปRญหาการบริหารงานของผู�บริหารสถานศึกษา (4) รูปแบบและองค*ประกอบของ
รูปแบบช#วยให�ผู�บริหารสถานศึกษาสามารถรายงานผลการบริหารงานได�อย#างเปcดเผย 

โปรดทําเครื่องหมาย �  ลงในช#องว#างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท#าน โดยมีระดับ 
ของความคิดเห็นของความเหมาะสมดังนี้     

 5 หมายถึง ร#างรูปแบบนี้มี ความเหมาะสมมากท่ีสุดคลอบคลุมความหมายครบท้ัง 4 ข�อ 
 4 หมายถึง ร#างรูปแบบนี้มี ความเหมาะสมมากคลอบคลุมความหมาย 3 ข�อ 
 3 หมายถึง ร#างรูปแบบนี้มี ความเหมาะสมปานกลางคลอบคลุมความหมาย 2 ข�อ 
 2 หมายถึง ร#างรูปแบบนี้มี ความเหมาะสมน�อยคลอบคลุมความหมาย1 ข�อ 
 1 หมายถึง ร#างรูปแบบนี้มี ความเหมาะสมน�อยท่ีสุดไม#คลอบคลุมความหมายข�อใดเลย 

 5) การประเมินรูปแบบด�านความถูกต�อง หมายถึง (1) รูปแบบและองค*ประกอบของรูปแบบมีความ
ถูกต�องตามแนวคิดทฤษฎีทางวิชาการ (2) รูปแบบและองค*ประกอบของรูปแบบมีความครอบคลุมกับขอบข#าย
ภาระงานของสถานศึกษา (3) รูปแบบและองค*ประกอบของรูปแบบมีความสอดคล�องกับขอบข#ายภาระงาน ของ
สถานศึกษา (4) รูปแบบและองค*ประกอบของรูปแบบมีความสอดคล�องกับวัตถุประสงค*และวิธีการดําเนินงานท่ี
ชัดเจนต#อการบริหารงานของผู�บริหารสถานศึกษา 

โปรดทําเครื่องหมาย �  ลงในช#องว#างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท#าน โดยมีระดับ 
ของความคิดเห็นของความถูกต�องดังนี้     

 5 หมายถึง ร#างรูปแบบนี้มี ความถูกต�องมากท่ีสุดคลอบคลุมความหมายครบท้ัง 4 ข�อ 
 4 หมายถึง ร#างรูปแบบนี้มี ความถูกต�องมากคลอบคลุมความหมาย 3 ข�อ 
 3 หมายถึง ร#างรูปแบบนี้มี ความถูกต�องปานกลางคลอบคลุมความหมาย 2 ข�อ 
 2 หมายถึง ร#างรูปแบบนี้มี ความถูกต�องน�อยคลอบคลุมความหมาย1 ข�อ 
 1 หมายถึง ร#างรูปแบบนี้มี ความถูกต�องน�อยท่ีสุดไม#คลอบคลุมความหมายข�อใดเลย 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.หลักการด�านสมรรถนะการ
บริหารจดัการ  

�      �    �      �    

รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
องค*ประกอบหลักของส#วนท่ี 1 ส#วนนําประกอบด�วย 1.1 หลักการ 1.2 วัตถุประสงค* 1.3 สภาพแวดล�อม/บริบท 

องค*ประกอบย#อยของส#วนท่ี 1 ส#วนนําด�าน 1.1 หลักการ 
1.1.1 หลักการด�านสมรรถนะการบริหารจดัการ 

(1) ผู�บริหารมีความมุ#งมั่นการใช�
ข�อมูลสารสนเทศในการวาง
ยุทธศาสตร*และนโยบาย และการ
บริหารผลการปฏิบตัิงาน 

                    

(2) ผู�บริหารจดัโครงสร�างแบบ
ยืดหยุ#นพร�อมรับการ
เปลี่ยนแปลง  

                    

(3) ผู�บริหารมุ#งผลติองค*ความรู�ท่ี
เปSนทรัพยากรมนุษย* 

                    

(4) ผู�บริหารมจีิตมุ#งบริการสนอง
ความต�องการของครู บุคลากร 
ผู�เรยีน ผู�ปกครองและชุมชน 

                    

(5) ผู�บริหารมีพันธมติรและ
เครือข#ายและสร�างสมัพันธ*กับ
ภายนอก 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. 

1.1.2 หลักการด�านการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(1) มีความคิดสร�างสรรค*การออกแบบ
องค*การและกระบวนการทํางานของ
สถานศึกษา เช#นมีการใช�สื่อ ICT เพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

                    

(2) มีการมุ#งเน�นในสิ่งท่ีตนเองมี
ความสามารถหรือโดดเด#น โดยสร�าง
แนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
(3) มีการดาํเนินการจัดหาผู�อ่ืน
ให�มาทําในกิจกรรมท่ีไม#ใช#
กิจกรรมหลัก 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

1.1.3 หลักการด�านการมุ#งผลสมัฤทธ์ิ 
(1) มีการกํากับดูแลท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

                    

(2) การจัดหา การขนส#ง การ
บริหารจดัการทันเวลาแก#ครู 
บุคลากร ผู�เรยีน  ผู�ปกครอง  
ชุมชน 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 

1.1.4 หลักการด�านการมีคณุธรรมจริยธรรม 
(1) การสร�างความไว�วางใจ 
ภายในสถานศึกษา โดยการ
เปcดเผยข�อมูลทางการเงินของ
สถานศึกษา มีการตรวจสอบการ
ทํางานและผลดําเนินงานของ
สถานศึกษา  

                    

(2) การให�รางวัลเปSนทีมตาม
ความสามารถ  

                    

(3) การดําเนินงานท่ีดีและส#ง
มอบสิ่งท่ีด ี

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

1.1.5 หลักการด�านการมีส#วนร#วม 
(1) การตดัสินใจโดยทีม มีทีม
ข�ามสายงาน 

                    

