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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารสู่ความ

เป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน 2) ศึกษาองค์ประกอบของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และ 3) ศึกษาการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในทศวรรษหน้า 
วิธีการด าเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษา เครื่องมือ ได้แก่ แบบศึกษาเอกสาร มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา
เท่ากับ 1.00 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา  2) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ านวน 5 คน โดย
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก มีความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 1.00 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 3) ศึกษาองค์ประกอบของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จ านวน 630 คน โดยการสุ่มแบบหลาย
ขั้นตอน เครื่องมือ ได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 1.00 และค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 4) ศึกษาการบริหารสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนใน
ทศวรรษหน้า โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยอนาคต กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 20 คน โดยการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก มีความตรงเชิงเนื้อหาเท่ ากับ 1.00 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์เนื้อหา และการวิเคราะห์แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม 
และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) สภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลาม มีดังนี้ 1.1) สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
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พบว่า ผู้บริหารมีภาวะผู้น าและบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มีการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีการจัดการเรียน
การสอนในวิชาสามัญควบคู่ศาสนา มีมาตรฐานและเกณฑ์การวัดในด้านการเรียนการสอน และ     
การประเมินผล และมุ่งเน้นการจัดการความรู้โดยปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ                 
มีการคัดเลือกบุคลากรตามความรู้ความสามารถตรงตามสายงาน และมีการออกแบบระบบ         
การปฏิบัติงานให้กับครูและบุคลากร 1.2) สภาพปัญหาของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม พบว่า การบริหารโรงเรียนมีลักษณะเครือญาติ ขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจ               
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ยังขาดการก ากับ ติดตาม ประเมินผล ครูผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจใน   
การวัดและการประเมินผล ไม่สามารถน าข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน            
ในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ยังขาดแคลนครูผู้สอนที่มีความรู้ ความช านาญเฉพาะด้าน และผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสามัญยังไม่บรรลุผลตามเป้าหมายของโรงเรียน    
 2) องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การน าองค์กร     
2)การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นลูกค้า  4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) 
การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และ7) ผลลัพธ์ ผลการวิเคาระห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน พบว่า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่า Chi-square = 52.47, ค่า p-value = 
0.06, ค่า GFI = 0.99, AGFI = 0.96 และค่า RMSEA = 0.02  
 3) การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในทศวรรษหน้า พบว่า ภาพรวมมี 7 ด้าน 51 แนวโน้ม โดย
แยกเป็นรายด้าน ดังนี้ 1)การน าองค์กร มี 13 แนวโน้ม 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ มี 8 แน้วโน้ม     
3) การมุ่งเน้นลูกค้า มี 5 แนวโน้ม 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  มี 8 แนวโน้ม      
5) การมุ่งเนน้บุคลากร มี 7 แนวโน้ม 6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ มี 4 แนวโน้ม และ 7) ด้านผลลัพธ์ 
มี 6 แนวโน้ม 
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ABSTRACT 
 The purpose of this research was to: 1) study the current state of and the 
problems of excellence administration of private Islamic schools under the Office of the 
Private Education Commission, 2) study the components of the excellence administration of 
private Islamic schools under the Office of the Private Education Commission, and 3) study 
the excellence administration of private Islamic schools under the Office of the Private 
Education Commission in the next decade. There were 4 steps in the research process. 1) 
Study research documents related to excellence administration in educational institutions. 
The instrument used in the study was a documentary study form with a content 
validity at the 1.00 level. The data were analyzed by content analysis. 2) Study the 
current state of and problems of the excellence administration of the private Islamic 
schools whit the help of 5 administrators from private Islamic schools. The tool used 
was in-depth interviews with a content validity at the 1.00 level. The data were analyzed by 
content analysis. 3) Study the components of the excellence administration of the private 
Islamic schools under the Office of the Private Education Commission using 630 
administrators from private Islamic  schools. The instrument used was a questionnaire on 
the excellence administration of private Islamic schools with a content validity at the 
1.00 level and a reliability at 0.95. The data were analyzed by confirmatory factor 
analysis. 4) Study the excellence administration of the Islamic schools under the Office of the 
Private Education Commission in the next decade using ethnographic  delphi future research  
with 20 experts. The tool used was in-depth interview with a content validity at 1.00. The data 
were analyzed by content analysis. And analyzed using central tendency: median, mode and 
inter-quartile range. 
 The research findings were as follows: 
 1) From the study of the current state of and the problems of the 
excellence administration of private Islamic schools, it was found that: 1.1) The current 
state of the administration towards excellence of  private Islamic schools was such 
that; the administrators had leadership and adherence to good governance. The 
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administrators had a strategic plan, including religious and general education. The 
schools had standards and criterion for teaching and evaluating, focusing on 
knowledge management by improving teaching effectiveness and helping qualified 
personnel to meet their own needs .They also designed a system of performance for 
teachers and school personnel. 1.2) The problems of the excellence administration of 
private Islamic schools were such that; the organization also had a system of school 
management in the form of relatives, so it made no decisive decisions. The strategic 
plan was not reviewed or evaluated. Teachers lacked knowledge in measurement 
and evaluation information and thus could not apply it in teaching and learning. In 
some learning areas, there was a shortage of teachers with specialized knowledge of 
the subject matter and the results for the general education has not been achieved 
according to the school's goals. 
 2) The components of excellence administration of the private Islamic schools 
under the Office of the Private Education Commission composed 7 components:          
1) leadership, 2) strategic planning, 3) customer focus, 4) measurement, analysis and 
knowledge management, 5) personnel focus, 6) operational focus, and 7) outcomes 
were such that; the theoretical model of the excellence administration of the private 
Islamic schools under the Office of the Private Education Commission was  consistent  
with the empirical data with a Chi-square = 52.47, p-value = 0.06, GFI = 0.99, AGFI = 0.96 
and RMSEA = 0.02 
 3) The study of the excellence administration of the Islamic schools under 
the Office of the Private Education Commission in the next decade revealed that; 
there were 7 aspects  whit 51 trends as follows:  1) 13 trends of leadership, 2) 8 trends 
of strategic planning, 3) 5 trends of customer focus, 4) 8 trends of measurement, 
analysis and knowledge management, 5) 7 trends of personnel focus, 6) 4 trends of 
operational focus, and   7) 6 trends of outcomes. 
 
Keywords: Excellence Administration, Private Islamic Schools, Next Decade    
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.ศักดา 
สถาพรวจนา อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ จัตตุพรพงษ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ให้ความช่วยเหลือ ให้
ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้วิจัย รวมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ 
ประธานการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ช่อเพชร เบ้าเงิน กรรมการการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ์  อาจารย์ ดร.วลัยพร ศิริภิรมณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา นิยมาภา กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิการตรวจสอบวิทยานิพนธ์  ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้วิจัย ส่งผลให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
ในความกรุณาของทุกท่านอย่างสูง  
 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และ 
แก้ไขเครื่องมือในการวิจัย ส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่านที่ให้ความรู้ให้
ค าแนะน าและประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณท่าน ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าอิฐ
ศึกษา ผู้จัดการโรงเรียนท่าอิฐศึกษา รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่าอิฐศึกษาและ คณะครูโรงเรียนท่าอิฐ
ศึกษาทุกท่านที่กรุณาให้ข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ และ ให้ก าลังใจในการด าเนินการวิจัยตลอดมา  
ขอขอบพระคุณเจ้าของหนังสือ วารสาร เอกสาร และงานวิทยานิพนธ์ทุกเล่มที่ช่วยให้วิทยานิพนธ์เล่ม
นี้มีความสมบูรณ์ ขอกราบขอบพระคุณ นาวาอากาศเอก เฉลิมชัย แก้วมี (คุณพ่อ) นางประไพแก้วมี
(คุณแม่) ที่สนับสนุนทุกอย่าง ให้ข้อคิด ให้ก าลังใจในการด าเนินการวิจัยตลอดมา 
 คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่คุณบิดา มารดา 
ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอนแนะน า ญาติมิตร และ ครอบครัวแก้วมี ที่ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจ
อย่างดียิ่งเสมอมา  
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บทที่  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ อาจกล่าวได้ว่ามีหลากหลาย
หน่วยงานที่ด าเนินการก ากับ ดูแลสถานศึกษาที่มีอยู่ในประเทศ อาทิเช่น ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นต้น หากมองถึงการจัดการศึกษาที่มีอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้คงเป็นที่ทราบกันดี
เกี่ยวกับ “โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม” ที่มีบทบาทส าคัญในการให้การศึกษา อบรม และขัด
เกลาทางด้านจิตใจให้กับเยาวชนที่นับถือศาสนาอิสลามให้เป็นคนดี มีความรู้คู่ธรรม ตลอดจนปฏิบัติ
ตนตามหลักของศาสนาอิสลาม โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีวิวัฒนาการมาจาก “ปอเนาะ” 
ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยพิจารณาจากความพร้อมของ
สถานศึกษานั้น ๆ รวมถึงโต๊ะครูผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นทั้งผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้สอน โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในการก ากับดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัด
การศึกษาโดยคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยส่วนใหญ่มีที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มากกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ หากพิจารณา
ตามประเภทการจดทะเบียนโรงเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามารถแบ่งออกได้เป็น                 
3 ประเภท ได้แก่ 1) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่สอนวิชาศาสนาอย่างเดียว 2) โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(1) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการเปิดสอนหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นการเปิดสอนวิชาศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญหรือวิชาชีพ ในระบบ
โรงเรียนและได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนตามมาตรา 15(1) และ 3) โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีจัดการเรียนการสอนทางอิสลามศึกษาตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจัดการเรียนการสอนวิชาสามัญตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการควบคู่ไปด้วย แต่สภาพความพร้อมทั้งบุคลากรและระบบการจัดการเรียนรู้ยังไม่
เข้าเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะยกระดับสู่การเป็นโรงเรียนตามมาตรา 15(1) โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามเหล่านี้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด โดยมีหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาป ีพ.ศ. 2546 ประกอบด้วย (1) หลักสูตรวิชาศาสนา มี 3 หลักสูตร (2) หลักสูตรวิชาสามัญ ใช้
หลักสูตรเช่นเดียวกับโรงเรียนประเภทสามัญศึกษาทั่วไป มี 3 หลักสูตร (3) หลักสูตรบูรณาการ
ระหว่างวิชาศาสนาและวิชาสามัญมี 2 หลักสูตร และ (4) หลักสูตรวิชาชีพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม มีหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัย            
สารพัดช่าง และ 2) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยชุมชน 
 ในปัจจุบันมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน เปิดด าเนินการ รวมทั้งสิ้น 315 โรงเรียน (ระบบฐานข้อมูลโรงเรียนเอกชน 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558) จากรายงานของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2542) ได้สรุปสภาพและปัญหาของโรงเรียนเอกชนสอน
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ศาสนาอิสลามใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ว่า ผู้บริหารขาดความรู้ความสามารถในการบริหารงาน 
ขาดครูผู้ช านาญการในการสอน และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามไม่สามารถจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพทางการบริหารและการจัดการเรียนการสอนให้เต็มที่ ท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนส่วนใหญ่มีคุณภาพทางการศึกษาต่ า ปัญหาและอุปสรรคหลายประการอาจมีสาเหตุ
มาจากสภาพท้องถิ่นและขนาดโรงเรียนที่มีความแตกต่างกัน เช่น โรงเรียนที่ ต้ังอยู่ในเขตชุมชน เขต
เมือง เขตสุขาภิบาล หรือเขตเทศบาล มีการคมนาคมสะดวกกว่าโรงเรียนที่อยู่ในเขตชานเมือง หรือ
ชนบทห่างไกล ด้านขนาดโรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ่มีบุคลากรและนักเรียนมากกว่าย่อมท าให้เกิด
ปัญหาในการบริหารได้มาก และต่อมาได้มีการศึกษาถึงสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามที่เป็นอยู่ โดย เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ และคนอ่ืน ๆ (2550) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และอีก 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามยังคงประสบปัญหาอยู่ในหลายประเด็น ดังนี้ 
 1. ด้านความปลอดภัยอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่สงบในพ้ืนที่ ท าให้ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนทั้งในทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากผู้เรียนมีเวลาเรียนไม่เต็มที่ เพราะต้องปิดโรงเรียน
บ่อยครั้ง รวมถึงช่วงเวลาที่จ ากัดในการเดินทางมาสอนของครูผู้สอน ท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการ
สอนเพ่ิมเติมได้ อีกทั้งการขาดความพร้อม สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่อาจจะมีไม่เพียงพอ 
นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของครูผู้สอน ขาดขวัญและก าลังใจ
ในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเดินทางเข้าไปนิเทศ ติดตาม ประเมินผลก็ท าได้ไม่มากนัก ท าให้เกิดผล
กระทบในด้านของประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
 2. ความเชื่อและค่านิยมตามวิถีชีวิตของมุสลิมที่มีอิทธิพลต่อด้านการศึกษา นั่นคือ 
ความรู้สึกที่ไม่เหมาะสมในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐซึ่งมีการจัดการเรียนการสอน
รวมกันระหว่างนักเรียนชายและหญิง มีการจัดกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธ ไม่มีวัฒนธรรม
องค์กรที่เป็นมุสลิม จะกระทบต่อความเชื่อทางศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญของการ
แบ่งแยกระหว่างนักเรียนไทยพุทธและนักเรียนไทยมุสลิม 
 3. ความเหลื่อมล้ าในการสนับสนุน ส่งเสริมครูในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยครูใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามส่วนใหญ่ได้รับเงินเดือนไม่ตรงตามวุฒิ ไม่ได้รับเงินวิทยฐานะ และ
เงินค่าเสี่ยงภัย เช่นเดียวกับท่ีครูในโรงเรียนของรัฐที่อยู่ในพื้นท่ีเดียวกันได้รับ 
 4. การมีอัตราก าลังของบุคลากร ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
(สช.) ไม่เพียงพอในการดูแลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และในบางพ้ืนที่ก็อาจจะยังไม่มี
บุคลากรในกลุ่มนี้เลย ท าให้การดูแลโรงเรียนเอกชนในกลุ่มนี้ซึ่งมีอยู่จ านวนมากในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ไม่สามารถท าได้อย่างทั่วถึง 
 5. การประเมินโดย สมศ. ซึ่งใช้มาตรฐานในการประเมินเดียวกันทั้งประเทศ โดยไม่
ค านึงถึงบริบทของแต่ละพ้ืนที่ อาจจะไม่เหมาะสมนักส าหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
เนื่องมาจากผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมาตรา 15(1) ส่วนใหญ่มีผู้บริหารที่ยังไม่จบ
ปริญญาตรี และไม่มีความรู้เรื่องการบริหารจัดการ อีกการเข้าไปช่วยสนับสนุนส่งเสริมของภาครัฐ
อาจจะเพ่ิงเริ่มเข้าไปในช่วงระยะเวลาที่ไม่นานนัก 
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 จากการศึกษาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของ นาวาลย์ ปานากาเซ็ง (2544) พบว่า คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม มาตรา 15(1) ที่ได้รับเงินอุดหนุนในอัตราร้อยละ 60 และร้อยละ 40 และมาตรา 
15(2) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ควรปรับปรุงอย่างเร่งด่วนจนถึงระดับพอใช้ในทุกปัจจัยคุณภาพ โดย
ปัญหาที่มักประสบอยู่เป็นจ านวนมากที่สุดในแต่ละปัจจัยคุณภาพ ก็คือ ปัญหาการไม่ปฏิบัติตาม
ปรัชญาและเป้าหมาย ปัญหาการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนไม่สอดคล้องกับปรัชญา/
เป้าหมายของโรงเรียน ความต้องการของนักเรียน และชุมชน ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรไม่
เพียงพอกับหน้าที่งานที่มีมากขึ้น ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ ปัญหาเกี่ยวกับผู้บริหารที่ขาดความรู้
ความช านาญในการบริหารงานต่าง ๆ ปัญหาการดูแลติดตามความประพฤติของนักเรียนยังไม่ทั่วถึง 
และยังพบอีกว่า นักเรียนบางส่วนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนก าหนด ซึ่ง
สอดคล้องกับรายงานค่าสถิติพ้ืนฐานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติพ้ืนฐาน ( O-NET) ช่วงชั้น
ที่ 4 (ม. 6) ปีการศึกษา 2551 จ าแนกตามจังหวัดของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กร
มหาชน) (2551) พบว่า การศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพที่ต่ าเมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืน
ของประเทศไทย  แม้ว่าจะมีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามกลุ่มหนึ่งเป็นที่ยอมรับของประชาชนก็
ตาม แต่จากสภาพปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นท าให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีปัญหาใน
เรื่องคุณภาพการจัดการศึกษามาโดยตลอด และยังต้องพบกับสภาพการแข่งขันท่ีรุนแรงกับโรงเรียนใน
สังกัดของรัฐหรือแม้แต่โรงเรียนเอกชนด้วยกันเอง เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในการจัด
การศึกษาในพ้ืนที่จึงจ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องมี กระบวนการพัฒนาที่ถูกทิศทางสามารถปฏิรูปการศึกษา
ที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเชิงประจักษ์ (สุรชัย ไวยวรรณจิตร, 2552, น. 1) 
 ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ รัฐบาลได้มีนโยบายทางด้านการศึกษาในการที่จะยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลและสอดคล้องกับสังคมโลกยุคใหม่  ประกอบ
กับกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ “การศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ” โดยให้ปี 2556 เป็นปีแห่ง 
“การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา” และการก าหนดเป้าหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิด 
วิเคราะห์ เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับศตวรรษที่  21 
และทางส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาเอกชนได้
ตระหนักถึงภารกิจและได้ก าหนดนโยบาย โดยประกาศให้ปีการศึกษา 2556 เป็นปีแห่งการเพ่ิม
คุณภาพการศึกษาเอกชนด้วยเช่นเดียวกัน และได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2556 – 2560 เพ่ือเป็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเอกชนให้เป็นไปตาม
นโยบาย โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ได้วางวิสัยทัศน์ไว้ว่า “การศึกษาเอกชนมีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล” การที่จะจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลนั้น สิ่งหนึ่งที่ควรค านึงถึง นั่น
คือ การบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 
Quality Award : TQA) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีต้นแบบมาจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ที่เรียกว่า The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) โดย
บทบาทที่ส าคัญของ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) มีอยู่                     
3 ประการด้วยกัน คือ 1) ช่วยปรับปรุงวิธีการด าเนินการและผลการด าเนินการให้เป็นที่ยอมรับ 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมที่แท้จริง 2) กระตุ้นให้มีการสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศระหว่างองค์การต่าง ๆ และ 3) เป็นเครื่องมือที่
สามารถน ามาใช้ในการจัดการผลการด าเนินการขององค์การ รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
และเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ (ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช, 2550) โดยมีข้อก าหนดต่าง ๆ ของเกณฑ์ แบ่ง
ออกเป็น 7 หมวดด้วยกัน คือ 
 1. การน าองค์กร 
 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 3. การมุ่งเน้นนักเรียน 
 4. การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
 5. การมุ่งเน้นบุคลากร 
 6. การมุ่งเน้นการด าเนินการ 
 7. ผลลัพธ์ 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มี
ความจ าเป็นที่จะต้องยกระดับคุณภาพของการจัดการศึกษาให้สามารถด ารงอยู่ได้ภายใต้สภาพการ
แข่งขันอย่างรุนแรงระหว่างโรงเรียนเอกชนกับโรงเรียนในสังกัดของรัฐ หรือแม้แต่ระหว่างโรงเรียน
เอกชนด้วยกันเอง อีกทั้งยังต้องขจัดความหลากหลายของปัญหาในการจัดการศึกษาในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามที่มีให้บริการอยู่จ านวนมาก ประกอบกับจะต้องมีการปฏิบัติตามแผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่วางไว้ ผู้วิจัยเห็นว่าการบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบ
คุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) หากได้น ามา
ประยุกต์ใช้กับการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะช่วยให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามให้ได้ตามมาตรฐานสากลและมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการได้  ซึ่งจะเป็นการยกระดับ
คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้เพ่ิมสูงขึ้นจากที่เป็นอยู่ และจะ
ช่วยให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามารถด ารงอยู่และให้บริการนักเรียนไทยมุสลิมได้ต่อไป 
ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า  โดยจะเป็นการศึกษา
เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ในบริบทของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่จะส่งผลต่อการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสู่ความเป็นเลิศ 
โดยผลการวิจัยที่ได้รับจากการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินงานให้กับ
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ในเชิงของการบริหารที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นเลิศได้ต่อไป 
 
1.2 ค ำถำมกำรวิจัย 
 1.2.1 สภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นอย่างไร 
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 1.2.2 องค์ประกอบของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้าง 
 1.2.3 การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า  จะมีลักษณะเป็นอย่างไรตามความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 
 
1.3 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 1.3.3 เพ่ือศึกษาการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในทศวรรษหน้า  
 
1.4 กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า  ผู้วิจัยได้สังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี และ
เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานวิจัยทั้งที่ตีพิมพ์ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในแง่มุมต่าง ๆ จากเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA) 
รูปแบบโรงเรียนที่เป็นเลิศของประเทศสิงคโปร์ (School Excellence Model: SEM) รางวัลความ
เป็นเลิศของโรงเรียนในฮ่องกง (The Outstanding Teachers and School Award: HK) รางวัล
ความเป็นเลิศประเทศออสเตรเลีย (Australian Excellence Award: AEA) เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2557-2558 และงานวิจัย
ของศุภลักษณ์ เศษธะพานิช (2550) ธนิก คุณเมธีกุล (2552) ราตรี ศรีไพรวรรณ (2556) กมลทิพย์ ใจดี 
(2557) เกษศิริ กมล (2556) โด่งสยาม โสมาภา (2559) และสมกิต บุญยะโพธิ์ (2555) โดยสามารถ
สังเคราะห์เป็นองค์ประกอบที่มีความเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม อันประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
 1. การน าองค์กร 
  1.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
  1.2 เป้าหมายขององค์กร 
 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
  2.1 การจัดท าแผนกลยุทธ์ 
  2.2 การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
  2.3 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
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 3. การมุ่งเน้นลูกค้า 
  3.1 การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
  3.2 ความผูกพันของลูกค้า 
 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
  4.1 มาตรฐานและเกณฑ์ 
  4.2 ความรู้และการจัดการความรู้ 
  4.3 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. การมุ่งเน้นบุคลากร 
  5.1 การพัฒนาบุคลากร 
  5.2 ความผูกพันกับบุคลากร 
 6. การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 
  6.1 ระบบการปฏิบัติการ 
  6.2 ประสิทธิลของการปฏิบัติการ 
 7. ผลลัพธ์ 
  7.1 คุณภาพของสินค้า 
  7.2 ความพึงพอใจของลูกค้า 
 ซึ่งสามารถน ามาเขียนเป็นกรอบแนวคิดส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ดังภาพที่ 1.1 
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ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า  

ความผูกพันกับบุคลากร 
การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ

ภาวะผู้น าของผูบ้ริหาร 

เป้าหมายองค์กร 

การจัดท าแผนกลยุทธ ์

การประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ 

การน า
องค์กร 

กำรบริหำรสู่
ควำมเป็นเลิศ
ของโรงเรียน
เอกชนสอน

ศำสนำอิสลำม 

การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ 

การสนองตอบต่อความต้องการ
ของลูกค้า การมุ่งเน้น

ลูกค้า 

ความผูกพันของลูกค้า 

คุณภาพของสินค้า 

ความพึงพอใจของลูกค้า 

การมุ่งเน้น
การ

ปฏิบัติการ 

ความรู้และการจัดการความรู ้

มาตรฐานและเกณฑ ์

การพัฒนาบุคลากร 

การวัด การ
วิเคราะห์ และการ

จัดการความรู้ 

การมุ่งเน้น
บุคลากร 

ระบบการปฏิบัติการ 

ผลลัพธ์ 

ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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1.5 ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
  1.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ อันประกอบด้วย 
   1.1.1 ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั้งในเขต
พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมทั้งสิ้น 315 โรงเรียน ประกอบด้วย 3 กลุ่ม 
คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน อาจารย์ผู้จัดการโรงเรียน และรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
   1.1.2 ผู้เชี่ยวชาญ (Experts) ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอนและเป็นผู้มีบทบาทต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  และโรงเรียน
เอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน              
2) ผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 3) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอนของโรงเรียนเอกชนที่เป็นต้นแบบทางด้านความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ และ 4) ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาร 
  1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ๆ อันประกอบด้วย 
   1.2.1 กลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ด าเนินการคัดเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
จ านวน 5 คน เป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 2 คน และ
ต่างจังหวัด จ านวน 3 คน 
   1.2.2 กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการบริหารสู่
ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  มาตรา  15(2) สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้งสิ้น 630 คน  
   1.2.3 กลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาแนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน 
ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและเป็นผู้มีบทบาทต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 20 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารโรงเรี ยนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม มาตรา 15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 5 คน 2) ผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 5 คน 3) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนที่เป็นต้นแบบทางด้านความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ จ านวน               
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5 คน และ 4) ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนที่ได้รับรางวัลความ
เป็นเลิศด้านการบริหาร จ านวน 5 คน 
 2. ขอบเขตด้านการด าเนินการวิจัย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสามารถแบ่งขอบเขตในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
  2.1 การศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนสู่
ความเป็นเลิศ ในแง่มุมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ    
  2.2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว (Individual Depth Interview) กับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
  2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
โมเดลองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจากกลุ่มผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
         2.4 การศึกษาการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า โดยใช้เทคนิค EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures Research) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ผู้เชี่ยวชาญด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) 2) การตอบแบบสอบถาม   
เดลฟายรอบที่ 1 โดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายปิดที่มีลักษณะ
การให้คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ และ 3) การตอบแบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 2 
โดยผู้เชี่ยวชาญ เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นค าถามแบบปลายปิด และช่องแสดงความคิดเห็น
เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญระบุเหตุผลกรณียืนยันความคิดเดิม หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนความคิดใหม่ให้
สอดคล้องกับผู้เชี่ยวชาญอ่ืน ๆ ซึ่งแบบสอบถามเดลฟายในรอบท่ี 2 นี้  
 
1.6 ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 1. ทศวรรษหน้า หมายถึง สภาพการณ์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในอนาคตตามการคาดการณ์
และความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในอีก 10 ปีข้างหน้า  
 2. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หมายถึง สถานศึกษาที่มีวิวัฒนาการมาจากโรงเรียน
ปอเนาะที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม มาตรา 15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญ 
 3. การบริหารสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง การบริหารที่มุ่งเน้นคุณภาพทั่วทั้งโรงเรียนที่มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการที่จะยกระดับความสามารถของโรงเรียนให้เทียบเคียงกับ
มาตรฐานสากล สามารถแข่งขันกับโรงเรียนอ่ืน ๆ และด ารงอยู่ได้ตามสภาพแวดล้อมและ/หรือปัจจัย
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างตลอดเวลา โดยครอบคลุมองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ อัน
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ประกอบด้วย การน าองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นปฏิบัติการ และผลลัพธ์ 
 4. การน าองค์กร หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
ของโรงเรียน และสามารถน าพาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนแห่งความเป็นเลิศทั้งในเชิงการบริหารและ
ผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหาร  
  4.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
มาตรา 15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีการใช้ภาวะผู้น าของตนเองใน
การชี้น า กระตุ้น และส่งเสริมให้บุคลากรภายในโรงเรียนสามารถท างานจนบรรลุเป้าหมายของ
โรงเรียนที่วางไว้ จนท าให้โรงเรียนมีความยั่งยืนและมีผลการด าเนินงานที่เป็นเลิศทั้งในเชิงการบริหาร
และผลลัพธ์ที่เกิดจากการบริหาร 
  4.2 เป้าหมายองค์กร หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 
15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนเพ่ือให้โรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งในเชิงการบริหารและผลลัพธ์ที่
เกิดจากการบริหาร 
 5. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การก าหนดแนวทางการท างานของผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ร่วมกับบุคลากรของโรงเรียนในทุกระดับ โดยน าเอาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายที่ก าหนดไว้มา
จัดท าเป็นแผนเชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติจริงและมี
การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของโรงเรียน 
 6. การมุ่งเน้นลูกค้า หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2)  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน บริหารโรงเรียนโดยค านึงถึงการตอบสนอง
ตรงตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงสนับสนุนการด าเนินการต่าง  ๆ ที่ก่อให้เกิดความผูกพัน
ระหว่างลูกค้าและโรงเรียน เพ่ือให้สามารถบรรลุตามตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียนที่วางไว้ 
 7. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมายถึง การประเมินผลการด าเนินงาน
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่ถูกก าหนดขึ้นโดยผู้บริหารโรงเรียนและบุคลากรภายใน
โรงเรียน เพ่ือน าไปสร้างเป็นองค์ความรู้และการจัดการความรู้โดยผ่านกระบวนการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เทียบเคียงกับโรงเรียนอ่ืนในลักษณะเดียวกันได้  
 8. การมุ่งเน้นบุคลากร หมายถึง การบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม มาตรา 15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ค านึงถึงความ
หลากหลายของบุคลากรภายในโรงเรียน ในการที่จะมุ่งพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งพัฒนา
ความผูกพันกับบุคลากรภายในโรงเรียน เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ของโรงเรียน 
 9. การมุ่งเน้นการปฏิบัติ หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 
15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีการออกแบบระบบปฏิบัติการในแต่
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ละส่วนงานของโรงเรียน พร้อมทั้งมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ที่มีร่วมกับ
บุคลากรภายในโรงเรียน เพื่อให้ผลการด าเนินการตามระบบปฏิบัติการในแต่ละขั้นตอน มีประสิทธิผล
ถูกต้อง ตรงตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไว้ 
 10. ผลลัพธ์ หมายถึง ผลที่ได้รับจากการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม มาตรา 15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ส่งผลให้เกิดคุณภาพ
ของสินค้าทั้งในเชิงวิชาการและวิถีการด าเนินชีวิตตามแนวทางมุสลิม พร้อมทั้งเป็นการสร้างความพึง
พอใจให้เกิดข้ึนกับลูกค้าของโรงเรียน  
 
1.7 ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรวิจัย 
 1.7.1 เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารโรงเรียน อันประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน และ
อาจารย์ผู้จัดการโรงเรียน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม มาตรา 15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แห่งนั้น  ๆ ในการ
วางแผน ก าหนดเป้าหมาย ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร
จัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันในแต่ละองค์ประกอบ เป็น
การเพ่ิมความพร้อมให้กับโรงเรียนส าหรับการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
 1.7.2 ทราบถึงน้ าหนักขององค์ประกอบในการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สั งกัดส านักงานคณะกรรมการส่ง เสริมการศึกษาเอกชน  ทั้ ง                   
7 องค์ประกอบ ได้แก่ การน าองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และผลลัพธ์ เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้กับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการบริหารจัดการในแต่
ละองค์ประกอบ และใช้เป็นข้อมูลประกอบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 1.7.3 ทราบถึงแนวโน้มของแต่ละองค์ประกอบในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่จะก่อให้เกิดการบริหารมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศในอนาคต ที่จะใช้เป็นแนวทางให้กับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 
15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน น าไปประกอบการวางแผน ก าหนด
เป้าหมาย ตลอดจนนโยบายต่าง ๆ ในการบริหารโรงเรียน ที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในการบริหารจัดการ
ที่เป็นเลิศในอนาคตได้ 

 



บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการวิจัยเรื่อง การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในทศวรรษหน้า ผู้วิจัยขอน าเสนอหัวข้อที่ได้ท าการศึกษา
ค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่ าง ๆ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนากรอบแนวคิดที่ใช้ใน
การวิจัย รวมถึงการพัฒนาเครื่องท่ีใช้ในการวิจัย มีรายละเอียดตามล าดับ ดังนี้ 
 2.1 การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 2.2 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
 2.3 เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1 การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
  2.1.1 การบริหารโรงเรียน 
  2.1.1.1 ความหมายของการบริหาร 
   การบริหาร (Administration) และการจัดการ (Management) จัดได้ว่า
เป็นค าที่มีความหมายใกล้เคียงกัน โดยมักจะนิยมใช้ค าว่า “การบริหาร” หากกล่าวถึงการด าเนินการ
ในภาครัฐ และจะใช้ค าว่า “การจัดการ” หากกล่าวถึงการด าเนินการในภาคเอกชน แต่อย่างไรก็ตาม 
ไม่ว่าจะเป็นค าว่า “การบริหาร” หรือ “การจัดการ” มักจะน ามาใช้ในลักษณะที่ทดแทนกันได้ โดยค า
ว่า “การบริหาร” เป็นค าที่มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “Administatrae” ซึ่งหมายความถึง การ
ช่วยเหลือ (Assist) หรืออ านวยการ (Direct) ในบางครั้ง “การบริหาร” ก็เรียกว่า “การบริหาร
จัดการ” หมายถึง การด าเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐและ/หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ที่ เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของ และหน่วยงาน ได้มีผู้ ให้ค านิยามของค าว่า “การบริหาร”                      
ไว้หลากหลาย ดังนี้ 
   ธงชัย สันติวงษ์ (2539, น. 1) ได้ให้ความหมายของค าว่า การบริหาร 
หมายถึง ภารกิจของบุคคลหนึ่งหรือหลายคนที่เข้ามาท าหน้าที่ประสานให้การท างานของบุคคลที่ต่าง
ฝ่ายต่างท า และปัจจัยที่ส าคัญในการท างานให้ประสบความส าเร็จ ได้แก่ คน (Man) เครื่องจักร 
(Machine) เงินทุน (Money) และวัตถุดิบ (Material) 
   ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ (2540, น. 2) ได้ให้ความหมายของค าว่า การบริหาร 
หมายถึง การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน 
(People) การกระท า (Action) และการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) 
   สุชาติ ประชากุล (2541, น. 43) ได้ให้ความหมายของค าว่า การบริหาร 
หมายถึง ศิลปะในการใช้คนและเทคนิคต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ หรือ
ตามแผนงานที่วางไว้ หรือการจัดสรรการใช้คน เงิน วัสดุ และเวลา (Time) ที่มีอยู่ให้ได้ผลมากที่สุด 
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โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด หรือการอ านวยธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดใช้คน เงิน 
และวัสดุ ให้สอดคล้องและได้สัดส่วนอย่างดีท่ีสุด เพ่ือผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ 
   สมยศ นาวีการ (2543, น. 14) ได้ให้ความหมายของค าว่า การบริหาร 
หมายถึง กระบวนการของการท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน การท างานร่วมกับบุคคลอ่ืน เพ่ือสร้าง
บรรยากาศที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
   เสนาะ ติเยาว์ (2543, น. 1) ได้ให้ความหมายของค าว่า การบริหาร หมายถึง 
กระบวนการท างานกับคนและโดยอาศัยคนอ่ืน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
  จากการให้นิยามดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการ
ท างานระหว่างบุคคลที่ร่วมกันด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ 
  2.1.1.2 ประเภทของการบริหาร 
   วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545, น. 36-38) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารสามารถ
แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานออกได้เป็น 6 ลักษณะ คือ  
   1. การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเรียกว่า การบริหารรัฐกิจ หรือ
การบริหารภาครัฐ (Public Administration) มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง คือ การให้บริการ
สาธารณะ (Public Services) ซึ่งครอบคลุมถึงการอ านวยความสะดวก การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ตลอดจนการพัฒนาประชาชนและประเทศชาติ เป็นต้น การบริหารส่วนนี้เป็นการบริหารของ
หน่วยงานภาครัฐ (Public or Government Organization) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เช่น การบริหารของหน่วยงานส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม หรือ
เทียบเท่า การบริหารงานของจังหวัดและอ าเภอ การบริหารงานของหน่วยการบริหารท้องถิ่น 
หน่วยงานบริหารเมืองหลวง ตลอดทั้งการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 
   2. การบริหารงานของหน่วยงานภาคธุรกิจ ซึ่งเรียกว่า การบริหารธุรกิจ 
หรือการบริหารภาคเอชน หรือการบริหารของหน่วยงานของเอกชน (Business Administration) มี
วัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง เพื่อแสวงหาก าไรหรือการแสวงหาก าไรสูงสุด (Maximum Profits) ใน
การท าธุรกิจ การค้าขาย การผลิตอุตสาหกรรม หรือให้บริการ สามารถเห็นตัวอย่างได้อย่างชัดเจน
จากการบริหารงานของบริษัท ห้างร้าน และห้างหุ้นส่วนทั้งหลาย 
   3. การบริหารของหน่วยงานที่ไม่สังกัดภาครัฐ (Non-Governmental 
Organization) เรียกย่อ ๆ ว่า NGO เป็นการบริหารงานของหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลก าไร (Non-
Profit Administration) มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง คือ การไม่แสวงหาผลก าไร (Non-Profit) 
เช่น การบริหารของมูลนิธิ และสมาคม 
   4. การบริหารงานของหน่วยงานระหว่างประเทศ (International 
Organization) มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น การ
บริหารงานของสหประชาชาติ (United Nations Organization) องค์การค้าระหว่างประเทศ 
(World Trade Organization) และกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) 
   5. การบริหานงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงานขององค์กร
ส่วนนี้เกิดขึ้นหลังจากประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 โดยบทบัญญัติของ
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รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้มีองค์กรตามรัฐธรรมนูญขึ้น เช่น การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาล
ปกครอง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และ
ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เป็นต้น องค์กรดังกล่าวนี้ถือเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นกัน แต่มีลักษณะ
พิเศษ เช่น เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกล่าว และมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง เพ่ือ
ปกป้อง คุ้มครอง และรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   6. การบริหารงานของหน่วยงานภาคประชาชน มีวัตถุประสงค์หลักในการ
จัดตั้ง เพ่ือปกป้องรักษาผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศและถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดมา เช่น การบริหารงานของหน่วยงานของเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้
แรงงาน และกลุ่มผู้ให้บริการ 
  2.1.1.3 กระบวนการบริหาร 
   กระบวนการบริหาร (Process of Administration) เป็นวิธีการที่หน่วยงาน
หรือองค์กรปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมาย และเป็นการด าเนินงานที่คิดว่าเป็นการท าให้คนอ่ืนท างาน
นั้นให้ส าเร็จ ซึ่งได้มนีักวิชาการได้ให้ความหมายเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร ไว้ดังนี้ 
   เฮนรี่ ฟาโยว (Henri Fayol, 1949) ได้กล่าวถึงหลักปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร
ว่า ต้องรับผิดชอบต่อผลงานที่อยู่ในขอบข่ายของงาน ต้องมอบทั้งหน้าที่และอ านาจการบังคับบัญชา 
มีความสอดคล้องสัมพันธ์กันและให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร 
ประกอบด้วยกระบวนการบริหาร 5 ประการ หรือที่เรียกกันว่า POCCoC โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. P – Planning หมายถึง การวางแผน ซึ่งเป็นการคิดกะการไว้ล่วงหน้า 
   2. O – Organizing หมายถึง การจัดองค์การ เป็นการจัดโครงสร้างของ
สายงาน ต าแหน่งงาน และอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ 
   3. C – Commanding หมายถึง การบังคับบัญชาสั่งการ เป็นการดูแลและ
สั่งการงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
   4. Co – Coordinating หมายถึง การประสานงาน ที่เป็นการควบคุม ดูแล 
และอ านวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้โดยสะดวกและเต็มความสามารถ 
   5. C – Controlling หมายถึง การควบคุม เป็นการควบคุมให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้และบรรลุวัตถุประสงค์ 
   ลูเธอร์ กูลิก และไลนอล อูริค (Gulick & Lyanal, 1936) ได้พัฒนาแนวคิด
ของ Taylor และ Fayol โดยเพ่ิมหลักการบริหารหรือกระบวนการบริหารที่ Fayol ให้ไว้อีกรวม       
7 ประการ และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันตามอักษรย่อว่า 
POSDCoRB โดยมีรายละเอียดในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
   1. P – Planning หมายถึง การวางแผน ซึ่งจะต้องค านึงถึงนโยบาย เพ่ือให้
แผนงานที่ก าหนดขึ้นไว้มีความสอดคล้องกันในการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปโดย
ถูกต้องและสมบูรณ ์
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   2. O – Organizing หมายถึง การจัดส่วนราชการหรือองค์การ รวมไปถึง
การปฏิบัติงาน หรือวิธีการจัดการ ซึ่งการจัดแบ่งส่วนงานนี้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน 
   3. S – Staffing หมายถึง การจัดหาบุคคลและเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับการจัดแบ่งหน่วยงานที่จัดโครงสร้างไว้แล้ว 
   4. D – Directing หมายถึง การอ านวยการ รวมทั้งการควบคุมและการ
นิเทศงาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงาน 
   5. Co – Coordinating หมายถึง ความร่วมมือประสานงาน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น 
   6. R – Reporting หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ (Public Relation) ที่จะต้องแจ้งให้ประชาชนทราบด้วย 
   7. B – Budgeting หมายถึง การงบประมาณ รวมถึงระบบและกรรมวิธีใน
การบริหารเกี่ยวกับงบประมาณและการเงิน ตลอดจนการใช้วิธีการงบประมาณและแผนงานที่เป็น
เครื่องมือควบคุมงาน 
   มานพ สวามิชัย (2539, น. 40) ได้กล่าวเอาไว้เกี่ยวกับกระบวนการบริหาร 
ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เป็นวิธีการบริหารงานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ ซึ่งหลักการที่น ามาใช้ในการบริหารงาน คือ หลักการบริหาร 9 ประการ หรือที่เรียกว่า 
PAPOSDCoRB ในการบริหารงาน ดังนี้ 
   1. P – Policy หมายถึง ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจในนโยบายเพ่ือน าไป
ปฏิบัติ มีความสามารถปฏิบัติงาน โดยยึดถือนโยบายของผู้บริหารระดับสูง หลักการตามวิชาชีพ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
   2. A – Authority หมายถึง ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการใช้อ านาจ
หน้าที่ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
   3. P – Planning หมายถึง ผู้บริหารต้องมีความสามารถอย่างเพียงพอต่อ
การคาดการล่วงหน้า จัดท าแผนงานร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีเหตุผลและค านึงถึงความเป็นไปได้
ของแผน 
   4. O – Organizing หมายถึง ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการจัด
โครงสร้างและระบบงานที่จ าเป็น เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์การร่วมกันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
   5. S – Staffing หมายถึง มีความสามารถในการสรรหา คัดเลือก 
มอบหมายงานให้บุคลากรท างานในหน้าที่ต่าง ๆ ตามหลักการ “จัดคนให้เหมาะสมกับงาน”                   
(Put the right man on the right job) 
   6. D – Directing หมายถึง ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการน าผู้อื่นด้วย
การจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและตอบสนองต่อสถานการณ์
รอบด้านได้อย่างเหมาะสม 
   7. Co – Coordinating หมายถึง ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการ
ประสานงานให้ให้ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพ่ือให้งานของหน่วยงานด าเนิน ไปได้อย่างราบรื่น 
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   8. R – Reporting หมายถึง ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการจัดท า
รายงานให้แก่ฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 
   9. B - Budgeting หมายถึง ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการจัดท า
ข้อเสนอเพ่ือก าหนดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ มีความสามารถในการควบคุมประสิทธิผลของต้นทุน 
   กล่าวโดยสรุปแล้ว กระบวนการบริหาร เป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารในการ
ที่จะด าเนินงานตามขั้นตอนของการบริหารที่วางไว้ทั้งในเชิงของการสั่งการและการปฏิบัติ เพ่ือให้
บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กร เริ่มตั้งแต่กระบวนการวางแผนและก าหนดเป้าหมาย 
การจัดการรูปแบบ โครงสร้างขององค์กร การก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบให้ชัดเจน การเลือกสรร
คนที่มีคุณภาพเข้ามาท างาน การควบคุมให้งานที่ท าบรรลุผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ ไปจนถึง
ผู้บริหารขององค์กรจะต้องท าหน้าที่ผู้น าเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแรงจูงใจให้บุคลากร ซึ่งล้วน
แล้วแต่มคีวามส าคัญอย่างเท่าเทียมกัน 
  2.1.1.4 อ านาจหน้าที่ของการบริหารโรงเรียน 
   การบริหารโรงเรียนถือเป็นบทบาทส าคัญของผู้บริหารโรงเรียน จึงมีความ
จ าเป็นที่ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารการศึกษา โดยค าว่า “การบริหาร
การศึกษา” หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมกันด าเนินการเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคม
ในทุก ๆ ด้าน นับแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพ่ือให้มีค่านิยม
ตรงกันกับความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ที่อาศัยควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อ
บุคคล และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เพ่ือให้บุคคลพัฒนาไปตรงตาม
เป้าหมายของสังคมที่ตนด าเนินชีวิตอยู่ (ภาวิดา ธาราศรีวิสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร, 2542, น. 6) 
นอกจากนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นที่จะต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพ่ือดช่วยในการก าหนด
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีความเป็นไปได้ใน
เชิงการบริหาร นอกจากนี้ ยังต้องรู้และเข้าใจถึงภารกิจตลอดจนขอบข่ายของงานที่ต้องรับผิดชอบ
อย่างชัดเจน 
   จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ก าหนดขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารวิชาการ 2) ด้านการบริหารงบประมาณ 3) ด้านการ
บริหารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็นขอบข่ายและภารกิจการบริหารและการ
จัดการศึกษา ดังต่อไปนี้ 
   1) ด้านการบริหารวิชาการ  
    (ก) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนา
สาระหลักสูตรท้องถิ่น 
    (ข) การวางแผนงานด้านวิชการ 
    (ค) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
    (ง) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
    (จ) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
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    (ฉ) การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
     (ช) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
    (ซ) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
    (ฌ) การนิเทศการศึกษา 
    (ญ) การแนะแนว 
    (ฎ) การพัฒนาระบบประกันคุณภายภายในและมาตรฐานการศึกษา 
    (ฏ) การส่งเสริมชุมชน 
    (ฐ) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ
องค์กรอื่น ๆ 
    (ฑ) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
    (ฒ) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของ
สถานศึกษา 
    (ณ) การคัดเลือกหนังสือ 
    (ด) การพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
   2) ด้านการบริหารงบประมาณ 
    (ก) การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (ข) การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (ค) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
    (ง) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
    (จ) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
    (ฉ) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
    (ช) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
    (ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
    (ฌ) การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือ
การศึกษา 
    (ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
    (ฎ) การวางแผนพัสดุ 
    (ฏ) การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 
หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    (ฐ) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดท าและจัดหาพัสดุ 
    (ฑ) การจัดหาพัสดุ 
    (ฒ) การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสดุ 
    (ณ) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
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    (ด) การเบิกเงินจากคลัง 
    (ต) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
    (ถ) การน าเงินส่งคลัง 
    (ท) การจัดท าบัญชีการเงิน 
    (ธ) การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
    (น) การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
   3) ด้านการบริหารงานบุคคล 
    (ก) การวางแผนอัตราก าลัง 
    (ข) การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    (ค) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
    (ง) การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
    (จ) การด าเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
    (ฉ) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    (ช) การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
    (ซ) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
    (ฌ) การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
    (ญ)  การอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
    (ฎ) การออกจากราชการ 
    (ฏ) การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัติ 
    (ฐ) การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ ยวกับการเสนอขอ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
    (ฑ) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
    (ฒ) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
    (ณ) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    (ด) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
    (ต) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
    (ถ) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   4) ด้านการบริหารทั่วไป 
    (ก) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
    (ข) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
    (ค) การวางแผนการบริหารงานศึกษา 
    (ง) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
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    (จ) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
    (ฉ) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
    (ช) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
    (ซ) การด าเนินงานธุรการ 
    (ฌ) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
    (ญ) การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
    (ฎ) การรับนักเรียน 
    (ฏ) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิก
สถานศึกษา 
    (ฐ) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 
    (ฑ) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
    (ฒ) การทัศนศึกษา 
    (ณ) งานกิจการนักเรียน 
    (ด) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
    (ต) การส่งเสริม สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
    (ถ) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
    (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
    (ธ) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
    (น) แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษ
นักเรียน 
  2.1.1.5 แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2556 – 2560 
   ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในสังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2556 - 2560 
เพ่ือเป็นแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามนโยบาย โดยแผนยุทธ์ศาสตร์
ฉบับนี้ได้วางวิสัยทัศน์เอาไว้ว่า “การศึกษาเอกชนมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ              
1) เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาเอกชนให้ได้มาตรฐานสากล 2) เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้พัฒนาตามศักยภาพ 3) เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาเอกชน
ให้มีประสิทธิภาพโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และ 4) เพ่ือร่วมสร้างสันติสุขโดยใช้
กลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์  วิถีชีวิต อาชีพ ประกอบด้วย                       
4 ยุทธศาสตร์หลัก อันได้แก่ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเอกชน โดยมี             
กลยุทธ์ในการด าเนินการ ดังนี้ 
   1. เร่งรัด พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเอกชน 
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   2. เร่งรัด ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   3. แสวงหาความร่วมมือทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน 
   4. เร่งรัดพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาเอกชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษาเอกชน โดยมี               
กลยุทธ์ในการด าเนินการ ดังนี้ 
   1. ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาเอกชน 
   2. ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ 
   3. สร้างภาพลักษณ์ของสถานศึกษาเอกชน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาเอกชนและส่งเสริมให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเอกชน โดยมีกลยุทธ์ในการด าเนินการ ดังนี้ 
   1. เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการจัดการศึกษาเอกชน 
   2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การวางแผน งบประมาณ การตรวจ
ติดตาม ประเมินผล และการวิจัยการศึกษาเอกชน 
   3. ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรหรือ
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนเพ่ือเสริมสร้างสันติสุขใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีกลยุทธ์ในการด าเนินการ ดังนี้ 
   1. เร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   2. ส่งเสริมการศึกษาเป็นเครื่องมือสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   3. พัฒนาแนวทางในการบูรณาการการพัฒนาการศึกษาเอกชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
   โดยในเบื้องต้นทางส านักส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะเร่งปฏิรูปการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาการศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล (ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน, 2556) เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายด้านการศึกษาดังกล่าวข้างต้น รวมถึ งแผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2556 – 2560 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในฐานะ
ที่เป็นสถานศึกษาเอกชนประเภทสามัญศึกษา ในสังกัดของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการบริหารโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ในครั้งนี้
ด้วย ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับนี้ได้เขียนแนวทางในการด าเนินการในส่วนของสถานศึกษาเอาไว้             
4 แนวทาง ดังนี้ 
   1. สถานศึกษาเอกชนเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยจัดท าแผนระดับสถานศึกษา เพ่ือให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เป็ น
ผลส าเร็จและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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   2. สถานศึกษาเอกชนก าหนดงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณใน
การด าเนินงานให้เกิดความเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนของสถานศึกษาเอกชน ที่ส่งผลต่อคุณภาพและ
รองรับการเป็นสถานศึกษาเอกชนที่ได้มาตรฐานสากล 
   3. ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน มีความมุ่งมั่นร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
   4. ให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2556 – 
2560 ในระดับสถานศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมทั้งกระบวนการพัฒนา 
 2.1.2 การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
  2.1.2.1 ความหมายของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
   จากแนวคิดระบบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ ตามการให้นิยามของ
สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ (2546, น. 10-23) ได้กล่าวเอาไว้ว่า ระบบการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ
เป็นกลยุทธ์ที่ท าให้องค์กรสามารถรักษาลูกค้าไว้ได้ ได้มาซึ่งความภักดีของลูกค้าและได้มาซึ่งส่วนแบ่ง
ตลาดมากขึ้น ท าให้องค์กรเจริญเติบโต ไหวทันต่อการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงและความต้องการ
ของลูกค้าและตลาดที่เปลี่ยนไปหรือเกิดใหม่ สามารถสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ใช้ทรัพยากรของ
องค์กรเพื่อให้ผลิตภาพสูงขึ้นและมีประสิทธิผลมากขึ้น และเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   ราตรี ศรีไพรวรรณ (2556, น. 16) ได้ให้นิยามว่า กลยุทธ์การบริหารสู่ความ
เป็นเลิศ หมายถึง แนวทางเชิงรุกในการบริหารเพ่ือให้บรรลุผลสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
มาตรฐานสากลตามแนวคิดของ Education Criteria for Performance Excellence Framework 
92009-2010) ประกอบด้วย 7 หมวดส าคัญ คือ 1) การน าองค์กร (Leadership) 2) การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) 3) การมุ่งเน้นผู้เรียน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer Focus)               
4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis, and Knowledge 
Management) 5) การมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน (Workforce Focus) 6) การจัดการกระบวนการ (Process 
Management) และ 7) ผลลัพธ์ (Results) 
   ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช (2550, น. 65) ได้กล่าวว่า ระบบการบริหารสู่ 
ความเป็นเลิศ หมายถึง ชุดขององค์ประกอบต่าง ๆ ซึ่งต่างก็ท าหน้าที่เพ่ือให้องค์กรมีกระบวนการ
วางแผนอย่างเป็นระบบ และด าเนินการทั่วทั้งองค์กร 
   พันธศักดิ์ พลสารัมย์ (2540, น. 27) กล่าวว่า การบริหารที่มุ่งความเป็นเลิศ 
ต้องมีการเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่ความเป็นเลิศ คือ ต้องเปลี่ยนจากกรอบแนวคิดเดิม ไปสู่กรอบแนวคิด
ใหม่ โดยต้องเริ่มทีผู่้บริหารเพ่ือก่อให้เกิดการบริหารที่มุ่งเน้นคุณภาพ 
   เกง บราว (Greg Bounds 1994, p. 6) กล่าวว่า การบริหารที่มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ คือ กระบวนทัศน์ใหม่ กรอบแนวคิดแบบใหม่ ซึ่งเป็นวิธีคิด วิธีการของบุคคลในองค์การ เพ่ือ
การบริหารให้องค์การมีการปรับปรุง 
   สรุปได้ว่า การบริหารสู่ความเป็นเลิศ เป็นการบริหารมุ่งเน้นคุณภาพทั่วทั้ง
องค์กรที่มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการที่จะยกระดับความสามารถขององค์กรในการ
การแข่งขันกับองค์กรอ่ืน ๆ และสามารถด ารงอยู่ได้ตามสภาพแวดล้อมและ/หรือปัจจัยที่มีการ
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เปลี่ยนแปลงอย่างตลอดเวลา โดยครอบคลุมองค์ประกอบต่าง ๆ อันประกอบด้วย การน าองค์กร การ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้น
บุคลากร การมุ่งเน้นปฏิบัติการ และผลลัพธ์ 
   นอกจากนี้ ยังมีกรอบแนวคิดในการบริหารเพ่ือความเป็นเลิศ ตามแนวคิด
ของ Peter & Waterman (1988 อ้างถึงใน พริ้มเพรา วราพันธุ์พิพิศ, 2556, น. 19-20) เสนอกรอบ
แนวคิดตามคุณลักษณะ 8 ประการของความเป็นเลิศในการบริหารเป็นการจ าแนกกรอบพ้ืนฐาน 7-S 
สามารถสรุปเป็นลักษณะดีเด่นของบริษัทในอเมริกา ได้ 8 ประการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   1. มุ่งการปฏิบัติ (A Bias for Action) 1) การท าให้องค์กรมีความคล่องตัว 
2) การแบ่งออกเป็นกลุ่ม ๆ 3) องค์กรคิดค้นทดลองปฏิบัติ 4) เน้นความเร็วและจ านวน 5) เน้นการ
เรียนรู้แบบประหยัด 6) เน้นเนื้อหาการทดลองปฏิบัติ 7) ระบบที่ง่าย 
   2. การใกล้ชิดกับลูกค้า (Closed to Customer) 1) กลยุทธ์ด้านบริการ 
คุณภาพ และความเชื่อถือ 2) ความเป็นนักหาช่องทาง 3) การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า 
   3. ความเป็นอิสระและความเป็นเจ้าของ (Autonomy and Entrepreneurship) 
1) การกระจายอ านาจ 2) จัดกลุ่มงานขนาดเล็ก 3) สนับสนุนการคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ 4) เน้นการแข่งขัน     
5) ใช้การติดต่อสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการ 6) อดทนต่อความล้มเหลว 
   4. การเพ่ิมผลผลิตโดยอาศัยคน (Productivity Through People)                  
1) ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีต่อพนักงาน 2) น าองค์ประกอบระบบสไตล์การบริหารค่านิยมร่วม สนับสนุน
ให้เพ่ิมผลผลิต 3) ใช้นโยบายไม่ปลดพนักงานออก 4) ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน 5) ใช้ภาษาให้
เกียรติ 6) น าระบบการจูงใจมาใช้ 7) สร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกัน 8) ไม่เข้ม งวดในเรื่องการ
ปฏิบัติตามสายบังคับบัญชามากนัก 9) สร้างความตื่นตัวให้แก่พนักงาน 10) เข้มงวดกับการคัดเลือก 
กลั่นกรองและการรับพนักงานใหม่ 11) ให้พนักงานใหม่ได้สัมผัสงานจริงด้วยตัวเอง 12) ให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการรับทราบข้อมูล 13) เน้นการปรับกลุ่มงานใหม่ขนาดเล็กกะทัดรัด 14) ก าหนดปรัชญา
ที่เน้นความไว้วางใจพนักงานมาใช้ 
   5. การสัมผัสและมุ่งคุณค่า (hand-on and close to the customer 
value –driven) 1) ให้ความส าคัญกับคุณค่าและคุณภาพการบริการ 2) ก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ
มากกว่าปริมาณ 3) เชื่อว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า 4) ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 5) ไม่
เรียกพนักงานมาพบที่ห้องท างาน 6) จัดให้มีการพบปะสังสรรค์ในกลุ่มผู้บริหารระดับสูง 7) ส่งเสริม
บรรยากาศที่ดีในการท างานไม่เครียดจนเกินไป 
   6. ท าแต่ธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวเนื่อง (Stick to the Knitting) 
1) ไม่ขยายธุรกิจออกไปในด้านที่ตนเองไม่ช านาญ 2) หากต้องขยายธุรกิจของตนเองอกไปในด้านที่
ตนเองไม่ช านาญต้องใช้เงินไม่สูงนักมุ่งความเฉพาะด้านบางสาขาเพ่ือสนับสนุนงานหลักที่ด าเนินการ
อยู่ควรทดลองเพ่ิมข้ึนทีละน้อยและหากไปได้ดีก็ให้ความส าคัญมากข้ึน  
   7. รูปแบบที่เรียบง่ายและใช้คนน้อย (Simple form and Lean Staff)              
1) จัดโครงสร้างองค์กรแบบเมทริกซ์ 2) การจัดโครงสร้างองค์กรในระดับบนด้วยการใช้โครงสร้างแบบ
รูปแบบเดียว 3) โครงสร้างมีขนาดกะทัดรัดใช้คนน้อย 4) โครงสร้างมีความเหมาะสม สามารถปรับตัว
แต่ยังคงรูปเดิม 
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   8. การเข้มงวดและผ่อนปรนในขณะเดียวกัน (Simultaneous Loose 
tight Properties) 1) สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการท างาน 2) โครงสร้างมีความยืดหยุ่น             
3) ให้พนักงานท างานโดยสมัครใจยอมรับนักคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ 4) ตั้งทีมหรือกลุ่มงานที่มุ่งทดลองปฏิบัติ 
5) ประเมินแบบไม่เป็นทางการด้านบวกและสร้างเครือข่ายทางสังคม 6) สร้างเครื่องมือด้านการ
ควบคุม 7) ให้ความส าคัญกับคุณภาพมาก่อนต้นทุน 8) เข้มงวดกับระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 9) ให้
พนักงานทุกคนยึดถือการท างานที่มีคุณภาพให้พนักงานทุกคนยึดถือการท างานที่มีคุณภาพ 10) เน้น
การกระท าสิ่งต่าง ๆ อย่างเรียบง่ายโดยอาศัยหลักของความเป็นจริง 11) เน้นการสื่อสารที่จะต้องงก
ระท าอย่างจริงจัง เข้มงวดและรวดเร็ว 
   หากมองในมุมของความเป็นเลิศของโรงเรียนหรือสถานศึกษา กรมวิชาการ 
ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า เป็นการพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน โดยการปรับระบบภายในให้มีความ
พร้อมที่จะพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาโดยอาศัยกระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน 
และกระบวนการนิเทศทางการศึกษา เพ่ือน าไปสู่ผลผลิต คือ นักเรียนมีคุณภาพ คุณสมบัติที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งทุกกระบวนการของการด าเนินงาน ผู้บริหารจะเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุดที่จะ
ท าให้ผลงานบรรลุเป้าหมายได้ ดังนั้น ผู้บริหารต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในการบริหาร
จัดการโรงเรียน จึงสามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้  ในขณะที่ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549,      
น. 41) ได้กล่าวถึงการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศเอาไว้ว่า ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 
   1. โรงเรียน ในฐานะที่ เป็นองค์การทางการศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ส าคัญ 2 ส่วน ได้แก่ องค์ประกอบด้านภารกิจ นั่นหมายความถึง การจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพ และอีกองค์ประกอบหนึ่ง คือ บุคลากรในโรงเรียน อันประกอบด้วย ผู้บริหาร 
ผู้สอน และบุคลากรอ่ืน ๆ 
   2. ภาระหน้าที่ของการจัดการศึกษา ซึ่งในที่นี่ก็คือการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพ โดยตัวบ่งชี้ที่สามารถบ่งบอกถึงคุณภาพการจัดการศึกษา ได้แก่ คุณภาพการบริหารจัดการ
งานตามภารกิจด้านงานบริหารทั่วไป 
   3. การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ บุคลากรในโรงเรียนเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ทั้งในแง่ของการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน และ
กระบวนการในการบริหารการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งต้องอาศัยผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ มี
ทักษะ และมีกลยุทธ์ 
   4. การบริหารจัดการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนเป็นบุคคลส าคัญที่มีผลต่อ
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนั้น ผู้บริหารจะต้องมีหลักการ แนวคิดเทคนิควิธีการ เพ่ือบริหารจัด
การศึกษาตามภารกิจ ตลอดจนการใช้ทรัพยากรการบริหาร การที่ผู้บริหารจะสามารถบริหารจัด
การศึกษาตามภารกิจและทรัพยากรให้มีคุณภาพได้นั้น ผู้บริหารจะต้องมีเครื่องมือในการบริ หาร
จัดการ ที่เรียกว่า กระบวนการบริหาร 
   5. กระบวนการบริหาร เป็นทักษะที่จ าเป็นจะต้องมีเ พ่ือให้สามารถ
ด าเนินการตามกระบวนการบริหารได้ ประกอบด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะความคิด ทักษะเชิงมนุษย์ 
ทักษะด้านเทคนิค และการบริหารจัดการ 
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   6. ผู้บริหารต้องมีหลักเกณฑ์การบริหารในการบริหารจัดการโรงเรียน ต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการโรงเรียน 
  2.1.2.2 องค์ประกอบของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
   1) รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Malcolm 
Baldrige National Quality Award: MBNQA) 
   เป็นรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาได้ตราเป็น
กฎหมายเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ค.ศ. 1987 เพ่ือมอบให้แก่องค์กรที่ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่งตาม
เกณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละปี ซ่ึงเกณฑ์ท่ีระบุไว้ได้มาจากการศึกษาวิจัยถึงการด าเนินงานของ
องค์กรที่ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน เกณฑ์เหล่านี้มีการปรับปรุงอยู่ตลอด ภายใต้แนวคิด
หลักส าคัญของรางวัล เพ่ือให้สอดคล้องกับนวัตกรรมทางการบริหารและเหมาะสมกับความ
เปลี่ยนแปลง  เช่น  ในปี ค.ศ. 2001 และ 2002  ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์โดยน าแนวคิดเชิง
ระบบเข้ามาเป็นแนวทางในการประเมิน และในปี ค.ศ. 2003 และ 2004 ได้น าแนวคิดเรื่องการ
จัดการความรู้ (Knowledge Management) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของระบบ 
(Baldrige  National Quality Program, 2002 and 2004) MBNQA เป็นรางวัลที่มีมาตรฐานระดับ
โลกและเป็นแนวทางซึ่งเป็นต้นแบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่าง ๆ หลายประเทศน าไป
ประยุกต์ใช้ รวมทั้ง TQA ซึ่งเป็นรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทยด้วย ไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจ
หรือภาคการศึกษา การดูแลคุณภาพล้วนอยู่บนพ้ืนฐาน แหล่งหลักการคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการ  การใช้ลูกค้าเป็นตัวขับเคลื่อนและการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชาติ, 2547) 
เกณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศของ MBNQA ถูกก าหนดขึ้นจากค่านิยมหลักละแนวคิด
ดังกล่าวข้างต้น สามารถแบ่งเกณฑ์การพิจารณาเป็น 7 หมวด คือ (Baldrige National Quality 
Program, 2005) 1) การน าองค์กร 2) การวางแผนกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด 4) การวัด 
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล  6) การจัดกระบวนการ และ            
7) ผลลัพธ์ทางธุรกิจ  
   อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีเฉพาะองค์กรภาคธุรกิจเท่านั้นที่น าเกณฑ์ไปใช้เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพองค์กร แต่ยังมีในอีก 3 ส่วน ก็คือ ภาคการสาธารณสุข (โรงพยาบาล) ภาค
สถานศึกษา (มหาวิทยาลัย) และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร โดยในส่วนของทางด้านการศึกษา 
เรียกว่า Baldrige Education Criteria for Performance Excellence เป็นที่ยอมรับและรู้จักในวง
การศึกษา และมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ฮ่องกง รวมทั้ง
ประเทศไทย น าเกณฑ์นี้ไปใช้เพ่ือการพัฒนาตนเองโดยในประเทศไทยได้มีการน าเอาเกณฑ์คุณภาพ
ดังกล่าวมาพัฒนาเป็นเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ที่เรียกว่า Education 
Criteria for Performance Excellence (EdPEx) เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นและรู้จักกันเฉพาะในประเทศไทย
ประกอบด้วย 7 หมวดค าถาม ในด้านการบริหารและด าเนินงานของสถาบัน ได้แก่ 1) การน าองค์กร 
2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นลูกค้า 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้                
5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ และ 7) ผลลัพธ์ ล้วนแล้วแต่เป็นหมวดเดียวกัน
กับที่ระบุไว้ใน MBNQA ต้นฉบับ โดยการตอบข้อค าถามในแต่ละด้านดังกล่าวที่ไปแล้วนั้น จะช่วยให้
สถาบันการศึกษาจัดการเรื่องทรัพยากรให้สอดคล้องกัน ค้นหาจุดแข็งและโอกาสพัฒนา ปรับปรุงการ
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สื่อสาร การเพ่ิมผลผลิต และความมีประสิทธิผล รวมทั้งบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ และสุดท้ายแล้ว
จะสู่ความเป็นเลิศโดย  
   1) ส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องให้กับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งส่งผลให้เกิดคุณภาพการศึกษาและความยั่งยืนขององค์การ 
   2) ปรับปรุงประสิทธิผลการดาเนินการและขีดความสามารถของสถาบัน 
   3) มีการปรับปรุงและเกิดการเรียนรู้ของสถาบัน 
   4) สมาชิกทุกคนในสถาบันมีการเรียนรู้และพัฒนา 
   โดยมีรายละเอียดในแต่ละหมวดของ Education Criteria for Performance 
Excellence (EdPEx) ตามเอกสารเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 2556 – 2557 
(ร่างฉบับท่ี 2) (ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา, 2557) ดังนี้ 
   บทน า: โครงร่างองค์การ 
   โครงร่างองค์การ คือ ภาพรวมของสถาบัน เป็นสิ่งส าคัญที่มีอิทธิพลต่อ
วิธีการด าเนินงาน และเป็นความท้าทายส าคัญที่สถาบันเผชิญอยู่ 
   P.1 ลักษณะองค์การ: คุณลักษณะที่ส าคัญของสถาบันคืออะไร 
   ให้อธิบายลักษณะสภาพแวดล้อมการปฏิบัติ งานของสถาบันและ
ความสัมพันธ์หลักกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยตอบ
ค าถามต่อไปนี้ 
   ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ 
   1) หลักสูตร และบริการ สถาบันมีหลักสูตร และบริการที่ส าคัญอะไรบ้างง 
ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละหลักสูตร และบริการต่อความส าเร็จของสถาบันคืออะไร 
สถาบันใช้วิธีการอย่างไรในการจัดหลักสูตร และบริการ 
   2) วิสัยทัศน์ และพันธกิจจุดประสงค์ วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจของ
สถาบันที่ได้ประกาศไว้คืออะไร สมรรถนะหลักของสถาบันคืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับ
พันธกิจของสถาบัน 
   3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร ลักษณะโดยรวมของบุคลากรเป็นอย่างไร 
สถาบันแบ่งบุคลากรหรือคณาจารย์/พนักงานเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง ข้อก าหนดด้าน
การศึกษาของคณาจารย์/พนักงานในแต่ละกลุ่มแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง มีองค์ประกอบส าคัญอะไรที่
ท าให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังเพ่ือให้สถาบันบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ บุคลากรและ
ภาระงานในสถาบันมีความหลากหลายอย่างไร กลุ่มที่จัดตั้งให้ท าหน้าที่ต่อรองกับสถาบันคืออะไร 
ข้อก าหนดพิเศษด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ส าคัญของสถาบันคืออะไร 
   4) สินทรัพย์ สถาบันมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ีส าคัญอะไรบ้าง 
   5) กฎระเบียบข้อบังคับ สถาบันด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้าน
กฎระเบียบข้อบังคับอะไรบ้าง กฎระเบียบข้อบังคับด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ข้อก าหนด
เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน/วิทยฐานะการรับรองคุณสมบัติหรือการขึ้นทะเบียน มาตรฐาน
การศึกษา และกฎระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม การเงิน และด้านหลักสูตรและบริการ ที่บังคับใช้
กับสถาบันมีอะไรบ้าง 
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   ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
   1) โครงสร้างองค์การ โครงสร้างและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันมี
ลักษณะอย่างไร และความสัมพันธ์เชิงการรายงานระหว่างสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน/
คณะกรรมการก ากับดูแลองค์การ ผู้น าระดับสูง และองค์การแม่มีลักษณะเช่นใด 
   2) ผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่วนตลาด กลุ่มผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของสถาบันมีอะไรบ้าง กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการ
และความคาดหวังที่ส าคัญอะไรบ้างต่อหลักสูตร และบริการ การบริการสนับสนุนต่อผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืน และการปฏิบัติการความต้องการและความคาดหวังของส่วนตลาด กลุ่มผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อ่ืน และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร 
   3) ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการที่ส าคัญมีประเภทอะไรบ้าง กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ มีบทบาทอะไรในระบบงาน โดยเฉพาะ
การสร้างหลักสูตรและการด าเนินการของหลักสูตรและบริการและการบริการสนับสนุนต่อผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอ่ืน กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ มีบทบาทอะไรในการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
สถาบัน สถาบันมีกลไกท่ีส าคัญอะไรในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบคู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ กลุ่มต่าง ๆ เหล่านี้ มีส่วนช่วยและร่วมท าให้เกิดนวัตกรรมของสถาบันอย่างไรสถาบันมี
ข้อก าหนดที่ส าคัญส าหรับห่วงโซ่อุปทานอะไรบ้าง 
   P.2 สภาวการณ์ขององค์การ: สภาวการณ์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันเป็นอย่างไร 
   ให้อธิบายสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความท้าทายและความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญและระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของสถาบัน 
   ก. สภาพด้านการแข่งขัน 
   1) ล าดับในการแข่งขัน สถาบันอยู่ล าดับใดในการแข่งขัน ให้อธิบายขนาด
และการเติบโตของสถาบันเมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันในภาคการศึกษา หรือตลาดการศึกษาสถาบันมี
จ านวนและประเภทของคู่แข่งเป็นอย่างไร 
   2) การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
ซึ่งมีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขันของสถาบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสส าหรับการ
สร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร 
   3) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันที่
ส าคัญที่จะสามารถหาได้จากภายในชุมชน วิชาการมีอะไรบ้าง แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญที่มี
อยู่จากภายนอกชุมชนวิชาการมีอะไรบ้าง มีข้อจ ากัดอะไรบ้างในการรวบรวมและใช้ข้อมูลต่าง  ๆ 
เหล่านี้ (ถ้ามี) 
   ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 
   ความท้าทายและความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญด้านหลักสูตรและการ
บริการ การปฏิบัติการความรับผิดชอบต่อสังคม และบุคลากรมีอะไรบ้าง 
   ค. ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินกา 
   ส่วนประกอบที่ส าคัญของระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการของสถาบัน 
ซึ่งรวมถึงกระบวนการประเมินและการปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่ส าคัญระดับสถาบัน 



