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ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ�       การพัฒนากลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจ 
ของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
การศึกษามัธยมศึกษา 
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บทคัดย�อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� 1) เพ่ือศึกษาสภาพป=จจุบันและป=ญหาการบริหารเพ่ือเสริมสร�าง
พลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 2) เพ่ือพัฒนา 
กลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา  และ  3) เพ่ือตรวจสอบกลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจ            
ของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ใช�ระเบียบวิธีวิจัย         
แบบผสมวิธีมีข้ันตอนการวิจัย 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพป=จจุบันและป=ญหาของ              
การบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษากลุBมตัวอยBาง ได�แกB ผู�บริหารสถานศึกษา 342 คน สุBมแบบหลายข้ันตอน เครื่องมือ ได�แกB 
แบบสอบถาม มีคBาดัชนีความสอดคล�อง เทBากับ 1.00 มีคBาความเชื่อม่ัน เทBากับ 0.80 วิเคราะห�ข�อมูล
โดยหาคBาความถ่ี ร�อยละ คBาเฉลี่ยและคBาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้ันตอนท่ี 2 พัฒนากลยุทธ�การบริหาร
เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
โดยการนําข�อมูลในข้ันตอนท่ี 1 มาวิเคราะห� SWOT และ ตาราง TOWS Matrix โดยการวิเคราะห�
เนื้อหา ข้ันตอนท่ี 3 ตรวจสอบกลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา กลุBมตัวอยBาง ได�แกB ผู�บริหารสถานศึกษา 342 คน   
สุBมแบบหลายข้ันตอน เครื่องมือ ได�แกB  แบบสอบถาม มีคBาดัชนีความสอดคล�อง เทBากับ  1.00                  
มีคBาความเชื่อม่ัน เทBากับ 0.91 วิเคราะห�ข�อมูล โดยหาคBาความถ่ี ร�อยละ คBาเฉลี่ยและคBาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลการวิจัย พบวBา 
 1) สภาพป=จจุบัน และป=ญหาของการบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พบวBา 1.1) สภาพป=จจุบันของ
กระบวนการเสริมสร�างพลังอํานาจ ภาพรวม อยูBในระดับมาก และสภาพป=ญหาของกระบวนการ
เสริมสร�างพลังอํานาจ ภาพรวม อยูBในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาผลตBางของคBาเฉลี่ยรายด�าน              
โดยเรียงจากคBาเฉลี่ยสูงสุดไปคBาเฉลี่ยตํ่าสุด ได�ดังนี้ ด�านการติดตามการทํางาน ด�านการสร�าง          
ขวัญกําลังใจ ด�านการกําหนดเปPาหมายรBวม และด�านสนับสนุนทรัพยากร 1.2) สภาพป=จจุบัน             
ของทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 ภาพรวม อยูBในระดับปานกลาง และสภาพป=ญหาของทักษะของครู                  
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ในศตวรรษท่ี 21 ภาพรวม อยูBในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาผลตBางของคBาเฉลี่ยรายทักษะ โดยเรียง
จากคBาเฉลี่ยสูงสุดไปคBาเฉลี่ยตํ่าสุด ได�ดังนี้ ทักษะอาชีพ ทักษะด�านความพึงพอใจในการทํางาน  
ทักษะด�านการสร�างและใช�นวัตกรรม ทักษะด�านการสื่อสาร ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี             
ทักษะชีวิต ทักษะการดูแลและการให�บริการ และทักษะด�านการวิจัย 

2) กลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พบวBา 2.1) ผลการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายในและภายนอก             
มีจุดแข็ง 27 ข�อ จุดอBอน 13 ข�อ โอกาส 9 ข�อและอุปสรรค 4 ข�อ นําไปสูBการพัฒนากลยุทธ�             
2.2) กลยุทธ�ท่ีพัฒนาข้ึนประกอบด�วย วิสัยทัศน� กําหนดได�วBา “บริหารสถานศึกษาสูBความเปSนเลิศ 
โดยการเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรให�เปSนผู�มี
ศักยภาพสูงสุด” มี 4 พันธกิจ มี 5 เปPาประสงค� มี 4 กลยุทธ� 10 กลยุทธ�รอง และ 45 แนวทางปฏิบัติ   

3) ผลตรวจสอบกลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พบวBา 3.1) ผลตรวจสอบกลยุทธ�เชิงคุณภาพ               
มีการเพ่ิมข�อความ ในวิสัยทัศน� “บริหารสถานศึกษาสูBความเปSนเลิศอยBางยั่งยืน” และมีความเปSนไปได� 
ความเหมาะสม เปSนประโยชน�และความถูกต�อง อยูBในระดับมากทุกด�าน ตามลําดับ 3.2) ตรวจสอบ         
กลยุทธ�เชิงปริมาณ เรียงจากคBาเฉลี่ยสูงสุดไปคBาเฉลี่ยตํ่าสุด พบวBา มีความถูกต�อง ความเหมาะสม               
ความเปSนไปได� และเปSนประโยชน� อยูBในระดับมากทุกด�าน 
 
คําสําคัญ : กลยุทธ� การบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
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ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ�       การพัฒนาองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา  
    ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  
    สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ชื่อนักศึกษา              ชนากานต�  จันทร�มงคล 
รหัสประจําตัว            56B74650104 
ปริญญา                  ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชา                           การบริหารการศึกษา 
ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�     ผู�ช:วยศาสตราจารย� ดร.ช:อเพชร  เบ�าเงิน 
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�      อาจารย� ดร.อธิคุณ  สินธนาป<ญญา 
 

บทคัดย�อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษา วิเคราะห� และสังเคราะห� องค�ประกอบภาวะผู�นํา
ของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) ตรวจสอบความสอดคล�องขององค�ประกอบภาวะผู�นํา 
ของผู�บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กับข�อมูล 
เชิงประจักษ�และ 3) รับรององค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ดําเนินการวิจัย 3 ข้ันตอน ได�แก: ข้ันตอนท่ี 1 ผู�วิจัยศึกษา 
วิเคราะห� และสังเคราะห�เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องนําไปสร�างแบบสัมภาษณ�ก่ึงมีโครงสร�าง 
สัมภาษณ�ผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 6 คน ท่ีได�มาจากการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห�ข�อมูลโดยการวิเคราะห�
เนื้อหา ข้ันตอนท่ี 2 นําข�อมูลจากตอนท่ี 1 มาสร�างแบบสอบถาม แบบมาตราส:วนประมาณค:า  
5 ระดับ ตรวจสอบคุณภาพโดยผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน ได�ค:าดัชนีความสอดคล�อง 0.80–1.00  
ค:าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เท:ากับ 0.98 ประชากร ได�แก: ผู�อํานวยการสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  
ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จํานวน 529 โรงเรียน ผู�ให�ข�อมูล รวม 529 คน กําหนด              
ขนาดตัวอย:างตามแนวคิดของ แฮร�และคนอ่ืน ๆ ท่ีเสนอเกณฑ�อัตราส:วนกลุ:มตัวอย:าง 5-10 คน         
ต:อจํานวนพารามิเตอร�ท่ีต�องการประมาณค:า 1 ตัว การวิจัยนี้มีตัวแปรรวม 55 พารามิเตอร�           
กลุ:มตัวอย:างท่ีเหมาะสมควรมีขนาดระหว:าง 225-550 คน ผู�วิจัยกําหนดจํานวนตัวอย:าง 9 คนต:อ              
1 พารามิเตอร�ได�กลุ:มตัวอย:าง จํานวน 495 คน แล�วสุ:มตัวอย:างแบบง:าย วิ เคราะห�ข�อมูล             
โดยการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันด�วยโปรแกรมสําเร็จรูป ข้ันตอนท่ี 3 รับรององค�ประกอบ   
ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล            
โดยจัดสนทนากลุ:มผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน เครื่องมือท่ีใช�ได�แก:แบบบันทึกการสนทนากลุ:ม                         
และแบบสอบถามแบบมาตราส:วนประมาณค:า 5 ระดับเพ่ือหาค:าความเหมาะสมและความเปKนไปได�
ขององค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล สถิติท่ีใช�ได�แก: ค:าเฉลี่ย และค:าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบว:า  
1. องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการ         

โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด�วย



ข 

 
องค�ประกอบหลัก 5 ด�าน รวม 55 ตัวบ:งชี้ ได�แก: ด�านการพัฒนาตนเอง 13 ตัวบ:งชี้ ด�านทักษะการ
บริหารองค�กร 10 ตัวบ:งชี้ ด�านความรู�ทางวิชาการ 10 ตัวบ:งชี้ ด�านการคิดริเริ่มสร�างสรรค� 10 ตัวบ:งชี้ 
และด�านการจัดการเทคโนโลยี 12 ตัวบ:งชี้    

2. องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการ            
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความสอดคล�อง 
กับข�อมูลเชิงประจักษ� อย:างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยมีค:าไค-สแควร�เท:ากับ 161.78      
มีชั้นแห:งความเปKนอิสระเท:ากับ 0.54 ค:าระดับนัยสําคัญทางสถิติเท:ากับ 0.87 ค:าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนเท:ากับ 0.97 ค:าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแล�วเท:ากับ 0.96 ค:าเฉลี่ยกําลังสอง           
ของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค:าเท:ากับ 0.00 และค:าดัชนีรากท่ีสองเฉลี่ยของความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณค:ากําลังสองของส:วนท่ีเหลือ เท:ากับ 0.00 โดยองค�ประกอบ             
ด�านการคิดริเริ่มสร�างสรรค� มีความสําคัญมากท่ีสุด ค:าน้ําหนักขององค�ประกอบเท:ากับ 0.71  

3. การรับรององค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา             
ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน               
โดยผู�ทรงคุณวุฒิ พบว:า ท้ัง 5 องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา มีค:าความเหมาะสม         
โดยภาพรวมอยู:ในระดับมาก และมีค:าความเปKนไปได� โดยภาพรวมอยู:ในระดับมาก เช:นกัน 
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ABSTRACT 
The purpose of this study was to: 1) study, analyze and synthesize the 

components of leadership of administrators in secondary schools according to           
World-Class Standard School Project under the Office of Basic Education Commission,           
2) investigate the consistency of the leadership components of the administrators in 
secondary school according to World-Class Standard School Project with the empirical 
data, and 3) ensure that the components of leadership of the administrators in 
secondary school according to World-Class Standard School Project. The research 
procedures consisted of 3 steps as follows. Step 1;the researcher studied, analyzed 
and synthesized related documents and research to then construct semi-structured 
interview questions to interview 6 experts chosen by purposive sampling. The data 
were analyzed by content analysis. Step 2; the data from step 1 were used to construct            
a five-point-rating scale questionnaire with a consistency index between 0.80 -1.00 and  
a reliability of an overall 0.98, Its quality was examined by 5 experts. The population 
consisted of 529 secondary schools according to World-Class Standard School Project, 
with 529 administrators. The Hair et al. principle was used to set the sample size, with        
a criteria ratio of 5-10 samples per 1 estimated parameter. This research was composed           
of 55 parameters in total. As such, a reasonable sample size was determined to be 
225-550 administrators. The researcher set the sample size to9 individuals per 1 
parameter so that 495 administrators participated. The sample was selected by simple 
random sampling. The data were analyzed by using a statistics package program for 
confirmative factors analysis.Step 3;confirm thatthe components of leadership of the 
administrators in secondary school according to World-Class Standard School Project 
by using a focus group of 9 experts.The tool a recording form for the focus group. 
Then a five-point-rating scale questionnaire was used to find the appropriate 
components and possible ones of the leadership of the administrators in secondary 
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school according to World-Class Standard School Project. The statistics used in this 
part of the research were mean and standard deviation. 

The results of the research were as follows: 
1. The components of leadership of the administrators in secondary schools 

according to World-Class Standard School Project under the Office of Basic Education 
Commission were broken down into 5 major components and 55 indicators as follows: 
13 indicators of self-development, 10 indicators of organization administration skills, 
10 indicators of academic knowledge, 10 indicators of creative thinking, and 12 indicators 
of management in technology. 

2. The congruence of the components of leadership of the administrators in 
secondary schools according to World-Class Standard School Project under the Office 
of Basic Education Commission with the empirical data was statistically consistent at 
the statistical significance level of 0.01: Chi-square = 161.78, degrees of freedom = 0.54, 
significance level = 0.87, harmony index = 0.97, adjusted harmony index = 0.96, mean 
square of standard error = 0.00, and mean square root of remainder = 0.00. Creative 
thinking was the most important factor with a factor loading of 0.71. 

3. All of the experts confirm that the components of the leadership of the 
administrators in secondary school according to World-Class Standard School Project 
under the Office of Basic Education Commission with 5 factors. The findings from the 
questionnaire showed that the overall level of appropriateness was at a high level. 
The overall level of possibility was also at a high level. 

 
Keywords: Leadership Components, School Administrators, World-Class Standard School 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 เป�าหมายการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร�ชาติระยะ 20 ป�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห$งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนการศึกษาแห$งชาติพุทธศักราช 2560-2579 มี
ความเชื่อมโยงต$อกันโดยยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� ระบุถึงความม่ันคงการสร:างความสามารถในการ
แข$งขันการพัฒนาและเสริมสร:างศักยภาพคน การสร:างโอกาสความเสมอภาคและเท$าเทียมกันทาง
สังคมการสร:างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป?นมิตรกับสิ่งแวดล:อม การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ ส$วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห$งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
ได:ระบุถึงความม่ันคง การต$างประเทศประเทศเพ่ือนบ:านและภูมิภาคการสร:างความเข:มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข$งขันได:อย$างยั่งยืน การเสริมสร:างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย� วิทยาศาสตร�
เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมการสร:างความเป?นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคมการพัฒนาภูมิภาค
เมืองและพ้ืนท่ีพิเศษการเติบโตท่ีเป?นมิตรกับสิ่งแวดล:อมเพ่ือการพัฒนาอย$างยั่งยืนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลภาครัฐ การพัฒนาโครงสร:างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส� 
 ยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� พ.ศ. 2560-2579 ได:ระบุสถานะด:านสังคมเก่ียวกับการพัฒนาคน
ของประเทศไทยนั้นมีแนวโน:มดีอย$างต$อเนื่อง คนไทยมีโอกาสได:รับการศึกษาเพ่ิมสูงข้ึน แต$ยังอยู$ใน
เกณฑ�ตํ่า ผลิตภาพการผลิตแรงงานไทยยังตํ่า ขณะท่ีความต:องการกําลังคนท่ีมีทักษะและองค�ความรู:
สูงท้ังด:านปริมาณและด:านคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงสังคมไทยกําลังประสบปFญหาวิกฤติค$านิยมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสวัฒนธรรมต$างชาติท่ีหลากหลาย เพราะขาดทักษะการคิดวิเคราะห� ขาด
ความสามารถคัดกรองและการเลือกรับวัฒนธรรมท่ีดี เพ่ือปรับเปลี่ยนค$านิยมและพฤติกรรมให:
สามารถปรับตัวเข:ากับกระแสใหม$ของโลกได: (ปรเมธี วิมลศิริ, 2559, น. 3)  
 จากยุทธศาสตร�แผนการศึกษาแห$งชาติ พ.ศ. 2560-2579 จะเห็นได:ว$า ยุทธศาสตร�ท่ี 6 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา มีความสําคัญต$อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โดยมีเป�าหมายและตัวชี้วัดสําคัญ ประกอบด:วย เป�าหมายท่ี 1 โครงสร:าง บทบาทและระบบการ
บริหารจัดการศึกษามีความคล$องตัว ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได: ตัวชี้วัดสําคัญ เช$น                 
มีการปรับปรุงโครงสร:างและระบบบริหารราชการส$วนกลาง ส$วนภูมิภาค และสถานศึกษาให:มี
เอกภาพ สอดคล:องกับบริบทของพ้ืนท่ีและการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีการปรับปรุง 
แก:ไขและบังคับใช:กฎหมาย กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวข:องกับการปรับบทบาทและภารกิจของรัฐ ความเป?น
อิสระและความรับผิดชอบของสถานศึกษา และการระดมทุนและร$วมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
เป�าหมายท่ี 2 ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส$งผลต$อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช$น ร:อยละของสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ�ประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ิมข้ึน จํานวนสถานศึกษาท่ีบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ิมข้ึน  อัตราค$าใช:จ$าย
ด:านบุคลากรต$อผู:เรียนลดลง เป�าหมายท่ี 3 ทุกภาคส$วนของสังคมมีส$วนร$วมในการจัดการศึกษาท่ี
ตอบสนองความต:องการของประชาชนและพ้ืนท่ี ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช$น จํานวนเครือข$ายการศึกษาท่ีมี
ศักยภาพและความพร:อมในการส$งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือตอบสนองความต:องการของ
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ประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน จํานวนองค�กร สมาคม มูลนิธิหรือหน$วยงานอ่ืนท่ีเข:ามาจัดการศึกษาหรือ
ร$วมมือกับสถานศึกษา ท้ังของรัฐ เอกชน และองค�กรปกครองส$วนท:องถ่ินเพ่ิมข้ึน เป�าหมายท่ี 4 
กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับลักษณะท่ีแตกต$างกันของ
ผู:เรียน สถานศึกษา และความต:องการกําลังแรงงานของประเทศ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช$น มีกฎ ระเบียบ 
กฎหมาย และระบบการจัดสรรเงินเพ่ือการศึกษา ท่ีเอ้ือและสนองตอบคุณลักษณะท่ีแตกต$างกันของ
ผู:เรียน ความต:องการกําลังแรงงาน และสภาพปFญหาท่ีแท:จริงของประเทศ มีรูปแบบ แนวทาง กลไก
การจัดสรรงบประมาณผ$านด:านอุปสงค�และอุปทานในสัดส$วนท่ีเหมาะสม ตามคุณลักษณะท่ีแตกต$าง
กันของผู:เรียน ความต:องการกําลังแรงงานและสภาพปFญหาท่ีแท:จริงของประเทศ เป�าหมายท่ี 5 ระบบ
บริหารงานบุคคลของครู อาจารย� และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป?นธรรม สร:างขวัญกําลังใจ 
และส$งเสริมให:ปฏิบัติงานได:อย$างเต็มตามศักยภาพ ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ เช$น มีระบบการจัดสรรและ
แต$งต้ังผู:บริหารสถานศึกษาตามหลักเกณฑ�ความรู: ความสามารถ ประสบการณ�การจัดการเรียน            
การสอนและการบริหารการศึกษาและความสําเร็จในวิชาชีพ โดยกําหนดบทบาท ผู:บริหารเป?นผู:มีภาวะผู:นํา 
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถทางด:านบริหารและวิชาการตามมาตรฐานสมรรถนะ และมาตรฐาน
ตําแหน$งและบริหารงานอย$างมีธรรมาภิบาล (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. 35-37) 
 แผนการศึกษาแห$งชาติพ.ศ. 2560-2564 ได:กําหนดวิสัยทัศน�ไว:ว$าคนไทยทุกคนได:รับ
การศึกษาและเรียนรู:ตลอดชีวิตอย$างมีคุณภาพ ดํารงชีวิตอย$างเป?นสุขสอดคล:องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษท่ี 21 โดยมี 6 ยุทธศาสตร�ประกอบด:วยการ
จัดการศึกษาเพ่ือความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ การผลิตและพัฒนากําลังคนการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือสร:างขีดความสามารถในการแข$งขันของประเทศการพัฒนาศักยภาพคนทุกช$วงวัยและ
สร:างสังคมแห$งการเรียนรู: การสร:างโอกาสความเสมอภาคและความเท$าเทียมทางการศึกษาการจัด
การศึกษาเพ่ือสร:างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป?นมิตรกับสิ่งแวดล:อมการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา ส$วนเป�าหมายและผลลัพธ� ได:แก$ การเข:าถึงการศึกษาความเท$าเทียม คุณภาพ
ประสิทธิภาพตอบโจทย�บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงประเทศไทยก:าวข:ามเกิดสังคมการเรียนรู:และคุณธรรมสู$การ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
 การศึกษาจึงเป?นกระบวนการสําคัญในการพัฒนาคนให:มีคุณภาพ (Owings & Kaplan, 2012, 
p. 12) ซ่ึงบุคคลท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพนั้นย$อมจะส$งผลให:องค�กรชุมชนสังคมและประเทศชาติ
มีความเจริญก:าวหน:าในด:านต$าง ๆ ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศการจัดการศึกษาจึงเป?นเครื่องมือ
สําคัญในการพัฒนาคน (ไพฑูรย� สินลารัตน�, 2557, น. 3) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห$งชาติ พ.ศ. 
2542 หมวด 5 มาตรา 39 และ 40 โดยการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังงาน
ทางด:านวิชาการด:านงบประมาณด:านการบริหารงานบุคคลและด:านการบริหารงานท่ัวไปไปยัง
สถานศึกษา โดยตรงสถานศึกษาหรือโรงเรียนจึงเป?นสถานท่ีหรือหน$วยงานสุดท:ายซ่ึงเป?นองค�กรท่ี
สําคัญท่ีสุดในการบริหารจัดการเพ่ือให:ผู:เรียนมีคุณภาพ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2542, 
น. 4-10; สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2553, น. 13; Marzano, Frontier & Livingston, 
2011, p. 12)  
 จากภาพสะท:อนผลการจัดการศึกษาจากผลการประเมินของหน$วยงานท่ีเก่ียวข:องกับการจัด
การศึกษามีความสอดคล:องกันคือ คุณภาพของผู:เรียนยังไม$น$าพอใจโดยสถานการณ�การพัฒนาท่ีผ$าน
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มาส$งผลกระทบต$อคนและสังคมไทยหลายประการ ได:แก$ การศึกษาและการเรียนรู:ของคนไทยยังมี
ปFญหาเชิงคุณภาพและการผลิตแรงงานตํ่าเม่ือเทียบกับต$างประเทศ การบริหารจัดการในภาครัฐยังมี
ประสิทธิภาพตํ่า คุณภาพของบุคลากรภาครัฐลดลง (ปรเมธี วิมลศิริ, 2559, น. 9-12) นอกจากนี้ยัง
พบว$า ผู:เรียนในวัยเรียนมีคุณภาพการศึกษาอยู$ในระดับตํ่า สะท:อนได:จากการทดสอบการศึกษาระดับ
ข้ันพ้ืนฐาน (O-Net) ในป� 2560 มีค$าเฉลี่ยตํ่ากว$าร:อยละ 50 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห$งชาติ, 2555, น. 1, น. 10-11) ผลการพัฒนาการศึกษาไทยท่ีผ$านมาการพัฒนาการศึกษากับ
ขีดความสามารถในการแข$งขันของประเทศ ขีดความสามารถในการแข$งขันด:านการศึกษาของ
ประเทศไทยเทียบกับนานาประเทศมีอันดับลดลง (IMD) ผลการจัดอันดับขีดความสามารถในการ
แข$งขันของไทยในเวทีเศรษฐกิจโลก (WEF) ตัวชี้วัด 5 ตัว ท่ีมีอันดับลดลงล:วนเป?นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ได:แก$ คุณภาพการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา คุณภาพระบบการศึกษา คุณภาพการจัด
การศึกษาคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร� คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา ความสามารถในการ
วิจัยและการให:บริการฝjกอบรม ซ่ึงผลการพัฒนาการศึกษาไทยท่ีผ$านมา สรุปได:ว$า คุณภาพการศึกษา
ภายในโรงเรียนยังไม$เป?นไปตามเป�าหมายของการพัฒนาการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2564 สมรรถนะ
ด:านการศึกษาของประเทศไทยในเวทีสากลยังอยู$ในระดับท่ีไม$น$าพึงพอใจ (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2560, น. 4-6) 
 ผลของการปฏิรูปการศึกษานั้น พบว$า ระบบการศึกษาของไทยยังไม$สามารถพัฒนาผู:เรียน
ให:มีคุณภาพได:ตามเป�าหมายท่ีต้ังไว: และในปFจจุบันอยู$ในช$วงของการปฏิรูปการศึกษารอบสองหรือท่ี
เรียกว$า การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง พ.ศ. 2552-2561 ซ่ึงดําเนินการมาแล:วกว$า 8 ป� แต$
ปFญหาคุณภาพการศึกษาของไทยโดยรวมยังเป?นปFญหาท่ีต:องมีการปรับปรุงพัฒนา โดยเฉพาะด:าน
คุณภาพการศึกษาท่ียังเป?นปFญหาอยู$จนถึงปFจจุบันท่ีสําคัญ ได:แก$ ปFญหาการเรียนรู: ซ่ึงคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาและคุณภาพของผู:เรียนตกตํ่า ปFญหาการกระจายโอกาสและคุณภาพ
การศึกษาปFญหาการผลิตและพัฒนากําลังคนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข$งขัน (สํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2558, น. 31) จากปFญหาดังกล$าวต:องอาศัยบุคลากรในสถานศึกษาและผู:ท่ีเก่ียวข:องได:
ช$วยกันพัฒนาให:เกิดคุณภาพ ซ่ึงบุคลากรท่ีสําคัญสูงสุดในสถานศึกษาท่ีจะนําพาไปสู$สถานศึกษาแห$ง
คุณภาพได:ก็คือ ผู:บริหารสถานศึกษาท่ีจะต:องมีภาวะผู:นําซ่ึงเป?นหัวใจสําคัญในการพัฒนาและผลักดัน
สถานศึกษาให:ประสบความสําเร็จ (Reeves, 2011, pp. 24-27; Alexander, 2013, p. 48) ประกอบ
กับนโยบายรัฐมนตรีว$าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย�ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลปp ก็ได:กําหนด
นโยบายเฉพาะสําหรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด:วยการแก:ไขปFญหาผู:เรียนประถมศึกษาอ$านไม$
ออก เขียนไม$ได: การดูแลไม$ให:ผู:เรียนออกโรงเรียนกลางคันให:ได:รับการศึกษาภาคบังคับและการ
ทบทวนปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู: โดยการลดเวลาเรียนต$อวัน ลด
การบ:านผู:เรียน ไม$มีกิจกรรมเพ่ิมภาระผู:เรียนในเวลาท่ีเหลือให:ผู:เรียนได:ใช:เวลานอกห:องเรียน เพ่ือ
การเรียนรู:และเข:าร$วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึนตามความถนัดและความสนใจของผู:เรียน ซ่ึงจะต:อง
ได:รับการนําสู$การปฏิบั ติ โดยผู:บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2559, น. 10) 
 สาเหตุบางประการท่ีส$งผลให:คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนตกตํ่าหรือด:อยคุณภาพ 
ได:แก$ การส$งเสริมสนับสนุนจากผู:บริหารไม$เพียงพอ ท่ีสําคัญอย$างยิ่งผู:บริหารสถานศึกษาไม$เข:าใจงาน 
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(สันติ บุญภิรมย�, 2552, น. 2-3) ตลอดจนสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษายังได:สรุปสาเหตุของ
ความล:มเหลวของการศึกษาไทยในการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษท่ี 2 (2552-2561) ว$าไม$ได:เกิดจาก
การขาดแคลนทรัพยากรทางการบริหารหรือการจัดการท่ีไม$เอ้ืออํานวย แต$ความล:มเหลวของ
การศึกษาน$าจะมาจากการท่ีผู:นําในหน$วยงานการศึกษายังไม$เข:าใจ ขาดทักษะในการบริหารงาน ขาด
ภาวะผู:นํา ซ่ึงส$งผลกระทบต$อประสิทธิภาพของการพัฒนาการเรียนการสอนของครูและคุณภาพของ
ผู:เรียน หากผู:นําทางการศึกษายังหลงติดอยู$กับสิ่งเก$าท่ีเคยใช:ได:ผลในยุคเก$าย$อมจะส$งผลให:การเรียนรู:
ของผู:เรียนในยุคสมัยใหม$ไม$สอดคล:องกับโลกท่ีเป?นจริงท้ังในปFจจุบัน และในอนาคตท่ีจะยิ่งเข:มข:นข้ึน
อย$างไม$หยุดยั้ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนผ$านของข:อมูลข$าวสารด:านเทคโนโลยีสารสนเทศอย$างรวดเร็ว 
(Robertson & Timperley, 2011, p. 41; Hoy & Hoy, 2013, pp. 2-4) 
 ผู:บริหารสถานศึกษายุคใหม$ซ่ึงเป?นยุคแห$งศตวรรษท่ี 21 ยุคแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� 
และยุคไทยแลนด� 4.0 จึงจําเป?นอย$างยิ่งท่ีจะต:องพร:อมต$อการบริหารจัดการอย$างมืออาชีพพร:อมรับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ข:อมูล ข$าวสารและการเรียนรู:อย$างรวดเร็ว (วิโรจน� สารรัตนะ, 2556,    
น. 3, Northouse, 2012, p. 38) รวมท้ังถ:าโรงเรียนต:องการจะเป?นโรงเรียนท่ีมีความเป?นเลิศและมี
ประสิทธิภาพสูง ผู:บริหารสถานศึกษาต:องเป?นผู:ท่ีมีภาวะผู:นํา (Chell, 1999, p. 14) ตลอดท้ังการ
บริหารกลุ$มงานในสถานศึกษามีความสําคัญและจําเป?นอย$างยิ่งสําหรับผู:บริหารสถานศึกษา เนื่องจาก
การบริหารกลุ$มงานเป?นงานหลักซ่ึงเก่ียวข:องกับกิจกรรมทุกชนิดและเป?นหัวใจของสถานศึกษา ซ่ึง
ผู:บริหารต:องมีความรู: ความเข:าใจและรู:จักการประยุกต�ทฤษฎีและหลักการบริหารมาใช:ในการปฏิบัติ
จริงในสถานศึกษาอย$างมืออาชีพดังท่ีเรียกว$า ภาวะผู:นําทางวิชาการ (ปรียาพร วงศ�อนุตรโรจน�, 2553, 
น. 4; จรณี เก:าเอ้ียน, 2557, น. 1-2) ซ่ึงผู:บริหารท่ีมีภาวะผู:นํานั้น จะเป?นผู:ท่ีสามารถปรับตัวได:ตาม
สถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและมีวิสัยทัศน�ในการบริหารจัดการงานโรงเรียน (Leithwood, Harris, 
& Strauss, 2010, p. 85) ซ่ึงจะมุ$งพัฒนาหลักสูตร พัฒนาครูให:เป?นครูมืออาชีพ ตลอดทางมุ$งเน:น
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู:เรียนให:มีคุณภาพ (Smith & Piele, 2012, pp. 1- 3) โดยเฉพาะ
อย$างยิ่งเป?นผู:ท่ีมีบทบาทต$อความสําเร็จของการบริหารจัดการงานในสถานศึกษา ซ่ึงจําเป?นท่ีจะต:อง
ได:รับการพัฒนาให:เป?นบุคคลท่ีมีคุณภาพด:วยความรู: ความสามารถและทักษะในงานด:านการบริหาร
เป?นอย$างดี (Owens, 2004, p. 20) ซ่ึงกลุ$มงานในสถานศึกษาเป?นงานท่ีเก่ียวข:องกับการปรับปรุง
พัฒนาแก:ไขการเรียนการสอนให:มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตรงตามเป�าหมายของสถานศึกษา 
เพราะจุดมุ$งหมายของการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาอยู$ท่ีการสร:างผู:เรียนให:มีคุณภาพ มีความรู: 
มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค�ท่ีดี โดยผู:บริหารจะต:องรับผิดชอบในการใช:
หลักการบริหารงานด:านนี้อย$างมืออาชีพ (ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, 2549, น. 9-10) การบริหารและการ
จัดการศึกษาจึงต:องเพ่ิมเติมการพัฒนาภาวะผู:นําอย$างรอบด:านของผู:บริหารสถานศึกษาให:เข:มแข็ง
และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุน
มนุษย�ให:เข:มแข็งและพร:อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดท้ัง การเสริมสร:างปFจจัยแวดล:อมท่ีเอ้ือ
ต$อการพัฒนาคุณภาพของคนหรือทุนมนุษย�ให:เข็มแข็งและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล เป?นนวัตกรรมการจัดการศึกษา ท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน นํามาใช:เป?นยุทธศาสตร� ในการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษา ให:มีคุณภาพมาตรฐาน
เทียบเท$าสากล ผู:เรียนมีศักยภาพและความสามารถทัดเทียมกับผู:เรียนนานาประเทศ หรือมาตรฐาน
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ของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง (ประเทศท่ีมีผลการเข:าร$วม โครงการ PISA หรือ TIMSS สูงใน
ระดับ 50 % บน) มีความสามารถในการร$วมมือทํางาน และแข$งขันกับนานาชาติได:อย$างมีประสิทธิภาพ 
เพราะสิ่งเหล$านี้ จะทําให:ประเทศไทย ดํารงอยู$ในเวทีระดับนานาชาติได:อย$างรู :เท$าทัน สมศักด์ิศรี 
เคียงบ$าเคียงไหล$ ไม$ถูกเอารัดเอาเปรียบ ได:รับประโยชน�ในสิ่งท่ีควรจะได:รับ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
สามารถดํารงชีวิต อยู$ร$วมกันอย$างสงบ สันติ ถ:อยที ถ:อยอาศัยและช$วยเหลือซ่ึงกันและกัน  โครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลเป?นวาระแห$งชาติและเป?นการตอบโจทย�การพัฒนาผู:เรียนสู$เป�าหมายปลาย
ทางการปฏิรูปการศึกษาทศวรรษท่ีสอง ซ่ึงได:คัดเลือกโรงเรียน ท่ีมีความพร:อมและมีคุณภาพสูงท้ัง
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข:าโครงการด:วยการให:โรงเรียนในโครงการ พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา และพัฒนาวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคล:องกับปฏิญญาว$าด:วยการจัด
การศึกษาของ UNESCO ท้ัง 4 ด:าน คือ Learning to Know, Learning to Do, Learning to Live 
Together และ Learning to Be รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนด:วยระบบ
คุณภาพ ตามเกณฑ�รางวัลคุณภาพแห$งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) มุ$งพัฒนาให:ผู:เรียน 
บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
และเพ่ิมเติมสาระการเรียนรู:ความเป?นสากลเพ่ือพัฒนาผู:เรียนให:มีศักยภาพเป?นพลโลก มีทักษะความรู:
ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค� ในระดับเดียวกับมาตรฐานของสากล หรือมาตรฐานของ
ประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง โรงเรียนมาตรฐานสากล หมายถึง โรงเรียนท่ีมีการพัฒนาหลักสูตร
การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน และการบริหารจัดการด:วยระบบคุณภาพท่ีมุ$งเน:นการพัฒนา        
ผู :เรียน ให:มีศักยภาพเป?นพลโลก มีทักษะความรู: ความสามารถ และคุณลักษณะอันพึงประสงค�              
ในระดับเดียวกับมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศชั้นนําท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง สอดคล:อง
กับวัตถุประสงค�ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีมุ$งเน:นการพัฒนา
คุณภาพเยาวชนสําหรับยุคศตวรรษท่ี 21การดําเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล จะประสบ
ความสําเร็จได:จะต:อง มีการพัฒนาหลายมิติไปพร:อมกัน โดยจะต:องดําเนินการท้ังระบบ คือ ด:านหลัก
สูตร ด:านการจัดการเรียนการสอน และด:านการบริหารจัดการ มิใช$เป?นการจัดการศึกษาเพียงบางส$วนของ
โรงเรียนหรือเพียงจัดเป?นแผนการเรียนมาตรฐานสากล (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 
2559, น. 138) 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได:จัดให:มีโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
มาต้ังแต$ป� พ.ศ. 2553 โดยมีโรงเรียนเข:าร$วมโครงการท้ังสิ้น 720 โรง ผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล จากรายงานการวิจัย เรื่อง ผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลโดย สํานัก
บริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ป� พ.ศ. 2560 
พบว$า 1) กระบวนการการบริหารจัดการด:วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ�รางวัล คุณภาพแห$งสํานักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) พบว$า การดําเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการอยู$
ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป?นรายหมวดพบว$า หมวดท่ีมีค$าเฉลี่ยการดําเนินการสูงสุด คือ หมวด 2            
กลยุทธ� และหมวดท่ีมีค$าเฉลี่ยการดําเนินการน:อยท่ีสุด คือ หมวด 4 การวัดการวิเคราะห�และการจัดการ
ความรู: 2) กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเทียบเคียงมาตรฐานสากล พบว$า ในภาพรวมครู
โรงเรียนมาตรฐานสากล มีการปฏิบัติด:านการเรียนการสอน อยู$ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป?นรายด:าน
พบว$า 2.1) ด:านคุณภาพของครู มีการปฏิบัติอยู$ในระดับปานกลาง 2.2) การจัดการเรียนการสอนสาระ 



6 

การศึกษาค:นคว:าด:วยตนเอง (Independent Study : IS) มีการปฏิบัติอยู$ในระดับมาก 2.3) ด:านคุณภาพ
วิชาการ มีการปฏิบัติอยู$ในระดับมาก 2.4) ด:านการวิจัยระดับสถานศึกษา มีการปฏิบัติอยู$ในระดับมาก             
3) คุณลักษณะของผู:เรียนท่ีเน:นความเป?นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ําหน:าทางความคิด ผลิต
งานอย$างสร:างสรรค�และร$วมกันรับผิดชอบต$อสังคมโลก พบว$า 3.1) ด:านความเป?นเลิศวิชาการ ใน
ภาพรวมผู:เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 มัธยมศึกษาป�ท่ี 3 และ
มัธยมศึกษาป�ท่ี 6 มีค$าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ O-NET สูงกว$าค$าเฉลี่ยระดับชาติทุกรายวิชา
และทุกชั้นป� 3.2) ด:านสื่อสารสองภาษา ในภาพรวมผู:เรียนระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 มัธยมศึกษาป�
ท่ี 3 มัธยมศึกษาป�ท่ี 6 มีคุณภาพอยู$ในระดับปานกลาง ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนประสบปFญหา
ในด:านครูภาษาอังกฤษโดยเฉพาะครูชาวต$างชาติ คําให:สัมภาษณ�ของครูท่ีกล$าวว$า “ครูภาษาอังกฤษท่ี
เป?นชาวต$างชาติ โดยเฉพาะใน กลุ$มท่ีเป?น Native Speaker มีการเปลี่ยนบ$อย เนื่องจากมีหน$วยงานท่ี
ให:เงินเดือนท่ีสูงกว$าทําให:การเรียนการสอนภาษาอังกฤษไม$ต$อเนื่อง” 3.3) ด:านล้ําหน:าทางความคิด 
ในภาพรวมผู:เรียนระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 มัธยมศึกษาป�ท่ี 3 มัธยมศึกษาป�ท่ี 6 มีคุณภาพอยู$ใน
ระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจาก โรงเรียนยังประสบปFญหาด:านครูท่ียังมีเจตคติและทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนท่ี ส$งเสริมทักษะการคิดของผู:เรียน ซ่ึงสอดคล:องกับข:อมูลการสัมภาษณ�ท่ีครู
กล$าวว$า “การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของผู:เรียน มีความจําเป?นต:องปรับเปลี่ยน เจตคติและ
พฤติกรรมการสอนของครู ปFจจุบันครูส$วนหนึ่งยังเน:นการสอนท่ีแบบ Passive Learning มากกว$าการ
สอนแบบ Active  Learning” จึงทําให:การพัฒนาทักษะ กระบวนการคิดของผู:เรียนยังอยู$เพียงระดับ
ปานกลาง 3.4) ด:านผลิตงานอย$างสร:างสรรค� ในภาพรวมผู: เรียนระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 
มัธยมศึกษาป�ท่ี 3 มัธยมศึกษาป�ท่ี 6 มีคุณภาพอยู$ในระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากการพัฒนาทักษะ
การสร:างหรือผลิตผลงาน มีความจําเป?นต:องฝjกทักษะ กระบวนการคิดมาเป?นฐานก$อน จึงจะสามารถ
ต$อยอดมาเป?นการคิดสร:างสรรค�ผลงาน หรือชิ้นงานได: ซ่ึงก็สอดคล:องกับผลการศึกษา ในด:านการ
พัฒนาทักษะการคิด ก็ยังอยู$ในระดับเพียงปานกลาง จึงส$งผลให:การพัฒนาทักษะการสร:างสรรค�
ผลงานจึงมีผลการศึกษาอยู$ในระดับปานกลางด:วย 3.5) ด:านร$วมกันรับผิดชอบต$อสังคมโลก ใน
ภาพรวมผู:เรียนระดับชั้นประถมศึกษาป�ท่ี 6 มัธยมศึกษาป�ท่ี 3 มัธยมศึกษาป�ท่ี 6 มีคุณภาพอยู$ใน
ระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากโรงเรียนส$วนใหญ$ยังให:ความสนใจกับตัวชี้วัดในด:านวิชาการมากกว$า
ด:านกิจกรรม จึงอาจละเลยไม$ค$อยให:ความสําคัญกับการพัฒนาคุณลักษณะในเรื่องนี้ เท$าท่ีควร      
(สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2559, น. 6-7) 
 จากความสําคัญของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลดังกล$าวเบื้องต:น ทําให:ตระหนักเห็นชัด
ว$าภาวะผู:นําของผู:บริหารสถานศึกษานั้นมีความสําคัญ มีความจําเป?นต$อการบริหารจัดการสถานศึกษา
อย$างมากในยุคโลกาภิวัฒน�หรือยุคโลกไร:พรมแดนเช$นนี้ โดยการให:การศึกษาสําหรับยุคนี้ต:อง
เปลี่ยนแปลงทัศนะ (Perspective) จากกระบวนทัศน�ด้ังเดิม (Tradition Paradigm) ไปสู$กระบวน
ทัศน�ใหม$ (New Paradigm) ท่ีให:โลกของผู:เรียนและโลกของความเป?นจริง ผู:เรียนเป?นศูนย�กลางของ
กระบวนการเรียนรู:ท่ีมุ$งสู$การพัฒนาทักษะและทัศนคติ หากผู:บริหารสถานศึกษามีภาวะผู:นํารอบด:าน
แล:วจะสามารถทําให:ผู:เรียนมีคุณภาพและทักษะดังกล$าวและจะส$งผลให:การกําหนดเป�าหมายและทิศ
ทางการบริหารจัดการสถานศึกษาชัดเจน มีคุณภาพและมุ$งเป�าไปท่ีผลสัมฤทธิ์ของผู:เรียน ซ่ึงจะส$งผล
ให:บรรลุเป�าหมายตามหลักสูตร (Thomas & Kelleher, 2009, p. 72; Wickman, 2014, p. 160) 
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นอกจากนั้น ผู:บริหารท่ีมีภาวะผู:นําจะมีความรับผิดชอบต$อผู:เรียนอย$างรอบด:าน ตลอดท้ังมุ$งปฏิรูป
และปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษาอย$างต$อเนื่องตามปณิธานท่ีตั้งไว: สามารถพัฒนาผู:เรียนให:เป?นคนเก$ง 
คนดีและสามารถอยู$ร$วมกับผู:อ่ืนได:ในวัฒนธรรมท่ีหลากหลายและแตกต$างอย$างมีความสุข (สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2542ก, p. 3; Bass, 2007, p. 351; Gupton, 2010, p. 2; Hoy & Miskel, 
2013, p. 288) 
 ผู:วิจัยเป?นผู:ปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคนหรือทุนมนุษย�ให:
เข:มแข็ง ได:ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวทางด:านคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมา
อย$างต$อเนื่องมาโดยตลอดพบว$าท่ีผ$านมาคุณภาพการศึกษายังไม$เป?นท่ีพอใจของสังคมและยังมีปFญหา
ต$าง ๆ มากมายท่ียังต:องเร$งแก:ไขให:เกิดคุณภาพต$อสถานศึกษา ชุมชนสังคมและประเทศชาติ
โดยเฉพาะอย$างยิ่งในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานผู:เรียน
ยังมีปFญหาด:านสติปFญญามีปFญหาด:านขีดความสามารถในการแข$งขันของประเทศท่ียังอยู$ในระดับตํ่า
ระดับเชาว�ปFญญามีค$าเฉลี่ยลดลงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักของการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน (O-net) ยังไม$เป?นท่ีน$าพอใจความสามารถในการเรียนรู:ของผู:เรียนเทียบกับ
นานาประเทศท่ัวโลกและในอาเซียนไทยยังอยู$ในระดับท่ีตํ่าทักษะการเรียนรู:และการใฝ�หาความรู:ของ
คนไทยพบว$าเพ่ิมมากข้ึน แต$ยังขาดความสามารถในการจัดการและการสังเคราะห�ข:อมูลทักษะด:าน
ภาษาของแรงงานท่ีตอบสนองต$อความต:องการของผู:ประกอบการมีแนวโน:มลดลงผลผลิตของการศึกษา
กับความต:องการกําลังแรงงานพบว$า มีความไม$สอดคล:องกัน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 
2560, น. 4) 
 จากท่ีกล$าวมาข:างต:นผู:วิจัยสนใจทําวิจัยเรื่องการพัฒนาองค�ประกอบภาวะผู:นําของ
ผู:บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือใช:เป?นแนวทางในการส$งเสริมภาวะผู:นําของผู:บริหาร
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาให:มีคุณภาพตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ต$อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค!ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาวิเคราะห�และสังเคราะห�องค�ประกอบภาวะผู:นําของผู:บริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 1.2.2 เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร:างองค�ประกอบภาวะผู:นํา
ของผู:บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กับข:อมูลเชิงประจักษ� 
 1.2.3 เพ่ือรับรององค�ประกอบภาวะผู:นําของผู:บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 
1.3 คําถามการวิจัย 
 1.3.1 องค�ประกอบภาวะผู:นําของผู:บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด:วยอะไรบ:าง 
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 1.3.2 โมเดลสมการโครงสร:างองค�ประกอบภาวะผู:นําของผู:บริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
มีความสอดคล:องกับข:อมูลเชิงประจักษ� หรือไม$  
 1.3.3 องค�ประกอบภาวะผู:นําของผู:บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีค$าความเหมาะสมและ
ความเป?นไปได:ในระดับใด  
 
1.4 สมมติฐานของการวิจัย 
 องค�ประกอบภาวะผู:นําของผู:บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความสอดคล:องกับข:อมูลเชิง
ประจักษ� 
 
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ผู:วิจัยกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องการพัฒนาองค�ประกอบภาวะผู:นําของผู:บริหาร
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข:อง ดังนี้ 
 หลักการแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับเก่ียวกับองค�ประกอบภาวะผู:นําของผู:บริหารสถานศึกษา
ระดับมัธยม จากรายงานของสํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, น. 6-7) และสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(2542ข, น. 3) ทฤษฎีคุณลักษณะของ (Trait Theory) (Lussier & Achua, 2006) ทฤษฎีภาวะผู:นํา
แห$งการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) (Burns, 1978) เสถียร แป�นเหลือ (2550) 
Barnard (1972) Stogdill (1974) Kimberly (2009) Cheatham (2010) Oduro (2012) 
 สามารถนํามาเขียนเป?นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้  
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ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.6 ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ$มตัวอย$าง 
 1.6.1 กลุ$มเป�าหมายท่ีใช:ในการศึกษาองค�ประกอบภาวะผู:นําของผู:บริหารสถานศึกษา ใน
การวิจัยข้ันตอนท่ี 1 โดยการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) เป?นผู:เชี่ยวชาญ จํานวน 6 คน   
 1.6.2 ประชากรและกลุ$มตัวอย$างท่ีใช:ในการวิจัยข้ันตอนท่ี 2 ประกอบไปด:วย ผู:อํานวยการ
สถานศึกษา หรือ รักษาการในตําแหน$งผู:อํานวยการสถานศึกษา หรือผู:ได:รับการแต$งต้ังให:รักษาการในตําแหน$ง
ผู:อํานวยการสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีผ$านการ
ประเมินตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จํานวน 529 โรงเรียน กลุ$มตัวอย$างท่ีใช:ในการวิจัยเพ่ือวิเคราะห�
องค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) กลุ$มตัวอย$างจะต:องมีความเหมาะสมกับสถิติท่ีใช:และ
เพ่ือให:เพียงพอสําหรับการวิเคราะห�ข:อมูลของกลุ$มตัวอย$างกับตัวแปรสังเกตได: โดยผู:วิจัยใช:สถิติวิเคราะห� 
Structural Equation Modeling: SEM ด:วยโปรแกรมสําเร็จรูป LISRAL 8.54 ข:อมูลจะต:องมีขนาดกลุ$มตัวอย$าง
มากกว$า 100 (นงลักษณ� วิรัชชัย 2542 น. 42) และกลุ$มผู:ให:ข:อมูลท่ีใช:วิเคราะห�องค�ประกอบต:องมีสัดส$วนอย$าง
น:อย 5: 1 (Stevens., 1966, p. 372) ต$อตัวแปรในการวิจัย (Sample Random Sampling) คือ ใช:ขนาดกลุ$ม
ตัวอย$าง  5 คน ต$อตัวแปรในการวิจัย 1 ตัวแปร การวิจัยครั้งนี้กําหนดขนาดกลุ$มตัวอย$าง 9 คน ต$อ 1 ตัวแปร
สังเกตได: จํานวน 55 ตัวแปร จึงใช:จํานวนข้ันตํ่าอย$างน:อย 495 คน การเลือกกลุ$มตัวอย$างดําเนินการโดยการจับ
สลากรายชื่อโรงเรียน ด:วยทําการสุ$มตัวอย$างแบบง$าย (Simple Random Sampling) โดยการสุ$มจับสลาก ให:
ครบตามสัดส$วนท่ีกําหนดโดยกลุ$มตัวอย$าง 1 โรงเรียนต$อ 1 คน ได:ขนาดกลุ$มตัวอย$างเท$ากับ 495 คน 

องค!ประกอบภาวะผู1นําของ
ผู1บริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา 
1. ด:านการพัฒนาตนเอง 
2. ด:านทักษะการบริหารองค�กร  
3. ด:านความรู:ทางวิชาการ  
4. ด:านการริเริ่มสร:างสรรค�  
5. ด:านการจัดการเทคโนโลย ี
 

 

 

องค�ประกอบภาวะผู:นํา 
ของผู:บริหารสถานศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา 
 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาวิเคราะห�และ
สังเคราะห�องค�ประกอบภาวะ
ผู:นําของผู:บริหารสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา 
ขั้นตอนท่ี 2 ตรวจสอบความ
กลมกลืนของโมเดลสมการ
โครงสร:างองค�ประกอบภาวะผู:นํา
ของผู:บริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษากับข:อมลูเชิง
ประจักษ� 
ขั้นตอนท่ี 3 รับรององค�ประกอบ
ภาวะผู:นําของผู:บริหาร
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
 

โครงการโรงเรยีน
มาตรฐานสากล ท่ีบริหาร
จัดการด:วยระบบคุณภาพ 
ตามเกณฑ�รางวัลคุณภาพ

แห$งสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 
(OBECQA) 

 



10 

 1.6.3 ประชากรและกลุ$มตัวอย$างท่ีใช:ในการวิจัยข้ันตอนท่ี 3 จํานวน 9 คน ได:มาโดยการ
เลือกแบบเจาะจง ประกอบไปด:วย ผู:ทรงคุณวุฒิด:านการบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา  จํานวน 5 คน 
และผู:บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ท่ีดํารงตําแหน$ง  ผู:บริหารสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู:บริหารสถานศึกษา
ชํานาญการพิเศษ ระดับปริญญาโทและเป?นผู:บริหารไม$น:อยกว$า 5 ป� จํานวน 4 คน 
 
1.7 คําจํากัดความท่ีใช1ในการวิจัย 
 1.7.1 ผู:บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาหมายถึงผู:ดํารงตําแหน$งผู: อํานวยการ
สถานศึกษา หรือ รองผู:อํานวยการสถานศึกษา หรือ รักษาการในตําแหน$งผู:อํานวยการสถานศึกษา หรือ
ผู:ได:รับการแต$งต้ังให:รักษาการในตําแหน$งผู:อํานวยการสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนท่ีผ$านการประเมินตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 1.7.2 องค�ประกอบภาวะผู:นําของผู:บริหารสถานศึกษา หมายถึง ตัวบ$งชี้ท่ีบ$งบอกถึง
สภาวการณ�หรือคุณลักษณะภาวะผู:นําของผู:บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบไปด:วย 
  1.7.3.1 ด:านการพัฒนาตนเอง หมายถึง ความสามารถในด:านการเปลี่ยนแปลงตัวเองให:
เหมาะสมเพ่ือสนองความต:องการและเป�าหมายของตนเอง หรือเพ่ือให:สอดคล:องกับสิ่งท่ีสังคมคาดหวัง โดย
การพัฒนาศักยภาพของตนด:วยตนเองให:ดีข้ึนท้ังร$างกาย จิตใจ อารมณ�และสังคม เพ่ือให:ตนเป?นสมาชิกท่ีมี
ประสิทธิภาพของสังคม เป?นประโยชน�ต$อผู:อ่ืน ตลอดจนเพ่ือการดํารงชีวิตอย$างสันติสุขของตน 
  1.7.3.2 ด:านทักษะการบริหารองค�กร หมายถึง ความสามารถในด:านการบริหารงาน
และกิจกรรมของผู:บริหารตามภารกิจท่ีได:รับมอบหมายจากองค�กรอย$างรวดเร็วและถูกต:องโดยใช:
ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรด:านอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู$ โดยผ$านกระบวนการทางการบริหารอย$างมีระบบ
เพ่ือให:การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค�อย$างมีประสิทธิภาพและเป?นท่ียอมรับของคนท่ัวไป 
  1.7.3.3 ด:านความรู:ทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถในด:านการส$งเสริมและพัฒนา 
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือให:บรรลุจุดมุ$งหมายของหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การวัดผล
ประเมินผลการเรียน การแก:ปFญหาการเรียนการสอน การแสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน  
  1.7.3.4 ด:านการริเริ่มสร:างสรรค� หมายถึง ความสามารถในด:านท่ีมีลักษณะของ
ความคิดท่ีมีหลายมิติหลายมุมมองหลายทิศทางสามารถคิดได:กว:างไกลไร:กรอบและไร:ขอบเขตจากเดิม
เป?นความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทาง  
  1.7.3.5 ด:านการจัดการเทคโนโลยี หมายถึง ความสามารถในการประยุกต�เอาความรู:
ทางด:านวิทยาศาสตร�มาใช:ให:เกิดประโยชน�ในมาใช:ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 1.7.4 การศึกษาวิเคราะห�และสังเคราะห�องค�ประกอบภาวะผู:นําของผู:บริหารสถานศึกษา หมายถึง 
กระบวนการสร:างและพัฒนาเกณฑ�หรือตัวบ$งชี้ เพ่ือให:ได:องค�ประกอบภาวะผู:นําของผู:บริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 1.7.5 การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน หมายถึง เทคนิควิธีการท่ีใช:ในการทดสอบเชิง
เปรียบเทียบหาความสัมพันธ�เชิงโครงสร:างระหว$างตัวแปรสังเกตได:กับตัวแปรแฝงท่ีใช:แทนตัวแปร
หลาย ๆ ตัวแปรทางทฤษฎีกับความตรงเชิงโครงสร:าง 
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 1.7.6 น้ําหนักองค�ประกอบหมายถึงค$าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว$างตัวบ$งชี้ภาวะผู:นํา
ทางวิชาการกับองค�ประกอบโดยพิจารณาจากการคัดเลือกองค�ประกอบท่ีมีค$าเท$ากับหรือมากกว$า 0.30 
 1.7.7 ความสอดคล:องกับความตรงเชิงโครงสร:างหมายถึงผลการวิเคราะห�ทางสถิติด:วยการ
วิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันโดยใช:โปรแกรมสําเร็จรูปท่ีพบค$า 1) สถิติไค-สแควร� χ2 (Chi-square 
Goodness of Statistic) ในการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน ไม$มีนัยสําคัญ (P- value มีค$ามากกว$า 0.05) 
2) ค$าไค-สแควร�สัมพัทธ� χ2/DF มีค$าน:อยกว$า 2.00 3) ดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index : 
GFI) มีค$ามากกว$า .90 4) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก:แล:ว (Adjusted Goodness of Fit Index : 
AGFI) มีค$ามากกว$า 0.90 5) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) มีค$า
มากกว$า 0.95 6) ค$าดัชนีแสดงขนาดของกลุ$มตัวอย$างท่ีจะยอมรับดัชนีแสดงความสอดคล:องกลมกลืนของ
โครงสร:างองค�ประกอบได: (CN) มีค$ามากกว$า 200 7) ค$ารากของค$าเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนน
มาตรฐาน (Standardized Root Mean Square Residual : SRMR) มีค$าน:อยกว$า 0.05 และ 8) ค$าความ  
คลาดเคลื่อนในการประมาณค$าพารามิเตอร�หรือค$ารากของค$าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อน
โดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation : RMSEA) มีค$าน:อยกว$า 0.05 
 1.7.8 โครงสร:างองค�ประกอบภาวะผู:นําของผู:บริหารสถานศึกษาหมายถึง รูปแบบท่ีแสดง
ความสัมพันธ�โครงสร:างเชิงเส:นท่ีประกอบด:วยองค�ประกอบหลักและตัวบ$งชี้ภาวะผู:นําของผู:บริหารสถานศึกษา 
 1.7.9 ภาวะผู:นําหมายถึงองค�ประกอบภาวะผู:นําของผู:บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีส$งผลต$อคุณภาพ
สถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลซ่ึงประกอบด:วย 5 ตัวแปรแฝง 55 ตัวแปรสังเกตได: ได:แก$ 
องค�ประกอบท่ี 1 ด:านการพัฒนาตนเอง จํานวน 13 ตัวบ$งชี้ องค�ประกอบท่ี 2 ด:านทักษะการบริหารองค�กร 
จํานวน 10 ตัวบ$งชี้ องค�ประกอบท่ี 3 ด:านความรู:ทางวิชาการ จํานวน 10 ตัวบ$งชี้ องค�ประกอบท่ี 4 ด:านการ
ริเริ่มสร:างสรรค� จํานวน 10 ตัวบ$งชี้ องค�ประกอบท่ี 5 ด:านการจัดการเทคโนโลยี จํานวน 12 ตัวบ$งชี้  
 1.7.10 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลหมายถึง สถานศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาท่ีเข:าร$วมและผ$านการประเมินตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ซ่ึงมีกระบวนการ
บริหารจัดการศึกษา การพัฒนาให:โรงเรียนเป?นโรงเรียนมีคุณภาพ มีการพัฒนาความเข:มแข็งของผู:นําและ
บุคลากรการบริหารจัดการ การมีส$วนร$วมของผู:ปกครองและชุมชน โดยผ$านกระบวนการจัดการทางด:าน
วิชาการ การเรียนรู: และกิจกรรมต$าง ๆ ท่ีช$วยส$งเสริมพัฒนาคุณภาพของผู:เรียนตามมาตรฐานและมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค�ตอบสนองความต:องการและความสนใจของผู:เรียนเป?นสําคัญท่ีสุด ซ่ึงได:แก$                 
1) ผลลัพธ�ด:านหลักสูตรและกระบวนการ:ผลลัพธ�ด:านหลักสูตรสถานศึกษาและประสิทธิผลของ
กระบวนการ 2) ผลลัพธ�ด:านการมุ$งเน:นผู:เรียน: ผลการดําเนินการด:านการมุ$งเน:นผู:เรียน 3) ผลลัพธ�ด:าน
การมุ$งเน:นบุคลากร: ผลการดําเนินการด:านการมุ$งเน:นบุคลากร 4) ผลลัพธ�ด:านการนําองค�กรและการ
กํากับดูแลองค�กร : ผลการดําเนินการด:านการนําองค�กรและการกํากับดูแลองค�กร 5) ผลลัพธ�ด:านการเงิน
และสมรรถนะการให:บริการ : ผลการดําเนินการด:านการเงินและสมรรถนะการให:บริการประกอบด:วย 
  1.7.10.1 ผลลัพธ�ด:านหลักสูตรและกระบวนการ:ผลลัพธ�ด:านหลักสูตรสถานศึกษา
และประสิทธิผลของกระบวนการ หมายถึง ระดับปFจจุบันและแนวโน:มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญ
ของผลการดําเนินการด:านหลักสูตรและ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความสําคัญและ
ตอบสนองโดยตรงต$อผู:เรียนและผู:ปกครองเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการของคู$แข$งท่ีจัดหลักสูตร
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หรือจัดแผนการเรียนคล:ายคลึงกัน และผลลัพธ�ด:านประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติการ 
ประกอบด:วย ประสิทธิผลของกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับปFจจุบันและแนวโน:มของตัววัด
หรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการของระบบการบริหารงานวิชาการและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนรวมท้ังคุณภาพของผู:เรียนแต$ละป�การศึกษาและตัววัดอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมด:านประสิทธิผล
ประสิทธิภาพและนวัตกรรมของกระบวนการจัดการเรียนการสอน การเตรียมพร:อมต$อภาวะฉุกเฉิน 
ระดับปFจจุบันและแนวโน:มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญของประสิทธิผลของระบบงานและการเตรียม 
ความพร:อมของสถานท่ีทํางานเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ผลลัพธ�ด:านการนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติ 
ผลลัพธ�ของตัวชี้วัดท่ีสําคัญของการบรรลุกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการของโรงเรียนรวมท้ังการสร:างและ
เสริมสร:างความแข็งแกร$งของสมรรถนะหลักของโรงเรียน (Core Competencies)  
  1.7.10.2 ผลลัพธ�ด:านการมุ$งเน:นผู:เรียน: ผลการดําเนินการด:านการมุ$งเน:นผู:เรียน 
หมายถึง ผลการดําเนินการของโรงเรียนในมุมมองของผู:เรียนและผู:ปกครองผู:เรียน ข:อมูลสารสนเทศท่ี
เก่ียวข:องครอบคลุมถึงความพึงพอใจและไม$พึง พอใจ ข:อร:องเรียนและการแก:ปFญหาข:อร:องเรียนของ
ผู:เรียนและผู:ปกครองผู:เรียนอย$างมีประสิทธิผล การประกันคุณภาพภายในด:านการจัดการเรียนการ
สอน คุณค$าของการเรียนการสอนในมุมมองของผู:เรียนและผู:ปกครอง รวมท้ัง การได:รับรางวัล การจัด
อันดับ และการได:รับการยกย$องชมเชยจากผู:เรียนและผู:ปกครองผู:เรียน ผู:มีส$วนได:ส$วนเสียและองค�กร
อิสระอ่ืน ๆ ประกอบด:วย 1) ความพึงพอใจของผู:เรียนและผู:ปกครองระดับปFจจุบันและแนวโน:มของ
ตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญด:านความพึงพอใจและไม$พึงพอใจของผู:เรียนและผู:ปกครองเป?นอย$างไร 
  ผลลัพธ�เหล$านี้เม่ือเปรียบเทียบกับระดับความ พึงพอใจของผู:เรียนและผู:ปกครองต$อ
คู$แข$งโรงเรียนอ่ืนท่ีจัดการศึกษาคล:ายคลึง 2) ความผูกพันของผู:เรียนและผู:ปกครองผู:เรียนระดับ
ปFจจุบันและแนวโน:มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ี สําคัญด:านการสร:างความผูกพันและความสัมพันธ�กับ
ผู:เรียนและผู:ปกครองผู:เรียนเป?นอย$างไร ผลลัพธ�เหล$านี้เม่ือเปรียบเทียบกับวงจรชีวิตของการเป?น
ผู:เรียนหรือผู:ปกครองผู:เรียน 
  1.7.10.3 ผลลัพธ�ด:านการมุ$งเน:นบุคลากร : ผลการดําเนินการด:านการมุ$งเน:น
บุคลากร หมายถึง โรงเรียนสามารถสร:างและรักษา สภาพแวดล:อมในการทํางานท่ีเพ่ิมผลิตภาพ           
มีความเอ้ืออาทร ความผูกพันและการเรียนรู:ให:แก$บุคลากรท้ังหมด ประกอบด:วย 1) ขีดความสามารถ
และอัตรากําลังบุคลากรระดับปFจจุบันและแนวโน:มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญด:านขีดความสามารถ
และอัตรากําลังบุคลากร รวมถึงจํานวนของบุคลากรและทักษะท่ีเหมาะสมของบุคลากร                          
2) บรรยากาศ การทํางานระดับปFจจุบันและแนวโน:มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญด:านบรรยากาศ 
การทํางาน รวมถึงสุขภาพความปลอดภัย สวัสดิภาพการบริการและสิทธิประโยชน�สําหรับบุคลากร                
3) การทําให:บุคลากรมีความผูกพันระดับปFจจุบันและแนวโน:มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ด:านการ
ทําให:บุคลากรมีความผูกพันกับองค�กรและความพึงพอใจของบุคลากร 4) การพัฒนาบุคลากรระดับ
ปFจจุบันและแนวโน:มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญด:านพัฒนาบุคลากรและผู:นําองค�กร  
  1.7.10.4 ผลลัพธ�ด:านการนําองค�กรและการกํากับดูแลองค�กร : ผลการดําเนินการ
ด:านการนําองค�กรและการกํากับดูแลองค�กร หมายถึง การนําองค�กรโดยผู:นําระดับสูงและการกํากับ
ดูแลองค�กร เพ่ือแสดงให:เห็นถึงสถานภาพการเงินท่ีดีการเป?นองค�กรท่ีมีจริยธรรม ซ่ึงทําให:บรรลุผล
ด:านความรับผิดชอบต$อ สังคมในวงกว:างและการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ ประกอบด:วย 1) การนํา
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องค�กรผลลัพธ�ของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญของการสื่อสารการสร:างความผูกพันกับบุคลากรของผู:นํา
ระดับสูงเพ่ือถ$ายทอดวิสัยทัศน�และค$านิยมสู$การปฏิบัติการกระตุ:นให:เกิดการสื่อสารในลักษณะ
สองทิศทางและการทําให:เกิดการปฏิบัติการอย$างจริงจัง 2) การกํากับดูแลองค�กรผลลัพธ�ปFจจุบันและ
แนวโน:มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญด:านการกํากับดูแล องค�กรและความรับผิดชอบด:านการเงิน
ภายในและภายนอก 3) กฎหมายและกฎระเบียบข:อบังคับผลลัพธ�ของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญด:าน
การปฏิบัติตามหรือปฏิบัติ ได:เหนือกว$าข:อกําหนดด:านกฎระเบียบข:อบังคับและกฎหมาย 4) จริยธรรม
ผลลัพธ�ของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญของการประพฤติปฏิบัติอย$างมีจริยธรรมและผลลัพธ� ของตัววัด
หรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญของความเชื่อม่ันของผู:มีส$วนได:ส$วนเสียท่ีมีต$อผู:นําระดับสูงและการกํากับดูแล
องค�กร ผลลัพธ�ของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญของพฤติกรรมท่ีละเมิดการประพฤติปฏิบัติอย$างมี
จริยธรรม 5) สังคมผลลัพธ�ของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญด:านความรับผิดชอบต$อสังคมในวงกว:างและ
การสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ 
  1.7.10.5 ผลลัพธ�ด:านการเงินและสมรรถนะการให:บริการ : ผลการดําเนินการด:าน
การเงิน และสมรรถนะการให:บริการ หมายถึงการเงินและสมรรถนะการให:บริการ (การตลาด) เพ่ือให:
เข: า ใจ ถึ งความ  ม่ันคงทางการ เ งินรวม ท้ั งความท: าทายและความสํ า เ ร็ จด: านขอบ เขต                       
การให:บริการของโรงเรียน ประกอบด:วย 1) ผลการดําเนินการด:านการเงินระดับปFจจุบันและแนวโน:ม
ของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ของผลการ ดําเนินการด:านการเงินเป?นอย$างไรรวมถึงตัววัดโดยรวม
ด:านผลตอบแทนทางการเงิน ความม่ันคงทางการเงิน (Financial Viability) หรือผลการดําเนินการ
ด:านงบประมาณ (Budgetary Performance) 2) ผลการดําเนินการด:านสมรรถนะการให:บริการ 
ผลลัพธ�ปFจจุบันและแนวโน:มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ี สําคัญด:านการกํากับดูแลองค�กรและความ
รับผิดชอบด:านการเงินภายในและภายนอก 3) กฎหมายและกฎระเบียบข:อบังคับระดับปFจจุบันและ
แนวโน:ม ของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผล การดําเนินการด:านสมรรถนะการให:บริการ รวมถึง 
สมรรถนะการให:บริการ 
 
1.8 ประโยชน!ท่ีจะได1รับ 
 การวิจัยครั้งนี้ผู:วิจัยได:กําหนดประโยชน�ท่ีจะได:รับ ดังนี้ 
 1.8.1 ทราบองค�ประกอบภาวะผู:นําของผู:บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 1.8.2 หน$วยงานต:นสังกัดสามารถนําข:อมูลจากผลการวิจัยไปประกอบการพิจารณากําหนด
แนวทางการส$งเสริมและพัฒนาผู:บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู�วิจัยได�ศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องรายละเอียด ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู�นําผู�บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล   
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห�องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา 

 2.3 แนวคิดเก่ียวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 

2.1 แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู�นําผู�บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล   
 การพัฒนาองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู�วิจัยได�ทําการศึกษา
เอกสารเก่ียวกับ แนวคิด ทฤษฎีเ ก่ียวกับภาวะผู�นํา ประกอบด�วย 1) ความหมายของผู�นํา                     
2) ความหมายของภาวะผู�นํา 3) แนวคิดทฤษฎีภาวะผู�นํา ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.1.1 ความหมายของผู�นํา 
  ผู�นํา (Leader) หมายถึง ผู�ท่ีมีอิทธิพลและอํานาจในการบังคับบัญชาผู�อ่ืนให�ปฏิบัติ
ตามเพ่ือให�บรรลุตามเปDาหมายท่ีกําหนดไว� (ยงยุทธ เกษสาคร, 2554, น. 40) อีกอยHางผู�นํายังเปIน
บุคคลท่ีได�รับการแตHงต้ังหรือได�รับการยอมรับจากสมาชิกให�เปIนหัวหน�ากลุHมบุคคล โดยจะเปIนศูนย�
รวมในการตัดสินใจเพ่ือแก�ปJญหา ประสานงาน และดําเนินงานของกลุHม ซ่ึงมักจะเกิดจากความ
ยินยอมของสมาชิกมากกวHาการแตHงต้ังอยHางเปIนทางการโดยจะต�องแสดงภาวะผู�นํา (Leadership) ซ่ึง
จะหมายถึงกระบวนการท่ีผู�นํามีอิทธิพลและใช�อํานาจเหนือบุคคลอ่ืนหรือผู�ตาม (Follower) เพ่ือให�
ทํางานบรรลุตามวัตถุประสงค�และตามเปDาหมายในสถานการณ�ตHาง ๆ โดยสามารถสรุปสHวนประกอบ
ของผู�นําได� 3 ประการ ได�แกH 1) ผู�นําต�องเก่ียวข�องกับบุคคลอ่ืนโดยเฉพาะผู�ตามหรือผู�ใต�บังคับบัญชา
ท่ีจะปฏิบัติตามความต�องการของผู�นํา 2) ผู�นําจะเก่ียวข�องกับการตัดสินใจ การจัดสรร และการใช�
อํานาจท่ีไมHเทHาเทียมกันระหวHางผู�นําและสมาชิกของกลุHม เพ่ือให�สมาชิกแสดงพฤติกรรมตามท่ีผู�นํา
ต�องการหรือคาดหวัง และ 3) ผู�นําสามารถใช�อิทธิพลกับผู�ตามหรือผู�ใต�บังคับบัญชา การมีอํานาจในการ
สั่งการให�ผู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติงานใดงานหนึ่งเฉพาะ และเนื่องจากอิทธิพลท่ีมีตHอผู�ใต�บังคับบัญชาทํา
ให�งานดังกลHาวสามารถดําเนินถึงเปDาหมายท่ีต�องการได�อยHางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ (เกรียงศักด์ิ 
เจริญวงศ�ศักด์ิ, 2550; สังคม จันทร�วิเศษ, 2555, น. 24) และผู�นํายังหมายถึงบุคคลท่ีได�รับการยอมรับ
หรือยกยHองให�เปIนผู�นําและต�องเปIนผู�ท่ีมีความสามารถอันเกิดจากตัวของเขาเอง จนเปIนท่ียอมรับหรือ
ยกยHองของกลุHมให�เปIนผู�นําและนํากลุHมไปสูHความสําเร็จตามเปDาหมาย (วิเชียร วิทยอุดม, 2553, น. 2) 
อีกท้ังผู�นํายังเปIนผู�ท่ีทําให�ผู�รHวมงานมีความรู�สึกเปIนเจ�าของ มีวิสัยทัศน� มีใจเปXดกว�าง มอบอํานาจให�
ผู� อ่ืน มีความยืดหยุHน รับฟJงและยอมรับความคิดเห็นของผู� อ่ืน ตลอดท้ังอุทิศตนและมุHงม่ันเพ่ือ
ประโยชน�ขององค�กร (Northouse, 2012, p. 1-3) ตลอดจนผู�นํายังเปIนผู�ท่ีมีอิทธิพลตHอกลุHม โดย
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ปฏิบัติหน�าท่ีของความเปIนผู�นํา เปIนผู�ผลักดัน เปIนผู�ดลบันดาล เปIนผู�สร�างพลังรHวม เปIนผู�กHอให�เกิด
พลังในการปฏิบัติของมวลสมาชิกเพ่ือให�เข�าสูHเปDาหมายตามท่ีต�องการ (ศักด์ิไทย สุรกิจบวร, 2549, น. 
30) นอกจากนี้ บทบาทของผู�นํายังประกอบด�วย 1) เปIนประธาน คือ ทําหน�าท่ีเปIนประธานในงานพิธี
การตHาง ๆ ในการเปIนตัวแทนขององค�กร 2) เปIนโฆษก คือ ทําหน�าท่ีเปIนโฆษก แถลงขHาว ตอบคําถาม
หรือรายงานตHอบุคคลหรือกลุHมในเรื่องตHาง ๆ 3) เปIนนักเจรจาตHอรอง คือ ทําหน�าท่ีในการเจรจา
ตHอรองกับผู�อ่ืนท่ีต�องการและเรียกร�องทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกองค�กร 4) เปIนผู�ฝaกสอน คือ 
ทําหน�าท่ีในการฝaกสอนสมาชิกในทีม 5) เปIนผู�สร�างทีม คือ ทําหน�าท่ีในการสร�างทีมในการกําหนด
เปDาหมายสร�างขวัญกําลังใจ และการประชุมทีม เปIนต�น 6) เปIนผู�เลHนในทีม คือ ทําหน�าท่ีสัมพันธ�
บทบาทการสร�างทีม 7) เปIนผู�แก�ปJญหาเทคนิค คือ เปIนผู�คอยชHวยเหลือปJญหาทางเทคนิคให�แกH
สมาชิกในทีมงาน และ 8) เปIนผู�ประกอบการ คือ เปIนผู�ท่ีให�ข�อเสนอแนะท่ีเปIนความคิดเชิงนวัตกรรม
หรือตHอยอดทางธุรกิจ (พิพัฒน� นนทนาธรณ�, 2555, น. 14-15) 
 จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับผู�นําจากนักวิชาการทางการศึกษาสามารถสรุปได�วHา 
ผู�นํา (Leader) หมายถึง บุคคลท่ีเปIนผู�นําโดยได�รับการแตHงต้ังหรือได�รับการยอมรับจากสมาชิกให�เปIน
หัวหน�ากลุHมซ่ึงมีอิทธิพลและอํานาจในการบังคับบัญชาผู�อ่ืนหรือผู�ใต�บังคับบัญชาให�ปฏิบัติตาม เพ่ือให�
บรรลุตามวัตถุประสงค�และเปDาหมายท่ีตั้งไว�ในองค�กรหรือในสถานการณ�นั้น ๆ  
 2.1.2 ความหมายของภาวะผู�นํา 

  ภาวะผู�นํา (Leadership) หมายถึง ความสามารถในการทําให�ผู�อ่ืนประทับใจ เชื่อฟJง             
นับถือ เคารพ ซ่ือสัตย� และให�ความรHวมมือด�วยความจริงใจ (Northouse, 2012, pp. 1-3) อีกอยHาง
หนึ่งภาวะผู�นํายังเปIนกระบวนการท่ีผู�บริหารมีอิทธิพลตHอพฤติกรรมของผู�อ่ืนหรือผู�ใต�บังคับบัญชา ซ่ึง
มีจุดมุHงหมายเพ่ือให�การปฏิบัติงานบรรลุเปDาหมายหรือจุดหมายขององค�กร (วิโรจน� สารรัตนะ, 2556,  
น.1-2) และภาวะผู�นํายังหมายถึงการใช�อิทธิพลของบุคคลหรือตําแหนHงโดยการโน�มน�าวและจูงใจให�
บุคคลหรือกลุHมปฏิบัติตามความคิดเห็นหรือความต�องการของตนเองด�วยความเต็มใจและยินดีท่ีจะให�
ความรHวมมือ เพ่ือจะนําไปสูHการบรรลุวัตถุประสงค�ของกลุHมตามท่ีกําหนดไว� ซ่ึงภาวะผู�นําเปIน
ความสามารถในการชักจูงผู�อ่ืนให�ค�นหาหนทางท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดและเปIนการผูกมัด
หรือหลอมรวมกลุHมเข�าเปIนอันหนึ่งอันเดียวกัน แล�วกระตุ�นให�ดําเนินไปสูHเปDาหมาย หรืออาจกลHาวได�
วHาภาวะผู�นําคือรูปแบบอิทธิพลระหวHางบุคคล (Interpersonal Influence) ซ่ึงเปIนความสามารถใน
การนําของผู�นําหรือกลุHมในอันท่ีจะกHอให�เกิดการกระทํากิจกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให�บรรลุ
วัตถุประสงค� (สังคม จันทร�วิเศษ, 2555, น. 27-28) อีกท้ังการมีภาวะผู�นํายังเปIนคุณลักษณะ พฤติกรรม 
ความสามารถ หรือกระบวนการท่ีเปIนปฏิสัมพันธ�ท่ีสามารถมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน ซ่ึงสามารถสร�าง
แรงบันดาลใจ สร�างความปรารถนา ทําให�เกิดความเชื่อถือ ศรัทธา สร�างการยอมรับ และชHวยเพ่ิมพลัง
ความสามารถให�กับผู�อ่ืนเพ่ือให�บรรลุผลสําเร็จตามเปDาหมายท่ีต�องการ (สุนทร โคตรบรรเทา, 2554, 
น. 4; รัตติกรณ� จงวิศาล, 2556, น. 14) ตลอดท้ังบุคคลท่ีมีลักษณะภาวะผู�นําจะเปIนผู�ท่ีมีศิลปะในการ
ครองตน ครองคน ครองงาน และคาดการณ�จิตใจของบุคคลอ่ืนได� ท่ีเรียกวHา “รู�ภาษาจิต” ซ่ึงจะชHวย
ให�การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (อานันท� ชินบุตร, 2555, น. 9) นอกจากนี้ บุคคลท่ีมี
ภาวะผู�นําจะเปIนผู�ท่ีมีความสามารถหรือความฉลาดทางอารมณ� ได�แกH 1) การรู�จักตัวเอง (Self-
awareness) คือ การรู�จักจุดแข็ง จุดด�อย แรงขับ และคHานิยมในตัวและผลท่ีจะกระทบตHอบุคคลอ่ืน 
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2) การควบคุมตัวเอง คือ การรู�จักควบคุมหรือปรับเปลี่ยนอารมณ�หรือแรงกระตุ�นท่ีกHอให�เกิดปJญหา 
3) การสร�างแรงจูงใจ (Motivation) คือ การมีศิลปะในการจูงใจและกระตุ�นให�ผู�อ่ืน ผู�รHวมงาน หรือ
ผู�ใต�บังคับบัญชามีความยินดีท่ีจะรHวมกันทํางาน 4) การมีความเห็นอกเห็นใจผู�อ่ืน (Empathy) คือ 
การเข�าใจและใสHใจอารมณ�ของผู�อ่ืน และ 5) ทักษะทางสังคม (Social Skill) คือ มีความสามารถและ
ทักษะในการสื่อสารโดยเปIนท้ังผู�นําและผู�ตามท่ีดีได�อยHางเหมาะสม (ยงยุทธ เกษสาคร, 2554, น. 40;  
คมกฤช จองบุญวัฒนา, 2556, น. 17) ดังนั้น ภาวะผู�นําจึงเปIนกระบวนการทางอิทธิพลหรืออํานาจ
ทางสังคมท่ีบุคคลหนึ่งต้ังใจใช�ตHอผู�อ่ืนให�ปฏิบัติกิจกรรมตHาง ๆ ตามท่ีตัวเองกําหนดหรือต�องการ              
(สุเทพ พงศ�ศรีวัฒน�, 2545, น. 29) และยังเปIนการใช�อิทธิพลของผู�นํากับผู�ตามโดยการโน�มน�าวการ
สร�างคHานิยมและความเชื่อให�คล�อยตามและปฏิบัติงานให�ได�ตามวัตถุประสงค�ท่ีวางไว� ตลอดจนการ
สร�างเครือขHายความสัมพันธ�ให�เกิดข้ึนภายในองค�กร เพ่ือให�บรรลุเปDาหมายขององค�กร (ไชยา ภาวะบุตร, 
2555, น. 4) รวมท้ังภาวะผู�นํายังต�องใช�ศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึ่งท่ีจะกระตุ�นจูงใจหรือ
ใช�อิทธิพลตHอบุคคลอ่ืน ผู�รHวมงาน หรือผู�ใต�บังคับบัญชาในสถานการณ�ตHาง ๆ เพ่ือปฏิบัติการและ
อํานวยการ โดยใช�กระบวนการสื่อความหมายในการติดตHอซ่ึงกันและกัน เพ่ือให�รู�สึกเปIนเจ�าของและ
รHวมดําเนินการจนกระท่ังบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�และเปDาหมายท่ีกําหนดไว� (Robbins & 
Coultor, 2003, p. 314) ตลอดจน จรณี เก�าเอ้ียน (2557, น. 97) ยังได�กลHาววHา ภาวะผู�นํา หมายถึง 
การมีความสามารถในการสื่อสารถHายทอดให�ผู�อ่ืนทราบถึงคุณคHาและศักยภาพของตนเองอยHางถHองแท�
จนเข�าใจและมีความม่ันใจด�วยตนเองเพ่ือให�เกิดกระบวนการเตรียมการ สั่งการ หรืออํานวยการ และ
การใช�อิทธิพลเพ่ือให�บุคคลหรือกลุHมทําตามวัตถุประสงค�ตามท่ีต้ังไว� ซ่ึงการเตรียมการดังกลHาว ได�แกH 
การจูงใจ การติดตHอสื่อสาร การรู�จักมองคาดการณ�ลHวงหน�า การเตรียมการแก�ไขปJญหาความขัดแย�ง 
รวมท้ังการพัฒนาเพ่ือสร�างมิตรภาพอันดีรHวมกันระหวHางสมาชิกในองค�การ นอกจากนั้น ภาวะผู�นํา ยัง
เปIนกระบวนการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกวHาพยายามใช�อิทธิพลของตนหรือกลุHมของตนกระตุ�น 
ชี้นํา และผลักดันให�บุคคลอ่ืนหรือกลุHมบุคคลอ่ืนมีความเต็มใจและกระตือรือร�นในการทําสิ่งตHาง ๆ 
ตามต�องการ โดยมีความสําเร็จของกลุHมหรือองค�กรเปIนเปDาหมาย (รุHงชัชดาพร เวหะชาติ, 2557, น. 254) 
  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู�นําจากนักวิชาการทางการศึกษา
สามารถสรุปได�วHา ภาวะผู�นํา (Leadership) หมายถึง คุณลักษณะหรือคุณสมบัติท่ีมีอยูHในตัวเองของ
บุคคลท่ีเปIนผู�นําหรือผู�บริหาร โดยแสดงออกในลักษณะของพฤติกรรมท่ีมีอิทธิพลตHอการกระทําของ
ผู�อ่ืน โดยมีศิลปะในการโน�มน�าว จูงใจ และทําให�ผู�อ่ืน เพ่ือนรHวมงาน หรือผู�ใต�บังคับบัญชาให�การ
ยอมรับ ประทับใจ เชื่อฟJง ศรัทธา นับถือ ให�ความเคารพ ให�ความรHวมมือ และยินดีท่ีจะปฏิบัติตาม
เพ่ือให�บรรลุผลสําเร็จตามเปDาหมายท่ีพึงปรารถนาขององค�กร 

 2.1.3 แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู�นํา 

  2.1.3.1 ทฤษฎีภาวะผู�นําเชิงคุณลักษณะ (Trait Leadership Theory Paradigm) 
ระยะแรกของการศึกษาภาวะผู�นําเริ่มในปy ค.ศ. 1930-1940 มีแนวคิดมาจากทฤษฎีมหาบุรุษ (Great 
Man Theory) ของกรีกและโรมันโบราณมีความเชื่อวHาภาวะผู�นําเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติหรือโดย
กําเนิด (Born Leader) ไมHสามารถเปลี่ยนแปลงได� แตHสามารถจะพัฒนาข้ึนได� ซ่ึงมีองค�ประกอบหลัก
ในกระบวนทัศน�ทฤษฎีภาวะผู�นําเชิงคุณลักษณะ 4 ประการ ได�แกH 
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   1) มโนทัศน�แหHงตน (Self-concept) 
   2) เจตคติ (Attitude) 
   3) ลักษณะเฉพาะหรือลักษณะพิเศษ (Traits/Characteristics) 
   4) พฤติกรรมเชิงจริยธรรม (Ethical Behavior) 
  2.1.3.2 ทฤษฎีภาวะผู�นําเชิงพฤติกรรม (Behavioral Leadership Theory Paradigm) 
   ในชHวงปลายทศวรรษ 1940 เนื่องจากมีข�อวิจารณ�เก่ียวกับกระบวนทัศน�
ทฤษฎีภาวะผู�นําเชิงคุณลักษณะ (Trait Leadership Theory Paradigm) วHายังไมHสามารถอธิบายได�
ชัดเจนวHา เปIนลักษณะเฉพาะหรือลักษณะพิเศษประการใดของผู�นําท่ีแตกตHางจากผู�ท่ีไมHใชHผู�นํา เพราะ
ลักษณะเฉพาะหรือลักษณะพิเศษบางประการใช�ได�ดีในท่ีหนึ่ง แตHใช�ได�ไมH ดีในอีกท่ีหนึ่งหรือ
ลักษณะเฉพาะหรือลักษณะพิเศษมีการเปลี่ยนแปลงเม่ือสถานการณ�เปลี่ยนแปลงไป เปIนต�น 

   นักวิจัยเก่ียวกับภาวะผู�นําสHวนใหญHจึงเปลี่ยนความสนใจจากคุณลักษณะไป
เปIนพฤติกรรมซ่ึงเน�นศึกษาถึง “สิ่งท่ีผู�นําพูดและสิ่งท่ีผู�นําทํา” โดยมุHงจะหาแบบพฤติกรรมท่ีดีท่ีสุดใน
การเปIนผู�นําท่ีมีประสิทธิผลแบบภาวะผู�นํา (Leadership Style) ในชHวงเวลานั้น หมายถึงการผสมกัน
ของลักษณะเฉพาะหรือลักษณะพิเศษ ทักษะ และพฤติกรรม (องค�ประกอบสําคัญ) ท่ีผู�นําใช�ในการมี
ปฏิสัมพันธ�กับผู�ตามโดยมีพัฒนาการของทฤษฎีในกลุHมนี้ ดังนี้ 
   1) แบบภาวะผู�นําของมหาวิทยาลัยไอโอวา (Iowa State University 
Leadership Style) จําแนกออกเปIน 3 แบบ คือ 

    1.1) แบบอํานาจเดิม (Autocratic Leadership Style) ซ่ึงตัดสินใจ
ด�วยตนเองแบบไมHมีเปDาหมายหรือวัตถุประสงค�แนHนอน ข้ึนอยูHกับตัวผู�นําเอง โดยคิดถึงงานไมHคิดถึงคน 
บางครั้งทําให�เกิดศัตรู ผู�นําลักษณะนี้จะใช�ได�ดีในภาวะวิกฤต ผลการมีภาวะผู�นําลักษณะนี้จะทําให�
ผู�ใต�บังคับบัญชาขาดความเชื่อม่ันในตนเอง จึงไมHกHอให�เกิดความคิดสร�างสรรค� 
    1.2) แบบประชาธิปไตย (Democratic Leadership Style) ให�กลุHม
หรือผู�ตามมีสHวนรHวมในการตัดสินใจ รับฟJงความคิดเห็น ทํางานเปIนทีม สื่อสารแบบสองทาง ภาวะ
ผู�นําแบบนี้ชHวยเพ่ิมผลผลิตและสร�างความพึงพอใจในการทํางาน แตHบางครั้งการอิงกลุHมทําให�ใช�
เวลานานในการตัดสินใจ และผู�นําแบบนี้ไมHเกิดผลดีในระยะเวลาท่ีเรHงดHวน 

    1.3) แบบอิสรเสรีนิยม (Laissez-faire Leadership Style) ให�อิสระ
กับผู�ใต�บังคับบัญชาเต็มท่ีในการตัดสินใจแก�ปJญหา ไมHมีการกําหนดเปDาหมายท่ีแนHนอน ไมHมี
หลักเกณฑ� ไมHมีระบบ ภาวะผู�นําแบบนี้กHอให�เกิดความคับข�องใจหรือความไมHพอใจของผู�รHวมงานได� 
และได�ผลผลิตตํ่า แตHการทํางานของผู�นําแบบนี้เปIนการกระจายงานไปท่ีกลุHม ถ�ากลุHมมีความ
รับผิดชอบและแรงจูงใจในการทํางานสูง ก็สามารถควบคุมกลุHมได�ดี มีผลงาน และมีความคิดริเริ่ม
สร�างสรรค� 
   2) แบบภาวะผู�นําบนเส�นตHอเนื่อง (leadership Continuous Model) 
พัฒนาข้ึนในชHวงทศวรรษ 1950 กําหนดแบบภาวะผู�นําบนเส�นตHอเนื่องสองแบบ จากแบบมุHงเน�น
บริหาร (Boss Centered) สูHมุHงผู�ใต�บังคับบัญชา (Subordinate Centered) ซ่ึงจากแนวคิดเชHนนี้ 
การ ท่ีจะตอบได� วH าพฤติกรรมผู� นํ าแบบใดจะใช� ได� ดี ท่ีสุด  จึ งอยูH ท่ีการพิจารณาท่ี ตัวผู� นํ า 
ผู�ใต�บังคับบัญชา และสถานการณ� วHาตัวผู�นําเปIนอยHางไร สะดวกจะใช�ระดับใด ตัวผู�ใต�บังคับบัญชา
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เปIนอยHางไร มีความพร�อมและรับผิดชอบเพียงใด และสถานการณ�เปIนอยHางไร อยูHในสภาวะกดกัน
หรือไมH เปIนต�น ซ่ึงภาวะผู�นําบนเส�นตHอเนื่องจะกําหนดแบบภาวะผู�นําไว� 7 แบบ ดังนี้ 
    2.1) ผู�บริหารตัดสินใจและบังคับใช� 
    2.2) ผู�บริหารตัดสินใจแล�วชี้แจงให�ทราบ 
    2.3) ผู�บริหารเสนอความคิดและมีการอภิปราย 
    2.4) ผู�บริหารเสนอแนวทางอยHางครHาว ๆ 
    2.5) ผู�บริหารเสนอปJญหา ขอข�อแนะนํา และตัดสินใจ 
    2.6) ผู�บริหารกําหนดขอบเขต ขอกลุHมชHวยตัดสินใจ 
    2.7) ยอมให�ทําหน�าท่ีในขอบเขตท่ีระดับสูงกําหนด 
   3) แบบภาวะผู�นําของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan 
Leadership Style) โดยแบHงลักษณะภาวะผู�นําออกเปIน 4 แบบ ดังนี้ 
    3.1) แบบใช�อํานาจ (Exploitive-authoritative) ผู�บริหารใช�อํานาจ
เผด็จการสูง ไมHไว�วางใจผู�ใต�บังคับบัญชา โดยบังคับบัญชาแบบขูHเข็ญมากกวHาชมเชย การติดตHอสื่อสาร
เปIนแบบทางเดียวจากบนลงลHาง การตัดสินใจอยูHในระดับเบื้องบนลงมา 
    2.2) แบบใช�อํานาจเชิงเมตตา (Benevolent-authoritative) ผู�บริหาร
ปกครองแบบพHอปกครองลูก ให�ความไว�วางใจผู�ใต�บังคับบัญชา จูงใจให�รางวัล บางครั้งก็มีขูHลงโทษ
ยอมให�มีการติดตHอสื่อสารจากกลุHมลHางสูHบนได�บ�าง รับฟJงความคิดเห็นจากผู�ใต�บังคับบัญชาบ�าง 
บางครั้งยอมให�มีการตัดสินใจแตHอยูHภายใต�การควบคุมอยHางใกล�ชิดของผู�บังคับบัญชา 
    2.3) แบบปรึกษาหารือ (Consultative-democratic) ผู�บริหารจะให�
ความไว�วางใจและการตัดสินใจแตHไมHท้ังหมด รับฟJงความคิดเห็นและความเห็นของผู�ใต�บังคับบัญชา 
ให�รางวัลเพ่ือสร�างแรงจูงใจ จะลงโทษนาน ๆ ครั้ง ใช�การบริหารแบบมีสHวนรHวม มีการติดตHอสื่อสาร
แบบสองทางจากลHางข้ึนบนและจากบนลงลHาง นโยบายและการตัดสินใจมาจากระดับบน ยอมให�การ
ตัดสินใจบางอยHางอยูHระดับลHาง และผู�บริหารเปIนท่ีปรึกษาทุกด�าน 
    2.4) แบบมีสHวนรHวม (Participative-democratic) ผู�บริหารจะให�ความ
ไว�วางใจและเชื่อถือผู�ใต�บังคับบัญชา ยอมรับความคิดเห็นของผู�ใต�บังคับบัญชาเสมอ มีการให�รางวัล
เปIนความม่ันคงทางเศรษฐกิจแกHกลุHม มีการบริหารแบบมีสHวนรHวม ต้ังจุดประสงค�รHวมกัน มีการประเมิน
ความก�าวหน�า มีการติดตHอสื่อสารแบบสองทางท้ังจากระดับบนและระดับลHาง ในระดับเดียวกันหรือ
ในกลุHมผู�รHวมงานสามารถตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารได�ท้ังในกลุHมบริหารและกลุHมผู�รHวมงาน 
   4) แบบภาวะผู�นําของมหาวิทยาลัยรัฐโอไฮโอ (Ohio State University 
Leadership Style) ศึกษาการพัฒนาแบบสอบถามท่ีเรียกวHา “The Leader Behavior Description 
Questionnaire” โดยจําแนกพฤติกรรมผู�นํ าออกเปIนสองแบบ คือ แบบมุH งงาน ( Initiating 
Structure)เปIนพฤติกรรมท่ีผู�นํากําหนดบทบาทของตัวเองและของผู�ใต�บังคับบัญชา เพ่ือให�บรรลุ
จุดหมายขององค�กร โดยเฉพาะบทบาทหน�าท่ีพ้ืนฐาน เชHน การวางแผน การจัดองค�กร และการสั่งการ 
เปIนต�น ซ่ึงได�เน�นเรื่องงานเปIนหลัก อีกรูปแบบหนึ่ง คือ แบบมุHงคน (Consideration) เปIนพฤติกรรม
การสร�างความไว�วางใจกับผู�ใต�บังคับบัญชา เคารพในความคิดเห็น ติดตHอสื่อสารสองทาง มุHงความเปIน
มิตร และมีสHวนรHวมในการตัดสินใจ 
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   5) ตาขHายภาวะผู�นํา (Leadership Grid) มีการศึกษาในปy 1964 และมีการ
พัฒนาในชHวงทศวรรษ 1970 1980 และ 1991 ในการศึกษานั้นมีแบบภาวะผู�นําของมหาวิทยาลัย
โอไฮโอและมิชิแกนเปIนพ้ืนฐานโดยระยะแรกจําแนกเปIนสองแบบ คือ แบบมุHงงานและแบบมุHงคน 
(Concern for Production and Concern for People) แตHจากการใช�แบบสอบถามท่ีมี 9 มาตรา 
สามารถจําแนกได� 5 แบบหลัก ดังนี้ 
    5.1) แบบมุHงงาน (Task-oriented/authority Compliance) แบบ 9, 1
ผู�นํามุHงการผลิตเปIนหลัก (Production Oriented) สนใจคนน�อย มีพฤติกรรมแบบเผด็จการ เปIนผู�
วางแผนกําหนดแนวทางการปฏิบัติและออกคําสั่งให�ผู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติตาม ไมHสนใจสัมพันธภาพ
ของผู�รHวมงาน 
    5.2) แบบมุHงคน (Country Club Management) แบบ 1, 9 ผู�นําเน�น
การใช�มนุษยสัมพันธ�และความพึงพอใจของผู�ตาม โดยไมHคํานึงถึงผลผลิตขององค�กร สHงเสริมให�ทุกคน
มีความรู�สึกเปIนสHวนหนึ่งของครอบครัวใหญHท่ีมีความสุข นําไปสูHสภาพการณ�ของสิ่งแวดล�อมและงานท่ี
นHาอยูH มุHงผลงานโดยไมHสร�างความกดดันให�แกHผู�ใต�บังคับบัญชา มุHงให�บุคลากรมีความสุขในการทํางาน การ
นิเทศในการทํางานมีเพียงเล็กน�อย ไมHจําเปIนต�องมีการควบคุมกระบวนการทํางาน ลักษณะคล�ายการ
ทํางานในครอบครัวท่ีมุHงเน�นความพึงพอใจ ความสนุกสนานในการทํางานของผู�รHวมงาน เพ่ือหลีกเลี่ยง
การตHอต�านตHาง ๆ 
    5.3) แบบมุHงงานตํ่ามุHงคนตํ่า (Impoverished) แบบ 1, 1 ผู�บริหารสนใจ
คนและสนใจงานน�อยมาก ใช�ความพยายามเพียงเล็กน�อยเพ่ือให�งานดําเนินไปตามท่ีมุHงหมาย คงไว�ซ่ึง
สมาชิกภาพขององค�กร ผู�บริหารมีอํานาจในตนเองตํ่า มีการประสานงานกับผู�ใต�บังคับบัญชาน�อย 
เพราะขาดภาวะผู�นํา มักมอบหมายให�ผู�ใต�บังคับบัญชาทําเปIนสHวนใหญH 
    5.4) แบบทางสายกลาง (Middle of the Road Management) แบบ 
5, 5 ผู�บริหารหวังผลงานเทHากับขวัญกําลังใจของผู�ปฏิบัติงาน ใช�ระบบราชการท่ีมีกฎระเบียบแบบ
แผน ผลงานได�จากการปฏิบัติตามระเบียบ โดยเน�นขวัญกําลังใจ ความพึงพอใจ หลีกเลี่ยงการใช�กําลัง
และอํานาจ ยอมรับผลท่ีเกิดข้ึนตามความคาดหวังของผู�บริหาร มีการจัดต้ังคณะกรรมการในการ
ทํางาน หลีกเลี่ยงการทํางานท่ีเสี่ยงเกินไป มีการประนีประนอมในการจัดการกับความขัดแย�ง 
ผู�รHวมงานคาดหวังวHา ผลประโยชน�จะมีความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานท่ีได�กระทําลงไป 
    5.5) แบบทํางานเปIนทีม (Team Management) แบบ 9, 9 ผู�บริหาร
ให�ความสนใจท้ังเรื่องงานและขวัญกําลังใจผู�ใต�บังคับบัญชา คือ ความต�องการขององค�กรและความต�องการ
ของคนทํางานไมHขัดแย�งกัน เน�นการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ บรรยากาศการทํางานสนุก ผลสําเร็จของ
งานเกิดจากความมีพันธะผูกพันของผู�ปฏิบัติในการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันระหวHางสมาชิก
สัมพันธภาพระหวHางผู�บริหารกับผู�ตามเกิดจากความไว�วางใจ เคารพนับถือซ่ึงกันและกัน ผู�บริหารแบบ
นี้ เชื่อวHา ตนเปIนเพียงผู� เสนอแนะหรือให�คําปรึกษาแกHผู�ใต�บังคับบัญชาเทHานั้น มีการยอมรับ
ความสามารถของแตHละบุคคล กHอให�เกิดความคิดสร�างสรรค�ในการทํางาน 
   นอกจากนั้น ยังมีพฤติกรรมภาวะผู�นําจากทฤษฎีวิถีทางเปDาหมาย ซ่ึงมา
จากการท่ีผู�นํามีอิทธิพลเหนือความคิดของสมาชิกเก่ียวกับเปDาหมายของงาน ซ่ึงผู�นําจะมีอิทธิพลเม่ือมีการ
ยอมรับ มีความพึงพอใจ และมีแรงจูงใจจากสมาชิก โดยแนวคิดนี้มาจากทฤษฎีความคาดหวัง 
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พฤติกรรมผู�นําวิถีทางเปDาหมาย ซ่ึงมีองค�ประกอบ 4 ประการ ได�แกH 1) ภาวะผู�นําแบบบงการ 
(Directive Leadership) ผู�นําแบบนี้จะใช�พฤติกรรมของตนเองแสดงให�เห็นวHาเขาคาดหวังอะไรจาก
สมาชิก ให�แนวทางหรือแนะวHาควรทําอะไร ทําอยHางไร และให�สมาชิกปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีวางไว� 
2) ภาวะผู�นําแบบให�การสนับสนุน (Supportive Leadership) ผู�นําแบบนี้จะใช�ความเปIนมิตรกับ
สมาชิกและเห็นอกเห็นใจสมาชิกหรือผู�ใต�บังคับบัญชา จึงทําให�บรรยากาศการทํางานเปIนไปใน
ลักษณะของกัลยาณมิตร 3) ภาวะผู�นําแบบมีสHวนรHวม (Participative Leadership) ผู�นําแบบนี้จะใช�
พฤติกรรมในการให�คําปรึกษารHวมกับสมาชิกและนําเอาแนวคิดของกลุHมมาพิจารณากHอนตัดสินใจใน
การทํางานหรือวางแผนตHาง ๆ และ 4) ภาวะผู�นําแบบเน�นความสําเร็จ (Achievement Oriented 
Leadership) ผู�นําแบบนี้จะใช�พฤติกรรมมุHงเปDาหมายและแสวงหาแนวทางการทํางานให�ดีข้ึน เน�น
ความเปIนเลิศ และทําให�สมาชิกเกิดศรัทธาและเชื่อม่ันในตนเอง (Lussier & Achua, 2001, p. 16)  
  2.1.3.3 กระบวนทัศน�ทฤษฎีภาวะผู�นําตามสถานการณ� (Contingency Leadership 
Theory Paradigm)  
   เนื่องจากการวิจัยภาวะผู�นําเชิงคุณลักษณะและเชิงพฤติกรรมในระยะท่ีผHาน
มา มุHงหาแบบภาวะผู�นําท่ีดีท่ีสุดท่ีสามารถนําไปใช�ได�กับทุกสถานการณ� เพ่ือให�ทฤษฎีท่ีสามารถ
นําไปใช�ได�ท่ัวไป (Universal Theories) แตHในชHวงทศวรรษ 1960 ตHางพบวHา ไมHมีแบบภาวะผู�นําท่ีดี
ท่ีสุดท่ีสามารถนําไปใช�ได�ทุกสถานการณ� (No One Best Leadership Style) นักวิจัยสHวนใหญHจึงหัน
มาสนใจทฤษฎีภาวะผู�นําตามสถานการณ�ของ “ผู�นํา หรือผู�ตาม หรือตามสภาพแวดล�อม” โดยต้ัง
คําถามวHาคุณลักษณะใดหรือพฤติกรรมใดท่ีมีผลตHอการเปIนผู�นําท่ีมีประสิทธิผล ในสถานการณ�ท่ี
กําหนด การวิจัยในกลุHมนี้ให�ความสําคัญกับปJจจัยเชิงสถานการณ� (Situational Factor) เชHน ลักษณะ
งานท่ีทํา สภาพแวดล�อมภายนอก และคุณลักษณะของผู�ตาม เปIนต�น มีตัวแบบภาวะผู�นําเชิง
สถานการณ�ท่ีสําคัญ ดังนี้ 
   1) ตัวแบบภาวะผู�นําตามสถานการณ� (Contingency Leadership Model) 
เปIนตัวแบบท่ีได�รับการพัฒนาข้ึนในปy 1951 ซ่ึงผู�นํามีระดับการมุHงงานและมุHงคนแตกตHางกัน ความ
แตกตHางนี้ทําให�ผู�นําทําได�ดีในสถานการณ�หนึ่งมากกวHาในอีกสถานการณ�หนึ่ง ทฤษฎีนี้พยายาม
ชี้ให�เห็นวHาสถานการณ�แบบไหนท่ีผู�นําสามารถกระทําได�ดีท่ีสุด จึงได�จําแนกภาวะผู�นําออกเปIนสอง
แบบ คือ แบบมุHงสัมพันธ� (Relationship-oriented) และมุHงงาน (Task-oriented) 
   2) ตัวแบบภาวะผู�นําเส�นทางและเปDาหมาย (Path-goat Leadership Model) 
เริ่มจากความพยายามท่ีจะอธิบายถึงประเด็นข�อโต�แย�งจากผลการวิจัยท่ีรัฐโอไฮโอ โดยเฉพาะใน
ประเด็นท่ีพบวHา ในบางครั้งพฤติกรรมท่ีมุHงงานได�สHงผลตHอการเพ่ิมผลผลิตได�มากกวHาพฤติกรรมท่ีมุHง
คน ทฤษฎีนี้อาศัยแนวคิดจากทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory) เพ่ืออธิบายวHาพฤติกรรม
ของผู�นํามีอิทธิพลตHอการจูงใจและความพึงพอใจในการทํางานของผู�ใต�บังคับบัญชาได�อยHางไร โดยมี
พฤติกรรม 4 รูปแบบ ดังนี้ 
    2.1) พฤติกรรมแบบชี้นํา (Directive) ให�ผู�ใต�บังคับบัญชาทราบถึงสิ่งท่ี
จะทํา กําหนดแนวปฏิบัติให�มีตารางการทํางาน และมาตรฐานการประเมินผลงานตHาง ๆ คล�ายกับ
พฤติกรรมการมุHงงานหรือการมุHงโครงสร�างงาน 
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    2.2) พฤติกรรมแบบสนับสนุน (Supportive) คํานึงถึงฐานะความเปIนอยูH
และความต�องการของผู�ใต�บังคับบัญชา ทําให�งานนHาสนใจ และมีมิตรภาพคล�ายกับพฤติกรรมมุHง
ความสัมพันธ� 
    2.3) พฤติกรรมแบบมีสHวนรHวม (Participative) มีการปรึกษาหารือซ่ึง
กันและกัน ขอความเห็นหรือข�อเสนอแนะ และนําความเห็นมาประกอบการตัดสินใจ 
    2.4) พฤติกรรมแบบมุHงความสําเร็จ (Achievement Oriented) กําหนด
จุดหมายท่ีท�าทายคาดหวังให�ผู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติงานสูงสุด และนําพาสูHความเชื่อม่ันในตนเองสูง 
   3) ตัวแบบภาวะผู�นําเชิงปทัสถาน (Normative Leadership Model) เปIน
แบบท่ีจะชHวยให�ผู�นําสามารถประเมินปJจจัยด�านสถานการณ�ท่ีสําคัญท่ีสHงผลตHอการแสดงพฤติกรรมวHา 
ควรให�ผู�ใต�บังคับบัญชาเข�ามามีสHวนรHวมในการรHวมตัดสินใจด�วยมากน�อยเพียงใด รูปแบบนี้
ประกอบด�วยการตัดสินใจ 5 วิธี โดยใช�สัญลักษณ�และความหมาย ดังนี้ 
    AI ทHานแก�ปJญหาหรือตัดสินในด�วยตัวเอง โดยใช�ข�อมูลเทHาท่ีหามาได� 
    AII ทHานได�รับข�อมูลท่ีสําคัญจากผู�ใต�บังคับบัญชา แล�วใช�ประกอบการ
ตัดสินใจ โดยทHานอาจจะบอกหรือไมHบอกเก่ียวกับปJญหาหรือการตัดสินของทHานให�ผู�ใต�บังคับบัญชา
ทราบ พวกเขาไมHมีบทบาทในการกําหนดปJญหาหรือหาทางแก�ปJญหากับทHาน 
    CI ทHานให�ผู�ใต�บังคับบัญชาท่ีเก่ียวข�องมีสHวนรHวมในการให�ข�อคิดเห็นเปIน
รายคน ไมHได�จัดเปIนกลุHม แล�วทHานก็ทําการตัดสินใจเองโดยการตัดสินใจนั้นทHานอาจนําข�อเสนอแนะ
ของผู�ใต�บังคับบัญชามาใช�หรือไมHใช�ก็ได� 
    CII ทHานให�ผู�ใต�บังคับบัญชามีสHวนรHวมแบบเปIนทีม เม่ือได�รับความคิดเห็น
และข�อเสนอแนะแล�ว ทHานก็ตัดสินใจแก�ปJญหาเอง โดยอาจใช�หรือไมHใช�ความคิดเห็น และ
ข�อเสนอแนะของพวกเขา 
    GII ทHานให�ผู�ใต�บังคับบัญชามีสHวนรHวมแบบเปIนทีม รHวมวิเคราะห�ปJญหา 
ประเมินทางเลือกและเลือกทางเลือก บทบาทของทHานเปIนเหมือนกับประธานหรือผู�ประสานงาน
เพ่ือให�มีการอภิปรายรHวมกัน ทHานอาจจะเสนอความคิดเห็นของทHาน แตHไมHเคยดันให�ยอมรับ และทHาน
เต็มใจท่ีจะยอมรับและนําเอาทางเลือกท่ีได�จากกลุHมไปปฏิบัติ 
   4) ตัวแบบภาวะผู�นําเชิงสถานการณ� (Situational Leadership Model)
พัฒนาข้ึนในปy 1977 ในระยะแรกเรียกวHา ทฤษฎีวงจรชีวิตของภาวะผู�นํา (Life-cycle Theory of 
Leadership) แบHงพฤติกรรมออกเปIนสองมิติ คือ พฤติกรรมมุHงงาน (Task Behavior) ซ่ึงผู�นําจะให�
บุคคลหรือกลุHมได�ทําหน�าท่ีและมีความรับผิดชอบในงานวHาจะทําอะไร อยHางไร เม่ือไร และท่ีไหน และ
พฤติกรรมมุHงผลสัมพันธ� (Relationship Behavior) ซ่ึงผู�นําจะใช�การติดตHอสื่อสารแบบสองทางหรือ
มากกวHา พฤติกรรมใดจะเหมาะสมกับสถานการณ�ใด พิจารณาจากความพร�อมของผู�ใต�บังคับบัญชา      
2 ด�าน คือ ด�านความสามารถ (Ability) ดูจากความรู� ทักษะ และประสบการณ� และด�านความเต็มใจ 
(Willingness) ท่ีจะทําให�งานสําเร็จ ดูจากความเชื่อม่ัน ความมีพันธะผูกพันและแรงจูงใจ 
  2.1.3.4 ทฤษฎีภาวะผู�นําเชิงบูรณาการ (Integrative Leadership Theory Paradigm)  
   กลางทศวรรษ 1970 กระบวนทัศน�ทฤษฎีภาวะผู�นําเริ่มเปลี่ยนสูHกระบวน
ทัศน�ภาวะผู�นําเชิงบูรณาการ ซ่ึงพยายามรวมทฤษฎีเชิงคุณลักษณะ ทฤษฎีเชิงพฤติกรรม และทฤษฎี
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ตามสถานการณ� เพ่ืออธิบายถึงองค�ประกอบของผู�นําท่ีดี นักวิชาการบางทHานเรียกยุคนี้วHา ยุคของ
ทฤษฎีอํานาจและการมีอิทธิพล เพราะนักวิจัยพยายามหาคําอธิบายวHา ทําไมผู�ตามของผู�นําบางคนจึง
ทุHมเทตนเองเพ่ือการบรรลุผลสําเร็จของกลุHมและขององค�กรอยHางทุHมเท หรือทําไมผู�นําบางคนจึง
สามารถมีอิทธิพลตHอพฤติกรรมของผู�ตามของเขาดี ซ่ึงผลการวิจัยพบวHา คุณลักษณะ (Trait) และ
พฤติกรรม (Behavior) ตHางมีอิทธิพลตHอภาวะผู�นําท่ีมีประสิทธิผล และยังพบอีกด�วยวHา คุณลักษณะ
และพฤติกรรมของผู�นํามีอิทธิพลตHอผู�ตามแตกตHางกันในสถานการณ�ท่ีแตกตHางกันด�วย ซ่ึงทฤษฎีตาม
กระบวนทัศน�ภาวะผู�นําเชิงบูรณาการในระยะเริ่มแรกมีกลHาวถึง 3 ทฤษฎี คือ 1) ภาวะผู�นําเชิงศรัทธา
บารมี 2) ภาวะผู�นําแหHงการเปลี่ยนแปลง และ 3) ภาวะผู�นําเชิงยุทธศาสตร� 
   จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู�นําจากนักวิชาการทาง
การศึกษาสามารถสรุปได�วHา แนวคิดทฤษฎีภาวะผู�นําแบHงออกได� 4 แนวคิดทฤษฎีใหญH ๆ ได�แกH               
1) แนวคิดทฤษฎีภาวะผู�นําเชิงคุณลักษณะ 2) แนวคิดทฤษฎีภาวะผู�นําเชิงพฤติกรรม 3) แนวคิด
ทฤษฎีภาวะผู�นําตามสถานการณ� และ 4) แนวคิดทฤษฎีภาวะผู�นําเชิงบูรณาการ ซ่ึงผู�วิจัยได�ศึกษา
และสังเคราะห�ทุกแนวคิด ทฤษฎี เพ่ือให�ได�องค�ประกอบภาวะผู�นําสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาท่ีมี
คุณภาพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
   โรงเรียนมาตรฐานสากล เปIนนวัตกรรมการจัดการศึกษา ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนํามาใช�เปIนยุทธศาสตร� ในการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษา 
ให�มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเทHาสากล ผู�เรียนมีศักยภาพและความสามารถทัดเทียมกับผู�เรียนนานา
ประเทศ หรือมาตรฐานของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง 
 2.1.4 จุดมุHงหมายและทิศทางของโรงเรียนมาตรฐานสากล  
  1) เพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอนให�เทียบเคียงมาตรฐานสากลหรือประเทศ
ชั้นนําท่ีมีคุณภาพสูง ได�แกH ประเทศท่ีประสบความสําเร็จสูงในการเข�ารHวมโครงการ PISA หรือ TIMSS 
โดยมุHงพัฒนาผู�เรียนให�มีศักยภาพเปIนพลโลก โดยเน�นความเปIนเลิศ ทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา                   
ลํ้าหน�าทางความคิด ผลิตงานอยHางสร�างสรรค� และรHวมกัน รับผิดชอบตHอสังคมโลก และคํานึงถึงความ
แตกตHางของผู�เรียนทางด�านสติปJญญา ความสามารถและความถนัด มีการจัดการเรียนรู�ท่ีเหมาะสมใน
การเพ่ิมพูนศักยภาพของผู�เรียน สHงเสริมพหุปJญญาของผู�เรียน บนพ้ืนฐานของความเข�าใจ  มีการใช�
กระบวนการคัดกรองในระบบดูแลชHวยเหลือผู�เรียนเปIนรายบุคคล เพ่ือให�สามารถพัฒนาไปสูHจุดสูงสุด
แหHงศักยภาพ 
  2) เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนให�มีการบริหารด�วยระบบคุณภาพ 
ตามเกณฑ�รางวัลคุณภาพแหHงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) และพัฒนา
ไปสูHเกณฑ�รางวัลคุณภาพแหHงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ตHอไป 
 2.4.2 เปDาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินการด�านผู � เรียนของโรงเรียน 
มาตรฐานสากล มี 5 เปDาหมาย คือ เปIนเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ลํ้าหน�าทาง ความคิดผลิต
งานอยHางสร�างสรรค� รHวมกันรับผิดชอบตHอสังคมโลก    
  1) เปDาหมายข�อ 1 เปIนเลิศวิชาการ : หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุHมสาระการเรียนรู�สูง    
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  2) เปDาหมายข�อ 2 สื่อสารสองภาษา : หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมี
ทักษะและความสามารถด�านภาษา ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูงในระดับเดียวกับ นักเรียนของ
ประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง ท้ังเพ่ือการศึกษาค�นคว�าหาความรู� เพ่ือการติดตHอสื่อสาร เพ่ือการ
นําเสนอผลงาน เพ่ือการโต�แย�งให�เหตุผล และเพ่ือการเจรจา ความรHวมมือ ท้ังด�านการฟJง การพูด การ
อHานและการเขียน และนักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความสนใจเรียนวิชาภาษาตHางประเทศท่ี
สองเพ่ิมมากข้ึน 
  3) เปDาหมายข�อ 3 ลํ้าหน�าทางความคิด หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมี
ความคิดริเริ่มสร�างสรรค� (Creative Thinking) มีความคิดทางวิทยาศาสตร� (Scientific Thinking) 
และมีความคิดอยHางมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) รวมถึงมีทักษะความสามารถในการ คิดวิ
เคราะห� (Analytical Thinking) ในการแก�ปJญหาและการใช� ICT เพ่ือการเรียนรู�สูงในระดับเดียวกับ
นักเรียนของประเทศท่ีมีคุณภาพสูง โดยประเทศไทยมีหลักการคิดท่ีน�อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยูHหัวฯ พระราชทานมาใช�ได�ในทุกมิติ    
  4) เปDาหมายข �อ 4 ผลิตงานอย Hางสร �างสรรค �  หมายถึง นักเรียนโรงเรียน
มาตรฐานสากล มีทักษะความสามารถในการศึกษาเรียนรู�ด�วยตนเอง (Independent Study) และมี
ความสามารถในการผลิตผลงานด�านตHาง ๆ ด�วยตนเองอยHางมีคุณภาพสูง    
  5) เปDาหมายข�อ 5 รHวมกันรับผิดชอบตHอสังคมโลก หมายถึง นักเรียนโรงเรียน
มาตรฐานสากลเปIนผู�มีจิตสาธารณะ มีสํานึกในการบริการสังคม มีความรับผิดชอบตHอสังคมและมี
จิตสํานึกในการสHงเสริม พิทักษ�และปกปDองสิ่งแวดล�อม ตลอดจนมีความรู�ความเข�าใจ เก่ียวกับวิถีชีวิต 
ศิลปวัฒนธรรมและสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล�อม ของประเทศตHาง ๆ โดยเฉพาะกลุHม
ประเทศอาเซียนอยูHในระดับสูง (สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2556) 
 2.4.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ คุณภาพของโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนสามารถดําเนินการ
ได�ใน 2 ระดับ คือ 
  1) ระดับท่ี 1 การบริหารจัดการระบบคุณภาพเพ่ือรับรางวัลระดับโรงเรียน (School 
Quality Award: ScQA)  
  2) ระดับท่ี 2 การบริหารจัดการระบบคุณภาพ เพ่ือรับรางวัลระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality 
Award: OBECQA) สําหรับโรงเรียนท่ีมีการพัฒนาผลการดําเนินการผHานเกณฑ� OBECQA ซ่ึงเปIน
รางวัลสูงสุดในด�าน การบริหารจัดการองค�กรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล�ว 
สามารถพัฒนาระบบ การบริหารจัดการองค�กรให�สูงข้ึนสูHเกณฑ�รางวัลคุณภาพแหHงชาติ (Thailand 
Quality Award: TQA) ตHอไป 
 2.4.4 วัตถุประสงค�การนําเกณฑ�รางวัลคุณภาพแหHงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (OBECQA) มาใช� มีวัตถุประสงค� ดังนี้  
  1) เพ่ือให�โรงเรียนได�ใช�เกณฑ�นี้ไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการ ขีดความสามารถ
และผลลัพธ�ให�ดีข้ึน  
  2) เพ่ือเปIนกลไกในการสื่อสารและการแบHงปJนเรียนรู�จากวิธีปฏิบัติท่ีเปIนเลิศ เกิด
การเรียนรู�ท้ังในระดับองค�กรและบุคคล  
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  3) เพ่ือเปIนเครื่องมือในการสร�างความเข�าใจและทบทวนผลการดําเนินการในระบบ 
การบริหารจัดการของโรงเรียน   
  4) เพ่ือทําให�การจัดการศึกษามีการปรับปรุงอยูHเสมอ เปIนประโยชน�กับผู�เรียนและ             
ผู�มีสHวนได�สHวนเสีย สHงผลตHอคุณภาพและความสําเร็จในปJจจุบันและในอนาคต 
 2.4.5 การบริหารการเปลี่ยนแปลงสูHระบบบริหารจัดการด�วยระบบคุณภาพตามเกณฑ�
รางวัลคุณภาพแหHงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) 
  การบริหารการเปลี่ยนแปลง ในปJจจุบัน องค�กรท้ังภาครัฐและเอกชนล�วนจําเปIนต�อง
ปรับตัวเพ่ือความอยูHรอด และเจริญก�าวหน�าในสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยHางรวดเร็วและ
วิกฤต ภายใน ระยะเวลาสั้น ๆ จะพบวHาธุรกิจท่ีเคยรุHงเรืองและเติบโตอยHางรวดเร็วในอดีต กลับต�อง
ล�มละลายเลิกกิจการไปเปIนจํานวนมาก หนHวยราชการท่ีเคยคุมอํานาจการบริหารท่ัวประเทศมาเปIน
เวลานานก็ต�องถูกตัดทอนถHายโอนอํานาจออกไปจนเกือบไมHเหลือภารกิจใด ๆ ท่ีจะดําเนินการตHอไป 
ประเทศท่ีเคยดํารงเอกราชมาเปIนศตวรรษก็อาจต�องสูญเสียกรรมสิทธิ์ ในปJจจัยการผลิตให�แกHชาติ          
อ่ืน ๆ ภายในระยะเวลาอันสั้น 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปIนหนHวยงานหนึ่งท่ีรับผิดชอบ การ
จัดการศึกษา ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงดังกลHาว จึงได�นําเกณฑ� รางวัลคุณภาพแหH
งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) ของสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหHงชาติ มาขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการด�วยระบบคุณภาพสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยกําหนดเกณฑ�รางวัล
คุณภาพแหHงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) เปIนกลไกในการบริหาร
จัดการด�วยระบบคุณภาพของสถานศึกษาโดยรวม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทุกด�านในอนาคต 
 2.4.6 คHานิยมและแนวคิดหลัก เปIนความเชื่อและพฤติกรรมท่ีพบวHาฝJงลึกอยูHในองค�กร ท่ีมี
ผลการดําเนินการชั้นเลิศหลายแหHง คHานิยมและแนวคิดหลักจึงเปIนรากฐานท่ีกHอให�เกิด การปฏิบัติท่ี
เก่ียวเนื่องกันระหวHางผลการดําเนินการท่ีสําคัญและข�อกําหนดของการปฏิบัติ การภายใต�กรอบการ
จัดการท่ีเน�นผลลัพธ�ซ่ึงนําไปสูHการปฏิบัติการ การให�ข�อมูลปDอนกลับและความสําเร็จอยHางตHอเนื่อง  
เกณฑ�รางวัลคุณภาพแหHงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน ปy 2559-2560 เปIนเกณฑ�ท่ี
ได�พัฒนาปรับปรุงมาอยHางตHอเนื่องทุก 2 ปy เพ่ือชHวยให�องค�กรประเมินตนเอง ภายใต�สภาวะแวดล�อมท่ี
เปลี่ยนแปลงไป มุHงเน�นผลการดําเนินการตามกลยุทธ�ขององค�กร เกณฑ�ได�พัฒนาไปสูHมุมมองเชิงระบบ
ท่ีครอบคลุมและบูรณาการการบริหารจัดการกับผลการดําเนินการโดยรวมขององค�กร เพ่ือมุHงสูHความ
เปIนเลิศ เกณฑ�นี้จัดทําข้ึนโดยอาศัย คHานิยมและแนวคิดหลัก 11 ประการ ดังนี้  
  1) มุมมองเชิงระบบ (Systems Perspective) ระบบ หมายถึง แนวทางซ่ึงมีการจัด
ข้ันตอนเปIนลําดับ สามารถทําซ้ําได� และแสดงการใช�ข�อมูลและสารสนเทศเพ่ือให�เกิดการเรียนรู� 
มุมมองเชิงระบบ หมายถึง แนวทางจะมีความเปIนระบบ ถ�าหากมีการสร�างโอกาสในการประเมิน การ
ปรับปรุง และการแบHงปJนรวมอยูHด�วย จนสHงผลให�แนวทางนั้นมีระดับความสมบูรณ�ยิ่งข้ึน การจัดการ
องค�ประกอบทุกสHวนขององค�กรให�เปIนองค�กรหนึ่งเดียว เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน� พันธกิจ ความสําเร็จ
อยHางตHอเนื่องและมีผลการดําเนินการท่ีเปIนเลิศ การจัดการผลการดําเนินการโดยรวมของสถานศึกษา
จะประสบความสําเร็จได� ต�องอาศัยการปฏิบัติการท่ีเชื่อมโยงกันของระบบงานและความสอดคล�องไป
ในแนวทางเดียวกันของแผนงาน กระบวนการปฏิบัติงาน และตัววัดหรือตัวชี้วัดตHาง ๆ ผู�บริหาร



25 

สถานศึกษาต�องให�ความสําคัญตHอทิศทางเชิงกลยุทธ� การมุHงเน�นเพ่ือตอบสนองความต�องการและ
ความคาดหวังของนักเรียน ต�องตรวจติดตาม ปรับปรุงแก�ไขและจัดการผลการดําเนินการโดยอาศัย
ผลลัพธ�เปIนพ้ืนฐาน 
  2) การนําองค�กรอยHางมีวิสัยทัศน� (Visionary Leadership) ผู�บริหารสถานศึกษา
ควรกําหนดวิสัยทัศน� หรือภาพความสําเร็จของโรงเรียน ในอนาคตให�ชัดเจนและเปIนรูปธรรม มีกรอบ
ระยะเวลาความสําเร็จท่ีสามารถวัดได�ผู�บริหารสถานศึกษาต�องสื่อสาร สร�างแรงบันดาลใจ กระตุ�น            
สHงเสริมให�บุคลากร และผู�มีสHวนได�สHวนเสียทุกคนมีสHวนรHวมในการทําให�โรงเรียนประสบความสําเร็จ             
มีการพัฒนาและเรียนรู� มีความรับผิดชอบและยอมรับการเปลี่ยนแปลงผู �บริหารสถานศึกษาต�อง
ปฏิบัติตนเปIนแบบอยHางท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติ ตามกฎหมาย ระเบียบข�อบังคับตHาง ๆ อยHางมี
จริยธรรม มีความรับผิดชอบตHอการปฏิบัติ และผลการดําเนินการของตนเองและของคณะกรรมการ
กํากับดูแลองค�กร ผู�บริหารต�องสามารถเสริมสร�างจริยธรรม คHานิยมและความคาดหวังของโรงเรียนไป
พร�อม ๆ กับการพัฒนาผู�นําในอนาคต การสร�างภาวะผู�นํา ความมุHงม่ัน และ ความคิดริเริ่มใหมH ๆ ให�
เกิดข้ึนท่ัวท้ังโรงเรียน 
  3) ความเปIนเลิศท่ีมุHงเน�นนักเรียน (STUDENT-Focused Excellence) เนื่องจาก
นักเรียนเปIนผู�ตัดสินผลการดําเนินการและคุณภาพการจัดการเรียน การสอนตามหลักสูตรและบริการ
ทางการศึกษาตHาง ๆ ของโรงเรียน ด�วยเหตุนี้โรงเรียน จึงต�องคํานึงถึงองค�ประกอบและรายละเอียด
ตHาง ๆ ของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ท้ังหมดของหลักสูตรและบริการอ่ืน ๆ รวมท้ังการ
สนับสนุนผู�เรียนให�ได�เข�าถึงการบริการตHาง ๆ เหลHานั้น เพ่ือเปIนการสHงมอบคุณคHาท่ีดีท่ีสุดให�นักเรียน
ได�รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของแตHละคนความเปIนเลิศท่ีมุHงเน�นนักเรียน ประกอบด�วยสHวนท่ีเปIน
นักเรียนปJจจุบันและนักเรียนในอนาคต โดยการเข�าใจถึงความปรารถนา ความต�องการ ความคาดหวัง
ของนักเรียนปJจจุบันและการคาดการณ�ถึงความปรารถนาของนักเรียนในอนาคต ความเปIนเลิศท่ี
มุHงเน�นนักเรียนเปIนแนวคิดเชิงกลยุทธ� ท่ีมุHงเน�นการให�ได�นักเรียนใหมH การรักษานักเรียนเดิม การ           
ทําให�นักเรียนมีความพึงพอใจผูกพันตHอหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนและโรงเรียน โรงเรียน
จึงต�องมีความไวตHอความต�องการของนักเรียน ไวตHอการเปลี่ยนแปลง ท่ีเกิดข้ึนใหมH รวมท้ังปJจจัย           
ตHาง ๆ ท่ีมีผลตHอความผูกพันของนักเรียน โรงเรียนจึงต�องรับฟJงเสียงของนักเรียนอยHางต้ังใจ และต�อง
คาดการณ�ความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังนั้น หลักสูตรและบริการทางการศึกษาตHาง ๆ ของโรงเรียน
ควรมีการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ให�ตอบสนองความต�องการและความคาดหวังของนักเรียน 
ท้ังนักเรียนปJจจุบันและนักเรียนในอนาคตอยูHเสมอ 
  4) การให�ความสําคัญกับบุคลากร (Valuing People) โรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จ
เกิดข้ึนจากบุคลากรท่ีมีความผูกพันกับโรงเรียน ได�ทํางานท่ีมีความหมายตHอตนเองในสภาพแวดล�อมท่ี
ปลอดภัย มีความไว�วางใจและ ให�ความรHวมมือซ่ึงกันและกัน ทิศทางของโรงเรียนชัดเจน ได�มีโอกาส
ในการเรียนรู� อีกท้ัง มีความรับผิดชอบในผลการดําเนินการ ผู�บริหารสถานศึกษาจึงต�องให�ความ
สําคัญตHอการมุHงม่ันสร�างสภาพแวดล�อม ท่ีเก้ือหนุนบุคลากรท่ีมีความหลากหลาย สร�างระบบจูงใจและ
ยกยHองชมเชยหรือให�รางวัล ท่ีนอกเหนือไปจากระบบการให�ความดีความชอบตามปกติ พัฒนาและ
สนับสนุนบุคลากร ให�เกิดความก�าวหน�าในหน�าท่ี มีการแบHงปJนความรู�ขององค�กรให�บุคลากรสามารถ
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ปฏิบัติงานอยHางมีประสิทธิภาพ เพ่ือชHวยให�องค�กรบรรลุวัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ�ได�ดียิ่งข้ึน มีความ
รับผิดชอบในผลการดําเนินการของตนเองและโรงเรียน 
  5) การเรียนรู�ระดับองค�กรและความคลHองตัว (Organizational Learning and 
Agility) เกณฑ�รางวัลคุณภาพแหHงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กลHาวถึง การเรียนรู�
ท้ังสองสHวน คือ การเรียนรู�ระดับองค�กรและระดับบุคคล การเรียนรู�ระดับองค�กร ได�มาจากการวิจัย
และพัฒนาวงจรการประเมิน การปรับปรุง ความคิดและมุมมองจากบุคลากรและผู�มีสHวนได�สHวนเสีย        
การแบHงปJนวิธีปฏิบัติท่ีเปIนเลิศและการจัดระดับเทียบเคียง การเรียนรู�ระดับบุคคลได�มาจากการศึกษา 
การฝaกอบรมและโอกาสในการพัฒนา เพ่ือความเจริญก�าวหน�าของบุคลากรแตHละบุคคล ความสําเร็จ
ของโรงเรียนในสภาวะปJจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูHตลอดเวลาและอยูHในสภาวการณ�การแขHงขันสูง 
จําเปIนต�องอาศัยการเรียนรู�ในระดับองค�กรเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเปลี่ยนแปลงท่ีฉับไว
ตHอเนื่อง และมีความคลHองตัว ยืดหยุHนในการปฏิบัติการของโรงเรียน 
  การจัดการศึกษามีความจําเปIนต�องตอบสนองอยHางรวดเร็วตHอประเด็นทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองใหมH ๆ เชHน ความเปIนสังคมเมือง สังคมผู�สูงอายุ การเกิดข้ึนของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสมัยใหมH เศรษฐกิจยุคดิจิตอล การก�าวสูHความเปIนประชาคมอาเซียน วิกฤตเศรษฐกิจ เหตุ
การณ�รุนแรงจากสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนเสียงเรียกร�องจากสังคม และนโยบายการจัดการศึกษาของ
รัฐบาล ดังนั้นโรงเรียนจึงต�องมีความสามารในการรับมือกับ การเปลี่ยนแปลงอยHางรวดเร็วด�วยรอบเวลาท่ีสั้น
การตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอยHางรวดเร็วมักต�องอาศัยระบบงานใหมH การปรับโครงสร�างของ
กระบวนการทํางานให�เรียบงHายข้ึน การปรับเปลี่ยนจากกระบวนการหนึ่งไปสูHอีกกระบวนการหนึ่งหรือ
บูรณาการการทํางานเข�าด�วยกันนั้นต�องอาศัยการจัดการความรู�ของโรงเรียนให�ทันสมัยและมี
ประสิทธิผล เน�นการสร�างองค�ความรู�และแบHงปJนองค�ความรู�ท่ัวท้ังโรงเรียนและให�ยึดถือวHาการเรียนรู�
เปIนสHวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจําวัน ท่ีทําจนเปIนกิจวัตร 
  6) การมุHงเน�นความสําเร็จ (Focus on Success) การสร�างองค�กรท่ีประสบความสําเร็จ
ในปJจจุบันและตHอเนื่องไปในอนาคต ตลอดจนเปIนผู�นําด�านผลการดําเนินการ โรงเรียนต�องมีแนวทาง
ท่ีมุHงเน�นอนาคตอยHางชัดเจนและมีความมุHงม่ันท่ีจะสร�างพันธะระยะยาวกับผู�มีสHวนได�สHวนเสียท่ีสําคัญ 
เชHน นักเรียน ผู�ปกครองนักเรียน บุคลากรของโรงเรียน ผู�สHงมอบ พันธมิตร ผู�สนับสนุน ผู�ให�ความรHวม
มือท่ีสําคัญสาธารณชนและชุมชน โดยอาศัยความคลHองตัวในการปรับเปลี่ยนแผน การดําเนินการ
ไปตามสถานการณ� 
  การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดสรรทรัพยากรของโรงเรียน จึง
ควรคาดการณ�ลHวงหน�าถึงปJจจัยตHาง ๆ เชHน ความคาดหวังของนักเรียนท้ังในปJจจุบันและอนาคต 
โอกาสทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความจําเปIนและขีดความสามารถด�านอัตรากําลังของบุคลากร 
การเปลี่ยนแปลงด�านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลง ด�านนโยบาย กฎระเบียบ ข�อ
บังคับตHาง ๆ รวมท้ังการปรับเปลี่ยนกลยุทธ �ของโรงเรียนคู HแขHง ฯลฯ ซ่ึงเปIนปJจจัยสําคัญตHอ
ความสําเร็จของโรงเรียนท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
  7) การจัดการเพ่ือนวัตกรรม (Managing for Innovation) นวัตกรรม หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงทางความคิด การปฏิบัติด�วยวิธีการใหมH ๆ เพ่ือปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน การบริการทางการศึกษาแผนงาน กระบวนการทํางาน การปฏิบัติการและ
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รูปแบบทางการบริหารจัดการองค�กร เพ่ือสร�างคุณคHาใหมHให�แกHนักเรียนและผู�มีสHวนได�สHวนเสีย 
นวัตกรรมมีความสําคัญตHอการปฏิบัติการ ระบบงานและกระบวนการทํางาน ของโรงเรียนในทุกด�าน   
ผู�บริหารสถานศึกษาจึงควรชี้นําและบริหารสถานศึกษาเพ่ือระบุโอกาสเชิงกลยุทธ� และเพ่ือให�ความกล�
าเสี่ยงท่ีผHานการประเมินผลได�ผลเสียอยHางรอบด�าน กลายเปIนสHวนหนึ่งของวัฒนธรรมการเรียนรู�ของ
โรงเรียน รวมท้ังบูรณาการนวัตกรรมเข�าไว� ในการปฏิบัติงานประจําวัน โดยมีระบบการปรับปรุงผล
การดําเนินการของโรงเรียน เปIนสHวนชHวยเก้ือหนุนให�เกิดนวัตกรรม 
  8) การจัดการโดยใช�ข�อมูลจริง (Management by Fact) การจัดการโดยใช�ข�อมูล
จริง ต�องมีการวัดและการวิเคราะห�ผลการดําเนินการ ของโรงเรียนท้ังภายในโรงเรียนและในสภาพ
แวดล�อมการแขHงขัน การวัดผลควรมาจากความต�องการและแผนกลยุทธ�ของโรงเรียน และควรสื่อถึงข�
อมูลและสารสนเทศท่ีสําคัญยิ่งเก่ียวกับกระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ�และผลสัมฤทธิ์ ท่ีสําคัญรวมท้ัง
ผลการดําเนินการของคูHแขHง ข�อมูลและสารสนเทศอาจอยูHในหลายรูปแบบ เชHน ตัวเลข กราฟ หรือข�
อมูลเชิงคุณภาพและมาจากหลายแหลHงข�อมูล ท้ังกระบวนการภายใน ผลสํารวจและสื่อสังคมออนไลน� 
โรงเรียนอาจจําเปIนต�องใช�ตัววัดและตัวชี้วัดเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ ในสภาพแวดล�อมท่ีมี                     
การเปลี่ยนแปลงอยHางรวดเร็ว การวิเคราะห�ข�อมูลท่ีได�จากกระบวนการ ติดตามจะทําให�โรงเรียน
สามารถประเมินและปรับเปลี่ยนตัววัดหรือตัวชี้วัดเหลHานั้น เพ่ือให�สนับสนุนเปDาประสงค�ของโรงเรียน
ได�ดียิ่งข้ึน การวิเคราะห� หมายถึง การสํารวจหาสาระสําคัญของข�อมูลและสารสนเทศให�ได� เพ่ือนํามา
ใช�สนับสนุนการประเมินผล การตัดสินใจ การปรับปรุง การปฏิบัติการ การสร�างนวัตกรรม การ
ทบทวนผลการดําเนินการโดยรวมและการเปรียบเทียบผลการดําเนินการกับระดับเทียบเคียงของคูH
แขHงของวิธีปฏิบัติท่ีเปIนเลิศ 
  9) ความรับผิดชอบตHอสังคม (Societal Responsibility) ผู�บริหารสถานศึกษาควร
ให�ความสําคัญตHอความรับผิดชอบท่ีมีตHอสังคมและคํานึงถึงความผาสุกและประโยชน�ของสังคม เปI
นแบบอยHางท่ีดีแกHโรงเรียนและบุคลากร ในการคุ�มครองปDองกันสุขอนามัย ความปลอดภัยและสิ่ง
แวดล�อมของสาธารณะ ให�ความสําคัญตHอการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติ คาดการณ�ลHวงหน�าถึง
ผลกระทบเชิงลบ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากกระบวนการปฏิบัติงานของโรงเรียน โรงเรียนควรปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎระเบียบ ข�อบังคับของท�องถ่ิน จังหวัด โดยเครHงครัดหรือเหนือกวHาตามท่ีกฎหมายกําหนด
และกําหนดความรับผิดชอบตHอสังคม ไว�ในการวางแผนกลยุทธ�ของโรงเรียน การคํานึงถึงความผาสุก
และประโยชน�ของสังคม หมายถึง การสนับสนุน ความต�องการท่ีสําคัญเรื่องสิ่งแวดล�อม สังคม 
เศรษฐกิจ ในขอบขHายท่ีโรงเรียนสามารถ ดําเนินการให�แกHชุมชน เชHน การให�ความรู�แกHชุมชน การรHวม
กันปDองกันยาเสพติด ในชมุชน การรHวมกันอนุรักษ�ทรัพยากร การลดคาร�บอนฟุตพริ้นต�(การลด
ปริมาณ การปลHอยคาร�บอนไดออกไซด�สูHบรรยากาศ) การให�บริการด�านอาคารสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑ�
และกิจกรรมเพ่ือการกุศลตHาง ๆ  
  10) จริยธรรมและความโปรHงใส (Ethics and Transparency) โรงเรียนควรแสดง
ให�ควรแสดงให�เห็นถึงความสําคัญของการประพฤติปฏิบัติอยHางมีจริยธรรมตHอการทําธุรกรรมและการ
ปฏิสัมพันธ�กับผู�มีสHวนได�สHวนเสียทุกกลุHม คณะกรรมการกํากับดูแลโรงเรียนต�องมีจริยธรรมสูงและ
ตรวจติดตาม การดําเนินการท้ังหมดของโรงเรียนอยูHเสมอ ผู�บริหารสถานศึกษาต�องปฏิบัติตนเปIน
แบบอยHางท่ีดีของการประพฤติปฏิบัติ อยHางมีจริยธรรมและแสดงถึงความคาดหวังอยHางชัดเจนท่ีจะให�
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บุคลากรทุกคนมีการประพฤติ ปฏิบัติอยHางมีจริยธรรมเชHนเดียวกัน ผู�บริหารสถานศึกษาต�องแสดงให�
เห็นถึงความโปรHงใสในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  11) การสHงมอบคุณคHาและผลลัพธ� (Delivering Value and Results) การสHงมอบ 
คุณคHาท่ีสําคัญท่ีสุดให�แกHนักเรียนและผู�มีสHวนได�สHวนเสีย จะชHวยให�นักเรียนและผู�มีสHวนได�สHวนเสีย
มีความผูกพันและความภักดีตHอโรงเรียน กลยุทธ�ของโรงเรียนต�องระบุความต�องการของนักเรียนและ    
ผู�มีสHวนได�สHวนเสียไว�ให�ชัดเจน เพ่ือชHวยให�ม่ันใจวHา แผนงานและการปฏิบัติตHาง ๆ สามารถตอบสนอง
ความต�องการของทุกกลุHมได�โดยหลีกเลี่ยงการเกิดผลกระทบด�านลบตHอผู�มีสHวนได�สHวนเสียกลุHมใด      
กลุHมหนึ่ง การวัดผลการดําเนินการของโรงเรียนต�องมุHงเน�นผลลัพธ�ท่ีสําคัญ และผลลัพธ� ต�อง
ประกอบด�วยตัววัดตHาง ๆ ท่ีไมHใชHตัววัดเฉพาะด�านการเงิน แตHรวมถึงด�านหลักสูตรและกระบวนการ 
ความพึงพอใจและความผูกพันของนักเรียนและบุคลากร รวมท้ังผลการดําเนินการด�านการนําองค�กร
และด�านกลยุทธ�ด�วย 
 2.4.7 รางวัลคุณภาพแหHงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หรือ OBECQA 
เปIนรางวัลสูงสุดในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีอิงข�อกําหนดของเกณฑ�รางวัลคุณภาพแหHงชา
ติ หรือ TQA ซ่ึงเปIนรางวัลท่ีจะชHวยรับรองคุณภาพของการบริหารจัดการ องค�กรระดับชาติเทียบเทHา
คุณภาพระดับสากล สถานศึกษาท่ีได�รับรางวัล OBECQA จึงได� รับการรับรองวHาเปIนสถานศึกษาท่ีมี
การบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพเทียบเทHามาตรฐานสากล ความสําเร็จของสถานศึกษาท่ีจะได�รับรางวัล
คุณภาพแหHงสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเกิดจากกลไกสําคัญ 5 ประการ  
  ประการท่ี 1 ความรู� ความเข�าใจเก่ียวกับ OBECQA  
  ประการท่ี 2 ภาวะผู�นําของผู�นําสูงสุด ผู�นําระดับสูงและผู�นําหนHวยงาน  
  ประการท่ี 3 การนํา OBECQA ไปสูHการปฏิบัติจริงในองค�กร  
  ประการท่ี 4 การเขียนรายงานวิธีการและผลการดําเนินงานตามข�อกําหนดของ 
OBECQA  
  ประการท่ี 5  ผลสําเร็จการนําเกณฑ� OBECQA สูHการปฏิบัติ 
  OBECQA มุHงเน�นผลลัพธ�ของกระบวนการท่ีเปIนระบบมีความครอบคลุมทุกประเด็น 
ท่ีสําคัญของโรงเรียน ผHานตัววัดท่ีเกิดจาก กลยุทธ�สู Hความสําเร็จตามวัตถุประสงค�สําคัญ ๆ ของ
โรงเรียน โดยใช�องค�ประกอบในการตรวจประเมิน  
  1) ระดับ เปIนผลการดําเนินการปJจจุบันในมาตรวัดท่ีเหมาะสมตามตัววัดท่ีกําหนด  
  2) แนวโน�ม เปIนทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธ�  
  3) การเปรียบเทียบ เปIนผลการดําเนินการของโรงเรียนเทียบกับโรงเรียนอ่ืนท่ีมี
ลักษณะการดําเนินการคล�ายกันหรือเทียบระดับเทียบเคียงหรือเทียบกับโรงเรียนชั้นนํา 
  4) การบูรณาการเปIนการแสดงผลลัพธ�ท่ีเชื่อมโยงระหวHางตัววัดสําคัญเพ่ือบรรลุ
เปDาประสงค��ของโรงเรียน 
 2.4.8 OBECQA จะประสบความสําเร็จหรือไมH ข้ึนอยูHกับผู�นําระดับสูงและผู�นําสูงสุด  
  1) เพ่ือนรHวมงานจะเชื่อผู�นําท่ีเกHง ทํางานมากกวHาเกHงพูด ผู�นําท่ีเกHงจะชHวยสร�าง
แรงจูงใจ ให�ผู�ตามสร�างการเปลี่ยนแปลงไปสูHการจัดการท่ีเปIนเลิศ  
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  2) ผู�นําทําหน�าท่ีกําหนดวิสัยทัศน� คHานิยมและถHายทอดไปสูHเพ่ือนรHวมงาน ผู�สHงมอบ 
พันธมิตร ผู�ให�ความรHวมมือ นักเรียนและผู�มีสHวนได�สHวนเสียตHาง ๆ  
  3) ผู�นําต�องปฏิบัติตนให�เปIนแบบอยHางท่ีดี ด�านพฤติกรรมตามกฎหมายและ
จริยธรรม  
  4) ผู�นําเปIนผู�สร�างบรรยากาศหรือสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือในการทํางานให�กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
  5) ผู�นําต�องมีสHวนรHวมในการวางแผนบุคลากร การสร�างผู�นําในอนาคตและสร�าง
ความยั่งยืนให�กับโรงเรียน  
  6) ผู �นําต�องกระตุ�นให�เพ่ือนรHวมงานกล�าคิด กล�าพูด กล�าท่ีจะปรับปรุงและการ
เปลี่ยนแปลงผHานระบบการมอบหมายงานและการกํากับงาน  
  7) ผู�นําต�องบริหารทรัพยากรอยHางคุ�มคHา คุ�มทุนและจัดลําดับความสําคัญกHอนหลัง  
  8) ผู�นําต�องให�ความสําคัญกับบุคลากร โดยเฉพาะเรื่องการสร�างความผูกพันท่ีชHวย 
ทําให�เพ่ือรHวมงานทํางานด�วยใจ  
  9) ผู�นําต�องรับผิดชอบตHอสังคม ชHวยเหลือสังคม 
 2.4.9 OBECQA สนับสนุนให�เกิดภาวะผู�นําในโรงเรียน (Leadership) โดยเฉพาะผู�นําของ
หนHวยงานเปIนผู �กHอให�เกิดการเปลี่ยนแปลง เกิดการคิดค�นหาวิธีใหมH ๆ ในการทํางาน ท่ีเรียกวHา 
นวัตกรรมซ่ึงเกิดจากการเรียนรู�ของบุคคลในโรงเรียน คุณลักษณะ 10 ประการของบุคคลท่ีมีภาวะ
ผู�นํา ประกอบด�วย 
  1) คุณลักษณะท่ี 1 L : Listen เปIนผู�ฟJงท่ีดี  
  2) คุณลักษณะท่ี 2 E : Explain เปIนผู�อธิบายสิ่งตHาง ๆ ได�อยHางเข�าใจ  
  3) คุณลักษณะท่ี 3 A : Assist เปIนผู�ชHวยเหลือเพ่ือนรHวมงานในเรื่องอันสมควร  
  4) คุณลักษณะท่ี 4 D : Discuss เข�ารHวมวงถกปJญหาค�นหาคําตอบรHวมกัน  
  5) คุณลักษณะท่ี 5 E : Evaluate วัดผลการทํางานด�วยมาตรวัดท่ีเหมาะสม  
  6) คุณลักษณะท่ี 6 R : Response สะท�อนข�อมูลย�อนกลับเพ่ือการทบทวน  
  7) คุณลักษณะท่ี 7 S : Salute ทักทายด�วยใจกัลยาณมิตร  
  8) คุณลักษณะท่ี 8 H : Health หม่ันดูแลสุขภาพไมHให�เปIนภาระของสังคม  
  9) คุณลักษณะท่ี 9 I : Inspire เสริมแรงใจให�เพ่ือนรHวมงาน  
  10) คุณลักษณะท่ี 10 P : Patient อดทนตHอความคิดท่ีแตกตHาง   
 2.4.10 OBECQA เปIนเกณฑ�ท่ีกําหนดหน�าท่ีของผู�นําไว� 14 ข�อ ดังนี้ 
  1) กําหนดทิศทางและความสําเร็จของโรงเรียน  
  2) ถHายทอดผHานการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ  
  3) ปฏิบัติตนให�เปIนแบบอยHางกับผู�ตาม  
  4) สร�างบรรยากาศในการทํางานท่ีสร�างสรรค�  
  5) มีสHวนรHวมคิด รHวมทํา และรHวมรับผิดชอบ  
  6) สร�างความยั่งยืนให�กับโรงเรียน  
  7) ใช�การสื่อสารท่ีโน�มน�าวให�ผู�ท่ีเก่ียวข�องคล�อยตาม  
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  8) กระตุ�นให�เพ่ือนรHวมงานทํางานอยHางเต็มศักยภาพ  
  9) ใช�อํานาจในตําแหนHงเพ่ือกํากับองค�กรให�ไปสูHความสําเร็จ  
  10) สร�างแรงจูงใจให�เกิดความผูกพันกับโรงเรียน  
  11) กําหนดแนวทางการปฏิบัติและกํากับให�เกิดผลอยHางจริงจัง  
  12) พาองค�กรพัฒนาและชHวยเหลือสังคม  
  13) ปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูเพ่ือเปIนแบบอยHาง  
  14) มีบทบาทในการให�รางวัลและยกยHองชมเชย 
 2.4.11 ผู�นําสูงสุดเปIนกุญแจดอกสําคัญสูH OBECQA ผู�นําสูงสุดเปIนผู�ประกาศนโยบาย  
  1) สร�างความชัดเจนในการใช�ระบบบริหารจัดการโรงเรียนด�วยเกณฑ�รางวัล
คุณภาพแหHงสํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
  2) แสดงความมุHงม่ันของผู�นําสูงสุดท่ีจะนําพาโรงเรียนสูHมาตรฐานสากล  
  3) สร�างความม่ันใจให�แกHคณะทํางาน  
  4) สื่อสารให�ผู�นําระดับสูงและผู�นําของโรงเรียนให�รHวมมือรHวมใจท่ีจะพัฒนา
โรงเรียนสูHHความเปIนเลิศ  
  5) สื่อสารให�คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมฯ ชมรมฯ ท่ีมีสHวนเก่ียวข�องกับ
โรงเรียนรHวมมือ รHวมใจให�การสนับสนุน  
 2.4.12 ผู�นําสูงสุดนําทบทวนโครงสร�างการบริหารและขอบขHายความรับผิดชอบ  
  1) วางระบบการปฏิบัติ รองรับการดําเนินงานตามเกณฑ� OBECQA  
  2) วางระบบการกํากับดูแล การติดตาม ให�สอดคล�องกับโครงสร�างการบริหาร  
  3) จัดทําข�อกําหนดและมาตรฐานการปฏิบัติงานของหนHวยงานตามโครงสร�างการ
บริหารให�สอดคล�องกับ OBECQA  
  4) มอบหมายขอบขHายความรับผิดชอบตามข�อกําหนดของ OBECQA  
  5) มอบกลุHมบริหารวิชาการ รับผิดชอบการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียน                
การสอน การวัด วิเคราะห� การปรับปรุงผลการดําเนินการ การจัดการความรู � สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  6) มอบกลุHมบริหารท่ัวไป รับผิดชอบการบริการเสริมและสนับสนุนการเรียนการ
สอนและจัดสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือตHอการจัดการเรียนการสอน  
  7) มอบกลุHมบริหารงานบุคคล รับผิดชอบการบริหารอัตรากําลัง สมรรถนะ สร�างความ
ผูกพันให�กับครูและบุคลากรทางการศึกษา การรับฟJงเสียงของนักเรียนและ ผู�มีสHวนได�สHวนเสีย และ
การสร�างความผูกพันของนักเรียน  
  8) มอบกลุHมบริหารงบประมาณ รับผิดชอบการบริหารการเงิน ทรัพยากร ทาง
การศึกษา รายรับ รายจHาย การวางแผนกลยุทธ� และการนําแผนกลยุทธ�ไปสูHการปฏิบัติ   
  9) ผู�บริหารสูงสุดและผู�บริหารระดับสูง รับผิดชอบการนําองค�กรและการกํากับ
องค�กร ความรับผิดชอบตHอสังคม กระบวนการทํางาน และประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
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 2.4.13 ผู�นําสูงสุดนําพาโรงเรียนไปสูH OBECQA  
  1) ศึกษาโครงรHางองค�กร ซ่ึงมี 2 หัวข�อ คือ ลักษณะองค�กรซ่ึงเปIนตัวตนของ
โรงเรียน ในสภาพปJจจุบันและสถานการณ�ขององค�กรวHาอยูHในสภาพเชHนไรเม่ือเทียบกับโรงเรียน ท่ีมี
ลักษณะเชHนเดียวกัน พิจารณาวHาโรงเรียนสามารถตอบคําถามตHาง ๆ ได�หรือไมH โดยคณะกรรมการ
บริหาร OBECQA ถือเปIนการตรวจประเมินตนเองเปIนครั้งแรก  
  2) ศึกษาคHานิยมและแนวคิดหลักของOBECQA 11 ประการ เปรียบเทียบกับ
โรงเรียนท่ีกําลังบริหารจัดการอยูHวHามีประเด็นใดบ�างท่ีโรงเรียนควรปรับปรุงแก�ไข 
  3) คณะกรรมการบริหาร OBECQA ตอบคําถามหมวด 1-6 ด�านกระบวนการ 
จํานวน 12 หัวข�อ เพ่ือทําความเข�าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับเกณฑ� และผลการดําเนินการ ของโรงเรียนตาม
หัวข�อของเกณฑ�  
  4) คณะกรรมการบริหาร OBECQA ตอบคําถามหมวด 7 ด�านผลลัพธ�จํานวน            
5 หัวข�อ เพ่ือทําความเข�าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับเกณฑ� และผลการดําเนินการของโรงเรียนตามหัวข�อของ
เกณฑ�  
  5) ศึกษาความเชื่อมโยงองค�ประกอบตHาง ๆ ของโครงรHางองค�กร กระบวนการ 
ผลลัพธ�และคHานิยมและแนวคิดหลัก จากภาพกรอบความคิดของเกณฑ�รางวัลคุณภาพแหHงชาติ หรือ
TQA เพ่ือนํามาพิจารณาวางระบบการนําองค�กรและการวัดผลการดําเนินการของโรงเรียน  
  6) ศึกษา OBECQA เอกสารประกอบเนื้อหา และคําอธิบายตHาง ๆ อยHางเข�าใจ 
เพ่ือทบทวนแหลHงข�อมูลตHาง ๆ ท่ีจะนํามาใช�ปรับปรุงการดําเนินการของโรงเรียน  
  7) สHงเสริมสนับสนุนให�ครูและบุคลากรเข�ารับการอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู� 
เพ่ือนํามาประยุกต�ใช�ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 2.4.14 ผู�นําสูงสุดนําการตรวจวินิจฉัยโรงเรียน  
  1) ผู�นําสูงสุดกับผู�นําระดับสูงเริ่มวินิจฉัยท่ีวัฒนธรรมและคHานิยมของโรงเรียนเปIน
ลําดับแรกถือวHาเปIนปJจจัยแหHงความสําเร็จหลักท่ีสําคัญ  
  2) ตรวจติดตาม (Audit) ตรวจสอบวHา หนHวยงานตามโครงสร�างการบริหาร
ปฏิบัติงานตามข�อกําหนดและได�มาตรฐานการปฏิบัติงานหรือไมHอยHางไร  
  3) ตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) ตรวจสอบวHาหนHวยงานตามโครงสร�างการบริหารงาน
มีอุปสรรคอะไรท่ีกHอให�เกิดปJญหาตHอการปฏิบัติงาน การให�คําแนะนํา พร�อมจัดเครื่องมือ ท่ีถูกต�องเพ่ือ
นําไปแก�ไข ปรับปรุงและพัฒนาเปIนหน�าท่ีของผู�นําระดับสูงและผู�นําสูงสุด  
  4) ตรวจประเมิน (Assessment) ตรวจสอบวHาหนHวยงานตามโครงสร�างการบริหาร
ปฏิบัติหน�าท่ีได�ผลต่ํากวHาเกณฑ�หรือสูงกวHาเกณฑ� สHวนท่ีต่ํากวHาเกณฑ�อะไรคือโอกาส ในการปรับปรุง 
สHวนท่ีสูงกวHาเกณฑ�อะไร คือ จุดแข็ง  
  5) ตรวจประเมินประสิทธิภาพ (Effciency) ตรวจสอบการใช�ต�นทุน เวลา หรือ 
ประเด็นท่ีโรงเรียนใช�วัดและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติของโรงเรียนวHาเปIนไปตามเกณฑ� ท่ี
โรงเรียนกําหนดหรือไมH  
  6) ตรวจประเมินประสิทธิผล (Effectiveness) ตรวจสอบผลการดําเนินงานของ
หนHวยงาน ตามโครงสร�างการบริหารปฏิบัติงานบรรลุผลตามคHาเปDาหมายท่ีกําหนดไว�หรือไมH 
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 2.4.15 ผู�นําสูงสุดนําการจัดลําดับความสําคัญ  
  1) การตรวจวินิจฉัยจะทําให�ผู�นําสูงสุดและผู�นําระดับสูงค�นพบจุดแข็งและโอกาส
ในการปรับปรุงของหนHวยงานตามโครงสร�างการบริหาร  
  2) จัดลําดับความสําคัญของจุดแข็งในลําดับต�น ๆ จะถูกกําหนดเปIนสมรรถนะหลัก 
และความได�เปรียบเชิงกลยุทธ�ของโรงเรียน  
  3) จัดลําดับความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงในลําดับต�น ๆ จะถูกกําหนดให�
เปIนประเด็นเรHงดHวนในการดําเนินการและเปIนความท�าทายท่ีสําคัญของโรงเรียน  
  4) จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุง ผ Hานการพิจารณาของผู � ท่ีเก่ียวข�องกับ
โรงเรียนด�วยฉันทามติยHอมถูกนําไปใช�ประโยชน�กับการพัฒนา  
  5) จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงเปIนประเด็นสําคัญท่ีจะนําไปใช�กําหนดกลยุทธ� 
 2.4.16 ผู�นําสูงสุดและผู�นําระดับสูงต�องปฏิบัติและแสดงผลการปฏิบัติตามข�อกําหนดของ
เกณฑ� OBECQA การนําข�อกําหนดของเกณฑ� OBECQA มาใช�เปIนกรอบความคิดในการบริหาร
จัดการทําได�ท้ังระดับโรงเรียน ระดับกลุHมบริหาร และระดับหนHวยงานตามโครงสร�างการบริหาร การ
ติดตามตรวจสอบวHาโรงเรียน กลุHมบริหารและหนHวยงานมีการบริหารจัดการ ตามข�อกําหนดของเกณฑ�หรือ
ไมH วัดและประเมินได�จากการตอบคําถามของผู�นําโรงเรียน กลุHมบริหาร และหนHวยงาน 17 ข�อตHอไปนี้  
  1) ผู�นํา นําองค�กรไปสูHความสําเร็จตามวิสัยทัศน�อยHางไร  
  2) ผู�นํากํากับองค�กรให�ปฏิบัติตามข�อกําหนดได�อยHางไร  
  3) ผู�นํามีกลยุทธ�อะไรท่ีจะเอาชนะคHาเปDาหมายหรือคูHเทียบและมีวิธีกําหนดอยHางไร  
  4) ผู�นํามีการปฏิบัติตามกลยุทธ�ท่ีกําหนดหรือไมHอยHางไร  
  5) ผู�นํารับฟJงเสียงผู�รับบริการหรือไมHอยHางไร  
  6) ผู�นํา นําข�อมูลจากการรับฟJงเสียงผู�รับบริการมาปรับ แก�ไข พัฒนา เปIนท่ีพอใจ
ของผู�รับบริการจนเกิดความผูกพันกับการให�บริการหรือไมHอยHางไร  
  7) ผู�นํามีการวัด วิเคราะห� และจัดการความรู�ในทุกกิจกรรมหรือไมHอยHางไร  
  8. ผู �นํานําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพ่ิมสมรรถนะในการจัดกระทําข�อมูล 
หรือไมH อยHางไร  
  9) ผู�นําจัดสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือตHอการทํางานให�กับบุคลากรอยHางไร  
  10) ผู�นําสร�างแรงจูงใจให�บุคลากรเกิดความผูกพันกับงาน กับสมาชิกรHวมงานอยHางไร  
  11) ผู�นํากําหนดระบบงานอยHางไรท่ีจะให�การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
และการบริการเสริมตHาง ๆ มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
  12) ผู�นํามีวิธีการอยHางไรท่ีจะให�การปฏิบัติตามข�อกําหนดของระบบงานดําเนินงาน 
เปIนไปตามกรอบเวลาท่ีกําหนดและพร�อมท่ีจะเผชิญตHอภาวะฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึน  
  13) โรงเรียนแสดงผลลัพธ�ด�านประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการจัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรและโปรแกรมการจัดการเรียนการสอน การบริการเสริมท้ังระดับ แนวโน�ม การ
เทียบเคียงและการบูรณาการได�อยHางครบถ�วนหรือไมH อยHางไร  
  14) โรงเรียนแสดงผลลัพธ�ของการตอบสนองข�อเรียกร�องของผู�รับบริการได�
ครบถ�วนจนเปIนท่ีพอใจหรือไมH อยHางไร  
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  15) โรงเรียนได�แสดงผลลัพธ�ของการบริหารจัดการด�านบุคลากร ท้ังอัตรากําลัง 
สมรรถนะการทํางาน และผลของการปฏิบัติงานได�อยHางครบถ�วนหรือไมH อยHางไร  
  16) โรงเรียนได�แสดงผลลัพธ�ด�านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการนําและ
กํากับ องค�กรได�ครบถ�วนหรือไมH อยHางไร  
  17) โรงเรียนได�แสดงผลลัพธ�ด�านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการ ด�านการเงินและการตลาด (การเพ่ิมและขยายการให�บริการท้ังด�านหลักสูตร การเรียนการ
สอนและการบริการเสริมกับผู�รับบริการท่ีมีจํานวนเพ่ิมข้ึน) คําถามท้ัง 17 ข�อ เปIนข�อกําหนด โดยรวม 
ท่ีใช�เปIนข�อบHงชี้ท่ีสําคัญท่ีแสดงวHาองค�กร (โรงเรียน กลุHมบริหาร หนHวยงานตามโครงสร�าง) มีการ
บริหารจัดการตามข�อกําหนด ของเกณฑ� OBECQA เกิดโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมี 1) การนําองค�กร
เข�มแข็งโดยผู�นําทุกระดับ 2) กลยุทธ�เฉียบคมสHงผลตอบวิสัยทัศน� 3) เน�นนักเรียนและผู�มีสHวนได�สHวนเสีย   
4) ทํางานเปIนระบบบนฐานการจัดการความรู � 5) บุคลากรมีคุณภาพ รักและผูกพันกับโรงเรียน              
6) กระบวนการทํางานทุกระบบมีประสิทธิภาพ 7) เกิดผลลัพธ�ครอบคลุมทุกมิติของโรงเรียนการ
ทํางานทุกอยHางมุHงสูHผลลัพธ� ซ่ึงกําหนดไว�ชัดเจนท้ัง 5 ด�าน ซ่ึงท้ัง 5 ด�าน จะเก่ียวข�องกับการทํางาน
ของผู�อํานวยการโรงเรียน รองผู�อํานวยการโรงเรียน หัวหน�างาน หัวหน�ากลุHมสาระการเรียนรู� หัวหน�า
ระดับชั้น ครูและบุคลากรทุกคน เปIนการทํางานเชิงบูรณาการทุกงานในโรงเรียนท่ีมีสHวนรHวมในการ
ทํางานเพ่ือให�บรรลุผลลัพธ�ท้ัง 5 ด�าน คือ 1) ด�านหลักสูตรและกระบวนการ 2) ด�านนักเรียนและผู�มี
สHวนได�สHวนเสีย 3) ด�านบุคลากร 4) ด�านการนําองค�กรและการกํากับดูแลองค�กร 5) ด�านการเงินและ
ตลาด (McKnight, Crosswhite, Dossey, Kifer, Swafford, Travers & Cooney, 1987) 
  จากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎีเ ก่ียวกับองค�ประกอบภาวะผู�นําผู�บริหาร
สถานศึกษาของนักวิชาการไทยและตHางประเทศ  สามารถสรุปเปIนตารางการสังเคราะห�องค�ประกอบ
ภาวะผู�นําผู�บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ได�ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.1 การสังเคราะห�องค�ประกอบภาวะผู�นําผู�บริหารสถานศึกษาและตัวบHงชี้องค�ประกอบภาวะผู�นําสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

องค,ประกอบภาวะผู�นําและตัวบ.งชี้ 
องค,ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการ โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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ด�านการพัฒนาตนเอง               
1. มีความฉลาดทางอารมณ� มีวุฒิภาวะทางสังคม รู�จักตนเอง รู�จดุแข็ง จุดด�อย รู�จัก
ควบคุมหรือปรับเปลี่ยนอารมณ�หรือแรงกระตุ�นที่กHอให�เกิดปJญหาและผลที่จะกระทบ
ตHอบุคคลอื่นรู�จักเสริมแรงใจให�เพื่อนรHวมงาน 

/  / /  / / / / /   / 9 

2. มีความเชื่อมั่นในตนเองและ มีความเปIนตัวของตนเองเปIนผู�ฟJงที่ดี มีแรงขับสูHความสําเรจ็ /  / /  / / / / /   / 9 
3. การมีสติปJญญาและความสามารถ ฉลาด ไหวพริบดีอธิบายสิ่งตHาง ๆ  ได�อยHางเข�าใจ /  / /  / / / / /    8 
4. สร�างสัมพันธ�ภาพที่ดีกับผู�อื่น มมีนุษยสัมพันธ�และการทํางานเปIนทีมได� ทักทาย
ด�วยใจกัลยาณมติร 

/  / / / / / /  /   / 9 

5. รู�จักบริหารงานและเวลา ของตนอยHางมีประสิทธิภาพวัดผลการทํางานด�วยมาตร
วัดที่เหมาะสม 

  / /  / / /     / 6 

6. มีชีวิตชีวา จิตใจที่เข�มแข็งหนักแนHนทางอารมณ� อดทน สุขภาพแข็งแรง หมั่นดูแล
สุขภาพไมHให�เปIนภาระของสังคม 

/  / /  / / / / /    8 

7. มีความกระตือรือร�น ที่จะศึกษาหาความรู�ตลอดเวลา    /  / / /   /  / 6 34 
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ตารางที่ 2.1 (ต.อ) 
 

องค,ประกอบภาวะผู�นําและตัวบ.งชี้ 
องค,ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการ โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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8. คิดริเริม่ รับการเปลีย่นแปลงปรับตัวให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงอยูHเสมอ 
อดทนตHอความคิดที่แตกตHาง 

/  / /  / / /    / / 8 

ด�านการบริหารองค,กร               
1. สามารถกําหนดทิศทางและความสําเร็จของโรงเรียน ตดัสินใจ กําหนดโครงสร�าง
การบริหารงานในสถานศึกษานําองค�กรไปสูHความสาํเรจ็ตามวิสัยทัศน� 

  / / / / / /  / / / / 10 

2. สามารถวางแผน จัดองค�กร บรหิารกําลังคน นําคน กํากับควบคุมคนให�ปฏิบัติงาน
บรรลเุปDาหมายและแก�ปJญหาตHาง ๆ ในสถานศึกษา ใช�อํานาจในตําแหนHงเพื่อกํากับ
องค�กรให�ไปสูHความสําเร็จตามวิสัยทัศน� 

/  / / / / / /  / /  / 10 

3. มีการปฏิบัตติามกลยุทธ�ที่กําหนดไว� มีความต�องการบรรลุวัตถุประสงค� และ
เตรียมการ สั่งการหรืออํานวยการให�บุคคลหรือกลุHมทําตามวัตถุประสงค�ที่ตั้งไว�  
กําหนดแนวทางการปฏิบัติและกํากับให�เกิดผลอยHางจริงจัง 

/  / / / / / /  / /  / 10 

4. มีใจเปXดกว�าง มอบอํานาจให�ผู�อื่น อุทิศตนและมุHงมั่นเพื่อประโยชน�ขององค�กร สร�าง
ความเชื่อมั่นให�แกHผู�ตาม 

/  / /  / / /  /   / 8 
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ตารางที่ 2.1 (ต.อ) 
 

องค,ประกอบภาวะผู�นําและตัวบ.งชี้ 
องค,ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการ โรงเรียนมาตรฐานสากล 

นักวิชาการ 
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5. กล�าตัดสินใจ มีความสามารถในการตัดสินใจมีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร
ในการทํางาน มีสHวนรHวมคิด รHวมทําและรHวมรับผิดชอบ 

/  /   / / / / /   / 8 

6. สHงเสรมิการพัฒนา เชื่อมั่นผู�ตาม อยHางมืออาชีพ นําพาองค�กรพัฒนาและชHวยเหลือสังคม / / / /  / / /   / /  9 
7. เข�าใจหลักการบริหารทรัพยากรทั้งสี่ คือ คน งบประมาณ วัสดุและการบริหาร
จัดการ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณครูเพื่อเปIนแบบอยHาง 

  / / / / / /  /   / 8 

ด�านความรู�ทางวิชาการ               
1. มีวิสัยทัศน� เห็นภาพรวมขององค�กรอยHางแจHมชัด เข�าใจความสมัพันธ�และ
ผลกระทบของสิ่งแวดล�อมภายนอก มีการรับฟJงเสียงผู�รบับริการที่จะมีตHอองค�กร 
กําหนดทิศทางและความสําเร็จของโรงเรียน 

/ / / /  / / /  / / / / 11 

2. เปIนคนมองการณ�ไกล กําหนดกลยุทธ� เปDาหมายที่ชัดเจนและสื่อสารให�ผู�เกี่ยวข�องเข�าใจ 
นําข�อมูลมาปรับ แก�ไข พัฒนากําหนดทิศทางและมีความต�องการบรรลุเปDาหมายของโรงเรียน 

/ / /  / / / /  /  / / 10 

3. มีความคิดเปIนเชิงระบบมีการจัดขั้นตอนเปIนลาํดับ สามารถทําซ้ําได� แสดงการ
ใช�ข�อมูลและสารสนเทศให�เกิดการเรียนรู� ตามหลักสูตรและบริการเสริมตHาง ๆ 

 / /  / / / /      6 
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ตารางที่ 2.1 (ต.อ) 
 

องค,ประกอบภาวะผู�นําและตัวบ.งชี้ 
องค,ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการ โรงเรียนมาตรฐานสากล 

นักวิชาการ 
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4. รHวมพัฒนาหลักสตูร ตดิตามเปIนผู�นําในการจัดการเรียนการสอน มีการประเมิน
การสอนของครู กําหนดทิศทางและความสาํเร็จของโรงเรียน 

 / /   / / /   / / / 
 

8 

5. มีแรงขับสูHความสําเรจ็ มีความสามารถในการสร�างองค�ความรู� มีเปDาหมายที่ชัดเจนเปIน
ผู�อธิบายสิ่งตHาง ๆ  ได�อยHางเข�าใจ ถHายทอดผHานการสื่อสารอยHางมีประสิทธิภาพ 

/ / /   / / / /  / / / 10 

6. เปIนผู�นําในการจัดการเรียนการสอนของครู และการบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา มี
การวัด วิเคราะห�และการจัดการความรู�ทุกกิจกรรม ปฏิบัตตินให�เปIนแบบอยHางกับผู�ตาม 

 / /  / / / /   / / / 9 

ด�านการริเริ่มสร�างสรรค,               
1. มีแรงขับภายใน เปIนผู�ผลักดัน ดลบันดาล สร�างแรงบันดาลใจ สร�างพลังรHวมและ
สร�างความปรารถนา กระตุ�นให�เพื่อนรHวมงานทํางานอยHางเต็มศักยภาพ 

/  /   / / /  / /  / 8 

2. สร�างแรงจูงใจ มีศลิปะในการจูงใจและกระตุ�นให�ผู�อื่นรHวมงาน ผู�ใต�บังคับบัญชายินดีที่
จะรHวมงานสร�างแรงจูงใจให�เกิดความผูกพันกับโรงเรียน กําหนดระบบงานอยHางชัดเจน 

 / / / / / / / / / / / / 12 

3. มีความคิดรเิริม่สร�างสรรค� ไมHยHอท�อตHออุปสรรค ค�นหาแนวทางในการแก�ปJญหา
ได�ดีกระตุ�นให�เพื่อนรHวมงานทํางานเต็มศักยภาพ 

/  /   / / /  /   / 7 
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ตารางที่ 2.1 (ต.อ) 
 

องค,ประกอบภาวะผู�นําและตัวบ.งชี้ 
องค,ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการ โรงเรียนมาตรฐานสากล 

นักวิชาการ 
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4. กล�าคิด กล�าตัดสินใจและมี การตัดสินใจอยHางมีวิจารณญาณปฏิบัติตนให�เปIนแบบอยHางกับผู�ตาม / / /   / / /  / /  / 9 
5. มีความพยายามในการกําหนดระบบงาน ปรับปรุง แก�ปJญหามีการสะท�อนข�อมลู
ย�อนกลับเพื่อการทบทวน 

/  /   / / /  / / / / 9 

ด�านการจัดการเทคโนโลยี               
1. มีวุฒิภาวะทางสังคม มีการานําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในการจัดกระทําข�อมูล 
ความสามารถและทักษะในการสื่อสาร โดยเปIนผู�นําและผู�ตามที่ดไีด�อยHางเหมาะสม ใช�การ
สื่อสารที่โน�มน�าวให�ผู�ที่เกี่ยวข�องคล�อยตาม 

/  /  / / /   /  / / 8 

2. มีความสามารถในการติดตHอสื่อสารถHายทอดให�ผู�อื่นทราบถึงคุณคHาและศักยภาพของตน
อยHางถHองแท� ถHายทอดผHานการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

/  /  / / /   /  / / 8 

3. มีความสามารถในการประสานความรHวมมือกับบุคคลอื่น กระตุ�นให�เพื่อนรHวมงานทํางาน
อยHางเต็มศักยภาพ 

/  /  / / /   /  / / 8 

4. มีทักษะด�านความสัมพันธ�ระหวHางบุคคล มีมนุษย�สัมพันธ� มสีHวนรHวมกับสังคมได�ดี สร�าง
แรงจูงใจให�เกิดความผูกพันกับโรงเรียน 

/  /  / / /   /  / / 8 
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  จากการสังเคราะห�องค�ประกอบภาวะผู�นําผู�บริหารสถานศึกษาและตัวบHงชี้ตาม
องค�ประกอบภาวะผู�นําผู�บริหารสถานศึกษา ผู�วิจัยสามารถสรุปได�วHา องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหาร
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได�องค�ประกอบจํานวน 5 องค�ประกอบหลัก ประกอบด�วย  องค�ประกอบท่ี 1 ด�าน
การพัฒนาตนเอง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงตัวเองให�เหมาะสมเพ่ือสนองความต�องการและเปDาหมายของ
ตนเอง หรือเพ่ือให�สอดคล�องกับสิ่งท่ีสังคมคาดหวัง โดยการพัฒนาศักยภาพของตนด�วยตนเองให�ดีข้ึนท้ัง
รHางกาย จิตใจ อารมณ�และสังคม เพ่ือให�ตนเปIนสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพของสังคม เปIนประโยชน�ตHอผู�อ่ืน 
ตลอดจนเพ่ือการดํารงชีวิตอยHางสันติสุขของตน ซ่ึงสามารถสังเคราะห� ตัวแปรท่ีสังเกตได�จํานวน 13 ตัวบHงชี้ 
องค�ประกอบท่ี 2 ด�านทักษะการบริหารองค�กร หมายถึง ความสามารถในการบริหารงานและกิจกรรมของ
ผู�บริหารตามภารกิจท่ีได�รับมอบหมายจากองค�กรอยHางรวดเร็วและถูกต�องโดยใช�ทรัพยากรบุคคลและ
ทรัพยากรด�านอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูHโดยผHานกระบวนการทางการบริหารอยHางมีระบบเพ่ือให�การปฏิบัติงานบรรลุ
วัตถุประสงค�อยHางมีประสิทธิภาพและเปIนท่ียอมรับของคนท่ัวไป ซ่ึงสามารถสังเคราะห�ตัวแปรท่ีสังเกตได�
จํานวน 10 ตัวบHงชี้ องค�ประกอบท่ี 3 ด�านความรู�ทางวิชาการ หมายถึง ความสามารถในด�านการสHงเสริม
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือให�บรรลุจุดมุHงหมายของหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การวัดผลประเมินผล
การเรียน การแก�ปJญหาการเรียนการสอนการแสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน ซ่ึงสามารถสังเคราะห�ตัวแปรท่ีสังเกตได�จํานวน 10 ตัวบHงชี้ องค�ประกอบท่ี 4 ด�านการริเริ่ม
สร�างสรรค� หมายถึง ความสามารถท่ีมีลักษณะของความคิดท่ีมีหลายมิติหลายมุมมองหลายทิศทาง
สามารถคิดได�กว�างไกลไร�กรอบและไร�ขอบเขตจากเดิมเปIนความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทาง 
ซ่ึงสามารถสังเคราะห�ตัวแปรท่ีสังเกตได�จํานวน 10 ตัวบHงชี้ องค�ประกอบท่ี 5 ด�านการจัดการเทคโนโลยี 
หมายถึง ความสามารถในการประยุกต�เอาความรู�ทางด�านวิทยาศาสตร�มาใช�ให�เกิดประโยชน�ในมาใช�ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงสามารถสังเคราะห�ตัวแปรท่ีสังเกตได�จํานวน 12 ตัวบHงชี้ 
 
2.2 แนวคิด เก่ียวกับการวิเคราะห,องค,ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา 

 การพัฒนาองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู�วิจัยได�ทําการศึกษาเอกสาร
เก่ียวกับแนวคิดองค�ประกอบภาวะผู�นําท่ีเก่ียวข�อง ประกอบด�วย 1) ความหมายของการวิเคราะห�
องค�ประกอบ 2) ประโยชน�ของการวิเคราะห�องค�ประกอบ 3) วัตถุประสงค�ของการวิเคราะห�
องค�ประกอบ 4) ประเภทของเทคนิคการวิเคราะห�องค�ประกอบ 5) ข้ันตอนการวิเคราะห�องค�ประกอบ 
6) ข้ันตอนการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน รายละเอียดนําเสนอ ดังนี้ 
 2.2.1 ความหมายของการวิเคราะห�องค�ประกอบ 
  การวิเคราะห�องค�ประกอบมาจากคําในภาษาอังกฤษวHา  “Factor Analysis” 
นักวิชาการใช�คําเรียกหลายคําตามแนวคิดของแตHละคน เชHน การวิเคราะห�องค�ประกอบ การวิเคราะห�
ตัวประกอบ การวิเคราะห�ปJจจัย ซ่ึงในการวิจัยนี้ใช�คําวHา “การวิเคราะห�องค�ประกอบ” การวิเคราะห�
องค�ประกอบมีผู�ให�ความหมายไว�หลายความหมายวHาเปIนวิธีการวิเคราะห�พหุตัวแปร (Multivariate 
Analysis) อยHางหนึ่งท่ีพยายามท่ีจะทําให�ความสัมพันธ�ของกลุHมตัวแปรสังเกตได�ท่ีมีความซับซ�อนและ
หลากหลายให�สามารถทําความเข�าใจและนําไปใช�ได�งHายข้ึนด�วยการสร�างมิติหรือองค�ประกอบท่ี
สามารถอธิบาย การเชื่อมโยงของตัวแปรภายในองค�ประกอบนั้นได� (Dillon & Goldsteim, 1984, p. 53) 
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ซ่ึงแฮร� และคนอ่ืน ๆ (Hair, et al., 2006, p. 17) กลHาววHา การวิเคราะห�องค�ประกอบเปIนวิธีการทาง
สถิติท่ีสามารถใช�ในการวิเคราะห�ภาวะความสัมพันธ�ระหวHางตัวแปร (Interrelationships) ในกลุHม
ของตัวแปรจํานวนมาก และสามารถอธิบายตัวแปรเหลHานั้นได�เทอมของมิติหรือองค�ประกอบท่ีแฝงอยูH 
(Underlying Factors) สอดคล�องกับออลไบรท� และพาร�ค (Albright & Park, 2008, p. 1) ท่ีได�
กลHาววHา การวิเคราะห�องค�ประกอบเปIนวิธีการทางสถิติท่ีใช�ในการค�นหากลุHมตัวแปรแฝงหรือ
องค�ประกอบ (Latent Variables or Factors) ท่ีมีจํานวนน�อย โดยท่ีสามารถรวบรวมจากความสัมพันธ�
กลุHมตัวแปรสังเกตได� (Observed or Manifest Variablees) จํานวนมากและองค�ประกอบท่ีได�
สามารถอธิบายอิทธิพลของตัวแปรสังเกตได�เหลHานั้นได� รวมท้ังการ�ซัน (Garson, 2009, p. 7) ก็ได�
กลHาวสนับสนุนเพ่ิมเติมวHา การวิเคราะห�องค�ประกอบเปIนเทคนิควิธีการทางสถิติท่ีใช�ในการศึกษา
เปXดเผยโครงสร�างความสัมพันธ�ท่ีแฝงอยูHในกลุHมตัวแปรด�วยการลดจํานวนตัวแปรจํานวนมากให�เหลือ
ตัวแปรหรือองค�ประกอบท่ีเกิดข้ึนใหมHน�อยลง ตลอดจนดาร�ลิงตัน (Darlington, 2009, p. 5) ก็ได�
กลHาวสนับสนุนอีกวHา การวิเคราะห�องค�ประกอบเปIนวิธีการทางสถิติท่ีใช�สําหรับศึกษารูปแบบ
ความสัมพันธ�ของตัวแปรอิสระหลายตัว โดยมีเปDาหมายด�วยการค�นหาตัวแปรหรือองค�ประกอบใหมHท่ี
ไมHสามารถวัดได�โดยตรงและมีความสัมพันธ�เก่ียวข�องกันโดยธรรมชาติกับตัวแปรอิสระเหลHานั้น
(Darlington, 2009, p. 5) นอกจากนั้น ยังมีนักวิชาการทางการศึกษาได�ให�ทัศนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
ลักษณะความหมายของการวิเคราะห�องค�ประกอบ ดังนี้ 1) เปIนเทคนิคหนึ่งของการวิเคราะห�ตัวแปร
หลายตัว (Multivariate Analysis) โดยพยายามลดจํานวนตัวแปรท่ีมีอยูHมาก ๆ ให�เหลือน�อยลงด�วย 
การอาศัยโครงสร�างและแบบแผนความสัมพันธ�ระหวHางตัวแปร หรือการรวมกันระหวHางตัวแปรฐาน
เปลี่ยนสภาพตัวแปรให�เปIนองค�ประกอบหรือปJจจัย (Factor) เพียงไมHก่ีปJจจัย (อโนทัย ตรีวานิช, 
2541, p. 132) 2) เปIนวิธีการวิเคราะห�ข�อมูลทางสถิติท่ีชHวยให�นักวิจัยสร�างองค�ประกอบจากตัวแปร
หลาย ๆ ตัวแปร โดยรวมกลุHมตัวแปรท่ีเก่ียวข�องสัมพันธ�กันเปIนองค�ประกอบเดียวกัน และแตHละ
องค�ประกอบ คือ ตัวแปรแฝงอันเปIนคุณลักษณะท่ีนักวิจัยต�องการศึกษา (นงลักษณ� วิรัชชัย, 2542, 
pp. 122-123) 3) เปIนเทคนิคทางสถิติท่ีมีวัตถุประสงค�ในการลดปริมาณของตัวแปรให�มีจํานวน
น�อยลง เพ่ืองHายตHอความเข�าใจหรือการวิเคราะห�องค�ประกอบจะถูกนํามาใช�ในการกําหนดวHา 
ความสัมพันธ�ของตัวแปรจะสามารถอธิบายด�วยตัวแปรท่ีมีจํานวนน�อยลงได�หรือไมH (สุทธิธัช            
คนกาญจน�, 2547, น. 28) 4) วิธีการท่ีจะอธิบายข�อมูลให�งHายข้ึนด�วยการลดจํานวนตัวแปรให�น�อยลง 
โดยพยายามหาโครงสร�างขององค�ประกอบท่ีมีจํานวนน�อยแทนตัวแปรจํานวนมาก ๆ (สําราญ มีแจ�ง, 
2557, น. 20) 5) วิธีการสําหรับการตรวจสอบความสัมพันธ�ภายในระหวHางตัวแปรตHาง ๆ ท่ีสังเกตหรือ
วัดได� (ฉัตรศิริ ปXยะพิมลสิทธิ์, 2548, น. 115) 6) เปIนเทคนิคการวิเคราะห�หลายตัวแปรเทคนิคหนึ่งท่ี
เปIนเทคนิคท่ีใช�ในการลดจํานวนตัวแปร โดยการศึกษาโครงสร�างความสัมพันธ�ระหวHางตัวแปรและ
สร�างตัวแปรใหมH เรียกวHา องค�ประกอบหรือปJจจัย (กัลยา วาณิชย�บัญชา, 2551, น. 214) และ                 
7) เปIนวิธีการทางสถิติท่ีชHวยสร�างองค�ประกอบจากตัวแปรหลาย ๆ ตัวแปร โดยรวมกลุHมตัวแปรท่ี
เก่ียวข�องสัมพันธ�กันเปIนองค�ประกอบเดียวกัน (สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล 
ภิญโญภานุวัฒน�, 2551, น. 92) 
  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎี ท่ี เ ก่ียวกับความหมายของการวิ เคราะห�
องค�ประกอบ จากนักวิชาการทางการศึกษาสามารถสรุปได�วHา การวิเคราะห�องค�ประกอบ หมายถึง 
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วิธีการทางสถิติท่ีสามารถชHวยจัดหรือรวมตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�ไว�ในกลุHมเดียวกัน โดยตัวแปรท่ีอยูH
ในกลุHมเดียวกันจะมีความสัมพันธ�กันมาก ซ่ึงความสัมพันธ�นั้นอาจจะเปIนไปในทิศทางบวกหรือทิศทาง
ลบก็ได� สHวนตัวแปรท่ีอยูHคนละกลุHมจะไมHมีความสัมพันธ�กันหรือมีความสัมพันธ�กันน�อย 
 2.2.2 ประโยชน�ของการวิเคราะห�องค�ประกอบ 
  ประโยชน�ของการวิเคราะห�องค�ประกอบสามารถอธิบายรายละเอียดได� 7 ประการ ดังนี้ 
  1) ชHวยลดจํานวนตัวแปรจํานวนมากซ่ึงมีความรHวมกันหรือมีความสัมพันธ�กัน ทําให�
เกิดปJญหาในการวิเคราะห�ข�อมูลและสรุปผลการวิเคราะห�ข�อมูล โดยปJจจัยท่ีสร�างข้ึนใหมHจะ
ประกอบด�วยคHาความรHวมกันของตัวแปร ๆ จะทําให�สามารถหาคHาขององค�ประกอบแตHละหนHวย
ตัวอยHางได� และเรียกคHาขององค�ประกอบวHา คะแนนองค�ประกอบ (Factor Score) ซ่ึงมีผลให�สามารถ
นําองค�ประกอบท่ีสร�างข้ึนใหมHไปวิเคราะห�เทคนิคทางสถิติอ่ืน ๆ ตHอไปได� เชHน การวิเคราะห�การถดถอย 
การวิเคราะห�ความแปรปรวน และการวิเคราะห�จําแนกกลุHม 
  2) จากองค�ประกอบท่ีสร�างข้ึนทําให�สามารถแก�ปJญหา กรณีท่ีข�อสมมติหรือเง่ือนไข
ของเทคนิคการวิเคราะห�ทางสถิติบางเทคนิคไมHเปIนจริง เชHน เทคนิคการวิเคราะห�ความถดถอยเชิงพหุ           
การวิเคราะห�จําแนกกลุHม และการวิเคราะห�ความถดถอยโลจิสติก ซ่ึงมีเง่ือนไขวHาตัวแปรอิสระจะต�อง
ไมHมีความสัมพันธ� แตHในทางปฏิบัติมักจะพบวHาตัวแปรอิสระหลาย ๆ ตัว มักมีความสัมพันธ�กัน วิธีการ
แก�ปJญหาอีกอยHางหนึ่ง คือ การใช�เทคนิคการวิเคราะห�องค�ประกอบ เพ่ือรวมตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�
กันไว�ในองค�ประกอบเดียวกัน และถ�าสามารถทําให�แตHละองค�ประกอบไมHมีความสัมพันธ�กันแล�วจะ
สามารถใช�องค�ประกอบท่ีสร�างข้ึนใหมHเปIนตัวแปรอิสระในเทคนิคดังกลHาว 
  3) ทําให�ผู�ศึกษาทราบถึงโครงสร�างความสัมพันธ�ของตัวแปร ทราบวHามีตัวแปร
ใดบ�างท่ีมีความสัมพันธ�กันมากหรือมีความรHวมกันสูง ตัวแปรใดบ�างท่ีไมHสัมพันธ�กันหรือมีความสัมพันธ�
กันน�อย 
  4) การทราบความหมายขององค�ประกอบตHาง ๆ ทําให�เม่ือนําองค�ประกอบไปเปIน
ตัวแปรเพ่ือวิเคราะห�ตHอไปนั้น เปIนสิ่งท่ีมีประโยชน�มากในทางปฏิบัติ เพราะทําให�เราสามารถอธิบาย
ความหมายหรือเปรียบเทียบองค�ประกอบในด�านตHาง ๆ ได� เชHน ตัวแปรเก่ียวกับความพึงพอใจของ
ลูกค�า มี 7 ตัวแปร เม่ือวิเคราะห�องค�ประกอบ ลดลงเหลือ 2 องค�ประกอบ คือ ด�านคุณภาพในการ
บริการ และด�านคุณภาพอาหาร ทําให�สามารถเปรียบเทียบได�วHาลูกค�ามีความพึงพอใจหรือไมHพอใจด�าน
ใดมากกวHากัน 
  5) ทําให�สามารถตรวจสอบยืนยันโครงสร�างของตัวแปรวHามีลักษณะอยHางท่ีคาดไว�
หรือไมH โดยใช�เทคนิคการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน 
  6) ทําให�ทราบน้ําหนักหรือความมีสHวนรHวมของตัวแปรแตHละตัวในองค�ประกอบตHาง ๆ 
  7) ใช�การวิเคราะห�องค�ประกอบเปIนเครื่องมือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร�าง 
(Construct Validity) ของตัวแปรวHา มีโครงสร�างตามนิยามทางทฤษฎีหรือไมHและสอดคล�องกับสภาพ
ท่ีเปIนจริงอยHางไร (Hair, et al., 2006, pp. 17-18; นงลักษณ� วิรัชชัย, 2542, น. 124) 
 2.2.3 วัตถุประสงค�ของการวิเคราะห�องค�ประกอบ 
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  วัตถุประสงค�ของการใช�เทคนิคการวิเคราะห�องค�ประกอบ มีผู�จําแนกไว� 2 ลักษณะ 
คือ (สุทธิธัช คนการญจน�, 2547, น. 29; ฉัตรศิริ ปXยะพิมลสิทธิ์, 2548, น. 115; สําราญ มีแจ�ง, 
2557, น. 6) 
  1) เพ่ือสํารวจหรือค�นหาตัวแปรแฝงท่ีซHอนอยูHภายใต�ตัวแปรท่ีสังเกตหรือวัดได� 
เรียกวHา การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจ 
  2) เพ่ือพิสูจน� ตรวจสอบ หรือยืนยันทฤษฎีท่ีค�นพบ เรียกวHา องค�ประกอบเชิงยืนยัน 
 2.2.4 ประเภทของเทคนิคการวิเคราะห�องค�ประกอบ 
  การวิเคราะห�องค�ประกอบแบHงออกเปIน 2 ประเภท ดังนี้ (กัลยา วาณิชย�บัญชา, 
2551, น. 215-216) 
  1) การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) การ
วิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจ จะใช�ในกรณีผู�ศึกษาต�องการรู�เก่ียวกับโครงสร�างความสัมพันธ�ของตัว
แปร เชHน ถ�าสนใจจะวัดศักยภาพขององค�กรหนึ่ง ถ�าไมHมีความรู�เก่ียวกับรายละเอียดหรือความสัมพันธ�
ของตัวแปรมากHอนวHาตัวแปรใดมีความสัมพันธ�กันมากหรือตัวแปรใดไมHมีความสัมพันธ�กัน และไมH
ทราบมากHอนวHา จากตัวแปรท่ีวัดด�านตHาง ๆ ขององค�กรนั้น ซ่ึงมีเปIนจํานวนมากควรจะรวมกลุHมเปIน
องค�ประกอบอยHางไรและก่ีองค�ประกอบ ตัวแปรใดบ�างท่ีควรอยูHในองค�ประกอบเดียวกันหรือ
องค�ประกอบท่ีสร�างข้ึนใหมHมีความสัมพันธ�กันหรือไมH ในกรณีนี้  ผู� ศึกษาควรใช�การวิเคราะห�
องค�ประกอบเชิงสํารวจ เพ่ือศึกษาโครงสร�างของตัวแปรและลดจํานวนตัวแปร 
  2) การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis : CFA)        
การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันจะใช�ในกรณีท่ีผู�ศึกษาทราบโครงสร�างความสัมพันธ�ของตัวแปร
หรือคาดไว�วHาโครงสร�างความสัมพันธ�ของตัวแปรเปIนรูปแบบใด หรือคาดวHาตัวแปรใดบ�างท่ีมี
ความสัมพันธ�กันมากและควรอยูHในองค�ประกอบเดียวกัน หรือคาดวHามีตัวแปรใดบ�างท่ีไมHมีความสัมพันธ�
กันและคาดวHาอยูHตHางองค�ประกอบกัน หรือกลHาวได�วHา ผู�ศึกษาทราบโครงสร�างความสัมพันธ�ของตัว
แปร หรือคาดไว�วHาโครงสร�างความสัมพันธ�ของตัวแปรเปIนอยHางไร และจะใช�เทคนิคการวิเคราะห�
องค�ประกอบเชิงยืนยันมาตรวจสอบหรือยืนยันความสัมพันธ�วHาคลาดเคลื่อนหรือไมH 
  ท้ังนี้ มีนักวิชาการทางการศึกษาได�ให�ทัศนะไว�เก่ียวกับความแตกตHางระหวHางการวิเคราะห�
องค�ประกอบเชิงสํารวจกับการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันไว�มากมาย รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน� (2551, 
น. 115) ได�กลHาววHา การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจ เปIนการนําตัวแปรสังเกตได�มาหาความสัมพันธ� 
เม่ือได�กลุHมของตัวแปรท่ีมีความเก่ียวข�องและความสัมพันธ�กันแล�ว ผู�วิจัยจึงต้ังชื่อองค�ประกอบให�
สอดคล�องกับกลุHมตัวแปรท่ีอยูHในองค�ประกอบ สHวนการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันเปIนการศึกษา
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข�องวHาคุณลักษณะท่ีผู�วิจัยต�องการศึกษามีองค�ประกอบอะไรบ�าง 
องค�ประกอบนั้น ๆ วัดได�ด�วยตัวแปรสังเกตได�อะไรบ�าง จากนั้นกําหนดเปIนโมเดลองค�ประกอบ แล�ว
เก็บข�อมูลตัวแปรสังเกตได�ตHาง ๆ ท่ีกําหนด แล�ววิเคราะห�วHาโมเดลท่ีกําหนดสอดคล�องกับข�อมูลเชิง
ประจักษ�หรือไมH 
 2.2.5 ข้ันตอนของการวิเคราะห�องค�ประกอบ 
  ข้ันตอนของการวิเคราะห�องค�ประกอบแบHงเปIน 2 สHวน ดังนี้ (นงลักษณ� วิรัชชัย, 
2542, น. 150-156; อโนทัย ตรีวานิช, 2542, น. 133-134) 
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  1)  การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงสํารวจ ซ่ึงมีข้ันตอนการวิเคราะห�ท่ีสําคัญ 4 ข้ันตอน คือ 
   1.1) การสร�างแมททริกซ�ความสัมพันธ� (Correlation Matrix) ระหวHางตัวแปร
ทุกตัวเพ่ือหาความสัมพันธ�ระหวHางตัวแปรทุกตัวท่ีใช�และชHวยประมาณการวHาตัวแปรใดควรอยูHในการ
วิเคราะห� ข้ันตHอไป โดยผู� ศึกษาอาจจะตัดตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�กับตัวแปรอ่ืน ๆ น�อยมาก              
(คHาความสัมพันธ� หรือ คHา r จะตํ่าประมาณ < 0.30) ออกจากการวิเคราะห�เพ่ือจะทําให�การวิเคราะห�
องค�ประกอบดีข้ึน เพราะจะมีจํานวนองค�ประกอบน�อยลงท่ีสามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปร
ท้ังหมดได�ดีกวHาท่ีจะรวมตัวแปรท่ีควรตัดท้ิงไปไว�ในการวิเคราะห� 
   1.2) การสกัดองค�ประกอบ (Factor Extraction) เปIนการหาองค�ประกอบ
จํานวนหนึ่งท่ีสามารถแทนตัวแปรท้ังหมดได�อยHางเพียงพอ วิธีการสกัดองค�ประกอบมีอยูHหลายวิธี เชHน 
วิธีสกัดองค�ประกอบหลัก (Principle Component : PC) วิธีภาวะนHาจะเปIนสูงสุด (Maximum 
Likelihood : ML) และวิธีแกนหลัก (Principle Axis Factoring: PAF) 
    1.3) การหมุนแกนองค�ประกอบ (Factor Rotation) เปIนวิธีการท่ีจะทําให�
องค�ประกอบมีความหมายหรือเพ่ือให�เกิดความชัดเจนวHา ตัวแปรใดเปIนสมาชิกขององค�ประกอบใด 
หรือแตHละองค�ประกอบ ประกอบด�วยตัวแปรอะไรบ�าง กลHาวคือ หลังจากการหมุนแกนองค�ประกอบ
แล�วจะทําให�ตัวแปรบางตัว ซ่ึงแตHเดิมเปIนสมาชิกในหลายองค�ประกอบ กลายเปIนสมาชิกของ
องค�ประกอบหนึ่งอยHางเดHนชัดกวHาเดิม การเปIนสมาชิกขององค�ประกอบตัวแปรใดดูได�จากคHาน้ําหนัก
องค�ประกอบของตัวแปรนั้น วิธีการหมุนแกนองค�ประกอบมี 2 แนวทาง คือ การหมุนแกนแบบมุม
ฉาก (Orthogonal Rotation) ทําให�องค�ประกอบท่ีได�ไมHมีความสัมพันธ�กัน การหมุนแกนแบบมุมฉาก
มีหลายวิธี เชHน Varimax  Rotation Quartimax Rotation และ Equamax Rotation การหมุน
แกนแบบมุมแหลม (Oblique Rotation) ทําให�องค�ประกอบท่ีได�มีความสัมพันธ�กัน และได�คHา
ความสัมพันธ�ระหวHางองค�ประกอบด�วยการหมุนแกนแบบมุมแหลมมีหลายวิธี เชHน Quartimin 
Rotation, Covarimin Rotation, Oblimin Rotation 
   1.4) การสร�างคะแนนองค�ประกอบ (Factor Scale) ของแตHละหนHวยหรือ
คํานวณคHาองค�ประกอบรHวม เม่ือหมุนแกนแล�วทําให�สามารถจัดตัวแปรหรือให�ความหมายแกH
องค�ประกอบรHวมแตHละองค�ประกอบได� ทําให�องค�ประกอบรHวมท่ีได�เปIนตัวแปรท่ีสร�างข้ึนใหมH จึงควรมี
การคํานวณคHาตัวแปรเพ่ือนําไปใช�ในการวิเคราะห�เทคนิคอ่ืนตHอไป 
  2) การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน ซ่ึงมีข้ันตอนการวิเคราะห�ตามแบบข้ันตอน
การวิเคราะห�รHวมกันดังกลHาวท้ัง 4 ข้ันตอน แตHในข้ันตอนการเตรียมแมททริกซ�ความสัมพันธ�ต�อง
กําหนดข�อมูลจําเพาะของโมเดล และระบุความเปIนไปได�คHาเดียวของโมเดลกHอนการวิเคราะห�ข�อมูลใน
การวิจัยครั้งนี้มีความจําเปIนต�องใช�การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน เนื่องจากการวิเคราะห�
องค�ประกอบเชิงยืนยันจะใช�ในกรณีท่ีผู�ศึกษาทราบโครงสร�างความสัมพันธ�ของตัวแปรหรือคาดวHา
โครงสร�างความสัมพันธ�ของตัวแปรเปIนอยHางไร และใช�เทคนิคการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันมา
ตรวจสอบหรือยืนยันความสัมพันธ�วHาเปIนอยHางท่ีคาดหมายหรือไมH ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 
   2.1) ความหมายของการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน 
    การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน หมายถึง วิธีการวิเคราะห�ข�อมูลทาง
สถิติท่ีพยายามท่ีตัดสินกลุHมตัวแปรสังเกตได� (Observed Variables) ท่ีมีความสัมพันธ�กันหรือ
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เก่ียวพันกันในรูปแบบพ้ืนฐานของความแปรปรวนและความแปรปรวนรHวม (Share Common 
Varience-covarience) (Schumacker & Richard, 2004, p. 168) เปIนเครื่องมือทางสถิติท่ีใช�โมเดล
สมการโครงสร�าง (Strutural Equation Modeling : SEM) หรือเปIนโมเดลการวัดทางสถิติ 
(Measurement Model) ท่ีศึกษาความสัมพันธ�ระหวHางกลุHมตัวแปรสังเกตได�อิสระกับกลุHมตัวแปรแฝง
หรือองค�ประกอบ (Muthen & Muthen, 2007, p. 49) ซ่ึงเปIนเทคนิควิธีการทางสถิติแบบหลายตัว
แปรอยHางหนึ่ง (Multivariate Techniques) ใช�ในการทดสอบหาตัวแปรหรือองค�ประกอบท่ีใช�แทน
คHาหรือตัวแปรหลาย ๆ ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ�เปIนเชิงโครงสร�าง (Hair, et al., 2006, p. 773) โดย
เปIนสHวนหนึ่งของโมเดลสมการโครงสร�าง ซ่ึงสามารถนําไปใช�ตรวจสอบโครงสร�างองค�ประกอบและ
ศึกษาความตรงเชิงโครงสร�างและประมาณคHาความเท่ียงแบบความคงท่ีภายในของเครื่องมือ และ
เปรียบเทียบโครงสร�างตัวแปรหรือองค�ประกอบระหวHางกลุHมประชากร (เสรี ชัดแช�ม, 2547, น. 16) 
โดยเปIนการวิเคราะห�องค�ประกอบท่ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือต�องการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับโครงสร�าง
ขององค�ประกอบวHาองค�ประกอบแตHละองค�ประกอบ ประกอบไปด�วย ตัวแปรอะไรบ�าง และตัวแปร
แตHละตัวควรมีน้ําหนักหรืออัตราความสัมพันธ�กับองค�ประกอบมากน�อยเพียงใด ตรงกับท่ีคาดคะเนไว�
หรือไมHหรือสรุปได�วHาเพ่ือต�องการทดสอบวHาองค�ประกอบอยHางนี้ตรงกับโมเดลหรือตรงกับทฤษฎีท่ีมี
อยูHหรือไมH (สําราญ มีแจ�ง, 2557, น. 28) 
   จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเ ก่ียวกับความหมายของการวิ เคราะห�
องค�ประกอบเชิงยืนยันจากนักวิชาการทางการศึกษาสามารถสรุปได�วHา การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิง
ยืนยัน หมายถึง เทคนิควิธีการทางสถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�หลายตัวแปร (Multivariate Analysis 
Techniques) โดยใช�ในการทดสอบเชิงเปรียบเทียบเทียบหาความสัมพันธ�เชิงโครงสร�างระหวHางกลุHม
ตัวแปร สังเกตได�กับตัวแปรแฝงหรือองค�ประกอบท่ีใช�แทนตัวแปรหลาย ๆ ตัวแปรทางทฤษฎีกับ
ข�อมูลเชิงประจักษ� 
   2.2) ลักษณะข�อมูลท่ีนํามาใช�สําหรับการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน 
    การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันต�องการข�อมูลท่ีมีลักษณะ ดังนี้  
    1) ข�อมูลควรเปIนคHาตHอเนื่อง (Continuous) และมีลักษณะแจกแจงเปIน
แบบปกติ แตHจากการพัฒนาโปรแกรม LISREL ต้ังแตH 8.50 มีวิธีการประมาณคHาพารามิเตอร�และการ
สร�างมาตรให�สามารถวิเคราะห�ข�อมูลจําแนกประเภทได� (Categorical Data) รวมท้ังมีวิธีการ
ประมาณคHาพารามิเตอร�แบบพิเศษท่ีมีความแกรHงของการวิเคราะห� (Robustness) ตHอการฝ�าฝ�น
ข�อตกลงเบื้องต�นเรื่องลักษณะการแจกแจงข�อมูลเปIนแบบปกติ 2) การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิง
ยืนยัน ต�องการใช�ข�อมูลจากกลุHมตัวอยHางท่ีมีขนาดใหญH โดยปกติควรใช�ข�อมูลอยHางตํ่า 100-200 
หนHวยตัวอยHาง (เสรี ชัดแช�ม, 2547, น. 22) ท้ังนี้ ในการวิเคราะห�องค�ประกอบ ควรมีอัตราสHวนของจํานวน
ตัวแปรตHอขนาดกลุHมตัวอยHางไมHน�อยกวHา 1 ตHอ 10 (Maximize the Number of Observations per 
Variable, with a Minimum of 5 and Hopefully at Least 10 Observation per Variable) (Hair, 
et al., 2006, pp. 112-113) และขนาดของกลุHมตัวอยHางสําหรับใช�ในโปรแกรม LISREL ท้ังในการ
ทดสอบความเหมาะสมของโมเดลกับข�อมูลเชิงประจักษ�และการประมาณคHาพารามิเตอร� กลุHมตัวอยHาง
ควรมีขนาดใหญHพอสมควร โดยแนะนําให�กําหนดเปIนอัตราสHวนระหวHางจํานวนตัวแปรตHอจํานวนกลุHม
ตัวอยHาง 1 ตHอ 5 ถึง 1 ตHอ 10 (ฉัตรศิริ ปXยะพิมลสิทธิ์, 2548, น. 28) 
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   2.3) ข�อตกลงเบื้องต�นของการวิเคราะห�ข�อมูล 
    การวิ เคราะห�องค�ประกอบองค�ประกอบเชิงยืนยันมีข�อตกลงหลัก              
2 ประการ คือ 1) ข�อตกลงทางสถิติ ข�อมูลควรมีลักษณะการแจกแจงเปIนแบบปกติ (Normal Distribution) 
มีความเปIนเอกพันธ�ของการกระจาย (Homoscedasticity) และความสัมพันธ�ระหวHางตัวแปรแตHละคูH
เปIนแบบเส�นตรง (Linear Relationship) เนื่องจากการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันเปIนการแก�
สมการถดถอย (Regression) หลายสมการ ซ่ึงโมเดลการวิเคราะห�องค�ประกอบมีเทอมหรือสHวนของ
ความคลาดเคลื่อน (Error Terms) ท่ีเรียกวHา “เศษเหลือ” (Residuals) นั้น เศษเหลือมักมีลักษณะ
การแจกแจงเปIนแบบปกติต�องไมHสัมพันธ�กับตัวแปรแฝงใดในโมเดล รวมท้ังต�องเปIนอิสระจากเทอม
ของความคลาดเคลื่อนอ่ืน ๆ แตHสามารถชดเชยหรือแก�ได�ด�วยการใช�กลุHมตัวอยHางขนาดใหญH และ                
2) ข�อตกลงเบื้องต�นเก่ียวกับวิธีประมาณคHาพารามิเตอร�ไมHมีข�อคําถามเด่ียว ๆ หรือ กลุHมใด อธิบายข�อ
คําถามอ่ืนในกลุHมข�อมูลได�อยHางสมบูรณ� หมายถึงข�อคําถามในเครื่องมือต�องไมHซ้ําซ�อนกันหรือมีความสัมพันธ�
กันสูง คะแนนจากข�อคําถามต�องมีลักษณะการแจกแจงเปIนแบบปกติ (เสรี ชัดแช�ม, 2547, น. 23) 
 2.2.6 ข้ันตอนของการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน 
  ข้ันตอนการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันแบHงออกเปIน 5 ข้ันตอน คือ 
  1) การกําหนดข�อมูลจําเพาะโมเดล (Model Specification) ซ่ึงเปIนการกําหนด
ความสัมพันธ�เชิงโครงสร�างระหวHางสHวนประกอบตHาง ๆ ในโมเดลองค�ประกอบ ซ่ึงเปIนประเด็นท่ีสําคัญ
ในแผนผังโมเดลองค�ประกอบแสดงด�วยเส�นทางระหวHางตัวแปร ซ่ึงใช�แทนสิ่งท่ีผู�ศึกษาคาดการณ�ไว� 
ในทางปฏิบัติผู�ศึกษาอาจต�องศึกษาโมเดลองค�ประกอบหลายโมเดลท่ีแตกตHางกันไปตามหลักฐานท่ี
นํามาสนับสนุนหรือควรสร�างโมเดลทางเลือก (Alternative Models) ไว�หลาย ๆ โมเดลกHอนลงมือ
วิเคราะห�ข�อมูล 
  2) การระบุความเปIนไปได�คHาเดียวของโมเดล (Model Identification) เปIนการ
ระบุวHาโมเดลองค�ประกอบนั้นสามารถนํามาประมาณคHาพารามิเตอร�ได� เปIนคHาเดียวหรือไมH ผู�ศึกษา
ต�องการทดสอบโมเดลระบุเกินพอดี (Over identified Model) ท่ีมีจํานวนพารามิเตอร�ท่ีทราบคHา (ความ
แปรปรวนและความแปรปรวนรHวมของข�อคําถามหรือตัวแปรมากกวHาจํานวนพารามิเตอร�ท่ีไมHทราบคHา 
เชHน น้ําหนักองค�ประกอบ ความคลาดเคลื่อนในการวัด เปIนต�น สHวนกรณีจํานวนพารามิเตอร�ท่ีทราบ
คHาน�อยกวHาจํานวนพารามิเตอร�ท่ีไมHทราบคHา เรียกวHา โมเดลระบุไมHพอดี (Under Identified Model) 
แตHถ�าจํานวนพารามิเตอร�ท่ีทราบคHาเทHากับจํานวนพารามิเตอร�ท่ีไมHทราบคHา เรียกวHา “โมเดลระบุ
พอดี” (Just Identified Model) (โปรแกรมลิสเรลท่ีใช�วิธี CFA สามารถทดสอบโมเดลองค�ประกอบ
ได�ดีกับโมเดลระบุเกินพอดีเทHานั้น) หลักการท่ัวไปในการกําหนดความเปIนไปได�คHาเดียวของโมเดล             
ผู�ศึกษาควรมีตัวแปรสังเกตได�อยHางน�อย 3 ตัว ตHอตัวแปรแฝง 1 ตัวท่ีเรียกวHา กฎสามตัวบHงชี้ (Three 
Indicators Rule) แล�วกําหนดให�ตัวบHงชี้ 1 ตัว เปIนตัวแปรอ�างอิงหรือการทําให�ตัวแปรแฝงเปIนคHา
มาตรฐาน โดยกําหนดให�คHาพารามิเตอร�ของตัวแปรอ�างอิงเทHากับ 1.00 การใช�ตัวบHงชี้หลายตัววัดตัว
แปรแฝงหนึ่งตัว ทําให�สามารถวัดลักษณะของตัวแปรแฝงได�หลายแงHมุม โมเดลท่ีมีข�อคําถามหลายข�อ
ตHอตัวแปรแฝงหนึ่งตัว ทําให�ผลการวิเคราะห�ข�อมูลถูกต�องมากข้ึน คHาพารามิเตอร�แมHนยํา และคHา
ความเท่ียงตรงของตัวแปรสังเกตได�เพ่ิมข้ึน 
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  3) การประมาณคHาพารามิเตอร� (Estimating the Parameter) เปIนการวิเคราะห�
ข�อมูลจากกลุHมตัวอยHางโดยการแก�สมการโครงสร�างเพ่ือหาคHาพารามิเตอร� ซ่ึงเปIนตัวไมHทราบคHาใน
สมการ การประมาณคHาพารามิเตอร�ได�จากการใช�กลุHมตัวอยHาง (ความแปรปรวนและความแปรปรวน
รHวมของตัวแปรสังเกตได�หรือตัวบHงชี้) ประมาณคHาพารามิเตอร�ของประชากร เชHน คHาน้ําหนัก
องค�ประกอบ (λ) คHาสหสัมพันธ�ระหวHางองค�ประกอบ (φ) คHาเศษเหลือ (δ) เปIนต�น กระบวนการหา
คHาพารามิเตอร� ควรคํานึงถึงสิ่งสําคัญ 2 เรื่อง คือ 1) เรื่องความลําเอียงหรือคHาประมาณได�เทHากับ
คHาพารามิเตอร�จริง ๆ หรือไมH พิจารณาจากคHาสถิติทดสอบนัยสําคัญของคHาพารามิเตอร� คHาสถิติ
ทดสอบนัยสําคัญเหลHานั้นชี้ให�เห็นวHา คHาพารามิเตอร�ท่ีประมาณคHามีโอกาสผิดพลาดเทHาใด และ         
2) เรื่องประสิทธิภาพในการประมาณคHาพารามิเตอร� วิธีท่ีใช�ประมาณคHาพารามิเตอร�มีประสิทธิภาพ
มากท่ีสุดแล�วหรือยัง หรือโมเดลองค�ประกอบสอดคล�องกับข�อมูลดีหรือยังมีโมเดลทางเลือกอ่ืนท่ี
สอดคล�องกับข�อมูลมากกวHาหรือไมH พิจารณาจากคHาสถิติวัดความสอดคล�องของโมเดล 
  4) การประเมินความสอดคล�องของโมเดล (Evaluating the Data-model Fit) 
เปIนการประเมินความสอดคล�องของโมเดลองค�ประกอบ โดยพิจารณาคHาสถิติตHาง ๆ ในผลการ
วิเคราะห�ข�อมูลคHาสถิติเหลHานี้ใช�เปIนหลักฐานสนับสนุนวHา โมเดลสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ�ดี
หรือไมHหรือแนะนําโมเดลไมHสอดคล�องกับข�อมูลอยHางไร ซ่ึงกรณีโมเดลไมHสอดคล�องกับข�อมูลต�อง
ปฏิเสธโมเดลองค�ประกอบตามสมมติฐาน หรืออาจใช�คHาสถิติท่ีให�มากับผลการวิเคราะห�ประกอบการ
ตัดสินใจกําหนดข�อมูลจําเพาะของโมเดลหรือปรับโมเดลใหมH คHาสถิติท่ีสําคัญท่ีใช�พิจารณาหรือ
ตัดสินใจในการวิเคราะห�องค�ประกอบ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ�, 2551, น. 15) ดังนี้ 1) คHาไค-สแควร� 
(Chi-square Goodness of Statistic : χ2) เปIนคHาสถิติใช�ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ฟJงก�ชันความ
กลมกลืนมีคHาเปIนศูนย� หรือโมเดลองค�ประกอบตามทฤษฎีท่ีเปIนสมมติฐานวิจัยสอดคล�องกับข�อมูลเชิง
ประจักษ� คHาสถิติไค-สแควร� ท่ีไมHมีนัยสําคัญทางสถิติ (P-value > 0.05) เปIนสิ่งชี้วHาโมเดลองค�ประกอบ
สอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ� เพราะวHาผู�ศึกษาต�องการยืนยันสมมติฐานศูนย� (Null Hypothesis) 
คHาไค-สแควร�สัมพัทธ� (Relative Chi-square) เปIนอัตราสHวนระหวHางคHาไค-สแควร�กับองศาอิสระ 
(χ2/df) โดยท่ัวไป ถ�าคHาไค-สแควร�สัมพัทธ�น�อยกวHา 2.00 ถือวHาโมเดลสอดคล�องกับข�อมูลเชิง
ประจักษ�คHาไค-สแควร�สอดแทรก (Nated Chi-square) หรือการทดสอบความแตกตHางระหวHาง
คHาสถิติไค-สแควร� ซ่ึงใช�เปรียบเทียบโมเดลคูHแขHง (Competing Model) ถ�าคHาไค-สแควร� สอดแทรกมี
นัยสําคัญทางสถิติ โมเดลท่ีมีคHาไค-สแควร�น�อยกวHาสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ�มากกวHาโมเดลท่ีมี
คHาไค-สแควร�มากกวHา และ 2) คHาสถิติวัดระดับความกลมกลืนอ่ืน ๆ ได�แกH ดัชนีวัดความกลมกลืน 
(Goodness of Fit Index : GFI) มีคHามากกวHา 0.90 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก�แล�ว 
(Adjusted Goodness Fit Index : AGFI) มีคHามากกวHา 0.90 ถ�าคHา GFI และดัชนี AGFI มีคHา
มากกวHา 0.90 แสดงวHาโมเดลสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ�และดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
เปรียบเทียบ (Comparative Fit Index : CFI) มีคHามากกวHา 0.95 เปIนเกณฑ�หรือคHาท่ีบอกความ
คลาดเคลื่อนของโมเดล เชHน คHารากของคHาเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(Standardized Root Mean Square Residual : SRMR) มีคHาน�อยกวHา 0.05 แสดงวHาโมเดลสอดคล�องกับ
ข�อมูลเชิงประจักษ�ดี และคHารากของคHาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนโดยประมาณ (Root 
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Mean Square Error of Approximation : RMSEA) มีคHาน�อยกวHา 0.05 แสดงวHา โมเดลสอดคล�อง
กับข�อมูลเชิงประจักษ�ดี 
  5) การปรับโมเดล (Model Modification) ในกรณีท่ีคHาสถิติวัดความสอดคล�องของ
โมเดลชี้วHาโมเดลองค�ประกอบไมHสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ� ผู�ศึกษาสามารถปรับพารามิเตอร�ใน
โมเดลสมมติฐาน แล�วทดสอบผลการปรับโมเดล ในการวิเคราะห�โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปให�คHาดัชนี
ตัวแปร (Modification indices : MI) ดัชนี MI จะเสนอแนะวHาควรเพ่ิมหรือตัดพารามิเตอร�ตัวใดออก
จากโมเดลเพ่ือให�โมเดลสอดคล�องกับข�อมูลหลังจากปรับโมเดลแล�วโมเดลองค�ประกอบต�องสมเหตุสมผล
และเปIนไปตามทฤษฎีท่ีคาดการณ�ไว� ผู�ศึกษาต�องวิเคราะห�โมเดลท่ีปรับใหมHด�วยข�อมูลชุดเดิม 
  จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะห�องค�ประกอบ ซ่ึงผู�วิจัยใช�เปIนแนวทางใน
การสังเคราะห�และพัฒนาองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน วHามี
องค�ประกอบ หลักและตัวบHงชี้อยHางไรบ�าง ในข้ันตอนการวิจัยลําดับตHอไป 
  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับภาวะผู�นํา ผู�วิจัยได�ศึกษาภาวะผู�นํา
ของผู�บริหารสถานศึกษาตามแนวนักการศึกษา ท้ังตHางประเทศและภายในประเทศ ซ่ึงผู�วิจัยได�
ดําเนินการสังเคราะห�องค�ประกอบภาวะผู�นําผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  1) ทฤษฎีคุณลักษณะ (Trait Theory) (Lussier & Achua, 2006, อ�างถึงใน ชัยเสฏฐ� 
พรหมศรี, 2557, น. 73) คุณลักษณะท่ีมีความสําคัญตHอการเปIนผู�นําท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด�วย 
   1.1) ความสามารถในการบังคับบัญชา ได�แกH ความฉลาด วุฒิภาวะทางสังคม แรง
ขับเคลื่อน สูHความสําเร็จ ทัศนคติเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ� การนํา การควบคุมผู�ใต�บังคับบัญชาให�
ปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเปDาหมายขององค�การ 
   1.2) ความต�องการในการบรรลุเปDาหมายในอาชีพ 
   1.3) ความฉลาด มีความคิด มีความสามารถในการทํางาน กล�าท่ีจะตัดสินใจ 
   1.4) การกล�าตัดสินใจ ต�องกล�าตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข�อมูลและความเหมาะสม 
   1.5) ความแนHนอน หนักแนHนทางอารมณ� การแสดงตนเปIนแบบอยHางท่ีดี สร�าง
ความเชื่อม่ันให�แกHผู�ตาม สามารถรับปJญหาได�ดี 
   1.6) ความคิดริเริ่ม ผู�นําต�องคิดค�นหาแนวทางในการทํางาน แก�ปJญหาด�วย
วิธีการ รูปแบบใหมH ท่ีไมHเคยมีใครทํามากHอน พ่ึงตนเองได� 
  สรุปคุณลักษณะ ได�แกH แรงขับ การจูงใจ ความซ่ือสัตย� ความเชื่อม่ันในตนเองและ
ความสามารถทางสติปJญญา 
  2) ทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผู�นํา (Behavioral Leadership Theory) (ชัยเสฏฐ� พรหมศรี, 
2557, น. 74) 
   2.1) ทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผู�นํา ของมหาวิทยาลัยไอโฮวา ระบุวHา พฤติกรรม
ของผู�นํา ข้ึนอยูHกับคุณลักษณะและทักษะ ซ่ึงมีรูปแบบภาวะผู�นํา ประกอบด�วย 
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    1) รูปแบบผู�นําแบบเผด็จการ โดยผู�นําตัดสินใจเอง 
    2) รูปแบบผู�นําแบบประชาธิปไตย โดยผู�ใต�บังคับบัญชารHวมตัดสินใจ ให�
อิสระในการทํางาน  
    3) รูปแบบผู�นําแบบปลHอยตามสบาย โดยผู�ใต�บังคับบัญชาตัดสินใจเอง ไมHมี
การติดตามผลแตHอยHางใด 
   2.2) ทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผู�นํา ของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (ชัยเสฏฐ� พรหมศรี, 
2557, น. 75-77) ระบุวHา เปIนลักษณะผู�นําท่ีมุHงงานและมุHงคน ได�แกH 
    1) มุHงงาน โดยผู�นําจะกํากับใกล�ชิด ไมHคHอยเชื่อใจลูกน�อง ซ่ึงจะกHอให�เกิด
ทัศนคติท่ีไมHดีตHอผู�นํา ผู�ตามหยุดงาน ลาบHอย ไมHจงรักภักดีตHอองค�การ ไมHเชื่อใจตHอผู�นํา 
    2) มุHงคน โดยผู�นําจะพยายามสร�างคนทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ มีเปDาหมาย
สูง มีความคาดหวังในงานสูง 
   2.3) ทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผู�นํา ของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ (ชัยเสฏฐ� พรหมศรี, 
2557, น. 77-79) ระบุพฤติกรรม 2 ประการ ได�แกH การคํานึงถึงจิตใจผู�อ่ืนและการริเริ่มโครงสร�าง 
ประกอบด�วย 
    1) เน�นสร�างสัมพันธ� โดยผู�นําจะนึกถึงจิตใจผู�อ่ืน มีความเอาใจใสH เข�าอก
เข�าใจมีการบังคับบัญชาบนพ้ืนฐานของความไว�เนื้อเชื่อใจ 
    2) เน�นโครงสร�างการทํางาน เปIนพฤติกรรมท่ีผู�นํามุHงงานเปIนสําคัญ จะ
กําหนดภาระหน�าท่ีความรับผิดชอบแกHผู�ใต�บังคับบัญชา กําหนดเวลาในการทํางาน อธิบายถึงสิ่งท่ีต�อง
ทําอยHางชัดเจน เปIนผู�นําท่ีเชื่อม่ันในตนเอง โดยไมHถามความคิดเห็นของผู�ใต�บังคับบัญชา 
    2.4) ทฤษฎีพฤติกรรมภาวะผู�นํา ของมหาวิทยาลัยเท็กซัส (ชัยเสฏฐ�  พรหมศรี, 
2557, น. 79-81) โดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีของมหาวิทยาลัยมิชิแกนและมหาวิทยาลัยโอไฮโอ โดยมี
ลักษณะพฤติกรรมภาวะผู�นําท่ีมีความเอาใจใสHตHอผลผลิตและมีความเอาใจใสHตHอบุคคล ประกอบด�วย 
    1) พฤติกรรมภาวะผู�นําแบบผู�จัดการรีสอร�ท มีลักษณะใสHใจคนแตHได�
ผลงานตํ่า 
    2) พฤติกรรมภาวะผู�นําแบบผู�จัดการทีม มีลักษณะได�งาน ได�ความผูกพัน 
    3) พฤติกรรมภาวะผู�นําแบบสายกลาง มีลักษณะได�งานตามความจําเปIน
และได�ใจบุคคล 
    4) พฤติกรรมภาวะผู�นําท่ีด�อยคุณภาพ มีลักษณะผลงานท่ีได�ตํ่า ความพอใจ
ในงานก็ต่ํา 
    5) พฤติกรรมภาวะผู�นําแบบบังคับใช�แรงงาน มีลักษณะสนใจแตHงาน ไมHสนใจ
ใสHใจตHอคน ใช�อํานาจหน�าท่ีบังคับ ผู�ปฏิบัติงานมีขวัญกําลังใจตํ่า 
  3) ทฤษฎีผู�นําตามสถานการณ� (Contingency Leadership Theories) ผู�นําท่ีจะ
ประสบความสําเร็จข้ึนอยูHกับสถานการณ�ท่ีเผชิญหน�า 
   3.1) ทฤษฎีผู�นําตามสถานการณ� ของฟXลด�เลอร� (Fielder) (ชัยเสฏฐ� พรหมศรี, 
2557, น. 85) กลHาววHา ผู�นําไมHสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได�อยHางทันที ซ่ึงมีคุณลักษณะผู�นําและ
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คุณลักษณะสถานการณ� เปIนท้ังมุHงงานและมุHงคน ซ่ึงสถานการณ�ท่ีนHาพึงพอใจกHอให�เกิดการชักจูงผู�นํา
สูง สถานการณ�ท่ีไมHนHาพึงพอใจเกิดการชักจูงผู�นําตํ่า 
   3.2) ทฤษฎีเส�นทางสูHเปDาหมายของเฮาส� (House) กลHาววHา ผู�นําสามารถท่ีจะ
เลือกทักษะหรือวิธีการทางพฤติกรรมได� ซ่ึงผู�นําจะกระทําเพ่ือ สร�างความชัดเจนตHอเปDาหมายของ            
ผู�ตาม เพ่ิมแรงจูงใจในการทํางานของผู�ตามและสร�างความพึงพอใจของผู�ตาม สHงผลให�เกิดการยอรับ
ตHอผู�นํามากข้ึน ซ่ึงเฮาส� (ชัยเสฏฐ� พรหมศรี, 2557, น. 87) ได�กลHาวถึง พฤติกรรมของผู�นําไว�ดังนี้ 
    1) ผู�นําแบบสั่งการ ทําอะไร เสร็จเม่ือไหรH เปIนการเน�นงาน 
    2) ผู�นําแบบสนับสนุน เอาใจใสH ต�องการให�เขาพอใจในการทํางาน เห็นอก
เห็นใจผู�อ่ืน ดูอบอุHนเปIนมิตร เปIนการเน�นความสัมพันธ�กับบุคคล 
    3) ผู�นําแบบมีสHวนรHวม เปIนผู�นําที่คอยให�คําปรึกษาแกHผู�ใต�บังคับบัญชา 
พิจารณาตHอความคิด ของผู�ใต�บังคับบัญชากHอนตัดสินใจ 
    4) ผู�นําแบบมุHงบรรลุเปDาหมาย มุHงความสําเร็จ เปIนผู�นําท่ีสามารถสร�าง
แรงจูงใจได�เน�น ความยอดเยี่ยมในการปฏิบัติงานของผู�ใต�บังคับบัญชา จะต้ังเปDาหมายสูงมีความ
เชื่อม่ันตHอความสามารถของสมาชิก วHาสามารถบรรลุเปDาหมายได� 
   นอกจากนี้ เฮาส� ยังกลHาววHา สถานการณ�หรือสภาพแวดล�อมในการทํางาน จะ
ประกอบไปด�วยโครงสร�างงาน อํานาจหน�าท่ีของกลุHมงานและเก่ียวข�องกับอํานาจอันชอบธรรมของ
ผู�นํา สถานการณ�ของคนหรือผู�ใต�บังคับบัญชา หรือสมาชิกกลุHม โดยผู�นําต�องดูและเพ่ิมเติม อบรม ให�
รางวัลเพ่ือสร�างแรงจูงใจ ซ่ึงการใช�รางวัลบางทีผู�นําต�องรHวมทํางานด�วย เพ่ือให�ผู�ใต�บังคับบัญชาม่ันใจ 
มีทักษะเกิดความเชื่อม่ันท่ีจําเปIนตHอการปฏิบัติงาน ผู�นําต�องแจกแจงแนวทาง หนทางการให�รางวัลแกH
ผู�ใต�บังคับบัญชา หรือเพ่ิมคุณคHาของรางวัล เพ่ิมความพึงพอใจและการปฏิบัติงานของผู�ใต�บังคับบัญชา 
   3.3) ทฤษฎีรูปแบบการตัดสินใจของวรูมและเยตตัน (Vroom & Yetton)             
(ชัยเสฏฐ� พรหมศรี, 2557, น. 92) กลHาววHา การเปIนผู�นําท่ีเหมาะสมในสถานการณ�ท่ีแตกตHางกัน รู�วHา
เม่ือไหรHจะอนุญาตให�ใคร รHวมกระบวนการในการตัดสินใจ ซ่ึงข้ึนอยูHกับสถานการณ� 
   3.4) ทฤษฎีสถานการณ�ของเฮอร�เซHกับบลันชาร�ด (Hersey & Blanchard’s 
Situational Leadership Model) (ชัยเสฏฐ� พรหมศรี, 2557, น. 95-98) กลHาววHา พฤติกรรมผู�นํา 
ควรถูกปรับในระดับวุฒิภาวะของผู�ตาม โดยเปIนลักษณะผู�นําแบบมุHงงานและมุHงคน ตามแบบของ
มหาวิทยาลัยโอไฮโอ ประกอบด�วย 
    1) ผู�นําแบบสั่งการ เปIนผู�นําท่ีมุHงงาน ความสัมพันธ�กับบุคคลตํ่า 
    2) ผู�นําแบบสอนงาน เปIนผู�นําท่ีมุHงงาน ความสัมพันธ�กับบุคคลสูง 
    3) ผู�นําแบบมีสHวนรHวม เปIนผู�นําท่ีมุHงงานตํ่าหนHอย ความสัมพันธ�กับบุคคลสูง 
    4) ผู�นําแบบมอบหมายงาน เปIนผู�นําท่ีมุHงงาน ความสัมพันธ�กับบุคคลตํ่า 
   3.5) ทฤษฎี Leadership Continuum (ชัยเสฏฐ� พรหมศรี, 2557, น. 98) Robert 
Tannenbaum และ Warren Schmidt ระบุวHา พฤติกรรมของการเปIนผู�นําต้ังอยูHบนสอนด�างของข้ัวท่ี
แตกตHางกัน ได�แกH การมุHงเน�นท่ีตัวหัวหน�างาน จนถึงการมุHงเน�นท่ีพนักงาน จึงออกมาเปIนผู�นําแบบ
เผด็จการและผู�นําแบบมีสHวนรHวม ประกอบด�วย 
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    1) ผู�นําตัดสินใจและประกาศการตัดสินใจ 
    2) ผู�นําขายการตัดสินใจ 
    3) ผู�นํานําเสนอความคิดเห็นและกระตุ�นการต้ังคําถาม 
    4) ผู�นําเสนอการตัดสินใจท่ียังไมHแนHนอนเปลี่ยนได� 
    5) ผู�นําเสนอปJญหาและรับฟJงข�อเสนอแนะและตัดสินใจ 
    6) ผู�นําบอกถึงข�อจํากัดและถามกลุHมเพ่ือการตัดสินใจ 
    7) ผู�นําอนุญาตให�พนักงานทําหน�าท่ีภายใต�ข�อกําหนด 
  4) ทฤษฎีภาวะผู�นําแหHงการเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ของ 
Burns (1978) (ชัยเสฏฐ� พรหมศรี, 2557, น. 99-101) มีปJจจัยสําคัญท่ีจะสร�างผู�นําแหHงการ
เปลี่ยนแปลง คือ ความมีเสนHห�ของผู�นํา ความใสHใจตHอผู� อ่ืนและการกระตุ�นทางสติปJญญา 
ประกอบด�วย 
   4.1) ความมีเสนHห�ของผู�นํา ผู�นําต�องเอาความภาคภูมิใจ ความเคารพ การมี
พรสวรรค�มาใช� ให�ผู�ตามเห็นวHา อะไรคือสิ่งสําคัญท่ีแท�จริง 
   4.2) ความใสHใจผู�อ่ืน ผู�นํามอบหมายงานท่ีกHอให�เกิดการเรียนรู�และการพัฒนา 
แสดงให�เห็นถึงความสนใจท่ีมีตHอผู�อ่ืนของผู�นํา 
   4.3) การกระตุ�นทางสติปJญญา เปIนการแสดงถึงผู�นํามีวิสัยทัศน� เสนอความคิด
เพ่ือกระตุ�น ให�มีการทบทวนวิธีการท่ีได�ปฏิบัติกันมาในอดีต เปXดโอกาสให�เกิดการพัฒนาวิธีคิดแบบ
ใหมHข้ึนในองค�การด�วย ลักษณะของผู�นําแหHงการเปลี่ยนแปลง ได�แกH 1) ผู�นําแหHงการเปลี่ยนแปลง 
พัฒนาผู�ตามให�เปIนผู�นํา 2) ผู�นําแหHงการเปลี่ยนแปลง ยกระดับความเอาใจใสHของผู�ตาม จากระดับตํ่า
หรือระดับท่ีตอบสนองทางกายภาพเทHานั้น นําไปสูHระดับท่ีสูงข้ึน หรือระดับท่ีเก่ียวข�องกับจิตใจ 
  สมยศ นาวีการ (2543, น. 20-25) ได�กลHาวถึงบทบาทหน�าท่ีภาวะผู�นําของผู�บริหาร
สถานศึกษาไว� ดังนี้     
  1) ผู�บริหาร นับได�วHาเปIนผู�มีบทบาทสําคัญท่ีสุดในองค�กรท่ีต�องรู�และเข�าใจหน�าท่ี 
ตามกระบวนการบริหาร ตลอดจนความสัมพันธ�ระหวHางบทบาทหน�าท่ีของตนตHอองค�กรตHองานตHอคน 
และกลุHม เพ่ือให�การปฏิบัติหน�าท่ีได�เหมาะสมท้ังปริมาณและคุณภาพ ดังนั้นผู�บริหารมีบทบาทหน�าท่ี ดังนี้  
   1.1) ชี้นําและจูงใจให�ผู�รHวมงานในองค�กร รHวมกันกําหนดทิศทาง และมีความ
ชัดเจนในกรอบของวัตถุประสงค�  
   1.2) รักษาผลประโยชน�และความอยูH รอดขององค�กร ด� วยการพัฒนา
ประสิทธิภาพภายในให�เข�มแข็ง ปรับเปลี่ยนโครงสร�างภายในองค�กร และกระบวนการการบริหาร
อยHางเหมาะสม  
   1.3) สร�างบรรยากาศสิ่งแวดล�อมท่ีเอ้ือตHอการทํางาน การคิดริเริ่ม และความ
กระตือรือร�นของผู�ปฏิบัติงาน  
   1.4) ประสานกิจกรรมตHาง ๆ ในองค�กร บนพ้ืนฐานของความสมเหตุสมผล อีก
ท้ัง ประสานความต�องการเปDาหมาย และวัตถุประสงค�ขององค�กรกับผู�ปฏิบัติงานให�เกิดดุลยภาพท่ี
พอใจท้ังสองฝ�าย  
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   1.5) เปIนตัวแทนขององค�กร ในการแก�ปJญหาความขัดแย�งระหวHางผู�ปฏิบัติงาน
กับ นโยบายข�อบังคับและกฎเกณฑ�ขององค�กรโดยวิธีสื่อสารทําความเข�าใจเจรจาตHอรองให�เกิดการ
ยอมรับ และเกิดผลดีตHอองค�กร  
  2) บทบาทและหน�าท่ีตHองาน การท่ีผู�บริหารทํางานท่ีรับผิดชอบสําเร็จลงได�อยHางมี 
ประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล ด�วยความรHวมมือรHวมใจของผู�ใต�บังคับบัญชาจนเปIนท่ีพึงพอใจใน
หมูHคณะท่ีเก่ียวข�อง อาจจําแนกหน�าท่ีและบทบาทตHองานเปIน 4 กิจกรรมหลัก ได�แกH งานบริหาร งาน
ตัดสินใจและแก�ปJญหางานหน�าท่ีอ่ืน ๆ และงานในอนาคต   
   2.1) งานบริหาร ผู�บริหารมีบทบาทและหน�าท่ีในงานบริหารดังนี้   
    1) วางแผน หมายถึง กําหนดเปDาหมายและมาตรฐานผลงาน บริการพัฒนา
ข้ันตอนระเบียบปฏิบัติ วางแผนจําแนกงาน และกําหนดความสัมพันธ�ในงาน  
    2) จัดองค�กรและการอํานวยการ หมายถึง จัดต้ังหนHวยงานมอบหมายงาน 
และหน�าท่ีแกHผู�ใต�บังคับบัญชา จัดชHองทางการสื่อสาร และสายงานการบังคับบัญชาตลอดจนประสาน 
การทํางานของผู�ปฏิบัติงาน  
    3) บริหารกําลังคน หมายถึง การตัดสินใจและกําหนดนโยบายวHา 
คุณลักษณะของบุคคลท่ีควรจะรับเข�าทํางาน กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให�คHาตอบแทน สิ่งจูงใจ 
รางวัลประเมินผลงาน ให�คําแนะนํา ปรึกษาอบรมและพัฒนาบุคคลและทีมงาน 
    4) นําคน  หมายถึง ชี้นําจูงใจเพ่ือให�งานสําเร็จ โดยความรHวมมือของผู�อ่ืน 
สร�างศรัทธา รักษา บํารุงขวัญ กระตุ�นให�ผู�ปฏิบัติงานรักและอยากทํางาน ภูมิใจในผลสําเร็จของ
ผู�บริหาร ต�องไวตHอการรับรู�และตอบสนอง 
    5) กํากับควบคุม หมายถึง กํากับ ควบคุมดูแลผลงานได�ตามเปDาหมาย ท้ัง
ปริมาณและคุณภาพ 
   2.2) การตัดสินใจและการแก�ปJญหา ผู�บริหารมีบทบาทและหน�าท่ีในการ
ตัดสินใจ แบHงออกเปIน 2 ระดับ คือ การตัดสินใจในระดับนโยบายหรือเชิงบริหารและในระดับ
ปฏิบัติการแก�ปJญหา ดังนั้นผู�บริหารจักต�องฝaกทักษะการตัดสินใจอยHางเปIนระบบ ซ่ึงกระบวนการ
ตัดสินใจ ประกอบด�วย 5 ข้ันตอน คือ 
    1) รู�ปJญหา ค�นหาปJจจัยท่ีเปIนต�นเหตุท่ีทําให�เกิดปJญหา   
    2) วิเคราะห�ปJญหา จําแนกปJญหา และสืบหาข�อเท็จจริง รวมท้ังข�อสนเทศ 
ท่ีต�องนํามาประกอบการตัดสินใจ  
    3) แสวงหาทางเลือก หรือทางแก�ปJญหาหลาย ๆ ทาง  
    4) ค�นพบทางเลือก หรือทางแก�ไขท่ีดีท่ีสุด โดยพิจารณาจากเกณฑ�ตHอไปนี้ มี
ความเสี่ยงในการปฏิบัติตHอผลท่ีได�รับสูงเพียงใด คุ�มคHาท่ีสุดหรือไมH จังหวะเวลา และสถานการณ� 
เหมาะหรือไมH มีผลกระทบตHอคนมากน�อยเพียงใด   
    5) นําผลการตัดสินใจไปสูHการปฏิบัติ ผู�บริหารต�องสื่อสารผลการตัดสินใจ
ให�เข�าใจและจูงใจให�ปฏิบัติตาม นอกจากหน�าท่ีในการตัดสินใจแล�วผู�บริหารก็คือ ผู�แก�ไขและปDองกัน
ปJญหา หรือแม�แตHหาทางเปลี่ยนปJญหาและความขัดแย�ง ปJญหาท่ีเกิดข้ึนในองค�กรมักมาจาก 2 สาเหตุ 
คือ 1) งาน ได�แกH ตัวเนื้องานและระบบ 2) คน ผู�บังคับบัญชาหรือผู�บริหาร มีหน�าท่ีจักต�องดูแลให�มี
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การจัดกิจกรรม เพ่ือประสานคนและงาน สําหรับคนให�ความเปIนธรรม จัดขHายระบบ การติดสื่อสาร มี
ทักษะและศิลปะในการฟJง พูดและเขียน สอนงาน แนะนําการปฏิบัติงาน  
   2.3) งานหน�าท่ี อ่ืน ๆ งานท่ีผู�บริหารต�องทําตามท่ีได�รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการจากผู�บริหารระดับเหนือกวHา  รวมท้ังงานท่ีเ ก่ียวข�องกับการสร�างขวัญแกH
ผู�ใต�บังคับบัญชาหน�าท่ีในพิธีกรรมสังคม และกิจกรรมนโยบายเพ่ือสร�างสัมพันธ�ภาพและการ
ประสานงานระหวHางกลุHมระหวHางงาน  
   2.4) งานในอนาคตผู�บริหารต�องให�ความสนใจ เตรียมพร�อมท่ีจะเผชิญ
ภาระหน�าท่ีใหมHในอนาคตมากข้ึน อาทิเชHน   
    1) ให�ความสําคัญตHอการบริหาร โดยยึดวัตถุประสงค� และเปDาหมายของ
องค�กร ด�วยการจูงใจ และตอบแทนผู�ปฏิบัติงานอยHางเหมาะสมแกHปริมาณ และคุณภาพของงาน  
    2) ใช�เทคนิคการตัดสินใจเชิงกลยุทธ� สามารถท่ีจะวิเคราะห�ภาพรวมของ 
ปJจจัยท่ีเก่ียวเนื่องกัน กล�าเสี่ยงและกล�าตัดสินใจ บนพ้ืนฐานทางเลือกท่ีผHานการวิเคราะห�อยHางเปIนระบบ  
    3) พัฒนาการสื่อสารข�อมูลขHาวสารให�รวดเร็ว และชัดเจนยิ่งข้ึน  
    4) พัฒนาความเปIนผู�นํา ให�สามารถจูงใจคนในองค�กรให�มีสHวนรHวม ในการ
ปฏิบัติงาน  
    5) สร�างและพัฒนาทีมผู�บริหารหรือผู�บริหารทุกระดับ ให�มีทักษะการ
บริหารงานคน และองค�กรในจํานวนท่ีเพียงพอแกHความต�องการ   
    6) มีความรอบรู�และวิสัยทัศน� เห็นภาพรวมขององค�กรอยHางแจHมชัด เข�าใจ
ความสัมพันธ�และผลกระทบของสิ่งแวดล�อมภายนอกท่ีจะมีผลตHอองค�กร เข�าใจและสามารถเชื่อมโยง
หน�าท่ีของตนเองเข�ากับภาพรวมขององค�กรได�  
  3) บทบาทหน�าท่ีของผู�บริหารตHอบุคคล กลุHม ในองค�กร หน�าท่ีสําคัญยิ่งของ 
ผู�บริหารคือ การบริหารคน ได�แกH การนํา  จูงใจ พัฒนา รักษาให�คนเกHงและคนดีอยูHทําประโยชน� 
ให�แกHองค�กรให�มากท่ีสุด ผู�บริหารจะทําหน�าท่ีได�อยHางสมบูรณ� และมีประสิทธิภาพได� ต�องรู�และเข�าใจ
เรื่องของคนอันวHาด�วยพฤติกรรมของบุคคลและกลุHม ความแตกตHางระหวHางบุคคล ทัศนคติ ความเชื่อ
ซ่ึงมีผลตHอการบริหารงาน ดังนั้น ผู�บริหารจะมีสัมพันธ�ภาพในงานกับบุคคลหรือกลุHม โดย มีบทบาท
และหน�าท่ีความรับผิดชอบบุคคลและกลุHมเหลHานี้ ประกอบไปด�วย ตนเอง ผู�บังคับบัญชาเหนือชั้นข้ึน
ไปผู�ใต�บังคับบัญชา ผู�รHวมงาน และผู�รับบริการ หรือบุคคลภายนอก ซ่ึงการบริหารคน ประเภทตHาง ๆ 
ในองค�กรมี ดังนี้  
   3.1) การบริหารตนเอง   
    1) วิเคราะห�และประเมินความรู� ความสามารถด�านการบริหาร และด�าน
เทคนิคเพ่ือพัฒนาจุดด�อยให�เปIนจุดเดHน รักษาและพัฒนาจุดเดHนให�เข็มแข็งมากยิ่งข้ึน  
    2) สนใจใฝ�รู�สร�างเสริมประสบการณ�ท้ังในงานและสิ่งรอบตัว เพ่ือเพ่ิมพูนใน
การรองรับงานท่ีขยายและงานใหมHได�  
    3) พัฒนาบุคลิกภาพและอุปนิสัยให�เหมาะแกHการเปIนผู�นําตามสถานการณ�   
    4) ใจกว�างยอมรับฟJงความคิดเห็นของผู�ใต�บังคับบัญชา  
    5) ฝaกทักษะในการตัดสินใจแก�ปJญหารวมท้ังการมองการณ�ไกล  
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    6) สื่อสารด�วยการพูด เขียน อHาน ฟJง อยHางมีประสิทธิภาพ  
    7) ยึดหลักธรรมะของผู�บริหารในการครองงาน และครองคน ควบคุม 
อารมณ�และสถานการณ�อยHางมีสติ   
    8) สร�างสัมพันธ�ภาพท่ีดีกับผู�อ่ืน และทํางานเปIนทีมได�  
    9) รู�จักบริหารงานและเวลาของตนอยHางมีประสิทธิภาพ   
   3.2) การบริหารผู�บังคับบัญชาเหนือชั้นข้ึนไป   
    1) รับนโยบายและงานท่ีมอบหมาย มาปฏิบัติให�สําเร็จลุลHวงด�วยดีอยHางเต็ม
ความสามารถ 
    2) เปIนผู� เชื่อมประสานนโยบาย และความต�องการ 2 ทาง ระหวHาง
ผู�บังคับบัญชาและผู�ใต�บังคับบัญชา  
    3) รายงานผล วิธีดําเนินงานในเรื่องการบริหารคน และงานให�ทราบ
สมํ่าเสมอ  
    4) ให�ข�อมูลขHาวสารท่ีถูกต�องอยHางมีเหตุผล ในเรื่องเก่ียวกับงานและ องค�กร  
    5) แบHงเบาภาระงาน และรHวมแก�ปJญหาในงาน กล�าแสดงความคิดเห็นท่ี
เหมาะสมแกHเวลาและโอกาสได�   
    6) ให�เกียรติ ยกยHอง สร�างเสริมความซ่ือสัตย�ตHอผู�ใต�บังคับบัญชา     
   3.3) การบริหารผู�ใต�บังคับบัญชา มุHงพัฒนาศักยภาพผู�ใต�บังคับบัญชาและเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในงานด�วยวิธี 10 ประการ ดังนี้  
    1) กําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบให�ชัดเจน เพ่ือให�ทราบขอบขHายและ
ลักษณะงานท่ีต�องปฏิบัติรับผิดชอบ 
    2) มอบอํานาจหน�าท่ีให�เหมาะสม เพ่ือให�เกิดความคลHองตัวในการทํางาน   
    3) ต้ั งมาตรฐานการ ทํ างาน ท่ี เปI น เลิ ศ  เ พ่ือ พัฒนาศักยภาพและ
ความสามารถของผู�ใต�บังคับบัญชาเพ่ือให�ได�รับผลงานและบริการท่ีมีคุณภาพ   
    4) ฝaกอบรม และพัฒนาการทํางานให�ได�มาตรฐาน เพื่อให�โอกาสเพิ่มพูน
ความรู�และประสบการณ� มีความเข�าใจตรงกันกHอนลงมือปฏิบัติ  
    5) ให�ความรู�ขHาวสารเก่ียวกับทิศทางขององค�กร เพ่ือให�ผู�ใต�บังคับบัญชาได�
ทราบความเคลื่อนไหว ความคาดหวังขององค�กร อันจะนําไปสูHการประสานประโยชน�ในเรื่องของงาน
และ ผู�ปฏิบัติให�สอดคล�องกันสามารถปรับแผนวิธีการปฏิบัติ และการตัดสินใจให�เหมาะสมกับ
สถานการณ�  
    6) ให�ข�อคิดเห็น และข�อมูลย�อนกลับตHอผลงานของผู�ใต�บังคับบัญชาถือวHา 
เปIนหน�าท่ีสําคัญท่ีผู�บริหารต�องปฏิบัติอยHางสมํ่าเสมอ และมีศิลปะในการถHายทอดและสื่อความหมาย
ในเชิงสร�างสรรค�เพ่ือให�เกิดการแก�ไข และพัฒนาผลการปฏิบัติงานให�เปIนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว�  
    7) ชื ่นชมและยอมรับตHอความสําเร็จ เมื ่อผลงานของบุคคลหรือกลุ Hม
บุคคล ประสบความสําเร็จบรรลุตามพันธกิจและเปDาหมาย ผู�บริหารต�องไมHละเลยท่ีจะยกยHองชื่นชม
หรือให�สิ่งตอบแทนด�วยปJจจัยทางสังคมหรือทางกายภาพ เพ่ือเปIนสิ่งจูงใจในการสร�างผลงานและ
ความสําเร็จครั้งตHอไป  
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    8) ไว�วางใจเชื่อถือ ด�วยการให�โอกาสปฏิบัติหน�าท่ีและรับผิดชอบงานท่ีมี 
ความสําคัญ มอบอํานาจให�เหมาะสมกับความรับผิดชอบ รับฟJงความคิดเห็น และให�อิสระในการ
ตัดสินใจ กํากับ ดูแลเฉพาะท่ีจําเปIน   
    9) ยอมให�ผ ิดพลาดหรือล �มเหลวได�บ�าง ในการทํางานยHอมมีความ
ผิดพลาด เกิดขึ้นผู�บริหารต�องชHวยวิเคราะห�สาเหตุ และให�ผู�ใต�บังคับบัญชารHวมกําหนดวิธีการแก�ไข 
โดยให�นําข�อผิดพลาดเปIนประสบการณ�เรียนรู� ท่ีจะหาทางปDองกันไมHให�เกิดปJญหาข้ึนอีก   
    10) นับถือและให�เกียรติอยHางจริงใจ ผู�บริหารต�องมีความสุภาพ เห็นคุณคHา
และความสําคัญของผู�ใต�บังคับบัญชา ท่ีรHวมกันทํางานให�องค�กร ดังนี้  
     1) ทําหน�าท่ีเปIนผู�สอน ให�คําปรึกษา แนะนําและเปIนผู�กํากับดูแลงาน 
     2) รับฟJงข�อเสนอแนะ ไมHก�าวกHายอํานาจหน�าท่ีท่ีมอบไปโดยไมHจําเปIน 
ให�มีสHวนรHวมในการตัดสินในการแก�ปJญหา และกําหนดทิศทางเปDาหมายของงานและองค�กร เปIนต�น  
     3) จูงใจ สร�างบรรยากาศและสิ่งแวดล�อมทางกาย จิตใจ และสังคม 
เพ่ือให�ผู�ใต�บังคับบัญชาทํางานเต็มกําลังความสามารถและรHวมกันพัฒนาองค�กร  
     4) สร�างและพัฒนาผู�ปฏิบัติงานทดแทนตนหรือเตรียมสําหรับงานและ
ความรับผิดชอบท่ีสูงข้ึน ด�วยวิธีการมอบหมายงานท่ีสัมพันธ�และไมHสัมพันธ�กับงานเดิม รวมท้ังให�ทํา
หน�าท่ีแทนและหมุนเวียน ให�ทํางานท่ีเพ่ิมความรับผิดชอบและคุณคHามากยิ่งข้ึน   
     5) ประเมินผลการปฏิบัติงานและพฤติกรรมของผู�ใต�บังคับบัญชาเพ่ือ
พัฒนาบุคคล ทีมงานและองค�กร  
     6) พิจารณาเรื่องราวร�องทุกข�และการขอรับความเปIนธรรมอยHางเท่ียงธรรม   
     7) หม่ันประชุมและรับฟJงความคิดเห็นจากผู�ใต�บังคับบัญชา   
   3.4) การบริหารผู�รHวมงาน (หมายถึงในกลุHมผู�บริหารด�วยกัน)  
    1) ประสานความรHวมมือในงาน เพ่ือให�เกิดผลดีตHอองค�กร   
    2) พร�อมท่ีจะให�ความชHวยเหลือในงานท่ีเก่ียวข�องกับตน  
    3) สร�างความสามัคคี เพ่ือให�เกิดความเปIนเอกภาพในการบริหาร  
    4) รHวมกันทํางานเปIนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ  
    5) แลกเปลี่ยนข�อมูลขHาวสารและความคิดเห็นตHอกัน  
   3.5) การบริหารความสัมพันธ�ตHอผู�รับบริการหรือบุคคลภายนอก  
    1) ให�บริการรวดเร็ว เปIนธรรมและสร�างความพึงพอใจ  
    2) เสริมสร�างและพัฒนาระบบการบริหารให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
    3) รับผิดชอบและมีจรรยาบรรณตHอผู�รับบริการ  
    4) รู�ความต�องการของผู�รับบริการหรือบุคคลภายนอก     
  ชัยวัฒน� มะหัด (2547, น. 22-23) กลHาววHา บทบาทของผู�บริหารมี 17 บทบาท 
ประกอบด�วย 
  1) บทบาทเปIนผู�กําหนดทิศทาง หมายถึง การเปIนผู�กําหนดนโยบายแนวทางการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือเปIนไปตามจุดมุHงหมายของสถานศึกษา  
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  2) บทบาทเปIนผู�กระตุ�นความเปIนผู�นํา หมายถึง การเปIนผู�นําในงานด�านตHาง ๆ ของ
สถานศึกษา เปIนผู�มีอิทธิพลและจูงใจให�ผู�อ่ืนคล�อยตามได�  
  3) บทบาทเปIนนักวางแผน เปIนผู�วางแผนท้ังระยะสั้นและระยะยาว รHวมกับ 
คณะกรรมการของสถานศึกษา  
  4) บทบาทเปIนผู�ตัดสินใจ เปIนผู�กําหนดโครงสร�างการบริหารงานในสถานศึกษา   
  5) บทบาทเปIนนักจัดองค�กร เปIนผู�กําหนดโครงสร�างการบริหารงานในสถานศึกษา  
  6) บทบาทเปIนผู�จัดการเปลี่ยนแปลง เปIนผู�นําการเปลี่ยนแปลง การจูงใจในการ
เปลี่ยนแปลง  
  7) บทบาทเปIนผู�ประสานงานกับหนHวยงานตHาง ๆ ในสถานศึกษา  
  8) บทบาทเปIนผู�สื่อสาร เปIนผู�ท่ีบุคลากรในสถานศึกษาติดตHอ และประสานสัมพันธ�
กับหนHวยงานตHาง ๆ ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา  
  9) บทบาทเปIนผู�แก�ความขัดแย�ง เปIนผู�คอยแก�ปJญหาความขัดแย�งระหวHางบุคคล
และกลุHมภายในสถานศึกษา   
  10) บทบาทเปIนผู�แก�ปJญหา เปIนผู�นําในการแก�ปJญหาตHาง ๆ ของสถานศึกษา  
  11) บทบาทเปIนผู�จัดระบบงาน เปIนผู�นํา ในการจัดระบบงาน และการพัฒนา
สถานศึกษา  
  12) บทบาทเปIนผู�บริหารการเรียนการสอน เปIนผู�นําทางด�านวิชาการการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา  
  13) บทบาทเปIนผู�บริหารบุคคล เปIนผู�สรรหา คัดเลือก รักษาและพัฒนาบุคลากรใน
สถานศึกษา 
  14) บทบาทเปIนผู�บริหารทรัพยากร เปIนผู�นําทรัพยากรท้ังทรัพย�สิน สิ่งของและ
บุคคลมาใช�ให�เกิดประโยชน� และมีประสิทธิภาพสูง  
  15) บทบาทเปIนผู�ประเมินผล เปIนผู�ประเมินผลการทํางานและโครงการตHาง ๆ ของ 
สถานศึกษา  
  16) บทบาทเปIนประธานในพิธี เปIนผู�นําทางด�านการจัดงานและพิธีการตHาง ๆ ของ 
หนHวยงานท้ังในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  
  17) บทบาทเปIนผู�สร�างความสัมพันธ�กับชุมชน เปIนผู�นําในการสร�างความสัมพันธ� 
กับหนHวยงานภายนอก การประชาสัมพันธ�การติดตHอประสานงาน รวมท้ังการให�บริการวิชาการแกH
หนHวยงานอ่ืน ๆ 
  เสถียร แปDนเหลือ (2550, น. 117-118) ได�กลHาวถึง คุณลักษณะของผู�นํ าท่ี
ประกอบด�วยลักษณะนิสัย (Characteristics) บุคลิกภาพ (Personalities) คุณภาพ (Qualities) และ
สภาวการณ� (Situational environment) ในลักษณะตHาง ๆ และจัดทําเปIน 48 ข�อ กระทง ดังนี้ 
  1) มีความเฉลียวฉลาดสติปJญญาดี 
  2) มีความสามารถในการติดตHอสื่อสารกับผู�อ่ืนได�ดี 
  3) มีความรู�ความสามารถในงานบริหารท่ีรับผิดชอบ 
  4) มีการตัดสินใจอยHางมีวิจารณญาณ 
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  5) มีความสามารถในการจําได�นาน 
  6) มีความสามารถในการพูดจูงใจ 
  7) มีความขยันหม่ันเพียรในการทํางาน 
  8) มีความกระตือรือร�นท่ีจะศึกษาหาความรู�ตลอดเวลา 
  9) เรียนรู�จากความผิดพลาดได�รวดเร็ว 
  10) ปรับตัวให�สอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงอยูHเสมอ 
  11) มีอารมณ�ม่ันคงหนักแนHนและอดทน 
  12) มีวินัยในตนเอง 
  13) เปIนคนกล�าคิดกล�าตัดสินใจ 
  14) มีความยุติธรรม 
  15) มีความสามารถในการวางแผนและจัดระเบียบงาน 
  16) มีความสามารถในการใช�ภาษา 
  17) มีน้ําใจเปIนนักกีฬา 
  18) มีอุปนิสัยทํางานหนัก 
  19) มีความมุHงม่ันในการทํางานให�สําเร็จ 
  20) ยอมรับความผิดพลาดของตนเองได� 
  21) มองโลกในแงHดีเสมอ 
  22) มีความซ่ือสัตย�สุจริต 
  23) เปIนผู�เรียนรู�ตลอดชีวิต 
  24) เปIนคนเสมอต�นเสมอปลาย 
  25) มีความจริงใจตHอการทํางานและคณะครู 
  26) เห็นประโยชน�สHวนรวมมากกวHาสHวนตน 
  27) มีความรับผิดชอบ 
  28) มีคุณธรรม 
  29) สามารถทํางานรHวมกับบุคคลอ่ืน ๆ ด�วยดี 
  30) สามารถสร�างความสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืนและสังคมได�ดี 
  31) มีความรักและผูกพันตHอคณะครู 
  32) มีอารมณ�ขันในบางโอกาส 
  33) มีทัศนคติในเชิงบวกตHอเพ่ือนมนุษย� 
  34) ยอมรับและให�ความสําคัญกับคนอ่ืนเสมอ 
  35) รู�จักตนเองเปIนอยHางดี 
  36) มีอัธยาศัยท่ีดีกับผู�รHวมงาน 
  37) เปIนคนท่ีมีความยืดหยุHน 
  38) มีบุคลิกภาพเปXดเผย 
  39) เปIนคนลักษณะใจกว�าง 
  40) เข�าใจความต�องการและแรงจูงใจของผู�อ่ืน 
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  41) สามารถควบคุมอารมณ�ได�ดี 
  42) มีความเชื่อม่ันในตนเอง 
  43) เปIนคนท่ีมองการณ�ไกล 
  44) มีความคิดเปIนเชิงระบบ 
  45) มีสุขภาพรHางกายแข็งแรง 
  46) มีความสามารถในการเข�าใจบุคคลอ่ืนได�เปIนอยHางดี 
  47) มีความคิดสร�างสรรค� 
  48) มีความเชื่อม่ันในบุคคลอ่ืน 
  กวี  วงศ�พุฒ (2550, น. 177-123) ได�อธิบายถึงคุณลักษณะความเปIนผู�นํา ดังนี้ 
  1) บุคลิกภาพ (Personality) เปIนเรื่องท่ีติดมากับตัวบุคคลแตHละคน ในสHวนท่ี
สามารถปรับปรุง แก�ไข ให�ได�ดี บุคลิกดังกลHาว 
   1.1) ความสามารถในการปรับตัวเปIนความสามารถท่ัวไปของบุคคล 
   1.2) ความต�องการท่ีจะนํา ซ่ึงอาจจะเปIนความสามารถในสHวนลึก ๆ 
   1.3) ความม่ันคงทางอารมณ� ซ่ึงแตHละคนจะมีนิสัยทางด�านความคงท่ีของอารมณ� 
การควบคุมอารมณ�ได�มากน�อยเพียงใด ความเปIนตัวของตัวเอง มีอํานาจในการตัดสินใจตHาง ๆ ตาม
สภาพสังคมและวัฒนธรรม 
   1.4) ความอุตสาหพยายาม หมายถึง ความอดทนของแตHละบุคคลท่ีจะพยายาม
ฟJนฝ�าอุปสรรคนานาประการ 
   1.5) ความคิดสร�างสรรค� ถือเปIนพรสวรรค�ของคนเราอยHางหนึ่งท่ีมีความสนใจใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แล�วคิดออกมาเปIนรูปธรรม 
   1.6) ความทะเยอทะยาน เปIนธรรมชาติของมนุษย�ท่ีต�องการความสะดวกสบาย 
   1.7) ความคิดริเริ่ม ความคิดตHาง ๆ จะแปลก ๆ ใหมH ๆ เกิดข้ึนตลอดเวลา 
  2) ความรู�ความสามารถ (Intelligence) สมองคนเรานั้น ธรรมชาติสร�างเพ่ือใช�
สติปJญญาให�เกิดประโยชน�ตHอสHวนรวม ความรู� ความสามารถ เห็นได�จาก 
   2.1) เชาวน�ปJญญา คนทุกคนมีสติปJญญา ความเฉลียวฉลาดแตกตHางกันออกไป 
อาจจะด�วยสาเหตุหลายประการ ท้ังเรื่องพันธุกรรม สภาพแวดล�อม การแขHงขัน การฝaกฝนตนเองให�
เปIนผู�ท่ีสนใจในการศึกษาเลHาเรียน 
   2.2) ความแมHนยําในการตัดสินใจ เราต�องตัดสินใจตลอดเวลาการทํางาน การ
ดํารงชีวิต การตัดสินใจท่ีแมHนยํา จึงต�องอาศัยประสบการณ� 
   2.3) ระดับความรู� ทุกคนสามารถศึกษาเลHาเรียนได�ไมHเทHากัน เพราะสมองแตHละ
คนมีความสามารถท่ีไมHเทHาเทียมกัน กลHาวคือ บางครั้งอาจมีการจดจําไว�เทHากันก็จริง แตHการรับรู�            
การถHายทอดยHอมมีบางสิ่งบางอยHางแตกตHางกันออกไป 
   2.4) ความคลHองแคลHวในการใช�ภาษา สื่อภาษาเปIนเรื่องท่ีสําคัญอยHางหนึ่งของ
มนุษย�ทุกชาติ จะมีภาษาจองตนเองหรือไมHก็ตาม แตHการพูดก็เปIนการสื่อความหมายให�สามารถเข�าใจ
กัน ผู�นําท่ีมีความสามารถในการพูด การเขียน ยHอมได�เปรียบกวHา 
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  3) คุณลักษณะด�านสังคม (Social Skill) การเข�ารHวมสังคมเปIนของคนทุกคน เพราะ
คนเราไมHสามารถอยูHคนเดียวได�ในโลก การเข�าสังคมของคนแตHละระดับต�องมีพิธีรีตอง แตกตHางกัน
ออกไปตามสภาพการณ�และเหตุการณ�นั้น คุณลักษณะด�านสังคม มีดังนี้ 
   3.1) การรู�จักประนีประนอม การท่ีเราทํางานรHวมกันกับคนอ่ืน ผลประโยชน�เปIน
เรื่องท่ีมีความสําคัญไมHน�อย ด�วยเหตุนี้จึงต�องการคนท่ีจะมาประสานผลประโยชน�หรือคนท่ีชอบ
ประนีประนอมให�ทุกคนท่ีรHวมงานเกิดความพึงพอใจ 
   3.2) ความสามารถในการบริหาร งานบริหารเปIนงานท่ีใช�ศิลปะ แตHละคนไมH
สามารถใช�ได�ทัดเทียมกันด�วยข�อจํากัดตHาง ๆ การศึกษาเลHาเรียนก็เปIนสHวนประกอบในการบริหารได�
บ�างเชHนกัน 
   3.3) ความรHวมมือ ถือเปIนสิ่งสําคัญมากในการเปIนผู�นํา เพราะผู�นําจะต�องเปIนผู�ท่ี
สามารถ ชักจูงให�ผู�รHวมงานต้ังใจทํางานหรือทําตามท่ีผู�นําต�องการด�วยความเต็มใจ 
   3.4) ความเปIนท่ีนิยมชมชอบ เราคงเคยเช�าไปในงานเลี้ยงและพอคนหนึ่งซ่ึงจาก
สีหน�า ทHาทาง เปIนบุคคลท่ีเราเกิดความรู�สึกอยากรู�จัก อยากทักทาย มีความเลื่อมใส ศรัทธายิ่งเม่ือ
เห็นเขาพูดจาด�วยแล�วเกิดความนิยมชมชอบ 
   3.5) ความเปIนนักการทูต การท่ีคนเราเปIนนักการทูตท่ีดีนั้นต�องอาศัยปฏิภาณ 
ไหวพริบมากมาย เพราะต�องเอาใจเขามาใสHใจเรา ต�องโน�มน�าวเรื่องใหญH ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก�ปJญหาให�
กลายเปIนเรื่องเล็ก ต�องใช�ความสามารถหลาย ๆ ด�านประกอบกัน ซ่ึงไมHใชHการพูดเปIนเพียงอยHางเดียว 
  4) คุณลักษณะด�านกายภาพ (Physical Characteristics) ถือเปIนเรื่องท่ีติดตัวมา 
แตHสามารถพัฒนาได� เชHน รHางกานของคนเรามีความแข็งแรงด�วยการรับประทานอาหารท่ีถูก
สุขลักษณะ รวมท้ัง การออกกําลังกายท่ีเหมาะสม โดยคุณลักษณะด�านกายภาพ มีดังนี้ 
   4.1) สHวนสูง ถึงแม�ทุกคนไมHสามารถสูงทัดเทียมกัน แตHก็เปIนท่ีประจักษ�แล�ววHา
การทานอาหารตามหลักโภชนาการมีสHวนทําให�คนเราสูงได� ไมHเพียงเพราะพันธุกรรมเพียงอยHางเดียว 
   4.2) น้ําหนัก การควบคุมน้ําหนักจะเห็นได�จากนักมวย การควบคุมยHอมเกิดผล
ตามท่ีเราต�องการหรือเปIนไปตามเปDาหมายระหวHางบุคคล 
   4.3) การฝaกฝนให�ใช�ความคิด การใช�สมอง การนั่งสมาธิ ล�วนแตHมีสHวนทําให�
จิตใจเยือกเย็น สามารถพัฒนาตนเองไปสูHความเปIนผู�นําได�ดีท่ีสุด 
   4.4) ความสมบูรณ�ของรHางกาย การรักษาตนให�พ�นจากโรคภัย ถือเปIนลาภอัน
ประเสริฐตามหลักของพระพุทธศาสนา ดังนั้น ความสมบูรณ�ต�องมีสHวนประกอบด�านอ่ืนด�วย เชHน การ
รักษาความอบอุHนของรHางกาย การพักผHอนท่ีเพียงพอ การออกกําลังกายอยHางสมํ่าเสมอ เปIนต�น 
  สุทธิชัย ปJญญโรจน� (2554) ได�อธิบายเก่ียวกับคุณลักษณะของผู�นํา ดังนี้ 
  1) มีเปDาหมาย ผู�ท่ีต�องการเปIนผู�นํา ควรมีเปDาหมายเปIนของตนเอง ไมHวHาจะเปIน
เปDาหมายชีวิต เปDาหมายในการทํางาน เปDาหมายในการเปลี่ยนแปลงองค�กร เปDาหมายในการ
เปลี่ยนแปลงประเทศชาติ การมีเปDาหมายเปIนสิ่งสําคัญท่ีจะทําให�ผู�นํามีทิศทางในการเดินทางไปสูH
เปDาหมาย ตรงกันข�าม หากผู�นําไมHมีเปDาหมาย ผู�นําก็จะรู�สึกสับสน เปรียบดังเรือท่ีไร�หางเสือ อักท้ังไมHรู�
จะไปในทิศทางไหนเหมือนอยูHกลางมหาสมุทร 
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  2) ความรอบรู� ยุคปJจจุบันเปIนยุคของข�อมูลขHาวสาร เปIนยุคท่ีจะต�องใช�ความรู�มา
แขHงขันกันตHางจากยุคสมัยอดีตมักจะใช�กําลังในการตHอสู�หรือการทําสงคราม ผู�นําท่ีมีข�อมูลมากกวHา ผู�นําท่ี
มีความรอบรู�กวHา ผู�นําท่ีมีการใช�ข�อมูลมาวิเคราะห�ได�ดีกวHา มักเปIนท่ียอมรับ อีกท้ังเปIนท่ีเคารพ เชื่อถือ
แกHผู�ตาม 
  3) กล�าเปลี่ยนแปลงหรือริเริ่มสิ่งใหมH ๆ ยุคสมัยปJจจุบันและยุคของโลกในอนาคต 
ผู�นํามักเปIนผู�ท่ีกล�าเปลี่ยนแปลง ผู�นํามักกล�าทดลอง ค�นคว�า สิ่งใหมH ๆ เปIนผู�นําแหHงการเปลี่ยนแปลง 
  4) กระตือรือร�น ผู�นํ า ท่ี มีประสิทธิภาพ มักเปIนผู�นํา ท่ี มีความกระตือรือร�น 
กระฉับกระเฉง เดินไวกวHาคนปกติ ตามจิตวิทยาผู�นํามีความกระตือรือร�น ผู�ตามมักกระตือรือร�นไปด�วย 
หากวHาผู�นํามีความเฉยชา ผู�ตามก็มักจะทํางานด�วยความเฉยชาเชHนกัน 
  5) มีความอดทน งานของผู�นํามักเปIนงานท่ีหนักกวHาผู�ตาม เนื่องจากต�องมีความ
รับผิดชอบตHองาน ตHอคนท่ีทํางาน และตHอองค�กร ยิ่งเปIนองค�กรขนาดใหญH เชHน บริษัท (มหาชน), 
กระทรวง, หรือประเทศชาติ ก็ต�องรับภาระท่ีหนักหนาข้ึน หากวHาเราสังเกตผู�นําระดับประเทศบางคน
ตอนข้ึนสูHตําแหนHงนายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดี มีใบหน�าท่ีหลHอ ดูดี มีสงHา แตHเม่ือดํารงตําแหนHงไปได
ไมHนาน หน�าตาท่ีเคนสงHา ดูดี กลับกลายเปIนใบหน�าท่ีดูเครHงเครียด จริงจัง ก็สืบเนื่องมาจาก ผู�นํา
ระดับประเทศผู�นั้นต�องแบกรับปJญหาตHาง ๆ มากมายและใช�ความคิดในการแก�ปJญหานั่นเอง 
  6) การบังคับตนเองหรือการควบคุมตนเอง คนท่ีต�องการเปIนผู�นําต�องมีสติในดาร
ควบคุมตนเอง ท้ังด�านจิตใจและรHางกาย เชHน บังคับตนเองไมHให�แสดงออกตHอหน�าสาธารณะในการ
แสดงกิริยาอาการท่ีไมHดี โดยเฉพาะตHอหน�าสื่อมวลชน เนื่องจากผู�นําต�องเปIนเปDาสายตาตHอลูกน�องและ
คนท่ัวไป 
  7) การใช�ดุลยพินิจและกล�าตัดสินใจ ผู�นําท่ีดีต�องรู�จักใช�ดุลยพินิจ อีกท้ังเม่ือมีปJญหา
ก็ต�องกล�าตัดสินใจ ถึงแม�จะตัดสินใจผิดพลาดไปบ�างก็ตาม แตHหากไมHกล�าตัดสินใจ ก็จะทําให�
สถานการณ�นั้น ๆ แยHลงได� ผู�นําจึงต�องเปIนนักวิเคราะห� นักคิดท่ีดีในการรู�จักมองปJญหาตHาง ๆ อีกท้ัง
ต�องมีความเด็ดขาดเม่ือต�องตัดสินใจ เพ่ือท่ีจะนําพาองค�กร ประเทศชาติ เดินหน�าตHอไป 
  8) มีมนุษยสัมพันธ� ผู�นําท่ีดีต�องเปIนคนมีมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี เนื่องจากผู�นําต�องทํางาน
กับคน หากผู�นําสามารถครองใจคนทํางานได� ลูกน�องก็มักจะทํางานเต็มท่ี การมีมนุษยสัมพันธ�จะทํา
ให�ผู�นําเปIนท่ีเคารพรัก ศรัทธา เชื่อถือ ของผู�คน ทําให�มีคนอยากชHวยเหลือมากกวHาผู�นําท่ีไมHมีมนุษย
สัมพันธ�ในการทํางาน 
  Barnard (1972, p. 108) ได�ให�แนวคิดเก่ียวกับลักษณะภาวะผู�นําท่ีเดHน ๆ ไว� ประกอบด�วย 
1) มีชีวิตชีวาและจิตใจท่ีเข�มแข็งอดทน 2) มีความสามารถในการตัดสินใจ 3) มีความสามารถในการ
จูงใจคน 4) มีความรับผิดชอบ และ 5) มีความฉลาดไหวพริบดี 
  Stogdill (1974, p. 72-91) ได�วิเคราะห�งานวิจัยท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะภาวะผู�นํา
และสรุปวHาคุณลักษณะภาวะผู�นําเพียงอยHางเดียวไมHสามารถบHงบอกถึงความเปIนผู�นําได�อยHางเพียงพอ
ไมHสามารถพยากรณ�หรือวิเคราะห�ภาวะผู�นําได�อยHางสมบูรณ�จากการสรุปงานวิจัยท่ีได�ศึกษา จึงได�สรุป
คุณสมบัติภาวะผู�นําท่ีพึงประสงค� ดังนี้ 
  1) คุณลักษณะทางด�านรHางกาย (Physical Characteristics) การศึกษาความสัมพันธ�
ระหวHางภาวะผู�นําท่ีดีและคุณลักษณะทางด�านรHางกายเชHนอายุสHวนสูงน้ําหนักและรูปรHางจะให�ผลลัพธ�
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ท่ีขัดแย�งกันการมีสHวนสูงน้ําหนักท่ีมากกวHาไมHได�เปIนเง่ือนไขของผู�ท่ีเปIนผู�นําเสมอไปแตHองค�กรจํานวน
มากเชื่อวHา บุคคลท่ีมีรูปรHางใหญHจะจําเปIนตHอการได�รับความเชื่อฟJงจากผู�ตามแนวคิดนี้อยูHบนพ้ืนฐาน
ของอํานาจการบังคับบัญชาหรือความกลัว 
  2) ภูมิหลังทางสังคม (Social Background) ภูมิหลังทางสังคมของผู�นําท่ีถูกนํามา
ศึกษา เชHน การศึกษาสถานภาพทางสังคมและการเลื่อนชั้นทางสังคม (Social Mobility) โดย
การศึกษาสรุปได�วHา (1) สถานภาพทางสังคมท่ีสูงจะเปIนข�อได�เปรียบตHอการเปIนผู�นํา (2) บุคคลท่ีมา
จากสถานภาพทางสังคมเศรษฐกิจท่ีตํ่าสามารถก�าวไปสูHตําแหนHงระดับสูงมากกวHาผู�นําท่ีมีการศึกษา
ดีกวHาในอดีต 
  3) สติปJญญาและความสามารถ (Intelligence and Ability) ตัวแปรตHาง ๆ ท่ีถูก
นํามาศึกษาเชHนสติปJญญาความเด็ดขาด (Judgment, Decisiveness) ความรู�ความคลHองแคลHวในการ
ใช�คําพูด (Fluency of Speech) ผู�นําจะมีคุณสมบัติเชHนนี้มากกวHาผู�ท่ีไมHได�เปIนผู�นําแม�วHาจะพบ
ความสัมพันธ�คHอนข�างสมํ่าเสมอแตHยังไมHสามารถสรุปได�อยHางเด็ดขาดต�องพิจารณาตัวแปรอ่ืน
ประกอบด�วย 
  4) บุคลิกภาพ (Personality) สามารถสรุปได�วHา ผู�นําจะมีบุคลิกภาพ ดังนี้ความสามารถ
ในการปรับตัวมีอํานาจเหนือบุคคลอ่ืนการมีความสมดุลในอารมณ�และความสามารถในการควบคุม
อารมณ�ความมีอิสระและความเปIนตัวของตัวเอง (Independence, Nonconformity) ความคิดริเริ่ม
สร�างสรรค� (Originality, Creativity) ความซ่ือสัตย�และมีจริยธรรม (Personal integrity, Ethical 
Conduct) และความเชื่อม่ันในตนเองอยHางไรก็ตามบุคลิกภาพเหลHานี้อาจไมHสอดคล�องกันในผู�นําทุก
กลุHมและทุกองค�กร 
  5) คุณลักษณะท่ีเก่ียวข�องกับงาน (Task–related Characteristics) คุณลักษณะท่ี
เก่ียวข�องกับงานของผู�นํา ได�แกH ความต�องการความสําเร็จ (Achievement drive, desire to 
Excels) ความปรารถนาท่ีจะรับผิดชอบ (Drive for Responsibility) ความคิดริเริ่มไมHยHอท�อตHอ
อุปสรรค (Persistence against Obstacles) รับผิดชอบในการดําเนินงานตามวัตถุประสงค� 
(Responsible in pursuit of Objectives) และการมุHงงาน (Task Orientation) 
  6) คุณลักษณะทางสังคม (Social Characteristics) คุณลักษณะทางสังคมของผู�นํา
ท่ีถูกพิจารณาวHาเปIนรากฐานท่ีสําคัญตHอความสําเร็จในการเปIนผู�นํา คือ ความสามารถในการประสาน
ความรHวมมือ (Ability to enlist Cooperation) ความสามารถในการบริหารจัดการ (Administrative 
ability) ความปรารถนาท่ีจะรHวมมือกับบุคคลอ่ืน (Cooperativeness) ความนิยมแพรHหลายและมีเกียรติ 
(Popularity, Prestige) การชอบสังคมและการมีทักษะด�านความสัมพันธ�ระหวHางบุคคล (Sociability, 
Interpersonal skill) การมีสHวนรHวมกับสังคม (Social Participation) รู�จักกาลเทศะและมีทักษะด�าน
การฑูต (Social Diplomacy)  
  คิมเบอลี (Kimberly, 2009, pp. 114-118) ได�ศึกษาและสรุปองค�ประกอบภาวะ
ผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาไว� 5 องค�ประกอบ ได�แกH 1) มีวิสัยทัศน� (Vision) 2) กระจายความเปIน
ผู�นําอยHางมืออาชีพ (Professional Leadership Attributes) 3) มีอิทธิพลของความเปIนผู�นําในการ
จัดการเรียนการสอนของครู (Influence of This Leadership on Teachers’ Instructional 
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Practices) 4) มีความพยายามในการปรับปรุงงาน (Efforts toward Improvement) และ 5) มี
ความสามารถในการสร�างองค�ความรู� (Construction) 
  ซีทธัม (Cheatham, 2010, pp. 94-96) ได�ศึกษา รวบรวมและกําหนดคุณลักษณะ
องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาไว� 10 องค�ประกอบ ได�แกH 1) กําหนดเปDาหมายของ
โรงเรียน (Frames the School’s Goals) 2) สื่อสารเปDาหมายของโรงเรียนให�ผู�เก่ียวข�องเข�าใจ 
(Communicates the School’s Goals) 3) นิเทศและประเมินการสอน (Supervises and Evaluates 
Instruction) 4) การรHวมพัฒนาหลักสูตร (Coordinates the Curriculum) 5) ติดตามความก�าวหน�า
ผู�เรียน (Monitors Student Progress) 6) บริหารเวลาในการจัดการเรียนการสอน (Protects 
Instructional Time) 7) สร�างวิสัยทัศน� (Maintains High Visibility) 8) จูงใจครู (Provides Incentives 
for Teachers) 9) การสHงเสริมการพัฒนาอยHางมืออาชีพ (Promotes Professional Development) 
และ 10) จูงใจให�เกิดการเรียนรู� (Provides Incentives for Learning)   
  โอดิวโร (Oduro, 2012, p. 82) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษาไว� 13 องค�ประกอบ ได�แกH 1) มีเปDาหมาย (Goals) 2) โน�มน�าวให�เกิดการ
สนับสนุนจากชุมชนท่ีเข�มแข็ง (Tend to Have Strong Community Support) 3) ลงมือปฏิบัติและ
สร�างแรงบันดาลใจ (Practicing and Aspiring) 4) มีอิทธิพลเหนือผู�อ่ืน (Influenced by Personal 
Factors) 5) สร�างเง่ือนไขในบริบทท่ีดีแกHโรงเรียน (Contextual Conditions of a School) 6) 
เข�าใจหลักการบริหารทรัพยากรท้ังสี่  คือ คน งบประมาณ วัส ดุ  และการบริหารจัดการ 
(Understanding How the Four Sources) 7) เข�าใจในหลักสูตรการเรียนการสอน (Instructional 
Domain of Curriculum) 8) มีเทคนิคในการสHงเสริมการสอนผู�เรียน (Coaching for Students) 9) 
สร�างผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการแกHผู�เรียน (Making the Academic Achievement of Students) 10) 
พัฒนาผลสะท�อนกลับ (Develop Reflective Practices) 11) ประเมินทักษะภาวะผู�นําและสมรรถนะของ
ตัวเองอยูHเสมอ (Evaluate the Presence or Absence of Leadership Skills or Competencies)              
12) พัฒนาทักษะ (Improving Skills) และ 13) กล�าเผชิญตHอความจริงท่ีเปลี่ยนแปลง (Confront 
the Reality of How the Changing Demographics) 
 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 การพัฒนาองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผู�วิจัยได�ทําการศึกษา
เอกสารแนวคิดเก่ียวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล เพ่ือเปIนแนวทางในการพัฒนาองค�ประกอบภาวะ
ผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาในการดําเนินการให�บรรลุวัตถุประสงค�ตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ประกอบด�วย 1) แนวคิดเ ก่ียวกับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพโรงเรียน
มาตรฐานสากล 2) คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล มีรายละเอียดท่ีจะเสนอ ดังนี้ 
 2.3.1 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการศึกษาและคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 

  มีนักวิชาการหลายทHานได�อธิบายเก่ียวกับ ความหมายของคุณภาพ ความหมายของ
คุณภาพการศึกษา องค�ประกอบของคุณภาพโรงเรียน รายละเอียด ดังตHอไปนี้ 
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  2.3.1.1 ความหมายของคุณภาพ 

   คําวHา คุณภาพ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2546 
ให�ความหมายวHา เปIน 2 ประเภท คือ 1) คุณภาพ หมายถึง ลักษณะความดี และ 2) คุณภาพ หมายถึง 
ลักษณะประจําบุคคลหรือสิ่งของ สHวนภาษาอังกฤษใช�คําวHา Quality ซ่ึงใน Webster’s New World 
Dictionary (1991, p. 349) ได�อธิบายความหมายของ Quality หมายถึง 1) คุณลักษณะ 2) ธรรมชาติ
ของสิ่งนั้น ๆ 3) ระดับความเปIนเลิศของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และ 4) ความเปIนพิเศษ นอกจากนี้ยังมีนักการ
ศึกษา ได�ให�ความหมายของคําวHา คุณภาพ โดยมีการนิยามแตกตHางออกไป สําหรับ แซลลิส (Sallis, 2002, 
pp. 22-24) ได�วิเคราะห�มโนทัศน�ในเชิงสมบูรณ�และเชิงสัมพันธ� ซ่ึงเปIนแงHการตรงความต�องการของ
ผู�บริโภค ตรงตามจุดมุHงหมายการใช�งาน อันจะสHงผลตHอการมีคุณภาพระดับสูง สอดคล�องกับ ไนติงเกลและ
โอนีล (Nighingale & O’Neil, 1994, pp. 8-13) ซ่ึงมองคุณภาพในแงHความมีมาตรฐานสูง มีข�อเสียน�อย
ท่ีสุด เหมาะสมกับวัตถุประสงค� คุ�มคHากับเงินท่ีจHายไป พร�อมท้ังสามารถปรับเปลี่ยนไปในทางท่ีดีข้ึนเสมอ 

   จากความหมายดังกลHาวสามารถสรุปได�วHา คุณภาพ หมายถึง คุณลักษณะ
ความเปIนเลิศขององค�ประกอบ โดยมีตัวบHงชี้คุณลักษณะเปIนไปตามเชิงเปรียบเทียบ เปIนท่ียอมรับใน
แงHบวก ตรงตามมาตรฐาน มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว� และสามารถปรับเปลี่ยนให�
เปIนไปในทางทีดีข้ึนเสมอ 

  2.3.1.2 คุณภาพการศึกษา 

   คุณภาพการศึกษา คํานี้เปIนคําท่ีกลHาวถึงกันมาเนิ่นนานเก่ียวกับความหมาย
ของคุณภาพการศึกษา รวมท้ังหนHวยงานตHาง ๆ ได�รHวมกันระดมความคิดเห็น หาวิธีการและแนวทางท่ี
จะทําอยHางไรให�เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยให�ดีข้ึนทัดเทียมกับนานาชาติจาก          
วงเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู�เพ่ือการขับเคลื่อนการประเมินคุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยเปIนการระดมความคิดเห็นจากผู�ทรงคุณวุฒิท่ีเก่ียวข�องกับวงการด�านการศึกษา ซ่ึงจัด
ข้ึนท่ี สมศ. เม่ือวันพุธท่ี 14 กรกฎาคม 2553 ท่ีผHานมา ได�มีการพูดถึง “คุณภาพการศึกษา” ในหลาย
ประเด็น อาทิความหมายของคําวHา “คุณภาพการศึกษา” ท่ีแท�จริงคืออะไร คําวHา "คุณภาพการศึกษา" 
เปIนนามธรรม หากเข�าใจความหมายไมHตรงกันแล�ว เม่ือนําลงมาสูHการปฏิบัติ ก็จะแตกออกไปในแตHละ
ทิศทาง สุดท�ายก็อาจวนอยูHในอHางในสังคมไทยยังมีความสับสนระหวHางคําวHา “คุณภาพคน” กับคําวHา 
“คุณภาพการศึกษา” ท่ีผHานมาสังคมมักจะกลHาวโทษกันวHา คนดีหรือคนไมHดีเปIนเพราะการศึกษา 
แท�จริงแล�ว การศึกษาเปIนสHวนหนึ่งของกระบวนการสร�างคุณภาพคน เนื่องจาก คุณภาพคนเก่ียวข�อง
กับหลายปJจจัยท่ีเข�ามามีสHวนเก่ียวข�องไมHวHาจะเปIนครอบครัว สังคม สิ่งแวดล�อม ดังนั้น ทําอยHางไรท่ี
ทําให�สังคมเข�าใจประเด็นนี้ให�ชัดเจนและแยกแยะให�ถูกต�องสําคัญท่ีสุด คือ กระบวนการสร�างคน ซ่ึง
เปIนเรื่องใหญH แตHท่ีผHานมาประเทศไทยทําแบบแยกสHวนตHางฝ�ายตHางพัฒนาในสHวนท่ีเก่ียวข�องกับ
ตนเองทําอยHางไรท่ีจะให�ทุกฝ�ายเข�ามามีสHวนรHวมกับกระบวนการ “สร�างคน” ต้ังแตH พHอ แมH ผู�ปกครอง
ท่ีจะต�องดูแลเอาใจใสHบุตรหลานของตน จากนั้นจึงเปIนสถานศึกษาท่ีรับชHวงตHอในการสร�างคนให�เปIน
คนท่ีมีความรู� ความสามารถ จนกระท่ังเข�าสูHระบบการทํางาน องค�กรตHาง ๆ เพ่ือให�เปIนคนคุณภาพ
ของสังคม ก็จะต�องมีระบบการสร�างคน สร�างคHานิยมและวัฒนธรรมในการทํางานท่ีถูกต�องด�วยเชHนกัน
ถึงเวลาแล�วท่ีจะต�องชHวยกันในการทํางานให�ประเด็นตHาง ๆ มีความกระจHางและชัดเจนยิ่งข้ึน เพ่ือท่ีทุก
คนในฐานะท่ีเปIนสHวนหนึ่งท่ีเก่ียวข�องกับการทําให�เกิดคุณภาพในสังคม จะได�เข�าใจถึงบทบาทและ
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หน�าท่ีของตนในการท่ีจะเข�ามาชHวยกันสร�างและพัฒนาคนให�เกิดขึ้น เพื่อที่จะสHงผลถึงคุณภาพท่ี
ยั่งยืนตHอไป (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค�การมหาชน), 2553) 
ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน� (Globalization) ทําให�เกิดการสื่อสารไร�พรมแดน หรือเปIนยุคของ
ข�อมูลขHาวสาร (Information Technology) กHอให�เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด�านตHาง ๆ อยHางรวดเร็ว 
ท้ังทางด�านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษาและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงดังกลHาวสHงผลให�
บุคคลต�องมีการเรียนรู�ท่ีจะปรับตัวให�ทันกับยุคและสมัย การท่ีบุคคลจะเรียนรู�และปรับตัวได�ดีอัน
เนื่องมาจากการได�รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และการศึกษาท่ีมีคุณภาพจําเปIนต�องมีระบบการศึกษา
และการจัดการระบบท่ีดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพในทุก ๆ ด�าน ท้ังทางด�านการบริหารจัดการ
หลักสูตรการเรียนการสอน การพัฒนาครู การพัฒนาสื่อ และแหลHงการเรียนรู� ตลอดจนการสร�าง
ความรHวมมือและการประสานสัมพันธ�ระหวHางสถานศึกษา ผู�ปกครอง ชุมชน และองค�กรตHาง ๆ 
ยุทธวิธีในการทําให�การจัดการศึกษามีคุณภาพได�ดีเพียงใด ยHอมข้ึนอยูHกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา และผลกระทบท่ีสําคัญจากการสื่อสารท่ีไร�พรมแดน ทําให�ประเทศไทยมีการรับรู�และต่ืนตัว
ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให�ทัดเทียมตHอประเทศตะวันตก ความคาดหวังของสังคม ความ
ต�องการของประชาชนในการรับรู�ข�อมูลขHาวสาร และการมีสHวนรHวมทางด�านการศึกษาเปIนสิ่งจําเปIน
อยHางมาก สิ่งเหลHานี้ได�ถูกระบุในกฎหมายรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษา ประกอบด�วย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหHงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได�กําหนด
จุดมุHงหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ท่ีมุHงเน�นในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดย
กําหนดรายละเอียดไว�ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษามาตรา 47 กําหนดให�มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเ พ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบด�วยพระราชบัญญัติการศึกษาแหHงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ได�กําหนดจุดมุHงหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ท่ีมุHงเน�นในเรื่องคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา โดยกําหนดรายละเอียดไว�ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษามาตรา 47 กําหนดให�มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด�วยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก ซ่ึงการประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) มาตรา 48 กําหนดให�
หนHวยงานต�นสังกัดและสถานศึกษาจัดให�มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให�ถือวHา
การประกันคุณภาพภายในเปIนสHวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต�องดําเนินการอยHาง
ตHอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปyเสนอตHอหนHวยงานต�นสังกัดหนHวยงานท่ีเก่ียวข�อง และ
เปXดเผยตHอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูHการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกและการประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance) มาตรา 49 
กําหนดให�มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปIนองค�กรมหาชน ทํา
หน�าท่ีพัฒนาเกณฑ�วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให�มี
การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุHงหมายและหลักการ และแนวทางการจัด
การศึกษาในแตHละระดับตามท่ีกําหนดไว�ในพระราชบัญญัติการศึกษา ให�มีการประเมินคุณภาพ
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ภายนอกของสถานศึกษาทุกแหHงอยHางน�อยหนึ่งครั้งในทุกห�าปy นับต้ังแตHการประเมินครั้งสุดท�าย และ
เสนอผลการประเมินตHอหนHวยงานท่ีเก่ียวข�องและสาธารณชน 
   ระบบหลักเกณฑ�และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให�เปIนไปตามกําหนด
ในกฎของกระทรวงซ่ึงกฎของกระทรวงศึกษาธิการวHาด�วยระบบ หลักเกณฑ�และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 ข�อ 2 วรรคสอง บัญญัติ
วHา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เปIนสHวนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซ่ึง
เปIน กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยHางตHอเนื่อง ประกอบด�วยระบบการบริหารจัดการและ
สารสนเทศการพัฒนามาตรฐานการศึกษาการจัดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาการตรวจสอบและการทบทวนคุณภาพการศึกษาการประเมินคุณภาพ
การศึกษาการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปyการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   จากการศึกษาสรุปได�วHา คุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการจัดการ
ศึกษาท่ีมีการนําปJจจัยตHาง ๆ มาจัดการศึกษาอยHางมีมาตรฐาน มีความเหมาะสม จนทําให�ได�ผู�เรียนท่ีมี
คุณลักษณะตรงตามท่ีกําหนดไว�และสอดคล�องกับความต�องการของผู�เรียน 
 2.3.2 คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  โรงเรียนท่ีมีบรรยากาศสิ่งแวดล�อม สังคมท่ีเอ้ือให�เปIนโรงเรียนแหHงการเรียนรู� มีความ
พร�อมในด�านทรัพยากรวัตถุ เทคโนโลยี งบประมาณและทรัพยากรบุคคล สามารถจัดการศึกษาได�เปIน
อยHางดี ท้ังในด�านการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู� ทําให�ผู�เรียนมีคุณภาพได�รับการพัฒนาได�อยHาง
ครบถ�วน ท้ังเปIนคนดี คนเกHงและมีความสุขการดําเนินการโดยฝ�ายบริหารของโรงเรียนในการกําหนด
นโยบายและสHงเสริมสนับสนุนให� โรงเรียนมีการพัฒนาอยHางตHอเนื่องและยั่งยืน ฝ�ายบริหารโรงเรียน
สื่อสารกับครูและบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนสHงเสริมสนับสนุนและกระตุ�นให�มีผลการดําเนินงานท่ีดี
ยิ่งข้ึน ซ่ึงมีผู�นําเสนอองค�ประกอบของคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ไว�ดังนี้ 
  สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2559, น. 11-15) ได�กลHาวถึงคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลไว�วHา   
  1) การนําองค�กร : ฝ�ายบริหารของโรงเรียนนําองค�กรอยHางไร ประกอบด�วย  
   1.1) การกําหนดวิสัยทัศน� คHานิยมและ พันธกิจ โดยฝ�ายบริหารดําเนินการ
อยHางไรใน การกําหนดวิสัยทัศน�และคHานิยมของโรงเรียนรวมท้ังการดําเนินการ ประชาสัมพันธ�อยHาง
จริงจังตHอเนื่องเพ่ือนําไปสูHการปฏิบัติ เก่ียวกับวิสัยทัศน�และคHานิยมดังกลHาว โดยผHานระบบการนํา
องค�กรตามโครงสร�าง การบริหารงานของโรงเรียนไปสูHครูและบุคลากรผู�ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ตลอดจนสถานการศึกษาหนHวยงาน องค�กรสถานประกอบการ ท้ังภาครัฐภาคเอกชน รวมท้ังผู�เรียน
และผู�มีสHวนได�สHวนเสียอ่ืน ๆ เพ่ือให�เกิดความเข�าใจและสามารถนําไปปฏิบัติได� การปฏิบัติตนของฝ�าย
บริหารได�แสดงให�เห็นถึงความมุHงม่ันท่ีมีตHอคHานิยมของโรงเรียนอยHางไร ฝ�ายบริหารดําเนินการอยHางไร
ในการกําหนดวิสัยทัศน�และคHานิยมของโรงเรียน โรงเรียนดําเนินการประชาสัมพันธ�อยHางไรให�
บุคลากรผู�เรียนและผู�มีสHวนได�สHวนเสียอ่ืน ๆ เพ่ือให�เกิดความเข�าใจเก่ียวกับวิสัยทัศน�และคHานิยม
นําไปสูHการปฏิบัติฝ�ายบริหารปฏิบัติตนอยHางไรท่ีแสดงให�เห็นถึงความมุHงม่ันท่ีมีตHอคHานิยมของโรงเรียน  
   1.2) การสHงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม การปฏิบัติตน
ของฝ�ายบริหารแสดงให�เห็นถึงความมุHงม่ันตHอการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและ จริยธรรมอยHางไร
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ฝ�ายบริหารได�สร�างบรรยากาศในโรงเรียนเพ่ือสิ่งเหลHานี้อยHางไร การปฏิบัติตนของฝ�ายบริหารแสดงให�
เห็นถึงความมุHงม่ันตHอการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมอยHางไร ฝ�ายบริหารได�สร�าง
บรรยากาศในโรงเรียนเพ่ือสHงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมอยHางไร 3) การ
สร�างความยั่งยืนให�กับโรงเรียน ฝ�ายบริหารดําเนินการอยHางไรท่ีจะทําให�โรงเรียนมีการพัฒนาอยHาง
ตHอเนื่องและยั่งยืนฝ�ายบริหารดําเนิน การอยHางไรเพ่ือท่ีจะให�ได�ผลสําเร็จ การสร�างบรรยากาศเพ่ือให�
เกิดการปรับปรุงผลการดําเนินการ การบรรลุตามพันธกิจและวัตถุประสงค�ของแผนกลยุทธ� การสร�าง
นวัตกรรม การเปIนผู�นําในด�านผลการดําเนินการและความคลHองตัวของโรงเรียน สร�างวัฒนธรรมการ
ปฏิบัติงานของครูและบุคลากรผู�ปฏิบัติงานในโรงเรียนไปสูHการพัฒนา ประสบการณ�ของผู�เรียนและผู�มี
สHวนได�สHวนเสียอยHางตHอเนื่องรวมถึงการมีความรักความผูกพันตHอโรงเรียน การสร�างบรรยากาศเพ่ือให�
เกิดการเรียนรู�ในระดับโรงเรียนและระดับบุคคล การพัฒนาและเสริมสร�างทักษะความเปIนผู�นําให�กับ
ครูและบุคลากรผู�ปฏิบัติงานในโรงเรียนการมี สHวนรHวมในการเข�าไปดําเนินงานทุกกิจกรรมของ
โรงเรียน และมี การวางแผนในการพัฒนาบุคลากร เพ่ือรองรับภาระงานใหมHท่ีได�รับมอบหมายและ
การพัฒนาผู�นําในอนาคตของโรงเรียน การสื่อสารและผลการดําเนินการของโรงเรียน ฝ�ายบริหาร
ดําเนินการอยHางไรในการสื่อและสร�างความผูกพันกับครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ฝ�ายบริหาร
ดําเนินการอยHางไรให�โรงเรียนประสบความสําเร็จ การกระตุ�นให�มีการสื่อสารอยHางตรงไปตรงมาและ
เปIนไปในลักษณะสองทางท่ัวท้ังโรงเรียน การสื่อสารท่ีให�ครูและบุคลากรผู�ปฏิบัติงานในโรงเรียนทราบ
ถึงผลการตัดสินใจในเรื่องท่ีสําคัญ ๆ มีบทบาทเชิงรุกในการให�รางวัลและการยกยHองชมเชย เพ่ือ
เสริมสร�างให�มีผลการดําเนินการท่ีดี รวมท้ังการให�ความสําคัญกับผู�เรียนและโรงเรียน การทําให�เกิด
การปฏิบัติอยHางจริงจัง ฝ�ายบริหารดําเนินการอยHางไร ท่ีจะมุHงเน�นการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ผู�ปฏิบัติงานอยHางจริงจัง เพ่ือให�บรรลุตามวัตถุประสงค�การปรับปรุงผลการดําเนินการและบรรลุ
วิสัยทัศน�ของโรงเรียนฝ�ายบริหารดําเนินการ อยHางไรในการระบุสิ่งท่ีต�องทําในการต้ังความคาดหวังตHอ
ผลการดําเนินการ ฝ�ายบริหารคํานึงถึงและดําเนินการอยHางไรใน การนําเรื่องการสร�างคุณคHาและทําให�
เกิดความสมดุลของคุณคHาระหวHางผู�เรียนและผู�มีสHวนได�สHวนเสียมาพิจารณาฝ�ายบริหารดําเนินการ
อยHางไร ท่ีจะมุHงเน�น การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรผู�ปฏิบัติงานอยHาง จริงจังเพ่ือให�บรรลุตาม
วัตถุประสงค�การปรับปรุงผลการดําเนินการและบรรลุวิสัยทัศน�ของโรงเรียน ฝ�ายบริหารดําเนินการ
อยHางไรในการระบุสิ่งท่ีต�องทําในการต้ังความคาดหวังตHอผลการดําเนินการ ฝ�ายบริหารคํานึงถึงและ
ดําเนินการอยHางไรในการนําเรื่องการสร�างคุณคHาและทําให�เกิดความ สมดุลของคุณคHาระหวHางผู�เรียน
และผู�มีสHวนได�สHวนเสียมาพิจารณา 
   1.3) การกํากับดูแลองค�กรและความรับผิดชอบตHอสังคมในวงกว�าง : โรงเรียน
ดําเนินการอยHางไร ในการกํากับดูแลโรงเรียนและทําให�บรรลุผลด�านความรับผิดชอบตHอสังคม 
    1.3.1) การกํากับดูแลโรงเรียน 
     ระบบการกํากับดูแลโรงเรียนโรงเรียนดําเนินการอยHางไรในการ
ทบทวนและทําให�โรงเรียนประสบความสําเร็จในเรื่องตHาง ๆ ท่ีสําคัญ ในระบบการกํากับดูแลโรงเรียน ความ
รับผิดชอบในการกระทําของผู�บริหาร ความรับผิดชอบด�านการเงินและงบประมาณ ความโปรHงใสของการ
ดําเนินการการสรรหาและนโยบายในการดําเนินการของคณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานการ
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ตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีเปIนอิสระ การปกปDองผลประโยชน�ของผู�เรียน ครูและบุคลากร
ผู�ปฏิบัติงานในโรงเรียนตลอดจนผู�มีสHวนได�สHวนเสีย 
    1.3.2) การประเมินผลการดําเนินการ 
     โรงเรียนดําเนินการอยHางไรในการประเมินผลการดําเนินการของฝ�าย
บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ�ายบริหารและคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ใช�ผลการทบทวนการดําเนินการข�างตนไป พัฒนาตHอและปรับปรุงประสิทธิผลในการนําองค�กรของ
ฝ�ายบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ัง ระบบการนําโรงเรียนตHอไปอยHางไร 
โรงเรียนดําเนินการอยHางไรในการประเมินผลการดําเนินงานของผู�อํานวยการโรงเรียนและฝ�ายบริหาร
โรงเรียนดําเนินการอยHางไร ในการใช�การประเมินผลการดําเนินการเหลHานี้ในการกําหนด คHาตอบแทน
ของผู�บริหารโรงเรียน โรงเรียนดําเนินการอยHางไรในการประเมินผลการดําเนินการของฝ�ายบริหารและ
คณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝ�ายบริหารและคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใช�ผล              
การทบทวนการดําเนินการข�างต�นไป พัฒนาตHอและปรับปรุงประสิทธิผลในการนําองค�กรของฝ�าย
บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รวมท้ังระบบการนําโรงเรียนตHอไปอยHางไร 
   1.4) การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 
    1.4.1) การประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข�อบังคับ 
     โรงเรียนดําเนินการอยHางไร ในการคาดการณ�ลHวงหน�าถึงความกังวล
ของสาธารณะท่ีมีตHอท่ีหลักสูตร การจัดการศึกษาและและบริการอ่ืน ๆ ท่ีสHงเสริมการศึกษาและ                      
การปฏิบัติการท้ังในปJจจุบันและในอนาคตอยHางไร โรงเรียนมีการเตรียมการเชิงรุกถึงความกังวลและ
ผลกระทบเหลHานี้อยHางไร ท้ังนี้รวมถึงการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ การใช�กระบวนการจัดการ
หHวงโซHอุปทานท่ีมีประสิทธิผล โรงเรียนมีกระบวนการจัดการท่ีมีประสิทธิผลโรงเรียนมี กระบวนการ            
ตัววัดเปDาประสงค�ท่ีสําคัญอะไรในเรื่องท่ีเก่ียวกับข�อกําหนดด�านกฎระเบียบข�อบังคับและกฎหมาย
เพ่ือให�เปIนไปตามระเบียบข�อบังคับท่ีกําหนดหรือดีกวHาท่ีกําหนดโรงเรียน มีกระบวนการตัวชี้วัดและ
เปDาประสงค�ท่ีสําคัญอะไรใน เรื่องความเสี่ยงท่ีเก่ียวข�องกับท่ีหลักสูตรการจัดการศึกษาและและบริการ
อ่ืน ๆ ท่ีสHงเสริมการศึกษาและการปฏิบัติการของโรงเรียน โรงเรียนดําเนินการอยHางไร ในกรณีท่ี
หลักสูตรการจัดการศึกษาและและบริการอ่ืน ๆ ท่ีสHงเสริมการศึกษาของโรงเรียนมีผลกระทบเชิงลบ
ตHอสังคม โรงเรียนได�คาดการณ�ลHวงหน�าถึงความกังวลของสาธารณะท่ีมีตHอท่ีหลักสูตรการจัดการศึกษา
และ และบริการอ่ืน ๆ ท่ีสHงเสริมการศึกษาและการปฏิบัติการท้ังในปJจจุบันและในอนาคตอยHางไร 
โรงเรียนมีการเตรียมการเชิงรุกถึงความกังวลและผลกระทบเหลHานี้อยHางไร โรงเรียนอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและการใช�กระบวนการจัดการหHวงโซHอุปทานท่ีมีประสิทธิผลอยHางไรโรงเรียนมี
กระบวนการจัดการท่ีมีประสิทธิผลมีตัวชี้วัด เปDาประสงค�ท่ีสําคัญอะไรในเรื่องท่ีเก่ียวกับ ข�อกําหนด
ด�านกฎระเบียบข�อบังคับและกฎหมายเพ่ือให�เปIนไปตามระเบียบข�อบังคับท่ีกําหนดหรือ ดีกวHาท่ี
กําหนดอยHางไร โรงเรียนมีกระบวนการตัวชี้วัดและเปDาประสงค�ท่ีสําคัญอะไรในเรื่องความเสี่ยงท่ี
เก่ียวข�องกับท่ี หลักสูตรการจัดการศึกษาและและบริการอ่ืน ๆ ท่ีสHงเสริมการศึกษาและการปฏิบัติการ
ของโรงเรียน 
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    1.4.2) การประพฤติปฏิบัติอยHางมีจริยธรรม 
     โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการสHงเสริมและสร�างความม่ันใจวHา
ปฏิสัมพันธ�ทุกด�านของโรงเรียนมีการ ประพฤติปฏิบัติอยHางมีจริยธรรม โรงเรียนมีกระบวนตัววัดหรือ
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญอะไรในการสHงเสริมและกํากับดูแลให�มีการประพฤติอยHางมีจริยธรรมภายใต�โครงสร�าง
ระบบการกํากับดูแลโรงเรียนและตลอดท่ัวท้ังโรงเรียน รวมท้ังการปฏิสัมพันธ�กับผู�เรียน ผู�มีสHวนได�
สHวนเสียโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ อีกท้ังสถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ หนHวยงานท้ังภาครัฐ
และเอกชน โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการกํากับดูแลและดําเนินการในกรณีท่ีมีการกระทําท่ีขัดตHอ                 
การประพฤติปฏิบัติอยHางมีจริยธรรมโรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการสHงเสริมและสร�างความม่ันใจวHา
ปฏิสัมพันธ�ทุกด�านของโรงเรียนมี การประพฤติปฏิบัติอยHางมีจริยธรรมโรงเรียนมีกระบวนตัววัดหรือ
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญอะไรในการสHงเสริมและกํากับดูแลให�มีการประพฤติ อยHางมีจริยธรรมภายใต�โครงสร�าง
ระบบการกํากับดูแลโรงเรียนและตลอดท่ัวท้ังโรงเรียน รวมท้ังการปฏิสัมพันธ�กับผู�เรียนผู�มีสHวนได�สHวน
เสีย โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ อีกท้ังสถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ หนHวยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชนโรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการกํากับดูแลและดําเนินการในกรณีท่ีมีการกระทําท่ีขัดตHอ                  
การประพฤติปฏิบัติอยHางมีจริยธรรม  
   1.5) ความรับผิดชอบตHอสังคมและการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ 
    1.5.1) ความผาสุกของสังคมในวงกว�าง 
     โรงเรียนคํานึงถึงความผาสุกและผลประโยชน�ของสังคมในวงกว�าง
เปIนสHวนหนึ่งในกลยุทธ�และการ ปฏิบัติการประจําวันอยHางไร รวมถึงได�มีสHวนในการสร�างความ
สมบูรณ�ให�กับระบบสิ่งแวดล�อม สังคมและเศรษฐกิจอยHางไร โรงเรียนคํานึงถึงความผาสุกและ
ผลประโยชน�ของสังคมในวงกว�างเปIนสHวนหนึ่งในกลยุทธ�และการ ปฏิบัติการประจําวันอยHางไร โรงเรียนมี
สHวนในการสร�างความสมบูรณ�ให�กับระบบสิ่งแวดล�อมสังคมและเศรษฐกิจอยHางไร  
    1.5.2) การสนับสนุนชุมชน 
     โรงเรียนดําเนินการอยHางไรในการสนับสนุนและการสร�างความ
เข�มแข็งให�แกHชุมชนท่ีสําคัญของโรงเรียนอยHางจริงจัง ชุมชนท่ีสําคัญของโรงเรียนมีอะไรบ�าง โรงเรียนมี
วิธีการอยHางไรในการกําหนดชุมชนดังกลHาวและกําหนด กิจกรรมท่ีโรงเรียนเข�าไปมีสHวนรHวม รวมถึง
กิจกรรมท่ีอาจใช�สมรรถนะหลักของโรงเรียน ฝ�ายบริหาร ครูและบุคลากร ผู�ปฏิบัติงานรHวมมือกันใน
การพัฒนาชุมชนนั้นอยHางไร โรงเรียนดําเนินการอยHางไรในการสนับสนุนและการสร�างความเข�มแข็ง
ให�แกHชุมชนท่ีสําคัญของ โรงเรียนอยHางจริงจัง ชุมชนท่ีสําคัญของโรงเรียนมีอะไรบ�าง โรงเรียนมีวิธีการ
อยHางไรในการกําหนดชุมชนดังกลHาวและกําหนดกิจกรรมท่ีโรงเรียนเข�าไปมีสHวนรHวมกิจกรรมท่ีอาจใช�สมรรถนะ
หลักของโรงเรียน ฝ�ายบริหาร ครูและบุคลากรผู�ปฏิบัติงานรHวมมือกันในการพัฒนาชุมชนนั้นอยHางไร 
  2) การวางแผนเชิงกลยุทธ� 
   2.1) การจัดทํากลยุทธ� : โรงเรียนมีกลยุทธ�ในการพัฒนาอยHางไร 
    2.1.1) การจัดทํากลยุทธ� 
     1) กระบวนการวางแผนกลยุทธ�โรงเรียนมีวิธีการอยHางไร ใน การ
วางแผนเชิงกลยุทธ�ข้ันตอนท่ีสําคัญของ การจัดทํากลยุทธ�มีอะไรบ�างและผู�ท่ีเก่ียวข�องท่ีสําคัญมีใคร
บ�าง กระบวนการดังกลHาวสามารถระบุจุดบอดท่ีอาจเกิดข้ึนได�อยHางไร โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการ
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กําหนดความท�าท�ายและความได�เปรียบเชิงกลยุทธ�ท่ีอธิบายไว�ในโครงรHางของ โรงเรียน กรอบเวลา
ของการวางแผนระยะสั้นและระยะยาวคืออะไร โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการกําหนดกรอบเวลา
และทําให�กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ�มีความสอดคล�องกับกรอบเวลาดังกลHาว   
     2) กระบวนการวิเคราะห�และกําหนดกลยุทธ�; โรงเรียนมีวิธีการ
อยHางไรเพ่ือให�ม่ันใจวHาได�นําปJจจัยสําคัญ ตHอไปนี้มาประกอบการวางแผนเชิงกลยุทธ�โรงเรียนมีวิธีการ
อยHางไรในการรวบรวมและวิเคราะห�ข�อมูลและสารสนเทศท่ี เก่ียวข�องกับปJจจัยเหลHานี้มาเปIนสHวนหนึ่ง
ของกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ� จุดแข็ง จุดอHอน โอกาสและอุปสรรคของโรงเรียน สัญญาณบHงชี้
การเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญด�านเทคโนโลยี บริการทางการศึกษา  สถิติจํานวนผู�เรียน ประชากรในชุมชน
และผู�มีสHวนได�สHวนเสีย ความยั่งยืนของโรงเรียนในระยะยาว รวมถึงสมรรถนะหลักท่ีจําเปIนของ
โรงเรียนความสามารถของโรงเรียนในการนําแผนกลยุทธ�ไปปฏิบัติ 
    2.1.2) วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� 
     1) วัตถุประสงค�หลักเชิงกลยุทธ� : วัตถุประสงค�หลักเชิงกลยุทธ�ท่ี
สําคัญของโรงเรียนมีอะไรบ�าง ให�ระบุ ตารางเวลาท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค�เหลHานั้น เปDาประสงค�ท่ี
สําคัญท่ีสุดของวัตถุประสงค�หลักเชิงกลยุทธ�เหลHานั้นมีอะไรบ�าง 
     2) การพิจารณาวัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� : โรงเรียนทําอยHางไร เพ่ือ
ทําให�ม่ันใจวHาวัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� ตอบสนองความท�าทายและความได�เปรียบเชิงกลยุทธ� โอกาส
ในการสร�างนวัตกรรมทางการศึกษาและบริการ ความสําคัญตHอสมรรถนะหลักของโรงเรียนท้ังใน
ปJจจุบันและอนาคต ความสมดุลระหวHางโอกาสกับความท�าทายท้ังระยะสั้นและระยะยาว ความสมดุล
ตHอความต�องการของผู�เรียนและผู�มีสHวนได�สHวนเสียท่ีสําคัญท้ังหมด 
   2.2) การนํากลยุทธ�ไปสูHการปฏิบัติ : โรงเรียนนํากลยุทธ�ไปสูHการปฏิบัติอยHางไร 
    2.2.1) กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการและการถHายทอดสูHการปฏิบัติ 
     1) กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการ โรงเรียนมีการพัฒนาแผนปฏิบัติ
การอยHางไร แผนระยะสั้นและ ระยะยาวท่ีโรงเรียนวางไว�มีอะไรบ�างและสัมพันธ�กับวัตถุประสงค�
เชิงกลยุทธ�อยHางไรถ�ามีการเปลี่ยนแปลงสําคัญทางด�านการศึกษา ผู�มีสHวนได�สHวนเสีย โรงเรียนจะ
ปฏิบัติตามแผนอยHางไร 
     2) กระบวนการนําแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติปรับแผนปฏิบัติการให�
เหมาะสมกับกําลังคนในโรงเรียนเพ่ือ ให�บรรลุวัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ�อยHางไร โรงเรียนม่ันใจได�อยHางไร
วHาผลสําเร็จในแผนปฏิบัติการจะยั่งยืน  
     3) กระบวนการจัดสรรการทรัพยากร โรงเรียนม่ันใจได�อยHางไรวHา
การเงินและทรัพยากรอ่ืน ๆ จะมีเพียงพอท่ีจะสนับสนุนแผนปฏิบัติการให�สําเร็จในขณะท่ีมีภารกิจ
อยHางอ่ืนด�วย โรงเรียนมีการจัดการทรัพยากรเหลHานี้เพ่ือท่ีจะ สนับสนุนให�แผนปฏิบัติการสําเร็จได�
อยHางไรโรงเรียนจัดการด�านการเงินและความเสี่ยงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับแผนปฏิบัติ การเพ่ือให�ม่ันใจ
สภาวะการเงินของโรงเรียนดํารงอยูHได�อยHางไร 
     4) กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล อะไรคือแผนหลักด�าน
ทรัพยากรบุคคลหรือแผนบุคคลากรท่ีจะ ทําให�วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการในระยะสั้น
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และระยะยาวประสบผลสําเร็จ แผนปฏิบัติการได�กลHาวถึงกําลังคนและการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะ
กําลังคนและความต�องการกําลังคนอยHางไร 
     5) กระบวนการวัดผลการดําเนินการ อะไรคือตัวบHงชี้ในการวัด
สมรรถนะหลักท่ีจะนําทางไปสูHผลสําเร็จ และประสิทธิภาพของแผนปฏิบัติการโรงเรียนม่ันใจได�
อยHางไรวHาแผนปฏิบัติการและระบบการวัดผลของแผนปฏิบัติการ โดยรวมสHงผลตHอการจัดการของ
โรงเรียนและจะครอบคลุมถึงผู�เรียนตลอดจนผู�มีสHวนได�เสีย 
     6) กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ โรงเรียนได�กําหนดและ
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการท่ีปรับปรุงอยHางไร หากอยูHในสภาวะท่ีจําเปIน สามารถเปลี่ยนแผนและปฏิบัติ
ตามแผนใหมHได�ทันที  
   2.3) กระบวนการคาดการณ�ผลการดําเนินการ 
    มีอะไรบ�างท่ีโรงเรียนวางแผนตามกรอบเวลาท้ังแผนระยะ สั้นและระยะ
ยาวสมรรถนะหลักท่ีวางแผนไว�สามารถเปรียบเทียบกับสมรรถนะหลักของคูHแขHงขันได�อยHางไรและ
สามารถ เปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียงเปDาประสงค�และสมรรถนะหลักในอดีตได�อยHางไร โรงเรียน
ทําอยHางไรหากพบความแตก ตHางด�านสมรรถนะหลักเม่ือเปรียบเทียบกับผู�แขHงขัน 
  3) การมุHงเน�นผู�เรียน 
   3.1) การรับฟJงผู�เรียน : โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการรวบรวมข�อมูลและใช�
สารสนเทศ 
     3.1.1) การรับฟJงผู�เรียน 
     1) การรับฟJงเสียงของผู�เรียนปJจจุบัน : โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรใน
การรับฟJงผู�เรียนเพ่ือให�ได�มาซ่ึงข�อมูลสารสนเทศท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได� โรงเรียนมีวิธีการท่ีแตกตHาง
กันอยHางไรในการรับฟJงเสียงของกลุHมผู�เรียนหรือกลุHมท่ีเก่ียวข�องอ่ืน ๆ โรงเรียนใช�สื่อทางสังคม 
(Social Media) และสื่อเทคโนโลยีทางเว็บไซต�ตHาง ๆ ในการรับฟJงผู�เรียนอยHางเหมาะสมอยHางไร  
     2) การรับฟJงเสียงของผู�เรียนอนาคต : โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรใน
การรับฟJงศิษย�เกHาอนาคตและของชุมชน เพ่ือให�ได�สารสนเทศท่ีนําไปใช�ได�และได�ข�อมูลย�อนกลับ
เก่ียวกับหลักสูตรและการจัดการศึกษาและการบริการ การศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีสHงเสริมการเรียนรู�การ
สนับสนุนผู�เรียนและวิธีการสื่อสารระหวHางกัน 
    3.1.2) การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู�เรียน 
     1) ความพึงพอใจและความผูกพัน : โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการ
ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู�เรียนวิธีการเหลHานี้มีความแตกตHางกันอยHางไร สําหรับ
ผู�เรียนแตHละประเภทแตHละกลุHมโรงเรียนมีวิธีการอยHางไรท่ีทําให�ม่ันใจได�วHาการประเมินดังกลHาวให�
สารสนเทศท่ีนําไปใช�ได�ในการสนองความต�องการของผู�เรียน ให�ดีกวHาความคาดหวังและสร�างความผูกพัน
ของผู�เรียนอยHางไร 
     2) ความไมHพึงพอใจ : โรงเรียนมีวิธีการจัดการอยHางไรในการ
ประเมินความไมHพึงพอใจของผู�เรียน โรงเรียนวิธีการอยHางไรท่ีทําให�ม่ันใจวHาการวัดผลดังกลHาวให�
สารสนเทศท่ีสามารถนําไปใช�ได�เพ่ือตอบสนองความต�องการ และทําให�ดีกวHาความคาดหวังในอนาคต
ของผู�เรียน  
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   3.2) ความผูกพันของผู�เรียน : โรงเรียนมีวิธีอยHางไรในการสร�างความผูกพันกับ
ผู�เรียนเพ่ือตอบสนองความต�องการและสร�างความผูกพัน 
    3.2.1) หลักสูตรการจัดการศึกษาและบริการทางการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีสHงเสริม            
การเรียนรู�และการสนับสนุนผู�เรียน 
     1) หลักสูตรและการบริการทางการศึกษาอ่ืน ๆ : โรงเรียนมีวิธีการ
อยHางไรในการกําหนดความ ต�องการของผู�เรียนสําหรับหลักสูตรการจัดการศึกษาและบริการทาง
การศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีสHงเสริมการเรียนรู�และมีวิธีการ อยHางไรท่ีจะกําหนดและสร�างนวัตกรรมให�กับ
หลักสูตรการจัดการศึกษาและบริการทางการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีสHงเสริมการเรียน รู�เพ่ือตอบสนองตHอความ
ต�องการและทําให�ดีกวHาความคาดหวังของกลุHมผู�เรียนและสHวนการตลาด(ตามท่ีระบุไว�ในโครง รHางองค�กร) 
รวมท้ังเพ่ือดึงดูดผู�เรียนกลุHมใหมHและสร�างโอกาสในการขยายความสัมพันธ�กับผู�เรียนในปJจจุบัน 
     2) การสนับสนุนผู� เรียน : โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรให�ผู� เรียน
สามารถสืบค�นสารสนเทศ และได�รับการสนับสนุนโรงเรียนมีวิธีการอยHางไรท่ีจะให�ผู� เรียนได�รับ
หลักสูตรการศึกษาและบริการทางการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีสHงเสริม การเรียนรู�จากโรงเรียนและมีวิธีการ
อยHางไรในการทําให�ผู�เรียนสามารถติดตHอและให�ข�อมูลย�อนกลับเก่ียวกับหลักสูตร การศึกษาและ
บริการทางการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีสHงเสริมการเรียนรู� โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรท่ีจะกําหนดกลไกลหลักเพ่ือ
สHงเสริมสนับสนุนผู�เรียนรวมท้ังวิธีการและกลไกหลักในการสื่อสารวิธีการดังกลHาวมีความแตกตHางกัน
อยHางไรระหวHาง กลุHมผู�เรียนและสHวนการตลาดอยHางไร โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรท่ีจะกําหนดการ
สHงเสริมสนับสนุนผู�เรียนและทําให� ม่ันใจได�อยHางไรวHาข�อกําหนดการสHงเสริมสนับสนุนดังกลHาวได�
นําไปสูHการปฏิบัติโดยทุกคนและในทุกกระบวนการท่ี เก่ียวข�อง 
     3) การใช�ข�อมูลของผู�เรียน : โรงเรียนมีการใช�สารสนเทศเก่ียวกับ
ผู�เรียน หลักสูตรการจัดการศึกษา และบริการการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีสHงเสริมการเรียนรู�เพ่ือปรับปรุงด�าน
การตลาดการเสริมสร�างวัฒนธรรมท่ีมุHงเน�นการพัฒนา ผู�เรียนและกําหนดโอกาสในการสร�าง
นวัตกรรม 
    3.2.2) การสร�างความสัมพันธ�ท่ีมีตHอผู�เรียน 
     1) การสร�างความสัมพันธ� : โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรท่ีจะสร�างและ
จัดการกับความสัมพันธ�ท่ีมีตHอ ผู�เรียน ให�บรรลุผลสําเร็จดังตHอไปนี้ ให�ได�ผู�เรียนใหมHและเพ่ิมสHวนแบHง
การตลาด รักษาผู�เรียนตอบสนองความต�องการและทําให�ดีกวHาความคาดหวังในแตHละชHวงเวลา             
(ปyการศึกษา) ท่ีมีการสานสัมพันธ�กับโรงเรียน เพ่ิมความผูกพันกับโรงเรียน 
     2) การจัดการกับข�อร�องเรียน : โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรใน                
การจัดการกับข�อร�องเรียนท่ีได�รับจาก ผู�เรียนโรงเรียนมีวิธีการอยHางไรท่ีจะทําให�ม่ันใจได�วHาจะแก�ไขข�อ
ร�องเรียนนั้นอยHางมีประสิทธิผลและทันทHวงทีและทําให�ความเชื่อม่ันของผู�เรียนกลับคืนมา รวมท้ัง
เสริมสร�างความพึงพอใจและความผูกพัน   
  4) การวัดการวิเคราะห�และการจัดการความรู� 
   4.1) การวัดการวิเคราะห�และการปรับปรุงผลการดําเนินการของโรงเรียน : 
โรงเรียนมีวิธีการอยHางไร ในการวัดวิเคราะห�และนํามาปรับปรุงผลการดําเนินการของโรงเรียน 
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    4.1.1) การวัดผลการดําเนินการ 
     1) ตัววัดผลการดําเนินการโรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการเลือก
รวบรวมปรับให�สอดคล�องไปในแนวทางเดียวกันและบูรณาการข�อมูลและสารสนเทศเพ่ือติดตาม   
การปฏิบั ติการประจําวันและผลการดําเนินการโดยรวมของโรงเรียน ซ่ึงรวมถึงการติดตาม
ความก�าวหน�าเทียบกับวัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการ โรงเรียน มีตัววัดผลการ
ดําเนินการอะไรบ�าง รวมท้ังตัววัดด�านการเงินท่ีสําคัญท้ังระยะสั้นและระยะยาวตัววัดเหลHานี้ได�รับการ
ติดตามบHอยเพียงใดโรงเรียนมีวิธีการอยHางไร ในการใช�ข�อมูลและสารสนเทศเหลHานี้เพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจ ในระดับโรงเรียนและสร�างนวัตกรรม 
     2) ข�อมูลเชิงเปรียบเทียบโรงเรียนมีวิธีการเลือกและสร�างความ
ม่ันใจได�อยHางไรวHาได�ใช�ข�อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบท่ีสําคัญเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจใน
ระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ� รวมท้ังการสร�างนวัตกรรมอยHางมีประสิทธิผล 
     3) ข�อมูลผู�เรียนและผู�มีสHวนได�สHวนเสีย โรงเรียนมีวิธีการเลือกและ
สร�างความม่ันใจได�อยHางไรวHาได�ใช�ข�อมูลและสารสนเทศของผู�เรียนและผู�มีสHวนได�สHวนเสีย (รวมถึงข�อ
ร�องเรียน) เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ ปฏิบัติการและระดับกลยุทธ� รวมท้ังการสร�างนวัตกรรม
อยHางมีประสิทธิผล 
     4) ความคลHองตัวของการวัดผล โรงเรียนทําให�ม่ันใจได�อยHางไรวHา
ระบบการวัดผลการดําเนินการของ โรงเรียนสามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงท้ังภายในหรือ
ภายนอกโรงเรียนท่ีเกิดข้ึนอยHางรวดเร็วหรือท่ีไมHได�คาดคิด  
    4.1.2) การวิเคราะห�และทบทวนผลการดําเนินการ 
     โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการทบทวนผลการดําเนินการและขีด 
ความสามารถของโรงเรียน โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการใช�ตัววัดผลการดําเนินการท่ีสําคัญของ
โรงเรียนในการทบทวนเหลHานี้ โรงเรียนทําการวิเคราะห�ในเรื่องอะไรบ�างเพ่ือนํามาใช�สนับสนุน                 
การทบทวนและเพ่ือทําให�ม่ันใจวHา ผลสรุปนั้นใช�ได�โรงเรียนใช�การทบทวนเหลHานี้อยHางไรเพ่ือประเมิน
ความสําเร็จของโรงเรียนผลการดําเนินการในเชิงแขHงขัน ความม่ันคงทางการเงินและความก�าวหน�า 
เทียบกับวัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการรวมท้ังใช�ในการประเมินความสามารถของ
โรงเรียนท่ีจะตอบสนอง อยHางรวดเร็วตHอความเปลี่ยนแปลงในด�านความต�องการของโรงเรียนและ
ความท�าทายในสภาพแวดล�อมท่ีโรงเรียนดําเนินงานอยูH 
    4.1.3) การปรับปรุงผลการดําเนินการ 
     1) การแลกเปลี่ยนเรียนรู�วิธีปฏิบัติท่ีเปIนเลิศ โรงเรียนมีวิธีการ
อยHางไร ในการใช�ผลการทบทวนผลการ ดําเนินการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู�บทเรียนและวิธีปฏิบัติท่ีเปIน
เลิศข�ามหนHวยงานและกระบวนการทํางาน 
     2) ผลการดําเนินการในอนาคต โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการใช�
ผลการทบทวนผลการดําเนินการและ ข�อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแขHงขัน 
     3) การปรับปรุงอยHางตHอเนื่องและนวัตกรรม โรงเรียนมีวิธีการ
อยHางไรในการใช�ผลการทบทวนผลการดําเนินการไปใช�จัดลําดับความสําคัญของเรื่องท่ีต�องนําไป
ปรับปรุงอยHางตHอเนื่องและนําไปเปIนโอกาสในการสร�างนวัตกรรม โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการ
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ถHายทอดเรื่องท่ีจัดลําดับความสําคัญดังกลHาว เพ่ือให�กลุHมงานและระดับปฏิบัติการ นํา ไปปฏิบัติท่ัวท้ัง
โรงเรียน โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการถHายทอดเรื่องดังกลHาวไปสูHผู�สHงมอบ พันธมิตรและผู�ให�ความ
รHวมมือของโรงเรียนเพ่ือทําให�ม่ันใจวHามีการนําไปปฏิบัติอยHางสอดคล�องไปในแนวทางเดียวกันกับ
โรงเรียน 
   4.2) การจัดการสารสนเทศความรู�และเทคโนโลยีสารสนเทศ : โรงเรียนมีวิธีการ
อยHางไร ในการจัดการสารสนเทศ 
    4.2.1) การจัดการข�อมูลสารสนเทศและการจัดการความรู� คุณลักษณะ
โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการทําให�ม่ันใจวHาข�อมูลสารสนเทศและความรู�ของโรงเรียนมีคุณลักษณะ
ดังนี้ : แมHนยํา ถูกต�องและเชื่อถือได� ทันกาล ปลอดภัยและเปIนความลับ 
    4.2.2) ข�อมูลและสารสนเทศพร�อมใช�งาน โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรเพ่ือให�
ข�อมูลและสารสนเทศท่ีต�องการมี ความพร�อมใช�งานสําหรับบุคลากร ผู�สHงมอบ พันธมิตร ผู�ให�ความ
รHวมมือรวมท้ังผู�เรียนและผู�มีสHวนได�สHวนเสีย 
    4.2.3) การจัดการความรู�โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการจัดการความรู�ของ
โรงเรียนเพ่ือให�บรรลุผล ดังตHอไปนี้ การรวบรวมและถHายทอดความรู�ของบุคลากรการถHายทอดความรู�
ท่ีเก่ียวข�องกับโรงเรียนระหวHางโรงเรียนกับผู�เรียนและผู�มีสHวนได�สHวนเสีย ผู�สHงมอบพันธมิตรและผู�ให�
ความรHวมมือความรวดเร็วในการระบุ การแบHงปJนและการนําวิธีปฏิบัติท่ีเปIนเลิศไปดําเนินการการ
รวบรวมความรู�และถHายทอดความรู�ท่ีเก่ียวข�องไปใช�ในการสร�างนวัตกรรมและกระบวนการวางแผน
เชิงกลยุทธ� 
   4.3) การจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    4.3.1) คุณลักษณะของฮาร�ดแวร�และซอฟต�แวร�โรงเรียนมีวิธีการอยHางไร
เพ่ือให�ม่ันใจได�วHาฮาร�ดแวร�และ ซอฟต�แวร� มีความเชื่อถือได�ปลอดภัยและใช�งานงHาย  
    4.3.2) ความพร�อมใช�งานในภาวะฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉิน โรงเรียนมีวิธีการ
อยHางไรในการทําให�ม่ันใจวHาข�อมูล และสารสนเทศ รวมท้ังระบบฮาร�ดแวร�และซอฟต�แวร�มีความ
พร�อมใช�งานอยHางตHอเนื่อง เพ่ือตอบสนองผู�เรียนและผู�มีสHวนได�สHวนเสียอยHางมีประสิทธิผล  
  5) การมุHงเน�นบุคลากร 
   5.1) สภาพแวดล�อมในการทํางาน : โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการสร�าง
สภาพแวดล�อมในการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพและสนับสนุนบุคลากร 
    5.1.1) ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากร 
     1) ความสามารถและอัตรากําลัง โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการ
ประเมินความต�องการด�านขีดความสามารถและอัตรากําลังรวมท้ัง ทักษะ สมรรถนะและกําลังคนท่ีมีอยูH 
     2) บุคลากรใหมH โรงเรียนมีวิธีอยHางไรในการสรรหาวHาจ�าง บรรจุ
และรักษาบุคลากรใหมHไว� โรงเรียนจะแนHใจได�อยHางไรวHาบุคลากรเปIนตัวแทนท่ีสะท�อนให�เห็นถึงความ
หลากหลายทางความคิด วัฒนธรรมและความคิดเห็นของชุมชนของบุคลกรท่ีโรงเรียนจ�างและชุมชน
ของผู�เรียนและผู�มีสHวนได�สHวนเสีย 
     3) การทํางานให�บรรลุผล โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการจัด
โครงสร�างและบริหารบุคลากรเพ่ือทําให�งานของโรงเรียนประสบความสําเร็จใช�ประโยชน�จาก
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สมรรถนะหลักของบุคลากรได�อยHางเต็มท่ีสHงเสริม สนับสนุนการมุHงเน�นผู�เรียนและผู�มีสHวนได�สHวนเสีย 
ทําให�มีผลการดําเนินงานท่ีเหนือกวHาการคาดหมาย ตอบสนองตHอความท�าทายเชิงกลยุทธ� และแผน
ปฏิบัติงานให�เกิดความคลHองตัวตามบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
     4) การจัดการการเปลี่ยนแปลงของบุคลากร โรงเรียนมีวิธีการ
อยHางไรในการเตรียมบุคลากรให�พร�อมรับตHอความต�องการด�านขีดความสามารถ และอัตรากําลังท่ี
กําลังเปลี่ยนแปลงไป โรงเรียนมีวิธีการจัดการอยHางไรในการบริหารบุคลากร บริหารความต�องการท้ัง
ของบุคลากรและ ของโรงเรียน เพ่ือให�ม่ันใจวHาสามารถดําเนินการได�อยHางตHอเนื่อง ปDองกันการลด
จํานวนของ บุคลากรและลดผลกระทบหากเกิดกรณีดังกลHาว โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการ
เตรียมการและบริหารในชHวงท่ีมีการเพ่ิม/ลดจํานวนบุคลากร  
    5.1.2) บรรยากาศการทํางานของบุคลากร 
     1) สภาพแวดล�อมในการทํางาน โรงเรียนดําเนินการอยHางไร
เก่ียวกับปJจจัยตHาง ๆ ด�านสภาพแวดล�อมท่ีเหมาะสมในการทํางานเพ่ือการปรับปรุงและทําให�ม่ันใจวHา
สถานท่ีทํางานมีสุขอนามัย ความปลอดภัยและสวัสดิการ สวัสดิภาพของบุคลากร ตัววัดและ
เปDาประสงค�ในการปรับปรุงตามความต�องการของบุคลากรของแตHละปJจจัยมีอะไรบ�าง ใน
สภาพแวดล�อมการทํางานท่ีแตกตHางกันนั้น ปJจจัยตัววัดและเปDาประสงค�มีความแตกตHางท่ี สําคัญ
หรือไมHอยHางไร 
     2) นโยบายการบริการและสิทธิประโยชน�โรงเรียนสนับสนุน
บุคลากรโดยกําหนดนโยบาย การบริการและสิทธิประโยชน�อยHางไร สิ่งดังกลHาวมีการออกแบบให�เหมาะสม
ตามความต�องการของบุคลากรท่ีหลากหลายและกลุHมและ ประเภทของบุคลากรท่ีแตกตHางกันอยHางไร 
   5.2) ความผูกพันของบุคลากร : โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการสร�างความ
ผูกพัน ผูกใจบุคลากร 
    5.2.1) ผลการปฏิบัติของบุคลากร 
     1) องค�ประกอบของความผูกพัน โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการ
กําหนดองค�ประกอบท่ีสําคัญท่ีสHงผลตHอความผูกพันและความพึง พอใจของบุคลากร วิธีการกําหนด
องค�ประกอบเหลHานี้แตกตHางกันอยHางไรตามกลุHมและประเภท ของบุคลากร 
     2) วัฒนธรรมองค�กร โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการเสริมสร�าง
วัฒนธรรมองค�กรท่ีมีลักษณะเปXดกว�างทางการสื่อสาร มีผลการดําเนินการท่ีดีและบุคลากรมีความ
ผูกพันตHอโรงเรียน โรงเรียนทําให�ม่ันใจได�อยHางไรวHาวัฒนธรรมองค�กรได�ใช�ประโยชน�จากความ
หลากหลายของความคิด วัฒนธรรมและความคิดเห็นของบุคลากร 
     3) การจัดการผลการปฏิบัติงานองค�การมีระบบการจัดการกับผล      
การปฏิบัติงานของบุคลากร ทําให�สิ่งเหลHานี้บรรลุผลสําเร็จอยHางไร สนับสนุนให�มีการทํางานท่ีให�ผล            
การดําเนินการท่ีดีและความผูกพันของผู�ปฏิบัติงาน พิจารณาถึงการบริหารคHาตอบแทน การยกยHอง
ชมเชย การให�รางวัลและการให�สิ่งจูงใจแกHบุคลากร สHงเสริมให�เกิดการมุHงเน�นผู�เรียน ผู�มีสHวนได�สHวน
เสียและโรงเรียนรวมถึงการบรรลุ แผนปฏิบัติการของโรงเรียน เพ่ือให�บรรลุความสําเร็จในระดับ
องค�กรและระดับบุคคล 
    5.2.2) การประเมินความผูกพันของบุคลากร 
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     1) การประเมินความผูกพันของบุคลากรมีวิธีการท้ังท่ีเปIนทางการ
และไมHเปIนทางการและตัววัดอะไรบ�างท่ีใช�ในการประเมินความผูกพัน และความพึงพอใจของ
บุคลากรวิธีการและตัววัดท่ีใช�ในแตHละกลุHมและสHวนของบุคลากรมีความแตกตHางกันอยHางไร มีการใช�
ตัวชี้วัด อ่ืน ๆ เชHน การคงอยูH การขาดงานการร�องทุกข� ความปลอดภัยและผลงานของ บุคลากร เพ่ือ
ตรวจประเมินและปรับปรุงความผูกพันของบุคลากรอยHางไร 
     2) ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ�การดําเนินการของโรงเรียน โรงเรียนมี
การนําผลการประเมินความผูกพัน ของบุคลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธ� เพ่ือระบุโอกาสใน การ
ปรับปรุงท้ังด�านความผูกพันของบุคลากรและผลลัพธ�ของโรงเรียนอยHางไร 
    5.2.3) การพัฒนาบุคลากรและผู�นํา 
     1) ระบบการเรียนรู�และการพัฒนาระบบการเรียนรู�และการพัฒนา
สําหรับบุคลากรและผู�นําขององค�กร ได�พิจารณาปJจจัยตHอไปนี้อยHางไรสมรรถนะหลักของโรงเรียน 
ความท�าทายเชิงกลยุทธ� และการบรรลุผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการ ของโรงเรียน ท้ังระยะสั้นและ
ระยะยาวของโรงเรียนการปรับปรุงผลการดําเนินการและการสร�างนวัตกรรมของโรงเรียน จริยธรรม
และวิธีการดําเนินกิจการของโรงเรียนอยHางมีจริยธรรม การมุHงเน�นผู�เรียนและผู�มีสHวนได�สHวนเสียความ
ต�องการด�านการเรียนรู�และพัฒนา ท้ังความต�องการของตนเองและท่ีกําหนดโดยหัวหน�างานและผู�นํา
การถHายโอนความรู�จากบุคลากรท่ีลาออกหรือเกษียณอายุ การสHงเสริมให�มีการใช�ความรู�และทักษะ
ใหมHในการปฏิบัติงานความครอบคลุมของโอกาสในการพัฒนาซ่ึงรวมถึงการศึกษา การฝaกอบรม การ
สอนงาน การเปIนพ่ีเลี้ยงและประสบการณ�ท่ีได�จากการทํางาน  
     2) ประสิทธิผลของการเรียนรู�และพัฒนา โรงเรียนมีวิธีการประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบ การเรียนรู�และการพัฒนาอยHางไร 
     3) ความก�าวหน�าในอาชีพการงาน โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรใน                
การจัดการความก�าวหน�าในอาชีพการงาน สําหรับบุคลากรท่ัวท้ังโรงเรียนอยHางมีประสิทธิผลโรงเรียน
มีวิธีการในการวางแผนการสืบทอดตําแหนHงตําแหนHงผู�บริหารหัวหน�างานผู�นําท่ีมี ประสิทธิภาพ
อยHางไร 
  6) การมุHงเน�นการดําเนินการ 
   6.1) การออกแบบระบบงาน 
    6.1.1) แนวคิดในการออกแบบระบบงานโรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการ
ออกแบบและสร�างนวัตกรรม ในระบบงานโดยรวมมีการใช�ประโยชน�จากสมรรถนะหลักของโรงเรียน
(Core Competencies) อยHางไรรวมท้ังกําหนดวHา กระบวนการใดในระบบงานโดยรวมเปIน
กระบวนการภายในโรงเรียน (กระบวนการทํางานท่ีสําคัญของโรงเรียน) และกระบวนการใดจะใช�
ทรัพยากรจากแหลHงภายนอก 
    6.1.2) ข�อกําหนดของระบบงานโรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการจัดทํา
ข�อกําหนดของระบบงานท่ีสําคัญโดยใช�ข�อมูลจากผู�เรียน ผู�มีสHวนได�สHวนเสีย ผู�สHงมอบ คูHความรHวมมือ
ท่ีเปIนทางการและไมHเปIนทางการและข�อกําหนดท่ีสําคัญของระบบงานดังกลHาว คืออะไร 
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    6.1.3) การจัดการระบบงาน 
     1) การนําระบบงานไปปฏิบัติระบบงานในโรงเรียนมีอะไรบ�างมี
วิธีการจัดการและปรับปรุงระบบงาน อยHางไรเพ่ือสร�างคุณคHาให�กับผู�เรียน ทําให�โรงเรียนประสบ
ความสําเร็จและยั่งยืน 
     2) การควบคุมต�นทุนโรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการควบคุมต�นทุน
โดยรวมของระบบงานโรงเรียนมีวิธีการอยHางไร ในการปDองกันไมHให�เกิดความบกพรHองหรือการทํางาน
ซํ้ารวมท้ังการลดต�นทุนคHาประกันความเสียหาย หรือการลดความสูญเสียให�เหลือน�อยท่ีสุด โรงเรียนมี
วิธีการอยHางไรในการลดต�นทุนโดยรวมท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน 
    6.1.4) การเตรียมความพร�อมตHอภาวะฉุกเฉิน โรงเรียนมีวิธีการอยHางไร 
เพ่ือให�ม่ันใจวHาระบบงานและสถานท่ีทํางานมีการเตรียมพร�อมตHอภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนและระบบการเตรียมพร�อมดังกลHาวได�คํานึงถึงการปDองกันการจัดการความตHอเนื่องของ การ
ดําเนินการและการทําให�คืนสูHสภาพเดิมอยHางไร 
   6.2) กระบวนการทํางาน :โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการออกแบบจัดการและ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ 
    6.2.1) การออกแบบกระบวนการทํางาน 
     1) แนวคิดในการออกแบบโรงเรียนมีวิธีการออกแบบและสร�าง
นวัตกรรมในกระบวนการทํางานเพ่ือให�เปIน ไปตามข�อกําหนดท่ีสําคัญโรงเรียนมีวิธีการอยHางไรในการ
นําเทคโนโลยีใหมH ๆ มาใช�ในการปฏิบัติงานเพ่ือให�เกิดความ คลHองตัว 
     2) ข�อกําหนดกระบวนการทํางาน โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรใน                
การจัดทําข�อกําหนดของกระบวนการทํางาน ท่ีสําคัญกระบวนการทํางานท่ีสําคัญของโรงเรียนมี
อะไรบ�าง ข�อกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการทํางาน ดังกลHาวคืออะไร 
    6.2.2) การจัดการกระบวนการทํางาน 
     1) การนํากระบวนการทํางานท่ีสําคัญไปสูHการปฏิบัติกระบวนการ
ทํางานท่ีสําคัญของโรงเรียนสัมพันธ�กับ ระบบงานของโรงเรียนอยHางไรโรงเรียนม่ันใจได�อยHางไรวHา             
การปฏิบัติงานประจําวันของกระบวนการเหลHานี้จะเปIนไปตามข�อกําหนดท่ีสําคัญตัวชี้วัดหรือตัวบHงชี้
ผลการดําเนินการท่ีสําคัญและตัวชี้วัดภายในกระบวนการท่ีโรงเรียนนํามาใช�ในการ ควบคุมและ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานตHาง ๆ ของโรงเรียน คืออะไร  
     2) การจัดการเก่ียวกับผู�สHงมอบ โรงเรียนมีวิธีการจัดการเก่ียวกับ
การสHงมอบอยHางไร โรงเรียนม่ันใจได�อยHางไรวHา ท่ีผู�สHงมอบท่ีโรงเรียนเลือกมีคุณสมบัติและพร�อมท่ีจะ
ชHวยยกระดับผลการดําเนินการของโรงเรียนและความพึงพอใจของผู�ปกครองและผู�เรียน โรงเรียนประเมินผล
การดําเนินการของผู�สHงมอบอยHางไรและดําเนินการอยHางไรกับผู�สHงมอบท่ีมีผลการดําเนินการท่ีไมHดี 
     3) การปรับปรุงกระบวนการทํางาน : โรงเรียนมีวิธีการอยHางไรใน 
การปรับปรุงกระบวนการทํางานเพ่ือ บรรลุผลการดําเนินการให�ดีข้ึนและปรับปรุงหลักสูตรท่ีสHงเสริม  
การเรียนรู�และการบริการอ่ืน ๆ 
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  7) ผลลัพธ� 
   7.1) ผลลัพธ�ด�านหลักสูตรและกระบวนการ : ผลลัพธ�ด�านหลักสูตรสถานศึกษา
และประสิทธิผลของกระบวนการเปIนอยHางไร 
    7.1.1) ผลลัพธ�ด�านหลักสูตรและกระบวนการท่ีมุHงเน�นผู�เรียนระดับปJจจุบัน
และแนวโน�มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการด�านหลักสูตรและ กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนท่ีมีความสําคัญและตอบสนองโดยตรงตHอผู�เรียนและผู�ปกครองเปIนอยHางไร 
ผลลัพธ� เหลHานี้เม่ือเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการของคูHแขHงท่ีจัดหลักสูตรหรือจัดแผนการเรียน
คล�ายคลึงกันเปIนอยHางไร 
    7.1.2) ผลลัพธ�ด�านประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติการ 
     1) ประสิทธิผลของกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับปJจจุบัน
และแนวโน�มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการของระบบการบริหารงานวิชาการ 
และกระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมท้ังคุณภาพของผู�เรียนแตHละปyการศึกษาและตัววัด อ่ืน ๆ ท่ี
เหมาะสมด�านประสิทธิผล ประสิทธิภาพและนวัตกรรมของกระบวนการจัดการเรียนการสอนเปIนอยHางไร 
     2) การเตรียมพร�อมตHอภาวะฉุกเฉิน ระดับปJจจุบันและแนวโน�มของ
ตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญของประสิทธิผลของระบบงานและการเตรียม ความพร�อมของสถานท่ี
ทํางานเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินเปIนอยHางไร 
    7.1.3) ผลลัพธ�ด�านการนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติ ผลลัพธ�ของตัวชี้วัดท่ีสําคัญของ
การบรรลุกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการของโรงเรียนรวมท้ังการสร�างและเสริมสร�างความแข็งแกรHงของ
สมรรถนะหลักของโรงเรียน (Core Competencies) เปIนอยHางไร 
   7.2) ผลลัพธ�ด�านการมุHงเน�นผู�เรียน : ผลการดําเนินการด�านการมุHงเน�นผู�เรียนเปIน
อยHางไร 
    ผลลัพธ�ด�านการมุHงเน�นผู�เรียน 
    7.2.1) ความพึงพอใจของผู�เรียนและผู�ปกครองระดับปJจจุบันและแนวโน�ม
ของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ด�านความพึงพอใจและไมHพึงพอใจของผู�เรียนและผู�ปกครองเปIนอยHางไร 
ผลลัพธ�เหลHานี้เม่ือเปรียบเทียบกับระดับความ พึงพอใจของผู�เรียนและผู�ปกครองตHอคูHแขHงโรงเรียนอ่ืน
ท่ีจัดการศึกษาคล�ายคลึงเปIนอยHางไร 
    7.2.2) ความผูกพันของผู�เรียนและผู�ปกครองผู�เรียนระดับปJจจุบันและ
แนวโน�มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ี สําคัญด�านการสร�างความผูกพันและความสัมพันธ�กับผู�เรียนและ
ผู�ปกครองผู�เรียนเปIนอยHางไร ผลลัพธ�เหลHานี้เม่ือ เปรียบเทียบกับวงจรชีวิตของการเปIนผู�เรียนหรือ
ผู�ปกครองผู�เรียนเปIนอยHางไร 
   7.3) ผลลัพธ�ด�านการมุHงเน�นบุคลากร: ผลการดําเนินการด�านการมุHงเน�นบุคลากรเปIน
อยHางไร  
    ผลลัพธ�ด�านบุคลากร 
    7.3.1) ขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากรระดับปJจจุบันและ
แนวโน�มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญด�านขีดความสามารถและอัตรากําลังบุคลากรรวมถึงจํานวนของ
บุคลากรและทักษะท่ีเหมาะสมของบุคลากรเปIนอยHางไร 
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    7.3.2) บรรยากาศการทํางานระดับปJจจุบันและแนวโน�มของตัววัดหรือ
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญด�านบรรยากาศการทํางาน รวมถึงสุขภาพ ความปลอดภัย สวัสดิภาพ การบริการและ
สิทธิประโยชน�สําหรับบุคลากรเปIนอยHางไร 
    7.3.3) การทําให�บุคลากรมีความผูกพันระดับปJจจุบันและแนวโน�มของตัว
วัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญด�านการ ทําให�บุคลากรมีความผูกพันกับองค�กรและความพึงพอใจของบุคลากร
เปIนอยHางไร 
    7.3.4) การพัฒนาบุคลากรระดับปJจจุบันและแนวโน�มของตัววัดหรือ
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญด�านพัฒนาบุคลากรและ ผู�นําองค�กรเปIนอยHางไร 
   7.4) ผลลัพธ�ด�านการนําองค�กรและการกํากับดูแลองค�กร : ผลการดําเนินการ
ด�านการนําองค�กรและการกํากับดูแลองค�กรเปIนอยHางไร  
    ผลลัพธ�ด�านการนําองค�กรการกํากับดูแลองค�กรและความรับผิดชอบตHอ
สังคมใน วงกว�าง 
    7.4.1) การนําองค�กรผลลัพธ�ของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญของการสื่อสาร
การสร�างความผูกพันกับบุคลากรของผู�นําระดับสูงเพ่ือถHายทอดวิสัยทัศน�และคHานิยมสูHการปฏิบัติการ
กระตุ�นให�เกิดการสื่อสารในลักษณะสองทิศทางและการทําให�เกิดการปฏิบัติการอยHางจริงจังเปIน
อยHางไร 
    7.4.2) การกํากับดูแลองค�กร ผลลัพธ�ปJจจุบันและแนวโน�มของตัววัดหรือ
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญด�านการกํากับดูแลองค�กรและความรับผิดชอบด�านการเงินภายในและภายนอกเปIน
อยHางไร 
    7.4.3) กฎหมายและกฎระเบียบข�อบังคับผลลัพธ�ของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ี
สําคัญด�านการปฏิบัติตามหรือปฏิบัติ ได�เหนือกวHาข�อกําหนดด�านกฎระเบียบข�อบังคับและกฎหมาย
เปIนอยHางไร 
    7.4.4) จริยธรรมผลลัพธ�ของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญของการประพฤติ
ปฏิบัติอยHางมีจริยธรรมและผลลัพธ� ของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญของความเชื่อม่ันของผู�มีสHวนได�สHวน
เสียท่ีมีตHอผู�นําระดับสูงและการกํากับดูแลองค�กรเปIนอยHางไร ผลลัพธ�ของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญ
ของพฤติกรรมท่ีละเมิดการประพฤติปฏิบัติอยHางมีจริยธรรมเปIนอยHางไร 
    7.4.5) สังคมผลลัพธ�ของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญด�านความรับผิดชอบตHอ
สังคมในวงกว�างและการสนับสนุน ชุมชนท่ีสําคัญเปIนอยHางไร  
   7.5) ผลลัพธ�ด�านการเงินและสมรรถนะการให�บริการ : ผลการดําเนินการด�าน
การเงินและสมรรถนะการให�บริการเปIนอยHางไร 
    ผลลัพธ�ด�านการเงินและสมรรถนะการให�บริการ 
    7.5.1) ผลการดําเนินการด�านการเงินระดับปJจจุบันและแนวโน�ม ของตัววัด
หรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการด�านการเงินเปIนอยHางไร รวมถึงตัววัดโดยรวมด�าน
ผลตอบแทนทางการเงิน ความม่ันคงทางการเงิน (Financial Viability) หรือผลการดําเนินการด�าน
งบประมาณ (Budgetary Performance) เปIนอยHางไร 
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    7.5.2) ผลการดําเนินการด�านสมรรถนะการให�บริการ ผลลัพธ�ปJจจุบันและ
แนวโน�มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ี สําคัญด�านการกํากับดูแลองค�กรและความรับผิดชอบด�านการเงิน
ภายในและภายนอกเปIนอยHางไร 
    7.5.3) กฎหมายและกฎระเบียบข�อบังคับระดับปJจจุบันและแนวโน�มของ
ตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการด�านสมรรถนะการให�บริการเปIนอยHางไร รวมถึง 
(สมรรถนะการให�บริการ) 
  นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (2548) ยังกลHาวไว�วHา โรงเรียนท่ีบริหารงานอยHางมี
คุณภาพ ควรมีองค�ประกอบ 8 องค�ประกอบ ดังนี้  1) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
ประกอบด�วย การจัดโครงสร�างการบริหารให�เอ้ือตHอการดําเนินงาน ทุกคนมีสHวนรHวม การประสาน
สัมพันธ�กันทุกฝ�ายทุกคนและการจัดให�มีข�อมูลท่ีเพียงพอในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือนํามากําหนดวิสัยทัศน� ภารกิจและแผนพัฒนา 2) การกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับโรงเรียน 
มุHงเน�นมาตรฐานผลการเรียนรู�ของผู�เรียนท่ีสอดคล�องกับมาตรฐานชHวงชั้นท่ีหลักสูตรกําหนด 3) จัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนท่ีจัดทําอยHางเปIนระบบพ้ืนฐานข�อมูลของโรงเรียน ประกอบด�วย
เปDาหมาย ยุทธศาสตร� และแนวปฏิบัติ ท่ีชัดเจนสมบูรณ� ครอบคลุมพัฒนาทุกกิจกรรมท่ีเปIน
สHวนประกอบหลักของการจัดการศึกษาและเปIนท่ียอมรับรHวมกันจากทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข�อง นําไปปฏิบัติ 
เพ่ือให�บรรลุตามเปDาหมาของแตHละกิจกรรมท่ีกําหนดอยHางสอดคล�องกับวิสัยทัศน�และมาตรฐาน 
หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 4) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กํากับ ติดตามการ
ดําเนินงานอยHางตHอเนื่องให�บรรลุเปDาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาท่ีกําหนดไว� โดยจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปyท่ีชัดเจนครอบคลุม งาน/โครงการของสถาบัน 5) ตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพโรงเรียน ประกอบด�วย การตรวจสอบและทบทวนภายใน โดยบุคลากรในโรงเรียนดําเนินการ
ตรวจสอบและทบทวนจากหนHวยงานต�นสังกัด 6) ประเมินคุณภาพการศึกษา เน�นการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียนในระดับชั้นท่ีเปIนตัวประโยชน� ได�แกH ประถมศึกษาปyท่ี 3 และปyท่ี 6 มัธยมศึกษา
ปyท่ี 3 และปyท่ี 6 ในวิชาแกนรHวม โดยใช�แบบทดสอบมาตรฐาน โดยหนHวยงานสHวนกลางรHวมกับต�น
สังกัดเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ 7) จัดทํารายงานคุณภาพการศึกษาประจําปyการศึกษา เปIนการนําข�อมูลผล
การประเมินมาตรฐานคุณภาพ การตรวจสอบและทบทวนภายในและภายนอกมาประมวลรายงานผล
การพัฒนาคุณภาพประจําปyการศึกษา ซ่ึงจะนําไปใช�เปIนข�อมูลสําหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตHอไป และ 8) การผดุงระบบประกันคุณภาพ เปIนกลไกสHวนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ
ภายใน เพ่ือให�ข�อมูลย�อนกลับ เพ่ือสHงเสริมพัฒนาและประเมนประสิทธิภาพการดําเนินงานของระบบ
ประกันคุณภาพ 
  เฉลิมชัย สุขจิตต� (2549, น. 5-12) ได�นําเสนอองค�ประกอบของคุณภาพโรงเรียนไว�วHา 
โรงเรียนควรคํานึงถึงองค�ประกอบตHาง ๆ 4 องค�ประกอบ ในการจัดทําโรงเรียนให�เกิดคุณภาพ ได�แกH 
  1) กําหนดวิสัยทัศน�ของโรงเรียน วิสัยทัศน�เปIนภาพโรงเรียนในอนาคตท่ีทุกฝ�ายท่ี
เก่ียวข�องกับโรงเรียนต�องรHวมกันผลักดันให�เกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของความเชื่อเดียวกันแตHอาจหลาย
แนวทางปฏิบัติ 
  2) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากรทางการศึกษาท่ีเก่ียวข�องกับการศึกษา ท้ัง
ผู�บริหารโรงเรียน ครูผู�สอน กรรมการสถานศึกษา ผู�ปกครอง รวมท้ังชุมชน ดังนี้ 
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   2.1) ผู�บริหารโรงเรียนควรมีลักษณะสําคัญ คือ บุคลิกภาพดี มีวิสัยทัศน� ขจัด
ปJญหาอาสาผสาน สําราญทุกเม่ือ เชื่อม่ันคุณธรรม นําพาองค�กร ผู�บริหารเปรียบเสมือนสัญลักษณ�ของ
องค�กรและมีพฤติกรรมการบริหารแบบผู�นํา 
   2.2) ครูผู�สอนควรมีลักษณะ คือ บุคลิกภาพดี มีเมตตา เจรจาชัด ถนัด
สร�างสรรค� ขยันสร�างงาน ประสานความรู� เชิดชูคุณธรรม นําการปฏิบัติ มีพฤติกรรมเปIนผู�อํานวย
ความสะดวกมากกวHาผู�ถHายทอดความรู� ครูต�องเปลี่ยนความเชื่อเดิม ท่ีเชื่อวHาการจัดการเรียนรู� คือการ
จัดการสอนท่ีถHายทอดความรู�และประสบการณ�เดิม ๆ ของครู ให�แกHผู�เรียน โดยผHานการบอกเลHา  
   2.3) กรรมการสถานศึกษา เปIนกลุHมบุคคลท่ีเปIนตัวแทนของสถาบันครอบครัว 
สถาบันศาสนา สถาบันการเมืองการปกครองและสถาบันการศึกษา เข�ามามีบทบาทสําคัญตHอการ
กําหนดแนวทางการบริหารและการจัดการของโรงเรียนให�มีคุณภาพ ดังนั้น กรรมการสถานศึกษาควร
มีคุณลักษณะสําคัญ คือ มองการณ�ไกล ใสHใจรอบรู� สู�งาน ประสานประโยชน� 
   2.4) ผู�ปกครอง เปIนผู�มีสHวนได�สHวนเสียโดยตรงกับทางโรงเรียน เปIนตัวแทนของ
สถาบันหลัก สถาบันหนึ่งของสังคมท่ีมีบทบาทและหน�าท่ีเก่ียวข�องเก่ียวเนื่องกับสถาบันการศึกษามาก
ท่ีสุด จึงเปIนกลุHมท่ีควรมีเจตคติท่ีถูกต�องเก่ียวกับการศึกษาและกับโรงเรียน ดังนั้น ผู�ปกครองควรมี
คุณลักษณะท่ีสําคัญ คือ เปIนแบบอยHาง สร�างแนวคิด อุทิศตน ชนปJญหา กล�าตัดสิน 
   2.5) ชุมชน เปIนสถาบันทางสังคมท่ีมีความสําคัญยิ่งตHอการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน เปIนแหลHงผลิตตัวปDอน (ผู�เรียนเข�าเรียน) และรองรับผลผลิต (ผู�เรียนจบการศึกษา) พร�อมท้ัง
เปIนตัวสอดแทรกกระบวนการจัดการเรียนรู�ของโรงเรียน ดังนั้น ชุมชนควรมีลักษณะสําคัญคือ 
โครงสร�างเข�มแข็ง แบHงปJนทรัพยากร สะท�อนการเปลี่ยนแปลง 
  3) จัดโครงสร�างการบริหารเพ่ือสHงเสริมนวัตกรรมการเรียนรู� 
   3.1) การจัดเวลาและสถานท่ีให�ครูได�มีโอกาสสร�างนวัตกรรมแหHงการเรียนรู� ท่ี
นําเสนอความจริงและเปIนท่ียอมรับอยHางมีระบบและมีสHวนรHวม 
   3.2) การจัดโครงสร�างและการติดตHอประสานงานและอํานวยความสะดวกแกH
ผู�เก่ียวข�องกับการจัดการเรียนรู� หรือเครือขHายให�สามารถติดตHอประสานงาน ให�ได�รับสิ่งท่ีต�องการ 
สะดวกรวดเร็ว ครบถ�วน เหมาะสม มีคุณภาพทันที ทันกับเหตุการณ�หรือสถานการณ� 
   3.3) การจัดโครงสร�างท่ีสHงเสริม สนับสนุน ให�คณะครูมีเสรีภาพทางวิชาการ 
ภายใต�วิสัยทัศน� พันธกิจและเปDาหมายของโรงเรียน 
  4) ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล�อมของโรงเรียน โรงเรียนเปIนสถานศึกษาให�ความรู� เปIน
โลกแหHงการเรียนรู�ที่สร�างบรรยากาศสะท�อนให�ผู�เรียนอยากเรียนรู�เรื ่องตHาง ๆ ที่อยูHรอบตัวด�วย
ตนเองและด�วยความรู�สึกท่ีเปIนสุข 
  มอร�ติมอร� แซมมอนส� สโตร� ลีวิส และอีคอป (Mortimore, Sammons, Stoll, 
Lewis & Ecob, 1988) เสนอปJจจัย 12 ประการ ท่ีเปIนตัวบHงชี้ประสิทธิผลเชิงคุณภาพของโรงเรียน 
ซ่ึงบางตัวบHงชี้วัดไมHได�ท้ังทางสถิติและทางปริมาณ แตHได�มาจากการตรวจสอบโรงเรียนตHาง ๆ และจาก            
การอภิปรายอยHางรอบคอบจากข�อค�นพบทางสถิติ ปJจจัยเหลHานี้ ได�แกH 1) ภาวะผู�นําท่ีมีเปDาหมายของ
ผู�บริหาร ด�านหลักสูตร การให�แนวทางด�านเนื้อหา การเสนอแนะกลยุทธ�การสอน 2) การมีสHวนรHวม
ของผู�ชHวยครูใหญH ด�านการตัดสินใจท่ีเก่ียวกับนโยบาย การปฏิบัติงานตามท่ีได�รับมอบอํานาจจาก
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ครูใหญH 3) การมีสHวนรHวมของครูในการวางแผนเก่ียวกับหลักสูตร การวางแผนการสอนและการ
ตัดสินใจเก่ียวกับเรื่องภายในห�องเรียน 4) ความคงเส�นคงวาของครู หมายถึง ความสมํ่าเสมอในการ
ทํางานของครู ไมHย�ายหรือออกบHอย 5) โครงสร�างการเรียนการสอน มีการวางแผนการสอน การให�
งานผู�เรียน การให�ผู�เรียนมีอิสระในการคิด การทํางาน 6) การสอนท่ีท�าทายสติปJญญา การสอนของครู
มีการกระตุ�นและท�าทายให�ผู�เรียนใช�ความคิดสร�างสรรค�และทํางานด�วยตนเอง 7) สิ่งแวดล�อมท่ี
มุHงเน�นการทํางาน ครูใช�เวลาในการปรึกษางานกับผู�เรียนมากกวHาใช�เวลากับงานประจํา 8) การสอน
แตHละครั้งมีจุดเน�นเฉพาะเรื่อง เพ่ือให�ครูได�พูดกับผู�เรียนได�มากข้ึนและให�ผู�เรียนมีโอกาสได�ทํางานมาก
ข้ึน 9) มีการสื่อสารอยHางกว�างขวางระหวHางครูกับผู�เรียน 10) การเก็บบันทึกเอกสาร เน�นท่ีการเก็บ
เอกสารของครูเก่ียวกับแผนการสอน แผนการประเมิน ผลงานผู�เรียน 11) การมีสHวนรHวมของ
ผู�ปกครอง เน�นการพบปะกับครูอยHางไมHเปIนทางการมากกวHาแบบเปIนทางการ เพ่ือรHวมกันพัฒนา
ผู�เรียน 12) มีบรรยากาศด�านบวกท้ังสําหรับครูและผู�เรียน ซ่ึงรวมถึงบรรยากาศท้ังภายในและ
ภายนอกห�องเรียน และรอบ ๆ บริเวณโรงเรียน นอกจากนี้ บอร�เดนและบอททริลล� (Borden & 
Bottrill, 1994) ได�รวบรวมองค�ประกอบและตัวบHงชี้การดําเนินงานท่ีสHงผลตHอคุณภาพการศึกษา 
ประกอบด�วย การบริหารจัดการ การแนะนําให�คําปรึกษา การศึกษาตHอเนื่อง หลักสูตร การรับผู�เรียน 
สิ่งอํานวยความสะดวกในกาเรียนการสอน เชHน สื่อ อุปกรณ� การเงินงบประมาณ การวิจัย การจัดการ
เรียนการสอน นอกจากนี้ เซลลิส (Sallis, 2002, p. 139) กลHาวถึง องค�ประกอบเก่ียวกับคุณภาพใน
โรงเรียน มี 4 ประการ ได�แกH สิ่งแวดล�อมการศึกษา (The Education Environment) 1) ภาวะผู�นํา
และกลยุทธ� (Leadership and Strategies) ได�แกH การมอบหมายงาน นโยบายคุณภาพ วิเคราะห�
องค�กร พันธกิจและแผนกลยุทธ� ภาวะผู�นํา 2) ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได� (Accountability) 
ได�แกH ระบบและวิธีการปฏิบัติประสิทธิภาพการจัดการ ข�อมูลท่ีสําคัญ มาตรฐาน ISO 9000 คุณภาพ
ของต�นทุน วัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลง 3) ทีมงาน (Teamwork) ได�แกH การมอบอํานาจกลุHมของการ
จัดการตนเอง ประโยชน�ของคุณภาพเครื่องมือ งบประมาณท่ีได�รับมอบหมาย การแก�ปJญหา กลยุทธ�
การเรียนการสอน 4) ลูกค�าและผู�มีสHวนเก่ียวข�อง (Stakeholder & Customers) ได�แกHการประเมิน
ตนเอง ผู�สังเกตและการประเมิน สํารวจความต�องการของลูกค�า การตรวจสอบมาตรฐาน และได�กลHาว
อีกวHา ความจําเปIนของคุณภาพการศึกษา มี 4 ด�าน คือ 1) ความจําเปIนในด�านศีลธรรมจรรยา             
(The Moral Imperative) ลูกค�าของการบริการการศึกษา ไมHวHาจะเปIนผู�เรียน ผู�ปกครองและชุมชน 
ท่ีสมควรได�รับคุณภาพการศึกษาท่ีดีท่ีสุด ผู�บริหารควรให�โอกาสและความสําคัญในการจัดการศึกษาท่ี
ดีท่ีสุด ท่ีเปIนคุณภาพโดยรวม ให�ความเหมาะสมและเปIนท่ียอมรับของผู�เรียน 2) ความจําเปIนในด�าน
เก่ียวกับอาชีพ (The Professional Imperative) ลักษณะทางอาชีพควรจัดให�ตรงกับความต�องการ
ของผู�เรียนและความจําเปIนมากกวHาความเหมาะสมในหน�าท่ีหรือปฏิบัติการสอนของครู นักการศึกษา
มีหน�าท่ีเพ่ิมคุณภาพการศึกษาในหลักสูตร ซ่ึงเปIนหน�าท่ีของผู�บริหารและครูท่ีทําให�เกิดข้ึนใน
ห�องเรียนและเปIนการจัดการในโรงเรียนเพ่ือให�ได�มาตรฐานสูงข้ึน 3) ความจําเปIนในด�านคูHแขHง (The 
Competitive Imperative) คูHแขHงในโลกของการศึกษาเปIนการเพ่ิมคุณภาพในการบริการและจัด
โครงสร�างหลักสูตร TQM เปIนกระบวนการสําคัญท่ีจะตอบสนองความต�องการแตHละสถาบัน มีกล
ยุทธ�ท่ีแตกตHางกันในการท่ีตอบสนองความต�องการของลูกค�า 4) ความจําเปIนซ่ึงต�องรายงานหรือ
สามารถอธิบายได� (The Accountability Imperative) โรงเรียนและวิทยาลัยเปIนสHวนหนึ่งของชุมชน
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และความต�องการทางการเมืองในความรับผิดชอบโดยสHวนรวมท่ีแสดงให�เห็นความสําคัญของ
มาตรฐาน TQM สHงเสริมความรับผิดชอบอยHางหลีกเลี่ยงไมHได�ในวัตถุประสงค�และการวัดผลท่ีได�จาก
กระบวนการศึกษาและสิ่งท่ีจัดให�คุณภาพท่ีเพ่ิมข้ึนเปIนสิ่งสําคัญและเปIนความสําเร็จในการควบคุม
ของสถาบันท่ีจัดให�ตรงกับความต�องการสHวน รุตเตอร� (Rutter, 1980, pp. 39-40) ได�เสนอแนวความคิด
เก่ียวกับองค�ประกอบสําคัญท่ีสHงผลให�โรงเรียนมีประสิทธิภาพอยูHในระดับสูง ได�แกH 1) ความสมดุลของ
ระดับสติปJญญาของผู�เรียนในโรงเรียน ไมHมีอภิสิทธิ์ชนหรือกลุHมตHอต�านด�านวิชาการ ด�านการปกครอง
ตHาง ๆ 2) ใช�วิธีการให�รางวัลโดยยกยHองผู�กระทําความดี และให�ทุกคนยอมรับในผลงานมากกวHาใช�
วิธีการลงโทษ 3) โรงเรียนมีสภาพแวดล�อมท่ีดี ผู�เรียนได�รับการดูแลและสนับสนุนท่ีดี 4) เปXดโอกาสให�
ผู�เรียนได�มีสHวนรHวมและตัดสินใจในกิจกรรมของโรงเรียน 5) กําหนดเปDาหมายของความสําเร็จ ของ
โรงเรียน โดยมีเปDาหมายทางวิชาการท่ีชัดเจนและมีบรรยากาศของความไว�วางใจในศักยภาพของ
ผู�เรียน 6) ใช�กระบวนการกลุHมในกระบวนการเรียนการสอน ต้ังแตHการเตรียมบทเรียนจนถึงการค�นพบ
องค�ความรู�  7) ยอมรับผลลัพธ� ท่ีได�ด�วยความพึงพอใจ ซ่ึงเปIนผลมาจากการมีภาวะผู�นําและ
กระบวนการตัดสินใจท่ีครูทุกคนมีความรู�สึกวHามุมมองและข�อเสนอของตนได�รับการพิจารณา 
 2.3.3 ปJจจัยท่ีสHงผลตHอคุณภาพโรงเรียน 
  การพัฒนาองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู�วิจัยได�ทําการศึกษา
เอกสารเก่ียวกับปJจจัยอะไรบ�างท่ีสHงผลตHอคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือให�ความชัดเจนในการพัฒนาองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีรายละเอียดท่ีจะเสนอ ดังนี้ 
  ปJจจัยท่ีสHงผลตHอคุณภาพโรงเรียน เปIนปJจจัยท่ีมีความสัมพันธ�อยHางมีเหตุมีผลตHอกัน
คุณภาพโรงเรียน ท่ีสร�างข้ึนจากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ซ่ึงจากการศึกษาของ การ�วิน (Garvin, 
1987 อ�างถึงใน สมกูล ถาวรกิจ, 2543, น. 29) ได�มองคุณภาพการจัดการศึกษาในแนวทางเดียวกัน
ซ่ึงเขาได�อธิบายคุณภาพการจัดการศึกษาวHาประกอบด�วย 8 องค�ประกอบ ดังนี้ คือ 1) องค�ประกอบ
ด�านการปฏิบั ติ (Performance) ความหมาย คือ การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพบัณฑิตต�องมี
ความสามารถในการปฏิบัติในสาขาวิชาชีพท่ีเรียนสําเร็จได� 2) องค�ประกอบคุณลักษณะเฉพาะ 
(Features) ความหมายคือ การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพบัณฑิตต�องมีลักษณะพิเศษในสาขาวิชาชีพท่ี
เรียนสําเร็จ 3) องค�ประกอบด�านความเชื่อม่ัน (Reliability) ความหมายคือ การจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ ผู� เรียนได�รับความรู�และได� เรียนรู� ทักษะท่ี ถูกต�องตามความเปIนจริ งและทันสมัย                
4) องค�ประกอบด�านความตรงตามโครงสร�างท่ีกําหนดไว� (Conformance) ความหมาย คือ การ
จัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพสถานบันจะต�องจัดการศึกษาได�ตรงตามข�อกําหนดในมาตรฐานท่ีกําหนดไว�
และต�องเปIนไปตามข�อกําหนดท่ีให�ไว�กับนักศึกษาด�วย 5) องค�ประกอบด�านความยั่งยืน (Durability) 
ความหมายคือ การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพต�องทําให�ผู�เรียนมีความรู�และทักษะท่ีลึกซ้ึงยั่งยืนอยูHนาน 
6) องค�ประกอบด�านความสามารถในการให�บริการ (Serviceability) ความหมายคือ การจัดการ
ศึกษาท่ีมีคุณภาพ จะต�องทําให�ผู�เรียนมีความสามารถในการให�บริการแกHสังคมในสาขาวิชาชีพท่ีศึกษา 
และต�องสนองตรงกับความต�องการของสังคมด�วย 7) องค�ประกอบด�านสุนทรียภาพ (Aesthetics) 
ความหมายคือ การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพต�องทําให�เกิดความรู�สึกท่ีดีตHอผู�เก่ียวข�อง 8) องค�ประกอบ
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ด�านการรับรู�คุณภาพ (Perceived Quality) ความหมาย คือ การจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพต�องมี
คุณภาพตามการรับรู�ของบุคคลท่ีเก่ียวกับข�อง 
  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหHงชาติ (2543, น. 53-55) กลHาววHาปJจจุบันการ
บริหารโรงเรียนได�พัฒนาระบบบริหารจัดการตามกระแสการเปลี่ยนแปลงของโครงสร�างระบบการ
บริหารจัดการสถานศึกษา มุHงเน�นพัฒนาระบบการประเมินผล การตรวจสอบจากองค�การชุมชน หรือ
องค�การมหาชนและรูปแบบการประเมินผล ผู�บริหาร ครู ผู�เรียน จําเปIนต�องรHวมรับผิดชอบรHวมกัน มี
การกําหนดยุทธศาสตร�ในการดําเนินงานแนวใหมHเพ่ือนําไปสูHความสําเร็จท่ีสําคัญ ได�แกH ยุทธศาสตร�
ภาวะผู�นําของผู�บริหาร ยุทธศาสตร�การทํางานเปIนทีมยุทธศาสตร�การสร�างความตระหนักและความรู�
ความเข�าใจ ยุทธศาสตร�การกําหนดผู�รับผิดชอบ ยุทธศาสตร�การวางแผนและกํากับ และยุทธศาสตร�
การมีสHวนรHวมและการปรึกษาหารือกับผู�มีสHวนรHวมเก่ียวข�อง ในมุมมองของ นารี อาแว (2545, น. 27) 
ได�กลHาววHา การบริหารจัดการจําเปIนต�องใช�ทรัพยากรในทางการบริหารปJจจัยสนับสนุน ได�แกH คน เงิน 
วัสดุอุปกรณ�และการจัดการทรัพยากรบริหาร 4 ประการ ดังกลHาว คน เปIนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุด 
จะต�องกําหนดบทบาทหน�าท่ีและทํางานรHวมกับผู�อ่ืน ความพึงพอใจ มนุษยสัมพันธ� มีบทบาทท่ีสําคัญ
ยิ่งท่ีทําให�ผู�บริหารองค�กรประสบความสําเร็จในการทํางาน ความสําเร็จคือ ความล�มเหลวข้ึนอยูHกับ
ความสามารถในการทํางานกับคน โรงเรียนในยุคการปฏิรูปการศึกษา คุณภาพและมาตรฐานด�าน
ผู�บริหาร ครูผู�เรียน เปIนเครื่องบHงชี้ความสําเร็จ ความสามารถผู�บริหารโรงเรียน ยHอมเกิดจากความ
แตกตHางของศักยภาพและคุณภาพผู�บริหารครูและผู�เรียนเปIนสําคัญ 
  สจ�วต-โคเซH และรอสกิน (Stuart-Kotze & Roskin, 1983, pp. 3-5) ได�ทําการวิจัย
และศึกษาพฤติกรรมของบุคคลในองค�การ สรุปผลเปIนทฤษฎีความสําเร็จทางการบริหาร วHามี               
3 ปJจจัย ท่ีสําคัญนําไปสูHความสําเร็จการบริหารองค�การ ได�แกH ปJจจัยท่ี 1 คือ ความต�องการบรรลุ
ความสําเร็จในการบริหารสามารถรวบรวมพลังความสนใจไปสูHทิศทางท่ีถูกต�องได� และจําเปIนต�องอ�าง
เหตุผลไปสูHความสําเร็จไปยังปJจจัยพ้ืนฐาน คือ จําเปIนต�องใช�พลังและความเพียรพยายามในการ
ทํางานตลอดแรงจูงใจและความต�องการท่ีจะทํางานเปIนรากฐานอยHางดีตHอความสําเร็จ ปJจจัยท่ี 2 คือ 
ต�องจัดลําดับความสําคัญของงาน ตัดสินใจวHางานใดสําคัญไมHสําคัญ ทุHมเททํางานสําคัญกHอน และขจัด
งานท่ีไมHสําคัญและไมHจําเปIนออกไป และปJจจัยท่ี 3 คือ แนวทางท่ีจะปฏิบัติตHอผู�รHวมงานเปIนสิ่งสําคัญ
ต�องได�รับความรHวมมือไมHมีใครทํางานได�สําเร็จเพียงคนเดียว ภารกิจของผู�บริหาร ต�องทํางานให�บรรลุ
สูงสุดตามเปDาหมาย ความรับผิดชอบในเรื่องท่ีสําคัญจริง ๆ ใช�ทรัพยากรอยHางจํากัดแตHมีผลดีมี
ประโยชน� และมีประสิทธิภาพ ผู�บริหารก็จะประสบความสําเร็จการทํางานอยHางชาญฉลาด มีความรู�
ความสามารถ กลยุทธ� เทคนิค ทักษะ การปฏิบัติงานและมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี 
  นอกจากนี้ แคซส� และโรสเซ็นเวง (Kast & Rosenweig, 1974, p. 6) กลHาววHา 
ความสําเร็จ หมายถึง การผสมผสานระหวHางทรัพยากรทางบริหาร ประกอบด�วย คน เงิน วัสดุ โดย
อาศัยเทคนิควิธีการและข�อมูล เพ่ือให�เกิดพลังรHวมในการทํางานจนประสบความสําเร็จอยHางมี
ประสิทธิภาพและพึงพอใจ สHวนไซมอนด� (Simon, 1977, p. 22) อธิบายวHาความสําเร็จ หมายถึง 
ความสามารถขององค�การในฐานะเปIนระบบสังคม ในการดําเนินให�บรรลุตามวัตถุประสงค� ในด�าน 
รอบบิน (Robbin, 1993, p. 59) ได�อธิบายวHา ความสําเร็จ หมายถึง ระดับท่ีองค�การ บรรลุเปDาหมายท่ี
กําหนดไว� และเชียรเรนซ� และโบสเคอร� (Schneider & Bosker, 1990, อ�างถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 
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2545, p. 135) ได�สรุปถึงปJจจัยท่ีเก่ียวข�องกับความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน ดังนี้ 1) มุHงสัมฤทธิ์ 
(Achivement) 2) มีภาวะผู�นําทางวิชาการ (Educational Leadership) 3) มีความเห็นสอดคล�องและ
กลมเกลียว (Consensus & Cohesion) 4) หลักสูตรมีคุณภาพ และมีโอกาสในการเรียนรู� (Curriculum 
Quality and Opportunity to Learn) 5) บรรยากาศของโรงเรียน (School Climate) 6) บรรยากาศใน
ชั้นเรียน (Classroom Climate) 7) การมีสHวนรHวมของผู�ปกครอง (Parental Involvement) 8) ศักยภาพ
ใน การประเมิน (Evaluative Potential) 9) การใช�เวลาในการเรียนรู�อยHางมีประสิทธิภาพ (Effective 
Learning Time) 10) มีรูปแบบการเรียนการสอน (Structured Instruction) 11) มีการเรียนรู�แบบอิสระ 
(Independent Learning) 12) มีการปรับการเรียนการสอน (Adaptive Instruction) และ 13) มีการให�
ข�อมูลย�อนกลับ (Feedback and Reinforcement) 
  เคลลี (Kelly, 2001, p. 5) ได�นําเสนอองค�ประกอบของคุณภาพโรงเรียนควรมี              
7 องค�ประกอบ ดังนี้ 1) ความเปIนผู�นํา (Leadership) ของผู�บริหารสถานศึกษา 2) การบริหาร
หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Teaching) 3) ระเบียบวินัย (Discipline) 4) การบริหาร
บุคคลและการพัฒนาทีมงาน (Personal and Staff Development) 5) ความสัมพันธ�ของลูกค�าและ
การบริหารภายนอก (External and Customer Relations) 6) การบริหารจัดการสิ่งแวดล�อม (Built 
Environment) และ 7) การบริหารการเงิน (Finance) สHวนแฮนด้ี (Handy, 1976, p. 13) ได�ศึกษา
ปJจจัยท่ีมีผลตHอประสิทธิภาพขององค�การ พบวHา ปJจจัยท่ีเก่ียวข�อง ได�แกH ภาวะผู�นํา โครงสร�าง 
สภาพแวดล�อม และบรรยากาศองค�การ นอกจากนี้ เฮอรซ� (Hertz, 2002, pp. 5-11) ได�ให�แนวคิด
การประเมินประสิทธิผลขององค�การไว� 7 ประการ คือ 1) ภาวะผู�นําของผู�บริหารองค�การ 2) การ
วางแผนเชิงกลยุทธ� 3) การให�ความสําคัญกับผู�มารับบริการท่ัว ๆ ไป 4) ข�อมูลขHาวสารและการ
วิเคราะห�ข�อมูล 5) การให�ความสําคัญกับคณะทํางาน 6) การบริหารขององค�การเพ่ือประกันคุณภาพ 
และ 7) ผลการดําเนินงานขององค�กร 
  สHวนแมคเคนนา เชลตัน และดาร�ลิง (Mckenna, Shelton & Darling, 2002, pp. 
314-322) ได�ศึกษาเก่ียวกับการประเมินผลกระทบของรูปแบบพฤติกรรมตHอประสิทธิผลองค�การ ซ่ึง
ผล การศึกษาพบความสัมพันธ�ระหวHางรูปแบบพฤติกรรมของบุคลากรในองค�การเลือกคนให�เหมาะสม
กับงานท่ีทํา และสภาพแวดล�อม จากการศึกษาของอิสเตอร� และเบทลี่ (Esther & Betly, 2002, pp. 
129-138) ท่ีศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ�ระหวHางบรรยากาศในองค�การกับพลังจูงใจในการทํางานของ
พยาบาลวิชาชีพในฮHองกง พบวHา ตัวแปรท่ีทํานายพลังจูงใจได�ดีท่ีสุด คือ ภาวะผู�นําและการทํางานเปIนทีม 
  นักวิจัยการศึกษาของไทยได�นําเสนอปJจจัยหรือองค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลตHอคุณภาพ
การศึกษาแตกตHางกันไปโดย ประยงค� ชูรักษ� (2548, น. 92-94) กลHาวถึงพฤติกรรมการบริหารท่ีมี
อิทธิพลตHอประสิทธิผลโรงเรียน ได�แกH ด�านแรงใจ ด�านภาวะผู�นําด�านตัดสินใจและด�านการสื่อสาร            
ณัฐพล ชุมวรฐานยี (2549, น. 237-238) กลHาวถึง คุณภาพโรงเรียนท่ีเหมาะสม 8 องค�ประกอบ คือ 
1) งบประมาณ 2) คุณลักษณะผู�บริหารโรงเรียน 3) ด�านคุณลักษณะผู�เรียน 4) การบริหารจัดการ               
5) หลักสูตรสถานศึกษาและนโยบาย 6) วิธีการสอน 7) คุณลักษณะครู และ 8) สภาพแวดล�อม สิทธิพงษ� 
ภูมิภักด์ิพรรณ (2550, น. 121-141) ได�สรุปถึงปJจจัยท่ีสHงผลตHอคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 1) ภาวะผู�นํา
เปลี่ยนสภาพ 2) วิสัยทัศน�ผู�บริหาร 3) การติดตHอสื่อสารภายในองค�การ และ 4) บรรยากาศองค�การ 
สHวน สมมาตร สนทมิโน (2551, น. 205-254) ได�นําเสนอองค�ประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษา
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ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 6 มุมมอง คือ 1) ด�านผู�บริหาร 2) ด�านกระบวนการภายใน 3) ด�านภาวะผู�นํา 
4) ด�านการเรียนรู�และการเจริญเติบโต 5) ด�านวินัย และ 6) ด�านการเงิน 
  จากการทบทวน แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับปJจจัยท่ีเก่ียวข�องกับคุณภาพโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา สามารถสรุปเปIนตารางการสังเคราะห�ปJจจัยท่ีเก่ียวข�องกับคุณภาพโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ได�ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.2 ผลการสังเคราะห�ปJจจัยท่ีสHงผลตHอคุณภาพโรงเรียน 
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 จากการสังเคราะห�ปJจจัยท่ีมีอิทธิพลตHอคุณภาพโรงเรียนจากนักวิชาการ นัก
การศึกษา งานวิจัย พบวHา องค�ประกอบท่ีเก่ียวข�องกับคุณภาพโรงเรียน ประกอบด�วย ด�านภาวะผู�นํา 
ด�านสภาพแวดล�อม ด�านโครงสร�างองค�การและด�านบรรยากาศองค�การ จะเห็นได�วHา ภาวะผู�นํา เปIน
ปJจจัยท่ีมีอิทธิพลตHอคุณภาพโรงเรียนเปIนอันดับแรก ซ่ึงคุณภาพโรงเรียนจะสะท�อนออกมาในลักษณะ
ของความสําเร็จ บรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงค�ของการจัดการศึกษาภายในโรงเรียน ผู�วิจัยจึง
สนใจศึกษาองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ขณะเดียวกันผู�วิจัยได�ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง และดําเนินการ
สังเคราะห�ตัวบHงชี้คุณภาพระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สรุปได�ดังนี้   
 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด�วย  
 1) ผลลัพธ�ด�านหลักสูตรและกระบวนการ : ผลลัพธ�ด�านหลักสูตรสถานศึกษาและ
ประสิทธิผลของกระบวนการ ตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการด�านหลักสูตรและ 
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กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความสําคัญและตอบสนองโดยตรงตHอผู�เรียนและผู�ปกครอง
เปรียบเทียบกับผล การดําเนินการของคูHแขHงท่ีจัดหลักสูตรหรือจัดแผนการเรียนคล�ายคลึงกัน และ
ผลลัพธ�ด�านประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติการ ประกอบด�วย ประสิทธิผลของกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนระดับปJจจุบันและแนวโน�มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการ
ของระบบการบริหารงานวิชาการและกระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมท้ังคุณภาพของผู�เรียน            
แตHละปyการศึกษาและตัววัด อ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมด�านประสิทธิผลประสิทธิภาพและนวัตกรรมของ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การเตรียมพร�อมตHอภาวะฉุกเฉิน ระดับปJจจุบันและแนวโน�มของตัว
วัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญของประสิทธิผลของระบบงานและการเตรียม ความพร�อมของสถานท่ีทํางาน
เม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ผลลัพธ�ด�านการนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติ ผลลัพธ�ของตัวชี้วัดท่ีสําคัญของ
การบรรลุกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการของโรงเรียนรวมท้ังการสร�างและเสริมสร�างความแข็งแกรHงของ
สมรรถนะหลักของโรงเรียน (Core Competencies)  
  2) ผลลัพธ�ด�านการมุHงเน�นผู�เรียน : ผลการดําเนินการด�านการมุHงเน�นผู�เรียน ผลการ
ดําเนินการของโรงเรียนในมุมมองของผู�เรียนและผู�ปกครองผู�เรียน ข�อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข�อง
ครอบคลุมถึงความพึงพอใจและไมHพึงพอใจ ข�อร�องเรียนและการแก�ปJญหาข�อร�องเรียนของผู�เรียนและ
ผู�ปกครองผู�เรียนอยHางมีประสิทธิผล การประกันคุณภาพภายในด�านการจัดการเรียนการสอน คุณคHา
ของการเรียนการสอนในมุมมองของผู�เรียนและผู�ปกครอง รวมท้ังการได�รับรางวัล การจัดอันดับ และการ
ได�รับการยกยHองชมเชยจากผู�เรียนและผู�ปกครองผู�เรียน ผู�มีสHวนได�สHวนเสียและองค�กรอิสระอ่ืน ๆ 
ประกอบด�วย 1) ความพึงพอใจของผู�เรียนและผู�ปกครองระดับปJจจุบันและแนวโน�มของตัววัดหรือ
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญด�านความพึงพอใจและไมHพึงพอใจของผู�เรียนและผู�ปกครองเปIนอยHางไรผลลัพธ�เหลHานี้
เม่ือเปรียบเทียบกับระดับความพึงพอใจของผู�เรียนและผู�ปกครองตHอคูHแขHงโรงเรียนอ่ืนท่ีจัดการศึกษา
คล�ายคลึง 2) ความผูกพันของผู�เรียนและผู�ปกครองผู�เรียนระดับปJจจุบันและแนวโน�มของตัววัดหรือ
ตัวชี้วัดท่ี สําคัญด�านการสร�างความผูกพันและความสัมพันธ�กับผู�เรียนและผู�ปกครองผู�เรียนเปIน
อยHางไร ผลลัพธ�เหลHานี้เม่ือเปรียบเทียบกับวงจรชีวิตของการเปIนผู�เรียนหรือผู�ปกครองผู�เรียน 
 3) ผลลัพธ�ด�านการมุHงเน�นบุคลากร : ผลการดําเนินการด�านการมุHงเน�นบุคลากร 
โรงเรียนสามารถสร�างและรักษาสภาพแวดล�อมในการทํางานท่ีเพ่ิมผลิตภาพ มีความเอ้ืออาทร ความ
ผูกพันและการเรียนรู�ให�แกHบุคลากรท้ังหมด ประกอบด�วย 1) ขีดความสามารถและอัตรากําลัง
บุคลากรระดับปJจจุบันและแนวโน�มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญด�านขีดความสามารถและอัตรากําลัง
บุคลากร รวมถึงจํานวนของบุคลากรและทักษะท่ีเหมาะสมของบุคลากร 2) บรรยากาศการทํางาน
ระดับปJจจุบันและแนวโน�มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญด�านบรรยากาศ การทํางาน รวมถึงสุขภาพ 
ความปลอดภัย สวัสดิภาพ การบริการและสิทธิประโยชน�สําหรับบุคลากร 3) การทําให�บุคลากรมี
ความผูกพันระดับปJจจุบันและแนวโน�มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ด�านการทําให�บุคลากรมีความ
ผูกพันกับองค�กรและความพึงพอใจของบุคลากร 4) การพัฒนาบุคลากรระดับปJจจุบันและแนวโน�ม
ของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญด�านพัฒนาบุคลากรและผู�นําองค�กร  
 4) ผลลัพธ�ด�านการนําองค�กรและการกํากับดูแลองค�กร : ผลการดําเนินการด�านการ
นําองค�กรและการกํากับดูแลองค�กร การนําองค�กรโดยผู�นําระดับสูงและการกํากับดูแลองค�กร เพ่ือ
แสดงให�เห็นถึงสถานภาพการเงินท่ีดีการเปIนองค�กรท่ีมีจริยธรรม ซ่ึงทําให�บรรลุผลด�านความ
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รับผิดชอบตHอ สังคมในวงกว�างและการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ ประกอบด�วย 1) การนําองค�กร ผลลัพธ�
ของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญของการสื่อสารการสร�างความผูกพันกับบุคลากรของผู�นําระดับสูงเพ่ือ
ถHายทอดวิสัยทัศน�และคHานิยมสูHการปฏิบัติการกระตุ�นให�เกิดการสื่อสารในลักษณะสองทิศทางและการ
ทําให�เกิดการปฏิบัติการอยHางจริงจัง 2) การกํากับดูแลองค�กรผลลัพธ�ปJจจุบันและแนวโน�มของตัววัด
หรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญด�านการกํากับดูแล องค�กรและความรับผิดชอบด�านการเงินภายในและภายนอก 
3) กฎหมายและกฎระเบียบข�อบังคับผลลัพธ�ของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญด�านการปฏิบัติตามหรือปฏิบัติ 
ได�เหนือกวHาข�อกําหนดด�านกฎระเบียบข�อบังคับและกฎหมาย 4) จริยธรรมผลลัพธ�ของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ี
สําคัญของการประพฤติปฏิบัติอยHางมีจริยธรรมและผลลัพธ� ของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญของความ
เชื่อม่ันของผู�มีสHวนได�สHวนเสียท่ีมีตHอผู�นําระดับสูงและการกํากับดูแลองค�กร ผลลัพธ�ของตัววัดหรือตัวชี้วัด
ท่ีสําคัญของพฤติกรรมท่ีละเมิดการประพฤติปฏิบัติอยHางมีจริยธรรม 5) สังคมผลลัพธ�ของตัววัดหรือ
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญด�านความรับผิดชอบตHอสังคมในวงกว�างและการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ 
 5) ผลลัพธ�ด�านการเงินและสมรรถนะการให�บริการ : ผลการดําเนินการด�านการเงิน 
และสมรรถนะการให�บริการการเงินและสมรรถนะการให�บริการ (การตลาด) เพ่ือให�เข�าใจถึงความ 
ม่ันคงทางการเงินรวมท้ังความท�าทายและความสําเร็จด�านขอบเขต การให�บริการของโรงเรียน 
ประกอบด�วย 1) ผลการดําเนินการด�านการเงินระดับปJจจุบันและแนวโน�มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ี
สําคัญ ของผลการ ดําเนินการด�านการเงินเปIนอยHางไรรวมถึงตัววัดโดยรวมด�านผลตอบแทนทาง
การเงิน ความม่ันคงทางการเงิน (Financial Viability) หรือผลการดําเนินการด�านงบประมาณ 
(Budgetary Performance) 2) ผลการดําเนินการด�านสมรรถนะการให�บริการ ผลลัพธ�ปJจจุบันและ
แนวโน�มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ี สําคัญด�านการกํากับดูแลองค�กรและความรับผิดชอบด�านการเงิน
ภายในและภายนอก 3) กฎหมายและกฎระเบียบข�อบังคับระดับปJจจุบันและแนวโน�ม ของตัววัดหรือ
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผล การดําเนินการด�านสมรรถนะการให�บริการ รวมถึง (สมรรถนะการให�บริการ) 