(2) สร�างให��ครูและบุคลากรเกิด
ความรู�สึกเปSนเจ�าของ
สถานศึกษาร#วมกัน 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
(3) มีการพิจารณาท้ัง
กระบวนการโดยนําปRญหามา
วิเคราะห**สาเหตุและแก�ไขร#วมกัน 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

1.1.6 หลักการด�านการกระจายอํานาจ 
(1) มีการกระจายอํานาจ มอบ
อํานาจ ตามโครงสร�างการ
บริหารงานในสถานศึกษาให�ครู
และบุคลากรสามารถตัดสินใจได�
สายบังคับบัญชาท่ีสั้นลงและไม#
เปSนทางการจนเกินไป 

                    

(2) มีการกระจายอํานาจใน
ลักษณะการมีคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 

องค*ประกอบย#อยของส#วนท่ี 1 ส#วนนํา 1.2 ด�านวัตถุประสงค* 
1.2.1 เพ่ือให�สถานศึกษาประสบ
ความสําเร็จอย#างยั่งยืนในการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การบริหารจัดการ 

                    

1.2.2 เพ่ือให�สถานศึกษาสร�าง
ความพึงพอใจและตอบสนอง
ความต�องการของ ครู บุคลากร 
ผู�เรยีน ผู�ปกครอง ชุมชนและผู�มี
ส#วนได�ส#วนเสีย 

                    

1.2.3 เพ่ือให�สถานศึกษาสร�าง
ความเช่ือมั่นและศรัทธาแก#ครู 
บุคลากร ผู�เรยีน ผู�ปกครอง 
ชุมชนและผู�มสี#วนได�ส#วนเสีย 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

องค*ประกอบย#อยของส#วนท่ี 1 ส#วนนํา 1.3 ด�านสภาพแวดล�อม/บรบิท 
1.3.1 มีวัฒนธรรมท่ีมุ#ง
ความสําเร็จเพ่ือบริหารงานให�เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

                    

1.3.2 มีการบริหารความขัดแย�ง
และมุ#งสร�างสมัพันธ*อันดีใน
องค*กรเพ่ือให�เกิดความจงรักภักดี
ต#อองค*กร 

                    

1.3.3 มีความพร�อมรับ
สถานการณ*ท่ีเปลี่ยนแปลง 

                    

1.3.4 มุ#งสร�างความร#วมมือ
ช#วยเหลือชุมชนสังคม 

                    

1.3.5 เลือกสรรและพัฒนา
บุคลากรให�มีความสามารถ 
ศักยภาพ เปSนแบบอย#างท่ีดีและ
คิดค�นนวัตกรรมใหม# 

                    

1.3.6 มีวัฒนธรรมแบบมสี#วนร#วม 
ส#งเสริมการทํางานเปSนทีมและ
มอบอํานาจให�ทีมตัดสินใจ 

                    

1.3.7 สร�างบรรยากาศท่ีเอ้ือต#อ
การเรยีนรู�เพ่ือสนับสนุนในการ
เรียนรู�ท่ีมีคุณภาพกับทุกคนใน
สถานศึกษา 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 



 488

 

 

 

 

รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
องค*ประกอบหลักของส#วนท่ี 2 ตัวแบบ ประกอบด�วย 2.1 วิธีการบรหิารสถานศึกษาสู#องค*การขีดสมรรถนะสูง 

2.2 องค*ประกอบองค*การขีดสมรรถนะสูง และ 2.3 อํานาจหน�าท่ีของสถานศึกษา 
องค*ประกอบย#อยของส#วนท่ี 2 ตัวแบบ 2.1 วิธีการบริหารสถานศึกษาสู#องค*การขีดสมรรถนะสูง 

2.1.1 การวิเคราะห*องค*การ (Analyzing-A) 
(1) วิเคราะห*สภาพแวดล�อมท้ัง
ภายนอกและภายในองค**การ 

                    

(2) การกําหนดขอบเขต และ
รวบรวมข�อมลูของปRญหา   

                    

(3) การประเมินตนเองโดย
วิเคราะห*ช#วงห#าง  และการ
คาดคะเนช#วงห#างท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคตและกําหนดทิศทาง 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 

2.1.2 ด�านการวางแผน (Planning-P) 
(1) กําหนดวิสยัทัศน* พันธกิจ 
วัตถุประสงค* เปVาหมาย และ 
กลยุทธ**ดําเนินงาน 

                    

(2) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปP                     
(3) กําหนดผู�รับผดิชอบ 
งบประมาณและวัสดุอุปกรณ* 

                    

(4) กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จ
การดําเนินงาน 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
2.1.3 ด�านการสื่อสารสร�างความเข�าใจ (Understanding-U) 

(1) มีการสื่อสารหลายช#องทางท่ี
ชัดเจน 

                    

(2) มีการสร�างแรงจูงใจให�ครูและ
บุคลากรยอมรับ 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... ........................................................ 

2.1.4 ด�านการปฏิบัติการ (Doing-D) 
(1) การปฏิบตัโิดยการจดัทํา
แผนการดาํเนินการ การนําแผน
ไปสู#การปฏิบตัิ  

                    

(2) เก็บรวบรวมและบันทึกข�อมูล
ท่ีเก่ียวข�อง 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 

2.1.5 ด�านการควบคุม (Controling-C) 
(1) มีการวัดและประเมิน
ความก�าวหน�าเปSนระยะ 

                    

(2) ต�องมีการตดิตาม ควบคุม
และกํากับดูแลให�ผลเปSนไปตาม
แผนท่ีกําหนดไว� 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
2.1.6 ด�านการปรับปรุงอย#างต#อเน่ือง (Improving -I) 

(1) มีการจดัลําดับความสําคัญ
ของเรื่องท่ีจะต�องปรับปรุง 

                    

(2) มีการเทียบเคียงตนเองกับ
สถานศึกษาอ่ืนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน 

                    

(3) แสวงหาแนวทางใหม#ๆ เพ่ือ
ปรับปรุงวิธีการทํางานและ
สภาพแวดล�อมในการทํางานให�ดี
ข้ึนอยู#เสมอโดยสร�างนวัตกรรม
หรือแนวปฏิบัติท่ีเปSนเลศิและให�
รางวัลตอบแทน  