27 
 

   หมวด 1 การน าองค์การ 
   หมวดการน าองค์การนี้ ถามถึงการปฏิบัติของผู้น าระดับสูงด้วยตนเอง ใน
การชี้น าและท าให้สถาบันมีความยั่งยืนอย่างไร รวมทั้งถามถึงระบบธรรมาภิบาลของสถาบัน และ
วิธีการที่สถาบันใช้เพ่ือบรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมาย และจริยธรรม รวมทั้งวิธีการ
สนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
   1. การน าองค์การโดยผู้น าระดับสูง: ผู้น าระดับสูงน าสถาบันอย่างไร 
    ให้อธิบายถึงวิธีการที่ผู้น าระดับสูงปฏิบัติด้วยตนเองในการชี้น าและท า
ให้สถาบันมีความยั่งยืน วิธีการที่ผู้น าระดับสูงสร้างบรรยากาศเพ่ือท าให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน มี
ความผูกพันกับสถาบัน เพ่ือสร้างนวัตกรรมและท าให้มีผลการด าเนินการที่เป็นเลิศ รวมทั้งอธิบาย
วิธีการที่ผู้น าระดับสูงสื่อสารกับบุคลากร ผู้เรียน และลูกค้าที่ส าคัญกลุ่มอื่น โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
    ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
     1) วิสัยทัศน์ และค่านิยม ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรในการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ และค่านิยมของสถาบัน และถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมดังกล่าวโดยผ่านระบบ
การน าองค์การไปสู่บุคลากร คู่ความร่วมมือที่เป็นทางการและผู้ส่งมอบหลัก รวมทั้งผู้เรียน ลูกค้ากลุ่ม
อ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ การปฏิบัติตนของผู้น าระดับสูงได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อ
ค่านิยมดังกล่าวของสถาบันอย่างไร 
     2) การส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 
พฤติกรรมของผู้น าระดับสูงแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ถูกกฎหมายและมี
จริยธรรมอย่างไร รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่ท าให้ต้องถือปฏิบัติ 
     3) การสร้างสถาบันให้มีความยั่งยืน ผู้น าระดับสูงด าเนินการ
อย่างไรเพื่อท าให้สถาบันมีความยั่งยืน ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
      - สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้บรรลุพันธกิจ มีการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ มีผลลัพธ์ที่โดดเด่นเหนือสถาบันอ่ืน รวมทั้งเกิดการเรียนรู้ทั้งในระดับสถาบันและบุคลากร 
      - สร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากรที่ท าให้ผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่นได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างสม่ าเสมอ และส่งเสริมให้ลูกค้ามีความผูกพันกับสถาบัน 
      - สร้างสภาพแวดล้อมในการสร้างนวัตกรรมและความกล้าเสี่ยง
ด้วยปัญญา ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และมีความคล่องตัว 
      - มีส่วนร่วมในการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง และการพัฒนาผู้น า
ในอนาคตของสถาบัน 
    ข. การสื่อสารและผลการด าเนินการขององค์การ 
     1) การสื่อสาร ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรที่จะสื่อสารและ
สร้างความผูกพันกับบุคลากรทั่วทั้งสถาบัน ผู้เรียนและลูกค้าหลักกลุ่มอ่ืน โดยส่งเสริมให้มีการสื่อสาร
อย่างตรงไปตรงมา และเป็นไปในลักษณะสองทิศทาง รวมทั้งการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมี
ประสิทธิผลการสื่อสารให้ทราบถึงผลการตัดสินใจที่ส าคัญ บทบาทของผู้น าในเชิงรุกเพ่ือจูงใจบุคลากร 
รวมทั้งการมีส่วนร่วมในโครงการที่จัดข้ึนเพื่อให้รางวัลและยกย่องชมเชยส่งเสริมให้มีผลการด าเนินการ
ที่ดียิ่งข้ึน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่นและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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     2) การมุ่งเน้นการปฏิบัติ ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรในการท า
ให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจังที่ท าให้สถาบันปรับปรุงผลการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และ
วิสัยทัศน์ของสถาบัน ส่งเสริมนวัตกรรม และความกล้าเสี่ยงด้วยปัญญาผู้น าระดับสูงก าหนดเรื่องที่
จ าเป็นต้องท าอย่างไร ในการตั้งความคาดหวังต่อผลการด าเนินการของสถาบัน ผู้น าระดับสูงน าเรื่อง
การสร้างคุณค่าและท าให้เกิดความสมดุลของคุณค่าที่ให้กับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมาพิจารณาอย่างไร 
   2. ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม: สถาบันด าเนินการอย่างไร
ในเรื่องการก ากับ ดูแล และท าให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 
    ให้อธิบายถึงแนวทางที่สถาบันใช้เพื่อให้เกิดระบบธรรมาภิบาลและแนว
ทางการปรับปรุงระบบการน าองค์การอธิบายวิธีการที่สถาบันสร้างความมั่นใจว่ามีการด าเนินการ
อย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม สนองต่อความรับผิดชอบสังคมที่สถาบันพึงมีและการ
สนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
    ก. ระบบธรรมาภิบาลขององค์การ 
     1) ระบบธรรมาภิบาล สถาบันด าเนินการอย่างไรในการทบทวน
และท าให้สถาบันประสบความส าเร็จในเรื่องต่าง ๆ ที่ส าคัญในระบบธรรมาภิบาล 
      - ความรับผิดชอบในการกระท าของคณะผู้บริหาร 
      - ความรับผิดชอบด้านการเงิน 
      - ความโปร่งใสในการด าเนินการ การสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน และนโยบายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน 
      - การตรวจสอบภายในและภายนอกที่ เป็น อิสระและมี
ประสิทธิผล 
      - การปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
      - การวางแผนสืบทอดต าแหน่งผู้น าระดับสูง 
     2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน สถาบันด าเนินการอย่างไรในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้น าระดับสูง ซึ่งรวมถึงผู้น าสูงสุดด้วย และใช้ผลการประเมินนี้ในการ
ก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารอย่างไร สถาบันด าเนินการอย่างไรในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/สภาสถาบัน และใช้ผลการประเมินนี้ไปพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิผลของผู้น าแต่ละคนของคณะกรรมการฯ และระบบการน าองค์การอย่างไร 
    ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมาย และมีจริยธรรม 
     1) การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม
ระเบียบ และการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน สถาบันด าเนินการอย่างไรในกรณีที่หลักสูตรและ
บริการ และการปฏิบัติการของสถาบันมีผลกระทบในเชิงลบต่อสังคม สถาบันได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึง
ความกังวลของสังคมท่ีมีต่อหลักสูตรและบริการ ตลอดจนการปฏิบัติการของสถาบันทั้งในปัจจุบันและ
อนาคตอย่างไร สถาบันมีการด าเนินการเชิงรุกในประเด็นข้อกังวลและผลกระทบดังกล่าวอย่างไร ทั้งนี้
รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้กระบวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิผล 
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สถาบันมีกระบวนการอะไรที่ต้องปฏิบัติตามและท าให้ดีกว่าระเบียบ กฎหมาย และการรับรอง
มาตรฐานตัววัดและเป้าประสงค์ของกระบวนการดังกล่าวคืออะไร สถาบันมีกระบวนการตัววัด และ
เป้าประสงค์ที่ส าคัญอะไรบ้าง ในการด าเนินการเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและบริการ 
และการปฏิบัติการของสถาบัน 
     2) พฤติกรรมที่มีจริยธรรม สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการส่งเสริม
และท าให้มั่นใจว่าปฏิสัมพันธ์ทุกด้านของสถาบันเป็นไปอย่างมีจริยธรรมสถาบันใช้กระบวนการหลัก
และตัววัดหรือตัวบ่งชี้หลักอะไร ในการส่งเสริมและก ากับดูแลให้มีพฤติกรรมที่มีจริยธรรมภายใต้
โครงสร้างระบบธรรมาภิบาลและตลอดทั่วทั้งสถาบัน รวมทั้งในการปฏิสัมพันธ์กับบุคลากร ผู้เรียน 
ลูกค้ากลุ่มอ่ืนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ส่งมอบ และคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการสถาบันมีวิธีการ
อย่างไรในการก ากับดูแล และด าเนินการในกรณีท่ีมีการกระท าที่ขัดต่อจริยธรรม 
    ค. ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
     1) ความผาสุกของสังคม สถาบันค านึงถึงเรื่องความผาสุกและ
ประโยชน์สุขของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และการปฏิบัติงานประจ าวันอย่างไร สถาบันมีส่วนช่วย
ให้ระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมมีสภาวะที่ดีได้อย่างไร 
     2) การสนับสนุนชุมชน สถาบันด าเนินการอย่างไรในการสนับสนุน
และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนที่ส าคัญอย่างจริงจัง ชุมชนใดคือชุมชนที่ส าคัญของสถาบันและ
สถาบันมีวิธีการก าหนดชุมชนดังกล่าวอย่างไร และก าหนดเรื่องที่สถาบันจะเข้าไปมีส่วนร่วม รวมถึง
เรื่องท่ีสามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลักขององค์การผู้น าระดับสูง ได้ร่วมกับบุคลากร
ในการพัฒนาชุมชนดังกล่าวอย่างไร 
   หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
   ในหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ถามว่าสถาบันจัดท าวัตถุประสงค์เชิง             
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ น าไปปฏิบัติ ปรับเปลี่ยนเมื่อสถานการณ์บังคับ และวัดผลความก้าวหน้าของ
สถาบันอย่างไร 
   1. การจัดท ากลยุทธ์: องค์การจัดท ากลยุทธ์อย่างไร 
    ให้อธิบายการสร้างกลยุทธ์ของสถาบัน ที่ให้ความส าคัญต่อความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ และเสริมสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์ รวมทั้งอธิบายวิธีการที่
สถาบันใช้ตัดสินใจเกี่ยวกับระบบงานที่ส าคัญ ให้สรุประบบงานที่ส าคัญและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่
ส าคัญ และเป้าประสงค์ท่ีเกี่ยวข้อง โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
    ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ 
     1) กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ
วางแผนกลยุทธ์ขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์มีอะไรบ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องที่
ส าคัญมีใครบ้าง สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดกรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะ
ยาวคืออะไร สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดกรอบเวลาและท าให้กระบวนการวางแผนกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องกับกรอบเวลาดังกล่าว กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ดังกล่าวพิจารณาถึงความจ าเป็นที่
สถาบันต้องมีความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการอย่างไร 
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     2) นวัตกรรม สถาบันมีวิธีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ เกื้อหนุนต่อ
นวัตกรรมอย่างไร สถาบันระบุโอกาสเชิงกลยุทธ์อย่างไร รวมทั้งตัดสินใจอย่างไรว่าโอกาสเชิงกลยุทธ์
ใดจะเป็นความกล้าเสี่ยงด้วยปัญญาซึ่งสถาบันพร้อมจะน าไปด าเนินการต่อ โอกาสเชิงกลยุทธ์ของ
สถาบันประกอบด้วยอะไรบ้าง 
     3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ สถาบันมีวิธีการอย่างไรที่จะ
จัดเก็บและวิเคราะห์ ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งน าสารสนเทศนั้น  ๆ มาปรับใช้ใน
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ส าหรับประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
      - ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน 
      - ความเสี่ยงที่มีต่อความยั่งยืนของสถาบัน 
      - จุดบอดที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
และในเรื่องสารสนเทศ 
      - ความสามารถของสถาบันที่จะน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
     4) ระบบงานและสมรรถนะหลักของสถาบัน ระบบงานที่ส าคัญมี
อะไรบ้าง สถาบันตัดสินใจเรื่องระบบงานอย่างไร สถาบันตัดสินใจอย่างไรว่ากระบวนการหลักใดจะให้
ผู้ส่งมอบจากภายนอกและคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการจัดท าให้ลุล่วง การตัดสินใจดังกล่าว
ค านึงถึงสมรรถนะหลักของสถาบันและของผู้ที่อาจจะเข้ามาเป็นผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมืออย่างเป็น
ทางการของสถาบันอย่างไร สถาบันก าหนดสมรรถนะหลักในอนาคตอย่างไร 
    ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 
     1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญของ
สถาบันมีอะไรบ้างให้ระบุตารางเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เหล่านั้นเป้าประสงค์ที่ส าคัญที่สุดของ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เหล่านั้นมีอะไรบ้าง สถาบันวางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงส าคัญอะไรบ้าง (หากมี) 
ในด้านหลักสูตรและบริการ ลูกค้าและตลาด ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ และการ
ปฏิบัติการของสถาบัน 
     2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
ของสถาบัน 
      - ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์และใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มที่จากสมรรถนะหลักความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และโอกาสเชิงกลยุทธ์อย่างไร 
      - สร้างสมดุลเรื่องกรอบระยะเวลาทั้งสั้นและยาวอย่างไร 
      - พิจารณาและสร้างสมดุลของความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ส าคัญทั้งหมดอย่างไร 
   2. การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ: องค์การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 
    ให้อธิบายวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการให้สรุป
แผนปฏิบัติการ แสดงวิธีการน าไปสู่การปฏิบัติและตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของความก้าวหน้า รวมทั้ง
คาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตของสถาบัน เปรียบเทียบตัววัดหรือตัวบ่งชี้กับคู่เทียบที่ส าคัญ 
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    ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและน าไปสู่การปฏิบัติ 
     1) การจัดท าแผนปฏิบัติการ สถาบันจัดท าแผนปฏิบัติการอย่างไร 
แผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ส าคัญของสถาบันมีอะไรบ้าง และสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์อย่างไร 
     2) การน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติ สถาบันมีวิธีการอย่างไรที่
จะน าแผนปฏิบัติการไปสู่การปฏิบัติให้ทั่วทั้งสถาบันทั้งในส่วนของบุคลากร ผู้ส่งมอบที่ส าคัญ และ
คู่ความร่วมมือที่ส าคัญทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่
ส าคัญ สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่าผลการด าเนินการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติการนี้จะมีความยั่งยืน 
     3) การจัดสรรทรัพยากร สถาบันท าอย่างไรให้มั่นใจว่าทรัพยากร
ด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ มีพร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจนประสบความส าเร็จและบรรลุ
พันธะหน้าที่ในปัจจุบัน สถาบันท าอย่างไรในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ สถาบันจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและความเสี่ยงอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติ
การอย่างไรเพื่อมั่นใจว่าฐานะการเงินยังมั่นคง 
     4) แผนด้านบุคลากร แผนด้านบุคลากรที่ส าคัญที่จะสนับสนุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวมีอะไรบ้าง แผนดังกล่าวได้เน้น
ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อบุคลากรและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นต่อความต้องการด้านขีด
ความสามารถของบุคลากรและอัตราก าลังอย่างไร 
     5) ตัววัดผลการด าเนินการ ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญที่ใช้ติดตาม
ผลส าเร็จและประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพ่ือท าให้มั่นใจว่า
ระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการเสริมสร้างให้สถาบันทั้งหมดสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน 
     6) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ สถาบันมีวิธีจัดท าและน าแผน
ใหม่หรือแผนที่เปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติอย่างรวดเร็วอย่างไรในกรณีที่สถานการณ์บังคับให้มีการ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 
    ข. การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
     ตามตัววัดหรือตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการที่ส าคัญที่ระบุไว้ในข้อ 2.             
ก(5) นั้น การคาดการณ์ผลการด าเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ของสถาบันมีอะไรบ้าง ผลการด าเนินการที่คาดการณ์ไว้ของสถาบันเป็นอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลการด าเนินการที่คาดการณ์ไว้ของคู่แข่ง หรือสถาบันที่เปรียบเทียบกันได้และกับระดับเทียบเคียงที่
ส าคัญ สถาบันท าอย่างไรหากมีความแตกต่างระหว่างผลการด าเนินการปัจจุบันหรือที่คาดการณ์ไว้
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งหรือองค์การที่เทียบเคียงกันได้ 
   หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 
   ในหมวดของการมุ่งเน้นลูกค้านี้ถามถึงวิธีการสถาบันสร้างความผูกพันกับ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนเพื่อความส าเร็จด้านตลาดในระยะยาว รวมทั้งวิธีการที่สถาบันรับฟังเสียงของ
ลูกค้าสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และใช้สารสนเทศดังกล่าวเพ่ือปรับปรุงและ
ค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
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   1. เสียงของลูกค้า: องค์การวิธีการอย่างไรในการรวบรวมสารสนเทศจาก
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
    ให้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการ
ได้มาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ และความผูกพันเหล่านั้น โดยตอบ
ค าถามต่อไปนี้ 
    ก. การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
     1) การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน สถาบันมีวิธีการอย่างไรใน
การรับฟัง ปฏิสัมพันธ์ และสังเกตผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้ วิธีการรับฟังดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างกลุ่มผู้เรียน กลุ่มลูกค้าอ่ืน ๆ และส่วนตลาด 
และใช้สื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้งานบนเวบ (Web-based Technologies) ในการรับ
ฟังอย่างไร รวมถึงวิธีการที่แตกต่างออกไปในแต่ละช่วงเวลาของการสานสัมพันธ์กับสถาบัน สถาบันมี
วิธีการอย่างไรในการติดตามคุณภาพของหลักสูตรและบริการ รวมถึงคุณภาพของการสนับสนุนผู้เรียน
และลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการให้บริการเพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับที่ทันท่วงทีและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
     2) การรับฟังผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนในอนาคต สถาบันมีวิธีการ
อย่างไรในการรับฟังผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืนในอดีต อนาคต และของคู่แข่ง เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่
น าไปปฏิบัติได้และเป็นข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับหลักสูตรและบริการ การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืน และการให้บริการ 
    ข. การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
     1) ความพึงพอใจและความผูกพัน สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ
ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นมีวิธีการเหล่านี้มีความแตกต่างกัน
อย่างไรส าหรับแต่ละกลุ่มผู้เรียน กลุ่มลูกค้าอ่ืน และส่วนตลาด สถาบันมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้มั่นใจได้
ว่าการวัดผลดังกล่าวให้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ได้ เพ่ือตอบสนองให้ เกินความคาดหวังของ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และเพ่ือรักษาความผูกพันกับกลุ่มดังกล่าวในระยะยาว 
     2) ความพึงพอใจเมื่อเทียบกับคู่แข่ง สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ
รวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่ง 
สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ซึ่งให้บริการในลักษณะที่คล้ายคลึงกันหรือเปรียบเทียบกับค่าเทียบเคียงใน
ภาคการศึกษา 
     3) ความไม่พึงพอใจ สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความไม่
พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และมีวิธีการอย่างไรที่ท าให้มั่นใจได้ว่า การวัดผลดังกล่าวให้
สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ได้ เพ่ือตอบสนองความต้องการและท าได้ดีกว่าความคาดหวังในอนาคต
ของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น 
   2. ความผูกพันของลูกค้า: องค์การมีวิธีการอย่างไรในการตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นเพ่ือสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์กับกลุ่มดังกล่าว 
    ให้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันก าหนดหลักสูตรและบริการ และช่องทาง
การสื่อสารเพ่ือสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน รวมทั้งวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและ
ลูกค้ากลุ่มอื่น โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
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    ก. หลักสูตรและบริการ รวมทั้งการสนับสนุนผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืน 
     1) หลักสูตรและบริการ สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาความ
ต้องการเกี่ยวกับหลักสูตรและบริการจากผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และตลาด สถาบันมีวิธีการอย่างไรที่
จะก าหนดและปรับหลักสูตรและบริการ เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการและท าให้ดีกว่าความ
คาดหวังของแต่ละกลุ่มผู้เรียน กลุ่มลูกค้าอ่ืน และส่วนตลาด เพ่ือดึงดูดผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มใหม่  ๆ 
และสร้างโอกาสในการขยายความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนในปัจจุบัน 
     2) การสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน สถาบันมีวิธีการอย่างไร
ในการช่วยให้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนสามารถสืบค้นสารสนเทศและขอรับการสนับสนุนจากสถาบัน 
รวมทั้งสามารถใช้บริการและให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับหลักสูตร บริการ และการสนับสนุนที่สถาบัน
มีให้กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน สถาบันมีวิธีการหลักอะไรในการสนับสนุนผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ื น 
รวมทั้งกลไกหลักในการสื่อสาร วิธีการดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละกลุ่มผู้เรียน กลุ่ม
ลูกค้า และส่วนตลาด สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการที่จะก าหนดความต้องการหลักในการสนับสนุน
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่าการสนับสนุนความต้องการดั งกล่าวได้มีการ
ถ่ายทอดไปสู่ทุกคนและทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องเพ่ือปฏิบัติ 
     3) การจ าแนกกลุ่ม/ประเภทของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน สถาบันมี
วิธีการอย่างไรในการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืนและตลาด รวมถึงหลักสูตรและ
บริการเพ่ือก าหนดกลุ่ม/ประเภทของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน รวมถึงส่วนตลาดทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ในการจ าแนกนี้ สถาบันได้ค านึงถึงผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนของสถาบันคู่แข่งรวมทั้งผู้เรียน
ลูกค้ากลุ่มอ่ืนและตลาดที่จะมีในอนาคตอย่างไร สถาบันก าหนดอย่างไรว่ากลุ่มผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
และส่วนตลาดส่วนใด ที่จะให้ความส าคัญและชักจูงให้มาศึกษาที่สถาบันมากข้ึน 
    ข. การสร้างความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
     1) การจัดการความสัมพันธ์  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างและจัดการความสัมพันธ์กับผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืนเพื่อ 
      - ให้ได้ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นและสร้างส่วนแบ่งตลาด 
      - รักษาผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นไว้ และสนองความต้องการและ
ท าให้ดีกว่าความคาดหวังในแต่ละช่วงที่มีการสานสัมพันธ์กับสถาบัน และ 
      - เพ่ิมความผูกพันกับสถาบัน 
      สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสื่อ
สังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความผูกพันและความสัมพันธ์กับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
     2) การจัดการข้อร้องเรียน สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการจัดการกับ
ข้อร้องเรียนที่ได้รับจากผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และท าให้มั่นใจได้ว่าจะแก้ไขข้อร้องเรียนนั้นอย่างมี
ประสิทธิผล และทันท่วงทีและท าให้ความเชื่อมั่นของผู้เรียนและกลุ่มลูกค้าอ่ืนกลับคืนมา รวมทั้งสร้าง
เสริมความพึงพอใจและความผูกพัน 
   หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
   หมวดการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้นี้ ถามว่าสถาบันเลือก 
รวบรวม วิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศ และสินทรัพย์ทางความรู้อย่างไร มีการ
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เรียนรู้และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร หมวดนี้ยังถามว่าสถาบันได้น าผลการทบทวน
ดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงผลการด าเนินการอย่างไร 
   1. การวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ: องค์การ
มีวิธีการอย่างไรในการวัด วิเคราะห์ และเพ่ือน ามาปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์การ 
    ให้อธิบายถึงวิธีการที่สถาบันใช้วัด วิ เคราะห์ ทบทวน ตลอดจน
ปรับปรุงผลการด าเนินการ โดยการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนงานของสถาบัน
รวมทั้งใช้ประโยชน์อย่างไร จากข้อมูลเทียบเคียงและข้อมูลลูกค้าเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ โดยตอบ
ค าถามต่อไปนี้ 
    ก. การวัดผลการด าเนินการ 
    ข. การวิเคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ 
     สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนินการและขีด
ความสามารถของสถาบัน และใช้ประโยชน์จากตัววัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ สถาบันใช้วิธีวิเคราะห์
อะไรบ้างเพื่อสนับสนุนการทบทวนเหล่านี้ และเพ่ือท าให้มั่นใจว่าการสรุปผลนั้นใช้ได้ สถาบันและผู้น า
ระดับสูงของสถาบันใช้การทบทวนเหล่านี้อย่างไรเพ่ือประเมินความส าเร็จของสถาบันผลการ
ด าเนินการในเชิงแข่งขัน ความมั่นคงทางการเงิน และความก้าวหน้าของการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการรวมทั้งวิธีการที่ผู้บริหารระดับสูงใช้ผลทบทวนมาประเมินความสามารถ
ของสถาบันที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความเปลี่ยนแปลงความต้องการของสถาบันและความท้า
ทายในสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ คณะกรรมการก ากับดูแลสถาบันด าเนินการอย่างไรต่อการทบทวนผล
การด าเนินการของสถาบันและความก้าวหน้าของการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
แผนปฏิบัติการ 
    ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
     1) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการค้นหาว่า
หนว่ยงานใดหรือกระบวนการใดมีผลการด าเนินการที่โดดเด่นและเฟ้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศดังกล่าว
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
     2) ผลการด าเนินการในอนาคต สถาบันใช้ผลการทบทวนผลการ
ด าเนินการ (หัวข้อ 4.1ข) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเชิงแข่งขันที่ส าคัญมาใช้ในการคาดการณ์
ผลการด าเนินการในอนาคตอย่างไร สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการปรับผลต่างที่เกิดขึ้นจากการ
คาดการณ์ดังกล่าว กับท่ีคาดการณ์ไว้ในแผนปฏิบัติการ 
     3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการสร้างนวัตกรรม สถาบันมี
วิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ (หัวข้อ 1.ข) ไปใช้จัดล าดับความส าคัญของ
เรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและโอกาสในการสร้างนวัตกรรม สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ
ถ่ายทอดเรื่องที่จัดล าดับความส าคัญและโอกาสสร้างนวัตกรรมดังกล่าวไปสู่คณาจารย์ บุคลากรกลุ่ม
และฝ่ายงานอ่ืน ๆ ทั่วทั้งสถาบัน สถาบันถ่ายทอดเรื่องดังกล่าวอย่างไรสู่สถาบันอ่ืนที่ส่งผู้เรียนเข้ามา
ศึกษาหรือรับผู้เรียนของสถาบันเข้าศึกษาต่อรวมทั้งถ่ายทอดเรื่องที่จัดล าดับความส าคัญและโอกาส
สร้างนวัตกรรมดังกล่าวไปสู่ผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการเพ่ือให้
มั่นใจว่ามีการด าเนินการที่สนับสนุนไปในแนวทางเดียวกันกับสถาบัน 



35 
 

   2. การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ : สถาบันมี
วิธีการอย่างไรในการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ของสถาบัน รวมทั้งสารสนเทศ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
    ให้อธิบายถึงวิธีการจัดการและเพ่ิมพูนสินทรัพย์ทางความรู้และวิธีการ
เรียนรู้ของสถาบัน รวมทั้งวิธีการที่ท าให้มั่นใจว่าคุณภาพและความพร้อมของข้อมูลสารสนเทศ 
ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของบุคลากร ผู้ส่งมอบ  คู่ความ
ร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
    ก. ความรู้ขององค์การ 
     1) การจัดการความรู้ สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ 
      - รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร 
      - ถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ ระหว่างสถาบันกับผู้เรียน 
ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้ส่งมอบ คู่ความร่วมมือทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
      - แบ่งปันและน าวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศไปด าเนินการ 
      - รวบรวมความรู้และถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ การ
สร้างนวัตกรรมและในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
     2) การเรียนรู้ระดับองค์การ สถาบันใช้ความรู้และทรัพยากร
อย่างไร เพ่ือให้การเรียนรู้ฝังลึกเข้าไปในวิถีการปฏิบัติงานของสถาบัน 
    ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) คุณสมบัติของข้อมูลและสารสนเทศ สถาบันมีวิธีการจัดการ
อย่างไรเพ่ือท าให้มั่นใจว่าข้อมูลและสารสนเทศ มีความแม่นย าถูกต้องและเชื่อถือได้ ทันกาล 
ปลอดภัย และเป็นความลับ 
     2) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ  สถาบันมีวิธีการ
อย่างไรเพ่ือให้มีข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็นในรูปแบบที่ใช้งานง่ายส าหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ 
คู่ความร่วมมืออย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมทั้งลูกค้ากลุ่มอื่น 
     3) คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ สถาบันมีวิธีการอย่างไร
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความเชื่อถือได้ปลอดภัยและใช้งานง่าย 
     4) ความพร้อมใช้ในภาวะฉุกเฉิน เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสถาบันมี
วิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งข้อมูลและสารสนเทศมีความ
พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองอย่างมีประสิทธิผลต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน รวมทั้งต่อ
ความต้องการของสถาบัน 
   หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
   หมวดการมุ่งเน้นบุคลากร ถามว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการประเมิน
ความต้องการด้านขีดความสามารถ และอัตราก าลัง และในการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานเพ่ือ
น าไปสู่ผลการด าเนินการที่โดดเด่น หมวดนี้ยังถามถึงวิธีการที่สถาบันผูกใจ จัดการ และพัฒนา
บุคลากรเพ่ือน าศักยภาพของพวกเขามาใช้อย่างเต็มที่ โดยสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจ 
กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการโดยรวมของสถาบัน 
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   1. สภาพแวดล้อมในการท างาน: สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง
สภาพแวดล้อมในการท างานที่มีประสิทธิผลและสนับสนุนบุคลากร 
    ให้อธิบายว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการบริหารขีดความสามารถ 
และอัตราก าลังเพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จ ให้อธิบายว่าสถาบันด าเนินการอย่างไร เพ่ือรักษา
บรรยากาศในการท างานให้เกื้อหนุน และมีความมั่นคงต่อการท างาน โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
    ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
     1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ
ประเมินความต้องการ ด้านขีดความสามารถและอัตราก าลัง รวมทั้งทักษะ สมรรถนะ การรับรอง
คุณสมบัติ และระดับก าลังคนที่มีอยู่ 
     2) บุคลากรใหม่ สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสรรหา ว่าจ้าง 
บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรเป็นตัวแทนที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม และวิธีคิดของชุมชนที่สถาบันจ้างและผู้เรียนอาศัยอยู่ 
     3) การท างานให้บรรลุผล สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการบริหาร
และจัดโครงสร้างของบุคลากรเพ่ือ 
      - ท าให้งานของสถาบันประสบความส าเร็จ 
      - ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักของสถาบันอย่างเต็มที่ 
      - ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
      - ให้มีผลการด าเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมาย 
     4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร สถาบันมีวิธีการ
อย่างไรในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังที่
ก าลังเปลี่ยนไป ความต้องการเหล่านี้รวมถึงอัตราก าลังของบุคลากรมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา
อย่างไร สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการบริหารบุคลากร ความต้องการบุคลากร และความต้องการของ
สถาบัน เพ่ือให้มั่นใจว่าสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการลดจ านวนของบุคลากร และ
เพ่ือลดกระทบหากเกิดกรณีดังกล่าวถ้ามีความจ าเป็น สถาบันเตรียมการและจัดการต่อช่วงที่มีการเพ่ิม
ของบุคลากรอย่างไร 
    ข. บรรยากาศการท างาน 
     1) สภาพแวดล้อมของการท างาน สถาบันด าเนินการอย่างไร
เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ด้านสภาพแวดล้อมของการท างาน เพ่ือการท าให้มั่นใจและการปรับปรุงสถานที่
ท างานให้มีสุขอนามัย และความปลอดภัย และความสะดวกในการเข้าที่ท างานของบุคลากร ใน
สภาพแวดล้อมการท างานที่แตกต่างกัน ปัจจัยดังกล่าวรวมทั้ง ตัววัดและเป้าประสงค์มีความแตกต่าง
กันอย่างชัดเจนหรือไม่ อย่างไร 
     2) สิทธิประโยชน์และนโยบายส าหรับบุคลากร สถาบันสนับสนุน
บุคลากรโดยการบริการ สิทธิประโยชน์ และนโยบายอย่างไร ซึ่งได้ออกแบบให้เหมาะสมตามความ
ต้องการของบุคลากรที่หลากหลายและตามความแตกต่างของกลุ่มและประเภทขอบุคลากรอย่างไร
บุคลากรของสถาบันได้รับสิทธิประโยชน์ที่ส าคัญอะไรบ้าง 
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   2. ความผูกพันของบุคลากร: สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความ
ผูกพันกับบุคลากร เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จทั้งในระดับองค์การและระดับบุคคล 
    ให้อธิบายว่าสถาบันพัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าอย่างไรเพ่ือให้
เกิดผลการด าเนินการที่โดดเด่น รวมถึงวิธีการที่สถาบันท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการ
ปรับปรุงและสร้างนวัตกรรม โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
    ก. ผลการปฏิบัติการของบุคลากร 
     1) องค์ประกอบของความผูกพัน สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ
ก าหนดองค์ประกอบที่ส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร วิธีการก าหนดองค์ประกอบเหล่านี้
แตกต่างกันอย่างไร ตามกลุ่มและประเภทของบุคลากร 
     2) วัฒนธรรมองค์กร  สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์การที่มีลักษณะเปิดให้มีการสื่อสารมีผลการด าเนินการที่โดดเด่นและบุคลากรมีความ
ผูกพันต่อสถาบัน สถาบันท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่าวัฒนธรรมองค์การได้ใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายของความคิด วัฒนธรรม และวิธีคิดของบุคลากร 
     3) การจัดการผลการด าเนินการ ระบบการจัดการผลการ
ด าเนินงานของบุคลากรสนับสนุนท าให้มีผลการด าเนินการที่โดดเด่นและสร้างความผูกพันกับบุคลากร
ได้อย่างไร ระบบการจัดการผลการด าเนินงานได้พิจารณาถึงการบริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล 
การยกย่องชมเชย และการให้สิ่งจูงใจต่อบุคลากรอย่างไร ระบบการจัดการดังกล่าวผลักดันให้กล้า
เสี่ยงด้วยปัญญาเพ่ือท าให้เกิดนวัตกรรมผลักดันให้มุ่งเน้นผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอ่ืน และการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนยิ่งขึ้น รวมถึงผลักดันให้บรรลุแผนปฏิบัติการของสถาบันอย่างไร 
    ข. การประเมินความผูกพันของบุคลากร 
     1) การประเมินความผูกพัน สถาบันมีวิธีการประเมินความผูกพัน
ของบุคลากรอย่างไร ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และมีตัววัดอะไรบ้างที่ใช้ในการประเมิน
ความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร วิธีการและตัววัดเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไร 
ส าหรับแต่ละกลุ่มและส่วนของบุคลากร มีการใช้ตัวบ่งชี้อ่ืน ๆ เช่น การคงอยู่ การขาดงาน การร้อง
ทุกข์ ความปลอดภัยและผลิตภาพของบุคลากรเพ่ือตรวจประเมินและปรับปรุงความผูกพันของ
บุคลากรอย่างไร 
     2) ความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ของสถาบัน มีการน าผลการประเมิน
ความผูกพันของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ในหมวด 7 อย่างไร เพ่ือระบุโอกาสในการปรับปรุง ทั้ง
ด้านการสร้างความผูกพันกับบุคลากรและผลลัพธ์ของสถาบัน 
    ค. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า 
     1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา
ของสถาบันสนับสนุนความต้องการของสถาบัน และการพัฒนาที่เป็นความต้องการของบุคลากร             
แต่ละคน ผู้บริหาร และผู้น าของสถาบันอย่างไร ระบบนี้ได้พิจารณาประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้อย่างไรบ้าง 
      - การให้ความส าคัญต่อสมรรถนะหลัก ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
และการบรรลุแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้นและระยะยาวของสถาบัน 
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      - สนับสนุนการปรับปรุงผลการด าเนินการและการสร้าง
นวัตกรรมของสถาบัน 
      - สนับสนุนจริยธรรมและการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม 
      - ปรับปรุงการมุ่งเน้นผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
      - ท าให้มั่นใจว่ามีการถ่ายทอดความรู้จากบุคลากรที่ลาออกหรือ
เกษียณอายุ และ 
      - ท าให้มั่นใจว่ามีการผลักดันให้น าความรู้และทักษะใหม่มาใช้
ในการท างาน 
     2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา สถาบันมีวิธีการ
อย่างไรในการประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการเรียนรู้และการพัฒนาของสถาบัน 
     3) ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ
จัดการความก้าวหน้าในหน้าที่การงานส าหรับบุคลากรทั่วทั้งสถาบันอย่างมีประสิทธิผล สถาบันมี
วิธีการเพ่ือให้บรรลุการวางแผนการสืบทอดที่มีประสิทธิผลส าหรับต าแหน่งผู้บริหารและผู้น าอย่างไร
   หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
   ในหมวดการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการนี้ ถามว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรใน
การออกแบบ จัดการ และปรับปรุงหลักสูตรและบริการ ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ รวมทั้งถามว่ามี
วิธีการอย่างไรในการปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบัติการเพ่ือส่งมอบคุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้า
กลุ่มอ่ืนและท าให้สถาบันประสบความส าเร็จและยั่งยืน 
   1. กระบวนการท างาน: สถาบันมีวิธีการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง 
หลักสูตรและบริการ และกระบวนการท างานที่ส าคัญอย่างไร 
    ให้อธิบายวิธีการที่สถาบันใช้ในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง
กระบวนการท างานส าคัญเพ่ือส่งมอบหลักสูตรและบริการที่มีคุณค่าส าหรับผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
และท าให้สถาบันประสบความส าเร็จและมีความยั่งยืน สรุปกระบวนการท างานที่ส าคัญของสถาบัน 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
    ก. การออกแบบหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ 
     1) แนวคิดการออกแบบ สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ
หลักสูตรและบริการ และกระบวนการท างานเพ่ือตอบข้อก าหนดส าคัญทุกข้อ สถาบันได้น าเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ความรู้ขององค์การ ความเป็นเลิศด้านหลักสูตรและบริการ และความคล่องตัวที่อาจ
จ าเป็นต้องมี มาพิจารณาในการออกแบบหลักสูตร บริการและกระบวนการอย่างไร 
     2) ข้อก าหนดของหลักสูตร บริการ และกระบวนการ สถาบันมี
วิธีการอย่างไร ในการระบุข้อก าหนดของหลักสูตรและบริการที่ส าคัญ สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการ
ระบุข้อก าหนดของกระบวนการที่ส าคัญ กระบวนการที่ส าคัญของสถาบันมีอะไรบ้าง ข้อก าหนดที่
ส าคัญของกระบวนการเหล่านี้มีอะไรบ้าง 
    ข. การจัดการกระบวนการ 
     1) การน ากระบวนการไปสู่การปฏิบัติ สถาบันมั่นใจได้อย่างไรว่า
การปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการต่าง ๆ จะเป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ    
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มีตัววัดหรือตัวบ่งชี้ผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญ และตัววัดในกระบวนการอะไรบ้างที่สถาบันใช้เพ่ือ
ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ตัววัดเหล่านี้สัมพันธ์กับคุณภาพของผลสัมฤทธิ์และผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรและบริการของสถาบันอย่าง่ไร 
     2) กระบวนการสนับสนุน สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการก าหนด
กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญมีอะไรบ้าง สถาบันท าให้มั่นใจได้
อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการเหล่ านี้จะตอบข้อก าหนดที่ส าคัญของการ
สนับสนุนระดับสถาบัน 
     3) การปรับปรุงหลักสูตร การบริการ และกระบวนการ สถาบันมี
วิธีการอย่างไร ในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือเพ่ิมผลการเรียนรู้ของผู้เรียนปรับปรุงหลักสูตร
และบริการ และผลการด าเนินการ รวมทั้งลดความแปรปรวน 
   2. ประสิทธิผลการปฏิบัติการ : สถาบันท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่าการ
ปฏิบัติการต่าง ๆ มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลทั้งในปัจจุบันและเพ่ืออนาคต 
    ให้อธิบายว่าสถาบันมีวิธีการอย่างไรในการควบคุมต้นทุน บริหารห่วงโซ่
อุปทาน ท าให้สถานที่ท างานมีความปลอดภัย มีการเตรียมพร้อมเพ่ือภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เพ่ืออนาคต ทั้งนี้เพ่ือท าให้มั่นใจว่าระบบปฏิบัติการมีประสิทธิผล และส่งมอบ
คุณค่าแก่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
    ก. การควบคุมต้นทุน 
     สถาบันควบคุมต้นทุนโดยรวมของระบบปฏิบัติการอย่างไร สถาบัน
น าเรื่องรอบเวลาการท างานการเพ่ิมผลผลิตและปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มาใช้ในกระบวนการท างานอย่างไร สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือ
การท างานซ้ า สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการลดต้นทุน ในการตรวจสอบ การทดสอบ และการตรวจ
ติดตามกระบวนการหรือผลการด าเนินการ สถาบันสร้างสมดุลระหว่างความจ าเป็นในการควบคุม
ต้นทุน กับความต้องการของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนอย่างไร 
    ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
     สถาบันมีการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างไร มีวิธีการคัดเลือกผู้ส่ง
มอบและประเมินคุณสมบัติ และท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่าผู้ส่งมอบที่เลือกมีคุณสมบัติและอยู่ในสถานะ
ที่สามารถช่วยยกระดับผลการด าเนินการขององค์การและเพ่ิมความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อ่ืน สถาบันด าเนินการอย่างไรในการวัดและประเมินผลการด าเนินการของผู้ส่งมอบ และให้ข้อมูล
ป้อนกลับเพ่ือช่วยให้ผู้ส่งมอบน าไปใช้ปรับปรุง สถาบันด าเนินการอย่างไรกับผู้ส่งมอบที่ผลงานไม่ดี 
    ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน 
     1) ความปลอดภัย สถาบันดูแลให้สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานมี
ความปลอดภัยได้อย่างไร ระบบความปลอดภัยได้ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันอุบัติเหตุ การตรวจสอบ 
การวิเคราะห์หาสาเหตุของความไม่ปลอดภัย และการกู้คืนสู่สภาพเดิมอย่างไร 
     2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน สถาบันมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้
มั่นใจว่า มีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน ระบบการเตรียมพร้อมดังกล่าวได้ค านึงถึง
การป้องกัน การจัดการความต่อเนื่องของระบบปฏิบัติการ และการกู้คืนสู่สภาพเดิมอย่างไร 
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    ง. การจัดการนวัตกรรม 
     สถาบันมีการจัดการนวัตกรรมอย่างไร สถาบันได้ใช้โอกาสเชิงกล
ยุทธ์ซึ่งพิจารณาแล้วว่า เป็นเรื่องที่สมควรเสี่ยงอย่างไร สถาบันได้เตรียมทรัพยากรด้านการเงินและ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ไว้ เพ่ือสนับสนุนโอกาสดังกล่าวอย่างไร และยุติการสนับสนุน ณ เวลาที่เหมาะสม
เพ่ือโอกาสอ่ืนที่ส าคัญกว่าอย่างไร 
   หมวด 7 ผลลัพธ์ 
   ในหมวดของผลลัพธ์นี้เป็นการอธิบายว่า องค์การมีผลด าเนินการและการ
ปรับปรุงในด้านที่ส าคัญทุกด้านอย่างไร เช่น ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการ 
ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและธรรมาภิ
บาล และผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด หมวดที่มุ่งความเกี่ยวกับระดับผลการด าเนินการควรมีการ
เปรียบกับคู่แข่งและสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรจริงและบริการในลักษณะเดียวกัน 
   1. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านกระบวนการ : ผลลัพธ์ด้าน
การเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านประสิทธิผลของกระบวนการเป็นอย่างไร 
    เป็นการสรุปผลลัพธ์ที่ส าคัญด้านการเรียนรู้ของผู้ เรียน และด้าน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ ให้รวมผลลัพธ์ของกระบวนการที่ตอบสนองโดยตรง
ต่อผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน และที่มีผลกระทบต่อระบบปฏิบัติการและห่วงโซ่อุปทาน โดยแสดง
ผลลัพธ์ จ าแนกตามหลักสูตรและบริการกลุ่มผู้เรียนส่วนตลาด ประเภทของกระบวนการและสถานที่
ด าเนินการรวมทั้งน าเสนอข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม โดยแสดงข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือตอบ
ค าถามต่อไปนี้ 
    ก. ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและด้านกระบวนการที่มุ่งเน้นผู้เรียน 
     ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและผลการด าเนินการของกระบวนการต่าง ๆ ที่ส าคัญและเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผลลัพธ์ดังกล่าวเปรียบเทียบกับผลการด าเนินการของคู่แข่ง และสถาบัน              
อ่ืน ๆ ที่มีการด าเนินงานที่คล้ายคลึงกัน 
    ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน 
     1) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ ระดับปัจจุบัน
และแนวโน้มของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้านปฏิบัติการของกระบวนการ
ท างานและกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ ทั้งนี้ ให้รวมถึงผลลัพธ์ด้านผลิตภาพ รอบเวลาท างาน และ
ตัววัดอ่ืนๆ ด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และนวัตกรรมของกระบวนการ 
     2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของ
ตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญด้านประสิทธิผลของการเตรียมพร้อมของสถาบันเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติและ
ภาวะฉุกเฉิน 
    ค. ผลลัพธ์ด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานฺ 
     ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้าน
ห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งผลลัพธ์ที่ช่วยส่งเสริมให้ผลการด าเนินการของสถาบันดีขึ้น 
   2. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า: ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นอย่างไร 
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    ให้สรุปผลลัพธ์ที่ส าคัญของการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนของ
สถาบัน รวมทั้งความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน โดยจ าแนกผลลัพธ์ตามหลักสูตร และ
บริการ และตามกลุ่ม/ประเภทผู้ เรียน กลุ่มลูกค้าอ่ืน และส่วนตลาด รวมทั้งแสดงข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบที่เหมาะสม โดยแสดงข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือตอบค าถามต่อไปนี้ 
    ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน 
     1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผลลัพธ์ปัจจุบันและ
แนวโน้มด้านความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืนเป็นอย่างไร ให้
เปรียบเทียบผลลัพธ์ของสถาบันกับระดับความพึงพอใจของผู้เรียน และลูกค้ากลุ่มอ่ืนของคู่แข่งและ
สถาบันอื่นที่จัดหลักสูตรและบริการที่คล้ายคลึงกัน 
     2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ผลลัพธ์ปัจจุบันและ
แนวโน้มด้านความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน ซึ่งรวมถึงผลลัพธ์การสร้างความสัมพันธ์กับ
ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นเป็นอย่างไร ให้เปรียบเทียบผลลัพธ์ตลอดช่วงเวลาที่ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน
มีความสัมพันธ์กับสถาบัน 
   3. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร: ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรของ
สถาบันมีอะไรบ้าง 
    ให้สรุปผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรที่ส าคัญ รวมถึงผลลัพธ์ด้าน
สภาพแวดล้อมในการท างานและความผูกพันของบุคลากรโดยแสดงผลลัพธ์จ าแนกตามความ
หลากหลาย และตามกลุ่มและประเภทของบุคลากร รวมถึงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ โดยแสดงข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือตอบค าถามต่อไปนี้ 
    ก. ผลลัพธ์ด้านบุคลากร 
     1) ด้านอัตราก าลังและขีดความสามารถของบุคลากร ผลลัพธ์ด้าน
อัตราก าลังและขีดความสามารถ รวมถึงจ านวนของบุคลากร และทักษะที่เหมาะสม 
     2) ด้านบรรยากาศการท างาน ผลลัพธ์ด้านบรรยากาศการท างาน 
รวมถึงสุขอนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยของสถานที่ท างาน รวมทั้งการให้บริการ
และสิทธิประโยชน์ของบุคลากร 
     3) ด้านความผูกพันของบุคลากร ผลลัพธ์ด้านความผูกพันของ
บุคลากร และความพึงพอใจของบุคลากร 
     4) ด้านการพัฒนาบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาบุคลากร และผู้น า 
   4. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและธรรมาภิบาล: ผลลัพธ์ด้านภาวะผู้น าของ
ผู้น าระดับสูงและธรรมาภิบาลมีอะไรบ้าง 
    ให้สรุปผลลัพธ์ที่ส าคัญด้านภาวะผู้น าของผู้น าระดับสูง และธรรมาภิ
บาล รวมทั้ง ความรับผิดชอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย การประพฤติปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ รวมทั้งการบรรลุเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ให้แสดงผลลัพธ์โดยจ าแนกตามหน่วยงาน ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม
ด้วย โดยแสดงข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือตอบค าถามต่อไปนี้ 
    ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม 
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     1) การน าองค์การ ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มส าหรับตัววัดและตัว
บ่งชี้ที่ส าคัญที่แสดงถึงการที่ผู้น าสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร ผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอ่ืน เพ่ือ
น าวิสัยทัศน์และค่านิยมไปสู่การปฏิบัติสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง และมุ่งเน้นการปฏิบัติ 
     2) ธรรมาภิบาล  ผลลัพธ์ปัจจุบันและแนวโน้มของผลลัพธ์ด้าน               
ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบด้านการเงินทั้งภายในและภายนอก 
     3) กฎหมาย ข้อบังคับ และการรับรองมาตรฐาน ผลลัพธ์ด้านการ
ปฏิบัติตามและท าให้ดีกว่าระเบียบข้อบังคับ กฎหมาย และการรับรองมาตรฐาน 
     4) จริยธรรม ผลลัพธ์ด้านการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมความ
เชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผู้น าระดับสูงและต่อระบบธรรมาภิบาลของสถาบัน รวมทั้ง
ผลลัพธ์ด้านพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรม 
     5) สังคม การบรรลุผลลัพธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการ
สนับสนุนชุมชนที่ส าคัญของสถาบัน 
    ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
     ผลลัพธ์ของความส าเร็จตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสถาบัน 
รวมถึงความกล้าเสี่ยงด้วยปัญญา การสร้างและพัฒนาสมรรถนะหลักของสถาบันให้มีความแข็งแกร่งขึ้น 
   5. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด: ผลลัพธ์การด าเนินการ
ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาดของสถาบันเป็นอย่างไร 
    ให้สรุปผลลัพธ์การด าเนินการด้านงบประมาณ การเงิน และตลาดที่
ส าคัญของสถาบัน โดยจ าแนกตามประเภทของตลาด หรือจ าแนกตามประเภทผู้เรียนและลูกค้ากลุ่ม
อ่ืน รวมทั้งแสดงข้อมูลเปรียบเทียบที่เหมาะสม โดยแสดงข้อมูลสารสนเทศเพ่ือตอบค าถามต่อไปนี้ 
    ก. ผลลัพธ์ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด 
     1) ผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน ระดับปัจจุบัน
และแนวโน้มของตัววัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้านงบประมาณและการเงิน รวมถึง
ตัววัดรวมของการควบคุมค่าใช้จ่าย ความมั่นคงทางการเงิน หรือผลการด าเนินการด้านงบประมาณ 
     2) ผลการด าเนินการด้านตลาด ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัว
วัดหรือตัวบ่งชี้ที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้านตลาด รวมถึงส่วนแบ่งตลาดหรือต าแหน่งในตลาด 
การเติบโตของตลาดและส่วนแบ่งตลาดและการเจาะตลาดใหม่ 
   2) รูปแบบโรงเรียนที่เป็นเลิศของประเทศสิงคโปร์ (School Excellence 
Model: SEM) 
    ส าหรับในต่างประเทศ พบว่า รูปแบบโรงเรียนที่เป็นเลิศของประเทศ
สิงคโปร์ หรือที่เรียกว่า School Excellence Model (SEM) (สมกิต บุญยะโพธิ์, 2555, น. 27-28) 
เป็นรูปแบบการประเมินตนเองของโรงเรียนซึ่งได้บูรณาการรูปแบบความเป็นเลิศที่มีชื่อเสียงต่าง  ๆ 
เช่น รางวัลคุณภาพของยุโรป  รางวัลคุณภาพของประเทศสิงคโปร์ รางวัลคุณภาพของประเทศ
สหรัฐอเมริกา เข้าด้วยกัน โดยโรงเรียนสามารถก าหนดทิศทางการด าเนินงานของตนเองโดยการ
เทียบเคียงการจัดการศึกษาที่เป็นเลิศของชาติ รูปแบบโรงเรียนเป็นเลิศประเทศสิงคโปร์นี้มี
จุดประสงค์เพ่ือการพัฒนาด้านคุณภาพของโรงเรียน การวัดผลประเมินผลของโรงเรียน และการ
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เทียบเคียงกับโรงเรียนเป็นเลิศต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ โดยให้ความส าคัญด้าน
ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน การสรรหาบุคลากร การก าหนดนักเรียน ผลลัพธ์ของนักเรียนองค์
รวม ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ซึ่งจะมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ในปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 
    1. ด้านภาวะผู้น า ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ต้องมีภาวะผู้น า ค่านิยม ด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลของนักเรียนมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางการศึกษาโดยมีส่วนร่วมของชุมชนและสังคม 
    2. ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ต้องร่วมกันก าหนดโครงสร้าง การวางแผนกลยุทธ์ เป้าหมายการจัดการศึกษาอย่าง
ชัดเจน โปร่งใส โดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    3. ด้านการจัดการบุคลากร ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ต้องมีความรู้ ความพร้อมในการพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
    4. ด้านทรัพยากร ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ต้องให้การสนับสนุนด้านทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
อย่างเพียงพอ 
    5. ด้านเป้าหมายนักเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ต้องออกแบบกระบวนการจัดการศึกษา การน าไปใช้ การบริหารจัดการศึกษาและ
ระบบการท างานของครูและบุคลากร ตลอดจนด้านคุณภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
    6. ด้านการบริการและผลการปฏิบัติงาน ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 
    7. ด้านผลลัพธ์ของบุคลากร ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ต้องมีความตระหนักในด้านประสิทธิภาพของนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
    8. ด้านการมีส่วนร่วมและสังคม ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ต้องมีความตระหนักด้านความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 
    9. ด้านผลการประเมินการปฏิบัติงาน ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ต้องมีความตระหนักด้านผลการประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน 
ต้องมีความตั้งใจ ความร่วมมือและมีความปรารถนาดีในการจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศจากทุกฝ่าย  
   3) รางวัลความเป็นเลิศของโรงเรียนในฮ่องกง (The Outstanding 
Teachers and School Award: HK) 
    ในฮ่องกงได้จัดให้มีโครงการให้รางวัลความเป็นเลิศของโรงเรียนใน
ฮ่องกง หรือที่เรียกว่า รางวัลความเป็นเลิศของโรงเรียนในฮ่องกง (The Outstanding Teachers 
and School Award: HK) ซึ่งเป็นแผนงานหนึ่งในการแผนการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาของฮ่องกง 
โดยคณะกรรมการกองทุนคุณภาพการศึกษาจะให้รางวัลความเป็นเลิศของสถานศึกษาปีละครั้ง โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 
    1. เพ่ือเป็นการยกย่องและส่งเสริมโรงเรียนที่มีผลงานเป็นเลิศ 
    2. เพ่ือส่งเสริมและเผยแพร่ขยายวิธีปฏิบัติทางการศึกษาของโรงเรียนที่
มีความเป็นเลิศ 
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    3. เพ่ือสร้างสรรค์วัฒนธรรมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนของฮ่องกง
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศภายในสภาพแวดล้อมและเงื่อนไขของแต่ละโรงเรียน 
    โดยรางวัลดังกล่าวนี้จะให้แก่โรงเรียนซึ่งสามารถแสดงผลสัมฤทธิ์และ
การปฏิบัติที่มีความเป็นเลิศใน 4 ด้านของการศึกษา ได้แก่ 1) การจัดการและการจัดองค์กร 2) การ
เรียนการสอน 3) การสนับสนุนจุดมุ่งหมายของนักเรียนและโรงเรียน และ 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และระดับการพัฒนาของนักเรียน โดยมีรายละเอียดของเกณฑ์การให้รางวัล ดังต่อไปนี้ 
    1. ด้านการจัดการและการจัดองค์กร 
     1.1 การวางแผนและการบริการ 
      1.1.1 พันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา สถานศึกษาจัดท า
พันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษาในฮ่องกง และการ
พัฒนารอบด้านของนักเรียน โดยพิจารณาในแง่ของลักษณะเฉพาะของสถานศึกษา พันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของสถานศึกษารับรู้โดยคณาจารย์และนักเรียน 
      1.1.2 แผนการพัฒนาสถานศึกษา สถานศึกษาจัดท าแผนการ
พัฒนาสถานศึกษาและยุทธวิธีการปฏิบัติ เพ่ือบรรลุเป้าหมายให้สนองความต้องการของนักเรียนและ
ผู้ปกครองสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและจุดอ่อน แผนการพัฒนาสถานศึกษามีเป้าหมายที่
ชัดเจนและมั่นคงในแง่ของการส่งเสริมจริยธรรมและศีลธรรม สติปัญญา อารมณ์ ร่างกาย สังคม และ
สุนทรียภาพของนักเรียน ครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนของสถานศึกษาและเอกสาร แผนได้ส่งไปยัง
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างทั่วถึง 
     1.2 การพัฒนาคณาจารย์ 
      1.2.1 การประสานงานของคณาจารย์ สถานศึกษามีช่องทาง
การประสานงานระหว่างคณาจารย์เป็นอย่างดี มีการส่งเสริมการท างานเป็นทีม มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และมีการตัดสินใจเป็นคณะ 
      1.2.2 การพัฒนาและการประเมินคณาจารย์ สถานศึกษามีแผน
และให้โอกาสคณาจารย์ในการพัฒนา และมีระบบการประเมินคณาจารย์อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
เป็นการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง 
     1.3 การจัดสรรทรัพยากรในการด าเนินงาน 
      1.3.1 การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาจัด
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากรของสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และสถานศึกษาให้การสนับสนุนคณาจารย์อย่างมีประสิทธิภาพ 
     1.4 กลไกการประเมินและข้อมูลป้อนกลับ 
      1.4.1 การประเมินผล สถานศึกษามีคณะกรรมการติดตามการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอและอย่างมีประสิทธิภาพ มีกลไกการประเมินเพ่ือ
ประเมินผลงานของสถานศึกษาตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
      1.4.2 ข้อมูลป้อนกลับและการเรียนรู้ด้วยตนเอง สถานศึกษามี
ช่องทางที่เหมาะสมในการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง เพ่ือส่งเสริมการเรียนของ
นักเรียนด้านการเรียนการสอน 
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    2. ด้านการเรียนการสอน 
     2.1 หลักสูตร 
      2.1.1 การจัดการหลักสูตร การวางแผน และการจัดระบบของ
หลักสูตร สถานศึกษามีหลักสูตรที่มีเป้าหมายที่แจ่มชัด มีความกว้าง ความลึก ความสมดุล มี
ประโยชน์ มีความต่อเนื่องและเป็นกลุ่มก้อน มีระบบที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้คณาจารย์มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบหลักสูตร ติดตาม และการพัฒนาหลักสูตร     
     2.2 การเรียนการสอนในชั้นเรียน 
      2.2.1 ยุทธวิธีการสอน สถานศึกษามีกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้ครูน าวิธีการสอนที่เหมาะสมมาใช้ ครูยอมรับรูปแบบการสอนที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาความรู้ 
พัฒนาความคิดระดับสูง พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะการเรียน และทัศนคติของนักเรียน 
      2.2.2 ทักษะการสอน สถานศึกษามีคณะกรรมการติดตามและมี
ระบบการตรวจสอบเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับทางด้านทักษะการสอน ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิธีการสอนที่ดี มีการสังสรรค์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการจัดการห้องเรียนในบรรดาคณาจารย์ 
     2.3 การประเมินผล 
      2.3.1 ระบบและนโยบายการประเมินผล สถานศึกษามีระบบ
และนโยบายประเมินผลที่เหมาะสม สนองตอบเป้าหมายของหลักสูตร มีความคาดหวังต่อนักเรียนบน
พ้ืนฐานของความสามารถและความต้องการของนักเรียน 
      2.3.2 การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการประเมินผล สถานศึกษา
มีระบบการบันทึกและการรายงาน เพ่ือให้มีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่มีประสิทธิภาพแก่นักเรียนและ
ผู้ปกครอง เพ่ือสนับสนุนการเรียนของนักเรียนด้านการสนับสนุนจุดมุ่งหมายของนักเรียนและ
สถานศึกษา 
    3. ด้านการสนับสนุนจุดมุ่งหมายของนักเรียนและโรงเรียน 
     3.1 การเอาใจใส่และให้ความดูแลนักเรียน 
      3.1.1 วินัย การแนะแนว และการให้ค าปรึกษา สถานศึกษามี
วิธีการที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน 
     3.2 การพัฒนาบุคลากร สังคม และวัฒนธรรม 
      3.2.1 กิจกรรมเสริมหลักสูตร สถานศึกษาให้การสนับสนุน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีความสมบูรณ์ สมดุล และ
ครอบคลุมการพัฒนานักเรียนทุกด้าน 
      3.2.2 โปรแกรมเสริมหลักสูตร สถานศึกษาได้วางแผนโปรแกรม
เสริมหลักสูตรที่ดีและเพียงพอในด้านหน้าที่พลเมือง จริยธรรม ศีลธรรม เพศศึกษา และสิ่งแวดล้อมศึกษา 
     3.3 การสนับสนุนนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 
      3.3.1 โปรแกรมสนับสนุนการเรียน สถานศึกษามีแผนการสอน
ซ่อมเสริมที่มีประสิทธิภาพแก่นักเรียน ผู้ซึ่งมีความยุ่งยากในการเรียน และมีการเสริมสร้างและขยาย
โปรแกรมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนที่มีพรสวรรค์ 
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      3.3.2 บริการดูแลรักษา สถานศึกษาให้การสนับสนุนเด็กพิการ 
เด็กท่ีมีปัญหาการปรับตัว หรือเด็กที่มีปัญหาครอบครัว อย่างเพียงพอ 
     3.4 การเชื่อมโยงกับผู้ปกครองและชุมชน 
      3.4.1 ความร่วมมือระหว่างบ้านกับสถานศึกษา สถานศึกษา
ก าหนดช่องทางการสื่อสารอย่างดี และมีประสิทธิภาพระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง 
      3.4.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน สถานศึกษามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชนและสร้างสายใยกับงานอ่ืน ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
     3.5 บรรยากาศของสถานศึกษา 
      3.5.1 ก าลังใจ ทุกคนในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์และความเชื่อ มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษาและมีความภูมิใจทั้งครูและนักเรียน 
      3.5.2 มนุษยสัมพันธ์ ครูมีความรักและความเอาใจใส่ต่อนักเรียน 
มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ ระหว่างคณาจารย์กับนักเรียน และระหว่างนักเรียนด้วยกัน 
สถานศึกษามีหลักฐานให้เห็นถึงวัฒนธรรมของความเป็นเพ่ือนร่วมงาน และมีความเกี่ยวพันอย่างดีกับ
สมาคมศิษย์เก่า 
    4. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและระดับการพัฒนาของนักเรียน 
     การประเมินผลงานของสถานศึกษาที่ส่งเสริมระดับการพัฒนาและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะเป็นผลงานที่ใช้ในการพิจารณาว่า สถานศึกษานั้นได้บรรลุ
ระดับแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดไว้ในการพัฒนานักเรียน การปรับปรุงสิ่งที่เป็นมูลค่าเพ่ิม เช่น ชื่อเสียง
ของสถานศึกษา ความสามารถของสถานศึกษาในการก าหนดเป้าหมายที่ท าได้ในสภาวะแวดล้อมของ
ตน กลไกที่ใช้ในการท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ประสิทธิภาพในการตรวจสอบและการให้ข้อมูล
ป้อนกลับ สถานศึกษาแต่ละแห่งจะได้รับการประเมินตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
สถานศึกษาของตน ตลอดทั้งเนื้อหาสาระของการเข้าถึงหรือระดับการพัฒนาของนักเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยรายการต่อไปนี้ทางสถานศึกษาควรใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานระยะยาวในเรื่องการพัฒนานักเรียนทั้งหมดในภาพรวม  
     1) การพัฒนาด้านจริยธรรมและศีลธรรม นักเรียนมีความประพฤติดี 
มีวินัยและพฤติกรรมที่ดี มีความชื่นชอบในค่านิยมทางจริยธรรม ตระหนักในสภาพของสังคม 
การเมือง และหน้าที่พลเมือง ให้บริการอย่างดีแก่สถานศึกษาและชุมชน มีความมีศักดิ์ศรีสูง             
มีแนวความคิดต่อตนเองในเชิงบวก และมีพลังในการต่อต้านสิ่งยั่วยุต่าง ๆ ของสังคม  
     2) การพัฒนาทางด้านสติปัญญา นักเรียนสามารถเข้าถึงเป้าหมาย
ทางวิชาการ การคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นอิสระ มีทักษะการสืบค้นและการให้เหตุผล มีประวัติผล
การสอบวิชาต่าง ๆ ในระดับสูง มีการพัฒนาภาษา มีระดับทักษะการรู้หนังสือ 2 ภาษา และทักษะ
การพูด 3 ภาษา มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีความสามารถและแรงจูงใจในการน าทักษะในด้าน
เทคโนโลยีไปปฏิบัติ และการก าหนดเป้าหมายที่ท าได้ส าหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     3) การพัฒนาทางด้านอารมณ์ นักเรียนตระหนักในด้านสุขภาพเชิง
บวก มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในด้านกิจกรรมกีฬา มีความตระหนักและมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนา
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ร่างกายตลอดชีวิต มีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ สถานศึกษาสามารถเตรียมนักเรียนเพ่ือการ
ก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ 
     4) การพัฒนาทางด้านสังคม นักเรียนมีความสัมพันธ์กับเพ่ือนฝูง 
สามารถท างานร่วมกัน ท างานเป็นทีม และแบ่งปันความรับผิดชอบ มีทักษะทางภาวะผู้น าและการจัด
องค์กร มีทักษะในความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน ทักษะในการสื่อสารที่ดี ให้ความนับถือและยอมรับ
บุคคลอื่น มีความชื่นชอบในมรดกและวัฒนธรรมของตนเองและคนอ่ืน 
     5) การพัฒนาทางด้านสุนทรียภาพ นักเรียนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังใน
กิจกรรมทางวัฒนธรรมและศิลปะภายในและระหว่างสถานศึกษา มีความสามารถในการสร้างสรรค์
ศิลปะ ดนตรี การละคร และเต้นร า 
   4) รางวัลความเป็นเลิศประเทศออสเตรเลีย (Australian Excellence 
Award: AEA) 
    รางวัลความเป็นเลิศประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี ค.ศ. 1983 มีกรอบ
แนวคิดมาจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากองค์กรต่าง ๆ ที่ประสบความส าเร็จในการประกอบ
ธุรกิจเป็นเวลากว่า 15 ปี การพัฒนากรอบแนวคิดเพ่ือนวัตกรรม การปรับปรุง และการประสบ
ความส าเร็จที่ยาวนาน ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้กับทุกองค์กร ทุกขนาด และทุกประเภท แนวคิดของ 
AEA ได้มีการออกแบบและปรับปรุงทุกปีโดยคณะกรรมการที่มาจากองค์กรบริหารและผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือช่วยให้องค์กรประเมินผลการด าเนินงานในปัจจุบันและเป็นการสร้างความส าเร็จของทีมงาน และ
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กร ในปี ค.ศ. 2003 ได้มีการ
ปรับปรุงกรอบแนวคิดเพ่ือให้เข้ากับยุคสมัยและแนวคิดการจัดการสมัยใหม่ นอกจากนี้ ยังใช้เป็น
เกณฑ์การประเมินองค์กรเพ่ือรับรางวัลความเป็นเลิศแห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย และถูก
น าไปใช้เป็นเกณฑ์ส าหรับประเทศต่าง ๆ ด้วยองค์กรที่น ากรอบแนวคิดของ AEA ไปใช้ จะได้รับการ
ปรับปรุงในด้านภาวะผู้น าและระบบการบริหารจัดการ รวมทั้งการน าผลลัพธ์เข้าสู่กระบวนการ
ก าหนดการวางแผนกลยุทธ์ และเปรียบเทียบต าแหน่งขององค์กรกับคู่แข่งในด้านการบริหารจัดการ
องค์ประกอบของรางวัลนี้มีทั้งหมด 6 องค์ประกอบ และในแต่ละองค์ประกอบเพ่ือให้เป็นแนวทางใน
การด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้ 
    1) ภาวะผู้น า ทิศทางกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์กร การวางแผน การพัฒนา 
และการปรับใช้ของผลลัพธ์ 
    2) ความรู้และสารสนเทศ การเก็บข้อมูลและการแปลข้อมูลไปสู่
สารสนเทศ การบูรณาการและการใช้ความรู้ในการตัดสินใจ การสร้างและการจัดการความรู้ 
    3) พนักงาน การมีส่วนเกี่ยวข้องและผูกพัน ความมีประสิทธิภาพและ
การพัฒนาสุขภาพ ความปลอดภัย และความเป็นอยู่ที่ดี 
    4) การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าและตลาด การ
จัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การรับรู้ของลูกค้าในคุณค่า 
    5) นวัตกรรม คุณภาพ และการปรับปรุง กระบวนการเกี่ยวกับ
นวัตกรรม กระบวนการเกี่ยวกับคู่ค้าและหุ้นส่วน การจัดการ และการปรับปรุงกระบวนการ 
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    6) คุณภาพของสินค้าและบริการ ผลส าเร็จและความยั่งยืน ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ตัวชี้วัดความยั่งยืน 
    การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญจะครอบคลุม 4 ด้าน คือ องค์กรมีการ
วางแผนและการจัดโครงสร้างอย่างไร การน าแผนและโครงสร้างต่าง  ๆ ไปสู่การปฏิบัติ การวัดและ
วิเคราะห์ผลลัพธ์ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา การประเมินเหล่านี้เป็นการประเมินที่
เรียกว่า ADRI เป็นการประเมินในด้านการเข้าถึง (Approach) การแปลไปสู่การปฏิบัติ (Deploy) 
ผลลัพธ์ (Results) และการปรับปรุง (Improvement) 
   5) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) 
    เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award) หรือที่รู้จัก
กันดวี่า TQA เป็นเกณฑ์ที่มีต้นแบบมาจากรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกาที่เรียกว่า 
The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) ซึ่งเป็นรางวัลแห่งชาติที่น าแนวคิด
ของการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จ (Total Quality Management: TQM) มาใช้ และมีลักษณะที่
เกี่ยวข้องกันกับรางวัลเดมมิ่งซึ่งเป็นรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศญี่ปุ่น บทบาทส าคัญของ 
MBNQA มีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือ 1) ช่วยปรับปรุงวิธีด าเนินการและผลการด าเนินการให้เป็นที่
ยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมที่แท้จริง 2) กระตุ้นให้มีการ
สื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศระหว่างองค์กรต่าง ๆ และ 3) เป็น
เครื่องมือที่สามารถน ามาใช้ในการจัดการผลการด าเนินการขององค์กรรวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนและเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ (ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช, 2550) ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันแพร่หลาย
ทั่วโลกว่าเป็นแนวทางการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิผลสูงสุด ต่อมาหน่วยงานทางการศึกษาได้น า
ระบบ MBNQA มาประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพสถานศึกษา  
  ส าหรับ TQA ที่มีในประเทศไทยนั้น มีเจตนารมณ์เพ่ือ 1) สนับสนุนการน าแนวทาง
รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปใช้ในการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน 2) ประกาศเกียรติคุณให้แก่
องค์กรที่ประสบผลส าเร็จในระดับมาตรฐานโลก 3) กระตุ้นให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ และ 4) แสดงให้นานาชาติเห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานความเป็นเลิศในการ
บริหารจัดการ ซึ่งผลจากการด าเนินการตามเกณฑ์ต่าง ๆ ของ TQA จะช่วยให้องค์กรมุ่งสู่ผลการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ อันประกอบด้วย  
    1. การส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นเสมอให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่ง
จะส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร 
    2. การปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถขององค์กรโดยรวม 
    3. การปรับปรุงและการเรียนรู้ขององค์กร 
    4. การเรียนรู้และการเติบโตของบุคลากร 
    โดยโครงสร้างเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพ่ือการด าเนินการที่เป็น
เลิศ (Criteria for Performance Excellence Structure) สามารถใช้สร้างความเข้มแข็งให้กับ
องค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใดหรืออยู่ในธุรกิจใด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ปรับปรุงผลลัพธ์ และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันของแผนงาน 
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กระบวนการ การตัดสินใจ บุคลากร การปฏิบัติการ และผลลัพธ์ ประกอบด้วยมุมมองที่ส าคัญในการ
บริหารจัดการองค์กร 7 หมวด ดังแสดงในภาพที่ 2.1 
 

 
 
ภาพที่ 2.1 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ: มุมมองเชิงระบบ 
 
 เกณฑ์ทั้ง 7 หมวดประกอบด้วย 17 หัวข้อ และอีก 2 หัวข้อในโครงร่าง
องค์กร แต่ละหัวข้อมีจุดมุ่งเน้นที่เฉพาะเจาะจง สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มตามประเภทของ
สารสนเทศที่ต้องการ 
 1. บทน า (โครงร่างองค์กร) สอบถามเพ่ือให้องค์กรระบุสภาพแวดล้อมขององค์กร 
 2. หัวข้อที่เป็นกระบวนการ (หมวด 1-6) สอบถามเพ่ือให้องค์กรระบุ
กระบวนการต่าง ๆ ขององค์กร 
 3. หัวข้อที่เป็นผลลัพธ์ (หมวด 7) สอบถามเพ่ือให้องค์กรรายงานผลลัพธ์
ของกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กร 
 ส าหรับรายละเอียดของหัวข้อในแต่ละเกณฑ์แสดงไว้ในตารางที่ 2.1 
 
ตารางที่ 2.1 เกณฑ์และหัวข้อตามโครงสร้างเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
 

เกณฑ์ หัวข้อของเกณฑ์ 
โครงร่างองค์กร 1. ลักษณะองค์กร 

2. สภาวการณ์ขององค์กร 
หมวด 1 การน าองค์กร 1. การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง 

2. การก ากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง 
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ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

เกณฑ์ หัวข้อของเกณฑ์ 
หมวด 2 การวางแผนเชิง            
กลยุทธ์ 

1. การจัดท ากลยุทธ์ 
2. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 1. เสียงของลูกค้า 
2. ความผูกพันของลูกค้า 

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ 

1. การวัด การวิเคราะห ์และการปรับปรุงผลการด าเนนิการขององค์กร 
2. การจัดการความรู้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 1. สภาพแวดล้อมของบุคลากร 
2. ความผูกพันของบุคลากร 

หมวด 6 การมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการ 

1. กระบวนการท างาน 
2. ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 

หมวด 7 ผลลัพธ์ 1. ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ 
2. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
3. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
4. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร 
5. ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด 