 
2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
  อาคม สีพิมพ�สอ (2550) ได�ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ�ระหวHางภาวะผู�นําของผู�บริหาร
กับประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี ผลการวิจัยพบวHา
จากนิยามของการวิจัยนี้ ประสิทธิผลโรงเรียน หมายถึงความสามารถของสถานศึกษาของโรงเรียนมี
อยูH  5 ด�าน ได�แกH ด�านหลักสูตร ด�านการตัดสินใจ ด�านทรัพยากร ด�านกระบวนการและด�าน
บรรยากาศ ดังนั้นการท่ีจะทําให�โรงเรียนเกิดประสิทธิผลได�ต�องอาศัยผู�บริหารสถานศึกษาเปIนตัวจักร
หลักในการขับเคลื่อน ผู�บริหารต�องเปIนผู�นําและใช�ภาวะผู�นํา เพ่ือนําพาให�สถานศึกษาบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปDาหมายท่ีวางไว� เพราะภาวะผู�นําของผู�บริหาร เปIนพฤติกรรมของผู�บริหารท่ีมีตHอกิจกรรมของ
กลุHมในองค�การ เปIนการสร�างและใช�อิทธิพลระหวHางบุคคลในสถานการณ�ใดสถานการณ�หนึ่ง เชHนการ
กระตุ�นชี้นําผลักดันให�บุคคลอ่ืนหรือกลุHมมีความเต็มใจและกระตือรือร�นในการทํากิจกรรมตHาง ๆ ตาม
ต�องการ โดยมีความสําเร็จของกลุHมหรือองค�การเปIนเปDาหมายและจากการพิจารณาความสัมพันธ�
ระหวHางภาวะผู�นําของผู�บริหารโดยรวมกับประสิทธิผลโรงเรียนประถมศึกษาในด�านหลักสูตร ด�านการ
ตัดสินใจ ด�านทรัพยากร ด�านกระบวนการและด�านบรรยากาศ พบวHาเกือบทุกด�านมีความสัมพันธ�กัน
ทางบวกอยูH ในระดับสูง อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ยกเว�นด�านทรัพยากร ซ่ึงมี
ความสัมพันธ�กันทางบวกอยูHในระดับตํ่าอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
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  ฉวีวรรณ พาภักดี (2550) ได�ศึกษาเรื่อง ภาวะผู�นําทางการเรียนการสอนของ
ผู�บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีผู�เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตHางกัน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลําภู ผลการวิจัยพบวHา ผู�บริหารโรงเรียนเปIนผู�มีบทบาท
สําคัญในการบริหารงาน โดยเฉพาะการบริหารงานกลุHมวิชาการ ซ่ึงถือเปIนงานหลักท่ีสําคัญและเปIน
หัวใจของการจัดการศึกษาในยุคปฏิรูป ซ่ึงจะต�องได�ผลผลิตท่ีออกมาดี มีคุณภาพมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค�ตรงตามความมุHงหมายของหลักสูตรและความต�องการของสถานศึกษา 
  ศุภลักษณ� เศษธะพานิช และคนอ่ืน ๆ (2550) ได�ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบ
การบริหารท่ีมุHงเน�นความเปIนเลิศของสถานศึกษาเอกชน ซ่ึงมีวัตถุประสงค�เพ่ือพัฒนาระบบการ
บริหารท่ีมุHมเน�นความเปIนเลิศของสถานศึกษาเอกชนโดยใช�วิธีการสัมภาษณ�แบบมีโครงสร�าง และ
แบบสอบถามผู�บริหารสถานศึกษาเอกชน การวิเคราะห�ข�อมูลใช�คHาสถิติเบื้องต�น ได�แกH คHาเฉลี่ยเลข
คณิต (Mean) และสHวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบวHา ระบบการบริหารท่ีมุHงเน�นความ
เปIนเลิศของสถานศึกษาเอกชน ประกอบด�วย 9 ประเด็นหลักดังตHอไปนี้ 
  1) ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาประกอบด�วย 6 องค�ประกอบยHอย ได�แกH 
สถานศึกษามีการกําหนดทิศทางการพัฒนาของสถานศึกษา ผู�บริหารมีความสื่อสารทิศทางการพัฒนา
ไปยังบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ผู�บริหารมีการมอบอํานาจและสHงเสริมการสHวนรวม ผู�บริหารมีการ
ปรับปรุงมีการสนับสนุนชนหลักมีความรับผิดตHอสาธารณะ 
  2) การมุHงเน�นผู�เรียน ผู�ปกครอง และผู�ท่ีเก่ียวข�อง ประกอบด�วย 3 องค�ประกอบ
ยHอย ได�แกH สถานศึกษามีความรู�เก่ียวกับความต�องการและความคาดหวังของผู�เรียนผู�ปกครองและผู�ท่ี
เรียนเก่ียวข�องสถานศึกษามีการสร�างและการจัดการความสัมพันธ�กับผู�เรียน ผู�ปกครองและผู� ท่ี
เก่ียวข�องสถานศึกษามีการประเมินความพึงพอใจของผู�เรียน ผู�ปกครอง และผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
  3) การวางแผนกลยุทธ� ประกอบด�วย 3 องค�ประกอบ ศุภลักษณ� เศษธะพานิช และ
คนอ่ืน ๆ (2550) องค�ประกอบยHอย ได�แกH สถานศึกษามีกระบวนการจัดทําแผนกลยุทธ� สถานศึกษามี
การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ� และสถานศึกษามีการควบคุมกลยุทธ� 
  4) โครงสร�างองค�กร ประกอบด�วย 2 องค�ประกอบยHอย ได�แกH สถานศึกษามีการจัด
โครงสร�างท่ีเหมาะสม และสถานศึกษามีความสร�างองค�กรท่ีมีความมดลHองตัว 
  5) การมุHมเน�นทรัพยากรบุคคล ประกอบด�วย 6 องค�ประกอบยHอย ได�แกH 
สถานศึกษาความสําคัญกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสถานศึกษา ให�ความสําคัญกับการศึกษา 
การฝaกแบรมและพัฒนาบุคลากร สถานศึกษาให�ความสําคัญและการประเมินผลตHอการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สถานศึกษาให�ความสําคัญกับการมีสHวนรHวมและมีการมอบอํานาจในการตัดสินใจ
สถานศึกษาให�ความสําคัญกับการสร�างแรงจูงใจ 
  6) การบริหารงานวิชาการ ประกอบด�วย 6 องค�ประกอบยHอย ได�แกH สถานศึกษามี
การจัดทําและพัฒนาลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษามีการจัดกระบวนการเรียนรู�ท่ีมุHงเน�นผู�เรียนเปIน
สําคัญ สถานศึกษามีการวัดและประเมินผลการเรียนรู�ของผู�เรียน สถานศึกษามีการนิเทศอยHางเปIน
ระบบสถานศึกษามีการจัดสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู� และบรรยากาศท่ีเอ้ือตHอการเรียนรู�สถานศึกษามี
การสนับสนุนจุดมุHงหมายของผู�เรียนและสถานศึกษา 
  7) การบริหารการเงินประกอบด�วย 3 องค�ประกอบยHอย ได�แกH สถานศึกษามีการ
จัดทําบัญชีตามหลักบัญชีสากล สถานศึกษามีการวิเคราะห�ผลการดําเนินงาน สถานศึกษามีการ
ตรวจสอบระบบการเงินและบัญชี 
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  8) การบริหารงานท่ัวไป ประกอบด�วย 3 องค�ประกอบยHอย ได�แกH สถานศึกษามีการ
บริหารอาคารสถานท่ีอยHางเปIนระบบ สถานศึกษามีการสร�างความสัมพันธ�กับผู�ปกครอง และชุมชน
สถานศึกษามีการจัดการด�านการตลาดและประชาชนสัมพันธ� 
  9) การจัดการสารสนเทศและความรู� ประกอบด�วย 3 องค�ประกอบยHอย ได�แกH 
สถานศึกษามีการจัดการสารสนเทศ สถานศึกษามีการวัดและวิเคราะห�ผลการดําเนินงานสถานศึกษามี
การจัดการความรู� 
  สิร�รานี วะสุภัทร (2551, น. 154) ได�ศึกษาภาวะผู�นําทางวิชาการและสมรรถนะของ
ผู�บริหารสถานศึกษาท่ีสHงผลตHอความสําเร็จของการบริหารโดยใช�โรงเรียนเปIนฐาน โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือ
ศึกษาอิทธิพลของภาวะผู�นําทางวิชาการของผู�บริหารสถานศึกษาท่ีมีตHอความสําเร็จของการบริหาร โดยใช�
โรงเรียนเปIนฐาน เพ่ือศึกษาอิทธิพลของสมรรถนะของผู�บริหารสถานศึกษาท่ีมีตHอความสําเร็จของการ
บริหารโดยใช�โรงเรียนเปIนฐาน และเพ่ือศึกษาอิทธิพลของภาวะผู�นําทางวิชาการและสมรรถนะของ
ผู�บริหารสถานศึกษาท่ีมีตHอความสําเร็จของการบริหารโดยใช�โรงเรียนเปIนฐานผHานวัฒนธรรมการเรียนรู�ใน
โรงเรียน ซ่ึงมีผลการวิจัยพบวHา 1) ภาวะผู�นําทางวิชาการและวัฒนธรรมการเรียนรู�ในโรงเรียนมีอิทธิพล
ทางตรงตHอความสําเร็จของการบริหารโดยใช�โรงเรียนเปIนฐาน 2) สมรรถนะมีอิทธิพลทางอ�อมตHอ
ความสําเร็จของการบริหารโดยใช�โรงเรียนเปIนฐานผHานวัฒนธรรมการเรียนรู�ในโรงเรียน และ 3) ตัวแบบ
ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุของภาวะผู�นําทางวิชาการและสมรรถนะของผู�บริหารสถานศึกษาท่ีสHงผลตHอ
ความสําเร็จของการบริหารโดยใช�โรงเรียนเปIนฐานสอดคล�องกลมกลืนกับข�อมูลเชิงประจักษ� ซ่ึงตัวแบบนี้
สามารถอธิบายระดับความสําเร็จของการบริหารโดยใช�โรงเรียนเปIนฐาน ได�ร�อยละ 91.00 
  ไกศิษฏ� เปลรินทร� (2552) ได�ทําวิจัยการพัฒนาตัวบHงชี้ ภาวะผู�นําทางวิชาการ
สําหรับผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการศึกษาพบวHา ตัวบHงชี้ภาวะผู�นําทางวิชาการสําหรับ
ผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจํานวน 60 ตัวบHงชี้ ท่ีเปIนไป ตามหลักการแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง 
ประกอบด�วย ตัวบHงชี้การกําหนดวิสัยทัศน� เปDาหมายและพันธกิจการเรียนรู�จํานวน 12 ตัวบHงชี้              
ตัวบHงชี้การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน จํานวน 13 ตัวบHงชี้ ตัวบHงชี้ การพัฒนาผู�เรียน จํานวน 
12 ตัวบHงชี้ ตัวบHงชี้ การพัฒนาครู จํานวน 10 ตัวบHงชี้ และการสร�างบรรยากาศการเรียนรู� จํานวน 13 ตัว
บHงชี้ มีข�อเสนอแนะ ในการทําวิจัยครั้งตHอไปสามารถนําตัวบHงชี้นี้ไปทําวิจัย พัฒนาผู�นําทางวิชาการกับ
ผู�บริหารสถานศึกษา และพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียนในโรงเรียนท่ัวไป 
  กมล ตราชู (2553, น. 151) ได�ศึกษาการพัฒนาตัวบHงชี้พฤติกรรมภาวะผู�นําทาง
วิชาการของผู�บริหารสถานศึกษาเทศบาล โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือสร�างและพัฒนาตัวบHงชี้พฤติกรรม
ภาวะผู�นําทางวิชาการของผู�บริหารสถานศึกษาเทศบาลและเพ่ือทดสอบความสอดคล�องของโมเดล
ความสัมพันธ� โครงสร�างตัวบHงชี่พฤติกรรมภาวะผู�นําทางวิชาการของผู�บริหารสถานศึกษาเทศบาลท่ี
สร�างและพัฒนาข้ึนกับข�อมูลเชิงประจักษ� ซ่ึงมีผลการวิจัยพบวHา 1) ผลการสร�างกรอบแนวคิดและการ
พัฒนาตัวบHงชี้พฤติกรรมภาวะผู�นําทางวิชาการของผู�บริหารสถานศึกษาเทศบาล พบวHา มีองค�ประกอบ               
5 องค�ประกอบ และตัวบHงชี้ 75 ตัวบHงชี้ ได�แกH องค�ประกอบหลักด�านการกําหนดทิศทางและนโยบาย
จํานวน 17 ตัวบHงชี้ องค�ประกอบหลักด�านการสร�างสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือตHอการเรียนรู� จํานวน 15 ตัวบHงชี้ 
องค�ประกอบหลักด�านการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากร จํานวน 10 ตัวบHงชี้ องค�ประกอบหลักด�าน
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู� จํานวน 20 ตัวบHงชี้ และองค�ประกอบหลักด�านการสHงเสริม
คุณภาพผู�เรียน จํานวน 13 ตัวบHงชี้ และ 2) ผลการทดสอบความสอดคล�องของโมเดลความสัมพันธ�
โครงสร�างตัวบHงชี้พฤติกรรมภาวะผู�นําทางวิชาการของผู�บริหารสถานศึกษาเทศบาล พบวHา โมเดลมี
ความสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ�โดยมีคHา ไค-สแควร� (Chis-square) เทHากับ 78.79 คHา P เทHากับ 
0.27283 คHาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทHากับ 0.99 คHาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก�
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แล�ว (AGFI) เทHากับ 0.98 คHาประมาณความคลาดเคลื่อนของรากกําลังท่ีสองเฉลี่ย (RMSEA) เทHากับ 
0.010 และคHาขนาดตัวอยHางวิกฤต (CN) เทHากับ 1135.01 
  อ�อย สงึมรัมย� (2554, น. 147-148) ได�ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําทางวิชาการ
ของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือ
ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู�นําทางวิชาการท่ีพึงประสงค� ศึกษาพฤติกรรมภาวะผู�นําของผู�บริหารโรงเรียนเพ่ือ
สร�างรูปแบบและเพ่ือประเมินรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมภาวะผู�นําทางวิชาการของผู�บริหารโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงมีผลการวิจัย พบวHา พฤติกรรมภาวะผู�นําทาง
วิชาการท่ีพึงประสงค�ของผู�บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา มี 4 
ด�าน คือ ด�านการกําหนดวิสัยทัศน�และเปDาหมายของโรงเรียน มี 6 พฤติกรรม ด�านการจัดการหลักสูตร
และการเรียนรู� มี 12 พฤติกรรม ด�านการนิเทศและการประเมินผลการจัดการเรียนรู� มี 12 พฤติกรรม 
และด�านการจัดบรรยากาศทางวิชาการ มี 12 พฤติกรรม พฤติกรรมภาวะผู�นําทางวิชาการของผู�บริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมปฏิบัติอยูHในระดับมาก 
( X = 4.48, S.D.= 0.57) เม่ือจําแนกเปIนรายด�านแล�วพบวHา ด�านการกําหนดวิสัยทัศน�และเปDาหมายของ
โรงเรียน ( X = 4.48, S.D. = 0.57) ด�านการจัดการหลักสูตรและการเรียนรู�ปฏิบัติอยูHในระดับมาก ( X = 4.44, 
S.D.= 0.58) ด�านการนิเทศและการประเมินผลการจัดการเรียนรู�ปฏิบัติอยูHในระดับมาก (X = 4.42, S.D.= 0.60) 
ด�านการจัดบรรยากาศทางวิชาการปฏิบัติอยูHในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.58, S.D.= 0.54) ผลการวิเคราะห�
พฤติกรรมภาวะผู�นําทางวิชาการท่ีจําเปIนต�องพัฒนาปรากฏผล ดังนี้ 1) ด�านการกําหนดวิสัยทัศน�และ
เปDาหมายของโรงเรียน จําเปIนต�องพัฒนา มี 5 พฤติกรรม คือ การกําหนดวิสัยทัศน�และเปDาหมายของ
โรงเรียนโดยการเปXดโอกาสให�ผู�เรียน องค�กรในชุมชน ผู�ปกครองผู�เรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานมีสHวนรHวมและปรับวิสัยทัศน�ให�สอดคล�องกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม 2) ด�านการจัดการ
หลักสูตรและการเรียนรู� จําเปIนต�องพัฒนา มี 5 พฤติกรรม คือ เปXดโอกาสให�ผู�มีสHวนได�สHวนเสียได�รHวม
จัดทําหลักสูตร มีการประชาสัมพันธ�การใช�หลักสูตร มีการนิเทศติดตามผลการใช�หลักสูตร มีการ
ประเมินผลการใช�หลักสูตร และพัฒนาหลักสูตรอยHางตHอเนื่อง 3) ด�านการนิเทศและการประเมินผลการ
จัดการเรียนรู�จําเปIนต�องพัฒนา มี 6 พฤติกรรม คือ ประชุมวางแผนดําเนินการนิเทศ จัดทําปฏิทิน
ดําเนินการนิเทศ มีเครื่องมือนิเทศท่ีสอดคล�องกับวัตถุประสงค�ของการนิเทศ ผู�รับผิดชอบการนิเทศ
ดําเนินการนิเทศอยHางเปIนทางการและไมHเปIนทางการ มีการเยี่ยมชั้นเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ครูและผู�เรียน เก่ียวกับสิ่งท่ีเปIนปJญหาในชั้นเรียน ให�ข�อมูลย�อนกลับแกHผู�รับการนิเทศหลังจากท่ีนิเทศ 
และ 4) ด�านการจัดบรรยากาศทางวิชาการ จําเปIนต�องพัฒนา มี 5 พฤติกรรม คือ เปXดโอกาสให�ครูได�มี
โอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหวHางกันและกับผู�ทรงคุณวุฒิ จัดกิจกรรมสHงเสริมความสัมพันธ�ระหวHางครู มี
การบันทึกเกียรติบัตรครูและผู�เรียนท่ีมีผลงานดีเดHน และให�รางวัลครูและผู�เรียนท่ีมีผลงานดีเดHน การสร�าง
รูปแบบ การพัฒนาภาวะผู�นําทางวิชาการ มี 5 สHวน คือ แนวคิดและหลักการกํากับรูปแบบวัตถุประสงค� 
พฤติกรรมภาวะผู�นําทางวิชาการท่ีต�องพัฒนา แผนพัฒนาภาวะผู�นําทางวิชาการ และการพัฒนาพฤติกรรม
ภาวะผู�นําทางวิชาการ ซ่ึงมี 4 ข้ันตอน คือ การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู�นําทางวิชาการท่ีต�องการพัฒนา 
การเตรียมการพัฒนา การพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนาท่ีผHานมาและการประเมินรูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรมภาวะผู�นําทางวิชาการ โดยผู�เชี่ยวชาญ 15 คน พบวHา รูปแบบท่ีสร�างข้ึนมีความเหมาะสมอยูHใน
ระดับมากท่ีสุด ( X = 4.13-4.99, S.D.= 0.26-0.52) และมีความเปIนไปได�อยูHในระดับมากท่ีสุด ( X =  4.47-
4.93, S.D.= 0.26-0.52) 
  อินตอง เลิดสินไช (2555) ได�ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบภาวะผู�นํายุคปฏิรูป
ของการศึกษาของผู�บริหารการศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการศึกษา พบวHา 
รูปแบบภาวะผู�นํายุคปฏิรูปของการศึกษาของผู�บริหารการศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
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ประชาชนลาว จําแนกออกเปIน 6 องค�ประกอบ คือ องค�ประกอบเชิงอุดมการณ� องค�ประกอบเชิง
วิชาการ องค�ประกอบเชิงพฤติกรรม องค�ประกอบเชิงสถานการณ� และองค�ประกอบเชิงการ
เปลี่ยนแปลง โดยในสHวนขององค�ประกอบเชิงวิชาการ ประกอบด�วย 1) ใช�ความรู�ความสามารถและ
ทักษะในการนําและการบริหารบุคคลเพ่ือทํากิจกรรมทางวิชาการให�บรรลุเปDาหมาย และตามพันธกิจ
ท่ีกําหนดไว� 2) มีบทบาทท่ีสําคัญทางวิชาการท่ีเน�นกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานใน
ห�องเรียนของครู 3) คิดอยHางมีวิจารณญาณเก่ียวกับปฏิสัมพันธ�ของห�องเรียน เพ่ือบรรลุความ
สมเหตุสมผลในการเปIนประชาธิปไตย 4) การกําหนดกรอบนโยบายและเปDาหมายของโรงเรียนได�และ 
5) นํานโยบายของโรงเรียนไปปฏิบัติ สHงเสริมแรงจูงใจในการทํางานของครู ติดตามความก�าวหน�าของ
ผู�เรียน และการสHงเสริมแรงจูงใจในการเรียนของผู�เรียน 
  วันเพ็ญ นันทะศรี (2555, น. 157) ได�ศึกษาการพัฒนาตัวบHงชี้ภาวะผู�นําทางวิชาการ
สําหรับครูปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี
วัตถุประสงค�เพ่ือพัฒนาตัวบHงชี้ภาวะผู�นําทางวิชาการสําหรับครูปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพ่ือทดสอบความสอดคล�องของโมเดล 
โครงสร�างตัวบHงชี้ภาวะผู�นําทางวิชาการสําหรับครูปฐมวัยท่ีพัฒนาข้ึนกับข�อมูลเชิงประจักษ� ซ่ึงมี
ผลการวิจัย พบวHา 1) ตัวบHงชี้ภาวะผู�นําทางวิชาการสําหรับครูปฐมวัย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด�วย 3 องค�ประกอบหลัก                    
11 องค�ประกอบยHอย 68 ตัวบHงชี้จําแนกเปIนการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู�ปฐมวัย 
จํานวน 14 ตัวบHงชี้ การพัฒนาครูปฐมวัย จํานวน 26 ตัวบHงชี้ และการพัฒนาเด็กปฐมวัย จํานวน               
28 ตัวบHงชี้ ซ่ึงเปIนไปตามหลักการ แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง และ 2) โมเดลโครงสร�างภาวะผู�นํา
ทางวิชาการสํ าหรับครูปฐมวัย  สั ง กัดสํ านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ� โดยมีคHาไค-สแควร� (Chi-square) 
เทHากับ 1.25 คHาองศาอิสระ (df) เทHากับ 4 คHานัยสําคัญทางสถิติ (P-value) เทHากับ 0.869 คHาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) เทHากับ 1.00 คHาดัชนีวัดความสอดคล�องท่ีปรับแก�แล�ว (AGFI) เทHากับ 0.99 
และความคลาดเคลื่อนในการประมาณคHาพารามิเตอร� (RMSEA) เทHากับ 0.000 (Chi-square = 1.25, df = 4, 
P = 0.869, คHา GFI = 1.00, คHา AGFI = 0.99, คHา RMSEA = 0.000) ซ่ึงเปIนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว� 
  สมเกียรติ พละจิตต� (2555, น. 141) ได�ศึกษาภาวะผู�นําทางวิชาการในโรงเรียนดีเดHน โดยมี
วัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาเก่ียวกับภาวะผู�นําทางวิชาการในโรงเรียนดีเดHน ในเง่ือนไขการเกิด กระบวนการเกิด 
และปJจจัยท่ีสHงผลตHอกระบวนการอยูH และผลสืบเนื่องจากภาวะผู�นําทางวิชาการ โดยเปIนการศึกษาเพ่ือหา
ข�อสรุปเชิงทฤษฎีท่ีจะนําไปสูHการสร�างทฤษฎีฐานราก ซ่ึงมีผลการวิจัย พบวHา ลักษณะภาวะผู�นําทางวิชาการ
ในโรงเรียนดีเดHน มี 3 มิติ ดังนี้ 1) มิติบุคคล มี 15 ลักษณะ ได�แกH วิสัยทัศน� ความต่ืนตัวและการปรับตัว 
ความท�าทาย ความสามารถสูง หลักการทํางาน การปรับปรุงงานและพัฒนางานอยHางตHอเนื่อง การแก�ปJญหา 
การบริหารเวลา ความคิดสร�างสรรค� ความใฝ�รู�และการแสวงหาความรู� ความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ� 
คุณธรรม เจตคติท่ีดีตHออาชีพและโรงเรียน และแรงจูงใจ 2) มิติทีม มี 24 ลักษณะ ได�แกH การมีเปDาหมาย
รHวมกัน การมีสHวนรHวม การสร�างกฎเกณฑ� การสร�างทีมงาน การวางแผน การบริหารจัดการตนเอง การ
มอบหมายงาน การปรับปรุงานและพัฒนางาน การพัฒนาทีมงาน การแก�ปJญหา การตัดสินใจ การเปIนผู�นํา
และผู�ตามท่ีดี การติดตามงาน ความเสมอภาค ความคิดสร�างสรรค� บรรยากาศการทํางาน การเรียนรู�รHวมกัน 
การทํางานข�ามทีม การสื่อสารท่ีดี ความไว�ใจ ความรับผิดชอบ แรงจูงใจ ความกลมเกลียว และวัฒนธรรมมุHง
ผลสําเร็จ และ 3) มิติโรงเรียน มี 25 ลักษณะ ได�แกH วิสัยทัศน�รHวม เกียรติประวัติของโรงเรียน การระดม
ทรัพยากรจากทุกภาคสHวน การมีสHวนรHวม การสร�างเครือขHาย ความรHวมมือ เปDาหมายสูง การจัดโครงสร�าง
องค�การ ศักยภาพครู การกําหนดมาตรฐานงาน การสร�างทีมงานคุณภาพ ศักยภาพผู�เรียน หลักสูตร การ
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วางแผน การปรับปรุงงานและพัฒนางานอยHางตHอเนื่อง การพัฒนาทีมงาน การแก�ปJญหา การสื่อสารท่ีดี การ
ประชาสัมพันธ� การเอ้ืออํานวยประโยชน� การนําระบบการพัฒนาคุณภาพเข�ามาประยุกต�ใช� บรรยากาศการ
ทํางาน ระบบฐานข�อมูล การติดตามงาน แรงจูงใจ และ วัฒนธรรมมุHงผลสําเร็จ 
  สังคม จันทร�วิเศษ (2555, น. 136) ได�ศึกษาการพัฒนาตัวแบบปJจจัยท่ีมีอิทธิพลตHอ
ภาวะผู�นําทางวิชาการของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) ศึกษาตัวแบบ
ปJจจัยท่ีมีอิทธิพลตHอภาวะผู�นําทางวิชาการของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) พัฒนาตัวแบบ
ปJจจัยท่ีมีอิทธิพลตHอภาวะผู�นําทางวิชาการของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 3) ทดสอบความ
สอดคล�องของโมเดลโครงสร�างตัวแบบปJจจัยท่ีมีอิทธิพลตHอภาวะผู�นําทางวิชาการของผู�บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงมีผลการวิจัยพบวHา ตัวแบบปJจจัยท่ีมีอิทธิพลตHอภาวะผู�นําทางวิชาการของ
ผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบวHา ปJจจัยด�านภูมิหลังมีคHาอิทธิพลสูงสุด ซ่ึงมีคHาเทHากับ 0.16 ปJจจัย
ด�านภูมิหลังมีอิทธิพลรองลงมา ได�แกH ปJจจัยด�านสมรรถนะด�านวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ซ่ึงมีคHาอิทธิพลเทHากับ 0.13 คHาอิทธิพลท่ีสHงผลรองลงมาอีก ได�แกH ปJจจัยด�านสมรรถนะประจํา
สายงาน ซ่ึงมีคHาอิทธิพลเทHากับ 0.70 และปJจจัยด�านสมรรถนะหลักซ่ึงมีคHาอิทธิพลเทHากับ -0.85 
ตามลําดับ ในภาพรวม พบวHา ผลการพัฒนาตัวแบบปJจจัยท่ีมีอิทธิพลตHอภาวะผู�นําทางวิชาการของ
ผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความกลมกลืนกับข�อมูลเชิงประจักษ� ( X =  297.29, df = 150,   
P-value = 0.00, RMSEA = 0.048, GFI = 0.93, AGFI = 0.91, Largest Standardized Residual 
= 0.11) เม่ือพิจารณาสมการโครงสร�าง พบวHา ปJจจัยในรูปแบบสามารถอธิบายคHาความแปรปรวนของ
ปJจจัยด�านภาวะผู�นําทางวิชาการของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได�ร�อยละ 72.00 
  กุลวดี ใกล�ฝน (2557, น. 124) ได�ศึกษาการพัฒนารูปแบบประสิทธิผลภาวะผู�นํา
ทางวิชาการของผู�บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค�
เพ่ือพัฒนารูปแบบประสิทธิผลภาวะผู�นําทางวิชาการของผู�บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และตรวจสอบความสอดคล�องกลมกลืนกับข�อมูลเชิงประจักษ� ซ่ึงมีผลการวิจัย 
พบวHา รูปแบบประสิทธิผลภาวะผู�นําทางวิชาการของผู�บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตามสมมติฐานท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ� โดย
ประสิทธิผลภาวะผู�นําทางวิชาการได�รับอิทธิพลรวมจากปJจจัยการพัฒนาตนเองสูงสุด มีอิทธิพลรวม
อยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 มีคHาอิทธิพลเทHากับ 0.95 ในขณะท่ีอิทธิพลทางตรงอยHางไมHมี
นัยสําคัญทางสถิติมีคHาอิทธิพลเทHากับ -1.20 และอิทธิพลทางอ�อมอยHางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.10 มีคHาอิทธิพลเทHากับ 2.15 รองลงมา คือ การแสดงบทบาทในสถานการณ�จริงมีอิทธิพลรวมตHอ
ประสิทธิผลภาวะผู�นําทางวิชาการอยHางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.10 โดยมีคHาอิทธิพลทางตรงและทางอ�อม
เทHากับ 0.59 มีสัดสHวนของความเชื่อถือได�ในสัดสHวนของตัวแปรประสิทธิผลภาวะผู�นําทางวิชาการท่ี
อธิบายได�ด�วยปJจจัยการพัฒนาตนเอง การเรียนรู�จากบุคคลอ่ืน การศึกษาดูงาน และการแสดงบทบาท
ในสถานการณ�จริงได�ร�อยละ 88 ( 2

R = 0.88) 
  ชวนะ ทวีอุทิศ (2558, น. 151) ได�ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําทางวิชาการ
ของผู�บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาองค�ประกอบภาวะผู�นําทางวิชาการของผู�บริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือสร�างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําทางวิชาการของผู�บริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสัง กัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําทางวิชาการของ
ผู�บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในภาค
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ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงมีผลการวิจัยพบวHา องค�ประกอบของภาวะผู�นําทางวิชาการของผู�บริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา มี 5 องค�ประกอบหลัก คือ 1) การกําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ และ
เปDาหมายการเรียนรู� 2) การพัฒนาหลักสูตรและการสอน 3) การพัฒนาผู�เรียน 4) การพัฒนาครู และ 
5) การจัดบรรยากาศในสถานศึกษา 
  ณัฐกิตต์ิ อินทร�สวรรค� (2561) ได�กลHาวถึง การประเมินทักษะภาวะผู�นําหรือดัชนีชี้
วัดความเปIนผู�นํา ไว�ดังนี้ 
   “ผู�นํา” (Leader) คือ “บุคคล หรือสมาชิกคนหนึ่งในองค�การหรือสังคม ท่ีมีอํานาจ
ในการบริหารจัดการให�คนหรือสมาชิกในองค�การของสังคมมีความอยูHรอด สงบสุขและมีความเจริญ
งอกงาม” หากในองค�การ สังคม ประเทศ หรือแม�แตHโลกขาดผู�นํา สังคมก็ยากท่ีจะอยูHรอดได� เพราะ
ขาดซ่ึงระเบียบ สิ่งยึดเหนี่ยวในหลักการปฏิบัติ และการดําเนินชีวิตซ่ึงจะกHอให�เกิดความวุHนวายสับสน 
เปIนสังคมท่ีไร�ท่ีพ่ึง ดังนั้น ผู�นําจึงเปIนกลไกตัวหลักท่ีสําคัญในการชี้เปIนชี้ตายหรือเปIนตัวกําหนดความ
อยูHรอด ความเจริญรุHงเรืองขององค�การสังคมนั้น ๆ  
  หากองค�การสังคมใดได�ผู�นําท่ีดี ความวิสัยทัศน� เสียสละ นHาเชื่อถือ และมีจริยธรรม
นับเปIนความโชคดีตHอสังคมนั้น ๆ อยHางล�นเหลือ แตHในทางตรงกันข�ามสังคมใดท่ีมีผู�นําท่ีขาดความ
นHาเชื่อถือ เห็นประโยชน�สHวนตัวมากกวHาผู�อ่ืน รวมถึงไร�จริยธรรม สังคมท่ีมีผู�นําเชHนนี้ยHอมหาโอกาส
แหHงความเจริญได�ยาก จะนํามาซ่ึงหายนะและความลHมจมของสังคมและประเทศชาติไมHรู�จักจบจักสิ้น 
การได�มาซ่ึงผู�นําท่ีดีในอันท่ีจะสร�างคุณสร�างประโยชน�ให�กับประเทศชาติและสังคมรวมถึงองค�การตHาง ๆ 
จึงเปIนสิ่งท่ีมีความจําเปIน และเปIนหน�าท่ีของทุกคนท่ีจะสามารถเปXดสอบและเลือกเฟDน รวมถึงกําจัด
ผู�นําท่ีขาดคุณสมบัติอันไมHพึงประสงค�ของผู�นําท่ีดี การได�มาและการหลุดพ�นแหHงการเปIนผู�นํานั้นมี
หลากหลายวิธีและมีวิวัฒนาการอยHางตHอเนื่องมาโดยตลอด ต้ังแตHอดีตจนถึงปJจจุบัน ท้ังในรูปของการ
สถาปนา แตHงต้ัง และการเลือกต้ัง รวมถึงการถดถอนยกเลิก ขับไลHและการลาออก สิ่งสําคัญท่ีใช�เปIนหลักใน
การพิจารณาถึงภาวะผู�นําหรือคุณสมบัติของผู�นําท่ีดี ณ ท่ีนี้จะขอเรียกวHา “ดัชนีแหHงความเปIนผู�นํา” 
  ดัชนีหรือตัวชี้วัดความเปIนผู�นําท่ีดี เปรียบเสมือนเปIนตราชั่งท่ีใช�ชั่งวัดวHา ผู�นําคนนั้น ๆ 
มีน้ําหนักมากพอท่ีจะเปIนผู�นําหรือเปลHา ในการศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติหรือภาวะผู�นําท้ังหลายท่ัวโลก 
ไมHวHาจะเปIนระดับผู�ปกครองประเทศท่ีสูงสุด จนถึงผู�ปกครองหรือผู�นําในท�องถ่ินอันเปIนระดับลHางสุด  
ทําให�พอจะสรุปคุณลักษณะของผู�นําท่ีดีท่ีจําเปIน จะต�องมีอยูHในตัวผู�นําท้ังหลายอยูH 5 ประการ ซ่ึงจะ
เรียกวHา 5 ดัชนีชี้วัดความเปIนผู�นํา โดยดัชนีเหลHานี้จึงเปรียบเสมือนกับมาตรฐานหรือบรรทัดฐานใน
การตัดสินใจ ประเมินและลงความเห็นวHาผู�นําคนนั้น ๆ สมควรจะได�รับบทบาทแหHงการเปIนผู�นําตHอไป
หรือไมH โดยดัชนีเหลHานี้สามารถใช�ได�กับการประเมินผู�นําในองค�การระดับตHาง ๆ ท้ังระดับโลก 
ระดับประเทศ จนถึงระดับภูมิภาคท�องถ่ิน และในองค�การเอกชนตHอไปนี้ ให�ลองใช�จินตนาการ 
และสํารวจผู�นําของทHานวHาในดัชนีแตHละข�อผู�นําคนนั้น ๆ มีคุณสมบัติอยHางสมบูรณ�ถูกต�องในทุก ๆ 
ด�านของแตHละดัชนีหรือไมH การประเมินวHาผู�นําในแตHละคนจะผHานในแตHละดัชนีนั้น ๆ ดังนี้  
  ประการแรก ผู�นําจะต�องเปIนผู�ท่ีมีความรู�สึกถึงเปDาหมาย (A strong sense of 
purpose) หมายความวHา ผู�นําท่ีดีต�องเปIนผู�รู�วHาอะไรคือสิ่งสําคัญอยHางแท�จริงสําหรับองค�การสังคม 
ประเทศชาติในระยะยาว กลHาวคือ ผู�นําต�องเปIนผู�ท่ีมีวิสัยทัศน�อันแจHมชัด มีสัญชาติญาณอันแมHนยําใน
การทํานายอนาคต สามารถหลอมรวมภาพลักษณ� และภารกิจท่ีต�องกระทํารHวมกันได�อยHางชาญฉลาด 
คุณลักษณะในด�านดังกลHาวนี้จึงเปIนคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีผู�นําทุกคนควรพึงมี กลHาวโดยสรุปในดัชนี
แรกนี้คือผู�นําต�องเฉลียวฉลาด คาดการณ�อนาคตได�นั่นเอง 
  ประการท่ีสอง ผู�นําต�องเปIนผู�ท่ีมีความสามารถในการถHายทอด และสื่อสารวิสัยทัศน� 
ได�อยHางชัดเจนด�วยความเรียบงHาย เนื่องจากคนในสังคมหรือองค�การมีหลากหลาย การถHายทอดให�คน
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ท่ีตHางกันรับรู�ได�ตรงกันจึงเปIนสิ่งสําคัญท่ีผู�นําควรมี และการกระทําให�ผู�เก่ียวข�องทราบจะชHวยทําให� 
การดําเนินงานตามนโยบายงHายสะดวก และได�รับความรHวมมือมากข้ึน อดีตประธานาธิบดี โรนัล แรแกน 
ได�รับการยกยHองวHาเปIน “นักสื่อสารผู�ยิ่งใหญH” เขามักจะใช�อุปมาอุปมัยอยHางชาญฉลาดและสร�างสรรค�ให�
เรื่องท่ีเข�าใจยาก ๆ เปIนเรื่องท่ีงHายข้ึน คําพูดของผู�นําจึงมีความสําคัญยิ่ง ผู�นําท่ีมีความก�าวร�าวและชอบใช�
ความรุนแรงจึงมักจะประสบปJญหาอันเนื่องมาจากคําพูดของตนเสมอ ๆ ดัชนีประการท่ีสองคือเรื่องของการ
สื่อสาร และการใช�คําพูดในการสื่อสารกับคนรอบข�าง ผู�นําต�องเปIนผู�ประสานสิบทิศ กลHาวโดยสรุปในข�อนี้
คือ การพิจารณาวHาผู�นําใช�คําพูดในเชิงสร�างสรรค�มากกวHาการสร�างความขัดแย�ง 
  ประการท่ีสาม ผู�นําต�องมีความนHาเชื่อถือ นับเปIนสิ่งสําคัญท่ีสุดของการเปIนผู�นําท่ี
ได�รับการยอมรับและครองหัวใจผู�คน ความนHาเชื่อถือเปIนคุณลักษณะท่ีผู�นําทุกคนต�องมีและขาดไมHได� 
คุณลักษณะอยHางอ่ืนอาจหาจากแหลHงอ่ืนได� แตHความเชื่อถือผู�นําต�องสร�างข้ึนมาเองหรือต�องมีอยูHใน
ตนเองอยHางแท�จริง ความนHาเชื่อถือของผู�นําจะมีมากหรือน�อยนั้นต�นทุนทางสังคมจะเปIนตัวกําหนด 
ต�นทุนทางสังคมของผู�นําคือ คุณความดีท่ีสั่งสมมาแตHในอดีตไมHวHาจะเปIนความรู�ความสามารถ 
ภาพพจน� ภาพลักษณ� การยอมรับจากสังคม สิ่งสําคัญคือทุนทางสังคมก็เหมือนกับทุนด�านอ่ืน ๆ คือใช�
ไปเรื่อย ๆ  มีวันรHอยหรอและหมดไป ทุนทางสังคมของผู�นําจึงต�องหม่ันสั่งสมให�พอกพูนอยูHเสมอ 
ดังนั้นผู�นําท่ีมีความนHาเชื่อถือในระยะยาว ต�องหม่ันสร�างคุณงามความดี มีความตรงไปตรงมา พูดจริง
ทําจริงไมHโกหก  มีวาจาท่ีสุภาพนHาเชื่อถือ ไมHคดโกงหรือคอร�รัปชัน ไมHมีสHวนได�สHวนเสียตHอการ
ดําเนินงานขององค�การ หนHวยงานหรือประเทศ 
  ประการท่ีสี่ ผู�นําต�องมีจริยธรรมหรือธรรมาภิบาล จริยธรรม คือ สิ่งดีงามท่ีคน
โดยท่ัวไปยึดถือ และใช�เปIนบรรทัดฐานในการดําเนินงาน กิจกรรม หรือใช�ชีวิตให�ถูกต�องตามครรลอง
ครองธรรม ถึงแม�วHาจริยธรรมจะไมHใชHกฎหมาย นั่นคือฝ�าฝ�นหรือไมHกระทําก็ไมHผิดหลักกฎหมาย ไมHถูก
จับหรือไมHถูกดําเนินคดี แตHจริยธรรมคือธรรมของคนดี คือ สิ่งท่ีคนดีต�องกระทํา หากฝ�าฝ�นอาจถูกมอง
วHาเปIนคนชั่ว และได�รับการตHอต�าน การตําหนิจากสังคม หากจะถามวHาในสังคมใครควรมีจริยธรรม
มากท่ีสุด คําตอบคือ ผู�นํา ยิ่งเปIนผู�นําในระดับสูงพียงใดต�องมีจริยธรรมสูงสHงมากข้ึนเทHานั้น ผู�นําท่ีมี
จริยธรรมสูงต�องเปIนผู�มีคุณธรรม รู�ผิดชอบชั่วดี มีการดําเนินชีวิตและการงานตามหลักธรรม  
  ประการสุดท�าย ผู�นําต�องมีความกล�าหาญและเสียสละ ผู�นําต�องมีความกล�าท่ีจะ
รับผิดชอบ คือ กล�ารับผิดเม่ือทําผิด รับชอบเม่ือทําคุณงามความดี ผู�นําเม่ือกระทําความผิดจะต�องได�รับ
โทษอยHางตรงไปตรงมาหรืออาจมากกวHาคนอ่ืน ๆ ท่ีไมHใชHผู�นํา นั่นคือ สิ่งท่ีถูกต�องและสมควร ผู�นําจะไมHใช�
อํานาจหน�าท่ีท่ีมีอยูH ในการลบล�างความผิดของตนเอง กลHาวงHาย ๆ ผู�นําต�องเปIนบุคคลท่ีมีใบหน�าบางกวHา
ทุกคน กลHาวคือ ผู�นําเม่ือทําผิดแม�จะเล็กน�อยต�องแสดงความรับผิดชอบอยHางชัดเจนมากกวHาผู�อ่ืนนั่นเอง 
ดังนั้นผู�นําจึงต�องมีความกล�าในทุกเรื่อง และต�องเสียสละเพ่ือความผาสุกของคนในสังคม โดยเฉพาะเม่ือ
สังคมเกิดความแตกแยก แบHงฝJกแบHงฝ�าย อันเปIนผลจากการดําเนินงานท่ีผิดพลาดของผู�นํา 
 2.4.1 งานวิจัยตHางประเทศ  
  ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา เปIนเรื่องท่ีมีความสําคัญอยHางยิ่งในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีนักวิจัยได�ทําการศึกษาไว�ตHาง ๆ มากมาย 
ซ่ึงเปIนข�อมูลท่ีเปIนประโยชน�ในการพัฒนาองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  คิมเบอลี (Kimberly, 2009, pp. 114-118) ได�ศึกษาและสรุปองค�ประกอบภาวะ
ผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาไว� 5 องค�ประกอบ ได�แกH 1) มีวิสัยทัศน� (Vission) 2) กระจายความเปIน
ผู�นําอยHางมืออาชีพ (Professional Leadership Attributes) 3) มีอิทธิพลของความเปIนผู�นําในการ
จัดการเรียนการสอนของครู (Influence of This Leadership on Teachers’ Instructional Practices)              
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4) มีความพยายามในการปรับปรุงงาน (Efforts toward Improvement) และ 5) มีความสามารถในการ
สร�างองค�ความรู� (Construction) 
  เลวี่ (Levy, 2010, p. 41) ได�ศึกษาคุณลักษณะองค�ประกอบของภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษาซ่ึงได�สรุปไว� 3 องค�ประกอบ ได�แกH 1) สร�างมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี (Fostering 
Relationships) 2) สื่อสารการสร�างวิสัยทัศน�ท่ีดี (Communicating the Leader’s Vision) และ    
3) กระตุ�นให�เกิดปJญญาและการสHงเสริมการเรียนรู�รายบุคคลได�อยHางเหมาะสม (Providing 
Appropriate Intellectual Stimulation and Individual Support)  
  ซีทธัม (Cheatham, 2010, pp. 94-96) ได�ศึกษา รวบรวมและกําหนดคุณลักษณะ
องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาไว� 10 องค�ประกอบ ได�แกH 1) กําหนดเปDาหมายของ
โรงเรียน (Frames the School’s Goals) 2) สื่อสารเปDาหมายของโรงเรียนให�ผู�เก่ียวข�องเข�าใจ 
(Communicates the School’s Goals) 3) นิเทศและประเมินการสอน (Supervises and Evaluates 
Instruction) 4) การรHวมพัฒนาหลักสูตร (Coordinates the Curriculum) 5) ติดตามความก�าวหน�า
ผู�เรียน (Monitors Student Progress) 6) บริหารเวลาในการจัดการเรียนการสอน (Protects Instructional 
Time) 7) สร�างวิสัยทัศน� (Maintains High Visibility) 8) จูงใจครู (Provides Incentives for Teachers) 
9) การสHงเสริมการพัฒนาอยHางมืออาชีพ (Promotes Professional Development) และ 10) จูงใจ
ให�เกิดการเรียนรู� (Provides Incentives for Learning) 
  แวน และแจคสัน (Van & Jackson, 2011, p. 42) ได�ศึกษาและสรุปองค�ประกอบ
ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาไว� 7 องค�ประกอบ ได�แกH 1) ความสามารถในการทําให�ผู�เรียน 
ผู�ปกครอง และชุมชน มีความสามารถในการตัดสินใจท่ีสร�างองค�ความรู�และเปIนประโยชน� (Ability to 
make Constructive and Beneficial Decisions for Students, Parents, Community, and 
Institution) 2) มีทักษะในการกระตุ�นและมีปณิธานท่ีแนHวแนH (Motivation and Determination) 3) มี
ทักษะในการนิเทศ (Leadership and Supervisory Skills) 4) มีทักษะในการเข�ากับคนอ่ืนได� (Strong 
Interpersonal Skills) 5) มีทักษะในการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล (Effective Communication) 6) มีความรู�
ท่ีหลากหลาย ซ่ึงสามารถลงสูHการปฏิบัติได� (Diverse Knowledge of Educational Practices and 
Models) และ 7) มีทักษะในการพัฒนานวัตกรรมและใช�เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�ได� (Innovation 
Skills and Computer Technology Aptitude) 
  อิมแฮงเบ (Imhangbe, 2011, pp. 57-58) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะภาวะ
ผู�นํา 5 ประการ ได�แกH 1) มีความรับผิดชอบตHอการปฏิบัติของผู�เรียน (Accountable for Students’ 
Performance) 2) มุHงไปท่ีเปDาหมายของโรงเรียนและคาดหวังผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียน (Focusing the 
School Goals and Expectations for Students Achievement) 3) พัฒนาความสามารถทางการสอนให�ครู
และทีมบริหาร (Develop the Instructional Leadership Capacity of Teacher and Administrator 
Teams) 4) พัฒนาครูให�เปIนครูมืออาชีพ (Keeping Track of Teachers’ Professional Development 
Needs) และ 5) สร�างสรรค�โครงสร�างและโอกาสให�ครูมีสHวนรHวมในการพัฒนา (Creating Structures and 
Opportunities for Teachers to Collaborate) 
  ลิซHา (Lisa, 2012, pp. 68-69) ได�ศึกษาและกําหนดองค�ประกอบภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษาไว� 8 องค�ประกอบ ได�แกH 1) สร�างความเชื่อม่ันให�กับผู�ปกครอง 2) สร�างความ
เชื่อม่ันให�กับผู�เรียน 3) เน�นวิชาการ 4) สร�างความสําเร็จ 5) มีความสามารถในการนิเทศกิจกรรมการ
เรียนการสอน 6) พัฒนากระบวนการคิด 7) มีความสามารถในการบริหารจัดการนวัตกรรมทาง
วิชาการ และ 8) มีความสามารถในการแก�ปJญหา 
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  แมคโดนอลด� (McDonald, 2012, p. 67) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะภาวะผู�นําไว�             
4 ประการ ได�แกH 1) กําหนดพันธกิจของโรงเรียน (Defining School Mission) 2) สื่อสารเปDาหมายของ
โรงเรียน (Communicates the School’s Goals) 3) บริหารจัดการโปรแกรมการเรียนการสอน (Managing 
the Instructional Program) โดยการจัดทําหลักสูตรรHวมกัน การนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผล และ   
4) การพัฒนาบรรยากาศการเรียนรู� (Developing School Learning Climate)  
  โอดิวโร (Oduro, 2012, p. 82) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษาไว� 13 องค�ประกอบ ได�แกH 1) มีเปDาหมาย (Goals) 2) โน�มน�าวให�เกิดการ
สนับสนุนจากชุมชนท่ีเข�มแข็ง (Tend to Have Strong Community Support) 3) ลงมือปฏิบัติ 
และสร�างแรงบันดาลใจ (Practicing and Aspiring) 4) มีอิทธิพลเหนือผู�อ่ืน (Influenced by 
Personal Factors) 5) สร�างเง่ือนไขในบริบทท่ีดีแกHโรงเรียน (Contextual Conditions of a 
School) 6) เข�าใจหลักการบริหารทรัพยากรท้ังสี่ คือ คน งบประมาณ วัสดุ และการบริหารจัดการ 
(Understanding How the Four Sources) 7) เข�าใจในหลักสูตรการเรียนการสอน (Instructional 
Domain of Curriculum) 8) มีเทคนิคในการสHงเสริมการสอนผู�เรียน (Coaching for Students)               
9) สร�างผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการแกHผู�เรียน (Making the Academic Achievement of Students) 
10) พัฒนาผลสะท�อนกลับ (Develop Reflective Practices) 11) ประเมินทักษะภาวะผู�นําและ
สมรรถนะของตัวเองอยูHเสมอ (Evaluate the Presence or Absence of Leadership Skills or 
Competencies) 12) พัฒนาทักษะ (Improving Skills) และ 13) กล�าเผชิญตHอความจริงท่ีเปลี่ยนแปลง 
(Confront the Reality of How the Changing Demographics)  
  รีกินัลด� และแลนเดีย (Reginald & Landeau, 2012, p. 62) ได�ศึกษาและกําหนด
คุณลักษณะภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาไว� 4 ประการ ได�แกH 1) มุHงทําให�เกิดการสอนและการ
เรียนรู�ท่ีเข�มแข็ง (Focus on Strengthening Teaching and Learning) 2) มีการพัฒนาอยHางมือ
อาชีพ (Professional Development) 3) มีการตัดสินใจบนฐานข�อมูล (Data-driven Decision 
Making) และ 4) รับผิดชอบตHอสิ่งท่ีทํา (Accountability) 
  วอล�คเคอ (Walker, 2012, p. 36) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษาไว� 3 ประการ ได�แกH 1) เน�นประสิทธิผล (Effectiveness) 2) สร�างบรรยากาศองค�การ 
(Organizational Climate) และ 3) สร�างผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ (Academic Achievement) 
  เคอทิส (Curtis, 2013, p. 56) ได�ศึกษาและสรุปคุณลักษณะภาวะผู�นําวHา ผู�บริหารท่ี
มีภาวะผู�นําทางวิชาการจะมุHงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู�เรียน (Improving the Academic 
Achievement of All Students) และคํานึงถึงความคาดหวังของครู (Teacher Expectations) 
  กิดแมนHา (Gidmana, 2013, p. 102) ได�ศึกษาและกําหนดองค�ประกอบของภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษาไว� 5 องค�ประกอบ ได�แกH 1) มีคุณลักษณะท่ีมีอุดมคติ (Idealized Attributes) 2) มี
พฤติกรรมท่ีมีอุดมคติ (Idealized Behaviors) 3) สร�างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) 4) กระตุ�น
ทางปJญญา (Intellectual Stimulation) และ 5) คํานึงถึงความเปIนปJจเจกบุคคล (Individual Consideration) 
  ลิทตานHา (Littana, 2013) ได�ศึกษาและสรุปภาวะผู�นําทางวิชาการตHาง ๆ ไว� ดังนี้  
1) การมีทักษะภาวะผู�นําท่ีเหนือกวHา (Super leadership skills) 2) การมีระบบดูแลชHวยเหลือ
ครอบครัวผู�เรียนท่ีเข�มแข็ง (Strong Family Support System) 3) การพยายามติดตามและ
ตรวจสอบด�วยความเสียสละ (Dedicated Mentoring Efforts) 4) การมองในเชิงบวก (Positive 
Role Models) และ 5) การพัฒนากระบวนการคิด (Thinking Process Development) 
  เพทเทียกรู (Pettiegrew, 2013, pp. 54-57) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะภาวะ
ผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาไว� 6 ประการ ได�แกH 1) กําหนดเปDาหมายของโรงเรียน (Framing 
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School Goals) 2) ไมHท้ิงเด็กแม�แตHคนเดียว (No Child Left Behind) 3) รับผิดชอบ (Accountability)              
4) การรHวมกันจัดทําหลักสูตร (Coordinating the Curriculum) 5) การมีปฏิสัมพันธ�กับครู (Daily Interactions 
with Teachers) 6) มุHงผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียน (Student Achievement) และ 7) การพัฒนานวัตกรรมทาง
วิชาการ (Administrative Innovation Development) 
  ซู (Su, 2013, p. 63) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะภาวะผู�นําของผู�บริหาร
สถานศึกษาไว� 7 ประการ ได�แกH 1) การมอบหมายงาน (Delegating) 2) การบริหารเวลา (Scheduling) 
3) การจัดลําดับความสําคัญ (Prioritizing) 4) การวางแผน (planning) 5) การกําหนดเปDาหมาย 
(Setting Goals) 6) การบริหารท่ีไมHกลHาวคําวHา “ไมHมี” (Saying No) และ 7) การแก�ปJญหาได�ใน
สถานการณ�เฉพาะหน�า (Handling Interruptions) 
  เบลลิแบส (Bellibas, 2014, p. 133) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะภาวะผู�นํา
ของผู�บริหารสถานศึกษาไว� 7 ประการ ได�แกH 1) การมีระเบียบวินัย (Keeping Discipline) 2) การทํา
ให�โรงเรียนและภายในห�องเรียนมีความปลอดภัย (Creating a Safe School and Classroom) 3) การ
จัดการสื่อการเรียนการสอน ( Providing Instructional Material) 4) การจัดการกับผู�เรียนและความ
ไมHใสHใจของครู (Dealing with Student and Teacher Absenteeism) 5) การสร�างโอกาสในการ
พัฒนาครูสูHมืออาชีพ (Informing Teachers about Professional Development Opportunities) 
6) การสHงเสริมให�ครูมีแผนงานหรือโครงการ (Encouraging Teachers to Organize Projects) และ 
7) การสนับสนุนเรื่องงบประมาณ (Providing Monetary Support) 
  ไบรเนลสัน (Brynelson, 2014, p. 77) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะองค�ประกอบ
ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษามี 4 องค�ประกอบ ได�แกH 1) การสร�างความม่ันใจให�กับชั้นเรียนด�วย
เปDาหมายของโรงเรียน (Ensuring Classroom Priorities Are Consistent with School Goals)      
2) การตรวจชิ้นงานผู�เรียน (Reviewing Student Work) 3) การสังเกตอยHางไมHเปIนทางการ (Conducting 
Informal Observations) และ 4) การชี้ให�เห็นถึงจุดแข็งและจุดอHอนของครูได� (Pointing out 
Teachers’ Instructional Strengths and Weaknesses) 
  เชน (Chen, 2014, p. 33) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะภาวะผู�นําของผู�บริหาร
สถานศึกษาไว� 7 ประการ ได�แกH 1) กําหนดพันธกิจ (Defining School Mission) 2) บริหารจัดการ
โปรแกรมการสอน (Managing the Instructional Program) 3) สร�างบรรยากาศในโรงเรียน (Promoting 
School Climate) 4) ใช�แหลHงข�อมูลท่ีหลากหลายในการเข�าถึงการเรียนรู� (Using Multiple Source of 
Data to Assess Learning) 5) ระดมทรัพยากรในชุมชนรHวมรับผิดชอบในความสําเร็จของโรงเรียน 
(Inviting the Community’s Support to Create Shared Responsibility for School Success) 6) 
มุHงสร�างผลสัมฤทธิ์ให�แกHผู�เรียน (Ensure Student Achievement) 7) สร�างวัฒนธรรมการเรียนรู�แกH
ผู�เรียนท่ีสร�างสรรค�อยHางตHอเนื่อง (Creating a Culture of Continuous Learning for Students) และ 
8) การพัฒนานวัตกรรมทางวิชาการ (Administrative Innovation Development) 
  ดักสัส (Douglas, 2014, p. 68) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะองค�ประกอบของ
ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาไว� 7 องค�ประกอบ ได�แกH 1) การมุHงไปท่ีปJจจัยความสําเร็จของผู�เรียน 
(Focused on Determinants for Student Success) 2) การรับผิดชอบตHอสิ่งแวดล�อม (Accountability 
Environments) 3) การดําเนินการท่ีมีมาตรฐาน (Action to Align Element of Standards) 4) การใช�
หลักสูตร (Curriculum) 5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (Instruction) 6) การประเมินผล 
(Assessments) และ 7) การพัฒนาอยHางมืออาชีพ (Professional Development) 
  ฮิคส� (Hicks, 2014, p. 70) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะภาวะผู�นําของผู�บริหาร
สถานศึกษาไว� 10 ประการ ได�แกH 1) กําหนดเปDาหมายโรงเรียน (Framing School Goals) 2) สื่อสารสร�าง
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ความเข�าใจเปDาหมายของโรงเรียน (Communicating School Goals) 3) นิเทศและประเมินการเรียนการสอน 
(Supervising & Evaluating Instruction) 4) จัดทําหลักสูตรรHวมกัน (Coordinating the Curriculum)         
5) ติดตามความก�าวหน�าของโรงเรียน (Monitoring School Progress) 6) บริหารเวลาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน (Protecting Instructional Time)7) รักษาคุณภาพได�สูง (Maintaining High Visibility)                      
8) สร�างแรงจูงใจให�แกHครู ( Providing Incentives for Teachers) 9) สนับสนุนการพัฒนาสูHมืออาชีพ (Promoting 
Professional Development) และ 10) สร�างแรงจูงใจในการเรียนรู� (Providing Incentives for Learning) 
  ลิปพาร�ด (Lippard, 2014, p. 77) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษาไว� 5 ประการ ได�แกH 1) สร�างบรรยากาศองค�การ (Focus the Environment) 
2) กําหนดวิสัยทัศน� (Vision) 3) กําหนดพันธกิจ (Mission) 4) คํานึงถึงปรัชญา (Philosophy) และ 
5) มีความท�าทายในระบบการพัฒนาครูแบบใหมHอยูHเสมอ (The Challenge of Implementing a 
New Teacher Evaluation System) 
  แมทธิว (Matthew, 2014, p. 95) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะภาวะผู�นําของผู�บริหาร
สถานศึกษาไว� 2 ประการ ได�แกH 1) การสร�างเจตคติเชิงบวกตHอระบบการประเมินแบบใหมH (Positive Views 
of the New Evaluation System) และ 2) การสังเกตและการประเมินผล (Observation and Evaluation) 
  เมเลเนีย (Melanie, 2014, pp. 46-49) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะภาวะผู�นํา
ของผู�บริหารสถานศึกษาไว� 4 ประการ ได�แกH 1) เปIนผู�นําแหHงการเรียนรู�ในการเปลี่ยนแปลงชHวงเวลา
ตHาง ๆ (Learning Leaders in Times of Change) 2) บรรลุประสิทธิผลตามเปDาหมายของแตHละคนและ
สถาบัน (Assessing Effectiveness from Individual and Institutional Perspectives)3) มีการ
ประเมินสมรรถภาพการทํางาน (How Faculty Evaluate Performance) และ 4) บริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิผล (Management Effectiveness) 
  เพอร�ท (Peart, 2014, p. 62) ได�ศึกษาและพบวHาผู�นําท่ีมีคุณลักษณะภาวะผู�นําจะ
เปIนผู�ท่ีมีความฉลาดทางอารมณ� (Emotional Intelligence) และเปIนผู�นําการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership) 
  รอล (Raul, 2014, p. 62) ได�ศึกษาและสรุปคุณลักษณะภาวะผู�นําของผู�บริหาร
สถานศึกษาไว� 3 ประการ ได�แกH 1) สร�างจุดเน�นและวิสัยทัศน� (Establish a Focus and Vision)             
2) อธิบายกระบวนการของกรอบแนวคิดในกระบวนการสอนได� (Describing the Process of 
Setting a Framework for Instruction) และ 3) แนะนําผู�บริหารและครูเก่ียวกับการทํางานกับ
ผู�เรียน (To Teach Administrators and Teachers about Ways to Work with Students) 
  แอดคินส� (Adkins, 2015, p. 122) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษาไว� 8 ประการ ได�แกH 1) การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum 
and Instruction) 2) การมีความรับผิดชอบ (Responsibilities) 3) การมุHงผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียน 
(Student Achievement) 4) การสร�างภาพลักษณ� (Creating the Portraits) 5) การเปIนแบบอยHาง
ท่ีดี (Characterize by an Archetype) 6) มีความคิดและมุมมองท่ีดี (Perspectives Guide)           
7) การมีมนุษยสัมพันธ�สHวนบุคคลท่ีดี (Interpersonal Relationships)8) การมุHงบรรลุผลตาม
เปDาหมายท่ีวางไว� (Achieve the Aforementioned Goals) และ 9) การพัฒนานวัตกรรมทาง
วิชาการ (Administrative Innovation Development) 
  อาร�แมนท� (Armant, 2015, pp. 89-90) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะภาวะผู�นํา
ของผู�บริหารสถานศึกษาไว� 7 ประการ ได�แกH 1) การปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู�เรียน (Improve 
Student Achievement) 2) การสร�างความเชื่อม่ัน (Building Trust) 3) การรักษาคุณภาพ (Maintaining 
Visibility) 4) สHงเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง (Supporting Change) 5) การสHงเสริมให�มีสื่อการ
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เรียนการสอน (Instructional Walkthroughs) 6) การวางแผนเรื่องเวลาสําหรับครู (Common 
Planning Time for Teachers) และ 7) การสHงเสริมสนับสนุนความคิดริเริ่มสร�างสรรค�ทางวิชาการ 
(Support Instructional Initiatives) 
  เฮลเบอ (Helber, 2015) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะภาวะผู�นําของผู�บริหาร
สถานศึกษาไว� 3 ประการ ได�แกH 1) การสร�างวัฒนธรรมโรงเรียนเชิงบวก (Building a Positive School 
Culture) 2) การใช�ข�อมูลในการทํางาน (Using Data) และ 3) การออกกฎระเบียบ (Enactment) เก่ียวกับ
การปรับปรุงพัฒนาโรงเรียน การใช�หลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินบุคลากร (School 
Improvement, Curriculum and Instruction, and Evaluation of Personnel) 
  จอห�นสัน ลี (Johnson-lee, 2015, p. 89) ได�ศึกษาและสรุปองค�ประกอบภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษาไว� 8 องค�ประกอบ ได�แกH 1) การสอนงานและติดตามให�คําปรึกษาแกHครู (coaching and 
Mentoring Teachers) 2) การพัฒนาและศึกษาทบทวนหลักสูตร (Developing and Reviewing the 
Curriculum) 3) การสร�างรูปแบบแนวทางปฏิบัติทางวิชาการแกHครู (Modeling Instructional Practices for 
Teachers) 4) การดําเนินการสังเกตอยHางไมHเปIนทางการ (Conducting Informal Observation) 5) การ
อํานวยการในการพัฒนาครูสูHมืออาชีพ (Facilitating Teacher Professional Development) 6) การพัฒนาครู
ให�เปIนผู�นําทางการเรียนการสอนอยHางมืออาชีพ (Professionally Developing Themselves as Instructional 
Leaders) 7) การดําเนินการสังเกตอยHางเปIนทางการ (Conducting Format Observations) และ 8) การรับฟJง
ผลการสะท�อนกลับจากครู (Providing Teachers with Written Instructional Feedback)  
  เคแก็ทลHา (Kgatla, 2015, p. 67) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษาไว� 5 ประการ ได�แกH 1) การกําหนดพันธกิจ (Defining the School’s Mission) 
2) การมีภาวะผู�นําในหลักสูตรและการเรียนการสอน (Leadership in the Curriculum and 
Instruction) 3) การสนับสนุนบรรยากาศการเรียนรู�เชิงบวก (Promoting a Positive Learning 
Climate) 4) การสังเกตและปรับปรุงการเรียนการสอน (Observing and Improving Instruction) 
และ 5) การประเมินโปรแกรมการเรียนการสอน (Assessing the Instructional Program) 
  ปyเตอร�สัน (Peterson, 2015, p. 75) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะภาวะผู�นํา
ของผู�บริหารสถานศึกษาไว� 6 ประการ ได�แกH 1) การมีหลักเกณฑ�ของการสร�างวัฒนธรรม (Criteria 
of Creating a Culture) 2) การวางแผนด�วยข�อมูล (Planning with Data) 3) การจัดการหลักสูตร 
(Aligning Curriculum) 4) การปรับปรุงการเรียนการสอน (Improving Instruction) 5) การให�
ชุมชนมีสHวนรHวม (Engaging Communities) และ 6) การปXดชHองวHางของปJญหา (Closing the Gap) 
  โรบินสัน (Robinson, 2015, p. 110) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะภาวะผู�นําไว� 
5 ประการ ได�แกH 1) เปIนผู�สนับสนุน (Support) 2) เปIนผู�ติดตามและควบคุม (Mentoring) 3) เปIน
ผู�สอนงาน (Coaching) 4) สHงเสริมการทํางานเปIนทีม (Team Support) และ 5) มองผลกระทบให�
เปIนเชิงบวก (Positive Impact) 
  รอดริเควซ (Rodriquez, 2015, p. 54) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะภาวะผู�นํา
ผู�บริหารสถานศึกษาไว� 4 ประการ ได�แกH 1) มุHงสร�างความตระหนัก (Focus and Awareness) 2) รับผิดชอบ
ตHอความต�องการของผู�เรียน (Greater Responsiveness to Student Needs) 3) สHงเสริมการสร�างบรรยากาศ
ในห�องเรียน (Enhanced Classroom Climate) และ 4) นําผลลัพธ�มาปรับปรุงแก�ไขและพัฒนา (All 
of Which Impact Student Outcomes) 
  จากท่ีกลHาวมาข�างต�น ผู�วิจัยได�สังเคราะห�องค�ประกอบภาวะผู�นําได� 5 องค�ประกอบหลัก
55 ตัวบHงชี้ แล�วนํามาตรวจสอบความสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ�และยืนยันด�วยคHาความเหมาะสม
และเปIนไปได�ตHอไป 
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  บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 

 การวิจัย เรื่อง การพัฒนากลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค�เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษา
สภาพป0จจุบัน และป0ญหาของการบริหาร เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 2) เพ่ือศึกษาและพัฒนากลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร�าง
พลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 3) เพ่ือตรวจสอบ
กลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา 
 ผู�วิจัยจึงมุ5งศึกษาวรรณกรรม เอกสารหนังสือ ระเบียบ กฎหมาย วิเคราะห�หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎี จากบทความทางวิชาการและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องท้ังในและต5างประเทศ เพ่ือนําไปสู5
การกําหนดเป;นกรอบแนวคิด (Framework) ในการวิจัยได�อย5างชัดเจน ถูกต�อง โดยมีเนื้อหา 
ครอบคลุมด�านวิชาการและสอดคล�องกันอย5างมีเหตุ มีผล ตามลําดับดังนี้  
 2.1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวกับกลยุทธ�และการพัฒนากลยุทธ� 
  2.1.1 ความหมายของกลยุทธ� 
  2.1.2 องค�ประกอบของกลยุทธ� 
  2.1.3 ข้ันตอนการบริหารกลยุทธ�หรือกระบวนการบริหารกลยุทธ� 
  2.1.4 การพัฒนากลยุทธ� 
  2.1.5 การตรวจสอบกลยุทธ� 
 2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเสริมสร�างพลังอํานาจ 
  2.2.1 ความหมายของการเสริมสร�างพลังอํานาจ 
  2.2.2 ท่ีมาของการเสริมสร�างพลังอํานาจ 
  2.2.3 เปHาหมายการเสริมสร�างพลังอํานาจ 
  2.2.4 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการเสริมสร�างพลังอํานาจ 
  2.2.5 กระบวนการเสริมสร�างพลังอํานาจ 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 
  2.3.1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
  2.3.2 การบริหารสถานศึกษา 
 2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
  2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
  2.4.2 งานวิจัยต5างประเทศ  
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2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกลยุทธ"และการพัฒนากลยุทธ" 
 2.1.1 ความหมายของกลยุทธ� 
  “Strategy” มาจากคําว5า “Strategos” ในภาษากรีก ซ่ึงเกิดจากคําว5า “Stratos” 
หมายถึง “Army” หรือ “กองทัพ” รวมกับคําว5า“Agein” จึงหมายถึง “Lead” หรือ “นํา” มีความหมาย
ว5า“Leading the total Organization” หรือ “นําองค�กรโดยรวม” ซ่ึงมีนัยท้ังเชิงเปHาหมายและวิธีการว5า 
ปรารถนาจะทําอะไรให�สําเร็จ และทําอย5างไร (Greenley, 1989) อย5างไรก็ตามในภาษาไทย มีปรากฏ
ท้ังคําว5า “กลยุทธ�” และ “ยุทธศาสตร�” นักวิชาการของประเทศไทยหลายท5าน ท่ีเลือกใช�คําว5า กลยุทธ� 
เช5น มัณฑริกา วิฑูรชาติ (2551) อโนทัย แทนสวัสด์ิ (2553) กมลทิพย� ทองคําแหง (2554) กิติศักด์ิ           
เพ็งสกุล (2556) ศุภฤกษ� เวศยาสิรินทร� (2556) และ จารุวรรณ เป;งมล (2558) ส5วนนักวิชาการท่ีเลือกใช�             
คําว5า ยุทธศาสตร� เช5น เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ�ศักด์ิ (2547) สุนทร อุภัยพรม (2554) สุนทรี วรรณไพเราะ 
(2555) ปาริชาติ เนินทอง (2556) ฌาน คณาสารสมบัติ (2556) และ วิรุณ คําภิโล (2557) ซ่ึงใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู�วิจัยเลือกใช� คําว5า “กลยุทธ� (Strategy)” เพ่ือความเป;นเอกภาพ แต5ยังคงความเห็น
เดิมและตัวบท ของนักวิชาการในการนําเสนอ เรียงลําดับจากอดีตถึงป0จจุบันตามปeของงานวิจัย ดังนี้ 
  เซอร�โต และปeเตอร� (Certo & Peter, 1991) ได�ให�ความหมาย กลยุทธ� ว5าเป;น
วิธีการท่ีเชื่อม่ันได�ว5าจะนําไปสู5ความสําเร็จตามเปHาหมายขององค�การ (Strategy is Defined as a 
course of action aimed at Ensuring that the Origination will Achieve its Objectives) 
  ไรท� และคนอ่ืน ๆ (Wright et al., 1992) ได�ให�ความหมาย กลยุทธ� หมายถึง แผน
ของผู�บริหารระดับสูงท่ีจะนําไปสู5ผลลัพธ� ท่ีสอดคล�องกับภารกิจและเปHาหมายขององค�การ (Strategic-
Topmanagement’s plans to Attain Outcomes Consistent with the Organization’s Mission 
and Goals) 
  มินทซ�เบิร�ก (Mintzberg, 1994) ได�กําหนดหลักการ เรียกว5า 5Ps เพ่ือใช�แทน
ความหมายของกลยุทธ�ในมิติต5าง ๆ ดังนี้ 
  1. กลยุทธ�เป;นแผน (Strategy is a Plan) หมายความว5า กลยุทธ�ถูกกําหนดข้ึนเพ่ือ
กําหนดทิศทางหรือ แนวทาง สําหรับการดําเนินงานในอนาคต ขององค�การ 
  2. กลยุทธ�เป;นแบบแผน (Strategy is a Pattern) หมายความว5า ในแต5ละช5วงเวลา
มีกําหนดแบบแผนการปฏิบัติงานเป;นไปอย5างต5อเนื่อง คํานึงถึงพัฒนาการขององค�การต้ังแต5อดีต โดย
อาศัยบทบาทของผู�บริหารในการวางแผน สอดคล�องกับความสามารถและความคาดหวังของผู�ปฎิบัติ 
มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ�ระหว5างการปฏิบัติงาน จนกลายเป;นกลยุทธ�เชิงรูปธรรม 
  3. กลยุทธ�เป;นการกําหนดตําแหน5ง (Strategy is Position) หมายความว5า การ
มุ5งเน�นไปยังตําแหน5ง ขององค�การในภาคของการแข5งขัน ด�านสินค�า บริการ จําเป;นต�องเหมาะสมกับ
ความต�องการของลูกค�า 
  4. กลยุทธ�เป;นมุมมอง (Strategy is Perspective) หมายความว5า การมุ5งเน�น
พิจารณาสภาพ หรือคุณลักษณะท่ีแท�จริง โดยการดําเนินการท่ีปรารถนาให�คนภายในองค�การ ยึดถือ
ปฏิบัติร5วมกัน 
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  5. กลยุทธ�เป;นกลวิธีการ (Strategy is a Ploy) หมายความว5า สิ่งท่ีทุกคนต�องการ
ในการแข5งขัน คือ ชัยชนะ โดยการดําเนินงานคํานึงถึงอุบาย (Maneuver) หรือยุทธวิธี (Tactic) ใน
การเดินเกมจึงต�องมีการวิธีการอันแยบยลเพ่ือเอาชนะคู5แข5ง   
  เดวิด (David, 1997) ให�ความหมายว5า กลยุทธ� เป;นวิถีทาง (Means) เพ่ือให�บรรลุ
วัตถุประสงค�ในระยะยาว (Long-Term Objectives) 
  แมรี คลอทเตอร� (Mary Caulter, 2005) ได�ให�ความหมาย กลยุทธ� หมายถึง การ
ตัดสินใจ และการกระทําไปสู5เปHาหมาย ในการใช�ทรัพยากรและศักยภาพในการสร�างโอกาสในการ
ปHองกันองค�การ  
  ไอย�แลนด� และ โฮคิสสัน (Ireland & Hoskisson, 2005) ได�ให�ความหมาย กลยุทธ�
หมายถึง ชุดของข�อตกลง และแนวปฏิบัติ การบูรณาการและการประสานจุดเด5น การออกแบบเพ่ือใช�
ประโยชน�สมรรถนะหลักขององค�การในการสร�างความได�เปรียบในการแข5งขัน  
  เฟรด (Fred, 2007) ได�ให�ความหมายกลยุทธ�หมายถึงวิธี (Means) และวัตถุประสงค�
ระยะยาว (Long-Term Objectives) ท่ีจะทําให�ประสบความสําเร็จกลยุทธ�ทางธุรกิจหมายถึงการ
ขยายตัวทางพ้ืนท่ี การขยายสินค�าท่ีหลากหลาย การพัฒนาผลิตภัณฑ� ส5วนแบ5งการตลาด หรือการเข�า
ร5วมกิจการ 
  วิทสเตีย และเมเยอร� (Weinstein & Mayer, 2010) ให�ความหมายกลยุทธ� หมายถึง 
เรื่องอนาคต มีความไม5แน5นอน และไม5สามารถทราบล5วงหน�า แต5สามารถกําหนดและออกแบบได�ด�วย
วิธีทางกลยุทธ� 
  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได�ให�ความหมาย กลยุทธ� หมายถึง 
การรบท่ีมีเล5ห�เหลี่ยม วิธีการท่ีต�องใช�กลอุบายต5าง ๆ เล5ห�เหลี่ยมในการต5อสู� ส5วนความหมายของ
ยุทธศาสตร� หมายถึง วิชาว5าด�วยการพัฒนาและการใช�อํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และ
กําลังรบทางทหารตามความจําเป;นท้ังในยามสงบและยามสงคราม 
  เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ�ศักด์ิ (2547) ได�ให�ความหมาย ยุทธศาสตร�มีความหมาย
เช5นเดียวกับกลยุทธ� โดยยุทธศาสตร� หมายถึง วิธีพลิกแพลงโดยอาศัยความรู�ความชํานาญเพ่ือให�
ได�เปรียบคู5แข5ง หรือเพ่ือให�ประสบความสําเร็จตามเปHาหมายท่ีกําหนดไว� 
  มัณฑริกา วิฑูรชาติ (2551) ได�ให�ความหมายกลยุทธ� หมายถึง วิธีการท่ีผู�บริหาร
สถานศึกษา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวทางการดําเนินการท่ีสอดคล�องกับสภาพแวดล�อมทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการภายใต�ทรัพยากรท่ีมีจํากัดให�ได�รับประโยชน�
และประสิทธิภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค�ของสถานศึกษาท่ีกําหนด 
  อโนทัย แทนสวัสด์ิ (2553) ได�ให�ความหมายกลยุทธ� หมายถึง แนวทางให�ยึดถือ
ปฏิบัติ เพ่ือให�องค�การสามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค�ได�อย5างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  กมลทิพย� ทองคําแหง (2554) ได�ให�ความหมายกลยุทธ� หมายถึง วิธีดําเนินการ 
แนวทางท่ีนําไปสู5วัตถุประสงค� หรือเปHาหมาย เพ่ือให�องค�การสามารถดํารงอยู5ได� ท5ามกลาง
สภาพแวดล�อม ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อย5างเป;นระบบ 
  สุนทร อุภัยพรม (2554) ได�ให�ความหมายยุทธศาสตร� หมายถึง แนวทางในการ
บรรลุจุดหมายของหน5วยงาน เพ่ือดําเนินงานให�บรรลุถึงวัตถุประสงค�แม�จะต�องเสี่ยงต5อสภาวะ



17 

แวดล�อมท่ีไม5แน5นอนหรือไม5สามารถจะคาดคะเนได� โดยการตัดสินใจนั้นจะต�องเลือกแนวทางท่ีคาดว5า
จะใช�ได�ดีท่ีสุดไปเป;นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  สุนทรี วรรณไพเราะ (2555) ได�ให�ความหมาย ยุทธศาสตร� หมายถึง แผนงานหรือ
แนวทางหลักท่ีกําหนดข้ึน เพ่ือใช�เป;นทิศทางการดําเนินงานเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ขององค�การ 
  กิติศักด์ิ เพ็งสกุล (2556) ได�ให�ความหมายกลยุทธ� หมายถึง กลวิธีท่ีทําให�ทราบว5า
ต�องการทําอะไร และมีวิธีการปฏิบัติอย5างไร ท่ีจะทําให�งานนั้นสําเร็จ 
  ศุภฤกษ� เวศยาสิรินทร� (2556) ได�ให�ความหมายกลยุทธ� หมายถึง แนวทาง หรือ
วิธีการทํางานท่ีมีอุบาย กลวิธีท่ีแยบยลในเชิงบวก เพ่ือให�บรรลุเปHาหมายขององค�การ 
  ปาริชาติ เนินทอง (2556) ได�ให�ความหมายยุทธศาสตร� หมายถึง แผนปฏิบัติการซ่ึง
มีการกําหนด การวางแผนไว�อย5างเป;นระบบเพ่ือให�บรรลุเปHาหมายสูงสุด เป;นสิ่งสะท�อนให�เห็นความ
ต�องการในอนาคต 
  ฌาน คณาสารสมบัติ (2556) ได�ให�ความหมาย ยุทธ�ศาสตร� หรือ กลยุทธ� หมายถึง 
แนวทาง หรือมาตรการเชิงรุก ท่ีสอดคล�องกับทิศทางขององค�การ ซ่ึงผู�บริหารระดับสูงจัดทําข้ึน หรือ
นําไปใช�ประโยชน�เพ่ือให�บรรลุถึงวัตถุประสงค�ขององค�การท่ีกําหนดไว� หรือเป;นไปตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณ�ท่ีเกิดข้ึนจริง 
  วิรุณ คําภิโล (2557) ได�ให�ความหมายยุทธศาสตร� หมายถึง การกําหนดแนวทาง
หรือทิศทางในการดําเนินงาน เพ่ือให�บรรลุเปHาหมายหลักขององค�การ 
  จารุวรรณ เป;งมล  (2558) ได�ให�ความหมายกลยุทธ� หมายถึง แผนแม5บทและ
แผนปฏิบัติการท่ีจะช5วยให�การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค�ระยะยาวในอนาคตจากการวิเคราะห� 
สภาพแวดล�อมภายนอกกับสิ่งแวดล�อมภายในขององค�การเพ่ือสร�างความได�เปรียบในการแข5งขัน 
อย5างยั่งยืน   
  จากความเห็นของนักวิชาการ สรุปได�ว5า กลยุทธ� หมายถึง วิธีการ แผนงานหรือแนว
ทางการดําเนินงาน  ในการรักษาความได�เปรียบในการแข5งขัน โดยใช�ทรัพยากรและศักยภาพ ให�
บรรลุเปHาหมายเพ่ือให�องค�การอยู5รอดท5ามกลางความเปลี่ยนแปลง 
 2.1.2 องค�ประกอบของกลยุทธ� 
  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับองค�ประกอบของกลยุทธ�จะเห็นว5านักวิชาการ
ได�ให�ความสนใจมาก โดยได�เสนอแนวคิดไว�อย5างหลากหลาย ผู�วิจัยนําแนวคิดและผลการวิจัยท่ี
เก่ียวข�อง เพ่ือกําหนดองค�ประกอบของกลยุทธ� มีแนวคิดและผลงานวิจัยหลากหลายท้ังในทัศนะของ
นักวิชาการต5างประเทศ และนักวิชาการประเทศไทย โดยจะนําเสนอ ตามลําดับของข�อค�นพบ ดังนี้ 
  เดวิด (David, 1997) ได�กล5าวถึง องค�ประกอบสําคัญในการกําหนดกลยุทธ� (Keys 
to Formulating Strategies) ประกอบด�วย ภารกิจของธุรกิจ (Business Mission) ซ่ึงประกอบด�วย
วิสัยทัศน� (Vision) ภารกิจ (Mission) เปHาหมาย (Goal) 
  ทอมสัน และสตริงแลนด� (Thompson & Strickland, 2003) ได�กล5าวว5า การจัดการ
เชิงกลยุทธ�กระบวนการดําเนินงาน 5 ประการ ซ่ึงเก่ียวข�องกับการจัดทํากลยุทธ� (Strategic Making) 
และการปฏิบัติตามกลยุทธ� (Strategic Implementation) ท่ีมีความสัมพันธ�ซึ่งกันและกัน ดังนี้ 
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  1. การกําหนดวิสัยทัศนเชิงกลยุทธ� (Forming a Strategic Mission) ซึ่งบ5งบอก
ลักษณะของธุรกิจในอนาคตของบริษัทว5ามีลักษณะอย5างไร องค�การจะมุ5งหน�าไปทางใด ท้ังนี้เพ่ือเป;น
กําหนดทิศทางในการดําเนินงานในระยะยาวให�กับองค�การ บอกชนิดของธุรกิจท่ีบริษัทพยายาม
อยากจะให�เป;นไป และแจ�งให�ทุกคนได�ทราบ เพ่ือให�การปฏิบัติงานเป;นไปในทิศทางตามท่ีมุ5งหวัง
ร5วมกัน 
  2. การกําหนดวัตถุประสงค� (Setting Objectives) เป;นการเปลี่ยนวิสัยทัศน�เชิง            
กลยุทธ�ให�เป;นเปHามายในการดําเนินงาน โดยเฉพาะเพ่ือให�บรรลุผลสําเร็จตามท่ีกําหนดไว� 
  3. การจัดทํากลยุทธ� (Crafting a Strategy) เพ่ือบรรลุผลสําเร็จตามท่ีตั้งความมุ5งหวังไว� 
  4. การนํากลยุทธ�ที่เลือกไว�ไปปฏิบัติ (Implementing and Executing the 
Chosen Strategy) เพ่ือให�เกิดประสิทธิผลมากท่ีสุด 
  5. การประในผลการดําเนินงานและการปรับปรุงแก�ไขเพ่ือเริ่มต�นใหม5 (Evaluating 
Performance and Imitating Corrective Adjustment) การปรับปรุงแก�ไขจะเริ่มต้ังแต5การกําหนด
วิสัยทัศน� การกําหนดทิศทางในการดําเนินงานระยะยาว การกําหนดวัตถุประสงค� การจัดทํากลยุทธ�
หรือการนนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติ โดยพิจารณาประสบการณ�จริง และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให�สอดคล�อง
กับสภาวการณ�ใหม5 ความคิดใหม5และโอกาสท่ีเกิดข้ึนใหม5 
  ทศพร ศิริสัมพันธ� (2539) ได�กล5าวถึงองค�ประกอบและลักษณะท่ีสําคัญของการ
วางแผนเชิงกลยุทธ�ไว� ดังนี้ 
  1. การมุ5งอนาคต โดยการสร�างวิสัยทัศน�เก่ียวกับทิศทางขององค�กรท่ีจะดําเนิน
ต5อไป และการระดมสรรพกําลัง รวมท้ังทรัพยากรต5าง ๆ เพ่ือดําเนินการทางทิศทางดังกล5าว ซ่ึงการ
วางแผนเชิงกลยุทธ�นี้ ไม5ใช5แต5การเป;นเพียงการวางแผนระยะยาว เพ่ือคาดการณ�แนวโน�มในอนาคต
และเตรียมแผนงานรองรับเท5านั้น แต5จะเป;นความพยายามในการกําหนดสภาพการณ�ท่ีพึงประสงค�ไว�
ล5วงหน�า และเปลี่ยนแปลงป0จจัยต5าง ๆ ให�สอดรับ 
  2. การมุ5งเน�นจุดหมายรวมขององค�กร โดยกําหนดวัตถุประสงค�และเปHาหมายท่ี
ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติให�บังเกิดผลได�ตามช5วงระยะเวลาต5าง ๆ เพ่ือให�บรรลุทิศทางท่ีต�องการ 
  3. มุ5งเน�นกระบวนการ โดยจะต�องมีการดําเนินการไปอย5างต5อเนื่องเป;นวงจรไม5มีท่ี
สิ้นสุด เริ่มต�นจากการกําหนดภารกิจหลัก การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายนอกและภายใน การ
วิเคราะห�และจัดวางกลยุทธ� การจัดทําแผนและโครงการ การนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติ การทบทวนและจัด
วางกลยุทธ�ใหม5 
  4. การมุ5งเน�นภาพรวม โดยเน�นระดับของการวิเคราะห�ท้ังองค�กรมากกว5าพิจารณา
เพียงส5วนใดส5วนหนึ่งหรือเฉพาะแผนงาน/โครงการและกิจกรรมใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน มักมีผลต5อเนื่องไปอีกนาน 
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2546) ได�กล5าวว5า องค�ประกอบใน
การจัดทําแผนกลยุทธ� ประกอบด�วย วิสัยทัศน� พันธกิจ ประเด็นกลยุทธ� เปHาประสงค� ตัวชี้วัด กลยุทธ� 
แผนท่ียุทธศาสตร� และแผนปฏิบัติการ 
  1. นิยามศัพท�องค�ประกอบหลักในการจัดทําแผนกลยุทธ�ตัวแบบ (Template) ของ 
ก.พ.ร. มีดังต5อไปนี้ 
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   วิสัยทัศน� (Vision) หมายถึง สิ่งท่ีอยากให�หน5วยงานเป;นในอีก 3-5 ปeข�างหน�า 
หรือเปHาหมายหลักขององค�กร 
   พันธกิจ (Mission) หมายถึง กรอบขอบเขตการดําเนินงานของหน5วยงาน เป;นสิ่ง
ท่ีต�องดําเนินการเพ่ือบรรลุเปHาหมายหลัก 
   ประเด็นกลยุทธ� (Strategic Issues) หมายถึง ประเด็นหลักท่ีต�องคํานึงถึง ต�อง
พัฒนา ต�องมุ5งเน�น 
   เปHาประสงค� (Goal) หมายถึง สิ่งที่หน5วยงานอยากจะบรรลุเป;นสิ่งที่กําหนด
ความสําเร็จของสิ่งท่ีต�องดําเนินการ 
   ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPI) หมายถึง สิ่งท่ีจะเป;นตัวบอกว5า
หน5วยงานสามารถบรรลุเปHาประสงค�หรือไม5 เป;นสิ่งท่ีวัดความสําเร็จของสิ่งท่ีต�องการดําเนินการและ
ระยะเวลา 
   เปHาหมาย (Target) หมายถึง ตัวเลขหรือค5าของตัวชี้วัดท่ีจะต�องไปให�ถึง 
   กลยุทธ�หรือยุทธศาสตร� (Strategy) หมายถึง สิ่งท่ีหน5วยงานจะทําเพ่ือให�บรรลุ
เปHาประสงค� เป;นแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือบรรลุตามสิ่งท่ีต�องการวัด 
  2. วิสัยทัศน� พันธกิจ และค5านิยม วิสัยทัศน� (Vision) พันธกิจ (Mission) และ
ค5านิยม (Value) เป;นองค�ประกอบท่ีจําเป;นต�องบรรจุไว�ในแผนกลยุทธ�ในข้ันแรก และมีความสําคัญ 
ดังนี้ (1) จูงใจและชี้แนะบุคลากรทุกคน ท้ังผู�บริหารและผู�ปฏิบัติให�เกิดความตระหนักในการให�บริการ
ท่ีมีคุณภาพสูง และสนองตอบต5อลูกค�าท้ังภายนอกและภายในองค�กร (2) บอกถึงความแตกต5างของ
องค�กรหนึ่งจากองค�กรอื่นในสายตาของผู�มีส5วนได�ส5วนเสียต5าง ๆ และ (3) ทําให�ทุกคนทราบว5า
องค�กรยึดถือบางสิ่งบางอย5างท่ีมีความสําคัญเป;นพิเศษ (ทองหล5อ เดชไทย, 2543) โดยมีรายละเอียด 
ดังต5อไปนี้ 
   วิสัยทัศน� (Vision) เปรียบเสมือนภาพในอนาคตหรือภาพสุดท�ายท่ีต�องการเห็น
จากการทําหน�าท่ี หรือภารกิจของตนเอง ท่ีต้ังอยู5บนพ้ืนฐานความเป;นจริง เชื่อถือได� และดึงดูดความ
สนใจของบุคลากรและองค�กร วิสัยทัศน� ประกอบด�วย ภาพสุดท�ายของการดําเนินภารกิจ ภาพลักษณ�
หรือแนวทางในการดําเนินงานเพ่ือสนองความต�องการของประชาชน และภาพของหน5วยงานหรือ
องค�กร วิสัยทัศน�ท่ีดีมีประสิทธิผลมีคุณสมบัติ 4 ประการ คือ มุ5งความเป;นเลิศ ความเป;นหนึ่งเดียวไม5
เหมือนใคร มุ5งเน�นอนาคต และภาพความนึกฝ0น ความสําคัญของวิสัยทัศน�เป;นเครื่องมือท่ีช5วยกําหนด
ทิศทางในการทํางานร5วมกัน และเป;นแนวทางในการติดตาม ประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินการ 
   พันธกิจหรือภารกิจ (Mission) เป;นการนําวิสัยทัศน�มาแสดงให�เป;นรูปธรรมว5า
หากต�องการให�ถึงวิสัยทัศน�ผู�มีส5วนได�ส5วนเสียจะต�องดําเนินการในเรื่องใด พันธกิจเป;นองค�ประกอบท่ี
มีความสําคัญท่ีสุดและจะขาดไม5ได�ในการวางแผนกลยุทธ� เพราะเป;นข�อความท่ีอธิบายให�ทราบถึง
เหตุผลของการดํารงอยู5ขององค�กร แสดงถึงบทบาทหน�าท่ีท่ีองค�กรกระทําและขอบเขตหน�าท่ีของ
องค�กร โดยมีความสัมพันธ�กับวิสัยทัศน�ในลักษณะท่ีเป;นส5วนขยายของวิสัยทัศน�และเป;นผลสะท�อน
ของค5านิยมองค�กรด�วย 
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   ค5านิยม (Value) เป;นส5วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค�กร ซ่ึงครอบคลุมท้ังความเชื่อ 
ทัศนคติ ความคาดหวัง ปทัสถาน พิธีกรรม การติดต5อสื่อสาร สัญลักษณ�และจุดมุ5งหมาย ค5านิยมเป;น
สิ่งท่ีองค�กรและบุคคลยึดถือเป;นหลักข้ันพ้ืนฐาน เม่ือรวมเข�ากับวิสัยทัศน�และพันธกิจแล�วทําให�องค�กร
มีเอกลักษณ�ท่ีเก่ียวข�องกับพฤติกรรม จริยธรรมและการตัดสินใจขององค�กรและสังคม ค5านิยมมีความ
เฉพาะเจาะจงในแต5ละองค�กร ค5านิยมองค�กรเป;นความเชื่อร5วมกันท่ีองค�กรยึดถือ อาจแสดงออกในรูป
คําขวัญ เช5น คุณภาพ บริการสะดวก และคุณค5าโดยมีความสัมพันธ�สอดคล�องกับวิสัยทัศน�และพันธ
กิจขององค�กร 
  3. ประเด็นยุทธศาสตร� เปHาประสงค� วัตถุประสงค�/ตัวชี้วัด และเปHาหมาย ประเด็น
ยุทธศาสตร� (Strategic Issue) เป;นทิศทางการดําเนินงานของหน5วยงานท่ีสอดคล�องกับแผนการ
บริหารราชการแผ5นดิน ซ่ึงเป;นประเด็นหลักท่ีต�องคํานึงถึง ต�องพัฒนาและต�องมุ5งเน�น 
   เปHาประสงค� (Goal) หมายถึง ข�อความแสดงผลลัพธ�เฉพาะในระยะยาวหรือ
อธิบายทิศทางในอนาคตท่ีพึงปรารถนาขององค�กรท่ีต�องการให�เกิดข้ึน เป;นระดับผลสําเร็จท่ี
หน5วยงาน/องค�กรสามารถบรรลุได�ในช5วงระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงจะต�องสอดคล�องกับพันธกิจหรือ
จุดมุ5งหมายพ้ืนฐานขององค�กร 
   วัตถุประสงค� (Objective) หมายถึง ข�อความท่ีบ5งบอกถึงกิจกรรมสําคัญท่ีองค�กร
จะต�องทําให�สําเร็จในช5วงเวลาใดเวลาหนึ่งซ่ึงต�องมีความชัดเจน รัดกุม วัดได� และสอดคล�องกับ
เปHาประสงค� ซ่ึงวัตถุประสงค�ในป0จจุบันเป;นการบริหารงานแบบมุ5งผลสัมฤทธิ์จึงนิยมใช�คําว5า ตัวชี้วัด 
นั่นเอง 
   ตัวชี้วัด (KPI: Key Performance Indicators) เป;นตัวชี้วัดหลักของการดําเนินงาน 
เป;นเครื่องมือสําคัญท่ีบ5งบอกถึงข�อมูลท่ีแสดงสถานะท่ีเป;นจริงขององค�กรในป0จจุบัน เพ่ือเป;น
ประโยชน�ในการกํากับตรวจสอบการดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด เป;นสิ่งท่ีจะเป;นตัวบอกว5า
หน5วยงานสามารถบรรลุเปHาประสงค�หรือไม5 ตัวชี้วัดทุกตัวควรมีการให�คําจํากัดความหรือการอธิบาย
ความหมายของตัวชี้วัดดังกล5าว โดยตัวชี้วัดจะต�องเชื่อมโยงกับเปHาประสงค� และเป;นกุญแจแห5ง
ความสําเร็จ (KSF: Key Success Factors) เป;นป0จจัยท่ีผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนจะทําให�องค�กรมีความสําเร็จ
ในด�านการแข5งขัน โดยป0จจัยเหล5านี้จะต�องก5อให�เกิดอย5างถูกต�องและเหมาะสม มิฉะนั้นจะทําให�ความ
พยายามในการดําเนินการขององค�กรได�ผลลัพธ�ต่ํากว5าท่ีคาดหวัง 
   เปHาหมาย (Target) เป;นตัวเลขหรือค5าของตัวชี้วัดท่ีจะต�องไปให�ถึง ลักษณะของ
เปHาหมายท่ีดีคือ มีความท�าทาย สูงกว5ามาตรฐานการทํางานท่ีเคยปฏิบัติ ส5งเสริมให�เกิดความพยายาม 
ไม5สูงเกินจนไม5สาสมารถทําได�จริง และนําไปสู5การพัฒนา ซ่ึงแนวทางการกําหนดเปHาหมาย โดยการ
เปรียบเทียบกับผลงานเฉลี่ยในช5วงเวลาท่ีผ5านมา การพิจารณาแนวโน�มท่ีน5าจะเป;นไปได�ในอนาคต 
การเทียบกับผลงานท่ีดีท่ีสุดในช5วงเวลาท่ีผ5านมา การเทียบกับหน5วยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะงาน
คล�ายคลึงกัน (Benchmarking) การต้ังเปHาหมายตามนโยบายของผู�บริหาร การต้ังเปHาหมายร5วมจาก
ผู�ปฏิบัติงาน (MBO: Management by Objective) 
   จากการรวบรวมองค�ประกอบท่ีสําคัญของการวางแผนกลยุทธ�ซ่ึงมีนักวิชาการ
หลายท5านได�กล5าวไว�สามารถสังเคราะห�จากตาราง ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.1 การสังเคราะห�องค�ประกอบของกลยุทธ� 
 

องค"ประกอบของแผนกลยุทธ" 

รายชื่อนักวิชาการ 

David 
(1997) 

Thomson 
& 

Strickland 
(2003) 

ทศพร 
ศิริสัมพันธ"
(2539) 

สํานักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบ

ราชการ 
(2546) 

รวม 

วิสัยทัศน� (Vision)  √  √ √ 3 
พันธกิจ/ภารกิจ (Mission)  √ √  √ 3 
เปHาหมาย (Goal)/เปHาประสงค� (Target)  √  √ √ 3 
วัตถุประสงค� (Objectives)  √ √  2 
กลยุทธ�หรือยุทธศาสตร� (Strategy)   √ √ √ 3 

 
   จากตารางท่ี 2.1 การสังเคราะห�องค�ประกอบของกลยุทธ�ของนักวิชาการ 
เก่ียวกับองค�ประกอบของแผนกลยุทธ� จึงเป;นสาเหตุให�ผู�วิจัยมีความจําเป;นต�องสรุปประเด็น 
ประกอบด�วย 4 ประเด็น เรียงตามลําดับหัวข�อหลักไปหัวข�อย5อย ดังนี้ 1) วิสัยทัศน� (Vision) 2) พันธกิจ/
ภารกิจ (Mission) 3) เปHาหมาย (Goal)/เปHาประสงค� (Target) 4) กลยุทธ�หรือยุทธศาสตร� (Strategy) 
 2.1.3 ข้ันตอนการบริหารกลยุทธ� หรือกระบวนการบริหารกลยุทธ� 
  หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารกลยุทธ� หรือกระบวนการบริหาร   
กลยุทธ�จะเห็นว5า นักวิชาการได�ให�ความสนใจมาก โดยได�เสนอแนวคิดไว�อย5างหลากหลาย ผู�วิจัยนํา
แนวคิดและผลการวิจัยท่ีเก่ียวข�อง มีแนวคิดและผลงานวิจัยหลากหลายท้ังในทัศนะของนักวิชาการ
ต5างประเทศ และนักวิชาการประเทศไทย โดยจะนําเสนอ ตามลําดับของข�อค�นพบ ดังนี้ 
  กรีนเลย� (Greenley, 1989) ได�กําหนดการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ� ซ่ึงประกอบด�วย 
องค�ประกอบย5อยพ้ืนฐาน 5 ประการ คือ  
  1. การกําหนดทิศทาง (Direction Setting)  
  2. การประเมินองค�การและสภาพแวดล�อม (Environment Scanning)  
  3. การกําหนดกลยุทธ� (Strategy Formulation)  
  4. การดําเนินกลยุทธ� (Strategy Implementation)  
  5. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)  
  เซอร�โต และปeเตอร� (Certo & Peter, 1991) ได�เสนอข้ันตอนการจัดการกลยุทธ�ไว� 
5 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1. การวิเคราะห�สภาพแวดล�อม (Environment Analysis) 
  2. การสร�างทิศทางขององค�การ (Establishing Organization Direction) 
  3. การกําหนดกลยุทธ� (Strategic Formulation)  
  4. การนํากลยุทธ�ในองค�การไปปฏิบัติ (Implementing Organizational Strategies) 
  5. การควบคุมกลยุทธ� (Strategic Control) 
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  เดสส� และมิลเลอร� (Dess & Miller, 1993) ได�กล5าวว5า กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ� 
ประกอบด�วย 
  1. การวิเคราะห�เชิงกลยุทธ� (Strategic Analysis) ซ่ึงประกอบด�วยกระบวนการย5อย ๆ 
อีก 3 ส5วน คือ 
   1.1 เปHาหมาย (Goal) เปHาหมายเชิงกลยุทธ� (Strategic Goal) เป;นการกําหนด
วิสัยทัศน� ภารกิจ และวัตถุประสงค� เพ่ือให�เป;นเปHาหมายเชิงกลยุทธ� นําสู5กลยุทธ� 
   1.2 การวิเคราะห� SWOT (SWOT Analysis)  
   1.3 การกําหนดกลยุทธ� (Strategy Formulation)  
  2. การปฏิบัติตามกลยุทธ� (Strategy Implementation) และการควบคุมเชิง            
กลยุทธ� (Strategic Control) เป;นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ�ท่ีกําหนดไว�ให�เป;นกลยุทธ�
ท่ีเป;นจริงประกอบด�วยการประสมประสาน (Integration) หมายถึง การท่ีบุคคลในหน5วยงานทํางาน
ร5วมกันอย5างมีประสิทธิภาพ และตามโครงสร�างองค�กร (Organization Structure) การปฏิบัติตาม 
กลยุทธ�ต�องการช5องทางการติดต5อสื่อสารภายในองค�การ ซ่ึงความรับผิดชอบท่ีกําหนดไว� มีการ
มอบหมายอํานาจหน�าท่ีซ่ึงผู�บริหารจะกําหนดโครงสร�างขององค�การการควบคุมเชิงกลยุทธ� 
(Strategic Control) เพ่ือติดตามการปฏิบั ติงานตามแผนและการปรับปรุงแผนการพัฒนา
สภาพแวดล�อมภายนอกและภายใน 
  3. ภาวะผู�นําเชิงกลยุทธ� (Strategic Leadership) หมายถึง ความสามารถมีอิทธิพล
เหนือผู�อ่ืนในด�านการกระทํา มีการจัดการ การประสมประสานและเปลี่ยนแปลง 
  ทอมป�สัน และสตริคแลนด� (Thompson & Strickland, 1995) ได�กล5าวว5า กระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ�ประกอบด�วย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1. การกําหนดข�อความวิสัยทัศน� ข�อความพันธกิจ เปHาหมายและวัตถุประสงค� 
(Formulation of Vision, Mission Statement, Goal and Objective) เป;นการกําหนดจุดหมาย 
5 ประการ ดังนี้ 
   1.1 การกําหนดวิสัยทัศน�ขององค�กร (Organization’s Vision)  
   1.2 การกําหนดข�อความภารกิจ (Mission Statement)  
   1.3 กําหนดเปHาหมายเชิงกลยุทธ� (Goal and Objective)  
   1.4 การกําหนดเปHาหมาย (Goal)  
   1.5 การกําหนดวัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� (Strategic Objective)  
  2. การกําหนดกลยุทธ� (Strategy Formulation) หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ� 
(Strategic Planning) หมายถึงการกําหนดกลยุทธ�ทางเลือก และเลือกจากทางเลือกซ่ึงสามารถบรรลุ
จุดประสงค� เป;นแผนท่ีสําคัญและเป;นแผนระยะยาว 
  3. การปฏิบัติตามกลยุทธ� (Strategy Implementation) เป;นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ�ให�เป;นการปฏิบัติและเป;นผลลัพธ� คือ การกําหนดโครงสร�างขององค�กร การจัดระบบการ
ปฏิบัติการท่ีเหมาะสม การยอมรับรูปแบบการจัดการท่ีเหมาะสมและการจัดวัฒนธรรมขององค�กร
หรือค5านิยม 
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  4. การประเมินผลและการควบคุมเชิงกลยุทธ� (Evaluation and Strategic 
Control) การควบคุมเชิงกลยุทธ�เป;นกระบวนการพิจารณาว5ากลยุทธ�ได�บรรลุเปHาหมายและ
วัตถุประสงค�ต5อการดําเนินงานหรือไม5 
  รอบบิน (Robbin, 1999) ได�กล5าวถึง กระบวนการบริหารจัดการยุทธศาสตร� 
(Strategic Management) ในการดําเนินยุทธศาสตร� มีอยู5 8 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1. ระบุความชัดเจนของพันธกิจ วัตถุประสงค�และยุทธศาสตร� (Identify the 
Organization Current Mission, Objective and Strategy 
  2. การวิเคราะห�สภาพแวดล�อม (Analyze the Environment) 
  3. การวิเคราะห�โอกาสและภัยคุกคาม (Identify Opportunities and Threats) 
  4. การวิเคราะห�ทรัพยากรขององค�การ (Analyze the Organization’s Resource) 
  5. การวิเคราะห�จุดแข็งจุดอ5อนขององค�การ (Identify Strengths and Weakness) 
  6. การกําหนดยุทธศาสตร� (Strategy Formulation)  
  7. การประยุกต�ใช�ยุทธศาสตร� (Implementing) 
  8. การประเมินผลยุทธศาสตร� (Evaluate Result) 
  วีลเลน และเฮฟ (Wheelen & Hayye, 2002) ได�กล5าวว5า รูปแบบพ้ืนฐานของการ
บริหารเชิงกลยุทธ� ประกอบด�วย 4 องค�ประกอบ ดังนี้ 
  1. การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมขององค�การ (Organizational Environment) 
สภาพแวดล�อมขององค�การ (Organizational Environment) หมายถึง แรงผลักดันต5าง ๆ ท่ีส5งผล
กระทบต5อการบริหารงานขององค�การ ประกอบด�วย สภาพแวดล�อมภายนอกองค�การ (External 
Environment) สภาพแวดล�อมภายในองค�การ (Internal Environment) 
  2. การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมทางการแข5งขัน 
  3. การจัดทํากลยุทธ� (Strategic Formulation) คือการนําข�อมูลและความรู�ต5าง ๆ
จากการกําหนดทิศทางขององค�กร และการวิเคราะห�ป0จจัยภายนอก และภายในองค�กรมาจัดทําเป;น
กลยุทธ�ในระดับและรูปแบบต5าง ๆ รวมท้ังการประเมิน และคัดเลือกว5ากลยุทธ�ใดท่ีมีความเหมาะสม
กับองค�การมากท่ีสุด 
  4. การปฏิบัติตามกลยุทธ� (Strategic Implementation) คือ การนํากลยุทธ�ท่ีได�
จัดทําและคัดเลือกไว�ในข้ันตอนท่ี 3 มาปฏิบัติเพ่ือให�การดําเนินงานขององค�กรบรรลุถึงวัตถุประสงค�
และเปHาหมายท่ีต้ังไว� กระบวนการวางแผนกลยุทธ�จึงเป;นกระบวนการท่ีมีลําดับข้ันตอนท่ีเก่ียวเนื่อง
สอดคล�องสัมพันธ�กัน 
  เบทแมน และสก็อท (Bateman & Scott, 2007) ได�กล5าวถึงกระบวนการบริหาร
ยุทธศาสตร�ไว� 6 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1. การกําหนดภารกิจ วิสัยทัศน� และเปHาหมายขององค�การ ภารกิจ คือ จุดมุ5งหมาย
และคุณค5าพ้ืน ฐานขององค�การ ส5วนวิสัยทัศน� คือ การมองภาพอนาคตท่ีต�องการทําให�เป;นจริง และ
เปHาหมาย คือ ผลท่ีได�จากภารกิจและวิสัยทัศน� การตรวจสอบสภาพแวดล�อม การจัดทํายุทธศาสตร�
การประเมินผลและการควบคุม การนํายุทธศาสตร�ไปใช� 
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  2. การวิเคราะห�ถึงโอกาสและอุปสรรคภายนอก เก่ียวข�องกับการวิเคราะห�
สภาพแวดล�อมภายนอก อาทิ คู5แข5ง การเมือง สังคม เป;นต�น 
  3. การวิเคราะห�ถึงจุดแข็งและจุดอ5อนภายในองค�การ เป;นการวิเคราะห�จุดแข็งซ่ึง
หมายถึง ลักษณะในองค�การท่ีทําให�ได�เปรียบในการแข5งขันหรือส5งผลเชิงบวก ให�องค�การส5วนจุดอ5อน 
หมายถึง ลักษณะในองค�การท่ีเป;นอุปสรรคในการทํางานหรือส5งผลเชิงลบต5อองค�การ 
  4. การวิเคราะห� SWOT และการกําหนดยุทธศาสตร� หลังจากทําการศึกษาวิเคราะห�
ป0จจัยภายในและภายนอกแล�ว ผู�บริหารต�องกําหนดยุทธศาสตร�โดยการเปรียบเทียบจุด แข็งจุดอ5อน 
โอกาสและอุปสรรคขององค�การ 
  5. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร� เป;นการนํายุทธศาสตร�ท่ีกําหนดไว�ไปใช�ในการ
ดําเนินงาน 
  6. การการควบคุมยุทธศาสตร� ถือเป;นข้ันตอนสุดท�ายในการบริหารยุทธศาสตร�โดย
ผู�บริหารจะประเมินผลความก�าวหน�าขององค�การและยุทธศาสตร� 
  พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ� (2542) กล5าวถึง การวางแผนกลยุทธ�เป;นทีม โดยเริ่มจาก
กระบวนการบริหารและการวางแผนกลยุทธ� ประกอบด�วย 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1. การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายนอก (Environmental Analysis) 
  2. การพิจารณาการวิเคราะห�ธุรกิจ (Corporate Strategic Analysis) 
  3. เลือกกลยุทธ�และจัดวางกลยุทธ� (Generating Strategic Alternative) 
  4. กําหนดนโยบายและแผนงานหรือโครงการตามกลยุทธ� (Action plan) 
  5. การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ� (Implementation) 
  นอกจากนี้ได�เสนอข้ันตอนการกําหนดวิสัยทัศน� และแผนปฏิบัติการโดยใช�คําว5า
“MVOSA” ซ่ึงประกอบด�วย 
  M = Mission พันธกิจ 
  V = Vision วิสัยทัศน� 
  O = Obstacle อุปสรรค 
  S = Strategy กลยุทธ� 
  A = Action Plan แผนปฏิบัติการ  
  วัฒนา วงศ�เกียรติรัตน� (2552) ได�กล5าวถึง กระบวนการบริหารยุทธศาสตร� 
(Strategic Management Process) มี 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1. การวิเคราะห�สภาพแวดล�อม (Environment Analysis) 
  2. การจัดวางทิศทางของหน5วยงาน (Establishing Organization Direction) 
  3. การกําหนดยุทธศาสตร� (Strategic Formulation) 
  4. การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร� (Strategy Implementation) 
  5. การควบคุมเชิงยุทธศาสตร� (Strategy Control) 
  สุนทรี วรรณไพเราะ (2555) ได�สรุป เก่ียวกับกระบวนการบริหารยุทธศาสตร� 
ประกอบด�วย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
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  1. การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมขององค�การ 
  2. การกําหนดยุทธศาสตร� 
  3. การปฏิบัติตามยุทธศาสตร� 
  4. การประเมินผลยุทธศาสตร� 
  ปาริชาติ เนินทอง (2556) ได�สรุปว5า กระบวนการบริหารยุทธศาสตร� จําแนกเป;น              
3 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1. การวางแผนยุทธศาสตร� 
  2. การนํายุทธศาสตร�สู5การปฏิบัติ 
  3. การควบคุมและประเมินยุทธศาสตร� 
  จารุวรรณ เป;งมล (2558)  ได�กล5าวถึง กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ�  เป;น
กระบวนการตัดสินใจทางการบริหารท่ีจะดําเนินงานในอนาคตเพ่ือ สร�างความได�เปรียบในการแข5งขัน
อย5างยั่งยืนให�แก5องค�การ ซ่ึงประกอบไปด�วยข้ันตอนสําคัญ 3 ข้ันตอน ดังนี้  
  1. การวางแผนกลยุทธ� 
  2. การนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติ 
  3. การประเมินและควบคุมกลยุทธ� 
  จากแนวคิด และความคิดเห็นของบรรดานักวิชาการ เก่ียวกับ กระบวนการบริหารกลยุทธ� 
มีหลากหลายทัศนะ จึงเป;นสาเหตุให�ผู�วิจัยมีความจําเป;นต�องสรุปประเด็นโดยใช�ตารางสังเคราะห� โดยมี
เกณฑ�การเลือกตัวแปรท่ีมีความถ่ี ต้ังแต5 9 ข้ึนไป และมีความสอดคล�องกับการวิจัย รายละเอียด ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.2 สังเคราะห�กระบวนการบริหารกลยุทธ� 
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1. การกําหนดทิศทาง/การสร�าง
ทิศทาง/ ภารกิจ/การวางแผน 
กลยุทธ� 
- วิสัยทัศน� (Vision)  
- พันธกิจ (Mission) 
- เปHาหมายขององค�การ 
- ประเด็นกลยุทธ� 

� � � � �  � � �  � � 10 
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ตารางท่ี 2.2 (ต`อ) 
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2. การประเมินและวิเคราะห�
สภาพแวดล�อมองค�การ 
- ภายใน/ภายนอก 
- จุดอ5อน จุดแข็ง โอกาส 
อุปสรรค 
- ทรัพยากร 

� � �  � � � � � �   9 

3. การกําหนดกลยุทธ� � � � � � � � � � �   10 
4. การนํากลยุทธ�ไปปฏิบัต/ิการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ�/ประยุกต�ใช� 

� � � � � � � � � � � � 12 

5. การประเมินผลงานและการ
ควบคุมกลยุทธ� 

� � � � � � �  � � � � 11 

6. ภาวะผู�นําเชิงกลยุทธ�   �          1 
 
  จากตารางสังเคราะห� ผู�วิจัยได�นําเอาแนวคิดของนักวิชาการท่ีกล5าวถึงกระบวนการ
ของยุทธศาสตร� บางท5านได�กล5าวถึงกระบวนการของกลยุทธ� และนักวิชาการบางท5านได�กล5าวถึงการ
จัดการเชิงกลยุทธ� หรือการพัฒนากลยุทธ� ผู�วิจัยจึงทําการวิเคราะห� และ สรุปโดยรวบรวมตัวแปรท่ีมีความ
สอดคล�องกันจัดแยกหมวดหมู5 เป;นกลุ5มคําใหม5 เป;นกระบวนการบริหารกลยุทธ� มี 5 ประการ คือ  
  1. การประเมินและวิเคราะห�สภาพแวดล�อมองค�การ (Environment Scanning) 
เป;นการวิ เคราะห�องค�การ ในการประเมินสภาพแวดล�อมขององค�การ และการวิ เคราะห�
สภาพแวดล�อมเป;นการวิเคราะห�สถานการณ�โดยใช�เทคนิคการวิเคราะห�แบบสวอท (SWOT Analysis) 
ในองค�การเป;นการค�นหาจุดแข็ง (Strengths) จุดอ5อน (Weaknesses) หรือสิ่งท่ีอาจเป;นป0ญหาสําคัญ
ในการดําเนินงานสู5สภาพท่ีต�องการในอนาคต เพ่ือให�รู�ตนเอง (รู�เรา) รู�สภาพแวดล�อม (รู�เขา) ชัดเจน
มากยิ่งข้ึน สามารถวิเคราะห�สภาพแวดล�อม จําแนกออกเป;น 2 ลักษณะ คือ  
   1.1 การวิเคราะห�สภาพภายใน (Internal Analysis) คือ การวิเคราะห�จุดแข็ง 
(Strengths) ท่ีเป;นความสามารถดําเนินงานภายในท่ีองค�กรทําได�ดี ซ่ึงสามารถนํามาใช�เป;นประโยชน�
ในการทํางานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค� และจุดอ5อน (Weaknesses) คือ สถานการณ�ภายในท่ีเป;น
ข�อจํากัด และด�อยความสามารถ ซ่ึงไม5สามารถนํามาใช�ประโยชน�ในการดําเนินงานภายในสถานศึกษา
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สังกัดเทศบาลได�โดยการวิเคราะห� 2S 4M คือ 1) ด�านโครงสร�าง และนโยบาย (Structure: S1)              
2) ด�านผลผลิตและการบริการ (Service: S2) 3) ด�านบุคลากร (Man: M1) 4) ด�านประสิทธิภาพทาง
การเงิน (Money: M2) 5) ด�านวัสดุอุปกรณ� (Material:  M3) และ  6) ด�านการบริหารจัดการ 
(Management: M4) 
   1.2 การวิเคราะห�สภาพภายนอกองค�การ (External Analysis) คือ การวิเคราะห�
ป0จจัยและสถานการณ�ภายนอกท่ีเอ้ืออํานวยให� การดําเนินงานของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล ให�
บรรลุวัตถุประสงค� และอุปสรรค หรือภาวะคุกคาม หรือภัยคุกคาม (Threats) ท่ีเป;นป0จจัย และ
สถานการณ�ภายนอกท่ีเป;นภัยคุกคาม หรือข�อจํากัดท่ีทําให�การดําเนินงานของสถานศึกษา สังกัด
เทศบาล ไม5ประสบผลสําเร็จ โดยสามารถวิเคราะห� สภาพแวดล�อมภายนอกจําแนกออกเป;น               
2 ลักษณะ 
    1) สภาพแวดล�อมท่ัวไป (General Environment) เป;นสภาพแวดล�อมท่ี
เก่ียวข�องกับระดับมหภาค และจะส5งผลกระทบโดยตรงในภาพกว�างกับสถานศึกษา เรียกว5า PEST คือ 
1) ด�านการเมือง และกฎหมาย (Political and Legal Factors: P) 2) ด�านเศรษฐกิจ (Economic 
Factors: E) 3) ด�านสังคม และวัฒนธรรม (Socio and Cultural Factors: S) และ 4) ด�านเทคโนโลยี 
(Technological Factors: T) 
    2) สภาพแวดล�อมการดําเนินงาน (Operational Environment) เป;น
สภาพแวดล�อมท่ีมีผลกระทบและมีอิทธิพลต5อการดําเนินงานของสถานศึกษา คือ รัฐบาล ชุมชน ผู�มี
ส5วนได�ส5วนเสีย คู5แข5ง และผู�รับบริการ 
   การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมองค�การ เป;นการวิเคราะห�จุดแข็งจุดอ5อนภายใน         
(Internal Strengths and Weaknesses) และการวิเคราะห�โอกาสและ อุปสรรค หรือภาวะคุกคาม
จากภายนอก (External Opportunities and Threats) เรียกว5า SWOT Analysis ในการวิเคราะห� SW:    
4 M และการวิเคราะห� OT: 4 M ใช� 4M คือ Man Money Material และ Managementการใช�
ประโยชน�จาก SWOT Analysis จะใช�ในการพัฒนากลยุทธ� และหลักการพัฒนากลยุทธ� ท้ัง เสริมจุด
แข็งและโอกาส SO และ ลดจุดอ5อน และอุปสรรค WT (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ�, 2552) 
  2. การกําหนดทิศทาง (Direction Setting) ประกอบด�วย 
   2.1 การกําหนดวิสัยทัศน�ขององค�การ (Organization’s Vision) คือ การกําหนด
เปHาหมายในอนาคตว5าเราต�องการจะให�สถานศึกษา สังกัดเทศบาล มีความรับผิดชอบต5อสังคมเป;นไป
อย5างไรในอนาคตอีก 3-5 ปeข�างหน�า เป;นการเป�ดมุมมองสู5ภาพแห5งอนาคตขององค�การท่ีน5าจะเป;นไป
ได�วิสัยทัศน�จึงต�องสอดคล�องกับ จุดมุ5งหมายขององค�การ และกลยุทธ�หลักเบื้องต�น  
   2.2 การกําหนดข�อความภารกิจ (Mission Statement) คือ การประกาศให�
บุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษา ได�รับทราบ และเข�าใจถึง บทบาท หน�าท่ี ภารกิจ ท่ีได�กําหนด 
สามารถดําเนินงาน สอดคล�องกับกฎระเบียบ ท่ีสังคมได�วางเอาไว� 
   2.3 การกําหนดเปHาประสงค� (Goal) คือ เป;นการกําหนดสิ่งท่ีต�องการในอนาคต
ซ่ึงสถานศึกษาต�องพยายามให�เกิดข้ึน โดยส5วนประกอบของการวางแผนท่ีสําคัญเก่ียวกับเปHาหมายใน
อนาคตท่ีสถานศึกษาต�องการให�บรรลุถึงจุดมุ5งหมาย 
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   2.4 การกําหนดวัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� (Strategic Objective) คือ วัตถุประสงค�
เชิงกลยุทธ�เป;นข�อความเฉพาะอย5างท่ีกําหนดหลักเกณฑ�เพ่ือให�บรรลุเปHาหมายในสภาพแวดล�อม
ภายในและภายนอกในช5วงระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงเป;นสิ่งจําเป;นท่ีเป;นโอกาสภายใต�สภาพแวดล�อม 
  3. การกําหนดประเด็นกลยุทธ� (Strategy Formulation) คือ การกําหนดสิ่งท่ีจะ
ก5อให�เกิดการวางแผนท่ี ครอบคลุมชัดเจน เพ่ือให�บรรลุเปHาหมายในการบริหารงานของสถานศึกษา
สังกัดเทศบาล ตามพันธกิจ และวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว�จากผลการวิเคราะห�สภาพแวดล�อม ด�วยการจับคู5
รายการการประเมินสถานการณ�โดยใช� TOWS Matrix จับคู5ช5วยอธิบายถึงวิธีการเชื่อมโยงสภาพแวดล�อม
ภายนอกท้ังโอกาสภาวะคุกคาม ท่ีเผชิญอยู5กับจุดแข็ง และจุดอ5อนจากสภาพแวดล�อมภายใน เพ่ือ
นําไปสู5การกําหนดกลยุทธ� 4 ด�าน ดังนี้ 
   3.1 กลยุทธ� SO กําหนดข้ึนโดยการพิจารณาถึงวิธีการท่ีสถานศึกษาจะใช�จุดแข็ง
ภายในเพ่ือให�ได�รับประโยชน�จากโอกาส 
   3.2 กลยุทธ� ST พิจารณาถึงจุดแข็งของสถานศึกษาเพ่ือหาวิธีหลีกเลี่ยง อุปสรรค 
หรือภาวะคุกคาม 
   3.3 กลยุทธ� WO เป;นความพยายามท่ี จะเอาประโยชน�จากโอกาส โดยการ
หาทางเอาชนะจุดอ5อน 
   3.4 กลยุทธ� WT พิจารณาถึงการต้ังรับ หรือการลดจุดอ5อน และหลีกเลี่ยง
อุปสรรค หรือภาวะคุกคามนําข�อมูลไปใช�ในการกําหนดนโยบายท่ีเป;นแนวทางปฏิบัติท่ีเด5นชัด เพ่ือ
การตัดสินใจเลือกการดําเนินการท่ีเชื่อมโยงกับการกําหนดกลยุทธ�ด�วยวิธีการปฏิบัติท่ีสอดคล�องกัน            
(พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ�, 2552) 
  4. การนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) คือ กระบวนการท่ีมี
ระบบ แบบแผนและมีความเชื่อมโยงกันส5งเสริมให�สถานศึกษา สังกัดเทศบาล สามารถใช�กลยุทธ�ท่ี
กําหนดข้ึน ขับเคลื่อนสถานศึกษา ให�สามารถไปสู5การบรรลุวิสัยทัศน�นําไปสู5ความสําเร็จอย5างเป;น
รูปธรรม สามารถแปลงวิสัยทัศน�ท่ีมีความเป;นนามธรรมไปสู5เปHาหมายความสําเร็จ โดยมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการท่ีครอบคลุมเปHาหมาย มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนกลยุทธ� มีการปรับปรุง
กิจกรรมทางการบริหารรวมท้ังกิจกรรมสนับสนุนต5าง ๆ ให� สอดคล�องกับกลยุทธ� โดยผู�บริหารทุก
ระดับและบุคลากรทุกคนจะต�องมีความมุ5งม่ันเม่ือสถานศึกษาได�กําหนดทิศทางการพัฒนา และจัดทํา
กลยุทธ�แล�วต�องนํากลยุทธ�ท่ีได�วางแผนไว�มาดําเนินการประยุกต�เพ่ือปฏิบัติให�เกิดผลผลิต และผลลัพธ�
ตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว� เพ่ือตอบคําถามท่ีว5า เราจะต�องทําหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ�างเพ่ือไปถึง
จุดนั้น (What do we have to do or Change?) การนํากลยุทธ�ท่ีถูกกําหนดไปประยุกต�ใช�ในการ
ดําเนินงานอย5างเป;นรูปธรรม ประกอบด�วย 4 ข้ันตอน คือ  
   4.1 ข้ันตอนการกําหนดแผนและการจัดสรรทรัพยากร (Resources Allocation)  
   4.2 ข้ันตอนของการปรับโครงสร�างองค�การ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของการ 
ใช�กลยุทธ�และการใช�ทรัพยากร เป;นต�น  
   4.3 ข้ันตอนของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส5วนของระบบและการพัฒนา 
ทรัพยากรบุคคล เช5น เรื่องระบบข�อมูลข5าวสาร ระบบบริหารบุคคล (การให�การศึกษา การให�การ 
อบรม การกระตุ�นส5งเสริมให�บุคลากรในองค�การทํางานได�อย5างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ)  
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   4.4 ข้ันตอนการกระจายกลยุทธ� (Strategic Deployment) เป;นการกระจาย
แผนอย5างท่ัวถึง ทุกฝ�ายงาน สอดคล�องกับบทบาทหน�าท่ีของสถานศึกษาอย5างชัดเจนและสามารถ
เข�าใจได�ง5าย จากเปHาหมายกลยุทธ� (Strategic goals) อาจถูกแปลงสู5เปHาหมายย5อย(Sub -goals) 
กําหนดเป;นเปHาหมายประจําปe (Annual goals) จากนั้นจะแตกไปเป;นเปHาหมายของแต5ละกลุ5ม แต5ละ
โครงการหากสถานศึกษา มีการสร�างวิสัยทัศน� ถึงจะมีการสร�างพันธกิจข้ึนมาแล�ว แต5ไม5ได�มีการ
ดําเนินการก็จะทําให�เกิดการสูญเปล5า (Waste) ได� เพราะแม�ว5าแผนเหล5านั้นจะเป;นแผนงานท่ีถูก
จัดทํามาอย5างดีผ5านการระดมความคิดมาอย5างเข�มข�นเพียงใดก็ตาม หากไม5ลงมือปฏิบัติก็ย5อมไม5
เกิดผลเป;นรูปธรรมข้ึนการนํากลยุทธ�ไปประยุกต� ปฏิบัติ โดยผู�บริหารควรมีการมอบหมาย และ
กําหนดแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติงาน สิ่งท่ีสําคัญในการนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติให�ประสบผลสําเร็จ
นั้นผู�ปฏิบัติจะต�องมีความรู� ความเข�าใจ และทักษะในการปฏิบัติงานอย5างแท�จริง 
  5. การประเมินผลงานและการควบคุม (Evaluation and Control) คือการติดตาม 
และประเมินกลยุทธ�ท่ีกําหนดไว�ว5าช5วยให�สถานศึกษาบรรลุเปHาหมายท่ีได�ต้ังไว�หรือไม5 ด�วยการ
ประเมินกลยุทธ�ในด�านความเหมาะสม และความเป;นไปได�ของกลยุทธ� นโยบาย และโครงการ 
ประกอบด�วย 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
   5.1 การกําหนดมาตรฐาน (Establishment of Standard) 
   5.2 การวัดผลการปฏิบัติงาน (Measurement of Performance) 
   5.3 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน (Comparison of Performance 
with Standard) 
   5.4 การดําเนินการแก�ไข (Taking Corrective Action) 
  สรุปได�ว5า กระบวนการบริหารกลยุทธ� หมายถึง ข้ันตอนของการกําหนดกลยุทธ�หรือ
สร�างกลยุทธ�ข้ึนมาใหม5ขององค�การเพ่ือใช�ในการดําเนินงานเพ่ือสร�างความได�เปรียบในการแข5งขัน 
ประกอบด�วย 1) การประเมินองค�การและสภาพแวดล�อม การวิเคราะห�สิ่งแวดล�อมภายนอกและ
ภายในองค�การ 2) การกําหนด วิสัยทัศน� พันธกิจ วัตถุประสงค� และเปHาประสงค� 3) การกําหนด
ประเด็นกลยุทธ� 4) การนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติ และ 5) การประเมินผลงานและควบคุม  
 2.1.4 การพัฒนากลยุทธ� 
  ความหมายของการพัฒนา 
  แนวคิดพ้ืนฐานการพัฒนา เกิดจากธรรมชาติของมนุษย�ท่ีอยู5รวมกันเป;นกลุ5ม ใน         
แต5ละกลุ5มจึงต�องมีผู�นํา รวมท้ังมีการควบคุมดูแลหรือจัดระเบียบกันภายในกลุ5ม ซ่ึงอาจเรียกว5าการ
บริหารหรือการพัฒนาเพ่ือให�เกิดความสงบเรียบร�อยและอยู5ร5วมกันอย5างมีความสุข ด�วยเหตุผลนี้
มนุษย�จึงไม5อาจหลีกเลี่ยงการพัฒนาได� และอาจกล5าวได�ว5า ท่ีใดมีกลุ5ม ท่ีนั้นย5อมมีการพัฒนา 
  การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงท่ีมีการกระทําให�เกิดข้ึน หรือมีการวางแผน
กําหนดทิศทางไว�ล5วงหน�า โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ต�องเป;นไปในทิศทางท่ีดีข้ึน ถ�าเปลี่ยนแปลงไป
ในทางท่ีไม5ดีก็ไม5เรียกว5าการพัฒนา 
  ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน การพัฒนา หมายถึง การทําให�เจริญ ซ่ึงตรงกับ
ภาษาอังกฤษว5า “Development” แปลว5า การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กละน�อย โดยผ5านลําดับข้ัน        
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ต5าง ๆ ไปสู5ลําดับท่ีสามารถขยายตัวข้ึน เติบโตข้ึน มีการปรับปรุงให�ดีข้ึนและเหมาะสมไปกว5าเดิม 
(www.im2market.com/2015/11/24/2097) 
  สนธยา พลศรี (2547) กล5าวว5า การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ให�เกิดความเจริญเติบโตงอกงามและดีข้ึนจนเป;นท่ีพึงพอใจ  
  ในการวางแผน การพัฒนา หมายถึง การชักชวน การกระตุ�นให�เกิดการเปลี่ยนแปลง  
ด�วยการปฏิบัติการตามแผนและโครงการอย5างจริงจัง เป;นไปตามลําดับข้ันตอนต5อเนื่องกันเป;นวงจร 
โดยไม5มีการสิ้นสุด 
  ความหมายทางสังคมวิทยา การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสร�างทาง
สังคม ซ่ึงได�แก5 คน กลุ5มคน การจัดระเบียบความสัมพันธ�ทางสังคม ท่ีเรียกว5า “การจัดระเบียบสังคม” 
  สรุปว5า การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน หรือเปลี่ยนแปลงไปสู5
ความเจริญก�าวหน�า 
  ลักษณะของการพัฒนา 
  1. เป;นการเปลี่ยนแปลงด�านต5าง ๆ เช5น ด�านคุณภาพ ปริมาณ และสิ่งแวดล�อมของ
สิ่งใดสิ่งหนึ่งให�เหมาะสม 
  2. มีลักษณะเป;นกระบวนการ (Process) คือ เป;นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ตามลําดับข้ันตอนและอย5างต5อเนื่อง 
  3. เป;นพลวัต (Dynamic) คือ เป;นการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนตลอดเวลาไม5หยุดนิ่ง 
  4. เป;นแผนและโครงการ คือ เกิดข้ึนจากการเตรียมการไว�ล5วงหน�า ว5าจะ
เปลี่ยนแปลงใคร ด�านใด ด�วยวิธีการใด เม่ือไร ใช�งบประมาณเท5าใด ใครรับผิดชอบ เป;นต�น 
  5. เป;นวิธีการ การพัฒนาเป;นมรรควิธี หรือกลวิธีท่ีนํามาใช�ให�เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามเปHาหมายท่ีกําหนดไว� 
  6. เป;นการปฏิบัติการ คือ เป;นสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง ไม5เป;นเพียงแนวคิดเพราะการพัฒนา
ต�องนํามาใช�ปฏิบัติจริงจึงจะเกิดผลตามท่ีต�องการ 
  จิตรกร โพธิ์ งาม (2551)  ได�กล5าวถึงลักษณะของการพัฒนา คือ รูปแบบ 
กระบวนการ และวิธีการพัฒนาเองก็สามารถเปลี่ยนแปลงได� ท้ังนี้ย5อมยืดหยุ5นและเป;นไปเพ่ือให�
เหมาะสมและสอดคล�องกับสภาพความเป;นจริงทางสังคมนั่นเอง  
  ดังนั้น การพัฒนากลยุทธ� หมายถึง วิธีการดําเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานเพ่ือนําองค�กรไปสู5ความเจริญก�าวหน�าจากสภาพแวดล�อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู5ตลอดเวลาอย5าง
มีประสิทธิภาพ 
  ครอสบี้ (Crosby,  1991) ได�กล5าวว5า กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ� 
(Strategic Management Process) ประกอบด�วย 9 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1. ตกลงและริเริ่มร5วมกันเก่ียวกับกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ� (Agreement on 
and Initiation of the Strategic Management Process) 
  2. กําหนดพันธกิจองค�กร วัตถุประสงค� และกลยุทธ�ท่ีชัดเจน (Identification and 
Clarification of the Organization’s Mission, Objectives, and Current Strategies) 



31 

  3. บอกจุดแข็งและจุดอ5อนจากการวิเคราะห�ภายในองค�กร (Identification of the 
Organization’s Internal Strengths and Weaknesses) 
  4. ประเมินภยันตรายและโอกาสจากสภาพแวดล�อมภายนอก (Assessment of 
the Threats and Opportunities from the External Environment) 
  5. กําหนดองค�ประกอบหลัก/ผู�มีส5วนได�ส5วนเสีย และความคาดหวัง (Identification 
of key Constituents/Stakeholders and their Expectations) 
  6. กําหนดประเด็นกลยุทธ�เพ่ือการเผชิญหน�าสําหรับองค�กร (Identification of 
the key Strategic Issues Confronting the Organization) 
  7. ออกแบบ/วิเคราะห�/เลือก ทางเลือกกลยุทธ�และส5วนประกอบต5าง ๆ เพ่ือการ
จัดการในข้ันตอนท่ี 6 (Design/Analysis/Selection of Strategy Alternatives and Options to 
Manage issues Identified in Step 6) 
  8. การนํากลยุทธ�ไปสู5การปฏิบัติ (Implementation of Strategy) 
  9. การติดตาม และทบทวนการปฏิบัติตามกลยุทธ� (Monitoring and Review of 
the Strategy’s Performance) 
  เชอร�โต และปeเตอร� (Certo & Peter, 1991) ได�กล5าวว5า กระบวนการจัดการเชิง          
กลยุทธ� ประกอบด�วย 
  ข้ันท่ี 1 การวิเคราะห�สภาพแวดล�อม  (Environmental Analysis)  ที่เป;นทั้ง
สภาพแวดล�อมภายในและภายนอกองค�กร การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมเป;นการระบุภาวะคุกคามและ
โอกาสขององค�กรในป0จจุบันและในอนาคต ท่ีอาจมีอิทธิพลต5อความสามารถขององค�กรท่ีจะนําไปสู5
เปHาหมายในท่ีนี้สภาพแวดล�อมขององค�กรเป;นชุด (Set) ขององค�ประกอบท้ังหมดภายนอกและภายใน
องค�กร อาจมีผลต5อความก�าวหน�าขององค�กร 
  ข้ันท่ี 2 การสร�างทิศทางขององค�กร (Establishing Organizational Direction) 
หรือกําหนดแนวรุก (Thrust) ขององค�กรตัวบ5งชี้ทิศทางขององค�กรมี 2 ตัว คือ พันธกิจ (Mission) 
ขององค�กร และวัตถุประสงค� (Objective) ขององค�กร พันธกิจขององค�กร คือ จุดมุ5งหมายหรือ
เหตุผลว5าทําไมองค�กรจึงคงอยู5 (Exists) ส5วนวัตถุประสงค� คือ เปHาหมาย (Target) ท่ีองค�กรได�เลือก
แล�ว กระบวนการสร�างทิศทางขององค�กรประกอบด�วยข้ันตอนย5อย 3 ข้ันตอน คือ 
  1. การไตร5ตรองผลการวิเคราะห�สภาพแวดล�อม (Reflecting on the Results of 
an Environmental Analysis) 
  2. การสร�างพันธกิจขององค�กรที่เหมาะสม (Establishing an Appropriate 
Organizational Mission) 
  3. การสร�างวัตถุประสงค�ขององค�กรที่เหมาะสม (Establishing Appropriate 
Organization Objectives) 
  ขั้นตอนย5อยที่ 2 นี้ เป;นผลมาจากการไตร5ตรองในขั้นตอนย5อยที่ 1 เกี่ยวกับ
สภาพแวดล�อมขององค�กร การกําหนดพันธกิจท่ีเหมาะสมจะเพ่ิมโอกาสของการอยู5รอดในระยะยาว
ให�แก5องค�กร ซ่ึงหลังจากนั้นจะสามารถดําเนินการในข้ันตอนย5อยท่ี 3  
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  1. วิเคราะห�แนวโน�มท่ีสําคัญของสภาพแวดล�อม 
  2. พัฒนาวัตถุประสงค�โดยภาพรวมของสถาบัน 
  3. สร�างวัตถุประสงค�ย5อย ๆ เป;นลําดับข้ัน 
  ข้ันท่ี 3 การกําหนดกลยุทธ� (Strategic Formulation) 
  การกําหนดกลยุทธ� หมายถึง กระบวนการออกแบบและเลือกกลยุทธ� ซ่ึงนําไปสู5การ
บรรลุวัตถุประสงค�ขององค�กร วิธีการท่ีใช�ในข้ันตอนนี้อาจทําได�หลายแนวทาง เช5น การวิเคราะห�
คําถามวิกฤต (Critical Question Analysis) การวิเคราะห�จุดแข็ง-จุดอ5อน-โอกาส-ภาวะคุกคาม 
(SWOT) วิธีเมตริกซ�ของ BCG (Goston Consulting Group Growth-Share Matrix) และวิธีเมตริกซ�
ภาพฉายหลายองค�ประกอบของ G. E. (General Electric’s Multifactor Portfolio Matrix) เป;นต�น 
  ข้ันท่ี 4 การปฏิบัติตามกลยุทธ�ในองค�กร (Implementing Organizational Strategy) 
  ข้ันตอนนี้เป;นการนํา กลยุทธ�ไปสู5การปฏิบัติ ซ่ึงผู�บริหารต�องมีความคิดท่ีชัดเจนใน
หลาย ๆ ประเด็น เช5น เม่ือใช�กลยุทธ�ใหม5องค�กรจําเป;นต�องมีการเปลี่ยนแปลงมากเพียงใด จะ
ดําเนินการอย5างไรกับวัฒนธรรมองค�กรเพ่ือเป;นหลักประกันว5า การใช�กลยุทธ�นี้จะประสบความสําเร็จ 
  ข้ันท่ี 5 การควบคุมกลยุทธ� (Strategic Control) ข้ันตอนนี้เน�นการควบคุมและ
ประเมินกลยุทธ�การจัดการท่ีใช� เพ่ือพิสูจน�และรับรองคุณภาพของกลยุทธ�การจัดการนั้น สรุปได�ดัง
ภาพท่ี 2.1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.1 การบริหารจัดการกลยุทธ� 
ท่ีมา:  เชอร�โต และปeเตอร� (Certo & Peter, 1991, p. 189)  
 

ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห�สภาพแวดล�อม 

1.1 การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายใน 1.2 การวิเคราะห�สภาพแวดล�อม

ขั้นท่ี 5 การควบคุมกลยุทธ� 
5.1 การติดตามผลการปฏิบัติงาน  5.2  การประเมินผล 

ขั้นท่ี 4 การปฏิบัติงานตามกลยุทธ� 
4.1 โครงสร�างองค�กร  4.2 วัฒนธรรมองค�กร 

ขั้นท่ี 3 การกําหนดกลยุทธ� 
3.1 กลยุทธ�ระดับแผนงาน  3.2  กลยุทธ�ระดับงาน / โครงการ 
3.3 กลยุทธ�ระดับกิจกรรม 

ขั้นท่ี 2 การจัดวางทิศทางขององค�กร 
2.1 ภารกิจขององค�กร  2.2 วัตถุประสงค�ขององค�กร 

ผล 
ย�อน 
กลับ 
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  เดวิด (David, 2007) ได�เสนอตัวแบบของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ� (Strategic 
Management Process) ประกอบด�วย 3 ข้ันตอน ได�แก5 
  1. การกําหนดกลยุทธ� (Strategy Formulation) กิจกรรมประกอบด�วย 
   1.1 การกําหนดวิสัยทัศน�และพันธกิจ (Develop Vision and Mission Statement) 
   1.2 การตรวจสอบภายนอก (Perform External Audit) 
   1.3 การตรวจสอบภายใน (Perform Internal Audit) 
   1.4 การกําหนดวัตถุประสงค�ระยะยาว (Establish Long-Term Objectives) 
   1.5 การประเมินและเลือกกลยุทธ� (Generate, Evaluate, and Select 
Strategies) 
  2. การนํากลยุทธ�ไปสู5การปฏิบัติ (Strategy Implementation) กิจกรรมประกอบด�วย 
   2.1 นํากลยุทธ�ไปปฏิบัติ ประเด็นการบริหารจัดการ (Implement Strategies-
Management Issues) 
   2.2 นํากลยุทธ�ไปปฏิบัติ ประเด็นการตลาด การเงิน การบัญชี การวิจัยพัฒนา
และบริหารจัดการ (Implement Strategies-marketing Finance, Accounting, R & D, and 
Management Information System Issues) 
  3. การประเมินผล (Strategic Evaluation) 
  แฮร�ริสัน และจอนห� (Harrison & John, 2008) ได�กล5าวถึง กระบวนการบริหาร
จัดการเชิงกลยุทธ� (Strategic Management Process) ว5าประกอบด�วย 5 ข้ันตอน คือ 
   3.1 การวิเคราะห�ภายนอกและภายใน (External and Internal Analysis) ประกอบด�วย 
    1) การวิเคราะห�สภาวะแวดล�อมภายนอก (External Environment) 
    2) การวิเคราะห�สภาวะแวดล�อมภายใน (Internal Environment) 
   3.2 การกําหนดทิศทางของกลยุทธ� (Strategic Direction) 
   3.3 การกําหนดกลยุทธ� (Strategic Formulation) 
   3.4 การปฏิบัติตามกลยุทธ�และการควบคุม (Strategic Implementation and Control) 
   3.5 การปรับกลยุทธ� (Strategic Restructuring) 
  วีเลน และเฮฟ (Wheelen & Hayye, 2008) ได�กล5าวว5า องค�ประกอบพ้ืนฐานของ
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ� (Basic Elements of Strategic Management Process) มี             
4 ประการ ดังนี้ 
  1. การตรวจสอบสภาพแวดล�อม (Environmental Scanning) 
   กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ� เริ่มต�นจากการศึกษาวิเคราะห� ตรวจสอบ และ
ประเมินสภาพแวดล�อมท้ังภายในและภายนอกบริษัท เพ่ือนําข�อมูลท่ีได�จากการตรวจสอบเผยแพร5ให�
บุคคลสําคัญภายในบริษัทได�รับทราบ โดยมีจุดมุ5งหมายเพื่อระบุป0จจัยเชิงกลยุทธ� (Strategic 
Factors) ทั้งป0จจัยที่เกิดจากสิ่งแวดล�อมภายนอกและภายใน ป0จจัยเชิงกลยุทธ�ดังกล5าวจะเป;น
ตัวกําหนดอนาคตของบริษัท สําหรับวิธีการตรวจสอบสภาพแวดล�อมท่ีง5ายท่ีสุดคือการใช�วิธีท่ีเรียกว5า 
SWOT Analysis คือ 
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   S  =  Strength (จุดแข็ง) 
   W  =  Weaknesses (จุดอ5อน) 
   O  =  Opportunities (โอกาส) 
   T  =  Threats (ข�อจํากัด หรือ ข�อจํากัด) 
   การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายนอก (External Environmental) เป;นการ
วิเคราะห�ป0จจัยตัวแปรสองตัว คือ โอกาส (Opportunities) และข�อจํากัด (Threats) ซ่ึงอยู5ภายนอก
องค�กรปกติแล�วผู�บริหารระดับสูงของบริษัท (Top Management) ไม5สามารถควบคุมได�ในระยะสั้น
เป;นป0จจัยท่ีมีความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงอยู5เสมอ และมีผลกระทบเก่ียวข�องกับองค�กรโดยตรง 
ได�แก5 ป0จจัยเก่ียวกับงาน (Task Environment) และป0จจัยทางสังคม (Social Environment) ส5วน
การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายใน (Internal Environment) ของบริษัทนั้นเป;นการวิเคราะห�อีกสอง
ตัวแปร คือ จุดแข็ง (Strength) และจุดอ5อน (Weaknesses) ของบริษัท ซ่ึงโดยปกติแล�วผู�บริหาร
ระดับสูงของบริษัท ไม5สามารถควบคุมได�ในระยะสั้นเช5นเดียวกัน ซ่ึงได�แก5 โครงสร�าง (Structure) 
วัฒนธรรม (Culture) และทรัพยากร (Resources) ของบริษัท จุดแข็งของบริษัทท่ีสําคัญจะกลายเป;น 
ความสามารถหลัก (Core Competencies) บริษัทจะนํามาใช�เพ่ือสร�างความได�เปรียบทางการแข5งขัน 
(Competitive Advantage) ของบริษัท 
  2. การจัดทํากลยุทธ� (Strategy Formulation) 
   การจัดทํากลยุทธ� คือ การจัดทําแผนระยะยาว (Long-Range Plans) เพ่ือ
นํามาใช�ในการบริหารงานให�เหมาะสมกับโอกาสและป0ญหาหรือข�อจํากัดท่ีเผชิญอยู5ในขณะนั้น รวมท้ัง
ต�องสอดคล�องกับจุดแข็ง จุดอ5อนของบริษัท การจัดทําแผนกลยุทธ� ประกอบด�วย การกําหนดพันธกิจ
ของบริษัท (Corporate Mission) การกําหนดวัตถุประสงค� (Objectives) ท่ีสามารถบรรลุผลสําเร็จ
ได� การพัฒนากลยุทธ� (Strategies) และการกําหนดนโยบาย (Policies) เพ่ือใช�เป;นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานส5วนการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายใน (Internal Environment) ของบริษัทนั้นเป;นการ
วิเคราะห�อีกสองตัวแปร คือ จุดแข็ง (Strength) และจุดอ5อน (Weaknesses) ของบริษัท ซ่ึงโดยปกติ
แล�วผู�บริหารระดับสูงของบริษัทก็ไม5สามารถควบคุมได�ในระยะสั้นเช5นเดียวกัน ได�แก5 โครงสร�าง 
(Structure) วัฒนธรรม (Culture) และทรัพยากร (Resources) ของบริษัท จุดแข็งของบริษัทท่ี
สําคัญกลายเป;นความสามารถหลัก (Core Competencies) ท่ีบริษัทจะนํามาใช�สร�างความได�เปรียบ
ทางการแข5งขัน (Competitive Advantage) ของบริษัท 
  3. การปฏิบัติตามกลยุทธ� (Strategy Implementation) 
   การปฏิบัติตามกลยุทธ� เป;นกระบวนการดําเนินงาน โดยนํากลยุทธ�และนโยบายท่ี
กําหนดไว�ไปสู 5การปฏิบัติ ด�วยการพัฒนาจัดทําเป;นโปรแกรมดําเนินงาน (Programs) จัดทํา
งบประมาณ (Budgets) และวิธีดําเนินงาน (Procedures) ในข้ันนี้อาจเก่ียวข�องกับการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมขององค�กร โครงสร�าง และระบบการจัดการท้ังหมดท่ัวท้ังองค�กรก็ได� การปฏิบัติตาม        
กลยุทธ� โดยท่ัวไปแล�วจะเป;นหน�าท่ีของผู�จัดการระดับกลางและระดับล5าง (Middle and Lower 
Level Manager) เท5านั้น ท้ังนี้ผู�บริหารระดับสูง (Top Management) เป;นผู�ตรวจสอบ เนื่องจาก
เป;นแผนงานปฏิบัติการ การปฏิบัติตามกลยุทธ�จึงมักจะเก่ียวข�องกับการตัดสินใจประจําวัน (Day-to-
Day Decision) ในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือนําไปใช�ในการดําเนินงาน 
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  4. การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control) 
   การประเมินผลและการควบคุมเป;นการตรวจสอบกิจกรรมและผลการปฏิบัติงาน
ทั้งหมดขององค�กรเพื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริง (Actual Performance) กับผลการ
ดําเนินงาน ท่ีมุ5งหวัง (Desired Performance) บรรลุผลตามเปHาหมายหรือไม5 ผู�จัดการทุกระดับจะ
นําข�อมูลท่ีได�รับจากการประเมินในข้ันนี้เพ่ือนําไปแก�ไขให�ถูกต�อง (Take Corrective Action) และ
หาทางแก�ป0ญหาต5อไปถึงการประเมินและการควบคุมจะเป;นองค�ประกอบหลักสําคัญในข้ันตอน
สุดท�ายของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ� แต5การดําเนินงานในข้ันนี้จะช5วยชี้ให�เห็นจุดอ5อนหรือ
ข�อบกพร5องของแผนกลยุทธ�ท่ีได�นําไปปฏิบัติมาแล�วก5อนหน�านี้ และยังเป;นตัวกระตุ�นระบบการ
บริหารงานใหม5ท่ัวท้ังองค�กรให�เริ่มต�นการดําเนินงานใหม5อีกในคราวต5อไป 
  สคริบเนอร� (Scribner, 2000) ได�กล5าวว5า ห�าเหลี่ยมเพชรในการบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ� (Five Facets of Strategic Management) ประกอบด�วย 5 ข้ันตอน ดังต5อไปนี้ 
  1. การกําหนดเปHาหมาย (Goals Setting) 
  2. การวิเคราะห� (Analysis) 
  3. กําหนดกลยุทธ� (Strategy Formation) 
  4. การนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) 
  5. การติดตาม (Strategy Monitoring) 
  เฟรด (Fred, 2007) ได�เสนอตัวแบบของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ� (Strategic 
Management Process) ประกอบด�วย 3 ข้ันตอน ได�แก5 
  1. การกําหนดกลยุทธ� (Strategy Formulation) กิจกรรม ประกอบด�วย 
   1.1 การกําหนดวิสัยทัศน�และพันธกิจ (Develop Vision and Mission 
Statement) 
   1.2 การตรวจสอบภายนอก (Perform External Audit) 
   1.3 การตรวจสอบภายใน (Perform Internal Audit) 
   1.4 การกําหนดวัตถุประสงค�ระยะยาว (Establish Long-Term Objectives) 
   1.5 การประเมินและเลือกกลยุทธ� (Generate, Evaluate, and Select 
Strategies) 
  2. การนํากลยุทธ�ไปสู5การปฏิบัติ (Strategy Implementation) กิจกรรมประกอบด�วย 
   2.1) นํากลยุทธ�ไปปฏิบัติ ประเด็นการบริหารจัดการ (Implement Strategies-
Management Issues) 
   2.2) นํากลยุทธ�ไปปฏิบัติ ประเด็นการตลาด การเงิน การบัญชี การวิจัยพัฒนา
และบริหารจัดการ (Implement Strategies-Marketing Finance, Accounting, R & D, and 
Management Information System Issues) 
  3. การประเมินผล (Strategic Evaluation) 
  สุพานี  สฤษฎ�วานิช (2544) ได�กล5าวว5า กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ�
ประกอบด�วย 3 ข้ันตอน คือ 
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   3.1) การกําหนดแผนกลยุทธ�หรือการวางแผนกลยุทธ� เป;นข้ันตอนการวางแผนท่ี
สําคัญท่ีจะเริ่มจากการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมท้ังภายในและภายนอก เพ่ือกําหนดเปHาหมายระยะ
ยาวท่ีจะบอกทิศทางขององค�กร กลยุทธ�หลักและกลยุทธ�ท่ีจะใช�ในการแข5งขัน 
   3.2) การนําแผนกลยุทธ�ไปปฏิบัติ เป;นการเน�นการวางแผนดําเนินงานและ
การนําแผนงานต5าง ๆ นั้นไปปฏิบัติ โดยมีการเตรียมความพร�อมป0จจัยด�านต5าง ๆ เช5น ด�านบุคลากร 
โครงสร�างขององค�กร ระบบงานต5าง ๆ ท่ีจําเป;น เพ่ืออํานวยให�การนําแผนกลยุทธ�ไปปฏิบัติ ทําให�บัง
เกิดผล 
   3.3) การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ� เป;นการตรวจสอบและติดตามผลการ
ดําเนินงานตามท่ีระบุไว�ในแผนกลยุทธ� รวมท้ังป0ญหาและข�อจํากัดต5าง ๆ ท่ีเผชิญอยู5จะได�ดําเนินการ
แก�ไขให�เหมาะสมจาก 3 ข้ันตอนดังกล5าวสามารถสรุปได�ดังภาพท่ี 2.2 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2  กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ� 
ท่ีมา:  สุพานี  สฤษฎ�วานิช (2544) 
 

เรวัตร� ชาตรีวิศิษฎ� และคนอ่ืน ๆ (2554) ได�สรุปไว�ว5า การจัดการธุรกิจอย5างเป;น
ระบบ โดยกําหนดทิศทางขององค�กรในอนาคตไว� ซ่ึงต�องอาศัยการวางแผนอย5างเป;นข้ันตอน และการ
วิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายนอกเพ่ือหาโอกาสและอุปสรรคท่ีจะมีผลกระทบต5อธุรกิจ และวิเคราะห�
สภาพแวดล�อมภายในเพ่ือหาจุดแข็งจุดอ5อนภายในองค�กรสําหรับกําหนดตําแหน5งทางการแข5งขันของ
ธุรกิจแล�วกําหนดกลยุทธ�เพ่ือให�สามารถนําไปดําเนินการเพ่ือให�บรรลุทิศทางท่ีได�กําหนดไว� โดย        
มีองค�ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ� ดังนี้ (1) การวางแผนกลยุทธ� (Strategic Formulation)            
(2) การนําแผนไปปฏิบัติ (Strategic Implementation) (3) การติดตามและประเมินผล (Evaluation 
Control) ดังภาพท่ี 2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

การกําหนดกลยุทธ� การติดตามและ 
ประเมินผล 

การนําแผนกลยุทธ� 
ไปปฏิบัติ 
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ภาพท่ี 2.3 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ� 
ท่ีมา: เรวัตร� ชาตรีวิศิษฎ� และคนอ่ืน ๆ (2554) 
 
  ประดิษฐ� ภิญโญภาสกุล (2552) กล5าวว5า ข้ันตอนการวางกลยุทธ�นั้นจะใช�พันธกิจเป;น
ตัวกําหนดวัตถุประสงค�ระยะยาวขององค�กร จากนั้นจึงวิเคราะห�สภาวะแวดล�อมเพ่ือวางกลยุทธ� แล�ว
นํากลยุทธ�มาปฏิบัติให�เกิดผลเป;นรูปธรรมต5อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.4 แสดงข้ันตอนการกําหนดทิศทางองค�กรไปสู5การวางแผนกลยุทธ�และการนํากลยุทธ�ปฏิบัติ 
ท่ีมา: ประดิษฐ�  ภิญโญภาสกุล (2552) 

กลยุทธ� 

การนํากลยุทธ" 
มาปฏิบัติ 

ป�จจัยภายนอก 

ป�จจัยภายใน 

การวางแผนกลยุทธ" ทิศทางขององค"กร 

พันธกิจ 

วัตถุประสงค�ระยะยาว 

วิสัยทัศน� การวิเคราะห�สภาวะแวดล�อม 

วิสัยทัศน� พันธกิจ/ภารกิจ 

กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ� 

การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายนอก 

1. การวางแผนกลยุทธ� 

การติดตาม ควบคุม ประเมินผล 

โอกาส ภัยคุกคาม 
กลยุทธ� 

 

กลยุทธ� 
 

กลยุทธ� 

แผนปฏิบัติการ 
o กิจกรรม 
o เวลา 
o ผู�ปฏิบัติ 
o งบประมาณ 
o ตัวช้ีวัด 

2. การนําแผนกลยุทธ�ไปปฏิบัติกลยุทธ� 

3. การติดตามและประเมินผล 

จุดมุ5งหมาย 
เปHาประสงค� 

การพัฒนาองค�กร 
การจัดการทําแผนปฏิบัติ 

การปรับการดําเนินงาน 

จุดแข็ง จุดอ5อน 
การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายในองค�กร 
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  จากการศึกษาข้ันตอนการกําหนดกลยุทธ� และกระบวนการบริหารจัดการเชิง          
กลยุทธ� สรุปได�ว5า 1) การประเมินหรือสํารวจสภาพแวดล�อม 2) การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายนอก           
3) การประเมินภายในสถาบัน/การประเมินค5านิยม 4) การสร�างแผนหลักเลือกกลยุทธ� และจัดวาง             
กลยุทธ� 5) พิจารณา Corporate Analysis 6) กําหนดกลยุทธ� และ 7) การควบคุมกลยุทธ�/ติดตาม
ประเมินกลยุทธ� 
  Five Competitive Forces Analysis Model นี้ได�ถูกนําเสนอโดย Michael E. Porter 
ซ่ึงได�เคยกล5าวไว�ว5า สภาวะการดําเนินงานขององค�กรธุรกิจจะข้ึนอยู5กับสภาวะการแข5งขันใน
อุตสาหกรรมท่ีองค�กรธุรกิจนั้นอยู5ซ่ึงข้ึนกับป0จจัยท่ีสําคัญ 5 ประการ หรือท่ีเรียกว5า Five-Forces 
Model ประกอบด�วย 
  1. การคุกคามจากคู5แข5งขันใหม5 
  2. อํานาจการต5อรองของ Suppliers 
  3. อํานาจการต5อรองของผู�ซื้อ 
  4. การคุกคามจากสินค�าท่ีทดแทนกันได� 
  5. ความรุนแรงของการแข5งขันภายในอุตสาหกรรม 
 

 
ภาพท่ี 2.5 โมเดลแสดงความเก่ียวข�องกันของป0จจัยท้ัง 5 ประการ 
Source:  The Five Competitive Force That Shape Strategy by Porter, Harvard Business 
 Review, January (2008) 
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  การศึกษาความสัมพันธ�ของป0จจัยท้ัง 5 ประการ ทําให�เราทราบถึงโอกาสในแข5งขันและ
การแสวงหากําไรของธุรกิจภายในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ดังนั้น การทําความเข�าใจถึงส5วนประกอบย5อย ของ
แต5ละป0จจัยอย5างละเอียด นําไปสู5การสามารถวิเคราะห�ถึงโอกาส และความเสี่ยงท่ีจะเกิดของธุรกิจได� 
  1. การคุกคามจากคู5แข5งขันใหม5 
   การเข�าสู5อุตสาหกรรมของคู5แข5งขันรายใหม5จะทําให�เกิดการแข5งขันภายใน
อุตสาหกรรมท่ีสูงข้ึน และส5งผลกระทบต5อผู�ประกอบการรายเดิมท่ีอยู5ภายในอุตสาหกรรมนั้น ดังนั้น
หากมีข�อจํากัดในการเข�าสู5อุตสาหกรรมท่ีมากเท5าใดก็จะเป;นผลดีต5อผู�ท่ีอยู5ในอุตสาหกรรมอยู5แล�ว โดย
ข�อจํากัดในการเข�าสู5อุตสาหกรรมมีอยู5หลายประเภทเช5น 
   1.1 การประหยัดอันเนื่องมาจากขนาด (Economies of Scale) คือ กําไรท่ีเกิด
จากการพัฒนาประสิทธิภาพขององค�กรในด�านการขยายปริมาณการผลิต เม่ือผลผลิตเพ่ิมข้ึน และเกิด
ความชํานาญ อัตราส5วนของต�นทุนก็จะลดลง ดังนั้นคู5แข5งขันรายใหม5ท่ีจะเข�าสู5ตลาดจะต�องพบกับแรง
กดดันอันเนื่องมาจากการประหยัดด�านต�นทุนการผลิตในปริมาณท่ีมาก ซ่ึงเป;นความได�เปรียบของคู5
แข5งขันท่ีอยู5ในธุรกิจนั้นมาก5อน ซ่ึงความได�เปรียบนั้นรวมท้ังในด�านงานวิจัย งานสั่งซ้ือ งานการตลาด
และช5องทางการจัดจําหน5าย เช5น การประหยัดด�านต�นทุนการผลิต ซ่ึงคู5แข5งขันท่ีเข�ามาใหม5 ไม5
สามารถผลิตได�ในปริมาณท่ีมาก ๆ พอท่ีจะทําให�เกิดการประหยัดจากขนาดได� เพราะสินค�ายังไม5เป;น
ท่ีรู�จัก และได�รับความนิยม อีกท้ัง ยังขาดความชํานาญในด�านต5าง ๆ ด�วย ดังนั้นยิ่งธุรกิจท่ีมีการ
ประหยัดจากขนาดท่ีมาก ก็จะทําให�คู5แข5งขันรายใหม5เข�ามาแข5งขันได�ยากข้ึน 
   1.2 ความแตกต5างท่ีเหนือกว5าของสินค�า (Product Differentiation) คู5แข5งขัน
รายใหม5จะพบอุปสรรคในการทําตลาดให� กับสินค�าของตนเอง และต�องลงทุนในด�านการ
ประชาสัมพันธ�เป;นอย5างมากเพ่ือให�สินค�าเป;นท่ีรู�จักและได�รับความสนใจจากลูกค�า เนื่องจากสินค�าท่ี
เข�าสู5ตลาดใหม5อาจยังไม5ได�รับการยอมรับจากลูกค�าและยังไม5มีความโดดเด5น หรือมีเอกลักษณ�เม่ือ
เทียบกับสินค�าของผู�ประกอบการรายเดิมท่ีมีการสร�าง Brand จนเป;นท่ีรู�จักอย5างแพร5หลาย และมี
ฐานลูกค�าท่ีมีความภักดีอยู5ด�วย 
   1.3 ความต�องการเงินลงทุน (Capital Requirement) ผู�แข5งขันรายใหม5ต�อง
เสี่ยงต5อการใช�เงินลงทุนท่ีสูงในการเข�าสู5ตลาด อาทิเช5น การพัฒนา และวิจัยสินค�าให�ตรงตามความ
ต�องการของผู�บริโภค การโฆษณาประชาสัมพันธ�การสรรหาช5องทางการจัดจําหน5าย เป;นต�น สิ่งเหล5านี้
ล�วนก5อให�เกิดต�นทุนในการดําเนินงานท้ัง สิ้น และหากธุรกิจนั้นต�องใช�เงินลงทุนท่ีสูงอาจทําให�คู5แข5ง
ขันรายใหม5ไม5กล�าท่ีจะเสี่ยงลงทุน 
   1.4 ต�นทุนในการปรับเปลี่ยนไปใช�สินค�าอ่ืน (Switching Cost) คู5แข5งรายใหม5จะ
มีอุปสรรคในการนําเสนอสินค�าขายสินค�าแข5งกับผู�ขายรายเดิม เนื่องจากลูกค�าไม5ต�องการท่ีจะ
เปลี่ยนไปใช�สินค�าใหม5ท่ีไม5คุ�นเคยหรือไม5ต�องการเสียเงินเพ่ิม จากการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
บางอย5างเม่ือต�องใช�สินค�าท่ีมีลักษณะต5างไปจากเดิม 
  2. อํานาจการต5อรองของ Suppliers 
   ผู�ค�าวัตถุดิบสามารถสร�างแรงกดดันต5อผู�ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมได�ในด�าน
การปรับราคาให�สูงข้ึน หรือปรับลดคุณภาพสินค�าหรือบริการให�ต่ําลง ซ่ึงก็จะทําให�ผู�ประกอบธุรกิจท่ีมี
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อํานาจในการต5อรองน�อย ประสบกับป0ญหาได�ป0จจัยท่ีส5งผลให�ผู�ค�าวัตถุดิบมีอํานาจในการต5อรองสูง
ได�แก5 
   2.1 มีผู�ค�าวัตถุดิบน�อยรายในขณะท่ีมีผู�ต�องการซ้ือจํานวนมาก ย5อมส5งผลให�ผู�ค�า
วัตถุดิบมีอิทธิพลเหนือผู�ซื้อท้ังในด�านราคา คุณภาพและเง่ือนไขในการซ้ือขายต5าง ๆ 
   2.2 เป;นผู�ค�าวัตถุดิบท่ีไม5มีสินค�าอ่ืน ๆ ทดแทนได� 
   2.3 ผู�ค�าวัตถุดิบไม5เห็นความสําคัญของลูกค�า เนื่องจากเป;นรายย5อยท่ียอดการ
สั่งซ้ือตํ่า 
   2.4 วัตถุดิบของผู�ค�าเป;นสิ่งจําเป;นต5อกระบวนการผลิตของลูกค�า 
   2.5 ผู�ค�าวัตถุดิบสามารถทํา Forward Integration เพ่ือกลายมาเป;นคู5แข5ง 
  3. อํานาจการต5อรองของผู�ซื้อ 
   ผู�ซื้อจะสร�างแรงกดดันให�ผู�ขายจนทําให�ต�องลดราคาให�ถูกลง ปรับคุณภาพสินค�า 
หรือบริการให�ดีข้ึน ซ่ึงผู�ซื้อจะมีอิทธิพลเหนือผู�ขาย ดังนี้ 
   3.1 ผู�ซื้อมีการสั่งซ้ือในปริมาณท่ีมากเม่ือเทียบกับยอดการขายของผู�ขาย 
   3.2 ผู�ซ้ือสามารถเสาะแสวงหาวัตถุดิบหรือสินค�าจากแหล5งอ่ืน ๆ ได�เพราะเป;น
วัตถุดิบหรือสินค�าท่ีมีคุณภาพไม5แตกต5างกัน มีมาตรฐานเดียวกัน ผู�ซื้อจะเลือกผู�ขายรายใดก็เหมือนกัน 
   3.3 ต�นทุนในการหันไปซ้ือวัตถุดิบ หรือสินค�าจากแหล5งอ่ืน (Switching Cost) 
ไม5สูงมาก 
   3.4 ผู�ซื้อสามารถทํา Backward Integration และกลายมาเป;นคู5แข5งขัน 
   3.5 วัตถุดิบหรือสินค�าท่ีผู�ซ้ือนํามาใช�ในกระบวนการผลิตไม5ถือเป;นส5วนประกอบ
ท่ีจําเป;นหรือมิได�เป;นป0จจัยท่ีจะมีผลกระทบต5อคุณภาพสินค�าหรือบริการของผู�ซ้ือวัตถุดิบ ดังนั้นผู�ซ้ือ
ย5อมมีอิทธิพลเหนือผู�ค�าวัตถุดิบ 
  4. การคุกคามจากสินค�าท่ีทดแทนกันได� 
   สินค�าทดแทน คือ การท่ีมีสินค�าหรือบริการท่ีสามารถทําหน�าท่ีได�คล�ายกับ
ผลิตภัณฑ�ท่ีองค�กรมีอยู5ได� 
   4.1 ระดับการทดแทน สามารถทดแทนกันได�มากหรือ ทดแทนกันได�น�อยแค5ไหน 
   4.2 ต�นทุนหรือค5าใช�จ5ายในการเปลี่ยนแปลงจากการใช�สินค�าป0จจุบัน ไปสู5การใช�
สินค�าทดแทน 
   4.3 สินค�าทดแทนนํา มาซ่ึงการคุกคามต5อองค�กรเม่ือลูกค�าเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงด�านต�นทุน และเม่ือราคาสินค�าทดแทนถูกกว5าหรือมีคุณภาพเทียบเท5าหรือถูกกว5า 
  5. ความรุนแรงของการแข5งขันภายในอุตสาหกรรม 
   การแข5งขันท่ีรุนแรง ไม5เป;นผลดีต5อผู�ประกอบการท่ีอยู5ในอุตสาหกรรม เพราะนั่น
หมายถึง ส5วนแบ5งตลาดท่ีลดลง นอกจากนี้การแข5งขันลดราคาก็จะนําไปสู5การลดลงของ Margin และ
ผลกําไรท่ีต�องหดหายไป ซ่ึงป0จจัยท่ีเป;นตัวกําหนดความรุนแรงของการแข5งขันมี ดังต5อไปนี้ 
   5.1 จํานวนคู5แข5งขันในอุตสาหกรรม หากมีจํานวนมากย5อมส5งผลให�มีการแข5งขัน
ท่ีรุนแรง แต5อาจมีบางกรณีท่ีแม�จะมีจํานวนผู�ประกอบการน�อยราย และแต5ละรายมีสัดส5วนการครอง
ตลาดใกล�เคียงกันก็อาจส5งผลให�มีการแข5งขันท่ีรุนแรงได�เช5นกัน 
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   5.2 อัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม ยิ่งอุตสาหกรรมมีการเติบโตในอัตรา
ท่ีสูงก็ยิ่งสามารถดูซับเอาการแข5งขันท่ีรุนแรงไปได�เท5านั้น 
   5.3 ความเหมือนหรือแตกต5างของสินค�าและบริการ ยิ่งสินค�ามีความต5างกันมาก 
การแข5งขันจะยิ่ง น�อยลง เพราะจะมี Brand Loyalty เกิดข้ึน 
   5.4 ข�อจํ า กัดในการออกจากอุตสาหกรรม ป0จจัยนี้ครอบคลุม ท้ัง ด�าน
เศรษฐศาสตร� กลยุทธ� และจิตวิทยา ซ่ึงหากอุตสาหกรรมใดมีการออกจากอุตสาหกรรมยากจะทําให�
การแข5งขันสูง 
   5.5 ความแตกต5างทางพ้ืนฐานของการแข5งขัน เพราะในแต5ละอุตสาหกรรมมี           
กลยุทธ�การแข5งขันแตกต5างกันหลายด�าน บางอุตสาหกรรมอาจต�องใช�การแข5งขันท่ีหลากหลาย 
  สรุป 
  กรอบการวิเคราะห�โครงสร�างอุตสาหกรรม และการแข5งขันควรพิจารณาถึงป0จจัย         
5 ประการ (Five Force) และการดําเนินกลยุทธ�ท่ีจะขจัดตัวแปรท่ีมีอิทธิพลเหล5านั้นให�หมดไปเพ่ือ
เป;นการสร�างข�อได�เปรียบทางการแข5งขัน และนํามาซ่ึงความสามารถในการรักษาความเป;นผู�นําทาง
การตลาดได�อย5างต5อเนื่อง และมีประสิทธิภาพด�วย 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�สังเคราะห�และกระบวนการพัฒนากลยุทธ�ดังตารางท่ี 2.3 
 