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 

องค*ประกอบย#อยของส#วนท่ี 2 ตัวแบบ 2.2 ด�านองค*ประกอบองค*การขีดสมรรถนะสูง  
2.2.1 ภาวะผู�นําเชิงกลยุทธ* (Strategy  Leadership) 

(1) สถานศึกษามีการตั้งเปVาหมาย
และ กําหนดเปVาหมายท่ีชัดเจน
เพ่ือให�ครูและบุคลากรเข�าใจ
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

                    

(2) ผู�บริหารมีการวิเคราะห*
องค*การ โดยนําปRจจัยภายใน 
ภายนอก โอกาสและอุปสรรคมา
เปSนข�อมูลในการวางแผนของ
สถานศึกษาเพ่ือวางแผนทิศ
ทางการกําหนดงานไปในทิศทาง
เดียวกันและมผีู�รับผิดชอบท่ี
ชัดเจน 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
(3) ผู�บริหารมีการสื่อสารท่ี
ชัดเจนในเรื่องของเปVาหมายของ
สถานศึกษาและเช่ือมโยง
เปVาหมายของครูให�ไปในทิศทาง
เดียวกับสถานศึกษา 

                    

(4) มีการจดัทําแผนการปฏิบตัิ
ประจําปPเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน*  
พันธกิจ เปVาหมายท่ีกําหนดและ
มีแผนบรหิารความเสี่ยงเพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

                    

(5) ผู�บริหารกําหนดตัวช้ีวัด
ความสําเร็จทุกระดับท่ีกลยุทธ*ถูก
นําไปใช� 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 

2.2.2 ด�านการบริหารจัดการทุนมนุษย* (Human  Capital  Management) 
(1) สามารถนําความรู�
ความสามารถท่ีมีอยู#ในครูและ
บุคลากรออกมาใช�อย#างเตม็
ศักยภาพเพราะครูและบุคลากร
คือผู�ขับเคลื่อนสถานศึกษาให�
สถานศึกษาประสบผลสําเร็จ 

                    

(2) พัฒนาครูและบุคลากรให�เปSน
บุคคลท่ีมีความรู�ความเช่ียวชาญ  
ความชํานาญสูงข้ึนและมีความ
พร�อมต#อการเปลี่ยนแปลงโดยมี
การฝuกอบรม  แลกเปลี่ยน
ความรู�หรือทักษะระหว#างครูและ
บุคลากรและสร�างครูและ
บุคลากรต�นแบบในสถานศึกษาท่ี
สามารถเปSนผู�ริเริ่มให�กับบุคคล
อ่ืน 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
(3) กระตุ�นให�ครูและบุคลากรบรรลุ
ถึงผลงานท่ีสูงหรือให�มากกว#าความ
คาดหวังและสร�างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและให�ครูและบุคลากร
เกิดความจงรักภักดีและผูกพันต#อ
สถานศึกษา 

                    

(4) ให�ครูและบุคลากรมสี#วนร#วมโดย
มอบหมายมอบอํานาจการตัดสินใจ
การทํางานเปSนทีมและสร�างความ
ไว�วางใจทําให�เกิดความรับผดิชอบ
และส#งผลให�เกิดการทุ#มเทพลังในการ
ทํางานของครูและบุคลากร 

                    

(5) มีความสามารถในการแก�ปRญหา
ของบุคลากรและนําไปเปSนข�อมูลท่ี
เกิดประโยชน*ต#อสถานศึกษา 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

2.2.3 ด�านการเปSนองค*การแห#งการเรียนรู� (Learning Organization) 
(1) ทําให�สถานศึกษาเปSนองค*การท่ี
มุ#งผลติองค*ความรู� ช#วยให�ผู�บริหาร
ครูและบุคลากรเปPwยมไปด�วยความรู�
ความสามารถ มีความกระตือรือร�น
และรอบรู�ในงานของสถานศึกษา 

                    

(2) ครูและบุคลากรมีความยอมรับ
ความคิดเห็นของผู�ร#วมงานและมี
ความร#วมมือกันโดยทุกคนมีการแบ#ง
หน�าท่ี แบ#งงานกันทําในการทํางาน
เปSนทีม 

                    

(3) สถานศึกษามีวิธีการทํางานท่ี
สามารถปรับเปลี่ยนได�ตาม
สถานการณ*และมีความคิด
สร�างสรรค*ในการนําองค*ความรู�และ
เทคโนโลยีใหม#ๆ  มาใช�ในการ
ปฏิบัติงานและแสวงหาวิธีการ
ปฏิบัติงานท่ีเปSนเลิศ 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
(4) มีการมุ#งเน�นในสิ่งท่ี
สถานศึกษามีความโดดเด#นสร�าง
จุดแข็งของสถานศึกษาและ
พัฒนาจุดแข็งเพ่ือยกระดบัของ
สถานศึกษา 

                    

(5) มีวิธีการสื่อสารแลกเปลี่ยน
ความรู�หรือทักษะระหว#างบุคคล
และหน�าท่ีภายในองค*การและมี
ส#วนร#วมในการจัดการความรู�ใน
องค*การ 

                    

(6) มีวิธีการใช�ข�อมูลและ
สารสนเทศมาสนับสนุนการ
ตัดสินใจและสนับสนุนให�เกิด
นวัตกรรมและมีความสามารถใน
การประยุกต*ใช� ICT ได�อย#าง
เหมาะสม  

                    

(7) มีการจดัลําดับความสําคัญ
ของงานให�เกิดการปรับปรุงอย#าง
ต#อเน่ืองและเกิดนวัตกรรม 

                    

(8) มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของครุและบุคลากรท่ี
มีประสิทธิผลและเปSนธรรม 

                    

(9) มีการนํารูปแบบการบริหาร
ของภาคเอกชนมาใช�เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน
เช#นการให�บริการแบบทันเวลา
พอดี (just-in time)   

