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บทสรุปผู้บริหาร 

 วิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิ ศ INTERSECT model เป็น
การวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียน
เอกชนสู่ความเป็นเลิศ 2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 3) เพื่อ
ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model และ 4) เพื่อ
ประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model การศึกษา
สภาพปัจจุบันและปัญหา กลุ่มประชากร ได้แก่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชนในพื้นที่สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 1-18 ภาค กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ กำหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มประชากรทั้งหมด 
ที่ผู้วิจัยดำเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในพื้นที่สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 18 ภาค จาก 54 โรงเรียน จำนวน 324 คน ได้มาจาก คณะกรรมการบริหารจัดการ
โรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก จำนวน 108 คน จาก 18 โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน คณะกรรมการบริห าร
จัดการโรงเรียนเอกชนขนาดกลาง จำนวน 108 คน จาก 18 โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน คณะกรรมการ
บริหารจัดการโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จำนวน 108 คนจาก 18 โรงเรียน โรงเรียนละ 6 
คน การสร้างและตรวจสอบรูปแบบ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบ การณ์
เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ จำนวน 9 ท่าน การทดลองใช้รูปแบบวงรอบที่ 
1 โรงเรียนเอกชนที่เป็นกลุ่มทดลอง ได้แก่ โรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในพื้นที่
อำเภอละ 1 โรงเรียน จำนวน 8 โรงเรียน วงรอบที่ 2 โรงเรียนเอกชนที่ เป็นกลุ่มทดลองเป็นโรงเรียนใน
เขตพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค ภาคละ 1 โรงเรียน จำนวน 18 โรงเรียน ในการประเมิน
รูปแบบ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด 10 คน และประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัด จำนวน 10 คน 
 ผลการวิจัย จากการศึกษาทั้งด้านการทำวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องใน  
การพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ พบว่า มีปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความ
เป็นเลิศ ใช้ประเด็นสำคัญต่าง ๆ จำนวน ๙ องค์ประกอบ คือ การใช้นวัตกรรม การสร้างเครือข่าย  
การใช้เทคนิคเชิงบริหาร การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน และหน่วยงานอ่ืน การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม 
การพัฒนาหลักสูตร และการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการ SWOT โดย
ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ในเบื้องต้นไปพร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูลโดยในแต่ละครั้งที่ทำการเก็บข้อมูลบันทึกข้อมูลอย่าง
ละเอียดแล้วนำมาจัดเป็นหมวดหมู่ แยกประเภท และวิเคราะห์ข้อมูลตาม แนวคิดหรือทฤษฎี เพ่ือหาข้อสรุปแล้วจึง
นำเสนอรายงานผลการวิจัยแบบบรรยาย ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยและได้
ข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีความน่าเชื่อถือ โดยใช้วิธีการสอบถาม การสังเกตและสัมภาษณ์จากบุคคลที่ให้
ข้อมูล ในการตรวจสอบข้อมูลการวิจัยที่ได้กระทำพร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูล ในช่วงของการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น
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ระยะ ๆ จนสู่ขั้นตอนการสรุปผลการวิเคราะห์ จึงได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพ่ือได้คำตอบที่ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถ
ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยวิธีการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เทคนิค
สามเส้า ซึ่งเป็นการตรวจสอบข้อมูลโดยการพิจารณาถึงเวลา สถานที่ บุคคล ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเวลา
สถานที่ และบุคคลของผู้ให้ข้อมูลแล้ว ข้อมูลที่ได้จะเหมือนเดิมหรือไม่ จากนั้นดำเนินการโดยนำผลการวิจัยจาก
ขั้นตอนที่ 1 และจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม มายกร่างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความ
เป็นเลิศแล้วนั้น ซึ่ง INTERSECT Model ประกอบด้วย ๙ องค์ประกอบหลัก ซึ่งการนำไปใช้ผู้วิจัยจัดทำเป็นคู่มือ
การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT Model 
 ผลการประเมินการใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ INERSECT model ด้านบริบท  
ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านการผลิต เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
จำนวน 31 ข้อ จากการประเมินในแต่ละด้านพบว่า  
 1. ผลการประเมินโมเดลด้านบริบท โรงเรียนเอกชนมีสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน 
สู่ความเป็นเลิศด้านบริบท ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๑) คุณลักษณะของรูปแบบ และ ๒) คุณภาพขององค์ประกอบ 
ในรูปแบบ พบว่า ด้านบริบทในตัวชี้วัดคุณลักษณะของรูปแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า �̅� เท่ากับ ๔.๕๓  
มีค่า S.D. เท่ากับ ๐.๔๕ สำหรับผลการประเมินตัวชี้วัดด้านคุณภาพขององค์ประกอบ อยู่ในระดับมาก มีค่า �̅� 
เท่ากับ ๔.๐๔ ค่า S.D. เท่ากับ ๐.๒๒ 
 2. ผลการประเมินโมเดลด้านปัจจัยนำเข้า โรงเรียนเอกชนมีสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน 
สู ่ความเป็นเลิศด้านการออกแบบรูปแบบ โดยรวมอยู ่ในระดับมากที่สุด มีค่า �̅� เท่ากับ ๔.๘๘ มีค่า S.D.  
เท่ากับ ๐.๓๘   
 3. ผลการประเมินโมเดลด้านกระบวนการ โรงเรียนเอกชนมีสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน 
สู่ความเป็นเลิศด้านกระบวนการ ในตัวชี้วัดประสิทธิภาพของรูปแบบ อยู่ในระดับมาก มีค่า �̅� เท่ากับ ๔.๑5  
มีค่า S.D. เท่ากับ 0.2๔ มากกว่าตัวชี้วัดด้านความสามารถในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา ซึ่งมีผลการประเมินใน
ระดับมากเช่นกัน โดยมีค่า �̅� เท่ากับ ๓.๙๙ ค่า S.D. เท่ากับ ๐.๔๒ 
 4. ผลการประเมินโมเดลด้านผลผลิตโรงเรียนเอกชนมีสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน  
สู่ความเป็นเลิศด้านผลผลิต ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๖ ด้าน ผลการประเมินรายประโยชน์ต่อหน่วยงาน มีผลการประเมิน 
สูงกว่าด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด มีค่า �̅� เท่ากับ ๔.๖๓ ค่า S.D. เท่ากับ ๐.๓๔ รองลงมา
เป็นตัวชี้วัดด้านประโยชน์ต่อบุคคลมีผลการประเมินในระดับมากที่สุด มีค่า �̅� เท่ากับ ๔.๔๑ ค่า S.D. เท่ากับ 
๐.๒๓ รองลงมาเป็นตัวชี้วัดด้านประโยชน์ต่อบุคคล ตามลำดับ 
 การเผยแพร่และการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  1. การเผยแพร ่
  1.1 ผู้วิจัยเผยแพร่รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model 
ไปยังหน่วยงาน จำนวน 101 หน่วยงาน 
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  1.2 การนำเสนอรูปแบบในที่ประชุมผู้บริหารระดับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนการนำ
ผลการวิจัยไปใช้ในระดับกระทรวงอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดการพัฒนาการศึกษาเอกชนในภาพรวมของประเทศ 
โดยผู้วิจัยได้นำเสนอเข้าที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่  
8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และควรมีการ
ติดตามผลการใช้รูปแบบทุกสิ้นปีการศึกษา 
  1.3 การนำเสนอรูปแบบในที่ประชุมศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด ผู้วิจัยได้นำเสนอ
ผลการวิจัยในที่ประชุมศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563  
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผู ้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธ ิการ  
เป็นประธาน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง 
ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ 
  2. การนำผลการวิจัยไปใช้ 
  2.1 การขับเคลื ่อนการนำรูปแบบไปใช้ในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือแจ้ง
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพ่ือให้คณะกรรมการประสานส่งเสริมและส่งเสริมการศึกษา
เอกชนจังหวัด ขับเคลื่อนการใช้รูปแบบบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model ใน
การพ ัฒนาโรง เร ี ยนและขอความร ่วมม ือสำน ักงานคณะกรรมการส ่ ง เสร ิมการศ ึกษาเอกชน 
ร่วมส่งเสริม สนับสนุน ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดให้ศึกษาธิการจังหวัดมอบหมายผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประสานส่งเสริมและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัด นำเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปสกช.) เพ่ือร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมและ
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 รายงานการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model 
เป็นวิจัยและพัฒนาที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหาร
จัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 2. เพื ่อสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ  
3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model 4. เพื่อประเมิน 
ผลการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ INERSECT model ซึ่งผลการวิจัยจะเป็นประโยชน์ 
ในการ 1. ทราบสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศและ 2. มีรูปแบบ 
การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model โดยมีคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียน
เอกชนสู ่ความเป็นเลิศ INTERSECT model เป็นเครื ่องม ือในการปฏิบ ัต ิงาน เพื ่อให้สำนักงานปลัด 
กระทรวงศึกษาธิการใช้ขยายผลไปยังโรงเรียนเอกชนเพื่อพัฒนาและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
การวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้า เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเอกชนให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นต่อไป 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณ นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตลอดจน
ผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่กรุณาให้ข้อมูลและให้คำแนะนำจนผลงานวิจัยสำเร็จลุล่วงด้วยดี คุณค่าและ
ประโยชน์ใด ๆ ที่เกิดจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ทุก ๆ ท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทำวิจัย 
 
         ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ 
           มีนาคม 2564 
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บทที่ 1 
บทนำ 

๑. ความเป็นมาของปัญหา 
 การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนไทยทุกคนที่รัฐต้องจัดให้ เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเจริญ
งอกงามทุกด้าน เพื ่อเป็นต้นทุนทางปัญญาที่สำคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะ และสมรรถนะใน  
การประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม และประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า
ทัดเทียมนานาประเทศ ในเวทีโลกท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 
(สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2560, น. ก)  
 กระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้สังคม
โลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างไร้พรมแดนและเป็นไปอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยได้รับผลกระทบดังกล่าว
ประกอบกับปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมปัจจุบันมีแนวโน้มให้เห็นว่าสังคมไทยกำลังก้าวสู่ภาวะวิกฤต การจะ
แก้ภาวะวิกฤตได้นั้น ปัจจัยสำคัญคือคุณภาพของคน การพัฒนาคนจึงนำไปสู่การพัฒนาประเทศดังคำกล่าว
ที่ว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมืองนั้น เป็นเป้าหมายสูงสุดของประเทศ ถ้าปราศจากพลเมืองที่มีคุณภาพ  
แม้ประเทศนั้นจะมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์เพียงใด ก็ยังไม่ทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่นั ้นเป็นประโยชน์  
ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติได้ โรงเรียนเป็นสถาบันจัดการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้เป็นแหล่ง
เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในทุก ๆ ด้านและมุ่งเน้นให้เป็นพลเมืองดีทางสังคม การบริหารจัดการภายใน
โรงเรียน จะมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลได้นั้น ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการการบริหาร 
จัดการศึกษา ดังที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้บริหา ร
สถานศึกษาว่า ผู้บริหารเป็นผู้กำหนดทิศทางในการทำงาน เป็นผู้มีความเป็นผู้นำทางวิชาการสูง มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ รอบรู้ เป็นที่พึ่งทางวิชาการให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และสิ่งสำคัญผู้บริหาสถานศึกษา
ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ ่งสอดคล้องกับประทวน บุญรักษา (2556, ออนไลน์) ที ่กล่าวว่าผู ้บริหาร
สถานศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมิใช่พฤติกรรมที่ยึดกรอบกฎหมายอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องประพฤติ
ปฏิบัติให้อยู่ในกรอบคุณธรรม และจริยธรรมที่ดีงามตามปทัสถานสังคมที่ได้รับการยอมรับ นอกจากนั้น
คุณธรรม จริยธรรม ยังเป็นองค์ประกอบสำคัญองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยสร้างศรัทธา สร้างแรงจูงใจให้เกิด
ความสามัคคีร่วมมือกันปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ร่วมงานในองค์กร และบุคคล
ทั่วไปเกิดความเชื่อมั่น เชื่อถือและศรัทธาในตัวผู้นำ และองค์กรจนได้รับความไว้วางใจในที่สุดและสามารถ
ผลักดันให้การศึกษามีความก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ ในฐานะผู้นำในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยยึดหลักว่า 
“จะพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาตัวเราก่อน” ดังนั้น คุณธรรมและจริยธรรม จึงมีความสำคัญมากผู้บริหารทุกคน
ทุกระดับจะต้องมี โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อช่วยให้การบริหารงานในสถานศึกษา ราบรื่น บรรลุ
จุดมุ่งหมาย แต่ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาขาดคุณธรรมและจริยธรรม จะไม่เป็นที่ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ขาดความศรัทธาในตัวผู้บริหาร ดังนั้น ผู้บริหารทุกระดับจะต้องปรับกระบวนทัศน์  และวิธีคิดใหม่ โดยการ
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ปลูกฝังหรือสร้างจิตสำนึกในด้านคุณธรรม และต้องมีการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง (สถาบันที่ปรึกษา
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ, ออนไลน์, 2556) 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” และได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ 6 ยุทธศาสตร์ คือ  1) ยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3) ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และ 6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2563, น. 1) 
 ภายหลังผ่านพ้นวิกฤต COVID – 19 ภายในประเทศช่วงเดือนมิถุนายน 2563 กระทรวงศึกษาธิการ 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แถลงต่อสาธารณะ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ คุรุสภา 
กระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การศึกษายกกำลังสอง (Thailand Eco-System: TE2) ประกอบด้วย
ส่วนสำคัญ 3 ส่วน คือ ระบบการศึกษา กลไกการขับเคลื่อน และอุปสงค์  อุปทาน จะช่วยให้ระบบการศึกษา
ไทยมีความคล่องตัว และสามารถปรับตัวได้ทันกับบริบทในศตวรรษที่ 21 ของประเทศ เพื่อตอบโจทย์อาชีพ 
อุตสาหกรรม และธุรกิจ นำไปสู่โมเดลการศึกษายกกำลังสอง (Thailand Education Eco-System Model) 
ประกอบด้วย 1) HCEC (Human Capital Excellence Center) หรือศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ 
ซึ่งเป็นหน่วยพัฒนาทุนมนุษย์ (HR) ของประเทศ เพื่อตอบโจทย์อาชีพ อุตสาหกรรม และธุรกิจ  2) DEEP 
(Digital Education Excellence Platform) หรือ แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ เป็นหน่วย
บริหารจัดการองค์ความรู้ (KM) ของประเทศ เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) EIDP (Excellence 
Individual Development Plan) หรือ แผนพัฒนารายบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นต้นแบบการพัฒนา
ศักยภาพบุคคล (Human Potential: HP) เพ่ือตอบโจทย์เส้นทางความสำเร็จของชีวิต 
 ความสำคัญอีกส่วนของการเปลี่ยนระบบการศึกษายกกำลังสอง เพื่อนำไปสู่ “ระบบนิเวศ” ทางการศึกษา
เพื่อความเป็นเลิศที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนนักเรียน ครู ห้องเรียน สื่อการเรียนรู้และโรงเรียน เพื่อยก
กำลังสองไปพร้อมกันทั้งระบบ ดังนี้ 1) นักเรียนยกกำลังสอง จะต้องเปลี่ยนจากการเรียนเพื่อสอบไปสู่การเรียนรู้ 
ฝึกฝนปฏิบัติ สร้างทักษะอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น  เพื่อ
ยกระดับทักษะชีวิต สร้างความสามารถของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 2) ครูยกกำลังสอง เมื่อต้องการให้เด็ก
เก่งก็ต้องมีระบบสร้างครูที่เก่ง มีระบบที่ให้คนเก่งเข้ามาเป็นครู ให้อาชีพครูเป็นอาชีพในฝัน เก่งเป็นครู โดย
ออกแบบโมเดลอาชีพครูให้เป็นความใฝ่ฝันของนักเรียนนักศึกษา 3) ห้องเรียนยกกำลังสอง จากการเรียนที่
โรงเรียน ไปสู่การเรียนที่บ้านถามที่โรงเรียน (ห้องเรียนกลับด้าน) โดยให้ผู้เรียนหาความรู้ที่บ้านเพิ่มความรู้
เสริมทักษะที่โรงเรียน (ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้) ทำหลักสูตรให้ยืดหยุ่น 4) สื่อการเรียนรู้ยกกำลังสอง เรียน
จากตำราสู่การเรียนผ่านสื่อแบบผสมผสาน (การเรียนรู้ออกแบบได้) เรียนที่ไหนก็ได้ที่มีอินเทอร์เน็ตและ
อุปกรณ์ 5) โรงเรียนยกกำลังสอง เน้นการประเมินโรงเรียนจากจำนวนนักเรียนไปสู่คุณภาพ ตอบโจทย์
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ความรู้ ทักษะที่เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ตามบริบทความเป็นเลิศทางวิชาการ และความเป็นเลิศทาง
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน 
 ทั ้งนี้  กระทรวงศึกษาธิการให้โรงเร ียนพิจารณาพัฒนาตามบริบทและศักยภาพของแต่ละแห ่งไป 
สู่ความเป็นเลิศในแบบฉบับของตนเอง ไม่ว่าจะมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน 

การศึกษาเอกชนเป็นระบบการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาของประเทศมีส่วนร่วม  
ในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพ เป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศ  
มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน การมีส่วนร่วมของการศึกษาเอกชนได้ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน (สำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 2560, น. ก) ประกอบกับโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษาเป็นการจัด
การศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา (เตรียมอนุบาล) ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญอย่างยิ่ง  
 โรงเรียนเอกชนเป็นสถาบันการศึกษาที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับการขยายตัวทางการศึกษาของภาครัฐ  
ที่ไม่สามารถจัดการได้อย่างครอบคลุม ซึ่งโรงเรียนเอกชนต้องจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบบริหารจัดการหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งไม่แตกต่างจากสถาบันการศึ กษาของภาครัฐ และ
หากเป็นไปได้ยังมุ่งไปสู่คุณภาพที่สูงกว่าในหลายด้าน ทั้งนี้เพื่อความศรัทธาและความอยู่รอดของการดำเนิน
กิจการ (สัมภาษณ์ ดร.อุทัย สื่อกระแสร์ ผู ้รับใบอนุญาตโรงเรียน เทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ วันที่ 12 
พฤศจิกายน 2553) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กำหนดให้รัฐสนับสนุนเอกชน 
จัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม และในการจัดการศึกษาให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของเอกชนด้วย 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2540, น. 14-15) และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (พ.ศ. 2545) มาตรา 43 บัญญัติให้รัฐสนับสนุนเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาโดยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านเงินอุดหนุนการลดหย่อยหรือการยกเว้นภาษีและสิทธิประโยชน์
ในทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนรวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการเพื่อให้สถานศึกษาเอกชน  
มีมาตรฐานและสามารถพ่ึงตนเองได้ จากสภาพการณ์ในปัจจุบันของโรงเรียนเอกชนในประเทศไทยนั้น มีดังนี้ 

ด้านผู้เรียน จากการสรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั ้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 จากข้อมูลของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้รายงานผลการทดสอบ  
โดยจำแนกตามสังกัด ประจำปีการศึกษา 2561 พบว่า นักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (ปีการศึกษา 
2561 คะแนนเฉลี ่ยภาษาไทย 59.59 ภาษาอังกฤษ 49.29 คณิตศาสตร์ 43.10 และวิทยาศาสตร์ 
43.24) เพิ่มขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ สูงกว่าปีการศึกษา 2560 (ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ย
ภาษาไทย 50.30  ภาษาอังกฤษ  46.65 คณิตศาสตร์ 42.06 และวิทยาศาสตร์ 42.18) โดยที่มีคะแนน
เฉลี่ยทุกสาระวิชา สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จากข้อมูลข้างต้น ในกลุ่มสาระวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระ
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วิชาคณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ยังมีค่าคะแนนเฉลี่ยยังไม่ถึงร้อยละ 50 ดังนั้น ในด้านคุณภาพ
ผู้เรียนยังต้องมีการพัฒนาเพ่ือให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นต่อไป   
 ด้านงบประมาณ โรงเรียนเอกชนช่วยลดงบประมาณของรัฐในการจัดการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 
10.43 หากพิจารณาย้อนหลัง 10 ปี โรงเรียนเอกชนได้ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐานถึง 202,831.6 ล้านบาท (สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์ โสภา 32,11412 (2552, 6)  
 แต่ในปัจจุบัน ได้เกิดวิกฤตในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ดังนี้ คือ 1) อัตราการเกิด
ลดลงของประชากรไทย 2) การลดลงของจำนวนนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนเอกชน  3) โครงการพัฒนา
ทางด้านการศึกษาของรัฐที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน  โครงการเรียนฟรี 15 ปี ซึ่งมี
ความเหลื่อมล้ำกันระหว่างโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ซึ่งถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาล ค่าเล่าเรียนฟรี 
100% ส่วนโรงเรียนเอกชนรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือมากขึ้น โดยผู้ปกครองจ่ายลดลงจากร้อยละ 40 
เหลือจ่ายเพียงร้อยละ 30 รัฐอุดหนุนให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชนในอัตราประมาณร้อยละ 70 ของค่าใช้จ่าย
รายบุคคลสำหรับนักเรียนภาครัฐ ผู้ปกครองจะเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนหนึ่งประมาณร้อยละ  30 
สำหรับการอุดหนุนอีก 4 รายการ คือ ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน อีกทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ความดึงดูดใจให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานไปเรียนโดยให้บริการฟรีในหลาย ๆ ประเด็น ดังนี้ รถรับ-ส่งฟรี เสื้อผ้า 
เครื่องแต่งกายฟรี อาหารกลางวันฟรี ตลอดจนการขยายตัวของโรงเรียนดีประจำตำบล และนโยบายการรับ
การรับข้าราชการครูระหว่างปี ซึ่งทำให้ครูโรงเรียนเอกชนลาออกเพื่อไปสอบเป็นข้าราชการทำให้ขาดครูกลาง
ภาคเรียน ก่อให้เกิดปัญหาในด้านการเรียนการสอน  4) การแข่งขันระหว่างโรงเรียนเอกชนด้วยกันเอง  
5) พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชนปี 2550 กำหนดให้ผู ้ประกอบการสามารถจัดเก็บราย ได้จากผล
ประกอบการเพียงร้อยละ 40 โดยที่เหลือร้อยละ 60 จะต้องเก็บใช้เป็นทุนกองกลางในการบริหารโรงเรียน 
เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 200-300 คนเริ่มทบทวนตนเอง
และหันไปประกอบธุรกิจอ่ืนที่สร้างรายได้มากกว่า (ชาญณรงค์ ลักษณียนาวิน, 2553, น. 5) ซึ่งสอดคล้องกับ 
สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา ประธานชมรมผู้รับใบอนุญาตและครูโรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย ได้ให้ความ
คิดเห็นไว้ว่า พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 บังคับให้โรงเรียนเอกชนทั้งหมดต้องเป็นนิติบุคคล 
และมีคณะกรรมการบริหารโดยไม่ได้คำนึงถึงความแตกต่างความหลากหลายทั้งในสภาพและบริบทของโรงเรียน 
ทั้งในเรื่องของประเภทของโรงเรียนที่รับเงินอุดหนุนและไม่รับเงินอุดหนุน ในเรื่องระดับการศึกษา เช่น อนุบาล 
ประถม มัธยม อาชีวศึกษา และโรงเรียนนานาชาติ ในด้านขนาดของโรงเรียน (มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่   
30-10,000 คน) ตลอดจนที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการจัดการศึกษาซึ่งมาจากทรัพย์สินของผู้รับใบอนุญาตหรือ
ครอบครัวตลอดจนผู้ร่วมลงทุนและจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการจัดและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนของตน จะเห็นได้ว่าสภาพจริงของโรงเรียนเอกชนอยู่ในสภาพพึ่งพาตนเอง 
จึงส่งผลให้มีหลายโรงเรียนปิดกิจการลงอันส่งผลกระทบต่อนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรภายในโรงเรียน 
6) นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางของการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) กล่าวคือใน พ.ศ. 
2558 ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการศึกษาอาเซียนซึ่งให้ความสำคัญกับการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐาน สำคัญ
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ของสังคมในทุกระดับครอบครัว หมู่บ้าน จังหวัด ประเทศ กลุ่มประเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนและบูรณาการองค์
ความรู้ระหว่างกันของอาเซียน ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนเอกชนต้องบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพเพ่ือรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน (Asian-Community) ต่างมีความหลากหลายอย่างมากในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษา 
วัฒนธรรม สังคม การเมืองการปกครอง สภาพภูมิประเทศ ระบบการศึกษา รวมทั้งประวัติศาสตร์ที่แต่ ละ
ประเทศต่างมีเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปเมื่ออาเซียนรวมกันเป็นประชาคม จะมีผลกระทบตามมากมาย ซึ่ง
เป็นไปในทางด้านลบและด้านบวกต่อกลุ่มคนต่าง ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ได้รับผลกระทบจะปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดการสร้างความเข้าใจและการศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สามารถปรับตัวต่อ
การเป็นประชาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552 โรงเรียนเรวดีมีหนังสือแจ้งผู้ปกครองทราบถึงการปิดสถานศึกษา
โดยระบุว่ามีความจำเป็นที่จะต้องหยุดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2553 ซึ่งปกติจะเปิดภาคเรียนในวันที่ 
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องจากสาเหตุ ดังนี้  1) ตาม
พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 159 กำหนดให้ผู ้ได้รับอนุญาตต้องโอนกรรมสิทธิ์
ครอบครองที่ดินให้แก่โรงเรียนและจัดตั้งเป็นนิติบุคคล (บริษัท) นอกจากนี้พระราชบัญญัติดังกล่าวยังมีปัญหา
ในทางปฏิบัติอีกหลายด้านที่โรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามได้ 2) ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันอัตรา
การเกิดของประชากรลดลงมากทำให้ในแต่ละปี มีจำนวนนักเรียนน้อยลงปีละกว่าร้อยคนและมีโรงเรียนใหม่
เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากอีกทั้งรัฐบาลยังได้ขยายและให้การสนับสนุนโรงเรียนรัฐบาลในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น
รวมถึงโครงการเรียนฟรี 15 ปี ทำให้ระยะหลังโรงเรียนประสบปัญหาหลายด้านรวมถึงเกิดปัญหาสภาวะ
ขาดทุนอย่างต่อเนื่อง 3) การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะบุคลากรครูที่มีใจรักและ 
มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้นหาได้ยากขึ้น ในปัจจุบันนิสิตนักศึกษาที่จบครูมาแล้วเป็นครูน้อยลงซึ่งทำให้เป็น
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน 
  จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีความจำเป็นต้องเร่งรัดให้เกิดประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนเอกชน เพ่ือแก้ปัญหาจำนวนนักเรียนที่ลดน้อยลงและการปิดตัวลงของโรงเรียนเอกชนตลอดจน
เป็นการสนองนโยบายการศึกษายกกำลังสองของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่  
ทำให้ต้องมีการศึกษา “รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model” 
เพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการใช้เป็นแนวทางให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและโรงเรียนเอกชน 
ทั่วประเทศนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความคงอยู่
ของโรงเรียนเอกชนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมของประเทศต่อไป 

๒.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ  
2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ  
3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model  
4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ INERSECT model 



6 

๓. ขอบเขตของการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
  INTERSECT model การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียน
  เอกชนสู่ความเป็นเลิศ แบ่งออกเป็น 3 ขั้น ดังนี้ 

ขั้นที่ 1.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   1.1.1 แหล่งข้อมูล คือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง เพื่อกำหนดเป็นกรอบแนวคิด

เบื้องต้นในการวิจัย 
         1.1.2 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 

INERSECT model 
ขั้นที่ 1.2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา 
         1.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
        1.2.1.1 ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารโรงเรียน

เอกชนสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 ภาค 
        1.2.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยดำเนินการเลือกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงได้คณะกรรมการ 

บริหารสถานศึกษาในพ้ืนที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค 
- คณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก    108 คน 18 โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน 
- คณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนขนาดกลาง  108 คน 18 โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน 
- คณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ 108 คน 18 โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน 
   1.2.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ สภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารงานวิชาการ งานบริหารงาน

งบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป 
ขั้นที่ 1.3 การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
         1.3.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหาร

จัดการโรงเรียนเอกชน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 5 ท่าน  
        1.3.2 ตัวแปรที่ศึกษา การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 

 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบ 
 การสร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 

INERSECT model แบ่งออกเป็น 2 ขั้น ดังนี้ 
ขั้นที่ 2.1 การยกร่างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนดำเนินการ ดังนี้ 
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       2.1.1 ผู้วิจัยนำข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและผลการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ และข้อมูลผลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่ได้ศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มายกร่างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ  

       2.1.2 ผู้วิจัยจัดทำเป็นร่างรูปแบบ โดยจัดทำเป็นคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ 
ความเป็นเลิศ INERSECT model. 

ขั้นที่ 2.2 การตรวจสอบรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INERSECT model 
การตรวจสอบร่างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INERSECT model โดยการจัด
สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัย ได้ดำเนินการ ดังนี้ 

       2.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
โรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จำนวน 9 ท่าน 

       2.2.2 ตัวแปรที่ศึกษา ความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็น
เลิศ INERSECT model 
 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INERSECT model 
 วงรอบที่ 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2563 

 วงรอบที่ 2 วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ถึง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 
 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INERSECT 
        model เป็นการประเมินความเป็นประโยชน์และความเป็นไปได้ของรูปแบบการบริหาร
        จัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INERSECT model 

4.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 4.1.1 ประชากร ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด / ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 4.1.2 ศึกษาธิการจังหวัด 10 คน และประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษา

เอกชนจังหวัด จำนวน 10 คน ได้จากการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล เป็น
แบบสอบถามเพื่อประเมินความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ มีลักษณะเป็นแบบประเมินค่า  
5 ระดับ และทำการวิเคราะห์เป็นไปได้และเป็นประโยชน์ของรูปแบบ มีลักษณะเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ 
และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย  𝑥 ̅  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการตามข้ันตอนผู้วิจัยดำเนินการสรุปผลการวิจัยเสนอที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาความถูกต้องและสมบูรณ์ 
เพื่อเขียนรายงานการวิจัยผู้วิจัยดำเนินการสรุปผลการวิจัยเสนอที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความถูกต้องและ
สมบูรณ์เพื่อเขียนรายงานการวิจัย 

๔. นิยามศัพท์เฉพาะ 
๔.๑ รูปแบบ (โมเดล) หมายถึง สิ่งที่ต้องสร้างหรือพัฒนาขึ้นแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบสำคัญ ๆ ของ

เรื่องให้เข้าใจง่าย ๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป 
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๔.๒ การบริหารจัดการศึกษา หมายถึง การดำเนินงานของผู้บริหารร่วมกับครูและบุคลากรในโรงเรียน 
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน มีการบริหารจัดการในโรงเรียนด้วยกัน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร 
และด้านบริหารทั่วไป 

๔.๓ รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model หมายถึง เอกสาร
ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจัดทำเป็นคู่มือแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบการพัฒนาผ่านกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียน
เอกชนสู่ความเป็นเลิศ 

๔.๔ การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง เมื่อโรงเรียนใช้คู ่มือและบริหาร
จัดการตามแนวทางและวิธีการแล้ว มีคะแนนประเมินผ่านร้อยละ 90 

๔.๕ ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ หมายถึง ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา 
วงการวิชาชีพและชุมชนที่ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน 

๔.๖ ความเป็นไปได้ของรูปแบบ หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
INTERSECT model สามารถพัฒนาโรงเรียนตามหัวข้อ ดังนี้ 
  1. การใช้นวัตกรรม (Innovation: I) การบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ต้องใช้
นวัตกรรมที่ต่างจากโรงเรียนทั่วไป 
  2. การสร้างเครือข่าย (Networking: N) การบริหารจัดการโรงเรียนอกชนสู่ความเป็นเลิศ
ต้องสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนเอกชนและหน่วยงานของรัฐ (ตะวัน สื่อกะแสร์, 2556, น. 134)  
 จากกรอบความคิดการสร้างเครือข่ายและโรงเรียนร่วมพัฒนาสู่มาตรฐานสากล จำแนก
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ เครือข่ายที่เป็นทางการ คือ เป็นเครือข่ายที่มีข้อตกลง ระบบระเบียบของความสัมพันธ์
และมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน และเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ คือ เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมมีข้อตกลง
เฉพาะกิจกรรม มีวัตถุประสงค์และเรื่องแต่ไม่มีข้อตกลงระบบ ระเบียบของความสัมพันธ์ให้เป็นเครือข่ าย
ประเภทใด ขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น ๆ 
 ผู้วิจัยจัดทำแนวทางการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
         1. ขั้นตอนเตรียมการและแสวงหาผู้ร่วมพัฒนา 
         2. สร้างข้อตกลงและร่วมวางแผน 
         3. ขั้นร่วมดำเนินงานและกำกับติดตาม 
         4. ขั้นทบทวนผลการดำเนินงาน 
  3. การใช้เทคนิคเชิงบริหาร (Administrative Techniques: T) แนวทางการบริหารโรงเรียน
เอกชนสู่ความเป็นเลิศโดยใช้เทคนิคการบริหารแนวทศพิธราชธรรม ดังนี้ 
         1. แนวทางการใช้ด้านทานการให้ 
        2. แนวทางการใช้ด้านศีล ความประพฤติดีงาม 
        3. แนวทางการใช้ด้านบริจาคะ การบริจาค 
        4. แนวทางการใช้ด้านอาชชวะ ความซื่อตรง 
        5. แนวทางการใช้ด้านมัททวะ ความอ่อนโยน 
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        6. แนวทางการใช้ตปะ การระงับจิตใจไม่หลงหมกมุ่นลาภ ยศ 
        7. แนวทางการใช้ด้านอักโกธะ ความไม่โกรธ 
        8. แนวทางการใช้ด้านอวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน 
        9. แนวทางการใช้ด้านขันติ ความอดทน 
 10. แนวทางการใช้ด้านอวิโรธนะ ความธำรง  
  4. การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ (English Language: E) การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน
สู่ความเป็นเลิศต้องให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ ทั ้งนี ้อาจเป็นเพราะว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที ่สอง  
ที่นักเรียนต้องเรียนรู ้เพื ่อเป็นเครื ่องมือในการศึกษาในระดับสูงต่อไป จำนวนผู ้เรียนภาษาอังกฤษทั ่วโลก  
จะขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าในอีก 10-15 ปีข้างหน้า จำนวนผู้เรียนจะเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 2 พันล้านคน 
แสดงให้เห็นว่าพลโลกตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในสังคมโลกยุคใหม่ (ตะวัน สื่อกระแสร์, 2556) 
       1. แนวทางการบริหารงาน 4 องค์ประกอบ (การวางแผน, การจัดองค์กร, การนำ, การควบคุม) 
       2. แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
       3. แนวทางหลักสูตรการเรียนการสอน 
       4. แนวทางการสรรหาครูผู้สอน 
       5. แนวทางการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ 
       6. แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน 
       7. แนวทางการจัดโครงสร้างการบริหาร 
       8. แนวทางการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 
       9. แนวทางการพัฒนาครู และบุคลากร 
  5. การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น (Relationship 
Building: R) การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างกับผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ๆ ในชุมชน  
       1. การประชาสัมพันธ์ 
       2. การให้บริการชุมชน 
       3. การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน 
       4. การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนร่วมมือในการพัฒนาชุมชน 
       5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น 
  6. จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ (Student–centered learning: S) การเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 1. การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
       2. เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
       3. การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
       4. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน 
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  7. การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม (Environment: E)  
       1. แนวทางตามหลักพัฒนาการของผู้เรียน 
       2. แนวทางตามหลักความสวยงามเป็นระเบียบ 
       3. แนวทางตามหลักการใช้สอย 
       4. แนวทางตามหลักความประหยัด 
       5. แนวทางตามหลักความปลอดภัย 
       6. แนวทางตามหลักการมีส่วนร่วม 
  8. การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum: C)  
 แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
  ขั้นที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและความต้องการของชุมชน 
 1.2. การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน 
 1.3 การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง 
 ขั้นที่ 2 การร่างหลักสูตร 
 2.1 การกำหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร 
 2.2 การกำหนดเนื้อหาสาระ 
 2.3 การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมและสื่อต่าง ๆ 
 2.4 การกำหนดวิธีวัดและประเมินผลผู้เรียน 
 ขั้นที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 
 ขั้นที่ 4 การนำหลักสูตรไปใช้ 
 ขั้นที่ 5 การประเมินผลหลักสูตร 
  9. การให้ความสำคัญกับการใช้ทีมงาน (TEAM: T) แนวทางการให้ความสำคัญกับการใช้ทีมงาน คือ 
       1. การสร้างทีมงานตามวัตถุประสงค์ 
 2. การพัฒนาทีมงาน 
       3. การพัฒนาผู้นำทีม 
       4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีของทีมงาน 
       5. การบริหารความขัดแย้งภายในทีม 
       6. เทคนิคการตัดสินใจโดยทีมงาน 

๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
 2. ได้รูปแบบเพื่อให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการใช้ขยายผลไปยังโรงเรียนเอกชนเพื่อพัฒนา
และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
      1. ประวัติการศึกษาเอกชนในประเทศไทย  
      2. แนวคิด และทฤษฎีการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศ  
      3. ความหมายและความสำคัญความเป็นเลิศของสถานศึกษา  
      4. ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา  
      5. ความสำคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา 

     6. ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม 
           7. แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
      8. รูปแบบของการประเมินผล (Evaluation Model) 
      9. รูปแบบการประเมินผลแบบซิป (CIPP) 
      10. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแนวทางและวิธีปฏิบัติ INTERSECT model 

1. ประวัติการศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน อ้างใน ตะวัน สื่อกะแสร์ (2556, น. 124) ได้รวบรวม
ประวัติการศึกษาเอกชนในประเทศไทย เป็นลำดับดังนี้ 
 การจัดการศึกษาในประเทศไทยมีมานานนับแต่สมัยลานนาหรือนานกว่า 600 ปี ในสมัยนั้นหรือ  
เวลาต่อมาคือ สมัยสุโขทัย ความรุ่งเรืองของอริยธรรม รวมทั้งความหนาแน่นของประชากรอยู่ในภาคเหนือเป็น 
ส่วนใหญ่ การศึกษาเล่าเรียนส่วนใหญ่เกิดขึ้นในวัด มุ่งเพื่อให้อ่านออกเขียนได้ ไทยริเริ่มใช้อักษรไทย 3 แบบ
ขึ้นในสมัยนั้นและผู้เรียนได้เลือกใช้แบบที่เป็นที่นิยมมากที่สุด นอกจากนี้มีการสอนวิชาชีพแก่ผู้เรียน เช่น 
แพทย์แผนโบราณ วิชาก่อสร้าง โหราศาสตร์ เวทมนตร์คาถา และวิชาต่อสู้ป้องกันตัว สำหรับครูผู้สอนในวัด 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. ผู้ทำหน้าที่ครูใหญ่ ได้แก่ เจ้าอาวาส 
 2. ผู้ทำหน้าที่สอนพระภิกษุและสามเณร ซึ่งปกติจะเป็นพระท่ีบวชมานานกว่าพรรษา 
 3. ผู้ทำหน้าที่สอนเด็กวัด (ชะโญมวัดหรือสิกข์วัด) ซึ่งเป็นพระที่ มีอาวุโสน้อย ส่วนเด็กที่เข้าเรียน 
ส่วนใหญ่จะมีอายุประมาณ 10 ขวบ หากอายุน้อยมากก็จะเป็นภาระของพระผู้สอนเกินไปและหากอายุมาก
เกินไปจะไม่คล่องตัวในการปรนนิบัติวัฏฐานต่อครูผู้สอน รวมทั้งเป็นการเสียแรงงานของครอบครัวอีกด้วย 
อย่างไรก็ดี นักเรียนประเภทนี้ มีทั้งที่ประจำอยู่ที่วัดและเช้ามาเย็นกลับ 
 สำหรับวิชาที่สอนกันนอกวัดก็มีวิชาต่อสู้ป้องกันตัวและวิชาชีพของครอบครัวหรือตระกูล ซึ่งถ่ายทอด
ให้คนในสกุล ทำนองเดียวกับการเรียนการสอนของราชนิกูล บุตรหลานของข้าราชสำนักเก่าเรียนกันในวังและ
ในสำนักราชบัณทิต ส่วนความรู้ที่เล่าเรียนได้แก่ วิชาศาสนาพุทธ ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา รัฐประศาสนศาสตร์ 
ดาราศาสตร์ จริยธรรม เวชกรรม โหราศาสตร์ ช่างปั้นปักทอง ร้อยกรอง เย็บย้อม เป็นต้น 
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 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา การศึกษายังคงรุ่งเรืองเรื่อยมาจนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าเป็นครั้งที่ 2 ใน
ปี 2310 การจัดการเรียนการสอนได้พัฒนามากขึ้นเป็นลำดับ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บาทหลวง
ฝรั่งเศสนิกายโรมันคาธอลิกได้มาขอจัดตั้งโรงเรียนขึ้นหลายแห่งและบางแห่งทรงจัดสรรงบประมาณช่วยสร้างให้
ทั้งโบสถ์และที่พักด้วย ในเวลาเดียวกันพระองค์ได้โปรดเกล้าๆ ให้พระโหราธิบดีแต่งตำราภาษาไทยอย่างซาบซึ้ง 
ไม ่ล ืมขนบธรรมเน ียมประเพณ ีของตนในตำราภาษาไทยเล ่มแรกน ี ้ ได ้ กล ่ าวถ ึ งพย ัญชนะ สระ  
การประสมตัวอักษร ฉันทลักษณ์ และคำศัพท์ของภาษาบ้านเรือนเคียง เช่น ชวา เขมร บาลี สันสกฤต นอกจากนี้
ยังกล่าวถึงแนวทางการรับราชการมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และได้รับการตอกย้ำให้เด่นชัดยิ่งขึ้น
ในต้นรัชกาลของพระพุทธเจ้าหลวง เพ่ือเริ่มจัดการศึกษาอย่างมีระบบแบบแผนตามประเทศตะวันตก 
 กิจการโรงเรียนของบาทหลวงได้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น มีการปุจฉาวิสัชนาเรื่องศาสนาด้วยภาษาละติน 
(ภาษาโรมันโบราณ) จำนวนนักเรียนได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเคยมีมากถึง 700 คน นักเรียนสามเณร 
บางคนสามารถกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาละตินต้อนรับราชทูตฝรั่งเศสได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้นักเรียนไทย  
6 คน ได้เดินทางร่วมไปกับคณะทูตครั้งที่  2 เพื่อไปศึกษาเล่าเรียนต่อในประเทศฝรั่งเศส เมื่อพ.ศ. 2244  
ซึ่งนับว่าเป็นการส่งนักเรียนไทยไปเรียนต่อต่างประเทศครั้งแรก คณะทูตครั้งที่ 3 ก็มีนักเรียนไทยร่วมเดินทาง
ไปศึกษาต่อด้วยอีก 12 คน ต่อมาคณะทูตครั้งที่ 4 มีนักเรียนไทยอีก 5 คน ร่วมเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศ
ฝรั่งเศสอีกเช่นกัน 
 สถานศึกษาเอกชนโดยเฉพาะโรงเรียนสามเณรของบาทหลวงฝรั่งเศส ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มุ่งเตรียม  
เด็กเพื่อเป็นพระในคริสต์ศาสนานั้น ได้ทำการสอนวิชาการอื่น  ๆ นอกเหนือไปจากการสอนหลักธรรมของ 
พระเป็นเจ้าด้วย เพ่ือให้ชาวเมืองมีความรู้พอที่จะทำราชการของพระเจ้ากรุงสยามความมุ่งหมายของหลักสูตร
ของบาทหลวงประการสุดท้ายนี้สอดคล้องกับแนวนโยบายของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่กำหนดเอาไว้  
ในหนังสือจินดามณีดังกล่าวแล้วข้างต้น 
 การเรียนการสอนภาษาจีน ได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรก ในสมัยสมเด็ดพระนารายณ์มหาราช โดยชาวจีนที่
อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประทศไทย ชาวจีนส่วนใหญ่นิยมส่งบุตรหลานของตนไปเรียนที่ศาลเจ้า ซึ่งผู้ดูแล  
ศาลเจ้าเป็นผู้สอนและสอนด้วยคัมภีร์เก่าบ้าง สอนด้วยการเล่านิทานประเภทวรรณคดีหรือเรื่องราวเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์จีนบ้าง โดยใช้ภาษาจีนล้วน ๆ สำหรับค่าเล่าเรียนส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งของตามแต่ผู้ปกครอง
นักเรียนจะนำไปให้ ต่อมาในตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา การสอนภาษาจีนรุ่งเรืองที่สุดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เคยมีนักเรียนมากถึง 200 คน ในสมัยกรุงธนบุรีซึ ่งเป็นช่วงเวลาสั้นมาก โรงเรียนสามเณรของบาทหลวง
ฝรั่งเศสยังคงมีเหลืออยู่ไม่มากนัก โรงเรียนหลายโรงเรียนถูกพม่าเผาทิ้งไปและโรงเรียนที่เหลืออยู่ก็ต้อง
ซ่อมแซมกันจึงจะใช้ได้ และเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ที่มีนักเรียนพียง 5-6 คน เท่านั้น ต่อมาโรงเรียนสามเณรของ
บาทหลวงฝรั่งเศสก็เกือบหมดสูญสิ้นไป เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเนรเทศสังฆราชและบาทหลวง
ฝรั่งเศสออกนอกประเทศ 
 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สังฆราชและบาทหลวงที่ถูกขับไล่ออกไปนั้นได้กลับเข้ามาอยู่ที ่เมืองไทย  
อีกและเข้าใจว่าโรงเรียนสามเณรก็คงจะได้รับการพื้นฟูขึ้นใหม่อีก แต่คงจะมีนักเรียนจำนวนน้ อยมากและ 
ไม่เจริญดังแต่ก่อน ต่อมาพวกมิชชันนารีอเมริกันซึ่งเผยแผ่คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ ได้เริ่มเข้ามา  
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มีบทบาททางด้านการศึกษาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2371 ในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
บางคนเป็นนายแพทย์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นครูบาอาจารย์ เป็นนักหนังสือพิมพ์ และนิยมใช้วิชาชีพของตน
ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม พร้อมกันไปกับการสอนศาสนา และคนไทยส่วนใหญ่ในเวลานั้นก็มีความประทับใจ
มิชชันนารีอเมริกันมาก 
 ประวัติการศึกษาเอกชนในสมัยรัตนโกสินทร์ เริ่มเมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบาทหลวง
ชาวฝรั่งเศสชื่อ Poleax และเจ้าฟ้ามงกุฎ ซึ่งต่อมาก็คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่บาทหลวง 
Poleax เรียนภาษาไทย บาลีและวัฒนธรรมไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงศึกษาภาษา
ละตินและวัฒนธรรมตะวันตก ดอกเตอร์จอห์นสัน (Johnson) เป็นมิชชันนารีชาวอเมริกันที่สอนภาษาอังกฤษ
แก่ข้าราชบริพารในราชสำนัก ซึ่งต่อมากลายเป็นเสนาบดีชั้นสูง ซึ่งต่อมาหมอหัสกัน (Dr.Caswell) ได้สอน
ภาษาอังกฤษแก่พระภิกษุ 5 รูป และข้าราชบริพารจำนวน 10 คน สามปีต่อมาหมอหัสกันถึงแก่กรรม  
ชั้นเรียนจึงถูกยุบเลิกไปและนางหัสกัน (Caswell) ภรรยาได้รับพระราชทานเงิน จำนวน 1,500 บาท ด้วย 
 ในปี พ.ศ. 2349 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้จัดตั้งโรงเรียนสำหรับนางสนมและ 
นางกำนันขึ้นในพระบรมมหาราชวัง โดยมีมิชชันนารีหญิง 3 คน ผลัดเปลี่ยนกันเป็นครูเข้าไปสอนภามาอังกฤษ 
โรงเรียนนี้มีนักเรียนถึง 30 คนในปีแรก แต่ค่อย ๆ ลดลงและได้เลิกกิจการไปใน 3 ปีต่อมา โรงเรียนนี้เรียกได้
ว่าเป็นโรงเรียนเอกชนอย่างแท้จริง 
 ในระหว่างต้นปี พ.ศ. 2395 โรงเรียนเอกชน 3 แห่ง ถูกตั้งขึ้นโดยกลุ่มมิชชันนารี นิกายโปรเตสแตนท์ 
สำหรับเด็กชาย เด็กหญิง และโรงสุดท้ายเป็นสหศึกษา นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในภาคเอกชนที่เปิดโอกาสให้  
มีความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ โรงเรียนเอกชนแห่งแรกที่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนเป็นโรงเรียนประจำ
สำหรับเด็กหญิงซึ่งเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนเพียงครั้งเดียว สำหรับค่าใช้จ่ ายทั้งหมดรวมทั้งอาหารและที่พัก 
มีผลทำให้โรงเรียนขาดงบที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไรก็ดี ผู้ปกครองนักเรียนยินดีจ่ายค่าเล่าเรียน 
โรงเรียนจึงมีความมั่นคงและเป็นที่นิยมตลอดมาจนถึงปัจจุบัน  
 โรงเรียนเอกชนที่มีชื ่อเสียงหลายแห่งเกิดขึ้นนับแต่ปี พ.ศ. 2420 โรงเรียนอัสสัมชัญตั้งขึ ้นก่อน  
ตามด้วยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน (พ.ศ. 2431) และโรงเรียนราชินีบน (พ.ศ. 2446) โรงเรียนเอกชนที่ 
มีชื่อเสียงอื่น ๆ ก็จัดตั้งขึ้น แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนเหล่านี้เป็นที่นิยมในบรรดาผู้ปกครอง 
 นับตั ้งแต่ปี พ.ศ. 2476 เป็นต้นมา การจัดการศึกษาเอกชนได้ดำเนินการควบคู่มากับการจัด
การศึกษาของรัฐ อยู่ภายใต้การอุดหนุนส่งเสริมและควบคุมของกองโรงเรียนราษฎร์ กรมวิสามัญศึกษ า
กระทรวงศึกษาธิการ แต่เนื่องจากการจัดการศึกษามีการขยายตัวอย่างกว้างขวางจึงทำให้กองโรงเรียนราษฎร์
ไม่สามารถบริหารงานได้รวดเร็วทันความต้องการของประชาชน สมาคมครูโรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทย   
จึงเสนอความเห็นว่ากองโรงเรียนราษฎร์ควรได้รับการยกวิทยฐานะให้เป็นกลุ่มโรงเรียนราษฎร์ หรือกรมการ
ศึกษาเอกชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารการศึกษามากขึ้นและเป็นการเสริมกำลังใจให้เอกชนจัดการศึกษาได้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลในเวลานั้นที ่ต้องการปรับปรุงระบบราชการ ดังนั ้น สภาการศึ กษาแห่งชาติจึงได้ตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์ขึ้นเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือกระทรวงศึกษาและโรงเรียนเอกชน 
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เพ่ือปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านบริหาร คณะกรรมการนี้ประกอบด้วย ดร.ธำรง บัวศรี
เป็นประธานกรรมการ นายพะนอม แก้วกำเนิด ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองโรงเรียนราษฎร์ในขณะนั้น 
จึงได้เสนอแผนงานกรมโรงเรียนซึ่งได้จัดทำร่างไว้แล้วต่อคณะกรรมการปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์เพื่อเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการ ผลปรากฎว่า กองโรงเรียนราษฎร์ได้รับการปรับปรุงเป็นสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน โดยใช้ชื่อย่อว่า สช. มีฐานะเทียบเท่ากรมหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2515 ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 217 ลงวันที่29 กันยายน พ.ศ.2515 โดยโอนอำนาจหน้าที่
กิจการ ทรัพย์สิน ข้าราชการ ลูกจ้าง และเงินงบประมาณของกรมวิสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เพราะใน
ส่วนที่เกี่ยวกับกองโรงเรียนราษฎร์ และโอนงานวิทยาลัยเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  
สำนักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดย ดร.ธำรง บัวศรี เป็นเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนคนแรก 

2. แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
 ปีเตอร์ เอฟ. ดรักเกอร์ (Peter F. Drucker, 1980, pp. 165-168) เสนอว่า การบริหาร คือ ศิลปะ
ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น การทำงานต่าง ๆ ให้ลุล่วงไป โดยอาศัยคนอื่น เป็นผู้นำภายใน
สภาพองค์กรที่กล่าวนั้น ทรัพยากรบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์กรที่เข้ามาร่วมกันทำงานในองค์กร  
ซึ่งคนเหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากร ด้านวัตถุอ่ืน ๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศ
ต่าง ๆ เพือ่ผลิตสินค้าหรือบริการ ออกจำหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม 
 นอกจากนี้ มิสไตน์และบีเลสโค (Milstein, M. M., & Belasco, J. A., 1973, p. 161) กล่าวว่าการ
บริหารเป็นกระบวนการที่กำหนดทิศทางและควบคุมกิจกรรมของสมาชิกทุกคนในองค์กร ส่วนคูนซ์และเวียห์
ริช (Koontz and Weihrich, 1990, p. 4) เห็นว่า การบริหารเป็นกระบวนการในการออกแบบและสร้าง
บรรยากาศในการทำงานของแต่ละบุคคลร่วมกันเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั ้ง ฮูเซน และโพสเทิลธ ์เวท (Husen and Postlewaite 1994, p. 213) ได้ให้ความหมายไว้ว่า  
การบริหารเป็นศิลปะในการประสาน องค์ประกอบ หรือปัจจัยการผลิตที่มุ่งสู่ผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของ
องค์การ จากความหมายต่าง ๆ สรุปได้ว่า การบริหาร คือกระบวนการทำงานโดยอาศัยคนอื่น ซึ่งอาจทำกับ
บุคคลอ่ืน หรืออาจผ่านบุคคลอ่ืนที่ต้องอาศัยศาสตร์และศิลปะในการทำงาน เพ่ือให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545, น. 1) กล่าวถึงการศึกษา ความหมายของการบริหารและการบริหาร
จัดการว่าควรทำความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเป็นเบื้องต้นก่อน กล่าวคือ สืบเนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์
สังคมซึ่งหมายถึง มนุษย์โดยธรรมชาติ ย่อมอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยว การอยู่รวมกันของมนุษย์ 
อาจมีได้หลายลักษณะและเรียกต่างกัน เป็นต้นว่า ครอบครัว เผ่าพันธุ์ ชุมชน สังคม และประเทศ เมื่อมนุษย์
อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อมเป็นธรรมชาติที่ในแต่ละกลุ่มจะต้องมี “ผู้นำกลุ่ม” รวมทั้งมี “แนวทางหรือวิธีการ
ควบคุมดูแลกันภายในกลุ่ม” เพ่ือให้เกิดความสุขและความสงบเรียบร้อย สภาพเช่นนี้ได้มีวิวัฒนาการตลอดมา
โดยผู ้นำกลุ่มขนาดใหญ่ เช่น ในระดับประเทศของภาครัฐ  ในปัจจุบัน อาจเรียกว่า “ผู ้บริหาร” ขณะที่  
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การควบคุมดูแลกันภายในกลุ่มนั้นเรียกว่า การบริหารหรือการบริหารราชการ ด้วยเหตุผลเช่นนี้มนุษย์จึงไม่อาจ
หลีกเลี่ยงการบริหารหรือบริหารราชการได้ง่าย และทำให้กล่าวได้อย่างมั่นใจว่า “ที่ใดมีประเทศ ที่นั้นย่อม  
มีการบริหาร” การบริหาร (Administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “Administrate”  หมายถึงช่วยเหลือ 
(Assist) หรืออำนวยการ (Direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า “Minister” 
ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี สำหรับความหมายดั้งเดิมของคำว่า Administer 
หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่าง ๆ ส่วนคำว่า การจัดการ นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์
ในการจัดตั้งเพื่อมุ่งแสวงหากำไรหรือกำไรสูงสุดสำหรับผลประโยชน์ที่จะตกแก่สาธารณะถือเป็นวัตถุประสงค์
รองหรือเป็นผลพลอย เมื่อเป็นเช่นนี้จึงแตกต่างจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงานภาครัฐ ที่จัดตั้งขึ้น
เพื่อให้บริการสาธารณะทั้งหลายแก่ ประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันนี้หรืออาจเรียกว่า การบริหารจัดการ
เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้น เช่น การนำแนวคิดผู้บริหารสูงสุด (Chief Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) 
มาปรับใช้ในวงราชการ การบริหารราชการด้วยความรวดเร็ว การลดพิธีการที่ไม่จำเป็น การลดขั้นตอน การปฏิบัติ
ราชการเละการจูงใจด้วยการให้รางวัลตอบแทน เป็นตัน นอกเหนือจากการที ่ ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้
ภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจเข้ามารับสัมปทานจากภาครัฐเช่นให้สัมปทานโทรศัพท์มือถือ การขนส่งเหล้าบุหรี่ 
อย่างไรก็ดภีาคธุรกิจก็ได้ ทำประโยชน์ให้แก่สาธารณะหรือประชาชนได้เช่นกัน เช่น จัดโครงการคืนกำไรให้สังคม
ด้วยการลดราคาสินค้า ขายสินค้าราคาถูก หรือการบริจาคเงินช่วยเหลือสังคม เป็นต้น 
 พร้อมกันนี้อาจให้ความหมายได้อีกว่าการบริหาร หมายถึง การดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด ๆ  
ของหน่วยงานของรัฐ และหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี ่ยวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงานโดยครอบคลุม  
เรื่องต่าง ๆ เช่น 1) การบริหารคน (Man) 2) การบริการเงิน (Money) 3) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material)  
4) การบริหารงานทั่วไป (Management) 5) การบริหารการให้บริการประชาชน (Market) 6) การบริหาร
คุณธรรม (Morality) 7) การบริหารข้อมูลข่าวสาร (Message) 8) การบริหารเวลา (Minute) และ 9) การบริหาร
การวัดผล (Measurement) เช่นนี้เป็นการนำ "ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญต่อการบริหาร" ที่เรียกว่า 9M แต่ละตัวมา
เป็นแนวทางในการให้ความหมาย การให้ความหมายทั้ง 2 ตัวอย่างที่ผ่านมานี้ เป็นการนำหลักวิชาการ 
ด้านการบริหาร คือ "กระบวนการบริหาร" และ "ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญต่อการบริหาร" มาใช้เป็นแนวทางหรือ
กรอบแนวคิดในการให้ความหมายซึ่งนำจะมีส่วนทำให้การให้ความหมายคำว่าการบริหารเช่นนี้ ครอบคลุม
เนื้อหาสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหาร ซัดเจน เข้าใจได้ง่าย เป็นวิชาการ และมีกรอบแนวคิดด้วย นอกจาก  
2 ตัวอย่างนี ้แล้วยังอาจนำปัจจัยอื ่นมาใช้เป็นแนวทางในการให้ความหมาย ได้อีก เป็นต้นว่า 3 M ซึ่ง
ประกอบด้วย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และ การบริหารงานทั่วไป (Management) 
และ 5ป ซึ่งประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงาน และประชาสัมพันธ์ 
 ทัศนะเก่ียวกับการบริหาร 
 เฟรดเดอร์ริค ดับบลิว. เทเลอร์ (Frederick W Taylor, 1911, p. 27) ให้ทัศนะไว้ว่างานบริหาร 
ทุกอย่างจำเป็นต้องกระทำโดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่งกำหนดจากการวิเคราะห์ศึกษา โดยรอบคอบ ทั้งนี้เพื่อให้มีวิธี  
ที่ดีที่สุดในอันที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งข้ึน เพ่ือประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
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 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ อ้างใน (2545, น. 39) ให้ทัศนะไว้ว่า การบริหารในฐานะที่เป็นกระบวนการ
หรือกระบวนการบริหารเกิดได้จากหลายแนวคิด เช่น โพสคอร์บ (POSDCoRB) เกิดจากแนวคิด ของลูเทอร์ กูลิค 
(Luther Gulick) และ ลินดอล เออร์วิต (Lyndall Urwick) ประกอบด้วยขั้นตอน การบริหาร 7 ประการ 
ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอำนวยการ 
(Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) 
ขณะที่กระบวนการ บริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบด้วย 5 ประการ  
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ อ้างใน (2548, น. 5) ได้ให้ทัศนะไว้ว่าการบริหารจัดการ (Management 
Administration) การบริหารการพัฒนา (Development Administration) แม้กระทั่งการบริหารการบรกิาร 
(Service Administration) แต่ละคำมีความหมายคล้ายคลึง หรือใกล้เคียงกันที่เห็น ได้อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย 
3 ส่วนคือ 1) ล้วนเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นำมาใช้ในการปฏิบัติราชการเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 2) มีกระบวนการบริหารงาน  
ที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ การคิด (Thinking) หรือการวางแผน (Planning) การดำเนินงาน (Acting) และ
การประเมินผล (Evaluating) และ 3) มีจุดหมายปลายทางคือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที ่ทำให้  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ขึ ้นรวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงที่เพิ่มขึ้นสำหรับส่วนที่
แตกต่างกันคือ แต่ละคำมีจุดเน้นต่างกัน กล่าวคือ การบริหารจัดการเน้นเรื ่อง การนำการจัดการของ
ภาคเอกชน เข้ามาใช้ในการบริหารราชการ เช่น การมุ่งหวังผลกำไร การแข่งขัน ความรวดเร็ว การตลาด  
การประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลดขั้นตอนและการลดพิธีการ เป็นต้น ในขณะที่การบริหาร
การพัฒนาให้ความสำคัญเรื่องการบริหาร รวมทั้งการพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ (policy, 
Plan, Program, Project) หรือกิจกรรมของหน่วยงาน ของรัฐส่วนการบริหารการบริการนั้นเรื่องการอำนวย
ความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชน 
 ดรักเกอร์ (Drucker, 1979, p. 190) ได้ให้ทัศนะไว้ว่า การบริหาร คือ การทำให้งานต่าง ๆ ลุล่วงไป 
โดยอาศัยคนอื ่นเป็นผู ้ทำและ เฮอร์เซย์ และบลันชาร์ค (Hersey and Blanchard, 1982, p. 3) ได้ให้
ความหมายของการบริหารไว้ว่า การบริหาร หมายถึง การทำงาน ร่วมกันและผ่านแต่ละบุคคลและกลุ่มบคุคล 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ส่วนร็อบบิ้นส์ และ เคาลเตอร์ (Robbins and Coulter, 1996, p. 8) และ 
ครีตเนอร์ (Kreiner, 1998, p. 5) ได้เสนอว่า การบริหารเป็นกระบวนการการทำงานกับบุคคลอื่นและผ่าน
บุคคลอื่นให้บรรลุประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
 การแบ่งการบริหารตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งหน่วยงาน 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ อ้างใน (2545, น. 36-38) แบ่งการบริหารตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้ง
หน่วยงานไว้ 6 ส่วน ดังนี้ 
 1. การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐซึ่งเรียกว่า การบริหารรัฐกิจ (Public Administration) หรือ
การบริหารภาครัฐ มีว ัตถุประสงค์หลักในการจัดตั ้งคือ การให้บริการสาธารณะ ( Public Services)  
ซึ่งครอบคลุมถึงการอำนวยความสะดวก การรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนการพัฒนาประชาชนและ
ประเทศชาติ เป็นต้น การบริหารส่วนนี้เป็นการบริหารของหน่วยงานของภาครัฐ (Public or Governmental 
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Organization) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งใน ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เช่น การบริหารงานของ
หน่วยงานของสำนักนายก รัฐมนตรี กระทรวง กรมหรือเทียบท่า การบริหารงานของจังหวัดและอำเภอ  
การบริหารงาน ของหน่วยการบริหารท้องถิ่น หน่วยงานบริหารเมืองหลวง รวมตลอดทั้งการบริหารงานของ 
หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 
 2. การบริหารงานของหน่วยงานภาคธุรกิจ ซึ่งเรียกว่า การบริหารธุรกิจ (Business Administration) 
หรือการบริหารของหน่วยงานของเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งเพื่อการแสวงหากำไรหรือ  
การแสวงหากำไรสูงสุด (Maximum Profits) ในการทำธุรกิจการค้าขาย การผลิตอุตสาหกรรม หรือให้บริการ
เห็นตัวอย่างได้อย่าง ชัดเจนจากการบริหารงานของบริษัท ห้างร้าน และห้างหุ้นส่วนทั้งหลาย 
 3. การบริหารของหน่วยงานที่ไม่สังกัดภาครัฐ (Non-Governmental Organization) ซึ่งเรียกย่อว่า 
หน่วยงานเอ็นจีโอ  (NGOs) เป็นการบริหารงานของหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร (Non- Profit Administration) 
มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง คือ การไม่แสวงหาผลกำไร (Non-Profit) 
 4. การบริหารงานของหน่วยงานระหว่างประเทศ (International Organization) มีวัตถุประสงค์หลัก
ของการจัดตั้งคือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น การบริหารงานของสหประชาชาติ (United Nations 
Organization) องค์กรค้าระหว่างประเทศ (World Trade Organization) และกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN) 
 5. การบริหารงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงานขององค์กรส่วนนี้เกิดขึ้นหลังจาก
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ได้กำหนดให้  
มีองค์กรตามรัฐธรรมนูญขึ้น เช่น การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เป็นต้น องค์กร
ดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นกัน แต่มีลักษณะพิเศษ เช่น เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าว และมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งเพื่อปกป้องคุ ้มครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ตลอดจนควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 6. การบริหารงานของหน่วยงานภาคประชาชน มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งเพื่อปกป้องรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและถูกเอารัดเอาเปรียบตลอด
มา เช่น การบริหารงานของหน่วยงานของเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้แรงงานและกลุ่มผู้ให้บริการ 
 ลักษณะของการบริหาร 
 ธงชัย สันติวงษ์ อ้างใน ตะวัน สื่อกะแสร์  ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับลักษณะของงานบริหารจัดการ ไว้ 3 ด้าน คือ 
 1. ในด้านที่เป็นผู้นำหรือหัวหน้างาน งานบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
ที่ปฏิบัติตนเป็นผู้นำภายในองค์กร 
 2. ในด้านของภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำ งานบริหารจัดการ หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากรต่าง ๆ 
ในองค์กรและการประสานกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
 3. ในด้านของความรับผิดชอบ งานบริหารจัดการ หมายถึง การต้องทำให้งานต่าง  ๆ สำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดีด้วยการอาศัยบุคคลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 
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 กระบวนการบริหาร 
 สมพงษ์ เกษมสิน (2550, น. 10) เสนอว่า กระบวนการบริหาร ประกอบด้วย การวางแผน การจัด
องค์การ การจัดคนเข้าทำงาน การอำนวยการ การควบคุม ซึ่งร็อบบินส์ และเคาล์เตอร์ (Robbins and 
Coulter, 1996, pp. 9-10) และศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538, น. 192) ได้จำแนกกระบวนการบริหาร
ไว้ ดังนี้ 
 1. การวางแผน (Planning) 
 2. การจัดองค์การ (Organizing) 
 3. การจัดบุคลากร (Staffing) 
 4. การควบคุม (Controlling) 
 ฟลิปโป (Flippo, 1969, p. 417) ได้ให้ความหมายของการควบคุมไว้ว่า หมายถึง การพยายามบังคับให้
งานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้และ ธงชัย สันติวงษ์ (2539, น. 456-458) ได้
กำหนดส่วนประกอบในการควบคุมทั ้งส ิ ้น 3 ประการดังน ี ้  ค ือ 1) การกำหนดมาตรฐานหรือเป้าหมาย 
ไว ้ล ่วงหน้า 2) การเปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐาน และ 3) การดำเนินการแก้ไขเพื ่อให้การปฏิบัติงาน 
ขั้นต่อไปเป็นไปตามทางที่กำหนดไว้สำหรับการควบคุมสมัยใหม่ คือ การบริหารตามจุดมุ่งหมาย (Management by 
Objective) ซึ่งจะมีการกำหนดเป้าหมายของงานจากเป้าหมายที่กำหนด ผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องแต่ละคนสามารถที่จะ
ควบคุมตัวเอง (Self-Control) ในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้โดยเป็นการควบคุมจากภายในตัวผู้ปฏิบัติ 
 อธิปัตย์ คลี่สุนทร (2554, น. 2) ได้ให้ความหมายของยุทธศาสตร์การบริหารในยุคโลกาภิวัตน์ไว้ว่า 
การบริหาร หมายถึง การทำงานให้สำเร็จ แต่จะมีกลวิธีใดบ้างที่จะช่วยให้งานสำเร็จได้นั ้นโดยเฉพาะใน  
ยุคโลกาภิวัตน์ที่โลกเสมือนเล็กลง (Global Village) ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรการผลิต
ลดลงด้วยนั้น นักบริหารในระยะหลัง ๆ พยายามใช้ยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อมุ่งบรรลุเรื่อง 3 เรื่องคือ  
1) ใช้คนเท่าเดิมทำงานได้มากขึ้น 2) งานเท่าเดิมแต่ใช้คนน้อยลง และ 3) คุณภาพของงานต้องดีเท่าเดิมหรือ
ดีกว่าการจะบรรลุเรื่อง 3 เรื่อง ดังกล่าวนั้น ยุทธศาสตร์ที่ต้องคำนึงถึง คือ 
 1. การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ ( Information Utilization) เพื่อประกอบการตัดสินใจให้มากขึ้น  
แต่ทั้งนี้ต้องมีข้อแม้ว่าข้อมูลสารสนเทศนั้น ๆ ต้องรวดเร็วถูกต้อง ทันสมัย และใช้ประยุกต์ได้ปัญหาคือ ข้อมูล
สารสนเทศบางอย่างรวบรวมได้ง่าย ถ้าครอบคลุมเนื้องานน้อยแต่บางอย่างก็ได้มายาก ต้องอาศัยเวลาสำรวจ
ตรวจสอบ วิเคราะห์ก่อนนำมาใช้ได้ ในส่วนนี้ต้องอาศัยระยะเวลาและศึกษาว่าข้อมูลสารสนเทศเรื่องใดจำเป็น
และครอบคลุมพ้ืนที่ใดมากน้อยพียงใด จากผู้บริหารหรือผู้ต้องการใช้ข้อมูลด้วย ปัจจุบันข้อมูลต่าง ๆ นอกจาก 
จะสามารถเก็บได้ ในหน่วยความจำของระบบคอมพิวเตอร์แล้วยังสามารถเก็บไว้ใน CD-ROM (Compact Disk 
Read-Only-Memory) ซึ่งนำไปใช้ได้สะดวกรวดเร็วและราคาถูกด้วย 
 2. การบริหารทางไกล (High-Tech Administration) ในยุคนี้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการติดต่อสื่อสาร
สะดวก รวดเร็วมาก อยู่ใกล้กันก็สามารถทำงานเรื่องเดียวกันได้ ประชุมร่วมกันได้ (Teleconference) ดังนั้น 
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สื่อหลายอย่าง อาทิ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เครือข่ายการเชื่อมโยงอุปกรณ์เหล่านี้
ควรหาไว้ใช้ตามสมควร เพราะจะช่วยประหยัดเวลาเข้าใจกันง่ายและสะดวก เรื่องนี้ปัญหาคือต้องมีการจัดระบบ 
ระเบียบ และเครือข่ายการรับส่งให้ดีพอ 
 3. การหาความรู้ทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Literacy) ปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์
เป็นส่วนสำคัญในการทำงานสำหรับผู้บริหารมากขึ้น ผู้บริหารในยุคนี้ควรมีทักษะทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์ 
บางประการ อาทิ การเรียกข้อมูลสำคัญมาใช้การแก้ไขข้อมูลบางรายการ ฯลฯ ซึ่งทักษะดังกล่าวสามารถ
ฝึกอบรมได้ภายในเวลาไม่นานนักโปรแกรมสำเร็จรูปจำนวนมากสามารถฝึกฝนใช้ได้โดยใช้เวลาประมาณ 1 
สัปดาห์ หลังจากนั้นเมื่อใช้บ่อย ๆ ทักษะด้านนี้จะพัฒนาขึ้นได้ 
 4. การมองการณ์ไกล (Introspection) ดังที่กล่าวกันว่าผู้บริหารและคณะ ต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) 
กว้างไกล ไม่นึกแต่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ต้องคาดการณ์ในอนาคต 10 ปี 15 ปี 30 ปี บนฐานของ
ความเป็นจริงในปัจจุบัน ผนวกกับความเปลี่ยนแปลง ทุกด้านในอนาคตจากการคาดเดาเชิงวิทยาศาสตร์ได้
ใกล้เคียงและมีแนวปฏิบัติที่จะไปสู่เป้าหมาย หรือความคาดหวังในอนาคตนั้น  ๆ ได้อย่างชัดเจน ซึ่งบางครั้ง
จำเป็นต้องอาศัยคนนอกมาช่วยมองหรือช่วยคิดในบางเรื่องด้วย 
 5. การใช้หน่วยงาน/องค์กรอ่ืนทำงาน (Decentralization) งานบางงานที่หน่วยงานอื่น ๆ ทำได้ดีกว่า 
เนื่องจากหลายหน่วยงานที่ตั้งภายหลังหรืออยู่ในพื้นที่เป้าหมาย มีวัตถุประสงค์เฉพาะสามารถทำงานได้ดีกว่า 
ปัจจุบันภาคเอกชนที่ทำงานเฉพาะบางเรื่องได้ดีกว่า ควรได้รับโอกาสให้ทำงาน (Privatization) เนื่องจาก
คล่องตัวกว่าปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่า แต่ทั้งนี้ควรต้องมีการวิเคราะห์ลักษณะงานอย่างรอบคอบด้วย แนวคิด
พ้ืนฐานของเรื่องนี้คือ การกระจายอำนาจให้ผู้เหมาะสมรับผิดชอบ 
 6. การจัดรูปองค์กรที่ทำงานได้ฉับไว (Organization Development) ให้มีลักษณะขั้นตอนการบังคับ
บัญชาไม่ซับซ้อนนัก องค์กรปัจจุบันควรต้องปรับโครงสร้างองค์กร และปรับวิธีหรือกระบวนการการทำงาน 
ให้เหมาะสมกับยุคและสมัยนี้ด้วย มีนักบริหารบางท่าน เสนอว่าองค์กรอาจจัดให้มีความยืดหยุ่นสามารถ
สนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ ได้เป็นอย่างดี หน่วยงานย่อควรจะมีความสำคัญทัดเทียมกันและ
ลักษณะงานประจำดังเช่น เป็นสายงานหลักและสายงานรอง ที่ไม่ค่อยเอ้ือต่อการปรับตัวน่าจะค่อย ๆ หายไป 
องค์กรใด ใหญ่มาก อุ้ยอ้าย ปรับตัวช้า ก็ควรแยกองค์กรให้เป็นองค์กรย่อยหลายองค์กร งานก็จะฉับไว รวดเร็ว
และตอบสนองความต้องการได้ดีขึ ้น นอกจากนั้นระบบสำนักงานอัตโนมัติที ่เชื ่อมโยงกันได้ ทั้งสำนักงาน  
ควรได้รับการพิจารณาในการปรับปรุงองค์กรด้วย 
 7. การพัฒนาบุคลากร (Personnel Development) บุคลากรในหน่วยงานควรได้ รับการศึกษา 
ฝึกฝน อบรมอย่างสม่ำเสมอให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเละความต้องการของ
หน่วยงาน มิฉะนั้น อาจจะปรับเปลี่ยนได้ไม่ทันหรือไม่เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรมิใช่แนวคิดใหม่แต่ปัจจุบัน
วิธีพัฒนาบุคลากรนั้นอาจะทำได้โดยรูปแบบใหม่ ทำให้สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์กร แนวโน้มของ
ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พ้ืนฐานการศึกษาที่สูง การสร้างความเข้าใจทำได้น่าจะง่ายขึ้น 
และช่วยปรับตัว ให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นในส่วนนี้การให้โอกาสบุคลากรได้ทำงาน การสนับสนุน 
ให้ได้เรียนต่อหรือได้ฝึกอบรมในระดับสูงขึ้น รวมทั้งให้โอกาสเรียนภาษาที่ใช้ในองค์กร สหประชาชาติ เช่น 
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ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ ภาษารัสเซีย หรือภาษาของประเทศที่มีอาณาเขต
ติดต่อ ให้เก่งเท่าหรือเกือบเท่าภาษาแม่ของแต่ละคน จะช่วยให้รับรู้และทำงานได้ดีขึ้น 

3. ความหมายและความสำคัญความเป็นเลิศของสถานศึกษา 
 โครงสร้างสถานศึกษา 
 ธีระ รุญเจริญ อ้างถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ และจิราภรณ์ จันทรสุพัฒน์ ได้ดำเนินการวิจัยภารกิจ
โครงสร้างและอัตรากำลังของสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อนำไปสู่
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบโครงสร้างสถานศึกษา  
ควรคำนึงถึงความมีอิสระ คล่องตัวในการบริหารทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคล และการบริหารทั่วไป  
โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมและจัดระบบบุคลากรหลักได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ โดยได้เสนอโครงสร้าง 
รายละเอียด ดังภาพที่ 1 

 

 
 
 
 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา

วิชาการ การงบประมาณ การบริหารบุคคล การบริหารทั่วไป

ผู้บริหารสถานศึกษา

• กลุ่มงานหลักสูตรและ 
การสอน 

• กลุ่มงานนิเทศการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ 
การสอน 

• กลุ่มงานกิจการและกิจกรรม 
นักเรียน 

• กลุ่มงานสื่อ ห้องสมุด และ
เทคโนโลยีการศึกษา 

• กลุ่มงานวัดผลประเมินผลและ
มาตรฐานคุณภาพ 
ทางวิชาการของโรงเรียน 

• กลุ่มงานการพัฒนาวิชาชีพครู 
• กลุ่มงานการศึกษานอกระบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัย และ
บริการทางวิชาการของโรงเรียน 

• กลุ่มงานวิชากับชุมชนและ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

• กลุ่มงานโครงการพิเศษทาง
วิชาการของโรงเรียน (ถ้ามี) 

• ฯลฯ 

• กลุ่มงานนโยบายและแผน 

• กลุ่มงานการงบประมาณ 
• กลุ ่มงานจัดหารายได้และ

กองทุนโรงเรียน 
• กลุ่มงานการบริหารทรัพย์สิน 

และผลประโยชน์ (ถ้ามี) 

• กลุ่มงานการวางแผนกำลังคน/
สรรหา/คัดเลือก 

• กลุ่มงานการบรรจุ/แต่งต้ัง/
และระบบทะเบียนบุคคล 

• กลุ่มงานการประเมิน 
การพัฒนาบุคคลและงานวินัย 

• กลุ่มงานการสวัสดิการและ
กองทุนบุคลากร 

• กลุ่มงานธุรการและสารบรรณ 

• กลุ่มงานเลขานุการ กิจกรรม
การสถานศึกษา 

• กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
• กลุ่มงานพัสดุและการจัดจ้าง 

บริการ 
• กลุ่มงานอาคารสถานที่  

การพัฒนาพื้นที่และ
สิ่งแวดล้อม 

• กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย
และระบบสัญจร 

• กลุ่มงานบริการพิเศษ (ถ้ามี) 
• กลุ่มงานบริการอนามัยและ 

โภชนาการ 
• กลุ่มงานระบบการตรวจสอบ

ผลงานและการเงิน (Audit 
System) (ถ้ามี) 

• กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์ 
• ฯลฯ 
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 การบริหารสถานศึกษา 
 หน้าที่การบริหาร 
 1. ความหมายของหน้าที่การบริหาร 
 การบริหาร (Management) หมายถึง กระบวนการทำงานร่วมกันของบุคคลและทรัพยากรต่าง ๆ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิิภาพและประสิทธิิผล สำหรับกิจกรรมที่ทำให้การบริหาร
ประสบความสำเร็จ เรียกว่าหน้าที่ของผู้บริหาร หรือหน้าที่การบริหาร (functions of management) หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งว่า ผู้บริหารที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มักเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหน้าที่ของการบริหาร
หรือใช้กระบวนการของการบริหารจัดการ (Management Processes)  
 แบทแมน และสเนล (Bateman and Snell) กล่าวว่า ผู้บริหารต้องดำเนินกิจการที่เกี ่ยวข้องและ
หลากหลาย รวมทั้ง Planning, Organizing, Leading and Controlling ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้นับว่าเป็นหน้าที่
ของผู้บริหาร 
 รอบบิ้น และดีเชนโช (Robbins and Decenzo) สรุปว่า หน้าที่การบริหารมี 4 อย่าง คือ การวางแผน  
การจัดองค์การ การนำ และการควบคุม 
 ดูบริน (Dubrin) ให้ความเห็นว่าหน้าที่ของผู้บริหาร 4 อย่าง คือ 1) Planning 2) Organizing and 
Staffing 3) Leading และ 4) Controlling ซึ่งทั้ง 4 ประการ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบริหาร ดังภาพที ่2 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 2 หน้าที่ของผู้บริหาร 4 อย่างของดูบริน (Dubrin) 

 จากแนวคิดของ 1) แบทแมน และสเนล (Bateman and Snell) 2) ดูบริน (Dublin) ให้ข้อสรุป
เกี่ยวกับความหมายและกิจกรรมในหน้าที่การบริหารดังนี้ 
 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์การ
และตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะดำเนินการอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังไว้กิจกรรมการวางแผนประกอบด้วย 
การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์กร ความคาดหวังในอนาคต การกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์  
การเลือกมาตรการ และกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่ 

    

    

    

การวางแผน 
(Planning) 

การจัดองค์การ 
(Organizing and 

staffing) 

การนำ 
(Leading) 

การควบคุม 
(Controlling) 

ทรัพยากรบุคคล 
(Human 

Resources) 
ทรัพยากรการเงิน 

(Financial 
Resources) 

ข้อมูลสารสนเทศ 
(Information 
Resources) 

ผู้บริหาร 
ทรัพยากรกายภาพ 

(Physical 
Resources) 

เป้าหมาย 
(Goals) 
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 2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็นและสำคัญ 
ที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร กิจกรรมการจัดองค์กร ประกอบด้วย การจัดทำโครงสร้าง 
การจัดบุคลากรรับผิดชอบงานต่าง ๆ การจัดทำมาตรฐาน และรายละเอียดการปฏิบัติงาน การจัดระบบ 
การบังคับบัญชาและการประสานงาน การกำหนดภารกิจองค์กร การจัดระบบทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
ในองค์กร 
 3. การนำ (Leading) หมายถึง การอำนวยการและการประสานงาน กระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากร
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายองค์การ ซึ่งอาศัยภาวะผู้นำของผู้บริหาร กิจกรรมการนำประกอบด้วยการจูงใจ  
การตัดสินใจสั่งการ การสื่อและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของบุคคล 
 4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การกำกับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ กิจกรรมควบคุมประกอบด้วย การตรวจสอบ ติดตามการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ์
ที่กำหนดไว้ และการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 

 การบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารงานวิชาการ คือ การจัดการผสมผสานทรัพยากรและกิจกรรมทางการศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ส่วนกมล ภู่ประเสริฐ  
(2548, น. 6) ได้กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อันเปน็เป้าหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา  

 หลักการและแนวคิดการบริหารงานวิชาการ 
 1. ยึดหลักให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยมีครู ผู้บริหาร 
ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
 2. มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญสูงสุด 
 3. มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งเป็น
เครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้ 
 4. มุ่งการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยให้มีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู ้ และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ในทุกช่วงชั้น ทั้งระดับเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษา 
 5. มุ่งส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและพัฒนา
การศึกษา 

 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ  
 แฟเบอร์ และเธียรรอน (Faber and Shearron, 1970) แบ่งขอบข่ายงานวิชาการออกเป็น 6 ด้าน  
คือ การจัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การจัดเนื้อหาของหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ การจัดอุปกรณ์การสอน 
การนิเทศการสอน และการส่งเสริมครูประจำการ ส่วนกมล ภู่ประเสริฐ (2548, น. 9-18) กำหนดขอบข่าย
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งานวิชาการไว้ 9 ประการ คือ การบริหารหลักสูตร การบริหารการเรียนการสอน การบริหารประเมินผล  
การเรียน การบริหารการนิเทศภายในโรงเรียน การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ การบริหารการวิจัย
และพัฒนา การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ การบริหารการวิจัยและพัฒนา การบริหารโครงการ
วิชาการ การบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศ และการบริหารงานประเมินผลงานด้านวิชาการ เช่น  
การกำหนดหลักสูตร แผนการสอน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล การจัดครูเข้าสอน 
การนิเทศการสอน สำหรับรุ่งรัชดาพร เวหาชาติ (2553) กล่าวว่าการบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจสำคัญของ
การบริหารสถานศึกษาและเป็นส่วนที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการดำเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยมีการจัดกิจกรรมที่เป็นการปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ สำหรับปรียาพร สงศ์อนุตรโรจน์ กำหนดขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการดังนี้ 1) การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ แบ่งออกเป็นการจัดทำแผนการบริหารงานวิชาการ ได้แก่  
การประชุมเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดปฏิทินการศึกษา ความรับผิดชอบตามภาระหน้าที่ของการจัดขั้นตอน 
และระยะเวลาในการทำงาน การจัดทำโครงการสอน และการจัดทำบันทึกการสอน 2) การจัดดำเนินงาน
เกี ่ยวกับการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น การจัดตารางสอน การจัดชั ้นเรียน การจัดครูเข้าสอน การจัด
แบบเรียน การปรับปรุงการเรียนการสอน และการฝึกงาน 3) การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน แบ่ง
ออกเป็น การจัดสื่อการเรียนการสอน การจัดห้องสมุด และการนิเทศการสอน 4) การวัดและการประเมินผล
การเรียนเร็ว ส่วนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งขอบข่ายงานวิชาการออกเป็น 5 ด้าน คือ  
งานแผนงานวิชาการ งานจัดการเรียนการสอน งานการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน งานการวัดและ
ประเมินผล และงานอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. งานแผนงานวิชาการ ได้แก่ การจัดทำโครงการสอน แผนการสอน คู่มือประมวลการสอน จัดทำ
ข้อมูลสถิตินักเรียน จัดทำนำเสนอนโยบายแนวการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนการดำเนินงาน  
และหรือธรรมนูญโรงเรียน (School Charter) จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ และงานอ่ืน ๆ  
 2. งานจัดการเรียนการสอน ได้แก่ จัดบริการการศึกษาสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และ  
ผู้มีความสามารถพิเศษ (มาตรา 10) ดำเนินการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ตามที่
เห็นสมควร โดยให้ตอบสนองต่อนโยบายของชาติและความต้องการของท้องถิ่นเป็นสำคัญ (มาตรา 15) 
กำหนดคาบเวลาเรียน ตามเกณฑ์ข้ันต่ำ กำหนดวันปิด-เปิดภาคเรียนของสถานศึกษา จัดตารางสอน จัดชั้นเรียน 
จัดครูเข้าสอน จัดสอนซ่อมเสริม และงานอ่ืน ๆ 
 3. งานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน ได้แก่ จัดทำและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น (มาตรา 27 
วรรค 2) เทียบโอนผลการเรียน (มาตรา 15 วรรคท้าย) จัดทำมาตรฐานหน่วยงานต้นสังกัด และแนวทาง  
การจัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียน  
การสอนให้มีประสิทธิภาพ (มาตรา 30) ประชุมอบรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมให้
ผู้สอนทำการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อพัฒนาการแก่ครูคัดเลือกหนังสือแบบเรียนที่กระทรวงฯ และหรือเขต
พื้นที่ได้รับอนุมัติให้ใช้ในสถานศึกษาอนุมัติให้ใช้หนังสือแบบเรียนที่เกี่ยวกับหลั กสูตรท้องถิ่นที่สถานศึกษา
จัดทำหรือพัฒนาขึ้น จัดทำตำราเรียนในวิชาที่สถานศึกษาเป็นผู้จัดทำหลักสูตร จัดหาวิทยากรและแหล่ง
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ประกอบการฝึกงาน จัดบริการห้องสมุดและที่อ่านหนังสืออื่น ๆ นอกเหนือจากห้องสมุด จัดมุมค้นคว้าศึกษา 
ในห้องเรียน จัดห้องวิชาการสำหรับการค้นคว้าของครู และงานอ่ืน ๆ 
 4. งานการวัดและประเมินผล ได้แก่ จัดการประเมินผลการเร ียนรู ้ของผู ้เร ียนโดยพิจารณา  
จากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบ
ควบคู่ไปในกระบวนการเรียนการสอน (มาตรา 26) ดำเนินการให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
(มาตรา 48) อันได้แก่ การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง อนุมัติการจบการศึกษา ออกหลักฐานทางวิชาการ 
จัดทำทะเบียนวัดผล ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการ และงานอ่ืน ๆ 
 5. งานอื่น ๆ ได้แก่ ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทางด้านวิชาการของ
สถานศึกษาตามคำร้องขอของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือ
หน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรองที่ทำการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (มาตรา 50) 
ประสาน ส่งเสริม และดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิการจัดการศึกษาของครอบครัวและชุมชน (มาตรา 12) รณรงค์
ให้เด็กทุกคนในพื้นที ่บริการได้รับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (มาตรา10) นำเสนอการแต่งตั ้งกรรมการหรือ
อนุกรรมการด้านวิชาการ (ถ้ามี) 
 ส่วน ธีระ รุณเจริญ กำหนดให้การบริหารงานวิชาการมีขอบข่ายภารกิจ 8 ด้าน คือ 
 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 3. การวัดผล การประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
 4. การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 5. การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 6. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 8. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 

 การบริหารงบประมาณ 
 การบริหารงบประมาณ หมายถึง การจัดการเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ได้รับ
อนุมัติโดยมีขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้น คือ 1) การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ 2) การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
และ 3) การจัดทำข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน 

 หลักการและแนวคิดการบริหารงานงบประมาณ 
 ธีระ รุญเจริญ ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับหลักการและแนวคิดการบริหารงบประมาณไว้ 5 ด้าน คือ 
 1. ยึดหลักความเท่าเทียมกัน และความเสมอภาคทางโอกาสการศึกษาของผู้เรียน ในการจัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลสำหรับผู้เรียน  
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ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถานศึกษาของรัฐและเอกชนอย่างเท่าเทียมกัน และจัดสรรเพิ่มเติมให้แก่
ผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษตามความจำเป็น 
 2. มุ ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการจัดการงบประมาณ โดย  
ให้เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ มีความคล่องตัว ควบคู่กับความโปร่งใส 
และความรับผิดชอบ ซึ่งตรวจสอบได้จากผลสำเร็จของงานและทรัพยากรที่ใช้ 
 3. ยึดหลักการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้เป็นวงเงิน
รวมแก่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 4. มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน
ทั้ง 7 ด้าน คือ 1) การวางแผนงบประมาณ 2) การคำนวณต้นทุนผลผลิต 3) การจัดระบบการจัดหาพัสดุ  
4) การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 5) การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน  
6) การบริหารสินทรัพย์ และ 7) การตรวจสอบภายใน 
 5. มุ่งส่งเสริมการระดมทรัพยากร และการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินจากทุกส่วน
ของสังคมมาใช้เพื่อการจัดและพัฒนาการศึกษา 

 ขอบข่ายการบริหารงบประมาณ 
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งขอบข่ายงานงบประมาณเป็นดังนี้ 
 1. งานบริหารงบประมาณและการเงิน ได้แก่ จัดตั้งงบประมาณหรือจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินพิจารณา
นำเสนอเพ่ือขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาบริหารงบประมาณให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามรายงานผลการใช้งบประมาณ การจัดทำบัญชีการใช้จ่ายเงิน ตรวจสอบภายใน 
เก็บรักษาเงิน การเลือกประเภทการฝากเงิน การเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ บรรดารายได้และผลประโยชน์
ของสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ ยปรับที่เกิดจากการผิด
สัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของที่ดำเนินการโดยใช้เงิน
งบประมาณ ให้สถานศึกษาสามารถจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น  ๆ ได้ตาม
ระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด (มาตรา 59 วรรค 4) อ่ืน ๆ 
 2. งานวัสดุ ครุภัณฑ์ ได้แก่ เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการครุภัณฑ์ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์ จัดซื้อ จัดจ้างตามแผนการใช้จ่าย มีอำนาจในการสั่งซื้อ สั่งจ้างเพิ่มขึ้น แต่งตั้งกรรมการจัดซื้อจดัจ้าง 
แต่งตั้งกรรมการควบคุมการก่อสร้าง แต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ สั่งจำหน่าย
วัสดุ ครุภัณฑ์ สั่งทำลายเอกสารที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์การศึกษา 
จัดทำทะเบียนควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์อ่ืน ๆ 
 3. งานอื่น ๆ ได้แก่ ดำเนินการด้านกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ระดับมัธยมปลาย) ระดมทรัพยากร
จากองค์กรและสถาบันต่าง ๆ ในชุมชนและสังคมเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (มาตรา 58) อ่ืน ๆ 
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 ธีระ บุญเจริญ ได้แบ่งขอบข่ายการบริหารงบประมาณไว้ 7 กลุ่ม คือ 
 1. การจัดตั้งงบประมาณ 
 2. การจัดสรรงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน และการอนุมัติ งบประมาณ การโอน และการเปลี่ยนแปลง 
งบประมาณ การรายงานผล  
 3. การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การตรวจสอบติดตาม
การใช้งบประมาณ การตรวจสอบการใช้ผลผลิต 
 4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา ทุนการศึกษา กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา กองทุน
สวัสดิการเพื่อการศึกษา การจัดการทรัพยากร การส่งเสริมการบริหาร การจัดหารายได้ และผลประโยชน์ ใน
รูปแบบที่หลากหลาย 
 5. การบริหารการเงิน การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน การนำส่งเงิน 
 6. การบริหารบัญชี การจัดทำบัญชีการเงิน การจัดทำทะเบียนทางการเงิน การจัดทำรายงานทาง 
การเงินและงบการเงิน การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน 
 7. การบริหารวัสดุและสินทรัพย์ การวางแผนจัดหาวัสดุ การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อการจัดทำและการจัดหาวัสดุ การควบคุม ดูแล บำรุงรักษา จำหน่าย
วัสดุ และการจัดหาผลประโยชน์สินทรัพย์ 
 สมเดช สีแสง. (2547). ได้กล่าวว่า การบริหารงบประมาณประกอบด้วยขอบข่ายดังนี้ การควบคุม 
งบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน และการรายงานผล 
 พรจันทร์ พรศักดิ์กุล. (2550). ทำการวิจัยเรื ่อง รูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่
บริหารงบประมาณแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั ้นพื ้นฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจุบันโรงเรียนประถมศึกษามีการดำเนินการเกี ่ยวกับกระบวนการ
งบประมาณ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณมีกำหนดนโยบายงบประมาณ การทบทวน
แผนกลยุทธ์ การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการประมาณรายรับรายจ่าย ปัญหาที่พบคือ โรงเรียนส่วนใหญ่ 
ไม่มีการจัดทำแผนงบประมาณระยะกลาง และไม่ได้จัดทำปฏิทินกระบวนการงบประมาณ 2) ขั้นของการอนุมัติ
งบประมาณ มีการนำเสนอแผนงบประมาณให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา และส่วนใหญ่จะเห็นชอบ
ตามท่ีโรงเรียนเสนอ 3) ขั้นของการบริหารงบประมาณ มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ  และมีการจัดทำข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน ปัญหาที่พบคือ ไม่มีเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการเปลี่ยนแปลง
งบประมาณและไม่มีแรงจูงใจให้ทำตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน และ 4) ขั้นของการประเมินผลงบประมาณ  
มีการประเมินผลการใช้งบประมาณแต่ส่วนใหญ่ไม่มีการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และต้นทุน ส่วนการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการงบประมาณ พบว่า ผู ้ปกครองไม่มีส่วนร่วมใด ๆ ในกระบวนการงบประมาณ ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาและหัวหน้าสายชั้น/กลุ่มสาระ มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น 
ผู ้สอนและกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการรับรู ้ รับทราบข้อมูล 2. ได้รูปแบบ
กระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งมีขั ้นตอนที่สำคัญ  
4 ขั้นตอน คือ 1) การจัดทำงบประมาณ ประกอบด้วย การกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณ การทบทวน
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แผนระยะยาว การจัดทำแผนระยะสั้น และการประมาณการรายรับรายจ่าย 2) การอนุมัติงบประมาณ 
ประกอบด้วย การพิจารณางบประมาณ และการจัดทำเอกสารงบประมาณ 3) การบริหารงบประมาณ 
ประกอบด้วย การควบคุมการใช้งบประมาณ การเปลี ่ยนแปลงงบประมาณ และการจัดทำข้อตกลงผล 
การปฏิบัติงาน 4) การประเมินผลงบประมาณ ประกอบด้วย การประเมินผลและการรายงานผลและ  
ได้นำเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณของหัวหน้าสายชั ้น/กลุ่ มสาระ ครูผู ้สอน 
ผู้ปกครอง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษา 

 การบริหารงานบุคคล 

 หลักการและแนวคิดการบริหารงานบุคคล 
 1. ยึดหลักการบริหารเพ่ือให้เกิดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 2. ยึดหลักความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตาม
นโยบาย กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
 3. ยึดหลักธรรมาภิบาล 

 ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล 
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดขอบข่ายการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย วางแผน
อัตรากำลัง สรรหาบุคลากร บรรจุและแต่งตั ้งบุคลากร จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร พัฒนาบุคลากร 
พิจารณาความดีความชอบ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากร ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ อนุญาต  
การลา ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ของบุคลกรในสถานศึกษาอนุญาตการลาไปเข้ารับการฝึกอบรม ดูงานใน
ประเทศ อนุญาตการลาศึกษาต่อในประเทศ พัฒนาระบบข้อมูลบุคลากร การจัดองค์การในสถานศึกษา  
จัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานประเมินผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับใบประกอบวิชาชีพ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย จัดสวัสดิการแก่บุคลากรในสถานศึกษา ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ทางด้านบุคลากรของสถานศึกษา ตามคำร้องขอของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรองที่ทำการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของสถานศึกษา (มาตรา 50) อื่น ๆ 
 ธีระ รุญเจริญ. (2545). ได้อธิบายว่า การบริหารงานบุคคลมีขอบข่าย 25 ประการ คือ 1) การวางแผน
อัตรากำลัง 2) การกำหนดตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 3) การเกลี่ย
อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ และการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง 5) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา การย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 6) การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ 7) เงินเดือนและ
ค่าตอบแทน 8) การเลื่อนขั้นเงินเดือน 9) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 10) การลา
ศึกษาต่อ 11) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 12) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 13) มาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 14) การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา15) การดำเนินการ
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ทางวินัยและการลงโทษข้าราชการครูและบุคลกรทางงการศึกษา การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 16) การสั่งพักราชการ การสั่งออกจากราชการ  
ไว้ก่อน 17) การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 18) การอุทรณ์ 19) การร้องทุกข์ 20) การออก
จากราชการ 21) การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 22) งานทะเบียนประวัติ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 23) งานยกเว้นคุณสมบัติ 24) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และ 
25) งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 นิชาภา ประสพอารยา. (2543). ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการจัดทำแผน
กำลังคน เพ่ือการวางแผนการพัฒนากำลังคนในระยะเวลาต่าง ๆ เป็นแผนปฏิบัติการ 1-2 ปี มีการดำเนินการ
สรรหา โดยผู้บริหารใช้อำนาจตัดสินใจในการคัดเลือกในขอบเขตที่พึงกระทำได้ โดยการเปลี่ยนแปลง
ตำแหน่งบุคลากรที่มีความสามารถในโรงเรียนขึ้นมาแทน และจะดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุในตำแหน่ง
ที่ว่างโดยการสรรหาจากบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน  
ใช้เกณฑ์การคัดเลือกโดยพิจารณาจากคุณวุฒิ บุคลิกภาพ ความสามารถและความรู้ตรงตามสาขาวิชา  
ที่ต้องการ มีการนำบุคคลเข้าสู่หน่วยงาน โดยผู้บริหารแต่ละฝ่ายและหัวหน้างานแนะนำการปฏิบัติงานและ
รายละเอียดอื่น ๆ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใหม่ โดยการให้รับมอบหมายติดตาม
และรายงานการปฏิบัติงานเป็นระยะ มีการวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร โดยการนำ  
ความเคลื่อนไหวใหม่ ๆ ทางการศึกษามาดำเนินการพัฒนาให้บุคลากรเข้าใจและนำไปปฏิบัติ และพัฒนา
บุคลากรโดยการฝึกอบรมมีการจัดผลประโยชน์เกื้อกูลที่นอกจากเงินเดือน โดยการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
สวัสดิการต่าง ๆ ที่บุคลากรมีสิทธิได้รับ มีการมอบหมายที่ทำให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้สึกอยากทำงานต่อเอง โดย
การพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคลากร มีดำเนินการที่ทำให้บุคลากรเกิดความมั่นคง
ในการปฏิบัติงาน โดยการที่ผู้บริหารให้คำปรึกษาต่าง ๆ จัดบริการด้านสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัยใน
โรงเรียน มีการดำเนินการในเรื่องการไกล่เกลี่ยปัญหาด้านบุคคลในโรงเรียน โดยการจัดประชุมบุคลากรเป็น
ประจำทุกเดือน มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนและบุคคลที่ทันสมัย ส่วนปัญหาพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่
มีปัญหาในการบริหารจำแนกเป็น 12 ระดับ ได้แก่ กลุ ่มที ่มีปัญหาอยู ่ในระดับน้อ ย มีปัญหาในด้าน 
การวางแผนกำลังคน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผล การปฏิบัติงาน การพัฒนา และค่าตอบแทน
หรือสิ่งจูงใจ และกลุ่มที่มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีปัญหาในการนำเข้าสู่หน่วยงาน การปฏิบัติงาน
ต่อเนื่อง ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน การไกล่เกลี่ยปัญหาด้านสุขภาพ และการบริการข้อมูลข่าวสาร 

 การบริหารงานทั่วไป 

 หลักการและแนวคิดการบริหารทั่วไป 
 1. ยึดหลักในสถานศึกษามีความอิสระในการบริหาร และการจัดการศึกษาด้วยตนเองให้มากที่สุด 
โดยเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่กำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษา
จัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
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 2. มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที ่
การศึกษาและสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส 
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ตามกฎเกณฑ์ กติกา ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์การ  
ที่เกี่ยวข้อง 
 3. มุ่งพัฒนาองค์กรทั้งระดับเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ โดยนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม สามารถเชื่อมโยง ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็ วด้วยระบบ
เครือข่ายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 4. การบร ิหารงานทั ่วไปเป็นกระบวนการสำคัญที ่ช ่วยประสานส่งเสร ิม และสนับสนุนให้  
การบริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพ และมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยมีบทบาทหลักในการประสาน 
ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ  
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามบทบาทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ตลอดจน
การจัดและให้บริการการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถานสังคมอ่ืน 

 ขอบข่ายการบริหารงานทั่วไป 
 ธีระ รุญเจริญ. (2545). ได้กำหนดขอบข่ายภารกิจการบริหารทั่วไป 23 ประการ คือ 1) การพัฒนา
ระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 2) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 3) การวางแผน
การศึกษา แผนพัฒนาการศึกษา หรือแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาการศึกษาประจำปีและแผนปฏิบัติการประจำปี  
4) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 6) การพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 7) งานเทคโนโลยีเพื ่อการศึกษา 8) งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื ้นที ่การศึกษา  
9) การดำเนินงานธุรการ ด้านการเงิน การคลัง บัญชีและวัสดุ 10) การอำนวยการด้านบุคลากร 11) การดูแล
อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม 12) การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 13) การรับนักเรียน 14) การจัดตั้ง ยุบ 
รวม หรือเลือกสถานศึกษา 15) การอำนวยการและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย 16) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 20) การส่งเสริม สนับสนุน และการประสานการจัด 
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 21) งานประสานราชการ 
กับส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 22) งานกำกับดูแลสถานศึกษา: ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงาน 
และ 23) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 

 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งขอบข่ายการบริหารทั่วไป 5 ด้าน คือ 
 1. งานธุรการและสารบรรณ ได้แก่ ผลิตและจัดทำเอกสาร การส่งและการรับเอกสาร การเก็บรักษา
และการยืม การทำลายเอกสาร การออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งของสถานศึกษา การประชุมครู 
และงานอืน่ ๆ 
 2. งานทะเบียน สถิติเละรายงาน ได้แก่ จัดทำทะเบียนสถิติครูและลูกจ้าง รายงานผลการเรียนของ
นักเรียนเป็นระยะ ๆ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา รายงานข้อมูลผลการดำเนินงานหรือ
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กิจการต่าง ๆ ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสารธารณชน เก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน จัดให้มีตาราง 
การปฏิบัติงานของโรงเรียน และงานอ่ืน ๆ 
 3. งานอาคารสถานที่ ได้แก่ งานวางผังบริเวณสถานศึกษา ปรับปรุงบริเวณสถานศึกษา กำหนด
แผนการใช้อาคารสถานที่ ควบคุมการก่อสร้างและการปรับปรุงอาคารสถานที่และห้องเรียน กำหนด
มาตรการป้องกันอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและอุบัติภัยอื่น ๆ รักษาความปลอดภัย จัดทำทะเบียนประวัติการใช้
และการซ่อมแซมอาคารสถานที่ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร ่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณ
สถานศึกษา และงานอ่ืน ๆ 
 4. งานกิจการนักเรียนและบริการต่าง ๆ ได้แก่ ควบคุมดูแลความประพฤติและระเบียบวินัย แนะ
แนวด้านการศึกษาและอาชีพ และให้คำปรึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร บริการอาหารกลางวัน บริการ
ด้านสุขภาพ นำนักเรียนนักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา  
จัดหาทุนการศึกษา จัดพาหนะรับส่งนักเรียน/นักศึกษา(ถ้ามี) บริการด้านกีฬาและแหล่งพักผ่อน เกณฑ์เด็ก
เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ กำหนดแผนชั้นเรียน รับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียน จัดบริการโสตทัศนูปกรณ์ 
จัดบริการน้ำดื่ม น้ำใช้ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ จัดโครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา และงานอ่ืน ๆ 
 5. งานด้านชุมชนสัมพันธ์ ได้แก่ ให้บริการด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนแก่ชุมชน ร่วมมือและ
ส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประเพณีโดยเฉพาะ  
ในท้องถิ ่น ประชาสัมพันธ์โรงเรียน จัดทำให้บริการข้อมูลสารสนเทศของโร งเรียนชุมชน ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจการของสมาคมผู ้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เครือมูลนิธิ เสนอแต่งตั ้งและจัดประชุม
คณะกรรมการการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำเอกสารสำคัญให้แก่ผู้มีอุปการะคุณต่อสถานศึกษา รวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนระดมความร่วมมือในชุมชนเพื่อการจัดการศึกษา สำรวจแหล่งวิทยการ  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน สำรวจความ
ต้องการด้านบริการการศึกษาของชุมชน เสริมสร้างศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนให้แพร่หลายยิ่งขึ้น และนำ
การศึกษาเสริมสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง จัดหรือประสานการจัดบริการด้านการอบรมเลี้ยงดูเด็กแก้ผู้ปกครอง 
และหรือชุมชนอ่ืน ๆ 
 แผนผังความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 
 ดิเรก วรรณเศียร. (2545). ได้ศึกษาการพัฒนาแบบจำลองแบบสมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่ามีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป และหน้าที่การบริหารทำให้การบริหารทั้ง 4 ด้านบรรลุ
เป้าหมาย คือ การวางแผน การจัดองค์กร และการนำและการควบคุม โดยได้สรุปความสัมพันธ์ของทุก
องค์ประกอบ ดังภาพที่ 3 
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ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์เชิงบูรณาการขององค์ประกอบในแบบจำลอง 
 ที่มา: ดิเรก วรรณเศียร, “การพัฒนารูปแบบจำลองแบบสมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545, น. 174) 

4. ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา 
 มีผู้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542 (2546 , น. 565 - 566) ให้ความหมายว่า
นวัตกรรมเป็นสิ่งที่ทำขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิม ซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ หรืออุปกรณ์ เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความหมายและลักษณะของนวัตกรรมว่า นวัตกรรม หมายถึง “ทำใหม่” เปลี่ยนแปลงโดย
นำสิ่งใหม่ ๆ เข้ามา ถ้าเป็นทางการศึกษาก็เพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนาด้านการศึกษา 
 สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ (2544, น. 32) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรม ไว้ดังนี้ 
 1) นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง แนวคิด วิธีการ กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่นำมาใช้
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามตรงเป้าหมายของหลักสูตร  
 2) นวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัยชั้นเรียน หมายถึง รูปแบบใหม่ ของสื่อการเรียนการสอนเทคนิควิธี 
กิจกรรม หรือสิ่งอ่ืนใดที่ผู้สอนนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพ่ือให้การเรียน
การสอนมีคุณภาพ นวัตกรรมที่นำมาใช้อาจเป็นนวัตกรรมที่ผู้สอนคิดขึ้นใหม่หรืออาจะเป็นสิ่งที่มีผู้อื่นคิดค้น
ขึ้น หรือมีการใช้ทั่วไปในที่แห่งหนึ่งแล้วหากนำมาปรับปรุงแก้ไข และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือ
ประสิทธิผลในที่อีกแห่งหนึ่งก็ถือว่าเป็นนวัตกรรม 
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 ทิศนา แขมมณี (2559, น. 418) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรม หมายถึง แนวคิด แนวทาง ระบบ 
รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อและเทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งได้รับการคิดค้นและจัดทำขึ้น
ใหม่เพ่ือช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ทางการศึกษา 
 พิสณุ ฟองศรี (2551, น. 65–71) ได้กล่าวถึงความหมายและความสำคัญของนวัตกรรมทาง
การศึกษาไว้ดังนี้ 
 1) นวัตกรรมทางการศึกษา หมายถึง แนวคิด วิธีการ กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่  ๆ ที่นำมาใช้
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของหลักสูตร  
 2) นวัตกรรมที่ใช้ในการวิจัยชั้นเรียน หมายถึง รูปแบบใหม่  ๆ ของสื่อการเรียนการสอน เทคนิควิธี 
กิจกรรม หรือสิ่งอื่นใดที่ผู้สอนนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เพื่อให้  
มีการเรียนการสอนมีคุณภาพ นวัตกรรมที่นำมาใช้อาจเป็นนวัตกรรมที่ผู้สอนคิดขึ้นใหม่หรืออาจเป็นสิ ่ง 
ที่มีผู้อื่นคิดค้นขึ้น หรือมีการใช้ทั่วไปในที่แห่งหนึ่งแล้วหากนำมาปรับปรุงแก้ไข และสามารถใช้ได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลในอีกแห่งหนึ่งก็ถือว่าเป็นนวัตกรรม 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559, น. 81) ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ หมายถึง รูปแบบ
วิธีการ กระบวนการ เทคนิค สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่ได้มีการศึกษาและพัฒนาขึ้นใหม่ เพ่ือให้ครูนำมาใช้ใน
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยอาจเป็นสิ่งใหม่ที่ได้รับการยอมรับและนำไปใช้บ้างแล้วแต่ ยัง
ไม่แพร่หลายหรือยังไม่ได้ใช้อย่างเป็นปกติ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้จึงอาจเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือใหม่
เพียงบางส่วนหรือเป็นส่วนหนึ่งของระบบการจัดการเรียนรู้ 
 จากความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า นวัตกรรมทาง
การศึกษา หมายถึง รูปแบบ หรือสื่อการสอนที่ครูพัฒนาขึ้นจากพ้ืนฐานของนวัตกรรมเดิมที่ยังไม่เคยนำมาใช้
พัฒนาผู้เรียนหรืออาจจะสร้างขึ้นมาใหม่ตามแนวคิด ทฤษฎี หรือหลักวิชาการ เพื่อนำสิ่งที่สร้างขึ้นไปใช้
แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 

5. ความสำคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา 
 มีผู้กล่าวถึงความสำคัญของนวัตกรรมทางการศึกษา ไว้ดังนี้ 
 พิสณุ ฟองศรี (2551, น. 65) กล่าวถึงความสำคัญและประโยชน์ของนวัตกรรม ดังนี้ 
 การนำนวัตกรรมทางการศึกษาไปใช้จัดการเรียนการสอน นอกจากจะช่วยให้ผู ้เรียนได้รับการพัฒนา 
การเรียนรู้ตามที่กำหนแล้ว ยังมีประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
 1. นักเรียนเรียนรู้ได้เร็วขึ้น 
 2. นักเรียนเข้าใจบทเรียนเป็นรูปธรรม 
 3. บรรยากาศการเรียนสนุกสนาน 
 4. บทเรียนน่าสนใจ 
 5. ลดเวลาในการสอน 
 6. ประหยัดค่าใช้จ่าย 
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 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559, น. 83–85) ได้กล่าวถึงความสำคัญของนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
ครูผู้สอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน ดังนี้ 
 1. การใช้นวัตกรรมเพ่ือช่วยแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ของครู 
 1.1 ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการจัดการเรียนรู้ ปัญหาที่มักพบอยู่เสมอ คือ ครูส่วนใหญ่ยังคงยึดรูปแบบ
วิธีการสอนแบบบรรยาย โดยครูเป็นศูนย์กลางที่เน้นการพูดบรรยายถ่ายทอดเนื้อหาสาระมากกว่าสอนใน
รูปแบบอื่น การสอนด้วยวิธีการแบบนี้ทำให้ผู ้เรียนเป็นฝ่ายรับรู้ (Passive learner) ซึ่งจะมีผลให้ผู้เรียน 
มีคุณลักษณะที่มีความสามารรถในเชิงการคิด ประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานได้น้อย (passive ability) มักเป็น
คนประเภทบริโภคนิยม บรรยากาศของการสอนแบบบรรยายนากจากจะทำให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่าย 
ขาดความสนใจแล้ว ยังเป็นการปิดบั้นความคิดและสติปัญญาของผู้เรียนให้อยู่ในขอบเขตจำกัดอีกด้วย แต่ถ้า
ครูผู้สอนได้ศึกษา ค้นหาวิธีการหรือนวัตกรรมจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เป็นสำคัญมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่ทำ
ให้ผู้เรียนมีบทบาทในการเรียนรู้มากขึ้น และเป็นฝ่ายลงมือปฏิบัติมากขึ้น (active learner) ก็จะทำให้ผู้เรียน
มีคุณลักษณะที่สามารถคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์ผลงานมากขึ้น (active ability) ดังนั้น การนำนวัตกรรมมาใช้
ในการจัดการเรียนรู้จึงช่วยแก้ปัญหาเรื่องวิธีการจัดการเรียนรู้ 
 1.2 ปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาซึ่งในบางรายวิชามีเนื้อหาสาระการเรียนรู้มากและบางวิชา  
มีเนื้อหาเป็นนามธรรม ยากแก่การเข้าใจ จึงจำเป็นจะต้องนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ เช่น 
การใช้ชุดการเรียนการสอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) บทเรียนการ์ตูน การเรียนแบบร่วมมือ 
 1.3 ปัญหาเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้ในบางเนื้อหามีสื่อ อุปกรณ์การจัดการเรียนรู้
เป็นจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการนำไปใช้ เพื่อทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาได้ง่ ายขึ้น 
จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาคิดค้นเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้และผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ใหม่  ๆ เพ่ือนำมาใช้
ในการจัดการเรียนรู ้ให้พียงพอเหมาะสมกับสภาพของผู ้เรียนจึงจะทำให้การจัดการเรียนรู ้บรรลุตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 2. การใช้นวัตกรรมเพื ่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้ให้มีประสิทธิภาพ ในกรณีที ่ครูต้องการจะ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จำเป็นที่ครูจะต้องแสวงหาหรือพัฒนานวัตกรรมเพื่อ
นำมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน เช่น ใช้วิธีการจัด  
การเรียนรู้แบบโครงการเพื่อพัฒนาทักษะด้านความคิด วิเคราะห์ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ความสามัคคี การใช้แหล่งเรียนรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับการเรียนรู้และสร้างความรัก
ท้องถิ่น 
 3. การใช้นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยที่ผู ้เรียนมีความแตกต่างกันในหลาย
ลักษณะ บางคนมีความสนใจในการเรียนและเรียนรู้ได้เร็ว ในขณะที่บางคนขาดแรงจูงใจในการเรียน จึงไม่ให้
ความสนใจต่อการเรียนและเรียนรู้ได้ช้า ดังนั้น ครูผู้สอนจึงต้องพยายามศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนให้สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มศักยภาพซึ่งจะต้องใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้มาช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดีและมีคุณภาพ  
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 4. การใช้นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เป้าหมายสูงสุดของการจัดการเรียนรู้ คือ 
คุณภาพของผู้เรียนที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ แต่จากผลการประเมินมักจะพบว่า คุณภาพของผู้เรียน
ยังไม่ได้มาตรฐาน แม้ว่าครูจะพยายามจัดการเรียนรู้อย่างตั้งใจแล้วก็ตาม ทำให้ผู ้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษาพยายามหาวิธีการหรือใช้นวัตกรรมมาช่วยในการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบต่ าง ๆ 
เช่น การบริหารสถานศึกษาแบบเครือข่ายความร่วมมือ การบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การจัด
โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบต่าง ๆ ในขณะที่ครูหรือนักวิชาการทางการศึกษา 
ก็ได้ศึกษา ค้นคว้าหารูปแบบหรือนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำมาใช้ ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
ที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน เช่น ครูใช้สื่อสารการเรียนรู้หรือรูปแบบ เทคนิควิธีในการจัดการเรียนรู้แบบ
ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้ได้มาตรฐานการศึกษาที่กำหนดไว้ 
 จากความสำคัญของนว ัตกรรมทางการศึกษาที ่กล ่าวมาจะพบว่านว ัตกรรม ทางการศ ึกษา 
มีความสำคัญต่อการนำมาแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียน อีกทั้งยังเป็นสื่อการสอนและวิธีการสอนใหม่  ๆ ที่ครู
นำมาใช้พัฒนาผู้เรียนโดยเน้นที่ความแตกต่างระหว่างบุคคล เน้นความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็น
หลัก นวัตกรรมจะทำให้ผู้เรียนเข้าบาทเรียนหรือเนื้อหามากขึ้น โดยสามารถพัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะ 
และด้านเจตคติของผู้เรียนทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด  
 ประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษา 
 มีผู้จำแนกประเภทนวัตกรรมทางการศึกษาไว้หลายท่าน ดังนี้ 
 สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ (2544, น. 33) ได้แบ่งนวัตกรรมทางการศึกษา ดังนี้ 
 1. แบ่งตามผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง ได้เป็น 2 ประเภท คือ 
 1.1 นวัตกรรมสำหรับครู เช่น แผนการสอน คู่มือครู เอกสารประกอบการสอน ชุดการสอน 
หนังสืออ้างอิง เครื่องมือวัดผลและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น 
 1.2 นวัตกรรมสำหรับนักเรียน เช่น บทเรียนสำเร็จรูป เอกสารประกอบการเรียนชุดฝึกปฏิบัติ 
ใบงาน หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุดเพลง ชุดเกม และการ์ตูน เป็นต้น 
 2. แบ่งตามลักษณะของนวัตกรรม ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 2.1 สื่อการเรียนการสอน เช่น บทเรียนสำเร็จรูป ชุดการสอน ชุดสื่อการสอน บทเรียนโมดูล  
วีดีทัศน์ สไลด์ประกอบเสียง ภาพยนตร์ เพลง เกม การ์ตูน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใบงาน แผ่นโปร่งใส  
บัตรดำ ภาพพลิก และแผ่นป้ายแม่เหล็ก เป็นต้น 
 2.2 เทคนิคและวิธ ีการ เช่น บทบาทสมมติ การสอนเป็นคณะ การสอนแบศูนย์การเรียน  
การเรียนเพื่อรอบรู้ การสอนแบบโครงการ การสอนเพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัย การสอนซ่อมเสริมการเรียน
ตามความสามารถ การศึกษาเป็นรายบุคคล การฝึกทักษะการทำงานกลุ่ม และการสอนแบบแก้ปัญหาเป็นต้น 
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 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559, น. 85) ได้แบ่งประเภทของนวัตกรรมหลายลักษณะขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่ใช้ใน 
การแบ่ง ดังนี้ 
 1. การแบ่งประเภทของนวัตกรรมตามขอบข่ายของการจัดการศึกษา แบ่งออกได้ 5 ประเภท คือ 
 1.1 นวัตกรรมทางด้านหลักสูตร เป็นการใช้วิธีใหม่  ๆ ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของบุคคลให้มากขึ้น เช่น หลักสูตรบูรณาการ หลักสูตร
รายบุคคล หลักสูตรกิจกรรมและประสบการณ์ หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น  
 1.2 นวัตกรรมการเรียนการสอน เป็นการใช้วิธีการเชิงระบบในการปรับปรุงและคิดค้นพัฒนา
วิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ ๆ ที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน  
ให้มีคุณภาพขึ้น เช่น การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้แบบศูนย์การเรียนรู้ การใช้
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ และการจัดการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ต 
 1.3 นวัตกรรมสื ่อการเรียนการสอน เป็นนวัตกรรมที่อาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครือข่ายและเทคโนโลยีโทรคมนาคมมาใช้ในการผลิตสื่ อการเรียนการสอนใหม่ ๆ 
ทั ้งการเรียนด้วยตนเอง การเรียนเป็นกลุ ่ม และการเรียนแบบมวลชนตลอดจนสื่อที ่ใช้เพื ่อสนับสนุน  
การฝึกอบรมผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย (multimedia)  
ชุดการสอน (instructional module) วีดีทัศน์แบบมีปฏิสัมพันธ์ (interactive video) การเรียนการสอน
โดยใช้สื่อประสมกับผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย 
 1.4 นวัตกรรมการประเมินผล เป็นนวัตกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการสัดและประเมินผล  
การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการวิจัยทางการศึกษาการวิจัยสถาบัน  
 1.5 นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา เป็นการใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศ  
มาช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษาให้มีความรวดเร็วทันเหตุการณ์ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เช่น ระบบการจัดการฐานข้อมูลของหน่วยงานสถานศึกษา เกี่ยวกับฐานข้อมูลนักเรียน นักศึกษา ฐานข้อมูล
ครู อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา ฐานข้อมูลด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และครุภัณฑ์  
 2. การแบ่งประเภทของนวัตกรรมตามผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
 2.1 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู เป็นรูปแบบหรือเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้แบบต่า ง ๆ 
และสื่ออุปกรณ์การสอนต่าง ๆ ที่ครูนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เช่น การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ (cooperative learning) การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (project based learning) 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก (problem-based learning)  
 2.2 นวัตกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับเน้นให้ผู้เรียนใช้เพื่อ  
การเรียนรู้ของตนเอง เช่น ชุดการเรียนรู้ บทเรียนสำเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดฝึกปฏิบัติ  
ใบงาน แบบฝึก หนังสือเสริมประสบการณ์ ชุดเพลง ชุดเกม 
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 3. การแบ่งประเภทของนวัตกรรมตามลักษณะของนวัตกรรม แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ  
 3.1 ผลิตภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ทางการศึกษา หรือสื่อการเรียนการสอน (product/invention) เช่น 
บทเรียนสำเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชุดการสอนหนังสือเสริมประสบการณ์ ชุดสื่อประสม  
วีดีทัศน์ สไลด์ประกอบเสียง เกม นิทานการ์ตูนเพลง ใบงาน แบบฝึก ชุดฝึก 
 3.2 เทคนิควิธีการสอน รูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ ( instructional/model) เช่น การ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การ
จัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน การจัดการเรียนรู้โดยใช้เว็บช่วยสอน 
(web-based instruction) การเรียนรู ้แบบเพื ่อนช่วยเพื ่อน เทคนิคการปรับพฤติกรรม เทคนิคการจัด
กิจกรรมพัฒนา รูปแบบการฝึกทักษะ การทำงานกลุ่ม รูปแบบการสอนหรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่
นักวิจัยพัฒนาขึ้น 
  จากประเภทของนวัตกรรมทางการศึกษาที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่านวัตกรรมทางการศึกษา
จำแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1) นวัตกรรมที่เป็นรูปธรรมทำเช่น ชุดการเรียนรู้ ชุดการสอน ชุดเกม 
แบบฝึกทักษะ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นิทาน ฯลฯ 2) นวัตกรรมที่เป็นนามธรรม เช่น เทคนิค วิธีการ
สอน การจัดการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ การแสดงบทบาทสมมติ ฯลฯ ทั้งนี้การเลือกใช้นวัตกรรมเพื่อนำไปใช้
ในการวิจัยในชั้นเรียน ครูผู ้สอนควรเลือกนวัตกรรมที่เหมาะสมกับบริบทพฤติ กรรมที่จะแก้ปัญหา โดย
สามารถเลือกใช้นวัตกรรมทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบผสมก็ได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการกิจกรรมของครูผู้สอน  

6. ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา  
 สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ (2544, น. 39-41) กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมไว้ 
6 ขั้นตอน  
 ขั้นที่ 1 กำหนดสิ่งที่จะพัฒนา เมื่อครูได้ศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์รายละเอียด และสาเหตุของ
ปัญหาที่ต้องการแก้ไขหรือพัฒนาแล้วก็ตั้งเป้าหมายในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน นั่นคือ กำหนดจุดประสงค์ของการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดในตัวผู้เรียนอาจจะทั้งห้อง กลุ่มย่อย หรือ
รายบุคคล  
 ขั้นที่ 2 กำหนดนวัตกรรม เมื่อกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้ชัดเจนแล้ว ครูต้องศึกษาค้นคว้าตาม
หลักวิชาการแนวคิดทฤษฎีและผลงานที่วิจัยเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ในการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 
โดยนำมาผสมผสานกับความรู ้ ความคิด และประสบการณ์ของตน กำหนดเป็นกรอบแนวคิดของ
กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย สื่อการสอน หรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เทคนิค วิธีการ กระบวนการ ฯลฯ 
ที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดที่ใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนให้ได้ตามความต้องการ  
 ขั้นที่ 3 สร้างและพัฒนา เมื่อตัดสินใจได้ว่าจะเลือกจัดทำนวัตกรรมชนิดใด ครูผู้สอนควรศึกษา
วิธีการจัดทำนวัตกรรมนั้น ๆ อย่างละเอียด มีลักษณะประกอบอะไรบ้าง มีวิธีการดำเนินการจัดทำอย่างไร  
มีการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นหรือไม่อย่างไร แล้วจึงจัดทำนวัตกรรมให้สมบูรณ์ตามข้อกำหนด  
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 ขั้นที่ 4 ทดลองใช้ เพ่ือให้แน่ใจได้ว่านวัตกรรมที่สร้างหรือพัฒนาขึ้น เป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ
สามารถใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนได้ตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้จริง ถ้าทำได้ครูอาจทำการทดลองใช้
นวัตกรรมเหล่านั้นกับนักเรียนกลุ่มเล็ก ๆ ก่อน เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ก่อนนำไปใช้จริง นอกจากนั้น
นวัตกรรมบางประเภท เช่น บทเรียนสำเร็จรูปและชุดการสอน จะมีรูปแบบของการทดลองใช้ก่อน 1 คน 
เมื่อพบข้อบกพร่องก็ปรับปรุงแก้ไข หลังจากนั้นให้ทดลองใช้กับผู้เรียนกลุ่มหนึ่งประมาณ 9-10 คน ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้เรียนอ่อน ปานกลาง และเก่ง แล้วตรวจสอบคุณภาพด้วยการหาประสิทธิผลของนวัตกรรม 
เป็นต้น หลังจากนั้นอาจปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำไปใช้กับผู้เรียนกลุ่มใหญ่ในสภาพการณ์จริง  
 ขั้นที่ 5 ใช้ในสถานการณ์จริง เมื่อครูดำเนินการสร้าง ทดลองใช้นวัตกรรมและปรับปรุงแก้ไข  
จนมั่นใจในคุณภาพของนวัตกรรมแล้วก็นำไปใช้จริง ซึ่งอาจเป็นการนำไปใช้ตามแผนการสอนปกติที่กำหนดไว้  
หรือจัดทำเป็นรูปแบบของการทดลองใช้นวัตกรรม ตามกระบวนการวิจัยแบบทดลองก็ได้ ขึ้นอยู่กับความประสงค์
ของครู และสถานการณ์จริงของการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น  
 ขั้นที่ 6 ประเมินผลการใช้ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการใช้นวัตกรรมแล้ว ครูต้องเก็บรวบรวมข้อมูล  
ที่แสดงถึงผลการใช้นวัตกรรมด้วยเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งจะแสดงถึงคุณภาพของนวัตกรรม และถ้าผลการใช้
นวัตกรรมสามารถลดสภาพปัญหา หรือแก้ปัญหา หรือพัฒนาผู้เรียนได้ตามท่ีหยดก็สามารถรายงานผล ขยายผล 
และเผยแพร่นวัตกรรมต่อไป ทิศนา แขมมณี (2559, น. 421) ได้กล่าวถึงการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียน
การสอนโดยทั่วไปนั้นมีกระบวนการหลัก ๆ ที่คล้ายคลึงกัน  
 1. การระบุปัญหา (problem) ความคิดในการพัฒนานวัตกรรมส่วนใหญ่จะเริ่มต้นที่การมองเห็น
ปัญหาในเรื่องนั้น และมีความต้องการจะแก้ไขปัญหานั้น เพ่ือให้เกิดสภาพการณ์หรือผลที่ดีขึ้น  
 2. การกำหนดจุดมุ่งหมาย (objective) เมื่อระบุปัญหาได้ชัดเจนแล้วขั้นต่อไปก็คือ การกำหนด
จุดมุ่งหมายในการพัฒนานวัตกรรมว่า นวัตกรรมที่จะพัฒนานั้นควรมีคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพอย่างไรและ
เพียงใด  
 3. การศึกษาข้อจำกัดต่าง ๆ (constraints) ก่อนที่จะมีการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมต่าง ๆ ขึ้นมา 
ผู้พัฒนาจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของปัญหาและข้อจำกัดต่าง ๆ ในบริบทที่จะใช้นวัตกรรมนั้น 
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรมให้สามารถใช้ได้จริง โดยสะดวกในบริบทนั้น  
 4. การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม ( innovation) ได้แก่ การแสวงหาการเลือกในการแก้ปัญหา ซึ่ง
ต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูล และความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมที่สร้างขึ้น 
อาจเป็นการนำของเก่ามาดัดแปลงปรับปรุง เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาและทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือ
อาจเป็นการคิดขึ้นมาใหม่ทั้งหมดก็ได้ นวัตกรรมอาจอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ กัน แล้วแต่ลักษณะของปัญหาและ
วัตถุประสงค์ของนวัตกรรมนั้น เช่น อาจมีลักษณะเป็นแนวความคิด หลักการ แนวทาง ระบบ รูปแบบ 
วิธีการ กระบวนการเทคนิค หรือสิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี เป็นต้น แต่ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด นวัตกรรม
จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ วัตถุประสงค์ โครงสร้าง และรายละเอียดในการใช้
นวัตกรรมนั้นให้ได้ผล  
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 5. การทดลองใช้ (experimentation) เมื่อคิดค้นหรือประดิษฐ์นวัตกรรมได้แล้ว ขั้นตอนที่สำคัญ
และจำเป็นมากก็คือ การทดลองใช้นวัตกรรมนั้น ซึ่งประกอบด้วยการทดลองใช้ การประเมินผล และการปรับปรุง
แก้ไข การทดลองใช้เป็นการศึกษา เพ่ือดูว่านวัตกรรมนั้น สามารถนำไปใช้ได้จริงและได้ผลเพียงใดผลการทดลองใช้
จะช่วยให้ผู้พัฒนารู้จุดที่ควรปรับปรุง และหาทางแก้ไข เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ การทดลองใช้ในขั้นนี้ 
หากสามารถดำเนินการก่อนนำออกเผยแพร่หลายครั้ง จนแน่ใจว่านวัตกรรมนั้นสามารถใช้ได้ผลจริงจะช่วย
ให้นวัตกรรมนั้นประสบความสำเร็จมากขึ้น  
 6. การเผยแพร่ (dissemination) เมื่อแน่ใจว่านวัตกรรมที่สร้างขึ้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามท่ี
ต้องการ นวัตกรรมนั้นก็พร้อมที่จะได้รับการเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับนำไปใช้กันอย่างแพร่หลาย  
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559, น. 96-100) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ ดังนี้  
 1. การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้  
 การจัดการเรียนรู้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามจุดหมายของหลักสูตร ซึ่ง
เป็นสภาพที่หลักสูตรคาดหวังให้เกิดขึ้นแต่ในสภาพที่เป็นจริงผู้เรียนไม่ได้เป็นไปตามสภาพที่คาดหวังคือ ยังไม่
บรรลุตามจุดหมายของหลักสูตรหรืออาจกล่าวได้ว่า สภาพที่เกิดขึ้นจริงไม่สอดคล้องกับสภาพที่คาดหวัง หรือ  
มีความแตกต่าง สภาพการณ์เช่นนี้เรียกว่า เกิดปัญหาการเรียนรู้ ดังนั้นปัญหาการเรียนรู้ ถ้าพิจารณาในระดับ
หลักสูตรคือ สภาพของการไม่สอดคล้องกันระหว่างผลการจัดการศึกษากับจุดหมายของหลักส ูตร  
ถ้าพิจารณาในระดับชั้นเรียนก็คือ สภาพของความไม่สอดคล้องกันระหว่างผลการเรียนรู ้ของผู ้เรียนกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด หรือจุดประสงค์การเรียนรู้  
 2. การศึกษาและเลือกนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนรู้  
 หลังจากการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ในขั้นตอนที่ 1 จะทำให้ครูนักวิจัยทราบปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาที่ชัดเจนขึ้น ขั้นตอนต่อไปครูจึงควรศึกษานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายจากเอกส ารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทำให้ครูนักวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเลือกนวัตกรรมที่จะนำมาใช้
แก้ปัญหาการเรียนรู้นั้นให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อพัฒนาการเรียนการของผู้เรียนรู้มากที่สุด  
 3. การออกแบบนวัตกรรม  
 เมื่อครูนักวิจัยได้ศึกษานวัตกรรมและเลือกนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ได้เหมาะสมแล้วครู
นักวิจัยควรออกแบบนวัตกรรม ซึ่งเป็นการกำหนดขอบข่ายเนื้อหาสาระ องค์ประกอบรูปแบบของนวัตกรรม  
ว่าควรมีลักษณะอย่างไร มีส่วนประกอบอะไรบ้าง มีกระบวนการ กิจกรรมในการจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา
การเรียนรู้อย่างไร เช่น ถ้าครูนักวิจัยเลือกใช้นวัตกรรมประเภทชุดกิจกรรมพัฒนาอาจจะมีส่วนประกอบดังนี้ 
(1) ชื่อชุดกิจกรรมพัฒนา (2) จุดประสงค์ (3) คำชี้แจง (4) เวลาที่ใช้ปฏิบัติกิจกรรม (5) กิจกรรมที่ปฏิบัติ  
(6) คำถามหรือข้อทดสอบ (7) แบบประเมินหรือแบบบันทึกผลการใช้ และ (8) แบบฝึกหัด  
 4. การสร้างนวัตกรรม  
 เป็นขั้นตอนที่ครูนักวิจัยทำนวัตกรรมตามที่ออกแบบไว้ให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบของนวัตกรรมที่
กำหนดไว้ ถ้าเป็นนวัตกรรมประเภทสื่อ เอกสาร เช่น แบบฝึก ชุดกิจกรรมพัฒนา ชุดการสอน ครูนักวิจัยก็ต้อง
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ลงมือเขียนสาระ รายละเอียดตามลักษณะและรูปแบบของนวัตกรรมที่ออกแบบไว้ กรณีที่เป็นนวัตกรรม
ประเภทเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้ หรือรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ครูนักวิจัยต้องจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
ที่สะท้อนให้เห็นถึงข้ันตอนหรือกระบวนการจัดการเรียนรู้ของนวัตกรรมนั้น ๆ  
 5. การตรวจคุณภาพของนวัตกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ  
 การตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมที่สำคัญคือ การตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา (content 
validity) ว่านวัตกรรมนั้นมีความถูกต้องเหมาะสม หรือสอดคล้องกับปัญหาการเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ 
รวมทั้งวัยของผู้เรียนหรือไม่ วิธีการตรวจสอบทำได้โดยให้ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์สูงในเรื่องนั้น  ๆ 
อย่างน้อย 3 คนได้อ่านหรือตรวจสอบว่านวัตกรรมนั้นมีคุณภาพและเหมาะสมนำไปใช้ได้หรือไม่ โดยนำ
นวัตกรรมที่สร้างขึ้นพร้อมวัตถุประสงค์ของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ และแบบตรวจสอบคุณภาพนวัตกรรม
เสนอผู้เชี่ยวชาญ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ประเมินให้ด้านความสอดคล้องกับสภาพปัญหา
การเรียนรู้/วัตถุประสงค์ของการวิจัย ความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ความชัดเจน ความสมบูรณ์ครบถ้วนใน
ด้านเนื้อหาสาระ ภาพหรือเสียงความเป็นไปได้ในการนำไปใช้จริง และความเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหา 
การเรียนรู้ของผู้เรียนในกรณีที่ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ หรือผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าควรมีการปรับปรุงแก้ไข  
ก็ควรปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้นวัตกรรมมีคุณภาพดีขึ้น  
 6. การตรวจสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมโดยการทดลองใช้  
 การตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรมบางประเภท เมื่อผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วจะต้อง
นำไปทดลองใช้กับนักเรียนที่เป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มที่ศึกษาวิจัย แล้วตรวจสอบประสิทธิภาพตาม "เกณฑ์
ประสิทธิภาพ" ที่กำหนดไว้  
 เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที ่แสดงประสิทธิภาพของนวัตกรรมสามารถช่วยให้ผู ้เรียนเกิด 
การเรียนรู้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ประกอบด้วยประสิทธิภาพของกระบวนการ 𝐸2 และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
𝐸2 เกณฑ์ประสิทธิภาพเป็นการกำหนดอัตราส่วนร้อยละระหว่าง 𝐸1𝐸2 โดยอาจกำหนดเป็น 78/75 หรือ 80/80 
หรือ 90/90 การกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพจะขึ้นอยู่กีบลักษณะหรือธรรมชาติของเนื้อหาวิชา ถ้าเนื้อหาประเภท
ความรู ้ ความจำ ควรกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 หรือ 90/90 ถ้าเนื ้อหาประเภททักษะหรือ 
เจตคติควรกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ 75/75 โดยเกณฑ์ประสิทธิภาพมีความหมาย ดังนี้ 
     𝐸1   หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนทุกคนในระหว่างจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รวมทุกกิจกรรมของนวัตกรรม ซึ่งเป็นคะแนนของกระบวนการเรียนหรือกระบวนการทำงานของนักเรียน 
     𝐸2  หมายถึง คะแนนเฉลี่ยร้อยละของนักเรียนทุกคนเมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของนวัตกรรม ซึ่งเป็นคะแนนของผลสำเร็จหรือผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ขั้นตอนการตรวจสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมดำเนินการ ดังนี้  
 1. ทดลองใช้นวัตกรรมกับกลุ่มตัวอย่างที่เรียกว่า แบบเดี่ยว (1 คน) หรือ 1 : 1 หมายถึงทดลองใช้นวัตกรรมกับ
นักเรียนที่มีท้ังเก่ง ปานกลาง และอ่อนอย่างละ 1 คน รวม 3 คน คำนวณหาค่า 𝐸1𝐸2  แล้วนำนวัตกรรมมาปรับปรุงแก้ไข 
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 2. ทดลองใช้นวัตกรรมกับกลุ่มตัวอย่างที่เรียกว่า แบบกลุ่ม หรือ 1: 10 หมายถึง ทดลองใช้นวัตกรรม
กับนักเรียนประมาณ 5-10 คน ทีมีทั้งคนเก่ง ปานกลาง และอ่อนคละกันไปในจำนวนเท่า ๆ กัน คำนวณหา
ค่า 𝐸1𝐸2 แล้วนำนวัตกรรมมาปรับปรุงแก้ไข 
 3. ทดลองใช้นวัตกรรมกัลป์กลุ่มใหญ่ที่เรียกว่า การทดลองภาคสนามหรือ 1 ห้องเรียน หมายถึง 
ทดลองใช้นวัตกรรมกับนักเรียน 1 ห้องเรียน คำนวณหาค่า 𝐸1𝐸2 แล้วนำผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับ
เกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ ถ้าต่ำกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพไม่เกินร้อยละ 2.5 ก็ยอมรับได้ว่านวัตกรรมนั้น  
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 สูตรการหาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรม E1/E2 (ชัยยงค์ พรหมสงศ,์ 2537, น. 540) กำหนดดังนี้ 

   𝐸1  =   
∑ 𝑋/𝑁×100

𝐴
 

     เมื่อ   𝐸1        แทน     ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
   ∑ 𝑋     แทน      ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการวัดระหว่างเรียน 
   A   แทน      คะแนนเต็มจากการวัดระหว่างเรียน 
   N          แทน      จำนวนนักเรียน 

   𝐸2  =   
∑ 𝐹/𝑁×100

𝐵
 

     เมื่อ  𝐸2        แทน      ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ 
   ∑ 𝑋      แทน      ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการทดสอบหลังเรียน 
   B           แทน      คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
   N           แทน      จำนวนนักเรียน 

 7. การรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม  
 การรายงานผลการพัฒนานวัตกรรม อาจใช้รูปแบบเดียวกันกับรูปแบบการรายงานผลการวิจัยแบบ
เป็นทางการ ซึ่งประกอบด้วยส่วนสำคัญ คือ ชื่อเรื่อง ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์
การวิจัย ขอบเขตการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
วิธีดำเนินการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูล ผลการวิจัย/ผลการพัฒนานวัตกรรม สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ดังภาพที่ 4 
 
    
  
 
 
 

การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ 

การศึกษาและเลือกนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาการเรียนรู้ 
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 ภาพที่ 4 ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
ที่มา: พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2559, น. 96-100) 

 จากขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมการทางการศึกษาที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม
ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ 2) กำหนดนวัตกรรมที่จะใช้แก้ปัญหา  
3) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 4) สร้างนวัตกรรมตามหลักวิชาการ 5) ตรวจสอบคุณภาพของ
นวัตกรรม 6) ทดลองใช้นวัตกรรม และ 7) รายงานผลการทดลองใช้นวัตกรรม ดังนั้น ครูนักวิจัยจึงควรดำเนินการ
สร้างนวัตกรรมตามขั้นนี้ เพ่ือให้นวัตกรรมที่สร้างขึ้นมีคุณภาพและสามารถนำไปแก้ปัญหาผู้เรียนได้อย่างแท้จริง 

7. แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
 7.1 ความหมายของรูปแบบ 
 รูปแบบเป็นสิ่งที่สร้างและพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง  มีนักวิชาการได้
ให้ความหมายไว้ ดังนี้  
 Willer (1997, p. 125) กล่าวว่ารูปแบบเป็นการสร้างมโนทัศน์ (Conceptualization) เกี่ยวกับชุด
ของปรากฏการณ์โดยอาศัยหลักการ (Rationale) ของระบบรูปนัย (Formal system) และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
การทำให้เกิดความกระจ่างชัดของนิยามความ สัมพันธ์ และประพจน์ที่เกี่ยวข้อง  
 Procter and Paul (1978, p.  174)  ให ้ความหมายร ูปแบบไว ้ ใน Longman Dictionary of 
Contemporary English โดยสรุปแล้วจะมี 3 ลักษณะ คือ 1) Model ที่หมายถึงสิ่งซึ่งเป็นแบบย่อส่วนของ
จริงความหมายนี ้ตรงกับภาษาไทยว่า แบบจำลอง เช่น แบบจำลองของเรือดำน้ำ เป็นต้น 2) Model  
ที่หมายถึงสิ่งของหรือคนที่นำมาใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินการบางอย่าง เช่น ครูแบบอย่าง นักเดินแบบ

การออกแบบนวัตกรรม 

การสร้างนวัตกรรม 
 

การตรวจคุณภาพของนวัตกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

การตรวจสอบประสิทธิภาพของนวัตกรรมโดยการทดลองใช้ 
 

การวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้ 
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หรือแม่แบบในการวาดภาพศิลป์ เป็นต้น และ 3) Model ที่หมายถึงแบบ หรือรุ่นของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่น 864 X เป็นต้น 
 Daft (1999, p. 20) ให้ความหมาย รูปแบบ หมายถึง ตัวแทนอย่างง่ายที่ใช้อธิบายมิติที่สำคัญบาง
มิติขององค์การ 
 Smith et al. (2001) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง การย่อปรากฏการณ์จริงให้เล็กลงเพ่ือใช้ทำความเข้าใจ 
ข้อเท็จจริงปรากฏการณ์หรือพฤติกรรมต่าง ๆ โดยจัดวางแบบแผนให้เข้าใจง่ายขึ้น แบบจำลองไม่ใช่ข้อเท็จจริง 
แต่เปน็ตัวแทนของความจริง หรือปรากฏการณ์ ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึน 
 Good (2005, p. 177) ในพจนานุกรมการศึกษาได้รวบรวมความหมายของรูปแบบ เอาไว้ 4 ความหมาย 
คือ 1) เป็นแบบอย่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างหรือทำซ้ำ 2) เป็นตัวอย่างเพื่อเลียนแบบ 
เช่น ตัวอย่างในการออกเสียงภาษาต่างประเทศเพื่อให้ผู้เรียนได้เลียนแบบเป็นต้น 3) เป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติ
ซึ่งเป็นตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลักการ หรือแนวคิด 4) เป็นชุดของปัจจัยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกัน
และกันซึ่งรวมตัวกัน เป็นตัวประกอบและเป็นสัญลักษณ์ทางระบบสังคม อาจจะเขียนออกมา เป็นสูตรทาง
คณิตศาสตร์ หรือบรรยายเป็นภาษาก็ได้ 
 Think exist (2008, p. 1) ได้ให้ความหมายของคำว่ารูปแบบ (Model) ไว้ว่าเป็นแบบจำลองระบบ
การปฏิบัติงาน หรือแบบแปลนของการก่อสร้างที่วาดไว้ล่วงหน้า หรือสิ่งของ ที่เป็นตัวแทนแสดงความคิดของ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต หรือสิ่งที่เตรียมเอาไว้ล่วงหน้า 
 ทิศนา แขมมณี (2550, น. 218) ได้อธิบายความหมายของรูปแบบไว้ว่า รูปแบบ หมายถึง เครื่องมือ
ทางความคิดที่บุคคลใช้ในการสืบสอบหาคำตอบ ความรู้ ความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น โดยสร้างมาจาก
ความคิด ประสบการณ์การใช้อุปมาอุปไมย หรือจากทฤษฎีหลักการต่าง  ๆ และแสดงออกในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง 
 อุทุมพร จามรมาน (2541, น. 22) รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างของความเกี่ยวข้องของหน่วยต่าง ๆ 
หรือตัวแปรต่าง ๆ ดังนั้น รูปแบบจึงน่าจะมีมากกว่าหนึ่งมิติหลายตัวแปรและตัวแปรต่าง ๆ มีความเกี่ยวข้องซึ่ง
กันและกันในเชิงความสัมพันธ์และเชิงเหตุและผล 
 เยาวดี วิบูลย์ศรี (2542, น. 9) รูปแบบ คือ วิธีการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ
ตลอดทั้งจินตนาการที่มีต่อปรากฏการณ์หรือเรื่องราวใด ๆ ให้ปรากฏ โดยใช้การสื่อสารในลักษณะต่าง ๆ เช่น 
ภาพวาด ภาพเหมือน แผนภูมิ แผนผัง ต่อเนื่อง หรือสมการทางคณิตศาสตร์ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย และใน
ขณะเดียวกันก็สามารถนำเสนอเรื่องราว หรือประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างกระชับภายใต้หลักการอย่างมีระบบ 
 มาลี สืบกระแส (2552, น. 108-109) รูปแบบมีสองลักษณะคือ รูปแบบจำลองของสิ ่งที ่เป็น
รูปธรรม เช่น ระบบการปฏิบัติงาน และรูปแบบที่เป็นแบบจำลองของสิ ่งที ่เป็นนามธรรม เช่น เครื ่อง
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น รูปแบบอาจแสดงความสัมพันธ์ด้วยเส้นโยงแสดงในรูปแผนภาพหรือ เขียนในรูปสมการ
คณิตศาสตร์ หรือสมการพยากรณ์หรือเขียนเป็นข้อความ จำนวน หรือ ภาพ หรือ แผนภูมิหรือรูป  
 บุญชม  ศรีสะอาด (2553, น. 47) รูปแบบ หมายถึง โครงสร้างแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ สามารถใช้รูปแบบอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบต่าง  ๆ 
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หรือตัวแปรต่าง ๆ ที่มีในปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือในระบบต่าง ๆ อธิบายลำดับขั้นตอนขององค์ประกอบ
หรือกิจกรรมในระบบ 
 รัตนะ บัวสนธ์ (2554, น. 124) รูปแบบ จำแนกออกเป็น 3 ความหมาย ดังนี้  
 1. แผนภาพหรือภาพร่างของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ยังไม่สมบูรณ์เหมือนของจริง รูปแบบในความหมายนี้
มักจะเรียกทับศัพทใ์นภาษาไทยว่า “โมเดล” ได้แก่ โมเดลบ้าน โมเดลรถยนต์ โมเดลเสื้อ เป็นต้น  
 2. แบบแผนความสัมพันธ์ของตัวแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ที ่ร ู ้จัก กันในชื ่อที ่เรียกว่า 
“Mathematical Model”  
 3. แผนภาพที่แสดงถึงองค์ประกอบการทำงานของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รูปแบบ ในความหมายนี้บางทีเรียก
กันว่าภาพย่อส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น รูปแบบการสอน รูปแบบการบริหาร รูปแบบ
การประเมิน เป็นต้น 
 โดยสรุปแล้ว ร ูปแบบ หมายถึง แบบจำลองอย่างง ่ายหรือย่อส ่วน (Simplified Form) ของ
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้สนอรูปแบบดังกล่าวได้รักษาและพัฒนาขึ้นมาเพื่อแสดงหรืออธิบายปรากฏการณ์ 
ให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น หรือในบางกรณีอาจจะใช้ประโยชน์ในการทำนายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนอาจใช้
เป็นแนวทางในการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไป   
  7.2 ประเภทของรูปแบบ  
 รูปแบบสามารถจำแนกออกได้หลายประเภท ซึ่งมีนักวิชาการได้กล่าวถึงประเภทของรูปแบบไว้หลาย
แนวทางแตกต่างกันไปตามลักษณะและความสำคัญของศาสตร์นั้น ๆ ดังนี้ Smith and others (2001, p. 464) 
จำแนกรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
 1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จำแนกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ                                      
 1.1 รูปแบบคล้ายจริง (Iconic Model) มีลักษณะคล้ายของจริง เช่น เครื่องบินจำลอง หุ่นไล่กา 
หุ่นตามร้านตัดเสื้อผ้า                                                                                                           
 1.2 รูปแบบเสมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง เช่น การทดลองทาง
เคมีในห้องปฏิบัติการก่อนจะทำการทดลอง เครื่องบินจำลองที่บินได้หรือเครื่องฝึกหัดบิน เป็นต้น รูปแบบชนิด
นี้มีความใกล้เคียงความจริงมากกว่าแบบแรก 
 2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model) จำแนกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 
 2.1 รูปแบบข้อความ (Verbal model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Model) เป็นการใช้
ข้อความปกติธรรมดาในการอธิบายโดยย่อ เช่น  คำพรรณนาลักษณะงาน คำอธิบายรายวิชาเป็นต้น 
Bertalanffy (1998, p. 24) ผู้สร้างทฤษฎีระบบกล่าวว่าการมีรูปแบบข้อความนั้นแม้บางครั้งจะเข้าใจยากแต่
ก็ยังดีกว่าไม่มีรูปแบบเสียเลยเพราะอย่างน้อยก็เป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบประเภทอ่ืนต่อไป 
 2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ (Quantitative 
Model) เช่น สมการและโปรแกรมเชิงเส้น เป็นต้น                                                                                                                                               
 Steiner (1988, p. 7) ได้จำแนกรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
 1.  รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) จำแนกออกเป็น   
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 1.1 รูปแบบของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model of) เช่น รูปแบบเครื่องบินที่สร้างเหมือนจริง แต่มีขนาด  
 1.2 รูปแบบสำหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model for) เป็นรูปแบบจำลองที่ออกแบบไว้เพื่อเป็นต้นแบบ
ผลิตสินค้าต้องสร้างรูปแบบเท่าของจริงขึ้นมาก่อนแล้วจึงผลิตสินค้าตามรูปแบบนั้น 
 2. รูปแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Model) จำแนกออกเป็น 
 2.1 ร ูปแบบเช ิงแนวค ิดของส ิ ่ งหนึ ่ งส ิ ่ ง ใด  (Conceptual Model of)  เป ็นร ูปแบบหรือ 
แบบจำลองที่สร้างขึ้นโดยจำลองมาจากทฤษฎีที่มีอยู่แล้ว เช่น รูปแบบที่สร้างมาจากทฤษฎีการคงอยู่ของ
นักเรียนในโรงเรียน เป็นต้น                  
 2.2 รูปแบบเชิงแนวคิดเพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Conceptual Model for) เป็นรูปแบบที่สร้างขึ้นมา
เพื่ออธิบายทฤษฎีหรือปรากฏการณ์ เช่น รูปแบบที่สร้างขึ้นจากทฤษฎีการคัดสรรตามธรรมชาติ เพื่อนำไป
อธิบายทฤษฎีการคงอยู่ของนักเรียนในโรงเรียน เป็นต้น          

 7.3 องค์ประกอบของรูปแบบ 
 มีผู้ให้แนวคิดเกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบ ดังนี้ 
 Brown and Moberg (1999, pp. 16-17) ได้สังเคราะห์รูปแบบขึ้นมาจากแนวคิดเชิงระบบ 
(System Approach) กับหลักการบริหารตามสถานการณ์ (Contingency Approach) กล่าวว่าองค์ประกอบ
ของรูปแบบ ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อม (Environment) 2) เทคโนโลยี (Technology) 3) โครงสร้าง 
(Structure) 4) กระบวนการจัดการ (Management Process) และ 5) การตัดสินใจสั่งการ (Decision 
Making) 
 พูลสุข หิงคานนท์ (2550, น. 53) องค์ประกอบของรูปแบบไว้ว่าประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 
1) ความสัมพันธ์เชิงโครางสร้าง 2) กระบวนการ 3) ความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 4) หลักการ แนวคิด และ  
5) กรอบทฤษฎี   
 สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (2550, น. 354-355) กล่าวว่า รูปแบบมีองค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) คุณลักษณะภาวะผู้นำ 2) หลักการและแนวคิด 3) วัตถุประสงค์ทั่วไปของรูปแบบ 4) กระบวนการ 
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน เนื้อหาการพัฒนา วิธีการและกิจกรรมการพัฒนา วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและผล
ที่ต้องการ และ 4) แนวทางการนำรูปแบบไปใช้ 
 ชนกนารถ ชื่นเชย (2551, น. 179-180) กล่าวว่า องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 9 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปรัชญาและหลักการ 2) เป้าหมาย 3) จุดมุ่งหมาย 4) โครงสร้าง 5) หลักสูตร 6) 
วิธีการ 7) สื่อการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 8) การติดตามและประเมินผล และ 9) การเทียบระดับและเทียบ
โอนผลการเรียน 
 อัมพร พงษ์กังสนานันท์ (2552, น. 274-275) ได้สังเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบ พบว่า 
รูปแบบมี 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ปรัชญาและหลักการ 2) หลักสูตร 3) การจัดการเรียนรู ้ 4) การ
ประเมินผลการเรียนรู้ 5) การเทียบโอนความรู้ 6) การบริหารและการจัดการศึกษา 7) กลุ่มเป้าหมาย และ 
8) การมีส่วนร่วม  
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 กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวกับองค์ประกอบของรูปแบบตามทัศนะ
ต่าง ๆ ของนักวิชาการดังกล่าวข้างต้น พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วยหลากหลาย
องค์ประกอบ ซึ่งการกำหนดองค์ประกอบของรูปแบบว่าจะประกอบ ด้วยอะไร จำนวนเท่าใด มีโครงสร้าง 
และความสัมพันธ์กันอย่างไรขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ ปัจจัย หรือตัวแปรต่าง  ๆ ที่กำลังศึกษา ซึ่งจะออกแบบ
ตามแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยและหลักการพื้นฐานในการกำหนดรูปแบบนั้น ๆ เป็นหลัก สำหรับองค์ประกอบ
ของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยกำหนดองค์ประกอบไว้ 6 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการและแนวคิด 2) 
วัตถุประสงค์ 3) เนื้อหาการพัฒนา 4) วิธีการและกิจกรรมการพัฒนา 5) สื่อและเครื่องมือ และ 6) การ
ประเมินผล 

 7.4 ลักษณะของรูปแบบที่ดี                                                                   
 รูปแบบเป็นสิ่งที่ได้รับการพัฒนาขึ้น เพื่อบรรยายลักษณะที่สำคัญของปรากฏการณ์อย่างใดอย่าง
หนึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นสิ่งที่ผู้สนใจทำการศึกษาในเรื่องนั้น ๆ ได้ เข้าใจเบื้องต้นและนำไปสู่การศึกษาใน
เชิงลึกต่อไป ดังนั้น คุณลักษณะที่ดีของรูปแบบจึงควรมีลักษณะดังที่ คงศักดิ์ สันพฤกษวงค์ (1986, น. 15) 
กล่าวว่า รูปแบบที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้                                                                                        
 1. รูปแบบควรประกอบด้วยความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างตัวแปรมากกว่าความสัมพันธ์เชิง
เส้นตรงธรรมดา อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงก็มีประโยชน์ในช่วงของการพัฒนารูปแบบ                    
 2. รูปแบบควรนำไปสู่การทำนายผลที่ตามมา ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยข้อมูลเ ชิงประจักษ์ 
โดยเมื่อทดสอบรูปแบบแล้วถ้าปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์รูปแบบนั้นต้องถูกยกเลิก  
 3. รูปแบบควรอธิบายโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษาได้อย่างชัดเจน  
 4. ร ูปแบบควรเป็นเครื ่องมือในการสร้างความคิดรวบยอด (Concept) ใหม่และการสร้าง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรใหม่ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมองค์ความรู้ (Body of Knowledge) ในเรื่องที่กำลังศึกษา  
 5. รูปแบบในเรื่องใดจะเป็นเช่นไรขึ้นอยู่กับกรอบของทฤษฎีในเรื่องนั้น  
 กล่าวโดยสรุป ลักษณะของรูปแบบที่ดีควรประกอบด้วย ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างนำไปสู ่  
การทำนายผล อธิบายเหตุผล และเป็นเครื่องมือในการสร้างความคิดรวบยอดเพ่ิมองค์ความรู้ใหม่    

 7.5 การสร้างและการพัฒนารูปแบบ 
 นักวิชาการได้ให้หลักการในการสร้างและพัฒนารูปแบบไว้ดังนี้ 
 7.5.1 การสร้างรูปแบบ 
 Willer (1997, p. 52) ได้กำหนดขั้นตอนในการสร้างรูปแบบไว้ ดังนี้ 
 1) การศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและข้อมูลพื้นฐานในการสร้างรูปแบบด้านการวิเคราะห์
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2) สร้างรูปแบบขั้นตอนด้วยการจัดทำร่างรูปแบบจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร 
งานวิจัยและข้อสรุปจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
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 3) ประมวลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับรูปแบบด้วยการพัฒนาความสอดคล้องความเหมาะสม
ของรูปแบบและความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ 
 4)  การปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนารูปแบบที่สมบูรณ์ 
 7.5.2 การพัฒนารูปแบบ 
 การพัฒนารูปแบบ มีผู้รู้หลายท่านได้ให้ความสำคัญของรูปแบบ เพ่ือพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
 ศิริช ัย กาญจนาวาสี  และคณะ (2550, น. 165) ศึกษาแนวคิดของ Kendall and Kendal;  
บุญชม ศรีสะอาด สรุปว่าการพัฒนารูปแบบมีขั้นตอนในการพัฒนา ดังนี้  
 1. ขั้นตอนในการพัฒนาระบบ ปัจจุบันการพัฒนารูปแบบใดก็ตามและดำเนินการไปอย่างไม่หยุดยั้ง
เมื่อรูปแบบที่ใช้อยู่มีความล้าหลังหรือไม่สามารถตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่ว่าไว้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี  
การพัฒนาขึ้นเพ่ือให้รูปแบบนั้นมีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยทำการพัฒนารูปแบบอย่างเป็น
ระบบตามขั้นตอนพัฒนาระบบดังนี้ 
 1.1 การวิเคราะห์ระบบ หมายถึง การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยนำเข้ากระบวนการ
รวมทั้งผลผลิตของระบบนั้นให้ชัดเจน  
 1.2 การออกแบบระบบ หมายถึง การออกแบบองค์ประกอบของระบบในปัจจัยนำเข้า
กระบวนการและผลผลิตให้มีคุณภาพมากที่สุด เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพขององค์กรและสภาพแวดล้อมที่ใช้
ระบบนั้น  
 1.3 การทดสอบระบบ หมายถึง การนำระบบที่ออกแบบไปทดลองโดยการทดลองใช้ระบบใน
สถานการณ์จำลอง หรือในสถานการณ์จริงเพื่อทดลองดูว่าระบบนั้นมีคุณภาพหรือไม่มีข้อบกพร่องใน
องค์ประกอบใดและปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 
 2. การพัฒนารูปแบบ กระทำได้ 2 ขั้นตอน คือ  
 2.1 การสร้างรูปแบบ 
 2.2 การทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ  
  รุ่งนภา จิตรโรจนรักษ์ (2553, น. 112) กล่าวว่า การพัฒนารูปแบบ หมายถึง กระบวนการในการ
สร้าง หรือพัฒนาแบบจำลอง โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การพัฒนารูปแบบ ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนย่อย คือ 1) ศึกษาองค์ความรู้และข้อมูล
พ้ืนฐานที่จำเป็นและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานจากแนวคิดทฤษฎีและสภาพปัจจุบัน และ 2) การพัฒนารูปแบบ  
 ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบรูปแบบ ในมิติของความถูกต้อง ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
การนำรูปแบบไปใช้ 
 ขั้นตอนที่ 3 ทบทวนและปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น           
 วัลลภา จันทร์เพ็ญ (2544, น. 159) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการพัฒนารูปแบบ 7 
องค์ประกอบ คือ 1) ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐาน 2) หลักการ 3) วัตถุประสงค์ 4) ขั้นตอนการจัดกิจกรรม
ตามรูปแบบ 5) ขั้นตอนการประเมินกิจกรรม 6) การนำรูปแบบไปใช้ 7) ผลที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมตาม
รูปแบบ 
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 สมบูรณ์  ศิริสรรหิรัญ (2550, น. 14-15) ได้กำหนดขั้นตอนการพัฒนารูปแบบไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยการศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย  
 ขั้นตอนที่ 2  การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ขั้นตอนที่ 3  ศึกษาและประมวลความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ขั้นตอนที่ 4  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนารูปแบบ 
 ขั้นตอนที่ 5  การตรวจสอบและการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ  
 ขั้นตอนที่ 6  การปรับปรุงรูปแบบและการนำเสนอการพัฒนารูปแบบ 
 กล่าวโดยสรุป ในการสร้างและการพัฒนารูปแบบในงานวิจัยบางเรื่องนอกจากจะศึกษาตามขั้นตอน
ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยยังอาจจะศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) 
หรือการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ในการพัฒนารูปแบบก็ได้ 

 7.6 การประเมินรูปแบบ 
 การประเมินรูปแบบหรือการทดสอบรูปแบบก็มีความสำคัญยิ่ง เพราะเป็นการตรวจสอบรูปแบบนั้น ๆ 
ว่ามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เที่ยงตรง เชื่อถือได้เพียงใด โดยปกติแล้วการวิจัยทางสังคมศาสตร์
และพฤติกรรมศาสตร์มักจะประเมินรูปแบบด้วยวิธีการทางสถิติ ผลของการประเมินรูปแบบจะนำไปสู่การ
ยอมรับหรือปฏิเสธรูปแบบนั้น ๆ และนำไปสู่การสร้าง ทฤษฎีใหม่ต่อไป ซึ่งการประเมินรูปแบบ นักวิชาการ
ได้ให้แนวคิดและเสนอแนะวิธีการประเมินรูปแบบไว้ ดังนี้ 
 Maduas, Scriven and Stufflebeam (1983, pp. 399-402) ได้เสนอแนวทางการประเมิน
รูปแบบ ดังนี้ 
 1. มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ เป็นลักษณะการประเมินความเป็นไปได้ในการไปปฏิบัติจริง  
 2. มาตรฐานด้านความเป็นประโยชน์เป็นลักษณะการประเมินการสนองตอบต่อความต้องการของ
ผู้ใช้รูปแบบ  
 3. มาตรฐานด้านความเหมาะสม เป็นลักษณะการประเมินความเหมาะสมทั้งในด้านกฎหมายและ
คุณธรรม  
 4. มาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลุม เป็นลักษณะการประเมินความ น่าเชื่อถือและได้เนื้อหา
ครอบคลุมครบถ้วนตามความต้องการที่กำหนดไว้อย่างแท้จริง 
 Eisner (1976, pp. 192-193) ได้นำเสนอแนวคิดในการประเมินรูปแบบไว้ ดังนี้ 
 1. การประเมินในแนวชี้จะเน้นวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่ถูกนำมาพิจารณา 
ไม่ต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือส่วนที่เกี ่ยวข้องกับการตัดสินใจเสมอไปแต่จะผสมผสานคุณภา พ
ประสิทธิภาพและความเหมาะสมของสิ่งที่จะนำมาประเมิน 
 2. รูปแบบการประเมินเป็นความเฉพาะทางในเรื่องที่จะประเมินโดยพัฒนาจากแบบวิจารณ์ศิลปะ  
มีความละเอียดต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย แนวคิดนี้นิยมใช้ในวงการอุดมศึกษาซึ่งใช้ใน
เรื่องที่ต้องการความลึกซึ้งและเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
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 3. รูปแบบที่ใช้วัดตัวบุคคล คือ ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นเครื่องมือในการประเมินโดยเชื่อถือว่าผู้ทรงคุณวุฒิ  
มีดุลพินิจที่ดีและเที่ยงธรรม มาตรฐานและเกณฑ์มาจากประสบการณ์ 
 4. เป็นรูปแบบที่ยอมรับให้มีการยืดหยุ่นในกระบวนการทำงานของผู้ทรงคุณวุฒิตามความต้องการ
และตามความถนัดของแต่ละคน ตั้งแต่การกำหนดประเด็น การชี้ถึงข้อมูลที่ต้องการ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การประมวลผล การวินิจฉัยข้อมูลและวิธีกานนำเสนอ 
 พูลสุข หิงคานนท์ (2550, น. 53-55) ได้สรุปแนวคิดการประเมินรูปแบบไว้ ดังนี้            
 1. การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จะดำเนินการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะประเด็นที่ถูกนำมา
พิจารณาซึ่งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเสมอไปแต่อาจ
ผสมผสานปัจจัยต่าง ๆ เข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับกับคุณภาพ 
ประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมของสิ่งที่จะทำการประเมิน 
 2. รูปแบบการประเมินที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องที่จะประเมินโดยพัฒนาจากรูปแบบ
การวิเคราะห์งานศิลปะที่มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ ระดับสูงมาเป็นผู้วิจัยเนื่องจาก
การวัดคุณค่าไม่อาจประเมินได้ด้วยเครื่องมือวัดใด ๆ ได้ต้องใช้ความสามารถของผู้ประเมิน 
 3. รูปแบบที่ใช้บุคคลหรือผู ้ทรงคุณวุฒิ เป็นเครื ่องมือในการประเมินโดยการให้ความเชื ่อถื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้จะเกิดจากประสบการณ์และความชำนาญของผู้ทรงคุณวุฒิ   
 4. รูปแบบที่ยอมให้เกิดความยืดหยุ่นในกระบวนการทำงานของผู้ทรงคุณวุฒิ  
นับตั้งแต่การกำหนดประเด็นสำคัญที่พิจารณาการบ่งชี้ข้อมูลที่ต้องการ การเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมิน  
การวินิจฉัยข้อมูลตลอดจนวิธีนำเสนอ 
 เบญจพร แก้วมีศรี (2551, น. 93-94) ได้นำเสนอวิธีการประเมินรูปแบบไว้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 
 1.  การทดสอบรูปแบบการประเมินและได ้จ ัดการตรวจสอบรูปแบบซึ ่ งจ ัดเป ็น 4 หมวด 
ประกอบด้วย 
 1.1 มาตรฐานด้านความเป็นไปได้ (Feasibility standards) เป็นการประเมินความเป็นไปได้ใน
การนำไปปฏิบัติ 
 1.2 มาตรฐานความเป็นประโยชน์ เป็นการประเมินการสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้
รูปแบบ 
 1.3 มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety standard) เป็นการประเมินความเหมาะสมทั้ง
ในด้านกฎหมายและศีลธรรมจรรยา 
 1.4 มาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลุม (Accurasy standards) เป็นการประเมินความ
น่าเชื่อถือและได้สาระครอบคลุมครบถ้วนความต้องการอย่างแท้จริง 
 2. การทดสอบรูปแบบหรือการประเมินในบางเรื่องสามารถกระทำได้ด้วยข้อจำกัดของสภาพการณ์
ต่าง ๆ จึงต้องประเมินแนวความคิดโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
 2.1 การประเมินแนวทางนี้มิได้ประเมินโดยเน้นสัมฤทธิ์ผลของเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตาม
รูปแบบของการประเมินอิงเป้าหมาย (Global base model) การตอบสนองปัญหาและความต้องการของ
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ผู้เกี่ยวข้องตามรูปแบบการประเมินอิงการตัดสินใจแต่อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
จะดำเนินการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้งเฉพาะในประเด็นที่ถูกนำมาพิจารณาที่ไม่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์
หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเสมอไปแต่อาจผสมผสานปัจจัยต่าง ๆ ในการพิจารณาเข้ากันตาม
วิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับคุณภาพประสิทธิภาพและความเหมาะสมของสิ่งที่จะ
นำมาประเมิน 
 2.2 รูปแบบประเมินที่เป็นความเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องที่ประเมินโดยการพัฒนา 
มาจากแบบวิจารณ์งานศิลปะที่มีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งและต้องอาศัยเชี่ยวชาญระดับสูงมาเป็นผู้วินิจฉัย 
เนื่องจากเป็นการวัดคุณค่าไม่อาจประเมินเครื่องมือวัดใด ๆ และต้องใช้ความรู้ความสามารถของผู้ประเมิน
อย่างแท้จริงแนวคิดนี้มักนำมาใช้ในการศึกษาระดับสูงมากขึ้นทั้งนี้เพราะเป็นองค์ความรู้เฉพาะสาขาผู้ที ่
ศึกษาเรื่องนั้นจริง ๆ จึงจะทราบและเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ดังนั้น ในอุดมศึกษาจึงนิยมนำรูปแบบนี้มาใช้ในเรื่องที่
ต้องการความลึกซึ้งและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง 
 รุ่งนภา  จิตรโรจน์รักษ์ (2553, น. 17-18) ได้นำเสนอแนวคิดการประเมินรูปแบบไว้ 2 ลักษณะ 
ดังนี้  
 1. การทดสอบโดยการพิสูจน์หรือตรวจสอบด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ ่งมักจะใช้ในการทดสอบ
รูปแบบเชิงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 2. การทดสอบรูปแบบทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ซึ่งอาจทดสอบด้วยวิธีการทางสถิติ
หรือการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 กล่าวโดยสรุป การประเมินรูปแบบมี 4 รูปแบบ คือ 1) การประเมินโดยผู ้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี ่ยวชาญเฉพาะทาง 2) รูปแบบการประเมินโดยการวิจารณ์  3) การประเมินโดยใช้ทรงคุณวุฒิเป็น
เครื่องมือการประเมินรูปแบบ และ 4) การประเมินโดยการทดสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งผู้วิจัยได้นำการ
ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิไปเป็นแนวทางในการศึกษารูปแบบการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ๕. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 บุญส่ง หาญพานิช (2546) ได้ทำการวิจัยเรื ่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู ้  
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและสังเคราะห์แนวความคิดที่เกี่ยวกับ ธรรมชาติ
ความรู้ องค์ความรู้ทางการอุดมศึกษา การบริหารจัดการอุดมศึกษาไทย 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร
จัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ โครงสร้างพื้นฐานของการบริหารจัดการความรู้ สิ่งท้าทายของ  
การบริหารจัดการความรู้ และยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการความรู้ 3) นำเสนอรูปแบบการบริหารจัดการ
ความรู้ในสถาบัน อุดมศึกษาไทย เน้นด้านการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และการบริการความรู้ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล จากการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ และ การตอบแบบ สอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ให้
สัมภาษณ์คือ อธิการบดี กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม คือ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณะบดี และ
ผู้อำนวยการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 19 แห่ง จากสถาบันอุดม ศึกษาที่มีสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยทั้งหมด 49 แห่ง อธิการบดีที่ให้สัมภาษณ์มีทั้งสิ้น 19 คน ผู้บริหารที่ตอบแบบสอบถามมีทั้งสิ้น 
130 คน ขั ้นตอนการดำเนินการวิจัย คือ วิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด สร้างแบบสัมภาษณ์และ
แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ร่างรูปแบบการบริหารจัดการความรู้
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ในสถาบัน อุดมศึกษาไทย ตรวจสอบร่างรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับปรุงร่างรูปแบบและนำเสนอรูปแบบ  
การบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ นโยบาย ภารกิจ เป้าหมาย  
การประเมิน ยุทธศาสตร์ สำนักบริหารจัดการความรู้ กระบวนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ กระบวนการ
บริการความรู้ และ ผลการการดำเนินการ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษามีความ ต้องการใน
ระดับมาก ขณะที่สภาพเป็นจริงในปัจจุบันเกิดขึ้นในระดับค่อนข้างน้อยในทุกด้านที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการความรู้ ได้แก่ การสร้างความรู้ การจัดเก็บความรู้ การนำความรู้ไปใช้ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
การบริการความรู้ การสื่อสารความรู้ การใช้เทคโนโลยี วัฒนธรรมการไว้วางใจ  วัฒนธรรมพลังร่วมนอลลิดจ์
เวอร์เคอร์ สิ่งท้าทาย และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความรู้ ลักษณะงานที่ผู้บริหารมีความต้องการใน
ระดับมากให้มีการนำองค์ความรู้ ใหม่ ๆ ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการความรู้ไปใช้ ได้แก่การประกันคุณภาพ
การศึกษารองลงมา คือ การพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตร เทคโนโลยี ห้องสมุด การวิจัย การประเมิน
ความดีความชอบ การธำรงรักษาบุคลากร การสร้างนักวิชาการ การกำหนดภาระงานของบุคลากร และ  
การบริการความรู้ ผู้บริหารมีความประสงค์ให้ในระดับมาก ให้มีการแบ่งปันแลกความรู้ที่ต่างฝ่ายต่างเป็นทั้ง
ผู้ให้และผู้รับบริการ ใน 5 ด้าน คือ การเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ การถ่ายทอดความรู้ การจัดอบรมสัมมนา
การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงความรู้ และการให้คำปรึกษา รูปแบบการบริหารจัดการความรู้ใน
สถาบันอุดมศึกษาไทยที่นำเสนอ เน้นด้านการแบ่งปันแลกเปลี ่ยนความรู ้และการบริการความรู ้ ซึ ่ง
ประกอบด้วย 10 ด้าน ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์ คือ การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้และชุมชนนักวิชาการ  
ด้านภารกิจ คือ การผลิต ถ่ายทอด และบริการความรู้ ด้านนโยบาย คือ ให้มีการแบ่งปันความรู้อย่างทั่ วถึง 
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ด้านเป้าหมาย คือ การพัฒนาวัฒนธรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และ
วัฒนธรรมการบริการความรู ้พัฒนานอลลิดจ์เวอร์เคอร์ พัฒนาฐานความรู ้อิเล็กทรอนิกส์ของสถาบัน  
และพัฒนาปฏิสัมพันธ์ความรู้ ด้านการประเมิน คือ ประเมินความสามารถและวัฒนธรรมของสถาบัน  
ด้านยุทธศาสตร์ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการความรู้ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ผู้บริหาร 
ยุทธศาสตร์นอลลิดจ์เวอร์เคอร์ ยุทธศาสตร์ปฏิสัมพันธ์ความรู้ ยุทธศาสตร์การสื่อสารความรู้และเทคโนโลยี 
ยุทธศาสตร์การไว้วางใจ และยุทธศาสตร์ร่วมพลัง ด้านสำนักบริหารจัดการความรู้ คือ การวางแผนกลยุทธ์
การบริหารการจัดการความรู้ ด้านกระบวนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนและบริการความรู้ คือ การเตรียมความ
พร้อมการกำหนดวิธีการแบ่งปันแลกเปลี ่ยนและบริการการประเมิน และปรับปรุงแก้ไข ด้านผลการ
ดำเนินการ คือ ทำให้ได้ วัฒนธรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้และการบริการความรู้ ชุมชนนอลลิดจ์เวอร์
เคอร์ ฐานความรู้อิเล็กทรอนิกส์ปฏิสัมพันธ์ความรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์และการบริการ 
 เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำของผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะผู้นำที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้นำในแต่ละบทบาท
จำนวน 36 คุณลักษณะ จำแนกเป็น 4 ด้าน คือ คุณลักษณะด้านผู้นำการบริหารจัดการคุณลักษณะผู้นำด้านวิชาชี
คุณลักษณะผู้นำด้านคุณธรรมและจริยธรรม และคุณลักษณะผู้นำด้านบุคลิกภาพ 2) องค์ประกอบของรูปแบบ 
ประกอบด้วย ที่มาของรูปแบบ คุณลักษณะของผู้นำที่ต้องการพัฒนา กระบวนการพัฒนาการนำรูปแบบไปใช้  
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3) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา มี 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การประเมินความ
ต้องการจำเป็นในการพัฒนา ขั้นที่ 2 การเตรียมการพัฒนา ขั้นที่ 3 การดำเนินการพัฒนา มี 4 รูปแบบย่อย (APEP 
models) ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำด้านวิชาชีพรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำด้านการบริหาร
จัดการรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำด้านวิชาชีพรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมและรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำด้านบุคลิกภาพในแต่ละรูปแบบย่อยประกอบด้วยสาระสำคัญคือ
ประสงค์ขอบข่ายสาระการพัฒนากิจกรรมการพัฒนาวิธีการพัฒนาและการประเมินผลการพัฒนา ขั ้นที ่ 4  
การประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา และขั้นที่ 5 การประเมินผลการดำเนินการโดยแต่ละขั้นตอนประกอบด้วย
แนวคิดวัตถุประสงค์วิธีการและกิจกรรมการพัฒนาและผลที่คาดหวัง 
 ชาตรี นาคะกุล (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหารระดับกลาง สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหาร
ระดับกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม ขั้นตอนการวิจัย
แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบภาวะผู้นำผู้บริหารระดับกลางเชิงทฤษฎี โดย
การศึกษาเอกสาร ตำรา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง และใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน ระยะที่ 2 การประเมินความเหมาะสม และยืนยันองค์ประกอบภาวะผู้นำผู้บริหาร
ระดับกลาง โดยใช้เทคนิคเดลฟายกับผู้เชี่ยวชาญ 24 คน ระยะที่ 3 การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำและ
สร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหารระดับกลาง โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและนำผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับวิธีการและเทคนิคการพัฒนาภาวะผู้นำที่สังเคราะห์ไว้สร้างรูปแบบ
การพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหารระดับกลาง และระยะที่ 4 การตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนำไปปฏิบัติของ
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำผู้บริหารระดับกลาง โดยใช้การประชุมผู้เชี่ยวชาญและการสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารระดับกลาง สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้นำ
ผู้บริหารระดับกลางประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ คือ (1.1) องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิง
คุณลักษณะประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัว  การมีวิสัยทัศน์  
การมีความเชื่อมั่นในตนเอง การให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ การมีความน่าเชื่อถือ การมีมนุษยสัมพันธ์ 
และ 7) การมีว ุฒิภาวะ (1.2) องค์ประกอบภาวะผู ้นำเชิงพฤติกรรม ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 5  
องค์ ประกอบ ได้แก่ ความเป็นผู้นำแบบมุ่งงานและมุ่งคน ความเป็นผู้นำแบบประชาธิปไตย ความเป็นผู้นำแบบ
ประนีประนอม ความเป็นผู้นำแบบที่ปรึกษา และ ความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (1.3) องค์ประกอบภาวะผู้นำ
เชิงบทบาท ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) บทบาทตามตำแหน่ง (2) บทบาทนัก
สื่อสาร (3) บทบาทในการติดตามและประสานงาน และ (4) บทบาทนักพัฒนา และ 2) รูปแบบการพัฒนาภาวะ
ผู้นำผู้บริหารระดับกลาง ประกอบด้วย วิธีการและเทคนิคการพัฒนาภาวะผู้นำ 17 วิธี คือ บทบาทสมมติ เกม
บริหาร กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมพัฒนาจิต กรณีศึกษา การระดมความคิด ศึกษาดูงาน การเรียนรู้ด้วย 
การลงมือปฏิบัติ การเผชิญเหตุการณ์ กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เกมการศึกษา การฝึกงาน การสนทนาวงกลม 
การทำแบบฝึกหดั การทำโครงการจริง การฝึกสั่งการ และการประชุม ทางวิชาการ 
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 ดำรง ศรีอร่าม (2553) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสภาพปัจจุบัน
และที่พึงประสงค์ และ 2) พัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน 
ขั้นตอนการวิจัย คือ 1) ศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สภาพปัจจุบันและที่พึง
ประสงค์ 2) ร่างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง 3) ตรวจสอบความเหมาะสมและประเมิน
ความเป็นไปได้ของรูปแบบ และ 4) ปรับปรุงและนำเสนอรูปแบบ ประชากรคือ โรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
ร ุ ่นที ่  1/2550 จำนวน 610 โรงเร ียน กลุ ่มตัวอย่าง ที ่ ได ้จากการสุ ่มตัวอย่างแบบหลายขั ้นตอน 
(Multistage Sampling) จำนวน 255 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูล คือ ครูและผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 510 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบตรวจสอบและประเมินรูปแบบ แบบสนทนากลุ่ม สถิติที่ใช้
ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า 1) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารโรงเรียนในสภาพปัจจุบันด้าน บริหารทั่วไป มีระดับภาวะผู้นำมากที่สุด และ รองลงมาได้แก่ 
ด้านบริหารบุคคล ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ ตามลำดับ 2) ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
โรงเรียนที่พึงประสงค์ พบว่า ด้านวิชาการ มีความสำคัญและความต้องการจำเป็นมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้าน
งบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารทั ่วไป ตามลำดับ 3) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู ้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเหมาะสม
และเป็นไปได้ คือ รูปแบบการออกแบบกระบวนการจิตสำนึก ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ คือ 1) หลักการ
และแนวคิด 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการพัฒนา 4) ผลลัพธ์และ 5) การประเมินผล ข้อเสนอแนะในการ
นำผลการวิจัยไปใช้ มีดังนี ้ 1) ควรกำหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียน ของกระทรวง 
ศึกษาธิการ และ 2) ควรกำหนดให้การพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน
สมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 จิรวรรณ เล่งพานิชย์ (2554) ได้ศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำแบบใฝ่บริการของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1) เพื่อศึกษาระดับการแสดงออกภาวะผู้นำแบบใฝ่ บริการของผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน และเปรียบเทียบจำแนกตามเพศ วัย และขนาดของโรงเรียน 2) เพ่ือศึกษาระดับการแสดงออกใน
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำแบบใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเปรียบเทียบจำแนก
ตามเพศ วัย และขนาด ของโรงเรียน 3) เพ่ือตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำ
แบบใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 4) เพ่ือศึกษาขนาด
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวม ของปัจจัยที่นำมาศึกษาต่อภาวะผู้นำแบบใฝ่ บริการของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีระดับการแสดงออกภาวะ
ผู้นำใฝ่บริการในระดับมาก โดยผู้บริหารที่มีอายุต่างกันและอยู่ในสถานศึกษาต่างระดับกัน มีระดับภาวะผู้นำ  
ใฝ่บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้นำแบบ 
ใฝ่บริการอยู่ในระดับมาก ทั้งสี่ปัจจัยคือ ความเชื่อถือ ความคิดสร้างสรรค์ การมีวิสัยทัศน์ และความซื่อสัตย์
สุจริตเมื ่อศึกษาเปรียบเทียบพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ในปัจจัย 
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ความเชื่อถือของผู้บริหาร ที่มีอายุ ขนาดสถานศึกษา และระดับสถานศึกษาที่ต่างกันอย่างนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่พบความแตกต่างกัน 
 กัลยรัตน์ เมืองสง (2556) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างรูปแบบคือ ผู้ทรงคุณวุฒิใน  
ด้านบริหารจัดการศึกษา จำนวน 5 คน ซึ่งได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจงโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
และการพัฒนารูปแบบโดยผู้ เชี่ยวชาญด้านบริหารการศึกษาจำนวน 10 คน ด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม 
และกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ ได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจำนวน 525 คน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการพัฒนารูปแบบ
ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาประกอบด้วยองค์ประกอบ ได้แก่ 1) การกำหนดทิศทางเชิงกล
ยุทธ์ 2) การบริหารทรัพยากรในองค์การ 3) การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การ 4) การมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่าง 
มีคุณธรรม 5) การควบคุมองค์การอย่างสมดุล และ 6) การเป็นผู้นำองค์การส่วนแนวคิดของผู้บริหาร
สถานศึกษา พบว่า ความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา  
อยู่ในระดับมากที่สุดในด้านการมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม และอยู่ในระดับมากในด้านการเป็นผู้นำ
องค์การ ด้านการบริหารทรัพยากรในองค์การ ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์ การ ด้านการควบคุมองค์การ
อย่างสมดุล และด้านการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์   
 วิมล จันทร์แก้ว (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อ
พัฒนาและประเมินรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ ผู้บริหารสถานศึกษา 36 คน 
ครูผู้สอน 248 คน และนักเรียน 230 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบบสนทนากลุ่ม 
แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ คู่มือ และหน่วยการพัฒนาภาวะผู้เชิงสร้างสรรค์ ใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t ค่า IOC และค่าประสิทธิภาพเครื่องมือ E1/E2 ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหาร สถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 3 มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ (1.1) การวิเคราะห์
สังเคราะห์คุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ที่ผู ้บริหารสถานศึกษาต้องการ พัฒนา ( 1.2) การสร้าง
รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ (1.3) การทดลองรูปแบบการพัฒนา ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ 
(1.4) การพัฒนารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์และ (1.5) การประเมินรูปแบบการพัฒนา 
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ 2) คุณลักษณะภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ที่ผู ้บริหารสถานศึกษาต้องการพัฒนา  
มี 5 คุณลักษณะคือ (2.1) การเป็นผู้นำการเรียนรู้แบบทีม (2.2) ผู้นำของผู้นำ (2.3) ผู้นำที่สร้างความคิด
สร้างสรรค์ (2.4) ผู้นำการบริหารความเสี่ยง และ (2.5) ผู้นำที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 3) ผู้บริหารสถานศึกษา
ใช้ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานทั้ง 4 กลุ่มงาน มีค่าเฉลี่ย โดยรวมอยู่ในระดับมาก 4) ผลที่
เกิดขึ้นจากการใช้ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาหลังการพัฒนาสูงกว่า
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ก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 5) ครูผู้สอนและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
ใช้ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก  

8. รูปแบบของการประเมินผล (Evaluation Model) 

 8.๑ ความหมายของการประเมินผล  
ประชุม รอดประเสริฐ (2539) กล่าวว่า “การประเมินหรือการประเมินผล” มีความหมายตรงกับคำ

ในภาษาอังกฤษว่า “EVALUATION” การประเมินหรือการประเมินผล หมายถึง กระบวนการรวบรวมและ
วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจดำเนินการเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และยังมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับคำอื่น  ๆ อีก 
เช่น การวิจัย (research) การวัดผล (measurement) การประเมินตรวจสอบ (appraisal) การควบคุมดูแล 
(monitoring) การประมาณการ (assessment) การพิจารณาตัดสิน (judgement) เป็นต้น มีนักวิชาการได้
ให้ความหมายของการประเมินหรือการประเมินผล (evaluation) ไว้ต่าง ๆ กัน ดังนี ้คือ สตัฟเฟิลบีม 
(Stufflebeam, 1971) ให้นิยามว่า “การประเมินผล” เป็นกระบวนการจำแนก แยกแยะหรือวิเคราะห์การ
ได้มาซึ่งข้อมูลและการเสนอข้อมูล เพื่อเสนอคำวินิจฉัยสำหรับทางเลือกหรือ การตัดสินใจว่า มีคุณภาพมาก
น้อยเพียงใด ซัชแมน (Suchman, 1967) กล่าวว่า “การประเมินผลโครงการ” เป็นกระบวนการศึกษา 
พิจารณาผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนาในการดำเนินกิจกรรมต่าง  ๆ เพื่อกำหนดคุณค่า หรือ
ปริมาณของความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้  1) การกำหนดจุดมุ่งหมาย 
ในการประเมิน 2) การกำหนดเกณฑ์เพื่อตรวจสอบความสำเร็จ  3) การอธิบายระดับความสำเร็จ และ 
4) การรายงานและการเสนอแนะในการดำเนินงานต่อไป อัลคิน (Alkin, 1990) กล่าวว่า “การประเมินผล” 
หมายถึง กระบวนการกำหนดขอบเขตการ ตัดสินใจ การเลือกข้อมูลที่เหมาะสม การเก็บรวมรวมข้อมูล 
ตลอดจนการเขียนรายงานสรุป เพ่ือให้ผู้มี อำนาจในการตัดสินใจได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  

8.๒ รูปแบบของการประเมินผล  
รูปแบบของการประเมินผล หมายถึง กรอบหรือแนวความคิด (Process) และวิธีการประเมินผล 

(Evaluation Method) เกิดจากการค้นคว้าและ คิดค้นของนักประเมินผล โดยมีวิวัฒนาการมาตามลำดับ 
 ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ (2546) ได้มีการจัดกลุ่มการประเมินผลตามลักษณะที่เด่นหรือคุณลักษณะ

ที่สำคัญตามหลักและยุทธวิธีการประเมินผล (Evaluation Strategies) ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามรูปแบบดังนี้ 
 1.รูปแบบที ่ช ่วยในการตัดสินใจและการจัดการ (Decision Making and Management Model) 

ได ้ แก ่  CSE Model (Marvin C.  Alkin)  CIPP Model (Daneil Stufflebeam)  และ Discrepancy Model 
(Malcolm M. Provus) 

2. รูปแบบที่ยึดเกณฑ์การตัดสินใจ (Judgement Model) ได้แก่ Goal Free Model (Michael 
Scriven) และ Countenance Model (Robert E. Stake) 

3. รูปแบบที่ยึดจุดมุ่งหมาย (Objective Model) ได้แก่ Goal – based Model (Ralph W. Tyler) 
และ Cube Model (Robert L. Hammond) 



55 

จากการจัดกลุ่มการประเมินผลตามลักษณะที่เด่นหรือคุณลักษณะที่สำคัญตามหลักและยุทธวิธีการ
ประเมินผล (Evaluation Strategies) ข้างต้นนั้น ผู้วิจัย ได้วิเคราะห์รูปแบบของการดำเนินงานการบริหาร
จัดการสถานศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศโดยใช้แนวทางและวิธีปฏิบัติ INTERSECT model มีความสอดคล้องกับ
รูปแบบของการประเมินผลในรูปแบบที่ช่วยในการตัดสินใจและการจัดการ โดยผู้วิจัยได้เลือกรูปแบบ CIPP 
Model มาใช้ในการประเมินผล วิธีปฏิบัติ INTERSECT model ซึ่ง Daneil  Stufflebam ได้เสนอแนวคิดใน
การสร้างแบบแผนการประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับ CIPP Model ซึ่งอาจนำไปประยุกต์ใช้กับการประเมินผลใน
รูปแบบอ่ืน ๆ ได้ แบบแผนการประเมินผล มีดังนี้  

1. การบรรยายจุดมุ่งหมาย และการกำหนดนโยบายในการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย  
1.1 ขอบเขตความรับผิดชอบว่ามีขอบเขตระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด หรือ ระดับประเทศ 
1.2 เวลาและแนวทางเลือก 
1.3 ตัวแปรในการวัดและมาตรฐานที่ใช้ในการตัดสินใจ 
1.4 นโยบายในการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แหล่งข้อมูลที่จะเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการ เครื่องมือ  
วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง สภาพการณ์ในการเก็บข้อมูล 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
4. การรายงานผลหรือสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
5. การบริหารการประเมินผล เพ่ือเตรียมแผนการดำเนินงานทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน คือ  

กำหนดโครงร่าง กำหนดบุคลากรและทรัพยากร กำหนดวิธีการปฏิบัติ ประเมินผล ประสิทธิภาพของ
เครื่องมือ  กำหนดวิธีการที่จะพัฒนาแบบแผนการประเมิน และการจัดหางบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน
การประเมินผลตลอดโครงการ (เสนาะ ติเยาว์, 2543) 

9. รูปแบบการประเมินผลแบบซิป (CIPP) 

 9.๑ ความหมายของรูปแบบการประเมินของแดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daniel L.Stufflebeam)  
  รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model) เป็นการประเมินภาพรวมของโครงการ ตั้งแต่บริบท 
ปัจจัยป้อน กระบวนการ และผลผลิต (Context, Input, Process and Product) โดยจะใช้วิธีการสร้าง
เกณฑ์และประสิทธิภาพของโครงการ ทั้งภาพรวมหรือรายปัจจัยเป็นสำคัญ ดังนี้  
          การประเมินด้านบริบท หรือประเมินเนื้อความ (context evaluation)เป็นการศึกษาปัจจัยพื้นฐาน
ที่นำไปสู่การพัฒนาเป้าหมายของโครงการ ได้แก่ บริบทของสภาพแวดล้อม นโยบาย วิสัยทัศน์ ปัญหา แหล่ง
ทุน สภาพความผันผวนทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนแนวโน้มการก่อตัวของปัญหาที่
อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินโครงการ เป็นต้น 
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 การประเมินปัจจัยนำเข้า (input evaluation) เพ่ือต้นหาประสิทธิภาพขององค์ประกอบที่นำมาเป็น
ปัจจัยนำเข้า อาจจะจำแนกเป็นบุคคล สิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ศักยภาพ   
การบริหารงาน ซึ่งแต่ละปัจจัยก็ยังจำแนกย่อยออกไปอีก เช่น บุคคล อาจพิจารณาเป็นเพศ อายุ มีสถานภาพ
ทางสังคมและเศรษฐกิจ ความพึงพอใจ ความคาดหวัง ทัศนคติ ศักยภาพ ความสามารถ ประสบการณ์ 
ความรู้ คุณวุฒิทางการศึกษา ถิ่นที่อยู่ เป็นต้น 
 การประเมินกระบวนการ (process evaluation) เป็นการศึกษาต่อจากการประเมินบริบทและ
ปัจจัยป้อนว่ากระบวนการเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เป็นการศึกษาค้นหาข้อบกพร่อง จุดอ่อน หรือจุดแข็งของ
กระบวนการบริหารจัดการโครงการที่จะนำโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อย
เพียงใด 
          การประเมินผลิตผล (product evaluation) เป็นการตรวจสอบประสิทธิผลของโครงการ โดยเฉพาะ
ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับผลลัพธ์ที่ได้แล้วนำเกณฑ์ที่กำหนดไว้ไปตัดสิน เกณฑ์มาตรฐานนั้น
อาจจะกำหนดขึ้นเองหรืออาศัยเกณฑ์ที่บุคคลหรือหน่วยงานอ่ืนกำหนดไว้ก็ได้  
 ซึ่งการประเมินโครงการในครั้งนี้ใช้รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP 
Model) การประเมินรูปแบบซิป (CIPP Model) เป็นการประเมินเพื่อให้ได้ข้อมูลในด้านต่าง ๆ สำหรับ
ประกอบการตัดสินใจ คือการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมเพื ่อให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ใน 
การวางแผน  ประเมินปัจจัยนำเข้า เพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการกำหนดโครงสร้างโครงการ 
ประเมินกระบวนการเพ่ือให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการนำโครงการไปปฏิบัติ และประเมินผลลัพธ์
เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าควรดำเนินการโครงการต่อไปหรือล้มเลิ ก ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่าง
การประเมินกับการตัดสินใจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ลักษณะของการประเมินแบบซิป (CIPP Model) 
 สตัฟเฟิลบีม ได้กล่าวถึง ลักษณะที่สำคัญของการประเมินไว้ 3 ประการ ดังนี้ 
 1.1 จุดมุ่งหมายที่สำคัญของการประเมิน คือ การจัดหาข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการ
ตัดสินใจ คุณค่าของการประเมินจะมากน้อยเพียงใดจึงขึ้นอยู่กับข้อมูลสารสนเทศที่ได้มานั้นสามารถที่จะ
นำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจมากน้อยเพียงใด 
 1.2 การประเมินเป็นกระบวนการที่เป็นวัฏจักร กล่าวคือ เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่องที่
ครบวงจรของการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ 
 1.3 กระบวนการประเมิน ประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญ ๆ 3 ขั้นตอนคือ 1) การระบุหรือ
บรรยายข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล 2) การวิเคราะห์ข้อมูล และ 3) การจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศให้กับ
ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจนำไปใช้ 
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 2. วิธีการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) 
 วิธีการประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินซิปจะเกี่ยวข้องกับลักษณะของการตัดสินใจ 4 ลักษณะ คือ 
การตัดสินใจเกี ่ยวกับการวางแผน (planning decisions) การตัดสินใจเกี ่ยวกับโครงสร้าง (structuring 
decisions) การตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน (implementing decisions) และการตัดสินใจเกี ่ยวกับการ
ทบทวนการดำเนินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ (recycling decisions) มโนทัศน์เบื้องต้นของรูปแบบซิป (CIPP 
Model) ก็คือ ประเภทของการตัดสินใจที่แตกต่างกันจำเป็นต้องใช้สารสนเทศในการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ซึ่ง
สตัฟเฟิลบีม ได้จำแนกการตัดสินใจ และการประเมินเพ่ือการบริหาร และการวางแผนไว้ 4 ประเภท ดังนี้ 
 2.1 การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (context evaluation) เป็นการประเมินเพื่อให้ได้
สารสนเทศสำหรับการตัดสินใจในการวางแผนกำหนดเป็นผลลัพธ์ที่คาดหวังของโครงการ หรือวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายของโครงการ การประเมินบริบทเป็นการประเมินเกี่ยวกับนโยบาย ปรัชญา เป้าหมาย แรง
กดดันทางเศรษฐกิจและสังคม ความต้องการของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแรงกดดันทาง
การเมือง 
 2.2 การประเมินปัจจัย หรือทรัพยากร ( input evaluation) เป็นการประเมินเพื ่อให้ได้
สารสนเทศสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีการ และกลวิธีดำเนินโครงการ เป็นการตรวจสอบความพร้อมของ
ปัจจัยเบื้องต้นต่าง ๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ เป็นต้น เป็นการประเมินเพื่อมุ่งเน้น
ว่ามีปัจจัยพร้อมมูลที่จะดำเนินการหรือไม่ แผนหรือโครงการที่เสนอเหมาะสม หรือไม่ ควรปรับปรุงส่วนใด 
สารสนเทศที่ได้ใช้ประกอบการตัดสินใจ เกี่ยวกับโครงสร้างเพื่อเลือกแผนการจัดโครงการ หรือแผนการ
ดำเนินงาน ที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 2.3 การประเมินกระบวนการ (process evaluation) เป็นการประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศ
สำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการนำโครงการไปปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลสำเร็จ ซึ่งเป็นการประเมินขณะ
ดำเนินงาน หรือประเมินในเชิงความก้าวหน้า เพื่อปรับปรุงกระบวนการบริหาร หรือการดำเนินโครงการ 
รวมทั้งศึกษาปัญหา และอุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย  
 2.4 การประเมินผลผลิต (product evaluation) เป็นการประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศสำหรับ
การตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินผลหลังจากการดำเนินโครงการสิ้นสุดลง เพื่อ
ตรวจสอบประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของโครงการ 
 มโนทัศน์สำคัญของรูปแบบการประเมินซิป คือ จะต้องเป็นการประเมินเพื่อให้ได้สารสนเทศ
สำหรับการตัดสินใจตามช่วงระยะเวลาของการบริหารจัดการโครงการ ซึ ่งจากแนวคิดในการประเมิน
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ดังกล่าว จึงเรียกแนวคิดในการประเมินนี้ว่า รูปแบบการประเมินซิป ซึ่งมีกรอบ
แนวคิดในการประเมินเขียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการประเมิน และประเภทของการ
ตัดสินใจได้ ดังภาพที่ 5 
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       ประเภทของการประเมิน         ประเภทของการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 แสดงความสัมพันธ์ของประเภทการประเมิน และประเภทของการตัดสินใจตามรูปแบบ 
การประเมินแบบซิป (CIPP Model) 

 3. การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) เพ่ือการประเมินโครงการ 
 การประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิปมาใช้ในการประเมินโครงการ นักประเมินโครงการ หรือ
ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องดำเนินการประเมินโครงการอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบเพื่อนำสารสนเทศที่ได้
จากการประเมินเสนอต่อผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ หรือนำมาใช้ในการตัดสินใจ ปรับปรุง และพัฒ นา
โครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยดำเนินการ ดังนี้ 
 3.1 ประเมินก่อนการดำเนินโครงการ มีจุดมุ ่งหมายเพื ่อตัดสินใจเลือกวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ตรวจสอบความเหมาะสม ความสมเหตุสมผลของการวางแผนดำเนินโครงการ ความเป็นไปได้
ของโครงการที่จะนำไปปฏิบัติ คุณภาพของโครงการ รวมทั้งตรวจสอบโอกาสที่โครงการนั้นจะประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ การประเมินเพื่อตัดสินใจ บางครั้งเรียกว่า “การวิเคราะห์
โครงการ” ในขั้นนี้เน้นการพิจารณาใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1) ความเหมาะสมของโครงการที่จะดำเนินการ 

การประเมินสภาวะ
แวดล้อมหรือบริบท  

(context evaluation) 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

การประเมินปัจจัยหรือ
ทรัพยากร 

(input evaluation) 

วิธีการ 
และกลวิธีดำเนินโครงการ 

การประเมินกระบวนการ 
(process evaluation) 

นำโครงการสู่ปฏิบัติ 
ความก้าวหน้าของโครงการ 

จุดแข็งและจุดอ่อนของโครงการ 
ปรับปรุงวิธีการดำเนินโครงการการ

เร่งรัดโครงการ 
 

การประเมินผลผลิต หรือ
ผลลัพธ์ 

(product evaluation) 

ปรับขยายโครงการ ยุติล้มเลิก
โครงการ 

ยกฐานะเป็นงานประจำ 
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2) การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการดำเนินโครงการ 3) การศึกษาและคาดหวังถึงผลประโยชน์ หรือสิ่งที่
อาจจะตามมาจากการดำเนินโครงการนั้น ทั้งในระยะเริ่มโครงการ และในขณะดำเนินโครงการ  
 3.2 การประเมินระหว่างการดำเนินโครงการ โดยประเมินขณะที่กำลังดำเนินโครงการ  
ควรประเมินจุดเด่น จุดด้อย ของการดำเนินงาน ตรวจสอบว่า การดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรค อะไรบ้าง มีสาเหตุมาจากอะไร มีวิธีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร 
แล้วใช้สารสนเทศที่ได้จากการประเมินสำหรับตัดสินใจ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้ทันท่วงที  
 3.3 การประเมินหลังการดำเนินโครงการ โดยนักประเมิน หรือผู้รับผิดชอบโครงการจะต้อง
ประเมินที่มุ่งตอบคำถามว่า โครงการประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ หรือไม่ เพียงใด ซึ่ง
เป็นการตรวจสอบการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ผลการดำเนินงานคุ้มค่าหรือไม่  เกิดผลกระทบ
อะไรบ้าง สารสนเทศที่ได้จากการประเมินจะนำมาใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของโครงการว่าควร
ดำเนินโครงการนั้นต่อไป หรือปรับปรุงขยาย หรือล้มเลิกโครงการ  
 ในการประเมินผลโครงการแบบซิป (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีม เพ่ือให้ภาพที่ง่ายต่อการนำไป
ประยุกต์ใช้ จึงเสนอรายละเอียดและขั้นตอนการประเมินผลได้ ดังภาพที่  6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6  แสดงรายละเอียดและข้ันตอนการประเมินผลโครงการแบบซิป (CIPP Model) 
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 จากภาพที่ 6 โดยเริ่มต้นจากมุมซ้ายบนของแผนภูมิแสดงให้ทราบว่าการดำเนินงานโครงการใด ๆ 
ขององค์การจะต้องมีการประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ (Context  evaluation) โดยจะต้องมีการ
ประเมินทั้งสภาวะแวดล้อมภายนอกและสภาวะแวดล้อมภายในโครงการ ผลจากการประเมินสภาพแวดล้อม
โครงการจะทำให้มีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโครงการ ซึ่งถ้าเป็นการตัดสินใจไม่เปลี่ยนแปลงโครงการ 
โครงการนั้นก็จะดำเนินงานต่อไปเป็นปกติแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงโครงการ ผู้ดำเนินโครงการจะต้องชี้แจงให้
เห็นถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาของโครงการ ถ้าไม่สามารถหาแนวทางที่พอใจในการแก้ปัญหาได้ 
การประเมินข้อมูลนำเข้า (Input evaluation) ก็จะได้รับการตัดสินใจดำเนินการ การประเมินข้อมูลนำเข้า
จะต้องมียุทธศาสตร์หรือวิธีการประเมินที่เหมาะสม การทดสอบด้วยวิธีการต่าง ๆ จะต้องได้รับการพัฒนาขึ้น
ทั้งนี้เพื่อให้โครงการที่ได้รับการตรวจสอบข้อมูลนำเข้านี้เป็นโครงการที่สามารถดำเนินการได้ หลังจากนั้นก็
จะต้องมีการประเมินกระบวนการและผลผลิตหรือผลงาน ว่ากระบวนการทั้งสองชนิดนี้มีคุณค่าหรือไม่ และ
มากน้อยเพียงใด ถ้ากระบวนการและผลผลิตได้รับการพิจารณาตัดสินว่าด้อยคุณค่าไม่คุ้มกับทุนและแรงงาน
ที่ลงไปโครงการนั้นอาจได้รับการตรวจสอบใหม่อีกครั้งหรืออาจเลิกล้มไปเลยก็ได้ อย่างไรก็ดีถ้าโครงการนั้น  
มีกระบวนการและผลผลิตที่มีคุณค่าควรแก่การพึงพอใจ โครงการนั้นจะได้รับการแก้ไขปัญหาและสามารถ
สนับสนุนให้ดำเนินกิจการต่อไปได้ 
 การประเมินโครงการตามกระบวนการดังกล่าวแล้วเป็นกระบวนการที่มีลั กษณะเป็นการวิเคราะห์
ระบบ (System analysis) อย่างหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจใช้เป็นข้อมูลเพ่ือช่วยใน
การตัดสินใจว่าโครงการที่กำหนดขึ้น จะเป็นโครงการที่สามารถให้การบริการต่อองค์การหรือต่อสังคมต่อไป
ได้อีกหรือไม่ จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เหมาะสมหรือเกิดคุณภาพในการดำเนินงานและการให้การบริการ
ในลักษณะเช่นใด  

10. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแนวทางและวิธีปฏิบัติ INTERSECT model 
 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามและการประชุมกลุ่ม
เฉพาะ ผู้วิจัยจัดทำเป็นแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ  INTERSECT model 
ซึ่งประกอบด้วย  
    I:  Innovation (การใช้นวัตกรรม) 
    N: Networking (การสร้างเครือข่าย) 
    T: Administrative Techniques (การใช้เทคนิคเชิงบริหาร)  
   E: English language (การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ)  
   R: Relationship Building (การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน) 
   S: Student – centered learning (จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ) 
    E: Environment (การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม)  
    C: Curriculum (การพัฒนาหลักสูตร) 
    T: Team (การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ) 
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 10.1 การใช้นวัตกรรม (Innovation: I) 
    ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการดำเนินการ
วิจัยในเรื่องต่อไปนี้  

1) การบริหารสถานศึกษา 
 2) นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   (1) งานวิจัยในประเทศ 
   (2) งานวิจัยต่างประเทศ 

1) การบริหารสถานศึกษา 
 การบริหารเป็นกระบวนการอย่างหนึ่ง โดยพื้นฐานแล้วเกี่ยวข้องกับการทำให้บรรลุเป้าหมาย  
ที่กำหนดโดยองค์กรหรือสถาบัน ไม่มีองค์กรไหนสามารถทำให้บรรลุเป้าหมายได้นอกเสียจากว่า สมาชิก
ทั้งหมดของกลุ่มบูรณาการเข้าด้วยกันแล้วทำเป้าหมายให้เป็นจริง การบริหารถูกมองว่าเป็นกลไกที่บริหาร
องค์กร เป็นที่ทราบกันในทางเทคนิคว่า การบริหารเป็นส่วนหลักที่เกี่ยวข้องกับการทำให้สิ ่งต่าง ๆ บรรลุ
ความสำเร็จในทางทฤษฎี ได้มีนักวิชาการให้ความหมายของการบริหารไว้ดังนี้  
 การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการในการทำงาน โดยมีผ ู ้บร ิหารสถานศึกษา  
ปฏิบัต ิภารกิจอย่างเป็นระบบในสถานศึกษาที ่ต ้องดำเนินการ 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารวิชาการ  
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป (ยุกตนันท์ หวานฉ่ำ, 2555) 
 แนวคิดการบริหารสถานศึกษา มีความสำคัญต่อการจัดการให้การดำเนินการของสถานศึกษาบรรลุ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยแนวคิดการบริหารสถานศึกษา มีดังนี้ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (2553) ได้กำหนดสาระสำคัญ
ไว้ในมาตรา 39 ว่าให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา โดยแบ่งขอบข่ายงานของ  
การบริหารสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน ดังนี้ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 

 ยุกตนันท์ หวานฉ่ำ (2555) ได้ทำการเปรียบเทียบแนวคิดบริหารสถานศึกษา ดังตารางที่ 1  

ตารางท่ี 1 แนวคิดการบริหารสถานศึกษา 

แนวคิดทฤษฎี การบริหารสถานศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ 
(ฉบับที ่3) พ.ศ.2553 

1) ด้านการบริหารวิชาการ 
2) ด้านการบริหารงบประมาณ 
3) ด้านการบริหารงานบุคคล 
4) ด้านการบริหารทั่วไป 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 1) หลักนิติธรรม 
2) หลักคุณธรรม 
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แนวคิดทฤษฎี การบริหารสถานศึกษา 
3) หลักความโปร่งใส 
4) หลักการมีส่วนร่วม 
5) หลักความรับผิดชอบ 
6) หลักความคุ้มค่า 

Kimbrough and Nunnery (1976) 1) งานบริหารหลักสูตรและการสอน 
2) งานบริหารเศรษฐกิจการศึกษา 
3) งานธุรกิจ 
4) งานบริหารบุคคล 
5) งานกิจการนักเรียน 
6) งานสภาวะผู้นำในด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 
7) งานด้านการประเมินผลการวิจัย 
8) งานสร้างความเชื่อถือจากประชาชน 

Campbell and Others (1970) 1) งานด้านหลักสูตรและการสอน 
2) งานบริหารบุคคล 
3) งานกิจกรรมนักเรียน 
4) งานอาคารสถานที่ 
5) งานงบประมาณและธุรการ 
6) งานสัมพันธ์ชุมชน 

Sergiovanni and Others (1980) 1) งานสัมพันธ์กับชุมชน 
2) งานกิจกรรมนักเรียน 
3) งานหลักสูตรการสอน 
4) งานบริหารบุคลากร 
5) งานอาคารสถานที่ 
6) งานธุรการ 
7) งานพัฒนาบุคลากร 
8) งานประเมินผล 

ที่มา: ยุกตนันท์ หวานฉ่ำ (2555) 

 ภาระหน้าที่การบริหารงานในโรงเรียน ตามกฎกระทรวงซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจาย
อำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(2553)) ได้กำหนดสาระสำคัญไว้ในมาตรา 39 ว่าให้กระทรวงกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
ประกอบด้วย 
 1. ด้านการบริหารวิชาการ มีภาระหน้าที่ 17 รายการด้วยกัน คือ  
 1.1 การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
 1.2 การวางแผนงานด้านวิชาการ 
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 1.3 การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
 1.4 การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
 1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  1.6 การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 1.7 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
 1.8 การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
 1.9 การนิเทศการศึกษา 
 1.10 การแนะแนว 
 1.11 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 1.12 การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
 1.13 การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
           1.14 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ
และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 1.15 การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับด้านวิชาการของสถานศึกษา 
  1.16 การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
 1.17 การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 2. ด้านการบริหารงานงบประมาณ มีภาระหน้าที่ 22 รายการด้วยกัน คือ 
  2.1 การจ ัดทำแผนงบประมาณและคำขอต ั ้ งงบประมาณเพ ื ่อเสนอต ่อปล ัดกระทรวง  
ศึกษาธิการ หรือ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แล้วแต่กรณี  
  2.2 การจ ัดทำแผนปฏิบัต ิการใช้จ ่ายเง ินตามที ่ ได ้ร ับจ ัดสรรงบประมาณจากสำนักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง 
           2.3 การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
           2.4 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
           2.5 การายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
           2.6 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
          2.7 การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
           2.8 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
          2.9 การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 
          2.10 การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
          2.11 การวางแผนพัสดุ 
          2.12 การกำหนดรูปแบบรายงาน หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ ่งก่อสร้างที่ใช้  
เงินงบประมาณเพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ าน
แล้วแต่กรณี 
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          2.13 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทำและจัดหาพัสดุ 
          2.14 การจัดหาพัสดุ 
          2.15 การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ 
          2.16 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
          2.17 การเบิกเงินจากคลัง 
           2.18 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
          2.19 การนำเงินส่งคลัง 
          2.20 การจัดทำบัญชีการเงิน 
          2.21 การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน 
         2.22 การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล มีภาระหน้าที่ 20 รายการด้วยกัน คือ  
          3.1 การวางแผนอัตรากำลัง 
           3.2 การจัดสรรอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          3.3 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
          3.4 การเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
          3.5 การดำเนินการเก่ียวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
          3.6 การลาทุกประเภท 
          3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
          3.8 การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
         3.9 การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
           3.10 การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
           3.11 การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
           3.12 การออกจากราชการ 
           3.13 การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ 
           3.14 การจัดทำบัญชีรายชื่อและความเห็นเกี่ยวกับการเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
           3.15 การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
           3.16 การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
          3.17 การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
          3.18 การส่งเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
           3.19 การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต 
         3.20 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
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         4. ด้านการบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ 21 รายการด้วยกัน คือ 
         4.1 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
          4.2 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
         4.3 การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
          4.4 งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 
        4.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
          4.6 การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
         4.7 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
      4.8 การดำเนินงานธุรการ 
           4.9 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
        4.10 การจัดทำสำมะโนครัวผู้เรียน 
          4.11 การรับนักเรียน 
        4.12 การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบรวม หรือเลิกสถานศึกษา 
          4.13 การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
       4.14 การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
           4.15 การทัศนศึกษา 
           4.16 งานกิจการนักเรียน 
          4.17 การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
          4.18 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน  
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 
         4.19 งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
          4.20 การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
          4.21 แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน  
        จากการศึกษาการบริหารโรงเรียน พบว่า โครงสร้างการบริหารภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็น 4 ด้าน ในแต่ละด้านจะมีภาระงานตามระเบียบ จึงทำให้เป็น
กรอบการบริหารโรงเรียน ดังนี้ การบริหารโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษา (2553) ได้แก่ 1) การบริหารงาน
วิชาการ 2) การบริหารงานบุคคล 3) การบริหารงานงบประมาณ และ4) การบริหารงานทั่วไป 

 2) นวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
 นวัตกรรมการศึกษาเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ดังนั้น
ผู้วิจัยได้รวบรวมประเภทนวัตกรรมการศึกษา จากนักวิชาการไว้ดังนี้ 
 สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (2549, น. 6) ได้ให้ความหมายของคำว่า นวัตกรรมการ
บริหารว่าเป็นนวัตกรรมเก่ียวกับระบบ รูปแบบ วิธีการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีข้อจำกัดต่าง ๆ  
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 บุญเลิศ วีระพรกานต์ (2553) ได้ให้ความหมายนวัตกรรมการบริหารว่า เป็นการสร้างนวัตกรรม 
เพ่ือแก้ไขปัญหา หรือเพ่ือการพัฒนาองค์กรในการบริหารจัดการที่นำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย  นอกจากนี้
ยังมีนวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐที่ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมการบริหารว่าเป็นแนวคิด วิธีและรูปแบบ
ใหม่ ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการอันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน  
ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ  
 สุกัญญา แช่มช้อย (2555) ที่ได้ให้ความหมายนวัตกรรมทางการบริหารว่า เป็นเรื่องของการคิดค้น 
และเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการจัดการองค์การใหม่ ที่ส่งผลให้ระบบการทำงาน การผลิต การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์การดำเนินงานขององค์การมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยนวัตกรรมทางการบริหาร เป็นเรื ่อง  
ที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับเรื ่องของนโยบาย โครงสร้างองค์กร ระบบ รูปแบบ และกระบวนการจัดก าร 
ในองค์การ  
 เสาวลักษณ์ ณ พัทลุง (2556) ได้กล่าวว่า นวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐมีขอบเขตอยู่ภายใต้  
กรอบบทบาทและหน้าที่ของรัฐบาล ดังนี้ 1) นวัตกรรมเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ (Strategy/ Business 
Concepts Innovation) เป็นการคิดค้น ออกแบบ หรือกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจ เป้าประสงค์ 
ใหม่ข้ึนเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์หรือวางทิศทางใหม่ในการนำพาองค์กรในอนาคต 2) นวัตกรรมด้านสินค้า 
และการบริการ (Service and product Innovation) เป็นการปรับปรุงปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์และ การออกแบบ
ของสินค้าและบริการ เช่น บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card หน่วยบริการเคลื่อนที่ (mobile unit) 
3) นวัตกรรมการให้บริการ/การส่งมอบงาน (Delivery Innovation) ได้แก่ การสร้างหรือปรับเปลี่ยนแนวทาง/
รูปแบบในการบริการหรือการติดต่อกับประชาชน เช่น การให้บริการผ่านอินเตอร์เน็ต 4) นวัตกรรมด้าน
กระบวนการ และการบริหารองค์การ (Process and Organization Administration Innovation) ได้แก่ 
การออกแบบโครงสร้างองค์กร และกระบวนการภายในใหม่ เช่น การจัดตั้งหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเพื่อให้
สามารถทำหน้าที่ในการบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น การพัฒนาแนวทางการบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล เป็นต้น และ 5) นวัตกรรมด้านการปฏิสัมพันธ์เชิงกระบวนการ (Process Interaction 
Innovation) ได้แก่ แนวทางในการปรับปรุง หรือพัฒนาระบบความสัมพันธ์ หรือการปฏิสัมพันธ์เชิงอำนาจ 
หน้าที่กับภาคส่วนอื่น ๆ ขึ้นใหม่ เช่น การพัฒนากระบวนการให้บริการในงานที่สัมพันธ์ กันอย่างครบวงจร 
นอกจากนี้ สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (2549, น. 6) ยังได้กำหนดข่ายการพัฒนานวัตกรรม
การศึกษา ไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 1) นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการโรงเรียนให้มีคุณภาพ เช่น รูปแบบ/วิธีการ
บริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารโรงเรียนในชุมชนแออัด โรงเรียนที่ขาดแคลนครู 
โรงเรียนที ่มีเด็กพิการหรือเด็กด้อยโอกาส โรงเรียนในเมืองที ่มีนักเรียนจำนวนมาก  2) นวัตกรรมด้าน 
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เช่น เทคนิค วิธีการ การสอนแบบคละชั้นการจัดทำหลักสูตร เทคนิค
วิธีการผลิตสื่อการเรียนการสอน เทคนิควิธีการสอนแบบใหม่ ๆ ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ วิธีการวัดและ
ประเมินผล 3) นวัตกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เช่น 
รูปแบบ วิธีการ กิจกรรม การพัฒนา นักเรียนที่เน้นคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รูปแบบ/
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เทคนิค วิธีการ หรือ กระบวนการจัดค่ายส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบ/วิธีการ ฝึกอบรมเพ่ือ
ปลูกฝัง คุณธรรม จริยธรรม และ 4) นวัตกรรมด้านอื่น ๆ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนของ
นักเรียน เช่น สื่อการสอนที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ การผลิตหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้  
ในชีวิตประจำวันรวมทั้งเทคนิค วิธีการที่ทำให้นักเรียนค้นพบวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ( learning style) เช่น 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(2550, น. 20) ได้กำหนดขอบข่ายนวัตกรรมการศึกษา โดยเน้น 6 กลยุทธ์ ประกอบด้วยนวัตกรรม 
การบริหารจัดการและการเรียนการสอน ดังนี้ 1) ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เช่น การยกระดับ
คุณภาพด้านการอ่านออกเขียนได้ การส่งเสริมการรักการอ่าน การส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพกลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การพัฒนาการคิดวิเคราะห์ การพัฒนาเด็กมีปัญหาการเรียนรู้ 2) สนับสนุน 
ด้านคุณธรรมนำความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โรงเรียนวิถีพุทธ รูปแบบการนำเศรษฐกิจพอเพียง 
สู่สถานศึกษา การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3) ด้านการบริหารจัดการสนับสนุนการขยายโอกาสทาง
การศึกษา เช่น การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส การติดตามเด็ก
เข้าเรียน 4) ด้านการสร้างความเข้มแข็งแก่พื้นที่การศึกษาและโรงเรียน เช่น การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
การบริหารจัดการโดย SBM 5) ด้านการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม เช่น การมีบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
(stakeholder) และ 6) ด้านการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนใต้ 
 สรุปได้ว่า นวัตกรรมการบริหารโรงเรียน หมายถึง แนวคิด กระบวนการทำงาน หรือรูปแบบใหม่ ๆ 
ในการการบริหารจัดการโรงเรียนอันมาจากการสร้าง พัฒนา ต่อยอด หรือประยุกต์องค์ความรู้ที่อาจจะมาจาก
สาขาแขนงวิชาอ่ืน ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพในการบริหาร 

 ผู้วิจัยจึงจัดทำแนวทางการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้  
 1. แนวทางการใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารงานวิชาการ 
 2. แนวทางการใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารงบประมาณ 
 3. แนวทางการใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารงานบุคคล 
 4. แนวทางการในวัตกรรมเพ่ือการบริหารงานทั่วไป 

 3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 (1) งานวิจัยในประเทศ 
  วรดานันท์ เหมนิธิ (2551) ได้ทำการวิจัยเรื ่อง แนวโน้มการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สรุปได้ว่าการวิจัยเพื่อเป็น
แนวทางในการวางแผนพัฒนานว ัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศ ึกษาในอนาคต และเพ ื ่อทราบ  
ความคิดเห็นของคณาจารย์ที่มีต่อการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในอนาคต ผลการวิเคราะห์
ข้อมูล พบว่า 1) รูปแบบและวิธีการใช้นวัตรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีการใช้สื่อแผ่นใส และเครื่องฉายภาพ
ข้ามศีรษะ และเครื่องวิดีโอโปรเจคเตอร์ ในการนำเสนอมากขึ้น 2) ด้านการบริหารมีการใช้ระดับ Office 
Automation ในหน่วยงานและใช้ระดับ Teleconference ในการประชุม มีการติดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศ
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ในหน่วยงานและใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการบริหารจัดการในการประชาสัมพันธ์ทาง Internet มากขึ้น 3) ด้านแหล่ง
ทรัพยากรการเรียนมีการสร้างสื่อบทเรียน มีการใช้เครือข่าย Internet เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญแทนสื่อหนังสือและสิ่งพิมพ์มากขึ้น 4) ด้านการพัฒนาการเรียนการสอน มีการใช้เทคโนโลยี
เป็นสื่อเสริม เพื่อสนับสนุนการสอนของอาจารย์  ผู้เรียน และผู้สอนมีการเรียนการสอนและติดต่อกันทางระบบ
ออนไลน์ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตลอดเวลา สื่อการเรียนการสอนเป็นระบบทางไกลมากขึ้น และ 5) ด้านการสอน
และจัดกระบวนการสอนในห้องเรียน ผู้เรียนสามารถผลิตสื่อด้วยตนเอง กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นให้
ผู้เรียนใช้ความคิดวิเคราะห์โดยการค้นคว้าอ้างอิงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในห้องสมุด 
 ชวน ภารังกูล (2552, น. 273-294) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนชายแดน
ภูมิภาคตะวันตก โดยผลการวิจัยพบว่า นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนชายแดนภูมิภาคตะวันตก ประกอบด้วย 
9 องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะผู ้นำ 2) การพัฒนานวัตกรรม 3) การกระจายอำนาจ 4) การวางแผน  
5) การจัดการความรู้ 6) การใช้โรงเรียนเป็นฐาน 7) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 8) การยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 
และ 9) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน 
 จารุวรรณ นาตัน (2556) ได้ศึกษานวัตกรรมการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กปี 2556 พบว่า 
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กมีนวัติกรรมการบริหารโรงเรียนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสิ้น 53 นวัตกรรม โดยตาม
ขอบข่ายการบริหารงานของโรงเรียนพบว่า นวัตกรรมที่เลือกใช้มากที่สุดคือ นวัตกรรมการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาการยืนยันโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า เห็นด้วยกับผลวิจัยที่ผู้ว ิจัย
นำเสนอ สามารถนำไปเป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อกำหนดนโยบายและเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริม
คุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กได้ 
 วิไล ปรึกษากร (2558) ได้ทำการวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อทราบนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
2) เพื่อทราบนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการที่เหมาะสมของผู้บริหารสถานศึกษาขันพื้นฐาน ผลการวิจัย 
พบว่า 1) นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีทั้งหมด  50 นวัตกรรม  
2) นวัตกรรมการบริหารงานวิชาการที่เหมาะสมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้ งหมด 12 นวัตกรรม 
ตามขอบข่ายงานวิชาการ ได้แก่ 1) นวัตกรรมการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 2) นวัตกรรมการบริหารแบบ
มีส่วนร่วม 3) นวัตกรรมการบริหารแบบการสอนงาน 4) นวัตกรรมการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล  
5) นวัตกรรมการบริหารตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา 6) นวัตกรรมการบริหารแบบผสมผสาน  
7) นวัตกรรมการบริหารโดยใช้เทคโนโลยีและการสื่อสาร 8) นวัตกรรมการบริหารโดยใช้ภาคีเครือข่าย  
9) นวัตกรรมการบริหารแบบทีมงาน 10) นวัตกรรมการบริหารตามแนว Tip Co 11) นวัตกรรมการบริหาร
แบบพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 12) นวัตกรรมการบริหารแบบศูนย์การเรียนรู้
คอมพิวเตอร์ 
 กนกพร แสนสุขสม (2561) ได้ทำการวิจัยนวัตกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิด
ความมีชื ่อเสียงขององค์การที่มีผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษา โดยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  
1) กรอบแนวคิดการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ความมีชื ่อเสียงขององค์การ และการระดมทรัพยากร  
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ทางการศึกษา 2) ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิด  
ความมีชื่อเสียงขององค์การกับการระดมทรัพยากรทางการศึกษา 3) พัฒนานวัตกรรมการบริหารโรงเรียน 
ตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององค์การที่มีผลต่อการระดมทรัพยากรทางการศึกษา พบว่า 1) กรอบแนวคิด
การบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานงบประมาณ 
และการบริหารงานทั ่วไป กรอบแนวคิดความมีชื ่อเสียงองค์การ ประกอบด้วย ผลผลิตทางการศึกษา  
การบริการ นวัตกรรม สถานที่ทำงาน การบริหารจัดการ ความเป็นพลเมือง ภาวะผู้นำของผู้บริหาร และ  
ผลการปฏิบัติงาน และกรอบแนวคิดการระดมทรัพยากรทางการศึกษา ประกอบด้วย เงินอุดหนุน เงินบริจาค 
และ เงินบำรุงการศึกษาและรายได้อื่น ๆ 2) โมเดลสมการโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์ประกอบ
การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององค์การที่มีผลต่อการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาสอดคล้องกับโมเดลเชิงประจักษ์ โดยองค์ประกอบที่มีอิทธิพลในทางบวกต่อการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คือ นวัตกรรม สถานที่ทำงาน และผลการปฏิบัติงาน 3) นวัตกรรม 
การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามแนวคิดความมีชื่อเสียงขององค์การที่มีผลต่อการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษาชื่อ “นวัตกรรมการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา SHEI” อันประกอบด้วยนวัตกรรมการบริหารงาน
วิชาการสู่ความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจของนักเรียน จำนวน 4 นวัตกรรมย่อย นวัตกรรมบริหารงาน
บุคคลสู่สถานที่ทำงานแห่งความสุขของครู จำนวน 3 นวัตกรรมย่อย นวัตกรรมการบริหารงานทั่วไปสู่ความผูกพัน
ของศิษย์เก่าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อโรงเรียน จำนวน 1 นวัตกรรมย่อย และนวัตกรรมการบริหารงาน
งบประมาณสู่การหารายได้ด้วยโรงเรียนเอง จำนวน 1 นวัตกรรมย่อย 

 (2) งานวิจัยต่างประเทศ 
 อาร์ บัคเคิล (Arbuckle, 1977) ได้ศึกษาเรื่อง องค์ประกอบที่มีผลต่อการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาหรือการนำนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ผลการวิจัย พบว่า การใช้
นวัตกรรมทางการศึกษาจะประสบผลสำเร็จได้ผลดี มีดังนี้ 1) ครูผู้สอนต้องเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการใช้
นวัตกรรมนั้นเป็นอย่างดี 2) ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้การช่วยเหลือสนับสนุน 3) จัดให้
มีการฝึกอบรมและติดตามผลการใช้นวัตกรรมนั้น 4) โครงการใหม่ในการใช้นวัตกรรมต้องนำไปสู่การปฏิบัติจริง 
5) โครงการต้องได้รับความช่วยเหลือจากท้องถิ่นในด้านทรัพยากรและงบประมาณ 6. โครงการต้องมีการปรับปรุง
ครูและการปฏิบัติตามโครงการ 7) โครงการต้องจำกัดจำนวนประชากร และ 8) โครงการต้องมีบรรยากาศ 
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาการศึกษา 

 Griffin (n.d., 2001) ได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการจัดโครงสร้างโรงเรียนขนาดเล็กที่สามารถ 
ดำเนินการจัดการศึกษาได้ดีจึงเสนอให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ 1) สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน 
กับชุมชน 2) ให้โรงเรียนมีโอกาสสรรหาครูได้เอง 3) เน้นหลักสูตรการเตรียมครู และเตรียมการเรียนการสอน 
4) เน้นการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่มีเนื้อหาหลากหลาย 5) จัดตารางเรียนแบบยืดหยุ่นตามกิจกรรม 
การสอน 6) จัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงเป้าหมายของโรงเรียน 7) ให้ครูมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
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ในกิจกรรมของโรงเรียน และ 8) ให้มีการวัดผลประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน 
 ฮาโรลด์ (Harold, 1983) เรื่อง อำนาจบทบาทของคณะกรรมการศึกษาในการบริหารการศึกษา 
ระดับท้องถิ่น พบว่า คณะกรรมการศึกษามีบทบาทสำคัญมากในการกำหนดนโยบายและการเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารการศึกษาของท้องถิ่น  
 เฮคอก (Haycock, 1991) เวียส (Weis, 1991) สตริบลิง (Stribling, 1992) เรื ่อง ประสิทธิผล 
ของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Based Management: SBM) โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน 
การบริหารจัดการ พบว่า ครูและผู้ปกครองนักเรียนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโรงเรียนร่วมกันในด้านภารกิจของ
โรงเรียน ครูและชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้นทำให้ขวัญกำลังสูงในการปฏิบัติงานปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการร่วมมือในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิผล คือ ด้านการวางแผนและการตัดสินใจ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการพัฒนาหลักสูตร ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรม
ของโรงเรียน 

 10.2 การสร้างเครือข่าย (Network: N) 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพ้ืนฐานในการดำเนินการ

วิจัยในเรื่องต่อไปนี้ 
 1) ความหมายของเครือข่าย 
 2) องค์ประกอบของเครือข่าย 

3) ลักษณะคุณภาพความเข้มแข็งของเครือข่าย 
4) วงจรการพัฒนาเครือข่าย 
5) ประเภทของเครือข่าย 
6) รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหาร จัดการสถานศึกษา 

7) บทบาทและหน้าที่ของเครือข่าย 
8) การสร้างเครือข่าย (Networking) 
9) การรักษาเครือข่าย  

    10) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครือข่าย เพ่ือความยั่งยืน 
11) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

(1) งานวิจัยในประเทศ 
(2) งานวิจัยในต่างประเทศ 

 การพัฒนางานหรือการแก้ปัญหาใด ๆ ที่ใช้วิธีดำเนินงานในรูปแบบที่สืบทอดกันเป็นวัฒนธรรมภายใน
กลุ่มคน หน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกัน จะมีลักษณะไม่ต่างจากการปิดประเทศที่ไม่มีการติดต่อสื่อสารกับ
ภายนอก การดำเนินงานภายใต้กรอบความคิดเดิม อาศัยข้อมูลข่าวสารที่ไหลเวียนอยู่ภายใน ใช้ทรัพยากรหรือ
สิ่งอำนวยความสะดวกที่พอจะหาได้ใกล้มือหรือถ้าจะออกแบบใหม่ก็ต้องใช้เวลานานมาก จะเป็นอุปสรรคต่อ
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การพัฒนางานอย่างยิ่งและไม่อาจแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้  การสร้าง “เครือข่าย” สามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้น
ได้ด้วยการเปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์กับ
บุคคลหรือองค์กรที่อยู่นอกหน่วยงานของตน ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ให้ความร่วมมื อและทำงานใน
ลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน เสมือนการเปิดประตูสู่โลกภายนอก 

1) ความหมายของเครือข่าย 
 เครือข่าย (Network) มีนักวิชาการได้ให้ความหมายของเครือข่ายไว้ดังนี้ 
  Mitchell (1968) ได้ให้ความหมายว่า เครือข่ายหมายถึง ความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม
ระหว่างบุคคลหนึ่งกับบุคคลอ่ืน ๆ ที่อยู่รอบข้าง ลักษณะของความสัมพันธ์นี้สามารถนำมาอธิบายถึงพฤติกรรม
ของบุคคลที่อยู ่ในเครือข่ายนั้นได้ เครือข่ายจึงเป็นกรอบแนวความคิดที่ใช้ในการศึกษาถึงความสัมพันธ์
ตลอดจนพฤติกรรมของบุคคลต่าง ๆ ที่อยู่ในสังคม 

Wheatly (1999) กล่าวถึงเครือข่ายว่า สรรพสิ่งทั้งหลายต่างก็มีการพึ่งพาอาศัยกัน มีการดำรง  
อยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน เป็นข่ายใยแห่งความสัมพันธ์ มีความเป็นอิสระต่อกัน และมีตัวตนที่แท้จริง กล่าวคือ 
สรรพสิ่งทั้งหลายเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยง มีการขยายผลและเติบโตอย่างต่อเนื่อง สามารถ ปรับเปลี่ยนรปูร่าง 
รูปทรงและเปลี่ยนพลังงานเพื่อการเข้าสู่ภาวะที่เหมาะสม 

 E.Mark Hanson (2003) ได้ให้ความหมายของเครือข่าย (Network) ว่าหมายถึง รูปแบบหนึ่งของ
การประสานงานของบุคคล กลุ่ม องค์กร หรือหลายองค์การที่มีทรัพยากรของ ตัวเอง ซึ่งเข้ามาประสานงานกัน
อย่างมีระยะเวลาพอสมควร จะมีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ำเสมอหรือไม่ก็ตาม แต่จะมีการวางรากฐานเอาไว้
เมื่อฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความต้องการจะขอความช่วยเหลือ หรือขอความร่วมมือจากกลุ่มอ่ืน ๆ เพื่อแก้ปัญหาและ
สามารถติดต่อกันต่อไปได้และการที่ปัจเจก บุคคลหรือสถาบันมารวมกันเป็นกลุ่มนั้น จะต้องมีความสนใจใน
เรื่องหนึ่งเรื ่องใดร่วมกัน แต่อย่างไร ก็ตามเพียงการรวมกลุ่มเท่านั้นยังไม่อาจเป็นเครือข่ายงานได้ เพราะ  
จะมีลักษณะเพียงการทำงาน ร่วมกันคือมีบุคคลร่วมสนทนากัน หากจะให้เป็นเครือข่ายที่ดีได้ต้องมีปัจจัย  
ความร่วมมือกันที่จะ ติดต่อสื่อสาร เต็มใจที่จะประสานงานกัน และท่ีสำคัญสมาชิกต้องยอมรับที่จะทำกิจกรรม
ร่วมกัน ไม่ใช่เพียงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเท่านั้น 

ประเวศ วะสี (2541) กล่าวถึง เครือข่ายทางสังคมที่มีการขยายตัวออกไปว่า เครือข่ายทางสังคม  
จะคล้ายเครือข่ายในสมอง โดยโครงสร้างของสมองนั้นจะทำให้เกิดการเรียนรู้ ในระดับที่สูงเพื่อการมีชีวิตรอด 
และโครงสร้างทางสังคมจะมีวิวัฒนาการไปเหมือนโครงสร้างทาง สมองมากขึ ้นเรื ่อย ๆ ซึ ่งก่อให้เกิด  
ความเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของสังคม จากสังคมใช้อำนาจ ไปเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และการที่จะเกิด
สังคมแห่งการเรียนรู้ได้นั้น จะต้องปรับเปลี่ยน โครงสร้างทางสังคมจากแนวดิ่งไปเป็นเครือข่ายสังคมที่มีการโยง
ใยความสัมพันธ์ในทุกทิศทาง เป็นเครือข่ายทางสังคมแห่งกัลยาณมิตรหรือเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Social Networks) โดยที่เครือข่ายสังคมจะต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ ได้อย่างต่อเนื่องหรือ 
มีการขยาย แนวคิด กระบวนการ ออกไปจึงจะสามารถปรับตัวให้อยู่ในดุลยภาพได้ 
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เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543) ให้ความหมายของเครือข่ายไว้ว่าหมายถึง การที่ปัจเจกบุคคล  
องค์กร หน่วยงาน หรือสถาบันใด ๆ ได้ตกลงที่จะประสานเชื่อมโยงเข้าหากัน ภายใต้วัตถุประสงค์ ภายใต้
วัตถุประสงค์หรือข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

ธนา ประมุขกูล (2547) ให้ความหมายของคำว่า “เครือข่าย” คือ ภาพข่ายใยแมงมุมซึ่งแสดงให้เห็น
การถักทอโยงใยกันของเส้นใยที่พาดผ่านกันมาหลายเส้น หลากทิศทาง ดังนั้น คำว่า เครือข่าย คือ “การเชื่อมโยง
อย่างมีเป้าหมาย”เป็นการเชื่อมโยงระหว่างระบบที่ปฏิบัติการอยู่เข้าด้วยกัน เช่นการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์  
เข้าเป็นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เป็นต้น หรืออาจเป็น การเชื่อมโยงระหว่างบทบาทของบุคคล/องค์กรต่าง  ๆ 
ภายใต้วัตถุประสงค์ร่วมใด ๆ ของภาคีสมาชิก ดังนั้น เครือข่ายจึงเป็นรูปแบบการท างานในลักษณะสร้างความร่วมมือ 
ประสานงานกันในแนวราบ ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยสรรพกำลังอันรวมถึง คน สติปัญญา ความสามารถและ
ทรัพยากรในการทำงาน เพ่ือเอาชนะอุปสรรคที่จุดอ่อนของระบบราชการ และเป็นแนวทางที่ตรงกันกับแนวคิด
ของการพัฒนา ที่ยึดพ้ืนที่ ประสานภารกิจ และร่วมทรัพยากร (Area, Function and Participation) เป็นกลยุทธ์ 
ในการพัฒนา 

สนธยา พลศรี (2550) ให้ความหมายของเครือข่ายว่า หมายถึงความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยง ระหว่าง
สมาชิกซึ่งอาจจะเป็นบุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม เครือข่ายต่อเครือข่าย กลายเป็นเครือข่าย
ย่อยภายใต้เครือข่ายใหญ่ในการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายไม่ได้เป็นเพียงการรวมตัวกัน โดยทั่วไปแต่มีเป้าหมายใน
การทำกิจกรรมร่วมกันทั้งที่เป็นครั้งคราวหรืออาจเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจึงเป็นการเชื่อมโยงคนที่มีความสนใจ
ร่วมกัน พบปะสังสรรค์และพัฒนาไปสู่การลงมือ ร่วมกันทำกิจกรรมต่าง  ๆ ด้วยเป้าหมายและจุดประสงค์
เดียวกันดังนั้นเครือข่ายจึงไม่ใช่เป็นเพียง การรวบรวมรายละเอียดบุคคลที่เป็นสมาชิกเท่านั้น แต่มีการจัดระบบ
ให้สมาชิกสามารถดำเนิน กิจกรรมร่วมกันเพื่อบรรลุจุดหมายที่สมาชิกเห็นพ้องต้องกัน สิ่งที่เชื่อมโยงสมาชิกเข้า
ด้วยกันคือ วัตถุประสงค์หรือผลประโยชน์ที่ต้องการบรรลุผลร่วมกัน การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