 
 โครงร่างองค์กร (Organizational Profile) 
 โครงร่างองค์กร คือ ภาพของ 1) ลักษณะองค์กร  2) สิ่งส าคัญที่มีผลต่อ
วิธีการด าเนินงาน และ 3) ความท้าทายส าคัญที่องค์กรเผชิญอยู่ 
 1. ลักษณะองค์กร (Organizational Description): ลักษณะที่ส าคัญของ
องค์กรคืออะไร 
  เป็นการอธิบายถึงสภาพแวดล้อมการด าเนินงาขององค์กรและ
ความสัมพันธ์ที่ส าคัญกับลูกค้า ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
  ก. สภาพแวดล้อมขององค์กร (Organizational Environment) 
   1) ผลิตภัณฑ์ (Product Offerings) องค์กรมีผลิตภัณฑ์หลักอะไรบ้าง 
ความส าคัญเชิงเปรียบเทียบของแต่ละผลิตภัณฑ์ต่อความส าเร็จขององค์กรคืออะไร กลไกที่องค์กรใช้
ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์คืออะไร 
   2) วิสัยทัศน์และพันธกิจ (Vision and Mission) เจตจ านง (Purpose) 
วิสัยทัศน์ (Vision) ค่านิยม (Value) และพันธกิจ (Mission) ขององค์กรที่ได้ประกาศไว้คืออะไร สมรรถนะ
หลักขององค์กร (Core Competencies) คืออะไร และมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับพันธกิจขององค์กร 
   3) ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (Workforce Profile) ลักษณะ
โดยรวมของบุคลากรคืออะไร มีการจ าแนกบุคลากรหรือพนักงานออกเป็นกลุ่มและประเภทอะไรบ้าง 
อะไรคือข้อก าหนดด้านการศึกษาส าหรับกลุ่มและประเภทต่าง ๆ ของพนักงาน อะไรคือองค์ประกอบ
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ที่ส าคัญที่ท าให้บุคลากรผูกพันในการท างานเพ่ือบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร บุคลากรและ
ลักษณะงานขององค์กรมีความหลากหลายอย่างไร (Workforce Diversity and job Diversity) มีกลุ่ม
อะไรบ้างที่รวมตัวกันเพ่ือต่อรองกับองค์กร อะไรคือข้อก าหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เป็น
เรื่องเฉพาะขององค์กร 
   4) สินทรัพย์ (Assets) องค์กรมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และ
อุปกรณ์ ที่ส าคัญอะไรบ้าง 
   5) กฎระเบียบข้อบังคับ (Regulatory Requirements) องค์กร
ด าเนินการภายใต้สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบข้อบังคับอะไรในด้านต่อไปนี้ 1) อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 2) การรับรอง (Accreditation, Certification) หรือการจดทะเบียนเพ่ือขออนุญาต
ด าเนินการ 3) มาตรฐานอุตสาหกรรม และ 4) สิ่งแวดล้อม การเงินและผลิตภัณฑ์ 
  ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์กร (Organizational Relationships) 
   1) โครงสร้างองค์กร (Organizational Structure) โครงสร้างและ
ระบบการก ากับดูแล (Governance System) ขององค์กรมีลักษณะอย่างไร ระบบการรายงาน
ระหว่างคณะกรรมการก ากับดูแลองค์กร ผู้น าระดับสูง และองค์กรแม่มีลักษณะเช่นใด 
   2) ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customers and Stakeholders) ส่วน
ตลาดกลุ่มลูกค้า และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง กลุ่มดังกล่าวมีความต้องการและ
ความคาดหวังที่ส าคัญต่อผลิตภัณฑ์ ต่อบริการสนับสนุนให้แก่ลูกค้าและการปฏิบัติการอย่างไร ความ
ต้องการและความคาดหวังของส่วนตลาด กลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความแตกต่างกันอย่างไร 
   3) ผู้ส่งมอบและพันธมิตร (Suppliers and Partners) ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และ
ผู้ให้ความร่วมมือ (Collaborators) ที่ส าคัญมีประเภทใดบ้าง และมีบทบาทอะไรในระบบงานขององค์กร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนที่เป็นการผลิตและการส่งมอบทั้งผลิตภัณฑ์และบริการสนับสนุนที่ส าคัญให้แก่ลูกค้า ผู้ส่งมอบ 
พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือเหล่านี้มีบทบาทอะไรในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันขององค์กร องค์กรมี
กลไกที่ส าคัญอะไรในการสื่อสารกับผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ กลุ่มเหล่านี้มีส่วนร่วมอะไรในการ
สร้างนวัตกรรมให้แก่องค์กร อะไรคือข้อก าหนดที่ส าคัญของห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Chain) ขององค์กร 
 2. สภาวการณ์ขององค์กร  (Organizational Situation): สภาวการณ์
เชิงกลยุทธ์ขององค์กร คืออะไร 
  เป็นการอธิบายถึงสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน ความท้าทาย (Key 
Strategic Challenges) และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ (Key Strategic Advantages) และ
ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
  ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน (Competitive Environment) 
   1) ล าดับในการแข่งขัน (Competitive Position) องค์กรอยู่ที่ล าดับ
ใดในการแข่งขัน ให้อธิบายขนาดและการเติบโตขององค์กร เมื่อเปรียบเทียบในธุรกิจหรือตลาด
เดียวกัน คู่แข่งมีจ านวนเท่าไรและมีประเภทอะไรบ้าง 
   2) ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น 
(Competitiveness Changes) การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (ถ้ามี) ซึ่งมีผลต่อสถานการณ์แข่งขันของ
องค์กร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่สร้างโอกาสส าหรับการสร้างนวัตกรรมและความร่วมมือคืออะไร 
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   3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) แหล่งข้อมูล
ส าคัญที่มีอยู่ส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขันในธุรกิจ เดียวกันมีอะไรบ้าง แหล่งข้อมูล
ส าคัญที่มีอยู่ส าหรับข้อมูลเชิงเปรียบเทียบในธุรกิจอ่ืนมีอะไรบ้าง และมีข้อจ ากัดอะไร (ถ้ามี) ในการ
ได้มาซึ่งข้อมูลเหล่านี้ 
  ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ (Strategic Context) 
   ความท้าทายเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้านธุรกิจ/
กิจการ ด้านการปฏิบัติการ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง และด้านบุคลากร คืออะไร 
  ค. ระบบการปรับปรุงการด าเนินการ (Performance Improvement 
System) 
   อะไร คือ องค์ประกอบส าคัญของระบบการปรับปรุงการด าเนินการ 
ซึ่งหมายรวมถึงกระบวนการประเมินผล และปรับปรุงโครงการและกระบวนการที่ส าคัญขององค์กร 
 หมวด 1 การน าองค์กร (Leadership) 
 ในหมวดการน าองค์กร เกณฑ์ถามว่าผู้น าระดับสูงท ากิจกรรม หรือชี้น าให้
องค์กรมีความยั่งยืนอย่างไร นอกจากนี้ เกณฑ์ยังถามถึงระบบการก ากับดูแลองค์กร (Governance 
System) วิธีการที่องค์กรใช้เพ่ือบรรลุผลด้านกฎหมาย จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมในวง
กว้าง รวมทั้งการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญอย่างไร 
 1. การน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูง (Senior Leadership): ผู้น าระดับสูง
น าองค์กรอย่างไร 
  ให้อธิบายกิจกรรมที่ผู้น าระดับสูงท าด้วยตัวเอง (Personal Actions) 
ในการชี้น าและท าให้องค์กรยั่งยืน อธิบายวิธีการที่ผู้น าระดับสูงสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความ
ผูกพันกับลูกค้า การสร้างนวัตกรรม และผลการด าเนินการที่ดี (High Performance) รวมทั้งอธิบาย
วิธีการที่ผู้น าระดับสูงสื่อสารกับบุคลากร (Workforce) และลูกค้าที่ส าคัญ (Key Customers) โดย
ตอบค าถามต่อไปนี้ 
  ก. วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ (Vision, Values, and Mission) 
   1) วิสัยทัศน์และค่านิยม (Vision and Values) ผู้น าระดับสูง 
(Senior Leaders) ด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมอย่างไร ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรใน
การถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติโดยผ่านระบบการน าองค์กร (Leadership System) 
ไปยังบุคลากร ผู้ส่งมอบและพันธมิตรที่ส าคัญ ลูกค้า รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน  ๆ การปฏิบัติตน
ของผู้น าระดับสูงได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อค่านิยมขององค์กรอย่าไร 
   2) การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Promoting Legal and Ethical Behavior) การปฏิบัติตนของผู้น าระดับสูง
ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติมีจริยธรรม
อย่างไร ผู้น าระดับสูงได้สร้างสภาพแวดล้อมในองค์กรเพื่อส่งเหล่านี้อย่างไร 
   3) การสร้างองค์กรที่ยั่งยืน (Creating a Sustainable Organization) 
ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรที่จะท าให้องค์กรมีความยั่งยืน ผู้น าระดับสูงด าเนินการในเรื่องต่อไปนี้
อย่างไร 
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    - สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการบรรลุพันธกิจ การปรับปรุง
การด าเนินการขององค์กร การเป็นผู้น าในด้านผลการด าเนินการ และการเรียนรู้ระดับองค์กรและ
ระดับบุคคล 
    - สร้างวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร (Workforce) ที่ส่ง
มอบประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าอย่างคงเส้นคงวา และส่งเสริมความผูกพันกับลูกค้า 
    - สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ยอมรับ
ความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างฉลาด (Intelligenct Risk Taking) การบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) และความคล่องตัวขององค์กร (Organizational Agility) 
    - มีส่วนร่วมในการวางแผนสืบทอดต าแหน่งและการพัฒนาผู้น า
ในอนาคตขององค์กร 
  ข. การสื่อสารและการด าเนินการขององค์กร (Communication and 
Organizational Performance) 
   1) การสื่อสาร (Communication) ผู้น าระดับสูง (Senior Leaders) 
ด าเนินการอย่างไรในการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากร (Workforce) ทั่วทั้งองค์กรและ
ลูกค้าที่ส าคัญ ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรในการกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและ
เป็นไปในลักษณะสองทิศทาง รวมทั้งการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีประสิทธิผล ผู้น าระดับสูง
ด าเนินการอย่างไรในการสื่อสารให้ทราบถึงการตัดสินใจที่ส าคัญ ผู้น าระดับสูงมีบทบาทเชิงรุกอย่างไร
ในการจูงใจบุคลากร ซึ่งหมายรวมถึงการมีส่วนร่วมในการให้รางวัลและยกย่องชมเชย เพ่ือเสริมสร้าง
ให้มีผลการด าเนินการที่ดี และให้ความส าคัญกับลูกค้าและธุรกิจ/กิจการ 
   2) การท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง (Focus on Action) ผู้น า
ระดับสูงด าเนินการอย่างไรในการท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจังเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร ปรับปรุงการด าเนินการ ท าให้เกิดการสร้างนวัตกรรมและยอมรับความเสี่ยงที่ผ่านการ
ประเมินผลได้ผลเสียอย่างฉลาด (Intelligent Risk Taking) รวมถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร 
ผู้น าระดับสูงด าเนินการอย่างไรในการระบุสิ่งที่ต้องให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง ในการตั้งความ
คาดหวังต่อผลการด าเนินการ ผู้น าระดับสูงพิจารณาถึงการสร้างคุณค่าและท าให้เกิดความสมดุลของ
คุณค่า (Values) ระหว่างลูกค้า (Customers) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) อ่ืน ๆ อย่างไร 
 2. การก ากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง 
(Governance and Societal Responsibilities): องค์กรด าเนินการอย่างไรในการก ากับดูแลองค์กร
และท าให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง 
  เป็นการอธิบายแนวทาง (Approach) ที่ตอบสนองต่อการก ากับดูแล 
(Governance) องค์กรและการปรับปรุงการน าองค์กรให้อธิบายวิธีการที่องค์กรสร้างความมั่นใจว่ามี
การด าเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical 
Behavior) ท าให้บรรลุผลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง และสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ โดย
ตอบค าถามต่อไปนี้ 
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  ก. การก ากับดูแลองค์กร (Organizational Governance) 
   1) ระบบการก ากับดูแลองค์กร (Governance System) องค์กร
ด าเนินการอย่างไรในการทบทวนและท าให้องค์กรประสบความส าเร็จในเรื่องที่ส าคัญต่าง ๆ ในระบบ
การก ากับดูแลองค์กร 
    - ความรับผิดชอบในการกระท าของผู้บริหาร 
    - ความรับผิดชอบด้านการเงิน 
    - ความโปร่งใส่ในการด าเนินการ การคัดเลือกคณะกรรมการ
ก ากับดูแลองค์กร และนโยบายในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการก ากับดูแลองค์กร 
    - การตรวจสอบภายในและภายนอกที่ เป็น อิสระและมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) 
    - การปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ถือหุ้น 
    - การวางแผนสืบทอดต าแหน่งส าหรับผู้น าระดับสูง 
   2) การประเมินผลการด าเนินการ (Performance Evaluation) 
องค์กรด าเนินการอย่างไรในการประเมินผลการด าเนินการของผู้น าระดับสูง (Senior Leaders) ซึ่ง
รวมถึงผู้น าสูงสุดด้วย องค์กรใช้การประเมินผลการด าเนินการเหล่านี้เพ่ือก าหนดค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารอย่างไร องค์กรด าเนินการอย่างไรในการประเมินผลการด าเนินการของคณะกรรมการก ากับ
ดูแลองค์กร ผู้น าระดับสูงและคณะกรรมการก ากับดูแลองค์กรใช้ผลการประเมินผลการด าเนินการ
ข้างต้นไปพัฒนาต่อและปรับปรุงประสิทธิผลทั้งการน าองค์กรของผู้น าแต่ละคนและคณะกรกรมการ
ก ากับดูแลองค์กรแต่ละคน และระบบการน าองค์กรอย่างไร 
  ข. การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและการประพฤติปฏิบัติอย่างมี
จริยธรรม (Legal and Ethical Behavior) 
   1) การปฏิบัติ ตามกฎหมายและกฎระเบียบ  (Legal and 
Regulatory Behavior) องค์กรด าเนินการอย่างไรในกรณีที่ผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติการมีผลกระทบ
ในเชิงลบต่อสังคม องค์กรได้คาดการณ์ล่วงหน้าถึงความกังวลของสาธารณะ (Public Concerns) ที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติการทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างไร องค์กรมีการเตรียมการเชิงรุกต่อ
ความกังวลและผลกระทบเหล่านี้อย่างไร ทั้งนี้รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและกระบวนการ 
(Processes) จัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีประสิทธิผล องค์กรมีกระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงค์ที่
ส าคัญอะไรเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับที่ก าหนดหรือดีกว่าที่ก าหนด องค์กร
มีกระบวนการ ตัววัด และเป้าประสงค์ที่ส าคัญอะไรในการด าเนินการเรื่องความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
ผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติการขององค์กร 
   2) การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม (Ethical Behavior) 
องค์กรด าเนินการอย่างไรในการส่งเสริมและสร้างความมั่นใจว่ าการปฏิสัมพันธ์ทุกด้านขององค์กร
เป็นไปอย่างมีจริยธรรม องค์กรมีกระบวนการ และตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญอะไรในการส่งเสริมและ
ก ากับดูแลให้มีการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมภายใต้โครงสร้างการก ากับดูแลองค์กรทั่วทั้ง
องค์กร รวมทั้งในการปฏิสัมพันธ์กับบุคลากร ลูกค้า พันธมิตร ผู้ส่งมอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
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องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก ากับดูแลและด าเนินการในกรณีที่มีการกระท าที่ขัดต่อการประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 
  ค. ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้างและการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ 
(Societal Responsibilities and Support of KEY Communities) 
   1) ความผาสุกของสังคม (Societal Well-Being) องค์กรค านึงถึง
ความผาสุกและผลประโยชน์ของสังคมเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์และการปฏิบัติการประจ าวันอย่างไร 
รวมถึงได้มีส่วนในการสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจอย่างไร 
   2) การสนับสนุนชุมชน (Community Support) องค์กรด าเนินการ
อย่างไรในการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่ส าคัญ (KEY communities) ขององค์กร 
ชุมชนที่ส าคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดชุมชนดังกล่าว รวมถึง
วิธีการในการก าหนดกิจกรรมท่ีองค์กรเข้าไปมีส่วนร่วม ซึ่งรวมถึงกิจกรรมที่ใช้ประโยชน์ของสมรรถนะ
หลักขององค์กร (Core Competencies) ผู้น าระดับสูงและบุคลากรร่วมมือกันพัฒนาชุมชนดังกล่าว
อย่างไร 
 หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) 
 ในหมวดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เกณฑ์ถามว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
จัดท าวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กร การน าไปปฏิบัติ การปรับเปลี่ยนเมื่อ
สถานการณ์เปลี่ยนไปตลอดจนวิธีการวัดผลความก้าวหน้า 
 1. การจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Development): องค์กรมีวิธีการอย่างไร
ในการจัดท ากลยุทธ์ 
  ให้อธิบายวิธีการที่องค์กรใช้ในการสร้างกลยุทธ์ที่ให้ความส าคัญกับ
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challences) และใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Advantages) และโอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunities) ให้อธิบายวิธีการที่
องค์กรตัดสินใจเรื่องระบบงานที่ส าคัญ  (Key Work System) รวมทั้งสรุประบบงานที่ส าคัญ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ (Key Strategic Objectives) ขององค์กรและเป้าประสงค์ (Goals) 
ที่เก่ียวข้อง โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
  ก. กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Development Process) 
   1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning Process) 
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการจัดท ากลยุทธ์มี
อะไรบ้าง และผู้เกี่ยวข้องที่ส าคัญมีใครบ้าง กรอบเวลาของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวคืออะไร 
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการท าให้กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับกรอบเวลา
ดังกล่าว กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้ค านึงถึงความต้องการขององค์กรในด้านความคล่องตัว 
(Organizational Agility) และความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ (Operational Flexibility) อย่างไร 
   2) นวัตกรรม (Innovation) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม องค์กรมีวิธีการสอนอย่างไรในการก าหนดโอกาสเชิง  
กลยุทธ์ (Strategic Opportunities) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการตัดสินใจว่าจะด าเนินการตาม
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โอกาสเชิงกลยุทธ์หรือความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างฉลาด (Intelligent Risk) ใน
ประเด็นใด โอกาสเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญขององค์กรคืออะไร 
   3) การวิเคราะห์และก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Consideration) 
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และพัฒนาสารสนเทศที่เกี่ยวกับ
องค์ประกอบส าคัญต่อไปนี้มาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
    - ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ 
    - ความเสี่ยงที่คุกคามต่อความยั่งยืนขององค์กร 
    - จุดบอดที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์และ
สารสนเทศ 
    - ความสามารถขององค์กรในการน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
   4) ระบบงานและสมรรถนะหลักขององค์กร (Work Systems and 
Core Competencies) ระบบงานที่ส าคัญขององค์กรคืออะไร องค์กรมีวิธีการอย่างไรการตัดสินใจ
เรื่องระบบงาน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการตัดสินใจว่ากระบวนการใดจะด าเนินการโดยผู้ส่งมอบ
และพันธมิตร การตัดสินใจเหล่านี้ได้ค านึงถึงสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies) และ
สมรรถนะหลักของผู้ส่งมอบและพันธมิตรที่มีศักยภาพอย่างไร องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก าหนด
สมรรถนะหลัก (Core Competencies) ในอนาคตขององค์กร 
  ข. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) 
   1) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ (Key Strategic Objectives) 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง ให้ระบุตารางเวลาที่จะบรรลุวัตถุประสงค์
ดังกล่าว เป้าประสงค์ (Goals) ที่ส าคัญที่สุดของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์เหล่านั้นมีอะไรบ้าง การ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ (ถ้ามี) ในด้านผลิตภัณฑ์ ลูกค้าและตลาด ผู้ส่งมอบและพันธมิตร และการ
ปฏิบัติการที่ได้วางแผนไว้มีอะไรบ้าง 
   2) การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives 
Consideration) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร สามารถ 
    - ตอบสนองความท้าทายเชิงกลยุทธ์ ใช้ประโยชน์จากสมรรถนะ
หลักขององค์กร (Core Competencies) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์อย่างไร 
    - สร้างสมดุลระหว่างกรอบเวลาระยะสั้นระยะยาวอย่างไร 
    - ค านึงถึงและสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่ส าคัญทั้งหมดอย่างไร 
 2. การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation): องค์กรน า            
กลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่างไร 
  ให้อธิบายวิธีการแปลงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการ 
(Action Plans) ให้สรุปแผนปฏิบัติการ วิธีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (Deploy) และตัววัด (Measures) 
หรือตัวชี้วัด (Indicators) ที่ส าคัญในการติดตามความก้าวหน้า รวมทั้งคาดการณ์ผลการด าเนินการใน
อนาคตของตัววัดหรือตัวชี้วัดเหล่านี้โดยการเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบ (Comparison) ที่ส าคัญ 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
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  ก. การจัดท าแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (Action 
Plan Development and Deployment) 
   1) การจัดแผนปฏิบัติการ (Action Plan Development) องค์กร
มีวิธีการอย่างไรในการจัดท าแผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติการที่ส าคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาวของ
องค์กรมีอะไรบ้าง แผนดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) 
ขององค์กรอะไรบ้าง 
   2) การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ (Action Plan Implementation) 
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ไปยังบุคลากร ผู้ส่ง
มอบและพันธมิตรที่ส าคัญ เพ่ือให้มั่นใจว่าองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญ องค์กรมี
วิธีการอย่างไรเพื่อท าให้มั่นใจว่าผลการด าเนินการที่ส าคัญตามแผนปฏิบัติการนี้จะมีความยั่งยืน 
   3) การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) องค์กรท า
อย่างไรให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ พร้อมใช้ในการสนับสนุนแผนปฏิบัติการจน
ประสบความส าเร็จและบรรลุพันธะผูกพันในปัจจุบัน องค์กรมีวิธีการจัดสรรทรัพยากรเหล่านี้อย่างไรเพ่ือ
สนับสนุนแผนปฏิบัติการ องค์กรจัดการความเสี่ยงด้านการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับแผนดังกล่าว
อย่างไร เพ่ือท าให้เกิดความมั่นใจเรื่องความมั่นคงทางการเงิน (Financial Viability) ขององค์กร 
   4) แผนด้านบุคลากร (Workforc Plans) แผนด้านบุคลากรที่ส าคัญ
ที่สนับสนุนวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาวมีอะไรบ้าง แผนดังกล่าว
ได้ค านึงถึงผลกระทบต่อบุคลากร และความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ
ด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากรอย่างไร 
   5) ตัววัดผลการด าเนินการ (Performance Measures) ตัววัดหรือ
ตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญ (Key Performance Measures or Indicators) ที่ใช้ติดตาม
ความส าเร็จและประสิทธิผล (Effectiveness) ของแผนปฏิบัติการมีอะไรบ้าง องค์กรมีวิธีการอย่างไร
เพ่ือท าให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลโดยรวมของแผนปฏิบัติการหนุนเสริมให้องค์กรมีความสอดคล้องไป
ในแนวทางเดียวกัน (Alignment) 
   6) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (Action Plan Modification) 
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการปรับเปลี่ยนและน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติในกรณีที่สถานการณ์บังคับ
ให้ต้องปรับแผนและต้องการน าไปปฏิบัติอย่างรวดเร็ว 
  ข. การคาดการณ์ผลการด าเนินการ (Performance Projections) 
   การคาดการณ์ผลการด าเนินการตามกรอบเวลาของการวางแผนทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวขององค์กรตามตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญที่ระบุไว้ในข้อ 2.   
ก(5) มีอะไรบ้าง ผลการด าเนินการที่คาดการณ์ไว้ของตัววัดหรือตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นอย่างไรเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลที่คาดการณ์ของคู่แข่ง (Competitors) หรือขององค์กรในระดับที่เทียบเคียงกันได้ 
และเม่ือเปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียงที่ส าคัญ (Key Benchmark) องค์กรจะท าอย่างไรหากพบว่า
มีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง หรือกับองค์กรในระดับที่เทียบเคียงกันได้ 
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 หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focus) 
 ในหมวดการมุ่งเน้นลูกค้า เกณฑ์ถามว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสร้าง
ความผูกพันกับลูกค้า เพื่อความส าเร็จด้านตลาดในระยะยาว ครอบคลุมถึงวิธีการที่องค์กรรับฟัง เสียง
ของลูกค้า สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า และใช้สารสนเทศลูกค้าเพ่ือปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการ
สร้างนวัตกรรม 
 1. เสียงของลูกค้า (Voice of the Customer): องค์กรมีวิธีการอย่างไรใน
การเสาะหาสารสนเทศจากลูกค้า 
  ให้อธิบายวิธีการที่องค์กรรับฟังลูกค้าและได้รับสารสนเทศเกี่ยวกับ
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้า โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
  ก. การรับฟังลูกค้า (Customer Listening) 
   1) การรับฟังลูกค้าในปัจจุบัน (Listening to Current Customers) 
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรับฟัง มีปฏิสัมพันธ์ และสังเกตลูกค้าเพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สามารถ
น าไปใช้ต่อได้ วิธีการรับฟังดังกล่าวมีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างลูกค้า กลุ่มลูกค้า หรือส่วน
ตลาด องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการสื่อสังคมออนไลน์และเทคโนโลยีบนเว็บไซต์เพ่ือรับฟังลูกค้า 
วิธีการรับฟังมีความแตกต่างกันอย่างไรภายในวงจรชีวิตของการเป็นลูกค้า องค์กรมีวิธีการอย่างไรใน
การค้นหาข้อมูลป้อนกลับของลูกค้าอย่างทันท่วงที และสามารถน าไปใช้ต่อได้ในเรื่องคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนลูกค้า และการท าธุรกรรม 
   2) การรับฟังลูกค้าในอนาคต (Listening to Potential Customers) 
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการรับฟังลูกค้าในอดีต ลูกค้าในอนาคต และลูกค้าของคู่แข่ง เพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ต่อได้ และเพ่ือให้ได้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การสนับสนุน
ลูกค้าและการท าธุรกรรม 
  ข. กา รประ เ มิ น ค ว าม พึ งพอ ใ จและคว าม ผู ก พันขอ งลู ก ค้ า 
(Determination of Customer Satisfaction and Engagement) 
   1) ความพึงพอใจและความผูกพัน (Satisfaction and Engagement) 
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า วิธีการเหล่านี้มีความ
แตกต่างกันอย่างไรระหว่างลูกค้า กลุ่มลูกค้า และส่วนตลาด การประเมินดังกล่าวให้สารสนเทศที่
สามารถน าไปใช้ตอบสนองให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้าและสร้างความผูกพันกับลูกค้าได้
อย่างไร 
   2) ความพึงพอใจเปรียบเทียบกับคู่แข่ง (Satisfaction Relative to 
Competitors) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเสาะหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ
องค์กรเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของลูกค้าของตนที่มีต่อคู่แข่ง องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
เสาะหาสารสนเทศด้านความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กรเปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจของ
ลูกค้าขององค์กรอ่ืนที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกันหรือกับระดับเทียบเคียงของอุตสาหกรรม 
(industry Benchmark) 
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   3) ความไม่พึงพอใจ (Dissatisfaction) องค์กรมีวิธีการอย่างไรใน
การประเมินความไม่พึงพอใจของลูกค้า การประเมินดังกล่าวให้สารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ใน
อนาคตเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า และท าให้เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างไร 
 2. ความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement): องค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพ่ือสร้างความผูกพัน และสร้างความสัมพันธ์ 
  ให้อธิบายวิธีการที่องค์กรก าหนดผลิตภัณฑ์และกลไกการสื่อสารต่าง ๆ 
เพ่ือสนับสนุนลูกค้า รวมทั้งอธิบายวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
  ก. ผลิตภัณฑ์ และการสนับสนุนลูกค้า  (Product Offerings and 
Customer Support)  
   1) ผลิตภัณฑ์ (Product Offerings) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
ก าหนดความต้องการของลูกค้าและตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์และบริการ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
ก าหนดและดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความต้องการและท าให้เหนือกว่าความคาดหวังของ
กลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด (market Segments) (ตามที่ระบุไว้ในโครงร่างองค์กร) รวมทั้งวิธีการค้นหา
และดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพ่ือเข้าสู่ตลาดใหม่ เ พ่ือดึงดูดลูกค้าใหม่ และสร้างโอกาสในการขยาย
ความสัมพันธ์กับลูกค้าในปัจจุบัน 
   2) การสนับสนุนลูกค้า  (Customer Support) องค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในการท าให้ลูกค้าสามารถสืบค้นสารสนเทศและได้รับการสนับสนุน องค์กรมีวิธีการอย่างไรใน
การท าให้ลูกค้าสามารถท าธุรกรรมกับองค์กรและให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการ
สนับสนุนลูกค้ารูปแบบและกลไกการสื่อสารที่ส าคัญในการสนับสนุนลูกค้ามีอะไรบ้าง รูปแบบและ
กลไกเหล่านี้มีความแตกต่างกันอย่างไรระหว่างลูกค้า กลุ่มลูกค้า หรือส่วนตลาดแต่ละกลุ่ม องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการระบุข้อก าหนดที่ส าคัญในการสนับสนุนลูกค้า องค์กรมั่นใจได้อย่างไรว่าข้อก าหนด
ดังกล่าวได้ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติไปยังทุกคนและทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนลูกค้า 
   3) การจ าแนกลูกค้า (Customer Segmentation) องค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในการใช้สารสนเทศเกี่ยวกับลูกค้า ตลาด และผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าแนกกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด
ในปัจจุบันและในอนาคต องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการน าลูกค้าของคู่แข่ง และลูกค้า และตลาดอ่ืน ๆ 
ที่พึงมีในอนาคตมาประกอบการพิจารณาดังกล่าว องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดว่าลูกค้า กลุ่ม
ลูกค้า และส่วนตลาดใดจะได้รับความส าคัญและมุ่งเน้นเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ 
  ข. การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Building Customer Relationships) 
   1) การจัดการความสัมพันธ์  (Relationship Management) 
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการท าตลาด สร้างและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเพ่ือ 
    - ให้ได้ลูกค้าใหม่และเพ่ิมส่วนแบ่งตลาด 
    - รักษาลูกค้า ตอบสนองความต้องการ และท าให้เหนือกว่า
ความคาดหวังในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตของการเป็นลูกค้า 
    - เพ่ิมความผูกพันของลูกค้ากับองค์กร 
   องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ประโยชน์จากสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือ
เสริมสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ของลูกค้ากับองค์กร 
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   2) การจัดการกับข้อร้องเรียน (Complaint Management) องค์กร
มีวิธีการอย่างไรในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าและท าให้มั่นใจว่าข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข
อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล การจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้าสามารถเรียกความเชื่อมั่นของ
ลูกค้ากลับคืนมา และสร้างเสริมความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าได้อย่างไร 
 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, 
Analysis, and Knowledge Management) 
 ในหมวดการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เกณฑ์ถามว่าองค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการเลือก รวบรวมวิเคราะห์ จัดการ และปรับปรุงข้อมูล สารสนเทศและสินทรัพย์
ทางความรู้ (Knowledge Assets) องค์กรมีการเรียนรู้ และบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างไร นอกจากนี้ เกณฑ์ยังถามว่าองค์กรใช้ผลการทบทวนเพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินการ 
(Performance) อย่างไร 
 1. การวัด การวิเคราะห์ และการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 
(Measurement, Analysis, and Improvement of Organizational Performance): องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร 
  ให้อธิบายวิธีการที่องค์กรใช้ในการวัด วิเคราะห์ ทบทวน และปรับปรุง
ผลการด าเนินการโดยการใช้ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกส่วนงานขององค์กร รวมทั้ง
อธิบายวิธีการที่องค์กรใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ 
โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
  ก. การวัดผลการด าเนินการ (Performance Measurement) 
   1) ตัววัดผลการด าเนินการ (Performance Measures) องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการเลือก รวบรวม ปรับให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และบูรณาการข้อมูลและ
สารสนเทศเพ่ือติดตามการปฏิบัติการประจ าวันและผลการด าเนินการโดยรวมขององค์กร ซึ่งรวมถึง
การติดตามความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ องค์กรมีตัววัดผล
การด าเนินการอะไรบ้าง รวมทั้งตัววัดด้านการเงินที่ส าคัญทั้งระยะสั้นและระยะยาวตัววัดเหล่านี้ได้รับ
การติดตามบ่อยเพียงใด องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศเหล่านี้เพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจในระดับองค์กร การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการสร้างนวัตกรรม 
   2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Data) องค์กรมีวิธีการ
เลือกและสร้างความมั่นใจได้อย่างไรว่าได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญอย่างมี
ประสิทธิผล เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์ รวมทั้งการสร้าง
นวัตกรรม 
   3) ข้อมูลลูกค้า (Customer Data) องค์กรมีวิธีการเลือกและสร้าง
ความมั่นใจได้อย่างไรว่าได้ใช้ข้อมูลและสารสนเทศจากเสียงของลูกค้าและตลาด (รวมถึงข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน) อย่างมีประสิทธิผลเพ่ือสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นลูกค้ายิ่งขึ้น และเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์ รวมทั้งการสร้างนวัตกรรมองค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศท่ีเก็บรวบรวมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
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   4) ความคล่องตัวของการวัดผล (Measurement Agility) องค์กร
ท าอย่างไรเพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการวัดผลการด าเนินการสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว หรือที่ไม่ได้คาดคิดทั้งภายในหรือภายนอกองค์กร 
  ข. การวิ เคราะห์และทบทวนผลการด าเนินการ  (Performance 
Analysis and Review) 
   องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนินการและขีด
ความสามารถขององค์กร องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ตัววัดผลการด าเนินการที่ส าคัญขององค์กร
ในการทบทวนเหล่านี้ องค์กรวิเคราะห์อะไรเพ่ือสนับสนุนการทบทวนและเพ่ือท าให้มั่นใจว่าผลสรุป
นั้นใช้ได้ องค์กรและผู้น าระดับสูงใช้ผลการทบทวนเหล่านี้อย่างไรในการประเมินผลส าเร็จขององค์กร 
ผลการด าเนินการในเชิงแข่งขัน ความมั่นคงทางการเงิน และความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ องค์กรและผู้น าระดับสูงใช้ผลการทบทวนเหล่านี้อย่ างไรในการ
ประเมินความสามรรถขององค์กรที่จะตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านความ
ต้องการขององค์กรและความท้าทายในสภาพแวดล้อมที่องค์กรด าเนินงานอยู่ คณะกรรมการก ากับ
ดูแลองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการทบทวนผลการด าเนินการขององค์กร และความก้าวหน้าเมื่อเทียบ
กับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
  ค. การปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement) 
   1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาหน่วยงานหรือหน่วยปฏิบัติการที่มีผลการด าเนินการที่ดี องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของหน่วยงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   2) ผลการด าเนินการในอนาคต (Future Performance) องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ (ที่ระบุใน 1ข) และข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ
และเชิงแข่งขันที่ส าคัญเพ่ือคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต หากมีความแตกต่างระหว่างการ
คาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคตเหล่านี้กับการคาดการณ์ผลการด าเนินการของแผนปฏิบัติการ
ที่ส าคัญ (ที่ระบุใน 2ข) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการค้นหาความแตกต่างและปรับให้สอดคล้องกัน 
(Reconcile) 
   3) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้างนวัตกรรม (Continuous 
Improvement and Innovation) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการใช้ผลการทบทวนผลการด าเนินการ 
(ท่ีระบุในหัวข้อ 4.1ข) ไปใช้จัดล าดับความส าคัญของเรื่องที่ต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และน าไปเป็น
โอกาสในการสร้างนวัตกรรม องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดล าดับความส าคัญและโอกาส
ดังกล่าว เพ่ือให้คณะท างานหรือกลุ่มงานและระดับปฏิบัติการน าไปปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร  องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการถ่ายทอดล าดับความส าคัญและโอกาสดังกล่าวเพ่ือให้ผู้ส่งมอบ พันธมิตรและผู้ให้
ความร่วมมือขององค์กร เพ่ือท าให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับองค์กร 
 2. การจั ดการความรู้  ส ารสน เทศ  และ เทคโนโลยี ส ารสน เทศ 
(Knowledge Management, Information, and Information Technology): องค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในการจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ขององค์กร สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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  ให้อธิบายวิธีการที่องค์กรจัดการและเพ่ิมพูนสินทรัพย์ทางความรู้ของ
องค์กรและวิธีการเรียนรู้ ให้อธิบายวิธีการที่องค์กรด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลสารสนเทศ
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่จ าเป็นส าหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือรวมทั้ง
ลูกค้ามีคณุภาพ และพร้อมใช้งาน โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
  ก. ความรู้ขององค์กร (Organizational Knowledge) 
   1) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการ 
    - รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร 
    - ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างองค์กรกับลูกค้า ผู้ส่งมอบ 
พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ 
    - แบ่งปันและน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปด าเนินการ 
    - รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการสร้าง
นวัตกรรมและกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
   2) การเรียนรู้ระดับองค์กร (Organizational Learning) องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการใช้องค์ความรู้และทรัพยากรต่าง  ๆ เพ่ือให้การเรียนรู้ฝังลึกลงไปในวิถีการ
ปฏิบัติงานขององค์กร 
  ข. ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data, Information, 
and Information Technology) 
   1) คุณลักษณะของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and Information 
Properties) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจว่าข้อมูล สารสนเทศขององค์กรมีความแม่นย า 
ถูกต้อง และเชื่อถือได้ ทันกาล ปลอดภัย และเป็นความลับ 
   2) ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ (Data and 
Information Availability) องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพื่อให้ข้อมูลและสารสนเทศที่จ าเป็นมีความพร้อม
ใช้งานด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่ายส าหรับบุคลากร ผู้ส่งมอบ พันธมิตร ผู้ให้ความร่วมมือ รวมทั้งลูกค้า 
   3) คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ (Hardware and 
Software Properties) องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มีความ
เชื่อถือได้ ปลอดภัย และใช้งานง่าย 
   4) ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Availability) 
ในกรณีฉุกเฉิน องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์รวมทั้งข้อมูล
และสารสนเทศมีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองลูกค้าและความจ าเป็นทางธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิผล   
 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce Focus) 
 ในหมวดการมุ่งเน้นบุคลากร เกณฑ์ถามว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
ประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร และในการสร้างสภาพแวดล้อม
ของบุคลากรที่ก่อให้เกิดผลการด าเนินการที่ดี หมวดนี้ยังถามถึงวิธีการสร้างความผูกพัน จัดการ และ
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พัฒนาบุคลากรเพ่ือน าศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่โดยให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับ
พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการขององค์กร 
 1. สภาพแวดล้อมของบุคลากร (Workforce Environment): องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่มีประสิทธิผลต่อผลส าเร็จขององค์กรและ
เกื้อหนุนบุคลากร 
  ให้อธิบายว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการบริหารขีดความสามารถและ
อัตราก าลังบุคลากร เพ่ือให้งานขององค์กรบรรลุผลส าเร็จ ให้อธิบายว่าองค์กรด าเนินการอย่างไรเพ่ือ
รักษาบรรยากาศในการท างานที่มีความปลอดภัย สวัสดิภาพ และเกื้อหนุนต่อการท างาน โดยตอบ
ค าถามต่อไปนี้ 
  ก. ขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร (Workforce Capability 
and Capacity)  
   1) ขีดความสามารถและอัตราก าลัง (Capability and Capacity) 
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินความต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร 
รวมทั้งทักษะ สมรรถนะ การรับรองมาตรฐาน (Certifications) และก าลังคนที่องค์กรจ าเป็นต้องมีใน
แต่ละระดับ (Staffing Levels) 
   2) บุคลากรใหม่ (New Workforce Members) องค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในการสรรหาว่าจ้าง บรรจุ และรักษาบุคลากรใหม่ไว้ องค์กรมั่นใจได้อย่างไรว่าบุคลากรเป็น
ตัวแทนที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางมุมมอง (Ideas) วัฒนธรรม และความคิด (Thinking) 
ของชุมชนของบุคลากรที่องค์กรจ้างและชุมชนของลูกค้า 
   3) การท างานให้บรรลุผล (Work Accomplishment) องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการจัดโครงสร้างและบริหารบุคลากรเพ่ือให้ 
    - งานขององค์กรบรรลุผลส าเร็จ 
    - ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากสมรรถนะหลักขององค์กร (Core 
Competencies) 
    - ส่งเสริมสนับสนุนการมุ่งเน้นลูกค้าและธุรกิจ/กิจการ 
    - มีผลการด าเนินการที่เหนือกว่าความคาดหมาย 
   4) การจัดการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร (Workforce Change 
Management) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงความ
ต้องการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร ความต้องการเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาอย่างไร ซึ่งรวมถึงก าลังคนที่องค์กรมีอยู่ในแต่ละระดับ (Staffing Levels) องค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในการบริหารบุคลากร บริหารความต้องการของบุคลากรและขององค์กร เพ่ือให้มั่นใจว่า
สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ป้องกันการลดจ านวนของบุคลากรและลดผลกระทบหากเกิด
กรณีดังกล่าว องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการเตรียมการและบริหารในช่วงที่มีการเพ่ิมจ านวนของ
บุคลากร 
  ข. บรรยากาศการท างานของบุคลากร (Workforce Climate) 
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   1) สภาพแวดล้อมการท างาน (Workplace Environment) องค์กร
ด าเนินการอย่างไรเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือสร้างความมั่นใจและ
ปรับปรุงให้ดีขึ้นในด้านสุขภาพและสวัสดิภาพ และความสะดวกในการเข้าถึงสถานที่ท างานของ
บุคลากร ตัววัดและเป้าประสงค์ในการปรับปรุงปัจจัยดังกล่าวของบุคลากรแต่ละเรื่องมีอะไรบ้าง มี
ความแตกต่างที่ส าคัญของปัจจัย ตัววัด หรือเป้าหมายอะไรบ้างส าหรับสภาพแวดล้อมของสถานที่
ท างานที่แตกต่างกัน 
   2) นโยบายการบริการและสิทธิประโยชน์ (Workforce Benefits 
and Policies) องค์กรสนับสนุนบุคลากรโดยการก าหนดให้มีการบริการสิทธิประโยชน์ และนโยบาย
อย่างไร องค์กรได้ออกแบบสิ่งดังกล่าวให้เหมาะสมตามความต้องการของบุคลากรที่หลากหลาย 
รวมทั้งความแตกต่างของกลุ่ม และส่วนของบุคลากรอย่างไร สิทธิประโยชน์ที่ส าคัญที่องค์กรจัดให้
บุคลากรมีอะไรบ้าง 
 2. ความผูกพันของบุคลากร (Workforce Engagement): องค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในสร้างความผูกพันกับบุคลากร เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จในระดับองค์กร และระดับบุคคล 
  ให้อธิบายวิธีการที่องค์กรพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารและผู้น าเพ่ือให้
เกิดผลการด าเนินการที่ดี รวมทั้งวิธีการที่องค์กรท าให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงและสร้าง
นวัตกรรม 
  ก. ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Workforce Performance) 
   1) องค์ประกอบของความผูกพัน (Elements of Engagement) 
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดองค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลต่อความผูกพัน วิธีการก าหนด
องค์ประกอบเหล่านี้แตกต่างกันอย่างไรตามกลุ่มและส่วนของบุคลากร 
   2) วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) องค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการสื่อสารที่เปิดกว้าง การท างานที่ให้ผลการด าเนินการ
ที่ดี และบุคลากรมีความผูกพัน องค์กรท าให้มั่นใจได้อย่างไรว่าวัฒนธรรมองค์กรได้ใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายของมุมมอง (Ideas) วัฒนธรรม และความคิด (Thinking) ของบุคลากร 
   3) การจัดการผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) 
ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสนับสนุนให้มีการท างานที่ให้ผลการด าเนินการที่ดี
และความผูกพันของบุคลากรอย่างไร ระบบการจัดการผลการปฏิบัติงานของบุคลากรพิจารณาถึงการ
บริหารค่าตอบแทน การให้รางวัล การยกย่องชมเชยและการสร้างแรงจูงใจอย่างไร ระบบการจัดการ
ผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสร้างเสริมยอมรับความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างฉลาด 
(Intelligent Risk Taking) ที่น าไปสู่การสร้างนวัตกรรม สร้างเสริมการมุ่งเน้นลูกค้าและธุรกิจ/กิจการ 
และสร้างเสริมการบรรลุผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการอย่างไร 
  ข. การประเมินความผูกพันของบุคลากร (Assessment of Workforce 
Engagement) 
   1) การประเมินความผูกพัน (Assessment of Engagement) 
องค์กรประเมินความผูกพันของบุคลากรอย่างไร มีวิธีการและตัววัดอะไรบ้างทั้งที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการที่ใช้ในการประเมินความผูกพันและความพึงพอใจของบุคลากร วิธีการและตัววัดเหล่านี้มี



65 
 

ความแตกต่างกันอย่างไรในแต่ละกลุ่มและส่วนของบุคลากร องค์กรใช้ตัวชี้วัดอ่ืน ๆ เช่น การรักษาให้
บุคลากรอยู่กับองค์กร การขาดงาน การร้องทุกข์ ความปลอดภัย และผลิตภาพ เพ่ือประเมินและ
ปรับปรุงความผูกพันของบุคลากรอย่างไร 
   2) ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ/กิจการ (Correlation with 
Business Results) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการน าผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรมา
เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ/กิจการส าคัญที่รายงานไว้ในหมวด 7 เพ่ือระบุโอกาสในการปรับปรุงทั้ง
ความผูกพันของบุคลากรและผลลัพธ์ทางธุรกิจ/กิจการ 
  ค. การพัฒนาบุคลากรและผู้น า (Workforce and Leader Development) 
   1) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Development 
System) ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาสนับสนุนความต้องการขององค์กรและการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากร ผู้บริหาร และผู้น าอย่างไร ระบบการเรียนรู้และการพัฒนาขององค์กรด าเนินการเรื่อง
ต่อไปนี้อย่างไร 
    - พิจารณาถึงสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies) 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และการบรรลุผลส าเร็จของแผนปฏิบัติการขององค์กรทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 
    - สนับสนุนการปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กรและการ
สร้างนวัตกรรม 
    - สนับสนุนจริยธรรม และวิธีปฏิบัติทางธุรกิจ/กิจการอย่างมี
จริยธรรม 
    - ปรับปรุงการมุ่งเน้นลูกค้า 
    - ท าให้มั่นใจถึงการถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรที่จะลาออก
หรือเกษียณอายุ 
    - ท าให้มั่นใจว่ามีการผลักดันให้ใช้ความรู้และทักษะใหม่ในการ
ปฏิบัติงาน 
   2) ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา (Effectiveness of 
Learning and Development) องค์กรมีวิธีประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการ
เรียนรู้และการพัฒนาอย่างไร 
   3) ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน (Career Progression) องค์กรมี
วิธีการอย่างไรในการจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงานของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิผล 
องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารและผู้น าอย่างมีประสิทธิผล 
 หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (Operations Focus) 
 ในหมวดการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ เกณฑ์ถามว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรใน
การออกแบบ จัดการ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการท างาน รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิผล
ของการปฏิบัติการ เพ่ือส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า และท าให้องค์กรประสบความส าเร็จและยั่งยืน 
 1. กระบวนการท างาน (Work Processes): องค์กรมีวิธีการอย่างไรใน
การออกแบบ จัดการ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการท างานที่ส าคัญ 



66 
 

  ให้อธิบายวิธีการที่องค์กรใช้ในการออกแบบ จัดการ และปรับปรุง
กระบวนการท างานที่ส าคัญ เพ่ือส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าแก่ลูกค้า และท าให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จและยั่งยืน ให้สรุปกระบวนการท างานที่ส าคัญขององค์กร โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
  ก. การออกแบบกระบวนการท างาน (Product and Process Design) 
   1) แนวคิดในการออกแบบ (Design Concepts) องค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการท างานเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่ส าคัญ
ทั้งหมด องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการน าเทคโนโลยีใหม่ ความรู้ขององค์กร ความเป็นเลิศของ
ผลิตภัณฑ์ และความคล่องตัวที่อาจต้องการในอนาคตพิจารณาในกระบวนการเหล่านี้ 
   2) ข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์และกระบวนการท างาน (Product 
and Process Requirements) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญของ
ผลิตภัณฑ์ องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการก าหนดข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการท างาน 
กระบวนการท างานที่ส าคัญขององค์กรมีอะไรบ้าง อะไรคือข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการที่
ส าคัญเหล่านี้ 
  ข. การจัดการกระบวนการ (Process Management) 
   1) การน ากระบวนการไปปฏิบัติ (Process Implementation) 
องค์กรมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการเหล่านี้จะเป็นไปตามข้อก าหนดที่
ส าคัญ ตัววัดหรือตัวชี้วัดผลการด าเนินการที่ส าคัญและตัววัดในกระบวนการที่องค์กรใช้ในการควบคุม
และปรับปรุงกระบวนการท างาน คืออะไร ตัววัดเหล่านี้เชื่อมโยงกับผลการด าเนินการและคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายอย่างไร 
   2) กระบวนการสนับสนุน (Support Processes) องค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในการก าหนดกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ กระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญขององค์กรมี
อะไรบ้าง องค์กรมั่นใจได้อย่างไรว่าการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการเหล่านี้ จะเป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่ส าคัญในการสนับสนุนธุรกิจ/กิจการ 
   3) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (Product and Process 
Improvement) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการปรับปรุงกระบวนการท างานเพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์
และผลการด าเนินการ และลดความแปรปรวนของกระบวนการ 
 2. ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ (Operational Effectiveness): องค์กรมี
วิธีการอย่างไรเพ่ือให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิผลทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
  ให้อธิบายวิธีการที่องค์กรควบคุมต้นทุน จัดการห่วงโซ่อุปทาน ท าให้
สถานที่ท างานมีความปลอดภัย เตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และสร้างนวัตกรรมส าหรับ
อนาคต เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติการที่มีประสิทธิผลและส่งมอบคุณค่าแก่ลูกค้า โดยตอบค าถามต่อไปนี้ 
  ก. การควบคุมต้นทุน (Cost Control) 
   องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการควบคุมต้นทุนโดยรวมของการ
ปฏิบัติการ องค์กรน าเรื่องของรอบเวลา ผลิตภาพ รวมทั้งปัจจัยด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อ่ืนๆ มาพิจารณาในการออกแบบกระบวนการท างานเหล่านี้อย่างไร องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
ป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย ความผิดพลาดของการให้บริการ และการท างานซ้ า รวมทั้งการลดต้นทุนค่า
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ประกันความเสียหาย หรือการสูญเสียผลิตภาพของลูกค้าให้น้อยที่สุด องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการ
ลดต้นทุนโดยรวมที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ (Inspections) การทดสอบ (Tests) และการตรวจสอบ
กระบวนการหรือผลการด าเนินการ (Process or Performance audits) องค์กรมีวิธีการอย่างไรใน
การสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการควบคุมต้นทุนกับความต้องการของลูกค้า 
  ข. การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply-Chain Management) 
   องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน องค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในการเลือกผู้ส่งมอบ และท าให้มั่นใจได้ว่าผู้ส่งมอบที่องค์กรเลือกมีคุณสมบัติและพร้อมที่จะ
ช่วยยกระดับผลการด าเนินการขององค์กรและความพึงพอใจของลูกค้า องค์กรวัดและประเมินผลการ
ด าเนินการของผู้ส่งมอบอย่างไร องค์กรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ผู้ส่งมอบเพ่ือช่วยให้เกิดการปรับปรุง
อย่างไร องค์กรด าเนินการอย่างไรกับผู้ส่งมอบที่มีผลการด าเนินการที่ไม่ดี 
  ค. การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยและต่อภาวะฉุกเฉิน  (Safety 
and Emergency Preparedness) 
   1) ความปลอดภัย (Safety) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการท าให้มี
สภาพแวดล้อมการปฏิบัติการที่ปลอดภัย ระบบความปลอดภัยขององค์กรได้ค านึงถึงการป้องกัน
อุบัติเหตุ การตรวจสอบ (Inspection) การวิเคราะห์ต้นทุนของความล้มเหลว และการท าให้คืนสู่
สภาพเดิมอย่างไร 
   2) ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พร้ อ ม ต่ อ ภ า ว ะฉุ ก เ ฉิ น  (Emergency 
Preparedness) องค์กรมีวิธีการอย่างไรเพ่ือท าให้มั่นใจว่าองค์กรมีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือ
ภาวะฉุกเฉิน ระบบการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินดังกล่าวได้ค านึงถึงการป้องกัน ความ
ต่อเนื่องของการด าเนินการ และการท าให้คืนสู่สภาพเดิมอย่างไร 
  ง. การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management) 
   องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการจัดการนวัตกรรม องค์กรมีวิธีการ
อย่างไรในการพิจารณาโอกาสเชิงกลยุทธ์ที่องค์กรก าหนดว่าเป็นความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผล
เสียอย่างฉลาด (Intelligent Risks) องค์กรมีวิธีการอย่างไรในการท าให้ทรัพยากรด้านการเงินและ
ด้านอ่ืน ๆ พร้อมใช้ในการด าเนินการสนับสนุนโอกาสเหล่านี้ องค์กรมีวิธีการพิจารณายุติโอกาสเชิง  
กลยุทธ์ในเวลาที่เหมาะสมเพ่ือไปสนับสนุนโอกาสที่มีล าดับความส าคัญเหนือกว่าอย่างไร 
 หมวด 7 ผลลัพธ์ (Results) 
 ในหมวดผลลัพธ์ เกณฑ์ถามว่าองค์กรมีวิธีการอย่างไรในการประเมินผลการ
ด าเนินการและการปรับปรุงในด้านที่ส าคัญทุกด้านขององค์กร ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร
และการก ากับดูแลองค์กร และผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด นอกจากนี้ ยังถามถึงระดับผลการ
ด าเนินการขององค์กรเปรียบเทียบกับคู่แข่ง และองค์กรอื่นที่เสนอผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึง 
 1. ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการ (Product and Process 
Results): ผลการด าเนินการด้านผลิตภัณฑ์และประสิทธิผลของกระบวนการเป็นอย่างไร 
  ให้สรุปผลการด าเนินการที่ส าคัญด้านผลิตภัณฑ์ ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของกระบวนการ รวมถึงผลลัพธ์ของกระบวนการต่าง ๆ ที่ตอบสนองโดยตรงต่อลูกค้า 
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และท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติการและห่วงโซ่อุปทานขององค์กร แสดงผลลัพธ์จ าแนกตามผลิตภัณฑ์ 
ตามกลุ่มลูกค้าและส่วนตลาด และตามประเภทและสถานที่ด าเนินการของกระบวนการ รวมทั้งให้
แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม โดยให้แสดงข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือตอบค าถามต่อไปนี้ 
  ก. ผลลัพธ์ด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่มุ่งเน้นลูกค้า (Customer 
Focused Product and Process Results) 
   ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญของผลการ
ด าเนินการด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่มีความส าคัญและตอบสนองโดยตรงต่อลูกค้าเป็นอย่างไร 
ผลลัพธ์เหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนินการของคู่แข่ง และองค์กรอ่ืนที่มีผลิตภัณฑ์ที่
คล้ายคลึงเป็นอย่างไร 
  ข. ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการท างาน (Work Process 
Effectiveness Results) 
   1) ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ (Process 
Effectiveness and Efficiency) ระดับปจัจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญของผลการ
ด าเนินการด้านการปฏิบัติการของกระบวนการท างานและกระบวนการสนับสนุนที่ส าคัญ รวมทั้งผลิต
ภาพ รอบเวลา และตัววัดอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมด้านประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และนวัตกรรมของ
กระบวนการเป็นอย่างไร 
   2) การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency Preparedness) 
ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญของประสิทธิผลขององค์กรในการ
เตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินเป็นอย่างไร 
  ค. ผ ล ลั พ ธ์ ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร ห่ ว ง โ ซ่ อุ ป ท า น  (Supply-Chain 
Management Results) 
   ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้าน
ห่วงโซ่อุปทานขององค์กร รวมทั้งการมีส่วนในการเสริมสร้างผลการด าเนินการขององค์กรเป็นอย่างไร 
 2. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer Focused Results): ผลการ
ด าเนินการด้านการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นอย่างไร 
  ให้สรุปผลลัพธ์ที่ส าคัญของการมุ่งเน้นลูกค้า รวมถึงความพึงพอใจและ
ความผูกพัน แสดงผลลัพธ์จ าแนกตามผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค่า และส่วนตลาด รวมทั้งให้แสดงข้อมูลเชิง
เปรียบเทียบที่เหมาะสม โดยให้แสดงข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือตอบค าถามต่อไปนี้ 
  ก. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (Customer-Focused Results) 
   1) ความพึงพอใจของลูกค้า  (Customer Satisfaction) ระดับ
ปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญด้านความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของลูกค้าเป็น
อย่างไร ผลลัพธ์เหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจของลูกค้าต่อคู่แข่ง และองค์กรอ่ืนที่
เสนอผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงเป็นอย่างไร 
   2) ความผูกพันของลูกค้า (Customer Engagement) ระดับปัจจุบัน
และแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญด้านการสร้างความผูกพันและการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
เป็นอย่างไร ผลลัพธ์เหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับวงจรชีวิตของการเป็นลูกค้าเป็นอย่างไร 
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 3. ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (Workforce-Focused Results): ผล
การด าเนินการด้านการมุ่งเน้นบุคลากรเป็นอย่างไร 
  ให้สรุปผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากรที่ส าคัญ รวมถึงผลลัพธ์ด้าน
สภาพแวดล้อมการท างาน และการท าให้บุคลากรมีความผูกพัน แสดงผลลัพธ์จ าแนกตามความ
หลากหลาย ตามกลุ่มและตามประเภทของบุคลากร รวมทั้งให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม 
โดยให้แสดงข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือตอบค าถามต่อไปนี้หมวด 7 
  ก. ผลลัพธ์ด้านบุคลากร (Workforce Results) 
   1) ขีดความสามารถและอัตราก าลั งบุคลากร (Workforce 
Capability and Capacity) ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญด้านขีด
ความสามารถและอัตราก าลังบุคลากร รวมถึงก าลังคนขององค์กร (Staffing Levels) และทักษะที่
เหมาะสมของบุคลากรเป็นอย่างไร 
   2) บรรยากาศการท างาน (Workforce Climate) ระดับปัจจุบัน
และแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญด้านบรรยากาศการท างาน รวมถึงสุขภาพ ความปลอดภัย 
สวัสดิภาพ การบริการ และสิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากรเป็นอย่างไร 
   3) การท าให้บุคลากรมีความผูกพัน (Workforce Engagement) 
ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญด้านการท า ให้บุคลากรมีความผูกพันกับ
องค์กรและความพึงพอใจของบุคลากรเป็นอย่างไร 
   4) การพัฒนาบุคลากร  (Workforce Development) ระดับ
ปัจจุบันและแนวโน้มขอตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญด้านการพัฒนาบุคลากรและผู้น าองค์กรเป็นอย่างไร 
 4. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร (Leadership 
and Governance Results): ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กรเป็นอย่างไร 
  ให้สรุปผลลัพธ์ที่ส าคัญด้านการน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูงและด้านการ
ก ากับดูแลองค์กร รวมทั้งความรับผิดชอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย การประพฤติปฏิบัติ
อย่างมีจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง การสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญ และการบรรลุ           
กลยุทธ์ แสดงผลลัพธ์ตามหน่วยงานขององค์กร รวมทั้งให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม โดย
แสดงข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการตอบค าถามต่อไปนี้ 
  ก. ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร การก ากับดูแลองค์กร และความ
รับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง (Leadership, Governance, and Societal Responsibility Results) 
   1) การน าองค์กร (Leadership) ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่
ส าคัญของการสื่อสารของผู้น าระดับสูง และการสร้างความผูกพันกับบุคลากรและลูกค้าของผู้น า
ระดับสูง เพ่ือถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมสู่การปฏิบัติ การกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารในลักษณะ
สองทิศทาง และการท าให้เกิดการปฏิบัติการอย่างจริงจังเป็นอย่างไร 
   2) การก ากับดูแลองค์กร (Governance) ผลลัพธ์ปัจจุบันและ
แนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญด้านการก ากับดูแลองค์กร และความรับผิดชอบด้านการเงิน
ภายในและภายนอกเป็นอย่างไร 
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   3) กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับ (Law and Regulation) 
ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญด้านการปฏิบัติตามหรือปฏิบัติได้เหนือกว่าข้อก าหนดด้าน
กฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายเป็นอย่างไร 
   4) จริยธรรม (Ethics) ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญของ
การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม และผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญของความเชื่อมั่นของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อผู้น าระดับสูงและการก ากับดูแลองค์กรเป็นอย่างไร ผลลัพธ์ของตัววัดหรือ
ตัวชี้วัดที่ส าคัญของพฤติกรรมที่ละเมิดการประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรมเป็นอย่างไร 
   5) สังคม (Society) ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง และการสนับสนุนชุมชนที่ส าคัญเป็นอย่างไร 
  ข. ผลลัพธ์ด้านการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation 
Results) 
   ผลลัพธ์ของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญของการบรรลุกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการขององค์กร รวมทั้งความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างฉลาด (Intelligent 
Risks) การสร้างและเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competencies) 
เป็นอย่างไร 
 5. ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด (Financial and Market Results): ผล
การด าเนินการด้านการเงินและตลาดมีอะไรบ้าง 
  ให้สรุปผลลัพธ์การด าเนินการที่ส าคัญด้านการเงินและตลาด แสดง
ผลลัพธ์จ าแนกตามส่วนตลาดหรือกลุ่มลูกค้า รวมทั้งให้แสดงข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่เหมาะสม โดย
การแสดงข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือตอบค าถามต่อไปนี้ 
  ก. ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด 
   1) ผลการด าเนินการด้านการเงิน  (Financial Performance) 
ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้านการเงินเป็น
อย่างไร รวมถึงตัววัดโดยรวมด้านผลตอบแทนทางการเงิน ความมั่นคงทางการเงิน (Financial 
Viability) หรือผลการด าเนินการด้านงบประมาณ (Budgetary Performance) เป็นอย่างไร 
   2) ผลการด าเนินการด้านตลาด (Marketplace Performance) 
ระดับปัจจุบันและแนวโน้มของตัววัดหรือตัวชี้วัดที่ส าคัญของผลการด าเนินการด้านตลาดเป็นอย่างไร 
รวมถึงส่วนแบ่งตลาดหรือต าแหน่งในตลาด การเติบโตทางตลาดและส่วนแบ่งตลาด และการเจาะ
ตลาดใหม่เป็นอย่างไร 
 6) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2557 – 2558 
  เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียน
มาตรฐานสากลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งมีแนวคิดริเริ่มมาตั้งแต่ปี
การศึกษา 2553 มุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยเป็นการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand 
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Quality Award: TQA) เพ่ือให้โรงเรียนได้มีแนวทางของเกณฑ์ไปประยุกต์ใช้โดยเทียบเคียงให้
เหมาะสมกับบริบทของการบริหารจัดการของแต่ละโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิ ดความ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพ่ือองค์กรที่เป็น
เลิศ มีข้อก าหนดต่าง ๆ ของเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 7 หมวดด้วยกัน คือ 
  1. การน าองค์กร 
  2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
  3. การมุ่งเน้นนักเรียน 
  4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
  5. การมุ่งเน้นบุคลากร 
  6. การมุ่งเน้นการด าเนินการ 
  7. ผลลัพธ์ 
 โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหมวดต่าง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 2.2 
 

 
 
ภาพที่ 2.2 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) ของ 
 โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพ่ือองค์กรที่เป็นเลิศ : มุมมองในเชิงระบบ 
 
 1. โครงร่างองค์กร 
  โครงร่ า งองค์ กร  ก าหนดบริบทให้ แก่ วิ ธี ก ารที่ อ งค์ ก รปฏิบั ติ 
สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ที่ส าคัญในการท างาน ความท้าทายและความได้ เปรียบเสียเปรียบเชิง 
กลยุทธ์ เป็นแนวทางท่ีก าหนดกรอบให้แก่ระบบการจัดการผลการด าเนินการขององค์กร 
 2. การปฏิบัติการของระบบ 
  การปฏิบัติการของระบบประกอบด้วยเกณฑ์ 6 หมวดที่อยู่ส่วนกลาง
ของภาพดังท่ีแสดงในภาพที่ 2.2 ซึ่งระบุลักษณะของการปฏิบัติการและผลลัพธ์ที่องค์กรบรรลุ 
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  การน าองค์กร (หมวด 1) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (หมวด 2) และการ
มุ่งเน้นนักเรียน (หมวด 3) ประกอบกันเป็นกลุ่มการน าองค์กร หมวดต่างๆ เหล่านี้ถูกจัดไว้ด้วยกันเพ่ือ
เน้นความส าคัญว่าการน าองค์กรต้องมุ่งที่กลยุทธ์และนักเรียน ผู้น าระดับสูงต้องก าหนดทิศทางของ
องค์กรและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจในอนาคต 
  การมุ่งเน้นบุคลากร (หมวด 5) การมุ่งเน้นการด าเนินการ (หมวด 6) 
และผลลัพธ์ (หมวด 7) ประกอบกันเป็นกลุ่มผลลัพธ์ โดยบุคลากรและกระบวนการปฏิบัติการที่ส าคัญ
มีบทบาทท าให้การด าเนินการส าเร็จและน าไปสู่ผลการด าเนินการโดยรวมขององค์กร 
  การท างานทุกอย่างมุ่งสู่ผลลัพธ์ ซึ่งประกอบผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของ
นักเรียน การมุ่งเน้นนักเรียน ด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน ด้านการน าองค์กรและการก ากับดูแลองค์กร 
และด้านการเงินและสมรรถนะการให้บริการ ลูกศรแนวนอนที่ตรงกลางของภาพแสดงการเชื่อมโยง
กลุ่มการน าองค์กรเข้ากับกลุ่มผลลัพธ์ ซึ่งความเชื่อมโยงดังกล่าวมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จ
ขององค์กร นอกจากนั้น ลูกศรนี้ยังแสดงถึงความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างการน าองค์กร (หมวด 1) 
และผลลัพธ์ (หมวด 7) ส่วนลูกศร 2 ทิศทางนั้นแสดงถึงความส าคัญของข้อมูลป้อนกลับในระบบการ
จัดการผลการด าเนินการที่มีประสิทธิผล 
 3. พ้ืนฐานของระบบ 
  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการเรียนรู้ (หมวด 4) มีความส าคัญ
อย่างยิ่งในการท าให้องค์กรมีการจัดการที่มีประสิทธิผล และมีการปรับปรุงผลการด าเนินการและ
ความสามารถในการแข่งขันโดยใช้ระบบที่ใช้ข้อมูลจริงและองค์ความรู้เป็นแรงผลักดัน การวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้นี้ เป็นพื้นฐานของระบบการจัดการผลการด าเนินการโดยรวม 
 4. โครงสร้างของเกณฑ์ 
  เกณฑ์ท้ัง 7 หมวด ประกอบด้วยหัวข้อและประเด็นพิจารณาต่าง ๆ ดังนี้ 
  4.1 หัวข้อ หัวข้อทั้ งหมดมี 17 หัวข้อ ประกอบด้วยหัวข้อที่ เป็น
กระบวนการ และหัวข้อท่ีเป็นผลลัพธ์แต่ละหัวข้อมุ่งเน้นข้อก าหนดที่ส าคัญ 
  4.2 ประเด็นพิจารณา ในแต่ละหัวข้อมีประเด็นพิจารณาอย่างน้อยหนึ่ง
ประเด็น องค์กรจึงควรตอบค าถามต่าง ๆ ของแต่ละประเด็นพิจารณา 
  โครงสร้างของเกณฑ์ท่ีดังกล่าวมาแล้วข้างต้น แสดงหัวข้อต่าง ๆ ในภาพที ่2.3 
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ภาพที่ 2.3 โครงสร้างเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 ส าหรับแนวคิดการบริหารสถานศึกษาระบบคุณภาพของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2553) ซึ่งได้น าหลักการแนวคิดของ Thailand Quality Award 
(TQA) ที่มีพ้ืนฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการเช่นเดียวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา (Malcolmbaldrige National Quality Award: MBNQA) ซึ่งเป็นต้นแบบรางวัล
คุณภาพแห่งชาติที่ประเทศต่าง ๆ หลายประเทศทั่วโลกน าไปประยุกต์ใช้ มาจัดท าเป็นเกณฑ์การ
พัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทยให้มีความเป็นเลิศ มีหลักการและแนวคิด ดังนี้ 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553) 
 1. การน าที่มีวิสัยทัศน์ร่วม (Visionary Leadership) ผู้น าระดับสูงจะต้อง
เป็นผู้ก าหนดทิศทางวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนและมีการสื่อสารทิศทางวิสัยทัศน์สู่
การปฏิบัติและสร้างแรงจูงใจกระตุ้นบุคลากรมีส่วนร่วมในการท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จ 
 2. การศึกษาที่ยึดการเรียนรู้เป็นแกนกลาง (Learning Centered Education) 
โรงเรียนมุ่งเน้นการจัดการศึกษาไปที่การเรียนรู้และความต้องการของผู้ เรียนความต้องการ
คุณลักษณะของผู้เรียนในอนาคตของสังคมโลกการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความพึงพอใจของ
ผู้เรียนและแปลงความต้องการเหล่านั้น มาเป็นหลักสูตรและการพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
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 3. การเรียนรู้ขององค์กรและบุคคล (Organizational and Personal 
Learning) โรงเรียนจัดระบบการเรียนรู้ให้มีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ร่วมกันและการเรียนรู้
รายบุคคลในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด าเนินงานของโรงเรียนซึ่งจะเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนา
โรงเรียนไปสู่ความส าเร็จและส่งผลให้เกิดมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้เรียน 
 4. การให้คุณค่ากับคณะครูบุคลากรและผู้มีส่วนร่วม (Valuing Faculty 
Staff and Partners) โรงเรียนแสดงถึงการเห็นคุณค่าของครูและบุคลากรโดยการสร้างความผูกพัน 
ความพึงพอใจ แรงจูงใจ สภาพแวดล้อมการท างานสวัสดิการ ฯลฯ จะท าให้โรงเรียนประสบ
ความส าเร็จ 
 5. ความคล่องแคล่วกระตือรือร้น (Agility) ความคล่องแคล่วกระตือรือร้น
เป็นความสามารถในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีความยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนความต้องการของ
ผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะท าให้สามารถลดรอบเวลาและต้นทุนในการพัฒนาคุณภาพ 
 6. การมุ่งอนาคต (Focus on the Future) การพัฒนาโรงเรียนให้มีความ
ยั่งยืนต้องอาศัยความเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่มีผลกระทบต่อการจัด
การศึกษาและส่วนแบ่งทางการศึกษาตลอดจนการจัดหลักสูตรที่สนองตอบต่อความต้องการก าลังคน
ในการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกโรงเรียนจึงต้องมีแนวคิดที่มุ่งอนาคตอย่าง
จริงจังและสร้างความผูกพันในระยะยาวกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ โดยการพัฒนา
ศักยภาพของครูและบุคลากรสร้างโอกาสทางนวัตกรรม เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้เตรียมตัวมุ่งสู่
อนาคตที่เป็นเป้าหมายทางเลือกอย่างเหมาะสม 
 7. การจัดการเพ่ือให้เกิดนวัตกรรม (Managing for Innovation) โรงเรียน
ต้องแสวงหาสร้างพัฒนาและใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดนวัตกรรมของหลักสูตรการจัด
กระบวนการเรียนรู้และการบริการให้เกิดกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
 8. การบริหารจัดการบนพ้ืนฐานของข้อมูลจริง (Management by fact) 
โรงเรียนได้วางแผนตัดสินใจและด าเนินการต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ผ่านการวิเคราะห์เป็น
ข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้มากที่สุด ซึ่งการบริหารระบบพ้ืนฐานข้อมูลจริงนี้จะมุ่งสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน
การปรับปรุงผลการด าเนินการและการเปรียบเทียบกับคู่เทียบเคียงหรือระดับเทียบเคียงของ “วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ” 
 9. ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ/สั งคมและความเป็นพลเมืองดี 
(Public/Social Responsibility and Citizenship) โรงเรียนมีบทบาทในการรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชนด้วยการมุ่งเน้นการดูแลสุขอนามัยสภาพแวดล้อมของชุมชนและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
รวมทั้งบุคลากรของโรงเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีจริยธรรมและจรรยาบรรณต่อ
สาธารณะ 
 10. การมุ่งเน้นผลลัพธ์และการสร้างคุณค่า (Focus on Result and 
Creating Value) โรงเรียนได้วางแผนปฏิบัติและประเมินผลลัพธ์ที่ส าคัญในทุกระดับ งานที่แสดงให้
เห็นว่ามุ่งเน้นการสร้างคุณค่า และผลส าเร็จของผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการ 
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 11. มุมมองเชิงระบบ (System Perspective) โรงเรียนสร้างระบบบริหาร
จัดการที่เชื่อมโยงแผนปฏิบัติงาน กระบวนการ ตัวชี้วัด และกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกันและบูรณาการเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์ของโรงเรียน 
 
 
2.2 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 2.2.1 สภาพโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามพัฒนามาจาก “ปอเนาะ” ดั้งเดิมที่มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยไม่มีการวัดและประเมินผล ไม่มีชั้นเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2508 ที่ให้ 
“ปอเนาะ” ขึ้นทะเบียนแล้วแปรสภาพเป็นโรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ต่อมาเปลี่ยนชื่อเรียก
เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในปี พ.ศ. 2526 เพ่ือให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสามารถจัดประเภทตามการจด
ทะเบียนโรงเรียน ออกได้เป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 1) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่สอน
วิชาศาสนาอย่างเดียว 2) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(1) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการ
เปิดสอนหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยเป็นการเปิดสอนวิชาศาสนาอิสลาม
ควบคู่วิชาสามัญหรือวิชาชีพ ในระบบโรงเรียนและได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนตามมาตรา 
15(1) และ 3) โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีจัดการเรียนการ
สอนทางอิสลามศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งจัดการเรียน
การสอนวิชาสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการควบคู่ไปด้วย แต่สภาพความพร้อมทั้ง
บุคลากรและระบบการจัดการเรียนรู้ยังไม่เข้าเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะยกระดับสู่การเป็น
โรงเรียนตามมาตรา 15(1) ในอดีตการบริหารการศึกษาภายในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้
แบ่งงานออกเป็น 5 ด้าน อันได้แก่ 1) ด้านวิชาการ 2) ด้านบริหารบุคคล 3) ด้านกิจการนักเรียน              
4) ด้านธุรการและการเงิน และ 5) ด้านความสัมพันธ์กับชุมชน โดยมีระดับการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ 
เหล่านี้ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอยู่ในระดับที่ ค่อนข้างน้อยรัฐบาลจึงได้พยายามที่จะ
ปรับปรุงพัฒนาส่งเสริมรวมถึงให้การอุดหนุนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีผลท าให้โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามส่วนหนึ่งมีการปฏิบัติที่เจริญรุดหน้า ในขณะที่ยังมีโรงเรียนอีกบางส่วนที่
ยังคงสภาพของการปฏิบัติอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ ซึ่งอาจเกิดมาจากสาเหตุในหลากหลายปัจจัย
ด้วยกัน เช่น ผู้บริหารขาดความรู้ด้านการบริหารโรงเรียน ครูสอนมีคุณวุฒิต่ า งบประมาณมีจ ากัด 
(เรวดี กระโหมวงศ์ และคนอื่น ๆ, 2546, น. 8-10) แต่ในปัจจุบันการบริหารการศึกษาภายในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ได้มีการก าหนดให้ด าเนินการบริหารการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษา พ.ศ. 2542 ซึ่งแบ่งรูปแบบของการบริหารการศึกษาเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้าน
วิชาการ 2) ด้านงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ 4) ด้านการบริหารทั่วไป โดยในปี 
พ.ศ. 2535 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบ ที่เรียกว่า ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
อุดหนุนและส่งเสริมโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเปิดสอนวิชา
ศาสนาควบคู่กับวิชาสามัญ พ.ศ. 2535 เพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้ทันและสอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 2531, น. 31-37) 
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  ส าหรับการให้การอุดหนุนจากรัฐบาลแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตาม
มาตรา 15(1) และมาตรา 15(2) นั้น กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการอุดหนุน
และส่งเสริมโรงเรียนเอกชนที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่ งเปิดสอนวิชาศาสนา
ควบคู่กับวิชาสามัญ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536 เพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ได้
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
  1. โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามมาตรา 15(1) กรณีที่เป็นโรงเรียนเอกชน
ที่สอนศาสนาอิสลามแบบทั่วไป จะได้รับเงินอุดหนุน ร้อยละ 40 ของค่าใช้จ่ายจากค่าใช้จ่ายรายหัว
นักเรียนภาครัฐซึ่งก าหนดให้รับเป็นรายเดือน และกรณีที่เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่
จัดตั้งโดยมูลนิธิหรือมัสยิดได้รับเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ร้อยละ 60 
  2. ปอเนาะแบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามมาตรา 15(2) ได้รับการ
อุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนตามประเภทของหลักสูตรการศึกษาโดยหักค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่โรงเรียนจัดเก็บจากนักเรียนทั้งปีออกดังนี้ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 1,670 บาท ต่อ
หัวต่อปี หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,720 บาท ต่อหัวต่อปี และหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน 
1,660 บาท ต่อหัวต่อปี โดยแบ่งออกเป็นค่าตอบแทนโต๊ะครูร้อยละ 10 ของเงินที่ได้รับอุดหนุน
ทั้งหมด ค่าตอบแทนครูสอนศาสนาร้อยละ 40 และเป็นงบพัฒนาโรงเรียนร้อยละ 50 
  หลังจากนั้น ปี 2539 กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับเปลี่ยนการให้เงินอุดหนุนแก่
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามอีกครั้ง กรณีที่เป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทั่วไปได้รับ
เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน ร้อยละ 60 ส่วนกรณีที่เป็นมูลนิธิให้เงินอุดหนุนเต็มจ านวน (ร้อยละ 100) 
ส าหรับอัตราการให้เงินอุดหนุนรายหัวแก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามล่าสุดในปี 2548 นั้น  ใน
ระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษาในโรงเรียนที่เป็นมูลนิธิได้รับ 9 ,420 บาทต่อคนต่อปี ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นได้รับ 10,525 บาทต่อคนต่อปี ในขณะที่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับ 
11,425 บาทต่อคนต่อปี ขณะที่ปอเนาะแบบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตามมาตรา 15(2)             
ที่ได้เปิดสอนวิชาศาสนาควบคู่กับวิชาสามัญนั้นได้รับเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนจ านวน 685 บาทต่อ
คนต่อปี สิ่งส าคัญที่ควรกล่าวถึง คือ เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
พ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี้มิได้แตกต่างไปจากการอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่หรือจังหวัด
อ่ืน ๆ ของประเทศไทย (สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศไทย, ม.ป.ป. อ้างถึงใน เฉลิมพล และซัน, 
2549, น. 13) 
  ต่อจากนั้น ได้มีการประกาศเพ่ิมเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การ
อุดหนุนเป็นค่าตอบแทนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(1) (2) และ
การอุดหนุนเป็นค่าบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสน าอิสลาม มาตรา 15(2) แห่ง
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมาตรา 15(1) (2) เช่ นเดียวกับ
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ตามรายละเอียดในประกาศส านักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดังนี้ 
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  1. ครูที่มีสิทธิ์ได้รับการอุดหนุนจะต้องเป็นครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม มาตรา 15(1) ที่เปิดสอนวิชาสามัญควบคู่วิชาศาสนา หรือเป็นครูสอนศาสนาใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) ที่เปิดท าการสอนวิชาศาสนาอย่างเดียว 
  2. โรงเรียนที่มีสิทธิได้รับการอุดหนุนเป็นค่าบริหารจัดการ ต้องเป็นโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) และเปิดท าการสอนวิชาศาสนาอย่างเดียว 
  3. การขอรับเงินค่าตอบแทนครูสอนศาสนา และค่าบริหารจัดการโรงเรียนให้ส านัก
บริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   3.1 การอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม มาตรา 15(1) ให้เป็นไปตามตารางข้างล่างนี้ 
 
ตารางท่ี 2.2 อัตราการอุดหนุนค่าตอบแทนครูสอนศาสนาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 มาตรา 15(1) 
 

ที ่
จ านวนนักเรียน 

(คน) 
จัดสรรค่าตอบแทนครู

สอนศาสนา (คน) 
ค่าตอบแทนคนละ/

เดือน (บาท) 
รวมเป็นเงิน 

1 ไม่เกิน 80 คน 2 2,000 4,000 
2 81 – 120 คน 3 2,000 6,000 
3 121 คน ขึ้นไป 4 2,000 8,000 

 
 3.2 การขอรับเงินค่าตอบแทนครูสอนศาสนา และค่าบริหารจัดการโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) ที่สอนศาสนาอย่างเดียว ให้เป็นไปตามตารางข้างล่างนี้  
 
ตารางท่ี 2.3  อัตราการอุดหนุนค่าตอบแทนครูสอนศาสนาและค่าบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอน
  ศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) 
 

ที ่
จ านวนนักเรียน 

(คน) 

จัดสรร
ค่าตอบแทนครู

สอนศาสนา (คน) 

ค่าตอบแทนคน
ละ/เดือน (บาท) 

ค่าบริหารจัดการ
โรงเรียน/เดือน 

(บาท) 

รวมเป็น
เงิน 

1 ไม่เกิน 80 คน 2 2,000 1,000 5,000 
2 81 – 120 คน 3 2,000 1,000 7,000 
3 121 คน ขึ้นไป 4 2,000 1,000 9,000 

 
 2.2.2 หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 เป็น
หลักสูตรแกนกลางอิสลามศึกษาสาหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในประเทศไทย โดยก าหนด
จุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาผู้เรียน หลังจากที่ได้มีการจัดการ
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เรียนการสอนตามหลักสูตรดังกล่าว ผู้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสานักงานศึกษาธิการภาค 12 
(ส านักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 12 เดิม) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
ได้มีการติดตาม และประเมินการผลใช้หลักสูตรเป็นระยะ ๆ โดยศึกษาเก็บข้อมูลจากครูผู้สอน 
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เรียนที่ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 ด้วยการพบปะพูดคุยและรับ
ฟังความคิดเห็นจากเวทีอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาทุกครั้ง พบว่า
หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 มีหลายส่วนที่เป็นจุดเด่น และมีบางส่วนที่เป็นจุดบกพร่องที่
สะท้อนให้เห็นถึงประเด็นปัญหาการน าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน หลาย
ประเด็นด้วยเช่นกัน เพ่ือเติมเต็มในส่วนที่เป็นจุดเด่นและพัฒนาในส่วนที่เป็นข้อบกพร่องและเพ่ือให้
การจัดเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และสถานศึกษาอ่ืน ๆ ที่นา
หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 ไปใช้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน
กระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยการน าหลักสูตรไปสู่การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้อย่าง
เหมาะสมอย่างแท้จริง ศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา สานักงานศึกษาที่การภาค 12 จึงก าหนดให้
ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 ขึ้นด้วยการก าหนดโครงสร้างหลักสูตร
จากเดิมไปเป็นช่วงชั้น 4 ช่วงชั้นขึ้น มาเป็นระดับชั้น 3 ระดับ คือ ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบตีดาอียะฮฺ) 
ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มูตะวัซซีเฏาะฮฺ) และระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะห์) ทั้งนี้ให้
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 การก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมาย  สมรรถนะ
ส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในการจัดการเรียนการ
สอน ไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นกรอบแนวทางให้สถานศึกษาสามารถน าหลักสูตรไปสู่การ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนในแต่ละระดับชั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้การจัดการศึกษา
อิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีความเป็นเอกภาพ เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้เรียน ท้องถิ่นและชุมชน เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน  (ส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 12 กระทรวงศึกษาธิการ) 
  วิสัยทัศน์ 
  หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) มุ่งเสริมสร้างผู้เรียน
ให้เป็นมุสลิมที่ดี ยึดมั่นศรัทธา มีความย าเกรงต่ออัลลอฮ สุบหานะฮุวะตะอาลา มีบุคลิกภาพตาม
แบบอย่างของท่านนบีมุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ 
ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม มีจิตส านึกในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม เพ่ือให้เกิดสันติ
สุขทั้งในโลกนี้ (ดุนยา) และโลกหน้า (อาคีเราะฮ์) 
  หลักการ 
  เพ่ือให้การจัดการศึกษาอิสลามศึกษามีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ก าหนดให้จัดการศึกษาเน้นความรู้คู่คุณธรรม จึงก าหนดหลักการของหลักสูตร
อิสลามศึกษาไว้ ดังนี้ 
  1. เป็นการศึกษาเกี่ยวกับอิสลามศึกษาที่มุ่งให้มุสลิมทุกคนได้รับการศึกษาด้าน
อิสลามศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  2. เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนถือปฏิบัติหลักการอิสลามในการด ารงชีวิต 
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  3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยถือ
ว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
  4. เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นทั้งด้านสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู้ 
  5. เป็นหลักสูตรจัดการศึกษาทุกรูปแบบครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบ
โอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ 
  จุดหมาย 
  หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) มุ่งเสริมสร้างและ
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อศาสนาอิสลาม โดยปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 
  1. มีความศรัทธาต่ออัลลอฮและรอซูล และปฏิบัติตามหลักค าสอนของอิสลาม 
ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
  2. สามารถให้ความคิดเห็นและเหตุผลในการวินิจฉัย พิจารณาปัญหาต่าง ๆ โดย
ปราศจากความงมงาย มีความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อ
การเปลี่ยนแปลงของชุมชน ประเทศชาติ และประชาคมโลก 
  3. มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในกลุ่มสาระตามหลักสูตรและวิทยาการต่าง ๆ 
สามารถยกระดับความเป็นอยู่ของสังคมมุสลิมให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
  4. มีความภูมิใจในความเป็นมุสลิมที่ดี มีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน 
และมีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
  5. มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียน และรักการค้นคว้า 
  6. เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยในตนเอง และสามารถปฏิบัติตนตามหลักการ
อิสลามได้อย่างถูกต้อง 
  7. รักการออกก าลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพ และบุคลิกภาพที่ดี 
  8. รักประเทศชาติและท้องถิ่น มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้กับสังคม 
  9. มีความสามัคคี รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม และสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างเพื่อนมนุษย์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติสุข 
  สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  การจัดการเรียนรู้หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อศาสนาอิสลาม ให้สามารถอยู่ร่วมกันใน
สังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้อย่างปกติสุข โดยปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามหลักค าสอนของอิสลาม จึงได้ก าหนดสมรรถนะส าคัญที่ผู้เรียนควรจะมีหลังจากส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 5 ประการ ดังนี้ 
  1. ความสามารถในการอ่าน เขียน ท่องจ า 
   เป็นความสามารถของผู้เรียน ในการอ่าน เขียน ท่องจ า หลักค าสอนของอิสลาม
ที่มาจากอัลกุรอ่านและอัลหะดิษ อันเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการเรียนรู้อิสลาม เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
ด้านการยึดมั่นศรัทธา การปฏิบัติศาสนกิจ การมีคุณธรรม จริยธรรมอิสลาม และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและสันติสุข 
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  2. ความสามารถในการคิด 
   เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ และการคิดอย่างมีระบบ ภายใต้พ้ืนฐานของหลักการอิสลาม เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์
ความรู้หรือสารสนเทศในการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
  3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและพัฒนาปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม 
   เป็นความสามารถในการน าหลักค าสอนต่าง ๆ จากบทบัญญัติของอิสลามไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างานและการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา อุปสรรคและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่หลากหลาย 
รู้จักแสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา มีการตัดสินใจที่มี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  4. ความสามารถในการสื่อสาร 
   เป็นความสามารถของผู้เรียนในการถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ 
ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพ่ือประนีประนอม การเลือกที่จะรับหรือไม่
รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและความถูกต้อง การเลือกใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ และมีทักษะ
กระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือน ามาเป็นเครื่องมือในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร การท างาน การ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรมตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม 
  5. ทักษะในการอยู่ร่วมกัน 
   เป็นความสามารถของผู้เรียนในการปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมตามหลักศาสนา
อิสลาม ต่อการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมที่หลากหลาย การให้เกียรติและเคารพสิทธิของมุสลิมและชน
ต่างศาสนิก การอยู่ร่วมกันแบบหมู่คณะ (ญามาอะฮ) และการมีจิตสาธารณะ 
  คุณลักษณะอันพึงประสงค ์
  หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก โดยมีพ้ืนฐานความศรัทธาต่ออัลลอฮ สุบหานะฮุ
วะตะอาลา ปฏิบัติตนตามแบบอย่างของ นบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุ อะลัยฮิวะสัลลัม และมีคุณธรรม 
จริยธรรมตามแนวทางอิสลาม ดังนี้ 
  1. เป็นผู้ที่มีความศรัทธาที่บริสุทธิ์และม่ันคง 
  2. เป็นผู้ที่ปฏิบัติศาสนกิจอย่างสม่ าเสมอและถูกต้อง 
  3. เป็นผู้ที่มีมารยาทที่ดีงาม 
  4. เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นศึกษาค้นคว้า ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 
  5. เป็นผู้ที่ชนะใจตนเอง 
  6. เป็นผู้ที่ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า 
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  7. เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย 
  8. เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
  9. เป็นผู้ที่บ าเพ็ญประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  นอกจากนี้  สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้
สอดคล้องตามบริบทและจุดเน้นของแต่ละสถานศึกษา 
  สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
  หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) ก าหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่เป็นข้อก าหนดคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือใช้
เป็นจุดมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานที่ก าหนด 8 สาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
  1. อัลกุรฺอานและอัตตัฟซีร ความรู้ความเข้าใจ หลักการอ่าน การท่องจ าและ
หลักการอรรถาธิบาย ยึดมั่นและปฏิบัติตามบทบัญญัติของอัลกุรฺอาน ในชีวิตประจ าวัน 
  มาตรฐาน อก 1 :  เข้ า ใจประวัติ  ความส าคัญ หลักการ อ่าน และหลักการ
อรรถาธิบายอัลกุรอาน สามารถท่องจ าอรรถาธิบาย และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
  มาตรฐาน อก 2 : ยึดมั่นในหลักค าสอนอัลกุรอาน และน ามาปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสันติสุข 
  2. อัลหะดีษ ความรู้ความเข้าใจหลักการอัลหะดีษ การ ท่องจ าอัลหะดีษ ยึดมั่นและ 
ปฏิบัติตามค าสอนของอัลหะดีษในชีวิตประจ าวัน 
  มาตรฐาน อห 1 : เข้าใจความหมาย ความส าคัญ หลักการอัลหะดีษ สามารถ
ท่องจ าอัลหะดีษ และน าไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
  มาตรฐาน อห 2 : ยึดมั่นหลักค าสอนอัลหะดีษ และปฏิบัติตามในการด าเนินชีวิต 
  3. อัลอะกีดะฮฺ ความรู้ ความเข้าใจ หลักศรัทธาและหลักฐาน อ้างอิง ยึดมั่นน าไป
ปฏิบัติอย่างถูกต้อง แก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  มาตรฐาน ออ 1 : เข้าใจความหมาย ความส าคัญ หลักฐานของหลักการศรัทธาและ
โทษของการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ การสิ้นสภาพของการเป็นมุสลิมเพ่ือเป็นบ่าวที่ย าเกรง และภักดี
ต่ออัลลอฮ 
  มาตรฐาน ออ 2 : ยึดมั่นในหลักการศรัทธา น ามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และสามารถ
แก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
  4. อัลฟิกฮฺ ความรู้ ความเข้าใจ หลักการและข้อปฏิบัติตามบทบัญญัติของศาสนา
อิสลาม วิเคราะห์สภาพปัญหา เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจ และการด าเนินชีวิตในสังคม
อย่างมีความสุข 
  มาตรฐาน อฟ 1 : เข้าในกฎ หลักการ และบทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับอิบาดาต มุอา
มะลาต มุนากะหาต และญีนายาต เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจและด ารงชีวิตในสังคมอย่าง
มีความสุข 
  มาตรฐาน อฟ 2 : เห็นคุณค่า ปฏิบัติตามบทบัญญัติอิสลาม และสามารถน ามา
วิเคราะห์กับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนบนพื้นฐานของเหตุและผล 
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  5. อัตตารีค ความรู้ ความเข้าใจประวัติ ความเป็นมา ความส าคัญ ประวัติศาสตร์
อิสลามของ แต่ละยุคสมัย ประวัติศาสตร์อิสลามในท้องถิ่น และภูมิภาค ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์
มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
  มาตรฐาน อต 1 : เข้าใจความหมาย ความส าคัญของแต่ละยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
อิสลาม สามารถใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์มาวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง  ๆ อย่างเป็นระบบ และ
ประยุกต์ใช้เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
  มาตรฐาน อต 2 : เข้าใจประวัติศาสตร์อิสลามในท้องถิ่นและภูมิภาค มีความ
ภาคภูมิใจในการใช้วิถีชีวิตตามแนวทางของอิสลาม 
  6. อัลอัคลาก ความรู้ ความเข้าใจ จริยธรรมอิสลาม ยึดมั่น และปฏิบัติตนในการ
พัฒนาตนเอง บ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
  มาตรฐาน อค 1 : เข้าใจจริยธรรมอิสลาม และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาตน 
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
  มาตรฐาน อค 2 : ยึดมั่นและปฏิบัติจริยธรรมอิสลามในการด ารงชีวิต 
  7. ภาษาอาหรับ ความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และมีทักษะในการใช้ภาษาอาหรับ
เพ่ือการสื่อสาร การเรียนรู้ การค้นคว้า ตีความบทบัญญัติ ของศาสนาอิสลามอย่างมีประสิทธิภาพ 
  มาตรฐาน อร 1 : เข้าใจกระบวนการฟัง ดู พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมี
ทักษะในการใช้ภาษาอาหรับเพ่ือการเรียนรู้ ค้นคว้า ตีความบทบัญญัติอิสลาม และสื่อความหมาย 
  8. ภาษามลายู ความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และมีทักษะในการใช้ภาษามาลายู
เพ่ือการสื่อสาร การ เรียนรู้ ค้นคว้าความรู้จากแหล่งวิทยาการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 
  มาตรฐาน อม 1 : เข้าใจกระบวนการฟัง ดู พูด และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะใน
การใช้ภาษามลายูเพ่ือการเรียนรู้ สื่อความหมาย และค้นคว้า ความรู้จากแหล่งวิทยาการต่าง ๆ อย่าง
สร้างสรรค์ 
  ในแต่ละสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ พึงปฏิบัติ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
เมื่อจบการศึกษาแต่ละระดับ นอกจากนั้น มาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อน
พัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้รู้ว่าต้องการอะไร  จัดการเรียนรู้
อย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก การทดสอบระดับจังหวัด 
เขตพ้ืนที่การศึกษา การทดสอบระดับชาติ และระบบการตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพดังกล่าวเป็น
สิ่งส าคัญท่ีช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่มาตรฐานการ
เรียนรู้ก าหนดได้เพียงใด  
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
  เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ พัฒนา
อย่างรอบด้านเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เสริมสร้างให้
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ปลูกฝังและสร้างจิตส านึก การท าประโยชน์ต่อสังคม 
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สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบ่งออกเป็น       
2 ลักษณะ คือ 
  1. กิจกรรมพัฒนาจริยธรรมอิสลาม เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ
ของผู้เรียนให้สามารถค้นพบศักยภาพของตน สามารถเสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การ
เรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี โดยการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง จน
สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ เช่น การเข้าค่าย การอบรมหลังละหมาด 
การฝึกปฏิบัติศาสนกิจ การพัฒนาบุคลิกภาพ การฝึกคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม ตลอดจนฝึกการอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
  2. กิจกรรมชมรม/ชุมนุม เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร
ในสถานการณ์จริง ตั้งแต่ศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติ ประเมิน และปรับปรุงแก้ไข 
โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม เช่น ชมรม/ชุมนุมนักอ่านอัลกุรอ่าน (กอรี) ชมรม/ชุมนุมอนาชีด ชมรม/
ชุมนุมนักปาฐกถาหรือบรรยายธรรม ชมรม/ชุมนุมนักเผยแผ่ (ดะอวะฮ) เป็นต้น โดยให้สถานศึกษา
และผู้เรียนร่วมกันก าหนดขึ้นตามความเหมาะสม 
  ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถน าผลการประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมชมรม/ชุมนุมตาม
หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไปใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินการผ่านกิจกรรม
ชมรม/ชุมนุมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 
  ระดับการศึกษา 
  หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) การจัดการเรียนการ
สอนแบ่งได้เป็น 3 ระดับ ตามระดับวุฒิทางการศึกษาอิสลามศึกษา ดังนี้  
  1. ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ)  เป็นการศึกษาชั้นอิสลามศึกษา
ตอนต้นปีที่ 1-6 ที่เน้นการพัฒนาความรู้และทักษะขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือส าหรับ 
การศึกษาเรียนรู้อิสลามศึกษา เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และเน้นทักษะกระบวนการพ้ืนฐานของ
ความเป็นมุสลิม   
  2. ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตะวัซซิเฏาะฮฺ ) เป็นการศึกษาชั้นอิสลามศึกษา
ตอนกลางปีที่ 1-3 ที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้รายละเอียดในสาระต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น เน้นการพัฒนา 
บุคลิกภาพส่วนตน และทักษะในการด าเนินชีวิตตามวิถีอิสลาม ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ 
ผู้เรียนมีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ความรู้ ความคิด และความเป็นมุสลิมที่ดี  
  3. ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮฺ) เป็นการศึกษาชั้นอิสลามศึกษาตอน
ปลายปีที่ 1-3 ที่มุ่งเน้นการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะที่ละเอียดยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนการปลูกฝังความรู้ ความคิด คุณธรรมจริยธรรมอิสลาม เป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
  การจัดเวลาเรียน 
  หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้ก าหนดกรอบเวลา
ในการจัดการเรียนรู้ 8 สาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ ดังนี้ 
  1. ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮฺ) (ชั้นอิสลามศึกษาตอนต้นปีที่ 1-6) ให้
จัดเวลาเรียนเป็นรายปีไม่น้อยกว่า 440 ชั่วโมงต่อปี มีเวลาเรียนสัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง   
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  2. ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตะวัซซิเฏาะฮฺ ) (ชั้นอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ 
1-3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมงต่อปี คิดน้ าหนักของรายวิชาที่
เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต มีเวลาเรียน
สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 13 ชั่วโมง  
  3. ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮฺ) (ชั้นอิสลามศึกษาตอนปลายปีที่ 1-3) 
ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนรวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 1,920 ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่
เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชาเท่ากับ 1 หน่วยกิต มีเวลาเรียน
สัปดาห์ละไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง 
  โครงสร้างเวลาเรียน 
  หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) ก าหนดกรอบเวลาใน
การจัดการเรียนรู้ 8 สาระการเรียนรู้พื้นฐาน สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.4 กรอบเวลาการจัดการเรียนรู้ 8 สาระการเรียนรู้พ้ืนฐาน สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 

สาระ 
เวลาเรียน 

ระดับอิสลามศึกษาตอนตน้ (อิบติดาอียะฮ) ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตะวัชชิเฎาะฮ) ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย (ชานาวียะฮ) 
ปีที ่1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 อป. 1-3 

กลุ่มสาระศาสนาอิสลาม 
สาระที่ 1 อัลกุรอ่านและอัตตัฟซีร 80 80 80 80 80 80 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 120 (3 นก.) 360 (9 นก.) 
สาระที่ 2 อัลหะดีษ 40 40 40 40 40 40 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 250 (6 นก.) 
สาระที่ 3 อัลอะกีตะฮ 40 40 40 40 40 40 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.) 
สาระที่ 4 อัลฟิกฮ 40 40 40 40 40 40 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 
กลุ่มสาระสังคมและจริยธรรม 
สาระที่ 1 อัตตารีค 40 40 40 40 40 40 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.) 
สาระที่ 2 อัลอัคลาก 40 40 40 40 40 40 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 40 (1 นก.) 120 (3 นก.) 
กลุ่มสาระภาษา 
สาระที่ 1 ภาษาอาหรับ 40 40 40 40 40 40 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 
สาระที่ 2 ภาษามลายู 40 40 40 40 40 40 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 80 (2 นก.) 240 (6 นก.) 