ตารางท่ี 2.3 การสังเคราะห�กระบวนการพัฒนากลยุทธ� 
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การวิเคราะห�สภาพแวดล�อม (Analysis) √ √  √ √  √   √ 6 

การกําหนดกลยุทธ� (Strategy Formulation) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 
การปฏิบัติตามกลยุทธ� (Strategy 
Implementing) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 10 

การควบคุมกลยุทธ� (Strategy Control) √ √ √ √ √ √ √ √ √  9 
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  จากตารางท่ี 2.3 ผู�วิจัยได�สังเคราะห�และกระบวนการพัฒนากลยุทธ�มี 4 ข้ันตอน 
ดังนี้ 1) การวิเคราะห�สภาพแวดล�อม 2) การกําหนดกลยุทธ� 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ� และ 4) การ
ควบคุมกลยุทธ�จะได�แสดงรายละเอียดของแต5ละข้ันตอนดังนี้ 
  1. การวิเคราะห�สภาพแวดล�อม (Environment Analysis) เป;นกระบวนการศึกษา
ท้ังสภาวะแวดล�อมองค�กรภายในและภายนอกเป;นการวิเคราะห�สถานการณ�โดยใช�เทคนิคการ
วิเคราะห� ดังนี้ 1. การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายนอกโดยใช�หลัก Five-Forces Model ตาม
แนวความคิดของ Porter (2008) 2. การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายในตามแนวคิดโรงเรียนในฐานะ
องค�กรเชิงระบบของ Owens  
  2. การกําหนดกลยุทธ� (Strategic Formulation) เป;นกระบวนการสร�างกลยุทธ�
และเลือกกลยุทธ�ซ่ึงนําไปสู5การบรรลุวัตถุประสงค�ขององค�กรจากการวิเคราะห�ทางเลือกด�วยเทคนิค
การวิเคราะห� (TOWS Analysis) จับคู5ช5วยอธิบายถึงวิธีการเชื่อมโยงสภาพแวดล�อมภายนอกท้ังโอกาส
สภาวะคุกคามท่ีเผชิญอยู5กับจุดแข็ง และจุดอ5อนจากสภาพแวดล�อมภายใน เพ่ือนําไปสู5การกําหนดกลยุทธ� 
  3. การปฏิบัติงานตามกลยุทธ� (Strategic Implementation) เป;นกระบวนการนํา
กลยุทธ�ไปสู5การปฏิบัติเพ่ือนําไปสู5ความสําเร็จ 
  4. การควบคุมกลยุทธ� (Strategic Control) โดยวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
และวิธีการประเมินกลยุทธ�เพ่ือพิสูจน�และรับรองคุณภาพของกลยุทธ�การจัดการนั้น 
 2.1.5 การตรวจสอบกลยุทธ� 
  หากผู�บริหารขาดความเข�าใจสิ่งต5าง ๆ ในมุมมองท่ีหลากหลายก็เป;นการยากท่ีจะ
เข�าใจ อย5างลึกซ่ึงถึงสิ่งท่ีเกิดข้ึนและมีผลกระทบต5อการควบคุมเชิงกลยุทธ� ด�วยเหตุผลนี้เองจึงมีความ 
จําเป;นท่ีจะต�องพิจารณาเหตุการณ�และสถานการณ�ต5าง ๆ ในมุมท่ีกว�างก5อนแล�ว จึงค5อยมุ5งประเด็น 
มาเจาะจงท่ีสถานการณ�เฉพาะท่ีเก่ียวกบั การควบคุมเชิงกลยุทธ�ในลําดับต5อมา 
  มุมมองท่ัวไปเก่ียวกับการควบคุมองค�การ (Broad View of Organizational Control) 
โดยท่ัวไปแล�ว การควบคุมองค�การนั้น มักเป;นเรื่องท่ีเก่ียวกับ  
  - การตรวจสอบ (Monitoring) 
  - การประเมินผล (Evaluating) 
  - การปรับปรุงแก�ไข (Improving) 
  ในทีนี้หมายความว5า การตรวจสอบ การประเมินผล และการปรับปรุงแก�ไขนั้นเป;น 
กิจกรรมท่ีต�องดําเนินการเพ่ือให�ได�ผลลัพธ�จากการดําเนินงานเป;นไปตามเปHาหมายหรือตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนดไว�ในเบื้องต�น จะขอกล5าวถึงคํานิยามหรือคําจํากัดความของคําว5าการควบคุม (Control) 
เสียก5อน ต5อจากนั้น จึงจะเป;นการอธิบายถึงลักษณะท่ัวไปของกระบวนการควบคุม คํานิยามของ 
“การควบคุม” (Definition of Control) 
  การควบคุมถือเป;นหน�าท่ีหลักของกระบวนการบริหารงานซ่ึงหมายถึงการควบคุมให�
บางสิ่งบางอย5างเกิดข้ึนและเป;นไปในทิศทางท่ีได�วางแผนไว�แล�ว ขอยกตัวอย5างเพ่ือประกอบการทํา
ความเข�าใจ ดังนี้ หากองค�การธุรกิจวางแผนเพ่ือเพ่ิมกําไรสุทธิข้ึนไปอีก 10 เปอร�เซ็นต� บนพ้ืนฐานของ
การกระตุ�น ให�เกิดความต�องการในตัวสินค�า หรือบริการของกิจการ กรณีเช5นนี้กิจการจะต�อง 
เตรียมพร�อมเรื่องการผลิตเพ่ือนําผลิตภัณฑ�เสนอต5อตลาดในปริมาณท่ีมากข้ึนกว5าเดิม การควบคุม 
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จะต�องเริ่มต�นท่ีการตรวจสอบศักยภาพของการผลิตและทําการปรับปรุงในส5วนท่ีจําเป;นท้ังนี้ เพ่ือให�
ม่ันใจว5า การเพ่ิมข้ึน 10 เปอร�เซ็นต� ของกําไรสุทธิจะต�องเกิดข้ึนจริงในทางปฏิบัติ 
  ผู�บริหารท่ีมีความเข�าใจอย5างชัดเจนถึงผลลัพธ�ท่ีพึงประสงค�ของแผนปฏิบัติการ 
(Action Plans) เท5านั้นจึงจะสามารถสร�างระบบการควบคุมท่ีทรงประสิทธิภาพให�เกิดข้ึนมาได� ในทีนี้ 
หมายความว5า ผู�บริหารจะต�องมีคุณสมบัติพิเศษสามารถวิเคราะห�แนวโน�มถึงผลลัพธ�ท่ีคาดว5าจะ 
ได�รับในอนาคต และสามารถปรับเปลี่ยนสิ่งต5าง ๆ ท่ีสอดคล�องกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนจน ทํา
ให�สามารถได�ผลลัพธ�ท่ีพึงประสงค�ตามท่ีได�วางแผนไว�แล�ว นอกจากนั้นผู�บริหารจะต�องมี ความรู�ความ
เข�าใจอย5างลึกซ้ึงว5า แผนใดจะเป;นจริงได�ในทางปฏิบัติ และแผนใดมีความเหมาะสม กับจังหวะเวลา
นั้นมากท่ีสุด 
  ลักษณะท่ัวไปของกระบวนการควบคุม (General Characteristics of The Control 
Process) ในทางปฏิบัติผู�บริหารอาจควบคุมการดําเนินงานด�วยข้ันตอนท่ีสําคัญ ๆ 3 ข้ัน ตอน ดังนี้ 
  1. การวัดผลการปฏิบัติงาน (Measuring Performance) 
  2. การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ เปHาหมายหรือมาตรฐาน (Comparing 
Measured Performance to Goals or Standards) 
  3. การปรับปรุงแก�ไข (Take Corrective Action) 
  ข้ันตอนต5าง ๆ ท่ีกล5าวมาแล�วนี้เป;นขอบเขตกว�าง ๆ ของการควบคุมองค�การ ส5วน
การควบคุมท่ีเป;นการเฉพาะเรื่อง เช5น 
  - การควบคุมการผลิต (Production Control) 
  - การควบคุมสินค�าคงคลัง (Inventory Control) 
  - การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป;นต�น  
  การควบคุมเฉพาะเรื่องเหล5านี้เป;นการควบคุมท่ีมีขอบเขตแคบเข�ามาอีกซ่ึงทําให�
ผู�บริหารสามารถตรวจสอบได�ง5ายยิ่งข้ึน 
  การควบคุมเชิงกลยุทธ� (Strategic Control) 
  ท่ีผ5านมาเราได�เข�าใจความหมายและความสําคัญของกระบวนการควบคุมท่ีผู�บริหาร
จําเป;นจะต�องดําเนินการแล�ว ต5อไปนี้จะเป;นการกล5าวถึงการควบคุมเชิงกลยุทธ�โดยเฉพาะ 
  อันดับแรก จะเป;นการกล5าวถึงความหมาย คําจํากัดความหรือคํานิยามของการ
ควบคุม เชิงกลยุทธ� 
  อันดับถัดมาจะเป;นการอธิบายถึงความสําคัญของการควบคุมเชิงกลยุทธ� คํานิยาม
ของ “การควบคุมเชิงกลยุทธ�” (Definition of Strategic Control) 
  การควบคุมเชิงกลยุทธ�เป;นลักษณะพิเศษชนิดหนึ่งของการควบคุมองค�การซ่ึงมุ5ง
ประเด็น ไปท่ีเรื่อง 
  - การตรวจสอบกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ� (Monitoring Strategic Management 
Process) 
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ภาพท่ี 2.6 ตัวแบบของกระบวนการควบคุม (General Model of the Control Process) 

 
  - การประเมินผลกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ� (Evaluating Strategic Management 
Process) 
  ท้ังนี้ ก็เพราะท้ังสองกิจกรรมดังกล5าวนั้นผู�บริหารกระทําข้ึนโดยมุ5งหวัง เพ่ือให�เกิด
ความม่ันใจว5าทุกข้ัน ตอนในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ�ได�ดําเนินการตามแผนอย5างถูกต�องและ
เหมาะสม 
  สาระสําคัญ หรือหัวใจของกระบวนการควบคุมเชิงกลยุทธ�ก็คือ ความมุ5งหวังต5อ
ผลลัพธ�ท่ีจะได�จากการดําเนินงานซ่ึงจะเกิดเป;นจริงเชิงรูปธรรมนั้น ต�องเป;นผลลัพธ�ท่ีองค�การคาดหวัง 
หรือ ผลลัพธ�ท่ีพึงประสงค�ของผู�บริหารและพนักงานท้ังองค�การ 
  ถึงแม�ว5า คํานิยามของกระบวนการควบคุมเชิงกลยุทธ�ท่ีได�กล5าวถึงแล�วข�างต�นนั้นจะ
ดูเป;น เรื่อง ธรรมดาดูดี และง5ายเหลือเกินต5อการทําความเข�าใจแต5ในทางปฏิบัติแล�วกลับเป;นเรื่องท่ี
ท�าทายความสามารถหลาย ๆ ด�านของผู�บริหารและเป;นเรื่องยากท่ีจะทําให�เกิดเป;นจริงข้ึนมาได�ตามท่ี
คาดหวัง 
  จุดมุ5งหมายของการควบคุมเชิงกลยุทธ� (Purposes of Strategic Control) 
  จุดมุ5งหมายเบื้องต�นของการควบคุมเชิงกลยุทธ�ก็คือ เพ่ือช5วยให�ผู�บริหารสามารถ
บรรลุเปHาหมายขององค�การโดยการตรวจสอบและการประเมินผลกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ�ให� 
เป;นไปตามแผนท่ีได�วางไว�ดังท่ีได�กล5าวมาแล�วว5า กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ�นั้น ประกอบด�วย 
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การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมการกําหนดทิศทางองค�การการสร�างกลยุทธ�อันเป;นแนวทางในการปฏิบัติ
หรือโต�ตอบต5อคู5แข5งขัน การวางแผนเพ่ือแปลงกลยุทธ�ให�เป;นแผนปฏิบัติการ และสุดท�ายจึงเป;นการ
ควบคุมเชิงกลยุทธ�ซ่ึงเป;นข้ันตอนท่ีสะท�อนให�เห็น (Feedback) ถึงผลการปฏิบัติงานท่ีถือว5า มี
ความสําคัญ อย5างยิ่ง ต5อการกําหนดว5า ทุกข้ันตอนในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ�นั้น ได�กําหนดไว�
อย5างถูกต�องและเหมาะสมเพียงใด 
  กระบวนการควบคุมเชิงกลยุทธ� (Strategic Control Process) 
  ในกระบวนการควบคุมเชิงกลยุทธ�นั้นประกอบด�วยข้ันตอนหลัก ๆ 3 ข้ันตอนท่ีมี
ความแตกต5างแต5มีความจําเป;นต�องมาเก่ียวข�องเชื่อมโยงและสัมพันธ�ต5อกันท้ังสามข้ันตอนดังกล5าว 
ได�แก5 
  1. การวัดผลการปฏิบัติงานขององค�การ (Measuring Organizational Performance) 
  2. การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเปHาหมายหรือมาตรฐาน (Comparing 
Performance to Goals or Standards) 
  3. การปรับปรุงแก�ไขในส5วนท่ีจําเป;น (Taking Necessary Corrective Action) 
  การวัดผลการปฏิบัติงานขององค�การ (Measuring Organizational Performance) 
  ก5อนท่ีผู�บริหารจะทําการวางแผนเพ่ือให�กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ�ดําเนินไป
อย5างมีประสิทธิภาพได�นั้น ในเบื้องต�นจะต�องทําการวัดผลการปฏิบัติงานป0จจุบันเพ่ือให�ทราบขีด
ความสามารถในการดําเนินงานและเพ่ือความเข�าใจอันดีเก่ียวกับการวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจน
วิธีการท่ีผู�บริหารจะนํามาใช�ในการวัดผลการปฏิบัติงาน ในทีนี้ขอเสนอแนวทางหลัก 2 ประการ คือ 
  1. การตรวจสอบเชิงกลยุทธ� (Strategic Audit)  
  2. วิธีการวัดเพ่ือการตรวจสอบเชิงกลยุทธ� (Strategic Audit Measurement Methods) 
  การตรวจสอบเชิงกลยุทธ� (Strategic Audit) 
  เรื่องการตรวจสอบเชิงกลยุทธ�นี้ เป;นการพิจารณาวิเคราะห�และประเมินผลการ
ดําเนินงาน ขององค�การซ่ึงได�รับผลกระทบจากกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ� สําหรับการตรวจสอบ
นี้เป;น ความพยายามท่ีจะเข�าใจเรื่องราวต5าง ๆ โดยมองกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ�ทุก ๆ ด�าน คือ 
  - ทําการพิจารณาทีละแผนกหรือทีละฝ�ายงานเป;นการแยกส5วน  
  - พิจารณาภาพรวมของท้ังองค�การ 
  นอกเหนือจากท่ีกล5าวมาแล�วการตรวจสอบเชิงกลยุทธ�อาจเป;นการพิจารณาในเรื่อง  
  - ความเป;นทางการ (Formal) เช5น เรื่องกฎ ระเบียบ ข�อบังคับ และวิธีการปฏิบัติงาน
ขององค�การ เป;นต�น 
  - ความไม5เป;นทางการ (Informal) เช5น เรื่องมิตรภาพระหว5างเพ่ือนร5วมงาน การ
พูดคุยการติดต5อคบหา และการสื่อสารแบบไม5เป;นทางการอ่ืน ๆ เป;นต�น 
  จากการพิจารณาสิ่งต5าง ๆ ดังท่ีได�กล5าวมาแล�วนี้อาจเป;นข�อมูลช5วยผู�บริหารในการ
ใช�สติป0ญญาพินิจพิเคราะห�สิ่งต5าง ๆ อย5างสุขุมรอบคอบก5อนท่ีจะทําการตัดสินใจดําเนินการอีก 
ประการหนึ่งก็จะเป;นข�อมูลท่ีช5วยใหผู�บริหารทราบว5าอะไรควรทําในจังหวะใด 
  อย5างไรก็ตาม การตรวจสอบเชิงกลยุทธ�จะต�องกระทําข้ึนเพ่ือเป;นการผสมผสาน 
ความสามารถของทุกฝ�ายในองค�การเข�าด�วยกันเพ่ือให�เกิดพลัง แห5งความสามัคคี เพ่ือให�องค�การ 
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สามารถบรรลุวัตถุประสงค� ดังนั้น การตรวจสอบเชิงกลยุทธ�จึงมัก เกิดข้ึนจากทีมผู�บริหารท่ีได�รับ การ
คัดเลือกจากทุกฝ�ายในองค�การ (Cross – Functional Teams of Managers) เพ่ือมาทําการประสาน
สัมพันธ�ระหว5างกันเพ่ือความเข�าใจอันดีต5อกัน และเพ่ือทํางานร5วมกันอย5างมีจุดมุ5งหมายเดียวกัน 
  ในเรื่องการตรวจสอบเชิงกลยุทธ�นี้ไม5มีวิธีการหรือรูปแบบใด ๆ ท่ีจะเป;นสูตรสําเร็จ
และมีความเหมาะสมกับการดําเนินงานของทุกองค�การได�แต5ละองค�การจะต�องกําหนดข้ึนมาเอง
เพ่ือให�วิธีการท่ีจะนํามาใช�ในการตรวจสอบมีความเหมาะสมกับลักษณะงาน อุปกรณ�หรือเครื่องมือ 
เครื่องใช�ท่ีองค�การมีอยู5บุคลากรป0ญหาความจําเป;นสถานการณ�และสิ่งแวดล�อมของแต5ละท่ีซ่ึงถือว5า
เป;นองค�ประกอบและเง่ือนไขสําคัญท่ีเข�า มามีอิทธิพลต5อผลลัพธ�ท่ีจะเกิดข้ึน 
  วิธีการตรวจสอบเชิงกลยุทธ� (How to Conduct a Strategic Audit?) 
  1. การตรวจสอบเชิงกลยุทธ� มักนิยมใช� 3 วิธีการ ดังนี้  คือ 1) การวินิจฉัย 
(Diagnosis): เพ่ือบ5งบอกถึง 
   - วิธีการ (How) 
   - สถานท่ี (Where) 
   - สิ่งท่ีแสดงถึงลําดับความสําคัญก5อนหลัง (Priority) ในการปฏิบัติเพ่ือการ
วิเคราะห�เจาะลึก 
  2. การวิเคราะห�เจาะลึก (Focused Analysis) 
  3. คําแนะนําหรือข�อเสนอแนะต5าง ๆ (Recommendations) 
  การวินิจฉัย (Diagnosis) 
  ในเรื่องการวินิจฉัยนี้ผู�บริหารจะต�องดําเนินการโดย  
  1. ตรวจสอบเอกสารหลัก ๆ ขององค�การ เช5น 
   - แผนเชิงกลยุทธ� (Strategic Plans)  
   - แผนปฏิบัติการหรือแผนเชิงกลยุทธ� (Operational or Business Plans) 
   - การจัดองค�ประกอบต5าง ๆ ภายในองค�การ (Organizational Arrangement)  
   - นโยบายหลัก ๆ เช5น วิธีการจัดสรรทรัพยากรและวิธีการวัดผลการปฏิบัติงาน 
(Resource Allocation and Performance Measurement)  
  2. ตรวจสอบผลการดําเนินงานด�าน 
   - การเงิน (Financial)  
   - การผลิต (Operational)  
   - การตลาด (Marketing) 
  นําผลการตรวจสอบท่ีได�ไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมเพ่ือค�นหาตัวแปร
ท่ีมีอิทธิพลต5อผลลัพธ�และเพ่ือทําการวิเคราะห�แนวโน�มต5อไป 
  3. พยายามทําความเข�าใจเรื่อง  
   - บทบาทหลัก ๆ ขององค�การ (Principal Roles)  
   - ความรับผิดชอบต5าง ๆ (Responsibilities) 
   - ความสัมพันธ�ระหว5างบทบาท หน�าท่ี และความรับผิดชอบ 
   - กระบวนการตัดสินใจและการตัดสินใจท่ีสําคัญ ๆ ท่ีได�ดําเนินการไปแล�ว 
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   - ทรัพยากรด�านต5าง ๆ ซ่ึงรวมถึง 
    - สิ่งอํานวยความสะดวกต5าง ๆ (Facilities) 
    - เงินทุนและทุน (Capital) 
    - การบริหาร (Management) 
    - เทคโนโลยี (Technology) 
   - ความสัมพันธ�ระหว5างบุคลากรของแผนกต5าง ๆ ภายในองค�การเดียวกัน
ตลอดจน ความสัมพันธ�ระหว5างแผนกงานแต5ละแผนกด�วย 
  4. ระบุถึงโครงสร�างขององค�การรูปแบบพฤติกรรมระบบและกระบวนการต5าง ๆ          
ท่ีมีความสัมพันธ�เชื่อมโยงกับกลยุทธ�ขององค�การ 
  5. สํารวจและค�นหามุมมองและแนวคิดต5าง ๆ ท้ังภายในและภายนอก  
   - ทําการสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติของผู�บริหารระดับสูง ระดับกลาง และ 
พนักงานระดับ Key Men เพ่ือทําการประเมินถึงการมีส5วนร5วมในการกําหนดทิศทางขององค�การการ
สํารวจดังกล5าวอาจทําโดยการสัมภาษณ�หรือใช�แบบสอบถามก็ได� 
   - ทําการสัมภาษณ�ลูกค�าบุคคลท่ีคาดว5าจะเป;นลูกค�าหรือบุคคลภายนอกอ่ืนๆ 
เพ่ือทราบความคิดเห็นหรือทัศนคติท่ีมีต5อกิจการ 
  6. ระบุลักษณะต5าง ๆ ท่ีทําให�สามารถนํากลยุทธ�มาใช�ให�เกิดผลในภาคปฏิบัติจริง 
  การวิเคราะห�เจาะลึก (Focuses Analysis) 
  1. ทําการวิเคราะห�เจาะลึกเฉพาะเรื่องเพ่ือทําการทดสอบสมมติฐานของป0ญหาและ
ค�นหา โอกาส ตลอดจนระบุถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ�ต5อกันขององค�ประกอบต5าง ๆ ในระบบการ
ตรวจสอบเชิงกลยุทธ� 
  2. ทําการรวบรวมและสรุป ข�อดี ข�อเสียของการสร�างและการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ� 
พร�อมท้ังความสัมพันธ�ต5อกันของการกาหนดกลยุทธ�และการนาไปปฏิบัติ 
  คําแนะนําหรือข�อเสนอแนะ (Recommendations) 
  1. กําหนดแนวทางหรือสร�างทางเลือกเพ่ือหาคําตอบสําหรับป0ญหาต5าง ๆ และ
กําหนด แนวทางสําหรับการลงทุนในสถานการณ�และโอกาสท่ีเอ้ืออํานวย 
  2. ตรวจสอบทางเลือกท่ีได�กําหนดไว�แล�วในข�อ1 ว5าแต5ละทางเลือก  
   - มีความจําเป;นต�องใช�ทรัพยากรอะไรบ�าง (Resource Requirements)?  
   - มีความเสี่ยงมากน�อยเพียงใด (Risks)? 
   - ให�ผลตอบแทนอะไรบ�างแก5องค�การ (Rewards)? 
   - มีความสําคัญอยู5ในระดับไหน (Priorities)? 
   - สามารถปฏิบัติได�มากน�อยเพียงไร (Practical)? 
  3. ให�คําแนะนําเฉพาะเรื่องในการปฏิบัติงานเพ่ือให�แต5ละแผนกงานได�ผลลัพธ�ท่ีมี
ลักษณะ 
   - สามารถวัดได� (Measurable) 
   - เป;นการประสานประโยชน� (Integrated)  
   - งานสําเร็จตามแผนท่ีได�กําหนดไว� 
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  วิธีการวัดผลงานเพ่ือการตรวจสอบเชิงกลยุทธ� (Strategic Audit Measurement 
Methods) 
  การวัดผลลัพธ�จากการดําเนินงานมีวิธีการมากมายท่ีผู�บริหารจะคัดเลือกนํามาใช�ใน
ท่ีนี้ขอเสนอ 2 วิธีท่ีนิยมใช�กัน คือ 
  1. วิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) 
  2. วิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) 
  ถึงแม�วิธีการท้ังสองนี้จะมีประโยชน�ต5อการทําความเข�าใจสําหรับการวัดผลงานเพ่ือ
การตรวจสอบเชิงกลยุทธ�ก็ตาม แต5ไม5ได�หมายความว5าการวัดผลงานขององค�การนั้นจะใช�เพียงวิธีการ
ใดวิธีการหนึ่งเท5านั้น ท้ังนี้การท่ีจะใช�วิธีการใดนั้นจะต�องคํานึงถึงความเหมาะสมด�านลักษณะงาน 
สถานการณ�สภาพแวดล�อมและเง่ือนไขอ่ืน ๆ ท่ีจําเป;นประกอบการพิจารณาด�วย 
  วิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Methods) 
  การวัดผลการดําเนินงานตามวิธีการนี้ถือว5าเป;นการประเมินผลองค�การในรูปแบบ
ของ ข�อมูลท่ีไม5สามารถนับได� (Nonnumerical) โดยการประมวลความรู�ท่ีมีต5อการดําเนินงาน เชื่อว5า 
ว5าการวัดผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพท่ีดีท่ีสุดคือการหาคาตอบท่ีง5ายต5อการทําความเข�าใจสําหรับ 
คําถามหรือป0ญหาท่ี สําคัญ ๆ และคําตอบนั้น จะต�องสามารถสะท�อนให�เห็นถึงมุมมองด�านต5าง ๆ ใน
การดําเนินงานขององค�การหากท5านต�องการคําตอบในเรื่องนี้ลองหาคําตอบสําหรับคําตอบในเรื่องนี้
ลองหาคําตอบสําหรับคําถามต5าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในองค�การของท5านต5อไปนี้ ขอนําเสนอคําถามท่ี
นักวิชาการท5านหนึ่งชื่อ Seymour Tilles ได�เขียนไว�อย5างน5าสนใจมากและเป;นการทดสอบศักยภาพ 
ทางสติป0ญญาของนักบริหารด�วย 
  - กลยุทธ�ท่ีนํามาใช�มีความสอดคล�องกับสภาพแวดล�อมท้ังภายในและภายนอกมาก
น�อยเพียงใด? 
  - กลยุทธ�ท่ีนํามาใช�มีความเหมาะสมกับทรัพยากรด�านต5าง ๆ ขององค�การเพียงใด?  
  - กลยุทธ�ท่ีผู�บริหารตัดสินใจนํามาใช�นั้นมีความเสี่ยงมากน�อยเพียงใด?  
  - กลยุทธ�ท่ีผู�บริหารตัดสินใจนํามาใช�นั้นมีความเหมาะสมกับจังหวะเวลาและ
สถานการณ�มากน�อยเพียงใด? 
  วิธีการเชิงคุณภาพนี้ถือว5ามีประโยชน�อย5างมากต5อองค�การ แต5ป0ญหาก็จะมีอยู5ว5า คํา
ว5าคุณภาพนั้นจะใช�ความรู�สึกหรือวิจารณญาณของใครเป;นผู� ตัดสิน ดังนั้น ในการหาข�อสรุป 
(Conclusions) ผู�บริหารจะต�องกระทําอย5างระมัดระวัง พิถีพิถัน สุขุมรอบคอบ และใช�ความพยายาม 
สูงในการลดความรู�สึกส5วนตัวลงเพ่ือยึดความเป;นกลางให�มากท่ีสุด ท้ังนี้เพราะว5าหากมีความลําเอียง
หรือมีความรู�สึกส5วนตัวเข�าไปเก่ียวข�องมากเท5าใด ความน5าเชื่อถือก็จะลดลงมากเท5านั้น สุดท�ายก็จะ
นําไปสู5ความล�มเหลว จุดสิ้นสุดหรือการล5มสลายขององค�การ 
  ตัวอย5างเพ่ิมเติมคําถามการวัดผลการดําเนินงานขององค�การเชิงคุณภาพ (Sample 
Questions for Qualitative Organizational Measurement) 
  ให�ผู�บริหารพิจารณาคําถามต5อไปนี้เพ่ือหาคําตอบสําหรับองค�การของท5าน 
  - นโยบายทางการเงินเพ่ือการลงทุน การจ5ายเงินป0นผล และการจัดหาแหล5งเงินทุน
มีความสอดคล�องกับโอกาสและสถานการณ�ต5าง ๆ หรือไม5 
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  - กิจการได�ระบุถึงความสอดคล�องกันระหว5างรสนิยมของกลุ5มลูกค�าเปHาหมายกับ
รูปแบบผลิตภัณฑ�ทีนําเสนอต5อตลาดอย5างชัดเจนมากน�อยเพียงใด? 
  - มีการระบุอย5างชัดเจนถึงสิ่งท่ีองค�การต�องการในแต5ละช5วงหรือไม5อย5างไร? เช5น  
   - ยอดขาย (Sales Volume) 
   - ส5วนครองตลาด (Market – Share)  
   - อัตราการเจริญเติบโต (GrowthRates) หรือ  
   - ภาพพจน�ท่ีดีขององค�การ (Image) 
  - องค�การมุ5งหวังท่ีจะให�เกิดความได�เปรียบเชิงการแข5งขันเหนือคู5แข5งด�วยศักยภาพด�านใด? 
  - ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรมท่ีองค�การเป�ดดําเนินการอยู5นั้นผลตอบแทนต5อการ
ลงทุนจูงใจแค5ไหน? องค�การสามารถบรรลุวัตถุประสงค�ได�มากน�อยเพียงใด? คู5แข5งรายสําคัญมี
ศักยภาพสูงเพียงใด? 
  - องค�การมีศักยภาพด�านทีมงานบริหารการเงิน เทคนิคและวิธีการเทคโนโลยีและ
ทรัพยากรท่ีจําเป;นต5อการดําเนินงานอ่ืน ๆ เพียงพอท่ีจะช5วงชิงความได�เปรียบเชิงการแข5งขันกับคู5แข5ง
หรือไม5? 
  - องค�การได�เลือกประเภทธุรกิจท่ีเป�ดดําเนินการอย5างเหมาะสมเพียงใด? แต5ละ
ธุรกิจท่ีได�เลือกดําเนินการนั้นเอ้ือส5งเสริมและสนับสนุนซ่ึงกัน และกันเพ่ือก5อให�เกิดศักยภาพโดยรวม
แก5องค�การเพียงใด? 
  - องค�การได�มีการจัดทีมงานพิเศษซ่ึงเป;นความร5วมมือของบุคลากรระดับมันสมอง
จากทุกฝ�ายข้ึนมาเพ่ือทําหน�าท่ีประสานงาน เพ่ือการดําเนินการเชิงกลยุทธ�ในการปฏิบัติงานทุก
ข้ันตอนหรือไม5? 
  วิธีการเชิงปริมาณ (Quantitative Methods) 
  การวัดผลการดําเนินงานตามวิธีการเชิงปริมาณนี้เป;นการประเมินผลงานของ
องค�การในรูปแบบของข�อมูลเชิงจํานวนนับ (Numerical) ท่ีสามารถประเมินออกมาเป;นหน5วยการ
ผลิตต5อช5วงเวลาท่ีกําหนดหรือเป;นจํานวนนับได� เช5น 
  - ช5วงระยะเวลาในการทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง (Time Period)  
  - ต�นทุนการผลิต (Production Costs)  
  - ต�นทุนการโฆษณา (Advertising Costs) 
  - ปริมาณยอดขาย (Sales Volume) 
  - กําไรสะสม (Net Profit Earned) 
  - กําไรต5อหุ�น (Earning Per Share) 
  - ส5วนครองตลาด (Market Share) 
  - เงินป0นผลจ5าย (Dividends Paid) 
  ในทีนี้ขอนําเสนอตัวอย5างการวัดผลงานเชิงปริมาณดัง ต5อไปนี้ 
  ผลตอบแทนต5อการลงทุน (Return on Investment: ROI) 
  วิธีการนี้เป;นวิธีการท่ีนิยมใช�วัดผลการดําเนินงานขององค�การโดยการเอากําไรสุทธิ
ต้ัง แล�วหารด�วยสินทรัพย�ท้ังหมดขององค�การ 
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 ผลลัพธ�ท่ีได�จะเป;นการแสดงให�เห็นถึงความสัมพันธ�ระหว5างจํานวนกําไรสุทธิท่ีเกิด
จาก การดําเนินงานกับปริมาณสินทรัพย�ท่ีจําเป;นต�องใช�เพ่ือการดําเนินงานของกิจการนั้น ๆ 
 โดยท่ัวไปแล�ว ผลลัพธ�ท่ีคํานวณได�จาก ROI ก็คงไม5มีประโยชน�มากนักสําหรับ
ผู�บริหาร แต5เม่ือนําเอาค5า ROI มาทําการเปรียบเทียบกับผลประกอบการหลาย ๆ ปeท่ีผ5านมาหรือ
หลาย ๆ ไตรมาสท่ีผ5านมาหรือนําไปเปรียบเทียบกับคู5แข5งขันรายสําคัญก็จะทําให�ผู�บริหารสามารถ
มองภาพของการดําเนินงานในช5วงระยะเวลานั้น ได�ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
 ผู�บริหารจะต�องตระหนักถึงข�อดี ข�อเด5นและข�อจํากัดของ ROI ในการนํามาใช�วัดผล
การดําเนินงานขององค�การ ท้ังนี้เพราะว5าการมองอะไรเพียงด�านเดียวนั้นอาจก5อให�เกิดผลเสียแก5 
องค�การได�ของทุกอย5างเม่ือดีย5อมมีเสีย มีประโยชน�ย5อมมีข�อจํากัดขอให�ผู�บริหารจงพิจารณาทุก ๆ 
เง่ือนไขอย5างสุขุมรอบคอบก5อนการตัดสินใจ 
 การตรวจสอบของผู�มีส5วนเก่ียวข�องหรือผู�มีส5วนได�เสีย (Stakeholder’s Audit) 
 ผู� มีส5วนเก่ียวข�องในทีนี้  หมายถึง ประชาชนท่ัวไปท่ีได�รับผลกระทบจากการ
ดําเนินงานขององค�การซ่ึงอาจหมายถึงบุคคล ดังต5อไปนี้ 
 - ผู�ถือหุ�น (Stockholders): บุคคลกลุ5มนี้จะสนใจเรื่องมูลค5าหุ�นและเงินป0นผล 
 - สหภาพ (Unions): บุคคลกลุ5มนี้จะสนใจเรื่องอัตราค5าจ�างแรงงานผลประโยชน�
และสวัสดิการอ่ืน ๆ 
 - สถาบันการเงินผู�ให�สินเชื่อ (Creditors): จะสนใจเรื่องความสามารถในการชําระ
คืนเงินต�นและดอกเบี้ยตามเง่ือนไขท่ีตกลงกันไว� 
 - ผู�จัดหาหรือซัพพลายเออร� (Suppliers) จะสนใจองค�การในฐานะท่ีเป;นลูกค�าของเขา 
 - หน5วยงานของรัฐ (Government Units) จะสนใจองค�การในฐานะท่ีเป;นผู�เสีย
ภาษีให�แก5รัฐ 
 - กลุ5มผลประโยชน�ทางสังคม (Social Interest Groups): จะสนใจเรื่องผลประโยชน�ทาง
สังคม เช5น กลุ5มรักษาผลประโยชน�ของผู�บริโภค กลุ5มอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม เป;นต�น 
 - กลุ5มลูกค�า (Customers): จะสนใจในเรื่องคุณค5าเพ่ิมในตัวผลิตภัณฑ�ของกิจการ 
 ผู�บริหารเชื่อว5าวิธีการวัดผลการดําเนินงานขององค�การท่ีมีประโยชน�มากวิธีหนึ่งก็คือ 
การตรวจสอบของผู�มีส5วนเก่ียวข�อง (Stakeholder’s Audit) ผลสะท�อนกลับหลาย ๆ ประการทําให�
ผู�บริหารสามารถนํามาใช�ในการปรับปรุงแก�ไขการดําเนินงานขององค�การได� ท้ังนี้เพราะข�อมูลดังกล5าว
ล�วนมีคุณค5ามากพอท่ีจะชี้นําให�องค�การเดินทางมุ5งไปสู5เปHาหมายท้ังท่ีเป;นตัวเงิน (Financial Goals)
และเปHาหมายท่ีไม5ใช5ตัวเงิน (Non–Financial Goals) ได�เสมอ 
 การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปHาหมายและมาตรฐาน (Compare 
Organizational Performance to Goals or Standards) 
 หลังจากท่ีได�ทําการวัดผลการดําเนินงานขององค�การแล�วผู�บริหารจะต�องนําเอา
ผลงานท่ีวัดแล�วมาเปรียบเทียบกับเครื่องมือสําหรับการศึกษาเปรียบเทียบ 2 ประการ คือ 
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 1. เปHาหมาย (Goals) 
 2. มาตรฐาน (Standards) 
 มาตรฐาน (Standards) คือ สิ่งท่ีกําหนดข้ึนมาเพ่ือสะท�อนให�เห็นถึงเปHาหมายของ
องค�การดังนั้นท้ังเปHาหมายและมาตรฐานจึงเป;นเสมือนหนึ่งเกณฑ�หรือเครื่องมือสําหรับวัดระดับผล
การปฏิบัติงานขององค�การว5าเป;นไปตามแผนท่ีได�กําหนดไว�เพียงใด มาตรฐานของแต5ละองค�การย5อม
มีความแตกต5างกันกฎ ระเบียบ ข�อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานภายในองค�การจะเป;นตัว
สะท�อนให�เห็นหรืออธิบายเปHาหมายขององค�การนั้น ๆ ได�ด�วยเช5นกันต5อไปนี้ขอนําเสนอตัวอย5าง 
มาตรฐานท่ีนิยมนํามาใช�ในหลายองค�การ 
 - มาตรฐานของขีดความสามารถในการทํากําไร (Profitability Standards) 
 เป;นมาตรฐานท่ีบ5งบอกว5ากิจการมีขีดความสามารถในการทํากําไรสูงเพียงใด ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดเช5นภายใน 1 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปe เป;นต�น ขีดความสามารถในการทํากําไรนี้ 
จะต�องมีการกําหนดช5วงระยะเวลาท่ีแน5นอนเข�ามาเก่ียวข�องเสมอ 

- มาตรฐานของขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลติ (Productivity Standards) 
 เป;นมาตรฐานท่ีบ5งบอกถึงขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตของกิจการซ่ึงจะต�องมี
การกําหนดช5วงระยะเวลาท่ีแน5นอนเข�ามาเก่ียวข�องด�วยเช5นกัน 
 - มาตรฐานในการนําเสนอผลิตภัณฑ�ใหม5เข�าสู5ตลาด (Product Leadership Standards) 
 สินค�าใหม5ถือว5ามีความสําคัญอย5างยิ่ง ต5อความสําเร็จขององค�การในระยะยาว เคยมี
นักการตลาดได�กล5าวไว�ว5า “ไม5มีอะไรท่ีจะน5ากลัวเท5ากับผลิตภัณฑ�ใหม5ท่ีมีคุณภาพในมือของคู5
แข5งขัน” นั่นแสดงให�เห็นถึงความสําคัญของผลิตภัณฑ�ใหม5 หากองค�การมีความสามารถนําเสนอตลาด
ด�วย ผลิตภัณฑ�ใหม5ท่ีมีคุณภาพสูงได�โอกาสท่ีจะเป;นผู�นําในตลาดก็ย5อมมีมากกว5า 
 - มาตรฐานการพัฒนาบุคลากร (Personnel Development Standards) 
 การพัฒนาบุคลากรทุกระดับภายในองค�การนั้นถือว5ามีความจําเป;นและสําคัญอย5าง
ยิ่งต5อความสําเร็จอย5างต5อเนื่องในระยะยาวท้ังนี้เพราะคุณภาพของบุคลากรจะเป;นตัวกําหนด
ความสําเร็จขององค�การ 
 - มาตรฐานทัศนคติของพนักงาน (Employee Attitude Standards) 
 ทัศนคตินั้น ถือว5ามีความสําคัญอย5างยิ่ง ต5อการกําหนดพฤติกรรมของบุคคล หาก
พนักงานมีทัศนคติท่ีเป;นบวกต5องานต5อเพ่ือนร5วมงาน ต5อองค�การและอ่ืน ๆ ผลงานท่ีออกมาก็มักจะ
เป;นบวกตามไปด�วย 
 - มาตรฐานความรับผิดชอบต5อสาธารณะ (Public Responsibility Standards) 
 ทุกองค�การจะต�องมีความรับผิดชอบต5อสังคมส5วนรวมกิจกรรมต5าง ๆ ท่ีดําเนินการ
อยู5นั้น จะต�องแสดงให�เห็นว5าองค�การส5งเสริม สนับสนุนความอยู5ดีกินดี ความสงบสุข ตลอดจนมีการ
คืนกําไรและสร�างประโยชน�ให�แก5สังคมส5วนรวม 
 - มาตรฐานท่ีแสดงให�เห็นถึงความสมดุลระหว5างเปHาหมายระยะสั้นกับเปHาหมาย
ระยะยาว 
  หมายความว5า เปHาหมายทุกระดับขององค�การจะต�องสอดคล�อง สนับสนุนและ
ส5งเสริมกันไม5ขัดแย�งกัน 



52 

 การปรับปรุงแก�ไข (Take Necessary Corrective Action) 
 ท่ีผ5านมาได�กล5าวถึงการวัดผลการดําเนินงานท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกับเปHาหมายและมาตรฐานสําหรับช5วงนี้จะขอกล5าวถึงการปรับปรุง 
แก�ไขเพ่ือให�การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซ่ึงจะทําให�ผลลัพธ�ขององค�การเป;นไป
ตามท่ีคาดหวัง 
 การปรับปรุงแก�ไขในทีนี้ หมายถึง กระทําการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย5างใน
กระบวนการดําเนินงานเพ่ือให�มีความสอดคล�องกับสถานการณ�และเง่ือนไขของสิ่งแวดล�อมโดยมุ5งหวัง
ให�ผลลัพธ�ท่ีจะได�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุเปHาหมายและได�มาตรฐานตามท่ี
กําหนด 
 ในกรณีท่ีผลลัพธ�ท่ีได�ไม5เป;นไปตามท่ีคาดหวัง การปรับปรุงแก�ไขถือว5ามีความจําเป;น
อย5างยิ่งในทีนี้อาจหมายความรวมไปถึงการทบทวนพิจารณาข้ันตอนหลัก ๆ ของกระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ�ว5า แต5ละข้ันตอนมีความถูกต�องและเหมาะสมเพียงใด กรณีท่ีองค�การได�รับผลลัพธ�ตามท่ี
คาดหวังแล�วการปรับปรุงแก�ไขก็ไม5มีความจําเป;นส5วนกรณีท่ีเปHาหมายและมาตรฐานขององค�การได�ถูก
กําหนดไว�ตํ่าเกินไปนั้นจะต�องมีการปรับปรุงแก�ไขเสียใหม5เพ่ือให�อยู5ในระดับท่ีพอดีและท�าทาย 
 สําหรับกรณีท่ีผลการดําเนินงานไม5เป;นไปตามแผนท่ีกําหนดผู�บริหารอาจทําการ
ปรับปรุงแก�ไขโดย 
 - ทําการปรับเปลี่ยนทิศทางการดําเนินงานเสียใหม5เพ่ือให�สอดคล�องกับสถานการณ� 
สภาพแวดล�อมเง่ือนไขและข�อจํากัดด�านทรัพยากรขององค�การ 
 - ทําการปรับเปลี่ยนเปHาหมายและมาตรฐานขององค�การเสียใหม5เพ่ือให�อยู5ในระดับ
ท่ีพอดีและท�าทาย 
 - ทําการปรับเปลี่ยนการกําหนดหน�าท่ีใหม5ในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ�  
 - ทําการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ� 
 นอกจากนี้ผู�บริหารอาจทําการพิจารณาป0จจัยอ่ืน ๆ เป;นการเพ่ิมเติมและพยายามหา
คําตอบสําหรับคําถามต5อไปนี้ด�วย  
 - ระบบท่ีนํามาใช�สําหรับการดําเนินงานมีความสอดคล�องและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล�อมเพียงใด? หากไม5เหมาะสมจําเป;นต�องมีการปรับเปลี่ยน 
 - บุคลากรท่ีปฏิบัติงานมีความรู�ความสามารถและรับผิดชอบต5อภารกิจท่ีได�
มอบหมายเพียงใด? หากไม5จําเป;นจะต�องมีการปรับเปลี่ยนโดยการคัดเลือกบุคลากรท่ีเหมาะสมมา
ปฏิบัติงานแทน 
 - อุปกรณ�เครื่องมือเครื่องใช�มีความเหมาะสมทันสมัยและมีขีดความสามารถ
เพียงพอ สําหรับการปฏิบัติงานหรือไม5? หากไม5จําเป;นต�องมีการจัดหาอุปกรณ�ท่ีเหมาะสมมาเพ่ือให�
บุคลากร สามารถปฏิบัติงานได�อย5างมีประสิทธิภาพ 
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ภาพท่ี 2.7 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ� (The Strategic Management Process) 

 

 
ภาพท่ี 2.8 กระบวนการควบคุมเชิงกลยุทธ� (The Strategic Control Process) 
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2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเสริมสร�างพลังอํานาจ 
 2.2.1 ความหมายและความสําคัญของการเสริมสร�างพลังอํานาจ 
  คําว5า การเสริมพลัง (Empowerment) มีรากศัพท�มาจากคําว5า พลัง (Power) โดย
ความหมายจากพจนานุกรมของออกฟอร�ด (Oxford dictionary) ให�ความหมายของคําว5า Power                
ซ่ึงเป;นคําด้ังเดิมในภาษาลาตินและฝรั่งเศสท่ีมีความหมายว5า มีความสามารถ (to be able)              
“มีความสามารถท่ีจะกระทําหรือปฏิบัติ” ในขณะท่ี Freie กล5าวว5า พลัง (Power) จะอยู5ในตัวบุคคลท่ี
จะมีความสร�างสรรค�ในการทําสิ่งต5าง ๆ 
  การเสริมพลัง (Empowerment) เป;นคําท่ีสารานุกรมนิยามศัพท�ภาษาอังกฤษของ 
เวบส�เตอร� (Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary, 1994, p. 468) ให�ความหมายไว�   
2 นัย ดังนี้ 
  นัยท่ี 1 การเสริมพลัง หมายถึง การให�พลังหรือให�อํานาจหน�าท่ีซ่ึงทําให�บุคคลมีสิทธิ
มีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน และสามารถทําให�บุคคลอ่ืนยอมทําตามท่ีตนต�องการ ภายในขอบเขตอํานาจ
หน�าท่ีท่ีบุคคลนั้นมีอยู5 
  นัยท่ี 2 การเสริมพลัง หมายถึง การทําให�สามารถหรือยินยอมให�บุคคลสามารถ
กระทําในสิ่งท่ีสอดคล�องกับความสามารถท่ีบุคคลมี หรือกระทําการร5วมกับผู� อ่ืนได� ตามท่ีตนมี
ความสามารถในด�านนั้น ๆ 
  นักวิชาการหลายท5าน ได�กล5าวถึงความหมายของการเสริมพลัง ดังนี้ 
  จินตนา  พรสัมฤทธิ์โชค (2542) ได�กล5าวถึงการเสริมพลังอํานาจควรอยู5บนพ้ืนฐาน
ความเชื่อ 3 ประการ ดังนี้ 
  1. การเสริมพลังอํานาจมุ5งท่ีการนําเอาศักยภาพทางป0ญญาและพลังในตัวบุคคลมา
ใช�ให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก5ตนเองและผู�อ่ืน 
  2. การเสริมพลังอํานาจเป;นแนวคิดท่ีเก่ียวเนื่องอย5างชัดเจนกับการพัฒนาคุณภาพ
อย5างต5อเนื่อง ครบวงจร 
  3. การเสริมพลังอํานาจเป;นการสร�างสถานการณ�และการเริ่มต�นใหม5 ท่ีมากกว5าการ
บริหารแบบมีส5วนร5วมหรือในการมีส5วนร5วมของบุคลากร 
  นิตยา สง5าวงษ� (2545, น. 31) ให�ความหมายว5า การเสริมพลัง หมายถึง กระบวนการ
เพ่ิมศักยภาพแก5บุคลากรเพ่ือทําให�บุคคลมีความสามารถเชื่อม่ันในตนเอง และรับรู�ในความสามารถนั้น ๆ 
ทําให�สามารถปฏิบัติงานได�อย5างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จท้ังของตนเองและขององค�กร 
  สมชาย บุญศิริเภสัช (2545, น. 34) ให�ความหมายว5า การเสริมพลังการทํางาน หมายถึง
กระบวนการจัดกระทําหรือให�การสนับสนุนในสิ่งท่ีเป;นเหตุป0จจัย สภาวการณ� วิธีการต5าง ๆ ท่ีช5วยให�ครู
และบุคลากรได�ปฏิบัติในสิ่งท่ีจะเป;นการพัฒนาพลังความสามารถของตนในการทํางานด�านต5าง ๆ ให�เพ่ิม
สูงข้ึนและแสดงพลังอํานาจให�ปรากฏเป;นผลทางการคิดเป;นพฤติกรรมการทํางานหรือเป;นผลงานท่ีแสดง
พัฒนาการของพลังความสามารถท่ีก�าวหน�า ท่ีก5อให�เกิดเป;นคุณประโยชน�ต5อบุคคลและองค�กร 
  จารุวรรณ  ศิลปะรัตน� (2546) ได�กล5าวถึงการเสริมสร�างพลังอํานาจว5าเป;นกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนา การเพ่ิมพลังอํานาจภายในตัวบุคคลหรือกลุ5มบุคคลด�วยการกระทําท่ีเป;น
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กระบวนการสนับสนุนในสิ่งท่ีเป;นเหตุท่ีช5วยให�บุคคล หรือกลุ5มบุคคลได�พัฒนาความสามารถในการทํางาน
ให�เพ่ิมมากข้ึนอย5างริเริ่มสร�างสรรค� และตระหนักในคุณค5าแห5งตน การแบ5งป0น การร5วมแรงร5วมใจกัน
ทํางาน การมีความสัมพันธ�ท่ีดีต5อกัน และการมีส5วนร5วมอย5างภาคภูมิใจ 
  ป� ยะธิ ดา วรญาโนปกรณ�  (2546)  ได� กล5 าวถึ งการเสริ มพลั ง อํ านาจว5 า เป; น
กระบวนการพัฒนาศักยภาพของบุคคล และกระบวนการพัฒนางานเพ่ือให�บุคคลสามารถปฏิบัติงานได�
สําเร็จตามเปHาหมายขององค�การ โดยผู�บริหารเป�ดโอกาสให�บุคคลได�แสดงความสามารถ มีการปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล�อมให�เอ้ือต5อการปฏิบัติงาน มีการสนับสนุนทรัพยากรข�อมูลข5าวสารและสิ่งอํานวยความ
สะดวกต5างๆ เพ่ือให�บุคคลพัฒนางานไปสู5ความสําเร็จขององค�การ ซ่ึงผลการเสริมพลังอํานาจทําให�เกิด
ความเชื่อม่ันในตนเอง มีความเป;นอิสระรู�สึกพึงพอใจในงาน ผูกพันต5อองค�การและวิชาชีพ และรู�สึกว5าตน
มีคุณค5าต5อองค�การ 
  อติพร  ทองหล5อ (2546) ได�กล5าวถึงการเสริมพลังอํานาจว5าเป;นกระบวนการระหว5าง
บุคคลท่ีมีการจัดเตรียมเครื่องมือ โอกาส ทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม เพ่ือการเสริมสร�างและพัฒนา
พฤติกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ิมประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการตัดสินใจและการจัดการกับสภาวะ
แวดล�อมต5าง ๆ ด�วยตนเอง ด�วยความเป;นอิสระ มีความรู�สึกม่ันคงและตระหนักในคุณค5าตนเอง สามารถ
ควบคุมความเป;นอยู5และวิถีชีวิตของตนเองได� 
  วรพจน� รักธรรม (2547, น. 69) ให�ความหมายว5า การเสริมพลังการทํางาน หมายถึง
กระบวนการจัดการภายในองค�กรเพ่ือส5งเสริมให�บุคลากรพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานด�วยตนเอง
ให�มีประสิทธิภาพ 
  อาชัญญา รัตนอุบล (2547, น. 89) ให�ความหมายว5า การเสริมพลังการทํางาน หมายถึง
การส5งเสริมสนับสนุนให�บุคคลเพ่ิมความสามารถในการสรรหาความรู�ท่ีถูกต�องและจําเป;นต�องใช�ในการ
ปฏิบัติงานในองค�กรและรู�จักการทํางานร5วมกันอย5างมีประสิทธิภาพตลอดจนปรับปรุงความสามารถในการ
ดําเนินการต5อไป 
  สมิทธ� (Smith, 1996, p. 7) ให�ความหมายว5า การเสริมพลังการทํางาน หมายถึง
เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพสูงสําหรับการพัฒนาตัวบุคคลและองค�กร เพราะอยู5บนฐานความเชื่อว5าไม5มีใคร
รู�จักงานนั้นได�ดีกว5าคนท่ีกําลังทํางานนั้นอยู5และโดยธรรมชาติของคนส5วนใหญ5มีความต�องการท่ีจะพัฒนา
ศักยภาพต�องการมีส5วนร5วมและมีความภาคภูมิใจในงานท่ีทํา 
  วิลสัน (Wilson, 1996, p. 53) ให�ความหมายว5า การเสริมพลังการทํางาน หมายถึงการ
ดําเนินงานให�บรรลุเปHาหมายร5วมกันอย5างริเริ่มสร�างสรรค� 
  คลาโควิช (Klakovich, 1996, pp. 29-35) ให�ความหมายว5า การเสริมพลังการทํางาน
หมายถึงกระบวนการท่ีสัมพันธ�กันระหว5างบทบาทของผู�นําและผู�ตามซ่ึงช5วยให�บรรลุท้ังเปHาหมายของ
บุคคลและองค�กร 
  ไรน�ฮาร�ท (Rinehart, 1998, pp. 630-649) ให�ความหมายว5า การเสริมพลังการทํางาน
หมายถึง กระบวนการท่ีอาศัยป0จจัยด�านความรู� ทักษะ ความสามารถ ประสบการณ�การทํางาน ความ
มุ5งม่ันความไว�วางใจกันของครูและบุคลากร 
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  เพจจ� และซูบา (Page & Czuba, 1999, pp. 2-6) ให�ความหมายว5า การเสริมพลังการ
ทํางานหมายถึง กระบวนการทางสังคมท่ีมีหลายมิติเพราะเก่ียวข�องกับท้ังป0จเจกบุคคล ชุมชน สังคมและ
เกิดข้ึนในมิติของสังคมวิทยา จิตวิทยา เศรษฐศาสตร�และอ่ืน ๆ ช5วยให�บุคคลสามารถควบคุมสิ่งท่ีตนเอง
สนใจหรือเก่ียวข�องด�วยการลงมือปฏิบัติ อันนําไปสู5การปรับปรุงวิถีชีวิตของตนเองและองค�กรให�ดียิ่งข้ึน 
  ซิมเมอร�แมน (Zimmerman, 2000) ได�กล5าวถึงการเสริมสร�างพลังอํานาจว5าเป;น
กระบวนการเรียนรู�ทักษะการตัดสินใจ การจัดการทรัพยากร และการทํางานร5วมกันกับผู�อ่ืน ให�มีส5วนร5วม
ในการตัดสินใจ การแบ5งสรรความรับผิดชอบร5วมกัน และการให�ความเป;นผู�นําร5วมกัน และในระดับชุมชุน
เป;นเรื่องของการเข�าถึงทรัพยากร โครงสร�างการบริหารแบบป�ดและการยอมรับความหลากหลาย ในเชิง
ผลลัพธ�ของการเสริมพลังอํานาจนั้นในระดับบุคคลเก่ียวข�องกับความรู�สึกถึงการควบคุม ความตระหนัก
และพฤติกรรมการมีส5วนร5วม ส5วนระดับองค�การมีการสร�างเครือข5ายร5วมมือกัน ในระดับชุมชนการมี
ทักษะการอยู5อาศัยร5วมกัน 
  ซีกัลป� และการ�ดเนอร� (Siegel & Gardner, 2000) ได�กล5าวถึง การเสริมพลังอํานาจ
ประกอบด�วยหลายมิติ และมีความเก่ียวข�องกับบริบทการทํางาน บุคลากรท่ีมีพลังอํานาจต�องมีความ
ตระหนักในความสามารถของตน (Sense of Competence) รู�สึกว5างานมีคุณค5า มีความหมาย
(Meaningfulness) องค�การมีส5วนช5วยให�ลูกจ�างตระหนักในความสามารถโดยให�งานท่ีเหมาะสมกับบุคคล 
มีการฝ�กอบรมท่ีมีประสิทธิภาพ และให�ข�อมูลย�อนกลับอย5างสมํ่าเสมอ การสร�างบรรยากาศการทํางานท่ีมี
คุณค5าต5อความร5วมมือ และความสําเร็จแบบองค�รวม (Collective Success) จะช5วยให�ลูกจ�างแต5ละคน
รู�สึกว5าการทํางานของตนมีคุณค5า ยอกจากนั้นในด�านของการสื่อสาร การให�คําแนะนําท่ีทําให�ผู�อยู5ใต�
บังคับบัญชารู�สึกในคุณค5าของตน และลดช5องว5างระหว5างชนชั้น จะช5วยให�บุคลากรรู�สึกมีพลังอํานาจ 
  แลชลี (Lashley, 2001) ได�กล5าวถึงการเริมพลังอํานาจว5าเป;นความเก่ียวข�องกันของผู�มี
อํานาจ กับผู�อ5อนอํานาจ ซ่ึงการเสริมพลังอํานาจจะเป;นกระบวนการท่ีช5วยให�พลังอํานาจจะเป;น
กระบวนการช5วยบุคลากรผู�ปฏิบัติงานได�พัฒนา มีศักยภาพเพ่ิมข้ึน และได�มีส5วนร5วมในการกําหนด
จุดมุ5งหมาย พันธกิจของการปฏิบัติงาน ผู�มีอํานาจต�องให�ข�อมูล ย�อนกลับได� การพัฒนาบุคลากร และการ
สื่อสารท่ีดีก็จะช5วยให�เกิดการเสริมพลังอํานาจข้ึน 
  กรีสเลย� และคนอ่ืน ๆ (Greasley et el., 2005) ได�กล5าวถึงการเสริมพลังอํานาจว5ามี
ความสัมพันธ�กับแนวคิดของอํานาจ ซางแนวคิดดังกล5าวเน�นถึง การควบคุม สายการปกครอง และควบคุม
อย5างเคร5งครัด แต5ความหมายของการเสริมพลังอํานาจในด�านองค�กรและการจัดการหมายถึง การให�
อํานาจและความรับผิดชอบแก5ผู�ปฏิบัติงาน ทําให�เกิดความรู�สึกถึงความเป;นเจ�าของและการควบคุมงานได�
ด�วยตนเอง การทําให�ผู�ปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานได�อย5างเต็มศักยภาพ 
  เบอร�เทลเซน และฮอล�แลนด� (Bertelsen & Holland, 2006) ได�กล5าวถึงการเสริมพลัง
อํานาจว5าเป;นกระบวนการในการเพ่ิมความสามารถของบุคคล หรือองค�การให�สามารถปฏิบัติงานได�บรรลุ
ตามเปHาหมาย ได�ผลลัพธ�ตามท่ีต�องการของหน5วยงาน 
  บรีดด่ิง (Breeding, 2008) ได�กล5าวถึงการเสริมพลังอํานาจว5าเป;นกระบวนการท่ีช5วยให�
เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึน เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงาน จะช5วยให�บุคลากรม่ันใจในการทํางานการเสริม



57 

พลังอํานาจจะช5วยให�บุคลากรมีอิสระและกล�าตัดสินใจในการแก�ป0ญหาต5าง ๆ ได�ดีข้ึนความสัมพันธ�กับ
บุคลากรจะช5วยทําให�เกิดเครือข5ายท่ีดีในการทํางาน 
  จากความหมายของการเสริมพลังอํานาจ สรุปได�ว5า การเสริมพลังอํานาจหมายถึงการ
เพ่ิมศักยภาพของบุคคลหรือกลุ5มบุคคลในการทํางานโดยผู�บริหารสถานศึกษา ให�บรรลุเปHาหมายของ
ตนเองและองค�กร 
  สําหรับความสําคัญของการเสริมพลังอํานาจของนักวิชาการเห็นว5า การเสริมพลังอํานาจ
มีความสําคัญต5อบุคคลและองค�กร ดังนี้ 
  อาชัญญา รัตนอุบล (2547, น. 89) กล5าวว5า การเสริมพลังให�บุคคลในองค�กร คือ 
  1. การเพ่ิมขีดความสามารถและโอกาสในการเรียนรู�และพัฒนาบุคคลเพ่ือการปรับปรุง
ทักษะของบุคคลอย5างต5อเนื่อง อันจะนําไปสู5ความเป;นเลิศในการปฏิบัติงานของบุคคลและองค�กรต5อไป 
  2. การเสริมพลังบุคคล เก่ียวข�องกับการจัดการบุคคลท่ีมีการบูรณาการศาสตร�ต5าง ๆ 
เข�าด�วยกัน เช5น การจัดการความรู�โดยสนับสนุนให�บุคคลเพ่ิมความสามารถในการสรรหาความรู�ท่ีถูกต�อง 
และจําเป;นต�องใช�ในการปฏิบัติงานในองค�กรและรู�จักทํางานร5วมกันอย5างมีประสิทธิภาพตลอดจนปรับปรุง
ความสามารถในการดําเนินงานต5อไป 
  ก๊ิบสัน (Gibson, 1993, p. 16) กล5าวว5า เม่ือบุคคลได�รับการเสริมพลังการทํางานจะทํา
ให�เกิดความสามารถในการควบคุมหรือจัดการกับสถานการณ�ต5าง ๆ ได� สามารถดําเนินงานได�บรรลุ
เปHาหมายแม�จะต�องประสบป0ญหาอุปสรรคใด ๆ ก็ไม5ย5อท�อ ทําให�บุคคลมีการพัฒนาตนเอง มีความม่ันใจ
ในความสามารถของตนเอง เห็นคุณค5าในตัวเองและมีเปHาหมายในชีวิต ตระหนักในภาระหน�าท่ีท่ีตน
รับผิดชอบและมีความรับผิดชอบต5อผู�อ่ืน เชื่อว5าหากบุคคลรับรู�พลังการทํางานของตนเองทุกด�านใน
ระดับสูงจะนําไปสู5การพัฒนาคุณภาพในการทํางานและนําไปสู5ความสําเร็จของงาน 
  เทบบิท (Tebbit, 1993, pp. 18-23) กล5าวว5า บุคคลท่ีได�รับการเสริมพลังการทํางานจะ
เป;นผู�มีอิสระ ในการทํางาน มีความเป;นตัวของตัวเองและรู�สึกยึดม่ันในองค�กร 
  คลัทเทอร�บัค และเคอนาแกน (Clutterbuck & Kernaghan, 1995, p. 38) กล5าวว5า เม่ือ
บุคคลได�รับการเสริมพลังการทํางาน ทําให�มีความม่ันใจ มีความกระตือรือร�น มีความคิดสร�างสรรค� มี
ความรับผิดชอบ สามารถบอกถึงความต�องการหรือความคิดของตนเอง สามารถตัดสินใจเม่ือประสบป0ญหา 
มีความไว�วางใจผู�ร5วมงานและสามารถฟ0นฝ�าอุปสรรค สามารถจัดการกับงานของตนได�ตามลําดับก5อนหลัง 
เป;นผู�ท่ีเรียนรู�และพัฒนาตนเองอยู5เสมอ 
  สมิทธิ์ (Smith, 1996, p. 34) กล5าวว5า บุคคลท่ีได�รับการเสริมพลังการทํางานจะทําให�
เป;นผู�มีความรู�สึกเป;นเจ�าของงาน รู�สึกพึงพอใจต5อความสําเร็จของงานท่ีตนรับผิดชอบ พอใจท่ีจะ
ติดต5อสื่อสารหรือทํางานร5วมกับผู�อ่ืน 
  เบนนิส และนานัส (Georgiades & Macdonell, 1998, p. 106) ได�ศึกษาความรู�สึกของ
บุคลากรในองค�กรท่ีมีการเสริมพลังการทํางาน โดยการสัมภาษณ� พบว5า บุคลากรจะมีความรู�สึกท่ีดี
เพราะว5า 
  1. ได�ทําในสิ่งท่ีแปลกแตกต5างออกไปได�ทําในสิ่งท่ีต�องการ 
  2. ได�เรียนรู�ประสบการณ�ใหม5 ๆ จากการทํางาน 
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  3. รู�ว5าตนเองมีคุณค5าความสําคัญ เป;นส5วนหนึ่งขององค�การและทุกคนต5างมีจุดหมาย 
  ของการทํางานร5วมกัน 
  4. มีความสุขกับการทํางาน สนุกในการทํางานกับบุคคลท่ีมีภาวะผู�นํา 
  เฌอร�เมอร�ฮอน ฮันท� และออสบอร�น (Schermerhorn, Hunt & Osborn, 1997, p. 291) 
ฮอย และมิสเกล (Hoy & Miskel, 2001, pp. 222–224) กล5าวว5า พลังท่ีทําให�บุคคลสามารถกระทําการต5าง ๆ 
ได� มีแหล5งท่ีมา 2 แหล5ง ได�แก5 
  1. พลังท่ีมาจากตําแหน5งหน�าท่ี (Position Power) เป;นพลังท่ีเกิดจากการกระทําใน
ตําแหน5งหน�าท่ี เช5น การให�รางวัล (Reward Power) การบังคับ (Coercive Power) การใช�อํานาจหน�าท่ี 
(Legitimate Power) 
  2. พลังอํานาจท่ีมาจากคุณลักษณะของบุคคล (Personal Power) เป;นพลังท่ีเกิดจาก
การท่ีบุคคลมีความรู�ประสบการณ�ความเชี่ยวชาญในศาสตร�แขนงใดแขนงหนึ่ง (Expert Power) หรือเกิด
จากการท่ีบุคคลอาศัยการอ�างอิงแหล5งอํานาจท่ีตนเข�าถึง (Referent Power) แม�จะมีการกล5าวถึง
แหล5งท่ีมาของพลังของบุคคล แต5ในความเป;นจริงไม5มีใครสามารถให�พลังอํานาจท่ีแท�จริงแก5บุคคลได�
บุคคลนั้น ๆ เองท่ีจะทําให�เกิดพลังอํานาจท่ีแท�จริงข้ึนในตน โดยอาศัยเหตุป0จจัยต5าง ๆ กันในแต5ละ
สถานการณ� (Sergiovanni & Starratt, 1998, p. 85) ธรรมชาติของพลังเป;นพลังจากภายใน (Intrinsic) 
ของบุคคล ซ่ึงเป;นผลเชื่อมโยงจากความสัมพันธ�ระหว5างคุณลักษณะของบุคคลและหน�าท่ีการงานในองค�กร 
เกิดเป;นการเสริมพลังการทํางานของบุคลากรใน 4 ด�าน (DuBrin, 1998, p. 169; Konczak, Stelly & Trusty, 
2000, p. 302; cited in Thomas & Velthouse, 1990) ได�แก5 1) ด�านความหมาย (Meaning) ทําให�
บุคลากรรู�คุณค5า ความหมาย เปHาหมายของงาน 2) ด�านสมรรถภาพ (Competence) ทําให�บุคลากร
พัฒนาและเชื่อม่ันในความรู�ทักษะความสามารถท่ีจะทําให�งานบรรลุผลสําเร็จ 3) ด�านการคิดตัดสินใจ
กําหนดตนเอง (Self–determination) ทําให�บุคลากรสามารถ คิดริเริ่ม สร�างทางเลือก ควบคุมความ
ประพฤติและการปฏิบัติงานได�ด�วยตนเอง 4) ด�านผลกระทบ (Impact) ทําให�บุคลากรเข�าไปมีบทบาทใน
การกําหนดยุทธศาสตร� การปฏิบัติบริหารจัดการและควบคุมผลของการทํางานในองค�กร 
  สิ่งท่ีต�องพิจารณาในการเสริมพลังของบุคลากร คือ การพัฒนาพลังท่ีมีอยู5แล�วในตัว
บุคลากรในระดับหนึ่งให�เพ่ิมมากข้ึนหรือทําให�บุคลากรค�นพบพลังอํานาจท่ีตนมีและใช�ประโยชน�ในการ
ทํางานให�บรรลุเปHาหมายความสําเร็จ (Gutierrez, Parsons & Cox, 1998, p. 228) การเสริมพลังให�โอกาส
บุคลากรได�เรียนรู� ใช�เหตุผล ควบคุมตนเอง มีความรักสามัคคีช5วยเหลือซ่ึงกันและกันให�บุคลากรได�
แสดงออกซ่ึงภาวะผู�นํา ยอมรับในพลังอํานาจของบุคคลอ่ืน ร5วมกันทํางานเพ่ือก�าวสู5ความสําเร็จและ
ร5วมกันรับผิดชอบในสิ่งท่ีกระทํา จากระบบความสัมพันธ�ของการมีส5วนร5วมของบุคลากรในการทํางาน
และกลไกการจูงใจต5าง ๆ ท่ีระบบบริหารจัดการดําเนินการปฏิบัติในองค�กรทําให�เกิดการเสริมและ
ส5งผ5านพลังการทํางานระหว5างบุคลากรเพ่ิมข้ึน (Kaufmann, 1993, p. 154) การเสริมพลังการ
ทํางานของครู (Teacher Empowerment) และบุคลากรในทางการบริหารจัดการการเสริมพลังเป;น
การกระตุ�นให�บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทํางานเพราะต�องตัดสินใจและมีความรับผิดชอบเพ่ิม
มากข้ึนบุคลากรต�องทําหน�าท่ีเป;นได�ท้ังโค�ชท่ีให�คําปรึกษาแนะนํา เป;นครูท่ีให�การศึกษาวิทยาการ เป;น
ผู�ให�การสนับสนุนอํานวยความสะดวกเป;นตัวแทนในการเจรจาประนีประนอม บุคลากรต�องต่ืนตัว
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ปรับปรุงตนเองตลอดเวลา เข�าใจสถานการณ�และสิ่งแวดล�อมรู�บทบาทหน�าท่ี ตระหนักในความสําคัญ
ของตนในฐานะเป;นพลังขับเคลื่อนขององค�กร 
 2.2.2 ท่ีมาของการเสริมสร�างพลังอํานาจ 
  การเสริมพลังในแถบประเทศโลกตะวันตก เริ่มมาจากการแข5งขันทางธุรกิจและ
อุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกา การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนเป;นผลทําให�เกิดความร5วมมือในองค�กรท่ีมี
ความสําคัญและในบริบทของคนท่ีทํางานในป0จจุบัน ผู�จัดการได�หาวิธีท่ีจะทําให�พวกเขาต�อง
รับผิดชอบน�อยลงเก่ียวกับคนงาน (Plunkett, 1994) นอกจากนี้คนงานในป0จจุบันจะได�รับคําสั่ง
โดยตรงให�แสดงความสามารถท่ีทําให�เกิดความแตกต5างเก่ียวกับความเจริญก�าวหน�าและการพัฒนา
องค�กร (Plunkett, 1994) ในส5วนของลูกจ�างก็มีความต�องการให�องค�กรมีการพัฒนาเท5าท่ีจะเป;นไป 
(Plunkett, 1994) กล5าวว5า องค�กรจะประสบความสําเร็จได�ต�องเก่ียวข�องกับพลังความม่ันใจของ
ประชาชน การมีเปHาหมายท่ีชัดเจนและมีประโยชน� การกล�าเสี่ยงและการปฏิบัติอย5างสร�างสรรค�
รวมท้ังมีการริเริ่มในการท่ีจะไปถึงเปHาหมายท่ีวางไว� จุดสําคัญ คือ การพิจารณา ถึงในส5วนบุคคลท่ีจะ
มีการพัฒนาได�ดีข้ึนและมักจะมีการกระตุ�นให�เกิดการพัฒนา ซ่ึงจากงานเขียนในทศวรรษท่ีผ5านมา
พบว5า จะมีจุดเน�นในส5วนของความเป;นบุคคล โดยนําแนวคิดการเสริมพลัง (Empowerment) มาใช� 
(Plunkett, 1994) 
  สรุปได�ว5า แนวคิดการเสริมพลังการทํางานในแถบประเทศโลกตะวันตกเริ่มนํามาใช�ใน
การบริหารธุรกิจเพ่ือต�องการผลกําไรท่ีเกิดข้ึนจากการบริหารงานในองค�กร ต5อมาได�มีการนําแนวคิดการ
เสริมพลังไปใช�ในหน5วยงานทางการศึกษา เพ่ือพัฒนาครู ผู�บริหารสถานศึกษา รวมท้ังนักเรียนให�มีคุณภาพ
และสามารถทําให�หน5วยงานทางการศึกษามีความเจริญก�าวหน�าต5อไป 
  สําหรับแนวคิดการเสริมพลังการทํางานในแถบประเทศโลกตะวันออก เริ่มมีการนํา
แนวคิดมาใช�ในการบริหารองค�กร โดยนําหลักการท่ีประเทศในแถบโลกตะวันตกเป;นผู�บัญญัติข้ึนมาปฏิบัติ
ตามและการนําแนวคิดการเสริมพลังมาใช�ในประเทศในแถบโลกตะวันออกในป0จจุบัน พบว5า ได�มีการนํา
แนวคิดการเสริมพลังไปใช�ในการบริหารงานของหน5วยงานทางราชการมากข้ึน เช5น หน5วยงานทาง
การแพทย�และพยาบาล รวมท้ังหน5วยงานทางการศึกษา 
 2.2.3 เปHาหมายการเสริมสร�างพลังอํานาจ 
  เปHาหมายของการเสริมพลังการทํางานของโบลิน ฮักเซเวอร� และแลซเล5ย� (Bolin, 
1989, p. 82; Haksever et al., 2000, p. 226; Lashley, 1997, p. 132) ได�กําหนดเปHาหมายการ
เสริมพลังการทํางานของบุคลากรไว� ดังนี้ 
  1. ทําให�บุคลากรมีความกระตือรือร�นในการปฏิบัติภารกิจ กล�าริเริ่มสร�างสรรค�งาน
และนวัตกรรมท่ีมีประโยชน�ขององค�กร 
  2. ปลุกจิตสํานึก พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติภาระหน�าท่ี สร�างความ
รักความผูกพันในงาน 
  3. สนับสนุนให�บุคลากรสามารถควบคุมการทํางานของตนเอง สามารถคิดตัดสินใจ
ในเรื่องต5าง ๆ ได�อย5างเหมาะสมเพ่ือให�งานมีคุณภาพบรรลุเปHาหมายความสําเร็จ 
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  4. สร�างสรรค�กระบวนการบริหารจัดการและสภาพแวดล�อมท่ีช5วยให�บุคลากรมี
ความสุขและสนุกกับการทํางาน 
  5. เสริมสร�างคุณธรรมน้ําใจของบุคลากรในการทํางานร5วมกันเป;นทีม 
  6. กระตุ�นให�บุคลากรมีการพัฒนาตนเองสู5ความเชี่ยวชาญเป;นมืออาชีพ 
  7. ให�บุคลากรมีพลังอํานาจ ต�องการท่ีจะทํางานและมีทัศนคติท่ีดีต5อองค�กร 
  8. กระตุ�นให�บุคลากรใช�พลังอํานาจท่ีมีเพ่ิมข้ึน สร�างผลงานการเปลี่ยนแปลงในทาง
ท่ีดีมีประโยชน� และใช�พลังอํานาจเสริมสร�างการรวมพลังต5าง ๆ ในองค�กรให�เกิดพลังสามารถ
ดําเนินงานไปสู5เปHาหมายความสําเร็จเดียวกัน 
  วิฑูรย� สิมะโชคดี (2541, น. 2-4) การพัฒนาความม่ันคงขององค�การจึงข้ึนอยู5กับ
คุณภาพของสินค�าหรือบริการ เพราะคุณภาพ หมายถึง สินค�าหรือบริการท่ีมีความเป;นเลิศในทุกด�าน 
ท่ีเป;นไปตามข�อกําหนดหรือมาตรฐาน ตามความต�องการของลูกค�า สร�างความพึงพอใจให�แก5ลูกค�า 
ปราศจากการชํารุดหรือข�อบกพร5อง และคุณภาพมีความแตกต5างกันไปตามความรู�สึกหรือความ
ต�องการของผู�ใช�หรือลูกค�า 
  เม่ือองค�การต�องการให�เกิดความม่ันคง ควรกําหนดข้ันตอนในการพัฒนาองค�การ ดังนี้  
  1. การมุ5งเน�นในเรื่องคุณภาพด�วยการสร�างวิสัยทัศน�และภารกิจท่ีชัดเจน 
  2. การระบุถึงความต�องการของลูกค�าให�ได�  
  3. ออกแบบโครงสร�างขององค�การให�เก้ือหนุนต5อการดําเนินการตามแผนกลยุทธ�ท่ี
มุ5งเน�นคุณภาพ  
  4. การฝ�กอบรมให�ผู�เก่ียวข�องสามารถใช�เครื่องมือและเทคนิคในการปรับปรุง
คุณภาพได�อย5างมีประสิทธิภาพ  
  5. การใช�ข�อมูลปHอนกลับเพ่ือการปรับปรุง 
  6. การสร�างระบบผลตอบแทน (การให�รางวัล) และการยอมรับท่ีมีประสิทธิผล  
  7. การสร�างบรรยากาศแห5งการปรับปรุงอย5างต5อเนื่อง 
  ซ่ึงคุณภาพนั้นเกิดจากทุกอย5างท่ีมีอยู5ในองค�กรหลอมรวมกันหรือบูรณาการกันท้ัง
ผู�ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพและการมีส5วนร5วมของทุกคนในหน5วยงาน ปฏิบัติงานร5วมกันเป;นทีม คุณภาพ
ขององค�กรท่ีเกิดข้ึนจึงมีความเป;นองค�รวมท้ังองค�การไม5สามารถแยกส5วนได� ซ่ึงคุณภาพของผลผลิต
หรือผลลัพธ�ท่ีเกิดข้ึนก็ไม5สามารถบอกได�ว5าเกิดจากฝ�ายใดเป;นการเฉพาะ 
  ในบรรดากิจกรรมการพัฒนาองค�การ ท่ีแตกต5างกันไปตามเปHาหมายหรือ
วัตถุประสงค�แต5ละกิจกรรม จะเชื่อมประสานกันในแง5ของการใช�ตัวแทรกแซงโดยเฉพาะร5วมกันใน
กระบวนการพัฒนาองค�กรท่ีปรึกษาหรือตัวแทนการเปลี่ยนแปลงเข�ามามีบทบาทเพ่ือช5วยในการ
ปรับเปลี่ยนองค�การ 
  สร�อยตระกูล (ติวยานนท�) อรรถมานะ (2545, น. 441) ลักษณะการเปลี่ยนแปลงให�
เป;นไปตามเปHาหมายของการพัฒนาองค�การ จะต�องคํานึงถึงประเด็นเหล5านี้ด�วย คือ  
  1. การเพ่ิมระดับความไว�วางใจและการสนับสนุนระหว5างกันและกันในหมู5สมาชิก
องค�การ  
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  2. ความพร�อมท่ีจะเผชิญป0ญหามีมากข้ึนแทนท่ีจะไปเก็บกดป0ญหาขององค�การไว� 
  3. เพ่ิมระดับการติดต5อสื่อสารในสี่ทิศทาง คือ จากระดับบนลงสู5ระดับล5าง ระดับ
ล5างข้ึนสู5ระดับบน ระดับแนวนอนหรือระดับแนวราบรวมตลอดถึงระดับทแยง  
  4. ส5งเสริมระดับขวัญและความพึงพอใจของผู�ปฏิบัติงาน  
  5. พยายามให�มีส5วนร5วมมากข้ึน มีการใช�ลักษณะภาวะการเป;นผู�นําแบบร5วมแรง
ร5วมใจท่ัวท้ังองค�การ  
  6. ส5งเสริมให�มีการจัดการเก่ียวกับความขัดแย�งมากกว5าท่ีจะเก็บกดไว�  
  7. พยายามขจัดความขัดแย�งท่ีไม5พึงประสงค�ระหว5างกลุ5มต5าง ๆ  
  8. ส5งเสริมการจูงใจในหมู5พนักงานเจ�าหน�าท่ีทุกระดับขององค�การ  
  9. ลดระดับพฤติกรรมทางการเมืองในหมู5ผู�บริหารหรือผู�จัดการ  
  10. ส5งเสริมให�มีการตอบโต�อย5างรวดเร็วต5อการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญต5าง ๆ มากข้ึน 
  Bolin (1989, p. 82) การให�การศึกษาเป;นงานท่ีต�องใช�คุณธรรม ความรู�ความสามารถ 
มีอิสระทางความคิดและรับผิดชอบต5อการตัดสินใจกระทําในสิ่งท่ีคิดว5าดีท่ีสุด เพ่ือเป;นสะพาน
เชื่อมโยงความรู�ความคิดให�เข�ากับความต�องการ ความสนใจของผู�เรียน ของชุมชนสังคม ดังนั้นครูผู�ทํา
หน�าท่ีให�การศึกษาต�องมีความเชี่ยวชาญในงานของตน ต�องมีส5วนร5วมตัดสินใจตามอํานาจหน�าท่ี 
ความรับผิดชอบต�องพัฒนาตนเองเพ่ือปฏิบัติภารกิจในการจัดการศึกษาให�บรรลุเปHาหมายของ
สถานศึกษาและส5วนตัวของครูเองได�ก�าวสู5ความเป;นผู�เชี่ยวชาญเป;นครูมืออาชีพ 
  สมชาย บุญศิริเภสัช (2543, น. 32-33) จากภารกิจในงานการศึกษา การเสริมสร�าง
พลังอํานาจการทํางานของครูและบุคลากรจึงมีเปHาหมายชัดเจนสรุปไว� ดังนี้  
  1. ทําให�บุคลากรมีความกระตือรือร�นในการปฏิบัติภารกิจ กล�าริเริ่มสร�างสรรค�งาน
และนวัตกรรมท่ีมีประโยชน�ทางการศึกษา  
  2. ปลุกจิตสํานึก พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการปฏิบัติภาระหน�าท่ีสร�างความ
รักความผูกพันในงาน  
  3. สนับสนุนให�บุคลากรสามารถควบคุมการทํางานของตนเอง สามารถคิดตัดสินใจ
ในเรื่องต5าง ๆ ได�อย5างเหมาะสมเพ่ือให�งานมีคุณภาพบรรลุเปHาหมายความสําเร็จ  
  4. สร�างสรรค�กระบวนการบริหารจัดการและสภาพแวดล�อมท่ีช5วยให�บุคลากรมี
ความสุขสนุกกับการทํางาน  
  5. เสริมสร�างคุณธรรมน้ําใจบุคลากรในทีมงานในองค�การ  
  6. กระตุ�นให�บุคลากรมีการพัฒนาตนเองสู5ความเชี่ยวชาญเป;นมืออาชีพ 
  7. ทําให�บุคลากรมีพลังอํานาจ ต�องการท่ีจะทํางานและมีทัศนคติท่ีดีต5อองค�การต5อ
การทํางาน 
  8. กระตุ�นให�บุคลากรใช�พลังอํานาจท่ีมีเพ่ิมข้ึน สร�างผลงานการเปลี่ยนแปลงในทาง
ท่ีดี มีประโยชน�และใช�พลังอํานาจเสริมสร�างการรวมพลังต5าง ๆ ในองค�การ ให�เกิดพลังอํานาจสามารถ
ดําเนินงานไปสู5เปHาหมายความสําเร็จเดียวกัน 
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  สรุป เปHาหมายการเสริมพลังอํานาจ คือ การทําให�บุคคลากรได�พัฒนาและเพ่ิมพูน
อํานาจในด�านต5าง ๆ อันก5อให�เกิดการพัฒนาเจตคติ ความรู� ทักษะ ความสามารถและความเชี่ยวชาญ
ในวิชาชีพให�มีการแสดงศักยภาพในการทํางานด�วยความเชื่อม่ันในตนเอง ทํางานด�วยความพึงพอใจ มี
อิสระในการสร�างสรรค�งาน กล�าคิดกล�าตัดสินใจบนพ้ืนฐานองค�ความรู� และบริบทของหน5วยงาน
เพ่ือให�งานบรรลุความสําเร็จตามเปHาหมาย 
 2.2.4 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการเสริมสร�างพลังอํานาจ 
  การเสริมพลังเป;นกระบวนการของปฏิสัมพันธ�ของเหตุป0จจัยต5าง ๆ ท่ีทําให�บุคคล
ค�นพบและพัฒนาพลังท่ีจะใช�ในวิถีการทํางานให�ประสบความสําเร็จ เป;นประโยชน�ต5อตนเอง องค�กร
และสังคม (Lefrancois, 2000, p. 20) การเสริมพลังเป;นกระบวนการท่ีสอดคล�องกับความต�องการ
ของมนุษย� (Human Needs) ความต�องการในการควบคุมและพัฒนาตนเอง (Self-control and 
self–development) เป;นกระบวนการท่ีต�องมีการตัดสินใจกําหนดตนเอง (Self-determination) 
และการลงมือปฏิบัติ (Implementation) ของบุคลากรทุกคนทุกฝ�าย (Gutierrez, Parsons & Cox, 
1998, p. 6) ซ่ึงทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการเสริมพลังการทํางาน ได�แก5 
  1. ความต�องการของมนุษย�ตามทฤษฎีของมาสโลว� (Maslow’s Hierarchy of 
NeedsTheory) 
  ทฤษฎีของมาสโลว� กล5าวถึง บุคคลมีความต�องการข้ันพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต
(Servival Needs) ต�องการป0จจัยทางกายภาพ อาหาร ท่ีอยู5อาศัย ต�องการความม่ันคงปลอดภัย 
(Safety Needs)ในชีวิต ทรัพย�สิน หน�าท่ีการงาน ต�องการความรักและการยอมรับจากผู�อ่ืน (Love 
and Belonging Needs)จากบุคคลในครอบครัวและเพ่ือนร5วมงาน ต�องการฐานะทางสังคมและ
เกียรติยศ (Esteam or Status Needs) มีสถานภาพ มีความสําคัญในองค�การ ได�ทํางานท่ีมีคุณค5าต5อ
ส5วนรวม ต�องการบรรลุเปHาหมายสูงสุดในชีวิต (Needs for self-actualization) ต�องการพัฒนาจิตใจ 
ต�องการค�นพบและพัฒนาศักยภาพความสามารถและปฏิบัติไปสู5เปHาหมายของชีวิต ความต�องการของ
บุคคลเป;นกลไกสําคัญกระตุ�นการเสริมพลังการทํางาน 
  2. ทฤษฎีการควบคุมตนเอง (Self–Control Theory) 
  ทฤษฎีการควบคุมตนเอง กล5าวถึง คุณลักษณะท่ีปรากฏอันเนื่องจากพลังจากภายใน
ท่ีมีอิทธิพลต5อการตัดสินใจกําหนดการกระทําท่ีมีผลต5อการทํางานต5อผลของงานและการใช�เหตุผล
เพ่ือให�เกิดการปฏิบัติ การกระทําท่ีแสดงว5าบุคคลสามารถควบคุมตนเอง เช5น สามารถกําหนดวิถีชีวิต
และพฤติกรรมของตนเอง ตัดสินใจกระทําการใด ๆ อย5างมีเหตุผลมีจิตสํานึกสามารถแสดงออกซ่ึง
คุณค5าความสามารถท่ีมีอยู5ในตน สามารถทํางานร5วมกับผู� อ่ืน มีความอดทนและพร�อมรับการ
เปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณ�ต5าง ๆ สามารถบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งจําเป;นในการทํางาน ทํา
ให�งานบรรลุผลสมบูรณ� ความสามารถควบคุมตนเองของบุคลากรจึงเป;นคุณสมบัติพ้ืนฐานท่ีสําคัญ
ของการเสริมพลังการทํางาน 
  3. ทฤษฎีการพัฒนาตนเอง (Self-Development Theory) 
  ทฤษฎีการพัฒนาตนเอง กล5าวถึง การพัฒนาตนเองเป;นกระบวนการต5อเนื่องจาก
การค�นพบศักยภาพภายในตนเองของบุคลากรและมุ5งการพัฒนาศักยภาพความสามารถนั้น ๆ เพ่ือ
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นําไปสู5การเปลี่ยนแปลงท่ีสร�างสรรค� ทฤษฎีการพัฒนาตนเอง (Self-development Theory) ยอมรับ
ในการพัฒนาศักยภาพ ความรับผิดชอบต5อการกระทําของบุคคล ยอมรับในพลังอํานาจท่ีแท�จริงของ
บุคคลท่ีสามารถทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลง (Gutierrez, Parson & Cox, 1991, p. 148) การพัฒนา 
คือ การสร�างความเจริญ ซ่ึงเป;นผลผลิตจากการใช�ป0จจัยนําเข�าและกระบวนการต5าง ๆ ก5อให�เกิดผล
เป;นความเจริญ (เฉลียว บุรีภักดี, 2542, น. 13) การพัฒนาตนเอง คือ การสร�างตนให�มีความเจริญ ซ่ึง
ความเจริญดังกล5าวพิจารณาได� 3 ลักษณะ ได�แก5 
   3.1 การสร�างสรรค�สิ่งใหม5เป;นสิ่งท่ีดีงามให�เกิดกับตน 
   3.2 การแก�ป0ญหา สามารถแก�ป0ญหาท่ีเกิดกับตนและบุคคลอ่ืน 
   3.3 การรักษาสิ่งท่ีดี คือ ยังคงรักษาคุณธรรมความดีของตนไว�ได� 
  ดังนั้น การพัฒนาตนเอง จึงเป;นการเสริมพลังการทํางานให�กับตนเองและองค�กร 
  4. ทฤษฎีการกําหนดตนเอง (Self–Determination Theory) ทฤษฎีการกําหนด
ตนเองมีความเชื่อพ้ืนฐานว5า บุคคลมีความต�องการในสิ่ง 3 สิ่ง (Borich & Tombari, 1995, p. 242) 
ได�แก5 
   4.1 บุคคลต�องการมีความสามารถ (Competence Needs) จึงมีการเรียนรู�
ฝ�กฝนทักษะท่ีจะนําไปสู5จุดหมาย 
   4.2 บุคคลต�องการมีสัมพันธไมตรี (Relationship Needs) ท่ีนําไปสู5ความม่ันคง 
ปลอดภัยในการทํางาน ความเป;นมิตรท่ีดีในหมู5ผู�ร5วมงานและผู�เก่ียวข�อง 
   4.3 บุคคลต�องการความเป;นอิสระ (Autonomy Needs) ในการริเริ่มการปฏิบัติ
สิ่งใหม5ในการควบคุมการกระทําต5าง ๆ ของตนเอง 
  ทฤษฎีการกําหนดตนเอง (Deci & Ryan, 1985, pp. 32-38) จึงให�ความสําคัญ 
และกล5าวถึงบุคคลว5า มีความสามารถในการคิดตัดสินใจกําหนดแบบแผนการกระทําของตนเอง 
สามารถเห็นแจ�งเข�าใจสภาพการณ�ท่ีตนจะสร�างสรรค�และใช�ทรัพยากร การทํางานท่ีมีให�เกิดประโยชน�
สูงสุดขณะเดียวกันก็พร�อมจะรับผลท่ีเกิดข้ึนไม5ว5าในลักษณะใด แนวทางปฏิบัติของทฤษฎี เน�นให�
บุคลากรมีอิสระในการแสดงออกซ่ึงศักยภาพความสามารถ สามารถสร�างทางเลือก และมีสิทธิเลือก
ทางปฏิบัติของตนเองด�วยความตระหนักในภาระหน�าท่ีและสภาวการณ�แวดล�อม การกําหนดตนเอง
ต�องอาศัยความสามารถของบุคคลในหลาย ๆ ด�าน มาประกอบกัน เช5น สามารถคิดวิเคราะห� กําหนด
เปHาหมายความต�องการและวางแผนการปฏิบัติ สามารถวิเคราะห�จําแนกทรัพยากรเพ่ือการ
ประยุกต�ใช� การใช�เหตุผลในการเลือกทางเลือกเพ่ือการปฏิบัติ การประเมินการปฏิบัติ สามารถสร�าง
จังหวะโอกาสสู5เปHาหมายและม่ันคงต5อการก�าวสู5เปHาหมาย การกําหนดตนเองเป;นการเสริมพลังการ
ทํางาน ทําให�บุคคลรู�จักยืดหยุ5น สามารถปรับตัวให�เข�ากับสภาพแวดล�อมหรือการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึน และนําตนบรรลุถึงเปHาหมายความสําเร็จ 
  5. ทฤษฎีการกําหนดเปHาหมาย (Goal Setting Theory) 
  ทฤษฎีการกําหนดเปHาหมาย นอกจากความสามารถในการกําหนดตนเองแล�ว
บุคลากรยังต�องสามารถกําหนดเปHาหมายในการกระทําของตนให�ชัดเจน ฮอย และมิสเกล (Hoy & 
Miskel, 2001, p. 126) กล5าวถึงเปHาหมายของบุคคลไว�ว5า เปHาหมายเป;นสิ่งสําคัญสิ่งหนึ่งท่ีต�อง
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คํานึงถึงก5อนท่ีจะใช�วิธีการใด ๆ ในการพัฒนาเสริมพลังให�กับครูและบุคลากร หัวใจสําคัญของทฤษฎี
การกําหนดเปHาหมาย คือ การให�คุณค5าและการตัดสินใจเก่ียวกับคุณค5าของการกระทําของบุคคลท่ี
สัมพันธ�กับเปHาหมายท่ีกําหนดไว� ดังนั้น การกระทําของบุคคลจึงเป;นไปในวิถีท่ีจะนําไปสู5เปHาหมาย 
เปHาหมายจึงเป;นเสมือนสื่อกลาง ประสานความปรารถนา ค5านิยม การตัดสินใจกับลักษณะงาน ข�อมูล
ปHอนกลับข�อมูลการชี้แนะ เป;นพลังการทํางานของบุคลากรท่ีจะปรากฏผลเป;นระดับความสําเร็จท่ีสัมพันธ�
กับเปHาหมาย ลักษณะของเปHาหมายและสภาวะท่ีมีผลต5อระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ ได�แก5 
   5.1 เปHาหมายท่ีชัดเจนเฉพาะเจาะจง ทําให�บุคคลประสบความสําเร็จในการ
ปฏิบัติได�ดีกว5าเปHาหมายท่ีคลุมเครือ 
   5.2 เปHาหมายท่ียากท่ีท�าทายแต5มีความเป;นไปได�ท่ีจะบรรลุถึง ทําให�บุคลากรมี
พลังและต้ังใจปฏิบัติดีกว5าเปHาหมายท่ีง5าย 
   5.3 เปHาหมายท่ีผู� ร5วมงานมีส5วนกําหนด  จะส5งผลให�การปฏิบั ติบรรลุผล
ความสําเร็จดีกว5าเปHาหมายท่ีผู�ร5วมงานไม5มีส5วนกําหนด 
   5.4 การได�รับข�อมูลปHอนกลับในเรื่องการบรรลุเปHาหมายการทํางานท่ีกําหนดจะมี
ผลดีต5อการปฏิบัติงานของผู�ร5วมงาน 
   5.5 เปHาหมายท่ีดีต�องกําหนดระยะเวลาของการบรรลุผลความสําเร็จและ
สามารถวัดได� 
   5.6 การท่ีผู�ปฏิบั ติเห็นคุณค5าและมีความผูกพัน ทุ5มเทอย5างแท�จริงให�กับ
เปHาหมายท่ีกําหนด จะเสริมพลังให�การปฏิบัติเป;นไปได�ด�วยดี 
   5.7 การได�รับการสนับสนุนป0จจัยต5าง ๆ ในการปฏิบัติจะช5วยเสริมพลังการ
ทํางานให�บรรลุเปHาหมายได�สมบูรณ�ยิ่งข้ึน 
  6. ทฤษฎี วาย (Y-Theory) ของแมคเกรเกอร� 
  ทฤษฎี วาย กล5าวถึงคุณลักษณะของบุคลากรว5ามีความต�องการได�รับโอกาสการ
ทํางานต�องการมีผลงานความสําเร็จ (Garrison & Bly, 1997, p. 113; Haksever et al., 2000, p. 229) 
และใช�ความพยายาม การควบคุมตนเองเพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�ตามภารกิจในการทํางาน บุคลากร
จะแสวงหาความรับผิดชอบ สามารถจินตนาการ คิดสร�างสรรค� แก�ป0ญหาและพัฒนางานการปฏิบัติ
ของบุคลากรท่ีช5วยเสริมสร�างพลังอํานาจการทํางาน เช5น มีส5วนรับผิดชอบในการทํางาน บริหาร
จัดการการทํางานกันเองภายในทีมงาน รับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน�าท่ี สร�างมาตรฐานการทํางาน 
ใช�ทักษะการติดต5อสื่อสารให�เกิดประโยชน� ใส5ใจรับฟ0งความคิดเห็นจากทุกฝ�ายในการปฏิบัติงาน       
มีวินัย มีระบบการแก�ป0ญหา ทําองค�การให�เป;นองค�การแห5งการเรียนรู�อย5างต5อเนื่องเน�นการพัฒนา
ตนเองและการทํางานร5วมกัน (Garrison & Bly, 1997, p. 113) 
  7. ทฤษฎีความเท5าเทียมกัน (Equity Theory) 
  อดัมส� (Adams) ทฤษฎีความเท5าเทียมกัน พัฒนาข้ึนในปe ค.ศ.  1965 กล5าวว5า 
บุคลากรสามารถรับรู�ได�ถึงการปฏิบัติท่ีให�ความเท5าเทียมกันหรือไม5ในการทํางาน ซ่ึงจะมีผลต5อ
ประสิทธิภาพการทํางานของบุคคลนั้น ๆ และเป;นผลให�บุคคลสนองตอบต5อความเท5าเทียมกันท่ีได�รับ
ใน 3 ลักษณะ ได�แก5 (Schultz & Schultz, 1998, p. 246 
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   7.1 กระทําในสิ่งท่ีดี (Benevolent) 
   7.2 เสียใจหรือสํานึกผิด (Equity Sensitive) 
   7.3 เรียกร�องสิทธิ์ (Entitled) 
  ดังนั้น บุคลากรจึงควรได�รับการปฏิบัติอย5างเท5าเทียมกันได�รับผลตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน�ท่ีเหมาะสมกับผลงานการปฏิบัติ หรือตามสถานภาพของบุคคลท่ีทุกฝ�ายยอมรับและได�รับ
การยอมรับในคุณค5าของความเป;นสมาชิก การให�เกียรติซ่ึงกันและกัน (Robbins & Coulter, 1999, 
p. 494; Hoy & Miskel, 2001, p. 143, p. 157) การปฏิบัติด�วยความเท5าเทียมกันในด�านต5าง ๆ
ตามท่ีควรจะได�รับในการทํางาน เป;นอีกป0จจัยหนึ่งท่ีสําคัญในการเสริมพลังการทํางานของบุคลากร 
  8. ทฤษฎีการปฏิบัติ (Implementation Theory) 
  ทฤษฎีการปฏิบัติ กล5าวถึง พลังอํานาจการทํางานจะเกิดได�ต�องอาศัยการปฏิบัติของ
บุคคลเป;นสําคัญ (Levin, 1993, p. 201) ขณะท่ีผู�เก่ียวข�องต�องสนับสนุนเหตุป0จจัยเสริมพลังดังกล5าว 
หัวใจสําคัญของการเสริมพลังการทํางานของบุคลากรในองค�กร คือ ส5งเสริมความสามารถด�านต5าง ๆ
ของบุคลากรและประสานให�เกิดการปฏิบัติงานในระดับบุคคลและทีมงานอย5างเป;นระบบ มีวินัยได�
มาตรฐาน ด�วยความรับผิดชอบและทําให�บุคลากรเรียนรู�อย5างต5อเนื่องจากการปฏิบัติงานนั้น
กระบวนการบริหารและผู�บริหารต�องทําหน�าท่ีอํานวยความสะดวก ให�การพัฒนาและสร�างความเท5า
เทียมกันและสนับสนุนการแสดงศักยภาพ พลังความสามารถของบุคลากร แทนการทําหน�าท่ีอย5างผู�
คุมท่ีคอยควบคุมบังคับให�ทําหรือเป;นผู�ชี้นํา 
  9. ทฤษฎีการบริหารแบบมีส5วนร5วม (Participative Administration Theory) 
  ทฤษฎีการบริหารแบบมีส5วนร5วม เป;นทฤษฎีท่ีสอดคล�องและสนองตอบต5อความ
ต�องการแสดงออกซ่ึงพลังของบุคลากรและมุ5งทําให�บุคลากรพัฒนาพลังของตน การบริหารแบบมีส5วน
ร5วมเป;นกระบวนการปฏิบัติทางการบริหารท่ีกระทําอย5างมีเปHาหมายหรือเง่ือนไขท่ีชัดเจน ผ5าน
ข้ันตอนการมีส5วนร5วม เช5น ผ5านการพิจารณารับฟ0งความคิดเห็น การรับรู�ของผู�มีส5วนเก่ียวข�องก5อน
นําไปปฏิบัติ การมีส5วนร5วมทางการบริหารมีหลายระดับ เช5น การมีส5วนเก่ียวข�องในฐานะสมาชิก
องค�กรคอยสังเกตการณ�ติดตามผลงาน การมีส5วนสนับสนุนช5วยเหลือด�วยการให�คําปรึกษาให�ข�อคิด
ข�อเสนอแนะ สนับสนุนป0จจัยและทรัพยากรต5าง ๆ การมีส5วนรับผิดชอบ ด�วยการมีส5วนในการ
ตัดสินใจในการดําเนินการหรือร5วมปฏิบัติการภารกิจต5าง ๆ 
  เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ� (2541, น. 2–6) การบริหารแบบมีส5วนร5วมมีผลต5อบุคคล คือ 
  การทําให�บุคลากรหรือผู�มีส5วนเก่ียวข�องมีความรู�สึกเป;นเจ�าของ มีความมุ5งม่ัน ความ
ผูกพันในภารกิจนั้น ๆ ทําให�บุคลากรมีโอกาสได�ใช�ความรู� ทักษะประสบการณ�และทํางานด�วยความ
เต็มใจการปฏิบัติในการบริหารแบบมีส5วนร5วมท่ีเป;นการเสริมพลังการทํางานของครูและบุคลากร เช5น 
   9.1 มอบอํานาจหน�าท่ีในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 
   9.2 มอบความรับผิดชอบการปฏิบัติงานให�บรรลุวัตถุประสงค�ขององค�การ 
   9.3 ให�บุคลากรมีส5วนร5วมตัดสินใจในกระบวนการท่ีส5งผลกระทบต5อการทํางาน
หรือในเรื่องท่ีสนใจ เช5น การจัดงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การกําหนดหลักสูตรกระบวนการ
เรียนการสอน 
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   9.4 จัดสรรให�บุคลากรได�ใช�ทรัพยากร เทคโนโลยีและข�อมูลให�เกิดประโยชน�ใน
การทํางานร5วมกัน 
   9.5 ให�โอกาสบุคลากรแสดงความคิดเห็น ความรู�ทักษะประสบการณ� ในการ
ปฏิบัติงานได�เต็มความสามารถ 
   การบริหารแบบมีส5วนร5วมและผลสืบเนื่องทุกประเด็นท่ีกล5าวมาแล�วเป;นการ
ทํางานแบบมีส5วนร5วมท่ีเป;นการเสริมพลังการทํางานของครูและบุคลากร  
  10. ทฤษฎีการเสริมสร�างพลัง (Empowerment Theory) 
  ทฤษฎีการเสริมสร�างพลังจากการศึกษาเอกสารผลงานท่ีเก่ียวกับการเสริมพลังการ
ทํางานของบุคลากรท่ีบุคคลและนักการศึกษาในศาสตร�สาขาต5าง ๆ ได�แสดงไว� ผู�วิจัยพบว5านัยสําคัญ
ของทฤษฎีการเสริมพลังแสดงให�เห็นว5า การเสริมพลังเป;นกระบวนการท่ีเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ�
ระหว5างบุคคลกับป0จจัยแวดล�อมต5าง ๆ ท้ังท่ีเป;นบุคคล วิธีการทํางาน สภาวการณ�ท่ีส5งผลประสานกัน
ทําให�พลังอํานาจท่ีมีอยู5แล�วในบุคคลในระดับหนึ่ง พัฒนาเพ่ิมพูนหรือพัฒนาเป;นพลังความสามารถด�าน    
ต5าง ๆ ในระดับท่ีสูงข้ึน ซ่ึงจะแสดงผลปรากฏทางการคิด การกระทําและผลงานท่ีเป;นคุณประโยชน�กับบุคคล 
องค�กรและสิ่งแวดล�อม (Kaufmann, 1993, p. 154; Lashley, 1997, p. 138; Gutierrez, Parsons & Cox, 
1998, p. 228; Sergiovanni & Starratt, 1998, p. 85; Lefrancois, 2000,  p. 20) 
  11. ทฤษฎีระบบ (Systems Theory) 
  ทฤษฎีระบบ สาระสําคัญของทฤษฎีระบบท่ีเก่ียวกับการทํางาน คือ ความเป;นหน5วย
ระบบความเป;นหน5วยทํางานภายในตัวเองของสิ่งหรือระบบทํางาน ระบบการทํางานดังกล5าวจะ
ประกอบด�วยส5วนป0จจัยนําเข�าหรือป0จจัยพ้ืนฐาน (Input) ส5วนกระบวนการ (Process) และส5วน
ผลผลิต (Output) ภายในขอบเขตหรือบริบทหนึ่ง ๆ ซ่ึงองค�ประกอบสําคัญในแต5ละส5วน จะประสาน
ความสัมพันธ�เป;นระบบการทํางาน (เฉลียว บุรีภักดี, 2542, น. 9-10) 
  สรุป ทฤษฎีท่ีสัมพันธ�กับการเสริมพลังการทํางานของบุคลากร ได�แก5 ทฤษฎีของมาสโลว� 
ทฤษฎีการควบคุมตนเอง ทฤษฎีการพัฒนาตนเอง ทฤษฎีการกําหนดตนเอง ทฤษฎีการกําหนด
เปHาหมาย ทฤษฎีวายของแมคเกรเกอร� ทฤษฎีความเท5าเทียมกัน ทฤษฎีการปฏิบัติ ทฤษฎีการบริหาร
แบบมีส5วนร5วม ทฤษฎีการเสริมสร�างพลัง และทฤษฎีระบบ 
 2.2.5 กระบวนการเสริมพลังอํานาจ 
  กระบวนการเสริมพลังการทํางานของครูตามแนวทางของ ปราวัต (Prawat, 1991, 
pp. 748-749) ได�แก5 การให�ครูมีอิสระในการควบคุมการทํางานของตนเอง มีสิทธิมีเสียงท่ีจะแสดง
ความคิดเห็นมีทางเลือกสําหรับเลือกปฏิบัติภาระงาน มีโอกาสแสดงความเชี่ยวชาญการทํางาน มีการ
ประเมินการทํางานของตนเอง และมีทรัพยากรสนับสนุนการทํางาน ในขณะท่ี โกนส�และโคลเวอร� 
(Goens & Clover, 1991, pp. 234-235) มีความเห็นในทํานองเดียวกันว5า ควรให�ครูมีอิสระท่ีจะ
เลือกปฏิบัติภาระหน�าท่ีในสิ่งท่ีจะเป;นประโยชน�ต5อผู�รับการศึกษา ในฐานะผู�เชี่ยวชาญ ให�ครูได�รับ
โอกาสอย5างเท5าเทียมกันในการทํางานตามความรู� ทักษะความสามารถ ให�ครูสามารถยืดหยุ5นในการ
บริหารจัดการเพ่ือให�สามารถปรับตัวสําหรับปฏิบัติหน�าท่ี การเสริมพลังด�วยการให�สามารถยืดหยุ5นใน
การบริหารจัดการเป;นการให�สิทธิแก5บุคลากร ให�สามารถปฏิบัติงานได�รวดเร็ว ถูกต�อง เหมาะสมใน
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สภาวะนั้น ๆ การปฏิบัติด�วยความยืดหยุ5นดังกล5าวต�องอาศัยป0จจัยข�อมูลท่ีถูกต�องรอบด�าน ในกรณีท่ี
การปฏิบัติหน�าท่ีผิดพลาดต�องได�รับการให�อภัย ให�ปรับปรุงแก�ไข (Clutterbuck & Kernaghan, 
1994, p. 163) กระบวนการเสริมสร�างพลังอํานาจการทํางาน จะมีความสมบูรณ�ต�องมีความพร�อมท่ี
จะให�มีการตรวจสอบ ท้ังนี้เพราะการดูแลการปฏิบัติหน�าท่ีของครูไม5สามารถทําได�ตลอดเวลา ครูจึง
ควรแสดงออกซ่ึงความรับผิดชอบ พร�อมให�มีการตรวจสอบผลการตัดสินใจของการกระทําในสิ่งท่ีคิด
ว5าดีท่ีสุดตามภาระหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมายจากสถานศึกษาและสังคม (Sergiovanni, 1991, p. 137) 
  วิทเกอร� และโมเสส (Whitaker & Monte, 1994, p. 55) เสนอวิธีเสริมสร�างพลัง
อํานาจการทํางานของครูโดยการปรับปรุงโครงสร�างการทํางานภายในสถานศึกษา ให�ครูมีโอกาส
แสดงผลงานและภาวะผู�นําให�มีส5วนในการตัดสินใจ มีอํานาจควบคุมงานของตนเอง มีอิสระในการ
ทํางานและทํางานร5วมกันเป;นทีม 
  กระบวนการเสริมพลังการทํางานของครูตามแนวทางของ เบลส และเบลส (Blasé 
& Blase, 1994, p. 1) ประกอบด�วย 
  1. การให�ครูมีส5วนร5วมตัดสินใจบริหารงานสถานศึกษา 
  2. การให�ความเชื่อถือในความรู� ความสามารถ ความเป;นมืออาชีพของครู 
  3. การจัดโครงสร�างองค�การให�เอ้ือต5อการทํางานของครู 
  4. การสนับสนุนทรัพยากรท่ีใช�ในการทํางานของครูให�เพียงพอ 
  5. การสร�างบุคลิกภาพท่ีเอ้ือประโยชน�ต5อการเสริมสร�างพลังอํานาจการทํางานของครู 
  6. การสร�างกําลังใจให�ครูใช�ความเพียรฟ0นฝ�าอุปสรรคการทํางาน 
  7. การยอมรับในคุณค5าผลการทํางานของครู 
  8. การฝ�กอบรมให�ครูมีทักษะความสามารถในการแก�ป0ญหา 
  9. การส5งเสริมภาวะผู�นําของครู 
  10. การสนับสนุนให�ครูมีอิสระและใช�นวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
  กระบวนการเสริมพลังการทํางานของครูตามแนวทางของ อวาลอส (Avalos, 1997, 
pp, 77-81) ประกอบด�วย 
  1 สร�างความตระหนักสํานึกในหน�าท่ีครู ท่ีมีความสําคัญต5อการสร�างกําลังคนของชาติ 
  2. กําหนดอํานาจหน�าท่ีท่ีมีผลเสริมสร�างคุณภาพการสอน การทํางานของครู ให�ครู
ได�ทําหน�าท่ีท่ีสอดคล�องกับความรู� ความสามารถ ท่ีจะสร�างงานท่ีมีคุณภาพ 
  3. ใช�การฝ�กอบรมเสริมพลังการทํางานของครูในด�านต5าง ๆ ท่ีเป;นประโยชน�ในการ
ทํางาน 
  4. สร�างความร5วมมือระหว5างเพ่ือนครู และระหว5างครูกับผู�บริหารในการแก�ป0ญหา
และพัฒนาการทํางาน 
  5. สร�างสภาพและบรรยากาศของท่ีทํางานให�เป;นสัดส5วนให�ครูเกิดความรู�สึกท่ีดีมี
ความสะดวก ปลอดภัยในการทํางาน 
  กระบวนการเสริมพลังการทํางานของครู ตามแนวทางของ เดย� (Day, 1999, p. 85) 
ประกอบด�วย 
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  1. การสร�างความไว�วางใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู� ประสบการณ�และสร�าง
ความเสมอภาคในการทํางานของครู 
  2. การปรับปรุงโครงสร�างการทํางานให�ครูมีส5วนร5วมตัดสินใจในการบริหารงาน 
  3. การให�ครูแสดงศักยภาพ ความสามารถท้ังในทางความคิดและการกระทํา 
  4. การให�ครูมีอิสระในการควบคุมการทํางานของตนเอง 
  5. การให�ครูสร�างสรรค�และใช�นวัตกรรมเพ่ือประโยชน�ทางการศึกษา 
  6. การยอมรับ ยกย5องชมเชย ให�รางวัลในผลงานความสําเร็จ 
  7. การให�โอกาสพัฒนาการทํางานร5วมกัน ให�เวลา วัสดุอุปกรณ� ข�อมูล คําแนะนําใน
การแก�ป0ญหาและพัฒนางานของครู 
  กระบวนการเสริมพลังการทํางานของครูตามแนวทางของ แคนโพล (Kanpol, 
1999, p. 52) ประกอบด�วย 
  1. การให�ครูมีอํานาจหน�าท่ี มีอํานาจในการตัดสินใจ 
  2. การให�ครูมีอิสระ ควบคุมงานในหน�าท่ีของตนเองในฐานะผู�เชี่ยวชาญ 
  3. การให�ความรู�เก่ียวกับ เพศ เชื้อชาติ ชนชั้น วัฒนธรรม เพ่ือให�ครูปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนให�สอดคล�องกับผู�เรียน 
  4. การให�ครูมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น สะท�อนภาพความเป;นจริงในการทํางาน 
  5. การให�ครูประเมินผลงานของตนเอง 
  ผู�วิจัยสังเคราะห�แนวคิด ทฤษฎีการเสริมพลังการทํางานของนักวิชาการหลายท5านท่ี
สอดคล�องกันเพ่ือกําหนดการเสริมพลังอํานาจ ดังแสดงในตารางท่ี 2.4 
 
ตารางท่ี 2.4 การสังเคราะห�ความสอดคล�องเก่ียวกับการเสริมพลังอํานาจ 
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1. การกําหนดเปHาหมายร5วม 
   - การส5งเสริมการมีส5วนร5วม 
ในการทํางานร5วมกัน 
   - การให�ความอิสระ 
   - การมีส5วนร5วมตัดสินใจ 
   - การมีส5วนร5วมในการบริหาร 
จัดการ 
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ตารางท่ี 2.4 (ต`อ) 
 

การเสริมพลังอํานาจ 
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2. สนับสนุนทรัพยากร 
   - การส5งเสริมความก�าวหน�า 
   - การพัฒนาความรู�ทักษะ 
   - การมอบหมายอํานาจหน�าท่ี 
ความรับผิดชอบ 
   - การส5งเสริมภาวะผู�นํา 
   - การฝ�กอบรม 
- การสนับสนุนทรัพยากร 
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3. การสร�างขวัญกําลังใจ 
   - การสร�างบรรยากาศ 
   - การสร�างขวัญกําลังใจ 

 
� 
� 

 
� 
 

 
� 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
� 
� 

 
� 
 

 
 
� 

 
 
� 

 
 
 

 
� 
� 

 
� 
� 

4. การติดตามการทํางาน 
   - การปรับปรุงและพัฒนาการ
ทํางาน 
   - การประเมินผล 
   - การสร�างและพัฒนาเครือข5าย 
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 สรุปได�ว5า จากการสังเคราะห�เอกสารท่ีเก่ียวข�องกับแนวคิด การเสริมพลังอํานาจซ่ึง
นักวิชาการหลายท5านกล5าวไว�สอดคล�องกันได�มากําหนดเป;นกระบวนการเสริมพลังอํานาจ ได�แก5 
 1. การกําหนดเปHาหมายร5วม หมายถึง กระบวนการท่ีผู�บริหารทําให�ผู�ปฏิบัติงานได�
ทํางานร5วมกัน ในการกําหนดเปHาหมายท่ีชัดเจนและเป;นไปได� ซ่ึงเปHาหมายมีความสําคัญท่ีหลากหลาย
และแตกต5างกัน แต5จะให�ความสําคัญในภาพรวมท่ีจะทําให�ผู�ปฏิบัติงานเห็นความสําคัญของตนองท่ีมี
ต5อการทํางานและร5วมกันเป;นหนึ่งเดียว 
 2. สนับสนุนทรัพยากร หมายถึง การเตรียมความพร�อมของผู�ปฏิบัติงานโดยการ
มอบหมายอํานาจหน�าท่ีความรับผิดชอบ การส5งเสริมภาวะผู�นํา การฝ�กอบรมและการพัฒนาความรู� 
ทักษะ ตลอดจนทรัพยากรต5อการทํางานให�เพียงพอ  
 3. การสร�างขวัญกําลังใจ หมายถึง การสร�างบรรยากาศทําให�เกิดความกระตือรือร�น
และมีชีวิตชีวาในการทํางาน 
 4. การติดตามการทํางาน หมายถึง สร�างความม่ันใจว5างานจะต�องสําเร็จตาม
เปHาหมาย การประเมินผล การปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน การสร�างและพัฒนาเครือข5าย  
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2.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา 
 2.3.1 การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
  สําหรับกระบวนการบริหารโรงเรียนนั้นผู�บริหารโรงเรียนเป;นผู�มีบทบาทสําคัญใน
การบริหารงานและกิจกรรมต5าง ๆ ของโรงเรียน โดยให�ครู บุคลากรทางการศึกษาและผู�มีส5วน
เก่ียวข�องเข�ามามีส5วนร5วมตลอดจนส5งเสริมและสนับสนุนให�บุคลากรทุกคนได�ทํางานอย5างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให�บรรลุวัตถุประสงค�หรือเปHาหมายโดยใช�กระบวนการบริหารและเป;นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหาร ซ่ึงมีผู�ให�แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการบริหาร ดังนี้ 
  Fayol (1916) ได�ให�แนวคิดของการบริหารงานตามหน�าท่ี โดยใช�กระบวนการ 
POCCC ประกอบด�วย 
  P – Planning (การวางแผน) 
  O – Organizing (การจัดองค�การ/การแบ5งงาน/การจัดสายบังคับบัญชา) 
  C –Commanding (การบังคับบัญชา/การสั่งการให�ปฏิบัติ) 
  C – Coordinating (การประสานงาน) 
  C – Controlling (การควบคุมให�เป;นไปตามแผน) 
  Gulick & Urwick (1937) ได�เสนอกระบวนการบริหารโดยใช� POSDCORB Model 
ประกอบด�วย 
  P – Planning (การวางแผน) 
  O – Organizing (การจัดองค�การ/การแบ5งงาน/การจัดสายบังคับบัญชา) 
  S – Staffing (การบริหารงานบุคคล) 
  D – Directing (การกํากับติดตาม/การอํานวยการ) 
  Co –Coordinatiog (การประสานงาน) 
  R – Reporting (การรายงาน) 
  B – Budgeting (การจัดกระทํางบประมาณ) 
  Sears (1950) การนําเสนอกระบวนการบริหารโดยใช� PODCC ประกอบด�วย 
  P – Planning (การวางแผน) 
  O – Organizing (การจัดองค�การ/การแบ5งงาน/การจัดสายบังคับบัญชา) 
  D – Directing (การกํากับติดตาม/การอํานวยการ) 
  C – Coordinatiog (การประสานงาน) 
  C – Controlling (การควบคุมให�เป;นไปตามแผน) 
  Deming (1993) นําเสนอวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบด�วย 
  P – Plan (การวางแผน) 
  D – Do (ปฏิบัติตามแผน) 
  C – Check (ตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติงาน) 
  A – Action (ปรับปรุง) 
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  ศักดา สกนธวัฒน� (2555) ได�สังเคราะห�แนวคิดการบริหารของนักการศึกษา พบว5า 
กระบวนการบริหารโรงเรียน ประกอบด�วย การวางแผน (Planning) การนําแผนไปปฏิบั ติ 
(lmplement) และการประเมินผล (Evaluation) 
 2.3.2 การบริหารสถานศึกษา 
  การบริหารสถานศึกษามีความสําคัญต5อระบบการจัดการศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ
มีความเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงานของผู�บริหารสถานศึกษาและบุคลากรท้ังหมดในสถานศึกษา
เนื่องจากเป;นป0จจัยท่ีส5งผลโดยตรงต5อความสําเร็จของสถานศึกษาตามนโยบาย ตามแผนงานหรือการ
บรรลุผลตามเปHาหมายท่ีสถานศึกษาได�กําหนดไว� 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2554 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2554, 
น. 655) กําหนดความหมายของคําว5า “บริหาร” หมายถึง ออกกําลัง เช5น บริหารร5างกาย หมายถึง
ปกครอง เช5น บริหารส5วนท�องถ่ิน หมายถึง ดําเนินการจัดการ เช5น บริหารธุรกิจ รวมถึงการกล5าวแก�
ดังนั้น การบริหารจึงหมายถึง การดําเนินการตามแผน หรือเปHาหมายท่ีกําหนด รวมไปถึงการควบคุม
เพ่ือให�บุคคลหรือองค�กรนั้นมีความม่ันคง 
  สมุทร ชํานาญ (2556, น. 28-29) ได�กล5าวถึงความหมายของ “การบริหาร” 
เก่ียวกับการจัดสรร การแบ5งงานหรือภารกิจขององค�การให�แก5บุคคลในองค�การได�ร5วมมือกันปฏิบัติ
หน�าท่ีของตนให�ประสบผลสําเร็จตามท่ีองค�การกําหนดไว� การบริหารจึงเป;นกระบวนการทางสังคมท่ี
สามารถพิจารณาได� 3 ทาง คือ 
  1. ทางโครงสร�าง เป;นความสัมพันธ�ระหว5างผู�บังคับบัญชาและผู�ใต�บังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นของสายการบังคับบัญชา 
  2. ทางหน�าท่ี เป;นข้ันตอนของหน5วยงานท่ีระบุบทบาท หน�าท่ี ความรับผิดชอบและ
สิ่งอํานวยความสะดวกต5าง ๆ เพ่ือให�สําเร็จเปHาหมาย 
  3. ทางปฏิบัติ เป;นกระบวนการท่ีบุคคลต�องการร5วมทําปฏิกิริยาซ่ึงกันและกัน
สามารถวิเคราะห�องค�ประกอบสําคัญของการบริหาร ได�ดังนี้ 
   3.1 การบริหารต�องมีวัตถุประสงค�หรือเปHาหมาย 
   3.2 อาศัยป0จจัยบุคคลเป;นองค�ประกอบสําคัญ 
   3.3 ใช�ทรัพยากรบริหารเป;นองค�ประกอบพ้ืนฐาน 
   3.4 มีลักษณะการดําเนินการเป;นกระบวนการทางสังคม 
   3.5 เป;นการดําเนินการร5วมกันระหว5างกลุ5มบุคคล 2 คน ข้ึนไป 
 2.3.3 การบริหารสถานศึกษา 
  แนวคิดในด�านการบริหารสถานศึกษา ใช�แนวคิดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 (ฉบับท่ี 3) และกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการ
กระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 มีรายละเอียด ดังนี้ 
  การบริหารจัดการศึกษาให�เกิดประสิทธิภาพนั้น พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562 (ฉบับท่ี 3) ในมาตรา 44 ได�บัญญัติให�ให�ปลัดกระทรวง 
เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเลขาธิการคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาท้ังด�านวิชาการ งบประมาณ การ
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บริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดให�เป;นอํานาจหน�าท่ีของ
ปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาไว�เป;นการเฉพาะ ให�ผู�ดํารงตําแหน5งดังกล5าวมอบอํานาจให�แก5
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือผู�อํานวยการสถานศึกษา แล�วแต5กรณี ท้ังนี้ให�คํานึงถึง
ความเป;นอิสระและการบริหารงานท่ีคล5องตัวในการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
และสถานศึกษา ภายใต�หลักการบริหารงานการศึกษา (พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 3), 2562) 
  ในการนี้ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและ
จัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ได�กําหนดให�ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พิจารณาดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ในด�าน
วิชาการ ด�านงบประมาณ ด�านการบริหารงานบุคคล และด�านการบริหารท่ัวไปไปยังคณะกรรมการ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษา ในอํานาจหน�าท่ีของตน แล�วแต5
กรณี ในเรื่อง ดังต5อไปนี้ 
  1. ด�านวิชาการ ได�แก5 การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการให�ความเห็นการ
พัฒนาสาระหลักสูตรท�องถ่ิน การวางแผนงานด�านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู� การวัดผลประเมินผลและ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและ
ส5งเสริมให�มีแหล5งเรียนรู� การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
และมาตรฐานการศึกษา การส5งเสริมชุมชนให�มีความเข�มแข็งทางวิชาการ การประสานความร5วมมือ
ในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค�กรอ่ืน การส5งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก5บุคคล 
ครอบครัว องค�กร หน5วยงานสถานประกอบการและสถานบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา การจัดทําระเบียบ
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด�านวิชาการของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพ่ือใช�ใน
สถานศึกษา การพัฒนาและใช�สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  2. ด�านงบประมาณ ได�แก5 การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอต้ังงบประมาณเพ่ือ
เสนอต5อปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แล�วแต5กรณี
การจัดทําแผนปฏิบัติการใช�จ5ายเงิน ตามท่ีได�รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง การอนุมัติการใช�จ5ายงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร การขอโอนและการขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ การรายงานผลการเบิกจ5ายงบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงาน
การใช�งบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช�ผลผลิตจากงบประมาณ การระดม
ทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได�รับมอบหมายเก่ียวกับกองทุน
เพ่ือการศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การวางแผนพัสดุ การกําหนดรูปแบบ
รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของคุรุภัณฑ� หรือสิ่งก5อสร�างท่ีใช�เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต5อ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แล�วแต5กรณี การพัฒนา
ระบบข�อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดกระทําและจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุ การควบคุมดูแล 
บํารุงรักษาและจําหน5ายพัสดุ การจัดหาผลประโยชน�จากทรัพย�สิน การเบิกเงินการคลัง การรับเงิน 
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การเก็บรักษาเงิน และการจ5ายเงิน การนําเงินส5งคลัง การจัดทําบัญชีการเงิน การจัดทํารายการ
ทางการเงินและงบการเงิน การจัดทําหรือการจัดหาแบบพิมพ�บัญชี ทะเบียนและรายงาน 
  3. ด�านการบริหารงานบุคคล ได�แก5 การวางแผนอัตรากําลัง การจัดสรรอัตรากําลัง
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหา และบรรจุแต5งต้ัง การเปลี่ยนตําแหน5งให�สูงข้ึน
การย�ายราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน การลา
ทุกประเภท การประเมินผลการปฏิบัติงาน การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ การสั่งพักราชการ 
และการสั่งให�ออกจากราชการไว�ก5อน การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษการอุทธรณ�
และการร�องทุกข� การออกจากราชการ การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ การจัดทําบัญชี
รายชื่อและให�ความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ� และการส5งเสริมการ
ประเมินวิทยฐานะข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การส5งเสริมและยกย5องเชิดชูเกียรติ การ
ส5งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การส5งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับ
ข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังนี้ ได�กําหนดให�การดําเนินการท่ีเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลให�เป;นไปตามกฎหมายว5าด�วยการนั้น 
  4. ด�านการบริหารท่ัวไป ได�แก5 การพัฒนาระบบและเครือข5ายข�อมูลสารสนเทศการ
ประสานงานและพัฒนาเครือข5ายการศึกษา การวางแผนการบริหารการศึกษา งานวิจัยเพ่ือพัฒนา
นโยบายและแผน การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค�กร การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน งาน
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การดําเนินงานธุรการ การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล�อม การจัดทํา
สํามะโนผู�เรียน การรับนักเรียน การเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิก
สถานศึกษา การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษา การทัศนศึกษา งานกิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ�งานการศึกษา การส5งเสริม 
สนับสนุน และประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค�กรหน5วยงานและสถานบันสังคมอ่ืนท่ี
จัดการศึกษา งานประสานราชการกับส5วนภูมิภาคและส5วนท�องถ่ิน การรายงานผลการปฏิบัติงาน การ
จัดระบบ การควบคุมภายในหน5วยงาน แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลง
โทษานักเรียน 
  ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได�จัดทําแนวทางการบริหาร
และการจัดการศึกษาให�คณะกรรมการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2562 โดยได�
กําหนดหลักการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาไว� ดังนี้ 1. ความพร�อมและความเหมาะสมใน
การปฏิบัติหน�าท่ี 2. ความสอดคล�องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรี หรือท่ี
เก่ียวข�องกับเรื่องท่ีจะกระจายอํานาจ 3. ความเป;นเอกภาพด�านมาตรฐานและนโยบายด�านการศึกษา 
4. ความเป;นอิสระและความคล5องตัวของการบริหารและการจัดการศึกษา 5. มุ5งเนินการมีส5วนร5วม
ของชุมชนและผู�มีส5วนได�ส5วนเสียในพ้ืนท่ี 6. มุ5งให�เกิดผลสําเร็จแก5สถานศึกษา 7. เพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพให�แก5สถานศึกษา 8. ให�ผู�มีหน�าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเป;นผู�ตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ 
โดยตรง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2550) 
  จึงกล5าวได�ว5า การบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา ดําเนินการภายใต�บทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห5งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก�ไขเพ่ิมติม (ฉบับท่ี 2) .ศ.2545 และ
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กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ�และวิธีการกรจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 
ซ่ึงได�กําหนดอํานาจหน�าท่ี รวมท้ังมีการกําหนดแนวทางและรายละเอียดของการปฏิบัติ ท้ังด�าน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป ไว�อย5างชัดเจน 
 
2.4 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับระบบการบริหารสู̀ความเป̂นเลิศ 
 ในสภาวการณ�ป0จจุบัน และแนวโน�มในอนาคต การแข5งขันทางธุรกิจทวีความรุนแรงมาก
ข้ึน ผู�บริโภคจะมีสิทธิเลือกสินค�าจากผู�ขายท่ีให�สินค�าท่ีมีคุณค5า หรือคุณภาพมากท่ีสุดการจัดการด�าน
คุณภาพอย5างต5อเนื่องเพ่ือตอบสนองความต�องการ และความคาดหวังของลูกค�าท่ีเพ่ิมมากข้ึนจึงเป;น
ความจําเป;นของธุรกิจ การบริหารคุณภาพท้ังองค�การ (Total Quality Management หรือTQM 
นับเป;นแนวคิดท่ีได�รับความนิยมสูงมาก W. Edwards Deming และ Joseph M. Juran เจ�าของ
ความคิดเรื่อง TQM อธิบายว5า TQM คือ ปรัชญาปรับปรุงคุณภาพอย5างต5อเนื่อง โดยมุ5งตอบสนอง
ความต�องการของลูกค�าเป;นสําคัญ วิฑูรย� สิมะโชคดี (2542) กล5าวว5าการบริหารคุณภาพระดับสูงสุด 
คือ การจัดการคุณภาพท้ังองค�การ ซ่ึงจะต�องมีการปรับปรุงคุณภาพอย5างต5อเนื่องจึงเป;นปรัชญาสําคัญ
ของ TQM ผู�บริหารระดับสูงต�องมีความมุ5งม่ันและผูกพันกับการปรับปรุงคุณภาพอย5างต5อเนื่องด�วย
ความร5วมมือของพนักงานทุก ๆ หน5วยงานผู�บริหารต�องให�การสนับสนุนในทุกด�าน และองค�การต�องมี
มุมมองเป;นระบบ พนักงานเป;นส5วนสําคัญท่ีทํางาน ในระบบซ่ึงหลักการสําคัญของการจัดการคุณภาพ
ท้ังองค�การ (TQM) ประกอบด�วย 3 ประการ คือ 1) การมุ5งเน�นให�ความสําคัญกับลูกค�าหรือ
ผู�รับบริการ 2) การปรับปรุงกระบวนการอย5างต5อเนื่องและ 3) การมีส5วนร5วมในกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพของทุกคนในองค�การ และเนตรพัณณา ยาวิราช (2553) กล5าวว5า จากการศึกษาของ 
Thomas Peters and Robert Waterman เรื่องความเป;นเลิศธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกา สรุปว5า 
ความเป;นเลิศทางการบริหารประกอบด�วยองค�ประกอบต5อไปนี้ 1) การมุ5งท่ีการกระทํา 2) การศึกษา
ความต�องการของลูกค�า 3) การส5งเสริมให�มีอิสระในการทํางาน 4) การบรรลุความสําเร็จในการเพ่ิม
ผลผลิตโดยให�ความสนใจกับความต�องการของบุคคลในองค�การ มีรูปแบบการจูงใจ และการสร�างแรง
บันดาลใจให�แก5พนักงาน 5) คํานึงถึงปรัชญาขององค�การ คุณค5าของผู�นําองค�การ ค5านิยมขององค�การ 
6) เน�นความเข�าใจและมีความรู�ในธุรกิจนั้น เป;นอย5างดี 7) มีโครงสร�างองค�กรท่ีง5ายและคล5องตัว 8) มี
การรวมอํานาจ และกระจายอํานาจในขณะเดียวกันได�อย5างเหมาะสม 
 ดังนั้น แนวความคิดการบริหารท่ีมุ5งความเป;นเลิศมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดการบริหาร
จัดการคุณภาพท่ีเน�นความพึงพอใจของลูกค�า หรือผู�ใช�บริการเป;นหลัก และให�ความสําคัญกับ
กระบวนการทํางานซ่ึงสอดคล�องกับปรัชญา TQM  
 1. ความหมายของระบบบริหารท่ีมุ5งเน�นความเป;นเลิศหากพิจารณาความหมายของคําว5า 
“ระบบการบริหารสู5ความเป;นเลิศ” อาจแยกได�เป;น 2 คํา คือ “ระบบการบริหาร” และ “ความเป;น
เลิศ” ซ่ึงคําว5า “ระบบบริหาร” ผู�วิจัยได�อธิบายความหมายไว�ในตอนต�นแล�ว ต5อไปนี้จะอธิบาย
ความหมายของความเป;นเลิศความเป;นเลิศมีความหมายหลายด�าน ส5วนมากนักวิชาการจะให�นิยามไว�
ในกรอบมโนทัศน�ท่ีเป;นสากล เช5น Webster (1994) นิยามว5า ความเป;นเลิศ (Excellence) หมายถึง
สิ่งท่ีดีท่ีสุดสมบูรณ�ท่ีสุด หรือ การกระทําท่ีประกอบด�วยคุณภาพท่ีสูงสุดจนเป;นท่ียอมรับของคนท่ัวไป
สอดคล�องกับสํานักมาตรฐานการศึกษาของประเทศอังกฤษ (2007) นิยามว5า ความเป;นเลิศหมายถึง 
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ยอดเยี่ยม เด5นอยู5ระดับหนึ่ง มีประสิทธิภาพระดับสูงความรวดเร็วในความก�าวหน�าของกระบวนการ
นอกจากนี้ Baumgart (1988) ให�นิยาม “คุณภาพ” ว5า หมายถึง แบบของความเป;นเลิศ หรือสิ่งท่ี
เหนือกว5า หรือดีกว5า ปกติธรรมดา ซ่ึงสอดคล�องกับ Conrad & Blackbum (1985) อุไรพรรณ              
เจณวาณิชยานนท�ม (2536) กล5าวว5า ความเป;นเลิศ และคุณภาพนั้นมีความหมายคล�ายกัน ใช�แทนกัน 
ได�โดยท้ังสองคํา ต5างคํานึงถึงมิติของรูปแบบโดยไม5เพียงแต5คํานึงถึงผลสําเร็จแต5คํานึงถึงคุณลักษณะ
ซ่ึงทําให�เกิดผลสําเร็จด�วยท้ังคุณภาพและความเป;นเลิศต5างก็หมายถึงคุณลักษณะท่ีมีมาตรฐานสูง และ
ต้ังใจจะทํา ให�เกิดผลสัมฤทธิ์ไม5ต่ําไปกว5ามาตรฐานนั้น 
 ดังนั้น คําว5า “มาตรฐาน” “คุณภาพ” และ “ความเป;นเลิศ” มีความเก่ียวข�องกันอยู5แต5ก็มี
ความแตกต5างกันท่ีการจัดลําดับ กล5าวคือ“มาตรฐาน” เป;นสิ่งท่ีถือเอาเป;นหลักสําหรับเทียบกําหนด 
หรือเป;นข�อกําหนดข้ันตํ่าท่ีต�องมีส5วนคําว5า “คุณภาพ” เป;นการยกระดับจากมาตรฐาน ซ่ึงนอกจากทํา
ให�ตรงตามข�อกําหนดแล�ว ยังต�องคํานึงถึงความพึงพอใจ และสอดคล�องกับความต�องการของลูกค�า
ด�วย สําหรับ “ความเป;นเลิศ” มีคุณภาพเป;นพ้ืนฐานสําคัญ และมีความเหนือกว5า คุณภาพเพราะเม่ือ
เปรียบเทียบกันแล�วจะมีความโดดเด5นกว5าเป;นระดับคุณภาพสูงสุด มีผลงานท่ียอดเยี่ยมซ่ึงสามารถ
เป;นแบบอย5างแก5ผู�อ่ืนได�  
 ดังนั้น ความเป;นเลิศ หมายถึง คุณลักษณะของผลิตภัณฑ� หรือการบริการท่ีมีคุณภาพยอด
เยี่ยม โดดเด5นเป;นระดับคุณภาพสูงสุด มีผลงานยอดเยี่ยมสามารถเป;นแบบอย5างให�กับผู�อ่ืนได� ดังนั้น 
จากการศึกษาทบทวนเรื่องคุณภาพและความเป;นเลิศท่ี กล5าวมาข�างต�น สรุปได�ว5า ระบบการบริหารสู5
ความเป;นเลิศ หมายถึง ชุดขององค�ประกอบต5างๆ ซ่ึงทําหน�าท่ีอย5างเป;นระบบ สัมพันธ�กันโดยใช�
องค�ประกอบทางการบริหาร ได�แก5 การวางแผน การจัดโครงสร�างองค�การ การนําการจัดการด�าน
บุคคล และการควบคุมเพ่ือให�ได�ผลิตภัณฑ� หรือบริการท่ีมีคุณภาพสูงสุด 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
  กุลวดี มุทุมล (2542) ได�ศึกษาความสัมพันธ�ระหว5างการเสริพลังในการทํางานและ
สมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม5 โดยกลุ5มตัวอย5างพยาบาล
ประจําการ 286 คน ผลการศึกษาพบว5า การเสริมพลังในการทํางานของพยาบาลประจําการสะท�อน
จากพลังแบบท่ีเป;นทางการและไม5เป;นทางการโดยการเข�าถึงโครงสร�างท่ีมีการเสริมพลังของพยาบาล
อยู5ในระดับปานกลาง และมีความสัมพันธ�ทางบวกกับสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาลในระดับ
ปานกลางเช5นกัน 
  พนิดา รัตนไพโรจน� (2542, น. 73-116) ได�ศึกษาผลการใช�โปรแกรมการเสริมสร�าง
พลังอํานาจต5อการรับรู�ผลท่ีส5งเสริมการทํางานเป;นทีมและเจตคติต5อการปฏิบัติงานของสมาชิกทีมการ
พยาบาล พบว5า การรับรู�ผลท่ีส5งเสริมการทํางานเป;นทีมและเจตคติต5อการปฏิบัติงานของสมาชิกทีม
การพยาบาลกลุ5มท่ีได�รับโปรแกรมเสริมพลังอํานาจ ภายหลังการทดลองสูงข้ึนกว5าก5อนการทดลอง
อย5างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 การรับรู�ผลท่ีส5งเสริมการทํางานเป;นทีมและเจตคติต5อการปฏิบัติงาน
ของสมาชิกทีมการพยาบาล กลุ5มท่ีได�รับโปรแกรมเสริมพลังอํานาจภายหลังการทดลองมีการรับรู�ผลท่ี
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ส5งเสริมการทํางานเป;นทีมและเจตคติต5อการปฏิบัติงานท่ีสูงกว5ากลุ5มควบคุมท่ีปฏิบัติงานตามปกติ
อย5างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
  ศิริรัตน� จุลษร (2542) ได�ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การเสริมสร�างพลังอํานาจในงาน
ของผู�บริหารท่ีส5งผลต5อผลสัมฤทธิ์ของงานและความก�าวหน�าของการปฏิบัติงานของข�าราชการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว5า ระดับการเสริมสร�างพลังอํานาจในงานของผู�บริหารโดยภาพรวมอยู5ใน
ระดับปานกลาง ระดับผลสัมฤทธิ์ของงานและความก�าวหน�าของการปฏิบัติของข�าราชการสาย
สนับสนุน โดยภาพรวมอยู5ในระดับปานกลาง 
  ทมาภรณ� บูรณะสมภพ (2547) ได�ศึกษาผลการใช�โปรแกรมการเสริมสร�างพลัง
อํานาจและการปรับเปลี่ยนความคิดต5อภาวะซึมเศร�าของภรรยาท่ีถูกทารุณกรรม ผลการวิจัยพบว5า 
ค5าคะแนนเฉลี่ยของภาวะซึมเศร�าของภรรยาท่ีถูกทารุณกรรมระหว5างก5อนได�รับโปรแกรมและหลัง
ได�รับโปรแกรม มีความแตกต5างอย5างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 
  ผลทิพย� ปานแดง (2547) ได�ศึกษาผลการเสริมสร�างพลังอํานาจผู�ป�วยและผู�ดูแลต5อ
พฤติกรรมการใช�ยาตามเกณฑ�การรักษาในผู�ป�วยจิตเภท ผลการวิจัยพบว5า พฤติกรรมใช�ยา ตามเกณฑ�
การรักษาในผู�ป�วยจิตเภท หลังผู�ป�วยและผู�ดูแลได�รับการเสริมสร�างพลังอํานาจสูงกว5าก5อนได�รับการ
เสริมสร�างพลังอํานาจอย5างมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
  ประศาสน�  ปรีชม (2548) ได�ทําการศึกษาการเสริมสร�างอํานาจให�ครูโดยผู�บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐมเขต 2 วัตถุประสงค�เพ่ือทราบการเสริมสร�าง
อํานาจให�ครูโดยผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐมเขต 2  วิธีการปฏิบัติ
ตามข้ันตอนของการเสริมสร�างอํานาจให�ครูโดยผู�บริหารสถานศึกษาและป0ญหาอุปสรรคในการ
เสริมสร�างอํานาจให�ครูโดยผู�บริหารสถานศึกษาเครื่องมือในการวิจัยเป;นแบบสัมภาษณ�และสนทนา
กลุ5มโดยกลุ5มตัวอย5าง คือ ผู�บริหารสถานศึกษา รองผู�บริหารสถานศึกษา และครูผู�สอนในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐมเขต 2 จํานวน 21 คน ผลการวิจัยพบว5า การเสริมสร�าง
อํานาจให�ครูโดยผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐมเขต 2 ในภาพรวม
อยู5ในระดับมาก วิธีการปฏิบัติตามข้ันตอนของการเสริมสร�างอํานาจให�ครูโดยผู�บริหารสถานศึกษามีด�ง
นี้ให�ความชัดเจนในการความรับผิดชอบ มอบหมายอํานาจโดยใช�คําสั่ง กําหนดมาตราฐานการทํางาน
โดยทําเอกสารจัดระบบการบริหารโรงเรียนหรือศึกษาจากคู5มือโครงการ การฝ�กอบรมและการพัฒนา
ควรส5งครูเข�สอบรมประชุมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมองค�ความรู� การให�ข�อมูลย�อนกลับควรมีการแจ�งในท่ี
ประชุม ควรมีการให�การยอม การให�ความไว�วางใจและให�เกียรติในการทํางานและอุปสรรคในการ
เสริมสร�างอํานาจให�ครูโดยผู�บริหารสถานศึกษาประกอบด�วยผู�บริหารสถานศึกษาให�ข�อมูลไม5ชัดเจน 
มอบหมายงานไม5มอบหมายอํานาจ มีการให�ข�อมูลย�อนกลับในทางลบนําไปสู5ความขัดแย�ง ไม5ยอมรับ
และไว�วางใจในการทํางาน 
  สถาพร บุตรใสย� (2549) ได�ทําการศึกษาอิทธิพลของกระบวนการเสริมสร�างพลัง
อํานาจท่ีมีต5อพลังอํานาจของครูโดยมีกลุ5มตัวอย5างคือ ข�าราชการครูจังหวัดระยอง 28 โรงเรียน 
จํานวน 430 คน ตัวแปร ท่ีใช�ในการวิจัยเป;นตัวแปรท่ีสังเกตได� 11 ตัวแปรประกอบด�วยตัวแปร
กระบวนการเสริมสร�างพลังพลังอํานาจของครูตามรูปแบบการเสริมพลังอํานาจในองค�การของ Scott
และ Jaffa มี 5 ตัวแปร ได�แก5 การสร�างภาวะผู�นํา การสร�างแรงจูงใจ การสร�างทีมงาน การสร�างความ
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ร5วมมือ และ การสร�างบรรยากาศ ตัวแปรพลังอํานาจครูตามแนวคิดของ Short และ Rinehart มี         
6 ตัวแปร ได�แก5 การมีส5วนร5วมในการตัดสินใจ ความก�าวหน�าในอาชีพ สถานภาพความเชื่อม่ันใน
ตนเอง ความเป;นอิสระและผลกระทบ ผลการวิจัยพบว5า ตัวแปรการมีส5วนร5วมในการตัดสินใจได�รับ
อิทธิพลโดยตรง รองลงมาคือ การสร�างภาวะผู�นําและ การสร�างบรรยากาศ และการสร�างความร5วมมือ 
  สุดารัตน� วัฒนพฤกษา (2552) ได�ศึกษาการเสริมสร�างพลังอํานาจครูในโรงเรียน
เอกชนสังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการส5งเสริมการศึกษาเอกชน ในปeการศึกษา 2550 โดยใช�
แบบสอบถามกับกลุ5มผู�บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จํานวน 768 คน ผลการวิจัยพบว5า กลุ5ม
ตัวอย5างท่ีเป;นผู�บริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีการรับรู�เก่ียวกับพลังอํานาจและการเสริมสร�างพลัง
อํานาจในระดับมากทุกด�าน และเม่ือพิจารณาตามข�อมูลพ้ืนฐานในด�านเพศ อายุและประสบการณ�ใน
การทํางาน พบว5า ข�อมูลพ้ืนฐานดังกล5าวมีผลทําให�ผู�บริหารและครูมีพลังอํานาจท่ีแตกต5างกัน ส5วน
ด�านวุฒิการศึกษาและตําแหน5งไม5ส5งผลต5อพลังอํานาจของครูและผู�บริหาร เม่ือแยกตามป0จจัยโรงเรียน
พบว5า ท่ีต้ังของโรงเรียนมีผลทําให�เกิดความแตกต5างของพลังอํานาจครู ส5วนขนาดของโรงเรียนไม5
ส5งผลให�พลังอํานาจของครูแตกต5างกัน 
  สุกัญญา แช5มช�อย (2552) ได�ทําการวิจัยเพ่ือนําเสนอกลยุทธ�การบริหารการศึกษา
สําหรับสถานศึกษาท่ีถ5ายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไป สังกัดองค�การ
บริหารส5วนตําบล ใช�แบบสอบถามกับกลุ5มตัวอย5าง ได�แก5 นายกองค�การบริหารส5วนตําบล ปลัด
องค�การบริหารส5วนตําบล นักวิชาการศึกษา ผู�บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา และ
ผู�ปกครอง จํานวน 350 คน ในสถานศึกษาท่ีถ5ายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จํานวน 18 โรงเรียน สถิติท่ีใช� ได�แก5 ความถ่ี ร�อยละ ค5าเฉลี่ย ส5วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติทดสอบที (t-test) และศึกษาโรงเรียนกรณีศึกษาท่ีประสบความสําเร็จในการบริหารการศึกษา 
จํานวน 1 โรงเรียน วิเคราะห� SWOT กําหนดกลยุทธ� และตรวจสอบกลยุทธ� ผลการวิจัย พบว5า                
1) สภาพการบริหารสถานศึกษาหลังการถ5ายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไป
สังกัดองค�การบริหารส5วนตําบลมีความแตกต5างจากก5อนการถ5ายโอนอย5างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 2) ป0จจัยท่ีส5งผลต5อความสําเร็จในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา ได�แก5 การมีแผนพัฒนา
ท่ีชัดเจนและสอดคล�องกับแผนพัฒนาของ อบต. การมีวิสัยทัศน�และภาวะผู�นําของผู�บริหาร การ
ทํางานเป;นทีมของครูและบุคลากรทางการศึกษา ความรู�สึกเป;นเจ�าของสถานศึกษาร5วมกัน และ
วัฒนธรรมการเรียนรู�ร5วมกันของสถานศึกษา ชุมชนและอบต. 3) กลยุทธ�การบริหารการศึกษาสําหรับ
สถานศึกษาท่ีถ5ายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปสังกัดการบริหารส5วนตําบล 
ได�แก5 “กลยุทธ�การบริหารการศึกษาโดยสถานศึกษาและชุมชนเป;นฐาน” 
  พัชรี บุญนาคแย�ม (2552) ได�ทําการศึกษาแนวทางพัฒนาการเสริมสร�างพลังอํานาจ
การทํางานของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือ
ศึกษาการการเสริมสร�างพลังอํานาจการทํางานของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาตาก เขต 2 และหาแนวทางพัฒนาการเสริมสร�างพลังอํานาจการทํางานของครูใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 2 กลุ5มตัวอย5างท่ีใช�ได�แก5 ครูในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 2 ท่ีปฏิบัติหน�าท่ีอยู5ในปeการศึกษา 2549 จํานวน 302 คน 
ผลการวิจัยพบว5า การการเสริมสร�างพลังอํานาจการทํางานของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
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พ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 2 อยู5โดยภาพรวมอยู5ในระดับปานกลางทุกด�าน และในแต5ละด�านมีแนว
ทางการพัฒนาพัฒนาการเสริมสร�างพลังอํานาจการทํางานของครู ดังนี้ 1. ด�านการได�รับอํานาจควร
ให�ครูมีส5วนร5วมในทุก ๆ ข้ันตอนของแต5ละกิจกรรม 2. ด�านการได�รับโอกาส ผู�บริหารควรบริหารงาน
แบบมีส5วนร5วมโดยให�มีการประชุมคณะครูเพ่ือร5วมรับฟ0งความคิดเห็น ร5วมแก�ไขป0ญหา 3. ด�านการ
ได�รับอิสระ ผู�บริหารคอยแนะนําให�คําปรึกษา ดูแล ติดตามงานของครูอย5างเป;นกันเอง 4. ด�านการ
ได�รับความไว�วางใจ ผู�บริหารควร แสดงความไว�วางใจแก5บุคคลากรผู�ท่ีได�รับมอบหมายงาน 5. ด�าน
การได�รับความเคารพ ผู�บริหารควรเป�ดโอกาสให�ทุกคนมีส5วนร5วมในการสร�างความตระหนักถึงการมี
ส5วนร5วมในความเป;นเจ�าของโรงเรียนในทุกข้ันตอนต้ังแต5การวางแผนจนถึงการประเมินผลงาน 
  อ�อมอารี สุวรรณศรี (2553) ศึกษาการพัฒนากลยุทธ�การเสริมสร�างพลังอํานาจครู
โรงเรียนเอกชน วัตถุประสงค�ในการวิจัยเพ่ือศึกษาระดับพลังอํานาจครูในโรงเรียนเอกชน วิเคราะห�
สภาพป0จจุบันป0ญหาและสภาพแวดล�อมในการเสริมสร�างพลังอํานาจครูโรงเรียนเอกชน กําหนด           
กลยุทธ�การเสริมสร�างพลังอํานาจครูโรงเรียนเอกชนและประเมินความเหมาะสมและความเป;นไปได�
ของกลยุทธ�การเสริมสร�างพลังอํานาจครูโรงเรียนเอกชนวิธีการวิจัยเป;นแบบผสมผสานระหว5างการ
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ5มตัวอย5าง คือ โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาจํานวน 372 
โรงเรียน ผู�ให�ข�อมูลประกอบด�วยผู�บริหารสถานศึกษา 372 คน และครู 1129 คน เครื่องมือท่ี ใช�ใน
การวิจัยเป;นแบบสอบถาม และสนทนากลุ5มผลการวิจัยพบว5าระดับพลังอํานาจครูในโรงเรียนเอกชน
อยู5ในระดับสูงและผู�บริหารมีการเสริมสร�างพลังอํานาจโดยการขจัดเง่ือนไขท่ีทําให�พลังอํานาจของครู
ตํ่าโดยใช�กลยุทธ� ดังนี้ กลยุทธ�การสร�างองค�กรแห5งการเรียนรู�  กลยุทธ�การสร�างความสําเร็จในวิชาชีพครู 
กลยุทธ�การสร�างจิตสํานึกความเป;นเจ�าของ กลยุทธ�ด�านการส5งเสริมให�ครูได�รับสมรรถนะการทํางาน 
  ดวงพร ว5องสุนทร (2556) ศึกษาความสัมพันธ�ระหว5างการใช�อํานาจของผู�บริหาร
สถานศึกษากับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานีเขต 1 มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาระดับการใช�อํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับขวัญ
กําลังใจในการปฏิบัติงานของครูและความสัมพันธ�ระหว5างการใช�อํานาจของผู�บริหารสถานศึกษากับ
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานีเขต 1
กลุ5มตัวอย5าง คือ ครูท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ปทุมธานีเขต 1 จํานวน 310 คน ผลการวิจัยพบว5า ระดับการใช�อํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาอยู5ใน
ระดับมาก ระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโดยภาพรวมอยู5ในระดับมากการและการใช�
อํานาจของผู�บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ�ทางบวกในระดับมากกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของครู 
  ณฐกร รักษ�ธรรม และคนอ่ืน ๆ (2558) ศึกษาป0จจัยเชิงสาเหตุท่ีมีผลต5อการเสริม
พลังอํานาจการทํางานของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคใต�
โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือสร�างรูปแบบความสัมพันธ�เชิงเส�น ศึกษาอิทธิพลทางตรง ทางอ�อมของป0จจัย
เชิงสาเหตุท่ีมีผลต5อการเสริมพลังอํานาจการทํางานของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาในภาคใต� กลุ5มตัวอย5าง 359 คน เครื่องมือเป;นแบบสอบถาม ผลงานวิจัย
พบว5ารูปแบบความสัมพันธ�เชิงเส�นมีความสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประและการเสริมพลังอํานาจการ
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ทํางานของครูได�รับอิทธิพลทางตรงจากการสร�าง แรงจูงใจในการทํางาน การสร�างภาวะผู�นํา การสร�าง
บรรยากาศ ในการองค�กร 
  ประภาพร จันทรัศมี (2559) ศึกษากลยุทธ�การบริหารโรงเรียนเพ่ือเสริมสร�างความ
เข�มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษาโดยมีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษากรอบแนวคิด
เชิงทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนเพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน
ประถมศึกษา วิเคราะห�จุดแข็ง จุดอ5อน โอกาสและภาวะคุกคามการบริหารโรงเรียน เพ่ือเสริมสร�าง
ความเข�มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา พัฒนากลยุทธ�การบริหารโรงเรียนเพ่ือ
เสริมสร�างความเข�มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษาโดยใช�แบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบว5ากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารโรงเรียน เพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งทาง
คุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษา ประกอบด�วย การบริหารโรงเรียน 4 ด�าน การเสริมสร�าง
ความเข�มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม 3 ด�าน ความเข�มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรม 7 ด�านและกลยุทธ�
การบริหารโรงเรียนเพ่ือเสริมสร�างความเข�มแข็งทางคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนประถมศึกษามี             
4 กลยุทธ�หลัก เร5งสร�างต�นแบบ เชื่อมโยงภาคีเครือข5าย พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรู� บูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให�เข�ากับการบริหารงบประมาณ 
  พรพิมล แผ5นผา (2559) การศึกษาแนวทางการสร�างความได�เปรียบทางการแข5งขัน
ในธุรกิจอาหารสุนัขสําเร็จรูปในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกโดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือหาแนวทางการสร�างความ
ได�เปรียบทางการแข5งขันในธุรกิจอาหารสุนัขสําเร็จรูปในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก การวิจัยเป;นแบบ
สัมภาษณ�เชิงลึกโดยผลการวิจัยพบว5า ความรุนแรงในการแข5งขันธุรกิจจําหน5ายอาหารสุนัขสําเร็จรูป
ได�รับผลกระทบจากห�างสรรพสินค�า ร�านค�าส5งขนาดใหญ5โดยใช�กลยุทธ�ด�านราคาขายในการสู�กับคู5แข5ง 
ภัยคุกคามท่ีเกิดจากคู5แข5งรายใหม5ทําให�เกิดป0ญหาด�านราคาขายกลยุทธ�ท่ีใช� คือ การจัดโปรโมชั่น 
  สุกัญญา แช5มช�อย (2559) กลยุทธ�การเสริมสร�างพลังอํานาจครูในการทําวิจัยในข้ัน
เรียนสําหรับผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตภาคเหนือ
ตอนล5าง โดยมีวัตถุประสงค� เพ่ือพัฒนากลยุทธ�การเสริมสร�างพลังอํานาจครูในการทําวิจัยในข้ันเรียน
สําหรับผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในเขตภาคเหนือตอนล5าง
เป;นการวิจัยและพัฒนาโดยใช�แบบสอบถามผลการวิจัยพบว5า กลยุทธ�การเสริมสร�างพลังอํานาจครูใน
การทําวิจัยในชั้นเรียนสําหรับผู�บริหารสถานศึกษาประกอบด�วย 5 กลยุทธ� คือ 1. การสร�างความ
ตระหนักในการทําวิจัยในชั้นเรียน 2. พัฒนาสมรรถนะครูในการทําวิจัยในชั้นเรียน 3. พัฒนาระบบ
การจัดการงานวิจัยในชั้นเรียน 4. ใช�การจัดการความรู�เป;นฐานในการขับเคลื่อนงานวิจัยในชั้นเรียน           
5. พัฒนาเครือข5ายการวิจัยในชั้นเรียนกับหน5วยงานภายนอกผลการนํากลยุทธ�ไปใช�พบว5าพฤติกรรม
ของครูก5อนและหลังใช�กลยุทธ�มีความแตกต5างกันอย5างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  เพียรพา เลี่ยมสวรรค� (2560) ศึกษากลยุทธ�การประกอบการและความสามารถใน
การแข5งขันของ บริษัท อาร�แอนด�ดี พรีซิชั่น จํากัด โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือกลยุทธ�การประกอบการใน
การเพ่ิมยอดขายและเพ่ือประเมินความสําเร็จของบริษัทโดยผลการวิจัยพบว5า กลยุทธ�ด�านองค�กร คือ
การพัฒนาผลิตภัณฑ� กลยุทธ�ระดับธุรกิจ คือ การสร�างความแตกต5างและกลยุทธ�ระดับหน�าท่ี คือ การ
ตอบสนองต5อลูกค�า จากการนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติแล�ว พบว5า ด�านยอดขายเพ่ิมข้ึนร�อยละ 11.57 ด�าน
การเงินบริษัทจะต�องมีเงินทุนหมุนเวียนสํารองเป;น 3 เท5า ของรายได�ต5อเดือน ด�านลูกค�ามีลูกค�าใหม5



80 

เพ่ิมข้ึนร�อยละ 14.28 ด�าน การเรียนรู�พัฒนา พนักงานมีความรอบรู�งานในแผนกอละหน�าท่ีรับผิดชอบ
ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือความสัมพันธ�กับเพ่ือนร5วมงานและความร5วมมือในการทํางานต5างๆของ
บริษัทกําหนด 
 2.5.2 งานวิจัยต5างประเทศ 
  ก๊ิบสัน (Gibson, 1993, p. 54) ได�ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเสริมพลังในตนเอง
ของมารดาท่ีมีบุตรป�วยด�วยโรคเรื้อรัง โดยกลุ5มตัวอย5างคือมารดาท่ีมีบุตรป�วยด�วยโรคเรื้อรัง จํานวน 
20 คน ผลการศึกษา พบว5า เม่ือบุคคลมีการเสริมพลังในตนเองแล�วจะให�ผลลัพธ�แก5ตนเองในลักษณะ
การรับรู�ว5าตนเองมีความสามารถท่ีจะความคุมสถานการณ�ได� มีความพึงพอใจในความสามารถของตน
มีการพัฒนาตนเอง ตลอดจนมีเปHาหมายและมีความหมายในชีวิตของตน พลังการทํางานของบุคลากร 
เป;นสิ่งสําคัญพ้ืนฐานท่ีจะนําไปสู5ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค�กร การเสริมสร�างพลัง
อํานาจการทํางานต�องอาศัยกระบวนการของการมีส5วนร5วมเป;นหลักปฏิบัติสําคัญ การท่ีผู�บริหารและ
บุคลากรร5วมกันรับผิดชอบในการควบคุมการทํางานและการปฏิบัติงานร5วมกัน จากการศึกษาพบว5า
เป;นวิธีการเสริมสร�างพลังอํานาจท่ีช5วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค�กร (Keller & 
Dansereau, 1995, p. 127) 
  ลาสซิงเจอร� และฮาเวนส� (Laschinger & Havens, 1996, pp. 27-35) ได�ศึกษา
ความสัมพันธ�ระหว5างการเสริมพลังในงานและการปฏิบัติงานของพยาบาลประจําการ โดยกลุ5ม
ตัวอย5าง คือ พยาบาลประจําการท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยแห5งหนึ่ง จํานวน 127 คน 
ผลการศึกษาพบว5า การได�รับการเสริมพลังในงานมีความสัมพันธ�ทางบวกในระดับสูงต5อการ
ปฏิบัติงานของพยาบาล 
  เดย� (Day, 1999, p. 86) จากการศึกษาพบข�อมูลท่ีแสดงว5า การกระทําของผู�บริหารท่ี
ช5วยเสริมพลังการทํางานของบุคลากร ได�แก5 เชื่อม่ันในพลังอํานาจของบุคลากรและให�บุคลากรได�มี
โอกาสใช�พลังอํานาจนั้น สร�างศรัทธาในกันและกันให�การปกปHองช5วยเหลือ สร�างความรักในศักด์ิศรี
และการเสียสละ สร�างความสมานฉันท�ร5วมกันทํางาน สร�างผลงานท่ีมีคุณค5า ให�โอกาสกับความม่ันใจ
ของบุคลากรท่ีจะทํางานให�บรรลุผลสําเร็จ ให�บุคลากรทําในสิ่งท่ีเป;นจริงได�ไม5จําเป;นต�องดีท่ีสุด 
ส5งเสริมภาวะผู�นําให�โอกาสแสดงออกในความรับผิดชอบและวิสัยทัศน�การทํางาน ให�โอกาสการ
ตรวจสอบประเมินการทํางานด�วยตนเอง สร�างบรรยากาศสิ่งแวดล�อมการทํางานท่ีให�ความเป;นอิสระ
และมีกระบวนการควบคุมตนเอง 
  ฮัฟฟ�น (Huffines, 1984) ได�ทําการศึกษารูปแบบแทกซ�โซโมนิกซ� เพ่ือการเป;น
ผู�บริหารท่ีมีประสิทธิภาพ พบว5า ผู�บริหารท่ีมีประสิทธิภาพ คือ ผู�บริหารท่ีสามารถนําสภาพแวดล�อม
มาใช�ให�เกิดประโยชน�ทางการบริหารเพ่ือให�บรรลุเปHาหมายขององค�การโดยผู�บริหารต�องศึกษา
สภาพแวดล�อมโดยต�องคํานึงถึงภารกิจท่ีต�องปฏิบัติตลอดจนปฏิสัมพันธ�กับสังคม 
  ฮัทชินส� (Hutchins, 2003, p. 15-18) ได�ทําการศึกษาการเป�ดเผยลักษณะผู�นําโดย
ค5าความเป;นผู�นํา เพ่ือแจกแจงพฤติกรรมการเป;นผู�นําของครูใหญ5ในรัฐเซาท�แคโรไลน5าโดยการใช�
เครื่องมือวัดท้ังในด�านป0จจัยการเป;นผู�นําและการตัดสินใจอย5างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
ความสามารถด�านอ่ืน ๆ เก่ียวกับการเป;นผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาจากการศึกษาพบว5า ครูใหญ5
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เป;นผู�อาวุโสกว5ามีประสบการณ�ในการทํางานด�านการศึกษามากกว5ามีความเป;นไปได�ในการแสดง
บทบาทท่ีเก่ียวข�องกับการเป;นผู�นําต5อลูกน�องในหน5วยงานได�สมํ่าเสมอและดีกว5า 
  Boca (2012) เพ่ือการปรับปรุงการจัดการคุณภาพการผลิตโดยการวิเคราะห� SWOT 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� เพ่ือชี้วัดคุณภาพในการให�บริการการจัดการผลิตในกรณีการศึกษา
องค�การขนาดเล็กและทิศทางในการปรับปรุงการบริหารคุณภาพ โดยใช�จุดแข็งจุดอ5อนโอกาสและภัย
คุกคาม โดยการตรวจสอบป0จจัยภายนอกองค�กร ป0จจัยด�านสิ่งแวดล�อมและคู5แข5งรวมท้ังป0จจัยทาง
เทคโนโลยี ความท�าทายทางเศรษฐกิจและป0จจัยทางการเมือง ป0ญหาท�องถ่ิน ป0ญหาของรัฐบาล ความ
ต�องการพนักงานท่ีหลากหลายวิเคราะห�โดยใช�แบบสอบถามโดยแบบสอบถามได�จากการวิเคราะห� 
SWOT ผลการวิจัยพบว5า ด�านสุขภาพแวดล�อมและเเง5มุมของผู�บริโภคเก่ียวกับประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงานด�านองค�การการจัดการมีการกําหนดความต�องการของลูกค�าอย5างชัดเจน หลีกเลี่ยงความ
ไม5พึงพอใจของลูกค�าโดยการดําเนินกิจกรรมปHองกัน 
  Bell (2015) ได�ศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารเชิงกลยุทธ�ของโรงเรียนเอกชน:การสรรหา
ครู ค5าตอบแทน การพัฒนาครูและระยะเวลาการอยู5ในองค�กรของครูมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย หากการ
ลงทุนในด�านการศึกษาไม5เพ่ิมสูงข้ึนแล�วโรงเรียนคงประสบป0ญหาหรือความยากลําบากในการแข5งขัน
เพ่ือให�ได�ครูท่ีมีความสามารถมาทํางานในโรงเรียน การศึกษาวิจัยนี้นําเสนอหัวข�อเก่ียวกับการสรรหา
ครู ค5าตอบแทนครู การพัฒนาครูและระยะเวลาในการปฏิบัติงานในโรงเรียนเอกชน การเก็บรวบรวม
ข�อมูลทําโดยใช�แบบสอบถามครูจํานวน 652 คน จาก 21 โรงเรียนในสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัย พบว5า 
1) ในอีก 10 ปe ข�างหน�าจะมีความต�องการครูเพ่ิมมากข้ึนโดยเฉพาะครูคณิตศาสตร�และวิทยาศาสตร�               
2) โครงสร�างระบบการบริหาร ค5าตอบแทนมีผลกระทบต5อความพึงพอใจของครูน�อยกว5าการนํา
ค5าตอบแทนท่ีโรงเรียนอ่ืนเสนอมาเปรียบเทียบกับค5าตอบอทนท่ีครูได�ในป0จจุบัน 3) คณะกรรมการ
โรงเรียนควรบริหารค5าตอบแทนให�บรรลุพันธกิจ 4) ผู�บริหารโรงเรียนมีแนวทางในการพิจารณาระบบ
เงินเดือน คือ แนวทางท่ีตายตัวยึดประสบการณ�การทํางานเป;นหลักและแนวทางท่ีพิจารณาจากผล
การทํางาน 
  Reid (2015) ได�ศึกษาวิจัยเองความสัมพันธ�ระหว5างการบริหารเชิงกลยุทธ�และภาวะ
ผู�นํามีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาความสัมพันธ�ระหว5างการบริหารเชิงกลยุทธ�และภาวะผู�นําของอธิการบดี
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโคโลราโดโดยผู�วิจัยเปรียบเทียบการบริหารเชิงกลยุทธ�และภาวะผู�นําของ
อธิการบดีโดยวิเคราะห�แผนกลยุทธ�และนโยบายของสถาบันท่ีคัดเลือกไว� กลุ5มตัวอย5างคือ
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนของรัฐโคโลราโด เก็บข�อมูลโดยใช�แบบสอบถามและการสัมภาษณ�
ผลการวิจัย พบว5า ประเภทของผู�นํามีความสัมพันธ�กับประเภทการบริหารเชิงกลยุทธ�อย5างมีนัยสําคัญ 
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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ผู�วิจัยมีวิธีดําเนินการวิจัย 3 ข้ันตอน ดังนี้  
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 ข้ันตอนท่ี 2 ตรวจสอบความสอดคล�องขององค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหาร
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 ข้ันตอนท่ี 3 ยืนยันองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 แสดงข้ันตอนการวิจัยได� ดังต3อไปนี้ 

 
 
 

ภาพท่ี 3.1 แสดงข้ันตอนการวิจัย 

ข้ันตอนการวิจัย 

ขั้นตอนท่ี 2 
ตรวจสอบความสอดคล�อง
ขององค�ประกอบภาวะผู�นํา
ของผู�บริหารสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตาม

โครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากลกับข�อมูลเชิง

ประจักษ� 

ขั้นตอนท่ี 3 

ยืนยันองค�ประกอบภาวะ
ผู�นําของผู�บริหาร
สถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล  

 

ขั้นตอนท่ี 1 
ศึกษาองค�ประกอบภาวะ

ผู�นําของผู�บริหาร
สถานศึกษา ระดับ

มัธยมศึกษาตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. สร�างแบบสอบถาม 
2. หาคุณภาพเครื่องมือ 
3. เก็บรวบรวมข�อมลูจากกลุ3ม
ตัวอย3าง 495 คน 
4. ตรวจสอบความสอดคล�อง
องค�ประกอบภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษากับข�อมูลเชิง
ประจักษ� โดยวิเคราะห�
องค�ประกอบเชิงยืนยัน 
 

1. จัดสนทนากลุ3มผู�ทรงคุณวุฒิ 9 คน 
2. วิเคราะห�ข�อมลูเชิงเน้ือหา 
3. สร�างแบบสอบถาม มาตราส3วน
ประมาณค3า 5 ระดับ ประเมินความ
เหมาะสมและความเป;นไปได� 

1. การวิเคราะห�เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง ท้ังในประเทศ
และต3างประเทศ 
2. การสัมภาษณ�ผู�เช่ียวชาญ 
จํานวน 6 คน 
 

ผลท่ีได รับ 

องค�ประกอบภาวะผู�นํา
ของผู�บริหารสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา ตาม

โครงการโรงเรยีน
มาตรฐานสากล 
เปรียบเทียบกับ          

ข�อมูลเชิงประจักษ� 
 

ได ค"าความเหมาะสม
และความเป)นไปได ของ
องค+ประกอบของภาวะ

ผู นําของผู บริหาร
สถานศึกษา 

โครงร3างองค�ประกอบ
ภาวะผู�นําของผู�บริหาร
สถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรยีน
มาตรฐานสากล 
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3.1 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาองค+ประกอบภาวะผู นําของผู บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 กลุ3มผู�ให�ข�อมูลได�แก3 ผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 6 คน โดยการสัมภาษณ�เชิงลึก (In-depth Interview) 
 3.1.1 กลุ3มผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได�แก3 
ผู�อํานวยการสถานศึกษา หรือรองผู�อํานวยการสถานศึกษา หรือผู�ท่ีรักษาการในตําแหน3งผู�อํานวยการ
สถานศึกษา จํานวน 3 คน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1) เป;นผู�สําเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาปริญญาเอก หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง
กับการบริหารการศึกษา 
  2) เป;นผู�ดํารงตําแหน3ง  ผู�บริหารสถานศึกษาวิทยฐานะ ชํานาญการพิเศษข้ึนไปและ
ดํารงตําแหน3งมาแล�วไม3น�อยกว3า 5 ปN  
  3) เป;นผู�ท่ีมีประสบการณ�การปฏิบัติหน�าท่ีของผู�บริหารสถานศึกษามาไม3น�อยกว3า 10 ปN 
 3.1.2 กลุ3มศึกษานิเทศก� จํานวน 2 คน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1) เป;นผู�สําเร็จการศึกษาในระดับการศึกษาปริญญาเอก หรือไม3ตํ่ากว3าปริญญาโทท่ี
เก่ียวข�องกับทางการศึกษา    
  2) เป;นผู�ดํารงตําแหน3ง ศึกษานิเทศก�วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก�เชี่ยวชาญ หรือชํานาญ
การพิเศษข้ึนไป และดํารงตําแหน3งมาแล�วไม3น�อยกว3า 5 ปN  
  3) เป;นผู�ท่ีมีประสบการณ�การปฏิบัติหน�าท่ีมาแล�วไม3น�อยกว3า 10 ปN  
 3.1.3 กลุ3มผู�บริหารการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได�แก3
ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา หรือรองผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา จํานวน 1 คน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  1) เป;นผู�สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับ               
การบริหารการศึกษา 
  2) เป;นผู�ดํารงตําแหน3ง ผู�บริหารการศึกษา วิทยฐานะ เชี่ยวชาญด�านการบริหาร
การศึกษาข้ึนไป และดํารงตําแหน3งมาแล�วไม3น�อยกว3า 5 ปN  
  3) เป;นผู�ท่ีมีประสบการณ�การปฏิบัติหน�าท่ีของผู�บริหารการศึกษามาไม3น�อยกว3า 10 ปN 
เครื่องมือ ได�แก3 1) แบบบันทึกเอกสาร 2) แบบสัมภาษณ�ก่ึงมีโครงสร�าง สถิติท่ีใช� ได�แก3 การวิเคราะห�เชิงเนื้อหา 
 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ข้ันตอนท่ี 1 ได�แก3 1) แบบสัมภาษณ�ผู�บริหารสถานศึกษา
ศึกษานิเทศก�และผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เก่ียวกับสภาพปQจจุบัน
เก่ียวกับองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล 2) แบบสอบถามความเหมาะสมขององค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ผู�วิจัยมีกระบวนการสร�างและพัฒนา ดังนี้   
 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับแนวคิดองค�ประกอบภาวะผู�นํา 
คุณภาพโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลและการสร�างแบบสัมภาษณ�และ
แบบสอบถาม (สิน พันธุ�พินิจ, 2554 น. 167-168) 
 2. วิเคราะห�และสังเคราะห�ข�อมูลจากการศึกษาเอกสาร นํามากําหนดประเด็นท่ีต�องการ
ทราบเก่ียวกับองค�ประกอบภาวะผู�นํา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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 3. สร�างแบบสัมภาษณ�ก่ึงมีโครงสร�าง เพ่ือใช�สัมภาษณ�ผู�บริหารสถานศึกษา แบบสัมภาษณ�
ศึกษานิเทศก�และผู�บริหารการศึกษาเก่ียวกับองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา องค�ประกอบหลัก 
ตัวบ3งชี้ ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 4. กําหนดกรอบแนวคิด เนื้อหา ประเด็น ขอบค3ายโครงสร�างของคําถาม  และรูปแบบ
สัมภาษณ� ซ่ึงมีจุดเน�นในการพัฒนาองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 5. ร3างคําถามแบบสัมภาษณ�โดยกําหนดประเด็นการสัมภาษณ�ผู�บริหารสถานศึกษาโรงเรียน
มัธยมศึกษา ศึกษานิเทศก�และผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด�วย  
  5.1 ตอนท่ี 1 สถานภาพและข�อมูลท่ัวไปของผู�ให�การสัมภาษณ� 
  5.2 ตอนท่ี 2 สภาพปQจจุบันเก่ียวกับองค�ประกอบภาวะผู�นํา แนวคิด หลักการและ
วิธีการบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด�วยประเด็น ดังนี้   
   5.2.1 ท3านมีแนวคิดว3า องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ในการบริหาร
การศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในปQจจุบันมีองค�ประกอบหลักอะไรบ�าง 
องค�ประกอบย3อยอะไรบ�าง มีปQญหาหรือไม3 และปQญหานั้นมีลักษณะอย3างไร ในประเด็น ดังต3อไปนี้   
     1) ประเด็นด�านการพัฒนาตนเอง 
     2) ประเด็นด�านทักษะการบริหารองค�กร 
     3) ประเด็นด�านความรู�ทางวิชาการ 
     4) ประเด็นด�านการริเริ่มสร�างสรรค� 
     5) ประเด็นด�านการจัดการเทคโนโลยี 
 6. นําร3างแบบสัมภาษณ�เสนออาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� เพ่ือตรวจสอบความถูกต�องความ
สอดคล�อง ของคําถามความเหมาะสมในการใช�ภาษาและสื่อความหมาย 
 7. ปรับปรุงแก�ไขแบบสัมภาษณ�ตามข�อเสนอแนะของอาจารย�ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ�   
 8. จัดทําแบบสัมภาษณ�ฉบับสมบูรณ�  เพ่ือใช�ในการเก็บรวบรวมข�อมูลวิจัย      
 9. กําหนดรูปแบบของแบบสอบถามให�สอดคล�องกับเนื้อหา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยต3าง ๆ ท่ี
ได�จากการค�นคว�าและข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ�เชิงลึก โดยกําหนดลักษณะแบบสอบถามประมาณค3า            
5 ระดับ และเขียนนิยามเชิงปฏิบัติการ ประกอบด�วย องค�ประกอบหลัก 5 องค�ประกอบ 55 ตัวบ3งชี้ ได�แก3 
ด�านการศึกษาตนเอง 13 ตัวบ3งชี้ ด�านทักษะการบริหารองค�กร 10 ตัวบ3งชี้ ด�านความรู�ทางวิชาการ 10 ตัวบ3งชี้ 
ด�านการริเริ่มสร�างสรรค� 10 ตัวบ3งชี้ ด�านการจัดการเทคโนโลยี 12 ตัวบ3งชี้ ประกอบด�วย 
 ตอนท่ี 1 เป;นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส3วนตัวของผู�ให�ข�อมูลประกอบด�วย เพศ วุฒิ
การศึกษาและตําแหน3ง  
 ตอนท่ี 2 เป;นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับตัวบ3งชี้องค�ประกอบภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีเกณฑ�การให�คะแนนแบบสอบถามในตอนท่ี 2 ดังนี้ 
 ระดับ 5 หมายถึง  ตัวบ3งชี้องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  
      ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
      การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความเหมาะสม ในระดับมากท่ีสุด 
 ระดับ 4 หมายถึง  ตัวบ3งชี้องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  
      ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
      การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความเหมาะสม ในระดับมาก 
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 ระดับ 3 หมายถึง  ตัวบ3งชี้องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  
      ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
      การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความเหมาะสม ในระดับปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง  ตัวบ3งชี้องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  
      ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
      การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความเหมาะสม ในระดับน�อย 
 ระดับ 1 หมายถึง  ตัวบ3งชี้องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา  
      ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ 
      การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความเหมาะสม ในระดับน�อยท่ีสุด 
 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 การเก็บรวบรวมข�อมูล ในข้ันตอนท่ี 1 ผู�วิจัยดําเนินการสัมภาษณ�เพ่ือเก็บรวบรวมข�อมูล
ด�วยตนเอง ท้ังการสัมภาษณ�กลุ3มผู�บริหารสถานศึกษาและผู�เชี่ยวชาญด�านการบริหารการศึกษา โดย
ผู�วิจัยติดต3อประสานงานกับกลุ3มผู�บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก�และผู�บริหารการศึกษา เพ่ือขอ
สัมภาษณ�พร�อมท้ังนัดหมายวันเวลาและสถานท่ีในการสัมภาษณ� โดยใช�แบบสัมภาษณ� ดําเนินการ
สัมภาษณ� บันทึกข�อมูลลงในแบบสัมภาษณ�และบันทึกเสียงต้ังแต3เริ่มต�นจนจบสัมภาษณ� 
 สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 
 การวิเคราะห�ข�อมูลและสถิติท่ีใช� ในการวิจัย ข้ันตอนท่ี 1 
 1. ผู�วิจัยดําเนินการวิเคราะห�เนื้อหา (Content  Analysis)  จากการศึกษา แนวคิดทฤษฎีเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง นําข�อมูลจากการสัมภาษณ�ของผู�บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก�และผู�อํานวยการ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา นําไปวิเคราะห� สังเคราะห�และสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ� 
 2. ตรวจสอบความถูกต�องกับความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ขององค�ประกอบภาวะ
ผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา โดยใช� Index of Item-Objective Congruence: IOC โดยมีเกณฑ�
ดังนี้ ให�คะแนน +1 เม่ือแน3ใจว3าได�ตรงกับนิยามเชิงปฏิบัติการ ให�คะแนน -1 เม่ือแน3ใจว3าวัดไม3ตรงกับ
นิยามเชิงปฏิบัติการ และให�คะแนน 0 เม่ือไม3แน3ใจว3าวัดได�ตรงกับนิยามเชิงปฏิบัติการหรือไม3 ผลการ
ตรวจสอบความถูกต�องกับความตรงเชิงเนื้อหา ประเมินได�คะแนน 0.80-1.00  
 3. สถิติพ้ืนฐานท่ีใช�ในการบรรยายข�อมูล 
  3.1 ร�อยละ (%) 
  3.2 ค3าเฉลี่ย  ( X )   
  3.3 ส3วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  3.4 ค3าความถ่ี (f) 
 
3.2 ข้ันตอนท่ี 2 ตรวจสอบความสอดคล องขององค+ประกอบภาวะผู นําของผู บริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล กับข อมูลเชิงประจักษ+  
 3.2.1 ประชากร ท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปด�วย ผู�อํานวยการสถานศึกษา หรือ 
รักษาการในตําแหน3งผู� อํานวยการสถานศึกษา หรือผู�ได�รับการแต3งต้ังให�รักษาการในตําแหน3ง
ผู�อํานวยการสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีผ3าน
การประเมินตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จํานวน 529 โรงเรียน 
 3.2.2 กลุ3มตัวอย3างท่ีใช�ในการวิจัยข้ันตอนท่ี 2 ประกอบไปด�วย ผู�อํานวยการสถานศึกษา หรือ 
รักษาการในตําแหน3งผู�อํานวยการสถานศึกษา หรือผู�ได�รับการแต3งต้ังให�รักษาการในตําแหน3งผู�อํานวยการ
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีผ3านการประเมินตาม
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โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จํานวน 529 โรงเรียน กลุ3มตัวอย3างท่ีใช�ในการวิจัย เพ่ือวิจัยองค�ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ต�องมีความเหมาะสมกับสถิติท่ีใช�และเพ่ือให�เพียงพอสําหรับการ
วิเคราะห�ข�อมูลของกลุ3มตัวอย3างกับตัวแปรสังเกตในองค�ประกอบต3อการวิเคราะห�ด�วยโปรแกรมลิสเรล ข�อมูล
จะต�องมีขนาดกลุ3มตัวอย3างมากกว3า 100 (นงลักษณ� วิรัชชัย, 2542, น. 42) และกลุ3มผู�ให�ข�อมูลท่ีใช�วิเคราะห�
องค�ประกอบต�องมีสัดส3วนอย3างน�อย 5: 1 (Stevens., 1966, p. 372) ต3อตัวแปรในการวิจัย (Sample 
Random Sampling) คือใช�ขนาดกลุ3มตัวอย3างอย3างน�อย 5 คน ต3อตัวแปรในการวิจัย 1 ตัวแปร การวิจัยครั้งนี้
กําหนดขนาดกลุ3มตัวอย3าง 9 คน ต3อ 1 ตัวแปรสังเกตได� จํานวน 55 ตัวแปร จึงใช�จํานวนข้ันตํ่าอย3างน�อย         
495 คน การเลือกกลุ3มตัวอย3างดําเนินการโดยการจับสลากรายชื่อโรงเรียน ใช�การสุ3มตัวอย3างแบบง3าย (Simple 
Random Sampling) โดยการสุ3มจับสลาก ให�ครบตามสัดส3วนท่ีกําหนดโดยกลุ3มตัวอย3าง 1 โรงเรียนต3อ 1 คน 
ได�ขนาดกลุ3มตัวอย3างเท3ากับ 495 คน รายละเอียดประชากรและกลุ3มตัวอย3าง นําเสนอดังตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 ประชากรและกลุ3มตัวอย3างระดับมัธยมศึกษา โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 

ประชากร กลุ"มตัวอย"าง 
สพม. จังหวัด จํานวนโรงเรียน สพม. จังหวัด จํานวนโรงเรียน 

1 กรุงเทพมหานคร 39 1 กรุงเทพมหานคร 38 
2 กรุงเทพมหานคร 41 2 กรุงเทพมหานคร 39 
3 นนทบุรี 15 3 นนทบุรี 14 
3 พระนครศรีอยุธยา 5 3 พระนครศรีอยุธยา 5 
4 ปทุมธาน ี 10 4 ปทุมธาน ี 10 
4 สระบุรี 3 4 สระบุรี 3 
5 ชัยนาท 1 5 ชัยนาท 1 
5 ลพบุรี 4 5 ลพบุรี 4 
5 สิงห�บุรี 1 5 สิงห�บุรี 1 
5 อ3างทอง 2 5 อ3างทอง 2 
6 ฉะเชิงเทรา 4 6 ฉะเชิงเทรา 4 
6 สมุทรปราการ 11 6 สมุทรปราการ 10 
7 นครนายก 2 7 นครนายก 2 
7 ปราจีนบุรี 3 7 ปราจีนบุรี 3 
7 สระแก�ว 2 7 สระแก�ว 2 
8 กาญจนบุรี 8 8 กาญจนบุรี 8 
8 ราชบุรี 5 8 ราชบุรี 5 
9 นครปฐม 9 9 นครปฐม 9 
9 สุพรรณบุรี 7 9 สุพรรณบุรี 7 
10 ประจวบคีรีขันธ� 4 10 ประจวบคีรีขันธ� 3 
10 เพชรบุรี 6 10 เพชรบุรี 6 
10 สมุทรสงคราม 2 10 สมุทรสงคราม 2 
10 สมุทรสาคร 5 10 สมุทรสาคร 4 
11 ชุมพร 5 11 ชุมพร 4 
11 สุราษฎร�ธาน ี 7 11 สุราษฎร�ธาน ี 6 
12 นครศรีธรรมราช 14 12 นครศรีธรรมราช 14 
12 พัทลุง 3 12 พัทลุง 3 
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ตารางท่ี 3.1 (ต"อ)  
 