กล่าวโดยสรุปเครือข่าย (Network) หมายถึง ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันของกลุ่มคนหรือกลุ่มองค์กร  
ที่สมัครใจจะแลกเปลี่ยนข่าวสารร่วมกัน หรือทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้างของคนใน
เครือข่ายด้วยความเป็นอิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พ้ืนฐานของความเคารพสิทธิ เชื่อถือ เอ้ืออาทร ซึ่งกันและกัน 

2) องค์ประกอบของเครือข่าย  
องค์ประกอบของเครือข่ายมี 7 องค์ประกอบ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2545) ได้แก่  
การรับรู้มุมมองด้วยกัน (Common perception) ที่ถือว่าเป็นหัวใจของเครือข่าย สมาชิกที่เข้ามาอยู่

ในเครือข่ายต้องมีความรู้สึกนึกคิดและรับรู้ร่วมกันถึงเหตุผลการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเช่นมีความเข้าใจในปัญหา
และมีจิตสํานึกในการแกปัญหาร่วมกันมีประสบการณ์ ในปัญหาร่วมกันและมีความต้องการความช่วยเหลือใน
ลักษณะที่คล้ายคลึงกันเป็นต้น การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common vision) เป็นการมองเห็นภาพของจุดหมาย
ในอนาคต ร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่มที่รับรู้ เข้าใจถึงทิศทางเดียวกัน และการมีเป้าหมายที่จะไปด้วยกัน 
จนทำให้กระบวนการเคลื่อนไหวมีพลังและเกิดเอกภาพ การมีผลประโยชน์ และมีความสนใจร่วมกัน (Mutual 
interest/Benefit) เช่น เกียรติยศ ชื่อเสียง การยอมรับโอกาสในความก้าวหน้า ความสุข ความพึงพอใจ ฯลฯ   
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การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (่All stakeholders participation) เป็นเงื่อนไขที่ทำให้
เกิดการรับรู้ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระทำการเสริมสรา้งซึ่งกันและกัน (Complementary relationship) 
โดยใช้จุดแข็งของฝ่ายหนึ่ง ไปช่วยแก้ปัญหาจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่ง การพ่ึงพิงอิงร่วมกัน (Interdependence) 
ระหว่างวางสมาชิกของเครือข่าย เพื่อเป็นการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน และยังส่งผลให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน ( Interaction) สมาชิกในเครือข่ายต้องทำกิจกรรม
ร่วมกันเพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกด้วยกันที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายด้วย  

การรับรู้มุมมองด้วยกัน (Common perception) 
        ต้องมีความรู้สึกนึกคิดและการรับรู้เหมือนกันถึงเหตุผลในการเข้ามาร่วมกันเป็นเครือข่าย เช่น มีความเข้าใจ
ในตัวปัญหาและมีจิตสำนึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ประสบกับปัญหาอย่างเดียวกันหรือต้องการควา ม
ช่วยเหลือในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกของเครือข่ายเกิดความรู้สึกผูกพันในการดำเนิน
กิจกรรมร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาหรือลดความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น การรับรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจของเครือข่ายที่ทำให้
เครือข่ายดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าเริ่มต้นด้วยการรับรู้ที่ต่างกัน มีมุมมองหรือแนวคิดที่ไม่เหมือนกันแล้ว 
จะประสานงานและขอความร่วมมือยาก เพราะแต่ละคนจะติดอยู่ในกรอบความคิดของตัวเอง มองปัญหาหรือ
ความต้องการไปคนละทิศละทาง แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าสมาชิกของเครือข่ายจะมีความเห็นที่ต่างกันไม่ได้ 
เพราะมุมมองที่แตกต่างช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ ในการทำงานแต่ความแตกต่างนั้นต้องอยู่ ในส่วนของ
กระบวนการ (process) ภายใต้การรับรู้ถึงปัญหาที่สมาชิกทุกคนยอมรับแล้ว มิฉะนั้นความเห็นที่ต่างกันจะ
นำไปสู่ความแตกแยกและแตกหักในที่สุด 

การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (common vision) 
        วิสัยทัศน์ร่วมกัน หมายถึงการที่สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็นภาพเดียวกัน มีการรับรู้
และเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน และมีเป้าหมายที่จะเดินทางไปด้วยกัน  การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจะทำให้
กระบวนการขับเคลื ่อนเกิดพลัง มีความเป็นเอกภาพ และช่วยผ่อนคลายความขัดแย้งอันเนื ่องมาจาก  
ความคิดเห็นที่แตกต่างกันในทางตรงกันข้าม ถ้าวิสัยทัศน์หรือเป้าหมายของสมาชิกบางกลุ่มขัดแย้งกับวิสัยทัศน์
หรือเป้าหมายของเครือข่าย พฤติกรรมของสมาชิกกลุ่มนั้นก็จะเริ่มแตกต่างจากแนวปฏิบัติที่สมาชิกเครือข่าย
กระทำร่วมกัน ดังนั้น แม้ว่าจะต้องเสียเวลามากกับความพยายามในการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกัน แต่ก็จำเป็น
จะต้องทำให้เกิดขึ้น หรือถ้าสมาชิกมีวิสัยทัศน์ส่วนตัวอยู่แล้ว ก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเครือข่าย
ให้มากที่สุดแม้จะไม่ซ้อนทับกันแนบสนิทจนเป็นภาพเดียวกัน แต่อย่างน้อยก็ควรสอดรับไปในทิศทางเดียวกัน  

การมีผลประโยชน์ และมีความสนใจร่วมกัน (Mutual interest/Benefit) 
คำว่าผลประโยชน์ในที่นี้ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์ไม่ใช่ตัวเงิน ถ้าการเข้าร่วม

ในเครือข่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขาหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน ก็จะเป็นแรงจูงใจให้เข้ามา  
มีส่วนร่วมในเครือข่ายมากขึ้น ดังนั้น ในการที่จะดึงใครสักคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเครือข่าย 
จำเป็นต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการเข้าร่วม ถ้าจะให้ดีต้องพิจารณาล่วงหน้าก่อนที่เขาจะร้องขอ 
ลักษณะของผลประโยชน์ที่สมาชิกแต่ละคนจะได้รับอาจแตกต่างกัน แต่ควรต้ องให้ทุกคนและต้องเพียงพอ 
ที่จะเป็นแรงจูงใจให้เขาเข้ามีส่วนร่วมในทางปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เป็นเข้ามาเป็นเพียงไม้ประดับเนื่องจาก  
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มีตำแหน่งในเครือข่าย แต่ไม่ได้ร่วมปฏิบัติภาระกิจ เมื่อใดก็ตามที่สมาชิกเห็นว่าเขาเสียประโยชน์มากกว่าได้ 
หรือเมื่อเขาได้ในสิ่งที่ต้องการเพียงพอแล้ว สมาชิกเหล่านั้นก็จะออกจากเครือข่ายไปในที่สุด 

การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (All stakeholders participation) 
        การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย เป็นกระบวนการที่สำคัญมากในการพัฒนาความเข้มแข็ง 
ของเครือข่าย เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระทำอย่างเข้มแข็ง 
ดังนั้น สถานะของสมาชิกในเครือข่ายควรมีความเท่าเทียมกัน ทุกคนอยู่ในฐานะ “หุ้นส่วน (partner)” ของ
เครือข่ายเป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ (horizontal relationship) คือความสัมพันธ์ฉันท์เพื ่อนมากกว่า
ความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง (vertical relationship) ในลักษณะเจ้านายลูกน้อง ซึ่งบางครั้งก็ทำใด้ยากในทาง
ปฏิบัติเพราะต้องเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิกในเครือข่ายโดยการสร้างบริบทแวดล้อมอื่น ๆ เข้ามา
ประกอบ แต่ถ้าทำได้จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายมาก 

การเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (complementary relationship)  
        องค์ประกอบที่จะทำให้เครือข่ายดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง คือ การที่สมาชิกของเครือข่ายต่างก็สร้าง
ความเข้มแข็งให้กันและกัน โดยนำจุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่ง แล้วทำให้ได้  
ผลลัพธ์เพิ่มข้ึนในลักษณะพลังทวีคูณ (1+1 > 2) มากกว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อต่างคนต่างอยู่  

การพ่ึงพิงอิงร่วมกัน (Interdependence) 
  เป็นองค์ประกอบที่ทำให้เครือข่ายดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน การที่สมาชิกเครือข่ายตก 
อยู่ในสภาวะจำกัดทั้งด้านทรัพยากร ความรู้  เงินทุน กำลังคน ฯลฯ  ไม่สามารถทำงานให้บรรลุเป้าหมายอย่าง
สมบูรณ์ได้ด้วยตนเองโดยปราศจากเครือข่าย จำเป็นต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย  
การทำให้หุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกันอย่างเหนียวแน่น จำเป็นต้องทำให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่าหากเอา
หุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งออกไปจะทำให้เครือข่ายล้มลงได้ การดำรงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึงเป็นสิ่งจำเป็น
สำหรับการดำรงอยู่ของเครือข่าย การเก้ือหนุนพ่ึงพากันในลักษณะนี้จะส่งผลให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน
โดยอัตโนมัติ  

การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (Interaction) 
หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการปฏิสัมพันธ์กันแล้ว ก็ไม่ต่างอะไรกับก้อนหินแต่ละก้อนที่รวมกัน 

อยู่ในถุง แต่ละก้อนก็อยู่ในถุงอย่างเป็นอิสระ ดังนั้นสมาชิกในเครือข่ายต้องทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อก่อให้เกิด
การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เช่น มีการติดต่อกันผ่านทางการเขียน การพบปะพูดคุย การแลกเปลี ่ยน  
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกัน โดยที่ผลของการปฏิสัมพันธ์นี้ต้องก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายตามมาด้วย ลักษณะของปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกควรเป็นการแลกเปลี่ยนกัน 
(reciprocal exchange) มากกว่าที่จะเป็นผู้ให้หรือเป็นผู้รับฝ่ายเดียว (unilateral exchange)  ยิ่งสมาชิก 
มีปฏิสัมพันธ์กันมากเท่าใดก็จะเกิดความผูกพันระหว่างกันมากขึ้นเท่านั้น ทำให้การเชื่อมโยงแน่นแฟ้นมากข้ึน 
มีการเรียนรู้ระหว่างกันมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย  
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3) ลักษณะคุณภาพความเข้มแข็งของเครือข่าย 
  ธนา ประมุขกูล (2547) ได้กล่าวถึงลักษณะคุณภาพความเข้มแข็งของ เครือข่าย เอาไว้ดังนี้ 
  1. มีสัมพันธภาพ คือ ความใกล้ชิดสนิทสนมกลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และมีความอะลุ่มอล่วย 
ยืดหยุ่นที่เป็นไปตามธรรมชาติของกลุ่มที่มีความเข้าใจและความจริงใจเป็นพื้นฐาน  

2. มีความชัดเจนของเป้าหมาย ซึ่งมาจากความคิดเห็นของสมาชิกเป็นเสมือนเข็มทิศ นำทางให้
สมาชิกในเครือข่ายได้ เข้าใจตรงกันและเดินทางไปในทิศทางเดียวกันโดยไม่หลงใช้เวลา และทรัพยากรกับ
ภารกิจที่ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของเครือข่าย  

3. กระบวนการเสนอความคิดเห็นและตัดสินใจ เครือข่ายต้องมีความเป็นประชาธิปไตย ให้สมาชิก
เสนอความคิดเห็นให้สิทธิ์ในการตัดสินใจอย่างเป็นอิสระเต็มที่ย่อมบ่งบอกถึง ความเข้มแข็งของเครือข่าย  

4. ลักษณะกิจกรรมและความต่อเนื่อง ดำเนินกิจกรรมด้วยสมาชิกในเครือข่ายเอง ไม่ใช่การพ่ึงพิงจาก
ภายนอก นอกจากนี้ความสม่ำเสมอต่อเนื่องของกิจกรรมก็เป็นสิ่งช่วยบอกถึง ความเข้มแข็งของเครือข่ายด้วย
เช่นกัน  

5. แหล่งของทรัพยากร/ศักยภาพ การที่เครือข่ายสามารถแสวงหาและดึงศักยภาพ/ทรัพยากรที่มีอยู่
ภายในเครือข่ายมาใช้เป็นความเข้มแข็งของเครือข่ายที่สามารถพึ่งตนเองแต่มิได้ หมายความว่าเครือข่ายจะ
ปฏิเสธการสนับสนุนจากภายนอกโดยสิ้นเชิง  

6. การเรียนรู้และนวัตกรรม ความหลากหลายที่มารวมกันของสมาชิกควรก่อให้เกิด การเรียนรู้ใหม่ 
สามารถนำไปสู่การพัฒนาจนเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมตามมา คุณภาพใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ จึงอาจเป็นสิ่งที่เหล่า
สมาชิกได้เกิดเป็นการเรียนรู้ขึ้นในตนเอง อันเป็นผลจากการมี ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มหรืออาจเป็นผลปรากฏ
รูปธรรมในกิจกรรมท่ีมีการพัฒนาการไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงการเป็นนวัตกรรมต้นแบบให้กับผู้อ่ืนต่อไป 

4) วงจรการพัฒนาเครือข่าย 
พลเดช ปิ่นประทีป (2547) ได้กล่าวถึง วงจรการพัฒนาเครือข่ายว่ามีขั ้นตอนและกระบวนการที่

หลากหลาย ที่ผู้ศึกษาควรทำความเข้าใจ รวมถึงการเข้าไปสนับสนุน ตามขั้นตอนพัฒนาการต่าง ๆ ให้เหมาะสม 
โดยมีแนวทางและวงจรชีวิตกลุ่ม และเครือข่าย ดังนี้  

ขั้นที่ 1 มีการรวมตัวกันชั่วคราว ขั้นนี้อาจจะเกิดขึ้นโดยบุคคลในกลุ่ม องค์การชุมชน หรือบางหน่วยงาน
ที่เข้าไปส่งเสริมให้เกิดการรวมตัว เช่น การประชุมสัมมนา การพบปะสัมมนา การเยี่ยมเยียน ฯลฯ ซึ่งไม่ว่าจะ
เป็นแบบใดก็ตามการรวมตัวกันชั่วคราวนี้ ได้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้กัน 

ขั้นที่ 2 ได้ความคิด หมายถึง คนที่เข้ามารวมตัวกันชั่วคราวนั้นเกิดแนวคิด/วิธีการ ที่เหมาะสมกับ
ตนเอง และมีแรงบันดาลใจอยากจะไปลงมือทำในกิจกรรมนั้น  

ขั้นที่ 3 เกิดการรวมกลุ่มช่วยเหลือกันเมื่อเกิดความคิดดี ๆ ที่จะลงมือทำแล้วการมีเพ่ือนร่วมคิดนั้นจะ
ช่วยทำให้เกิดการสานต่อและการรวมกลุ่มกันตามธรรมชาติ  

ขั้นที่ 4 ร่วมคิดร่วมวางแผน การรวมกลุ่ม 
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ขั้นที่ 5 จะมีการพัฒนาไปอีกก็ต่อเมื่อได้มีการคิดและการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมว่าจะทำอะไรทำ
อย่างไร ทำที่ไหน ทำเมื่อไร จนเกิดเป็นแผนงานโครงการของเครือข่ายที่จะดำเนินการ  

ขั้นที่ 6 มีโอกาสได้ทำกิจกรรมโครงการที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางใดก็ตาม เช่น ได้รับการสนับสนุนหรือ
ระดมทุนมาดำเนินการเอง เป็นสิ่งที่ทำให้สมาชิกมีโอกาสได้ทำกิจกรรม  

ขั้นที่ 7 ร่วมกิจกรรมร่วมประชุมร่วมเรียนรู้โครงการของชุมชนหรือหน่วยงานเป็นที่มาของโอกาสใน
การพบปะ การประชุมสัมมนา และการเรียนรู้  เป็นการดึงผู้คนในองค์การเครือข่ายทำให้เกิดการเชื่อมโยง
ผูกพัน  

ขั้นที่ 8 เกิดความเป็นชุมชนองค์การที่เข้มแข็งขึ้นเรื่อย ๆ และค่อย ๆ สะสมขึ้นมา เป็นการดำเนินการ
จริงมีการตกผลึกทางความคิด มีการปรากฏตัวของผู้นําทางธรรมชาติ มีการทดสอบกลั่นกรองจากสถานการณ์ 
และเป็นการสั่งสมภูมิปัญญาจนเกิดการพึ่งตนเองของกลุ่ม 

ขั้นที่ 9 เป็นกลุ่มพ่ึงตนเองได้ (Self-reliance group) ด้วยภูมิปัญญา พ่ึงตนเองของกลุ่มที่สะสมจนถึง
ระดับหนึ่ง เครือข่ายมีความเข้มแข็งเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเอง และนําพากลุ่มขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยตนเอง
ในเรื่องต่าง ๆ  

ขั้นที่ 10 พัฒนาศักยภาพกลุ่มและขยายกลุ่มออกไป กลุ่มและผู้นําจะมีทักษะในการทำงานมากขึ้น 
สมาชิกกลุ่มมีการขยายตัวออกไป หรือเผยแพร่แนวความคิดไปสู่กลุ่มอื่น ๆ ด้วยผลงานที่กลุ่มได้ดำเนินการมา
อย่างต่อเนื่อง  

ขั้นที่ 11 เชื่อมโยงกลุ่มอื่น ๆ เป็นเครือข่าย การร่วมกิจกรรมกับกลุ่มที่แข็งแรงและคนที่เข้มแข็งอ่ืน ๆ 
จะนํามาซึ่งความรู้ และความคิดใหม่ ๆ ตลอดจนโอกาสในการพัฒนากลุ่มของตน การเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะ
เช่นนี้ พบว่าเป็นตัวเร่งที่สำคัญของกระบวนการเครือข่าย 

5) ประเภทของเครือข่าย 
สหัทยา วิเศษ (2547)  ได้แบ่งประเภทของเครือข่ายออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่  
1. เครือข่ายที่แบ่งตามลักษณะการเกิดของเครือข่าย โดยเครือข่ายประเภทนี้ อาจแบ่งเป็นเครือข่าย

ในด้านต่าง ๆ คือ 1) เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งของภาครัฐ เช่น เครือข่าย กองทุนหมู่บ้าน เครือข่าย
อาสาพัฒนาชุมชน เป็นต้น ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มีกระบวนการทำงานและ โครงสร้างที่ค่อนข้างเป็นทางการ  
มีระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนดมาจากภาครัฐ และได้รับการสนับสนุน จากภาครัฐในด้านต่าง ๆ  2) เครือข่ายที่
เกิดจากการสนับสนุนขององค์การพัฒนาเอกชน ซึ่งมีการรวมกลุ่มเครือข่ายตามประเด็นปัญหาสาธา รณะ 
ที่เกิดขึ้น เช่น ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการเงินชุมชน ด้านสุขภาพ ด้านเกษตรกรรม โดยที่ลักษณะของ
เครือข่ายประเภทนี้จะเป็นกลุ่มเครือข่ายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมีลักษณะไม่เป็นทางการ มีการจัดโครงสร้างที่
ง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน ซึ่งอยู่ในลักษณะแนวราบ (Horizontal) ไม่มีประธาน มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทในการนำ
เพื ่อพัฒนาศักยภาพของตน 3) เครือข่ายที ่เกิดขึ้นจากการก่อตัวของภาคประชาชน หรือเครือข่ายภาค
ประชาชน โดยเป็นเครือข่ายที่เกิดจากการเรียนรู้การสั่งสมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและเชื่อมโยง 
กระบวนการนั้นเป็นเครือข่าย เช่น เครือข่ายวัฒนธรรมพื้นบ้าน เครือข่ายปราชญ์ท้องถิ่น เป็นต้น  
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2. เครือข่ายที่แบ่งตามลักษณะของกิจกรรม ได้แก่ เครือข่ายที่ดำเนินการ โดยยึดภารกิจหรือกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเครือข่าย โดยเป็นการ รวมตัวกันเพ่ือทำกิจกรรมเป็นครั้งคราว
ตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น เครือข่ายการเรียนรู้เครือข่าย ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาของภาครัฐ 
เป็นต้น 

6) รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

อรรณพ พงษ์วาท (2544) ได้เสนอแนะรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือในการบริหาร จัดการสถานศึกษาไว้ 
6 รูปแบบ ได้แก่  

1. รูปแบบสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐรวมตัวกันเป็นเครือข่าย  
2. การรวมตัวกันเป็นเครือข่ายของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐแห่งใดแห่งหนึ่ง หรือหลาย ๆ แห่งกับ

ภาคส่วนอื่น ได้แก่ บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลาย  

3. รูปแบบเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืน ๆ  

4. รูปแบบเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐกับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชน 
5. รูปแบบเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของรัฐกับเอกชนและภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่ระบุไว้ในรูปแบบ

ที ่2 และ 3 
6. รูปแบบเครือข่ายที่อาจเกิดจากการริเริ่มระหว่างสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของรัฐและ ของ

เอกชน หรือระหว่างสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนอ่ื น ๆ ในเขตพื้นที่
การศึกษาโดยไม่มีการชี้นำกำกับหรือครอบงำบงการจากหน่วยงานหรือองค์กรทาง การศึกษาใด ๆ และยังให้
ข้อเสนอแนะไว้ว่า รูปแบบของเครือข่ายโรงเรียนควรตั้งอยู่บนหลักการ ความสมัครใจ ความเสมอภาค การพึ่งพิง 
พึ่งพาอาศัยกัน ความสัมพันธ์ทั้งแนวราบและแนวนอน และต้องลดความเป็นราชการลง (Less Bureaucratic 
Model) บนพื้นฐานของการไม่รวมศูนย์ที่จะเป็นอุปสรรคในการก่อตัวและการดำรงอยู่ ตลอดจนการดำเนินงาน
ของเครือข่าย 

7) บทบาทและหน้าที่ของเครือข่าย 
พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (2547) ได้จำแนกบทบาทและหน้าที ่ของเครือข่าย ในสังคมไทย

ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
 1. ระดับกิจกรรม/การทำงาน (ทีมทำ) ได้แก่ เครือข่ายที่เน้นกระบวนการทำงาน ในระดับพื้นที่  

หรือในประเด็นปัญหานั้น ๆ เป็นสำคัญ โดยเป็นเครือข่ายที่มีโครงสร้างความสัมพันธ์ไม่ซับซ้อน มีแบบแผน 
การปฏิบัติงานที่เป็นลักษณะคล้ายงานประจำ มีกระบวนการจัดการและการทำงานที่เน้นการพึ่งพาอาศัยและ
ทรัพยากรในพื้นที่ เช่น เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ เครือข่าย แม่บ้านเกษตรกร เครือข่ายประชาตำบล ฯลฯ ที่  
มีการรวมตัวกันเพ่ือทำงานในกิจกรรมนั้นอย่างจริงจัง 
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 2. ระดับการสนับสนุนและประสานงาน (ทีมนำ) ได้แก่ เครือข่ายที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงาน
ระหว่างเครือข่ายและภาคีต่าง ๆ  มีบทบาทในการส่งเสริมการทำกิจกรรมของ เครือข่ายย่อยในพ้ืนที่ มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และให้ข้อมูลทางเลือกในกระบวนการทำงาน ซึ่งเครือข่ายในระดับนี้อาจเป็นทั้งเครือข่ายเชิงพ้ืนที่
ที่มีการทำงานครอบคลุมในระดับจังหวัดหรือ ภูมิภาค และเครือข่ายเชิงประเด็นที่ทำงานเฉพาะด้านตัวอย่าง 
เช่น การรวมตัวของเครือข่ายกลุ่มฮักเมืองน่านในจังหวัดน่าน เป็นต้น  

3. ระดับการส่งเสริม/และการให้คำปรึกษา (ทีมหนุน) ได้แก่ เครือข่ายของ องค์การสถาบัน และ
หน่วยงานหลักทางสังคมที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนา และพัฒนาเป็นเครือข่าย เช่น การ
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ เสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) สถาบันพระปกเกล้า สภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นต้น ซึ่งการส่งเสริมของเครือข่ายดังกล่าวจะเป็นลักษณะของการให้
คำปรึกษาและให้แนวทางการปฏิบัติ แก่เครือข่ายอ่ืน ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ  

ผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเครือข่ายที่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาที่ ต่อเนื่อง ได้แก่      
1. เกิดกระบวนการเรียนรู ้ คือ ผู ้เข้าดำเนินงานเครือข่ายทุกคนมีความรู ้ ความสามารถ และ  

มีประสบการณ์มากขึ้น หลังจากที่ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการทำงานร่วมกัน โดยกระบวนการเรียนรู้
นั้นจะช่วยให้บุคคลและองค์การมีการปรับตัวในการแสวงหาความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ และแนวร่วมใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลให้การทำงานในด้านต่าง ๆ ของเครือข่ายมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. การเพิ่มโอกาสในการแก้ปัญหากลุ่มเครือข่ายพยายามผลักดันในการแก้ปัญหาภายในกลุ่มองค์การ
ของตนเอง การรวมกลุ่ม และการประสานงานกับภาคีที่เกี ่ยวข้อง จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการแก้ปัญหา 
เพราะเป็นการระดมความคิดเห็นและความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม  

3. เกิดการพึ่งพาตนเองเมื่อเครือข่ายมีกระบวนการทำงานที่เข้มแข็งและสามารถแก้ไขปัญหาของ
เครือข่ายได้แล้ว เครือข่ายและสมาชิกในเครือข่ายก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ในเรื่องของทุนทรัพยากร 
ความรู้และการจัดการที่จะไปสู่การพัฒนาสังคมและการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายที่ต่อเนื่อง 
 4. เกิดการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นความสำเร็จของเครือข่ายในการที่จะร่วมกันพัฒนาและ
จัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่น ซึ่งเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นนี้มีพลังขับเคลื่อนในหลาย ๆ 
พ้ืนที่ เช่น เครือข่ายสิ่งแวดล้อมในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชาวบ้านหิน
กรูดและบ้านบ่อนอก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น  

5. เกิดกระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย ปัจจุบันประเด็นปัญหาสาธารณะจำนวนไม่น้อยที่เกิดขึ้นและ
สามารถนำไปสู่ข้อยุติด้วยพลังของเครือข่ายและการจัดการในเชิงนโยบาย ตัวอย่างเช่น การรวมตัวกลุ่ม
องค์การเครือข่ายที่ทำงานในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่พยายามผลักดัน พ.ร.บ. ป่าชุมชนฉบับ
ประชาชนให้มีการนำเสนอต่อการพิจารณาของรัฐสภาและการจัดทำมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ เป็นต้น  

6. เกิดอำนาจหรือพลังอำนาจแฝงเกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มองค์การและเครือข่ายอำนาจ หรือ
การต่อรองนี้จะไม่มีการเกิดขึ้นได้หากไม่มีการรวมกลุ่มองค์การต่าง ๆ เข้าด้วยกัน พลังอำนาจของการรวมกลุ่ม
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นี้บางครั้งอาจไม่ส่งผลที่เป็นรูปธรรมโดยตรง แต่เป็นพลัง หรือประโยชน์ในทางอ้อมที่บรรดากลุ่มหรือเครือข่าย
อ่ืน ๆ ให้ความเกรงใจและสามารถนำมาเป็นการต่อรองในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้ 

8) การสร้างเครือข่าย (Networking) 
        การสร้างเครือข่าย หมายถึง การทำให้มีการติดต่อสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
การร่วมมือกันในการพัฒนาหน่วยงานหรือองค์กรด้วยความสมัครใจ การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและ
อำนวยความสะดวกให้สมาชิกในเครือข่ายมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพื่อน การสร้างเครือข่ายมีขั ้นตอนดังนี้ 
(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2553) 
 1. ขั้นตอนเตรียมการและแสวงหาผู้ร่วมพัฒนา 
 2. ขั้นสร้างข้อตกลงและร่วมวางแผน 
 3. ขั้นร่วมดำเนินงานและกำกับติดตาม 
 4. ขั้นทบทวนผลการดำเนินงาน 

9) ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเครือข่ายเพ่ือความยั่งยืน 
 1. สมาชิกที่เข้าร่วม ต้องเข้าใจเป้าหมายในการรวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความสำเร็จในภาพรวม 

 2. สร้างการยอมรับในความแตกต่างระหว่างสมาชิก ยอมรับในรูปแบบและวัฒนธรรมองค์กรของ
สมาชิก 
 3. มีกิจกรรมสม่ำเสมอและมากพอที่จะทำให้สมาชิกได้ทำงานร่วมกัน เป็นกิจกรรมที่ต้องแน่ใจ  
ว่าทำได้และกระจายงานได้ทั่วถึง ควรเลือกกิจกรรมที่ง่ายและมีแนวโน้มประสบผลสำเร็จ อย่าทำกิจกรรม
ที่ยากโดยเฉพาะครั้งแรก ๆ เพราะถ้าทำไม่สำเร็จอาจทำให้เครือข่ายที่เริ่มก่อตัวเกิดการแตกสลายได้ 
 4. จัดให้มีและกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ 
 5. สนับสนุนสมาชิกทุกกลุ่ม และทุกด้านที่ต้องการความช่วยเหลือ เน้นการช่วยเหลือกลุ่มสมาชิก 
ที่ยังอ่อนแอให้สามารถช่วยตนเองได้ 
 6. สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในเครือข่าย  
 7. สนับสนุนให้สมาชิกได้พัฒนางานอย่างเต็มกำลังตามศักยภาพและความชำนาญที่มีอยู่ โดย
ร่วมกันตั้งเป้าหมายในการพัฒนางานให้กับสมาชิกแต่ละกลุ่ม ส่งผลให้สมาชิกแต่ละกลุ่มมีความสามารถ
พิเศษเฉพาะด้านเป็นพื้นฐานในการสร้างความหลากหลายและเข้มแข็งให้กับเครือข่าย 
 8. สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น ระหว่างบุคลากรทุกระดับของสมาชิกในเครือข่ายในลักษณะ
ความสัมพันธ์ฉันท์เพ่ือน  
 9. จัดกิจกรรมให้สมาชิกใหม่ของเครือข่าย เพื่อเชื่อมต่อคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ในการสืบทอด
ความเป็นเครือข่ายต่อไป 
 10. จัดให้มีเวทีระหว่างคนทำงานเพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาในการทำงานด้านต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 
รวมทั้งการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน 
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 11. จัดให้มีช่องทางการทำงานร่วมกัน การสื่อสารที่ง่ายต่อการเข้าถึงที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  
เช่น สร้างระบบการส่งต่องาน และสร้างเว็บไซต์เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าด้วยกัน 

10) การรักษาเครือข่าย   
 ตราบใดที่ภารกิจเครือข่ายยังไม่สำเร็จย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องรักษาเครือข่ายไว้ประคับประคองให้
เครือข่ายสามารถดำเนินการต่อไปได้ และบางกรณีหลังจากเครือข่ายได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายแล้วก็
จำเป็นต้องรักษาความสำเร็จของเครือข่ายไว้  
 หลักการรักษาความสำเร็จของเครือข่าย มีดังนี้ 

1. การจัดกิจกรรมร่วมที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง 
2. การรกัษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย 
3. กำหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ 
4. จัดหาทรัพยากรสนับสนุนเพียงพอ 
5. ให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา 
6. มีการสร้างผู้นำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 

 1. การจัดกิจกรรมร่วมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
  เครือข่ายจะก้าวไปสู่ช่วงชีวิตที่ถดถอยหากไม่มีกิจกรรมใด ๆ ที่สมาชิกของเครือข่ายสามารถกระทำ
ร่วมกัน ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อไม่มีกิจกรรมก็ไม่มีกลไกที่จะดึงสมาชิกเข้าหากัน สมาชิกของเครือข่ายก็จะไม่มี
โอกาสปฏิสัมพันธ์กัน เมื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิดลดลงก็ส่งผลให้เครือข่ายเริ่มอ่อนแอ สมาชิกจะเริ่ม
สงสัยในการคงอยู่ของเครือข่าย บางคนอาจพาลคิดไปว่าเครือข่ายล้มเลิกไปแล้ว  

 ความยั ่งยืนของเครือข่ายจะเกิดขึ ้นก็ต่อเมื ่อได้มีการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างต่อเนื ่อง
จนกระท่ังกิจกรรมดังกล่าวกลายเป็นแบบแผน (pattern) ของการกระทำที่สมาชิกของเครือข่ายยอมรับโดยทั่ว
กัน ด้วยเหตุนี้ การที่จะรักษาเครือข่ายไว้ได้ต้องมีการกำหนดโครงสร้างและตารางกิจกรรมไว้ให้ชัดเจน ทั้งใน
แง่ของเวลา ความถี่ และต้องเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเพียงพอที่จะดึงดูดสมาชิกให้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  
ไม่จำเป็นต้องเป็นกิจกรรมเดียวที่ใช้สำหรับสมาชิกทุกคน ในสำรวจดูความต้องการเฉพาะของสมาชิกในระดับ
ย่อยลงไปในแต่ละคนและแต่ละกลุ่ม กล่าวคือควรจะมีกิจกรรมย่อยที่หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองความ
สนใจของสมาชิกกลุ่มย่อยในเครือข่ายด้วย โดยที่กิจกรรมเหล่านี ้ก็ยังต้องอยู่ในทิศทางที่จะทำให้บรรลุ
เป้าหมายของเครือข่าย กิจกรรมเหล่านี้อาจจัดในรูปแบบที่เป็นทางการ เช่น การวางแผนงานร่วมกัน การพบปะ
เพื ่อประเมินผลร่วมกันประจำทุกเดือน ฯลฯ หรือจัดในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ เช่น จัดกีฬาสันทนา  
การระหว่างสมาชิก จัดงานประเพณีท้องถิ่นร่วมกัน เป็นต้น ในกรณีท่ีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ที่กว้างขวางมาก 
กิจกรรมไม่ควรรวมศูนย์อยู่เฉพาะส่วนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรค์หมุนเวียนกันไปเพื่อให้สมาชิกเข้า
ร่วมได้โดยสะดวก 
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2. การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครือข่าย  
 สัมพันธภาพที่ดีเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งในการรักษาเครือข่ายให้ยั่งยืนต่อไป ความสัมพันธ์ที่ดี

เป็นเสมือนน้ำมันที่คอยหล่อลื่นการทำงานร่วมกันให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น เมื่อใดที่สมาชิกของเครือข่ายเกิด
ความรู้สึกบาดหมางไม่เข้าใจกัน หรือเกิดความขัดแย้งระหว่างกันโดยหาข้อตกลงไม่ได้ สัมพันธภาพระหว่าง
สมาชิกก็จะเริ่มแตกร้าว ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขอย่างทันท่วงที ก็จะนำไปสู่ความเสื่อมถอยและความสิ้นสุดลงของ
เครือข่ายได้ ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกโดยเฉพาะ 
และควรจัดอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่จัดในช่วงที่มีปัญหาเกิดขึ้นเท่านั้น   

 นอกจากนี้สมาชิกของเครือข่ายพึงตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสัมพันธภาพ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันที่อาจเกิดขึ้น สมาชิกควรแสดงความเป็นมิตรต่อกันเมื่อเกิด 
ความขัดแย้งต้องรีบแก้ไขและดำเนินการไกล่เกลี่ยให้เกิดความเข้าใจกันใหม่ นอกจากนี้ควรมีมาตรการป้องกัน
ปัญหาก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างกัน เช่น ในการจัดโครงสร้างองค์กรควรแบ่งอำนาจหน้าที่ให้ชัดเจน 
และไม่ซ้ำซ้อน การกำหนดเป้าหมายการทำงานที่สมาชิกยอมรับร่วมกัน การจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ 
การกำหนดผู้นำที่เหมาะสม การกำหนดกติกาอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน เป็นต้น 

3. การกำหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ  
 สมาชิกจะยังเข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่ายตราบเท่าที่ยังมีสิ่งจูงใจเพียงพอที่ จะดึงดูดให้เข้าไปมี

ส่วนร่วม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดกลไกบางประการที่จะช่วยจูงใจให้สมาชิกเกิดความสนใจอยากเข้ามีส่วน
ร่วม ซึ่งตามทฤษฎีแรงจูงใจแล้ว ปัจเจกต่างก็มีสิ่งจูงใจที่ต่างกัน ดังนั้นควรทำการวิเคราะห์เพ่ือบ่งชี้ถึงแรงจูงใจ
ที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละบุคคล แล้วทำการจัดกลุ่มของสิ่งจูงใจที่ใกล้เคียงกันออกเป็นกลุ่ม ๆ อาทิ 
ค่าตอบแทน เกียรติยศชื่อเสียง การยอมรับ ฯลฯ อันจะนำไปสู่มาตรการในการสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคคลใน
แต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง   

 ถ้าจำเป็นจะต้องให้ค่าตอบแทนเพ่ือเป็นสิ่งจูงใจ ควรเป็นการแลกเปลี่ยนกับผลงานมากกว่าการให้
ผลตอบแทนในลักษณะเหมาจ่าย กล่าวคือผู้ที่รับค่าตอบแทนต้องสร้างผลงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน โดย
ผลงานที่ได้ต้องสนับสนุนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาเครือข่าย และควรมีการทำสัญญาเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจน เพื่อสร้างทักษะผูกพันระหว่างผู้รับทุนและผู้ใช้ทุน การให้ค่าตอบแทนก็ไม่ควรให้
ทั้งหมดในงวดเดียว ทั้งนี้เพ่ือให้มีการปรับลดค่าตอบแทนได้หากผู้รับทุนไม่ดำเนินการตามสัญญา  

 ในกรณีที่ต้องการให้เกียรติยศและชื่อเสียงเป็นสิ่งจูงใจโดยเฉพาะในงานพัฒนาสังคมที่มักจะไม่มี
ค่าตอบแทนการดำเนินงาน จำเป็นต้องหาสิ่งจูงใจอื่นมาชดเชยสิ่งตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ตามทฤษฎีของ 
Maslow ความต้องการการยกย่องจากผู้อื่น (Esteem needs) ที่อยู่ในรูปของอำนาจเกียรติยศชื่อเสียง หรือ
สถานะทางสังคม เป็นสิ่งที่นำมาใช้จูงใจได้ อาจทำเป็นรูป “สัญลักษณ์” บางอย่าง ที่สื่อถึงการได้รับเกียรติยศ 
การยกย่องและมีคุณค่าทางสังคม เช่น การประกาศเกียรติยศ เข็มเชิดชูเกียรติ โล่เกียรติยศ เป็นต้น  
โดยสัญลักษณ์เหล่านี้ต้องมีคุณค่าเพียงพอให้เขาปรารถนาอยากท่ีจะได้ และควรมีเกียรติยศหลายระดับที่จูงใจ
สมาชิกเครือข่ายให้ร่วมมือลงแรงเพื่อไต่เต้าไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งจะช่วยให้เกิดความต่อเนื่อง และควร  
มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายชื่อคนกลุ่มนี้อย่างกว้างขวาง  
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4. การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ  
 หลายเครือข่ายต้องหยุดดำเนินการไป เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงาน  

ที่เพียงพอ ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และบุคลากร  ที่สำคัญคือเงินทุนในการดำเนินงานซึ่ง
เปรียบเสมือนเลือดที่ไหลเวียนหล่อเลี้ยงเครือข่ายให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ เมื่อขาดเงินทุนเพียงพอที่จะ
จุนเจือ เครือข่ายอาจต้องปิดตัวลงในที่สุด  หากได้รับการสนับสนุนจะต้องมีระบบตรวจสอบการใช้จ่ายอย่าง
รัดกุม และมีการรายงานผลเป็นระยะ หากการดำเนินงานไม่คืบหน้าอาจให้ระงับทุนได้  

5. การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา   
 เครือขา่ยอาจเกิดปัญหาระหว่างการดำเนินงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครือข่ายที่เพ่ิงเริ่มดำเนินการ

ใหม่ ๆ การมีที่ปรึกษาที่ดีคอยให้คำแนะนำและคอยช่วยเหลือจะช่วยให้เครือข่ายสามารถดำเนินการต่อไปได้ 
และช่วยหนุนเสริมให้ครือข่ายเกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น ควรมีที่ปรึกษาเพื่อทำหน้ าที่ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ  
เป็นแหล่งข้อมูลให้ศึกษาค้นคว้า และช่วยอบรมภาวการณ์เป็นผู้นำให้กับสมาชิกเครือข่าย 

6. การสร้างผู้นำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 
 องค์กรหรือเครือข่ายที่เคยประสบความสำเร็จกลับต้องประสบกับความล้มเหลวอย่างรุนแรงเมื่อ

เวลาผ่านไป เพราะไม่ได้“สร้างคน” ขึ้นมารับไม้ผลัดต่อจากคนรุ่นก่อนเพื่อสานต่อภาระกิจของเครือข่าย 
จำเป็นต้องสร้างผู้นำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เครือข่ายต้องคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งด้านความรู้
ความสามารถ การมีประสบการณ์ร่วมกับเครือข่ายและที่สำคัญ คือเป็นที่ยอมรับนับถือและสามารถเป็นศูนย์
รวมใจของคนในเครือข่ายได้ ดำเนินการให้คนเหล่านี้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการทำหน้าที่เป็น
สมาชิกแกนหลัก เพ่ือสืบสานหน้าที่ต่อไปเมื่อสมาชิกแกนหลักต้องหมดวาระไป 

 ผู้วิจัยจึงจัดทำแนวทางการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศโดยใช้เทคนิคการสร้างเครือข่าย
ดังนี้ 

1. ขั้นตอนเตรียมการและแสวงหาผู้ร่วมพัฒนา 
  2. ขั้นสร้างข้อตกลงและร่วมวางแผน 
  3. ขั้นร่วมดำเนินงานและกำกับติดตาม 
  4. ขั้นทบทวนผลการดำเนินงาน 

11) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
(1) งานวิจัยในประเทศ 
ฐิติฌาภรณ์ พงศ์จันทร์ (2553) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนา การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ด้านการวางแผนส่วนใหญ่ได้มีส่วน
ร่วมวางแผน เพื่อกำหนดปัญหาด้านการศึกษาของชุมชน ได้จัดทำแผนให้ สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันของ
ชุมชน ในการพัฒนาการศึกษาแต่เกือบครึ่งไม่ได้หาวิธีการดำเนินงาน ทางการศึกษา และบางส่วนไม่ได้กำหนด
เป้าหมายการวางแผนไม่ได้ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทีใช้ ในการวางแผนสำหรับการประสานงานส่วนใหญ่
ได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือประสานงานระหว่างหน่วยงาน กับชุมชนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือ
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ระหว่างครูศูนย์การเรียนชุมชนกับชุมชนในพื้นที่แต่เกินครึ่งที่ไม่ได้จัดให้มีผู้ประสานงานทำหน้าที่แทนผู้บริหาร
ส่วนความร่วมมือส่วนใหญ่ได้เข้าร่วม กิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยเช่นกิจกรรม พัฒนาอาชีพพัฒนาทักษะชีวิตพัฒนาสังคมและชุมชนและมีส่วนร่วมทำให้ชุมชนเกิด
การเรียนรู้แต่เกินครึ่งที่ไม่ได้ตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษา 

ฟาเตน สาแม (2554) ได้ทำการวิจัยเรือง “ทักษะเพ่ือความสำเร็จในการบริหารงาน ของผู้บริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ในจังหวัดยะลา” ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะเพ่ือความสำเร็จในการบริหาร
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยภาพรวมและรายด้าน มีทักษะใน การบริหารอยู่ในระดับมาก 2) ผล
การเปรียบเทียบทักษะเพ่ือความสำเร็จในการบริหารงานของ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดย
จําแนกตามตำแหน่งบริหาร วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ในตำแหน่ง และขนาดของโรงเรียน พบว่า  
ในภาพรวมมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน และ 3) แนวทางในการพัฒนาทักษะเพ่ือความสำเร็จในการ
บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน ศาสนาอิสลาม มี 4 ด้าน ดังนี้ 1) ทักษะของผู้นําทางด้านกลยุทธ์
การบริหาร 2) ทักษะด้านการทำงาน 3) ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และ 4) ทักษะด้านการรู้จักตนเอง 

อรสา หวังสวาท (2549) ได้ทำการวิจัยเรื่องบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนเอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมากเมื่อเปรียบเทียบบทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชนของโรงเรียนเอกชน สังกัดอัครสังฆมลฑลกรุงเทพฯ จำแนกตามสถานภาพและตามขนาดของโรงเรียน 
พบว่า บททาทของผู้บริหารในการส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนเอกชน สังกัด
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำแนกตามสถานภาพ ระหว่างผู้บริหารกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
เอกชน ไม่แตกต่างกัน บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน
เอกชน สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำแนกตามขนาดโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

(2) งานวิจัยต่างประเทศ 
ดันเนลสัน (Donnelson, 2005, p. 67) ได้ทำการศึกษาพัฒนาเครือข่ายทางสังคมและ วิเคราะห์

การสร้างศักยภาพของเครือข่ายสังคมในอริโซน่าและเม็กซิโก ผลวิจัยพบว่า จุดแข็งของ เครือข่ายทางสังคมจะเน้น
ศักยภาพของเครือข่าย โดยประกอบด้วย การยกระดับการมีส่วนร่วมของ คนในสังคม การปรับปรุงการบริหารงาน
และหน้าที่ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังเน้นด้านความเจริญเติบโตขององค์กรด้วย 

 10.3 การใช้เทคนิคเชิงบริหาร (Administrative Techniques: T) 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพื้นฐานในการดำเนินการ

วิจัยในเรื่องต่อไปนี้ 
1) ความสำคัญของเทคนิคเชิงบริหาร 
2) ความหมายและความสำคัญของทศพิธราชธรรม 
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3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1) ความสำคัญของเทคนิคเชิงบริหาร 
 ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีทักษะในการบริหารเชิงเทคนิค ซึ่งนักวิชาการหลาย

ท่านได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับทักษะการบริหารเชิงเทคนิคที่จำเป็น ดังนี้ 
 กริฟฟิน (Griffin, 2001) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทักษะด้านเทคนิคว่าเป็นทักษะที่สำคัญในการ

บรรลุและเข้าใจลักษณะของงานแต่ละประเภทในองค์กร เป็นทักษะที่สำคัญยิ่งต่อผู้บริหารระดับต้น เพราะเป็น
ผู้ฝึกงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและตอบคำถามเกี่ยวกับงานนั้น ๆ ซึ่งผู้บริหารที่ดีต้องทราบถึงวิธีการปฏิบัติงาน
ที่ได้มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำ 

 แคทซ์ (Katz, 1974) ได้ให้แนวคดิเกี่ยวกับทักษะด้านเทคนิค หมายถึง ความสามารถใช้ เครื่องมือ 
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานหรือเทคนิคต่าง ๆ ของสาขาเฉพาะอย่าง เช่น ศัลยแพทย์ นักวิศวกร นักดนตรีหรือนัก
บัญชีทุกคนต้องมีทักษะทางด้านเทคนิคในขอบเขตของงานของพวกเขา ผู้บริหาร ต้องการทักษะทางด้าน
เทคนิคที่เพียงพอสำหรับ “ความสำเร็จของงานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะที่ เขาต้องรับผิดชอบอยู่” 

 สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีทักษะในการบริหารที่เกี่ยวกับทักษะดา้น
เทคนิค ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการบรรลุการปฏิบัติงาน จากความสำคัญของเทคนิคเชิงบริหาร เพื่อให้การบริหาร
จัดการมีความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจึงได้น้อมนำหลักการบริหารโดยการใช้หลักทศพิธราชธรรม
มาเป็นเทคนิคแนวทางในการดำเนินการวิจัย  

2) ความหมายและความสำคัญของทศพิธราชธรรม 
 ทศพิธราชธรรม เป็นหลักการสำคัญในการกล่อมเกลาอารมณ์ หรือเป็นธรรมที่หล่อเลี้ยงอารมณ์

ของคนท่ีเป็นผู้นำเพ่ือให้ผู้นำสามารถกำกับ และควบคุมอารมณ์ของผู้นำให้สามารถบริหารจัดการอารมณ์ และ
ความรู้สึกของตัวเองให้มีสุขภาพจิตดี คุณภาพจิตดี และสมรรถภาพจิตดี จะเห็นว่า ทศพิศราชธรรม เป็นหลัก
ปฏิบัติสำหรับกล่อมเกลาจิตใจเพื่อให้สามารถปรับใจให้สอดรับกับวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบ และ
ทดสอบจิตใจ และสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ไม่มีอคติ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมที่จะเกิดขึ้นแก่สังคม
เป็นสำคัญมีความหมายดังต่อไปนี้ 

 สมเด็จพระญานสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน, 2553, น. 31-43) ทศพิธราชธรรมเป็นธรรมของ
พระราชาและนักปกครอง มี 10 ประการ คือ 

 1. ทาน การให้ ทั้งวัตถุทาน ธรรมทาน และอภัยทาน 
 2. ศีละ ความประพฤติดีงาม งดเว้นจากการทำชั่ว เสียหาย ไม่ทำอะไรที่เป็นการไม่เหมาะไม่ควร 
 3. ปริจจาคะ การเสียสละ ยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตน เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
 4. อาชชวะ ความตรง คือประพฤติซื่อตรง ไม่คิดทรยศต่อประชาชนและประเทศชาติ 
 5. มัททวะ ความอ่อนโยน มีกายวาจาสุภาพ อ่อนโยน ต่อคนทั้งปวง 
 6. ตบะ ความเพียร เพียรปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างสม่ำเสมอไม่ลดละเบื่อหน่าย มีความกล้าหาญ 

ไม่อ่อนแอ ย่อท้อ 
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 7. อักโกธะ ความไม่โกรธ ไม่ลุอำนาจของความโกรธ และกระทำไปด้วยอำนาจของความโกรธ 
 8. อวิหิงสา การไม่เบียดเบียน ไม่ทำอะไรให้เป็นการเบียดเบียนผู้อ่ืนทั้งทางตรงและทางอ้อม มีจิต

ประกอบด้วยกรุณาคิดช่วยเหลือผู้อื่น 
 9. ขันติ ความอดทน มีความอดทนต่อความลำบาก ตรากตรำทั้งปวงอดทนต่อถ้อยคำที่จาบจ้วงล่วงเกิน 
 10. อวิโรธนะ ความไม่ผิด จะทำอะไรก็ศึกษาพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิด  

ความผิดพลาดเมื่อรู้ว่าอะไรผิดก็ไม่ทำ  
  สถาบันพระปกเกล้า (2556 , น. 223-225) กล่าวว่า คุณธรรมผู ้นำสิบประการ หมายถึง 
หลักธรรมประจำตัวของผู้ซึ่งมีภาวะผู้นำสูง พึงมี 10 ประการดังต่อไปนี้คือ 

 1. ทานะ คือ การให้ การเสียสละ การให้น้ำใจ 
 2. ศีละ คือ ความประพฤติท่ีดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ให้ปราศจากโทษ 
 3. การบริจาค คือ การเสียสละความสุขส่วนตน เพ่ือความสุขส่วนรวม 
 4. ความซื่อตรง คือ ความซื่อตรงในฐานะท่ีเป็นผู้นำ ดำรงอยู่ในสัตย์สุจริต 
 5. ความอ่อนโยน คือ การมีอัธยาศัยอ่อนโยน เคารพในเหตุผลที่ควรมีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโส 
 6. ความเพียร คือ ความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากความเกียจคร้าน 
 7. ความไม่โกรธ คือ ความไม่แสดงความโกรธ ไม่มุ่งร้ายผู้อ่ืนแม้จะลงโทษผู้ทำผิดก็ทำตามเหตุผล 
 8. ความไม่เบียดเบียน คอื การไม่ก่อทุกข์หรือเบียดเบียนผู้อ่ืน 
 9. ความอดทน คือ การรักษาอาการ กาย วาจา ใจให้เรียบร้อยการอดทนต่อสิ่งทั้งปวง 
 10. ความหนักแน่น เที่ยงธรรม คือ ความหนักแน่น ถือความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นหลัก 
 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส (2556) ได้กล่าวถึงทศพิธราชธรรม 10 ประการซึ ่งเป็นตัวชี้วัด 

ความเป็นผู้นำไว้ว่า ทศพิธราชธรรมนั้น แม้โดยทั่วไปจะแปลว่า “ธรรมะสำหรับพระราชา 10 ประการ” แต่
หากจะถือเอาการแปลโดยมุ่งเน้นไปที่เจตนารมณ์ที่แท้จริงแล้ว ทศพิธราชธรรม หมายถึง “หลักการ หรือหลัก
ปฏิบัติที่ผู้นำ/บุคคลที่จะทำให้มหาชน/คนอื่น/ผู้ตามเกิดความยินดีโดยชอบธรรม ซึ่งมี 10 ประการ” กล่าว
ตามนัยนี้ ผู้นำหรือบุคคลที่จะทำให้ผู้อื่นเกิดความพึงพอใจนั้น จะต้องมีตัวชี้วัด 10 ประการ แต่หากวิเคราะห์
ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น จะพบว่าเราสามารถแยกตัวชี้วัด 10 ประการออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ กล่าวคือ (1) รู้จักให้ 
(ทาน) รู้จักควบคุมพฤติกรรมของตนเอง (ศีล) รู้จักเสียสละ (ปริจาคะ) (2) รู้จักซื่อตรง (อาชชวะ) รู้จักอ่อนโยน 
(มัททวะ) รู้จักยับยั้งชั่งใจ (ตปะ) และ (3) รู้จักระงับโกรธ (อักโกธะ) รู้จักการไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) รู้จัก
อดทน (อดทน) รู้จักหนักแน่น (อวิโรธนะ)  

 โดยมีรายละเอียดในการปฏิบัติ พร้อมทั้งตัวอย่างของผู้นำในยุคปัจจุบันประกอบการอธิบาย ดังต่อไปนี้ 
          (1) รู้จักให้ (ทาน) หมายถึง คือ สละทรัพย์สิ ่งของบำรุงเลี้ยงดู ช่วยเหลือเกื้อกูล และบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์แก่บุคคลอื่น ๆ การที่ผู้นำ หรือผู้ปกครองจะสร้างการยอมรับนับถือแก่บุคคลอื่น ๆ เพื่อให้ 
การบริหารไปเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น สิ่งแรกที่ผู้นำจะต้องกระทำ คือ “การสร้างความเชื่อมั่น” 
(Trust) ซึ่งความเชื่อมั่นจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดี (Relationship) ระหว่างผู้นำและผู้ตาม จนทำให้ผู้ตามเกิด
ความกล้าในการที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมาโดยไม่หวาดเกรงอำนาจของผู้นำ คำถามคือ “อะไรคือตัว
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แปรเบื้องต้นของการสร้างความเชื่อมั่น” คำตอบคือ “การให้” ด้วยเหตุนี้ กฎข้อแรกของการเป็นผู้นำคือ “ผู้นำ
ที่ดีจะต้องรู้จักการให้” เพราะการให้จะเป็นใบเบิกทางให้ผู้ตามหรือคนอื่น  ๆ เกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นว่า 
การมาของผู้นำนั้นไม่ได้มาเพื่อที่จะเอา (Take) แต่มาเพ่ือที่จะให้ (Give) การให้ในบริบทนี้จึงเป็นการให้โดย
ธรรม ซึ่งหมายถึงอยู่บนทำนองครองธรรม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในพระพุทธศาสนาคือ พระเจ้ามหาวิชิตราชการ
ซึ่งมุ่งเน้นการแบ่งปันและจุนเจือบุคคลที่มีความต้องการปัจจัยภายนอก พระองค์ค้นพบความจริงประการหนึ่ง
ว่า สิ่งที่เป็นศัตรู และท้าทายต่อความเป็นผู้นำของพระองค์คือ “ความยากจน” ของมวลอาณาประชาราษฎร์ 
ไม่ใช่หมู่โจร หรือกองทัพของรัฐอื่น ๆ อาศัยเหตุผลดังกล่าว พระองค์จึงขอความร่วมมือมหาเศรษฐี และ
คฤหบดีที ่มีโอกาส และกำลังทางการเงินมากกว่าเข้าไปช่วยสนับสนุน และช่วยพัฒนาความเป็นอยู ่ของ
ประชาชนให้ดีขึ้น เมื่อประชาชนอยู่ดีกินดี ย่อมส่งผลต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองของพระองค์เอง  
          การให้จึงเป็น “ประตูบานแรก” ที่จะเปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนต่าง ๆ ได้เห็นพฤติกรรมของผู้นำ หรือ
ผู้ปกครองที่แสดงออกต่อคนอื่น ๆ ดังที่พระพุทธศาสนาได้เน้นว่า “ผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของบุคคลอื่น” สิ่งที่
สามารถชี้ชัดในสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น นายโอเซ่ มูฮีก้า ประธานาธิบดีอุรุกวัย ซึ่งสถานีโทรทัศน์บีบีซีได้เรียก
ขานว่าเป็นประธานาธิบดีที่ยากจนที่สุดในโลก เพราะมีเงินฝากในธนาคารไม่ถึง ๑๐ ล้านบาท อีกทั้งได้มอบ
เงินเดือนประจำตำแหน่งส่วนใหญ่ให้แก่มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ และขาดโอกาสใน  
การเข้าถึงแหล่งทุน การอยู่ในบ้านหลังเล็ก ๆ ที่เรียบง่าย มีสวนปลูกพืชผักเอารับประทาน และมีพาหนะ
ประจำตัวเพียงคันเดียวเท่านั้น อีกท้ังมีตำรวจนำขบวนเพียงค้นเดียว และมีตำรวจติดตามเพียงสองคน คำถาม
คือ “เพราะเหตุใด ? ประชาชนชาวอุรุกวัยจึงไม่ละอายใจต่อชนชาติอื่น ๆ ที่มีประธานาธิบดีที่ยากจนที่สุดใน
โลก” แต่คำตอบที่ประธานาธิบดีท่านนี้ ตอบผู้สื่อข่าวคือ ท่านไมได้ยากจนตามที่หลายคนตั้งคำถาม แต่ท่าน  
มีความรู้สึกร่ำรวยด้วยคุณค่าความเป็นผู้นำที่ได้รู้จักที่จะให้คนอื่น ๆ ซึ่งการให้ดังกล่าวเป็นที่มาของความสัมพันธ์
ระหว่างท่านกับประชาชนชาวอุรุกวัยซึ่งเป็นผู้เลือกท่านขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี  
  การให้ประการที่สองนั้น คือ การให้ความรู้ หรือธรรมทาน การเป็นผู้นำนั้น จำเป็นจะต้องพัฒนา 
หรือยกระดับการให้วัตถุมาสู่องค์ความรู้แก่กลุ่มคนที่ทำงานร่วมกัน โดยการอธิบายสิ่งที่ยุ่งยาก ลึกซึ้ง และ
สับสนให้แก่บุคคลอื่นได้เข้าใจ และปฏิบัติตาม ผู้นำที่ดีจึงต้องสามารถที่จะโน้มน้าวใจผู้อื่นให้เข้าใจด้วยพูดที่
ง่าย และนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน ครอบคลุม และรอบด้านแก่คนอื่น ๆ มิฉะนั้น จะนำไปสู่ความหวาดระแวง
สงสัยต่อข้อมูลที่ได้รับการนำเสนอจากตัวผู้นำตามมา จะเห็นว่า ผู้นำในโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำของอังกฤษ 
เยอรมัน หรืออเมริกา มักจะมีความโดดเด่นต่อการนำเสนอข้อมูลที่นำไปสู่การสร้างรู้ความเข้าใจร่วมกันของ
ประชาชน ดังนั้น ข้อมูลที่ได้รับการนำเสนอจึงไม่ได้มีนัยประดุจสารที่ส่งผ่านสื่อต่าง  ๆ หากแต่ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ เข้าใจ และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วย 

 ส่วนการให้ประการที่สามนั้นเป็นการให้ที่สำคัญและสูงสุดในบรรดาการให้ทั้งหมด คือ “การให้
อภัย” การให้อภัยมีความหมายทั้งในเชิงรุก และเชิงรับ การให้อภัยในเชิงรับหมายถึงการให้ความไม่กลัว  
การให้เช่นนี้จะทำให้การอยู่ร่วมกันนั้น ไม่ก่อให้เกิดความหวาดระแวง และสงสัยซึ่งกันและกัน การให้ในเชิงรุก
หมายถึง การให้ยกโทษให้แก่คนอื่น ๆ ที่กระทำผิดพลาดบกพร่อง เพื่อจะได้เปิดพื้นที่ความสัมพันธ์ให้สามารถ
เดินทางต่อไปได้ และสร้างสิ่งใหม่ ๆ ร่วมกัน การให้อภัยนั้นเป็นการให้ที่สำคัญต่อภาวะการนำของตัวผู้นำเอง 
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เพราะจะทำให้ผู้ตามกล้าที่จะทำ และตัดสินใจ อันเป็นการสร้างความมั่นใจต่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 
และหากเกิดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการขาดความเข้าใจ และขาดทักษะ ย่อมจะนำไปสู่การเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเองให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนั้น การให้อภัยจึงเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำในขั้นที่สาม 
          (2) รู้จักควบคุมพฤติกรรม (ศีล) หมายถึง การสำรวมพฤติกรรมทางกาย และการระมัดระวังใน 
การใช้คำพูดต่อสาธารณะ เพราะพฤติกรรมทั้งทางกายและวาจานั้นจะมีผลต่อการเป็นแบบอย่าง (Role 
Model) ในการนำต่อกลุ่มคนต่าง ๆ ในชุมชน และสังคม อีกทั้งจะนำมาซึ่งการเคารพนับถือ และเชื่อมั่นจาก
ผู้อื่นเพิ่มมากยิ่งขึ้น คำว่า “ศีล” ของผู้นำนั้น เป็นการสะท้อนแง่มุมส่วนตั วของผู้นำเอง (Personality) และ
สะท้อนแง่มุมของผู้นำที่จะต้องฉายภาพความเป็นตัวตนต่อทั้งการควบคุมพฤติกรรมทั้งแสดงออก และการพูด
ต่อสาธารณะ ในขณะเดียวกัน หากมองในอีกมุมหนึ่ง ศีลเป็นหลักปฏิบัติที่สามารถยืนยันคุณค่าของตัวผู้นำเองว่า
มีคุณลักษณะที่ทำให้สังคมเกิดความไว้วางใจได้ 

 ด้วยเหตุนี้ ศีล ๕ จึงเป็นเครื่องหมายเบื้องต้นในการยืนยันคุณสมบัติของการเป็นผู้นำ ทั้งในแง่ของ 
การเคารพและให้เกียรติในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การไม่ทุจริตคอรัปชั่น การไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนจน
เป็นที่มาของการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การยึดมั่นในคุณค่าครอบครัวในฐานะเป็นรากฐาน
ของการพัฒนาชุมชนและสังคม การสื่อสารระหว่างกันและกันบนฐานของความจริง และการไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับอบายมุข 

 ตัวอย่างทั่วไปในยุคปัจจุบันจะพบว่า ผู้นำหรือผู้ปกครองจำนวนมากมักจะดำรงตัวดำรงตนบนฐาน
ของศีลธรรมอันดีงาม แต่การละเลยประเด็นนี ้ มักจะนำมาซึ ่งวิกฤติการณ์ที่ทำให้ผู ้นำไม่สามารถแสดง
ภาวการณ์นำได้อย่างเต็มภาคภูมิ เช่น การแสดงออกในทางเพศที่ไม่เหมาะสมในทำเนียบขาวของนายบิล 
คลินตัน อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาต่อเจ้าหน้าที่ฝึกงานในทำเนียบขาว หรือแม้กระทั่งการที่นายแอนโทนี 
ไวเนอร์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนิวยอร์กได้ใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือส่งภาพที่ไม่เหมาะสมให้แก่
สตรีจำนวนมาก และเมื่อความจริงปรากฏจึงส่งผลในเชิงลบและนำไปสู่การลาออกจากสภาผู้แทนราษฎรใน
ที่สุด แม้ว่าจะมีความสามารถ และได้รับการพยากรณ์จากสื่อทั่วไปว่า อาจจะกลายเป็นคู่ชิงประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกาในอนาคตก็ตาม 

 ในอีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจ และเป็นข่าวไปทั่วโลก คือ ในขณะที่กำลังเข้าสู่พิธีของการแถลงถวาย
ข่าวร่วมกับนายเซบาสเตียน ประธานาธิบดีชีลี นายเคลาส์ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเช็กสนใจปากกาด้ามหนึ่ง 
จึงได้หยิบปากกาที่วางอยู่บนโต๊ะ โดยการสอดลงไปใต้โต๊ะ และสอดเข้าไปในกระเป๋าเสื้อของตัวเอง ภาพ
ดังกล่าวได้รับการถ่ายทอดออกไปสู่สาธารณชนจำนวนมาก จึงทำให้กลุ่มคนต่าง  ๆ พากันวิพากษ์วิจารณ์
พฤติกรรมดังกล่าวว่าเป็นการขโมยปาก ถึงแม้ว่าจะมีการพยายามอธิบายว่า ผู้นำของท่านดังกล่าวมีสิทธิ์ ที่จะ
ได้รับมอบปากกาเป็นของที่ระลึกก็ตาม จะเห็นว่า ไม่ว่าจะมีการอธิบายเหตุผลเพื่อให้เกิดความชอบธรรม
อย่างไรก็ตาม แต่สุดท้ายแล้ว ประธานาธิบดีท่านดังกล่าวได้รับผลกระทบจากปากกาด้ามเดียวที่ท่านชมชอบ 
แม้จะมีราคาค่างวดเพียงน้อยนิดก็ตาม ประเด็นนี้ทำให้เราเห็นว่า ผู้นำจำนวนไม่น้อยที่อาจจะสูญเสียลักษณ์ 
และภาวะในการนำอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของตนเองด้วยเข้าใจว่า “สิ่งนั้นเป็นสิ่งเล็กน้อย” เท่านั้น แต่จาก
ตัวอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ สิ่งเล็กน้อยได้ทำงานภาพลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ของผู้นำจำนวน 



88 

 (3) รู้จักเสียสละ (ปริจาค) หมายถึง การที่จะเป็นผู้นำ หรือผู้ปกครองที่สมบูรณ์นั้น ผู้นำจำเป็นต้อง
เสียสละความสุขสำราญ หรือผลประโยชน์ และความต้องการส่วนตน หรือกลุ่มของตน โดยผู้นำที่แท้จริงนั้น
สามารถเสียสละได้กระแม้ทั่งชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนาที่ว่า “จงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ จงสละ
อวัยวะเพื่อรักษาชีวิต และจงสละชีวิตเพื่อรักษาธรรม” ซึ่งดำรงตนให้เหมาะแก่ความเป็น “ธรรมราชา” นั้น 
จำนวนอย่างยิ่งที่จะต้องเสียสละความสุข และผลประโยชน์ส่วนตน เพื่ออุทิศตัวอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของ
มหาชน ดังปฐมบรมราชโองการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือ
ประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ถึงกระนั้น ผู้นำจำนวนหนึ่งได้ละเลยแนวทางดังกล่าว 

 ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างพฤติกรรมของประธานาธิบดีฟิลิบปินส์ นายเบนิกโน อาคีโนที่มีความชื่น
ชอบรถปอร์เช่ และในขณะเดียวกัน แม้ท่านจะครองตนเป็นโสด แต่ท่านชอบสะสมรถปอร์เช่จำนวนมาก และ 
วันหนึ่งเมื่อท่านเดินทางไปเปิดงานและเยี่ยมชมงานมอร์เตอร์โชว์ จึงเกิดความประทับใจรถปอร์เช่คันใหม่  
จึงตัดสินซื้อรถอีกคันด้วยเงินส่วนตัวของท่านเอง แต่ปรากฏว่าภายหลังที่ท่านขับรถคันดังกล่าวไปทำภารกิจ
ต่าง ๆ จึงทำให้ประชาชนจำนวนมากออกออกมาประท้วงตามท้องถนนต่อพฤติกรรมดังกล่าว และเผาหุ่นรถ
ปอร์เช่ที ่ท่านซื้อมาด้วยเงินส่วนตัว โดยให้เหตุผลว่าในแต่ละปีนั้นประชาชนจำนวนมากประสบกับปัญหา
อุทกภัยและไร้ที่อยู่อาศัย แต่ในทางกลับกันประธานาธิบดีได้เงินส่วนตัวไปซื้อรถปอร์เช่คันละหลายล้านบาท 
พฤติกรรมดังกล่าวจึงไม่น่าจะเหมาะสมต่อการดำรงในตำแหน่งประธานาธิบดีที่ไม่สนใจความทุกข์ยากของ
ประชาชนในที่สุดแล้ว ประธานาธิบดีจึงตัดสินใจขายรถปอร์เช่และนำเงินที่ได้ไปสร้างบ้านให้แก่ประชาชนได้อยู่
อาศัย เพื่อรักษาความเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อการดำรงตนในตำแหน่งประธานาธิบดีของตัวเอง ปรากฏการณ์
เช่นนี้ได้กลายเป็นข้อเตือนใจแก่ผู้นำและปกครองว่า ในบางครั้งผู้นำอาจจะมีความสนใจและต้องการส่วนตน 
อีกท้ังผู้นำบางท่านอาจจะมีศักยภาพในการที่จะซื้อหาสิ่งต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการตนได้ แต่ถึงกระนั้น 
หากการดำเนินการดังกล่าวไม่สอดรับความเป็นไปในชุมชนหรือสังคมที่กำลังทุกข์ยากลำบากในด้านความเป็น
จำเป็นขั้นพื้นฐาน ก็อาจจะทำให้ผู้นำไม่ได้รับการยอมรับในการดำรงตนในฐานะเป็นบุคคลที่จะต้องเสียสละ
ประโยชน์สุขเพ่ือกลุ่มคนอื่น ๆ ในชุมชนและสังคมได้ 

 สรุปแล้ว การเป็นผู้นำ หรือผู้ปกครองที่ดีนั้น จำเป็นอย่างยิ่ งที่จะต้องเริ่มต้นด้วยการเตือนตัวให้
พร้อมที่จะเป็นทั้ง “ผู้เสีย” และ “ผู้สละ” ความสุขส่วนตน และยินยอมพร้อมใจที่จะอุทิศตนเพื่อจะทำหน้าที่
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูน และความสุขแก่มหาชนทั่วไป 

 (4) รู้จักซื่อตรง (อาชชวะ) หมายถึง ซื่อตรงทรงสัตย์ไร้มารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ  
ไม่หลอกลวงประชาชน คำว่า “ซื่อตรง” ในบริบทนี้หมายถึง “ความซื่อตรงต่อธรรม” ไม่ได้หมายถึงการซื่อตรง
ต่อคน ซึ่งลักษณะการซื่อตรงนั้นเหมือนกับกระสวยของการตำหูก เมื่อใดก็ตามที่คนตำหูกดันกระสวยเข้าไปใน
หูแล้ว ตัวกระสวยวิ่งตรงออกไปอีกด้านของหูกโดยไม่ติดขัดกับด้านใดด้านหนึ่งของตัวผ้า ลักษณะเช่นนี้  
เราเรียกว่า “ซื่อตรง” 

  ในสถานการณ์กลุ ่มคนจำนวนมักจะมีทัศนคติที ่ไม่ดีต่อความซื ่อตรงว่า “ขาดความยืดหยุ่น 
หัวโบราณ ทำให้ไม่มีเพื่อนพ้อง และผลของความซื่อตรงอาจจะทำให้ไม่มีความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน 
และวิชาชีพ” ซึ่งความซื่อตรงในลักษณะดังกล่าวมักจะสะท้อนความซื่อตรงเทียม เพราะความซื่อตรงเทียม
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มักจะขึ้นตรงกับเงื่อนไขและปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามาสัมพันธ์ แต่ความซื่อตรงแท้นั้น จะไม่ขึ้นกับตัวแปรหรือ
เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะในความเป็นจริงแล้ว ความซื่อตรงแท้จะขึ้นอยู่กับธรรม ซึ่งเป็นคุณธรรม
ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ประพฤติปฏิบัติ  

 ตัวอย่างที่อาจจะเทียบเคียงในประเด็นนี้ คือกรณีเรื่องเล่าเกี่ยวกับความซื่อตรงระหว่างจอมพล 
สฤษดิ์ ธนะรัชต์กับจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งวันหนึ่งเป็นวันเกิดของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม จอมพล 
สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้เข้าไปหา ท่านจอมพล ป. ฯ พร้อมกับจูงสุนัข ๑ ตัว เพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่ท่านจอม
พล ป.ฯ เนื่องในวันเกิด และจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้นำเรียนจอมพล ป.ฯ ว่า จะจงรักภักดี แล ะซื่อตรง
ประดุจสุนัขตัวที่จูงมามอบให้ในวันนี้ แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ดำเนินการยึดอำนาจ
จากจอมพล ป.ฯ ซึ่งข้ออ้างในการยึดอำนาจโดยภาพรวมอาจจะตีความได้ว่า ท่านให้ค่าความซื่อตรงยึดโยงกับ
ผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง อันหมายถึง ท่านต้องการจะย้ำเตือนให้คนทั่วไปได้เข้าใจว่า ท่านซื่อตรงต่อธรรม 
จึงต้องดำเนินการในลักษณะนั้น 

 ในประเด็นเดียวกันนี้ นายโนห์ มู เฮียน อดีตประธานาธิบดีของประเทศเกาหลีใต้ ได้ตัดสินใจ
กระโดดหน้าผาฆ่าตัวตายอันเนื่องมาจากการที่ภรรยาของท่านและคนใกล้ชิดไปรับเงินสินบทของนักธุรกิจของ
คนอื่น และผลการสืบสวนได้ชี้ชัดว่าบุคคลใกล้ชิดของท่านได้เข้าไปเกี่ยวข้องการกระทำผิดในลักษณะดังกลา่ว
จริง จึงทำให้ท่านตัดสินใจกระโดดหน้าผาฆ่าตัวตาย และได้เขียนจดหมายเพื่อบอกเล่าความอับอายที่เกิดขึ้นแก่
ตัวท่านที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาในการทำงานในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดี 

 จะเห็นว่า ความซื่อตรงต่อธรรมนั้นจะดำรงอยู่บนฐานของความละอายชั่วกลัวบาปตามหลักของ  
หิริโอตัปปะ จึงทำให้ผู ้นำรู ้สึกทนต่อสภาพความอับอายที่เกิดขึ ้นแก่ตัวเองและครอบครัวไม่ได้ นอกจากนี้  
ความซื่อตรง (Honesty) จะเป็นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างความไว้วางใจ (Trust) แก่บุคคลทั่วไปที่เข้ามา
เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับผู้นำ หรือผู้ปกครอง และเมื่อเกิดความไว้วางใจมากยิ่งขึ้นจะส่งผลต่อความความสัมพันธ์  
(Relationship) ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ระหว่างผู้นำกับกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม จากเหตุผลเช่นนี้ ผู้นำจึงจำเป็น
จะต้องซื่อตรงต่อผู้ใต้ปกครองทุกคน โดยมิอาจแบ่งแยก หรือเลือกปฏิบัติที่จะซื่อตรงกับบางคน และไม่ซื่อตรง
กับบางคน มิฉะนั้นแล้ว ผู้นำย่อมไม่สามารถท่ีจะทำให้ผู้ใต้ปกครองซื่อตรงต่อตัวผู้นำได้ทุกคนเช่นเดียวกัน  

 (5) รู้จักอ่อนโยน (มัททวะ) หมายถึง การที่ผู้นำจะต้องมีอัธยาศัย ไมตรีที่ไม่เย่อหยิ่ง หยาบคาย
กระด้าง ถือตัวถือตน มีความงามสง่าในท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวลละมุนละไม ในการดำรงตัวดำรงตนเป็นผู้นำ
นั้น คุณลักษณ์ของความอ่อนโยนเป็นประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับตัวท่าทีของผู้นำ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ท่าทีดังกล่าวเริ่มต้นจากใจของบุคคลที่เป็นผู้นำที่พร้อมจะอ่อนน้อมถ่อมตน และเริ่มต้นที่จะอ่อนโยน
เข้าไปหากลุ่มคนต่าง ๆ เพื่อสร้างการยอมรับ และชักจูงกลุ่มคนต่าง ๆ ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน เพราะการจะนำ
คนไปสู่เป้าหมายเดียวกันนั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้ความแข็งกระด่างเป็นเครื่องมือในการเชื่อมสมาน 
         นักคิดและนักปฏิบัติการด้านการเมืองคนสำคัญท่านหนึ่งในประเทศไทย คือ “ศ.ดร.วิษณุ เครือ
งาม” ได้กล่าวถึงคุณลักษณ์ของผู้นำที่สมบูรณ์ว่าจะต้องประกอบไปด้วย “จังหวะ เวลา เสนา จักขุมา และ
ธรรมะ” การอ่อนโยนจะทำให้ผู้นำได้ “เสนา” เข้ามาช่วยกิจการต่าง ๆ ของผู้นำที่มุ่งมั่นจะสร้างคุณประโยชน์
ให้แก่องค์กรและสังคม ดังนั้น การจะ “โยน” สิ่งดีและมีคุณค่าแก่คนอื่น ๆ นั้น จำเป็นที่จะต้อง “อ่อน” ใน
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เบื้องต้น เพราะหากผู้นำไม่สามารถที่จะปรับตัวปรับใจให้อ่อนแล้ว ย่อมเป็นการยากที่จะโยนสิ่ งต่าง ๆ ไปสู่
เป้าหมายที่เราต้องการและประสงค์จะให้เป็นไปได ้

 แนวทางที่เสนอโดย ดร.วิษณุ เครืองามได้นำเสนอนั้น สอดรับกับหลักการของพระพุทธศาสนาที่
เน้นให้ผู้นำจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่คนอื่น ๆ (นิสสยสัมปันโน) ด้วยเหตุนี้ ผู้นำจึงจำเป็นต้องใช้  
ความอ่อนโยนเข้าไปเป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการทำงาน ดังนั้น ผู้นำ
ที่ดีจำเป็นต้องแสวงหามิตรมากกว่าการสร้างศัตรู เพราะศัตรูมีคนเดียวกับนับว่ามากเพียงพอที่จะขัดขวางและ
ทำลายอุดมการณ์และความต้องการของผู้นำได้ ดังจะเห็นได้จากมหาตมะ คานธี อับราฮัม ลินคอร์น จอห์น 
เอฟ เคเนดี้ และมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ มหาบุรุษเหล่านั้น แม้จะสร้างคุณูปการด้านสันติภาพแก่โลกใบนี้ 
แต่ต้องสูญเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าสลดเพราะมีศัตรูอย่างน้อยเพียงคนเดียวที่ทำหน้าที่ในการใช้ปืนสังหารด้วย
ความเกลียดชังอันเกิดจากอคติส่วนตัว 

 ถึงกระนั้น ผู้นำจำนวนไม่น้อยที่หันมาแปรศัตรูให้กลายเป็นมิตร ดังจะเห็นได้จากนายบารัก  
โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาท่านปัจจุบัน ที่ครั้งหนึ่งแม้จะต่อสู้กับนางฮิลลาลี คลินตัน เพื่อแย่งชิง  
การเป็นผู้แทนพรรคเดโมแครต แต่เมื่อนายโอบามาชนะนางฮิลลาลี และแข่งขันกับนายจอห์น แมคเคน ผู้แทน
พรรคลิพับริกัน จนได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดี นายโอมาบาได้เชิญนางฮิลลาลีให้ดำรงตำแหน่งเป็น
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้วยวลีการเชิญที่ไพเราะว่า “ประเทศสหรัฐอเมริกาจะโชคดีมาก 
หากนางฮิลลาลีมารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ” จะเห็นว่า คนโชคดีไม่ใช่นายบารัก 
หากแต่เป็นชาวอเมริกาทั้งประเทศ และเมื่อเกิดการเจรจาเพื่อขอเชลยศึกษาจากเกาหลีเหนือก็ดี หรือกรณี 
การระดมเงินเพ่ือสนับสนุน และฟ้ืนฟูประเทศเฮติต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหว นายบารักได้เชิญให้นายบิล คลันตัน
ในฐานะสามีของนางฮิลลาลีเข้ามาช่วยดำเนินการโดยตลอด 

 ในกรณีของนายเนลสัน เมนเดล่า อดีตประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ก็เช่นเดียวกัน ภายหลังที่ติดคุก
มาถึง ๒๗ ปี และเมื่อลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับนายเคลิก ชนชาติผิวขาว ในฐานะที่เป็นประธานาธิบดี
รักษาการที่ได้รับการสนับสนุนจากอเมริกา และอังกฤษ เมื่อเนลสันชนะการเลือกตั้ง ท่านได้แต่งตั้งให้เคลิกใน
ฐานะเป็นคู่ปรับดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดีคนที่ ๑ ซึ่งหากวิเคราะห์โดยทั่วไปแล้วถือว่าเสียงอย่างยิ่งต่อ
การแย่งชิงตำแหน่งกลับคืน แต่ถึงกระนั้น เนลสันเองได้แสดงออกถึงความเป็นมิตรที่ดีต่อกัน โดยการสนับสนุน
ชาวผิวขาวซึ่งเล่นกีฬารักบี้ และเชิญคนแอฟริกาใต้มาร่วมกันเชียร์ จนในที่สุด ทีมรักบี้แอฟริกาใต้ สามารถ
เอาชนะคู่แข่งที่แสนแข็งแกร่งอย่างนิวซีแลนด์ ก้าวเป็นแชมป์รักบี้โลกในบ้านตัวเอง ยามที่ต้องการชัยชนะอย่าง
ยิ่งยวดได้สำเร็จ จนเป็นที่มาของการเรียกการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนี้ว่าเป็น “การแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง
อนาคตของชาติ” (Game That Changed a Nation) 

 นอกจากนี้แล้ว ตัวอย่างที่น่าสนใจอีกกรณีคือ ประโยคที่ว่า “วิธีการทำลายศัตรูที่ดีที่สุด คือ จงนำ
ศัตรูมาเป็นมิตร” ซึ่งอับราฮัม ลินคอร์นในฐานะประธานาธิบดีคนที่ ๑๖ ของอเมริกาได้แสดงให้ทุกคนได้
ประจักษ์ โดยการเชื่อมไมตรีกับทหารหนุ่มที่มีชื่อว่าเอ็ดวิน แสตนตัน แม้ว่าเอ็ดวินจะดุร้าย และแสดงออกถึง
ความไม่เคารพอับราฮัมมาเพียงใดก็ตาม แต่เนื่องจากทหารหนุ่มท่านนี้เป็นผู้ที่เก่ง และมีความสามารถ เมื่อเกิด
สงครามระหว่างชาวเหนือกับชาวใต้ในประเทศสหรัฐอเมริกา อับราฮัมมุ่งเน้นเพื่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว
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ของชนในชาติ จึงพยายามที่จะเข้าไปพูดคุยด้วยความเยือกเย็น เคารพ และให้เกียรติอยู่ตลอดเวลา สุดท้าย
แล้วอับราฮัมจึงได้ทหารหนุ่มคนนี้มาเป็นหัวหน้าที่ในการสร้างไมตรีกับกลุ่มคนต่าง ๆ ในอเมริกา และเอ็ดวิ น 
ได้กลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอเมริกาภายหลังที่อับราฮัมเสียชีวิตจากการลอบทำร้ายของกลุ่มคนที่
เกลียดชัง การที่ผู้นำ หรือผู้ปกครองท่านใดก็ตามน้อมตัวน้อมตนเข้าไปหากลุ่มบุคคลที่พยายามจะเรียกขานว่า
ตัวเองเป็นศัตรู โดยการมองให้ความใส่ใจว่า กลุ่มคนที่ปรากฏกายอยู่รอบข้างนั้นเป็นมิตรไม่ใช่ศัตรู ย่อมจะทำ
ให้เกิดพื้นที่ในการสร้างความสัมพันธ์ในเชิงบวกได้ และที่สำคัญก็คือ คนกลุ่มแรกที่จะพอใจจากท่าทีอ่อนโยน
ของผู้นำคือ ศัตรูนั่นเอง และเมื่อถึงจุดหนึ่ง คนหรือกลุ่มคนที่ได้รับการเรียกขานว่าเป็นศัตรูจะกลายเป็นที่คน
กลับมาผู้นำ หรือผู้ปกครองว่า “ราชา” ได้อย่างสนิทใจ และพร้อมที่จะอุทิศตัวอุทิศตนกระทำสิ่งต่าง ๆ เพ่ือ
ตอบแทนคุณค่าความดี และความไว้เนื้อหาเชื่อใจที่ผู้นำมีให้ 

 กล่าวโดยสรุป กลุ่มคนทั่วไปอาจจะคิดเกลียดชังผู้นำ หรือมองว่า “ผู้นำ” เป็นศัตรูของเขาได้  
แต่ผู้นำ หรือบุคคลที่จะก้าวขึ้นไปสู่การเป็นผู้นำ หรือผู้ปกครองนั้นไม่มีสิทธิ์แม้กระทั่งคิด หรือแสดงออกว่า 
กลุ่มคนทั่วไปนั้นเป็นศัตรูของเขา หรือแสดงออกซึ่งความโกรธ เกลียด เคียดแค้นชิงชังกลุ่มคนอื่น ๆ เพราะ
มิฉะนั้น ภาพลักษณ์ดังกล่าว จะมีผลต่อความชอบธรรมในการนำของตัวผู้นำทั้งในปัจจุบันและอนาคต ฉะนั้น 
หน้าที่หลักของผู้นำคือการน้อมกายและน้อมใจเข้าไปเชื่อมสมานไมตรีต่อคนกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความไว้เนื้อ
เชื่อใจซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในชุมชนและสังคม ไม่ว่ากลุ่มคนต่าง ๆ จะมีฐานะยากดีมี
จนมากน้อยเพียงใด หรือมียศถาบรรดาศักดิ์สูงต่ำมากน้อยกว่ากัน 

 (6) รู้จักยับยั้งชั่งใจ (ตปะ) หมายถึง ผู้นำจำเป็นต้องฝึกฝนพัฒนาจิตใจให้สามารถทนต่อกิเลส หรือ 
สิ่งยั่วที่เข้ามากระทบจิตใจ ข่มใจมิให้ความอยากได้ (ตัณหา) อยากใหญ่ (มานะ) และจิตใจที่คับแคบ (ทิฐิ) เข้ามา
ครอบครอง และย่ำยีจิตใจ อีกทั้งมีจิตใจที่มั่นคงสามารถระงับยับยั้งข่มใจได้ ไม่ยอมให้หลงใหลหมกมุ่นใน
ความสุขสำราญและความปรนเปรอ มีความเป็นวิถีชีวิตที่เสมอต้นเสมอปลาย และมุ่งมั่นตั้งใจในการดำเนิน
กิจกรรมที่ทรงคุณค่าแก่บุคคลอื่น ๆ ในชุมชนและสังคม 

 ข้อสังเกตประการหนึ่งต่อการดำรงตนของการเป็นผู้นำในสถานการณ์ปัจจุบัน และผู้นำมักจะตก
อยู่ภายในอิทธิพล และก่อให้ความหายนะทั้งในชีวิตและการทำงาน คือ “อำนาจ” ซึ่งพระพุทธเจ้าเคยย้ำเตือน
ผู้นำมาโดยตลอดว่า “ผู้นำได้ยศแล้วไม่ควรเมา” ถึงกระนั้น ผู้นำจำนวนมากมักจะติดหล่มของอำนาจในด้านใด
ด้านหนึ่ง ไม่ว่าอำนาจที่เกิดจากหน้าที่การงาน และการเงิน ตัวอย่างสำคัญที่ชี้ชัดในประเด็นนี้คือ “อิคารัส” 
หนุ่มคนนี้ติดเกาะกับคุณพ่อตั้งแต่เยาว์วัย และมุ่งหวังที่จะออกจากเกาะ จึงพยายามปรารภเรื่องนี้กับคุณพ่อ
อย่างต่อเนื่อง ถึงกระนั้น คุณพ่อได้ย้ำให้เตือนให้อิคารัส ( Icarus) อดทน เพื่อรอให้ร่างกายลูกชายเข้มแข็ง
มากกว่านี้ เมื่อกาลเวลาผ่านไป หนุ่มอิคารัสเติบใหญ่และมีร่างกายเข้มแข็งเพียงพอ พ่อจึงเริ่มนำขนนกที่ตัวเอง
ได้สะสมตั้งแต่อิคารัสยังเยาว์วัยออกมาถักทอเป็นปีกนก และวันหนึ่งเมื่ออากาศแจ่มใส พ่อจึงชวนอิคารัสขึ้นไป
บนเขา และนำปีกนกที่ตัวเองถักไว้มารัดเอาไว้ที่แขนทั้งสองข้าง ในขณะเดียวกัน คุณพ่อได้เตือนอิราคัสว่า เมื่อ
ใช้ปีกทะยานออกจากเกาะไปแล้ว ให้รีบประคองปีกร่อนลงโดยเร็ว อย่าทะยานบินขึ้นไปจนเหนือขอบเมฆ 
หลังจากนั้น ทั้งคู ่จึงทะยานบินออกจากเกาะ ในขณะที่พ่อร่อนลงในพื้นที ่ของทะเลแล้ว แต่อิคารัสกลับ
เพลิดเพลินกับการบิน และได้กระพือปีกให้ลอยขึ้นไปเหนือเมฆขึ้นไปเรื่อย ๆ ในขณะนั้น แสงอาทิตย์ได้สาด
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ส่องไปที่ปีกทั้งสองข้าง และขนนกบางส่วนเริ่มหลุดออกจากปีกนก เพราะพ่อไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดด้วย
เกรงลูกชายจะหวาดกลัวว่า พ่อไม่สามารถใช้เชือกรัดปีกนกทั้งหมดเข้าหากันได้ เพราะเชือกท่ีใช้รัดนั้นมีจำนวน
ไม่เพียงพอ จึงต้องใช้ขี้ผึ้งยาเอาไว้ ในที่สุด อิคารัสจึงตกลงไปตายในทะเลลึกอย่างน่าสยดสยอง 

 จากแง่มุมของอิคารัสทำให้เราได้เห็นแง่มุมบางประเด็นเกี่ยวกับคนที่เป็นผู้นำว่า ผู้นำส่วนใหญ่
มักจะประสบความหายนะ เพราะความหลงใหลได้ปลื้ม และเพลิดเพลินกับอำนาจที่ตัวเองได้รับมา จนนำไป  
สู่การใช้อำนาจโดยขาดความยั้งคิดว่าสอดรับกับกฎหมาย จริยธรรม และกติกาของสังคมหรือไม่ และหลาย
สถานการณ์ที่ผู้นำพยายามจะบิดให้ตัวเองมีอำนาจ และหน้าที่ ทั้งที่ ในความเป็นจริงแล้ว อำนาจและหน้าที่ 
ที่ผู ้นำพยายามจะบิดนั ้น อาจจะไม่สอดรับกับความเป็นจริงตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั ้น หากผู ้นำไม่
ระมัดระวังการใช้อำนาจ หรือใช้อำนาจหน้าที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะ
พลัดหลงเข้าไปสู่วังวนของความขัดแย้งและความรุนแรง ด้วยเหตุนี้ หากผู้นำไม่พยายามที่จะยับยั้งชั ่งใจ 
เตือนใจ และระมัดระวังใจของตัวเองแล้ว ย่อมเป็นเรื่องยากที่ผู้นำจะพาตัวเองออกไปจากหุบเหวของความ
ทุกข์ในบั้นปลาย ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้นำจำนวนมากประสบชาตากรรมหลังจากที่ตัวเองหมดอำนาจที่จะให้
คุณหรือโทษแก่บุคคลอื่น 

   กล่าวโดยสรุปแล้ว ผู้นำ หรือผู้ปกครองจึงต้องมีความยับยั้งชั่งใจในขณะที่อารมณ์ของความอยากได้
เข้ามากระทบใจของตัวเอง มิฉะนั้นแล้ว ผู้นำเองจะไม่ต่างจากนักมวยที่ซ้อมมาไม่ดี หรือขาดเทคนิคในการเอา
ตัวรอดจากสถานการณ์ขับขัน จึงทำให้คู่ชกสามารถเลือกชก และน๊อกคู่ปรับได้อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกันผู้นำ
ที่ได้รับแรงยั่วยุจากพลังของอามิสสินจ้างหรือลาภและสักการะ หากจิตขาดภูมิคุ้มกัน หรือขาดการยับยั้งชั่งใจ
แล้ว ย่อมเป็นการง่ายที่จะคล้อยตามแรงผลักของสิ่งยั่วยุ (Temptation) ด้วยเหตุนี้ ผู้นำจึงต้องมีจิตใจที่แข็ง
กล้า มีฤทธิ์เดชในการเผากิเลส คือความอยากได้โดยไร้ขีดจำกัด โดยไม่สอดรับกับกฎหมายของบ้านเมือง ผู้นำ
จึงจำเป็นต้องใช้เดชโดยการเผากิเลสไม่ให้เข้ามาครอบครองและกินพื้นที่ของคุณธรรมความดีที่สะสมมาอย่าง
ต่อเนื่องและยาวนาน  

 (7) รู้จักระงับความโกรธ (อักโกธะ) หมายถึง ผู้นำ หรือผู้ปกครองไม่ควรแสดงอาการเกรี้ยวกราด 
และตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความโกรธ เพราะผลเสียที่ตามมาจะก่อให้เกิดการวินิจฉัยความ หรือตัดสินใจ
ดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกิดความผิดพลาดจนสูญเสียความเป็นธรรม ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสเตือนว่า 
“ฆ่าความโกรธเสียได้ ย่อมอยู่เป็นสุข” (โกธัง ฆัตวา สุขัง เสติ) เหตุผลสำคัญท่ีพระองค์ต้องตรัสเช่นนี้ก็ด้วยเหตุ
ที่ว่า เมื่อใดก็ตามที่ผู้นำไม่สามารถฆ่าความโกรธเกลียดได้ ความโกรธจะกลายเป็นอาวุธสำคัญที่จะเข้ามาทิ่ม
แทงผู้นำ” เพราะเมื่อใดก็ตามที่ผู้นำเกิดความโกรธ เกลียด หรือชิงชัง จะทำให้ “ความรัก” ไม่สามารถทำงาน
ได้อย่างเต็มกำลัง เพ่ือที่จะเปิดพ้ืนที่ของหัวใจให้ผู้นำมอง หรือประเมินค่ากลุ่มคนอ่ืน ๆ ในฐานะเป็นเพ่ือนร่วม
โลกที่ต้องเกิด แก่ เจ็บ และตายเฉกเช่นเดียวกัน 

 การย้ำเตือนให้ผู้นำระงับความโกรธย่อมหมายถึงการเปิดโอกาสโอกาสให้ผู้นำเริ่มต้นที่จะรักคนอ่ืน
มากยิ่งขึ้น เพราะในความเป็นจริงแล้ว การรักคนอื่นมีค่าทั้งไปทั้งกลับ เมื่อใดก็ตามที่ผู้นำรักคนอ่ืน ห่วงใยและ
ใส่ใจผู้อื่น ผู้อื่นจะหันกลับมาใส่ใจ และรักผู้นำหรือผู้ปกครองเหล่านั้นเช่นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ ธรรมชาติจึงย้ำ
สอนให้ผู ้นำจำเป็นต้องระงับความโกรธ และเปิดโอกาสให้หัวใจตัวเองได้เรียนรู้ที ่จะรักคนอื่นมากยิ ่งขึ้น  
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         วรรณคดีเรื่อง “สามก๊ก” ในตอนที่ว่าด้วย “การยึดเมืองของเตียวหุย” นั้น ได้สะท้อนแง่มุมบาง
ประเด็นที่เก่ียวกับเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดี ขงเบ้งได้วางแผนให้เตียมหุยไปยึดเมืองชายแดนที่ติดกับโจโฉเพ่ือทำเป็น
เขตกันชน และได้ส่งเตียวหุยไปยึดเมืองพร้อมกับสั่งการว่า “การยึดเมืองนั้นไม่ได้หมายถึงยึดพ้ืนที่ของเมือง แต่
หมายถึงการยึดใจพลเมือง” เมื่อเตียวหุยยึดเมืองได้สำเร็จ แทนที่จะจดจำคำย้ำเตือนของขงเบ้ง แต่ได้ใช้เวลา
จำนวนมากเสพสุราเมรยั แสดงอาการโกรธเกรี้ยว เฆี่ยนตีพลทหาร จึงทำให้ทหารกลุ่มหนึ่งอดทนต่อพฤติกรรม
ดังกล่าวไม่ไหว จึงมอมเหล้าเตียวหุยจนหลับไหลไม่ได้สติ และดำเนินการตัดคอเตียวหุยไปส่งให้โจโฉเพื่อสร้าง
ความดีความชอบ  

 จะเห็นว่า การยึด หรือครอบครองที่แท้จริง ไม่ได้มีนัยที่หมายถึงการยึดแต่เพียงสัญลักษณ์เชิง
กายภาพภายนอกเช่น การยึดสถานที่ทำงาน หรือยึดองค์กร หากแต่เป็นการยึดในเชิงคุณภาพซึ่งหมายถึงจิตใจ
ของคนกลุ่มคนที่ทำงานในองค์กรหรือประเทศชาติบ้านเมือง ฉะนั้น การแสดงอาการโกรธ เกลียด เคียดแค้น 
ชิงชัง และด่าท่อกันและกันด้วยความโกรธ ย่อมไม่สามารถที่จะทำให้ผู้นำได้แนวร่วมในการสร้างคุณประโยชน์
แก่ชุมชน หรือองค์กรได้ เพราะเมื่อใดก็ตามที่ผู้นำโกรธเคือง จะเปิดโอกาสให้สมองซีกขวาทำงานหนักมากขึ้น  
จนเป็นเหตุให้สมองซีกซ้ายไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ปัญญาในการคิด นึก ตรึกตรองข้อดี และข้อเสีย เมื่อสมองซีกขวา
ทำหน้าที่ในการโกรธเกลียด ย่อมทำให้ความโกรธเกลียดกินพ้ืนที่สมองซีกซ้ายมาจนทำให้ความโกรธเกลียดบด
บังพลังของปัญญา (Wisdom) ของสมองซีกซ้ายเสียสิ้น จนทำให้ผู ้นำไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาในการคิด
วิเคราะห์เหตุ ผล ตน ประมาณ กาล ชุมชน และบุคคลต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน จนนำไปสู่การคิด การพูด และ
การแสดงออกในเชิงลบซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์โดยรวมของตัวผู้นำ แง่มุมของความโกรธเกลียด
นั้น อุปมาเช่นเดียวกับการที่เราตีลูกบอลเข้าฝาผนัง หากเราตีด้วยความรุนแรง ลูกบอลอาจจะกระดอนกลับมา
กระแทกใบหน้าของเรา ฉันใด การที่ผู้นำแสดงอาการโกรธ เกลียด เคียดแค้น ชิงชังผู้อื่นอย่างรุนแรง ย่อมทำ
ให้อานุภาพของความโกรธ เกลียด และชิงชังของบุคคลอื ่น  ๆ ย้อนกลับมาหาผู ้นำ หรือผู ้ปกครองได้
เช่นเดียวกัน และบางครั้ง ผู้นำอาจจะต้องสังเวยชีวิตต่อความโกรธเกลียดเช่นเดียวกันเตียวหุยได้ประสบมาแล้ว 

 (8) รู้จักไม่เบียดเบียน (อวิหิงสา) หมายถึง การไม่บีบคั้นกดขี่ เช่น เก็บภาษีขูดรีด หรือเกณฑ์
แรงงานเกินขนาด ไม่หลงระเริงอำนาจขาดความกรุณาหาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาชญาแก่ประชาราษฎร์ผู้ใด 
เพราะอาศัยความอาฆาตเกลียดชัง คำว่า “การเบียดเบียน” ในบริบทนี้ อาจจะมีนัยที่เกิดขึ้นจากตัวผู้นำเข้าไป
เบียดเบียนโดยตรง และเปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่ใกล้ชิดผู้นำได้ใช้อำนาจหน้าที่เข้าไปเบียดเบียนกลุ่มคนอ่ืนโดยมิ
ชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การดำเนินนโยบายสาธารณะ” ของผู้นำ หรือผู้ปกครองที่ขาดความรอบคอบ และ
ขาดป้องกันไม่ให้เกิดการทุจรติอย่างครบวงจร จึงเปิดโอกาสให้เกิดการเบียดเบียน และเอารัดเอาเปรียบซึ่งกัน
และกันตามมา 

 ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนในประเด็นนี้ คือ “กรณีการปฏิวัติดอกมะลิ” (Jasmine Revolution) 
จุดเริ่มต้นที่สำคัญประการหนึ่งของการล่มสลายของผู้นำทั้งในประเทศตูนีเซีย (Tunisia) และตะวันออกกลาง
นั้น จุดเริ่มแรกมีต้นเค้ามาจากการใช้อำนาจที่ไม่ชอบธรรมของตำรวจเทศกิจหญิงคนหนึ่งในประเทศตูนีเซีย  
จนนำไปสู่การเบียดเบียนบุคคลอื่นโดยการใช้อำนาจที่ไม่ชอบธรรมเข้าไปบีบบังคับเรียกรับผลประโยชน์จาก
หนุ่มขายผลไม้ที่ชื่อ “เบาอะซีซี” (Bouazizi) เมื่อเขาไม่สามารถที่จะสนองตอบต่อความต้องการของเทศกิจ
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หญิงต่อการเรียกรับสินบนได้ จึงทำให้เธอตัดสินใจจับและยึดของกลางที่เป็นรถขายผลไม้ ตาชั่ง และผลไม้
ทั้งหมด ผลจากการได้รับการปฏิบัติดังกล่าว จึงทำให้เขาตัดสินใจไปเรียกร้องความเป็นธรรมจากผู้ว่าฯ แม้ว่า
เขาจะเรียกร้องขอเข้าพบผู้ว่าฯ แต่ก็ไม่มีโอกาสได้พบทำให้เขายื่นคำขาดว่า “หากผู้ว่าไม่ออกมารับเรื ่อง
ร้องเรียนภายในบ่ายสามโมง เขาจะตัดสินใจฆ่าตัวตาย” เมื่อเวลาเดินทางมาถึงเวลาที่เขากำหนดไว้ แต่ผู้ว่าฯ 
ไม่ออกมาพบจึงทำให้เขาใช้น้ำมันที่เตรียมตัวมาราดร่างกาย และจุดไฟเผาตัวตาย ผลจากการเผาตัวเอง ทำให้
ไฟไหม้ร่างกายไปเกือบ ๙๐% และแม้จะพยายามรักษาเพียงใด สุดท้ายแล้วเขาก็สิ้นใจตายอันเกิดจากบาดแผล
ที่เกิดจากไฟไหม้ ประเด็นที่เทศกิจหญิงปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจนนำไปสู่การเบียนเบียนเบาอะซีซี และเป็น
ที่มาของการเผ่าตัวเองจนเสียชีวิตนั้น ได้ก่อให้เกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า “ฤดูใบไม้ผลิแห่งชาติอาหรับ” (Arab 
Spring) เพราะประชาชนจำนวนมากได้ลุกขึ้นเดินขบวนเพื่อโค่นล้มอำนาจของผู้ปกครองในตะวันออกกลาง
โดยเริ่มจากประเทศตูนีเซียไปถึงประเทศต่าง ๆ เช่น อียิปต์ ลิเบีย เยเมน บาห์เรน ซีเรีย อัลจีเรีย จอร์แดน 
และเลบานอน เหตุผลในการเดินขบวนเพื่อโค่นล้มอำนาจนั้น มีสาเหตุมาจากการที่ประชาชนจำนวนมากรับรู้
ได้ว่า ผู้นำประเทศเหล่านั้นใช้อำนาจที่ไม่ชอบธรรมในการบริหาร อีกทั้งปล่อยปละละเลยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติราชการโดยใช้อำนาจเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ด้วยการทุจรติต่อหน้าที่ จนนำไปสู่ 
การล่วงละเมิดสิทธิ และเสรีภาพของผู้ประชาชน 

 จะเห็นว่า “การใช้อำนาจที่ปราศจากการชอบธรรมเข้าไปเบียดเบียนคนอ่ืน” นั้น แม้จะเริ่มต้นจาก
เทศกิจหญิงคนหนึ่ง แต่ก็ทำให้เราได้เห็นถึงอานุภาพการทำลายแบบสะท้อนกลับได้อย่างน่าสะพรึงกลัว ฉะนั้น 
การที่ผู้นำ หรือผู้ปกครองได้ใช้อำนาจ หรือหน้าที่ที่กฎหมายไม่ได้กำหนดเข้าไปกระทำการเบียดเบียนกลุ่มคนที่
มีอำนาจน้อยกว่าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมนั้น ย่อมจะเกิดผลเสียตามมา 

 ด้วยเหตุนี้ พระพุทธเจ้าจึงย้ำเตือนว่า “บุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นอริยะ จึงไม่ควรเบียดเบียนคนอ่ืน หรือ
สัตว์อ่ืน” เพราะการเบียดเบียนจะเป็นเปิดโอกาสให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ รังแกข่มเหงซึ่งกันและกันอย่างไร้
ขีดจำกัด ด้วยเหตุนี ้ การเป็นผู ้นำจึงต้องหยุดยั้งการเบียดเบียนเพื ่อนร่วมโลก และทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และเปิดพื้นที่ให้กลุ่มคนต่าง ๆ ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้ชุมชน 
และสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 

 (9) รู้จักอดทน (ขันติ) หมายถึง การอดทนต่องานที่ตรากตรำ ถึงจะลำบากกายน่าเหนื่อยหน่าย
เพียงไรก็ไม่ท้อลอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยันด้วยคำเสียดสีถากถางอย่างใด ก็ไม่หมดกำลังใจไม่ยอมทิ้งกรณีที่บำเพ็ญ
โดยชอบธรรม การอดทนเป็นคุณสมบัติอันล้ำค่าอีกประการหนึ่งของผู้นำ ในพระพุทธศาสนาถือว่า “ความ
อดทนเป็นธรรมที่ทำให้ผู้นำเกิดความงาม” สิ่งสำคัญของผู้นำ หรือผู้ปกครองคือ “ความนิ่ง” เราจะหาความนิ่ง
ได้จากที่แห่งใด หากเราไม่สามารถหาได้จากความอดทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การอดทนเพ่ือที่จะรอจังหวะเพ่ือ
วิเคราะห์เหตุ ผล ตน ประมาณ กาล ชุมชน และบุคคลต่าง ๆ ที่เข้ามาแวดล้อม จะเห็นว่าในขณะที่ผู้นำกำลัง
เผชิญหน้ากับแรงเสียดทานอย่างต่อเนื่องและรุนแรงนั้น คุณสมบัติสำคัญท่ีจะก่อให้เกิดชัยชนะ หรือพ่ายแพ้คือ 
“ความอดทน” 
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 เนลสัน เมนเดล่า (Nelson Mandela) อดีตประธานาธิบดีของแอฟริกาใต้ และเจ้าของรางวัล
โนเบลสาขาสันติภาพ เป็นตัวแบบ (Role Model) ท่านหนึ่งที่น่าสนใจ และเรียนรู้ เพราะถือว่าท่านเป็น
แบบอย่างของผู้นำที่ดำเนินชีวิต โดยการเผชิญหน้ากับวิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามาทดสอบชีวิตด้วยความอดทน 
ผู้นำท่านนี้ติดคุกยาวนานกว่า ๒๗ ปี และที่น่าสนใจคือ ท่านเป็นประธานาธิบดีเมื่ออายุ ๗๔ ปี ท่านกล่าวอยู่
เสมอว่า “การติดคุกทำให้ผมเป็นผู้ใหญ่มากข้ึน” ผลจากการอยู่ในคุก ๒๗ ปีทำให้ท่านได้มีโอกาสตรึกตรองการ
ใช้ชีวิตในช่วงของวัยหนุ่ม ที่มุ่งหวังที่จะต่อสู้กับคนผิวขาวเพ่ือที่จะเอาชนะให้ได้ โดยไม่ได้สนใจว่า “วิธีการที่จะ
ได้มาซึ่งชัยชนะนั้นก่อให้เกิดความสูญเสียชีวิต เลือดเนื้อ และทรัพย์สินจำนวนมากก็ตาม” การอยู่ในคุกทำให้
ท่านคิดหาวิธีการที่จะต่อสู้กับคนผิวขาวในรูปแบบใหม่ 

 ท่านเริ่มต้นด้วยการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะได้เข้าใจความคิดและวัฒนธรรมอังกฤษ ดังวลีที่
ท่านย้ำเสมอว่า “ถ้าคุณพูดกับผู้ชายคนหนึ่งด้วยภาษาที่เขาพอจะเข้าใจได้ ภาษานั้นจะสัมผัสได้อย่างมากเพียง
แค่หัวของเขา แต่ถ้าคุณใช้ภาษาของเขาพูดกับเขา ภาษานั้นจะสัมผัสได้ถึงใจของเขา” (If you talk to a man 
in a language he understands, that goes to his head.  If you talk to him in his language, that 
goes to his heart) ในขณะเดียวกัน ท่านอดทนที่จะเรียนรู้และอยู่ร่วมกับชนชาติผิวขาวที่เข้ามายึดครองพ้ืนที่
ของแอฟริกาใต้ได้อย่างสันติสุข จะเห็นว่า ผู้นำจะต้องดำเนินชีวิตด้วย “ความอดทน” ทั้งในองค์กร ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ เนลสันได้พิสูจน์ให้ผู้นำทั่วโลกได้เห็นถึงคุณธรรมข้อนี้ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงมหาตมะ 
คานธี (Mahatma Gandhi) ที่ท่านได้พิสูจน์ให้ชาวอังกฤษและคนทั่วโลกได้ตระหนักรู้ถึงความอดทนต่อการ
เรียกร้องเอกราชจากประเทศอังกฤษโดยมิได้ผูกใจเจ็บต่อการกระทำของทหารอังกฤษที่ได้สั ่งจำคุกผ่าน
ประโยคที่ว่า “ผู้อ่อนแอไม่สามารถให้อภัยใครได้ เพราะว่าการให้อภัยเป็นความเข้มแข็งอดทนของผู้นำเท่านั้น” 
(The weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong) 

 กล่าวโดยสรุปแล้ว จุดสำคัญเกี่ยวกับความอดทนของผู้นำนั้น หมายถึง การอดทนต่อวิกฤติการณ์
ต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาพิสูจน์ใจของผู้นำ ความอดทนทำให้ผู้นำเกิดความงดงาม และนิ่งสงบมากยิ่งขึ้น เพราะ
จิตใจที่นิ่งสงบจะเป็นตัวแปรสำคัญให้ผู้นำได้ใช้เวลาในการคิด นึก ตรึกตรองทางเลือกต่าง ๆ ก่อนที่จะตัดสินใจ
ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อที่จะก้าวข้ามปัญหา อุปสรรค และนำองค์กร ชุมชนและสังคมไปสู่เส้นทางที่
อุดมไปด้วยความหวัง และมีทางออกมากยิ่งข้ึน 

 (10) รู้จักหนักแน่น (อวิโรธนะ) หมายถึง การวางใจให้หนักแน่นในธรรม คงที่ ไม่มีความเอนเอียง
หวั่นไหว เพราะถ้อยคำที่ดีร้ายลาภสักการะ หรืออิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ใด ๆ สถิตมั่นในธรรม ทั้งส่วนยุติธรรม
คือความเที่ยงธรรมก็ดี นิติธรรมคือระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามก็ดี ไม่ประพฤติให้เคลื่อนคลาดวิบัติไป หลักการของการเป็นผู้นำในข้อนี้ถือได้ว่าเป็นหลักการขั้นสูงสุด
สำหรับบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้ง หรือสมมติข้ึนสู่ตำแหน่งของผู้นำ และผู้นำจำเป็นจะต้องยึดหลักการนี้เอาไว้
ให้มั่นคง 

 คำถามมีว่า “เพราะเหตุใด ? ผู้นำจะต้องยึดหลักการนี้ให้มั่นคง” คำตอบคือ กลุ่มคนจำนวนมาก 
ที่เกิดความขัดแย้ง และต้องการทางเลือก หรือทางออกที่เหมาะสมนั้น จำเป็นจะต้องหากลุ่มคนที่ชี้ ขาดหรือ
ตัดสินใจเลือกแนวทางอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือแม้กระทั่งเกิดความไม่เข้าใจขึ้นมาในองค์กร กลุ่มคนที่อยู่ภายใน 
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การบริหารงานขององค์กรจะคำนึงถึงผู้นำในองค์กรเป็นกลุ่มแรก เพื่อให้ดำเนินการชี้ทางออก รวมไปถึง  
แนวปฏิบัติของคนในองค์กร 

 ด้วยเหตุนี้ ผู้นำจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหนักแน่น เพ่ือดำรงตนอยู่ในครรลองแห่งความเที่ยงธรรม 
เพราะความเที่ยงธรรมของผู้นำนั้น หมายถึง การไม่คลาดเคลื่อนไปจากธรรมด้วยแรงผลักของอคติ (Bias)  
ไม่ว่าจะเป็นการลำเอียงเพราะรัก การลำเอียงเพราะโกรธเกลียดเคียดแค้น การลำเอียงเพราะลุ่มหลง และ  
การลำเอียงเพราะความกลัวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะแบบอย่างประการหนึ่งของการมิให้ผู้นำตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลของความอคติ คือ “เลดี้จัสติส” (Lady Justice) ซึ่งศาลสถิตยุติธรรมทั่วโลกมักจะนำรูปปั้นของเธอไป
ประดิษฐานไว้หน้าศาลทั้งในยุโรป และอเมริกา ลักษณะส่วนใหญ่ของเลดี้ จัสติสจะใช้ผ้าปิดตาทั้งสองข้างซึ่ง
หมายถึงการป้องกันมิให้เกิดอคติในใจในขณะที่กำลังดำเนินการชี้ถูกและผิด มือหนึ่งถือดาบซึ่งหมายถึง  
การตัดสินด้วยความเด็ดขาด อีกมือหนึ่งถือตราชั่งหมายถึงการทรงความเที่ยงตรงที่สะท้อนถึงการตัดสินด้วย
ความเที่ยงธรรม เพ่ือให้ผู้นำสามารถข่มคนที่ควรข่ม และยกย่องบุคคลที่ควรยกย่องมากยิ่งข้ึน (นิคคันเห นิคคะ
หาระหัง ปัคคันเห ปัคคะหาระหัง) 

  ตัวชี้วัดเกี่ยวกับการดำรงตนของผู้นำ หรือผู้ปกครองในข้อที่ 10 นี้จึงเน้น และให้ความสำคัญต่อ  
การปฏิบัติหน้าที่ และการใช้อำนาจด้วยความหนักแน่นซึ่งแฝงเอาไว้ด้วยความเที่ยงธรรม และพร้อมที่จะหยิบ
ยื่นความยุติธรรมให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มคนต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ร่วมกันในองค์กร ชุมชน และสังคม โดยไม่มีการแบ่งแยก 
ให้เกิดความแปลกแยก และแตกแยกกันในที่สุด ความหนักแน่นจะเป็นปราการในการป้องกันความไว้วางใจ
เพื่อมิให้ผู้คนในสังคมเกิดความหวาดระแวงสงสัยในพฤติกรรมของผู้นำต่อการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผล หรือ
ข้ออ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง และหากผู้นำสามารถดำรงตนอยู่บนฐานของหลักการข้อนี้แล้ว เชื่อมั่นว่า จะทำให้
ความสัมพันธ์ของสังคมที่อาศัยร่วมกันได้รับการพัฒนาให้เป็นไปในเชิงบวก และทำให้สังคมมีภูมิคุ้มกันมาก
ยิ่งขึ้น 