รวมเวลาเรยีนพื้นฐาน 360 360 360 360 360 360 520 (13 นก.) 520 (13 นก.) 520 (13 นก.) 1,680 (42 นก.) 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 40 40 40 40 40 40 40 40 40 120 
สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม* ปีละไม่น้อยกว่า 40 ปีละไม่น้อยกว่า 40 ไม่น้อยกว่า 120 

รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 440 ชม./ปี ไม่น้อยกว่า 600 ชม./ปี รวม 3 ปี ไม่น้อยกว่า 1,920 ชม. 
  
 * สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สถานศึกษาจะต้องเลือกรายวิชาตามที่ก าหนดในคู่มือของหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 * สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม สถานศึกษาสามารถยืดหยุ่นเวลาได้ตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา 
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 การก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐานและเพ่ิมเติม สถานศึกษาสามารถด าเนินการ ดังนี้ 
 ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) สามารถปรับเวลาเรียนพ้ืนฐานของแต่
ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ต้องมีเวลาเรียนรวมตามที่ก าหนดไว้ในโครงสร้าง
เวลาเรียนพื้นฐานและผู้เรียนต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนด 
 ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตะวัชชิเฏาะฮ) ต้องจัดโครงสร้างเวลาเรียนพ้ืนฐาน
ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดและสอดคล้องกับเกณฑ์การจบหลักสูตร 
 ส าหรับเวลาเรียนเพ่ิมเติม ทั้งในระดับอิสลามตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) และอิสลาม
ศึกษาตอนกลาง (มุตะวัชชิเฏาะฮ) ให้จัดเป็นรายวิชาเพ่ิมเติม หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยพิจารณา
ให้สอดคล้องกับความพร้อม จุดเน้นของสถานศึกษาและเกณฑ์การจบหลักสูตร 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ก าหนดไว้ในระดับอิสลามตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) ถึงระดับ
อิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตะวัชชิเฏาะฮ) ปีละ 40 ชั่วดมง และระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวี
ยะฮ) ปีที่ 1-3 จ านวน 120 ชั่วโมงนั้น เป็นเวลาส าหรับปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาจริยธรรมอิสลาม และ
กิจกรรมชมรม/ชุมชน ตามสถานศึกษาก าหนด 
 การจัดการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
 การจัดการศึกษาบางประเภทที่มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้แก่ การศึกษาต่อทางด้าน
ศาสนาในประเทศ การศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความบกพร่องในด้านต่าง ๆ ผู้มีความสามารถพิเศษ 
และการศึกษาทางเลือกที่จัดโดยครอบครัว องค์กรต่าง ๆ การจัดการศึกษาเหล่านี้สามารถปรับใช้
มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรอิสลามศึกษาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการให้
เป็นไปตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 การจัดการเรียนรู้ 
 การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ หลักสูตร
อิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้
สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร ผู้สอนต้องพยายามคัดสรร
กระบวนการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
8 สาระการเรียนรู้ รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่าง  ๆ อันเป็น
สมรรถนะส าคัญให้เกิดแก่ผู้เรียน 
 1. หลักการจัดการเรียนรู้ 
  การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
สมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรอิสลามศึกษา โดยยึดหลัก
ว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่
เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมอง เน้นให้ความส าคัญทั้ง
ความรู้ และคุณธรรม 
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 2. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้
ที่หลากหลาย เป็นเครื่องมือน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็น
ส าหรับผู้เรียน อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด 
กระบวนการทางสังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง และกระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย เป็นต้น 
  กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน 
พัฒนา เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี และบรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร 
ดังนั้น ผู้สอนจึงจ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ใน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
  ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน 
แล้วจึงพิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกวิธีสอนหรือเทคนิคการสอน สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การ
วัดและประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
 4. บทบาทของผู้สอนและผู้เรียน 
  การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตร ทั้งผู้สอน
และผู้เรียนควรมีบทบาท ดังนี้ 
  4.1 บทบาทของผู้สอน 
   1) ศึกษาวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม แล้วน าข้อมูลมาใช้ใน
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ ที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียน 
   2) ก าหนดเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน ด้านความรู้และทักษะ
กระบวนการที่เป็นความคิดรวบยอด หลักการ และความสัมพันธ์ รวมทั้งคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   3) ออกแบบการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง เพ่ือน าผู้เรียนไปสู่เป้าหมาย 
   4) จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
   5) จัดเตรียมและเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรม น าภูมิปัญญาท้องถิ่ น 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   6) ประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของวิชาและระดับพัฒนาการของผู้เรียน 
   7) วิเคราะห์ผลการประเมินมาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาผู้เรียน รวมทั้ง
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของตนเอง 
  4.2 บทบาทของผู้เรียน 
   1) ก าหนดเป้าหมาย วางแผน และรับผิดชอบการเรียนรู้ของตนเอง 



88 
 

88  

 

   2) เสาะแสวงหาความรู้ เข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยการอ่าน เขียน 
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความ รู้จักตั้งค าถาม คิดหาค าตอบ หรือหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 
   3) ลงมือปฏิบัติจริง สรุปสิ่งที่ ได้ เรียนรู้ด้วยตนเอง และน าความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
   4) มีปฏิสัมพันธ์ ท างาน ท ากิจกรรมร่วมกันกลุ่มและผู้สอน 
   5) ประเมินและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   การเรียนรู้ในทุกสาระมีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ผู้สอนต้อง
ค านึงถึงพัฒนาการทุกด้าน วิธีการเรียนรู้ ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ในแต่ละระดับควรจัดดังนี้ 
   ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่าน คิด
วิเคราะห์ และการเขียนภาษามาลายู ภาษาอาหรับ การอ่านและท่องจ าอัลกุรอาน ซึ่งเป็นทักษะ
พ้ืนฐานการเรียนรู้ที่ส าคัญในการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยให้ผู้เรียนสามารถอ่านอัลกุรอานในยุชที่ 
30 ได้ และสามารถท่องจ าอัลกุรอานสูเราะฮสั้น  ๆ ไม่น้อยกว่า 22 สูเราะฮสามารถจ าอัลหะดีษจาก
สาระการเรียนรู้อัลหะดีษไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และจ าบทขอพรในชีวิตประจ าวันได้ 
   ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตะวัซซีเฎาะฮ) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
อ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ องค์ความรู้จากสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ และให้ผู้เรียนสามารถ
อ่านอัลกุรอานถูกต้องตามหลักการอ่าน (ตัจญวีด) และท่องจ าสูเราะฮตามที่ก าหนด และสามารถ
ท่องจ าอัลหะดีษจากสาระการเรียนรู้อัลหะดีษไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 พร้อมทั้งจ าบทขอพรใน
ชีวิตประจ าวันและพิธีการต่าง ๆ ได ้
   ระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮ) มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถอ่าน 
เขียน คิด วิเคราะห์ องค์ความรู้จากสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 สาระการเรียนรู้ และให้ผู้เรียนสามารถ
อ่านอัลกุรอานถูกต้องตามหลักการอ่าน (ตัจญวีด) และท่องจ าสูเราะฮตามที่ก าหนด และสามารถ
จ าอัลหะดีษจากสาระการเรียนรู้ อัลหะดีษไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 พร้อมทั้งจ า บทขอพรใน
ชีวิตประจ าวันและเป็นผู้นในการปฏิบัติศาสนกิจต่าง ๆ ได ้
 สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 สื่อและแหล่งการเรียนรู้เป็นเครื่องมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกระบวนการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนเข้าถึงความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามมาตรฐานของหลักสูตรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สื่อและแหล่งการเรียนรู้มีหลากหลายประเภท ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ
เทคโนโลยี และเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีในท้องถิ่น การเลือกใช้สื่อควรเลือกให้มีความเหมาะสม
กับระดับพัฒนาการ และกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน 
 การจัดหาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอนสามารถจัดท าและพัฒนาขึ้นเอง 
หรือปรับปรุงเลือกใช้อย่างมีคุณภาพจากสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัว เพ่ือน ามาใช้ประกอบในการจัดการ
เรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมและสื่อสารให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ โดยสถานศึกษาควรจัดให้มีอย่างพอเพียง เพ่ือ
พัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการ ดังนี้ 
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 1. จัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ ระบบสารสนเทศการเรียนรู้ และ
เครือข่ายการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน เพ่ือการศึกษาค้นคว้าและการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา ท้องถิ่น ชุมชน และสังคมโลก 
 2. จัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียนเสริมความรู้ให้
ผู้สอน รวมทั้งจัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
 3. เลือกและใช้สื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสม มีความหลากหลาย 
สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
 4. ประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ที่เลือกใช้อย่างเป็นระบบ 
 5. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน 
 6. จัดให้มีการก ากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพเกี่ยวกับสื่อและการ
ใช้สื่อการเรียนรู้เป็นระยะ ๆ และสม่ าเสมอ 
 ในการจัดท า การเลือกใช้ และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในสถานศึกษา
ควรค านึงถึงหลักการส าคัญของสื่อการเรียนรู้ เช่น ความสอดคล้องกับหลักสูตร วัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน  เนื้อหามีความถูกต้องและ
ทันสมัย ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีการใช้ภาษาท่ีถูกต้อง รูปแบบการน าเสนอท่ีเข้าใจง่ายและน่าสนใจ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพ้ืนฐาน 2 ประการ 
คือ การประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและเพ่ือตัดสินผลการเรียนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพ่ือให้บรรลุตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ สะท้อนสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ซึ่งเป็น
เป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียน ระดับ
สถานศึกษา ระดับจังหวัดหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับชาติ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดยใช้
ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการ
เรียนของผู้เรียน ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้
อย่างเต็มตามศักยภาพ 
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 
 1. การประเมินระดับชั้นเรียน เป็นการวัดและประเมินผลที่อยู่ในกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ ผู้สอนด าเนินการเป็นปกติและสม่ าเสมอ ในการจัดการเรียนการสอน ใช้กระบวนการ
ประเมินอย่างหลากหลาย เช่น การซักถาม การสังเกต การตรวจการบ้าน การประเมินโครงงาน การ
ประเมินชิ้นงาน/ภาระงาน แฟ้มสะสมงาน การใช้แบบทดสอบ ฯลฯ โดยผู้สอนเป็นผู้ประเมินเองหรือ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนประเมินตนเอง เพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้ปกครองร่วมประเมิน ในกรณีที่ไม่ผ่าน
ตัวชี้วัดให้มีการสอนซ่อมเสริม 
 2. การประเมินระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินที่สถานศึกษาด าเนินการเพ่ือ
ตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายปี/รายภาค ผลการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาว่าส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผู้เรียนมีจุดพัฒนาใน
ด้านใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของผู้เรียนในสถานศึกษาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติ ผล
การประเมินระดับสถานศึกษาจะเป็นข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการปรับปรุงนโยบาย หลักสูตร 
โครงการ หรือกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาและการรายงานผลการจัดการศึกษาต่อ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หน่วยงานต้นสังกัด ผู้ปกครอง และชุมชน 
 3. การประเมินระดับจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนใน
ระดับจังหวัดหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภาระความ
รับผิดชอบสามารถด าเนินการโดยประเมินคุณภาพผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วยข้อสอบมาตรฐานที่จัดท า
และด าเนินการโดยจังหวัด/เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ในการ
ด าเนินการจัดสอบ นอกจากนี้ ยังได้จากการตรวจสอบทบทวนข้อมูลจากการประเมินระดับ
สถานศึกษาในจังหวัดหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4. การประเมินระดับชาติ  เป็นการประเมินคุณภาพผู้ เรียนในระดับชาติตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นปี
สุดท้ายของระดับชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น ชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง และชั้นอิสลามศึกษาตอนปลาย 
ได้รับการประเมิน เพ่ือน าผลจากการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาใน
ระดับต่าง ๆ และน าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาอิสลามศึกษา ตลอดจน
เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในระดับนโยบายของประเทศต่อไป 
 ข้อมูลการประเมินในระดับต่าง  ๆ ข้างต้นเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในการ
ตรวจสอบ ทบทวนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ถือเป็นภาระความรับผิดชอบของสถานศึกษาที่จะต้อง
จัดระบบดูแล ช่วยเหลือ ปรับปรุงแก้ไข ส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพบน
พ้ืนฐานความแตกต่างระหว่างบุคคลที่จ าแนกตามสภาพปัญหาและความต้องการ ได้แก่ กลุ่มผู้เรียน
ทั่วไป กลุ่มผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ กลุ่มผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า กลุ่มผู้เรียนที่มี
ปัญหาด้านวินัยและพฤติกรรม กลุ่มผู้เรียนที่ปฏิเสธโรงเรียน กลุ่มผู้เรียนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคม กลุ่มพิการทางร่างกายและสติปัญญา เป็นต้น ข้อมูลจากการประเมินจึงเป็นหัวใจของ
สถานศึกษาในการด าเนินการช่วยเหลือผู้เรียนได้ทันท่วงที เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและ
ประสบความส าเร็จในการเรียน 
 เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน 
 1. การตัดสิน การให้ระดับและการรายงานผลการเรียน 
  1.1 การตัดสินผลการเรียน 
   ในการตัดสินผลการเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิด วิเคราะห์
และเขียนสื่อความ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น ผู้สอนต้องค านึงถึง
พัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคนเป็นหลัก และต้องเก็บข้อมูลของผู้เรียนทุกด้านอย่างสม่ าเสมอและ
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ต่อเนื่องพร้อมทั้งสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในแต่ละภาคเรียน รวมทั้งสอนซ่อมเสริมผู้เรียนให้
พัฒนาจนเต็มตามศักยภาพ 
   ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) 
   1) ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
   2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
   3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
   4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนดในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตะวัซซีเฎาะฮ) และอิสลามศึกษาตอนปลาย 
(ซานาวียะฮ) 
   1) ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชา ผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น ๆ 
   2) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชี้วัด และผ่านตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ก าหนด 
   3) ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา 
   4) ผู้เรียนต้องได้รับการประเมิน และมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่
สถานศึกษาก าหนด ในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
   การพิจารณาเลื่อนชั้นทั้งระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ตอนกลาง และตอน
ปลาย ถ้าผู้เรียนมีข้อบกพร่องเพียงเล็กน้อยและสถานศึกษาพิจารณาเห็นว่าสามารถพัฒนาและสอน
ซ่อมเสริมได้ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาท่ีจะผ่อนผันให้เลื่อนชั้นได้ แต่หากผู้เรียนไม่ผ่านรายวิชา
จ านวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น สถานศึกษาอาจตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ าชั้นได้ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  1.2 การให้ระดับผลการเรียน 
   ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) 
   ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา สถานศึกษาสามารถให้ระดับ
ผลการเรียนหรือระดับคุณภาพการปฏิบัติของผู้เรียนเป็นระบบตัวเลข ระบบตัวอักษร ระบบร้อยละ 
หรือระบบท่ีใช้ค าสะท้อนมาตรฐาน 
   การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนสื่อความ และคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์นั้น ให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี ผ่าน และไม่ผ่าน 
   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะต้องพิจารณาทั้งเวลาการเข้าร่วม
กิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด และให้ผลการ
เข้าร่วมกิจกรรมเป็น “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” 
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   ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตะวัซซีเฎาะฮ) และอิสลามศึกษาตอนปลาย 
(ซานาวียะฮ) 
   ในการตัดสินเพ่ือให้ระดับผลการเรียนรายวิชา ให้ใช้ตัวเลขแสดงระดับผล
การเรียนเป็น 4 ระดับ 
   การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นั้น ให้ระดับผลการประเมินเป็น ดีเยี่ยม ดี และผ่าน 
   การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะต้องพิจารณาทั้ งเวลาการเข้าร่วม
กิจกรรม การปฏิบัติกิจกรรม และผลงานของผู้เรียน ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดและให้ผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมเป็น “ผ่าน” หรือ “ไม่ผ่าน” 
  1.3 การรายงานผลการเรียน 
   การรายงานผลการเรียนเป็นการสื่อสารให้ผู้ปกครองและผู้เรียนทราบ
ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ ของผู้ เรียน ซึ่ งสถานศึกษาต้องสรุปผลการประเมินและจัดท า
เอกสารรายงานให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะ ๆ หรืออย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   การรายงานผลการเรียนสามารถรายงานเป็นระดับคุณภาพการปฏิบัติของ
ผู้เรียนที่สะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ 
 2. เกณฑ์การจบการศึกษา 
  หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) ก าหนดเกณฑ์
กลางส าหรับการจบการศึกษาเป็น 3 ระดับ คือ ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ระดับอิสลามศึกษา
ตอนกลาง และระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย 
  2.1 เกณฑ์การจบระดับอิสลามศึกษาตอนต้น (อิบติดาอียะฮ) 
   1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน และรายวิชา/กิจกรรมเพ่ิมเติม โดยเป็น
รายวิชาพ้ืนฐานตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ.  2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 
2555) ก าหนด และรายวิชา/กิจกรรมเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   2) ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพ้ืนฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   3) ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความในระดับ
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2.2 เกณฑ์การจบระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตะวัซซีเฎาะฮ) 
   1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืน้ฐานและเพ่ิมเติมโดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 39 
หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต และ
รายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานที่ก าหนด 
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   3) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ                
ในระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
  2.3 เกณฑ์การจบระดับอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮ) 
   1) ผู้เรียนเรียนรายวิชาพ้ืนฐานและเพ่ิมเติมโดยเป็นรายวิชาพ้ืนฐาน 42 
หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   2) ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต โดยเป็น
รายวิชาพ้ืนฐาน 42 หน่วยกิต และรายวิชาเพ่ิมเติมตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   3) ผู้เรียนมีผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนสื่อความ ใน
ระดับผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   4) ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านเกณฑ์
การประเมินตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
   5) ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์การ
ประเมินตามที่สถานศึกษาก าหนด 
   การจบการศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เช่น การศึกษาเฉพาะทาง 
การศึกษาส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษ การศึกษาทางเลือก การศึกษาส าหรับผู้ด้อยโอกาส และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จังหวัดหรือเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ในแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรอิสลามศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 
   เอกสารหลักฐานการศึกษา 
   สถานศึกษาต้องพิจารณาจัดท าเอกสารประเมินผลการเรียนรู้ เ พ่ือใช้
ประกอบการด าเนินงานด้านการวัดและประเมินผลตามที่เห็นสมควร เช่น เอกสารแสดงผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรายวิชาต่าง ๆ แบบรายงานการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ระเบียนสะสมแสดงพัฒนาการด้านต่าง  ๆ และแบบแสดงผลการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นต้น 
   ทั้งนี้  การก าหนดเอกสารหลักฐานการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งต้อง
ด าเนินการให้มีรูปแบบเป็นแนวเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ในการสื่อความเข้าใจที่ตรงกันและการส่งต่อ
ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
   1. เอกสารแสดงผลการเรียน (ปอ.1) 
   2. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา (ปอ.2) 
   3. แบบรายงานผู้ส าเร็จการศึกษาอิสลามศึกษา (ปอ.3) 
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   การเทียบโอนผลการเรียน 
   สถานศึกษาสามารถเทียบโอนผลการเรียนของผู้เรียนในกรณีต่าง  ๆ ได้แก่ 
การย้ายสถานศึกษา การเปลี่ยนรูปแบบการศึกษา การย้ายหลักสูตร การละทิ้งการศึกษา และขอกลับ
เข้ารับการศึกษาต่อ โดยการน าความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่ได้จากการศึกษาในรูปแบบต่าง  ๆ 
มาเทียบโอนเป็นผลการเรียนของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในระดับที่ก าลังศึกษาอยู่ 
   การพิจารณาการเทียบโอน สถานศึกษาสามารถด าเนินการได้ ดังนี้ 
   1. พิจารณาจากหลักฐานการศึกษา ซึ่ ง จะให้ข้อมูลที่ แสดงความรู้ 
ความสามารถของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ 
   2. พิจารณาจากความรู้และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติจริง โดยการ
ทดสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น 
   3. พิจารณาจากความสามารถและการปฏิบัติจริง 
   ทั้งนี้ การเทียบโอนผลการเรียนให้เป็นไปตามประกาศ/ระเบียบ และ/หรือ
แนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 
2.3 เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
 เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR เป็นเทคนิคที่ถูกพัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2522 เป็นการผสาน
จุดเด่นหรือข้อดีที่มีของเทคนิคการวิจัยแบบ EFR (Ethnographic Futures Research) และเทคนิค
การวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi) เข้าด้วยกันโดย ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน อาจารย์ประจ าภาควิชาสา
รัตถศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพ่ือน ามาร่วมกันช่วยแก้จุดอ่อนของแต่ละ
เทคนิค โดยมีหลักการคล้าย ๆ กับเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย เพียงแต่มีการปรับปรุงวิธี ให้มีความ
ยืดหยุ่นและเหมาะสมมากขึ้น ลักษณะเด่นของการวิจัยแบบ EDFR มีดังนี้ (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2532, 
น. 257-286) 
 1. เป็นรูปแบบที่มีความยืดหยุ่น โดยไม่ก าหนดกรอบที่ชัดเจน เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัยได้แสดงความคิดเห็นถึงแนวโน้มที่เป็นไปได้อย่างรอบด้านมากที่สุด ทั้งยัง
สามารถเพ่ิมเติมข้อค าถามได้ทุกรอบตลอดระยะเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 2. สามารถอธิบายอนาคตภาพที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดกับข้อมูลในรอบที่สองและรอบ
ต่อ ๆ ไป ด้วยสถิติอย่างง่าย และครอบคลุมมากกว่ารูปแบบอ่ืน โดยผู้วิจัยจะไม่ตัดทอนความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างการวิจัยแต่อย่างใด จึงท าให้ผู้เชี่ยวชาญทุกคนมีโอกาสพิจารณาแนวโน้มทั้งหมดอย่าง
เท่าเทียมกัน 
 3. เปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างการวิจัย อันได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ได้แลกเปลี่ยนและเพ่ิมพูน
ความรู้ความเชี่ยวชาญระหว่างกันโดยอ้อม 
 2.3.1 รปูแบบปัญหาในการวิจัย 
   เทคนิคการวิจัยแบบนี้เป็นเทคนิคหนึ่งที่มีความเหมาะสมในการน ามาใช้ส าหรับการ
วิจัยอนาคต (Futures Research) เนื่องด้วยเป็นระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อ
ปรัชญาและข้อตกลงพ้ืนฐาน (Basic Assumption) ของการวิจัยอนาคตและอนาคตนิยมโดยตรง 
(สุวรรณา เชื้อรัตนพงษ์, 2525 อ้างถึงใน ภัทรธิรา ผลงาม, 2552, น. 20) ซ่ึงมีความเชื่อภายใต้พ้ืนฐาน
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ของอนาคตนิยม (Futurism) ที่กล่าวไว้ว่า 1) อนาคตเป็นเรื่องที่มนุษย์สามารถท าการศึกษาได้อย่าง
เป็นระบบ 2) ความเชื่อของมนุษย์เกี่ยวกับอนาคตมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจของเขา 
และ 3) เชื่อว่ามนุษย์สามารถควบคุมและสร้างอนาคตได้โดยการวิจัยในลักษณะนี้ไม่ได้มุ่งที่จะศึกษา
เพ่ือต้องการค าตอบที่ถูกหรือผิด แต่เป็นลักษณะของการศึกษาถึงแนวโน้มที่เป็นไปได้หรือน่าจะเป็น
เรื่องที่ศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ทั้งในกรณีที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ไปพร้อม ๆ กัน 
ส าหรับในส่วนของแนวโน้มที่พึงประสงค์ จะเป็นการศึกษาในลักษณะของการหาหนทางเพ่ือที่จะให้
แนวโน้มที่พึงประสงค์นั้นสามารถเกิดขึ้นได้ ในทางกลับกัน ส าหรับแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์ จะเป็น
การศึกษาในลักษณะเชิงหาหนทางป้องกันหรือขจัดให้หมดไป รวมถึงแนวทางในการที่จะเผชิญกับ
แนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ท าให้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยในลักษณะนี้มีประโยชน์
โดยตรงต่อการวางแผน การก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ ตลอดจนการก าหนดยุทธวิธี (Strategies) 
และกลวิธี (Tactics) ที่จะน าไปสู่การสร้างอนาคตที่พึงประสงค์ และ/หรือป้องกันรวมทั้งขจัดอนาคตที่
ไม่พึงประสงค์ร่วมด้วย 
  รูปแบบปัญหาที่สามารถน ามาด าเนินการด้วยเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ได้นั้น มีดังนี้ 
  1. ปัญหาการวิจัยที่ไม่มีค าตอบที่ถูกต้องแน่นอน แต่สามารถใช้หลักการตัดสิน
แบบอัตวิจัย (Subjective Judgments) ของผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ได ้
  2. ปัญหาการวิจัยที่ต้องการความคิดเห็นในหลาย ๆ ด้าน จากประสบการณ์หรือ
ความรู้ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ 
  3. การวิจัยที่ไม่ต้องการให้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนมีผลกระทบ หรือมี
อิทธิพลต่อการพิจารณาตัดสินปัญหานั้น ๆ 
  4. การพบปะเพ่ือนัดประชุมของกลุ่มเป็นการไม่สะดวก เนื่องด้วยปัญหาทางสภาพ
ภูมิศาสตร์ หรือค่าใช้จ่ายและเวลาที่มากเกินไป 
  5. ในกรณีที่ไม่ต้องการเปิดเผยรายชื่อบุคคลในกลุ่ม เพราะความคิดเห็นของบุคคล
ในกลุ่มอาจมีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงในปัญหาวิจัยที่สนใจศึกษา 
  อย่างไรก็ตาม เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR ไม่ได้จ ากัดส าหรับการวิจัยเชิงอนาคต
เท่านั้น แต่ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการวิจัยในอดีตหรือปัจจุบันได้อีกด้วยถ้าหากว่าการน าไปใช้
นั้นจะท าให้ได้ผลดีขึ้น และสามารถสนองตอบจุดมุ่งหมายที่ต้องการศึกษาได้ ซึ่งอาจจะช่วยให้ได้
ค าตอบและข้อเท็จจริงที่ชัดมากกว่าการวิจัยที่ใช้เทคนิคการวิจัยแบบธรรมดา เนื่องด้วยเป็นการศึกษา
กับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ อย่างแท้จริง และเป็นการได้มาซึ่งความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็น
ระบบระเบียบ 
 2.3.2 การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ 
  ส าหรับขั้นตอนในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญมาเป็นกลุ่มตัวอย่างนั้นมีความส าคัญเป็น
อย่างมาก เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น  ๆ อย่างแท้จริง
เพ่ือที่จะให้ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากที่สุด และผู้วิจัยควรเป็นผู้ด าเนินการติดต่อกับ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในการที่จะอธิบายถึงวัตถุประสงค์ และขั้นตอนต่าง  ๆ ในการวิจัยรูปแบบนี้
อย่างละเอียด เพื่อเป็นสร้างความเข้าใจและโน้มน้าวให้ผู้เชี่ยวชาญมองเห็นถึงความส าคัญ รวมทั้งเป็น
การสร้างความมั่นใจได้ว่าจะได้รับความร่วมมือจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเป็นอย่ างดี ซึ่งจะส่งผลถึงข้อมูล
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ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากผู้เชี่ยวชาญ จุมพล พูลภัทรชีวิน (2529, น. 22-24) ได้แสดงทัศนะเอาไว้ว่า การ
เลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอยู่ที่จุดหมายของการศึกษาค้นคว้าว่าต้องการอะไร ถ้าต้องการจะท าให้
ผลการวิจัยเกิดขึ้นจริง ๆ ควรเลือกผู้เชี่ยวชาญกลุ่มผู้บริหารปัจจุบัน กลุ่มผู้มีศักยภาพที่จะเป็น
ผู้บริหารรุ่นต่อไป กลุ่มนักวิชาการ และอาจจะรวมไปถึงกลุ่มผู้ใช้บริการด้วยก็ได้ ส่วนอัตราส่วนหรือ
สัดส่วนระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญนั้น ผู้วิจัยจะต้องเป็นผู้ก าหนดเอง กล่าวคือต้องการเน้นจุดไหนมาก็
เลือกผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนั้นให้มากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ แต่ทั้งนี้ควรจะมีกลุ่มนักวิชาการอยู่ด้วยเสมอ ด้วย
เหตุผลที่ว่ากลุ่มนักวิชาการเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีความคิดเห็นที่อิสระและมีความคิดสร้างสรรค์
หลากหลายรูปแบบ นักวิชาการจึงน่าจะช่วยในเรื่องที่ศึกษาได้รายละเอียดในแง่ที่เป็นวิชาการหรื อ
แนวโน้มที่เป็นไปได้หลาย ๆ รูปแบบมากขึ้น และจะช่วยท าให้ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นผู้บริหารได้รับรู้ข้อมูล
ใหม่ ๆ ที่ทันสมัย ซึ่งเขาอาจจะยอมรับว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้ว ท าให้เขาตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดได้
รวดเร็วขึ้นด้วย 
  ในด้านวิธีการคัดเลือกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยอาจจะเป็นผู้ที่เสนอเอง หรืออาจจะ
อาศัยการสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญในวงการนั้น ๆ ให้เสนอรายชื่อบุคคลที่ควรได้รับการเลือกสรรให้
เป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ การคัดเลือกนี้จ าเป็นต้องพิจารณากันอย่างละเอียดรอบคอบเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้ที่
เหมาะสมจริง ๆ เกี่ยวกับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR เปิดโอกาสให้ยืดหยุ่นได้
มากกว่าเทคนิคอ่ืน ๆ กล่าวคือ การที่จะใช้จ านวนผู้เชี่ยวชาญเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของการ
วิจัย งบประมาณ และเรื่องที่ต้องการศึกษาว่ามีความซับซ้อนมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับ
ก าลังคน แต่ถ้าใช้จ านวนผู้เชี่ยวชาญมาก ๆ ก็จะยิ่งดีเพ่ือที่จะได้ทางเลือกมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ หรื
อาจจะใช้จ านวนผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 17 คนขึ้นไป ซึ่ง Macmilland (1744 อ้างถึงใน ภัทรธิรา ผลงาม, 
2552, น. 21) ได้มีการศึกษาวิจัยเอาไว้ว่า โดยปกติทั่วไปจ านวนผู้เชี่ยวชาญที่มีความเหมาะสมหรื
อนิยมน ามาใช้กันประมาณ 20-30 คน และมีรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับจ านวนผู้เชี่ยวชาญกับการ
ลดลงของค่าความคลาดเคลื่อนดังแสดงในตารางที่ 2.5 
 
ตารางท่ี 2.5 การลดลงของความคลาดเคลื่อนของจ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
(Panel size) 

การลดลงของความคลาดเคลื่อน 
(Error-reduction) 

ความคลาดเคลื่อนลดลง 
(Net-change) 

1-5 1.20-0.70 0.50 
5-9 0.70-0.58 0.12 
9-13 0.58-0.54 0.04 
13-17 0.54-0.50 0.04 
17-21 0.50-0.48 0.02 
21-25 0.48-0.46 0.02 
25-29 0.46-0.44 0.02 

 

ที่มา: Macmilland (1971 อ้างถึงใน เกษม บุญอ่อน 2522, น. 27-28) 
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 จากตารางที่ 2.5 แสดงถึงการลดลงของความคลาดเคลื่อนที่มีต่อการก าหนดจ านวน
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดจ านวนผู้เชี่ยวชาญที่จะใช้ส าหรับการท าวิจัยด้วยเทคนิค 
EDFR จ านวน 20 คน นั่นหมายความว่า อัตราการลดของความคลาดเคลื่อนจะมีน้อยที่สุด คือ 0.02 
 นอกจากนี้ ถ้ามีเหตุผลหรือความจ าเป็นบางประการท าให้จ านวนผู้เชี่ยวชาญแต่ละ
รอบมีจ านวนแตกต่างกันออกไปบ้างก็ไม่มีปัญหาใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ถ้าท าได้ควรให้รอบแรกของการเก็บ
ข้อมูลมีจ านวนผู้เชี่ยวชาญมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพ่ือจะได้แนวโน้มหรือทางเลือกมากที่สุด ส่วนรอบ
อ่ืน ๆ จ านวนผู้เชี่ยวชาญอาจจะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงบ้างตามความจ าเป็นก็ได้ แต่ทั้งนี้ถ้าต้องการให้
ผลการวิจัยมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นก็อาจจะเพ่ิมจ านวนผู้เชี่ยวชาญรอบสุดท้ายให้มากขึ้นซึ่งอาจจะ
มากกว่ารอบแรกก็ได้ โดยผู้เชี่ยวชาญที่เพ่ิมขึ้นมานั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ 
อย่างแท้จริง แต่หากสามารถมีจ านวนผู้เชี่ยวชาญเท่ากันหมดในทุก ๆ รอบของการศึกษาได้ก็จะเป็น
สิ่งที่ดี เนื่องจากจะเอ้ืออ านวยความสะดวกในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติและการน าเสนอผลการศึกษา 
อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กับงานวิจัยได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 2.3.3 ขั้นตอนของการวิจัย 
  เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR เป็นรูปแบบของการวิจัยที่มีลักษณะการด าเนินการเป็น
รอบ ๆ โดยปกติแล้วมักจะท าประมาณ 3 รอบ เพ่ือเป็นการช่วยในการกรองของความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ สามารถที่จะยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงค าตอบของตนเองได้โดยอ้างอิงจากค่าทางสถิติที่
แสดงเอาไว้ในแบบสอบถาม และสามารถทราบถึงเหตุผลในการให้คะแนนของแต่ละข้อค าถามได้อีก
ด้วย โดยปกติแล้วเทคนิคการวิจัยแบบ EDFR จะใช้รูปแบบการสัมภาษณ์ในรอบแรก ซึ่งเทคนิคการ
สัมภาษณ์นี้เป็นลักษณะคล้ายกันกับเทคนิคการวิจัยแบบ EFR ที่ได้มีการปรับปรุงแล้ว หลังจากการ
สัมภาษณ์ในรอบแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสังเคราะห์แล้วสร้างเป็น
เครื่องมือที่จะใช้ด าเนินการในข้ันตอนต่อไป โดยมากแล้วจะน ามาสร้างเป็นแบบสอบถาม และน าส่งให้
ผู้เชี่ยวชาญตามรูปแบบของเทคนิคการวิจัยเดลฟาย ปกติแล้วมักจะท าประมาณ 2-3 รอบ เพ่ือเป็น
การกรองความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้
มากและมีความสอดคล้องระหว่างผู้เชี่ยวชาญเพ่ือน ามาสู่ข้อสรุปในการเขียนอนาคตภาพของสิ่งที่
สนใจศึกษาส าหรับขั้นตอนที่ส าคัญ ๆ ของการวิจัยแบบนี้ จุมพล พูลภัทรชีวิน (2532, น. 257-268) 
ได้สรุปเอาไว้ดังต่อไปนี้ 
  1. ก าหนดกลุ่มตัวอย่างการวิจัย เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอย่างหนึ่งในหัวข้อการวิจัย
นั้น ๆ ให้บุคคลเหล่านี้มีโอกาสจัดเตรียมข้อมูลและความคิดเห็นไว้ล่วงหน้าก่อนการสัมภาษณ์ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากขึ้น 
  2. การสัมภาษณ์รอบแรก ผู้วิจัยใช้กรอบค าถามกว้าง ๆ ซึ่งมีความยืดหยุ่น สามารถ
เพ่ิมเติมประเด็นได้ตลอดระยะการเก็บรวบรวมข้อมูล แต่ต้องใช้ค าถามที่เป็นกลางและไม่ชี้น าค าตอบ 
พร้อมสรุปค าสัมภาษณ์เป็นระยะ ๆ หรือสรุปรวมภายหลังจบการสัมภาษณ์ เพ่ือเป็นการสอบทาน
ความถูกต้องตรงประเด็นของข้อมูล ทั้งนี้ รูปแบบการสัมภาษณ์ต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและ
สถานการณ์ของการวิจัย 
  3. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์รอบแรก เพ่ือสร้างเครื่องมือ
ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในรอบที่สอง เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
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หรือแบบเติมค าร้อยละของแนวโน้มความเป็นไปได้ หรือการจัดล าดับความเป็นไปได้ ตลอดจนความ
คิดเห็นต่ออนาคตภาพทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ส าหรับการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในรอบที่สองนั้น เป็นการรายงานความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและค าตอบของ
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนด้วยค่าสถิติมัธยฐาน (Median) ฐานนิยม (Mode) และพิสัยระหว่างควอไทล์
(Interquartile Range) เป็นรายข้อค าถาม เพ่ือให้ทราบถึงความเหมือนหรือความแตกต่างของ
ค าตอบเมื่อเทียบกับกลุ่ม แล้วน าไปเก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป โดยผู้ตอบสามารถยืนยันหรือ
เปลี่ยนแปลงค าตอบได้ หากค าตอบใดอยู่นอกเขตพิสัยระหว่างควอไทล์ก็ควรให้เหตุผลประกอบด้วย 
  4. การวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย พร้อมทั้งเขียนภาพอนาคตของประเด็นการ
วิจัยนั้น ๆ 
 2.3.4 คุณภาพของการวิจัย 
  คุณภาพของการวิจัยทั้งในเชิงของความเที่ยง (Reliability) และความตรง (Validity) 
ส าหรับเทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตนั้น อาจมีความแตกต่างจากเทคนิคการวิจัยในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่มีใช้
กันอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากมีปรัชญาและข้อตกลงพ้ืนฐาน (Basic Assumption) ที่แตกต่างกัน โดย
เทคนิคการวิจัยแบบ EDFR สามารถพิจารณาในเชิงของความเที่ยงจากการให้ผู้เชี่ยวชาญตอบ
แบบสอบถามซ้ าหลาย ๆ รอบ ที่สามารถจะทวนสอบในค าตอบแต่ละรอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
หากค าตอบคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงจะเป็นการบ่งบอกถึงความเที่ยงของการวิจัยในระดับมาก ส าหรับ
ความตรงนั้น ปกติแล้วจะเป็นการสอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งในการวิจัยด้วยเทคนิค
แบบ EDFR นี้เป็นการสอบถามกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอยู่แล้ว จึงถือเป็นการตรวจสอบความตรงไปโดย
อัตโนมัติ แต่อาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องของการใช้ภาษา นอกจากนี้ การวิจัยอนาคตยังใช้วิธีการที่ท า
ให้เกิดความตรงของข้อมูลที่ตรงกับความรู้สึก การรับรู้ และประสบการณ์ โดยปราศจากอคติของ
ผู้เชี่ยวชาญด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญมีโอกาสตรวจสอบค าตอบของตนเองหลายรอบ และมีการใช้เทคนิค
การสรุปสะสม (Cumulative Summarization Technique) ซึ่งในการสัมภาษณ์โดยทั่ว ๆ ไปจะ
ไม่ได้ใช้เทคนิคการสรุปสะสมนี้และด้วยเหตุที่ว่าการวิจัยอนาคตเกี่ยวข้องโดยตรงกับบุคคล ด้วยเหตุนี้ 
ความเที่ยงและความตรงของข้อมูลที่ได้รับจึงขึ้นอยู่กับการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญด้วยเกณฑ์ที่เหมาะสม 
และการให้ความส าคัญกับธรรมชาติของบุคคลด้วย เช่น จัดแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญตัดสินอย่าง
เป็นหมวดหมู่และเป็นระบบ ในเวลาที่เหมาะสมและไม่เร่งรีบ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้ที่จะท าวิจัย
อนาคตควรทราบและตระหนักให้มาก เพ่ือหาวิธีป้องกันอันจะท าให้ผลการวิจัยที่ได้รับมีความ
น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2529, น. 34-35) 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
  ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช (2550) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความ
เป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษาเอกชน โดยใช้แนวคิดหรือหลักการของรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศต่าง  ๆ 
เป็นกรอบแนวคิดเบื้องต้น และใช้วิธีการ Benchmarking โดยการศึกษาเชิงคุณลักษณะและแนว
ปฏิบัติของสถานศึกษาเอกชนที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเลิศ ผลการวิจัยพบว่า ระบบการบริหารที่
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มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน มีองค์ประกอบหลักของระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความ
เป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน จ านวน 9 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
2) การมุ่งเน้นนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง 3) การวางแผนกลยุทธ์ 4) โครงสร้างองค์กร                  
5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) การบริหารงานวิชาการ 7) การบริหารการเงิน 8) การบริหารทั่วไป และ    
9) การจัดการสารสนเทศและความรู้ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย จ านวน 35 องค์ประกอบ และมี
แนวปฏิบัติรวมทั้งหมด 209 ข้อ 
  เจตนา เมืองมูล (2551) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอรูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และแนวปฏิบัติ
ในแต่ละองค์ประกอบ โดยองค์ประกอบของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ขนาดเล็ก มี 6 องค์ประกอบ เรียงตามล าดับความส าคัญ คือ พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษา การจัดองค์การ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารทั่วไป ซึ่งทั้ง 6 องค์ประกอบมีองค์ประกอบย่อยทั้งหมด 23 องค์ประกอบย่อย และมี
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 74 ข้อ 2) ผลการสร้างรูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก ท าให้ได้แนวทางการด าเนินการที่แสดงความสัมพันธ์กันเชิงเหตุและผลไปใน
ทิศทางเดียวกันขององค์ประกอบ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบหลัก 23 องค์ประกอบย่อย และแนว
ปฏิบัติ จ านวน 68 ข้อ ในการบริหารจัดการที่มุ่งให้สถานศึกษาขนาดเล็กสู่ความเป็นเลิศ คือ มีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบสามารถจัดการศึกษา ท าให้นักเรียนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานที่ก าหนด
และสนองต่อความต้องการของชุมชน 3) รูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานขนาดเล็ก เมื่อน าไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริง พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
สามารถปฏิบัติตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ในคู่มือการใช้รูปแบบได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลต่อความเป็น
เลิศของสถานศึกษา คือ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีแนวโน้มสามารถจัดการศึกษาท าให้
นักเรียนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานที่ก าหนดและสนองต่อความต้องการของชุมชน และ 4) ผลการ
ประเมินตามรูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก ที่พัฒนาขึ้นเป็น
ประโยชน์ มีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสม และมีความถูกต้อง อยู่ในระดับมาก 
  ธนิก คุณเมธีกุล (2552) ได้ด าเนินการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพการบริหารการศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน และตรวจสอบความสอดคล้องของตัวบ่งชี้คุณภาพการ
บริหารการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน ตามแนวคิดทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นสถานศึกษาเอกชนที่เปิดสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั่วประเทศ จ านวน 
308 โรงเรียน ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ตัวบ่งชี้ทุกตัวเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการบริหารการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศของ
สถานศึกษาเอกชน ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จ านวนทั้งสิ้น 44 ตัว ซึ่งครอบคลุม
องค์ประกอบหลัก 8 ด้าน ได้แก่ ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ ด้านการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ จ ากนวน 6 ตัวบ่งชี้ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 6 ตัวบ่งชี้ ด้านการบริหาร
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ จ านวน 5 ตัวบ่งชี้ ด้านการจัดการสารสนเทศ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ ด้านการ
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บริหารงานวิชาการ จ านวน 9 ตัวบ่งชี้ ด้านการจัดการเครือข่ายการเรียนรู้ภายนอก จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 
และด้านการจัดการทางการเงิน จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ 
  2. ตัวบ่งชี้คุณภาพการบริหารการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน              
ตามแนวคิดทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-square = 601.47, p = 0.91, df = 649, 
GFI = 0.92, AGFI = 0.88, Standardized RMR = 0.039, RMSEA = 0.0) น้ าหนักองค์ประกอบของตัว
บ่งชี้ทั้ง 44 ตัวมีค่าเป็นบวก โดยมีขนาดตั้งแต่ 0.34-0.83 ตัวบ่งชี้ที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุด 
คือ การเกื้อกูลพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก ส่วนค่าน้ าหนักองค์ประกอบหลักคุณภาพการ
บริหารการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนทั้ง 8 ด้านมีค่าเป็นบวก มีขนาดตั้งแต่ 0.67-
1.00 โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการบริหารความสัมพันธ์กับผู้รับบริการ ด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร ด้านการจัดการสารสนเทศ ด้านการจัดการทางการเงิน และด้านการจัดการเครือข่ายการ
เรียนรู้ภายนอก มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 1.00, 0.95, 0.94, 0.93, 0.93, 0.92, 0.86 และ 
0.67 ตามล าดับ 
  เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ (2553) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่
ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพและปัญหาการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐ ตลอดจนพัฒนารูปแบบการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา  มีการก าหนดทิศทางการบริหารงานโดยค านึงถึงความต้องการ/ 
ความจ าเป็น มีการวิเคราะห์งานหลักที่ส าคัญและจ าเป็นของสถานศึกษา มีการจัดท าแผนงบประมาณ
ที่สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียน มีการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติโดยจัดท าเป็นแผนประจ าปี การ
ขับเคลื่อนกระบวนการบริหารเป็นแบบล่างข้ึนบน มีโครงการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถประเมินผล 
และน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม 2) ปัญหาการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
สถานศึกษา คือ การก าหนดนโยบายไม่ได้สะท้อนปัญหาที่แท้จริงของสถานศึกษา การก าหนด
เป้าหมายไม่ได้มาจากการวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการอย่างแท้จริง และการก าหนดกลยุทธ์ต่าง  ๆ 
ไม่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ขององค์กร ขาดการท างานเป็นทีม จ านวนบุคลากรไม่สัมพันธ์กับจ านวนงาน มี
งบประมาณไม่เพียงพอ กฎระเบียบไม่เอ้ือต่อการให้อ านาจการตัดสินใจ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามแผนการปฏิบัติงาน 3) รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐที่ควรจะเป็น คือ รูปแบบบูรณาการ  4 มุมมอง ประกอบด้วย 
มุมมองจากบนลงล่าง (Top - Down) มุมมองจากล่างขึ้นบน (Bottom–Up) มุมมองจากภายนอกสู่
ภายใน (Outside –In) และมุมมองภายในสู่ภายนอก (Inside–Out) 
  สมกิต บุญยะโพธิ์ (2555) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษา                    
1) องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา              
สู่ความเป็นเลิศ 2) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สู่ความเป็นเลิศ และ 3) ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สู่ความเป็นเลิศ ผลการวิจัยพบว่า 
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  1. องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา สู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
สถานศึกษา กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคล 
กระบวนการบริหารจัดการ และความคาดหวังต่อความส าเร็จของผู้เรียน 
  2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สู่ความเป็นเลิศ เป็นพหุองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กัน โดยองค์ประกอบด้านภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษามีอิทธิพลทางตรงต่อองค์ประกอบด้านความคาดหวังต่อความส าเร็จของ
ผู้เรียน และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อองค์ประกอบด้านการวางแผนกลยุทธ์และองค์ประกอบด้าน
กระบวนการบริหารจัดการ 
  3. ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา สู่ความเป็นเลิศ ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สู่ความเป็นเลิศ มีความถูกต้อง 
ครอบคลุม เหมาะสม เป็นไปได้และเป็นประโยชน์ 
  ธันฐกานต์ ทองสินเกียรติ และสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์ (2556) ได้ศึกษาเกณฑ์ปกติ
มาตรฐานการพัฒนาสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
องค์ประกอบของการพัฒนาสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศ และเพ่ือสร้างเกณฑ์ปกติ
มาตรฐานความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
  1. องค์ประกอบหลักของการพัฒนาสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศ 
คือ ด้านภาวะผู้น า ด้านการสร้างทีมงาน ด้านการจัดระบบบริหาร ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการประเมินตนเอง และด้านสารสนเทศ ซึ่งทั้ง              
7 องค์ประกอบ ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 20 ตัวบ่งชี้ ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลเชิง
โครงสร้างการพัฒนาสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยใช้ค่า               
ไค-สแควร์ ค่าดัชนีบอกความกลมกลืน และค่าดัชนีบอกความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว ทดสอบ
สมมติฐานในการวิจัย พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 
  2. เกณฑ์ปกติในการประเมินการพัฒนาสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็น
เลิศ คือ องค์ประกอบด้านภาวะผู้น า มีเกณฑ์ปกติท่ีระดับความเป็นเลิศมากที่สุดที่ 4.98 องค์ประกอบ
ด้านการสร้างทีมงาน มีเกณฑ์ปกติที่ระดับความเป็นเลิศมากที่สุดที่ 4.05 องค์ประกอบด้านการ
จัดระบบบริหาร มีเกณฑ์ปกติที่ระดับความเป็นเลิศมากที่สุดที่ 5.05 องค์ประกอบด้านการมุ่งเน้น
ผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีเกณฑ์ปกติที่ระดับความเป็นเลิศมากที่สุดที่ 5.11 องค์ประกอบด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ มีเกณฑ์ปกติท่ีระดับความเป็นเลิศมากที่สุดที่ 5.05 องค์ประกอบด้านการประเมิน
ตนเอง มีเกณฑ์ปกติที่ระดับความเป็นเลิศมากที่สุดที่ 4.61 และองค์ประกอบด้านสารสนเทศ มีเกณฑ์
ปกติท่ีระดับความเป็นเลิศมากที่สุดที่ 3.85 
  ราตรี ศรีไพรวรรณ (2556) ได้ศึกษาการพัฒนากลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับประถมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา               
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2) เพ่ือพัฒนากลยุทธ์การบริหาร กลุ่มการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ
ประถมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 
  1. สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ
ประถมศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่อยู่ในระดับมากเป็นล าดับที่ 1 คือ ด้านการน า
องค์กร ส่วนสภาพอันพึงประสงค์ฯ ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นเดียวกัน 
  2. กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับ
ประถมศึกษา ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ กลยุทธ์ผูกใจผู้ปฏิบัติงาน กลยุทธ์ปรับปรุงการ
บริหารผลการด าเนินงาน และกลยุทธ์ปรับปรุงระบบและกระบวนการ 
  ภาระวี ศุขโรจน์ และคนอื่น ๆ (2556) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลง
สถานศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพและแนวทางในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชน 2) เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา
เอกชน และ 3) เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชน ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศ มีด้วยกัน 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ วัตถุประสงค์การบริหาร มีจ านวน 4 ประการ คณะกรรมการบริหาร มีจ านวน 5 ด้าน และ
กระบวนการบริหาร มีจ านวน 10 ขั้นตอน โดยผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบมี
ความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศใน
ระดับมาก และผู้ประเมินมีความเห็นสอดคล้องกันว่า รูปแบบการบริหารการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษา
เอกชนสู่ความเป็นเลิศ ในภาพรวม มีความเป็นไปได้และมีความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก 
  เกษศิริ กมล (2556) ได้ศึกษาการวิเคราะห์การบริหารโรงเรียนเอกชนที่มีความเป็น
เลิศในประเทศไทย ตามเกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มัลคอล์ม บอลดริจ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์การบริหารโรงเรียนเอกชนที่มีความเป็นเลิศในประเทศไทย ตามเกณฑ์
มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มัลคอล์ม บอลดริจ และ 2) ประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการบริหาร
โรงเรียนเอกชนที่มีความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์มาตรฐานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ มัลคอล์ม บอลดริจ 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 7 ด้าน แบ่งออกเป็นองค์ประกอบด้านกระบวนการ 6 ด้าน ได้แก่ (1) การ
น าองค์กร (2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (3) การมุ่งเน้นนักเรียนและผู้ปกครอง (4) การวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ (5) การมุ่งเน้นบุคลากรครู และ (6) การมุ่งเน้นการด าเนินการ และ
องค์ประกอบด้านผลลัพธ์ 1 ด้าน คือ (7) ผลลัพธ์ ผลการวิจัยพบว่า 
  1. การบริหารโรงเรียนเอกชนที่มีความเป็นเลิศในประเทศไทย ตามเกณฑ์มาตรฐาน
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มัลคอล์ม บอลดริจ ด้านกระบวนการ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การน าองค์การ รองลงมาคือ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุดคือ ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
  2. ผลที่ได้จากการประเมินด้านผลลัพธ์จากการด าเนินการที่เป็นเลิศ ในภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ออยู่ในระดับมาก องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ผลลัพธ์ด้านการน าองค์การ และการ
ปกครอง รองลงมาคือ ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของนักเรียน และกระบวนการท างาน องค์ประกอบที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นนักเรียนและผู้ปกครอง 
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  จิราภา บูรณะ (2557) ได้ศึกษาการบริหารโรงเรียนที่เป็นศูนย์ปฐมวัยต้นแบบสู่
ความเป็นเลิศในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาระดับการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนที่เป็นศูนย์ปฐมวัยต้นแบบในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการวิจัย พบว่า การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนที่
เป็นศูนย์ปฐมวัยต้นแบบสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่า การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การน าองค์กร ผลลัพธ์ การ
มุ่งเน้นการปฏิบัติงาน และการวัดผล การวิเคราะห์ผล และการจัดการความรู้ มีระดับความเป็นเลิศอยู่
ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน และการมุ่งเน้นลูกค้า มีระดับความเป็นเลิศอยู่ใน
ระดับมาก ตามล าดับ 
  กมลทิพย์ ใจดี (2557) ได้ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อผลการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษา
องค์ประกอบและสร้างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน จากการวิเคราะห์เอกสารแนวคิด และทฤษฎีต่าง  ๆ               
ที่เกี่ยวข้อง 2) เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ 3) เพ่ือ
ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัยพบว่า จากการ
วิเคราะห์เอกสารแนวคิด และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีจ านวน 5 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานสู่ความเป็นเลศของโรงเรียนเอกชน ได้แก่ ภาวะผู้น า การวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล การบริหารกระบวนการ และผลการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ หากพิจารณาใน
มุมมองของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ควรมีการเพ่ิมเติมอีก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม การ
ประเมินผล และการสรรหาคัดเลือก และเมื่อน าองค์ประกอบต่าง ๆ ดังกล่าวมาวิเคราะห์ในรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชน พบว่า โมเดลทางทฤษฎีที่ผู้วิจัยด าเนินการสร้างขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยตัวแปรต่าง ๆ ในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนได้ร้อยละ 91 และมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน 
  มนัส บุญชม และชญาพิมพ์ อุสาโห (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบบริหารสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของระบบบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญและ
เพ่ือพัฒนาระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ โดยใช้
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศของ Malcolm Baldrige ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
ด้านการน าองค์กร เป็นสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด โดยโรงเรียนกลุ่ม
ภาคใต้ มีค่าเฉลี่ยความต้องการจ าเป็นด้านการวัดผลการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ สูงสุด 
ส าหรับโรงเรียนกลุ่มภาคกลาง มีค่าเฉลี่ยความต้องการจ าเป็นด้านการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน สูงสุด ใน
ส่วนของระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญที่
พัฒนาขึ้นมี 2 ระบบ คือ 1) ระบบบริหารโรงเรียนในภาคใต้ คือ ระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญมุ่งเน้นการวัดผล การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ 
และการปฏิบัติงาน และ 2) ระบบบริหารโรงเรียนในภาคกลาง คือ ระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
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โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ มุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงาน และการวัดผล การวิเคราะห์ 
การจัดการความรู้ 
  โด่งสยาม โสมาภา (2559) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
การบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือ 1) การศึกษา
ปัจจัยในการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน 2) วิเคราะห์ และค้นหาแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการศึกษาเอกชนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน และ 3) ประเมินความ
เหมาะสมของแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารสถานศึกษาเอกชนเพ่ือรับรางวั ลพระราชทาน 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ ด้านแรก ด้านการ
บริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศมี 7 ปัจจัย ได้แก่  1) การมีผู้น ามีความเป็นมืออาชีพ               
2) สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ที่เหมาะสม 3) การมุ่งเน้นในการจัดการเรียนการสอน 
4) การมีเป้าหมายการสอนที่ชัดเจน 5) การมีการติดตามความก้าวหน้า 6) การมุ่งความสัมพันธ์ระหว่าง
บ้านและโรงเรียน 7) การเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง และ 65 แนวปฏิบัติ และด้านที่สอง ด้านการ
บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อรับรางวัลพระราชทานมี 5 ปัจจัย ได้แก่ 1) คุณภาพนักเรียน 2) การบริหาร
หลักสูตรและงานวิชาการ 3) การบริหารจัดการ 4) บุคลากรและการบริหารงานบุคคล                    
5) ความดีเด่นของสถานศึกษา และ 51 แนวปฏิบัติ 
 2.4.2 งานวิจัยในต่างประเทศ 
  ธรัง (Tung, 2007) ได้ศึกษาเก่ียวกับการปรับปรุงโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ในกลุ่ม
ของโรงเรียนอิสลามที่อยู่ในโซนอเมริกาเหนือ โดยได้สร้างโมเดลปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการอยู่รอด
ของโรงเรียนอิสลาม ประด้วย 4 ปัจจัย ดังนี้ 
  1. ปัจจัยด้านคุณภาพของโรงเรียน (Quality of school) โดยเป็นการพิจารณาใน
ส่วนของหลักสูตร (Curriculum) ความมั่นคง (Stability) กฎระเบียบ (Discipline) และองค์กร 
(Organization) ซึ่งมีตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพของโรงเรียน ได้แก่ คุณภาพของบุคลากรและ
คณะกรรมการ องค์กร วัฒนธรรมโรงเรียน และ SIP 
  2. ปัจจัยด้านจ านวนนักเรียน เนื่องจากโรงเรียนอิสลามในโซนอเมริกาเหนือมีความ
แตกต่างของจ านวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียนค่อนข้างมาก โดยบางโรงเรียนมีนักเรียนประมาณ 20 
และบางโรงเรียนอาจมีสูงถึง 700 คน โดยพิจารณาจากความใหญ่โตหรือการเพ่ิมขึ้นของประชากร 
การตลาดเชิงรุกทุนการศึกษา และโรงเรียนที่เป็นคู่แข่ง 
  3. ปัจจัยด้านความมั่นคงทางการเงิน โดยพิจารณาจากระดับค่าเล่าเรียน (Tuition 
Level) การใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบ (Responsible Spending) กองทุนที่น่าเชื่อถือหรือรายได้จาก
สินทรัพย์ของโรงเรียน (Trust Fund/income from School Assets) เครดิตภาษีหรือคูปองโรงเรียน 
(Tax credit/School Voucher) และการมีผู้บริจาคและความใจกว้างของผู้บริจาค  (Donor 
Availability and Generosity) 
  4. ปัจจัยด้านการเติบโตสภาพที่เป็นอยู่ หรือการถดถอยโดยพิจารณาจากการ
ตัดสินใจการวางแผนจากส่วนกลางและการบังคับให้ตัดสินใจที่ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ 
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  Islamic Society of North America (ISNA) ได้เขียนถึงประเด็นร้อนที่มีผลกระทบ
ต่อโรงเรียนอิสลาม ที่เป็นประเด็นความท้าทายที่โรงเรียนอิสลามในประเทศสหรัฐอเมริกาต้องประสบ
ร่วมกัน โดยงานเขียนชิ้นนี้ได้ระบุถึง 10 ประเด็นร้อน ดังนี้ 
  1. การสร้างภาพลักษณ์ (Image Building) โดยการเสริมสร้างการรับรู้ของประชาชน
เกี่ยวกับโรงเรียนอิสลาม 
  2. การด าเนินการตามภารกิจ (Keeping the Mission Alive) 
  3. ความมั่นคงทางการเงิน (Financial Stability) 
  4. ความเป็นผู้น า (Leadership) 
  5. การดึงดูด การอบรม และการรักษาครูที่มีคุณภาพ (Attracting, Training and 
Retaining Qualified Teachers) 
  6. การสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ (Building an Effective Board) 
  7. ความหลากหลายของภาคผู้ปกครอง (Diverse Parent Body) 
  8. หลักสูตร (Curriculum) 
  9. การขาด Road Map (Lack of Road Map) 
  10. การสร้างความร่วมมือ หุ้นส่วน และเครือข่าย (Building Bridges, Partnership 
and Networking) 
  อเบสิ (Abbasi, 2006) ได้น าเสนอแนวทางในการสร้างโรงเรียนอิสลามระดับโลก
โดยผ่านการสอนที่เป็นจุดแข็งของครูผู้สอน ด าเนินการในลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเป็น
การทดสอบกับครูผู้สอนในโรงเรียนอิสลามระดับอนุบาลเกรด 7 จ านวน 9 คน ผ่านตัวแปรการรับรู้
ความสามารถของตัวเอง (Self Efficacy) การรับรู้ความสามารถของนักเรียน (Student Efficacy) 
การรับรู้ความสามารถของครู (Teacher Efficacy) และการรับรู้ความสามารถของกลุ่มครู (Collective 
Teacher Efficacy) จากผลการวิจัยพบว่า ครูผู้สอนมีความรู้สึกว่าตนเองมีประสิทธิภาพน้อย อัน
เนื่องมาจากปัจจัยภายนอกที่มีอยู่ภายในโรงเรียนนอกจากนี้ กลยุทธ์ในการสื่อสารอย่างต่อเนื่องจะ
ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับครู ผู้ปกครองกับคณะกรรมการ และชุมชนกับโรงเรียน 
ถือเป็นสิ่งส าคัญในการสร้างบรรยากาศของโรงเรียนและสุขภาพโรงเรียนโดยรวม 
  ไอสแลม (Islam, 2007) ได้น าเสนอกรณีศึกษาโรงเรียนอิสลาม Dayton ในส่วนของ
โปรแกรม Part-Time เกี่ยวกับการบรรลุความเป็นเลิศในการพัฒนาที่ได้มาตรฐานส าหรับโรงเรียน
อิสลามที่เปิดสอนในวันหยุด โดยได้น าเสนอรายงานฉบับนี้ในการประชุมประจ าปีทางด้านการศึกษา 
ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้นโดย Islamic Society of North America (ISNA) รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์
ชี้ให้ เห็นถึงมาตรฐานต่าง ๆ ที่เคยได้รับการพัฒนาเพ่ือให้เกิดการสอนอย่างมืออาชีพและได้
ประสิทธิภาพในโรงเรียนอิสลามท่ีเปิดสอนในวันหยุดซึ่งการพัฒนาให้ได้มาตรฐานนั้น มีความจ าเป็นที่
จะมีการเขียนพันธกิจและโปรแกรมของการศึกษาเอาไว้อย่างชัดเจน และการศึกษาและการท า
กิจกรรมในชั้นเรียน มีความจ าเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือและเทคนิคที่จะช่วยให้สอนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ เทคนิคการจัดการภายในชั้นเรียน และการจัดฝึกอบรมครูผู้สอน 
  จากงานวิจัยและเอกสารรายงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้วิจัย
สามารถสังเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการโรงเรียนที่อาจจะก่อให้เกิดความเป็นเลิศใน
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การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามได้ ผนวกกับแนวคิดเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ซึ่งเป็น
เกณฑ์ที่พัฒนามาจาก Baldrige Education Criteria for Performance Excellence 2011-2012 
รูปแบบโรงเรียนที่เป็นเลิศของประเทศสิงคโปร์ (School Excellence Model: SEM) รางวัลความ
เป็นเลิศของโรงเรียนในฮ่องกง (The Outstanding Teachers and School Award: HK) รางวัล
ความเป็นเลิศประเทศออสเตรเลีย (Australian Excellence Award: AEA) และเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
เพ่ือองค์กรที่เป็นเลิศ ปี 2557-2558 ผู้วิจัยได้ด าเนินการคัดเลือกตัวแปรมาก าหนดเป็นกรอบแนวคิด
ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือน ามาศึกษาในเชิงอนาคตส าหรับการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามสู่ความเป็นเลิศ อันประกอบด้วย 7 ปัจจัยหลัก ที่บ่งชี้ถึงการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ประกอบด้วย 1) การน าองค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การ
มุ่งเน้นลูกค้า 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้น
การปฏิบัติการ และ 7) ผลลัพธ์ 
 
ตารางท่ี 2.6 การสังเคราะห์องค์ประกอบและตัวแปรการบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 

องค์ประกอบและตัวแปร 

M
BN

QA
 

TQ
A 

SE
M

 
HK

 
AE

A 
Ed

PE
x 

OB
EC

QA
 

ศุภ
ลัก

ษณ
 ์

ธน
ิก 

รา
ตร

 ี
เก

ษศ
ิร ิ

สม
กิต

 

คว
าม

ถี่ 

1. การน าองค์กร √ √    √ √ √ √ √ √ √ 9 
- ภาวะผู้น าของผู้บริหาร √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ 11 
- เป้าหมายขององค์กร √ √    √     √  4 
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ 11 
- การจัดท าแผนกลยุทธ์ √ √  √  √ √   √ √  7 
- การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ √ √    √ √   √ √  6 
- การประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
กลยุทธ์ 

 √    √       
2 

3. การมุ่งเน้นลูกค้า √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 
- การตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้า 

√ √   √ √ √   √ √ 
 7 

- ความผูกพันของลูกค้า √ √    √ √   √ √  6 
4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู ้

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 

- มาตรฐานและเกณฑ ์ √ √  √  √     √  5 
- ความรู้และการจดัการความรู ้ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √ 10 
- นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ √ √   √ √ √ √ √ √ √  9 
5. การมุ่งเน้นบุคลากร √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 12 
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ตารางท่ี 2.6 (ต่อ)  
 

องค์ประกอบและตัวแปร 

M
BN

QA
 

TQ
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HK
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ศุภ
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คว
าม

ถี่ 

- การพัฒนาบุคลากร √ √    √ √   √ √  6 
- ความผูกพันกับบุคลากร √ √    √ √   √ √  6 
6. การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ √ √ √  √ √ √ √  √ √ √ 10 
- ระบบการปฏิบัติการ √ √   √ √ √ √  √ √  8 
- ประสิทธิผลของการปฏิบตัิการ √ √    √ √    √  5 
7. ผลลัพธ์ √ √ √ √ √ √ √   √ √ √ 10 
- คุณภาพของสินค้า √ √  √ √ √ √   √ √  8 
- ความพึงพอใจของลูกค้า √ √    √ √   √ √  6 
              

 
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการสังเคราะห์จากแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงงานวิจั ยทั้งที่
ตีพิมพ์ภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโรงเรียน โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม และการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในแง่มุมต่างๆ จากเกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Malcolm Baldrige National Quality Award: 
MBNQA) รูปแบบโรงเรียนที่เป็นเลิศของประเทศสิงคโปร์ (School Excellence Model: SEM) 
รางวัลความเป็นเลิศของโรงเรียนในฮ่องกง (The Outstanding Teachers and School Award: 
HK) รางวัลความเป็นเลิศประเทศออสเตรเลีย (Australian Excellence Award: AEA) เกณฑ์รางวัล
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2557-2558 
และงานวิจัยของศุภลักษณ์ เศษธะพานิช (2550) ธนิก คุณเมธีกุล (2552) ราตรี ศรีไพรวรรณ (2556) 
เกษศิริ กมล (2556) และสมกิต บุญยะโพธิ์ (2555) โดยสามารถสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สามารถสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังเสนอในภาพที่ 2.4 
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ภาพที่ 2.4 กรอบแนวคิดในการวิจัยการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
              ในทศวรรษหน้า  

การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ

ภาวะผู้น าของผูบ้ริหาร 

เป้าหมายองค์กร 

การจัดท าแผนกลยุทธ ์

การประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ 

การน า
องค์กร 

การบริหารสู่
ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียน
เอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม 

การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ 

การสนองตอบต่อความต้องการ
ของลูกค้า การมุ่งเน้น

ลูกค้า 

ความผูกพันของลูกค้า 

คุณภาพของสินค้า 

ความพึงพอใจของลูกค้า 

การมุ่งเน้น
การ

ปฏิบัติการ 

ความรู้และการจัดการความรู ้

มาตรฐานและเกณฑ ์

การพัฒนาบุคลากร 

การวัด การ
วิเคราะห์ และการ

จัดการความรู้ 

การมุ่งเน้น
บุคลากร 

ระบบการปฏิบัติการ 

ผลลัพธ์ 

ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 



บทที ่3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ศึกษา
องค์ประกอบของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม รวมถึงศึกษาการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า   งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Research 
Methodology) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) เพ่ือเป็นการตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างโมเดลทางทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลามมาตรา 15(2) ทั่วประเทศ โรงเรียนละ 3 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน 
อาจารย์ผู้จัดการ และรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยใช้เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความเกี่ยวข้องการกับการจัดการเรียนการสอนและเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม โดยมีรายละเอียดของขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ดังนี้  
 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 ส าหรับขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า ผู้วิจัยได้แบ่ง
ขั้นตอนของการวิจัยในครั้งนี้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ 
 2. การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 3. การศึกษาองค์ประกอบของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 4. การศึกษาการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า 
 โดยมีรายละเอียดของการด าเนินงานในแต่ละข้ันตอน ดังนี้ 
 
3.1 ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำเอกสำรแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรโรงเรียน
สู่ควำมเป็นเลิศ 
 ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากเอกสาร
ต่าง ๆ ทั้งในส่วนของหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในแง่มุมต่าง  ๆ รวมถึงเกณฑ์รางวัล
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คุณภาพต่าง ๆ อันประกอบด้วย เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (The 
Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA) รูปแบบโรงเรียนที่เป็นเลิศของประเทศ
สิงคโปร์ (School Excellence Model: SEM) รางวัลความเป็นเลิศของโรงเรียนในฮ่องกง (The 
Outstanding Teachers and School Award: HK) รางวัลความเป็นเลิศประเทศออสเตรเลีย 
(Australian Excellence Award: AEA) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: 
TQA) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) ของ
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2557-2558 และงานวิจัยของศุภลักษณ์ เศษธะพานิช (2550) 
ธนิก คุณเมธีกุล (2552) ราตรี ศรีไพรวรรณ และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ (2556) กมลทิพย์ ใจดี (2557) 
เกษศิริ กมล และชญาพิมพ์ อุสาโห (2557) โด่งสยาม โสมาภา (2559) และสมกิต บุญยะโพธิ์ (2555)   
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) แล้วด าเนินการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
เพ่ือสรุปออกมาเป็นประเด็นหลัก ๆ ที่มีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามสู่ความเป็นเลิศ และน ามาสร้างเป็นกรอบแนวค าถามเพ่ือน าไปใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก             
(In-depth Interview) กับผู้เชี่ยวชาญในขั้นตอนต่อไป  จากการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  (Content 
Analysis) เอกสารต่าง ๆ ที่มีความเก่ียวข้อง พบว่า องค์ประกอบต่าง ๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับการบริหาร
สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
 1. การน าองค์กร 
 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 3. การมุ่งเน้นลูกค้า 
 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 5. การมุ่งเน้นบุคลากร 
 6. การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 
 7. ผลลัพธ์ 
 