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
2.2.4 ด�านการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค*การ (Total Quality Management) 

(1) มีการคํานึงถึงคุณภาพการ
ให�บริการของสถานศึกษา มุ#งเน�น
ผลลัพธ*และผลสัมฤทธ์ิของ
สถานศึกษา 

                    

(2) ให�ความสําคัญกับผู�รับบริการ
โดยมีการมีการรับฟRงความ
ต�องการ มีการการสร�าง
ความสัมพันธ*และความพึงพอใจ
และมีการวัดความพึงพอใจ ของ
ครู บุคลากร ผู�เรียน ผู�ปกครอง 
ชุมชนและผู�มสี#วนได�ส#วนเสีย 

                    

(3) ให�โอกาสครู บุคลากร ผู�เรียน 
ผู�ปกครอง ชุมชนและผู�มีส#วนได�
ส#วนเสยีมีส#วนร#วมและแสดง
ความคิดเห็นอย#างสร�างสรรค* 

                    

(4) มีการปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานอย#างต#อเน่ืองท้ัง
กระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุนเพ่ือพัฒนา
งานให�มีประสิทธิภาพ 

                    

2.2.5 ด�านการจัดโครงสร�างองค*การ (Organization Structure) 
(1) มีการจดัโครงสร�างองค*การท่ี
เหมาะสมสอดคล�องกับ
กระบวนการทํางานของ
สถานศึกษา มุ#งเน�นการกระจาย
อํานาจคล#องตัวและปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณ* 

                    

(2) มีการจดัทําโครงการโดยจัด
โครงสร�างแบบทีมข�ามสายงาน
และร#วมมือกับองค*กรอ่ืนๆ 

                    

(3) มีการลดข้ันตอนระบบการสั่ง
การให�เกิดความรวดเร็ว   
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

2.2.6 ด�านการมีธรรมาภิบาล (Good  Governance) 
(1) ผู�บริหารมีธรรมาภิบาล มีจิต
อาสาและกระทําตนเปSนตัวอย#าง
แก#ครูและบุคลากร 

                    

(2) มีการใช�หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานได�แก#การมสี#วน
ร#วม การปฏบัิติตามกฎหมาย 
ความโปร#งใส ความรับผิดชอบ 
ความสอดคล�อง ความเสมอภาค
การมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล และการมีเหตุผล 

                    

(3) สร�างความไว�วางใจโดยมีการ
เปcดเผยช้ีแจงข�อมูลทางการเงิน
เพ่ือให�ครูและบุคลากรเกิด
ความรู�สึกเปSนเจ�าของร#วมกัน
และรับผิดชอบร#วมกัน 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ............................................ 

2.2.7 ด�านความรับผดิชอบต#อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) 
(1) มีความรับผดิชอบต#อสังคม
โดยสร�างจิตสํานึกให�ครูและ
นักเรียนมีจติอาสาในการ
ช#วยเหลือและพัฒนาชุมชนของ
นักเรียนให�สะอาดน#าอยู# 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
(2) ส#งเสริม สนับสนุนให�ครู 
บุคลากร และผู�เรยีนทําโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล�อม
ของชุมชน โดยท่ีสถานศึกษาจะ
ดําเนินการเองโดยใช�ทรัพยากรท่ี
มีอยู#หรือร#วมมือกับองค*กรอ่ืนๆ 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................... .................................................................. 

2.2.8 ด�านการสร�างวัฒนธรรมองค*การ (Organization Culture)  
(1) สร�างอัตลักษณ*ของ
สถานศึกษาและสร�างจิตสํานึกให�
ทุกคนปฏิบัติตามอัตลักษณ* 

                    

(2) สร�างจติสํานึกให�ครูและ
บุคลากรให�มีความกระตือรือร�น
ในการทํางาน เน�นการทํางาน
แบบมีส#วนร#วม เปSนทีม มี
สัมพันธภาพระหว#างผู�ร#วมงาน 

                    

(3) กระตุ�นการรับรู�ให�ครูและ
บุคลากรรักการเรียนรู� มุ#งหา
ความรู� มีความรู�สึกว#างานท�าทาย
ความสามารถอยู#ตลอดเวลา 

                    

(4) สร�างค#านิยมแห#งความ
ซื่อสัตย* โปร#งใส เปcดเผย และมี
บรรยากาศการทํางาน ความ
ผาสุกและความพึงพอใจทําให�ครู
และบุคลากรรักสถานศึกษา 

                    

(5) การสร�างค#านิยมท่ีมุ#งเน�นใน
เรื่องคุณภาพและความสาํเรจ็
ด�านการเรียนการสอนและ
คุณภาพของสถานศึกษา 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

องค*ประกอบย#อยของส#วนท่ี 2 ตัวแบบ 2.3 อํานาจหน�าท่ีของสถานศึกษา 
2.3.1 การบริหารงานวิชาการ 

(1) งานหลักสตูร ได�แก# การจดั
วัตถุประสงค*ของหลักสูตร การ
จัดเน้ือหาของหลักสูตร การนํา
หลักสตูรไปใช� การพัฒนา
หลักสตูร การจัดทําสาระการ
เรียนรู�ท�องถ่ิน การประเมิน
หลักสตูร 

                    

(2) งานพัฒนากระบวนการ
เรียนรู� ได�แก# การนิเทศการสอน 
การจัดทําแผนการเรียนรู� การจัด
กระบวนการเรียนรู� การแนะแนว
การศึกษา 

                    

(3) งานวัดและประเมินผลและ
เทียบโอนได�แก# การวัดผลและ
ประเมินผล การเทียบโอนผลการ
เรียน การจดัทําหลักฐานทางการ
ศึกษา การพัฒนาระบบ
สารสนเทศการวัดและ
ประเมินผล 

                    

(4) งานพัฒนาสื่อและแหล#ง
เรียนรู� ได�แก# การจัดอุปกรณ*การ
สอน การจัดห�องสมุด การพัฒนา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
การจัดให�มีแหล#งเรียนรู�ท่ีเอ้ือต#อ
กระบวนการเรียนรู� 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
องค*ประกอบย#อยของส#วนท่ี 2 ตัวแบบ 2.3 อํานาจหน�าท่ีของสถานศึกษา 