 หลักการทั้ง 10 ข้อข้างต้น เป็นหลักปฏิบัติสำหรับการกำกับ ควบคุม และพัฒนาอารมณ์ของผู้นำ
ให้มีความฉลาดทางอารมณ์มากยิ่งขึ้น เหตุผลสำคัญเพราะผู้นำ หรือผู้ที่จะทำให้ผู้อื่นเกิดความพอใจตามที่เรียก
ขานว่า “ราชา” นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะมี “จิตใจที่สงบนิ่ง” ในขณะที่เผชิญหน้ากับอารมณ์ต่าง ๆ ที่เข้ามาประ
ทบจิตใจของตัวเอง ความนิ่งจึงมีผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งของบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นราชา 
  พุทธทาสภิกขุ (2559, น. 29-32) โดยท่านพุทธทาสภิกขุได้กล่าวไว้ว่าสำหรับทศพิธราชธรรมนั้น 
กล่าวไว้เป็นหลัก 10 ประการ เป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ความสงบสุข สันติภาพ ความเป็นผู้เป็น
อิสระ เหนือความทุกข์ เหนือปัญหาทุกอย่างทุกประการ จึงขอให้พิจารณากันดังต่อไปนี้ คราวเดียวทั้ง 10 
ประการว่า 
  ข้อที่ 1 “ทานะ” ทาน การใหใ้ นที่น้หี มายถึง ให้วัตถุภายนอกเป็นสิ่งของอะไรต่าง ๆ โดยต้องมี
ผู ้ร ับโดยตรง มันจึงเป็นการให้โดยที ่รียกว่า “ทานัง” คือทานให้แล้วมันก็มีผลเป็นความผูกพันเป็นการ
สร้างสรรค์ความสงบสุข 
  ข้อที่ 2 “สีละ” ศีละ ภาวะปกติ สีละ แปลว่า ปกติ ภาวะ ปกติไม่มีอะไรวุ่นวาย รวมทั้งการปฏิบัติ
เพ่ือให้เกิดภาวะเช่นนั้นด้วย นี้เรียกว่า สีลัง สีละ 
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  ข้อที่ 3 “ปะริจจาคะ” คือ บริจาค คือเป็นการให้ แต่เป็นการให้ในภายในทางจิตใจ ไม่ต้องมีผู้รับก็
ได้ มันต่างจากทานะให้อย่างมีผู้รับ ปะริจจาคะให้อย่างไม่ต้องมีผู้รับ บริจาคสิ่งที่ไม่ควรอยู่ในตน อะไรไม่ควรมี
อยู่ในตนบริจาคออกไป บริจาคออกไปนี่เรียกว่าสละสิ่งที่ไม่ต้องมีผู้รับ ไม่ซ้ำกับคำว่า"ทานะ" มักจะอธิบายไป
กับคำว่าทาน นั้นไม่สำเร็จประโยชน์ “ทาน” ให้ซึ่งวัตถุภายนอกมีผู้รับ "บริจาค"ให้ซึ่งสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ภายในตัว 
ไม่ต้องมีผู้รับ 
  ข้อที่ 4 “อาชชะวะ” ความซื่อตรง ความเปิดเผย ไม่เกิดโทษเกิดภัยไม่เกิดอันตรายใด ๆ เป็นที่ไว้ใจ
ได้ ซื่อตรงตั้งแต่ตนเอง คือความเป็นมนุษย์ของตนองและซื่อตรงต่อผู้อื่นซึ่งเกี่ยวข้อง โดยสรุปมันก็เป็นซื่อตรง
ต่อหน้าที่ที่จะต้องทำอีกนั่นแหละทำหน้าที่ให้ถูกต้อง ให้ซื่อตรง ให้เพียงพอ ให้เหมาะสมแก่ความเป็นมนุษยน์ี่
เรียกว่าความซื่อตรง 
  ข้อที่ 5 “มัททะวะ” แปลว่า ความอ่อนโยน ความอ่อนโยนกายนอก คืออ่อนโยนต่อบุคคลซึ่งเข้ามา
เกี่ยวข้องด้วยเป็นการสร้างสรรค์ซึ่งความรักความสามัคคีนี่ก็เป็นความอ่อนโยนภายนอก และความอ่อนโยกาย
ในคือความอ่อนโยนของจิตใจ คือจิตที่อบรมไว้ดีแล้ว มีความเหมาะสมถูกต้อง อ่อนโยน พร้อมที่จะใช้ทำหน้าที่
ใด ๆ ก็ได้เหมือนขี้ผึ้งที่อ่อนดีแล้วจะปั้นเป็นอะไรก็ได้ จติ ใจที่อ่อนโยนแล้ว เหมาะสมที่จะปฏิบัติธรรมะอัน
สูงข้นึ ไปได้ทุกอย่างทุกประการ จนสำเร็จประโยชน์ 
  ข้อที่ 6 “ตบะ” โดยปกติหมายถึง วิริยะ ความพากเพียร ความบากบั่นความก้าวหน้า ความไม่ถอย
หลัง ความไม่หยุดอยู่กับที่ มีคุณสมบัติเผาผลาญกิเลสและความชั่วโดยประการทั้งปวง ในที่นี้จะระบุไปยังสิ่งที่
เรียกว่าอิทธิบาททั้ง 4 ประการก็ได้เป็นตบะเผาผลาญกิเลส 
  ข้อที่ 7 “อักโกธะ” ไม่โกรธ ตัวหนังสือแปลว่า ไม่กำเริบ ไม่มีความกำเริบในภายใน คือกลุ้มอยู่ใน
ใจ ไม่มีความกำเริบภายนอก คือประทุษร้ายบุคคลอื่น ไม่กำเริบทั้งภายใน ไม่กำเริบทั้งภายนอก เรียกว่า 
“อโกธะ” ทุกคนก็จะรู้จักได้ง่าย ไม่ต้องอธิบาย 
  ข้อที่ 8 “อะวิหิงสา” ไม่เบียดเบียน ไม่มีการกระทำอันเบียดเบียนอันกระทบกระทั่งตนองหรือผู้อ่ืน
เบียดเบียนผู้อื่นนั้นรู้จักกันดี แต่ที่เบียดเบียนตนเองบางทีก็ไม่ค่อยจะรู้จัก คือ ถ้าเป็นการทำตนเองให้ลำบาก
เปล่า ๆ ก็เป็นการเบียดเบียนตนเองมันเป็นสิ่งท่ีไม่จำเป็นจะต้องทำ ไม่จำเป็นจะต้องทำตนเองให้ลำบากเหมือน
ที่ทำกันเกินกว่าเหตุ ทำแต่พอดีก็ไม่ต้องมีความลำบาก ถึงจะมีความลำบากก็ไม่ใช่ว่าเป็นความลำบากท่ีว่าเหลือ
ที่จะทนทานหรือจะกระทำได้ 
  ข้อที่ 9 “ขันติ” อดทน รอได้ คอยได้ คำนี้บางทีก็แปลว่าความสมควรมันก็มีความหมายเดียวกัน
แหละ เพราะเราอดทนได้ คอยได้ ก็สมควรแก่ความเป็นผู้ที่จะทำอะไรได้สำเร็จ ถ้าไม่อดทน รอไม่ได้ คอยไม่ได้ 
ก็เป็นบ้าตลอดเวลา ยิ่งเป็นผู้ใหญ่เท่าไรจะยิ่งต้องอดทนเท่านั้น อย่าเข้าใจว่าจะต้องเอาความอดทนหรือต้อง
อดทนไปไว้แก่ฝ่ายผู้น้อยนั้นไม่ถูก ยิ่งเป็นผู้ใหญ่ยิ่งจะต้องอดทนต่อความโง่ของผู้น้อยเพราะผู้น้อยเขามักจะเป็น
คนโง่ เป็นคนโง่ ไม่สมประกอบ หรือไม่สามารถใด ๆ เท่าทัน ทำให้เกิดปัญหาขึ้นซึ่งทำให้ฝ่ายผู้ใหญ่ต้องอดทน 
พึงรู้ไว้ว่าความอดทนเป็นเรื่องของฝ่ายผู้ใหญ่ ไม่ใช่ฝ่ายผู้น้อย ยิ่งเป็นผู้ใหญ่มากเก่ไร ยิ่งจะต้องอดทนมากขึ้น
เท่านั้น ยิ่งมีผู ้อยู ่ในบังคับบัญชามากเท่าไร ยิ่งจะต้องมีความอดทนมากขึ ้นเท่านั ้นมิฉะนั ้นจะไม่ประสบ
ความสำเร็จ 
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  ข้อสุดท้ายที่ 10 “อะวิโรธะนะ” แปลว่าความไม่มีอะไรพิรุธ ไม่มีอะไรวิรุธหรือพิรุธ คือไม่ผิดไป
จากแนวแห่งความถูกต้อง คำว่าพิรุธหมายความว่าผิดไปจากแนวแห่งความถูกต้อง ที่จะนำมาซึ่งความผิดพลาด 
คืออันตราย หรือทุกข์โทษโดยประการทั้งปวง “อวิโรธนะ” แปลว่า ไม่มีอะไรที่พิรุธ คือผิดไปจากทางที่ควรจะ
เป็น คำว่าไม่มีอะไรพิรุธนี้อาจจะขยายใจความออกไปได้ถึงตัวเป็น สัมมัตตะ คือความถู กต้อง 10 ประกร 
ได้แก่อริยมรรคมีองค์ 8 ประการ คือ ถูกต้องในความคิดความเห็น , ถูกต้องในความปรารถนา, ถูกต้องใน 
การพูดจา ถูกต้องในการทำงาน ถูกต้องในการดำรงชีพ, ถูกต้องในการพากเพียร,ถูกต้องในการมีสติควบคุมตัว, 
ถูกต้องในความมีสมาธิคือจิตอันมั่นคง และในที่สุดก็มีความถูกต้องในเร่อื งของความรู้ชั้นสุดท้าย และก็ถูกต้อง
ในผล คือความหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างถูกต้อง 
  พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม (ป. อ. ปยุตฺโต, 2559, น. 240-241) ซึ่งปัจจุบันดำรง
สมณศักดิ์ที่พระธรรมปิฎกได้ให้คำอธิบายดังนี้ "ราชธรรม 10 หรือทศพิธราชธรรม ธรรมของพระราชา, กิจวัตร
ที่พระเจ้าแผ่นดินควรประพฤติ, คุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมืองธรรมของนักปกครอง 
  1. ทาน (การให ้  ค ือ สละทร ัพย ์ส ิ ่ งของบำร ุงเล ี ้ยง ช ่วยเหล ือประชาราษฎร ์ และบำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์) 
  2. ศีล (ความประพฤติดีงาม คือสำรวมกายและวจีทวาร ประกอบแต่การสุจริตรักษากิตติคุณให้
ควรเป็นตัวอย่าง และเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎร์มิให้มีข้อที่ใครจะดูแคลน) 
  3. ปริจจาคะ (การบริจาค คือ เสียสละความสุขสำราญ ตลอดจนชีวิตของตนเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง) 
  4. อาชชวะ (ความซื่อตรง คือ ซื่อตรงทรงสัตย์ไร้มายา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต มีความจริงใจ ไม่
หลอกลวงประชาชน) 
  5. มัททวะ (ความอ่อนโยน คือ มีอัธยาศัย ไม่เย่อหยิ่ง หยาบคายกระด้างถือองค์ มีความงามสง่า
เกิดแต่ท่วงทีกิริยาสุภาพนุ่มนวลละมุนละไม ให้ได้ความรักภักดีแต่มิขาดยำเกรง) 
  6. ตปะ (ความทรงเดช คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิให้เข้ามาครอบครองย่ำยีจิตระงับยับยั้งข่มใจได้ 
ไม่ยอมให้หลงใหลหมกมุ่นในความสุขสำราญและความปรนเปรอ มีความเป็นอยู่สม่ำเสมอหรืออย่างสามัญ 
มุ่งม่ันแต่จะบำเพ็ญเพียรทำกิจให้บริบูรณ์) 
  7. อักโกธะ (ความไม่โกรธ คือ ไม่เกรี้ยวกราด ลุอำนาจความโกรธจนเป็นเหตุให้วินิจฉัยความและ
กระทำการต่าง ๆ ผิดพลาดเสียธรรม มีเมตตาประจำใจไว้ระงับความเคืองขุ่นวินิจฉัยความและกระทำการด้วย
จิตอันราบเรียบเป็นตัวของตนเอง) 
  8. อวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน คือ ไม่บีบคั้นกดขี่ เช่น เก็บภาษีขูดรีดหรือเกณฑ์แรงงานเกิน
ขนาด ไม่หลงระเริงอำนาจขาดความกรุณา หาเหตุเบียดเบียนลงโทษอาญาแก่ประชาราษฎร์ เพราะอาศัยความ
อาฆาตเกลียดชัง) 
  9. ขันติ (ความอดทน คือ อดทนต่องานที่ตรากตรำ ถึงจะลำบากกายน่าเหนื่อยหน่ายเพียงไร 
ก็ไม่ท้อถอย ถึงจะถูกยั่วถูกหยันด้วยคำเสียดสีถากถางอย่างใดก็ไม่หมดกำลังใจไม่ยอมทิ้งก รณีย์ที่บำเพ็ญโดย
ชอบธรรม)  
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  10. อวิโรธนะ (ความไม่คลาดธรรม คือ วางองค์เป็นหลักหนักแน่นในธรรมคงท่ี ไม่มีความเอนเอียง
หวั่นไหว เพราะถ้อยคำที่ดี ร้าย ลาภสักการะ หรืออิฏฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์ใด ๆ สถิตมั่นในธรรม ทั้งส่วน
ยุติธรรมคือความเที่ยงธรรมก็ดี นิติธรรมคือระเบียบแบบแผนหลักการปกครอง ตลอดจนขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม ก็ด ีไม่ประพฤติให้เคลื่อนคลาดวิบัติไป) 

 จากความสำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงกำหนดแนวทางการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศโดยใช้
เทคนิคการบริหารในแนวทางทศพิธราชธรรม ดังนี้ 

1) แนวทางการใช้ด้านทานการให้  
2) แนวทางการใช้ด้านศีล ความประพฤติดีงาม  
3) แนวทางการใช้ด้านบริจาคะ การบริจาค  
4) แนวทางการใช้ด้านอาชชวะ ความซื่อตรง  
5) แนวทางการใช้ด้านมัททวะ ความอ่อนโยน 
6) แนวทางการใช้ด้านตปะ การระงับจิตใจไม่หลงหมกมุ่นลาภยศ  
7) แนวทางการใช้ด้านอักโกธะ ความไม่โกรธ  
8) แนวทางการใช้ด้านอวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน  
9) แนวทางการใช้ด้านขันติ ความอดทน  
10) แนวทางการใช้ด้านอวิโรธนะ ความธำรง  

 3) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 (1) งานวิจัยในประเทศ 

 เอกสารและงานวิจัยนที่เกี ่ยวข้องกับการใช้หลักทศพิธราชธรรมการกับการบริหารสถานศึกษาที่
เกี่ยวข้องมีดังนี ้
  ดำรง คุ้มพาล และคณะ (2552) ได้ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลตามหลักทศพิธราชธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาระดับพฤติกรรม เปรียบเทียบพฤติกรรม และเพื่อเสนอแนะพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ทศพิธราชธรรม ผลการศึกษาค้นคว้า สรุปได้ว่า 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 มีระดับพฤติกรรม 
การบริหารงานบุคคลตามหลักทศพิธราชธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอวิโรธนะ  
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
  2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลตามหลักทศพิธราชธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ระหว่างครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในภาพรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  3. ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 2 ควรได้รับ
การพัฒนาพฤติกรรมการบริหารงานบุคคลตามหลักทศพิธราชธรรม ทานให้สูงมากข้ึน  
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  ดรรชนี หาสุณหะ (2553) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแนวทศพิธราชธรรม กับการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่า 1 ) 
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามแนวทศพิธราชธรรมกับการบริหารสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับมาก 
2) การบริหารแนวทศพิธราชธรรมในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และ 3) การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเอกชน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
  เมธี นาอุดม (2563) ได้ศึกษาการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักทศพิธราชธรรม ของผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน 
ครูผู้สอนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผลการวิจัย พบว่า  
   1. การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักทศพิธราชธรรมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม พบว่าโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก  
  2. การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักทศพิธราชธรรมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำแนกตาม สถานภาพการดำรงตำแหน่ง พบว่า โดยรวมมีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  
  3. การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักทศพิธราชธรรมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร โรงเรียน ครูผู้สอนและประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จำแนกตามขนาด ของสถานศึกษา พบว่าโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  

 4. การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักทศพิธราชธรรมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร โรงเรียน ครูผู้สอนและประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื ้นฐาน จำแนกตาม ประสบการณ์การทำงาน พบว่าโดยรวมและรายด้าน  
ไม่แตกต่างกัน  

  5. การปฏิบัติหน้าที่ตามหลักทศพิธราชธรรมของผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตาม สังกัดของโรงเรียน พบว่าโดยรวมและรายด้านมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  

 6. แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักทศพิธราชธรรมของ ผู้บริหารโรงเรียน สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดนครพนม เสนอแนะไว้ 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านศีละ 
(ความประพฤติดีงาม) ผู้บริหารจะต้องเป็น แบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน  
โดยจะต้องนำหลักธรรม ทางพุทธศาสนามาใช้ในการบริหารงาน 2) ด้านอาชชวะ (ความซื่อตรง) ควรใช้
โครงการ โรงเรียนสุจริตมาใช้ในการบริหารงาน และโรงเรียนคุณธรรมเข้ามาใช้ในการบริหารงาน ร่วม ด้วย  
3) ด้านมัททวะ (ความอ่อนโยน สุภาพเรียบร้อย) ควรยึดหลักตามมารยาทไทย วัฒนธรรมไทย รู้จักให้อภัยกัน
และกัน เคารพความเท่าเทียมกัน 4) ด้านตบะ (ความเพียร) โดยนำหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ 9 
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มาปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความสำเร็จ และมีวินัยในตัวเอง 5) ด้านขันติ (ความอดทน) ผู้บริหารจะต้องใจเย็นมองโลก
ในเชิงบวก มีความอดทน 
  นำศักดิ ์ หนูคง (2550) ได้ศึกษาการใช้หลักทศพิธราชธรรมในการบริหารงานของผู ้บริหาร
โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ผลการวิจัยพบว่า  
  1. การใช้หลักทศพิธราชธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก ด้านการไม่อาฆาตพยาบาทและเบียดเบียนผู้อ่ืน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านความสุภาพอ่อนน้อม 
และด้านการรักษากฎหมาย ระเบียบและวินัย  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 

  2. การใช้หลักทศพิธราชธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดเท่ากัน โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีระดั บ
นัยสำคัญที่ระดับ .05 และพบว่าการใช้ทศพิธราชธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขนาดกลางสูง
กว่าผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่และผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกด้าน 
  พีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์ (2549) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทศพิธราชธรรมกับประสิทธิผล  
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 การวิจัยในครั้งนี้ 
มีจุดมุ่งหมาย 7 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับการใช้ทศพิศราชธรรมในการบริหารงานและประสิทธิผลใน
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับการใช้ทศพิศราชธรรม
ในการบริหารงานและประสิทธิผลในการบริหารงานของผู ้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที่  
มีอายุแตกต่างกัน 3) เพื่อเปรียบเทียบระดับการใช้ทศพิศราชธรรมในการบริหารงานและประสิทธิผลใน  
การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ที่มีประสบการณ์ในการบริหางานแตกต่างกัน  
4) เพื่อเปรียบเทียบระดับการใช้ทศพิศราชธรรมในการบริหารงานและประสิทธิผลในการบริหารงานของ
ผู ้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที ่อยู ่ในสถานศึกษาที ่มีขนาดแตกต่างกัน 5) เพื ่อศึกษาระดับ
ความสัมพันธ์ของระดับการใช้ทศพิศราชธรรมในการบริหารงานและประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาระดับประถมศึกษา 6) เพื่อค้นหาอำนาจพยากรณ์ของระดับการใช้ทศพิศราชธรรมในการบริหารงาน
และประสิทธิผลในการบริหารงานของผู ้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาที ่มีต่อประสิทธิผลใน  
การบริหารงาน และ 7) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระดับการรใช้ทศพิศราชธรรมในการบริหารงานและ
ประสิทธิผลในการบริหารงานของผู ้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาเพื ่อให้เกิดประสิทธิผลใน  
การบริหารงาน ผลการวิจัยพบว่า 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษาประดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
มีการนำทศพิธราชธรรมในแต่ละหัวข้อมาใช้อยู่นระดับ “ค่อนข้างสูง” 
  2. ผู้บริหารสถานศึกษาประดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3  
ที่มีอายุแตกต่างกันมีการนำทศพิธราชธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและมีประสิทธิผลในการบริหารงาน
แตกต่างกัน 
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  3. ผู้บริหารสถานศึกษาประดับประถมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ที ่มีประสบการณ์ในการบริหารงานแตกต่างกันมีระดับการใช้ทศพิธราชธรรมในการบริหารงานและมี
ประสิทธิภาพในการบริหารงานแตกต่างกัน 
 4. ระดับการใช้ทศพิธราชธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 มีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลการบริหารงานบุคคลใน
ทางบวกในระดับมาก 
  5. ระดับการใช้ทศพิธราชธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษากาฬสินธุ ์ เขต 3 มีอำนาจพยากรณ์ประสิทธิผลการบริหารงานใน
สถานศึกษาจำนวน 5 ข้อ เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยดังนี้ คือ ด้านอวิโรธนะ ด้านปริจาคะ ด้านตปะ ด้าน
ขันติ และด้านมัททวะ 
  พระมหาสมชาย วีรชัยเสวิน (2553) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแนวทศพิธราชธรรมกับ
ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาล เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 ได้ศึกษา  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแนวทศพิธราชธรรมกับ ภาวะผู้นำ
ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 2) เพื่อศึกษาระดับการบริหาร 
แนวทศพิธราชธรรม ในภาพรวม และ 3) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้นำของผู้บริหาร ในภาพรวมผลการวิจัยพบว่า  
1) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแนวทศพิธราชธรรมกับภาวะผู้นำ ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
รัฐบาล เขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 3 มีความสัมพันธ์กันทางบวกอยู่ในระดับมาก 2) การบริหาร
แนวทศพิธราชธรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) ภาวะผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาของ
รัฐบาลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
  วิไลลักษ์ มั่งสมบูรณ์ (2554) ได้ศึกษาการใช้หลักทศพิธราชธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาการใช้
หลักทศพิธราชธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ชัยนาท อ่างทอง และอุทัยธานี และเปรียบเทียบ จำแนกตามเพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดับ
การศึกษา ประสบการณ์ทำงาน วิทยฐานะ ขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงาน ระดับชั้นที่สอน ผลการวิจัย พบว่า 

  1. การใช้หลักทศพิธราชธรรมของผู ้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของบุคลากรทาง
การศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชัยนาท อ่างทอง และอุทัยธานี มีเกณฑ์อยู่ในระดับมากทั้งใน
ภาพรวมและทุกรายด้าน เรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ความไม่คลาดจากธรรม ความซื่อตรง ความเพียร ศีล 
ความอดทน ความไม่เบียดเบียน ความไม่โกรธ การบริจาค ความอ่อนโยน และทาน ตามลำดับ 

  2. ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักทศพิธราชธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชัยนาท อ่างทอง และอุทัยธานี จำแนกตามเพศ 
ระดับการศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำแนกตามสถานที่ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และจำแนกตามขนาดโรงเรียนที่ปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .001  เมื่อจำแนกตามสถานภาพสมรส อายุ ประสบการณ์ทำงาน วิทยฐานะ ระดับชั้นที่สอน 
พบว่าไม่แตกต่างกัน 
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  สุภาภรณ์ เต็มรัตน์ (2555) ได้ศึกษาการบริหารงานและเปรียบเทียบการบริหารงานโดยใช้หลัก
ทศพิธราชธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  
เขต 3 ผลการวิจัยพบว่าการบริหารงานโดยใช้หลักทศพิธราชธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ด้านการไม่เบียดเบียน
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาด้านการรักษากฎหมายและศีลธรรม และด้านการให้มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ผลการเปรียบเทียบ
การบริหารงานโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ผู้บริหารที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี มีกา รปฏิบัติมากกว่า
ผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ขึ้นไป ผู้บริหารที่มีการศึกษาธรรม ไม่เคยบวช มีการปฏิบัติมากกว่า
ผู้บริหารที่เคยบวช และผู้บริหารที่ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาบ่อยครั้งมีการปฏิบัติมากกว่าผู้บริหารที่ไปร่วม
กิจกรรมนาน ๆ ครั้ง 

 (2) งานวิจัยต่างประเทศ 
 Truskie (1999, pp. 1-2) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นําและวัฒนธรรมองค์การ 

พบว่า ภาวะผู้นําส่งผลโดยตรงต่อวัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นําสามารถทำให้การปฏิบัติงานดีขึ้นคงเส้นคงวา 
และทำให้องค์การมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่าง ยั่งยืน ผู้นําต้องรู้จักและเข้าใจวัฒนธรรม
องค์การ รวมทั้งแสดงบทบาทของภาวะผู้นําเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการส่งเสริมประสิทธิภาพใน  
การปฏิบัติงานด้วย 

 คิมเมท (Kimmet, 2005) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในระบอบการเมือง 
การปกครองในอาเซียน 4 ประเทศ พบวาในประเทศที่พัฒนาแลว หลักธรรมาภิบาลไดถูกนําไปใช ในเชิงของ
กลยุทธทางการเมืองมากกวาการนําเนื้อหาสาระไปประยุกตใชในเชิงนโยบาย โดยเฉพาะ อยางยิ่งงานวิจัยนี้ 
การนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต 4 ประเทศนี้ ไดแก ฟลิปปนส ไทย มาเลเซีย 
และอินโดนีเซีย โดยพิจารณาเปนประเทศไปและเปรียบเทียบกับ กรณีศึกษาโดยศึกษาวาประเทศเหลานี้มีการ
นําหลักธรรมาภิบาลไปใชอยางไรบาง รวมไปถึงการมีสวนรวมของหลักธรรมาภิบาล ในการเลือกตั้งในป 2004 
ซึ่งพบวาหลักธรรมาภิบาลไดถูกนําไปใช อยางกวางขวาง และเปนประเด็นสําคัญในการปฏิรูป รูปแบบการปกครอง 
นอกจากนั้น ประเทศใน เอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ไดกลาวมานี้ยังไดเรียนรูในการนําหลักธรรมาภิบาลเพ่ือการ
พัฒนาเมือง การปกครอง โดยเนนการนําหลักธรรมาภิบาลไปใชในการพัฒนาเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในสภาวะ ที่บานเมืองมีความไม่แน่นอน และเศรษฐกิจคับขัน เพื่อเปนรูปแบบและเปนหนทางในการบริหาร 
ประเทศใหม่ ๆ เนื่องจากหลักธรรมาภิบาลชวยสนับสนุนการเมือง การปกครอง ซึ่งแนวคิดของหลัก ธรรมาภิบาล 
มีที่มาจากชาติตะวันตก ซึ่งกอใหเกิดรูปแบบการบริหารใหม่ ๆ และกอใหเกิดการ พัฒนาทางประชาธิปไตย 
ซึ่งนั่นก็คือหนึ่งในจุดประสงคสำคัญของหลักธรรมาภิบาล 
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 10.4 การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ (English language: E) 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินการ
วิจัยในเรื่องต่อไปนี้ 

1) ความสำคัญของภาษาอังกฤษ 
 2) ธรรมชาติและทักษะของภาษาอังกฤษ 

(1) ภาษาท่ีเป็นทักษะการรับรู้ 
(2) ภาษาท่ีเป็นทักษะการใช้ 

 3) แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
 4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 (1) งานวิจัยในประเทศ 
              (2) งานวิจัยต่างประเทศ 

 1) ความสำคัญของภาษาอังกฤษ 
 จาการสืบค้นจาก https://www.festallor-edu.com/post/why-english-is-important (เมื่อ

วันที่ 30 กันยายน 2563) ได้กล่าวถึง ภาษาอังกฤษว่าเป็นภาษาที่มีบทบาทสำคัญ และมีผลกระทบต่อ
ประชากรไทยในหลากหลายด้าน ความสำคัญของภาษาอังกฤษที่มีผลต่อด้านต่าง ๆ ที่ใกล้ตัว และทำให้เห็น
ภาพชัดเจนเพื่อให้เห็นว่าเพราะเหตุใด เราจึงควรเรียนรู้ และเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 
ภาษาอังกฤษมีความสำคัญ ดังนี้ 

 1. ภาษาอังกฤษกับการติดต่อสื่อสาร 
 ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษากลางที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในระดับโลก เป็นภาษาหลักของ

ประชากรกว่า 360 ล้านคน อีกทั้งยังเป็นภาษาที่สองของประชากรกว่า 750 ล้านคนทั่วโลก นอกจากนี้
ภาษาอังกฤษยังถือเป็นภาษาทางราชการของ 61 ประเทศ และเป็นภาษาหลักในหลายรัฐทั่วโลก จึงถือเป็น
ภาษากลางที่ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างประชากรในประเทศต่าง ๆ ทั้งในส่วนของการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน ทำให้สื่อต่าง ๆ ที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ จะใช้ภาษาอังกฤษทั้งสิ้น ภาษาอังกฤษถือเป็นภาษา  
ที่สองที่มีบทบาท และความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการเรียนรู้ เพื่อเป็นประโยชน์ในการสื่อสารระดับที่กว้างขึ้น 
หรือในระดับนานาชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ภาษาอังกฤษกับการศึกษา  
 สำหรับด้านการศึกษา ถือเป็นด้านที่สำคัญอย่างมาก ไม่แพ้ด้านการติดต่อสื ่อสาร เพราะ
ปัจจุบันสถาบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยในประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทยเอง ได้พยายามปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษา ให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นหลักสูตรที่เป็นภาษาไทยเองมีการนำเอาความรู้
ทางด้านภาษาอังกฤษเข้ามาประยุกต์ใช้มากขึ้น และมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ English Program  
หรือ Mini English Program และนอกจากนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ยังได้ส่งเสริมให้
นักเรียนเริ่มเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาล เพื่อเตรียมความพร้อม และให้ตัวนักเรียนได้มีความคุ้นเคย

https://www.festallor-edu.com/post/why-english-is-important
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กับภาษาอังกฤษดีขึ ้น เมื่อเข้าเรียนในระดับสูง ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงจะมีผลอย่างมากต่อการศึกษาต่อ
ต่างประเทศ การเรียนในสถาบันนานาชาติในประเทศไทย หรือในภาคส่วนของการศึกษาด้านการแพทย์ และ
ด้าน STEM คือ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics) เพราะข้อมูล หนังสือ วารสาร และงานวิจัยทางวิชาการของสาขาเหล่านี้
มักจะเป็นภาษาอังกฤษแทบทั้งสิ้น เพื่อให้นักวิชาการในระดับนานาชาติอ่านได้ และเป็นการง่ายในการนำไป
ต่อยอดความรู้ในอนาคต นอกจากนี้ในทุกสาขาของการเรียน ถ้าเข้าใจภาษาอังกฤษจะทำให้คุณเข้าถึงสื่อการ
เรียนรู้ และเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ได้กว้างขวางมากขึ้นกว่าคนที่รู้แค่ภาษาไทยภาษาเดียว ดังนั้นจากเหตุผล
ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นจึงเป็นผลให้ภาษาอังกฤษเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ทำให้สามารถเข้าเรียนในสถาบัน 
และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้หลายที่ทั่วโลก อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะได้รับการตอบรับเข้าศึกษา และยังมีโอกาส
ได้รับทุนการศึกษามากกว่าคนปรกติ เนื่องจากการสมัครเข้าศึกษาต่อ และสมัครทุนการศึกษา มักจะมีเงื่อนไข
ระดับการรู้ภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่เสมอ 
 3. ภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรม 

 เมื่อเรารู้ภาษาอังกฤษ จะทำให้เราเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม การแต่งกาย 
การแสดง ศิลปะ เศรษฐกิจ การเมือง และระบอบการปกครองของชาวต่างชาติได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ทราบที่มาที่ไป
ของความเหมือน ความแตกต่าง รวมไปถึงแนวคิดที่ทำให้คนแต่ละชาติแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ภาษากับ
วัฒนธรรม ยังทำให้เราเข้าใจความหมายของภาษาทางกาย หรือทางสัญลักษณ์ต่าง  ๆ ดีขึ้น ทำให้เราแสดง
กริยาท่าทาง หรือสัญลักษณ์ทางร่างกายได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม เช่น การยกนิ้วอาจเป็นความหมายบวก
สำหรับบางประเทศ แต่อาจจะเป็นความหมายลบสำหรับบางประเทศ ดังนั้นการใช้ภาษาพูดจึงเป็นการสื่อ
ความหมายที่ชัดเจนที่สุด ไม่ส่งผลต่อการเหยียดเชื้อชาติ และนอกจากนี้ภาษากับวัฒนธรรมยังทำให้เราเข้าใจ
แนวคิดในการสร้างความสวยงามของงานศิลปะที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ เราสามารถนำเอาสิ่งที่เป็น
ประโยชน์เหล่านั้น  มาสร้างงานศิลปะแบบผสมผสาน หรือนำวัฒนธรรมที่ดีงามมาปรับใช้กับประเทศเราได้ อีก
ทั้งเรายังสามารถนำเสนอหรือเผยแพร่วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย ออกไปสู่สากลได้อย่าง
เหมาะสม 

 4. ภาษาอังกฤษกับการเดินทางท่องเที่ยว 
 เนื่องจากภาษาอังกฤษถือเป็นภาษากลางที่ใช้ติดต่อสื ่อสารในระดับโลก ภาษาอังกฤษจึง  

มีประโยชน์มาก ในการท่องเที่ยว หรือพักผ่อนในต่างประเทศ ภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราสามารถจัดการหรือ
รับมือกับสถานการณ์ส่วนใหญ่ที่อาจเกิดจะขึ้นในระหว่างการเดินทางได้ดียิ ่งขึ้น ถึงแม้เราจะเดินทางหรือ
ท่องเที่ยวในประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ เช่น ไทย ญี่ปุ่น จีน เกาหลี หรืออื่น  ๆ แต่เราจะพบว่าในประเทศ
เหล่านี้ ชุมชน หรือโรงแรมต่าง ๆ จำเป็นต้องมีพนักงานอย่างน้อยหนึ่งคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เสมอ 
เพื่อไว้สำหรับติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ จะเห็นได้ชัดเจนว่าประเทศส่วนใหญ่แถบยุโรป ประชากรของ
ประเทศนั้น ๆ สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีแทบทุกคน เมื่อเราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้จะทำให้เราสามารถ
สื่อสารได้ถูกต้อง ได้รับสินค้า หรือการบริการที่ดีตามไปด้วย จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จะทำให้เราท่องเที่ยว
ได้อย่างมีความสุข เลือกซื้อสินค้า และบริการได้อย่างที่ต้องการ เดินทางด้วยการคมนาคมขนส่งต่าง  ๆ ใน
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ต่างประเทศได้อย่างราบรื่น อีกทั้งสามารถร้องขอความช่วยเหลือ หรือติดต่อกับองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือ
นักท่องเที่ยวได้เมื่อมีเหตุจำเป็น 
 5. ภาษาอังกฤษกับอาชีพ 

  ทุกองค์กรหรือหน่วยงานในต่างประเทศ หรือในประเทศไทยก็ตาม ปัจจุบันนี้ได้นำภาษาอังกฤษ
มาเป็นตัวกำหนดคุณสมบัติที่จะรับพนักงานเข้าทำงาน เพราะต้องการผลงานที่เป็นสากล หรือเมื่อมีการติดต่อ
ร่วมมือกับองค์กรในประเทศอื่น ๆ หรือเจ้าของธุรกิจเล็งเห็นว่า เป็นการง่ายต่อการขยายตัวทุกภาคส่วนของ
ธุรกิจไปยังต่างประเทศในอนาคต และยังสามารถนำความรู้ความสามารถจากสื่อต่างประเทศ หรือนำเอา
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เมื่อรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่ดีจะมี
โอกาสถูกจ้างงานมากกว่าคนปรกติ หรือมีโอกาสที่จะได้รับเงินเดือน หรืออัตราค่าจ้างที่สูงกว่าคนปรกติ ทำให้มี
ความก้าวหน้าในอาชีพการงานที่ดี ทั้งในกรณีบุคคลที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว การรู้ภาษาอังกฤษจะทำให้อัตรา
การขยายตัวของภาคธุรกิจ ผลประกอบการหรือผลกำไรสูงขึ้นกว่าปรกติเช่นกัน 
 6. ภาษาอังกฤษกับความสัมพันธ์ในการพัฒนาประเทศในระดับโลก  
 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกจากจะทำให้เราเข้าใจแก่นแท้ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคม           
ของประเทศอื่นแล้ว ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของเราดียิ่งขึ้นตามไปด้วย ทำให้เรามีความสัมพันธ์ 
อันดีกับประเทศอื่น มีการไปมาหาสู่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน มีความสัมพันธ์กับการลงทุน หรือ
ดำเนินธุรกิจที่จะนำออกไปสู่ตลาดโลก ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 และภาษาอังกฤษยังเป็นการเพ่ิม   
ขีดความสามารถหรือเพิ่มคุณสมบัติของประชากรในประเทศไทย ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการ                
ของตลาดแรงงานมากขึ้น 
  ภาษาอังกฤษกับความสัมพันธ์ในการพัฒนาประเทศมีผลทั้งทางตรง และทางอ้อมกับด้านอื่น ๆ ที่
กล่าวมาท้ังหมด เพราะฉะนั้นถ้าประชากรไทยรู้ภาษาอังกฤษมากข้ึนจะทำให้ประเทศไทยของเราพัฒนาไปได้ดี
ในทุก ๆ ด้านในอนาคต 

 2) ธรรมชาติและทักษะของภาษาอังกฤษ 
 ภาษาเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารและถ่ายทอดความคิด วิก็อตสกี้ (Vygotsky, 1962, 

1978) เชื่อว่า ภาษามีบทบาทสำคัญในพัฒนาการโดยภาษาจะทำหน้าที่เป็นเครื่องมือทางความคิด (Psychological 
tool) ที่จะทำให้เกิดพัฒนาการทางความคิดระดับสูงของมนุษย์ ภาษาเป็นทักษะที่ใช้สำหรับการสื ่อสาร   
ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ทักษะใหญ่ คือ 

 (1) ภาษาที่เป็นทักษะการรับรู้ (Receptive/passive skill) ทักษะเชิงรับ เป็นวิธีการที่เราใช้ทำ             
ความ เข้าใจความหมายจากสัญลักษณ์หรือข้อความที่ได้อ่านหรือได้ยินเมื่อเราอ่านหรือฟังจากสื่อต่าง ๆ                    
หรือร่วมสนทนากับคนอื่น เราต้องใช้ความรู้เดิมเพื่อทำความเข้าใจความหมาย ทักษะเชิงรับ ได้แก่ ทักษะการ
ฟัง (Listening skill) และทักษะการอ่าน (Reading skill) (Harmer, 2001) 
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 (2) ภาษาที่เป็นทักษะการใช้ (Productive skill) ทักษะเชิงรุก หมายถึง ทักษะที่ผู้ใช้ภาษาเป็น
ผู้สร้างสัญลักษณ์ออกมาในรูปของเสียงและอักษร เพื่อใช้เป็นการพูดและการเขียนเพื่อสื่อความหมายตาม
เจตนาของตน ดังนั้น ทักษะเชิงรุกจึงประกอบด้วยทักษะการพูด (Speaking skill) และทักษะการเขียน (Written 
skill) 

 3) แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
   อรรชนิดา หวานคง (2559), วิจารณ์ พานิช (2555) และจินตนา สุจจานันท์ (2556) กล่าวว่า  
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ซึ่งประกอบด้วยทักษะ การฟัง ทักษะการพูด ทักษะ
การอ่าน และทักษะการเขียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  ทักษะการฟัง  
  การฟังเป็นทักษะที่ต้องฝึก เช่นเดียวกับการพูด การอ่านและการเขียน ผู้เรียนบางคนคิดว่าการฟัง
นั้นเป็นทักษะที่ง่ายไม่จำเป็นต้องฝึกฝนก็สามารถฟังได้ การฟังจะมีประโยชน์อย่างยิ่งก็ ต่อเมื่อผู้ฟังรู้จักฟัง  
สิ่งสำคัญที่สุด สำหรับการฟังคือผู้ฟังต้องมีความตั้งใจเพื่อจะฟังให้เข้าใจและ สามารถโต้ตอบกับสิ่งที่ฟังได้ 
ผู้สอนควรสอนทักษะ การฟังให้แก่ผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอและเน้นการฟังอย่างหลากหลาย โดยให้ผู้เรียนได้  
มีโอกาสฝึกฟังเสียงของเจ้าของ ภาษาและสอนเสียงที่เป็นปัญหา รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกการฟังทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ครูผู ้สอนต้องอธิบายเหตุผลหรือวัตถุประสงค์ในการฟังให้แก่ผู ้เรียน เพ่ือ  
ให้ผู้เรียนได้มีการฟังอย่างตั้งใจและประสบความสำเร็จในการฟัง สิ่งสำคัญเพื่อการฟังนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ 
การวัดและไม่เน้นการทดสอบ แต่ควรประเมิน ความสามารถในการฟังของผู้เรียนในแง่ของการประสบความสำเร็จ
ในการสื่อสาร  
  ในการสอนทักษะการฟังนี้ โสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ (Audio Visual-Aids) เช่น เครื่องบันทึกเสียง 
รูปภาพ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นมากซึ่งจะช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น ผู้สอนอาจฝึก
การฟังโดยให้ผู้เรียนฟังคำ วลี ประโยค หรือบทสนทนาง่าย ๆ สั้น ๆ ในห้องปฏิบัติการทางภาษา (Language 
Laboratory) หรือเรื่องราวที่ใช้ใน ชีวิตประจำวัน ฟังเสียงเพลงภาษาอังกฤษทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์  
  การสอนทักษะการฟังเป็นการพัฒนาความสามารถการฟังที่ต้องอาศัยระยะเวลาการฝึกฝนที่
ต่อเนื่อง ไม่ใช่เป็นทักษะที่จะเกิดขึ้นได้เองโดยอัตโนมัติ หน้าที่  ๆ สำคัญอันหนึ่งของครูผู้สอนภาษาคือ การ
นำเอาวิธ ีการหรือเทคนิคที ่จะฝึกการฟัง มาสอนผู ้เร ียน เพื ่อให้นักเรียนได้เกิดประ โยชน์ในการเรียน
ภาษาอังกฤษมากที่สุดโดยมีลำดับขั้นตอนจากง่ายไปหายากดังนี้ สุภัทรา อักษรานุเคราะห์ (2532, น. 56 อ้าง
ใน อรรชนิดา หวานคง (2559, น. 311)  
  1. เริ่มต้นด้วยการฟังคำเดี่ยว ฟังวลี และประโยค ซึ่งผู้สอนต้องสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนแสดงออก
ใน ลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น การปฏิบัติตามคำสั ่ง วาดรูป เล่นเกม บอกทิศทางตามแผนที่ ทั ้งนี ้อาจให้
สังเกตการณ์เน้นหนักเบาในคำ และระดับเสียงสูงต่ำในประโยค  
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  2. การฟังโดยพยายามเชื่อมโยงคำต่าง ๆ ที่ได้ยินเป็นกลุ่มที ่มีความหมายเพื ่อให้จำง่าย เช่น 
พยายามสร้าง จินตนาการจากคำเป็นภาพอาจจะเป็นภาพที่สวยงาม หรือตลกเพื่อให้จำสิ่งที่ฟังได้นานขึ้นและ
เกิดความสนใจที่จะฟังต่อไป 
  3. การฟังเรื ่องสั้น ๆ ซึ่งอาจมีคำศัพท์และโครงสร้างที่ผู ้เรียนมีความรู้เดิม โดยที่ผู้ สอนให้สรุป
เหตุการณ ์ว่าใครทำอะไร ที่ไหน อย่างไร  
  4. การฟังบทสนทนาหรือข้อความต่าง ๆ ควรเป็นบทสนทนาหรือข้อความที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
และ เป็นธรรมชาติ เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับภาษาที่ใช้อยู่จริง  
  ทักษะการพูด  
  การพูดเป็นการถ่ายทอดความคิด ความเข้าใจ และความรู้สึกให้ผู้ฟังได้รับรู้และเข้าใจจุดมุ่งหมาย
ของผู้พูด การพูดเป็นองค์ประกอบสำคัญมากในการเรียนภาษา เนื่องจากการพูดทำให้ทราบว่าผู้พูดใช้ภาษาได้
ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ หรือไม่ การสอนทักษะการพูดในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นให้นักเรียนใช้ทักษะ
การพูดเพ่ือการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องสถานการณ์จริง ในการจัดการเรียนการสอนทักษะการพูด
เพื่อการสื่อสารนั้น ผู้เรียนจะต้องสื่อความหมายให้ผู้ฟังเข้าใจ วัตถุประสงค์ของตนเองที่จะพูด และผู้สอนต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางภาษาโดยใช้สถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งคำนึงถึงความสามารถในการสื่อความหมายให้
ผู้ฟังเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ทักษะการพูดไม่ได้ยึดความถูกต้องตาม หลักไวยากรณ์เพียงอย่างเดียว การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนทักษะการพูดเพื่อการสื่อสาร ผู้สอนต้องจัด บรรยากาศการเรียนการสอนให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้ เน้นกระบวนการสอนมากกว่ารูปแบบของการสอน สอนจากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยากเน้นให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติ จัดกิจกรรมและใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย และให้กำลังใจโดยการชมเชย เพื่อเป็น
การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความม่ันใจและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน  
  ทักษะการอ่าน  
  ทักษะการอ่านที่สำคัญในการศึกษาทุกระดับ เนื่องจากการเรียนวิชาต่าง ๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน
ต้องใช้การอ่านเป็นสื่อในการเรียนรู้ โดยเฉพาะในการเรียนภาษาเพราะผู้เรียนมีโอกาสใช้ทักษะ ฟัง พูด และ
เขียนน้อยกว่าทักษะการอ่าน ดังนั้นการอ่านจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการนำไปสู่การแสวงหาความรู้ทั้งปวง 
กระบวนการอ่านเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับหลาย ๆ ด้าน ครูผู้สอนต้องหากลวิธีการ
เรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านโดยตระหนักถึงกลวิธีการเรียนรู้และจัดประสบการณ์ ด้านการฝึก
อย่างทักษะการอ่านอย่างเป็นระบบ การสร้างแรงจูงใจในการอ่านให้แก่ผู้เรียน ตลอดจนควบคุม และกำกับ 
ตนเองในด้านการใช้กลวิธีการเรียนให้แก่ผู้เรียน สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540, น. 178-179) อ้างใน อรรชนิดา 
หวานคง (2559, น. 312)) ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในการสอนอ่าน ดังนี้  
  1. กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading Activities) ผู ้สอนต้องหาวิธีสร้างแรงจูงใจในการอ่าน
ให้แก่ผู้เรียน ซึ่งจะมีกิจกรรม เช่น การคาดคะเนเรื่องที่อ่าน การเดาความหมายของคำศัพท์จากบริบท โดยดู
จากประโยค ข้างเคียงหรือรูปภาพ เป็นต้น  
  2. กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While-reading Activities) ผู้เรียนต้องทำความเข้าใจโครงสร้างและ
เนื้อหาในเรื่องที่อ่านกิจกรรมในขั้นนี้ เช่น การลำดับเรื ่องจากการตัดเรื ่องออกเป็นส่วน  ๆ (Strip Story) 
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การเขียนแผนผังความสัมพันธ์ในเรื ่อง (Semantic Mapping) การเติมข้อความลงในแผนผัง (Graphic 
Organizer) และการเล่าเรื่องโดยสรุป  
  3. กิจกรรมหลังการอ่าน (Post-reading Activities) เป็นการตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียน 
กิจกรรม อาจโยงไปสู ่ทักษะอื ่น เช่น การแสดงบทบาทสมมติ เขียนเรื ่องหรือโต้ตอบจากจดหมายพูด 
แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน การอ่านไม่ใช่การสื่อความหมายจากตัวอักษรที่ปรากฏเท่านั้น แต่เป็น
กระบวนการที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านและผู้เขียน หากผู้อ่านมีความรู้หรือประสบการณ์เดิมใน
เร่ืองที่อ่านจะช่วยในการแปลความหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น หากเรื่องที่อ่านนั้นผู้อ่านไม่เคยพบเห็นมาก่อน 
ผู้อ่านก็ยิ่งต้องใช้ความพยายามใน การหาความหมายจากสิ่งที่อ่านมากขึ้นเท่านั้น อาจจะใช้วิธีการเดาจาก
บริบทหรือสิ่งชี้นำที่ปรากฏในข้อความ ซึ่งถ้าผู้อ่านรู้จักนำกลวิธีต่าง ๆ มาใช้ในการอ่านได้อย่างถูกวิธี ผู้อ่านก็
จะเข้าใจข้อความได้ดียิ่งขึ้น และทำให้บรรลุ จุดประสงค์ในการอ่าน  
  ทักษะการเขียน  
  การเขียนเป็นกระบวนการที่เกี ่ยวข้องกับข้อความที่ปรากฏตามตัวอักษร คำศัพท์ ไวยากรณ์  
ที่ได้รับการเรียบเรียงไว้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียนที่จะสื่อสารไปยังผู้อ่าน กล่าวสรุป
ได้ว่า การเขียนเป็นกระบวนการของการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของผู้เขียนออกมา โดยใช้สัญลักษณ์ตัวอักษร
ซึ่งผู้เขียน จะต้องเรียบเรียงความคิดอย่างเปน็ ระบบและถูกต้องตามโครงสร้างและไวยากรณ์ของการเขียน  
เพ่ือสื่อความหมาย ให้ผู้อ่านเข้าใจ  
  ไรมส์ (Raimes. 1987, pp. 83-84) ได้กล่าวถึงแนวการสอนเขียนไว้ 5 รูปแบบ คือ  
  1. แนวการสอนเขียนแบบอิสระ (Free-Writing Approach) ในการสอนเขียนวิธีนี้มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อ ฝึกให้ผู ้เรียนเขียนข้อมูลหรือเนื้อหาจนเกิดความคล่องแคล่ว มากกว่าการเน้นรูปแบบงานเขียนและ  
ความถูกต้องของการใช้ภาษา กิจกรรมการสอนเขียนจึงอยู่ในรูปของการเขียนเช่น การเขียนบันทึกประจำวัน 
การเขียนวิธีนี ้ ผู ้เขียนต้องเขียนถ่ายทอดความคิดให้มากที่สุด โดยไม่ต้องคำนึ งถึงความถูกต้องของหลัก
ไวยากรณ์ กิจกรรมเหล่านี้ มุ่งเน้นการพัฒนาความเชื่อม่ันในการเขียนให้เกิดขึ้นก่อน แล้วจึงค่อยให้ความสำคัญ
ต่อหลักเกณฑ์การเขียนและ การใช้ภาษา  
  2. แนวการสอนเขียนแบบเน้นรูปแบบอนุเฉท (Paragraph-Pattern Approach) การสอนเขียน
แนวนี้เน้นความถูกต้องของการใช้ภาษา ตลอดจนการเรียบเรียงเนื้อความ โดยการใช้ตัวอย่างงาน เขียนมาให้
ผู้เรียนได้ศึกษาในระดับอนุเฉท แล้วให้ผู้เรียนเลียนแบบการเขียนอนุเฉทชนิดต่าง  ๆ กิจกรรมจึงอยู่ในรูปของ
การฝึกเขียนประโยคเพื่อรวมเป็นอนุเฉทตลอดจนการฝึกหาประโยคหลัก (Topic Sentence) และประโยค
สนับสนุน (Supporting Sentence) ของเนื้อเรื่อง  
  3. แนวการสอนเขียนแบบเน้นการเรียบเรียงไวยากรณ์และวากยสัมพันธ์ (Grammar Syntax 
Organization Approach) การสอนจะเริ่มต้นจากการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้องค์ประกอบที่สำคัญของประโยค
รูปแบบกริยาและการวางแผนการเขียน โดยเน้นลำดับเหตุการณ์ก่อนหลัง เป็นต้น โดยเชื่อว่าการเขียนที่ดีเกิด
จากความสามารถในการนำองค์ประกอบที่สำคัญของภาษามารวมกัน แล้วสื่อความหมายได้  
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  4. แนวการสอนเขียนแบบเน้นการสื่อสาร (Communicative Approach) เป็นการสอนที่เน้น 
การคำนึงถึงการสร้างเนื้อหาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นจึงให้ความสำคัญต่อวัตถุประสงค์ในการเขียนและ
ผู้อ่าน มาก กิจกรรมจึงอยู่ในรูปของการกำหนดบทบาทหรือคำถามที่ว่า ทำไมจึงต้องเขียนและใครเป็นผู้อ่าน 
โดยกิจกรรม จะมุ่งเน้นและฝึกให้นักเรียนได้เขียน หรือคำนึงถึงโลกทัศน์ของผู้อ่าน  
  5. แนวการสอนเขียนแบบเน้นกระบวนการ (Process Approach) ครูจะสอนให้นักเรียนให้
ความสำคัญต่อคำถามที่ว่า วัตถุประสงค์ในการเขียนคืออะไร ใครคือผู้อ่าน จะเขียนอย่างไร จะเริ่มต้นเขียน
อย่างไร โดยในการเขียนนักเรียนจะต้องได้รับข้อมูลย้อนกลับ จากเพื่อนและครู การสอนเขียนแนวนี้จะเ ปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ แสดงออกซ่ึงประสบการณ์ของตนตลอดจนการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกัน
และกัน โดยมีครูเป็น ผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ ในการสอนทักษะเขียนเพื่อการสื่อสารนั้น ครูผู้สอน
จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้ออกคำสั่ง อธิบาย อ่านให้ฟัง บอกให้จด เปลี่ยนมาเป็นชี้แนะแนวทางให้
ผู้เรียน อำนวยความสะดวก จัดกิจกรรมการเรียนให้แก่ผู้เรียน โดยใช้กิจกรรมหลาย ๆ แบบมาประกอบการสอน 
เพ่ือให้เกิดความสนุกสนานและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้  

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548, น. 101-128) กล่าวว่า การเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีหลายแนวคิด มีทั้งแนวคิดเกี่ยวกับการจัด
หลักสูตร แนวคิดเกี่ยวกับแนวการสอนและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ แนวคิดทั้ง  3 นี้ มีส่วนช่วยครูผู้สอนใน
การตัดสินใจวางแผนจัดการเรียนการสอน การคัดเลือกกิจกรรมประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนเลือก  
สื่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครูผู้สอนที่จะต้องศึกษาทำความเข้าใจเพื่อช่วยให้ การสอนของตนเอง  
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แนวคิดสำคัญท่ีครูควรศึกษาทำความเข้าใจมีดังต่อไปนี้ คือ  

 1. หลักสูตรภาษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Lerner – Centered Language Curriculum)  
 2. แนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language Teaching)  
 3. การสอนภาษาเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ (Language for Specific Purposes)  
 4. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integrated Learning) 
 5. การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) 
 6. การจัดการเรียนการสอนแบบภาษาท่ีเน้นเนื้อหา (Content-Based Instruction)  
 7. การสอนภาษาแบบองค์รวม (Whole Language Approach)  
 8. การเรียนรู้จากการทำโครงงาน (Project-Based Learning)  
 9. การเรียนรู้ที่เน้นภาระงาน (Task-Based Language) 
 10. การสร้างองค์ความรู้ (Constructivism)  
 11. วธิีการสอนด้วยการตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response)  
 12. การเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบไฟร์แม็ทซิสเต็ม (4 MATS Language System)  

  กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ การที่ครูจะจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ 
ทักษะ กระบวนการ มีความสามารถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดเป็นมาตรฐานการเรียนรู้
นั้น ครูต้องมีเทคนิค วิธีการ ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสำนักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สรุปว่า ปัญหาที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ประสบในการจัดห้องเรียน
มี 3 ประการ คือ  
  1. การสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียน อยากใช้ภาษาอังกฤษในห้อง  
  2. การไม่สามารถจัดบรรยากาศในห้องเรียนได้ตามที่คาดหวัง เพราะวัสดุอุปกรณ์ไม่เหมาะ ไม่
เพียงพอ ผู้เรียนมีระดับความรู้ต่างกัน 
   3. การแสดงบทบาทของครูในการสอนห้องเรียนเพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน เพราะมีการเน้นการสอนเนื้อหามากเกินไป เทคนิควิธีการที่ สำคัญที่ครูผู้สอนภาษาอังกฤษควรรู้และ
นำไปใช้มีดังนี้ การสอนทักษะการฟัง (Listening) คนมักเข้าใจว่าการฟังเกิดขึ้นเอง เมื่อผู้เรียนต้องเผชิญกับ
ภาษานั้นโดยไม่ต้องมีการเรียนการสอน แต่ความจริงแล้วการฟังเพื่อความเข้าใจในการเรียนการสอนภาษาที่
สองเป็นทักษะ อันดับแรกที่ต้องได้รับการฝึกฝน การสอนฟังอาจใช้การสอนแบบ  Bottom up คือ สอนเป็น
ลำดับขั้นตอน ค่อยเรียนรู้ทีละน้อย จนเกิดความเข้าใจในที่สุด หรืออาจสอนแบบ  Top down คือ การให้
ผู้เรียนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ต่อเนื่อง 

 จากพื้นฐานหรือประสบการณ์การสอนฟังผู้สอนจะต้องฝึกให้ผู้ฟังสามารถแยกเสียงที่ได้รับฟัง  
รับรู้ และเข้าใจความหมายเรื่องที่ฟัง วิธีสอนที่ใช้กันทั่วไปในการสอนฟังมีกิจกรรม  3 ขั้นตอน คือ กิจกรรม
ก่อนฟงักิจกรรมขณะฟัง และกิจกรรมหลังฟัง  

 การสอนออกเสียง (Pronunciation) ครูผู้สอนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่จะสอน คำศัพท์ (Vocabulary)  
ไวยากรณ์ (Grammy) และฝึกผู้เรียนเรื่องการสนทนาให้ทำกิจกรรมฝึกต่าง ๆ เพ่ือให้มีความสามารถในการฟัง
และอ่านได้ แต่จะสอนเรื่องการออกเสียงอย่างจริงจังน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะรู้สึกอึดอัดที่จะสอนเรื่องการออก
เสียง หรืออาจรู้สึกว่าการสอนออกเสียงเป็นการสร้างปัญหาระหว่างการเรียนการสอน จึงมักปล่อยให้นักเรยีน
ฝึกออกเสียงกันเอง ในขณะที่เรียนเรื่องอื่น ๆ แต่แท้จริงแล้วการเน้นสอนออกเสียงไม่เพียงแต่ทำให้ผู้เรียน
ตระหนักในเรื่อง ความแตกต่างของเสียง ลักษณะของเสียง และความหมายของเสียงเท่านั้น แต่ยังสามารถ
พัฒนาทักษะการพูดได้อย่างมาก การให้ความสนใจในเรื่องเสียงที่เปล่งออกมาจากส่วนต่าง ๆ ภายในปากทำให้
ผู้เรียนรู้ว่าควรลงเสียงหนักเบาในตำแหน่งใดของคำ ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจภาษาพูด 
(Spoken-English) และพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษาได้ การสอนออกเสียง มักพบปัญหาที่ครูผู้สอน
ต้องแก้ไข 3 เรื่อง  

 1. สิ่งที่ผู้เรียนได้ยิน เพราะผู้เรียนบางคนไม่สามารถแยกความแตกต่างของเสียง ซึ่งอาจเป็นเพราะ
เสียงนั้นไม่มีในภาษาเดิมของเขา ทำให้ฟังเสียงที่แตกต่างเป็นเสียงเดียวกัน ผู้สอนต้องพยายามให้เขารับรู้  
ความแตกต่างของเสียง ซึ่งอาจทำโดยการแสดงแผนภาพ แผนภูมิ การสาธิตและการอธิบาย เพ่ือฝึกหูของผู้ ฟัง
ทีละน้อย จนกระท่ังเขาสามารถแยกเสียงที่แตกต่างกันได้  

 2. การออกเสียงสูง-ต่ำ ผู้สอนต้องให้ผู้เรียนรู้จักการจำแนกอารมณ์ (Moods) และความตั้งใจ 
(Intention) โดยใช้แถบเสียง (Tape) หรือพูดให้ฟัง เพื่อให้ผู้เรียนสังเกตว่าคนพูดภาษาอังกฤษกันอย่างไรใน
อารมณ์ ความรู้สึก และสถานการณ์ที่แตกต่างกัน  
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 3. ตัวอักษรแทนเสียง (The Phonetics Alphabet) ผู้เรียนภาษาอังกฤษจำนวนมากมีปัญหาใน 
การออกเสียงตัวสะกด จึงจำเป็นต้องรู้จักหน่วยเสียงที่แตกต่างกัน ซึ่งวิธีที่ดีที่ สุดในการส่งเสริมการรับรู้เหล่านี้
คือ การนำเสนอด้วยสัญลักษณ์ (Phonetics Symbol) ซึ่งเมื่อผู้เรียนสามารถอ่านสัญลักษณ์ได้ก็จะสามารถ
รับรู้ว่าคำถามเหล่านั้น ออกเสียงอย่างไร การสอนออกเสียงอาจทำได้หลายลักษณะ เช่น Whole Lessons คือ 
การที่ครูสอนเน้นเรื่อง Stress และ Intonation ขณะดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนฝึก
จำรูปแบบการออกเสียงสูง-ต่ำ ออกเสียงวลีที ่จำเป็น แล้วพัฒนาต่อไปจนสามารถแสดงละครสั ้น ๆ 
ได้ Discrete Slots คือ การแทรกกิจกรรมการออกเสียงสั้น ๆ ไม่ต่อเนื่องกันลงในบทเรียน ทั้งในรูปแบบฝึก
เสียงเดี่ยว และฝึกเสียงคู่ที่แตกต่างกัน ในช่วงสั้น ๆ ขณะสอนภาษาอังกฤษ  Integrated Phases คือ การที่
กำหนดให้การออกเสียงเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียน โดยให้ฟังเทปแล้วฝึกออกเสียงตามให้ถูกต้อง Opportunistic 
Phases เป็นการสอนออกเสียงคำบางคำที่น่าสนใจขณะสอนไวยากรณ์ หรือคำศัพท์ โดยไม่ต้องใช้เวลามาก 
การสอนไวยากรณ์ (Grammar) ไวยากรณ ์(Grammar) เป็นกระบวนการ ทางภาษาที่จะควบคุม และรวบรวม
คำเพื่อก่อให้เกิดหน่วยของความหมายที่ยาวขึ้น ไวยากรณ์จึงเป็นตัวกำหนดเกณฑ์พื้นฐานของกิจกรรมใน
ห้องเรียนที่มีจุดประสงค์ ของการเรียนรู้ชั่วคราว เพื่อให้มองเห็นผลได้ในระยะยาว เพราะการใช้ภาษาได้อย่าง
คล่องแคล่วควรเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้เรียนรู้ด้วย วิธีการหลากหลายในระยะยาว การสอนไวยากรณ์ผู้สอนต้องนำ
เทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ใน ขั้นตอนสำคัญ 4 ขั้นตอน คือ  

 3.1. การนำเสนอ (Presentation) เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจรูปแบบและความหมายทั้งในภาษาพูดและ
ภาษาเขียน 

 3.2. การสอนเป็นตอน ๆ และการอธิบาย ( Isolation and Explanation) เป็น การเน้นเรื ่อง
ส่วนประกอบของไวยากรณ์ ทั้งด้านการออกเสียง รูปแบบ ความหมาย และหน้าที่ หรือกฎเกณฑ์ ในบางชั้น
เรียนครูอาจจำเป็นต้องอธิบาย แปล หรือทำให้เห็นภาพรวมโดยใช้ภาษาแม่ของผู้เรียน 

 3.3. การฝึกฝน (Practice) เพื่อให้ ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างภาษาได้อย่างลึกซึ้ง ครูควรจัดให้มี
แบบฝึกหัดทั้งที่ให้ทำในชั้นเรียน และท่ีให้ทำเป็นการบ้าน ให้มีความหลากหลายครอบคลุมเนื้อหาท่ีเรียน  

 3.4. การทดสอบ (Test) เป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับในสิ่งที่เรียนไปแล้ว เพื่อทราบว่า
ผู้เรียนพัฒนาไปมากน้อยเพียงใด ครูควรปรับปรุงการสอนอย่างไรต่อไป การสอนเกมทางภาษา (Language 
games) เกมทางภาษา หมายถึง กิจกรรมทางภาษาที่จัดขึ้นเพื่อทดสอบ และเสริมสมรรถภาพในการเรียน
ภาษา โดยเน้นหนักในการผ่อนคลาย เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และเกิดการเรียนรู้ทั ้งในรายบุคคลและ
สมาชิกในกลุ่ม ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด  
  จากแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษข้างต้น สรุปได้ว่า เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ
ครูผู้สอนที่ควรจะทำการศึกษาเพื่อนำไปใช้ในการจัดสินใจทำแผนการจัดการเรียนและการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนของตนให้มีประสิทธิภาพ โดยกระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อให้การเรียนการสอนนั้น 
มีประสิทธิภาพมากขึ ้น ครูผู ้สอนต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เพื ่อให้ผู ้เรียนมีความรู ้ ทักษะ กระบวนการ 
มีความสามารถ และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามที่กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้ ครูต้องมีเทคนิค วิธีการ
จัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) คือ วิธีการจัดการเรียนการ
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สอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด การทำงานร่วมกัน เช่น การจัดกิจกรรมโต๊ะกลม
เพื่อนำไปสู่การสอนคำศัพท์ ไวยากรณ์ การออกเสียงอย่างถูกต้อง จนเกิดความเข้าใจในเนื้อหา สามารถใช้ได้
อย่างถูกต้อง แล้วจึงนำความรู้ที่ได้ไปฝึกในสถานการณ์จริง  

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกำหนดแนวทางการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศโดยใช้แนวปฏิบัติการให้
ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ ( English language: E ) ดังนี้ 

1) แนวทางการบริหารงาน 4 องค์ประกอบ (การวางแผน การจัดองค์กร การนำ และการควบคุม)  
2) แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
3) แนวทางหลักสูตรการเรียนการสอน  
4). แนวทางการสรรหาครูผู้สอน 
5).แนวทางการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์  
6) แนวทางการมีส่วนร่วมชุมชน  
7) แนวทางการจัดโครงสร้างการบริหาร  
8) แนวทางการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา  
9) แนวทางการพัฒนาครู และบุคคลากร  

 4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 (1) งานวิจัยในประเทศ 

 ปองรัตน์ ศรีสืบ, ปัญชลี วาสนสมสิทธิ์ (2553) ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความต้องการ 
ที่จะพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้มากขึ้น โดยเฉพาะทักษะการพูดและการอ่าน นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อ
การเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สาม และต้องการภาษาอังกฤษจากสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายในชั้น
เรียน นอกจากนี้ผลวิจัยยังแสดงให้เห็นความเชื ่อของอาจารย์ว่านักเรียนจ ำเป็นที ่จะต้องพัฒนาทักษะ 
ด้านการเขียนและการอ่านเพิ่มขึ้น ผลการวิจัยนำไปสู่ ข้อเสนอแนะว่าอาจารย์และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามควรปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่เพื่อสนองความต้องการของนักเรียนและแก้ปัญหาที่นักเรียนรับรู้
โดยจัดหากิจกรรมและสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของนักเรียน เพ่ือให้
การเรียน การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สามในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามมีประสิทธิผลและ 
ประสบความสำเร็จมากข้ึน 

 รมัยาภรณ์ สุขเกษม (2554, น. 72-76) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวการ
สอนภาษาเพื่อการสื ่อสารที่เน้นการฟัง-พูดและการเสริมแรงบวกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กับ 
นักเรียนจำนวน 43 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการฟัง -พูดภาษาอังกฤษ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวการสอน ภาษาเพ่ือ
การสื่อสารที่เน้นการฟัง-พูด และการเสริมแรงบวก และเพื่อศึกษาความพึงพอใจหลังการ จัดการเรียนรู้ 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความสามารถในการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษหลังการจัดการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ที่เน้นการฟัง-พูด และการเสริมแรงบวกสูงขึ้นอย่าง
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มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่ได้รับการ จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษา
เพ่ือการสื่อสาร ที่เน้นการฟัง-พูด และการเสริมแรง บวกมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
 (2) งานวิจัยในต่างประเทศ 
 ซอย (Choi, 2000, 2838-A) ได้ศึกษาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศของครูใน 
ประเทศเกาหลีจำนวน 110 คน เกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษ ตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารโดย
การใช้เกมและเพลงเป็นการจูงใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการปรากฏว่า เกมและเพลงสามารถ
เสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการสื่อสาร ได้ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ทักษะอย่างผสมผสานกลมกลืน
เป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นการเรียนการสอนที่ใช้ได้ทั ้งเรียนรู้เชิงสื่อสารและเรียนรู้
ไวยากรณ์ไปพร้อม ๆ กัน 

 โอเจดา (Ojeda, 2005, 2969-A) ได้ศึกษาเปรียบเทียบการใช้เกมในการจัดการเรียนการสอน
กับการใช้วิธีและเทคนิคการสอนแบบเดิม ๆ โดยได้นําเกมเข้ามาใช้ในลักษณะของการจัดการ สอนแบบเน้น
ภาระงานและใช้ Communicative Approach ร่วมด้วย โดยใช้สอนในรายวิชาภาษาสเปนเบื้องต้น 2 ใน 
การสอน (กลุ่มแรกเป็นกลุ่มทดลอง ส่วนอีกกลุ่มเป็นกลุ่มควบคุม) ผลการ วิเคราะห์เชิงปริมาณพบว่ามีเกมหนึ่ง
ที่ทำให้สมมติฐานเป็นจริง กล่าวคือ ผู้เรียนที่ ได้เรียนและเล่นเกม คำศัพท์จะมีแรงจูงใจในการเรียนมากกว่า
ผู้เรียนที่เรียนโดยใช้วิธีการเดิม ๆ ซึ่งการใช้เกมประกอบการจัดการเรียนการสอนนั้นเกม สามารถเสริมสร้าง
บรรยากาศอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมการทำงาน หรือกิจกรรมร่วมกันอย่างเป็นสังคม
ระหว่างผู้เรียนเพ่ือนร่วมชั้น 

 ลิตเติลวูด (Littlewood, 1983) กล่าวว่า การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารเป็นการสอนที่ไม่จํากัด
ความสามารถของผู้เรียนไว้เพียงแค่ความรู้ด้านโครงสร้างไวยากรณ์เท่านั้น แต่สนับสนุนให้ ผู้เรียนได้มีการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาทุกทักษะ โดยสัมพันธ์ความสามารถด้านไวยากรณ์ให้เข้ากับ ยุทธ์ศาสตร์การสื่อสารด้วย
วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ ในชีวิตจริง ผู้เรียนต้องสัมผัส กับการสื่อสารซึ่งเป็นการใช้ภาษาใน
รูปแบบต่าง ๆ ดังนั้น การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร ควรสอนให้ ผู้เรียนคุ้นเคยกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน
และนําภาษาที่คุ้นเคยนั้นไปใช้ได้ 

 สรุปได้ว่า จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงบทบาทของภาษาอังกฤษที่สะทอนผ่านนโยบายการเรียน
การสอนภาษาตั้งแต่อดีตจนถึงปจจุบันไดแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการบทบาทของภาษาอังกฤษที ่ได้ทวี
ความสำคัญขึ้นเรื่อยมา จากที่มีสถานะเป็นภาษาต่างประเทศภาษาหนึ่งที่ไมบ่ังคับเรียน เป็นวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่บังคับเรียน และยกระดับเป็นวิชาภาษาต่างประเทศที่ 1 ที่แยกออกจากวิชาภาษาตางประเทศอื ่น ๆ 
จนกระท่ังในยุคหนึ่งไดร้ับการเสนอใหมีสถานะเปนภาษาท่ีสองของไทยแตก็ยังไมประสบความสําเร็จ จนกระท่ัง
ในปจจุบันแมภาษาอังกฤษจะยังคงสถานะเปนภาษาตางประเทศภาษาที่ 1 ที่คนไทยตองเรียนรู แตในทาง
ปฏิบัติก็เริ ่มแสดงใหเห็นแนวโนมในการดําเนินการผานนโยบายการเรียนการสอนภาษาในการผลักดัน
ภาษาอังกฤษมีสถานะเปนภาษาท่ีสองของไทย  
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 10.5 การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงาน (Relationship Building: R) 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินการ

วิจัยในเรื่องต่อไปนี้ 
 1) ความหมายของความสัมพันธ์กับชุมชน (Relationship Building) 

2) ความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
3) แนวคิดและทฤษฎีทีเกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
4) องค์ประกอบของการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

(1) งานวิจัยในประเทศ 
(2) งานวิจัยในต่างประเทศ 

1) ความหมายของความสัมพันธ์กับชุมชน (Relationship Building) 
 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานเป็นภาระกิจสำคัญที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการ
เพ่ือให้เกิดความมร่วมมือจากชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อโรงเรียน โดยมีผู้กล่าวไว้หลายทัศนะด้วยกัน ดังนี้ 
 อุทัย บุญประเสริฐ (2525, น. 151) ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง การให้  
การสนับสนุนซึ่งกันและกัน การใช้แหล่งทรัพยากรของชุมชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงิน สิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ ความร่วมมือ 
หรือกิจกรรมของชุมชน ตลอดชนการใช้ทรัพยากรเหล่านี้เพื่อประโยชน์ส่วนรวม  

 กิติมา ปรีดีดิลก (2537, น. 37) ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง กระบวนการ
ในการวางแผน การควบคุม การประสานงาน การจัดบุคลากร และเผยแพร่ความรู้ต่อชุมชนเพ่ือร่วมกันพัฒนา
ชุมชนและโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อม ๆ กัน 

 ประสิทธิ์ พานดวงแก้ว (2539, น. 14) ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง การที่
โรงเรียนและชุมชนมีบทบาทต่อกัน เพื่อให้การสนับสนุนกันในด้านการศึกษา และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
โรงเรียนและชุมชน โดยโรงเรียนจะได้รับความร่วมมือจากชุมชนในด้านต่าง ๆ ทั้ง คน ทรัพยากร และในส่วน
ของชุมชนก็จะได้รับการศึกษาพัฒนาในด้านต่างๆที่เป็นการเอ้ือประโยชน์ต่อกัน 

 กมล กำลังหาญ (2546, น. 10) ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง บรรดา
กิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนดำเนินการร่วมกับชุมชน หรือสื่อสารกับชุมชน เพื่อให้เกิดควาเข้าใจกันทีถูกต้อง 
ประสานประโยชน์ร่วมกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือกัน สนับสนุนกันและกัน อันนำไปสู่การพัฒนาทั้งโรงเรียน
และชุมชน 
 อาลักษณ์ คานแก้ว (2547, น. 10) ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง การ
บริหารงานโรงเรียนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เพ่ือให้การสนับสนุนซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันก่อหเกิดประโยชน์ใน
ด้านต่าง ๆ แก่โรงเรียน 
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 วิไลลักษณ์ แก้วนพรัตน์ และคณะ (2551, น. 175) ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
หมายถึง ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและปฏิรูปการศึกษา ในขณะเดียวกัน สถานศึกษา 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น 
 สมนึก พงษ์สกุล (2556, น. 13) ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง วิธีการหรือ
กระบวนการดำเนินการใด ๆ ที่เกิดจากความร่วมมือจากชุมชนสู่โรงเรียนและจากโรงเรียนสู่ชุมชน ร่วมกัน
ควบคุม ประสานงาน จัดบุคลากร และเผยแพร่ความรู้เพื่อให้เกิดความเข้าใจความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กัน ร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาชุมชนไปพร้อมกัน 

 ประสิทธิ์ เผยกลิ่น และคณะ (2557, น. 3) ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง การ
ให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้การดำเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปอยางราบรื่นและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการเรียนการสอน 
 ชูชาติ พ่วงสมจิตต์ (2560, น. 1342) ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง โรงเรียน
และชุมชมมีความเข้าใจอันดีต่อกัน ลดปัญหาความขัดแย้ง กิดความร่วมมืออันดีต่อกันทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของตนด้วยวิธีการที่เหมาะสม  

 นาวิน แกละสมุทร (2562, น. 571) ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง การสร้าง
สัมพันธภาพอันดีต่อกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพื่อให้โรงเรียนรู้จักชุมชนดีขึ้น สามารถที่จะค้นหาและใช้
แหล่งทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา 
 จากความหมายข้างต้น สรุปความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน หมายถึง การสร้าง
สัมพันธภาพอันดี และความเข้าใจอันดีต่อกันด้วย วิธีการหรือกระบวนการดำเนินการใด ๆ ให้เกิดจากความ
ร่วมมือจากชุมชนสู่โรงเรียน และจากโรงเรียนสู่ชุมชน ร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนา
ชุมชนไปพร้อมกัน 

2) ความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
 ความสำคัญและความจำเป็นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีนักการ

ศึกษาได้แสดงทัศนะไว้ดังนี้  
 สมาน อัศวภูมิ (2551, น. 25) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับชุมชน มิได้กำหนด

ไว้ในการกระจายอำนาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2545 เพียงอย่างเดียว แต่ได้กำหนดการมีส่วนร่วมของชุมชนไว้หลายมาตราและหลายลักษณะ เช่น 
กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของกรรมการการศึกษาในหลายระดับ เช่น ระดับกระทรวง (มาตรา 35) ระดับเขต
พื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษา (มาตรา 38) เป็นต้น มาตรา 29 กำหนดให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล 
ครอบครัวชุมชน องค์กรชุมชน องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา
สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ๆ ส่งเสริมความเข็มแข็งของชุมชนโดยวิธีการต่าง ๆ และในมาตรา 8(2) 
กำหนดให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ เช่นเดียวกันกับที่ระบุไว้ในมาตรา 29 นั้นช่วยกันระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้แก่
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สถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาบริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษา และมีส่วน
ร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมความจำเป็น จากบทบัญญัติเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า
ชุมชนมีความจำเป็นต่อการจัดและบริหารการศึกษาไม่น้อยกว่าที่ผ่านมา" 

 กมล กำลังหาญ (2546, น. 12) ได้สรุปความสำคัญของความสำคัญระหว่างโรงเรียนกับชุมชนไว้
ว่า มีความสำคัญต่อการบริหารโรงเรียน ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เกิดความ
ร่วมมือซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับโรงเรียน  

 ประสาร พรหมณา (2546, น. 17-18) กล่าวถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน คือ 

 1. เป็นการส่งเสริมแหล่งความรู้วิทยาการต่าง ๆ ในการศึกษาแก่เยาวชนและประชาชน 
 2. เป็นการ่วมกันคัดสรรและปลูกผังคุณธรรมและจริยธรรม คุณภาพการศึกษาให้เป็นสมาชิกที่ดี

ของสังคม 
 3. เป็นการดำเนินงานร่วมกันในการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของ

โรงเรียนและชุมชน 
 4. เป็นการส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนได้ดำเนินกิจกรรมทางการพัฒนาสังคมร่วมกัน 
 5. เป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี และแก้ปัญหาความขัดแย้ง พร้อมทั้งเกิดความสามัคคีของทั้ง

โรงเรียนและชุมชน 
 6. เป็นการทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เกิดทัศคติที่ดีต่อกัน ในการร่วมกันสร้างสรรค์ความพร้อมทุก ๆ 

ด้านของโรงเรียนและชุมชน 
 7. เป็นการสร้างศูนย์ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน โดยในโรงเรียนเป็นอุทยานและแหล่ง

วิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชน 
 8. เป็นการดำเนินงานร่วมกันเพื่อสร้างมาตรฐานคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิต วัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมประเพณี สิ่งแวดล้อม และพลังงานธรรมชาติ ให้สืบทอดและพัฒนาต่อไปอย่างถาวร มีกระบวนการ
ที่ถูกต้องเหมาะสม และบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

 อรัญ สุขสวัสดิ์ (2553, น. 14) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมขนว่าเป็นข้อ
ผูกพันกันประสานงานความร่วมมือซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้และผู้รับ โรงเรียนเป็นแหล่งวิทยาการแก่
ชุมชนและเป็นศูนย์รวมสนับสนุนการดำเนินงานต่าง ๆ เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมช่วยเหลือกิจกรรมขอ
โรงเรียน เข้าใจการดำเนินงานและความต้องการของโรงเรียน ขณะเดียวกันโรงเรียนก็เข้าใจความต้องการของ
ชุมชนและเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน การพัฒนาชุมชนให้ก้าวหน้าก็เท่ากับพัฒนาโรงเรียนด้วย 
 สรุปได้ว่า ความสำคัญและความจำเป็นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
นั้นเนื่องจากโรงเรียนกับชุมชนเป็นหน่วยงานทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กันอย่างยิ่ง โรงเรียนเป็นหน่วยสังคมที่
ทำหน้าที่จัดการศึกษาให้กับคนในชุมชน ขณะเดียวกันคนในชุมชนก็คือผลผลิตของโรงเรียน หากโรงเรียนสร้าง
การศึกษาที่ดีแก่คนในชุมชน ชุมชนนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีความรู้ ความสามารถ ส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนาที่ดีข้ึน 
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3) แนวคิดและทฤษฎีทีเกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความพันธ์กับชุมชน นั้นเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการมีส่วน

ร่วมของประชาชนโดย บัญชร แก้วส่อง (2531)  ได้อธิบายแต่ละทฤษฎีไว้ดังนี้  
 1. ทฤษฎีการกระทำด้วยเหตุผล (A Theory of reasoned action) ว่ามนุษย์เป็นผู้มีเหตุผล และ 

ใช้ข้อมูลที่ตนมีอยู่อย่างเป็นระบบ มนุษย์พิจารณาผลที่เกิดจากการกระทำของตนก่อนตัดสินใจลงมือกระทำ
หรือไม่กระทำพฤติกรมใดพฤติกรรมหนึ่ง พฤติกรรมของบุคคลจึงอยู่ภายใต้การควบคุมของเจตนาของบุคคล 
ดังนั้นเจตนาเชิงพฤติกรรมหรือความตั้งใจที่จะกระทำพฤติกรรมของบุคคลจึงเป็นตัวกำหนดที่ใกล้ชิดกับ  
การกระทำ ตัวแปรที่เป็นปัจจัยของเจตนาเชิงพฤติกรรมหรือความตั้งใจที่จะกระทำประกอบด้วยปัจจัยเกี่ยวกับ
เจตคติ (Attitude factors) ได้แก่ ความคาดหวัง เกี่ยวกับผลลัพธ์ และคุณคำของผลลัพธ์ที่คาดหวังปัจจัย
เกี่ยวกับปทัสถาน (Normative beliefs) และปัจจัยที่เกิดจากแรงจูงใจให้ปฏิบัติตาม (Motivation to comply) 

 2. รูปแบบการทำนายพฤติกรรมของลิสก้า (Liska's Revision model) ลิสก้าได้เสนอ แนวคิดโดย
ใช้แนวคิดของฟิชเบนและอัจเซนเป็นฐานเพื่อให้เกิดความลึกซึ้งและประสานกับ เชื่อว่าพฤติกรรมของคนไมไ่ด้
เกิดจากความตั้งใจเสมอไปแต่ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมที่เรียกว่ า ทรัพยากร (Resources) และ
เงื่อนไปทางสังคมที่เปิดโอกาสให้บุคคลได้แสดงออกที่เรียกว่า โอกาส (Opportunities) ซึ่งแนวคิดของลิสก้า
สามารถอธิบายพฤติกรรมของบุคคลได้หมาะสมยิ่งขึ้น 

 3. ทฤษฎีการเปรียบเทียบทางสังคมตามความคิดของเฟสติงเจอร์ (Social comparisontheory) 
เชื่อว่าพฤติกรรมของบุคคลเกิดจากความต้องการที่จะเปรียบเทียบความสามารถและความคิดเห็นของตนเอง
กับบุคคลอื่น โดยใช้เกณฑ์ทางกายภาพและเกณฑ์ทางสังคม ผลของการเปรียบเทียบจะทำให้ตนเองเปลี่ยน
พฤติกรรมให้ใกล้เคียงกับบุคคลอื่นในกลุ่ม ซึ่งแนวคิดของเฟสติงเจอร์ จะช่วยทำนายพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ของบุคคลในระบวนการพัฒนาได้ 

 4. ทฤษฎีปริวรรษนิยมของโฮแมนส์ (Exchange theory) เป็นทฤษฎีทางสังคมในระดับจุลภาค
เหมาะสมที่จะนำมาวิเคราะห์ และอธิบายพฤติกรรม และปรากฎการณ์ทางสังคมในระดับบุคคล โดยใช้ฐานคิด
จากเศรษฐศาสตร์เชิงอรรถประโยชน์นิยม (Utlitarian economics)ที่อธิบายถึงการตัดสินใจของมนุษย์ใน 
การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ มนุษย์วิทยาเชิงหน้าที่ (Functional anthropology) ได้ให้ความสำคัญ
ทางด้านจิตวิทยาซึ่งจะเป็นพลังในการริเริ่มและข้อผูกพัน ที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมมากกว่าความ ต้องการ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และจิตวิทยาพฤติกรรม (Behavioral psychology) ซึ่งได้อธิบายการเข้ามามีส่วนร่วม
ของประชาชนจะมีจำนวนบ่อยครั้งมากขึ้น ขึ้นอยู่กับผลที่เกิดจกการมีส่วนร่มจากครั้งแรก ๆ ถ้าผลที่เกิดขึ้นใน
ครั้งแรก ๆ เป็นไปตามคาดหวังการมีส่วนร่วมจะมีจำนวนบ่อยครั้งมากขึ้น 

 จากทฤษฎีทางจิตวิทยาและสังคมวิทยาทั้ง 4 ประการ สามารถใช้เป็นแนวคิดเพื่อที่จะอธิบายการ 
มีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชนที่ว่า ผลของการตัดสินใจของชุมชนกับผลลัพธ์ และคุณของ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ภายใต้เงื่อนไขของสภาพแวดล้อมโอกาส ผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ และผลทางจิตใจ 
โดยใช้เกณฑ์เปรียบเทียบระหว่างบุคคลเป็นสำคัญดังนั้นควรเพ่ิมบทบาทให้กับชุมชนได้เพ่ือให้ตรงกับความต้องการ
ของชุมชน โดยการเข้ามามีบทบาทความร่วมมือและร่วมกันตัดสินใจ ในโรงเรียนให้มากขึ้น เพราะความต้องการ
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ในผลลัพธ์ ที่คาดหวัง และเงื ่อนไขต่าง ๆ ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียนและชุมชนไปพร้อม ๆ กัน 

4) องค์ประกอบของการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
 องค์ประกอบในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มีนักการศึกษาได้เสนอไว้ดังนี้ 

 ปรีชา คัมภีรปกรณ์ และคณะ (2528, น. 124-125) กล่าวถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการคือ 

 1. นโยบายของโรงเรียนถ้าหากโรงเรียนมีนโยบายที่จะ“เปิดประตู”โรงเรียนแล้วความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนจะเป็นไปในทางดีแต่ในทางตรงกันข้ามกับโรงเรียน“ปิดประตู”แล้วความสัมพันธ์จะ
เป็นไปในทางลบ 

 2. ความร่วมมือของบุคลกรในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนั้นไม่ว่าจะเป็น
บุคลากรในโรงเรียนทุกคนจะต้องประสานกับทุกฝ่ายจึงจะทำให้สำเร็จจุล่วงไปได้ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และ
นักเรียน 

 3. ความพร้อมของโรงเรียน หมายถึง ความพร้อมด้านอาคารสถานที่และเครื่องอำนวยความ
สะดวกที่จะให้ความช่วยเหลือร่วมมือกับชุมชนความพร้อมของชุมชน 

 4. ความพร้อมของชุมชน ถ้าหากชุมชนไม่พร้อมหรือไม่แน่ใจแล้ว การสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ทั้งสองฝ่ายจะเกิดข้ึนไม่ได้ ความพร้อมของชุมชนในที่นี้หมายถึง ความพร้อมในด้านความคิดเห็นและอ่ืน ๆ 

 วิมลศรี อุปรมัย, อารี โสตถิพันธ์, วิไลวรรณ วิทยโรจน์ และวันดี ทองใหญ่ ณ อยุธยา (2528)  
ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนไว้ 2 ประการ คือ 

 1. การนำชุมชนเข้าสู่โรงเรียน ได้แก่ 
 1.1 การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโรงเรียน ด้วยวิธีการจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการของ

ปกครอง เช่นการเยี่ยมชมโรงเรียน การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ปกครองและครู 
 1.2 การอนุญาตให้ชุมชนใช้โรงเรียนเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ 
 1.3 โรงเรียนจัดรายการคนตรี ไทยสำหรับประชาชน 
 1.4 โรงเรียนจัดงานประจำ ปี 
 1.5 โรงเรียนและสถาบันการศึกษาเปิดสอนภาคค่ำ ให้แก่ประชาชนที่อ่านหนังสือไม่ออก เขียน

ไม่ได้ หรือในรูปการศึกษาเบ็ดเสร็จในรูปการฝึกอาชีพ ในรูปการศึกษาต่อในระดับสูงและในรูปการพัฒนาอาชีพ 
 1.6 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนใช้บริการห้องสมุด หอประชุมและศูนย์

วัฒนธรรมเพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม 
 1.7 เปิดโอกาสให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์ สำหรับสถานศึกษา  

ที่มีสภาพแวดล้อมสวยงาม ร่มรื่น 
 1.8 จ ัดอบรมสัมมนาหรือฝึกปฏิบัต ิให้ก ับพนักงานของสถาบันเอกชนหรือของสถาน

ประกอบการท้องถิ่น 
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 1.9 เปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนเข้าชมการสาธิต การทดลอง ซึ่งเป็นผลจากการค้นคว้า
ของสถาบันการศึกษา เพ่ือเป็นการเผยแพร่ความรู้ไปสู่ประชาชน 

 1.10 การออกวารสารเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียนเพื่อจ่ายแจกไปยังห้องสมุดประชาชน 
สถาบันอื่น รวมไปถึงผู้ปกครองและสมาคมต่าง ๆ 

 1.11 การจัดป้ายประกาศไว้ที่หน้าโรงเรียนเพื่อแจ้งให้ชุมชนทราบเพื่อเป็นแสดงการเชิญชวน
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วย 

 2. การนำโรงเรียนไปสู่ชุมชน 
 2.1 เมื่อชุมชนมีกิจกรรมต่าง ๆ โรงเรียนควรนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมด้วย 
 2.2 นำนักเรียนไปเข้าร่วมให้ความช่วยเหลือเมื่อชุมชนได้รับความเดือดร้อน 
 2.3 นำนักเรียนเข้าไปฝึกเข้าค่ายพักแรมในกิจกรรมของลูกเสือ เนตรนารึ 
 2.4 จัดบริการการแสดงของโรงเรียนตามที่ชุมชนร้องขอ 
 2.5 เข้าร่วมกับชุมชนในการแข่งขันกีฬา กรีฑาในนามของชุมชน 
 2.6 ให้ครู อาจารย์ ไปเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาตามที่ชุมชนร้องขอ เช่น วิทยากรลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ 
 2.7 ให้ครู อาจารย์ และนักเรียนที่มีความชำนาญการในสาขาต่าง ๆ ไปให้ความช่วยเหลือใน 

ด้านแรงงาน 
 2.8 ร่วมมือกับชุมชนในการป้องกันรณรงค์โรคติดต่อ โรคระบาด 
 2.9 จัดรายการวิทยุหรือโทรทัศน์ เพ่ือสาระบันเทิงให้กับชุมชน 
 2.10 จัดรายการพัฒนาชุมชนระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน 

 กิติมา ปรีดีดิลก (2532, น. 61)   ได้กล่าวถึง องค์ประกอบในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน ไว้ดังนี้ 

 1. การเชิญผู้ปกครองนักเรียนหรือประชาชนในชุมชนมาโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ต่างกัน ดังนี้ 
 1.1 เชิญประชุมในวันปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
 1.2 เชิญประชุมในวันก่อนปิดภาคเรียนแรก เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียน 
 1.3 เชิญผู้ปกครอง และประชาชนในชุมชนเพ่ือปรึกษาหารือในการปรับปรุงโรงเรียน 
 1.4 เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาพบปะสังสรรค์กับครูในโรงเรียน 
 1.5 เชิญผู้ปกครองนักเรียนมาชมนิทรรศการผลงานของนักเรียน และการแสดงของนักเรียน 
 1.6 จัดให้มีกิจกรรมสร้างความสามัคคี ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 1.7 จัดกิจกรรมวันสำคัญ เพื่อฝึกให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวันนั้น ๆ 

 2. การรายงานเกี่ยวกับตัวนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ 
  2.1 รายงานผลการเรียน 
  2.2 รายงานความประพฤติ 
  2.3 รายงานเกี่ยวกับสุขภาพ 
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 3. โรงเรียนให้ความช่วยเหลือชุมชน สิ่งที่โรเรียนจะให้ความช่วยเหลือชุมชนได้ 
  3.1 ช่วยพัฒนาชุมชน 
  3.2 จัดให้มีการสอนหรือฝึกอบรมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ 
  3.3 เผยแพร่ความรู้ใหม่ ๆ แก่ชุมชน 

 4. โรงเรียนขอความร่วมมือและความช่วยเหลือจากชุมชน 
  4.1 ด้านการเงิน 
  4.2 ด้านวัสดุอุปกรณ์ 
  4.3 ด้านแรงงาน 
  4.4 ด้านคำปรึกษาหารือหรือความคิดเห็นในการปรับปรุงโรงเรียน 
  4.5 ด้านการเป็นวิทยากรหรือให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน 

 5. บริการเกี่ยวกับอาคารสถานที่ของโรงเรียนแก่ชุมชน 
  5.1 เปิดโอกาสให้ใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนในการจัดงานต่าง ๆ 
  5.2 จัดบริการห้องสมุดแก่ประชาชนในชุมชน 
  5.3 เปิดโอกาสให้ใช้สนามกีฬาของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

 6. การนำทรัพยากรมาใช้ในโรงเรียน 
  6.1 นำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 
  6.2 เชิญบุคคลเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน 
  6.3 นำนักเรียนไปศึกษาตามสถาบันต่าง ๆ 
  6.4 ศึกษาวัฒนธรรมพื้นบ้าน 

 7. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน 
  7.1 กิจกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน 
  7.2 กิจกรรมทางด้านศาสนา 
  7.3 จัดกิจกรรมเก่ียวกับวันสำคัญ 
  7.4 จัดกิจกรรมเก่ียวกับพระมหากษัตริย์ 
  7.5 จัดกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาความเป็นอยู่ 
  7.6 กิจกรรมบางประเภทสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับศิษย์เก่า 

 8. การประชาสัมพันธ์ 
  8.1 สิ่งที่เผยแพร่ข่าวสารของโรงเรียน 
  8.2 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำโรงเรียน 
  8.3 เผยแพร่ ข่าวสารทางสื่อมวลชน 
  8.4 ใช้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์ 
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 วิไลวรรณ วิทยวิโรจน์ (2541, น. 43-45) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบในการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนแบ่งได้ออกเป็นสองประเภทใหญ่ คือการนำโรงเรียนออกสู่ชุมชน และการนำชุมชน
เข้าสู่โรงเรียนการนำโรงเรียนออกสู่ชุมชนใช้วิธีการ ดังนี้ 

 1. การเสนอรายงานให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 
 2. การสร้างความเชื่อถือ ความมั่นใจ ความนิยมในโรงเรียนให้เกิดข้ึนกับคนในชุมชน 
 3. การส่งเสริมให้ประชาชน มีความเข้าใจในความสำคัญของการศึกษา และให้ประชาชนเกิด

ความรู้สึกว่าเป็นหน้าที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนต้องให้ความสนใจ และเข้ามามีส่วนรว่ม
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 4. การส่งเสริมให้ครูกับผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดยิ่งขึ ้น เพื่อผลดีต่อการจัดการเรียน  
การสอน สนับสนุนให้ครูออกไปเยี่ยมผู้ปกครองของนักเรียนด้วยตนเอง 

 5. การพาเด็กนักเรียนออกไปศึกษานอกสถานที่ เช่น ไปฟังเทศน์ที่วัด ไปชมการทำไร่ ทำสวน  
ชมโรงงานในท้องถิ่นและชมการเลี้ยงสัตว์ของประชาชนในท้องถิ่น 

 6. การสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างบ้าน โรงเรียน และชุมชน โดยโรงเรียน เป็น
ศูนย์กลางการศึกษาและวัฒนธรรม 

 7. ประเมินความต้องการของผู้ปกครองและประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือให้โรงเรียน
มีโอกาสสนองความต้องการอย่างแท้จริงของประชาชน 

 8. การแก้ไขคลี่คลายข้อขัดข้องใจ และสิ่งที่ทำให้ประชาชนเข้าใจผิด ช่วยให้ประชาชน 
มองโรงเรียนในแง่ดีมีความเข้าใจและเห็นใจโรงเรียน มองครูและนักเรียนด้วยความเชื่อถือ และนิยม ยกย่อง 

 9. การนำลูกเสือ ยุวกชาด ออกไปบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน เช่น การพัฒนาวัด พัฒนาบริเวณ
โบราณสถาน และพัฒนาสวนสาธารณะ เป็นต้น 

 10. การนำนักเรียนไปสำรวจชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่ เพื่อได้ทราบปัญหาความต้องการของคนใน
ชุมชน หากเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ก็จะได้ช่วยกันแก้ไข หากเป็นปัญหาใหญ่ก็ควรเสนอผู้รับผิดชอบระดับสูงต่อไป 

 จะเห็นได้ว่า ความสำเร็จของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนั้นมีทั้งการนำ
โรงเรียนออกสู่ชุมชน และการนำชุมชนเข้าสู่โรงเรียน โดยความสำเร็จของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนย่อมขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงเรียนความพร้อมของโรงเรียนและชุมชนประสานงานที่ดีทั้ ง
จากบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนและความร่วมมือและการประสานงานที่ดีทั้งจากบุคลากรในโรงเรียนและ
ชุมชนการสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ ความนิยมในโรงเรียน 
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 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนนำมาสังเคราะห์เป็นตาราง 
 จากแนวคิดของนักวิชาการด้านการศึกษา ได้นำมาวิเคราะห์เพ่ือหาองค์ประกอบร่วมของการสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนในตาราง ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนตามแนวคิดของผู้รู้ (การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและหน่วยงาน (Relationship Building: R)) 

การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ตามแนวคิดของผู้รู้ 

 
 
 
 

องค์ประกอบของการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
การสร้างความ
น่าเชื่อถือ ความ
มั่นใจ ความนิยม
ในโรงเรียน 

การเสริมสร้างให้
ชุมชนเข้าใจ
ความสำคัญของ
การศึกษา 

การส่งเสริมให้
โรงเรียนและ
ชุมชนมี
ความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดต่อกนั 

การสร้างความ
สามัคคีเป็น
อันหนึ่งอัน
เดียวกัน 

การแก้ไข 
คลี่คลายข้อ
ข้องใจ ความ
ขัดแย้งระหว่าง
กัน 

การมีส่วน
ร่วมระหว่าง
โรงเรียนกับ
ชุมชน 

สมนึก พงษ์สกุล (2556)       
- การมีส่วนร่วม      ✓ 
- การบริการชุมชน   ✓    
- การสร้างภาคีเครือข่าย   ✓    
- การประชาสัมพันธ์ ✓ ✓     

ประสิทธิ์ เผยกลิ่น และคณะ (2557)       
- ให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน 

การจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

     ✓ 

- คณะกรรมการสานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

     ✓ 

- การประชาสัมพันธ์ ✓ ✓     
- การบริการชุมชน   ✓    
- การร่วมกิจกรรมชุมชน   ✓ ✓   
- การจัดตั้งกลุ่มชมรม 

สมาคม และมูลนิธิ 
  ✓   ✓ 

- การสร้างเสริม
ความสัมพันธ์กับ 
ชุมชนและช่วยงานอื่น 

  ✓    

ชูชาติ พ่วงสมจิตต์ (2560)       
- สร้างความเข้าใจอันดี 

ต่อกัน 
 ✓     

- ช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้ง     ✓  
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การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ตามแนวคิดของผู้รู้ 

 
 
 
 

องค์ประกอบของการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
การสร้างความ
น่าเชื่อถือ ความ
มั่นใจ ความนิยม
ในโรงเรียน 

การเสริมสร้างให้
ชุมชนเข้าใจ
ความสำคัญของ
การศึกษา 

การส่งเสริมให้
โรงเรียนและ
ชุมชนมี
ความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดต่อกนั 

การสร้างความ
สามัคคีเป็น
อันหนึ่งอัน
เดียวกัน 

การแก้ไข 
คลี่คลายข้อ
ข้องใจ ความ
ขัดแย้งระหว่าง
กัน 

การมีส่วน
ร่วมระหว่าง
โรงเรียนกับ
ชุมชน 

- ช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วม      ✓ 
นาวิน แกละสมุทร (2562)       

- คณะกรรมการสถานศึกษา
เข้ามามีบทบาทหน้าที่ 

✓ ✓     

- โรงเรียนมีส่วนร่วมใน
ชุมชนทุกวันสำคัญทาง
ศาสนาต่าง ๆ 

  ✓   ✓ 

- โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ ์
ให้ชุมชนรู้ข่าวสารภายใน
โรงเรียน 

  ✓    

- เปิดให้ชุมชนเข้ามาใช้
สถานที่ในโรงเรียน 

  ✓    

วิไลลักษณ์ แก้วนพรัตน์ และคณะ 
(2551) 

      

- งานให้บริการชุมชน 
ด้านต่าง 

  ✓    

- เสริมสร้างความสัมพันธ์ 
กับหน่วยงานอื่น 

  ✓    

- รับความช่วยเหลือ
สนับสนุนจากชุมชน 

     ✓ 

- คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

✓ ✓     

- งานประชาสัมพันธ์ ✓ ✓     
- การจัดตั้งกลุ่มชมรม 

สมาคม มูลนิธิ 
  ✓    

วิไลวรรณ วิทยวิโรจน์ (2541)       
- รายงานให้ชุมชนทราบ

เกี่ยวกับกิจกรรมโรงเรียน 
✓ ✓     

- สร้างความน่าเชื่อถือ  ✓      
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การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ตามแนวคิดของผู้รู้ 

 
 
 
 

องค์ประกอบของการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
การสร้างความ
น่าเชื่อถือ ความ
มั่นใจ ความนิยม
ในโรงเรียน 

การเสริมสร้างให้
ชุมชนเข้าใจ
ความสำคัญของ
การศึกษา 

การส่งเสริมให้
โรงเรียนและ
ชุมชนมี
ความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดต่อกนั 

การสร้างความ
สามัคคีเป็น
อันหนึ่งอัน
เดียวกัน 

การแก้ไข 
คลี่คลายข้อ
ข้องใจ ความ
ขัดแย้งระหว่าง
กัน 

การมีส่วน
ร่วมระหว่าง
โรงเรียนกับ
ชุมชน 

ความมั่นใจ  
ความนิยมในโรงเรียน 

- สร้างความเข้าใจใน
ความสำคัญของการศึกษา 

 ✓     

- ส่งเริมให้ครูกับผู้ปกครอง 
มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน
ยิ่งขึ้น 

  ✓    

- พานักเรียนไปทัศนศึกษา
ในชุมชน 

  ✓    

- โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาและวัฒนธรรม 

   ✓   

- ประเมินความต้องการของ
ผู้ปกครอง 

    ✓  

- แก้ไขคลีคลายข้อขัดข้องใจ 
และสิ่งที่ทำให้ประชาชน
เข้าใจผิด 

    ✓  

- นำนักเรียนไปบำเพ็ญ
ประโยชน์ในชุมชน 

  ✓   ✓ 

- สำรวจปัญหาความต้องการ
ของคนในชุมชน 

    ✓  

กิติมา ปรีดีดิลก (2532)       
- เชิญผู้ปกครองมาโรงเรียน ✓ ✓ ✓    
- รางานเกี่ยวกับตัวนักเรียน

ให้ผู้ปกครองทราบ 
 ✓   ✓  

- โรงเรียนให้การช่วยเหลือ 
ชุมชน 

  ✓    

- โรงเรียนขอความช่วยเหลือ
จากชุมชน 

  ✓    
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การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ตามแนวคิดของผู้รู้ 

 
 
 
 

องค์ประกอบของการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
การสร้างความ
น่าเชื่อถือ ความ
มั่นใจ ความนิยม
ในโรงเรียน 

การเสริมสร้างให้
ชุมชนเข้าใจ
ความสำคัญของ
การศึกษา 

การส่งเสริมให้
โรงเรียนและ
ชุมชนมี
ความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดต่อกนั 

การสร้างความ
สามัคคีเป็น
อันหนึ่งอัน
เดียวกัน 

การแก้ไข 
คลี่คลายข้อ
ข้องใจ ความ
ขัดแย้งระหว่าง
กัน 

การมีส่วน
ร่วมระหว่าง
โรงเรียนกับ
ชุมชน 

- นำทรัพยากรในชุมชนมาใช้
ในโรงเรียน 

  ✓   ✓ 

- การมีส่วนรว่มกิจกรรมต่าง ๆ  
ในชุมชน 

     ✓ 

- การประชาสัมพันธ์ ✓ ✓     
ความถี่ 13 14 23 4 6 13 

 จากแนวคิดของผู้รู้และนักวิชาการดังกล่าว นำมาวิเคราะห์เพ่ือดูองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาด โดย
การนำประเด็นที่คล้ายกัน ทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์โดยอาศัยประสบการณ์และบริบทแวดล้อมของภาษา 
ทำการตีความ (interpret) แล้วตัดสินว่าสอดคล้องกันหรือไม่ จึงได้องค์ประกอบของการสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

1. การสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ ความนิยมในโรงเรียน 
2. การเสริมสร้างให้ชุมชนเข้าใจความสำคัญของการศึกษา 
3. การส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดต่อกัน 
4. การสร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
5. การแก้ไข คลี่คลายข้อข้องใจ ความขัดแย้งระหว่างกัน 
6. การมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

 กล่าวโดยสรุปผู้วิจัยจึงกำหนดแนวทางการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศโดยใช้แนวปฏิบัติการ
ให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ( Relationship Building: R ) ดังนี้ 

1) การประชาสัมพันธ์  
2) การให้บริการชุมชน  
3) การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน  
4) การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนร่วมมือในการพัฒนาชุมชน  
5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น 

5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 (1) งานวิจัยในประเทศ 
 กาญจนา สิงห์มณี (2553) ได้ศึกษาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียน

มัธยมพระราชทานนายาว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบว่า การสร้างความสัมพันธ์
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ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2โดยรวมอยู่ระดับดีมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 5 ด้าน เรียงตามลำดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ ชุมชนและ
หน่วยงานอื่น ๆ ด้านการเป็นผู้นำ และให้ ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน ด้านเกี่ยวกั บคณะกรรมการ
โรงเรียน ด้านการให้บริการชุมชน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน คือ ด้านการได้รับความช่วยเหลือ
สนับสนุนจากชุมชน 

 ดลใจ ตันเจริญ (2547) ได้ศึกษาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราผลการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน กับชุมชนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทราอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน พบว่า โรงเรียนที่มีขนาดและกลุ่มของคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่างกันมีความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนไม่แตกต่างกันข้อเสนอแนะจากการศึกษาค้นคว้าคือคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐานควรได้รับการเสริมสร้างความรู้เกี ่ยวกับบทบาทหน้าที่จะช่วยส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
โรงเรียน กับชุมชนดีขึ้น จนสามารถพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

 ภาวิณี สุขเกษม (2555) ได้ทำการศึกษาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาระยอง เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่าการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนของโรงเรียนนิคม สร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากผลการเปรียบเทียบการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
จังหวัดระยอง 1 จำแนกตามสถานภาพ โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ ทางสถิติและ
แนวทางการพัฒนา สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 
จากการสัมภาษณ์คณะกรรมการสถานศึกษาได้แนวทางการพัฒนาคือ ด้านการให้บริการชุมชน ด้านการได้รับ
ความช่วยเหลือสนับสนุนจากชุมชนและเสริมสร้างการประชาสัมพันธ์ด้านบทบาท การเป็นผู้นำ และบทบาท
คณะกรรมการการสถานศึกษา 

 สมชัย คงนุรัตน์ (2552) ได้ทำการศึกษาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนของ
โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการวิจัย พบว่า การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ โรงเรียน การให้บริการชุมชนและ
การเข้ามีส่วนร่วมในชุมชน มีการดำเนินการน้อย การประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับรู้ข่าวสารภายในโรงเรียนน้อย
ไม่ทั่วถึง ทำให้ไม่ทราบข้อมูล หรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนการให้บริการกับชุมชนยังไม่มากเท่าที่ควร
เพราะไม่มีอุปกรณ์เพียงพอพ้ืนที่ภายในโรงเรียนน้อยการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนจึงไม่สะดวกการให้ 
ความรู้แก่ชุมชนน้อยเพราะบุคลากรน้อยและขาดความทักษะในเรื่องที่ชุมชนสนใจศึกษา คนในชุมชนไม่สะดวก
ในการทำกิจกรรมเพราะมีอาชีพหลากหลาย ทำกิจกรรมได้ยาก การเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนน้อย บุคลากรใน
โรงเรียนพักอยู่ไกล บุคลากรน้อยและขาดทักษะในบางเรื่อง ที่ชุมชนต้องการความช่วยเหลือและแนวทางการ
พัฒนาคือ การตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ด้านหน้า โรงเรียน จัดทำ เอกสารวารสารและแผ่นพับ แจกผู้ปกครอง
อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายให้ชุมชนได้รับรู้จัดกิจกรรมที่พอเหมาะเพื่อให้ได้บริการ
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ชุมชนในโรงเรียนได้ พัฒนาทักษะเพิ่มพูน ความรู้ให้กับบุคลากรในเรื่องที่ชุมชนสนใจและจัดกิจกรรมที่สร้าง 
ความสัมพันธ์เป็นครั้งคราวเพื่อไม่ให้กระทบต่ออาชีพการทำงานของคนในชุมชน บุคลากร ของโรงเรียนของ
นักเรียนได ้

 (2) งานวิจัยต่างประเทศ 
 Lee (1984, p. 709) ได้ศึกษาความคิดเห็นของนักการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง

โรงเรียนกับชุมชนและบทบาทของนักการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับ
ชุมชน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ศึกษาได้แก่กรรมการบริหารโรงเรียนครูใหญ่และครู ผลการศึกษาสรุปได้ว่าโรงเรียนใน
ท้องถิ่นได้กำหนดนโยบายและกระบวนการบริหารงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนโดยให้
นักศึกษาได้มีส่วนรับรู้ อย่างไรก็ตาม งานด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนควรจะจัดทำ 

 Schacffer, J. A. (1992) ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิผลในการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในโรงเรียน
มัธยมศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนตัวอย่างระหว่าง ค.ศ. 1982-1989 ข้อค้นพบชี้ให้เห็นว่ากิจกรรมและแนวทางที่
ใช้ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเรื่อง การวางแผนที่ดี การประสานงานที่ดี จะต้องมาจากความต้องการของ
ผู้ปกครองและนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา มีหลักฐานยืนยัน ที่เด่นชัดของผู้วิจัย พบว่า โรงเรียนที่บุคลากรมี
ความอบอุ่นและมีกำลังใจคือโรงเรียนที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 

 Hefferman (1992) ได้ศึกษาการรับรู้ของการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและสมาชิกในการมีส่วน
ร่วมเป็นคณะกรรมการร่วมการตัดสินใจผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารเป็นกุญแจสำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมให้
ผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในระดับชาติรัฐ และท้องถิ่นได้ดำเนินการปรับปรุงให้ผู้ปกครอง
และสมาชิกมีส่วนร่วมในคณะกรรมการ ปัญหาสำคัญ พบว่า ความไม่ชัดเจนของบทบาทและความรับผิ ดชอบ
ของผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชน โรงเรียน ชุมชน จำเป็นต้องเปลี่ยนทัศนคติและความรู้เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมในการเป็นคณะกรรมการ ตัดสินใจของผู้ปกครองและสมาชิกในชุมนุม 

 ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน ในการดำเนินงาน ด้านการ
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนให้ประสบความสำเร็จนั ้น ต้องมีการกำหนดนโยบาย การวางแผนและการ
ประสานงานกับชุมชนเพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการบริหาร หรือร่วมจัดกิจกรรมการสร้าง
ความสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน หน่วยงาน ผู้ปกครอง ซึ่งจะทำให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 10.6 การจัดการเรียนรู้ที่เนน้นักเรียนเป็นสำคัญ ( Student centered learning: S )  

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพื้นฐานในการดำเนินการ
วิจัยในเรื่องต่อไปนี้ 

1) การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
2) เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3) การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน  
5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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(1) งานวิจัยในประเทศ 
(2) งานวิจัยในต่างประเทศ 

1) การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 ความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ   
 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หรือ การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียน

เป็นศูนย์กลาง (student centered หรือ child centered) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่รู้จักกันมา
นานในวงการศึกษาไทย แต่ไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติ รวมกับความเคยชินที่ได้รับการอบรมสั่งสอน
มาด้วยรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง (teacher centered) มาตลอด เมื่อเป็นครูก็
เคยชินกับการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม ๆ ที่เคยรู้จัก จึงทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการ
สอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเท่าที่ควร แต่ในยุคของการปฏิรูปการศึกษานี้ได้มีการกำหนดเป็นกฎหมายแล้วว่า 
ครูทุกคนจะต้องใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้ จึงเป็นความจำเป็นที่ครูทุกคน
จะต้องให้ความสนใจกับรายละเอียดในส่วนนี ้ โดยการศึกษา ทำความเข้าใจ และหาแนวทางมาใช้ใน  
การปฏิบัติงานของตนให้ประสบผลสำเร็จ  

 แนวทางในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ในมาตรา 42  
ถือว่าผู้เรียนสำคัญท่ีสุด กระบวนการเรียนรู้กระบวนการเรียนรู้เป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้เรียนรู้ด้วย สมอง ด้วย
กายและด้วยใจ สามารถสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการคิดด้วยตนเองมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน เน้น
การปฏิบัติจริง สามารถทำงานเป็นทีมได้ (สมศักดิ์, 2543) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 หมวด 4  
แนวการจัดการศึกษา มาตรา 22 กำหนดไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ , 2545) และตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 กำหนดหลักการ ข้อ 3 ซึ่งกำหนดไว้ว่า“ส่ง เสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา
และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตโดย ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545) จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542  
นี้เองทำให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาขึ้น และการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญก็เป็นประเด็นสำคัญ 
ประเด็นหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 (วิภาภรณ์, 2543) 

 ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ครูหรือผู้จัดการเรียนรู้ควรมีความเชื่อพื้นฐาน  
อย่างน้อย 3 ประการ คือ 
  1. เชื่อว่าทุกคนมีความแตกต่างกัน 
  2. เชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ 
  3. เชื่อว่าการเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ ทุกเวลา 
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           ดังนั้น การจัดการเรียนรู้จึงเป็นการจัดการบรรยากาศ จัดกิจกรรม จัดสื่อ จัดสถานการณ์ ฯลฯ  ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เต็มตามศักยภาพ ครูจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรู้จักผู้เรียนครอบคลุมอย่างรอบด้าน  
และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปเป็นพื้นฐานการออกแบบหรือวางแผนการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับผู้เรียน 
สำหรับในการจัดกิจกรรมหรือออกแบบการเรียนรู้ อาจทำได้หลายวิธีการและหลายเทคนิค แต่มีข้อควรคำนึง
ว่า ในการจัดการเรียนรู้แต่ละครั้ง แต่ละเรื่อง ได้เปิดโอกาสให้กับผู้เรียนในเรื่องต่อไปนี้หรือไม่ 
       1. เปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้เลือกหรือตัดสินใจในเนื้อหาสาระที่สนใจ เป็นประโยชน์ต่อตัว 
ผู้เรียนหรือไม่    

 2. เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  โดยได้คิด ได้รวบรวมความรู้และลงมือ
ปฏิบัติจริงด้วยตนเองหรือไม่ ซึ่ง ทิศนา แขมมณี (2543) ได้นำเสนอแนวคิดในการเปิดโอกาสให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมและสามารถนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติได้   

 2) เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 1. รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบรว่มมือร่วมใจ (Cooperative Learning) แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ 
 สเปนเซอร์ เคแกน (Spenser Kagan) นักการศึกษาชาวสหรัฐ ได้ทำการวิจัยและพัฒนารูปแบบ

การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจอย่างจริงจังมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 และได้เผยแพร่ผลงานอย่างกว้างขวางใน
สหรัฐอเมริกา รวมถึงหลายประเทศในเอเชีย แนวคิดหลักที่จะนำไปสู่การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจอย่าง 
มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 6 ประการ (Kagen: Cooperative Learning, 1994 อ้างอิงใน สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการวิทยากรแกนนำ การจัดการ
เรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์, 2543) ดังนี้ 

  1) Teams หมายถึง การจัดกลุ่มของผู้เรียนที่จะทำงานร่วมกัน กลุ่มที่จะเรียนรู้ด้วยกันอย่าง  
มีประสิทธิผล ควรเป็นดังนี้ 

 1.1) กลุ่มละ 4 คน ประกอบด้วยเด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนสูง ปานกลาง ค่อนข้างต่ำ 
และหญิงชายเท่า ๆ กันในบางกรณีการจัดกลุ่มโดยวิธีอื่น เช่น ในการศึกษาเรื่องลึกเฉพาะ เช่น ทำโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ควรจัดกลุ่มเด็กที่มีความสนใจเหมือนกัน หรือจัดกลุ่มโดยวิธีสุ่ม เมื่อต้องการทบทวนความรู้ 

 1.2) จัดให้เด็กอยู่ในกลุ่มเดียวกันประมาณ 6 สัปดาห์แล้วเปลี่ยนจัดกลุ่มใหม่ 
 2) Will หมาย ถึง ความมุ่งม่ันและอุดมการณ์ของเด็กที่จะร่วมงานกัน เด็กจะต้องมีความมุ่งมั่น

ที่จะเรียนรู้และมีความกระตือรือร้นในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน สิ่งเหล่านี้ต้องสร้างให้เกิดขึ้นและให้คงไว้
โดยให้ทำกิจกรรมหลากหลาย โดยวิธีการต่อไปนี้ 

 2.1) Team building การสร้างความมุ่งม่ันของทีมที่จะทำงานร่วมกัน 
 2.2) Class building การสร้างความมุ่งมั่นของชั้นเรียนที่จะช่วยกัน 

 3) Management หมาย ถึง การจัดการเพื ่อให้กลุ ่มทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 
การจัดการของผู้สอนและการจัดการของผู้เรียนภายในกลุ่ม ผู้สอนจะต้องมีการจัดการที่ดี เพื่อให้การทำงาน
กลุ่มประสบผลสำเร็จ เช่น การควบคุมเวลา การกำหนดสัญญาณให้ผู้เรียนหยุดกิจกรรม ฯลฯ 
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 4) Social Skills เป็นทักษะในการทำงานร่วมกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ให้ความช่วยเหลือ
กัน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน 

 5) Four Basic Principles (PIES) เป็นหลักการพื้นฐานของ Cooperative Learning ซึ่งจะ
ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ ได้แก่ 

 P = Positive Interdependence ผู้ เรียนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีแนวคิดท่ีว่าเมื่อเรา
ได้รับประโยชน์จากเพ่ือน เพ่ือนก็จะได้รับประโยชน์จากเรา ความสำเร็จของกลุ่มคือความสำเร็จของแต่ละคน 

 I = Individual Accountability ยอมร ับว ่าแต ่ละคนในกล ุ ่มต ่าง ๆ ม ีความสามารถและมี
ความสำคัญต่อกลุ่มแต่ละคนมีส่วนให้การทำงานในกลุ่มสำเร็จ 

 E = Equal Participation ทุกคนในกลุ่มต้องให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในงานของกลุ่ม
อย่างเท่าเทียมกัน 

 S = Simultaneous Interaction ทุกคนในกลุ่มต้องมีปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลาที่ทำงานในกลุ่ม 
 6) Structures หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมในการทำงานกลุ่ม ซึ่งมีหลากหลายทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ

ปัญหาหรือสถานการณ์ที่จะศึกษา Kagan ได้วิจัยและเสนอไว้หลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น 
 Think – Pair – Share เป ็นกิจกรรมจับคู ่สล ับกันพูดในหัวข ้อและในเวลาที ่กำหนด เช่น  

คนละ 1 นาที เมื่อคนหนึ่งพูด อีกคนหนึ่งฟัง แล้วสลับกัน 
 Round Robin ผู้เรียนในกลุ่มทั้ง 4 คน ผลัดกันพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

จนครบทุกคน 
 Round Table ผู้ เรียนแต่ละคนในกลุ่มเขียนแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในกระดาษ

แผ่น เดียวกันแล้ววนไปเรื่อย ๆ จนผู้เรียนทุกคนเขียนทั้งหมด แล้วนำมาสรุป 
 Team – Pair – Solo เป็น กิจกรรมที่ให้แต่ละคนในกลุ ่มคิดแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งก่อน 

จากนั้นเปลี่ยนเป็นรวมกันคิดเป็นคู่ ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนแต่ละคนเรียนรู้แบบการแก้ปัญหา ในที่สุดแต่ละคน
สามารถแก้ปัญหาทำนองเดียวกันได้ 

 นอกจากรูปแบบกิจกรรมของ Kagan แล้วก็ยังมีรูปแบบกิจกรรมของคนอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีก 
เช่น เทคนิคจิกซอ (Jigsaw) เป็น เทคนิคที่ใช้กับบทเรียนที่หัวข้อที่เรียน แบ่งเป็นหัวข้อย่อยได้ เช่น ประเภท
ของมลพิษ สามารถแบ่งเป็น มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียง มลพิษทางน้ำ มลพิษของดิน เป็นต้น ควรเรียน
แบ่งเป็นขัน้ตอน ดังนี้ 

 1) ผู้สอนแบ่งหัวข้อที่จะเรียนเป็นหัวข้อย่อย ๆ ให้เท่ากับจำนวนสมาชิกของแต่ละกลุ่ม 
 2) จัดกลุ่มผู้เรียน โดยให้มีความสามารถคละกันภายในกลุ่ม เป็นกลุ่มบ้าน (home group) สมาชิก

แต่ละคนในกลุ่มอ่านเฉพาะหัวข้อย่อยที่ตนได้รับมอบหมายเท่านั้น โดยใช้เวลาตามที่ผู้สอนกำหนด 
 3) จากนั้นผู้เรียนที่อ่านหัวข้อย่อยเดียวกันมานั่งด้วยกัน เพื่อทำงาน ซักถาม และทำกิจกรรม 

ซึ่งเรียกว่ากลุ่มเชี่ยวชาญ (expert group) สมาชิกทุก ๆ คนร่วมมือกันอภิปรายหรือทำงานอย่างเท่าเทียมกัน
โดยใช้เวลาตามที่ผู้สอนกำหนด 
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 4) ผู้เรียนแต่ละคนในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลับมายังกลุ่มบ้าน (home group) ของตน จากนั้น
ผลัดเปลี่ยนกันอธิบายให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มฟัง เริ่มจากหัวข้อย่อย 1, 2, 3 และ 4 เป็นต้น 

 5) ทำการทดสอบหัวข้อย่อย 1 – 4 กับผู้เรียนทั้งห้อง คะแนนของสมาชิกแต่ละคนในกลุ่มรวม
เป็นคะแนนกลุ่ม กลุ่มท่ีได้คะแนนสูงสุดจะได้รับการติดประกาศ 

 2. โมเดลซิปปา (CIPPA MODEL)  
 CIPPA MODEL รูปแบบการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง: โมเดลซิปปา  (Cippa 

Model) หรือ รูปแบบการประสานห้าแนวคิดได้พัฒนาขึ้นโดย ทิศนา แขมมณี รองศาสตราจารย์ประจำคณะ
ครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้พัฒนารูปแบบจากประสบการณ์ในการสอนมากว่า 30 ปี และ พบว่า
แนวคิดจำนวนหนึ่งสามารถใช้ได้ผลดีตลอดมา จึงได้นำแนวคิดเหล่านั้นมาประสานกันเกิดเป็นแบบแผนขึ้ น 
แนวคิดดังกล่าวได้แก่ แนวคิดการสร้างความรู้ แนวคิดกระบวนการกลุ่มและการเรียนรู้แบบร่วมมือ แนวคิด
เกี่ยวกับความพร้อมในการเรียนรู้ แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และแนวคิดเกี่ยวกับการถ่ายโอนความรู้ 
เมื่อนำแนวคิดดังกล่าวมาจัดการเรียนการสอนพบว่าสามารถพัฒนาผู้ เรียนได้ครบ ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาและสังคม โดยหลักการของโมเดลซิปปา ได้ยึดหลักการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน
เป็นสำคัญ ในตัวหลักการคือการช่วยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนมีบทบาทและมี
ส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้มากที่สุด มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและได้เรียนรู้จากกันและกัน มีการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ร่วมกับการผลิตผลงานซึ่งมี
ความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลายและสามารถนำความรู้ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้นักเรีย นเป็นผู้สร้างองค์
ความรู้ด้วยตนเองตามแนวคิด Constructivism (ทิศนา แขมมณี, 2542)  

 ความหมายของ CIPPA   
 C มาจากคำว่า Construct หมายถึง การสร้างความรู้ตามแนวคิด Constructivism กล่าวคือ เป็น

กิจกรรมการเรียนรู้ ช่วยให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ด้วยตนเองทำความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมายแก่
ตนเอง และค้นพบความรู้ด้วยตนเอง เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทางสติปัญญา 

 I มาจากคำว่า Interaction หมาย ถึง การช่วยให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับ บุคคล และแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ได้
รู้จักกันและกัน ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ความคิดประสบการณ์ แก่กันและกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ 
ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนทางสังคม 

 P มาจากคำว่า Physical Participation หมายถึง การช่วยให้ผู้เรียนมีบทบาท มีส่วนร่วมทางด้าน
ร่างกาย ให้ผู ้เรียนมีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกาย โดยการทำกิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ ช่วยให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วม
ทางด้านร่างกาย 

 P มาจากคำว่า Process Learning หมาย ถึง การเรียนรู้ กระบวนการต่าง ๆ ของกิจกรรม 
การเรียนรู้ที่ดี ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต 

 A มาจากคำว่า Application การนำความรู ้ที ่ได้ไปประยุกต์ใช้ ซึ ่งจะช่วยให้ผู ้เรียนได้รับ
ประโยชน์จากการเรียนเป็นการช่วยผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งในสังคมและชีวิตประจำวัน 



133 

ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมขึ้นเรื่อย ๆ จากแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางของทิศนา แขมมณี (2542) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า หลักของโมเดลซิปปา (CIPPA MODEL)  
ซึ่งได้รูปแบบการเรียนการสอนซึ่งสามารถประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีข้ันตอนสำคัญดังนี้ 

 1. ขั้นทบทวนความรู้เดิม ขั้นนี้เป็นการดึงความรู้ของผู้เรียนในเรื่องที่เรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียน มี
ความพร้อมในการเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมของตน 

 2. ขั ้นแสวงหาความรู ้ใหม่ ขั ้นนี ้เป็นการแสวงหาข้อมูล ความรู ้ใหม่ที ่ผู ้เรียนยังไม่มีจาก
แหล่งข้อมูลหรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ ซึ่งครูอาจเตรียมมาให้ผู้เรียนหรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนไปแสวงหาก็ได้ 

 3. ขั้นการศึกษาทำความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม ขั้นนี้
เป็นขั ้นที ่ผู ้เรียนเผชิญปัญหา และทำความเข้าใจกับข้อมูล ผู ้เร ียนจะต้องสร้างความหมายของข้อมูล 
ประสบการณ์ใหม่ ๆ โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่นใช้กระบวนการคิด และกระบวนการกลุ่มใน
การอภิปรายและสรุปผลความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลนั้น ซึ่งอาจจำเป็นต้องอาศัยการเชื่อมโยงความรู้เดิม มีการ
ตรวจสอบความเข้าใจต่อตนเองหรือกลุ่ม โดยครูใช้สื่อและย้ำมโนมติในการเรียนรู้ 

 4. ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม ขั้นนี้เป็นขั้นที่ผู้เรียนอาศัยกลุ่มเป็นเครื่องมือ 
ในการตรวจสอบความรู้ความเข้าใจของตนเอง รวมทั้งขยายความรู้ความเข้าใจของตนให้กว้างขึ้น ซึ่งจะช่วยให้
ผู้เรียนได้แบ่งปันความรู้ความเข้าใจของตนเองแก่ผู้อ่ืนและได้ รับประโยชน์จากความรู้ ความเข้าใจของผู้อ่ืนไป
พร้อม ๆ กัน 

 5. ขั้นการสรุปและจัดระเบียบความรู้ ขั ้นนี้เป็นขั้นของการสรุปความรู้ที ่ได้รับทั้งหมด ทั้ง
ความรู้เดิมและความรู้ใหม่ และจัดสิ่งที่เรียนรู้ให้เป็นระบบระเบียบ เพ่ือช่วยให้จดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่าย 

 6. ขั้นการแสดงผลงาน ขั้นนี้เป็นขั้นที่ช่วยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสได้แสดงผลงานการสร้างความรู้ 
ของตนเองให้ผู้อื่นรับรู้ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนตอกย้ำ หรือตรวจสอบ เพื่อช่วยให้จดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้ง่าย 

 7. ขั้นประยุกต์ใช้ความรู้ ขั้นนี้เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนการนำความรู้ ความเข้าใจของ
ตนเองไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่หลากหลายเพื ่อเพิ่มความชำนาญ ความเข้าใจ ความสามารถในการ
แก้ปัญหาและความจำในเรื่องนั้น ๆ 

 3. รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบโฟร์แมทซิสเต็ม (4 MAT’S Learning) 
 แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ 
 แมคคาร์ธี (Mc Carthy) ได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้  4 

MAT นี้ โดยได้รับอิทธิพลแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้ของคอล์ม (Kolb) ที่เสนอแนวความคิดเรื่องรูปแบบการ
เรียนรู ้ว ่า การเรียนรู ้เกิดจากความสัมพันธ์ 2 มิติ คือ การรับรู้ (perception) และกระบวนการจัดการข้อมูล 
(processing) การรับรู้ของบุคคลอาจเป็นประสบการณ์ตรง อาจเป็นความคิดรวบยอดหรือมโนทัศน์ที่เป็น
นามธรรมส่วน กระบวนการจัดกระทำกับข้อมูลคือการลงมือปฏิบัติ ในขณะที่บางคนเรียนรู้โดยผ่านการสังเกต 
และนำข้อมูลนั้นมาคิดอย่างไตร่ตรอง แมคคาร์ธี แบ่งผู้เรียนออกเป็น 4 แบบ คือ 1) ผู้เรียนที่ถนัดการเรียนรู้
โดยจินตนาการ (Imaginative Learners) 2) ผู้เรียนที่ถนัดการรับรู้มโนทัศน์ที่เป็นนามธรรม นำกระบวนการ
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สังเกตอย่างไตร่ตรอง หรือเรียกว่าผู้เรียนที่ถนัดการวิเคราะห์ (Analytic Learners) 3) ผู้เรียนที่ถนัดการรับรู้
มโนทัศน์แล้วผ่านกระบวนการลงมือทำหรือที่เรียกว่าผู้เรียนที่ถนัดการใช้สามัญสำนึก  (Commonsense 
Learners) และ 4) ผู้เรียนที่ถนัดการรับรู้จากประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรมและนำสู่ลักษณะการพัฒนารูปแบบ 
แมคคาร์ธี และคณะ (ศักดิ์ชัย นิรัญทวี และไพเราะ พุ่มมั่น, 2542) ได้นำแนวคิดของคอล์ม มาประกอบกับ
แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานของสมองทั้ง 2 ซีก ทำให้เกิดเป็นแนวคิดทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
คำถามหลัก 4 คำถาม กับผู้เรียน 4 แบบ คือ 

 ผ ู ้ เร ียนแบบที่  1 ( Imaginative Learners) คือ ผ ู ้ เร ียนท ี ่ม ีความถน ัดในการรั บร ู ้ จาก
ประสบการณ์รูปธรรม ผ่านกระบวนการจัดข้อมูลด้วยการสังเกตอย่างไตร่ตรอง เขาจะเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับ
ประสบการณ์เดิมของตนเองได้อย่างดี การเรียนแบบร่วมมือ การอภิปรายและการทำงานกลุ่มจะช่วยส่งเสริม
การเรียนรู้ของผู้เรียนกลุ่มนี้ คำถามนำทางสำหรับผู้เรียนกลุ่มนี้คือ “ทำไม” (Why ?) 