ประชากร กลุ"มตัวอย"าง 
สพม. จังหวัด จํานวนโรงเรียน สพม. จังหวัด จํานวนโรงเรียน 
13 กระบี่ 4 13 กระบี่ 3 
13 ตรัง 6 13 ตรัง 5 
14 พังงา 3 14 พังงา 3 
14 ภูเก็ต 4 14 ภูเก็ต 3 
14 ระนอง 3 14 ระนอง 3 
15 นราธิวาส 4 15 นราธิวาส 3 
15 ปQตตาน ี 4 15 ปQตตาน ี 3 
15 ยะลา 4 15 ยะลา 3 
16 สงขลา 10 16 สงขลา 9 
16 สตูล 4 16 สตูล 3 
17 จันทบุรี 7 17 จันทบุรี 6 
17 ตราด 3 17 ตราด 3 
18 ชลบุรี 12 18 ชลบุรี 12 
18 ระยอง 11 18 ระยอง 11 
19 เลย 4 19 เลย 4 
19 หนองบัวลําภู 3 19 หนองบัวลําภู 3 
20 อุดรธาน ี 8 20 อุดรธาน ี 8 
21 หนองคาย 3 21 หนองคาย 3 
22 นครพนม 3 22 นครพนม 3 
22 มุกดาหาร 3 22 มุกดาหาร 3 
23 สกลนคร 6 23 สกลนคร 6 
24 กาฬสินธุ� 4 24 กาฬสินธุ� 3 
25 ขอนแก3น 17 25 ขอนแก3น 16 
26 มหาสารคาม 5 26 มหาสารคาม 4 
27 ร�อยเอ็ด 9 27 ร�อยเอ็ด 9 
28 ยโสธร 4 28 ยโสธร 3 
28  ศรีสะเกษ 8 28  ศรีสะเกษ 8 
29 อํานาจเจริญ 3 29 อํานาจเจริญ 3 
29 อุบลราชธาน ี 7 29 อุบลราชธาน ี 7 
30 ชัยภูมิ 8 30 ชัยภูมิ 8 
31 นครราชสีมา 16 31 นครราชสีมา 15 
32 บุรีรัมย� 5 32 บุรีรัมย� 4 
33 สุรินทร� 6 33 สุรินทร� 5 
34 เชียงใหม3 13 34 เชียงใหม3 12 
34 แม3ฮ3องสอน 2 34 แม3ฮ3องสอน 2 
35 ลําปาง 12 35 ลําปาง 11 
35 ลําพูน 8 35 ลําพูน 7 
36 เชียงราย 11 36 เชียงราย 10 
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ตารางท่ี 3.1 (ต"อ)  
 
 

ประชากร กลุ"มตัวอย"าง 
สพม. จังหวัด จํานวนโรงเรียน สพม. จังหวัด จํานวนโรงเรียน 
36 พะเยา 7 36 พะเยา 7 
37 น3าน 4 37 น3าน 3 
37 แพร3 3 37 แพร3 3 
38 ตาก 3 38 ตาก 3 
38 สุโขทัย 3 38 สุโขทัย 3 
39 พิษณุโลก 9 39 พิษณุโลก 9 
39 อุตรดิตถ� 4 39 อุตรดิตถ� 3 
40 เพชรบูรณ� 7 40 เพชรบูรณ� 6 
41 กําแพงเพชร 7 41 กําแพงเพชร 6 
41 พิจิตร 5 41 พิจิตร 4 
42 นครสวรรค� 8 42 นครสวรรค� 8 
42 อุทัยธาน ี 4 42 อุทัยธาน ี 4 

รวมทั้งสิ้น 529 รวมทั้งสิ้น 495 
 
 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ข้ันตอนท่ี 2 ได�แก3 แบบสอบถาม เป;นแบบมาตราส3วนประมาณ
ค3า (Rating Scale) ตามแนวคิดของ Likert (Likert Type) 5 ระดับ มีเกณฑ�การให�คะแนน (บุญชม  
ศรีสะอาด, 2554, น. 102) ดังนี้ 
 5  หมายถึง  มีภาวะผู�นําอยู3ในระดับมากท่ีสุด   
 4  หมายถึง  มีภาวะผู�นําอยู3ในระดับมาก   
 3   หมายถึง  มีภาวะผู�นําอยู3ในระดับปานกลาง   
 2  หมายถึง  มีภาวะผู�นําอยู3ในระดับน�อย   
 1  หมายถึง  มีภาวะผู�นําอยู3ในระดับน�อยท่ีสุด   
 เกณฑ�การแปลความหมาย ดังนี้  
 4.51 – 5.00  มีภาวะผู�นําอยู3ในระดับมากท่ีสุด 
 3.51 – 4.50  มีภาวะผู�นําอยู3ในระดับมาก 
 2.51 – 3.50  มีภาวะผู�นําอยู3ในระดับปานกลาง 
 1.51 – 2.50  มีภาวะผู�นําอยู3ในระดับน�อย 
 1.00 – 1.50  มีภาวะผู�นําอยู3ในระดับน�อยมาก 
 ผู�วิจัยมีกระบวนการสร�างและพัฒนา ดังนี้   
 1. นําแบบสอบถามเก่ียวกับองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ตรวจสอบองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาท่ีออกแบบไว� ซ่ึงผู�วิจัยนําองค�ประกอบ
ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ให�ผู�เชี่ยวชาญจํานวน 5 คน  ตรวจสอบคุณภาพด�านความตรงเชิง
เนื้อหา (IOC) ปรับปรุงเครื่องมือวิจัยตามข�อเสนอแนะของผู�เชี่ยวชาญ 
 2. นําเครื่องมือวิจัยไปทดลองใช�กับกลุ3มท่ีไม3ใช3กลุ3มตัวอย3าง จํานวน 60 คน แล�วนํามา
วิเคราะห�หาค3าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว3างคะแนนรายข�อกับคะแนนรวมทุกข�อ ผลปรากฏว3ามีค3าอยู3
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ระหว3าง 0.31 ถึง 0.90 และหาค3าความเชื่อม่ันโดยวิธีหาค3าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (α-Alpha 
Coefficient) ผลปรากฏว3า แบบสอบถามมีค3าความเชื่อม่ันท้ังฉบับมีค3า 0.98 
 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
 1. ผู�วิจัยมีจดหมายถึงผู�บริหารสถานศึกษาท่ีเป;นกลุ3มตัวอย3าง เพ่ืออธิบายวัตถุประสงค�และ
ความสําคัญของการวิจัย พร�อมท้ังขอความร3วมมือในการตอบแบบสอบถามและการเก็บรวบรวม
ข�อมูลโดยมีหนังสือนําส3งจากมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
 2. ลงพ้ืนท่ีส3งแบบสอบถามให�ผู�บริหารสถานศึกษา กรณีโรงเรียนอยู3ในระยะท่ีใกล� เพ่ือ
ตอบแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข�อมูลท่ีเป;นประโยชน�กับงานวิจัย 
 3. ตรวจสอบความสมบูรณ�ครบถ�วนของแบบสอบถามท่ีได�รับกลับคืนมา เพ่ือนําไปทําการ
วิเคราะห�ข�อมูลต3อไป 
 สถิติท่ีใช�ในการวิจัย  
 1. การวิเคราะห�สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถามในด�าน เพศ วุฒิการศึกษาและตําแหน3ง 
ด�วยการคํานวณค3าความถ่ีและร�อยละ โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for 
the Social Science) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 
 2. วิเคราะห�ข�อมูลเก่ียวกับความเหมาะสมขององค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
โดยการหาค3าเฉลี่ยและค3าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน มาเปรียบเทียบกับเกณฑ�การแปลผล  
 3. การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) โดยการทดสอบความ
สอดคล�องกลมกลืนของโมเดลโครงสร�างเชิงเส�นและกําหนดน้ําหนักตัวแปรย3อยท่ีใช�ในการสร�างตัวบ3งชี้กับ
ข�อมูลเชิงประจักษ� ซ่ึงได�จากการวิเคราะห�ข�อมูลจากแบบสอบถามด�วยโปรแกรม สําเร็จรูป LISRAL 8.54 เพ่ือ
หาค3าน้ําหนักตัวแปรย3อยท่ีใช�ในการสร�างตัวบ3งชี้ และทําการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยท่ี
เป;นตัวแบบเชิงทฤษฎีท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึนกับข�อมูลท่ีได�จากกลุ3มตัวอย3างซ่ึงเป;นข�อมูลเชิงประจักษ� ค3าสถิติท่ีใช�
ตรวจสอบความสอดคล�องกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข�อมูลเชิงประจักษ� คือ ค3าสถิติไค-สแควร� X2 (Chi-
square) ค3าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) ค3าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี
ปรับแก�แล�ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (สุวิมล ติรกานันท�, 2550) 
  3.1 ค3าสถิติไค-สแควร� X2 (Chi-square Goodness of Statistic) เป;นค3าสถิติท่ีใช�
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติว3า ฟQงก�ชั่นความสอดคล�องมีค3าเป;นศูนย� ถ�าค3าสถิติ ไค-สแควร�มีค3าตํ่ามาก 
หรือมีค3ายิ่งเข�าใกล�ศูนย�เท3าไร แสดงว3า ข�อมูลโมเดลลิสเรลมีความสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ� 
หรือพิจารณาค3า X2/DF มีค3าน�อยกว3า 2.00  
  3.2 ดัชนีวัดความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) ซ่ึงเป;นอัตราส3วนผลต3าง
ระหว3างฟQงก�ชั่นความสอดคล�องจากโมเดลก3อนและหลังปรับโมเดลกับฟQงก�ชั่นความสอดคล�องก3อนปรับ
โมเดล ค3า GFI ท่ียอมรับได�ควรมีค3ามากกว3า 0.90 แสดงว3าโมเดลมีความสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ� 
  3.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก�แล�ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) ซ่ึงนํา 
GFI มาปรับแก�และคํานึงถึงขนาดของตัวแปรและกลุ3มตัวอย3าง ค3านี้ใช�เช3นเดียวกับค3า GFI และ AGFI มีค3าเท3ากับ
หรือเข�าใกล� 1 ค3าท่ียอมรับได�ควรมีค3ามากกว3า 0.90 แสดงว3า โมเดลมีความสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ� 
  3.4 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index: CFI) มีค3ามากกว3า 0.95  
  3.5 ค3าดัชนีแสดงขนาดของกลุ3มตัวอย3างท่ีจะยอมรับดัชนีแสดงความสอดคล�องกลมกลืน
ของโครงสร�างองค�ประกอบได� (CN) มีค3ามากกว3า 200  
  3.6 ค3ารากของค3าเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized 
Root Mean Square Residual : SRMR) มีค3าน�อยกว3า 0.05  
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  3.7 ค3าดัชนีวัดความสอดคล�องในรูปของความคลาดเคลื่อน ได�แก3 ค3า Root Mean 
Square Error of Approximation (RMSEA) เป;นค3าท่ีวัดความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยของข�อมูลจากกลุ3ม
ตัวอย3างท่ีคลาดเคลื่อนไปจากโมเดลเชิงทฤษฎี (Average of the Fitted Residuals) ซ่ึงโมเดลท่ีดี
ควรมีค3า Residual เข�าใกล�ศูนย�และควรมีค3าน�อยกว3า 0.05 จึงจะสรุปได�ว3า โมเดลสอดคล�องกับ
ข�อมูลเชิงประจักษ� 
 4. นําผลการวิเคราะห� จากข�อ 3.8.3 มาคัดเลือกตัวบ3งชี้ท่ีมีความเท่ียงตรงโครงสร�างเชิงเส�น คือ 
มีค3า factor loading มากกว3าหรือเท3ากับ 0.30 และมีค3าเฉลี่ยความเหมาะสมท่ีเท3ากับหรือมากกว3า 3.50 โดย
จากงานวิจัยพบว3า ค3าน้ําหนักองค�ประกอบเรียงลําดับ ได�แก3 องค�ประกอบหลักด�านการจัดการเทคโนโลยี มี
ค3าน้ําหนักองค�ประกอบเท3ากับ 0.853 องค�ประกอบหลักด�าน การริเริ่มสร�างสรรค� มีค3าน้ําหนักองค�ประกอบ
เท3ากับ 0.818 องค�ประกอบหลักด�านด�านทักษะ การบริหารองค�กร มีค3าน้ําหนักองค�ประกอบเท3ากับ 0.698 
องค�ประกอบหลักด�านความรู�ทางวิชาการ มีค3าน้ําหนักองค�ประกอบเท3ากับ 0.695 และองค�ประกอบหลักด�าน
การพัฒนาตนเอง มีค3าน้ําหนักองค�ประกอบเท3ากับ 0.681    
 
3.3 ข้ันตอนท่ี 3 ยืนยันองค+ประกอบภาวะผู นําของผู บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล   
 3.3.1 ผู�ให�ข�อมูล จํานวน 9 คน ประกอบด�วย ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการบริหารการศึกษา  
ระดับอุดมศึกษา จํานวน 5 คน และผู�บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ท่ีดํารงตําแหน3ง  ผู�บริหารสถานศึกษา 
วิทยฐานะ  ผู�บริหารสถานศึกษาชํานาญการพิเศษ ระดับปริญญาโทและเป;นผู�บริหารไม3น�อยกว3า 5 ปN 
จํานวน 4 คน โดยการสนทนากลุ3มเก่ียวกับองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา คุณภาพ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน และการยืนยันความเหมาะสมและความเป;นไปได�ขององค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหาร
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 3.3.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก3 แบบบันทึกการสนทนากลุ3ม และแบบสอบถามท่ีได�จาก
ข้ันตอนท่ี 1 การสัมภาษณ�เชิงลึกและการสร�างแบบสอบถาม และจากข้ันตอนท่ี 2 การตรวจสอบความ
สอดคล�องขององค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู�วิจัยมีกระบวนการสร�าง ดังนี้ 
  1) สร�างแบบบันทึกข�อมูลการสนทนากลุ3มผู�เชี่ยวชาญ เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและตรวจสอบ
องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และนําร3างแบบบันทึกการสนทนากลุ3มเสนออาจารย�ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ� เพ่ือตรวจสอบความถูกต�องความสอดคล�องความเหมาะสมในการใช�ภาษาและสื่อความหมาย 
  2) สร�างแบบประเมินความเหมาะสมและความเป;นไปได�เพ่ือยืนยันองค�ประกอบ
ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเป;นแบบสอบถามลักษณะมาตราส3วนประมาณค3า 5 
ระดับ (Rating Scale) ตามแนวคิดของ Likert (Likert Type) 5 ระดับ ได�แก3 มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง น�อย และน�อยท่ีสุด มีเกณฑ�การให�คะแนน ดังนี้ 
   5  หมายถึง  มีความเหมาะสมและความเป;นไปได�ระดับมากท่ีสุด   
   4  หมายถึง  มีความเหมาะสมและความเป;นไปได�ระดับมาก   
   3  หมายถึง  มีความเหมาะสมและความเป;นไปได�ระดับปานกลาง   
   2  หมายถึง  มีความเหมาะสมและความเป;นไปได�ในระดับน�อย   
   1  หมายถึง  มีความเหมาะสมและความเป;นไปได�ระดับน�อยท่ีสุด   
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  เกณฑ�การแปลความหมาย โดยใช�เกณฑ�ต3อไปนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2554 น. 102) ดังนี้  
   4.51 – 5.00  มีความเหมาะสมและความเป;นไปได�ระดับมากท่ีสุด 
   3.51 – 4.50  มีความเหมาะสมและความเป;นไปได�ระดับมาก 
   2.51 – 3.50  มีความเหมาะสมและความเป;นไปได�ระดับปานกลาง 
  1.51 – 2.50  มีความเหมาะสมและความเป;นไปได�ระดับน�อย 
  1.00 – 1.50  มีความเหมาะสมและความเป;นไปได�ระดับน�อยมาก 
 การเก็บรวบรวมข อมูล 
 1. การยืนยันองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา โดยการตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเป;นไปได�ขององค�ประกอบภาวะผู�นําท่ีออกแบบไว� ซ่ึงผู�วิจัยนําองค�ประกอบภาวะ
ผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ให�ผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ตรวจสอบโดยดําเนินการสนทนากลุ3ม 
(Focus Group) ประกอบด�วย ผู�บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา หรือรักษาการในตําแหน3ง
ผู�อํานวยการสถานศึกษา จํานวน 4 คน ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา จํานวน 
5 คน พิจารณาความถูกต�องเหมาะสม ขององค�ประกอบหลักและองค�ประกอบย3อย  
 2. ดําเนินการสนทนากลุ3ม (Focus Group)  
 3. ปรับปรุงแก�ไข องค�ประกอบภาวะผู�นํา ตามแบบบันทึกและข�อเสนอแนะของ
ผู�ทรงคุณวุฒิ จากการสนทนากลุ3ม  
 4. จากนั้นทําการตรวจสอบอีกครั้ง  โดยใช�แบบประเมินความเหมาะสมและความเป;นไป
ได�ขององค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา  
 สถิติท่ีใช�ในการวิจัย  
 1. การวิเคราะห�เนื้อหา (Content Analysis) จากการสนทนากลุ3มของผู�บริหาร
สถานศึกษาและผู�ทรงคุณวุฒิ นําไปวิเคราะห� สังเคราะห�และสรุปประเด็นจากการสนทนากลุ3ม 
 2. สถิ ติ พ้ืนฐานในการใช�บรรยายข�อมูลใช� โปรแกรมสํ า เร็จรูปทางสถิ ติสํ าหรับ                           
การวิเคราะห�ข�อมูลทางสังคมศาสตร� (SPSS for Windows) ประกอบด�วย 
  2.1 ร�อยละ (%) 
  2.2 ค3าเฉลี่ย ( X )   
  2.3 ส3วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  2.4 ค3าความถ่ี (f) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนากลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในครั้งนี้ มีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย
แบ-งออกเป/น 3 ข้ันตอน ได�แก- ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพป3จจุบันและป3ญหาของการบริหารเพ่ือ
เสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ข้ันตอน
ท่ี 2 พัฒนากลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และข้ันตอนท่ี 3 ตรวจสอบกลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจ
ของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ผู�วิจัยจึงนําเสนอผลการ
วิเคราะห�ข�อมูลตามข้ันตอนการวิจัย ดังต-อไปนี้ 
 
4.1 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพป%จจุบันและป%ญหาของการบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของ
ผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 ผู�วิจัยนําเสนอผลการวิ เคราะห�ข�อมูลแบ-ง เป/น ตอนท่ี 1 ข�อมูลพ้ืนฐานของผู�ตอบ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 สภาพป3จจุบันและป3ญหาการบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ตอนท่ี 3 ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการ
บริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  
ท้ังนี้เพ่ือให�เกิดความเข�าใจท่ีตรงกัน ผู�วิจัยกําหนดสัญลักษณ�ท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล ดังนี้ 
 n  แทน จํานวนกลุ-มตัวอย-าง 
 X   แทน ค-าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.  แทน ค-าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ตอนท่ี 1 ข�อมูลพ้ืนฐานของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลพ้ืนฐานของผู�ตอบแบบสอบถามท่ีใช�ในการวิจัยในข้ันตอนท่ี 1 ศึกษา
สภาพป3จจุบันและป3ญหาของกลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา แสดงดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 4.1 ข�อมูลพ้ืนฐานของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 

ข�อมูลพ้ืนฐาน 
ผู�ตอบแบบสอบถาม (n = 342) 

จํานวน ร�อยละ 
เพศ     
 ชาย 309 90.35 
 หญิง 33 9.65 

รวม 342 100.00 
อายุ   
 25 – 30 ปN 14 4.09 
 ต้ังแต- 30 ข้ึนไป – 40 ปN 59 17.25 
 ต้ังแต- 40 ข้ึนไป – 50 ปN 170 49.71 
 ต้ังแต- 50 ข้ึนไป – 60 ปN 99 28.95 

รวม 342 100.00 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   
 ปริญญาตรี - - 
 ปริญญาโท 334 97.66 
 ปริญญาเอก 8 2.34 

รวม 342 100.00 
ตําแหน-งป3จจุบัน   
 ผู�บริหารสถานศึกษา 342 100.00 

รวม 342 100.00 
ระยะเวลาในการดํารงตําแหน-งในป3จจุบัน   
 ไม-เกิน 10 ปN 34 9.94 
 ต้ังแต- 10 ข้ึนไป – 20 ปN 218 63.74 
 ต้ังแต- 20 ข้ึนไป – 30 ปN 90 26.32 
 มากกว-า  30 ปNข้ึนไป - - 

รวม 342 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.1 ผู�ตอบแบบสอบถามซ่ึงมีตําแหน-งเป/นผู�บริหารสถานศึกษาท้ังหมดจํานวน
342 คน โดยส-วนใหญ- เป/นเพศชาย จํานวน 309 คน คิดเป/นร�อยละ 90.35 มีอายุต้ังแต- 40 ข้ึนไป – 
50 ปN จํานวน 170 คน คิดเป/นร�อยละ 49.71 วุฒิการศึกษาสูงสุด คือ ปริญญาโท จํานวน 334 คน       
คิดเป/นร�อยละ 97.66 และมีระยะเวลาในการดํารงตําแหน-งในป3จจุบัน ต้ังแต- 10 ข้ึนไป – 20 ปN  
จํานวน 218 คน  คิดเป/นร�อยละ 63.74 
  



 102

 ตอนท่ี 2 สภาพป3จจุบันและป3ญหาการบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจากการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายนอก          
และภายใน 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือศึกษาสภาพป3จจุบันและป3ญหาการบริหาร เพ่ือเสริมสร�างพลัง
อํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจากการวิเคราะห�
สภาพแวดล�อมภายนอกและภายในแสดง ดังตารางท่ี 4.2 – 4.15 
 
ตารางท่ี 4.2 สภาพป3จจุบันและป3ญหากระบวนการเพ่ือพลังอํานาจการบริหารสถานศึกษาของผู�บริหาร
 สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ภาพรวม  
 

กระบวนการเพ่ือพลังอํานาจการบริหารสถานศึกษา 
สภาพป%จจุบัน สภาพป%ญหา 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
การกําหนดเปUาหมายร-วม 3.56 0.20 มาก 2.60 0.21 ปานกลาง 
สนับสนุนทรัพยากร 3.79 0.32 มาก 3.06 0.28 ปานกลาง 
การสร�างขวัญกําลังใจ 3.89 0.35 มาก 2.69 0.36 ปานกลาง 
การติดตามการทํางาน 4.34 0.35 มาก 1.60 0.45 น�อย 

รวม 3.83 0.15 มาก 2.61 0.14 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.2 สภาพป3จจุบันและป3ญหากระบวนการเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจการบริหาร
สถานศึกษาของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พบว-า 
 สภาพป3จจุบันของกระบวนการเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจการบริหารสถานศึกษาของผู�บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ในภาพรวมอยู-ในระดับมาก ( X  = 3.83, S.D. 
= 0.15) เม่ือพิจารณารายด�าน เรียงลําดับจากด�านท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุดไปค-าเฉลี่ยตํ่าสุด พบว-า ด�านการ
ติดตามการทํางานมีค-าเฉลี่ยสูงท่ีสุด อยู-ในระดับมาก ( X = 4.34, S.D. = 0.35) รองลงมา คือ ด�านการ
สร�างขวัญกําลังใจ อยู-ในระดับมาก (X  = 3.89, S.D. = 0.35) และด�านท่ีมีค-าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือด�านการ
กําหนดเปUาหมายร-วม อยู-ในระดับมาก (X  = 3.56, S.D. = 0.20) 
 สําหรับสภาพป3ญหา พบว-า ในภาพรวมอยู-ในระดับปานกลาง ( X = 2.61, S.D. = 0.14)   
เม่ือพิจารณารายด�าน เรียงลําดับจากด�านท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุดไปค-าเฉลี่ยตํ่าสุด พบว-า ด�านท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุด 
คือด�านสนับสนุนทรัพยากรอยู-ในระดับปานกลาง ( X = 3.06, S.D. = 0.28) รองลงมา คือ ด�านการสร�าง
ขวัญกําลังใจ อยู-ในระดับมาก ( X = 2.69, S.D. = 0.36) และด�านท่ีมีค-าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด คือด�านการ
ติดตามการทํางานอยู-ในระดับน�อย (X = 1.60, S.D. = 0.45) 
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ตารางท่ี 4.3  สภาพป3จจุบันและป3ญหาการบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา
 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านการกําหนดเปUาหมาย  
 

กระบวนการเพ่ือพลังอํานาจการบริหารสถานศึกษา 
ด�านการกําหนดเป>าหมาย 

สภาพป%จจุบัน สภาพป%ญหา 
X

 S.D. ระดับ X
 S.D. ระดับ 

1. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�คณะครูและ
บุคลากรเข�ามามสี-วนร-วมในการกําหนดเปUาหมายของ
สถานศึกษา  

4.83 0.47 มากท่ีสุด 1.17 0.47 น�อย
ท่ีสุด 

2. ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมให�คณะครูและบุคลากร
ร-วมเข�าเป/นคณะทํางานกันทํางานเป/นทีม และสนับสนุน
ให�ทุกคนเป/นผู�นําในการวางแผน กําหนดเปUาหมายหรือ
วัตถุประสงค�ในการทํางานเป/นทีม 

4.42 0.69 มาก 1.48 0.62 น�อย
ท่ีสุด 

3. ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมให�คณะครูและบุคลากร
เป/นผู�นําหรือเป/นหัวหน�าทีมในการปฏิบัติ และมีอํานาจ
ในการตัดสินใจในทีมงาน หรืองานส-วนท่ีตนเอง
รับผิดชอบ 

4.73 0.59 มากท่ีสุด 1.27 0.59 น�อย
ท่ีสุด 

4. ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมให�คณะครูและบุคลากร
ให�อิสระในการทํางานวิธีการทํางานและนวัตกรรมท่ี
หลากหลายเพ่ือการบรรลุเปUาหมายของสถานศึกษา  

2.40 0.49 น�อย 4.51 0.64 มาก
ท่ีสุด 

5. ผู�บริหารสถานศึกษานํานโยบายให�ภาคเอกชนเข�ามา
มีส-วนร-วมจัดการศึกษา 

4.56 0.65 มากท่ีสุด 1.75 0.53 น�อย 

6. ผู�บริหารสถานศึกษามีการนํานโยบายการจัด
การศึกษาทางเลือกท่ีตอบสนองความต�องการของ
ผู�เรยีนมากข้ึน 

4.31 0.52 มาก 1.49 0.55 น�อย
ท่ีสุด 

7. ผู�บริหารสถานศึกษามีการนํานโยบายในการใช�
ภาษาต-างประเทศหรือภาษาสากล และใช�เทคโนโลยี
และสารสนเทศ ICT 

4.35 0.48 มาก 1.35 0.48 น�อย
ท่ีสุด 

8. ผู�บริหารสถานศึกษามีการปรับปรุงและปฏิรูป
การศึกษามีความจําเป/นและมคีวามสําคัญต-อการพัฒนา
เพ่ือการแก�ป3ญหาและการพัฒนาการบริหารท่ีจะ
ขับเคลื่อนระบบราชการ 

2.34 0.58 น�อย 4.19 0.47 มาก 

9. ผู�บริหารสถานศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนา การ
ทํางานตามระบบราชการไทย นอกจากน้ี ยังมีลักษณะ
ของการรวมศูนย�ท่ีส-วนกลางมากเกินไป 

1.26 0.44 น�อย
ท่ีสุด 

4.63 0.74 มาก
ท่ีสุด 

10. ผู�บริหารสถานศึกษาการปรับปรุงและพัฒนาการ
ทํางานท่ียึดกฎระเบียบตายตัว ขาดความยดืหยุ-น และ
เอ้ือต-อการปฏิบตัิงานของครูบางส-วนท่ีไม-ยอมปรับตัว 

2.39 0.62 น�อย 4.17 0.56 มาก 

รวม 3.56 0.20 มาก 2.60 0.21 
ปาน
กลาง 
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 จากตารางท่ี 4.3 สภาพป3จจุบันและสภาพป3ญหาการบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของ
ผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านการกําหนดเปUาหมาย 
 สภาพป3จจุบันการบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พบว-า ภาพรวมสภาพป3จจุบันด�านการกําหนดเปUาหมายอยู-ในระดับมาก 
( X = 3.56, S.D. = 0.20) เม่ือพิจารณาเป/นรายประเด็นโดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุดไป
ค-าเฉลี่ยตํ่าสุด พบว-า ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�คณะครูและ
บุคลากรเข�ามามีส-วนร-วมในการกําหนดเปUาหมายของสถานศึกษา อยู-ในระดับมากท่ีสุด (X  = 4.83, S.D. 
= 0.47) รองลงมา คือ ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมให�คณะครูและบุคลากรเป/นผู�นําหรือเป/นหัวหน�าทีมใน
การปฏิบัติ และมีอํานาจในการตัดสินใจในทีมงาน หรืองานส-วนท่ีตนเองรับผิดชอบ อยู-ในระดับมากท่ีสุด 
(X = 4.73, S.D. = 0.59)  และประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผู�บริหารสถานศึกษาตระหนักว-าการ
ทํางานตามระบบราชการไทย มักทํางานแบบต-างคนต-างทําไม-ไปในทิศเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมี
ลักษณะของการรวมศูนย�ท่ีส-วนกลางมากเกินไปมีค-าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด (X  = 1.26, S.D. = 0.44) 
 สภาพป3ญหาการบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา พบว-า ภาพรวมของสภาพป3ญหาด�านการกําหนดเปUาหมาย อยู-ในระดับ        
ปานกลาง (X  = 2.60, S.D. = 0.21) เม่ือพิจารณาประเด็น โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุด
ไปค-าเฉลี่ยตํ่าสุด พบว-า ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู�บริหารสถานศึกษาตระหนักว-าการทํางานตาม
ระบบราชการไทย มักทํางานแบบต-างคนต-างทําไม-ไปในทิศเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีลักษณะของการรวม
ศูนย�ท่ีส-วนกลางมากเกินไป อยู-ในระดับมากท่ีสุด (X  = 4.63, S.D. = 0.74) รองลงมา คือ ผู�บริหาร
สถานศึกษาส-งเสริมให�คณะครูและบุคลากรให�อิสระในการทํางาน วิธีการทํางานและนวัตกรรมท่ี
หลากหลายเพ่ือการบรรลุเปUาหมายของสถานศึกษาอยู-ในระดับมากท่ีสุด (X  = 4.51, S.D. = 0.64) 
และประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�คณะครูและบุคลากรเข�ามามี
ส-วนร-วมในการกําหนดเปUาหมายของสถานศึกษาอยู-ในระดับน�อยท่ีสุด (X = 1.17, S.D. = 0.47) 
 
ตารางท่ี 4.4 สภาพป3จจุบันและป3ญหาการบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา
 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านสนับสนุนทรัพยากร  
 

กระบวนการเพ่ือพลังอํานาจการบริหารสถานศึกษา 
ด�านสนับสนุนทรัพยากร 

สภาพป%จจุบัน สภาพป%ญหา 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมและสนับสนุนทรัพยากร
บุคคลให�มีคณุภาพ ท้ังด�านทักษะและความรู� ทันต-อ
สถานการณ�ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลง  

4.53 0.54 มาก
ท่ีสุด 

2.38 0.61 น�อย 

2. ผู�บริหารสถานศึกษาสนับสนุนทรัพยากร ได�แก- เงิน 
บุคลากร วัสดุ อุปกรณ�ต-าง ๆ ในการผู�ปฏิบัติงานแก-
บุคลากร เพ่ือให�บรรลุเปUาหมายของโรงเรียน 

2.42 0.65 น�อย 4.33 0.47 มาก 

3. ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมให�คณะครูและบุคลากร 
มีอิสระในการสร�างสรรค�และใช�นวัตกรรมในการ
ปฏิบัติงานและเพ่ือประโยชน�ทางการศึกษา 

4.42 0.49 มาก 2.45 0.56 น�อย 
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ตารางท่ี 4.4 (ต?อ) 
 

กระบวนการเพ่ือพลังอํานาจการบริหารสถานศึกษา 
ด�านสนับสนุนทรัพยากร 

สภาพป%จจุบัน สภาพป%ญหา 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

4. ผู�บริหารสถานศึกษาให�ความสาํคัญกับป3จจัยทาง
เศรษฐกิจมผีลต-อตลาดแรงงานและตลาดการศึกษา 
เน่ืองจากการกําหนดลักษณะของแรงงานท่ีต�องการ อาทิ 
เศรษฐกิจใหม- จะแข-งขันกันด�วยนวัตกรรมใหม- ๆ ซึ่งต�อง
อาศัยการวิจัยและพัฒนา 

4.10 0.64 มาก 2.73 0.60 ปาน
กลาง 

5. ผู�บริหารสถานศึกษามุ-งเน�นการศึกษาต�องให�บุคลากรมี
ทักษะการทําวิจัย ให�สามารถสร�างนวัตกรรมใหม-ท่ีมี
คุณค-าต-อระบบเศรษฐกิจ 

4.37 0.48 มาก 2.56 0.61 ปาน
กลาง 

6. ผู�บริหารสถานศึกษาให�ความสาํคัญว-าการศึกษายังต�อง
แข-งขันกันด�วยคุณภาพ ซึ่งต�องอาศัยบุคลากรท่ีมีฝNมือ       
มีทักษะความสามารถท่ีหลากหลาย เช-น ความรู�ด�าน
เทคโนโลยี ภาษาต-างประเทศ การบริหาร ฯลฯ ซึ่งเป/น
หน�าท่ีของผู�บริหารการศึกษาท่ีจะพัฒนาคนให�มีคุณภาพ 

4.16 0.59 มาก 2.69 0.58 ปาน
กลาง 

7. ผู�บริหารสถานศึกษามีการมุ-งเน�นว-าความก�าวหน�าของ
เทคโนโลยีมผีลต-อการกําหนดคุณสมบัติและคุณภาพของ
ครูในอนาคต 

4.54 0.50 มาก
ท่ีสุด 

2.46 0.50 น�อย 

8. ผู�บริหารสถานศึกษาตระหนักว-า เทคโนโลยี
สารสนเทศ เทคโนโลยีการขนส-ง เทคโนโลยีการผลิต         
นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ มีความก�าวหน�า
ข้ึนอย-างต-อเน่ือง ซึ่งเทคโนโลยเีหล-าน้ีมีประโยชน�ในการ
เพ่ิมศักยภาพการแข-งขันของครู 

4.53 0.60 มาก
ท่ีสุด 

2.36 0.60 น�อย 

9. ผู�บริหารสถานศึกษานํานโยบายว-า การจัดการศึกษา
จะต�องมีการเพ่ิมเติมความรู�เก่ียวกับเทคโนโลยีใหม- ๆ ใน
หลักสตูรการเรยีนการสอน และปรับปรุงให�ทันต-อการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี

4.48 0.50 มาก 2.47 0.52 น�อย 

รวม 3.79 0.32 มาก 3.06 0.28 
ปาน
กลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.4 สภาพป3จจุบันและป3ญหาการบริหาร เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านสนับสนุนทรัพยากร 
 สภาพป3จจุบันการบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านสนับสนุนทรัพยากรในภาพรวมอยู-ในระดับมาก (X  = 3.79, S.D. = 
0.20) เม่ือพิจารณาเป/นรายประเด็น โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุดไปค-าเฉลี่ยตํ่าสุด พบว-า 
ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษามีการมุ-งเน�นว-าความก�าวหน�าของเทคโนโลยีมี
ผลต-อการกําหนดคุณสมบัติและคุณภาพของครูในอนาคตอยู-ในระดับมากท่ีสุด (X  = 4.54, S.D. = 0.50) 
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รองลงมา คือ ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรบุคคลให�มีคุณภาพ ท้ังด�านทักษะ
และความรู� ทันต-อสถานการณ�ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยู-ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.53, S.D. = 0.54) 
และผู�บริหารสถานศึกษาตระหนักว-า เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการขนส-ง เทคโนโลยีการผลิต            
นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ มีความก�าวหน�าข้ึนอย-างต-อเนื่อง ซ่ึงเทคโนโลยีเหล-านี้มีประโยชน�
ในการเพ่ิมศักยภาพการแข-งขันของครูอยู-ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.53, S.D. = 0.60) และประเด็นท่ีมี
ค-าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษาสนับสนุนทรัพยากร ได�แก- เงิน บุคลากร วัสดุ อุปกรณ�ต-าง  ๆ
ในการผู�ปฏิบัติงานแก-บุคลากร เพ่ือให�บรรลุเปUาหมายของโรงเรียนอยู-ในระดับน�อย (X = 2.42, S.D. = 0.65) 
 สภาพป3ญหาการบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านสนับสนุนทรัพยากรในภาพรวมอยู-ในระดับปานกลาง ( X = 3.06,            
S.D. = 0.28) เม่ือพิจารณาเป/นรายประเด็น โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุดไปค-าเฉลี่ยตํ่าสุด 
พบว-า ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษาสนับสนุนทรัพยากร ได�แก- เงิน บุคลากร 
วัสดุ อุปกรณ�ต-าง ๆ ในการผู�ปฏิบัติงานแก-บุคลากร เพ่ือให�บรรลุเปUาหมายของโรงเรียนอยู-ในระดับมาก 
(X  = 4.33, S.D. = 0.47) รองลงมา คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษาให�ความสําคัญกับป3จจัยทาง
เศรษฐกิจมีผลต-อตลาดแรงงานและตลาดการศึกษา เนื่องจากการกําหนดลักษณะของแรงงานท่ี
ต�องการ อาทิ เศรษฐกิจใหม- จะแข-งขันกันด�วยนวัตกรรมใหม- ๆ ซ่ึงต�องอาศัยการวิจัยและพัฒนาอยู-ใน
ระดับปานกลาง (X  = 2.73, S.D. = 0.60) และประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษา
ตระหนักว-า เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการขนส-ง เทคโนโลยีการผลิต นาโนเทคโนโลยี 
เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ มีความก�าวหน�าข้ึนอย-างต-อเนื่อง ซ่ึงเทคโนโลยีเหล-านี้มีประโยชน�ในการเพ่ิม
ศักยภาพการแข-งขันของประเทศมีอยู-ในระดับน�อย (X = 2.36, S.D. = 0.60) 
 
ตารางท่ี 4.5 สภาพป3จจุบันและป3ญหาการบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา
 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านการสร�างขวัญกําลังใจ  
 

กระบวนการเพ่ือพลังอํานาจการบริหารสถานศึกษา 
ด�านการสร�างขวัญกําลังใจ 

สภาพป%จจุบัน สภาพป%ญหา 
X

 S.D. ระดับ X
 S.D. ระดับ 

1. ผู�บริหารสถานศึกษาสร�างบรรยากาศของความร-วมมือแลกเปลี่ยน
ความคิด ข�อมูลสารสนเทศท่ีเป/นประโยชน�ต-อการทํางาน 

4.43 0.50 มาก 2.43 0.54 น�อย 

2. ผู�บริหารสถานศึกษาสร�างบรรยากาศการทํางานท่ีส-งเสริม
การเรยีนรู�ระหว-างผู�บริหารกับผู�ปฏิบัติงานเปaดโอกาสให�
เรียนรู�แลกเปลี่ยน และรับเอาแนวคิดหรือทักษะใหม- ๆ มา
ช-วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

4.36 0.48 มาก 2.42 0.53 น�อย 

3. ผู�บรหิารสถานศึกษาสร�างขวัญ กําลังใจให�กับคณะครแูละ
บุคลากรอยู-เสมอ โดยการยกย-องชมเชย ให�รางวัลในรูปแบบต-าง 
ๆ ให�ความก�าวหน�าในวิชาชีพ ให�เข�าร-วมการอบรม สัมมนา 
ศึกษาต-อเพ่ือพัฒนาความรู� ทักษะ เพ่ือนํามาใช�การทํางาน 

4.39 0.49 มาก 2.39 0.53 น�อย 

4. ผู�บริหารสถานศึกษาตระหนักว-า สังคมไทยในป3จจบัุนขาด
ความเหนียวแน-น ขาดความร-วมแรงร-วมใจ คนในสังคมจึง
มองการศึกษาว-าเป/นเรื่องของรัฐบาลไม-เก่ียวกับตนเอง 

2.38 0.49 น�อย 3.54 0.58 มาก 

รวม 3.89 0.35 มาก 2.69 0.36 
ปาน
กลาง 
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 จากตารางท่ี 4.5 สภาพป3จจุบันและป3ญหาการบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านการสร�างขวัญกําลังใจ 
 สภาพป3จจุบันการบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านการสร�างขวัญกําลังใจ ในภาพรวมอยู-ในระดับมาก (X = 3.89, S.D. = 0.35) 
เม่ือพิจารณาเป/นรายประเด็น โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุดไปค-าเฉลี่ยตํ่าสุด พบว-า ประเด็นท่ี
มีค-าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษาสร�างบรรยากาศของความร-วมมือ แลกเปลี่ยนความคิด 
ข�อมูลสารสนเทศท่ีเป/นประโยชน�ต-อการทํางานอยู-ในระดับมาก (X = 4.43, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ 
รายการผู�บริหารสถานศึกษาสร�างขวัญ กําลังใจให�กับคณะครูและบุคลากรอยู-เสมอ โดยการยกย-องชมเชย ให�
รางวัลในรูปแบบต-าง ๆ ให�ความก�าวหน�าในวิชาชีพ ให�เข�าร-วมการอบรม สัมมนา ศึกษาต-อเพ่ือ พัฒนาความรู� 
ทักษะ เพ่ือนํามาใช�การทํางาน อยู-ในระดับมาก (X = 4.39, S.D. = 0.49) และประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ 
รายการผู�บริหารสถานศึกษาตระหนักว-าสังคมไทยในป3จจุบันขาดความเหนียวแน-น ขาดความร-วมแรงร-วมใจ 
คนในสังคมจึงมองการศึกษาว-าเป/นเรื่องของรัฐบาลไม-เก่ียวกับตนเองอยู-ในระดับน�อย (X = 2.38, S.D. = 0.49) 
 สภาพป3ญหาการบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านการสร�างขวัญกําลังใจ ในภาพรวมอยู-ในระดับปานกลาง (X  = 2.69,          
S.D. = 0.36)  เม่ือพิจารณาเป/นรายประเด็น โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุดไปค-าเฉลี่ยตํ่าสุด 
พบว-า ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษาตระหนักว-าสังคมไทยในป3จจุบันขาด
ความเหนียวแน-น ขาดความร-วมแรงร-วมใจ คนในสังคมจึงมองการศึกษาว-าเป/นเรื่องของรัฐบาลไม-เก่ียวกับ
ตนเอง อยู-ในระดับมาก (X = 3.54, S.D. = 0.58) รองลงมา คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษาสร�าง
บรรยากาศของความร-วมมือ แลกเปลี่ยนความคิด ข�อมูลสารสนเทศท่ีเป/นประโยชน�ต-อการทํางาน อยู-ใน
ระดับน�อย (X = 2.43, S.D. = 0.54) และประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษาสร�าง
ขวัญ กําลังใจให�กับคณะครูและบุคลากรอยู-เสมอ โดยการยกย-องชมเชย ให�รางวัลในรูปแบบต-าง ๆ ให�
ความก�าวหน�าในวิชาชีพ ให�เข�าร-วมการอบรม สัมมนา ศึกษาต-อเพ่ือ พัฒนาความรู� ทักษะ เพ่ือ
นํามาใช�การทํางานอยู-ในระดับน�อย (X  = 2.39, S.D. = 0.53) 
 
ตารางท่ี 4.6 สภาพป3จจุบันและป3ญหาการบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา
 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านการติดตามการทํางาน  
 

กระบวนการเพ่ือพลังอํานาจการบริหารสถานศึกษา 
ด�านการติดตามการทํางาน 

สภาพป%จจุบัน สภาพป%ญหา 
X

 S.D. ระดับ X
 S.D. ระดับ 

1. ผู�บริหารสถานศึกษา แนะนํา สอนงาน นิเทศ กํากับ และ
ติดตามการทํางานให�กับคณะครูและบุคลากรอยู-เสมอ  

4.20 0.52 มาก 1.48 0.62 น�อย
ท่ีสุด 

2. ผู�บริหารสถานศึกษามีการตรวจสอบป3ญหา ประเมินความสําเร็จ
ของแผนงาน โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการและการนําผล
ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของโรงเรียน 

4.38 0.49 มาก 1.65 0.58 น�อย 

3. ผู�บริหารสถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน พัฒนา
ระบบงาน เพ่ือการพัฒนางานของโรงเรียนและบรรลุเปUาหมายของ
สถานศึกษา 

4.43 0.50 มาก 1.68 0.57 น�อย 

4. ผู�บริหารสถานศึกษา พัฒนาระบบการทํางานร-วมกันระหว-างบ�าน 
ชุมชนและสถานศึกษา เพ่ือการบรรลุเปUาหมายของสถานศึกษา เช-น
ระบบภาคีเครือข-าย 

1.66 0.66 น�อย 4.30 0.70 มาก 

รวม 4.34 0.35 มาก 1.60 0.45 น�อย 
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 จากตารางท่ี 4.6 สภาพป3จจุบันและป3ญหาการบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านการติดตามการทํางาน 
 สภาพป3จจุบันการบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านการติดตามการทํางานในภาพรวมอยู-ในระดับมาก (X = 4.34, S.D. = 
0.35) เม่ือพิจารณาเป/นรายประเด็น โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุดไปค-าเฉลี่ยตํ่าสุด พบว-า 
ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน พัฒนา
ระบบงาน เพ่ือการพัฒนางานของโรงเรียนและบรรลุเปUาหมายของสถานศึกษา อยู-ในระดับมาก (X = 4.43, 
S.D. = 0.50) รองลงมา คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษามีการตรวจสอบป3ญหา ประเมินความสําเร็จของ
แผนงาน โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการและการนําผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน
ของโรงเรียนอยู-ในระดับมาก (X = 4.38, S.D. = 0.49) และประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ รายการผู�บริหาร
สถานศึกษา พัฒนาระบบการทํางานร-วมกันระหว-างบ�าน ชุมชนและสถานศึกษา เพ่ือการบรรลุเปUาหมาย
ของสถานศึกษา เช-นระบบภาคีเครือข-ายอยู-ในระดับน�อย (X = 1.66, S.D. = 0.66) 
 สภาพป3ญหาการบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านการติดตามการทํางานในภาพรวมอยู-ในระดับน�อย (X = 1.60, S.D. = 0.45) 
เม่ือพิจารณาเป/นรายประเด็น โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุดไปค-าเฉลี่ยตํ่าสุด พบว-า 
ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษา พัฒนาระบบการทํางานร-วมกันระหว-างบ�าน 
ชุมชนและสถานศึกษา เพ่ือการบรรลุเปUาหมายของสถานศึกษา เช-น ระบบภาคีเครือข-าย อยู-ในระดับมาก 
(X = 4.30, S.D. = 0.70) รองลงมา คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน 
พัฒนาระบบงาน เพ่ือการพัฒนางานของโรงเรียนและบรรลุเปUาหมายของสถานศึกษาอยู-ในระดับน�อย 
(X = 1.68, S.D. = 0.57) และประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษา แนะนํา สอน
งาน นิเทศ กํากับและติดตามการทํางานให�กับคณะครูและบุคลากรอยู-เสมอ อยู-ในระดับน�อยท่ีสุด 
(X = 1.48, S.D. = 0.62) 
 
ตารางท่ี 4.7 สภาพป3จจุบันและป3ญหาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของ
 ผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ภาพรวม  
 

ทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21     
สภาพป%จจุบัน สภาพป%ญหา 

X
 S.D. ระดับ X

 S.D. ระดับ 
ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี 2.21 0.27 น�อย 3.90 0.27 มาก 
ทักษะอาชีพ 4.25 0.33 มาก 1.78 0.46 น�อย 
ทักษะชีวิต 3.76 0.20 มาก 2.37 0.23 น�อย 
ทักษะด�านการวิจัย 3.35 0.43 ปานกลาง 3.36 0.29 ปานกลาง 
ทักษะด�านการสร�างและใช�นวัตกรรม 4.15 0.26 มาก 1.83 0.49 น�อย 
ทักษะด�านความพึงพอใจในการทํางาน 4.25 0.38 มาก 1.78 0.41 น�อย 
ทักษะการดูแลและการให�บริการ 3.34 0.36 ปานกลาง 3.19 0.30 ปานกลาง 
ทักษะด�านการสื่อสาร 2.20 0.54 น�อย 4.12 0.55 มาก 

รวม 3.46 0.14 ปานกลาง 2.72 0.14 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 4.7 สภาพป3จจุบันและป3ญหาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลัง
อํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 สภาพป3จจุบันเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลัง
อํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในภาพรวมอยู-ในระดับ 
ปานกลาง (X = 3.46, S.D. = 0.14) เม่ือพิจารณาเป/นรายประเด็น โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ย
สูงสุดไปค-าเฉลี่ยตํ่าสุด พบว-า ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุด คือ ทักษะอาชีพ อยู-ในระดับมาก ( X = 4.25, 
S.D. = 0.33) และทักษะด�านความพึงพอใจในการทํางาน อยู-ในระดับมาก (X = 4.25, S.D. = 0.38) รองลงมา 
คือ ทักษะด�านการสร�างและใช�นวัตกรรมอยู-ในระดับมาก (X = 4.15, S.D. = 0.26) และประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ย
ตํ่าสุด คือ ทักษะการสื่อสาร อยู-ในระดับน�อย (X = 2.20, S.D. = 0.54)  
 สภาพป3ญหาเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลัง
อํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในภาพรวมอยู-ในระดับ  
ปานกลาง (X = 2.72, S.D. = 0.14) เม่ือพิจารณาเป/นรายประเด็น โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ย
สูงสุดไปค-าเฉลี่ยตํ่าสุด พบว-า ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุด คือ ทักษะด�านการสื่อสาร อยู-ในระดับมาก (X = 4.12, 
S.D. = 0.55) รองลงมา คือ ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีอยู-ในระดับมาก (X = 3.90, S.D. = 0.27) และ
ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ทักษะอาชีพ อยู-ในระดับน�อย (X = 1.78, S.D. = 0.46) และทักษะด�าน
ความพึงพอใจในการทํางาน อยู-ในระดับน�อย (X = 1.78, S.D. = 0.41) 
  
ตารางท่ี 4.8 สภาพป3จจุบันและป3ญหาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของ
 ผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะสารสนเทศ 
 สื่อ เทคโนโลยี  
 

ทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21  
ด�านทักษะสารสนเทศสื่อ เทคโนโลยี  

สภาพป%จจุบัน สภาพป%ญหา 
X

 S.D. ระดับ X
 S.D. ระดับ 

1. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมและพัฒนา
บุคลากรครูด�านทักษะการใช�และการจัดการสารสนเทศ 
สื่อ และเทคโนโลยี ในการทํางานอย-างต-อเน่ือง 

2.04 0.26 น�อย 3.97 0.24 มาก 

2. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมบุคลากรครูด�าน
ความรู� ความเข�าใจในการผลิตสื่อ การประยุกต�ใช�สื่อ
อย-างสร�างสรรค�และเกิดประสิทธิภาพ 

2.20 0.43 น�อย 3.82 0.41 มาก 

3. ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาประสิทธิผลของการ
ประยุกต�ใช�เทคโนโลยี (Apply Technology 
Efficiency) โดยใช�เทคโนโลยีเป/นเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
การจัดการองค�กร การประเมินและการสื่อสารทาง
สารสนเทศ 

2.27 0.46 น�อย 3.73 0.46 มาก 

4. ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร
ครูในการประเมินสารสนเทศ (Access and Evaluate 
Information) โดยการเข�าถึงสารสนเทศได�อย-างมี
ประสิทธิภาพ (ด�านเวลา) และเกิดประสิทธิผล 
(แหล-งข�อมูลสารสนเทศ) 

2.32 0.47 น�อย 4.08 0.62 มาก 

รวม 2.21 0.27 น�อย 3.90 0.27 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.8 สภาพป3จจุบันและป3ญหาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลัง
อํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะสารสนเทศสื่อ 
เทคโนโลยี 
 สภาพป3จจุบันทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ใน
ภาพรวมอยู-ในระดับน�อย (X  = 2.21, S.D. = 0.27) เม่ือพิจารณาเป/นรายประเด็น โดยเรียงลําดับจาก
ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุดไปค-าเฉลี่ยตํ่าสุด พบว-า ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการผู�บริหาร
สถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรครูในการประเมินสารสนเทศ (Access and Evaluate 
Information) โดยการเข�าถึงสารสนเทศได�อย-างมีประสิทธิภาพ (ด�านเวลา) และเกิดประสิทธิผล 
(แหล-งข�อมูลสารสนเทศ) อยู-ในระดับน�อย  (X = 2.32, S.D. = 0.47) รองลงมา คือ รายการผู�บริหาร
สถานศึกษามีการพัฒนาประสิทธิผลของการประยุกต�ใช�เทคโนโลยี (Apply Technology Efficiency) 
โดยใช�เทคโนโลยีเป/นเครื่องมือเพ่ือการวิจัย การจัดการองค�กร การประเมินและการสื่อสารทาง
สารสนเทศอยู-ในระดับน�อย (X = 2.27, S.D. = 0.46) และประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ รายการผู�บริหาร
สถานศึกษามีการส-งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูด�านทักษะการใช�และการจัดการสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี ในการทํางานอย-างต-อเนื่องอยู-ในระดับน�อย (X = 2.04, S.D. = 0.26) 
 สภาพป3ญหาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ในภาพรวมอยู-ใน
ระดับมาก (X = 3.90, S.D. = 0.27)  เม่ือพิจารณาเป/นรายประเด็น โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ย
สูงสุดไปค-าเฉลี่ยตํ่าสุด พบว-า ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิม
ศักยภาพของบุคลากรครูในการประเมินสารสนเทศ (Access and Evaluate Information) โดยการเข�าถึง
สารสนเทศได�อย-างมีประสิทธิภาพ (ด�านเวลา) และเกิดประสิทธิผล (แหล-งข�อมูลสารสนเทศ)อยู-ในระดับ
มาก (X = 4.08, S.D. = 0.62) รองลงมา คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมและพัฒนา
บุคลากรครูด�านทักษะการใช�และการจัดการสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ในการทํางานอย-าง
ต-อเนื่องอยู-ในระดับมาก (X = 3.97, S.D. = 0.24) และประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ รายการผู�บริหาร
สถานศึกษามีการพัฒนาประสิทธิผลของการประยุกต�ใช�เทคโนโลยี (Apply Technology Efficiency) 
โดยใช�เทคโนโลยีเป/นเครื่องมือเพ่ือการวิจัย การจัดการองค�กร การประเมินและการสื่อสารทาง
สารสนเทศอยู-ในระดับมาก (X = 3.73, S.D. = 0.46) 
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ตารางท่ี 4.9 สภาพป3จจุบันและป3ญหาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของ
 ผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะอาชีพ  
 

ทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 ด�านทักษะอาชีพ สภาพป%จจุบัน สภาพป%ญหา 
X

 S.D. ระดับ X
 S.D. ระดับ 

1. ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให�มี
ความเป/นผู�นําท่ีมีประสิทธิภาพในตนเอง มีเช่ียวชาญด�าน
ทักษะ ความรู� และเป/นผู�นําในการเรยีนรู�ตลอดชีวิต 

4.26 0.44 มาก 1.81 0.61 น�อย 

2. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมบุคลากรด�าน
ความรู� ความเข�าใจและทักษะเก่ียวกับหลักสตูรและการ
พัฒนาหลักสตูร 

4.13 0.64 มาก 1.86 0.62 น�อย 

3. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมศักยภาพของบุคลากร
ครูด�านการจัดการเรยีนรู� การวัดและประเมินผลการเรียนรู� 
รวมท้ังการประยุกต�ใช�จิตวิทยาการศึกษาในการจัดการเรียนรู�
ให�กับผู�เรยีนได�อย-างมีประสิทธิภาพ 

4.37 0.48 มาก 1.69 0.62 น�อย 

รวม 4.25 0.33 มาก 1.78 0.46 น�อย 
 
 จากตารางท่ี 4.9 สภาพป3จจุบันและป3ญหาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลัง
อํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะอาชีพ 
 สภาพป3จจุบันทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะอาชีพในภาพรวมอยู-ในระดับมาก
( X = 4.25, S.D. = 0.33) เม่ือพิจารณาเป/นรายประเด็น โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุดไป
ค-าเฉลี่ยตํ่าสุด พบว-า ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุด คือรายการผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมศักยภาพ
ของบุคลากรครูด�านการจัดการเรียนรู� การวัดและประเมินผลการเรียนรู� รวมท้ังการประยุกต�ใช�
จิตวิทยาการศึกษาในการจัดการเรียนรู�ให�กับผู�เรียนได�อย-างมีประสิทธิภาพอยู-ในระดับมาก (X = 4.37, 
S.D. = 0.48) รองลงมา คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให�มีความ
เป/นผู�นําท่ีมีประสิทธิภาพในตนเอง มีเชี่ยวชาญด�านทักษะ ความรู� และเป/นผู�นําในการเรียนรู�ตลอด
ชีวิตอยู-ในระดับมาก ( X = 4.26, S.D. = 0.44) และประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ รายการผู�บริหาร
สถานศึกษามีการส-งเสริมบุคลากรด�านความรู� ความเข�าใจและทักษะเก่ียวกับหลักสูตรและการพัฒนา
หลักสูตรอยู-ในระดับมาก (X = 4.13, S.D. = 0.64) 
 สภาพป3ญหาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะอาชีพในภาพรวมอยู-ในระดับน�อย ( X  = 1.78,  
S.D. = 0.46) เม่ือพิจารณาเป/นรายประเด็น โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุดไปค-าเฉลี่ยตํ่าสุด 
พบว-า ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมบุคลากรด�านความรู� 
ความเข�าใจและทักษะเก่ียวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรอยู-ในระดับน�อย (X  = 1.86, S.D. = 0.62) 
รองลงมา คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให�มีความเป/นผู�นําท่ีมี
ประสิทธิภาพในตนเอง มีเชี่ยวชาญด�านทักษะ ความรู� และเป/นผู�นําในการเรียนรู�ตลอดชีวิตอยู-ใน
ระดับน�อย (X = 1.81, S.D. = 0.61) และประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษา
มีการส-งเสริมศักยภาพของบุคลากรครูด�านการจัดการเรียนรู� การวัดและประเมินผลการเรียนรู� 
รวมท้ังการประยุกต�ใช�จิตวิทยาการศึกษาในการจัดการเรียนรู�ให�กับผู�เรียนได�อย-างมีประสิทธิภาพอยู-
ในระดับน�อย (X  = 1.69, S.D. = 0.62) 
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ตารางท่ี 4.10 สภาพป3จจุบันและป3ญหาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของ
 ผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะชีวิต  
 

ทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 ด�านทักษะชีวิต 
สภาพป%จจุบัน สภาพป%ญหา 

X
 S.D. ระดับ X

 S.D. ระดับ 
1. ผู�บรหิารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรครูให�มีการ
ปรับตัวเพ่ือรับการเปลีย่นแปลง (Adapt to Change) ตามบทบาท
หน�าท่ี ความรบัผดิชอบและบรบิทตามช-วงเวลาท่ีกําหนด 

1.84 0.37 น�อย 4.33 0.61 มาก 

2. ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรครูใน
การปรับตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการทํางานใน
องค�กรท่ีดีข้ึน 

4.35 0.62 มาก 1.62 0.49 น�อย 

3. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�เกิดความยืดหยุ-นในการทํางาน 
(Be Flexible) โดยเป/นผู�นําท่ีก-อให�เกิดผลเชิงบวกในการทํางาน เพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงเชิงสร�างสรรค�ในการทํางานของบุคลากร 

4.37 0.48 มาก 1.69 0.46 น�อย 

4. ผู�บรหิารสถานศึกษามีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครดู�านการ
จัดการด�านเปUาหมายและเวลา โดยสามารถกําหนดเปUาหมายได�
ชัดเจนบนฐานความสาํเร็จตามเกณฑ�ท่ีกําหนด และใช�เวลาและการ
จัดการให�เกิดประสทิธิภาพสูงสดุในการทํางาน 

4.10 0.59 มาก 1.82 0.39 น�อย 

5. ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรครูเพ่ือ
ประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธ�ร-วมกับผู�อ่ืน (Interact Effectively 
with Others) และสร�างศักยภาพต-อการควบคุมให�เกิดการยอมรับ
ในความเป/นผู�นําทางวิชาชีพให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 

4.30 0.46 มาก 1.75 0.44 น�อย 

6. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�มีการสร�างทีมงานท่ีมี
คุณภาพ (Work Effectively in Diverse Teams) โดยยอมรับและ
เห็นคุณค-าในข�อแตกต-างทางวัฒนธรรมและภารกิจงานของทีมงาน 

4.33 0.50 มาก 1.70 0.46 น�อย 

7. ผู�บริหารสถานศึกษาสามารถสร�างสรรค�นวัตกรรมเพ่ือการ
สร�างงานอย-างมีคณุภาพให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 

2.32 0.49 น�อย 4.48 0.52 มาก 

8.  ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมภาวะผู�นําและความ
รับผิดชอบของบุคลากรครู โดยใช�ทักษะการแก�ไขป3ญหา
ระหว-างบุคคล เป/นตัวกลางหรือผู�ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

3.78 0.65 มาก 2.28 0.68 น�อย 

9.  ผู�บริหารสถานศึกษาสามารถช้ีนําและนําพาองค�การก�าวสู-
ผลลัพธ�ท่ีพึงประสงค� ยอมรับความสามารถของคณะทํางาน
หรือผู�ร-วมงานท่ีมีความแตกต-างกัน และเป/นแบบอย-างใน
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค� 

4.42 0.49 มาก 1.65 0.66 น�อย 

รวม 3.76 0.20 มาก 2.37 0.23 น�อย 
 
 จากตารางท่ี 4.10 สภาพป3จจุบันและป3ญหาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลัง
อํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะชีวิต 
 สภาพป3จจุบันทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะชีวิตในภาพรวมอยู-ในระดับมาก 
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(X  = 3.76, S.D. = 0.20) เม่ือพิจารณาเป/นรายประเด็น โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุดไป
ค-าเฉลี่ยตํ่าสุด พบว-า ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุด คือรายการผู�บริหารสถานศึกษาสามารถชี้นําและนําพา
องค�การก�าวสู-ผลลัพธ�ท่ีพึงประสงค� ยอมรับความสามารถของคณะทํางานหรือผู�ร-วมงานท่ีมีความ
แตกต-างกันและเป/นแบบอย-างในพฤติกรรมท่ีพึงประสงค� อยู-ในระดับมาก ( X  = 4.42, S.D. = 0.49) 
รองลงมา คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�เกิดความยืดหยุ-นในการทํางาน            
(Be Flexible) โดยเป/นผู�นําท่ีก-อให�เกิดผลเชิงบวกในการทํางาน เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิงสร�างสรรค�
ในการทํางานของบุคลากรอยู-ในระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.48) และประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยตํ่าสุด 
คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรครูให�มีการปรับตัวเพ่ือรับการ
เปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) ตามบทบาทหน�าท่ี ความรับผิดชอบและบริบทตามช-วงเวลาท่ี
กําหนดอยู-ในระดับน�อย (X = 1.84, S.D. = 0.37) 
 สภาพป3ญหาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะชีวิตในภาพรวมอยู-ในระดับน�อย ( X = 2.37,  
S.D. = 0.23) เม่ือพิจารณาเป/นรายประเด็น โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุดไปค-าเฉลี่ยตํ่าสุด 
พบว-า ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษาสามารถสร�างสรรค�นวัตกรรมเพ่ือการ
สร�างงานอย-างมีคุณภาพให�กับบุคลากรในสถานศึกษา อยู-ในระดับมาก ( X = 4.48, S.D. = 0.52)  
รองลงมา คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรครูให�มีการปรับตัวเพ่ือรับ
การเปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) ตามบทบาทหน�าท่ี ความรับผิดชอบและบริบทตามช-วงเวลาท่ี
กําหนดอยู-ในระดับมาก (X = 4.33, S.D. = 0.61) และประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ รายการผู�บริหาร
สถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรครูในการปรับตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการ
ทํางานในองค�กรท่ีดีข้ึนอยู-ในระดับน�อย (X = 1.62, S.D. = 0.49) 
 
ตารางท่ี 4.11 สภาพป3จจุบันและป3ญหาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของ
 ผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาทักษะด�านการวิจัย  
 

ทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 ทักษะด�านการวิจัย 
สภาพป%จจุบัน สภาพป%ญหา 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมศักยภาพบุคลากร
ครูให�มีทักษะ ความรู�ทางด�านวิจัยและสามารถนํา
ความรู�ทางวิจัยไปสร�างองค�ความรู�ใหม-ให�กับตนเองและ
องค�กรได�อย-างมีประสิทธิภาพ 

2.41 0.67 น�อย 4.10 0.33 มาก 

2. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมการใช�การวิจยัใน
การพัฒนาการจดัการเรียนการสอนของครู พัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู�เรียน และพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของผู�เรียนได�อย-างมีประสิทธิภาพ 

4.29 0.45 มาก 2.63 0.55 ปาน
กลาง 

รวม 3.35 0.43 
ปาน
กลาง 

3.36 0.29 
ปาน
กลาง 
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 จากตารางท่ี 4.11 สภาพป3จจุบันและป3ญหาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลัง
อํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาทักษะด�านการวิจัย 
 สภาพป3จจุบันทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะด�านการวิจัยในภาพรวมอยู-ในระดับ
ปานกลาง ( X = 3.35, S.D. = 0.43) เม่ือพิจารณาเป/นรายประเด็น โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมี
ค-าเฉลี่ยสูงสุดไปค-าเฉลี่ยตํ่าสุด พบว-า ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษามีการ
ส-งเสริมการใช�การวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู�เรียน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู�เรียนได�อย-างมีประสิทธิภาพ อยู-ในระดับมาก (X = 4.29, 
S.D. = 0.45) และประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมศักยภาพ
บุคลากรครูให�มีทักษะ ความรู�ทางด�านวิจัยและสามารถนําความรู�ทางวิจัยไปสร�างองค�ความรู�ใหม-
ให�กับตนเองและองค�กรได�อย-างมีประสิทธิภาพ อยู-ในระดับน�อย (X = 2.41, S.D. = 0.67) 
 สภาพป3ญหาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะด�านการวิจัยในภาพรวมอยู-ในระดับปานกลาง
( X = 3.36, S.D. = 0.29) เม่ือพิจารณาเป/นรายประเด็น โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุดไป
ค-าเฉลี่ยตํ่าสุด พบว-า ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมศักยภาพ
บุคลากรครูให�มีทักษะ ความรู�ทางด�านวิจัยและสามารถนําความรู�ทางวิจัยไปสร�างองค�ความรู�ใหม-
ให�กับตนเองและองค�กรได�อย-างมีประสิทธิภาพ อยู-ในระดับมาก ( X = 4.10, S.D. = 0.33) และ
ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมการใช�การวิจัยในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน และพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของผู�เรียนได�อย-างมีประสิทธิภาพ อยู-ในระดับปานกลาง ( X = 2.63, S.D. = 0.55) 
 
ตารางท่ี 4.12 สภาพป3จจุบันและป3ญหาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของ
 ผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะด�านการสร�าง
 และใช�นวัตกรรม  
 
ทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 ด�านทักษะด�านการสร�าง

และใช�นวัตกรรม 
สภาพป%จจุบัน สภาพป%ญหา 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาเพ่ือให�ผู�สอนมีการ
ปรับตัวเป/นผู�ท่ีมีความคิดรเิริม่สร�างสรรค�เพ่ือนําไปสู-การ
สร�างนวัตกรรมทางการศึกษาใหม- ๆ เช-น นวัตกรรม
ทางการสอน หรือวิธีการสอนรูปแบบใหม- ๆ 

4.04 0.21 มาก 2.17 0.67 น�อย 

2. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนสร�างและ
ใช�นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช�เทคโนโลยี การวัด
และการประเมินผลท่ีเหมาะสมเพ่ือให�เกิดคุณภาพในตัว
ของผู�เรียน 

4.25 0.44 มาก 1.49 0.62 น�อย
ท่ีสุด 

รวม 4.15 0.26 มาก 1.83 0.49 น�อย 
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 จากตารางท่ี 4.12 สภาพป3จจุบันและป3ญหาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลัง
อํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะด�านการสร�าง
และใช�นวัตกรรม 
 สภาพป3จจุบันทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะด�านการสร�างและใช�นวัตกรรมใน
ภาพรวมอยู-ในระดับมาก (X  = 4.15, S.D. = 0.26) เม่ือพิจารณาเป/นรายประเด็น โดยเรียงลําดับจาก
ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุดไปค-าเฉลี่ยตํ่าสุด พบว-า ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการผู�บริหาร
สถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนสร�างและใช�นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช�เทคโนโลยี การวัดและ
การประเมินผลท่ีเหมาะสมเพ่ือให�เกิดคุณภาพในตัวของผู�เรียน อยู-ในระดับมาก (X  = 4.25, S.D. = 0.44) 
และประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาเพ่ือให�ผู�สอนมีการปรับตัว
เป/นผู�ท่ีมีความคิดริเริ่มสร�างสรรค�เพ่ือนําไปสู-การสร�างนวัตกรรมทางการศึกษาใหม- ๆ เช-น นวัตกรรม
ทางการสอน หรือวิธีการสอนรูปแบบใหม- ๆ อยู-ในระดับมาก (X = 4.04, S.D. = 0.21) 
 สภาพป3ญหาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะด�านการสร�างและใช�นวัตกรรมในภาพรวมอยู-ใน
ระดับน�อย (X = 1.83, S.D. = 0.49) เม่ือพิจารณาเป/นรายประเด็น โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ย
สูงสุดไปค-าเฉลี่ยตํ่าสุด พบว-า ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนา
เพ่ือให�ผู�สอนมีการปรับตัวเป/นผู�ท่ีมีความคิดริเริ่มสร�างสรรค�เพ่ือนําไปสู-การสร�างนวัตกรรมทางการศึกษา
ใหม- ๆ เช-น นวัตกรรมทางการสอน หรือวิธีการสอนรูปแบบใหม- ๆ อยู-ในระดับน�อย (X  = 2.17, S.D. = 0.67) 
และประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนสร�างและใช�
นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช�เทคโนโลยี การวัดและการประเมินผลท่ีเหมาะสมเพ่ือให�เกิดคุณภาพใน
ตัวของผู�เรียน อยู-ในระดับน�อยท่ีสุด (X  = 1.49, S.D. = 0.62) 
 
ตารางท่ี 4.13 สภาพป3จจุบันและป3ญหาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของ
 ผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะด�านความพึง
 พอใจในการทํางาน  
 
ทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 ด�านทักษะด�านความพึง

พอใจในการทํางาน 
สภาพป%จจุบัน สภาพป%ญหา 

X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 
1. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอน             
มีจิตสาํนึกท่ีดีในการทํางาน เห็นคุณค-าของงานและ
องค�กร 

4.40 0.49 มาก 1.63 0.48 น�อย 

2. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนมี
ความสุขและสนุกกับการทํางาน รกัการทํางาน รวมท้ัง
การทํางานท่ียึดประโยชน�ขององค�กรหรือส-วนรวมมา
ก-อนประโยชน�ส-วนตน 

4.10 0.55 มาก 1.93 0.60 น�อย 

รวม 4.25 0.38 มาก 1.78 0.41 น�อย 
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 จากตารางท่ี 4.13 สภาพป3จจุบันและป3ญหาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลัง
อํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะด�านความ      
พึงพอใจในการทํางาน 
 สภาพป3จจุบันทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะด�านความพึงพอใจในการทํางานใน
ภาพรวมอยู-ในระดับมาก (X = 4.25, S.D. = 0.38) เม่ือพิจารณาเป/นรายประเด็น โดยเรียงลําดับจาก
ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุดไปค-าเฉลี่ยตํ่าสุด พบว-า ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการผู�บริหาร
สถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอน มีจิตสํานึกท่ีดีในการทํางาน เห็นคุณค-าของงานและองค�กร อยู-ในระดับ
มาก (X = 4.40, S.D. = 0.49) และประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษามีการ
ส-งเสริมให�ผู�สอนมีความสุขและสนุกกับการทํางาน รักการทํางาน รวมท้ังการทํางานท่ียึดประโยชน�ของ
องค�กรหรือส-วนรวมมาก-อนประโยชน�ส-วนตน อยู-ในระดับมาก (X = 4.10, S.D. = 0.55) 
 สภาพป3ญหาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะด�านความพึงพอใจในการทํางานในภาพรวมอยู-
ในระดับน�อย (X = 1.78, S.D. = 0.41) เม่ือพิจารณาเป/นรายประเด็น โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมี
ค-าเฉลี่ยสูงสุดไปค-าเฉลี่ยตํ่าสุด พบว-า ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษามีการ
ส-งเสริมให�ผู�สอนมีความสุขและสนุกกับการทํางาน รักการทํางาน รวมท้ังการทํางานท่ียึดประโยชน�ของ
องค�กรหรือส-วนรวมมาก-อนประโยชน�ส-วนตน อยู-ในระดับน�อย (X = 1.93, S.D. = 0.60)  และประเด็นท่ีมี
ค-าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอน มีจิตสํานึกท่ีดีในการทํางาน เห็น
คุณค-าของงานและองค�กร อยู-ในระดับน�อย (X = 1.63, S.D. = 0.48) 
 
ตารางท่ี 4.14 สภาพป3จจุบันและป3ญหาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของ
 ผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะการดูแล
 และการให�บริการ  
 

ทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 ด�านทักษะการดูแลและ
การให�บริการ 

สภาพป%จจุบัน สภาพป%ญหา 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนต�อง
แสดงออกถึงความรัก ความห-วงใยอย-างจริงใจต-อผู�เรียน 
เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดความเช่ือใจส-งผลต-อการจดัสภาพการ
เรียนรู�ทําให�รู�สึกผ-อนคลาย 

4.58 0.56 มาก
ท่ีสุด 

2.23 0.53 น�อย 

2. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมการจดัสภาพการ
เรียนรู�ให�ผู�เรียนมีความสุขในการเรียนรู�และเรียนรู�ได�ดี
ท่ีสุด รวมท้ังมีจติในการให�บริการท่ีดีกับผู�เรียน 
ผู�ปกครอง สังคมและชุมชนท่ีสถานศึกษาตั้งอยู- 

2.11 0.63 น�อย 4.14 0.35 มาก 

รวม 3.34 0.36 
ปาน
กลาง 

3.19 0.30 
ปาน
กลาง 
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 จากตารางท่ี 4.14 สภาพป3จจุบันและป3ญหาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลัง
อํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะการดูแลและการ
ให�บริการ 
 สภาพป3จจุบันทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะการดูแลและการให�บริการใน
ภาพรวมอยู-ในระดับปานกลาง (X = 3.34, S.D. = 0.36) เม่ือพิจารณาเป/นรายประเด็น โดยเรียงลําดับจาก
ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุดไปค-าเฉลี่ยตํ่าสุด พบว-า ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการผู�บริหาร
สถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนต�องแสดงออกถึงความรัก ความห-วงใยอย-างจริงใจต-อผู�เรียน เพ่ือให�
ผู�เรียนเกิดความเชื่อใจส-งผลต-อการจัดสภาพการเรียนรู�ทําให�รู�สึกผ-อนคลาย อยู-ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.58, 
S.D. = 0.56) และประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมการจัดสภาพ
การเรียนรู�ให�ผู�เรียนมีความสุขในการเรียนรู�และเรียนรู�ได�ดีท่ีสุด รวมท้ังมีจิตในการให�บริการท่ีดีกับผู�เรียน 
ผู�ปกครอง สังคมและชุมชนท่ีสถานศึกษาต้ังอยู-มี อยู-ในระดับน�อย (X = 2.11, S.D. = 0.63) 
 สภาพป3ญหาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะการดูแลและการให�บริการในภาพรวมอยู-ใน
ระดับปานกลาง (X = 3.19, S.D. = 0.30)  เม่ือพิจารณาเป/นรายประเด็น โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมี
ค-าเฉลี่ยสูงสุดไปค-าเฉลี่ยตํ่าสุด พบว-า ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษามีการ
ส-งเสริมการจัดสภาพการเรียนรู�ให�ผู�เรียนมีความสุขในการเรียนรู�และเรียนรู�ได�ดีท่ีสุด รวมท้ังมีจิตใน           
การให�บริการท่ีดีกับผู�เรียน ผู�ปกครอง สังคมและชุมชนท่ีสถานศึกษาต้ังอยู- อยู-ในระดับมาก (X = 4.14, 
S.D. = 0.35) และประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนต�อง
แสดงออกถึงความรัก ความห-วงใยอย-างจริงใจต-อผู�เรียน เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดความเชื่อใจส-งผลต-อการจัด
สภาพการเรียนรู�ทําให�รู�สึกผ-อนคลาย อยู-ในระดับน�อย (X = 2.33, S.D. = 0.53) 
 
ตารางท่ี 4.15 สภาพป3จจุบันและป3ญหาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของ
 ผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะด�านการสื่อสาร 
 

ทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 ด�านทักษะด�านการ
สื่อสาร 

สภาพป%จจุบัน สภาพป%ญหา 
X  S.D. ระดับ X  S.D. ระดับ 

1. ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาให�ผู�สอนต�องเป/นผู�ท่ี
มีทักษะในการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใช�ภาษา
ในสื่อสาร และการสอนเพ่ือให�ผู�เรยีนเกิดการเรียนรู�
อย-างเข�าใจ 

2.08 0.60 น�อย 4.04 0.68 มาก 

2. ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาให�ผู�สอนสามารถใช�
ภาษาในการสื่อสารกับผู�ร-วมงาน ผู�ปกครอง สังคม 
ชุมชน ให�มีความเข�าใจท่ีดีต-อกันเพ่ือส-งเสรมิในการ
ทํางานรวมกันอย-างมีประสิทธิภาพ 

2.32 0.65 น�อย 4.20 0.55 มาก 

รวม 2.20 0.54 น�อย 4.12 0.55 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.15 สภาพป3จจุบันและป3ญหาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลัง
อํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะด�านการสื่อสาร 
 สภาพป3จจุบันทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะด�านการสื่อสารในภาพรวมอยู-ใน
ระดับน�อย (X = 2.20, S.D. = 0.54) เม่ือพิจารณาเป/นรายประเด็น โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ย
สูงสุดไปค-าเฉลี่ยตํ่าสุด พบว-า ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาให�
ผู�สอนสามารถใช�ภาษาในการสื่อสารกับผู�ร-วมงาน ผู�ปกครอง สังคม ชุมชน ให�มีความเข�าใจท่ีดีต-อกันเพ่ือ
ส-งเสริมในการทํางานรวมกันอย-างมีประสิทธิภาพ อยู-ในระดับน�อย (X = 2.32, S.D. = 0.65) และประเด็น
ท่ีมีค-าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาให�ผู�สอนต�องเป/นผู�ท่ีมีทักษะในการสื่อสาร
ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใช�ภาษาในสื่อสาร และการสอนเพ่ือให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�อย-างเข�าใจ อยู-ใน
ระดับน�อย (X = 2.08, S.D. = 0.60) 
 สภาพป3ญหาทักษะของครูในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาด�านทักษะด�านการสื่อสารในภาพรวมอยู-ในระดับมาก  
(X = 4.12, S.D. = 0.55) เม่ือพิจารณาเป/นรายประเด็น โดยเรียงลําดับจากประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุดไป
ค-าเฉลี่ยตํ่าสุด พบว-า ประเด็นท่ีมีค-าเฉลี่ยสูงสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาให�ผู�สอน
สามารถใช�ภาษาในการสื่อสารกับผู�ร-วมงาน ผู�ปกครอง สังคม ชุมชน ให�มีความเข�าใจท่ีดีต-อกันเพ่ือส-งเสริม
ในการทํางานรวมกันอย-างมีประสิทธิภาพ อยู-ในระดับมาก (X = 4.20, S.D. = 0.55)  และประเด็นท่ีมี
ค-าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ รายการผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาให�ผู�สอนต�องเป/นผู�ท่ีมีทักษะในการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช�ภาษาในสื่อสาร และการสอนเพ่ือให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�อย-างเข�าใจ อยู-ในระดับ
มาก (X = 4.04, S.D. = 0.68) 
 ตอนท่ี 3 ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 ข�อเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับการบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสรุปเป/นกระเด็นสําคัญ ได�ดังนี้ 
 1. ผู�บริหารสถานศึกษาควรให�ความสําคัญต-อการพัฒนาความรู�ความสามารถและศักยภาพ
ของครู 
 2. การมอบหมายงานสอน งานส-งเสริมการสอน หรืองานอ่ืน ๆ ให�กับของผู�บริหารสถานศึกษา 
ควรคํานึงถึงและยึดตามความสามารถและความถนัด  
 3. ผู�บริหารสถานศึกษาควรดูแลในเรื่องของสวัสดิการต-าง ๆ  ของครู 
 4. ผู�บริหารสถานศึกษาควรให�ครูได�พัฒนาตนเองในเรื่องของระบบสารสนเทศ เพ่ือให�ระบบ
สารสนเทศในโรงเรียนทันสมัย ฉับไว ได�รับข�อมูลข-าวสารอย-างรวดเร็วและเป/นป3จจุบัน 
 5. ผู�บริหารสถานศึกษา และคณะครูต�องมีความรัก ความสามัคคี เพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจให�
เข�มแข็ง 
 6. ผู�บริหารสถานศึกษาสร�างความตระหนักให�ครูรู�สึกว-างานหรือภารกิจท่ีปฏิบัติอยู-นั้น เป/น
งานท่ีมีคุณค-า (Value) มีความหมาย (Meaningfulness)  
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 7. ผู�บริหารสถานศึกษา สร�างความสําเร็จแบบองค�รวมซ่ึงจะช-วยให�ครูรู�สึกว-าการปฏิบัติงาน
ของตนมีคุณค-าจะช-วยให�ครูตระหนักว-าตนเองมีพลังอํานาจ 
 8. ผู�บริหารสถานศึกษาควรเปลี่ยนแปลงวิธี เป/นการจัดสภาพท่ีเอ้ือให�เกิดการปฏิบัติให�การ
สนับสนุนส-งเสริม และนําความคิดเห็นของครูสู-การปฏิบัติให�เห็นจริงอย-างเป/นรูปธรรม 
 9. ผู�บริหารสถานศึกษาควรให�การสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งจําเป/นในการทํางานของครู 
 10. ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริม สนับสนุนความเชื่อม่ันในตนเองของครู ให�กําลังใจในการ
ทํางาน เม่ือพบป3ญหาหรืออุปสรรคก็เกิดความมุ-งม่ันท่ีจะฟ3นฝ{าอุปสรรค รวมท้ังทําความหวังให�เป/นจริง 
 11. ผู�บริหารสถานศึกษากระตุ�นให�ครูใช�แนวคิดทฤษฎีหลักวิชาเพ่ือเป/นจุดเริ่มของการ
พัฒนางานพัฒนาตนเองของคร ู 
 
4.2 ข้ันตอนท่ี 2 พัฒนากลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 ในข้ันตอนท่ี 2 พัฒนากลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ผู�วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูล
ออกเป/น 2 ตอน คือ การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายนอกและการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายใน  
และการกําหนดกลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามลําดับ 
 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายนอกและการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายใน 
 ผู�วิจัยนําผลการวิเคราะห�จากข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพป3จจุบันและป3ญหาของกลยุทธ�การ
บริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา มาวิเคราะห�สภาพแวดล�อม (SWOT Analysis) ท้ังนี้ ผู�วิจัยได�ทําการวิเคราะห�สภาพแวดล�อม
ภายนอกตามแนวทางการวิเคราะห� Five Forces Model และการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายใน 
แล�วจัดเป/นประเด็นปรากฏผลดังภาพท่ี 4.1 และตารางท่ี 4.16 - 4.17 
 1. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลของสภาพแวดล�อมภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.1 แผนภาพ Five Forces Model สภาพแวดล�อมภายนอกของกระบวนการเพ่ือเสริมสร�าง
 พลังอํานาจการบริหารการศึกษา 

การเข�ามาใหม-ของคู-แข-ง 

การแข-งขันทางอุตสาหกรรม อํานาจต-อรองของ 
ผู�ขายป3จจัยการผลิต 

อํานาจต-อรองของผู�ซื้อ 

อุปสรรคจากสินค�าทดแทน 
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 โอกาส 
 1. อํานาจต-อรองของผู�ขายป3จจัยการผลิตโอกาส (Opportunities) ประกอบด�วย  
  O1 (ข�อ 2.7) ประเด็นท่ี 1 ความก�าวหน�าของเทคโนโลยีมีผลต-อการกําหนดคุณสมบัติ
และคุณภาพของแรงงานในอนาคต 
  O2 (ข�อ 2.8) ประเด็นท่ี 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการขนส-ง เทคโนโลยีการผลิต 
นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ มีความก�าวหน�าข้ึนอย-างต-อเนื่อง ซ่ึงเทคโนโลยีเหล-านี้มี
ประโยชน�ในการเพ่ิมศักยภาพการแข-งขันของประเทศ 
  O3 (ข�อ 2.9) ประเด็นท่ี 3 การจัดการศึกษาจึงต�องมีการเพ่ิมเติมความรู�เก่ียวกับเทคโนโลยี
ใหม- ๆ ในหลักสูตรการเรียนการสอน และปรับปรุงให�ทันต-อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
 2. อํานาจต-อรองของผู�ซื้อโอกาส (Opportunities) ประกอบด�วย 
  O4 (ข�อ 2.4) ประเด็นท่ี 1 ป3จจัยทางเศรษฐกิจมีผลต-อตลาดแรงงานและตลาดการศึกษา 
เนื่องจากการกําหนดลักษณะของแรงงานท่ีต�องการ อาทิ เศรษฐกิจใหม- จะแข-งขันกันด�วยนวัตกรรม
ใหม- ๆ ซ่ึงต�องอาศัยการวิจัยและพัฒนา 
  O5 (ข�อ 2.5) ประเด็นท่ี 2 การศึกษาต�องให�บุคลากรมีทักษะการทําวิจัย ให�สามารถ
สร�างนวัตกรรมใหม-ท่ีมีคุณค-าต-อระบบเศรษฐกิจ  
  O6 (ข�อ 2.6) ประเด็นท่ี 3 การศึกษายังต�องแข-งขันกันด�วยคุณภาพ ซ่ึงต�องอาศัยบุคลากร
ท่ีมีฝNมือ มีทักษะความสามารถท่ีหลากหลาย เช-น ความรู�ด�านเทคโนโลยี ภาษาต-างประเทศ การ
บริหาร ฯลฯ ซ่ึงเป/นหน�าท่ีของผู�บริหารการศึกษาท่ีจะพัฒนาคนให�มีคุณภาพ 
 3. การเข�ามาใหม-ของคู-แข-งโอกาส (Opportunities) ประกอบด�วย 
  O7 (ข�อ 1.5) ประเด็นท่ี 1 รัฐบาลมีนโยบายให�ภาคเอกชนเข�ามามีส-วนร-วมจัดการศึกษา 
  O8 (ข�อ 1.6) ประเด็นท่ี 2 รัฐบาลมีนโยบายการจัดการศึกษาทางเลือกมากข้ึน 
  O9 (ข�อ 2.1) ประเด็นท่ี 3 รัฐบาลมีนโยบายในการใช�ภาษาต-างประเทศหรือภาษาสากล
และการเติบโตทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ICT 
 อุปสรรค 
 1. การเข�ามาใหม-ของคู-แข-งอุปสรรค (Threats) ประกอบด�วย 
  T1 (ข�อ 1.8) ประเด็นท่ี 1 การปฏิรูปการศึกษาท่ีผ-านมาเคลื่อนไปอย-างยากลําบาก 
เนื่องด�วยระบบราชการเป/นอุปสรรค ซ่ึงเกิดจาก ความล-าช�าในการประสานงาน 
  T2 (ข�อ 1.9) ประเด็นท่ี 2 การทํางานตามระบบราชการไทย มักทํางานแบบต-างคนต-าง
ทําไม-ไปในทิศเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีลักษณะของการรวมศูนย�ท่ีส-วนกลางมากเกินไป 
  T3 (ข�อ 1.10) ประเด็นท่ี 3 การทํางานแบบราชการ ท่ียึดกฎระเบียบตายตัว ขาดความ
ยืดหยุ-น และเอ้ือต-อการปฏิบัติงานของผู�บริหารการศึกษาและครูบางส-วนท่ีไม-ยอมปรับตัว 
 2. อุปสรรคจากสินค�าทดแทนอุปสรรค (Threats) ประกอบด�วย 
  T4 (ข�อ 3.4) ประเด็นท่ี 1 สังคมไทยในป3จจุบันขาดความเหนียวแน-น ขาดความร-วมแรง
ร-วมใจ คนในสังคมจึงมองการศึกษาว-าเป/นเรื่องของรัฐบาลไม-เก่ียวกับตนเอง 
 2. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลของสภาพแวดล�อมภายในของกระบวนการเพ่ือเสริมสร�างพลัง
อํานาจการบริหารการศึกษา  
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ตารางที่ 4.16 สภาพป3จจุบันและป3ญหากระบวนการเพื่อพลังอํานาจการบริหารสถานศึกษาของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจาก
 การวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายใน 
 

กระบวนการเพื่อพลังอํานาจการบริหารสถานศึกษา สภาพป%จจุบัน สภาพป%ญหา ผลการ 
วิเคราะห� X

 S.D. ระดับ X
 S.D. ระดับ 

1. ด�านการกําหนดเปUาหมาย 3.56 0.20 มาก 2.60 0.21 ปานกลาง  
1.1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสรมิให�คณะครูและบุคลากรเข�ามามสี-วนร-วมในการกําหนดเปUาหมายของสถานศึกษา  4.83 0.47 มากที่สุด 1.17 0.47 น�อยที่สุด จุดแข็ง 
1.2 ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมให�คณะครูและบุคลากรร-วมเข�าเป/นคณะทํางานกันทํางานเป/นทีม และสนับสนุน
ให�ทุกคนเป/นผู�นําในการวางแผน กําหนดเปUาหมายหรือวัตถุประสงค�ในการทํางานเป/น 

4.42 0.69 มาก 1.48 0.62 น�อยที่สุด จุดแข็ง 

1.3 ผู�บรหิารสถานศึกษาส-งเสรมิให�คณะครูและบุคลากรเป/นผู�นําหรอืเป/นหัวหน�าทีมในการปฏิบัติ และมี
อํานาจในการตัดสินใจในทีมงาน หรืองานส-วนที่ตนเองรับผิดชอบ 

4.73 0.59 มากที่สุด 1.27 0.59 น�อยที่สุด จุดแข็ง 

1.4 ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสรมิให�คณะครูและบุคลากรให�อิสระในการทํางานวิธีการทํางานและนวัตกรรม
ที่หลากหลายเพื่อการบรรลุเปUาหมายของสถานศึกษา  

2.40 0.49 น�อย 4.51 0.64 มากที่สุด จุดอ-อน 

1.5 ผู�บริหารสถานศึกษานํานโยบายให�ภาคเอกชนเข�ามามีส-วนร-วมจัดการศึกษา 4.56 0.65 มากที่สุด 1.75 0.53 น�อย โอกาส 
1.6 ผู�บริหารสถานศึกษามีนโยบายการจัดการศึกษาทางเลือกมากขึ้น 4.31 0.52 มาก 1.49 0.55 น�อยที่สุด โอกาส 
1.7 ผู�บรหิารสถานศึกษามีนโยบายในการใช�ภาษาต-างประเทศหรือภาษาสากล และการเติบโตทาง
เทคโนโลยีและสารสนเทศ ICT 

4.35 0.48 มาก 1.35 0.48 น�อยที่สุด โอกาส 

1.8 ผู�บริหารสถานศึกษาพิจารณาเห็นว-า การปฏริูปการศึกษาที่ผ-านมาเคลื่อนไปอย-างยากลําบาก เนื่อง
ด�วยระบบราชการเป/นอุปสรรค ซึ่งเกิดจาก ความล-าช�าในการประสานงาน 

2.34 0.58 น�อย 4.19 0.47 มาก อุปสรรค 

1.9 ผู�บรหิารสถานศึกษาตระหนักว-า การทํางานตามระบบราชการไทย มักทํางานแบบต-างคนต-างทําไม-ไป
ในทิศเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีลักษณะของการรวมศูนย�ที่ส-วนกลางมากเกินไป 

1.26 0.44 น�อยที่สุด 4.63 0.74 มากที่สุด อุปสรรค 

1.10 ผู�บริหารสถานศึกษาตระหนักว-า การทํางานแบบราชการ ที่ยึดกฎระเบียบตายตัว ขาดความยืดหยุ-น 
และเอื้อต-อการปฏิบัติงานของผู�บริหารการศึกษาและครูบางส-วนที่ไม-ยอมปรับตัว 

2.39 0.62 น�อย 4.17 0.56 มาก อุปสรรค 

2. สนับสนุนทรัพยากร 3.79 0.32 มาก 3.06 0.28 ปานกลาง  
2.1 ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสรมิและสนับสนุนทรัพยากรบุคคลให�มคีุณภาพ ทั้งด�านทักษะและความรู�  
ทันต-อสถานการณ�ของโลกที่เปลี่ยนแปลง  

4.53 0.54 มากที่สุด 2.38 0.61 น�อย จุดแข็ง 

2.2 ผู�บรหิารสถานศึกษาสนับสนุนทรัพยากร ได�แก- เงิน บุคลากร วัสดุ อุปกรณ�ต-าง ๆ ในการผู�ปฏิบัตงิาน
แก-บุคลากร เพื่อให�บรรลเุปUาหมายของโรงเรียน 

2.42 0.65 น�อย 4.33 0.47 มาก จุดอ-อน 121 
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ตารางที่ 4.16 (ต?อ) 
 

กระบวนการเพื่อพลังอํานาจการบริหารสถานศึกษา สภาพป%จจุบัน สภาพป%ญหา ผลการ 
วิเคราะห� X

 S.D. ระดับ X
 S.D. ระดับ 

2.3 ผู�บรหิารสถานศึกษาส-งเสรมิให�คณะครูและบุคลากร 
มีอิสระในการสร�างสรรค�และใช�นวัตกรรมในการปฏิบัติงานและเพื่อประโยชน�ทางการศึกษา 

4.42 0.49 มาก 2.45 0.56 น�อย จุดแข็ง 

2.4 ผู�บริหารสถานศึกษาตระหนักว-า ป3จจัยทางเศรษฐกิจมีผลต-อตลาดแรงงานและตลาดการศึกษา เนื่องจากการกําหนด
ลักษณะของแรงงานที่ต�องการ อาทิ เศรษฐกิจใหม- จะแข-งขันกันด�วยนวัตกรรมใหม- ๆ  ซึ่งต�องอาศัยการวิจัยและพัฒนา 

4.10 0.64 มาก 2.73 0.60 ปานกลาง โอกาส 

2.5 ผู�บรหิารสถานศึกษามุ-งเน�นว-า การศึกษาต�องให�บุคลากรมีทักษะการทําวิจัย ให�สามารถสร�าง
นวัตกรรมใหม-ที่มีคณุค-าต-อระบบเศรษฐกิจ 

4.37 0.48 มาก 2.56 0.61 ปานกลาง โอกาส 

2.6 ผู�บรหิารสถานศึกษาตระหนักว-าการศึกษายังต�องแข-งขันกันด�วยคุณภาพ ซึ่งต�องอาศัยบุคลากรที่มฝีNมือ 
มีทักษะความสามารถที่หลากหลาย เช-น ความรู�ด�านเทคโนโลยี ภาษาต-างประเทศ การบริหาร ฯลฯ ซึ่ง
เป/นหน�าที่ของผู�บริหารการศึกษาที่จะพัฒนาคนให�มีคุณภาพ 

4.16 0.59 มาก 2.69 0.58 ปานกลาง โอกาส 

2.7 ผู�บริหารสถานศึกษาตระหนักว-าความก�าวหน�าของเทคโนโลยีมผีลต-อการกําหนดคุณสมบัติและ
คุณภาพของแรงงานในอนาคต 

4.54 0.50 มากที่สุด 2.46 0.50 น�อย โอกาส 

2.8 ผู�บริหารสถานศึกษาตระหนักว-า เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการขนส-ง เทคโนโลยีการผลิต นาโน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ มีความก�าวหน�าขึ้นอย-างต-อเนื่อง ซึ่งเทคโนโลยีเหล-านี้มีประโยชน�ใน
การเพิ่มศักยภาพการแข-งขันของประเทศ 

4.53 0.60 มากที่สุด 2.36 0.60 น�อย โอกาส 

2.9 ผู�บรหิารสถานศึกษากําหนดนโยบายว-า การจัดการศึกษาจะต�องมีการเพิ่มเติมความรู�เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม- ๆ ในหลักสูตรการเรียนการสอน และปรับปรุงให�ทันต-อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี

4.48 0.50 มาก 2.47 0.52 น�อย โอกาส 

3. ด�านการสร�างขวัญกําลังใจ 3.89 0.35 มาก 2.69 0.36 ปานกลาง  
3.1 ผู�บริหารสถานศึกษาสร�างบรรยากาศของความร-วมมือ แลกเปลีย่นความคิด ข�อมลูสารสนเทศที่เป/น
ประโยชน�ต-อการทํางาน 

4.43 0.50 มาก 2.43 0.54 น�อย จุดแข็ง 

3.2 ผู�บรหิารสถานศึกษาสร�างบรรยากาศการทํางานที่ส-งเสริมการเรียนรู�ระหว-างผู�บริหารกับผู�ปฏิบัติงานเปaดโอกาส
ให�เรียนรู�แลกเปลี่ยน และรับเอาแนวคิดหรือทักษะใหม- ๆ  มาช-วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

4.36 0.48 มาก 2.42 0.53 น�อย จุดแข็ง 

3.3 ผู�บริหารสถานศึกษาสร�างขวัญ กําลังใจให�กับคณะครูและบุคลากรอยู-เสมอ โดยการยกย-องชมเชย ให�
รางวัลในรูปแบบต-าง ๆ ให�ความก�าวหน�าในวิชาชีพ ให�เข�าร-วมการอบรม สมัมนา ศึกษาต-อเพื่อ พัฒนา
ความรู� ทักษะ เพื่อนํามาใช�การทํางาน 

4.39 0.49 มาก 2.39 0.53 น�อย จุดแข็ง 
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ตารางที่ 4.16 (ต?อ) 
 

กระบวนการเพื่อพลังอํานาจการบริหารสถานศึกษา 
สภาพป%จจุบัน สภาพป%ญหา ผลการ 

วิเคราะห� X
 S.D. ระดับ X

 S.D. ระดับ 
3.4 สังคมไทยในป3จจุบันขาดความเหนียวแน-น ขาดความร-วมแรงร-วมใจ คนในสังคมจึงมองการศึกษาว-า
เป/นเรื่องของรัฐบาลไม-เกี่ยวกับตนเอง 

2.38 0.49 น�อย 3.54 0.58 มาก อุปสรรค 

4. ด�านการติดตามการทํางาน 4.34 0.35 มาก 1.60 0.45 น�อย  
4.1 ผู�บรหิารสถานศึกษาสร�างบรรยากาศของความร-วมมือ แลกเปลีย่นความคิด ข�อมลูสารสนเทศที่เป/น
ประโยชน�ต-อการทํางาน 

4.20 0.52 มาก 1.48 0.62 น�อยที่สุด จุดแข็ง 

4.2 ผู�บริหารสถานศึกษาสร�างบรรยากาศการทํางานที่ส-งเสริมการเรยีนรู�ระหว-างผู�บริหารกับผู�ปฏิบัติงานเปaด
โอกาสให�เรียนรู�แลกเปลีย่น และรับเอาแนวคิดหรอืทักษะใหม- ๆ มาช-วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 

4.38 0.49 มาก 1.65 0.58 น�อย จุดแข็ง 

4.3 ผู�บริหารสถานศึกษาสร�างขวัญ กําลังใจให�กับคณะครูและบุคลากรอยู-เสมอ โดยการยกย-องชมเชย ให�
รางวัลในรูปแบบต-าง ๆ ให�ความก�าวหน�าในวิชาชีพ ให�เข�าร-วมการอบรม สมัมนา ศึกษาต-อเพื่อ พัฒนา
ความรู� ทักษะ เพื่อนํามาใช�การทํางาน 

4.43 0.50 มาก 1.68 0.57 น�อย จุดแข็ง 

4.4 ผู�บริหารสถานศึกษาตระหนักว-า สังคมไทยในป3จจุบันขาดความเหนียวแน-น ขาดความร-วมแรงร-วมใจ 
คนในสังคมจึงมองการศึกษาว-าเป/นเรื่องของรัฐบาลไม-เกี่ยวกับตนเอง 

1.66 0.66 น�อย 4.30 0.70 มาก จุดอ-อน 

 
 จากตารางที่ 4.16 ผู�วิจัยนําจุดแข็ง จุดอ-อน ของกระบวนการเพื่อพลังอํานาจการบริหารสถานศึกษาที่ได�จากการวิเคราะห�มาจัดเป/นหมวดหมู- ได�ดังนี้ 
 จุดแข็ง 
 1. การกําหนดเปUาหมายร-วม จุดแข็ง (Strength) ประกอบด�วย  
  S1 (ข�อ 1.1) ประเด็นที่ 1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�คณะครูและบุคลากรเข�ามามีส-วนร-วมในการกําหนดเปUาหมาย ของสถานศึกษา 
  S2 (ข�อ 1.2) ประเด็นที่ 2 ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมให�คณะครูและบุคลากรร-วมเข�าเป/นคณะทํางานกันเป/นทีม และสนับสนุนให�ทุกคนเป/นผู�นําใน
การวางแผน กําหนดเปUาหมายหรือวัตถุประสงค�ในการทํางาน 
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 S3 (ข�อ 1.3) ประเด็นท่ี 3 ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมให�คณะครูและบุคลากรเป/นผู�นํา
หรือเป/นหัวหน�าทีมในการปฏิบัติ และมีอํานาจในการตัดสินใจในทีมงาน หรืองานส-วนท่ีตนเอง
รับผิดชอบ 
 2. สนับสนุนทรัพยากรจุดแข็ง (Strength) ประกอบด�วย  
  S4 (ข�อ 2.1) ประเด็นท่ี 1 ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรบุคคล
ให�มีคุณภาพ ท้ังด�านทักษะและความรู� ทันต-อสถานการณ�ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลง 
  S5 (ข�อ 2.3) ประเด็นท่ี 2 ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมให�คณะครูและบุคลากรมีอิสระ
ในการสร�างสรรค�และใช�นวัตกรรมในการปฏิบัติงานและเพ่ือประโยชน�ทางการศึกษา 
 3. การสร�างขวัญกําลังใจจุดแข็ง (Strength) ประกอบด�วย 
  S6 (ข�อ 3.1) ประเด็นท่ี 1 ผู�บริหารสถานศึกษาสร�างบรรยากาศของความร-วมมือ แลกเปลี่ยน
ความคิด ข�อมูลสารสนเทศท่ีเป/นประโยชน�ต-อการทํางาน 
  S7 (ข�อ 3.2) ประเด็นท่ี 2 ผู�บริหารสถานศึกษาสร�างบรรยากาศการทํางานท่ีส-งเสริม
การเรียนรู�ระหว-างผู�บริหารกับผู�ปฏิบัติงานเปaดโอกาสให�เรียนรู�แลกเปลี่ยน และรับเอาแนวคิดหรือ
ทักษะใหม- ๆ มาช-วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  
  S8 (ข�อ 3.3) ประเด็นท่ี 3 ผู�บริหารสถานศึกษาสร�างขวัญ กําลังใจให�กับคณะครูและ
บุคลากรอยู-เสมอ โดยการยกย-องชมเชย ให�รางวัลในรูปแบบต-าง ๆ ให�ความก�าวหน�าในวิชาชีพ ให�เข�า
ร-วมการอบรม สัมมนา ศึกษาต-อเพ่ือ พัฒนาความรู� ทักษะ เพ่ือนํามาใช�การทํางาน 
 4. การติดตามการทํางานจุดแข็ง (Strength) ประกอบด�วย 
  S9 (ข�อ 4.1) ประเด็นท่ี 1 ผู�บริหารสถานศึกษา แนะนํา สอนงาน นิเทศ กํากับและ
ติดตามการทํางานให�กับคณะครูและบุคลากรอยู-เสมอ 
  S10 (ข�อ 4.2) ประเด็นท่ี 2 ผู�บริหารสถานศึกษามีการตรวจสอบป3ญหา ประเมินความสําเร็จ
ของแผนงาน โครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการและการนําผลประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนาการทํางานของโรงเรียน  
  S11 (ข�อ 4.3) ประเด็นท่ี 3 ผู�บริหารสถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน พัฒนา
ระบบงาน เพ่ือการพัฒนางานของโรงเรียนและบรรลุเปUาหมายของสถานศึกษา 
 จุดอ-อน 
 1. การกําหนดเปUาหมายร-วม จุดอ-อน (Weakness) ประกอบด�วย  
  W1 (ข�อ 1.4) ประเด็นท่ี 1 ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมให�คณะครูและบุคลากรให�อิสระ
ในการทํางานวิธีการทํางานและนวัตกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือการบรรลุเปUาหมายของสถานศึกษา 
 2. สนับสนุนทรัพยากรจุดอ-อน (Weakness) ประกอบด�วย  
  W2 (ข�อ 2.2) ประเด็นท่ี 1 ผู�บริหารสถานศึกษาสนับสนุนทรัพยากร ได�แก- เงิน บุคลากร 
วัสดุ อุปกรณ�ต-าง ๆ ในการผู�ปฏิบัติงานแก-บุคลากร เพ่ือให�บรรลุเปUาหมายของโรงเรียน 
 3. การติดตามการทํางานจุดอ-อน (Weakness) ประกอบด�วย 
  W3 (ข�อ 4.4) ประเด็นท่ี 1 ผู�บริหารสถานศึกษา พัฒนาระบบการทํางานร-วมกัน
ระหว-างบ�าน ชุมชนและสถานศึกษา เพ่ือการบรรลุเปUาหมายของสถานศึกษา เช-นระบบภาคีเครือข-าย 
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ตารางที่ 4.17 สภาพป3จจุบันและป3ญหาของการบริหารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของครูของผู�บริหาร สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
 จากการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมภายใน  
 

การบริหารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของครู สภาพป%จจุบัน สภาพป%ญหา ผลการ 
วิเคราะห� X

 S.D. ระดับ X
 S.D. ระดับ 

1. ด�านทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี 2.21 0.27 น�อย 3.90 0.27 มาก  
1.1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูด�านทักษะการใช�และการจัดการสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี ในการทํางานอย-างต-อเนื่อง 

2.04 0.26 น�อย 3.97 0.24 มาก จุดอ-อน 

1.2 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมบุคลากรครดู�านความรู� ความเข�าใจในการผลิตสื่อ การประยุกต�ใช�สื่ออย-าง
สร�างสรรค�และเกิดประสิทธิภาพ 

2.20 0.43 น�อย 3.82 0.41 มาก จุดอ-อน 

1.3 ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาประสิทธิผลของการประยุกต�ใช�เทคโนโลยี (Apply Technology Efficiency) 
โดยใช�เทคโนโลยเีป/นเครื่องมือเพื่อการวิจัย การจัดการองค�กร การประเมินและการสื่อสารทางสารสนเทศ 

2.27 0.46 น�อย 3.73 0.46 มาก จุดอ-อน 

1.4 ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรครูในการประเมินสารสนเทศ (Access and Evaluate 
Information) โดยการเข�าถึงสารสนเทศได�อย-างมีประสิทธิภาพ (ด�านเวลา) และเกิดประสิทธิผล (แหล-งข�อมูลสารสนเทศ) 

2.32 0.47 น�อย 4.08 0.62 มาก จุดอ-อน 

2. ด�านทักษะอาชีพ 4.25 0.33 มาก 1.78 0.46 น�อย  
2.1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให�มีความเป/นผู�นําที่มีประสิทธิภาพในตนเอง มีเชี่ยวชาญ
ด�านทักษะ ความรู� และเป/นผู�นําในการเรยีนรู�ตลอดชีวิต 

4.26 0.44 มาก 1.81 0.61 น�อย จุดแข็ง 

2.2 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมบุคลากรด�านความรู� ความเข�าใจและทักษะเกี่ยวกับหลกัสตูรและการพัฒนาหลักสตูร 4.13 0.64 มาก 1.86 0.62 น�อย จุดแข็ง 
2.3 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมศักยภาพของบุคลากรครดู�านการจัดการเรยีนรู� การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู� รวมทั้งการประยุกต�ใช�จิตวิทยาการศึกษา ในการจัดการเรียนรู�ให�กับผู�เรียนได�อย-างมีประสิทธิภาพ 

4.37 0.48 มาก 1.69 0.62 น�อย จุดแข็ง 

3. ด�านทักษะชีวิต 3.76 0.20 มาก 2.37 0.23 น�อย  
3.1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรครูให�มีการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง (Adapt to 
Change) ตามบทบาทหน�าที่ ความรับผดิชอบและบริบทตามช-วงเวลาที่กําหนด 

1.84 0.37 น�อย 4.33 0.61 มาก จุดอ-อน 

3.2 ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรครูในการปรับตัวเพื่อการเปลีย่นแปลงบรรยากาศของการ
ทํางานในองค�กรที่ดีขึ้น 

4.35 0.62 มาก 1.62 0.49 น�อย จุดแข็ง 

3.3 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�เกิดความยืดหยุ-นในการทํางาน (Be Flexible) โดยเป/นผู�นําที่ก-อให�เกิดผล
เชิงบวกในการทํางาน เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงสร�างสรรค�ในการทํางานของบุคลากร 

4.37 0.48 มาก 1.69 0.46 น�อย จุดแข็ง 
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ตารางที่ 4.17 (ต?อ) 
 

การบริหารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของครู สภาพป%จจุบัน สภาพป%ญหา ผลการ 
วิเคราะห� X

 S.D. ระดับ X
 S.D. ระดับ 

3.4 ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูด�านการจัดการด�านเปUาหมายและเวลา โดยสามารถ
กําหนดเปUาหมายได�ชัดเจนบนฐานความสําเร็จตามเกณฑ�ที่กําหนด และใช�เวลาและการจัดการให�เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการทํางาน 

4.10 0.59 มาก 1.82 0.39 น�อย จุดแข็ง 

3.5 ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรครเูพื่อประสิทธิผลเชิงปฏิสมัพันธ�ร-วมกับผู�อื่น (Interact 
Effectively with Others) และสร�างศักยภาพต-อการควบคุมให�เกิดการยอมรับในความเป/นผู�นําทางวิชาชีพให�กับ
บุคลากรในสถานศึกษา 

4.30 0.46 มาก 1.75 0.44 น�อย จุดแข็ง 

3.6 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�มีการสร�างทีมงานที่มีคณุภาพ (Work Effectively in Diverse Teams) 
โดยยอมรับและเห็นคุณค-าในข�อแตกต-างทางวัฒนธรรมและภารกิจงานของทีมงาน 

4.33 0.50 มาก 1.70 0.46 น�อย จุดแข็ง 

3.7 ผู�บริหารสถานศึกษาสามารถสร�างสรรค�นวัตกรรมเพื่อการสร�างงานอย-างมีคุณภาพให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 2.32 0.49 น�อย 4.48 0.52 มาก จุดอ-อน 
3.8 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมภาวะผู�นําและความรับผดิชอบของบุคลากรครู โดยใช�ทักษะการแก�ไขป3ญหา
ระหว-างบุคคล เป/นตัวกลางหรือผู�ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 

3.78 0.65 มาก 2.28 0.68 น�อย จุดแข็ง 

3.9 ผู�บริหารสถานศึกษาสามารถชี้นําและนําพาองค�การก�าวสู-ผลลพัธ�ที่พึงประสงค� ยอมรับความสามารถของ
คณะทํางานหรือผู�ร-วมงานที่มีความแตกต-างกัน และเป/นแบบอย-างในพฤติกรรมที่พึงประสงค� 

4.42 0.49 มาก 1.65 0.66 น�อย จุดแข็ง 

4. ทักษะด�านการวิจัย 3.35 0.43 ปาน
กลาง 

3.36 0.29 ปาน
กลาง 

 

4.1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมศักยภาพบุคลากรครูให�มีทักษะ ความรู�ทางด�านวิจยัและสามารถนําความรู�
ทางวิจัยไปสร�างองค�ความรู�ใหม-ให�กับตนเองและองค�กรได�อย-างมีประสิทธิภาพ 

2.41 0.67 น�อย 4.10 0.33 มาก จุดอ-อน 

4.2 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมการใช�การวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนของครู พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู�เรียนได�อย-างมีประสิทธิภาพ 

4.29 0.45 มาก 2.63 0.55 ปาน
กลาง 

จุดแข็ง 

5. ทักษะด�านการสร�างและใช�นวัตกรรม 4.15 0.26 มาก 1.83 0.49 น�อย  
5.1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาเพื่อให�ผู�สอนมีการปรับตัวเป/นผู�ที่มีความคิดริเริม่สร�างสรรค�เพื่อนําไปสู-การ
สร�างนวัตกรรมทางการศึกษาใหม- ๆ เช-น นวัตกรรมทางการสอน หรอืวิธีการสอนรูปแบบใหม- ๆ 

4.04 0.21 มาก 2.17 0.67 น�อย จุดแข็ง 

5.2 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนสร�างและใช�นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช�เทคโนโลยี การวัด
และการประเมินผลที่เหมาะสมเพื่อให�เกิดคุณภาพในตัวของผู�เรยีน 

4.25 0.44 มาก 1.49 0.62 น�อย
ที่สุด 

จุดแข็ง 126 
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ตารางที่ 4.17 (ต?อ) 
 

การบริหารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของครู สภาพป%จจุบัน สภาพป%ญหา ผลการ 
วิเคราะห� X

 S.D. ระดับ X
 S.D. ระดับ 

6. ทักษะด�านความพึงพอใจในการทํางาน 4.25 0.38 มาก 1.78 0.41 น�อย  
6.1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอน มจีิตสาํนึกที่ดีในการทํางาน เห็นคุณค-าของงานและองค�กร 4.40 0.49 มาก 1.63 0.48 น�อย จุดแข็ง 
6.2 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนมีความสุขและสนุกกับการทํางาน รักการทํางาน รวมทั้งการทํางาน 
ที่ยึดประโยชน�ขององค�กรหรือส-วนรวมมาก-อนประโยชน�ส-วนตน 

4.10 0.55 มาก 1.93 0.60 น�อย จุดแข็ง 

7. ด�านทักษะการดูแลและการให�บริการ 3.34 0.36 ปาน
กลาง 

3.19 0.30 ปาน
กลาง 

 

7.1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนต�องแสดงออกถึงความรัก ความห-วงใยอย-างจริงใจต-อผู�เรียน เพื่อให�
ผู�เรยีนเกิดความเชื่อใจส-งผลต-อการจัดสภาพการเรียนรู�ทําให�รู�สึกผ-อนคลาย 

4.58 0.56 มาก
ที่สุด 

2.23 0.53 น�อย จุดแข็ง 

7.2 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมการจัดสภาพการเรียนรู�ให�ผู�เรยีนมีความสุขในการเรียนรู�และเรียนรู�ได�ดีที่สุด 
รวมทั้งมีจิตในการให�บริการที่ดีกับผู�เรยีน ผู�ปกครอง สังคมและชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู- 

2.11 0.63 น�อย 4.14 0.35 มาก จุดอ-อน 

8. ทักษะด�านการสื่อสาร 2.20 0.54 น�อย 4.12 0.55 มาก  
8.1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาให�ผู�สอนต�องเป/นผู�ที่มีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช�ภาษาใน
สื่อสาร และการสอนเพื่อให�ผู�เรยีนเกิดการเรียนรู�อย-างเข�าใจ 

2.08 0.60 น�อย 4.04 0.68 มาก จุดอ-อน 

8.2 ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาให�ผู�สอนสามารถใช�ภาษาในการสื่อสารกับผู�ร-วมงาน ผู�ปกครอง สังคม ชุมชน ให�
มีความเข�าใจที่ดตี-อกันเพื่อส-งเสรมิในการทํางานรวมกันอย-างมีประสิทธิภาพ 

2.32 0.65 น�อย 4.20 0.55 มาก จุดอ-อน 

 
 จากตารางที่ 4.17 ผู�วิจัยนําจุดแข็ง จุดอ-อนของการบริหารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา ที่ได�จากการวิเคราะห�จัดเป/นหมวดหมู- ได�ดังนี้ 
 จุดแข็ง 
 1. ทักษะอาชีพจุดแข็ง (Strength) ประกอบด�วย 
  S12 (ข�อ 2.1) ประเด็นที่ 1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให�มีความเป/นผู�นําที่มีประสิทธิภาพในตนเอง มีเชี่ยวชาญด�านทักษะ 
ความรู� และเป/นผู�นําในการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
  S13 (ข�อ 2.2) ประเด็นที่ 2 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมบุคลากรด�านความรู� ความเข�าใจและทักษะเกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 127 



 128

 S14 (ข�อ 2.3) ประเด็นท่ี 3 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมศักยภาพของบุคลากรครู
ด�านการจัดการเรียนรู� การวัดและประเมินผลการเรียนรู� รวมท้ังการประยุกต�ใช�จิตวิทยาการศึกษาใน
การจัดการเรียนรู�ให�กับผู�เรียนได�อย-างมีประสิทธิภาพ 
 2. ทักษะชีวิตจุดแข็ง (Strength) ประกอบด�วย 
  S15 (ข�อ 3.2) ประเด็นท่ี 1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรครูใน
การปรับตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการทํางานในองค�กรท่ีดีข้ึน 
  S16 (ข�อ 3.3) ประเด็นท่ี 2 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�เกิดความยืดหยุ-นใน
การทํางาน (Be Flexible) โดยเป/นผู�นําท่ีก-อให�เกิดผลเชิงบวกในการทํางาน เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิง
สร�างสรรค�ในการทํางานของบุคลากร  
  S17 (ข�อ 3.4) ประเด็นท่ี 3 ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูด�าน
การจัดการด�านเปUาหมายและเวลา โดยสามารถกําหนดเปUาหมายได�ชัดเจนบนฐานความสําเร็จตาม
เกณฑ�ท่ีกําหนด และใช�เวลาและการจัดการให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 
  S18 (ข�อ 3.5) ประเด็นท่ี 4 ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรครูเพ่ือ
ประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธ�ร-วมกับผู�อ่ืน (Interact Effectively with Others) และสร�างศักยภาพต-อ
การควบคุมให�เกิดการยอมรับในความเป/นผู�นําทางวิชาชีพให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 
  S19 (ข�อ 3.6) ประเด็นท่ี 5 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�มีการสร�างทีมงานท่ีมี
คุณภาพ (Work Effectively in Diverse Teams) โดยยอมรับและเห็นคุณค-าในข�อแตกต-างทางวัฒนธรรม
และภารกิจงานของทีมงาน 
  S20 (ข�อ 3.8) ประเด็นท่ี 6 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมภาวะผู�นําและความรับผิดชอบ
ของบุคลากรครู โดยใช�ทักษะการแก�ไขป3ญหาระหว-างบุคคล เป/นตัวกลางหรือผู�ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  S21 (ข�อ 3.9) ประเด็นท่ี 7 ผู�บริหารสถานศึกษาสามารถชี้นําและนําพาองค�การก�าวสู-
ผลลัพธ�ท่ีพึงประสงค� ยอมรับความสามารถของคณะทํางานหรือผู�ร-วมงานท่ีมีความแตกต-างกัน และ
เป/นแบบอย-างในพฤติกรรมท่ีพึงประสงค� 
 3. ทักษะด�านการวิจัยจุดแข็ง (Strength) ประกอบด�วย 
  S22 (ข�อ 4.2) ประเด็นท่ี 1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมการใช�การวิจัยในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน และพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของผู�เรียนได�อย-างมีประสิทธิภาพ 
 4. ทักษะด�านการสร�างและใช�นวัตกรรมจุดแข็ง (Strength) ประกอบด�วย 
  S23 (ข�อ 5.1) ประเด็นท่ี 1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาเพ่ือให�ผู�สอนมีการปรับตัว
เป/นผู�ท่ีมีความคิดริเริ่มสร�างสรรค�เพ่ือนําไปสู-การสร�างนวัตกรรมทางการศึกษาใหม- ๆ เช-น นวัตกรรม
ทางการสอน หรือวิธีการสอนรูปแบบใหม- ๆ 
  S24 (ข�อ 5.2) ประเด็นท่ี 2 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนสร�างและใช�
นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช�เทคโนโลยี การวัดและการประเมินผลท่ีเหมาะสมเพ่ือให�เกิด
คุณภาพในตัวของผู�เรียน 
 5. ทักษะด�านความพึงพอใจในการทํางานจุดแข็ง (Strength) ประกอบด�วย 
  S25 (ข�อ 6.1) ประเด็นท่ี 1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอน มีจิตสํานึกท่ีดี
ในการทํางาน เห็นคุณค-าของงานและองค�กร 
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  S26 (ข�อ 6.2) ประเด็นท่ี 2 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนมีความสุขและ
สนุกกับการทํางาน รักการทํางาน รวมท้ังการทํางานท่ียึดประโยชน�ขององค�กรหรือส-วนรวมมาก-อน
ประโยชน�ส-วนตน 
 6. ทักษะการดูแลและการให�บริการจุดแข็ง (Strength) ประกอบด�วย 
  S27 (ข�อ 7.1) ประเด็นท่ี 1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนต�องแสดงออก
ถึงความรัก ความห-วงใยอย-างจริงใจต-อผู�เรียน เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดความเชื่อใจส-งผลต-อการจัดสภาพการ
เรียนรู�ทําให�รู�สึกผ-อนคลาย 
 จุดอ-อน 
 1. ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี จุดอ-อน (Weakness) ประกอบด�วย 
  W4 (ข�อ 1.1) ประเด็นท่ี 1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมและพัฒนาบุคลากรครู
ด�านทักษะการใช�และการจัดการสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ในการทํางานอย-างต-อเนื่อง 
  W5 (ข�อ 1.2) ประเด็นท่ี 2 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมบุคลากรครูด�านความรู� 
ความเข�าใจในการผลิตสื่อ การประยุกต�ใช�สื่ออย-างสร�างสรรค�และเกิดประสิทธิภาพ  
  W6 (ข�อ 1.3) ประเด็นท่ี 3 ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาประสิทธิผลของการประยุกต�ใช�
เทคโนโลยี (Apply Technology Efficiency) โดยใช�เทคโนโลยีเป/นเครื่องมือเพ่ือการวิจัย การจัดการ
องค�กร การประเมินและการสื่อสารทางสารสนเทศ 
  W7 (ข�อ 1.4) ประเด็นท่ี 4 ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรครูใน
การประเมินสารสนเทศ (Access and Evaluate Information) โดยการเข�าถึงสารสนเทศได�อย-างมี
ประสิทธิภาพ (ด�านเวลา) และเกิดประสิทธิผล (แหล-งข�อมูลสารสนเทศ) 
 2. ทักษะชีวิตจุดอ-อน (Weakness) ประกอบด�วย 
  W8 (ข�อ 3.1) ประเด็นท่ี 1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรครูให�มี
การปรับตัวเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) ตามบทบาทหน�าท่ี ความรับผิดชอบและ
บริบทตามช-วงเวลาท่ีกําหนด 
  W9 (ข�อ 3.7) ประเด็นท่ี 2 ผู�บริหารสถานศึกษาสามารถสร�างสรรค�นวัตกรรมเพ่ือการ
สร�างงานอย-างมีคุณภาพให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 
 3. ทักษะด�านการวิจัยจุดอ-อน (Weakness) ประกอบด�วย 
  W10 (ข�อ 4.1) ประเด็นท่ี 1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมศักยภาพบุคลากรครูให�
ทักษะ ความรู�ทางด�านวิจัยและสามารถนําความรู�ทางวิจัยไปสร�างองค�ความรู�ใหม-ให�กับตนเองและ
องค�กรได�อย-างมีประสิทธิภาพ   
 4. ทักษะการดูแลและการให�บริการจุดอ-อน (Weakness) ประกอบด�วย 
  W11 (ข�อ 7.2) ประเด็นท่ี 1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมการจัดสภาพการเรียนรู�
ให�ผู�เรียนมีความสุขในการเรียนรู�และเรียนรู�ได�ดีท่ีสุด รวมท้ังมีจิตในการให�บริการท่ีดีกับผู�เรียน 
ผู�ปกครอง สังคมและชุมชนท่ีสถานศึกษาต้ังอยู- 
 5. ทักษะด�านการสื่อสารจุดอ-อน (Weakness) ประกอบด�วย 
  W12 (ข�อ 8.1) ประเด็นท่ี 1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาให�ผู�สอนต�องเป/นผู�ท่ีมีทักษะใน
การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใช�ภาษาในสื่อสาร และการสอนเพ่ือให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�อย-างเข�าใจ 
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 W13 (ข�อ 8.2) ประเด็นที่ 2 ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาให�ผู�สอนสามารถใช�ภาษาในการสื่อสารกับผู�ร-วมงาน ผู�ปกครอง สังคม ชุมชน ให�มีความ
เข�าใจที่ดีต-อกันเพื่อส-งเสริมในการทํางานรวมกันอย-างมีประสิทธิภาพ 
 ตอนที่ 2 การกําหนดกลยุทธ�การบริหารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ผู�วิจัยร-างกลยุทธ�การบริหารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากการวิเคราะห�จุดแข็ง (Strengths) 
จุดอ-อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) ด�วยตาราง TOWS Matrix ดังตารางที่ 4.18 และ 4.19 
 
ตารางที่ 4.18 การวิเคราะห�กลยุทธ�การบริหารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาด�วยตาราง TOWS Matrix 
 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) กลยุทธ�เชิงรุก (SO) 
 
 
S2 : ผู�บรหิารสถานศึกษาส-งเสรมิให�คณะครูและ
บุคลากรร-วมเข�าเป/นคณะทํางานกันเป/นทีม และ
สนับสนุนให�ทุกคนเป/นผู�นําในการวางแผน กําหนด
เปUาหมายหรือวัตถุประสงค�ในการทํางาน 
 
S8 : ผู�บริหารสถานศึกษาสร�างขวัญ กําลังใจให�กับ
คณะครูและบุคลากรอยู-เสมอ โดยการยกย-องชมเชย 
ให�รางวัลในรูปแบบต-าง ๆ ให�ความก�าวหน�าใน
วิชาชีพ ให�เข�าร-วมการอบรม สัมมนา ศึกษาต-อเพื่อ 
พัฒนาความรู� ทักษะ เพื่อนํามาใช�การทํางาน 
 
 
 
S5 : ผู�บรหิารสถานศึกษาส-งเสรมิให�คณะครูและ
บุคลากรมีอิสระในการสร�างสรรค�และใช�นวัตกรรม
ในการปฏิบัติงานและเพื่อประโยชน�ทางการศึกษา 

 
 
O6 : การศึกษายังต�องแข-งขันกันด�วยคุณภาพ ซึ่งต�อง
อาศัยบุคลากรที่มีฝNมือ มีทักษะความสามารถที่
หลากหลาย เช-น ความรู�ด�านเทคโนโลยี 
ภาษาต-างประเทศ การบริหาร ฯลฯ ซึ่งเป/นหน�าที่ของ
ผู�บริหารการศึกษาที่จะพัฒนาคนให�มีคุณภาพ 
O8 : รัฐบาลมีนโยบายการจัดการศึกษาทางเลือกมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
O5 : การศึกษาต�องให�บุคลากรมทีักษะการทําวิจัย 
ให�สามารถสร�างนวัตกรรมใหม-ที่มคีุณค-าต-อระบบ
เศรษฐกิจ 

กลยุทธ�หลกั : กลยุทธ�บริหารสถานศึกษาสู?ความเปSนเลิศ 
กลยุทธ�รอง : กลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล ทีมงานคุณภาพ 
S2O6 : 1) ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมให�ครูและบุคลากรร-วมเข�าเป/น
คณะทํางานกันเป/นทีม และ 2) สนับสนุนให�ครูและบุคลากรทุกคนเป/น
ผู�นําในการวางแผน กําหนดเปUาหมาย หรือวัตถุประสงค�ในการทํางาน 
 
 
S8O8 : 1) ผู�บริหารสถานศึกษาสร�างขวัญ กําลังใจให�กับคณะครูและ
บุคลากรอยู-เสมอ โดยการยกย-องชมเชย ให�รางวัลในรูปแบบต-าง ๆ  
 
 
 
กลยุทธ�หลกั : กลยุทธ�การเสริมสร�าง 
พลังอํานาจของผู�บริหาร 
กลยุทธ�รอง : กลยุทธ�การสนับสนุนทรัพยากร 
S5O5 : 1) ผู�บริหารสถานศึกษาเปaดโอกาสให�ครูมีอิสระในการริเริ่มนํา
วิธีการ รูปแบบใหม- ๆ มาใช�ยอมรบัและเห็นคุณค-าในความสามารถของ
ครูในการพัฒนางานของสถานศึกษา 130 
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ตารางที่ 4.18 (ต?อ)   
 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) กลยุทธ�เชิงรุก (SO) 
S1 : ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสรมิให�คณะครู
และบุคลากรเข�ามามสี-วนร-วมในการกําหนด
เปUาหมาย ของสถานศึกษา 
S4 : ผู�บรหิารสถานศึกษาส-งเสรมิและสนับสนุน
ทรัพยากรบุคคลให�มีคณุภาพ ทั้งด�านทักษะและ
ความรู� ทันต-อสถานการณ�ของโลกที่เปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
 
S3 : ผู�บรหิารสถานศึกษาส-งเสรมิให�คณะครูและ
บุคลากรเป/นผู�นําหรือเป/นหัวหน�าทีมในการปฏิบัติ 
และมีอํานาจในการตดัสินใจในทีมงาน หรืองาน
ส-วนที่ตนเองรับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
S12 : ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรให�มีความเป/นผู�นําที่มีประสิทธิภาพใน
ตนเอง มีเชี่ยวชาญด�านทักษะ ความรู� และเป/นผู�นํา
ในการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
 

O1 : ความก�าวหน�าของเทคโนโลยีมีผลต-อการกําหนด
คุณสมบัติและคุณภาพของแรงงานในอนาคต 
 
O6 : การศึกษายังต�องแข-งขันกันด�วยคุณภาพ ซึ่งต�อง
อาศัยบุคลากรที่มีฝNมือ มีทักษะความสามารถที่
หลากหลาย เช-น ความรู�ด�านเทคโนโลยี ภาษาต-างประเทศ 
การบรหิาร ฯลฯ ซึ่งเป/นหน�าที่ของผู�บริหารการศึกษาที่จะ
พัฒนาคนให�มีคณุภาพ 
 
 
 
O6 : การศึกษายังต�องแข-งขันกันด�วยคุณภาพ ซึ่งต�อง
อาศัยบุคลากรที่มีฝNมือ มีทักษะความสามารถที่
หลากหลาย เช-น ความรู�ด�านเทคโนโลยี 
ภาษาต-างประเทศ การบริหาร ฯลฯ ซึ่งเป/นหน�าที่ของ
ผู�บริหารการศึกษาที่จะพัฒนาคนให�มีคุณภาพ 
 
 
 
 
O1 : ความก�าวหน�าของเทคโนโลยีมีผลต-อการกําหนด
คุณสมบัติและคุณภาพของแรงงานในอนาคต 
 
 
 

S1O1 : 1) ผู�บริหารสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานของครูเพื่อให�มีความรู�ความเชี่ยวชาญในการทํางานได�อย-างมี
ประสิทธิภาพ 
S4O6 : 1) ผู�บริหารสถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการฝ}กอบรม
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ตามความต�องการของครูอย-างต-อเนื่อง 
 
 
กลยุทธ�หลกั : กลยุทธ�การบริหารแบบมีส?วนร?วมจากทุกภาคส?วนใน
การจัดการศึกษา 
กลยุทธ�รอง : กลยุทธ�การมีส?วนร?วมคิดร?วมตัดสินใจ วางแผนพัฒนา
สถานศึกษา 
S3O6 : 1) ให�คณะครูและบุคลากรร-วมเข�าเป/นคณะทํางาน และ
สนับสนุนให�ทุกคนเป/นผู�นําในการวางแผนในการทํางาน 
 
 
 
กลยุทธ�หลกั : กลยุทธ�พัฒนาศักยภาพและคุณภาพครูและบุคลากร
ให�เปSนมืออาชีพ 
กลยุทธ�รอง : กลยุทธ�การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะอาชพี
และทักษะชีวิต 
S12O1 : 1) ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให�มี
ความเป/นผู�นําที่มีประสิทธิภาพในตนเอง มีความเชี่ยวชาญด�านทักษะ 
ความรู� และเป/นผู�นําในการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
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ตารางที่ 4.18 (ต?อ)   
 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) กลยุทธ�เชิงรุก (SO) 
S13 : ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมบุคลากร
ด�านความรู� ความเข�าใจและทักษะเกี่ยวกับ
หลักสตูรและการพัฒนาหลักสูตร 
S14 : ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสรมิศักยภาพของ
บุคลากรครูด�านการจัดการเรียนรู� การวัดและประเมินผล
การเรียนรู� รวมทั้งการประยุกต�ใช�จิตวิทยาการศึกษาใน
การจัดการเรียนรู�ให�กับผู�เรียนได�อย-างมีประสิทธิภาพ 
S15 : ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรครูในการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลง
บรรยากาศของการทํางานในองค�กรที่ดีขึ้น 
 
 
 
S24 : ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอน
สร�างและใช�นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช�
เทคโนโลยี การวัดและการประเมนิผลที่เหมาะสม
เพื่อให�เกิดคุณภาพในตัวของผู�เรียน 
S23 : ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาเพื่อให�ผู�สอนมี
การปรบัตัวเป/นผู�ที่มคีวามคิดรเิริม่สร�างสรรค�เพื่อ
นําไปสู-การสร�างนวัตกรรมทางการศึกษาใหม- ๆ  เช-น 
นวัตกรรมทางการสอน หรือวิธีการสอนรูปแบบใหม- ๆ 
S24 : ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอน
สร�างและใช�นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช�
เทคโนโลยี การวัดและการประเมนิผลที่เหมาะสม
เพื่อให�เกิดคุณภาพในตัวของผู�เรียน 

O3 : การจัดการศึกษาจึงต�องมีการเพิ่มเติมความรู�
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม- ๆ  ในหลกัสตูรการเรยีนการสอน 
และปรับปรุงให�ทันต-อการเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ี
O1 : ความก�าวหน�าของเทคโนโลยีมีผลต-อการ
กําหนดคุณสมบัติและคุณภาพของแรงงานในอนาคต 
 
 
O4 : ป3จจัยทางเศรษฐกิจมผีลต-อลาดแรงงานและตลาด
การศึกษา เนื่องจากการกําหนดลักษณะของแรงงานที่
ต�องการ อาทิ เศรษฐกิจใหม- จะแข-งขันกันด�วยนวัตกรรม
ใหม- ๆ  ซึ่งต�องอาศัยการวิจยัและพัฒนา 
 
 
O4 : ป3จจัยทางเศรษฐกิจมีผลต-อตลาดแรงงานและ
ตลาดการศึกษา เนื่องจากการกําหนดลักษณะของ
แรงงานที่ต�องการ อาทิ เศรษฐกิจใหม- จะแข-งขันกันด�วย
นวัตกรรมใหม- ๆ ซึ่งต�องอาศัยการวิจัยและพัฒนา 
O5 : การศึกษาต�องให�บุคลากรมทีักษะการทําวิจัย 
ให�สามารถสร�างนวัตกรรมใหม-ที่มคีุณค-าต-อระบบ
เศรษฐกิจ 
 
O5 : การศึกษาต�องให�บุคลากรมทีักษะการทําวิจัย 
ให�สามารถสร�างนวัตกรรมใหม-ที่มคีุณค-าต-อระบบ
เศรษฐกิจ 
 

S13O3 : 1) ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสรมิบุคลากรด�านความรู� 
ความเข�าใจและทักษะเกี่ยวกับหลกัสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
 
S14O1 : 1) ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสรมิศักยภาพของบุคลากรครู
ด�านการจัดการเรียนรู� การวัดและประเมินผลการเรียนรู� รวมทั้งการ
ประยุกต�ใช�จิตวิทยาการศึกษาในการจัดการเรยีนรู�ให�กับผู�เรยีนได�อย-างมี
ประสิทธิภาพ 
S15O4 : 1) ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพิ่มศักยภาพบุคลากรครูในการ
ปรับตัวเพื่อการเปลีย่นแปลงบรรยากาศของการทํางานในองค�กรที่ดีขึ้น 
 
 
กลยุทธ�รอง: กลยุทธ�การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะการวิจัย 
การสร�างและใช�นวัตกรรม 
S24O4 : 1) ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสรมิการใช�การวิจยัในการ
พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนของครู พัฒนาผลสมัฤทธิ์ทางการเรยีน
ของผู�เรียน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู�เรียนได�อย-างมี
ประสิทธิภาพ 
S23O5 : 1) ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาเพื่อให�ผู�สอนมีการปรบัตัว
เป/นผู�ที่มีความคิดสร�างสรรค�เพื่อนําไปสู-การสร�างนวัตกรรมทางการศึกษา
ใหม- ๆ  เช-น นวัตกรรมทางการสอน หรือวิธีการสอนรปูแบบใหม- ๆ  
 
S24O5 : 1) ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสรมิให�ผู�สอนสร�างและใช�
นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช�เทคโนโลยี การวัดและการประเมนิผล
ที่เหมาะสมเพื่อให�เกิดคุณภาพในตัวของผู�เรียน 
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ตารางที่ 4.18 (ต?อ)   
 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) กลยุทธ�เชิงรุก (SO) 
 
 
S25 : ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอน มี
จิตสํานึกที่ดีในการทํางาน เห็นคุณค-าของงานและองค�กร 
S27 : ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอน
ต�องแสดงออกถึงความรัก ความห-วงใยอย-างจริงใจ
ต-อผู�เรียน เพื่อให�ผู�เรียนเกิดความเชื่อใจส-งผลต-อการ
จัดสภาพการเรียนรู�ทําให�รู�สึกผ-อนคลาย 
 
S1 : ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสรมิให�คณะครู
และบุคลากรเข�ามามสี-วนร-วมในการกําหนด
เปUาหมายของสถานศึกษา 
 
S2 : ผู�บรหิารสถานศึกษาส-งเสรมิให�คณะครูและ
บุคลากรร-วมเข�าเป/นคณะทํางานกันเป/นทีม และ
สนับสนุนให�ทุกคนเป/นผู�นําในการวางแผน กําหนด
เปUาหมายหรือวัตถุประสงค�ในการทํางาน 
S6 : ผู�บริหารสถานศึกษาสร�างบรรยากาศของความ
ร-วมมือ แลกเปลี่ยนความคิด ข�อมลูสารสนเทศที่เป/น
ประโยชน�ต-อการทํางาน 
S7 : ผู�บริหารสถานศึกษาสร�างบรรยากาศการ
ทํางานที่ส-งเสริมการเรียนรู�ระหว-างผู�บริหารกับ
ผู�ปฏิบัติงานเปaดโอกาสให�เรียนรู�แลกเปลีย่น และรับ
เอาแนวคิดหรือทักษะใหม- ๆ มาช-วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน 

 
 
O1 : ความก�าวหน�าของเทคโนโลยีมผีลต-อการกําหนด
คุณสมบัติและคุณภาพของแรงงานในอนาคต 
O1 : ความก�าวหน�าของเทคโนโลยีมีผลต-อการ
กําหนดคุณสมบัติและคุณภาพของแรงงานใน
อนาคต 
 
 
T3 : การทํางานแบบราชการ ที่ยดึกฎ 
ระเบียบตายตัว ขาดความยืดหยุ-น และเอื้อต-อการ
ปฏิบัติงานของผู�บริหารการ 
ศึกษาและครูบางส-วนที่ไม-ยอมปรบัตัว 
T2 : การทํางานตามระบบราชการไทย มักทํางาน
แบบต-างคนต-างทําไม-ไปในทิศเดียวกัน นอกจากนี้ 
ยังมีลักษณะของการรวมศูนย�ที่ส-วนกลางมาก
เกินไป 
T4 : สังคมไทยในป3จจุบันขาดความเหนียวแน-น 
ขาดความร-วมแรงร-วมใจ คนในสังคมจึงมอง
การศึกษาว-าเป/นเรื่องของรัฐบาลไม-เกี่ยวกับตนเอง 
T2: การทํางานตามระบบราชการไทย มักทํางาน
แบบต-างคนต-างทําไม-ไปในทิศเดียวกัน นอกจากนี้ 
ยังมีลักษณะของการรวมศูนย�ที่ส-วนกลางมาก
เกินไป 
 

กลยุทธ�รอง : กลยุทธ�การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะความ 
พึงพอใจในการทํางาน การดูแลและการให�บริการ 
S25O1 : 1) ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสรมิให�ผู�สอนมีจติสํานึกที่ดีใน
การทํางาน เห็นคุณค-าของงานและองค�กร 
S27O1 : 1) ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสรมิให�ผู�สอนต�องแสดงออกถึง   
ความรัก ความห-วงใยอย-างจริงใจ ต-อผู�เรียน เพื่อให�ผู�เรียนเกิดความเชื่อ
ใจส-งผลต-อการจัดสภาพการเรียนรู�ทําให�รู�สึกผ-อนคลาย 
กลยุทธ�หลกั : กลยุทธ�การเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร 
กลยุทธ�รอง : กลยุทธ�การกําหนดเป>าหมายร?วม 
S1T3 : 1) ผู�บริหารสถานศึกษาแต-งตั้งให�คณะครูมีบทบาทหน�าที่และมี
ส-วนร-วมในการตัดสินใจและดําเนินงานในการพัฒนางานของสถานศึกษา 
อย-างเต็มศักยภาพ 
 
S2T2 : 1) ผู�บริหารสถานศึกษาจัดโครงสร�างการบริหารงานโดยการ
แต-งตั้งภาคีเครือข-ายเข�ามามสี-วนร-วมในการตัดสินใจและการดําเนินงาน
ในการพัฒนางานของสถานศึกษา 
 
S6T4 : 1) ผู�บริหารสถานศึกษาจัดให�มีระบบการประสานงานและ
เสรมิสร�างบรรยากาศการทํางานเป/นทีม โดยสร�างเครือข-ายความร-วมมือ
ในการพัฒนางานของสถานศึกษา 
S7T2 : 1) ผู�บริหารสถานศึกษาจัดทํา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่
เสรมิสร�างบรรยากาศการทํางานเป/นทีม และสร�างเครือข-ายการทํางาน
ในสถานศึกษา 
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ตารางที่ 4.18 (ต?อ)   
 

จุดแข็ง (Strengths) อุปสรรค (Threats) กลยุทธ�เชิงรับ (ST) 
 
S9 : ผู�บรหิารสถานศึกษา แนะนํา สอนงาน นิเทศ 
กํากับและตดิตามการทํางานให�กับคณะครูและ
บุคลากรอยู-เสมอ 
 
 
 
S8 : ผู�บรหิารสถานศึกษาสร�างขวัญ กําลังใจให�กับ
คณะครูและบุคลากรอยู-เสมอ โดยการยกย-องชมเชย 
ให�รางวัลในรูปแบบต-าง ๆ ให�ความก�าวหน�าใน
วิชาชีพ ให�เข�าร-วมการอบรม สัมมนา ศึกษาต-อเพื่อ 
พัฒนาความรู� ทักษะ เพื่อนํามาใช�การทํางาน 
 
 
 
 
S16 : ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�เกิดความ
ยืดหยุ-นในการทํางาน (Be Flexible) โดยเป/นผู�นําที่
ก-อให�เกิดผลเชิงบวกในการทํางาน เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงเชิงสร�างสรรค�ในการทํางานของบุคลากร 
S17 : ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรครูด�านการจัดการด�านเปUาหมายและเวลา 
โดยสามารถกําหนดเปUาหมายได�ชัดเจนบนฐาน
ความสําเร็จตามเกณฑ�ที่กําหนด และใช�เวลาและ
การจัดการให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 

 
T4 : สังคมไทยในป3จจุบันขาดความเหนียวแน-น 
ขาดความร-วมแรงร-วมใจ  คนในสงัคมจึงมอง
การศึกษาว-าเป/นเรื่องของรัฐบาลไม-เกี่ยวกับ
ตนเอง 
 
 
T4 : สังคมไทยในป3จจุบันขาดความเหนียวแน-น 
ขาดความร-วมแรงร-วมใจ คนในสังคมจึงมอง
การศึกษาว-าเป/นเรื่องของรัฐบาลไม-เกี่ยวกับ
ตนเอง 
 
 
 
 
 
T3 : การทํางานแบบราชการ ที่ยดึกฎระเบียบ
ตายตัว ขาดความยืดหยุ-น และเอื้อต-อการ
ปฏิบัติงานของผู�บริหารการศึกษาและครู
บางส-วนที่ไม-ยอมปรับตัว 
T1 : การปฏริูปการศึกษาที่ผ-านมาเคลื่อนไป
อย-างยากลําบาก เนื่องด�วยระบบราชการเป/น
อุปสรรค ซึ่งเกิดจาก ความล-าช�าในการ
ประสานงาน 
 

กลยุทธ�รอง : กลยุทธ�การติดตามการทํางาน 
S9T4 : 1) ผู�บรหิารสถานศึกษาส-งเสรมิและสนับสนุนให�คณะครรู-วมมือกัน
ในการวัดผลประเมินผลงานต-าง ๆ ของสถานศึกษาให�สําเรจ็ลลุ-วงด�วยด ี
กลยุทธ�หลกั : กลยุทธ�การบริหารแบบมีส?วนร?วมจากทุกภาคส?วนในการ
จัดการศึกษา 
กลยุทธ�รอง : กลยุทธ�การมีส?วนร?วมคิดร?วม ตัดสินใจ วางแผนพัฒนา
สถานศึกษา 
S8T4 : 1) ให�เกียรติ ยกย-อง ชมเชยและให�เกิดความภาคภูมิใจใน
สถานศึกษายึดถือเป/นเรื่องสําคัญต�องมีวิธีการที่ดี เพื่อให�บุคคลที่เข�ามามี
ส-วนร-วม รู�สึกได�รับเกียรติ ได�รับการยกย-อง และได�รับความภาคภมูใิจใน
ความเสยีสละ อุทิศตน และภมูิใจในผลงานและความสําเร็จที่เกิดจากการ
ร-วมคิด ร-วมตัดสินใจ ร-วมทํา ร-วมรับผิดชอบ 
กลยุทธ�หลกั : กลยุทธ�พัฒนาศักยภาพและคุณภาพครูและบุคลากรให�
เปSนมืออาชีพ 
กลยุทธ�รอง : กลยุทธ�การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิต 
S16T3 : 1) ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสรมิให�เกิดความยืดหยุ-นในการ
ทํางาน (Be Flexible) โดยเป/นผู�นําที่ก-อให�เกิดผลเชิงบวกในการทํางาน 
เพื่อการเปลีย่นแปลงเชิงสร�างสรรค�ในการทํางานของบุคลากร 
 
S17T1 : 1) ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครดู�านการ
จัดการด�านเปUาหมายและเวลา โดยสามารถกําหนดเปUาหมายได�ชัดเจนบน
ฐานความสําเร็จตามเกณฑ�ที่กําหนด และใช�เวลาและการจัดการให�เกิด
ประสิทธิภาพสูงสดุในการทํางาน 134 
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ตารางที่ 4.18 (ต?อ)   
 

จุดแข็ง (Strengths) อุปสรรค (Threats) กลยุทธ�เชิงรับ (ST) 
S18 : ผู�บรหิารสถานศึกษามีการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรครเูพื่อ
ประสิทธิผลเชิงปฏิสมัพันธ�ร-วมกับผู�อื่น (Interact Effectively 
with Others) และสร�างศักยภาพต-อการควบคุมให�เกิดการยอมรับ
ในความเป/นผู�นําทางวิชาชีพให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 
S19 : ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�มีการสร�างทีมงาน
ที่มีคุณภาพ (Work Effectively in Diverse Teams) โดย
ยอมรับและเห็นคุณค-าในข�อแตกต-างทางวัฒนธรรมและ
ภารกิจงานของทีมงาน 
S20 : ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมภาวะผู�นําและความ
รับผิดชอบของบุคลากรครู โดยใช�ทักษะการแก�ไขป3ญหา
ระหว-างบุคคล เป/นตัวกลางหรือ 
ผู�ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
 
S26 : ผู�บรหิารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนมีความสุขและ
สนุกกับการทํางาน รักการทํางาน รวมทั้งการทํางานที่ยึด
ประโยชน�ขององค�กรหรือส-วนรวมมาก-อนประโยชน�ส-วนตน 
 
 
 
W2 : ผู�บริหารสถานศึกษาสนับสนุนทรัพยากร ได�แก- เงิน 
บุคลากร วัสดุ อุปกรณ�ต-าง ๆ ในการผู�ปฏิบัติงานแก-บุคลากร 
เพื่อให�บรรลเุปUาหมายของโรงเรียน 
 

T2 : การทํางานตามระบบราชการไทย มัก
ทํางานแบบต-างคนต-างทําไม-ไปในทิศ
เดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีลักษณะของการ
รวมศูนย�ที่ส-วนกลางมากเกินไป 
T3 : การทํางานแบบราชการ ที่ยดึ
กฎระเบียบตายตัว ขาดความยืดหยุ-น และ
เอื้อต-อการปฏิบัติงานของผู�บริหารการศึกษา
และครบูางส-วนที่ไม-ยอมปรบัตัว 
T2 : การทํางานตามระบบราชการไทย มัก
ทํางานแบบต-างคนต-างทําไม-ไปในทิศ
เดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีลักษณะของการ
รวมศูนย�ที่ส-วนกลางมากเกินไป 
 
T2 : การทํางานตามระบบราชการไทย มัก
ทํางานแบบต-างคนต-างทําไม-ไปในทิศเดียวกัน 
นอกจากนี้ ยังมีลักษณะของการรวมศูนย�ที่
ส-วนกลางมากเกินไป 
 
 
O2 : เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการ
ขนส-ง เทคโนโลยีการผลติ นาโนเทคโนโลยี
เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ มีความก�าวหน�าขึ้น
อย-างต-อเนื่อง ซึ่งเทคโนโลยเีหล-านี้มี
ประโยชน�ในการเพิ่มศักยภาพการแข-งขัน
ของประเทศ 

S18T2 : 1) ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรครู
เพื่อประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธ�ร-วมกับผู�อื่น (Interact Effectively 
with Others) และสร�างศักยภาพต-อการควบคุมให�เกิดการยอมรับใน
ความเป/นผู�นําทางวิชาชีพให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 
S19T3 : 1) ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสรมิให�มีการสร�างทีมงานที่
มีคุณภาพ (Work Effectively in Diverse Teams) โดยยอมรับและ
เห็นคุณค-าในข�อแตกต-างทางวัฒนธรรมและภารกิจงานของทีมงาน 
 
S20T2 : 1) ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสรมิภาวะผู�นําและความ
รับผิดชอบของบุคลากรครู โดยใช�ทักษะการแก�ไขป3ญหาระหว-าง
บุคคล เป/นตัวกลางหรือ ผู�ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ�รอง : กลยุทธ�การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะความ 
พึงพอใจในการทํางาน การดูแลและการให�บริการ 
S26T2 : 1) ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสรมิให�ผู�สอนมีความสุขและ
สนุกกับการทํางาน รักการทํางาน รวมทั้งการทํางานที่ยึดประโยชน�
ขององค�กรหรือส-วนรวมมาก-อนประโยชน�ส-วนตน 
 
กลยุทธ�หลกั : กลยุทธ�การเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร 
กลยุทธ�รอง : กลยุทธ�การสนับสนุนทรัพยากร 
W2O2 : 1) ผู�บรหิารสถานศึกษาส-งเสริมและสนับสนุนให�ครูนํา
เทคโนโลยีที่ทันสมยัมาใช�ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
ครูอย-างเตม็ศักยภาพ 
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ตารางที่ 4.18 (ต?อ)   
 

จุดอ?อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) กลยุทธ�เชิงแก�ไข (WO) 
W3 : ผู�บริหารสถานศึกษา พัฒนาระบบการทํางาน
ร-วมกันระหว-างบ�าน ชุมชนและสถานศึกษา เพื่อการ
บรรลเุปUาหมายของสถานศึกษา เช-น ระบบภาคี
เครือข-าย 
 
 
 
W1 : ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมให�คณะครูและ
บุคลากรให�อิสระในการทํางานวิธีการทํางานและ
นวัตกรรมที่หลากหลายเพื่อการบรรลเุปUาหมายของ
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
W6 : ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาประสิทธิผล
ของการประยุกต�ใช�เทคโนโลยี (Apply Technology 
Efficiency) โดยใช�เทคโนโลยีเป/นเครื่องมือเพื่อการ
วิจัย การจัดการองค�กร การประเมินและการสื่อสาร
ทางสารสนเทศ 

O7 : รัฐบาลมีนโยบายให�ภาคเอกชนเข�ามามีส-วนร-วมจัด
การศึกษา 
 
 
 
 
 
O6 : การศึกษายังต�องแข-งขันกันด�วยคุณภาพ ซึ่งต�อง
อาศัยบุคลากรที่มีฝNมือ มีทักษะความสามารถที่หลากหลาย 
เช-น ความรู�ด�านเทคโนโลยี ภาษาต-างประเทศ การบริหาร 
ฯลฯ ซึ่งเป/นหน�าที่ของผู�บริหารการศึกษาที่จะพัฒนาคนให�
มีคุณภาพ 
 
 
 
 
O1 : ความก�าวหน�าของเทคโนโลยีมีผลต-อการกําหนด
คุณสมบัติและคุณภาพของแรงงานในอนาคต 

W3O7 : 1) ผู�บรหิารสถานศึกษาระดมทรัพยากรในชุมชนมา
ช-วยสนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู เช-น 
ภูมิป3ญญาท�องถิ่น แหล-งเรียนรู�ในชุมชน 
กลยุทธ�หลกั : กลยุทธ�การบริหารแบบมีส?วนร?วมจากทุกภาค
ส?วนในการจัดการศึกษา 
กลยุทธ�รอง:กลยุทธ�การมีส?วนร?วมคิดร?วม ตัดสินใจ วางแผน
พัฒนาสถานศึกษา 
W1O6 : 1) ให�คณะครูและบุคลากรในการปฏิบัติ มีอํานาจใน
การตัดสินใจในทีมงาน หรืองานส-วนที่ตนเองรับผิดชอบ 
 
 
 
กลยุทธ�หลกั : กลยุทธ�พัฒนาศักยภาพและคุณภาพครูและ
บุคลากรให�เปSนมืออาชีพ 
กลยุทธ�รอง : กลยุทธ�การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะ
สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
W6O1 : 1) ผู�บรหิารสถานศึกษามีการเพิ่มศักยภาพของบุคคล
หรือกลุ-มบุคคลในการประเมินสารสนเทศ (Access and 
Evaluate Information) โดยการเข�าถึงสารสนเทศได�อย-างมี
ประสิทธิภาพ (ด�านเวลา) และเกิดประสิทธิผล (แหล-งข�อมูล
สารสนเทศ) และประเมินสารสนเทศได�อย-างมีวิจารณญาณตาม
สมรรถนะที่เกิดขึ้น 

 
 136 



 137

ตารางที่ 4.18 (ต?อ)   
 

จุดอ?อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) กลยุทธ�เชิงแก�ไข (WO) 
W4 : ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมและพัฒนา
บุคลากรครูด�านทักษะการใช�และการจัดการ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ในการทํางานอย-าง
ต-อเนื่อง 
 
 
 
W5 : ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมบุคลากรครู
ด�านความรู� ความเข�าใจในการผลติสื่อ การ
ประยุกต�ใช�สื่ออย-างสร�างสรรค�และเกิดประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
W5 : ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมบุคลากรครู
ด�านความรู� ความเข�าใจในการผลติสื่อ การ
ประยุกต�ใช�สื่ออย-างสร�างสรรค�และเกิดประสิทธิภาพ 
 
 
 
W4 :  ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมและพัฒนา
บุคลากรครูด�านทักษะการใช�และการจัดการ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ในการทํางานอย-าง
ต-อเนื่อง 

O2 : เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการขนส-ง 
เทคโนโลยีการผลติ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ 
ฯลฯ มคีวามก�าวหน�าขึ้นอย-างต-อเนื่อง ซึ่งเทคโนโลยี
เหล-านี้มีประโยชน�ในการเพิ่มศักยภาพการแข-งขันของ
ประเทศ 
 
 
O2 : เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการขนส-ง 
เทคโนโลยีการผลติ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ 
ฯลฯ มคีวามก�าวหน�าขึ้นอย-างต-อเนื่อง ซึ่งเทคโนโลยี
เหล-านี้มีประโยชน�ในการเพิ่มศักยภาพการแข-งขันของ
ประเทศ 
 
 
 
O1 : ความก�าวหน�าของเทคโนโลยีมีผลต-อการกําหนด
คุณสมบัติและคุณภาพของแรงงานในอนาคต 
 
 
 
 
O3 : การจัดการศึกษาจึงต�องมีการเพิ่มเติมความรู�เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีใหม- ๆ ในหลักสูตรการเรียนการสอน และ
ปรับปรุงให�ทันต-อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี
 

W4O2 : 1) ผู�บรหิารสถานศึกษามีการส-งเสรมิการใช�และการ
จัดการสารสนเทศ (Use and Manage Information) โดยการเพิ่ม
ประสทิธิภาพการใช�สารสนเทศอย-างสร�างสรรค�และตรงกับประเด็น
ป3ญหาที่เกิดขึ้น มีการจัดการกับสารสนเทศได�อย-างต-อเนื่อง จาก
แหล-งข�อมลูที่มีอยู-มากมายหลากหลาย และมคีวามรู�พื้นฐานที่จะ
ประยุกต�ใช�สารสนเทศตามกรอบแห-งคุณธรรมจริยธรรมที่มีป3จจัย
เสรมิอยู-รอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 
W5O2 : 1) ผู�บรหิารสถานศึกษามีการส-งเสรมิความสามารถใน
การวิเคราะห�สื่อ (Analyze Media) โดยมีความเข�าใจวิธีการใช�
และการผลิตสื่อเพื่อให�ตรงกับเปUาประสงค�ที่กําหนด สามารถใช�
สื่อเพื่อตอบสนองต-อความแตกต-างของป3จเจกชนรู�คุณค-าและ
สร�างจุดเน�น รู�ถึงอิทธิพลของสื่อที่มีต-อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู�บริโภคสื่อ และมคีวามรู�พื้นฐานที่จะประยุกต�ใช�
สื่อได�ตามกรอบแห-งคุณธรรมจริยธรรมที่มีป3จจัยเสรมิอยู-รอบ
ด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 
W5O1 : 1) ผู�บรหิารสถานศึกษามีการพัฒนาความสามารถในการ
ผลติสื่อสร�างสรรค� (Create Media Products) โดยมีความรู�ความ
เข�าใจต-อการใช�สื่ออย-างสร�างสรรค�และเหมาะสมตามคุณลักษณะ
เฉพาะของตัวสื่อประเภท นั้น ๆ  และมีความรู�ความเข�าใจต-อการใช�
สื่อได�อย-างมปีระสิทธิภาพ และสนองต-อความแตกต-างในเชิง
วัฒนธรรมอย-างรอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 
W4O3 : 1) ผู�บรหิารสถานศึกษามีการพัฒนาให�ผู�สอนเป/นผู�ที่มี
ทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช�ภาษาในการ
สื่อสาร และการสอนเพื่อให�ผู�เรยีนเกิดการเรียนรู�อย-างเข�าใจ 
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ตารางที่ 4.18 (ต?อ)   
 

จุดอ?อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) กลยุทธ�เชิงแก�ไข (WO) 
 
W8 : ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพิ่มศักยภาพของ
บุคลากรครูให�มีการปรับตัวเพื่อรับการเปลีย่นแปลง 
(Adapt to Change) ตามบทบาทหน�าที่ ความ
รับผิดชอบและบริบทตามช-วงเวลาที่กําหนด 
W9 : ผู�บริหารสถานศึกษาสามารถสร�างสรรค�
นวัตกรรมเพื่อการสร�างงานอย-างมคีุณภาพให�กับ
บุคลากรในสถานศึกษา 
 
W11 : ผู�บรหิารสถานศึกษามีการส-งเสรมิการจัดสภาพ
การเรียนรู�ให�ผู�เรียนมคีวามสขุในการเรยีนรู�และเรยีนรู�
ได�ดีที่สดุ รวมทั้งมีจติในการให�บริการที่ดีกับผู�เรยีน 
ผู�ปกครอง สังคมและชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู- 
 
W3 : ผู�บริหารสถานศึกษา พัฒนาระบบการทํางาน
ร-วมกันระหว-างบ�าน ชุมชนและสถานศึกษา เพื่อการ
บรรลเุปUาหมายของสถานศึกษา เช-น   
ระบบภาคีเครือข-าย 
W3 : ผู�บริหารสถานศึกษา พัฒนาระบบการทํางาน
ร-วมกันระหว-างบ�าน ชุมชนและสถานศึกษา เพื่อการ
บรรลเุปUาหมายของสถานศึกษา เช-น ระบบภาคี
เครือข-าย 
 

 
O3 : การจัดการศึกษาจึงต�องมีการเพิ่มเติมความรู�
เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม- ๆ ในหลักสูตรการเรียนการ
สอน และปรับปรุงให�ทันต-อการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลย ี
O1 : ความก�าวหน�าของเทคโนโลยีมีผลต-อการ
กําหนดคุณสมบัติและคุณภาพของแรงงานใน
อนาคต 
 
O7 :  รัฐบาลมีนโยบายให�ภาคเอกชนเข�ามามีส-วน
ร-วมจัดการศึกษา 
 
 
 
T1 : การปฏริูปการศึกษาที่ผ-านมาเคลื่อนไปอย-าง
ยากลําบาก เนื่องด�วยระบบราชการเป/นอุปสรรค 
ซึ่งเกิดจาก ความล-าช�าในการประสานงาน 
 
T4 : สังคมไทยในป3จจุบันขาดความเหนียวแน-น 
ขาดความร-วมแรงร-วมใจ คนในสังคมจึงมอง
การศึกษาว-าเป/นเรื่องของรัฐบาลไม-เกี่ยวกับตนเอง 
 

กลยุทธ�รอง : กลยุทธ�การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 
W8O3 : 1) ผู�บรหิารสถานศึกษามีการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรครูใน
การปรับตัวเพื่อรับการเปลีย่นแปลง (Adapt to Change) ตามบทบาท
หน�าที่ ความรับผิดชอบและบริบทตามช-วงเวลาที่กําหนด 
 
W9O1 : 1) ผู�บรหิารสถานศึกษาสามารถสร�างสรรค�นวัตกรรมเพื่อการ
สร�างงานอย-างมีคณุภาพให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 
กลยุทธ�รอง : กลยุทธ�การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะความพึง
พอใจในการทํางาน การดูแลและการให�บริการ 
W11O7 : 1) ผู�บรหิารสถานศึกษามกีารส-งเสรมิการจัดสภาพการเรยีนรู� 
เพื่อให�ผู�เรียนมีความสุขในการเรยีนรู�และเรยีนรู�ได�ดีที่สุด รวมทั้งมจีิตในการ
ให�บริการที่ดีกับผู�เรียน ผู�ปกครอง สงัคมและชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู- 
กลยุทธ�หลกั : กลยุทธ�การเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร 
กลยุทธ�รอง : กลยุทธ�การสร�างขวัญและกําลังใจ 
W3T1 : 1) ผู�บริหารสถานศึกษาสนับสนุนและประสานความร-วมมือกับ
เครือข-ายการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาอย-างต-อเนื่อง 
กลยุทธ�หลกั : กลยุทธ�การเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร 
กลยุทธ�รอง : กลยุทธ�การติดตามการทํางาน 
W3T4 : 1) ผู�บริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมให�ครู นักเรียน และ
ผู�ปกครองมสี-วนร-วมในการพัฒนาคุณภาพงานต-าง ๆ ของสถานศึกษา
เพื่อส-งเสริมความสําเร็จร-วมขององค�กร 2) ผู�บรหิารสถานศึกษาประสาน
ความร-วมมือ กับหน-วยงานต-าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการส-งเสรมิ
สนับสนุนการพัฒนางานของสถานศึกษาให�ประสบความสําเรจ็ 
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ตารางที่ 4.18 (ต?อ)   
 

จุดอ?อน (Weakness) อุปสรรค (Threats) กลยุทธ�เชิงป>องกัน (WT) 
 
 
 
 
W4 : ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมและพัฒนา
บุคลากรครูด�านทักษะการใช�และการจัดการ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ในการทํางานอย-าง
ต-อเนื่อง 

 
 
 
 
T4 : สังคมไทยในป3จจุบันขาดความเหนียวแน-น ขาดความ
ร-วมแรงร-วมใจ คนในสังคมจึงมองการศึกษาว-าเป/นเรื่อง
ของรัฐบาลไม-เกี่ยวกับตนเอง 

กลยุทธ�หลกั : กลยุทธ�พัฒนาศักยภาพและคุณภาพครูและ
บุคลากรให�เปSนมืออาชีพ 
กลยุทธ�รอง : กลยุทธ�การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะ
สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
W4T4 : 1) ผู�บริหารสถานศึกษามกีารพัฒนาให�ผู�สอนสามารถ
ใช�ภาษาในการสื่อสารกับผู�ร-วมงาน ผู�ปกครอง สังคม ชุมชน ให�
มีความเข�าใจที่ดตี-อกันเพื่อส-งเสรมิในการทํางานรวมกันอย-างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 จากตารางที่ 4.18 การวิเคราะห�กลยุทธ�การบริหารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาด�วยตาราง  

TOWS Matrix แสดงให�เห็นถึงการจับคู-ระหว-างจุดแข็ง (Strengths) จุดอ-อน (Weakness) โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) โดยการจับคู-ระหว-างจุด
แข็งกับโอกาสจัดเป/นกลยุทธ�เชิงรุก (SO) การจับคู-ระหว-างจุดแข็งกับอุปสรรค จัดเป/นกลยุทธ�เชิงรับ (ST) การจับคู-ระหว-างจุดอ-อนกับโอกาสจัดเป/นกลยุทธ�เชิง
แก�ไข (WO) และการจับคู-ระหว-างจุดอ-อนกับอุปสรรคจัดเป/นกลยุทธ�เชิงปUองกัน (WT)  ซึ่งผลจากการวิเคราะห�กลยุทธ�การบริหารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของ
ผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาด�วยตาราง TOWS Matrix นํามาซึ่งร-างกลยุทธ�การบริหารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังตารางที่ 4.19 
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ตารางที่ 4.19  ร-างกลยุทธ�การบริหารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

กลยุทธ�หลกั กลยุทธ�รอง แนวทาง/วิธีการ ภารกิจหลัก SWOT TOW 
Matrix 

1. กลยุทธ�
บริหาร
สถานศึกษา 
สู-ความเป/นเลิศ 

1. กลยุทธ�การ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล ทีมงาน
คุณภาพ 

1. ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมให�ครูและบุคลากรร-วมเข�าเป/นคณะทํางานกันเป/นทีม 
2. สนับสนุนให�ครูและบุคลากรทุกคนเป/นผู�นําในการวางแผน กําหนดเปUาหมาย หรือวัตถุประสงค�ใน
การทํางาน 
3. ผู�บริหารสถานศึกษาสร�างขวัญกําลังใจให�กับคณะครูและบุคลากรอยู-เสมอ โดยการยกย-องชมเชย 
ให�รางวัลในรูปแบบต-าง ๆ  

บุคคล SO 
 
 

SO 

S2O6 
 
 

S8O6 

2. กลยุทธ�การ
เสรมิสร�าง 
พลังอํานาจ 
ของผู�บริหาร 

1. กลยุทธ�การ
กําหนด
เปUาหมายร-วม 

1. ผู�บริหารสถานศึกษาแต-งตั้งให�คณะครูมีบทบาทหน�าที่และมสี-วนร-วมในการตดัสินใจและดําเนิน 
งานในการพัฒนางานของสถานศึกษา อย-างเต็มศักยภาพ 
2. ผู�บริหารสถานศึกษาจัดโครงสร�างการบริหาร 
งานโดยการแต-งตั้งภาคีเครือข-ายเข�ามามีส-วนร-วม 
ในการตัดสินใจและการดําเนินงานในการพัฒนางานของสถานศึกษา 

บุคคล 
 

ST 
 
 
 

ST 

S1T3 
 
 
 

S2T2 

 2. กลยุทธ�การ
สนับสนุน
ทรัพยากร 

1. ผู�บริหารสถานศึกษาเปaดโอกาสให�ครูมีอิสระในการริเริ่มนําวิธีการ รูปแบบใหม- ๆ มาใช�ยอมรับและ
เห็นคุณค-าในความสามารถของครใูนการพัฒนางานของสถานศึกษา 
2. ผู�บริหารสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูเพื่อให�มีความรู�ความ
เชี่ยวชาญในการทํางานได�อย-างมปีระสิทธิภาพ 
3. ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมและสนับสนุนให�ครูนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช�ในการพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอย-างเต็มศักยภาพ 

บุคคล 
 

บุคคล 
 

งบประมาณ 

SO 
 

SO 
 

WO 

S5O5 
 

S1O1 
 

W2O2 

  4. ผู�บริหารสถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการฝ}กอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ตาม
ความต�องการของครูอย-างต-อเนื่อง 
5. ผู�บริหารสถานศึกษาระดมทรัพยากรในชุมชนมาช-วยสนับสนุนและพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ของครู เช-น ภูมิป3ญญาท�องถิ่น แหล-งเรียนรู�ในชุมชน 

งบประมาณ 
 
 

บริหารทั่วไป 

SO 
 
 

WO 
 

S4O6 
 
 

W3O7 
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ตารางที่ 4.19 (ต?อ) 
 

กลยุทธ�หลกั กลยุทธ�รอง แนวทาง/วิธีการ ภารกิจ
หลัก SWOT TOW 

Matrix 
2. กลยุทธ�การ
เสรมิสร�าง 
พลังอํานาจ 
ของผู�บริหาร 

3. กลยุทธ�การสร�างขวัญ
กําลังใจ 

1. ผู�บริหารสถานศึกษาจัดให�มีระบบการประสานงานและเสรมิสร�างบรรยากาศการทํางานเป/น
ทีม โดยสร�างเครือข-ายความร-วมมอืในการพัฒนางานของสถานศึกษา  
2. ผู�บริหารสถานศึกษาจัดทํา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสรมิสร�างบรรยากาศการทํางานเป/น
ทีม และสร�างเครือข-ายการทํางานในสถานศึกษา 
3. ผู�บริหารสถานศึกษาสนับสนุนและประสานความร-วมมือกับเครือข-ายการศึกษาของ
สถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาอย-างต-อเนื่อง 

บริหาร
ทั่วไป 
 

ST 
 

ST 
 

WT 

S6T4 
 

S7T2 
 

W3T1 

 4. กลยุทธ�การติดตาม
การทํางาน 

1. ผู�บริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมให�ครู นักเรยีน และผู�ปกครองมสี-วนร-วมในการพัฒนาคุณภาพ
งานต-าง ๆ ของสถานศึกษาเพื่อส-งเสรมิความสําเร็จร-วมขององค�กร 
2. ผู�บริหารสถานศึกษาประสานความร-วมมือ กับหน-วยงานต-าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
ส-งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานของสถานศึกษาให�ประสบความสําเร็จ 
3. ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมและสนับสนุนให�คณะครรู-วมมือกันในการวัดผลประเมินผลงาน
ต-าง ๆ ของสถานศึกษาให�สําเร็จลลุ-วงด�วยด ี

บริหาร
ทั่วไป 

 

WT 
 

ST 

W3T4 
 

S9T4 

3. กลยุทธ�การ
บริหารแบบมีส-วน
ร-วมจากทุกภาค
ส-วนในการจัด
การศึกษา 

1. กลยุทธ�การมสี-วนร-วม
คิดร-วม ตดัสินใจวาง
แผนพัฒนาสถานศึกษา 

1. ให�คณะครูและบุคลากรร-วมเข�าเป/นคณะทํางาน และสนับสนุนให�ทุกคนเป/นผู�นําในการ
วางแผนในการทํางาน 
2. ให�คณะครูและบุคลากรในการปฏิบัติ มีอํานาจในการตัดสินใจในทีมงาน หรืองานส-วนที่ตนเอง
รับผิดชอบ 
3. ให�เกียรติ ยกย-อง ชมเชยและให�เกิดความภาคภมูิใจในสถานศึกษายึดถือเป/นเรื่องสําคัญต�องมี
วิธีการที่ดี เพื่อให�บุคคลที่เข�ามามสี-วนร-วม รู�สึกได�รับเกียรติ ได�รับการยกย-อง และได�รับความ
ภาคภูมิใจในความเสียสละ อุทิศตน และภูมิใจในผลงานและความสาํเร็จที่เกิดจากการร-วมคิด 
ร-วมตัดสินใจ ร-วมทํา ร-วมรับผิดชอบ 

บุคคล 
 

บุคคล 
 

บุคคล 

SO 
 

WO 
 

ST 

S3O6 
 

W1O6 
 

S8T4 

4. กลยุทธ�พัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพ
ครูและบุคลากรให�
เป/นมืออาชีพ 

1. กลยุทธ�การพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพ
ทักษะสารสนเทศ สื่อ 
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

1. ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพิ่มศักยภาพของบุคคลหรือกลุ-มบุคคลในการประเมินสารสนเทศ 
(Access and Evaluate Information) โดยการเข�าถึงสารสนเทศได�อย-างมีประสิทธิภาพ (ด�าน
เวลา) และเกิดประสิทธิผล (แหล-งข�อมูลสารสนเทศ) และประเมินสารสนเทศได�อย-างมี
วิจารณญาณตามสมรรถนะที่เกิดขึ้น 

วิชาการ 
 

WO 
 

W6O1 
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ตารางที่ 4.19 (ต?อ) 
 
กลยุทธ�
หลัก กลยุทธ�รอง แนวทาง/วิธีการ ภารกิจ

หลัก SWOT TOW 
Matrix 

  2. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมการใช�และการจัดการสารสนเทศ (Use and Manage Information) โดย
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช�สารสนเทศอย-างสร�างสรรค�และตรงกับประเด็นป3ญหาที่เกิดขึ้น มีการจัดการกับ
สารสนเทศได�อย-างต-อเนื่อง จากแหล-งข�อมูลที่มีอยู-มากมายหลากหลาย และมคีวามรู�พื้นฐานที่จะประยกุต�ใช�
สารสนเทศตามกรอบแห-งคุณธรรมจริยธรรมที่มปี3จจัยเสรมิอยู-รอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 

วิชาการ WO W4O2 

  3. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมความสามารถในการวิเคราะห�สื่อ (Analyze Media) โดยมีความเข�าใจวิธีการใช�และการ
ผลิตสื่อเพื่อให�ตรงกับเปUาประสงค�ที่กําหนด สามารถใช�สื่อเพื่อตอบสนองต-อความแตกต-างของป3จเจกชนรู�คณุค-าและสร�าง
จุดเน�น รู�ถึงอิทธิพลของสื่อที่มีต-อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู�บรโิภคสือ่ และมีความรู�พื้นฐานที่จะประยุกต�ใช�สื่อได�ตาม
กรอบแห-งคุณธรรมจริยธรรมที่มีป3จจัยเสริมอยู-รอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 
4. ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อสร�างสรรค� (Create Media Products) โดยมีความรู�ความเข�าใจ
ต-อการใช�สื่ออย-างสร�างสรรค�และเหมาะสมตามคุณลักษณะเฉพาะของตัวสื่อประเภทนั้น ๆ  และมีความรู�ความเข�าใจต-อการใช�
สื่อได�อย-างมีประสิทธิภาพ และสนองต-อความแตกต-างในเชิงวัฒนธรรมอย-างรอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 

วิชาการ 
 
 

 
วิชาการ 

WO 
 
 
 

WO 

W5O2 
 
 
 

W5O1 

4. กลยุทธ�
พัฒนา
ศักยภาพ
และ
คุณภาพ
ครูและ
บุคลากร
ให�เป/นมือ
อาชีพ 

1. กลยุทธ�การ
พัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพทักษะ
สารสนเทศ สื่อ 
เทคโนโลยีและการ
สื่อสาร 
 
 
 
2. กลยุทธ�การพัฒนา
ศักยภาพและ
คุณภาพ ทักษะอาชีพ
และทักษะชีวิต 

5. ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาประสิทธิผล ของการประยุกต�ใช�เทคโนโลยี (Apply Technology 
Efficiency) โดยใช�เทคโนโลยีเป/นเครื่องมือเพื่อการวิจัย การจัดการองค�กร การประเมินและการสื่อสารทาง
สารสนเทศ ใช�เทคโนโลยีดจิิทัล (คอมพิวเตอร� PDAs, Media Players etc.) ในการสื่อสารและการสร�าง
เครือข-าย รวมทั้งการเข�าถึงสื่อทางสังคม (Social Media) ได�อย-างเหมาะสม มีความรู�พื้นฐานในการประยุกต�ใช� 
ICT ได�ตามกรอบแห-งคุณธรรมจรยิธรรมที่มีข�อมูลหลากหลายรอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา  
6. ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาให�ผู�สอนเป/นผู�ที่มีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถใช�ภาษาใน
การสื่อสาร และการสอนเพื่อให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�อย-างเข�าใจ 
7. ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาให�ผู�สอนสามารถใช�ภาษาในการสื่อสารกับผู�ร-วมงาน ผู�ปกครอง สังคม ชุมชน 
ให�มีความเข�าใจที่ดตี-อกันเพื่อส-งเสริมในการทํางานรวมกันอย-างมีประสิทธิภาพ 
1. ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให�มีความเป/นผู�นําที่มีประสิทธิภาพในตนเอง มีความ
เชี่ยวชาญด�านทักษะ ความรู� และเป/นผู�นําในการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
2. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมบุคลากรด�านความรู� ความเข�าใจและทักษะเกี่ยวกับหลักสูตรและการพัฒนา
หลักสตูร 

วิชาการ 
 
 
 
 

วิชาการ 
 
วิชาการ 
 
บุคคล 

 
บุคคล 

 

WO 
 
 
 
 

WO 
 

WT 
 

SO 
 

SO 
 

W6O3 
 
 
 

 
W4O3 

 
W4T4 

 
S12O1 

 
S13O3 142 



 143

ตารางที่ 4.19 (ต?อ) 
 

กลยุทธ�
หลัก กลยุทธ�รอง แนวทาง/วิธีการ ภารกิจ

หลัก SWOT TOW 
Matrix 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. กลยุทธ�การ
พัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพทักษะการ
วิจัย การสร�างและ
ใช�นวัตกรรม 

3. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมศักยภาพของบุคลากรครูด�านการจัดการเรยีนรู� การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู� รวมทั้งการประยุกต�ใช�จิตวิทยาการศึกษาในการจัดการเรียนรู�ให�กับผู�เรียนได�อย-างมีประสิทธิภาพ 
4. ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรครูในการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง (Adapt to 
Change) ตามบทบาทหน�าที่ ความรับผดิชอบและบริบทตามช-วงเวลาที่กําหนด 
5. ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพิ่มศักยภาพบุคลากรครูในการปรับตวัเพื่อการเปลีย่นแปลงบรรยากาศของการ
ทํางานในองค�กรที่ดีขึ้น 
6. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�เกิดความยดืหยุ-นในการทํางาน (Be Flexible) โดยเป/นผู�นําที่ก-อให�เกิดผล
เชิงบวกในการทํางาน เพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงสร�างสรรค�ในการทํางานของบุคลากร 
7. ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครดู�านการจัดการด�านเปUาหมายและเวลา โดยสามารถกําหนดเปUาหมาย
ได�ชัดเจนบนฐานความสําเร็จตามเกณฑ�ที่กําหนด และใช�เวลาและการจัดการให�เกิดประสิทธิภาพสูงสดุในการทํางาน  
8. ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรครูเพื่อประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธ�ร-วมกับผู�อื่น (Interact 
Effectively with Others) และสร�างศักยภาพต-อการควบคุมให�เกิดการยอมรับในความเป/นผู�นําทางวิชาชีพ
ให�กับบุคลากรในสถานศึกษา  
9. ผู�บรหิารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�มีการสร�างทีมงานที่มีคณุภาพ (Work Effectively in Diverse Teams) โดยยอมรับ
และเห็นคุณค-าในข�อแตกต-างทางวัฒนธรรมและภารกิจงานของทีมงาน 
10. ผู�บรหิารสถานศึกษาสามารถสร�างสรรค�นวัตกรรมเพื่อการสร�างงานอย-างมีคุณภาพให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 
11. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมภาวะผู�นําและความรับผดิชอบของบุคลากรครู โดยใช�ทักษะการแก�ไข
ป3ญหาระหว-างบุคคล เป/นตัวกลางหรือผู�ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
1. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมศักยภาพบุคลากรครูให�มีทักษะ ความรู�ทางด�านวิจัยและสามารถนําความรู�
ทางวิจัยไปสร�างองค�ความรู�ใหม-ให�กับตนเองและองค�กรได�อย-างมีประสิทธิภาพ 
2. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมการใช�การวิจยัในการพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนของครู พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู�เรียนได�อย-างมีประสิทธิภาพ  
 

บุคคล 
 

บุคคล 
 

บุคคล 
 

บุคคล 
 

บุคคล 
 

บุคคล 
 
 

บุคคล 
 

บุคคล 
บุคคล 

 
วิชาการ 

 
วิชาการ 

 

SO 
 

WO 
 

SO 
 

ST 
 

ST 
 

ST 
 
 

ST 
 

WO 
ST 
 

WO 
 

SO 
 

S14O1 
 

W8O3 
 

S15O4 
 

S16T3 
 

S17T1 
 

S18T2 
 
 

S19T3 
 

W9O1 
S20T2 

 
W10O4 

 
S24O4 
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ตารางที่ 4.19 (ต?อ) 
 
กลยุทธ�
หลัก กลยุทธ�รอง แนวทาง/วิธีการ ภารกิจหลัก SWOT TOW 

Matrix 
  3. ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาเพื่อให�ผู�สอนมีการปรับตัวเป/นผู�ที่มีความคิดสร�างสรรค�เพื่อนําไปสู-การ

สร�างนวัตกรรมทางการศึกษาใหม- ๆ เช-น นวัตกรรมทางการสอน หรอืวิธีการสอนรูปแบบใหม- ๆ 
4. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนสร�างและใช�นวัตกรรมการเรยีนการสอนโดยใช�เทคโนโลยี การ
วัดและการประเมินผลที่เหมาะสมเพื่อให�เกิดคุณภาพในตัวของผู�เรียน 

วิชาการ 
 

วิชาการ 
 

SO 
 

SO 

S23O5 
 

S24O5 

 4. กลยุทธ�การพัฒนา
ศักยภาพและ
คุณภาพทักษะความ 
พึงพอใจในการ
ทํางาน การดูแลและ
การให�บริการ 

1. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนมีจติสํานึกที่ดีในการทํางาน เห็นคุณค-าของงานและองค�กร 
2. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนมีความสุขและสนุกกับการทํางานรักการทํางาน รวมทั้งการ
ทํางานที่ยึดประโยชน�ขององค�กรหรือส-วนรวมมาก-อนประโยชน�ส-วนตน 
3. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนต�องแสดงออกถึงความรัก ความห-วงใยอย-างจริงใจ ต-อผู�เรียน
เพื่อให�ผู�เรียนเกิดความเชื่อใจส-งผลต-อการจัดสภาพการเรียนรู�ทําให�รู�สึกผ-อนคลาย 
4. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมการจัดสภาพการเรียนรู� เพื่อให�ผู�เรยีนมีความสุขในการเรียนรู�และเรียนรู�
ได�ดีที่สุด รวมทั้งมีจิตในการให�บรกิารที่ดีกับผู�เรียน ผู�ปกครอง สังคมและชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู- 

บริหารทั่วไป 
บริหารทั่วไป 

 
วิชาการ 

 
วิชาการ 

 