2.3.1 การบริหารงานวิชาการ 
(5) งานพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายใน ได�แก# การวาง
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
การดําเนินการ การติดตาม
ประเมินผล การรายงานผล การ
วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

                    

(6) งานพัฒนางานส#งเสรมิ
วิชาการ ได�แก#การพัฒนา
บุคลากรทางวิชาการ การจัด
กิจกรรมเสริมหลักสตูร การ
บริการวิชาการแก#สังคม การสอน
ซ#อมเสริม การประเมินโครงการ
ทางวิชาการ 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

2.3.2 การบริหารงานงบประมาณ 
(1) งานจัดทํานโยบายและแผน ได�แก# 
นโยบาย/แผน/โครงการ สารสนเทศ
และระบบข�อมูลเพ่ือการบรหิาร   

                    

(2) งานจัดทํางบประมาณ ได�แก# การ
จัดตั้งงบประมาณ การเสนอขอ
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ 

                    

(3) งานตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 
และรายงานผลการใช�เงินและผลการ
ดําเนินงาน ได�แก# การตรวจสอบ 
ติดตามประเมินผล และรายงานผล
การใช�เงินและผลการดําเนินงาน 
ประเมินประสิทธิภาพการใช�จ#าย
งบประมาณ 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
(4) งานระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพ่ือการศึกษา ได�แก# ระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือ
การศึกษา การจดัหารายได�   
งานบริหารกองทุนโรงเรียน 

                    

(5) งานบริหารการเงินและบัญชี 
ได�แก# การบริหารการเงิน การ
บริหารบัญชี 

                    

(6) งานบริหารพัสดุและสินทรัพย* 
ได�แก# การบริหารทรัพย*สินและ
ผลประโยชน* การประกอบ
กิจการพิเศษและการลงทุน  

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 

2.3.3 การบริหารงานบุคคล 
(1) งานวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหน#ง ได�แก# วางแผน
กําลังคน การกําหนดตําแหน#ง
และคัดเลือก การกําหนด 
วิทยฐานะข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการ การเกลี่ย
อัตรากําลังข�าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา 

                    

(2) งานสรรหาและการบรรจุ
แต#งตั้ง ได�แก# การจดัทําระบบ
ทะเบียนบุคคล การย�าย
ข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลง
สถานภาพวิชาชีพ งานทะเบียน
ประวัติข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
(3) งานเสรมิสร�างประสิทธิภาพใน
การปฏิบตัริาชการ ได�แก# เงินเดือน
และค#าตอบแทน เลื่อนข้ันเงินเดอืน 
สวัสดิการและกองทุน การพัฒนา
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลาศึกษาต#อ การประเมินผล
การปฏิบตัิงาน การส#งเสริมและยก
ย#องเชิดชูเกียรต ิเครื่องราชฯ 
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ เสรมิสร�างประสิทธิภาพใน
การปฏิบตัริาชการ 

                    

(4) งานวินัยและการรักษาวินัย 
ได�แก# การส#งเสริมวินัยสาํหรับ
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา การดาํเนินการทางวินัยและ
การลงโทษข�าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

                    

(5) การออกจากราชการ ได�แก# การ
อุทธรณ* ร�องทุกข* การสั่งพัก
ราชการ การสั่งให�ออกจากราชการ
ไว�ก#อน การออกจากราชการ 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ........................ 

2.3.4 การบริหารท่ัวไป 
(1) งานธุรการ ได�แก# การ
ดําเนินงานธุรการ งานพัฒนา
ระบบและเครือข#ายข�อมูล
สารสนเทศ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การประสานและ
พัฒนาเครือข#ายการศึกษา การ
ประสานกับหน#วยงานภายนอก 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
(2) งานกิจการนักเรยีน ได�แก# 
การจัดทําสํามะโนผู�เรียน การรับ
นักเรียน งานส#งเสริมงานกิจการ
นักเรียน งานบริการอนามัยและ
โภชนาการ งานรักษาความ
ปลอดภัยและระบบสัญจร 

                    

(3) งานอาคารสถานท่ี ได�แก# 
การจัดสถานท่ีและ
สภาพแวดล�อม การพัฒนาพ้ืนท่ี
และสภาพแวดล�อม 

                    

(4)  งานสัมพันธ*ชุมชน ได�แก# 
การประชาสัมพันธ*งานการศึกษา 
งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษา งานบริการ
สาธารณะ โครงการชุมชน
สัมพันธ* 

                    

(5) งานส#งเสริมสถานศึกษา 
ได�แก# การจัดระบบการควบคุม
ภายในหน#วยงาน การจัดระบบ
การบริหารและพัฒนาองค*กร 
การส#งเสริมและประสานงาน
การศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอัธยาศัย งานท่ีไม#ได�
ระบุไว�ในงานอ่ืน 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 

องค*ประกอบหลักของส#วนท่ี 3 ได�แก# 3.1การนํารปูแบบไปใช� 

3.1 การเตรียมการดําเนินการโดย
ประชุมช้ีแจงสร�างความรู�ความเข�าใจ
มีการประชาสัมพันธ* และกําหนด
บทบาทแต#ละฝCายท่ีชัดเจน 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
3.2 การดําเนินการ                     
3.3 การนิเทศ กํากับติดตามและ
ประเมินผล 

                    

3.4 สรุปผลการดาํเนินงาน                     
3.5 รายงานผลการดําเนินงาน                     
ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 

องค*ประกอบหลักของส#วนท่ี 4 เง่ือนไขข�อจํากัด ประกอบด�วย  
4.1 เง่ือนไขความสําเร็จ 4.2 เง่ือนไขท่ีเปSนอุปสรรค 

องค*ประกอบย#อยของส#วนท่ี 4 เง่ือนไขข�อจํากัด 4.1 เง่ือนไขความสาํเร็จ 
4.1.1 ด�านการบริหารจัดการเชิงรกุ (Proactive  Management) 