 ผู ้เรียนแบบที่ 2 (Analytic Learners) คือ ผู ้เรียนที ่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์จะ
สามารถเรียนรู้ความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรมได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนกลุ่มนี้ให้ความสำคัญกับความรู้ที่เป็น
ทฤษฎี รูปแบบ และความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ การอ่าน การค้นคว้าข้อมูลจากตำราหรือเอกสารต่าง ๆ รวมทั้ง 
การเรียนรู ้แบบบรรยาย จะส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนเหล่านี้ คำถามนำทางสำหรับผู ้เรียนในกลุ ่มนี้
คือ “อะไร” (What ?) 

 ผู้เรียนแบบที่ 3 (Commonsense Learners) คือ ผู้เรียนที่มีความสามารถ/มีความถนัดใน 
การรับรู้ความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรมแล้วนำสู่การลงมือปฏิบัติ เขาให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้
ความรู้ ความก้าวหน้า และการทดลองปฏิบัติ กิจกรรมที่เน้นการปฏิบัติและกิจกรรมการแก้ปัญหาจะช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียนในกลุ่มนี้ คำถามนำทางสำหรับผู้เรียนในกลุ่มนี้คือ “อย่างไร” (How ?) 

 ผู้เรียนแบบที่ 4 (Dynamic Learners) คือ ผู้เรียนที่มีความถนัดในการเรียนรู้ ประสบการณ์  
ที่เป็นรูปธรรมแล้วนำสู่การลงปฏิบัติ เขาให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่เป็นการสำรวจ ค้นคว้า การค้นพบด้วย
ตนเอง แล้วเชื่อมโยงความรู้เหล่านั้นไปสู่การทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง คำถามนำทางสำหรับผู้เรียนในกลุ่มนี้
คือ “ถ้า” (If ?)  

 จากลักษณะของผู ้เรียนทั ้ง 4 แบบดังกล่าวข้างต้น Morris และ Mc Cathy ได้ นำมาเป็น
แนวคิดพื้นฐานที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ โฟร์ แม็ทซิสเต็ม โดยจัดขั้นตอน 
การสอนให้ผู้เรียนสามารถใช้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาอย่างเต็ม ที่เป็นการพัฒนาพหุปัญหาทั้ง 8 ด้าน 

 4. การสอนโดยให้ฝึกเละปฏิบัติ (Drill and practice) 
 ความหมาย Drill คือการการทำซ้ำหรือแบบฝึกหัดเพ่ือพัฒนาทักษะ skill 
 Practice คือ การปฏิบัติจริงที่ได้เรียนมา ซึ่งการปฏิบัติย่อย ๆ ก็จะเป็นการปฏิบัติซ้ำ ๆ จุดมุ่งหมาย 
 1. เพื่อให้เห็นความสำคัญของการปฏิบัติงาน 
 2. เพื่อให้ลงมือกระทำจริง 
 3. เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 
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 บทบาทของครู 
 1. วิเคราะห์สิ่งที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเกิดทักษะในสิ่งนั้นว่าจะต้องฝึกทักษะส่วนไหนบ้าง

และต่อเนื่องกันอย่างไร 
 2. ทำการวัดพฤติกรรมก่อนการเรียนทักษะนั้น ๆ ว่าผู้เรียนมีทักษะพ้ืนฐานเพียงพอหรือยัง 
 3. จักขั้นตอนการฝึกทักษะให้เป็นไปตามลำดับขั้นจากง่ายไปหายากหรือพ้ืนฐานไปสู้สลับซับซ้อน 
 4. อธิบายและสาธิตการปฏิบัติงานในการฝึกทักษะต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้ดู 
 5. ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง โดยฝึกหัดอย่างต่อเนื่องพร้อม ๆ กับให้รู้ผลสำเร็จของการฝึกหัดด้วย 
 6. พยายามกระตุ้นและส่งเสริมให้กำลังใจในการฝึกปฏิบัติของผู้เรียนให้มาก ๆ 
 7. พยายามใช้กระบวนการกลุ่มของผู้เรียนให้มาก ๆ 
 8. จัดทำใบความรู้-ใบงานในเรื่องที่นักเรียนจะต้องฝึกและปฏิบัติ 
 9. จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินผลการฝึกและการปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนในการสอน 
 1. ขั ้นนำให้เกิดความเข้าใจและแรงจูงใจ เป็น การให้ความรู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับการเรียนทาง  

ด้านทักษะนั้น ๆ ครูเสนอแนะสิ่งที่จะต้องฝึกและปฏิบัติ อธิบายให้ผู้เรียนเข้าใจในวิธีการฝึกและปฏิบัติจากใบ
ความรู้ 

 2. ขั้นฝึกและปฏิบัติ เป็นขั้นของการฝึกหัดเพื่อให้เกิดทักษะ หรือเพื่อลดความผิดพลาดในการ
ทำงานให้น้อยลง จนกระท้ังหมดไปในที่สุด โดยฝึกและปฏิบัติจากใบความรู้ใบงาน 

 3. ขั้นนำไปใช้ เป็นขั้นของการเกิดทักษะ ซึ่งสามารถทำสิ่งนั้น ๆ ได้อย่างอัตโนมัติจากการฝึก
และปฏิบัติมาแล้ว 

 4. ขั้นประเมินผล เป็นขั้นตอนที่ต้องการทราบความก้าวหน้าของการฝึกและปฏิบัติใบงานหรือ
ทักษะนั้น ๆ ตลอดจนความรู้ทางวิชาการ เจตคติและคุณลักษณะส่วนตัวของผู้เรียน 

 ข้อดี 
 1. ผู้เรียนเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน 
 2. การเรียนรู้เกิดข้ึนจากการทำจริงและประสบการณ์ตรง 
 3. เรียนรู้และจดจำสิ่งที่เรียนได้ดี 
 4. สามารถถ่ายทอดการเรียนรู้ไปใช้สถานการณ์เช่นเดียวกันได้ดี 
 5. ดีมากสำหรับการพัฒนาด้านทักษะ 
 6. ผู้เรียนมีจุดม่งหมายที่แน่นอน 
 7. การทำกิจกรรมการเรียนโดยการฝึกและปฏิบัติอาจดำเนินโดยผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็น

กลุ่มเล็ก ๆ ก็ได้ 
 8. ผู้สอนมีเวลาที่จะให้ความช่วยเหลือและการสอนแก่ผู้เรียนทึต้องการความช่วยเหลือผู้เรยีน

อาจศึกษากิจกรรม วิธีปฏิบัติจากสื่อท่ีสามารถเรียนด้วยตนเองได้ 
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 ข้อจำกัด 
 1. ใช้เวลามาก 
 2. นำไปสู่ความน่าเบื่อ นอกจากจะมีแรงจูงใจสูงและมีจุดหมายที่แน่นอน 
 3. ไม่ช่วยเหลือให้นักเรียนเข้าใจจุดม่งหมายใหม่ ๆ 
 4. ผู้เขียนบางคนเรียนเพียง Drill แต่ไม่เรียนรู้ถึงคุณค่า 
 5. การทำซ้ำ ๆ อย่างไม่มีความหมาย อาจเป็นอุปสรรคที่จะทำให้เกิดความเข้าใจ 
 6. กรณีท่ีให้ปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม ๆ สมาชิกบางคนอาจหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงาน 

  เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกวิธีสอน 
 เกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้วิธีสอนมีดังนี้ 
 1. วิธีสอนที่นำมาใช้ เหมาะสมกับความสามารถ ความรู้ในเนื้อหาวิชา และความสนใจของครู 

วิธีใดก็ตามถ้าครูเห็นว่านำมาใช้ได้ผล ครูมีความพอใจในการที่นำมาใช้ก็ควรใช้วิธีนั้น ถ้าครูยังไม่มั่นใจไม่รู้สึก
สนุก มองไม่เห็นแนวทางที่ดีพอก็ไม่ควรนำวิธีนั้นมาใช้สอน เพราะจะไม่เกิดผลดีทั้งนักเรียนและครู และจะทำ
ให้นักเรียนเสื่อมศรัทธาในครูผู้สอนไปด้วย 

 2. วิธีสอนที่ครูพิจารณาเลือกมาใช้นั้นต้องเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน วิธีสอนบาง
วิธีเหมาะกับเด็กบางวัยเท่านั้น ครูจะต้องพิจารณาดูว่าวิธีสอนที่ครูพิจารณาเลือกมาใช้สอนเหมาะสมกับวัย  
วุฒิภาวะของเด็กที่ครูจะสอนหรือไม่ เช่น วิธีสอนแบบบรรยายนาน ๆ ไม่เหมาะกับเด็กชั้นประถม เป็นต้น 

 3. วิธีสอนที่นำมาใช้ ต้องพิจารณาให้เหมาะสมสอดคล้องกับจุดประสงค์ของการสอนเช่น ครู
กำหนดจุดประสงค์ให้นักเรียนสามารถทำงานเป็นกลุ่มได้ รู้จักแก้ปัญหาร่วมกัน ครูควรใช้วิธีสอนแบบแก้ปัญหา  
ควรจะต้องพิจารณาลักษณะวิชา แต่ละตอนของเนื้อหาวิชา มุ่งให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสัย  
จิตพิสัย หรือทักษะพิสัย ครูต้องพิจารณาเลือกวิธีสอนต่าง ๆ ให้เหมาะสม ในอันที่จะให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้
ตามจุดประสงค์ที่กำหนดควรจะกำหนดจุดประสงค์ไว้ดีเลิศเพียงใดก็ตาม ถ้าครูไม่มีวิธีการที่ดีในการที่จะให้
บรรลุจุดประสงค์ จุดประสงค์ก็ไม่ได้ผลเท่าท่ีควร วิธีสอนจึงเป็นสิ่งสำคัญในอันที่จะให้บรรลุตามจุดประสงค์ 

 4. วิธีสอนต้องพิจารณาเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อหาวันเวลา และสถานที่ทีจะใช้สอนเช่นวิธีสอน
ที่ต้องใช้เวลามาก แต่ครูมีเวลาจำกัดก็ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ หรือควรจะใช้วิธีสอนแบบสาธิตแต่สถานที่สอน  
ไม่เหมาะ นักเรียนไม่สามารถมองเห็นการสาธิตได้อย่างทั่วถึง วิธีสอนแบบสาธิต ไม่เหมาะ 

 5. เลือกใช้วิธีสอนให้เหมาะสมกับอุปกรณ์และสภาพแวดล้อม นักเรียนจะเรียนได้ผลดีจาก
อุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น หาได้ง่าย การสำรวจค้นหาอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในโรงเรียนและชุมชนจึงเป็นสิ่ง
สำคัญครูต้องพิจารณาเลือกใช้วิธีสอนให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เกิดผลการเรียนรู้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้
ยังเป็นการฝึกให้นักเรียนสนใจและสังเกตสิ่งแวดล้อมของตนยิ่งขึ้นด้วย (สุวัฒน์, 2523)  

 3) การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  การประเมินผลเป็นกระบวนการสำคัญที่มีส่วนเสริมสร้างความสำเร็จให้กับผู้เรียน  และเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลจำเป็นต้องมีลักษณะที่สอดคล้องกันแต่ในการจัด
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การศึกษาที่ผ่านมากลับมีเหตุการณ์ที่ทำให้ดูเหมือนการสอนกับการประเมินผลเป็นคนละส่วน  แยกจากกัน 
การประเมินผลน่าจะเป็นกระบวนการที่ช่วยให้ผู้สอนได้ข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน แต่กลับกลายเป็นเครื่องมือตัดสินหรือตีตราความโง่
ความฉลาด สร้างความกดดันและเป็นทุกข์ให้กับผู้เรียน ความสำเร็จหรือล้มเหลวของการเรียนรู้ถูกตัดสินใน
ครั้งสุดท้ายของกระบวนการเรียนการสอน โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับผลงานความสำเร็จหรือพัฒนาการที่มีขึ้น
ในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ และนอกเหนือจากนั้น กระบวนการที่ใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ในบางครั้ง
ก็ไม่ได้กระทำอย่างสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการวัดจริงเพราะผู้สอนมักจะเคยชินกับการใช้
เครื่องมือวัดเพียงอย่างเดียว คือ การใช้แบบทดสอบ ซึ่งมีข้อจำกัดในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ทางด้าน
จิตพิสัยและทักษะพิสัยดังนั้น เมื่อมีการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้อง
ปฏิรูปกระบวนการวัดและประเมินผลใหม่ด้วยให้สอดคล้องกัน ซึ่งผู้รู้ในวงการศึกษาได้ยอมรับกันว่า แนวคิดใน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่เหมาะสม คือ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง 
  1. การวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 

 การวัดและประเมินผลเป็นส่วนสำคัญของการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นเมื่อการจัดการเรียน
การสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2545 มุ่งให้
ผู ้เรียนแต่ละคนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ การวัดและประเมินผลจึงต้องปรับเปลี่ยนไป ให้มีลักษณะเป็นการ
ประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และประเมินผลตามสภาพจริงด้วยประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียน มี
ลักษณะสำคัญดังนี้ 

 1) เน้นการประเมินที่ดำเนินการไปพร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสามารถ
ทำได้ตลอดเวลา ทุกสภาพการณ์ 

 2) เน้นการประเมินที่ยึดพฤตกิรรมการแสดงออกของผู้เรียนจริง ๆ 
 3) เน้นการพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียน 
 4) ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและสอดคล้องกับวิธีการประเมินตลอดจน

จุดประสงค์ในการประเมิน 
 5) เน้นคุณภาพผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ความสามารถหลาย ๆ ด้าน 
 6) การประเมินด้านความคิด เน้นความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
 7) เน้นให้ผู้เรียนประเมินตนเอง และการมีส่วนร่วมในการประเมินของผู้เรียนผู้ปกครองและผู้สอน 

 2. วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง เป็นการประเมินการแสดงออกของผู ้เรียนรอบด้าน

ตลอดเวลา ใช้ข้อมูลและวิธีการหลากหลาย ด้วยวิธีการและเครื่องมือ ดังนี้ 
 1) ศึกษาวัตถุประสงค์ของการประเมิน เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ดังนั้น จึงใช้

วิธีการที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ การตรวจผลงานการทดสอบบันทึกจาก
ผู้เกี่ยวข้อง การรายงานตนเองของผู้เรียน แฟ้มสะสมงานเป็นต้น       
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 2) กำหนดเครื่องมือในการประเมิน เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน ให้เป็นการ
ประเมินพัฒนาการของผู้เรียนรอบด้านตามสภาพจริงแล้ว ในการกำหนดเครื่องมือจึงเป็นเครื่องมือที่หลากหลาย 
เป็นต้นว่า 

 (1) การบันทึกข้อมูล จากการศึกษา ผลงาน โครงงาน หนังสือที่ผู้เรียนผลิต แบบบันทึกต่าง ๆ 
ได้แก่ แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกของผู้เกี่ยวข้อง (นักศึกษา เพ่ือน อาจารย์ ผู้ปกครอง) หลักฐาน
ร่องรอยหรือผลงานจากการร่วมกิจกรรม เป็นต้น  

 (2) แบบสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 (3) แบบสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์ความรู้สึก ความคิดเห็นทั้งตัวผู้เรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
 (4) แฟ้มสะสมงาน เป็นสื่อที่รวบรวมผลงานหรือตัวอย่างหรือหลักฐานที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ 

ความสามารถ ความพยายาม หรือความถนัดของบุคคลหรือประเด็นสำคัญท่ีต้องเก็บไว้อย่างเป็นระบบ 
 (5) แบบทดสอบ เป็นเครื่องมือวัดความรู้ ความเข้าใจที่ยังคงมีความสำคัญต่อการประเมิน

สำหรับผู้ประเมิน ประกอบด้วย ผู้เรียนประเมินตนเองผู้สอน เพื่อนกลุ่มเพื่อน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษา 

 3. การนำแนวคิดการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 การนำแนวคิดการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีแนวปฏิบัติ 

ดังนี้ 
 1) ก่อนนำไปใช้ ผู้สอนต้องเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการประเมินตามสภาพจริง ที่สำคัญที่สุด คือ 

การศึกษาด้วยตนเองและลงมือปฏิบัติจริง พัฒนาความรู้จากการลงมือปฏิบัติ  
 2) การแนะนำให้ผู ้เรียนจัดทำแฟ้มสะสมงาน แฟ้มสะสมงานของผู้เรียนนอกจากจะแสดง

พัฒนาการของผู้เรียนแล้ว ยังเป็นการสะท้อนการสอนของผู้สอน เพ่ือจะนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อ 
  2.1) หลักการเบื้องต้นของการจัดทำแฟ้มสะสมงาน มีดังนี้ 
  (1) รวบรวมผลงานที่แสดงถึงพัฒนาการด้านต่าง ๆ 
  (2) รวบรวมผลงานที่แสดงลักษณะเฉพาะของผู้เรียน 
  (3) ดำเนินการควบคู่กับการเรียนการสอน 
  (4) เก็บหลักฐานที่เป็นตัวอย่างที่แสดงความสามารถในด้านกระบวนการและผลผลิต   
  (5) มุ่งเน้นในสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้ 
 2.2) ความสำคัญของแฟ้มสะสมงาน คือ การรวบรวมข้อมูลของเรียนทำให้ผู้สอนได้ข้อมูลที่

มีประโยชน์เกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล และนำเอาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนแต่ละคนได้เต็มศักยภาพของตนเอง 

4) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน  
 สถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยเราในปัจจุบันนี้ ดูน่าเป็นห่วง อย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทาง

เศรษฐกิจ ปัญหาความเสื่อมถอยในด้าน คุณธรรม จริยธรรมของคน ทั้งในระดับนักการเมือง ข้าราชการ หรือ 
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คนในแวดวงอาชีพอ่ืน ๆ ภาพที่เห็นชัดเจนและเป็นข่าวอยู่ทุกวัน ก็คือ การทุจริตคอรัปชั่น การก่ออาชญากรรม 
การเสพและการค้ายาเสพติด  ซึ่ง แพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชนไทย  ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึง อุดมศึกษา 
รวมถึงการแต่งกายล่อแหลม ที่เป็นมูลเหตุก่อให้เกิดอาชญากรรม ทางเพศ ของนักศึกษาหญิง การขายบริการ
ทางเพศของนักศึกษา การที่นักศึกษาอยู่ร่วมกันฉันท์สามีภรรยา การทะเลาะวิวาทของนักศึกษาทั้งภายใน
สถาบันเดียวกันและต่างสถาบัน เหล่านี้เป็นต้น 

 ปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มของเยาวชนดังกล่าว ทุกคนต่างลงความเห็นตรงกันว่า เยาวชนไทยของเรา
ขาดการปลูกฝังในด้าน คุณธรรม จริยธรรม อย่างยั่งยืน คือ อาจจะมีอยู่บ้างแต่เป็นแบบฉาบฉวย ไม่เกิดผลที่
ถาวรในขณะที่สังคมไทยต้องการเห็นภาพการพัฒนาเยาวชนไทยไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความ
สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ มีสติ ปัญญา มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดำรงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข      

 ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายที่จะเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนำ
ความรู้ สร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกในคุณค่าของปรัชญาพอเพียง ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถี
ประชาธิปไตย พัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษาเพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีความรู้และอยู่ดีมีสุข 

 ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ประสบ
ความสำเร็จสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์  จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือให้นักเรียนได้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่บน ๘ คุณธรรมพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 1. ความขยัน คือ ผู้ที่มีความตั้งใจพากเพียร ทำหน้าที่การงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องในเรื่องที่ถูก
ที่ควร สู้งาน มีความพยายามไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค รักงานที่ทำ ตั้งใจทำหน้าที่อย่างแท้จริง  

 2. ความประหยัด คือ ผู้ที่ดำเนินชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อน
ใช้ คิดก่อนซื้อ เก็บออม ถนอมทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย รู้จักทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของตนเอง
อยู่เสมอ  

 3. ความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อเวลา ต่อหน้าที่และต่อวิชาชีพ มีความจริงใจ 
ปลอดจากความรู้สึกลำเอียงหรืออคติ ไม่ใช้เล่ห์กลคดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองปฏิบัติ
อย่างเต็มที่และถูกต้อง 

 4. ความมีวินัย คือ ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต กฎระเบียบของสถานศึกษา สถาบัน องค์กรสังคมและ
ประเทศ โดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจยึดมั่นในระเบียบแบบแผนข้อบังคับ ข้อปฏิบัติรวมถึง
การมีวินัยทั้งต่อตนเองและสังคม 

 5. ความสุภาพ คือ ผู ้ที ่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ
เรียบร้อยไม่ก้าวร้าวรุนแรง หรือวางอำนาจข่มผู้อื ่นทั้งโดยวาจาและท่าทางเป็นผู้ที่มีมารยาทดีงาม วางตน
เหมาะสมตามวัฒนธรรม 
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 6. ความสะอาด คือ ผู้ที่รักร่างกาย ที่อยู่อาศัย และสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ 
ฝึกฝนจิตใจมิให้ขุ่นมัวมีความแจ่มใสอยู่เสมอ ปราศจากความมัวหมองทั้งทางกาย ใจ และสภาพแวดล้อม มี
ความผ่องใสเป็นที่เจริญตาทำให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น 

 7. ความสามัคคี ผู้ที่เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้บทบาทของตนทั้งในฐานนะผู้นำ
และผู้ตามที่ดี มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกุลกันเพื่อให้การงานสำเร็จลุล่วง สามารถแก้ปัญหา
และขจัดความขัดแย้งได้เป็นผู้ที่มีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความคิด ความ
เชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสันติและสมานฉันท์ 

 8. ความมีน้ำใจ คือ ผู้ให้และผู้อาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำ
ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเห็นอกเห็นใจและเห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์และผู้ที่มีความเดือดร้อน มีความเอื้ออาทรเอา
ใจใส่ อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกายและสติปัญญา ลงมือปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาหรือร่วมสร้างสรรค์
สิ่งดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน 

 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกำหนดแนวทางการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้แนวปฏิบัติการให้
ความสำคัญกับการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ( Student centered learning: S ) ดังนี้ 
 1. การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

 2. เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3. การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 4. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน  
 5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

(1) งานวิจัยในประเทศ 
 นิวัตร คำมี (2549) ได้ทำการวิจัยเรื ่อง การศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการสอนที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการการ ส่งเสริม
การศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร เขต 3 พบว่า สภาพการจัดการเรียนการสอน ด้านที่มีการ ปฏิบัติมากที่สุด 
คือ ด้านสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และ ค่านิยมที่ดีตามศักยภาพ 
และด้านมีการปฏิบัติน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้ผู ้เรียนสามารถฝึกปฏิบัติให้เกิด  
ความชำนาญตามความต้องการและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน ส่วนปัญหาของการจดการเรียนการสอน 
ด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลายและต่อเนื่องและด้านที่เป็นปัญหาน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียน
สามารถฝึกปฏิบัติให้เกิดความชำนาญตาม ความต้องการและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคน และจากการเปรียบเทียบ
พบว่าครูที่มีเพศและวุฒิ ทางการศึกษาต่างกันมีสภาพและปัญหาของการจัดการเรียนการสอนที่เน้น ผู้เรียน
เป็นสำคัญต่างกันด้วย 

  กฤตพงศ์ ชัยเดช (2551) ได้ทำการวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม
ทัศนะของพนักงานครูในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีพบว่าการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญตามทัศนะของพนักงานครูโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และเมื่อเปรียบเทียบการจัดการ
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เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามทัศนะของพนักงานครู จำแนกตามตัวแปร เพศ อายุระดับการศึกษา 
ช่วงชั้นที่สอน กลุ่มสาระที่สอนไม่แตกต่างกัน ส่วนตำแหน่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ .01 

 (2) งานวิจัยในต่างประเทศ 
 แจคสัน (Jackson, 2005) ได้ศึกษาผลกระทบและความสัมพันธ์ระหว่างครูกับรูปแบบการจัดการ

ชั้นเรียนโรงเรียนในเมืองเกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียน โดยศึกษาลักษณะการจัดชั้นเรียนของครูแต่ละคน  โดย
คำนึงถึงการบริหารบุคคลรูปแบบระบบการจัดการชั้นเรียนและการจัดพฤติกรรมซึ่ง เป็นองค์ประกอบสำคัญใน
การสอนและการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนให้ประสบความสำเร็จ จากการวิจัยพบว่าครูชาวอเมริกัน  
ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ได้รับการรับรองเป็นครูระดับมืออาชีพ โดยทำการสอนในระดับท้องถิ่นเน้น ๆ ครู
ผู้ชายมีการดูแลการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียนอย่าง ใกล้ชิดกว่าครูผู ้หญิงที่ท ำการสอนโดยทั่วไป โดยใช้
เทคนิควิธีการสอนที่หลากหลายและการดูแล นักเรียนในการจัดกิจกรรมการสอนตามกระบวนการจัดการ
เรียนรู้เหมือนการสอนโดยทั่วไป 

10.7 การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม (Environment: E)  
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินการ

วิจัยในเรื่องต่อไปนี้ 
1) ความหมายของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
2) ความสำคัญของสภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
3) แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

     (1) งานวิจัยในประเทศ 
     (2) งานวิจัยในต่างประเทศ 

  1) ความหมายของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา 
 สภาพแวดล้อม (Environment) หมายถึง องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายในของสถานศึกษา
ที่อยู่ในสภาพการเรียนรู้อันจะส่งเสริมให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาในทุก ๆ ด้าน ซึ่งได้แก่ การจัด
สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ความสัมพันธ์กับเพื่อรวมทั้งความเป็นระเบียบความสะอาดของ
อาคารสถานที่การจัดอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย 
 สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในสถานศึกษาที่เป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต  
ทั้งด้านกายภาพและด้านสังคม โดยให้ความหมายของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ดังนี้  
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมว่า หมายถึง สรรพ
สิ่งข้อกำหนดกฎเกณฑ์ และกิจกรรมทั้งหลายที่อยู่รอบมนุษย์ ทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้าง
ขึ้น แบ่งออกเป็น 2 หมวดใหญ่ ๆ คือ สภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน 

 กระทรวงศึกษาธิการ (2542, น. 15-29) กำหนดหลักการจัดกระบวนการเรียนรู ้ โดยให้
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูผู้สอนจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม 
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สื่อการเรียน ตลอดจนสิ่งที่เอื้ออำนวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน สภาพแวดล้อม  
มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ให้อยากทำงาน หรือเกิดความเบื่อหน่ายในการทำงานได้ 
ดังนั้น การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน จะทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ  
มีความสุขอีกด้วย โดยมีผู้ให้ความหมายของสภาพสิ่งแวดล้อม ดังนี้  

 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2540) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา คือ การจัดอาณา
บริเวณสถานศึกษา อาคารเรียน ห้องเรียน ตลอดจนการตกแต่งการใช้พื้นที่การวางติดตั้งทั้งมวลที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของนักเรียน การสร้างสมความรู้สึกนึกคิดความขอบการเห็นคุณค่าระบบ 

 ว ัฒนา ปุญญฤทธิ ์  (2547) กล ่าวว ่า สภาพแวดล้อมมีอ ิทธ ิพลต่อพฤติกรรมของท ุกคน 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้การดำเนินงานต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาให้
เป็นไปอย่างราบรื่นแล้ว ยังส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่สถานศึกษากำหนดไว้ สถานศึกษาจึง
ควรมีการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนสัมพันธภาพของบุคคลในสถานศึกษาให้
มีความเหมาะสมสอดคล้องกัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานของเด็กนักเรียน และวัตถุประสงค์
ทางการศึกษา และเพื่อให้การจัดสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างเหมาะสม จึงควรมีการประเมินผล
การจัดสภาพแวดล้อม เพ่ือนำผลที่ได้ไปสู่การพัฒนาสภาพแวดล้อม ให้สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

 วิชาญ สุวรรณวงษ์ (2549, น. 12) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา หมายถึง 
องค์ประกอบต่าง ๆ ในโรงเรียนที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุก  ๆ ด้าน ได้แก่ 
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนที่สวยงามร่วมรื่นเป็นระเบียบและบรรยากาศดี มีความปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ์
เสริมสร้างพัฒนาการและเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีสิ่งยั่วยุให้เกิดการเรียนรู้ และไม่มีมลภาวะ 

 นิพนธ์ วรรณเวช (2548) กล่าวถึง สภาพแวดล้อมสถานศึกษาว่า หมายถึง องค์ประกอบทั้งที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม ได้แก่ บริเวณอาคารสถานที่ แนวความคิดความรู้สึก และบรรยากาศในสถานศึกษา       
ที่มีอิทธิพลต่อการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาการด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิตใจ 
ของนักศึกษาให้ไปสู่จุดหมายที่พึงประสงค์ได้ 

 ปฏิคม พงษ์ประเสริฐ (2550, น. 19) ได้กล่าวไว้ว่า สภาพแวดล้อมในโรงเรียน หมายถึง องค์ประกอบต่าง  ๆ
ภายในโรงเรียนที่จะส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ได้แก่ สภาพแวดล้อมใน
โรงเรียนที่สวยงามร่มรื่น เป็นระเบียบและมีบรรยากาศดี มีความปลอดภัย มีวัสดุอุปกรณ์เสริมสร้างการพัฒนาการ
และเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย 

 พจนา เลี่ยมทอง (2554, น. 16) ให้ความหมายสภาพแวดล้อมโรงเรียนว่าหมายถึง สภาพของสิ่งต่าง ๆ  
ที่อยู่หรือเกิดข้ึนในโรงเรียน เป็นสิ่งเร้าที่มีศักยภาพ และมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของผู้เรียน 

 Robbins (1990, p. 206) ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม (environment) ว่าหมายถึง 
ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายนอกองค์การ คือ เป็นภาพรวมทั้งหมด ส่วนองค์การถือว่า เป็นส่วนประกอบย่อยที่อยู่
ภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอกนั้น และองค์การจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม
ภายนอกด้วย 
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 จากความหมายของสภาพแวดล้อมที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถที่จะสรุปได้ว่าสภาพแวดล้อม 
หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราในขณะที่ปฏิบัติงานทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตหรือที่สามารถสัมผัสจับต้องได้ 
และไม่สามารถสัมผัสจับต้องได้ ซึ่งมีผลต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้เรียน 

2) ความสำคัญของสภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
 กรมวิชาการ (2556, น. 17) ได้ให้แนวคิดเกี ่ยวกับความสำคัญและความจำเป็นของการจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนในโรงเรียนว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษ
ที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) โดยมีวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาทุกแห่ง
ได้จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้อย่างมีความสุข รู้จักแสวงหาความรู้ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ได้เรียนรู้จากสื่อ เทคโนโลยี
จากแหล่งเรียนรู้ในและนอกสถานศึกษา 

 กุลยา ก่อสุวรรณ (2553, น. 100) ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับความสำคัญและความจำเป็นของการจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนในโรงเรียนว่า สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ซึ่งสิ่งแวดล้อมนี้อาจช่วยส่งเสริมให้เด็ก
สนใจและเรียนรู้ได้มากขึ้น หรือทำให้เด็กเบื่อ ไม่อยากเรียนได้ สิ่งแวดล้อมดังกล่าว ได้แก่ สถานที่ หากเด็กนั่ง
แถวหน้าของห้องเรียน เด็กย่อมจดจ่อกับสิ่งที่ครูสอนได้มากกว่าเด็กที่นั่งแถวหลัง บรรยากาศของห้องเรียน 
หากห้องเรียนสงบ ไม่วุ่นวาย เด็กจะสนใจการเรียนมากกว่าห้องที่มีเสียงดังเกินไปหรือยุ่งเหยิงไม่เป็น ระเบียบ 
แสงและกลิ่น ก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง เมื่อเด็กต้องอ่านหนังสือแต่แสงไม่พอ เด็กจะต้องเพ่งสายตา
มากเกินไปเด็กก็จะอ่านได้ไม่นาน อุณหภูมิ หากห้องเรียนร้อนหรือหนาวเกินไป เด็กจะไม่สบายตัวทำให้เด็กมา
สามารถจดจ่อกับสิ่งที่ครูสอนได้ 
 เชิดชู กาฬวงศ์ (2545, น. 14) กล่าวถึง ความสำคัญของการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนว่า 
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จัดมวลประสบการณ์แก่นักเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อนำประสบการณ์
เหล่านั้นไปพัฒนาตนเองในอนาคต แต่จะทำอย่างไรให้เด็กชอบมาโรงเรียนเป็นคนใฝ่รู้มีความรู้สึกสนุกสนาน  
มีเจตคติที่ดีต่อโรงเรียน การที่โรงเรียนจะได้รับการตอบสนองจากนักเรียน โรงเรียนต้องดำเนินการสร้าง
แรงจูงใจกับนักเรียนให้เกิดความคิดว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของสถานศึกษาดังกล่าว แนวทางการจัดบรรยากาศ
ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน โรงเรียนต้องดำเนินการพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่าง  ๆ ให้มีผลต่อการเรียนรู้สามารถ
ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนการสอน โดยคำนึงถึงเพศและวัยของผู้เรียน 

 ณรงค์ กาญจนานนท์ (2536, น. 25) กล่าวว่า สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เป็นตัวแปรที่สำคัญต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รวมทั้งการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนด้วยผู้บริหารโรงเรียน  
ที่มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นทั้ง “คนเก่ง” และ “คนดี” จึงจำเป็นที่จะต้องมุ่งพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเป็น
ประการสำคัญ ซึ ่งนอกจากจะส่งผลต่อตัวนักเรียนแล้ว ยังมีผลต่อการบริหารบุคลากรในโรงเรียนด้วย
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บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยกล่อมเกลาความรู้สึกของบุคคลให้มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ซึ่งความรู้สึกที่ดี
ต่อกันจะช่วยสร้างความเข้าใจกัน ลดปัญหาความขัดแย้งในการทำงาน ทำให้การบริหารเกิดความคล่องตัว 
โรงเรียนจะสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 ประเวศ วะสี (2542, น. 8-11) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับความสำคัญและความจำเป็นของการจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนในโรงเรียนว่า ระบบการจัดการศึกษาทั่วโลก จะใช้วิชาเป็นตัวตั้งจึงสร้างปัญหา
มากมาย ฉะนั้นจำเป็นต้องศึกษาโดยใช้ความจริงเป็นตัวตั้ง ซึ่งการศึกษาถึงความจริงมีอยู่ 3 เรื่อง คือ 1) ศึกษา
ให้รู้รักตนเอง เข้าใจพื้นฐานความเป็นมนุษย์ ต้องเข้าใจว่าเรา มีวิญญาณรับรู้ได้จากตนเองและภายนอกแล้วนำ 
มาสังเคราะห์ให้สูงขึ้น ปัจจุบันการศึกษาของเราสร้างคนให้พิการทางกายมากมายนัก 2) ศึกษาให้เข้าใจ
สภาพแวดล้อม ซึ่งมีการเชื่อมโยงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามนุษย์ควรศึกษาร่วมไปกับความจริง ไม่แยก
จากสิ่งแวดล้อมและสามารถสังเคราะห์ได้นอกจากจะเข้าใจสิ่งแวดล้อมแล้วการเรียนก็ไม่น่าเบื่อ เกิดความสนุก 
และ 3) ศึกษาให้เข้าใจปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมและวัดการศึกษาให้เกิดความสัมพันธ์เกื้อกูลต่อ
กัน สภาพแวดล้อมนั้นมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์มาตลอดเวลา ถ้าศึกษาให้เข้าใจจิตคนจะเกิดในสภาพแวดล้อมนั้น 

 วิชิต เทพประสิทธิ์ (2549, ออนไลน์) กล่าวว่า การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับวัยและ
ระดับของผู้เรียนจะเป็นสิ่งที่สนับสนุนทำให้ผู้เรียนมีความรู้สึกที่อยากเรียน และเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน ส่งเสริมให้โรงเรียนได้ดำเนินไปสู่จุดหมายที่ตั้งใจได้ 

 จากความสำคัญของสภาพแวดล้อมทางการศึกษา สรุปได้ว่า การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน 
มีความสำคัญและความจำเป็นในโรงเรียนว่าการจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมทางการเรียนของโรงเรียน  
มีผลต่อความรู้สึกของครู นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งคนอื่น ๆ ที่มีต่อโรงเรียน ลักษณะภูมิทัศน์ของอาคาร
สถานที่อาคารเรียน ถูกสุขลักษณะ ห้องเรียนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน บริเวณโรงเรียน มีความปลอดภัย 
การเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน ทำให้เข้าใจพื้นฐานความเป็นมนุษย์สภาพแวดล้อม  
ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การศึกษาเกิดความสัมพันธ์เกื้อกูลต่อกัน ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจและเรียนรู้
ได้มากขึ้น ส่งผลต่อการเรียนรู้ทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและ  
มีวัฒนธรรมในการดา รงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต 

3) แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา 
 มีผู้จำแนกประเภทสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาไว้หลายแบบ เช่น  
 จินตนา สรายุทธพิทักษ์ (2541, น. 5) พูดถึงสิ ่งแวดล้อมในโรงเรียนที ่ถูกสุขลักษณะ คือ

องค์ประกอบของโรงเรียนในด้านกายภาพ สังคม และอารมณ์ 
 ปรีชา คัมภีรปกรณ์ (2545) แบ่งสภาพแวดล้อมโรงเรียนออกเป็น 2 ด้าน คือ สภาพแวดล้อม

ภายในโรงเรียน และสภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียน 
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 นรา สมประสงค์ และเสรี ลาชโรจน์ (2546) แบ่งสภาพแวดล้อมโรงเรียนออกเป็น 2 ประเภท คือ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ประกอบด้วย ด้านภูมิทัศน์ ด้านอาคารสถานที ่ ด้านความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมทางสังคม ประกอบด้วย ด้านบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคล 

 พจนา เล ี ่ยมทอง (2554, น. 6) จ ัดแบ ่งสภาพแวดล ้อมของโรงเร ียนออกเป ็น  4 ด ้าน คือ 
สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ ด้านบุคลากร ด้านการเรียนการสอน และด้านการบริหารจัดการ 

 วิภา ร่วมโพธิ์รี (2553) กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อม หมายถึง การดำเนินงานจัดหรือปรับ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะสมกับการจัดสภาพการจัดการเรียนรู้ใน 2 ด้าน คือ 1) การจัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพ และ 2) การจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม  

 การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา หมายถึง การที่ผู้บริหารกับบุคลากรในสถานศึกษาได้ร่วมกัน 
จัดสิ่งต่าง ๆ ภายในสถานศึกษาทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้นทางกายภาพและที่มนุษย์สร้างขึ้น
ทางสังคม โดยมีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

 การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ หมายถึง บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ 
บริเวณสถานศึกษา อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่สามารถมองเห็นและจับต้องได้ในสถานศึกษา  
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้  

 1) สภาพแวดล้อมด้านภูมิทัศน์ หมายถึง สภาพแวดล้อมที่มองเห็นเป็นรูปธรรม บรรยากาศและ  
ความประทับใจทีด่ีต่อผู้พบเห็น ได้แก่ บริเวณสถานศึกษา บริเวณท่ีตั้งอาคารเรียน บริเวณท่ีพักผ่อน สวนหย่อม 
สนามกีฬา สนามเด็กเล่น  

 2) สภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ หมายถึง สภาพแวดล้อมที่มองเห็นเป็นรูปธรรม ได้แก่ สิ่ง
ปลูกสร้าง อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ   

 3) สภาพแวดล้อมด้านความปลอดภัย หมายถึง มาตรการในการดูแลเอาใจใส่เกี ่ยวกับความ
ปลอดภัย การให้ความรู้การรักษาความปลอดภัย การจัดมาตรการรักษาความปลอดภัย การจัดมารการป้องกัน
อันตราย 

 การจัดสภาพแวดล้อมทางสังคม หมายถึง สภาพแวดล้อมที่เป็นความรู้สึกที่เกิดจากากรอยู่และ
ปฏิบัติงานร่วมกันของคนในสถานศึกษา ซึ่งเกิดจากการปฏิสัมพันธ์ของคน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านการบริหารการจัดการ หมายถึง การจัดสิ่งต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ การวาง 
แผนพัฒนางานที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร การบังคับบัญชา บรรยากาศองค์กร และความสัมพันธ์
ของบุคคลในองค์กร 
  วรปภา โพธิ์สุ (2556) ได้ให้ความหมายการจัดสภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ หมายถึง  
การจัดสิ่งต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ เช่น วางแผนพัฒนางานที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของ
บุคลากร การบังคับบัญชาที่มีความเป็นกันเอง มีความเป็นประชาธิปไตย บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารและ
ตัดสินใจ ภาวะผู้นำของผู้บริหารโดยใช้หลักการบริหารแบบการมีส่วนร่วมทั้งบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน 
ผู้ปกครองและชุมชนมีการทำงานเป็นทีม 
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 2) ด้านการเรียนการสอน หมายถึง การเรียนการสอนที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น 
หลักสูตร สื่อการเรียนการสอน แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัด
และประเมินผล 
 สมนึก สุระกุล (2549) ได้ให้ความหมายการจัดสภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน ด้าน
วิชาการ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตลอดจนการ
จัดบริการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการต่าง ๆ ที่จะทำให้นักเรียนได้รับความรู้ประสบการณ์ให้มากที่สุด
ภายใต้บรรยากาศที่มีชีวิตชีวา แจ่มใส น่าเรียนรู้ ส่งเสริมความสามารถของแต่ละบุคคล เล่าเรื่องให้นักเรียนเกิด
การเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองโดยเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางตลอดจนการจัดบริหารเพื่อสนับสนุนทางวิชาการ 
 3) ด้านการปฏิสัมพันธ์กับบุคคล หมายถึง การติดต่อสื ่อสารระหว่างบุคคลต่าง ๆ ที ่อยู ่ร ่วมกัน
ความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันระหว่างบุคคล 
 สมศักดิ์ ป่าไพร (2552) ได้กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของสถานศึกษา  
ด้านการบริหารสภาพแวดล้อม ด้านปฏิสัมพันธ์ของบุคคลโรงเรียน ควรมีการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจในเรื่องการจัดการเรียนร่วมอย่างชัดเจน มีแผนงานโครงการให้บุคลากรที่เกี ่ยวข้อง  
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมสนับสนุน และดำเนินงานด้านการเรียนร่วม และควรมีการจัดสรรงบประมาณให้เฉพาะเพ่ือ
การจดัการเรียนร่วม 

 วรปภา โพธิ์สุ (2556) ได้กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ หมายถึง การจัด
ตกแต่งอาคารสถานที่สิ่งปลูกสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด  
อาคารเรียน อาคารประกอบห้องเรียน ห้องสมุดห้องปฏิบัติการ โรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ห้องน้ำ ห้องส้วมที่ 
มีการดูแลความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ อุปกรณ์ในห้องเรียน สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬามีเพียงพอเหมาะสมและ
ปลอดภัย 

 สมศักดิ์ ป่าไพร (2552) ได้กล่าวว่า แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ที่เอ้ือต่อ 
การเรียนรู ้ของสถานศึกษาด้านสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานที่ โรงเรียนควรจัดสภาพห้องเรียนให้  
มีความเหมาะสมกับการเรียนร่วม จัดสภาพแวดล้อมภายในอาคารเรียน เช่น ประตู บันได ห้องน้ำ พื้น แสง
สว่าง และจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร เช่น ทางลาด ทางเชื่อมอาคาร ทางข้าม ทางเดิน เพื่อให้เอื้อต่อ
นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

 ไม่ว่าจะจำแนกสิ่งแวดล้อมโรงเรียนเป็นประเภทต่าง ๆ ด้วยระบบใดก็ตาม แต่ละประเภทหรือ
แต่ละด้านล้วนมีผลกระทบต่อกิจกรรมของสถานศึกษาร่วมกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาดได้ เช่น 
ผู้ปกครองจะรู้สึกว่าบุตรหลานที่โรงเรียน มีความปลอดภัยเมื่อพบว่า มีการบริหารจัดการการจราจรบริเวณ
หน้าโรงเรียนที่ดี การจราจรในโรงเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย โรงเรียนมีรั้วรอบโรงเรียนที่แข็งแรงรอบด้าน 
สนามเด็กเล่นมีขนาดพอเพียงกับจานวนเด็กและมีอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย มีครูหรือสารวัตร
นักเรียนคอยดูแลใกล้ชิดตามจุดต่าง ๆ อาคารเรียนและอาคารประกอบอื ่น ๆ มีความมั ่งคงแข็งแรง  
ครูมีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม เป็นกันเอง เป็นต้น  
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 ดังนั้น ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาโดยจำแนกแนวทางตามหลักองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมสถานศึกษาเป็น  
6 ด้าน คือ 

1) แนวทางตามหลักพัฒนาการของผู้เรียน 
2) แนวทางตามหลักความสวยงามเป็นระเบียบ  
3) แนวทางตามหลักการใช้สอย 
4) แนวทางตามหลักความประหยัด 
5) แนวทางตามหลักความปลอดภัย 
6) แนวทางตามหลักการมีส่วนร่วม  

4) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
(1)  งานวิจัยในประเทศ 

 มงคล ประเสริฐสังข์ (2553) ผลการวิจัยพบว่า การจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่
ของโรงเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ สำนักงานเขตธนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน เรียงลำดับค่าเฉลี่ย ดังนี้ ด้านกายภาพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านบุคลากรและด้าน
การบริหารจัดการ มคี่าเฉลี่ยต่ำสุด 

 มธุรดา เจ้าทรัพย์ (2556) ได้ศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาการบริหารอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต3 ผลการวิจัยพบว่า  
1) ปัญหาการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยรวมอยู ่ในระดับมาก โดยเรียงคะแนนจากมากไปหาน้อย คือ  
การบริหารอาคารโรงอาหาร การบริหารบริเวณโรงเรียน การบริหารอาคารเรียน การบริหารห้องเรียน การ
บริหารอาคารห้องน้า-ห้องส้วมและการบริหารห้องเรียน 2) การเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อม กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
จำแนกตามเพศ วุฒิการศึกษา โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 
ยกเว้นการบริหารอาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม และขนาดของโรงเรียน 3) แนวทางพัฒนาในแต่ละด้านลำดับแรก
คือ บริเวณโรงเรียนจัดเก็บอุปกรณ์ท่ีชำรุดให้มีความเป็นระเบียบ อาคารเรียนเพิ่มแสงสว่างในอาคาร ห้องเรียน
ปรับปรุงประตูให้พร้อมใช้งาน ห้องบริการเพิ่มงบประมาณสนับสนุนอาคารโรงอาหาร ปรับปรุงโรงอาหารให้
สะอาด และอาคารห้องน้ำ-ห้องส้วมดูแลให้ห้องน้ำแห้งอยู่เสมอ 

 พัชนี วังยายฉิม (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก
วัยอนุบาลในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร และครูในโรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 4 สังกัด มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันคือด้านนโยบายในการจัด
สภาพแวดล้อมที ่เอื ้อต่อการเรียนรู ้ พบว่า มีการวางนโยบายการจัดสภาพแวดล้อมอยู ่ในระดับมาก ได้แก่  
ด้านกายภาพ ด้านกิจกรรม และด้านบุคคลจัดอาคารสถานที่ ให้มีความสะดวกสบายการจัดกิจกรรม สื่อ วัสดุ
การเรียนให้มีความเหมาะสมกับพัฒนากาของเด็ก ส่งเสริมครูในการจัดสภาพแวดล้อม จัดส่งครูเข้ารับ  
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การอบรมในเรื่องการใช้สื่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียน มีการติดตามผลการจัดสภาพแวดล้อม และมีการประสานงาน
ระหว่างครูกับผู้บริหาร ด้านการจัดสภาพแวดล้อม พบว่าส่วนใหญ่มีพื้นที่ภายนอกอย่างกว้างขวางและภายใน
คับแคบ มีวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเล่นในจำนวนน้อยด้านการจัดพ้ืนที่ทำกิจกรรมไม่มีการกำหนดขอบเขตที่แน่นอน
การคัดเลือกสื ่อ วัสดุ อุปกรณ์การเรียนมีความเหมาะสมกับวัยของเด็ก เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่ าง
เพลิดเพลินในระยะเวลาที ่นานการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์การเร ียนในการทำกิจกรรมส่วนใหญ่ยัง  
ไม่หลากหลาย และขาดงบประมาณในการสนับสนุนเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อม คือ ด้านสื่อ วัสดุอุปกรณ์
การเรียน 

 ภูวนัย สุวรรณธารา (2555) ปัญหาการจัดสภาพแวดล้อมที่สำคัญ คือ ผู้เรียนขาดความสนใจใฝ่รู้ 
ด้านการเรียน ความสะอาดและความเป็นระเบียบ ภายในห้องเรียนมีสถานที่และแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน  
ไม่เพียงพอ อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ส่วนข้อเสนอแนะมีดังนี้ ควรจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มรณรงค์
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาด ควรเพิ่มสถานที่สำหรับพักผ่อน และจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน
ห้องเรียนให้เพียงพอ ควรหากิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมอยู่เสมอ 

 มีม ี ส ัจจกมล (2548) ได ้ว ิจ ัย เร ื ่อง ความพึงพอใจของคร ูและนักเร ียนต่อการพัฒนา
สภาพแวดล้อมด้านกายภาพของโรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ ครูและนักเรียนโรงเรียนหอ
วัง จำนวน 580 คน ผลการวิจัยพบว่า ครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้าน
กายภาพอยู่ในระดับมาก โดยอันดับแรกคือ ด้านสภาพอาคารหอประชุม อันดับสองคือ ด้านสภาพบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และด้านห้องสมุด อันดับสี่คือ ด้านสหกรณ์ของโรงเรียน อันดับห้าคือ ด้านสภาพศูนย์
การเรียนรู้ อันดับหกคือ ด้านสภาพโรงอาหาร และอันดับ สุดท้ายคือ ด้านสภาพห้องน้า ห้องส้วม 

 รวิพร วีระเมธีกุล (2548, บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยการติดสินใจโรงเรียนอนุบาลหลักสูตรสองภาษา 
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยการตัดสินใจ
โรงเรียนอนุบาลหลักสูตรสองภาษา  สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  
ในภาพรวมให้น้ำหนักการตัดสินใจ อันดับแรกคือ ด้านคุณภาพในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านทำเลที่ตั้ง และ
สภาพแวดล้อม ด้านค่าใช้จ่าย และด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ในระดับปานกลาง ตามลำดับ 

 วิกรม ทิพย์วิบูลย์ชัย (2546) ได้วิจัย เรื่อง ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ปกครองในด้าน 
การจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนนิลประพันธ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครกลุ่มตัวอย่าง คือ
ผู้ปกครองของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในแต่ละระดับชั้นการศึกษา ตั้งแต่ชั้นอนุบาลปี ที่1 ถึงชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 จำนวน 220 คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ปกครองมีความพึงพอใจการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม
ของโรงเรียนนิลประพันธ์ อยู่ในระดับมาก 3 ด้าน คือ ด้านความปลอดภัยในสถานที่ ด้านความร่มรื่น สวยงาม
ภายในบริเวณโรงเรียน และด้านความสะอาดของบริเวณโรงเรียน สำหรับความพึงพอใจด้านการบริการและสิ่ง
อำนวยความสะดวกท่ีจัดให้นักเรียน และด้านความสะอาดของอาคารสถานที่ อยู่ในระดับปานกลาง ผู้ปกครอง
มีความคาดหวังในการจัดบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนนิลประพันธ์อยู่ในระดับมากที่สุด คือ 
ด้านความปลอดภัยในสถานที่ สำหรับด้านความสะอาดของอาคารสถานที่ ด้านความสะอาดของบริเวณ
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โรงเรียน ด้านความร่มรื่น สวยงามภายในบริเวณโรงเรียน และด้านการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จัด
ให้นักเรียน ผู้ปกครองความคาดหวังอยู่ในระดับมาก 

 เสน่ห์ คำหมาย (2539) ได้ทำการวิจัยเรื ่อง การศึกษาการจัดกิจกรรมรณรงค์และร ักษา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนลำปาว
วิทยาคม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ ์ ผลการวิจัยพบว่า ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ปลูกไม้ยืนต้นจัดสวนหย่อมรอบ ๆ อาคารเรียน
และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ปลูกไม้ดอกไม้ประดับริมถนน และทางเดินเท้า และรักษาความสะอาดของบริเวณและ
อาคาร ปัญหาที่พบ ได้แก่ งบประมาณไม่เพียงพอ โรงเรียนจึงได้แก้ไขโดยจัดบุคลากรร่วมมือกันรับผิดชอบ 

 สมศักดิ์ ด้วงเจริญ (2548, น. 67) ได้วิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพแวดล้อมทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต  3 ผลการวิจัยพบว่า ทั้ง
นักเรียนชายและนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 มีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมทางการเรียนของ
โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ด้านในห้องเรียน ด้านเกี่ยวกับการบริหารด้านเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อน และด้าน
อาคารสถานที่ อยู่ในระดับมาก 

(2) งานวิจัยต่างประเทศ  
 เนวิลล์ (Nawill อ้างถึงใน ฉัตรชัย ศรีสุข, 2554) ได้ศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ของสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 

ที่มีผลกระทบต่อการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนนั้น อากาศภายในโรงเรียนมีผลต่อ จุดมุ่งหมาย หน้าที่ 
การแนะนาของผู้นำ ความคาดหวังด้านวิชาการและความประพฤติ การว่ากล่าวตักเตือนในความประพฤติของ
นักเรียนรวมไปถึงผู้ปกครองนักเรียน 

 เมอร์รอล และเทรน์เตอร์ (Malone and Tranter) ได้ศึกษาเรื่องบรรยากาศสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ของนักเรียนต่อการจัดการและการออกแบบของบริเวณโรงเรียน พบว่า ความแตกต่างที่หลากหลาย
ระหว่างโรงเรียน โดยเฉพาะประเภทของการเล่นและสภาพแวดล้อมมีผลต่อการเรียนรู้และมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพทางกายภาพของโรงเรียน และยังพบว่าเกี่ยวข้องกับการใช้และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายนอก
ห้องเรียนเช่นเดียวกัน 

 Khirk (1979) ได้ทำการศึกษาออกแบบที่ส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูนักเรียนและสื่อการ
สอน ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและการเรียนภายนอก หัวข้อการวิจัยรวมไปถึงการกำหนดพื้นที่การเรียน การ
วางแผนและการพัฒนาอาคารเรียน การจัดหาเงินทุนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารแบบใหม่ การควบคุมอากาศ
ภายในอาคาร การควบคุมแสง และการควบคุมเสียงเทคโนโลยีทางด้านสื่อสารการสอนที่จำเป็นในการเรียนให้ 
มีประสิทธิภาพ อาคารเรียนแบบพิเศษ เพื่อการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
ภาคผนวกมีการประเมินอาคารเรียนที่มีอยู่แบบฟอร์มตรวจสอบสิ่งจำเป็นเกี่ยวกับอาคารเรียน แบบตรวจสอบ
การวางแผน ข้อสรุปอาคารเรียนที ่มีอยู ่และทางเลือกของสถาปนิกและรายชื ่อของผู ้ผลิตสื ่อการสอน
เฟอร์นิเจอร์และโต๊ะอ่านหนังสือ 
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 Miller (1981, pp. 1235-A) ได้ศึกษา ผลของการใช้อาคารเรียน เมื ่อมีการเปลี ่ยนแปลง
ตารางเวลาในโรงเรียน เมื่อการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  3 แห่ง พบว่าสัดส่วนการใช้
ห้องเรียนขึ้นอยู่กับขนาดของห้องเรียน และโปรแกรมทางการศึกษาโรงเรียนทั้งสามแห่งสามารถรับนักเรียนเข้า
เรียนได้มากขึ้นและใช้พื้นที่ต่อนักเรียนน้อยลง เมื่อใช้ตารางแบบยืดหยุ่นและการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนในแต่
ละแบบมีผลต่อการสมัครเข้าเรียน และใช้เนื้อท่ีต่อนักเรียนหนึ่งคน 

 Greenwood (2002, pย. 2110-A อ้างถึงใน ชาญณรงค์ ช่างสลัก, 2552, น. 60) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ระดับ 6 ผลการศึกษา
พบว่านักเรียนที่มีผลการเรียนดีนั้นมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้และการดูแลเอาใจใส่ของครู
และความไว้วางใจต่อครูของนักเรียนในทางตรงกันข้ามนักเรียนที่ประสบความสำเร็จน้อยที่สุดมีความรู้สึกว่า 
ชั้นเรียนของพวกเขาเป็นแบบที่ครูควบคุมและมีการแข่งขัน 

 Sally Kendall (2007) ได้ศึกษาถึงการสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือเชื่อมโยงสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
องค์กร หน่วยงาน โรงเรียน และครอบครัว เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิต และส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการทำงาน 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ว่า การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของโรงเรียน
เป็นปัจจัยพื้นฐานอันสำคัญที่จะช่วยให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา และมีความสำคัญใน  
การพัฒนาโรงเรียนให้ประสบผลสำเร็จในทุก ๆ ด้าน ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน การพัฒนา
ความคิดการพัฒนาจิตใจตลอดจนการพัฒนาคุณธรรมต่าง ๆ ที่พึงประสงค ์ 

 10.8 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum: C) 
ในการศึกษาวิจัยครั ้งนี้ ผู ้ว ิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อเป็นพื ้นฐานในการ

ดำเนินการวิจัยในเรื่องต่อไปนี้ 
1) ความหมายของหลักสูตร  
2) องค์ประกอบของหลักสูตร  
3) ประเภทของหลักสูตร 
4) การพัฒนาหลักสูตร 
5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   (1) งานวิจัยในประเทศ 
   (2) งานวิจัยต่างประเทศ 
1) ความหมายของหลักสูตร  
 คำว่า หลักสูตร แปลมาจากคำในภาษาอังกฤษว่า “Curriculum” ซึ่งมีรากศัพท์มา จากภาษา

ลาตินว่า “Currere” หมายถึง “Running course” หรือ เส้นทางที่ใช้วิ ่งแข่ง ต่อมาได้นำคำศัพท์นี ้มาใช้  
ในทางการศึกษาว่า “Running sequence of courses or Learning experiences” และความหมายของหลักสูตร
นั้น มีนักการศึกษาท้ังในไทยและต่างประเทศให้ความหมายไว้หลายลักษณะ สรุปได้ดังนี้  
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 สงัด อุทรานันท์ (2532) สรุปความหมายของหลักสูตรไว้ 7 ลักษณะ ดังนี้ 1. รายวิชา หรือเนื้อหา
สาระที่ใช้ในการสอน 2. มวลประสบการณ์ท่ีโรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียน 3. กิจกรรมการเรียนการสอน 4. สิ่งที่สังคม
คาดหมายหรือมุ่งหวังจะให้ผู ้เรียนได้รับ 5. สื่อกลางหรือวิถีทางที่จะนำผู้เรียน ไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทาง  
6. ข้อผูกพันระหว่างผู้เรียนกับครูและสิ่งแวดล้อมทางการเรียน 7. กระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับ
ครูและสิ่งแวดล้อมทางการเรียน  

 วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒผล (2558) ให้ความหมายว่า หลักสูตรมีสองนัย โดยความหมาย 
ในวงแคบของหลักสูตรคือ วิชาที่สอน ส่วนความหมายในวงกว้างของหลักสูตรคือ มวลประสบการณ์ทั้งหลาย  
ที่จัดให้กับผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนซึ่งเป็นทั้งทางตรงและทางอ้อม  

 Taba (1962) ให้ความหมายว่า หลักสูตรคือแผนสำหรับการเรียนรู้ที่ประกอบด้วย จุดประสงค์
ทั่วไปและจุดหมายเฉพาะการเลือกและการจัดเนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล   

 จากความหมายของหลักสูตรข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า หลักสูตร หมายถึง ประสบการณ์ทั้งมวลที่
เป็นแนวทางสำหรับจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนซึ่งจัดให้ผู้เรียน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และมีคุณลักษณะตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้  

2) องค์ประกอบของหลักสูตร  
 หลักสูตรต้องมีองค์ประกอบอย่างครบถ้วน ผู้สอนจึงจะสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งองค์ประกอบของหลักสูตรที่สำคัญนักวิชาการได้นำเสนอ ดังนี้  
  Taba (1962) ได้ระบุถึงองค์ประกอบของหลักสูตรไว้สรุปได้ว่า หลักสูตรทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็น
หลักสูตรประเภทใดจะประกอบไปด้วยข้อความที่กล่าวถึง จุดหมายและจุดประสงค์เฉพาะการคัดเลือก  
และจัดเนื้อหาแบบแผนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่ได้รับ โดยหลักสูตรประกอบด้วย
องค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้  
  1. วัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะวิชา     
  2. เนื้อหาวิชา และจำนวนชั่วโมงท่ีสอนแต่ละวิชา 
  3. กระบวนการสอนและการเรียนหรือการนำหลักสูตรไปใช้ 
  4. โครงการประเมินผลการสอนตามหลักสูตร  
   องค์ประกอบของหลักสูตรตามที ่เสนออาจแตกต่างกันบ้างในรายละเอียด แต่ในหลักใหญ่  
มีประเด็นหรือองค์ประกอบที่สำคัญเหมือนกันอย่างครบถ้วน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้หลักสูตรสามารถนำหลักสูตร  
ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรายละเอียดสำคัญ คือ  

  1. จุดประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum Aims) 
  จุดมุ่งหมายของหลักสูตร หมายถึง ความตั้งใจหรือความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในตั วผู้ที่จะ
ผ่านหลักสูตร จุดประสงค์ของหลักสูตรมีความสำคัญเพราะเป็นตัวกำหนดทิศทางและขอบเขตในการให้
การศึกษาแก่เด็กช่วยในการเลือกเนื้อหาและกิจกรรม ตลอดจนใช้เป็นมาตรการอย่างหนึ่งในการประเมินผล 
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  จุดมุ่งหมายของการศึกษามีอยู่หลายระดับ ได้แก่ จุดมุ่งหมายระดับหลักสูตรซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่
บอกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้เป้าหมายของหลักสูตรนั้น ๆ จุดมุ่งหมายของกลุ่มวิชา วิชาแต่ละกลุ่มจะสร้างคุณลักษณะ 
ที่แตกต่างให้กับผู้เรียน ดังนั้นแต่ละกลุ่มวิชาจึงมีการกำหนดจุดมุ่งหมายไว้ต่างกันจุดมุ่งหมายรายวิชาเป็น
จุดมุ ่งหมายที ่ละเอียดจำเพาะเจาะจงกว่าจุดมุ ่งหมายกลุ ่มวิชา ผู ้สอนรายวิชาจะกำหนดจุดมุ ่งหมาย  
เชิงพฤติกรรม แม้ว่าจุดมุ่งหมายของการศึกษาจะมีหลายระดับดังกล่าวแล้ว แต่จุดมุ่งหมายทุกระดับ ย่อม
สอดคล้องกันและนำไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน 
  2. เนื้อหาวิชา (Content) 
  เมื่อกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแล้ว ขั้นต่อไปคือ การเลือกเนื้อหาประสบการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ 
ที่คาดว่าช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ โดยดำเนินการตั้งแต่การเลือกเนื้อหาและประสบการณ์ 
การเรียงลำดับเนื้อหาสาระ พร้อมทั้งการกำหนดเวลาเรียนที่เหมาะสม 
  3. การนำหลักสูตรไปใช้ (Curriculum Implementation) 
  เป็นการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดทำวัสดุหลักสูตร 
ได้แก่ คู่มือครู เอกสารหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนรู้ และแบบเรียน เป็นต้น 
  การจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดโต๊ะเก้าอี้ในห้องเรียน วัสดุ
อุปกรณ์ในการเรียน จำนวนครู และสิ่งที่อำนวยความสะดวกต่าง ๆ  
  การดำเนินการสอน เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในขั้นการนำหลักสูตรไปใช้ เพราะหลักสูตรจะได้ผล
หรือไม่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการสอนของครู ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ในด้านการถ่ายทอดเนื้อหาความรู้ การวัด
และประเมิน จิตวิทยาการสอน ตลอดทั้งปรัชญาการศึกษาของแต่ละระดับ จึงทำให้การเรียนของผู้เรียนบรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร 
  4. การประเมินผลหลักสูตร 
  การประเมินผลหลักสูตร คือ การหาคำตอบว่าหลักสูตรสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนดไว้ในจุดมุ่งหมาย
หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และอะไรเป็นสาเหตุ การประเมินผลหลักสูตรเป็นงานสำคัญและมีขอบเขตกว้างขวาง 
ผู้ประเมินจำเป็นต้องวางโครงการประเมินผลไว้ล่วงหน้า 
  องค์ประกอบสำคัญของหลักสูตรตามแนวคิดของ Taba มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร เนื้อหา การนำหลักสูตรไปใช้ และการประเมินผลหลักสูตร แต่ละองค์ ประกอบจะมีหัวข้อย่อย ๆ 
แทรกอยู่ เช่น ด้านเนื้อหา มีเรื่องของการคัดเลือกเนื้อหา การลำดับเนื้อหาสาระ และการกำหนดเวลาเรียน  
ที่เหมาะสม ด้านการนำหลักสูตรไปใช้ มีหัวข้อการจัดทำวัสดุหลักสูตร การดำเนินการสอน เป็นต้น  
   Tyler, R. W. (2013) ได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรไว้ 4 ประการ คือ จุดประสงค์ที่
ต้องการบรรลุคืออะไร เนื้อหาสาระและประสบการณ์เรียนรู้ที่ทำให้บรรลุจุดประสงค์มีอะไรบ้าง มีการจัด
เนื ้อหาสาระและประสบการณ์การเร ียนรู ้น ั ้นอย่างไร และมีการประเมินผลการจัดเนื ้อหาสาระและ
ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างไร จากแนวคิดดังกล่าวของ Tyler แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของหลักสูตร 4 
ประการ คือ จุดประสงค์ เนื้อหาสาระและประสบการณ์เรียนรู้ การจัดเนื้อหาสาระและประสบการณ์การ
เรียนรู้ และการประเมินผล  
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 รูปแบบการจัดหลักสูตรของ Tyler แสดงในภาพดังต่อไปนี้  
 

จุดประสงค์ (Objectives) จุดประสงค์ที่ต้องการบรรลุคืออะไร 
 
 

การคัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ (Selecting 
learning experiences) 

มีการคัดเลือกเนื้อหาสาระและประสบการณ์เรียนรู้
อย่างไรเพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ 

 
 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Selecting 
learning experiences) 

มีการคัดเลือกเนื้อหาสาระและประสบการณ์เรียนรู้
อย่างไรเพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

 
 

การประเมินผล (Evaluation) มีการประเมินประสิทธิภาพของการเรียนการสอน
อย่างไร 

 
ภาพที่ 7 รูปแบบการจัดหลักสูตรของ Tyler (Tyler’s Model) 

 
 Hunkins and Ornstein (2016 อ้างใน อำพล นิลสระคู, 2561) ได้ระบุถึงองค์ประกอบของ

หลักสูตรไว้ 4 ประการ ได้แก่ จุดประสงค์ เนื้อหาวิชา วิธีการและการจัดและการประเมินผล ซึ่งแต่ละ
องค์ประกอบของหลักสูตรนั ้น มีความสัมพันธ์ต่อกัน ( Interaction) การดำเนินการกับองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งจะข้ึนอยู่กับองค์ประกอบอ่ืนด้วย องค์ประกอบของหลักสูตรดังกล่าวแสดงได้ดังภาพต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 8 แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของหลักสูตร 

จุดประสงค์ (Objectives) 

การประเมินผล 
(Evaluation) 

เนื้อหาวิชา  

(Subject Matter) 
วิธีการและการจัด 

(Method and Organization) 
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 จากข้อความข้างต้นพบว่า องค์ประกอบของหลักสูตรที่นักวิชาการได้นำเสนอไว้ กล่าวโดยสรุปได้
ว่า องค์ประกอบหลักของหลักสูตรมี 4 ประการ ได้แก่  

 1. จุดหมาย เป้าหมาย และจุดประสงค์  
 2. เนื้อหาวิชาหรือเนื้อหาสาระ  
 3. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หรือการจัดการเรียนการสอน  
 4. การประเมินผล  
 องค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตรทั้ง 4 ประการนี้จำเป็นจะต้องจัดให้มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยง

กัน กล่าวคือ เมื่อมีการกำหนดจุดมุ่งหมาย เป้าหมาย หรือจุดประสงค์ของหลักสูตรแล้ว การคัดเลือกเนื้ อหา
สาระและการจัดการเรียนการสอนต้องมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ รวมทั้ง  
มีการประเมินผลว่าผู้เรียนสามารถบรรลุตามจุดประสงค์นั้นหรือไม่  

3) ประเภทของหลักสูตร  
 นักวิชาการด้านหลักสูตรได้จำแนกประเภท รูปแบบ หรือแบบของหลักสูตรตามแนวคิดหรือ

หลักการที่ใช้ในการออกแบบไว้หลายลักษณะ ซึ่งแต่ละลักษณะของหลักสูตรอาจแบ่งเป็นหลักสูตรประเภทย่อย ๆ          
ที่อิงแนวคิดเดียวกันได้อีก หรือบางหลักสูตรมีชื่อเรียกเป็นชื่อเดียวกัน หรือพ้องกันกับชื่อของแนวคิดหรือ
หลักการที่ใช้นักวิชาการหลายคนได้จำแนกประเภทของหลักสูตรได้ ดังนี้  
  สงัด อุทรานันท์ (2532) ได้แบ่งหลักสูตรออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่  
  1. หลักสูตรที่เน้นสาขาวิชาหรือเนื้อหาวิชา (Designs Focused on Disciplines/ Subjects) ได้แก่   

 1.1 หลักสูตรแยกรายวิชา (The Separate Subject Curriculum) 
 1.2 หลักสูตรสัมพันธ์วิชาหรือหลักสูตรสหสัมพันธ์วิชา (The Correlated Curriculum)  
 1.3 หลักสูตรหมวดวิชาหรือหลักสูตรกว้าง (The Broad Field Curriculum) 
 1.4 หลักสูตรแกน (The Core Curriculum) 
 1.5 หลักสูตรบูรณาการ (The Integrated Curriculum)  

   2. หลักสูตรที่เน้นความต้องการและความสนใจของผู้เรียน (Designs Focused on Individual 
Needs and Interests) ได้แก่  

  2.1 หลักสูตรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (The Child – centered  
  2.2 หลักสูตรเน้นประสบการณ์ (The Experience Curriculum)  

  3. หลักสูตรที่เน้นกิจกรรมและปัญหาของสังคม (Designs Focused on Social Activities and 
Problems) ได้แก่ หลักสูตรแกน (The Core Curriculum) 
  4. หลักสูตรที่เน้นทักษะในกระบวนการเรียนรู้ (Designs Focused on Process Skills) ได้แก่ 
หลักสูตรที่มุ่งกระบวนการ (The Process Approach Curriculum) 
  5. หล ักส ูตรท ี ่ เน ้นเกณฑ ์ความสามารถเฉพาะของผ ู ้ เร ียน (Designs Focused on Specific 
Competencies) ได้แก่ หลักสูตรเกณฑ์ความสามารถ (The Competencies – based Curriculum) 
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  6. หลักสูตรที่เน้นการผสมผสานทั้งด้านกระบวนการและเนื้อหาวิชา (Designs Focused on 
Integration of Process and Knowledge) ได้แก่ หลักสูตรบูรณาการ (The Integrated Curriculum)   
  Taba (1962) ได้แบ่งหลักสูตรออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
  1. หลักสูตรรายวิชา (The Subject Organization) 
  2. หลักสูตรหมวดวิชา (The Broad Fields Curriculum) 
  3. หลักสูตรกระบวนการทางสังคมและภารกิจในชีวิตประจำวัน (Curriculum Based on Social 
Processes and Life Functions) 
  4. หลักสูตรกิจกรรมหรือหลักสูตรประสบการณ์ (The Activity or Experience Curriculum) 
  5. หลักสูตรแกน (The Core Curriculum)  
  Mc Neil (อ้างใน กมลพร บัณฑิตยานนท์, 2555) ได้แบ่งหลักสูตรออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  
  1. หลักสูตรมนุษยนิยม (The Humanistic Design) 
  2. หลักสูตรหมวดวิชา (The Broad Fields Design) 
  3. หลักสูตรเน้นกระบวนการทางสังคมและภารกิจในชีวิตประจำวัน (The Curriculum Based 
on Social Processes and Life Functions) 
  4. หลักสูตรประสบการณ์ (The Experience Curriculum)  
  5. หลักสูตรแกน (The Core Curriculum) 
  Saylor, Alexander, Lewis, and Winston (1981) ได้แบ่งหลักสูตรไว้ 5 ประเภท ได้แก่  
  1. หลักสูตรรายวิชา (The Subject Matter/Disciplines Design) 
  2. หลักสูตรเฉพาะ (The Specific Competencies/Technology)  
  3. หลักสูตรคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (The Human Traits/Process Design)  
  4. หลักสูตรกระบวนการทางสังคมหรือกิจกรรมทางสังคม (The Social Functions/Activities 
Design)  
  5. หล ักส ูตรเน ้นความต้องการและความสนใจของผ ู ้ เร ียน (The Individual Needs and 
Interest/ Activities Design)  
  Hunkins and Ornstein (2016 อ้างใน อำพล นิลสระคู, 2561) ได้แบ่งหลักสูตรไว้ 3 ประเภท
ได้แก่ 
  1. หลักสูตรที่เน้นเนื้อหาสาระเป็นสำคัญ (Subject – centered Designs)  

 1.1 หลักสูตรรายวิชา (The Subject Designs) 
 1.2 หลักสูตรหมวดวิชา (The Broad Fields Designs)  
 1.3 หลักสูตรสัมพันธ์วิชา (The Correlation Designs)  
 1.4 หลักสูตรกระบวนการ (Process Design)  

  2. หลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Learner – centered Designs) 
 2.1 หลักสูตรเน้นประสบการณ์ (The Experience –centered  
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 2.2 หลักสูตรโรแมนติก/เรดิคอล (The Romantic/Radical  
 2.3 หลักสูตรมนุษยนิยม (The Humanistic Designs) 

  3. หลักสูตรที่เน้นปัญหาเป็นสำคัญ (The Problem – centered  
 3.1 หลักสูตรเน้นสถานการณ์ชีวิต (The Life Situation Designs)  
 3.2 หลักสูตรแกน (The Core Designs) 
 3.3 หล ักส ูตรเน ้นป ัญหาส ังคมหร ือหล ักส ูตรน ักปฏ ิร ูปส ั งคม (The Social Problems/ 

Deconstructionist Designs) 
  จากข้อความข้างต้น จะเห็นได้ว่าหลักสูตรที่มีชื่อเรียกเหมือนกันอาจถูกจัดไว้ในกลุ่มหลักสูตรที่ใช้
แนวคิดในการออกแบบหลักสูตรต่างกันได้ เช่น สงัด อุทรานันท์ (2532) และ Hunkins and Ornstein 
(2016) จัดหลักสูตรแกนไว้ในหลักสูตรที่ใช้แนวคิดที่เน้นปัญหาทางสังคมเป็นหลักในขณะที่ สงัด อุทรานันท์ 
(2532) จัดหลักสูตรนี้ไว้ในหลักสูตรที่ใช้แนวคิดท่ีเน้นเนื้อหาวิชาเป็นหลัก 

 4) การพัฒนาหลักสูตร  
  หลักสูตร ถือเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดแนวทาง  
การจัดการศึกษา เพื่อที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม การจัดการศึกษาที่ดี  
จึงควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพชีวิตและสังคมของผู้เรียน หลักสูตรจึงจำเป็นต้องปรับปรุงและ
พัฒนาให้มีความทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันและอนาคตอยู่เสมอ การพัฒนาหลักสูตร  
จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา  
  1. ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร  
  สงัด อุทรานันท์ (2532) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร ไว้ว่า “การพัฒนา” หรือคำใน
ภาษาอังกฤษว่า “Development” มีความหมายที ่เด ่นชัดอยู ่ 2 ลักษณะคือ ลักษณะแรก หมายถึง  
การทำให้ดีขึ้นหรือทำให้สมบูรณ์ขึ้นและอีกลักษณะหนึ่ง หมายถึง การทำให้เกิดขึ้น  โดยเหตุนี้ความหมาย  
ของการพัฒนาหลักสูตรจึงอาจมีได้ 2 ลักษณะ เช่นเดียวกัน คือ ความหมายแรก หมายถึง การทำหลักสูตร 
ที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ ้นหรือสมบูรณ์ขึ ้นและอีกความหมายหนึ่งก็คือเป็นการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่โดยไม่มี
หลักสูตรเดิมเป็นพื้นฐานมาก่อนเลย 
  วิชัย วงษ์ใหญ่ และคณะ (2558) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร ไว้ว่า การพัฒนา
หลักสูตรหมายถึง การพยายามวางโครงการที่จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ตรงตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ หรือการ
พัฒนาหลักสูตร และการสอน คือ ระบบโครงสร้างของการจัดโปรแกรมการสอน การกำหนดจุดมุ่งหมาย 
เนื้อหาสาระ การปรับปรุงตาราแบบเรียน คู่มือครู และสื่อการเรียนต่าง ๆ การวัดและการประเมินผลการใช้หลักสูตร
การปรับปรุงแก้ไข และการให้การอบรมครูผู้ใช้หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน รวมทั้งการบริหารและบริการหลักสูตร 
   Taba (1962) ได้ให้ความหมายการพัฒนาหลักสูตรไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การเปลี่ยนแปลง
หรือปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ดียิ่งขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบทั้งจุดมุ่งหมายและ
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วิธีการตั้งแต่จุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาวิชา การจัดการเรียนการสอน จนถึงการวัดและการประเมินผล เพื่อให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ตั ้งไว้ แต่การปรับปรุงหลักสูตรเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะเพียงบางส่วน  
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดพื้นฐานหรือรูปแบบของหลักสูตร  
   Good and Market (1973 อ้างใน ทัศน์ทอง เข็มกลัด, 2561) ได้ให้ความหมายของการพัฒนา
หลักสูตรไว้ 2 ความหมาย คือ (1) การปรับปรุงหลักสูตร และ (2) การเปลี่ยนแปลงหลักสูตร โดยการปรับปรุง
หลักสูตร หมายถึง การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับโรงเรียนหรือระบบโรงเรียน จุดมุ่งหมายของ
การสอน หลักสูตร วิธีสอน รวมทั้งการประเมินผล โดยจัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทั้งระบบติดต่อกันไป หรือ
ปรับปรุงโปรแกรมการศึกษาให้เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร หมายถึงการดัดแปลงให้แตกต่าง
ออกไปจากเดิมเป็นการสร้างโอกาสทางการเรียนขึ้นมาใหม่โดยการเปลี่ยนแปลงแบบหลักสูตร  
  Saylor, J., Alexander, W., Lewis, A. J. R., & Winston (1981) ได้ให้ความหมายของการ
พัฒนาหลักสูตรไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทำหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้น หรือเป็นการ
จัดทำหลักสูตรใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมอยู่ก่อน การพัฒนาหลักสูตรหมายความถึง การสร้างเอกสารอื่น ๆ 
สำหรับนักเรียนอีกด้วย 
   จากการศึกษา ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร สรุปได้ว ่า การพัฒนาหลักส ูตรนั้น  
มีความหมายอยู่ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก หมายถึงการปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ ้น และ
ลักษณะที่สองเป็นการจัดทำหลักสูตรขึ้นมาใหม่โดยไม่มีหลักสูตรเดิมอยู่ก่อนเลย ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวจะช่วย
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ดีข้ึนสอดคล้องกับสภาพสังคมและบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้  

 2. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร 
  แนวคิดเก่ียวกับรูปแบบของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรมีนักการศึกษาได้เสนอรูปแบบไว้ดังนี้   
  สงัด อุทรานันท์ (2532) ได้เสนอขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นดังนี้ 
  1. จัดตั้งคณะทำงาน ควรเลือกบุคคลที่มีความสามารถและมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน
สำคัญ  
  2. ศึกษาสภาพหรือข้อมูลพื้นฐาน โดยการวิจัย สัมภาษณ์ ประชุม และสัมมนาหรือวิธีการอ่ืน ๆ  
  3. กำหนดจุดมุ่งหมายสำหรับหลักสูตรท้องถิ่นว่าจะทำการพัฒนาโดยการปรับหลักสูตรหรือสร้าง
หลักสูตรขึ้นมา 
  4. พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรกลางกับสภาพท้องถิ่น 
  5. ดำเนินการเลือกเนื ้อหาสาระของหลักสูตรกลาง และ/หรือจัดสร้างกระบวนวิชาใหม่ขึ ้นให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น ในกรณีสร้างเพิ่มเติมควรระบุจุดมุ่งหมาย โครงสร้าง 
เนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนการสอน และมาตรการในการวัดและประเมินผลให้ชัดเจน  
  6. ดำเนินการใช้หลักสูตรในขั้นนี้การนิเทศและติดตามมีความสำคัญมาก  
  7. ประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นขั้นที่มีความสามารถมาก เพราะช่วยให้ทราบว่าหลักสูตรที่จัดขึ้น
นั้นมีความเหมาะสมหรือไม่  
  8. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้มีความเหมาะสมต่อไป  
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 ใจทิพย์ เชื ้อรัตนพงษ์ (2539, น. 124-135 อ้างใน กัญฐิกา เกษานุช, 2558, น. 180)  
ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นในโรงเรียนเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาใหม่ มีขั้นตอน  
การดำเนินการ ดังนี้  
  ขั้นตอนที่ 1 การจัดตั้งคณะทำงาน  
  การจัดตั้งคณะทำงาน โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในด้านเนื้อหาวิชาที่สอน  
ด้านสภาพของท้องถิ่น และด้านการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งได้แก่  
  1. ครูหรือผู้สอน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอน และมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรแกนกลางเป็น
อย่างดี อันได้แก่ ครูวิชาการโรงเรียน ครูวิชาการกลุ่มประสบการณ์ และครูผู้สอน เป็นต้น  
  2. ผู้บริหารโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้ที่สามารถให้คำแนะนำและให้ความรู้ในด้านหลักสูตรและการสอน  
  3. ศึกษานิเทศก์ ซึ่งเป็นผู้ให้คำแนะนำและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่น  
  4. วิทยากรท้องถิ่นหรือประชาชนที่มีความรู้ในด้านเนื้อหาวิชาด้านสภาพปัญหาและความต้องการ
ของสังคมในท้องถิ่นนั้น ๆ 
  5. นักวิชาการ ซึ่งได้แก่ อาจารย์จากวิทยาลัยครู หรือมหาวิทยาลัย  
  ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน  
  1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและความต้องการของชุมชน เพื่อให้หลักสูตรที่จัดทำขึ้นเหมาะสม
กับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของท้องถิ่น การศึกษาสภาพและความต้องการของชุมชนอาจศึกษาใน
หลาย ๆ ด้าน เช่น การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประเพณี การประกอบอาชีพทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต ความคาดหวังของชุมชน เป็นต้น ข้อมูลเหล่านี ้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรเป็นอย่างยิ่ง  
ซึ่งสามารถกระทำได้โดยการศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เป็นทุติยภูมิ (Secondary Sources) ได้แก่ ข้อมูล 
ที่มีผู้สำรวจศึกษา รวบรวมไว้เป็นเอกสาร สามารถนำมาไว้ใช้ประโยชน์ ได้แก่ ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่จัดเก็บและรวบรวมไว้ นอกจากนั้นศึกษาจากการสำรวจชุมชนเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Sources) คือ สำรวจด้วยตัวเอง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยตรงจากชุมชนเป็นข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง 
เพราะแสดงถึงสภาพที่แท้จริงของชุมชน  
  2. สำรวจสภาพและความต้องการของชุมชน เพ่ือให้หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นสอดคล้อง กับการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ รวมทั้งสอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของผู้เรียน ข้อมูล
เหล่านี้สามารถศึกษาได้จากผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ซึ่งอาจใช้วิธีการพูดคุยกับ นักเรียน  และผู้ปกครอง และ
สังเกตนักเรียน  
  3. ศึกษาและทำความเข้าใจหลักสูตรแกนกลาง คณะทำงานต้องศึกษาให้เข้าใจเกี่ยวกับ ปรัชญา 
หลักการ จุดหมาย จุดประสงค์ และโครงสร้างเนื้อหาของกลุ่มประสบการณ์/กลุ่ม วิชาและ หลักสูตรแม่บท 
การจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลหลักสูตรและอื่น  ๆ เพื่อพิจารณาว่า 
มีส่วนใดที่หลักสูตรเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม  
  4. วิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน เป็นการศึกษาสภาพโดยทั่วไปของโรงเรียนในด้านต่าง ๆ เช่น  
ด้านบุคลากร การบริหาร วัสดุอุปกรณ์ ความร่วมมือระหว่างบุคคลภายในโรงเรียน ความร่วมมือระหว่าง
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โรงเรียนกับท้องถิ่น ฯลฯ ผลจากการวิเคราะห์ทาให้ทราบว่าโรงเรียนมีจุดเด่น หรือ ความพร้อมในเรื่องใดมาก
ที่สุด และมีจุดด้อยหรือความขาดแคลนในเรื่องใดบ้าง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาตัดสินใจในการพัฒนา
หลักสูตรระดับท้องถิ่น เพราะหากโรงเรียนมีความพร้อมมากเพียงใด ก็ส่งผลให้การดำเนินการของโรงเรียนใน
การนำหลักสูตรไปปฏิบัติได้เพียงนั้น ข้อมูลเหล่านี้สามารถรวบรวมได้จากการสำรวจภายในโรงเรียนศึกษาจาก
ครู ผู้บริหาร และสถิติของโรงเรียน  
  ขั้นตอนที่ 3 การกำหนดจุดประสงค์ของหลักสูตรจุดประสงค์  
  สิ่งที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้บรรลุผลหลังจากที่เรียนรายวิชานั้น ๆ แล้วในการกำหนดจุดประสงค์ของ
หลักสูตรรายวิชาควรศึกษาจากสภาพ ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น และผู้เรียน จุดประสงค์ในแต่
ระดับกลุ่มวิชาหรือ กลุ่มประสบการณ์วิชานั้น ๆ เพื่อกำหนดสภาพที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเมื่อเรียนจบ
รายวิชาแล้ว นอกจากนี ้ในการกำหนดจุดประสงค์ควรสอดคล้องกับจุดประสงค์ของกลุ ่มวิชา / กลุ่ม
ประสบการณ์ เขียนด้วยภาษาท่ีชัดเจนและกะทัดรัด และเป็นจุดประสงค์ท่ีสามารถนามาปฏิบัติได้จริง  
  ขั้นตอนที่ 4 การกำหนดเนื้อหาจุดประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 
           ในขั ้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ แล้ว กำหนดเนื ้อหาสาระของรายวิชาอย่างกว้าง ๆ ให้สอดคล้องกับ
จุดประสงค์รายวิชาดังกล่าว และ ครอบคลุมส่วนที ่เป็นทั ้งความรู ้และทักษะด้วยซึ ่งในส่วนนี ้สามารถ
ปรับเปลี ่ยนเนื ้อหาให้เหมาะสมกับ สภาพท้องถิ ่นในการกำหนดเนื ้อหานั ้นควรกำหนดให้เหมาะสม  
กับวัยพื้นฐานความรู้เดิมของผู้เรียน มีความต่อเนื่องในรายวิชาชั้นต้น และรายวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มเดียวกัน  
มีความถูกต้องทันสมัยน่าสนใจ และความเหมาะสมกับคาบเวลา คือไม่มากหรือน้อยจนเกินไปจนกระทั่ง 
ไม่สามารถสอนได้ครบหรือ สอนได้ทันตามท่ีระบุไว้  
  ขั้นตอนที่ 5 การกำหนดกิจกรรม  
  กำหนดกิจกรรมให้ผู ้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยพิจารณาจากจุดประสงค์แต่ละข้อ 
กิจกรรมที่กำหนดไม่ควรมากหรือน้อยเกินไป เน้นทักษะ กระบวนการ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้กระทำโดย
ครูผู้สอนเป็นผู้ประสานกิจกรรมชี้แนะ  
  ขั้นตอนที่ 6 การกำหนดคาบเวลาเรียน  
  การกำหนดกิจกรรมคาบเวลาเรียนของรายวิชามักถือเอาโครงสร้างของหลักสูตรและปริมาณของ
เนื้อหาที่ผู้เรียนต้องเรียนเป็นเครื่องกำหนดในระดับประถมศึกษาจำนวนคาบเวลาเรียนที่กำหนด ต้องไม่ทำให้
คาบเวลาเรียนสำหรับกลุ่มประสบการณ์/หน่วยย่อยที่มีอยู่เปลี่ยนแปลงไป  
  ขั้นตอนที่ 7 การกำหนดเกณฑ์และวัดผลประเมิน  
  เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชาที่จัดทำขึ้นใหม่สิ่งที่ควรระบุคือ รายวิชานี้มีการวัดและ
ประเมินผลแบบใด เช่น ก่อนเรียน ระหว่างเรียน และ/เมื่อจบหลักสูตรเครื่องมือที่ใช้วัดผลมีอะไรบ้าง เช่น  
การสังเกต การซักถาม การให้ตอบแบบสอบถาม หรือทำแบบทดสอบ เป็นต้น และมีเกณฑ์ในการประเมิน
อะไร รวมทั้งมีการตัดสินผลว่ามีผู้เรียนผ่าน หรือไม่ผ่าน หรืออยู่ในระดับคุณภาพ/เกรดใด  
  ขั้นตอนที่ 8 การจัดทำเอกสารหลักสูตร  
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  การจัดทำเอกสารหลักสูตร เช่น แผนการสอน คู่มือครู หนังสืออ่านเพิ่มเติม และสื่อต่าง ๆ เพื่อผู้ใช้
หลักสูตรหรือครูผู้สอนสามารถนำหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดทำแผนการสอนแต่ละเรื่องควร
ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้ คือ (1) ชื่อแผนการสอน และระยะเวลาเรียนในแผนการสอนนั้น (2) จุดประสงค์
การเรียนรู้ (3) เนื้อหาสาระที่สำคัญ (4) กิจกรรมการเรียนการสอน (5) สื่อและวัสดุอุปกรณ์ และ (6) การวัด
และประเมินผล  
  ขั้นตอนที่ 9 การตรวจสอบคุณภาพและการทดลองใช้หลักสูตร  
  การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรและวัสดุหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อนำผลมาปรับปรุงข้อบกพร่อง
ก่อนนำไปใช้จริงต้องกำหนดเป็นแบบแผนอย่างมีขั ้นตอนและระบบมีการประชุมพิจารณาร่วมกันหรือให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร เช่น จุดประสงค์ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน 
คาบเวลาเรียน วิธีการวัดและประเมินผล มีความสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร วัสดุหลักสูตร เช่น แผนการสอน 
สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ มีความสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร ภาษาท่ีใช้มีความแจ่มแจ้งชัดเจนเพียงใด ทั้งนี้
เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ก่อนนำหลักสูตรไปใช้จริง  
  ขั้นตอนที่ 10 การเสนอขออนุมัติใช้หลักสูตร  
  เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามลำดับชั้นเพื่อขออนุมัติใช้หลักสูตร  
  ขั้นตอนที่ 11 การนำหลักสูตรไปใช้  
  มีการวางแผนการใช้หลักสูตรโดยอบรมครูเกี่ยวกับวิธีการใช้หลักสูตร เพราะถึงแม้ว่ามีคู่มือใน  
การใช้หลักสูตร หรือเอกสารประกอบหลักสูตรอื่น ๆ แต่อาจไม่เข้าใจการจัดอบรมครูควรจัดในรูปแบบการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ และควรคำนึงถึงจำนวนผู้เข้ารับการอบรม งบประมาณท่ีต้องใช้ วัสดุ หลักสูตร วิทยากร 
สถานที่ที่ใช้ฝึกอบรม เป็นต้น เมื่อการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสิ้นสุดลงแล้ว ผู้บริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ต้องนิเทศติดตามผลการใช้หลักสูตรของครูด้วย เพ่ือให้เป็นการสอนเป็นไปตามจุดประสงค์ของหลักสูตร  
  ขั้นตอนที่ 12 การประเมินผลหลักสูตร  
  เมื่อครูได้นำหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียนระยะหนึ่งแล้ว โรงเรียนควรพิจารณาให้คุณค่าของหลั กสูตร 
ว่าเป็นอย่าง ไร ให้ผลตรงตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ หรือไม่ มีส่วนใดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หลักสูตร  
มีคุณภาพดียิ่งข้ึน วัตถุประสงค์ของการประเมินผลหลักสูตร เพ่ือดูว่าหลักสูตรเมื่อนำไปปฏิบัติจริงได้ผลเพียงใด 
บรรลุจุดประสงค์หรือไม่ เพื่อหาทางปรับปรุงหลักสูตรและเพื่อช่วยการตัดสินใจว่าควรใช้หลักสูตรนี้ต่อไปอีก
หรือไม ่
  วิชัย วงษ์ใหญ่ (2543, น. 77 อ้างใน กัญฐิกา เกษานุช, 2558, น. 172) ได้เสนอรูปแบบและ
แนวคิดของขั้นตอนกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้  
  1. การกำหนดจุดมุ่งหมาย หลักการโครงสร้าง และการออกแบบหลักสูตร 
  2. ยกร่างเนื้อหา สาระ แต่ละกลุ่มประสบการณ์ แต่ละหน่วยการเรียนรู้ และวิชา 
  3. นำหลักสูตรที่พัฒนาแล้วไปทดลองใช้ในโรงเรียนนาร่อง และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง  
  4. อบรมครู ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้าใจในหลักสูตรใหม่ 
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  5. นำหลักสูตรไปใช้ปฏิบัติการสอนในโรงเรียน และการประกาศใช้หลักสูตร โดยมีกิจกรรมการใช้
หลักสูตรใหม่ ดังนี้ 
  5.1. การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน คือการจัดทำวัสดุหลักสูตร ได้แก่ เอกสาร และ
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่จำเป็น 
  5.2. ผู้บริหารจัดเตรียมสิ่งต่าง ๆ เช่น บุคลากร วัสดุหลักสูตร และบริการต่าง ๆ เริ่มตั้งแต่ 
อบรมครูและบุคลากรฝ่ายบริหารหลักสูตร ห้องสมุด ห้องเรียน รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ  
  5.3. การสอน เป็นหน้าที่ของครูปฏิบัติการทั่วไป  
  5.4. การประเมินผล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ การประเมินผลการเรียนของนักเรียนและ 
การประเมินหลักสูตรตั้งแต่ประเมินเอกสาร ผลการนำหลักสูตรไปใช้ และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ซึ่งจะต้อง
ประเมินอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  Tyler (2013, pp. 1-2 อ้างใน ชวลิต ชูกำแพง, 2550, น. 23 - 24) ได้เสนอรูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตร ไว้ว่าควรจะตอบคำถามพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ  
  1. มีจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ทางการศึกษาอะไรบ้างที่สถานศึกษาควรจะแสวงหา ความมุ่ง
หมายหรือจุดประสงค์ที่กำหนดไว้  

  2. มีประสบการณ์ทางการศึกษาอะไรบ้างที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพ่ือช่วยให้บรรลุ  

  3. จัดประสบการณ์พ้ืนฐานอย่างไร จึงจะทำให้มีประสิทธิภาพ  

  4. ประเมินประสิทธิภาพของประสบการณ์ในการเรียนอย่างไร จึงจะตัดสินได้ ว่าบรรลุถึง
จุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ที่กำหนดไว้  

  จากคำถามทั้ง 4 ประการนี้ชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตรที่ ควรคำนึงถึง 
คือ การกำหนดจุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ การกำหนดประสบการณ์ทางการศึกษา การเลือกเนื้อหาให้ผู้เรียน 
และการประเมินผลของหลักสูตร  

  ตามรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของไทเลอร์จะต้องเป็นไปตามลำดับขั้นดังต่อไปนี้  

  1. การกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ก่อนจะกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร อย่างกว้าง ๆ นั้น 
จะต้องอาศัยข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ ค่านิยม ความเชื่อ และแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิต  
ในสังคม ตลอดจนการเมืองการปกครอง เป็นต้น นอกจากนี้ข้อมูลที่สำคัญ คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียนใน
ด้านความต้องการ ความสนใจ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  รวมถึงคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ
สาขาวิชาการต่าง ๆ หรือผลจากการวิจัยที่ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
แล้วนามาประมวลเข้าด้วยกันจนเป็นจุดมุ ่งหมายอย่างกว้าง ๆ ของหลักสูตรหรือจุดประสงค์ชั ่วคราว 
(Tentative Objectives) จากนั้นจุดประสงค์ชั่วคราวจะได้รับการกลั่นกรองจากข้อมูลด้านปรัชญาการศึกษา 
และจิตวิทยาการเรียนรู้ อีกครั้งหนึ่ง  

  2. การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ หลังจากกำหนดจุดประสงค์ของหลักสูตรแล้วขั้นต่อมาคือ  
การเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ที ่คาดหวังให้ผู ้เรียนมีประสบการณ์อย่างไร ในการเ ลือกประสบการณ์ 
การเรียนรู้จะต้องคำนึงถึงเกณฑ์ในการจัดคือ ลำดับก่อนหลัง (Sequence) ความต่อเนื่อง (Continuity) และ
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การบูรณา (Integration) ของประสบการณ์เหล่านั้น ประสบการณ์การเรียนรู้จึงเป็นแบบแผนของปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction) ระหว่างผู ้เร ียนกับสถานการณ์แวดล้อม ไทเลอร์ได้เสนอแนวทางในการพิจารณาเลือก
ประสบการณ์การเรียนรู้ไว้ดังนี้  

 2.1 ผู้เรียนควรมีโอกาสฝึกพฤติกรรมและเรียนรู้เนื้อหาตามท่ีระบุไว้ในจุดประสงค์  

 2.2 กิจกรรมและประสบการณ์นั้นควรทาให้ผู้เรียนเกิดความพอใจที่จะปฏิบัติตามพฤติกรรมที่
ระบุไว้ในจุดประสงค์ปฏิบัติได้  

 2.3 กิจกรรมและประสบการณ์นั้นควรจะอยู่ในขอบข่ายความพอใจที่สามารถ  

 2.4 กิจกรรมและประสบการณ์หลาย ๆ ด้าน ของการเรียนรู้อาจนำไปสู่จุดประสงค์ที่กำหนดไว้
เพียงข้อเดียว  

 2.5 กิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้เพียงหนึ่งอย่างอาจตอบสนองจุดประสงค์หลาย  ๆ 
ข้อได้  

  3. การประเมินผลเป็นขั้นสุดท้ายที่จะทำให้ทราบว่าประสบการณ์การเรียนรู้ที่จัดขึ้นนั้นบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีกาหนดไว้เพียงใด สมควรจะมีการปรับแก้ในส่วนใดบ้าง ควรพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้  

เหมาะสม  

   3.1 กำหนดจุดประสงค์ที่จะวัดและพฤติกรรมที่คาดหวัง 
   3.2 วัดและวิเคราะห์สถานการณ์ที่จะทำให้เกิดพฤติกรรมเหล่านั้น 
   3.3 ศึกษาสำรวจข้อมูลเพื่อสร้างเครื่องมือที่จะวัดพฤติกรรมเหล่านั้นได้อย่าง  
   3.4 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยใช้เกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้  
   3.4.1. ความเป็นปรนัย (Objectivity) 
   3.4.2. ความเชื่อมั่น (Reliability) 
    3.4.3. ความเท่ียง (Validity)  

 3.5 การพิจารณาผลการประเมินให้เป็นประโยชน์เพื่ออธิบายผลการเรียนรู้เป็น กลุ่มหรือ
รายบุคคล การอธิบายถึงส่วนดีของหลักสูตรหรือสิ่งที่ต้องปรับแก้ไขเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพมากยิง่ขึ้น  

   Taba (1962, pp. 422-425 อ้างใน รุจิร์ ภู่สาระ, 2546, น. 61-64) รูปแบบการพัฒนา
หลักสูตรของทาบา กล่าวไว้ว่า ลักษณะของการเริ่มต้นในการพัฒนาหลักสูตรของทาบาคือ การพัฒนาหลักสูตร
ในชั้นเรียนและผู้สอนมีส่วนร่วมในการพัฒนาซึ่งแตกต่างจากรูปแบบอื่น ๆ ที่เริ่มต้นการพัฒนาหลักสูตรจาก
หน่วยงานกลางของรัฐ ประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้  
  1. วินิจฉัยความต้องการ การใช้เครื่องมือประเมินผลความต้องการ  

  2. กำหนดลักษณะเฉพาะของจุดประสงค์ผสมทั้งมโนทัศน์และเจตคติของผู ้เรียน วิธีการคิด 
คุณลักษณะและทักษะที่พึงประสงค์  

  3. เลือกเนื้อหาอย่างรอบคอบและเขียนเหตุผลในการเลือกเนื้อหานั้น  
  4. จัดระบบเนื้อหาจากง่ายไปยาก  
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  5. คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผู้เรียน 
  6. จัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อให้เหมาะสมกับระดับพัฒนาการของผู้เรียน 
  7. การประเมินผลหน่วยการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  8. ตรวจสอบความสมดุลระหว่างภาระงานต่าง ๆ และความต่อเนื่องของเนื้อหารับรองว่ากิจกรรม
ให้โอกาสผู้เรียนในการเรียนรู้วิธีเชื่อมโยงความรู้  

  ดังนั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร (Curriculum: C) ได้ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
2) การร่างหลักสูตร  
3) การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร  
4) การนำหลักสูตรไปใช้  
5) การประเมินผลหลักสูตร  

5) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 (1) งานวิจัยในประเทศ 
 พิทักษ์ แกวในเมฆ (2550, น. 96-97) ไดศึกษาปัจจยที่สัมพันธ์กับการบริหารจัดการหลักสูตร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง จาการวิจัยพบว่า 1. การปฏิบัติการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพี้นที่การศึกษาตรัง ทั้ง 4 ดาน ไดแก การ เตรียมความพรอม 
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาการดำเนินการใช้หลักสูตร และการประเมินผล หลักสูตร มีค าเฉลี่ยคะแนน 
การปฏิบัติอยูในระดับมาก 2. ความสัมพันธ์ระหว่าง ปจจัยดานพฤติกรรมการบริหาร กับการบริหารจัดการ
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง พบว่าปจจัยด้านพฤติกรรมการบริหารกับ 
การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ปัจจยด้านพฤติกรรมการบริหาร คือ ด้านภาวะผูนําการ
เปลี่ยนแปลง ด้านการบริหารเวลากับการบริหาร จัดการหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปจจัยที่ พบเปนคุณสมบัติของปจจัยเหล่านั้นสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุง
พัฒนาใหกับผูบริหารไดสามารถนํามาใชกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาได้ 

 สมชัย ทองกลึง (2551, น. 136-139) การศึกษาการดําเน ินงานการบร ิหารหลักสูตร 
สถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า  
1. การดําเนินงานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เพชรบุรีเขต 1 ตามความคิดเห็นของครูและผูบริหาร ทั้ง 7 ดานอยูในระดับมากทุกดาน 2. การเปรียบเทียบ 
ความคิดเห็นของครูและผู บริหารที ่มีต่อการดำเนินงานการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกษาเพชรบุรีเขต 1 พบว่าครูและผูบริหารมีความคิดเห็นแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน 4 ดาน ไดแก ดานการจัดทำสาระหลักสูตรสถานศึกษา ดานการวางแผน
และตรียมการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปใช ดานการดําเนินการ ใชหลักสูตรสถานศึกษา และดานการนิเทศ 
กํากับ ติดตาม และประเมินผล  3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูที่มีตอการดําเนินงานการบริหาร
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หลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต 1 จําแนก
ตามกลุมสาระที่สอน พบว่าครูที่สอนกลุมสาระ ตางกันมีความคิดเห็นแตกตางกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ใน 4 ดาน ไดแก ด้านการจัดทําสาระหลักสูตรสถานศึกษา ด้านการวางแผนและเตรียมการนํา
หลักสูตรสถานศึกษาไปใช ดาน การดําเนินการใชหลักสูตรสถานศึกษา และดานการนิเทศกํากับ ติดตามและ
ประเมินผลหลักสูตรสถานศึกษา 

 อัชชา แสงอัสนีย์ และปรียา บุญญสิริ (2551) และคณะการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา การวิจัยนี้  
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผลการใช้หลักสูตร ประชากรเป็นนักเรียน ผู้ปกครอง และอาจารย์ผู ้สอน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 รูปแบบการวิจัยนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  
การสนทนากลุ่มแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบสอบถาม
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง และแบบประเมินหลักสูตรสถานศึกษา ผลการวิจัย
คือ 1) ได้หลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามวงจรการ
พัฒนาคุณภาพในการทำงานซึ่งประสบความสำเร็จ โดยมีปัจจัยเกื้อหนุน คือ การประชุมอาจารย์ทั้งโรงเรียน
เพื่อชี้แจงนโยบายการพัฒนาหลักสูตรการทำงานอย่างเป็นระบบและมีรูปแบบเป็นคณะกรรมการ การให้
ความรู้แก่อาจารย์ ส่วนปัญหาและอุปสรรค คือ เวลาในการพัฒนาหลักสูตรที่ไม่ต่อเนื่องภาระงานของอาจารย์
มีมาก อาจารย์ขาดความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาหลักสูตร 2) ได้วิธีการนำหลักสูตรไปใช้ซึ่งทำให้เกิด
ความสำเร็จในการใช้หลักสูตรส่วนปัญหา/อุปสรรคที่พบมีเล็กน้อย 3) นักเรียนส่วนใหญ่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับดีถึงดีเยี่ยม 4) นักเรียนและผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นด้วยและ 
มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 

 (2) งานวิจัยในต่างประเทศ 
   บุฟารสัน (Bufarsan, 2000, Abstract) ไดทําการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์หลักสูตรในโปรแกรม
เตรียมความพรอมของครูวิทยาลัยการศึกษาขั้นพื้นฐานของคูเวต เพื่ออธิบายถึงเป้าหมาย และการรับรู้ถึง
โปรแกรมเตรียมความพรอมของครู ซึ่งขอมูลที่ไดจะช่วยในการตัดสินใจด้านการศึกษาในคูเวต และทําใหรูว
าอะไรคือความต้องการที่จะใหโปรแกรมนี้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น การศึกษานี้ จะประเมินการรับรู ด้าน 
ความรู ทักษะ ทัศนคติของครูนักเรียน ครูเขาใหมและผู้สอนอื่น ๆ ที่อยูนอกโปรแกรมในวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งจะ
พิจารณาบริบทที่เป็นมาตรฐาน 5 ดาน คือความรูในเนื้อหา การสอน ความหลากหลาย การพัฒนาวิชาชีพและ
การทางานด้านการสอน โดยเก็บแบบสอบถามจากการ สํารวจจํานวน 280 ชุด พบว่า ความรูและทักษะของ
ครูมีความสัมพันธทางบวกตอโปรแกรมเตรียมความพรอมอยางมีนัยสำคัญทางสถิติและครูที่มีประสบการณใน
การสอนไมนอยกวา 5 ปจะมีการรับรู ตอโปรแกรมนี้ในทางบวก ดังนั้นการวิเคราะห์หลักสูตรนี้จะทําใหเกิด
การพัฒนาโปรแกรมเตรียมความ พรอมของครู อาจทําไดโดยการนําเอาเทคโนโลยีมาใช้และทำใหเกิดทัศนคติ 
ที่ดีต่อวิชาชีพ และผูวิจัยแนะนำให้ทำการศึกษาในวิทยาลัยการศึกษาอ่ืน ๆ ในตะวันออกกลางดวย 
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 10.9 การทำงานเป็นทีม (Teamwork: T) 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานในการดำเนินการ

วิจัยในเรื่องต่อไปนี้ 
1) ความหมายของการทำงานเป็นทีม 
2) ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม 
3) แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวข้องกับทีม 
4) องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม 
5) การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ 
6) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   (1) งานวิจัยในประเทศ 
   (2) งานวิจัยในต่างประเทศ 

  1) ความหมายของการทำงานเป็นทีม 
 ความสำเร ็จของงานในองค์การเป็นภารกิจหลักสำคัญของผู ้บร ิหารที ่ต ้องดำเนินการให้  

บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ การดำเนินงานทุกอย่างต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจของสมาชิกทุกคน  
การทำงานเป็นทีม การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจะเป็นพลังสร้างสรรค์แห่งความสำเร็จในภารกิจต่าง ๆ ของ
องค์การโดยส่วนรวม การทำงานเป็นทีม มีผู้กล่าวไว้หลายทัศนะด้วยกัน ดังนี้  

 โชติสุภา สายสนั่น (2559, น. 11) ทีมเป็นกลุ่มประเภทหนึ่งที่มีคนตั้งแต่ 2 คน หรือมากกว่า 
มีปฏิสัมพันธ์ และร่วมมือกันทำงาน โดยมีเป้าหมายร่วมกันมีความพอใจในการทำงานนั ้น ใช้ทักษ ะ
ประสบการณ์ร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนา
องค์กรให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของทีมได้ 

 พรรณพิตรา เสริมศรี (2559: 10) การทำงานเป็นทีม หมายถึงการทำงานตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป 
มีการทำงานร่วมกัน มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทำให้สำเร็จตามที่ได้ตั้งไว้ โดยร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ  
มีการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน มีการติดต่อสื่อสารกัน และประสานงานต่อกัน โดยการปฏิบัติงาน
เป็นไปในทิศทางหรือแนวทางเดียวกัน โดยการทำงานเป็นทีมมีลักษณะเป็นกระบวนการประกอบไปด้วย 
การกำหนดโครงสร้างที่แบ่งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ มีผู้นำกลุ่ม สมาชิกกลุ่มร่วมกันวางแผนและ
กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัต ิงานที ่แน่นอน มีการติดตามประเมินผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอ  
มีการปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่มและกลุ่มอ่ืน ๆ อยู่ตลอดเวลา และการทำงานเป็นทีมจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่ง
ให้กับองค์การอีกด้วย 

 จินตนา ณ ระนอง (2555, น. 3) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การทำงานเป็นทีม หมายถึง การที่คน
กลุ ่มหนึ่งในองค์การหนึ่ง รวมกันเข้าเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งในการทำงานอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ความพยายาม ความพยายามร่วมกันทางานนั้นให้สำเร็จลุล่วงลงไป  
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 วิชัย โถสุวรรณจินดา (2555, น. 142) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การทำงานเป็นทีม หมายถึง คนที่
รวมกันเฉย ๆ เพราะทีมงานจะรวมไปถึงความเป็นผู้นำกลุ่ม กระบวนการตัดสินใจในกลุ่ม การใช้ทรัพยากรของ
กลุ่มให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการผสมผสานสมาชิกของกลุ่ม ซึ่งจะมีผลอย่างมากต่อการทำงานร่วมกัน 
เป้าหมายของการทำงานเป็นทีมเป็นการสร้างทีมอย่างมีชีวิตชีวา แทนที่จะเป็นเหมือนเครื่องจักร และมีการประสาน
การทำงานเป็นทีมของสมาชิกทุกคนในทีมให้มุ่งสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน 

 จากความหมายข้างต้น การทำงานเป็นทีม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปมาร่วมกัน
ทำงานหรือปฏิบัติงาน ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยแต่ละคนที่มาร่วมกันทำงานนั้นจะมีวัตถุประสงค์ 
จุดมุ่งหมายร่วมกัน ให้ความร่วมมือร่วมใจ มีการวางแผน มีการประสานงานที่ดีมีการตัดสินใจ มีการติดต่อสื่อสาร 
สนับสนุนกันและสามารถผสมกลมกลืนอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงาน เพ่ือให้งานที่ตนรับผิดชอบนั้น บรรลุ
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการทำงานร่วมกันอย่างตั้งใจ 

 2) ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม 
 นักวิชาการได้กล่าวถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมไว้ ดังนี้ 
 กาญจนา มังคละคีรี (2552, น. 28) ได้สรุปความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ดังนี้  
  1. มนุษย์ทุกตนมีความจำกัดของพลัง การทำแต่เพียงคนเดียวให้สำเร็จนั ้นย่อมเป็นการยาก

โดยเฉพาะในงานใหญ่ ๆ  
  2. มนุษย์ทุกคนมีความจำกัดและความแตกต่างในเรื่องสติปัญญา ความคิด การทำงานใด  ๆ หัว

เดียวย่อมสู้หลายหัวไม่ได้ เพราะหลายหัวสามารถช่วยกันคิด ช่วยกันดูให้กว้างและรอบคอบ  
  3. มนุษย์เป็นสัตว์สังคมอยู่อย่างโดดเดี่ยวลำพังไม่ได้ จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยให้การช่วยเหลือกัน 

การที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมก็เพราะว่ามนุษย์มีความต้องการที่จะมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่นเพื่อตอบสนอง
ความต้องการขั้นพ้ืนฐานที่จำเป็นของมนุษย์  

  4. สังคมปัจจุบันคนต้องทำงานร่วมกันทุกระดับและทุกองค์กร หากเราไม่สามารถทำงานเป็นทีม
แล้วก็จะเกิดปัญหาไปทุกระดับและทุกองค์กร  

  5. ผลงานของทีมดีกว่าการทำงานเดี่ยว เนื่องจากการรวมตัวกันเป็นทีมนั้นมีความหมายมากกว่า 
การนำบุคคลมารวมกัน  

  6. บุคคลได้มีโอกาสรวมกลุ่มกันทำงานช่วยให้บุคคลได้เรียนรู้จากผู้อื่น เกิดความคิดความเจริญ
งอกงามแห่งตนข้ึน และส่งผลให้ทีมด้วย  

 ชยพล บุตรศาสตร์ (2554, น. 15) สรุปได้ว่า ความสำคัญของการทำงานเป็นทีมมีบทบาทสำคัญ 
ในการแก้ไขปัญหา และสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร  

 อำนวย มีสมทรัพย์ (2553, น. 19) สรุปได้ว่า ความสำคัญของทีมมีประโยชน์อีกทั้งยังมีบทบาท
สำค ัญในการพัฒนาเปลี ่ยนแปลงลักษณะร ูปแบบของว ัฒนธรรมในการทำงาน ทำให้งานตอบสนอง  
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ช่วยให้งานท่ีซับซ้อนต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงได้ และจะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันนี้มี
ผู้เห็นประโยชน์และได้นำความรู้เกี่ยวกับการทำงานเป็นทีมไปใช้ปฏิบัติงานกันอย่างแพร่หลาย เป็นที่ยอมรับและ
นำมาปรับใช้ในองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาคราชการและเอกชน  
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 เทพินทร์ จารุศุกร (2554, น. 15) สรุปได้ว่า การทำงานเป็นทีม มีความสำคัญมากในองค์กรไม่
เพียงแต่จะช่วยทำให้วัตถุประสงค์ขององค์กรบรรลุเป้าหมายเท่านั้น แต่ยังมีอิทธิพลต่อบรรยากาศการทำงานของ
องค์กรนั้นอีกด้วย เพราะเป็นการดึงเอาความสามารถของแต่ละบุคคลที่มีอยู่ออกมาการสร้างสรรค์สิ่งใหม่  ๆ และ
เตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และงานท่ีต้องอาศัยการทุ่มเทอย่างเต็มท่ี เพื่อการแก้ปัญหา
และสร้างความสัมพันธ์สามารถหาทางออกได้หลายวิธี โดยต้ังอยู่บนผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นการพัฒนาสมาชิกใน
ทีมให้เปิดใจกว้างมากขึ้น  