SO 
ST 

 
SO 
 

WO 

S25O1 
S26T2 

 
S27O1 

 
W11O7 

  
 สรุป ร-างกลยุทธ�การบริหารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได�ดังนี้ 
 วิสัยทัศน� (Vision)  
 บริหารสถานศึกษาสู-ความเป/นเลิศ โดยการเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรให�เป/นผู�มีศักยภาพสูงสุด 
 พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาสถานศึกษาสู-ความเป/นเลิศ 
 2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรเพื่อประสิทธิภาพ 
 3. พัฒนารูปแบบการบริหารที่ส-งเสริมให�สถานศึกษาสู-ความเป/นเลิศ 
 4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 เปUาประสงค� (Goal) 
 1. ผู�บริหารสถานศึกษามีการบริหารสู-ความเป/นเลิศ 144 
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 2. ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
 3. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารสู-ความเป/นเลิศ 
 4. ครู และบุคลากรมีพลังอํานาจในตนเอง 
 5. ครู และบุคลากรมีทักษะพลังอํานาจในตนเอง 
 กลยุทธ� (Strategy) 
 1. กลยุทธ�หลักกลยุทธ�บริหารสถานศึกษาสู-ความเป/นเลิศ 
  1.1 กลยุทธ�รองกลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล ทีมงานคุณภาพประกอบด�วย
แนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
   1.1.1 ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมให�ครูและบุคลากรร-วมเข�าเป/นคณะทํางานกัน
เป/นทีม (บริหารงานบุคคล) 
   1.1.2 สนับสนุนให�ครูและบุคลากรทุกคนเป/นผู�นําในการวางแผน กําหนดเปUาหมาย
หรือวัตถุประสงค�ในการทํางาน (บริหารงานบุคคล) 
   1.1.3 ผู�บริหารสถานศึกษาสร�างขวัญกําลังใจให�กับคณะครูและบุคลากรอยู-เสมอ 
โดยการยกย-องชมเชย ให�รางวัลในรูปแบบต-าง ๆ (บริหารงานบุคคล)  
 2. กลยุทธ�หลัก กลยุทธ�การเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร 
  2.1 กลยุทธ�รอง กลยุทธ�การกําหนดเปUาหมายร-วมประกอบด�วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
   2.1.1 ผู�บริหารสถานศึกษาแต-งต้ังให�คณะครูมีบทบาทหน�าท่ีและมีส-วนร-วมในการ
ตัดสินใจและดําเนินงานในการพัฒนางานของสถานศึกษา อย-างเต็มศักยภาพ (บริหารงานบุคคล) 
   2.1.2 ผู�บริหารสถานศึกษาจัดโครงสร�างการบริหารงานโดยการแต-งต้ังภาคีเครือข-ายเข�า
มามีส-วนร-วมในการตัดสินใจและการดําเนินงานในการพัฒนางานของสถานศึกษา (บริหารงานบุคคล) 
  2.2 กลยุทธ�รอง กลยุทธ�การสนับสนุนทรัพยากรประกอบด�วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
   2.2.1 ผู�บริหารสถานศึกษาเปaดโอกาสให�ครูมีอิสระในการริเริ่มนําวิธีการ รูปแบบใหม- ๆ 
มาใช� ยอมรับและเห็นคุณค-าในความสามารถของครูในการพัฒนางานของสถานศึกษา (บริหารงานบุคคล) 
   2.2.2 ผู�บริหารสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูเพ่ือให�
มีความรู�ความเชี่ยวชาญในการทํางานได�อย-างมีประสิทธิภาพ (บริหารงานบุคคล) 
   2.2.3 ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมและสนับสนุนให�ครูนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช�
ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอย-างเต็มศักยภาพ (งบประมาณ) 
   2.2.4 ผู�บริหารสถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการฝ}กอบรมพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน ตามความต�องการของครูอย-างต-อเนื่อง (งบประมาณ) 
   2.2.5 ผู�บริหารสถานศึกษาระดมทรัพยากรในชุมชนมาช-วยสนับสนุนและพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู เช-น ภูมิป3ญญาท�องถ่ิน แหล-งเรียนรู�ในชุมชน (การบริหารท่ัวไป) 
  2.3 กลยุทธ�รอง กลยุทธ�การสร�างขวัญกําลังใจประกอบด�วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
   2.3.1 ผู�บริหารสถานศึกษาจัดให�มีระบบการประสานงานและเสริมสร�างบรรยากาศ
การทํางานเป/นทีม โดยสร�างเครือข-ายความร-วมมือในการพัฒนางานของสถานศึกษา (การบริหารท่ัวไป)  
   2.3.2 ผู�บริหารสถานศึกษาจัดทํา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีเสริมสร�าง
บรรยากาศการทํางานเป/นทีม และสร�างเครือข-ายการทํางานในสถานศึกษา (การบริหารท่ัวไป) 
   2.3.3 ผู�บริหารสถานศึกษาสนับสนุนและประสานความร-วมมือกับเครือข-าย
การศึกษาของสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอย-างต-อเนื่อง (การบริหารท่ัวไป)  
  2.4 กลยุทธ�รอง กลยุทธ�การติดตามการทํางานประกอบด�วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
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   2.4.1 ผู�บริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมให�ครู นักเรียน และผู�ปกครองมีส-วนร-วมในการ
พัฒนาคุณภาพงานต-าง ๆ ของสถานศึกษาเพ่ือส-งเสริมความสําเร็จร-วมขององค�กร (การบริหารท่ัวไป) 
   2.4.2 ผู�บริหารสถานศึกษาประสานความร-วมมือ กับหน-วยงานต-าง ๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชนในการส-งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานของสถานศึกษาให�ประสบความสําเร็จ (การบริหารท่ัวไป) 
   2.4.3 ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมและสนับสนุนให�คณะครูร-วมมือกันในการวัดผล
ประเมินผลงานต-าง ๆ ของสถานศึกษาให�สําเร็จลุล-วงด�วยดี (การบริหารท่ัวไป) 
 3. กลยุทธ�หลัก กลยุทธ�การบริหารแบบมีส-วนร-วมจากทุกภาคส-วนในการจัดการศึกษา 
  3.1 กลยุทธ�รองกลยุทธ�การมีส-วนร-วมคิดร-วม ตัดสินใจ วางแผนพัฒนาสถานศึกษา  
ประกอบด�วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
   3.1.1 ให�คณะครูและบุคลากรร-วมเข�าเป/นคณะทํางาน และสนับสนุนให�ทุกคนเป/น
ผู�นําในการวางแผนในการทํางาน (บริหารงานบุคคล) 
   3.1.2 ให�คณะครูและบุคลากรในการปฏิบัติ มีอํานาจในการตัดสินใจในทีมงาน 
หรืองานส-วนท่ีตนเองรับผิดชอบ (บริหารงานบุคคล) 
   3.1.3 ให�เกียรติ ยกย-อง ชมเชยและให�เกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษายึดถือเป/น
เรื่องสําคัญต�องมีวิธีการท่ีดี เพ่ือให�บุคคลท่ีเข�ามามีส-วนร-วม รู�สึกได�รับเกียรติ ได�รับการยกย-อง และ
ได�รับความภาคภูมิใจในความเสียสละ อุทิศตน และภูมิใจในผลงานและความสําเร็จท่ีเกิดจากการร-วมคิด 
ร-วมตัดสินใจ ร-วมทํา ร-วมรับผิดชอบ (บริหารงานบุคคล) 
 4. กลยุทธ�หลัก กลยุทธ�พัฒนาศักยภาพและคุณภาพครูและบุคลากรให�เป/นมืออาชีพ 
  4.1 กลยุทธ�รอง กลยุทธ�การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะสารสนเทศ สื่อ 
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ประกอบด�วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
   4.1.1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคคลหรือกลุ-มบุคคลในการ
ประเมินสารสนเทศ (Access and Evaluate Information) โดยการเข�าถึงสารสนเทศได�อย-างมี
ประสิทธิภาพ (ด�านเวลา) และเกิดประสิทธิผล (แหล-งข�อมูลสารสนเทศ) และประเมินสารสนเทศได�
อย-างมีวิจารณญาณตามสมรรถนะท่ีเกิดข้ึน (ด�านวิชาการ) 
   4.1.2 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมการใช�และการจัดการสารสนเทศ (Use 
and Manage Information) โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�สารสนเทศอย-างสร�างสรรค�และตรงกับ
ประเด็นป3ญหาท่ีเกิดข้ึน มีการจัดการกับสารสนเทศได�อย-างต-อเนื่อง จากแหล-งข�อมูลท่ีมีอยู-มากมาย
หลากหลาย และมีความรู�พ้ืนฐานท่ีจะประยุกต�ใช�สารสนเทศตามกรอบแห-งคุณธรรมจริยธรรมท่ีมี
ป3จจัยเสริมอยู-รอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา (ด�านวิชาการ) 
   4.1.3 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมความสามารถในการวิเคราะห�สื่อ 
(Analyze Media) โดยมีความเข�าใจวิธีการใช�และการผลิตสื่อเพ่ือให�ตรงกับเปUาประสงค�ท่ีกําหนด 
สามารถใช�สื่อเพ่ือตอบสนองต-อความแตกต-างของป3จเจกชนรู�คุณค-าและสร�างจุดเน�น รู�ถึงอิทธิพลของ
สื่อท่ีมีต-อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู�บริโภคสื่อ และมีความรู�พ้ืนฐานท่ีจะประยุกต�ใช�สื่อได�ตาม
กรอบแห-งคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีป3จจัยเสริมอยู-รอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา (ด�านวิชาการ) 
   4.1.4 ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อสร�างสรรค�
(Create Media Products) โดยมีความรู�ความเข�าใจต-อการใช�สื่ออย-างสร�างสรรค�และเหมาะสมตาม
คุณลักษณะเฉพาะของตัวสื่อประเภทนั้น ๆ และมีความรู�ความเข�าใจต-อการใช�สื่อได�อย-างมี
ประสิทธิภาพ และสนองต-อความแตกต-างในเชิงวัฒนธรรมอย-างรอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 
(ด�านวิชาการ)  
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   4.1.5 ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาประสิทธิผล ของการประยุกต�ใช�เทคโนโลยี (Apply 
Technology Efficiency) โดยใช�เทคโนโลยีเป/นเครื่องมือเพ่ือการวิจัย การจัดการองค�กร การประเมินและการ
สื่อสารทางสารสนเทศ ใช�เทคโนโลยีดิจิทัล (คอมพิวเตอร� PDAs Media Players etc.) ในการสื่อสารและการสร�าง
เครือข-าย รวมท้ังการเข�าถึงสื่อทางสังคม (Social Media) ได�อย-างเหมาะสม มีความรู�พ้ืนฐานในการประยุกต�ใช� ICT 
ได�ตามกรอบแห-งคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีข�อมูลหลากหลายรอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา (ด�านวิชาการ) 
   4.1.6 ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาให�ผู�สอนเป/นผู� ท่ี มีทักษะในการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช�ภาษาในการสื่อสาร และการสอนเพ่ือให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�อย-างเข�าใจ  (ด�านวิชาการ) 
   4.1.7 ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาให�ผู�สอนสามารถใช�ภาษาในการสื่อสารกับ
ผู�ร-วมงาน ผู�ปกครอง สังคม ชุมชน ให�มีความเข�าใจท่ีดีต-อกันเพ่ือส-งเสริมในการทํางานรวมกันอย-างมี
ประสิทธิภาพ (ด�านวิชาการ) 
  4.2 กลยุทธ�รอง กลยุทธ�การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะอาชีพและทักษะชีวิต  
ประกอบด�วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
   4.2.1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให�มีความเป/นผู�นําท่ีมี
ประสิทธิภาพในตนเอง มีความเชี่ยวชาญด�านทักษะ ความรู� และเป/นผู�นําในการเรียนรู�ตลอดชีวิต
(บริหารงานบุคคล) 
   4.2.2 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมบุคลากรด�านความรู� ความเข�าใจและ
ทักษะเก่ียวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (บริหารงานบุคคล) 
   4.2.3 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมศักยภาพของบุคลากรครูด�านการจัดการ
เรียนรู� การวัดและประเมินผลการเรียนรู� รวมท้ังการประยุกต�ใช�จิตวิทยาการศึกษาในการจัดการ
เรียนรู�ให�กับผู�เรียนได�อย-างมีประสิทธิภาพ (บริหารงานบุคคล) 
   4.2.4 ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรครูในการปรับตัวเพ่ือรับ
การเปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) ตามบทบาทหน�าท่ี ความรับผิดชอบและบริบทตามช-วงเวลาท่ี
กําหนด (บริหารงานบุคคล) 
   4.2.5 ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรครูในการปรับตัวเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการทํางานในองค�กรท่ีดีข้ึน (บริหารงานบุคคล) 
   4.2.6 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�เกิดความยืดหยุ-นในการทํางาน             
(Be Flexible) โดยเป/นผู�นําท่ีก-อให�เกิดผลเชิงบวกในการทํางาน เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิงสร�างสรรค�
ในการทํางานของบุคลากร (บริหารงานบุคคล) 
   4.2.7 ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูด�านการจัดการด�าน
เปUาหมายและเวลา โดยสามารถกําหนดเปUาหมายได�ชัดเจนบนฐานความสําเร็จตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 
และใช�เวลาและการจัดการให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน (บริหารงานบุคคล) 
   4.2.8 ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรครูเพ่ือประสิทธิผลเชิง
ปฏิสัมพันธ�ร-วมกับผู�อ่ืน (Interact Effectively with others) และสร�างศักยภาพต-อการควบคุมให�
เกิดการยอมรับในความเป/นผู�นําทางวิชาชีพให�กับบุคลากรในสถานศึกษา (บริหารงานบุคคล) 
   4.2.9 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�มีการสร�างทีมงานท่ีมีคุณภาพ (Work 
Effectively in Diverse Teams) โดยยอมรับและเห็นคุณค-าในข�อแตกต-างทางวัฒนธรรมและภารกิจ
งานของทีมงาน (บริหารงานบุคคล) 
   4.2.10 ผู�บริหารสถานศึกษาสามารถสร�างสรรค�นวัตกรรมเพ่ือการสร�างงานอย-างมี
คุณภาพให�กับบุคลากรในสถานศึกษา (บริหารงานบุคคล) 
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   4.2.11 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมภาวะผู�นําและความรับผิดชอบของ
บุคลากรครู โดยใช�ทักษะการแก�ไขป3ญหาระหว-างบุคคล เป/นตัวกลางหรือผู�ประสานงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ (บริหารงานบุคคล) 
  4.3 กลยุทธ�รอง กลยุทธ�การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะการวิจัย การสร�างและ
ใช�นวัตกรรม ประกอบด�วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
   4.3.1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมศักยภาพบุคลากรครูให�มีทักษะ ความรู�
ทางด�านวิจัยและสามารถนําความรู�ทางวิจัยไปสร�างองค�ความรู�ใหม-ให�กับตนเองและองค�กรได�อย-างมี
ประสิทธิภาพ (ด�านวิชาการ) 
   4.3.2 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมการใช�การวิจัยในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของครู พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู�เรียนได�อย-างมีประสิทธิภาพ (ด�านวิชาการ) 
   4.3.3 ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาเพ่ือให�ผู�สอนมีการปรับตัวเป/นผู�ท่ีมีความคิด
สร�างสรรค�เพ่ือนําไปสู-การสร�างนวัตกรรมทางการศึกษาใหม- ๆ เช-น นวัตกรรมทางการสอน หรือ
วิธีการสอนรูปแบบใหม- ๆ (ด�านวิชาการ) 
   4.3.4 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนสร�างและใช�นวัตกรรมการเรียนการสอน
โดยใช�เทคโนโลยี การวัดและการประเมินผลท่ีเหมาะสมเพ่ือให�เกิดคุณภาพในตัวของผู�เรียน (ด�านวิชาการ) 
  4.4 กลยุทธ�รอง กลยุทธ�การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะความพึงพอใจในการ
ทํางาน การดูแลและการให�บริการ ประกอบด�วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้   
   4.4.1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนมีจิตสํานึกท่ีดีในการทํางาน เห็น
คุณค-าของงานและองค�กร (การบริหารท่ัวไป) 
   4.4.2 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนมีความสุขและสนุกกับการทํางาน  
รักการทํางาน รวมท้ังการทํางานท่ียึดประโยชน�ขององค�กรหรือส-วนรวมมาก-อนประโยชน�ส-วนตน 
(การบริหารท่ัวไป) 
   4.4.3 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนต�องแสดงออกถึงความรัก ความ
ห-วงใยอย-างจริงใจ ต-อผู�เรียน เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดความเชื่อใจส-งผลต-อการจัดสภาพการเรียนรู�ทําให�รู�สึก
ผ-อนคลาย (ด�านวิชาการ) 
   4.4.4 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมการจัดสภาพการเรียนรู� เพ่ือให�ผู�เรียนมี
ความสุขในการเรียนรู�และเรียนรู�ได�ดีท่ีสุด รวมท้ังมีจิตในการให�บริการท่ีดีกับผู�เรียน ผู�ปกครอง สังคม
และชุมชนท่ีสถานศึกษาต้ังอยู- (ด�านวิชาการ) 
 
4.3 ข้ันตอนท่ี 3 ตรวจสอบกลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 ในข้ันตอนท่ี 3 ตรวจสอบกลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ผู�วิจัยนําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูล
ออกเป/น 2 ตอน คือ การตรวจสอบกลยุทธ�เชิงคุณภาพ และการตรวจสอบกลยุทธ�เชิงปริมาณ ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 การตรวจสอบกลยุทธ�เชิงคุณภาพ 
 จากการสอบถามความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ-มเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต�องของกลยุทธ�ตามเกณฑ�การประเมิน 4 ด�าน คือ ด�านความเป/นประโยชน� ด�านความเป/นไปได� 
ด�านความเหมาะสมและด�านความถูกต�อง ปรากฏผลดังตารางท่ี 20 



 149

ตารางที่ 4.20 ผลการตรวจสอบร-างกลยุทธ�การบริหารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 
ร?างกลยุทธ�การบรหิารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ความถูกต�อง (n = 9) ความเหมาะสม (n = 9) ความเปSนไปได�(n = 9) ความเปSนประโยชน� (n = 9) 

X
 S.D. ความหมาย X

 S.D. ความหมาย X
 S.D. ความหมาย X

 S.D. ความหมาย 
กลยุทธ�หลัก กลยุทธ�บริหารสถานศึกษาสู?ความเปSนเลิศ             
กลยุทธ�รอง กลยทุธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล ทีมงานคุณภาพ             
1. ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมให�ครูและบุคลากรร-วมเข�าเป/นคณะทํางานกัน
เป/นทีม 

3.78 0.83 มาก 4.00 0.87 มาก 4.00 0.71 มาก 3.67 0.87 มาก 

2. สนับสนุนให�ครูและบุคลากรทุกคนเป/นผู�นําในการวางแผน กาํหนด
เปUาหมาย หรือวัตถุประสงค�ในการทํางาน  

4.22 0.67 มาก 4.11 0.60 มาก 4.22 0.67 มาก 3.78 0.67 มาก 

3. ผู�บริหารสถานศึกษาสร�างขวัญกาํลังใจให�กับคณะครูและบุคลากรอยู-เสมอ
โดยการยกย-องชมเชย ให�รางวัลในรูปแบบต-าง ๆ 

3.89 0.78 มาก 4.33 0.71 มาก 4.33 0.50 มาก 3.67 0.87 มาก 

กลยุทธ�หลัก กลยุทธ�การเสริมสร�างพลงัอํานาจของผู�บริหาร             
กลยุทธ�รอง กลยทุธ�การกําหนดเป>าหมายร?วม             
1. ผู�บริหารสถานศึกษาแต-งตั้งให�คณะครูมีบทบาทหน�าที่และมีส-วนร-วมในการ
ตัดสินใจและดําเนินงานในการพัฒนางานของสถานศึกษา อย-างเต็มศักยภาพ 

3.89 0.93 มาก 4.11 0.78 มาก 4.11 0.93 มาก 4.00 0.87 มาก 

2. ผู�บริหารสถานศึกษาจัดโครงสร�างการบริหารงานโดยการแต-งตั้งภาคี
เครือข-ายเข�ามามีส-วนร-วมในการตัดสินใจและการดําเนินงานในการพัฒนางาน
ของสถานศึกษา 

3.89 0.78 มาก 4.00 0.87 มาก 4.22 0.83 มาก 4.11 0.78 มาก 

กลยุทธ�รอง กลยทุธ�การสนับสนุนทรัพยากร             
1. ผู�บริหารสถานศึกษาเปaดโอกาสให�ครูมีอิสระในการริเริ่มนําวิธกีาร รูปแบบ
ใหม- ๆ มาใช�ยอมรับและเห็นคุณค-าในความสามารถของครูในการพัฒนางาน
ของสถานศึกษา 

3.78 0.67 มาก 4.11 0.93 มาก 3.89 0.93 มาก 3.78 0.67 มาก 

2. ผู�บริหารสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู
เพื่อให�มีความรู�ความเชี่ยวชาญในการทํางานได�อย-างมีประสิทธภิาพ 

4.00 0.71 มาก 4.11 0.78 มาก 3.67 0.87 มาก 3.89 0.60 มาก 
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ตารางที่ 4.20 (ต?อ)  
  

ร?างกลยุทธ�การบรหิารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ความถูกต�อง (n = 9) ความเหมาะสม (n = 9) ความเปSนไปได� (n = 9) ความเปSนประโยชน� (n = 9) 
X

 S.D. ความหมาย X
 S.D. ความหมาย X

 S.D. ความหมาย X
 S.D. ความหมาย 

3. ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมและสนับสนุนให�ครูนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมา
ใช�ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอย-างเต็มศักยภาพ 

4.00 0.71 มาก 4.33 0.50 มาก 4.11 0.78 มาก 3.56 0.73 มาก 

4. ผู�บริหารสถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการฝ}กอบรมพัฒนาสมรรถนะ
การปฏิบัติงาน ตามความต�องการของครูอย-างต-อเนื่อง 

4.22 0.67 มาก 4.22 0.67 มาก 4.11 0.93 มาก 3.78 0.67 มาก 

5. ผู�บริหารสถานศึกษาระดมทรัพยากรในชุมชนมาช-วยสนับสนุนและพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู เช-น ภมูิป3ญญาท�องถิ่น แหล-งเรียนรู�ในชุมชน 

4.11 0.78 มาก 4.00 0.87 มาก 4.22 0.83 มาก 4.00 0.50 มาก 

กลยุทธ�รอง กลยทุธ�การสร�างขวัญกําลงัใจ             
1. ผู�บริหารสถานศึกษาจัดให�มีระบบการประสานงานและเสริมสร�าง
บรรยากาศการทํางานเป/นทีม โดยสร�างเครือข-ายความร-วมมือในการพัฒนา
งานของสถานศึกษา  

3.67 0.71 มาก 4.22 0.67 มาก 4.11 0.78 มาก 4.33 0.87 มาก 

2. ผู�บริหารสถานศึกษาจัดทํา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสริมสร�าง
บรรยากาศการทํางานเป/นทีม และสร�างเครือข-ายการทํางานในสถานศึกษา 

3.89 0.78 มาก 4.11 0.60 มาก 4.33 0.87 มาก 4.44 0.73 มาก 

3. ผู�บริหารสถานศึกษาสนับสนุนและประสานความร-วมมือกับเครือข-าย
การศึกษาของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาอย-างต-อเนื่อง 

3.56 0.73 มาก 4.56 0.73 มากที่สุด 4.00 0.50 มาก 4.11 0.78 มาก 

กลยุทธ�รอง กลยทุธ�การติดตามการทํางาน             
1. ผู�บริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมให�ครู นักเรียน และผู�ปกครองมีส-วนร-วมใน
การพัฒนาคุณภาพงานต-าง ๆ ของสถานศึกษาเพื่อส-งเสริมความสําเร็จร-วมของ
องค�กร 

3.78 0.83 มาก 4.11 0.93 มาก 4.00 0.87 มาก 4.22 0.67 มาก 

2. ผู�บริหารสถานศึกษาประสานความร-วมมือ กับหน-วยงานต-างๆทั้งภาครัฐ
และเอกชนในการส-งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานของสถานศึกษาให�ประสบ
ความสําเร็จ 

3.67 0.71 มาก 3.78 0.83 มาก 4.22 0.83 มาก 4.00 0.71 มาก 

3. ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมและสนับสนุนให�คณะครูร-วมมือกันในการวัดผล
ประเมินผลงานต-าง ๆ ของสถานศึกษาให�สําเร็จลุล-วงด�วยดี 

3.78 0.83 มาก 4.11 0.93 มาก 4.44 0.88 มาก 4.22 0.44 มาก 
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ตารางที่ 4.20 (ต?อ)  
 

ร?างกลยุทธ�การบรหิารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ความถูกต�อง (n = 9) ความเหมาะสม (n = 9) ความเปSนไปได�(n = 9) ความเปSนประโยชน� (n = 9) 
X

 S.D. ความหมาย X
 S.D. ความหมาย X

 S.D. ความหมาย X
 S.D. ความหมาย 

กลยุทธ�หลัก กลยุทธ�การบริหารแบบมสี?วนร?วมจากทุกภาคส?วนในการจัด
การศึกษา 

            

กลยุทธ�รอง กลยทุธ�การมีส?วนร?วมคิดร?วม ตดัสินใจ วางแผนพัฒนา
สถานศึกษา 

            

1. ให�คณะครูและบุคลากรร-วมเข�าเป/นคณะทํางาน และสนับสนุนให� 
ทุกคนเป/นผู�นําในการวางแผนในการทํางาน 

3.89 0.60 มาก 4.33 0.87 มาก 4.11 0.78 มาก 4.00 0.71 มาก 

2. ให�คณะครูและบุคลากรในการปฏิบัติ มีอํานาจในการตัดสินใจในทีมงาน 
หรืองานส-วนที่ตนเองรับผิดชอบ 

4.00 0.50 มาก 4.22 0.83 มาก 4.22 0.97 มาก 4.22 0.67 มาก 

3. ให�เกียรติ ยกย-อง ชมเชยและให�เกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษายึดถือ
เป/นเรื่องสําคัญต�องมีวิธีการที่ดี เพื่อให�บคุคลที่เข�ามามีส-วนร-วม รู�สึกได�รับ
เกียรติ ได�รับการยกย-อง และได�รับความภาคภูมิใจในความเสียสละ อุทิศตน 
และภูมิใจในผลงานและความสําเร็จที่เกดิจากการร-วมคิด ร-วมตัดสินใจ ร-วม
ทํา ร-วมรับผิดชอบ 

3.89 0.78 มาก 4.33 0.71 มาก 4.44 0.73 มาก 4.00 0.87 มาก 

กลยุทธ�หลัก กลยุทธ�พัฒนาศักยภาพและคุณภาพครูและบุคลากรให�เปSนมือ
อาชีพ 

            

กลยุทธ�รอง กลยทุธ�การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะสารสนเทศ สื่อ 
เทคโนโลยีและการสื่อสาร 

            

1. ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพิ่มศักยภาพของบุคคลหรือกลุ-มบุคคลในการ
ประเมินสารสนเทศ (Access and Evaluate Information) โดยการเข�าถึง
สารสนเทศได�อย-างมีประสิทธิภาพ (ด�านเวลา) และเกิดประสิทธิผล 
(แหล-งข�อมูลสารสนเทศ) และประเมินสารสนเทศได�อย-างมีวิจารณญาณตาม
สมรรถนะที่เกิดขึ้น 

3.78 0.67 มาก 4.11 0.93 มาก 3.67 0.87 มาก 4.22 0.83 มาก 
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ตารางที่ 4.20 (ต?อ) 
 

ร?างกลยุทธ�การบรหิารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ความถูกต�อง (n = 9) ความเหมาะสม (n = 9) ความเปSนไปได�(n = 9) ความเปSนประโยชน� (n = 9) 
X

 S.D. ความหมาย X
 S.D. ความหมาย X

 S.D. ความหมาย X
 S.D. ความหมาย 

2. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมการใช�และการจัดการสารสนเทศ (Use and 
Manage Information) โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช�สารสนเทศอย-าง
สร�างสรรค�และตรงกับประเด็นป3ญหาที่เกิดขึ้น มีการจัดการกับสารสนเทศได�อย-าง
ต-อเนื่อง จากแหล-งข�อมูลที่มีอยู-มากมายหลากหลาย และมีความรู�พื้นฐานที่จะ
ประยุกต�ใช�สารสนเทศตามกรอบแห-งคุณธรรมจริยธรรมที่มีป3จจยัเสริมอยู-รอบด�าน
ให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 

3.56 0.73 มาก 3.89 0.93 มาก 4.11 0.93 มาก 4.00 0.50 มาก 

3. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมความสามารถในการวิเคราะห�สื่อ (Analyze 
Media) โดยมีความเข�าใจวิธีการใช�และการผลิตสื่อเพื่อให�ตรงกับเปUาประสงค�ที่
กําหนด สามารถใช�สื่อเพื่อตอบสนองต-อความแตกต-างของป3จเจกชนรู�คุณค-าและ
สร�างจุดเน�น รู�ถึงอิทธิพลของสื่อที่มีต-อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู�บริโภคสื่อ 
และมีความรู�พื้นฐานที่จะประยุกต�ใช�สื่อได�ตามกรอบแห-งคุณธรรมจริยธรรมที่มี
ป3จจัยเสริมอยู-รอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 

3.67 0.71 มาก 4.00 0.87 มาก 4.22 0.97 มาก 3.67 0.71 มาก 

4. ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อสร�างสรรค�(Create 
Media Products) โดยมีความรู�ความเข�าใจต-อการใช�สื่ออย-างสร�างสรรค�และ
เหมาะสมตามคุณลักษณะเฉพาะของตัวสื่อประเภทนั้น ๆ และมีความรู�ความเข�าใจ
ต-อการใช�สื่อได�อย-างมีประสิทธิภาพ และสนองต-อความแตกต-างในเชิงวัฒนธรรม
อย-างรอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 

3.56 0.88 มาก 4.33 0.50 มาก 4.00 0.87 มาก 4.00 0.50 มาก 

5. ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาประสิทธิผล ของการประยุกต�ใช�เทคโนโลยี 
(Apply Technology Efficiency) โดยใช�เทคโนโลยีเป/นเครื่องมือเพื่อการวิจยั การ
จัดการองค�กร การประเมินและการสื่อสารทางสารสนเทศ ใช�เทคโนโลยีดิจิทัล 
(คอมพิวเตอร� PDAs Media Players etc.) ในการสื่อสารและการสร�างเครือข-าย 
รวมทั้งการเข�าถึงสื่อทางสังคม (Social Media) ได�อย-างเหมาะสม มีความรู�พื้นฐาน
ในการประยกุต�ใช� ICT ได�ตามกรอบแห-งคุณธรรมจริยธรรมที่มีข�อมูลหลากหลาย
รอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา  

3.56 0.73 มาก 4.11 0.60 มาก 4.33 0.87 มาก 4.11 0.60 มาก 
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ตารางที่ 4.20 (ต?อ) 
 

ร?างกลยุทธ�การบรหิารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ความถูกต�อง (n = 9) ความเหมาะสม (n = 9) ความเปSนไปได�(n = 9) ความเปSนประโยชน� (n = 9) 
X

 S.D. ความหมาย X
 S.D. ความหมาย X

 S.D. ความหมาย X
 S.D. ความหมาย 

6. ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาให�ผู�สอนเป/นผู�ที่มีทักษะในการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถใช�ภาษาในการสื่อสาร และการสอนเพื่อให�ผู�เรียนเกิด
การเรียนรู�อย-างเข�าใจ 3.67 0.87 มาก 4.33 0.71 มาก 4.56 0.73 มากที่สุด 4.22 0.83 มาก 
7. ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาให�ผู�สอนสามารถใช�ภาษาในการสื่อสารกับ
ผู�ร-วมงาน ผู�ปกครอง สังคม ชุมชน ให�มคีวามเข�าใจที่ดีต-อกันเพือ่ส-งเสริมใน
การทํางานรวมกันอย-างมีประสิทธภิาพ 3.56 0.73 มาก 4.22 0.67 มาก 4.11 0.93 มาก 3.89 0.78 มาก 
กลยุทธ�รอง กลยทุธ�การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิต 

            

1. ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให�มีความเป/นผู�นําที่มี
ประสิทธิภาพในตนเอง มีความเชี่ยวชาญด�านทักษะ ความรู� และเป/นผู�นําใน
การเรียนรู�ตลอดชีวิต 

3.78 0.67 มาก 3.78 0.83 มาก 4.11 0.78 มาก 4.22 0.83 มาก 

2. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมบุคลากรด�านความรู� ความเข�าใจและ
ทักษะเกี่ยวกบัหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 

4.00 0.71 มาก 4.22 0.67 มาก 4.44 0.88 มาก 4.11 0.78 มาก 

3. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมศักยภาพของบุคลากรครูด�านการจัดการ
เรียนรู� การวัดและประเมินผลการเรียนรู� รวมทั้งการประยกุต�ใช�จิตวิทยา
การศึกษาในการจัดการเรียนรู�ให�กับผู�เรียนได�อย-างมีประสิทธภิาพ 

3.78 0.83 มาก 4.11 0.93 มาก 4.33 0.87 มาก 3.89 0.93 มาก 

4. ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรครูในการปรับตัวเพื่อ
รับการเปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) ตามบทบาทหน�าที่ ความรับผิดชอบ
และบริบทตามช-วงเวลาที่กําหนด 

3.89 0.78 มาก 4.22 0.83 มาก 4.22 0.97 มาก 4.56 0.73 มากที่สุด 

5. ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพิ่มศักยภาพบุคลากรครูในการปรับตัวเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการทํางานในองค�กรที่ดีขึ้น 

3.89 0.78 มาก 4.44 0.73 มาก 4.33 0.50 มาก 4.11 0.93 มาก 

6. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�เกิดความยืดหยุ-นในการทํางาน (Be 
Flexible) โดยเป/นผู�นําที่ก-อให�เกิดผลเชิงบวกในการทํางาน เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงเชิงสร�างสรรค�ในการทํางานของบุคลากร 

3.56 0.88 มาก 4.33 0.87 มาก 3.78 0.83 มาก 4.00 0.87 มาก 
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ตารางที่ 4.20 (ต?อ) 
 

ร?างกลยุทธ�การบรหิารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ความถูกต�อง (n = 9) ความเหมาะสม (n = 9) ความเปSนไปได�(n = 9) ความเปSนประโยชน� (n = 9) 
X

 S.D. ความหมาย X
 S.D. ความหมาย X

 S.D. ความหมาย X
 S.D. ความหมาย 

7. ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูด�านการจัดการด�าน
เปUาหมายและเวลา โดยสามารถกําหนดเปUาหมายได�ชัดเจนบนฐานความสําเร็จ
ตามเกณฑ�ที่กําหนด และใช�เวลาและการจัดการให�เกิดประสิทธภิาพสูงสุดใน
การทํางาน  

3.78 0.83 มาก 4.11 0.78 มาก 3.89 0.93 มาก 4.11 0.78 มาก 

8. ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรครูเพื่อประสิทธิผลเชิง
ปฏิสัมพันธ�ร-วมกับผู�อื่น (Interact Effectively with Others) และสร�าง
ศักยภาพต-อการควบคุมให�เกิดการยอมรับในความเป/นผู�นําทางวิชาชีพให�กับ
บุคลากรในสถานศึกษา  

3.78 0.83 มาก 4.11 0.78 มาก 4.56 0.73 มากที่สุด 4.67 0.50 มากที่สุด 

9. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�มีการสร�างทีมงานที่มีคุณภาพ (Work 
Effectively in Diverse Teams) โดยยอมรับและเห็นคุณค-าในข�อแตกต-าง
ทางวัฒนธรรมและภารกิจงานของทีมงาน 

3.67 0.87 มาก 4.00 0.87 มาก 4.44 0.73 มาก 4.44 0.73 มาก 

10. ผู�บริหารสถานศึกษาสามารถสร�างสรรค�นวัตกรรมเพื่อการสร�างงานอย-างมี
คุณภาพให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 

4.00 0.87 มาก 4.22 0.67 มาก 4.22 0.97 มาก 4.22 0.83 มาก 

11. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมภาวะผู�นําและความรับผิดชอบของ
บุคลากรครู โดยใช�ทักษะการแก�ไขป3ญหาระหว-างบุคคล เป/นตัวกลางหรือผู�
ประสานงานที่มีประสิทธภิาพ 

3.89 0.78 มาก 4.22 0.83 มาก 3.89 0.93 มาก 3.89 0.78 มาก 

กลยุทธ�รองกลยุทธ�การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะการวิจัย การ
สร�างและใช�นวัตกรรม 

            

1. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมศักยภาพบุคลากรครูให�มีทักษะ ความรู�
ทางด�านวิจยัและสามารถนําความรู�ทางวิจัยไปสร�างองค�ความรู�ใหม-ให�กบั
ตนเองและองค�กรได�อย-างมีประสิทธิภาพ 

3.78 0.83 มาก 4.11 0.78 มาก 4.44 0.88 มาก 3.78 0.67 มาก 

2. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมการใช�การวิจัยในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนของครู พัฒนาผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู�เรียน และพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผู�เรียนได�อย-างมีประสิทธิภาพ  

4.22 0.44 มาก 4.33 0.50 มาก 4.33 0.50 มาก 4.11 0.33 มาก 
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ตารางที่ 4.20 (ต?อ) 
 

ร?างกลยุทธ�การบรหิารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ความถูกต�อง (n = 9) ความเหมาะสม (n = 9) ความเปSนไปได�(n = 9) ความเปSนประโยชน� (n = 9) 
X

 S.D. ความหมาย X
 S.D. ความหมาย X

 S.D. ความหมาย X
 S.D. ความหมาย 

3. ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาเพื่อให�ผู�สอนมีการปรับตัวเป/นผู�ที่มี
ความคิดสร�างสรรค�เพื่อนําไปสู-การสร�างนวัตกรรมทางการศึกษาใหม- ๆ เช-น 
นวัตกรรมทางการสอน หรือวธิีการสอนรูปแบบใหม- ๆ 

4.11 0.33 มาก 4.22 0.44 มาก 4.56 0.53 มากที่สุด 4.22 0.44 มาก 

4. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนสร�างและใช�นวัตกรรมการเรียน
การสอนโดยใช�เทคโนโลยี การวัดและการประเมินผลที่เหมาะสมเพื่อให�เกิด
คุณภาพในตัวของผู�เรียน 

4.22 0.44 มาก 4.44 0.53 มาก 4.44 0.73 มาก 4.33 0.71 มาก 

กลยุทธ�รองกลยุทธ�การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะความ 
พึงพอใจในการทํางาน การดูแลและการให�บริการ 

            

1. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนมีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน เห็น
คุณค-าของงานและองค�กร 

4.11 0.33 มาก 4.33 0.50 มาก 4.67 0.50 มากที่สุด 4.11 0.60 มาก 

2. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนมีความสุขและสนุกกับการ
ทํางาน รักการทํางาน รวมทั้งการทํางานที่ยึดประโยชน�ขององค�กรหรือ
ส-วนรวมมาก-อนประโยชน�ส-วนตน 

4.11 0.33 มาก 4.22 0.44 มาก 4.33 0.50 มาก 4.44 0.53 มาก 

3. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนต�องแสดงออกถึงความรัก ความ
ห-วงใยอย-างจริงใจ ต-อผู�เรียน เพื่อให�ผู�เรียนเกิดความเชื่อใจส-งผลต-อการจัด
สภาพการเรียนรู�ทําให�รู�สึกผ-อนคลาย 

4.22 0.44 มาก 4.33 0.50 มาก 4.33 0.71 มาก 4.33 0.50 มาก 

4. ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมการจัดสภาพการเรียนรู� เพื่อให�ผู�เรียนมี
ความสุขในการเรียนรู�และเรียนรู�ได�ดีที่สุด รวมทั้งมีจิตในการให�บริการที่ดีกับ
ผู�เรียน ผู�ปกครอง สังคมและชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู- 

3.78 0.83 มาก 4.11 0.78 มาก 4.11 0.93 มาก 4.00 0.71 มาก 

รวม 3.86 0.54 มาก 4.18 0.46 มาก 4.20 0.51 มาก 4.08 0.39 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.20 ผู�ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต-อร-างกลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลัง
อํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาโดยรวมว-า มีความถูก
ต�อง (X = 3.86, S.D. = 0.54)  มีความเหมาะสม (X = 4.18, S.D. = 0.46) มีความเป/นไปได� (X = 4.20, 
S.D. = 0.51) และเป/นประโยชน� (X = 4.08, S.D. = 0.39)อยู-ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป/นรายข�อ
พบว-า ด�านความถูกต�อง อยู-ในระดับมากทุกข�อมีค-าเฉลี่ยอยู-ระหว-าง 3.56 – 4.22 ด�านความ
เหมาะสม อยู-ในระดับมากท่ีสุด จํานวน 1 ข�อ และระดับมาก จํานวน 44 ข�อ มีค-าเฉลี่ยอยู-ระหว-าง 
3.78 – 4.56 ด�านความเป/นไปได� อยู-ในระดับมากท่ีสุด จํานวน 4 ข�อ และระดับมาก จํานวน 41 ข�อ   
มีค-าเฉลี่ยอยู-ระหว-าง 3.67 – 4.67 และด�านความเป/นประโยชน�อยู-ในระดับมากท่ีสุด จํานวน 2 ข�อ 
และระดับมาก จํานวน 43 ข�อ มีค-าเฉลี่ยอยู-ระหว-าง 3.56 – 4.67  
 ท้ังนี้ จากการสนทนากลุ-ม พบว-า ผู�ทรงคุณวุฒิมีข�อเสนอแนะในการปรับปรุงร-างกลยุทธ�
การบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา ดังข�อสรุปต-อไปนี้ 
 1. วิสัยทัศน� (Vision) บริหารสถานศึกษาสู-ความเป/นเลิศ โดยการเสริมสร�างพลังอํานาจ
ของผู�บริหารสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรให�เป/นผู�มีศักยภาพสูงสุด 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านเห็นว-า วิสัยทัศน�ดังกล-าวมีความเหมาะสมแล�วเนื่องจากสอดคล�อง
กับกลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาในครั้งนี้ ซ่ึงวิสัยทัศน�ชี้ให�เห็นถึงการเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร
สถานศึกษา และการพัฒนาครูและบุคลากรให�เป/นผู�มีศักยภาพสูงสุด นําไปสู-บริหารสถานศึกษาสู-
ความเป/นเลิศ อย-างไรก็ตามผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านมีความเห็นสอดคล�องกันว-า ควรเพ่ิมคําว-า “อย-าง
ยั่งยืน” หลังจากประโยคท่ีว-า “บริหารสถานศึกษาสู-ความเป/นเลิศ” ด�วยเพ่ือสื่อให�เห็นถึงความคงทน 
ถาวรของความเป/นเลิศของสถานศึกษาหลังจากได�รับการเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร
สถานศึกษาแล�ว 
  จึงปรับวิสัยทัศน�เป/น “บริหารสถานศึกษาสู-ความเป/นเลิศอย-างยั่งยืน โดยการเสริมสร�าง
พลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรให�เป/นผู�มีศักยภาพสูงสุด”  
 2. พันธกิจ (Mission) 
  2.1 พัฒนาสถานศึกษาสู-ความเป/นเลิศ 
  2.2 พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรเพ่ือประสิทธิภาพ 
  2.3 พัฒนารูปแบบการบริหารท่ีส-งเสริมให�สถานศึกษาสู-ความเป/นเลิศ 
  2.4 พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านเห็นด�วยกับพันธกิจ ท้ัง 4 ข�อ แต-ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 1, 4 และ 5  
เห็นว-า พันธกิจข�อท่ี 1 ควรเพ่ิมคําว-า “อย-างยั่งยืน” ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 2 และ 3 เห็นว-าพันธกิจ               
ข�อท่ี 2 ดูห�วนไปและไม-สื่อความหมายครอบคลุมให�เปลี่ยนเป/น “พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากร
เพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน” และผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 7 และ 9 เห็นว-าพันธกิจข�อท่ี 4 ควรเพ่ิมคํา
ท่ีชี้ให�เห็นว-าครูและบุคลากรทางการศึกษาเป/นผู�ท่ีมีศักยภาพสอดคล�องกับพันธกิจข�อท่ี 2 จึงให�เพ่ิมคําว-า 
“ให�เป/นมืออาชีพ” ต-อท�ายจึงปรับพันธกิจเป/น 
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  พันธกิจ (Mission) 
  1. พัฒนาสถานศึกษาสู-ความเป/นเลิศอย-างยั่งยืน 
  2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรเพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  3. พัฒนารูปแบบการบริหาร ท่ีส-งเสริมให�สถานศึกษาสู-ความเป/นเลิศ 
  4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให�เป/นมืออาชีพ 
 3. เปUาประสงค� (Goal) 
  3.1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการบริหารสู-ความเป/นเลิศ 
  3.2 ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 
  3.3 สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารสู-ความเป/นเลิศ 
  3.4 ครู และบุคลากรมีพลังอํานาจในตนเอง 
  3.5 ครู และบุคลากรมีทักษะพลังอํานาจในตนเอง 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านเห็นว-า เปUาประสงค�ทุกข�อมีความเหมาะสมแล�ว แต-ให�ปรับข�อ 1 
และ ข�อ 2 ให�สอดคล�องกับวิสัยทัศน�และพันธกิจ โดยเพ่ิมคําว-า “อย-างยั่งยืน” และ “การปฏิบัติงาน”
จึงปรับเปUาประสงค�เป/น 
  เปUาประสงค� (Goal) 
  1. ผู�บริหารสถานศึกษามีการบริหารสู-ความเป/นเลิศอย-างยั่งยืน 
  2. ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
  3. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารสู-ความเป/นเลิศ 
  4. ครู และบุคลากรมีพลังอํานาจในตนเอง 
  5. ครู และบุคลากรมีทักษะพลังอํานาจในตนเอง 
 4. กลยุทธ�หลัก กลยุทธ�บริหารสถานศึกษาสู-ความเป/นเลิศ   
  ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 1 และ 3 มีความเห็นว-า การใช�คํากลยุทธ�ซํ้าซ�อนกับคําว-า กลยุทธ�
หลักนั้นไม-เหมาะสม ให�ตัดออก ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 2, 4 และ 5 เสนอว-า ชื่อกลยุทธ�บริหาร
สถานศึกษาสู-ความเป/นเลิศนั้นไม-สื่อความหมายเก่ียวกับการสร�างระบบการบริหารท่ีเป/นรูปธรรม 
เสนอแนะให�เปลี่ยนจาก “กลยุทธ�บริหารสถานศึกษาสู-ความเป/นเลิศ” เป/น “สร�างระบบการบริหาร
สถานศึกษาสู-ความเป/นเลิศ” 
 จึงปรับเป/น “กลยุทธ�หลัก สร�างระบบการบริหารสถานศึกษาสู-ความเป/นเลิศ” 
 5. กลยุทธ�รอง กลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล ทีมงานคุณภาพ 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านเห็นว-า ชื่อ “กลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล ทีมงานคุณภาพ” 
ไม-สื่อให�เห็นถึงการพัฒนาและการสร�างทีมงาน เห็นควรเปลี่ยนชื่อเป/น “พัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและสร�างทีมงานคุณภาพ” 
  จึงปรับเป/น “กลยุทธ�รอง พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและสร�างทีมงานคุณภาพ” 
  5.1 ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมให�ครูและบุคลากรร-วมเข�าเป/นคณะทํางานกันเป/นทีม 
   ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 1,เห็นด�วยกับชื่อกลยุทธ�ท่ีกําหนด แต-ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 2, 3, 4 
และ 5 เห็นว-า ใช�คําพูดเยิ่นเย�อเกินไป ควรปรับเปลี่ยน จาก “ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมให�ครูและ
บุคลากรร-วมเข�าเป/นคณะทํางานกันเป/นทีม” เป/น “ส-งเสริมให�ครูและบุคลากรทํางานในระบบทีม” 
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   จึงปรับเป/น “ส-งเสริมให�ครูและบุคลากรทํางานในระบบทีม” 
  5.2 สนับสนุนให�ครู และบุคลากรทุกคนเป/นผู�นําในการวางแผน กําหนดเปUาหมาย หรือ
วัตถุประสงค�ในการทํางาน 
   ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 1, 2, 3,  และ 4 เห็นว-า การเป/นผู�นําในการวางแผนควรเป/น
บทบาทหน�าท่ีของผู�บริหารสถานศึกษา ดังนั้นให�จาก “สนับสนุนให�ครู และบุคลากรทุกคนเป/นผู�นําใน
การวางแผน กําหนดเปUาหมาย หรือวัตถุประสงค�ในการทํางาน” เป/น “สนับสนุนให�ครูและบุคลากร
ทํางานในระบบทีม” 
   จึงปรับเป/น “สนับสนุนให�ครูและบุคลากรทํางานในระบบทีม” 
  5.3 ผู�บริหารสถานศึกษาสร�างขวัญกําลังใจให�กับคณะครูและบุคลากรอยู-เสมอ โดยการ
ยกย-องชมเชย ให�รางวัลในรูปแบบต-าง ๆ 
   ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 1, 2 และ 3 เห็นว-าเหมาะสมแล�ว แต-ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 4 
และ 5 ต�องการให�สื่อความหมายว-า การสร�างขวัญและกําลังใจควรมีหลากหลายวิธี จึงให�ปรับจาก 
“ผู�บริหารสถานศึกษาสร�างขวัญ กําลังใจให�กับคณะครูและบุคลากรอยู-เสมอ โดยการยกย-องชมเชย 
ให�รางวัลในรูปแบบต-าง ๆ” เป/น “สร�างขวัญกําลังใจให�กับครูและบุคลากรในวิธีท่ีหลากหลาย เช-น 
เกียรติบัตร ยกย-อง ชมเชย และรางวัลต-าง ๆ” 
   จึงปรับเป/น “สร�างขวัญกําลังใจให�กับครูและบุคลากรในวิธีท่ีหลากหลาย เช-น 
เกียรติบัตร ยกย-อง ชมเชย และรางวัลต-าง ๆ” 
 6. กลยุทธ�หลัก กลยุทธ�การเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านเห็นด�วยกับชื่อกลยุทธ� แต-ให�ตัดคําว-า กลยุทธ�ออกไป 
  จึงปรับเป/น “กลยุทธ�หลัก การเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร” 
 7. กลยุทธ�รอง กลยุทธ�การกําหนดเปUาหมายร-วม  
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านเห็นด�วยกับชื่อกลยุทธ�รอง แต-ให�เปลี่ยนคําว-า “กลยุทธ�” เป/น 
“ส-งเสริม” 
  จึงปรับเป/น “กลยุทธ�รอง ส-งเสริมการกําหนดเปUาหมายร-วม” 
  7.1 ผู�บริหารสถานศึกษาแต-งต้ังให�คณะครูมีบทบาทหน�าท่ีและมีส-วนร-วมในการ
ตัดสินใจและดําเนินงานในการพัฒนางานของสถานศึกษา อย-างเต็มศักยภาพ 
  ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 2 และ 5 เห็นว-า ควรเปลี่ยนจากคําว-า “แต-งต้ัง” เป/น “มอบหมาย
หน�าท่ี” จะเหมาะสมกว-า ส-วนผู�ทรงคุณวุฒิคนท่ี 1, 3 และ 4 เห็นว-า การใช�คําว-า ดําเนินการซํ้าซ�อน
กับคําว-าพัฒนา ให�ตัดออก   
  จึงปรับเป/น “การมอบหมายหน�าท่ี ให�ครูมีบทบาทหน�าท่ีและมีส-วนร-วมในการตัดสินใจ 
ในการพัฒนาสถานศึกษา อย-างเต็มศักยภาพ” 
  7.2 ผู�บริหารสถานศึกษาจัดโครงสร�างการบริหารงานโดยการแต-งต้ังภาคีเครือข-ายเข�า
มามีส-วนร-วมในการตัดสินใจและการดําเนินงานในการพัฒนางานของสถานศึกษา 
  ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 1 และ 2 เห็นว-า คําว-าแต-งต้ังภาคีเครือข-ายไม-ชัดเจน ควรตัดออก 
ส-วนผู�ทรงคุณวุฒิคนท่ี 3, 4 และ 5 เห็นว-า การใช�คําว-า ดําเนินการซํ้าซ�อนกับคําว-าพัฒนา ให�ตัดออก  
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  จึงปรับเป/น “จัดโครงสร�างการบริหารงาน ให�ครูมีบทบาทหน�าท่ีและมีส-วนร-วมในการ
ตัดสินใจในการพัฒนาสถานศึกษา อย-างเต็มศักยภาพ” 
 8. กลยุทธ�รอง กลยุทธ�การสนับสนุนทรัพยากร  
  ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 1 และ 2 ให�ตัดคําว-ากลยุทธ�อออก ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านท่ี 3 และ 5 
เสนอว-า คําว-าสนับสนุนไม-มีความชัดเจนว-าสนับสนุนอย-างไร ให�เปลี่ยนเป/น“พัฒนาระบบการจัดสรร”  
และผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านท่ี 4 ให�เพ่ิมคําว-า “การระดมทรัพยากร” ด�วย 
  จึงปรับเป/น “กลยุทธ�รอง พัฒนาระบบการจัดสรรทรัพยากรและการระดมทรัพยากร” 
  8.1 ผู�บริหารสถานศึกษาเปaดโอกาสให�ครูมีอิสระในการริเริ่มนําวิธีการ รูปแบบใหม- ๆ 
มาใช� ยอมรับและเห็นคุณค-าในความสามารถของครูในการพัฒนางานของสถานศึกษา 
  ผู�ทรงคุณวุฒิ ทุกท-านให�ปรับคําเพ่ือความเหมาะสม ไม- เยิ่นเย�อจาก “ผู�บริหาร
สถานศึกษาเปaดโอกาสให�ครูมีอิสระในการริเริ่มนําวิธีการ รูปแบบใหม-ๆ มาใช�  ยอมรับและเห็นคุณค-า
ในความสามารถของครูในการพัฒนางานของสถานศึกษา” เป/น “ผู�บริหารสถานศึกษาเปaดโอกาสให�
ครูมีอิสระในการริเริ่มนําวิธีการ รูปแบบใหม- ๆ มาใช� ยอมรับและเห็นคุณค-าในความสามารถของครูใน
การพัฒนางานของสถานศึกษา” 
  จึงปรับเป/น “ให�โอกาสและยอมรับและเห็นคุณค-าในความสามารถของครูในการริเริ่ม
นําวิธีการรูปแบบใหม-มาใช�ในการพัฒนางานของสถานศึกษา” 
  8.2 ผู�บริหารสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูเพ่ือให�มี
ความรู�ความเชี่ยวชาญในการทํางานได�อย-างมีประสิทธิภาพ 
  ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 1, 2 และ 3 ให�ตัดคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษา” ออก และ
ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 4 และ 5 ให�ปรับคําว-า “สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู” เป/น “สมรรถนะของครู” 
  จึงปรับเป/น “ให�มีการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะของครูเพ่ือเพ่ิมพูนความรู�ความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได�อย-างมีประสิทธิภาพ” 
  8.3 ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมและสนับสนุนให�ครูนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช�ในการ
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอย-างเต็มศักยภาพ 
  ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 1, 2 และ 3 ให�ตัดคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษา” ออก และ
ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 4 และ 5 ให�ข�อเสนอแนะในการปรับข�อความจาก “ส-งเสริมและสนับสนุนให�ครูนํา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช�ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอย-างเต็มศักยภาพ”เป/น 
“จัดสรรทรัพยากรทางด�านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ” 
  จึงปรับเป/น “จัดสรรทรัพยากรทางด�านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ” 
  8.4 ผู�บริหารสถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการฝ}กอบรมพัฒนาสมรรถนะการ
ปฏิบัติงานตามความต�องการของครูอย-างต-อเนื่อง 
  ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 1 และ 3 ให�ตัดคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษา” ออกไป 
  จึงปรับเป/น “สนับสนุนงบประมาณในการฝ}กอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ตามความต�องการของครูอย-างต-อเนื่อง” 
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  8.5 ผู�บริหารสถานศึกษาระดมทรัพยากรในชุมชนมาช-วยสนับสนุนและพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงานของครู เช-น ภูมิป3ญญาท�องถ่ิน แหล-งเรียนรู�ในชุมชน 
  ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 1 และ 3 ให�ตัดคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษา” และผู�ทรงคุณวุฒิท-าน
ท่ี 2 และ 5 ให�ปรับคําจาก “แหล-งเรียนรู�ในชุมชน” เป/น “แหล-งเรียนรู�” และเพ่ิมคําว-า เป/นต�น 
  จึงปรับเป/น “ระดมทรัพยากรในชุมชนมาช-วยสนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของครู เช-น ภูมิป3ญญาท�องถ่ิน แหล-งเรียนรู� เป/นต�น” 
 9. กลยุทธ�รอง กลยุทธ�การสร�างขวัญและกําลังใจ 
  ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 1 และ 3 ให�ตัดคําว-า “กลยุทธ�” ออกไป 
  จึงปรับเป/น “กลยุทธ�รอง การสร�างขวัญและกําลังใจ” 
  9.1 ผู�บริหารสถานศึกษาจัดให�มีระบบการประสานงานและเสริมสร�างบรรยากาศการ
ทํางานเป/นทีม โดยสร�างเครือข-ายความร-วมมือในการพัฒนางานของสถานศึกษา 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษา”  ออก 
  จึงปรับเป/น “จัดให�มีระบบการประสานงานและเสริมสร�างบรรยากาศการทํางานเป/นทีม 
โดยสร�างเครือข-ายความร-วมมือในการพัฒนางานของสถานศึกษา” 
  9.2 ผู�บริหารสถานศึกษาจัดทํา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีเสริมสร�างบรรยากาศ
การทํางานเป/นทีม และสร�างเครือข-ายการทํางานในสถานศึกษา 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษา” ออก 
  จึงปรับเป/น “จัดทํา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีเสริมสร�างบรรยากาศการทํางาน
เป/นทีม และสร�างเครือข-ายการทํางานในสถานศึกษา” 
  9.3 ผู�บริหารสถานศึกษาสนับสนุนและประสานความร-วมมือกับเครือข-ายการศึกษาของ
สถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอย-างต-อเนื่อง 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษา” ออก 
  จึงปรับเป/น “สนับสนุนและประสานความร-วมมือกับเครือข-ายการศึกษาของ
สถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอย-างต-อเนื่อง” 
 10. กลยุทธ�รอง กลยุทธ�การติดตามการทํางาน 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�เสนอให�ตัดคําว-า กลยุทธ�ออก และเพ่ิมคําว-า พัฒนาระบบนิเทศ  
กํากับ และประเมินผล เพ่ือให�ครอบคลุมยิ่งข้ึน 
  จึงปรับเป/น “กลยุทธ�รอง พัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม กํากับและประเมินผลการ
ทํางาน” 
  10.1 ผู�บริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมให�ครู นักเรียน และผู�ปกครองมีส-วนร-วมในการ
พัฒนาคุณภาพงานต-าง ๆ ของสถานศึกษาเพ่ือส-งเสริมความสําเร็จร-วมขององค�กร 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษา”  ออก 
  จึงปรับเป/น “จัดกิจกรรมให�ครู นักเรียน และผู�ปกครองส-วนร-วมในการพัฒนาคุณภาพ
งานต-าง ๆ ของสถานศึกษาเพ่ือส-งเสริมความสําเร็จร-วมขององค�กร” 
  10.2 ผู�บริหารสถานศึกษาประสานความร-วมมือ กับหน-วยงานต-าง ๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชนในการส-งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานของสถานศึกษาให�ประสบความสําเร็จ 
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  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษา” ออก 
  จึงปรับเป/น “ประสานความร-วมมือ กับหน-วยงานต-าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนในการ
ส-งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานของสถานศึกษาให�ประสบความสําเร็จ” 
  10.3 ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมและสนับสนุนให�คณะครูร-วมมือกันในการวัดผล
ประเมินผลงานต-าง ๆ ของสถานศึกษาให�สําเร็จลุล-วงด�วยดี 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�เสนอให�ปรับจาก “ผู�บริหารสถานศึกษาส-งเสริมและสนับสนุน
ให�คณะครู” เป/น “ให�ทุกภาคส-วน” และปรับจาก “ร-วมมือกันในการวัดผลประเมินผลงานต-าง ๆ ของ
สถานศึกษาให�สําเร็จลุล-วงด�วยดี” เป/น  “มีส-วนร-วมในการนิเทศ ติดตาม กํากับ และประเมินผลการ
พัฒนาสถานศึกษา” เพ่ือให�ครอบคลุมยิ่งข้ึน 
  จึงปรับเป/น “ให�ทุกภาคส-วนมีส-วนร-วมในการนิเทศ ติดตาม กํากับ และประเมินผล
การพัฒนาสถานศึกษา” 
 11. กลยุทธ�หลัก กลยุทธ�การบริหารแบบมีส-วนร-วมจากทุกภาคส-วนในการจัดการศึกษา 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า “กลยุทธ�”ออก แล�วใช�คําว-า “ส-งเสริม” แทน  
  จึงปรับเป/น “กลยุทธ�หลัก ส-งเสริมการบริหารแบบมีส-วนร-วมจากทุกภาคส-วนในการ
จัดการศึกษา” 
 12. กลยุทธ�รอง กลยุทธ�การมีส-วนร-วมคิดร-วม ตัดสินใจ วางแผนพัฒนาสถานศึกษา 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า “กลยุทธ�”ออก แล�วใช�คําว-า “ส-งเสริม” และปรับคํา
ว-า “คิดร-วม” เป/น “ในการคิด” รวมท้ังเพ่ิมคําว-า “และ”หลังคําว-า “ตัดสินใจ” 
  จึงปรับเป/น “กลยุทธ�รอง  ส-งเสริมการมีส-วนร-วมในการคิด ตัดสินใจและวางแผน
พัฒนาสถานศึกษา” 
  12.1 ให�คณะครูและบุคลากรร-วมเข�าเป/นคณะทํางาน และสนับสนุนให�ทุกคนเป/น
ผู�นําในการวางแผนในการทํางาน 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านเห็นว-ากลยุทธ�ดังกล-าวมีความเหมาะสมแล�ว 
  จึงปรับเป/น “ให�คณะครูและบุคลากรร-วมเข�าเป/นคณะทํางาน และสนับสนุนให�ทุกคน
เป/นผู�นําในการวางแผนในการทํางาน” 
  12.2 ให�คณะครูและบุคลากรในการปฏิบัติ มีอํานาจในการตัดสินใจในทีมงาน หรือ
งานส-วนท่ีตนเองรับผิดชอบ 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านเห็นว-า กลยุทธ�ดังกล-าวมีความเหมาะสมแล�ว   
  จึงปรับเป/น “ให�คณะครูและบุคลากรในการปฏิบัติ มีอํานาจในการตัดสินใจในทีมงาน 
หรืองานส-วนท่ีตนเองรับผิดชอบ” 
  12.3 ให�เกียรติ ยกย-อง ชมเชยและให�เกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษายึดถือเป/น
เรื่องสําคัญต�องมีวิธีการท่ีดี เพ่ือให�บุคคลท่ีเข�ามามีส-วนร-วม รู�สึกได�รับเกียรติ ได�รับการยกย-อง และ
ได�รับความภาคภูมิใจในความเสียสละ อุทิศตน และภูมิใจในผลงานและความสําเร็จท่ีเกิดจากการร-วม
คิด ร-วมตัดสินใจ ร-วมทํา ร-วมรับผิดชอบ 
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  ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 1, 2, 4 และ 5 เห็นว-า กลยุทธ�ดังกล-าวมีความเหมาะสมแล�ว แต-
ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 3 เห็นว-า ควรเพ่ิมคําว-า “สร�างวัฒนธรรมการ...” เพ่ือสื่อถึงความยั่งยืนของการให�
เกียรติ ยกย-อง ชมเชย ฯลฯ 
  จึงปรับเป/น “สร�างวัฒนธรรมการให�เกียรติ ยกย-อง ชมเชยและให�เกิดความภาคภูมิใจ
ในสถานศึกษายึดถือเป/นเรื่องสําคัญต�องมีวิธีการท่ีดี เพ่ือให�บุคคลท่ีเข�ามามีส-วนร-วม รู�สึกได�รับเกียรติ 
ได�รับการยกย-อง และได�รับความภาคภูมิใจในความเสียสละ อุทิศตน และภูมิใจในผลงานและ
ความสําเร็จท่ีเกิดจากการร-วมคิด ร-วมตัดสินใจ ร-วมทํา ร-วมรับผิดชอบ” 
 13. กลยุทธ�หลัก กลยุทธ�พัฒนาศักยภาพและคุณภาพครูและบุคลากรให�เป/นมืออาชีพ 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า กลยุทธ�ออก 
  จึงปรับเป/น “กลยุทธ�หลัก พัฒนาศักยภาพและคุณภาพครูและบุคลากรให�เป/นมืออาชีพ” 
 14. กลยุทธ�การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีและการสื่อสาร 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า กลยุทธ�ออก แล�วเพ่ิมคําว-า “เร-งรัด” เพ่ือสื่อให�เห็นว-า
เป/นเรื่องสําคัญท่ีต�องรีบปฏิบัติ 
  จึงปรับเป/น “กลยุทธ�รอง เร-งรัดการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทางด�านทักษะ
สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีและสื่อสาร” 
  14.1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคคลหรือกลุ-มบุคคลในการ
ประเมินสารสนเทศ (Access and Evaluate Information) โดยการเข�าถึงสารสนเทศได�อย-างมี
ประสิทธิภาพ (ด�านเวลา) และเกิดประสิทธิผล (แหล-งข�อมูลสารสนเทศ) และประเมินสารสนเทศได�
อย-างมีวิจารณญาณตามสมรรถนะท่ีเกิดข้ึน 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษา” ออก  แล�วเพ่ิมคําว-า 
“ส-งเสริมให�” 
  จึงปรับเป/นส-งเสริมให�มีการเพ่ิมศักยภาพของบุคคลหรือกลุ-มบุคคลในการประเมิน
สารสนเทศ (Access and Evaluate Information) โดยการเข�าถึงสารสนเทศได�อย-างมีประสิทธิภาพ 
(ด�านเวลา) และเกิดประสิทธิผล (แหล-งข�อมูลสารสนเทศ) และประเมินสารสนเทศได�อย-างมี
วิจารณญาณตามสมรรถนะท่ีเกิดข้ึน 
  14.2 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมการใช�และการจัดการสารสนเทศ (Use and 
Manage Information) โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�สารสนเทศอย-างสร�างสรรค�และตรงกับ
ประเด็นป3ญหาท่ีเกิดข้ึน มีการจัดการกับสารสนเทศได�อย-างต-อเนื่อง จากแหล-งข�อมูลท่ีมีอยู-มากมาย
หลากหลาย และมีความรู�พ้ืนฐานท่ีจะประยุกต�ใช�สารสนเทศตามกรอบแห-งคุณธรรมจริยธรรมท่ีมี
ป3จจัยเสริมอยู-รอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษามีการ” ออก   
  จึงปรับเป/น “ส-งเสริมการใช�และการจัดการสารสนเทศ (Use and Manage Information) 
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�สารสนเทศอย-างสร�างสรรค�และตรงกับประเด็นป3ญหาท่ีเกิดข้ึน มีการ
จัดการกับสารสนเทศได�อย-างต-อเนื่อง จากแหล-งข�อมูลท่ีมีอยู-มากมายหลากหลาย และมีความรู�
พ้ืนฐานท่ีจะประยุกต�ใช�สารสนเทศตามกรอบแห-งคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีป3จจัยเสริมอยู-รอบด�านให�กับ
บุคลากรในสถานศึกษา” 
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  14.3 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมความสามารถในการวิเคราะห�สื่อ (Analyze 
Media) โดยมีความเข�าใจวิธีการใช�และการผลิตสื่อเพ่ือให�ตรงกับเปUาประสงค�ท่ีกําหนด สามารถใช�สื่อ
เพ่ือตอบสนองต-อความแตกต-างของป3จเจกชนรู�คุณค-าและสร�างจุดเน�น รู�ถึงอิทธิพลของสื่อท่ีมีต-อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู�บริโภคสื่อ และมีความรู�พ้ืนฐานท่ีจะประยุกต�ใช�สื่อได�ตามกรอบแห-ง
คุณธรรมจริยธรรมท่ีมีป3จจัยเสริมอยู-รอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษามีการ” ออก   
  จึงปรับเป/น “ส-งเสริมความสามารถในการวิเคราะห�สื่อ (Analyze Media) โดยมีความ
เข�าใจวิธีการใช�และการผลิตสื่อเพ่ือให�ตรงกับเปUาประสงค�ท่ีกําหนด สามารถใช�สื่อเพ่ือตอบสนองต-อ
ความแตกต-างของป3จเจกชน รู�คุณค-าและสร�างจุดเน�น รู�ถึงอิทธิพลของสื่อท่ีมีต-อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู�บริโภคสื่อ และมีความรู� พ้ืนฐานท่ีจะประยุกต�ใช�สื่อได�ตามกรอบแห-งคุณธรรม
จริยธรรมท่ีมีป3จจัยเสริมอยู-รอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา”   
  14.4 ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อสร�างสรรค�
(Create Media Products) โดยมีความรู�ความเข�าใจต-อการใช�สื่ออย-างสร�างสรรค�และเหมาะสมตาม
คุณลักษณะเฉพาะของตัวสื่อประเภทนั้น ๆ และมีความรู�ความเข�าใจต-อการใช�สื่อได�อย-างมี
ประสิทธิภาพ และสนองต-อความแตกต-างในเชิงวัฒนธรรมอย-างรอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษามีการ” ออก   
  จึงปรับเป/น “พัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อสร�างสรรค� (Create Media Products) 
โดยมีความรู�ความเข�าใจต-อการใช�สื่ออย-างสร�างสรรค�และเหมาะสมตามคุณลักษณะเฉพาะของตัวสื่อ
ประเภทนั้น ๆ และมีความรู�ความเข�าใจต-อการใช�สื่อได�อย-างมีประสิทธิภาพ และสนองต-อความ
แตกต-างในเชิงวัฒนธรรมอย-างรอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา” 
  14.5 ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาประสิทธิผล ของการประยุกต�ใช�เทคโนโลยี 
(Apply Technology Efficiency) โดยใช�เทคโนโลยีเป/นเครื่องมือเพ่ือการวิจัย การจัดการองค�กร 
การประเมินและการสื่อสารทางสารสนเทศ ใช�เทคโนโลยีดิจิทัล (คอมพิวเตอร� PDAs Media Players 
etc.) ในการสื่อสารและการสร�างเครือข-าย รวมท้ังการเข�าถึงสื่อทางสังคม (Social Media) ได�อย-าง
เหมาะสม มีความรู�พ้ืนฐานในการประยุกต�ใช� ICT ได�ตามกรอบแห-งคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีข�อมูล
หลากหลายรอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษามีการ” ออก   
  จึงปรับเป/น “พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการประยุกต�ประยุกต�ใช�เทคโนโลยี 
(Apply Technology Efficiency) โดยใช�เทคโนโลยีเป/นเครื่องมือเพ่ือการวิจัย การจัดการองค�กร 
การประเมินและการสื่อสารทางสารสนเทศ ใช�เทคโนโลยีดิจิทัล (คอมพิวเตอร� PDAs Media Players 
etc.) ในการสื่อสารและการสร�างเครือข-าย รวมท้ังการเข�าถึงสื่อทางสังคม (Social Media) ได�อย-าง
เหมาะสม มีความรู�พ้ืนฐานในการประยุกต�ใช� ICT ได�ตามกรอบแห-งคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีข�อมูล
หลากหลายรอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา” 
  14.6 ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาให�ผู�สอนเป/นผู�ท่ีมีทักษะในการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถใช�ภาษาในการสื่อสาร และการสอนเพ่ือให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�อย-างเข�าใจ 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษามีการ” ออก   
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  จึงปรับเป/น “พัฒนาครูให�มีทักษะในการสื่อสารอย-างมีประสิทธิภาพสามารถใช�ภาษา
ในสื่อสาร และการสอนเพ่ือให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�อย-างเข�าใจ” 
  14.7 ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาให�ผู�สอนสามารถใช�ภาษาในการสื่อสารกับ
ผู�ร-วมงาน ผู�ปกครอง สังคม ชุมชน ให�มีความเข�าใจท่ีดีต-อกันเพ่ือส-งเสริมในการทํางานรวมกันอย-างมี
ประสิทธิภาพ 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษามีการ” ออก   
  จึงปรับเป/น “พัฒนาครูในการใช�ภาษา ในการสื่อสารกับผู�ร-วมงาน ผู�ปกครอง สังคม 
ชุมชน ให�มีความเข�าใจท่ีดีต-อกันเพ่ือส-งเสริมในการทํางานรวมกันอย-างมีประสิทธิภาพ” 
 15. กลยุทธ�รอง กลยุทธ�การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า “กลยุทธ�”ออก แล�วใช�คําว-า “ส-งเสริม” แทน 
  จึงปรับเป/น “กลยุทธ�รอง  ส-งเสริมการพัฒนา ศักยภาพและคุณภาพ ทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิต” 
  15.1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให�มีความเป/นผู�นําท่ีมี
ประสิทธิภาพในตนเอง มีความเชี่ยวชาญด�านทักษะ ความรู� และเป/นผู�นําในการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษามีการ” ออก   
  จึงปรับเป/น “เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให�มีความเป/นผู�นําท่ีมีประสิทธิภาพในตนเอง 
มีเชี่ยวชาญด�านทักษะ ความรู� และเป/นผู�นําในการเรียนรู�ตลอดชีวิต” 
  15.2 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมบุคลากรด�านความรู� ความเข�าใจและทักษะ
เก่ียวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษามีการ” ออก   
  จึงปรับเป/น “ส-งเสริมบุคลากรด�านความรู� ความเข�าใจและทักษะเก่ียวกับหลักสูตรและ
การพัฒนาหลักสูตร” 
  15.3 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมศักยภาพของบุคลากรครูด�านการจัดการ
เรียนรู� การวัดและประเมินผลการเรียนรู� รวมท้ังการประยุกต�ใช�จิตวิทยาการศึกษาในการจัดการ
เรียนรู�ให�กับผู�เรียนได�อย-างมีประสิทธิภาพ 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษามีการ” ออก   
  จึงปรับเป/น “ส-งเสริมศักยภาพครูด�านการจัดการเรียนรู� การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู�  รวมท้ังการประยุกต�ใช�จิตวิทยาการศึกษาในการจัดการเรียนรู�ให� กับผู� เรียนได�อย-างมี
ประสิทธิภาพ” 
  15.4 ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรครูในการปรับตัวเพ่ือรับ
การเปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) ตามบทบาทหน�าท่ี ความรับผิดชอบและบริบทตามช-วงเวลาท่ีกําหนด 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษามีการ” ออก แล�วปรับประโยค
ท่ีกล-าวว-า “เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรครูในการปรับตัวเพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง” เป/น “เร-งรัดการ
พัฒนาครูในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
  จึงปรับเป/น “เร-งรัดการพัฒนาครูในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง(Adapt to 
Change) ตามบทบาทหน�าท่ี ความรับผิดชอบและบริบทตามช-วงเวลาท่ีกําหนด” 
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  15.5 ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรครูในการปรับตัวเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการทํางานในองค�กรท่ีดีข้ึน 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษามีการ” และคําว-า “บุคลากร” ออก 
  จึงปรับเป/น “เพ่ิมศักยภาพครูในการปรับตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการ
ทํางานในองค�กรท่ีดีข้ึน”   
  15.6 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-ง เสริมให� เ กิดความยืดหยุ-นในการทํางาน              
(Be Flexible) โดยเป/นผู�นําท่ีก-อให�เกิดผลเชิงบวกในการทํางาน เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิงสร�างสรรค�
ในการทํางานของบุคลากร 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษามีการ” ออก และเพ่ิมคําว-า 
“ครู” หลังคําว-า “ให�” 
  จึงปรับเป/น “ส-งเสริมให�ครูมีวิธีการท่ีจะทําให�เกิดความยืดหยุ-นในการทํางาน (Be 
Flexible) โดยเป/นผู�นําท่ีก-อให�เกิดผลเชิงบวกในการทํางาน เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิงสร�างสรรค�ในการ
ทํางานของบุคลากร” 
  15.7 ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูด�านการจัดการด�าน
เปUาหมายและเวลา โดยสามารถกําหนดเปUาหมายได�ชัดเจนบนฐานความสําเร็จตามเกณฑ�ท่ีกําหนด 
และใช�เวลาและการจัดการให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษามีการ” และคําว-า “บุคลากร” ออก 
  จึงปรับเป/น “พัฒนาศักยภาพครู ในการจัดการด�านเปUาหมายและเวลา โดยสามารถ
กําหนดเปUาหมายได�ชัดเจนบนฐานความสําเร็จตามเกณฑ�ท่ีกําหนด และใช�เวลาและการจัดการให�เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน” 
  15.8 ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรครูเพ่ือประสิทธิผลเชิง
ปฏิสัมพันธ�ร-วมกับผู�อ่ืน (Interact Effectively with others) และสร�างศักยภาพต-อการควบคุมให�
เกิดการยอมรับในความเป/นผู�นําทางวิชาชีพให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิม” ออก แล�วเพ่ิมคําว-า 
“พัฒนา”  
  จึงปรับเป/น “พัฒนาศักยภาพครูเพ่ือประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธ�ร-วมกับผู�อ่ืน (Interact 
Effectively with others) และสร�างศักยภาพต-อการควบคุมให�เกิดการยอมรับในความเป/นผู�นําทาง
วิชาชีพให�กับบุคลากรในสถานศึกษา” 
  15.9 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�มีการสร�างทีมงานท่ีมีคุณภาพ (Work 
Effectively in Diverse Teams) โดยยอมรับและเห็นคุณค-าในข�อแตกต-างทางวัฒนธรรมและภารกิจ
งานของทีมงาน 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษามีการ” ออก   
  จึงปรับเป/น “ส-งเสริมให�มีการสร�างทีมงานท่ีมีคุณภาพ (Work Effectively in Diverse 
Teams) โดยยอมรับและเห็นคุณค-าในข�อแตกต-างทางวัฒนธรรมและภารกิจงานของทีมงาน” 
  15.10  ผู�บริหารสถานศึกษาสามารถสร�างสรรค�นวัตกรรมเพ่ือการสร�างงานอย-างมี
คุณภาพให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 
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  ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 1 และ 3 ให�ปรับแก�ประโยคท่ีว-า “ผู�บริหารสถานศึกษาสามารถ
สร�างสรรค�” เป/น “สนับสนุนให�มีการใช�”ฃ 
  จึงปรับเป/น “สนับสนุนให�มีการใช�นวัตกรรมเพ่ือการสร�างงานอย-างมีคุณภาพให�กับ
บุคลากรในสถานศึกษา” 
  15.11 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมภาวะผู�นําและความรับผิดชอบของบุคลากร
ครู โดยใช�ทักษะการแก�ไขป3ญหาระหว-างบุคคล เป/นตัวกลางหรือผู�ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษามีการ” ออก และให�เพ่ิมคําว-า 
“ให�ครู” ต-อจากคําว-า “ส-งเสริม”  
  จึงปรับเป/น “ส-งเสริมให�ครูมีภาวะผู�นําและความรับผิดชอบของบุคลากรครู โดยใช�
ทักษะการแก�ไขป3ญหาระหว-างบุคคล เป/นตัวกลางหรือผู�ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ” 
 16. กลยุทธ�รอง กลยุทธ�การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะการวิจัย การสร�างและใช�
นวัตกรรม 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�เปลี่ยนจากคําว-า “กลยุทธ�” เป/น “เร-งรัด 
  จึงปรับเป/น “กลยุทธ�รอง  เร-งรัดการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะการวิจัย การ
สร�างและใช�นวัตกรรม” 
  16.1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมศักยภาพบุคลากรครูให�มีทักษะ ความรู�
ทางด�านวิจัยและสามารถนําความรู�ทางวิจัยไปสร�างองค�ความรู�ใหม-ให�กับตนเองและองค�กรได�อย-างมี
ประสิทธิภาพ 
  ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 4 และ 5 ให�เปลี่ยนจากคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริม
ศักยภาพบุคลากรครูให�มี” เป/น “เร-งรัดการพัฒนาครูทางด�าน” 
  จึงปรับเป/น “เร-งรัดการพัฒนาครูทางด�าน ทักษะ ความรู�ทางด�านวิจัยและสามารถนํา
ความรู�ทางวิจัยไปสร�างองค�ความรู�ใหม-ให�กับตนเองและองค�กรได�อย-างมีประสิทธิภาพ” 
  16.2 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมการใช�การวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของครู พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู�เรียนได�
อย-างมีประสิทธิภาพ 
  ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 2, 4 และ 5 ให�เปลี่ยนจากคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษามีการ” 
เป/น “สนับสนุนและ” 
  จึงปรับเป/น “สนับสนุนและส-งเสริมการใช�การวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของครู พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู�เรียนได�
อย-างมีประสิทธิภาพ” 
  16.3 ผู�บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาเพ่ือให�ผู�สอนมีการปรับตัวเป/นผู�ท่ีมีความคิด
สร�างสรรค�เพ่ือนําไปสู-การสร�างนวัตกรรมทางการศึกษาใหม-ๆเช-น นวัตกรรมทางการสอน หรือวิธีการ
สอนรูปแบบใหม- ๆ 
  ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 1, 3 และ 4 ให�เปลี่ยนจากคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษามีการ
พัฒนาเพ่ือให�ผู�สอนมีการปรับตัวเป/นผู�ท่ีมี” เป/น “พัฒนาศักยภาพครูให�มี” 
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  จึงปรับเป/น “พัฒนาศักยภาพครูให�มีความคิดสร�างสรรค�เพ่ือนําไปสู-การสร�างนวัตกรรม
ทางการศึกษาใหม- ๆ เช-น นวัตกรรมทางการสอน หรือวิธีการสอนรูปแบบใหม- ๆ” 
  16.4 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนสร�างและใช�นวัตกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช�เทคโนโลยี การวัดและการประเมินผลท่ีเหมาะสมเพ่ือให�เกิดคุณภาพในตัวของผู�เรียน 
  ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 4 และ 5  ให�เปลี่ยนจากคําว-า “ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริม
ให�ผู�สอนสร�างและใช�” เป/น “ส-งเสริมให�ครูสร�างและใช�” 
  จึงปรับเป/น “ส-งเสริมให�ครูสร�างและใช�นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช�เทคโนโลยี 
การวัดและการประเมินผลท่ีเหมาะสมเพ่ือให�เกิดคุณภาพในตัวของผู�เรียน” 
 17. กลยุทธ�รอง กลยุทธ�การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะความพึงพอใจในการ
ทํางาน การดูแลและการให�บริการ 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�ตัดคําว-า “กลยุทธ�การ” ออกไป   
  จึงปรับเป/น “กลยุทธ�รอง พัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะการสร�างความพึงพอใจ
ในการทํางาน การดูแลและการให�บริการ” 
  17.1 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนมีจิตสํานึกท่ีดีในการทํางาน เห็น
คุณค-าของงานและองค�กร 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�เปลี่ยนประโยคท่ีว-า “ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�
ผู�สอน” เป/น “ส-งเสริมครูให�”   
  จึงปรับเป/น “ส-งเสริมครูให�มีจิตสํานึกท่ีดีในการทํางาน เห็นคุณค-าของงานและองค�กร” 
  17.2 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนมีความสุขและสนุกกับการทํางาน  
รักการทํางาน รวมท้ังการทํางานท่ียึดประโยชน�ขององค�กรหรือส-วนรวมมาก-อนประโยชน�ส-วนตน 
  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านให�เปลี่ยนประโยคท่ีว-า “ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�
ผู�สอน” เป/น “ส-งเสริมเรียนรู�ปรัชญา และแนวคิดท่ีจะนํามาใช�ในการทํางานอย-าง”   
  จึงปรับเป/น “ส-งเสริมเรียนรู�ปรัชญา และแนวคิดท่ีจะนํามาใช�ในการทํางานอย-างมี
ความสุขและสนุกกับการทํางาน รักการทํางาน รวมท้ังการทํางานท่ียึดประโยชน�ขององค�กรหรือ
ส-วนรวมมาก-อนประโยชน�ส-วนตน” 
  17.3 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมให�ผู�สอนต�องแสดงออกถึงความรัก ความ
ห-วงใยอย-างจริงใจ ต-อผู�เรียน เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดความเชื่อใจส-งผลต-อการจัดสภาพการเรียนรู�ทําให�รู�สึก
ผ-อนคลาย 
  ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 4 และ 5 ให�ตัดประโยคท่ีว-า “ผู�บริหารสถานศึกษามีการ” ออกไป 
ผู�ทรงคุณวุฒิท-านท่ี 1 ให�เปลี่ยนคําว-า “ผู�สอนต�อง” เป/น “ครู” แล�วให�สลับคําว-า “อย-างจริงใจ” ซ่ึง
ต-อจากคําว-า “ความห-วงใย” ไปอยู-ต-อจากคําว-าครูโดยเปลี่ยนเป/นคําว-า “มีความจริงใจท่ีจะ” 
  จึงปรับเป/น “ส-งเสริมให�ครูมีความจริงใจท่ีจะแสดงออกถึงความรัก ความห-วงใย ต-อ
ผู�เรียนเพ่ือให�ผู�เรียนเกิดความเชื่อใจส-งผลต-อการจัดสภาพการเรียนรู�ทําให�รู�สึกผ-อนคลาย” 
  17.4 ผู�บริหารสถานศึกษามีการส-งเสริมการจัดสภาพการเรียนรู� เพ่ือให�ผู�เรียนมี
ความสุขในการเรียนรู�และเรียนรู�ได�ดีท่ีสุด รวมท้ังมีจิตในการให�บริการท่ีดีกับผู�เรียน ผู�ปกครอง สังคม
และชุมชนท่ีสถานศึกษาต้ังอยู- 
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  ผู�ทรงคุณวุฒิทุกท-านเสนอแนะว-า ให�เปลี่ยนประโยคท่ีว-า “ผู�บริหารสถานศึกษามีการ
ส-งเสริมการจัดสภาพการเรียนรู�” เป/น “เร-งรัดการจัดสภาพแวดล�อมและแหล-งเรียนรู�” 
  จึงปรับเป/น “เร-งรัดการจัดสภาพแวดล�อมและแหล-งเรียนรู� เพ่ือให�ผู�เรียนมีความสุขใน
การเรียนรู�และเรียนรู�ได�ดีท่ีสุด รวมท้ังมีจิตในการให�บริการท่ีดีกับผู�เรียน ผู�ปกครอง สังคมและชุมชนท่ี
สถานศึกษาต้ังอยู-” 
  สรุปกลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตามข�อเสนอแนะของผู�ทรงคุณวุฒิจากการสนทนากลุ-มได� ดังนี้ 
 กลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 วิสัยทัศน� (Vision) 
 บริหารสถานศึกษาสู-ความเป/นเลิศอย-างยั่งยืน โดยการเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร
สถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรให�เป/นผู�มีศักยภาพสูงสุด 
 พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาสถานศึกษาสู-ความเป/นเลิศอย-างยั่งยืน 
 2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรเพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 3. พัฒนารูปแบบการบริหาร ท่ีส-งเสริมให�สถานศึกษาสู-ความเป/นเลิศ 
 4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให�เป/นมืออาชีพ 
 เปUาประสงค� (Goal) 
 1. ผู�บริหารสถานศึกษามีการบริหารสู-ความเป/นเลิศอย-างยั่งยืน 
 2. ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 3. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารสู-ความเป/นเลิศ 
 4. ครู และบุคลากรมีพลังอํานาจในตนเอง 
 5. ครู และบุคลากรมีทักษะพลังอํานาจในตนเอง 
 1. กลยุทธ�หลัก สร�างระบบการบริหารสถานศึกษาสู-ความเป/นเลิศ 
  1.1 กลยุทธ�รอง พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและสร�างทีมงานคุณภาพ
ประกอบด�วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
   1.1.1 ส-งเสริมให�ครูและบุคลากรทํางานในระบบทีม 
   1.1.2 สนับสนุนให�ครูและบุคลากรทํางานในระบบทีม  
   1.1.3 สร�างขวัญกําลังใจให�กับครูและบุคลากรในวิธีท่ีหลากหลาย เช-น เกียรติบัตร 
ยกย-อง ชมเชย และรางวัลต-าง ๆ 
 2. กลยุทธ�หลัก การเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร 
  2.1 กลยุทธ�รอง  ส-งเสริมการกําหนดเปUาหมายร-วม ประกอบด�วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
   2.1.1 การมอบหมายหน�าท่ี ให�ครูมีบทบาทหน�าท่ีและมีส-วนร-วมในการตัดสินใจ ใน
การพัฒนาสถานศึกษา อย-างเต็มศักยภาพ 
   2.1.2 จัดโครงสร�างการบริหารงาน ให�ครูมีบทบาทหน�าท่ีและมีส-วนร-วมในการ
ตัดสินใจ ในการพัฒนาสถานศึกษา อย-างเต็มศักยภาพ 
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  2.2 กลยุทธ�รอง พัฒนาระบบการจัดสรรทรัพยากรและการระดมทรัพยากร   
ประกอบด�วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
   2.2.1 ให�โอกาสและยอมรับและเห็นคุณค-าในความสามารถของครูในการริเริ่มนํา
วิธีการรูปแบบใหม-มาใช�ในการพัฒนางานของสถานศึกษา 
   2.2.2 ให� มีการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะของครู เ พ่ือเพ่ิมพูนความรู�ความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได�อย-างมีประสิทธิภาพ 
   2.2.3 จัดสรรทรัพยากรทางด�านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ   
   2.2.4 สนับสนุนงบประมาณในการฝ}กอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ตาม
ความต�องการของครูอย-างต-อเนื่อง 
   2.2.5 ระดมทรัพยากรในชุมชนมาช-วยสนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของครู เช-น ภูมิป3ญญาท�องถ่ิน แหล-งเรียนรู� เป/นต�น 
  2.3 กลยุทธ�รอง  ส-งเสริมการสร�างเครือข-ายการทํางานเป/นทีม ประกอบด�วยแนวทาง/
วิธีการ ดังนี้ 
   2.3.1 ระบบการประสานงานและเสริมสร�างบรรยากาศการทํางานเป/นทีม โดย
สร�างเครือข-ายความร-วมมือในการพัฒนางานของสถานศึกษา 
   2.3.2 จัดทํา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีเสริมสร�างบรรยากาศการทํางานเป/น
ทีม และสร�างเครือข-ายการทํางานในสถานศึกษา 
   2.3.3 สนับสนุนและประสานความร-วมมือกับเครือข-ายการศึกษาของสถานศึกษา
และเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอย-างต-อเนื่อง 
  2.4 กลยุทธ�รอง พัฒนาระบบกานิเทศ ติดตาม กํากับและประเมินผลการทํางาน  
ประกอบด�วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
   2.4.1 จัดกิจกรรมให�ครู นักเรียน และผู�ปกครองส-วนร-วมในการพัฒนาคุณภาพงาน
ต-าง ๆ ของสถานศึกษาเพ่ือส-งเสริมความสําเร็จร-วมขององค�กร 
   2.4.2 ประสานความร-วมมือ กับหน-วยงานต-าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนในการ
ส-งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานของสถานศึกษาให�ประสบความสําเร็จ 
   2.4.3 ให�ทุกภาคส-วนมีส-วนร-วมในการนิเทศ ติดตาม กํากับ และประเมินผลการ
พัฒนาสถานศึกษา 
 3. กลยุทธ�หลัก ส-งเสริมการบริหารแบบมีส-วนร-วมจากทุกภาคส-วนในการจัดการศึกษา 
  3.1 กลยุทธ�รอง ส-งเสริมการมีส-วนร-วมในการคิด ตัดสินใจและวางแผนพัฒนา
สถานศึกษา ประกอบด�วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
   3.1.1 ให�คณะครูและบุคลากรร-วมเข�าเป/นคณะทํางาน และสนับสนุนให�ทุกคนเป/น
ผู�นําในการวางแผนในการทํางาน 
   3.1.2 ให�คณะครูและบุคลากรในการปฏิบัติ มีอํานาจในการตัดสินใจในทีมงาน 
หรืองานส-วนท่ีตนเองรับผิดชอบ 
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   3.1.3 สร�างวัฒนธรรมการให�เกียรติ ยกย-อง ชมเชยและให�เกิดความภาคภูมิใจใน
สถานศึกษายึดถือเป/นเรื่องสําคัญต�องมีวิธีการท่ีดี เพ่ือให�บุคคลท่ีเข�ามามีส-วนร-วม รู�สึกได�รับเกียรติ 
ได�รับการยกย-อง และได�รับความภาคภูมิใจในความเสียสละ อุทิศตน และภูมิใจในผลงานและ
ความสําเร็จท่ีเกิดจากการร-วมคิด ร-วมตัดสินใจ ร-วมทํา ร-วมรับผิดชอบ 
 4. กลยุทธ�หลัก พัฒนาศักยภาพและคุณภาพครูและบุคลากรให�เป/นมืออาชีพ   
  4.1 กลยุทธ�รอง เร-งรัดการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทางด�านทักษะสารสนเทศ สื่อ 
เทคโนโลยีและสื่อสาร ประกอบด�วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
   4.1.1 ส-งเสริมให�มีการเพ่ิมศักยภาพของบุคคลหรือกลุ-มบุคคลในการประเมิน
สารสนเทศ (Access and Evaluate Information) โดยการเข�าถึงสารสนเทศได�อย-างมีประสิทธิภาพ 
(ด�านเวลา) และเกิดประสิทธิผล (แหล-งข�อมูลสารสนเทศ) และประเมินสารสนเทศได�อย-างมี
วิจารณญาณตามสมรรถนะท่ีเกิดข้ึน 
   4.1.2 ส-งเสริมการใช�และการจัดการสารสนเทศ (Use and Manage Information) 
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�สารสนเทศอย-างสร�างสรรค�และตรงกับประเด็นป3ญหาท่ีเกิดข้ึน มีการ
จัดการกับสารสนเทศได�อย-างต-อเนื่อง จากแหล-งข�อมูลท่ีมีอยู-มากมายหลากหลาย และมีความรู�
พ้ืนฐานท่ีจะประยุกต�ใช�สารสนเทศตามกรอบแห-งคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีป3จจัยเสริมอยู-รอบด�านให�กับ
บุคลากรในสถานศึกษา 
   4.1.3 ส-งเสริมความสามารถในการวิเคราะห�สื่อ (Analyze Media) โดยมีความ
เข�าใจวิธีการใช�และการผลิตสื่อเพ่ือให�ตรงกับเปUาประสงค�ท่ีกําหนด สามารถใช�สื่อเพ่ือตอบสนองต-อ
ความแตกต-างของป3จเจกชน รู�คุณค-าและสร�างจุดเน�น รู�ถึงอิทธิพลของสื่อท่ีมีต-อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู�บริโภคสื่อ และมีความรู� พ้ืนฐานท่ีจะประยุกต�ใช�สื่อได�ตามกรอบแห-งคุณธรรม
จริยธรรมท่ีมีป3จจัยเสริมอยู-รอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 
   4.1.4 พัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อสร�างสรรค�(Create Media Products) 
โดยมีความรู�ความเข�าใจต-อการใช�สื่ออย-างสร�างสรรค�และเหมาะสมตามคุณลักษณะเฉพาะของตัวสื่อ
ประเภทนั้น ๆ และมีความรู�ความเข�าใจต-อการใช�สื่อได�อย-างมีประสิทธิภาพ และสนองต-อความ
แตกต-างในเชิงวัฒนธรรมอย-างรอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 
   4.1.5 พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการประยุกต�ประยุกต�ใช�เทคโนโลยี 
(Apply Technology Efficiency) โดยใช�เทคโนโลยีเป/นเครื่องมือเพ่ือการวิจัย การจัดการองค�กร 
การประเมินและการสื่อสารทางสารสนเทศ ใช�เทคโนโลยีดิจิทัล (คอมพิวเตอร� PDAs Media Players 
etc.) ในการสื่อสารและการสร�างเครือข-าย รวมท้ังการเข�าถึงสื่อทางสังคม (Social Media) ได�อย-าง
เหมาะสม มีความรู�พ้ืนฐานในการประยุกต�ใช� ICT ได�ตามกรอบแห-งคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีข�อมูล
หลากหลายรอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา  
   4.1.6 พัฒนาครูให�มีทักษะในการสื่อสารอย-างมีประสิทธิภาพสามารถใช�ภาษาใน
สื่อสาร และการสอนเพ่ือให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�อย-างเข�าใจ 
   4.1.7 พัฒนาครูในการใช�ภาษา ในการสื่อสารกับผู�ร-วมงาน ผู�ปกครอง สังคม 
ชุมชน ให�มีความเข�าใจท่ีดีต-อกันเพ่ือส-งเสริมในการทํางานรวมกันอย-างมีประสิทธิภาพ 
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  4.2 กลยุทธ�รอง ส-งเสริมการพัฒนา ศักยภาพและคุณภาพทักษะอาชีพและทักษะชีวิต  
ประกอบด�วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
   4.2.1 เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให�มีความเป/นผู�นําท่ีมีประสิทธิภาพในตนเอง            
มีเชี่ยวชาญด�านทักษะ ความรู� และเป/นผู�นําในการเรียนรู�ตลอดชีวิต 
   4.2.2 ส-งเสริมบุคลากรด�านความรู� ความเข�าใจและทักษะเก่ียวกับหลักสูตรและ
การพัฒนาหลักสูตร 
   4.2.3 ส-งเสริมศักยภาพครูด�านการจัดการเรียนรู� การวัดและประเมินผลการเรียนรู� 
รวมท้ังการประยุกต�ใช�จิตวิทยาการศึกษาในการจัดการเรียนรู�ให�กับผู�เรียนได�อย-างมีประสิทธิภาพ 
   4.2.4 เร-งรัดการพัฒนาครูในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง (Adapt to 
Change) ตามบทบาทหน�าท่ี ความรับผิดชอบและบริบทตามช-วงเวลาท่ีกําหนด 
   4.2.5 เพ่ิมศักยภาพครู ในการปรับตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการ
ทํางานในองค�กรท่ีดีข้ึน 
   4.2.6 ส- ง เสริ ม ให�ครู มี วิ ธี การ ท่ีจะทํา ให� เ กิดความยืดหยุ- น ในการ ทํางาน              
(Be Flexible) โดยเป/นผู�นําท่ีก-อให�เกิดผลเชิงบวกในการทํางาน เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิงสร�างสรรค�
ในการทํางานของบุคลากร 
   4.2.7 พัฒนาศักยภาพครู ในการจัดการด�านเปUาหมายและเวลา โดยสามารถ
กําหนดเปUาหมายได�ชัดเจนบนฐานความสําเร็จตามเกณฑ�ท่ีกําหนด และใช�เวลาและการจัดการให�เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน 
   4.2.8 พัฒนาศักยภาพครูเพ่ือประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธ�ร-วมกับผู�อ่ืน (Interact 
Effectively with others) และสร�างศักยภาพต-อการควบคุมให�เกิดการยอมรับในความเป/นผู�นําทาง
วิชาชีพให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 
   4.2.9 ส-งเสริมให�มีการสร�างทีมงานท่ีมีคุณภาพ (Work Effectively in Diverse 
Teams) โดยยอมรับและเห็นคุณค-าในข�อแตกต-างทางวัฒนธรรมและภารกิจงานของทีมงาน 
   4.2.10 สนับสนุนให�มีการใช�นวัตกรรมเพ่ือการสร�างงานอย-างมีคุณภาพให�กับ
บุคลากรในสถานศึกษา 
   4.2.11 ส-งเสริมให�ครูมีภาวะผู�นําและความรับผิดชอบของบุคลากรครู โดยใช�ทักษะ
การแก�ไขป3ญหาระหว-างบุคคล เป/นตัวกลางหรือผู�ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
  4.3 กลยุทธ�รอง เร-งรัดการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะการวิจัย การสร�างและใช�
นวัตกรรม ประกอบด�วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
   4.3.1 เร-งรัดการพัฒนาครูทางด�าน ทักษะ ความรู�ทางด�านวิจัยและสามารถนํา
ความรู�ทางวิจัยไปสร�างองค�ความรู�ใหม-ให�กับตนเองและองค�กรได�อย-างมีประสิทธิภาพ 
   4.3.2 สนับสนุนและส-งเสริมการใช�การวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครู พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู�เรียนได�อย-างมี
ประสิทธิภาพ 
   4.3.3 พัฒนาศักยภาพครูให�มีความคิดสร�างสรรค�เพ่ือนําไปสู-การสร�างนวัตกรรม
ทางการศึกษาใหม- ๆ เช-น นวัตกรรมทางการสอน หรือวิธีการสอนรูปแบบใหม- ๆ 
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   4.3.4 ส-งเสริมให�ครูสร�างและใช�นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช�เทคโนโลยีการ
วัดและการประเมินผลท่ีเหมาะสมเพ่ือให�เกิดคุณภาพในตัวของผู�เรียน 
  4.4 กลยุทธ�รอง พัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะการสร�างความพึงพอใจในการ
ทํางาน การดูแลและการให�บริการ ประกอบด�วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้    
   4.4.1 ส-งเสริมครูให�มีจิตสํานึกท่ีดีในการทํางาน เห็นคุณค-าของงานและองค�กร 
   4.4.2 ส-งเสริมเรียนรู�ปรัชญา และแนวคิดท่ีจะนํามาใช�ในการทํางานอย-างมี
ความสุขและสนุกกับการทํางานรักการทํางาน รวมท้ังการทํางานท่ียึดประโยชน�ขององค�กรหรือ
ส-วนรวมมาก-อนประโยชน�ส-วนตน 
   4.4.3 ส-งเสริมให�ครูมีความจริงใจท่ีจะแสดงออกถึงความรัก ความห-วงใย ต-อผู�เรียน
เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดความเชื่อใจส-งผลต-อการจัดสภาพการเรียนรู�ทําให�รู�สึกผ-อนคลาย  
   4.4.4 เร-งรัดการจัดสภาพแวดล�อมและแหล-งเรียนรู� เพ่ือให�ผู�เรียนมีความสุขในการ
เรียนรู�และเรียนรู�ได�ดีท่ีสุด รวมท้ังมีจิตในการให�บริการท่ีดีกับผู�เรียน ผู�ปกครอง สังคมและชุมชนท่ี
สถานศึกษาต้ังอยู- 
 ตอนท่ี 2 การตรวจสอบกลยุทธ�เชิงปริมาณ  
 ผู�วิจัยนํากลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตามข�อเสนอแนะของผู�ทรงคุณวุฒิจากการสนทนากลุ-มไป
จัดทําเป/นแบบสอบถามเพ่ือตรวจสอบจากผู�ปฏิบัติ คือ ผู�บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาตามมาตรฐานการประเมิน 4 ด�าน 1) ด�านความถูกต�อง 2) ด�านความเหมาะสม
3) ด�านความเป/นไปได�และ 4) ด�านความเป/นประโยชน�จํานวน 342 คน ปรากฏผลดังตารางท่ี 4.21 
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ตารางที่ 4.21 ผลการตรวจสอบกลยุทธ�การบริหารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 

กลยุทธ�การบริหารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ความถูกต�อง (n = 342) ความเหมาะสม (n = 342) ความเปSนไปได� (n = 342) ความเปSนประโยชน� (n = 342) 
X

 S.D. ความหมาย X
 S.D. ความหมาย X

 S.D. ความหมาย X
 S.D. ความหมาย 

กลยุทธ�หลัก สร�างระบบการบริหารสถานศึกษาสู?ความเปSนเลิศ             
กลยุทธ�รอง พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและสร�างทมีงาน
คุณภาพ 

            

1. ส-งเสริมให�ครูและบุคลากรทํางานในระบบทีม 4.39 0.49 มาก 4.01 0.74 มาก 4.03 0.78 มาก 4.01 0.80 มาก 
2. สนับสนุนให�ครูและบุคลากรทํางานในระบบทีม 4.11 0.31 มาก 4.54 0.52 มากที่สุด 4.13 0.78 มาก 4.49 0.72 มาก 
3. สร�างขวัญกําลังใจให�กบัครูและบุคลากรในวิธีที่หลากหลาย เช-น  
เกียรติบัตร ยกย-อง ชมเชย และรางวัลต-าง ๆ 

4.08 0.28 มาก 4.28 0.60 มาก 4.14 0.77 มาก 4.09 0.76 มาก 

กลยุทธ�หลัก การเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร             
กลยุทธ�รอง ส?งเสริมการกําหนดเป>าหมายร?วม             
1. การมอบหมายหน�าที่ ให�ครูมีบทบาทหน�าที่และมีส-วนร-วมในการตัดสินใจ ใน
การพัฒนาสถานศึกษา อย-างเต็มศักยภาพ 

4.20 0.40 มาก 4.52 0.50 มากที่สุด 4.51 0.72 มากที่สุด 4.48 0.75 มาก 

2. จัดโครงสร�างการบริหารงาน ให�ครูมีบทบาทหน�าที่และมีส-วนร-วมในการ
ตัดสินใจ ในการพัฒนาสถานศึกษา อย-างเต็มศักยภาพ 

4.31 0.46 มาก 4.25 0.59 มาก 4.12 0.78 มาก 4.07 0.76 มาก 

กลยุทธ�รอง พัฒนาระบบการจัดสรรทรัพยากรและการระดมทรัพยากร             
1. ให�โอกาสและยอมรับและเห็นคุณค-าในความสามารถของครูในการริเริ่มนํา
วิธีการรูปแบบใหม-มาใช�ในการพัฒนางานของสถานศึกษา 

4.18 0.40 มาก 3.85 0.85 มาก 4.06 0.82 มาก 4.02 0.77 มาก 

2. ให�มีการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะของครูเพื่อเพิ่มพูนความรู�ความเชี่ยวชาญ
ในการปฏิบัติงานได�อย-างมีประสิทธภิาพ 

4.19 0.42 มาก 3.94 0.65 มาก 4.51 0.71 มากที่สุด 4.04 0.75 มาก 

3. จัดสรรทรัพยากรทางด�านเทคโนโลยทีี่ทันสมัยเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ 

4.18 0.38 มาก 4.56 0.53 มากที่สุด 4.49 0.72 มาก 4.53 0.71 มากที่สุด 

4.สนับสนุนงบประมาณในการฝ}กอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ตาม
ความต�องการของครูอย-างต-อเนื่อง  

4.14 0.35 มาก 4.55 0.56 มากที่สุด 4.09 0.76 มาก 4.56 0.69 มากที่สุด 

5.ระดมทรัพยากรในชุมชนมาช-วยสนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของครู เช-น  
ภูมิป3ญญาท�องถิ่น แหล-งเรียนรู� เป/นต�น 

4.15 0.35 มาก 4.54 0.60 มากที่สุด 4.48 0.75 มาก 4.03 0.78 มาก 
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ตารางที่ 4.21 (ต?อ)  
 

ร?างกลยุทธ�การบรหิารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ความถูกต�อง (n = 342) ความเหมาะสม (n = 342) ความเปSนไปได� (n = 342) ความเปSนประโยชน� (n = 342) 
X

 S.D. ความหมาย X
 S.D. ความหมาย X

 S.D. ความหมาย X
 S.D. ความหมาย 

กลยุทธ�รอง ส?งเสริมการสร�างเครือข?ายการทํางานเปSนทีม             
1. ระบบการประสานงานและเสริมสร�างบรรยากาศการทํางานเป/นทีม โดย
สร�างเครือข-ายความร-วมมือในการพัฒนางานของสถานศึกษา  

4.13 0.45 มาก 4.05 0.62 มาก 4.09 0.77 มาก 4.54 0.70 มากที่สุด 

2. จัดทํา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่เสริมสร�างบรรยากาศการทํางานเป/น
ทีม และสร�างเครือข-ายการทํางานในสถานศึกษา 

4.18 0.39 มาก 4.05 0.62 มาก 4.02 0.77 มาก 4.18 0.78 มาก 

3. สนับสนุนและประสานความร-วมมือกบัเครือข-ายการศึกษาของสถานศึกษา
และเขตพื้นที่การศึกษาอย-างต-อเนื่อง 

4.22 0.41 มาก 4.18 0.63 มาก 4.04 0.75 มาก 4.03 0.79 มาก 

กลยุทธ�รอง พัฒนาระบบการนิเทศ ตดิตาม กํากับและประเมินผล 
การทํางาน 

            

1. จัดกิจกรรมให�ครู นักเรียน และผู�ปกครองส-วนร-วมในการพัฒนาคุณภาพงาน
ต-าง ๆ ของสถานศึกษาเพื่อส-งเสริมความสําเร็จร-วมขององค�กร 

4.22 0.41 มาก 4.11 0.64 มาก 4.53 0.71 มากที่สุด 4.09 0.78 มาก 

2. ประสานความร-วมมือ กับหน-วยงานต-าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
ส-งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานของสถานศึกษาให�ประสบความสําเร็จ 

4.40 0.49 มาก 4.11 0.75 มาก 4.56 0.69 มากที่สุด 4.06 0.76 มาก 

3. ให�ทุกภาคส-วนมีส-วนร-วมในการนิเทศ ติดตาม กาํกับ และประเมินผลการ
พัฒนาสถานศึกษา 

4.39 0.49 มาก 4.49 0.58 มาก 4.03 0.78 มาก 4.10 0.78 มาก 

กลยุทธ�หลัก ส?งเสริมการบรหิารแบบมสี?วนร?วมจากทุกภาคส?วนในการจัด
การศึกษา 

            

กลยุทธ�รอง ส?งเสริมการมีส?วนร?วมในการคิด ตัดสินใจและวางแผนพัฒนา
สถานศึกษา 

            

1. ให�คณะครูและบุคลากรร-วมเข�าเป/นคณะทํางาน และสนับสนุนให�ทกุคนเป/น
ผู�นําในการวางแผนในการทํางาน 

4.27 0.45 มาก 4.38 0.49 มาก 4.54 0.70 มากที่สุด 4.04 0.76 มาก 

2. ให�คณะครูและบุคลากรในการปฏิบัติ มีอํานาจในการตัดสินใจในทีมงาน 
หรืองานส-วนที่ตนเองรับผิดชอบ 

4.26 0.44 มาก 4.40 0.49 มาก 4.18 0.78 มาก 4.05 0.79 มาก 
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ตารางที่ 4.21 (ต?อ)  
 

ร?างกลยุทธ�การบรหิารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ความถูกต�อง (n = 342) ความเหมาะสม (n = 342) ความเปSนไปได� (n = 342) ความเปSนประโยชน� (n = 342) 
X

 S.D. ความหมาย X
 S.D. ความหมาย X

 S.D. ความหมาย X
 S.D. ความหมาย 

3. สร�างวัฒนธรรมการให�เกียรติ ยกย-อง ชมเชยและให�เกิดความภาคภูมิใจใน
สถานศึกษายึดถือเป/นเรื่องสําคัญต�องมีวธิีการที่ดี เพือ่ให�บุคคลที่เข�ามามีส-วนร-วม 
รู�สึกได�รับเกียรติ ได�รับการยกย-อง และได�รับความภาคภูมิใจในความเสียสละ  
อุทิศตน และภูมิใจในผลงานและความสําเร็จที่เกิดจากการร-วมคิด ร-วมตัดสินใจ 
ร-วมทํา ร-วมรับผิดชอบ 

4.27 0.45 มาก 4.26 0.44 มาก 4.55 0.52 มากที่สุด 4.21 0.77 มาก 

กลยุทธ�หลัก พัฒนาศักยภาพและคุณภาพครูและบุคลากรให�เปSนมืออาชีพ             
กลยุทธ�รอง เร?งรัดการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทางด�านทักษะสารสนเทศ 
สื่อ เทคโนโลยีและสื่อสาร  

            

1. ส-งเสริมให�มีการเพิ่มศักยภาพของบุคคลหรือกลุ-มบุคคลในการประเมินสารสนเทศ 
(Access and Evaluate Information) โดยการเข�าถึงสารสนเทศได�อย-างมี
ประสิทธิภาพ (ด�านเวลา) และเกิดประสิทธิผล (แหล-งข�อมูลสารสนเทศ) และประเมิน
สารสนเทศได�อย-างมีวิจารณญาณตามสมรรถนะที่เกิดขึ้น 

4.26 0.44 มาก 4.35 0.48 มาก 4.54 0.71 มากที่สุด 4.02 0.80 มาก 

2. ส-งเสริมการใช-และการจัดการสารสนเทศ (Use and Manage Information) 
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช�สารสนเทศอย-างสร�างสรรค�และตรงกับประเด็น
ป3ญหาที่เกิดขึ้น มีการจัดการกบัสารสนเทศได�อย-างต-อเนื่อง จากแหล-งข�อมูลที่มอียู-
มากมายหลากหลาย และมีความรู�พื้นฐานที่จะประยกุต�ใช�สารสนเทศตามกรอบ
แห-งคุณธรรมจริยธรรมที่มีป3จจยัเสริมอยู-รอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 

4.35 0.48 มาก 4.27 0.44 มาก 4.02 0.77 มาก 4.03 0.77 มาก 

3. ส-งเสริมความสามารถในการวิเคราะห�สื่อ (Analyze Media) โดยมีความเข�าใจ
วิธีการใช�และการผลิตสื่อเพื่อให�ตรงกับเปUาประสงค�ที่กําหนด สามารถใช�สื่อเพื่อ
ตอบสนองต-อความแตกต-างของป3จเจกชน รู�คุณค-าและสร�างจุดเน�น รู�ถึงอิทธิพล
ของสื่อที่มีต-อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู�บริโภคสื่อ และมีความรู�พื้นฐานที่จะ
ประยุกต�ใช�สื่อได�ตามกรอบแห-งคุณธรรมจริยธรรมที่มีป3จจยัเสริมอยู-รอบด�านให�กับ
บุคลากรในสถานศึกษา 

4.78 0.44 มากที่สุด 4.28 0.45 มาก 4.47 0.72 มาก 4.06 0.78 มาก 
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ตารางที่ 4.21 (ต?อ)   
 

ร?างกลยุทธ�การบรหิารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ความถูกต�อง (n = 342) ความเหมาะสม (n = 342) ความเปSนไปได� (n = 342) ความเปSนประโยชน� (n = 342) 
X

 S.D. ความหมาย X
 S.D. ความหมาย X

 S.D. ความหมาย X
 S.D. ความหมาย 

4. พัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อสร�างสรรค� (Create Media Products) 
โดยมีความรู�ความเข�าใจต-อการใช�สื่ออย-างสร�างสรรค�และเหมาะสมตาม
คุณลักษณะเฉพาะของตัวสื่อประเภทนั้น ๆ และมีความรู�ความเข�าใจต-อการใช�สื่อ
ได�อย-างมีประสิทธิภาพ และสนองต-อความแตกต-างในเชิงวัฒนธรรมอย-างรอบ
ด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา 

4.68 0.53 มากที่สุด 4.26 0.44 มาก 4.29 0.58 มาก 4.49 0.75 มาก 

5. พัฒนาประสิทธภิาพ ประสิทธิผล ของการประยุกต�ประยุกต�ใช�เทคโนโลยี 
(Apply Technology Efficiency) โดยใช�เทคโนโลยีเป/นเครื่องมือเพื่อการวิจยั 
การจัดการองค�กร การประเมินและการสื่อสารทางสารสนเทศ ใช�เทคโนโลยี
ดิจิทัล (คอมพิวเตอร� PDAs Media Players etc.) ในการสื่อสารและการสร�าง
เครือข-าย รวมทั้งการเข�าถึงสื่อทางสังคม (Social Media) ได�อย-างเหมาะสม มี
ความรู�พื้นฐานในการประยุกต�ใช� ICT ได�ตามกรอบแห-งคุณธรรมจริยธรรมที่มี
ข�อมูลหลากหลายรอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา  

4.28 0.58 มาก 4.36 0.48 มาก 4.30 0.57 มาก 4.08 0.80 มาก 

6. พัฒนาครูให�มีทักษะในการสื่อสารอย-างมีประสิทธิภาพสามารถใช�ภาษาใน
สื่อสาร และการสอนเพื่อให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�อย-างเข�าใจ 

4.24 0.59 มาก 4.21 0.41 มาก 4.52 0.53 มากที่สุด 4.14 0.77 มาก 

7. พัฒนาครูในการใช�ภาษา ในการสื่อสารกับผู�ร-วมงาน ผู�ปกครอง สังคม ชุมชน 
ให�มีความเข�าใจที่ดีต-อกันเพื่อส-งเสริมในการทํางานรวมกันอย-างมีประสิทธภิาพ 

4.47 0.60 มาก 4.24 0.43 มาก 4.08 0.61 มาก 4.52 0.73 มากที่สุด 

กลยุทธ�รอง ส?งเสริมการพัฒนา ศักยภาพและคุณภาพ ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต             
1. เพิ่มศักยภาพของบุคลากรให�มีความเป/นผู�นําที่มีประสิทธภิาพในตนเอง มี
เชี่ยวชาญด�านทักษะ ความรู� และเป/นผู�นําในการเรียนรู�ตลอดชีวิต 

4.46 0.64 มาก 4.24 0.43 มาก 3.96 0.64 มาก 4.03 0.76 มาก 

2. ส-งเสริมบุคลากรด�านความรู� ความเข�าใจและทักษะเกี่ยวกบัหลักสูตรและการ
พัฒนาหลักสูตร 

4.60 0.54 มากที่สุด 4.42 0.49 มาก 4.01 0.63 มาก 4.13 0.78 มาก 
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ตารางที่ 4.21 (ต?อ)   
 

ร?างกลยุทธ�การบรหิารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ความถูกต�อง (n = 342) ความเหมาะสม (n = 342) ความเปSนไปได� (n = 342) ความเปSนประโยชน� (n = 342) 
X

 S.D. ความหมาย X
 S.D. ความหมาย X

 S.D. ความหมาย X
 S.D. ความหมาย 

3. ส-งเสริมศักยภาพครูด�านการจัดการเรียนรู� การวัดและประเมินผลการเรียนรู� 
รวมทั้งการประยกุต�ใช�จิตวิทยาการศึกษาในการจัดการเรียนรู�ให�กับผู�เรียนได�
อย-างมีประสิทธภิาพ 

4.55 0.56 มากที่สุด 4.24 0.43 มาก 4.12 0.61 มาก 4.13 0.81 มาก 

4. เร-งรัดการพัฒนาครูในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง (Adapt to 
Change) ตามบทบาทหน�าที่ ความรับผิดชอบและบริบทตามช-วงเวลาที่
กําหนด 

4.44 0.63 มาก 4.26 0.44 มาก 4.49 0.50 มาก 4.17 0.82 มาก 

5. เพิ่มศักยภาพครู ในการปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการ
ทํางานในองค�กรที่ดีขึ้น 

4.42 0.62 มาก 4.22 0.41 มาก 4.11 0.63 มาก 4.26 0.82 มาก 

6. ส-งเสริมให�ครูมีวิธีการที่จะทําให�เกิดความยืดหยุ-นในการทํางาน (Be 
Flexible) โดยเป/นผู�นําที่ก-อให�เกิดผลเชิงบวกในการทํางาน เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงเชิงสร�างสรรค�ในการทํางานของบุคลากร 

4.38 0.72 มาก 4.23 0.42 มาก 4.13 0.61 มาก 3.97 0.77 มาก 

7. พัฒนาศักยภาพครู ในการจัดการด�านเปUาหมายและเวลา โดยสามารถ
กําหนดเปUาหมายได�ชัดเจนบนฐานความสําเร็จตามเกณฑ�ที่กําหนด และใช�เวลา
และการจัดการให�เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน  

4.33 0.75 มาก 4.37 0.48 มาก 4.15 0.59 มาก 4.01 0.76 มาก 

8. พัฒนาศักยภาพครูเพื่อประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธ�ร-วมกับผู�อื่น (Interact 
Effectively with Others) และสร�างศักยภาพต-อการควบคุมให�เกิดการ
ยอมรับในความเป/นผู�นําทางวิชาชีพให�กบับุคลากรในสถานศึกษา 

4.57 0.55 มากที่สุด 4.29 0.45 มาก 4.16 0.64 มาก 4.07 0.76 มาก 

9. ส-งเสริมให�มีการสร�างทีมงานที่มีคุณภาพ (Work Effectively in Diverse 
Teams) โดยยอมรับและเห็นคุณค-าในข�อแตกต-างทางวัฒนธรรมและภารกิจ
งานของทีมงาน 

4.53 0.58 มากที่สุด 4.29 0.45 มาก 4.18 0.62 มาก 4.13 0.78 มาก 

10. สนับสนุนให�มีการใช�นวัตกรรมเพื่อการสร�างงานอย-างมีคุณภาพให�กับ
บุคลากรในสถานศึกษา 

4.07 0.72 มาก 4.29 0.46 มาก 4.08 0.66 มาก 4.54 0.71 มากที่สุด 

11. ส-งเสริมให�ครูมีภาวะผู�นําและความรับผิดชอบของบุคลากรครู โดยใช�
ทักษะการแก�ไขป3ญหาระหว-างบุคคล เป/นตัวกลางหรือผู�ประสานงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

4.01 0.68 มาก 4.43 0.50 มาก 4.22 0.64 มาก 4.02 0.77 มาก 
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ตารางที่ 4.21 (ต?อ)  
 

ร?างกลยุทธ�การบรหิารเพื่อเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ความถูกต�อง (n = 342) ความเหมาะสม (n = 342) ความเปSนไปได� (n = 342) ความเปSนประโยชน� (n = 342) 
X

 S.D. ความหมาย X
 S.D. ความหมาย X

 S.D. ความหมาย X
 S.D. ความหมาย 

กลยุทธ�รอง เร?งรัดการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะการวิจัย  
การสร�างและใช�นวตักรรม             
1. เร-งรัดการพัฒนาครูทางด�าน ทักษะ ความรู�ทางด�านวิจยัและสามารถนํา
ความรู�ทางวิจยัไปสร�างองค�ความรู�ใหม-ให�กับตนเองและองค�กรได�อย-างมี
ประสิทธิภาพ 4.72 0.48 มากที่สุด 4.42 0.49 มาก 4.51 0.50 มากที่สุด 4.47 0.72 มาก 
2. สนับสนุนและส-งเสริมการใช�การวิจยัในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครู พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน และพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของผู�เรียนได�อย-างมีประสิทธภิาพ  4.61 0.49 มากที่สุด 4.40 0.49 มาก 4.53 0.50 มากที่สุด 4.29 0.58 มาก 
3. พัฒนาศักยภาพครูให�มีความคิดสร�างสรรค�เพื่อนําไปสู-การสร�างนวัตกรรม
ทางการศึกษาใหม- ๆ เช-น นวัตกรรมทางการสอน หรือวิธีการสอนรูปแบบใหม- ๆ 4.17 0.56 มาก 4.37 0.55 มาก 4.21 0.59 มาก 4.30 0.57 มาก 
4. ส-งเสริมให�ครูสร�างและใช�นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช�เทคโนโลยี การ
วัดและการประเมินผลที่เหมาะสมเพื่อให�เกิดคุณภาพในตัวของผู�เรียน 4.19 0.57 มาก 4.25 0.44 มาก 4.24 0.63 มาก 4.32 0.59 มาก 
กลยุทธ�รอง พัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะการสร�างความพึงพอใจ 
ในการทํางาน การดแูลและการให�บริการ             
1. ส-งเสริมครูให�มีจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน เห็นคุณค-าของงานและองค�กร 4.59 0.49 มากที่สุด 4.22 0.42 มาก 4.22 0.61 มาก 4.27 0.58 มาก 
2. ส-งเสริมเรียนรู�ปรัชญา และแนวคิดที่จะนํามาใช�ในการทํางานอย-างมี
ความสุขและสนุกกับการทํางานรักการทํางาน รวมทั้งการทํางานที่ยึดประโยชน�
ขององค�กรหรือส-วนรวมมาก-อนประโยชน�ส-วนตน 4.57 0.50 มากที่สุด 4.23 0.46 มาก 4.50 0.50 มาก 4.23 0.57 มาก 
3. ส-งเสริมให�ครูมีความจริงใจที่จะแสดงออกถึงความรัก ความห-วงใย ต-อผู�เรียน
เพื่อให�ผู�เรียนเกิดความเชื่อใจส-งผลต-อการจัดสภาพการเรียนรู�ทําให�รู�สึกผ-อนคลาย 4.23 0.59 มาก 4.24 0.52 มาก 4.43 0.60 มาก 4.31 0.60 มาก 
4. เร-งรัดการจัดสภาพแวดล�อมและแหล-งเรียนรู� เพื่อให�ผู�เรียนมีความสุขในการ
เรียนรู�และเรียนรู�ได�ดีที่สุด รวมทั้งมีจิตในการให�บริการที่ดีกับผู�เรียน ผู�ปกครอง 
สังคมและชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู- 4.27 0.60 มาก 4.21 0.45 มาก 4.17 0.59 มาก 4.05 0.77 มาก 

รวม 4.33 0.21 มาก 4.28 0.19 มาก 4.26 0.29 มาก 4.19 0.45 มาก 178 
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 จากตารางท่ี 4.21 กลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาโดยรวมมีความถูกต�อง (X = 4.33, S.D. = 0.21)            
มีความเหมาะสม (X = 4.28, S.D. = 0.19)  มีความเป/นไปได� (X = 4.26, S.D. = 0.29) และเป/น
ประโยชน� (X  = 4.19, S.D. = 0.45) อยู-ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป/นรายข�อพบว-า ด�านความถูกต�อง
อยู-ในระดับมากท่ีสุด จํานวน 10 ข�อ ระดับมาก จํานวน 35 ข�อ มีค-าเฉลี่ยอยู-ระหว-าง 4.01-4.78 ด�าน
ความเหมาะสมอยู-ในระดับมากท่ีสุด จํานวน 5 ข�อ ระดับมาก จํานวน 40 ข�อ มีค-าเฉลี่ยอยู-ระหว-าง 
3.85 - 4.56 ด�านความเป/นไปได�อยู-ในระดับมากท่ีสุด จํานวน 10 ข�อ ระดับมาก จํานวน 35 ข�อ มี
ค-าเฉลี่ยอยู-ระหว-าง 3.96 - 4.56 และด�านความเป/นประโยชน�อยู-ในระดับมากท่ีสุด จํานวน 5 ข�อ  
ระดับมาก จํานวน 40 ข�อ มีค-าเฉลี่ยอยู-ระหว-าง 3.97 - 4.56   
 จากการนําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูลท้ังหมด นํามาซ่ึงกลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร�าง
พลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ดังนี้ 
 กลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
 วิสัยทัศน� (Vision) 
 บริหารสถานศึกษาสู-ความเป/นเลิศอย-างยั่งยืน โดยการเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร
สถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรให�เป/นผู�มีศักยภาพสูงสุด 
 พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาสถานศึกษาสู-ความเป/นเลิศอย-างยั่งยืน 
 2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรเพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 3. พัฒนารูปแบบการบริหาร ท่ีส-งเสริมให�สถานศึกษาสู-ความเป/นเลิศ 
 4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให�เป/นมืออาชีพ 
 เปUาประสงค� (Goal) 
 1. ผู�บริหารสถานศึกษามีการบริหารสู-ความเป/นเลิศอย-างยั่งยืน 
 2. ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
 3. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารสู-ความเป/นเลิศ 
 4. ครู และบุคลากรมีพลังอํานาจในตนเอง 
 5. ครู และบุคลากรมีทักษะพลังอํานาจในตนเอง 
 1. กลยุทธ�หลัก สร�างระบบการบริหารสถานศึกษาสู-ความเป/นเลิศ 
  1.1 กลยุทธ�รอง พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและสร�างทีมงานคุณภาพ
ประกอบด�วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
   1.1.1 ส-งเสริมให�ครูและบุคลากรทํางานในระบบทีม (บุคคล) 
   1.1.2 สนับสนุนให�ครูและบุคลากรทํางานในระบบทีม (บุคคล) 
   1.1.3 สร�างขวัญกําลังใจให�กับครูและบุคลากรในวิธีท่ีหลากหลาย เช-น เกียรติบัตร 
ยกย-อง ชมเชย และรางวัลต-าง ๆ (บุคคล) 
 2. กลยุทธ�หลัก การเสริมสร�างพลังอํานาจของผู�บริหาร 
  2.1 กลยุทธ�รอง ส-งเสริมการกําหนดเปUาหมายร-วม ประกอบด�วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
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   2.1.1 การมอบหมายหน�าท่ี ให�ครูมีบทบาทหน�าท่ีและมีส-วนร-วมในการตัดสินใจ ใน
การพัฒนาสถานศึกษา อย-างเต็มศักยภาพ (บริหารงานบุคคล) 
   2.1.2 จัดโครงสร�างการบริหารงาน ให�ครูมีบทบาทหน�าท่ีและมีส-วนร-วมในการ
ตัดสินใจ ในการพัฒนาสถานศึกษา อย-างเต็มศักยภาพ (บริหารงานบุคคล) 
  2.2 กลยุทธ�รอง พัฒนาระบบการจัดสรรทรัพยากรและการระดมทรัพยากร   
ประกอบด�วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
   2.2.1 ให�โอกาสและยอมรับและเห็นคุณค-าในความสามารถของครูในการริเริ่มนํา
วิธีการรูปแบบใหม-มาใช�ในการพัฒนางานของสถานศึกษา (บริหารงานบุคคล) 
   2.2.2 ให� มีการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะของครู เ พ่ือเพ่ิมพูนความรู�ความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได�อย-างมีประสิทธิภาพ (บริหารงานบุคคล) 
   2.2.3 จัดสรรทรัพยากรทางด�านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ (งบประมาณ) 
   2.2.4 สนับสนุนงบประมาณในการฝ}กอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ตาม
ความต�องการของครูอย-างต-อเนื่อง (งบประมาณ) 
   2.2.5 ระดมทรัพยากรในชุมชนมาช-วยสนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของครู เช-น ภูมิป3ญญาท�องถ่ิน แหล-งเรียนรู� เป/นต�น (การบริหารท่ัวไป) 
  2.3 กลยุทธ�รอง  ส-งเสริมการสร�างเครือข-ายการทํางานเป/นทีม  ประกอบด�วยแนวทาง/
วิธีการ ดังนี้ 
   2.3.1 ระบบการประสานงานและเสริมสร�างบรรยากาศการทํางานเป/นทีม โดย
สร�างเครือข-ายความร-วมมือในการพัฒนางานของสถานศึกษา (การบริหารท่ัวไป) 
   2.3.2 จัดทํา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีเสริมสร�างบรรยากาศการทํางานเป/น
ทีม และสร�างเครือข-ายการทํางานในสถานศึกษา (การบริหารท่ัวไป) 
   2.3.3 สนับสนุนและประสานความร-วมมือกับเครือข-ายการศึกษาของสถานศึกษา
และเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอย-างต-อเนื่อง (การบริหารท่ัวไป) 
  2.4 กลยุทธ�รอง พัฒนาระบบกานิเทศ ติดตาม กํากับและประเมินผลการทํางาน  
ประกอบด�วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
   2.4.1 จัดกิจกรรมให�ครู นักเรียน และผู�ปกครองส-วนร-วมในการพัฒนาคุณภาพงาน
ต-าง ๆ ของสถานศึกษาเพ่ือส-งเสริมความสําเร็จร-วมขององค�กร (การบริหารท่ัวไป) 
   2.4.2 ประสานความร-วมมือ กับหน-วยงานต-าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนในการ
ส-งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานของสถานศึกษาให�ประสบความสําเร็จ (การบริหารท่ัวไป) 
   2.4.3 ให�ทุกภาคส-วนมีส-วนร-วมในการนิเทศ ติดตาม กํากับ และประเมินผลการ
พัฒนาสถานศึกษา (การบริหารท่ัวไป) 
 3. กลยุทธ�หลัก ส-งเสริมการบริหารแบบมีส-วนร-วมจากทุกภาคส-วนในการจัดการศึกษา 
  3.1 กลยุทธ�รอง ส-งเสริมการมีส-วนร-วมในการคิด ตัดสินใจและวางแผนพัฒนา
สถานศึกษา ประกอบด�วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
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   3.1.1 ให�คณะครูและบุคลากรร-วมเข�าเป/นคณะทํางาน และสนับสนุนให�ทุกคนเป/น
ผู�นําในการวางแผนในการทํางาน (บริหารงานบุคคล) 
   3.1.2 ให�คณะครูและบุคลากรในการปฏิบัติ มีอํานาจในการตัดสินใจในทีมงาน 
หรืองานส-วนท่ีตนเองรับผิดชอบ (บริหารงานบุคคล) 
   3.1.3 สร�างวัฒนธรรมการให�เกียรติ ยกย-อง ชมเชยและให�เกิดความภาคภูมิใจใน
สถานศึกษายึดถือเป/นเรื่องสําคัญต�องมีวิธีการท่ีดี เพ่ือให�บุคคลท่ีเข�ามามีส-วนร-วม รู�สึกได�รับเกียรติ 
ได�รับการยกย-อง และได�รับความภาคภูมิใจในความเสียสละ อุทิศตน และภูมิใจในผลงานและ
ความสําเร็จท่ีเกิดจากการร-วมคิด ร-วมตัดสินใจ ร-วมทํา ร-วมรับผิดชอบ (บริหารงานบุคคล) 
 4. กลยุทธ�หลัก พัฒนาศักยภาพและคุณภาพครูและบุคลากรให�เป/นมืออาชีพ   
  4.1 กลยุทธ�รอง เร-งรัดการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทางด�านทักษะสารสนเทศ สื่อ 
เทคโนโลยีและสื่อสาร ประกอบด�วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
   4.1.1 ส-งเสริมให�มีการเพ่ิมศักยภาพของบุคคลหรือกลุ-มบุคคลในการประเมิน
สารสนเทศ (Access and Evaluate Information) โดยการเข�าถึงสารสนเทศได�อย-างมีประสิทธิภาพ 
(ด�านเวลา) และเกิดประสิทธิผล (แหล-งข�อมูลสารสนเทศ) และประเมินสารสนเทศได�อย-างมี
วิจารณญาณตามสมรรถนะท่ีเกิดข้ึน (ด�านวิชาการ) 
   4.1.2 ส-งเสริมการใช�และการจัดการสารสนเทศ (Use and Manage Information) 
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�สารสนเทศอย-างสร�างสรรค�และตรงกับประเด็นป3ญหาท่ีเกิดข้ึน มีการ
จัดการกับสารสนเทศได�อย-างต-อเนื่อง จากแหล-งข�อมูลท่ีมีอยู-มากมายหลากหลาย และมีความรู�
พ้ืนฐานท่ีจะประยุกต�ใช�สารสนเทศตามกรอบแห-งคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีป3จจัยเสริมอยู-รอบด�านให�กับ
บุคลากรในสถานศึกษา (ด�านวิชาการ) 
   4.1.3 ส-งเสริมความสามารถในการวิเคราะห�สื่อ (Analyze Media) โดยมีความ
เข�าใจวิธีการใช�และการผลิตสื่อเพ่ือให�ตรงกับเปUาประสงค�ท่ีกําหนด สามารถใช�สื่อเพ่ือตอบสนองต-อ
ความแตกต-างของป3จเจกชน รู�คุณค-าและสร�างจุดเน�น รู�ถึงอิทธิพลของสื่อท่ีมีต-อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู�บริโภคสื่อ และมีความรู� พ้ืนฐานท่ีจะประยุกต�ใช�สื่อได�ตามกรอบแห-งคุณธรรม
จริยธรรมท่ีมีป3จจัยเสริมอยู-รอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา (ด�านวิชาการ) 
   4.1.4 พัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อสร�างสรรค� (Create Media Products) 
โดยมีความรู�ความเข�าใจต-อการใช�สื่ออย-างสร�างสรรค�และเหมาะสมตามคุณลักษณะเฉพาะของตัวสื่อ
ประเภทนั้น ๆ และมีความรู�ความเข�าใจต-อการใช�สื่อได�อย-างมีประสิทธิภาพ และสนองต-อความ
แตกต-างในเชิงวัฒนธรรมอย-างรอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา (ด�านวิชาการ) 
   4.1.5 พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการประยุกต�ประยุกต�ใช�เทคโนโลยี 
(Apply Technology Efficiency) โดยใช�เทคโนโลยีเป/นเครื่องมือเพ่ือการวิจัย การจัดการองค�กร 
การประเมินและการสื่อสารทางสารสนเทศ ใช�เทคโนโลยีดิจิทัล (คอมพิวเตอร� PDAs Media Players 
etc.) ในการสื่อสารและการสร�างเครือข-าย รวมท้ังการเข�าถึงสื่อทางสังคม (Social Media) ได�อย-าง
เหมาะสม มีความรู�พ้ืนฐานในการประยุกต�ใช� ICT ได�ตามกรอบแห-งคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีข�อมูล
หลากหลายรอบด�านให�กับบุคลากรในสถานศึกษา (ด�านวิชาการ) 
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   4.1.6 พัฒนาครูให�มีทักษะในการสื่อสารอย-างมีประสิทธิภาพสามารถใช�ภาษาใน
สื่อสาร และการสอนเพ่ือให�ผู�เรียนเกิดการเรียนรู�อย-างเข�าใจ (ด�านวิชาการ) 
   4.1.7 พัฒนาครูในการใช�ภาษา ในการสื่อสารกับผู�ร-วมงาน ผู�ปกครอง สังคม 
ชุมชน ให�มีความเข�าใจท่ีดีต-อกันเพ่ือส-งเสริมในการทํางานรวมกันอย-างมีประสิทธิภาพ (ด�านวิชาการ) 
  4.2 กลยุทธ�รอง ส-งเสริมการพัฒนา ศักยภาพและคุณภาพทักษะอาชีพและทักษะชีวิต  
ประกอบด�วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
   4.2.1 เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให�มีความเป/นผู�นําท่ีมีประสิทธิภาพในตนเอง มี
เชี่ยวชาญด�านทักษะ ความรู� และเป/นผู�นําในการเรียนรู�ตลอดชีวิต (บริหารงานบุคคล) 
   4.2.2 ส-งเสริมบุคลากรด�านความรู� ความเข�าใจและทักษะเก่ียวกับหลักสูตรและ
การพัฒนาหลักสูตร (บริหารงานบุคคล) 
   4.2.3 ส-งเสริมศักยภาพครูด�านการจัดการเรียนรู� การวัดและประเมินผลการเรียนรู� 
รวมท้ังการประยุกต�ใช�จิตวิทยาการศึกษาในการจัดการเรียนรู�ให�กับผู�เรียนได�อย-างมีประสิทธิภาพ
(บริหารงานบุคคล) 
   4.2.4 เร-งรัดการพัฒนาครูในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง (Adapt to 
Change) ตามบทบาทหน�าท่ี ความรับผิดชอบและบริบทตามช-วงเวลาท่ีกําหนด (บริหารงานบุคคล) 
   4.2.5 เพ่ิมศักยภาพครู ในการปรับตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการ
ทํางานในองค�กรท่ีดีข้ึน (บริหารงานบุคคล) 
   4.2.6 ส-งเสริมให�ครู มีวิธีการท่ีจะทําให�เกิดความยืดหยุ-นในการทํางาน (Be 
Flexible) โดยเป/นผู�นําท่ีก-อให�เกิดผลเชิงบวกในการทํางาน เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิงสร�างสรรค�ในการ
ทํางานของบุคลากร (บริหารงานบุคคล) 
   4.2.7 พัฒนาศักยภาพครู ในการจัดการด�านเปUาหมายและเวลา โดยสามารถ
กําหนดเปUาหมายได�ชัดเจนบนฐานความสําเร็จตามเกณฑ�ท่ีกําหนด และใช�เวลาและการจัดการให�เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน (บริหารงานบุคคล) 
   4.2.8 พัฒนาศักยภาพครูเพ่ือประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธ�ร-วมกับผู�อ่ืน (Interact 
Effectively with others) และสร�างศักยภาพต-อการควบคุมให�เกิดการยอมรับในความเป/นผู�นําทาง
วิชาชีพให�กับบุคลากรในสถานศึกษา (บริหารงานบุคคล) 
   4.2.9 ส-งเสริมให�มีการสร�างทีมงานท่ีมีคุณภาพ (Work Effectively in Diverse 
Teams) โดยยอมรับและเห็นคุณค-าในข�อแตกต-างทางวัฒนธรรมและภารกิจงานของทีมงาน 
(บริหารงานบุคคล) 
   4.2.10 สนับสนุนให�มีการใช�นวัตกรรมเพ่ือการสร�างงานอย-างมีคุณภาพให�กับ
บุคลากรในสถานศึกษา (บริหารงานบุคคล) 
   4.2.11 ส-งเสริมให�ครูมีภาวะผู�นําและความรับผิดชอบของบุคลากรครู โดยใช�ทักษะ
การแก�ไขป3ญหาระหว-างบุคคล เป/นตัวกลางหรือผู�ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ (บริหารงานบุคคล) 
  4.3 กลยุทธ�รอง เร-งรัดการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะการวิจัย การสร�างและใช�
นวัตกรรม ประกอบด�วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 



 183

   4.3.1 เร-งรัดการพัฒนาครูทางด�าน ทักษะ ความรู�ทางด�านวิจัยและสามารถนํา
ความรู�ทางวิจัยไปสร�างองค�ความรู�ใหม-ให�กับตนเองและองค�กรได�อย-างมีประสิทธิภาพ (ด�านวิชาการ) 
   4.3.2 สนับสนุนและส-งเสริมการใช�การวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครู พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู�เรียน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู�เรียนได�อย-างมี
ประสิทธิภาพ (ด�านวิชาการ) 
   4.3.3 พัฒนาศักยภาพครูให�มีความคิดสร�างสรรค�เพ่ือนําไปสู-การสร�างนวัตกรรม
ทางการศึกษาใหม- ๆ เช-น นวัตกรรมทางการสอน หรือวิธีการสอนรูปแบบใหม- ๆ (ด�านวิชาการ) 
   4.3.4 ส-งเสริมให�ครูสร�างและใช�นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช�เทคโนโลยี         
การวัดและการประเมินผลท่ีเหมาะสมเพ่ือให�เกิดคุณภาพในตัวของผู�เรียน (ด�านวิชาการ) 
  4.4 กลยุทธ�รอง พัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะการสร�างความพึงพอใจในการ
ทํางาน การดูแลและการให�บริการ ประกอบด�วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้    
   4.4.1 ส-งเสริมครูให�มีจิตสํานึกท่ีดีในการทํางาน เห็นคุณค-าของงานและองค�กร 
(การบริหารท่ัวไป) 
   4.4.2 ส-งเสริมเรียนรู�ปรัชญา และแนวคิดท่ีจะนํามาใช�ในการทํางานอย-างมี
ความสุขและสนุกกับการทํางานรักการทํางาน รวมท้ังการทํางานท่ียึดประโยชน�ขององค�กรหรือ
ส-วนรวมมาก-อนประโยชน�ส-วนตน (การบริหารท่ัวไป) 
   4.4.3 ส-งเสริมให�ครูมีความจริงใจท่ีจะแสดงออกถึงความรัก ความห-วงใย ต-อผู�เรียน
เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดความเชื่อใจส-งผลต-อการจัดสภาพการเรียนรู�ทําให�รู�สึกผ-อนคลาย (ด�านวิชาการ) 
   4.4.4 เร-งรัดการจัดสภาพแวดล�อมและแหล-งเรียนรู� เพ่ือให�ผู�เรียนมีความสุขในการ
เรียนรู�และเรียนรู�ได�ดีท่ีสุด รวมท้ังมีจิตในการให�บริการท่ีดีกับผู�เรียน ผู�ปกครอง สังคมและชุมชนท่ี
สถานศึกษาต้ังอยู- (ด�านวิชาการ) 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีผลการ
วิเคราะห�ข�อมูล ดังนี้ 
 
4.1 สัญลักษณ�ท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล 
 4.1.1 สัญลักษณ�ท่ีใช�แทนตัวแปรแฝง (องค�ประกอบหลัก) ประกอบด�วย 
  องค�ประกอบตัวแปรรวมภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
  DEVE หมายถึง องค�ประกอบหลักด�านการพัฒนาตนเอง 
  AMDO หมายถึง องค�ประกอบหลักด�านทักษะการบริหารองค�กร 
  KNOW หมายถึง องค�ประกอบหลักด�านความรู�ทางวิชาการ 
  CART หมายถึง องค�ประกอบหลักด�านการริเริ่มสร�างสรรค� 
  TECH หมายถึง องค�ประกอบหลักด�านการจัดการเทคโนโลยี 
 4.1.2 สัญลักษณ�ท่ีใช�แทนตัวแปรท่ีสังเกตได� (ตัวบIงชี้) ประกอบด�วยตัวแปรท่ีสังเกตได�
จํานวนท้ังสิ้น 55 ตัวแปร ของแตIละองค�ประกอบ มีดังนี้ 
  1) องค�ประกอบหลักด�านการพัฒนาตนเอง ประกอบด�วย 
   A1 หมาย ถึงผู�บริหารสถานศึกษา ศึกษา ค�นคว�า หาความรู� ติดตามองค�ความรู�และ
เทคโนโลยีใหมI ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเอง 
   A2 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา รวบรวมและสรุป สังเคราะห�ประมวลความรู� 
ในการพัฒนาองค�กรและวิชาชีพ 
   A3 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา ประชุมเชิงวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
หมูIเพ่ือนรIวมงาน 
   A4 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา ศึกษาตIอในระดับท่ีสูงข้ึนในสาขาท่ีเก่ียวข�อง
กับการบริหารงานในสถานศึกษา 
   A5 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา พบปะผู�รู� หรือปราชญ�ชาวบ�าน อยIางไมIเปOน
ทางการเสมอ 
   A6 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา ออกกําลังกาย ดูแลสุขภาพสมํ่าเสมอ 
   A7 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา หม่ันฝRกจิตใจให�มีความหนักแนIน ม่ันคง ทาง
อารมณ�อยูIเสมอ 
   A8 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา หม่ันพัฒนาสติปTญญาความสามารถ ไหวพริบ 
เพ่ือการอธิบายสิ่งตIาง ๆ ได�อยIางชัดเจน เข�าใจ 
   A9 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพ สร�างสัมพันธ�ภาพท่ีดี มี
มนุษยสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืนเสมอ 
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   A10 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา ศึกษาหาความรู�เก่ียวกับจริยธรรมท่ัวไปและ
จริยธรรมวิชาชีพ 
   A11 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา เข�ารIวมประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู�
ความคิดเห็น ประสบการณ�เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม เสมอ 
   A12 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา พัฒนาทักษะการสื่อสาร การพูดท่ีชัดเจน 
เข�าใจงIาย 
   A13 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาตIางประเทศ
อยIางตIอเนื่อง 
  2) องค�ประกอบหลักด�านทักษะการบริหารองค�กร 
   B1 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กําหนดทิศทาง
และความสําเร็จของโรงเรียน ตัดสินใจ กําหนดโครงสร�างการบริหารงานในสถานศึกษา นําองค�กรไปสูI
ความสําเร็จตามวิสัยทัศน� 
   B2 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา มีการวางแผน จัดองค�กร บริหารกําลังคน 
กํากับ ดูแลให�ปฏิบัติงานบรรลุเปWาหมายและแก�ปTญหาตIาง ๆ ในสถานศึกษา บริหารจัดการการศึกษาให�
บรรลุเปWาหมายตามท่ีกําหนดไว�ในแผนปฏิบัติการประจําปX 
   B3 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติตามกลยุทธ�ที่กําหนด เตรียมการ
อํานวยการและประสานงานให�บุคคลหรือกลุIมทําตามวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว� กําหนดแนวทางการปฏิบัติ
และกํากับให�เกิดผลอยIางจริงจัง 
   B4 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา เปYดโอกาสให�บุคลากรและผู�เก่ียวข�องทุกฝZายมี
สIวนรIวมในการกําหนดเปWาหมายรIวมรับผิดชอบและดําเนินงานตามบทบาทหน�าท่ี 
   B5 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา สร�างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
   B6 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา กล�าตัดสินใจ มีความสามารถในการตัดสินใจมี
สIวนรIวมคิดรIวมทําและรIวมรับผิดชอบ 
   B7 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา สIงเสริมการพัฒนา เชื่อม่ันผู�ตาม อยIางมือ
อาชีพ นําพาองค�กรพัฒนาและชIวยเหลือสังคม 
   B8 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา มีความเข�าใจหลักการบริหารทรัพยากรท้ังสี่ คือ
คน งบประมาณวัสดุและการบริหารจัดการ เกิดความคุ�มคIาและมีประสิทธิภาพ 
   B9 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา รู�จักเสียสละประโยชน�สIวนตนเพ่ือรักษา
ประโยชน�สIวนรวม 
   B10 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา มีระบบและดําเนินการตรวจสอบ ติดตามงานท่ี
ได�รับมอบหมาย 
  3) องค�ประกอบหลักด�านความรู�ทางวิชาการ 
   C1 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา สร�างความเข�าใจให�บุคลากรในสถานศึกษา
เกิดความตระหนักในวิสัยทัศน� พันธกิจ เปWาหมาย ให�เห็นภาพรวมขององค�กรอยIางแจIมชัด 
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   C2 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา เปOนคนมองการณ�ไกล กําหนดกลยุทธ� 
เปWาหมายท่ีชัดเจนและสื่อสารให�ผู�เก่ียวข�องเข�าใจ นําข�อมูลมาปรับ แก�ไข พัฒนา กําหนดทิศทางและมี
ความต�องการบรรลุเปWาหมายของโรงเรียน    
   C3 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา มีความคิดเปOนเชิงระบบ มีการจัดข้ันตอนเปOน
ลําดับ สามารถทําซํ้าได� แสดงการใช�ข�อมูลและสารสนเทศให�เกิดการเรียนรู� ตามหลักสูตรและบริการ
เสริมตIาง ๆ 
   C4 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา กระตุ�นให�บุคลากรมีความมุIงม่ันใสIใจในการ
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด�วยวิธีการท่ีหลากหลาย 
   C5 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา ความเข�าใจความสัมพันธ�และผลกระทบของ
สิ่งแวดล�อมภายนอกมีการรับฟTงเสียงผู�รับบริการท่ีจะมีตIอองค�กร ทิศทางและความสําเร็จของโรงเรียน 
   C6 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา มีสIวนรIวมในการพัฒนาหลักสูตร มีการ
ประเมินการสอนของครู กําหนดทิศทางและความสําเร็จของโรงเรียน 
   C7 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา มีแรงขับสูIความสําเร็จ มีความสามารถในการ
สร�างองค�ความรู� มีเปWาหมายท่ีชัดเจน เปOนผู�อธิบายสิ่งตIาง ๆ ได�อยIางเข�าใจ ถIายทอดผIานการสื่อสาร
อยIางมีประสิทธิภาพ 
   C8 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา มีความเปOนผู�นําในการจัดการเรียนการสอน
ของครู และการบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา วิเคราะห�ปTจจัยและผลกระทบท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือ
วางแผนและพัฒนาการศึกษา     
   C9 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา บูรณาการและพัฒนาหลักสูตรให�เหมาะสมกับ
ชุมชนและท�องถ่ิน สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในชีวิตประจําวันและสามารถประกอบอาชีพได�อยIางมี
ประสิทธิภาพ 
   C10 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา มีความมุIงม่ันท่ีจะสร�างโอกาสการมีสIวนรIวม
ของครู บุคลากร นักเรียน ชุมชน เพ่ือนําไปสูIการตัดสินในในการดําเนินงานของสถานศึกษา 
  4) องค�ประกอบหลักด�านการริเริ่มสร�างสรรค� 
   D1 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา กระตุ�น สIงเสริมให�บุคลากรแสดงความคิด
ริเริ่มสร�างสรรค�และกล�าแสดงออกในการปฏิบัติงาน 
   D2 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา เปOนแบบอยIางท่ีในการนําแนวคิดใหมIมาใช�ใน
การบริหารจัดการศึกษา 
   D3 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา สIงเสริมการใช�เทคโนโลยีนวัตกรรมในการ
พัฒนาการเรียนการสอนของครู 
   D4 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา สนับสนุน สIงเสริมให�บุคลากรเข�ารIวมประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู� ความชํานาญในการปฏิบัติงาน 
   D5 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา ออกแบบ ค�นคว�า นวัตกรรมการบริหาร
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอยIางตIอเนื่อง 
   D6 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา ไมIยIอท�อตIออุปสรรค ค�นหาแนวทางในการ
แก�ปTญหา 
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   D7 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา กล�าคิด กล�าตัดสินใจอยIางมีวิจารณญาณ 
ปฏิบัติให�เปOนแบบอยIางกับผู�ใต�บังคับบัญชา 
   D8 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา มีความพยายามในการกําหนดระบบงาน 
ปรับปรุง แก�ปTญหา สะท�อนข�อมูลย�อนกลับเพ่ือการทบทวน 
   D9 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา สร�างสรรค�นําเสนอโครงการท่ีแปลกใหมIเสมอ 
   D10 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา มีการวิจัยและพัฒนากระบวนการทางการ
บริหารจัดการศึกษาอยูIเสมอ 
  5) องค�ประกอบหลักด�านการจัดการเทคโนโลยี 
   E1 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา มีความรู� ความสามารถและทักษะด�าน
เทคโนโลยี 
   E2 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา มีทักษะการใช� ICT ผIานสังคมออนไลน�ในการ
ติดตIอประสานงานระหวIางบุคคลและหนIวยงาน 
   E3 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา มีทักษะการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาและการให�บริการ 
   E4 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา สามารถให�คําแนะนําในการใช�เทคโนโลยีกับ
บุคลากรได� 
   E5 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา สามารถจัดต้ังเครือขIายการสื่อสารระหวIาง
ผู�บริหาร ครู นักเรียนและผู�ปกครอง 
   E6 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา นําระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาพัฒนาทักษะ
ทางด�านการสื่อสาร 
   E7 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา เข�าใจวิธีเลือกใช�และประเมินเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนของครู 
   E8 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา มีความรู�กระบวนการบูรณาการเทคโนโลยีเข�า
กับการเรียนการสอนของครู 
   E9 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา มีความเข�าใจพฤติกรรมท่ีเ กิดข้ึนใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงเม่ือนําเทคโนโลยีมาใช� 
   E10 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา บอกแนวทางการทําวิจัยเก่ียวกับการใช�
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครู 
   E11 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา นําข้ันตอนและแนวทางการนําเทคโนโลยีมา
ประยุกต�ใช�ในการเรียนการสอนของครูให�เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
   E12 หมายถึง ผู�บริหารสถานศึกษา สามารถ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลหลัง
การใช�เทคโนโลยีตามแผนท่ีกําหนด  
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4.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 การวิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือพัฒนาองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานการวิเคราะห�ข�อมูลในตอนนี้ เปOนไปตามวัตถุประสงค�ของการวิจัยในการพัฒนาองค�ประกอบ
ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการทดสอบความสอดคล�องของโมเดลความสัมพันธ�
โครงสร�างเชิงเส�นตัวบIงชี้ ผู�วิจัยดําเนินเปOน 2 ข้ันตอน คือ ข้ันการวิเคราะห�คIาสถิติพ้ืนฐานของข�อมูล
สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม และคIาสถิติพ้ืนฐานความเหมาะสมของตัวบIงชี้ และข้ันการนําเสนอ
โมเดลโครงสร�างเชิงเส�นตัวบIงชี้ โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือพัฒนาตัวบIงชี้ ดังนี้ 
 ข้ันท่ี 1 การวิเคราะห�คIาสถิติพ้ืนฐานของข�อมูลสถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถามและ
คIาสถิติพ้ืนฐานความเหมาะสมของตัวบIงชี้การพัฒนาองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 ผลการวิเคราะห�คIาสถิติพ้ืนฐานของข�อมูลสถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปOน
จํานวน 495คน โดยการวิเคราะห�คIาความถ่ี คIาร�อยละ คIาเฉลี่ย คIาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
ความเหมาะสม ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 และตารางท่ี 4.2 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 การหาความถ่ี ร�อยละข�อมูลสถานภาพผู�ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานะภาพ ความถ่ี n=495 ร�อยละ 
1. เพศ   

ชาย 327 66.07 
หญิง 168 33.93 

2. วุฒิการศึกษา   
ปริญญาตรี 7 1.41 
ปริญญาโท 472 95.35 
ปริญญาเอก 16 3.24 

3. ตําแหนIง   
ผู�อํานวยการสถานศึกษา 383 77.37 
รักษาการในตําแหนIงผู�อํานวยการสถานศึกษา 112 22.63 

 
 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลตามตารางท่ี 4.1 พบวIา กลุIมตัวอยIางสIวนใหญIเปOนเพศชาย จํานวน 
327 คน คิดเปOนร�อยละ 66.07 สIวนใหญIสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 472 คน คิดเปOน
ร�อยละ 95.35 ตําแหนIงผู�อํานวยการ จํานวน 383 คน คิดเปOนร�อยละ 77.37 
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 ผลการวิเคราะห�หาคIาเฉลี่ย และสIวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความเหมาะสมของ
องค�ประกอบหลักและตัวบIงชี้ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังตารางท่ี 4.2 

 
ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห�คIาเฉลี่ย สIวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลขององค�ประกอบภาวะ
 ผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

องค�ประกอบหลัก X  S.D. แปลผล 
1. ด�านการพัฒนาตนเอง 4.45 0.47 มาก 
2. ด�านทักษะการบริหารองค�กร 4.53 0.47 มากท่ีสุด 
3. ด�านความรู�ทางวิชาการ 4.50 0.48 มาก 
4. ด�านการริเริ่มสร�างสรรค� 4.54 0.55 มากท่ีสุด 
5. ด�านการจัดการเทคโนโลยี 4.34 0.57 มาก 

รวม 4.47 0.44 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวIา คIาเฉลี่ย สIวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปลผลขององค�ประกอบ
ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการพัฒนาตนเอง คIาเฉลี่ยเทIากับ 4.45 สIวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทIากับ 0.47 แสดงวIา มีความเหมาะสมในระดับมาก ด�านทักษะการบริหารองค�กร 
คIาเฉลี่ยเทIากับ 4.53 สIวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทIากับ 0.47 แสดงวIา มีความเหมาะสมในระดับมาก 
ด�านความรู�ทางวิชาการ คIาเฉลี่ยเทIากับ 4.50 สIวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทIากับ 0.48 แสดงวIา มีความ
เหมาะสมในระดับมาก ด�านการริเริ่มสร�างสรรค� คIาเฉลี่ยเทIากับ 4.54 สIวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทIากับ 
0.55 แสดงวIา มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด และด�านการจัดการเทคโนโลยี คIาเฉลี่ยเทIากับ 
4.34 สIวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทIากับ 0.57 แสดงวIา มีความเหมาะสมในระดับมาก โดยภาพรวม 
คIาเฉลี่ยเทIากับ 4.47 สIวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทIากับ 0.44 แสดงวIา มีความเหมาะสมในระดับมาก  
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ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห�คIาเฉลี่ย สIวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลขององค�ประกอบภาวะ
 ผู�นํา ของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการพัฒนาตนเอง 
 

ตัวบ4งช้ี X  S.D. แปลผล 
1. ผู�บริหารสถานศึกษา ศึกษา ค�นคว�า หาความรู� ติดตามองค�
ความรู�และเทคโนโลยีใหมI ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือ
พัฒนาตนเอง 

4.71 0.50 มากท่ีสุด 

2. ผู�บริหารสถานศึกษา รวบรวมและสรุป สังเคราะห�ประมวล
ความรู� ในการพัฒนาองค�กรและวิชาชีพ 

4.56 0.53 มากท่ีสุด 

3. ผู�บริหารสถานศึกษา ประชุมเชิงวิชาการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในหมูIเพ่ือนรIวมงาน 

4.43 0.75 มาก 

4. ผู�บริหารสถานศึกษา ศึกษาตIอในระดับท่ีสูงข้ึนในสาขาท่ี
เก่ียวข�องกับการบริหารงานในสถานศึกษา 

4.28 0.76 มาก 

5.ผู�บริหารสถานศึกษา พบปะผู�รู�หรือปราชญ�ชาวบ�าน  
อยIางไมIเปOนทางการเสมอ  

4.46 0.65 มาก 

6. ผู�บริหารสถานศึกษา ออกกําลังกาย ดูแลสุขภาพสมํ่าเสมอ 4.34 0.80 มาก 
7. ผู�บริหารสถานศึกษา หม่ันฝRกจิตใจให�มีความหนักแนIน ม่ันคง 
ทางอารมณ�อยูIเสมอ 

4.52 0.60 มากท่ีสุด 

8. ผู�บริหารสถานศึกษา หม่ันพัฒนาสติปTญญาความสามารถ ไหว
พริบ เพ่ือการอธิบายสิ่งตIาง ๆ ได�อยIางชัดเจน เข�าใจ 

4.44 0.58 มาก 

9. ผู�บริหารสถานศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพ สร�างสัมพันธ�ภาพท่ีดี 
มีมนุษยสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืนเสมอ 

4.42 0.67 มาก 

10. ผู�บริหารสถานศึกษา ศึกษาหาความรู�เก่ียวกับจริยธรรมท่ัวไป
และจริยธรรมวิชาชีพ 

4.40 0.67 มาก 

11. ผู�บริหารสถานศึกษา เข�ารIวมประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยน
ความรู�ความคิดเห็น ประสบการณ�เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม 
เสมอ 

4.50 0.57 มาก 

12. ผู�บริหารสถานศึกษา พัฒนาทักษะการสื่อสาร การพูดท่ี
ชัดเจน เข�าใจงIาย 

4.51 0.68 มากท่ีสุด 

13. ผู�บริหารสถานศึกษา พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาตIางประเทศอยIางตIอเนื่อง 

4.35 0.73 มาก 

รวม 4.45 0.47 มาก 
 
 



116 

 จากตารางท่ี 4.3 ผลการศึกษาพบวIา คIาเฉลี่ยความเหมาะสมขององค�ประกอบภาวะผู�นํา
ของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการพัฒนาตนเอง มีคIาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูIระหวIาง 4.28-
4.71 โดยมีคIาสIวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูIระหวIาง 0.50-0.80 โดยตัวบIงชี้ท่ีมีคIาเฉลี่ยความเหมาะสมสูง
ท่ีสุด คือ ผู�บริหารสถานศึกษา ศึกษา ค�นคว�า หาความรู� ติดตามองค�ความรู�และเทคโนโลยีใหมI ๆ ใน
วงวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเอง ( X = 4.71, S.D. = 0.50) อยูIในระดับความเหมาะสมระดับ
มากท่ีสุด คIาเฉลี่ยความเหมาะสมของตัวบIงชี้ รองลงมา คือ ผู�บริหารสถานศึกษา รวบรวมและสรุป 
สังเคราะห�ประมวลความรู�ในการพัฒนาองค�กรและวิชาชีพ ( X = 4.56, S.D. = 0.53) อยูIในระดับ ความ
เหมาะสมมากท่ีสุด สIวนตัวบIงชี้ท่ีมีคIาเฉลี่ยความเหมาะสมน�อยท่ีสุด คือ ผู�บริหารสถานศึกษา ศึกษาตIอใน
ระดับท่ีสูงข้ึนในสาขาท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงานในสถานศึกษา ( X = 4.28, S.D. = 0.76) อยูIในระดับ 
ความเหมาะสมมาก คIาเฉลี่ยรวมขององค�ประกอบท่ี 1 ด�านการพัฒนาตนเอง จากท้ังหมด 13 ตัวบIงชี้           
มีความเหมาะสมของตัวบIงชี้ ( X = 4.45, S.D. = 0.47) อยูIในระดับความเหมาะสมมาก 
 
ตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห�คIาเฉลี่ย สIวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลขององค�ประกอบภาวะ
 ผู�นํา ของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านทักษะการบริหารองค�กร 
 

ตัวบ4งช้ี X  S.D. แปลผล 
1. ผู�บริหารสถานศึกษา มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กําหนด
ทิศทางและความสําเร็จของโรงเรียน ตัดสินใจ กําหนดโครงสร�าง
การบริหารงานในสถานศึกษา นําองค�กรไปสูIความสําเร็จตาม
วิสัยทัศน� 

4.57 0.52 มากท่ีสุด 

2. ผู�บริหารสถานศึกษา มีการวางแผน จัดองค�กร บริหารกําลังคน  
กํากับ ดูแลให�ปฏิบัติงานบรรลุเปWาหมายและแก�ปTญหาตIาง ๆ ใน
สถานศึกษา บริหารจัดการการศึกษาให�บรรลุเปWาหมายตามท่ี
กําหนดไว�ในแผนปฏิบัติการประจําปX 

4.49 0.61 มาก 

3. ผู�บริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติตามกลยุทธ�ท่ีกําหนด 
เตรียมการ อํานวยการและประสานงานให�บุคคลหรือกลุIมทําตาม
วัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว� กําหนดแนวทางการปฏิบัติและกํากับให�เกิดผล
อยIางจริงจัง 

4.51 0.57 มากท่ีสุด 

4. ผู�บริหารสถานศึกษา เปYดโอกาสให�บุคลากรและผู�เก่ียวข�องทุก
ฝZายมีสIวนรIวมในการกําหนดเปWาหมายรIวมรับผิดชอบและ
ดําเนินงานตามบทบาทหน�าท่ี 

4.39 0.65 มาก 

5.ผู�บริหารสถานศึกษา สร�างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 4.49 0.66 มาก 
6. ผู�บริหารสถานศึกษา กล�าตัดสินใจ มีความสามารถในการ
ตัดสินใจ มีสIวนรIวมคิด รIวมทําและรIวมรับผิดชอบ 

4.55 0.64 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.4 (ต4อ) 
 

ตัวบ4งช้ี X  S.D. แปลผล 
7. ผู�บริหารสถานศึกษา สIงเสริมการพัฒนา เชื่อม่ันผู�ตาม อยIางมือ
อาชีพ นําพาองค�กรพัฒนาและชIวยเหลือสังคม 

4.64 0.59 มากท่ีสุด 

8. ผู�บริหารสถานศึกษา มีความเข�าใจหลักการบริหารทรัพยากรท้ังสี่ 
คือ คน งบประมาณ วัสดุและ การบริหารจัดการ เกิดความคุ�มคIา
และมีประสิทธิภาพ 

4.49 0.68 มาก 

9. ผู�บริหารสถานศึกษา รู�จักเสียสละประโยชน�สIวนตนเพ่ือรักษา
ประโยชน�สIวนรวม 

4.63 0.60 มากท่ีสุด 

10. ผู�บริหารสถานศึกษา มีระบบและดําเนินการตรวจสอบ ติดตาม
งานท่ีได�รับมอบหมาย 

4.58 0.61 มากท่ีสุด 

รวม 4.53 0.47 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 4.4 ผลการศึกษาพบวIา คIาเฉลี่ยความเหมาะสมขององค�ประกอบภาวะผู�นํา
ของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด�านทักษะการบริหารองค�กร มีคIาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูIระหวIาง 
4.39-4.64 โดยมีคIาสIวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูIระหวIาง 0.52-0.68 โดยตัวบIงชี้ ท่ี มีคIาเฉลี่ย                        
ความเหมาะสมสูงท่ีสุด คือ ผู�บริหารสถานศึกษา สIงเสริมการพัฒนา เชื่อม่ันผู�ตามอยIางมืออาชีพ 
นําพาองค�กรพัฒนาและชIวยเหลือสังคม ( X = 4.64, S.D. = 0.59) อยูIในระดับความเหมาะสมมาก
ท่ีสุดคIาเฉลี่ยความเหมาะสมของตัวบIงชี้ รองลงมา คือ ผู�บริหารสถานศึกษา รู�จักเสียสละประโยชน�
สIวนตนเพ่ือรักษาประโยชน�สIวนรวม ( X = 4.63, S.D. = 0.60) อยูIในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด 
สIวนตัวบIงชี้ท่ีมีคIาเฉลี่ยความเหมาะสมน�อยท่ีสุด คือ ผู�บริหารสถานศึกษา เปYดโอกาสให�บุคลากรและ
ผู�เก่ียวข�องทุกฝZายมีสIวนรIวมในการกําหนดเปWาหมาย รIวมรับผิดชอบและดําเนินงานตามบทบาทหน�าท่ี 
( X = 4.39, S.D. = 0.65) อยูIในระดับความเหมาะสมมาก คIาเฉลี่ยรวมขององค�ประกอบท่ี 2 ด�าน
ทักษะการบริหารองค�กร จากท้ังหมด 10 ตัวบIงชี้ มีความเหมาะสมของตัวบIงชี้ ( X = 4.53, S.D. = 0.47) 
อยูIในระดับ ความเหมาะสมมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห�คIาเฉลี่ย สIวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลขององค�ประกอบภาวะ
 ผู�นํา ของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านความรู�ทางวิชาการ 
 

ตัวบ4งช้ี X  S.D. แปลผล 
1. ผู�บริหารสถานศึกษา สร�างความเข�าใจให�บุคลากรใน
สถานศึกษาเกิดความตระหนักในวิสัยทัศน� พันธกิจ เปWาหมาย ให�
เห็นภาพรวมขององค�กรอยIางแจIมชัด  

4.46 0.65 มาก 

2. ผู�บริหารสถานศึกษา เปOนคนมองการณ�ไกล กําหนดกลยุทธ� 
เปWาหมายท่ีชัดเจนและสื่อสาร ให�ผู�เก่ียวข�องเข�าใจ นําข�อมูลมา
ปรับ แก�ไข พัฒนา กําหนดทิศทางและมีความต�องการบรรลุ
เปWาหมายของโรงเรียน  

4.31 0.62 มาก 

3. ผู�บริหารสถานศึกษา มีความคิดเปOนเชิงระบบ มีการจัด
ข้ันตอนเปOนลําดับ สามารถทําซํ้าได� แสดงการใช�ข�อมูลและ
สารสนเทศให�เกิดการเรียนรู� ตามหลักสูตรและบริการเสริมตIาง ๆ 

4.42 0.63 มาก 

4. ผู�บริหารสถานศึกษา กระตุ�นให�บุคลากรมีความมุIงม่ันใสIใจใน
การปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด�วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

4.38 0.66 มาก 

5. ผู�บริหารสถานศึกษา เข�าใจความสัมพันธ�และผลกระทบของ
สิ่งแวดล�อมภายนอก มีการรับฟTงเสียงผู�รับบริการท่ีจะมีตIอ
องค�กร ทิศทางและความสําเร็จของโรงเรียน       

4.51 0.57 มากท่ีสุด 

6. ผู�บริหารสถานศึกษา มีสIวนรIวมในการพัฒนาหลักสูตร มีการ
ประเมินการสอนของครู กําหนดทิศทางและความสําเร็จของโรงเรียน 

4.62 0.53 มากท่ีสุด 

7. ผู�บริหารสถานศึกษา มีแรงขับสูIความสําเร็จ มีความสามารถใน
การสร�างองค�ความรู� มีเปWาหมายท่ีชัดเจน เปOนผู�อธิบายสิ่งตIาง ๆ 
ได�อยIางเข�าใจ ถIายทอดผIานการสื่อสารอยIางมีประสิทธิภาพ 

4.56 0.67 มากท่ีสุด 

8. ผู�บริหารสถานศึกษา มีความเปOนผู�นําในการจัดการเรียนการ
สอนของครู และการบริหารหลักสูตร ในสถานศึกษา วิเคราะห�
ปTจจัยและผลกระทบท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือวางแผนและพัฒนา
การศึกษา     

4.53 0.61 มากท่ีสุด 

9. ผู�บริหารสถานศึกษา บูรณาการและพัฒนาหลักสูตรให�
เหมาะสมกับชุมชนและท�องถ่ิน สามารถนําไปประยุกต�ใช�ใน
ชีวิตประจําวันและสามารถประกอบอาชีพได�อยIางมีประสิทธิภาพ 

4.54 0.63 มากท่ีสุด 

10.ผู�บริหารสถานศึกษา มีความมุIงม่ันท่ีจะสร�างโอกาสการมีสIวน
รIวมของครู บุคลากร นักเรียน ชุมชน เพ่ือนําไปสูIการตัดสินใจ 
ในการดําเนินงานของสถานศึกษา 

4.66 0.50 มากท่ีสุด 

รวม 4.50 0.48 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.5 ผลการศึกษาพบวIา คIาเฉลี่ยความเหมาะสมขององค�ประกอบภาวะผู�นํา
ของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด�านความรู�ทางวิชาการ มีคIาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูIระหวIาง 
4.31-4.66 โดยมีคIาสIวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูIระหวIาง 0.50-0.67 โดยตัวบIงชี้ท่ีมีคIาเฉลี่ยความ
เหมาะสมสูงท่ีสุด คือ ผู�บริหารสถานศึกษา มีความมุIงม่ันท่ีจะสร�างโอกาสการมีสIวนรIวมของครู 
บุคลากร นักเรียน ชุมชน เพ่ือนําไปสูIการตัดสินใจในการดําเนินงานของสถานศึกษา ( X = 4.66, S.D. 
= 0.50) อยูIในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด คIาเฉลี่ยความเหมาะสมของตัวบIงชี้ รองลงมา คือ 
ผู�บริหารสถานศึกษา มีสIวนรIวมในการพัฒนาหลักสูตร มีการประเมินการสอนของครู กําหนดทิศทาง
และความสําเร็จของโรงเรียน ( X = 4.62, S.D. = 0.53) อยูIในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด สIวนตัว
บIงชี้ท่ีมีคIาเฉลี่ยความเหมาะสมน�อยท่ีสุด คือ ผู�บริหารสถานศึกษา เปOนคนมองการณ�ไกล กําหนดกลยุทธ� 
เปWาหมายท่ีชัดเจนและสื่อสารให�ผู�เก่ียวข�องเข�าใจ นําข�อมูลมาปรับ แก�ไข พัฒนา กําหนดทิศทางและมี
ความต�องการบรรลุเปWาหมายของโรงเรียน.( X = 4.31, S.D. = 0.62) อยูIในระดับความเหมาะสมมาก 
คIาเฉลี่ยรวมขององค�ประกอบท่ี 3 ด�านความรู�ทางวิชาการ จากท้ังหมด 10 ตัวบIงชี้ มีความเหมาะสมของ
ตัวบIงชี้ ( X = 4.50, S.D. = 0.48) อยูIในระดับความเหมาะสมมาก 
 
ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห�คIาเฉลี่ย สIวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลขององค�ประกอบภาวะ
 ผู�นํา ของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการริเริ่มสร�างสรรค� 
 

ตัวบ4งช้ี X  S.D. แปลผล 
1. ผู�บริหารสถานศึกษา กระตุ�น สIงเสริมให�บุคลากรแสดง
ความคิดริเริ่มสร�างสรรค�และกล�าแสดงออกในการปฏิบัติงาน 

4.65 0.52 มากท่ีสุด 

2. ผู�บริหารสถานศึกษา เปOนแบบอยIางท่ีในการนําแนวคิดใหมIมา
ใช�ในการบริหารจัดการศึกษา 

4.55 0.61 มากท่ีสุด 

3. ผู�บริหารสถานศึกษา สIงเสริมการใช�เทคโนโลยีนวัตกรรมใน
การพัฒนาการเรียนการสอนของครู 

4.63 0.57 มากท่ีสุด 

4. ผู�บริหารสถานศึกษา สนับสนุน สIงเสริมให�บุคลากรเข�ารIวม
ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู� ความ
ชํานาญในการปฏิบัติงาน 

4.55 0.65 มากท่ีสุด 

5. ผู�บริหารสถานศึกษา ออกแบบ ค�นคว�า นวัตกรรมการบริหาร
พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนอยIางตIอเนื่อง 

4.58 0.58 มากท่ีสุด 

6. ผู�บริหารสถานศึกษา ไมIยIอท�อตIออุปสรรค ค�นหาแนวทางใน
การแก�ปTญหา 

4.41 0.76 มาก 

7. ผู�บริหารสถานศึกษา กล�าคิด กล�าตัดสินใจอยIางมี
วิจารณญาณ ปฏิบัติให�เปOนแบบอยIางกับผู�ใต�บังคับบัญชา 

4.62 0.59 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.6 (ต4อ) 
 

ตัวบ4งช้ี X  S.D. แปลผล 
8. ผู�บริหารสถานศึกษา มีความพยายามในการกําหนด
ระบบงาน ปรับปรุง แก�ปTญหา สะท�อนข�อมูลย�อนกลับเพ่ือการ
ทบทวน 

4.43 0.81 มาก 

9. ผู�บริหารสถานศึกษา สร�างสรรค�นําเสนอโครงการท่ีแปลกใหมIเสมอ 4.45 0.79 มาก 
10. ผู�บริหารสถานศึกษา มีการวิจัยและพัฒนากระบวนการ
ทางการบริหารจัดการศึกษาอยูIเสมอ 

4.54 0.71 มากท่ีสุด 

รวม 4.54 0.55 มากท่ีสุด 
 
 จากตารางท่ี 4.6 ผลการศึกษาพบวIา คIาเฉลี่ยความเหมาะสมขององค�ประกอบภาวะผู�นํา
ของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด�านการริเริ่มสร�างสรรค� มีคIาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูIระหวIาง 4.41-
4.65 โดยมีคIาสIวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูIระหวIาง 0.52-0.81 โดยตัวบIงชี้ท่ีมีคIาเฉลี่ยความเหมาะสมสูง
ท่ีสุด คือ ผู�บริหารสถานศึกษา กระตุ�น สIงเสริมให�บุคลากรแสดงความคิดริเริ่มสร�างสรรค�และกล�า
แสดงออกในการปฏิบัติงาน ( X = 4.65, S.D. = 0.52) อยูIในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด คIาเฉลี่ย
ความเหมาะสมของตัวบIงชี้ รองลงมา คือ ผู�บริหารสถานศึกษา สIงเสริมการใช�เทคโนโลยี นวัตกรรมใน
การพัฒนาการเรียนการสอนของครู ( X = 4.63, S.D. = 0.57) อยูIในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด 
สIวนตัวบIงชี้ท่ีมีคIาเฉลี่ยความเหมาะสมน�อยท่ีสุด คือ ผู�บริหารสถานศึกษา ไมIยIอท�อตIออุปสรรค ค�นหา
แนวทางในการแก�ปTญหา ( X = 4.41, S.D. = 0.76) อยูIในระดับความเหมาะสมมาก คIาเฉลี่ยรวมของ
องค�ประกอบท่ี 4 ด�านการริเริ่มสร�างสรรค� จากท้ังหมด 10 ตัวบIงชี้ มีความเหมาะสมของตัวบIงชี้ 
( X = 4.54, S.D. = 0.55) อยูIในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด  
 
ตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห�คIาเฉลี่ย สIวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และแปลผลขององค�ประกอบภาวะ
 ผู�นํา ของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการจัดการเทคโนโลยี 
 

ตัวบ4งช้ี X  S.D. แปลผล 
1. ผู�บริหารสถานศึกษา มีความรู� ความสามารถและทักษะด�าน
เทคโนโลยี 

4.48 0.60 มาก 

2. ผู�บริหารสถานศึกษา มีทักษะการใช� ICT ผIานสังคมออนไลน�
ในการติดตIอประสานงานระหวIางบุคคลและหนIวยงาน 

4.42 0.62 มาก 

3. ผู�บริหารสถานศึกษา มีทักษะการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ 
พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและการให�บริการ 

4.33 0.67 มาก 
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ตารางท่ี 4.7 (ต4อ) 
 

ตัวบ4งช้ี X  S.D. แปลผล 
4. ผู�บริหารสถานศึกษา สามารถให�คําแนะนําในการใช�
เทคโนโลยีกับบุคลากรได� 

4.38 0.71 มาก 

5. ผู�บริหารสถานศึกษา สามารถจัดต้ังเครือขIายการสื่อสาร
ระหวIางผู�บริหาร ครู นักเรียนและผู�ปกครอง 

4.23 0.70 มาก 

6. ผู�บริหารสถานศึกษา นําระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาพัฒนา
ทักษะทางด�านการสื่อสาร  

4.23 0.66 มาก 

7. ผู�บริหารสถานศึกษา เข�าใจวิธีเลือกใช�และประเมินเทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอนของครู 

4.32 0.70 มาก 

8. ผู�บริหารสถานศึกษา รู�กระบวนการบูรณาการเทคโนโลยีเข�า
กับการเรียนการสอนของครู 

4.34 0.66 มาก 

9. ผู�บริหารสถานศึกษา เข�าใจพฤติกรรท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเม่ือนําเทคโนโลยีมาใช� 

4.25 0.76 มาก 

10. ผู�บริหารสถานศึกษา บอกแนวทางการทําวิจัยเก่ียวกับการ
ใช�เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครู 

4.22 0.70 มาก 

11. ผู�บริหารสถานศึกษา นําข้ันตอนและแนวทางการนํา
เทคโนโลยีมาประยุกต�ใช�ในการเรียนการสอนของครูให�เหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน  

4.35 0.71 มาก 

12. ผู�บริหารสถานศึกษา สามารถ ติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลหลังการใช�เทคโนโลยีตามแผนท่ีกําหนด 

4.53 0.71 มากท่ีสุด 

รวม 4.34 0.57 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.7 ผลการศึกษาพบวIา คIาเฉลี่ยความเหมาะสมขององค�ประกอบภาวะผู�นํา
ของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานด�านการจัดการเทคโนโลยี มีคIาเฉลี่ยความเหมาะสมอยูIระหวIาง 
4.22-4.53 โดยมีคIาสIวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูIระหวIาง 0.60-0.76 โดยตัวบIงชี้ท่ีมีคIาเฉลี่ยความเหมาะสม
สูงท่ีสุด คือ ผู�บริหารสถานศึกษา สามารถติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลหลังการใช�เทคโนโลยีตามแผนท่ี
กําหนด ( X = 4.53, S.D. = 0.71) อยูIในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด คIาเฉลี่ยความเหมาะสมของตัวบIงชี้ 
รองลงมา คือ ผู�บริหารสถานศึกษา มีความรู� ความสามารถและทักษะด�านเทคโนโลยี ( X = 4.48, S.D.         
= 0.60) อยูIในระดับความเหมาะสมมาก สIวนตัวบIงชี้ท่ีมีคIาเฉลี่ยความเหมาะสมน�อยท่ีสุด คือ ผู�บริหาร
สถานศึกษาบอกแนวทางการทําวิจัยเก่ียวกับการใช�เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครู ( X = 4.22, 
S.D. = 0.70) อยูIในระดับความเหมาะสมมาก คIาเฉลี่ยรวมขององค�ประกอบท่ี 5 ด�านการจัดการเทคโนโลยี 
จากท้ังหมด 12 ตัวบIงชี้ มีความเหมาะสมของตัวบIงชี้ ( X = 4.34, S.D. = 0.57) อยูIในระดับความเหมาะสมมาก 
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 ข้ันท่ี 2 ผลการวิเคราะห�ความสอดคล�องขององค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือความ
สะดวกในการนําเสนอ ผู�วิจัยจึงกําหนดให�องค�ประกอบตัวแปรภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา 
แทนด�วย LEAD ใช�สัญลักษณ�แทนองค�ประกอบหลัก ตัวบIงชี้ และคIาสถิติตIาง ๆ ดังตIอไปนี้  
 
ตารางท่ี 4.8 สัญลักษณ�ท่ีใช�แทนองค�ประกอบหลักและตัวบIงชี้ 
 

องค�ประกอบหลัก สัญลักษณ� ตัวบ4งช้ี สัญลักษณ� 
1. ด�านการพัฒนา
ตนเอง 

DEVE 1. ผู�บรหิารสถานศึกษา ศึกษา ค�นคว�า หาความรู� 
ติดตามองค�ความรู�และเทคโนโลยีใหมI ๆ   
ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเอง 

A1 

2. ผู�บริหารสถานศึกษา รวบรวมและสรุป 
สังเคราะห�ประมวลความรู� ในการพัฒนา
องค�กรและวิชาชีพ 

A2 

3. ผู�บริหารสถานศึกษา ประชุมเชิงวิชาการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมูIเพ่ือนรIวมงาน 

A3 

4. ผู�บริหารสถานศึกษา ศึกษาตIอในระดับท่ี
สูงข้ึนในสาขาท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงานใน
สถานศึกษา 

A4 

5. ผู�บริหารสถานศึกษา พบปะผู�รู�หรือปราชญ�
ชาวบ�าน อยIางไมIเปOนทางการเสมอ  

A5 

6. ผู�บริหารสถานศึกษา ออกกําลังกาย ดูแล
สุขภาพสมํ่าเสมอ 

A6 

7. ผู�บริหารสถานศึกษา หม่ันฝRกจิตใจให�มี
ความหนักแนIน ม่ันคง ทางอารมณ�อยูIเสมอ 

A7 

8. ผู�บริหารสถานศึกษา หม่ันพัฒนา 
สติปTญญาความสามารถ ไหวพริบ เพ่ือ 
การอธิบายสิ่งตIาง ๆ ได�อยIางชัดเจน เข�าใจ 

A8 

9. ผู�บริหารสถานศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพ  
สร�างสัมพันธ�ภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ�กับ 
บุคคลอ่ืนเสมอ 

A9 
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ตารางท่ี 4.8 (ต4อ) 
 

องค�ประกอบหลัก สัญลักษณ� ตัวบ4งช้ี สัญลักษณ� 

  

10. ผู�บริหารสถานศึกษา ศึกษาหาความรู� 
เก่ียวกับจริยธรรมท่ัวไปและจริยธรรม 
วิชาชีพ 

A10 

11. ผู�บริหารสถานศึกษา เข�ารIวม 
ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู� 
ความคิดเห็น ประสบการณ�เก่ียวกับ 
คุณธรรม จริยธรรม เสมอ 

A11 

12. ผู�บริหารสถานศึกษา พัฒนาทักษะ 
 การสื่อสาร การพูดท่ีชัดเจน เข�าใจงIาย 

A12 

13. ผู�บริหารสถานศึกษา พัฒนาทักษะ 
การสื่อสารภาษาตIางประเทศอยIาง 
ตIอเนื่อง 

A13 

2. ทักษะการบริหาร
องค�กร 

AMDO 1. ผู�บริหารสถานศึกษา มีแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา กําหนดทิศทางและความสําเร็จของ
โรงเรียน ตัดสินใจ กําหนดโครงสร�างการ
บริหารงานในสถานศึกษา นําองค�กรไปสูI
ความสําเร็จตามวิสัยทัศน� 

B1 

2. ผู�บริหารสถานศึกษา มีการวางแผน จัด
องค�กร บริหารกําลังคน กํากับ ดูแลให�
ปฏิบัติงานบรรลุเปWาหมายและแก�ปTญหาตIาง ๆ 
ในสถานศึกษา บริหารจัดการการศึกษาให�
บรรลุเปWาหมายตามท่ีกําหนดไว�ในแผนปฏิบัติ
การประจําปX 

B2 

3. ผู�บริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติตามกล
ยุทธ�ท่ีกําหนด เตรียมการ อํานวยการและ
ประสานงานให�บุคคลหรือกลุIมทําตาม
วัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว� กําหนดแนวทางการปฏิบัติ
และกํากับให�เกิดผลอยIางจริงจัง 

B3 

4. ผู�บริหารสถานศึกษา เปYดโอกาสให�บุคลากร
และผู�เก่ียวข�องทุกฝZายมีสIวนรIวมในการกําหนด
เปWาหมายรIวมรับผิดชอบและดําเนินงานตาม
บทบาทหน�าท่ี 

B4 
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ตารางท่ี 4.8 (ต4อ) 
 

องค�ประกอบหลัก สัญลักษณ� ตัวบ4งช้ี สัญลักษณ� 
  5. ผู�บริหารสถานศึกษา สร�างขวัญกําลังใจใน

การปฏิบัติงาน 
B5 

6. ผู�บริหารสถานศึกษา กล�าตัดสินใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ มีสIวนรIวมคิด 
รIวมทําและรIวมรับผิดชอบ 

B6 

7. ผู�บริหารสถานศึกษา สIงเสริมการพัฒนา 
เชื่อม่ันผู�ตาม อยIางมืออาชีพ นําพาองค�กร
พัฒนาและชIวยเหลือสังคม 

B7 

8. ผู�บริหารสถานศึกษา มีความเข�าใจหลักการ
บริหารทรัพยากรท้ังสี่ คือ คน งบประมาณ 
วัสดุและ การบริหารจัดการ เกิดความคุ�มคIา
และมีประสิทธิภาพ 

B8 

9. ผู�บริหารสถานศึกษา รู�จักเสียสละประโยชน�
สIวนตนเพ่ือรักษาประโยชน�สIวนรวม 

B9 

10. ผู�บริหารสถานศึกษา มีระบบและ
ดําเนินการตรวจสอบ ติดตามงานท่ีได�รับ
มอบหมาย 

B10 

3. ด�านความรู�ทาง
วิชาการ 

KNOW 1. ผู�บริหารสถานศึกษา สร�างความเข�าใจให�
บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความตระหนักใน
วิสัยทัศน� พันธกิจ เปWาหมาย ให�เห็นภาพรวม
ขององค�กรอยIางแจIมชัด  

C1 

2. ผู�บริหารสถานศึกษา เปOนคนมองการณ�ไกล 
กําหนดกลยุทธ� เปWาหมายท่ีชัดเจนและสื่อสาร 
ให�ผู�เก่ียวข�องเข�าใจ นําข�อมูลมาปรับ แก�ไข 
พัฒนา กําหนดทิศทางและมีความต�องการ
บรรลุเปWาหมายของโรงเรียน      

C2 

3. ผู�บริหารสถานศึกษา มีความคิดเปOนเชิง
ระบบ มีการจัดข้ันตอนเปOนลําดับ สามารถ
ทําซํ้าได� แสดงการใช�ข�อมูลและสารสนเทศให�
เกิดการเรียนรู� ตามหลักสูตรและบริการเสริม
ตIาง ๆ 

C3 
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ตารางท่ี 4.8 (ต4อ) 
 

องค�ประกอบหลัก สัญลักษณ� ตัวบ4งช้ี สัญลักษณ� 
  4. ผู�บริหารสถานศึกษา กระตุ�นให�บุคลากรมี

ความมุIงม่ันใสIใจในการปฏิบัติการจัดการเรียน
การสอนด�วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

C4 

5. ผู�บริหารสถานศึกษา เข�าใจความสัมพันธ�
และผลกระทบของสิ่งแวดล�อมภายนอก มีการ
รับฟTงเสียงผู�รับบริการท่ีจะมีตIอองค�กร ทิศทาง
และความสําเร็จของโรงเรียน       

C5 

6. ผู�บริหารสถานศึกษา มีสIวนรIวมในการ
พัฒนาหลักสูตร มีการประเมินการสอนของครู 
กําหนดทิศทางและความสําเร็จของโรงเรียน 

C6 

7. ผู�บริหารสถานศึกษา มีแรงขับสูIความสําเร็จ 
มีความสามารถในการสร�างองค�ความรู� มี
เปWาหมายท่ีชัดเจน เปOนผู�อธิบายสิ่งตIาง ๆ ได�
อยIางเข�าใจ ถIายทอดผIานการสื่อสารอยIางมี
ประสิทธิภาพ 

C7 

8. ผู�บริหารสถานศึกษา มีความเปOนผู�นําในการ
จัดการเรียนการสอนของครู และการบริหาร
หลักสูตร ในสถานศึกษา วิเคราะห�ปTจจัยและ
ผลกระทบท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือวางแผนและพัฒนา
การศึกษา     

C8 

9. ผู�บริหารสถานศึกษา บูรณาการและพัฒนา
หลักสูตรให�เหมาะสมกับชุมชนและท�องถ่ิน 
สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในชีวิตประจําวันและ
สามารถประกอบอาชีพได�อยIางมีประสิทธิภาพ 

C9 

10. ผู�บริหารสถานศึกษา มีความมุIงม่ันท่ีจะ
สร�างโอกาสการมีสIวนรIวมของครู บุคลากร 
นักเรียน ชุมชน เพ่ือนําไปสูIการตัดสินใจในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา 

C10 
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ตารางท่ี 4.8 (ต4อ) 
 

องค�ประกอบหลัก สัญลักษณ� ตัวบ4งช้ี สัญลักษณ� 
4. ด�านการริเริ่ม
สร�างสรรค� 

CART 1. ผู�บริหารสถานศึกษา กระตุ�น สIงเสริมให�
บุคลากรแสดงความคิดริเริ่มสร�างสรรค�และกล�า
แสดงออกในการปฏิบัติงาน 

D1 

2. ผู�บริหารสถานศึกษา เปOนแบบอยIางท่ีในการ
นําแนวคิดใหมIมาใช�ในการบริหารจัดการศึกษา 

D2 

3. ผู�บริหารสถานศึกษา สIงเสริมการใช�
เทคโนโลยีนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนการ
สอนของครู 

D3 

4. ผู�บริหารสถานศึกษา สนับสนุน สIงเสริมให�
บุคลากรเข�ารIวมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู� ความชํานาญในการปฏิบัติงาน 

D4 

5. ผู�บริหารสถานศึกษา ออกแบบ ค�นคว�า 
นวัตกรรมการบริหารพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนอยIางตIอเนื่อง 

D5 

6. ผู�บริหารสถานศึกษา ไมIยIอท�อตIออุปสรรค  
ค�นหาแนวทางในการแก�ปTญหา 

D6 

7. ผู�บริหารสถานศึกษา กล�าคิด กล�าตัดสินใจ 
อยIางมีวิจารณญาณปฏิบัติให�เปOนแบบอยIาง 
กับผู�ใต�บังคับบัญชา 

D7 

8. ผู�บริหารสถานศึกษา มีความพยายามใน 
การกําหนดระบบงาน ปรับปรุง แก�ปTญหา  
สะท�อนข�อมูลย�อนกลับเพ่ือการทบทวน 

D8 

9. สร�างสรรค�นําเสนอโครงการท่ีแปลกใหมIเสมอ D9 
10. มีการวิจัยและพัฒนากระบวนการทาง 
การบริหารจัดการศึกษาอยูIเสมอ 

D10 

5. ด�านการจัดการ 
เทคโนโลยี 

TECH 1. ผู�บริหารสถานศึกษา มีความรู� ความสามารถ
และทักษะด�านเทคโนโลยี 

E1 

2. ผู�บริหารสถานศึกษา มีทักษะการใช� ICT 
ผIานสังคมออนไลน�ในการติดตIอประสานงาน
ระหวIางบุคคลและหนIวยงาน 

E2 

3. ผู�บริหารสถานศึกษา มีทักษะการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการบริหารจัด
การศึกษาและการให�บริการ 

E3 



127 

ตารางท่ี 4.8 (ต4อ) 

 
องค�ประกอบหลัก สัญลักษณ� ตัวบ4งช้ี สัญลักษณ� 

  4. ผู�บริหารสถานศึกษา สามารถให�คําแนะนํา
ในการใช�เทคโนโลยีกับบุคลากรได� 

E4 

5. ผู�บริหารสถานศึกษา สามารถจัดต้ังเครือขIาย
การสื่อสารระหวIางผู�บริหาร ครู นักเรียนและ
ผู�ปกครอง 

E5 

6. ผู�บริหารสถานศึกษา นําระบบเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาพัฒนาทักษะทางด�านการสื่อสาร  

E6 

7. ผู�บริหารสถานศึกษา เข�าใจวิธีเลือกใช�และ
ประเมินเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ของครู 

E7 

8. ผู�บริหารสถานศึกษา รู�กระบวนการบูรณาการ
เทคโนโลยีเข�ากับการเรียนการสอนของครู 

E8 

9. ผู�บริหารสถานศึกษา เข�าใจพฤติกรรท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการเปลีย่นแปลงเม่ือนาํเทคโนโลยีมาใช� 

E9 

10. ผู�บริหารสถานศึกษา บอกแนวทางการทํา
วิจัยเก่ียวกับการใช�เทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอนของครู 

E10 

  11. ผู�บริหารสถานศึกษา นําข้ันตอนและแนว 
ทางการนําเทคโนโลยีมาประยุกต�ใช�ใน 
การเรียนการสอนของครูให�เหมาะสม 
กับบริบทของโรงเรียน  