3.2 ขั้นตอนที่ 2 กำรศึกษำสภำพปัจจุบันและปัญหำของกำรบริหำรสู่ควำมเป็นเลิศโรงเรียน
เอกชนสอนศำสนำอิสลำม สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน 
 ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยใช้
องค์ประกอบที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการบริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่จะได้จากการสังเคราะห์เอกสารในขั้นตอนที่ 
1 จ านวน 7 องค์ประกอบ ได้แก่ การน าองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า การวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และผลลัพธ์ มีเป็น
กรอบแนวค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึกในข้ันตอนนี้ 
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 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
  ประชากรส าหรับการวิจัยในขั้นตอนนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
มาตรา 15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมทั้งสิ้น 315 โรงเรียนทั่ว
ประเทศ 
  ส าหรับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน จ านวน 5 คน แบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) ใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 2 คน และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
มาตรา 15(2) ในเขตต่างจังหวัด จ านวน 3 คน คัดเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยกลุ่มตัวอย่างนี้จะต้องมีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ไม่น้อยกว่า 7 ปี และสามารถ
อุทิศเวลากับการตอบแบบสอบถามตลอดระยะเวลาด าเนินการวิจัยด้วยความสมัครใจ 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อ
ตัวแบบมีโครงสร้าง ส าหรับการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 3. การหาคุณภาพเครื่องมือ 
  ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยน าแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกที่ได้ท าการพัฒนาขึ้นให้ที่ปรึกษาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และด าเนินการ
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนน าไปใช้จริง 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และด าเนินการ
ติดต่อไปยังผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้คัดเลือกเอาไว้ด้วยการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง และด าเนินการนัดหมาย
วันและเวลาในการขอสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว
กับผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างตามวันและเวลาที่นัดหมาย เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 นาทีต่อ 
1 ตัวอย่าง และด าเนินการถอดบทสนทนาเพื่อน าไปวิเคราะห์เชิงเนื้อหาต่อไป 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
จากเนื้อหาที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบตัวต่อตัว เพ่ือหาข้อสรุป และตีความทั้งในประเด็นที่มี
ความเหมือนและความต่างระหว่างผู้บริหารโรงเรียนแต่ละราย 
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3.3 ขั้นตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
โมเดลองค์ประกอบกำรบริหำรโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำมสู่ควำมเป็นเลิศ 
 ในขั้นตอนนี้เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลทางทฤษฎีองค์ประกอบที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสู่ความเป็นเลิศ ที่ได้มาจากสังเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยในขั้นตอนที่ 1 และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม มาตรา 15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในขั้นตอนที่ 2 เพ่ือ
น ามาตรวจสอบความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) ทั่วประเทศ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ด้วยโปรแกรมลิสเรล (LISREL) มี
รายละเอียดในการด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
  ประชากรส าหรับการวิจัยในขั้นตอนนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
มาตรา 15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนละ 3 คน 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน อาจารย์ผู้จัดการโรงเรียน และรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ จาก
ทั่วประเทศ 315 โรงเรียน หรือคิดเป็น 945 คน 
  ส าหรับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
มาตรา 15(2) ทั่วประเทศ สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยผู้วิจัยใช้สูตร
การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) โดยมีสูตรในการค านวณ ดังนี้ 
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  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
  N = ขนาดของประชากร 
  e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 
 
  เมื่อแทนค่าด้วยจ านวนทั้งหมดของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 315 โรงเรียน สามารถค านวณหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนได้ ดังนี้  
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         17622.176 n    โรงเรียน 
  
 เนื่องจากในแต่ละโรงเรียนผู้วิจัยจะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 3 คน ด้วยเหตุนี้ 
จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่ควรด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ เท่ากับ 528 คน 
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อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้ได้รับอัตราการตอบกลับแบบสอบถามมากที่สุด ผู้วิจัยจึงได้ส่งแบบสอบถามใน
การวิจัยครั้งนี้ไปยังผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั้ง 315 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 945 ฉบับ และได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนที่มีความสมบูรณ์เพียงพอใจการที่จะด าเนินการวิเคราะห์ต่อไป รวมทั้งสิ้น 630 ฉบับ  
 เนื่องด้วยการวิเคราะห์ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ซึ่ง
มีข้อก าหนดเกี่ยวกับขนาดของกลุ่มตัวอย่างเอาไว้ดังนี้ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างต้องเท่ากับหรือมากกว่า 
100 (Aderson & Gerbing, 1984, pp. 115-173 อ้างถึงใน นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542, น. 54; Hair  
et al., 1998, p. 373) นอกจากนี้ ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor Analysis) ควรใช้ 5 หน่วยตัวอย่างต่อหนึ่งตัวแปร หรือต้องมีจ านวน 5 เท่าของตัวแปรสังเกต
ได้ (Observed Variables) ที่มีอยู่ในโมเดล (Stevens, 1996, p. 372) จากกรอบแนวคิดอนาคตภาพ
การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีจ านวนตัวแปรสังเกตได้ ทั้งสิ้น 16 ตัวแปร นั่นหมายความว่า จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันในการวิจัยครั้งนี้ ควรมีจ านวนอย่างน้อย
เท่ากับ 16 x 5 = 80 ตัวอย่าง อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยได้มีการศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน พบว่า Hair et al (2010) ได้เสนอว่าควรจะมีกลุ่ม
ตัวอย่าง อย่างน้อย 200 คน และ Tabachnick & Fidell (2001) ก็ได้เสนอว่าให้พิจารณาขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างให้ เหมาะสมกับขนาดของโมเดล ตัวอย่างเช่น กลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป เหมาะสม
กับโมเดลขนาดกลาง ด้วยเหตุนี้เอง จ านวนแบบสอบถามผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
มาตรา 15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ตอบกลับมาจ านวน 630 คน 
มีความเหมาะสมเพียงพอที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันต่อไป 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) จ านวน 4 ข้อ 
  ตอนที่ 2 องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 50 ข้อ 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการบริหารสู่ความเป็นเลิศ มีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายเปิด 
 3. การหาคุณภาพเครื่องมือ 
  ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยน า
แบบสอบถามที่ได้ท าการพัฒนาขึ้นให้ที่ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสมในประเด็นต่าง  ๆ และน า
แบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 
  3.1 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เป็นการตรวจสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ในมุมมองความตรงเชิงเนื้อหา ภาษาที่ใช้ และตรวจสอบความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับจุดมุ่งหมายที่วัด (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ์
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ในการคัดเลือกข้อค าถามท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, 
น. 114-128) โดยจะน าข้อแนะน ามาปรับแก้ไขเพ่ือให้มีความเที่ยงตรงและใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์
ตามที่ผู้เชี่ยวชาญให้ค าแนะน า และเพ่ือให้เกิดความครอบคลุมของข้อค าถามและความชัดเจนของ
ภาษาท่ีใช้ โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนน ดังนี้ 
   1 หมายถึง  เห็นด้วย 
   0 หมายถึง  ไม่มีความคิดเห็น 
   -1 หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
  ซ่ึงจากการตรวจสอบความเชิงเนื้อหาในครั้งนี้ ข้อค าถามทุกข้อมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
อยู่ระหว่าง 0.5-1.0 จึงถือได้ว่าแบบสอบถามส าหรับการวิจัยในขั้นตอนนี้ มีความตรงเชิงเนื้อหาตาม
หลักเกณฑ์ข้างต้น 
  3.2 การตรวจสอบความเที่ยง (Reliability Test) เป็นการตรวจสอบหาความเที่ยงของ
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็กแต่ไม่ใช่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ 
ซึ่งมีคุณลักษณะที่เหมือนกัน จ านวน 30 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) และน ามาวิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์ครอน
บาคแอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยในการวิจัยครั้งนี้ มีค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค
แอลฟา เท่ากับ 0.791 ซึ่งสูงกว่า 0.7 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์ (Cronbach, 1990, p. 204) 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยท าหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และด าเนินการ
จัดส่งไปพร้อมกับแบบสอบถามที่ได้มีการปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วไปยังกลุ่ม
ตัวอย่างผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามทั่วประเทศทางไปรษณีย์ และเมื่อกลุ่มตัวอย่าง
ตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้วจะด าเนินการจัดส่งกลับมายังผู้วิจัยทางไปรษณีย์เช่นเดียวกัน โดย
กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารที่ด าเนินการจัดส่งแบบสอบถามในครั้งนี้จะเป็นคนละกลุ่มกับที่ขอความร่วมมือ
ในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในขั้นตอนก่อนหน้านี้ หากแบบสอบถามฉบับใดที่ได้รับกลับมาแล้ว
ขาดความสมบูรณ์ของข้อมูล ผู้วิจัยจะด าเนินการโทรศัพท์กลับไปสอบถามเพ่ิมเติมจากกลุ่มตัวอย่าง
เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในล าดับถัดมา ผู้วิจัยก็จะน า
แบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์ด าเนินการลงรหัสข้อมูลและคีย์ข้อมูลในโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติต่อไป 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนนี้จะแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
  5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือทราบถึงระดับความ
คิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละตัวแปร รวมถึงสามารถทราบถึงการกระจายตัวของข้อมูลได้อีกด้วย  
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
  5.2 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร (Correlation Analysis) เป็นการหา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (Correlation Coefficients) ระหว่างตัวแปรสังเกตได้  (Observed 
Variables) ที่อยู่ในโมเดล โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation 
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Analysis) เพ่ือทราบถึงขนาดของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัว รวมถึงทิศทางของ
ความสัมพันธ์ที่เกิดข้ึนว่าจะเป็นไปในทิศทางบวกหรือลบ ในการที่จะเป็นประโยชน์ในการแปลผลการ
วิเคราะห์ที่จะได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
มีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 หากมีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง แต่หากมีค่าใกล้ 0 
แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันในระดับน้อยหรือเกือบไม่มีเลย นอกจากนี้ ยังมีทิศทางของระดับ
ความสัมพันธ์เป็นไปได้ท้ังในเชิงบวก (Positive Correlation) และเชิงลบ (Negative Correlation) 
  5.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลทางทฤษฎีองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยใช้โปรแกรมลิสเรล (LISREL) ส าหรับค่า
ทางสถิติที่ใช้ในการพิจารณาความกลมกลืนของโมเดลในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวน 4 ตัว (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 
2542, น. 53-60) ได้แก่  
   1. ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square Statistics) เป็นค่าสถิติทดสอบสมมติฐาน
ทางสถิติว่าฟังก์ชันความกลมกลืนมีค่าเป็น 0 การค านวณค่าไค-สแควร์ค านวณจากผลคูณขององศา
อิสระ (Degree of Freedom: df) กับค่าของฟังก์ชั่นความกลมกลืน ถ้าค่าสถิติไค-สแควร์มีค่าสูงมาก 
แสดงว่า ฟังก์ชั่นความกลมกลืนมีค่าแตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ นั่นคือ โมเดลลิสเรสไม่มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ถ้าค่าไค-สแควร์มีค่าต่ ามาก ยิ่งมีค่าใกล้ศูนย์มากเท่าไร แสดงว่า
โมเดลลิสเรสสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ Saris & Stronkhorst (1984, p. 200 อ้างถึงใน 
นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2542, น. 53) เสนอว่า ค่าไค-สแควร์ควรมีค่าเท่ากับองศาอิสระส าหรับโมเดลที่มี
ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   2. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) เป็นการน าค่า
ไค-สแควร์มาพิจารณา ถ้าค่าไค-สแควร์มีค่าสูงเมื่อเทียบกับองศาอิสระ นักวิจัยควรปรับโมเดลใหม่แล้ว
วิเคราะห์ข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง ค่าไค-สแควร์ที่ได้ใหม่นี้ถ้ามีค่าลดลงมากกว่าค่าแรก แสดงว่า โมเดลใหม่มี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีขึ้น ดัชนี GFI เป็นอัตราส่วนของผลต่างระหว่างฟังก์ชั่นความ
กลมกลืนจากโมเดลก่อนปรับและหลังปรับโมเดล กับฟังก์ชั่นความกลมกลืนก่อนปรับโมเดล จะมีค่าอยู่
ระหว่าง 0 ถึง 1 และเป็นค่าที่ไม่ขึ้นกับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง แต่ลักษณะการแจกแจงข้ึนอยู่กับขนาด
ของกลุ่มตัวอย่าง โดยดัชนี GFI ที่เข้าใกล้ 1.00 แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
   3. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of Fit 
Index: AGFI) เมื่อน าดัชนี GFI มาปรับแก้ โดยค านึงถึงขนาดขององศาความอิสระ ซึ่งรวมทั้งจ านวนตัว
แปรและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จะได้ค่าดัชนี AGFI ซึ่งค่าดัชนี AGFI มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับดัชนี GFI 
   4. ค่ารากก าลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (Root Mean 
Square Error of Approximation: RMSEA) เป็นค่าสถิติที่พัฒนามาจากความเชื่อที่ว่าข้อตกลง
เบื้องต้นของค่าไค-สแควร์ของโมเดลการวิจัยมีความตรงนั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง จึงปรับปรุง
สูตรการค านวณโดยการประมาณค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการที่โมเดลไม่เป็นจริงในกลุ่ม
ประชากรเข้ามาพิจารณาด้วย นอกจากนี้ ยังมีการคิดค่าฟังก์ชั่นความแตกต่างจากประชากรต่อหน่วย
องศาอิสระอีกด้วย โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ค่าเข้าใกล้ 0 เท่าไรยิ่งดี 
   โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของค่าสถิติแต่ละตัว ดังตารางต่อไปนี้ 
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ตำรำงท่ี 3.1 การพิจารณาความเหมาะสมของค่าดัชนีความกลมกลืนในการวิเคราะห์องค์ประกอบ
 เชิงยืนยันด้วยโปรแกรมลิสเรล 
 

ดัชนีควำมกลมกลืน เกณฑ์ดี 
1. ค่า Chi-square ค่า p-value สูงกว่า 0.05 
2. ค่า GFI ค่าระหว่าง 0-1 โดยค่า 1 เหมาะสมที่สุด 
3. ค่า AGFI > 0.90 
4. ค่า RMSEA ค่าระหว่าง 0.05-0.08 โดยใกล้ 0 ดีที่สุด 
  

 
3.4 ขั้นตอนที่ 4 กำรศึกษำกำรบริหำรสู่ควำมเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำอิสลำม 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนในทศวรรษหน้ำ   
 ขั้นตอนที่ 4.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้เชี่ยวชาญ ด้วยแบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) 
 ในขั้นตอนนี้เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือรับทราบความคิดเห็นในประเด็น
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ผู้วิจัยได้ร่างเป็นกรอบแนวค าถามเอาไว้จากการ
สังเคราะหแ์ละวิเคราะห์ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานในแต่ละส่วนดังนี้ 
 1. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  
  ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
และเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 20 คน โดยผู้เชี่ยวชาญจะต้องมี
ประสบการณ์ในต าแหน่งนั้น ๆ และท างานเกี่ยวกับการศึกษาไม่น้อยกว่า 7 ปี และสามารถอุทิศเวลา
กับการตอบแบบสอบถามตลอดระยะเวลาด าเนินการวิจัยด้วยความสมัครใจ คัดเลือกมาโดยใช้วิธีการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญตาม
ความเชี่ยวชาญในแต่ละส่วน ได้ดังต่อไปนี้ 
  1. เป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม   จ านวน 5 คน 
  แบ่งเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ านวน 2 คน และต่างจังหวัด จ านวน 3 คน โดยมีวุฒิการศึกษาสูงสุดตั้งแต่ระดับปริญญา
โทข้ึนไป สาขาวิชาบริหารการศึกษา และไม่ซ้ ากับกลุ่มตัวอย่างในข้ันตอนที่ 2 
  2. เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม            จ านวน 5 คน 
  แบ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 2 คน และต่างจังหวัด จ านวน 3 คน 
โดยจะต้องได้รับวิทยฐานะในระดับเชี่ยวชาญหรือระดับซี 8 และไม่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเดียวกันกับ
ผู้บริหารที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในข้อ 1 
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  3. เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนที่เป็นต้นแบบ
ทางด้านความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ      จ านวน 5 คน 
  เป็นบุคลากรของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ที่เป็นโรงเรียนต้นแบบทางด้านความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ และ
ไม่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเดียวกันกับผู้บริหารที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในข้อ 1 
  4. เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนที่ได้รับรางวัล
ความเป็นเลิศด้านการบริหาร       จ านวน 5 คน 
  เป็นบุคลากรของโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารตามประกาศ
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และไม่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
เดียวกันกับผู้บริหารที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในข้อ 1 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
  ส าหรับเครื่องมือที่จะใช้ในการด าเนินการในขั้นตอนนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาและส านวนภาษา และน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนที่จะน าไปสัมภาษณ์กับ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้เชี่ยวชาญสามารถตอบค าถามหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ เพ่ือน าข้อมูล
หรือค าตอบที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ แล้วน ามาสร้างเป็นแบบสอบถามส าหรับ
การท าเดลฟาย (Dephi) ผู้วิจัยก าหนดกรอบในการสัมภาษณ์ไว้ ดังนี้ 
  1. ด้านการน าองค์กร สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามใน
ทศวรรษหน้า 
  2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
ในทศวรรษหน้า 
  3. ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ใน
ทศวรรษหน้า 
  4. ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม ในทศวรรษหน้า 
  5. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ใน
ทศวรรษหน้า 
  6. ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ในทศวรรษหน้า 
  7. ด้านผลลัพธ์ สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  ในทศวรรษ
หน้า 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ในส่วนนี้ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยผู้วิจัยท าหนังสือขอความ
ร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ไปขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยครั้งนี้ทั้ง 20 คน โดยติดต่อด้วยตนเองเพ่ือชี้แจง
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เกี่ยวกับความเป็นมา วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีวิจัยที่จะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 
ขั้นตอน โดยตอนแรกเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง ส่วนขั้นตอนที่ 2 และ 3 
จะเป็นการตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ พร้อมทั้งอธิบายถึง
ความส าคัญและประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้  เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจในการ
ด าเนินการวิจัยครั้งนี้ให้กับผู้ เชี่ยวชาญได้รับทราบและเห็นภาพตลอดทั้งโครงการ และท าให้
ผู้เชี่ยวชาญสามารถตัดสินใจได้ว่าจะยินดีตอบรับเป็นผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดทั้งโครงการด้วยความสมัคร
ใจได้หรือไม ่
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยน าค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์เนื้อหาและสังเคราะห์ข้อมูล แล้วน าไปสร้างเป็นข้อค าถามส าหรับแบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 1 
  ขั้นตอนที่ 4.2 การสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้วยแบบสอบถามเดลฟายรอบท่ี 1 
  1. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
   ในขัน้ตอนนี้ ผู้วิจัยด าเนินการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 20 คน 
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมที่ด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกในข้ันตอนก่อนหน้านี้ 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 1 โดย
แบบสอบถามดังกล่าวมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-Ended Question) มีลักษณะการให้
คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยเนื้อหาของแบบสอบถามได้มาจากการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ค าตอบของผู้เชี่ยวชาญที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในขั้นตอนก่อนหน้านี้ แบ่งการตอบของ
แต่ละข้อออกเปน็ 2 ส่วนดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 แนวโน้มที่จะเป็นไปได้ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะท าให้การบริหารของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสู่ความเป็นเลิศ ได้ แบ่งการให้คะแนนออกเป็น 5 ระดับ โดยมี
ความหมายของการให้คะแนนในแต่ละระดับดังนี้ 
  5 หมายถึง องค์ประกอบที่มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้มากท่ีสุด 
  4 หมายถึง องค์ประกอบที่มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้มาก 
  3 หมายถึง องค์ประกอบที่มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ปานกลาง 
  2 หมายถึง องค์ประกอบที่มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้น้อย 
  1 หมายถึง องค์ประกอบที่มีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้น้อยที่สุด 
  ส่วนที่ 2 ประเภทมาตรฐาน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ มาตรฐานที่พึงประสงค์ 
หมายถึง ถ้าองค์ประกอบนั้นมีอยู่จริง จะเป็นสิ่งที่ดีต่อการบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามสู่ความเป็นเลิศ ส่วนมาตรฐานที่ไม่พึงประสงค์ หมายถึง ถ้าองค์ประกอบนั้นมีอยู่จริง จะเป็นสิ่ง
ที่ไม่ดีต่อการบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสู่ความเป็นเลิศ 
  3. การหาคุณภาพเครื่องมือ 
  ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพเกี่ยวกับความเที่ยงของเครื่องมือที่ใช้ส าหรับเทคนิค 
EDFR ในขั้นตอนนี้เป็นการให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามซ้ า 2 รอบ ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพ
เกี่ยวกับความตรงของเครื่องมือนั้น เนื่องจากการวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นการด าเนินการกับผู้เชี่ยวชาญอยู่
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แล้ว จึงถือเป็นการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการให้
ผู้เชี่ยวชาญมีโอกาสในการตรวจสอบค าตอบของตนเอง 2 รอบ (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2540, น. 34-35) 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 1 ผู้วิจัยน าส่งแบบสอบถามที่ได้จาก
การวิเคราะห์และสังเคราะห์ค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์ในตอนแรกด้วยตนเอง และชี้แจงการตอบ
แบบสอบถาม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญกรอกข้อมูลด้วยตนเอง ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 1 ในขั้นตอนนี้ใช้การวิเคราะห์
แนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ได้แก่ ค่ามัธยฐาน (Median) ค่าฐานนิยม (Mode) และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) และน าค่าต่าง ๆ เหล่านี้และน้ าหนักคะแนนที่ผู้เชี่ยวชาญท่านนั้น ๆ เพ่ิมเป็น
ข้อมูลเอาไว้ในแบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 2 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ มีดังนี้ 
  1. ค่ามัธยฐาน (Median) ค านวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้ 
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 เมื่อ Lo แทน ขอบเขตล่างของชั้นที่มัธยฐานอยู่ 
    N แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
    cf แทน ความถี่สะสมที่อยู่ก่อนถึงชั้นที่มีต าแหน่งมัธยฐาน 
    f แทน ความถี่ของคะแนนที่มีมัธยฐาน 
    i แทน อันตรภาคชั้น 
 2. ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) มีวิธีการค านวณโดยเป็นการหา
ค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์ที่ 3 กับควอไทล์ที่ 1 โดยใช้สูตรต่อไปนี้ 
  สูตรการค านวณค่าควอไทล์ที่ 3 (Q3) 
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 เมื่อ L แทน ขีดจ ากัดล่างที่แท้จริงของชั้นคะแนนที่มีควอไทล์ที่ 3 ตกอยู่ 
    i แทน อันตรภาคชั้นคะแนน 
    N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
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    fc แทน ความถี่ทั้งหมดของชั้นคะแนนที่อยู่ต่ าจากชั้นที่มีค
วอไทล์ที่ 3 ตกอยู่ 
    fw แทน ความถี่ของชั้นคะแนนที่มีควอไทล์ที่ 3 ตกอยู่ 
 สูตรการค านวณค่าควอไทล์ที่ 1 (Q1) 
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   เมื่อ L แทน ขีดจ ากัดล่างที่แท้จริงของชั้นคะแนนที่มีควอไทล์ที่ 1 ตกอยู่ 
    i แทน อันตรภาคชั้นคะแนน 
    N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
    fc แทน ความถี่ทั้งหมดของชั้นคะแนนที่อยู่ต่ าจากชั้นที่มีค
วอไทล์ที่ 1 ตกอยู่ 
    fw แทน ความถี่ของชั้นคะแนนที่มีควอไทล์ที่ 1 ตกอยู่ 
 3. ค่าฐานนิยม (Mode) ค านวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้ 
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1iLoMode  

 
   เมื่อ Lo แทน ขอบเขตล่างของชั้นที่ฐานนิยมตกอยู่ 
    i แทน อันตรภาคชั้น 
    ∆1 แทน f1 – f0 
    ∆2 แทน f1 – f2 
   โดย f1 แทน ความถีข่องชั้นที่มีฐานนิยม 
    f0 แทน ความถี่ของชั้นที่ต่ ากว่าชั้น f1 
    f2 แทน ความถี่ของชั้นที่สูงกว่าชั้น f1 

   ขั้นตอนที่ 4.3 การสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้วยแบบสอบถามเดลฟายรอบท่ี 2 
  1. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
  ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยด าเนินการสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 20 คน 
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญกลุ่มเดิมที่ด าเนินการตอบแบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 1 ในขั้นตอนก่อนหน้านี้  
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 2 
โดยเป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด และช่องแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้
ผู้เชี่ยวชาญระบุเหตุผลกรณียืนยันความคิดเดิม หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนความคิดใหม่ให้สอดคล้อง
กับผู้ เชี่ยวชาญอ่ืน ๆ ซึ่งแบบสอบถามเดลฟายในรอบที่ 2 นี้ ผู้วิจัยได้แสดงต าแหน่งมัธยฐาน 
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(Median) ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและต าแหน่งค าตอบ
เดิมของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนในแนวโน้มแต่ละข้อ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจเพ่ือยืนยัน
ความคิดเดิม หรือเปลี่ยนความคิดใหม่โดยใช้ชุดค าถามเดียวกันกับแบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 1 ซึ่ง
ค าถามแต่ละข้อจะเป็นแนวโนมของค าตอบในระดับที่เป็นไปได้ในระดับมาก และมากที่สุด คือ มี
ค่ามัธยฐาน (Median) ตั้งแต่ 4 ขึ้นไป 
  3. การหาคุณภาพเครื่องมือ 
  ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพเกี่ยวกับความเที่ยงของเครื่องมือที่ใช้ส าหรับเทคนิค 
EDFR ในขั้นตอนนี้เป็นการให้ผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสอบถามซ้ า 2 รอบ ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพ
เกี่ยวกับความตรงของเครื่องมือนั้น เนื่องจากการวิจัยในขั้นตอนนี้เป็นการด าเนินการกับผู้เชี่ยวชาญอยู่
แล้ว จึงถือเป็นการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นการให้
ผู้เชี่ยวชาญมีโอกาสในการตรวจสอบค าตอบของตนเอง 2 รอบ (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2540, น. 34-35) 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 2 ใช้วิธีด าเนินการเช่นเดียวกันกับ
แบบสอบถามเดลฟายรอบท่ี 1 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 2 ในขั้นตอนนี้ใช้การวิเคราะห์
ค่าสถิติเช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์แบบสอบถามเดลฟายรอบที่ 1 และเพ่ิมการค านวณผลต่าง
ระหว่างค่าฐานนิยมและค่ามัธยฐาน แล้วน ามาแปลผล ดังนี้ 
  1. การหาฉันทามติจากค่ามัธยฐาน (Median) มีแนวทางในการแปลความหมายตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538, น. 8-11) 
   4.50 – 5.00 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าองค์ประกอบนั้นมีแนวโน้มที่จะ
เป็นองค์ประกอบต่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มากที่สุด 
   3.50 – 4.49 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าองค์ประกอบนั้นมีแนวโน้มที่จะ
เป็นองค์ประกอบต่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาก 
   2.50 – 3.49 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าองค์ประกอบนั้นมีแนวโน้มที่จะ
เป็นองค์ประกอบต่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ปานกลาง 
   1.50 – 2.49 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าองค์ประกอบนั้นมีแนวโน้มที่จะ
เป็นองค์ประกอบต่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม น้อย 
   1.00 – 1.49 หมายถึง กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าองค์ประกอบนั้นมีแนวโน้มที่จะ
เป็นองค์ประกอบต่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม น้อยที่สุด 
  2. การหาฉันทามติจากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ผู้วิจัย
ค านวณหาค่าความแตกต่างระหว่างควอไทล์ที่ 1 กับควอไทล์ที่ 3 หากค่าพิสัยมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 
1.50 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องกัน แต่หากค่าพิสัยที่ค านวณได้มีมากกว่า 
1.50 แสดงว่า ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญไม่สอดคล้องกัน (ปราณี ทองค า, 2529, น. 33) 
  3. การหาความแตกต่างระหว่างค่าฐานนิยมและค่ามัธยฐาน หากค่าความแตกต่างมี
ค่าไม่เกิน 1.00 แสดงว่าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมีความสอดคล้องกัน (ปราณี ทองค า, 2529, น. 33) 
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  4. การพิจารณาความสอดคล้อง ในกรณีที่ข้อใดมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 
1.50 และค่าความแตกต่างระหว่างค่าฐานนิยมกับค่ามัธยฐานไม่เกิน 1.00 แสดงว่าข้อดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญ แต่หากข้อใดมีค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ไม่เกิน 1.50 และค่าความ
แตกต่างระหว่างค่าฐานนิยมกับค่ามัธยฐานเกิน 1.00 หรือกลับกัน แสดงว่าข้อดังกล่าวไม่มีความ
สอดคล้องกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญ 
  5. การพิจารณาทิศทางของแนวโน้ม ใช้ในการพิจารณาว่าองค์ประกอบใดเป็น
อนาคตภาพที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ มีเกณฑ์ในการแปลผล ดังนี้ 
   หากผู้เชี่ยวชาญร้อยละ 80 ขึ้นไป เห็นว่าสอดคล้องกันว่าเป็นอนาคตภาพที่พึง
ประสงค์ แสดงว่า องค์ประกอบนั้นเป็นอนาคตภาพที่พึงประสงค์ 
   หากผู้เชี่ยวชาญร้อยละ 80 ขึ้นไป เห็นว่าสอดคล้องกันว่าเป็นอนาคตภาพที่ไม่พึง
ประสงค์ แสดงว่า องค์ประกอบนั้นเป็นอนาคตภาพที่ไม่พึงประสงค์ 
   หากผู้เชี่ยวชาญน้อยกว่าร้อยละ 80 เห็นว่าเป็นอนาคตภาพที่พึงประสงค์ หรือ
อนาคตภาพที่ไม่พึงประสงค์ แสดงว่า องค์ประกอบนั้นผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน และไม่
สามารถสรุปได้ว่าเป็นอนาคตภาพใด 
 
ตำรำงท่ี 3.2 การพิจารณาความสอดคล้องของแนวโน้มในแต่ละข้อความของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
 

ค่ำสถิติกรณี ค่ำพิสัยระหว่ำงควอไทล์ 
ค่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำง 
มัธยฐำนและฐำนนิยม 

ควำมสอดคล้อง 

1 ไม่เกิน 1.50 ไม่เกิน 1.00 สอดคล้อง 
2 ไม่เกิน 1.50 เกิน 1.00 ไม่สอดคล้อง 
3 เกิน 1.50 ไม่เกิน 1.00 ไม่สอดคล้อง 
4 เกิน 1.50 เกิน 1.00 ไม่สอดคล้อง 
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ตำรำงท่ี 3.3 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ในทศวรรษหน้า 

 

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ 
กำรออกแบบกำรวิจัย 

ผลลัพธ์ ประชำกรและกลุ่ม
ตัวอย่ำง 

วิธีกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

เครื่องมือและคุณภำพ
เครื่องมือ 

สถิติและกำรวิเครำะห์
ข้อมูล 

1. ศึกษาเอกสารแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบริหาร
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

 ศึกษาเอกสาร แบบศึกษาเอกสาร 
ค่าความตรงเชิงเนื้หา   
( IOC)= .80-1.00 

การวิเคราะห์เนื้อหา กรอบแนวคิดการบริหารสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

2. ศึกษาสภาพปัจจุบัน
และปัญหาของการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ
โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

ผู้บริหารโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนา
อิสลาม มาตรา 15(1) 
จ านวน 5 คน โดยการ
คัดเลือกแบบเจาะจง 

สัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้บริหารโรงเรียน 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบมีโครงสร้าง โดย
จะต้องผ่านการค่า
ความตรงเชิงเนื้หา      
( IOC)= .80-1.00 

การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 

สภาพปัจจุบันและปัญหา
ของการบริหารสู่ความเป็น
เลิศโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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ตำรำงท่ี 3.3  (ต่อ) 
 

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ 
กำรออกแบบกำรวิจัย 

ผลลัพธ์ ประชำกรและกลุ่ม
ตัวอย่ำง 

วิธีกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

เครื่องมือและ
คุณภำพเครื่องมือ 

สถิติและกำรวิเครำะห์
ข้อมูล 

3. ศึกษาองค์ประกอบ
ของการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม 
มาตรา 15(2) จ านวน 
630 คน  

ผู้บริหารโรงเรียนตอบ
แบบสอบถามด้วยตนเอง 

แบบสอบถามการ
บริหารสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ซึ่งทดสอบ
คุณภาพของ
แบบสอบถามโดยใช้ 
ความตรงเชิงเนื้หา      
( IOC)= .80-1.00 
ความเชื่อมั่น=0.791 

การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) 

องค์ประกอบของการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
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ตำรำงท่ี 3.3 (ต่อ) 
 

ขั้นตอน/วัตถุประสงค์ 
กำรออกแบบกำรวิจัย 

ผลลัพธ์ ประชำกรและกลุ่ม
ตัวอย่ำง 

วิธีกำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

เครื่องมือและ
คุณภำพเครื่องมือ 

สถิติและกำรวิเครำะห์
ข้อมูล 

4. ศึกษาการบริหารสู่
ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ใน
ทศวรรษหน้า 

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 20 
คน 

EDFR (Ethnographic 
Delphi Futures 
Research) ประกอบด้วย 
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบตัวต่อตัว 
2. การตอบแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง จ านวน 2 
รอบ 

1. แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึกแบบกึ่งโครงสร้าง 
โดยผ่านการ
ตรวจสอบความตรง
เชิงเนื้หา 
 ( IOC)= .80-1.00 
2. แบบสอบถามเดล
ฟาย อาศัยการ
ตรวจสอบคุณภาพ
ความเที่ยงของ
เครื่องมือจากการให้
ผู้เชี่ยวชาญตอบ
แบบสอบถามซ้ า             
2 รอบ 

การวิเคราะห์แนวโน้ม
เข้าสู่ส่วนกลาง ได้แก่ 
ค่ามัธยฐาน ค่าฐานนิยม 
และค่าพิสัยควอไทล์ 

การบริหารสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนใน
ทศวรรษหน้า 

 



บทที ่4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ        
1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
2) ศึกษาองค์ประกอบของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และ     
3) ศึกษาการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน 
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ร่วมกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ด้วยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญที่มีความเกี่ยวข้อง
การกับการจัดการเรียนการสอนและเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสอนศาสนา
อิสลาม รวมถึงผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมาตรา 15(2) ทั่วประเทศ เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์การวิจัยดังกล่าว โดย
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 4 ตอน ตามขั้นตอนการด าเนินการวิจัยที่ได้กล่าวเอาไว้ใน
บทที่ 3 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศในโรงเรียน 
 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาองค์ประกอบของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ตอนที่ 4 ผลการศึกษาการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า 
 เพ่ือให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความสะดวกและมีความเข้าใจเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น ผู้วิจัยจึงก าหนดสัญลักษณ์และความหมายที่ใช้แทนค่าสถิติต่างๆ ในการ
น าเสนอ ดังนี้ 
 Mean  หมายถงึ ค่าเฉลี่ย 
 n  หมายถึง จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 S.D.  หมายถึง ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 p-value หมายถึง ค่าความน่าจะเป็น หรือระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
 SE  หมายถึง ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 
 t  หมายถึง สถิติทดสอบที 
 R-Square หมายถึง ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 
 Chi-Square หมายถึง สถิติไคสแควร์ 
 GFI  หมายถึง ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 
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 AGFI  หมายถึง ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว  (Adjusted  
     Goodness of Fit Index) 
 RMSEA หมายถึง ค่ารากก าลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ (Root 
    Mean Square Error of Approximation) 
 TE  หมายถึง ผลรวมอิทธิพล (Total Effect) 
 IE  หมายถึง อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect) 
 DE  หมายถึง อิทธิพลทางตรง (Direct Effect) 
 
4.1 ตอนที่ 1 ผลการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสู่ความเป็น
เลิศในโรงเรียน 
 จากการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกณฑ์รางวัลคุณภาพและรางวัลความเป็นเลิศในประเทศ
ต่าง ๆ อันประกอบด้วย เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Malcolm 
Baldrige National Quality Award: MBNQA) รูปแบบโรงเรียนที่เป็นเลิศของประเทศสิงคโปร์ 
(School Excellence Model: SEM) รางวัลความเป็นเลิศของโรงเรียนในฮ่องกง (The Outstanding 
Teachers and School Award: HK) รางวัลความเป็นเลิศประเทศออสเตรเลีย (Australian 
Excellence Award: AEA) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) ของโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2557-2558 ร่วมกับงานวิจัยภายในประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
บริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ อันได้แก่ งานวิจัยของศุภลักษณ์ เศษธะพานิช (2550) ธนิก คุณเมธีกุล 
(2552) ราตรี ศรีไพรวรรณ และพฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ (2556) กมลทิพย์ ใจดี (2557) เกษศิริ กมล 
และชญาพิมพ์ อุสาโห (2557) โด่งสยาม โสมาภา (2559) และสมกิต บุญยะโพธิ์ (2555) สามารถ
สังเคราะห์ประเด็นหลัก ๆ ที่มีแนวโน้มความเกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลามสู่ความเป็นเลิศ พบว่า องค์ประกอบที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
 1. การน าองค์กร ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
  1.1 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
  1.2 เป้าหมายองค์กร 
 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
  2.1 การจัดท าแผนกลยุทธ์  
  2.2 การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
  2.3 การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
 3. การมุ่งเน้นลูกค้า ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
  3.1 การตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
  3.2 ความผูกพันของลูกค้า 
 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
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  4.1 มาตรฐานและเกณฑ์ 
  4.2 ความรู้และการจัดการความรู้ 
  4.3 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5. การมุ่งเน้นบุคลากร ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
  5.1 การพัฒนาบุคลากร 
  5.2 ความผูกพันกับบุคลากร 
 6. การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
  6.1 ระบบการปฏิบัติการ 
  6.2 ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 
 7. ผลลัพธ์ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ 
  7.1 คุณภาพของสินค้า 
  7.2 ความพึงพอใจของลูกค้า 
 ดังแสดงในภาพที่ 4.1 
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ภาพที่ 4.1 องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ

ภาวะผู้น าของผูบ้ริหาร 

เป้าหมายองค์กร 

การจัดท าแผนกลยุทธ ์

การประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ 

การน า
องค์กร 

การบริหารสู่
ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียน
เอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม 

การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ 

การสนองตอบต่อความต้องการ
ของลูกค้า การมุ่งเน้น

ลูกค้า 

ความผูกพันของลูกค้า 

คุณภาพของสินค้า 

ความพงึพอใจของลูกค้า 

การมุ่งเน้น
การ

ปฏิบัติการ 

ความรู้และการจัดการความรู ้

มาตรฐานและเกณฑ ์

การพัฒนาบุคลากร 

การวัด การ
วิเคราะห์ และการ

จัดการความรู้ 

การมุ่งเน้น
บุคลากร 

ระบบการปฏิบัติการ 

ผลลัพธ์ 

ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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4.2 ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา  15(2) สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 5 คน โดยเป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 2 คน และผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) ในเขตต่างจังหวัด จ านวน 3 คน ในแต่ละ
องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้จากการสังเคราะห์เอกสารในขั้นตอนที่ 1 โดยสรุปผลการศึกษาในแต่ละ
องค์ประกอบ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 สภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ด้านการน าองค์กร 
 

ประเด็น ผู้บริหารคนที่ 1 ผู้บริหารคนที่ 2 ผู้บริหารคนที่ 3 ผู้บริหารคนที่ 4 ผู้บริหารคนที่ 5 
สภาพปัจจุบัน  ผู้บริหารมีวสิัยทัศน์ท่ีมอง

ไปถึงอนาคตว่าโรงเรียน
ควรจะมลีักษณะเช่นไร 

 ผู้บริหารมีการพัฒนา
ภาวะผู้น าท่ีดีอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ผู้บริหารเป็นตัวอย่าง
ให้กับบุคลากรของ
โรงเรียน และบริหาร
โรงเรียนโดยใช้ธรรมาภิบาล 

 ผู้บริหารมีความสามารถ
และมเีครือข่ายโรงเรยีนที่
ช่วยในการบริหารจัดการ
โรงเรียนได้ตามแผนที่วางไว้ 

 มีการช้ีน าที่แสดงออกอย่าง
เป็นทางการ โดยผ่านการ
ประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบรหิาร
โรงเรียน เพื่อพิจารณางาน/
กิจกรรม รวมทั้งข้อเสนอ
จากกลุ่มงานต่าง ๆ โดย
งาน/กิจกรรมใดทีจ่ะท าให้
ผู้เรยีนและโรงเรียนเกดิการ
พัฒนา ก็จะไดร้ับการอนุมตัิ 
ส่งเสริมให้ด าเนินการ
ในทันที 

 ผู้บริหารมีแนวคดิเกี่ยวกับ
โครงการ/กิจกรรมใหม่ ๆ 
ให้แต่ละกลุ่มงานไป
ด าเนินการอยูเ่สมอ 

 มีการส่งเสรมิให้กลุม่งาน 
ต่าง ๆ ศึกษาดูงานเพื่อน า
ประสบการณ์มาใช้ใน 

 ผู้บริหารเป็นผู้น าทางด้าน
ความคิด ทั้งในส่วนของการ
วางนโยบายต่าง ๆ รวมไปถึง
ตรวจสอบการท างานของ
บุคลากรอยา่งต่อเนื่อง 

 ผู้บริหารศึกษาสภาพปัญหา
และความต้องการของชุมชน
หรือลูกค้าอยูเ่สมอ เพื่อ
น ามาใช้ในการก าหนด
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
โรงเรียน 

 มีการก าหนดเป้าหมาย และ
ทิศทางในการด าเนินงานของ
โรงเรียนอย่างชัดเจนในระยะ 
3 ปีข้างหน้า 

 ผู้บริหารส่งเสรมิให้บุคลากร
ปฏิบัติงานให้เกิดผลในเชิง
ประจักษ์ให้มากทีสุ่ด 

 มีการวางแผนโครงสร้าง
การบริหารของโรงเรยีน
เอาไวอ้ย่างชัดเจน 
รวมถึงก าหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ส่วนงาน ให้สามารถ
ด าเนินการตามแผนงาน
ของแต่ละส่วนงานได้
อย่างราบรื่น 

 ศึกษาการบริหารองค์กร
ต่าง ๆ ที่มีสามารถ
ด าเนินงานได้ดี โดยไม่
จ ากัดเฉพาะองค์การเพื่อ
การศึกษา เพื่อน ามา
ก าหนดเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานของ
โรงเรียน 

 มีการก าหนดเป้าหมาย
ของการด าเนินงานของ
โรงเรียนวสิัยทัศน์ และ
พันธกิจที่วางไว้ พร้อม
ทั้งตรวจสอบการ
ด าเนินงานตามแผนหรือ
เป้าหมายที่วางไว้เป็น
ระยะ ๆ เพื่อน ามาแกไ้ข
ปรับปรุงและพัฒนา
ต่อไป 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ประเด็น ผู้บริหารคนที่ 1 ผู้บริหารคนที่ 2 ผู้บริหารคนที่ 3 ผู้บริหารคนที่ 4 ผู้บริหารคนที่ 5 
สภาพปัจจุบัน     โรงเรียน ในการสร้างและใช้

นวัตกรรมใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่อง 

 มีการตดิต่อกับหน่วยงาน/
องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพื่อน านวัตกรรม   
ใหม ่ๆ มาสูโ่รงเรียน 

   

สภาพปัญหา  ยังมีความคลมุเครือ
เกี่ยวกับอ านาจในการ
บริหาร เนื่องจากมีทั้งใน
ส่วนของผู้อ านวยการ
และผูจ้ัดการ ซึ่งบาง
บทบาทยังไม่มีความ
ชัดเจน 

 การสื่อสารระหว่างครู
และผูบ้ริหารยังไม่
ชัดเจนนัก 

 การด าเนินโครงการส าคญัๆ 
ของโรงเรียน โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งท่ีเกี่ยวกับการก่อสร้าง 
และการพัฒนาด้านอาคาร
สถานท่ี ไมส่ามารถ
ด าเนินการไดต้ามที่วางแผน
เอาไว ้

 ขาดความเด็ดขาดในการ
ตัดสินใจในเชิงบริหาร เนื่อง
ด้วยยังคงมีลักษณะการ
บริหารในลักษณะเครือญาติ 
ท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
ตามแผนที่วางไว้ได้อยา่ง
เต็มที ่

 ตั้งเป้าหมายแล้วไม่
ด าเนินการอยา่งต่อเนื่องและ
เป็นรูปธรรม 

 เป้าหมายที่วางไว้
บางส่วนงานไมส่ามารถ
ด าเนินการไดต้ามที่วาง
ไว ้อันเนื่องมาจากการ
สนับสนุนทางด้าน
งบประมาณไม่
เอื้ออ านวย ซึ่งท าให้
ส่งผลกระทบเชิงลบต่อ
ภาพลักษณะโดยรวม
ของโรงเรียน 

 การวางเป้าหมายของ
องค์กรไม่สอดรับกับ
งบประมาณทีค่าดว่าจะ
ได้รับ ท าให้เปา้หมายใน
การพัฒนาไมลุ่ล่วง 

 การกระตุ้น ส่งเสริมให้
บุคลากรในโรงเรยีน
สามารถท างานไดต้าม
แผนยังคงมีน้อย 
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 จากตารางที่ 4.1 สรุปบทสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาของการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ด้านการน าองค์กร พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามล้วนแล้วแต่
เป็นผู้น าทางความคิด ที่มีวิสัยทัศน์ในการวางนโยบายในการบริหารทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อีก
ทั้งยังสามารถก าหนดโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนได้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการก ากับ ดูแล และ
ติดตามการด าเนินงานแผนงาน/โครงการที่วางไว้ และน าผลที่ได้จากการตรวจสอบมาใช้ในการ
ปรับปรุงการบริหารโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้ง ยังได้มีการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของ
ชุมชนหรือบริบทโดยรอบโรงเรียน พร้อมทั้งศึกษาการบริหารขององค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือน ามาก าหนดเป็น
วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน นอกจากนี้ ผู้บริหารยังมีเครือข่ายทั้งในหน่วยงานภาครัฐและ/หรือ
ภาคเอกชนในการมาร่วมบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้ ส่วนในด้าน
คุณลักษณะนั้น ผู้บริหารมีภาวะผู้น า ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน 
 หากพิจารณาถึงสภาพปัญหาที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน พบว่า ยังมีระบบการบริหารโรงเรียน
ในลักษณะเครือญาติ หรือมีโครงสร้างของการบริหารที่ไม่ชัดเจน ท าให้ขาดความเด็ดขาดในการ
ตัดสินใจด าเนินการตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่วางไว้ รวมถึงการสื่อสารต่าง ๆ ที่มีต่อบุคลากร
ภายในโรงเรียนยังขาดความชัดเจน ประกอบกับการมีปัญหาเรื่องงบประมาณสนับสนุน จึงท าให้การ
น าองค์กรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ไม่สามารถด าเนินการตามได้แผนงาน/โครงการที่
วางไว้ได้ในบางส่วน 
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ตารางท่ี 4.2 สภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 

ประเด็น ผู้บริหารคนที่ 1 ผู้บริหารคนที่ 2 ผู้บริหารคนที่ 3 ผู้บริหารคนที่ 4 ผู้บริหารคนที่ 5 
สภาพปัจจุบัน  มีการระดมความคิดใน

การวางแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียนจากทุกภาคส่วน 
ทั้งบุคลากรภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอนของโรงเรียน 
ให้สอดคล้องกับวิสยัทัศน์ 
และพันธกิจของโรงเรยีนที่
วางไว ้

 

 ฝ่ายบรหิารได้ก าหนดให้
จัดท าแผนพัฒนาโรงเรียน 
(ระยะยาว) ทุก 3-4 ปี เพื่อ
ก าหนดทิศทางการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
รวมถึงบริบทสังคมปจัจุบัน 

 ก่อนสิ้นภาคเรียนท่ี 2 ของ
ทุกปีการศึกษาจะมีการ
ประชุมหารือในระดับ
หัวหน้ากลุ่มงานร่วมกับ
ผู้บริหาร เพื่อประเมิน
แผนงาน/โครงการที่ผา่นมา
ในรอบปี แผนงาน/
โครงการที่มีประสิทธิภาพ
จะคงไว้ ส่วนท่ีไม่มี
ประสิทธิภาพจะตดัออก 

 แผนงาน/โครงการตา่ง ๆ 
จัดท าขึ้นเพ่ือสอดรับกับ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
โรงเรียน แล้วน าไปสู่การ
ปฏิบัติจริง และตรวจสอบ
เป็นระยะ ๆ ส่วนไหนไม่
เกิดผลต้องหาวิธีแก้ไข โดย
อาศัยความร่วมมือของ
บุคลากรในทุกข้ันตอนเป็น
ส าคัญ 

 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์โดย
ระดมความคดิเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากส่วนงาน
ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางใน
การบริหารจัดการแตล่ะส่วน
งานและฝ่ายต่าง ๆ ของ
โรงเรียน 

 มีการก ากับ ตดิตาม และ
ประเมินผลการด าเนินการ
ตามแผน 

 ด าเนินการวางแผนงาน/
โครงการ โดยสามารถ
น าไปปฏิบตัิได้จริง และ
สอดคล้องกับ
งบประมาณที่จะได้รับ 

 แผนที่วางไว้สอดคล้อง
วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
รวมถึงบริบทต่างๆ ของ
โรงเรียนด้วย 

 มีการก ากับ ตดิตาม 
และประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการที่วาง
ไว้เป็นระยะ ๆ หากมี
ปัญหาในระหว่างการ
ด าเนินงานจะสามารถ
แก้ไขได้ทันที  
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

ประเด็น ผู้บริหารคนที่ 1 ผู้บริหารคนที่ 2 ผู้บริหารคนที่ 3 ผู้บริหารคนที่ 4 ผู้บริหารคนที่ 5 
สภาพ
ปัญหา 

 ขาดการด าเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์ที่
วางไว้อย่างจริงจัง 

 ขาดการประเมินผล
อย่างจริงจัง ท าให้
การด าเนินงานตาม
แผนที่วางไว้ไม่
สามารถลลุ่วงได้
ตามที่คาดหมาย 

 การประชุมระดับ
หัวหน้ากลุ่มงานเพ่ือ
วางแผน/ก าหนด
นโยบายดา้นต่าง ๆ 
ของโรงเรียน 
ค่อนข้างมีอุปสรรค 
เนื่องจากแต่ละท่าน
มีภาระงานมาก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งานเอกสาร 

 

 แผนที่ก าหนดไว้ไมไ่ด้ท าอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากการติดตาม
ประเมินผลยังไมส่ามารถด าเนินการ
ได้อย่างเป็นระบบ 

 รับรู้สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ของโรงเรียน แตไ่มไ่ด้น ามาเขียนไว้
ในแผนกลยุทธ์ เพื่อที่จะท าให้เกดิ
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 ความร่วมมือกับชุมชนภายนอกยังไม่
ต่อเนื่อง ท าให้แผนงาน/โครงการ
ต่าง ๆ ที่วางไว้ส าหรับด าเนินการ
ร่วมกับชุมชน ไมส่ามารถด าเนินการ
ได้อย่างราบรื่น 

 การวางแผนกลยุทธ์อาจไม่
ตรงตามความต้องการใน
ระดับปฏิบัติการ เนื่องจาก
ระดับปฏิบัติการไม่ไดเ้ข้าร่วม
ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ จึง
ท าให้การขับเคลื่อนตามแผน
กลยุทธ์นั้นไม่ประสบ
ความส าเร็จเท่าที่ควร การ
ประเมินผลจึงออกมาใน
ลักษณะทีไ่มส่อดคล้องกับ
แผน กลยุทธ์ 

 การปรับเปลี่ยนวสิัยทัศน์ และ
พันธกิจ ตามนโยบายส่วนกลาง
ที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ ท า
ให้การวางแผนกลยุทธ์ขาด
ความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 
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 จากตารางที่ 4.2 สรุปบทสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาของการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ พบว่า มีการระดมความคิดหรือส่งเสริมให้มีส่วนร่วม
ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนในการร่วมจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ซึ่งจะต้องสอด
รับกับงบประมาณที่จะได้รับ ความต้องการของผู้เรียนและบริบทของชุมชน แผนงานต่าง ๆ ที่จัดท า
เป็นแผนที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ และตรวจสอบได้ เนื่องจากมีการก ากับ ติดตาม และประเมินผล
เป็นระยะ ๆ  
 ส าหรับสภาพปัญหาที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน พบว่า ในบางครั้งการแผนกลยุทธ์ไม่ตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง หรือชุมชน และบุคลากรในระดับปฏิบัติของโรงเรียนไม่ได้เข้าร่วม
ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ จึงท าให้การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
นอกจากนี้ อาจขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้  รวมไปถึงการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ก็ไม่ได้ด าเนินให้เป็นไปในเชิงระบบ จึงท าให้ไม่สามารถ
บรรลุผลที่วางไว้ตามแผนกลยุทธ์  
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ตารางท่ี 4.3 สภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
 

ประเด็น ผู้บริหารคนที่ 1 ผู้บริหารคนที่ 2 ผู้บริหารคนที่ 3 ผู้บริหารคนที่ 4 ผู้บริหารคนที่ 5 
สภาพ
ปัจจุบัน 

 มีท ากิจกรรมร่วมกับผู้มสี่วน
ได้ส่วนเสียในหลากหลาย
กิจกรรม ท้ังนักเรยีน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และ
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนท่ีอยู่ใน
ชุมชน เพื่อให้เข้าใจถึงความ
ต้องการของแต่ละกลุ่ม เพื่อ
น ามาเป็นข้อมลูในการ
บริหารจดัการโรงเรียนให้
ตรงต่อความต้องการของแต่
ละกลุม่ได้อย่างดียิ่งข้ึน 

 โรงเรียนมีการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ปกครอง
และชุมชน 

 มีการท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่จะ
ท าให้เข้าใจนักเรียนและ
ผู้ปกครองได้มากข้ึน เช่น การ
เยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นต้น 
รวมทั้งเป็นเชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับนักเรียน
และผูป้กครองร่วมด้วย 

 มีการช่วยเหลือนักเรยีนให้
สามารถศึกษาได้อย่างสัมฤทธิ์
ผลด้วย เช่น มีกิจกรรมเพิ่ม
ทักษะการเรยีนรู้ การจัดหา
ทุนการศึกษา และการจัดที่พัก 
เป็นต้น 

 และมีกิจกรรมท่ีจะสร้างความ
ผูกพันกับชุมชน เช่น ช่วยเหลือ
ครอบครัวนักเรียนท่ีผู้ปกครอง
เสียชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชนทั้งงานการกุศล การออก
ค่ายพัฒนาชุมชน เป็นต้น 

 โรงเรียนมีการพัฒนาการ
เรียนการสอนทั้งสองด้านให้
สอดคล้องกัน คือด้านสามญั
ก็มีความเข้มแข็งพอที่จะท า
ใหนั้กเรียนสามารถต่อยอด
มหาวิทยาลยัต่าง ๆ ได้ และ
ด้านศาสนา นักเรียนก็
สามารถปฏิบัตติามกฎของ
ศาสนาได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถดูแลตัวเองให้อยู่ใน
หลักการได ้

 ปรับเปลีย่นรูปแบบการสอน
ควบคู่กันไปทั้งวิชาสามญั
และวิชาศาสนา ตามความ
ต้องการของนักเรียนและ
ผู้ปกครอง ท่ีต้องการจะให้
นักเรียนสามารถศึกษาต่อใน
ระดับทีสู่งขึ้นได้ และ
สามารถใช้วิถีชีวิตได้ถูกต้อง
ตามหลักศาสนา 

 โรงเรียนมีการศึกษา
ว่าตลาดมีความ
ต้องการอย่างไรอยู่
เรื่อย ๆ  แล้วน ามา
ตอบสนองให้ตรงตาม
ความต้องการของ
นักเรียนและ
ผู้ปกครอง ที่โรงเรียน
ตั้งอยู่ 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 
 

ประเด็น ผู้บริหารคนที่ 1 ผู้บริหารคนที่ 2 ผู้บริหารคนที่ 3 ผู้บริหารคนที่ 4 ผู้บริหารคนที่ 5 
สภาพปัญหา  การจัดการระบบ

สารสนเทศเกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลของนักเรียน
และผูป้กครองทั้งในส่วน
ของข้อมูลปัจจุบันและ
ศิษย์เก่ายังท าได้ไมด่ีนัก 
ท าให้การติดต่อสื่อสาร
ต่าง ๆ ไปยังนักเรียนและ
ผู้ปกครองท าได้ไมด่ี
เท่าที่ควร รวมทั้งข้อมูล
ต่างๆ ท่ีทางโรงเรียนควร
จะไดร้ับก็ไม่สามารถท่ีจะ
ได้รับกลับมาอย่างเต็มที ่

 นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจในระดับปานกลางและ
ยากจน การช่วยเหลืออาจท าได้ไม่
เต็มที่นัก ทั้งในด้านของ
ทุนการศึกษา และที่พักอาศัย 
เพราะนักเรียนมจี านวนมากแต่
งบประมาณโรงเรียนมีจ ากัด 

 กิจกรรมในการเช่ือมความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับนักเรียนและ
ผู้ปกครอง มีข้อจ ากัดบ้างในกรณทีี่
ภูมิล าเนาของนักเรียนอยูไ่กล ท า
ให้ไม่สามารถไปเยีย่มเยียนได้อย่าง
ทั่วถึง 

 โรงเรียนยังไมส่ามารถที่จะท า
ให้ผลสัมฤทธ์ิทางด้านวิชาการ
เป็นที่น่าพอใจของผู้ปกครอง
มากนัก เพราะต้องจัดการเรียน
การสอนทางด้านศาสนาควบคู่
กันไป 

 โรงเรียนยังขาดการ
ประชาสมัพันธ์ที่ดี ในการที่จะ
สื่อสารให้ผู้ปกครอง หรือชุมชน
เข้าใจถึงการผลที่อาจเกิดขึ้น
จากการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน 

 การจัดกิจกรรมทีม่ีปฏสิัมพันธ์
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ หรือ
ความผูกพันระหว่างโรงเรียน
กับลูกค้ายังท าได้ไม่ดีนัก 

 ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการ
ของนักเรียนยังไมเ่ป็นที่
น่าพึงพอใจของ
ผู้ปกครอง 

 การสื่อสารข้อมลู
สารสนเทศต่าง ๆ 
ไปยังผู้ปกครองยัง
ไม่ดีนัก ท าให้
ผู้ปกครองรับรู้
เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการ
สอนไม่ชัดเจนนัก 
ประกอบกับ
ผู้ปกครองไม่ค่อยมี
เวลาใหเ้นื่องจาก
ต้องท างานหา
เลี้ยงครอบครัว 
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 จากตารางที่ 4.3 สรุปบทสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาของการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า พบว่า โรงเรียนมีการค านึงถึงความต้องการของลูกค้าหรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของโรงเรียน โดยเฉพาะยิ่งผู้เรียน ซึ่งได้มีการจัดการเรียนสอนที่ตอบโจทย์ทั้ง
ในการเรียนการสอนด้านศาสนาและวิชาสามัญ เพ่ือที่จะให้นักเรียนสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ไปได้ ควบคู่กับการด าเนินชีวิตตามวิถีของมุสลิมได้อย่างถูกต้อง นอกเหนือจากในส่วนของนักเรียน
แล้ว โรงเรียนยังมีการท ากิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง  ชุมชน และสังคมรอบข้างโรงเรียน ส่งผลให้
โรงเรียนเป็นที่รู้จักแก่บุคคลโดยทั่วไป มีเครือข่ายที่กว้างขวาง เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์และ/หรือความผูกพันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน และมีความไว้วางใจที่จะ
ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษายังโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน 
 ส าหรับสภาพปัญหาที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน พบว่า เนื่องจากต้องมีการจัดการเรียนการสอน
ทั้งในส่วนของวิชาทางด้านศาสนาควบคู่ไปกับวิชาสามัญ จึงอาจจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
สามัญยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก ส าหรับการช่วยเหลือนักเรียนอาจจะไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทุนการศึกษา หรือหอพัก เนื่องด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ประกอบกับนักเรียนส่วนใหญ่มี
ฐานะทางบ้านที่ไม่ค่อยดีนัก นอกจากนี้ การขาดระบบการจัดการสารสนเทศที่ดีเกี่ยวกับฐานข้อมูล
ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า จึงท าให้การสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับศิษย์ปัจจุบันและ/หรือศิษย์เก่าท าได้
ไม่เต็มที่นัก ท าให้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ของโรงเรียนไม่สามารถสื่อสารไปได้อย่างเต็มที่ และในทาง
กลับกัน ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่จะช่วยให้โรงเรียนเข้าใจนักเรียนและผู้ปกครองได้มากขึ้นก็ไม่
สามารถที่ย้อนกลับมายังโรงเรียนได้อย่างเต็มที่เช่นกัน  
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ตารางท่ี 4.4 สภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 

ประเด็น ผู้บริหารคนที่ 1 ผู้บริหารคนที่ 2 ผู้บริหารคนที่ 3 ผู้บริหารคนที่ 4 ผู้บริหารคนที่ 5 
สภาพปัจจุบัน  โรงเรียนมีการก าหนด

มาตรฐานและเกณฑ์ในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนอย่างชัดเจน 
ในการที่จะเอื้อประโยชน์ใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้
ต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ให้
เป็นมุสลิมทีส่มบูรณ์แบบ 
ทั้งทางร่างกาย จิตวิญญาณ 
และสติปัญญา รวมถึงเป็น
เยาวชนท่ีดีของประเทศ 

 จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนทีเ่อื้อประโยชน์ต่อ
การเสริมสร้างความรู้ให้แก่
นักเรียน 

 มีการวัดผลและประเมินผล
ตามเกณฑ์ที่วางไว้ทุกสิ้นปี
การศึกษา เพื่อน าผลการ
ประเมินมาใช้ในการพัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตรหรือ
จัดการองค์ความรู้ให้
เหมาะสมและตรงตามความ
ต้องการของนักเรียนและ
ผู้ปกครองมากยิ่งข้ึน 

 มีการจัดท าสื่อการเรียนการ
สอน รวมถึงการสร้าง
นวัตกรรมทางการศึกษา 
โดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ต่าง ๆ เพื่อใช้ในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับ
นักเรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 

 มีวิจัยในช้ันเรียนเพื่อช่วยใน
การถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ 
ได้ดยีิ่งข้ึน 

 โรงเรียนมีการสร้างเกณฑ์
วัดที่ชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบได้ ในการวดั
และประเมินผลการ
ท างานของบุคลากร 

 มีการวัดและวิเคราะห์
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกดิขึ้นใน
การจัดการเรยีนการสอน 
เพื่อน าไปใช้ในการสรา้ง
องค์ความรู้หรือจดัการ
ความรู้ให้เหมาะสมกับ
นักเรียน 

 มีการน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการ
จัดการเรียนการสอนเพิ่ม
มากขึ้น เช่น สื่อการเรียน
การสอนต่าง ๆ เป็นต้น 

 โรงเรียนไดจ้ัดท ามาตรฐาน
และเกณฑ์การวัด ส าหรับแต่
ละกลุม่สาระการเรยีนรู้ เพื่อ
ติดตามการด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและเกณฑ์ที่
ก าหนด 

 มีการน าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศต่าง ๆ มาช่วยใน
การจัดการเรยีนการสอน 
เช่น คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ครู
สามารถจัดการเรยีนการ
สอนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
และสามารถสร้างนวัตกรรม
และสื่อการสอน เพื่อช่วยใน
การจัดการองค์ความรูต้่าง ๆ 
ได้ดยีิ่งข้ึน 

 โรงเรียนมีการ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานของโรงเรยีน
ตามมาตรฐานและ
เกณฑ์ที่วางไว้ พร้อม
ทั้งวิเคราะห์เพื่อความ
แตกต่างของโรงเรียน
ในการที่จะเอามาสรา้ง
ให้เป็นจุดเด่นที่เป็น
รูปธรรมโรงเรียน ซึ่ง
จะต้องสอดรับความ
ต้องการของนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
 

ประเด็น ผู้บริหารคนที่ 1 ผู้บริหารคนที่ 2 ผู้บริหารคนที่ 3 ผู้บริหารคนที่ 4 ผู้บริหารคนที่ 5 
สภาพปัญหา  ครูผูส้อนบางคนยังขาด

ความช านาญและองค์
ความรู้ที่ตรงกับวิชาที่
สอน ท าให้ไมส่ามารถที่
จะจัดการความรู้และ
ถ่ายทอดไปยังนักเรียน
ได้ดเีท่าที่ควร 

 การใช้สื่อการสอนที่ยัง
ไม่ทันสมัย ด้วยข้อจ ากัด
ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีจะน ามาใช้
ในสร้างและพัฒนาสื่อ
การสอน 

 บุคลากรและครูในโรงเรียนยังขาด
ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและ
การประเมินผลอย่างถ่องแท้ ท า
ให้ไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับการวดัผล
และประเมินผลตามมาตรฐาน
และเกณฑ์ที่วางไว ้

 โรงเรียนมีข้อมูลที่ครบถ้วน แต่ยัง
ขาดความรู้ในการการจดัการ
ความรู้และสารสนเทศอย่างเป็น
ระบบ และสามารถเข้าถึงได้
สะดวก เนื่องจากขาดบุคลากร
เชี่ยวชาญด้านนี ้

 มีการน าสารสนเทศมา
ใช้ในการจัดการความรู้ 
แต่ยังไม่ครอบคลมุใน
ทุกสาระการเรียนรู้ ท า
ใหไ้ม่สามารถเชื่อมโยง
องค์ความรู้จากทุกส่วน
ได ้

 เนื่องจากมีข้อจ ากัด
ทางด้านงบประมาณ  
ท าให้ทางโรงเรียนไม่
สามารถที่จะน าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ทันสมัยมาใช้ในโรงเรียน
อย่างเป็นระบบได ้

 จะเกิดปญัหาเมื่อครผูู้สอนไม่
สามารถด าเนินการตามแผน
และก าหนดเวลาที่วางไว้ ท า
ให้เกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่
ต่อ ๆ กันไปในแตล่ะส่วนงาน 
ซึ่งท าให้ไม่สามารถบรรลุผล
ตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่
วางไว ้

 ปัญหาส่วนใหญ่คือ 
เวลา เนื่องจากโรงเรียน
ต้องจัดการเรียน                 
การสอน 2 หลักสูตร 
เวลาเรียนแตล่ะสาระ
เรียนรูไ้มเ่พียงพอ จึงท า
ใหค้รูไม่อาจที่จะท า
หรือแก้ปัญหาในเรื่อง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่าง
การเรยีนการสอนให้จบ
ลงโดยไม่มผีลกระทบได ้
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 จากตารางที่ 4.4 สรุปบทสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาของการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  พบว่า โรงเรียนมีการจัดท า
มาตรฐานและเกณฑ์การวัดทั้งในด้านการเรียนการสอนตามแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการ
ท างานของบุคลากร โดยมาตรฐานและเกณฑ์การวัดที่น ามาใช้มีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง 
ซึ่งผลที่ได้จากการวัดผลและการประเมินผลจะน ามาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน รวมไปถึงปรับปรุง พัฒนาการท างานของบุคลากรภายในโรงเรียน นอกจากนี้ ยังมีการ
น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการองค์ความรู้หรือความรู้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน 
โดยน ามาใช้ในการสร้างนวัตกรรมหรือสื่อการสอนต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ได้ดียิ่งข้ึน รวมไปถึงเป็นเอ้ือประโยชน์ให้แก่ครูผู้สอนในการวัดผลและประเมินผล ในการ
เสริมสร้างความรู้ทางโรงเรียนได้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่จะเอ้ือประโยชน์ในการศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมของนักเรียนด้วยตนเอง 
 ส าหรับสภาพปัญหาที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน  พบว่า ยังคงมีปัญหาส าหรับบุคลากรและ
ครูผู้สอนบางท่านที่ยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของการวัดผลและการประเมินผล รวมไปถึงหลักการในการ
ออกข้อสอบ จึงท าให้การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอาจยังไม่สะท้อนสภาพความเป็นจริง 
หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้นั้น ๆ และยังท าให้ขาด
ความเข้าใจในมาตรฐานและเกณฑ์ได้อย่างถ่องแท้ นอกจากนี้ ยังขาดความรู้ในการจัดการข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในโรงเรียนมาใช้ จึงท าให้ครูเหล่านี้ไม่สามารถที่จะประยุกต์ หรือบูรณา
การข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่เข้ากับการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ นอกจากนี้ ส าหรับครูผู้สอนบาง
ท่านที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ อาจเนื่องมาด้วยภาระงานที่มีจ านวนมาก เพราะ
จะต้องจัดการเรียนการสอนทั้งในส่วนของวิชาทางด้านศาสนาควบคู่ไปกับวิชาสามัญ จึงท าให้ไม่ค่อยมี
เวลาในการที่จะด าเนินการตามแผนงานต่าง ๆ ที่วางไว้ 
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ตารางท่ี 4.5 สภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
 

ประเด็น ผู้บริหารคนที่ 1 ผู้บริหารคนที่ 2 ผู้บริหารคนที่ 3 ผู้บริหารคนที่ 4 ผู้บริหารคนที่ 5 
สภาพ
ปัจจุบัน 

 โรงเรียนใหค้วามส าคัญ
กับบุคลากรในทุกระดับ 
เพราะทุกคนมสี่วนส าคัญ
กับองค์กร โดยที่โรงเรียน
ให้ความส าคญัตั้งแต่ 
กระบวนการสรรหา 
คัดเลือก มีการพัฒนา
องค์ความรู้ และสร้าง
แรงจูงใจ เพื่อให้บุคลากร
ทุ่มเท และอุทิศตนใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

 โรงเรียนมีการคดัสรรครู บุคลากร ให้
ตรงตามสายงาน/กลุ่มสาระ โดยการ
ทดสอบสอน การสัมภาษณ์ และการ
ทดลองงาน เพื่อให้ได้บุคลากร
คุณภาพ 

 มีการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร
โดยการคัดสรรผู้มีการปฏิบตัิดีเข้ารับ
รางวัลต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรยีน 
นอกเหนือไปจากการพิจารณาเพิ่ม
เงินเดือนอย่างสม่ าเสมอทุกปี
การศึกษา จัดกิจกรรมสังสรรค์
ครอบครัวสมาชิกในโรงเรียน จัดทศัน
ศึกษาแก่ครูและบุคลากร จัดทุนกูย้ืม
เพื่อการศึกษาต่อ กองทุนสงเคราะห์
และสวสัดิการเพิ่มเติมแกผู่้มี
ประสบการณ์การสอนและวิชา
เฉพาะทาง 

 ส่งเสริมให้ครไูด้ศึกษา
เพิ่มเตมิความรู้
ความสามารถ และทักษะ
ที่จะช่วยในการจัดการ
เรียนการสอน 

 ส่งเสริมให้ครมูีความรู้มี
คุณธรรมตามแบบของ
ศาสนาอิสลาม 

 ส่งเสริมให้ครมูีการวิจยั
และน าผลการวิจัยมาใช้
กับนักเรียนและองค์กร 

 มีการเพิ่มสวัสดิการต่าง ๆ 
ให้กับบุคลากร เพื่อให้มี
ความมั่นคงในการอาชีพ
มากยิ่งข้ึน 

 ส่งเสริมบุคลากรให้มสี่วน
ร่วมกับชุมชนสังคมในด้าน
ต่าง ๆ 

 โรงเรียนใหค้วามส าคัญ
กับบุคลากรของ
โรงเรียน ถือเป็นภารกจิ
หลักของผู้บริหาร 
เพราะบุคลากรทุกคน
คือขุนพลส าคญัที่จะ
น ามาซึ่งความส าเรจ็ 
หากบุคลากรในทุก
ระดับมีความสุขในการ
ท างาน ย่อมส่งผลดี 
และท าให้เกิด
ประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของ
โรงเรียนมีความรู้
ความสามารถในแตล่ะ
ด้านที่ตรงกับรายวิชาที่
สอนหรืองานท่ีต้อง
ปฏิบัต ิ

 ครูและบุคลากรมี
ความรู้คู่คณุธรรม เอา
ใจใส่นักเรียนและความ
เป็นครูของตนเอง 

 โรงเรียนส่งเสริมใหค้รูมี
ความมั่นคงในอาชีพ มี
ความสุขในอาชีพ และ
ภูมิใจในวิชาชีพ 
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ตารางท่ี 4.5 (ต่อ) 
 

ประเด็น ผู้บริหารคนที่ 1 ผู้บริหารคนที่ 2 ผู้บริหารคนที่ 3 ผู้บริหารคนที่ 4 ผู้บริหารคนที่ 5 
สภาพปัญหา  โรงเรียนยังขาดบุคลากร

ที่จบตรงกับรายวิชาที่
สอนในบางรายวิชา 

 ด้วยข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ 
ท าให้โรงเรียนไมส่ามารถด าเนินการ
ได้อย่างเต็มที่มากนักในการที่จะ
ยกระดับเงินเดือนให้ใกลเ้คียงหรือ
เทียบเท่าหน่วยงานราชการ 

 บุคลากรยังขาดความ
ตระหนักในการท าหน้าที่ 
ท าให้เกิดการบกพร่องใน
การท างานได ้

 ในบางสาขาวิชา เช่น 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ยังขาดบุคลากรที่ช านาญ
การ 

 โรงเรียนเอกชนส่วน
ใหญ่จะพบกับปัญหา 
“สมองไหล” ครูที่จบ
ใหม่ เริ่มต้นการเป็นครู
เอกชน หลังจากนั้นก็
สอบบรรจุเป็น
ข้าราชการ ท าให้เกิด
ภาวะ “ครูหมุนเวียน” 
ส่งผลต่อการจดัการ
เรียนการสอนและความ
ต่อเนื่อง 

 ครูไมเ่สถียรและไม่ตรง
กับกลุ่มสาระ 

 ครูขาดทักษะความเป็น
ครูที่ด ี
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 จากตารางที่ 4.5 สรุปบทสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาของการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร พบว่า โรงเรียนให้ความส าคัญกับบุคลากรในทุกระดับ 
เพราะทุกคนมีส่วนส าคัญกับองค์กร โดยที่โรงเรียนให้ความส าคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหาและ
คัดเลือก โดยจะต้องมีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านที่ตรงกับสายงานที่ตนเองปฏิบัติและพร้อมไป
ด้วยคู่คุณธรรมหรือจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพ สร้างแรงจูงใจในการท างาน 
และให้รู้สึกได้ว่ามีความม่ันคงในอาชีพ ซ่ึงหากบุคลากรในทุกระดับมีความสุขในการท างาน ย่อมส่งผล
ดีและท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
 ส าหรับสภาพปัญหาที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน พบว่า อาจมีในบางสาระการเรียนรู้ที่ขาด
ครูผู้สอนที่ตรงกับสาระการเรียนรู้นั้น ๆ ท าให้ขาดทักษะในการสอนที่จ าเป็น นอกจากนี้ ปัญหาสมอง
ไหลในกลุ่มครูโรงเรียนเอกชน ยังคงเป็นปัญหาอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับครูที่จบใหม่  เนื่องจาก
ยังคงรอการสอบบรรจุเป็นครูในโรงเรียนรัฐบาล ประกอบกับการมีงบประมาณท่ีจ ากัด จึงไม่สามารถที่
จะเพ่ิมแรงจูงใจทางด้านเงินเดือนให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนได้มากมายนัก 
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ตารางท่ี 4.6 สภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 
 

ประเด็น ผู้บริหารคนที่ 1 ผู้บริหารคนที่ 2 ผู้บริหารคนที่ 3 ผู้บริหารคนที่ 4 ผู้บริหารคนที่ 5 
สภาพ
ปัจจุบัน 

 โรงเรียนมีการ
ออกแบบระบบงาน
หรือกระบวนการ
ท างานท่ีเอื้อต่อการ
ท างานของครู และ
บุคลากร ใหส้ามารถ
บริการผู้เรยีน 
ผู้ปกครอง และชุมชน 
ได้อย่างเป็นระบบ 
และมรีะบบการก ากับ 
ติดตาม และประเมิน
การปฏิบัติงานใน    
แต่ละฝ่าย เพื่อให้เกดิ
ประสิทธิผลในการ
ด าเนินงาน 

 มีระบบการท างานท่ีมีคณุภาพใน
การสนับสนุนการท างานของ
บุคลากรส่วนงานต่าง ๆ ให้
สามารถด าเนินงานตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ได้อย่างราบรื่น และ
บรรลผุลส าเร็จ 

 มีการออกแบบ
กระบวนการท างาน
ส าหรับแต่ละส่วนงาน
อย่างเป็นระบบ พร้อม
ทั้งมีการก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลในทุก
ขั้นตอน เพื่อน าผลที่
ได้มาพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการท างานให้
เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน และสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมี
คุณภาพต่อไป 

 โรงเรียนมุ่งเน้นการปฏิบัติการ
อย่างเป็นระบบ เพื่อ
เอื้ออ านวยต่อผู้มสี่วนได้ส่วน
เสีย โดยมุ่งพัฒนา และ
ปรับปรุงระบบการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง 

 มีกระบวนการท างาน หรือ
ระบบการท างานท่ีชัดเจน
ในทุกขั้นตอน เพื่อให้ครู
และบุคลากรภายใน
โรงเรียนสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิผล 

 มีความตื่นตัวอยู่ตลอดใน
การพัฒนา ปรับปรุง 
กระบวนการท างานของครู
และบุคลากรใหไ้ด้
มาตรฐานและมีคุณภาพ 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

ประเด็น ผู้บริหารคนที่ 1 ผู้บริหารคนที่ 2 ผู้บริหารคนที่ 3 ผู้บริหารคนที่ 4 ผู้บริหารคนที่ 5 
สภาพปัญหา  แม้ว่าจะมี

กระบวนการท างานท่ี
เป็นระบบ แต่ใน
สภาพความเป็นจริง
ยังมีความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน 

 ระบบการประเมิน
กระบวนการท างานที่
วางไว้อาจยังไม่
สอดคล้องกับความ
เป็นจริงเท่าที่ควร 

 บุคลากรยังไมส่ามารถที่จะปฏิบตัิ
ได้ตามกระบวนการท างานเพื่อให้
บรรลผุลส าเร็จที่วางไวไ้ด้ทุก
ขั้นตอน เนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ 
ที่ไม่สามารถควบคมุได้ เช่น การ
สนับสนุนทางด้านงบประมาณ 
การให้ความร่วมมือของนักเรียน 
หรือบุคลากรอื่น ๆ ที่อยู่ภายใน
โรงเรียน 

 ผู้บริหารขาดความ
ต่อเนื่องในการร่วม
ติดตามและประเมินผล
การท างานของบุคลากร
ตามระบบการ
ปฏิบัติงานท่ีวางไว ้

 บุคลากรที่มคีวามรู้
ความสามารถหรือมีความ
ช านาญในการออกแบบ
ระบบงานหรือกระบวนการ
ท างานส าหรับทุกส่วนงานท่ี
เหมาะสมกับบริบทการ
บริหารจดัการของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอสิลาม            
มีน้อย 

 การสอดส่องดูแลการ
ปฏิบัติงานตามระบบงานที่
ออกแบบไว้เป็นไปได้ยาก 
เนื่องจากครูและบุคลากร
ยังไม่มีความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในกระบวนการ
ท างานท่ีออกแบบไว้ 
ประกอบกับการปฏิบัติงาน
ในบางครั้งต้องอาศัยข้อมูล
ในหลากหลายด้าน ท าให้
ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างราบรื่น 
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 จากตารางที่ 4.6 สรุปบทสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาของการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ พบว่า โรงเรียนมุ่งเน้นการปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ 
โดยมีการออกแบบกระบวนการท างานหรือระบบการปฏิบัติงานให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือ
เอ้ืออ านวยในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ให้บริการหรือกระบวนการท างานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินการ
ปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายในทุกขั้นตอน เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงต่อไป 
 ส าหรับสภาพปัญหาที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน พบว่า  โรงเรียนยังขาดบุคลากรที่มีความ
ช านาญในการออกแบบระบบการปฏิบัติงานหรือกระบวนการท างานของโรงเรียน ที่สามารถเข้าใจ
กระบวนการท างานของแต่ละส่วนงานได้อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนอาจ
ยังไม่เข้าใจในกระบวนการท างานหรือระบบการปฏิบัติงานที่วางไว้เท่าที่ควร ท าให้ไม่สามารถที่จะ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพหรือก่อให้เกิดประสิทธิผลตามที่คาดหวังไว้ และยังพบว่ามีความล่าช้าใน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการท างานที่วางไว้ ประกอบกับบุคลากรบางส่วนอาจประสบปัญหาที่ไม่
อาจสามารถควบคุมได้ เช่น งบประมาณที่จะต้องใช้ด าเนินการ การให้ความร่วมมือของนักเรียนหรื อ
เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น  
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ตารางท่ี 4.7 สภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ด้านผลลัพธ์ 
 