 พิมพ์ลภัส ถ้วยอิ ่ม (2553, น. 33) ได้สรุปไว้ว่า การทำงานเป็นทีมมีความสำคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อสมาชิกและองค์กรเป็นอย่างมาก ทำให้สมาชิกเกิดความสามัคคี มีการยอมรับซึ่งกัน 

 สรุปได้ว่าความสำคัญของการทำงานเป็นทีมนั้นเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ มีบทบาทสำคัญในการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงรูปแบบวัฒนธรรมในองค์กรให้รุดหน้าก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สามารถช่วยกันทำงานต่าง ๆ  
ที่ซับซ้อนให้สำเร็จลุล่วงได้ และเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้มีผู้เห็นประโยชน์และได้นำความรู้การทำงานเป็นทีมไปใช้ 
เป็นที่ยอมรับและนำมาปรับใช้ในองค์กรต่าง ๆ 

 3) แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทีม 
 ผลงานที่เกิดจากทีมนั้นได้จะมากกว่าผลงานที่แต่ละคนที่ทำงานคนเดียว แนวคิดเรื่องการทำงาน

เป็นทีมจึงมีความสำคัญ และมีนักวิชาการได้สนใจและศึกษาการทำงานเป็นทีม ดังนี้  
 สุดา ทัพสุวรรณ (2550, น. 95) สรุปได้ว่า มนุษย์เป็นสัตว์โลกที่ไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ตลอดชีวิต 

จะต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทั้งในเรื่องส่วนตัวและหน้าที่การงาน มนุษย์จึงมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ บุคคลที่เข้ามาเป็นสมาชิกกลุ่มอาจมีสาเหตุมาจากความต้องการพื้นฐาน เช่น ต้องการความมั่นคง 
ปลอดภัย การยกย่องนับถือ ความรัก ความผูกพัน อำนาจ และต้องการเสรีภาพ  

 อำนวย มีสมทรัพย์ (2553: 13-16) ได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้งกับการทำงานเป็นทีม ในแง่มมุต่าง ๆ 
ดังนี้  

 1. ทฤษฎีการทำงานร่วมกันของ George Homans  
 George Homans (1962-1984, อ้างอิงใน อำนวย มีสมทรัพย์, 2553)  ได้พัฒนาแนวคิด

การแล้วตั้งเป็นทฤษฎีขึ ้น โดยอธิบายถึงหลักการสำคัญของทฤษฎีนี้ว่า การทำงานร่วมกันเป็นทีมจะต้อง
ประกอบด้วย สิ ่งสำคัญอันเป็นพื ้นฐาน 3 ประการ คือ 1) กิจกรรม 2) การกระทำ และ 3) ความรู ้สึก 
Homans เชื่อว่าองค์ประกอบทั้งสามนี้เกี่ยวโยงซึ่งกันและกันอยู่ คือ ถ้าสมาชิกมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม
เพิ่มมากเท่าไร พฤติกรรมและความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกก็จะมีมากขึ้น เพราะสมาชิกมิใช่เพียงแค่ทำงาน
ใกล้ชิดกัน แต่ยังมีการพูดจาติดต่อสื่อสาร ปรึกษาหารือ ประสานงานกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ตัดสินใจร่วมกัน
และมุ่งความสำเร็จโดยมีเป้าหมายเดียวกัน ดังนั้นสมาชิกในกลุ่มเมื่อรวมกันแล้วจึงมีพลังสูงมาก  

 2. ทฤษฎีตาข่ายการปฏิบัติงาน (Grid of Work)  
 Blake & Mouton (1991) ได้พัฒนาทฤษฎีตาข่ายการปฏิบัติงาน ซึ ่งมีความเห็นว่า การ

ทำงานเป็นทีมนั้น จะต้องมุ่งให้ได้ทั้งผลงานและความร่วมมือของสมาชิก หลักการสำคัญของทฤษฎีนี้เชื่อว่า 
คนเราต้องการทำงานให้ได้ผลงานและต้องการมีส่วนร่วมในงานที่รับผิดชอบ การที่สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมนั้น
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จะต้องสร้างบรรยากาศของการยอมรับเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็น เพราะทฤษฎีนี้
เชื่อมั่นว่าผลงานที่เกิดขึ้นย่อมมาจากบูรณาการ ( Integration) ซึ่งก็คือการผสมประสานความต้องการของ
องค์การและของสมาชิกเข้าด้วยกัน แนวคิดท่ีสำคัญของทฤษฎีนี้ประกอบด้วย  

  2.1 ลักษณะของกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย สมาชิก ซึ่งมีบุคลิกภาพเป็นลักษณะเฉพาะตัว ได้แก่ 
สติปัญญา ทัศนคติ และบุคลิกภาพของสมาชิกที่มาเข้าร่วมเป็นกลุ่ม ซึ่งส่งผลให้แต่ละกลุ่มมีลักษณะแตกต่างกัน
ออกไป พฤติกรรมโดยรวมของสมาชิก แต่ละกลุ่มจะมีลักษณะโครงสร้างภายในโดยเฉพาะ ซึ่งหมายถึงแบบแผน
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก หรือลักษณะในการรวมกลุ่มของสมาชิก เช่น การแสดงบทบาทตำแหน่งหน้าที่ และ
การสื่อสารระหว่างสมาชิกในกลุ่ม  

  2.2 พลังหรือการเปลี่ยนแปลงบุคลิกลักษณะของกลุ่ม หมายถึง การแสดงพฤติกรรม มีลักษณะ 
2 ประการ คือ ลักษณะที่ทำให้กลุ่มรวมกันได้ หมายถึง ความร่วมมือทำกิจกรรมของสมาชิก ซึ่งความสัมพันธ์
จะดำเนินไปอย่างราบรื่น เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน (Cohesion) ซึ่งทำให้การรวมกลุ่มมั่นคงเหนียว
แน่น และ ลักษณะกลุ่มที่ทำให้ประสบผลสำเร็จ หมายถึง กิจกรรมของสมาชิกที่กระทำ เพื่อให้กลุ่มบรรลุ
จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ 

 3. ทฤษฎีผลสัมฤทธิ์ของกลุ่ม (Theory of Group Achievement)  
   Stogdill (1974) รวบรวมองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงานร่วมกันแล้วสร้าง

เป็นทฤษฎีขึ้นเรียกว่า ทฤษฎีผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มโดยอธิบายว่า มีองค์ประกอบสำคัญ 2 ประการ คือ  
   3.1 การรวมตัวกันของสมาชิก (Member Inputs) เมื่อบุคคลมารวมกลุ่มกันจะมีการแสดงออก 

และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมถึงการคาดหวังผลที่เกิดขึ้น การที่บุคคลมารวมกลุ่มกันจะมีการแสดงออกระหว่าง
สมาชิก ซึ่งเป็นลักษณะของการปฏิบัติสัมพันธ์ต่อกัน การแสดงออกเป็นลักษณะของการตอบโต้หรือตอบสนอง 
โดยการตัดสินใจหรือการแสดงออก ให้ความคิดเห็น หรือการให้ความร่วมมือความคาดหวังเป็นส่วนประกอบที่จะ
ช่วยให้สมาชิกรู้สึกพึงพอใจจากการที่ได้เข้ามาร่วมกลุ่ม เช่น เป้าหมายของกลุ่มหรือการแสดงบทบาทต่าง  ๆ ท่ี
เสริมสร้างในกลุ่ม  

   3.2 สื่อกลางในการรวมกันของกลุ่มสมาชิก (Mediating Variable) สิ่งที่จะช่วยให้เป้าหมาย
ของกลุ่มบรรลุวัตถุประสงค์ คือ การกำหนดโครงสร้างของกลุ่มเป็นแนวปฏิบัติสำหรับสมาชิก ซึ่งประกอบด้วย 
สิ่งสำคัญ ดังนี้ โครงสร้างที่เป็นทางการ (Formal Structure) หมายถึง การกำหนดตำแหน่งหน้าที่ และรายละเอียด
ของงาน โครงสร้างสำหรับบทบาทของสมาชิก (Role Structure) หมายถึง การกำหนดอำนาจของการตัดสินใจ 
ผลสัมฤทธิ์ของกลุ่ม (Group Achievement) หมายถึง ผลที่เกิดจากสมาชิกได้มาร่วมกิจกรรมมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน  
มีการคาดหวังและแสดงตามโครงสร้างกลุ่มผลที่เกิดขึ้นจะประกอบด้วย เนื้องาน (Productivity) ขวัญและ
กําลังใจในกลุ ่มสมาชิก (Group Moral) และความสามัคคีเป็นน้ำหนึ ่งใจเดียวระหว่างสมาชิก (Group 
Cohesion)  

 4. ทฤษฎีว่าด้วยบุคลิกภาพของกลุ่ม (Group Syntality Theory) ทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ตั้งขึ้นโดย 
Cattell (1948) ทฤษฎีของเขาประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน ซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ส่วนแรก
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เกี่ยวกับมิติต่าง ๆ (Dimensions) ของกลุ่มและส่วนที่สองเกี่ยวกับพลวัตของบุคลิกภาพรวมของกลุ่ม (Dynamics 
of Syntality) ในส่วนแรกหรือส่วนท่ีเกี่ยวกับมิติต่าง ๆ ของกลุ่มนั้น ประกอบด้วย  

    4.1 ลักษณะของประชากร หรือสมาชิกของกลุ่ม (Population Traits)  
    4.2 ลักษณะของบุคลิกภาพของกลุ่ม (Syntality Traits)  
   4.3 ลักษณะโครงสร้างภายใน (Characteristic of Internal Structure) ลักษณะของประชากร

นั้น หมายถึง ลักษณะต่าง ๆ ของบุคคลแต่ละคนที่มารวมเข้าเป็นกลุ่ม ซึ่งลักษณะเหล่านี้เป็นลักษณะเฉพาะตัว
ของบุคคล เช่น ระดับสติปัญญา ทัศนคติ ความคิดความเชื่อ ค่านิยม เป็นต้น  

  บุคลิกภาพของกลุ่ม (Syntality Traits) นั้น ถ้าจะกล่าวให้เข้าใจโดยง่ายก็คือ พลังหรือผลที่กลุ่ม
บันดาลให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งพลังอันนั้นจะสำแดงต่อกลุ่มอื่นๆ หรือต่อสิ่งที่อยู่รอบข้างกลุ่ม ก็ได้ บุคลิกภาพของกลุ่ม
อาจจะดูได้จากพฤติกรรมท่ีกลุ่มแสดงออกไปและอาจจะครอบคลุมไปถึงวิธี การตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ของ
กลุ ่มอีกด้วย ลักษณะโครงสร้างภายในของกลุ ่ม ได้แก่ บทบาท ตำแหน่งของสมาชิกในกลุ ่มแต่ละคน และ 
การสื่อสารในกลุ่ม เป็นต้น  

  ในส่วนที่สองซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวกับพลวัตของบุคลิกภาพรวมของกลุ่มนั้น โดยปกติแล้วงานหรือ
กิจกรรมของกลุ่มอาจจะจำแนกออกได้เป็น 2 ชนิด คือ งานที่มุ่งรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม 
และงานที่มุ่งความสำเร็จในการวิเคราะห์ลักษณะพลวัตของบุคลิกภาพรวมของกลุ่ม Cattell ได้เสนอหลักหรือ   

  กฎไว้ 7 ประการ ดังนี้คือ  
   กฎข้อที่ 1 กลุ่มตั้งข้ึนมาก็เพ่ือตอบสนองความต้องการของเอกัตบุคคล  
   กฎข้อที่ 2 พลังงานทั้งหมดของกลุ่มเป็นผลมาจากทัศนคติของสมาชิกท้ังหมดที่มีต่อกลุ่ม  
   กฎข้อที่ 3 พลังงานทั้งหมดเพื่อปฏิบัติภาระให้แก่กลุ่มนั้น อาจจะถูกนำไปใช้เพื่อทำงานอื่น ๆ 

หรือเพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนที่อยู่นอกกลุ่มก็ได้  
   กฎข้อที่ 4 สมาชิกของกลุ่มแต่ละคนอาจจะใช้กลุ่มเพ่ือบรรลุเป้าหมายส่วนตัวก็ได้ คือ งานของ

กลุ่มอาจจะมีความสำคัญเป็นรองจากงานหรือเป้าหมายส่วนบุคคลก็ได้  
   กฎข้อที่ 5 รูปแบบลักษณะพฤติกรรมในกลุ ่ม เช่น การมีความจงรักภักดีต่อกลุ่มก็ดี การ

สนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำจุนกลุ่มก็ดี ตลอดจนการโอนอ่อนผ่อนตามกลุ่มก็ดี เป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ (Learning) 
ซึ่งเป็นผลตามทฤษฎีของการเรียนรู้ที่เรียกว่า “กฎแห่งผล” (Law of Effect)  

   กฎข้อที่ 6 การเป็นสมาชิกของกลุ่มอาจจะซํ้าซ้อนกันได้ แต่พลังงานทั้งหมดในกลุ่มซํ้าซ้อนนั้น
จะยังคงอยู่ในระดับคงที่ ตราบใดที่พลังงานของเอกัตบุคคลที่ใช้ไปกับวัตถุประสงค์อ่ืนมิใช่เป็นวัตถุประสงค์ของ
กลุ่มยังคงที่เหมือนเดิม  

   กฎข้อที ่ 7 ลักษณะทางบุคลิกภาพ (Personality traits) ของสมาชิกแต่ละคนในกลุ ่มกับ
ลักษณะทางบุคลิกโดยรอบ (Syntality traits) ของกลุ่มจะมีส่วนคล้ายคลึงกันมาก ตัวอย่างเช่น ถ้าสมาชิกใน
กลุ ่มแต่ละคนมีลักษณะไปในเชิงลักษณะอนุรักษ์นิยมไม่ชอบการเปลี ่ยนแปลง ไม่มีความยืดหยุ ่น เป็น
บุคลิกภาพโดยรวมของกลุ่มก็จะมีลักษณะเป็นแบบอนุรักษ์  
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  สรุปแนวคิดทฤษฎีในการทำงานเป็นทีมมีหลายแนวคิด ซึ่งส่วนมากเน้นการทำงานร่วมกันของ
สมาชิกทีม เช่น ทฤษฎีการทำงานร่วมกันกล่าวว่าถ้าสมาชิกได้มีการกระทำ การร่วมกิจกรรมมากก็จะ  
มีพฤติกรรมและความรู้สึกร่วมกันมากขึ้น ทฤษฎีตาข่ายการปฏิบัติงานมุ่งเน้นผลงานและความร่วมมือของ
สมาชิกตามบทบาทหน้าที่ทำให้กลุ่มมีลักษณะเฉพาะ และมีพลังของกลุ่มที่แตกต่างกัน ทฤษฎีผลสัมฤทธิ์ของ
กลุ่มมีโครงสร้างการกำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบขวัญและกำลังใจในกลุ่ม ทฤษฎีว่าด้วยบุคลิกภาพ
ของกลุ ่มซึ ่งประกอบด้วย ลักษณะประชากร บุคลิกภาพของสมาชิกและโครงสร้างภายในองค์กร และ
องค์ประกอบด้านอื่น ๆ ที่จะทำให้ทีมมีประสิทธิภาพ ซึ่งทฤษฎีที่ได้กล่าวมานั้นเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรสามารถ
นำไปใช้พัฒนารูปแบบขององค์กรให้เหมาะสมและประสบความสำเร็จ 
 4) องค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม  
   มัลลิกา วิชชุกรอิงครัต (2553, น. 16) ได้แบ่งการทำงานเป็นทีม มี 3 องค์ประกอบย่อย ๆ  
มีรายละเอียด ดังนี้  
   1. ด้านการวางแนวดำเนินการของทีม มีเป้าหมายและขั้นตอนชัดเจนประสานงานกันเป็นทีมแยก
ลักษณะและขนาดของกลุ่มออกมาจากทีมการมีแผนการติดตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
   2. ด้านสมาชิกทีมมีความตั้งใจจริงที่จะทำงานมีความรู้หรือใฝ่หาความรู้ตระหนักในการทำงาน
ระบบเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น  
   3. ด้านผู้นำทีม มีความรู้ในการวางแผน การปฏิบัติงานและติดตามผล มีเทคนิคในการเผชิญต่อ  
การขัดแย้งในกลุ่ม เทคนิคการเสริมแรงและสร้างพลังใจและแสวงหาวิธีการที่เหมาะสม  
   Robbins (2001, p. 64) กล่าวถึงองค์ประกอบในการทำงานเป็นทีม ดังนี้คือ  
   1. การจัดรูปแบบงาน (Work Design) มีลักษณะของการจัดรูปแบบต้องมีเสรีภาพในการทำงานใช้
ทักษะความรู้ ผลผลิตมีความชัดเจนส่งผลต่อคนส่วนใหญ่  
   2. การจัดองค์ประกอบ (Composition) เป็นการจัดทีมงานว่าเป็นอย่างไร ประกอบ ด้วย ลักษณะ
ของสมาชิก การกำหนดบทบาทที่หลากหลาย ขนาด ความยืดหยุ่นของทีมงาน  
   3. การจัดบริบท (Context) มีองค์ประกอบ ได้แก่ ทรัพยากรที่เพียงพอ ภาวะผู้นำที่ดี มีระบบการ
ประเมินผล และค่าตอบแทนที่ดี  
   4. กระบวนการ (Process) สำคัญต่อประสิทธิภาพของทีม ได้แก่ ความผูกพัน วัตถุ ประสงค์
ร่วมกันเฉพาะทีม มีความเชื่อม่ัน ลดความขัดแย้ง และการเอาเปรียบของสมาชิกบางคน  
   Woodcock (1989, pp. 75-116) ได้ให้แนวคิดคุณลักษณะทีมท่ีดีมีองค์ประกอบ คือ  
   1. บทบาทที่สมดุล (Balanced Roles) คือ การผสมผสานความแตกต่างของบุคคลและวิธีการที่
หลากหลายให้เหมาะสม ต้องอาศัยความกลมกลืนและบทบาทสมดุลของสมาชิก ซึ่งคล้ายพ่อครัวที่จะเลือก
ชนิดของเครื่องปรุงปรุงอาหาร จะต้องมั่นใจในคุณภาพและปริมาณอาหาร ผู้บริหารที่จะสร้างทีมงานจะต้องหา
จุดสมดุลสูงสุดของทักษะและความสามารถของสมาชิกโดยการวิเคราะห์จากบทบาทที่จำเป็นในทีม  
   2. ผู้นำ (Leader) คือ การตั้งทีมงาน ตั้งวัตถุประสงค์ วางแผนควบคุม เรียกประชุมและมอบหมาย 
โครงสร้างการทำงาน พยายามนำสิ่งที่ดีท่ีสุดของสมาชิกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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   3. ผู้ท้าทาย (Challenger) จะต้องสร้างบทบาทให้ทีมงานยอมรับในสิ่งที่กําลังกระทำต้องพิสูจน์ให้
ได้ว่าความคิดเหล่านั้นเป็นไปได้ ถ้าทีมงานไม่มีผู้ท้าทายก็เหมือนกับทีมงานขาดแรงกระตุ้น  
   4. ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) ในการสร้างทีมงานจึงจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญมากมายหลายสาขาให้
คำแนะนำเฉพาะเรื่อง เฉพาะอย่างให้การทำงานบรรลุจุดหมาย  
   5.  เอกอ ัครราชทูต (Ambassador) บ ุคคลประเภทน ี ้ต ้องม ีบ ุคล ิกภาพที ่ เป ็นม ิตรเป็น 
นักประชาสัมพันธ์ เป็นนักการขายและเสมือนผู้สร้างสะพานเพ่ือเชื่อมต่อไปยังบุคคลที่เราต้องการรู้จัก เพ่ือนำ
ประโยชน์มาให้ทีมงาน  
   6. ผู้พิพากษา (Judge) ต้องแสดงบทบาทเหมือนกับผู้พิพากษาในศาลที่จะต้องค้นหาความจริงมี
เหตุมีผล พินิจพิจารณาอย่างใคร่ครวญ ตรวจสอบความสมดุลและค้นหาความยุติธรรม  
   7. นักนวัตกรรม (Innovator) เป็นพวกที่ใช้จินตนาการสร้างสรรค์ คอยเสนอความคิดใหม่ ๆ อยู่
เสมอ สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้ โดยนำความคิดไปทดลองปฏิบัติคิดค้นยุทธวิธีที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็
ขจัดปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดข้ึนด้วย 
   8. นักการทูต (Diplomat) หรือเรียกว่า นักเจรจา ทำหน้าที่แก้ปัญหาทางการเจรจาต่อรองภายใน
ทีมงาน โดยต้องสร้างพันธมิตร สร้างความมั่นใจว่าปัญหาต่าง ๆ ที่ถูกแก้ไขต้องเป็นที่ยอมรับ เป็นผู้ก่อให้เกิด
ความประนีประนอม โดยใช้ศิลปะของความเป็นไปได้อย่างสูง จึงต้องอาศัยนักเจรจาเพ่ือนำทีมงานฝ่าอันตราย
ออกไปให้ได้  
   9. ผู้คล้อยตาม (Conformer) เป็นบุคคลที่คอยช่วยเหลือในทุก ๆ ทาง พวกนี้จะคอยช่วยเหลือ 
ประสานงาน และช่วยให้บุคลากรได้รับความสุขทางใจ โดยการหาสิ่งที่ดีของพวกที่ขัดแย้งในทีมงานมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ต่อทีมงาน  
    10. ผ ู ้ผล ักดันผลผลิต (Output pusher) บทบาทของบุคลากรเหล่านี ้จะเป ็นผ ู ้ ไขว ่คว้า
ความก้าวหน้า และเป็นผู้คอยทำให้ทีมงานแน่ใจว่างานกำลังมุ่งตรงไปยังเป้าหมาย ทำให้ต้องใช้ทักษะความ
ผูกพันกับงานสูงมากและกระตุ้นให้ทุกคนมั่นใจในผลงานที่ร่วมกันทำจึงไม่ค่อยโอนอ่อนผ่อนปรนเท่าใดนัก  
    11. ผู้ควบคุมคุณภาพ (Quality Controller) ผู้คอยตรวจสอบ “การมุ่งไปสู่ผลผลิต” เป็นบุคคล
ที่คอยกระตุ้นให้ผลผลิตมีมาตรฐานสูง จึงจัดเป็นพวกหวังดีในทีมงานเน้นคุณภาพในทุกเรื่อง  
    12. ผู้สนับสนุน (Supporter) เป็นบุคคลที่ทำให้ทีมงานสบายใจ สร้างขวัญกําลังใจในทีมงาน 
คุณลักษณะเช่นนี้เป็นการมุ่งความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในทีมงานเป็นพวกที่พยายามสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้
ทีมงานเกิดความสุขและความพอใจในโลกของการทำงาน โดยใช้วิธีสืบเสาะหาต้นเหตุแห่งปัญหา คอยให้ความ
สนับสนุนและส่งเสริมหรือคอยช่วยเหลือในการพัฒนางาน  
    13. ผู้ทบทวน (Reviewer) เป็นบุคคลที่คอยสังเกตการณ์ว่า การทำงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้หรือไม่ คุณลักษณะของผู้ทบทวน คือ ผู้ดูแลการทำงานว่าจะดีหรือไม่อย่างไรในอนาคต โดยการมอง
ย้อนกลับไปดูอดีต  
    Romig (1996, p. 156) ได้นำข้อสรุปมาจากการงานวิจัยการทำงานเป็นทีม มากกว่า 200 
เรื่อง นำมาวิเคราะห์องค์ประกอบโครงสร้างที่ทำให้องค์การประสบความสำเร็จ 10 ด้าน  
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    1. การสร้างสรรค์ของทีม (Team Creativity) พัฒนามาจากความคิดที่หลากหลายของสมาชิก
และการระดมสมองเพ่ือแก้ไขปัญหามี 4 ขัน้ตอน ได้แก่ การนำปัญหามาพูดคุยกันภายในทีม ให้สมาชิกทีมร่วม
เสนอความเห็น สร้างทัศนคติที่ดีต่อกันในระหว่างทำกิจกรรม และนำความคิดที่ดีที่สุดไปปฏิบัติตามแผน  
    2. การติดต่อสื่อสารภายในทีม (Team Communication) การสื่อสารที่ดีจะนำไปสู่การปฏิบัติที่
ถูกต้อง โดยเฉพาะการสื่อสารแบบสองทาง และมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างไม่เป็นทางการมากกว่าอย่างเป็นทางการ 
รวมถึงการรับฟังสมาชิกทีม สิ่งเหล่านี้จะต้องมีการฝึกทักษะทั้งทางด้านการสื่อสาร การฟัง การเข้าใจอย่าง
ถูกต้อง และมีการตรวจสอบความเข้าใจตรงกันของสมาชิก  
    3. การประชุมทีม (Team Meeting) สมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนและ
ตัดสินใจ  
    4. การจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management) โดยส่งเสริมการติดต่อสื ่อสาร และ
ความคิดที่สร้างสรรค์ของทีม ขจัดความรู้สึกทางลบและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงการทำงานโดยการทำให้
สมาชิกมีความเป็นมิตรต่อกัน สร้างบรรยากาศที่ดีในการประชุม ลดการใช้อารมณ์ และความเข้มของเสียง รับรู้
ในเป้าหมายเดียวกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
    5. ค่านิยม วิสัยทัศน์ และพันธกิจของทีม (Team Values, Vision and Mission) โดยทีมต้องมี
การกำหนดแนวทางร่วมกันในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นความเชื่อหรือพฤติกรรมของสมาชิกตามที่คาด หวังของ
สมาชิกทั้งหมดเกี่ยวกับพันธกิจ กฎระเบียบ ปทัสถาน และเป้าหมาย โดยการทำงานตามที่กำหนดไว้เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายของทีม  
    6. การกำหนดเป้าหมายของทีม (Team Goal Setting) โดยการพูดคุยหาข้อตกลงร่วมกันของ
สมาชิกทีมแต่ละคนเพื่อนำไปสู่พันธกิจ ซึ่งเป็นการช่วยให้ทีมมีการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติโดยใช้เวลา
ลดลง  
    7. บทบาทหน ้าท ี ่ความรับผ ิดชอบ และท ีมองค ์การ (Role and Responsibility and Team 
Organization) โดยสมาชิกทีมทุกคนต้องเข้าใจ บางครั้งความขัดแย้งของสมาชิกทีม ทำให้เกิดความ เครียด 
ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุที่ไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง  
    8. การแก้ไขปัญหาของทีม (Team Problem Solving) มีการประชุมสมาชิกทีมเมื่อมีปัญหา
เกิดขึ้นโดยการระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ ระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหา เลือกวิธีการแก้ไขปัญหา โดยต้อง
กำหนดเป้าหมายและพัฒนาวิธีการปฏิบัติให้เหมาะสม  
    9. การตัดสินใจของทีม (Team Decision Making) ต้องอาศัยทักษะ ความรู้การมีส่วนร่วม และ
ตัดสินใจแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงความรวดเร็วและข้ันตอนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
    10. การปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Work Process Improvement) เป็นการฝึกอบรม เช่น  
ลดระยะเวลา ผลผลิต ราคา และคุณภาพเพ่ือให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจ ซึ่งมีปัจจัยและองค์ประกอบที่สำคัญหลาย
อย่างที่ทำให้ทีมงานสามารถทำงานร่วมกัน เพื่อให้ได้ผลดีกว่าการทำงานเพียงคนเดียว ความสมัครใจที่จะ
ทำงานร่วมกัน และพร้อมที่จะเผชิญปัญหาร่วมกัน  



173 

    จากที่กล่าวมาข้างต้นเป็นแนวคิดเกี ่ยวกับการทำงานองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม 
ที่มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารเองเป็นผลดีต่อการพัฒนางานใน โรงเรียน 
ซึ่งจากแนวคิดทางทฤษฎีและผลของการวิจัยที่ศึกษาการทำงานเป็นทีมข้างต้นทั้งส่วนที่แตกต่างและส่วนที่
สอดคล้องกัน ซึ่งผู้วิจัยสรุปองค์ประกอบของการทำงานเป็นทีม ได้ 3 ส่วน คือ ด้านผู้นำ ด้านสมาชิกในทีม 
และด้านเป้าหมายของทีม 

 5) การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ  
  krungsri Academy (2561: ออนไลน์) ได้อธิบายลักษณะและแนวทางของการทำงานเป็น 
Teamwork อย่างมีประสิทธิภาพ มี 6 ข้อ ดังนี้ 
  1. เข ้าใจการทำงานของตนเองและคนอื ่น จ ุดเร ิ ่มต ้นแรกของการทำงานเป็นทีมอย่าง 
มีประสิทธิภาพนั่นก็คือ “ผู้ปฏิบัติงาน” แม้จะเป็นหน่วยเล็กที่สุดของทีม แต่ก็สำคัญที่สุดเช่นกัน เพราะการที่
ทีมมีบุคลากรที่ดีมารวมตัวกัน รวมทั้งมีความเข้าใจถึงการทำงานของผู้อื่นในทีม โดยอาศัยข้อดีเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน หากมีจุดไหนที่แตกต่างกันมาก ก็พร้อมจะเข้าใจ 
   2. สร้างและโฟกัสเป้าหมายร่วมกัน เมื่อทำงานเป็นทีมก็ควรเริ่มวางแผนโดยสร้างวัตถุประสงค์
ร่วมกัน เพื่อโฟกัสเป้าหมายในการเดินไปข้างหน้าร่วมกัน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
ความสำเร็จตามภารกิจ ซึ่งการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ดี ควรมีการกำหนดขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของ
แต่ละคนให้ชัดเจน แต่โฟกัสในสิ่งเดียวกัน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือร่วมมือร่วมใจและวัดความสำเร็จของทีม โดย
อาจเขียนวัตถุประสงค์และหน้าที่ของแต่ละคนเป็นลายลักษณ์อักษรให้เข้าใจง่ายและทำได้จริง สนองนโยบาย 
   3. สร้างทีมด้วยความสามารถหรือจุดเด่นของแต่ละคน เมื่อกำหนดหน้าที่และภาระงานของแตล่ะ
คนตามความสามารถ ตำแหน่ง และประสบการณ์แล้ว หัวหน้าทีมก็ควรมองหาจุดเด่นของแต่ละคน ทั้งในเรื่อง
การทำงานและทัศนคติต่าง ๆ เพ่ือต่อชิ้นส่วนจิ๊กซอว์แต่ละอันให้เข้ากันประสานเป็นหนึ่งเดียว อาจสร้างระบบ
บัดดี้เพ่ือให้รองรับการทำงานซึง่กันและกัน ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและลดความผิดพลาดของงาน 
  4. ตรงไปตรงมา จริงใจต่อกัน ให้การสนับสนุนกัน เมื่อทำงานร่วมกันเพ่ือจุดประสงค์เดียวกันแล้ว 
ก็ควรเปิดใจต่อกัน ตรงไปตรงมาทั้งในเรื่องของงาน และความจริงใจระหว่างกันในทีม มีข้อเสนอแนะ เห็นพ้อง
เห็นต่างในจุดไหนอย่างไรก็กล้าที่จะพูดออกไปตามตรงโดยไม่ใช้อารมณ์หรือเรื่องส่วนตัว เมื่อเห็นต่างแล้วก็ควร
มีเหตุผลที ่ดีสนับสนุนให้เกียรติกัน พร้อมข้อเสนอแนะเพื ่อให้เพื ่อนร่วมทีมได้แก้ไขจุดบกพร่อง สิ ่งนี้  
ไม่นับเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกัน แต่คือความจริงใจและให้การสนับสนุนกันอย่างแท้จริง (รู้ไหม เพ่ือนร่วมทีม
ก็มีส่วนช่วยให้เราไปสู่ความสำเร็จ  
   5. เพิ่มความสนิทสนม สานสัมพันธ์ฝ่ายบุคคลหรือหัวหน้างานในหลาย ๆ องค์กร มีนโยบาย
ละลายพฤติกรรมของทีม เช่น การไปเที ่ยว Outing กิจกรรมสนุกสนานร่วมกันต่าง ๆ เพื ่อหนุนให้เกิด 
ความสนุกสนานสานสัมพันธ์กันในองค์กร เมื่อมีความสนิทสนมกันระดับหนึ่งแล้ว ก็จะยิ่งทำให้ทีมทำงานไป
ด้วยกันอย่างราบรื่นมากขึ้นไปอีก กิจกรรมแบบนี้จึงควรจัดขึ้นปีละหลายครั้งหน่อย เพราะนอกจากจะช่วยใน
เรื่องการทำงานเป็นทีมแล้ว ยังช่วยลดภาวะความตึงเครียดจากการทำงานได้อีกด้วย 
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  6. เป็นผู้นำที่ดี และเป็นผู้ตามที่มีวินัย บุคคลในทีมที่มี Teamwork ดี มักจะประกอบด้วยคน 
ที่มีลักษณะภาวะความเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามในขณะเดียวกัน คำว่าผู้นำในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงการเป็นหัวหน้า
แต่เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงการกล้าตัดสินใจ กล้าแสดงความคิดเห็น รู้หน้าที่ของตนเอง ไม่ต้องรอให้ใครมา
บังคับ มีข้อเสนอแนะที่ดีให้เพ่ือนร่วมทีมอยู่เสมอ และในขณะเดียวกัน เมื่อผู้อื่นในทีมแสดงภาวะความเป็นผู้นำ
บ้าง ก็สามารถเป็นผู้ตามที่มีวินัย เปิดกว้าง ยอมรับข้อเสนอแนะแล้วนำมาปรับปรุงตนเองได้ ให้สมาชิกในทีม
ได้พัฒนาตนเองได้ตลอดเวลา   

 Athivvat (2560) ได้เสนอแนวทางของการบรรทัดฐานของทีมท่ีประสบผลสำเร็จ ดังนี้ 
 1. ทีมจำเป ็นต ้องมีความปลอดภัยทางจ ิตใจ  ซึ ่งเป ็นประเด ็นที ่ม ีความสำคัญมากที ่สุด  

ความปลอดภัยทางจิตใจ หมายความว่า การที่สมาชิกในทีมรู้สึกว่าพวกเขาสามารถล้มเหลวได้โดยไม่ต้องกลัว
ผลลัพธ์ที่ตามมาและไม่กังวลว่าจะถูกลงโทษ หรือกลัวว่าจะถูกมองว่าไม่มีความรู้ความสามารถ หรือบั่นทอน
จิตใจและความมั่นใจ ร่วมถึงการเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง และการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือก
ของคนอ่ืนได้อย่างเต็มที่โดยในขณะเดียวกันก็เชื่อใจว่าคนอ่ืนไม่ได้พยายามบ่อนทำลายคุณ 

 2.ทีมจำเป็นต้องรู้ว่าพวกเขาสามารถไว้เนื้อเชื่อใจและพึ่งพาอาศัยกันได้ ในทีมที่เชื่อถือได้ สมาชิก
ในทีมสามารถรับผิดชอบและทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีคุณภาพและตรงตามเวลาที่กำหนด 

 3. ทีมจำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและระบุบทบาทให้แน่นอน สมาชิกในทีมแต่ละคนมีความ
เข้าใจในความคาดหวังในหน้าที่ตนเองหรืองานที่ได้รับผิดชอบ โดยเป้าหมายสามารถตั้งเป้าได้ในะดับบุคคลหรือ
กลุ่ม และต้องมีความเฉพาะเจาะจง ท้าท้าย และสามารถบรรลุได้ ซึ ่งกูเกิลมั กนิยมใช้เครื่องมือที่เรียกว่า 
Objectives and Key results (OKRs) เพ่ือช่วยกำหนดและสื่อสารเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

 4. ทีมจำเป็นต้องรู้สึกว่างานของตัวเองมีความหมายต่อตัวเอง จุดประสงค์ของ “การทำงาน” ของ
แต่ละคนนั้นมีความหมายและตอบสนองต่อความต้องการของตนเองที่แตกต่างกัน ดังนั้นสมาชิกในทีมแต่ละคน
จะต้องหาความหมาย (Meaning/Sense of Purpose) ของตัวเองให้เจอ แน่นอนว่าจุดประสงค์ของแต่ละคน
แตกต่างกัน บางคนทำงานเพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น เพื่อครอบครัว เพื่อคนที่เรารัก เพื่อค่าเทอมลูก เพื่อแม่ เพ่ือ
เก็บเงินไปเที่ยว หรือชำระค่าบ้าน ผ่อนรถ เพ่ือจ่ายหนี้บัตร เพ่ืออนาคตที่ดี ฯลฯ หรือพูดง่าย ๆ ก็คือ รู้ว่าตัวเอง
ทำงานเพ่ืออะไร 

 5.ทีมต้องเชื่อว่างานของตัวเองมีความสำคัญ ข้อนี้เป็นผลต่อเนื่องจากการที่แต่ละคนมองเห็นถึง
ความหมายในการทำงานของตัวเอง หรือ Sense of Purpose/Meaning และสมาชิกในทีมเล็งเห็นถึง
ความสำคัญของงานที่ตัวเองรับผิดชอบหรือหน้าที่ของตนเอง ว่ามีความสำคัญต่อทีมหรือองค์กรสามารถบรรลุ
เป้าหมายหรือเป้าประสงค์ได้อย่างไร 
   McGregor (1960 อ้างถึงใน สุนันทา เลาหนันท์, 2551, น. 39-40) ได้กล่าวถึงลักษณะทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะสรุปได้ดังนี้ บรรยากาศที่ไม่เป็นทางการสมาชิกเข้าใจวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน  
มีการอภิปรายถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง สมาชิกทีมรู้จักรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันใช้เหตุผลในการยุติปัญหาและ
จะร่วมกันแก้ปัญหามีการตัดสินใจโดยความเห็นเดียวกัน การวิพากษ์วิจารณ์เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา สมาชิก  



175 

มีอิสระทางความคิดเห็น มอบหมายงานกันอย่างชัดเจนและยอมรับภารกิจต่าง ๆ อย่างเต็มใจหัวหน้าไม่ใช้อำนาจ
ครอบงำและตรวจสอบผลงานเป็นระยะ ๆ  
   Dyer,  (1995) ได้กล่าวถึงทีมงามที่มีประสิทธิผล มีดังนี้  
   1. จุดมุ่งหมายและค่านิยมที่มีความชัดเจน และยอมรับโดยพนักงานทุกคน มุ่งเน้นให้สำเร็จงาน
ตามจุดมุ่งหมาย  
   2. พนักงานเข้าใจงานที่ตนเองได้รับมอบหมายและเข้าใจบทบาทการทำงานของตนเอง  
   3. บรรยากาศท่ีมีการส่งเสริมความไว้วางใจและสนับสนุนกันเองของสมาชิก  
   4. การติดต่อสื่อสารที่เปิดเผย เต็มใจและแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นของทีมงานและองค์กร  
   5. พนักงานได้รับอนุญาตให้ร่วมตัดสินใจ  
   6. พนักงานทุกคนผูกมัดตนเองกับการร่วมตัดสินใจ 
   7. หัวหน้างานมีมาตรฐานการทำงานสูงและลูกน้องสนับสนุน  
   8. ยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล  
   กานต์นภา แสงเทพ (2556, น. 15) ได้สรุปการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพนั้น ผู้นำทีมเป็น 
ผู้มีหน้าที่สำคัญท่ีต้องสร้างบรรยากาศการทำงาน การสรรหาทรัพยากรท่ีพอเพียงการทำงานใช้การบริหารทีมอย่าง
มีส่วนร่วม กระตุ้นให้เกิดความสำเร็จ เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน ร่วมกันแก้ปัญหาให้การสนับสนุน 
ยอมรับและรับฟัง ร่วมมือใช้ความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์ ทบทวนการปฏิบัติงานและตื่นตัวตลอดเวลามีการพัฒนา
ตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงานและร่วมกลุ่มทำงานได้อย่างดี  
   อรุณวดี รื่นรมย์ (2553, น. 32) ได้สรุปแนวทางในการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพหัวหน้า
งานหรือผู้บริหารต้องปฏิบัติ ดังต่อไปนี้  

  1. การติดต่อสื่อสารอย่างไม่ปิดบัง  
  2. สมาชิกได้ร่วมตัดสินใจ  
  3. สมาชิกมีการยอมรับนับถือ  
  4. มีการกําจัดอุปสรรค  
  5. การใช้วินัยในทางสร้างสรรค์  
  6. การเป็นผู้รับรู้ความต้องของผู้อ่ืน  
  7. การเป็นแบบอย่างที่ดีและไม่เปลี่ยนแปลง  
  8. การพยายามจัดหารางวัลตอบแทน  
  9. สนับสนุนการทำงานของกลุ่มเมื่อสามารถทำงานได้สำเร็จ  
  10. การตั้งจุดมุ่งหมายที่สามารถเป็นไปได้ในปฏิบัติ  

   เรณู เชื้อสะอาด (2552, น. 22-25) ได้กล่าวถึงทีมงานที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ 
สมาชิกในทีมจะต้องมีความเข้าใจร่วมกันว่า เหตุใดเขาจึงต้องทำงานเป็นทีม สาเหตุที่ทำให้บุคคลต่าง  ๆ ต้อง
รวมตัวกัน ดังนี้  
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   1. ทีมงานร่วมกันสร้างความคิดใหม่ ๆ และกล้านำความคิดของทีมไปทำให้เกิดผลที่เป็นรูปร่าง
ชัดเจน โดยทีมงานจะร่วมกันศึกษา วิเคราะห์และวิธีการแก้ไขปัญหา โดยมองออกไปนอกกรอบของกระบวน
ทัศน์ (Paradigm) เดิมซึ่งจะช่วยสร้างแนวทาง และวิธีการ ความคิดใหม่ ๆ  
   2. ผลงาน ปกติผลงานรวมของทีมจะสูงกว่าการที่สมาชิกต่างแยกกันทำงานของตน และนำผลงาน
มารวมกัน ซึ่งจะช่วยให้ทั้งองค์การและสมาชิกได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น  
   3. การสื่อสาร เมื่อสมาชิกสื่อสารและทำความเข้าใจกันเกิดความผูกพัน สมาชิกจะร่วมใจแก้ไข
ปัญหาและอุปสรรคไปด้วยกัน  
   4. ความสัมพันธ์ท่ีดี ให้การสนับสนุนทางสังคมและด้านจิตใจของกัน โดยเฉพาะเมื่อเขาต้องเผชิญกับ
ปัญหา หรือวิกฤติส่วนตัว เขาจะมีเพื่อนร่วมทีมที่คอยให้การสนับสนุนทั้งทางด้านกำลังใจ และการเข้าใจปัญหา 
“สองหัวดีกว่าหัวเดียว” หรือ “คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย” เป็นคำพังเพยไทยที่สรุปความสำคัญของการ
รวมตัวกันเป็นทีมได้ดี เพราะทีมจะช่วยให้เราทำงานได้มากกว่าที่แต่ละคนสามารถทำได้ และทีมจะช่วยสร้างความ
มั่นคงและมั่นใจให้กับสมาชิก เพียงแต่เราต้องทำความเข้าใจว่ากระบวนการทีมไม่ใช่สารพัดประโยชน์ แต่จะมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกันกับเฉพาะบางเหตุการณ์เท่านั้น ซึ่งผู้บริหารจะต้องเลือกใช้ให้เหมาะสม มิเช่นนั้น
อาจจะทำให้เกิดต้นทุน และเสียเวลาโดยไม่จำเป็น  
   ทีมงานที่ประสบความสำเร็จควรจะมีคุณลักษณะสำคัญร่วมกัน ดังนี้  
   1. เป้าหมาย (Goal) เป้าหมายที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Share Goal) จะทำให้เกิดพัฒนา การของ
ทีมงานที ่ “มีนํ ้าหนึ ่งใจเดียวกัน” โดยที ่สมาชิกแต่ละคนในทีมต้องเข้าใจ มีส่วนร่วมทำงานอย่างเต็ม
ความสามารถ  
   2. การแสดงออก (Expression) ต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นและจะต้องรับฟังเพื่อนสมาชิกคนอื่น ๆ 
การแสดงออกของสมาชิกจะต้องเกิดจากความเข้าใจตนและทีมงานอย่างชัดเจน  
   3. ความเป็นผู้นำ (Leadership) ทีมงานจะมีความยืดหยุ่นกว่าการทำงานในรูปแบบอื่นถึงแม้ว่า
ทีมงานบางทีมอาจจะมีหัวหน้าทีม (Team Leader) ที่เป็นทางการ แต่สมาชิกอาจจะสับเปลี่ยนตำแหน่งและ
บทบาทระหว่างกันได้ตลอดเวลา โดยสมาชิกแต่ละคนในทีมงานจะต้องเต็มใจรับหน้าที ่เป็นผู ้นำตาม
สถานการณ์ที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ทีมงานใช้ทักษะของทุกคนได้อย่างเต็มที่ ทำให้ทีมงานสามารถแสดง
ศักยภาพของตนได้อย่างสมบูรณ์  
   4. แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องและเป็นเอกฉันท์ (Consensus) โดยหัวหน้าทีมจะพยายามให้
สมาชิกทุกคนลงมติร่วมกันเพื่อให้ได้ข้อสรุป โดยไม่สร้างความกดดัน หรือบังคับให้สมาชิกคนใดคนหนึ่งจำใจ
ต้องยอมรับในเสียงส่วนใหญ่อย่างไม่เต็มใจ และไม่มีอคติต่อกลุ่ม  
   5. ความไว้วางใจ (Trust) จะเป็นพื้นฐานสำคัญของความรัก และความสามัคคี เพราะสมาชิกทุก
คนต่างแน่ใจและมั่นใจว่าเขาจะมีเพื่อนร่วมทีมคอยให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือปฏิบัติงานให้สำเร็จ 
ซึ่งจะช่วยให้ทีมงานมีผลงานใหม่ ๆ และพัฒนาการที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว  
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   6. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบัน ทำให้ทีมงานต้องหาวิธีปฏิบัติ
หรือสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที ่ดีกว่าเดิมเสมอ โดยระดมความคิดในการแก้ปัญหาและหาทางออกอย่าง
สร้างสรรค์ให้แตกต่างและดีกว่าเดิม ซึ่งจะช่วยให้ทีมงานมีโอกาสและความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง  
   Likert (1961 อ้างถึงใน สุนันทา เลาหนันท์, 2551, น. 42-45) กล่าวถึงลักษณะทีมที่มีประสิทธิภาพ มี
จุดเน้นคล้ายกับแนวคิดของ McGregor ซึ่งเน้นกระบวนการและปฏิสัมพันธ์ภายในทีมสรุปได้ดังนี้  

   1. สมาชิกปฏิบัติงานอย่างชำนาญและมีสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน  
   2. การทำงานที่เป็นกันเองและผ่อนคลาย  
   3. สมาชิกมีความสนใจซึ่งกันและกันและให้เกียรติกัน  
   4. มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันสูง  
   5. สมาชิกร่วมกำหนดค่านิยมความประสงค์หรือเป้าหมาย  
   6. สมาชิกมีการประสานงานที่ดี  
   7. สมาชิกยอมรับและให้ความสำคัญต่อค่านิยมของทีม  
   8. สมาชิกมีแรงจูงใจทำงานเพ่ือเป้าหมายเดียวกัน  
   9. บรรยากาศของการทำงานสนับสนุนเกื้อกูลกัน  
   10. หัวหน้าทีมมีการส่งเสริมบรรยากาศของการร่วมมือประสานงานกัน  
   11. สมาชิกมีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
   12. สมาชิกยอมรับเป้าหมายและความคาดหวังด้วยความเต็มใจ  
   13. สมาชิกมั่นใจทีมงาน  
   14. สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
   15. บรรยากาศการทำงานส่งเสริมให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์  
   16. ทีมงานมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  
   17. มีการสื่อสารด้านการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา  
   18. มีการสื่อสารเรื่องราวที่สำคัญทุกเรื่อง และไม่เสียเวลาสื่อสารกับเรื่องที่ไม่สำคัญ  
   19. สมาชิกมีความสนใจข่าวสารข้อมูลที่ได้รับฟัง และฟังโดยปราศจากความแคลงใจ  
   20. มีการยอมรับนับถือซึ่งกันและกันในทุกเรื่อง  
   21. สมาชิกทุกคนทุกคนทำงานด้วยกระบวนการกลุ่ม  
   22. มีความยืดหยุ่นในการทำงาน  
   23. สมาชิกเข้าใจเป้าหมายและวิธีการ เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

   Parker (1990) ได้อธิบายลักษณะ ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 12 ประการ ดังนี้  
   1. มีความชัดเจนของวัตถุประสงค์ (Clear Sense of Purpose) สมาชิกได้มีบทบาทร่วมกัน
กำหนด แนวทางการทำงานที่เหมาะสมร่วมกัน ดังนี้ ส่งเสริมสมาชิกร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์จัดทำตารางภาระ
หรือกิจกรรมมั่นใจได้ว่า สมาชิกมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงสร้างแรงจูงใจเพื่อผลักดันให้ผลการทำงานมุ่งมั่นไปที่
เป้าหมาย  
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   2. บรรยากาศการทำงานท่ีไม่เป็นทางการ (Informal Climate) การทำงานเรียบง่าย สบาย ๆ ทุกคน
มาประชุมพร้อมกันด้วยความยิ้มแย้ม สมาชิกช่วยเสริมสร้างบรรยากาศการทำงาน ดังนี้ จัดเตรียมสิ่งของท่ี
จำเป็นต้องใช้เพื่อการประชุม แสดงความยินดีเมื่อทีมงานประสบความสำเร็จอย่างจริงใจ แนะนำให้สมาชิกรู้จักกัน
สร้างความสนิทสนมจากการทำกิจกรรมและเมื่อบรรยากาศตึงเครียด รู้จักใช้อารมณ์ขัน  
   3. การมีส่วนร่วม (Participation) ซึ่งสมาชิกของทีมอาจแสดงออกถึงการรับรู ้ด้วยวาจาและ
ท่าทาง ยั่วยุหรือสนับสนุนให้สมาชิกที่นิ่งเฉยต้องแสดงหรือกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากสมาชิกส่วน
ใหญ่ให้มีส่วนร่วมรายกิจกรรมรู้จักแทรกแซงในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน  
   4. การรับฟังซึ่งกัน (Listening) สมาชิกตั้งใจฟัง คิดพิจารณาสิ่งที่ได้รับฟังและรักษาท่าทีที่จะ
วิจารณ์ในการนี้ สรุปได้ดังนี้ สมาชิกสามารถอธิบาย แปลความเรื่องต่าง ๆ ให้สมาชิกผู้อ่ืนเข้าใจสามารถสรุปผล
และยอมรับความคิดท่ีเห็นต่างและสามารถอธิบาย แปลความเรื่องต่าง ๆ ให้สมาชิกผู้อื่นเข้าใจ  
   5. ความไม่เห็นด้วยในทางสร้างสรรค์ (Civilized Disagreement) ยอมรับจุดต่างและแสดงจุดร่วม
ที่แตกต่าง ซึ่งเป็นจุดแข็งของทีมงาน สามารถแสดงความออกได้โดยวิธีต่อไปนี้ ใช้อารมณ์ขันแทรกแซง ยอมรับ
ท่าทีที่สงบถึงแม้จะไม่ยอมรับความคิดเห็น วิเคราะห์ความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่างมีระบบและมีความยืดหยุ่น
และรับฟังความคิดเห็นทุกประเด็น  
   6. ความเห็นพ้องกัน (Consensus) เพื่อหาข้อยุติที่เป็นเอกฉันท์ในเรื่องที่เป็นปัญหา ไม่ใช้วิธีงด
ออกคะแนนเสียง และยอมรับข้อสรุปมติของทีมถึงแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยก็ตาม โดยวิธีรับฟังและแสวงหาข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ เต็มใจทำตามมติของกลุ่มถึงแม้จะไม่เห็นด้วย  
   7. การสื ่อสารที ่เปิดเผย (Open Communication) บรรยากาศที ่เปิดเผย เชื ่อมั ่นไว้ วางใจโดยการ
แลกเปลี่ยนความคิดอย่างจริงใจ มีการพึ่งพาอาศัยกัน มีความผูกพัน รับผิดชอบช่วยเหลือด้วยความเต็มใจรับรู้
ความรู้สึก และตอบสนองในทางบวก 
   8. บทบาทที่ชัดเจนและการมอบหมายงาน (Clear Roles and Work Assignments) เพื ่อให้
เข้าใจตรงกันให้สมาชิกปฏิบัติดังนี้ มั่นใจว่าทีมงานได้รับการมอบหมายงานอย่างเสมอภาค มีการเจรจาและ
ต่อรองเกี่ยวกับหน้าที่ ของแต่ละคนอย่างเปิดเผย กำหนดมาตรฐานการทำงานให้อยู่ในระดับสูง  
   9. ภาวะผู้นำร่วม (Shared Leadership) สมาชิกทุกคนจะต้องแสดงออกถึงภาวะ หรือการกระทำ
ที่สนับสนุนการทำงานที่รักษาความสัมพันธ์ที่ดีของทีม  
   10. ความส ัมพ ันธ ์ก ับภายนอก (External Relations) โดยการขอและให ้ความร ่วมม ือกั บ
บุคคลภายนอก ให้ความสำคัญและยกย่องหน่วยงานต่าง ๆ  
   11. การทำงานที่มีหลายรูปแบบ (Style Diversity)  
   12. การประเมินผลตนเอง (Self-Assessment) เป็นการตรวจสอบว่า ผลงานอยู ่ในระดับใด 
อุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร วิธีการที่ใช้กันทั่ว ๆ ไป คือ การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนหาวิธีการทำงานร่วมอภิปราย
เกี่ยวกับแต่ละหัวข้อให้ชัดเจน  
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   Woodcock (1989, น. 75-116) ได้กล่าวถึงทีมที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 11 คุณลักษณะ คือ  
   1. บทบาทที่สมดุล (Balanced Roles) คือ มีการผสมผสานความแตกต่างของความ สามารถและ
เลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม  
   2. วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเข้ากับเป้าหมาย (Clear Objective and Agreed Goals) สมาชิกต้อง
เข้าใจเต็มใจยอมรับ และผูกพันกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายนั้นอย่างชัดเจน  
   3. การเปิดเผยและเผชิญหน้ากันเพื่อแก้ปัญหา (Openness and Confrontations) การสื่อสาร
และสัมพันธ์กันในทีม พูดกันอย่างตรงไปตรงมาเข้าใจตนเองเป็นอย่างดี และเข้าใจผู้อื่นในทีมด้วย เมื่อมีปัญหา
เกิดข้ึนต้องแก้ปัญหาด้วยการเผชิญหน้าซึ่งกันและกัน  
   4. การสนับสนุนและไว้วางใจต่อกัน (Support and Trust) สมาชิกต้องให้ความช่วยเหลือ 
สนับสนุน ร่วมมือร่วมใจกันอย่างจริงใจ ให้โอกาสพูดถึงปัญหาอย่างอิสระ  
   5. การให้ความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ (Co–Operation and Conflict) 
สมาชิกต้องร่วมมือและประสานประโยชน์ซึ่งกันและกัน สมาชิกมีส่วนร่วมในการวางแผน ข้อขัดแย้งในทีม
เป็นไปในทางสร้างสรรค์มากกว่าทำลาย  
   6. วิธีการปฏิบัติที่คล่องตัว (Sound Procedures) จะมีลักษณะยืดหยุ่น การตัดสินใจจะอาศัย
ข้อเท็จจริงเป็นหลัก  
   7. ภาวะผู้นำที่เหมาะสม (Appropriate Leadership) ผู้นำที่ดีจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีด้วย  
   8. การทบทวนการทำงานอย่างสมํ่าเสมอ (Regular Review) เพื่อทบทวนแก้ไขข้อ บกพร่อง ซึ่ง
จะทำในระหว่างปฏิบัติงานหรือภายหลังเสร็จงานก็ได้  
   9. การพัฒนาบุคคล (Individual Development) มีแผนการพัฒนาสมาชิกของทีม  
   10. ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มดี (Sound Inter–Group Relation) บรรยากาศของความ สัมพันธ์
ที่ดี รับฟังและเข้าใจแนวคิดหรือปัญหาของผู้อื่น และพร้อมที่จะช่วยเหลือ  
   11. การติดต่อสื ่อสารที ่ดี (Good Communications) เป็นสิ ่งสำคัญในทุกระดับทั ้งองค์การ
สมาชิกต้องได้รับการพัฒนาทักษะและได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอ 
 ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ทีมงานหรือองค์กรจะต้องตอบ สนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเหตุการณ์หรือปัญหาต่าง ๆ ช่วยส่งเสริมบรรยากาศที่เป็นแบบประชาธิปไตยในองค์การ สมาชิกรู้และ
เข้าใจภารกิจ เป้าหมาย แบ่งหรือมอบอำนาจหน้าที่กัน เข้าใจและตอบสนองความต้องการของกลุ่มและของ
ตนเอง ช่วยส่งเสริมให้การเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

 การสังเคราะห์องค์ประกอบการสร้างทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
 จากแนวคิดของ ผู้รู้ และนักวิชาการด้านการศึกษา ผู้วิจัยได้นำมาวิเคราะห์เพื่อหาองค์ประกอบร่วมของการ
ทำงานเป็นทีมด้านต่าง ๆ และสังเคราะห์เป็นองค์ประกอบการสร้างทีมท่ีมีประสิทธิภาพ ได้ดังตารางที่ 3 ดังนี้ 
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ตารางที่ 3 การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพตามแนวคิดของผู้รู้ (การทำงานเป็นทีม (Teamwork: T)) 

การสร้างทีมท่ีมีประสิทธิภาพ  
ตามแนวคิดของผู้รู้ 

องค์ประกอบการสร้างทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
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Krungsri Academy (2561)       

- เข้าใจการทำงานของตนเองและคนอื่น      ✓   

- สร้างและโฟกัสเป้าหมายร่วมกัน ✓      

- สร้างทีมด้วยความสามารถหรือจุดเด่นของแต่ละคน  ✓     

- ตรงไปตรงมา จริงใจต่อกัน     ✓  

- เพิ่มความสนิทสนม สานสัมพันธ์    ✓   

- เป็นผู้นำที่ดี และเป็นผู้ตามที่มีวินัย   ✓    

Athivvat (2560)       

- ทีมจำเป็นต้องมีความปลอดภัยทางจิตใจ       ✓ 
- ทีมจำเป็นต้องรู้ว่าพวกเขาสามารถไวเ้นื้อเชื่อใจและพึ่งพาอาศัยกันได้    ✓   
- ทีมจำเป็นต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและระบุบทบาทให้แน่นอน ✓      
- ทีมจำเป็นต้องรู้สกึว่างานของตัวเองมีความหมายต่อตัวเอง ✓      
- ทีมต้องเชื่อว่างานของตัวเองมีความสำคัญ  ✓      

McGregor (1960 อ้างถึงใน สุนันทา เลาหนันท์, 
2551) 

      

- สมาชิกเข้าใจวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน ✓      
- มีการอภิปรายถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง      ✓  
- สมาชิกทีมรู้จักรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกัน    ✓   
- ใช้เหตุผลในการยุติปัญหาและจะร่วมกันแก้ปัญหา     ✓  
- มีการตัดสินใจโดยความเห็นเดียวกัน       ✓ 
- การวิพากษ์วิจารณ์เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา       ✓ 
- สมาชิกมีอิสระทางความคิดเห็น       ✓ 
- มอบหมายงานกันอย่างชัดเจน ✓      
- และยอมรับภารกิจต่าง ๆ อย่างเต็มใจ    ✓   
- หัวหน้าไม่ใช้อำนาจครอบงำและตรวจสอบผลงานเป็นระยะ ๆ      ✓ 

Dyer (1995)       
- จุดมุ่งหมายและค่านิยมที่มีความชัดเจน  ✓      
- พนักงานเข้าใจงานที่ตนเองได้รับมอบหมายและเข้าใจบทบาทการทำงาน

ของตนเอง  
   ✓   

   -  บรรยากาศที่มีการส่งเสริมความไว้วางใจและสนับสนุน 
      กันเองของสมาชิก  

   ✓   
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การสร้างทีมท่ีมีประสิทธิภาพ  
ตามแนวคิดของผู้รู้ 

องค์ประกอบการสร้างทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
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- การติดต่อสื่อสารที่เปิดเผย เต็มใจและแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นของทีมงานและ
องค์กร  

     ✓ 

- พนักงานได้รับอนุญาตให้ร่วมตัดสินใจ       ✓ 
- พนักงานทุกคนผูกมัดตนเองกับการร่วมตัดสินใจ      ✓ 
- หัวหน้างานมีมาตรฐานการทำงานสูงและลูกน้องสนับสนุน   ✓    

  - ยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคล    ✓   
กานต์นภา แสงเทพ (2556)        

- ผู้นำทีมเป็นผู้มีหน้าที่สำคัญที่ต้องสร้างบรรยากาศการทำงาน    ✓    
- การสรรหาทรัพยากรที่พอเพียงการทำงาน   ✓    
- ใช้การบริหารทีมอย่างมีส่วนร่วม    ✓    
- กระตุ้นให้เกิดความสำเร็จ    ✓    
- เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน  ✓      
- ร่วมกันแก้ปัญหาให้การสนับสนุน      ✓  
- ยอมรับและรับฟัง ร่วมมือใช้ความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์      ✓  
- ทบทวนการปฏิบัติงานและต่ืนตัวตลอดเวลา   ✓     
- มีการพัฒนาตนเอง เข้าใจเพื่อนร่วมงานและร่วมกลุ่มทำงานได้อย่างดี  ✓     

อรุณวดี ร่ืนรมย์ (2553)        
- การติดต่อสื่อสารอย่างไม่ปิดบัง       ✓ 
- สมาชิกได้ร่วมตัดสินใจ      ✓ 
- สมาชิกมีการยอมรับนับถือ     ✓   
- มีการกําจัดอุปสรรค       ✓ 
- การใช้วินัยในทางสร้างสรรค์       ✓ 
- การเป็นผู้รับรู้ความต้องของผู้อื่น    ✓   
- การเป็นแบบอย่างที่ดีและไม่เปลี่ยนแปลง    ✓    
-. การพยายามจัดหารางวัลตอบแทน   ✓    
-  สนับสนุนการทำงานของกลุ่มเม่ือสามารถทำงานได้สำเร็จ   ✓    
-  การต้ังจุดมุ่งหมายที่สามารถเป็นไปได้ในปฏิบัติ ✓      
เรณู เชื้อสะอาด (2552)       
- เป้าหมาย (Goal) เป้าหมายที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Share Goal) ✓      
- การแสดงออก (Expression) ต้องไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น     ✓  
- ความเป็นผู้นำ (Leadership)   ✓    
- แสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องและเป็นเอกฉันท์      ✓ 
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การสร้างทีมท่ีมีประสิทธิภาพ  
ตามแนวคิดของผู้รู้ 

องค์ประกอบการสร้างทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
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- ความไว้วางใจ (Trust)    ✓   
- .ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)   ✓    

Likert (1961)       
- สมาชิกปฏิบัติงานอย่างชำนาญและมีสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน    ✓   
- การทำงานที่เป็นกันเองและผ่อนคลาย    ✓   
- สมาชิกมีความสนใจซึ่งกันและกันและให้เกียรติกัน    ✓   
- . มีความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันสูง    ✓   
- สมาชิกร่วมกําหนดค่านิยมความประสงค์หรือเป้าหมาย ✓      
- สมาชิกมีการประสานงานที่ดี    ✓   
- สมาชิกยอมรับและให้ความสำคัญต่อค่านิยมของทีม ✓      
- สมาชิกมีแรงจูงใจทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน  ✓      
- บรรยากาศของการทำงานสนับสนุนเกื้อกูลกัน  ✓     
- หัวหน้าทีมมีการส่งเสริมบรรยากาศของการร่วมมือประสานงานกัน   ✓    
- สมาชิกมีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ✓     
- สมาชิกยอมรับเป้าหมายและความคาดหวังด้วย 

ความเต็มใจ 
 ✓     

- สมาชิกมั่นใจทีมงาน  ✓     
- สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ✓     
- บรรยากาศการทำงานส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์    ✓   
- ทีมงานมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์  ✓     
- มีการสื่อสารด้านการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา      ✓ 
- มีการสื่อสารเรื่องราวที่สำคัญทุกเรื่อง      ✓ 
- สมาชิกมีความสนใจข่าวสารข้อมูลที่ได้รับฟัง  ✓     
- มีการยอมรับนับถือซึ่งกันและกันในทุกเรื่อง     ✓  
- สมาชิกทุกคนทุกคนทำงานด้วยกระบวนการกลุ่ม    ✓   
- มีความยืดหยุ่นในการทำงาน    ✓    
- สมาชิกเข้าใจเป้าหมายและวิธีการ  ✓     

Parker (1990)       
- มีความชัดเจนของวัตถุประสงค์ ✓      
- บรรยากาศการทำงานที่ไม่เป็นทางการ    ✓   
- การมีส่วนร่วม (Participation)    ✓   
- การรับฟังซึ่งกัน (Listening)     ✓  



183 

การสร้างทีมท่ีมีประสิทธิภาพ  
ตามแนวคิดของผู้รู้ 

องค์ประกอบการสร้างทีมท่ีมีประสิทธิภาพ 
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- ความไม่เห็นด้วยในทางสร้างสรรค์ (Civilized Disagreement)     ✓  
- ความเห็นพ้องกัน (Consensus)     ✓  
- การสื่อสารที่เปิดเผย (Open Communication)    ✓   
- บทบาทที่ชัดเจนและการมอบหมายงาน (Clear Roles and Work 

Assignments) 
✓      

- ภาวะผู้นำร่วม (Shared Leadership)   ✓    
- ความสัมพันธ์กับภายนอก (External Relations)    ✓   
- การทำงานที่มีหลายรูปแบบ (Style Diversity)       ✓ 
- การประเมินผลตนเอง (Self-Assessment)      ✓ 

Woodcock (1989)       
- บทบาทที่สมดุล (Balanced Roles)    ✓   
- วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเข้ากับเป้าหมาย (Clear Objective and Agreed 

Goals) 
✓      

- การเปิดเผยและเผชิญหน้ากันเพื่อแก้ปัญหา (Openness and 
Confrontations) 

    ✓  

- การสนับสนุนและไว้วางใจต่อกัน (Support and Trust)    ✓   
- การให้ความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้งในทางสร้างสรรค์ (Co–

Operation and Conflict) 
    ✓  

- วิธีการปฏิบัติที่คล่องตัว (Sound Procedures)      ✓ 
- ภาวะผู้นำที่เหมาะสม (Appropriate Leadership)   ✓    
- การทบทวนการทำงานย่างสมํ่าเสมอ (Regular Review)      ✓ 
- การพัฒนาบุคคล (Individual Development)  ✓     
- ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มดี (Sound Inter–Group Relation)    ✓   
- การติดต่อสื่อสารที่ดี (Good Communications)    ✓   

ความถ่ี 16 12 14 26 11 19 

   จากแนวคิดของ ผู้รู้และนักวิชาการ ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้นำมาวิเคราะห์เพื่อดูองค์ประกอบของ
ทีมที่มีประสิทธิภาพ โดยการนำประเด็นที่คล้ายคลึงกันหรือสามารถจัดเป็นกลุ่มเดียวกัน เทียบเคียงความสอดคล้อง
กัน ทำการวิเคราะห์ สังเคราะห์โดยอาศัยประสบการณ์และบริบทแวดล้อมของภาษา ทำการตีความ 
(Interpret) แล้วตัดสินว่าสอดคล้องกันหรือไม่  จึงได้องค์ประกอบของทีมที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 

1. การสร้างทีมตามวัตถุประสงค์ 
2. การพัฒนาทีมงาน 
3. การพัฒนาผู้นำทีม 
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4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีของทีมงาน 
5. การบริหารความขัดแย้งภายในทีม 
6. เทคนิคการตัดสินใจโดยทีมงาน 

6) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 (1) งานวิจัยในประเทศ 
 ภิญโญ มนูศิลป์ (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย การพัฒนาตัวแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น

ของปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของทีมโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มิอิทธิพลทางตรง อิทธิทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อความมีประสิทธิผลของทีม โดย
เรียบค่าสัมสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานจากมากไปหาน้อย มีดังนี้ 1) อิทธิพลทางตรงมี 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้าน
กระบวนการของทีม  รองลงมา คือปัจจัยด้านคุณลักษณะของภาระงาน และปัจจัยด้านคุณลักษณะของทีม อิทธิ
ทางอ้อม มี 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของภาระงาน รองลงมาคือ ปัจจัยด้านบริบทองค์การ และปัจจัย
ด้านคุณลักษณะของทีม ตามลำดับ 3) อิทธิพลรวม มี 4 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านคุณลักษณะของภาระงาน รองลงมา
คือ ปัจจัยด้านบริบทองค์การ ปัจจัยด้านกระบวนการของทีม และปัจจัยด้านคุณลักษณะของทีม ตามลำดับ 

 ลำเทียน เผ้าอาจ (2559) ได้ศึกษา การทำงานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียนขยายโอกาส 
อำเภอเมืองตราด สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ผลการวิจัยพบว่า  

 1. ข้าราชการครูมีความคิดเห็นเกียวกับการทํางานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียน ขยาย
โอกาส อําเภอเมืองตราด สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด โดยรวมและ รายด้านอยู่ใน
ระดับมาก เมือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การมี เป้าหมายเดียวกัน การมี
ปฏิสัมพันธ์ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การมีส่วนร่วม การยอมรับนับถือ และการสื่อสารอย่างเปิดเผย  

 2. ข้าราชการครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทํางานเป็นทีมของข้าราชการครูในโรงเรียน ขยาย
โอกาส อําเภอเมืองตราด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จําแนกตาม เพศ ตําแหน่ง
หน้าที่และขนาดโรงเรียน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิต 

 สุวรรณี คชเดช (2559) ได้ศึกษา ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการสร้างทีมงานในโรงเรียน
อำเภอแก่งหางแมว สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ปัญหาการสร้างทีมงานในโรงเรียนอําเภอแก่งหางแมว สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษา 
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้น ด้านการเปิดเผยและการเผชิญหน้า 
และด้านภาวะผู้นําที่เหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง  

 2. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการสร้างทีมงานในโรงเรียนอําเภอแกงหางแมว สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่าง
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติยกเว้น ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านสัมพันธภาพระหว่างกลุ่ม และด้านการสื่อสารที่ดี
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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 3. ผลการเปรียบเทียบปัญหาการสร้างทีมงานในโรงเรียนอําเภอแก่งหางแมว สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จําแนกตามประสบการณ์สอนของครูโดยรวมและรายด้าน 
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ยกเว้น ด้านความชัดเจนของเป้าหมายแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติ
ทีร่ะดับ .05  

 4. แนวทางการพัฒนาการสร้างทีมงานในโรงเรียนอําเภอแก่งหางแมว สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ผู้บริหารควรมีการกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ของ
บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนและชัดเจน ครูควรมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย และแผนพัฒนา
โรงเรียน ผู้บริหารควรสร้างขวัญและกําลังใจและส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร อยู่เสมอ ควรมีการติดตั้ง
ระบบการสื่อสารที่ทันสมัย สะดวกรวดเร็วในการประสานงานในโรงเรียน อย่างเป็นระบบ 

 สุรพล สุวรรณแสง (2553, บทคัดย่อ) ได้วิจัย ปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบที่
จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบว่า 

 1. ปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านสภาพ 
การทำงานอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่น คือด้านการมีส่วนร่วมในโรงเรียน ด้านความมั่นคงในการทำงาน  
ด้านสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล และด้านค่าตอบแทนการทำงาน อยู่ในระดับปานกลาง 

 2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยการคงอยู่ของครูโรงเรียนเอกชนในระดับ ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต จำแนกตามเพศพบว่าไม่แตกต่างกัน แต่ผลการเปรียบเทียบ
ตามอายุ และประสบการณ์ในการทำงานของครูผู ้สอน พบว่าครูที ่มีอายุต่างกัน และมีประสบการณ์ใน  
การทำงานต่างกัน มีปัจจัยการคงอยู่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 (2) งานวิจัยในต่างประเทศ 
   Hackman (1987) ได้เสนอไว้ว่า กระบวนการของทีม เป็นการใช้ความพยายาม การทุ่มเทความรู้
ทักษะและความสามารถอย่างสูงรวมทั้งการเลือกใช้ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมของสมาชิกในทีมเพื่อร่วมมือกัน
ทำงาน เป็นสิ่งที่สมาชิกทุกคนต้องตระหนักและให้ความสำคัญ  
   Jehn (1995) ได้ทำการศึกษากับสมาชิกจำนวน 79 คน จาก 26 ทีมบริหารงานของบริษัทขนส่ง
สินค้าขนาดใหญ่โดยได้ทำการศึกษาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและความขัดแยง้ที่
เกิดจากการทำงาน ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ในกรณีที่เป็นภาระงานประจำ (routine tasks) หากมีความขัดแย้ง
ที่เกิดจากการทำงานทั้งอยู่ในระดับสูงเกินไปจะส่งผลทางลบทำให้ผลการปฏิบัติงานไม่บรรลุเป้าหมาย แต่ใน
กรณีที่ไม่ใช่ภาระงานประจำ (non-routine tasks) จะไม่ส่งผลทางลบต่อผลการปฏิบัติงาน สำหรับความ
ขัดแย้งที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกนั้นหากอยู่ในระดับสูงจะส่งผลทางบงต่อความพึงพอใจหมู่
สมาชิก แต่ในทางตรงกันข้าม ยังมีผลการศึกษาที่พบว่าถ้าความขัดแย้งอยู่ในระดับพอเหมาะจะส่งผลดีต่อการ
ร่วมกันคิดวิเคราะห์และประเมินผลปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานรวมทั้งจะนำไปสู่การแสวงหาข้อตกลงที่
เหมาะสม 



186 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



187 

บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model มีวัตถุประสงค์ 
1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัจจัยการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 2) เพื่อสร้างรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 3) เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
INTERSECT model 4) เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ INERSECT model 
ผู้วิจัยกำหนดเป็น 4 ระยะ  มีขั้นตอนและรายละเอียดต่อไปนี้ 

ระยะที่ 1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัจจัยการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้ 
   1. กลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูล 
   2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   3. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  
   4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   5. การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ระยะที่ 2 เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
ระยะที่ 3 เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model 
ระยะที่ 4 เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ INERSECT model  

รายละเอียดวิธีการดำเนินการวิจัยแต่ละหัวข้อ มีดังต่อไปนี้ 

ระยะที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัจจัยการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ  
   การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัจจัยการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ผู้วิจัยดำเนินการ 
ดังนี้  
  1. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล 

 1.1 กลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชนในพ้ืนที่
สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 – 18 ภาค   

 1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ กำหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มประชากรทั้งหมด ที่ผู ้วิจัย
ดำเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 18 ภาค จาก 54 โรงเรียน จำนวน 324 คน ได้มาจาก  

  1.2.1 คณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก จำนวน 108 คน จาก 18 
โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน 

  1.2.2 คณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนขนาดกลาง จำนวน 108 คน จาก 18 
โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน 

  1.2.3 คณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ / ใหญ่พิเศษ จำนวน 108 
คนจาก 18 โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัจจัยการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 

ได้แก่  
  2.1 แบบบันทึกการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา ซึ่งได้มาจากการสังเคราะห์เอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  2.2 แบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ

แบบสอบถาม ประกอบด้วย สภาพการบร ิหารงาน โรงเร ียนเอกชนสู ่ความเป็นเล ิศ 4 ด้าน ได ้แก่   
ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงาน
ทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้  
   ตอนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ 
รายการ (Checklist)  
    ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัจจัยการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน 
สู ่ความเป็นเลิศ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแบบวิธีของลิเคอร์ท (Likert)  
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 43)  โดยกำหนดระดับความคิดเห็น ให้เลือก 5 ระดับ ได้แก่  
    คะแนนเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง สภาพการบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด  
    คะแนนเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง สภาพการบริหารอยู่ในระดับมาก  
    คะแนนเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง สภาพการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง  
    คะแนนเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง สภาพการบริหารอยู่ในระดับน้อย  
    คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง สภาพการบริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
    ตอนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับปัจจัย อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัจจัย
การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ เป็นแบบคำถามปลายเปิด (Open Ended) 

3. ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  

  เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมีความเที่ยงตรงผู้วิจัยจึงได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและได้นำ
เครื่องมือมาปรับปรุงเพื่อสร้างให้สอดคล้องกับงานวิจัยโดยดำเนินการตามลำดับดังนี้ 

  3.1 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ  

   3.1.1 ศึกษาเอกสารที ่เกี ่ยวข้องโดยศึกษาตำราเอกสารบทความและรายงานการวิจัย  
ที่เก่ียวกับหลักการและแนวความคิดในการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศของผู้บริหารสถานศึกษา 

   3.1.2 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นจากวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแนวคิดในการวิจัยโดยอาศัย
ขอบข่ายจากหลักการและแนวคิดบริหารโรงเรียนเอกชนสู ่ความเป็นเลิศของผู ้บริหารสถานศึกษาโดย 
การประมวลผลความรู้ 

   3.1.3 ศึกษาเนื้อหาที่สำคัญกำหนดหมวดหรือประเด็นหลักการของเนื้อหา 

   3.1.4 แจกแจงประเด็นหลักออกเป็นประเด็นย่อย 
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   3.1.5 กำหนดจำนวนข้อคำถามให้สอดคล้องกับน้ำหนักแต่ละประเด็นกำหนดรูปแบบ  
ของคำถามให้เหมาะสมกับประเด็นการวัด 

   3.1.6 สร้างแบบสอบถามประกอบด้วย 

   3.1.6.1 แบบสำรวจรายการ (Check List) 
       3.1.6.2 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) ชนิดกำหนดคำตอบ 5 ระดับ 

   3.1.7 นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอกรรมการที่ปรึกษา ได้แก่ ดร.มณฑล ภาคสุวรรณ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนำผลมาปรับปรุงแก้ไขในความเหมาะสม
ครอบคลุมของเนื้อหาและการใช้ภาษา จากนั้นจัดทำแบบสอบถามและนำแบบสอบถามไปให้ผู ้เชี ่ยวชาญ                 
3  ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination) และมี
ความครอบคลุมสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับนิยาม ( IOC: Index of Consistency) เพื่อทำให้ข้อมูลที่ได้ 
มีความถูกต้องน่าเชื่อถือในการวิจัย ซึ่งได้ค่า IOC 1.00  ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้แก่  

    3.1.7.1 ดร.วินัย ตะปะสา ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี  
        (ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษาและด้านวัดผลการศึกษา) 
     3.1.7.2 ดร.จำเนียร จิตเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี  
        (ผู้เชี่ยวชาญด้านการหลักสูตร) 
     3.1.7.3 ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

        ขอนแก่น เขต 4 (ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา)    
  3.2 วธิีหาคุณภาพเครื่องมือ 
   3.2.1 นำแบบสอบถามไปให้ผ ู ้ทรงคุณวุฒิด ้านการบริหารการศึกษาจำนวน 3 ท่าน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถาม 

   3.2.2 นำแบบสอบถามมาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
   3.2.3 นำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับผู้บริหารสถานศึกษา

จำนวน 54 คน   
   3.2.4 นำแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อ (Item Analysis) โดยใช้
สถ ิต ิว ิ เคราะห ์ค ่าส ัมประส ิทธ ์สหสัมพ ันธ ์แบบเพ ียร ์ส ัน ( Pearson Product Moment Correlation)  
(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2544, น. 75) 
   3.2.5 นำแบบสอบถามที่มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
(Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบราค (Cronbach, 1990: 
202-204 อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด,2545) เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 

   3.2.6 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
  4.1 ผู ้วิจัยขอหนังสือราชการจากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื ่อขออนุญาตเก็บข้อมูล
แบบสอบถามในพ้ืนที ่
 4.2 ผู ้วิจัยนำหนังสือราชการจากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื ่อขอความอนุเคราะห์  
ในการเก็บข้อมูลการวิจัยพร้อมทั้งนัดหมายวันเวลาในการขอรับแบบสอบถามคืน 

 4.3 ผู้วิจัยติดตามแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง นำแบบสอบถามที่ได้มาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์แล้ว
มาวิเคราะห์หาค่าสถิติ 

5. การวิเคราะห์และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  5.1 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้ 

   5.1.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบบันทึกการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื ้อหา 
โดยวิธ ีการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) โดยผู ้ว ิจ ัยจะทำการวิเคราะห์ในเบื ้องต้นไปพร้อม ๆ  
กับการเก็บข้อมูลโดยในแต่ละครั้งที่ทำการเก็บข้อมูลจะบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดแล้วนำมาจัดเป็นหมวดหมู่
แยกประเภท และวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวคิดหรือทฤษฎีเพื่อหาข้อสรุปแล้วจึงนำเสนอรายงานผลการวิจัย 
แบบบรรยาย ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้เพ่ือให้ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย และให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ และมีความน่าเชื่อถือ  
  5.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ดำเนินการดังนี้ 
   5.1.2.1 นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์
ในการตอบแบบสอบถามและนำมาวิเคราะห์ 

     5.1.2.2 นำแบบสอบถามที่คัดเลือกมาตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อตามตอนและตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนดในเครื่องมือ 

     5.1.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการนำมาแจกแจงความถ่ีและหาค่าร้อยละ 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) มี  5 ระดับ 

 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านอื่น ๆ 

    5.1.2.4 นำคะแนนแบบสอบถามตอนที่ 2 มาวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ เป็นรายข้อ
ในแต่ละด้านนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินระดับความคิดเห็น 

         5.1.2.5 หาค่าเฉลี ่ย (Mean) เป็นรายข้อและรายด้านและใช้เกณฑ์การแปล

ความหมายข้อมูลจากค่าเฉลี่ย ( ) โดยใช้คะแนนจุดกลาง Middle point (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 44) 
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     5.1.2.6 หาค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายด้านเพื่อหา
การกระจายของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 

  5.2 สถิติที่ใช้หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

  5.2.1 หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient) 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99) ดังนี้   

                  
  เมื่อ   แทน สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 

 k  แทน จำนวนข้อของเครื่องมือวัด 

    แทน ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 

    แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

   5.2.2 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม กับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม โดยนำ 

เครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาแต่ละคน พิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน ดังนี้ 
 + 1  เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามนั้น เป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น 
    0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคำถามนั้น เป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้นหรือไม่ 
 + 1  เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามนั้น ไม่เป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น 
นำคะแนนที่ได้มาแทนค่าในสูตร ดังนี้ 

         IOC  =  
N

R  

         IOC  = ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม กับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม 
         R    = ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด 
         N    = จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
 ถ้าค่าดัชนี  IOC  ที่คำนวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อคำถามนั้นก็เป็นตัวแทนลักษณะของกลุ่ม
พฤติกรรมนั้น  ถ้าข้อคำถามใดที่มีค่าดีชะนีต่ำกว่า 0.5 ข้อคำถามนั้นก็ถูกตัดออกไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้น  
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538: 117) 

   5.2.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 5.2.3.1 ร้อยละ (Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545:  101) โดยใช้สูตรดังนี้ 

 
เมื่อ  P  แทน ร้อยละ 
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 f แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 

N แทน จำนวนความถี่ทั้งหมด 

  5.2.3.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545:  102) โดยใช้สูตร 

 
เมื่อ        แทน ค่าเฉลี่ย 

X      แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 

N      แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม 

  5.2.3.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 103)   

โดยใช้สูตร 

                     
 เมื่อ     S.D. แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    ∑𝑥   แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

     N  แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม 

     X  แทน คะแนนแต่ละตัว 

ระยะที่ 2 เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
  การสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model ผู้วิจัยนำผลวิจัย 

ในขั้นตอนที่ 1 มาสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model โดยจัดทำเป็น
คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INERSECT model โดยดำเนินการ ตามข้ันตอน ดังนี้  
 ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์ เพ่ือหาแนวทางการยกร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
และการจัดสนทนากลุ ่ม (Focus Group Discussion) เพื ่อการตรวจสอบร่างรูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INERSECT model โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัย ได้ดำเนินการ ดังนี้ 
 1. กลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมาย การสัมภาษณ์แนวทางการยกร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย  

  1) นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
  2) นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 13  
  3) นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10  
  4) นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 6  
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  5) นางสาวอาภรรัตน์ แสงเทียงทอง ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

      และการจัดสนทนากลุ ่ม (Focus Group Discussion) ได้แก่ ผู ้ทรงคุณวุฒิที ่มีความรู ้และ
ประสบการณ์เกี ่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) จำนวน 9 คน ประกอบด้วย  

  1) นางสาวอาภรณ์รัตน์ แสงเทียนทอง ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริม 
       การศึกษาเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

  2) ว่าที่ร้อยตรี ธีระชัย ไพทูรย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
       ประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  

  3) นายสมสันต์ ลือกำลัง   รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  4) นางสาววาสนา ชูเจริญผล  ข้าราชการชำนาญอดีตผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม

       การศึกษาเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  5) นางอภิวันทน์ พิณทอง   ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

       ประจวบคีรีขันธ์  
  6) นายอารักษ์ สุวรรณศรี   ผู้อำนวยการโรงเรียนรักษ์วิทยา  
  7) นางเพชรสุภัค กิจสกุล   ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณวิทยา 
  8) บาทหลวงสมโรจน์ ไชยชนะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 
  9) นายสุทิณ เจริญผล   ผู้อำนวยการโรงเรียนพทุธศาสตร์โกศล 

 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  2.1 ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเพ่ือการศึกษาวิจัยด้วยตนเอง 
 2.2 ผู้วิจัยเป็นผู้กำหนดหัวข้อในการสนทนากลุ่มและจัดสนทนากลุ่มจากกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด
เพ่ือการศึกษาวิจัยด้วยตนเอง 
 2.3 แบบบันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่ม และแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง ซึ่งเป็นเครื่องมือ 
ที่ผู ้ว ิจัยสร้างขึ้นเพื ่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ ่มเป้าหมาย โดยจัดสร้างในลักษณะการกำหนดข้อมูล  
ให้สอดคล้องและครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.4 เครื่องบันทึกเสียง เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ใช้บันทึกเสียงที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

 3. การสร้างแบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 

  ผู ้วิจัยใช้เครื ่องมือสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลครั ้งนี ้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
โดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และแบบบันทึกการสนทนา ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามประเด็นปัญหาที่ได้กำหนดไว้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 
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 3.1 ศึกษานิยามทฤษฎีและเอกสารที ่เกี ่ยวข้องเพื ่อวิเคราะห์ความหมายและขอบข่ายของ  
การบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์และแบบบันทึก
การสนทนากลุ่ม 

  3.2 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (สมบัติ ท้ายเรือคำ, 2551, น. 79) 

  3.3 กำหนดประเด็นในการสร้างแบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 

 3.4 นำแบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบแบบ
สัมภาษณ์เกี่ยวกับความถูกต้องเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาโดยมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  
   1) ดร.เจียร ทองนุ่น     ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   2) ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   3) ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี   ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 
 3.5 ผลการประเมินความถูกต้องเหมาะสมและครอบคลุมเนื ้อหา (IOC) ของแบบสัมภาษณ์ 
และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม มีผล ดังนี้ 
   3.5.1 แบบสัมภาษณ์ มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 
  3.5.2 แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม มีค่า IOC เท่ากับ 1.00  

 3.6 จัดทำแบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกการสนทนาฉบับสมบูรณ์เพ่ือนำไปใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 ขั ้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis)  
โดยผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ในเบื้องต้นไปพร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูลโดยในแต่ละครั้งที่ทำการเก็บข้อมูล  
จะบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดแล้วนำมาจัดเป็นหมวดหมู่ แยกประเภท และวิเคราะห์ข้อมูลตาม แนวคิด  
หรือทฤษฎีเพื่อหาข้อสรุปแล้วจึงนำเสนอรายงานผลการวิจัยแบบบรรยาย ผู้วิจั ยได้ตรวจสอบข้อมูลที ่ได้ 
เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย และให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความน่าเชื่อถือ โดยใช้
วิธีการสอบถาม การสังเกต และสัมภาษณ์จากบุคคลที่ให้ข้อมูล โดยการตรวจสอบข้อมูลในการวิจัย ได้กระทำ
พร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นการตรวจสอบทันทีและตรวจสอบในช่วงของการวิเคราะห์ ข้อมูลเป็นระยะ ๆ  
จนสู่ขั้นตอนการสรุปผลการวิเคราะห์ จึงได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อได้คำตอบที่ถูกต้องครบถ้วนสามารถ  
ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้วิธีการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูล  
โดยใช้เทคนิคสามเส้าซึ ่งเป็นการตรวจ สอบข้อมูลโดยการพิจารณาถึงเวลา สถานที ่ บุคคล ถ้าหาก  
มีการเปลี่ยนแปลงเกี ่ยวกับเวลาสถานที่ และบุคคลของผู้ให้ข้อมูลแล้ว ข้อมูลที่ได้จะเหมือนเดิมหรือไม่   
จากนั ้นดำเนินการโดยนำผลการวิจ ัยจากขั ้นตอนที ่ 1 และจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่ม 
มายกร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model ได้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1) ขอบข่ายการบริหารโรงเรียนเอกชน องค์ประกอบที่ และองค์ประกอบที่ 2) สภาพ 
การบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model 
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      ขั้นตอนที่ 3 นำร่างรูปแบบเสนอที่ปรึกษา ดร.มณฑล ภาคสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของรูปแบบเพื่อนำไปดำเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 3 ต่อไป  

 ขั้นตอนที่ 4 จัดทำเป็นร่างคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้  
  การจัดทำร่างคู ่มือการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model  
ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model ดำเนินการ ดังนี้  
 1) สร้างคู่มือการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model ใช้เป็น
รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศโดยสร้างตามประเด็นวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2) การหาคุณภาพของคู่มือการบริหารโดยใช้การวิพากษ์โดยที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ  
จำนวน 3 ท่าน ได้แก่  
  1) นายมณฑล ภาคสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 2) นายประยูร หรั ่งทรัพย์ ผู ้เชี ่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 3) ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 4 
 3) นำคู ่มือการบริหารโรงเรียนเอกชนสู ่ความเป็นเลิศ INTERSECT model ฉบับ
สมบูรณ์ทดลองใช้ 2 วงรอบ วงรอบละ 6 เดือน 

ระยะที่ 3 เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model 
 การทดลองใช้ร่างคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ผู้วิจัยได้ทดลองใช้ร่างคู่มือ
การบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model จำนวน 2 วงรอบ วงรอบละ 6 เดือน ดังนี้ 
 3.1 การทดลองใช้คู่มือ วงรอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 
ทดลองใช้ใน 8 โรงเรียน พ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอละ 1 โรงเรียน  

ลำดับ รายช่ือโรงเรียน ขนาดโรงเรียน อำเภอ 

1 โรงเรียนศิรวีิทยา เล็ก เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
2 โรงเรียนมัธยมนพคุณ  เล็ก บางสะพาน 
3 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา  เล็ก บางสะพานน้อย 
4 โรงเรียนชินนุกูลวิทยา กลาง ปราณบุรี 
5 โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา กลาง สามร้อยยอด 
6 โรงเรียนเกี้ยวกวง กลาง กุยบุรี 
7 โรงเรียนหัวหินวิทยา  ใหญ ่ หัวหิน 
8 โรงเรียนอรุณวิทยา  ใหญ ่ ทับสะแก 
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 3.2 ใช้คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ (Implementation) วงรอบที่ 2ระหว่าง
วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563) ในโรงเรียน  
18 โรงเรียนของพ้ืนที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค ภาคละ 1 โรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในขั้นตอนที่ 1 

ตารางท่ี 4 โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างในเขตพ้ืนที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค (วงรอบที่ 2) 

รายช่ือโรงเรียน ขนาด
โรงเรียน 

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 

โรงเรียนสว่างวิทยา เล็ก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 2 
โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา เล็ก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 6 
โรงเรียนเจริญศรีศึกษา เล็ก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 7 
โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ เล็ก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 11 
โรงเรียนเมธาพัฒน์ เล็ก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 13 
โรงเรียนราษฏร์วิทยา เล็ก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 18 
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท กลาง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 1 
โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ กลาง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร 4 
โรงเรียนคุณาธารวิทยา กลาง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 5 
โรงเรียนสุตะบำรุงวิทยาคาร กลาง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 9 
โรงเรียนบ้านไผ่วิทยา กลาง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 12 
โรงเรียนวัชรชัย กลาง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 17 
โรงเรียนธีรศาสตร์ ใหญ ่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 3 
โรงเรียนศรีสุวิช ใหญ ่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 8 
โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ ใหญ ่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 10 
โรงเรียนสมเด็จ ใหญ ่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธาน ี 14 
โรงเรียนใบบุญลำพูน ใหญ ่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 15 
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา ใหญ ่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 16 

* โรงเรียนขนาดเล็ก   นักเรียนไม่เกิน 300 คน  
  โรงเรียนขนาดกลาง นักเรียน 301- 700 คน 
  โรงเรียนขนาดใหญ่  นักเรียน 700 คนข้ึนไป 
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ระยะที่ 4 เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ INERSECT model  
   การประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model เป็นการ
ประเมินด้วยการประเมินเอกสาร โดยใช้แบบการประเมินการบริหารโรงเรียนเอกชนสู ่ความเป็นเลิศ 
INTERSECT model ผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี้  

  4.1 กลุ ่มประชากร ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด / ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ซึ่งได้มากจากการคัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 20 คน แบ่งเป็น  

       1) ศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 10 คน ประกอบด้วย 
 1.1) ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 1.2) ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
 1.3) ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
 1.4) ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
 1.5) ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 1.6) ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1.7) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
 1.8) ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
 1.9) ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
 1.10) ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  
      2) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด จำนวน 10 คน 

ประกอบด้วย 
 2.1) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนนทบุรี 
 2.2) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรสาคร  
 2.3) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรสงคราม  
 2.4) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชัยนาท  
 2.5) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดตาก 
 2.6) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสิงห์บุรี 
 2.7) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย 
 2.8) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น 
 2.9) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 2.10) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดระนอง 

 4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อประเมินความเป็นไปได้และความเป็น
ประโยชน์ของรูปแบบจำนวน 11 ตัวชี้วัด มีลักษณะเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ โดยการนำ
รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ซึ่งเป็นการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่  
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  ด้านบริบท ( context ) ประกอบด้วยการประเมินคุณลักษณะของรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบนวัตกรรม
ถูกต้องครบถ้วนตามประเภทของนวัตกรรมทางการบริหาร (Administrative Innovation) นวัตกรรม 
มีความสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและการปฏิบัติหน้าที่ในด้านที่ขอรับการประเมิน และรูปแบบ  
การจัดพิมพ์ จัดรูปเล่มรูปแบบ การนำเสนอน่าสนใจ มีการจัดเรียงลำดับอย่างเป็นขั้นตอน และการประเมิน
คุณภาพขององค์ประกอบในรูปแบบ ได้แก่ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของรูปแบบสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
ความต้องการพัฒนาความสมบูรณ์ในเนื้อหาสาระของนวัตกรรม และ ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  ด้านปัจจัยนำเข้า ( Input ) ประกอบด้วย การประเมินการออกแบบ ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎีรองรับ
อย่างสมเหตุสมผลสามารถอ้างอิงได้ แนวคิด ทฤษฎีที่ระมีความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบให้สัมฤทธิ์ผล 
และรูปแบบมีความสอดคล้องตามแนวทฤษฎีที่ระบุ 
  ด้านกระบวนการ ( Process ) ประกอบด้วย การประเมินประสิทธ ิภาพของรูปแบบ ตั ้งแต่
กระบวนการหาประสิทธิภาพของรูปแบบถูกต้องตามหลักวิชา รูปแบบมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 
วิธีการหาประสิทธิภาพของรูปแบบครอบคลุมในด้านเนื้อหา (Content validity) และโครงสร้าง (Construct 
validity) และการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา ตั้งแต่ ความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ระบุได้ครบถ้วน การแก้ปัญหาหรือพัฒนาได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และนำไปประยุกต์ใช้ใน
สภาพบริบทที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
  ด้านการผลิต ( product ) ประกอบด้วย การประเมินประโยชน์ต่อบุคคล ได้แก่  ผลงานส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ผู ้เร ียน ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อครู และผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู ้บริหาร  
สถานศึกษา  การประเมินประโยชน์ต่อหน่วยงาน ได้แก่  ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา ผลงาน
ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพ และผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน การประเมินความแปลก
ใหม่ของรูปแบบ ได้แก่ เกิดจากแนวคิดแปลกใหม่ ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน เป็นการพัฒนาต่อยอดจากแนวคิด
เดิม และมีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมและนำมาพัฒนาใหม่ การประเมินจุดเด่นของนวัตกรรม ได้แก่ ผลงาน
ดีเด่น น่าสนใจ สะท้อนถึงการมีแนวคิดใหม่ ใช้ง่ายสะดวก และลงทุนน้อย การประเมินการนำองค์ความรู้จาก
การได้รับการพัฒนาหรือการพัฒนาตนเองไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ นำไปพัฒนานักเรียนแบบองค์รวมได้ ความรู้ 
ทักษะ กระบวนการ และเจตคติ นำไปใช้บูรณาการกับการบริหารองค์กรอื่นได้ และการเชื่อมโยง นำไปใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน  และการประเมินการนำเสนอ ได้แก่ รูปแบบ / ประสิทธิภาพการนำเสนอ 
 แบบสอบถามแบบสอบถาม (Qquestionnaires) มีจำนวน 1 ฉบับ ดังนี้ 
 แบบสอบถามการประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model 
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 การประเมินการจัดทำรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT 
model ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านการผลิต เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 31 ข้อ 
 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
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 ตัวอย่างแบบสอบถาม แบบสอบถามการประเมินการจัดทำรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชน 
สู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านการผลิต  

  ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 
 
 
 

   
ตอนที่ 2 การประเมินการจัดทำรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model 

ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านการผลิต  
 คำชี้แจง เขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องตัวเลขแสดงระดับความเหมาะสมตามความเป็นจริงในประเด็น
ต่าง ๆ ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

5 หมายถึง   มีความเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง   มีความเหมาะสมระดับมาก 
  3 หมายถึง   มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง   มีความเหมาะสมระดับน้อย 
  1 หมายถึง   มีความเหมาะสมระดับน้อยที่สุด 

ที ่ รายการประเมิน 
ระดับความเหมาะสม 

หมายเหตุ 
5 4 3 2 1 

ด้านบริบท 
 

0. 
การประเมินคุณลักษณะของรูปแบบ  
รูปแบบนวัตกรรมถูกต้องครบถ้วนตามประเภทของนวัตกรรม 
ทางการบริหาร (Administrative Innovation) 

 √     

 อธิบายข้อ ๐ ผู้ตอบแบบสอบถาม ทำเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่ ๔ แสดงว่า ผู้ตอบมีความคิดเห็น 
ว่าคุณลักษณะของรูปแบบ: รูปแบบนวัตกรรมถูกต้องครบถ้วนตามประเภทของนวัตกรรมทางการบริหาร 
(Administrative Innovation) มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
 4.3 การจัดทำและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model  

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินรูปแบบเป็นแบบสอบถามการจัดทำรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชน 
สู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านการผลิต ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คำชี้แจง  เขียนเครื่องหมาย √ ลงในช่องที่เป็นสถานภาพของท่าน 

สถานภาพ     ศึกษาธิการจังหวัด 

                 ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสรมิการศึกษาเอกชนจังหวัด  
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  4.3.1 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือการประเมินตามรูปแบบซิป (CIPP Model)  
4.3.2 จัดทำแบบสอบถามในการประเมินการจัดทำรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความ

เป็นเลิศ INTERSECT model ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้าด้านกระบวนการ และด้านการผลิต เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 31 ข้อ 
 4.3.3 นำแบบประเมินการจัดทำรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT 
model ให้ผู ้เชี ่ยวชาญ จำนวน 3 คน ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับลักษณะเฉพาะกลุ่ม
พฤติกรรม ผลการประเมินความสอดคล้อง ( IOC) ของแบบสอบถามทั้งฉบับ มีผลการประเมิน IOC เท่ากับ 
1.00 ดังนี้      
   4.3.3.1 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 คน ได้แก ่
   1) นายมณฑล ภาคสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
  2) ดร.จำเนียร จิตเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี 
  3) ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 4 
 
  4.๔ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
    4.4.1 ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม กับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม โดยนำ
เครื่องมือที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาแต่ละคน พิจารณาลงความเห็นและให้คะแนน ดังนี้ 

+ 1  เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามนั้น เป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น 
   0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคำถามนั้น เป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้นหรือไม่ 

+ 1  เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามนั้น ไม่เป็นตัวแทนลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรมนั้น 
นำคะแนนที่ได้มาแทนค่าในสูตร ดังนี้ 

 IOC   =      
N

R  

         IOC   =  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถาม กับลักษณะเฉพาะกลุ่มพฤติกรรม 
         R      =  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาทั้งหมด 
        N      =  จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
 ถ้าค่าดัชนี  IOC  ที่คำนวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ข้อคำถามนั้นก็เป็นตัวแทนลักษณะของกลุ่ม
พฤติกรรมนั้น  ถ้าข้อคำถามใดที่มีค่าดีชะนีต่ำกว่า 0.5 ข้อคำถามนั้นก็ถูกตัดออกไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้น  
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538, น. 117 ) 
 4.4.2 ค่าเฉลี่ย 

 ใช้สูตร   x̅     = 
N

 ƒx 

x̅     =  ค่าเฉลี่ย 
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   ƒx =    ผลรวมของความถี่ของคะแนนทั้งหมด 
  N  =    จำนวนผู้ประเมินทั้งหมด 
 4.4.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 ใช้สูตร   S.D.    =    ( )
( )1

22

−

−

nn

xXn  

  S.D. = ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2X  = ผลรวมของกำลังสองของคะแนน 
  ( )2x   = ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกำลังสอง 
  n  = จำนวนคนในกลุ่มตัวอย่าง 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศด้วย INTERSECT model 

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่
ความเป็นเลิศ สร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ และทดลองใช้รูปแบบรวมทั้งประเมินผล
การใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model โดยผ็วิจัยได้แบ่งการ
นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 ผลศึกษาสภาพปัจจุบันและปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ  
ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบ (Model) การบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
ระยะที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบ INTERSECT model บริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ   
ระยะที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบ INTERSECT model บริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  

ผลการศึกษาระยะที่ 1 สภาพปัจจุบันและปัจจัยสำคัญในการการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ  
 ๑.๑ รายงานผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา ซึ่งได้มาจากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย  
ที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
 แบบบันทึกการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา ซึ่งได้มาจากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัย  
ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ จากการศึกษาเอกสารพบว่ามีประเด็นสำคัญที่การจั ดการศึกษา 
สู่ความเป็นเลิศของประเทศท่ีมีความสำคัญในการจัดการศึกษา และผลการศึกษาพบดังตารางที่ 5  

ตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบปัจจัยสำคัญท่ีมุ่งการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศของแต่ละประเทศ 

กลุ่มประเทศยุโรป ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไทย 
1. ภาวะผู้นำ 
2. การใช้นวัตกรรม 
3. พนักงานใน
องค์กร 
4. หุ้นส่วนและ
ทรัพยากร 
5.กระบวนการการ
สร้างเครือข่าย 
6. ผลที่เกิดข้ึนกับ
สิ่งแวดล้อม 
7. การให้ความสำคัญ 
กับสิ่งแวดล้อม 
8. ผลที่เกิดข้ึนกับ
สังคม 

1. ภาวะผู้นำ 
2. ความรู้และ
สารสนเทศ 
3.การสร้าง
เครือข่าย 
4.การสร้างทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 
5. การใช้นวัตกรรม 
6. คุณภาพของการ
ให้ความสำคัญกับ
สิ่งแวดล้อม 

1. การให้
ความสำคัญกับ
สิ่งแวดล้อม 
2. สารสนเทศ 
3. การให้
ความสำคัญกับ
สิ่งแวดล้อม 
4. การจัด
กระบวนการ 
5. การมุ่งเน้น
ลูกค้า 
6. ผลลัพธ์การใช้
นวัตกรรม 

1. นโยบาย 
2. การสร้างทีมงานที่
มีประสิทธิภาพ 
3. สารสนเทศ 
4. มาตรฐานการใช้
นวัตกรรม 
5. การใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรมนุษย์ 
6. กิจกรรมเก่ียวกับ
การบำรุงรักษาและ
การควบคุม 
๗. การสร้าง
เครือข่าย 

1. การนำองค์กร 
2. การวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
3. การสร้างทีมงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
4. การให้ความสำคัญกับ
สิ่งแวดล้อม 
5. การสร้างเครือข่าย 
๖. มิติด้านประสิทธิภาพ
ตามพันธกิจ 
๗. มิติด้านคุณภาพการ
ให้บริการ 
๘. มิติด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบัติราชการ 
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กลุ่มประเทศยุโรป ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ไทย 
9. การสร้างทีมงาน
ที่มีประสิทธิภาพ 

๘. การให้
ความสำคัญกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

๙. มิติด้านการพัฒนา
องค์กรการใช้นวัตกรรม 

 จากตารางที่ 5 การเปรียบเทียบปัจจัยสำคัญที่มุ่งการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศของแต่ละ
ประเทศพบว่ามีข้อมูลที่เป็นจุดร่วมเดียวกันสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอยู่ ๔ ประเด็น
ได้แก่ 1) การใช้นวัตกรรม  2) การสร้างเครือข่าย ๓) การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และ ๔) การสร้าง
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 

ผลของการศึกษาเอกสารสำคัญที่แยกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารบุคล และด้านบริหารทั่วไป พบว่า สภาพปัจจุบันและปัจจัยสำคัญในการบริหาร
จัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ มีดังต่อไปนี้  

 1. ด้านบริหารวิชาการ 
 พบว่า มีการพัฒนาหลักสูตร ให้ความสำคัญของการนำหลักสูตรในโรงเรียนไปใช้ให้เกิดผล และ
เป็นรูปธรรม เน้นนักเรียน และเยาวชน สามารถสร้างรายได้ให้ตนเองและครอบครัว การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นสำคัญ การสร้างนิสัยแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลาในทุกเวลาและทุกสถานที่ พัฒนาจิตใจ มีการส่งเสริม
และให้ความรู ้แก่คณะครู การใช้ เทคนิคเชิงบริหารเกี ่ยวกับเทคนิคการสอนโดยเน้นการเป็น Coach  
มีการวัดผลประเมินผล ทั้งการประเมินบุคลากรและนักเรียน มีการใช้กลยุทธ์ วิธีการสอน และติวให้ความรู้
และเทคนิค การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ เพ่ือนำพานักเรียนให้ผ่านเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์มาตรฐาน การสอบ 
O-Net ทัง้มาตรฐานชาติ และระดับภาค เช่น นำข้อสอบ O-Net มาบูรณาการลงในแผนการสอน พัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ และเทคนิคการสอนของครู โดยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ในทุกกลุ่มสาระ 

 2. ด้านการบริหารงบประมาณ 
 พบว่า โรงเรียนมีการทำ SWOT ให้ชัดเจนที่สุดในเรื่องของรายรับ-รายจ่าย มีการวางแผนลด

รายจ่าย เพิ่มรายได้ ปรับลดปริมาณกิจกรรมโครงการที่ประเมินแล้วได้รับประสิทธิภาพไม่ถึงเป้าหมาย และมี
ประโยชน์น้อยต่อนักเรียน การสร้างเครือข่าย มีการรายงานผล รายรับ -รายจ่ายทุกสิ้นเดือนที่รวดเร็วและ
ทันเวลา โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการติดต่อติดตามการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน มีการลด
ค่าธรรมเนียมการเรียนที่เหมาะสมตามสถานการณ์ 

 3. ด้านบริหารบุคลากร 
 มีการใช้เทคนิคเชิงบริหาร โรงเรียนมีระบบการให้ขวัญกำลังใจครู คือ การจัดให้มีการได้ไป  

ทัศนศึกษาต่างจังหวัด การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ถ้าครูทำงานนอกสถานที่ก็จะมีเลี้ยงให้ตามระบบของ
โรงเรียน 
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 4. ด้านบริหารทั่วไป 
 นโยบายในการบริหารการใช้เทคนิคเชิงบริหารงานเอกชนของโรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนการกุศลนั้น 

เน้นการทำงานเป็นทีม การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีจิตใจที่รักองค์กรก้าวหน้า การให้ความสำคัญ
กับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานอื่น เพื่อร่วมกันปั้นสิ่งที่ดี  ๆ ออกสู่ประเทศชาติ โดยอยู่กัน
แบบพี่แบบน้อง แบบพ่อแม่ ซึ่งต้องเต็มใจในการทำงาน ทำอย่างทะนุถนอม โดยจะพูดกันด้วยหลักการและ
เหตุผล พูดโน้มน้าวให้รักในงานเพื่อให้บุคลากรไม่สนใจเรื่องเวลาทำงาน โดยครูที่มุ ่งมั ่นแบบดังกล่าวนี้ 
มีประมาณร้อยละ 50 ของโรงเรียนโรงเรียนมองว่าหากจะให้โรงเรียนมีความเป็นเลิศได้นั้น โรงเรียนจะต้อง
สามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงาน เช่น เขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งหาก
โรงเรียนทำได้อย่างอิสระก็อาจจะมีการบริหารจัดการด้านบุคลากรที่ดีขึ้น มีการเพิ่มครู การวางแผนเรื่อง  
การเปิดแผนกต่าง ๆ ของมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จากผลของการศึกษาเอกสารสำคัญที่แยกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ ด้านการบริหาร
งบประมาณ ด้านการบริหารบุคล และด้านบริหารทั่วไป มีความสัมพันธ์ร่วมกับจากตารางการเปรียบเทียบ
ปัจจัยสำคัญที่มุ่งการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศของแต่ละประเทศ พบว่า มีข้อมูลที่เป็นจุดร่วม
เดียวกันสำคัญของการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอยู่ ๔ ประเด็น ดังนั้น สรุปได้ว่ามีปัจจัยสำคัญ 
ที่ส่งเสริมการจัดการที่เป็นเลิศสำคัญ ได้แก่ 1) การใช้นวัตกรรม 2) การสร้างเครือข่าย 3) การใช้เทคนิคเชิง
บริหาร 4) การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ 5) การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และ
หน่วยงานอื่น 6) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 7) การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม 8) การพัฒนา
หลักสูตร และ 9) การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 

  ๑.๒ รายงานผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื ้อหา จากแบบสอบถามผู ้บริหารสถานศึกษา
เกี่ยวกับสภาพการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศแบบสอบถาม 

1) แบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย สภาพการบริหารงานโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน 2.1 ตอนที่ 1 คำถาม
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ รายการ (Checklist)  

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลศิ  
    ทั้ง 4 ด้าน จำนวน 324 คน 

ด้านการบริหารวิชาการ  �̅�  S.D. ระดับ 
1. ด้านการบริหารวิชาการ 4.43 0.35 มาก 
2. ด้านการบริหารงบประมาณ 4.03 0.29 มาก 
3. ด้านการบริหารบุคคล 3.88 0.27 มาก 
4. ด้านการบริหารทั่วไป 3.75 0.23 มาก 

รวม 4.02 0.19 มาก 
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 จากตารางที่ 6 โรงเรียนเอกชนมีสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.02, S.D. = 0.19) เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการบริหารวิชาการ  
(�̅� = 4.43, S.D. = 0.35) ด้านการบริหารงบประมาณ (�̅� = 4.03, S.D. = 0.29) ด้านการบริหารบุคคล  
(�̅� = 3.88, S.D. = 0.27) และด้านการบริหารทั่วไป (�̅� = 3.75, S.D. = 0.23) ตามลำดับ 

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ  
 ด้านการบริหารงานวิชาการ จำนวน 324 คน 

 

การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนด้านการบริหารงานวิชาการ 
 

สภาพ 

 �̅�  S.D. แปลผล 

1. การวางแผนด้านวิชาการเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4.37 0.48 มาก 
2. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4.46 0.50 มาก 
3. การจัดการให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4.46 0.57 มาก 
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  4.20 0.78 มาก 
5. การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4.56 0.63 มากที่สุด 
6. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4.69 0.46 มากที่สุด 
7. การแนะแนวเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4.35 0.55 มาก 
8. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4.33 0.77 มาก 
9. การจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ 

4.33 0.64 มาก 

10. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4.46 0.50 มาก 
11. การคัดเลือกหนังสือเรียนและสื่อการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่ความเป็น

เลิศ 

4.41 0.49 มาก 

12. การวัดผล ประเมินผล เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4.50 0.50 มาก 
รวม 4.43 0.35 มาก 

 จากตารางที่ 7 โรงเรียนมีสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารงาน
วิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.43, S.D. = 0.35 ) เมื่อพิจารณารายข้อ โดยข้อที่มีระดับ 
การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ด้านการบริหารงานวิชาการ มากที่สุด คือ การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (�̅� = 4.69, S.D. = 0.46 ) รองลงมา คือ การพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (�̅� = 4.56, S.D. = 0.63) ส่วนข้อที่มีระดับการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน
สู่ความเป็นเลิศ ด้านการบริหารงานวิชาการที ่น้อยที ่สุด คือ การวิจัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (�̅� = 4.20, S.D. = 0.78)  
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ  
 ด้านการบริหารงบประมาณ จำนวน 324 คน 

การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนด้านการบริหารงบประมาณ 
 

สภาพ 
�̅� S.D. แปลผล 

1. คณะกรรมการสถานศึกษามีนโยบายพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4.22 0.76 มาก 
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4.22 0.50 มาก 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4.24 0.82 มาก 
4. การดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
4.04 0.70 มาก 

5. การดำเนินโครงการในการพัฒนาคุณภาพเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4.20 0.70 มาก 
6. การะดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 3.33 0.47 ปาน

กลาง 
7. การสร้างเครือข่ายดำเนินโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน

เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
4.30 0.76 มาก 

8. ดำเนินโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4.07 0.84 มาก 
9. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทำและจัดหาพัสดุเพ่ือมุ่งสู่

ความเป็นเลิศ 
3.41 0.60 ปาน

กลาง 
10. การใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4.04 0.75 มาก 

11. การใช้งบประมาณอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4.09 0.78 มาก 
12. การสรุปและรายงานผลการใช้งบประมาณที่แสดงถึงการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4.20 0.73 มาก 

รวม 4.03 0.29 มาก 

 จากตารางที ่ 8 โรงเรียนมีสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร
งบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.03, S.D. = 0.29 ) เมื่อพิจารณารายข้อ โดยข้อที่มีระดับ 
การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ด้านการบริหารงบประมาณ มากที่สุด คือ การสร้างเครือข่าย 
การดำเนินโครงการที ่เก ิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผู ้เร ียนรอบด้านเพื ่อมุ ่งสู ่ความเป็นเลิศ  (�̅� = 4.30,                         
S.D. = 0.76 ) รองลงมา คือ การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (�̅� = 4.24, 
S.D. = 0.82) ส่วนข้อที่มีระดับการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารงบประมาณ 
คือ การะดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (�̅� = 3.33, S.D. = 0.47)  
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ตารางที่ 9 ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลศิ  
 ด้านการบริหารงานบุคคล จำนวน 324 คน 

 

การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนด้านการบริหารงานบุคคล 
สภาพ 

�̅� S.D. แปลผล 
1. การวางแผนอัตรากำลังเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4.19 0.82 มาก 
2. การจัดสรรอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4.02 0.78 มาก 
3. การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4.28 0.73 มาก 
4. การปรับเปลี่ยนสายงาน การโยกย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
เป็นระบบเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

3.41 0.65 ปาน
กลาง 

5. การพิจารณาความดี ความชอบ ตามคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นธรรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

4.26 0.58 มาก 

6. การใช้เทคนิคเชิงบริหารการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

4.37 0.75 มาก 

7. การลงโทษบุคลากรทางวินัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 2.28 0.78 น้อย 
8. การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4.15 0.85 มาก 
9. การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4.00 0.77 มาก 
10. การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 3.70 0.76 มาก 
11. การส่งเสริมและให้สิทธิประโยชน์เพื่อความก้าวหน้าของบุคลากรเพ่ือมุ่ง 
สู่ความเป็นเลิศ 

3.93 0.86 มาก 

12. การจัดทำระบบทะเบียนประวัติบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4.02 0.83 มาก 
รวม 3.88 0.27 มาก 

  
 จากตารางที่ 9 โรงเรียนมีสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารงานบุคคล 
โดยภาพรวมอยู ่ ในระดับมาก (�̅� = 3.88 , S.D. = 0.27 ) เม ื ่อพิจารณารายข้อ โดยข้อที ่ม ีระดับ 
การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ด้านการบริหารงานบุคคล มากที่สุด คือ การใช้เทคนิคเชิง
บริหารการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (�̅� = 4.37, S.D. = 0.75 ) รองลงมา คือ 
การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อมุ่งสู ่ความเป็นเลิศ (�̅� = 4.28, S.D. = 0.73) ส่วนข้อที่มีระดับการ
บริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารงานบุคคล คือ การลงโทษบุคลากรทางวินัยเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ (�̅� = 2.28, S.D. = 0.78)  
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ของสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็น 
 เลิศ ด้านการบริหารงานทั่วไป จำนวน 324 คน 

 
การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนด้านการบริหารงานทั่วไป 

สภาพ 
�̅� S.D. แปลผล 

1. การวางแผนบริหารงานการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 3.52 0.76 มาก 
2. การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4.00 0.69 มาก 
3. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 3.81 0.77 มาก 
4. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 3.94 0.78 มาก 
5. การใช้เทคนิคเชิงบริหารเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 4.39 0.59 มาก 
6. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 3.56 0.71 มาก 
7. การจัดทำสำมะโนผู้เรียนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 3.20 0.87 ปานกลาง 
8. การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 3.89 0.81 มาก 
9. การดำเนินงานกิจการนักเรียนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 3.61 0.70 มาก 
10. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

3.28 0.59 ปานกลาง 

11. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 3.91 0.82 มาก 
12. การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงาน
อ่ืนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

4.04 0.90 มาก 

รวม 3.75 0.23 มาก 

 จากตารางที่ 10 โรงเรียนมีสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารงาน
ทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.75, S.D. = 0.23 ) เมื ่อพิจารณารายข้อ โดยข้อที ่มีระดับ 
การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ด้านการบริหารงานทั่วไป มากที่สุด คือ การใช้เทคนิคเชิง
บริหารเพื่อมุ่งสู ่ความเป็นเลิศ (�̅� = 4.39, S.D. = 0.59 ) รองลงมา คือ การให้ความสำคัญกับการสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานอื่น (�̅� = 4.0๔, S.D. = 0.๙๐) ส่วนข้อที่มีระดับการบริหารจัดการ
โรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหารงานบุคคล คือ การจัดทำสำมะโนผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ    
(�̅� = 3.20, S.D. = 0.87)  

จากการศึกษาการสำรวจทั้ง 4 ด้าน พบว่ามีปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการจัดการที่เป็นเลิศสูงสุดแต่ละ
ด้านร่วมกัน ประกอบด้วย ๙ ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) การใช้นวัตกรรม 2) การสร้างเครือข่าย 3) การใช้
เทคนิคเชิงบริหาร 4) การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ 5) การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน และหน่วยงานอื่น 6) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 7) การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม 
8) การพัฒนาหลักสูตร และ 9) การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาเอกสาร
อย่างชัดเจน 
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จากการศึกษาทั้งด้านการทำวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโรงเรียน
เอกชนสู่ความเป็นเลิศ พบว่า มีปัจจัยสำคัญท่ีใช้ในการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ใช้ประเด็นสำคัญ
ต่าง ๆ จำนวน ๙ องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้   

1) การใช้นวัตกรรม      
2) การสร้างเครือข่าย 
3) การใช้เทคนิคเชิงบริหาร     
4) การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ 
5) การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานอื่น 
6) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ   
7) การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม 
8) การพัฒนาหลักสูตร      
9) การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 

ผลการศึกษาระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบ (Model) การบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
ด้วยความจำเป็นของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติฉบับที ่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๗) และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔  
กับทิศทางที่จะพัฒนาการศึกษาในมิติต่าง ๆ ทั้งใน มิติด้านสังคม และมิติด้านการบริหารจัดการภาครัฐ 
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔) และนโยบายรัฐบาลซึ่งได้ให้ความสำคัญต่อการจัด
การศึกษา ขั้นพ้ืนฐานต่อประชากรให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และ มีคุณภาพ โดยการ
พัฒนารูปแบบการเป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการศึกษาอย่าง มีคุณภาพ ของโรงเรียนเอกชนอันเป็นแนวทาง 
หนึ่งในการยกระดับคุณภาพผู้เรียนด้านการศึกษาให้ทัดเทียมนานาชาติเป็นสมาชิก ประชาคมโลกได้อย่าง
ภาคภูมินอกจากนี้ยังเป็นการสนองนโยบายการบริหาร ประเทศ ที่มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับแนวทางการ ปฏิรูปการศึกษาไทยในยุค “Thailand ๔.๐” การออกแบบนวัตกรรมนี้ ได้พัฒนา 
มาจากแนวคิดการบริหารคุณภาพ โดยรวม (Total Quality Management) หรือเรียกสั้นๆ ว่า TQM โดย  
มุ่งความสำคัญไปที่ความรับผิดชอบต่อการผลิต หรือการให้บริการที่มีคุณภาพ ร่วมกัน และการกระตุ้นให้  
ทุกคนแต่ละฝ่ายมุ่งพัฒนาคุณภาพของงาน หลักการ บริหารนี้มีพื้นฐานมาจากหลักการควบคุมคุณภาพโดยรวม 
แนวคิดของ TQM คือ กระบวนการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร P – D – C – A 