E11 

  12. ผู�บริหารสถานศึกษา สามารถ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลหลังการใช�เทคโนโลยี
ตามแผนท่ีกําหนด 

E12 

 
 สัญลักษณ� ท่ีใช�แทนคIาและความหมายทางสถิติ ประกอบด�วย  
 X  แทน คIาเฉลี่ย 
 S.D.  แทน คIาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 GFI  แทน คIาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน  
 AGFI  แทน คIาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก�แล�ว  
 RMR  แทน คIาดัชนีรากท่ีสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน 
 RMSEA แทน คIาดัชนีรากท่ีสองเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนในการประมาณคIา  
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 MSA แทน คIาดัชนีไกเซอร�-ไมเยอร�-ออลคิน 
 t แทน การทดสอบคIา t-independent 
 FC แทน น้ําหนักขององค�ประกอบ 
 SC แทน คIาคะแนนมาตรฐาน 
 C.R. แทน คIาความเชื่อม่ันของตัวบIงชี้ 
 df  แทน ชั้นแหIงความเปOนอิสระ 
 p  แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
 b  แทน น้ําหนักองค�ประกอบ  
 Z  แทน คIาสัมประสิทธิ์คะแนนองค�ประกอบ  
 SE  แทน คIาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน  
 e  แทน คIาความคาดเคลื่อนมาตรฐานของตัวบIงชี้ 
  แทน องค�ประกอบหลัก  
  แทน องค�ประกอบยIอย 

 แทน ตัวบIงชี้  
แทน ความสัมพันธ�เชิงสาเหตุระหวIางตัวแปร  
แทน สหสัมพันธ�ระหวIางตัวแปร 

 
 ผลการวิเคราะห�โมเดลโครงสร�างเชิงเส�นตัวบIงชี้องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหาร
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 จากการสังเคราะห�เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง โดยผIานการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผู�ทรงคุณวุฒิ รวมจํานวน 5 องค�ประกอบ 55 ตัวบIงชี้ โดยโมเดลนี้มีลักษณะเปOนโมเดลการวิเคราะห�
องค�ประกอบเชิงยืนยัน การวิเคราะห�ข�อมูลในตอนนี้เปOนไปตามวัตถุประสงค�ของการวิจัยในการ
ทดสอบองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู�วิจัยดําเนินการเปOน 2 ข้ันตอน คือ 
1) การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน 2) การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง
องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 ข้ันท่ี 1 การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน 
 ในข้ันตอนนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือทดสอบความสอดคล�องกลมกลืนของตัวแปรโดยแยก
วิเคราะห�ยIอยท้ังหมด 5 โมเดล ได�แกI 1) ด�านการพัฒนาตนเองมีตัวบIงชี้ จํานวน 13 ตัวบIงชี้ 2) ด�าน
ทักษะการบริหารองค�กรมีตัวบIงชี้ จํานวน 10 ตัวบIงชี้ 3) ด�านความรู�ทางวิชาการมีตัวบIงชี้ จํานวน           
10 ตัวบIงชี้ 4) ด�านการริเริ่มสร�างสรรค�มีตัวบIงชี้ จํานวน 10 ตัวบIงชี้และ 5) ด�านการจัดการเทคโนโลยี
มีตัวบIงชี้ จํานวน 12 ตัวบIงชี้ 
 การวิเคราะห�องค�ประกอบ ผู�วิจัยได�ศึกษาความสัมพันธ�ระหวIางตัวบIงชี้ตIาง ๆ เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ท่ีจะนําไปใช�ในการวิเคราะห�องค�ประกอบโดยคIาสถิติท่ีจะ
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นําไปใช�พิจารณา คือ คIาสถิติของ Bartlett ซ่ึงเปOนคIาสถิติทดสอบสมมติฐานวIาเปOนเมทริกซ�เอกลักษณ� 
(Identity Matrix) พิจารณาท่ีคIา Bartlett’s test of Sphericity วIามีความสัมพันธ�เหมาะสมกันเพียง
พอท่ีจะนําไปวิเคราะห�ตIอไป โดยพิจารณาท่ีการมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพิจารณาได�จากคIา
ดัชนีไกเซอร�-ไมเยอร�-ออลคิน (Kaiser-Mayer-Olkin Measures of Sampling Adequacy (MSA)) 
ซ่ึงคิมและมัชเลอร� ได�เสนอไว�วIา ถ�ามีคIามากกวIา 0.80 จะดีมาก และถ�ามีคIาน�อยกวIา 0.50 ใช�ไมIได�  
 
 

ตารางท่ี 4.9 คIาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของตัวแปรสังเกตได�ในโมเดลการวัดด�านการพัฒนาตนเอง 
 

ตัวบ4งช้ี A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 
A1 1             
A2 0.751** 1            
A 0.674** 0.684** 1           
A4 0.473** 0.499** 0.473** 1          
A5 0.464** 0.568** 0.569** 0.409** 1         
A6 0.154** 0.459** 0.354** 0.154** 0.634** 1        
A7 0.302** 0.594** 0.377** 0.185** 0.730** 0.759** 1       
A8 0.351** 0.572** 0.475** 0.293** 0.646** 0.591** 0.672** 1      
A9 0.494** 0.634** 0.595** 0.474** 0.662** 0.593** 0.710** 0.732** 1     
A10 0.265** 0.435** 0.502** 0.183** 0.419** 0.490** 0.559** 0.617** 0.554** 1    
A11 0.332** 0.466** 0.364** 0.290** 0.453** 0.371** 0.553** 0.505** 0.410** 0.412** 1   
A12 0.414** 0.535** 0.488** 0.272** 0.615** 0.417** 0.631** 0.626** 0.518** 0.462** 0.523** 1  
A13 0.329** 0.419** 0.345** 0.331** 0.476** 0.334** 0.525** 0.450** 0.419** 0.343** 0.507** 0.773** 1 

 
**p<0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของตัวแปรภาวะผู�นําของผู�บริหาร
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการพัฒนาตนเอง พบวIา ตัวแปรสังเกตได� 13 ตัวแปร มีความสัมพันธ�กัน
ท้ังหมด โดยมีความสัมพันธ�กันเชิงบวกอยIางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p<0.01) โดยมีคIาอยูI
ระหวIาง 0.154 ถึง 0.773 โดยตัวแปรมีคIาความสัมพันธ�สูงสุด คือ ตัวแปรพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
การพูดท่ีชัดเจน เข�าใจงIาย (A12) และพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาตIางประเทศอยIางตIอเนื่อง (A13) 
มีคIาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เทIากับ 0.773 สIวนตัวแปรท่ีมีคIาความสัมพันธ�น�อยท่ีสุด คือ ตัวแปรศึกษา 
ค�นคว�า หาความรู� ติดตามองค�ความรู�และเทคโนโลยีใหมI ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนา
ตนเอง (A1) และศึกษาตIอในระดับท่ีสูงข้ึนในสาขาท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงานในสถานศึกษา (A4) 
กับออกกําลังกาย ดูแลสุขภาพสมํ่าเสมอ 0.154 จากสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ท่ีมีความสัมพันธ�กันจึง
สามารถนําผลไปวิเคราะห�องค�ประกอบตIอไปได�  
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ตารางท่ี 4.10 คIาสถิติ Bartlett ดัชนีไกเซอร� - ไมเยอร� – ออลคิน ของตัวแปรสังเกตได�ในโมเดลการ
 วัดด�านการพัฒนาตนเอง 
 

โมเดล Bartlett’s test of 
Sphericity 

P Kaiser – Mayer – Olkin Measures of 
Sampling Adequacy (MSA) 

การพัฒนาตนเอง 4.823 0.000 0.826 
 

 จากตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห�เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ�สหสัมพันธ�
กIอนนําไปวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน พบวIา เมทริกซ�ระหวIางตัวบIงชี้แตกตIางจากเมทริกซ�
เอกลักษณ�อยIางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคIา Bartlett’s test of Sphericity มีคIาเทIากับ 4.823                  
มีระดับนัยสําคัญ 0.000 (p<0.01) สIวนคIาดัชนีไกเซอร� - ไมเยอร� – ออลคิน มีคIาเทIากับ 0.826 โดยมี
คIามากกวIา 0.80 แสดงวIามีความสัมพันธ�กันเหมาะสมดีมาก 

 
Chi-Square = 25.13, df = 11, P-value = 0.782, RMSEA = 0.000 
 
 

ภาพท่ี 4.1 องค�ประกอบเชิงยินยันด�านการพัฒนาตนเอง 
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ตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันโมเดลด�านการพัฒนาตนเอง 
 

องค�ประกอบ ตัวบ4งชี ้

ค4านํ้าหนักองค�ประกอบ 

ค4าสัมประสิทธิ ์
SE 

(Standard Error) 
t 

FC 
(Factor score 
Regression) 

SC 
(Completely 

Standardized) 

C.R. 
(Construct 
Reliability) 

DEVE A1 0.514 0.082 35.790 0.177 0.445 0.370 
 A2 1.075 0.010 39.565 0.455 0.557 0.561 
 A3 0.726 0.048 37.658 0.363 0.581 0.513 
 A4 0.835 0.028 38.775 0.193 0.357 0.347 
 A5 0.485 0.011 34.112 0.410 0.613 0.653 
 A6 0.542 0.061 35.341 0.428 0.704 0.590 
 A7 0.676 0.015 36.242 0.297 0.513 0.543 
 A8 0.301 0.027 30.462 0.531 0.678 0.613 
 A9 0.451 0.003 34.074 0.415 0.515 0.538 
 A10 0.361 0.088 32.197 0.240 0.680 0.681 
 A11 0.309 0.026 32.118 0.255 0.517 0.510 
 A12 0.436 0.040 34.060 0.432 0.661 0.596 
 A13 0.460 0.064 34.102 0.281 0.584 0.575 
Chi-Square = 25.134      df = 18      P = 0.782      GFI = 0.991      AGFI = 0.976       
RMSEA = 0.000      RMR = 0.00921 

 

 จากตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันโมเดลด�านการพัฒนาตนเอง 
พบวIา โมเดลด�านการพัฒนาตนเอง (DEVE) มีความสอดคล�องกลมกลืนกับข�อมูลเชิงประจักษ� 
พิจารณาจากคIาไค-สแควร� ท่ีไมIนัยสําคัญทางสถิติ (χ2= 25.134, p = 0.782) คIาดัชนีวัดความ
กลมกลืน (GFI) มีคIาเทIากับ 0.991 คIาดัชนีวัดความระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก�คIาแล�ว (AGFI) มีคIา
เทIากับ 0.976 คIาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณคIา (RMSEA) มีคIาเทIากับ 
0.000 และคIาเฉลี่ยรากของคIาเฉลี่ยกําลังสองของสIวนท่ีเหลือ (RMR) มีคIาเทIากับ 0.00921 ผลการ
วิเคราะห�องค�ประกอบของตัวแปร พบวIา คIาน้ําหนักองค�ประกอบมีคIาใกล�เคียงกัน มีคIาอยูIระหวIาง -
0.301 ถึง 1.075 โดยน้ําหนักองค�ประกอบทุกตัวแปรมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
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ตารางท่ี 4.12 คIาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของตัวแปรสังเกตได�ในโมเดลการวัดด�านทักษะการบริหารองค�กร 

 
ตัวบ4งชี ้ B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 

B1 1          
B2 0.639** 1         
B3 0.418** 0.568** 1        
B4 0.373** 0.567** 0.678** 1       
B5 0.274** 0.508** 0.467** 0.585** 1      
B6 0.205** 0.415** 0.428** 0.602** 0.726** 1     
B7 0.220** 0.355** 0.477** 0.652** 0.668** 0.698** 1    
B8 0.237** 0.536** 0.526** 0.756** 0.762** 0.685** 0.662** 1   
B9 0.110* 0.280** 0.513** 0.621** 0.737** 0.782** 0.784** 0.655** 1  
B10 0.178** 0.389** 0.344** 0.584** 0.469** 0.610** 0.678** 0.644** 0.641** 1 

 
**p<0.01, *P<0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของตัวแปรภาวะผู�นําของผู�บริหาร
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน ด�านทักษะการบริหารองค�กร พบวIา ตัวแปรสังเกตได� 10 ตัวแปร มีความสัมพันธ�กันท้ังหมด โดยมี
ความสัมพันธ�กันเชิงบวกอยIางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p<0.01) โดยมีคIาอยูIระหวIาง 0.178 ถึง 0.784 
โดยตัวแปรมีคIาความสัมพันธ�สูงสุด คือ ตัวแปรสIงเสริมการพัฒนา เชื่อม่ันผู�ตาม อยIางมืออาชีพ นําพาองค�กร
พัฒนาและชIวยเหลือสังคม (B7) และรู�จักเสียสละประโยชน�สIวนตนเพ่ือรักษาประโยชน�สIวนรวม (B9) มีคIา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เทIากับ 0.784 สIวนตัวแปรท่ีมีคIาความสัมพันธ�น�อยท่ีสุด คือ ตัวแปรมีแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา กําหนดทิศทางและความสําเร็จของโรงเรียน ตัดสินใจ กําหนดโครงสร�างการบริหารงานใน
สถานศึกษา นําองค�กรไปสูIความสําเร็จตามวิสัยทัศน� (B1) และรู�จักเสียสละประโยชน�สIวนตนเพ่ือรักษา
ประโยชน�สIวนรวม (B9) กับออกกําลังกาย ดูแลสุขภาพสมํ่าเสมอ 0.110 จากสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ท่ีมี
ความสัมพันธ�กันจึงสามารถนําผลไปวิเคราะห�องค�ประกอบตIอไปได�  
 
ตารางท่ี 4.13 คIาสถิติ Bartlett ดัชนีไกเซอร� - ไมเยอร� - ออลคิน ของตัวแปรสังเกตได�ในโมเดลการวัด
 ด�านทักษะการบริหารองค�กร 
 

โมเดล 
Bartlett’s test 
of Sphericity 

P 
Kaiser – Mayer – Olkin Measures 
of Sampling Adequacy (MSA) 

ด�านทักษะการบริหารองค�กร 3.865 0.000 0.849 
 

 จากตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห�เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ�สหสัมพันธ�
กIอนนําไปวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน พบวIา เมทริกซ�ระหวIางตัวบIงชี้แตกตIางจากเมทริกซ�
เอกลักษณ�อยIางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคIา Bartlett’s test of Sphericity มีคIาเทIากับ 3.865 มี
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ระดับนัยสําคัญ 0.000 (p<0.01) สIวนคIาดัชนีไกเซอร� - ไมเยอร� – ออลคิน มีคIาเทIากับ 0.849 โดยมี
คIามากกวIา 0.80 แสดงวIามีความสัมพันธ�กันเหมาะสมดีมาก 

 
Chi-Square = 16.346, df = 21, P-value = 0.975, RMSEA = 0.000 

 

ภาพท่ี 4.2 องค�ประกอบเชิงยินยันด�านทักษะการบริหารองค�กร 

 
ตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันโมเดลด�านทักษะการบริหารองค�กร 
 

องค�ประกอบ ตัวบ4งชี ้

ค4านํ้าหนักองค�ประกอบ 

ค4าสัมประสิทธิ์
SE 

(Standard Error) 
t 

FC 
(Factor score 
Regression) 

SC 
(Completely 

Standardized) 

C.R. 
(Construct 
Reliability) 

AMDO B1 1.000 0.123 23.221 0.110 0.401 0.220 
 B2 0.570 0.019 16.554 0.280 0.446 0.355 
 B3 0.748 0.050 19.758 0.467 0.614 0.477 
 B4 0.897 0.008 20.248 0.418 0.569 0.585 
 B5 0.279 0.026 14.432 0.568 0.743 0.668 
 B6 0.910 0.085 21.439 0.205 0.671 0.698 
 B7 1.183 0.068 24.445 0.373 0.643 0.415 
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ตารางท่ี 4.14 (ต4อ) 
 

องค�ประกอบ ตัวบ4งชี ้

ค4านํ้าหนักองค�ประกอบ 

ค4าสัมประสิทธิ์
SE 

(Standard Error) 
t 

FC 
(Factor score 
Regression) 

SC 
(Completely 

Standardized) 

C.R. 
(Construct 
Reliability) 

 B8 1.239 0.025 25.546 0.237 0.472 0.428 
 B9 0.990 0.032 22.233 0.536 0.704 0.602 
 B10 0.1588 0.607 16.763 0.178 0.607 0.526 
Chi-Square = 16.346      df = 21      P = 0.975      GFI = 0.989      AGFI = 0.955       
RMSEA = 0.000      RMR = 0.00914 

 

 จากตารางท่ี 4.14 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันโมเดลด�านทักษะการบริหาร
องค�กร พบวIา โมเดลด�านทักษะการบริหารองค�กร (AMDO) มีความสอดคล�องกลมกลืนกับข�อมูลเชิง
ประจักษ� พิจารณาจากคIาไค-สแควร� ท่ีไมIนัยสําคัญทางสถิติ (χ2 =16.346, p = 0.975) คIาดัชนีวัด
ความกลมกลืน (GFI) มีคIาเทIากับ 0.989 คIาดัชนีวัดความระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก�คIาแล�ว (AGFI) 
มีคIาเทIากับ 0.955 คIาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณคIา (RMSEA) มีคIาเทIากับ 
0.000 และคIาเฉลี่ยรากของคIาเฉลี่ยกําลังสองของสIวนท่ีเหลือ (RMR) มีคIาเทIากับ 0.00914 ผลการ
วิเคราะห�องค�ประกอบของตัวแปร พบวIา คIาน้ําหนักองค�ประกอบมีคIาใกล�เคียงกัน มีคIาอยูIระหวIาง 
0.279 ถึง 1.588 โดยน้ําหนักองค�ประกอบทุกตัวแปรมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 
ตารางท่ี 4.15 คIาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของตัวแปรสังเกตได�ในโมเดลการวัดด�านความรู�ทางวิชาการ 

 
ตัวบ4งชี ้ C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

C1 1          
C2 0.748** 1         
C3 0.720** 0.685** 1        
C4 0.537** 0.614** 0.459** 1       
C5 0.531** 0.574** 0.661** 0.580** 1      
C6 0.695** 0.579** 0.659** 0.521** 0.699** 1     
C7 0.777** 0.585** 0.670** 0.558** 0.659** 0.768** 1    
C8 0.590** 0.386** 0.650** 0.443** 0.576** 0.628** 0.535** 1   
C9 0.798** 0.609** 0.649** 0.593** 0.544** 0.683** 0.828** 0.533** 1  
C10 0.495** 0.303** 0.467** 0.430** 0.521** 0.562** 0.511** 0.696** 0.557** 1 

 
**p<0.01 
 
 จากตารางท่ี 4.15 ผลการวิเคราะห�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของตัวแปรภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านความรู�ทางวิชาการ พบวIา ตัวแปรสังเกตได� 10 ตัวแปร           



135 

มีความสัมพันธ�กันท้ังหมด โดยมีความสัมพันธ�กันเชิงบวกอยIางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
(p<0.01) โดยมีคIาอยูIระหวIาง 0.303 ถึง 0.828 โดยตัวแปรมีคIาความสัมพันธ�สูงสุด คือ ตัวแปรมีแรง
ขับสูIความสําเร็จ มีความสามารถในการสร�างองค�ความรู� มีเปWาหมายท่ีชัดเจน เปOนผู�อธิบายสิ่งตIาง ๆ 
ได�อยIางเข�าใจ ถIายทอดผIานการสื่อสารอยIางมีประสิทธิภา (C7) และบูรณาการและพัฒนาหลักสูตรให�
เหมาะสมกับชุมชนและท�องถ่ิน สามารถนําไปประยุกต�ใช�ในชีวิตประจําวันและสามารถประกอบอาชีพได�
อยIางมีประสิทธิภาพ (C9) มีคIาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เทIากับ 0.828 สIวนตัวแปรท่ีมีคIาความสัมพันธ�
น�อยท่ีสุด คือ ตัวแปรเปOนคนมองการณ�ไกล กําหนดกลยุทธ� เปWาหมายท่ีชัดเจนและสื่อสาร ให�ผู�เก่ียวข�อง
เข�าใจ นําข�อมูลมาปรับ แก�ไข พัฒนา กําหนดทิศทางและมีความต�องการบรรลุเปWาหมายของโรงเรียน 
(C2) และมีความมุIงม่ันท่ีจะสร�างโอกาสการมีสIวนรIวมของครู บุคลากร นักเรียน ชุมชน เพ่ือนําไปสูIการ
ตัดสินในในการดําเนินงานของสถานศึกษา (C10) มีคIาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เทIากับ 0.303 จาก
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ท่ีมีความสัมพันธ�กันจึงสามารถนําผลไปวิเคราะห�องค�ประกอบตIอไปได�  
 
ตารางท่ี 4.16 คIาสถิติ Bartlett ดัชนีไกเซอร� - ไมเยอร� – ออลคิน ของตัวแปรสังเกตได�ในโมเดลการ
 วัดด�านความรู�ทางวิชาการ 
 

โมเดล 
Bartlett’s test 
of Sphericity 

P 
Kaiser – Mayer – Olkin Measures of 

Sampling Adequacy (MSA) 
ความรู�ทางวิชาการ 4.140 0.000 0.877 

 

 จากตารางท่ี 4.16 ผลการวิเคราะห�เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ�สหสัมพันธ�
กIอนนําไปวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน พบวIา เมทริกซ�ระหวIางตัวบIงชี้แตกตIางจากเมทริกซ�
เอกลักษณ�อยIางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคIา Bartlett’s test of Sphericity มีคIาเทIากับ 4.1.40 มี
ระดับนัยสําคัญ 0.000 (p<0.01) สIวนคIาดัชนีไกเซอร� - ไมเยอร� – ออลคิน มีคIาเทIากับ 0.877 โดยมี
คIามากกวIา 0.80 แสดงวIามีความสัมพันธ�กันเหมาะสมดีมาก 
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Chi-Square = 19.723, df = 18, P-value = 0.647, RMSEA = 0.000 
 

ภาพท่ี 4.3 องค�ประกอบเชิงยินยันด�านความรู�ทางวิชาการ 
 

ตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันโมเดลด�านความรู�ทางวิชาการ 
 

องค�ประกอบ ตัวบ4งชี ้

ค4านํ้าหนักองค�ประกอบ 

ค4าสัมประสิทธิ ์
SE 

(Standard Error) 
t 

FC 
(Factor score 
Regression) 

SC 
(Completely 

Standardized) 

C.R. 
(Construct 
Reliability) 

KNOW C1 1.000 0.028 27.415 0.531 0.798 0.777 
 C2 0.543 0.005 23.124 0.574 0.609 0.585 
 C3 0.703 0.022 24.051 0.649 0.670 0.661 
 C4 0.427 0.004 23.033 0.558 0.593 0.580 
 C5 0.005 0.029 21.431 0.544 0.685 0.659 
 C6 1.283 0.016 29.233 0.683 0.768 0.695 
 C7 0.061 0.036 22.131 0.537 0.828 0.579 
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ตารางท่ี 4.17 (ต4อ) 
 

องค�ประกอบ ตัวบ4งชี ้

ค4านํ้าหนักองค�ประกอบ 

ค4าสัมประสิทธิ ์
SE 

(Standard Error) 
t 

FC 
(Factor score 
Regression) 

SC 
(Completely 

Standardized) 

C.R. 
(Construct 
Reliability) 

 C8 -0.156 0.002 19.334 0.533 0.828 0.590 
 C9 0.833 0.058 25.333 0.386 0.521 0.459 
 C10 0.783 0.034 24.356 0.495 0.521 0.650 
Chi-Square = 19.723   df = 18  P = 0.647   GFI = 0.977  AGFI = 0.971 
RMSEA = 0.000    RMR = 0.00916 

 

 จากตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันโมเดลด�านทักษะการบริหาร
องค�กร พบวIา โมเดลด�านทักษะการบริหารองค�กร (AMDO) มีความสอดคล�องกลมกลืนกับข�อมูลเชิง

ประจักษ� พิจารณาจากคIาไค-สแควร� ท่ีไมIนัยสําคัญทางสถิติ (χ2 = 19.723, p = 0.647) คIาดัชนีวัด
ความกลมกลืน (GFI) มีคIาเทIากับ 0.977 คIาดัชนีวัดความระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก�คIาแล�ว (AGFI) 
มีคIาเทIากับ 0.971 คIาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณคIา (RMSEA) มีคIาเทIากับ 
0.000 และคIาเฉลี่ยรากของคIาเฉลี่ยกําลังสองของสIวนท่ีเหลือ (RMR) มีคIาเทIากับ 0.00916 ผลการ
วิเคราะห�องค�ประกอบของตัวแปร พบวIา คIาน้ําหนักองค�ประกอบมีคIาใกล�เคียงกัน มีคIาอยูIระหวIาง             
-0.156 ถึง 1.283 โดยน้ําหนักองค�ประกอบทุกตัวแปรมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 
ตารางท่ี 4.18 คIาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของตัวแปรสังเกตได�ในโมเดลการวัดด�านการริเริ่มสร�างสรรค� 
 
ตัวบ4งชี ้ D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

D1 1          
D2 0.751** 1         
D3 0.834** 0.634** 1        
D4 0.620** 0.669** 0.605** 1       
D5 0.639** 0.616** 0.586** 0.733** 1      
D6 0.574** 0.568** 0.584** 0.750** 0.689** 1     
D7 0.791** 0.637** 0.764** 0.607** 0.677** 0.607** 1    
D8 0.581** 0.656** 0.540** 0.593** 0.688** 0.661** 0.579** 1   
DC9 0.843** 0.702** 0.764** 0.628** 0.637** 0.660** 0.828** 0.556** 1  
D10 0.694** 0.700** 0.649** 0.506** 0.641** 0.543** 0.638** 0.717** 0.725** 1 

 
**p<0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.18 ผลการวิเคราะห�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของตัวแปรภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการริเริ่มสร�างสรรค� พบวIา ตัวแปรสังเกตได� 10 ตัวแปร มี
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ความสัมพันธ�กันท้ังหมด โดยมีความสัมพันธ�กันเชิงบวกอยIางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
(p<.01) โดยมีคIาอยูIระหวIาง 0.506 ถึง 0.843 โดยตัวแปรมีคIาความสัมพันธ�สูงสุด คือ ตัวแปรกระตุ�น 
สIงเสริมให�บุคลากรแสดงความคิดริเริ่มสร�างสรรค�และกล�าแสดงออกในการปฏิบัติงาน (D1) และตัว
แปรสร�างสรรค�นําเสนอโครงการท่ีแปลกใหมIเสมอ (D9) มีคIาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เทIากับ 0.843 
สIวนตัวแปรท่ีมีคIาความสัมพันธ�น�อยท่ีสุด คือ ตัวแปรสนับสนุน สIงเสริมให�บุคลากรเข�ารIวมประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู� ความชํานาญในการปฏิบัติงาน (D4) และมีการวิจัยและ
พัฒนากระบวนการทางการบริหารจัดการศึกษาอยูIเสมอ (D10) มีคIาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เทIากับ 
0.506 จากสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ท่ีมีความสัมพันธ�กันจึงสามารถนําผลไปวิเคราะห�องค�ประกอบตIอไปได�  
 
ตารางท่ี 4.19 คIาสถิติ Bartlett ดัชนีไกเซอร� - ไมเยอร� – ออลคิน ของตัวแปรสังเกตได�ในโมเดลการ
 วัดด�านการริเริ่มสร�างสรรค� 
 

โมเดล 
Bartlett’s test 
of Sphericity 

P 
Kaiser – Mayer – Olkin Measures of 

Sampling Adequacy (MSA) 
การริเริ่มสร�างสรรค� 4.725 0.000 0.898 

 
 จากตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห�เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ�สหสัมพันธ�
กIอนนําไปวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน พบวIา เมทริกซ�ระหวIางตัวบIงชี้แตกตIางจากเมทริกซ�
เอกลักษณ�อยIางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคIา Bartlett’s test of Sphericity มีคIาเทIากับ 4.725 มี
ระดับนัยสําคัญ 0.000 (p<0.01) สIวนคIาดัชนีไกเซอร� - ไมเยอร� – ออลคิน มีคIาเทIากับ 0.898 โดยมี
คIามากกวIา 0.80 แสดงวIามีความสัมพันธ�กันเหมาะสมดีมาก 
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Chi-Square = 21.791, df = 21, P-value = .803, RMSEA = 0.000 

 

ภาพท่ี 4.4 องค�ประกอบเชิงยินยันด�านการริเริ่มสร�างสรรค� 
 
ตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันโมเดลด�านการริเริ่มสร�างสรรค� 
 

องค�ประกอบ ตัวบ4งชี ้

ค4านํ้าหนักองค�ประกอบ 

ค4า
สัมประสิทธิ ์

SE 
(Standard Error) 

t 
FC 

(Factor score 
Regression) 

SC 
(Completely 

Standardized) 

C.R. 
(Construct 
Reliability) 

CART D1 1.000 0.017 29.587 0.639 0.843 0.818 
 D2 0.456 0.003 24.018 0.616 0.702 0.676 
 D3 1.464 0.022 30.411 0.586 0.764 0.778 
 D4 0.823 0.022 27.349 0.607 0.733 0.701 
 D5 0.467 0.023 24.133 0.634 0.677 0.737 
 D6 1.813 0.029 34.492 0.574 0.660 0.710 
 D7 0.422 0.030 24.132 0.568 0.828 0.754 
 D8 0.127 0.002 21.447 0.556 0.584 0.598 
 DC9 -0.127 0.023 20.917 0.605 0.750 0.753 
 D10 1.143 0.028 30.243 0.540 0.694 0.731 
Chi-Square = 21.791      df = 21      P = 0.803      GFI = 0.907      AGFI = 0.902       
RMSEA = 0.000      RMR = 0.00933 
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 จากตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันโมเดลด�านทักษะการบริหาร
องค�กร พบวIา โมเดลด�านการริเริ่มสร�างสรรค� (CART) มีความสอดคล�องกลมกลืนกับข�อมูลเชิง
ประจักษ� พิจารณาจากคIาไค-สแควร� ท่ีไมIนัยสําคัญทางสถิติ (χ2 = 21.791, p = 0.803) คIาดัชนีวัด
ความกลมกลืน (GFI) มีคIาเทIากับ 0.907 คIาดัชนีวัดความระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก�คIาแล�ว (AGFI) 
มีคIาเทIากับ 0.902 คIาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณคIา (RMSEA) มีคIาเทIากับ 
0.000 และคIาเฉลี่ยรากของคIาเฉลี่ยกําลังสองของสIวนท่ีเหลือ (RMR) มีคIาเทIากับ 0.00933 ผลการ
วิเคราะห�องค�ประกอบของตัวแปร พบวIา คIาน้ําหนักองค�ประกอบมีคIาใกล�เคียงกัน มีคIาอยูIระหวIาง -
0.271 ถึง 1.464 โดยน้ําหนักองค�ประกอบทุกตัวแปรมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 
ตารางท่ี 4.21 คIาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของตัวแปรสังเกตได�ในโมเดลการวัดด�านการจัดการ
 เทคโนโลยี 
 
ตัวบ4งชี ้ E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

E1 1            
E2 0.842** 1           
E3 0.734** 0.704** 1          
E4 0.725** 0.707** 0.757** 1         
E5 0.693** 0.586** 0.620** 0.771** 1        
E6 0.707** 0.693** 0.585** 0.749** 0.802** 1       
E7 0.599** 0.577** 0.669** 0.618** 0.633** 0.536** 1      
E8 0.636** 0.710** 0.649** 0.555** 0.554** 0.705** 0.715** 1     
E9 0.725** 0.698** 0.692** 0.810** 0.740** 0.727** 0.711** 0.579** 1    
E10 0.657** 0.573** 0.562** 0.704** 0.818** 0.853** 0.610** 0.597** 0.712** 1   
E11 0.535** 0.535** 0.607** 0.568** 0.601** 0.551** 0.767** 0.572** 0.600** 0.616** 1  
E12 0.695** 0.616** 0.667** 0.827** 0.746** 0.698** 0.622** 0.577** 0.761** 0.651** 0.657** 1 

 
**p<0.01 
 

 จากตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของตัวแปรภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการจัดการเทคโนโลยี พบวIา ตัวแปรสังเกตได� 12 ตัวแปร มี
ความสัมพันธ�กันท้ังหมด โดยมีความสัมพันธ�กันเชิงบวกอยIางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
(p<0.01) โดยมีคIาอยูIระหวIาง 0.535 ถึง 0.842 โดยตัวแปรมีคIาความสัมพันธ�สูงสุด คือ ตัวแปรมี
ความรู� ความสามารถและทักษะด�านเทคโนโลยี (E1) และมีทักษะการใช� ICT ผIานสังคมออนไลน�ใน
การติดตIอประสานงานระหวIางบุคคลและหนIวยงาน (E2) มีคIาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เทIากับ 0.842 
สIวนตัวแปรท่ีมีคIาความสัมพันธ�น�อยท่ีสุด คือ การนําข้ันตอนและแนวทางการนําเทคโนโลยีมา
ประยุกต�ใช�ในการเรียนการสอนของครูให�เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน (E11) และมีความรู� 
ความสามารถและทักษะด�านเทคโนโลยี (E1) กับมีทักษะการใช� ICT ผIานสังคมออนไลน�ในการติดตIอ
ประสานงานระหวIางบุคคลและหนIวยงาน (E2) มีคIาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�เทIากับ 0.535 จาก
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ท่ีมีความสัมพันธ�กันจึงสามารถนําผลไปวิเคราะห�องค�ประกอบตIอไปได�  
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ตารางท่ี 4.22 คIาสถิติ Bartlett ดัชนีไกเซอร� - ไมเยอร� – ออลคิน ของตัวแปรสังเกตได�ในโมเดลการ
 วัดด�านการจัดการเทคโนโลยี 
 

โมเดล 
Bartlett’s test 
of Sphericity 

P 
Kaiser – Mayer – Olkin Measures 
of Sampling Adequacy (MSA) 

การจัดการเทคโนโลยี 6.495 0.000 0.871 
 

 จากตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะห�เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ�สหสัมพันธ�
กIอนนําไปวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน พบวIา เมทริกซ�ระหวIางตัวบIงชี้แตกตIางจากเมทริกซ�
เอกลักษณ�อยIางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคIา Bartlett’s test of Sphericity มีคIาเทIากับ 6.495 มี
ระดับนัยสําคัญ .000 (p<0.01) สIวนคIาดัชนีไกเซอร� - ไมเยอร� – ออลคิน มีคIาเทIากับ 0.871 โดยมีคIา
มากกวIา 0.80 แสดงวIามีความสัมพันธ�กันเหมาะสมดีมาก 
 

 
Chi-Square = 17.747, df = 19, P-value = 0.811, RMSEA = 0.000 

 
 

ภาพท่ี 4.5 องค�ประกอบเชิงยินยันด�านการจัดการเทคโนโลยี 
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ตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันโมเดลด�านการจัดการเทคโนโลยี 
 

องค�ประกอบ ตัวบ4งชี ้

ค4านํ้าหนักองค�ประกอบ 

ค4า
สัมประสิทธิ ์

SE 
(Standard Error) 

t 
FC 

(Factor score 
Regression) 

SC 
(Completely 

Standardized) 

C.R. 
(Construct 
Reliability) 

TECH E1 1.000 0.018 27.159 0.636 0.739 0.695 
 E2 0.650 0.009 24.441 0.573 0.687 0.693 
 E3 1.423 0.025 28.458 0.562 0.693 0.649 
 E4 -0.652 0.008 20.161 0.555 0.714 0.734 
 E5 -0.742 0.009 19.755 0.554 0.725 0.746 
 E6 0.046 0.018 20.817 0.698 0.851 0.853 
 E7 0.751 0.003 25.142 0.599 0.654 0.622 
 E8 1.512 0.026 29.485 0.577 0.692 0.597 
 E9 0.165 0.001 21.142 0.669 0.725 0.725 
 E10 0.134 0.029 21.323 0.618 0.793 0.698 
 E11 0.124 0.003 21.256 0.535 0.642 0.657 
 E12 -0.227 0.034 20.454 0.535 0.693 0.586 
Chi-Square = 17.747   df = 19   P = 0.811      GFI = 0.955      AGFI = 0.947 
RMSEA = 0.000  RMR = 0.00923 

 

 จากตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันโมเดลด�านทักษะการบริหาร
องค�กร พบวIา โมเดลด�านการจัดการเทคโนโลยี (TECH) มีความสอดคล�องกลมกลืนกับข�อมูลเชิง
ประจักษ� พิจารณาจากคIาไค-สแควร� ท่ีไมIนัยสําคัญทางสถิติ (χ2= 17.747, p = 0.811) คIาดัชนีวัด
ความกลมกลืน (GFI) มีคIาเทIากับ 0.955 คIาดัชนีวัดความระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก�คIาแล�ว (AGFI) 
มีคIาเทIากับ 0.947 คIาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณคIา (RMSEA) มีคIาเทIากับ 
0.000 และคIาเฉลี่ยรากของคIาเฉลี่ยกําลังสองของสIวนท่ีเหลือ (RMR) มีคIาเทIากับ 0.00923 ผลการ
วิเคราะห�องค�ประกอบของตัวแปร พบวIา คIาน้ําหนักองค�ประกอบมีคIาใกล�เคียงกัน มีคIาอยูIระหวIาง -
0.742 ถึง 1.512 โดยน้ําหนักองค�ประกอบทุกตัวแปรมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 ข้ันท่ี 2 การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง 
 ในข้ันตอนนี้วัตถุประสงค�เ พ่ือทดสอบความสอดคล�องกลมกลืนของตัวแปรโมเดล
องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด�วย 5 องค�ประกอบ 
55 ตัวบIงชี้ ได�แกI 1) ด�านการพัฒนาตนเองมีตัวบIงชี้ จํานวน 13 ตัวบIงชี้ 2) ด�านทักษะการบริหาร
องค�กรมีตัวบIงชี้ จํานวน 10 ตัวบIงชี้ 3) ด�านความรู�ทางวิชาการมีตัวบIงชี้ จํานวน 10 ตัวบIงชี้ 4) ด�าน
การริเริ่มสร�างสรรค�มีตัวบIงชี้ จํานวน 10 ตัวบIงชี้และ 5) ด�านการจัดการเทคโนโลยีมีตัวบIงชี้ จํานวน 
12 ตัวบIงชี้ 
 การวิเคราะห�องค�ประกอบ ผู�วิจัยได�ศึกษาความสัมพันธ�ระหวIางตัวบIงชี้ตIาง ๆ เพ่ือพิจารณา
ความเหมาะสมของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ท่ีจะนําไปใช�ในการวิเคราะห�องค�ประกอบโดยคIาสถิติท่ีจะ
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นําไปใช�พิจารณา คือ คIาสถิติของ Bartlett ซ่ึงเปOนคIาสถิติทดสอบสมมติฐานวIาเปOนเมทริกซ�เอกลักษณ� 
(identity matrix) พิจารณาท่ีคIา Bartlett’s test of Sphericity วIามีความสัมพันธ�เหมาะสมกันเพียง
พอท่ีจะนําไปวิเคราะห�ตIอไป โดยพิจารณาท่ีการมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพิจารณาได�จากคIาดัชนี
ไกเซอร� - ไมเยอร� - ออลคิน (Kaiser – Mayer – Olkin Measures of Sampling Adequacy (MSA)) 
ซ่ึงคิมและมัชเลอร� ได�เสนอไว�วIา ถ�ามีคIามากกวIา 0.80 จะดีมาก และถ�ามีคIาน�อยกวIา 0.50 ใช�ไมIได� 
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ตารางที่ 4.24 คIาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของตัวแปรสังเกตได�ในโมเดลองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียน 
 มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ตัวบ4งชี ้ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B1 B2 B3 B4 B5 

A1 1                  
A2 0.751** 1                 
A3 0.674** 0.684** 1                
A4 0.473** 0.499** 0.473** 1               
A5 0.464** 0.568** 0.569** 0.409** 1              
A6 0.154** 0.459** 0.354** 0.154** 0.634** 1             
A7 0.302** 0.594** 0.377** 0.185** 0.730** 0.759** 1            
A8 0.351** 0.572** 0.475** 0.293** 0.646** 0.591** 0.672** 1           
A9 0.494** 0.634** 0.595** 0.474** 0.662** 0.593** 0.710** 0.732** 1          
A10 0.265** 0.435** 0.502** 0.183** 0.419** 0.490** 0.559** 0.617** 0.554** 1         
A11 0.332** 0.466** 0.364** 0.290** 0.453** 0.371** 0.553** 0.505** 0.410** 0.412** 1        
A12 0.414** 0.535** 0.488** 0.272** 0.615** 0.417** 0.631** 0.626** 0.518** 0.462** 0.523** 1       
A13 0.329** 0.419** 0.345** 0.331** 0.476** 0.334** 0.525** 0.450** 0.419** 0.343** 0.507** 0.773** 1      
B1 0.264** 0.458** 0.431** 0.420** 0.245** 0.344** 0.324** 0.201** 0.336** 0.399** 0.498** 0.135** 0.292** 1     
B2 0.437** 0.341** 0.447** 0.342** 0.152** 0.132** 0.244** 0.156** 0.322** 0.415** 0.420** 0.222** 0.314** 0.639** 1    
B3 0.449** 0.322** 0.495** 0.369** 0.329** 0.170** 0.255** 0.317** 0.355** 0.286** 0.296** 0.290** 0.442** 0.418** 0.568** 1   
B4 0.350** 0.340** 0.477** 0.332** 0.496** 0.395** 0.490** 0.398** 0.488** 0.357** 0.410** 0.294** 0.406** 0.373** 0.567** 0.678** 1  
B5 0.530** 0.475** 0.611** 0.211** 0.382** 0.280** 0.459** 0.409** 0.545** 0.594** 0.319** 0.389** 0.326** 0.274** 0.508** 0.467** 0.585** 1 
B6 0.576** 0.536** 0.550** 0.307** 0.402** 0.404** 0.531** 0.538** 0.661** 0.472** 0.202** 0.323** 0.208** 0.205** 0.415** 0.428** 0.602** 0.726** 
B7 0.560** 0.525** 0.561** 0.299** 0.611** 0.454** 0.617** 0.570** 0.561** 0.372** 0.348** 0.456** 0.335** 0.220** 0.355** 0.477** 0.652** 0.668** 
B8 0.430** 0.404** 0.644** 0.123** 0.462** 0.364** 0.523** 0.417** 0.524** 0.464** 0.382** 0.377** 0.357** 0.237** 0.536** 0.526** 0.756** 0.762** 
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ตารางที่ 4.24 (ต4อ) 
 
 

ตัวบ4งชี ้ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B1 B2 B3 B4 B5 
B9 0.440** 0.420** 0.468** 0.228** 0.499** 0.470** 0.633** 0.574** 0.634** 0.446** 0.262** 0.442** 0.350** 0.110* 0.280** 0.513** 0.621** 0.737** 
B10 0.334** 0.300** 0.365** 0.030 0.420** 0.485** 0.538** 0.363** 0.452** 0.319** 0.260** 0.266** 0.213** 0.178** 0.389** 0.344** 0.584** 0.469** 
C1 0.717** 0.577** 0.632** 0.327** 0.308** 0.255** 0.350** 0.218** 0.515** 0.371** 0.190** 0.205** 0.186** 0.347** 0.550** 0.454** 0.470** 0.657** 
C2 0.492** 0.304** 0.468** 0.336** 0.082 -0.024 0.122** -0.043 0.203** 0.247** 0.189** 0.151** 0.211** 0.370** 0.548** 0.440** 0.395** 0.595** 
C3 0.503** 0.380** 0.608** 0.115* 0.238** 0.224** 0.261** 0.200** 0.414** 0.362** 0.205** 0.215** 0.150** 0.210** 0.520** 0.412** 0.553** 0.668** 
C4 0.491** 0.376** 0.287** 0.497** 0.225** 0.060 0.264** 0.178** 0.428** 0.272** 0.059 0.203** 0.214** 0.244** 0.384** 0.329** 0.326** 0.519** 
C5 0.424** 0.322** 0.434** 0.139** 0.331** 0.248** 0.368** 0.258** 0.388** 0.470** 0.123** 0.223** 0.124** 0.214** 0.475** 0.350** 0.416** 0.596** 
C6 0.531** 0.413** 0.527** 0.285** 0.491** 0.464** 0.533** 0.367** 0.549** 0.622** 0.315** 0.370** 0.264** 0.295** 0.521** 0.439** 0.568** 0.719** 
C7 0.580** 0.548** 0.555** 0.311** 0.346** 0.307** 0.395** 0.252** 0.481** 0.495** 0.236** 0.188** 0.086 0.416** 0.610** 0.376** 0.504** 0.602** 
C8 0.474** 0.432** 0.546** 0.168** 0.464** 0.417** 0.524** 0.485** 0.585** 0.424** 0.298** 0.387** 0.284** 0.146** 0.482** 0.548** 0.683** 0.715** 
C9 0.660** 0.573** 0.623** 0.427** 0.343** 0.234** 0.311** 0.266** 0.517** 0.419** 0.161** 0.253** 0.142** 0.336** 0.570** 0.351** 0.460** 0.651** 
C10 0.600** 0.581** 0.547** 0.293** 0.667** 0.406** 0.584** 0.514** 0.515** 0.314** 0.329** 0.513** 0.440** 0.123** 0.345** 0.488** 0.670** 0.635** 
D1 0.583** 0.529** 0.479** 0.288** 0.569** 0.461** 0.610** 0.387** 0.518** 0.442** 0.348** 0.364** 0.224** 0.248** 0.385** 0.378** 0.563** 0.548** 
D2 0.488** 0.408** 0.507** 0.170** 0.449** 0.350** 0.488** 0.313** 0.457** 0.581** 0.379** 0.351** 0.220** 0.276** 0.513** 0.411** 0.494** 0.723** 
D3 0.593** 0.530** 0.498** 0.311** 0.510** 0.407** 0.550** 0.365** 0.451** 0.444** 0.314** 0.366** 0.209** 0.260** 0.428** 0.354** 0.528** 0.567** 
D4 0.677** 0.564** 0.511** 0.359** 0.363** 0.133** 0.349** 0.293** 0.432** 0.413** 0.230** 0.384** 0.274** 0.285** 0.405** 0.303** 0.327** 0.773** 
D5 0.474** 0.450** 0.513** 0.350** 0.527** 0.268** 0.500** 0.452** 0.505** 0.464** 0.306** 0.540** 0.345** 0.175** 0.315** 0.358** 0.526** 0.731** 
D6 0.661** 0.577** 0.660** 0.439** 0.384** 0.230** 0.351** 0.431** 0.610** 0.406** 0.196** 0.337** 0.199** 0.249** 0.476** 0.372** 0.530** 0.793** 
D7 0.471** 0.508** 0.424** 0.276** 0.470** 0.479** 0.629** 0.446** 0.592** 0.374** 0.333** 0.379** 0.216** 0.234** 0.391** 0.311** 0.528** 0.610** 
D8 0.531** 0.502** 0.687** 0.273** 0.540** 0.305** 0.503** 0.506** 0.512** 0.429** 0.328** 0.589** 0.445** 0.065 0.370** 0.573** 0.649** 0.758** 
D9 0.596** 0.548** 0.437** 0.324** 0.441** 0.430** 0.560** 0.411** 0.613** 0.472** 0.293** 0.371** 0.214** 0.196** 0.469** 0.336** 0.531** 0.595** 
D10 0.449** 0.435** 0.401** 0.106* 0.522** 0.459** 0.619** 0.531** 0.468** 0.549** 0.422** 0.572** 0.430** 0.126** 0.442** 0.444** 0.613** 0.698** 
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ตารางที่ 4.24 (ต4อ) 
 
ตัวบ4งชี ้ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 B1 B2 B3 B4 B5 

E1 0.447** 0.347** 0.430** 0.053 0.319** 0.233** 0.371** 0.208** 0.266** 0.341** 0.243** 0.254** 0.063 0.146** 0.301** 0.241** 0.349** 0.463** 
E2 0.398** 0.295** 0.351** -0.024 0.270** 0.191** 0.392** 0.246** 0.345** 0.376** 0.251** 0.221** 0.112* 0.096* 0.271** 0.226** 0.338** 0.572** 
E3 0.405** 0.338** 0.443** 0.024 0.393** 0.227** 0.415** 0.437** 0.365** 0.294** 0.247** 0.311** 0.128** 0.069 0.266** 0.421** 0.532** 0.609** 
E4 0.481** 0.424** 0.446** 0.065 0.432** 0.252** 0.460** 0.439** 0.339** 0.322** 0.383** 0.531** 0.306** -0.006 0.285** 0.322** 0.468** 0.565** 
E5 0.432** 0.304** 0.335** 0.227** 0.230** 0.211** 0.298** 0.155** 0.196** 0.152** 0.249** 0.310** 0.267** 0.141** 0.376** 0.407** 0.512** 0.475** 
E6 0.502** 0.299** 0.354** 0.255** 0.223** 0.064 0.239** 0.211** 0.243** 0.211** 0.334** 0.332** 0.366** 0.043 0.367** 0.365** 0.392** 0.455** 
E7 0.229** 0.152** 0.286** -0.011 0.133** 0.248** 0.297** 0.210** 0.204** 0.369** 0.363** 0.119** 0.146** 0.341** 0.567** 0.473** 0.612** 0.529** 
E8 0.209** 0.043 0.169** 0.039 0.187** 0.159** 0.238** 0.249** 0.158** 0.280** 0.315** 0.103* 0.203** 0.105* 0.270** 0.357** 0.388** 0.338** 
E9 0.531** 0.381** 0.575** 0.134** 0.331** 0.281** 0.325** 0.343** 0.440** 0.479** 0.247** 0.373** 0.267** 0.116** 0.483** 0.414** 0.555** 0.721** 
E10 0.557** 0.341** 0.396** 0.216** 0.182** 0.069 0.176** 0.142** 0.158** 0.144** 0.358** 0.239** 0.222** 0.175** 0.475** 0.388** 0.464** 0.387** 
E11 0.259** 0.244** 0.356** 0.063 0.204** 0.284** 0.428** 0.236** 0.271** 0.380** 0.513** 0.199** 0.248** 0.384** 0.617** 0.481** 0.676** 0.579** 
E12 0.468** 0.410** 0.422** 0.085 0.460** 0.427** 0.567** 0.485** 0.428** 0.466** 0.468** 0.559** 0.384** 0.114* 0.414** 0.400** 0.482** 0.577** 
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ตารางที่ 4.24 (ต4อ) 
 
ตัวบ4งชี ้ B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 D1 D2 D3 

B6 1                  
B7 0.698** 1                 
B8 0.685** 0.662** 1                
B9 0.782** 0.784** 0.655** 1               
B10 0.610** 0.678** 0.644** 0.641** 1              
C1 0.706** 0.518** 0.623** 0.527** 0.454** 1             
C2 0.485** 0.338** 0.500** 0.366** 0.387** 0.748** 1            
C3 0.599** 0.486** 0.723** 0.505** 0.624** 0.720** 0.685** 1           
C4 0.611** 0.398** 0.262** 0.476** 0.366** 0.537** 0.614** 0.459** 1          
C5 0.572** 0.492** 0.500** 0.476** 0.616** 0.531** 0.574** 0.661** 0.580** 1         
C6 0.684** 0.629** 0.635** 0.640** 0.560** 0.695** 0.579** 0.659** 0.521** 0.699** 1        
C7 0.655** 0.534** 0.553** 0.430** 0.504** 0.777** 0.585** 0.670** 0.558** 0.659** 0.768** 1       
C8 0.737** 0.615** 0.776** 0.715** 0.528** 0.590** 0.386** 0.650** 0.443** 0.576** 0.628** 0.535** 1      
C9 0.695** 0.503** 0.546** 0.477** 0.412** 0.798** 0.609** 0.649** 0.593** 0.544** 0.683** 0.828** 0.533** 1     
C10 0.674** 0.769** 0.687** 0.693** 0.622** 0.495** 0.303** 0.467** 0.430** 0.521** 0.562** 0.511** 0.696** 0.557** 1    
D1 0.652** 0.675** 0.542** 0.576** 0.597** 0.655** 0.463** 0.529** 0.449** 0.600** 0.763** 0.795** 0.518** 0.614** 0.612** 1   
D2 0.565** 0.510** 0.661** 0.496** 0.413** 0.641** 0.558** 0.651** 0.366** 0.596** 0.815** 0.714** 0.616** 0.577** 0.451** 0.751** 1  
D3 0.641** 0.677** 0.545** 0.585** 0.583** 0.643** 0.461** 0.532** 0.514** 0.657** 0.763** 0.765** 0.554** 0.606** 0.603** 0.834** 0.634** 1 
D4 0.616** 0.562** 0.481** 0.527** 0.276** 0.689** 0.646** 0.524** 0.620** 0.531** 0.663** 0.639** 0.474** 0.644** 0.554** 0.620** 0.669** 0.605** 
D5 0.596** 0.730** 0.605** 0.608** 0.450** 0.508** 0.466** 0.511** 0.454** 0.462** 0.626** 0.565** 0.455** 0.588** 0.631** 0.639** 0.616** 0.586** 
D6 0.828** 0.661** 0.659** 0.661** 0.450** 0.765** 0.590** 0.644** 0.611** 0.480** 0.650** 0.683** 0.624** 0.795** 0.641** 0.574** 0.568** 0.584** 
D7 0.642** 0.711** 0.586** 0.627** 0.667** 0.609** 0.422** 0.506** 0.454** 0.563** 0.683** 0.669** 0.565** 0.537** 0.596** 0.791** 0.637** 0.764** 
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ตารางที่ 4.24 (ต4อ) 
 
ตัวบ4งชี ้ B6 B7 B8 B9 B10 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 D1 D2 D3 

D8 0.628** 0.730** 0.797** 0.721** 0.485** 0.541** 0.457** 0.621** 0.335** 0.476** 0.620** 0.473** 0.722** 0.518** 0.731** 0.581** 0.656** 0.540** 
D9 0.741** 0.616** 0.528** 0.608** 0.598** 0.703** 0.484** 0.534** 0.541** 0.584** 0.741** 0.791** 0.563** 0.696** 0.550** 0.843** 0.702** 0.764** 
D10 0.644** 0.717** 0.606** 0.687** 0.591** 0.441** 0.315** 0.481** 0.341** 0.553** 0.688** 0.538** 0.596** 0.456** 0.645** 0.694** 0.700** 0.649** 
E1 0.441** 0.489** 0.454** 0.393** 0.403** 0.485** 0.318** 0.412** 0.228** 0.450** 0.643** 0.621** 0.392** 0.454** 0.427** 0.693** 0.604** 0.630** 
E2 0.553** 0.416** 0.530** 0.502** 0.384** 0.509** 0.365** 0.429** 0.294** 0.468** 0.632** 0.536** 0.521** 0.384** 0.428** 0.581** 0.609** 0.541** 
E3 0.545** 0.671** 0.621** 0.613** 0.402** 0.360** 0.154** 0.406** 0.153** 0.387** 0.510** 0.390** 0.603** 0.314** 0.554** 0.529** 0.528** 0.551** 
E4 0.526** 0.711** 0.622** 0.620** 0.542** 0.404** 0.262** 0.419** 0.162** 0.344** 0.536** 0.417** 0.531** 0.392** 0.654** 0.545** 0.501** 0.524** 
E5 0.504** 0.562** 0.507** 0.515** 0.454** 0.485** 0.416** 0.401** 0.273** 0.304** 0.528** 0.460** 0.410** 0.441** 0.521** 0.583** 0.481** 0.507** 
E6 0.417** 0.461** 0.441** 0.463** 0.320** 0.470** 0.378** 0.354** 0.312** 0.262** 0.483** 0.410** 0.404** 0.368** 0.454** 0.465** 0.413** 0.440** 
E7 0.454** 0.496** 0.589** 0.451** 0.477** 0.320** 0.261** 0.436** 0.118** 0.329** 0.509** 0.430** 0.453** 0.306** 0.392** 0.423** 0.544** 0.369** 
E8 0.364** 0.357** 0.410** 0.352** 0.296** 0.221** 0.151** 0.228** 0.134** 0.280** 0.460** 0.244** 0.373** 0.091* 0.312** 0.350** 0.433** 0.344** 
E9 0.644** 0.658** 0.707** 0.609** 0.566** 0.596** 0.409** 0.628** 0.280** 0.520** 0.711** 0.606** 0.621** 0.586** 0.614** 0.584** 0.636** 0.567** 
E10 0.464** 0.459** 0.481** 0.369** 0.367** 0.501** 0.365** 0.376** 0.212** 0.241** 0.434** 0.470** 0.407** 0.470** 0.463** 0.466** 0.392** 0.460** 
E11 0.448** 0.481** 0.687** 0.491** 0.510** 0.428** 0.402** 0.509** 0.167** 0.373** 0.512** 0.454** 0.567** 0.348** 0.414** 0.456** 0.556** 0.477** 
E12 0.528** 0.662** 0.597** 0.637** 0.625** 0.444** 0.303** 0.470** 0.225** 0.474** 0.664** 0.484** 0.522** 0.407** 0.610** 0.643** 0.617** 0.582** 
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ตารางที่ 4.24 (ต4อ) 
 
ตัวบ4งชี้ D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

D4 1                   
D5 0.733** 1                  
D6 0.750** 0.689** 1                 
D7 0.607** 0.677** 0.607** 1                
D8 0.593** 0.688** 0.661** 0.579** 1               
D9 0.628** 0.637** 0.660** 0.828** 0.556** 1              
D10 0.506** 0.641** 0.543** 0.638** 0.717** 0.725** 1             
E1 0.471** 0.474** 0.415** 0.637** 0.499** 0.583** 0.529** 1            
E2 0.534** 0.441** 0.464** 0.619** 0.467** 0.578** 0.517** 0.842** 1           
E3 0.461** 0.541** 0.481** 0.584** 0.671** 0.440** 0.617** 0.734** 0.704** 1          
E4 0.464** 0.608** 0.504** 0.642** 0.727** 0.559** 0.692** 0.725** 0.707** 0.757** 1         
E5 0.480** 0.532** 0.444** 0.620** 0.617** 0.566** 0.536** 0.693** 0.586** 0.620** 0.771** 1        
E6 0.456** 0.413** 0.408** 0.489** 0.556** 0.501** 0.489** 0.707** 0.693** 0.585** 0.749** 0.802** 1       
E7 0.300** 0.355** 0.347** 0.454** 0.464** 0.419** 0.594** 0.599** 0.577** 0.669** 0.618** 0.633** 0.536** 1      
E8 0.222** 0.212** 0.182** 0.344** 0.358** 0.288** 0.476** 0.636** 0.710** 0.649** 0.555** 0.554** 0.705** 0.715** 1     
E9 0.565** 0.599** 0.633** 0.623** 0.708** 0.649** 0.677** 0.725** 0.698** 0.692** 0.810** 0.740** 0.727** 0.711** 0.579** 1    
E10 0.375** 0.329** 0.407** 0.436** 0.484** 0.501** 0.442** 0.657** 0.573** 0.562** 0.704** 0.818** 0.853** 0.610** 0.597** 0.712** 1   
E11 0.265** 0.371** 0.348** 0.534** 0.523** 0.439** 0.552** 0.535** 0.535** 0.607** 0.568** 0.601** 0.551** 0.767** 0.572** 0.600** 0.616** 1  
E12 0.463** 0.559** 0.432** 0.684** 0.687** 0.622** 0.774** 0.695** 0.616** 0.667** 0.827** 0.746** 0.698** 0.622** 0.577** 0.761** 0.651** 0.657** 1 

 
**p<0.01, *P<0.05 
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 จากตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะห�คIาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของตัวแปรสังเกตได�ใน
โมเดลองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพบวIา ตัวแปรท่ีสังเกตได� จํานวน 
55 ตัวแปร มีความสัมพันธ�กันท้ังหมด โดยมีความสัมพันธ�กันเชิงบวก อยIางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 (p<0.01) และ นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (p<0.05) โดยมีคIาอยูIระหวIาง 0.105 ถึง 
0.853 โดยตัวแปรมีคIาความสัมพันธ�สูงสุด คือ นําระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาพัฒนาทักษะทางด�าน
การสื่อสาร (E6) และ บอกแนวทางการทําวิจัยเก่ียวกับการใช�เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ของครู (E10) มีคIาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� เทIากับ 0.853 สIวนตัวแปรมีคIาความสัมพันธ�น�อยท่ีสุด คือ 
มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กําหนดทิศทางและความสําเร็จของโรงเรียน ตัดสินใจ กําหนด
โครงสร�างการบริหารงานในสถานศึกษา นําองค�กรไปสูIความสําเร็จตามวิสัยทัศน� (B1) และรู�
กระบวนการบูรณาการเทคโนโลยีเข�ากับการเรียนการสอนของครู (E8) มีคIาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� 
เทIากับ 0.105 จากคIาเมทริกซ�สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ท่ีมีความสัมพันธ�กัน จึงสามารถนําผลไป
วิเคราะห�ประกอบตIอไปได�  
 
ตารางท่ี 4.25 คIาสถิติ Bartlett ดัชนีไกเซอร� - ไมเยอร� – ออลคิน ของตัวแปรสังเกตได�ในโมเดลการ
 วัดองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการ
 โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

โมเดล 
Bartlett’s test 
of Sphericity 

P 
Kaiser – Mayer – Olkin Measures 
of Sampling Adequacy (MSA) 

องค�ประกอบ
ภาวะผู�นํา 

4.864 0.000 0.777 

 

 จากตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะห�เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของเมทริกซ�สหสัมพันธ�
กIอนนําไปวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน พบวIา เมทริกซ�ระหวIางตัวบIงชี้แตกตIางจากเมทริกซ�
เอกลักษณ�อยIางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยคIา Bartlett’s test of Sphericity มีคIาเทIากับ 6.495 มี
ระดับนัยสําคัญ 0.000 (p<0.01) สIวนคIาดัชนีไกเซอร�-ไมเยอร�-ออลคิน มีคIาเทIากับ 0.777 โดยมีคIา
มากกวIา 0.50 แตIน�อยกวIา 0.80 แสดงวIามีความสัมพันธ�กันเหมาะสมดี 
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Chi-Square = 161.788, df = 54, P-value = 0.877, RMSEA = 0.000 
 
ภาพท่ี 4.6 โมเดลตัวแปรโมเดลองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา 
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ตารางท่ี 4.26 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับท่ีสอง 

 

องค�ประกอบ ตัวบ4งช้ี 

ค4าน้ําหนักองค�ประกอบ 

ค4าสัมประสิทธิ ์
SE 

(Standard Error) 
t 

FC 
(Factor score 
Regression) 

SC 
(Completely 

Standardized) 

C.R. 
(Construct 
Reliability) 

DEVE A1 1.000 - - 0.393 0.510 0.495 
 A2 1.112 0.020 162.113 0.300 0.423 0.418 
 A3 1.096 0.028 161.191 0.364 0.496 0.501 
 A4 0.721 0.026 160.149 0.065 0.225 0.235 
 A5 1.487 0.021 167.442 0.238 0.418 0.441 
 A6 1.893 0.041 168.545 0.159 0.331 0.328 
 A7 1.360 0.019 165.124 0.255 0.436 0.480 
 A8 1.240 0.016 164.467 0.246 0.383 0.399 
 A9 1.143 0.016 163.101 0.339 0.423 0.442 
 A10 1.310 0.031 165.003 0.286 0.414 0.391 
 A11 0.431 0.027 158.144 0.251 0.359 0.329 
 A12 1.186 0.019 163.112 0.239 0.385 0.377 
 A13 0.809 0.015 161.009 0.203 0.320 0.295 

AMDO B1 1.000 - - 0.096 0.201 0.176 
 B2 0.086 0.025 141.423 0.285 0.437 0.409 
 B3 0.036 0.028 140.305 0.322 0.432 0.405 
 B4 -0.133 0.012 133.433 0.388 0.504 0.488 
 B5 -0.070 0.022 134.458 0.387 0.592 0.633 
 B6 0.012 0.021 156.258 0.464 0.570 0.605 
 B7 0.000 0.024 155.447 0.459 0.595 0.622 
 B8 -0.056 0.021 134.474 0.462 0.607 0.614 
 B9 -0.126 0.017 133.525 0.395 0.543 0.525 
 B10 0.283 0.036 160.121 0.367 0.541 0.535 

KNOW C1 1.000 - - 0.377 0.504 0.498 
 C2 0.020 0.021 134.425 0.303 0.424 0.402 
 C3 1.114 0.030 161.007 0.357 0.520 0.475 
 C4 1.598 0.025 164.584 0.225 0.392 0.354 
 C5 2.077 0.030 188.475 0.294 0.469 0.475 
 C6 0.660 0.032 158.234 0.351 0.550 0.549 
 C7 0.901 0.012 160.454 0.410 0.501 0.504 
 C8 0.725 0.029 160.142 0.382 0.518 0.522 
 C9 0.632 0.031 158.047 0.368 0.461 0.463 
 C10 0.678 0.041 158.423 0.343 0.540 0.509 
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ตารางท่ี 4.26 (ต4อ) 
 

องค�ประกอบ ตัวบ4งช้ี 

ค4าน้ําหนักองค�ประกอบ 

ค4า
สัมประสิทธิ ์

SE 
(Standard 

Error) 
t 

FC 
(Factor score 
Regression) 

SC 
(Completely 

Standardized) 

C.R. 
(Construct 
Reliability) 

CART D1 1.000 - - 0.346 0.503 0.559 
 D2 0.663 0.030 163.525 0.413 0.545 0.532 
 D3 0.645 0.038 163.356 0.344 0.534 0.533 
 D4 1.652 0.047 175.575 0.234 0.440 0.460 
 D5 2.272 0.023 189.447 0.329 0.495 0.489 
 D6 2.023 0.032 187.274 0.280 0.462 0.452 
 D7 1.044 0.015 166.475 0.420 0.501 0.499 
 D8 1.953 0.046 178.787 0.358 0.531 0.476 
 DC9 0.903 0.026 165.474 0.329 0.480 0.522 
 D10 0.752 0.034 164.264 0.324 0.493 0.459 

TECH E1 1.000 - - 0.348 0.526 0.510 
 E2 1.125 0.044 167.457 0.336 0.526 0.466 
 E3 0.055 0.019 131.114 0.326 0.479 0.477 
 E4 0.396 0.059 133.345 0.274 0.504 0.455 
 E5 0.463 0.031 134.243 0.319 0.501 0.497 
 E6 -0.103 0.054 122.321 0.260 0.458 0.394 
 E7 -0.817 0.030 119.545 0.345 0.522 0.545 
 E8 -0.666 0.052 120.658 0.227 0.459 0.442 
 E9 -0.233 0.032 121.458 0.262 0.427 0.437 
 E10 -0.631 0.071 120.221 0.234 0.474 0.445 
 E11 -0.296 0.026 121.368 0.243 0.409 0.401 
 E12 -0.030 0.089 125.245 0.152 0.407 0.300 
การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา 

LEAD DEVE 1.000 - - 0.343 0.540 0.509 
 AMDO -0.515 0.002 120.224 0.346 0.503 0.559 
 KNOW 0.592 0.004 136.665 0.413 0.545 0.532 
 CART 0.718 0.001 138.757 0.344 0.534 0.533 
 TECH 0.041 0.069 131.452 0.234 0.440 0.460 
Chi-Square = 161.788    df = 54  P = 0.877      GFI = 0.979      AGFI = 0.967       
RMSEA = 0.000   RMR = 0.00941 

 

 จากตารางท่ี 4.26 ผลการวิ เคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันโมเดลตัวแปรโมเดล
องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสอดคล�องกลมกลืนกับ
ข�อมูลเชิงประจักษ� พิจารณาจากคIาไค-สแควร� ท่ีไมIนัยสําคัญทางสถิติ (χ2 = 161.788, p = 0.877) 
คIาดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีคIาเทIากับ 0.979 คIาดัชนีวัดความระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก�คIา
แล�ว (AGFI) มีคIาเทIากับ 0.967 คIาเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณคIา (RMSEA) 
มีคIาเทIากับ 0.000 และคIาเฉลี่ยรากของคIาเฉลี่ยกําลังสองของสIวนท่ีเหลือ (RMR) มีคIาเทIากับ 
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0.00941 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบของตัวแปร พบวIา คIาน้ําหนักองค�ประกอบมีคIาใกล�เคียงกัน มี
คIาอยูIระหวIาง -0.515 ถึง 1.000 โดยน้ําหนักองค�ประกอบทุกตัวแปรมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  
 ข้ันตอนท่ี 3 การวิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือยืนยันองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 จากผลการวิเคราะห�เนื้อหา ตามความคิดเห็น ข�อเสนอแนะ จากผู�เชี่ยวชาญท่ีมีตIอองค�ประกอบ
ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจากการสนทนากลุIม (Focus Group) รายละเอียด ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห�เนื้อหายืนยันความเหมาะสมและความเปOนไปได�ขององค�ประกอบภาวะ
ผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากประเด็นข�อคําถามท่ี 1 ผลการศึกษาวิเคราะห�องค�ประกอบ
ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน องค�ประกอบท่ีได� คือ 1) ด�านการพัฒนาตนเอง 2) ด�าน
ทักษะการบริหารองค�กร 3) ด�านความรู�ทางวิชาการ 4) ด�านการริเริ่มสร�างสรรค� และ 5) ด�านการ
จัดการเทคโนโลยี ทIานเห็นด�วยหรือไมIและทIานมีความคิดเห็นอยIางไร จากการสนทนากลุIมมีคIาเฉลี่ย
ความสอดคล�องความเหมาะสมและเปOนไปได� ในระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.56) รายละเอียด ดังนี้ 
  1.1 ผู�เชี่ยวชาญยืนยันความเหมาะสมและความเปOนไปได�ขององค�ประกอบภาวะผู�นํา
ของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังตารางท่ี 4.27 
 
ตารางท่ี 4.27 ผลการยืนยันความเหมาะสมและความเปOนไปได�ขององค�ประกอบภาวะผู�นําของ
 ผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับความเหมาะสมและความเปeนไปได� 

X  S.D. แปลความ 

1. ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ด�านการพัฒนาตนเอง  4.45 0.65 มีความเหมาะสมและความ
เปOนไปได�ระดับมาก 

2. ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ด�านทักษะการบรหิาร
องค�กร  

4.47 0.64 มีความเหมาะสมและความ
เปOนไปได�ระดับมาก 

3. ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ด�านความรู� 
ทางวิชาการ 

4.41 0.65 มีความเหมาะสมและความ
เปOนไปได�ระดับมาก 

4. ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ด�านการรเิริ่มสร�างสรรค�  4.35 0.69 มีความเหมาะสมและความ
เปOนไปได�ระดับมาก 

5. ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ด�านการจัดการเทคโนโลยี  4.36 0.65 มีความเหมาะสมและความ
เปOนไปได�ระดับมาก 

รวมค4าเฉลี่ยท้ังฉบับ 4.41 0.66 
มีความเหมาะสมและความ

เปeนไปได�ระดับมาก 
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  จากตารางท่ี 4.27 ผลการศึกษาพบวIา คIาเฉลี่ยการยืนยันองค�ประกอบภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการพัฒนาตนเอง มีคIาเฉลี่ยความเหมาะสมและความเปOนไป
ได� อยูIในระดับมาก ( X = 4.45, S.D. = 0.65) ด�านทักษะการบริหารองค�กร มีคIาเฉลี่ยความเหมาะสม
และความเปOนไปได� อยูIในระดับมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.64) ด�านความรู�ทางวิชาการ มีคIาเฉลี่ย
ความเหมาะสมและความเปOนไปได� อยูIในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.65) ด�านการริเริ่ม
สร�างสรรค� มีคIาเฉลี่ยความเหมาะสมและความเปOนไปได� อยูIในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.69) และ
ด�านการจัดการเทคโนโลยี มีคIาเฉลี่ยความเหมาะสมและความเปOนไปได� อยูIในระดับมาก ( X = 4.36,           
S.D. = 0.65) โดยภาพรวมความเหมาะสมและความเปOนไปได�ขององค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหาร
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความเหมาะสมและความเปOนไปได�อยูIในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.66) 
 
ตารางท่ี 4.28 ผลการยืนยันความเหมาะสมและความเปOนไปได�ขององค�ประกอบภาวะผู�นําของ
 ผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

จํานวน 
ผู�ยืนยัน 

ร�อยละ 

1. ด�านการพัฒนาตนอง 9 100 
2. ด�านทักษะการบริหารองค�กร 9 100 
3. ด�านความรู�ทางวิชาการ 9 100 
4. ด�านการริเริ่มสร�างสรรค� 9 100 
5. ด�านการจัดการเทคโนโลยี 9 100 

 
  จากตารางท่ี 4.28 พบวIา ผู�เชี่ยวชาญได�ยืนยันความเหมาะสมและความเปOนไปได�ของ
องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาพรวม ร�อยละ 100 และ
ด�านการพัฒนาตนเอง ร�อยละ 100 ด�านทักษะการบริหารองค�กร ร�อยละ 100 ด�านความรู�ทางวิชาการ 
ร�อยละ 100 ด�านการริเริ่มสร�างสรรค� ร�อยละ 100 และด�านการจัดการเทคโนโลยี ร�อยละ 100 
  1.2 ผู�เชี่ยวชาญได�ให�ความคิดเห็นและข�อเสนอแนะในประเด็นหลัก คือ องค�ประกอบท่ี
ศึกษาท้ัง 5 องค�ประกอบ มีความสําคัญมาก เนื่องจากโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
เปOนโครงการท่ีเน�นการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให�เปOนโรงเรียนท่ีมีคุณภาพทางการศึกษา เพ่ือรับการ
ประเมินรางวัลคุณภาพแหIงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) ซ่ึงเน�นการมี
สIวนรIวม การมีวิสัยทัศน� คIานิยมและพันธกิจ เน�นดําเนินการประชาสัมพันธ�อยIางไรให�บุคลากรผู�เรียน
และผู�มีสIวนได�สIวนเสียอ่ืน ๆ เพ่ือให�เกิดความเข�าใจเก่ียวกับวิสัยทัศน�และคIานิยมนําไปสูIการปฏิบัติ
ฝZายบริหารปฏิบัติตนอยIางไรท่ีแสดงให�เห็นถึงความมุIงม่ันท่ีมีตIอคIานิยมของโรงเรียน นอกจากนี้ ยัง
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เน�นการสIงเสริมการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม การปฏิบัติตนของฝZายบริหารแสดง
ให�เห็นถึงความมุIงม่ันตIอการประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมเพ่ือให�บรรลุตามวัตถุประสงค�
การปรับปรุงผลการดําเนินการและบรรลุวิสัยทัศน�ของโรงเรียน ผู�บริหารสถานศึกษาต�องคํานึงถึงและ
ดําเนินการอยIางไรในการนําเรื่องการสร�างคุณคIาและทําให�เกิดความ สมดุลของคุณคIาระหวIางผู�เรียน
และผู�มีสIวนได�สIวนเสียมาพิจารณา มีการกํากับดูแลองค�กรและความรับผิดชอบตIอสังคมในวงกว�าง ต�อง
มีการกํากับดูแลโรงเรียนและทําให�บรรลุผลด�านความรับผิดชอบตIอสังคม มีการทบทวนและทําให�
โรงเรียนประสบความสําเร็จในเรื่องตIาง ๆ ท่ีสําคัญ ในระบบการกํากับดูแลโรงเรียน รับผิดชอบด�านการเงิน
และงบประมาณ ความโปรIงใสของการดําเนินการการสรรหาและนโยบายในการดําเนินการของ
คณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานการตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีเปOนอิสระ การปกปWอง
ผลประโยชน�ของผู�เรียน ครูและบุคลากรผู�ปฏิบัติงานในโรงเรียนตลอดจนผู�มีสIวนได�สIวนเสีย มี                
การประเมินผลการดําเนินการของฝZายบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฝZายบริหาร
และคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใช�ผลการทบทวนการดําเนินการ พัฒนาตIอและปรับปรุง
ประสิทธิผลในการนําองค�กรของฝZายบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีการประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรมการประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบข�อบังคับโรงเรียน การจัดการ
ศึกษาและและบริการอ่ืน ๆ ท่ีสIงเสริมการศึกษาและการปฏิบัติการท้ังในปTจจุบันและในอนาคต               
การการประพฤติปฏิบัติอยIางมีจริยธรรมมีกระบวนตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญอะไรในการสIงเสริมและ
กํากับดูแลให�มีการประพฤติอยIางมีจริยธรรมภายใต�โครงสร�างระบบการกํากับดูแลโรงเรียนและตลอด
ท่ัวท้ังโรงเรียน รวมท้ังการปฏิสัมพันธ�กับผู�เรียน ผู�มีสIวนได�สIวนเสียโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีบริการ อีกท้ัง
สถาบันอุดมศึกษา สถานประกอบการ หนIวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน มีความรับผิดชอบตIอสังคม
และการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ ผู�บริหารสถานศึกษาต�องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ� มีกระบวนการ
วิเคราะห�และกําหนดกลยุทธ� รู�จุดแข็ง จุดอIอน โอกาสและอุปสรรคของโรงเรียน สัญญาณบIงชี้การ
เปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญด�านเทคโนโลยี บริการทางการศึกษา สถิติจํานวนผู�เรียน ประชากรในชุมชนและ
ผู�มีสIวนได�สIวนเสีย ความยั่งยืนของโรงเรียนในระยะยาว รวมถึงสมรรถนะหลักท่ีจําเปOนของโรงเรียน
ความสามารถของโรงเรียนในการนําแผนกลยุทธ�ไปปฏิบัติ ผู�บริหารสถานศึกษาต�องพิจารณา
วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� พิจารณาการตอบสนองความท�าทายและความได�เปรียบเชิงกลยุทธ� โอกาสใน
การสร�างนวัตกรรมทางการศึกษาและบริการ ความสําคัญตIอสมรรถนะหลักของโรงเรียนท้ังในปTจจุบัน
และอนาคต ความสมดุลระหวIางโอกาสกับความท�าทายท้ังระยะสั้นและระยะยาว ความสมดุลตIอ              
ความต�องการของผู�เรียนและผู�มีสIวนได�สIวนเสียท่ีสําคัญท้ังหมด จากนั้นต�องมีการนํากลยุทธ�ไปสูIการ
ปฏิบัติ ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการและการถIายทอดสูIการปฏิบัติ มีการกําหนดแผนระยะสั้นและ
ระยะยาว ถ�ามีการเปลี่ยนแปลงสําคัญทางด�านการศึกษา ผู�มีสIวนได�สIวนเสีย โรงเรียนจะปฏิบัติตาม
แผนอยIางไร ผู�บริหารสถานศึกษา ต�องรู�จักกระบวนการจัดสรรการทรัพยากรให�เพียงพอท่ีจะ
สนับสนุนแผนปฏิบัติการให�สําเร็จในขณะท่ีมีภารกิจอยIางอ่ืนด�วยโรงเรียนต�องมีการจัดการทรัพยากร
เหลIานี้เพ่ือท่ีจะสนับสนุนให�แผนปฏิบัติการสําเร็จ ต�องจัดการด�านการเงินและความเสี่ยงอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวข�องกับแผนปฏิบั ติ การเพ่ือให� ม่ันใจสภาวะการเงินของโรงเรียนดํารงอยูIได� นอกจากนี้ 
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  ต�องรู�จักการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะกําลังคนและความต�องการ
กําลังคน มีกระบวนการวัดผลการดําเนินการ ต�องรู�วIาอะไรคือตัวบIงชี้ในการวัดสมรรถนะหลักท่ีจะนํา
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ทางไปสูIผลสําเร็จ และประสิทธิภาพของแผนปฏิบัติการโรงเรียนม่ันใจได�อยIางไรวIาแผนปฏิบัติการ
และระบบการวัดผลของแผนปฏิบัติการ โดยรวมสIงผลตIอการจัดการของโรงเรียนและจะครอบคลุมถึง
ผู�เรียนตลอดจนผู�มีสIวนได�เสีย มีการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ โรงเรียนได�กําหนดและปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการท่ีปรับปรุงอยIางไร หากอยูIในสภาวะท่ีจําเปOนสามารถเปลี่ยนแผนและปฏิบัติตามแผน
ใหมIได�ทันที มีกระบวนการคาดการณ�ผลการดําเนินการมีอะไรบ�างท่ีโรงเรียนวางแผนตามกรอบเวลา
ท้ังแผนระยะ สั้นและระยะยาวสมรรถนะหลักท่ีวางแผนไว�สามารถเปรียบเทียบกับสมรรถนะหลักของ
คูIแขIงขันได�อยIางไรและสามารถ เปรียบเทียบกับระดับเทียบเคียงเปWาประสงค�และสมรรถนะหลักใน
อดีตได�อยIางไร โรงเรียนทําอยIางไรหากพบความแตกตIางด�านสมรรถนะหลักเม่ือเปรียบเทียบกับผู�
แขIงขัน ผู�บริหารสถานศึกษาต�องมีการมุIงเน�นผู�เรียน มีการรับฟTงเสียงผู�เรียนปTจจุบันและผู�เรียนใน
อนาคต ต�องมีการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู�เรียน มีหลักสูตรการจัดการศึกษาและ
บริการทางการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีสIงเสริมการเรียนรู�และการสนับสนุนผู�เรียน มีการสนับสนุนผู�เรียนในการ
สืบค�นข�อมูลสารสนเทศ ผู�เรียนสามารถติดตIอและให�ข�อมูลย�อนกลับเก่ียวกับหลักสูตร การศึกษาและ
บริการทางการศึกษาอ่ืน ๆ ท่ีสIงเสริมการเรียนรู� มีการสร�างความสัมพันธ�ท่ีมีตIอผู�เรียน การสร�าง
ความสัมพันธ�และจัดการกับความสัมพันธ�ท่ีมีตIอผู�เรียน ผู�บริหารสถานศึกษาต�องสามารถการจัดการกับข�อ
ร�องเรียนท่ีจะทําให�ม่ันใจได�วIาจะแก�ไขข�อร�องเรียนนั้นอยIางมีประสิทธิผลและทันทIวงทีและทําให�ความ
เชื่อม่ันของผู�เรียนรวมท้ังเสริมสร�างความพึงพอใจและความผูกพัน ต�องมีการวัดการวิเคราะห�และการ
จัดการความรู�เพ่ือปรับปรุงผลการดําเนินการของโรงเรียน มีการวิเคราะห�และทบทวนผลการ
ดําเนินการ มีการปรับปรุงผลการดําเนินการอยIางตIอเนื่อง มีการจัดการสารสนเทศความรู�และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู�บริหาร
สถานศึกษาต�องมีการมุIงเน�นบุคลากรเก่ียวกับสภาพแวดล�อมในการทํางาน ขีดความสามารถและ
อัตรากําลังบุคลากร สภาพบรรยากาศการทํางานของบุคลากรความปลอดภัยและสวัสดิการ สวัสดิ
ภาพของบุคลากร สร�างความผูกพันของบุคลากร สร�างวัฒนธรรมองค�กร มีการพัฒนาบุคลากรและ
ผู�นํา ผู�บริหารสถานศึกษามีการมุIงเน�นการดําเนินการ การออกแบบระบบงาน ออกแบบระบบ
กระบวนการทํางาน เพ่ือสIงผลตIอผลลัพธ�ด�านหลักสูตรและกระบวนการ : ผลลัพธ�ด�านหลักสูตร
สถานศึกษาและประสิทธิผลของกระบวนการ สIงผลตIอผลลัพธ�ด�านการมุIงเน�นผู�เรียน : ผลการ
ดําเนินการด�านการมุIงเน�นผู�เรียนสIงผลตIอผลลัพธ�ด�านการมุIงเน�นบุคลากร: ผลการดําเนินการด�านการ
มุIงเน�นบุคลากร สIงผลตIอผลลัพธ�ด�านการนําองค�กรและการกํากับดูแลองค�กร : ผลการดําเนินการด�าน
การนําองค�กรและการกํากับดูแลองค�กร และสIงผลตIอผลลัพธ�ด�านการเงินและสมรรถนะการให�บริการ 
: ผลการดําเนินการด�านการเงินและสมรรถนะการให�บริการ ดังนั้นองค�ประกอบภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ัง 5 องค�ประกอบ มีความสําคัญตIอโรงเรียนตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล เปOนองค�ประกอบท่ีสIงผลตIอคุณภาพโรงเรียนตามโครงการมาตรฐานสากล 
ให�การดําเนินงานการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนสําเร็จลุลIวงเปOนไปตามวัตถุประสงค�ของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
 2. การวิ เคราะห� เนื้อหา จากการยืนยันคุณภาพโรงเรียนตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากข�อคําถามข�อท่ี 2 ผลการ
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วิ เคราะห�ข�อมูลกับข�อมูลเชิงประจักษ�  สรุปได�วIา  คุณภาพโรงเรียนตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รายละเอียดดังตารางท่ี 4.29 
 
ตารางท่ี 4.29 ผลการยืนยันความเหมาะสมและความเปOนไปได�ขององค�ประกอบภาวะผู�นําของ
 ผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับความเหมาะสมและความเปeนไปได� 

X  S.D. แปลความ 

1. ผลลัพธ�ด�านหลักสูตรและกระบวนการ : ผลลัพธ�ด�าน
หลักสตูรสถานศึกษาและประสิทธิผลของกระบวนการ  

4.60 0.49 มีความเหมาะสมและความ
เปOนไปได�ระดับมากท่ีสุด 

2. ผลลัพธ�ด�านการมุIงเน�นผู�เรียน : ผลการดําเนินการด�าน
การมุIงเน�นผู�เรียน  

4.60 0.49 มีความเหมาะสมและความ
เปOนไปได�ระดับมากท่ีสุด 

3. ผลลัพธ�ด�านการมุIงเน�นบุคลากร : ผลการดําเนินการ
ด�านการมุIงเน�นบุคลากร  

4.22 0.44 มีความเหมาะสมและความ
เปOนไปได�ระดับมาก 

4. ผลลัพธ�ด�านการนําองค�กรและการกํากับดูแลองค�กร : 
ผลการดําเนินการด�านการนําองค�กรและการกํากับดูแล
องค�กร  

4.00 0.63 มีความเหมาะสมและความ
เปOนไปได�ระดับมาก 

 5. ผลลัพธ�ด�านการเงินและสมรรถนะการให�บริการ : ผล
การดําเนินการด�านการเงิน และสมรรถนะการให�บริการ 

4.25 0.25 มีความเหมาะสมและความ
เปOนไปได�ระดับมาก 

รวมค4าเฉลี่ยท้ังฉบับ 4.33 0.46 
มีความเหมาะสมและความ

เปeนไปได�ระดับมาก 
 
  จากตารางท่ี 4.29 ผลการศึกษาพบวIา คIาเฉลี่ยการยืนยันองค�ประกอบภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านผลลัพธ�ด�านหลักสูตรและกระบวนการ : ผลลัพธ�ด�าน
หลักสูตรสถานศึกษาและประสิทธิผลของกระบวนการ ( X = 4.60, S.D. = 0.49) ผลลัพธ�ด�านการ
มุIงเน�นผู�เรียน : ผลการดําเนินการด�านการมุIงเน�นผู�เรียน ( X = 4.60, S.D. = 0.49) ผลลัพธ�ด�านการ
มุIงเน�นบุคลากร : ผลการดําเนินการด�านการมุIงเน�นบุคลากร  ( X = 4.22, S.D. = 0.44) ผลลัพธ�ด�าน
การนําองค�กรและการกํากับดูแลองค�กร : ผลการดําเนินการด�านการนําองค�กรและการกํากับดูแล
องค�กร ( X = 4.00, S.D. = 0.63) และผลลัพธ�ด�านการเงินและสมรรถนะการให�บริการ : ผลการ
ดําเนินการด�านการเงิน และสมรรถนะการให�บริการ ( X = 4.25, S.D. = 0.25) โดยภาพรวมความ
เหมาะสมและความเปOนไปได�ขององค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความ
เหมาะสมและความเปOนไปได�อยูIในระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.46) 
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  2.1 ผู�เชี่ยวชาญยืนยันความเหมาะสมและความเปOนไปได�ขององค�ประกอบภาวะผู�นํา
ของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังตารางท่ี 4.30 
 
ตารางท่ี 4.30 ผลการยืนยันความเหมาะสมและความเปOนไปได�ขององค�ประกอบภาวะผู�นําของ
 ผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล 

จํานวน 
ผู�ยืนยัน 

ร�อยละ 

1. ผลลัพธ�ด�านหลักสูตรและกระบวนการ : ผลลัพธ�ด�านหลักสูตร
สถานศึกษาและประสิทธิผลของกระบวนการ 

9 100 

2. ผลลัพธ�ด�านการมุIงเน�นผู�เรียน : ผลการดําเนินการด�านการมุIงเน�น
ผู�เรียน 

9 100 

3. ผลลัพธ�ด�านการมุIงเน�นบุคลากร : ผลการดําเนินการด�านการมุIงเน�น
บุคลากร 

9 100 

4. ผลลัพธ�ด�านการนําองค�กรและการกํากับดูแลองค�กร : ผลการ
ดําเนินการด�านการนําองค�กรและการกํากับดูแลองค�กร 

9 100 

5. ผลลัพธ�ด�านการเงินและสมรรถนะการให�บริการ : ผลการดําเนินการ
ด�านการเงิน และสมรรถนะการให�บริการ 

9 100 

  
 จากตารางท่ี 4.30 พบวIา ผู�เชี่ยวชาญยืนยันความเหมาะสมและความเปOนไปได� ในด�าน
ผลลัพธ�ด�านหลักสูตรและกระบวนการ : ผลลัพธ�ด�านหลักสูตรสถานศึกษาและประสิทธิผลของ
กระบวนการร�อยละ 100 ผลลัพธ�ด�านการมุIงเน�นผู�เรียน : ผลการดําเนินการด�านการมุIงเน�นผู�เรียน           
ร�อยละ 100 ผลลัพธ�ด�านการมุIงเน�นบุคลากร : ผลการดําเนินการด�านการมุIงเน�นบุคลากร ร�อยละ 
100 ผลลัพธ�ด�านการนําองค�กรและการกํากับดูแลองค�กร: ผลการดําเนินการด�านการนําองค�กรและ
การกํากับดูแลองค�กรร�อยละ 100 ผลลัพธ�ด�านการเงินและสมรรถนะการให�บริการ : ผลการ
ดําเนินการด�านการเงินและสมรรถนะการให�บริการ ร�อยละ 100 
 2.2 ผู�เชี่ยวชาญทุกทIานมีความเห็นตรงกันและยืนยันข�อมูลเชิงประจักษ� โดยมีเหตุผล ดังนี้ 
  ผลลัพธ�ด�านหลักสูตรและกระบวนการ : ผลลัพธ�ด�านหลักสูตรสถานศึกษาและ
ประสิทธิผลของกระบวนการและผลลัพธ�ด�านการมุIงเน�นผู�เรียน : ผลการดําเนินการด�านการมุIงเน�น
ผู� เรียน มีความสําคัญมากท่ีสุด เนื่องจากผู�บริหารสถานศึกษาเปOนผู�นําในการจัดการบริหาร
สถานศึกษาด�านหลักสูตรและกระบวนการและการมุIงเน�นผลผลิตด�านผู�เรียนผลลัพธ�ด�านการเงินและ
สมรรถนะการให�บริการ : ผลการดําเนินการด�านการเงิน และสมรรถนะการให�บริการผลลัพธ�ด�านการ
มุIงเน�นบุคลากร: ผลการดําเนินการด�านการมุIงเน�นบุคลากร และผลลัพธ�ด�านการนําองค�กรและการ
กํากับดูแลองค�กร : ผลการดําเนินการด�านการนําองค�กรและการกํากับดูแลองค�กร ตามลําดับ 
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เนื่องจาก โรงเรียนมาตรฐานสากล เปOนนวัตกรรมการจัดการศึกษา ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานนํามาใช�เปOนยุทธศาสตร� ในการพัฒนายกระดับการจัดการศึกษา ให�มีคุณภาพ
มาตรฐานเทียบเทIาสากล ผู�เรียนมีศักยภาพและความสามารถทัดเทียมกับผู�เรียนนานาประเทศ หรือ
มาตรฐานของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง ซ่ึงมีจุดมุ Iงหมายและทิศทางของโรงเรียน
มาตรฐานสากลประกอบด�วย 1) เพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอนให�เทียบเคียงมาตรฐานสากล
หรือประเทศชั้นนําท่ีมีคุณภาพสูง ได�แกI ประเทศท่ีประสบความสําเร็จสูงในการเข�ารIวมโครงการ PISA 
หรือ TIMSS โดยมุIงพัฒนาผู�เรียนให�มีศักยภาพเปOนพลโลก โดยเน�นความเปOนเลิศ ทางวิชาการ สื่อสาร
สองภาษา ลํ้าหน�าทางความคิด ผลิตงานอยIางสร�างสรรค� และรIวมกัน รับผิดชอบตIอสังคมโลก และ
คํานึงถึงความแตกตIางของผู�เรียนทางด�านสติปTญญา ความสามารถและความถนัด มีการจัดการเรียนรู�
ท่ีเหมาะสมในการเพ่ิมพูนศักยภาพของผู�เรียน สIงเสริมพหุปTญญาของผู�เรียน บนพ้ืนฐานของความ
เข�าใจ  มีการใช�กระบวนการคัดกรองในระบบดูแลชIวยเหลือผู�เรียนเปOนรายบุคคล เพ่ือให�สามารถ
พัฒนาไปสูIจุดสูงสุดแหIงศักยภาพ และ 2) เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการของโรงเรียนให�มีการ
บริหารด�วยระบบคุณภาพตามเกณฑ�รางวัลคุณภาพแหIงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(OBECQA) และพัฒนาไปสูIเกณฑ�รางวัลคุณภาพแหIงชาติ (Thailand Quality Award : TQA) ตIอไป 
โดยมีเปWาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จในการดําเนินการด�านผู�เรียนของโรงเรียน มาตรฐานสากล มี 5 เปOน
หมาย คือ เปOนเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ลํ้าหน�าทาง ความคิดผลิตงานอยIางสร�างสรรค� รIวม
กันรับผิดชอบตIอสังคมโลก  ซ่ึงประกอบด�วย เปWาหมายข�อ 1 เปOนเลิศวิชาการ : หมายถึง นักเรียน
โรงเรียนมาตรฐานสากลมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุIมสาระการเรียนรู�สูงเปWาหมายข�อ 2 สื่อสาร
สองภาษา : หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีทักษะและความสามารถด�านภาษา ท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษสูงในระดับเดียวกับ นักเรียนของประเทศท่ีมีคุณภาพการศึกษาสูง ท้ังเพ่ือ
การศึกษาค�นคว�าหาความรู� เพ่ือการติดตIอสื่อสาร เพ่ือการนําเสนอผลงาน เพ่ือการโต�แย�งให�เหตุผล 
และเพ่ือการเจรจา ความรIวมมือ ท้ังด�านการฟTง การพูด การอIานและการเขียน และนักเรียนโรงเรียน
มาตรฐานสากลมีความสนใจเรียนวิชาภาษาตIางประเทศท่ีสองเพ่ิมมากข้ึนเปWาหมายข�อ 3 ลํ้าหน�าทาง
ความคิด หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความคิดริเริ่มสร�างสรรค� (Creative Thinking) 
มีความคิดทางวิทยาศาสตร� (Scientific Thinking) และมีความคิดอยIางมีวิจารณญาณ (Critical 
Thinking) รวมถึงมีทักษะความสามารถในการ คิดวิเคราะห� (Analytical Thinking) ในการแก�ปTญหา
และการใช� ICT เพ่ือการเรียนรู�สูงในระดับเดียวกับนักเรียนของประเทศท่ีมีคุณภาพสูง โดยประเทศ
ไทยมีหลักการคิดท่ีน�อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ �าอยู Iหัวฯ 
พระราชทานมาใช�ได�ในทุกมิติ เปWาหมายข�อ 4 ผลิตงานอยIางสร�างสรรค� หมายถึง นักเรียนโรงเรียน
มาตรฐานสากล มีทักษะความสามารถในการศึกษาเรียนรู�ด�วยตนเอง (Independent Study) และมี
ความสามารถในการผลิตผลงานด�านตIาง ๆ ด�วยตนเองอยIางมีคุณภาพสูง และเปWาหมายข�อ 5 รIวมกัน
รับผิดชอบตIอสังคมโลก หมายถึง นักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากลเปOนผู�มีจิตสาธารณะ มีสํานึกในการ
บริการสังคม มีความรับผิดชอบตIอสังคมและมีจิตสํานึกในการสIงเสริม พิทักษ�และปกปWองสิ่งแวดล�อม 
ตลอดจนมีความรู�ความเข�าใจ เก่ียวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมและสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ง
แวดล�อม ของประเทศตIาง ๆ โดยเฉพาะกลุIมประเทศอาเซียนอยูIในระดับสูง ซ่ึงวัตถุประสงค�การนํา
เกณฑ�รางวัลคุณภาพแหIงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (OBECQA) มาใช�
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ประกอบด�วย 1) เพ่ือให�โรงเรียนได�ใช�เกณฑ�นี้ไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการ ขีดความสามารถและ
ผลลัพธ�ให�ดีข้ึน 2) เพ่ือเปOนกลไกในการสื่อสารและการแบIงปTนเรียนรู�จากวิธีปฏิบัติท่ีเปOนเลิศ เกิดการ
เรียนรู�ท้ังในระดับองค�กรและบุคคล 3) เพ่ือเปOนเครื่องมือในการสร�างความเข�าใจและทบทวนผลการ
ดําเนินการในระบบการบริหารจัดการของโรงเรียน และ 4) เพ่ือทําให�การจัดการศึกษามีการปรับปรุง
อยูIเสมอ เปOนประโยชน�กับผู�เรียนและผู�มีสIวนได�สIวนเสีย สIงผลตIอคุณภาพและความสําเร็จในปTจจุบัน
และในอนาคต ดังนั้นจากผลลัพธ�ของโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ท้ัง 5 ผลลัพธ� ท่ี
ได�จากการตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมและความเปOนไปได� จึงสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ� 
เนื่องจากเปOนตัวชี้วัดท่ีบอกความสําเร็จของโรงเรียนโครงการมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานผลการวิจัยสรุปได� ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห�ข�อมูลพ้ืนฐาน พบว1า กลุ1มตัวอย1างส1วนใหญ1เป4นเพศชาย จํานวน 327 คน คิด
เป4นร�อยละ 66.07 ส1วนใหญ1สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 472 คน คิดเป4นร�อยละ 95.35 ตําแหน1ง
ผู�อํานวยการ จํานวน 383 คน คิดเป4นร�อยละ 77.37 และผลการวิเคราะห�ค1าเฉลี่ย ส1วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีค1าเฉลี่ยอยู1ระหว1าง 
4.22 ถึง 4.71 โดยตัวบ1งชี้ท่ีมีค1าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงท่ีสุด คือ ศึกษา ค�นคว�า หาความรู� ติดตามองค�ความรู�
และเทคโนโลยีใหม1 ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเอง ( X = 4.71, S.D. = 0.50) อยู1ในระดับความ
เหมาะสมระดับมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีความมุ1งม่ันท่ีจะสร�างโอกาสการมีส1วนร1วมของครู บุคลากร นักเรียน 
ชุมชน เพ่ือนําไปสู1การตัดสินใจในการดําเนินงานของสถานศึกษา ( X = 4.66, S.D. = 0.50) อยู1ในระดับความ
เหมาะสมมากท่ีสุด และตัวบ1งชี้ท่ีมีค1าเฉลี่ยความเหมาะสมน�อยท่ีสุด คือบอกแนวทางการทําวิจัยเก่ียวกับการใช�
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครู ( X = 4.22, S.D. = 0.70) และค1าเฉลี่ยรวมความเหมาะสมจาก
ท้ังหมด 5 องค�ประกอบ 55 ตัวชี้วัด ขององค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ( X = 4.47, S.D. = 0.44) อยู1ในระดับความเหมาะสมมาก 
  ผลค1าเฉลี่ยความเหมาะสมของตัวบ1งชี้องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในแต1ละองค�ประกอบ แสดง ดังนี้ 
  1.1 องค�ประกอบท่ี 1 ด�านการพัฒนาตนเอง  มีค1าเฉลี่ยอยู1ระหว1าง 4.28 ถึง 4.71 โดย ตัวบ1งชี้
ท่ีมีค1าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงท่ีสุด คือ ศึกษา ค�นคว�า หาความรู� ติดตามองค�ความรู�และเทคโนโลยีใหม1 ๆ ในวง
วิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเอง ( X = 4.71, S.D. = 0.50) อยู1ในระดับความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 
ค1าเฉลี่ยความเหมาะสมของตัวบ1งชี้ รองลงมา คือ รวบรวมและสรุป สังเคราะห�ประมวลความรู�ในการพัฒนา
องค�กรและวิชาชีพ ( X = 4.56, S.D. = 0.53) อยู1ในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด ส1วนตัวบ1งชี้ท่ีมีค1าเฉลี่ยความ
เหมาะสมน�อยท่ีสุด คือ ศึกษาต1อในระดับท่ีสูงข้ึนในสาขาท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารงานในสถานศึกษา ( X = 4.28, 
S.D. = 0.76) อยู1ในระดับความเหมาะสมมาก ค1าเฉลี่ยรวมขององค�ประกอบท่ี 1 ด�านการพัฒนาตนเอง จาก
ท้ังหมด 13 ตัวบ1งชี้ มีความเหมาะสมของตัวบ1งชี้ ( X = 4.45, S.D. = 0.47) อยู1ในระดับความเหมาะสมมาก 
  1.2 องค�ประกอบท่ี 2 ด�านทักษะการบริหารองค�กร มีค1าเฉลี่ยอยู1ระหว1าง 4.39 ถึง 
4.64 โดยตัวบ1งชี้ท่ีมีค1าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงท่ีสุด คือ ส1งเสริมการพัฒนา เชื่อม่ันผู�ตามอย1างมือ
อาชีพ นําพาองค�กรพัฒนาและช1วยเหลือสังคม ( X = 4.64, S.D. = 0.59) อยู1ในระดับความเหมาะสม
มากท่ีสุดค1าเฉลี่ยความเหมาะสมของตัวบ1งชี้ รองลงมา คือ รู�จักเสียสละประโยชน�ส1วนตนเพ่ือรักษา
ประโยชน�ส1วนรวม ( X = 4.63, S.D. = 0.60) อยู1ในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด ส1วนตัวบ1งชี้ท่ีมี
ค1าเฉลี่ยความเหมาะสมน�อยท่ีสุด คือ เปJดโอกาสให�บุคลากรและผู�เก่ียวข�องทุกฝLายมีส1วนร1วมในการ
กําหนดเปMาหมาย ร1วมรับผิดชอบและดําเนินงานตามบทบาทหน�าท่ี ( X = 4.39, S.D. = 0.65) อยู1ในระดับ
ความเหมาะสมมาก ค1าเฉลี่ยรวมขององค�ประกอบท่ี 2 ด�านทักษะการบริหารองค�กร จากท้ังหมด 10 ตัวบ1งชี้ 
มีความเหมาะสมของตัวบ1งชี้ ( X = 4.53, S.D. = 0.47) อยู1ในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด 
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  1.3 องค�ประกอบท่ี 3 ด�านความรู�ทางวิชาการ มีค1าเฉลี่ยอยู1ระหว1าง 4.31 ถึง 4.66 โดย
ตัวบ1งชี้ท่ีมีค1าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงท่ีสุด คือ มีความมุ1งม่ันท่ีจะสร�างโอกาสการมีส1วนร1วมของครู 
บุคลากร นักเรียน ชุมชน เพ่ือนําไปสู1การตัดสินใจในการดําเนินงานของสถานศึกษา ( X = 4.66,              
S.D. = 0.50) อยู1ในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด ค1าเฉลี่ยความเหมาะสมของตัวบ1งชี้ รองลงมา คือ มีส1วน
ร1วมในการพัฒนาหลักสูตร มีการประเมินการสอนของครู กําหนดทิศทางและความสําเร็จของโรงเรียน ( X = 4.62, 
S.D. = 0.53) อยู1ในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด ส1วนตัวบ1งชี้ท่ีมีค1าเฉลี่ยความเหมาะสมน�อยท่ีสุด คือ เป4น
คนมองการณ�ไกล กําหนดกลยุทธ� เปMาหมายท่ีชัดเจนและสื่อสารให�ผู�เก่ียวข�องเข�าใจ นําข�อมูลมาปรับ แก�ไข 
พัฒนา กําหนดทิศทางและมีความต�องการบรรลุเปMาหมายของโรงเรียน ( X = 4.31, S.D. = 0.62) อยู1ใน
ระดับความเหมาะสมมาก ค1าเฉลี่ยรวมขององค�ประกอบท่ี 3 ด�านความรู�ทางวิชาการ  จากท้ังหมด 10 ตัวบ1งชี้ 
มีความเหมาะสมของตัวบ1งชี้ ( X = 4.50, S.D. = 0.48) อยู1ในระดับความเหมาะสมมาก 
  1.4 องค�ประกอบท่ี 4 ด�านการริเริ่มสร�างสรรค�  มีค1าเฉลี่ยอยู1ระหว1าง 4.41 ถึง 4.65 โดยตัว
บ1งชี้ท่ีมีค1าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงท่ีสุด คือ กระตุ�น ส1งเสริมให�บุคลากรแสดงความคิดริเริ่มสร�างสรรค�และ
กล�าแสดงออกในการปฏิบัติงาน ( X = 4.65, S.D. = 0.52) อยู1ในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย
ความเหมาะสมของตัวบ1งชี้ รองลงมา คือ ส1งเสริมการใช�เทคโนโลยี นวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนการ
สอนของครู ( X = 4.63, S.D. = 0.57) อยู1ในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด ส1วนตัวบ1งชี้ท่ีมีค1าเฉลี่ยความ
เหมาะสมน�อยท่ีสุด คือ ไม1ย1อท�อต1ออุปสรรค ค�นหาแนวทางในการแก�ปOญหา ( X = 4.41, S.D. = 0.76) อยู1
ในระดับความเหมาะสมมาก ค1าเฉลี่ยรวมขององค�ประกอบท่ี 4 ด�านการริเริ่มสร�างสรรค� จากท้ังหมด 10 ตัวบ1งชี้ 
มีความเหมาะสมของตัวบ1งชี้ ( X = 4.54, S.D. = 0.55) อยู1ในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด 
  1.5 องค�ประกอบท่ี 5 ด�านการจัดการเทคโนโลยี  มีค1าเฉลี่ยอยู1ระหว1าง 4.22 ถึง 4.53 
โดยตัวบ1งชี้ท่ีมีค1าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงท่ีสุด คือ สามารถติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลหลังการใช�
เทคโนโลยีตามแผนท่ีกําหนด ( X = 4.53, S.D. = 0.71) อยู1ในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด ค1าเฉลี่ย
ความเหมาะสมของตัวบ1งชี้ รองลงมา คือ มีความรู� ความสามารถและทักษะด�านเทคโนโลยี ( X = 4.48, 
S.D. = 0.60) อยู1ในระดับความเหมาะสมมาก ส1วนตัวบ1งชี้ท่ีมีค1าเฉลี่ยความเหมาะสมน�อยท่ีสุด คือ บอก
แนวทางการทําวิจัยเก่ียวกับการใช�เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครู ( X = 4.22, S.D. = 0.70) 
อยู1ในระดับความเหมาะสมมาก ค1าเฉลี่ยรวมขององค�ประกอบท่ี 5 ด�านการจัดการเทคโนโลยี จากท้ังหมด 
12 ตัวบ1งชี้ มีความเหมาะสมของตัวบ1งชี้ ( X = 4.34, S.D. = 0.57) อยู1ในระดับความเหมาะสมมาก 
 2. ผลการตรวจสอบความสอดคล�องขององค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กับข�อมูลเชิง
ประจักษ� ด�วยการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) มาทดสอบความสอดคล�อง
ของโมเดลเชิงเส�นกับข�อมูลเชิงประจักษ� เพ่ือพัฒนาตัวบ1งชี้องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  2.1 ผลการวิเคราะห�ค1าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ของตัวแปรองค�ประกอบภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว1า ตัวแปร จํานวน 55 ตัวแปร มีความสัมพันธ�
กันท้ังหมดโดยมีความสัมพันธ�กันเชิงบวกอย1างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 (p<0.01) และผลเมทริกซ�
สหสัมพันธ�ระหว1างตัวแปรแตกต1างจากเมทริกซ�เอกลักษณ�อย1างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยค1า Bartlett’s test 
of Sphericity มีค1าเท1ากับ 4.864 มีระดับนัยสําคัญ 0.000 (p<0.01) ส1วนค1าดัชนีไกเซอร� - ไมเยอร� - ออลคิน 
มีค1าเท1ากับ 0.777 โดยมีค1ามากกว1า 0.50 แต1น�อยกว1า 0.80 แสดงว1า มีความสัมพันธ�กันเหมาะสมดีจึง
สามารถนําไปวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันได� 
  2.2 การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลองค�ประกอบภาวะผู�นํา
ของผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว1า โมเดลองค�ประกอบภาวะผู�นํา
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ของผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  มีความสอดคล�องกลมกลืนกับข�อมูล
เชิงประจักษ� พิจารณาจากค1าไค – สแควร�ท่ีไม1มีนัยสําคัญทางสถิติ (χ2 = 161.788, p = 0.877) ค1า
ดัชนีวัดความกลมกลืน (GFI) มีค1าเท1ากับ 0.979 ค1าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก�ค1าแล�ว 
(AGFI) มีค1าเท1ากับ 0.967 ค1าเฉลี่ยกําลังสองของความคลาดเคลื่อนในการประมาณค1า (RMSEA) มีค1า
เท1ากับ 0.000 และค1าเฉลี่ยรากของค1าเฉลี่ยกําลังสองของส1วนท่ีเหลือ (RMR) มีค1าเท1ากับ 0.00941 
  2.3 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบของโมเดลด�านการพัฒนาตนเอง พบว1า ตัวบ1งชี้ผู�บริหาร
สถานศึกษา หม่ันพัฒนาสติปOญญาความสามารถ ไหวพริบ เพ่ือการอธิบายสิ่งต1าง ๆ ได�อย1างชัดเจน 
เข�าใจ มีน้ําหนักความสําคัญในรูปน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุด และส1งผลต1อความสามารถใน
ด�านการพัฒนาตนเองของผู�บริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียน คิดเป4นร�อยละ 68.10 
  2.4 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบของโมเดลด�านทักษะการบริหารองค�กร พบว1า ตัวบ1งชี้
ผู�บริหารสถานศึกษา กล�าตัดสินใจมีความสามารถในการตัดสินใจ มีส1วนร1วมคิด ร1วมทําและร1วมรับผิดชอบ มี
น้ําหนักความสําคัญในรูปน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุดและส1งผลต1อความสามารถในด�านทักษะการ
บริหารองค�กรของผู�บริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล คิดเป4นร�อยละ 69.80 
  2.5 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบของโมเดลด�านความรู�ทางวิชาการ พบว1า ตัวบ1งชี้ผู�บริหาร
สถานศึกษา มีส1วนร1วมในการพัฒนาหลักสูตร มีการประเมินการสอนของครู กําหนดทิศทางและความสําเร็จ
ของโรงเรียน มีน้ําหนักความสําคัญในรูปน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุดและส1งผลต1อความสามารถ
ในด�านความรู�ทางวิชาการของผู�บริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล คิดเป4นร�อยละ 69.50 
  2.6 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบของโมเดลด�านการริเริ่มสร�างสรรค� พบว1า ตัวบ1งชี้ผู�บริหาร
สถานศึกษา กระตุ�นส1งเสริมให�บุคลากรแสดงความคิดริเริ่มสร�างสรรค�และกล�าแสดงออกในการปฏิบัติงาน มี
น้ําหนักความสําคัญในรูปน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุดและส1งผลต1อความสามารถในด�านการ
ริเริ่มสร�างสรรค�ของผู�บริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล คิดเป4นร�อยละ 81.80 
  2.7 ผลการวิเคราะห�องค�ประกอบของโมเดลด�านการจัดการเทคโนโลยี พบว1า ตัวบ1งชี้ 
ผู�บริหารสถานศึกษา นําระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาพัฒนาทักษะทางด�านการสื่อสาร มีน้ําหนัก
ความสําคัญในรูปน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุดและส1งผลต1อความสามารถในด�านการจัดการ
เทคโนโลยีของผู�บริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล คิดเป4นร�อยละ 85.30 
  2.8 การพิจารณาน้ําหนักความสําคัญต1อภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล พบว1า องค�ประกอบท้ัง 5 องค�ประกอบ มีน้ําหนักความสําคัญต1อภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในระดับสูงมาก โดยเรียงลําดับได�ดังนี้ องค�ประกอบ
ท่ี 5 ด�านการจัดการเทคโนโลยี มีน้ําหนักความสําคัญในรูปน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานสูงท่ีสุดมีค1าเท1ากับ 
0.853 ส1งผลต1อภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในระดับสูง คิดเป4น
ร�อยละ 85.30 รองลงมา คือ องค�ประกอบท่ี 4 ด�านการริเริ่มสร�างสรรค� มีน้ําหนักความสําคัญในรูปน้ําหนัก
องค�ประกอบมาตรฐานรองลงมามีค1าเท1ากับ 0.818 ส1งผลต1อภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล คิดเป4นร�อยละ 81.80 ลําดับท่ี 3 คือ องค�ประกอบท่ี 2 ด�านทักษะการบริหารองค�กร มี
น้ําหนักความสําคัญในรูปน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานเป4นลําดับท่ี 3 มีค1าเท1ากับ 0.698 ส1งผลต1อภาวะผู�นํา
ของผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล คิดเป4นร�อยละ 69.80 ลําดับท่ี 4 คือ 
องค�ประกอบท่ี 3 ด�านความรู�ทางวิชาการ มีน้ําหนักความสําคัญในรูปน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานเป4นลําดับ
ท่ี 4 มีค1าเท1ากับ 0.695 ส1งผลต1อภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล      
คิดเป4นร�อยละ 69.50 และลําดับสุดท�าย คือ องค�ประกอบท่ี 1 ด�านการพัฒนาตนเอง มีน้ําหนักความสําคัญใน
รูปน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานเป4นลําดับสุดท�าย มีค1าเท1ากับ 0.681 ส1งผลต1อภาวะผู�นําของผู�บริหาร
สถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล คิดเป4นร�อยละ 68.10 
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 3. ผลการยืนยันองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากผู�ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน 
พบว1า จากประเด็นข�อคําถามท่ี 1 ผลการศึกษาวิเคราะห�องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
องค�ประกอบท่ีได� คือ 1) ด�านการพัฒนาตนเอง 2) ด�านทักษะการบริหารองค�กร 3) ด�านความรู�ทางวิชาการ     
4) ด�านการริเริ่มสร�างสรรค� และ 5) ด�านการจัดการเทคโนโลยี ท1านเห็นด�วยหรือไม1และท1านมีความคิดเห็น
อย1างไร จากการสนทนากลุ1มมีค1าเฉลี่ยความสอดคล�องความเหมาะสมและเป4นไปได� ในภาพรวม อยู1ในระดับ
มาก ( X = 4.41, S.D. = 0.66) เม่ือพิจารณาเป4นรายได� พบว1า ค1าเฉลี่ยการยืนยันองค�ประกอบภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด�านการพัฒนาตนเอง มีค1าเฉลี่ยความเหมาะสมและความเป4นไปได� อยู1ในระดับมาก 
( X = 4.45, S.D. = 0.65) ด�านทักษะการบริหารองค�กร มีค1าเฉลี่ยความเหมาะสมและความเป4นไปได� อยู1ใน
ระดับมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.64) ด�านความรู�ทางวิชาการ มีค1าเฉลี่ยความเหมาะสมและความเป4นไปได� อยู1
ในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.65) ด�านการริเริ่มสร�างสรรค� มีค1าเฉลี่ยความเหมาะสมและความเป4นไปได� 
อยู1ในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.69) และด�านการจัดการเทคโนโลยี มีค1าเฉลี่ยความเหมาะสมและความ
เป4นไปได� อยู1ในระดับมาก ( X = 4.36, S.D. = 0.65) นอกจากนี้ ผู�ทรงคุณวุฒิได�ยืนยันความเหมาะสมและความ
เป4นไปได�ขององค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในภาพรวมคิดเป4นร�อยละ 100 และผลการ
ยืนยันคุณภาพโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน จากข�อคําถามข�อท่ี 2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลกับข�อมูลเชิงประจักษ� สรุปได�ว1า คุณภาพโรงเรียนตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว1า โดยภาพรวมความ
เหมาะสมและความเป4นไปได�ขององค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความเหมาะสมและ
ความเป4นไปได�อยู1ในระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.46) เม่ือพิจารณาเป4นรายได� พบว1า ด�านผลลัพธ�ด�าน
หลักสูตรและกระบวนการ : ผลลัพธ�ด�านหลักสูตรสถานศึกษาและประสิทธิผลของกระบวนการ ( X = 4.60, 
S.D. = 0.49) ผลลัพธ�ด�านการมุ1งเน�นผู�เรียน : ผลการดําเนินการด�านการมุ1งเน�นผู�เรียน ( X = 4.60, S.D. = 0.49) 
ผลลัพธ�ด�านการมุ1งเน�นบุคลากร : ผลการดําเนินการด�านการมุ1งเน�นบุคลากร  ( X = 4.22, S.D. = 0.44)  
ผลลัพธ�ด�านการนําองค�กรและการกํากับดูแลองค�กร : ผลการดําเนินการด�านการนําองค�กรและการกํากับดูแล
องค�กร ( X = 4.00, S.D. = 0.63) และผลลัพธ�ด�านการเงินและสมรรถนะการให�บริการ : ผลการดําเนินการด�าน
การเงิน และสมรรถนะการให�บริการ ( X = 4.25, S.D. = 0.25) ตามลําดับ นอกจากนี้ ผู�ทรงคุณวุฒิยืนยันความ
เหมาะสมและความเป4นไปได� ในด�านผลลัพธ�ด�านหลักสูตรและกระบวนการ : ผลลัพธ�ด�านหลักสูตรสถานศึกษา
และประสิทธิผลของกระบวนการ ผลลัพธ�ด�านการมุ1งเน�นผู�เรียน : ผลการดําเนินการด�านการมุ1งเน�นผู�เรียน 
ผลลัพธ�ด�านการมุ1งเน�นบุคลากร : ผลการดําเนินการด�านการมุ1งเน�นบุคลากร ผลลัพธ�ด�านการนําองค�กรและการ
กํากับดูแลองค�กร: ผลการดําเนินการด�านการนําองค�กรและการกํากับดูแลองค�กร ผลลัพธ�ด�านการเงินและ
สมรรถนะการให�บริการ : ผลการดําเนินการด�านการเงินและสมรรถนะการให�บริการ ในภาพรวมคิดเป4นร�อยละ 100 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 การพัฒนาองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อภิปรายผล ได�ดังนี้ 
 1. การพัฒนาองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล พบว1า มี 5 องค�ประกอบ 55 ตัวบ1งชี้ ได�แก1 องค�ประกอบท่ี 1 ด�านการพัฒนาตนเอง 
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องค�ประกอบท่ี 2 ด�านทักษะการบริหารองค�กร องค�ประกอบท่ี 3 ด�านความรู�ทางวิชาการ 
องค�ประกอบท่ี 4 ด�านการริเริ่มสร�างสรรค� องค�ประกอบท่ี 5 ด�านการจัดการเทคโนโลยี สอดคล�องกับ
กรอบแนวคิดในการวิจัยและสมมติฐานการวิจัยท่ีต้ังไว� ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ต1าง ๆ ท่ีศึกษาเก่ียวกับตัวแปรท่ีบ1งชี้ภาวะผู�นําของผู�บริหารว1าภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ีผู�วิจัยได�ศึกษา สังเคราะห�จากเอกสาร นักวิชาการ (Bass, 1990; 
Grawitch, 2556; Northouse, 2012; York-Barr & Duke, 2004; วิโรจน� สารรัตนะ, 2553; Spencer 
& Spencer, 1993; Manus & Mour, 2007; สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2556; 
ไพฑูรย� สินลารัตน�, 2555; สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2555) แสดงให�เห็นว1า ภาวะ
ผู�นําของผู�บริหารว1าภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เป4น
กุญแจสําคัญ ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลให�เป4นไปตามเปMาหมายแห1ง
ความสําเร็จ คือ มุ1งพัฒนาผู�เรียนให�มีศักยภาพเป4นพลโลก คือ มีความเป4นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได�
อย1างน�อยสองภาษา ล้ําหน�าทางความคิด ผลิตงานอย1างสร�างสรรค� ร1วมกันรับผิดชอบต1อสังคมโลก 
โดยคุณลักษณะของภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล จะต�อง
เป4นผู�ท่ีมีความรู� มีทักษะและมีคุณลักษณะส1วนบุคคล ตามแนวคิดของ Bruner (1972, cited in Jenny 
Moon, 1999, pp. 5-6) ท่ีได�ให�ทัศนะไว�ว1า ผู�บริหารจะต�องมีภาวะผู�นําและสามารถนําไปใช�ในการ
บริหารองค�กร สอดคล�องกับงานวิจัยของ คิมเบอลี (Kimberly, 2009, pp. 114-118) ท่ีได�ศึกษาและ
สรุปองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาไว� 5 องค�ประกอบ ได�แก1 1) มีวิสัยทัศน� (Vision)  
2) กระจายความเป4นผู�นําอย1างมืออาชีพ (Professional Leadership Attributes) 3) มีอิทธิพลของ
ความเป4นผู�นําใน  การจัดการเรียนการสอนของครู (Influence of This Leadership on Teachers’ 
Instructional Practices) 4) มีความพยายามในการปรับปรุงงาน (Efforts toward Improvement) 
และ 5) มีความสามารถในการสร�างองค�ความรู� (Construction) เลวี่ (Levy, 2010, p. 41) ได�ศึกษา
คุณลักษณะองค�ประกอบของภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาซ่ึงได�สรุปไว� 3 องค�ประกอบ ได�แก1            
1) สร�างมนุษยสัมพันธ�ท่ีดี (Fostering Relationships) 2) สื่อสารการสร�างวิสัยทัศน�ท่ีดี (Communicating 
the Leader’s Vision) และ 3) กระตุ�นให�เกิดปOญญาและการส1งเสริมการเรียนรู�รายบุคคลได�อย1าง
เหมาะสม (Providing Appropriate Intellectual Stimulation and Individual Support) ซีทธัม 
(Cheatham, 2010, pp. 94-96) ได�ศึกษา รวบรวมและกําหนดคุณลักษณะองค�ประกอบภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษาไว� 10 องค�ประกอบ ได�แก1 1) กําหนดเปMาหมายของโรงเรียน (Frames the 
School’s Goals) 2) สื่อสารเปMาหมายของโรงเรียนให�ผู�เก่ียวข�องเข�าใจ (Communicates the School’s 
Goals) 3) นิเทศและประเมินการสอน (Supervises and Evaluates Instruction) 4) การร1วมพัฒนา
หลักสูตร (Coordinates the Curriculum) 5) ติดตามความก�าวหน�าผู�เรียน (Monitors Student 
Progress) 6) บริหารเวลาในการจัดการเรียนการสอน (Protects Instructional Time) 7) สร�าง
วิสัยทัศน� (Maintains High Visibility) 8) จูงใจครู (Provides Incentives for Teachers) 9) การ
ส1งเสริมการพัฒนาอย1างมืออาชีพ (Promotes Professional Development) และ 10) จูงใจให�เกิดการ
เรียนรู� (Provides Incentives for Learning) แวน และแจคสัน (Van & Jackson, 2011, p. 42)        
ได� ศึกษาและสรุปองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาไว� 7 องค�ประกอบ ได�แก1                 
1) ความสามารถในการทําให�ผู�เรียน ผู�ปกครอง และชุมชน มีความสามารถในการตัดสินใจท่ีสร�างองค�
ความรู�และเป4นประโยชน� (Ability to make Constructive and Beneficial Decisions for Students, 
Parents, Community, and Institution) 2) มีทักษะในการกระตุ�นและมีปณิธานท่ีแน1วแน1 (Motivation 
and Determination) 3) มีทักษะในการนิเทศ (Leadership and Supervisory Skills) 4) มีทักษะใน
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การเข�ากับคนอ่ืนได� (Strong Interpersonal Skills) 5) มีทักษะในการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล (Effective 
Communication) 6) มีความรู�ท่ีหลากหลาย ซ่ึงสามารถลงสู1การปฏิบัติได� (Diverse Knowledge of 
Educational Practices and Models) และ 7) มีทักษะในการพัฒนานวัตกรรมและใช�เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร�ได� (Innovation Skills and Computer Technology Aptitude)  อิมแฮงเบ (Imhangbe, 
2011, pp. 57-58) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะภาวะผู�นํา 5 ประการ ได�แก1 1) มีความรับผิดชอบ
ต1อการปฏิบัติของผู�เรียน (Accountable for Students’ Performance) 2) มุ1งไปท่ีเปMาหมายของ
โรงเรียนและคาดหวังผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียน (Focusing the School Goals and Expectations for 
Students Achievement) 3) พัฒนาความสามารถทางการสอนให�ครูและทีมบริหาร (Develop the 
Instructional Leadership Capacity of Teacher and Administrator Teams) 4) พัฒนาครูให�เป4น
ครูมืออาชีพ (Keeping Track of Teachers’ Professional Development Needs) และ 5) สร�างสรรค�
โครงสร�างและโอกาสให�ครูมีส1วนร1วมในการพัฒนา (Creating Structures and Opportunities for 
Teachers to Collaborate) ขณะท่ี ลิซ1า (Lisa, 2012, pp. 68-69) ได�ศึกษาและกําหนดองค�ประกอบ
ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาไว� 8 องค�ประกอบ ได�แก1 1) สร�างความเชื่อม่ันให�กับผู�ปกครอง               
2) สร�างความเชื่อม่ันให�กับผู�เรียน 3) เน�นวิชาการ 4) สร�างความสําเร็จ 5) มีความสามารถในการ
นิเทศกิจกรรมการเรียนการสอน 6) พัฒนากระบวนการคิด 7) มีความสามารถในการบริหารจัดการ
นวัตกรรมทางวิชาการ และ 8) มีความสามารถในการแก�ปOญหาแมคโดนอลด� (McDonald, 2012, 
67) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะภาวะผู�นําไว� 4 ประการ ได�แก1 1) กําหนดพันธกิจของโรงเรียน 
(Defining School Mission) 2) สื่อสารเปMาหมายของโรงเรียน (Communicates the School’s 
Goals) 3) บริหารจัดการโปรแกรมการเรียนการสอน (Managing the Instructional Program) โดย
การจัดทําหลักสูตรร1วมกัน การนิเทศ กํากับติดตามและประเมินผล และ 4) การพัฒนาบรรยากาศการ
เรียนรู� (Developing School Learning Climate) และสอดคล�องกับโอดิวโร (Oduro, 2012,           
p. 82) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาไว� 13 องค�ประกอบ ได�แก1 
1) มีเปMาหมาย (Goals) 2) โน�มน�าวให�เกิดการสนับสนุนจากชุมชนท่ีเข�มแข็ง (Tend to Have Strong 
Community Support) 3) ลงมือปฏิบัติและสร�างแรงบันดาลใจ (Practicing and Aspiring) 4) มี
อิทธิพลเหนือผู�อ่ืน (Influenced by Personal Factors) 5) สร�างเง่ือนไขในบริบทท่ีดีแก1โรงเรียน 
(Contextual Conditions of a School) 6) เข�าใจหลักการบริหารทรัพยากรท้ังสี่ คือ คน งบประมาณ วัสดุ 
และการบริหารจัดการ (Understanding How the Four Sources) 7) เข�าใจในหลักสูตรการเรียนการ
สอน (Instructional Domain of Curriculum) 8) มีเทคนิคในการส1งเสริมการสอนผู�เรียน (Coaching 
for Students) 9) สร�างผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการแก1ผู�เรียน (Making the Academic Achievement of 
Students) 10) พัฒนาผลสะท�อนกลับ (Develop Reflective Practices) 11) ประเมินทักษะภาวะผู�นํา
และสมรรถนะของตัวเองอยู1เสมอ (Evaluate the Presence or Absence of Leadership Skills or 
Competencies) 12) พัฒนาทักษะ (Improving Skills) และ 13) กล�าเผชิญต1อความจริงท่ีเปลี่ยนแปลง 
(Confront the Reality of How the Changing Demographics) สมเกียรติ พละจิตต� (2555,            
น. 141) ได�ศึกษาภาวะผู�นําทางวิชาการในโรงเรียนดีเด1น โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาเก่ียวกับภาวะ
ผู�นําทางวิชาการในโรงเรียนดีเด1น ในเง่ือนไขการเกิด กระบวนการเกิด และปOจจัยท่ีส1งผลต1อ
กระบวนการอยู1 และผลสืบเนื่องจากภาวะผู�นําทางวิชาการ โดยเป4นการศึกษาเพ่ือหาข�อสรุปเชิง
ทฤษฎีท่ีจะนําไปสู1การสร�างทฤษฎีฐานราก ซ่ึงมีผลการวิจัย พบว1า ลักษณะภาวะผู�นําทางวิชาการใน
โรงเรียนดีเด1น มี 3 มิติ ดังนี้ 1) มิติบุคคล มี 15 ลักษณะ ได�แก1 วิสัยทัศน� ความต่ืนตัวและการปรับตัว 
ความท�าทาย ความสามารถสูง หลักการทํางาน การปรับปรุงงานและพัฒนางานอย1างต1อเนื่อง การ
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แก�ปOญหา การบริหารเวลา ความคิดสร�างสรรค� ความใฝLรู�และการแสวงหาความรู� ความรับผิดชอบ 
มนุษยสัมพันธ� คุณธรรม เจตคติท่ีดีต1ออาชีพและโรงเรียน และแรงจูงใจ 2) มิติทีม มี 24 ลักษณะ 
ได�แก1 การมีเปMาหมายร1วมกัน การมีส1วนร1วม การสร�างกฎเกณฑ� การสร�างทีมงาน การวางแผน การ
บริหารจัดการตนเอง การมอบหมายงาน การปรับปรุงานและพัฒนางาน การพัฒนาทีมงาน การ
แก�ปOญหา การตัดสินใจ การเป4นผู�นําและผู�ตามท่ีดี การติดตามงาน ความเสมอภาค ความคิด
สร�างสรรค� บรรยากาศการทํางาน การเรียนรู�ร1วมกัน การทํางานข�ามทีม การสื่อสารท่ีดี ความไว�ใจ 
ความรับผิดชอบ แรงจูงใจ ความกลมเกลียว และวัฒนธรรมมุ1งผลสําเร็จ และ 3) มิติโรงเรียน มี       
25 ลักษณะ ได�แก1 วิสัยทัศน�ร1วม เกียรติประวัติของโรงเรียน การระดมทรัพยากรจากทุกภาคส1วน การ
มีส1วนร1วม การสร�างเครือข1าย ความร1วมมือ เปMาหมายสูง การจัดโครงสร�างองค�การ ศักยภาพครู การ
กําหนดมาตรฐานงาน การสร�างทีมงานคุณภาพ ศักยภาพผู�เรียน หลักสูตร การวางแผน การปรับปรุง
งานและพัฒนางานอย1างต1อเนื่อง การพัฒนาทีมงาน การแก�ปOญหา การสื่อสารท่ีดี การประชาสัมพันธ� 
การเอ้ืออํานวยประโยชน� การนําระบบการพัฒนาคุณภาพเข�ามาประยุกต�ใช� บรรยากาศการทํางาน 
ระบบฐานข�อมูล การติดตามงาน แรงจูงใจ และ วัฒนธรรมมุ1งผลสําเร็จ 
 จากผลการวิจัยการพัฒนาองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ีผู�บริหารสถานศึกษาท่ีเป4นกลุ1มตัวอย1างในการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับ
องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว1า ท้ัง 5 
องค�ประกอบ มีความเหมาะสมอยู1ในระดับมากและ 55 ตัวบ1งชี้ มีความเหมาะสมอยู1ในระดับมาก
ท้ังหมด สะท�อนถึงว1า ผู�บริหารสถานศึกษาเห็นด�วย สอดคล�องกับผู�วิจัยเก่ียวกับการพัฒนา
องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ในด�านการพัฒนาตนเอง สอดคล�องกับเกรียงศักด์ิ 
เจริญวงศ�ศักด์ิ (2550) สังคม จันทร�วิเศษ (2555, น. 24) ท่ีกล1าวถึงผู�นําไว�ว1า ผู�นําต�องเก่ียวข�องกับ
บุคคลอ่ืนโดยเฉพาะผู�ตามหรือผู�ใต�บังคับบัญชาท่ีจะปฏิบัติตามความต�องการของผู�นํา ผู�นําจะ
เก่ียวข�องกับการตัดสินใจ การจัดสรรและการใช�อํานาจท่ีไม1เท1าเทียมกันระหว1างผู�นําและสมาชิกของ
กลุ1ม เพ่ือให�สมาชิกแสดงพฤติกรรมตามท่ีผู�นําต�องการหรือคาดหวัง และผู�นําสามารถใช�อิทธิพลกับ           
ผู�ตามหรือผู�ใต�บังคับบัญชา การมีอํานาจในการสั่งการให�ผู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติงานใดงานหนึ่งเฉพาะ 
และเนื่องจากอิทธิพลท่ีมีต1อผู�ใต�บังคับบัญชาทําให�งานดังกล1าวสามารถดําเนินถึงเปMาหมายท่ีต�องการ
ได�อย1างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ และผู�นําต�องเป4นบุคคลท่ีได�รับการยอมรับหรือยกย1องให�เป4นผู�นํา
และต�องเป4นผู�ท่ีมีความสามารถอันเกิดจากตัวของเขาเอง จนเป4นท่ียอมรับหรือยกย1องของกลุ1มให�เป4น
ผู�นําและนํากลุ1มไปสู1ความสําเร็จตามเปMาหมาย (วิเชียร วิทยอุดม, 2553, น. 2) อีกท้ังผู�นํายังเป4นผู�ท่ีทํา
ให�ผู�ร1วมงานมีความรู�สึกเป4นเจ�าของ มีวิสัยทัศน� มีใจเปJดกว�าง มอบอํานาจให�ผู�อ่ืน มีความยืดหยุ1น รับ
ฟOงและยอมรับความคิดเห็นของผู� อ่ืน ตลอดท้ังอุทิศตนและมุ1งม่ันเพ่ือประโยชน�ขององค�กร 
(Northouse, 2012, pp. 1-3) ตลอดจนผู�นํายังเป4นผู�ท่ีมีอิทธิพลต1อกลุ1ม โดยปฏิบัติหน�าท่ีของความ
เป4นผู�นํา เป4นผู�ผลักดัน เป4นผู�ดลบันดาล เป4นผู�สร�างพลังร1วม เป4นผู�ก1อให�เกิดพลังในการปฏิบัติของ
มวลสมาชิกเพ่ือให�เข�าสู1เปMาหมายตามท่ีต�องการ (ศักด์ิไทย สุรกิจบวร, 2549, น. 30) เพราะผู�นําต�อง
เป4นประธานในงานพิธีการต1าง ๆ เป4นตัวแทนขององค�กร เป4นโฆษกแถลงข1าว ตอบคําถาม หรือ
รายงานต1อบุคคลหรือกลุ1มในเรื่องต1าง ๆ เป4นนักเจรจาต1อรองกับผู� อ่ืนท่ีต�องการและเรียกร�อง
ทรัพยากรท้ังภายในและภายนอกองค�กร เป4นผู�ฝ�กสอนสมาชิกในทีม เป4นผู�สร�างทีมในการกําหนด
เปMาหมายสร�างขวัญกําลังใจและการประชุมทีมเป4นผู�แก�ปOญหาทางเทคนิคให�แก1สมาชิกในทีมงาน และ
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เป4นผู�ท่ีให�ข�อเสนอแนะท่ีเป4นความคิดเชิงนวัตกรรมหรือต1อยอดทางธุรกิจ (พิพัฒน� นนทนาธรณ�, 
2555, น. 14-15) จากเหตุผลดังกล1าวข�างต�น จึงทําให�ผู�บริหารสถานศึกษาเล็งเห็นถึงความสําคัญของ
การพัฒนาองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  
 2. จากการวิเคราะห�โมเดลความสอดคล�องขององค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหาร
สถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีองค�ประกอบท้ังหมด 5 องค�ประกอบ ดังนี้ 
องค�ประกอบท่ี 1 ด�านการพัฒนาตนเอง องค�ประกอบท่ี 2 ด�านทักษะการบริหารองค�กร องค�ประกอบท่ี 
3 ด�านความรู�ทางวิชาการ องค�ประกอบท่ี 4 ด�านการริเริ่มสร�างสรรค� องค�ประกอบท่ี 5 ด�านการจัดการ
เทคโนโลยี และเม่ือนํามาวิเคราะห�องค�ประกอบและตัวบ1งชี้ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ด�วยการวิเคราะห�เชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) มา
ทดสอบความสอดคล�องของโมเดลเชิงเส�นกับข�อมูลเชิงประจักษ� โดยผู�วิจัยแยกประเด็นในการ
อภิปรายเป4นรายองค�ประกอบ ดังนี้ 
  2.1 องค�ประกอบท่ี 1 ด�านการพัฒนาตนเอง ประกอบด�วย 13 ตัวบ1งชี้ มีค1าเฉลี่ยอยู1
ระหว1าง 4.28 ถึง 4.71 ตัวบ1งชี้ท่ีมีค1าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงท่ีสุด คือตัวบ1งชี้ศึกษา ค�นคว�า หาความรู� 
ติดตามองค�ความรู�และเทคโนโลยีใหม1 ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองแสดงว1าผู�บริหาร
สถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองได�ในเรื่อง
การศึกษา ค�นคว�า หาความรู� ติดตามองค�ความรู�และเทคโนโลยีใหม1 ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือ
พัฒนาตนเองรวบรวมและสรุป สังเคราะห�ประมวลความรู� ในการพัฒนาองค�กรและวิชาชีพประชุมเชิง
วิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู1เพ่ือนร1วมงานศึกษาต1อในระดับท่ีสูงข้ึนในสาขาท่ีเก่ียวข�องกับ
การบริหารงานในสถานศึกษาพบปะผู�รู�หรือปราชญ�ชาวบ�าน อย1างไม1เป4นทางการเสมอออกกําลังกาย 
ดูแลสุขภาพสมํ่าเสมอหม่ันฝ�กจิตใจให�มีความหนักแน1น ม่ันคง ทางอารมณ�อยู1เสมอหม่ันพัฒนา
สติปOญญาความสามารถ ไหวพริบ เพ่ือการอธิบายสิ่งต1าง ๆ ได�อย1างชัดเจน เข�าใจพัฒนาบุคลิกภาพ 
สร�างสัมพันธ�ภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืนเสมอศึกษาหาความรู�เก่ียวกับจริยธรรมท่ัวไปและ
จริยธรรมวิชาชีพเข�าร1วมประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู�ความคิดเห็น ประสบการณ�เก่ียวกับ
คุณธรรม จริยธรรมเสมอพัฒนาทักษะการสื่อสาร การพูดท่ีชัดเจน เข�าใจง1ายและพัฒนาทักษะการ
สื่อสารภาษาต1างประเทศอย1างต1อเนื่องเพราะการพัฒนาตนเอง ผู�บริหารควรจะต�องมีความรู� ความ
เข�าใจเก่ียวกับเรื่องราวของตนเองเป4นข้ันพ้ืนฐาน ผู�บริหารจึงสามารถใช�ภาวะผู�นําในข้ันต1อไปได� 
เพราะการพัฒนาตนเอง สอดคล�องกับแนวคิดของ ยงยุทธ เกษสาคร (2554, น. 40) คมกฤช จองบุญวัฒนา 
(2556, น. 17) ซ่ึงประกอบด�วย การรู�จักตัวเอง (Self-awareness) การรู�จักจุดแข็ง จุดด�อย แรงขับ
และค1านิยมในตัวและผลท่ีจะกระทบต1อบุคคลอ่ืน การรู�จักควบคุมหรือปรับเปลี่ยนอารมณ�หรือแรง
กระตุ�นท่ีก1อให�เกิดปOญหา การสร�างแรงจูงใจ (Motivation) โดยการมีศิลปะในการจูงใจและกระตุ�นให�
ผู�อ่ืน ผู�ร1วมงาน หรือผู�ใต�บังคับบัญชามีความยินดีท่ีจะร1วมกันทํางาน การมีความเห็นอกเห็นใจผู�อ่ืน 
(Empathy) โดยการเข�าใจและใส1ใจอารมณ�ของผู�อ่ืน และการมีทักษะทางสังคม (Social Skill) โดยมี
ความสามารถและทักษะในการสื่อสารโดยเป4นท้ังผู�นําและผู�ตามท่ีดีได�อย1างเหมาะสม สอดคล�อง
กับณัฐกิตต์ิ อินทร�สวรรค� (2561) ท่ีกล1าวไว�ว1า ผู�นําต�องเป4นผู�ท่ีมีความสามารถในการถ1ายทอด และ
สื่อสารวิสัยทัศน�ได�อย1างชัดเจนด�วยความเรียบง1าย เนื่องจากคนในสังคมหรือองค�การมีหลากหลาย 
การถ1ายทอดให�คนท่ีต1างกันรับรู�ได�ตรงกันจึงเป4นสิ่งสําคัญท่ีผู�นําควรมี และการกระทําให�ผู�เก่ียวข�อง
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ทราบจะช1วยทําให�การดําเนินงานตามนโยบายง1ายสะดวก และได�รับความร1วมมือมากข้ึน 
ขณะเดียวกัน ผู�นําต�องมีความน1าเชื่อถือ เป4นผู�นําท่ีได�รับการยอมรับและครองหัวใจผู�คน ความ
น1าเชื่อถือเป4นคุณลักษณะท่ีผู�นําทุกคนต�องมีและขาดไม1ได� คุณลักษณะอย1างอ่ืนอาจหาจากแหล1งอ่ืนได� 
แต1ความเชื่อถือผู�นําต�องสร�างข้ึนมาเองหรือต�องมีอยู1ในตนเองอย1างแท�จริง ความน1าเชื่อถือของผู�นําจะ
มีมากหรือน�อยนั้นต�นทุนทางสังคมจะเป4นตัวกําหนด ต�นทุนทางสังคมของผู�นําคือ คุณความดีท่ีสั่งสม
มาแต1ในอดีตไม1ว1าจะเป4นความรู�ความสามารถ ภาพพจน� ภาพลักษณ� การยอมรับจากสังคม สิ่งสําคัญ
คือทุนทางสังคมก็เหมือนกับทุนด�านอ่ืน ๆ คือใช�ไปเรื่อย ๆ  มีวันร1อยหรอและหมดไป ทุนทางสังคม
ของผู�นําจึงต�องหม่ันสั่งสมให�พอกพูนอยู1เสมอ ดังนั้นผู�นําท่ีมีความน1าเชื่อถือในระยะยาว ต�องหม่ัน
สร�างคุณงามความดี มีความตรงไปตรงมา พูดจริงทําจริงไม1โกหก มีวาจาท่ีสุภาพน1าเชื่อถือ ไม1คดโกง
หรือคอร�รัปชัน ไม1มีส1วนได�ส1วนเสียต1อการดําเนินงานขององค�การ หน1วยงานหรือประเทศและผู�นําต�องมี
จริยธรรมหรือธรรมาภิบาล จริยธรรม ซ่ึงเป4นสิ่งดีงามท่ีคนโดยท่ัวไปยึดถือและใช�เป4นบรรทัดฐานในการ
ดําเนินงาน กิจกรรม หรือใช�ชีวิตให�ถูกต�องตามครรลองครองธรรม ถึงแม�ว1าจริยธรรมจะไม1ใช1กฎหมาย 
นั่นคือฝLาฝ�นหรือไม1กระทําก็ไม1ผิดหลักกฎหมาย ไม1ถูกจับหรือไม1ถูกดําเนินคดี แต1จริยธรรมคือธรรม
ของคนดี คือสิ่งท่ีคนดีต�องกระทํา หากฝLาฝ�นอาจถูกมองว1าเป4นคนชั่ว และได�รับการต1อต�าน การตําหนิ
จากสังคม หากจะถามว1าในสังคมใครควรมีจริยธรรมมากท่ีสุด คําตอบคือ ผู�นํา ยิ่งเป4นผู�นําในระดับสูง
พียงใดต�องมีจริยธรรมสูงส1งมากข้ึนเท1านั้น ผู�นําท่ีมีจริยธรรมสูงต�องเป4นผู�มีคุณธรรม รู�ผิดชอบชั่วดี มี
การดําเนินชีวิตและการงานตามหลักธรรม  
  จากผลการวิเคราะห�องค�ประกอบของโมเดลด�านการพัฒนาตนเอง พบว1า ตัวบ1งชี้ศึกษา 
ค�นคว�า หาความรู� ติดตามองค�ความรู�และเทคโนโลยีใหม1 ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนา
ตนเองมีน้ําหนักความสําคัญในรูปน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุดในระดับสูง คิดเป4นร�อยละ
94.20 จากผลการวิเคราะห�ดังกล1าวเป4นการสะท�อนว1า เม่ือผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สามารถศึกษา ค�นคว�า หาความรู� ติดตามองค�ความรู�และเทคโนโลยีใหม1 ๆ 
ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองแล�วนั้น จะส1งผลต1อความสามารถของผู�บริหารสถานศึกษา
ท่ีจะสามารถพัฒนาตนเองได� ดังนั้น ผู�บริหารสถานศึกษาจึงควรหม่ันทําความเข�าใจในเรื่องราวท่ีจะ
นํามาใช�ในการพัฒนาตนเอง สอดคล�องกับแนวคิดของ Northouse (2012, pp. 1-3) ท่ีกล1าวถึงภาวะ
ผู�นําของผู�บริหารท่ีมีความสามารถในการทําให�ผู�อ่ืนประทับใจ เชื่อฟOง นับถือ เคารพ ซ่ือสัตย� และให�
ความร1วมมือด�วยความจริงใจ และภาวะผู�นํายังเป4นกระบวนการท่ีผู�บริหารมีอิทธิพลต1อพฤติกรรมของ
ผู�อ่ืนหรือผู�ใต�บังคับบัญชา ซ่ึงมีจุดมุ1งหมายเพ่ือให�การปฏิบัติงานบรรลุเปMาหมายหรือจุดหมายของ
องค�กร (วิโรจน� สารรัตนะ, 2556, น. 1-2) สอดคล�องกับงานวิจัยของ อาร�แมนท� (Armant, 2015, น. 
89-90) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ซ่ึงการสร�างความเชื่อม่ัน 
(Building Trust) เป4นส1วนหนึ่งของคุณลักษณะภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา และจากการ
วิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว1า องค�ประกอบท่ี 1มีน้ําหนักความสําคัญในรูปน้ําหนัก
องค�ประกอบมาตรฐาน มีค1าเท1ากับ 0.681 ส1งผลต1อภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล คิดเป4นร�อยละ 68.10 เป4นการสะท�อนถึงองค�ประกอบท่ี 1 ด�านการพัฒนา
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ตนเองจะส1งผลต1อภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา  ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ใน
ระดับสูง ซ่ึงในองค�ประกอบด�านการพัฒนาตนเอง ถือเป4นกระบวนการท่ีสําคัญต1อการพัฒนาภาวะ
ผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา สอดคล�องกับ Robbins & Coultor (2003, p. 314) ได�อธิบายถึงภาวะ
ผู�นําซ่ึงต�องใช�ศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหนึ่งท่ีจะกระตุ�นจูงใจหรือใช�อิทธิพลต1อบุคคลอ่ืน 
ผู�ร1วมงาน หรือผู�ใต�บังคับบัญชาในสถานการณ�ต1าง ๆ เพ่ือปฏิบัติการและอํานวยการ โดยใช�
กระบวนการสื่อความหมายในการติดต1อซ่ึงกันและกัน เพ่ือให�รู�สึกเป4นเจ�าของและร1วมดําเนินการ
จนกระท่ังบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค�และเปMาหมายท่ีกําหนดไว� ตลอดจน จรณี เก�าเอ้ียน (2557, 
น. 97) ยังได�กล1าวว1า ภาวะผู�นําเป4นการมีความสามารถในการสื่อสารถ1ายทอดให�ผู�อ่ืนทราบถึงคุณค1า
และศักยภาพของตนเองอย1างถ1องแท�จนเข�าใจและมีความม่ันใจด�วยตนเองเพ่ือให�เกิดกระบวนการ
เตรียมการ สั่งการ หรืออํานวยการและการใช�อิทธิพลเพ่ือให�บุคคลหรือกลุ1มทําตามวัตถุประสงค�ตาม
ท่ีตั้งไว� นอกจากนี้ สมยศ นาวีการ (2543, น. 20-25) ได�กล1าวถึงบทบาทหน�าท่ีภาวะผู�นําของผู�บริหาร
สถานศึกษา เก่ียวกับการบริหารตนเอง ไว�ดังนี้ ผู�บริหารสถานศึกษาต�องวิเคราะห�และประเมินความรู� 
ความสามารถด�านการบริหาร และด�านเทคนิค เพ่ือพัฒนาจุดด�อยให�เป4นจุดเด1น รักษาและพัฒนา
จุดเด1นให�เข็มแข็งมากยิ่งข้ึน สนใจใฝLรู�สร�างเสริมประสบการณ�ท้ังในงานและสิ่งรอบตัว เพ่ือเพ่ิมพูนใน
การรองรับงานท่ีขยายและงานใหม1ได�พัฒนาบุคลิกภาพและอุปนิสัยให�เหมาะแก1การเป4นผู�นําตาม
สถานการณ� ใจกว�างยอมรับฟOงความคิดเห็นของผู�ใต�บังคับบัญชา ฝ�กทักษะในการตัดสินใจแก�ปOญหา
รวมท้ังการมองการณ�ไกล สื่อสารด�วยการพูด เขียน อ1าน ฟOง อย1างมีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมะของ
ผู�บริหารในการครองงาน และครองคน ควบคุม อารมณ�และสถานการณ�อย1างมีสติ สร�างสัมพันธ�ภาพ
ท่ีดีกับผู�อ่ืน และทํางานเป4นทีมได� รู�จักบริหารงานและเวลาของตนอย1างมีประสิทธิภาพ                               
  2.2 องค�ประกอบท่ี 2 ด�านทักษะการบริหารองค�กร ประกอบด�วย 10 ตัวบ1งชี้ มีค1าเฉลี่ย
อยู1ระหว1าง 4.39 ถึง 4.64 ทุกตัวบ1งชี้ท่ีมีค1าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงท่ีสุด คือ ตัวบ1งชี้การส1งเสริมการ
พัฒนา เชื่อม่ันผู�ตามอย1างมืออาชีพ นําพาองค�กรพัฒนาและช1วยเหลือสังคม แสดงว1าทักษะการบริหาร
องค�กร ของผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สามารถบริหารองค�กรได�ใน
เรื่องเก่ียวกับ การมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กําหนดทิศทางและความสําเร็จของโรงเรียน 
ตัดสินใจ กําหนดโครงสร�างการบริหารงานในสถานศึกษา นําองค�กรไปสู1ความสําเร็จตามวิสัยทัศน�มี
การวางแผน จัดองค�กร บริหารกําลังคน  กํากับ ดูแลให�ปฏิบัติงานบรรลุเปMาหมายและแก�ปOญหาต1าง ๆ 
ในสถานศึกษา บริหารจัดการการศึกษาให�บรรลุเปMาหมายตามท่ีกําหนดไว�ในแผนปฏิบัติการประจําป�มี
การปฏิบัติตามกลยุทธ�ท่ีกําหนด เตรียมการ อํานวยการและประสานงานให�บุคคลหรือกลุ1มทําตาม
วัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว� กําหนดแนวทางการปฏิบัติและกํากับให�เกิดผลอย1างจริงจังเปJดโอกาสให�บุคลากร
และผู�เก่ียวข�องทุกฝLายมีส1วนร1วมในการกําหนดเปMาหมายร1วมรับผิดชอบและดําเนินงานตามบทบาท
หน�าท่ีสร�างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานกล�าตัดสินใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีส1วนร1วมคิด 
ร1วมทําและร1วมรับผิดชอบส1งเสริมการพัฒนา เชื่อม่ันผู�ตาม อย1างมืออาชีพ นําพาองค�กรพัฒนาและ
ช1วยเหลือสังคมมีความเข�าใจหลักการบริหารทรัพยากรท้ังสี่ คือ คน งบประมาณ วัสดุและ การบริหาร
จัดการ เกิดความคุ�มค1าและมีประสิทธิภาพรู�จักเสียสละประโยชน�ส1วนตนเพ่ือรักษาประโยชน�ส1วนรวม
มีระบบและดําเนินการตรวจสอบ ติดตามงานท่ีได�รับมอบหมายเพราะทักษะการบริหารองค�กร 
ผู�บริหารควรจะต�องมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการบริหารองค�กร เป4นข้ันพ้ืนฐาน ผู�บริหารจึง
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สามารถใช�ภาวะผู�นําในข้ันต1อไปได� เพราะผู�นําจะต�องเป4นผู�ท่ีมีความรู�สึกถึงเปMาหมาย (A Strong 
Sense of Purpose) นั่นคือผู�นําท่ีดีต�องเป4นผู�รู�ว1าอะไรคือสิ่งสําคัญอย1างแท�จริงสําหรับองค�การสังคม 
ประเทศชาติในระยะยาว ผู�นําต�องเป4นผู�ท่ีมีวิสัยทัศน�อันแจ1มชัด มีสัญชาติญาณอันแม1นยําในการ
ทํานายอนาคต สามารถหลอมรวมภาพลักษณ� และภารกิจท่ีต�องกระทําร1วมกันได�อย1างชาญฉลาด 
คุณลักษณะในด�านดังกล1าวนี้จึงเป4นคุณลักษณะท่ีสําคัญท่ีผู�นําทุกคนควรพึงมี กล1าวโดยสรุปในดัชนี
แรกนี้คือผู�นําต�องเฉลียวฉลาด คาดการณ�อนาคตได�นั่นเองตามแนวคิดของณัฐกิตต์ิ อินทร�สวรรค� 
(2561) สอดคล�องกับคิมเบอลี (Kimberly, 2009, pp. 114-118) ได�ศึกษาและสรุปองค�ประกอบ
ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาไว� 5 องค�ประกอบ ได�แก1 1) มีวิสัยทัศน� (Vision) 2) กระจายความเป4น
ผู�นําอย1างมืออาชีพ (Professional Leadership Attributes) 3) มีอิทธิพลของความเป4นผู�นําใน  การจัดการ
เรียนการสอนของครู (influence of This Leadership on Teachers’ Instructional Practices) 4) มีความ
พยายามในการปรับปรุงงาน (Efforts toward Improvement) และ 5) มีความสามารถในการสร�างองค�
ความรู� (Construction) 
  จากผลการวิเคราะห�องค�ประกอบของโมเดลด�านทักษะการบริหารองค�กร พบว1า           
ตัวบ1งชี้การส1งเสริมการพัฒนา เชื่อม่ันผู�ตามอย1างมืออาชีพ นําพาองค�กรพัฒนาและช1วยเหลือสังคมมี
น้ําหนักความสําคัญในรูปน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุดในระดับสูง คิดเป4นร�อยละ 92.80 
จากผลการวิเคราะห�ดังกล1าวเป4นการสะท�อนว1า เม่ือผู�บริหารสถานศึกษา สามารถส1งเสริมการพัฒนา 
เชื่อม่ันผู�ตามอย1างมืออาชีพ นําพาองค�กรพัฒนาและช1วยเหลือสังคมแล�วนั้น จะส1งผลต1อความสามารถ
ของผู�บริหารสถานศึกษาท่ีจะสามารถบริหารองค�กร ได� ดังนั้น ผู�บริหารสถานศึกษาจึงควรหม่ันทํา
ความเข�าใจในเรื่องราวท่ีจะนํามาใช�ในการบริหารองค�กร สอดคล�องกับแนวคิดทฤษฎีภาวะผู�นําแห1ง
การเปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ของ Burns (1978) (ชัยเสฏฐ�  พรหมศรี, 2557, 
น. 99-101) มีปOจจัยสําคัญท่ีจะสร�างผู�นําแห1งการเปลี่ยนแปลง คือ ความมีเสน1ห�ของผู�นํา ความใส1ใจ
ต1อผู� อ่ืนและการกระตุ�นทางสติปOญญา ประกอบด�วย ความมีเสน1ห�ของผู�นํา ผู�นําต�องเอาความ
ภาคภูมิใจ ความเคารพ การมีพรสวรรค�มาใช� ให�ผู�ตามเห็นว1า อะไรคือสิ่งสําคัญท่ีแท�จริง 2) ความใส1ใจ
ผู�อ่ืน ผู�นํามอบหมายงานท่ีก1อให�เกิดการเรียนรู�และการพัฒนา แสดงให�เห็นถึงความสนใจท่ีมีต1อผู�อ่ืน
ของผู�นํา 3) การกระตุ�นทางสติปOญญา เป4นการแสดงถึงผู�นํามีวิสัยทัศน� เสนอความคิดเพ่ือกระตุ�น ให�มี
การทบทวนวิธีการท่ีได�ปฏิบัติกันมาในอดีต เปJดโอกาสให�เกิดการพัฒนาวิธีคิดแบบใหม1ข้ึนในองค�การ
ด�วย ลักษณะของผู�นําแห1งการเปลี่ยนแปลง ได�แก1 1) ผู�นําแห1งการเปลี่ยนแปลง พัฒนาผู�ตามให�เป4น
ผู�นํา 2) ผู�นําแห1งการเปลี่ยนแปลง ยกระดับความเอาใจใส1ของผู�ตาม จากระดับตํ่าหรือระดับท่ี
ตอบสนองทางกายภาพเท1านั้น นําไปสู1ระดับท่ีสูงข้ึน หรือระดับท่ีเก่ียวข�องกับจิตใจสอดคล�องกับ
งานวิจัยของ ไกศิษฏ� เปลรินทร� (2552) ได�ทําวิจัยการพัฒนาตัวบ1งชี้ ภาวะผู�นําทางวิชาการสําหรับ
ผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการศึกษาพบว1า ตัวบ1งชี้ภาวะผู�นําทางวิชาการสําหรับผู�บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจํานวน 60 ตัวบ1งชี้  ท่ีเป4นไป ตามหลักการแนวคิดทฤษฎี ท่ีเ ก่ียวข�อง 
ประกอบด�วย ตัวบ1งชี้การกําหนดวิสัยทัศน� เปMาหมายและพันธกิจการเรียนรู�จํานวน 12 ตัวบ1งชี้ ตัวบ1งชี้
การบริหารจัดการหลักสูตรและการสอน จํานวน 13 ตัวบ1งชี้ ตัวบ1งชี้ การพัฒนาผู�เรียน จํานวน 12 ตัวบ1งชี้ 
ตัวบ1งชี้ การพัฒนาครู จํานวน 10 ตัวบ1งชี้ และการสร�างบรรยากาศการเรียนรู� จํานวน 13 ตัวบ1งชี้ 
และจากการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหาร
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สถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว1า องค�ประกอบท่ี 2 มีน้ําหนักความสําคัญใน
รูปน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐาน มีค1าเท1ากับ 0.698 ส1งผลต1อการบริหารองค�กร ของผู�บริหาร
สถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล คิดเป4นร�อยละ 69.80 เป4นการสะท�อนถึง
องค�ประกอบท่ี 2 ด�านทักษะการบริหารองค�กร จะส1งผลต1อภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ซ่ึงในองค�ประกอบด�านทักษะการบริหารองค�กร ถือเป4น
กระบวนการท่ีสําคัญต1อการพัฒนาภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา สอดคล�องกับชัยวัฒน� มะหัด 
(2547, น. 22-23) ได�อธิบายถึง บทบาทผู�บริหารไว�ประกอบด�วย การเป4นผู�กําหนดนโยบายแนว
ทางการดําเนินงานของสถานศึกษา เพ่ือเป4นไปตามจุดมุ1งหมายของสถานศึกษา การเป4นผู�นําในงาน
ด�านต1าง ๆ ของสถานศึกษา เป4นผู�มีอิทธิพลและจูงใจให�ผู�อ่ืนคล�อยตามได�เป4นผู�วางแผนท้ังระยะสั้น
และระยะยาว ร1วมกับ คณะกรรมการของสถานศึกษา เป4นผู�ตัดสินใจ เป4นผู�กําหนดโครงสร�างการ
บริหารงานในสถานศึกษา เป4นนักจัดองค�กร เป4นผู�กําหนดโครงสร�างการบริหารงานในสถานศึกษา 
เป4นผู�จัดการเปลี่ยนแปลง เป4นผู�นําการเปลี่ยนแปลง การจูงใจในการเปลี่ยนแปลงเป4นผู�แก�ปOญหา เป4น
ผู�นําในการแก�ปOญหาต1าง ๆ ของสถานศึกษา เป4นผู�จัดระบบงาน เป4นผู�นํา ในการจัดระบบงาน และ
การพัฒนาสถานศึกษา เป4นผู�บริหารการเรียนการสอน เป4นผู�นําทางด�านวิชาการการจัดการเรียนการ
สอนและการบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา เป4นผู�บริหารบุคคล เป4นผู�สรรหา คัดเลือก รักษาและ
พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา เป4นผู�บริหารทรัพยากร เป4นผู�นําทรัพยากรท้ังทรัพย�สิน สิ่งของและ
บุคคลมาใช�ให�เกิดประโยชน� และมีประสิทธิภาพสูงและเป4นผู�ประเมินผล เป4นผู�ประเมินผลการทํางาน
และโครงการต1าง ๆ ของ สถานศึกษา                          
  2.3 องค�ประกอบท่ี 3 ด�านความรู�ทางวิชาการ ประกอบด�วย 10 ตัวบ1งชี้ มีค1าเฉลี่ยอยู1
ระหว1าง 4.31 ถึง 4.66 ตัวบ1งชี้ท่ีมีค1าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงท่ีสุด คือ มีความมุ1งม่ันท่ีจะสร�างโอกาส
การมีส1วนร1วมของครู บุคลากร นักเรียน ชุมชน เพ่ือนําไปสู1การตัดสินใจในการดําเนินงานของ
สถานศึกษาแสดงว1าผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ต�องสามารถมีความรู�
ทางวิชาการเก่ียวกับเรื่อง การสร�างความเข�าใจให�บุคลากรในสถานศึกษาเกิดความตระหนักใน
วิสัยทัศน� พันธกิจ เปMาหมาย ให�เห็นภาพรวมขององค�กรอย1างแจ1มชัดเป4นคนมองการณ�ไกล กําหนด      
กลยุทธ� เปMาหมายท่ีชัดเจนและสื่อสาร ให�ผู�เก่ียวข�องเข�าใจ นําข�อมูลมาปรับ แก�ไข พัฒนา กําหนด
ทิศทางและมีความต�องการบรรลุเปMาหมายของโรงเรียน มีความคิดเป4นเชิงระบบ มีการจัดข้ันตอนเป4น
ลําดับ สามารถทําซํ้าได� แสดงการใช�ข�อมูลและสารสนเทศให�เกิดการเรียนรู� ตามหลักสูตรและบริการ
เสริมต1าง ๆ กระตุ�นให�บุคลากรมีความมุ1งม่ันใส1ใจในการปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด�วยวิธีการท่ี
หลากหลายเข�าใจความสัมพันธ�และผลกระทบของสิ่งแวดล�อมภายนอก มีการรับฟOงเสียงผู�รับบริการท่ี
จะมีต1อองค�กร ทิศทางและความสําเร็จของโรงเรียนมีส1วนร1วมในการพัฒนาหลักสูตร มีการประเมิน
การสอนของครู กําหนดทิศทางและความสําเร็จของโรงเรียนมีแรงขับสู1ความสําเร็จ มีความสามารถใน
การสร�างองค�ความรู� มีเปMาหมายท่ีชัดเจน เป4นผู�อธิบายสิ่งต1าง ๆ ได�อย1างเข�าใจ ถ1ายทอดผ1านการ
สื่อสารอย1างมีประสิทธิภาพมีความเป4นผู�นําในการจัดการเรียนการสอนของครู และการบริหาร
หลักสูตร ในสถานศึกษา วิเคราะห�ปOจจัยและผลกระทบท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือวางแผนและพัฒนาการศึกษา
บูรณาการและพัฒนาหลักสูตรให�เหมาะสมกับชุมชนและท�องถ่ิน สามารถนําไปประยุกต�ใช�ใน
ชีวิตประจําวันและสามารถประกอบอาชีพได�อย1างมีประสิทธิภาพมีความมุ1งม่ันท่ีจะสร�างโอกาสการมี
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ส1วนร1วมของครู บุคลากร นักเรียน ชุมชน เพ่ือนําไปสู1การตัดสินใจในการดําเนินงานของสถานศึกษา 
เพราะความรู�ทางวิชาการ ผู�บริหารควรจะต�องมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับความรู�ทางวิชาการเป4น
พ้ืนฐาน ผู�บริหารจึงสามารถใช�ภาวะผู�นําในการบริหารจัดการศึกษาต1อไปได� เพราะภาวะผู�นําทาง
วิชาการของผู�บริหารสถานศึกษา ประกอบด�วย การกําหนดวิสัยทัศน� พันธกิจ และเปMาหมายการ
เรียนรู� การพัฒนาหลักสูตรและการสอน การพัฒนาผู�เรียน การพัฒนาครู และการจัดบรรยากาศใน
สถานศึกษาตามแนวคิดของชวนะ ทวีอุทิศ (2558, น. 151) สอดคล�องกับงานวิจัยของแวน และ แจคสัน 
(Van & Jackson, 2011, p. 42) ท่ีได�ศึกษาและสรุปองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา
ไว� 7 องค�ประกอบ ได�แก1 1) ความสามารถในการทําให�ผู�เรียน ผู�ปกครอง และชุมชน มีความสามารถใน
การตัดสินใจท่ีสร�างองค�ความรู�และเป4นประโยชน� (Ability to make Constructive and Beneficial 
Decisions for Students, Parents, Community, and Institution) 2) มีทักษะในการกระตุ�นและมี
ปณิธานท่ีแน1วแน1 (Motivation and Determination) 3) มีทักษะในการนิเทศ (Leadership and 
Supervisory Skills) 4) มีทักษะในการเข�ากับคนอ่ืนได� (Strong Interpersonal Skills) 5) มีทักษะใน
การสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล (Effective Communication) 6) มีความรู�ท่ีหลากหลาย ซ่ึงสามารถลงสู1การ
ปฏิบัติได� (Diverse Knowledge of Educational Practices and Models) และ 7) มีทักษะในการ
พัฒนานวัตกรรมและใช�เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�ได� (Innovation Skills and Computer Technology 
Aptitude) นอกจากนี้ อิมแฮงเบ (Imhangbe, 2011, pp. 57-58) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะ
ภาวะผู�นํา 5 ประการ ได�แก1 1) มีความรับผิดชอบต1อการปฏิบัติของผู�เรียน (Accountable for 
Students’ Performance) 2) มุ1งไปท่ีเปMาหมายของโรงเรียนและคาดหวังผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียน 
(Focusing the School Goals and Expectations for Students Achievement) 3) พัฒนา
ความสามารถทางการสอนให�ครูและทีมบริหาร (Develop the Instructional Leadership Capacity 
of Teacher and Administrator Teams) 4) พัฒนาครูให�เป4นครูมืออาชีพ (Keeping Track of 
Teachers’ Professional Development Needs) และ 5) สร�างสรรค�โครงสร�างและโอกาสให�ครูมีส1วน
ร1วมในการพัฒนา (Creating Structures and Opportunities for Teachers to Collaborate) 
  จากผลการวิเคราะห�องค�ประกอบของโมเดลด�านความรู�ทางวิชาการ พบว1า ตัวบ1งชี้มี
ความมุ1งม่ันท่ีจะสร�างโอกาสการมีส1วนร1วมของครู บุคลากร นักเรียน ชุมชน เพ่ือนําไปสู1การตัดสินใจ
ในการดําเนินงานของสถานศึกษา มีน้ําหนักความสําคัญในรูปน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุด
ในระดับสูง คิดเป4นร�อยละ 93.20 จากผลการวิเคราะห�ดังกล1าวเป4นการสะท�อนว1า เม่ือผู�บริหาร
สถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สามารถมีความมุ1งม่ันท่ีจะสร�างโอกาสการมีส1วน
ร1วมของครู บุคลากร นักเรียน ชุมชน เพ่ือนําไปสู1การตัดสินใจในการดําเนินงานของสถานศึกษาแล�ว
นั้น จะส1งผลต1อความสามารถของผู�บริหารสถานศึกษาท่ีจะสามารถมีความรู�ทางวิชาการได� ดังนั้น 
ผู�บริหารสถานศึกษาจึงควรหม่ันทําความเข�าใจในการท่ีจะนําความรู�ทางวิชาการ มาใช�ในให�เกิด
ประโยชน�ต1อสถานศึกษา สอดคล�องกับแนวคิดของ Stogdill (1974, pp. 72-91) ได�วิเคราะห�งานวิจัย
ท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะภาวะผู�นําไว�ดังนี้ ภาวะผู�นําจะต�องคุณลักษณะท่ีเก่ียวข�องกับงาน (Task–
Related Characteristics) คุณลักษณะท่ีเก่ียวข�องกับงานของผู�นําได�แก1ความต�องการความสําเร็จ 
(Achievement drive, desire to excels) ความปรารถนาท่ีจะรับผิดชอบ (Drive for Responsibility) 
ความคิดริเริ่มไม1ย1อท�อต1ออุปสรรค (Persistence against obstacles) รับผิดชอบในการดําเนินงาน
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ตามวัตถุประสงค� (Responsible in pursuit of objectives) และการมุ1งงาน (Task orientation)
สอดคล�องกับงานวิจัยของซีทธัม (Cheatham, 2010, pp. 94-96) ได�ศึกษา รวบรวมและกําหนด
คุณลักษณะองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาไว� 10 องค�ประกอบ ได�แก1 1) กําหนด
เปMาหมายของโรงเรียน (Frames the School’s Goals) 2) สื่อสารเปMาหมายของโรงเรียนให�ผู�เก่ียวข�อง
เข�าใจ (Communicates the School’s Goals) 3) นิเทศและประเมินการสอน (Supervises and 
Evaluates Instruction) 4) การร1วมพัฒนาหลักสูตร (Coordinates the Curriculum) 5) ติดตาม
ความก�าวหน�าผู�เรียน (Monitors Student Progress) 6) บริหารเวลาในการจัดการเรียนการสอน 
(Protects Instructional Time) 7) สร�างวิสัยทัศน� (Maintains High Visibility) 8) จูงใจครู (Provides 
Incentives for Teachers) 9) การส1งเสริมการพัฒนาอย1างมืออาชีพ (Promotes Professional 
Development) และ 10) จูงใจให�เกิดการเรียนรู� (Provides Incentives for Learning) และจากการ
วิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว1า องค�ประกอบท่ี 3 มีน้ําหนักความสําคัญในรูปน้ําหนัก
องค�ประกอบมาตรฐาน มีค1าเท1ากับ 0.695 ส1งผลต1อภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล คิดเป4นร�อยละ 69.50 เป4นการสะท�อนถึงองค�ประกอบท่ี 3 ด�านความรู�ทาง
วิชาการ จะส1งผลต1อภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ใน
ระดับสูง ซ่ึงในองค�ประกอบด�านความรู�ทางวิชาการ ถือเป4นกระบวนการท่ีสําคัญต1อการพัฒนาภาวะ
ผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา สอดคล�องกับโอดิวโร (Oduro, 2012, p. 82) ได�ศึกษาและกําหนด
คุณลักษณะภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาไว� 13 องค�ประกอบ ได�แก1 1) มีเปMาหมาย (Goals)            
2) โน�มน�าวให�เกิดการสนับสนุนจากชุมชนท่ีเข�มแข็ง (Tend to Have Strong Community Support) 
3) ลงมือปฏิบัติและสร�างแรงบันดาลใจ (Practicing and Aspiring) 4) มีอิทธิพลเหนือผู�อ่ืน (Influenced 
by Personal Factors) 5) สร�างเง่ือนไขในบริบทท่ีดีแก1โรงเรียน (Contextual Conditions of a 
School) 6) เข�าใจหลักการบริหารทรัพยากรท้ังสี่ คือ คน งบประมาณ วัสดุ และการบริหารจัดการ 
(Understanding How the Four Sources) 7) เข�าใจในหลักสูตรการเรียนการสอน (Instructional 
Domain of Curriculum)8) มีเทคนิคในการส1งเสริมการสอนผู�เรียน (Coaching for Students)         
9) สร�างผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการแก1ผู�เรียน (Making the Academic Achievement of Students)             
10) พัฒนาผลสะท�อนกลับ (Develop Reflective Practices) 11) ประเมินทักษะภาวะผู�นําและ
สมรรถนะของตัวเองอยู1เสมอ (Evaluate the Presence or Absence of Leadership Skills or 
Competencies) 12) พัฒนาทักษะ (Improving Skills) และ 13) กล�าเผชิญต1อความจริงท่ีเปลี่ยนแปลง 
(Confront the Reality of How the Changing Demographics) 
  2.4 องค�ประกอบท่ี 4 ด�านการริเริ่มสร�างสรรค� ประกอบด�วย 10 ตัวบ1งชี้ มีค1าเฉลี่ยอยู1
ระหว1าง 4.41 ถึง 4.65 ตัวบ1งชี้ท่ีมีค1าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงท่ีสุด คือการกระตุ�นส1งเสริมให�บุคลากร
แสดงความคิดริเริ่มสร�างสรรค�และกล�าแสดงออกในการปฏิบัติงาน แสดงว1าผู�บริหารสถานศึกษา ควร
มีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการริเริ่มสร�างสรรค� ในเรื่องเก่ียวกับการกระตุ�น ส1งเสริมให�บุคลากรแสดง
ความคิดริเริ่มสร�างสรรค�และกล�าแสดงออกในการปฏิบัติงานเป4นแบบอย1างท่ีในการนําแนวคิดใหม1มา
ใช�ในการบริหารจัดการศึกษาส1งเสริมการใช�เทคโนโลยีนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอนของ
ครูสนับสนุน ส1งเสริมให�บุคลากรเข�าร1วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู� ความ
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ชํานาญในการปฏิบัติงานออกแบบ ค�นคว�า นวัตกรรมการบริหารพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน
อย1างต1อเนื่องไม1ย1อท�อต1ออุปสรรค ค�นหาแนวทางในการแก�ปOญหากล�าคิด กล�าตัดสินใจอย1างมี
วิจารณญาณ ปฏิบัติให�เป4นแบบอย1างกับผู�ใต�บังคับบัญชามีความพยายามในการกําหนดระบบงาน 
ปรับปรุง แก�ปOญหา สะท�อนข�อมูลย�อนกลับเพ่ือการทบทวนสร�างสรรค�นําเสนอโครงการท่ีแปลกใหม1
เสมอและมีการวิจัยและพัฒนากระบวนการทางการบริหารจัดการศึกษาอยู1เสมอเพราะการริเริ่ม
สร�างสรรค� ตามแนวคิดของสมยศ นาวีการ (2543, น. 20-25) กล1าวไว�ว1า ผู�บริหารสถานศึกษาต�องมี
ภาวะผู�นําด�านการสร�างบรรยากาศสิ่งแวดล�อมท่ีเอ้ือต1อการทํางาน การคิดริเริ่ม และความ
กระตือรือร�นของผู�ปฏิบัติงานการตัดสินใจและกําหนดนโยบายว1า คุณลักษณะของบุคคลท่ีควรจะ
รับเข�าทํางาน กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให�ค1าตอบแทน สิ่งจูงใจ รางวัลประเมินผลงาน ให�
คําแนะนํา ปรึกษาอบรมและพัฒนาบุคคลและทีมงานกําหนดหน�าท่ีความรับผิดชอบให�ชัดเจน เพ่ือให�
ทราบขอบข1ายและลักษณะงานท่ีต�องปฏิบัติรับผิดชอบฝ�กอบรม และพัฒนาการทํางานให�ได�มาตรฐาน 
เพ่ือให�โอกาสเพ่ิมพูน ความรู�และประสบการณ� มีความเข�าใจตรงกันก1อนลงมือปฏิบัติ ให�ความรู�
ข1าวสารเก่ียวกับทิศทางขององค�กร เพ่ือให�ผู�ใต�บังคับบัญชาได�ทราบความเคลื่อนไหว ความคาดหวัง
ขององค�กร อันจะนําไปสู1การประสานประโยชน�ในเรื่องของงานและผู�ปฏิบัติให�สอดคล�องกันสามารถ
ปรับแผนวิธีการปฏิบัติ และการตัดสินใจให�เหมาะสมกับสถานการณ�ไว�วางใจเชื่อถือ ด�วยการให�โอกาส
ปฏิบัติหน�าท่ีและรับผิดชอบงานท่ีมีความสําคัญ มอบอํานาจให�เหมาะสมกับความรับผิดชอบ รับฟOง
ความคิดเห็นและให�อิสระในการตัดสินใจ กํากับ ดูแลเฉพาะท่ีจําเป4น และยอมให�ผิดพลาดหรือ
ล�มเหลวได�บ�าง ในการทํางานย1อมมีความผิดพลาดเกิดข้ึน ผู�บริหารต�องช1วยวิเคราะห�สาเหตุ และให�
ผู�ใต�บังคับบัญชาร1วมกําหนดวิธีการแก�ไข โดยให�นําข�อผิดพลาดนั้นเป4นประสบการณ�เรียนรู� ท่ีจะ
หาทางปMองกันไม1ให�เกิดปOญหาข้ึนอีก สอดคล�องกับชัยวัฒน� มะหัด (2547, น. 22-23) ท่ีกล1าวไว�ว1า 
ผู�บริหารเป4นผู�มีบทบาทกําหนดทิศทาง การเป4นผู�กําหนดนโยบายแนวทางการดําเนินงานของ
สถานศึกษา เพ่ือเป4นไปตามจุดมุ1งหมายของสถานศึกษา และเป4นผู�สรรหา คัดเลือก รักษาและพัฒนา
บุคลากรในสถานศึกษา 
  จากผลการวิเคราะห�องค�ประกอบของโมเดลด�านการริเริ่มสร�างสรรค� พบว1า ตัวบ1งชี้การ
กระตุ�นส1งเสริมให�บุคลากรแสดงความคิดริเริ่มสร�างสรรค�และกล�าแสดงออกในการปฏิบัติงาน มี
น้ําหนักความสําคัญในรูปน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุดในระดับสูง คิดเป4นร�อยละ 93.00
จากผลการวิเคราะห�ดังกล1าวเป4นการสะท�อนว1า เม่ือผู�บริหารสถานศึกษา สามารถกระตุ�นส1งเสริมให�
บุคลากรแสดงความคิดริเริ่มสร�างสรรค�และกล�าแสดงออกในการปฏิบัติงานแล�วนั้น จะส1งผลต1อ
ความสามารถของผู�บริหารสถานศึกษาท่ีจะสามารถมีการริเริ่มสร�างสรรค�ได� ดังนั้น ผู�บริหาร
สถานศึกษาจึงควรหม่ันทําความเข�าใจในเรื่องราวท่ีจะนําการริเริ่มสร�างสรรค� มาใช�ในการพัฒนาบุคล
กรในสถานศึกษา สอดคล�องกับแนวคิดของเสถียร แปMนเหลือ (2550, 117-118) ได�กล1าวถึง
คุณลักษณะของผู�นําท่ีประกอบด�วยลักษณะนิสัย (Characteristics) บุคลิกภาพ (Personalities) 
คุณภาพ (Qualities) และสภาวการณ�(Situational environment) ท่ีเก่ียวข�องกับการริเริ่มสร�างสรรค�
ได�แก1 มีการตัดสินใจอย1างมีวิจารณญาณเป4นคนกล�าคิดกล�าตัดสินใจมีความสามารถในการวางแผน
และจัดระเบียบงานมีความคิดสร�างสรรค�สอดคล�องกับงานวิจัยของเบลลิแบส (Bellibas, 2014,          
p. 133) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาไว� 7 ประการ ได�แก1            
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1) การมีระเบียบวินัย (Keeping Discipline) 2) การทําให�โรงเรียนและภายในห�องเรียนมีความปลอดภัย 
(Creating a Safe School and Classroom) 3) การจัดการสื่อการเรียนการสอน (Providing 
Instructional Material) 4) การจัดการกับผู�เรียนและความไม1ใส1ใจของครู (Dealing with Student 
and Teacher Absenteeism) 5) การสร�างโอกาสในการพัฒนาครูสู1มืออาชีพ (Informing Teachers 
about Professional Development Opportunities) 6) การส1งเสริมให�ครูมีแผนงานหรือโครงการ 
(Encouraging Teachers to Organize Projects) และ 7) การสนับสนุนเรื่องงบประมาณ (Providing 
Monetary Support) และจากการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลองค�ประกอบ
ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว1า องค�ประกอบท่ี 4 มี
น้ําหนักความสําคัญในรูปน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐาน มีค1าเท1ากับ 0.853 ส1งผลต1อภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล คิดเป4นร�อยละ 85.30 เป4นการสะท�อนถึง
องค�ประกอบท่ี 4 ด�านการริเริ่มสร�างสรรค� จะส1งผลต1อภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในระดับสูง ซ่ึงในองค�ประกอบด�านการริเริ่มสร�างสรรค� ถือเป4น
กระบวนการท่ีสําคัญต1อการพัฒนาภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา สอดคล�องกับ Barnard (1972, 
p. 108) ได�อธิบายถึงลักษณะภาวะผู�นําท่ีเด1น ๆ ไว� ประกอบด�วย 1) มีชีวิตชีวาและจิตใจท่ีเข�มแข็ง
อดทน 2) มีความสามารถในการตัดสินใจ 3) มีความสามารถในการจูงใจคน 4) มีความรับผิดชอบ 
และ 5) มีความฉลาดไหวพริบดี 
  2.5 องค�ประกอบท่ี 5 ด�านการจัดการเทคโนโลยี ประกอบด�วย 12 ตัวบ1งชี้ มีค1าเฉลี่ย
อยู1ระหว1าง 4.22 ถึง 4.53 ตัวบ1งชี้ ท่ีมีค1าเฉลี่ยความเหมาะสมสูงท่ีสุด คือ การสามารถติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผลหลังการใช�เทคโนโลยีตามแผนท่ีกําหนด แสดงว1าผู�บริหารสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความสามารถด�านการจัดการเทคโนโลยีได�นั้น ผู�บริหารควรจะต�อง
มีความรู� ความเข�าใจในเรื่องการจัดการเทคโนโลยี เก่ียวกับการมีความรู� ความสามารถและทักษะด�าน
เทคโนโลยีมีทักษะการใช� ICT ผ1านสังคมออนไลน�ในการติดต1อประสานงานระหว1างบุคคลและ
หน1วยงานมีทักษะการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและการให�บริการ
สามารถให�คําแนะนําในการใช�เทคโนโลยีกับบุคลากรได�สามารถจัดต้ังเครือข1ายการสื่อสารระหว1าง
ผู�บริหาร ครู นักเรียนและผู�ปกครองนําระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาพัฒนาทักษะทางด�านการสื่อสาร
เข�าใจวิธีเลือกใช�และประเมินเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครูรู�กระบวนการบูรณาการ
เทคโนโลยีเข�ากับการเรียนการสอนของครูเข�าใจพฤติกรรท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเม่ือนํา
เทคโนโลยีมาใช�บอกแนวทางการทําวิจัยเก่ียวกับการใช�เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครู
นําข้ันตอนและแนวทางการนําเทคโนโลยีมาประยุกต�ใช�ในการเรียนการสอนของครูให�เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนสามารถ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลหลังการใช�เทคโนโลยีตามแผนท่ีกําหนดเพราะ
การจัดการเทคโนโลยี ตามแนวคิดของศุภลักษณ� เศษธะพานิช และคนอ่ืน ๆ (2550) กล1าวว1า การจัดการ
สารสนเทศและความรู� ประกอบด�วย 3 องค�ประกอบย1อย ได�แก1 สถานศึกษามีการจัดการสารสนเทศ 
สถานศึกษามีการวัดและวิเคราะห�ผลการดําเนินงานสถานศึกษามีการจัดการความรู�สอดคล�องกับแวน 
และ แจคสัน (Van & Jackson, 2011, p. 42) ได�ศึกษาและสรุปองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหาร
สถานศึกษาไว� 7 องค�ประกอบ ได�แก1 1) ความสามารถในการทําให�ผู�เรียน ผู�ปกครอง และชุมชน มี
ความสามารถในการตัดสินใจท่ีสร�างองค�ความรู�และเป4นประโยชน� (Ability to make Constructive 
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and Beneficial Decisions for Students, Parents, Community, and Institution) 2) มีทักษะ
ในการกระตุ�นและมีปณิธานท่ีแน1วแน1 (Motivation and Determination) 3) มีทักษะในการนิเทศ 
(Leadership and Supervisory Skills) 4) มีทักษะในการเข�ากับคนอ่ืนได� (Strong Interpersonal 
Skills) 5) มีทักษะในการสื่อสารท่ีมีประสิทธิผล (Effective Communication) 6) มีความรู�ท่ี
หลากหลาย ซ่ึงสามารถลงสู1การปฏิบัติได� (Diverse Knowledge of Educational Practices and 
Models) และ 7) มีทักษะในการพัฒนานวัตกรรมและใช�เทคโนโลยีคอมพิวเตอร�ได� (Innovation 
Skills and Computer Technology Aptitude) 
  จากผลการวิเคราะห�องค�ประกอบของโมเดลด�านการจัดการเทคโนโลยี พบว1า ตัวบ1งชี้
การสามารถติดตามตรวจสอบ ประเมินผลหลังการใช�เทคโนโลยีตามแผนท่ีกําหนด มีน้ําหนัก
ความสําคัญในรูปน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐานมากท่ีสุดในระดับสูง คิดเป4นร�อยละ 90.60 จากผล
การวิ เคราะห�ดังกล1าวเป4นการสะท�อนว1า เ ม่ือผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล สามารถติดตามตรวจสอบ ประเมินผลหลังการใช�เทคโนโลยีตามแผนท่ีกําหนดแล�วนั้น 
จะส1งผลต1อความสามารถของผู�บริหารสถานศึกษาท่ีจะสามารถจัดการเทคโนโลยีได� ดังนั้น ผู�บริหาร
สถานศึกษาจึงควรหม่ันทําความเข�าใจในเรื่องราวท่ีจะนําการจัดการเทคโนโลยี มาใช�ในการพัฒนาครู 
บุคลากรทางการศึกษาและผู�เรียน สอดคล�องกับแนวคิดของสมเกียรติ พละจิตต� (2555, 141) ท่ีได�
ศึกษาภาวะผู�นําทางวิชาการในโรงเรียนดีเด1น โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาเก่ียวกับภาวะผู�นําทาง
วิชาการในโรงเรียนดีเด1น ในเง่ือนไขการเกิด กระบวนการเกิด และปOจจัยท่ีส1งผลต1อกระบวนการอยู1 
และผลสืบเนื่องจากภาวะผู�นําทางวิชาการ โดยเป4นการศึกษาเพ่ือหาข�อสรุปเชิงทฤษฎีท่ีจะนําไปสู1การ
สร�างทฤษฎีฐานราก ซ่ึงมีผลการวิจัย พบว1า ลักษณะภาวะผู�นําทางวิชาการในโรงเรียนดีเด1น มี 3 มิติ 
ดังนี้ 1) มิติบุคคล มี 15 ลักษณะ ได�แก1 วิสัยทัศน� ความต่ืนตัวและการปรับตัว ความท�าทาย 
ความสามารถสูง หลักการทํางาน การปรับปรุงงานและพัฒนางานอย1างต1อเนื่อง การแก�ปOญหา การ
บริหารเวลา ความคิดสร�างสรรค� ความใฝLรู�และการแสวงหาความรู� ความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ� 
คุณธรรม เจตคติท่ีดีต1ออาชีพและโรงเรียน และแรงจูงใจ 2) มิติทีม มี 24 ลักษณะ ได�แก1 การมี
เปMาหมายร1วมกัน การมีส1วนร1วม  การสร�างกฎเกณฑ� การสร�างทีมงาน การวางแผน การบริหารจัดการ
ตนเอง การมอบหมายงาน การปรับปรุงานและพัฒนางาน การพัฒนาทีมงาน การแก�ปOญหา การ
ตัดสินใจ การเป4นผู�นําและผู�ตามท่ีดี การติดตามงาน ความเสมอภาค ความคิดสร�างสรรค� บรรยากาศ
การทํางาน การเรียนรู�ร1วมกัน การทํางานข�ามทีม การสื่อสารท่ีดี ความไว�ใจ ความรับผิดชอบ 
แรงจูงใจ ความกลมเกลียว และวัฒนธรรมมุ1งผลสําเร็จ และ 3) มิติโรงเรียน มี 25 ลักษณะ ได�แก1 
วิสัยทัศน�ร1วม เกียรติประวัติของโรงเรียน การระดมทรัพยากรจากทุกภาคส1วน การมีส1วนร1วม การ
สร�างเครือข1าย ความร1วมมือ เปMาหมายสูง การจัดโครงสร�างองค�การ ศักยภาพครู การกําหนด
มาตรฐานงาน การสร�างทีมงานคุณภาพ ศักยภาพผู�เรียน หลักสูตร การวางแผน การปรับปรุงงานและ
พัฒนางานอย1างต1อเนื่อง การพัฒนาทีมงาน การแก�ปOญหา การสื่อสารท่ีดี การประชาสัมพันธ� การ
เอ้ืออํานวยประโยชน� การนําระบบการพัฒนาคุณภาพเข�ามาประยุกต�ใช� บรรยากาศการทํางาน ระบบ
ฐานข�อมูล การติดตามงาน แรงจูงใจ และ วัฒนธรรมมุ1งผลสําเร็จสอดคล�องกับงานวิจัยของลิซ1า (Lisa, 2012, 
pp. 68-69) ได�ศึกษาและกําหนดองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาไว� 8 องค�ประกอบ ได�แก1         
1) สร�างความเชื่อม่ันให�กับผู�ปกครอง 2) สร�างความเชื่อม่ันให�กับผู�เรียน 3) เน�นวิชาการ 4) สร�าง
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ความสําเร็จ 5) มีความสามารถในการนิเทศกิจกรรมการเรียนการสอน 6) พัฒนากระบวนการคิด           
7) มีความสามารถในการบริหารจัดการนวัตกรรมทางวิชาการ และ 8) มีความสามารถในการแก�ปOญหา 
นอกจากนี้ เพทเทียกรู (Pettiegrew, 2013, pp. 54-57) ได�ศึกษาและกําหนดคุณลักษณะภาวะผู�นําของ
ผู�บริหารสถานศึกษาไว� 6 ประการ ได�แก1 1) กําหนดเปMาหมายของโรงเรียน (Framing School Goals) 2) 
ไม1ท้ิงเด็กแม�แต1คนเดียว (No Child Left Behind) 3) รับผิดชอบ (Accountability) 4) การร1วมกันจัดทํา
หลักสูตร (Coordinating the Curriculum) 5) การมีปฏิสัมพันธ�กับครู (Daily Interactions with 
Teachers) 6) มุ1งผลสัมฤทธิ์ของผู�เรียน (Student Achievement) และ 7) การพัฒนานวัตกรรมทาง
วิชาการ (Administrative Innovation Development) และจากการวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน
อันดับสองของโมเดลองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล พบว1า องค�ประกอบท่ี 5 มีน้ําหนักความสําคัญในรูปน้ําหนักองค�ประกอบมาตรฐาน มี
ค1าเท1ากับ 0.681 ส1งผลต1อภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา คิดเป4นร�อยละ 68.10 เป4นการสะท�อน
ถึงองค�ประกอบท่ี 5 ด�านการจัดการเทคโนโลยี จะส1งผลต1อภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในระดับสูง ซ่ึงในองค�ประกอบด�านการจัดการเทคโนโลยี ถือเป4น
กระบวนการท่ีสําคัญต1อการพัฒนาภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา สอดคล�องกับสมยศ นาวีการ 
(2543, น. 20-25)  ท่ีได�กล1าวถึงภาวะผู�นําด�านเทคโนโลยีไว�ว1า ผู�บริหารสถานศึกษาต�องพัฒนาการ
สื่อสารข�อมูลข1าวสารให�รวดเร็ว และชัดเจนยิ่งข้ึน  นอกจากนี้ เชน (Chen, 2014, p. 33) ได�อธิบาย
ถึงคุณลักษณะภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาไว� 7 ประการ ได�แก1 1) กําหนดพันธกิจ (Defining 
School Mission) 2) บริหารจัดการโปรแกรมการสอน (Managing the Instructional Program) 3) 
สร�างบรรยากาศในโรงเรียน (Promoting School Climate) 4) ใช�แหล1งข�อมูลท่ีหลากหลายในการ
เข�าถึงการเรียนรู� (Using Multiple Source of Data to Assess Learning) 5) ระดมทรัพยากรใน
ชุมชนร1วมรับผิดชอบในความสําเร็จของโรงเรียน (Inviting the Community’s Support to Create 
Shared Responsibility for School Success) 6) มุ1งสร�างผลสัมฤทธิ์ให�แก1ผู�เรียน (Ensure Student 
Achievement) 7) สร�างวัฒนธรรมการเรียนรู�แก1ผู�เรียนท่ีสร�างสรรค�อย1างต1อเนื่อง (Creating a Culture 
of Continuous Learning for Students) และ 8) การพัฒนานวัตกรรมทางวิชาการ (Administrative 
Innovation Development) 
  2.6 การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลองค�ประกอบภาวะผู�นํา
ของผู�บริหารสถานศึกษา พบว1า โมเดลองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สอดคล�องกลมกลืนกับข�อมูลเชิงประจักษ� แสดงให�เห็นว1า ตัวบ1งชี้ภาวะผู�นํา
ของผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ีได�ทําการพัฒนาสามารถนําไปใช�ใน
การพัฒนาภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในหลายรูปแบบ 
เช1น นําไปกําหนดกรอบการอบรมให�ความรู�  ท่ีเก่ียวข�องกับการพัฒนาภาวะผู�นําของผู�บริหาร
สถานศึกษา ซ่ึงสอดคล�องกับแนวคิดของEdwin Ghiselli & Lussier (2006, อ�างถึงใน ชัยเสฏฐ�  
พรหมศรี, 2557, น. 73) คุณลักษณะหรือความสามารถท่ีมีความสําคัญต1อการเป4นผู�นําท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด�วย ความสามารถในการบังคับบัญชา ประกอบด�วย ความฉลาด วุฒิภาวะ
ทางสังคม แรงขับเคลื่อนสู1ความสําเร็จ ทัศนคติเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ� การนํา การควบคุม
ผู�ใต�บังคับบัญชาให�ปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุเปMาหมายขององค�การ ความต�องการในการบรรลุเปMาหมายใน
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อาชีพ ความฉลาด มีความคิด มีความสามารถในการทํางาน กล�าท่ีจะตัดสินใจ การกล�าตัดสินใจ ต�อง
กล�าตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข�อมูลและความเหมาะสม ความแน1นอน หนักแน1นทางอารมณ� การแสดง
ตนเป4นแบบอย1างท่ีดี สร�างความเชื่อม่ันให�แก1ผู�ตาม สามารถรับปOญหาได�ดี ความคิดริเริ่ม ผู�นําต�อง
คิดค�นหาแนวทางในการทํางาน แก�ปOญหาด�วยวิธีการรูปแบบใหม1 ท่ีไม1เคยมีใครทํามาก1อน พ่ึงตนเอง
ได� นอกจากนี้ Burns (1978) (ชัยเสฏฐ�  พรหมศรี, 2557, น. 99-101) กล1าวถึงปOจจัยสําคัญท่ีจะสร�าง
ผู�นําแห1งการเปลี่ยนแปลง คือ ความมีเสน1ห�ของผู�นํา ความใส1ใจต1อผู�อ่ืนและการกระตุ�นทางสติปOญญา 
ประกอบด�วย ความมีเสน1ห�ของผู�นํา ผู�นําต�องเอาความภาคภูมิใจ ความเคารพ การมีพรสวรรค�มาใช� 
ให�ผู�ตามเห็นว1า อะไรคือสิ่งสําคัญท่ีแท�จริง ความใส1ใจผู�อ่ืน ผู�นํามอบหมายงานท่ีก1อให�เกิดการเรียนรู�
และการพัฒนา แสดงให�เห็นถึงความสนใจท่ีมีต1อผู�อ่ืนของผู�นํา การกระตุ�นทางสติปOญญา เป4นการ
แสดงถึงผู�นํามีวิสัยทัศน� เสนอความคิดเพ่ือกระตุ�น ให�มีการทบทวนวิธีการท่ีได�ปฏิบัติกันมาในอดีต 
เปJดโอกาสให�เกิดการพัฒนาวิธีคิดแบบใหม1ข้ึนในองค�การด�วย ลักษณะของผู�นําแห1งการเปลี่ยนแปลง 
ได�แก1 1) ผู�นําแห1งการเปลี่ยนแปลง พัฒนาผู�ตามให�เป4นผู�นํา 2) ผู�นําแห1งการเปลี่ยนแปลง ยกระดับ
ความเอาใจใส1ของผู�ตาม จากระดับตํ่าหรือระดับท่ีตอบสนองทางกายภาพเท1านั้น นําไปสู1ระดับท่ีสูงข้ึน 
หรือระดับท่ีเก่ียวข�องกับจิตใจ ขณะเดียวกัน สมยศ นาวีการ (2543, 20-25) ได�กล1าวถึงภาวะผู�นําของ
ผู�บริหาร ไว�ดังนี้ ผู�บริหารต�องสามารถกําหนดเปMาหมายและมาตรฐานผลงาน บริการพัฒนาข้ันตอน
ระเบียบปฏิบัติ วางแผนจําแนกงาน และกําหนดความสัมพันธ�ในงาน สามารถจัดต้ังหน1วยงาน
มอบหมายงาน และหน�าท่ีแก1ผู�ใต�บังคับบัญชา จัดช1องทางการสื่อสาร และสายงานการบังคับบัญชา
ตลอดจนประสานการทํางานของผู�ปฏิบัติงาน สามารถการตัดสินใจและกําหนดนโยบายว1า 
คุณลักษณะของบุคคลท่ีควรจะรับเข�าทํางาน กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให�ค1าตอบแทน สิ่งจูงใจ 
รางวัลประเมินผลงาน ให�คําแนะนํา ปรึกษาอบรมและพัฒนาบุคคลและทีมงานสามารถชี้นําจูงใจ
เพ่ือให�งานสําเร็จ โดยความร1วมมือของผู�อ่ืน สร�างศรัทธา รักษา บํารุงขวัญ กระตุ�นให�ผู�ปฏิบัติงานรัก
และอยากทํางาน ภูมิใจในผลสําเร็จของผู�บริหาร ต�องไวต1อการรับรู�และตอบสนอง สามารถกํากับ 
ควบคุมดูแลผลงานได�ตามเปMาหมาย ท้ังปริมาณและคุณภาพการตัดสินใจและการแก�ปOญหา ผู�บริหารมี
บทบาทและหน�าท่ีในการตัดสินใจ แบ1งออกเป4น 2 ระดับ คือ การตัดสินใจในระดับนโยบายหรือเชิง
บริหารและในระดับปฏิบัติการแก�ปOญหา ดังนั้น ผู�บริหารจักต�องฝ�กทักษะการตัดสินใจอย1างเป4นระบบ 
ซ่ึงกระบวนการตัดสินใจ ประกอบด�วย 5 ข้ันตอน คือ รู�ปOญหา ค�นหาปOจจัยท่ีเป4นต�นเหตุท่ีทําให�เกิด
ปOญหา วิเคราะห�ปOญหา จําแนกปOญหา และสืบหาข�อเท็จจริง รวมท้ังข�อสนเทศ ท่ีต�องนํามา
ประกอบการตัดสินใจ แสวงหาทางเลือกแก�ปOญหาหลาย ๆ ทาง ค�นพบทางเลือกหรือทางแก�ไขท่ีดีท่ีสุด 
โดยพิจารณาจากเกณฑ�ต1อไปนี้ มีความเสี่ยงในการปฏิบัติต1อผลท่ีได�รับสูงเพียงใด คุ�มค1าท่ีสุดหรือไม1 
จั ง ห ว ะ เ ว ล า  แล ะส ถานการณ�  เ หม า ะห รื อ ไ ม1  มี ผ ลก ระทบต1 อคนมากน� อ ย เ พี ย ง ใ ด                                    
สามารถนําผลการตัดสินใจไปสู1การปฏิบัติ ผู�บริหารต�องสื่อสารผลการตัดสินใจให�เข�าใจและจูงใจให�
ปฏิบัติตาม นอกจากหน�าท่ีในการตัดสินใจแล�วผู�บริหารก็คือ ผู�แก�ไขและปMองกันปOญหา หรือแม�แต1
หาทางเปลี่ยนปOญหาและความขัดแย�ง ปOญหาท่ีเกิดข้ึนในองค�กรมักมาจาก 2 สาเหตุ คือ 1) งาน ได�แก1 
ตัวเนื้องานและระบบ 2) คน ผู�บังคับบัญชาหรือผู�บริหาร มีหน�าท่ีจักต�องดูแลให�มีการจัดกิจกรรม เพ่ือ
ประสานคนและงาน สําหรับคนให�ความเป4นธรรม จัดข1ายระบบ การติดสื่อสาร มีทักษะและศิลปะใน
การฟOง พูดและเขียน สอนงาน แนะนําการปฏิบัติงาน และสอดคล�องกับงานวิจัยของนักวิชาการหลาย
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ท1านท่ีนําแนวทางการพัฒนาภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษามาประยุกต�ใช�ในการบริหารจัด
การศึกษา ได�แก1 กมล ตราชู (2553, น. 151) ได�ศึกษาการพัฒนาตัวบ1งชี้พฤติกรรมภาวะผู�นําทาง
วิชาการของผู�บริหารสถานศึกษาเทศบาล พบว1า โมเดลมีความสอดคล�องกับข�อมูลเชิงประจักษ�โดยมี
ค1าไค-สแควร� (Chis-square) เท1ากับ 78.79 ค1า P เท1ากับ 0.27283 ค1าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) เท1ากับ 0.99 ค1าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก�แล�ว (AGFI) เท1ากับ 0.98 ค1าประมาณ
ความคลาดเคลื่อนของรากกําลังท่ีสองเฉลี่ย (RMSEA) เท1ากับ 0.010 และค1าขนาดตัวอย1างวิกฤต 
(CN) เท1ากับ 1135.01 อินตอง เลิดสินไช (2555) ได�ทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบภาวะผู�นํายุค
ปฏิรูปของการศึกษาของผู�บริหารการศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผลการศึกษา 
พบว1ารูปแบบภาวะผู�นํายุคปฏิรูปของการศึกษาของผู�บริหารการศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว จําแนกออกเป4น 6 องค�ประกอบ คือ องค�ประกอบเชิงอุดมการณ� องค�ประกอบเชิง
วิชาการ องค�ประกอบเชิงพฤติกรรม องค�ประกอบเชิงสถานการณ� และองค�ประกอบเชิงการ
เปลี่ยนแปลง โดยในส1วนขององค�ประกอบเชิงวิชาการ ประกอบด�วย 1) ใช�ความรู�ความสามารถและ
ทักษาในการนําและการบริหารบุคคลเพ่ือทํากิจกรรมทางวิชาการให�บรรลุเปMาหมาย และตามพันธกิจ
ท่ีกําหนดไว� 2) มีบทบาทท่ีสําคัญทางวิชาการท่ีเน�นกิจกรรมการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานใน
ห�องเรียนของครู 3) คิดอย1างมีวิจารณญาณเก่ียวกับปฏิสัมพันธ�ของห�องเรียน เพ่ือบรรลุความ
สมเหตุสมผลในการเป4นประชาธิปไตย 4) การกําหนดกรอบนโยบายและเปMาหมายของโรงเรียนได�และ 
5) นํานโยบายของโรงเรียนไปปฏิบัติ ส1งเสริมแรงจูงใจในการทํางานของครู ติดตามความก�าวหน�าของ
ผู�เรียน และการส1งเสริมแรงจูงใจในการเรียนของผู�เรียนนอกจากนี้ สังคม จันทร�วิเศษ (2555, น. 136) 
ได�ศึกษาการพัฒนาตัวแบบปOจจัยท่ีมีอิทธิพลต1อภาวะผู�นําทางวิชาการของผู�บริหารสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานพบว1า ผลการพัฒนาตัวแบบปOจจัยท่ีมีอิทธิพลต1อภาวะผู�นําทางวิชาการของผู�บริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความกลมกลืนกับข�อมูลเชิงประจักษ� (χ2 = 297.29, df = 150, P-value = 
0.00, RMSEA = 0.048, GFI = 0.93, AGFI = 0.91, Largest Standardized Residual = 0.11) 
เม่ือพิจารณาสมการโครงสร�าง พบว1า ปOจจัยในรูปแบบสามารถอธิบายค1าความแปรปรวนของปOจจัย
ด�านภาวะผู�นําทางวิชาการของผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได�ร�อยละ 72.00 
 3. การรองรับองค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา ตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล จากผู�ทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน พบว1า ด�านการพัฒนาตนอง มีค1าเฉลี่ยความเหมาะสม
และความเป4นไปได� อยู1ในระดับมาก ( X = 4.45, S.D. = 0.65) ด�านทักษะการบริหารองค�กร ม่ีค1าเฉลี่ย
ความเหมาะสมและความเป4นไปได� อยู1ในระดับมาก ( X = 4.47, S.D. = 0.64) ด�านความรู�ทางวิชาการ ม่ี
ค1าเฉลี่ยความเหมาะสมและความเป4นไปได� อยู1ในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.65) ด�านการริเริ่ม
สร�างสรรค� ม่ีค1าเฉลี่ยความเหมาะสมและความเป4นไปได� อยู1ในระดับมาก ( X = 4.35, S.D.= 0.69) และ
ด�านการจัดการเทคโนโลยี ม่ีค1าเฉลี่ยความเหมาะสมและความเป4นไปได� อยู1ในระดับมาก ( X = 4.36, 
S.D. = 0.65) โดยภาพรวมความเหมาะสมและความเป4นไปได�ขององค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหาร
สถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีความเหมาะสมและความเป4นไป
ได�อยู1ในระดับมาก ( X = 4.41, S.D. = 0.66) มีการรับรองเพ่ือยืนยันองค�ประกอบภาวะผู�นําอยู1ในระดับ
มาก แสดงให�เห็นว1า องค�ประกอบภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษา นั้นมีค1าความเหมาะสมและความ
เป4นไปได� โดยภาพรวม อยู1ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป4นเพราะ ผู�บริหารสถานศึกษายุคใหม1ซ่ึงเป4น             
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ยุคแห1งศตวรรษท่ี 21 ยุคแผนยุทธศาสตร�ชาติ 20 ป� และยุคไทยแลนด� 4.0 จะต�องก�าวให�ทันและ
พร�อมต1อการบริหารจัดการอย1างมืออาชีพท่ีพร�อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ข�อมูล ข1าวสาร
และการเรียนรู�อย1างรวดเร็วเช1นนี้ (วิโรจน� สารรัตนะ, 2556, น. 3; Northouse, 2012, p. 38) รวมท้ัง
ถ�าโรงเรียนต�องการจะเป4นโรงเรียนท่ีมีความเป4นเลิศและมีประสิทธิภาพสูง ผู�บริหารสถานศึกษาต�อง
เป4นผู�ท่ีมีภาวะผู�นํา (Chell, 1999, p.14) ตลอดท้ังการบริหารกลุ1มงานในสถานศึกษามีความสําคัญ
และจําเป4นอย1างยิ่งสําหรับผู�บริหารสถานศึกษา เนื่องจากการบริหารกลุ1มงานเป4นงานหลักซ่ึงเก่ียวข�อง
กับกิจกรรมทุกชนิดและเป4นหัวใจของสถานศึกษา ซ่ึงผู�บริหารต�องมีความรู� ความเข�าใจและรู�จักการ
ประยุกต�ทฤษฎีและหลักการบริหารมาใช�ในการปฏิบัติจริงในสถานศึกษาอย1างมืออาชีพดังท่ีเรียกว1า 
ภาวะผู�นําทางวิชาการ (ปรียาพร วงศ�อนุตรโรจน�, 2553, น. 4; จรณี เก�าเอ้ียน, 2557, น. 1-2) ซ่ึง
ผู�บริหารท่ีมีภาวะผู�นํานั้น จะเป4นผู� ท่ีสามารถปรับตัวได�ตามสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและมี
วิสัยทัศน�ในการบริหารจัดการงานโรงเรียน (Leithwood Harris & Strauss, 2010, p. 85) ซ่ึงจะมุ1ง
พัฒนาหลักสูตร พัฒนาครูให�เป4นครูมืออาชีพ ตลอดทางมุ1งเน�นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู�เรียนให�มีคุณภาพ (Smith & Piele, 2012, pp. 1- 3) โดยเฉพาะอย1างยิ่งจะเป4นผู�ท่ีมีบทบาทต1อ
ความสําเร็จของการบริหารจัดการงานในสถานศึกษา ซ่ึงจําเป4นท่ีจะต�องได�รับการพัฒนาให�เป4นบุคคล
ท่ีมีคุณภาพด�วยความรู� ความสามารถและทักษะในงานด�านการบริหารเป4นอย1างดี (Owens, 2004, 
p. 20) ซ่ึงกลุ1มงานในสถานศึกษาเป4นงานท่ีเก่ียวข�องกับ การปรับปรุงพัฒนาแก�ไขการเรียนการสอนให�
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพตรงตามเปMาหมายของสถานศึกษา เพราะจุดมุ1งหมายของการบริหาร
จัดการภายในสถานศึกษาอยู1ท่ีการสร�างผู�เรียนให�มีคุณภาพ มีความรู� มีคุณธรรม จริยธรรมและมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค�ท่ีดี โดยผู�บริหารจะต�องรับผิดชอบในการใช�หลักการบริหารงานด�านนี้อย1าง
มืออาชีพ (ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ, 2559, น. 9-10) ดังนั้น การบริหารและการจัดการศึกษาจึงต�อง
เพ่ิมเติมการพัฒนาภาวะผู�นําอย1างรอบด�านของผู�บริหารสถานศึกษาให�เข�มแข็งและมีพลังเพียงพอใน
การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย�ให�เข�มแข็งและ
พร�อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดท้ัง การเสริมสร�างปOจจัยแวดล�อมท่ีเอ้ือต1อการพัฒนาคุณภาพ
ของคนหรือทุนมนุษย�ให�เข็มแข็งและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต1อไป 
 