(1) ผู�บริหารต�องมีนวัตกรรม 
สามารถจะใช�ประโยชน*จาก
ทรัพย*สินท่ีมีอยู#เช#น ครูและ
บุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ*ให�ได�เปรียบเหนือคู#แข#ง 

                    

(2) ผู�บริหารต�องเข�าใจการ
บริหารงาน  มีการกระจาย
อํานาจและมอบอํานาจแก#
ทีมงาน 

                    

(3) ผู�บริหารมีกลยุทธ*ท่ีปรับได�
ตามสถานการณ*และบริหารผล
การปฏิบัติงานท่ีสามารถ
เช่ือมโยงหน#วยงานต#างๆใน
สถานศึกษาได� 

                    

(4) ผู�บริหารจดัโครงสร�าง 
จัดระบบและมีกระบวนการ
ต#างๆท่ีสนับสนุนอย#างเหมาะสม 
มีความยืดหยุ#นและตอบสนองต#อ
การเปลีย่นแปลง 

                    



 503

 

 

รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
(5) ผู�บริหารมภีาวะผู�นํา สามารถ
ใช�ข�อมูลความรู�ต#างๆ ในการ
ตัดสินใจและ เช่ือมโยงเครื่องมือ
บริหารคุณภาพสู#องค*กรท่ีเปSนเลิศ 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 

4.1.2 ด�านการสร�างความรู�สึกการเปSนเจ�าของร#วมกัน (Ownership) 
(1) สร�างจติสํานึกโดยการมสี#วน
ร#วมของคร ูบุคลากร ผู�เรียน 
ผู�ปกครอง ชุมชน และผู�มีส#วนได�
ส#วนเสยีเพ่ือให�มีความภักดตี#อ
สถานศึกษา 

                    

(2) สร�างบรรยากาศแรงจูงใจให�
คร ูบุคลากร ผู�เรียน ผู�ปกครอง 
ชุมชน และผู�มสี#วนได�ส#วนเสีย
อยากทํางาน 

                    

(3) สร�างความพึงพอใจต#อคร ู
บุคลากร ผู�เรยีน ผู�ปกครอง 
ชุมชน และผู�มสี#วนได�ส#วนเสียท้ัง
ด�านการเงิน และคุณภาพ 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

4.1.3 ด�านการบริหารคนเก#งในองค*การ (Talent Management) 
(1) มีการกําหนดสมรรถนะของ
ครูและบุคลากรต�องมีความรอบรู�
เก่ียวกับการดาํเนินงานและ
เปVาหมายในระดับสูง 
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
(2) เปcดโอกาสให�ครูและบุคลากร
รับผิดชอบงานมากข้ึน เพ่ือ
กระตุ�นให�เกิดการเรียนรู�จากการ
ปฏิบัติงานและให�มีความก�าวหน�า
ในสายอาชีพ 

                    

(3) สามารถดึงศักยภาพท่ีมีอยู#ใน
ครูและบุคลากรมาใช�ให�เกิด
ประโยชน*กับสถานศึกษา 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 

4.1.4 ด�านการสนับสนุนจากองค*การ (Organizational Support) 
(1) การสนับสนุนจากหน#วยงาน
ต�นสังกัด 

                    

(2) การสนับสนุนองค*กร
เครือข#ายฯผู�ปกครอง ศิษย*เก#า 
คณะกรรมการสถานศึกษา และ
องค*กรอ่ืนๆท่ีเก่ียวข�อง 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 

องค*ประกอบย#อยของของส#วนท่ี 4 เง่ือนไขข�อจํากัด 4.2 เง่ือนไขท่ีเปSนอุปสรรค 
4.2.1 การรับรู�ระหว#างผู�บรหิาร
และผู�มีส#วนได�ส#วนเสยีไม#
สอดคล�องกัน 

                    

4.2.2 การรับรู�ของผู�บริหารและ
ครูเก่ียวกับวิสัยทัศน* พันธกิจ 
ค#านิยม กลยุทธ* ของสถานศึกษา
ไม#สอดคล�องกัน  
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รายการประเมิน 
ความเปBน
ประโยชน5 

ความเปBนไปได ความเหมาะสม ความถูกตอง 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
4.2.3 การปฏิบตัิของผู�บริหาร
และครูกับวิสัยทัศน* พันธกิจ 
ค#านิยม  กลยุทธ*ไม#สอดคล�องกัน 

                    

4.2.4 การปฏิบตัิของผู�บริหาร ครู
และบุคลากร ไม#ตอบสนองความ
ต�องการของผู�มีส#วนได�ส#วนเสยี 

                    

4.2.5 โครงสร�างพ้ืนฐานไม#
สนับสนุนต#อการเปSนสถานศึกษา
ท่ีมีผลปฏิบัติงานสูง 

                    

ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................... 
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ภาคผนวก จ 
รายช่ือโรงเรียนท่ีเปSนกลุ#มตัวอย#าง 
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รายช่ือโรงเรียนท่ีเปBนกลุ�มตัวอย�าง 
 