การออกแบบนวัตกรรมนี้ ได้พัฒนามาจากแนวคิดการ บริหารคุณภาพโดยรวม (Total Quality 
Management) โดยมุ่งความสำคัญไปที่ความรับผิดชอบต่อการผลิต หรือการให้บริการ ที่มีคุณภาพร่วมกัน 
และการกระตุ้นให้ทุกคนแต่ละฝ่ายมุ่งพัฒนาคุณภาพ ของงาน หลักการบริหารนี้มีพื้นฐานมาจากหลักการ
ควบคุมคุณภาพโดยรวม แนวคิดของ TQM คือ กระบวนการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องด้วยวงจร P – D – C – A 
ตามทัศนะของ Deming ดังนี้ P = plan การร่วมกันวางแผน D = Do การร่วมมือกันปฏิบัติงานตามแผน  
C = Check การร่วมมือกันตรวจสอบการปฏิบัติงาน A = Act การร่วมกันพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น กระบวนการ
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ทำงานเชิงระบบด้วย PDCA (Plan – Do – Check – Act) ถือเป็น วงจรบริหารงานคุณภาพซึ่งในการบริหาร
ได้นำวงจรการทำงานเชิงระบบด้วย PDCA มาประยุกต์ใช้เพื่อการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่วงจร
หมุนครบรอบ ก็จะเป็นแรงส่งให้หมุนในรอบต่อไปวิธีการใหม่ ๆ ที่ทำให้เกิดการปรับปรุงก็จะ ถูกจัดทำเป็น
มาตรฐานการทำงานซึ่งจะทาให้การทำงานมีการพัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด ทั้งนี้อาจเริ่มด้วยการปรับปรุงเล็ก  ๆ 
น้อย ๆ ก่อนที่จะก้าวไปสู่การปรับปรุงที่มี ความซับซ้อนมาก  

นวัตกรรมนี้ยังได้พัฒนามาด้วยวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้ส่วน เสยี ซึ่งสามารถ
นำไปเผยแพร่ยังหน่วยงานต่าง ๆ และพัฒนารูปแบบให้ดียิ่งขึ้นได้ 

การกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ มี 5 ขั้นตอน คือ  
1) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ  
2) สัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับสภาแวดล้อมและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ  
3) สังเกตประกอบการสอบถามเกี่ยวกับสภาพและปัญหาในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่  

ความเป็นเลิศ  
4) อภิปรายกลุ่มเฉพาะเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ  
5) นำผลการศึกษาจาก 1 – 4 มาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพ่ือให้ได้ยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ  
ขั้นที่ 1 ผลสรุปจากการศึกษาสภาพและปัญหาในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
 จากการศึกษาสภาพและปัญหาในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ โดยการศึกษา
เอกสาร การสังเกตประกอบการสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก การอภิปรายกลุ่มเฉพาะในบทที่ 4 และ 5 
สรุปประเด็นสำคัญได้ ดังนี้ 

 1. สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
 ด้านวิชาการ 
 สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศดังนี้คือ มีการเน้นคุณภาพข้องครู มีการใช้ศัพท์ 
เทคนิคในการสอน ให้ความสำคัญกับทุกกิจกรรมสอนอย่างมีความหมายส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใช้
แหล่งเรียนรู้ภายนอก วัดและประเมินผลสภาพจริง จัดห้องเรียนพิเศษ เน้นความสามารถด้านภาษาไทย สอน
ภาษาเพ่ือนบ้านในแถบเอเชียและประชาคมอาเซียน โดยเจ้าของภาษา 

 ด้านงบประมาณ 
 สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศด้านงบประมาณมีดังนี้ มีการใช้งบประมาณ
อย่างคุ้มค่า ลดความเสี่ยง และจัดหาแหล่งเงินภายนอก 

ด้านบุคลากร 
 สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศด้านบุคลากรมีดังนี้คือ ผู้บริหารมีความเป็น
ผู้นำและเป็นผู้บริหารมืออาชีพ สร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูมีระบบนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพ ปรับครูให้เหมาะสม
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กับวิชาและชั้นเรียน ลดจำนวนผู้บริหารระดับสูง รับคนให้ตรงกับงานมีการสอนงาน มีการอบรมภาษาอังกฤษ 
ให้กับครูใหม่เน้นจรรยาบรรณครู 

 ด้านการบริหารจัดการทั่วไป 
 สภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการทั่วไปดังนี้ คือ มีการลด
สานงานบังคับ บัญชา เน้นธุรกิจศึกษา ดำเนินการก่อนคู่แข่งเน้นความเป็นเลิศในการให้บริการ บริหารแบบมี
ส่วนร่วม จัดสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน ใช้เทคโนโลยีในการบริหารและการเรียนการสอน 
ประหยัด 

 2. ปัญหาในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
 ด้านวิชาการ  
 ปัญหาในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการมีดังนี้คือ โรงเรียนเอกชน
ส่วนใหญ่รับนักเรียนที่มีผลการเรียนต่ำ สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 

ด้านงบประมาณ  
 ปัญหาในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู ่ความเป็นเลิศด้านงบประมาณมีดังนี ้คือ ขาด
งบประมาณในการลงทุน ระบบสวัสดิการไม่มีคุณภาพ 

ด้านบุคลากร  
 ปัญหาในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศด้านบุคลากรมีดังนี้คือ ขวัญและกำลังใจ
ของครูลดลง ครูที่มีอยู่น้อยบางส่วนลาออกไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ไม่มีโครงการจัดอบรมสัมมนาสำหรับ
ครูโรงเรียนเอกชน รัฐเป็นผู้กำหนดเงินเดือน ครูผู้สอนจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ขาดครูที่มีคุณภาพ ครูที่  
มีอายุมากมีปัญหาในการจัดทำสื่อ ICT  
ด้านการบริหารจัดการทั่วไป  
 ปัญหาในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการทั่วไปมีดังนี ้คือ 
โรงเรียนเอกชนแข่งขันกันเอง และแข่งขันกับโรงเรียนรัฐบาล นโยบายภาครัฐเกี่ยวกับโรงเรียนเอกชนไม่ชัดเจน 
จำนวนนักเรียนลดลงมีโรงเรียนนานาชาติเพิ่มขึ้น ครูโรงเรียนเอกชนต้องทำหน้าที่หลายอย่างนอกเหนือจาก
งานสอน 

ขั้นที่ 2 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
 จากประเด็นสำคัญในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศข้างต้น ผู้วิจัยได้นำเข้าสู่การ
อภิปรายรายกลุ่มเฉพาะเพื่อทำการ SWOT Analysis โดยการวิเคราะห์ จุดแข็ง (ศักยภาพของสถานศึกษา) 
จุดอ่อน (ข้อขัดข้องภายในสถานศึกษา) โอกาส (ปัจจัยภายนอกที่เอื้อ) และอุปสรรค (ปัจจัยภายนอกที่ไม่เอื้อ) 
เพ่ือนำผลการวิเคราะห์ที่ได้ไปกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศต่อไป 
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ภาพที่ 9 ประเด็นในการทำ SWOT Analysis ด้านการบริหารวิชาการ 

 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ด้านการบริหารงานวิชาการ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 1) จุดแข็ง 
 1. การเน้นคุณภาพของครูหรือการมีครูที่มีคุณภาพนั้นเป็นจุดขายของโรงเรียนเอกชน ซึ่งโรงเรียน
เอกชนมีโอกาสได้คัดเลือกครูที่มีคุณภาพ มีการสอบวัดคุณภาพการสอนของครู ก่อนที่จะบรรจุให้เป็นครูและ
ครูทุกคนอบรมความรู้ครบตามที่โรงเรียนกำหนด มีการส่งครูอบรมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน มีการนำ
ความรู ้ที ่ได้รับจากการอบรมมาขยายผลให้กับครูคนอื ่น มีการพัฒนาครูได้ตามแผนยุทธศาสตร์ทุกคน  
ทุกขั้นตอน มีการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง เน้นทักษะการจัดการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม ทำให้เกิดชุมชน  
การเรียนรู้ 
 2. การใช้ศัพท์เทคนิคในการสอน ทำให้ผู ้เรียนมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่อาเซียน โดยมีการใช้
ศัพท์เทคนิคในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 3. ทุกกิจกรรมมีความสำคัญ ซึ ่งในโรงเรียนเอกชนนั้นมีการจัดอันดับความจำเป็นและความมี
ประโยชน์ของกิจกรรมตามวิสัยทัศน์ พันธกิจของโรงเรียน ซึ่งมีฝ่ายนิเทศติดตามงาน/กิจกรรมตามปฏิทินที่
กำหนด 
 4. การสอนอย่างมีความหมาย โรงเรียนเอกชนจัดให้ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับวัยของนักเรียน มีหลักสูตรรายวิชาเป็นตัวกำหนด และมีการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เหมาะ
กับธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียน 

เน้นคณุภาพคร ู

ใช้ศัพท์เทคนิคใน 
การสอน 

ทุกกิจกรรม 
มีความสำคัญ 

สอนอย่าง 
มีความหมาย 

ส่งเสริมคณุธรรมและ
จริยธรรม ใช้แหล่งเรยีนรู้

ภายนอก 

การวดัและประเมินผล
ตามสภาพจริง 

การจดัห้องเรยีนพิเศษ 

เน้นความสามารถ 
ด้านภาษาไทย 

สอนภาษาเพือ่นบ้าน 
ในแถบเอเชยี และ

ประชาคมอาเซียนโดย
เจ้าของภาษา 

การบริหารวิชาการ 
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 5. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โรงเรียนเอกชนช่วยสร้างวินัยความรับผิดชอบและคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ให้ผู้เรียนมีโครงการงานกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ที่สามารถตรวจสอบได้ มีกิจกรรม
ที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนและบุคลากร นำความรู้สู่การปฏิบัติ โดยมีโครงการงานกิจกรรมรองรับ 
 6. การใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก โรงเรียนเอกชนมีการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก ทำให้นักเรียนมีความรู้
กว้างขวางใฝ่ร ู ้ ใฝ่เร ียนมากขึ ้น มีโครงการศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู ้นอกห้องเรียนและนอกโรงเรียน  
มีผู้รับผิดชอบมีการประเมินสถานที่แหล่งเรียนรู้ที่นักศึกษาไปศึกษามา ผู้เรียนมีโอกาสได้รับการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกโรงเรียนและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง มีองค์กรภายนอกให้การส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา
ด้วยความเต็มใจและต่อเนื่อง 
 7. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โรงเรียนเอกชนมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่ง  
ทำให้ทราบสภาพที่แท้จริงของนักเรียน โดยยึดหลักการวัดประเมินผลตามหลักสูตรและสมรรถนะของผู้เรียน  
มีหัวหน้าฝ่ายวิชาการและฝ่ายวัดผลตรวจสอบ มีระบบการติดตามความก้าวหน้าควบคุม ดูแล สนับสนุน ชี้นำวัด 
ผลงานและประเมินความสำเร็จ 
 8. การจัดห้องเรียนพิเศษ เพื่อดึงดูดใจผู้ปกครองให้ส่งบุตรหลานมาเรียน เช่น ห้องเรียนจินตคณิต 
ดนตรี ห้องเรียนเด็กพิเศษ ห้องเรียนภาษาอังกฤษ ห้องเรียนคณิตศาสตร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน
ภาษาไทย ซึ่งทำให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มที่ตรงตามศักยภาพ และเป็นโรงเรียนทางเลือกสำหรับผู้ปกครอง  
บางท่านที่มีความต้องการเฉพาะ เป็นห้องเรียนที่เน้นพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน เช่น 
อังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เป็นจุดเด่นของโรงเรียน ทำให้ดูแลนักเรียนได้อย่างเหมาะสมกับพฤติกรรม 
 9. เน้นความสามารถด้านภาษาไทย เป็นจุดขายของโรงเรียน เป็นพื้นฐานในการเรียนทุกกลุ่มสาระ  
ถ้าเด็กอ่านหนังสือไม่ออกก็ไม่สามารถตีโจทย์คณิตศาสตร์บางข้อได้ บางสาขาวิชาเน้นภาษาไทย เช่น 
นิติศาสตร์ (เขียนเรียงความภาษาไทย) การพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยทำให้นักเรียนมีความพร้อมที่จะเรียนรู้
วิชาอื่น ๆ ได้ดี โรงเรียนเน้นการพัฒนาจากทักษะด้านนี้เป็นพิเศษ มีการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพผู้เรียน  
ที่มีแววในการพัฒนาอัจฉริยภาพด้านภาษาไทย 
 10. สอนภาษาเพ่ือนบ้านในแถบเอเชียและประชาคมอาเซียน โดยเจ้าของภาษา ทำให้สามารถสื่อสาร
กับประเทศเพ่ือนบ้านได้เข้าใจมากขึ้น ผู้ปกครองมีตัวเลือกมากข้ึน โดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของโรงเรียนและ
ให้ผู้เรียนเลือกเรียนภาษาต่าง ๆ ตามความสนใจ เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครอง ทำให้มีความพร้อม 
สู่อาเซียน โดยเน้นจุดเด่นภาษาต่างประเทศโดยครูที่เป็นเจ้าของภาษา เป็นการสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม 

 2) จุดอ่อน 
 1. เน้นคุณภาพครู ซึ่งครูไม่ค่อยแสวงหาความรู้เอง และครูที่ได้รับการอบรมยังไม่ครอบคลุมมีเพียง
บางคนเท่านั้นที่ได้รับการอบรม และในการอบรมของครูบางคนไม่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
แท้จริง ครูมีไม่ครบทุกกลุ่มสาระ หาครูบางกลุ่มสาระค่อนข้างยาก 
 2. ทุกกิจกรรมมีความสำคัญ แต่อันเนื่องมาจากบางครั้งกิจกรรมก็มีมากเกินไป ทำให้ครูอ่อนล้า
ปฏิบัติงานได้ไม่เต็มที่ และมีปัญหาด้านงบประมาณ 
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 3. สอนอย่างมีความหมาย ขาดการเตรียมการสอน ขาดการประเมินหลักสูตรในแต่ละกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ เมื่อจบปีการศึกษา 
 4. ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก บางครั้งต้องใช้งบประมาณมากกว่าที่กำหนด มีการพาเด็กไปแหล่งเรยีนรู้
ภายนอกในเวลาปกติ จัดสรรครูไปดูแลเด็กลำบาก แหล่งเรียนรู้บางสถานที่นักเรียนไม่สามารถไปได้ทุกคน 
เนื่องจากมีความแตกต่างทางศาสนา 
 5. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ครูใหม่ยังไม่เชี่ยวชาญในการวัดและประเมินผล 
 6. การจัดห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเอกชนบางแห่งยังขาดแคลนบุคลากร และหาโรงเรียนต่อยอดให้
นักเรียนไม่ได้ มีเด็กไม่เก่งพอที่จะแบ่งห้องต้องใช้งบประมาณสูง 
 7. เน้นความสามารถด้านภาษาไทย ปัจจุบันนักเรียนไม่เก่งภาษาไทย บางโรงเรียนมีวิธีการสอน
ภาษาไทยไม่ถูกต้อง เทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่เอื้อต่อการสอนภาษาไทย และมีนักเรียนบางคนอ่านหนังสือไม่ออก
เขียนไม่ได้ ใช้ภาษาไม่เหมาะสมเพราะมีปัญหา นักเรียนขาดความพร้อมและจัดหาบุคลากรในการสอนค่อนข้างยาก 
 8. สอนภาษาเพ่ือนบ้านในแถบเอเชียและประชาคมอาเซียนโดยเจ้าของภาษา ไม่เหมาะสมกับเด็กเล็ก 
ๆ ควรเน้นภาษาไทยเสียก่อน ควรพิจารณาเลือกภาษาที่มีประโยชน์ในการสื่อสาร ครูไม่มีความพร้อม ผู้บริหาร
ไม่สนับสนุน บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในภาษาเพ่ือนบ้านค่อนข้างยาก โรงเรียนไม่สอนหรือให้นักเรียน
เลือกเรียนตามความสนใจ โรงเรียนเอกชนบางแห่งยังไม่เห็นประโยชน์ของการสอนภาษาเพื่อนบ้าน นักเรียน
เรียนหนักเกินไปไม่สามารถจดจำได้ 

 3) โอกาส 
 1. เน้นคุณภาพครู สำนักรับรองมาตรฐานการศึกษา ต้องประเมินทุกเขตพื้นที่ มีการอบรมให้ครู สพฐ. 
อยู่แล้ว และโรงเรียนให้โอกาสครูในการไปเรียนเสริมความรู้อื่น ๆ นอกเหนือจากเชิงวิชาการ เช่น เย็บผ้า ทำ
ขนม แล้วกลับมาทำงานให้โรงเรียน มีข้อกำหนดในการไปศึกษาต่อและต้องกลับมาทำงานให้กับโรงเรียน มีการ
อบรมเพื่อพัฒนาครุสู่คุณภาพ มีองค์กรภายนอกหลายองค์กรที่จัดอบรมครู ทำให้ผู้บริหารมีช่องทางในการ
เลือกหลายช่องทาง รัฐบาลมีการจัดทำนโยบายในการพัฒนาครู 
 2. ทุกกิจกรรมมีความสำคัญในหลาย ๆ กิจกรรมโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากองค์กรภายนอก
ในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ครูและนักเรียน 
 3. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม หน่วยงานราชการเสนอให้โรงเรียนจัดทำโครงการงาน กิจกรรม  
ที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 4. ใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนเอกชนมีโอกาสในการเลือกแห่งเรียนรู้จากองค์กร หน่วยงาน
ภายนอกที่เหมาะสมกับนักเรียน 
 5. การวัดประเมินผลตามภาพจริง สำนักงานทดสอบทางการศึกษามีโครงการในการจัดการสอนให้กับครู 
 6. การจัดห้องเรียนพิเศษ มีโครงการโอลิมปิกวิชาการ มีแนวคิดส่งเสริมเด็กตามศักยภาพ โดยเน้น
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่านั้น เช่น ศิลป์ดนตรี   
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 7. เน้นความสามารถด้านภาษาไทย โรงเรียนเอกชนมีการแข่งขันการใช้ทักษะด้านภาษาไทยมีการพัฒนา
ด้านภาษาไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีการทำระบบคัดกรองและแก้ไขปัญหา และนักเรียน  
มีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาไทยกับหน่วยงานภายนอก 
 8. สอนภาษาเพื่อนบ้านในแถบเอเชียและประชาคมอาเซียนโดยเจ้าของภาษา ซึ่งโรงเรียนมีโครงการ
เตรียมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 4) อุปสรรค 
 1. เน้นคุณภาพของครู สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชนไม่ค่อยจัดอบรมโครงการต่าง ๆ ให้กับ
โรงเรียนเอกชน และไม่จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มสาระการเรียนรู้บางกลุ่มไม่มีองค์กรใดเปิดการอบรม เช่น 
การสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ครูที่มีคุณภาพไปสอบบรรจุเข้าเป็นครูโรงเรียนของรัฐบาล และครูไปสมัคร  
สอบเข้าสอนในโรงเรียนเอกชนอื่น ๆ   
 2. ทุกกิจกรรมมีความสำคัญ บางกิจกรรมไม่สามารถทำตามวันเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีเหตุการณ์
อ่ืนที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น มีคำสั่งจากทางราชการ น้ำท่วม 
 3. สอนอย่างมีความหมาย ในบางครั้งมีการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตร 
 4. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เทคโนโลยีและโลกอินเตอร์เน็ตที่มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้คุณภาพ
ของเด็กลดลง หนังสือราชการมาถึงโรงเรียนล่าช้า ทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ 
 5. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ในปัจจุบันไม่มีการติดตามการวัดและการประเมินผลตาม
สภาพจริงจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 6. การจัดห้องเรียนพิเศษ ผู ้ปกครองไม่มีความพร้อมด้านงบประมาณ ขาดการสนับสนุนด้าน
งบประมาณจากรัฐบาล ขาดงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก 
 7. เน้นความสามารถด้านภาษาไทย ค่านิยมในการเรียนภาษาอังกฤษค่อนข้างเข้มข้น การรับนักเรียน
ระหว่างขั้นพื้นฐานของแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกัน นักเรียนที่เข้าระหว่างชั้นเรียนขาดทักษะด้านภาษาไทย 
นักเรียนที่แพทย์ลงความเห็นว่ามีลักษณะพิเศษ เช่น สมาธิสั ้น บกพร่องด้านการเรียนรู้ จะมีปัญหาด้าน
ภาษาไทย 
 8. สอนภาษาเพื่อนบ้านในแถบเอเชียและประชาคมอาเซียนโดยเจ้าของภาษา ซึ่งปัจจุบันโรงเรียน
เอกชนยังขาดบุคลากรเจ้าของภาษาในการสอน ไม่มีนโยบายจากหน่วยงานระดับสูง ขาดงบประมาณใน  
การจัดจ้าง และการสอนภาษาเพื่อนบ้านที่เป็นชาวต่างมักมีปัญหาเรื่องใบประกอบวิชาชีพ ชั่วโมงในการเรียน
ไม่พอ 
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ภาพที่ 10 ประเด็นในการทำ SWOT Analysis ด้านการบริหารบุคลากร 

 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ด้านการบริหารบุคลากร สรุปได้ดังนี้ 

 1) จุดแข็ง 
 1. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำและเป็นมืออาชีพ โรงเรียนเอกชนมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ 
การทุ่มเท การแสวงหาความรู้ให้กับตัวเอง สามารถควบคุมบริหารจัดการด้วยตนเอง ทำให้ผู้บริหารเป็นที่รัก  
มีอำนาจสูงสุดในการบริหารและผู้บริหารเป็นเจ้าของกิจการ จึงมีความใส่ใจทุ่มเทพัฒนาจนเองแสวงหาความรู้
เพื่อควบคุมการบริหารด้วยตนเอง เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเป็นประชาธิปไตย 
การทำตนให้เป็นที ่รักของผู ้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลรอบข้าง มีความแม่นยำในงาน รู ้จุดอ่อน จุดแข็ง  
ขององค์กร มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนมีแผนการดำเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 
ผู้บริหารได้รับการอบรมด้านการมาเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารใช้หลักการมีส่วนร่วม ทุ่มเทให้กับงาน 
 2. สร้างขวัญกำลังใจและแรงจูงใจให้แก่ครู ทำให้บุคลากรอยู่ได้นาน มีสวัสดิการให้ ชุดฟอร์มสำหรับ
ทำงาน และทัศนศึกษา มีการส่งครูไปศึกษาดูงาน ศึกษาต่อ จัดทำประกันชีวิต มีเงินสะสม มีเงินปันผล  
(แบ่งกำไรให้ครู เพราะครูมีหุ้นคนละ 1 หุ้นทันทีเมื่อบรรจุครู เพื่อจูงใจให้ครูและบุคลากรทำงาน) มีการดูแล
หลังเกษียณ โรงเรียนเอกชนแบบเจ้าของคนเดียวสามารถตัดสินใจได้ทันที กำหนดทุกอย่างเองและยืดหยุ่นได้
โรงเรียนมีมูลนิธิฯ มีเงินเกษียณให้ใช้ไปตลอดชีวิต โดยนำดอกผลมาใช้ ทำให้โรงเรียนมีชื ่อเสียง บุคลากร 
มีความสุข และบุคลากรอยู ่ก ับโรงเรี ยนนาน ซึ ่งโรงเร ียนเอกชนจะใช ้การชมเชย การมอบรางวัล  
การขึ้นเงินเดือน มีความคล่องตัวในการใช้จ่าย งบประมาณ มีการจัดสวัสดิการด้านการเงิน มีการทำประกันกลุ่ม 
มีการอบรมเกียรติบัตร และให้รางวัลในโอกาสต่าง ๆ มีรางวัลงานวิจัย มีการประกวด ICT มีบริการอาหาร
กลางวัน มีการทัศนศึกษา มีการส่งอบรมกับหน่วยงานต่าง ๆ 

สร้างขวญักำลังใจและ
แรงจูงใจแก่คร ู

มีระบบนเิทศ 
ที่มีประสิทธิภาพ 

ปรับครูให้เหมาะสมกับวิชา
และชั้นเรยีน 

ลดจำนวนผู้บริหารระดับสูง รับคนให้ตรงกับงาน 

มีการสอนงาน 
Coaching 

อบรมภาษาอังกฤษให้กับครู
ใหม่ 

เน้นจรรยาบรรณคร ู

ผู้บริหารมีความเป็นผูน้ำและ
เป็นมอือาชีพ 

การบริหารบุคลากร 
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 3. มีระบบนิเทศที่มีประสิทธิภาพ มีผังโครงการนิเทศติดตามทุกโครงการและทุกกิจกรรม (PDCA)  
มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมนิเทศ บุคลากรมีความรู้เรื่องการนิเทศ มีการสร้างระบบนิเทศครูและบุคลากรให้ต่อเนื่อง  
มีการนำผลการนิเทศไปใช้ มีผังโครงสร้างฝ่ายติดตามงานอย่างชัดเจน มีระบบประกันคุณภาพภายใน มีการ
นิเทศติดตามโครงการ/งาน/กิจกรรม นิเทศการสอนอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปใช้จริง มีการทำงานอย่าง  
มีระเบียบแบบแผนมีกฎเกณฑ์และหลักการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย (PDCA) ในโรงเรียนมูลนิธิฯ มีการนิเทศ 
การเรียนการสอน โดยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และกลุ่มงานวิชาการ  
มีระบบประกันคุณภาพท่ีเข้มแข็ง 
 4. ปรับครูให้เหมาะสมกับกับวิชาและชั ้นเรียน โรงเรียนเอกชนมีข้อมูลจากการนิเทศ เพื ่อการ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับวิชาและชั้นเรียน และโรงเรียนเอกชนมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับความถนัดของครู 
ตลอดจนโรงเรียนสามารถเคลื่อนย้ายบุคลากรได้ง่าย นักเรียนมีคุณภาพ และครูสอนตรงตามสาขาที ่จบ
การศึกษาทุกระดับชั้น มีการปรับกำลังพลให้เหมาะสมกับขนาดของห้องเรียนและชั้นเรียน โดยเน้นคุณภาพ 
เป็นสำคัญ 
 5. ลดจำนวนผู้บริหารระดับสูง โรงเรียนเอกชนมีความคล่องตัวสูง ผู้บริหารรู้จักนักเรียนทำให้เป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารมีการลดค่าตำแหน่งทุกคนได้รับการบรรจุเป็นครูดังนั้นต้องสอนได้ เมื่อผู้บริหารระดับ
การได้ทำการสอนก็จะทำให้รู้จักนักเรียนมากข้ึนและรู้ปัญหาที่แท้จริงของชั้นเรียน 
 6. รับคนให้ตรงกับงาน ทำให้การเรียนการสอนเกิดคุณภาพสูงสุด มีโอกาสได้พัฒนาต่อยอด และทำ
ให้โรงเรียนมีกำลังในการจ่ายเงินเดือน 
 7. มีการสอนงาน โรงเรียนเอกชนมีการสอนงานให้กับครูและบุคลากร ทำให้ทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (ตรงกับความมุ่งหมายของผู้บริหาร) รู้ทิศทางในการทำงาน อบอุ่น ไม่เครียดและครู
ปรับตัวได้รวดเร็วขึ้น ทำให้เกิดการทำงานที่เป็นทีม โดยมีการแนะนำครูและบุคลากรใหม่ได้ทราบกฎระเบียบ 
สิทธิหน้าที่ใช้การนิเทศภายในการสอนงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้าระดับ ครูที่มีประสบการณ์ได้มี
การสอนงาน ปรึกษา แนะนำอย่างใกล้ชิด มีการสาธิตการสอน 
 8. อบรมภาษาอังกฤษให้กับครูใหม่ โรงเรียนเอกชนมีนโยบายในการสอนภาษาอังกฤษ โดยจัดอบรม  
ให้ทั้งครูใหม่และครูปัจจุบัน มีโครงการพัฒนาครูเข้าสู่สังคมอาเซียนให้เรียนภาษาอังกฤษ 
 9. เน้นจรรยาบรรณครู โรงเรียนเอกชนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และสังคมทั่วไปอันเนื่องมาจาก
โรงเรียนมีจรรยาบรรณที่ดี มีระเบียบปฏิบัติงาน มีระบบการลงโทษ เพราะโรงเรียนมีความคล่องตัวใน  
การกำหนดจรรยาบรรณและระเบียบปฏิบัติของครูและบุคลากร มีการส่งเสริมคุณภาพบุคลากรให้มี
จรรยาบรรณและวิชาชีพตามข้อบังคับคุรุสภาพว่าด้วยมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ พุทธศักราช 2548 

 2) จุดอ่อน 
 1. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำและเป็นมืออาชีพ โรงเรียนเอกชนบางแห่งไม่ใช้การบริหารแบบ Bottom-Up 
และการตัดสินใจของผู้บริหารไม่ชัดเจน ไม่ทำงานเป็นทีม เจตคติของผู้บริหารระดับสูงยังไม่เปลี่ยนแปลงไป  
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สู่การสนับสนุน ขาดความร่วมมือจากทุกฝ่าย โรงเรียนเอกชนบางแห่งผู้บริหารมีกิจการหลายอย่าง อาจว่าจ้าง
ให้ผู้อื่นบริหารจัดการแทน ทำให้การบริหารลดประสิทธิภาพลงผู้บริหารบางท่านขาดภาวะผู้นำ 
 2. สร้างขวัญและกำลังใจ และแรงจูงใจแก่ครู ขนาดโรงเรียนเอกชนไม่เท่ากัน มีระบบเพื่อการเกื้อกูล
ไม่เทากัน ทำให้ขาดความมั่นคงในวิชาชีพ ต้องใช้งบประมาณที่สูงขึ้น บางครั้งก็ไม่ได้อยู่ในแผนที่วางไว้บุคลากร
บางคนเพิกเฉย ขาดการสร้างแรงจูงใจ งบประมาณมีจำกัดไม่สามารถข้ึนเงินเดือนเท่ากับโรงเรียนของรัฐบาลได้ 
ขาดความม่ันคงในวิชาชีพ 
 3. มีระบบนิเทศที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนเอกชนบางแห่งขาดการตรวจสอบ และกำกับติดตาม และ
ขาดการนำผลการนิเทศภายในมาใช้ในการนิเทศการสอน บุคลากรมีการลาออกบ่อย ทำให้เสียเวลาในการฝึ ก
ครูที่เข้ามาใหม่ การนิเทศติดตามในการปฏิบัติงานยังไม่ครบกระบวนการ PDCA  
 4. ปรับครูให้เหมาะสมกับวิชาและชั้นเรียน โรงเรียนเอกชนขาดแคลนครูในบางสาขาวิชาไม่สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ อีกท้ังครูใหม่ขาดประสบการณ์ในการสอน จึงปรับตัวเองไม่ได้ ครูที่มีวุฒิตรงกับวิชาที่สอนไม่เก่ง 
และครูใหม่บางท่านยังขาดประสบการณ์ในการจัดการสอนและควบคุมชั้นเรียน 
 5. ลดจำนวนผู้บริหารระดับสูง ขาดความรอบคอบในการตัดสินใจในบริหารจัดการในบางเรื ่อง 
บางครั้งผู้บริหารมีภารกิจมาก ต้องทิ้งหน้าที่การสอนทำให้นักเรียนเรียนไม่ต่อเนื่อง 
 6. รับคนให้ตรงกับงาน ครูใหม่บางท่านยังขาดประสบการณ์ในการจัดการสอนและควบคุมชั้นเรียน 
และส่วนราชการมักเรียกบรรจุครูเข้าเป็นราชการกะทันหัน 
 7. มีการสอนงานต้องปฐมนิเทศบ่อย ๆ เพราะครูและบุคลากรลาออกไปทำงานที่อื่นทำให้เสียเวลา  
เสียงบประมาณ 
 8. อบรมภาษาอังกฤษให้กับครูใหม่ ครูไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำเมื่อเวลาผ่านไปก็ทำให้ลืม 
ทำให้เกิดการสูญเปล่า บุคลากรและครูไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตนเอง ตลอดจนการอบรมไม่ต่อเนื่อง ครูเจ้าของ
ภาษามีค่าใช้จ่ายสูงและไม่จบด้านการสอน และไม่ทำตามกฎของโรงเรียน ครูมีคาบสอนค่อนข้างมากทำให้  
มีระยะเวลาในการอบรมค่อนข้างน้อย 
 9. เน้นจรรยาบรรณครู โรงเรียนเอกชนไม่สามารถบังคับใช้กฎต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ ครูสามารถออก
จากงานได้ในทันที โดยเกิดผลกระทบกับนักเรียน ครูสามารถออกจากงานได้ในทันทีโดยเกิดผลกระทบกับ
นักเรียน ครูที่เก่งแต่ทำผิดด้านจรรยาบรรณบางโรงเรียนก็ไม่ทำโทษหรือให้ลาออกจึงเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับครู
และบุคลากรท่านอ่ืน ผู้บริหารไม่สามารถตรวจสอบหรือรู้พฤติกรรมแท้จริงของบุคลากรได้ทุกคน และมีครูที่ยัง
ไม่เคารพกฎระเบียบของโรงเรียนอยู่ 

 3) โอกาส 
 1. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำและเป็นผู้บริหารมืออาชีพ โรงเรียนเอกชนนั้นมีองค์กรภายนอกมีส่วนร่วม
ได้และมีการสนับสนุนจากภายนอกบ้าง สมาคมผู้ปกครองได้มีโอกาสมาทำงานร่วมกัน ผู้บริหารใช้โอกาสใน  
การเปิดงานต่าง ๆ ไปพัฒนาตนเอง และเข้าอบรมจากองค์กรภายนอกที่จัดขึ้น มีพระราชบัญญัติการศึกษา
มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ สมศ. มาตรฐาน สพฐ. เป็นแนวทางในการพัฒนาและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
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ได้รับโอกาสเข้าร่วมเป็นองค์กรและดำเนินการติดต่อกับเขตพื้นที่การศึกษา และสมาคมโรงเรียนเอกชน ทำให้
ผู้นำมีการติดต่อกันเป็นเครือข่าย 
 2. สร้างขวัญ กำลังใจและแรงจูงใจแก่ครู หน่วยงานทั้งภาครัฐและสมาคมโรงเรียนเอกชนได้มีโอกาส
สร้างแรงจูงใจให้แก่ครู เช่น การได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ คุรุสภามีรางวัลผู้บริหารดีเด่น ครูดีศรีแผ่นดิน 
สมาคมโรงเรียนเอกชนมีการมอบเกียรติบัตรให้ครูในวันการศึกษาเอกชน 
 3. มีระบบนิเทศที่มีประสิทธิภาพมีพระราชบัญญัติ ว่าให้การนิเทศเป็นส่วนหนึ่งของระบบบริหาร  
ซึ่งโรงเรียนเอกชนก็มีเขตพื้นที่การศึกษาช่วยนิเทศให้โรงเรียนในบางโอกามีที่ปรึกษาที่มีความชำนาญด้าน
ระบบการนิเทศที่โรงเรียนเอกชนได้แต่งตั้งขึ้น 
 4. ปรับครูให้เหมาะสมกับวิชาการและชั้นเรียน มีหน่วยงานภายนอกที่จัดฝึกอบรมให้ครู ตลอดจน
โรงเรียนเอกชนเองก็ได้มีการนำวิทยากรภายนอกเข้ามาอบรม เพ่ือแชร์ประสบการณ์ต่าง ๆ 
 5. ลดจำนวนผู้บริหารระดับสูง พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน กำหนดให้ผู้บริหารต้องทำการสอน 
 6. รับคนให้ตรงกับงาน สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษากำหนดให้
ผู้สอนต้องสอนให้ตรงกับวุฒิทางการศึกษา มีผู้สมัครจำนวนมากที่สำเร็จการศึกษาตรงตามสาขาที่โรงเรียน
ต้องการ 
 7. มีการสอนงาน สำนักงานเอกชนบางแห่งใช้ความคิดเกี่ยวกับ Knowledge Management และ
โรงเรียนเอกชนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรมีนโยบายการฝึกอบรมให้แก่ครูและบุคลากร มีการเชิญวิทยากร  
จากภายนอกให้ความรู้ 
 8. อบรมภาษาอังกฤษให้กับครูใหม่ ภาษาอังกฤษเป็นจุดขายของโรงเรียนเอกชนและความก้าวหน้า
ทางด้านเทคโนโลยีทำให้เด็ก ๆ จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษ ปัจจุบันมีสถาบันการสอนภาษาที่มีใบประกอบ
วิชาชีพ สื่อสารได้ดี รับสอนทั้งครูและนักเรียน ตลอดจนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได้จัดให้  
มีการอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูและบุคลากร 100 ชั่วโมงเป็นพื้นฐาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 9. เน้นจรรยาบรรณครู ปัจจุบันโรงเรียนเอกชนสามารถแจ้งคุรุสภาพในเรื่องการละทิ้งหน้าที่ของครูใน
โรงเรียนเอกชนที่ไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการแล้วลาออกกลางคัน คุรุสภาสามารถยืดใบประกอบวิชาชีพครู  
ได้ และโรงเรียนเอกชนมีการส่งอบรมสัมมนาด้านจรรยาบรรณ ความประพฤติของครูจากองค์กรภายนอก 

 4) อุปสรรค 
 1. ผู้บริหารมีความเป็นผู้นำและเป็นมืออาชีพ โรงเรียนเอกชนขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษา และมีการแข่งขันกันระหว่างโรงเรียนเอกชน ทำให้ความจริงใจลดลง การสนับสนุนจาก
มูลนิธิฯ ไม่เท่าเทียมกัน กฎระเบียบของทางราชการไม่เอื้อโรงเรียนเอกชน เช่น ระบบสวัสดิการต่าง ๆ ที่ให้ 
ครูเอกชน บางครั้งเกิดภัยทางธรรมชาติที่ทำให้ต้องใช้งบประมาณที่มากขึ้น ปัญหาด้านโลกาภิวัตน์ การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
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 2. สร้างขวัญ กำลังใจและแรงจูงใจแก่ครู โรงเรียนเอกชนมีข้อจำกัดด้านต่าง  ๆ จากภาครัฐบาล
ค่อนข้างมาก เช่น ในการเบิกค่ารักษาพยายามสำหรับสามี บุตรหลาน และพ่อแม่ ในปัจจุบันไม่สามารถเบิกได้ 
เบิกได้เพียงของตนเองไม่เกิน 100,000 บาท ชุมชนแลศิษย์เก่าไม่ค่อยเกื้อกูล เพราะต้องไปช่วยโรงเรียน 
สพฐ. ไม่เอาเท่าที่ควร โดยเฉพาะค่าอบรม ค่าเอกสาร โรงเรียนเอกชนจึงต้องใช้งบประมาณของตนเองในการ
ส่งเข้าอบรมในโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล เงินอุดหนุนรายหัวไม่เพียงพอในการจ่ายค่าตอบแทนครู บุคลากร
เป็นหนี้นอกระบบ ครูลาออกไปทำงานที่ใหม่ที่ให้เงินเดือนที่มากกว่า 
 3. มีระเบียบนิเทศที่มีประสิทธิภาพ โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ ใช้ความได้เปรียบ
ในการดึงตัวบุคลากร 
 4. ปรับครูให้เหมาะสมกับวิชาการและชั้นเรียน ครูโรงเรียนเอกชนไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการหรือ
ย้ายไปยังโรงเรียนที่มีสวัสดิการที่ดีกว่า ซึ่งการสอบบรรจุของราชการทำให้โรงเรียนเอกชนปรับครูได้ค่อนข้าง
ยาก อีกท้ังครูโรงเรียนเอกชนมีก็จะลาออกกลางภาคเรียน เนื่องจากสอบบรรจุข้าราชการติด 
 5. ลดจำนวนผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนเอกชนบางแห่งสอนไม่เป็น และในการ
เข้าทำงานได้กำหนดให้เป็นผู้บริหาร ตลอดจนผู้บริหารมีงานภายนอก เช่น การประชุมองค์กร ร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ทำให้ไม่มีเวลาในการสอนและทำให้การสอนไม่ต่อเนื่อง 
 6. รับคนให้ตรงกับงาน บุคลากรหรือครูที่เก่งมักเลือกงานที่ดีกว่า หรือให้ค่าตอบแทนที่มั่นคงกว่า  
ครูทุกคนต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู มีการสอนบรรจุข้าราชการครู โรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่ดึงบุคลากรไป 
 7. มีการสอนงานการเข้าอบรมของครูไม่แน่นอน มีการเปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการครู 
 8. อบรมภาษาอังกฤษให้กับครูใหม่ โรงเรียนเอกชนขาดงบประมาณในการจ้างครูเจ้าของภาษา 
 9. เน้นจรรยาบรรณครู โรงเรียนเอกชนไม่มีข้อกำหนดในการลงโทษครูที่ผิดจรรยาบรรณตลอดจน
เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นเครื่องมือที่ทำให้จรรยาบรรณเสื่อมลงถ้าใช้อย่างขาดความระมัดระวัง สภาพปัญหาทาง
เศรษฐกิจและครอบครัวทำให้ครูขาดจรรยาบรรณ 

 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 11 ประเด็นในการทำงาน SWOT Analysis ด้านงบประมาณ 

 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ด้านการบริหารงานงบประมาณ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 

การใช้งบประมาณให้
คุ้มค่า ลดความเสี่ยง 

การจัดหาแหล่งเงิน
ภายนอก 

การบริหาร
งบประมาณ 
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 1) จุดแข็ง  
 1. การใช้งบประมาณให้คุมค่า ลดความเสี่ยง โรงเรียนเอกชนได้ฝึกให้บุคลากรรู้คุณค่าของการใช้
งบประมาณ โดยต้องใช้อย่างคุ้มค่า คุ้มทุน และเกิดประโยชน์สูงสุด มีการบูรณาการในการเรียนการสอน ทำให้
มีการใช้งบประมาณท่ีคุ้มค่าและความซ้ำซ้อน และมีคณะกรรมการพิจารณาการใช้งบประมาณ 
 2. การจัดหาแหล่งเงินภายนอก โรงเรียนเอกชนบางหน่วยงานได้รับการสนับสนุนจากภายนอก เช่น 
โรงเรียนของมูลนิธิฯ ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ และโรงเรียนการกุศลก็สามารถจัดหาแหล่งเงิน
ภายนอกได้ ทำให้มีสภาพคล่องในการปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นบทบาทหน้าที่ผู้ปกครอง
ช่วยจัดหางบประมาณมาช่วยพัฒนา ซึ่งทำให้นักเรียนได้เพิ่มตามความต้องการของผู้ปกครอง ทำให้เกิดสภาพ
คล่องตัว และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ครูและบุคลากร 

 2) จุดอ่อน 
 1. การใช้งบประมาณให้คุ้มค่า ลดความเสี่ยง โรงเรียนเอกชนบางแห่งไม่มีแผนใช้งบประมาณหรือใช้
เงินตามความต้องการของตนเอง ขาดบุคลากรที่มีความรู้เรื่องบัญชี 
 2. การจัดหาแหล่งเงินภายนอก แหล่งทุนมองว่าเป็นการทำธุรกิจของเอกชนสำหรับโรงเรียนเอกชนที่เป็น
เจ้าของคนเดียว จึงทำให้มีผู้สนับสนุนค่อนข้างน้อย โรงเรียนมีหนี้สินที่ต้องรับผิดชอบเป็นภาระผูกพัน ขาดการระดม
ทุนจากภายนอกมาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา ผู้บริหารไม่สนใจเรื่องเครือข่าย ขาดบุคลากรที่มีความรู้ในเรื่องบัญชี 

 3) โอกาส 
 1. การใช้งบประมาณให้คุ้มค่า ลดความเสี่ยง มีบริษัทตรวจสอบบัญชีและวิเคราะห์ความคุ้มค่าใน  
การใช้งบประมาณของโรงเรียนซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวก และลดงานของโรงเรียนเอกชน 
 2. การจัดหาแหล่งเงินภายนอก รัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนโรงเรียนในบางเรื่องและการจัดหา
แหล่งเงินภายนอกได้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้เร็วกว่าคู่แข่ง มีโรงเรียนเอกชนบางแห่งที่มีเครือข่ายผู้ปกครอง 
และชุมชนในการช่วยจัดหาแหล่งเงินภายนอก 
 4) อุปสรรค 
 1. การใช้งบประมาณ ลดความเสี่ยง สินค้าราคาแพงขึ ้น ไม่สามารถควบคุมราคาตลอดได้ และ 
มีกิจกรรมที่องค์กรภายนอกขอความร่วมมือ เป็นการใช้งบประมาณเพ่ิมจากแผนปฏิบัติการ 
 2. การจัดหาแหล่งเงินภายนอก รัฐบาลไม่ให้การสนับสนุนขาดการให้ความร่วมมือของบริษัทห้างร้าน
ด้านการศึกษา 
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ภาพที่ 12 ประเด็นในการทำ SWOT Analysis ด้านบริหารทั่วไป 
 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ด้านการบริหารทั่วไป สรุปได้ดังนี้ 

 1) จุดแข็ง 
 1. ลดสายงานบังคับบัญชา (ลดขั้นตอนในการบริหารจัดการ) โรงเรียนเอกชนมีความคล่องตัวรวดเร็ว 
มีบุคลากรไม่มากอยู่แล้วเพื่อประหยัดงบ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การบริหารจัดการ
เกิดความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็วมากขึ้น อีกท้ังยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร 
 2. เน้นธุรกิจศึกษา ทำให้ทราบถึงจุดคุ้มทุน และทำให้พัฒนาองค์กรทุก ๆ ด้านเพื่อให้เท่าเทียมกับ
โรงเรียนอ่ืน ๆ  
 3. ดำเนินการก่อนคู่แข่ง เพ่ือความอยู่รอดของโรงเรียนต้องรีบดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ โดยใช้จุดขาย
คือคุณภาพของครู ชื่อเสียงที่มีมานาน มีการศึกษาวิเคราะห์การตลาดของโรงเรียนตนเองและโรงเรียนใกล้เคียง 
มีการกำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน มีการสางแผนกลยุทธ์ด้านการตลอดอย่างเป็นระบบ มีการจูงใจ เช่น การให้
ใครต้นโรงเรียนที่มีระดับอนุบาล มีการให้ทุนการศึกษา 
 4. เน้นความเป็นเลิศในการให้บริการ เป็นหน้าที่ของโรงเรียนเอกชนที่จะต้องทำเพ่ือให้ผู้ปกครองและ
ชุมชนพอใจ โรงเรียนเอกชนมักจะมีหน้าที่โดยเฉพาะในการประสานงานและให้บริการด้านต่าง ๆ กับผู้ที่เข้ามา
ติดต่อ โดยเน้นในรูปแบบ One Stop Service และโรงเรียนเอกชนมักจะกำหนดเรื่องการบริการเป็นหนึ่งใน
นโยบายหลักของโรงเรียน มีการร่วมกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบริการชุมชน ด้านสุขภาพ กีฬา 
 5. บริหารแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนเอกชนเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีส่วนร่วม เข้าใจ
งานร่วมกัน ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน ทำให้บุคลากรมีความเป็นเอกภาพ โดยจัดให้มีการประชุมผู้บริหาร 
หัวหน้าฝ่ายเป็นประจำทุกสัปดาห์ มีการบริหารบุคลากรในแนวระนาบ ทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องมีความพร้อม
จะต้องเข้าใจแผนงาน นโยบายของโรงเรียนตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน จะต้องมีส่วนร่วมใน  

เน้นธุรกิจศึกษา 

ดำเนินการก่อนคู่แข่ง 

 

เน้นความเป็นเลิศในการ
ให้บริการ 

บริหารแบบมีส่วนร่วม 

จัดสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น 
สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน 

ใช้เทคโนโลยีในการบริหารและใช้
นวัตกรรมในการเรียนการสอน 

เน้นการประหยัด 

ลดสายงานบังคับบัญชา (ลดข้ันตอนในการ
บริหารจัดการ) 

การบริหารบุคลากร 
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การแสดงความเห็นในการพัฒนาโรงเรียน มีการจัดตั้งกลุ่มงานเฉพาะกิจ มีการใช้แนวความระดมความคิด  
ทุกส่วนมีส่วนร่วมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโรงเรียนเอกชน 
 6. จัดสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน เพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ปกครองและนักเรียน 
โดยโรงเรียนเอกชนมีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื ้อต่อการเรียนรู ้และการพักผ่อน เรียนอย่างมีความสุข  
มีการตรวจสอบ ปรับปรุง อาคาร ห้องเรียน ห้องศูนย์ ห้องปฏิบัติการ แหล่งเรียนรู้ 
 7. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารและใช้นวัตกรรมในการเรียนการสอน เพื่อดึงดูดใจให้ผู้ปกครองส่งบตุร
หลานมาเรียน ซึ่งโรงเรียนเอกชนจะมีการนำเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน การติดต่อสื่อสาร
การแจ้งข่าวสาร ความปลอดภัย และนำมาช่วยในการัดสินใจในระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ โดยจัดให้ 
มีบุคลากรดูแลในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
 8. เน้นการประหยัด โรงเรียนเอกชนอยู่ได้ด้วยการบริหารจัดการด้วยตนเอง ดังนั้นการประหยัดเป็น
เรื่องสำคัญระดับต้น ๆ ของหน่วยงาน เพื่อความอยู่รอดของโรงเรียน ผู้บริหารต้องบริหารให้มีความคุ้มค่าตาม
มาตรการประหยัด มีการจัดโครงการที่เน้นการประหยัด 

 2) จุดอ่อน 
 1. ลดสายงานบังคับบัญชา (ลดขั้นตอนในการบริหารจัดการ) ผู้บริหารดับสูงอาจรับภาระท่ีมากเกินไป
และอาจก่อให้เกิดความไม่รอบคอบ ภาระงานในการติดตามก็จะอยู่กับผู้บริหารระดับสูงมากเกินไป 
 2. เน้นธุรกิจศึกษา อาจทำให้ไม่คำนึงถึงคุณภาพของผู้เรียน หากเน้นเรื่องธุรกิจมากเกินไปอาจทำให้
คุณภาพลดลง 
 3. ดำเนินการก่อนคู่แข่ง โรงเรียนเอกชนขาดการศึกษาข้อมูลของผู้อื่นและคู่แข่ง และแต่ละโรงเรียน
ไม่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการแข่งกันเอง 
 4. เน้นความเป็นเลิศในการให้บริการ ถึงแม้โรงเรียนเอกชนจะเน้นเรื่องการให้บริการแต่บุคลากรใน
โรงเรียนก็ยังมีส่วนที ่ไม่ปฏิบัติตนให้เป็นไปตามนโยบายของโรงเรียน และอาจให้บริการในลักษณะที่ไม่
เหมาะสมกับผู้ปกครอง 
 5. บริหารแบบมีส่วนร่วม โรงเรียนเอกชนเน้นการบริหารจัดการที่คล่องตัว ดังนั้นหากมีการบริหาร  
ที่มีผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม บางครั้งผู้ปกครองที่ไม่เข้าใจ ไม่เห็นด้วยก็จะก่อให้เกิดปัญหาใน  
การบริหารจัดการได้ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและติดขัดในการบริหารจัดการและบางครั้งชุมชนคิดว่าโรงเรียน
เป็นของชุมชนก็จะไม่ฟังโรงเรียน และทำตามใจตนเอง 
 6. จัดสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณในการจัดสร้าง  
ในการดูแลรักษา ตลอดจนบุคลากรบางส่วนไม่ให้ความร่วมมือในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดี และโรงเรียน
เอกชนบางแห่งก็มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่อีกด้วย 
 7. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารและใช้นวัตกรรมในการเรียนการสอน โรงเรียนเอกชนมักจะเป็นผู้นำ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาเสนอ แต่มักจะมีปัญหาเรื่องบุคลากร โดยเฉพาะที่มีอายุงานมากจะไม่ค่อยยอมรับ
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เทคโนโลยีใหม่ ๆ และมักจะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงระบบใหม่ ๆ ส่งผลให้ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เสียงบประมาณไปค่อนข้างมาก แต่ใช้แบบไม่คุ้มค่า 
 8. เน้นการประหยัด โรงเรียนเอกชนมักเจอปัญหาหลักคือ โรงเรียนมีนโยบายในการประหยัด  
แต่บุคลากรไม่ค่อยให้ความสำคัญและไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร จึงทำให้ใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน  
อีกท้ังในปัจจุบันยังมีค่านิยมในการบริโภควัตถุนิยมอีกด้วย 

 3) โอกาส 
 1. ลดสายงานบังคับบัญชา (ลดขั้นตอนในการบริหารจัดการ) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนกำหนดโครงสร้างของโรงเรียนเอกชน 
 2. เน้นธุรกิจศึกษา มีสมาคมโรงเรียนเอกชนกำกับควบคุมและเขตพื้นที่ให้ความร่วมมือกับสมาคม
โรงเรียนเอกชนในการกำกับดูแล มีการศึกษาดูงานในโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงมีโครงการเรียนฟรี 15 ปีเข้า
มาช่วย มีหน่วยงานภายนอกให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน 
 3. ดำเนินการก่อนคู่แข่ง โรงเรียนเอกชนมีการดำเนินการหลายอย่างที่แตกต่างกันไป เช่น การให้ทุน
นักเรียน 10 คนแรกที่มีผลการเรียนสูง การให้ทุนสำหรับโรงเรียนเดิม มีการสอนล่วงหน้า 
 4. เน้นความเป็นเลิศในการให้บริการ โรงเรียนเอกชนมีการพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการ 
โดยเฉพาะมีการใช้ทีมงานจากภายนอกเข้ามาอบรมให้เข้าใจด้านการให้บริการส่งผลให้ผู้ปกครองเกิดความ
ประทับใจ 
 5. บริหารแบบมีส่วนร่วม สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา กำหนดให้ต้องมี
การประสานชุมชน ตลอดจนงานชุมชนสัมพันธ์เป็นงานหนึ่งในการบริหารโรงเรียนและโรงเรียนเอกชนมี
หลักการบริหารแบบ School Base Management มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากร 
 6. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารและใช้นวัตกรรมในการเรียนการสอน รัฐบาลจัดอบรมด้านเทคโนโลยี
ต่าง ๆ ตลอดจนมีการใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ แก่นักเรียน เช่น Tablet บางหน่วยงานให้การสนับสนุนโรงเรียน
เอกชนในระบบเครือข่าย เช่น TOT มีการนำนวัตกรรมเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน 
 7. เน้นการประหยัด มีนโยบายประหยัดของกรมพลังงาน และหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยโรงเรียนเอกชนก็มีเข้าร่วมโครงการ 

 4) อุปสรรค 
 1. เน้นธุรกิจศึกษา หากโรงเรียนเอกชนเน้นด้านธุรกิจมากเกินไป ผู้ปกครองก็ไม่สามารถส่งบุตรหลาน
มาเรียนได้ อันเนื่องมาจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ 
 2. ดำเนินการก่อนคู่แข่ง โรงเรียนเอกชนมีการแข่งขันกันในเชิงธุรกิจ และขนาดของโรงเรียนมีผลต่อ
การดำเนินงาน โรงเรียนขนาดใหญ่จะทำได้รวดเร็ว และโรงเรียนรัฐบาลก็ยิ ่งทำได้มากกว่า เพราะมีการ
สนับสนุน เช่น ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ห้องเรียน EP และปัญหาสุดท้ายคือคู่แข่ง ดำเนินการได้เร็วกว่าชัดเจนกว่า 
 3. บริหารแบบมีส่วนร่วม ชุมชนเข้ามาจัดการทุกเรื่องจะทำให้โรงเรียนมีปัญหา เรื่องความคล่องตัวใน
การบริหารจัดการ หน่วยงานราชการไม่ให้ความร่วมมือ เช่น โครงการป้องกันยาเสพติดขาดความร่วมมือจาก
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ชุมชน อีกทั้งชุมชนรอบโรงเรียนบางแห่งเป็นชุมชนเคลื่อนที่มีชาวต่างด้าวเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก ทำให้
การสร้างความสัมพันธ์เป็นไปได้น้อยหรือเป็นไปไม่ได้ 
 4. จัดสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น สวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน มีปัญหาจากภายนอกบางประการที่เป็นอุปสรรค 
เช่น ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ลมพายุ 
 5. ใช้เทคโนโลยีในการบริหารและใช้นวัตกรรมในการเรียนการสอน เทคโนโลยีในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว โรงเรียนเอกชนพยายามที่จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด จึงทำให้ต้องก้าวตามอยู่เสมอ ส่งผล  
ด้านงบประมาณ อีกท้ังขาดผู้เชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากร หรือการให้ความช่วยเหลือ 
 6. เน้นการประหยัด เกิดการเลียนแบบองค์กรอ่ืน ๆ 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และการ SWOT 
โดยผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ในเบื้องต้นไปพร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูลโดยในแต่ละครั้งที่ทำการเก็บข้อมูลจะ
บันทึกข้อมูลอย่างละเอียดแล้วนำมาจัดเป็นหมวดหมู่ แยกประเภท และวิเคราะห์ข้อมูลตาม แนวคิดหรือทฤษฎี
เพื่อหาข้อสรุปแล้วจึงนำเสนอรายงานผลการวิจัยแบบบรรยาย ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้เพื่อให้ตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความน่าเชื่อถือ โดยใช้วิธีการสอบถาม 
การสังเกต และสัมภาษณ์จากบุคคลที่ให้ข้อมูล โดยการตรวจสอบข้อมูลในการวิจัย ได้กระทำพร้อม ๆ กับ 
การเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นการตรวจสอบทันทีและตรวจสอบในช่วงของการวิเคราะห์ ข้อมูลเป็นระยะ ๆ จน  
สู่ขั้นตอนการสรุปผลการวิเคราะห์ จึงได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อได้คำตอบที่ถูกต้องครบถ้วนสามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้วิธีการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เทคนิค
สามเส้าซึ่งเป็นการตรวจ สอบข้อมูลโดยการพิจารณาถึงเวลา สถานที่ บุคคล ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับ
เวลาสถานที่ และบุคคลของผู ้ให้ข้อมูลแล้ว ข้อมูลที ่ได้จะเหมือนเดิมหรือไม่  จากนั ้นดำเนินการโดยนำ
ผลการวิจัยจากขั้นตอนที่ 1 และจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มมายกร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียน
เอกชนสู่ความเป็นเลิศแล้วนั้น ซึ่ง INTERSECT Model ประกอบด้วย ๙ องค์ประกอบหลัก ดังนี้   
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1. การใช้นวัตกรรม ( Innovation: I )  
1) แนวทางการใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารงานวิชาการ  
2) แนวทางการใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารงบประมาณ  
3) แนวทางการใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารงานบุคคล  
4) แนวทางการใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารงานทั่วไป  

 

ภาพที่ 13 องค์ประกอบที่ ๑ การใช้นวัตกรรม (Innovation: I) 

 
การสัมภาษณ์แนวทางการยกร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศจากผู้ทรงคุณวุฒิ

จำนวน 5 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 

ข้อ 1. ท่านมีวิธีการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศอย่างไรบ้าง  
 ท่านที่ 1 กล่าวว่า วิธีการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศควรนำนวัตกรรมมาช่วยในการบริหาร
จัดการ 
 ท่านที่ 2 กล่าวว่า โรงเรียนควรมีรายงานการใช้นวัตกรรม ที่สร้างค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือ
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ท่านที่ 3 กล่าวว่า โรงเรียนควรมีการนำนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดทำงบประมาณ 
ลดความผิดพลาดในการคำนวณ ลดขั้นตอนอำนวยความสะดวก และติดตาม ตรวจสอบในการทำงาน 
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 ท่านที่ 4 กล่าวว่า โรงเรียนควรมีจำนวนการนำนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี มาใช้ในการกำหนด 
ตอบสนองความต้องการด้านบุคลากร รวมถึงพัฒนาและธำรงรักษาบุคลากร 
 ท่านที่ 5 กล่าวว่า โรงเรียนมีจำนวนการนำนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารจัดการ
สำนักงาน ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การบริการสาธารณะ และประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 

ข้อ 2. วิธีที่ท่านบริหาร ท่านสามารถจัดหรือจำแนกเป็นประเด็น ๆ ได้อย่างไรบ้าง 
 ท่านที่ 1 กล่าวว่า กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการกระจายอำนาจการบริหารและการจัด
การศึกษา พ.ศ. 2550 ได้ระบุวิธีการพิจารณาดำเนินการกระจายอำนายและการบริหารการจัดการศึกษา 
ระดับเขตพ้ืนที่ และระดับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ดังนี้ 1. ด้านวิชาการ 2. ด้านงบประมาณ 3. ด้านการบริหารงาน
บุคคล 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป  
 ท่านที่ 2 กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารงานในโรงเรียนเป็นการ
วางแผนงานด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ การวัด ประเมินผล การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การนิเทศ การแนะแนว ตลอดจนการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
 ท่านที่ 3 กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนจำเป็นต้องเข้าใจการบริหารงบประมาณ มุ่งเน้นการบริหารให้มี
ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ และการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน 
การงบประมาณเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารงานจึงจำเป็นจะต้องทำงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
สามารถใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ น โยบาย วิธีดำเนินงานและ
โครงสร้างของโรงเรียน 
 ท่านที่ 4 กล่าวว่า ทรัพยากรที่สำคัญในโรงเรียนซึ่งจะทำให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือ
นำโรงเรียนไปสู่เป้าหมายและเป็นผู้ใช้ทรัพยากรอื่น ๆ ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า คือ ทรัพยากรบุคคล การบริหารงาน
บุคคลจึงมีความสำคัญเพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติงานได้เต็มตามศักยภาพยึดมั่นใน
ระเบียบ จรรยาบรรณ และมาตรฐานวิชาชีพ มีขวัญกำลังใจ ความมั่นคง ความก้าวหน้า ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นสำคัญ ตอบสนองความต้องการด้านบุคลากร รวมถึงพัฒนาและธำรงรักษา
บุคลากร 
 ท่านที่ 5 กล่าวว่า งานด้านการบริหารทั่วไป เป็นภารกิจหนึ่งของโรงเรียนในการสนับสนุน ส่งเสริม
การปฏิบัติงานของโรงเรียนให้บรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกำหนดให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เช่น การดำเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานงานพัฒนา
ระบบและเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา การจัดระบบการบริหาร
และพัฒนาองค์กร 
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ข้อ 3. แล้วแต่ละประเด็นที่ท่านได้จำแนกเป็นประเด็น ๆ นั้น ท่านทราบได้อย่างไรว่าในแต่ละประเด็นนั้น
บรรลุผล ท่านดำเนินการอย่างไรบ้าง  
 ท่านที่ 1 กล่าวว่า จะต้องมีการสร้างรูปแบบวิธีการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศแล้วทำ 
การทดลองใช้รูปแบบและประเมินการใช้รูปแบบตามลำดับ 
 ท่านที่ 2 กล่าวว่า  ควรมีการสร้างเกณฑ์การประเมิน หรือสร้างตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวิธีการบริหาร
โรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศเก่ียวกับการใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารงานทั้ง 4 งาน 
 ท่านที่ 3 กล่าวว่า  ควรจะมีการจัดทำเป็นคู่มือแนวทางการใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหาร แล้วประเมิน
ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ 
 ท่านที่ 4 กล่าวว่า  ควรมีการร่างรูปแบบและทดลองใช้ให้คลอบคลุมทุกโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
การยืนยันรูปแบบในความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
 ท่านที่ 5 กล่าวว่า  ควรมีการกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติของแต่ละด้านให้ครอบคลุมเพื่อความสะดวก
ในการนำลงสู่การใช้ในโรงเรียน 

ข้อ 4. จากปัญหา อุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศที่ท่านพบเจอมีอะไรบ้าง อย่างไร     
และท่านมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
 ท่านที่ 1 กล่าวว่า  ปัญหาการใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหารงานวิชาการ ควรใช้แนวทางในการดำเนินงาน 
โดยการให้ครูมีรายงานการวิจัยในชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอทุกภาคเรียน โรงเรียนมีรายงานการใช้นวัตกรรม  
ที่สร้างค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
 ท่านที่ 2 กล่าวว่า  ปัญหาการใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหารงานงบประมาณ ควรใช้แนวทางในการ
ดำเนินงานโดยให้โรงเรียนมีการนำนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดทำงบประมาณ ลดความผิดพลาด 
ในการคำนวณ ลดขั้นตอนอำนวยความสะดวก และติดตาม ตรวจสอบในการทำงาน ซึ่งอาจพิจารณาจาก
ปริมาณจำนวนการนำนวัตกรรม สื่อ และเทศโนโลยี มาใช้ในการบริหารงานงบประมาณ 
 ท่านที่ 3 กล่าวว่า  ปัญหาการใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหารงานบุคคล ควรใช้แนวทางการดำเนินงาน 
โดยให้โรงเรียนมีการนำนวัตกรรม สื ่อ และเทคโนโลยี มาใช้ในการกำหนด ตอบสนองความต้องการ 
ด้านบุคลากร รวมถึงพัฒนา และธำรงรักษาบุคลากร ซึ่งอาจพิจารณาจากปริมาณจำนวนการนำนวัตกรรม สื่อ 
และเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารงานบุคลากร 
 ท่านที่ 4 กล่าวว่า  ปัญหาการใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหารงานทั่วไปควรใช้แนวทางการดำเนินงาน 
โดยให้โรงเรียนมีการนำนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารจัดการสำนักงาน การประชาสัมพันธ์
งานด้านการศึกษา การบริการสาธารณะ และประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ซึ่งอาจพิจารณาจากปริมาณ
จำนวนการนำนวัตกรรม สื่อ และเทศโนโลยี มาใช้ในการบริหารงานทั่วไป 
 ท่านที่ 5 กล่าวว่า  ปัญหาการการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ พบว่าโรงเรียนยังขาด
แนวทาง วิธีการ หรือนวัตกรรมในการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการโรงเรียน อย่างเป็นรูปธรรม  
จึงควรสร้าง หรือนำนวัตกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการโรงเรียนเพ่ือก่อให้เกิดความเป็นเลิศมาใช้ 
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ข้อ 5. ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ประเด็นสำคัญดังนี้  
“การใช้นวัตกรรม”   
 ท่านที่ 1 - 5 มีความคิดเห็นตรงกันว่า การใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ควรมีการกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 
มีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินที่ครอบคลุมในทุกด้าน 

และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน 
สู่ความเป็นเลิศได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จำนวน 9 คน พบว่า ควรให้มีตัวชี้วัด
แต่ละตัวให้ชัดเจน ดังต่อไปนี้ 

การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความ
เป็นเลิศ: การใช้นวัตกรรม (Innovation: I) จำนวน 9 คน ดังนี้  
คำถามรอบที่ 1 ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ  ประเด็นที ่ 1 การใช้
นวัตกรรม 
 ท่าน 1 และ 5  ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การใช้นวัตกรรม จะเป็นตัวเพิ่มคุณค่าและเพิ่ม
ผลผลิต ซึ่งจะส่งผลดีในการจัดการเรียนการสอน 
 ท่านที่ 2 และ 3 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การใช้นวัตกรรม จะช่วยให้การบริหารจัดการด้าน
งบประมาณมีความสะดวก คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 ท่านที่ 8 และ 9  ให้ความคิดเห็นว่า การใช้นวัตกรรม จะต้องให้โรงเรียนเอกชนมีนวัตกรรมในการ
ขับเคลื่อนกำกับในแต่ล่ะเรื่องที่จะช่วยได้โดยเฉพาะเรื่องการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย และงานทั่วไปในโรงเรียน 
 ท่านที่ 4, 6 และ 7 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่าการใช้นวัตกรรม ควรนำไปใช้ในการบริหาร
จัดการโรงเรียนเอกชนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูง ในการบริหารและจัดการศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงาน
วิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป  

คำถามรอบที่ 2 แนวทางและวิธีการปฏิบัติในแต่ละประเด็นขององค์ประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชน  
สู่ความเป็นเลิศ ประเด็นที ่1 การใช้นวัตกรรม ควรเป็นอย่างไร  

 ท่านที่ 2 และ 9 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การใช้นวัตกรรม ควรมีนวัตกรรมเพื่อการบริหารงาน
วิชาการ เช่น การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน มีนวัตกรรมการสร้างค่านิยมร่วมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

 ท่านที่ 4 และ 6 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การใช้นวัตกรรม ควรมีการนำนวัตกรรมสื่อและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำงบประมาณ เช่น ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยมุ่งเน้น
ผลสำเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การนำนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการลดความผิดพลาดใน 
การคำนวณ การนำนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกในการทำงาน 
การนำนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีมาใช้การติดตาม ตรวจสอบ 
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 ท่านที ่  5 และ 7 ให้ความคิดเห็นที ่สอดคล้องกันว่า การใช้นวัตกรรม ควรมีแนวทางการใช้
นวัตกรรมเพ่ือการบริหารงานบุคคล  เช่น ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการวิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพ
ความต้องการกำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีที่ใช้ในการตอบสนองความต้องการ
ด้านบุคลากร เช่น งานด้านการประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการธำรงรักษาบุคลากร การใช้คอมพิวเตอร์
พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 
 ท่านที่ 1, 3 และ 8 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า  การใช้นวัตกรรม ควรมีแนวทางการใช้
นวัตกรรมเพื่อการบริหารงานทั่วไป เช่น การใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
สำนักงาน หรือสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation)  การนำนวัตกรรม สื ่อและเทคโนโลยีมาใช้ใน 
การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  การนำนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการบริการสาธารณะ  
การนำนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการประเมินผลการดำเนินกิจกรรม  

คำถามรอบที ่ 3 ในแต่ละองค์ประกอบควรมีตัวช ี ้ว ัด และเกณฑ์ประเมินการบริหารโรงเร ียนเอกชน  
สู่ความเป็นเลิศ ประเด็นที่ 1 การใช้นวัตกรรม อย่างไร 

 ท่านที่ 1,5 และ 7 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ประเด็นการบริหารงานวิชาการ ควรมีตัวชี้วัด 
ได้แก่ ครูมีรายงานการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนมีรายงานการใช้นวัตกรรม ที่สร้างค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กร 
เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ทั้งนี้ ควรมีเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics) 

 ท่านที่ 2 และ 4 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ประเด็นของการบริหารงานงบประมาณ ควรมี
ตัวชี้วัด ได้แก่ โรงเรียนมีจำนวนการนำนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดทำงบประมาณ ลดความผิดพลาด
ในการคำนวณ ลดขั้นตอนอำนวยความสะดวก และติดตาม ตรวจสอบในการทำงาน ทั้งนี้ ควรมีเกณฑ์ประเมิน
ตัวชี้วัดแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics)  
 ท่านที่ 3 และ 8 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ประเด็นของการบริหารงานบุคคล ควรมีตัวชี้วัด ได้แก่
โรงเร ียนมีจำนวนการนำนว ัตกรรม ส ื ่อ และเทคโนโลยี มาใช ้ในการกำหนด ตอบสนองความต้องการ 
ด้านบุคลากร รวมถึงพัฒนาและธำรงรักษาบุคลากร ทั้งนี้ ควรมีเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดแบบแยกส่วน  
 ท่านที่ 6 และ 9 ให้ความคิดเห็นว่า ประเด็นของการบริหารงานทั่วไป ควรมีตัวชี้วัด ได้แก่ โรงเรียนมีจำนวน
การนำนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารจัดการสำนักงานประชาสัมพันธ์งานการศึกษาการบริการ
สาธารณะ และประเมินผลการดำเนินกิจกรรมทั้งนี้ ควรมีเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดแบบแยกส่วน(Analytic Rubrics)  
 
 
 
 
 
 
 



232 

 2. การสร้างเครือข่าย (Networking: N)  
1) ขั้นตอนเตรียมการและแสวงหาผู้ร่วมพัฒนา 
2) สร้างข้อตกลงและร่วมวางแผน 
3) ขั้นร่วมดำเนินงานและกำกับติดตาม 
4) ขั้นทบทวนผลการดำเนินงาน  

 

 
ภาพที่ 14 องค์ประกอบที่ 2 การสร้างเครือข่าย (Networking: N) 

 การสัมภาษณ์แนวทางการยกร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ จาก ผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 5 ท่าน พบว่า 
ข้อ 1 ท่านมีวิธีการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศอย่างไรบ้าง  
 ท่านที่ 1 กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ควรคำนึงถึงปัจจัยภายนอก โดยเฉพาะ 
เครือข่ายจึงควรมีการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาเพ่ือช่วยเสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาทุกด้าน 
โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 ท่านที่ 2 กล่าวว่า โรงเรียนควรมีการเตรียมการเพ่ือแสวงหาผู้ร่วมพัฒนา โดยสร้างความตระหนักให้กับ
บุคลากรหลักและผู้เกี่ยวข้องหลักของโรงเรียนในการศึกษาแสวงหาเครือข่ายที่มีความเข้าใจ เหมาะสม สอดคล้อง 
นำไปสู่ความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และสามารถประสานผลประโยชน์ให้เกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ท่านที่ 3 กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายที่ดีในโรงเรียนควรมีการสร้างข้อตกลงและร่วมกันวางแผนสร้าง
เครือข่ายและโรงเรียนร่วมพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
 ท่านที่ 4 กล่าวว่า เครือข่ายที่ดีในโรงเรียนควรมีการร่วมดำเนินงานและกำกับติดตามเป็นขั้นตอนเพ่ือ
ต้องการให้รู้ว่าผลการดำเนินงานของเครือข่าย และเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ท่านที่ 5 กล่าวว่า เครือข่ายของโรงเรียนต้องมีการทบทวนผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำ
ผลการตรวจสอบทบทวนไปเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานหรือพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ข้อ 2 วิธีที่ท่านบริหาร ท่านสามารถจัดหรือจำแนกเป็นประเด็น ๆ ได้อย่างไรบ้าง 
 ท่านที่ 1 กล่าวว่า  การพัฒนาเครือข่ายมีขั้นตอนและกระบวนการที่หลากหลาย มีรูปแบบเครือข่าย
ความร่วมมือในการบริหาร เช่น รูปแบบเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐกับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
เอกชน รูปแบบเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของเอกชนกับภาคส่วนอื่น ๆ 
 ท่านที่ 2 กล่าวว่า  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอแนวทางการสร้างเครือข่าย ไว้ 
4 ขั้นตอนประกอบด้วย 1) ขั้นตอนเตรียมการและแสวงหาผู้ร่วมพัฒนา 2) ขั้นสร้างข้อตกลงและร่วมวางแผน   
3) ขั้นร่วมดำเนินงานและกำกับติดตาม และ 4) ขั้นทบทวนผลการดำเนินงาน 
 ท่านที่ 3 กล่าวว่า  การพัฒนาเครือข่าย เพื่อความยั่งยืน  สมาชิกที่เข้าร่วม ต้องเข้าใจเป้าหมายใน 
การรวมตัวกันว่าจะก่อให้เกิดความสำเร็จในภาพรวม จัดให้มีและกระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึง 
และสม่ำเสมอ 
 ท่านที่ 4 กล่าวว่า  การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ให้สมาชิกในเครือข่าย  
มีความสัมพันธ์กันฉันท์เพ่ือน ได้ร่วมดำเนินงานและกำกับติดตาม 
 ท่านที่ 5 กล่าวว่า  ผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเครือข่ายที่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา  
ที่ต่อเนื่องต้องมีการทบทวนผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 

ข้อ 3 แล้วแต่ละประเด็นที่ท่านได้จำแนกเป็นประเด็น ๆ นั้น ท่านทราบได้อย่างไรว่าในแต่ละประเด็นนั้น
บรรลุผล ท่านดำเนินการอย่างไรบ้าง  
 ท่านที่ 1 กล่าวว่า  จะต้องมีการสร้างรูปแบบเครือข่ายในการจัดการศึกษาแล้วทำการทดลองใช้
รูปแบบและประเมินการใช้รูปแบบตามลำดับ 
 ท่านที่ 2 กล่าวว่า  ควรมีการสร้างเกณฑ์การประเมิน หรือสร้างตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวิธีการบริหาร
โรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศเก่ียวกับการสร้างเครือข่ายเพื่อการบริหารงานโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
 ท่านที่ 3 กล่าวว่า  ควรจะมีการจัดทำเป็นคู่มือแนวทางการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนเอกชน แล้วประเมินความเป็นไปได้ ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ 
 ท่านที่ 4 กล่าวว่า  ควรมีการร่างรูปแบบและทดลองใช้ให้คลอบคลุมทุกโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
การยืนยันรูปแบบในความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
 ท่านที่ 5 กล่าวว่า  ควรมีการกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติของแต่ละด้านให้ครอบคลุมเพื่อความสะดวก
ในการนำลงสู่การใช้ในโรงเรียน 
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ข้อ 4 จากปัญหา อุปสรรค การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศที่ท่านพบเจอมีอะไรบ้าง อย่างไร
และท่านมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
 ท่านที่ 1 กล่าวว่า ปัญหาของเครือข่ายในโรงเรียนเอกชน ที่สำคัญคือ การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา
โรงเรียน เพื่อให้ได้มาซึ่งเครือข่ายร่วมพัฒนาที่มีคุณภาพ อันจะส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 ท่านที่ 2 กล่าวว่า ปัญหาการเตรียมการและแสวงหาผู้ร่วมพัฒนา ต้องเริ่มจากการสร้างความตะหนัก
ให้กับบุคลากรหลักและผู ้เกี ่ยวข้องหลักของโรงเรียนในการศึกษาแสวงหาเครือข่ายที ่มีความเข้าใจ เหมาะสม 
สอดคล้อง นำไปสู ่ความสัมพันธ์ ความร่วมมือที ่ดี และสามารถประสานผลประโยชน์ให้เกิดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของบุคคลและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การประชุมชี้แจง การแต่งตั้งคณะทำงาน 
 ท่านที่ 3 กล่าวว่า  ปัญหาการสร้างข้อตกลงและร่วมวางแผน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายส่งเสริม  
การพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ต้องเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมสนับสนุนทั้งในและต่างประเทศเป็น
เครือข่ายอุปถัมภ์ 
 ท่านที่ 4 กล่าวว่า  ปัญหาการร่วมดำเนินงานและกำกับติดตาม เป็นขั้นตอนสำคัญในการนำแผนงาน/
โครงการที่เตรียมการไว้มาปฏิบัติเพื่อสร้างเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้  ต้องมีคณะทำงานของ
เครือข่ายทั้งในและนอกโรงเรียน มีการปฏิบัติกิจกรรม และการกำกับติดตาม ประเมินผลกิจกรรม 
 ท่านที่ 5 กล่าวว่า  ปัญหาที่สำคัญในการพัฒนาเครือข่าย คือกระบวนการในการทบทวนผลการ
ดำเนินงาน จึงจำเป็นจะต้องมีกระบวนการทบทวนปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของเครือข่าย  เพื่อให้มี
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ข้อ 5 ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารโรงเร ียนเอกชนสู ่ความเป็นเลิศ โดยใช้ประเด็นสำคัญดังนี้   
“การสร้างเครือข่าย”   
 ท่านที่ 1 - 5 มีความคิดเห็นตรงกันว่า การสร้างเครือข่ายเพื่อการบริหารงานทุกด้านในโรงเรียนเพ่ือ
มุ่งสู ่ความเป็นเลิศนั ้น ควรมีการกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติที ่ชัดเจน มีตัวชี้วัดที ่สอดคล้องกับเกณฑ์  
การประเมินที่ครอบคลุมในทุกด้าน 
 สรุปว่า การสร้างเครือข่าย ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ ๔ ตัว ได้แก่  

๑) ขั้นตอนเตรียมการและแสวงหาผู้ร่วมพัฒนา 
๒) สร้างข้อตกลงและร่วมวางแผน 
๓) ขั้นร่วมดำเนินงานและกำกับติดตาม 
๔) ขั้นทบทวนผลการดำเนินงาน  
และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน 

สู่ความเป็นเลิศได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จำนวน 9 คน พบว่าองค์ประกอบแต่
ละตัวต้องมีตัวชี้วัดดังต่อไปนี้  
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คำถามรอบที ่1 ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ประเด็นที่ 2 การสร้างเครือข่าย 
 ท่าน 1 และ 3  ให้ความคิดเห็นที ่สอดคล้องกันว่า  การสร้างเครือข่าย คือการเชื ่อมโยงอย่าง 
มีเป้าหมายเป็นการเชื่อมโยงรูปแบบการทำงานในลักษณะสร้างความร่วมมือ ประสานงานกันระหว่างผู้ที่
เกี่ยวข้องด้วยสรรพกำลังอันรวมถึง คน สติปัญญา ความสามารถและทรัพยากรในการทำงาน เพื่อเอาชนะ
อุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนของระบบ 
 ท่านที่ 2 และ 5 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศในยุค
ปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษาต้องอาศัยการสร้างเครือข่ายสร้าง
ความตระหนักให้กับบุคลากรหลักและผู้เกี่ยวข้องหลักของโรงเรียน 
 ท่านที่ 7 และ 9  ให้ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า จัดทำแนวทางการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา
โรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ต้องมีการดำเนินงานเป็นขั้นตอนเป็นกระบวนการสร้างเครือข่ายที่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ท่านที่ 4, 6 และ 8 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การมีเครือข่ายด้านการศึกษาที่เข้มแข็งจากทุก
ภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทั้งจากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชนต่าง  ๆ ทุกภาค
ส่วนจะช่วยสนับสนุนให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสามารถดำเนินไปได้อย่างมีมั่นคงและยั่งยืน บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

คำถามรอบที่ 2 แนวทางและวิธีการปฏิบัติในแต่ละประเด็นขององค์ประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชน  
สู่ความเป็นเลิศ ประเด็นที ่2 การสร้างเครือข่าย ควรเป็นอย่างไร  

 ท่านที่ 1 และ 9 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การสร้างเครือข่าย ควรมี ขั้นตอนเตรียมการและ
แสวงหาผู้ร่วมพัฒนา โดยมีการประชุม บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ของโรงเรียนเพ่ือ
แต่งตั้งคณะทำงานด้านเครือข่ายเพ่ือแสวงหาผู้ร่วมพัฒนา 
 ท่านที่ 4 และ 7 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การสร้างเครือข่าย  ควรมีกระบวนการสร้าง
ข้อตกลงและร่วมกันวางแผน เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ท่านที่ 5 และ6 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การสร้างเครือข่าย  ควรเปิดโอกาสให้ผู ้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีส่วนร่วมดำเนินงานและกำกับติดตามการดำเนินงานในภารกิจของโรงเรียน 
 ท่านที่ 2, 3 และ 8 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การสร้างเครือข่าย ควรมีข้ันตอนในการทบทวนผล
การดำเนินงาน เพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้าของการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

คำถามรอบที่ 3 ในแต่ละองค์ประกอบควรมีตัวชี้วัด และเกณฑ์ประเมินการบริหารโรงเรียนเอกชน สู่ความเป็นเลิศ 
ประเด็นที่ 2 การสร้างเครือข่ายอย่างไร 
 ท่านที่ 2, 4 และ 5 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ประเด็น ขั้นตอนเตรียมการและแสวงหาผู้ร่วม
พัฒนาควรมีต ัวชี ้ว ัด ได้แก่  1) จำนวนครั ้งของการประชุมชี ้แจงการสร้างเครือข่ายให้แก่ บุคลากร 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ของโรงเรียน 2) มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านเครือข่ายเพื่อแสวงหา
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ผู้ร่วมพัฒนา หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ ควรมีเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดแบบแยกส่วน 
(Analytic Rubrics) 
 ท่านที่ 1 และ3 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ประเด็นของการสร้างข้อตกลงและร่วมวางแผน 
ควรมีตัวชี้วัด ได้แก่ มีการจัดทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เพ่ือเป็นเครือข่ายการพัฒนาร่วมกัน ทั้งนี้ ควรมีเกณฑ์
ประเมินตัวชี้วัดแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics)  
 ท่านที่ 6 และ 8 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ประเด็นของขั้นร่วมดำเนินงานและกำกับติดตาม 
ควรมีตัวชี้วัด ได้แก่ มีการตรวจสอบ วิเคราะห์ ทบทวนแผนงาน โครงการด้านการสร้างเครือข่าย มีการจัดทำ
คู่มือหรือแนวทางการดำเนินงานและมีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานด้านการสร้างเครือข่าย  
ทั้งนี้ ควรมีเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics)  
 ท่านที่ 7 และ 9 ให้ความคิดเห็นว่า ประเด็นของขั้นทบทวนผลการดำเนินงาน ควรมีตัวชี้วัด ได้แก่ 
คณะกรรมการเครือข่ายหรือโรงเรียนคู่พัฒนามีการทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนและมีรายงานผล  
การดำเนินงานของเครือข่ายหรือของโรงเรียนคู่พัฒนา ทั ้งนี ้ ควรมีเกณฑ์ประเมินตัวชี ้วัดแบบแยกส่วน 
(Analytic Rubrics) ดังนี้ 

๑) ขั้นตอนเตรียมการและแสวงหาผู้ร่วมพัฒนา มีตัวชี้วัด ๒ ตัว ได้แก่ ๑. มีการประชุมชี้แจงการสร้าง
เครือข่ายให้แก่ บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียน และ ๒. มีการแต่งตั้ง
คณะทำงานด้านเครือข่ายเพ่ือแสวงหาผู้ร่วมพัฒนา 

๒) สร้างข้อตกลงและร่วมวางแผน มีตัวชี้วัด ๑ ตัว คือ การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) และวางแผน
การดำเนินงานร่วมกัน 

๓) ขั้นร่วมดำเนินงานและกำกับติดตาม มีตัวชี้วัด ๑ ตัว คือ มีการตรวจสอบ วิเคราะห์ ทบทวน
แผนงาน โครงการด้านการสร้างเครือข่าย รวมทั้งกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการ การกำกับ  
ติดตาม และประเมินผล 

๔) ขั้นทบทวนผลการดำเนินงาน มีตัวชี้วัด ๑ ตัว คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายและ
ทบทวนผลการดำเนินงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



237 

3. การใช้เทคนิคเชิงบริหาร ( Administrative Techniques: T ) 
1) แนวทางการใช้ด้านทานการให้  
2) แนวทางการใช้ด้านศีล ความประพฤติดีงาม  
3) แนวทางการใช้ด้านบริจาคะ การบริจาค  
4) แนวทางการใช้ด้านอาชชวะ ความซื่อตรง  
5) แนวทางการใช้ด้านมัททวะ ความอ่อนโยน 
6) แนวทางการใช้ด้านตปะ การระงับจิตใจไม่หลงหมกมุ่นลาภยศ  
7) แนวทางการใช้ด้านอักโกธะ ความไม่โกรธ  
8) แนวทางการใช้ด้านอวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน  
9) แนวทางการใช้ด้านขันติ ความอดทน  
10) แนวทางการใช้ด้านอวิโรธนะ ความธำรง  

 

 
 

ภาพที่ 15 องค์ประกอบที่ 3 การใช้เทคนิคเชิงบริหาร (Administrative Techniques: T) 
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 การสัมภาษณ์แนวทางการยกร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ จากผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 5 ท่าน พบว่า  
ข้อ 1. ท่านมีวิธีการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศอย่างไรบ้าง  
 ท่านที่ 1 กล่าวว่า “วิธีการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศควรใช้เทคนิคการบริหารตามแนว
ทศพิธราชธรรม 10 ด้าน”   

 ท่านที่ 2 กล่าวว่า  “เทคนิคการบริหารสู่ความเป็นเลิศควรใช้หลักธรรมาภิบาลมาร่วมด้วยในการบริหาร
โรงเรียนเอกชน” 

ท่านที่ 3 กล่าวว่า “เทคนิคการบริหารโรงเรียนที่ดีควรมีการประกาศนโยบายคุณภาพ เน้นบริการที่เป็น
เลิศ ทุ่มเท เสียสละเวลาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่โรงเรียนอย่างเต็มใจ” 

 ท่านที่ 4 กล่าวว่า  “ควรมีการนำเอาเทคนิคการบริหารทศพิธราชธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน ด้วย
การทำตัวเป็นตัวอย่างที่ดี มีการให้รางวัลคุณงามความดีแก่บุคลากรในโรงเรียนที่ประพฤติปฏิบัติดี” 

ท่านที่ 5 กล่าวว่า  “ควรนำหลักคุณธรรมการไม่ทุจริตเอาประโยชน์เข้าข้างตัวเองและการคำนึงถึง
ประโยชน์ของประเทศมาส่งเสริมให้มีในการบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ” 

ข้อ 2 วิธีที่ท่านบริหาร ท่านสามารถจัดหรือจำแนกเป็นประเด็น ๆ ได้อย่างไรบ้าง 
 ท่านที่ 1 กล่าวว่า “การใช้เทคนิคเชิงบริหารตามหลักทศพิธราชธรรม มีแนวทางการบริหาร 10 ด้าน 

ได้แก่ ด้านทาน การให้ด้านศีล ความประพฤติดีงาม  ด้านบริจาคะ การบริจาค ด้านอาชชวะ ความซื่อตรง  
ด้านมัททวะ ความอ่อนโยน  ด้านตปะ การระงับจิตใจไม่หลงหมกมุ่นลาภ ยศ  ด้านอักโกธะ ความไม่โกรธ  
ด้านอวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน ด้านขันติ ความอดทน และด้านอวิโรธนะ ความธำรง”  

 ท่านที่ 2 กล่าวว่า “ในส่วนแนวทางด้านทาน การให้ ควรให้การช่วยเหลือครู บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยความเต็มใจ ทุ่มเททั้งด้านทรัพย์สิน ด้านแรงกาย ด้านสติปัญญา และการให้
อภัย” 

ท่านที่ 3 กล่าวว่า “ในส่วนของด้านอวิหิงสา ความไม่เบียดเบียนนั้น ต้องไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมงาน 
วางตัวเป็นกลาง ให้ความเป็นธรรม และจัดวางคนให้เหมาะสมกับงาน”  

ท่านที่ 4 กล่าวว่า “ในด้านอวิโรธนะ ความธำรง ต้องใช้เทคนิคการบริหารโดยตั้งมั่นในความยุติธรรม 
ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก” 

ท่านที่ 5 กล่าวว่า “เทคนิคการบริหารถ้ายึดหลักธรรมาภิบาลควรใช้แนวทางการบริหาร โดยใช้หลัก
นิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักประสิทธิภาพ และหลัก
ประสิทธิผล” 

ข้อ 3. แล้วแต่ละประเด็นที่ท่านได้จำแนกเป็นประเด็น ๆ นั้น ท่านทราบได้อย่างไรว่าในแต่ละประเด็นนั้น
บรรลุผล ท่านดำเนินการอย่างไรบ้าง  

ท่านที่ 1 กล่าวว่า  “จะต้องมีการสร้างรูปแบบวิธีการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศแล้วทำ
การทดลองใช้รูปแบบและประเมินการใช้รูปแบบตามลำดับ” 



239 

ท่านที่ 2 กล่าวว่า  “ควรมีการสร้างเกณฑ์การประเมิน หรือสร้างตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวิธีการบริหาร
โรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศเก่ียวกับการใช้เทคนิคเชิงบริหาร” 

ท่านที่ 3 กล่าวว่า  “ควรจะมีการจัดทำเป็นคู่มือแนวทางการใช้เทคนิคเชิงบริหารแล้วประเมินความเป็นไป
ได้ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์” 

ท่านที่ 4 กล่าวว่า “ควรมีร่างรูปแบบและทดลองใช้ให้คลอบคลุมทุกโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ 
การยืนยันรูปแบบในความเหมาะสมและความเป็นไปได้” 

ท่านที่ 5 กล่าวว่า “ควรมีการกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติของแต่ละด้านให้ครอบคลุมเพื่อความสะดวก
ในการนำลงสู่การใช้ในโรงเรียน” 

ข้อ 4. จากปัญหา อุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศที่ท่านพบเจอมีอะไรบ้าง อย่างไร 
และท่านมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 

ท่านที่ 1 กล่าวว่า “ปัญหาการบริหารทศพิธราชธรรมในแนวทางการใช้ด้านทาน การให้ คือการขาด
ความทุ่มเท เสียสละ ช่วยเหลือ ความร่วมมือในการทำงานอย่างเต็มกำลัง แนวทางการแก้ไข ควรใช้แนวทางใน
การดำเนินงาน โดยการประกาศนโยบายคุณภาพ เน้นบริการเป็นเลิศ เสียสละเวลาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่โรงเรียน
และชุมชนอย่างเต็มใจ ช่วยเหลือครู บุคลากรในโรงเรียน หน่วยงาน สถานศึกษาอ่ืน ชุมชน เช่น ทรัพย์สิน การใช้
แรงงาน ความรู้ ความคิดเห็นแก่ทุกคนทุกองค์กรด้วยความเต็มใจ” 

 ท่านที่ 2 กล่าวว่า “ปัญหาการบริหารทศพิธราชธรรมในแนวทางการใช้ด้านปริจาคะ การบริจาค คือ  
การขาดการแบ่งปัน เสียสละ และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม แนวทางการแก้ไข  
ควรใช้แนวทางการดำเนินงานโดยอาศัยการร่วมมือต่อองค์การ หน่วยงานการกุศลหรือสาธารณะประโยชน์
อย่างสม่ำเสมอ รู้จักแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่เพื่อนร่วมงานที่ควรจะได้รับ  มีความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์
ส่วนรวม” 

 ท่านที่ 3 กล่าวว่า “ปัญหาการบริหารทศพิธราชธรรมในแนวทางการใช้ด้านอาชชวะ ความซื่อตรง 
ปัญหา คือขาดการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ขาดความรอบครอบในการดำเนินงาน 
แนวทางการแก้ไข   ควรใช้แนวทางการดำเนินงานโดยยึดหลักความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  โดยไม่พะวงกับ
ชื่อเสียง ลาภยศ หรือตำแหน่ง แนวทางการใช้ด้านมัททวะ ความอ่อนโยน ควรใช้แนวทางการดำเนินงานโดยรู้จัก
ให้ความเคารพผู้ทีมีตำแหน่งเหนือกว่า ผู้ที่อาวุโสกว่าและรู้จักให้เกียรติผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่า หรือมีตำแหน่งต่ำ
กว่าตนตามสมควร” 

ท่านที่ 4 กล่าวว่า “ปัญหาการบริหารทศพิธราชธรรมในแนวทางการใช้ตปะ การระงับจิตใจไม่หลง
หมกมุ่น ลาภยศ ควรใช้แนวทางการดำเนินงานโดยหมั่นพิจารณาว่าตนเองและโรงเรียนยังมีข้อบกพร่อง
อะไรบ้างและใช้ความเพียรพยายามปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ” 

ท่านที่ 5 กล่าวว่า “ปัญหาการบริหารทศพิธราชธรรมในแนวทางการใช้ด้านขันติ ความอดทน ควรใช้
แนวทางการดำเนินงานโดยควรมีความอดทนต่อความยากลำบากในการปฏิบัติหน้าที่ต้องใช้สติปัญญาในการ
แก้ไขปัญหา ใช้กลยุทธ์พิเศษแก้ปัญหาตามสถานการณ์ แนวทางการใช้ด้านอวิโรธนะ ความธำรง รักษาความยุติธรรม 
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ควรใช้แนวทางการดำเนินงานโดยการสร้างข้อตกลงกับชุมชนผู้รับบริการ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการที่
ถูกต้องเป็นสำคัญ”  

ข้อ 5. ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ประเด็นสำคัญดังนี้   
ท่านที ่ 1-5 “มีความคิดเห็นตรงกันว่า การใช้เทคนิคเชิงบริหารตามหลักทศพิธราชธรรม ควร 

มีการกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน มีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินที่คลอบคลุมในทุกด้าน” 
 สรุปได้ว่า องค์ประกอบสำคัญควรมี ๑๐ ประเด็น ได้แก่ แนวทางการใช้ด้านทานการให้  

๑) แนวทางการใช้ด้านทานการให้  
๒) แนวทางการใช้ด้านศีล ความประพฤติดีงาม  
๓) แนวทางการใช้ด้านบริจาคะ การบริจาค  
๔) แนวทางการใช้ด้านอาชชวะ ความซื่อตรง  
๕) แนวทางการใช้ด้านมัททวะ ความอ่อนโยน 
๖) แนวทางการใช้ด้านตปะ การระงับจิตใจไม่หลงหมกมุ่นลาภยศ  
๗) แนวทางการใช้ด้านอักโกธะ ความไม่โกรธ  
๘) แนวทางการใช้ด้านอวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน  
๙) แนวทางการใช้ด้านขันติ ความอดทน  
๑๐)  แนวทางการใช้ด้านอวิโรธนะ ความธำรง  
และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน 

สู่ความเป็นเลิศได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จำนวน 9 คน พบว่า 
1. ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ประเด็นที่ 3 การใช้เทคนิคเชิงบริหาร 
(Administrative Techniques: T)  
  ท่านที่ 2 และ3 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า  “การบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ต้อง
ใช้เทคนิคเชิงบริหารแนวทศพิธราชธรรม โดยเน้นที่การบริหารงานอย่างโปร่งใส น่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผู้อ่ืน และให้บริการแก่สังคมโดยความชอบธรรม” 

 ท่านที่ 1 และ 5 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า “ในการใช้เทคนิคเชิงบริหารต้องมีความตั้งมั่น
ในความยุติธรรม ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหาร ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมอย่างเสมอต้น
เสมอปลาย”  

ท่านที่ 4 และ 7 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า “แนวทางการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
ต้องให้ความสำคัญกับการรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติตนตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และ ละเว้นจากการกระทำผิดศีลธรรม” 

ท่านที่ 6 ให้ความเห็นว่า “ในการบริหารงานสู่ความเป็นเลิศต้องมีความอดทนอดกลั้น ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงาน ไม่หวั่นไหวต่อคำนินทา คำสรรเสริญ  สามารถวิเคราะห์พิจารณารู้จัก
ตน  เข้าใจผู้อื่นผู้อื่น เพ่ือลดความขัดแย้งในองค์กร อีกท้ังไม่หมกมุ่นในชื่อเสียง ลาภยศ”   
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 ท่านที่ 8 ให้ความคิดเห็นว่า “ต้องใช้เทคนิคเชิงบริหารให้บุคลากรมีความเสียสละ เพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม รู้จักแบ่งปันตามโอกาสอันสมควร และให้ความร่วมมือต่อองค์การในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ”  

ท่านที่ 9 ให้ความคิดเห็นว่า “ในการบริหารงานต้องไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมงาน ไม่ใช้อำนาจเกิน
ขอบเขต วางตัวเป็นกลาง ให้ความเป็นธรรม และจัดคนให้เหมาะสมกับงาน อีกท้ังยังต้องมีความสุขุมรอบคอบ 
มีสติ รู้จักให้อภัย ปล่อยวาง ไม่มุ่งร้ายต่อผู้อื่น” 

2. แนวทางและวิธีการปฏิบัติในแต่ละประเด็นขององค์ประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ควร
เป็นอย่างไร       

ท่านที่ 1  และ 2 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า “แนวทางและวิธีการปฏิบัติของการบริหารโรงเรียน
เอกชนสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้เทคนิคการบริหารตามหลักทศพิธราชธรรม ด้านทาน (การให้) ควรมีการให้การ
ช่วยเหลือแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามความสามารถและด้วยความเต็ม
ใจ ด้านทรัพย์สิน ด้านแรงกาย สติปัญญา และรู้จักให้อภัย เช่น มีโครงการ มีกิจกรรมที่ช่วยเหลือนักเรียน 
ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลอื่น ๆ จัดหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้เรียน ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญกำลังใจในการทำงาน”   

ท่านที่ 3 มีความคิดเห็นในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการใช้ด้านศีล (ความประพฤติดีงาม) “ต้อง
ปลูกฝังมีการรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด  มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติตนตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม ละเว้นจากการกระทำผิดศีลธรรม  โดยดูได้จากสมุดบันทึกการปฏิบัติงาน หรือการได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ” 

ท่านที่ 6 และท่านที่ 9 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็นใช้ด้านบริจาคะ (การบริจาค) และ
ด้านมัททวะ (ความอ่อนโยน) “ต้องให้ความร่วมมือต่อองค์การ มีความเสียสละเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม 
แบง่ปันตามโอกาสอันสมควร และต้องมีความอ่อนโยน มีความเคารพผู้อาวุโส มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และให้
เกียรติยกย่องผู้อื่น ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนเอกชน 

ท่านที่ 7 และท่านที่ 8 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ในการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
“ต้องมีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้  น่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน และให้บริการ
แก่สังคมโดยความชอบธรรม  อีกทั้งยังต้องบริหารงานโดยตั้งมั่นในความยุติธรรม ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพผู้บริหาร ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมงาน ไม่ใช้
อำนาจเกินขอบเขต วางตัวเป็นกลาง ให้ความเป็นธรรม ที่สำคัญต้องจัดวางคนให้เหมาะสมกับงาน” 

ท่านที่ 4 และท่านที่ 5 มีความคิดเห็นตรงกัน ในการบริหารงานโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศต้องใช้
เทคนิคเชิงบริหารด้านขันติ (ความอดทน) มีความอดทนอดกลั้น ไม่ย่อท้อต่อปัญหา และอุปสรรคในการ
บริหารงาน ไม่หวั่นไหวต่อคำนินทา และคำสรรเสริญ  เพ่ือจะได้มุ่มมั่นในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป” 
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3. ในแต่ละองค์ประกอบควรมีตัวชี้วัด และเกณฑ์ประเมินการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ อย่างไร 
ท่านที่ 1 และท่านที่ 3 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันใน “ประเด็นแนวทางการใช้ด้านทาน (การให้) 

และแนวทางการใช้ด้านศีล (ความประพฤติดีงาม)  ซึ่งเป็นเรื่องของ การให้ความช่วยเหลือและการรักษา
ระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดนั้น สามารถพิจารณาได้จากหลักฐาน ร่องรอย เช่น ภาพถ่าย/ภาพกิจกรรม  
ใบอนุโมทนาบัตร หรือ หนังสือขอบคุณ แบบบันทึกการให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ทุนการศึกษานักเรียน 
กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคล เป็นต้น สำหรับเกณพ์การประเมินให้พิจารณา จาก
พฤติกรรมเชิงบวกมีพฤติกรรมเชิงบวกในการให้บริการ ให้ความรู้และวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้อง ต่อบุคลากร  
ทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามความสามารถและด้วยความเต็มใจ ทั้งทางด้านทรัพย์สิน 
ด้านแรงกาย สติปัญญา และรู้จักให้อภัย และการไม่ถูกลงโทษทางวินัย” 

ท่านที่ 2 และท่านที่ 7 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น ด้านบริจาคะ (การบริจาค) และ
อาชชวะ (ความซื่อตรง)  โดยพิจารณาจากการร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี
งามขององค์กรสังคมและสถานศึกษา ร่วมกิจกรรมด้านสิ ่งแวดล้อมและประโยชน์สาธารณะ ปฏิบัติต่อ
ผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงานและประชาชน ปฏิบัติตนเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลในการทำงาน 
ร่วมกับผู้อื่นด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ  และมีการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรม
ได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน มีความความซื่อสัตย์  สุจริต  รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ที่เกิดจากช่องว่างทางกฎหมายจากผู้ปกครองและนักเรียน” 

ท่านที่ 4 และท่านที่ 6 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น ด้านมัททวะ (ความอ่อนโยน) แนวทาง 
การปฏิบัติต้องมีความเคารพผู้อาวุโส มีความอ่อนน้อมถ่อมตนและให้เกียรติยกย่องผู้อื่น พิจารณาได้จาก  
การวางตัวเหมาะสม สร้างความเป็นกันเองกับบุคคลอื่น คิดดี พูดดี ทำดี อ่อนน้อมถ่อมตน  ทำจิตใจให้เป็น
กลาง และรู้จักยินดีกบัผู้อ่ืน  ส่วนด้านตปะ (การระงับจิตใจไม่หลงหมกมุ่นลาภยศ)  แนวทางต้องรู้จักตนเองและ
ผู้อื่น ลดความขัดแย้งในองค์กรไม่หมกมุ่น ในชื่อเสียงลาภ ยศ   โดยใช้การสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบ 
สร้างจิตสำนึกความละอายและเกรงกลัว รู้จักอดทน อดกลั้นต่ออารมณ์ที่มากระทบรักษาจิตไม่ให้มีความโลภ 
โกรธ หลง ครอบงำ ไม่หลงในลาภยศและคำสรรเสริญเยินยอ 

ท่านที ่5 และท่านที่ 8 มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในประเด็น “แนวทางการใช้ด้านอักโกธะ (ความไม่โกรธ) 
โดยพิจารณาจากการมีจิตใจที่ดีไม่มุ่งร้ายผู้อื่นทั้งกาย วาจา และใจ สามารถรู้เท่าทันอารมณ์ปัจจุบันว่าเราทำ
อะไรอยู่ ถึงมีผู้กล่าวร้ายก็สามารถทำจิตใจให้เป็นปกติได้ แผ่เมตตาจิตไปให้ผู้อื่นอย่างสม่ำเสมอ รู้จักให้อภัย
และทำความเข้าใจผู้อ่ืน   และด้านอวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน) พิจารณาได้จาก การไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน 
ไม่สร้างหนี้ ไม่เลือกปฏิบัติกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ ไม่ใช้อำนาจเกินขอบเขต วางตัว เป็นกลางได้และให้ความเป็น
ธรรมกับทุกฝ่าย”  

ท่านที่ 9  มีความคิดเห็นในประเด็น แนวทางการใช้ด้านขันติ (ความอดทน) “โดยพิจารณาจากการ  
มีความอดทนทางร่างกาย ทางจิตใจ ไม่หวั่นไหวต่อคำนินทาและสรรเสริญ ไม่ละทิ้งการงาน มีความอดทนต่อ
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงาน และแนวทางการใช้ด้านอวิโรธนะ (ความธำรง) ซึ่งต้องมีความตั้งมั่นใน
ความยุติธรรม ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหาร ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวม  ควรพิจารณาจาก
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การมีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมอย่างเสมอต้น
เสมอปลาย ปรากฏผลดีมากและสามารถตรวจสอบได้ 

จากความคิดเห็นของท่านที่ 1-9 ให้ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า “ควรมีการตั้งเกณฑ์การประเมิน
สภาพจริงจากการปฏิบัติของโรงเรียนเอกชนแต่ละแห่ง  โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค สอดคล้อง
ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละประเด็น เพ่ือพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ” 

สรุปได้ว่า ในแต่ละประเด็น ๑๐ ประเด็นควรมีตัวชี้วัดดังต่อไปนี้  
๑) แนวทางการใช้ด้านทานการให้ มีตัวชี้วัด ๑ ตัว คือ มีการให้การช่วยเหลือแก่ครูและบุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามความสามารถและด้วยความเต็มใจ ด้านทรัพย์สิน 
ด้านแรงกาย สติปัญญา และรู้จักให้อภัย 

๒) แนวทางการใช้ด้านศีล ความประพฤติดีงาม  มีตัวชี้วัด ๑ ตัว คือ  มีการรักษาระเบียบวินัยอย่าง
เคร่งครัดมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และ
ละเว้นจากการกระทำผิดศีลธรรม 

๓) แนวทางการใช้ด้านบริจาคะ การบริจาค มีตัวชี้วัด ๑ ตัว คือ การให้ความร่วมมือต่อองค์การ  
มีความเสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม แบ่งปันตามโอกาสอันสมควร 

๔) แนวทางการใช้ด้านอาชชวะ ความซื ่อตรง มีตัวชี ้วัด ๑ ตัว คือ การบริหารงานอย่างโปร่งใส 
น่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน และให้บริการแก่สังคมโดยความชอบธรรม 

๕) แนวทางการใช้ด้านมัททวะ ความอ่อนโยน มีตัวชี้วัด ๑ ตัว คือ ความเคารพผู้อาวุโส มีความอ่อน
น้อมถ่อมตนและให้เกียรติยกย่องผู้อ่ืน 

๖) แนวทางการใช้ด้านตปะ การระงับจิตใจไม่หลงหมกมุ่นลาภยศ มีตัวชี้วัด ๑ ตัว คือ รู้จักตนเองและ
ผู้อื่นลดความขัดแย้งในองค์กรไม่หมกมุ่นในชื่อเสียงลาภยศ 

๗) แนวทางการใช้ด้านอักโกธะ ความไม่โกรธ มีตัวชี้วัด ๑ ตัว คือ มีความสุขุมรอบคอบ มีสติ รู้จักให้
อภัย ปล่อยวาง ไม่มุ่งร้ายต่อผู้อื่น  

๘) แนวทางการใช้ด้านอวิหิงสา ความไม่เบียดเบียน มีตัวชี้วัด ๑ ตัว คือ ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมงาน 
ไม่ใช้อำนาจเกินขอบเขต วางตัวเป็นกลาง ให้ความเป็นธรรม และจัดคนให้เหมาะสมกับงาน 

๙) แนวทางการใช้ด้านขันติ ความอดทน มีตัวชี้วัด ๑ ตัว คือ มีความอดทนอดกลั้น ไม่ย่อท้อต่อปัญหา 
และอุปสรรคในการบริหารงาน ไม่หวั่นไหวต่อคำนินทา และคำสรรเสริญ 

๑๐) แนวทางการใช้ด้านอวิโรธนะ ความธำรง มีตัวชี้วัด ๑ ตัว คือ ตั้งมั่นในความยุติธรรมปฏิบัติตาม   
  หลักจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหาร ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
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๔. การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ ( English language: E )  
1) แนวทางการบริหารงาน 4 องค์ประกอบ (การวางแผน การจัดองค์กร การนำ และการควบคุม)  
2) แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
3) แนวทางหลักสูตรการเรียนการสอน  
4) แนวทางการสรรหาครูผู้สอน 
5) แนวทางการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์  
6) แนวทางการมีส่วนร่วมชุมชน  
7) แนวทางการจัดโครงสร้างการบริหาร  
8) แนวทางการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา  
9) แนวทางการพัฒนาครู และบุคคลากร   
  

 
 

ภาพที่ 16 องค์ประกอบที่ 4 การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ (English language: E) 
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 การสัมภาษณ์แนวทางการยกร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำนวน 5 ท่าน พบว่า  
 ข้อ 1 ท่านมีวิธีการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศอย่างไรบ้าง  

 ท่านที่ 1 กล่าวว่า “วิธีการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศต้องให้ความสำคัญกับ
ภาษาอังกฤษ เพราะว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ที่นักเรียนต้องเรียนรู้เพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาใน
ระดับสูงต่อไป”  

 ท่านที ่ 2 กล่าวว่า “ภาษาอังกฤษมีความสำคัญต่อการประกอบอาชีพ พลโลกต้องตระหนักถึง
ความสำคัญของภาษาอังกฤษในสังคมโลกยุคใหม่ ” 

ท่านที่ 3 กล่าวว่า “วิธีการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศในการให้ความสำคัญกับ
ภาษาอังกฤษต้องมีการบริหารงาน 4 องค์ประกอบ ทั้งด้านการวางแผน การจัดองค์กร การนำองค์กร โดย  
มีการจัดทำคู่มือการบริหารงานงานโรงเรียนเพ่ือความเป็นเลิศทางภาษา” 

ท่านที่ 4 กล่าวว่า “ต้องมีการกำหนดนโยบาย นโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์  พัฒนาหลักสูตร  
ด้านการจัดการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศทางภาษา” 

ท่านที่ 5 กล่าวว่า “ต้องมีการสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษา และอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ” 

ข้อ 2 วิธีที่ท่านบริหาร ท่านสามารถจัดหรือจำแนกเป็นประเด็น ๆ ได้อย่างไรบ้าง 
ท่านที่ 1 กล่าวว่า “ต้องมีการบริหารงานครอบคลุมทั้ง 4 องค์ประกอบ (การวางแผน, การจัดองค์กร,

การนำ, การควบคุม) โดยวางแผนและจัดโครงสร้างที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโรงเรียน มีการสื่อสาร
หลายช่องทาง เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความเข้าใจ ทราบเป้าหมายและวิธีที่ดำเนินงาน
ที่ชัดเจน วางแนวทางการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร การสรรหาครูผู ้สอน ตลอดจนกำหนดนโยบาย  
กลยุทธ์ และวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน” 

ท่านที่ 2 กล่าวว่า “ในการที่จะบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิ ศต้องมีการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และต้องมืการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา วางแนวทางพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีทักษะ และสามารถจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ตลอดจนสามารถใช้งานวิจัยเป็นตัวแก้ไข
ปัญหา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนได้”  

ท่านที่ 4 กล่าวว่า “ในการจัดการโครงสร้างการบริหารต้องมีความยืดหยุ่น  สามารถปรับ เปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสมตามบริบท  พร้อมกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ
การศึกษาที่เน้นภาษาอังกฤษ  โดยมีแผนการนิเทศ กำกับ ติดตาม อย่างเป็นระบบ” 

ท่านที่ 5 กล่าวว่า “ในการจัดการเรียนการสอนในด้านกายภาพ ควรมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 
ที่พร้อมสำหรับครู และนักเรียน โดยสามารถเข้าถึงได้ง่าย และการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนต้องมี
มาตรฐานและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือที่จะพัฒนาผู้เรียนได้ครบทุกด้าน” 
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ข้อ 3 แล้วแต่ละประเด็นที่ท่านได้จำแนกเป็นประเด็น ๆ นั้น ท่านทราบได้อย่างไรว่าในแต่ละประเด็นนั้น
บรรลุผล ท่านดำเนินการอย่างไรบ้าง  

ท่านที่ 1 กล่าวว่า “ต้องมีการกำนดตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน พร้อมกำหนดเกณฑ์การบรรลุ
วัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน” 

ท่านที่ 2 กล่าวว่า  “.ในส่วนแนวทางการบริหารงาน 4 องค์ประกอบ (การวางแผน การจัดองค์กร 
การนำ และการควบคุม) ควรมีการดำเนินการให้ครอบคลุม ทั้งมีการวางแผนด้านทรัพยากรที่เหมาะสม มีการ
จัดองค์การ มีการกำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และมีโครงสร้างที ่ตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน มีความเข้าใจ ทราบเป้าหมาย 
และวิธีที่ดำเนินงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการจัดทำคู่มือของโรงเรียน และวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน” 

ท่านที่ 3 กล่าวว่า “ด้านการจัดการเรียนการสอนควร มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่พร้อม
สำหรับครูนำมาใช้และนักเรียนสามารถเข้าถึงได้ ในส่วนของหลักสูตรการเรียนการสอน ต้องมีมาตรฐานและ
ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551ของกระทรวงศึกษาธิการ” 

ท่านที่ 4 กล่าวว่า  “การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศนั้น 
ต้องให้ความสำคัญกับการสรรหาครูผู้สอน  เพราะศิษย์จะดีได้เพราะครูดี  ศิษย์จะเก่งได้ ก็เพราะครูเก่ง ดังนั้น
ต้องเลือกครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีความรู้ความสามารถ พิจารณาได้จากวุฒิการศึกษาและประสบการณ์ใน  
การสอน  ควบคู่ไปกับการพัฒนาครูให้มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งทำ
วิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา หรือส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้” 

ท่านที่ 5 กล่าวว่า “ผู้บริหารต้องร่วมกันกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจนและสอดคล้อง
กับการศึกษาที่เน้นภาษาอังกฤษ ให้ความเอาใจใส่ กำกับ ติดตาม บริหารงานโครงการภาษาอังกฤษให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ อีกทั้งต้องสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” 

ข้อ 4. จากปัญหา อุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศที่ท่านพบเจอมีอะไรบ้าง อย่างไร    
และท่านมีแนวทางแก้ไขอย่างไร ในประเด็น   

ท่านที่ 1 กล่าวว่า “ปัญหาด้านบุคลากรที่ขาดความรู้ความสามารถ ขาดทักษะคความสามารถในการ
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และขาดการใช้วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
แนวทางการแก้ไข การฝึกอบรมความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและการอบรมการทำ
วิจัย พร้อมกำหนดข้อตกลง ควรมีการกำหนดให้ชัดเจนว่า ครู 1 คน ควรมีงานวิจัยเพื่อปัญหาให้กับผู้เรียน
อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 เรื่อง ” 

ท่านที ่ 2 กล่าวว่า “ครูมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที ่มีมาตรฐานและตัวชี้วัดสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 แต่ขาดการนำหลักสูตรไปใช้ ขาดการจัดทำแผนการจัด 
การเรียนรู้ตามหลักสูตร ขาดการประเมิน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง แนวทางการแก้ไขต้อง 
มีการนิเทศกำกับ ติดตาม อย่างเข้มแข็ง จากท่านผู้บริหารและผู้ที่มีส่วนร่วมทุกฝ่าย” 
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ท่านที่ 3 กล่าวว่า “มีการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการศึกษา
ที่เน้นภาษาอังกฤษ แต่ขาดการนำไปปฏิบัติ แนวทางการแก้ไข ผู้บริหารต้องมีความใส่ใจในการบริหารโครงการ
ภาอังกฤษให้บรรลุผลตามเป้าหมายของนโยบาย พร้อมนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างต่อเนื่อง” 

ท่านที่ 4 กล่าวว่า “โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารที่มีความยืดหยุ่น  สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
ความเหมาะสมตามบริบท  มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี แต่ขาดการบริหารจัดการ ดูแล ควบคุม โดยใช้
ระบบประกันคุณภาพภายใน” แนวทางการแก้ไขโดยดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ พร้อมสร้างระบบ
ประกันคุณภาพภายในให้เข้มแข็ง ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

ท่านที่ 5 กล่าวว่า “ขาดเครือข่ายทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แนวทาง 
การแก้ไข โดยต้องสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างโรงเรียน จัดทำ MOU เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ มีการทำงานเป็นทีม เปิดโอกาส
ทุกคนมีส่วนร่วม และชุมชนให้การสนับสนุน ร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เข้มแข็ง
และเป็นแบบอย่างได ้

ข้อ 5 ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ประเด็นสำคัญดังนี้   
 ท่านที่ 1-5 “มีความคิดเห็นตรงกันว่า การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชน 

สู่ความเป็นเลิศ ควรมีการกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน มีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน  
ที่คลอบคลุมในทุกด้าน” 
 สรุปได้ว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ ๙ ประเด็น ได้แก่  

๑) แนวทางการบริหารงาน 4 องค์ประกอบ (การวางแผน การจัดองค์กร การนำ และการควบคุม)  
๒) แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
๓) แนวทางหลักสูตรการเรียนการสอน  
๔) แนวทางการสรรหาครูผู้สอน 
๕) แนวทางการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์  
๖) แนวทางการมีส่วนร่วมชุมชน  
๗) แนวทางการจัดโครงสร้างการบริหาร  
๘) แนวทางการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา  
๙) แนวทางการพัฒนาครู และบุคคลากร   
และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน 

สู่ความเป็นเลิศได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จำนวน 9 คน พบว่า 
1. ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ   

ท่าน 1 และ 5  ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า “การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ จะเป็นตัว
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ” 
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ท่านที่ 2 และ 3 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า “ทางการบริหารงาน 4 องค์ประกอบ ทั้งการวางแผน 
การจัดองค์กร การนำ และการควบคุม ควรมีการสื่อสารที่หลายช่องทาง เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน มีความเข้าใจ ทราบเป้าหมาย พร้อมจัดทำคู่มือในการดำเนินงาน และวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน” 

ท่านที่ 4 และ 9  ให้ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า “การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ ต้องอาศัย 
การมีส่วนร่วมชุมชน และการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาครูและบุคลากรให้มัความรู้
ความสามารถ จึงจะนำพาโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศได้” 

ท่านที่ 7, 6 และ 8 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า “การกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ 
พร้อมทั้งกำหนดโครงสร้างทางการบริหารที่มีความยืดหยุ่น จะช่วยให้การบริหารจัดการภายในโรงเรียนบรรลุ
วัตถุประสงค์ พร้อมทั้งจัดสภาพบริบทให้เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่
พร้อมสำหรับครูนำมาใช้และนักเรียนสามารถเข้าถึงได้ จะช่วยส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษประสบผลสำเร็จได้” 
2. แนวทางและวิธีการปฏิบัติในแต่ละประเด็นขององค์ประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
ประเด็นที่ 4 ควรเป็นอย่างไร 

ท่านที่ 4 และ9 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า “ในการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศต้อง
ให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ โดยเริ่มจากการวางแผน มีการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจน
และสอดคล้องกับการศึกษาที่เน้นภาษาอังกฤษ โดยผู้บริหารต้องกำกับ ติดตาม ความใส่ใจในการบริหาร
โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายของนโยบาย” 

ท่านที่ 2 และ6 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า “ในด้านของบุคลากร  ต้อมเริ่มต้นมาจาก
กระบวนการสรรหาผู ้มีมีคุณวุฒิ มีคุณสมบัติ มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  และต้องมีการพัฒนาตนเองอยู ่เสมอ  มีจิตวิญญาณของความเป็นครู  พัฒนาความรู้
ความสามารถทางด้านภาษา มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ มีทักษะในการวางแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง” 