5.3 ข�อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข�อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช� 
  1. จากผลการวิจัยนี้พบว1าองค�ประกอบภาวะผู�นําด�านทักษะการบริหารองค�กรมีค1า
น้ําหนักขององค�ประกอบสูงสุด ผู�อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ควรจัดประชุม
เพ่ือสร�างความตระหนักแก1ผู�บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ให�เห็นความสําคัญชองแต1ละ
องค�กร.และจัดทําโครงการทักษะการบริหารองค�กร  
  2. จากผลการวิจัย พบว1า องค�ประกอบด�านการพัฒนาตนเอง ตัวบ1งชี้ข�อท่ี 1 
ผู�บริหารสถานศึกษา ศึกษา ค�นคว�า หาความรู� ติดตามองค�ความรู�และเทคโนโลยีใหม1 ๆ ในวงวิชาการ
และวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเองมีค1าน้ําหนักองค�ประกอบสูงสุด ผู�บริหารสถานศึกษาควรศึกษาต1อใน
ระดับท่ีสูงข้ึนในสาขาท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารสถานศึกษา 
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  3. จากผลการวิจัย พบว1า องค�ประกอบด�านทักษะการบริหารองค�กร ตัวบ1งชี้ข�อท่ี 7 
ผู�บริหารสถานศึกษา ส1งเสริมการพัฒนา เชื่อม่ันผู�ตามอย1างมืออาชีพ นําพาองค�กรพัฒนาและช1วยเหลือ
สังคม มีค1าน้ําหนักองค�ประกอบสูงสุด ผู�บริหารสถานศึกษาควรเปJดโอกาสให�บุคลากรและผู�ท่ีเก่ียวข�อง
ทุกฝLายม่ีส1วนร1วมในการกําหนดเปMาหมาย ร1วมรับผิดชอบและดําเนินงานตามบาบาทหน�าท่ี 
  4. จากผลการวิจัย พบว1า องค�ประกอบด�านความรู�ทางวิชาการ ตัวบ1งชี้ ข�อท่ี 10 
ผู�บริหารสถานศึกษา มีความมุ1งม่ันท่ีจะสร�างโอกาสการมีส1วนร1วมของครู บุคลากร นักเรียน ชุมชน เพ่ือ
นําไปสู1 ก่ีตัดสินใจในการดําเนินงานของสถานศึกษา มีค1าน้ําหนักองค�ประกอบสูงสุด ผู�บริหาร
สถานศึกษาควรเป4นคนมองการณ�ไกล กําหนดกลยุทธ� เปMาหมายท่ีชัดเจนและสื่อสาร ให�ผู�เก่ียวข�อง
เข�าใจ นําข�อมูลมาปรับ แก�ไข พัฒนา กําหนดทิศทางและมีความต�องการบรรลุเปMาหมายของโรงเรียน 
  5. จากผลการวิจัย พบว1า องค�ประกอบด�านการริเริ่มสร�างสรรค� ตัวบ1งชี้ ข�อท่ี1 
ผู�บริหารสถานศึกษา กระตุ�น ส1งเสริมให�บุคลากรแสดงความคิดริเริ่มสร�างสรรค�และกล�าแสดงออกในการ
ปฏิบัติงานมีค1าน้ําหนักองค�ประกอบสูงสุด ผู�บริหารสถานศึกษาไม1ควรย1อท�อต1ออุปสรรค ค�นหา
แนวทางในการแก�ปOญหา 
  6. จากผลการวิจัย พบว1า องค�ประกอบด�านการจัดการเทคโนโลยี ตัวบ1งชี้ ข�อท่ี 12 
ผู�บริหารสถานศึกษา สามารถติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลหลังการใช�เทคโนโลยีตามแผนท่ีกําหนดมีค1า
น้ําหนักองค�ประกอบสูงสุด ผู�บริหารสถานศึกษาควรบอกแนวทางการทําวิจัยเก่ียวกับการใช�เทคโนโลยี
ในการจัดการเรียนการสอนของครู 
 5.3.2 ข�อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต1อไป 
  1. ศึกษาวิจัยรูปแบบของการใช�ภาวะผู�นําของผู�บริหารสถานศึกษาท่ีส1งผลต1อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  2. ศึกษาวิจัยตัวบ1งชี้ของประสิทธิผลของโรงเรียนมาตรฐานสากลในด�านอ่ืน ๆ 
เพ่ือให�ได�แนวทางในการพัฒนาโรงเรียนอย1างหลากหลายมากยิ่งข้ึนและเป4นทางเลือกในการนําไปใช�
ในโรงเรียนต1อไป 
  3. ศึกษาวิจัยรูปแบบโมเดลโครงสร�างเส�นหรือปOจจัยอ่ืน ๆ ท่ียังไม1ได�คัดเลือกมา
ศึกษาท่ีส1งผลต1อความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงค�ของโรงเรียนมาตรฐานสากลศึกษาอิทธิพลท้ังทางตรง
และทางอ�อมเพ่ือให�ได�รูปแบบอ่ืน ๆ ในการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน 
  4. ศึกษาวิจัยภาพในอนาคต ท่ีคาดหวังของโรงเรียนมาตรฐานสากลทุกด�าน ในการ
พัฒนาให�เป4นโรงเรียนต�นแบบท่ียั่งยืนเพ่ือให�โรงเรียนได�นําไปเป4นแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียนให�
ยั่งยืนต1อไป 
  5. ศึกษาวิจัยเฉพาะกรณีอย1างเจาะลึก ในการพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยใช�
การวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือให�ได�ข�อมูลเชิงประจักษ�ท่ีแท�จริง 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป�นการพัฒนากลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษาสภาพป0จจุบัน 
และป0ญหาของการบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา และศึกษาและพัฒนากลยุทธ�การบริหาร เพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของ
ผู#บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา รวมท้ังตรวจสอบกลยุทธ�การ
บริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา โดยผู#วิจัยกําหนดข้ันตอนการวิจัยท้ังหมด 3 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาสภาพ
ป0จจุบันและป0ญหาของการบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาซ่ึงผู#วิจัยศึกษาจากกลุ6มตัวอย6างท่ีเป�นผู#บริหารสถานศึกษาหรือรักษาการ
ผู#บริหารสถานศึกษา จํานวน 342 คน เครื่องมือท่ีใช#ในการวิจัย ค ือ แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพป0จจุบัน
และป0ญหาของการบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา วิเคราะห�ข#อมูลโดยใช#ค6าเฉลี่ย และส6วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้ันตอนท่ี 2 พัฒนา
กลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา โดยการวิเคราะห� SWOT Analysis แบ6งเป�น การวิเคราะห�สภาพแวดล#อม
ภายนอก และวิเคราะห�สภาพแวดล#อมภายในของการบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของครูสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา โดยการวิเคราะห�สภาพแวดล#อมภายนอกใช#หลัก Five-
Forces Model ตามแนวความคิดของ Porter (2008) และการวิเคราะห�สภาพแวดล#อมภายในใช#
แนวคิดโรงเรียนในฐานะองค�กรเชิงระบบของ Owen แล#วจัดทําเป�นตาราง SWOT และ TOWS 
Matrix และข้ันตอนท่ี 3 ตรวจสอบกลยุทธ�การบริหาร เพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา โดยการตรวจสอบกลยุทธ�เชิงคุณภาพด#วย
การสนทนากลุ6ม (Focus Group Discussion) จากผู#ทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน และตรวจสอบกลยุทธ�
เชิงปริมาณจากการตอบแบบสอบถามของผู #บริหารสถานศึกษาหรือรักษาการแทนผู #บริหาร
สถานศึกษา จํานวน 342 คน วิเคราะห�ข#อมูลโดยใช#ค6าเฉลี่ย และส6วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 สภาพป0จจุบันการบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจากการวิเคราะห�สภาพแวดล#อมภายนอกและภายใน 
โดยรวมอยู6ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายด#าน พบว6า ด#านการติดตามการทํางานมีค6าเฉลี่ยสูงท่ีสุด 
และด#านทักษะด#านการสื่อสารมีค6าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด สําหรับสภาพป0ญหาโดยรวมอยู6ในระดับปานกลาง
เม่ือพิจารณารายด#าน พบว6า ด#านทักษะด#านการสื่อสารมีค6าเฉลี่ยสูงท่ีสุดและด#านการติดตามการ
ทํางานมีค6าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 
  5.1.1.1 สภาพป0จจุบันการบริหารเ พ่ือเสริมสร#างพลัง อํานาจของผู#บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจากการวิเคราะห�สภาพแวดล#อมภายนอก
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และภายในด#านการกําหนดเป_าหมายในภาพรวมอยู6ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาแต6ละรายการ 
พบว6า รายการผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมให#คณะครูและบุคลากรเข#ามามีส6วนร6วมในการ
กําหนดเป_าหมายของสถานศึกษามีค6าเฉลี่ยสูงท่ีสุด และรายการการทํางานตามระบบราชการไทย มัก
ทํางานแบบต6างคนต6างทําไม6ไปในทิศเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีลักษณะของการรวมศูนย�ท่ีส6วนกลาง
มากเกินไปมีค6าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด สําหรับสภาพป0ญหาโดยรวมอยู6ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณารายการ 
พบว6า รายการการทํางานตามระบบราชการไทย มักทํางานแบบต6างคนต6างทําไม6ไปในทิศเดียวกัน 
นอกจากนี้ ยังมีลักษณะของการรวมศูนย�ท่ีส6วนกลางมากเกินไปมีค6าเฉลี่ยสูงท่ีสุดและรายการผู#บริหาร
สถานศึกษามีการส6งเสริมให#คณะครูและบุคลากรเข#ามามีส6วนร6วมในการกําหนดเป_าหมายของ
สถานศึกษามีค6าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 
  5.1.1.2 สภาพป0จจุบันการบริหารเ พ่ือเสริมสร#างพลัง อํานาจของผู#บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจากการวิเคราะห�สภาพแวดล#อมภายนอก
และภายในด#านสนับสนุนทรัพยากรในภาพรวมอยู6ในระดับมากเม่ือพิจารณาแต6ละรายการ พบว6า 
รายการความก#าวหน#าของเทคโนโลยีมีผลต6อการกําหนดคุณสมบัติและคุณภาพของแรงงานในอนาคต
มีค6าเฉลี่ยสูงท่ีสุด และรายการผู#บริหารสถานศึกษาสนับสนุนทรัพยากร ได#แก6 เงิน บุคลากร วัสดุ 
อุปกรณ�ต6าง ๆ ในการผู#ปฏิบัติงานแก6บุคลากร เพ่ือให#บรรลุเป_าหมายของโรงเรียนมีค6าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 
สําหรับสภาพป0ญหาโดยรวมอยู6ในระดับปานกลางเม่ือพิจารณารายการ พบว6า รายการผู#บริหาร
สถานศึกษาสนับสนุนทรัพยากร ได#แก6 เงิน บุคลากร วัสดุ อุปกรณ�ต6าง ๆ ในการผู#ปฏิบัติงานแก6
บุคลากร เพ่ือให#บรรลุเป_าหมายของโรงเรียนมีค6าเฉลี่ยสูงท่ีสุด และรายการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีการขนส6ง เทคโนโลยีการผลิต นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ ฯลฯ มีความก#าวหน#าข้ึนอย6าง
ต6อเนื่อง ซ่ึงเทคโนโลยีเหล6านี้มีประโยชน�ในการเพ่ิมศักยภาพการแข6งขันของประเทศมีค6าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 
  5.1.1.3 สภาพป0จจุบันการบริหารเ พ่ือเสริมสร#างพลัง อํานาจของผู#บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจากการวิเคราะห�สภาพแวดล#อมภายนอก
และภายในด#านการสร#างขวัญกําลังใจในภาพรวมอยู6ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต6ละรายการ พบว6า 
รายการผู#บริหารสถานศึกษาสร#างบรรยากาศของความร6วมมือ แลกเปลี่ยนความคิด ข#อมูลสารสนเทศ
ท่ีเป�นประโยชน�ต6อการทํางานมีค6าเฉลี่ยสูงท่ีสุดและรายการสังคมไทยในป0จจุบันขาดความเหนียวแน6น 
ขาดความร6วมแรงร6วมใจ คนในสังคมจึงมองการศึกษาว6าเป�นเรื่องของรัฐบาลไม6เก่ียวกับตนเองมี
ค6าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด สําหรับสภาพป0ญหาโดยรวมอยู6ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายการ พบว6า 
รายการสังคมไทยในป0จจุบันขาดความเหนียวแน6น ขาดความร6วมแรงร6วมใจ คนในสังคมจึงมอง
การศึกษาว6าเป�นเรื่องของรัฐบาลไม6เก่ียวกับตนเองมีค6าเฉลี่ยสูงท่ีสุด และรายการผู#บริหารสถานศึกษา
สร#างขวัญ กําลังใจให#กับคณะครูและบุคลากรอยู6เสมอ โดยการยกย6องชมเชย ให#รางวัลในรูปแบบต6าง ๆ 
ให#ความก#าวหน#าในวิชาชีพ ให#เข#าร6วมการอบรม สัมมนา ศึกษาต6อเพ่ือ พัฒนาความรู# ทักษะ เพ่ือ
นํามาใช#การทํางานมีค6าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 
  5.1.1.4 สภาพป0จจุบันการบริหารเ พ่ือเสริมสร#างพลัง อํานาจของผู#บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจากการวิเคราะห�สภาพแวดล#อมภายนอก
และภายในด#านการติดตามการทํางานในภาพรวมอยู6ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต6ละรายการ พบว6า 
รายการผู#บริหารสถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน พัฒนาระบบงาน เพ่ือการพัฒนางานของ
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โรงเรียนและบรรลุเป_าหมายของสถานศึกษามีค6าเฉลี่ยสูงท่ีสุด และรายการผู#บริหารสถานศึกษา 
พัฒนาระบบการทํางานร6วมกันระหว6างบ#าน ชุมชนและสถานศึกษา เพ่ือการบรรลุเป_าหมายของ
สถานศึกษา เช6นระบบภาคีเครือข6ายมีค6าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด สําหรับสภาพป0ญหาโดยรวมอยู6ในระดับน#อย 
เม่ือพิจารณารายการ พบว6า รายการผู#บริหารสถานศึกษา พัฒนาระบบการทํางานร6วมกันระหว6างบ#าน 
ชุมชนและสถานศึกษา เพ่ือการบรรลุเป_าหมายของสถานศึกษา เช6นระบบภาคีเครือข6ายมีค6าเฉลี่ยสูง
ท่ีสุด และรายการผู#บริหารสถานศึกษา แนะนํา สอนงาน นิเทศ กํากับและติดตามการทํางานให#กับ
คณะครูและบุคลากรอยู6เสมอ มีค6าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 
  5.1.1.5 สภาพป0จจุบันการบริหารเ พ่ือเสริมสร#างพลัง อํานาจของผู#บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจากการวิเคราะห�สภาพแวดล#อมภายนอก
และภายในด#านทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ในภาพรวมอยู6ในระดับน#อยเม่ือพิจารณาแต6ละ
รายการ พบว6า รายการผู#บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรครูในการประเมิน
สารสนเทศ (Access and Evaluate Information) โดยการเข#าถึงสารสนเทศได#อย6างมีประสิทธิภาพ 
(ด#านเวลา) และเกิดประสิทธิผล (แหล6งข#อมูลสารสนเทศ) มีค6าเฉลี่ยสูงท่ีสุด และรายการผู#บริหาร
สถานศึกษามีการส6งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูด#านทักษะการใช#และการจัดการสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี ในการทํางานอย6างต6อเนื่องมีค6าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด  สําหรับสภาพป0ญหาโดยรวมอยู6ในระดับมาก 
เม่ือพิจารณารายการ พบว6า รายการผู#บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรครูในการ
ประเมินสารสนเทศ (Access and Evaluate Information) โดยการเข#าถึงสารสนเทศได#อย6างมี
ประสิทธิภาพ (ด#านเวลา) และเกิดประสิทธิผล (แหล6งข#อมูลสารสนเทศ)มีค6าเฉลี่ยสูงท่ีสุด และรายการ
ผู#บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาประสิทธิผลของการประยุกต�ใช#เทคโนโลยี (Apply Technology 
Efficiency) โดยใช#เทคโนโลยีเป�นเครื่องมือเพ่ือการวิจัย การจัดการองค�กร การประเมินและการ
สื่อสารทางสารสนเทศมีค6าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 
  5.1.1.6 สภาพป0จจุบันการบริหารเ พ่ือเสริมสร#างพลัง อํานาจของผู#บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจากการวิเคราะห�สภาพแวดล#อมภายนอก
และภายในด#านทักษะอาชีพในภาพรวมอยู6ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต6ละรายการ พบว6า รายการ
ผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมศักยภาพของบุคลากรครูด#านการจัดการเรียนรู# การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู# รวมท้ังการประยุกต�ใช#จิตวิทยาการศึกษาในการจัดการเรียนรู#ให#กับผู#เรียนได#
อย6างมีประสิทธิภาพมีค6าเฉลี่ยสูงท่ีสุด และรายการผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมบุคลากรด#าน
ความรู# ความเข#าใจและทักษะเก่ียวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรมีค6าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด สําหรับ
สภาพป0ญหาโดยรวมอยู6ในระดับน#อย เม่ือพิจารณารายการ พบว6า รายการผู#บริหารสถานศึกษามีการ
ส6งเสริมบุคลากรด#านความรู# ความเข#าใจและทักษะเก่ียวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรมี
ค6าเฉลี่ยสูงท่ีสุด และรายการผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมศักยภาพของบุคลากรครูด#านการ
จัดการเรียนรู# การวัดและประเมินผลการเรียนรู# รวมท้ังการประยุกต�ใช#จิตวิทยาการศึกษาในการ
จัดการเรียนรู#ให#กับผู#เรียนได#อย6างมีประสิทธิภาพมีค6าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 
  5.1.1.7 สภาพป0จจุบันการบริหารเ พ่ือเสริมสร#างพลัง อํานาจของผู#บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจากการวิเคราะห�สภาพแวดล#อมภายนอก
และภายในด#านทักษะชีวิตในภาพรวมอยู6ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต6ละรายการ พบว6า รายการ
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ผู#บริหารสถานศึกษาสามารถชี้นําและนําพาองค�การก#าวสู6ผลลัพธ�ท่ีพึงประสงค� ยอมรับความสามารถ
ของคณะทํางานหรือผู#ร6วมงานท่ีมีความแตกต6างกันและเป�นแบบอย6างในพฤติกรรมท่ีพึงประสงค�มี
ค6าเฉลี่ยสูงท่ีสุด และรายการผู#บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรครูให#มีการปรับตัว
เพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) ตามบทบาทหน#าท่ี ความรับผิดชอบและบริบทตาม
ช6วงเวลาท่ีกําหนดมีค6าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด สําหรับสภาพป0ญหาโดยรวมอยู6ในระดับน#อยเม่ือพิจารณารายการ 
พบว6า รายการผู#บริหารสถานศึกษาสามารถสร#างสรรค�นวัตกรรมเพ่ือการสร#างงานอย6างมีคุณภาพ
ให#กับบุคลากรในสถานศึกษามีค6าเฉลี่ยสูงท่ีสุด และรายการผู#บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพ
ของบุคลากรครูในการปรับตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการทํางานในองค�กรท่ีดีข้ึนมี
ค6าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 
  5.1.1.8 สภาพป0จจุบันการบริหารเ พ่ือเสริมสร#างพลัง อํานาจของผู#บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจากการวิเคราะห�สภาพแวดล#อมภายนอก
และภายในด#านทักษะด#านการวิจัยในภาพรวมอยู6ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแต6ละรายการ 
พบว6า รายการผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมการใช#การวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครู พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู#เรียน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู#เรียนได#อย6างมี
ประสิทธิภาพมีค6าเฉลี่ยสูงท่ีสุด และรายการผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมศักยภาพบุคลากรครูให#
มีทักษะ ความรู#ทางด#านวิจัยและสามารถนําความรู#ทางวิจัยไปสร#างองค�ความรู#ใหม6ให#กับตนเองและ
องค�กรได#อย6างมีประสิทธิภาพมีค6าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด สําหรับสภาพป0ญหาโดยรวมอยู6ในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณารายการ พบว6า รายการผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมศักยภาพบุคลากรครูให#มีทักษะ 
ความรู#ทางด#านวิจัยและสามารถนําความรู#ทางวิจัยไปสร#างองค�ความรู#ใหม6ให#กับตนเองและองค�กรได#
อย6างมีประสิทธิภาพมีค6าเฉลี่ยสูงท่ีสุดและรายการผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมการใช#การวิจัยใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู#เรียน และพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมของผู#เรียนได#อย6างมีประสิทธิภาพมีค6าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 
  5.1.1.9 สภาพป0จจุบันการบริหารเ พ่ือเสริมสร#างพลัง อํานาจของผู#บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจากการวิเคราะห�สภาพแวดล#อมภายนอก
และภายในด#านทักษะด#านการสร#างและใช#นวัตกรรมในภาพรวมอยู6ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต6ละ
รายการ พบว6า รายการผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมให#ผู#สอนสร#างและใช#นวัตกรรมการเรียนการ
สอนโดยใช#เทคโนโลยี การวัดและการประเมินผลท่ีเหมาะสมเพ่ือให#เกิดคุณภาพในตัวของผู#เรียนมี
ค6าเฉลี่ยสูงท่ีสุด และรายการผู#บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาเพ่ือให#ผู#สอนมีการปรับตัวเป�นผู#ท่ีมี
ความคิดริเริ่มสร#างสรรค�เพ่ือนําไปสู6การสร#างนวัตกรรมทางการศึกษาใหม6 ๆ เช6น นวัตกรรมทางการ
สอน หรือวิธีการสอนรูปแบบใหม6 ๆ มีค6าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด สําหรับสภาพป0ญหาโดยรวมอยู6ในระดับน#อย 
เม่ือพิจารณารายการ พบว6า รายการผู#บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาเพ่ือให#ผู#สอนมีการปรับตัวเป�นผู#
ท่ีมีความคิดริเริ่มสร#างสรรค�เพ่ือนําไปสู6การสร#างนวัตกรรมทางการศึกษาใหม6 ๆ เช6น นวัตกรรม
ทางการสอน หรือวิธีการสอนรูปแบบใหม6ๆมีค6าเฉลี่ยสูงท่ีสุด และรายการผู#บริหารสถานศึกษามีการ
ส6งเสริมให#ผู#สอนสร#างและใช#นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช#เทคโนโลยี การวัดและการประเมินผล
ท่ีเหมาะสมเพ่ือให#เกิดคุณภาพในตัวของผู#เรียนมีค6าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 
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  5.1.1.10 สภาพป0จจุบันการบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจากการวิเคราะห�สภาพแวดล#อมภายนอก
และภายในด#านทักษะด#านความพึงพอใจในการทํางานในภาพรวมอยู6ในระดับมาก เม่ือพิจารณาแต6ละ
รายการ พบว6า รายการผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมให#ผู#สอน มีจิตสํานึกท่ีดีในการทํางาน เห็น
คุณค6าของงานและองค�กรมีค6าเฉลี่ยสูงท่ีสุด และรายการผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมให#ผู#สอนมี
ความสุขและสนุกกับการทํางาน รักการทํางาน รวมท้ังการทํางานท่ียึดประโยชน�ขององค�กรหรือ
ส6วนรวมมาก6อนประโยชน�ส6วนตนมีค6าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด สําหรับสภาพป0ญหาโดยรวมอยู6ในระดับน#อย เม่ือ
พิจารณารายการ พบว6า รายการผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมให#ผู#สอนมีความสุขและสนุกกับการ
ทํางาน รักการทํางาน รวมท้ังการทํางานท่ียึดประโยชน�ขององค�กรหรือส6วนรวมมาก6อนประโยชน�ส6วน
ตนมีค6าเฉลี่ยสูงท่ีสุด และรายการผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมให#ผู#สอน มีจิตสํานึกท่ีดีในการ
ทํางาน เห็นคุณค6าของงานและองค�กรมีค6าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 
  5.1.1.11 สภาพป0จจุบันการบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจากการวิเคราะห�สภาพแวดล#อมภายนอก
และภายในด#านทักษะการดูแลและการให#บริการในภาพรวมอยู6ในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาแต6ละ
รายการ พบว6า รายการผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมให#ผู#สอนต#องแสดงออกถึงความรัก ความ
ห6วงใยอย6างจริงใจต6อผู#เรียน เพ่ือให#ผู#เรียนเกิดความเชื่อใจส6งผลต6อการจัดสภาพการเรียนรู#ทําให#รู#สึก
ผ6อนคลายมีค6าเฉลี่ยสูงท่ีสุด และรายการผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมการจัดสภาพการเรียนรู#ให#
ผู#เรียนมีความสุขในการเรียนรู#และเรียนรู#ได#ดีท่ีสุด รวมท้ังมีจิตในการให#บริการท่ีดีกับผู#เรียน 
ผู#ปกครอง สังคมและชุมชนท่ีสถานศึกษาต้ังอยู6มีค6าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด สําหรับสภาพป0ญหาโดยรวมอยู6ใน
ระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายการ พบว6า รายการผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมการจัดสภาพ
การเรียนรู#ให#ผู#เรียนมีความสุขในการเรียนรู#และเรียนรู#ได#ดีท่ีสุด รวมท้ังมีจิตในการให#บริการท่ีดีกับ
ผู#เรียน ผู#ปกครอง สังคมและชุมชนท่ีสถานศึกษาต้ังอยู6มีค6าเฉลี่ยสูงท่ีสุด และรายการผู#บริหาร
สถานศึกษามีการส6งเสริมให#ผู#สอนต#องแสดงออกถึงความรัก ความห6วงใยอย6างจริงใจต6อผู#เรียน เพ่ือให#
ผู#เรียนเกิดความเชื่อใจส6งผลต6อการจัดสภาพการเรียนรู#ทําให#รู#สึกผ6อนคลายมีค6าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 
  5.1.1.12 สภาพป0จจุบันการบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจากการวิเคราะห�สภาพแวดล#อมภายนอก
และภายในด#านทักษะด#านการสื่อสารในภาพรวมอยู6ในระดับน#อย เม่ือพิจารณาแต6ละรายการ พบว6า 
รายการผู#บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาให#ผู#สอนสามารถใช#ภาษาในการสื่อสารกับผู#ร6วมงาน 
ผู#ปกครอง สังคม ชุมชน ให#มีความเข#าใจท่ีดีต6อกันเพ่ือส6งเสริมในการทํางานรวมกันอย6างมี
ประสิทธิภาพมีค6าเฉลี่ยสูงท่ีสุด และรายการผู#บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาให#ผู#สอนต#องเป�นผู#ท่ีมี
ทักษะในการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใช#ภาษาในสื่อสาร และการสอนเพ่ือให#ผู#เรียนเกิดการ
เรียนรู#อย6างเข#าใจมีค6าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุดสําหรับสภาพป0ญหาโดยรวมอยู6ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายการ 
พบว6า รายการผู#บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาให#ผู#สอนสามารถใช#ภาษาในการสื่อสารกับผู#ร6วมงาน 
ผู#ปกครอง สังคม ชุมชน ให#มีความเข#าใจท่ีดีต6อกันเพ่ือส6งเสริมในการทํางานรวมกันอย6างมี
ประสิทธิภาพมีค6าเฉลี่ยสูงท่ีสุดและรายการผู#บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาให#ผู#สอนต#องเป�นผู#ท่ีมี
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ทักษะในการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใช#ภาษาในสื่อสาร และการสอนเพ่ือให#ผู#เรียนเกิดการ
เรียนรู#อย6างเข#าใจมีค6าเฉลี่ยตํ่าท่ีสุด 
 5.1.2 ผลการกําหนดกลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจากการวิเคราะห� SWOT Analysis นํามาซ่ึงร6างกลยุทธ�การบริหาร
เพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี้ 
  วิสัยทัศน� (Vision)  
  บริหารสถานศึกษาสู6ความเป�นเลิศ โดยการเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหาร
สถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรให#เป�นผู#มีศักยภาพสูงสุด 
  พันธกิจ (Mission) 
  1. พัฒนาสถานศึกษาสู6ความเป�นเลิศ 
  2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรเพ่ือประสิทธิภาพ 
  3. พัฒนารูปแบบการบริหารท่ีส6งเสริมให#สถานศึกษาสู6ความเป�นเลิศ 
  4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  เป_าประสงค� (Goal) 
  1. ผู#บริหารสถานศึกษามีการบริหารสู6ความเป�นเลิศ 
  2. ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีประสิทธิภาพ  
  3. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารสู6ความเป�นเลิศ 
  4. ครู และบุคลากรมีพลังอํานาจในตนเอง 
  5. ครู และบุคลากรมีทักษะพลังอํานาจในตนเอง 
  กลยุทธ� (Strategy) 
  1. กลยุทธ�หลัก กลยุทธ�บริหารสถานศึกษาสู6ความเป�นเลิศ 
   1.1 กลยุทธ� รอง กลยุทธ�การบริหารทรัพยากรบุคคล ทีมงานคุณภาพ
ประกอบด#วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
    1.1.1 ผู#บริหารสถานศึกษาส6 ง เสริมให#ครูและบุคลากรร6 วมเข#า เป�น
คณะทํางานกันเป�นทีม (บริหารงานบุคคล) 
    1.1.2 สนับสนุนให#ครู และบุคลากรทุกคนเป�นผู#นําในการวางแผน กําหนด
เป_าหมายหรือวัตถุประสงค�ในการทํางาน (บริหารงานบุคคล)  
    1.1.3 ผู#บริหารสถานศึกษาสร#างขวัญกําลังใจให#กับคณะครูและบุคลากรอยู6
เสมอ โดยการยกย6องชมเชย ให#รางวัลในรูปแบบต6าง ๆ (บริหารงานบุคคล)  
  2. กลยุทธ�หลัก กลยุทธ�การเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหาร 
   2.1 กลยุทธ�รอง กลยุทธ�การกําหนดเป_าหมายร6วมประกอบด#วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
    2.1.1 ผู#บริหารสถานศึกษาแต6งต้ังให#คณะครูมีบทบาทหน#าท่ีและมีส6วนร6วมใน
การตัดสินใจและดําเนินงานในการพัฒนางานของสถานศึกษา อย6างเต็มศักยภาพ (บริหารงานบุคคล) 
    2.1.2 ผู#บริหารสถานศึกษาจัดโครงสร#างการบริหารงานโดยการแต6งต้ังภาคี
เครือข6ายเข#ามามีส6วนร6วมในการตัดสินใจและการดําเนินงานในการพัฒนางานของสถานศึกษา
(บริหารงานบุคคล) 
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   2.2 กลยุทธ�รอง กลยุทธ�การสนับสนุนทรัพยากรประกอบด#วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
    2.2.1 ผู#บริหารสถานศึกษาเปrดโอกาสให#ครูมีอิสระในการริเริ่มนําวิธีการ 
รูปแบบใหม6 ๆ มาใช#  ยอมรับและเห็นคุณค6าในความสามารถของครูในการพัฒนางานของสถานศึกษา
(บริหารงานบุคคล) 
    2.2.2 ผู#บริหารสถานศึกษาจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู
เพ่ือให#มีความรู#ความเชี่ยวชาญในการทํางานได#อย6างมีประสิทธิภาพ (บริหารงานบุคคล) 
    2.2.3 ผู#บริหารสถานศึกษาส6งเสริมและสนับสนุนให#ครูนําเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใช#ในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครูอย6างเต็มศักยภาพ (งบประมาณ)  
    2.2.4 ผู#บริหารสถานศึกษาสนับสนุนงบประมาณในการฝtกอบรมพัฒนา
สมรรถนะการปฏิบัติงาน ตามความต#องการของครูอย6างต6อเนื่อง (งบประมาณ) 
    2.2.5 ผู#บริหารสถานศึกษาระดมทรัพยากรในชุมชนมาช6วยสนับสนุนและ
พัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู เช6น ภูมิป0ญญาท#องถ่ิน แหล6งเรียนรู#ในชุมชน (การบริหารท่ัวไป) 
   2.3 กลยุทธ�รอง กลยุทธ�การสร#างขวัญกําลังใจประกอบด#วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
    2.3.1 ผู#บริหารสถานศึกษาจัดให#มีระบบการประสานงานและเสริมสร#าง
บรรยากาศการทํางานเป�นทีม โดยสร#างเครือข6ายความร6วมมือในการพัฒนางานของสถานศึกษา (การ
บริหารท่ัวไป)   
    2.3.2 ผู#บริหารสถานศึกษาจัดทํา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีเสริมสร#าง
บรรยากาศการทํางานเป�นทีม และสร#างเครือข6ายการทํางานในสถานศึกษา (การบริหารท่ัวไป) 
    2.3.3 ผู#บริหารสถานศึกษาสนับสนุนและประสานความร6วมมือกับเครือข6าย
การศึกษาของสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอย6างต6อเนื่อง (การบริหารท่ัวไป)  
   2.4 กลยุทธ�รอง กลยุทธ�การติดตามการทํางานประกอบด#วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
    2.4.1 ผู#บริหารสถานศึกษาจัดกิจกรรมให#ครู นักเรียน และผู#ปกครองมีส6วน
ร6วมในการพัฒนาคุณภาพงานต6าง ๆ ของสถานศึกษาเพ่ือส6งเสริมความสําเร็จร6วมขององค�กร(การ
บริหารท่ัวไป) 
    2.4.2 ผู#บริหารสถานศึกษาประสานความร6วมมือ กับหน6วยงานต6าง ๆ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชนในการส6งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานของสถานศึกษาให#ประสบความสําเร็จ         
(การบริหารท่ัวไป) 
    2.4.3 ผู#บริหารสถานศึกษาส6งเสริมและสนับสนุนให#คณะครูร6วมมือกันในการ
วัดผลประเมินผลงานต6าง ๆ ของสถานศึกษาให#สําเร็จลุล6วงด#วยดี (การบริหารท่ัวไป) 
  3. กลยุทธ�หลัก กลยุทธ�การบริหารแบบมีส6วนร6วมจากทุกภาคส6วนในการจัดการศึกษา 
   3.1 กลยุทธ�รอง กลยุทธ�การมีส6วนร6วมคิดร6วม ตัดสินใจ วางแผนพัฒนา
สถานศึกษา ประกอบด#วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
    3.1.1 ให#คณะครูและบุคลากรร6วมเข#าเป�นคณะทํางาน และสนับสนุนให#ทุก
คนเป�นผู#นําในการวางแผนในการทํางาน (บริหารงานบุคคล) 
    3.1.2 ให#คณะครูและบุคลากรในการปฏิบัติ มีอํานาจในการตัดสินใจใน
ทีมงาน หรืองานส6วนท่ีตนเองรับผิดชอบ (บริหารงานบุคคล) 
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    3.1.3 ให#เกียรติ ยกย6อง ชมเชยและให#เกิดความภาคภูมิใจในสถานศึกษา
ยึดถือเป�นเรื่องสําคัญต#องมีวิธีการท่ีดี เพ่ือให#บุคคลท่ีเข#ามามีส6วนร6วม รู#สึกได#รับเกียรติ ได#รับการยก
ย6อง และได#รับความภาคภูมิใจในความเสียสละ อุทิศตน และภูมิใจในผลงานและความสําเร็จท่ีเกิด
จากการร6วมคิด ร6วมตัดสินใจ ร6วมทํา ร6วมรับผิดชอบ (บริหารงานบุคคล) 
  4. กลยุทธ�หลัก กลยุทธ�พัฒนาศักยภาพและคุณภาพครูและบุคลากรให#เป�นมืออาชีพ 
   4.1 กลยุทธ�รอง กลยุทธ�การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะสารสนเทศ สื่อ 
เทคโนโลยีและการสื่อสาร ประกอบด#วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
    4.1.1 ผู#บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคคลหรือกลุ6มบุคคลใน
การประเมินสารสนเทศ (Access and Evaluate Information) โดยการเข#าถึงสารสนเทศได#อย6างมี
ประสิทธิภาพ (ด#านเวลา) และเกิดประสิทธิผล (แหล6งข#อมูลสารสนเทศ) และประเมินสารสนเทศได#
อย6างมีวิจารณญาณตามสมรรถนะท่ีเกิดข้ึน (ด#านวิชาการ)   
    4.1.2 ผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมการใช#และการจัดการสารสนเทศ 
(Use and Manage Information) โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช#สารสนเทศอย6างสร#างสรรค�และ
ตรงกับประเด็นป0ญหาท่ีเกิดข้ึน มีการจัดการกับสารสนเทศได#อย6างต6อเนื่อง จากแหล6งข#อมูลท่ีมีอยู6
มากมายหลากหลาย และมีความรู# พ้ืนฐานท่ีจะประยุกต�ใช#สารสนเทศตามกรอบแห6งคุณธรรม
จริยธรรมท่ีมีป0จจัยเสริมอยู6รอบด#านให#กับบุคลากรในสถานศึกษา (ด#านวิชาการ)   
    4.1.3 ผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมความสามารถในการวิเคราะห�สื่อ 
(Analyze Media) โดยมีความเข#าใจวิธีการใช#และการผลิตสื่อเพ่ือให#ตรงกับเป_าประสงค�ท่ีกําหนด 
สามารถใช#สื่อเพ่ือตอบสนองต6อความแตกต6างของป0จเจกชนรู#คุณค6าและสร#างจุดเน#น รู#ถึงอิทธิพลของ
สื่อท่ีมีต6อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู#บริโภคสื่อ และมีความรู#พ้ืนฐานท่ีจะประยุกต�ใช#สื่อได#ตาม
กรอบแห6งคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีป0จจัยเสริมอยู6รอบด#านให#กับบุคลากรในสถานศึกษา (ด#านวิชาการ)   
    4.1.4 ผู#บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อ
สร#างสรรค� (Create Media Products) โดยมีความรู#ความเข#าใจต6อการใช#สื่ออย6างสร#างสรรค�และ
เหมาะสมตามคุณลักษณะเฉพาะของตัวสื่อประเภทนั้น ๆ และมีความรู#ความเข#าใจต6อการใช#สื่อได#
อย6างมีประสิทธิภาพ และสนองต6อความแตกต6างในเชิงวัฒนธรรมอย6างรอบด#านให#กับบุคลากรใน
สถานศึกษา (ด#านวิชาการ)    
    4.1.5 ผู#บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาประสิทธิผล ของการประยุกต�ใช#
เทคโนโลยี (Apply Technology Efficiency) โดยใช#เทคโนโลยีเป�นเครื่องมือเพ่ือการวิจัย การจัดการ
องค�กร การประเมินและการสื่อสารทางสารสนเทศ ใช#เทคโนโลยีดิจิทัล (คอมพิวเตอร� PDAs Media 
Players etc.) ในการสื่อสารและการสร#างเครือข6าย รวมท้ังการเข#าถึงสื่อทางสังคม (Social Media) 
ได#อย6างเหมาะสม มีความรู#พ้ืนฐานในการประยุกต�ใช# ICT ได#ตามกรอบแห6งคุณธรรมจริยธรรมท่ีมี
ข#อมูลหลากหลายรอบด#านให#กับบุคลากรในสถานศึกษา (ด#านวิชาการ)    
    4.1.6 ผู#บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาให#ผู#สอนเป�นผู# ท่ีมีทักษะในการ
สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถใช#ภาษาในการสื่อสาร และการสอนเพ่ือให#ผู#เรียนเกิดการเรียนรู#อย6าง
เข#าใจ (ด#านวิชาการ)   
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    4.1.7 ผู#บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาให#ผู#สอนสามารถใช#ภาษาในการ
สื่อสารกับผู#ร6วมงาน ผู#ปกครอง สังคม ชุมชน ให#มีความเข#าใจท่ีดีต6อกันเพ่ือส6งเสริมในการทํางาน
รวมกันอย6างมีประสิทธิภาพ (ด#านวิชาการ)    
   4.2 กลยุทธ�รอง กลยุทธ�การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะอาชีพและทักษะ
ชีวิต ประกอบด#วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
    4.2.1 ผู#บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให#มีความเป�น
ผู#นําท่ีมีประสิทธิภาพในตนเอง มีความเชี่ยวชาญด#านทักษะ ความรู# และเป�นผู#นําในการเรียนรู#ตลอด
ชีวิต (บริหารงานบุคคล)  
    4.2.2 ผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมบุคลากรด#านความรู# ความเข#าใจ
และทักษะเก่ียวกับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร (บริหารงานบุคคล)  
    4.2.3 ผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมศักยภาพของบุคลากรครูด#านการ
จัดการเรียนรู# การวัดและประเมินผลการเรียนรู# รวมท้ังการประยุกต�ใช#จิตวิทยาการศึกษาในการ
จัดการเรียนรู#ให#กับผู#เรียนได#อย6างมีประสิทธิภาพ (บริหารงานบุคคล) 
    4.2.4 ผู#บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรครูในการปรับตัว
เพ่ือรับการเปลี่ยนแปลง (Adapt to Change) ตามบทบาทหน#าท่ี ความรับผิดชอบและบริบทตาม
ช6วงเวลาท่ีกําหนด (บริหารงานบุคคล) 
    4.2.5 ผู#บริหารสถานศึกษามีการเพ่ิมศักยภาพบุคลากรครูในการปรับตัวเพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการทํางานในองค�กรท่ีดีข้ึน (บริหารงานบุคคล)  
    4.2.6 ผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมให#เกิดความยืดหยุ6นในการทํางาน 
(Be Flexible) โดยเป�นผู#นําท่ีก6อให#เกิดผลเชิงบวกในการทํางาน เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิงสร#างสรรค�
ในการทํางานของบุคลากร (บริหารงานบุคคล) 
    4.2.7 ผู#บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครูด#านการจัดการ
ด#านเป_าหมายและเวลา โดยสามารถกําหนดเป_าหมายได#ชัดเจนบนฐานความสําเร็จตามเกณฑ�ท่ี
กําหนด และใช#เวลาและการจัดการให#เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน (บริหารงานบุคคล)  
    4.2.8 ผู#บริหารสถานศึกษามีการเ พ่ิมศักยภาพของบุคลากรครู เ พ่ือ
ประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธ�ร6วมกับผู#อ่ืน (Interact Effectively with others) และสร#างศักยภาพต6อ
การควบคุมให#เกิดการยอมรับในความเป�นผู#นําทางวิชาชีพให#กับบุคลากรในสถานศึกษา (บริหารงานบุคคล)  
    4.2.9 ผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมให#มีการสร#างทีมงานท่ีมีคุณภาพ 
(Work Effectively in Diverse Teams) โดยยอมรับและเห็นคุณค6าในข#อแตกต6างทางวัฒนธรรมและ
ภารกิจงานของทีมงาน (บริหารงานบุคคล) 
    4.2.10 ผู#บริหารสถานศึกษาสามารถสร#างสรรค�นวัตกรรมเพ่ือการสร#างงาน
อย6างมีคุณภาพให#กับบุคลากรในสถานศึกษา (บริหารงานบุคคล) 
    4.2.11 ผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมภาวะผู#นําและความรับผิดชอบของ
บุคลากรครู โดยใช#ทักษะการแก#ไขป0ญหาระหว6างบุคคล เป�นตัวกลางหรือผู#ประสานงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ (บริหารงานบุคคล) 
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   4.3 กลยุทธ�รอง กลยุทธ�การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะการวิจัย การ
สร#างและใช#นวัตกรรม ประกอบด#วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
    4.3.1 ผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมศักยภาพบุคลากรครูให#มีทักษะ 
ความรู#ทางด#านวิจัยและสามารถนําความรู#ทางวิจัยไปสร#างองค�ความรู#ใหม6ให#กับตนเองและองค�กรได#
อย6างมีประสิทธิภาพ (ด#านวิชาการ) 
    4.3.2 ผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมการใช#การวิจัยในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของครู พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู#เรียน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ของผู#เรียนได#อย6างมีประสิทธิภาพ (ด#านวิชาการ)  
    4.3.3 ผู#บริหารสถานศึกษามีการพัฒนาเพ่ือให#ผู#สอนมีการปรับตัวเป�นผู#ท่ีมี
ความคิดสร#างสรรค�เพ่ือนําไปสู6การสร#างนวัตกรรมทางการศึกษาใหม6 ๆ เช6น นวัตกรรมทางการสอน 
หรือวิธีการสอนรูปแบบใหม6 ๆ (ด#านวิชาการ) 
    4.3.4 ผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมให#ผู#สอนสร#างและใช#นวัตกรรมการ
เรียนการสอนโดยใช#เทคโนโลยี การวัดและการประเมินผลท่ีเหมาะสมเพ่ือให#เกิดคุณภาพในตัวของ
ผู#เรียน (ด#านวิชาการ) 
   4.4 กลยุทธ�รอง กลยุทธ�การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะความพึงพอใจใน
การทํางาน การดูแลและการให#บริการ ประกอบด#วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้    
    4.4.1 ผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมให#ผู#สอนมีจิตสํานึกท่ีดีในการ
ทํางาน เห็นคุณค6าของงานและองค�กร (การบริหารท่ัวไป) 
    4.4.2 ผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมให#ผู#สอนมีความสุขและสนุกกับการ
ทํางาน รักการทํางาน รวมท้ังการทํางานท่ียึดประโยชน�ขององค�กรหรือส6วนรวมมาก6อนประโยชน�ส6วนตน 
(การบริหารท่ัวไป) 
    4.4.3 ผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมให#ผู#สอนต#องแสดงออกถึงความรัก 
ความห6วงใยอย6างจริงใจ ต6อผู#เรียน เพ่ือให#ผู#เรียนเกิดความเชื่อใจส6งผลต6อการจัดสภาพการเรียนรู#ทํา
ให#รู#สึกผ6อนคลาย (ด#านวิชาการ) 
    4.4.4 ผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมการจัดสภาพการเรียนรู# เพ่ือให#
ผู#เรียนมีความสุขในการเรียนรู#และเรียนรู#ได#ดีท่ีสุด รวมท้ังมีจิตในการให#บริการท่ีดีกับผู#เรียน 
ผู#ปกครอง สังคมและชุมชนท่ีสถานศึกษาต้ังอยู6 (ด#านวิชาการ) 
 5.1.3 ผลการตรวจสอบกลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สรุปได#ว6า ผู#ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต6อ
ร6างกลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาว6าเป�นประโยชน�เป�นไปได#มีความเหมาะสมและมีความถูกต#อง แต6ให#ปรับปรุง
แก#ไขตามมติของผู#ทรงคุณวุฒิ และจากผลการตรวจสอบของผู#บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา สรุปได#ว6า กลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษามีความเป�นประโยชน� มีความเป�นไปได# มี
ความเหมาะสม และมีความถูกต#องอยู6ในระดับมาก นํามาซ่ึงกลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลัง
อํานาจของผู#บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ีสมบูรณ� ดังนี้ 



 194

  วิสัยทัศน� (Vision) 
  บริหารสถานศึกษาสู6ความเป�นเลิศอย6างยั่งยืน โดยการเสริมสร#างพลังอํานาจของ
ผู#บริหารสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาครูและบุคลากรให#เป�นผู#มีศักยภาพสูงสุด 
  พันธกิจ (Mission) 
  1. พัฒนาสถานศึกษาสู6ความเป�นเลิศอย6างยั่งยืน 
  2. พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรเพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  3. พัฒนารูปแบบการบริหาร ท่ีส6งเสริมให#สถานศึกษาสู6ความเป�นเลิศ 
  4. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให#เป�นมืออาชีพ 
  เป_าประสงค� (Goal) 
  1. ผู#บริหารสถานศึกษามีการบริหารสู6ความเป�นเลิศอย6างยั่งยืน 
  2. ครู และบุคลากรในสถานศึกษามีประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
  3. สถานศึกษามีรูปแบบการบริหารสู6ความเป�นเลิศ 
  4. ครู และบุคลากรมีพลังอํานาจในตนเอง 
  5. ครู และบุคลากรมีทักษะพลังอํานาจในตนเอง 
  1. กลยุทธ�หลัก สร#างระบบการบริหารสถานศึกษาสู6ความเป�นเลิศ 
   1.1 กลยุทธ�รอง พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและสร#างทีมงาน
คุณภาพประกอบด#วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
    1.1.1 ส6งเสริมให#ครูและบุคลากรทํางานในระบบทีม (บุคคล) 
    1.1.2 สนับสนุนให#ครูและบุคลากรทํางานในระบบทีม (บุคคล) 
    1.1.3 สร#างขวัญกําลังใจให#กับครูและบุคลากรในวิธีท่ีหลากหลาย เช6น 
เกียรติบัตร ยกย6อง ชมเชย และรางวัลต6าง ๆ (บุคคล) 
  2. กลยุทธ�หลัก การเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหาร 
   2.1 กลยุทธ�รอง ส6งเสริมการกําหนดเป_าหมายร6วม ประกอบด#วยแนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
    2.1.1 การมอบหมายหน#าท่ี ให#ครูมีบทบาทหน#าท่ีและมีส6วนร6วมในการ
ตัดสินใจ ในการพัฒนาสถานศึกษา อย6างเต็มศักยภาพ (บริหารงานบุคคล) 
    2.1.2 จัดโครงสร#างการบริหารงาน ให#ครูมีบทบาทหน#าท่ีและมีส6วนร6วมใน
การตัดสินใจ ในการพัฒนาสถานศึกษา อย6างเต็มศักยภาพ (บริหารงานบุคคล) 
   2.2 กลยุทธ�รอง พัฒนาระบบการจัดสรรทรัพยากรและการระดมทรัพยากร   
ประกอบด#วย แนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
    2.2.1 ให#โอกาสและยอมรับและเห็นคุณค6าในความสามารถของครูในการ
ริเริ่มนําวิธีการรูปแบบใหม6มาใช#ในการพัฒนางานของสถานศึกษา (บริหารงานบุคคล) 
    2.2.2 ให#มีการจัดทําแผนพัฒนาสมรรถนะของครูเพ่ือเพ่ิมพูนความรู#ความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานได#อย6างมีประสิทธิภาพ (บริหารงานบุคคล) 
    2.2.3 จัดสรรทรัพยากรทางด#านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ (งบประมาณ)  
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    2.2.4 สนับสนุนงบประมาณในการฝtกอบรมพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
ตามความต#องการของครูอย6างต6อเนื่อง (งบประมาณ) 
    2.2.5 ระดมทรัพยากรในชุมชนมาช6วยสนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของครู เช6น ภูมิป0ญญาท#องถ่ิน แหล6งเรียนรู# เป�นต#น (การบริหารท่ัวไป) 
   2.3 กลยุทธ�รอง ส6งเสริมการสร#างเครือข6ายการทํางานเป�นทีม ประกอบด#วย
แนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
    2.3.1 ระบบการประสานงานและเสริมสร#างบรรยากาศการทํางานเป�นทีม 
โดยสร#างเครือข6ายความร6วมมือในการพัฒนางานของสถานศึกษา (การบริหารท่ัวไป)  
    2.3.2 จัดทํา แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ท่ีเสริมสร#างบรรยากาศการ
ทํางานเป�นทีม และสร#างเครือข6ายการทํางานในสถานศึกษา (การบริหารท่ัวไป) 
    2.3.3 สนับสนุนและประสานความร6วมมือกับเครือข6ายการศึกษาของ
สถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอย6างต6อเนื่อง (การบริหารท่ัวไป) 
   2.4 กลยุทธ�รอง พัฒนาระบบกานิเทศ ติดตาม กํากับและประเมินผลการทํางาน  
ประกอบด#วย แนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
    2.4.1 จัดกิจกรรมให#ครู นักเรียน และผู#ปกครองส6วนร6วมในการพัฒนา
คุณภาพงานต6าง ๆ ของสถานศึกษาเพ่ือส6งเสริมความสําเร็จร6วมขององค�กร (การบริหารท่ัวไป) 
    2.4.2 ประสานความร6วมมือ กับหน6วยงานต6าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนใน
การส6งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานของสถานศึกษาให#ประสบความสําเร็จ (การบริหารท่ัวไป) 
    2.4.3 ให#ทุกภาคส6วนมีส6วนร6วมในการนิเทศ ติดตาม กํากับ และประเมินผล
การพัฒนาสถานศึกษา (การบริหารท่ัวไป) 
  3. กลยุทธ�หลัก ส6งเสริมการบริหารแบบมีส6วนร6วมจากทุกภาคส6วนในการจัดการศึกษา 
   3.1 กลยุทธ�รอง ส6งเสริมการมีส6วนร6วมในการคิด ตัดสินใจและวางแผนพัฒนา
สถานศึกษา ประกอบด#วย แนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
    3.1.1 ให#คณะครูและบุคลากรร6วมเข#าเป�นคณะทํางาน และสนับสนุนให#ทุก
คนเป�นผู#นําในการวางแผนในการทํางาน (บริหารงานบุคคล) 
    3.1.2 ให#คณะครูและบุคลากรในการปฏิบัติ มีอํานาจในการตัดสินใจใน
ทีมงาน หรืองานส6วนท่ีตนเองรับผิดชอบ (บริหารงานบุคคล) 
    3.1.3 สร#างวัฒนธรรมการให#เกียรติ ยกย6อง ชมเชยและให#เกิดความ
ภาคภูมิใจในสถานศึกษายึดถือเป�นเรื่องสําคัญต#องมีวิธีการท่ีดี เพ่ือให#บุคคลท่ีเข#ามามีส6วนร6วม รู#สึก
ได#รับเกียรติ ได#รับการยกย6อง และได#รับความภาคภูมิใจในความเสียสละ อุทิศตน และภูมิใจในผลงาน
และความสําเร็จท่ีเกิดจากการร6วมคิด ร6วมตัดสินใจ ร6วมทํา ร6วมรับผิดชอบ (บริหารงานบุคคล) 
  4. กลยุทธ�หลัก พัฒนาศักยภาพและคุณภาพครูและบุคลากรให#เป�นมืออาชีพ   
   4.1 กลยุทธ�รอง เร6 งรัดการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทางด#านทักษะ
สารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยีและสื่อสาร ประกอบด#วย แนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
    4.1.1 ส6งเสริมให#มีการเพ่ิมศักยภาพของบุคคลหรือกลุ6มบุคคลในการ
ประเมินสารสนเทศ (Access and Evaluate Information) โดยการเข#าถึงสารสนเทศได#อย6างมี
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ประสิทธิภาพ (ด#านเวลา) และเกิดประสิทธิผล (แหล6งข#อมูลสารสนเทศ) และประเมินสารสนเทศได#
อย6างมีวิจารณญาณตามสมรรถนะท่ีเกิดข้ึน (ด#านวิชาการ)  
    4.1.2 ส6งเสริมการใช#และการจัดการสารสนเทศ (Use and Manage Information) 
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช#สารสนเทศอย6างสร#างสรรค�และตรงกับประเด็นป0ญหาท่ีเกิดข้ึน มีการ
จัดการกับสารสนเทศได#อย6างต6อเนื่อง จากแหล6งข#อมูลท่ีมีอยู6มากมายหลากหลาย และมีความรู#
พ้ืนฐานท่ีจะประยุกต�ใช#สารสนเทศตามกรอบแห6งคุณธรรมจริยธรรมท่ีมีป0จจัยเสริมอยู6รอบด#านให#กับ
บุคลากรในสถานศึกษา (ด#านวิชาการ) 
    4.1.3 ส6งเสริมความสามารถในการวิเคราะห�สื่อ (Analyze Media) โดยมี
ความเข#าใจวิธีการใช#และการผลิตสื่อเพ่ือให#ตรงกับเป_าประสงค�ท่ีกําหนด สามารถใช#สื่อเพ่ือตอบสนอง
ต6อความแตกต6างของป0จเจกชน รู#คุณค6าและสร#างจุดเน#น รู#ถึงอิทธิพลของสื่อท่ีมีต6อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู#บริโภคสื่อ และมีความรู# พ้ืนฐานท่ีจะประยุกต�ใช#สื่อได#ตามกรอบแห6งคุณธรรม
จริยธรรมท่ีมีป0จจัยเสริมอยู6รอบด#านให#กับบุคลากรในสถานศึกษา (ด#านวิชาการ)  
    4.1.4 พัฒนาความสามารถในการผลิตสื่อสร#างสรรค� (Create Media 
Products) โดยมีความรู#ความเข#าใจต6อการใช#สื่ออย6างสร#างสรรค�และเหมาะสมตามคุณลักษณะเฉพาะ
ของตัวสื่อประเภทนั้น ๆ และมีความรู#ความเข#าใจต6อการใช#สื่อได#อย6างมีประสิทธิภาพ และสนองต6อ
ความแตกต6างในเชิงวัฒนธรรมอย6างรอบด#านให#กับบุคลากรในสถานศึกษา (ด#านวิชาการ) 
    4.1.5 พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการประยุกต�ประยุกต�ใช#
เทคโนโลยี (Apply Technology Efficiency) โดยใช#เทคโนโลยีเป�นเครื่องมือเพ่ือการวิจัย การจัดการ
องค�กร การประเมินและการสื่อสารทางสารสนเทศ ใช#เทคโนโลยีดิจิทัล (คอมพิวเตอร� PDAs Media 
Players etc.) ในการสื่อสารและการสร#างเครือข6าย รวมท้ังการเข#าถึงสื่อทางสังคม (Social Media) 
ได#อย6างเหมาะสม มีความรู#พ้ืนฐานในการประยุกต�ใช# ICT ได#ตามกรอบแห6งคุณธรรมจริยธรรมท่ีมี
ข#อมูลหลากหลายรอบด#านให#กับบุคลากรในสถานศึกษา (ด#านวิชาการ) 
    4.1.6 พัฒนาครูให#มีทักษะในการสื่อสารอย6างมีประสิทธิภาพสามารถใช#
ภาษาในสื่อสาร และการสอนเพ่ือให#ผู#เรียนเกิดการเรียนรู#อย6างเข#าใจ (ด#านวิชาการ)  
    4.1.7 พัฒนาครูในการใช#ภาษา ในการสื่อสารกับผู#ร6วมงาน ผู#ปกครอง สังคม 
ชุมชน ให#มีความเข#าใจท่ีดีต6อกันเพ่ือส6งเสริมในการทํางานรวมกันอย6างมีประสิทธิภาพ (ด#านวิชาการ)    
   4.2 กลยุทธ�รอง ส6งเสริมการพัฒนา ศักยภาพและคุณภาพทักษะอาชีพและ
ทักษะชีวิต ประกอบด#วย แนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
    4.2.1 เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรให#มีความเป�นผู#นําท่ีมีประสิทธิภาพใน
ตนเอง มีเชี่ยวชาญด#านทักษะ ความรู# และเป�นผู#นําในการเรียนรู#ตลอดชีวิต (บริหารงานบุคคล)  
    4.2.2 ส6งเสริมบุคลากรด#านความรู# ความเข#าใจและทักษะเก่ียวกับหลักสูตร
และการพัฒนาหลักสูตร (บริหารงานบุคคล)  
    4.2.3 ส6งเสริมศักยภาพครูด#านการจัดการเรียนรู# การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู#  รวมท้ังการประยุกต�ใช#จิตวิทยาการศึกษาในการจัดการเรียนรู#ให# กับผู# เรียนได#อย6างมี
ประสิทธิภาพ (บริหารงานบุคคล) 
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    4.2.4 เร6งรัดการพัฒนาครูในการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง (Adapt 
to Change) ตามบทบาทหน#าท่ี ความรับผิดชอบและบริบทตามช6วงเวลาท่ีกําหนด (บริหารงานบุคคล) 
    4.2.5 เพ่ิมศักยภาพครู ในการปรับตัวเพ่ือการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของ
การทํางานในองค�กรท่ีดีข้ึน (บริหารงานบุคคล) 
    4.2.6 ส6งเสริมให#ครูมีวิธีการท่ีจะทําให#เกิดความยืดหยุ6นในการทํางาน (Be 
Flexible) โดยเป�นผู#นําท่ีก6อให#เกิดผลเชิงบวกในการทํางาน เพ่ือการเปลี่ยนแปลงเชิงสร#างสรรค�ในการ
ทํางานของบุคลากร (บริหารงานบุคคล) 
    4.2.7 พัฒนาศักยภาพครู ในการจัดการด#านเป_าหมายและเวลา โดยสามารถ
กําหนดเป_าหมายได#ชัดเจนบนฐานความสําเร็จตามเกณฑ�ท่ีกําหนด และใช#เวลาและการจัดการให#เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการทํางาน (บริหารงานบุคคล) 
    4.2.8 พัฒนาศักยภาพครู เ พ่ือประสิทธิผลเชิงปฏิสัมพันธ�ร6วมกับผู# อ่ืน 
(Interact Effectively with others) และสร#างศักยภาพต6อการควบคุมให#เกิดการยอมรับในความ
เป�นผู#นําทางวิชาชีพให#กับบุคลากรในสถานศึกษา (บริหารงานบุคคล) 
    4.2.9 ส6งเสริมให#มีการสร#างทีมงานท่ีมีคุณภาพ (Work Effectively in 
Diverse Teams) โดยยอมรับและเห็นคุณค6าในข#อแตกต6างทางวัฒนธรรมและภารกิจงานของทีมงาน 
(บริหารงานบุคคล) 
    4.2.10 สนับสนุนให#มีการใช#นวัตกรรมเพ่ือการสร#างงานอย6างมีคุณภาพ
ให#กับบุคลากรในสถานศึกษา (บริหารงานบุคคล) 
    4.2.11 ส6งเสริมให#ครูมีภาวะผู#นําและความรับผิดชอบของบุคลากรครู โดยใช#
ทักษะการแก#ไขป0ญหาระหว6างบุคคล เป�นตัวกลางหรือผู#ประสานงานท่ีมีประสิทธิภาพ (บริหารงานบุคคล) 
   4.3 กลยุทธ�รอง เร6งรัดการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะการวิจัย การสร#าง
และใช#นวัตกรรม ประกอบด#วย แนวทาง/วิธีการ ดังนี้ 
    4.3.1 เร6งรัดการพัฒนาครูทางด#าน ทักษะ ความรู#ทางด#านวิจัยและสามารถนํา
ความรู#ทางวิจัยไปสร#างองค�ความรู#ใหม6ให#กับตนเองและองค�กรได#อย6างมีประสิทธิภาพ (ด#านวิชาการ) 
    4.3.2 สนับสนุนและส6งเสริมการใช#การวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของครู พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู#เรียน และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู#เรียนได#
อย6างมีประสิทธิภาพ (ด#านวิชาการ)   
    4.3.3 พัฒนาศักยภาพครูให# มีความคิดสร#างสรรค� เพ่ือนําไปสู6การสร#าง
นวัตกรรมทางการศึกษาใหม6 ๆ เช6น นวัตกรรมทางการสอน หรือวิธีการสอนรูปแบบใหม6 ๆ (ด#านวิชาการ) 
    4.3.4 ส6งเสริมให#ครูสร#างและใช#นวัตกรรมการเรียนการสอนโดยใช#
เทคโนโลยี การวัดและการประเมินผลท่ีเหมาะสมเพ่ือให#เกิดคุณภาพในตัวของผู#เรียน (ด#านวิชาการ)  
   4.4 กลยุทธ�รอง พัฒนาศักยภาพและคุณภาพทักษะการสร#างความพึงพอใจใน
การทํางาน การดูแลและการให#บริการ ประกอบด#วย แนวทาง/วิธีการ ดังนี้    
    4.4.1 ส6งเสริมครูให#มีจิตสํานึกท่ีดีในการทํางาน เห็นคุณค6าของงานและ
องค�กร (การบริหารท่ัวไป) 
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    4.4.2 ส6งเสริมเรียนรู#ปรัชญา และแนวคิดท่ีจะนํามาใช#ในการทํางานอย6างมี
ความสุขและสนุกกับการทํางานรักการทํางาน รวมท้ังการทํางานท่ียึดประโยชน�ขององค�กรหรือ
ส6วนรวมมาก6อนประโยชน�ส6วนตน (การบริหารท่ัวไป) 
    4.4.3 ส6งเสริมให#ครูมีความจริงใจท่ีจะแสดงออกถึงความรัก ความห6วงใย ต6อ
ผู#เรียนเพ่ือให#ผู#เรียนเกิดความเชื่อใจส6งผลต6อการจัดสภาพการเรียนรู#ทําให#รู#สึกผ6อนคลาย (ด#าน
วิชาการ) 
    4.4.4 เร6งรัดการจัดสภาพแวดล#อมและแหล6งเรียนรู# เพ่ือให#ผู#เรียนมีความสุข
ในการเรียนรู#และเรียนรู#ได#ดีท่ีสุด รวมท้ังมีจิตในการให#บริการท่ีดีกับผู#เรียน ผู#ปกครอง สังคมและ
ชุมชนท่ีสถานศึกษาต้ังอยู6 (ด#านวิชาการ) 
 
5.2 อภิปรายผล 
 ผู#วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค�ของการวิจัยและผลการวิจัยท่ีได#ตามลําดับ ดังนี้ 
 5.2.1 จากผลการวิจัยสภาพป0จจุบันและป0ญหาของกลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลัง
อํานาจของผู#บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ีพบว6า สภาพป0จจุบัน
การบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาจากการวิเคราะห�สภาพแวดล#อมภายนอกและภายในโดยรวมอยู6ในระดับมาก และสภาพ
ป0ญหาโดยรวมอยู6ในระดับปานกลางนั้น ผลการวิจัยนี้ในส6วนของสภาพป0จจุบันสอดคล#องกับผล
การศึกษาของประศาสน� ปรีชม (2548) ท่ีศึกษาการเสริมสร#างอํานาจให#ครูโดยผู#บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐมเขต 2 พบว6า การเสริมสร#างอํานาจให#ครูโดยผู#บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครปฐมเขต 2 ในภาพรวมอยู6ในระดับมาก และ
ผลการวิจัยในส6วนของสภาพป0จจุบันน6าจะพอเทียบเคียงได#กับผลการศึกษาของพัชรี บุญนาคแย#ม
(2552) ท่ีศึกษาแนวทางพัฒนาการเสริมสร#างพลังอํานาจการทํางานของครูในสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 2 พบว6า การเสริมสร#างพลังอํานาจการทํางานของครูใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 2 อยู6โดยภาพรวมอยู6ในระดับปานกลาง 
ซ่ึงผู#วิจัยพิจารณาเห็นว6า การเสริมสร#างพลังอํานาจการทํางานของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 2 น6าจะประสบป0ญหาอยู6บ#าง จึงทําให#ผลการศึกษาพบว6า การเสริมสร#าง
พลังอํานาจการทํางานของครูในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาก เขต 2 อยู6โดย
ภาพรวมอยู6ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยข#อนี้ ชี้ให#เห็นว6า การเสริมสร#างพลังให#กับครูผู#สอนของ
ผู#บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษายังคงไม6มีความชัดเจน ขาด
เป_าหมาย ยังไม6มีรูปแบบยังไม6มีวิธีการท่ีเป�นรูปธรรมเท6าใดนัก เนื่องจากยังมีสภาพและป0ญหาหลาย
ประการท่ีต#องแก#ไข อาทิจากผลการวิจัยในข#อท่ีพบว6า ผู#บริหารสถานศึกษาส6งเสริมให#คณะครูและ
บุคลากรให#อิสระในการทํางานวิธีการทํางานและนวัตกรรมท่ีหลากหลายเพ่ือการบรรลุเป_าหมายของ
สถานศึกษายังมีการปฏิบัติอยู6ในระดับน#อยและมีป0ญหาอยู6ในระดับมากท่ีสุด (จุดอ6อน) การปฏิรูป
การศึกษาท่ีผ6านมาเคลื่อนไปอย6างยากลําบาก เนื่องด#วยระบบราชการเป�นอุปสรรค ซ่ึงเกิดจาก ความ
ล6าช#าในการประสานงาน ยังมีสภาพป0จจุบันอยู6ในระดับน#อยและมีสภาพป0ญหาอยู6ในระดับมาก 
(อุปสรรค) ผู#บริหารสถานศึกษามีการส6งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูด#านทักษะการใช#และการจัดการ
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สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ในการทํางานอย6างต6อเนื่อง ยังมีการปฏิบัติอยู6ในระดับน#อยและมี
ป0ญหาอยู6ในระดับมาก (จุดอ6อน) หรือ การทํางานตามระบบราชการไทย มักทํางานแบบต6างคนต6างทํา
ไม6ไปในทิศเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีลักษณะของการรวมศูนย�ท่ีส6วนกลางมากเกินไป ยังมีสภาพ
ป0จจุบันอยู6ในระดับน#อยท่ีสุดและมีสภาพป0ญหาอยู6ในระดับมากท่ีสุด (อุปสรรค) ฯลฯ ด#วยเหตุนี้ การ
วิจัยเรื่องการพัฒนากลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาของผู#วิจัยในครั้งนี้ น6าจะให#ประโยชน� มีคุณค6า ตอบสนองต6อ
การเสริมสร#างพลังให#กับครูผู#สอนโดยผู#บริหารได#ในระดับหนึ่ง ท้ังนี้เนื่องจากกลยุทธ�เป�นสิ่งท่ีมีคุณค6า
อย6างหลากหลาย เช6น กลยุทธ�จะช6วยให#การปฏิบัติกิจกรรมใด ๆ มีเป_าหมายท่ีชัดเจน กลยุทธ�จะช6วย
พัฒนาตนเองและองค�กรให#ก#าวทันการเปลี่ยนแปลงอย6างก#าวกระโดดของโลกยุคป0จจุบันได#อย6าง
เหมาะสม กลยุทธ�ทําให#เกิดความชัดเจนในบทบาทและภารกิจของทุกคนและทุกฝ{าย กลยุทธ�จะช6วย
ให#การดําเนินงานหรือพัฒนางานเป�นไปได#ในระยะยาวและต6อเนื่อง เป�นต#น เป�นไปตามแนวคิดของ
เซอร�โต และ ป|เตอร� (Certo & Peter, 1991) ท่ีกล6าวไว#ว6า กลยุทธ�เป�นวิธีการท่ีเชื่อม่ันได#ว6าจะนําไปสู6
ความสําเร็จตามเป_าหมายขององค�การ หรือ เดวิด (David, 1997) ท่ีกล6าวว6า กลยุทธ�เป�นวิถีทาง 
(Means) เพ่ือให#บรรลุวัตถุประสงค�ในระยะยาว (Long-Term Objectives) นั่นเอง 
 5.2.2 จากผลการวิจัยเก่ียวกับการกําหนดกลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของ
ผู#บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจากการวิเคราะห� SWOT Analysis นํามาซ่ึง
ร6างกลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษานั้น สอดคล#องกับผลการวิจัยของสุกัญญา แช6มช#อย (2552) ซ่ึงทําวิจัยเพ่ือนําเสนอกลยุทธ�
การบริหารการศึกษาสําหรับสถานศึกษาท่ีถ6ายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ไปสังกัดองค�การบริหารส6วนตําบล โดยใช#การวิเคราะห� SWOT เพ่ือกําหนดกลยุทธ� และมีข้ันตอนการ
ตรวจสอบกลยุทธ� เช6นกันกับการวิจัยในครั้งนี้ แสดงให#เห็นว6า การวิเคราะห� SWOT (หรือ SWOT 
Matrix) เป�นเทคนิคในการกําหนดหรือสร#างกลยุทธ�ท่ีบุคคลหรือองค�กรใช#ในการระบุจุดแข็ง จุดอ6อน 
โอกาส และอุปสรรคได#อย6างมีประสิทธิผล ท้ังนี้ ผู#วิจัยเชื่อว6า หนึ่งในข#อได#เปรียบท่ีดีท่ีสุดของการ
วิเคราะห� SWOT ก็คือ การไม6มีต#นทุนมาเก่ียวข#อง เพราะการวิเคราะห� SWOT เป�นการวิเคราะห�ท่ี 
ทุกคน ทุกองค�กร สามารถทําได# โดยไม6ต#องสิ้นเปลืองทุนหรือทรัพยากรใด ๆ ท้ังสิ้น อีกท้ังเป�นวิธีท่ีมี
ประสิทธิผลในการกําหนดกลยุทธ� นํามาซ่ึงผลลัพธ�ท่ีสําคัญ คือ การระบุจุดแข็ง จุดอ6อน โอกาส และ
อุปสรรค เพ่ือให#แนวคิดท่ีจะเพ่ิมจุดแข็งและลดจุดอ6อนใช#ประโยชน�จากโอกาสสําหรับเอาชนะ
อุปสรรคได# โดยการจับคู6ระหว6างจุดแข็งกับโอกาสจัดเป�นกลยุทธ�เชิงรุก (SO) การจับคู6ระหว6างจุดแข็ง
กับอุปสรรค จัดเป�นกลยุทธ�เชิงรับ (ST) การจับคู6ระหว6างจุดอ6อนกับโอกาสจัดเป�นกลยุทธ�เชิงแก#ไข 
(WO) และการจับคู6ระหว6างจุดอ6อนกับอุปสรรคจัดเป�นกลยุทธ�เชิงป_องกัน (WT) และผู#วิจัยยังมีความ
เชื่ออีกว6า ข#อดีอีกประการหนึ่งของการวิเคราะห� SWOT ก็คือการช6วยสร#างแนวคิดใหม6 ๆ ช6วยในการ
ต6อยอดในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ ได#เป�นอย6างดี เพราะการตรวจสอบจุดแข็ง จุดอ6อน 
โอกาส และอุปสรรคท่ีปรากฏในสดมภ�และแถวของการวิเคราะห� SWOT ไม6เป�นเพียงการเพ่ิมความ
ตระหนักถึงข#อดีหรือข#อเสียท่ีอาจเกิดข้ึนและอุปสรรคเท6านั้นแต6การวิเคราะห� SWOT ยังสามารถช6วย
ตอบสนองได#อย6างมีประสิทธิภาพอีกด#วย จึงอาจกล6าวได#ว6า การวิเคราะห� SWOT เป�นวิธีการอย6าง
หนึ่งในการกําหนดหรือสร#างกลยุทธ� เป�นไปตามแนวคิดของเดสส� และมิลเลอร� (Dess & Miller, 
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1993) ท่ีกล6าวไว#ว6า องค�ประกอบอย6างหนึ่งของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ�ก็คือ การวิเคราะห� 
SWOT (SWOT Analysis)  
 5.2.3 จากการตรวจสอบกลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ีพบว6า ในการตรวจสอบเชิงคุณภาพ 
ผู#ทรงคุณวุฒิมีความเห็นต6อร6างกลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาว6ามีความถูกต#อง มีความเหมาะสม มีความเป�นไปได# 
และมีประโยชน� อยู6ในระดับมาก และให#ข#อเสนอแนะท่ีมีคุณค6ายิ่งในการปรับร6างกลยุทธ�การบริหาร
เพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
และผลการตรวจสอบร6างการบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในเชิงปริมาณ โดยผู#บริหารสถานศึกษาจํานวน 342 คน ท่ี
พบว6า ร6างกลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาความถูกต#อง มีความเหมาะสม มีความเป�นไปได# และมีประโยชน�อยู6ใน
ระดับมาก นํามาซ่ึงกลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ีสมบูรณ�นั้น ผลการวิจัยข#อนี้สอดคล#องกับผลการวิจัยของ
อ#อมอารี สุวรรณศรี (2553) ท่ีศึกษาการพัฒนากลยุทธ�การเสริมสร#างพลังอํานาจครูโรงเรียนเอกชน
พบว6า ได#กลยุทธ�สําหรับผู#บริหารในการเสริมสร#างพลังอํานาจครูในโรงเรียนเอกชน 4 ประการ คือ      
กลยุทธ�การสร#างองค�กรแห6งการเรียนรู# กลยุทธ�การสร#างความสําเร็จในวิชาชีพครู กลยุทธ�การสร#าง
จิตสํานึกความเป�นเจ#าของ และกลยุทธ�ด#านการส6งเสริมให#ครูได#รับสมรรถนะการทํางาน และ
ผลการวิจัยของสุกัญญา แช6มช#อย (2552) ท่ีทําวิจัยเพ่ือนําเสนอกลยุทธ�การบริหารการศึกษาสําหรับ
สถานศึกษาท่ีถ6ายโอนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปสังกัดองค�การบริหารส6วน
ตําบล โดยใช#การตรวจสอบกลยุทธ�ในการวิจัยเช6นกันท่ีผลการวิจัยเป�นเช6นนี้ ผู#วิจัยอภิปรายว6า การ
พัฒนากลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาในครั้งนี้ ผู#วิจัยมีกระบวนการในการดําเนินการพัฒนาอย6างมีข้ันตอนและเป�น
ระบบ กล6าวคือ ผู#วิจัยเริ่มจากการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข#องกับการพัฒนากลยุทธ�
การบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหารสถานศึกษา แล#วนําสิ่งท่ีได#มาเป�นกรอบแนวคิดใน
การสร#างแบบสอบถาม นําไปเก็บข#อมูลจากผู#บริหารสถานศึกษา เพ่ือศึกษาสภาพป0จจุบันและป0ญหา
ของการบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหารสถานศึกษาทําให#ได#ผลของสภาพป0จจุบัน 
สภาพป0ญหา จุดแข็ง จุดอ6อน โอกาส และอุปสรรคของการบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของ
ผู#บริหารสถานศึกษา จากนั้น ได#นําไปวิเคราะห� SWOT ด#วยตาราง TOWS Matrix เพ่ือกําหนด
ทิศทางหรือเป_าหมายของกลยุทธ� ทําให#ได#ร6างกลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของ
ผู#บริหารสถานศึกษาท่ีถือได#ว6า ร6างกลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหาร
สถานศึกษาได#ผ6านการกลั่นกรองมาอย6างดีจากการศึกษาในสภาพจริงและจากข#อมูลเชิงประจักษ� 
ดังนั้น เม่ือนําไปตรวจสอบจากการสนทนากลุ6มโดยผู#ทรงคุณวุฒิ จึงทําให#ได#ร6างกลยุทธ�การบริหารเพ่ือ
เสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหารสถานศึกษาท่ีมีความสมบูรณ�ยิ่งข้ึน เนื่องจากผ6านการกลั่นกรองโดย
ผู#ทรงคุณวุฒิอีกครั้งหนึ่ง และเม่ือนําไปสอบถามโดยใช#แบบสอบถามกับผู#บริหารสถานศึกษาซ่ึงจัดเป�น
การตรวจสอบกับสภาพจริงและข#อมูลเชิงประจักษ�อีกครั้งเช6นกัน จึงทําให#ได#กลยุทธ�การบริหารเพ่ือ
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เสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหารสถานศึกษาท่ีสมบูรณ�ในท่ีสุด การดําเนินการของผู#วิจัยดังได#กล6าว
มา เป�นไปตามข้ันตอนของการสร#างหรือพัฒนากลยุทธ�อย6างแท#จริงดังแนวคิดของแฮร�ริสัน และจอนห� 
(Harrison & John, 2008) ท่ีได#กล6าวถึง กระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ� (Strategic Management 
Process) ว6าประกอบด#วย 5 ข้ันตอน คือ การวิเคราะห�ภายนอกและภายใน การกําหนดทิศทางของ
กลยุทธ� การกําหนดกลยุทธ� การปฏิบัติตามกลยุทธ�และการควบคุม และการปรับกลยุทธ�นั่นเอง 
 
5.3 ข�อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข#อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช# 
  5.3.1.1 ผลจากการวิจัยท่ีได#กลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของ
ผู#บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ีสมบูรณ� ผู#บริหารระดับสูงใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาควรนําผลการวิจัยนี้ไปกําหนดเป�นนโยบาย หรือสร#าง
ความตระหนัก เพ่ือให#ผู#บริหารสถานศึกษามีกลยุทธ�ในการบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของครู
และบุคลากรซ่ึงจะส6งผลต6อประสิทธิผลของการบริหารจัดการศึกษาอย6างมีประสิทธิภาพ 
  5.3.1.2 กลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ีได#ในครั้งนี้อาศัยงานการบริหารสถานศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ได#แก6 การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารท่ัวไปเป�นกรอบแนวคิดหนึ่งในการพัฒนากลยุทธ� ซ่ึงตรงกับการบริหารสถานศึกษาท่ี
โรงเรียนท่ัวประเทศยึดถือปฏิบัติ ดังนั้นกลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาท่ีได#จึงสามารถนําไปใช#ได#ทันที   
  5.3.1.3 กลยุทธ�หลักท่ีควรนําไปปฏิบัติอย6างจริงจังและเป�นรูปธรรมท่ีสุด ก็คือ          
กลยุทธ�หลัก การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพครูและบุคลากรให#เป�นมืออาชีพ ท้ังนี้ เนื่องจากเป�นกล
ยุทธ�ท่ีมุ6งเสริมสร#างพลังอํานาจของครู ซ่ึงถือว6า เป�นกลุ6มหรือคณะบุคคลฝ{ายปฏิบัติท่ีมีจํานวนมาก 
และมีความสําคัญยิ่งต6อผู#เรียนอันเป�นเป_าหมายสูงสุดของการจัดการศึกษา เพราะหากครูผู#สอนมี
ศักยภาพ มีคุณภาพ และมีลักษณะของครูมืออาชีพ ก็ย6อมจะทําให#นักเรียนบรรลุเป_าหมายสูงสุดท่ีระบุ
ไว#ในหลักสูตรได# 
 5.3.2 ข#อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต6อไป 
  5.3.2.1 ควรพัฒนากลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหาร
สถานศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีขนาดแตกต6างกันหรืออยู6ในบริบทท่ีแตกต6างกัน เนื่องจาก ขนาดของ
โรงเรียนหรือบริบทท่ีแตกต6างกันน6าจะเป�นสาเหตุให#สถานศึกษาดังกล6าวมีความเหลื่อมล้ํากันอยู6 ซ่ึง
การพัฒนากลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหารสถานศึกษาในครั้งนี้ยังไม6ได#ศึกษา
ในส6วนนี้ 
  5.3.2.2 อาจจะพัฒนาโมเดลกลยุทธ�การบริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของ
ผู#บริหารสถานศึกษาเพ่ือให#ทราบถึงองค�ประกอบหลัก องค�ประกอบรอง และตัวบ6งชี้กลยุทธ�การ
บริหารเพ่ือเสริมสร#างพลังอํานาจของผู#บริหารสถานศึกษา เพ่ือให#ได#ผลการวิจัยท่ีแตกต6างออกไปจาก
การพัฒนาในครั้งนี้ 



184 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บรรณานุกรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



185 
 

บรรณานุกรม 
 

กมล ตราชู. (2553). การพัฒนาตัวบ�งช้ีพฤติกรรมภาวะผู�นําทางวิชาการของผู�บริหาร สถานศึกษา 
 เทศบาล. วิทยานิพนธ�ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการ 
 การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 
กรมวิชาการ. (2540). การประเมินคุณภาพการศึกษาเอกชน ระดับประถมศึกษา ป+การศึกษา  
 2540. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). คู�มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเป3นนิติบุคคล. กรุงเทพฯ:  

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 
กระทรวงศึกษาธิการ. (2548). เอกสารประกอบการพิจารณา เรื่อง การส�งเสริมและ สนับสนุน 
 โรงเรียนเอกชน. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 
กวี  วงศ�พุฒ. (2550). ภาวะผู�นํา. กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาวิสัยทัศน�ผู:บริหาร. 
กัลยา วาณิชย�บัญชา. (2551). การวิเคราะห8ข�อมูลหลายตัวแปร. กรุงเทพฯ: ธรรมสาร. 
กุลวดี ใกล:ฝน. (2557). การพัฒนารูปแบบประสิทธิผลภาวะผู�นําทางวิชาการของผู�บริหาร 

สถานศึกษาโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วิทยานิพนธ�ปริญญาครุศาสตร 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู:นําทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

เกรียงศักด์ิ เจริญวงศ�ศักด์ิ. (2550). สุดยอดภาวะผู�นํา. กรุงเทพฯ: ซัดเซส มีเดีย. 
ไกศิษฏ� เปลรินทร�. (2552). การพัฒนาตัวบ�งช้ีภาวะผู�นําทางวิชาการสําหรับผู�บริหาร 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. วิทยานิพนธ�ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต. ขอนแกCน: 
มหาวิทยาลัยขอนแกCน. 

คมกฤช จองบุญวัฒนา. (2556). คัมภีร8การบริหารโครงการ จากมหาวิทยาลัยฮาร8วาร8ด =HBR  
 guide to project management. โดย Loren Gary & Melissa Raffoni. (คมกฤช  
 จองบุญวัฒนา ผู:แปลและผู:เรียบเรียง). 
จรณี เก:าเอ้ียน. (2557). เทคนิคการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา: กลยุทธ8และแนว
 ทางการปฏิบัติสําหรับผู�บริหารมืออาชีพ. พิมพ�ครั้งท่ี 2. ยะลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
จันทรานี สงวนนาม. (2545). ทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติในการบริหาร สถานศึกษา. กรุงเทพฯ:  
 บุคพอยท�. 
ฉวีวรรณ พาภักดี. (2550). ภาวะผู�นําทางการเรียนการสอนของผู�บริหารในโรงเรียน มัธยมศึกษา 

ท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�างกัน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี 
หนองคาย และหนองบัวลําภู. วิทยานิพนธ�ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต. 

ฉัตรศิริ ปXยะพิมลสิทธ�. (2548).  โมเดล LISREL เพ่ือการวิจัย. สืบค:นจาก  
 http://www.watpon.com/lisrel/ 
เฉลิมชัย สุขจิตต�. (2549). โรงเรียนควรจัดการเรียนรู�อย�างไรเด็กจึงเป3นคนดี คนเก�ง มีความสุข. 
 สืบค:นจาก http://www.obec.go.th/Lampang2/9.html. 
 
 



186 
 

ชวนะ ทวีอุทิศ. (2558). รูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําทางวิชาการของผู�บริหารสถานศึกษา
 ระดับมัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตตรวจราชการท่ี 
 11. ในรายงานการสัมมนาวิชาการระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและ 
 ภาวะผู:นําทางการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งท่ี 7, หน:า 166. นครราชสีมา:  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. 
ชัยวัฒน� มะหัด. (2547). การศึกษาความต�องการพัฒนาทักษาการบริหารของผู�บริหาร
 สถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามหาสารคาม เขต 2.
 วิทยานิพนธ�ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
 มหาสารคาม. 
ชัยเสฏฐ� พรหมศรี. (2557). ภาวะผู�นําร�วมสมัย Contemporary Leadership. กรุงเทพฯ: 

ปfญญาชน. 
ไชยา ภาวะบุตร. (2555). รูปแบบการพัฒนาภาวะผู:นําทางวิชาการของผู:บริหารสถานศึกษา  
 ประถมศึกษา. วารสารการบริหารการศึกษาและภาวะผู�นํา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 สกลนคร. 1(1), 1 - 12). 
ณัฐกิตต์ิ อินทร�สวรรค�. (2561). กลยุทธ8การใช�ดิจิทัล ในการส่ือสาร แบรนด8 PR และส่ือสาร 
 การตลาด. สืบค:นจาก http//www.prthailand.com.  
ณัฐพล ชุมวรฐายี. (2549). คุณภาพโรงเรียนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามทัศนะของผู�มีส�วนได�  

ส�วนเสีย. วิทยานิพนธ�ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ธงชัย สันติวงษ�. (2542). องค8การกับการส่ือสาร. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร�. 
นงลักษณ� วิรัชชัย. (2542). โมเดลลิสเรล : สถิติวิเคราะห8สําหรับการวิจัย. พิมพ�ครั้งท่ี 3.  

กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย. 
นารี อาแว. (2545). ป_จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผลการบริหารวิชาการของหัวหน�าภาควิชา คณะ 
 พยาบาลศาสตร8มหาวิทยาลัยเอกชน. ปริญญานิพนธ�การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
 การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. (สําเนา). 
บุญชม ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบ้ืองต�น. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส�น. 
ปรเมธี  วิมลศิริ. (2559). ยุทธศาสตร8ชาติ 20 ป+ อนาคตประเทศไทย เพ่ือความม่ันคง ม่ังคั่ง 

ย่ังยืน. เอกสารประกอบการบรรยาย วันศุกร�ท่ี 26 สิงหาคม 2559. 
ประยงค� ชูรักษ�. (2548). พฤติกรรมการบริหารของผู�บริหารโรงเรียนท่ีมีอิทธิพลต�อประสิทธิผล 

ของโรงเรียน. วิทยานิพนธ�ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลัยบูรพา. 

ปรียาพร วงศ�อนุตรโรจน�. (2553). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: ศูนย�สCงเสริมอาชีวศึกษา. 
พิพัฒน� นนทนาธรณ�. (2555). การจัดการจริยธรรมธุรกิจ : ฐานรากของซีเอสอาร8 ปฐมเหตุ.  
 กรุงเทพฯ: ศูนย�ผู:นําธุรกิจเพ่ือสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�. 
ไพฑูรย�  สินลารัตน�. (2557). เพ่ือความเป3นเลิศของการครุศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจ 
 บัณฑิตย�. 



187 
 

ภารดี อนันต�นาวี. (2545). ป_จจัยท่ีส�งผลต�อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน  
 คณะกรรมการการประถมศึกษาแห�งชาติ. วิทยานิพนธ�ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ. (2549). การจัดและการบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
 รามคําแหง. 
ยงยุทธ เกษสาคร. (2554). ภาวะผู�นําและการทํางานเป3นทีม. พิมพ�ครั้งท่ี 11. กรุงเทพฯ:  
 เอส แอนด� จี กราฟฟXค. 
รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน�. (2551). การใช�โปรแกรมวิเคราะห8ข�อมูลสถิติช้ันสูง. นนทบุรี:
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
รัตติกรณ� จงวิศาล. (2556). ภาวะผู�นํา ทฤษฎี การวิจัย และแนวทางสู�การพัฒนา. กรุงเทพฯ:  
 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย. 
รุCงชัชดาพร เวหะชาติ. (2557). การบริหารจัดการสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน. พิมพ�ครั้งท่ี 5.  
 สงขลา: นําศิลปkโฆษณา. 
วันเพ็ญ นันทะศรี. (2555). การพัฒนาตัวบ�งช้ีภาวะผู�นําทางวิชาการสําหรับครูปฐมวัย  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. 
วิทยานิพนธ�ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาววิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 

วิเชียร วิทยอุดม. (2553). ภาวะผู�นํา Leadership. กรุงเทพฯ: ธนธัชการพิมพ�. 
วิโรจน� สารรัตนะ. (2553). การวิจัยทางการบริหารการศึกษา. พิมพ�ครั้งท่ี 3. กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์. 
            . (2556). กระบวนทัศน8ใหม�ทางการศึกษา : กรณีทัศนะต�อการศึกษาศตวรรษท่ี 21.  
 กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์. 
ศักด์ิไทย  สุรกิจบวร. (2549). ภาวะผู�นําของผู�บริหารมืออาชีพ. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาสน. 
ศุภลักษณ�  เสรีรัตน� และคนอ่ืน ๆ. (2550). การพัฒนาระบบบริหารท่ีมุ�งเน�นความเป3นเลิศของ 

สถานศึกษาเอกชน. วิทยานิพนธ�ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 
คณะครุศาสตร� จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย. 

สมกูล ถาวรกิจ. (2543). รูปแบบของการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะคุรุศาสตร8ใน 
 สถานบันราชภัฏ. ปริญญานิพนธ�ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
สมเกียรติ พละจิตต�. (2555). ภาวะผู�นําทางวิชาการในโรงเรียนดีเด�น. วิทยานิพนธ�ปริญญา 

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู:นําทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 
สมมาตร สนทมิโน. (2551). การพัฒนาตัวบ�งช้ีหลักสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยการบริหารเชิงสมดุล. วิทยานิพนธ�ปริญญาการศึกษา 
 ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. 
สมยศ นาวีการ. (2543). กรณีศึกษาการบริหารและพฤติกรรมองค8การ. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ. 
 
 



188 
 

สังคม จันทร�วิเศษ. (2555). การพัฒนาตัวแบบป_จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อภาวะผู�นําทางวิชาการของ 
ผู�บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. วิทยานิพนธ�ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

 ความเปoนผู:นําและการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร�. 
สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. (2544). ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.  
 2542. กรุงเทพฯ: สํานักงานปฏิรูปการศึกษา. 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. (2559). คู�มือบริหารจัดการ  
 เวลา เรียน “ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู�” ป+การศึกษา 2559. กรุงเทพฯ: สํานักงาน.  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหCงชาติ. (2543). ชุดเสริมประสบการณ8การพัฒนาระบบ
 ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาการนํามาตรฐานสู�โรงเรียนและห�องเรียน เล�ม 3.
 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ�การศาสนา. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ. (2555). สรุปสาระสําคัญ  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559. กรุงเทพฯ:  
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหCงชาติ. 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. (2553). ชุดเครื่องมือการเรียนรู� เรื่องการบริหารการ 
 เปล่ียนแปลง. กลุCมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. 
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. (2542ก). พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2542. 
 กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 
           . (2542ข). เดินหน�าปฏิรูปการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 
           . (2558). แผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 
 กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ. 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค�การมหาชน). (2553). คู�มือการ 
 ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558). กรุงเทพฯ: แม็ทซ�พอยท�. 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา. (2554). คู�มือการประเมินภายนอก  

รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ฉบับสถานศึกษา พ.ศ.  
2554. กรุงเทพฯ: แม็ทซ�พอยท�. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579.  
 กรุงเทพฯ: มีนาคม 2560. 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579.  
 กรุงเทพฯ: พริกหวานกราฟฟXค จํากัด. 
สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย. (2556). เกณฑ8รางวัลคุณภาพแห�งสํานักงาน 
 คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน OBECQA ของโครงการโรงเรียน มาตรฐานสากล  
 ป+ 2557-2558. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ�การเกษตร แหCงประเทศไทย. 
           . (2559). เกณฑ8รางวัลคุณภาพแห�งสํานักงานคณะ 

กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน OBECQA. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ�การเกษตรแหCง
ประเทศไทย. 
 



189 
 

สําราญ มีแจ:ง. (2557). สถิติข้ันสูงสําหรับการวิจัยทฤษฎีและปฏิบัติ. กรุงเทพฯ:  
จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย. 

สิทธิพงษ�  ภูมิภักด์ิพรรณ. (2550). โมเดลความสัมพันธ8เชิงสาเหตุของคุณภาพการศึกษาของ
 โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน. วิทยานิพนธ�ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
 บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. 
สิร�รานี วะสุภัทร. (2551). ภาวะผู�นําทางวิชาการและสมรรถนะของผู�บริหารสถานศึกษาท่ี
 ส�งผลต�อความสําเร็จของการบริหารโดยใช�โรงเรียนเป3นฐาน. วิทยานิพนธ�ปริญญา
 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร�. 
สุชาต ประสิทธิ์รัฐสินธุ�. (2551). แบบจําลองสมการโครงสร�าง : การใช�โปรแกรม LISREL, 
 PRELIS และ SIMPLIS. พิมพ�ครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ: สามลดา. 
สุทธิชัย  ปfญญโรจน�. (2554). คุณลักษณะผู�นําท่ีดี. สืบค:นจาก 
 http//www.oknation.net/blog/markandtony. 
สุทธิธัช คนกาญจน�. (2547). การพัฒนาตัวบ�งช้ีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ. ปริญญา
 นิพนธ�ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการทดสอบและวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ. 
สุเทพ พงศ�ศรีวัฒน�. (2545). ภาวะผู�นํา : ทฤษฎีและปฏิบัติ. เชียงราย: สถานบันราชภัฏเชียงราย. 
สุนทร  โคตรบรรเทา. (2554). หลักการบริหารและทฤษฎีการบริหารการศึกษา. พิมพ�ครั้งท่ี 2.    

กรุงเทพฯ: ปfญญาชน. 
สุภมาส อังศุโชติ สมถวิล วิจิตรวรรณา และรัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน�. (2551). เอกสารประกอบการ 
 อบรมการใช�โปรแกรมวิเคราะห8ข�อมูลสถิติข้ันสูง. นนทบุรี: 
 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
สุวิมล ติรกานันท�. (2550). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร8: แนวทางปฏิบัติ. กรุงเทพฯ:  
 จุฬาลงกรณ� มหาวิทยาลัย. 
เสถียร แปqนเหลือ. (2550). การพัฒนาหลักสูตรฝtกอบรมเพ่ือเสริมสร�างภาวะผู�นําสําหรับผู�นํา 

องค8กรกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร8. กรุงเทพฯ:  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

เสรี  ชัดแช:ม. (2547). การวิเคราะห�องค�ประกอบเชิงยืนยัน. วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา. 
  4(10), 15-42. 
อ:อย สงึมรัมย�. (2554). รูปแบบการพัฒนาภาวะผู�นําทางวิชาการของผู�บริหารโรงเรียน  
 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา. วิทยานิพนธ�ปริญญา 
 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู:นําทางการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 นครราชสีมา. 
อาคม สีพิมพ�สอ. (2550). ความสัมพันธ8ระหว�างภาวะผู�นําของผู�บริหารกับประสิทธิผล  

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุดรธานี. วิทยานิพนธ�ปริญญา 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. 

อานันท� ชินบุตร. (2555). NLP ภาษาจิตแห�งผู�นําท่ีย่ิงใหญ�. กรุงเทพฯ: สมาร�ท ไลฟk. 



190 
 

อินตอง เลิดสินไช. (2555). การพัฒนารูปแบบภาวะผู�นํายุคปฏิรูปของการศึกษาของผู�บริหาร 
 การศึกษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. กรุงเทพฯ: กรกนกการพิมพ�. 
Albright, J. J.  & Park, H. M. (2008). Confirmatory factor analysis using AMOS, 
 LISREL, MPLUS, SAS/STAT CALIS.  Retrieved from
 http://www.indiena.Edu/~statmath. 
Alexander, N. A. (2013). Policy analysis for educational leaders. Burlington: 
 Pearson education, Inc. 
Armant, M. O. (2015). Exploring Kouzes and Posner’s leadership model 
 influenceon principals’ instructional leadership in greater New 
 Orleans. Doctor of education, Northcentral University. 
Barnard, C. I. (1972). The Functions of the Executive. Cambridge Massachusetts:     

Harvard University Press. 
Bass, J. (2007). Educational leadership. 2nded. San Francisco: John Wiley &
 Sons, Inc. 
Bellibas, M. S. (2014). A mixed-method approach to the exploration of  principals’  
 instructional leadership in lower secondary schools in Turkey:  
 The principal and teacher perspectives.  Doctor of philosophy, 
 Michigan State University. 
Burns, James M. (1978). Leadership. New Delhi: Ambika 
Cheatham, T. (2010). The relationship between principals’ leadership behaviors  

and student academic performance four classifications of schools. 
Doctor of philosophy, Mercer University. 

Chell, J. (1999). Introducing principals to role of instructional leadership: A 
 summary of a master’s project. Retrieved from
 http://www.ssta.sk.ca/research/leadership/95-14.htm 
Chen, S. S. (2014). The effects of transformational leadership of principals on  

student academic achievement.  Doctor of philosophy, California State University. 
Curtis, T. (2013). Leadership strategies employed by K-12 urban  superintendent  
 to improve the academic achievement of English language  
 learners. Doctor of education, University of Southern California. 
Diamond, R. M. (2002). Academic leadership. San Francisco: John Wiley & Sons, Inc. 
Dillon, W. R., & Goldsteim, M. (1984). Multivariate analysis: Methods and 
 applications. New York: John Wiley & Sons. 
 
 



191 
 

Douglas, M. W. (2014). A repeated, cross-sectional analysis of principals’ 
 professional development and instructional leadership behaviors in the  

first decade of the educational accountability era. New York:  
Department of teaching and leadership, Syracuse University. 

Esther, M., & Betty, A. Y. (2002). Relationship between Organization climate and 
Empowerment of Nurses in Hong Kong. Journal of Nursing  
Management.  5(2), 81-89. 

Garson, D. (2009). Factor analysis. Retrieved from 
http://www.faculty.chass,ncsu.edu/garson/PA765/factor.htm 

Garvin, D. A. (1987). Competing on the eight dimensions of quality. Harvard Business  
 Review. 65(6), 101-09. 
Gidman, L. K. (2013).  Faculty member perceptions of academic leadership   

stylesat private colleges.  Doctor of education, Indiana Wesleyan   
University. 

Gupton, S. L. (2010). The instructional leadership toolbox. 2nded. San Francisco: A  
Sage company. 

Hair, Jr, J. F. et al.  (2006). Multivariate data analysis. 6thed. Burlington: Prentice-hall. 
Handy, C. B. (1976). Understanding organizations.  London: Hazell Watson & Vines. 
Helber, J. D. (2015). Self-efficacy and instructional leadership: Doesmentoring  

make a difference?. Doctor of education, Eastern Michigan University. 
Hertz, H. S. (2002). Health care for performance excellence. Wisconsin:  Baldrige  

National. Quality Program. 
Hicks, M. R. (2014). Instructional leadership practices of Louisiana   

elementary and middle school principals. Doctor of education,   
Louisiana Tech University. 

Hoy, A. W., & Hoy, W. K. (2013). Instructional leadership. 4thed. Boston:   
Omegatype typography, Inc. 

Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2013).  Educational administration. 9thed. New York: Mc  
Graw Hill companies, Inc. 

Imhangbe, O. S. (2011). Impact of principal leadership on catholic high  school  
students’ academic achievement in Edo State Nigeria. Doctor of  
philosophy, Fordham University. 

Jenny, M. (1999). Reflection in Learning and Professional Development: Theory  
 and Practice. London: Routledge. 
 
 



192 
 

Johnson-Lee, K. S. (2015). Experiences, perceptions, and belief: A mixed method  
study of enactment of instructional leadership in A K-12 cyber  
charter school. Doctor of education, the University of Pennsylvania. 

Kast, F. E., & Rosenweig, J. E. (1974). Organization and management : A system  
approach. 2nded. New York: Mc Graw-Hill Book company. 

Kelly, A. (2001). Benchmarking for school Improvement.  London: Happer & Row. 
Kgatla, M. E. (2015). Principals’ perceptions of their instructional leadership. 
 role in the improvement of numeracy and literacy in primary schools. 
 Magister educations in education leadership, University of Pretoria. 
Kimberly, S. L. (2009). Principal instructional leadership: How does it influence  

an elementary science program amidst contradictory message of  
reform and change?. Doctor of philosophy, Florida State University. 

Leithwood, K., Harris, A., & Strauss, T. (2010). Leading School Turnaround: How  
 Successful Leaders Transform Low Performing Schools. San Francisco:  
 Jossey-Bass. 
Levy, L. A. (2010). Exemplary Leadership: A Study of leadership practices 
 that enable sustained academic achievement in high-need schools.
 Doctor of education, Arizona State University. 
Lippard, J. F. (2014). Adult developmentally oriented instructional 
 leadership: An exploratory Qualitative study of two principals’ 
 efforts to support instructional improvement among teachers whose 
 “ways of knowing” differ. Doctor of education, Harvard University. 
Lisa, A. R. (2012). Efficacy and academic emphasis: A leadership factor in 
 elementary school principals, and its relationship to hope, resilience, 
 optimism, and view of intelligence. Doctor of philosophy in the 
 graduate school, the Ohio State University. 
Littana, P. P. (2013). Success factors of minority academic leadership in 
 American higher education. Doctor of philosophy, Capella University. 
Lussier, R. N., & Achua. (2001).  Leadership: Theory application skill 
 development. Cambridge: South-western College. 
Marzano, R. J. Frontier, T., & Livingston, D. (2011). Effective supervision. Alexandria: ASCD. 
Matthew, C. F. (2014). Instructional leadership self-efficacy of principals in the  

context of a statewide educator evaluation system. Doctor of   
education, University of Massachusetts Lowell. 
 

 



193 
 

McDonald, J. A. (2012). Instructional leadership and student achievement:  
The role of catholic identityin supporting instructional leadership. 
 Doctor of education, Drexel University. 

Mckenna, M. K., Shelton, C. D., & Darling, J. R. (2002). The impact of Behavioral 
 style assessment on Organization effectiveness: A call for action.  
 Leadership and Organization Development Journal. 4(4), 81-89. 
McKnight, C., Crosswhite, F., Dossey, J., Kifer, E., Swafford, J., Travers, K. & Cooney, T. 
 (1987). The Underachieving Curriculum: Assessing U.S. School  
 Mathematics from an International Perspective. Champaign, Ill.: Stipes  
 Publishing Company. 
Mortimore, P., Sammoms, P., Ecob, R., Stoll., & Lawis, D. (1988). School matter: 
 The junior years. Salibury: Open Books. 
Muthen, L. K., & Muthen, B. O. (2007). Mplus statistic analysis with latent 
 variables: User’s guide.  Retrieved from http://www.statmodel.com. 
Nightingale, P. & O’Neil, M. (1994). Achieving Quality Learning in Higher  Education.  
 London: Kogan. 
Northouse, P. G. (2012). Introduction to leadership concepts and practice. 2nded.   
 Los Angeles: Sage publications, Inc. 
Oduro, K. L. (2012). High school principals’ self-perception of leadership, self 
 efficacy and the academic achievement of African Americanstudents. 
 Doctor of philosophy, Claremont Graduate University. 
Owings, W. G., & Kaplan, L. S. (2012). Leadership and organizational behavior in  

education.  Burlington: Person education, Inc. 
Peterson, K. J. (2015). Mindful instructional leadership practices of 
 elementary principals in Washington state. Doctor of education, 
 Washington State University. 
Pettiegrew, H. (2013). The perceptions of principal instructional leadership 
 practices on 8thgrade Ohio achievement assessment (OAA). Doctorof  

philosophy, Cleveland State University. 
Raul, C. R. (2014). Leadership strategies employed by K-12 Urban superintendents  

to improve the academic achievement of English language  
learners. Doctor of education, University of Southern California. 

Reeves, D. B. (2009). Leading change in your school. Alexandria: Association for  
supervision. 

Reeves, D. B. (2011). Finding your leadership focus. New York: Columbia  University. 
 



194 
 

Reginald H., & Landeau, J. R. (2012). The relationship between principal’s  
Leadership characteristic and academic achievement of African 
American males in middle school. Doctor of education, St. John’s 
University. 

Robbin, S. P. (1993). Organizational Behavior. 6thed. New Jersey: A imon & Schuster. 
Robbins, S. P., & Coulter, M. (2003). Management.  Burlington: Prentice hall. 
Robertson, J., & Timperley, H. (2011). Leadership and learning. London: Sage  

publications, Ltd. 
Robinson, C. B. (2015). Instructional leadership for high school principals.  

Doctor of education, California State University. 
Rodriquez, J. A. S. (2015). Mindful instructional leadership: The connection   

between principal mindfulness and school practices. Doctor of   
education, Washington State University. 

Rutter, M. (1980). Changing youth in a changing society.  Oxford: Nuffield  
 Provincial Hospital Trust. 
Sallis, E. (2002). Total Quality Management in Education. 3rded. London. Kogan Page. 
Schneider & Bosker, (1990). Organizational climate and culture. San Francisco:  
 Jossey-Bass. 
Schumacker, R. E., & Richard, G. L. (2004). A beginners guide to structural  
 equation modeling. 2nded. Burlington: Lawrence Erlbaum associates. 
Simon. (1977). Administrative Behavior. New York: The Free Press. 
Smith, S. C., & Piele, P. K. (2012). School leadership. 4thed. London: Sage 
 Publications, Ltd. 
Stevens, J. (1996). Applied Multivariate Statistics for the Social Sciences. 3rded.  

New Jersey: Lawrence Erlbaum Associate Publishers.    
Stogdill, R. M. (1974). Handbook of leadership: A survey of the literature. 
 New York: Free Press. 
Stuart-kotze & Roskin. (1983). Success guide to managerial achievement.
 Virginia: Prenice-Hall. 
Su, Y. (2013). Improving instructional leadership behaviors of school principal  

by means of implementing time management training sessions. Doctor  
of philosophy, College of the University of Lowa. 

Thomas J. S., & Kelleher, M. C. (2009). Educational governance and administration.  
 6thed. Boston: Pearson education, Inc. 
 



195 
 

Walker, B. J. (2012). Impact of leadership effectiveness and organizational 
 climate on academic achievement in Memphic city schools’ alternative  
 high school. Doctor of philosophy, the University of Mississippi. 
Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary. (1991). Springfield. Massachusette:  
 Merrian Webster. 
Wickman, K. E. (2014). Implementing a cycle of managed decisions: Effective 
 principal leadership In the 21st century. Doctor of education in 
 innovation and leadership, Wilmington University. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 213

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

หนังสือเชิญผู�ทรงคุณวุฒิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 214

 



 215

 



 216

 



 217

 



 218

 



 219

 



 220

 



 221

 



 222

 



196 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาคผนวก  

 



197 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
รายนามผูเช่ียวชาญ 

 



198 

รายนามผูเช่ียวชาญ 
 

1. รองศาสตราจารย� ดร.พิชญ�  ฉายายนต� สาขาบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
  ผู+เชี่ยวชาญด+านกระบวนการวิจัย วัดและประเมินผล  

2. ผู+ช2วยศาสตราจารย� ดร.ชาติชาย ม2วงปฐม สาขาบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู+เชี่ยวชาญด+านการพัฒนาองค�ประกอบภาวะผู+นํา 

3. ผู+ช2วยศาสตราจารย� ดร.อุดม  จํารัสพันธุ� สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู+เชี่ยวชาญด+านกระบวนการวิจัย 

4. ผู+ช2วยศาสตราจารย� ดร.ทวีชยั  บุญเติม สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ผู+เชี่ยวชาญด+านกระบวนการวิจัย 

5. ดร.กัลยารัตน�  เมธีวีรวงศ�  รองผู+อํานวยการสํานักวิชาการศึกษาท่ัวไป  
     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล+าเจ+าคุณทหารลาดกระบัง 

ผู+เชี่ยวชาญด+านวิจัย วัดและประเมินผล 
6. ดร.สาสน�ลิขิตชัย  พลไธสง       ผู+อํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ�พิทยา   

จังหวัดอุดรธานี ผู+เชี่ยวชาญด+านการพัฒนาองค�ประกอบ
ภาวะผู+นํา 

7. ดร.จรินทร� สุรเสรีวงษ�   รองศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 
ผู+เชี่ยวชาญด+านการบริหารการศึกษา 

8. ดร.เมธาวดี  เคหบาล   ศึกษานิเทศก� สํานักงานการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี เขต 20 
ผู+เชี่ยวชาญด+านการกระบวนการพัฒนาองค�ประกอบ
ภาวะผู+นํา 

9. ดร.เอ้ือมพร  แสงศิลา   ศึกษานิเทศก� สํานักงานการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
ผู+เชี่ยวชาญด+านการกระบวนการพัฒนาองค�ประกอบ
ภาวะผู+นํา 

10. ดร.สุภาภร  สิมล ี ศึกษานิเทศก� สํานักงานการศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลําภู เขต 1  
ผู+เชี่ยวชาญด+านการกระบวนการพัฒนาภาวะผู+นํา 

11. นายธีระชัย  นนพิภักด์ิ  ผู+อํานวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนประจักษ�ศิลปาคาร 
ผู+เชี่ยวชาญด+านการสนทนากลุ2มเก่ียวกับภาวะผู+นํา
ผู+บริหารสถานศึกษา 

12. ดร.เกศินี  วิวัฒน�ปฐพี   ศึกษานิเทศก� สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 
     ผู+เชี่ยวชาญด+านการพัฒนาภาวะผู+นําผู+บริหารสถานศึกษา 
13. ดร.กมลชนก  วงษ�ปBจฉิม  ครู/ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนประจักษ�ศิลปาคาร 

ผู+เชี่ยวชาญด+านการสนทนากลุ2มเก่ียวกับภาวะผู+นํา
ผู+บริหารสถานศึกษา 
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แบบสัมภาษณ! 
การพัฒนาองค!ประกอบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา               

ข้ันพ้ืนฐาน 
ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพผูใหการสัมภาษณ! 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในช2อง        หน+าท่ีตรงกับสภาพความเปEนจริงของท2าน 
 
1. เพศ   ชาย   หญิง 
 
2. วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 
3. ตําแหน2ง  ผู+อํานวยการสถานศึกษา   
 
   ศึกษานิเทศก� 
 
   ผู+บริหารการศึกษา 
 
ตอนท่ี 2 สภาพองค�ประกอบภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ประเด็นหรือสาเหตุท่ีส2งผลให+
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนตกตํ่าหรือด+อยคุณภาพ กระทบต2อคุณภาพโรงเรียนตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ประกอบด+วยประเด็นต2าง ๆ ดังนี้ 
 2.1 ท2านมีแนวคิดว2าสภาพองค�ประกอบภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ในปBจจุบันมีปBญหาหรือไม2 และปBญหานั้นมีลักษณะอย2างไรในประเด็นดังต2อไปนี้ 
  2.1.1 ด+านการพัฒนาตนเอง ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในด+านการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ให+เหมาะสมเพ่ือสนองความต+องการและเปIาหมายของตนเอง หรือเพ่ือให+สอดคล+องกับสิ่งท่ีสังคม
คาดหวัง โดยการพัฒนาศักยภาพของตนด+วยตนเองให+ดีข้ึนท้ังร2างกาย จิตใจ อารมณ�และสังคม 
เพ่ือให+ตนเปEนสมาชิกท่ีมีประสิทธิภาพของสังคม เปEนประโยชน�ต2อผู+อ่ืน ตลอดจนเพ่ือการดํารงชีวิตอย2าง
สันติสุขของตน 

 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
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  2.1.2 ด+านทักษะการบริหารองค�กร ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในด+านการบริหารงาน
และกิจกรรมของผู+บริหารตามภารกิจท่ีได+รับมอบหมายจากองค�กรอย2างรวดเร็วและถูกต+องโดยใช+
ทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรด+านอ่ืน ๆ ท่ีมีอยู2โดยผ2านกระบวนการทางการบริหารอย2างมีระบบ
เพ่ือให+การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค�อย2างมีประสิทธิภาพและเปEนท่ียอมรับของคนท่ัวไป 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 2.1.3 ด+านความรู+ทางวิชาการ ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในด+านการส2งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือให+บรรลุจุดมุ2งหมายของหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การวัดผล
ประเมินผลการเรียน การแก+ปBญหาการเรียนการสอน การแสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน                     
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 2.1.4  ด+านคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในด+านความประพฤติดีงามเพ่ือ
ประโยชน�สุขแก2ตนและสังคมซ่ึงมีพ้ืนฐานมาจากหลักศีลธรรมทางศาสนาค2านิยมทางวัฒนธรรม
ประเพณีหลักกฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพการรู+จักไตร2ตรองว2าอะไรควรทําไม2ควรทําและอาจกล2าวได+
ว2าคุณธรรมคือจริยธรรมแต2ละข+อทีนํามาปฏิบัติจนเปEนนิสัยเช2นเปEนคนซ่ือสัตย�เสียสละอดทนมีความ
รับผิดชอบมีมโนธรรมรู+จักแยกแยะความถูกผิดควรไม2ควร 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 2.1.5 ด+านการริเริ่มสร+างสรรค� ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในด+านท่ีมีลักษณะของ
ความคิดท่ีมีหลายมิติหลายมุมมองหลายทิศทางสามารถคิดได+กว+างไกลไร+กรอบและไร+ขอบเขตจาก
เดิมเปEนความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทาง  
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 2.1.6 ด+านการจัดการเทคโนโลยี ซ่ึงหมายถึง ความสามารถในการประยุกต�เอาความรู+
ทางด+านวิทยาศาสตร�มาใช+ให+เกิดประโยชน�ในมาใช+ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
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 2.2 ท2านมีแนวคิดว2าองค�ประกอบภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษาท่ีควรส2งเสริม พัฒนา
ให+แก2ผู+บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรมีองค�ประกอบอย2างไรในประเด็นดังต2อไปนี้ 
  2.2.1 ผลลัพธ�ด+านหลักสูตรและกระบวนการ : ผลลัพธ�ด+านหลักสูตรสถานศึกษาและ
ประสิทธิผลของกระบวนการ ซ่ึงหมายถึง ระดับปBจจุบันและแนวโน+มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญ
ของผลการดําเนินการด+านหลักสูตรและ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความสําคัญและ
ตอบสนองโดยตรงต2อผู+เรียนและผู+ปกครอง เปรียบเทียบกับผลการดําเนินการของคู2แข2งท่ีจัดหลักสูตร
หรือจัดแผนการเรียนคล+ายคลึงกัน และผลลัพธ�ด+านประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติการ 
ประกอบด+วย ประสิทธิผลของกระบวนการจัดการเรียนการสอนระดับปBจจุบันและแนวโน+มของตัววัด
หรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผลการดําเนินการของระบบการบริหารงานวิชาการและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนรวมท้ังคุณภาพของผู+เรียนแต2ละปMการศึกษาและตัววัดอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสมด+านประสิทธิผล
ประสิทธิภาพและนวัตกรรมของกระบวนการจัดการเรียนการสอน การเตรียมพร+อมต2อภาวะฉุกเฉิน 
ระดับปBจจุบันและแนวโน+มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญของประสิทธิผลของระบบงานและการเตรียม 
ความพร+อมของสถานท่ีทํางานเม่ือเกิดภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ผลลัพธ�ด+านการนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติ 
ผลลัพธ�ของตัวชี้วัดท่ีสําคัญของการบรรลุกลยุทธ�และแผนปฏิบัติการของโรงเรียนรวมท้ังการสร+างและ
เสริมสร+างความแข็งแกร2งของสมรรถนะหลักของโรงเรียน (Core competencies)  
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 2.2.2 ผลลัพธ�ด+านการมุ2งเน+นผู+เรียน : ผลการดําเนินการด+านการมุ2งเน+นผู+เรียน ซ่ึงหมายถึง  
ผลการดําเนินการของโรงเรียนในมุมมองของผู+เรียนและผู+ปกครองผู+เรียน ข+อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวข+อง
ครอบคลุมถึงความพึงพอใจและไม2พึง พอใจ ข+อร+องเรียนและการแก+ปBญหาข+อร+องเรียนของผู+เรียน
และผู+ปกครองผู+เรียนอย2างมีประสิทธิผล  การประกันคุณภาพภายในด+านการจัดการเรียนการสอน 
คุณค2าของการเรียนการสอนในมุมมองของผู+เรียนและผู+ปกครอง รวมท้ัง การได+รับรางวัล การจัด
อันดับ และการได+รับการยกย2องชมเชยจากผู+เรียนและผู+ปกครองผู+เรียน ผู+มีส2วนได+ส2วนเสียและองค�กร
อิสระอ่ืน ๆ ประกอบด+วย 1) ความพึงพอใจของผู+เรียนและผู+ปกครองระดับปBจจุบันและแนวโน+มของ
ตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญด+านความพึงพอใจและไม2พึงพอใจของผู+เรียนและผู+ปกครองเปEนอย2างไร 
 ผลลัพธ�เหล2านี้เม่ือเปรียบเทียบกับระดับความ พึงพอใจของผู+เรียนและผู+ปกครองต2อคู2แข2ง
โรงเรียนอ่ืนท่ีจัดการศึกษาคล+ายคลึง 2) ความผูกพันของผู+เรียนและผู+ปกครองผู+เรียนระดับปBจจุบันและ
แนวโน+มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ี สําคัญด+านการสร+างความผูกพันและความสัมพันธ�กับผู+เรียนและผู+ปกครอง
ผู+เรียนเปEนอย2างไร ผลลัพธ�เหล2านี้เม่ือเปรียบเทียบกับวงจรชีวิตของการเปEนผู+เรียนหรือผู+ปกครองผู+เรียน 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 2.2.3 ผลลัพธ�ด+านการมุ2งเน+นบุคลากร : ผลการดําเนินการด+านการมุ2งเน+นบุคลากร ซ่ึง
หมายถึง โรงเรียนสามารถสร+างและรักษาสภาพแวดล+อมในการทํางานท่ีเพ่ิมผลิตภาพ มีความเอ้ือ
อาทร ความผูกพันและการเรียนรู+ให+แก2บุคลากรท้ังหมด ประกอบด+วย 1) ขีดความสามารถและ
อัตรากําลังบุคลากรระดับปBจจุบันและแนวโน+มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญด+านขีดความสามารถและ
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อัตรากําลังบุคลากร รวมถึงจํานวนของบุคลากรและทักษะท่ีเหมาะสมของบุคลากร 2) บรรยากาศ       
การทํางานระดับปBจจุบันและแนวโน+มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญด+านบรรยากาศ การทํางาน 
รวมถึงสุขภาพ ความปลอดภัย สวัสดิภาพ การบริการและสิทธิประโยชน�สําหรับบุคลากร 3) การทําให+
บุคลากรมีความผูกพันระดับปBจจุบันและแนวโน+มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ด+านการทําให+
บุคลากรมีความผูกพันกับองค�กรและความพึงพอใจของบุคลากร 4) การพัฒนาบุคลากรระดับปBจจุบัน
และแนวโน+มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญด+านพัฒนาบุคลากรและผู+นําองค�กร  
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 2.2.4 ผลลัพธ�ด+านการนําองค�กรและการกํากับดูแลองค�กร : ผลการดําเนินการด+านการนํา
องค�กรและการกํากับดูแลองค�กร ซ่ึงหมายถึง การนําองค�กรโดยผู+นําระดับสูงและการกํากับดูแลองค�กร 
เพ่ือแสดงให+เห็นถึงสถานภาพการเงินท่ีดีการเปEนองค�กรท่ีมีจริยธรรม ซ่ึงทําให+บรรลุผลด+านความ
รับผิดชอบต2อ สังคมในวงกว+างและการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ ประกอบด+วย 1) การนําองค�กร ผลลัพธ�
ของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญของการสื่อสารการสร+างความผูกพันกับบุคลากรของผู+นําระดับสูงเพ่ือ
ถ2ายทอดวิสัยทัศน�และค2านิยมสู2การปฏิบัติการกระตุ+นให+เกิดการสื่อสารในลักษณะสองทิศทางและการทํา
ให+เกิดการปฏิบัติการอย2างจริงจัง 2) การกํากับดูแลองค�กรผลลัพธ�ปBจจุบันและแนวโน+มของตัววัดหรือ
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญด+านการกํากับดูแล องค�กรและความรับผิดชอบด+านการเงินภายในและภายนอก             
3) กฎหมายและกฎระเบียบข+อบังคับผลลัพธ�ของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญด+านการปฏิบัติตามหรือปฏิบัติ 
ได+เหนือกว2าข+อกําหนดด+านกฎระเบียบข+อบังคับและกฎหมาย 4) จริยธรรมผลลัพธ�ของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ี
สําคัญของการประพฤติปฏิบัติอย2างมีจริยธรรมและผลลัพธ� ของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ีสําคัญของความ
เชื่อม่ันของผู+มีส2วนได+ส2วนเสียท่ีมีต2อผู+นําระดับสูงและการกํากับดูแลองค�กร ผลลัพธ�ของตัววัดหรือตัวชี้วัด
ท่ีสําคัญของพฤติกรรมท่ีละเมิดการประพฤติปฏิบัติอย2างมีจริยธรรม 5) สังคมผลลัพธ�ของตัววัดหรือ
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญด+านความรับผิดชอบต2อสังคมในวงกว+างและการสนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
 2.2.5 ผลลัพธ�ด+านการเงินและสมรรถนะการให+บริการ : ผลการดําเนินการด+านการเงิน 
และสมรรถนะการให+บริการซ่ึงหมายถึง การเงินและสมรรถนะการให+บริการ (การตลาด) เพ่ือให+เข+าใจ
ถึงความ ม่ันคงทางการเงินรวมท้ังความท+าทายและความสําเร็จด+านขอบเขต การให+บริการของ
โรงเรียน ประกอบด+วย 1) ผลการดําเนินการด+านการเงินระดับปBจจุบันและแนวโน+มของตัววัดหรือ
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญ ของผลการ ดําเนินการด+านการเงินเปEนอย2างไรรวมถึงตัววัดโดยรวมด+านผลตอบแทน
ทางการเงิน ความม่ันคงทางการเงิน (Financial Viability) หรือผลการดําเนินการด+านงบประมาณ 
(Budgetary Performance) 2) ผลการดําเนินการด+านสมรรถนะการให+บริการ ผลลัพธ�ปBจจุบันและ
แนวโน+มของตัววัดหรือตัวชี้วัดท่ี สําคัญด+านการกํากับดูแลองค�กรและความรับผิดชอบด+านการเงิน
ภายในและภายนอก 3) กฎหมายและกฎระเบียบข+อบังคับระดับปBจจุบันและแนวโน+ม ของตัววัดหรือ
ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของผล การดําเนินการด+านสมรรถนะการให+บริการ รวมถึง สมรรถนะการให+บริการ 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
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แบบประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ! 
การพัฒนาองค!ประกอบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

คําช้ีแจง :- 
1.  แบบประเมินนี้  มีจุดมุ2งหมายเพื่อให+ผู+ เชี่ยวชาญได+ประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ�            
การพัฒนาองค�ประกอบภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ประกอบด+วยรายการประเมิน  ประกอบด+วย สภาพปBจจุบันเก่ียวกับองค�ประกอบภาวะผู+นําของ
ผู+บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ในประเด็น  
  1. ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ด+านการพัฒนาตนเอง  
  2. ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ด+านทักษะการบริหารองค�กร  
  3. ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ด+านความรู+ทางวิชาการ 
  4. ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ด+านการริเร่ิมสร+างสรรค�  
  5. ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ด+านการจัดการเทคโนโลยี  
  6. ผลลัพธ�ด+านหลักสูตรและกระบวนการ:ผลลัพธ�ด+านหลักสูตรสถานศึกษาและประสิทธิผลของ
กระบวนการ  
  7. ผลลัพธ�ด+านการมุ2งเน+นผู+เรียน: ผลการดําเนินการด+านการมุ2งเน+นผู+เรียน  
  8. ผลลัพธ�ด+านการมุ2งเน+นบุคลากร: ผลการดําเนินการด+านการมุ2งเน+นบุคลากร  
  9. ผลลัพธ�ด+านการนําองค�กรและการกํากับดูแลองค�กร : ผลการดําเนินการด+านการนําองค�กร
และการกํากับดูแลองค�กร  
  10. ผลลัพธ�ด+านการเงินและสมรรถนะการให+บริการ : ผลการดําเนินการด+านการเงิน และ
สมรรถนะการให+บริการ 
 
2. ขอความกรุณาจากท2านผู+เชี่ยวชาญได+พิจารณาความเหมาะสมและความเปEนไปได+ตามรายการที่กําหนด
โดยการทําเคร่ืองหมาย � ลงในช2องที่ตรงกับความคิดเห็นของท2าน หากมีข+อเสนอแนะเพิ่มเติมกรุณาลง
รายละเอียดท+ายรายการประเมิน โดยกําหนดระดับประเมินเปEน 5 ระดับ ดังนี้   
 5 หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 4 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
 3 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง  2 หมายถึง  เหมาะสมน+อย 
 1 หมายถึง  เหมาะสมน+อยที่สุด 
 
 

                                 ขอขอบพระคุณอย2างสูงในความกรุณาจากท2าน 
                                                                    ชนากานต�  จันทร�มงคล 

                               ผู+วิจัย 
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ประเด็นประเมิน 

ระดับความเหมาะสม 

ขอเสนอแนะ มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

นอย 
(2) 

นอย
ที่สุด 
(1) 

ประเด็นการสัมภาษณ� เก่ียวกับ สภาพ
ปBจจุบันเก่ียวกับองค�ประกอบภาวะผู+นํา
ของผู+บริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล มีความครอบคลมุ ชัดเจน 
เข+าใจง2าย เก่ียวกับ 

      

1. ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา              
ด+านการพัฒนาตนเอง  

      

2. ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา  
ด+านทักษะการบริหารองค�กร  

      

3. ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา  
ด+านความรู+ทางวิชาการ 

      

4. ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา  
ด+านการรเิริม่สร+างสรรค�  

      

5. ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา  
ด+านการจดัการเทคโนโลยี  

      

6. ผลลัพธ�ด+านหลักสูตรและ
กระบวนการ:ผลลัพธ�ด+านหลักสตูร
สถานศึกษาและประสิทธผิลของ
กระบวนการ  

      

7. ผลลัพธ�ด+านการมุ2งเน+นผู+เรียน: ผล
การดําเนินการด+านการมุ2งเน+นผู+เรียน  

      

8. ผลลัพธ�ด+านการมุ2งเน+นบุคลากร: ผล
การดําเนินการด+านการมุ2งเน+นบคุลากร  

      

9. ผลลัพธ�ด+านการนาํองค�กรและการ
กํากับดูแลองค�กร : ผลการดําเนนิการ
ด+านการนําองค�กรและการกํากับดูแล
องค�กร  

      

 10. ผลลัพธ�ด+านการเงินและสมรรถนะ
การให+บริการ : ผลการดําเนินการด+าน
การเงิน และสมรรถนะการให+บริการ 
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ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ……………………………………………………………………………...................................…. 
.............................................................................................................................................................. 
 
 
 
    ลงชื่อ...............................................................  ผู+เชี่ยวชาญ 
          (.............................................................) 
       ตําแหน2ง..................................................................... 
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ผลการประเมินความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ! 
การพัฒนาองค!ประกอบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

ประเด็นประเมิน ระดับความเหมาะสม 
X  S.D. แปลความ 

ประเด็นการสัมภาษณ� เก่ียวกับ สภาพปBจจุบันเก่ียวกับองค�ประกอบ
ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล มีความครอบคลุม ชัดเจน เข+าใจง2าย เก่ียวกับ 

 
 
 

4.00 

 
 
 

0.63 

 
 
 

มีความเหมาะสมมาก 1. ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ด+านการพัฒนาตนเอง  

2. ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ด+านทักษะการบรหิารองค�กร  4.00 0.63 มีความเหมาะสมมาก 
3. ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ด+านความรู+ 
ทางวิชาการ 

4.00 0.63 มีความเหมาะสมมาก 

4. ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ด+านการรเิริ่มสร+างสรรค�  4.20 0.75 มีความเหมาะสมมาก 
5. ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ด+านการจัดการเทคโนโลยี  4.25 0.25 มีความเหมาะสมมาก 
6. ผลลัพธ�ด+านหลักสูตรและกระบวนการ:ผลลัพธ�ด+านหลักสูตร
สถานศึกษาและประสิทธผิลของกระบวนการ  

4.60 0.49 มีความเหมาะสมมาก 
ที่สุด 

7. ผลลัพธ�ด+านการมุ2งเน+นผู+เรียน: ผลการดาํเนินการด+านการ
มุ2งเน+นผู+เรียน  

4.60 0.49 มีความเหมาะสมมาก 
ที่สุด 

8. ผลลัพธ�ด+านการมุ2งเน+นบุคลากร: ผลการดําเนินการด+านการ
มุ2งเน+นบุคลากร  

4.20 0.98 มีความเหมาะสมมาก 

9. ผลลัพธ�ด+านการนาํองค�กรและการกํากับดูแลองค�กร : ผลการ
ดําเนินการด+านการนําองค�กรและการกํากับดูแลองค�กร  

4.00 0.63 มีความเหมาะสมมาก 

 10. ผลลัพธ�ด+านการเงินและสมรรถนะการให+บริการ : ผลการ
ดําเนินการด+านการเงิน และสมรรถนะการให+บริการ 

4.25 0.25 มีความเหมาะสมมาก 

รวมคAาเฉลี่ยท้ังฉบับ 4.21 0.22 มีความเหมาะสมมาก 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การพัฒนาองค!ประกอบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา              
ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค� เพ่ือสอบถามระดับความเหมาะสมขององค�ประกอบ
ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงแบ2งออกเปEน 2 ตอน ได+แก2 ตอนท่ี 1 ข+อมูล
สถานภาพผู+ตอบแบบสอบถาม และตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับองค�ประกอบหลัก 
องค�ประกอบย2อยและตัวบ2งชี้ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงเปEนแบบสอบถาม
ชนิดมาตราส2วนประมาณค2า 5 ระดับ โดยแต2ละระดับมีความหมาย ถึงนี้ 
 5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
 3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
 2 หมายถึง มีความเหมาะสมน+อย 
 1 หมายถึง มีความเหมาะสมน+อยท่ีสุด 
 ผู+วิจัยใคร2ขอความกรุณาท2าน ได+โปรดพิจารณาให+ความเห็นว2า องค�ประกอบภาวะผู+นําของ
ผู+บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีได+นําเสนอในแบบสอบถามนี้ มีความเหมาะสมอยู2ในระดับใด 
ซ่ึงข+อมูลท่ีได+จากท2านในครั้งนี้ จะเปEนประโยชน�อย2างยิ่งต2องานวิจัยและการจัดการศึกษาต2อไป และ
ขอความกรุณาท2านได+ส2งแบบสอบถามคืนทางไปรษณีย� ตามซองจดหมายท่ีแนบมาพร+อมนี้ ผู+วิจัย
ขอขอบพระคุณท2านเปEนอย2างสูง ท่ีได+ให+ความอนุเคราะห�ในการตอบแบบสอบถาม มา ณ โอกาสนี้ 
 
 

             นางสาวชนากานต�  จันทร�มงคล 
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� 
       โทร. 08-1733-1542 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย / ลงในช2อง        หน+าท่ีตรงกับสภาพความเปEนจริงของท2าน 
 
1. เพศ   ชาย   หญิง 
 
2. วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 
 
3. ตําแหน2ง  ผู+อํานวยการสถานศึกษา   
 
   รักษาการในตําแหน2งผู+อํานวยการสถานศึกษา 
 
   ได+รับการแต2งต้ังให+รักษาการในตําแหน2งผู+อํานวยการสถานศึกษา 
 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความเหมาะสมขององค�ประกอบและตัวบ2งชี้           
ภาวะผู+นํา ของผู+บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล                
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  /  ลงใน          ตามระดับความเหมาะสมของท2าน 
 

ตัวบAงช้ี 
ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

1. องค!ประกอบหลักดานการพัฒนาตนเอง 
1.1 ผู+บริหารสถานศึกษา ศึกษา ค+นคว+า หาความรู+ ติดตามองค�ความรู+
และเทคโนโลยีใหม2 ๆ ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเอง 

     

1.2 ผู+บริหารสถานศึกษา รวบรวมและสรุป สังเคราะห�ประมวลความรู+ 
ในการพัฒนาองค�กรและวิชาชีพ 

     

1.3 ผู+บริหารสถานศึกษา ประชุมเชิงวิชาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
หมู2เพ่ือนร2วมงาน 

     

1.4 ผู+บริหารสถานศึกษา ศึกษาต2อในระดับท่ีสูงข้ึนในสาขาท่ีเก่ียวข+อง
กับการบริหารงานในสถานศึกษา 

     

1.5 ผู+บริหารสถานศึกษา พบปะผู+รู+หรือปราชญ�ชาวบ+าน อย2างไม2เปEน
ทางการเสมอ  

     

1.6 ผู+บริหารสถานศึกษา ออกกําลังกาย ดูแลสุขภาพสมํ่าเสมอ      
1.7 ผู+บริหารสถานศึกษา หม่ันฝkกจิตใจให+มีความหนักแน2น ม่ันคง ทาง
อารมณ�อยู2เสมอ 
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ตัวบAงช้ี 
ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

1.8 ผู+บริหารสถานศึกษา หม่ันพัฒนาสติปBญญาความสามารถ ไหวพริบ 
เพ่ือการอธิบายสิ่งต2าง ๆ ได+อย2างชัดเจน เข+าใจ 

     

1.9 ผู+บริหารสถานศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพ สร+างสัมพันธ�ภาพท่ีดี  
มีมนุษยสัมพันธ�กับบุคคลอ่ืนเสมอ 

     

1.10 ผู+บริหารสถานศึกษา ศึกษาหาความรู+เก่ียวกับจริยธรรมท่ัวไปและ
จริยธรรมวิชาชีพ 

     

1.11 ผู+บริหารสถานศึกษา เข+าร2วมประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู+
ความคิดเห็น ประสบการณ�เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม เสมอ 

     

1.12 ผู+บริหารสถานศึกษา พัฒนาทักษะการสื่อสาร การพูดท่ีชัดเจน 
เข+าใจง2าย 

     

1.13 ผู+บริหารสถานศึกษา พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาต2างประเทศ
อย2างต2อเนื่อง 

     

2. องค!ประกอบหลักดานทักษะการบริหารองค!กร 
2.1 ผู+บริหารสถานศึกษา มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กําหนดทิศทาง
และความสําเร็จของโรงเรียน ตัดสินใจ กําหนดโครงสร+างการบริหารงาน
ในสถานศึกษา นําองค�กรไปสู2ความสําเร็จตามวิสัยทัศน� 

     

2.2 ผู+บริหารสถานศึกษา มีการวางแผน จัดองค�กร บริหารกําลังคน  
กํากับ ดูแลให+ปฏิบัติงานบรรลุเปIาหมายและแก+ปBญหาต2าง ๆ ใน
สถานศึกษา บริหารจัดการการศึกษาให+บรรลุเปIาหมายตามท่ีกําหนดไว+ใน
แผนปฏิบัติการประจําปM 

     

2.3 ผู+บริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัติตามกลยุทธ�ท่ีกําหนด เตรียมการ 
อํานวยการและประสานงานให+บุคคลหรือกลุ2มทําตามวัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว+ 
กําหนดแนวทางการปฏิบัติและกํากับให+เกิดผลอย2างจริงจัง 

     

2.4 ผู+บริหารสถานศึกษา เปlดโอกาสให+บุคลากรและผู+เก่ียวข+องทุกฝmายมี
ส2วนร2วมในการกําหนดเปIาหมายร2วมรับผิดชอบและดําเนินงานตาม
บทบาทหน+าท่ี 

     

2.5 ผู+บริหารสถานศึกษา สร+างขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน      
2.6 ผู+บริหารสถานศึกษา กล+าตัดสินใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มี
ส2วนร2วมคิด ร2วมทําและร2วมรับผิดชอบ 

     

2.7 ผู+บริหารสถานศึกษา ส2งเสริมการพัฒนา เชื่อม่ันผู+ตาม อย2างมืออาชีพ 
นําพาองค�กรพัฒนาและช2วยเหลือสังคม 
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2.8 ผู+บริหารสถานศึกษา มีความเข+าใจหลักการบริหารทรัพยากรท้ังสี่ คือ 
คน งบประมาณ วัสดุและการบริหารจัดการ เกิดความคุ+มค2าและมี
ประสิทธิภาพ 

     

2.9 ผู+บริหารสถานศึกษา รู+จักเสียสละประโยชน�ส2วนตนเพ่ือรักษา
ประโยชน�ส2วนรวม 

     

2.10 ผู+บริหารสถานศึกษา มีระบบและดําเนินการตรวจสอบ ติดตามงาน
ท่ีได+รับมอบหมาย 

     

3. องค!ประกอบหลักดานความรูทางวิชาการ 
3.1 ผู+บริหารสถานศึกษา สร+างความเข+าใจให+บุคลากรในสถานศึกษาเกิด
ความตระหนักในวิสัยทัศน� พันธกิจ เปIาหมาย  ให+เห็นภาพรวมของ
องค�กรอย2างแจ2มชัด  

     

3.2 ผู+บริหารสถานศึกษา เปEนคนมองการณ�ไกล กําหนดกลยุทธ� เปIาหมาย
ท่ีชัดเจนและสื่อสารให+ผู+เก่ียวข+องเข+าใจ นําข+อมูลมาปรับ แก+ไข พัฒนา 
กําหนดทิศทางและมีความต+องการบรรลุเปIาหมายของโรงเรียน      

     

3.3 ผู+บริหารสถานศึกษา มีความคิดเปEนเชิงระบบ มีการจัดข้ันตอนเปEน
ลําดับ สามารถทําซํ้าได+ แสดงการใช+ข+อมูลและสารสนเทศให+เกิดการ
เรียนรู+ ตามหลักสูตรและบริการเสริมต2าง ๆ 

     

3.4 ผู+บริหารสถานศึกษา กระตุ+นให+บุคลากรมีความมุ2งม่ันใส2ใจในการ
ปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนด+วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

     

3.5 ผู+บริหารสถานศึกษา เข+าใจความสัมพันธ�และผลกระทบของ
สิ่งแวดล+อมภายนอก มีการรับฟBงเสียงผู+รับบริการท่ีจะมีต2อองค�กร ทิศทาง
และความสําเร็จของโรงเรียน       

     

3.6 ผู+บริหารสถานศึกษา มีส2วนร2วมในการพัฒนาหลักสูตร มีการประเมิน
การสอนของครู กําหนดทิศทางและความสําเร็จของโรงเรียน 

     

3.7 ผู+บริหารสถานศึกษา มีแรงขับสู2ความสําเร็จ มีความสามารถในการ
สร+างองค�ความรู+ มีเปIาหมายท่ีชัดเจน เปEนผู+อธิบายสิ่งต2าง ๆ ได+อย2าง
เข+าใจ ถ2ายทอดผ2าน การสื่อสารอย2างมีประสิทธิภาพ 

     

3.8 ผู+บริหารสถานศึกษา มีความเปEนผู+นําในการจัดการเรียนการสอนของ
ครู และการบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา วิเคราะห�ปBจจัยและผลกระทบ
ท่ีเก่ียวข+อง เพ่ือวางแผนและพัฒนาการศึกษา     
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3.9 ผู+บริหารสถานศึกษา บูรณาการและพัฒนาหลักสูตรให+เหมาะสมกับ
ชุมชนและท+องถ่ิน สามารถนําไปประยุกต�ใช+ในชีวิตประจําวันและสามารถ
ประกอบอาชีพได+อย2างมีประสิทธิภาพ 

     

3.10 ผู+บริหารสถานศึกษา มีความมุ2งม่ันท่ีจะสร+างโอกาสการมีส2วนร2วม
ของครู บุคลากร นักเรียน ชุมชน เพ่ือนําไปสู2การตัดสินในในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา 

     

4. องค!ประกอบหลักดานการริเริ่มสรางสรรค! 
4.1 ผู+บริหารสถานศึกษา กระตุ+น ส2งเสริมให+บุคลากรแสดงความคิดริเริ่ม
สร+างสรรค�และกล+าแสดงออกในการปฏิบัติงาน 

     

4.2 ผู+บริหารสถานศึกษา เปEนแบบอย2างท่ีในการนําแนวคิดใหม2มาใช+ใน
การบริหารจัดการศึกษา 

     

4.3 ผู+บริหารสถานศึกษา ส2งเสริมการใช+เทคโนโลยีนวัตกรรมในการ
พัฒนาการเรียนการสอนของครู 

     

4.4 ผู+บริหารสถานศึกษา สนับสนุน ส2งเสริมให+บุคลากรเข+าร2วมประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู+ ความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน 

     

4.5 ผู+บริหารสถานศึกษา ออกแบบ ค+นคว+า นวัตกรรมการบริหารพัฒนา
กิจกรรมการเรียนการสอนอย2างต2อเนื่อง 

     

4.6 ผู+บริหารสถานศึกษา ไม2ย2อท+อต2ออุปสรรค ค+นหาแนวทางในการ
แก+ปBญหา 

     

4.7 ผู+บริหารสถานศึกษา กล+าคิด กล+าตัดสินใจอย2างมีวิจารณญาณ ปฏิบัติ
ให+เปEนแบบอย2างกับผู+ใต+บังคับบัญชา 

     

4.8 ผู+บริหารสถานศึกษา มีความพยายามในการกําหนดระบบงาน 
ปรับปรุง แก+ปBญหา สะท+อนข+อมูลย+อนกลับเพ่ือการทบทวน 

     

4.9 ผู+บริหารสถานศึกษา สร+างสรรค�นําเสนอโครงการท่ีแปลกใหม2เสมอ      
4.10 ผู+บริหารสถานศึกษา มีการวิจัยและพัฒนากระบวนการทางการ
บริหารจัดการศึกษาอยู2เสมอ 

     

 

 

 

 



213 

 

ตัวบAงช้ี 
ระดับความเหมาะสม 
5 4 3 2 1 

5. องค!ประกอบหลักดานการจัดการเทคโนโลยี 
5.1 ผู+บริหารสถานศึกษา มีความรู+ ความสามารถและทักษะด+าน
เทคโนโลยี 

     

5.2 ผู+บริหารสถานศึกษา มีทักษะการใช+ ICT ผ2านสังคมออนไลน�ในการ
ติดต2อประสานงานระหว2างบุคคลและหน2วยงาน 

     

5.3 ผู+บริหารสถานศึกษา มีทักษะการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการ
บริหารจัดการศึกษาและการให+บริการ 

     

5.4 ผู+บริหารสถานศึกษา สามารถให+คําแนะนําในการใช+เทคโนโลยีกับ
บุคลากรได+ 

     

5.5 ผู+บริหารสถานศึกษา สามารถจัดต้ังเครือข2ายการสื่อสารระหว2าง
ผู+บริหาร ครู นักเรียน 
และผู+ปกครอง 

     

5.6 ผู+บริหารสถานศึกษา นําระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาพัฒนาทักษะ
ทางด+านการสื่อสาร  

     

5.7 ผู+บริหารสถานศึกษา เข+าใจวิธีเลือกใช+และประเมินเทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอนของครู 

     

5.8 ผู+บริหารสถานศึกษา รู+กระบวนการบูรณาการเทคโนโลยีเข+ากับการ
เรียนการสอนของครู 

     

5.9 ผู+บริหารสถานศึกษา เข+าใจพฤติกรรท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงเม่ือนําเทคโนโลยีมาใช+ 

     

5.10 ผู+บริหารสถานศึกษา บอกแนวทางการทําวิจัยเก่ียวกับการใช+
เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของครู 

     

5.11 ผู+บริหารสถานศึกษา นําข้ันตอนและแนวทางการนําเทคโนโลยีมา
ประยุกต�ใช+ในการเรียนการสอนของครูให+เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน  

     

5.12 ผู+บริหารสถานศึกษา สามารถ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลหลัง
การใช+เทคโนโลยีตามแผนท่ีกําหนด 

     

 
 ขอเสนอแนะ (เพ่ิมเติม)........................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
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ผลการประเมินความสอดคล+อง (IOC) ของแบบสอบถามองค�ประกอบและตัวบ2งชี้ภาวะผู+นํา ของ
ผู+บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 

ขอ รายการประเมิน 
รายการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 รวม IOC สรุป 
องค�ประกอบท่ี 1 ด+านการพัฒนาตนเอง 
1 ผู+บริหารสถานศึกษา ศึกษา ค+นคว+า หาความรู+ 

ติดตามองค�ความรู+และเทคโนโลยีใหม2 ๆ  
ในวงวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาตนเอง 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 

2 ผู+บริหารสถานศึกษา รวบรวมและสรุป 
สังเคราะห�ประมวลความรู+ ในการพัฒนาองค�กร
และวิชาชีพ 

1 0 1 0 1 3 0.60 ใช+ได+ 

3 ผู+บริหารสถานศึกษา ประชุมเชิงวิชาการ
แลกเปลีย่นความคิดเห็นในหมู2เพ่ือนร2วมงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 

4 ผู+บริหารสถานศึกษา ศึกษาต2อในระดับท่ีสูงข้ึน
ในสาขาท่ีเก่ียวข+องกับการบริหารงานใน
สถานศึกษา 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใช+ได+ 

5 ผู+บริหารสถานศึกษา พบปะผู+รู+หรอืปราชญ�
ชาวบ+าน อย2างไม2เปEนทางการเสมอ 

0 1 1 0 1 3 0.60 ใช+ได+ 

6 ผู+บริหารสถานศึกษา ออกกําลังกาย ดูแล
สุขภาพสม่ําเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 

7 ผู+บริหารสถานศึกษา หมั่นฝkกจติใจให+มีความ
หนักแน2น มั่นคง ทางอารมณ�อยู2เสมอ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 

8 ผู+บริหารสถานศึกษา หมั่นพัฒนาสติปBญญา
ความสามารถ ไหวพริบ เพ่ือการอธิบายสิ่ง 
ต2าง ๆ ได+อย2างชัดเจน เข+าใจ 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใช+ได+ 

9 ผู+บริหารสถานศึกษา พัฒนาบุคลิกภาพ สร+าง
สัมพันธ�ภาพท่ีดี  
มีมนุษยสมัพันธ�กับบุคคลอ่ืนเสมอ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 

10 ผู+บริหารสถานศึกษา ศึกษาหาความรู+เก่ียวกับ
จริยธรรมท่ัวไปและจริยธรรมวิชาชีพ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 

11 ผู+บริหารสถานศึกษา เข+าร2วมประชุมสัมมนา 
แลกเปลีย่นความรู+ความคิดเห็น ประสบการณ�
เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม เสมอ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 

12 ผู+บริหารสถานศึกษา พัฒนาทักษะการสื่อสาร 
การพูดท่ีชัดเจน เข+าใจง2าย 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 

13 ผู+บริหารสถานศึกษา พัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาต2างประเทศอย2างต2อเน่ือง 

1 0 1 0 1 3 0.60 ใช+ได+ 
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ขอ รายการประเมิน 
รายการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 รวม IOC สรุป 
องค�ประกอบท่ี 2 ด+านทักษะการบริหารองค�กร 
1 ผู+บริหารสถานศึกษา มีแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา กําหนดทิศทางและความสําเร็จของ
โรงเรียน ตัดสินใจ กําหนดโครงสร+างการ
บริหารงานในสถานศึกษา นําองค�กรไปสู2
ความสําเร็จตามวิสยัทัศน� 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 

2 ผู+บริหารสถานศึกษา มีการวางแผน จัดองค�กร 
บริหารกําลังคน  กํากับ ดูแลให+ปฏิบัติงานบรรลุ
เปIาหมายและแก+ปBญหาต2าง ๆ ในสถานศึกษา 
บริหารจดัการการศึกษาให+บรรลเุปIาหมาย
ตามท่ีกําหนดไว+ในแผนปฏิบัติการประจําปM 

1 0 1 1 1 4 0.80 ใช+ได+ 

3 ผู+บริหารสถานศึกษา มีการปฏิบัตติามกลยุทธ�ท่ี
กําหนด เตรียมการ อํานวยการและ
ประสานงานให+บุคคลหรือกลุ2มทําตาม
วัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว+ กําหนดแนวทางการปฏิบัติ
และกํากับให+เกิดผลอย2างจริงจัง 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 

4 ผู+บริหารสถานศึกษา เปlดโอกาสให+บุคลากรและ
ผู+เก่ียวข+องทุกฝmายมสี2วนร2วมในการกําหนด
เปIาหมายร2วมรับผดิชอบและดําเนินงานตาม
บทบาทหน+าท่ี 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 

5 ผู+บริหารสถานศึกษา สร+างขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใช+ได+ 

6 ผู+บริหารสถานศึกษา กล+าตดัสินใจ มี
ความสามารถในการตัดสินใจ มีส2วนร2วมคิด 
ร2วมทําและร2วมรับผดิชอบ 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 

7 ผู+บริหารสถานศึกษา ส2งเสริมการพัฒนา เช่ือมั่น
ผู+ตาม อย2างมืออาชีพ นําพาองค�กรพัฒนาและ
ช2วยเหลือสังคม 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 

8 ผู+บริหารสถานศึกษา มีความเข+าใจหลักการ
บริหารทรัพยากรท้ังสี่ คือ คน งบประมาณ วัสดุ
และการบริหารจัดการ เกิดความคุ+มค2าและมี
ประสิทธิภาพ 

1 0 1 1 1 4 0.80 ใช+ได+ 

9 รู+ผู+บรหิารสถานศึกษา จักเสียสละประโยชน�
ส2วนตนเพ่ือรักษาประโยชน�ส2วนรวม 

0 1 1 1 1 4 0.80 ใช+ได+ 

10 ผู+บริหารสถานศึกษา มีระบบและดําเนินการ
ตรวจสอบ ติดตามงานท่ีได+รับมอบหมาย 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 
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ขอ รายการประเมิน 
รายการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 รวม IOC สรุป 
องค�ประกอบท่ี 3 ด+านความรู+ทางวิชาการ 
1 ผู+บริหารสถานศึกษา สร+างความเข+าใจให+บุคลากรใน

สถานศึกษาเกิดความตระหนักในวิสยัทัศน� พันธกิจ 
เปIาหมาย  ให+เห็นภาพรวมขององค�กรอย2างแจ2มชัด 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 

2 ผู+บริหารสถานศึกษา เปEนคนมองการณ�ไกล กําหนด
กลยุทธ� เปIาหมายท่ีชัดเจนและสื่อสารให+ผู+เก่ียวข+อง
เข+าใจ นําข+อมูลมาปรับ แก+ไข พัฒนา กําหนดทิศทาง
และมีความต+องการบรรลุเปIาหมายของโรงเรียน      

1 0 1 1 1 4 0.80 ใช+ได+ 

3 ผู+บริหารสถานศึกษา มีความคิดเปEนเชิงระบบ มี
การจัดข้ันตอนเปEนลําดับ สามารถทําซ้ําได+ 
แสดงการใช+ข+อมูลและสารสนเทศให+เกิดการ
เรียนรู+ ตามหลักสตูรและบริการเสริมต2าง ๆ 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใช+ได+ 

4 ผู+บริหารสถานศึกษา กระตุ+นให+บคุลากรมีความ
มุ2งมั่นใส2ใจในการปฏิบตัิการจัดการเรียนการ
สอนด+วยวิธีการท่ีหลากหลาย 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 

5 ผู+บริหารสถานศึกษา เข+าใจความสมัพันธ�และ
ผลกระทบของสิ่งแวดล+อมภายนอก มีการรับฟBง
เสียงผู+รับบริการท่ีจะมีต2อองค�กร ทิศทางและ
ความสําเร็จของโรงเรียน       

1 1 1 0 1 4 0.80 ใช+ได+ 

6 ผู+บริหารสถานศึกษา มีส2วนร2วมในการพัฒนา
หลักสตูร มีการประเมินการสอนของครู กําหนด
ทิศทางและความสําเรจ็ของโรงเรยีน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 

7 ผู+บรหิารสถานศึกษา มีแรงขับสู2ความสาํเร็จ มี
ความสามารถในการสร+างองค�ความรู+ มีเปIาหมายท่ี
ชัดเจน เปEนผู+อธิบายสิ่งต2าง ๆ ได+อย2างเข+าใจ 
ถ2ายทอดผ2านการสือ่สารอย2างมีประสิทธิภาพ 

1 1 1 1 0 4 0.80 ใช+ได+ 

8 ผู+บริหารสถานศึกษา มีความเปEนผู+นําในการ
จัดการเรียนการสอนของคร ู
และการบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา 
วิเคราะห�ปBจจัยและผลกระทบท่ีเก่ียวข+อง เพ่ือ
วางแผนและพัฒนาการศึกษา     

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 

9 ผู+บริหารสถานศึกษา บูรณาการและพัฒนา
หลักสตูรให+เหมาะสมกับชุมชนและท+องถ่ิน 
สามารถนําไปประยุกต�ใช+ในชีวิตประจําวันและ
สามารถประกอบอาชีพได+อย2างมปีระสิทธิภาพ 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใช+ได+ 

10 ผู+บริหารสถานศึกษา มีความมุ2งมัน่ท่ีจะสร+าง
โอกาสการมีส2วนร2วมของครู บุคลากร นักเรียน 
ชุมชน เพ่ือนําไปสู2การตัดสินใจ ในการ
ดําเนินงานของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 
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ขอ รายการประเมิน 
รายการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 รวม IOC สรุป 
องค�ประกอบท่ี 4 ด+านการริเริ่มสร+างสรรค� 
1 ผู+บริหารสถานศึกษา กระตุ+น ส2งเสริมให+

บุคลากรแสดงความคิดรเิริ่มสร+างสรรค�และกล+า
แสดงออกในการปฏิบตัิงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 

2 ผู+บริหารสถานศึกษา เปEนแบบอย2างท่ีในการนํา
แนวคิดใหม2มาใช+ในการบรหิารจดัการศึกษา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 

3 ผู+บริหารสถานศึกษา ส2งเสริมการใช+เทคโนโลยี
นวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอน            
ของครู 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 

4 ผู+บริหารสถานศึกษา สนับสนุน ส2งเสริมให+
บุคลากรเข+าร2วมประชุม อบรม สมัมนา ศึกษาดู
งาน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู+ ความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 

5 ผู+บริหารสถานศึกษา ออกแบบ ค+นคว+า 
นวัตกรรมการบรหิารพัฒนากิจกรรมการเรียน
การสอนอย2างต2อเน่ือง 

1 0 1 0 1 3 0.60 ใช+ได+ 

6 ผู+บริหารสถานศึกษา ไม2ย2อท+อต2ออุปสรรค 
ค+นหาแนวทางในการแก+ปBญหา 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใช+ได+ 

7 ผู+บริหารสถานศึกษา กล+าคิด กล+าตัดสินใจอย2าง
มีวิจารณญาณ ปฏิบตัิให+เปEนแบบอย2างกับ
ผู+ใต+บังคับบัญชา 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 

8 ผู+บริหารสถานศึกษา มีความพยายามในการ
กําหนดระบบงาน ปรับปรุง แก+ปBญหา สะท+อน
ข+อมูลย+อนกลับเพ่ือการทบทวน 

1 1 1 1 0 4 0.80 ใช+ได+ 

9 ผู+บริหารสถานศึกษา สร+างสรรค�นําเสนอ
โครงการท่ีแปลกใหม2เสมอ 

1 0 1 1 0 3 0.60 ใช+ได+ 

10 ผู+บริหารสถานศึกษา มีการวิจัยและพัฒนา
กระบวนการทางการบริหารจัดการศึกษาอยู2
เสมอ 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใช+ได+ 
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ขอ รายการประเมิน 
รายการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ 

1 2 3 4 5 รวม IOC สรุป 
องค�ประกอบท่ี 5 ด+านการจัดการเทคโนโลย ี
1 ผู+บริหารสถานศึกษา มีความรู+ ความสามารถ

และทักษะด+านเทคโนโลย ี
1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 

2 ผู+บริหารสถานศึกษา มีทักษะการใช+ ICT ผ2าน
สังคมออนไลน�ในการตดิต2อประสานงาน
ระหว2างบุคคลและหน2วยงาน 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 

3 ผู+บริหารสถานศึกษา มีทักษะการใช+เทคโนโลยี
สารสนเทศ พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาและ
การให+บริการ 

1 0 1 1 1 4 0.80 ใช+ได+ 

4 ผู+บริหารสถานศึกษา สามารถให+คาํแนะนําใน
การใช+เทคโนโลยีกับบุคลากรได+ 

1 1 1 1 0 4 0.80 ใช+ได+ 

5 ผู+บริหารสถานศึกษา สามารถจัดตัง้เครือข2าย
การสื่อสารระหว2างผู+บริหาร ครู นักเรียนและ
ผู+ปกครอง 

0 1 1 0 1 3 0.60 ใช+ได+ 

6 ผู+บริหารสถานศึกษา นําระบบเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาพัฒนาทักษะทางด+านการสื่อสาร 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใช+ได+ 

7 ผู+บริหารสถานศึกษา เข+าใจวิธีเลือกใช+และ
ประเมินเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน
ของครู 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 

8 ผู+บริหารสถานศึกษา รู+กระบวนการบูรณาการ
เทคโนโลยีเข+ากับการเรยีนการสอนของครู 

1 1 1 1 1 5 1.00 ใช+ได+ 

9 ผู+บริหารสถานศึกษา เข+าใจพฤติกรรท่ีเกิดข้ึนใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงเมื่อนําเทคโนโลยีมาใช+ 

1 0 0 1 1 3 0.60 ใช+ได+ 

10 ผู+บริหารสถานศึกษา บอกแนวทางการทําวิจัย
เก่ียวกับการใช+เทคโนโลยีในการจดัการเรียน
การสอนของคร ู

1 0 1 1 1 4 0.80 ใช+ได+ 

11 ผู+บริหารสถานศึกษา นําข้ันตอนและแนว
ทางการนําเทคโนโลยีมาประยุกต�ใช+ในการเรียน
การสอนของครูให+เหมาะสมกับบรบิทของ
โรงเรียน 

1 1 0 1 1 4 0.80 ใช+ได+ 
 

12 ผู+บริหารสถานศึกษา สามารถ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลหลังการใช+เทคโนโลยี
ตามแผนท่ีกําหนด 

1 1 1 1 0 4 0.80 ใช+ได+ 
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คAาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามรายขอ (r) และคAาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
 

ขอท่ี อํานาจจําแนก (r) ขอท่ี อํานาจจําแนก (r) 
1 0.46 26 0.57 
2 0.50 27 0.65 
3 0.66 28 0.62 
4 0.37 29 0.84 
5 0.61 30 0.78 
6 0.41 31 0.75 
7 0.75 32 0.74 
8 0.70 33 0.82 
9 0.69 34 0.81 
10 0.69 35 0.83 
11 0.56 36 0.79 
12 0.66 37 0.86 
13 0.57 38 0.87 
14 0.31 39 0.84 
14 0.46 40 0.86 
16 0.32 41 0.89 
17 0.68 42 0.84 
18 0.90 43 0.78 
19 0.89 44 0.64 
20 0.90 45 0.71 
21 0.85 46 0.67 
22 0.86 47 0.83 
23 0.77 48 0.58 
24 0.62 49 0.62 
25 0.49 50 0.64 
51 0.57 54 0.73 
52 0.75 55 0.75 
53 0.44   

 
ค2าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Alpha Coefficient) ได+เท2ากับ 0.98  
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แบบสอบถามการยืนยันความเหมาะสมและความเปHนไปได 
ขององค!ประกอบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

คําช้ีแจง โปรดพิจารณาองค�ประกอบแต2ละข+อถึงความสําคัญเก่ียวกับความเหมาะสม ความเปEนไปได+
 ขององค�ประกอบภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตามโครงการ
 โรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แล+วทํา
 เครื่องหมาย √ ลงในช2องท่ีท2านเห็นว2ามีความเหมาะสมและเปEนไปได+ โดยระดับ
 ความสําคัญในแต2ละข+อเพียงช2องเดียว โดยมีเกณฑ�การพิจารณา ดังนี้ 
 ระดับคะแนน  5  หมายถึง   มีความเหมาะสมและความเปEนไปได+ระดับมากท่ีสุด   
 ระดับคะแนน  4  หมายถึง   มีความเหมาะสมและความเปEนไปได+ระดับมาก   
 ระดับคะแนน  3  หมายถึง   มีความเหมาะสมและความเปEนไปได+ระดับปานกลาง 
 ระดับคะแนน  2  หมายถึง   มีความเหมาะสมและความเปEนไปได+ระดับน+อย   
 ระดับคะแนน  1  หมายถึง   มีความเหมาะสมและความเปEนไปได+ระดับน+อยท่ีสุด    
 

ขอ
ท่ี 

องค!ประกอบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตาม
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล  

สังกัดสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ความเหมาะสมและความ
เปHนไปได 

5 4 3 2 1 
1 ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ด+านการพัฒนาตนเอง       
2 ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ด+านทักษะการบริหารองค�กร      
3 ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ด+านความรู+ทางวิชาการ      
4 ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ด+านการรเิริ่มสร+างสรรค�      
5 ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ด+านการจดัการเทคโนโลย ี      
6 ผลลัพธ�ด+านหลักสูตรและกระบวนการ:ผลลัพธ�ด+านหลักสูตรสถานศึกษาและ

ประสิทธิผลของกระบวนการ 
     

7 ผลลัพธ�ด+านการมุ2งเน+นผู+เรียน : ผลการดาํเนินการด+านการมุ2งเน+นผู+เรียน      
8 ผลลัพธ�ด+านการมุ2งเน+นบุคลากร : ผลการดําเนินการด+านการมุ2งเน+นบุคลากร      
9 ผลลัพธ�ด+านการนําองค�กรและการกํากับดูแลองค�กร : ผลการดําเนินการด+าน

การนําองค�กรและการกํากับดูแลองค�กร 
     

10 ผลลัพธ�ด+านการเงินและสมรรถนะการให+บริการ : ผลการดําเนินการด+าน
การเงิน และสมรรถนะการให+บริการ 
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ผลการประเมินแบบสอบถามการยืนยันความเหมาะสมและความเปHนไปได 
ขององค!ประกอบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 

ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

องค!ประกอบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับความเหมาะสมและความเปHนไปได 

X  S.D. แปลความ 

1. ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ด+านการพัฒนาตนเอง  4.45 0.65 มีความเหมาะสมมาก 
2. ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ด+านทักษะการบรหิารองค�กร  4.47 0.64 มีความเหมาะสมมาก 
3. ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ด+านความรู+ทางวิชาการ 4.41 0.65 มีความเหมาะสมมาก 
4. ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ด+านการรเิริ่มสร+างสรรค�  4.35 0.69 มีความเหมาะสมมาก 
5. ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ด+านการจัดการเทคโนโลยี  4.36 0.65 มีความเหมาะสมมาก 
6. ผลลัพธ�ด+านหลักสูตรและกระบวนการ : ผลลัพธ�ด+านหลักสตูร
สถานศึกษาและประสิทธิผลของกระบวนการ  

4.60 0.49 มีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุด 

7. ผลลัพธ�ด+านการมุ2งเน+นผู+เรียน: ผลการดําเนินการด+านการมุ2งเน+นผู+เรียน  4.60 0.49 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
8. ผลลัพธ�ด+านการมุ2งเน+นบุคลากร: ผลการดําเนินการด+านการมุ2งเน+นบุคลากร  4.22 0.44 มีความเหมาะสมมาก 
9. ผลลัพธ�ด+านการนําองค�กรและการกํากับดูแลองค�กร : ผลการ
ดําเนินการด+านการนําองค�กรและการกํากับดูแลองค�กร  

4.00 0.63 มีความเหมาะสมมาก 

10. ผลลัพธ�ด+านการเงินและสมรรถนะการให+บริการ : ผลการ
ดําเนินการด+านการเงิน และสมรรถนะการให+บริการ 

4.25 0.25 มีความเหมาะสมมาก 

รวมคAาเฉลี่ยท้ังฉบับ 4.37 0.56 มีความเหมาะสมมาก 
 

ผลการยืนยันความเหมาะสมและความเปEนไปได+ขององค�ประกอบภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

องค!ประกอบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับความเหมาะสมและความเปHนไปได 

X  S.D. แปลความ 

1. ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ด+านการพัฒนาตนเอง  4.45 0.65 มีความเหมาะสมและความ
เปEนไปได+ระดับมาก 

2. ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ด+านทักษะการบรหิาร
องค�กร  

4.47 0.64 มีความเหมาะสมและความ
เปEนไปได+ระดับมาก 

3. ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ด+านความรู+ 
ทางวิชาการ 

4.41 0.65 มีความเหมาะสมและความ
เปEนไปได+ระดับมาก 

4. ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ด+านการรเิริ่ม
สร+างสรรค�  

4.35 0.69 มีความเหมาะสมและความ
เปEนไปได+ระดับมาก 

5. ภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา ด+านการจัดการ
เทคโนโลยี  

4.36 0.65 มีความเหมาะสมและความ
เปEนไปได+ระดับมาก 

รวมคAาเฉลี่ยท้ังฉบับ 4.41 0.66 
มีความเหมาะสมและความ

เปHนไปไดระดับมาก 
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ผลการยืนยันความเหมาะสมและความเปEนไปได+ขององค�ประกอบภาวะผู+นําของผู+บริหารสถานศึกษา 
ระดับมัธยมศึกษา ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
 

องค!ประกอบภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษาตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ระดับความเหมาะสมและความเปHนไปได 

X  S.D. แปลความ 

1. ผลลัพธ�ด+านหลักสูตรและกระบวนการ : ผลลัพธ�ด+านหลักสตูร
สถานศึกษาและประสิทธิผลของกระบวนการ  

4.60 0.49 มีความเหมาะสมและ
ความเปEนไปได+ระดับ

มากท่ีสุด 
2. ผลลัพธ�ด+านการมุ2งเน+นผู+เรียน : ผลการดําเนินการด+านการ
มุ2งเน+นผู+เรียน  

4.60 0.49 มีความเหมาะสมและ
ความเปEนไปได+ระดับ

มากท่ีสุด 
3. ผลลัพธ�ด+านการมุ2งเน+นบุคลากร : ผลการดําเนินการด+านการ
มุ2งเน+นบุคลากร  

4.22 0.44 มีความเหมาะสมและ
ความเปEนไปได+ระดับ

มาก 
4. ผลลัพธ�ด+านการนําองค�กรและการกํากับดูแลองค�กร : ผลการ
ดําเนินการด+านการนําองค�กรและการกํากับดูแลองค�กร  

4.00 0.63 มีความเหมาะสมและ
ความเปEนไปได+ระดับ

มาก 
5. ผลลัพธ�ด+านการเงินและสมรรถนะการให+บริการ : ผลการ
ดําเนินการด+านการเงิน และสมรรถนะการให+บริการ 

4.25 0.25 มีความเหมาะสมและ
ความเปEนไปได+ระดับ

มาก 
 

รวมคAาเฉลี่ยท้ังฉบับ 
 

4.33 
 

0.46 
มีความเหมาะสมและ
ความเปHนไปไดระดับ

มาก 
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