ท่ี ช่ือ-ช่ือสกุล จังหวัด 
1 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ#งสวน) จ.กําแพงเพชร  
2 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด จ.เชียงราย 
3 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล จ.เชียงราย 
4 โรงเรียนเทศบาล 5 เด#นห�า  จ.เชียงราย 
5 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย จ.เชียงใหม# 
6 โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช�าง จ.เชียงใหม# 
7 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม# 
8 โรงเรียนเทศบาลวัดช#องคีรีศรีสิทธิวราราม จ.นครสวรรค*  
9 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ จ.นครสวรรค*  
10 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส จ.นครสวรรค*  
11 โรงเรียนจุมปPวนิดาภรณ* (เทศบาลบ�านภูมินทร*) จ.น#าน 
12 โรงเรียนดรุณวิทยา (เทศบาลบ�านสวนตาล) จ.น#าน 
13 โรงเรียนเทศบาล 3 (หล#ายอิงราษฎร*บํารุง) จ.พะเยา  
14 โรงเรียนเทศบาล 2 (แม#ต๋ําดรุณเวทย*) จ.พะเยา  
15 โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร จ.พิจิตร 
16 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล จ.พิจิตร 
17 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร)  จ.พิษณุโลก  
18 โรงเรียนเทศบาลวัดท#ามะปราง(ท.3) จ.พิษณุโลก  
19 โรงเรียนเทศบาลบ�านศรีมงคล จ.เพชรบูรณ*  
20 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล จ.แพร# 
21 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ  จ.แพร# 
22 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ�านเชตวัน จ.แพร# 
23 โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงค*อนุกูล) จ.ลําปาง 
24 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ�านเชียงราย)  จ.ลําปาง 
26 โรงเรียนเทศบาลสันปCายางหน#อม จ.ลําพูน 
27 โรงเรียนเทศบาลท#าอิฐ จ.อุตรดิตถ* 
28 โรงเรียนเทศบาลวัดเกษมจิตตาราม จ.อุตรดิตถ* 
29 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ จ.อุตรดิตถ* 
30 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส จ.อุทัยธานี 
31 โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี จ.อุทัยธานี 
32 โรงเรียนเทศบาลวัดไทยชุมพล (ดํารงประชาสรรค*) จ.สุโขทัย 
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รายช่ือโรงเรียนท่ีเปBนกลุ�มตัวอย�าง (ต�อ) 
 

ท่ี ช่ือ-ช่ือสกุล จังหวัด 
33 โรงเรียนเทศบาลบ�านกล�วย จ.ชัยนาท 
34 โรงเรียนเทศบาล 2 บ�านตลาดเก#า จ.นครนายก 
35 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง จ.นครนายก 
36 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) จ.นครปฐม 
37 โรงเรียนเทศบาล 5 ทานสัมฤทธิ์ จ.นนทบุรี 
38 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดทินกรนิมิต  จ.นนทบุรี 
39 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดนครอินทร* จ.นนทบุรี 
40 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร จ.พระนครศรีอยุธยา 
41 โรงเรียนเทศบาลวัดปCาโค จ.พระนครศรีอยุธยา 
42 โรงเรียนเทศบาลวัดแม#นางปลื้ม จ.พระนครศรีอยุธยา 
43 โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย จ.พระนครศรีอยุธยา 
44 โรงเรียนเทศบาลบ�านหม่ี จ.ลพบุรี 
45 โรงเรียนเทศบาล 1บ�านท#าหิน จ.ลพบุรี 
46 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกวิศราราม จ.ลพบุรี 
47 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดเมืองใหม# (ระบบสาธิตมหาวิทยาลัย

รามคําแหง) 
จ.ลพบุรี 

48 โรงเรียนเทศบาล 1(เยี่ยมเกษสุวรรณ) จ.สมุทรปราการ 
49 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใน) จ.สมุทรปราการ 
50 โรงเรียนเทศบาล 4 (สิทธิไชยอุปถัมภ*) จ.สมุทรปราการ 
51 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดนางวัง(สหราษฎร*อุทิศ) จ.สมุทรสงคราม 
52 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม จ.สมุทรสงคราม 
53 โรงเรียนเทศบาลศรีบุญยานุสสรณ* จ.สมุทรสาคร 
54 โรงเรียนเทศบาลบ�านมหาชัย (อนุกูลราษฎร*) จ.สมุทรสาคร 
55 โรงเรียนเทศบาลบ�านม#วง จ.สระบุรี 
56 โรงเรียนเทศบาลวัดแก#งคอย จ.สระบุรี 
57 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดศรีบุรีรตนาราม) จ.สระบุรี 
58 โรงเรียนเทศบาล 9 (วัดเขาคูบา) จ.สระบุรี 
59 โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร*บํารุง จ.สระบุรี 
60 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสหมิตรมงคลฯ จ.สระบุรี 
61 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดโพธิ์แก�วนพคุณ จ.สิงห*บุร ี
62 โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 พรหมรวมมิตร จ.สิงห*บุร ี
63 โรงเรียนเทศบาล 1 ตลาดบางลี่ (พานิชอุทิศ) จ.สุพรรณบุรี 
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รายช่ือโรงเรียนท่ีเปBนกลุ�มตัวอย�าง (ต�อ) 
 

ท่ี ช่ือ-ช่ือสกุล จังหวัด 
64 โรงเรียนเทศบาลวัดแจ�ง (ราชปริยัติบํารุง) จ.อ#างทอง 
65 โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน จ.อ#างทอง 
66 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต�นสน จ.อ#างทอง 
67 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล จ.อ#างทอง 
68 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดสว#างคงคา จ.กาฬสินธุ* 
69 โรงเรียนเทศบาลศรีเมืองพลประชานุเคราะห* จ.ขอนแก#น 
70 โรงเรียนเทศบาลคุ�มหนองคู จ.ขอนแก#น 
71 โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค*กู#วิทยาคาร) จ.ชัยภูมิ 
72 โรงเรียนเทศบาล 5 (สมพรอภัยโส) จ.นครพนม 
73 โรงเรียนชุมชนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร*บํารุง) จ.นครราชสีมา 
74 โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร*สงเคราะห*) จ.นครราชสีมา 
75 โรงเรียนเทศบาล 1(บูรพาวิทยากร) จ.นครราชสีมา 
76 โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัคคี) จ.นครราชสีมา 
77 โรงเรียนเทศบาล 4 (เพาะชํา) จ.นครราชสีมา 
78 โรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล 1) จ.บุรีรัมย* 
79 โรงเรียนเทศบาล 3 จ.บุรีรัมย* 
80 โรงเรียนเทศบาลบ�านแมด จ.มหาสารคาม 
81 โรงเรียนเทศบาลบ�านส#องนางใย จ.มหาสารคาม 
82 โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร จ.มหาสารคาม 
83 โรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา จ.มหาสารคาม 
84 โรงเรียนที โอ เอ วิทยา (เทศบาล 1 วัดคําสายทอง) จ.มุกดาหาร 
85 โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา จ.ยโสธร 
86 โรงเรียนเทศบาลวัดปCาเรไร จ.ร�อยเอ็ด 
87 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ จ.ร�อยเอ็ด 
88 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง จ.ร�อยเอ็ด 
89 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จ.ร�อยเอ็ด 
90 โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด (เทศบาล 1) จ.เลย 
91 โรงเรียนเทศบาล 1 เชิงชุมประชานุกูล จ.สกลนคร 
92 โรงเรียนเทศบาล 1 "สุรินทร*วิทยาคม" จ.สุรินทร* 
93 โรงเรียนเทศบาล 1 สว#างวิทยา จ.หนองคาย 
94 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดโพธิวราราม จ.อุดรธานี 
95 โรงเรียนเทศบาล 5 สีหรักษ*วิทยา จ.อุดรธานี 
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รายช่ือโรงเรียนท่ีเปBนกลุ�มตัวอย�าง (ต�อ) 
 