ประเด็น ผู้บริหารคนที่ 1 ผู้บริหารคนที่ 2 ผู้บริหารคนที่ 3 ผู้บริหารคนที่ 4 ผู้บริหารคนที่ 5 
สภาพ
ปัจจุบัน 

 ในแต่ละปีการศึกษา 
โรงเรียนมีจ านวนนักเรียน
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากโรงเรยีนมีการ
จัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน 

 ปัจจุบันนักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน เพราะไดเ้รียน
วิชาการศาสนาควบคูส่ามญั 
ท าให้นักเรียนมีทั้งความรู้
และคณุธรรม มีพฤติกรรมที่
ดี อีกทั้งมีทักษะการใช้ชีวิต
ในยุคปัจจุบันพอสมควร 

 นักเรียนสามารถศึกษาต่อ
ทั้งด้านสามัญ ด้านอาชีพ 
ด้านศาสนา ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

 โรงเรียนมีผลลัพธ์ที่ดี 
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
โดยเฉพาะในด้านคณุธรรม 
เพราะนักเรียนได้รับรู้ ได้ฟัง 
และได้ปฏิบตัิตามหลักการ
ของศาสนาในขณะที่อยู่ใน
โรงเรียนและปฏิบัตไิด้ใน
ขณะที่อยู่ที่บ้าน 

 ด้านความรูเ้มื่อเปรียบเทียบ
กับโรงเรยีนที่มีลักษณะ
เดียวกัน ก็อยู่ในระดับที่
สามารถไปศึกษาต่อใน
ประเทศและตา่งประเทศได้
อย่างต่อเนื่อง 

 มียอดนักเรียนเพิ่มขึ้นโดย
ล าดับ เพราะได้รับความ
เชื่อมั่น และความไว้วางใจ
จากผู้ปกครอง แม้ว่า
ผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนดา้น
วิชาการสามญัจะไม่ดี
เทียบเท่านักเรยีนจาก
โรงเรียนอื่น แต่ความ
ต้องการของผู้ปกครองอยาก
ให้บุตรหลานได้เรยีนรู้
วิชาการศาสนา 

 มีผลลัพธ์เป็นที่
ประจักษ์ต่อสังคม ซึ่ง
นักเรียนท่ีจบการศึกษา
ล้วนแล้วแตม่ีความรู้คู่
คุณธรรม แม้ว่าความรู้
ทางวิชาการอาจจะไมด่ี
มากนัก แต่มีความ
ประพฤติดตีามหลักการ
ทางศาสนาอิสลาม 
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ตารางท่ี 4.7 (ต่อ) 
 

ประเด็น ผู้บริหารคนที่ 1 ผู้บริหารคนที่ 2 ผู้บริหารคนที่ 3 ผู้บริหารคนที่ 4 ผู้บริหารคนที่ 5 
สภาพปัญหา  ผลการเรยีนทางด้านวิชา

สามัญอาจจะยังไม่เป็นท่ี
น่าพอใจนัก 

 มีนักเรียนบางส่วนติดค้าง
ผลการเรยีนเป็นจ านวน
หลายวิชา โดยผู้ปกครองไม่
ค่อยติดตาม เป็นเหตุให้เกดิ
การตกซ้ าช้ัน 

 ผู้ปกครองและนักเรยีน
บางส่วนมีความประสงค์ให้
โรงเรียนเพิ่มเติมหลักสตูร
อาชีพ แต่โรงเรียนยังไม่มี
ศักยภาพพอ 

 มีปัญหาอยู่บ้างด้านวิชาการ
สามัญ บางวิชาการเรียนการ
สอนมีความน้อยกว่าโรงเรียน
สามัญทั่ว ๆ ไป 

 มีนักเรียนบางส่วนขาดความ
ตระหนักในหน้าท่ี จึงท าให้
ผลลัพธ์ในการบริหารจัดการ
โรงเรียนออกมาไมด่ี
เท่าที่ควร 

 มีนักเรียนบางส่วนท่ี
อาจจะมีความประพฤติ
ที่ไม่ค่อยมีวินัย ซึ่งทาง
โรงเรียนจะพัฒนา
ปรับปรุงต่อไป เพ่ือให้
ผลลัพธ์ที่ไดด้ียิ่ง ๆ 
ขึ้นไป 
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 จากตารางที่ 4.7 สรุปบทสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาของการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ด้านผลลัพธ์ พบว่า นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน เนื่องจากได้เรียนวิชาการศาสนาควบคู่สามัญ ท าให้นักเรียนมีทั้งความรู้และคุณธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณธรรม นักเรียนสามารถน าไปปฏิบัติได้ทั้งขณะอยู่ในโรงเรียนและที่บ้าน
ได้ถูกต้องตามหลักการทางศาสนา อาจเนื่องด้วยความพึงพอใจที่มีการต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน จึงท าให้มีจ านวนนักเรียนเพิ่มข้ึนในแต่ละปีการศึกษา 
 ส าหรับสภาพปัญหาที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน พบว่า ผลการเรียนวิชาสามัญอาจยังไม่เป็นที่
น่าพอใจนัก หากเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่เปิดสอนสายวิชาสามัญ 
 
4.3 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาองค์ประกอบของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ในการศึกษาองค์ประกอบของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ผู้วิจัยใช้หลักการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) โมเดลองค์ประกอบการบริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสู่ความเป็นเลิศ ตามที่ได้สังเคราะห์จากเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารโรงเรียนในขั้นตอนก่อนหน้านี้ โดยมีกลุ่มตัวอย่างใน
ขั้นตอนนี้ คือ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ซึ่งมีจ านวน 3 คน ในแต่ละโรงเรียน 
ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน อาจารย์ผู้จัดการโรงเรียน และรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ จาก
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 630 คน มีผลการ
วิเคราะห์ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.8 กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2)            
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการตอบแบบสอบถามการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) 
 

คุณลักษณะ จ านวน (คน) ร้อยละ 
สถานที่ตั้ง
โรงเรียน 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 9 1.40 
ภาคกลาง 23 3.70 
ภาคตะวันออก - - 
ภาคตะวันตก - - 
ภาคเหนือ - - 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - - 
ภาคใต้ 598 94.90 

เพศ ชาย 534 84.80 
หญิง 96 15.20 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ปริญญาตรี 9 1.40 
ปริญญาโท 620 98.40 
สูงกว่าปริญญาโท 1 0.20 

ประสบการณ์ใน
การบริหาร 

น้อยกว่า 5 ปี 9 1.40 
ตั้งแต่ 5 ปี – 10 ปี 271 43.00 
ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป – 15 ปี 344 54.60 
มากกว่า 15 ปี 6 1.00 

 
 จากตารางที่ 4.8 แสดงคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 
15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
พบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มาจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ภาคใต้ ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 
และมีประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป – 15 ปี มาก
ที่สุด รองลงมา คือ มีประสบการณ์ในการบริหาร ตั้งแต่ 5 ปี – 10 ปี 
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ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอน
 ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Mean S.D. แปลผล 
1. ด้านการน าองค์กร 4.24 0.27 มาก 
2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 4.21 0.28 มาก 
3. ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 4.19 0.32 มาก 
4. ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 4.20 0.30 มาก 
5. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 4.19 0.30 มาก 
6. ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 4.27 0.36 มาก 
7. ด้านผลลัพธ์ 4.24 0.32 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ยความคิดเห็นองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตาม
มุมมองของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า ทั้ง 7 องค์ประกอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยองค์ประกอบที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ องค์ประกอบการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ยเท่ ากับ 4.27 รองลงมา คือ 
องค์ประกอบการน าองค์กร (4.24) ผลลัพธ์ (4.24) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (4.21) การวัด การวิเคราะห์
และการจัดการความรู้ (4.20) การมุ่งเน้นลูกค้า (4.19) และการมุ่งเน้นบุคลากร (4.19) ตามล าดับ 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ในแต่ละองค์ประกอบย่อยของทั้ง 7 องค์ประกอบการบริหารสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน เพ่ือพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่มีต่อองค์ ประกอบย่อยในการเป็น
องค์ประกอบบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.10 – 4.16 
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ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอน
 ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการน าองค์กร 
 

ด้านการน าองค์กร Mean S.D. แปลผล 
1 ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีการก าหนด

วิสัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมายของโรงเรียนสู่ความเปน็เลศิในทุก ๆ ดา้น 
4.41 0.66 มาก 

2 ผู้บริหารโรงเรียน บริหารโรงเรียนโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล 

4.19 0.69 มาก 

3 ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครู และบุคลากรของ
โรงเรียน โดยปฏบิัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.22 0.75 มาก 

4 ผู้บริหารมีความมุ่งมัน่ในการพฒันาโรงเรียนมุ่งสู่ความเปน็เลิศ 4.25 0.74 มาก 
5 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ

พัฒนาโรงเรียนจนบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่วางไว้ 
4.36 0.71 มาก 

6 ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และใช้ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการบริหารโรงเรียน 

4.12 0.69 มาก 

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร (รวม) 4.26 0.46 มาก 
7 ผู้บริหารโรงเรียนมีการก าหนดวสิัยทัศน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และ

ผลการด าเนนิการของโรงเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
4.21 0.73 มาก 

8 ผู้บริหารมีการก าหนดคุณลักษณะความเปน็เลิศของผู้เรียนทั้งใน
ด้านของคุณธรรม จริยธรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นวัตกรรม
จากการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4.19 0.76 มาก 

9 ผู้บริหารมีการก าหนดคุณลักษณะความเปน็เลิศของครูและ
บุคลากรของโรงเรียน ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติ
หน้าที่ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

4.19 0.75 มาก 

เป้าหมายองค์กร (รวม) 4.20 0.51 มาก 
ด้านการน าองค์กร (รวม) 4.24 0.27 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.10 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการ
น าองค์กร ตามมุมมองของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า ด้านการน าองค์กร โดยรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยระดับความคิด
เป็นต่อการเป็นองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 
 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยของการน าองค์กร  จ านวน 2  องค์ประกอบ พบว่า 
องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหาร มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 4.26 โดยประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมี
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.41 รองลงมา คือ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและพัฒนา
โรงเรียนจนบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่วางไว้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.36 ส าหรับ
องค์ประกอบเป้าหมายองค์กร มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.20 โดยประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ผู้บริหารโรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย และผลการด าเนินการของโรงเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 
 
ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอน
 ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการ
 วางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 

ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ ์ Mean S.D. แปลผล 
1 โรงเรียนมีการศึกษาความต้องการ และความคาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง 

และผู้ที่เกี่ยวข้อง น ามาก าหนดเปน็แผนกลยทุธ์ของโรงเรียน 
4.21 0.75 มาก 

2 โรงเรียนมีการก าหนดกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ ที่จะท าให้โรงเรียน
สามารถบรรลุวสิัยทัศน์ และพนัธกิจที่ก าหนดไว ้

4.19 0.72 มาก 

3 โรงเรียนมีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่สามารถปฏิบัติ
ได้จริง สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและสามารถบรรลุเป้าหมาย
ของตัวชี้วัดที่ตั้งไว ้

4.15 0.75 มาก 

การจัดท าแผนกลยุทธ์ (รวม) 4.18 0.60 มาก 
4 โรงเรียนมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏบิัติการให้บุคลากรใน

โรงเรียนทราบ เพื่อน าแผนสู่การปฏิบัติ 
4.21 0.71 มาก 

5 โรงเรียนมีการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและอื่น ๆ อยา่งเหมาะสม 
เพียงพอ และพร้อมใช้ เพื่อให้การปฏิบัติตามแผนปฏิบตัิการบรรลุผล
ส าเร็จ 

4.17 0.75 มาก 

การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบตัิ (รวม) 4.19 0.72 มาก 
6 โรงเรียนมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ใช้ในการติดตาม

ความก้าวหน้าของแผนปฏบิัติการที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 
4.39 0.71 มาก 

7 โรงเรียนมีการก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏบิัติการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว ้

4.19 0.70 มาก 

8 โรงเรียนมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏบิัติการ 

4.13 0.74 มาก 

9 โรงเรียนมีการน าผลทีไ่ด้มาจากการประเมินผล มาทบทวน ปรบัปรุง 
และพัฒนาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมุง่สู่ความเปน็เลิศ 
 

4.25 0.74 มาก 
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ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ ์ Mean S.D. แปลผล 
การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (รวม) 4.24 0.51 มาก 

ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (รวม) 4.21 0.28 มาก 
 จากตารางที่ 4.11 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ ตามมุมมองของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยรวมแล้วมี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.21 
 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยของการวางแผนเชิงกลยุทธ์  จ านวน  3 องค์ประกอบ       
อันได้แก่ การจัดท าแผนกลยุทธ์ การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ พบว่า องค์ประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 โดยประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีการศึกษาความต้องการ 
และความคาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่ เกี่ยวข้อง น ามาก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ส าหรับองค์ประกอบการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ มีค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.19 โดยประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ 
โรงเรียนมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ เพ่ือน าแผนสู่การ
ปฏิบัติ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ส าหรับองค์ประกอบการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
โรงเรียนมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการที่
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 
 
ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอน
 ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการ
 มุ่งเน้นลูกค้า 
 

ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า Mean S.D. แปลผล 
1 โรงเรียนมีการตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการ

ของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ 
4.24 0.72 มาก 

2 โรงเรียนมีหลักสูตร/กระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

4.10 0.74 มาก 

3 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ บริการแหล่งเรียนรู้ 
ให้กับผู้เรียน และสร้างนวัตกรรมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

4.17 0.76 มาก 
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ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า Mean S.D. แปลผล 
4 โรงเรียนมีการจัดนวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการเรียนรู้ เพื่อ

สนองตอบให้กับผู้เรียน 
4.11 0.77 มาก 

 

ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) 
 

การตอบสนองความต้องการของลูกค้า (รวม) 4.15 0.46 มาก 
5 โรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของชุมชนและชุมชนมี

ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
4.28 0.70 มาก 

6 โรงเรียนมีการน าครูภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและศิษย์เก่ามาช่วย
ในการจัดการเรียนการสอน 

4.09 0.75 มาก 

7 โรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน มีส่วนร่วมในการให้ความ
อนุเคราะห์กับนักเรียน ผู้ปกครองที่ประสพภัย 

4.35 0.72 มาก 

ความผูกพันของลูกค้า (รวม) 4.24 0.55 มาก 
ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (รวม) 4.19 0.32 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า ตามมุมมองของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า โดยรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยระดับ
ความคิดเป็นต่อการเป็นองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19  
 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยของการมุ่งเน้นลูกค้า จ านวน 2 องค์ประกอบ อันได้แก่ การ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และความผูกพันของลูกค้า พบว่า องค์ประกอบการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 โดย
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีการตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ส าหรับองค์ประกอบความผูกพันของ
ลูกค้า มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ โรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียน มีส่วนร่วมในการให้ความอนุเคราะห์กับนักเรียน ผู้ปกครอง
ที่ประสพภัย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 
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ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอน
 ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการวัด 
 การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 

ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ Mean S.D. แปลผล 
1 โรงเรียนก าหนดมาตรฐาน เกณฑ์ การบริหารจัดการและการ

ด าเนินงานของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ 
4.25 0.68 มาก 

2 โรงเรียนมีตัวชี้วัดในการวิเคราะห์การปฏิบัติงานจากผลการ
ประเมินแต่ละตัวชี้วัด ในการที่จะน าไปสู่การปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

4.12 0.72 มาก 

มาตรฐานและเกณฑ์ (รวม) 4.19 0.57 มาก 
3 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความรู้

และองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน 
4.23 0.72 มาก 

4 โรงเรียนมีกระบวนการจัดการและพัฒนาความรู้ องค์ความรู้ และ
มีการบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน 

4.18 0.73 มาก 

5 โรงเรียนมีการให้บริการแหล่งเรียนรู้และพฒันาแหล่งเรียนรู้เอื้อ
ต่อการพัฒนาคามรู้ของผู้เรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน 

4.20 0.75 มาก 

ความรู้และการจัดการความรู้ (รวม) 4.20 0.58 มาก 
6 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และให้บริการเทคโนโลยี

และสารสนเทศที่ทนัสมัยให้กับผู้เรียน 
4.31 0.72 มาก 

7 โรงเรียนมีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอน 

4.16 0.73 มาก 

8 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยทีางการศึกษาทีไ่ด้รับจากการจัดการเรียนการสอน 

4.13 0.77 มาก 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รวม) 4.20 0.70 มาก 
ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (รวม) 4.20 0.30 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.13 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการ
วัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ตามมุมมองของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
มาตรา 15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า ด้านการวัด  การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ โดยรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์ประกอบ
การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยของการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ จ านวน                      
3 องค์ประกอบ อันได้แก่ มาตรฐานและเกณฑ์ ความรู้และการจัดการความรู้ และนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า องค์ประกอบมาตรฐานและเกณฑ์ มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ใน
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ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนก าหนดมาตรฐาน เกณฑ์ 
การบริหารจัดการและการด าเนินงานของโรงเรียนเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 
ส าหรับองค์ประกอบความรู้และการจัดการความรู้ มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพ เพื่อสร้างความรู้และองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส าหรับองค์ประกอบ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.20 โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และให้บริการ
เทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีทันสมัยให้กับผู้เรียน โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.31 
 
ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอน
 ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการ
 มุ่งเน้นบุคลากร 
 

ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร Mean S.D. แปลผล 
1 โรงเรียนมีการประเมินความสามารถและพัฒนาศักยภาพของครู

และบุคลากรทางการศึกษา และมีการจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อม
ต่อการปฏิบัติหน้าที ่

4.26 0.71 มาก 

2 โรงเรียนจัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ 
เช่น วิธีการจัดการเรียนการสอน การออกแบบข้อสอบ การวัดผล
ประเมินผล เป็นตน้ 

4.27 0.69 มาก 

3 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้มีความรู้ทางด้านการวิจัยและน า
ผลการวิจัยมาใช้ปรบัปรุงการเรียนการสอน 

4.21 0.69 มาก 

การพัฒนาบุคลากร (รวม) 4.25 0.56 มาก 
4 โรงเรียนมีการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏบิัติงานให้กับ

บุคลากร โดยมีการจัดระบบการยกย่องชมเชย การให้รางวัลทีส่ร้าง
แรงจูงใจต่อบุคคล ในการที่จะน าไปสู่ผลการด าเนนิการที่เปน็เลศิ
ของโรงเรียน 

4.20 0.72 มาก 

5 โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับบุคลากรของโรงเรียนตาม
ความเหมาะสม 

4.15 0.73 มาก 

6 โรงเรียนมีการเลื่อนต าแหน่งโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ
และผลการด าเนนิงานของครูและบุคลากร 

4.14 0.77 มาก 

7 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูมีความมั่นคงในอาชีพ พร้อมทั้งสง่เสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครแูละบุคลากรอย่างทั่วถึง 

4.10 0.74 มาก 

ความผูกพันกับบุคลากร (รวม) 4.15 0.58 มาก 
ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (รวม) 4.19 0.30 มาก 
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 จากตารางที่ 4.14 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร ตามมุมมองของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า  ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร โดยรวมแล้วมี
ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19 
 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยของการมุ่งเน้นบุคลากร จ านวน 2 องค์ประกอบ อันได้แก่ 
การพัฒนาบุคลากร และความผูกพันกับบุคลากร พบว่า องค์ประกอบการพัฒนาบุคลากร มีค่าเฉลี่ย
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียน
จัดให้มีการอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ เช่น วิธีการจัดการเรียนการสอน การ
ออกแบบข้อสอบ การวัดผลประเมินผล เป็นต้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 ส าหรับองค์ประกอบความ
ผูกพันกับบุคลากร มีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 โดยประเด็นที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมีการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร โดยมีการ
จัดระบบการยกย่องชมเชย การให้รางวัลที่สร้างแรงจูงใจต่อบุคคล ในการที่จะน าไปสู่ผลการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศของโรงเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 
 
ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอน
 ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการ
 มุ่งเน้นการปฏิบัติการ 
 

ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ Mean S.D. แปลผล 
1 โรงเรียนมีการออกแบบระบบงาน กระบวนการท างานให้ครูและ

บุคลากรของโรงเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
4.33 0.70 มาก 

2 โรงเรียนมีระบบก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของครู 
บุคลากรของโรงเรียนในทุกข้ันตอน 

4.14 0.72 มาก 

ระบบปฏบิัติการ (รวม) 4.23 0.57 มาก 
3 ครูและบุคลากรสามารถปฏบิัติงานให้บรรลุถึงผลส าเร็จตาม

เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
4.20 0.72 มาก 

4 โรงเรียนมีระบบงานและกระบวนการท างานที่มีคุณภาพเปน็เลศิ 4.42 0.69 มาก 
ประสิทธผิลของการปฏิบตัิการ (รวม) 4.31 0.50 มาก 
ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (รวม) 4.27 0.36 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.15 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการ
มุ่งเน้นการปฏิบัติการ ตามมุมมองของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) 
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สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ โดยรวม
แล้วมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นต่อการเป็นองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 
 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยของการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ จ านวน 2 องค์ประกอบ อัน
ได้แก่ ระบบปฏิบัติการ และประสิทธิผลของการปฏิบัติการ พบว่า องค์ประกอบระบบปฏิบัติการ มี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
โรงเรียนมีการออกแบบระบบงาน กระบวนการท างานให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ส าหรับองค์ประกอบประสิทธิผลของการปฏิบัติการ มีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนมี
ระบบงานและกระบวนการท างานที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 
 
ตารางท่ี 4.16 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอน
 ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านผลลัพธ์ 
 

ด้านผลลัพธ ์ Mean S.D. แปลผล 
1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นและเปน็ไปตาม

เป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไว ้
4.29 0.68 มาก 

2 ผู้เรียนมีความประพฤติดี มีวินัยเป็นไปตามสากล 4.20 0.72 มาก 
3 ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่เปน็ที่ยอมรับของ

สังคม และสามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาชัน้น าของ
ต่างประเทศ 

4.30 0.71 มาก 

คุณภาพของสินค้า (รวม) 4.26 0.62 มาก 
4 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

ของโรงเรียน 
4.29 0.74 มาก 

5 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผลการเรียนและความ
ประพฤติที่ดี มีวนิัยของนักเรียน 

4.19 0.68 มาก 

6 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพของโรงเรียน 

4.21 0.76 มาก 

ความพึงพอใจของลูกค้า (รวม) 4.23 0.62 มาก 
ด้านผลลัพธ์ (รวม) 4.24 0.32 มาก 

 
 จากตารางที่ 4.16 ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้าน
ผลลัพธ์ ตามมุมมองของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2)  สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า ด้านผลลัพธ์ โดยรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
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ต่อการเป็นองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 
 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยของผลลัพธ์ จ านวน 2 องค์ประกอบ อันได้แก่ คุณภาพของ
สินค้า และความพึงพอใจของลูกค้า พบว่า องค์ประกอบคุณภาพของสินค้า มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาต่อใน
สถานศึกษาที่เป็นที่ยอมรับของสังคม และสามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาชั้นน าของต่างประเทศ 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ส าหรับองค์ประกอบความพึงพอใจของลูกค้า มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพของโรงเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 
 ส าหรับการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ผู้วิจัยน าเอาองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ          
ที่กล่าวมาข้างต้น จ านวน 16 องค์ประกอบย่อย  ประกอบด้วย 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร                    
2) เป้าหมายองค์กร 3) การจัดท าแผนกลยุทธ์ 4) การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 5) การประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 6) การตอบสนองความต้องการของลูกค้า 7) ความผูกพันของลูกค้า                 
8) มาตรฐานและเกณฑ์ 9) ความรู้และการจัดการความรู้ 10) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11) การพัฒนาบุคลากร 12) ความผูกพันกับบุคลากร 13) ระบบการปฏิบัติการ 14) ประสิทธิผลของ
การปฏิบัติการ 15) คุณภาพของสินค้า และ 16) ความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นตัวแปรสังเกตได้ที่อยู่
ในโมเดลทางทฤษฎีองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation Analysis) เพ่ือให้ทราบขนาดหรือระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สังเกตได้หรือองค์ประกอบย่อยแต่ละตัว รวมถึงทิศทางของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นว่าจะเป็นไปในทิศ
ทางบวกหรือลบ จากองค์ประกอบย่อยทั้ง  16 องค์ประกอบ มีจ านวนคู่ของสหสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบย่อย รวมทั้งสิ้น 120 คู ่
 จากตารางที่ 4.17 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ โมเดลทาง
ทฤษฎีองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้ง 
120 คู่ มีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก นั่นหมายความว่า หากตัวแปรสังเกตได้ตัวใดมีค่าคะแนน
เพ่ิมข้ึน ตัวแปรสังเกตได้อีกตัวหนึ่งจะมีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน และในทางกลับกัน หากตัวแปร
สังเกตได้ตัวใดมีค่าคะแนนลดลง ตัวแปร  
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ตารางท่ี 4.17 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ โมเดลทางทฤษฎีองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

ตัวแปรสังเกตได้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 1.000                
2. เป้าหมายองค์กร 0.660** 1.000               
3. การจัดท าแผนกลยุทธ ์ 0.521** 0.576** 1.000              
4. การน าแผนกลยุทธ์สูก่ารปฏิบัต ิ 0.359** 0.433** 0.494** 1.000             
5. การประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ ์

0.438** 0.406** 0.493** 0.473** 1.000            

6. การตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกค้า 

0.428** 0.494** 0.409** 0.360** 0.442** 1.000           

7. ความผูกพันของลูกค้า 0.358** 0.439** 0.523** 0.549** 0.342** 0.490** 1.000          
8. มาตรฐานและเกณฑ์ 0.385** 0.453** 0.500** 0.585** 0.372** 0.496** 0.697** 1.000         
9. ความรูแ้ละการจัดการความรู ้ 0.459** 0.485** 0.499** 0.471** 0.416** 0.522** 0.617** 0.682** 1.000        
10. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0.336** 0.445** 0.468** 0.469** 0.321** 0.483** 0.595** 0.568** 0.546** 1.000       

11. การพัฒนาบุคลากร 0.418** 0.447** 0.423** 0.339** 0.470** 0.428** 0.494** 0.409** 0.360** 0.442** 1.000      
12. ความผูกพันกบับุคลากร 0.401** 0.463** 0.393** 0.362** 0.399** 0.358** 0.439** 0.523** 0.549** 0.342** 0.490** 1.000     
13. ระบบการปฏิบัติการ 0.404** 0.476** 0.397** 0.414** 0.445** 0.385** 0.453** 0.500** 0.585** 0.372** 0.496** 0.697** 1.000    
14. ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติการ 

0.458** 0.505** 0.425** 0.332** 0.427** 0.459** 0.485** 0.499** 0.471** 0.416** 0.422** 0.417** 0.682** 1.000   

15. คุณภาพของสินค้า 0.434** 0.479** 0.379** 0.405** 0.403** 0.336** 0.445** 0.468** 0.469** 0.321** 0.483** 0.395** 0.568** 0.546** 1.000  
16. ความพึงพอใจของลูกค้า 0.414** 0.483** 0.379** 0.430** 0.387** 0.304** 0.440** 0.462** 0.494** 0.326** 0.473** 0.377** 0.570** 0.554** 0.734** 1.000 

 
หมายเหตุ:    ** p-value < 0.01 
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 สังเกตได้อีกตัวหนึ่งจะมีค่าคะแนนลดลงเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้ง  120 คู่ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีรายละเอียดในแต่ละ              
ตัวแปรสังเกตได้ ดังนี้ 
 ตัวแปรสังเกตได้ภาวะผู้น าของผู้บริหาร พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวแปรสังเกตได้
เป้าหมายองค์กร สูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.660  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 รองลงมา คือ ตัวแปรสังเกตได้การจัดท าแผนกลยุทธ์ ความรู้และการจัดการความรู้ และ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.521, 0.459 และ 0.458 
ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ตัวแปรสังเกตได้เป้าหมายองค์กร พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวแปรสังเกตได้ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร สูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.660 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
รองลงมา คือ ตัวแปรสังเกตได้การจัดท าแผนกลยุทธ์  ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ และการ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.576, 0.505 และ 0.494 
0.01 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
 ตัวแปรสังเกตได้การท าแผนกลยุทธ์ พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวแปรสังเกตได้เป้าหมาย
องค์กร สูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.576 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
รองลงมา คือ ตัวแปรสังเกตได้ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ความผูกพันของลูกค้า และมาตรฐานและเกณฑ์ 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.521, 0.523 และ 0.500 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 
 ตัวแปรสังเกตได้การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวแปรสังเกตได้
มาตรฐานและเกณฑ์ สูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.585 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 รองลงมา คือ ตัวแปรสังเกตได้ความผูกพันของลูกค้า การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
และการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.549, 
0.494 และ 0.473 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ตัวแปรสังเกตได้การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ พบว่า มีความสัมพันธ์กับ
ตัวแปรสังเกตได้การจัดท าแผนกลยุทธ์ สูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.493 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รองลงมา คือ ตัวแปรสังเกตได้การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ การ
พัฒนาบุคลากร และระบบปฏิบัติการ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.473, 0.470 และ 
0.445 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ตัวแปรสังเกตได้การตอบสนองความต้องการของลูกค้า พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวแปร
สังเกตได้ความรู้และการจัดการความรู้ สูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.522 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รองลงมา คือ ตัวแปรสังเกตได้มาตรฐานและเกณฑ์ เป้าหมายองค์กร 
และความผูกผันของลูกค้า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.496, 0.494 และ 0.490 
ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ตัวแปรสังเกตได้ความผูกพันของลูกค้า พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวแปรสังเกตได้มาตรฐาน
และเกณฑ์ สูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.697 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 รองลงมา คือ ตัวแปรสังเกตได้ความรู้และการจัดการความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
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สารสนเทศ และการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.617, 0.595 
และ 0.549 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ตัวแปรสังเกตได้มาตรฐานและเกณฑ์ พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวแปรสังเกตได้ความ
ผูกพันของลูกค้า สูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.697 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 รองลงมา คือ ตัวแปรสังเกตได้ความรู้และการจัดการความรู้ การน าแผนกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติ และนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.682, 0.585 
และ 0.568 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ตัวแปรสังเกตได้ความรู้และการจัดการความรู้ พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวแปรสังเกตได้
มาตรฐานและเกณฑ์ สูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.682 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 รองลงมา คือ ตัวแปรสังเกตได้ความผูกพันของลูกค้า ระบบปฏิบัติการ และความผูกพัน
กับบุคลากร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.617, 0.585 และ 0.549 ตามล าดับ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ตัวแปรสังเกตได้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวแปร
สังเกตได้ความผูกพันของลูกค้า สูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.595 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 รองลงมา คือ ตัวแปรสังเกตได้มาตรฐานและเกณฑ์ ความรู้และการจัดการ
ความรู้ และการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.568, 
0.546 และ 0.483 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ตัวแปรสังเกตได้การพัฒนาบุคลากร พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวแปรสังเกตได้
ระบบปฏิบัติการ สูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.496 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 รองลงมา คือ ตัวแปรสังเกตได้ความผูกพันของลูกค้า ความผูกพันกับบุคลากร และ
คุณภาพของสินค้า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.494, 0.490 และ 0.483 ตามล าดับ อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ตัวแปรสังเกตได้ความผูกพันกับบุคลากร พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวแปรสังเกตได้
ระบบปฏิบัติการ สูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.697  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 รองลงมา คือ ตัวแปรสังเกตได้ความรู้และการจัดการความรู้ มาตรฐานและเกณฑ์ และ
การพัฒนาบุคลากร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.549, 0.523 และ 0.490 ตามล าดับ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ตัวแปรสังเกตได้ระบบการปฏิบัติการ พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวแปรสังเกตได้ ความ
ผูกพันกับบุคลากร สูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.697 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 รองลงมา คือ ตัวแปรสังเกตได้ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ ความรู้และการจัดการ
ความรู้ และความพึงพอใจของลูกค้า โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.682, 0.585 และ 
0.570 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ตัวแปรสังเกตได้ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวแปรสังเกตได้
ระบบปฏิบัติการ สูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ  0.682 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 รองลงมา คือ ตัวแปรสังเกตได้ความพึงพอใจของลูกค้า คุณภาพของสินค้า และเป้าหมาย
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องค์กร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.554, 0.546 และ 0.505 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 ตัวแปรสังเกตได้คุณภาพของสินค้า พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวแปรสังเกตได้ความพึง
พอใจของลูกค้า สูงสุด  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.734 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 รองลงมา คือ ตัวแปรสังเกตได้ระบบปฏิบัติการ ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ และการ
พัฒนาบุคลากร โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.568, 0.546 และ 0.483 ตามล าดับ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ตัวแปรสังเกตได้ความพึงพอใจของลูกค้า พบว่า มีความสัมพันธ์ กับตัวแปรสังเกตได้
คุณภาพของสินค้า สูงสุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.734 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 รองลงมา คือ ตัวแปรสังเกตได้ระบบปฏิบัติการ ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ และ
ความรู้และการจัดการความรู้ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.570, 0.554 และ 0.494 
ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ส าหรับการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวัดองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่ง
ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงภายใน รวมทั้งสิ้น 7 ตัวแปร ได้แก่ การน าองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
การมุ่งเน้นลูกค้า การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการ และผลลัพธ์ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis: CFA) ร่วมกันทั้ง 7 ตัวแปรแฝงภายใน ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ จ านวน 16 ตัวแปร 
พบว่า โมเดลการวัดของตัวแปรแฝงเหล่านี้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติที่บ่ง
บอกถึงความสอดคล้อง ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ = 53.21 และมีค่า p-value = 0.14 ซึ่งค่า p-value > 
0.05 นั่นหมายความว่า โมเดลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือกล่าวได้ว่า ตัว
แปรแฝงเหล่านี้สามารถวัดได้จากตัวแปรสังเกตได้ที่มีอยู่ในโมเดล นอกจากนี้ ยังมีค่าสถิติอ่ืน ๆ ที่มา
สนับสนุนข้อสรุปดังกล่าว ได้แก่ ค่า GFI = 0.99 และค่า AGFI = 0.97 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1.00 รวมถึงค่า 
RMSEA = 0.019 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 
 เมื่อพิจารณารายตัวแปรแฝงภายใน พบว่า ตัวแปรแฝงการน าองค์กร ประกอบด้วยตัวแปร
สังเกตได้ 2 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรภาวะผู้น าของผู้บริหาร  (FAC11) และตัวแปรเป้าหมายองค์กร 
(FAC12) สามารถวัดได้จากตัวแปรเป้าหมายองค์กรสูงสุด โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor 
Loading) เท่ากับ 0.44 และสามารถวัดได้จากตัวแปรภาวะผู้น าของผู้บริหาร ด้วยน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.35 ส าหรับตัวแปรแฝงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้     
3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรการจัดท าแผนกลยุทธ์ (FAC21) ตัวแปรการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
(FAC22) และตัวแปรการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (FAC23) สามารถวัดได้จากตัว
แปรการจัดท าแผนกลยุทธ์สูงสุด โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.49 รองลงมา คือ ตัวแปรการ
น าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (0.45) และตัวแปรการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ (0.31) 
ตามล าดับ ส าหรับตัวแปรแฝงการมุ่งเน้นลูกค้า ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปร
การสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า (FAC31) และตัวแปความผูกพันของลูกค้า (FAC32) 
สามารถวัดได้จากตัวแปรความผูกพันของลูกค้าสูงสุด โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.42 และ
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สามารถวัดได้จากตัวแปรการสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า ด้วยน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 
0.29 ส าหรับตัวแปรแฝงการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้              
3 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรมาตรฐานและเกณฑ์ (FAC41) ตัวแปรความรู้และการจัดการความรู้ (FAC42) 
และตัวแปรนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (FAC43) สามารถวัดได้จากตัวแปรความรู้และการ
จัดการความรู้สูงสุด โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.48 รองลงมา คือ ตัวแปรมาตรฐานและ
เกณฑ์ (0.47) และตัวแปรนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (0.47) ส าหรับตัวแปรแฝงการมุ่งเน้น
บุคลากร ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรการพัฒนาบุคลากร (FAC51) และตัวแปร
ความผูกพันกับบุคลากร (FAC52) สามารถวัดได้จากตัวแปรการพัฒนาบุคลากรสูงสุด โดยมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.42 และสามารถวัดได้จากตัวแปรความผูกพันกับบุคลากร ด้วยน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.39 ส าหรับตัวแปรแฝงการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 
2 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรระบบปฏิบัติการ (FAC61) และตัวแปรประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 
(FAC62) สามารถวัดได้จากตัวแปรระบบปฏิบัติการสูงสุด โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.48 
และสามารถวัดได้จากตัวแปรประสิทธิผลของการปฏิบัติการ ด้วยน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.41 
และส าหรับตัวแปรแฝงผลลัพธ์ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 2 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรคุณภาพของ
สินค้า (FAC71) และตัวแปรความพึงพอใจของลูกค้า (FAC72) สามารถวัดได้จากตัวแปรความพึง
พอใจของลูกค้าสูงสุด โดยมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.54 และสามารถวัดได้จากตัวแปร
คุณภาพของสินค้า ด้วยน้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.53 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงภายในองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็น
เลิศโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า 
ตัวแปรแฝงภายในทั้ง 7 ตัวแปร มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมี
ทิศทางของความสัมพันธ์ในลักษณะบวก นั่นหมายความว่า หากตัวแปรแฝงใดมีคะแนนเพ่ิมสูงขึ้น จะ
ท าให้ตัวแปรแฝงอีกตัวมีคะแนนเพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย โดยมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงมาก จ านวน 
1 คู่ ได้แก่ สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงการมุ่งเน้นลูกค้าและตัวแปรแฝงการวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้ (1.00) และมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง  (0.70-0.90) จ านวน 10 คู่ และมีค่า
สหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง (0.50-0.70) จ านวน 10 คู่ 
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Chi-Square = 53.21, p-value = 0.14, df = 43, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, RMSEA = 0.019 
 

ภาพที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดตัวแปรแฝงภายในองค์ประกอบการ
 บริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
 ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ภาวะผู้น าของผูบ้ริหาร 

เป้าหมายองค์กร 

การจัดท าแผนกลยุทธ ์

การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ

การประเมินผลการด าเนินงานตาม 

แผนกลยุทธ์ 

การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 

ความผูกพันของลูกค้า 

มาตรฐานและเกณฑ ์

ความรู้และการจัดการความรู ้

นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

การพัฒนาบุคลากร 

ความผูกพันกับบุคลากร 

ระบบการปฏิบัติการ 

ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 

คุณภาพของสินค้า 

ความพึงพอใจของลูกค้า 

การมุ่งเน้น
ลูกค้า 

การ
วางแผน

เชิงกลยุทธ ์

การมุ่งเน้น
บุคลากร 

การมุ่งเน้น
การ

ปฏิบัติการ 

ผลลัพธ์ 

การวัด การ
วิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ 

การน า
องค์กร 

0.35 

0.44 

0.49 

0.45 

0.31 

0.29 

0.42 

0.47 

0.48 

0.47 

0.42 

0.39 

0.48 

0.41 

0.53 

0.54 

0.09 

0.07 

0.12 

0.33 

0.16 

0.12 

0.12 

0.10 

0.11 

0.26 

0.14 

0.19 

0.10 

0.08 

0.10 

0.10 

0.67 

0.80 

0.72 

0.66 
0.63 

0.71 

0.57 

0.65 

0.73 

0.88 

1.00 

0.55 

0.61 

0.73 

0.76 

0.76 

0.63 

0.75 

0.81 

0.64 

0.64 
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ตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลการวัดตัวแปรแฝงภายในองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

ตัว
แปร 

เมทริกซ์น  าหนักองค์ประกอบ 
R-

Square การน าองค์กร 
การวางแผน 
เชิงกลยุทธ ์

การมุ่งเน้นลูกค้า การวัด การวิเคราะห์ฯ การมุ่งเน้นบุคลากร 
การมุ่งเน้นการ

ปฏิบตัิการ 
ผลลัพธ์ 

 สปส. SE t สปส. SE t สปส. SE t สปส. SE t สปส. SE t สปส. SE t สปส. SE t  
FAC11 0.35 0.02 21.06                   0.59 
FAC12 0.44 0.02 24.30                   0.74 
FAC21    0.49 0.02 21.34                0.66 
FAC22    0.45 0.03 15.51                0.38 
FAC23    0.31 0.02 15.23                0.37 
FAC31       0.29 0.02 16.43             0.40 
FAC32       0.42 0.02 20.33             0.59 
FAC41          0.47 0.02 23.09          0.69 
FAC42          0.48 0.02 23.67          0.67 
FAC43          0.47 0.03 18.28          0.46 
FAC51             0.42 0.02 18.80       0.55 
FAC52             0.39 0.02 16.93       0.44 
FAC61                0.48 0.02 23.92    0.69 
FAC62                0.41 0.02 23.47    0.68 
FAC71                   0.53 0.02 24.92 0.73 
FAC72                   0.54 0.02 25.13 0.74 
Chi-Square goodness of fit = 53.1, df = 43, p-value = 0.14, GFI = 0.99, AGFI = 0.97, RMSEA = 0.019 
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ตารางท่ี 4.19 เมทริกซ์สหสัมพันธ์ตัวแปรแฝงภายในโมเดลการวัดองค์ประกอบการบริหารสู่ความ
 เป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
 ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

ตัวแปรแฝงภายใน (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
(1) การน าองค์กร 1.00       
(2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 0.81 1.00      
(3) การมุ่งเน้นลูกค้า 0.64 0.76 1.00     
(4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู ้ 0.64 0.76 1.00 1.00    
(5) การมุ่งเน้นบุคลากร 0.75 0.73 0.88 0.57 1.00   
(6) การมุ่งเน้นการปฏิบตัิการ 0.63 0.61 0.73 0.71 0.66 1.00  
(7) ผลลัพธ์ 0.67 0.55 0.65 0.63 0.72 0.80 1.00 
        
 
ตารางท่ี 4.20 ดัชนีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
 โมเดลการวัดตัวแปรแฝงภายในองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
 เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์ดี ค่าที่ได้ 
1. ค่า Chi-square ค่า p-value สูงกว่า 0.05 0.14 
2. ค่า RMSEA ค่าระหว่าง 0.05-0.08 โดยใกล้ 0 ดีที่สุด 0.019 
3. ค่า GFI ค่าระหว่าง 0-1 โดยค่า 1 เหมาะสมที่สุด 0.99 
4. ค่า AGFI > 0.90 0.97 
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ตารางท่ี 4.21 ผลการตรวจสอบความตรงโมเดลทางทฤษฎีองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
 คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
ตัวแปรผล การน าองค์กร การวางแผน 

เชิงกลยุทธ ์
การมุ่งเน้นลกูค้า การวัด การวิเคราะห์ฯ การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นการ

ปฏิบัติการ 
ผลลัพธ ์

ตัวแปร
สาเหต ุ

TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE TE IE DE 

การบริหารสู่
ความเป็น
เลิศฯ 

0.86 - 0.86 0.87 - 0.87 0.72 - 0.72 0.69 - 0.69 0.88 - 0.88 0.74 - 0.74 0.69 - 0.69 
(0.06)  (0.06) (0.05)  (0.05) (0.07)  (0.07) (0.05)  (0.05) (0.06)  (0.06) (0.05)  (0.05) (0.05)  (0.05) 

ค่าสถิติ                      
ไค-สแควร์ = 52.47, p = 0.059, df = 38, GFI = 0.99, AGFI = 0.96, RMSEA = 0.024 
ตัวแปร FAC11 FAC12 FAC21 FAC22 FAC23 FAC31 FAC32 FAC41 FAC42 FAC43 FAC51 FAC52 FAC61 FAC62 FAC71 FAC72      

ความเที่ยง 0.59 0.74 0.65 0.37 0.37 0.36 0.63 0.71 0.67 0.44 0.55 0.44 0.69 0.67 0.73 0.73      

สมการ
โครงสร้าง
ตัวแปร 

การน าองค์กร การวางแผน 
เชิงกลยุทธ์ 

การมุ่งเน้นลูกค้า การวัด การวิเคราะห์ฯ การมุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการ 

ผลลัพธ์ 

R SQUARE 0.74 0.75 0.52 0.48 0.77 0.55 0.48 
                      

 
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ คือ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
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ภาพที่ 4.3 ผลการตรวจสอบความตรงโมเดลทางทฤษฎีองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
 คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

0.23 

การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ 

0.35 

0.44 

0.48 

0.44 

0.31 

0.28 

0.44 

0.26 

0.25 

0.48 

การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ

ภาวะผู้น าของผูบ้ริหาร 

เป้าหมายองค์กร 

การจัดท าแผนกลยุทธ ์

การประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ 

การน า
องค์กร 

การตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า การมุ่งเน้น

ลูกค้า 
ความผูกพันของลูกค้า 

0.86
 0.53  

0.87 

0.72 

การบริหารสู่ความ
เป็นเลิศของ

โรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม 

0.48 

0.48 

0.46 

0.41 

0.39 

0.47 

0.41 

0.53 

0.53 

0.69 

0.88 

0.74 

0.69 

0.52 

0.45 

0.52 คุณภาพของสินค้า 

ความพึงพอใจของลูกค้า 

การมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการ 

ความรู้และการจัดการความรู ้

มาตรฐานและเกณฑ ์

การพัฒนาบุคลากร 

ความผูกพันกับบุคลากร 

การวัด การ
วิเคราะห์ และการ

จัดการความรู้ 

การมุ่งเน้น
บุคลากร 

ระบบการปฏิบัติการ 

ผลลัพธ์ 

ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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 จากตารางที่ 4.21 แสดงผลการตรวจสอบความตรงโมเดลทางทฤษฎีองค์ประกอบการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน พบว่า ยอมรับได้ว่าโมเดลทางทฤษฎีองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติที่บ่งบอกถึงความสอดคล้อง ได้แก่ ค่า Chi-square = 
52.47 และมีค่า p-value = 0.059 ซึ่งค่า p-value > 0.05 นั่นหมายความว่า โมเดลดังกล่าวมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือกล่าวได้ว่าโมเดลองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีความตรงเชิงโครงสร้าง 
(Construct Validity) นอกจากนี้ ยังมีค่าสถิติอ่ืน ๆ ที่มาสนับสนุนข้อสรุปดังกล่าว ได้แก่ ค่า GFI = 0.99 
และค่า AGFI = 0.96 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1.00 รวมถึงค่า RMSEA = 0.024 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 
 เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝงภายใน 7 ตัวแปร ได้แก่ การน าองค์กร 
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้น
บุคลากร การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และผลลัพธ์ พบว่า การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สามารถวัดได้จากตัวแปร
แฝงการมุ่งเน้นบุคลากรสูงสุด รองลงมา คือ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การน าองค์กร การมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการ การมุ่งเน้นลูกค้า การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ และผลลัพธ์ โดยมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.88, 0.87, 0.86, 0.74, 0.72, 0.69 และ 0.39 ตามล าดับ นอกจากนี้ ยังจะเห็น
ได้ว่าสัมประสิทธิ์การท านาย (Coefficient of Determination) หรือค่า R-square ของตัวแปรแฝง
การมุ่งเน้นบุคลากร ก็มีค่าสูงสุดเช่นเดียวกัน โดยมีค่าเท่ากับ 0.77 หรืออาจะกล่าวได้ว่า ตัวแปรแฝง
การมุ่งเน้นบุคลากร มีอิทธิพลหรือสามารถอธิบายความแปรปรวนของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ถึงร้อยละ 
77 ในขณะที่ ตัวแปรแฝงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การน าองค์กร การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ การมุ่งเน้น
ลูกค้า การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ และผลลัพธ์ มี ค่า R-square เท่ากับ 0.75, 0.74, 0.55, 
0.52, 0.48 และ 0.48 ตามล าดับ นั่นหมายความว่า ตัวแปรแฝงดังกล่าวเหล่านี้ มีอิทธิพลหรือสามารถ
อธิบายความแปรปรวนของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ร้อยละ 75, 74, 55, 52, 48 และ 48 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.22 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Estimate) ค่าการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ (C.R.) และค่า
 สหสัมพันธ์พหุคูณ (R Square) ของตัวแปรแฝงของโมเดลการวัด โมเดลองค์ประกอบ
 การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
 คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

ตัวแปรสังเกตได้ของตัวแปรแฝง 
ค่าสถิติ 

Estimate C.R. R Square 
ตัวแปรแฝงการน าองค์กร 
   1. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 0.35 ** 0.59 
   2. เป้าหมายองค์กร 0.44 19.25** 0.74 
ตัวแปรแฝงการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
   1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ 0.48 ** 0.65 
   2. การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 0.44 13.29** 0.37 
   3. การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 0.31 13.49** 0.37 
ตัวแปรแฝงการมุ่งเน้นลูกค้า 
   1. การตอบสนองความต้องการของลูกค้า 0.28 ** 0.36 
   2. ความผูกพันของลูกค้า 0.44 13.82** 0.63 
ตัวแปรแฝงการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
   1. มาตรฐานและเกณฑ์ 0.48 ** 0.71 
   2. ความรู้และการจัดการความรู้ 0.48 21.10** 0.67 
   3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.46 16.90** 0.44 
ตัวแปรแฝงการมุ่งเน้นบุคลากร 
   1. การพัฒนาบุคลากร 0.41 ** 0.55 
   2. ความผูกพันกับบุคลากร 0.39 14.53** 0.44 
ตัวแปรแฝงการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 
   1. ระบบการปฏิบัติการ 0.47 ** 0.69 
   2. ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 0.41 20.67** 0.67 
ตัวแปรแฝงผลลัพธ์ 
   1. คุณภาพของสินค้า 0.53 ** 0.73 
   2. ความพึงพอใจของลูกค้า 0.53 23.05** 0.73 
 
หมายเหตุ: ** p-value < 0.01 
  
 จากตารางที่ 4.22 แสดงค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Estimate) ค่าการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ 
(C.R.) และค่าสหสัมพันธ์พหุคูณ (R Square) ของตัวแปรแฝงของโมเดลการวัด โมเดลองค์ประกอบการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ (Estimate) มีนัยส าคัญทางสถิติ                
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(p-value < 0.01) ทุกตัว และค่าสหสัมพันธ์พหุคูณของตัวแปรสังเกตได้ (Square Multiple Correlation) 
ซึ่งสามารถร่วมกันอธิบายตัวแปรแฝงได้ดี โดยมีรายละเอียดความส าคัญของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
 องค์ประกอบด้านการน าองค์กร พบว่า เป้าหมายองค์กร มีค่า R-square เท่ากับ 0.74 แสดงว่ามี
อิทธิพลต่อองค์ประกอบด้านการน าองค์กร คิดเป็นร้อยละ 74 ในขณะที่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร มีค่า             
R-square เท่ากับ 0.59 แสดงว่ามีอิทธิพลต่อองค์ประกอบด้านการน าองค์กร คิดเป็นร้อยละ 59 
 องค์ประกอบด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ พบว่า การจัดท าแผนกลยุทธ์ มีค่า R-square 
เท่ากับ 0.65 แสดงว่ามีอิทธิพลต่อองค์ประกอบด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ คิดเป็นร้อยละ 65 
รองลงมา คือ การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ซึ่ง
มีค่า R-square เท่ากัน คือ 0.37 แสดงว่ามีอิทธิพลต่อองค์ประกอบด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ คิด
เป็นร้อยละ 37 ตามล าดับ 
 องค์ประกอบด้านการมุ่งเน้นลูกค้า พบว่า ความผูกพันของลูกค้า มีค่า R-square เท่ากับ 
0.63 แสดงว่ามีอิทธิพลต่อองค์ประกอบด้านการมุ่งเน้นลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 63 ในขณะที่ การ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า มีค่า R-square เท่ากับ 0.36 แสดงว่ามีอิทธิพลต่อองค์ประกอบ
ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า คิดเป็นร้อยละ 36 
 องค์ประกอบด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ พบว่า มาตรฐานและเกณฑ์ 
มีค่า R-square เท่ากับ 0.71 แสดงว่ามีอิทธิพลต่อองค์ประกอบการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ คิดเป็นร้อยละ 71 รองลงมา คือ ความรู้และการจัดการความรู้ มีค่า  R-square เท่ากับ 0.67 
แสดงว่ามีอิทธิพลต่อองค์ประกอบการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ คิดเป็นร้อยละ 67 
ส่วนนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่า R-square เท่ากับ 0.44 แสดงว่ามีอิทธิพลต่อ
องค์ประกอบการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ คิดเป็นร้อยละ 44 ตามล าดับ 
 องค์ประกอบด้านการมุ่งเน้นบุคลากร พบว่า การพัฒนาบุคลากร มีค่า R-square เท่ากับ 
0.55 แสดงว่ามีอิทธิพลต่อองค์ประกอบด้านการมุ่งเน้นบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 55 ในขณะที่ ความ
ผูกพันกับบุคลากร มีค่า R-square เท่ากับ 0.44 แสดงว่ามีอิทธิพลต่อองค์ประกอบด้านการมุ่งเน้น
บุคลากร คิดเป็นร้อยละ 44 
 องค์ประกอบด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ พบว่า ระบบการปฏิบัติการ มีค่า R-square 
เท่ากับ 0.69 แสดงว่ามีอิทธิพลต่อองค์ประกอบด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 69 
ในขณะที่ ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ มีค่า R-square เท่ากับ 0.67 แสดงว่ามีอิทธิพลต่อ
องค์ประกอบด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 67 
 องค์ประกอบด้านผลลัพธ์ พบว่า ทั้งคุณภาพของสินค้า และความพึงพอใจของลูกค้า มีค่า 
R-square เท่ากับ 0.73 แสดงว่าทั้งสององค์ประกอบย่อยมีอิทธิพลต่อองค์ประกอบด้านผลลัพธ์ คิด
เป็นร้อยละ 73 
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ตารางท่ี 4.23 ดัชนีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ของโมเดลทางทฤษฎีองค์ประกอบการ
 บริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
 คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์ดี ค่าที่ได้ 
1. ค่า Chi-square ค่า p-value สูงกว่า 0.05 0.059 
2. ค่า RMSEA ค่าระหว่าง 0.05-0.08 โดยใกล้ 0 ดีที่สุด 0.024 
3. ค่า GFI ค่าระหว่าง 0-1 โดยค่า 1 เหมาะสมที่สุด 0.99 
4. ค่า AGFI > 0.90 0.96 

 
4.4 ตอนที่ 4 ผลการศึกษามาตรฐานการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในทศวรรษหน้า 
 ในตอนนี้ ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยเทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) ซึ่งเป็นการศึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
และเป็นผู้ที่มีบทบาทต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และโรงเรียนเอกชน 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จ านวน  20 คน แบ่งเป็น  3 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 1) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ เชี่ยวชาญ ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เพ่ือ
รับทราบความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ผู้วิจัยได้ร่างเป็นกรอบแนว
ค าถามเอาไว้จากการสังเคราะห์เอกสารในขั้นตอนก่อนหน้านี้ 2) การสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้วย
แบบสอบถามเดลฟายรอบท่ี 1 และ 3) การสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้วยแบบสอบถามเดลฟายรอบท่ี 2 
 จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้ง 20 คน ได้แนวโน้มองค์ประกอบใน
การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 7 ด้าน ดังนี้ 
 ด้านการน าองค์กร 
  “ภาวะผู้น าของผู้บริหารในอีก 10 ปีข้างหน้า ควรเป็นแบบอย่างให้กับคณะครู รวมไปถึง
บุคลากรทาการศึกษาท่ีอยู่ภายในโรงเรียน ในทุก ๆ ด้าน อีกทั้งควรเป็นที่ปรึกษา และ/หรือเป็นเพ่ือน
ร่วมงานที่ดีมากกว่าการแสดงตนเป็นนายกับบ่าว หรือนายจ้างกับลูกจ้าง  เปิดโอกาสให้ครูและ
บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจในการพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ” 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) 
 “ผู้บริหารต้องมี วิสั ยทัศน์กว้ างไกล มี ความคล่องตัวสู ง  รู้ ทัน เหตุการณ์ ใหม่  ๆ                
ที่เปลี่ยนแปลง และเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพ่ือน ามาก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และเป้าหมายของการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 9) 
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  “การวางเป้าหมายองค์กรในอีก 10 ปีข้างหน้า ควรก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ โดย
ค านึงถึงศักยภาพและปัจจัยขององค์กรตัวเองเป็นส าคัญ มากกว่าการเขียนเป็นตัวอักษรที่สวยหรู แต่
เป็นเพียงนามธรรมที่จับต้องไม่ได้” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 11) 
 “เป้าหมายองค์กรต้องมุ่งไปในทิศทางที่แน่นอน โดยมีคุณลักษณะของความเป็นเลิศที่ชัดเจน                  
ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในส่วนของผู้เรียน ครู และบุคลากรการทางการศึกษา รวมไปถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผู้เรียน ทีส่อดรับกับเป็นความต้องการจ าเป็นของชุมชน” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 17) 
 “ลักษณะการท างานหรืออาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับโรงเรียนทั่วไป เนื่องด้วยมีการจัดการ
เรียนการสอนควบคู่กันไปทั้งในส่วนของวิชาสามัญและวิชาทางด้านศาสนา ท าให้มีรูปแบบของการ
จัดการเรียนการสอนที่ต้องคอยมุ่งหวังความเป็นเลิศทั้งในด้านของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการ
ประพฤติปฏิบัติตนให้ได้ตามวิถีของศาสนาอิสลาม โดยค านึงถึงความหลากหลายของตัวบุคคลทั้งใน
ส่วนของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการที่จะจัดการเรียนการสอนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ” 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 18) 
 “ในการน าองค์กรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามนั้น มีความแตกต่างจากโรงเรียน
สายสามัญทั่วไป เพราะมีผู้บริหารที่คอยดูแลการด าเนินการจัดการเรียนการสอนหรือบริหารโรงเรียน 
2 คน นั่นคือ ผู้อ านวยการโรงเรียน และผู้จัดการโรงเรียน ซึ่งทั้งสองท่านจะร่วมกันบริหารจัดการ
โรงเรียนให้เกิดการจัดการเรียนการสอนให้ได้อย่างมีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 20) 
 โดยสรุปแล้ว ด้านการน าองค์กร ประกอบด้วย 13 แนวโน้ม สามารถแบ่งได้เป็น                  
3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ภาวะผู้น าของผู้บริหาร จ านวน 8 แนวโน้ม 2) เป้ าหมายองค์กร จ านวน        
3 แนวโน้ม และ 3) วัฒนธรรมองค์กร จ านวน 2 แนวโน้ม 
 ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 “ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ ควรให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผน             
กลยุทธ์ โดยมีแนวคิดว่า ทรายทุกเม็ด กรวดทุกก้อน ล้วนเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญส าหรับองค์กร
ทั้งสิ้น” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1) 
 “การศึกษาถึงความต้องการและความคาดหวังของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 
อันได้แก่ นักเรียน และผู้ปกครอง จะช่วยให้โรงเรียนสามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ ได้ดียิ่งขึ้น ” 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 6) 
 “การจัดท าแผนกลยุทธ์ต้องถูกก าหนดให้กลยุทธ์ในแต่ละระดับของการท างาน ที่สามารถ
ปฏิบัติได้จริงและสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน โดยมีขั้นตอนหรือกระบวนการท างานที่เหมาะสม 
และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 10) 
 “ส าหรับการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบั ติ มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรที่
เกี่ยวข้องให้รับทราบ ควรก าหนดตัวบุคคลรับผิดชอบส่วนงานต่าง  ๆ โดยค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถ มากกว่าการพิจารณานามสกุลและสายตระกูล กอปรกับการก าหนดสายงาน การก ากับ 
และติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 13) 
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 “การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จได้นั้น จ าเป็นที่จะต้องมีการจัดสรร
ทรัพยากรทั้งในด้านการเงินและด้านอ่ืน ๆ ให้อย่างเหมาะสม เพียงพอ ที่จะสามารถปฏิบัติให้ได้ในแต่
ละแผน พร้อมก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประเมินมาทบทวน ปรับปรุง และ
พัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาโรงเรียนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 14) 
 “การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ควรจัดท าสรุปการประเมินผลเชิงสถิติ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานแต่ละปี วิเคราะห์จุดบกพร่อง เติมเต็มส่วนที่ขาด และน าผลที่ได้มาใช้
ในการพัฒนา ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 16) 
 “ในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ ต้องมีการก ากับ ดูแล และติดตามการ
ด าเนินงานอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้ตามเป้าหมายที่วางไว้” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 20) 
 โดยสรุปแล้ว ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 9 แนวโน้ม สามารถแบ่งได้เป็น              
3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การจัดท าแผนกลยุทธ์ จ านวน 3 แนวโน้ม 2) การน าแผนกลยุทธ์สู่การ
ปฏิบัติ จ านวน 2 แนวโน้ม และ 3) การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ จ านวน                       
4 แนวโน้ม 
 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
 “การตอบสนองความต้องการของลูกค้า ควรวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยองค์รวม โดยเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็นส าคัญ ทั้งในเชิงวิชาการและเชิงพฤติกรรม ให้
เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ แล้วน ามาจัดท าเป็นหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 5) 
 “มีการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศต่าง ๆ ภายในโรงเรียนให้เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ 
รวมถึงจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้  และนวัตกรรมทางการเรียนรู้ต่าง  ๆ ให้กับผู้ เรียนร่วมด้วย” 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 7) 
 “ในการที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้านั้น ต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์และรายงาน
ผลสัมฤทธิ์และผลส าเร็จทั้งของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ และต้องให้ความมั่นใจต่อลูกค้า” (ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 12) 
 “ส าหรับความผูกพันของลูกค้า โรงเรียนควรวางโครงข่าย  เพ่ือเชื่อมโยงความผูกพัน
ระหว่างโรงเรียนกับเครือข่ายต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เป็นต้น รวมไปถึงการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน และน าชุมชนเข้ามาร่วมท ากิจกรรมกับทางโรงเรียนด้วย” (ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 14) 
 “การสร้างความผูกพันของลูกค้า ต้องให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในผลส าเร็จและให้มีความรู้สึก
ความเป็นเจ้าของ เช่น การให้ศิษย์เก่า หรือน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่น มาให้ความรู้หรือแบ่งปัน
ประสบการณ์ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 17) 
 โดยสรุปแล้ว ด้านการมุ่ งเน้นลูกค้า ประกอบด้วย 6 แนวโน้ม สามารถแบ่งเป็น                 
2 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การตอบสนองความต้องการของลูกค้า จ านวน 4 แนวโน้ม และ 2) ความ
ผูกพันของลูกค้า จ านวน 2 แนวโน้ม 
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 ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 “มีการก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ส าหรับการบริหารจัดการและ/หรือการด าเนินงานของ
โรงเรียนจะมีในอนาคต ซ่ึงต้องเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้ในเชิงตัวผู้เรียนทั้งในส่วนที่เป็นพฤติกรรมและองค์
ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1) 
 “ต้องเพ่ิมมาตรฐานและเกณฑ์อย่างค่อยเป็นค่อยไปไม่โหนหรือก้าวกระโดด โดยก าหนด
เป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน และจะต้องมีการประเมินตามตัวชี้วัดที่ตั้งขึ้น และน าผล
การประเมินที่ได้มาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงการบริหารของโรงเรียน” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 4) 
 “มีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือสร้างองค์ความรู้ให้เกิดแก่ผู้เรียน โดยจะต้องเป็นความรู้ที่
สามารถน าไปใช้ได้จริง ทั้งในระดับปัจเจกชนและสังคม เป็นความรู้ที่สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 10) 
 “ความรู้และการจัดการความรู้ควรปรับเปลี่ยนได้ เพ่ือให้ทันต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป ซึ่งโรงเรียนจะต้องตามให้ทัน อีกทั้งความรู้ต่าง ๆ ควรมีกระบวนการในการจัดการเชิงบูรณาการ
ให้กับผู้เรียนด้วย” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 11) 
 “นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตจะท าให้มีการเชื่อมโยงและสืบค้นข้อมูลได้
ง่ายขึ้น ระบบสารสนเทศและฐานความรู้แขนงต่าง  ๆ สามารถแสดงผลได้เสมือนจริง ซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่
ได้เรียนรู้ได้อีกด้วย” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 14) 
 “ส่งเสริมให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีการน าเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษามาใช้ให้มากยิ่งข้ึน” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 19) 
 “ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ผู้รับผิดชอบจะหยุด
นิ่งไม่ได้ โดยโรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และให้บริการสารสนเทศที่ทันสมัยแก่
ผู้เรียน” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 20) 
 โดยสรุปแล้ว ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 8 แนวโน้ม 
สามารถแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) มาตรฐานและเกณฑ์ จ านวน 2 แนวโน้ม 2) ความรู้และ
การจัดการความรู้ จ านวน 3 แนวโน้ม และ 3) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน                 
3 แนวโน้ม 
 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
 “มีการประเมินความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนเป็น               
ระยะ ๆ เพ่ือที่จะต้องพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นผู้รู้เท่าทันนวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมสมัย และ
สามารถประยุกต์สู่การจัดการเรียนรู้ได้อย่างลงตัว และสามารถน ามาใช้ในการเตรียมการจัดการเรียน
การสอนให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 3) 
 “ต้องพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ขึ้น พร้อมทั้งต้องมีคุณธรรม จริยธรรม” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 6) 
 “ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความรู้ทางด้านการวิจัยและรู้จักที่จะน าผลจากการวิจัยมาใช้ใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 9) 
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 “สร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียน เพ่ือเป็นแรงจูงใจรายบุคคลในการที่จะทุ่มเทในการท างานเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่โรงเรียนวางไว้ นอกจากนี้ การจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ ให้ครูและบุคลากรต้องมีความ
เหมาะสมตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 14) 
 “ความผูกพันกับบุคลากรในอีก 10 ปีข้างหน้า คงเป็นรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ผ่านหน้าจอ
สมาร์ทโฟนมากกว่าการพบเจอกัน” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 16) 
 “การพิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งจะเกณฑ์ในการวัดเกี่ยวกับความรู้ความสามารถ 
ประกอบกับผลการด าเนินงานเป็นหลักมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 17) 
 “ความผูกพันกับบุคลากรน่าจะแน่นแฟ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านสวัสดิการ ที่น่าจะสามารถดูแลให้เกิดความเหมาะสมกับผลการด าเนินงานที่ปรากฎ” 
(ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 19) 
 โดยสรุปแล้ว ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ประกอบด้วย 7 แนวโน้ม สามารถแบ่งเป็น                     
2 องค์ประกอบย่อย คือ 1) การพัฒนาบุคลากร จ านวน 3 แนวโน้ม และ 2 ความผูกพันกับบุคลากร 
จ านวน 4 แนวโน้ม 
 ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 
 “มีการออกแบบระบบปฏิบัติการในอนาคต ที่จะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างกว้างขวาง 
จะอ านวยความสะดวกในแต่ละภาคส่วนในการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นและรวดเร็ว ที่จะเอ้ือต่อ
กระบวนการท างานของครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียน” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 8) 
 “มีระบบในการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอนทั้งในส่วนของครู
และบุคลากรทางการศึกษา โดยจะต้องยึดเป็นระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 11) 
 “ประสิทธิผลของการปฏิบัติการจะส่งผลให้ภาคีเครือข่ายลดต้นทุนในการเข้าถึงข้อมูลที่
ต้องการ ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือขอรับข้อมูล  และบ่งบอกถึงการมีระบบงานหรือ
กระบวนการท างานที่มีคุณภาพ” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 16) 
 “ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติการ จะพิจารณาจากผลส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนงาน/
โครงการและขั้นตอนต่าง ๆ ที่วางไว้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 18) 
 โดยสรุปแล้ว ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ ประกอบด้วย 4 แนวโน้ม สามารถแบ่งเป็น               
2 องค์ประกอบย่อย คือ 1) ระบบปฏิบัติการ จ านวน 2 แนวโน้ม และ 2) ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติการ จ านวน 2 แนวโน้ม 
 ด้านผลลัพธ์ 
 “จะเกิดการแข่งขันกันอย่างสูงเก่ียวกับคุณภาพของสินค้า สินค้าทุกตัวต้องได้รับการพัฒนา 
มิฉะนั้นจะไม่ได้ความสนใจจากผู้บริโภคในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนจะต้องสามารถแข่งขันกับสถานศึกษาอ่ืนได้ ซึ่งจะต้องมาพร้อมกับการ
ประพฤติตนได้ตามหลักการทางศาสนาได้อย่างถูกต้อง” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 1) 
 “คุณภาพของสินค้าต้องดี เป็นที่ต้องการของลูกค้า นั่นหมายความถึง การที่ผู้เรียนเรียนจบ
การศึกษา แล้วสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ ซึ่งอาจจะเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในประเทศหรือ
ต่างประเทศก็ได” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 7) 
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 “ความพึงพอใจของลูกค้ามีตัวแปรที่ส าคัญ คือ คุณภาพการแข่งขันในอนาคต จึงต้องแข่ง
กันสร้างคุณภาพ เพ่ือสร้างความพึงพอใจของลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพึงพอใจที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอน เพราะมีแนวโน้มที่จะมีการแข่งขันกันสูงเช่นนี้ต่อไป” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 13) 
 “ลูกค้ามีความพึงพอใจและยอมรับในผลลัพธต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียน ไม่เพียงแต่ในมุมมองของผู้เรียนเท่านั้น โรงเรียนยังต้องค านึงถึงความพึงพอใจของ
ผู้ปกครองและชุมชนร่วมด้วย ทั้งในด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและการประพฤติตนตามหลักการ
ศาสนาอิสลาม” (ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 20) 
 โดยสรุปแล้ว ด้านผลลัพธ์ ประกอบด้วย 6 แนวโน้ม สามารถแบ่งเป็น 2 องค์ประกอบย่อย 
คือ 1) คุณภาพของสินค้า จ านวน 3 แนวโน้ม และ 2) ความพึงพอใจของลูกค้า จ านวน 3 แนวโน้ม    
ซึ่งผู้วิจัยจะได้คัดเลือกประเด็นแนวโน้มที่เป็นฉันทามติน าเสนอตามตารางดังต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.24 ฉันทามติแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการน าองค์กร (13 แนวโน้ม) 
 

ด้านการน าองค์กร 
จ านวน

ผู้เชี่ยวชาญที่เลือก 
อนาคตภาพที่พึงประสงค์ (%) 
พึงประสงค ์ ไม่พึงประสงค ์

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
1. ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์กวา้งไกล ก้าวหนา้ และมี
การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียน
สู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน 

20 100 0 

2. ผู้บริหารต้องใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
โรงเรียน 

20 100 0 

3. ผู้บริหารต้องประพฤติตนเปน็แบบอย่างที่ดีให้กับครู 
ละบุคลากรของโรงเรียน โดยปฏิบตัิตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชพี 

20 100 0 

4. ผู้บริหารต้องมีภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

20 100 0 

5. ผู้บริหารต้องมุ่งมั่นในการพฒันาโรงเรียนมุง่สู่
ความเป็นเลิศในทุกดา้น 

20 100 0 

6. ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจและพัฒนาโรงเรียนจนบรรลุผล
ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่วางไว้ 

20 100 0 

7. ผู้บริหารต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และใช้
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารโรงเรียน 

20 100 0 

8. ผู้บริหารต้องมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการบริหารมาใช้ในการบริหารโรงเรียน 

20 100 0 
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ตารางท่ี 4.24 (ต่อ) 
 

ด้านการน าองค์กร 
จ านวนผู้เชี่ยวชาญ

ที่เลือก 
อนาคตภาพที่พึงประสงค์ (%) 
พึงประสงค ์ ไม่พึงประสงค ์

เป้าหมายองค์กร 
9. ผู้บริหารต้องมีการก าหนดคุณลักษณะความเป็นเลิศ
ของผู้เรียนทั้งในด้านของคุณธรรม จริยธรรม ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน นวัตกรรมจากการเรียนรู้ของผู้เรียน 

20 100 0 

10. ผู้บริหารต้องมีการก าหนดคุณลักษณะความเป็นเลิศ
ของครูและบุคลากรของโรงเรียน ทั้งในดา้นคุณธรรม 
จริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ และการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

20 100 0 

11. ผู้บริหารต้องมีการพัฒนาความเป็นเลิศของโรงเรียน
และแหล่งเรียนรู้ 

20 100 0 

วัฒนธรรมองค์กร 
12. ผู้อ านวยการโรงเรียนและผูจ้ัดการโรงเรียนต้อง
ร่วมกันท างานอยา่งมีเป้าหมายและพยายามแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏบิัติงานต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่ความเปน็เลิศ 

20 100 0 

13. ต้องมีการค านึงถึงความหลากหลายของบุคคล เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิด
ทั้งในส่วนของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

20 100 0 

 
 จากตารางที่ 4.24 แสดงฉันทามติแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการน าองค์กร พบว่า 
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีฉันทามติโดยมีความคิดเห็นตรงกันทั้ง 20 คน เกี่ยวกับแนวโน้มการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ด้านการน าองค์กร มีทั้งสิ้น 13 แนวโน้ม  
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ตารางท่ี 4.25 ฉันทามติแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (9 แนวโน้ม) 
 

ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ ์
จ านวน

ผู้เชี่ยวชาญที่
เลือก 

อนาคตภาพที่พึงประสงค์ (%) 

พึงประสงค ์ ไม่พึงประสงค ์

การจัดท าแผนกลยุทธ ์
1. โรงเรียนต้องมีการศึกษาความต้องการ ความ
คาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่
เก่ียวข้อง น ามาก าหนดเปน็แผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียน 

20 100 0 

2. โรงเรียนต้องมีการก าหนดกลยุทธ์ในระดับ 
ต่าง ๆ ที่จะท าให้โรงเรียนสามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ 

20 100 0 

3. โรงเรียนต้องมีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/การวิจัยการศึกษา ที่สามารถปฏิบัตไิด้
จริง สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และ
สามารถบรรลุเปา้หมายของตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ 

20 100 0 

การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบตัิ 
4. โรงเรียนต้องมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏบิัติการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ เพื่อ
น าแผนสู่การปฏิบัต ิ

20 100 0 

5. โรงเรียนต้องมีการจัดสรรทรัพยากรด้าน
การเงินและอื่น ๆ อย่างเหมาะสม เพียงพอ และ
พร้อมใช้ เพื่อให้การปฏิบัติตามแผนปฏบิัติการ
บรรลุผลส าเร็จ 

20 100 0 

การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
6. โรงเรียนต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของ
แผนปฏบิัติการที่สอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน 

20 100 0 
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ตารางท่ี 4.25 (ต่อ) 
 

ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ ์
จ านวน

ผู้เชี่ยวชาญที่
เลือก 

อนาคตภาพที่พึงประสงค์ (%) 

พึงประสงค ์ ไม่พึงประสงค ์

7. โรงเรียนต้องมีการก ากับ ติดตาม                      
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ ์และแผนปฏิบัติ
การเพื่อให้เป็นไปตามเปา้หมายที่วางไว้ 

20 100 0 

8. โรงเรียนต้องมีการประเมินผลการด าเนนิงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิาร 

20 100 0 

9. โรงเรียนต้องมีการน าผลที่ไดม้าจากการ
ประเมินผล มาทบทวน ปรับปรงุ และพัฒนาแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏบิัติการให้สอดคล้องกับ
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

20 100 0 

 
 จากตารางที่ 4.25 แสดงฉันทามติแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการวางแผนเชิง     
กลยุทธ์ พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีฉันทามติโดยมีความคิดเห็นตรงกันทั้ง 20 คน  เกี่ยวกับแนวโน้มการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีทั้งสิ้น 9 แนวโน้ม  
 
ตารางท่ี 4.26 ฉันทามติแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (6 แนวโน้ม) 
 

ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
จ านวน

ผู้เชี่ยวชาญที่
เลือก 

อนาคตภาพที่พึงประสงค์ (%) 

พึงประสงค ์ ไม่พึงประสงค ์

การตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
1. โรงเรียนต้องมีการตอบสนองต่อความคาดหวัง
และความต้องการของผู้เรียน ผูป้กครอง ชุมชนที่
โรงเรียนตั้งอยู่ 

20 100 0 

2. โรงเรียนต้องมีหลักสูตร/กระบวนการบริหาร
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการ
เรียนรู ้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน 

20 100 0 
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ตารางท่ี 4.26 (ต่อ)  
 

ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
จ านวน

ผู้เชี่ยวชาญที่
เลือก 

อนาคตภาพที่พึงประสงค์ (%) 

พึงประสงค ์ ไม่พึงประสงค ์

3. โรงเรียนต้องจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ 
บริการแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และสร้าง
นวัตกรรมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

20 100 0 

4. โรงเรียนต้องมีการจัดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการเรียนรู้ เพื่อสนองตอบให้กับผู้เรียน 

20 100 0 

ความผูกพันของลูกค้า 
5. โรงเรียนต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ
ชุมชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ของโรงเรียน 

20 100 0 

6. โรงเรียนต้องมีการน าครูภูมิปญัญาท้องถิ่นและ
ศิษย์เก่ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 

20 100 0 

 
 จากตารางที่ 4.26 แสดงฉันทามติแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีฉันทามติโดยมีความคิดเห็นตรงกันทั้ง 20 คน เกี่ยวกับแนวโน้มการบริหารสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า มีทั้งสิ้น 6 แนวโน้ม  
 
ตารางท่ี 4.27 ฉันทามติแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการวัด การวิเคราะห์ 
 และการจัดการความรู้ (8 แนวโน้ม) 
 

ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
จ านวน

ผู้เชี่ยวชาญที่
เลือก 

อนาคตภาพที่พึงประสงค์ (%) 

พึงประสงค ์
ไม่พึง

ประสงค ์
มาตรฐานและเกณฑ ์
1. โรงเรียนต้องก าหนดมาตรฐาน เกณฑ์ การบริหาร
จัดการ และการด าเนินงานของโรงเรียน เพื่อให้เกิดความ
เป็นเลิศ 

20 100 0 

2. โรงเรียนต้องมีตัวชี้วัดในวิเคราะห์การปฏิบัตงิานจาก
ผลการประเมินแตล่ะตัวชี้วัด ในการที่จะน าไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

20 100 0 
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ตารางท่ี 4.27 (ต่อ)  
 

ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
จ านวน

ผู้เชี่ยวชาญที่
เลือก 

อนาคตภาพที่พึงประสงค์ (%) 

พึงประสงค ์
ไม่พึง

ประสงค ์
ความรู้และการจัดการความรู้ 
3. โรงเรียนต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
เพื่อสร้างความรู้และองค์ความรูใ้ห้กับผู้เรียน 

20 100 0 

4. โรงเรียนต้องมีกระบวนการจดัการและพัฒนาความรู้ 
องค์ความรู้ และมีการบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ  
ให้กับผู้เรียน 

20 100 0 

5. โรงเรียนต้องมีการให้บริการแหล่งเรียนรู้ และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้เอื้อต่อการพัฒนาความรู้ของผู้เรียน ครู และ
บุคลากรของโรงเรียน 

20 100 0 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. โรงเรียนต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยให้กับผู้เรียน 

20 100 0 

7. โรงเรียนต้องมีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 

20 100 0 

8. โรงเรียนต้องมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ได้รับจากการ
จัดการเรียนการสอน 

20 100 0 

 
 จากตารางที่ 4.27 แสดงฉันทามติแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการวัด การวิเคราะห์ 
และการจัดการความรู้ พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีฉันทามติโดยมีความคิดเห็นตรงกันทั้ง 20 คน เกี่ยวกับ
แนวโน้มการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีทั้งสิ้น 8 
แนวโน้ม 
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ตารางท่ี 4.28 ฉันทามติแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร (7 แนวโน้ม) 
 

ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
จ านวน

ผู้เชี่ยวชาญที่
เลือก 

อนาคตภาพที่พึงประสงค์ (%) 

พึงประสงค ์ ไม่พึงประสงค ์

การพัฒนาบุคลากร 
1. โรงเรียนต้องมีการประเมินความสามารถและ
พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และมีการจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อ
การปฏิบัติหนา้ที ่