ท่ี ช่ือ-ช่ือสกุล จังหวัด 
96 โรงเรียนเทศบาล 6 ไลออนส*อุทิศ จ.อุดรธานี 
97 โรงเรียนเทศบาล 7 รถไฟสงเคราะห* จ.อุดรธานี 
98 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จ.อุบลราชธานี 
99 โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล จ.อุบลราชธานี 
100 โรงเรียนเทศบาล 2 คลองจิหลาด จ.กระบี่ 
101 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ�านท#าตะเภา) จ.ชุมพร 
102 โรงเรียนเทศบาลบ�านคลองภาษี จ.ตรัง 
103 โรงเรียนเทศบาลห�วยยอดวิทยา จ.ตรัง 
104 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล จ.นครศรีธรรมราช 
105 โรงเรียนเทศบาลวัดรามประดิษฐ* จ.นครศรีธรรมราช 
106 โรงเรียนเทศบาล 3 (วิมุกตายนวิทยา) จ.นราธิวาส 
107 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ�านทรายทอง) จ.นราธิวาส 
108 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดนพวงศาราม จ.ปRตตานี 
109 โรงเรียนเทศบาล 2 บ�านปากน้ํา(พิธานอุทิศ) จ.ปRตตานี 
110 โรงเรียนเทศบาลบ�านศรีตะก่ัวปCา จ.พังงา 
111 โรงเรียนเทศบาลบ�านคูหาสวรรค* จ.พัทลุง 
112 โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม จ.พัทลุง 
113 โรงเรียนเทศบาลบ�านบางเหนียว จ.ภูเก็ต 
114 โรงเรียนเทศบาลบ�านสามกอง (วิเศษนุกูลกิจอุทิศ) จ.ภูเก็ต 
115 โรงเรียนเทศบาลปลูกปRญญา จ.ภูเก็ต 
116 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ�านสะเตง) จ.ยะลา 
117 โรงเรียนเทศบาล 2 (บ�านกาแป�ะกอตอ) จ.ยะลา 
118 โรงเรียนเทศบาล 5 (ตลาดเก#า) จ.ยะลา 
119 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม จ.ระนอง 
120 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ�านแหลมทราย) จ.สงขลา 
121 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดคลองเรียน จ.สงขลา 
122 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ�านหัวทาง) จ.สตูล 
123 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ�านทุ#งคาเกรียน) จ.สุราษฎร*ธาน ี
124 โรงเรียนเทศบาล 5 วสุนธราภวิัฒก* จ.สุราษฎร*ธาน ี
125 โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ#อนเผดิมวิทยา) จ.สุราษฎร*ธาน ี
126 โรงเรียนเทศบาล 3 (ตลาดล#าง) จ.สุราษฎร*ธาน ี
127 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ#ล�อม จ.จันทบุรี 
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รายช่ือโรงเรียนท่ีเปBนกลุ�มตัวอย�าง (ต�อ) 
 

ท่ี ช่ือ-ช่ือสกุล จังหวัด 
128 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองบัว จ.จันทบุรี 
129 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแจ�ง จ.ฉะเชิงเทรา 
130 โรงเรียนเทศบาลชลราษฎร*นุเคราะห* จ.ชลบุร ี
131 โรงเรียนเทศบาลวัดกําแพง (อุดมพิทยากร) จ.ชลบุร ี
132 โรงเรียนเทศบาลอินทปRญญา วัดใหญ#อินทาราม จ.ชลบุร ี
133 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร*นิยมธรรม จ.ชลบุร ี
134 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดใหม#ท#าพาณิชย*) จ.ปราจีนบุรี 
135 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ#มมหาชัยชุมพล จ.ระยอง 
136 โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี จ.สระแก�ว 
137 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดเทวสังฆาราม) จ.กาญจนบุรี 
138 โรงเรียนเทศบาล 3 (บ�านบ#อ) จ.กาญจนบุรี 
139 โรงเรียนเทศบาล 4 (บ�านชุกกุ#ม) จ.กาญจนบุรี 
140 โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส จ.ตาก 
141 โรงเรียนเทศบาล 3 บ�านบ#อฝVาย จ.ประจวบคีรีขันธ* 
142 โรงเรียนเทศบาล 1 บ�านชะอํา (ชะอําวิทยาคาร) จ.เพชรบุรี 
143 โรงเรียนเทศบาล 6 บ�านห�วยทรายเหนือ (ราชวิทยุตาคาร) จ.เพชรบุรี 
144 โรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอํา (วันครู 2501) จ.เพชรบุรี 
145 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง จ.เพชรบุรี 
146 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส จ.เพชรบุรี 
147 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดไชยสุรินทร* จ.เพชรบุรี 
148 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดบ�านโปCง จ.ราชบุร ี
149 โรงเรียนเทศบาล 3 ประชายินดี จ.ราชบุร ี
150 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) จ.ราชบุร ี
151 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห*) จ.ราชบุร ี
152 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) จ.ราชบุร ี
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