20 100 0 

2. โรงเรียนต้องจัดให้มีการอบรมเพิ่มพูน
ศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ เช่น วิธีการ
จัดการเรียนการสอน การออกแบบข้อสอบ การ
วัดผลประเมินผล เป็นตน้ 

20 100 0 

3. โรงเรียนต้องมีการส่งเสริมให้มีความรู้
ทางดา้นการวิจัยและน าผลการวิจัยมาใช้
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

20 100 0 

ความผูกพันกับบุคลากร 
4. โรงเรียนต้องมีการสร้างขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้กับบุคลากร โดยมีการ
จัดระบบการยกย่องชมเชย การให้รางวัลที่สร้าง
แรงจูงใจต่อบุคคล ในการที่จะน าไปสู่ผลการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศของโรงเรียน 

20 100 0 

5. โรงเรียนต้องมีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับ
บุคลากรของโรงเรียนตามความเหมาะสม 

20 100 0 

6. โรงเรียนต้องมีการเลื่อนต าแหน่งโดย
พิจารณาจากความรู้ความสามารถและผลการ
ด าเนินงานของครูและบุคลากร 

20 100 0 

7. โรงเรียนต้องมีการส่งเสริมให้ครูมีความมั่นคง
ในอาชีพ พร้อมทั้งสง่เสริมความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของครูและบุคลากรอย่างทั่วถึง 

20 100 0 

    
 
 จากตารางที่ 4.28 แสดงฉันทามติแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีฉันทามติโดยมีความคิดเห็นตรงกันทั้ง 20 คน เกี่ยวกับแนวโน้มการบริหารสู่
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ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร มีทั้งสิ้น 7 แนวโน้ม  
 
ตารางท่ี 4.29 ฉันทามติแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
 สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (4 แนวโน้ม) 
 

ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 
จ านวน

ผู้เชี่ยวชาญ
ที่เลือก 

อนาคตภาพที่พึงประสงค์ (%) 
พึงประสงค ์ ไม่พึงประสงค ์

ระบบการปฏบิัติการ 
1. โรงเรียนต้องมีการออกแบบระบบงาน 
กระบวนการท างานให้ครู และบุคลากรของโรงเรียน
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

20 100 0 

2. โรงเรียนต้องมีระบบก ากับ ตดิตาม และตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของครู บุคลากรของโรงเรียนในทุก
ขั้นตอน 

20 100 0 

ประสิทธผิลของการปฏิบตัิการ 
3. ครูและบุคลากรต้องสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุถึง
ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 

20 100 0 

4. โรงเรียนต้องมีระบบงานและกระบวนการท างานที่
มีคุณภาพเป็นเลิศ 

20 100 0 

 
 จากตารางที่ 4.29 แสดงฉันทามติแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการ พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีฉันทามติโดยมีความคิดเห็นตรงกันทั้ง 20 คน เกี่ยวกับแนวโน้ม
การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ มีทั้งสิ้น 4 แนวโน้ม  
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ตารางท่ี 4.30 ฉันทามติแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
 สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านผลลัพธ์ (6 แนวโน้ม) 
 

ด้านผลลัพธ ์
จ านวน

ผู้เชี่ยวชาญ
ที่เลือก 

อนาคตภาพที่พึงประสงค์ (%) 

พึงประสงค ์ ไม่พึงประสงค ์

คุณภาพของสินค้า 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต้องสูงขึ้นและ
เป็นไปตามเปา้หมายทีโ่รงเรียนก าหนดไว้ 

20 100 0 

2. ผู้เรียนต้องมีความประพฤติด ีมีวินัยเป็นไปตาม
สากล 

20 100 0 

3. ผู้เรียนต้องสามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่เป็น
ที่ยอมรับของสังคม และสามารถเข้าศึกษาต่อใน
สถานศึกษาชั้นน าของตา่งประเทศ 

20 100 0 

ความพึงพอใจของลูกค้า 
4. นักเรียนต้องมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพของโรงเรียน 

20 100 0 

5. ผู้ปกครองและชุมชนต้องมีความพึงพอใจต่อผลการ
เรียนและความประพฤติที่ดี มีวนิัยของนักเรียน 

20 100 0 

6. ผู้ปกครองและชุมชนต้องมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพของโรงเรียน 

20 100 0 

 
 จากตารางที่ 4.30 แสดงฉันทามติแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านผลลัพธ์ พบว่า กลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญมีฉันทามติโดยมีความคิดเห็นตรงกันทั้ง 20 คน เกี่ยวกับแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ด้านผลลัพธ์ มีทั้งสิ้น 6 แนวโน้ม  
 ส าหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ของกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ 20 คน สรุปได้เป็นตารางที่ 4.31 ถึง 4.37 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.31 แนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่ งเสริมการศึกษาเอกชน
 ด้านการน าองค์กร EDFR รอบท่ี 1 (13 แนวโน้ม) 
 

ด้านการน าองค์กร 

อนาคตภาพที ่
พึงประสงค์ (%) 

มัธยฐาน 
(Md.) 
≥3.5 

ฐานนิยม 
(Mo) 

(Mo–Md) 
<1 

Q3-Q1 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

อนาคต
ภาพ 

ความ
สอดคล้อง

ของ
ความเห็น พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์ 

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
1. ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวหน้า 
และมีการก าหนดวสิัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของ
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ดา้น 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึง
ประสงค ์

สอดคล้อง 

2. ผู้บริหารต้องใช้หลักธรรมาภิบาลในการบรหิาร
โรงเรียน 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึง
ประสงค ์

สอดคล้อง 

3. ผู้บริหารต้องประพฤตตินเป็นแบบอย่างท่ีดี
ให้กับครู ละบุคลากรของโรงเรียน โดยปฏิบตัิตาม
กฎหมายที่เกีย่วข้องและปฏิบตัิตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

100 0 5 5 0 1 มากที่สุด พึง
ประสงค ์

สอดคล้อง 

4. ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึง
ประสงค ์

สอดคล้อง 

5. ผู้บริหารต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรยีนมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในทุกด้าน 

100 0 5 5 0 0.75 มากที่สุด พึง
ประสงค ์

สอดคล้อง 

6. ผู้บริหารเต้องปิดโอกาสให้ครแูละบุคลากรมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจและพัฒนาโรงเรยีนจน
บรรลผุลตามวสิัยทัศน์ พันธกิจ เปา้หมายที่วางไว ้

100 0 4 4 0 1 มาก พึง
ประสงค ์

สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 4.31 (ต่อ) 
 

ด้านการน าองค์กร 

อนาคตภาพที่พึงประสงค์ (%) 
มัธยฐาน 
(Md.) 
≥3.5 

ฐานนิยม 
(Mo) 

(Mo–Md) 
<1 

Q3-Q1 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

อนาคต
ภาพ 

ความ
สอดคล้อง

ของ
ความเห็น 

พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์ 

7. ผู้บริหารต้องมีความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค์และใช้
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ในการบรหิารโรงเรียน 

100 0 5 5 0 1 มากที่สุด พึง
ประสงค ์

สอดคล้อง 

8. ผู้บริหารต้องมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการบริหารมาใช้ในการบริหารโรงเรียน 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึง
ประสงค ์

สอดคล้อง 

เป้าหมายองค์กร 
9. ผู้บริหารต้องมีการก าหนดคณุลกัษณะความเป็น
เลิศของผู้เรียนท้ังในด้านของคุณธรรม จริยธรรม 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน นวัตกรรมจากการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึง
ประสงค ์

สอดคล้อง 

10. ผู้บริหารต้องมีการก าหนดคุณลักษณะความ
เป็นเลิศของครูและบคุลากรของโรงเรียน ท้ังใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบตัิหน้าที่ และการ
สร้างสรรค์นวตักรรม 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึง
ประสงค ์

สอดคล้อง 

11. ผู้บริหารต้องมีการพัฒนาความเป็นเลิศของ
โรงเรียนและแหล่งเรียนรู ้

100 0 5 5 0 1 มากที่สุด พึง
ประสงค ์

สอดคล้อง 

 
 



 

192  

 

ตารางท่ี 4.31 (ต่อ) 
 

ด้านการน าองค์กร 

อนาคตภาพที ่
พึงประสงค์ (%) มัธยฐาน 

(Md.) 
≥3.5 

ฐานนิยม 
(Mo) 

(Mo–Md) 
<1 

Q3-Q1 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

อนาคต
ภาพ 

ความ
สอดคล้อง

ของ
ความเห็น 

พึงประสงค์ ไม่พึง
ประสงค์ 

วัฒนธรรมองค์กร 
12. ผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้จัดการโรงเรียน
ต้องร่วมกันท างานอย่างมีเป้าหมายและพยายาม
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่าง ๆ 
เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึง
ประสงค ์

สอดคล้อง 

13. ต้องมีการค านึงถึงความหลากหลายของ
บุคคล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ 
คุณธรรม จรยิธรรม ให้เกิดทั้งในสว่นของ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

100 0 4 4 0 0 มาก พึง
ประสงค ์

สอดคล้อง 
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 จากตารางที่ 4.31 แสดงแนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการน าองค์กร 
EDFR รอบท่ี 1 พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการน าองค์กร 
เป็นไปได้ในระดับมากที่สุด (Md. ≥ 3.5) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม 
(QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) ประกอบด้วย 1) ด้านภาวะผู้น า
ของผู้บริหาร คือ แนวโน้มผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวหน้า และมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าหมายของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน แนวโน้มผู้บริหารต้องใช้หลักธรรมาภิบาลใน
การบริหารโรงเรียน แนวโน้มผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครู ละบุคลากรของ
โรงเรียน โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ แนวโน้มผู้บริหาร
ต้องมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ แนวโน้มผู้บริหารต้องมุ่งมั่นใน
การพัฒนาโรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน แนวโน้มผู้บริหารต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และ
ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการบริหารโรงเรียน และแนวโน้มผู้บริหารต้องมีการน านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการบริหารมาใช้ในการบริหารโรงเรียน 2) ด้านเป้าหมายองค์กร คือ แนวโน้มผู้บริหาร
ต้องมีการก าหนดคุณลักษณะความเป็นเลิศของผู้เรียนทั้งในด้านของคุณธรรม จริยธรรม ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน นวัตกรรมจากการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวโน้มผู้บริหารต้องมีการก าหนดคุณลักษณะ
ความเป็นเลิศของครูและบุคลากรของโรงเรียน ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ และ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม และแนวโน้มผู้บริหารต้องมีการพัฒนาความเป็นเลิศของโรงเรียนและแหล่ง
เรียนรู้ และ 3) ด้านวัฒนธรรมองค์กร คือ แนวโน้มผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้จัดการโรงเรียนต้อง
ร่วมกันท างานอย่างมีเป้าหมายและพยายามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพ่ือมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ 
 ส่วนที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า มีแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมาก (Md. ≥ 
3.5) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มที่พึง
ประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) มี 2 แนวโน้ม คือ แนวโน้มผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้ครูและ
บุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและพัฒนาโรงเรียนจนบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่
วางไว้ ซึ่งอยู่ในด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร และแนวโน้มต้องมีการค านึงถึงความหลากหลายของ
บุคคล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดทั้งในส่วนของนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ซี่งอยู่ในด้านวัฒนธรรมองค์กร 
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ตารางท่ี 4.32 แนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ EDFR รอบท่ี 1 (9 แนวโน้ม) 
 

ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ ์
อนาคตภาพที ่

พึงประสงค์ (%) 
มัธยฐาน 
(Md.) 
≥3.5 

ฐานนิยม 
(Mo) 

(Mo–Md) 
<1 

Q3-Q1 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

อนาคต
ภาพ 

ความ
สอดคลอ้งของ

ความเห็น พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์ 
การจัดท าแผนกลยุทธ ์
1. โรงเรียนต้องมีการศึกษาความต้องการ ความ
คาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 
น ามาก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

100 0 5 5 0 1 มากที่สุด พึง
ประสงค ์

สอดคล้อง 

2. โรงเรียนต้องมีการก าหนดกลยทุธ์ในระดับต่างๆ 
ที่จะท าให้โรงเรยีนสามารถบรรลุวสิัยทัศน์และพันธ
กิจท่ีก าหนดไว ้

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึง
ประสงค ์

สอดคล้อง 

3. โรงเรียนต้องมีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม/การวิจยัการศึกษา ท่ีสามารถปฏิบตัิได้จริง 
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และสามารถบรรลุ
เป้าหมายของตัวช้ีวัดที่ตั้งไว้ 

100 0 5 5 0 1 มากที่สุด พึง
ประสงค ์

สอดคล้อง 

การน าแผนกลยุทธส์ู่การปฏิบัต ิ
4. โรงเรียนต้องมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ เพ่ือน า
แผนสู่การปฏิบตั ิ

100 0 4 4 0 1 มาก พึง
ประสงค ์

สอดคล้อง 

5. โรงเรียนต้องมีการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงิน
และอื่น ๆ อย่างเหมาะสม เพียงพอ และพร้อมใช้ 
เพื่อให้การปฏิบัตติามแผนปฏิบตัิการบรรลผุลส าเร็จ 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึง
ประสงค ์

สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 4.32 (ต่อ) 
 

ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ ์

อนาคตภาพที ่
พึงประสงค์ (%) 

มัธยฐาน 
(Md.) 
≥3.5 

ฐานนิยม 
(Mo) 

(Mo–Md) 
<1 

Q3-Q1 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

อนาคต
ภาพ 

ความ
สอดคล้อง

ของ
ความเหน็ พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์ 

การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ ์
6. โรงเรียนต้องมีการก าหนดตัวช้ีวัดและ
เป้าหมายที่ใช้ในการตดิตามความก้าวหน้าของ
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน 

100 0 4 4 0 1 มาก พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

7. โรงเรียนต้องมีการก ากับ ตดิตาม การ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

8. โรงเรียนต้องมีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

9. โรงเรียนต้องมีการน าผลทีไ่ด้มาจากการ
ประเมินผล มาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับ
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

100 0 5 5 0 1 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 
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 จากตารางที่ 4.32 แสดงแนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการวางแผนเชิง               
กลยุทธ์ EDFR รอบที่ 1 พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นไปได้ในระดับมากที่สุด  (Md. ≥ 3.5) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) 
ประกอบด้วย 1) ด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์ คือ แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการศึกษาความต้องการ ความ
คาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง น ามาก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการก าหนดกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ ที่จะท าให้โรงเรียนสามารถบรรลุวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่ก าหนดไว้ และแนวโน้มโรงเรียนต้องมีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/การวิจัย
การศึกษา ที่สามารถปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน และสามารถบรรลุเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ 2) ด้านการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ คือ แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการจัดสรร
ทรัพยากรด้านการเงินและอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม เพียงพอ และพร้อมใช้ เพ่ือให้การปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการบรรลุผลส าเร็จ และ 3) ด้านการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ คือ 
แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการเพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ และแนวโน้มโรงเรียนต้องมีการน าผลที่ได้มาจากการประเมินผล มาทบทวน 
ปรับปรุง และพัฒนาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ส่วนที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า มีแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) 
และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มที่พึง
ประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) มี 2 แนวโน้มเดียว คือ โรงเรียนต้องมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ เพ่ือน าแผนสู่การปฏิบัติ ซึ่งอยู่ในด้านการน าแผนกลยุทธ์
สู่การปฏิบัติ และแนวโน้มโรงเรียนต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ใช้ในการติดตาม
ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งอยู่ในด้านการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
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ตารางท่ี 4.33 แนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ด้านการมุ่งเน้นลูกคา้ EDFR รอบท่ี 1 (6 แนวโน้ม) 
 

ด้านการมุ่งเน้นลกูค้า 
อนาคตภาพที ่

พึงประสงค์ (%) 
มัธยฐาน 
(Md.) 
≥3.5 

ฐานนิยม 
(Mo) 

(Mo–Md) 
<1 

Q3-Q1 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

อนาคต
ภาพ 

ความ
สอดคลอ้งของ

ความเห็น พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์ 
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
1. โรงเรียนต้องมีการตอบสนองตอ่ความ
คาดหวังและความต้องการของผูเ้รียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู ่

100 0 5 5 0 1 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

2. โรงเรียนต้องมีหลักสูตร/กระบวนการ
บริหารหลักสตูร การจัดการเรยีนการ
สอน กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของผูเ้รียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

3. โรงเรียนต้องจัดสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศ บริการแหล่งเรียนรู้ใหก้ับ
ผู้เรยีน และสร้างนวัตกรรมท่ีเอื้ออ านวย
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

100 0 4.5 4 -0.5 1 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

4. โรงเรียนต้องมีการจัดนวตักรรมและ
เทคโนโลยีทางการเรียนรู้ เพื่อสนองตอบ
ให้กับผู้เรยีน 

100 0 5 5 0 1 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 4.33 (ต่อ) 
 

ด้านการมุ่งเน้นลกูค้า 

อนาคตภาพที ่
พึงประสงค์ (%) 

มัธย
ฐาน 

(Md.) 
≥3.5 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

(Mo–
Md) 
<1 

Q3-Q1 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไป

ได้ 

อนาคต
ภาพ 

ความ
สอดคล้อง

ของ
ความเห็น 

พึง
ประสงค์ 

ไม่พึง
ประสงค์ 

ความผูกพันของลกูค้า 
5. โรงเรียนต้องมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมของชุมชนและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

100 0 5 5 0 1 มากที่สุด พึง
ประสงค ์

สอดคล้อง 

6. โรงเรียนต้องมีการน าครูภูมิปญัญาท้องถิ่นและศิษย์เก่ามาช่วยใน
การจัดการเรยีนการสอน 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึง
ประสงค ์

สอดคล้อง 
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 จากตารางที่ 4.33 แสดงแนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการมุ่งเน้น
ลูกค้า EDFR รอบที่ 1 พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า เป็นไปได้ในระดับมากที่สุด (Md. ≥ 3.5) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องใน
แต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) ทั้ง 6 แนวโน้ม 
ประกอบด้วย 1) ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า คือ แนวโน้ม โรงเรียนต้องมีการ
ตอบสนองต่อความคาดหวังและความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง  ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ แนวโน้ม
โรงเรียนต้องมีหลักสูตร/กระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน แนวโน้มโรงเรียนต้องจัดสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศ บริการแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และสร้างนวัตกรรมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
และแนวโน้มโรงเรียนต้องมีการจัดนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเรียนรู้เพ่ือสนองตอบให้กับผู้เรียน 
และ 2) ด้านความผูกพันของลูกค้า คือ แนวโน้มโรงเรียนต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของชุมชน
และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน และแนวโน้มโรงเรียนต้องมีการน าครูภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและศิษย์เก่ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
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ตารางท่ี 4.34 แนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ EDFR รอบท่ี 1 (8 แนวโน้ม) 
 

ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ 

อนาคตภาพที ่
พึงประสงค์ (%) 

มัธยฐาน 
(Md.) 
≥3.5 

ฐานนิยม 
(Mo) 

(Mo–Md) 
<1 

Q3-Q1 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

อนาคต
ภาพ 

ความ
สอดคล้อง

ของ
ความเหน็ พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์ 

มาตรฐานและเกณฑ ์
1. โรงเรียนต้องก าหนดมาตรฐาน เกณฑ์ 
การบริหารจัดการ และการด าเนินงานของ
โรงเรียนเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

2. โรงเรียนต้องมีตัวช้ีวัดในวิเคราะห์การ
ปฏิบัติงานจากผลการประเมินแตล่ะตัวช้ีวัด 
ในการที่จะน าไปสู่การปรับปรุง และ
พัฒนาการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

ความรู้และการจัดการความรู้ 
3. โรงเรียนต้องมีการจัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความรู้และองค์ความรู้
ให้กับผู้เรยีน 

100 0 4 4 0 1 มาก พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

4. โรงเรียนต้องมีกระบวนการจัดการและ
พัฒนาความรู้ องค์ความรู้ และมีการบูรณา
การองค์ความรูต้่าง ๆ ให้กับผู้เรียน 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 4.34 (ต่อ) 
 

ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ 

อนาคตภาพที ่
พึงประสงค์ (%) 

มัธยฐาน 
(Md.) 
≥3.5 

ฐานนิยม 
(Mo) 

(Mo–Md) 
<1 

Q3-Q1 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

อนาคต
ภาพ 

ความ
สอดคลอ้ง

ของ
ความเห็น พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์ 

5. โรงเรียนต้องมีการให้บริการแหล่ง
เรียนรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนเอื้อต่อการ
พัฒนาความรู้ของผู้เรียน ครู และ
บุคลากรของโรงเรียน 

100 0 5 5 0 1 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. โรงเรียนต้องมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และให้บริการเทคโนโลยีและ
สารสนเทศท่ีทันสมยัให้กับผูเ้รียน 

100 0 4 4 0 1 มาก พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

7. โรงเรียนต้องมีการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอน 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

8. โรงเรียนต้องมีการส่งเสรมิให้ผูเ้รียน
สร้างสรรค์นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาท่ีไดร้ับจากการจัดการ
เรียนการสอน 

100 0 5 5 0 0.75 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 
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 จากตารางที่ 4.34 แสดงแนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ EDFR รอบที่ 1 พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นไปได้ในระดับมากที่สุด (Md. 
≥ 3.5) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มที่พึง
ประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) ประกอบด้วย 1) ด้านมาตรฐานและเกณฑ์ คือ แนวโน้มโรงเรียนต้อง
ก าหนดมาตรฐาน เกณฑ์ การบริหารจัดการ และการด าเนินงานของโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความเป็นเลิศ 
และแนวโน้มโรงเรียนต้องมีตัวชี้วัดในวิเคราะห์การปฏิบัติงานจากผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ในการ
ที่จะน าไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 2) ด้านความรู้และการจัดการ
ความรู้ คือ แนวโน้มโรงเรียนต้องมีกระบวนการจัดการและพัฒนาความรู้ องค์ความรู้ และมีการบูรณา
การองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการให้บริการแหล่งเรียนรู้ และพัฒนา
แหล่งเรียนเอื้อต่อการพัฒนาความรู้ของผู้เรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน และ 3) ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาใน
การจัดการเรียนการสอน และแนวโน้มโรงเรียนต้องมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีได้รับจากการจัดการเรียนการสอน 
 ส่วนที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า มีแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมาก (Md. ≥ 
3.5) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มที่พึง
ประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) มีจ านวน 2 แนวโน้ม คือ โรงเรียนต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพเพ่ือสร้างความรู้และองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งอยู่ในด้านความรู้และการจัดการความรู้ และ
แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และให้บริการเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย
ให้กับผู้เรียน ซึ่งอยู่ในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตารางท่ี 4.35 แนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร EDFR รอบท่ี 1 (7 แนวโน้ม) 
 

ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
อนาคตภาพที ่

พึงประสงค์ (%) 
มัธยฐาน 
(Md.) 
≥3.5 

ฐานนิยม 
(Mo) 

(Mo–Md) 
<1 

Q3-Q1 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

อนาคต
ภาพ 

ความ
สอดคลอ้งของ

ความเห็น พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์ 
การพัฒนาบุคลากร 
1. โรงเรียนต้องมีการประเมินความสามารถ
และพัฒนาศักยภาพของครูและบคุลากร
ทางการศึกษา และมีการจัดเตรียมบุคลากร
ให้พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 

100 0 5 5 0 1 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

2. โรงเรียนต้องจัดให้มีการอบรมเพิ่มพูน
ศักยภาพครูในการจัดการเรยีนรู้ เช่น วิธีการ
จัดการเรียนการสอน การออกแบบข้อสอบ 
การวัดผลประเมินผล เป็นต้น 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

3. โรงเรียนต้องมีการส่งเสรมิให้มคีวามรู้
ทางด้านการวิจัยและน าผลการวิจยัมาใช้
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 4.35 (ต่อ) 
 

ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
อนาคตภาพที ่

พึงประสงค์ (%) 
มัธยฐาน 
(Md.) 
≥3.5 

ฐานนิยม 
(Mo) 

(Mo–Md) 
<1 

Q3-Q1 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

อนาคต
ภาพ 

ความ
สอดคล้องของ

ความเหน็ พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์ 
ความผูกพันกับบุคลากร 
4. โรงเรียนต้องมีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบคุลากร 
โดยมีการจัดระบบการยกย่องชมเชย 
การให้รางวัลทีส่ร้างแรงจูงใจต่อบุคคล 
ในการที่จะน าไปสู่ผลการด าเนินการที่
เป็นเลิศของโรงเรียน 

100 0 4 4 0 1 มาก พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

5. โรงเรียนต้องมีการจัดสวัสดิการต่างๆ 
ให้กับบุคลากรของโรงเรียนตามความ
เหมาะสม 

100 0 5 5 0 0.75 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

6. โรงเรียนต้องมีการเลื่อนต าแหนง่โดย
พิจารณาจากความรู้ความสามารถและ
ผลการด าเนินงานของครูและบุคลากร 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

7. โรงเรียนต้องมีการส่งเสรมิให้ครูมี
ความมั่นคงในอาชีพ พร้อมท้ังส่งเสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและ
บุคลากรอยา่งทั่วถึง 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 
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 จากตารางที่ 4.35 แสดงแนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการมุ่งเน้น
บุคลากร EDFR รอบท่ี 1 พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร เป็นไปได้ในระดับมากที่สุด (Md. ≥ 3.5) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้อง
ในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) ประกอบด้วย 
1) ด้านการพัฒนาบุคลากร คือ แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการประเมินความสามารถและพัฒนาศักยภาพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีการจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่ แนวโน้ม
โรงเรียนต้องจัดให้มีการอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ เช่น วิธีการจัดการเรียนการ
สอน การออกแบบข้อสอบ การวัดผลประเมินผล เป็นต้น และแนวโน้มโรงเรียนต้องมีการส่งเสริมให้มี
ความรู้ทางด้านการวิจัยและน าผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน และ 2) ด้านความผูกพัน
กับบุคลากร คือ แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับบุคลากรของโรงเรียนตามความ
เหมาะสม แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการเลื่อนต าแหน่งโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและผลการ
ด าเนินงานของครูและบุคลากร และแนวโน้มโรงเรียนต้องมีการส่งเสริมให้ครูมีความมั่นคงในอาชีพ 
พร้อมทั้งส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรอย่างทั่วถึง 
 ส่วนที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า มีแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมาก (Md. ≥ 
3.5) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มที่พึง
ประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) มีเพียงแนวโน้มเดียว คือ โรงเรียนต้องมีการสร้างขวัญและก าลังใจใน
การปฏิบัติงานให้กับบุคลากร โดยมีการจัดระบบการยกย่องชมเชย การให้รางวัลที่สร้างแรงจูงใจต่อ
บุคคล ในการที่จะน าไปสู่ผลการด าเนินการที่เป็นเลิศของโรงเรียน ซึ่งอยู่ในด้านความผูกพันกับ
บุคลากร 
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ตารางท่ี 4.36 แนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ EDFR รอบท่ี 1 (4 แนวโน้ม) 
 

ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 
อนาคตภาพที ่

พึงประสงค์ (%) 
มัธยฐาน 
(Md.) 
≥3.5 

ฐานนิยม 
(Mo) 

(Mo–Md) 
<1 

Q3-Q1 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

อนาคต
ภาพ 

ความ
สอดคล้องของ

ความเห็น พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์ 
ระบบการปฏิบัติการ 
1. โรงเรียนต้องมีการออกแบบระบบงาน 
กระบวนการท างานให้ครูและบุคลากร
ของโรงเรียนเพื่อมุ่งสูค่วามเป็นเลศิ 

100 0 4.5 4 -0.5 1 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

2. โรงเรียนต้องมีระบบก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการปฏิบตัิงานของครู 
บุคลากรของโรงเรียนในทุกขั้นตอน 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 
3. ครูและบุคลากรต้องสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุถึงผลส าเร็จตาม
เป้าหมายทีโ่รงเรยีนก าหนด 

100 0 5 5 0 1 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

4. โรงเรียนต้องมีระบบงานและ
กระบวนการท างานท่ีมีคณุภาพเปน็เลิศ 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 
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 จากตารางที่ 4.36 แสดงแนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการ EDFR รอบที่ 1 พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ด้าน
การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ เป็นไปได้ในระดับมากที่สุด (Md. ≥ 3.5) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) 
ประกอบด้วย 1) ด้านระบบการปฏิบัติการ คือ  แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการออกแบบระบบงาน 
กระบวนการท างานให้ครูและบุคลากรของโรงเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และแนวโน้มโรงเรียนต้องมี
ระบบก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของครู บุคลากรของโรงเรียนในทุกขั้นตอน และ                            
2) ด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติการ คือ แนวโน้มครูและบุคลากรต้องสามารถปฏิบัติงานให้บรรุลถึง
ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด และแนวโน้มโรงเรียนต้องมีระบบงานและกระบวนการ
ท างานที่มีคุณภาพเป็นเลิศ 
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ตารางท่ี 4.37 แนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ด้านการผลลัพธ์ EDFR รอบท่ี 1 (6 แนวโน้ม) 
 

ด้านผลลัพธ ์

อนาคตภาพที ่
พึงประสงค์ (%) มัธยฐาน 

(Md.) 
≥3.5 

ฐานนิยม 
(Mo) 

(Mo–Md) 
<1 

Q3-Q1 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

อนาคต
ภาพ 

ความ
สอดคล้อง

ของ
ความเห็น พึงประสงค์ 

ไม่พึง
ประสงค์ 

คุณภาพของสินค้า          
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนต้องสูงขึ้น
และเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไว ้

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

2. ผู้เรียนต้องมีความประพฤติดี มวีินัยเป็นไป
ตามสากล 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

3. ผู้เรียนต้องสามารถเข้าศึกษาตอ่ในสถานศกึษา
ที่เป็นท่ียอมรับของสังคม และสามารถเข้าศึกษา
ต่อในสถานศึกษาช้ันน าของต่างประเทศ 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

ความพึงพอใจของลูกค้า         
4. นักเรียนต้องมีความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคณุภาพของโรงเรียน 

100 0 5 5 0 1 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

5. ผู้ปกครองและชุมชนต้องมีความพึงพอใจต่อ
ผลการเรยีนและความประพฤติทีด่ี มีวินัยของ
นักเรียน 

100 0 5 5 0 0.75 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

6. ผู้ปกครองและชุมชนต้องมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรยีนการสอนที่มีคุณภาพของโรงเรียน 

100 0 5 5 0 0.75 มากท่ีสุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 
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 จากตารางที่ 4.37 แสดงแนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านผลลัพธ์ EDFR 
รอบท่ี 1 พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านผลลัพธ์ เป็นไปได้ใน
ระดับมากท่ีสุด (Md. ≥ 3.5) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) 
และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) ประกอบด้วย 1) ด้านคุณภาพของสินค้า คือ 
แนวโน้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนต้องสูงขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไว้ 
แนวโน้มผู้เรียนต้องมีความประพฤติดี มีวินัยเป็นไปตามสากล และแนวโน้มผู้เรียนต้องสามารถเข้า
ศึกษาต่อในสถานศึกษาที่เป็นที่ยอมรับของสังคม และสามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาชั้นน า
ต่างประเทศ และ 2) ด้านความพึงพอใจของลูกค้า คือ แนวโน้มนักเรียนต้องมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพของโรงเรียน แนวโน้มผู้ปกครองและชุมชนต้องมีความพึงพอใจต่อผล
การเรียนและความประพฤติที่ดี มีวินัยของนักเรียน และแนวโน้มผู้ปกครองและชุมชนต้องมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพของโรงเรียน 
 ผลการวิเคราะห์จากการตอบแบบสอบถาม EDFR รอบที่ 2 ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 20 คน 
เพ่ือทราบถึงความเป็นไปได้และมาตรฐานที่พึงประสงค์ รวมทั้งยืนยันความเป็นไปได้และมาตรฐานที่
พึงประสงค์แนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แนวโน้มที่เป็นไปได้ในระดับมากและมากที่สุด 
พิจารณาจากแนวโน้มที่มีค่ามัธยฐานตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป ส่วนแนวโน้มที่มีความสอดคล้องกันในความเห็น
ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาจากแนวโน้มที่มีขอบเขตพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) 
ไม่เกิน 1.5 รวมทั้งแนวโน้มที่พึงประสงค์ พิจารณาจากแนวโน้มที่มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป สามารถสรุป
เป็นตารางได้ดังนี ้
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ตารางท่ี 4.38 แนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ด้านการน าองค์กร EDFR รอบท่ี 2 (13 แนวโน้ม) 
 

ด้านการน าองค์กร 
มาตรฐานที ่

พึงประสงค์ (%) 
มัธยฐาน 
(Md.) 
≥3.5 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

(Mo–Md) 
<1 

Q3-Q1 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไป

ได้ 

อนาคต
ภาพ 

ความ
สอดคล้องของ

ความเหน็ พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์ 
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
1. ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวหน้า และมี
การก าหนดวสิัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรียนสู่
ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

2. ผู้บริหารตอ้งใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน 100 0 4 4 0 1 มาก พึงประสงค ์ สอดคล้อง 
3. ผู้บริหารต้องประพฤตตินเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับครู 
ละบุคลากรของโรงเรียน โดยปฏิบตัิตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องและปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

100 0 5 5 0 1 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

4. ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

5. ผู้บริหารต้องมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรยีนมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศในทุกด้าน 

100 0 4 4 0 0 มาก พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

6. ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้ครแูละบุคลากรมีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจและพัฒนาโรงเรียนจนบรรลุผล
ตามวิสยัทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายทีว่างไว้ 

100 0 4 4 0 1 มาก พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

7. ผู้บริหารต้องมีความคดิรเิริ่มสรา้งสรรค์และใช้
ความคิดรเิริม่สร้างสรรค์ในการบรหิารโรงเรียน 

100 0 5 5 0 1 มากทีสุ่ด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 4.38 (ต่อ) 
 

ด้านการน าองค์กร 
มาตรฐานที ่

พึงประสงค์ (%) 
มัธยฐาน 
(Md.) 
≥3.5 

ฐานนิยม 
(Mo) 

(Mo–Md) 
<1 

Q3-Q1 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

อนาคต
ภาพ 

ความ
สอดคล้องของ

ความเห็น พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์ 
8. ผู้บริหารต้องมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการบริหารมาใช้ในการบริหารโรงเรียน 

100 0 4 4 0 1 มาก พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

เป้าหมายองค์กร 
9. ผู้บริหารต้องมีการก าหนดคณุลกัษณะความ
เป็นเลิศของผูเ้รียนทั้งในด้านของคณุธรรม 
จริยธรรม ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน นวัตกรรม
จากการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

10. ผู้บริหารต้องมีการก าหนดคุณลักษณะความ
เป็นเลิศของครูและบคุลากรของโรงเรียน ท้ังใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบตัิหน้าที่ และ
การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

11. ผู้บริหารต้องมีการพัฒนาความเป็นเลิศของ
โรงเรียนและแหล่งเรียนรู ้

100 0 4 4 0 1 มาก พึงประสงค ์ สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 4.38 (ต่อ) 
 

ด้านการน าองค์กร 

มาตรฐานที ่
พึงประสงค์ (%) มัธยฐาน 

(Md.) 
≥3.5 

ฐานนิยม 
(Mo) 

(Mo–Md) 
<1 

Q3-Q1 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

อนาคต
ภาพ 

ความ
สอดคล้อง

ของ
ความเห็น พึงประสงค์ 

ไม่พึง
ประสงค์ 

วัฒนธรรมองค์กร 
12. ผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้จัดการโรงเรียน
ต้องร่วมกันท างานอย่างมีเป้าหมายและ
พยายามแก้ไขปญัหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่ความเปน็เลิศ 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

13. ต้องมีการค านึงถึงความหลากหลายของ
บุคคล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ 
คุณธรรม จรยิธรรม ให้เกิดทั้งในสว่นของ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

100 0 4.5 4 -0.5 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 
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 จากตารางที่ 4.38 แสดงแนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการน าองค์กร 
EDFR รอบท่ี 2 พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการน าองค์กร 
เป็นไปได้ในระดับมากที่สุด (Md. ≥ 3.5) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม 
(QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) ประกอบด้วย 1) ด้านภาวะผู้น า
ของผู้บริหาร คือ แนวโน้มผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวหน้า และมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าหมายของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน แนวโน้มผู้บริหารต้องประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับครู ละบุคลากรของโรงเรียน โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ แนวโน้มผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ และแนวโน้มผู้บริหารต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
บริหารโรงเรียน 2) ด้านเป้าหมายองค์กร คือ แนวโน้มผู้บริหารต้องมีการก าหนดคุณลักษณะความเป็น
เลิศของผู้เรียนทั้งในด้านของคุณธรรม จริยธรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นวัตกรรมจากการเรียนรู้
ของผู้เรียน และแนวโน้มผู้บริหารต้องมีการก าหนดคุณลักษณะความเป็นเลิศของครูและบุคลากรของ
โรงเรียน ทั้งในด้านคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติหน้าที่ และการสร้างสรรค์นวัตกรรม และ 3) ด้าน
วัฒนธรรมองค์กร คือ แนวโน้มผู้อ านวยการโรงเรียนและผู้จัดการโรงเรียนต้องร่วมกันท างานอย่างมี
เป้าหมายและพยายามแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และ
แนวโน้มต้องมีการค านึงถึงความหลากหลายของบุคคล เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม 
จริยธรรม ให้เกิดท้ังในส่วนของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 ส่วนที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า มีแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมาก (Md. ≥ 
3.5) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มที่พึง
ประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) มีจ านวน 4 แนวโน้ม คือ แนวโน้มผู้บริหารต้องใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารโรงเรียน แนวโน้มผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
และพัฒนาโรงเรียนจนบรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายที่วางไว้  และแนวโน้มผู้บริหารต้องมี
การน านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการบริหารมาใช้ในการบริหารโรงเรียนน ซึ่งอยู่ในด้านภาวะผู้น า
ของผู้บริหาร และมีอีก 1 แนวโน้มที่อยู่ในด้านเป้าหมายองค์กร นั่นคือ แนวโน้มผู้บริหารต้องมีการ
พัฒนาความเป็นเลิศของโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ 
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ตารางท่ี 4.39 แนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ EDFR รอบท่ี 2 (9 แนวโน้ม) 
 

ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ ์

มาตรฐานที ่
พึงประสงค์ (%) มัธยฐาน 

(Md.) 
≥3.5 

ฐานนิยม 
(Mo) 

(Mo–Md) 
<1 

Q3-Q1 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไป

ได้ 

อนาคต
ภาพ 

ความ
สอดคลอ้งของ

ความเห็น พึง
ประสงค์ 

ไม่พึง
ประสงค์ 

การจัดท าแผนกลยุทธ ์
1. โรงเรียนต้องมีการศึกษาความต้องการ ความคาดหวัง
ของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกีย่วข้อง น ามาก าหนดเป็น
แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

100 0 4 4 0 1 มาก พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

2. โรงเรียนต้องมีการก าหนดกลยทุธ์ในระดับต่าง ๆ                  
ที่จะท าให้โรงเรยีนสามารถบรรลุวสิัยทัศน์และพันธกิจท่ี
ก าหนดไว ้

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

3. โรงเรยีนต้องมีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/กจิกรรม/การ
วิจัยการศกึษา ทีส่ามารถปฏิบัตไิดจ้ริง สอดคลอ้งกับบริบทของ
โรงเรียน และสามารถบรรลเุปา้หมายของตวัช้ีวัดที่ตั้งไว ้

85 15 4 4 0 1 มาก พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

การน าแผนกลยุทธส์ู่การปฏิบัต ิ
4. โรงเรียนต้องมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัตกิาร
ให้บุคลากรในโรงเรยีนทราบ เพื่อน าแผนสูก่ารปฏิบตั ิ

100 0 4 5 0 0.75 มาก พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

5. โรงเรียนต้องมีการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงินและ            
อื่น ๆ อย่างเหมาะสม เพียงพอ และพร้อมใช้ เพื่อให้การ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการบรรลผุลส าเร็จ 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 4.39 (ต่อ) 
 

ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ ์

มาตรฐานที ่
พึงประสงค์ (%) มัธยฐาน 

(Md.) 
≥3.5 

ฐาน
นิยม 
(Mo) 

(Mo–Md) 
<1 

Q3-Q1 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไป

ได้ 

อนาคต
ภาพ 

ความ
สอดคล้องของ

ความเห็น พึงประสงค์ 
ไม่พึง

ประสงค์ 
การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ ์
6. โรงเรียนต้องมีการก าหนดตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่
ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการที่
สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

100 0 4 4 0 1 มาก พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

7. โรงเรียนต้องมีการก ากับ ตดิตาม การด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว ้

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

8. โรงเรียนต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

75 25 3 5 2 1.75 ปาน
กลาง 

ไม่พึง
ประสงค ์

ไม่สอดคล้อง 

9. โรงเรียนต้องมีการน าผลทีไ่ด้มาจากการ
ประเมินผล มาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาแผนกล
ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

100 0 5 5 0 1 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 
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 จากตารางที่ 4.39 แสดงแนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ EDFR รอบที่ 2 พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้าน
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นไปได้ในระดับมากที่สุด (Md. ≥ 3.5) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น
สอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) 
ประกอบด้วย 1) ด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์ คือ แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการศึกษาความต้องการ ความ
คาดหวังของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง น ามาก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  และ
แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการก าหนดกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ ที่จะท าให้โรงเรียนสามารถบรรลุวิสัยทัศน์
และพันธกิจที่ก าหนดไว้ 2) ด้านการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ คือ แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการจัดสรร
ทรัพยากรด้านการเงินและอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม เพียงพอ และพร้อมใช้ เพ่ือให้การปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการบรรลุผลส าเร็จ และ 3) ด้านการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ คือ 
แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการเพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ และแนวโน้มโรงเรียนต้องมีการน าผลที่ได้มาจากการประเมินผล มาทบทวน 
ปรับปรุง และพัฒนาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
 ส่วนที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า มีแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมาก (Md. ≥ 
3.5) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มที่พึง
ประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) มี 3 แนวโน้ม คือ แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการก าหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม/การวิจัยการศึกษา ที่สามารถปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับบริบทของโรงเรี ยน และ
สามารถบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ตั้งไว้  แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ เพ่ือน าแผนสู่การปฏิบัติ ซึ่งอยู่ในด้านการน าแผนกลยุทธ์
สู่การปฏิบัติ และแนวโน้มโรงเรียนต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ใช้ ในการติดตาม
ความก้าวหน้าของแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งอยู่ในด้านการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
 ส าหรับแนวโน้มที่ผู้ เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า มีแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับ                  
ปานกลาง (Md. < 3.5) ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นไม่สอดคล้องกัน (QR > 1.5) และเป็นแนวโน้มที่ไม่พึง
ประสงค์ (น้อยกว่าร้อยละ 85) คือ แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
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ตารางท่ี 4.40 แนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านั กงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า EDFR รอบท่ี 2 (6 แนวโน้ม) 
 

ด้านการมุ่งเน้นลกูค้า 
มาตรฐานที ่

พึงประสงค์ (%) 
มัธยฐาน 
(Md.) 
≥3.5 

ฐานนิยม 
(Mo) 

(Mo–Md) 
<1 

Q3-Q1 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

อนาคต
ภาพ 

ความ
สอดคล้อง

ของความเห็น พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์ 
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
1. โรงเรียนมตี้องการตอบสนองตอ่ความ
คาดหวังและความต้องการของผูเ้รียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู ่

100 0 3.5 4 0.5 1 มาก พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

2. โรงเรียนต้องมีหลักสูตร/กระบวนการ
บริหารหลักสตูร การจัดการเรยีนการ
สอน กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อตอบสนอง
ต่อความต้องการของผูเ้รียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

3. โรงเรียนต้องจัดสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศ บริการแหล่งเรียนรู้ใหก้ับ
ผู้เรยีน และสร้างนวัตกรรมท่ีเอื้ออ านวย
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

100 0 4 4 0 1 มาก พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

4. โรงเรียนต้องมีการจัดนวตักรรมและ
เทคโนโลยีทางการเรียนรู้ เพื่อสนองตอบ
ให้กับผู้เรยีน 

100 0 5 5 0 1 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 4.40 (ต่อ) 
 

ด้านการมุ่งเน้นลกูค้า 

มาตรฐานที ่
พึงประสงค์ (%) มัธยฐาน 

(Md.) 
≥3.5 

ฐานนิยม 
(Mo) 

(Mo–Md) 
<1 

Q3-Q1 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

อนาคต
ภาพ 

ความ
สอดคล้อง

ของ
ความเห็น พึงประสงค์ 

ไม่พึง
ประสงค์ 

ความผูกพันของลกูค้า 
5. โรงเรียนต้องมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมของชุมชนและชุมชนมสี่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมของโรงเรียน 

100 0 5 5 0 1 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

6. โรงเรียนต้องมีการน าครูภูมิปญัญา
ท้องถิ่นและศิษย์เก่ามาช่วยในการ
จัดการเรียนการสอน 

80 20 3 3 0 0 ปานกลาง ไม่พึง
ประสงค ์

สอดคล้อง 
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 จากตารางที่ 4.40 แสดงแนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ด้านการมุ่งเน้น
ลูกค้า EDFR รอบที่ 2 พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการ
มุ่งเน้นลูกค้า เป็นไปได้ในระดับมากที่สุด (Md. ≥ 3.5) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องใน
แต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) ทั้ง 6 แนวโน้ม 
ประกอบด้วย 1) ด้านการตอบสนองความต้องการของลูกค้า คือ แนวโน้มโรงเรียนต้องมีหลักสูตร/
กระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และแนวโน้มโรงเรียนต้องมีการจัดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการเรียนรู้เพ่ือสนองตอบให้กับผู้เรียน และ 2) ด้านความผูกพันของลูกค้า คือ แนวโน้ม โรงเรียน
ต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของชุมชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน และ
แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการน าครูภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิษย์เก่ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
 ส่วนที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า มีแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมาก (Md. ≥ 
3.5) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มที่พึง
ประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) มี 2 แนวโน้ม คือ แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการตอบสนองต่อความ
คาดหวังและความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ และแนวโน้มโรงเรียนต้องจัด
สภาพแวดล้อม บรรยากาศ บริการแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และสร้างนวัตกรรมที่เอ้ืออ านวยต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
 และมีจ านวน 1 แนวโน้ม ที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า มีแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ใน
ระดับปานกลาง (Md. < 3.5) และเป็นแนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์ (น้อยกว่าร้อยละ 85) แต่ผู้เชี่ยวชาญ
ยังมีความเห็นสอดคล้องกัน (QR ≤ 1.5) คือ แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการน าครูภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ศิษย์เก่ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน 
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ตารางท่ี 4.41 แนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ EDFR รอบท่ี 2 (8 แนวโน้ม) 
 

ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ 

มาตรฐานที ่
พึงประสงค์ (%) 

มัธยฐาน 
(Md.) 
≥3.5 

ฐานนิยม 
(Mo) 

(Mo–Md) 
<1 

Q3-Q1 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

อนาคต
ภาพ 

ความ
สอดคล้องของ

ความเห็น พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์ 
มาตรฐานและเกณฑ ์
1. โรงเรียนต้องก าหนดมาตรฐาน เกณฑ์ 
การบริหารจัดการ และการด าเนินงานของ
โรงเรียนเพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ 

85 15 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

2. โรงเรยีนต้องมีตวัช้ีวัดในวเิคราะหก์าร
ปฏิบัติงานจากผลการประเมนิแต่ละ
ตัวช้ีวัด ในการที่จะน าไปสูก่ารปรับปรุง 
และพัฒนาการบรหิารโรงเรยีนสู ่
ความเป็นเลศิ 

90 10 4.5 4 -0.5 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

ความรู้และการจัดการความรู้ 
3. โรงเรียนต้องมีการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความรู้และ
องค์ความรู้ให้กับผู้เรียน 

100 0 4 4 0 1 มาก พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

4. โรงเรียนต้องมีกระบวนการจัดการ
และพัฒนาความรู้ องค์ความรู้ และมี
การบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ  
ให้กับผู้เรยีน 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 4.41 (ต่อ) 
 

ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ 

มาตรฐานที ่
พึงประสงค์ (%) 

มัธยฐาน 
(Md.) 
≥3.5 

ฐานนิยม 
(Mo) 

(Mo–Md) 
<1 

Q3-Q1 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

อนาคต
ภาพ 

ความ
สอดคล้องของ

ความเห็น พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์ 
5. โรงเรียนต้องมีการให้บริการแหล่ง
เรียนรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนเอื้อต่อ
การพัฒนาความรู้ของผูเ้รียน ครู และ
บุคลากรของโรงเรียน 

85 15 4 4 0 0 มาก พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. โรงเรียนต้องมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และให้บริการเทคโนโลยี
และสารสนเทศท่ีทันสมยัให้กับผู้เรียน 

100 0 4 4 0 1 มาก พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

7. โรงเรียนต้องมีการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการ
เรียนการสอน 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

8. โรงเรียนต้องมีการส่งเสรมิให้ผูเ้รียน
สร้างสรรค์นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาท่ีไดร้ับจากการจัดการ
เรียนการสอน 

90 10 4 4 0 0.75 มาก พึงประสงค ์ สอดคล้อง 
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 จากตารางที่ 4.41 แสดงแนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ EDFR รอบที่ 2 พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ เป็นไปได้ในระดับมากที่สุด (Md. 
≥ 3.5) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มที่พึง
ประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) ประกอบด้วย 1) ด้านมาตรฐานและเกณฑ์ คือ แนวโน้มโรงเรียนต้อง
ก าหนดมาตรฐาน เกณฑ์ การบริหารจัดการ และการด าเนินงานของโรงเรียนเพ่ือให้เกิดความเป็นเลิศ 
และแนวโน้มโรงเรียนต้องมีตัวชี้วัดในวิเคราะห์การปฏิบัติงานจากผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ในการ
ที่จะน าไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 2) ด้านความรู้และการจัดการ
ความรู้ คือ แนวโน้มโรงเรียนต้องมีกระบวนการจัดการและพัฒนาความรู้ องค์ความรู้ และมีการบูรณา
การองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับผู้เรียน และ 3) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ แนวโน้ม
โรงเรียนต้องมีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน  
 ส่วนที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า มีแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมาก (Md. ≥ 
3.5) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มที่พึง
ประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) มีจ านวน 4 แนวโน้ม คือ โรงเรียนต้องมีการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพเพ่ือสร้างความรู้และองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน และแนวโน้มโรงเรียนต้องมีการให้บริการแหล่ง
เรียนรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนเอื้อต่อการพัฒนาความรู้ของผู้เรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน ซึ่งอยู่
ในด้านความรู้และการจัดการความรู้ และแนวโน้มโรงเรียนต้องมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ
ให้บริการเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัยให้กับผู้เรียน และแนวโน้มโรงเรียนต้องมีการส่งเสริมให้
ผู้เรียนสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีได้รับจากการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอยู่ใน
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ตารางท่ี 4.42 แนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร EDFR รอบท่ี 2 (7 แนวโน้ม) 
 

ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
มาตรฐานที ่

พึงประสงค์ (%) 
มัธยฐาน 
(Md.) 
≥3.5 

ฐานนิยม 
(Mo) 

(Mo–Md) 
<1 

Q3-Q1 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

อนาคต
ภาพ 

ความ
สอดคล้องของ

ความเห็น พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์ 
การพัฒนาบุคลากร 
1. โรงเรียนต้องมีการประเมิน
ความสามารถและพัฒนาศักยภาพของครู
และบุคลากรทางการศึกษา และมกีาร
จัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

100 0 5 5 0 1 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

2. โรงเรียนต้องจัดให้มีการอบรมเพิ่มพูน
ศักยภาพครูในการจัดการเรยีนรู้ เช่น 
วิธีการจัดการเรียนการสอน การ
ออกแบบข้อสอบ การวัดผลประเมินผล 
เป็นต้น 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

3. โรงเรียนต้องมีการส่งเสรมิให้มคีวามรู้
ทางด้านการวิจัยและน าผลการวิจยัมาใช้
ปรับปรุงการเรียนการสอน 

85 15 4 4 0 0 มาก พึงประสงค ์ สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 4.42 (ต่อ) 
 

ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
มาตรฐานที ่

พึงประสงค์ (%) 
มัธยฐาน 
(Md.) 
≥3.5 

ฐานนิยม 
(Mo) 

(Mo–Md) 
<1 

Q3-Q1 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

อนาคต
ภาพ 

ความ
สอดคล้องของ

ความเห็น พึงประสงค์ ไม่พึงประสงค์ 
ความผูกพันกับบุคลากร 
4. โรงเรียนต้องมีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากร โดยมีการจัดระบบการยกย่อง
ชมเชย การให้รางวัลทีส่ร้างแรงจูงใจ
ต่อบุคคล ในการที่จะน าไปสู่ผลการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิของโรงเรียน 

100 0 4 4 0 1 มาก พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

5. โรงเรียนต้องมีการจัดสวัสดิการ 
ต่าง ๆ ให้กับบุคลากรของโรงเรียนตาม
ความเหมาะสม 

100 0 4 4 0 0.75 มาก พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

6. โรงเรียนต้องมีการเลื่อนต าแหนง่โดย
พิจารณาจากความรู้ความสามารถและ
ผลการด าเนินงานของครูและบุคลากร 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

7. โรงเรียนต้องมีการส่งเสรมิให้ครูมี
ความมั่นคงในอาชีพ พร้อมท้ังส่งเสริม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและ
บุคลากรอยา่งทั่วถึง 

100 0 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 
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 จากตารางที่ 4.42 แสดงแนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการมุ่งเน้น
บุคลากร EDFR รอบท่ี 2 พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการ
มุ่งเน้นบุคลากร เป็นไปได้ในระดับมากที่สุด (Md. ≥ 3.5) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้อง
ในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) ประกอบด้วย 
1) ด้านการพัฒนาบุคลากร คือ แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการประเมินความสามารถและพัฒนาศักยภาพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีการจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่  และ
แนวโน้มโรงเรียนต้องจัดให้มีการอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้ เช่น วิธีการจัดการ
เรียนการสอน การออกแบบข้อสอบ การวัดผลประเมินผล เป็นต้น และ 2) ด้านความผูกพันกับ
บุคลากร คือ แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการเลื่อนต าแหน่งโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและผล
การด าเนินงานของครูและบุคลากร และแนวโน้มโรงเรียนต้องมีการส่งเสริมให้ครูมีความมั่นคงใน
อาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรอย่างทั่วถึง 
 ส่วนที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า มีแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมาก (Md. ≥ 
3.5) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มที่พึง
ประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) มีจ านวน 3 แนวโน้ม คือ แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการส่งเสริมให้มี
ความรู้ทางด้านการวิจัยและน าผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน ซึ่งอยู่ในด้านการพัฒนา
บุคลากร และแนวโน้มโรงเรียนต้องมีการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร โดยมี
การจัดระบบการยกย่องชมเชย การให้รางวัลที่สร้างแรงจูงใจต่อบุคคล ในการที่จะน าไปสู่ผลการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศของโรงเรียน และแนวโน้มโรงเรียนต้องมีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับบุคลากร
ของโรงเรียนตามความเหมาะสม ซึ่งอยู่ในด้านความผูกพันกับบุคลากร 
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ตารางท่ี 4.43 แนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ EDFR รอบท่ี 2 (4 แนวโน้ม) 
 

ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 

มาตรฐานที ่
พึงประสงค์ (%) มัธยฐาน 

(Md.) 
≥3.5 

ฐานนิยม 
(Mo) 

(Mo–Md) 
<1 

Q3-Q1 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไปได้ 

อนาคต
ภาพ 

ความ
สอดคล้อง

ของ
ความเห็น พึงประสงค์ 

ไม่พึง
ประสงค์ 

ระบบการปฏิบัติการ 
1. โรงเรียนต้องมีการออกแบบ
ระบบงาน กระบวนการท างานใหค้รู
และบุคลากรของโรงเรียนเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

85 15 4.5 4 -0.5 1 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

2. โรงเรียนต้องมีระบบก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการปฏิบตัิงานของครู 
บุคลากรของโรงเรียนในทุกขั้นตอน 

90 10 5 5 0 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 
3. ครูและบุคลากรต้องสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุถึงผลส าเร็จตาม
เป้าหมายทีโ่รงเรยีนก าหนด 

100 0 4 4 0 1 มาก พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

4. โรงเรียนต้องมีระบบงานและ
กระบวนการท างานท่ีมีคณุภาพเปน็เลิศ 

100 0 4 4 0 0.75 มาก พึงประสงค ์ สอดคล้อง 
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 จากตารางที่ 4.43 แสดงแนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านการมุ่งเน้น
การปฏิบัติการ EDFR รอบที่ 2 พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ เป็นไปได้ในระดับมากที่สุด (Md. ≥ 3.5) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมี
ความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้น
ไป) ประกอบด้วย แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการออกแบบระบบงาน กระบวนการท างานให้ครูและ
บุคลากรของโรงเรียนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และแนวโน้มโรงเรียนต้องมีระบบก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของครู บุคลากรของโรงเรียนในทุกขั้นตอน ซึ่งล้วนแล้วแต่อยู่ในด้าน
ระบบปฏิบัติการ  
 ส าหรับด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติการ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า มีแนวโน้มที่มี
โอกาสเป็นไปได้ในระดับมาก (Md. ≥ 3.5) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละ
แนวโน้ม (QR ≤ 1.5) และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) อันประกอบด้วย 
แนวโน้มครูและบุคลากรต้องสามารถปฏิบัติงานให้บรรุลถึงผลส าเร็จตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด 
และแนวโน้มโรงเรียนต้องมีระบบงานและกระบวนการท างานที่มีคุณภาพเป็นเลิศ 
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ตารางท่ี 4.44 แนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึก ษาเอกชน 
 ด้านการผลลัพธ์ EDFR รอบท่ี 2 (6 แนวโน้ม) 
 

ด้านผลลัพธ ์

มาตรฐานที ่
พึงประสงค์ (%) มัธยฐาน 

(Md.) 
≥3.5 

ฐานนิยม 
(Mo) 

(Mo–Md) 
<1 

Q3-Q1 
≤1.5 

โอกาส
เป็นไป

ได้ 

อนาคต
ภาพ 

ความ
สอดคล้อง

ของ
ความเห็น พึงประสงค์ 

ไม่พึง
ประสงค์ 

คุณภาพของสินค้า 
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนต้องสูงขึ้นและ
เป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรยีนก าหนดไว ้

100 0 3 3 0 1 ปาน
กลาง 

พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

2. ผู้เรียนต้องมีความประพฤติดี มวีินัยเป็นไป 
ตามสากล 

85 15 4 4 0 1 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

3. ผู้เรียนต้องสามารถเข้าศึกษาตอ่ในสถานศึกษาท่ี
เป็นที่ยอมรับของสังคม และสามารถเข้าศึกษาต่อใน
สถานศึกษาช้ันน าของต่างประเทศ 

100 0 4.5 4 -0.5 0 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

ความพึงพอใจของลูกค้า 
4. นักเรียนต้องมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีน
การสอนที่มีคณุภาพของโรงเรียน 

100 0 5 5 0 1 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

5. ผู้ปกครองและชุมชนต้องมีความพึงพอใจต่อผล
การเรยีนและความประพฤติท่ีดี มวีินัยของนักเรียน 

100 0 5 5 0 0.75 มากที่สุด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 

6. ผู้ปกครองและชุมชนต้องมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคณุภาพของโรงเรียน 

90 10 5 5 0 0.75 มากทีสุ่ด พึงประสงค ์ สอดคล้อง 
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 จากตารางที่ 4.44 แสดงแนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านผลลัพธ์ EDFR 
รอบท่ี 2 พบว่า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด้านผลลัพธ์ เป็นไปได้ใน
ระดับมากท่ีสุด (Md. ≥ 3.5) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) 
และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) ประกอบด้วย 1) ด้านคุณภาพของสินค้า คือ 
แนวโน้มผู้เรียนต้องมีความประพฤติดี มีวินัยเป็นไปตามสากล และแนวโน้มผู้เรียนต้องสามารถเข้า
ศึกษาต่อในสถานศึกษาที่เป็นที่ยอมรับของสังคม และสามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาชั้นน า
ต่างประเทศ และ 2) ด้านความพึงพอใจของลูกค้า คือ แนวโน้มนักเรียนต้องมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพของโรงเรียน แนวโน้มผู้ปกครองและชุมชนต้องมีความพึงพอใจต่อผล
การเรียนและความประพฤติที่ดี มีวินัยของนักเรียน และแนวโน้มผู้ปกครองและชุมชนต้องมีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพของโรงเรียน 
 และมีจ านวน 1 แนวโน้ม ที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า มีแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ใน
ระดับปานกลาง (Md. < 3.5) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม (QR ≤ 1.5) 
และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ (มีค่าร้อยละ 85 ขึ้นไป) คือ แนวโน้มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนต้องสูงขึ้นและเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไว้ 
 สรุปความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จ านวน 53 แนวโน้ม จากตารางที่ 4.31 ถึง 4.44 สามารถคัดเลือกตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ได้ 51 
แนวโน้ม ดังแสดงในตารางที่ 4.45 
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ตารางท่ี 4.45 สรุปภาพรวมแนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
 การศึกษาเอกชน 
 

แนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

แนวโน้ม 
ทั งหมด 

แนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ 
แนวโน้มที่พึง

ประสงค์ 
ความสอดคล้องของ

ความเห็น แนวโน้ม 
ที่

คัดเลือก มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

พึง
ประสงค์ 

ไม่พึง
ประสงค์ 

สอดคล้อง 
ไม่

สอดคล้อง 
ด้านที่ 1 การน าองค์กร 13 8 5 - - - 13 - 13 - 13 
ด้านที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 9 4 4 1 - - 8 1 8 1 8 
ด้านที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 6 3 2 1 - - 5 1 6 - 5 
ด้านที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู ้

8 4 4 - - - 8 - 8 - 8 

ด้านที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 7 4 3 - - - 7 - 7 - 7 
ด้านที่ 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 4 2 2 - - - 4 - 4 - 4 
ด้านที่ 7 ผลลัพธ์ 6 5 - 1 - - 6 - 6 - 6 

รวมจ านวนแนวโน้มทั งสิ น 53 30 20 3 - - 51 - 52 - 51 
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ภาพที่ 4.4 ภาพแนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิ

ภาวะผู้น าของผูบ้ริหาร 

เป้าหมายองค์กร 

การจัดท าแผนกลยุทธ ์

การประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ 

การน า
องค์กร 

การบริหารสู่
ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียน
เอกชนสอน

ศาสนาอิสลาม 

การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ 

การสนองตอบต่อความต้องการ
ของลูกค้า การมุ่งเน้น

ลูกค้า 

ความผูกพันของลูกค้า 

คุณภาพของสินค้า 

ความพึงพอใจของลูกค้า 

การมุ่งเน้น
การ

ปฏิบัติการ 

ความรู้และการจัดการความรู ้

มาตรฐานและเกณฑ ์

การพัฒนาบุคลากร 

การวัด การ
วิเคราะห์ และการ

จัดการความรู้ 

การมุ่งเน้น
บุคลากร 

ระบบการปฏิบัติการ 

ผลลัพธ์ 

ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 



บทที ่5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในทศวรรษหน้า เป็นรูปแบบการวิจัยแบบ
ผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factory Analysis: CFA) และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิค EDFR (Ethnographic Delphi 
Futures Research) มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหาร
สู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 2) ศึกษาองค์ประกอบของการบริหารสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และ 3) ศึกษาการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในทศวรรษหน้า  
ขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาในบริบทของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้แก่  1) ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั้งในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และ
ต่างจังหวัด ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน อาจารย์ผู้จัดการโรงเรียน และรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 
รวมทั้งสิ้น 630 คน และ 2) ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและมี
บทบาทต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  และโรงเรียนเอกชน สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ ผู้ที่มีประสบการณ์ใน
การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) ผู้ที่มีส่วนเกี่ย วข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนที่เป็นต้นแบบทางด้านความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ 
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศ
ด้านการบริหาร มีสาระส าคัญของการวิจัยสามารถสรุปได ้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเรื่องการศึกษาการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในทศวรรษหน้า สามารถสรุป
ผลการวิจัยตามแต่ละขั้นตอนการวิจัย ได้ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสู่ความเป็น
เลิศในโรงเรียน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาโรงเรียน
เอกชน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศในแง่มุมต่าง ๆ 
ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) สามารถสรุปได้ว่า องค์ประกอบที่อาจมีความ
เกี่ยวเนื่องกับการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก ดังนี้ 
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  องค์ประกอบที่ 1 การน าองค์กร ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร และเป้าหมายองค์กร 
  องค์ประกอบที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย คือ การ
จัดท าแผนกลยุทธ์ การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
  องค์ประกอบที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ การ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และความผูกพันของลูกค้า 
  องค์ประกอบที่  4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  ประกอบด้วย                      
3 องค์ประกอบย่อย คือ มาตรฐานและเกณฑ์ ความรู้และการจัดการความรู้ และนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  องค์ประกอบที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ การ
พัฒนาบุคลากร และความผูกพันกับบุคลากร 
  องค์ประกอบที่ 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ 
ระบบการปฏิบัติการ และประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 
  และองค์ประกอบที่ 7 ผลลัพธ์ ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คือ คุณภาพของ
สินค้า และความพึงพอใจของลูกค้า 
 2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นผลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในแต่ละองค์ประกอบที่คาดว่าอาจมีความเกี่ยวเนื่องกับการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
  2.1 สภาพปัจจุบันของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
   ด้านการน าองค์กร สรุปได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามล้วน
แล้วแต่เป็นผู้น าทางความคิด ที่มีวิสัยทัศน์ในการวางนโยบายในการบริหารทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว อีกทั้งยังสามารถก าหนดโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนได้อย่างชัดเจน รวมถึงมีการก ากับ 
ดูแล และติดตามการด าเนินงานแผนงาน/โครงการที่วางไว้ และน าผลที่ได้จากการตรวจสอบมาใช้ใน
การปรับปรุงการบริหารโรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้ง ยังได้มีการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาของ
ชุมชนหรือบริบทโดยรอบโรงเรียน พร้อมทั้งศึกษาการบริหารขององค์กรอ่ืน ๆ เพ่ือน ามาก าหนดเป็น
วิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน นอกจากนี้ ผู้บริหารยังมีเครือข่ายทั้งในหน่วยงานภาครัฐและ/หรือ
ภาคเอกชนในการมาร่วมบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่วางไว้  ส่วนในด้าน
คุณลักษณะนั้น ผู้บริหารมีภาวะผู้น า ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีให้กับบุคลากรภายในโรงเรียน 
   ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ สรุปได้ว่า มีการระดมความคิดหรือส่งเสริมให้มีส่วน
ร่วมของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนในการร่วมจัดท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน ซึ่งจะต้อง
สอดรับกับงบประมาณที่จะได้รับ ความต้องการของผู้เรียนและบริบทของชุมชน แผนงานต่าง ๆ             
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ที่จัดท าเป็นแผนที่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ และตรวจสอบได้ เนื่องจากมีการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผลเป็นระยะ ๆ 
   ด้านการมุ่งเน้นลูกคา้ สรุปได้ว่า โรงเรียนมีการค านึงถึงความต้องการของลูกค้าหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของโรงเรียน โดยเฉพาะยิ่งผู้เรียน ซึ่งได้มีการจัดการเรียนสอนที่ตอบโจทย์
ทั้งในการเรียนการสอนด้านศาสนาและวิชาสามัญ เพ่ือที่จะให้นักเรียนสามารถศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นไปได้ ควบคู่กับการด าเนินชีวิตตามวิถีของมุสลิมได้อย่างถูกต้อง นอกเหนือจากในส่วนของ
นักเรียนแล้ว โรงเรียนยังมีการท ากิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และสังคมรอบข้างโรงเรียน ส่งผล
ให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักแก่บุคคลโดยทั่วไป มีเครือข่ายที่กว้างขวางเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์และ/หรือความผูกพันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน และมีความไว้วางใจที่จะ
ส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษายังโรงเรียนเพิ่มมากข้ึน 
   ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ สรุปได้ว่า โรงเรียนมีการจัดท า
มาตรฐานและเกณฑ์การวัดทั้งในด้านการเรียนการสอนตามแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ และการ
ท างานของบุคลากร โดยมาตรฐานและเกณฑ์การวัดที่น ามาใช้มีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง 
ซึ่งผลที่ได้จากการวัดผลและการประเมินผลจะน ามาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุง การจัดการเรียนการ
สอนให้กับนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น เช่น การพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน รวมไปถึงปรับปรุง พัฒนาการท างานของบุคลากรภายในโรงเรียน นอกจากนี้ ยังมีการ
น าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการองค์ความรู้หรือความรู้ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน 
โดยน ามาใช้ในการสร้างนวัตกรรมหรือสื่อการสอนต่าง ๆ เพ่ือให้นักเรียนมีความเข้าใจในสาระการ
เรียนรู้ต่าง ๆ ได้ดียิ่งข้ึน รวมไปถึงเป็นเอ้ือประโยชน์ให้แก่ครูผู้สอนในการวัดผลและประเมินผล ในการ
เสริมสร้างความรู้ทางโรงเรียนได้มีการจัดแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่จะเอ้ือประโยชน์ในการศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมของนักเรียนด้วยตนเอง 
   ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร สรุปได้ว่า โรงเรียนให้ความส าคัญกับบุคลากรในทุกระดับ 
เพราะทุกคนมีส่วนส าคัญกับองค์กร โดยที่โรงเรียนให้ความส าคัญตั้งแต่กระบวนการสรรหาและ
คัดเลือก โดยจะต้องมีความรู้ความสามารถในแต่ละด้านที่ตรงกับสายงานที่ตนเองปฏิบัติและพร้อมไป
ด้วยคู่คุณธรรมหรือจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพ สร้างแรงจูงใจในการท างาน 
และให้รู้สึกได้ว่ามีความม่ันคงในอาชีพ ซ่ึงหากบุคลากรในทุกระดับมีความสุขในการท างาน ย่อมส่งผล
ดีและท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน 
   การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ สรุปได้ว่า โรงเรียนมุ่งเน้นการปฏิบัติการอย่างเป็นระบบ 
โดยมีการออกแบบกระบวนการท างานหรือระบบการปฏิบัติงานให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือ
เอ้ืออ านวยในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรในโรงเรียนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน ได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมุ่งพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการหรือ
กระบวนการท างานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีระบบการก ากับ ติดตาม ประเมินการปฏิบัติงานของ
แต่ละฝ่ายในทุกขั้นตอน เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงต่อไป 
   ผลลัพธ์ สรุปได้ว่า นักเรียนและผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน เนื่องจากได้เรียนวิชาการศาสนาควบคู่สามัญ ท าให้นักเรียนมีทั้งความรู้และคุณธรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณธรรม นักเรียนสามารถน าไปปฏิบัติได้ทั้งขณะอยู่ในโรงเรียนและที่บ้าน
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ได้ถูกต้องตามหลักการทางศาสนา อาจเนื่องด้วยความพึงพอใจที่มีการต่อการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน จึงท าให้มีจ านวนนักเรียนเพิ่มข้ึนในแต่ละปีการศึกษา 
  2.2 สภาพปัญหาของการบริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
   ด้านการน าองค์กร สรุปได้ว่า ยังมีระบบการบริหารโรงเรียนในลักษณะเครือญาติ 
หรือมีโครงสร้างของการบริหารที่ไม่ชัดเจน ท าให้ขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจด าเนินการตาม
แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่วางไว้ รวมถึงการสื่อสารต่าง ๆ ที่มีต่อบุคลากรภายในโรงเรียนยังขาด
ความชัดเจน ประกอบกับการมีปัญหาเรื่องงบประมาณสนับสนุน จึงท าให้การน าองค์กรของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ไม่สามารถด าเนินการตามได้แผนงาน/โครงการที่วางไว้ได้ในบางส่วน 
   ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ สรุปได้ว่า ในบางครั้งการวางแผนกลยุทธ์ไม่ตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง หรือชุมชน และบุคลากรในระดับปฏิบัติการของโรงเรียนไม่ได้เข้า
ร่วมในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ จึงท าให้การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
นอกจากนี้ อาจขาดความต่อเนื่องในการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ รวมไปถึงการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ก็ไม่ได้ด าเนินให้เป็นไปในเชิงระบบ จึงท าให้ไม่สามารถ
บรรลุผลที่วางไว้ตามแผนกลยุทธ์ 
   ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า สรุปได้ว่า เนื่องจากต้องมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในส่วน
ของวิชาทางด้านศาสนาควบคู่ไปกับวิชาสามัญ จึงอาจจะท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสามัญยังไม่
เป็นที่น่าพอใจนัก ส าหรับการช่วยเหลือนักเรียนอาจจะไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุนการศึกษา หรือ
หอพัก เนื่องด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ประกอบกับนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะทางบ้านที่ไม่ค่อย
ดีนัก นอกจากนี้ การขาดระบบการจัดการสารสนเทศที่ดีเกี่ยวกับฐานข้อมูลศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า 
จึงท าให้การสื่อสารระหว่างโรงเรียนกับศิษย์ปัจจุบันและ/หรือศิษย์เก่าท าได้ไม่เต็มที่นัก ท าให้ข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ ของโรงเรียนไม่สามารถสื่อสารไปได้อย่างเต็มที่ และในทางกลับกัน ข้อมูล
สารสนเทศต่าง ๆ ที่จะช่วยให้โรงเรียนเข้าใจนักเรียนและผู้ปกครองได้มากขึ้นก็ไม่สามารถที่ย้อนกลับ
มายังโรงเรียนได้อย่างเต็มที่เช่นกัน 
   ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ สรุปได้ว่า ยังคงมีปัญหาส าหรับ
บุคลากรและครูผู้สอนบางท่านที่ยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของการวัดผลและการประเมินผล รวมไปถึง
หลักการในการออกข้อสอบ จึงท าให้การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอาจยังไม่สะท้อน
สภาพความเป็นจริง หรือไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนในสาระการเรียนรู้
นั้น ๆ และยังท าให้ขาดความเข้าใจในมาตรฐานและเกณฑ์ได้อย่างถ่องแท้ นอกจากนี้ ยังขาดความรู้ใน
การจัดการข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ที่มีอยู่ภายในโรงเรียนมาใช้ จึงท าให้ครูเหล่านี้ไม่สามารถที่จะ
ประยุกต์ หรือบูรณาการข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่เข้ากับการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ ส าหรับ
ครูผู้สอนบางท่านที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ อาจเนื่องมาด้วยภาระงานที่มีจ านวน
มาก เพราะจะต้องจัดการเรียนการสอนทั้งในส่วนของวิชาทางด้านศาสนาควบคู่ไปกับวิชาสามัญ จึง
ท าให้ไม่ค่อยมีเวลาในการที่จะด าเนินการตามแผนงานต่าง ๆ ที่วางไว้ 
   ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร สรุปได้ว่า อาจมีในบางสาระการเรียนรู้ที่ขาดครูผู้สอนที่
ตรงกับสาระการเรียนรู้นั้น ๆ ท าให้ขาดทักษะในการสอนที่จ าเป็น นอกจากนี้ ปัญหาสมองไหลในกลุ่ม
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ครูโรงเรียนเอกชน ยังคงเป็นปัญหาอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับครูที่จบใหม่ เนื่องจากยังคงรอการ
สอบบรรจุเป็นครูในโรงเรียนรัฐบาล ประกอบกับการมีงบประมาณที่จ ากัด จึงไม่สามารถที่จะเพ่ิม
แรงจูงใจทางด้านเงินเดือนให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนเอกชนได้มากมายนัก 
   การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ สรุปได้ว่า โรงเรียนยังขาดบุคลากรที่มีความช านาญใน
การออกแบบระบบการปฏิบัติงานหรือกระบวนการท างานของโรงเรียน ที่สามารถเข้าใจกระบวนการ
ท างานของแต่ละส่วนงานได้อย่างลึกซึ้ง นอกจากนี้ ครูและบุคลากรภายในโรงเรียนอาจยังไม่เข้าใจใน
กระบวนการท างานหรือระบบการปฏิบัติงานที่วางไว้เท่าที่ควร ท าให้ไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมี
คุณภาพหรือก่อให้เกิดประสิทธิผลตามที่คาดหวังไว้ และยังพบว่ามีความล่าช้าในการปฏิบัติงานตาม
กระบวนการท างานที่วางไว้ ประกอบกับบุคลากรบางส่วนอาจประสบปัญหาที่ไม่อาจสามารถควบคุมได้ 
เช่น งบประมาณที่จะต้องใช้ด าเนินการ การให้ความร่วมมือของนักเรียนหรือเพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น 
   และองค์ประกอบสุดท้าย ผลลัพธ์ สรุปได้ว่า ผลการเรียนวิชาสามัญอาจยังไม่เป็นที่
น่าพอใจนัก หากเปรียบเทียบกับโรงเรียนที่เปิดสอนสายวิชาสามัญ 
 3. ผลการศึกษาองค์ประกอบของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยใช้เทคนิคการวิจัยเชิง
ปริมาณ ด้วยหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
โมเดลองค์ประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสู่ความเป็นเลิศ สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยสอบถามความคิดเห็นจากผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม มาตรา 15(2) สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั่วประเทศ 
จ านวน 630 คน ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า โมเดลทางทฤษฎีองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติที่บ่งบอกถึงความสอดคล้อง ได้แก่ ค่า Chi-
square = 52.47 และมีค่า p-value = 0.059 ซึ่งค่า p-value > 0.05 นั่นหมายความว่า โมเดล
ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือกล่าวได้ว่าโมเดลองค์ประกอบการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน มีความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) นอกจากนี้ ยังมีค่าสถิติอ่ืน ๆ ที่มาสนับสนุน
ข้อสรุปดังกล่าว ได้แก่ ค่า GFI = 0.99 และค่า AGFI = 0.96 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1.00 รวมถึงค่า RMSEA 
= 0.024 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 
  เมื่อพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบของตัวแปรแฝงภายใน 7 ตัวแปร ได้แก่ การน า
องค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ การ
มุ่งเน้นบุคลากร การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และผลลัพธ์ พบว่า การบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สามารถวัดได้จาก
ตัวแปรแฝงการมุ่งเน้นบุคลากร (0.88) สูงสุด รองลงมา คือ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (0.87) การน า
องค์กร (0.86) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ (0.74) การมุ่งเน้นลูกค้า (0.72) การวัด การวิเคราะห์และ
การจัดการความรู้ (0.69) และผลลัพธ์ (0.39) 
 4. ผลการศึกษาการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่ ง เสริมการศึกษาเอกชน  ในทศวรรษหน้า  ด้วยเทคนิค EDFR 
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(Ethnographic Delphi Futures Research) ซึ่งเป็นการศึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การจัดการเรียนการสอนและมีบทบาทต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
และโรงเรียนเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 20 คน ผลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถสรุปได้ว่า แนวโน้มองค์ประกอบในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ประกอบด้วย 7 ด้าน และ 53 แนวโน้ม ดังนี้ 
  ด้านที่ 1 การน าองค์กร จ านวน 13 แนวโน้ม แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบย่อย คือ 1) 
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร จ านวน 8 แนวโน้ม 2) เป้าหมายองค์กร จ านวน 3 แนวโน้ม  และ                        
3) วัฒนธรรมองค์กร จ านวน 2 แนวโน้ม 
  ด้านที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ จ านวน 8 แนวโน้ม แบ่งเป็น 3 องค์ประกอบย่อย คือ 
1) การจัดท าแผนกลยุทธ์ จ านวน 3 แนวโน้ม 2) การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ จ านวน              2 
แนวโน้ม และ 3) การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ จ านวน 3 แนวโน้ม 
     ด้านที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า จ านวน 5 แนวโน้ม แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบย่อย คือ 1) 
การตอบสนองความต้องการของลูกค้า จ านวน 4 แนวโน้ม และ 2) ความผูกพันของลูกค้า จ านวน 1 
แนวโน้ม 
  ด้านที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ จ านวน 8 แนวโน้ม แบ่งเป็น 3 
องค์ประกอบย่อย คือ 1) มาตรฐานและเกณฑ์ จ านวน 2 แนวโน้ม 2) ความรู้และการจัดการความรู้ 
จ านวน 3 แนวโน้ม และ 3) นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 แนวโน้ม 
  มาตรฐานที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร จ านวน 7 แนวโน้ม แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบย่อย คือ   
1) การพัฒนาบุคลากร จ านวน 3 แนวโน้ม และ 2 ความผูกพันกับบุคลากร จ านวน 4 แนวโน้ม 
  ด้านที่ 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ จ านวน 4 แนวโน้ม แบ่งเป็น  2 องค์ประกอบย่อย 
คือ 1) ระบบปฏิบัติการ จ านวน 2 แนวโน้ม และ 2) ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ จ านวน 2 
แนวโน้ม 
  และด้านที่ 7 ผลลัพธ์ จ านวน 6 แนวโน้ม แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบย่อย คือ 1) คุณภาพ
ของสินค้า จ านวน 3 แนวโน้ม และ 2) ความพึงพอใจของลูกค้า จ านวน 3 แนวโน้ม 
  ในล าดับถัดมา ผู้วิจัยได้น าประเด็นแนวโน้มที่เป็นฉันทามติดังกล่าวข้างต้น มาวิเคราะห์
เชิงอนาคตภาพ ด้วยหลักการ EDFR โดยวิธี Delphi สองรอบ แบบสอบถามที่ใช้ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม จ านวน 53 ข้อ ชนิดมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และสอบถามความคิดเห็นถึงอนาคตภาพของ
แนวโน้มในแต่ละองค์ประกอบเป็นสิ่งที่พึงประสงค์หรือไม่พึงประสงค์ในข้อค าถามนั้น แนวโน้ม
องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สามารถสรุปผลเป็นรายองค์ประกอบได้ ดังนี้ 
  ด้านที่ 1 การน าองค์กร สรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้
ในระดับมากที่สุด มีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์  มีจ านวน
ทั้งสิ้น 8 แนวโน้ม จากทั้งหมด 13 แนวโน้ม และมีแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมาก มี
ความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ มีจ านวนทั้งสิ้น 5 แนวโน้ม จาก
ทั้งหมด 13 แนวโน้ม 
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  ด้านที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ สรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มที่มีโอกาส
เป็นไปได้ในระดับมากที่สุด มีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ มี
จ านวนทั้งสิ้น 4 แนวโน้ม จากทั้งหมด 9 แนวโน้ม มีแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมาก มี
ความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ มีจ านวนทั้งสิ้น 4 แนวโน้ม จาก
ทั้งหมด 9 แนวโน้ม และมีแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับปานกลาง มีความเห็นสอดคล้องในแต่
ละแนวโน้ม และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ มีจ านวนทั้งสิ้น  1 แนวโน้ม จากทั้งหมด 9 แนวโน้ม 
อย่างไรก็ตาม ยังมีจ านวน 1 แนวโน้มที่ไม่พึงประสงค์ และมีความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ไม่
สอดคล้องกัน 
  ด้านที่ 3 การมุ่งเน้นลูกค้า สรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มที่มีโอกาส
เป็นไปได้ในระดับมากที่สุด มีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ 
จ านวน 3 แนวโน้ม จากทั้งหมด 6 แนวโน้ม  และมีจ านวนทั้งสิ้น 2 แนวโน้ม จากทั้งหมด               
6 แนวโน้ม มีแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมาก มีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม และ
เป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ และมีจ านวนทั้งสิ้น 1 แนวโน้ม จากทั้งหมด 6 แนวโน้ม และมีแนวโน้มที่มี
โอกาสเป็นไปได้ในระดับปานกลาง มีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม และเป็นแนวโน้มที่พึง
ประสงค์ อย่างไรก็ตาม ยังมีจ านวน 1 แนวโน้ม จากทั้งหมด 6 แนวโน้ม ที่เป็นแนวโน้มที่ไม่พึง
ประสงค์  
  ด้านที ่4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ สรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็น
ว่าแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด มีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม และเป็น
แนวโน้มที่พึงประสงค์ มีจ านวนทั้งสิ้น 4 แนวโน้ม จากทั้งหมด 8 แนวโน้ม และมีแนวโน้มที่มีโอกาส
เป็นไปได้ในระดับมาก มีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์       มี
จ านวนทั้งสิ้น 4 แนวโน้ม จากท้ังหมด 8 แนวโน้ม 
      ด้านที่ 5 การมุ่งเน้นบุคลากร สรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มที่มีโอกาส
เป็นไปได้ในระดับมากที่สุด มีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ มี
จ านวนทั้งสิ้น 4 แนวโน้ม จากทั้งหมด 7 แนวโน้ม และมีแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับมาก มี
ความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ มีจ านวนทั้งสิ้น  3 แนวโน้ม จาก
ทั้งหมด 7 แนวโน้ม 
  ด้านที่ 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ สรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มที่มี
โอกาสเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด มีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม และเป็นแนวโน้มที่พึง
ประสงค์ มีจ านวนทั้งสิ้น 2 แนวโน้ม จากทั้งหมด 4 แนวโน้ม และมีแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ใน
ระดับมาก มีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม และเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ มีจ านวนทั้งสิ้น     
2 แนวโน้ม จากท้ังหมด 4 แนวโน้ม 
  และด้านที่ 7 ผลลัพธ์ สรุปได้ว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่าแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้
ในระดับมากที่สุด มีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม และเป็นแนวโน้มที่ พึงประสงค์                
มีจ านวนทั้งสิ้น 5 แนวโน้ม จากทั้งหมด 6 แนวโน้ม และมีแนวโน้มที่มีโอกาสเป็นไปได้ในระดับปานกลาง              
มีความเห็นสอดคล้องในแต่ละแนวโน้ม และเป็นแนวโน้มที่ พึงประสงค์  มีจ านวนทั้ งสิ้ น                     
1 แนวโน้ม จากท้ังหมด 6 แนวโน้ม 
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  ผู้วิจัยคัดเลือกแนวโน้มที่เป็นไปได้ในระดับมากและมากที่สุด กล่าวคือ เป็นแนวโน้มที่มี
ค่ามัธยฐาน (Median) ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไป และเป็นแนวโน้มที่มีความสอดคล้องกันในความคิดเห็นของ
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีขอบเขตพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile range) ไม่เกิน 1.5 รวมถึงแนวโน้ม
ที่มีระดับคะแนนความพึงประสงค์ค่าคะแนนความถี่ที่คิดเป็นร้อยละ (Percentage) ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป 
มาเขียนแนวโน้มการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในทศวรรษหน้า ซึ่งจากแนวโน้มทั้งหมด 53 แนวโน้ม มี
แนวโน้มที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น จ านวน 51 แนวโน้ม โดยมี 2 แนวโน้มที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ คือ แนวโน้มโรงเรียนต้องมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 
ซึ่งอยู่ในองค์ประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และแนวโน้มโรงเรียนต้องมีการน าครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
และศิษย์เก่ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งอยู่ในองค์ประกอบการมุ่งเน้นลูกค้า 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โมเดล
องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สามารถกล่าวได้ว่า องค์ประกอบหลักในการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การน าองค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การ
มุ่งเน้นลูกค้า 4) การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้น
การปฏิบัติการ และ 7) ผลลัพธ์ ซ่ึงล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบที่มีความเก่ียวเนื่องกับการบริหารที่มุ่ง
สู่ความเป็นเลิศทั้งในแวดวงทั่วไปและรวมถึงแวดวงการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ดังที่กล่าวไว้ใน เกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Malcolm Baldrige National Quality 
Award: MBNQA) รูปแบบโรงเรียนที่เป็นเลิศของประเทศสิงคโปร์ (School Excellence Model: 
SEM) รางวัลความเป็นเลิศของโรงเรียนในฮ่องกง (The Outstanding Teachers and School 
Award: HK) รางวัลความเป็นเลิศประเทศออสเตรเลีย (Australian Excellence Award: AEA) 
เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล                  
ปี 2557-2558 รวมไปถึงงานวิจัยทางด้านการศึกษาที่มีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของสถานศึกษาภายในประเทศ อันได้แก่ งานวิจัยของศุภลักษณ์ เศษธะพานิช (2550) ธนิก คุณเมธีกุล 
(2552) ราตรี ศรีไพรวรรณ (2556) กมลทิพย์ ใจดี (2557) เกษศิริ กมล (2556) โด่งสยาม              
โสมาภา (2559) และสมกิต บุญยะโพธิ์ (2555) หากพิจารณาถึงน้ าหนักองค์ประกอบของแต่ละตัว
องค์ประกอบในโมเดล พบว่า การบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สามารถวัดได้จากตัวแปรแฝงการมุ่งเน้น
บุคลากรสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนิก คุณเมธีกุล (2552) ที่ได้มีการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพ
การบริหารการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน ได้สรุปเอาไว้ว่า ด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์เป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญในล าดับต้น ๆ ของคุณภาพการบริหารการศึกษาเพ่ือความเป็น
เลิศของสถานศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ กมลทิพย์ ใจดี (2557) ได้ศึกษารูปแบบ
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ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชน กล่าวไว้ว่า การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็น 1 ใน 5 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน ด้วยเหตุนี้เอง ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ควรมีการพิจารณาถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ใน
ปัจจุบัน ที่ยังคงพบว่าในบางสาระการเรียนรู้ยังคงขาดครูผู้สอนที่ตรงกับสาระการเรียนรู้นั้น รวมไปถึง
ปัญหาสมองไหลในกลุ่มครูโรงเรียนเอกชน เพ่ือให้การบริหารในส่วนของการมุ่งเน้นบุคลากรสามารถ
ด าเนินการได้ดียิ่งขึ้น และจะส่งผลต่อการบริหารสู่ความเป็นของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในอนาคตภายหน้า  องค์ประกอบที่มี
ความส าคัญรองลงมาส าหรับการบริหารมุ่งสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ก็คือ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ก็จัดได้ว่าเป็น 1 
ใน 5 องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน ดังผลการวิจัย
ของ กมลทิพย์ ใจดี (2557) นอกจากนี้ งานวิจัยของ ธันฐกานต์ ทองสินเกียรติ และสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์ 
(2556) ได้ศึกษาเกณฑ์ปกติมาตรฐานการพัฒนาสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศ 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ จัดได้ว่าเป็นองค์ประกอบหลักของการพัฒนา
สถานศึกษาเอกชนขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นสภาพปัญหาในปัจจุบันที่ยังคง
เป็นอยู่ของด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน อย่างเช่น การวางแผนกลยุทธ์ที่อาจจะยังไม่ตรงตามความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง หรือชุมชน รวมไปถึงการเข้าร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ของบุคลากรใน
ระดับปฏิบัติการ ที่อาจจะยังไม่ค่อยได้เข้าร่วมมากนัก และความด าเนินการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ให้จัดท าให้เป็นระบบ ควรได้มีการน าเอามาพิจารณาเพ่ือช่วยในการพัฒนา 
ปรับปรุงการด าเนินงานด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถน าไปสู่
ความเป็นเลิศในการบริหารของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 เมื่อน าองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มาศึกษาในเชิงอนาคตภาพ ซึ่งเมื่อ พิจารณา
แนวโน้มองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในแต่ละองค์ประกอบ สามารถคัดเลือกแนวโน้มที่
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกันว่าเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์ และมีโอกาสเป็นไปได้สูงตาม
หลักเกณฑ์การวิจัยแบบ EDFR จ านวน 51 แนวโน้ม โดยในองค์ประกอบแรก การน าองค์กร ซึ่ง
ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร เป้าหมายองค์กร และ
วัฒนธรรมองค์กร ล้วนแล้วแต่เป็นแนวโน้มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารโรงเรียนโดยตรงทั้งใน
ประเด็นของการมีวิสัยทัศน์ การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน มีความมุ่งมั่นและมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เปิดโอกาสให้บุคลากรในการร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดรับกับงานวิจัยของ ศุภลักษณ์ เศษธะพานิช             
(2550) ที่ได้กล่าวเอาไว้ว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการพัฒนา
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ระบบการบริหารที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน และจากงานวิจัยของ เจตนา เมืองมูล 
(2551) ก็ได้กล่าวเอาไว้เช่นเดียวกันว่า พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา จัดได้ว่าเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญในล าดับแรกของรูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ขนาดเล็ก นอกจากนี้ ภาวะผู้น า ถือเป็นองค์ประกอบหลักของการพัฒนาสถานศึกษาเอกชนขั้น
พ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศ ตามการวิจัยของ ธันฐกานต์ ทองสินเกียรติ และสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์ 
(2556) 
 ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า มีแนวโน้ม
เป็นไปได้มากที่จะต้องมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดรับกับความต้องการ ความคาดหวังของนักเรียน 
ผู้ปกครอง รวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยแผนกลยุทธ์ที่ก าหนด
ขึ้นมานั้นจะต้องมีการก าหนดในหลายระดับ รวมถึงแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่จะด าเนินการในแต่ละ
แผนนั้น จะต้องสามารถปฏิบัติได้จริงและสอดคล้องกับบริบทขอบโรงเรียนนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม แผน
กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นมานั้นจะไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ หากขาดการถ่ายทอด
ไปสู่บุคลากรต่าง ๆ ในโรงเรียนให้รับทราบ และควรจะได้รับการสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะเอ้ือ
ต่อการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์เหล่านั้น และขาดไม่ได้ก็คือ การประเมินผลการด าเนินงานตามแผน            
กลยุทธ์ เพ่ือน าเอาผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับ เชิดศักดิ์ ศุภโสภณ 
(2553) ได้กล่าวเอาไว้ว่า การก าหนดนโยบายทีไ่ม่สะท้อนปัญหาที่แท้จริงของสถานศึกษา การก าหนด
เป้าหมายทีไ่ม่ได้มาจากการวิเคราะห์ปัญหา/ความต้องการอย่างแท้จริง และการก าหนดกลยุทธ์ต่าง ๆ 
ไม่สัมพันธ์กับกลยุทธ์ขององค์กร ขาดการท างานเป็นทีม จ านวนบุคลากรไม่สัมพันธ์กับจ านวนงาน มี
งบประมาณไม่เพียงพอ กฎระเบียบไม่เอ้ือต่อการให้อ านาจการตัดสินใจ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตามแผนการปฏิบัติงาน จัดได้ว่าเป็นปัญหาของการบริหารการเปลี่ยนแปลงของ
สถานศึกษาที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ เพราะฉะนั้นหากต้องการเห็นอนาคตภาพการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน               
จึงควรขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นร่วมด้วย 
 ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า มีแนวโน้มเป็นไป
ได้มากที่จะต้องมีการตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งหมายความรวมถึงนักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ ทั้งในส่วนของหลักสูตร/กระบวนการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ รวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และสร้างนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการเรียนรู้ ที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                   
โด่งสยาม โสมาภา (2557) ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการสถานศึกษา
เอกชนเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน และพบว่าการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศได้นั้น หาก
สถานศึกษามีการจัดบรรยากาศในการเรียนรู้ที่เหมาะสม มุ่งเน้นในการจัดการเรียนการสอน มี
เป้าหมายการสอนที่ชัดเจน และมีการเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง จะช่วยให้การบริหารโรงเรียนเอกชน
มุ่งสู่ความเป็นเลิศได้ 
 ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้อง
กันว่า มีแนวโน้มเป็นไปได้มากที่จะต้องมีการก าหนดมาตรฐานและเกณฑ์ที่จะสะท้อนถึงการบริหาร
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จัดการเพ่ือให้เกิดความเป็นเลิศ โดยมีตัวชี้วัดที่สามารถประเมินและช่วยให้น าไปสู่การปรับปรุงและ
พัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศได้ ประกอบกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนควรมุ่งการสร้าง
และพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ รวมถึงการบูรณาการองค์ความรู้ให้กับนักเรียน และพัฒนาระบบ
สารสนเทศ ในการที่จะให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยแก่นักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
การวิจัยของ มนัส บุญชม และชญาพิมพ์ อุสาโห (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบบริหารสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ และพบว่า การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ เป็นด้านที่มีค่าเฉลี่ยความต้องการจ าเป็นสูงสุดในโรงเรียนกลุ่มภาคใต้ และไม่ว่าจะเป็น
โรงเรียนในภาคใต้หรือโรงเรียนในภาคกลาง ระบบบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญ ก็ล้วนแล้วแต่มุ่งเน้นด้านการวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ 
 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า มีแนวโน้มเป็นไป
ได้มากที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าที่  และสร้างความผูกพันกับบุคลากร
ทั้งในเชิงของการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการต่าง ๆ การสร้างความมั่นใจ
และส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพครูและบุคลากรในโรงเรียน พร้อมทั้ งการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง
โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถและผลการด าเนินงานที่แท้จริงของครูและบุคลากร ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธันฐกานต์ ทองสินเกียรติ และสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์ (2556) ได้ศึกษา
เกณฑ์ปกติมาตรฐานการพัฒนาสถานศึกษาเอกชนขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศ กล่าวเอาไว้ว่า การสร้าง
ทีมงาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนาสถานศึกษาเอกชนขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศ และ
งานวิจัยของ สมกิต บุญยะโพธิ์ (2555) ก็ได้กล่าวเอาไว้ว่า การบริหารทรัพยากรบุคคล ถือเป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 
 ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า มีแนวโน้ม
เป็นไปได้มากที่จะต้องมีการออกแบบระบบงานและกระบวนการท างานของครูและบุคลากรให้บรรลุ
ถึงผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งจะต้องมีระบบการก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการปฏิบัติงานทั้งของครูและบุคลากรในทุกขั้นตอน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เจตนา เมืองมูล (2551) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาด
เล็ก อันประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ เรียงตามล าดับความส าคัญ คือ พฤติกรรมการบริหารของ
ผู้บริหารสถานศึกษา การจัดองค์การ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทั่วไป และได้น าไปทดลองใช้ในสถานการณ์จริง และพบว่า หากผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนสามารถปฏิบัติตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ในคู่มือการใช้รูปแบบได้อย่างเป็น
รูปธรรม เกิดผลต่อความเป็นเลิศของสถานศึกษา คือ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีแนวโน้ม
สามารถจัดการศึกษาท าให้นักเรียนมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานที่ก าหนดและสนองต่อความต้องการ
ของชุมชน นั่นสะท้อนให้ เห็นว่า หากโรงเรียกเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สัง กัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สามารถออกแบบระบบงานและกระบวนการท างานที่มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ แล้วสามารถด าเนินการตามระบบที่วางไว้ได้ ก็สามารถที่จะน ามาซึ่งความเป็นเลิศใน
การบริหารโรงเรียนได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ 1 ใน 3 กลยุทธ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศโรงเรียน
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มาตรฐานสากลระดับประถมศึกษา ตามการศึกษาของ ราตรี ศรีไพรวรรณ (2556) ก็คือ กลยุทธ์
ปรับปรุงระบบและกระบวนการ 
 ด้านผลลัพธ์ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า มีแนวโน้มเป็นไปได้มากที่
จะต้องมีการก าหนดเป้าหมายใน 2 ลักษณะด้วยกัน คือ คุณภาพของสินค้า ซึ่งหมายความรวมถึง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การศึกษาต่อ และความประพฤติต่าง ๆ ของนักเรียน และในอีกลักษณะหนึ่ง
ก็คือ ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในมุมมองของนักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน เทียบเท่ากับเป็นการสะท้อนผลการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตามแต่ละองค์ประกอบที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น ซึ่งได้รับการยืนยันจากการศึกษารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อผลการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนของ กมลทิพย์ ใจดี (2557) และพบว่า ภาวะ
ผู้น า การวางแผนกลยุทธ์ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการบริหารกระบวนการ เป็นองค์ประกอบ
ที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน 
 
5.3 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการวิจัยเรื่องการศึกษาอนาคตภาพของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีข้อเสนอแนะโดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการน าเสนอข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ และส่วนที่สอง 
เป็นการน าเสนอข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไปตามรายละเอียดดังนี้ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ข้อค้นพบที่ได้จากการวิจัยนี้ ได้ทราบถึงแนวโน้มขององค์ประกอบการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่ง
ถือเป็นข้อมูลส าคัญให้กับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ใช้เป็นแนวทางในการวาง
กรอบนโยบายทางด้านงานบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในการที่จะส่งเสริมให้เกิดความเป็น
เลิศในการบริหารจัดการโรงเรียนให้สามารถด าเนินงานให้เป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน 
 2. จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ยิ่งท าให้สามารถยืนยันได้ว่า 7 องค์ประกอบหลัก อันได้แก่                  
1) การน าองค์กร 2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นลูกค้า 4) การวัด การวิเคราะห์ และการ
จัดการความรู้ 5) การมุ่งเน้นบุคลากร 6) การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และ 7) ผลลัพธ์ เป็นองค์ประกอบ
ที่เอ้ืออ านวยให้สถานศึกษาสามารถบริหารสถานศึกษาของตนสู่ความเป็นเลิศได้ ด้วยเหตุนี้เอง 
หน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ดูแล ก ากับ ติดตามการด าเนินงานโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ควรมี
การให้ความรู้และส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีความเข้าใจในองค์ประกอบต่าง ๆ 
ดังกล่าวข้างต้นอย่างลึกซ้ึง เพ่ือให้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้ต่อไป 
 3. จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พบว่า 
องค์ประกอบการมุ่งเน้นบุคลากร เป็นองค์ประกอบแรกที่สะท้อนถึงการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในการนี้ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ควรให้ความใส่ใจในบุคลากรของโรงเรียนทั้งในส่วน
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ของครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยู่ ในโรงเรียน โดยจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพเป็น
รายบุคคล และสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือให้บุคคลเหล่านี้มีความผูกพันกับโรงเรียนได้มากท่ีสุด 
 4. อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบหนึ่งที่ควรให้ใส่ใจในล าดับรองลงมา คือ องค์ประกอบการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากเป็นองค์ประกอบในล าดับที่ 2 ที่สะท้อนถึงการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยผู้บริหารโรงเรียน รวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียน ควรร่วมกันในการด าเนินการในองค์ประกอบนี้ ซึ่งจะต้องด าเนินการให้
เป็นระบบระเบียบแบบแผน โดยจะต้องเริ่มจากการจัดท าแผนกลยุทธ์ น าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
และติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เพ่ือให้แผนกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่วางไว้สามารถปฏิบัติได้อย่าง
ส าเร็จลุล่วง 
 5. ส่วนการน าองค์กรของผู้บริหารนั้น ก็จัดได้ว่ามีความส าคัญเช่นเดี ยวกัน เพราะเป็น
องค์ประกอบในล าดับที่ 3 ที่สะท้อนถึงการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม นั่นหมายความว่า ผู้บริหารโรงเรียนเองก็ควรต้องถึงพร้อมทั้งในด้านของภาวะผู้น า ซึ่งจะต้องมี
การตระหนักรู้ในภาวะผู้น าตลอดเวลา และจะต้องมีเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจนทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว อีกทั้งยังสามารถเตรียมพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนได้ เพ่ือให้สามารถปรับรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนได้ทันตามสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในทศวรรษหน้า ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ
ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม มาตรา 15(2) เท่านั้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าองค์ประกอบหลักทั้ง 7 องค์ประกอบในการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกประเภทของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จึงควรมีการน าโมเดลองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ไป
ศึกษากับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามประเภทอ่ืนร่วมด้วย โดยใช้วิธีด าเนินการวิจัยในลักษณะ
เช่นเดียวกัน เพื่อให้สามารถยืนยันได้ว่าสามารถน ามาประยุกต์ใช้ด้วยกันได้จริงหรือไม่ 
 2. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กับประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างเดิม เป็นระยะ ๆ ทุก 3 ปี โดยใช้หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพ่ือตรวจสอบ
ความเป็นไปได้ของโมเดลในช่วงเวลานั้น ๆ และมีการปรับโมเดลให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง องค์ประกอบของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบของการบริหารสู่ความเป็น
เลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามครั้งนี้  จะน าไปใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) ของการบริหารสู่ความเป็นเลิศ และเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามให้มีความเป็นเลิศและมีคุณภาพได้ตาม
มาตรฐานสากล ผู้วิจัยขอความกรุณาจากท่านผู้บริหารสถานศึกษาแสดงความคิดเห็นจากข้อค าถามที่
ก าหนดให้ในแบบสอบถามนี้ โดยโปรดตอบแบบสอบถามท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด และ
ค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของท่านแต่ประการใด 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) จ านวน 5 ข้อ 
  ตอนที่ 2 องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 57 ข้อ 
  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือการบริหารสู่ความเป็นเลิศ มีลักษณะเป็นค าถาม
ปลายเปิด 
 
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับสภาพเป็นจริง 
 
1. สถานที่ตั้งของโรงเรียน 
  ⃝ 1) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 ⃝ 2) ภาคกลาง 
 ⃝ 3) ภาคตะวันออก 
 ⃝ 4) ภาคตะวันตก 
 ⃝ 5) ภาคเหนือ 
 ⃝ 6) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ⃝ 7) ภาคใต้ 
2. เพศ 
  ⃝ 1) ชาย 
 ⃝ 2) หญิง 
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3. วุฒิการศึกษาสูงสุด 

  ⃝ 1) ปริญญาตรี 

 ⃝ 2) ปริญญาโท 

 ⃝ 3) สูงกว่าปริญญาโท 
4. ประสบการณ์ในการบริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

  ⃝ 1) น้อยกว่า 5 ปี 

 ⃝ 2) ตั้งแต่ 5-10 ปี 

 ⃝ 3) ตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป - 15 ปี 

 ⃝ 4) มากกว่า 15 ปี 
 
ตอนที่ 2 องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด 
 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
 

องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

ด้านการน าองค์กร 
1. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
1 ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

และมีการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศใน 
ทุก ๆ ด้าน  

     

2 ผู้บริหารโรงเรียน บริหารโรงเรียนโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

     

3 ผู้บริหารประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับ ครู และบุคลากรของโรงเรียน โดย
ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

     

4 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียน
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

5 ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจและพัฒนาโรงเรียนจน
บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย  
ที่วางไว้ 

     

6 ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และใช้
ความคิดริเริมสร้างสรรค์ในการบริหาร
โรงเรียน 

     

2. เป้าหมายองค์กร 
7 ผู้บริหารโรงเรียนมีการก าหนด วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าหมาย และผลการด าเนินการ
ของโรงเรียนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

     

8 ผู้บริหารมีการก าหนดคุณลักษณะ ความ
เป็นเลิศของผู้เรียนทั้งในด้านของ คุณธรรม 
จริยธรรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
นวัตกรรมจากการเรียนรู้ของผู้เรียน 

     

9 ผู้บริหารมีการก าหนดคุณลักษณะ ความ
เป็นเลิศของครู และบุคลากรของโรงเรียน 
ทั้งในด้าน คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติ
หน้าที่  และการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

     

ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ 
10 โรงเรียนมีการศึกษาความต้องการ ความ

คาดหวัง และของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้
ทีเ่กี่ยวข้องน ามาก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียน 

     

11 โรงเรียนมีการก าหนดกลยุทธ์ในระดับ 
ต่าง ๆ ที่จะท าให้โรงเรียนสามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้ 

     

12 โรงเรียนมีการก าหนดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ที่สามารถปฏิบัติได้จริง สอดคล้อง
กับบริบทของโรงเรียน และสามารถบรรลุ
เป้าหมายของตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ 
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องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

2. การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
13 โรงเรียนมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ และ 

แผนปฏิบัติการให้บุคลากรในโรงเรียนทราบ
เพ่ือน าแผนสู่การปฏิบัติ 

     

14 โรงเรียนมีการจัดสรรทรัพยากรด้านการเงิน
และอ่ืน ๆ อย่างเหมาะสม เพียงพอ และ
พร้อมใช้ เพ่ือให้การปฏิบัติ 
ตามแผนปฏิบัติการบรรลุผลส าเร็จ 

     

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
15 โรงเรียนมีการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย

ที่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของ
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน 

     

16 โรงเรียนมีการก ากับ ติดตาม การ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติ
การเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 

     

17 โรงเรียนมีการประเมินผลการด าเนินงาน
ตามตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 

     

18 โรงเรียนมีการน าผลที่ได้มาจากการ
ประเมินผล มาทบทวน ปรับปรุง และ 
พัฒนาแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

     

ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
1. การตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
19 โรงเรียนมีการตอบสนองต่อความคาดหวัง

และความต้องการของ ผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ 

     

20 โรงเรียนมีหลักสูตร/กระบวนการบริหาร
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของ ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 

     

21 โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ      
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องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

บริการแหล่งเรียนรู้ ให้กับผู้เรียน และสร้าง
นวัตกรรม ที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 

22 โรงเรียนมีการจัดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการเรียนรู้เพ่ือสนองตอบให้กับผู้เรียน 

     

2. ความผูกพันของลูกค้า 
23 โรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ

ชุมชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรมของโรงเรียน  

     

24 โรงเรียนมีการน าครูภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ศิษย์เก่ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน  

     

25 โรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การ ให้ความอนุเคราะห์ กับนักเรียน 
ผู้ปกครองที่ประสพภัย  

     

ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
1. มาตรฐานและเกณฑ์ 
26 โรงเรียนก าหนดมาตรฐาน  เกณฑ์ การ

บริหารจัดการและ การด าเนินงานของ
โรงเรียนเพ่ือให้เกิดความเป็นเลิศ 

     

27 โรงเรียนมีตัวชีวัดในวิเคราะห์การปฏิบัติงาน
จากผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ในการที่
จะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

     

2. ความรู้และการจัดการความรู้ 
28 โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนที่มี

คุณภาพเพ่ือสร้างความรู้และ องค์ความรู้
ให้กับผู้เรียน 

     

29 โรงเรียนมีกระบวนการจัดการและพัฒนา
ความรู้  องค์ความรู้ และมีการบูรณาการ
องค์ความรู้ต่างๆให้กับผู้เรียน 

     

30 โรงเรียนมีการให้บริการแหล่งเรียนรู้และ 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้เอ้ือต่อการพัฒนาความรู้
ของผู้เรียน ครู และ บุคลากรของโรงเรียน  

     



272 
 

องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

3. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสมเทศ 
31 โรงเรียนมีการพัฒนาระบบสารสนเทศ และ

ให้บริการเทคโนโลยีและสารสนเทศท่ี
ทันสมัยให้กับผู้เรียน  

     

32 โรงเรียนมีการ ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอน 

     

33 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสรรค์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ี
ได้รับจากการจัดการเรียนการสอน 

     

ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
1. การพัฒนาบุคลากร 
34 โรงเรียนมีการประเมินความสามารถและ

พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทาง
ศึกษา และมีการจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อม
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

     

35 โรงเรียนจัดให้มีการอบรมเพ่ิมพูนศักยภาพ
ครูในการจัดการเรียนรู้ เช่น วิธีการจัดการ
เรียนการสอน การออกแบบข้อสอบ การ
วัดผลประเมินผล เป็นต้น 

     

36 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้มีความรู้ทางด้าน
การวิจัยและน าผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุง
การเรียนการสอน 

     

2. ความผูกพันกับบุคลากร 
37 โรงเรียนมีการสร้างขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานให้กับบุคลากร โดยมีการ
จัดระบบการยกย่องชมเชย การให้รางวัลที่
สร้างแรงจูงใจต่อบุคคล ในการที่จะน าไปสู่
ผลการด าเนินการที่เป็นเลิศของโรงเรียน  

     

38 โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับ
บุคลากรของโรงเรียนตามความเหมาะสม  

     

39 โรงเรียนมีการเลือนต าแหน่งโดยพิจารณา
จากความรู้ความสามารถและผลการ
ด าเนินงานของครูและบุคลากร 
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องค์ประกอบการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

40 โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูมีความมั่นคงใน
อาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของครูและบุคลากรอย่างทั่วถึง 

     

ด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 
1. ระบบการปฏิบัติการ 
41 โรงเรียนมีการออกแบบระบบงาน 

กระบวนการท างานให้ ของ ครู และ 
บุคลากรของโรงเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  

     

42 โรงเรียนมีระบบก ากับ ติดตามและ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ ครู บุคลากร
ของโรงเรียน ในทุกข้ันตอน 

     

2. ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ 
43 ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุ

ถึงผลส าเร็จตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนด  
     

44 โรงเรียนมีระบบงานและกระบวนการ
ท างานที่มีคุณภาพเป็นเลิศ 

     

ด้านผลลัพธ์ 
1. คุณภาพของสินค้า 
45 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น

และเป็นไปตามเป้าหมายที่โรงเรียนก าหนดไว้ 
     

46 ผู้เรียนมีความประพฤติดี มีวินัยเป็นไปตามสากล       

47 ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาที่เป็น
ที่ยอมรับของสังคม และสามารถเข้าศึกษาต่อใน
สถานศึกษาชั้นน าของต่างประเทศ  

     

2. ความพึงพอใจของลูกค้า 
48 นักเรียน มีความพ่ึงพอใจต่อการจัดการ

เรียนการสอนที่มีคุณภาพของโรงเรียน 
     

49 ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อผลการ
เรียนและความประพฤติที่ดี มีวินัย ของ
นักเรียน  

     

50 ผู้ปกครอง และชุมชน มีความพ่ึงพอใจต่อ
การจัดการการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
ของโรงเรียน 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
 อิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ค าชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับองค์ประกอบอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการบริหารสู่ความ
 เป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
 การศึกษาเอกชน 
 
ด้านการน าองค์กร  
 คุณลักษณะความเป็นผู้น าของผู้บริหารที่ท่านคิดว่าจะส่งผลให้โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศควร
เป็นอย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ท่านคิดว่า ถ้าต้องการให้โรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ผู้บริหารโรงเรียนควรก าหนดเป้าหมาย
อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 ท่านคิดว่าถ้าต้องการให้โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ การจัดท าแผนกลยุทธ์ควรจัดท าอย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ท่านคิดว่าถ้าต้องการให้โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ควรมี
กระบวนการอย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ท่านคิดว่าถ้าต้องการให้โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ ควรมีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์อย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
การมุ่งเน้นลูกค้า 
 ท่านคิดว่าถ้าต้องการให้โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนควรมีการสนองตอบต่อความ
ต้องการของลูกค้าอย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ท่านคิดว่าถ้าต้องการให้โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  โรงเรยีนควรสร้างความผูกพันกับลูกค้าอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 ท่านคิดว่าถ้าต้องการให้โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนจะต้องมีการก าหนดมาตรฐาน
และเกณฑ์อย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ท่านคิดว่าถ้าต้องการให้โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนจะต้องบริหารจัดการกับ ความรู้
และการจัดการความรู้ อย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ท่านคิดว่าถ้าต้องการให้โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนจะต้องบริหารจัดการกับ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
การมุ่งเน้นบุคลากร 
 ท่านคิดว่าถ้าต้องการให้โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรของ
โรงเรียนอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ท่านคิดว่าถ้าต้องการให้โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนจะต้องมีการสร้างความผูกพัน
ของครู บุคลากร กับ โรงเรียน อย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 
 ท่านคิดว่าถ้าต้องการให้โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนควรมีระบบการปฏิบัติการใน
การด าเนินงานอย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ท่านคิดว่าถ้าต้องการให้โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  ประสิทธิผลของการปฏิบัติการควรเป็นอย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ผลลัพธ์ 
 ท่านคิดว่าถ้าต้องการให้โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนจะต้องมีคุณภาพของสินค้าอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ท่านคิดว่าถ้าต้องการให้โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อโรงเรียน
ควรเป็นอย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ขอขอบพระคุณที่ท่านสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาอนาคตภาพการบริหารสู่

ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
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รายช่ือผู้เชียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิการศึกษาอนาคตภาพการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 
ที่  ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายวันชัย อาด า หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 
2 นายสมศักดิ์  เชื้อผู้ดี อุปนายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามแห่ง

ประเทศไทย 
3 นายอิมรอน  เสมสายัณห์ ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าอิฐศึกษา 
4 นายพิเชษฐ์  โพธิ์ทอง รองผู้อ านวยการโรงเรียนท่าอิฐศึกษา 
5 นายไอยุป เจริญสุข หัวหน้างานกิจการนักเรียน โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 
6 นางฟารีดา เชื้อผู้ดี ผู้จัดการโรงเรียนญามีอุ้ลอิควาน 
7 นางวันเพ็ญ ผ่องกาย นักวิเคราะห์นะโยบายและแผนช านาญการพิเศษ ส านัก

นโยบายและแผน กระทรวงศึกษาธิการ 
8 นายกิจสุวัฒน์  หงส์เจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
9 ดร.ประยูร หรั่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 
10 นายก าจัด คงหนู ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี (เขต 1) 
11 นางธรรมพร  แข็งกสิการ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

นนทบุรี เขต 2 
12 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 3 
13 ดร.ดิเรก วันแอเลาะห์ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอัร-รอบิตี 
14 นายอ านาจ มะหะหมัด อาจารย์สาขาวิชาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 
15 นาย เกษม มะแก้ว ผู้อ านวยการโรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา (ประเวศ) 
16 นายมนูญศักดิ์  โต๊ะเถื่อน อาจารย์ประจ าคณะอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา 

วิทยาลัยเขตปัตตานี 
17 นายอนันต์ มะกูดี ผู้อ านวยการโรงเรียนศาสนวิทยา 
18 นายพิชัย ระดิ่งหิน ครูผู้สอนภาษามลายูและอาหรับ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา 
19 นายมนัส บุญชม ผู้อ านวยการโรงเรียนอิสลามสันติชน 
20 นายณรงค์ อสีมาแอล อาจารย์คณะอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต 
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แบบสัมภาษณ์ผู้เชียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 
เรื่อง อนาคตภาพการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  

สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
.......................................................................................................................... 

ผู้ให้การสัมภาษณ์ 
นาย/นาง/นางสาว .....................................................นามสกุล................................................ 
ต าแหน่ง ...................................................สถานที่ท างาน............................................................. 
 
 
แนวทางการสัมภาษณ์  เรื่อง อนาคตภาพการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา

อิสลาม  สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
 
 ท่านคิดว่าองค์ประกอบในการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ในอีก 10 ปีข้างหน้าควรเป็นอย่างไร  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านการน าองค์กร  
 ท่านคิดว่าแนวโน้มขององค์ประกอบย่อยด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารในอีก 10 ปีข้างหน้า 
เป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ท่านคิดว่าแนวโน้มขององค์ประกอบย่อยด้านเป้าหมายองค์กรในอีก 10 ปีข้างหน้า เป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
 ท่านคิดว่าแนวโน้มขององค์ประกอบย่อยด้านการจัดท าแผนกลยุทธ์ในอีก 10 ปีข้างหน้า 
เป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ท่านคิดว่าแนวโน้มขององค์ประกอบย่อยด้านการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติในอีก 10 ปี
ข้างหน้า เป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ท่านคิดว่าแนวโน้มขององค์ประกอบย่อยด้านการประเมินผลการด าเนินงานตามแผน            
กลยุทธ์ในอีก 10 ปีข้างหน้า เป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
การมุ่งเน้นลูกค้า 
 ท่านคิดว่าแนวโน้มขององค์ประกอบย่อยด้านการสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าใน
อีก 10 ปีข้างหน้า เป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ท่านคิดว่าแนวโน้มขององค์ประกอบย่อยด้านการความผูกพันของลูกค้าในอีก 10 ปี
ข้างหน้า เป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
 ท่านคิดว่าแนวโน้มขององค์ประกอบย่อยด้านมาตรฐานและเกณฑ์ในอีก 10 ปีข้างหน้า 
เป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ท่านคิดว่าแนวโน้มขององค์ประกอบย่อยด้านความรู้และการจัดการความรู้ในอีก 10 ปี
ข้างหน้า เป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ท่านคิดว่าแนวโน้มขององค์ประกอบย่อยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศในอีก 10 
ปีข้างหน้า เป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
การมุ่งเน้นบุคลากร 
 ท่านคิดว่าแนวโน้มขององค์ประกอบย่อยด้านการพัฒนาบุคลากรในอีก 10 ปีข้างหน้า เป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 ท่านคิดว่าแนวโน้มขององค์ประกอบย่อยด้านความผูกพันกับบุคลากรในอีก 10 ปีข้างหน้า 
เป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ 
 ท่านคิดว่าแนวโน้มขององค์ประกอบย่อยด้านระบบการปฏิบัติการในอีก 10 ปีข้างหน้า 
เป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ท่านคิดว่าแนวโน้มขององค์ประกอบย่อยด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติการในอีก 10 ปี
ข้างหน้า เป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผลลัพธ์ 
 ท่านคิดว่าแนวโน้มขององค์ประกอบย่อยด้านคุณภาพของสินค้าในอีก 10 ปีข้างหน้า เป็นอย่างไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ท่านคิดว่าแนวโน้มขององค์ประกอบย่อยด้านความพึงพอใจของลูกค้าในอีก 10 ปีข้างหน้า 
เป็นอยา่งไร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
       (.........................................................) 
        ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
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แบบสอบถามการวิจัยเชิงอนาคต (EDFR) รอบที่ 1 
เร่ือง อนาคตภาพการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
 แบบสอบถามชุดนี้จัดท าขึ้นจากผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ เชี่ยวชาญในบริบทแนวโน้ม
องค์ประกอบของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้กลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินว่า
แนวโน้มดังกล่าวมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด และแนวโน้มนั้นเป็นแนวโน้มที่พึงประสงค์หรือไม่
พึงประสงค ์
 
ค าชี้แจง  
 1. ขอให้ท่านประเมินความเป็นไปได้ของแนวโน้มแต่ละองค์ประกอบ โดยท าเครื่องหมาย 
√ ในช่องตัวเลือกท่ีตรงกับระดับการประเมินของท่าน โดยมีน้ าหนักคะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
  1 หมายถึง ความเป็นไปได้ของแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนหรือเป็นจริงน้อยที่สุด 
  2 หมายถึง ความเป็นไปได้ของแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนหรือเป็นจริงน้อย 
  3 หมายถึง ความเป็นไปได้ของแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนหรือเป็นจริงปานกลาง 
  4 หมายถึง ความเป็นไปได้ของแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนหรือเป็นจริงมาก 
  5 หมายถึง ความเป็นไปได้ของแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนหรือเป็นจริงมากที่สุด 
 
หมายเหตุ:  
 (1) ตัวเลขในวงเล็บด้านหลังของแต่ละแนวโน้ม คือ จ านวนผู้เชี่ยวชาญที่ให้แนวโน้มนั้น ๆ 
จากการสัมภาษณ์ EDFR  
 (2) เครื่องหมาย √ ในช่องแนวโน้มที่ท่านให้ไว้จากการสัมภาษณ์ คือ แนวโน้มที่ท่านได้ให้
สัมภาษณ์ EDFR 
 
 2. โปรดให้ค าตอบว่าอนาคตภาพของแนวโน้มในแต่ละองค์ประกอบเป็นสิ่งที่พึงประสงค์
หรือไม่พึงประสงค ์โดยเลือกท าเครื่องหมาย √ ในช่องใดช่องหนึ่ง 
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องค์ประกอบท่ี 1 การน าองค์กร 
จ านวน 13 แนวโน้ม 

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือ
เป็นจริง (เลือกได้ 1 ช่อง) 

อนาคตภาพ 
(เลือกได้ 1 ช่อง) เหตุผล 

(ถ้าม)ี 

แนวโน้มที่
ท่านให้ไว้
จากการ

สัมภาษณ์ 1 2 3 4 5 
พึง

ประสงค์ 
ไม่พึง

ประสงค์ 
ภาวะผู้น าของผู้บริหาร          
1. ผูบ้รหิารต้องมีวิสยัทัศน์กวา้งไกล 
ก้าวหนา้ และมีการก าหนดวิสยัทัศน ์
พันธกิจ เป้าหมายของโรงเรยีนสู่ความ
เป็นเลศิในทุก ๆ  ด้าน 

         

2. ผู้บริหารต้องใช้หลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารโรงเรียน 

         

3. ผู้บริหารต้องประพฤตตินเป็น
แบบอย่างท่ีดีให้กับครู ละบุคลากร
ของโรงเรียน โดยปฏิบตัิตาม
กฎหมายที่เกีย่วข้องและปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

         

4. ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนาโรงเรยีนสู่
ความเป็นเลิศ 

         

5. ผู้บริหารต้องมุ่งมั่นในการพัฒนา
โรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน 

         

6. ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้ครู
และบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและพัฒนาโรงเรยีนจน
บรรลผุลตามวสิัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายที่วางไว้ 

         

7. ผู้บริหารต้องมีความคดิรเิริ่ม
สร้างสรรค์และใช้ความคดิรเิริ่ม
สร้างสรรค์ในการบริหารโรงเรียน 

         

8. ผู้บริหารต้องมีการน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการบรหิารมาใช้
ในการบริหารโรงเรียน 

         

เป้าหมายองค์กร          
9. ผู้บริหารต้องมีการก าหนด
คุณลักษณะความเป็นเลิศของ
ผู้เรยีนทั้งในด้านของคุณธรรม 
จริยธรรม ผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน 
นวัตกรรมจากการเรียนรู้ของผู้เรยีน 

         

10. ผู้บริหารต้องมีการก าหนด
คุณลักษณะความเป็นเลิศของครู
และบุคลากรของโรงเรียน ทั้งใน
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องค์ประกอบท่ี 1 การน าองค์กร 
จ านวน 13 แนวโน้ม 

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือ
เป็นจริง (เลือกได้ 1 ช่อง) 

อนาคตภาพ 
(เลือกได้ 1 ช่อง) เหตุผล 

(ถ้าม)ี 

แนวโน้มที่
ท่านให้ไว้
จากการ

สัมภาษณ์ 1 2 3 4 5 
พึง

ประสงค์ 
ไม่พึง

ประสงค์ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบตัิ
หน้าท่ี และการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 
11. ผู้บริหารต้องมีการพัฒนาความ
เป็นเลิศของโรงเรียนและแหล่ง
เรียนรู ้

         

วัฒนธรรมองค์กร 
12. ผู้อ านวยการโรงเรียนและ
ผู้จัดการโรงเรียนต้องร่วมกันท างาน
อย่างมีเป้าหมายและพยายามแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

         

13. ต้องมีการค านึงถึงความ
หลากหลายของบุคคล เพื่อเพิม่พูน
ความรู้ ทักษะ เจตคติ คณุธรรม 
จริยธรรม ให้เกิดทั้งในส่วนของ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
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องค์ประกอบท่ี 2 การวางแผน
เชิงกลยุทธ ์

จ านวน 9 แนวโน้ม 

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือ
เป็นจริง (เลือกได้ 1 ช่อง) 

อนาคตภาพ 
(เลือกได้ 1 ช่อง) เหตุผล 

(ถ้าม)ี 

แนวโน้มที่
ท่านให้ไว้
จากการ

สัมภาษณ์ 1 2 3 4 5 
พึง

ประสงค์ 
ไม่พึง

ประสงค์ 
การจัดท าแผนกลยุทธ ์          
1. โรงเรียนต้องมีการศึกษาความ
ต้องการ ความคาดหวังของนักเรียน 
ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง น ามา
ก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์ของ
โรงเรียน 

         

2. โรงเรียนต้องมีการก าหนด         
กลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ ที่จะท าให้
โรงเรียนสามารถบรรลุวสิัยทัศน์
และพันธกิจที่ก าหนดไว ้

         

3. โรงเรียนต้องมีการก าหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/การ
วิจัยการศึกษา ที่สามารถปฏิบัตไิด้
จริง สอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน และสามารถบรรลุ
เป้าหมายของตัวช้ีวัดที่ตัง้ไว้ 

         

การน าแผนกลยุทธส์ู่การปฏิบัต ิ          
4. โรงเรียนต้องมีการถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ และแผนปฏิบตัิการให้
บุคลากรในโรงเรยีนทราบ เพ่ือน า
แผนสู่การปฏิบตั ิ

         

5. โรงเรียนต้องมีการจัดสรร
ทรัพยากรด้านการเงินและอื่น ๆ
อย่างเหมาะสม เพียงพอ และพร้อม
ใช้ เพือ่ให้การปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการบรรลผุลส าเร็จ 

         

การประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ ์

         

6. โรงเรียนต้องมีการก าหนด
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่ใช้ในการ
ติดตามความก้าวหน้าของ
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน 

         

7. โรงเรียนต้องมีการก ากับ ตดิตาม 
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการเพื่อให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่วางไว ้
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องค์ประกอบท่ี 2 การวางแผน
เชิงกลยุทธ ์

จ านวน 9 แนวโน้ม 

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือ
เป็นจริง (เลือกได้ 1 ช่อง) 

อนาคตภาพ 
(เลือกได้ 1 ช่อง) เหตุผล 

(ถ้าม)ี 

แนวโน้มที่
ท่านให้ไว้
จากการ

สัมภาษณ์ 1 2 3 4 5 
พึง

ประสงค์ 
ไม่พึง

ประสงค์ 
8. โรงเรียนต้องมีการประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการ 

         

9. โรงเรียนต้องมีการน าผลทีไ่ด้มา
จากการประเมินผล มาทบทวน 
ปรับปรุง และพัฒนาแผนกลยุทธ์ 
และแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกบั
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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องค์ประกอบท่ี 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 
จ านวน 6 แนวโน้ม 

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือ
เป็นจริง (เลือกได้ 1 ช่อง) 

อนาคตภาพ 
(เลือกได้ 1 ช่อง) เหตุผล 

(ถ้าม)ี 

แนวโน้มที่
ท่านให้ไว้
จากการ

สัมภาษณ์ 1 2 3 4 5 
พึง

ประสงค์ 
ไม่พึง

ประสงค์ 
การตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า 

         

1. โรงเรียนต้องมีการตอบสนองตอ่
ความคาดหวังและความต้องการ
ของผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชนที่
โรงเรียนตั้งอยู ่

         

2. โรงเรียนต้องมีหลักสูตร/
กระบวนการบริหารหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน กิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน 

         

3. โรงเรียนต้องจัดสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศ บริการแหล่งเรียนรู้
ให้กับผู้เรยีน และสร้างนวัตกรรมที่
เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

         

4. โรงเรียนต้องมีการจัดนวตักรรม
และเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ เพื่อ
สนองตอบให้กับผู้เรียน 

         

ความผูกพันของลกูค้า          
5. โรงเรียนต้องมีส่วนร่วมในการจดั
กิจกรรมของชุมชนและชุมชนมสี่วน
ร่วมในการจดักิจกรรมของโรงเรียน 

         

6. โรงเรียนต้องมีการน าครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและศิษย์เก่ามาช่วย
ในการจัดการเรียนการสอน 
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องค์ประกอบท่ี 4 การวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

จ านวน 8 แนวโน้ม 

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือ
เป็นจริง (เลือกได้ 1 ช่อง) 

อนาคตภาพ 
(เลือกได้ 1 ช่อง) เหตุผล 

(ถ้าม)ี 

แนวโน้มที่
ท่านให้ไว้
จากการ

สัมภาษณ์ 1 2 3 4 5 
พึง

ประสงค์ 
ไม่พึง

ประสงค์ 
มาตรฐานและเกณฑ ์          
1. โรงเรียนต้องก าหนดมาตรฐาน 
เกณฑ์ การบริหารจัดการ และการ
ด าเนินงานของโรงเรยีน เพื่อให้เกดิ
ความเป็นเลิศ 

         

2. โรงเรียนต้องมีตัวช้ีวัดใน
วิเคราะห์การปฏบิัติงานจากผลการ
ประเมินแต่ละตัวช้ีวัด ในการที่จะ
น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารโรงเรยีนสู่ความเป็นเลิศ 

         

ความรู้และการจัดการความรู้          
3. โรงเรียนต้องมีการจัดการเรียน
การสอนที่มีคณุภาพ เพื่อสร้าง
ความรู้และองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน 

         

4. โรงเรียนต้องมีกระบวนการ
จัดการและพัฒนาความรู้ องค์
ความรู้ และมีการบูรณาการองค์
ความรู้ต่าง ๆ ให้กับผู้เรยีน 

         

5. โรงเรียนต้องมีการให้บริการ
แหล่งเรียนรู้ และพัฒนาแหล่ง
เรียนรูเ้อื้อต่อการพัฒนาความรู้ของ
ผู้เรยีน ครู และบุคลากรของ
โรงเรียน 

         

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

         

6. โรงเรียนต้องมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยั
ให้กับผู้เรยีน 

         

7. โรงเรียนต้องมีการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอน 

         

8. โรงเรียนต้องมีการส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีได้รับ
จากการจัดการเรียนการสอน 
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องค์ประกอบท่ี 5 การมุ่งเน้น
บุคลากร 

จ านวน 7 แนวโน้ม 

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือ
เป็นจริง (เลือกได้ 1 ช่อง) 

อนาคตภาพ 
(เลือกได้ 1 ช่อง) เหตุผล 

(ถ้าม)ี 

แนวโน้มที่
ท่านให้ไว้
จากการ

สัมภาษณ์ 1 2 3 4 5 
พึง

ประสงค์ 
ไม่พึง

ประสงค์ 
การพัฒนาบุคลากร          
1. โรงเรียนต้องมีการประเมิน
ความสามารถและพัฒนาศักยภาพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และมีการจัดเตรยีมบุคลากรให้
พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 

         

2. โรงเรียนต้องจัดให้มีการอบรม
เพิ่มพูนศกัยภาพครูในการจดัการ
เรียนรู้ เช่น วิธีการจัดการเรียนการ
สอน การออกแบบข้อสอบ การ
วัดผลประเมินผล เป็นต้น 

         

3. โรงเรียนต้องมีการส่งเสรมิให้มี
ความรู้ทางด้านการวิจัยและน า
ผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงการเรียน
การสอน 

         

ความผูกพันกับบุคลากร          
4. โรงเรียนต้องมีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากร โดยมีการจัดระบบการยก
ย่องชมเชย การให้รางวัลที่สร้าง
แรงจูงใจต่อบุคคล ในการที่จะ
น าไปสูผ่ลการด าเนินการที่เป็นเลศิ
ของโรงเรียน 

         

5. โรงเรียนต้องมีการจัดสวัสดิการ
ต่าง ๆ ให้กับบุคลากรของโรงเรียน
ตามความเหมาะสม 

         

6. โรงเรียนต้องมีการเลื่อนต าแหนง่
โดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถและผลการ
ด าเนินงานของครูและบุคลากร 

         

7. โรงเรียนต้องมีการส่งเสรมิให้ครู
มีความมั่นคงในอาชีพ พร้อมท้ัง
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ของครูและบุคลากรอย่างท่ัวถึง 
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องค์ประกอบท่ี 6 การมุ่งเน้น
การปฏิบัติการ 

จ านวน 4 แนวโน้ม 

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือ
เป็นจริง (เลือกได้ 1 ช่อง) 

อนาคตภาพ 
(เลือกได้ 1 ช่อง) เหตุผล 

(ถ้าม)ี 

แนวโน้มที่
ท่านให้ไว้
จากการ
สัมภาษณ์ 1 2 3 4 5 

พึง
ประสงค์ 

ไม่พึง
ประสงค์ 

ระบบการปฏิบัติการ          
1. โรงเรียนต้องมีการออกแบบ
ระบบงาน กระบวนการท างาน
ให้ครู และบุคลากรของ
โรงเรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

         

2. โรงเรียนต้องมีระบบก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของครู บุคลากรของ
โรงเรียนในทุกขั้นตอน 

         

ประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติการ 

         

3. ครูและบุคลากรต้องสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุถึงผลส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่โรงเรยีน
ก าหนด 

         

4. โรงเรียนต้องมีระบบงาน
และกระบวนการท างานท่ีมี
คุณภาพเป็นเลศิ 
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องค์ประกอบท่ี 7 ผลลัพธ์ 
จ านวน 6 แนวโน้ม 

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือ
เป็นจริง (เลือกได้ 1 ช่อง) 

อนาคตภาพ 
(เลือกได้ 1 ช่อง) เหตุผล 

(ถ้าม)ี 

แนวโน้มที่
ท่านให้ไว้
จากการ
สัมภาษณ์ 1 2 3 4 5 

พึง
ประสงค์ 

ไม่พึง
ประสงค์ 

คุณภาพของสินค้า          
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรยีนต้องสูงขึ้นและเป็นไป
ตามเป้าหมายที่โรงเรยีน
ก าหนดไว ้

         

2. ผู้เรียนต้องมีความประพฤติ
ดี มีวินัยเป็นไปตามสากล 

         

3. ผู้เรียนต้องสามารถเข้า
ศึกษาต่อในสถานศึกษาท่ีเป็นที่
ยอมรับของสังคม และสามารถ
เข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาช้ัน
น าของต่างประเทศ 

         

ความพึงพอใจของลูกค้า          
4. นักเรียนต้องมีความพึงพอใจ
ต่อการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพของโรงเรียน 

         

5. ผู้ปกครองและชุมชนต้องมี
ความพึงพอใจต่อผลการเรยีน
และความประพฤติทีด่ี มีวินัย
ของนักเรียน 

         

6. ผู้ปกครองและชุมชนต้องมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนที่มีคณุภาพของ
โรงเรียน 
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แบบสอบถามการวิจัยเชิงอนาคต (EDFR) รอบที่ 2 
เร่ือง อนาคตภาพการบริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 

 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้เชี่ยวชาญในความอนุเคราะห์ของท่านที่ได้ให้สัมภาษณ์
การวิจัยเชิงอนาคต (EDFR) ในบริบทแนวโน้มองค์ประกอบของการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และขอ
กราบขอบพระคุณท่านผู้เชี่ยวชาญอีกครั้งที่ได้แสดงความคิดเห็นในแบบสอบถามการวิจัยเชิงอนาคต 
(EDFR) รอบท่ี 2 ในช่วงที่ผ่านมา 
 แบบสอบถามชุดนี้ คือ การวิจัยเชิงอนาคต (EDFR) รอบที่ 2 ซึ่งเป็นแบบสอบถามสุดท้าย
ของการวิจัยในครั้งนี้ ที่ผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นจากการใช้สถิติวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน (Median) และ
ขอบเขตพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ในแต่ละข้อ ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
 1. ค่ามัธยฐาน (Median) ใช้อักษรย่อ M.d. หมายถึง ค่ากลางของค าตอบทั้งหมดในแต่ละ
ข้อ ซึ่งแสดงไว้ด้วยเครื่องหมาย star หรือดอกจัน (*) เมื่อเครื่องหมาย * ปรากฏอยู่ในช่องความ
คิดเห็นระดับใดก็หมายความว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อข้อค าถามดังกล่าวในระดับนั้น เช่น 
ในข้อค าถามที่ 1 หากเครื่องหมาย * ปรากฏอยู่ในช่องแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือเป็นจริงช่องหมายเลข 
4 หมายความว่า ข้อค าถามท่ี 1 ดังกล่าว กลุ่มผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นด้วยในระดับมาก 
 2. ขอบเขตพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ใช้อักษรย่อว่า I.R. หมายถึง 
ค่าท่ีใช้แสดงความกระจายตัวของค าตอบในแต่ละข้อค าถาม ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
  2.1 ข้อค าถามท่ีมี I.R. มาก แสดงว่า ข้อค าถามนั้นมีความกระจายตัวมาก หรือแสดงว่า
ผู้ตอบมีความเห็นสอดคล้องกันน้อย 
  2.2 ข้อค าถามท่ีมี I.R. น้อย แสดงว่า ข้อค าถามนั้นมีความกระจายตัวน้อย หรือแสดงว่า
ผู้ตอบมีความเห็นสอดคล้องกันมาก 
 กล่าวโดยสรุป เครื่องหมายพิเศษที่เพ่ิมเติมในแบบสอบถามชุดนี้ คือ 
 ก. ค่ามัธยฐาน (Median) ใช้เครื่องหมาย * 

ข. ขอบเขตพิสัยระหว่างควอไทล์ (Interquartile Range) ใช้เครื่องหมาย  
ค. ค าตอบของท่านในครั้งที่แล้ว คือแบบสอบถามวิจัยเชิงอนาคต (EDFR) รอบที่ 1 

(Delphi รอบท่ี 1) ใช้เครื่องหมาย  
เครื่องหมายทั้งสามนี้ เป็นสัญลักษณ์ที่ให้ไว้เพ่ือแสดงให้ท่านทราบค าตอบของกลุ่ม

ผู้เชี่ยวชาญ และค าตอบเดิมของท่านว่ามีความสอดคล้องกันมากน้อยเพียงใด 
 ในการนี้ ท่านผู้เชี่ยวชาญสามารถพิจารณาทบทวนค าตอบของท่านอีกครั้งหนึ่งว่าท่าน

เห็นสมควรเปลี่ยนแปลงค าตอบ ไปตามความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชายหรือไม่ โดยมีรายละเอียด
วิธีการตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ดังต่อไปนี้ 

1. ให้ท่านผู้เชี่ยวชาญพิจารณาค าตอบเดิมของท่านซึ่งแสดงไว้ด้วยเครื่องหมาย     
เปรียบเทียบกับค าตอบของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่แสดงไว้ด้วยเครื่องหมาย * ว่าอยู่ในช่วงของเขตพิสัย
ระหว่างควอไทล์              หรือไม ่
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2. ถ้าเครื่องหมาย และเครื่องหมาย * อยู่ในช่องเดียวกัน หมายความว่า ค าตอบของ
ท่านตรงกับค าตอบของกลุ่ม โดยท่าน ไม่ต้องท าอะไรกับข้อนั้น 

3. ถ้าเครื่องหมาย และเครื่องหมาย * อยู่คนละช่อง แต่ยังอยู่ในช่วงขอบเขตพิสัย
ระหว่างควอไทล์ 

            หมายความว่า ค าตอบของท่านใกล้เคียงกับค าตอบของกลุ่ม หรือแสดงว่าท่านมี
ความเห็นค่อนข้างสอดคล้องกับความคิดเห็นของกลุ่ม ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยหากท่านพิจารณา
แล้วเห็นว่าค าตอบของท่านเหมาะสมแล้ว ท่านก็ไม่ต้องท าอะไรกับข้อนั้น แต่ถ้าท่านเห็นว่าควรตอบให้
สอดคล้องกับกลุ่มมากขึ้นอีก ให้ท่านท าเครื่องหมาย X ทับเครื่องหมาย       แล้วท าเครื่องหมาย  √          

ลงในช่องเดียวกับเครื่องหมาย * พร้อมให้เหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลงค าตอบ 
4. ถ้าเครื่องหมาย และเครื่องหมาย * อยู่คนละช่อง และอยู่นอกเหนือช่วงขอบเขต

พิสัยระหว่างควอไทล์             หมายความว่า ค าตอบของท่านแตกต่างจากค าตอบของกลุ่ม ในกรณี
นี้ ขอให้ท่านพิจารณาทบทวนดูว่า ท่านเห็นด้วยกับค าตอบของกลุ่มหรือไม่ ถ้าเห็นด้วยให้ท า
เครื่องหมาย X ทับเครื่องหมาย       แล้วท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องเดียวกับเครื่องหมาย * พร้อมให้
เหตุผลประกอบการเปลี่ยนแปลงค าตอบ แต่หากท่านไม่เห็นด้วยกับค าตอบของกลุ่ม ท่านไม่ต้องท า
อะไรกับข้อนั้น 

5. ในช่อง “อนาคตภาพที่ท่านให้ไว้” หมายถึง ค าตอบเดิมของท่านผู้เชี่ยวชาญจาก
แบบสอบถามฉบับที่แล้ว (การวิจัยเชิงอนาคต รอบที่ 1) หากท่านยืนยันค าตอบเดิม ท่านไม่ต้องท า
อะไรกับข้อนั้น แต่หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงค าตอบ ให้ท าเครื่องหมาย X ทับเครื่องหมาย √ ใน
อีกช่องหนึ่งแทน 

 

องค์ประกอบท่ี 1 การน า
องค์กร 

จ านวน 13 แนวโน้ม 

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือ
เป็นจริง (เลือกได้ 1 ช่อง) 

อนาคตภาพ 
(เลือกได้ 1 ช่อง) เหตุผล 

(ถ้าม)ี 

แนวโน้มที่
ท่านให้ไว้
จากการ
สัมภาษณ์ 1 2 3 4 5 

พึง
ประสงค์ 

ไม่พึง
ประสงค์ 

ภาวะผู้น าของผู้บริหาร          
1. ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล ก้าวหน้า และมีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายของโรงเรียนสู่ความ
เป็นเลิศในทุก ๆ ดา้น 

     
* 
 

√    

2. ผู้บริหารต้องใช้หลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารโรงเรียน 

     
* 

√    

3. ผู้บริหารต้องประพฤติตน
เป็นแบบอยา่งที่ดีให้กับครู ละ
บุคลากรของโรงเรียน โดย
ปฏิบัติตามกฎหมายที่
เก่ียวข้องและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

     
* 

√    
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องค์ประกอบท่ี 1 การน า
องค์กร 

จ านวน 13 แนวโน้ม 

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือ
เป็นจริง (เลือกได้ 1 ช่อง) 

อนาคตภาพ 
(เลือกได้ 1 ช่อง) เหตุผล 

(ถ้าม)ี 

แนวโน้มที่
ท่านให้ไว้
จากการ
สัมภาษณ์ 1 2 3 4 5 

พึง
ประสงค์ 

ไม่พึง
ประสงค์ 

4. ผู้บริหารต้องมีภาวะผูน้ า
การเปลี่ยนแปลง เพื่อพัฒนา
โรงเรียนสู่ความเปน็เลิศ 

     
* 

√    

5. ผู้บริหารต้องมุ่งมั่นในการ
พัฒนาโรงเรียนมุ่งสู่ความเปน็
เลิศในทุกด้าน 

     
* 

√    

6. ผู้บริหารต้องเปิดโอกาสให้ครู
และบุคลากรมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจและพัฒนาโรงเรยีนจน
บรรลผุลตามวสิัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมายที่วางไว้ 

    
* 

 √    

7. ผู้บริหารต้องมีความคดิรเิริ่ม
สร้างสรรค์และใช้ความคดิรเิริ่ม
สร้างสรรค์ในการบริหาร
โรงเรียน 

     
* 

√    

8. ผู้บริหารต้องมีการน า
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการบริหารมาใช้ในการ
บริหารโรงเรยีน 

     
* 

√    

เป้าหมายองค์กร          
9. ผู้บริหารต้องมีการก าหนด
คุณลักษณะความเป็นเลิศของ
ผู้เรยีนทั้งในด้านของคุณธรรม 
จริยธรรม ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียน นวัตกรรมจากการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

     
* 

√    

10. ผู้บริหารต้องมีการก าหนด
คุณลักษณะความเป็นเลิศของครู
และบุคลากรของโรงเรียน ทั้งใน
ด้านคุณธรรม จริยธรรม การ
ปฏิบัติหน้าท่ี และการ
สร้างสรรค์นวตักรรม 

     
* 

√    

11. ผู้บริหารต้องมีการพัฒนา
ความเป็นเลิศของโรงเรียนและ
แหล่งเรียนรู ้
 

     
* 

√    
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องค์ประกอบท่ี 1 การน า
องค์กร 

จ านวน 13 แนวโน้ม 

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือ
เป็นจริง (เลือกได้ 1 ช่อง) 

อนาคตภาพ 
(เลือกได้ 1 ช่อง) เหตุผล 

(ถ้าม)ี 

แนวโน้มที่
ท่านให้ไว้
จากการ
สัมภาษณ์ 1 2 3 4 5 

พึง
ประสงค์ 

ไม่พึง
ประสงค์ 

วัฒนธรรมองค์กร 
12. ผู้อ านวยการโรงเรียนและ
ผู้จัดการโรงเรียนต้องร่วมกัน
ท างานอย่างมีเป้าหมายและ
พยายามแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ต่าง ๆ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

     
 
* 

 
 
√ 

   

13. ต้องมีการค านึงถึงความ
หลากหลายของบุคคล เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ 
คุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดทั้ง
ในส่วนของนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

     
* 

 
√ 
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องค์ประกอบท่ี 2 การวางแผน
เชิงกลยุทธ ์

จ านวน 9 แนวโน้ม 

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือ
เป็นจริง (เลือกได้ 1 ช่อง) 

อนาคตภาพ 
(เลือกได้ 1 ช่อง) เหตุผล 

(ถ้าม)ี 

แนวโน้มที่
ท่านให้ไว้
จากการ
สัมภาษณ์ 1 2 3 4 5 

พึง
ประสงค์ 

ไม่พึง
ประสงค์ 

การจัดท าแผนกลยุทธ ์          
1. โรงเรียนต้องมีการศึกษา
ความต้องการ ความคาดหวัง
ของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้
ที่เก่ียวข้อง น ามาก าหนดเป็น
แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 

     
* 

√    

2. โรงเรียนต้องมีการก าหนด
กลยุทธ์ในระดบัต่าง ๆ ที่จะ
ท าให้โรงเรียนสามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนด
ไว ้

     
* 

√    

3. โรงเรียนต้องมีการก าหนด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/
การวิจัยการศึกษา ท่ีสามารถ
ปฏิบัตไิดจ้ริง สอดคลอ้งกับบริบท
ของโรงเรยีน และสามารถบรรลุ
เป้าหมายของตัวช้ีวดัที่ตั้งไว ้

     
* 

√    

การน าแผนกลยุทธส์ู่การปฏิบัต ิ          
4. . โรงเรียนต้องมีการ
ถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ และ
แผนปฏบิัติการให้บุคลากรใน
โรงเรียนทราบ เพื่อน าแผนสู่
การปฏิบัต ิ

    
* 

 √    

5. โรงเรียนต้องมีการจัดสรร
ทรัพยากรด้านการเงินและ 
อื่น ๆ อย่างเหมาะสม 
เพียงพอ และพร้อมใช้ เพื่อให้
การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ
บรรลุผลส าเร็จ 

     
* 

√    

การประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ ์

         

6. โรงเรียนต้องมีการก าหนด
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่ใช้ในการ
ติดตามความก้าวหน้าของ
แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องไปใน
แนวทางเดียวกัน 

    
* 

 √    
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องค์ประกอบท่ี 2 การวางแผน
เชิงกลยุทธ ์

จ านวน 9 แนวโน้ม 

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือ
เป็นจริง (เลือกได้ 1 ช่อง) 

อนาคตภาพ 
(เลือกได้ 1 ช่อง) เหตุผล 

(ถ้าม)ี 

แนวโน้มที่
ท่านให้ไว้
จากการ
สัมภาษณ์ 1 2 3 4 5 

พึง
ประสงค์ 

ไม่พึง
ประสงค์ 

7. โรงเรียนต้องมีการก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏบิัติ
การเพื่อให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว ้

     
* 

√    

8. โรงเรียนต้องมีการประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติการ 

     
* 

√    

9. โรงเรียนต้องมีการน าผลที่
ได้มาจากการประเมินผล มา
ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ให้สอดคล้องกับแนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพโรงเรยีนมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

     
* 

√    
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องค์ประกอบท่ี 3 การมุ่งเน้นลูกค้า 
จ านวน 6 แนวโน้ม 

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือ
เป็นจริง (เลือกได้ 1 ช่อง) 

อนาคตภาพ 
(เลือกได้ 1 ช่อง) เหตุผล 

(ถ้าม)ี 

แนวโน้มที่
ท่านให้ไว้
จากการ
สัมภาษณ์ 1 2 3 4 5 

พึง
ประสงค์ 

ไม่พึง
ประสงค์ 

การตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า 

         

1. โรงเรียนต้องมีการตอบสนองตอ่
ความคาดหวังและความต้องการของ
ผู้เรยีน ผู้ปกครอง ชุมชนที่โรงเรียน
ตั้งอยู่ 

     
* 

√    

2. โรงเรียนต้องมีหลักสูตร/
กระบวนการบริหารหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน กิจกรรมการ
เรียนรู้ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน 

     
* 

√    

3. โรงเรียนต้องจัดสภาพแวดล้อม 
บรรยากาศ บริการแหล่งเรียนรู้
ให้กับผู้เรยีน และสร้างนวัตกรรมที่
เอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

    
* 

 √    

4. โรงเรียนต้องมีการจัดนวตักรรม
และเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ เพื่อ
สนองตอบให้กับผู้เรียน 

     
* 

√    

ความผูกพันของลกูค้า          
5. โรงเรียนต้องมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมของชุมชนและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียน 

     
* 

√    

6. โรงเรียนต้องมีการน าครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและศิษย์เก่ามาช่วยใน
การจัดการเรยีนการสอน 

     
* 

√    
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องค์ประกอบท่ี 4 การวัด การ
วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

จ านวน 8 แนวโน้ม 

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือ
เป็นจริง (เลือกได้ 1 ช่อง) 

อนาคตภาพ 
(เลือกได้ 1 ช่อง) เหตุผล 

(ถ้าม)ี 

แนวโน้มที่
ท่านให้ไว้
จากการ
สัมภาษณ์ 1 2 3 4 5 

พึง
ประสงค์ 

ไม่พึง
ประสงค์ 

มาตรฐานและเกณฑ ์          
1. โรงเรียนต้องก าหนดมาตรฐาน 
เกณฑ์ การบริหารจัดการ และการ
ด าเนินงานของโรงเรยีน เพื่อให้เกดิ
ความเป็นเลิศ 

     
* 

√    

2. โรงเรียนต้องมีตัวช้ีวัดในวิเคราะห์
การปฏิบัติงานจากผลการประเมิน
แต่ละตัวช้ีวัด ในการที่จะน าไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 

     
* 

√    

ความรู้และการจัดการความรู้          
3. โรงเรียนต้องมีการจัดการเรียน
การสอนที่มีคณุภาพ เพื่อสร้าง
ความรู้และองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน 

    
* 

 √    

4. โรงเรียนต้องมีกระบวนการ
จัดการและพัฒนาความรู้ องค์ความรู้ 
และมีการบูรณาการองค์ความรูต้่างๆ 
ให้กับผู้เรยีน 

     
* 

√    

5. โรงเรียนต้องมีการให้บริการแหล่ง
เรียนรู้ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้เอือ้
ต่อการพัฒนาความรู้ของผู้เรยีน ครู 
และบุคลากรของโรงเรียน 

     
* 

√    

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

         

6. โรงเรียนต้องมีการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ และให้บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีทันสมยัให้กับผูเ้รียน 

    
* 

 √    

7. โรงเรียนต้องมีการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาในการ
จัดการเรียนการสอน 

     
* 

√    

8. โรงเรียนต้องมีการส่งเสรมิให้
ผู้เรยีนสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีได้รับจาก
การจัดการเรยีนการสอน 

     
* 

√    
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องค์ประกอบท่ี 5 การมุ่งเน้น
บุคลากร 

จ านวน 7 แนวโน้ม 

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือ
เป็นจริง (เลือกได้ 1 ช่อง) 

อนาคตภาพ 
(เลือกได้ 1 ช่อง) เหตุผล 

(ถ้าม)ี 

แนวโน้มที่
ท่านให้ไว้
จากการ
สัมภาษณ์ 1 2 3 4 5 

พึง
ประสงค์ 

ไม่พึง
ประสงค์ 

การพัฒนาบุคลากร          
1. โรงเรียนต้องมีการประเมิน
ความสามารถและพัฒนาศักยภาพ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และมีการจัดเตรยีมบุคลากรให้
พร้อมต่อการปฏิบัติหน้าท่ี 

     
* 

√    

2. โรงเรียนต้องจัดให้มีการอบรม
เพิ่มพูนศักยภาพครูในการจดัการ
เรียนรู้ เช่น วิธีการจัดการเรียนการ
สอน การออกแบบข้อสอบ การ
วัดผลประเมินผล เป็นต้น 

     
* 

√    

3.โรงเรียนต้องมีการส่งเสริมให้มี
ความรู้ทางด้านการวิจัยและน า
ผลการวิจัยมาใช้ปรับปรุงการเรียน
การสอน 

     
* 

√    

ความผูกพันกับบุคลากร          
4. โรงเรียนต้องมีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานให้กับ
บุคลากร โดยมีการจัดระบบการ    
ยกย่องชมเชย การให้รางวัลทีส่ร้าง
แรงจูงใจต่อบุคคล ในการที่จะ
น าไปสูผ่ลการด าเนินการที่เป็นเลศิ
ของโรงเรียน 

    
* 

 √    

5. โรงเรียนต้องมีการจัดสวัสดิการ
ต่าง ๆ ให้กับบุคลากรของโรงเรียน
ตามความเหมาะสม 

     
* 

√    

6. โรงเรียนต้องมีการเลื่อนต าแหนง่
โดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถและผลการด าเนินงาน
ของครูและบุคลากร 

     
* 

√    

7. โรงเรียนต้องมีการส่งเสรมิให้ครูมี
ความมั่นคงในอาชีพ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของ
ครูและบุคลากรอย่างท่ัวถึง 

     
* 

√    
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องค์ประกอบท่ี 6 การมุ่งเน้นการ
ปฏิบัติการ 

จ านวน 4 แนวโน้ม 

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือ
เป็นจริง (เลือกได้ 1 ช่อง) 

อนาคตภาพ 
(เลือกได้ 1 ช่อง) เหตุผล 

(ถ้าม)ี 

แนวโน้มที่
ท่านให้ไว้
จากการ
สัมภาษณ์ 1 2 3 4 5 

พึง
ประสงค์ 

ไม่พึง
ประสงค์ 

ระบบการปฏิบัติการ          
1. โรงเรียนต้องมีการออกแบบ
ระบบงาน กระบวนการท างานใหค้รู 
และบุคลากรของโรงเรียนเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

    
* 

 √    

2. โรงเรียนต้องมีระบบก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของครู บุคลากรของ
โรงเรียนในทุกขั้นตอน 

     
* 

√    

ประสิทธิผลของการปฏิบัติการ          
3. ครูและบุคลากรต้องสามารถ
ปฏิบัติงานให้บรรลุถึงผลส าเร็จตาม
เป้าหมายทีโ่รงเรยีนก าหนด 

     
* 

√    

4. โรงเรียนต้องมีระบบงานและ
กระบวนการท างานท่ีมีคณุภาพ  
เป็นเลิศ 

     
* 

√    
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องค์ประกอบท่ี 7 ผลลัพธ์ 
จ านวน 6 แนวโน้ม 

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือ
เป็นจริง (เลือกได้ 1 ช่อง) 

อนาคตภาพ 
(เลือกได้ 1 ช่อง) เหตุผล 

(ถ้าม)ี 

แนวโน้มที่
ท่านให้ไว้
จากการ
สัมภาษณ์ 1 2 3 4 5 

พึง
ประสงค์ 

ไม่พึง
ประสงค์ 

คุณภาพของสินค้า          
1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้เรยีนต้องสูงขึ้นและเป็นไปตาม
เป้าหมายทีโ่รงเรยีนก าหนดไว ้

     
* 

√    

2. ผู้เรียนต้องมีความประพฤติดี มี
วินัยเป็นไปตามสากล 

     
* 

√    

3. ผู้เรียนต้องสามารถเข้าศึกษาต่อ
ในสถานศึกษาที่เปน็ที่ยอมรับของ
สังคม และสามารถเข้าศึกษาต่อใน
สถานศึกษาชั้นน าของตา่งประเทศ 

     
* 

√    

ความพึงพอใจของลูกค้า          
4. นักเรียนต้องมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรยีนการสอนที่มีคุณภาพ
ของโรงเรียน 

     
* 

√    

5. ผู้ปกครองและชุมชนต้องมี
ความพึงพอใจต่อผลการเรียนและ
ความประพฤติที่ดี มวีินัยของ
นักเรียน 

     
* 

√    

6. ผู้ปกครองและชุมชนต้องมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนที่มีคุณภาพของโรงเรียน 

     
* 

√    
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