ท่านที่ 5 และ 7 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า “ในด้านการจัดการเรียนการสอนต้องมีการจัดทำ
หลักสูตรตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านกายภาพ 
ควรจัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสมุด สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ภาษา ห้องปฏิบัติการทางภาษา และห้องสมุดที่มีสื่อทางด้านในภาษาที่พร้อมสำหรับครูนำมาใช้และนักเรียน
สามารถเข้าถึงได้ การสอนที่ให้ผู้เรียนเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่พูดภาษาอังกฤษ” 

ท่านที่ 1 และ8 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า “การให้ความสำคัญกับชุมชน เปิดโอกาสให้ 
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างโรงเรียน จะช่วยสนับสนุน 
ส่งเสริมให้การเรียนการสอนภาษามีความเข้มแข็งมากข้ึน”  

ท่านที่ 3 ให้ความเห็นว่า “ควรมีการวางแผนด้านทรัพยากร (บุคคล งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์) ให้
เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ บุคลากร สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษ และ
สถานที่ต่าง ๆ ให้ครูและนักเรียนทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และอย่างเท่าเทียมกัน  และการจัดองค์การ ควร
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มีการกำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติที ่ชัดเจน และมีการกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนและแน่นอน จะช่วย
ส่งเสริมการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

3. ในแต่ละองค์ประกอบควรมีตัวชี้วัด และเกณฑ์ประเมินการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ อย่างไร 
ท่านที่ 1, 3 และ 7 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า “ประเด็นการบริหารงาน 4 องค์ประกอบ (การ

วางแผน การจัดองค์กร การนำ และการควบคุม) ควรมีตัวชี้วัดที่ครอบคลุมไปถึงการวางแผนด้านทรัพยากรที่
เหมาะสมกับการปฎิบัติงาน มีการจัดองค์การ มีการกำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน  และ 
มีโครงสร้างที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโรงเรียน มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง มีการจัดทำคู่มือของ
โรงเรียน และวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน”   

ท่านที ่ 2 และ 5 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า “ประเด็นของแนวทางการกำหนดนโยบาย 
วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ควรมีตัวชี้วัดที่ครอบคลุมถึง การกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกับการศึกษาท่ีเน้นภาษาอังกฤษ  โดยการกำกับ ติดตาม เอาใจใส่ของผู้บริหาร”  

 ท่านที่ 4 และ 8 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า “ประเด็นของการพัฒนาครูและบุคลากร ควร 
มีตัวชี้วัดครอบคลุมถึง การมีจิตวิญญาณและสำนึกในความเป็นครูการมีทักษะและมีความรู้ความสามารถใน 
การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตลอดจนควรมีงานวิจัยในชั้นเรียน เพื ่อใช้พัฒนาการการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ” 

ท่านที่ 6 และ 9 ให้ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า “ประเด็นของการมีส่วนร่วมชุมชน และประเด็นการสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษา ควรมีตัวชี้วัดที่ครอบคลุม การปฏิสัมพันธ์กันของบุคลากรในโรงเรียน การให้ความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการสอนภาษาอังกฤษ  เช่น ในชุมชนที่มีการแต่งงานกับชาวต่างชาติ  และควรมีการสรา้ง
เครือข่ายทางการศึกษาระหว่างโรงเรียน เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ” 

จากความคิดเห็นของท่านที่ 1 - 9 ให้ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า “ควรมีการตั้งเกณฑ์การประเมิน
สภาพจริงจากการปฏิบัติของโรงเรียนเอกชนแต่ละแห่ง  โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค สอดคล้อง
ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแต่ละประเด็น เพ่ือพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ” 

ในแต่ละองค์ประกอบมีตัวชี้วัดสำคัญ ดังต่อไปนี้  
๑) แนวทางการบริหารงาน 4 องค์ประกอบ   
๒) แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
๓) แนวทางหลักสูตรการเรียนการสอน  
๔) แนวทางการสรรหาครูผู้สอน 
๕) แนวทางการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์  
๖) แนวทางการมีส่วนร่วมชุมชน  
๗) แนวทางการจัดโครงสร้างการบริหาร  
๘) แนวทางการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา  
๙) แนวทางการพัฒนาครู และบุคคลากร   
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๕. การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานอ่ืน (Relationship Building: R)  
1) การประชาสัมพันธ์  
2) การให้บริการชุมชน  
3) การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน  
4) การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนร่วมมือในการพัฒนาชุมชน  
5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น 

 

 
 

ภาพที่ 17 องค์ประกอบที่  5 การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น  
(Relationship Building: R) 

การสัมภาษณ์แนวทางการยกร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ จากผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 5 ท่าน พบว่า 
ข้อ 1 ท่านมีวิธีการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศอย่างไรบ้าง  

ท่านที่ 1 กล่าวว่า วิธีการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศต้องมีการบริหารงานการจัดการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการกำหนดทิศทางของนักเรียนที่ เน้นผู้ เรียนเป็นสำคัญ  มีการสร้างความ
เข้าใจกับครูและนักเรียน ในด้านบทบาทของครูผู้สอน และบทบาทของผู้เรียน 
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ท่านที่ 2 กล่าวว่า วิธีการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศต้องมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ พยายามจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้ โดยมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สื่อ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 
โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  

ท่านที่ 3 กล่าวว่า วิธีการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศต้องมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ มีเทคนิคการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับคนอื่น มีเทคนิคการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และมีการแนะนำให้ผู้เรียนจัดทำแฟ้มสะสมงาน แฟ้ม
สะสมงานของผู้เรียนนอกจากจะแสดงพัฒนาการของผู้เรียนแล้ว ยังเป็นการสะท้อนการสอนของผู้สอน เพื่อจะ
นำไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไปอีกด้วย 

ท่านที่ 4 กล่าวว่า วิธีการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศต้องมีการวัดและประเมินผลที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญมีการวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง มีวิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่
นั้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ท่านที่ 5 กล่าวว่า วิธีการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนต้องมีการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมแก่นักเรียน มีหลักสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน มีกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมแก่นักเรียน และต้องมีการปรับพฤติกรรมนักเรียน  

ข้อ 2 วิธีที่ท่านบริหาร ท่านสามารถจัดหรือจำแนกเป็นประเด็น ๆ ได้อย่างไรบ้าง 
ท่านที่ 1 กล่าวว่า  การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การกำหนดเป้าหมายของ

นักเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการบริหาร
จัดการชั้นเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ท่านที่ 2 กล่าวว่า  เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative learning) มีเทคนิคการส่งเสริมให้
นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

ท่านที่ 3 กล่าวว่า  เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการส่งเสริมการจัดทำแฟ้มสะสม
ผลงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ท่านที่ 4 กล่าวว่า  การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง (Formative Assessment) มีวิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ท่านที่ 5 กล่าวว่า  การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน มีโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม
การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการปรับพฤติกรรมของนักเรียน มีกิจกรรมที่สอดแทรกในแผนการ
จัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน 
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ข้อ 3 แล้วแต่ละประเด็นที่ท่านได้จำแนกเป็นประเด็น ๆ นั้น ท่านทราบได้อย่างไรว่าในแต่ละประเด็นนั้น
บรรลุผล ท่านดำเนินการอย่างไรบ้าง  

ท่านที่ 1 กล่าวว่า  ต้องมีการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินการ
กำหนดเป้าหมายของนักเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ และมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ท่านที่ 2 กล่าวว่า  ต้องมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินการจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative 
learning) และมีเทคนิคการส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  

ท่านที่ 3 กล่าวว่า  ต้องมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินการส่งเสริม
การจัดทำแฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

ท่านที่ 4 กล่าวว่า  ต้องมีการวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง (Formative Assessment)  และต้องมีวิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผล
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ท่านที่ 5 กล่าวว่า  ต้องมีการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน โดยดำเนินการจัดทำโครงการที่
ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการปรับพฤติกรรมของนักเรียน 
 จัดกิจกรรมที่สอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน  

ข้อ 4 จากปัญหา อุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศที่ท่านพบเจอมีอะไรบ้าง อย่างไร     
และท่านมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 

ท่านที่ 1 กล่าวว่า ปัญหาการบริหารงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรกำหนดทิศทาง
ของนักเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย  

o การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่มีจุดเน้นการคุณภาพนักเรียนอย่างชัดเจน  
o การกำหนดแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับเป้าหมาย 
o การกำหนดแผนการดำเนินงานในทุกองค์ประกอบของโรงเรียนสอดคล้องกับเป้าหมายและ

เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 
o การจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
o การจัดทำรายงานประจำปีเพื่อรายงานผู้เกี ่ยวข้องและสอดคล้องกับแนวทางการประกัน

คุณภาพภายนอก 
ควรสร้างความเข้าใจกับครูและนักเรียน ในบทบาทของครูผู้สอน  
1. การเรียนรู้เป็นงานเฉพาะบุคคลทำแทนกันไม่ได้ ผู้สอนที่ต้องการให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ต้องเปิด

โอกาสให้เขาได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง 
2. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่ต้องมีการใช้กระบวนการคิด สร้างความเข้าใจความหมาย

ของสิ่งต่าง ๆ ดังนั้นผู้สอนจึงควรกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดทำให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ 
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3. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคม เพราะเรื่องเดียวกันอาจคิดได้หลายแง่หลายมุมทำให้เกิดการ
ขยาย เติมเต็มความรู้ ตรวจสอบความถูกต้องของการเรียนรู้ตามที่สังคมยอมรับด้วย ดังนั้นผู้สอนที่
ปรารถนาให้เกิดการเรียนรู้จะต้องเปิดโอกาสให้ผู ้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่นหรือ
แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 

4. การเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน เป็นความรู้สึกที่เบิกบานเพราะหลุดพ้นจาก ความไม่รู้ นำไปสู่
ความใฝ่รู้ อยากรู้อีกเพราะเป็นเรื่องที่น่าสนุกผู้สอนจึงควรสร้างภาวะที่กระตุ้นให้เกิดความอยากรู้
หรือคับข้องใจบ้าง ผู้เรียนจะหาคำตอบเพื่อให้หลุดพ้นจากความข้องใจ และเกิดความสุขขึ้นจาก
การได้เรียนรู้เมื่อพบคำตอบด้วยตนเอง 

5. การเรียนรู้เป็นงานต่อเนื่องตลอดชีวิต ขยายพรมแดนความรู้ได้อย่างไม่สิ ้นสุด ผู้สอนจึงควรสร้าง
กิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการแสวงหาความรู้ไม่รู้จบ 

6. การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะได้รู้มากขึ้นทำให้เกิดการนำความรู้ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลง
สิ่งต่าง ๆ เป็นการพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับรู้ผลการ
พัฒนาของตัวเขาเองด้วย 

การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้สอน 
1. ให้ผู้เรียนมีโอกาสกำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้และร่วมวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ในบรรยากาศที่ยืดหยุ่น 
2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่

หลากหลาย 
3. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่กระตุ้นและส่งเสริมการคิด การค้นคว้าหาความรู้และการแสดงออก

ของผู้เรียน ฝึกให้ผู้เรียนค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งข้อมูลที่หลากหลายด้วยตนเอง 
4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกและสร้างผลงานจากการเรียนรู้ ตามความ

ถนัดและความสนใจของตนเองและของกลุ่ม 
5. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการจัดการ

กระทำข้อมูล 
6. จัดประสบการณ์การเรียนรู ้ให้ผู ้เรียนได้เชื ่อมโยงหรือประยุกต์ใช้สิ ่งที ่เรียนในชีวิตจริงหรือ

สถานการณ์ท่ีเป็นจริงให้มากที่สุด 
7. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ และฝึกปรับปรุงตนเอง 
8. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากเพ่ือนในกลุ่ม 

9. ส่งเสริมให้มีโอกาสฝึกการทำงานเป็นทีม ความมีวินัย และความรับผิดชอบ 
10. จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกัลยาณมิตร มีชีวิตชีวาและมีความสุข 
11. ใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมการคิด การแก้ไขปัญหาและการค้นพบความรู้ 
12. ประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และตรงสภาพจริง 
13. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนประเมินและสะท้อนผลการเรียนของตนเองและเพ่ือน       
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บทบาทของผู้เรียน 
1. กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้และวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
2. แสวงความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนการรู้ด้วย

ตนเอง 
3. แสวงหาความรู้ โดยการใช้ IT เพ่ือเข้าถึงแหล่งข้อมูล และการจัดกระทำข้อมูล 
4. คิด ทำ และแสดงออกเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างผลงาน 
5. มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรียนรู้กับเพ่ือนและกลุ่ม 
6. สร้างผลงานจากการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของตนเอง (มีผลงานจากการเรียนรู้) 
7. ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงหรือสถานการณ์จริง 
8. นำเสนอและสะท้อนผลงานในรูปแบบต่าง ๆ 
9. ชื่นชมกับความสำเร็จของตนเองและทีมงาน 
10. ฝึกความมีวินัยและความรับผิดชอบ 
11. มีส่วนร่วมและได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ท่านที่ 2 กล่าวว่า ปัญหาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรมีจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม

ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วนตนเอง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พยายามจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้สร้างความรู้ โดยมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สื่อ และสิ่งแวดล้อมต่าง  ๆ โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ เป็น
เครื ่องมือในการเรียนรู ้และผู ้เรียนมีโอกาสนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื ่น ผู ้สอนเตรียมจัด
สถานการณ์และกิจกรรมต่าง ๆ นำทางไปสู ่การเรียนรู ้ โดยไม่ใช้วิธีบอกความรู ้โดยตรง หรือถ้าจะจัด
สถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูล ผู้สอนจะต้องสำรวจให้รู้ก่อนว่า ภายใน
ห้องสมุดมีข้อมูลอะไรอยู่บ้าง อยู่ที่ใด จะค้นหาอย่างไร แล้วจึงวางแผนสั่งการ ผู้เรียนต้องรู้เป้าหมายของ  
การค้นหาจากคำสั่งที่ผู้สอน เทคนิคการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับคนอื่น เมื่อผู้เรียนจะต้อง
ทำงานร่วมกัน จัดเก้าอี้ให้นั่งรวมกันเป็นกลุ่ม การจัดการเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย  ๆ กลุ่ม
ละ 4-5 คนโดย สมาชิกในกลุ่มมีระดับความสามารถแตกต่างกัน สมาชิกทุกคนมีบทบาทหน้าที่ร่วมกันใน  
การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายมีเป้าหมายและมีโอกาสได้รับรางวัลของความสำเร็จร่วมกัน วิธีการแบบนี้
ผู้เรียนจะมีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในเชิงบวก มาปฏิสัมพันธ์แบบได้พัฒนาทักษะทางสังคมและได้ใช้ได้มี
โอกาสรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มเผชิญหน้ากันกระบวนการกลุ่มในการทำงานเพื่อสร้างความรู้
ให้กับตนเอง  

เทคนิคการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
(1) ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตนเองสนใจ 
(2) ผู้เรียนได้เรียนรู้หรือหาคำตอบด้วยตนเองโดยการคิดและปฏิบัติจริง 
(3) วิธีการหาคำตอบมีความหลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

(4) นำข้อมูลหรือข้อความรู้จากการศึกษามาสรุปเป็นคำตอบหรือข้อค้นพบของตนเอง 
(5) มีระยะเวลาในการศึกษาหรือแสวงหาคำตอพอสมควร  
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(6) คำตอบหรือข้อค้นพบเชื่อมโยงต่อการพัฒนาความรู้ต่อไป  
(7) ผู้เรียนมีโอกาสเลือก วางแผน และจัดการนำเสนอคำตอบ   

ท่านที่ 3 กล่าวว่า  ปัญหาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรมีการแนะนำให้ผู้เรียน
จัดทำแฟ้มสะสมงาน แฟ้มสะสมงานของผู้เรียนนอกจากจะแสดงพัฒนาการของผู้เรียนแล้ว ยังเป็นการสะท้อน 
การสอนของผู้สอน เพ่ือจะนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

หลักการเบื้องต้นของการจัดทำแฟ้มสะสมงาน มีดังนี้ 
(1) รวบรวมผลงานที่แสดงถึงพัฒนาการด้านต่าง ๆ 
(2) รวบรวมผลงานที่แสดงลักษณะเฉพาะของผู้เรียน 
(3) ดำเนินการควบคู่กับการเรียนการสอน 
(4) เก็บหลักฐานที่เป็นตัวอย่างที่แสดงความสามารถในด้านกระบวนการและผลผลิต 
(5) มุ่งเน้นในสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้ 
ท่านที่ 4 กล่าวว่า ปัญหาการการวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรใช้การวัดและประเมินผล

ผู้เรียนตามสภาพจริง โดยการ 
(1) เน้นการประเมินที่ดำเนินการไปพร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งสามารถทำได้

ตลอดเวลา ทุกสภาพการณ์ 
(2) เน้นการประเมินที่ยึดพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนจริง ๆ 
(3) เน้นการพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียน 
(4) ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและสอดคล้องกับวิธีการประเมินตลอดจน

จุดประสงค์ในการประเมิน 
(5) เน้นคุณภาพผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการบูรณาการความรู้ความสามารถหลาย ๆ ด้าน 
(6) การประเมินด้านความคิด เน้นความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
(7) เน้นให้ผู้เรียนประเมินตนเอง และการมีส่วนร่วมในการประเมินของผู้เรียนผู้ปกครองและผู้สอน 
 
วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
(1) ศึกษาวัตถุประสงค์ของการประเมิน เป็นการประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน ดังนั้น จึงใช้

วิธีการที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การทดสอบ
บันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง การรายงานตนเองของผู้เรียน แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น 

(2) กำหนดเครื่องมือในการประเมิน เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน ให้เป็นการประเมิน
พัฒนาการของผู้เรียนรอบด้านตามสภาพจริงแล้ว ในการกำหนดเครื่องมือจึงเป็นเครื่องมือที่
หลากหลาย เช่น 

 - การบันทึกข้อมูล จากการศึกษา ผลงาน โครงงาน หนังสือที่ผู้เรียนผลิต แบบบันทึกต่าง ๆ ได้แก่ 
แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึกของผู้เกี่ยวข้อง (นักศึกษา เพื่อนอาจารย์ ผู้ปกครอง) 
หลักฐานร่องรอยหรือผลงานจากการร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
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 - แบบสังเกต เป็นการสังเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ท่านที่ 5 กล่าวว่า  ปัญหาการการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน ควรใช้หลักสำคัญในการ

ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน  
(1) ส่งเสริมให้ครูเป็นต้นแบบ (Modelling) ที่ดีให้แก่เด็กเพื่อให้เด็กเกิดความศรัทธาและอยาก

ทำตามเพราะกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม (Social Learning) เชื ่อว่าต้นแบบเป็น
เครื่องมือสำคัญที่สุดในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  

(2) การใช้กระบวนการกลุ่มในการกล่อมเกลา (Group Process)  
(3) ครูทุกคนแม้จะสอนวิชาใดก็ตามควรตระหนักว่าต้องมีหน้าที่ในการสอนคุณธรรม จริยธรรม

ด้วย  
(4) ควรเลือกวิธีสอนให้เหมาะสมกับเรื่องที่สอน ไม่ควรใช้การบรรยายอย่างเดียว ควรใช้วิธีการ

เชิงเหตุผลให้คิด วิเคราะห์ ใช้ตรรกะ ใช้การสร้างจุดสะเทือนใจ ใช้การอนุมาน การอุปมา 
อุปไมย เป็นต้น  

(5) ควรมีนิทาน ข่าว หรือเรื่องตัวอย่างประกอบ เพ่ือชี้ให้เห็นสิ่งที่ต้องการสอนอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  
(6) ใช้สื่อการสอนอย่างเหมาะสม  
(7) การวัดประเมินผลด้านคุณลักษณะของผู้เรียนที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากกว่าวัดด้าน

ความรู้ 
- การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนเข้าเรียนและสอบตามหลักสูตรธรรมศึกษา (นักธรรมตรี - 
โท - เอก) โดยการสมัครเข้าเรียนและสอบตามหลักสูตรนักธรรมตรี - โท - เอก ซึ่งจะได้ทั้ง
ความรู้และกล่อมเกลาด้านจิตใจไปด้วย 

 -  การใช้ส ื ่อคอมพิวเตอร ์ช ่วยสอนธรรมะ ปัจจ ุบ ันแหล่งการเร ียนร ู ้ม ีมากมาย แต่
สื่อคอมพิวเตอร์เป็นสื่อที่ทันสมัยสามารถสืบค้นหาความรู้ได้มากมายและเข้าถึงได้ง่ายซึ่งครู
สามารถสร้างเป็นบทเรียน (E-Learning) ให้นักเรียนเรียนเรื่องที่เหมาะสม รวมทั้งอาจมีเกม
ธรรมะ สื่อธรรมะที่สนุก ๆ ให้นักเรียนเกิดความสนใจมากกว่าการเล่นเกมที่มอมเมา เป็นต้น  
- การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นครูที่พูดไม่ได้ เป็นการจัดบรรยากาศกายภาพใน
โรงเรียนให้เป็นสถานที่น่าอยู่น่าเรียนและช่วยกล่อมเกลาจิตใจนักเรียน เช่น สอนจริยธรรม
นักเรียน ต้นไม้พูดได้ เป็นต้น 

กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน 
(1) การจัดกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนหรือบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เป็นกิจกรรมกล่อมเกลาอย่าง

หนึ่งที่น่าสนใจแต่ควรมีการวางแผนและดูแลให้บรรลุตามเป้าหมายด้วย 
(2) การใช้ดนตรี กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือกล่อมเกลาจิตใจนักเรียน เป็นเครื่องมือสร้าง

ความสุนทรีย์ในจิตใจและกล่อมเกลานักเรียนได้เป็นอย่างดี แต่ครูหรือผู้ฝึกต้องวางแผนและดูแล
อย่างดีด้วย 
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(3) การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขัน ยกย่องคนดี โดยกำหนดเกณฑ์ กติกา และมีวิธีดำเนินการที่  
มีความหมายทำให้คนทำความดีเกิดกำลังใจ และคนอื่นอยากทำความดีด้วย  

การปรับพฤติกรรมนักเรยีน  
โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การกระตุ้น/เสริมสร้างให้นักเรียนแต่ละคนตระหนัก ในพฤติกรรม

ที่เป็นปัญหาของตนเอง การส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนวางแผนแก้ปัญหา/พัฒนาพฤติกรรมที่ตนยืนยันว่ายัง
เป็นปัญหา การติดตามการปฏิบัติตามแผนที่นักเรียนกำหนดเอง โดยใช้หลักการเสริมแรงเป็นระยะ ๆ จน
นักเรียนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้น 
ข้อ 5 ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ประเด็นสำคัญดังนี้   

ท่านที่ 1 -5 มีความคิดเห็นตรงกันว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ควรมีการกำหนด
แนวทางและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน มีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินที่คลอบคลุมในทุกด้าน 

มีองค์ประกอบสำคัญ ๕ ประเด็นได้แก่  
๑) การประชาสัมพันธ์  
๒) การให้บริการชุมชน  
๓) การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน  
๔) การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนร่วมมือในการพัฒนาชุมชน  
๕) การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น 
และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน 

สู่ความเป็นเลิศได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จำนวน 9 คน พบว่า 
1. ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ประเด็นดังนี้   

ท่านที่ 3 และ 9 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญควร 
มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่มีจุดเน้นการคุณภาพนักเรียนอย่างชัดเจน มีการบริหารงานการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่เป็นรูปธรรม 

ท่านที่ 5 และ 8 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญควร 
มีเทคนิค และการบริหารงานที่หลากหลาย 

ท่านที่ 6 และ 7 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคญัควร
เน้นที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ส่วนผู้สอนต้องใช้ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้หรือเทคนิคที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ทำให้มากที่สุด 

ท่านที่ 1, 2 และ 4 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
ควรเน้น เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย และควรมีการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียนควบคู่กันไปด้วย 
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2. แนวทางและวิธีการปฏิบัติในแต่ละประเด็นขององค์ประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ควร
เป็นอย่างไร 

ท่าน 1 และ 5  ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญควร 
มีแนวทาง คือ การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ซึ่งมีวิธีปฏิบัติ โดยการกำหนดทิศทาง
ของนักเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการสร้างความเข้าใจกับครูและนักเรียน และครูผู้สอนจะต้อง เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง ให้ผู้เรียนมีโอกาสกำหนดเป้าหมายของ 
การเรียนรู้และร่วมวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในบรรยากาศที่ยืดหยุ่น จัดประสบการณ์การเรียนรู้
ที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
กระตุ้นและส่งเสริมการคิด การค้นคว้าหาความรู้และการแสดงออกของผู้เรียน ฝึกให้ผู้เรียนค้นคว้าจากแหล่ง
เรียนรู้หรือแหล่งข้อมูลที่หลากหลายด้วยตนเอง 

ท่านที่ 2 และ 3 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญควร 
มีแนวทาง คือ การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ซึ่งมีวิธีปฏิบัติโดยที่ครูผู้สอนจะต้องจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกและสร้างผลงานจากการเรียนรู้ ตามความถนัดและความ
สนใจของตนเองและของกลุ่ม นักเรียนจะต้องมีส่วนร่วมและได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย 

ท่านที่ 4, 6 และ 7 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ควร
มีแนวทางคือ เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติ โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พยายามจัดกิจกรรมให้ผู้เรยีน
ได้สร้างความรู้ โดยมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สื่อ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ เป็นเครื่องมือ
ในการเรียนรู้และผู้เรียนมีโอกาสนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อื่น ผู้สอนเตรียมจัดสถานการณ์และ
กิจกรรมต่าง ๆ นำทางไปสู่การเรียนรู้ โดยไม่ใช้วิธีบอกความรู้โดยตรง หรือถ้าจะจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้
ค้นพบความรู้โดยใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งข้อมูล ผู้สอนจะต้องสำรวจให้รู้ก่อนว่า ภายในห้องสมุดมีข้อมูลอะไรอยู่
บ้าง อยู่ที่ใด จะค้นหาอย่างไร แล้วจึงวางแผนสั่งการ ผู้เรียนต้องรู้เป้าหมายของการค้นหาจากคำสั่งผู้สอน 

ท่านที่ 8 ให้ความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ควรมีแนวทางคือ แนวทาง 
การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งมีวิธีปฏิบัติโดยจะต้องวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
ใช้วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ท่านที่ 9 ให้ความคิดเห็นว่า การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ควรมีแนวทางคือ แนวทางการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน ซึ่งมีวิธีปฏิบัติโดยการกำหนดหลักการสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมแก่นักเรียน  การจัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน และการปรับพฤติกรรมนักเรียน 

3. ในแต่ละองค์ประกอบควรมีตัวชี้วัด และเกณฑ์ประเมินการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ อย่างไร 
ท่านที่ 1 , 3 และ 7 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ประเด็นของการบริหารงานการจัดการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ควรมีตัวชี้วัด ได้แก่ มีการกำหนดเป้าหมายของนักเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการ
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ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และมีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ทั้งนีค้วรมีเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics) 

ท่านที่ 2 และ 4 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ประเด็นของเทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ  ควรมีตัวชี้วัด ได้แก่ มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Co-operative learning) และมีเทคนิคการส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู ้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  มีการส่งเสริมการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ควรมีเกณฑ์ประเมิน
ตัวชี้วัดแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics) เช่นเดียวกัน 

ท่านที่ 5 และ 8 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ประเด็นของการวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ ควรมีตัวชี้วัด ได้แก่  มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Formative Assessment) และ 
มีวิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งนี้ควรมีเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดแบบแยก
ส่วน (Analytic Rubrics) เช่นเดียวกัน 

ท่านที่ 6 และ 9 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ประเด็นของการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่
นักเรียน ควรมีตัวชี้วัด ได้แก่ มีโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมของนักเรียน และมีกิจกรรมที่สอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพ่ือ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน ทั้งนี้ควรมีเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics) 
เช่นเดียวกัน 

ในแต่ละองค์ประกอบมีตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้  
๑) การประชาสัมพันธ์  
๒) การให้บริการชุมชน  
๓) การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน  
๔) การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนร่วมมือในการพัฒนาชุมชน  
๕) การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น 
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๖. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ( Student centered learning: S )  
1) การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
2) เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3) การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน  

 

 
 
ภาพที่ 18 องค์ประกอบที่ 6 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ (Student centered learning: S) 

การสัมภาษณ์แนวทางการยกร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ จาก ผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 5 ท่าน พบว่า 
ข้อ 1 ท่านมีวิธีการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศอย่างไรบ้าง  

ท่านที่ 1 กล่าวว่า วิธีการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศต้องมีการประชาสัมพันธ์โรงเรียนอย่าง
หลากหลายช่องทาง นำเสนอข้อมูลของโรงเรียนให้ผู้ปกครองรับทราบและเข้าใจ เผยแพร่ความเคลื่อนไหวใน
การบริหารโรงเรียน รวมถึงข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน จัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงการ
ปฏิบัติงาน  กฎ ระเบียบของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ มีการจัดงานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนักเรียน
ประจำปี จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ ป้ายนิเทศ เพ่ือนำเสนอผลงานนักเรียน อย่างต่อเนื่อง 
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ท่านที่ 2 กล่าวว่า วิธีการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศต้องให้บริการชุมชน โดยให้ชุมชนเข้า
มาใช้บริการต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่น อาคารเรียน สนามกีฬา ใช้บริการห้องประชุม ห้องสมุด ให้ยืมโต๊ะ เก้าอ้ี 
ให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางด้านวิชาการ นำนักเรียนไปช่วยงานชุมชน ช่วยทำความสะอาดวัด ช่วยกันปลูก
ต้นไม้ หรือจัดอบรมความรู้ด้านภาษาให้กับผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน 

ท่านที่ 3 กล่าวว่า วิธีการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศต้องเข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น 
เช่น ผู้บริหาร ครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ไปช่วยชุมชนทำความสะอาดวัด ช่วยกัน
ปลูกต้นไม้ เข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น ร่วมมือกับผู้ปกครองในการวางแผนและช่วย
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนกับนักเรียน 

ท่านที่ 4 กล่าวว่า วิธีการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศคณะกรรมการสถานศึกษาต้องร่วมกัน
วางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของชุมชน มีผู้นำทางศาสนาเป็นที่ปรึกษาและ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน ชุมชนมีการจัดแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษา มีวิทยากรจากชุมชนเข้า
มาให้ความรู้แก่นักเรียนในการส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ผู้นำชุมชนร่วมเป็นเกียรติหรือเป็นประธานในงาน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน มีตัวแทนของชุมชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน 
ชุมชนร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน  

ท่านที่ 5 กล่าวว่า วิธีการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนต้องมีการประสานความร่วมมือ 
ให้ความช่วยเหลือกับชุมชนและหน่วยงานอื่น มีการเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์
เก่าเข้ามาร่วมงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น 

ข้อ 2 วิธีที่ท่านบริหาร ท่านสามารถจัดหรือจำแนกเป็นประเด็น ๆ ได้อย่างไรบ้าง 
ท่านที่ 1 กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ ควรมีการจัดทำวารสาร และช่องทางการเผยแพร่ผลงาน 

การบริหารจัดการของโรงเรียนต่อสาธารณะ จัดปฐมนิเทศนักเรียน และประชุมผู้ปกครอง 
ท่านที่ 2 กล่าวว่า การให้บริการชุมชน ควรมีการให้บริการด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และ 

การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
ท่านที่ 3 กล่าวว่า การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ควรเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประเพณี 

วัฒนธรรม และร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของชุมชนในท้องถิ่น 
ท่านที่ 4 กล่าวว่า การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนร่วมมือในการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นการได้รับความ

ร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนจากคณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน มีส่วน
ร่วมในการวางแผน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

ท่านที่ 5 กล่าวว่า การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น เป็นความร่วมมือกัน
ระหว่างโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่น ในการร่วมวางแผน จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกทางวิชาการ และความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ ตามบริบทของชุมชน 
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ข้อ 3 แล้วแต่ละประเด็นที่ท่านได้จำแนกเป็นประเด็น ๆ นั้น ท่านทราบได้อย่างไรว่าในแต่ละประเด็นนั้น
บรรลุผล ท่านดำเนินการอย่างไรบ้าง  

ท่านที่ 1 กล่าวว่า  ต้องมีการประชาสัมพันธ์ โดยการจัดทำวารสาร และช่องทางการเผยแพร่ผลงาน
การบริหารจัดการของโรงเรียนต่อสาธารณะ จัดปฐมนิเทศนักเรียน และประชุมผู้ปกครอง 

ท่านที่ 2 กล่าวว่า  ต้องมกีารให้บริการชุมชน โดยการให้บริการด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และ
การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 

ท่านที่ 3 กล่าวว่า  ต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน โดยเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของชุมชนในท้องถิ่น 

ท่านที่ 4 กล่าวว่า  ต้องให้ความช่วยเหลือสนับสนุนร่วมมือในการพัฒนาชุมชน โดยให้ความร่วมมือใน
การพัฒนาโรงเรียน จากคณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน มีส่วนร่วมในการ
วางแผน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

ท่านที่ 5 กล่าวว่า  ต้องมีการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น โดยการร่วมมือกัน
ระหว่างโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่นในการร่วมวางแผน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกทางวิชาการและความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ ตามบริบทของชุมชน 

ข้อ 4. จากปัญหา อุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศที่ท่านพบเจอมีอะไรบ้าง อย่างไร     
และท่านมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 

ท่านที่ 1 กล่าวว่า  ปัญหาการประชาสัมพันธ์ ควรจัดทำวารสาร สิ่งพิมพ์ เผยแพร่ เสนอข้อมูล ของ
โรงเรียน ให้ผู้ปกครองทราบและเข้าใจ การจัดทำรายงานผลการเรียนของผู้เรียน  จัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง
นักเรียนก่อนเปิดเรียนภาคต้นของทุกปี เสนอการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนเผยแพร่ความเคลื่อนไหวใน  
การบริหารโรงเรียน เผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน จัดการประชุมผู้ปกครอง เพ่ือชี้แจง
การปฏิบัติงาน  กฎ ระเบียบของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ โทรศัพท์ติดต่อผู้ปกครองเพื่อแจ้งและรับทราบ
ข้อมูลของนักเรียนจากผู้ปกครอง จัดงานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนักเรียนประจำปี การออกข่าวสื่อสารมวลชน 
จัดทำข่าวเสียงตามสาย จัดทำป้ายนิเทศ นำเสนอผลงานนักเรียน 

ท่านที่ 2 กล่าวว่า  ปัญหาการให้บริการชุมชน ควรให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการอาคารของโรงเรียน ให้
ชุมชนเข้ามาใช้บริการสนามกีฬาของโรงเรียน ให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการห้องประชุมของโรงเรียนให้ชุมชนยืมโต๊ะ 
เก้าอ้ี ของโรงเรียน ให้คำแนะนำ คำปรึกษาหารือทางด้านวิชาการ ให้ธนาคารมาเปิดในโรงเรียนเป็นสำนักงาน 
นำนักเรียนไปช่วยชุมชน ทำความสะอาดวัด ในชุมชน นำนักเรียนช่วยกันปลูกต้นไม้ในชุมชน โรงเรียนจัดอบรม
ความรู้ด้านภาษา ให้กับผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน 

ท่านที่ 3 กล่าวว่า  ปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน ควรเข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นในเครือข่าย
ของชุมชน ผู้บริหาร ครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา การนำนักเรียนไปช่วยชุมชนทำ  
ความสะอาดวัด นำนักเรียนช่วยกันปลูกต้นไม้ในชุมชน ผู้บริหาร ครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม 
ประเพณีของท้องถิ่น ผู้บริหาร ครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น ผู้บริหาร ครู นำนักเรียนไป
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ช่วยพัฒนาชุมชนโดยการปลูกข้าว ทำนา ให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองวางแผนและช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
นักเรียน 

ท่านที่ 4 กล่าวว่า  ปัญหาการการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนร่วมมือในการพัฒนาชุมชน ควรให้
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของชุมชน 
ผู้นำทางศาสนาในชุมชนมาเป็นที่ปรึกษาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน ชุมชนจัดแหล่งเรียนรู้ให้
นักเรียนเยี่ยมชมและศึกษา วิทยากรจากชุมชนเข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ผู้นำ
ชุมชนเข้าร่วมเป็นเกียรติหรือประธานในงานกิจกรรมของโรงเรียน ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นสมาชิก
คณะกรรมการโรงเรียน เชิญชวนบริจาคการเงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เชิญผู้ปกครองมาให้ความรู้แก่
นักเรียนด้านการทำอาหาร ด้านการตัดผม และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน  

ท่านที่ 5 กล่าวว่า  ปัญหาการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น ควรให้ครูและนักเรียน
นำการแสดงด้านดนตรี นาฏศิลป์ หรือความสามารถพิเศษอื่น ๆ ร่วมงานกับชุมชน ผู้บริหารเป็นวิทยากร
ฝึกอบรม และการประสานความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื ่น ประสานความร่วมมือ และให้  
ความช่วยเหลือของชุมชนและหน่วยงานอ่ืน เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าเข้ามา
จัดตั้งกลุ่มชมรม สมาคม เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองมาร่วมงานวันปีใหม่ เชิญคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผู้ปกครองมาร่วมงานวันลอยกระทง เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองมาร่วมงานวันพ่อ 
งานวันแม่ และร่วมงานไหว้ครู เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง  
ความต้องการของชุมชน ดำเนินงานโดยการสร้างข้อตกลงกับชุมชน ผู้รับบริการ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการที่
ถูกต้องเป็นสำคัญ  

ข้อ 5 ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ประเด็นสำคัญดังนี้   
ท่านที่ 1 - 5 มีความคิดเห็นตรงกันว่า การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและ

หน่วยงานอื่น ควรมีการกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน มีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน  
ทีค่ลอบคลุมในทุกด้าน 

สรุปได้ว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ ๔ ประเด็น ได้แก่  
๑) การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
๒) เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓) การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๔) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน  
และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน 

สู่ความเป็นเลิศได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จำนวน 9 คน พบว่า 
1. ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ประเด็นดังนี้   

ท่านที่ 3 และ 9 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน และหน่วยงานอื่น ควรมีการประชาสัมพันธ์โรงเรียน เช่น จัดทำวารสาร สิ่งพิมพ์ เผยแพร่ เสนอข้อมูล 
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ของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองทราบและเข้าใจ จัดงานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนักเรียนประจำปี การออกข่าว
สื่อสารมวลชน จัดทำข่าวเสียงตามสาย จัดทำป้ายนิเทศ นำเสนอผลงานนักเรียน 

ท่านที่ 5 และ 8 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน และหน่วยงานอื่น ควรมีการให้บริการชุมชน เช่น ให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการอาคารของโรงเรียน ให้ชุมชน
เข้ามาใช้บริการสนามกีฬาของโรงเรียน 

ท่านที่ 6 และ 7 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน และหน่วยงานอื่น ควรมีการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ ้นใน
เครือข่ายของชุมชน ผู้บริหาร ครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 

ท่านที่ 1, 2 และ 4 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน และหน่วยงานอื่น ควรมีการรับความช่วยเหลือสนับสนุนของชุมชนและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ กับ
ชุมชนและหน่วยงานอื่น 

2. แนวทางและวิธีการปฏิบัติในแต่ละประเด็นขององค์ประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ควร
เป็นอย่างไร 

ท่าน 1 และ 5  ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน และหน่วยงานอื่น ควรมีแนวทาง คือ การประชาสัมพันธ์โรงเรียน ซึ่งมีวิธีปฏิบัติโดยการจัดทำวารสาร 
สิ่งพิมพ์ เผยแพร่ เสนอข้อมูล ของโรงเรียน ให้ผู้ปกครองทราบและเข้าใจ การจัดทำรายงานผลการเรียนของ
ผู้เรียน  จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดเรียนภาคต้นของทุกปี เสนอการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียน
เผยแพร่ความเคลื่อนไหวในการบริหารโรงเรียน เผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน จัดการ
ประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงาน  กฎ ระเบียบของโรงเรียนให้ผู้ปกครองทราบ โทรศัพท์ติดต่อ
ผู้ปกครองเพื่อแจ้งและรับทราบข้อมูลของนักเรียนจากผู้ปกครอง จัดงานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานนักเรียน
ประจำปี การออกข่าวสื่อสารมวลชน จัดทำข่าวเสียงตามสาย จัดทำป้ายนิเทศ นำเสนอผลงานนักเรียน 

ท่านที่ 2 และ 3 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน และหน่วยงานอื่น ควรมีแนวทาง คือ การให้บริการชุมชน ซึ่งมีวิธีปฏิบัติโดยให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการ
อาคารของโรงเรียน ให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการสนามกีฬาของโรงเรียน ให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการห้องประชุมของ
โรงเรียนให้ชุมชนยืมโต๊ะ เก้าอี้ ของโรงเรียน ให้คำแนะนำ คำปรึกษาหารือทางด้านวิชาการ ให้ธนาคารมาเปิด
ในโรงเรียนเป็นสำนักงาน นำนักเรียนไปช่วยชุมชน ทำความสะอาดวัดในชุมชน นำนักเรียนช่วยกันปลูกต้นไม้
ในชุมชน โรงเรียนจัดอบรมความรู้ด้านภาษาให้กับผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน 

ท่านที่ 4 , 6 และ 7 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน และหน่วยงานอื่น ควรมีแนวทาง คือ การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ซึ่งมีวิธีปฏิบัติโดยเข้าร่วม
กิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นในเครือข่ายของชุมชน ผู้บริหาร ครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 
การนำนักเรียนไปช่วยชุมชนทำความสะอาดวัด นำนักเรียนช่วยกันปลูกต้นไม้ในชุมชน ผู้บริหาร ครู นำ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น ผู้บริหาร ครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี
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ของท้องถิ่น ผู้บริหาร ครู นำนักเรียนไปช่วยพัฒนาชุมชนโดยการปลูกข้าว ทำนา ร่วมมือกับผู้ปกครองวางแผน
และช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

ท่านที่ 8 ให้ความคิดเห็นว่าการให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานอ่ืน 
ควรมีแนวทาง คือ การรับความช่วยเหลือสนับสนุนของชุมชน ซึ่งมีวิธีปฏิบัติโดยคณะกรรมการสถานศึกษา
ร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของชุมชน ผู้นำทางศาสนาในชุมชนมา
เป็นที่ปรึกษาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน ชุมชนจัดแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนเยี่ยมชมและศึ กษา 
วิทยากรจากชุมชนเข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ ผู้นำชุมชนเข้าร่วมเป็นเกียรติหรือ
ประธานในงานกิจกรรมของโรงเรียน ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการโรงเรียน เชิญชวนบริจาค
การเงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เชิญผู้ปกครองมาให้ความรู้แก่นักเรียนด้านการทำอาหาร ด้านอาชีพ
การตัดผม มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน 

ท่านที่ 9 ให้ความคิดเห็นว่าการให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานอ่ืน 
ควรมีแนวทาง คือ การเสริมสร้างความสัมพันธ์ กับชุมชนและหน่วยงานอื่น ซึ่งมีวิธีปฏิบัติโดยครูและนักเรียนนำ
การแสดงด้านดนตรี นาฏศิลป์ หรือความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ ร่วมงานกับชุมชน ผู้บริหารเป็นวิทยากรฝึกอบรม 
และการประสานความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่น ประสานความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือของ
ชุมชนและหน่วยงานอื่น เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่ าเข้ามาจัดตั้งกลุ่มชมรม 
สมาคม เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผู ้ปกครองมาร่วมงานวันปีใหม่ เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา 
ผู้ปกครองมาร่วมงานวันลอยกระทง เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองมาร่วมงานวันพ่อ งานวันแม่ 
และร่วมงานไหว้ครู เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องความต้องการของ
ชุมชน 

3. ในแต่ละองค์ประกอบควรมีตัวชี้วัด และเกณฑ์ประเมินการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ อย่างไร 
ท่านที่ 1 , 3 และ 7 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ประเด็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนควรมี

ตัวชี้วัด ได้แก่ มีการจัดทำวารสาร และช่องทางการเผยแพร่ผลงานการบริหารจัดการของโรงเรียนต่อสาธารณะ 
จัดปฐมนิเทศนัก 

เรียน และประชุมผู้ปกครอง ทั้งนี้ ควรมีเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics) 
ท่านที่ 2 และ 4 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ประเด็นของการให้บริการชุมชน ควรมีตัวชี้วัด 

ได้แก่ มีการให้บริการด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน ทั้งนี้ ควรมีเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics)  

ท่านที่ 5 และ 8 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า ประเด็นของการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนควรมี
ตัวชี้วัด ได้แก่เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของ
ชุมชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ควรมีเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics)  

ท่านที่ 6 ให้ความคิดเห็นว่า ประเด็นของการรับความช่วยเหลือสนับสนุนร่วมมือในการพัฒนาชุมชน
ควรมีตัวชี้วัด ได้แก่ ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนจากคณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน มีส่วนร่วมในการวางแผน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา ทั้งนี้ ควรมีเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics)  

ท่านที่ 9 ให้ความคิดเห็นว่า ประเด็นของการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ควร
มีตัวชี้วัด ได้แก่ มีความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอ่ืนในการ
ร่วมวางแผน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางวิชาการและความสามารถพิเศษอื่น  ๆ 
ตามบริบทของชุมชน ทั้งนี้ ควรมีเกณฑ์ประเมินตัวชี้วัดแบบแยกส่วน (Analytic Rubrics)  

สรุปได้ว่า ในแต่ละองค์ประกอบควรมีตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้  
๑) การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
๒) เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๓) การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
๔) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน  
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 ๗. การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ( Environment: E )  
1) แนวทางตามหลักพัฒนาการของผู้เรียน 
2) แนวทางตามหลักความสวยงามเป็นระเบียบ  
3) แนวทางตามหลักการใช้สอย 
4) แนวทางตามหลักความประหยัด 
5) แนวทางตามหลักความปลอดภัย 
6) แนวทางตามหลักการมีส่วนร่วม  

 

 
 

ภาพที่ 19 องค์ประกอบที่ 7 การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม (Environment: E) 

การสัมภาษณ์แนวทางการยกร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ จาก ผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 5 ท่าน พบว่า 
ข้อ 1 ท่านมีวิธีการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศอย่างไรบ้าง    

ท่านที ่ 1 กล่าวว่า “ในการบริหารผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการบริหารจัดการสิ ่งแวดล้อม 
ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่จะส่งผลต่อพัฒนาการของผู้เรียนอย่างรอบด้าน ” 

ท่านที่ 2 กล่าวว่า “สิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้บริหารประสบผลสำเร็จในการพัฒนา
สถานศึกษา” 
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ท่านที่ 3 กล่าวว่า “สิ่งที่ผู้บริหารจะมองข้ามไม่ได้ในการบริหารให้สถานศึกษาประสบความสำเร็จ 
สู่ความเป็นเลิศคือการให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม” 

ท่านที่ 4 กล่าวว่า “สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมทั้งภายในภายนอกห้องเรียนล้วนมีส่วนในการส่งเสริม
คุณภาพผู้เรียน และสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จ” 

ท่านที่ 5 กล่าวว่า  “สิ่งที่ผู้บริหารจะมองข้ามไม่ได้เลยในการบริหารสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จ
คือ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ทั้ง ใน และนอกห้องเรียน” 
ข้อ 2 วิธีที่ท่านบริหาร ท่านสามารถจัดหรือจำแนกเป็นประเด็น ๆ ได้อย่างไรบ้าง 
 ท่านที ่ 1 กล่าวว่า “การจัดสภาพแวดล้อมคำนึงถึงพัฒนาการและวัยของเด็ก และเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งประดิษฐ์ และวิธีการให้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กอย่างรอบด้านทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา และต้องคำนึงถึงหลักความปลอดภัยเนื่องจากวัยเด็กจะชอบเคลื่อนไหว 
ไม่อยู่นิ ่ง ชอบสำรวจสิ่งรอบตัว จึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บ ดังนั้นการใช้วัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือต่าง ๆ ต้องปลอดภัย ไม่อันตรายต่อสุขภาพ ” 
 ท่านที่ 2 กล่าวว่า “การจัดสภาพแวดล้อมจะต้องคำนึงถึงความสวยงาม สะอาดสะอ้าน เป็นระเบียบ
เรียบร้อย เป็นสัดส่วน จัดให้มีพื้นที่เป็นธรรมชาติ มีสนามหญ้า จัดสวนหย่อม ปลูกไม้ดอกไม้ประดับในบริเวณ
ต่าง ๆ หากมีพ้ืนที่ควรปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา เพ่ือให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม เจริญหูเจริญตา เกิดความจรรโลงใจ 
มีความสบายตาสบายใจ เพ่ือให้เด็กได้ซึมซับความงามของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี จูงใจ
ให้เด็กอยากมาโรงเรียน อยากร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ และช่วยพัฒนาสุนทรียภาพ” 
 ท่านที่ 3 กล่าวว่า “ หลักการใช้สอยที่ดีต้องคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้สอย การเลือกใช้นวัตกรรม 
สื่อและเทคโนโลยีต้องมีจุดมุ่งหมาย จัดวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และให้เด็กได้ใช้งานจริง ๆ  
การจัดสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนขึ้นนั้น และจำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งครู 
เด็ก ผู ้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดในการระดมทรัพยากรทั ้งเงิน บุคคล วัสดุ อุปกรณ์ เครื ่องมือ 
สิ่งประดิษฐ์ และการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีปรับปรุงและ
ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียดาย” 
 ท่านที่ 4 กล่าวว่า “การจัดสภาพแวดล้อมควรใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่หาให้ได้ในท้องถิ่น ราคา  
ไม่แพง ดูแลรักษาได้ง่าย และมีประโยชน์ใช้สอยหลายอย่าง ยังต้องคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้สอย ผู้เรียนได้
ใช้งานจริง” 
 ท่านที่ 5 กล่าวว่า “ในวัยเด็กและเยาวชนมักจะชอบเคลื่อนไหว ไม่อยู่นิ่ง ชอบสำรวจสิ่งรอบตัว จึง
อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บ ดังนั้นการใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ต้องปลอดภัย มั่นคง
แข็งแรง ไม่มีชิ ้นส่วนที่เป็นอันตราย แหลมคม แตกหักง่ายหรือมีชิ ้นส่วนขนาดเล็ก และควรเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือที่หาให้ได้ในท้องถิ่น ราคาไม่แพง ดูแลรักษาได้ง่าย” 

ข้อ 3 แล้วแต่ละประเด็นที่ท่านได้จำแนกเป็นประเด็น ๆ นั้น ท่านทราบได้อย่างไรว่าในแต่ละประเด็นนั้น
บรรลุผล ท่านดำเนินการอย่างไรบ้าง     
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 ท่านที่ 1 กล่าวว่า “สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอก ห้องเรียนโดยคำนึงถึงความ
พร้อม และพัฒนาการของผู้เรียน ให้เหมาะสมกับวัยเด็ก โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญ  ในด้าน
การส่งเริมพัฒนาการ สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมโดยคำถึงพัฒนาการและวัยของเด็ก การเลือกใช้วัสดุ 
อุปกรณ์เครื่องมือ และสิ่งประดิษฐ์ ได้เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กอย่างรอบด้านทั้งทางด้านร่างกาย 
อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา จัดพื้นที่และวัสดุที่หลากหลายและเหมาะสมกับวัยให้เด็กได้เลือกทำและ
ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำ และให้เด็กได้ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน นอกจากนี้ยังต้องมีการใช้นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริม
การพัฒนาของผู้เรียน ”   
 ท่านที่ 2 กล่าวว่า “จัดสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน 
เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  มีแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมระเบียบวินัยของนักเรียน จัดสภาพแวดล้อม
โดย คำนึงถึงความสวยงาม สะอาด เป็น สัดส่วน เป็นระเบียบมีพื้นที่ธรรมชาติ เช่น สนามหญ้า จัดสวนหยอ่ม 
ปลูกไม้ดอกไม้” 
 ท่านที่ 3 กล่าวว่า “เลือกใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยี จัดวัสดุ อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และผู้เรียนสามารถใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน มีแผนงานโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้สอย
ทรัพยากรในสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า เลือกใช้นวัตกรรมในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมแก่พัฒนาการและวัย
ของเด็ก มีสื่อและส่งเสริมให้บุคลากรจัดหาสื่อ หรือผลิตสื่อในการจัดการเรียนการสอน จัดวางวัสดุอุปกรณ์ต่าง 
ๆให้สามารถใช้สอยได้ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ และคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งาน จัดให้มีป้ายที่สอดคล้อง
กับสิ่งที่เด็กสนใจหรือสรุปเนื้อหาที่เด็กได้เรียนรู้   โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทั้งครู เด็ก ผู้ปกครอง 
ชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดในการระดับทรัพยากร” 
 ท่านที่ 4 กล่าวว่า “ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่หาง่าย มุ่งเน้นความประหยัด ดูแลรักษาง่าย มี
ประโยชน์ใช้สอยหลายอย่างเพ่ือลดการใช้พลังงาน น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ มี
คูม่ือแนวทางในการจัดกิจกรรมตามหลักความประหยัด ใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือที่หาได้ในท้องถิ่น ส่งเสริมให้
บุคลากรทำสิ่งของเครื่องใช้ง่าย ๆ เอง มีนวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มุ ่งเน้นตามหลักความประหยัด  
ผู้เรียนสามารถใช้งานได้จริง และมีประสิทธิภาพ” 
 ท่านที่ 5 กล่าวว่า “สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม จัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับวัย
เด็ก โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่หาง่าย มุ่งเน้นความประหยัด 
ดูแลรักษาง่าย มีประโยชน์ใช้สอยหลายอย่างเพ่ือลดการใช้พลังงาน” 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบที่ ๗ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ๖ ประเด็นสำคัญ ได้แก่  
๑) แนวทางตามหลักพัฒนาการของผู้เรียน 
๒) แนวทางตามหลักความสวยงามเป็นระเบียบ  
๓) แนวทางตามหลักการใช้สอย 
๔) แนวทางตามหลักความประหยัด 
๕) แนวทางตามหลักความปลอดภัย 
๖) แนวทางตามหลักการมีส่วนร่วม  
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และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่
ความเป็นเลิศได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จำนวน 9 คน สรุปได้ว่า ในแต่ละ
องค์ประกอบย่อยควรมีตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้  

๑) แนวทางตามหลักพัฒนาการของผู้เรียน 
๒) แนวทางตามหลักความสวยงามเป็นระเบียบ  
๓) แนวทางตามหลักการใช้สอย 
๔) แนวทางตามหลักความประหยัด 
๕) แนวทางตามหลักความปลอดภัย 
๖) แนวทางตามหลักการมีส่วนร่วม  
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 ๘. การพัฒนาหลักสูตร ( Curriculum: C )  
1) แนวทางการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
2) แนวทางการร่างหลักสูตร  
3) แนวทางการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร  
4) แนวทางการนำหลักสูตรไปใช้  
5) แนวทางการประเมินผลหลักสูตร 

 

 
 

ภาพที่ 20 องค์ประกอบที่ 8 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum: C) 

การสัมภาษณ์แนวทางการยกร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ จาก ผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 5 ท่าน พบว่า 
ข้อ 1 ท่านมีวิธีการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศอย่างไรบ้าง  

ท่านที่ 1 กล่าวว่า วิธีการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศควรใช้แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสพฐ. 

ท่านที่ 2 กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรนั้นจะต้องศึกษาภูมิหลังและข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนร่วมด้วย
เพ่ือการวางแผนการพัฒนา 

ท่านที่ 3 กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรควรมีการร่วมคิดร่วมพัฒนาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาด้วย 
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ท่านที่ 4 กล่าวว่า ควรมีการสังเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน วิเคราะห์เป้าหมาย วิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนด้วยเพื่อการวางแผนการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ท่านที่ 5 กล่าวว่า ควรมีการสอบถามความต้องการจำเป็นในการพัฒนาหลักสูตรจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วน
เสียด้วยเพื่อการบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
ข้อ 2 วิธีที่ท่านบริหาร ท่านสามารถจัดหรือจำแนกเป็นประเด็น ๆ ได้อย่างไรบ้าง 

ท่านที่ 1 กล่าวว่า แนวทางการพัฒนาหลักสูตร มีหลายแนวทาง เช่น การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐาน ข้อมูลเกี ่ยวกับสภาพและความต้องการของชุมชน การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียนและการ
วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง  

ท่านที่ 2 กล่าวว่า  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรควรมีการร่างหลักสูตร โดยการกำหนดจุดประสงค์
ของหลักสูตร การกำหนดเนื้อหาสาระ  การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมและสื่อต่าง ๆ รวมทั้งการกำหนดวิธี
วัดและประเมินผลผู้เรียน 

ท่านที่ 3 กล่าวว่า  แนวทางการพัฒนาหลักสูตรควรมีการร่างหลักสูตรและมีการตรวจสอบคุณภาพ
หลักสูตร 

ท่านที่ 4 กล่าวว่า  การพัฒนาหลักสูตรจะต้องมีการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ภูมิหลังของสถานศึกษา  
การร่างหลักสูตรและการประเมินผลการใช้หลักสูตรควบคู่กันไปด้วย 

ท่านที่ 5 กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรเมื่อร่างหลักสูตรแล้วจะต้องมีการนำหลักสูตรไปใช้และมี  
การนิเทศติดตามการใช้หลักสูตร และจะต้องมีการประเมินผลหลักสูตรอีกด้วย 

ข้อ 3 แล้วแต่ละประเด็นที่ท่านได้จำแนกเป็นประเด็น ๆ นั้น ท่านทราบได้อย่างไรว่าในแต่ละประเด็นนั้น
บรรลุผล ท่านดำเนินการอย่างไรบ้าง  

ท่านที่ 1 กล่าวว่า  จะต้องมีการสร้างรูปแบบวิธีการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศแล้วทำ 
การทดลองใช้รูปแบบและประเมินการใช้รูปแบบตามลำดับ 

ท่านที่ 2 กล่าวว่า  ควรมีการสร้างเกณฑ์การประเมิน หรือสร้างตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับวิธีการบริหาร
โรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศเก่ียวกับการใช้เทคนิคเชิงบริหาร 

ท่านที่ 3 กล่าวว่า  ควรจะมีการจัดทำเป็นคู่มือแนวทางการใช้เทคนิคเชิงบริหารแล้วประเมินความเป็นไปได้ 
ความเหมาะสม และความเป็นประโยชน์ 

ท่านที่ 4 กล่าวว่า  ควรมีร่างรูปแบบและทดลองใช้ให้คลอบคลุมทุกโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมายเพ่ือการยืนยัน
รูปแบบในความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 

ท่านที่ 5 กล่าวว่า  ควรมีการกำหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติของแต่ละด้านให้ครอบคลุมเพ่ือความสะดวกใน
การนำลงสู่การใช้ในโรงเรียน 
ข้อ 4 จากปัญหา อุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศที่ท่านพบเจอมีอะไรบ้าง อย่างไร     
และท่านมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
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ท่านที่ 1 กล่าวว่า  ปัญหาการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและความต้องการ
ของชุมชนแล้วและจะต้องมีการสำรวจสภาพและความต้องการของผู้ เรียน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านี้สามารถได้จากครูในโรงเรียน ผู้ปกครอง และตัวนักเรียนเองด้วย 

ท่านที่ 2 กล่าวว่า  ปัญหาการการร่างหลักสูตร ควรมีการกำหนดจุดประสงค์ของหลักสูตรที่ชัดเจน  
มีการกำหนดเนื้อหาสาระ เนื้อหาสาระเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตร เนื้อหาที่เลือกมา
จะต้องสามารถจัดให้ผู้เรียนได้โดยพิจารณาถึงความพร้อม ศักยภาพในโรงเรียน บุคลากรที่เป็นผู้สอน วัสดุ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วย 

ท่านที ่ 3 กล่าวว่า  ปัญหาการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรควรมีการตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตรคือ ความสอดคล้องขององค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ จุดประสงค์ เนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ วิธีวัดและประเมินผลผู้เรียน 

ท่านที่ 4 กล่าวว่า  ปัญหาการนำหลักสูตรไปใช้ ควรเป็นครูที่เป็นผู้ปฏิบัติการหลักในการพัฒนา
หลักสูตรเป็นผู้นำหลักสูตรไปใช้  

ท่านที่ 5 กล่าวว่า  ปัญหาการประเมินหลักสูตร ควรมีการประเมินจาก ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ได้แก่ 
ความรู้ ทักษะ เจตคติ และค่านิยมต่าง ๆ  เพื่อตรวจสอบว่าเมื่อนำหลักสูตรไปใช้การจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณ์จริงแล้วเป็นอย่างไร มีปัญหา/อุปสรรคอย่างไร 

ข้อ 5 ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ประเด็นสำคัญดังนี้   
ท่านที่ 1 - 5 มีความคิดเห็นตรงกันว่า การใช้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรควรมีการกำหนดแนวทาง

และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน มีตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินที่คลอบคลุมในทุกด้าน สรุปได้ว่า 
องค์ประกอบที่ ๘ มีองค์ประกอบย่อยสำคัญ ๕ ประเด็น ได้แก่  

๑) แนวทางการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
๒) แนวทางการร่างหลักสูตร  
๓) แนวทางการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร  
๔) แนวทางการนำหลักสูตรไปใช้  
๕) แนวทางการประเมินผลหลักสูตร 
และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่

ความเป็นเลิศได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จำนวน 9 คน พบว่า 
คำถามรอบที ่1 ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ   

ท่านที่ 9 และ3 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ควรจะต้องมี
การศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและความต้องการของชุมชน การวิเคราะห์
ศักยภาพของโรงเรียน และการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง 
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ท่านที่ 5 และ8 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ควรมีการร่าง
หลักสูตร โดยจะต้องมีการกำหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร การกำหนดเนื้อหาสาระ  การจัดการเรียนการสอน 
กิจกรรมและสื่อต่าง ๆ และการกำหนดวิธีวัดและประเมินผลผู้เรียน  

ท่านที่ 1, 2 และ4 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า แนวทางการพัฒนาหลักสูตร ควรมีการตรวจสอบ
คุณภาพหลักสูตร มีการนำหลักสูตรไปใช้ และมีการประเมินผลหลักสูตร 
คำถามรอบที่ 2 แนวทางและวิธีการปฏิบัติในแต่ละประเด็นขององค์ประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชน  
สู่ความเป็นเลิศ ควรเป็นอย่างไร 

ท่าน 1 และ 5 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานควรมีแนวทาง คือ 
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและความต้องการของชุมชน การวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน และการวิเคราะห์
หลักสูตรแกนกลาง ซึ่งมีวิธีปฏิบัติโดย1. ข้อมูลสภาพทั่วไปของชุมชน แผนที่ชุมชน แสดงที่ตั้งของสถานที่ต่าง ๆ 
เช่น สิ่งสำคัญในชุมชนเช่น วัด โรงเรียน เทศบาล ธนาคาร ฯลฯ รวมทั้งลักษณะการตั้งบ้านเรือนภายในชุมชน 
ประวัติความเป็นมาและสภาพของชุมชน จำนวนประชากร แยกตามเพศ อายุ จำนวนครัวเรือน ศาสนา 
สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น 2. ข้อมูลด้านการศึกษา จำนวนผู้จบการศึกษาในระดับต่าง ๆ จำนวนนักเรียนใน
ระดับต่าง ๆ เช่น ประถม มัธยม ฯลฯ จำนวนครูที่สอนในระดับต่าง ๆ จำนวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา 
เช่น ศึกษานิเทศก์ ฯลฯ 3. ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ภาษาท้องถิ่น 
โบราณสถาน โบราณวัตถุภายในชุมชน ดนตรี เพลง การแสดงพื้นบ้านของชุมชน วรรณกรรม ตำนานพื้นบ้าน
ของชุมชน 4. ข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจ อาชีพ/รายได้ของคนในชุมชน ปฏิทิน การปฏิบัติงานของชุมชน เช่น 
ช่วงเดือนการเกี่ยวข้าว ช่วงเวลาการเก็บเงาะ การตัดยาง เป็นต้น รวมทั้งทรัพยากรที่มีในชุมชน เช่น ป่าไม้ แร่ 
- ธาตุ แหล่งน้ำ และพืช เศรษฐกิจหลักของชุมชน 5. ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำเนียบชื่อ ที่อยู่ ความรู้ความสามารถ 
ความชำนาญของแต่ละบุคคลปัญหาชุมชน 6. ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน เช่น ยาเสพติด พืชผลราคาตก โจร
ผู้ร้ายชุกชุม  นอกจากการศึกษาและสำรวจสภาพแวดล้อมและความต้องการของชุมชน รวมทั้งข้อมูลที่สำคัญ
ของชุมชนแล้ว ต้องมีการสำรวจสภาพและความต้องการของผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้สามารถได้จากครูในโรงเรียน ผู้ปกครอง และตัวนักเรียนเอง 

ท่านที่ 2 และ 3 ให้ความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่าการพัฒนาหลักสูตร ควรมีแนวทาง คือ การร่าง
หลักสูตร ซึ่งมีวิธีปฏิบัติโดยการกำหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร การกำหนดเนื้อหาสาระ การจัดการเรียน 
การสอน กิจกรรมและสื่อต่าง ๆ และการกำหนดวิธีวัดและประเมินผลผู้เรียน 

ท่านที ่ 4,6 และ 7 ให้ความคิดเห็นที ่สอดคล้องกันว่าการพัฒนาหลักสูตร ควรมีแนวทาง คือ 
การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรซึ่งมีวิธีปฏิบัติโดยมีการแต่งตั้งคณะทำงานร่างหลักสูตร เป็นกลุ่มบุคคลที่พัฒนา
หลักสูตรขึ้นมา เช่น คณะครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง คนในชุมชน เป็นผู้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเนื้อหาสาระ ด้านสื่อการเรียนรู้ ด้านหลักสูตรและ 
การสอน เป็นผู้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ และการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจอยู่
ในลักษณะของการจัดประชุม/สัมมนา เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร 
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ท่านที่ 8 ให้ความคิดเห็นว่าการพัฒนาหลักสูตร ควรมีแนวทาง คือการนำหลักสูตรไปใช้ซึ่งมีวิธีปฏิบัติ
โดยครูที่เป็นผู้ปฏิบัติการหลักในการพัฒนาหลักสูตรเป็นผู้นำหลักสูตรไปใช้ ด้วยการแปลงหลักสูตรไปสู่  
การสอน ครูกำหนดวิธีการจัดการเรียนการสอน กำหนดรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละคาบ พร้อมทั้งจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ การประสานงานกับบุคคลที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้รวมทั้งการจัดเตรียมสื่อ
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพของชุมชน กลยุทธ์และเครื่องมือการเรียนรู้ เช่น การเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม(participatory learning: pl) กระบวนทางปัญญา 10 ขั้น ของ ศ.นพ.ประเวศ วาสี ซึ่งได้แก่ การสังเกต 
การบันทึก การนำเสนอ การฟัง การถาม-ตอบ การตั้งสมมติฐาน การค้นหาคำตอบ การวิจัย การเชื่อมโยง 
การบูรณาการ และการเรียบเรียง 

ท่านที่ ๙ ให้ความคิดเห็นว่าการพัฒนาหลักสูตร ควรมีแนวทาง คือ การประเมินหลักสูตร ซึ่งมีวิธีปฏิบัติ
โดยการประเมินผลหลักสูตร ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ประเมินการจัดการเรียนการสอน เพื่อตรวจสอบว่าเมื่อ
นำหลักสูตรไปใช้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์จริงแล้วเป็นอย่างไร มีปัญหา/อุปสรรคอย่างไรเพ่ือ
เป็นการตัดสินคุณค่าของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ผลจากการรวบรวมข้อมูลในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือหาคำตอบว่า
หลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด สิ่งใดที่ควรต้องทำการปรับปรุงเพื่อให้หลักสูตรดียิ่งขึ้น 

สรุปได้ว่า ในแต่ละองค์ประกอบย่อย มีตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้  

๑) แนวทางการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
๒) แนวทางการร่างหลักสูตร  
๓) แนวทางการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร  
๔) แนวทางการนำหลักสูตรไปใช้  
๕) แนวทางการประเมินผลหลักสูตร 
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 ๙. การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ( Team: T ) 
1) การสร้างทีมตามวัตถุประสงค์  
2) การพัฒนาทีมงาน  
3) การพัฒนาผู้นำทีม  
4) การสร้างสัมพันธภาพที่ดีของทีมงาน  
5) การบริหารความขัดแย้งภายในทีม  
6) เทคนิคการตัดสินใจโดยทีมงาน  

 

 
 

ภาพที่ 21  องค์ประกอบที่ 9 การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (Team: T) 

การสัมภาษณ์แนวทางการยกร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ จาก ผู้ทรงคุณวุฒิ
จำนวน 5 ท่าน พบว่า 
ข้อ 1 ท่านมีวิธีการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศอย่างไรบ้าง  

ท่านที่ 1 กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนให้ไปสู่ความเป็นเลิศนั้น ต้องประกอบด้วยหลายอย่างหลายด้าน 
ซึ่งด้านที่สำคัญคือ “สมาชิกหรือองค์กร” ร่วมกันดำเนินกิจการงานด้านต่าง ๆ ที่ตนรับผิดชอบหรือได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จตามแผนที่วางหรือกำหนดไว้ 
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ท่านที่ 2 กล่าวว่า การทำงานร่วมกันและส่งเสริมกับไปในทางบวก โดยมีคนตั้งแต่ 2 คน หรือมากกว่า 
และร่วมมือกันทำงาน โดยใช้ทักษะประสบการณ์ร่วมกันอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ “พัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของทีม” ได้ 

ท่านที่ 3 กล่าวว่า ในฐานะผู้บริหารมองถึงความสำเร็จของโรงเรียนสู้ความเป็นเลิศ โดยมีผู้ทำงาน
ตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป มีการทำงานร่วมกัน มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทำให้สำเร็จตามที่ได้ตั้งไว้ โดยร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติมีการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน วางแผนโครงสร้าง แบ่งภาระหน้าที่และความ
รับผิดชอบ จนถึงการประเมินผลการทำงาน ซึ่งวิธีการนี้เรียกว่า “การทำงานเป็นทีม” เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่ง
ให้กับองค์กร 

ท่านที่ 4 กล่าวว่า การพัฒนาโรงเรียนให้สู่ความเป็นเลิศได้นั้น จะต้องมีวิธีการที่หลากหลายในฐานะ
ผู้บริหารมองเพียงด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียวมิได้ จะต้องมีการมององค์รวมประกอบด้วย ตัวอย่างเช่น 
เครื่องจักร มีส่วนประกอบหลายชิ้นส่วนที่จะต้องนำมาประกอบเติมเต็มซึ่งกันและกันถึงจะเป็นเครื่องจักร
พร้อมทำงาน สำหรับผมมองถึงการทำงาน ใครคือผู้ทำงานให้กับองค์กรหรือโรงเรียนล่ะ ถ้าไม่ใช่มนุษย์หรือ
บุคลากร ถึงมีงบประมาณสนับสนุน อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง อำนวยความสะดวกมีความพร้อม แต่ถ้าองค์กร
นั้นขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ โรงเรียนแห่งนั้นจะเป็นอย่างไร ดังนั้น “บุคลากร” คือบุคคลสำคัญในการช่วย
พัฒนางานขององค์กรให้ถึงความสำเร็จ 

ท่านที ่ 5 กล่าวว่า มองถึงความเป็นเลิศของโรงเรียนเอกชน ผมมองที ่ ครูผู ้สอน และบุคลากร 
ตัวอย่างเช่น การบริหารงานมี 4 ฝ่าย ได้แก่ 1. ฝ่ายงบประมาณ 2. ฝ่ายงานวิชาการ 3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล         
4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ถ้าโรงเรียนแห่งนั้นมีความพร้อมสมบูรณ์ทั้ง 4 ฝ่าย ถือว่าโรงเรียนแห่งนั้นเป็นเลิศใน
เรื่องของการบริการและประสบความสำเร็จ แต่อย่างไรก็ตามการที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นจะต้องเกิดจาก
ตัว “ครูผู้สอนและบุคลากร รวมถึงผู้บริหารโรงเรียน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” เช่น การทำงานร่วมกัน ไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีหลักหรือโครงสร้างการดำเนินงานร่วม เพ่ือให้การทำงานมีประสิทธิภาพ 

ข้อ 2. วิธีที่ท่านบริหาร ท่านสามารถจัดหรือจำแนกเป็นประเด็น ๆ ได้อย่างไรบ้าง 
ท่านที่ 1 กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนผมแบ่งภาระงานออกเป็นฝ่าย ๆ ได้แก่ “1. ฝ่ายงบประมาณ  

2. ฝ่ายงานวิชาการ 3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป” และมอบหมายผู้ที่รับผิดชอบให้
ดำเนินงานตามความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในงานนั้น โดยจะมีผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบรอง 
และผู้ช่วยดำเนินงาน หรือเรียกว่า “ทีมงาน หรือกลุ่มงาน” นั้น ๆ  

 ท่านที่ 2 กล่าวว่า ผมใช้วิธีการ “แบ่งคนให้เหมาะสมกับตำแหน่งของงานและทีมในการดำเนินงาน” 
โดยแบ่งกลุ่มงานตามความสำคัญและขอบเขตของภาระงานโรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ได้รับ
การยอมรับและมีชื่อเสียงในหลาย ๆ ด้าน 

 ท่านที่ 3 กล่าวว่า “การทำงานเป็นทีม” มีความสำคัญมากในองค์กรเพื่อช่วยให้วัตถุประสงค์ขององค์กร
บรรลุเป้าหมาย และมีอิทธิพลต่อบรรยากาศการทำงานขององค์กร รวมทั้งเป็นการดึงเอาความสามารถของแต่ละ
บุคคลที่มีอยู่ออกมาการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเมื่อได้ทีมงานที่เหมาะกับงานแล้ว จะเป็น
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การแบ่งกลุ ่มงานตามประเด็นของบทบาทสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนสู ่ความเป็นเลิศ ได้แก่ “1. ฝ่าย
งบประมาณ 2. ฝ่ายงานวิชาการ 3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 5.ฝ่ายกิจการนักเรียน” 

 ท่านที่ 4 กล่าวว่า แบ่งการบริการงานของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศออกเป็น 3 ฝ่าย ได้แก่ “1. ฝ่าย
งบประมาณและงานทั่วไป 2. ฝ่ายงานวิชาการ 3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล” โดยจะมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบ
งานตามความรู้สามารถตามความสมัครใจ และตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงานนั้น ๆ 

 ท่านที่ 5 กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนเพื่อให้เป็นเลิศนั้นจะต้องมีการจัด “รูปแบบหรือโครงสร้าง 
การบริหารงานที่ชัดเชด” กำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้ตรงตามตำแหน่งงาน รวมทั้งบุคคลที่จะต้อง
ดำรงในตำแหน่งงานนั้นด้วย ซึ่งพิจารณาจาก บุคลิกภาพ พฤติกรรม ความรู้ความสามารถ ทัศนคติ เป้าหมาย
ส่วนตัว เพราะจะต้องมีการ “จัดกลุ่มจัดทีม” ในการทำงานร่วมกัน เพ่ือให้งานขององค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่
กำหนดและองค์กรมีบุคลากรที่สร้างสรรค์ในงาน 
ข้อ 3 แล้วแต่ละประเด็นที่ท่านได้จำแนกเป็นประเด็น ๆ นั้น ท่านทราบได้อย่างไรว่าในแต่ละประเด็นนั้น
บรรลุผล ท่านดำเนินการอย่างไรบ้าง  

ท่านที่ 1 กล่าวว่า “ตรวจสอบ” การดำเนินของกลุ่มงานแต่ละฝ่ายงาน โดยให้แต่ละฝ่ายทำการ 
“นำเสนอแผนการดำเนินงาน ขั้นตอน และผลการดำเนินงาน”   

ท่านที่ 2 กล่าวว่า มีการจัดตั้ง “คำสั่งให้มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในโรงเรียน” โดยให้แต่ละฝ่าย
(บุคลากรภายใน)สามารถตรวจสอบภายในการเอง และมีบุคคลภายนอกโรงเรียนมีส่วนร่วม เช่น กรรมการ
สถานศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานและได้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางาน
ให้ดียิ่งขั้น 

ท่านที่ 3 กล่าวว่า  มีการ “ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน” โดยใช้ “กระบวนการ PDCA” 
ของแต่ละกลุ่มงาน ซึ่งให้แต่ละกลุ่มงานทำการจัดทำแผนงานก่อนที่จะดำเนินงาน พอถึงสิ้นปีงบประมาณให้แต่
ละกลุ่มงานทำการสรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินต่อผู้บริหารโรงเรียน  

ท่านที่ 4 กล่าวว่า  ผู้บริหารประเมินข้อมูลเชิงประจักษ์ และประกอบกับเอกสารการดำเนินงาน ผล
การดำเนินงาน การสนทนากับผู้ดำเนินงานเป็นรายบุคคลและเป็นความลับ  

ท่านที่ 5 กล่าวว่า ให้แต่ละกลุ่มงานจัดทำแผนงานนำเสนอในที่ประชุม ได้แก่ กิจกรรม ขั้นตอน
ดำเนินงาน ระยะเวลาการดำเนินงาน งบประมาณที่ใช้ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน ผู้บริหาร บุคลากร 
ผู้เรียน ชุมชน สิ้นปีงบประมาณรายงานผลงานในที่ประชุม คณะผู้บริหารเป็นผู้ประเมินทุกกลุ่มงานทั้งเอกสาร
และข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมทั้งการพูดคุยกับบุคลากรที่เก่ียวข้องกับงาน 
ข้อ 4 จากปัญหา อุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศที่ท่านพบเจอมีอะไรบ้าง อย่างไร    
และท่านมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 

ท่านที่ 1 กล่าวว่า อุปสรรคในการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศที่ผมพบ คือ งบประมาณในการ
บริหาร เนื่องจากทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับคุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม และเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมนานาชาติ จึงมีการจ้างครูผู้สอน(ครูต่างชาติ)  เพิ่มขึ้น เพื่อตอบจุดเน้น
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โรงเรียนในด้านโรงเรียนหลายภาษา ซึ่งมีการแก้ไขปัญหาคือการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศโดยของบสนับสนุนงานภาครัฐ สมาคมผู้ปกครองนักเรียน และโครงการครูอาสาสมัครของทางภาครัฐ 

ท่านที่ 2 กล่าวว่า ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ บุคลากร ส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรที่อายุงานยังน้อย 
ประสบการณ์ในการทำงานน้อย แต่สอนดี มีความตั้งใจ ทุ่มเทในการทำงาน และมีการย้ายเข้าย้ายออกบ่อย
ของบุคลากร จึงทำให้การทำงานขาดความต่อเนื่อง จึงใช้วิธีการจัดทำเป็นสัญญาในการทำงานชัดเจน เช่น ต้อง
ทำงานอย่างน้อย 3 ปี ไม่มีสิทธิ์ไปสอบที่อื ่น ถ้าจะลาออกต้องแจ้งก่อนอย่างน้อย 6 เดือน ส่วนประเด็น
บุคลากรประสบการณ์ในการทำงานน้อย ทางผู้บริหารมีการจัดอบรมและฝึกประสบการณ์ในการ มีการ
ประเมินงาน และให้ขวัญกำลังใจในการทำงาน 

ท่านที่ 3 กล่าวว่า ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ การบริหารงานวิชาการ ประเด็น การรับนักเรียนเข้า
ศึกษาในโรงเรียนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนที่มีความเป็นทางวิชาการ ความสามารถ
พิเศษทางกีฬา ดนตรี ซึ่งแต่ทางโรงเรียนมีการรับจำนวนนักเรียนตามกรอบอัตรากำลังของครูผู้สอน และ
ทรัพยากรภายในโรงเรียน ดังนั้นทางโรงเรียนจึงแก้ไขโดยการจัดทดสอบอย่างเข้มนอกจากการทำแบบทดสอบ
แล้ว ยังจัดทดสอบภาคปฏิบัติในแต่ละสาขาท่ีนักเรียนสมัครสอบ  

ท่านที่ 4 กล่าวว่า  ปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ การพัฒนาบุคลากรสู่วิชาชีพงานวิชาการ ด้านงานวิจัย 
การสร้างหรือใช้นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นเลิศ ซึ่งทางโรงเรียนจัดอบรมและวิธีแลกเปลี่ยน
งานวิชาการภายในและภายนอก รวมทั้งมีการจัดประกวดผลงานนวัตกรรม งานวิจัย  

ท่านที่ 5 กล่าวว่า  สำหรับผมปัญหาและอุปสรรคที่พบ คือ การสร้างทีมงานหรือบุคลากรที่มีคุณภาพ
เพื่อสร้างโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ เพราะแต่ละคนมีทัศนคติ ความเป็นตัวตนสูง ลักษณะหรือพฤติกรรมต่างคน
ต่างเป็น ซึ่งเป็นโจทย์ใหญ่ที่จะทำอย่างไรให้บุคลากรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จะหล่อหลอมอย่างไร จึงจะทำให้
เป็นทีมงานที่เข้มแข็งมีคุณภาพ ซึ่งทางผู้บริหารใช้วิธีการบริหารแบบครอบครัว มีการทำกิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้
แต่ละคนเปิดใจเรียนรู้กัน ปรับตัวเข้าหากัน ผูกรักในตัวตนและองค์กร 

ข้อ 5 ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ โดยการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ  
(Team: T)  

ท่านที่ 1 กล่าวว่า  เห็นด้วย เพราะการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศนั้นจะสำเร็จได้จะต้อง
อาศัยการทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมงานที่มีความเข้มแข็งและมีคุณภาพ แต่ต้องมีการคัดเลือกบุคลากรให้ได้  
มีคุณภาพ ซึ่งอาจจะมีการกำหนดเกณฑ์ในการรับสมัครบุคคลเข้าในการทำงานในตำแหน่งนั้น ๆ 

ท่านที่ 2 กล่าวว่า   การบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศมีการบริหารงานหลายฝ่ายและจะต้อง
ใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการทำงาน รวมทั้งจะต้องมีทีมงานที่เข้มแข็งในการช่วยและสนับสนุนใน
การดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งจะต้องมีการคัดเลือกบุคลากรให้ได้คนที่เหมาะสมกับงานและตำแหน่งของงาน 

ท่านที่ 3 กล่าวว่า  การบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศเป็นการสร้างโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพ โดย
ตั้งแต่การคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน นักเรียนเข้าเรียน วัสดุอุปกรณ์ดีมีคุณภาพ ดังนั้นสิ่งที่สำคัญของ
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ความสำเร็จและภาระงานมีคุณภาพคือการมีทีมงานที่ดีมีประสิทธิภาพ “สร้างทีมด้วยความสามารถหรือจุดเด่น
ของแต่ละคน” 

ท่านที่ 4 กล่าวว่า  การบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศเป็นการสร้างสรรค์ของทีม ที่มาจาการ
พัฒนาจากความคิดที่หลากหลายของสมาชิกและระดมสมองเพื่อแก้ไขและหรือพัฒนาร่วมกัน ซึ่งทำให้องค์กร
นั้นก้าวหน้าและก้าวไกล “ตรงไปตรงมา จริงใจต่อกัน ให้การสนับสนุนกัน” 

ท่านที่ 5 กล่าวว่า  การบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศเกิดจากการวางแผนงานและการปฏิบัติ
ที่เกิดความสำเร็จ ซึ่งอาจจะมีการคิดค้นท่ีหลากหลายรูปแบบ วิธีการ และนำมาทดลองใช้ ปรับวิธีการให้ทันยุค
ทันสมัยเหมาะแก่การพัฒนา โดยสิ่งเหล่านั้นล้วนเกิดจากทีมงานภายในองค์กรที่ช่วยกันทำงานพัฒนางานให้
สำเร็จ “เป็นผู้นำที่ดี และเป็นผู้ตามท่ีมีวินัย” 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบที่ ๙ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยสำคัญ ๖ ประเด็น ได้แก่  
๑) การสร้างทีมตามวัตถุประสงค์  
๒) การพัฒนาทีมงาน  
๓) การพัฒนาผู้นำทีม  
๔) การสร้างสัมพันธภาพที่ดีของทีมงาน  
๕) การบริหารความขัดแย้งภายในทีม  
๖) เทคนิคการตัดสินใจโดยทีมงาน  
และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่

ความเป็นเลิศได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จำนวน 9 คน พบว่า 
1. ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศในประเด็น การสร้างทีมงานที ่มี
ประสิทธิภาพ (Team: T)   

ท่านที่ 1 ท่านที่ 5 และท่านที่ 8 กล่าวว่า “การบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศในประเด็น การ
สร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในหลาย ๆ ด้าน เพราะการมีสมาชิก
หรือบุคลากรที่มีคุณภาพในการทำงานและร่วมขับเคลื่อนให้กับองค์กรนั่นเป็นสิ่งที่มีงามมาก  ๆ โดยการ
ดำเนินงานนั้นมีหลากฝ่ายที ่จะต้องช่วยกันขับเคลื ่อน ซึ ่งแต่ละฝ่ายงานมีความแตกต่างกันในเรื ่องของ
ภาระหน้าที่ ขอบเขตการดำเนินงาน ดังนั้นคนที่มีความรู้ความสามารถ ตั้งใจทำงาน ทุ่มเทกายและใจ ร่วมด้วย
ช่วยกันนั้นองค์กรประสบความสำเร็จแน่นอน”  

ซึ่งท่านที่ 2 และ 3 กล่าวเพิ่มเติมว่า “การที่จะทำให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพนั้น ทางองค์กรก็จะต้อง
เสริมหรือเพิ่มเติมองค์ความรู้และทักษะการทำงานในแต่ละด้านให้กับบุคลากรเหล่านั้นด้วย มีการสนับสนุน
ส่งเสริมให้มีการอบรมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งมีการให้ขวัญกำลังใจ ส่งเสริมการทำงานของ
บุคลากร ปลูกฝังให้บุคลากรรักในองค์กร เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รักสามัคคีกัน มีน้ำใจต่อกัน สร้างวัฒนธรรม
ขององค์กรที่ดี เพราะเราคือบุคลากรขององค์กรนั้น ๆ และองค์กรเจริญเติบโตอย่างสวยงามก็เพราะทีมงานที่ดี
มีคุณภาพ”  
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นอกจากนั้นท่านที่ 4 และท่านที่ 9 ยังกล่าวต่อไปอีกว่า “ในแต่ละโรงเรียนหรือหน่วยงานหรือองค์กร
จะมีกลุ่มงามซึ่งแต่ละกลุ่มงานจะประกอบด้วย หัวหน้างาน ผู้ช่วยหัวหน้างาน และสมาชิก นั่นก็หมายถึงภาระ
งานของแต่ละกลุ่มงานและของแต่ละคนจะมีภาระงาน หน้าที่งานที่จะรับผิดชอบแตกต่างกัน ดังนั้นผู้บริหารที่
ดีจะมีการวางแผนโครงสร้างและขอบข่ายงานให้ชัดเจนก่อนที่จะมอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มงานดำเนินการ ซึ่ง
แต่ละกลุ่มงานจะต้องมีความเข้าใจเนื้องานของกลุ่มงานตนเองและงานที่ตนเองได้รับผิดชอบ ตลอดจนการให้
แต่ละกลุ่มงานร่วมกันวางแผนงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารและ
สมาชิกบุคลากรภายในองค์กร เพ่ือที่จะได้ช่วยกันพัฒนางานให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป”  

อย่างไรก็ตามท่านที่ 6 และท่านที่ 7 กล่าวว่า “องค์กรจะจะเป็นเลิศได้ก็ต่อเมื่อบุคลากรจะต้องรักกัน 
ไม่มีการแบ่งแยก แบ่งกลุ่มหรือกลุ่มงานกัน เพราะกลุ่มงานส่วนใหญ่จะมีอยู่ 4 ฝ่ายงาน ได้แก่ 1. ฝ่าย
งบประมาณ 2. ฝ่ายงานวิชาการ 3. ฝ่ายบริหารงานบุคคล 4. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป หรือบางโรงเรียนมี 5.ฝ่าย
กิจการนักเรียน หรือบางโรงเรียนมี 3 ฝ่าย ได้แก่ 1. ฝ่ายงบประมาณและงานทั่วไป 2. ฝ่ายงานวิชาการ 3. 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ซึ่งทำงานแล้วแต่ละคนแต่ละฝ่ายงานต่างทำงานของตนเอง จะมาแบ่งคนแบ่งฝ่าย สร้าง
อำนาจในกลุ่มงานมิได้ เนื่องจากแต่ละกลุ่มงานนั้นเวลาทำข้อมูลหรือรายงานข้อมูลหรืออะไรก็ตาม ข้อมูล
บางส่วนจะมีการเชื่อมโยงกัน และจะถูกหล่อหลอมให้เป็นหนึ่งเดียว ก็เช่นเดียวกับบุคลากรในโรง เรียนหรือ
องค์กรนั้น ๆ เวลาทำงานทำงานแยกกลุ่มแยกฝ่ายแยกหน้าที่ แต่สุดท้ายแล้วก็คือบุคลากรภายในโรงเรียน
เดียวกันผู้บริหารคนเดียวกัน เราคือทีมงานทีมเดียวกัน”  

ซึ่งท่านท่ี 1 และท่านที่ 2 ข้อเสนอแนะว่า “การทำงานนั้นเราในฐานะผู้บริหาร เราก็อยากได้บุคลากร
ที่ดีมีคุณภาพ แต่เราจะทราบได้อย่างไรว่าบุคลากรนั้นมีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นอย่างไร เราก็จะต้องมี
การประเมินผลการทำงานของบุคลากร เพื่อให้การทำงานมีความเข้มข้น มีเป้าหมายในการทำงาน และบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการทำงาน โรงเรียนจึงจะมีความเป็นเลิศได้ และนอกจากนั้นเราอาจจะนำผลการประเมิน
บุคลากรต่อยอดในเรื่องของบุคคลตัวอย่างน่ายกย่อง สร้างแรงใจในการทำงาน หรือมีรางวัลสร้างขวัญกำลังใจ 
รวมทั้งองค์กรเราจะถูกพัฒนาและหล่อหลอมให้มีแต่บุคลากรที่ดีมีคุณภาพไปโดยปริยาย”  

โดยท่านที่ 9 เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของที่ท่าน 1 และท่านที่ 2 “เพราะความเป็นเลิศนั้นจะต้องมี
มาตรฐาน ซึ่งจะต้องมีเกณฑ์ประเมินบุคลกร โดยเกณฑ์ดังกล่าวมาจากการวัดและประเมินผลคุณภาพบุคลากร 
ถ้าเราจะทำให้มีบุคลากรหรือทีมงานที่มีคุณภาพ ทางโรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร จากนั้นจึงค่อยมีการ
วัดและประเมินผล โดยจะต้องมีการชี้แจง แจ้งให้บุคลากรทราบถึงรายละเอียดของการประเมินด้วย รวมถึงผล
การประเมินและประเด็นที่จะต้องเข้ารับการพัฒนา” 
2. แนวทางและวิธีการปฏิบัติขององค์ประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศในประเด็น ควรเป็น
อย่างไร 

ท่านที่ 9 กล่าวว่า “จากการจะบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ โดยการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพใน
การดำเนินงานให้กับโรงเรียน โดยโรงเรียนคัดเลือกบุคลกรเข้ามา พัฒนาบุคลากร และประเมินการทำงานของ
บุคลากร ซึ่งการที่จะประเมินบุคลากร จะต้องมีการกำหนดประเด็นที่เราในฐานะผู้บริหารอยากได้บุคลากร
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แบบใด มีตัวชี้วัดใดที่อยากให้บุคลากรเราบรรลุวัตถุประสงค์ที่เราต้องการ อยากได้บุคลากรที่มีคุณภาพแบบใด 
และควรจะมีเกณฑ์การประเมินผลอย่างไร”   

โดยท่านที่ 8 ท่านที่ 5 ท่านที่ 6 และท่านที่ 1 เสนอประเด็นการสร้างทีมหรือแนวทางการสร้างทีมที่
คุณภาพ กล่าวว่า “การที่จะมีทีมท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการทำงานเพ่ือโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ
นั้นจะมีแนวทางการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1. การสร้างทีมตามวัตถุประสงค์ 2. การพัฒนา
ทีมงาน 3. การพัฒนาผู้นำทีม 4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีของทีมงาน ท่านที่ 2 กล่าวเพ่ิมเติม  5. เทคนิคการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดี ท่านที่ 3 กล่าวเพิ่มเติม 6. การสื่อสารของทีม ท่านที่ 4 กล่าวเพิ่มเติม 7. การบริหาร
ความขัดแย้งภายในทีม 8. เทคนิคการตัดสินใจโดยทีมงาน และ ท่านที่ 7 กล่าวเพิ่มเติม  9. กระบวนการ
ประชุมทีมงานเพื่อตัดสินใจ 
3. การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (Team: T) ควรมีตัวชี้วัด และเกณฑ์ประเมินการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่
ความเป็นเลิศ อย่างไร 

ท่านที่ 1 กล่าวว่า ส่วนการกำหนดตัวชี้วัดในการประเมินบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหาร
โรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งจะได้มาซึ่งทีมงานที่มีคุณภาพ แนวทางปฏิบัติที่ 1 การสร้างทีมตาม
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผลควรจะเป็นลักษณะดังนี้ ตัวชี้วัด: มีการวางแผนกำหนด
เป้าหมาย ส่งเสริมให้ครูทำงานเป็นทีม สร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม  

ซึ่งท่านที่ 3 เสนอเพิ่มเติมว่า ตัวชี้วัด: มีตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นทีม โดยท่านที่ 4 กล่าวโดยสรุป
ตัวชี้วัดว่า “มีการวางแผนกำหนดเป้าหมาย ส่งเสริมให้ครูทำงานเป็นทีม สร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงาน
เป็นทีม และตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นทีม” ซึ่งทุกท่านเห็นด้วยกับข้อความท่านที่ 4 กล่าวสรุปตัวชี้วัด  
ส่วนเกณฑ์การประเมินผลท่านที่ 2 กล่าวว่า ควรจะเป็นการประเมินผลโดยใช้เครื่องมือในการตรวจสอบตาม
รายการ หรือเรียกว่า Check list และเกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า หรือเรียกว่า Rating 
scale  

ท่านที่ 9 เสนอว่า การประเมินผลใช้แบบประเมินผล Rating scale 5 ระดับ เพราะจะได้มีความละเอียด
และความถ่ีของการให้คะแนน รวมทั้งจะได้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ของคุณภาพ  

ซึ่งท่านที่ 4 เสนอว่า “น่าจะใช้เพียง 3 หรือ 4 ระดับ เนื่องจาก 5 ระดับจำมีความละเอียดการจัด
จำแนกข้อความและความถี่ของการให้คะแนน บางครั้งความหมายขอข้อความการให้คะแนนจะใกล้เคียงกัน 
ยกเว้นการระบุจำนวนหรือปริมาณเป็นข้อมูล”  

ท่านที่ 5 เสนอแนะว่า “ควรจะใช้แบบประเมินผลการสร้างทีมงานเพ่ือตรวจสอบความมีคุณภาพ เป็น 
Rating scale 5 ระดับ ซึ่งผมเห็นด้วยกับความคิดเห็นของท่านที่ 9 เพราะการวัดควรเป็น Rating scale 5 
ระดับ เพ่ือให้คะแนนออกมาเป็นโค้งปกติและมีความแตกต่างกันซึ่งจะไม่ทำให้คะแนนสูงหรือคะแนนต่ำเกินไป 
ซึ่งคะแนน 5 ระดับจะเป็นการให้คะแนนอย่างกว้าง มีความถี่ของเกณฑ์การให้คะแนนอย่างละเอียดชัดเจน 
ตัวอย่างเช่น แบบประเมินโดยให้คะแนน 1 ถึง 5 โดย 5 คือ ปฏิบัติได้มากที่สุด 4 คือ ปฏิบัติได้มาก 3 คือ 
ปฏิบัติไดป้านกลาง 2 คือ ปฏิบัติได้น้อย 1 คือ ปฏิบัติได้น้อยที่สุด ถ้าเป็นแบบประเมินโดยให้คะแนน 1 ถึง 3 
โดย 3 คือ ปฏิบัติได้มาก 2 คือ ปฏิบัติได้ปานกลาง 1 คือ ปฏิบัติได้น้อย แต่ปัญหาของการเลือกใช้มาตราส่วน
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ประมาณค่าแบบ 1 ถึง 3 นั้น ถ้าผู้ประเมินให้คะแนนแบบเป็นกลางอยู่ในช่วง 2 เกินร้อยละ 70 ค่าเฉลี่ยของ
แต่ละประเด็นจะไม่มีความแตกต่างกันมาก แต่ถ้าใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ช่วงห่างของคะแนน 5 
ระดับเพียงพอในการแสดงค่าคะแนนถึงการปฏิบัติตนที่แตกต่างกันได้และไม่ทำให้คะแนนสูงหรือคะแนนต่ำ
เกินไปที่จะมีผลต่อค่าเฉลี่ยของการปฏิบัติตนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ” ซึ่งทุกท่านเห็นด้วยกับการใช้แบบ
ประเมินเป็น Check list และให้คะแนนเป็น Rating scale 5 ระดับ  

โดยท่านที ่ 4 และท่านที ่ 7 เสนอว่า “เกณฑ์การประเมินผลในแนวทางปฏิบัติที ่ 1 ควรเป็นเช่นนี้  
1. มีการวางแผนภารกิจและเป้าหมายเพื่อให้การทำงานสำเร็จภายในเวลาที่กำหนด 2. ส่งเสริมสมาชิกในทีมให้มี
ส่วนร่วมในการกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน 3. สร้างความรู้ ความเข้าใจต่อ
ทิศทางการทำงานที่ชัดเจน ตรงประเด็น 4. มีการตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน”  

ท่านที่ 6 ท่านที่ 3 และท่านที่ 8 เสนอการให้คะแนน เช่นนี้ “5 คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการ
ครบทั้ง 5  กระบวนการ 4 คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ 4  กระบวนการ 3 คะแนน หมายถึง มีกา
ดำเนินการครบ 3  กระบวนการ 2 คะแนน หมายถึง มีการ   ดำเนินการครบ 2  กระบวนการ 1 คะแนน 
หมายถึง มีการ ดำเนินการครบ 1 กระบวนการ 0 คะแนน หมายถึง ไม่มีการ ดำเนินการตาม กระบวนการ” 

 แนวทางปฏิบัติที่ 2 การพัฒนาทีมงาน  
ท่านที่ 3 ท่านที่ 4 และท่านที่ 7 กล่าวว่า “ตัวชี้วัด: มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ และมีส่วนร่วมในการ

วางแผนการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้สมาชิกมีการพัฒนา มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้และความถนัด มี
การประเมินผลสมาชิกในทีมอย่างต่อเนื่อง”  

ท่านที่ 9 ท่านที่ 1 เสนอเกณฑ์การประเมินผลว่า “1. กำหนดบทบาทหน้าที่และให้มีส่วนร่วมในการ
วางแผนการทำงานร่วมกันของสมาชิกในทีม 2. ส่งเสริมสมาชิกในทีมเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ตามความถนัดและความสนใจ” ซึ่ง  

ท่านที่ 2  ได้เสนอต่อว่า “3. มีการมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถ และความถนัดของ
สมาชิกในทีม 4. มีการประเมินผลงานสมาชิก ในทีมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ”  

และท่านที่ 5 เสนอต่อว่า “5. มีการเผยแพร่ผลงานของ สมาชิกในทีม”  
ส่วนการให้คะแนน ท่านที่ 9 เสนอว่า “5 คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบทั้ง 5  กระบวนการ 

4 คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ 4  กระบวนการ 
3 คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ 3  กระบวนการ 2 คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ 

2  กระบวนการ 1 คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ 1 กระบวนการ 0 คะแนน หมายถึง ไม่มีการ
ดำเนินการตามกระบวนการ” ซึ่งทุกท่านเห็นด้วยกับเกณฑ์การให้คะแนนข้างต้น 

 แนวทางปฏิบัติที่ 3 การพัฒนาผู้นำทีม ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 กล่าวว่า ตัวชี้วัดในประเด็นนี้คือ “ผู้นำทีม
มีจิตสำนึก ให้เกียรติ ยอมรับความรู้  ความสามารถของสมาชิกในทีม ผู้นำทีมมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน 
ครบถ้วน เป็นตัวแทนในการประสานงาน ประสานประโยชน์” ท่านที ่ 6 กล่าวเพิ ่มเติมว่า “ประสาน
ความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกทีม  นำพาทีมไปสู่เป้าหมายที่กำหนด” และท่านที่ 5 กล่าวโดยสรุปว่า 
“ผู้นำทีมมีจิตสำนึก ให้เกียรติ ยอมรับความรู้  ความสามารถของสมาชิกในทีม ผู้นำทีมมีการมอบหมายงานที่



284 

ชัดเจน ครบถ้วน เป็นตัวแทนในการประสานงาน ประสานประโยชน์ และประสานความสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกทีม  นำพาทีมไปสู่เป้าหมายที่กำหนด” ท่านที่ 9 เสนอเกณฑ์การประเมินผล กล่าวว่า “1. ผู้นำทีมมี
การมอบหมายงาน ที่ชัดเจน กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่สำคัญและครบถ้วน 2. ผู้นำทีมทำหน้าที่เป็น
ตัวแทน ในการประสานงาน ประสานประโยชน์และประสานความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกทีม” ท่านที่ 
8 เสนอเพิ่มเติมว่า “3. ผู้นำทีมสามารถนำพาทีม ไปสู่เป้าหมายและประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติงานได้ 4. 
ผู้นำทีมมีจิตสำนึกในการให้ เกียรติ ยอมรับความรู้ ความสามารถของสมาชิกในทีม และท่านที่ 3 เสนอเพ่ิมเติม
ว่า 5. ผู้นำทีมมีกระบวนการใหม่ ๆ ในการพัฒนาทีม” ส่วนการให้คะแนน ท่านที่ 4 และท่านที่ 7 เสนอว่า “5 
คะแนน หมายถึง มีการ ดำเนินการครบทั้ง 5  กระบวนการ 4 คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ 4  
กระบวนการ 3 คะแนน หมายถึง มีกาดำเนินการครบ 3  กระบวนการ 2 คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการ
ครบ 2  กระบวนการ 1 คะแนน หมายถึง มีการ ดำเนินการครบ 1 กระบวนการ 0 คะแนน หมายถึง ไม่มี 
การดำเนินการตามกระบวนการ” 

 แนวทางปฏิบัติที่ 4 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีของทีมงาน ท่านที่ 3 ท่านที่ 6 ท่านที่ 7 และท่านที่ 8 
เสนอตัวชี้ว่า "มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและ มอบหมายงานให้แก่สมาชิกในทีมอย่างเสมอภาค 
สร้างจิตสำนึกในยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม มีการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้ทัน 
กับเหตุการณ์ ยกย่อง ชมเชย แสดงความยินดีกับผลงานที่ประสบผลสำเร็จของสมาชิกในทีมตามโอกาสอัน
ควร” ท่านที่ 9 เสนอเกณฑ์การประเมินว่า “1. มีการกำหนดมาตรฐานการ ปฏิบัติงานและมอบหมายงา ให้แก่
สมาชิกในทีมอย่างเสมอภาค 2. สร้างจิตสำนึกในการยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของสมาชิกในทีม” ท่านที่ 1 เสนอเพิ่มเติมเกณฑ์การประเมินว่า “3. มีการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารให้ทัน กับเหตุการณ์กับสมาชิกในทีมอย่างเปิดเผย 4. มีการยกย่อง ชมเชย แสดงความยินดีกับ
ผลงานที่ประสบผลสำเร็จของสมาชิก ในทีมตามโอกาสอันควร 5. มีกลวิธีการสร้างบรรยากาศในการทำงานที่
ดี” ท่านที่ 9 เสนอเกณฑ์การให้คะแนนว่า “5 คะแนน หมายถึง มีการ ดำเนินการครบทั้ง 5  กระบวนการ 4 
คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ 4  กระบวนการ 3 คะแนน หมายถึง มีกาดำเนินการครบ 3  
กระบวนการ” ท่านที่ 4 เสนอเพิ่มเติมเกณฑ์การให้คะแนนว่า “2 คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
2 กระบวนการ 1 คะแนน หมายถึง มีการ ดำเนินการครบ 1 กระบวนการ 0 คะแนน หมายถึง ไม่มีการ 
ดำเนินการตามกระบวนการ” 

แนวทางปฏิบัติที่ 5 เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ท่านที่ 9 และท่านที่ 1 เสนอตัวชี้วัดว่า “การ
สร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในทีม เทคนิคและวิธีการ การสนับสนุนแนวคิดใหม่ เพื่อรับมือการ
แก้ปัญหา” ท่านที่ 5 ท่านที่ 6 และท่านที่ 7 เสนอเกณฑ์การประเมินผลว่า “1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน
ระหว่างสมาชิกในทีม เปิดโอกาสให้ทีมทำความรู้จัก คุ้นเคย สื่อสารเข้าใจสร้างความ ต้องการและจุดประสงค์
ร่วมกัน 2. สร้างบรรยากาศหรือทำกิจกรรมร่วมกันเพ่ือสร้าง สัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในทีม 3. ส่งเสริม
ให้สมาชิกในทีมมองเห็นคุณค่าของแนวคิดหรือความคิดเห็นดี ๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อทีม 4. ส่งเสริมสนับสนุน
ให้สมาชิกทีม แสดงความคิดเห็น หรือศักยภาพของตนและเปิดรับการเรียนรู้ร่วมกัน 5. มีเทคนิคหรือวิธีการ
ใหม่ ๆ ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในทีมและเผยแพร่เทคนิคหรือวิธีการใหม่” ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 และ
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ท่านที่ 4 เสนอเกณฑ์การให้คะแนนว่า “5 คะแนน หมายถึง มีการ ดำเนินการครบทั้ง 5  กระบวนการ 4 
คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ 4  กระบวนการ 3 คะแนน หมายถึง มีกาดำเนินการครบ 3 
กระบวนการ 2 คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ 2  กระบวนการ 1 คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการ
ครบ 1 กระบวนการ 0 คะแนน หมายถึง ไม่มีการดำเนินการตามกระบวนการ” 

 แนวทางปฏิบัติที่ 6 การสื่อสารของทีม ท่านที่ 3 และท่านที่ 8 เสนอตัวชี้วัดว่า มีการแจ้งเรื่องงาน 
นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ การทำงานและความต้องการขององค์กร การสื่อสารย้อนกลับเพื่อแจ้งความเข้าใจ 
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 4 และท่านที่ 7 เสนอเกณฑ์การ
ประเมินผลว่า “1. มีการสร้างความเข้าใจวัฒนธรรม เครื่องหมาย สื่อสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในการสื่อสาร ของทีม 
2. มีกระบวนการการสื่อสารที่ชัดเจน 3. มีเครือข่ายการสื่อสารในทีมหลากหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบ
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างกัน 4. มีการสนับสนุนส่งเสริมใช้ เทคโนโลยีเป็นช่องทางของการสื่อสารที่ทันสมัย
รวดเร็วและ หลากหลาย 5. มีการใช้รูปแบบการสื่อสารในรูปแบบใหม่ เพื่อประสิทธิภาพของการทำงาน และ
เผยแพร่” ท่านที่ 9 และท่านที่ 5 เสนอเกณฑ์การให้คะแนนว่า “5 คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบทั้ง 
5  กระบวนการ 4 คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ 4  กระบวนการ 3 คะแนน หมายถึง มีกา
ดำเนินการครบ 3  กระบวนการ 2 คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ 2  กระบวนการ 1 คะแนน 
หมายถึง มีการดำเนินการครบ 1 กระบวนการ 0 คะแนน หมายถึง ไม่มีการดำเนินการตามกระบวนการ” 

 แนวทางปฏิบัติที่ 7 การบริหารความขัดแย้งภายในทีม ท่านที่ 1 และท่านที่ 8 เสนอตัวชี้วัดว่า 
“ส่งเสริมสมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา สร้างจิตสำนึก และเข้าใจความคิดเห็นที่แตกต่างของ
สมาชิกในทีมมีการจัดบรรยากาศการทำงานที่เป็นกันเอง” ท่านที่ 2 ท่านที่ 4 และท่านที่ 7 เสนอเกณฑ์การ
ประเมินผลว่า “1. ส่งเสริมสมาชิกในทีมมีส่วน ร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 2. สร้างจิตสำนึก
ในการยอมรับ และเข้าใจความคิดเห็นที่แตกต่างของสมาชิกในทีม 3. มีการจัดบรรยากาศการทำงานยืดหยุ่น
เป็นกันเอง ปราศจากความตรึงเครียด 4. มีช่องทางของการสื่อสารเพ่ือให้เข้าใจเงื่อนไขในทำงานร่วมกัน 5. มี
วิธีการใหม่ ๆ หรือวิธีการเชิงสร้างสรรค์ในการดำเนินงานบนความขัดแย้งภายในทีม” ท่านที่ 5 และท่านที่ 3 
เสนอเกณฑ์การให้คะแนนว่า “5 คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบทั้ง 5  กระบวนการ 4 คะแนน 
หมายถึง มีการดำเนินการครบ 4  กระบวนการ 3 คะแนน หมายถึง มีกาดำเนินการครบ 3  กระบวนการ 2 
คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ 2  กระบวนการ 1 คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ 1 
กระบวนการ 0 คะแนน หมายถึง ไม่มีการดำเนินการตามกระบวนการ” ท่านที่ 6 และท่านที่ 9 เห็นด้วยกับ
เกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าว 

 แนวทางปฏิบัติที่ 8 เทคนิคการตัดสินใจโดยทีมงาน ท่านที่ 6 และท่านที่ 8 เสนอตัวชี้วัดว่า “ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยปราศจากอำนาจหรืออิทธิพล มีรูปแบบการตัดสินใจที ่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ สามารถนำข้อตกลงในทีมงานไปสู่การปฏิบัติจริง” ท่านที่ 1 ท่านที่ 3 และท่านที่ 9 เสนอเกณฑ์
การประเมินผลว่า “1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยปราศจากอำนาจหรืออิทธิพล   2. กำหนด
รูปแบบการตัดสินใจเหมาะสมกับสถานการณ์ 3. สามารถนำข้อตกลงในทีมงานไปสู่การปฏิบัติจริง 4. มีเทคนิค
การตัดสินใจใหม่ ๆ เชิงสร้างสรรค์ เพื่อการทำงานของทีมมีประสิทธิภาพ 5. มีกระบวนการการตัดสินใจอย่าง
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เป็นระบบเป็นที่ยอมรับและเผยแพร่” ท่านที่ 2 ท่านที่ 4 และท่านที่ 5 เสนอเกณฑ์การให้คะแนนว่า “5 
คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบทั้ง 5  กระบวนการ 4 คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ 4  
กระบวนการ 3 คะแนน หมายถึง มีกาดำเนินการครบ 3  กระบวนการ 2 คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการ
ครบ 2  กระบวนการ 1 คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ 1 กระบวนการ 0 คะแนน หมายถึง ไม่มีการ
ดำเนินการตามกระบวนการ” และท่านที่ 7 เห็นด้วยกับเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าว 

 แนวทางปฏิบัติที่ 9 กระบวนการประชุมทีมงานเพื่อการตัดสินใจ ท่านที่ 2 เสนอตัวชี้วัดว่า “มีการ
ประชุมทีมงานเพื่อระดมความคิดเห็นของสมาชิกไปสู่การตัดสินใจ” ท่านที่ 4  ท่านที่ 6 และท่านที่ 8 เสนอ
เกณฑ์การประเมินผลว่า “1. มีกระบวนการหรือลำดับขั้นการประชุมที่ชัดเจน 2. การประชุมมีประเด็น มีเหตุ
และผลในการเสนอแนวคิดบนพ้ืนฐานข้อเท็จจริง 3. มีการยอมรับฟังข้อคิดเห็นซึ่งกันและกันเพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาข้อเท็จจริง 4. มีการระดมแนวคิด (คิดสร้างสรรค์) หรือความคิดเห็นเพื่อพัฒนางานร่วมกัน
อย่างน้อย 3 คนขึ้นไป โดยพิจารณาเหตุและผลของแนวคิด 5. มีการสร้างพลังงานทางบวกในการประชุมทีม
เพ่ือนำไปสู่การตัดสินใจของงานอย่างมีคุณภาพ และมีเทคนิคใหม่ของประชุมร่วมกัน” ท่านที่ 9 เสนอเกณฑ์
การให้คะแนนว่า “5 คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบทั้ง 5  กระบวนการ 4 คะแนน หมายถึง มีการ
ดำเนินการครบ 4  กระบวนการ 3 คะแนน หมายถึง มีกาดำเนินการครบ 3  กระบวนการ 2 คะแนน 
หมายถึง มีการดำเนินการครบ 2  กระบวนการ 1 คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ 1 กระบวนการ 0 
คะแนน หมายถึง ไม่มีการดำเนินการตามกระบวนการ” และท่านที่ 1 ท่านที่ 3 ท่านที่ 5 และท่านที่ 7 เห็น
ด้วยกับเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าว 

สรุปไดว้่าในแต่ละองค์ประกอบย่อย มีตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้  
๑) การสร้างทีมตามวัตถุประสงค์  
๒) การพัฒนาทีมงาน  
๓) การพัฒนาผู้นำทีม  
๔) การสร้างสัมพันธภาพที่ดีของทีมงาน  
๕) การบริหารความขัดแย้งภายในทีม  
๖) เทคนิคการตัดสินใจโดยทีมงาน  
เมื่อนำ “INTERSECT Model” มีกระบวนการทำงานทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ ประกอบด้วย ส่วนสำคัญ 

๓ ส่วน ดังภาพที่ 22 อธิบายได้ ดังนี้  
๑) ปัจจัยนำเข้า ( Input) ประกอบด้วย พรบ.การศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การเรียนรู ้แห่ง

ศตวรรษที่ 21 นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ จุดมุ่งหมาย (วิสัยทัศน์  พันธกิจ เป้าหมาย) 
โครงสร้าง กระบวนการปฏิบัติงาน บุคลากร (ทรัพยากรบุคคล) และอ่ืน ๆ  

๒) กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformation Process) ได้แก่  
๒.๑) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (S: Sufficient economy) ประกอบกด้วย ความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน ความรู้คุณธรรม  
๒.๒) การใช้บริบทโรงเรียนเป็นฐาน (School based learning)  
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๓) ผลผลิต (Output) คือ  ประกอบด้วย สภาพการบริหารงานโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน 
ได้แก่ (๑) ด้านการบริหารงานวิชาการ (๒) ด้านการบริหารงบประมาณ (๓) ด้านการบริหารงานบุคคล และ (๔) 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 

 
ภาพที่ 22 โมเดลการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ  (INTERSECT model)  

ผลการศึกษาระยะที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model 
3.1 ผลการทดลองใช้ร่างคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ วงรอบที่ 1  
      ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 ใน 8 โรงเรียน ได้แก่  

โรงเรียน ขนาดโรงเรียน อำเภอ 
๑. โรงเรียนคีรีวิทยา เล็ก เมืองประจวบคีรีขันธ์ 
๒. โรงเรียนมัธยมนพคุณ เล็ก บางสะพาน 
๓. โรงเรียนอนุบาลอรุณวัฒนา เล็ก บางสะพานน้อย 
๔. โรงเรียนชินนุกูลวิทยา กลาง ปราณบุรี 
๕. โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา กลาง สามร้อยยอด 
๖. โรงเรียนเกี้ยวกวง กลาง กุยบุรี 
๗. โรงเรียนหัวหินวิทยา ใหญ ่ หัวหิน 
๘. โรงเรียนอรุณวิทยา ใหญ ่ ทับสะแก 
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1) โรงเรียนคีรีวิทยา 
 จากการอภิปรายกลุ่มเฉพาะบุคลากรของโรงเรียนอรุณวิทยา ซึ่งประกอบด้วย ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ 
เจ้าหน้าที่การเงิน และครูผู้สอน ณ โรงเรียนคีรีวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปได้ดังนี้ 
 1. ด้านวิชาการ 
 โรงเรียนคีรีวิทยาใช้วิธีการบริหารงานแบบกระบวนการ PDCA ผ่าน INTERSECT model สรุปเป็น
แนวทางในการบริหารในปีการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 1.1 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนคีรีวิทยา ได้วางแผนเพื่อยกระดับงานวิชาการให้โรงเรียน
อรุณวิทยาเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาการเด่นในพื ้นที่  ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและ 
การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านภาษา เพ่ือการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) และปรับแนวทาง
หลักสูตรตามแนวทาง การงานอาชีพในท้องถิ่น 
 1.2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนคีรีวิทยา พัฒนาไปในแนวทางการรักษาและเผยแพร่
วัฒนธรรมพื้นบ้านและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดใช้เป็นแหล่งที่มีการเรียนรู้ เพื่อนำเทคโนโลยีและ
ภาษามาช่วยเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว เพ่ือเสริมอาชีพและเป็นรายได้ให้แก่ชุมชนและสังคม พัฒนาให้เกิดเป็น
เศรษฐกิจใหม่ (เศรษฐกิจการค้า Online) ที ่เกิดจากแนวความคิดของนักเรียน และการนำหลักสูตร 
ในโรงเรียนไปใช้ให้เกิดผล 
 1.3 การสร้างนิสัยแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลาในทุกเวลาและทุกสถานที่พัฒนาจิตใจและพฤติกรรม
ด้าน LQ (ไม่ใช่เฉพาะ IQ / EQ) Q of Love เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักการเรียน รักครอบครัว รักชุมชน 
รักสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักคุณครู รักสังคม และรู้จักแบ่งปันความรู้ ความสามารถและสิ่งที่มีอยู่ให้กับทุก
คนในชุมชน 
 1.4 ส่งเสริมและให้ความรู้แก่คณะครู เกี่ยวกับเทคนิคการสอนโดยเน้นการเป็น Coach ไม่ใช่เป็น
แค่ “ครู และ Normal Learning” โรงเรียนคีร ีว ิทยา มีโครงสร้างการอบรมครูเกี ่ยวกับการผลิตสื่อ 
ด้าน IT (การใช้คอมพิวเตอร์ผลิตสื่อ) มีคอมพิวเตอร์และโครงข่าย wifi ระบบไฟเบอร์ออฟติค พร้อมมีระบบ
ลิงค์ (Link) 
 1.5 การวัดผลประเมินผล ทั ้งการประเมินบุคลากรและนักเร ียน  โรงเร ียนใช้ KPI (Key 
Performance Indicators) และประเมินการเร ียนรู ้ จากแบบสอบถามที ่ม ีการวัดทั ้ง 3 ด้าน KPA คือ 
K=knowledge (ความรู้) / P=Practice (ทักษะและการปฏิบัติ) / A=Attitude (เจตคติ หรือคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์) 
 1.6 การใช้กลยุทธ์ วิธีการสอน และติวให้ความรู้และเทคนิค เพื่อนำพานักเรียนให้ผ่านเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์มาตรฐาน การสอบ O-Net ทั้งมาตรฐานชาติ และระดับภาค เช่น นำข้อสอบ O-Net มาบูรณาการ
ลงในแผนการสอน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ และเทคนิคการสอนของครู โดยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ในทุก
กลุ่มสาระ 
 
 



289 

 2. ด้านการบริหารงบประมาณ 
 2.1 โรงเรียนเน้นทำ SWOT ให้ชัดเจนที่สุดในเรื่องของรายรับ-รายจ่าย และรายได้สนับสนุนต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารบริหารการเงินที่ชื่อว่า ระบบ “MASS” เพื่อให้สะดวก
รวดเร็วและตรวจสอบได้ง่าย 
     2.2 วางแผนลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 
     2.3 ปรับลดปริมาณกิจกรรมโครงการที ่ประเมินแล้วได้รับประสิทธิภาพไม่ถึงเป้าหมาย และ  
มีประโยชน์น้อยต่อนักเรียน 
     2.4 มีการรายงานผล รายรับ-รายจ่ายทุกสิ ้นเดือนที่รวดเร็วและทันเวลา โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ มีการติดต่อติดตามการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน มีการลดค่าธรรมเนียมการเรียนที่เหมาะสม
ตามสถานการณ ์
     2.5 มีการส่งครูไปอบรมเพื ่อพัฒนาระบบบัญชรให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจการเงินของ
ประเทศและของโลกปัจจุบัน 
     2.6 ติดตามหนี้เสีย และช่วยเหลือเยี่ยมบ้านผู้ปกครองที่ไม่สามารถชำระค่าเล่าเรียนได้ 
     2.7 ปัจจุบันได้ให้คุณครูและบุคลากรทุกคนได้รับความรู้ โดยการอบรมพัฒนาเทคนิคการใช้ระบบ 
“School Bright” เพื่อให้การบริหารงานธุรการ งานบัญชี การบริหารงบประมาณ งานธุรการ งานวิชาการได้
เป็นไปอย่างสอดคล้องกันในทุกด้าน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้  
 3. ด้านการบริหารบุคคล 
     3.1 โรงเรียนจะใช้ทฤษฎีการบริหารของ “POCCC” คือ P =การวางแผน (Planning) / O = การจัด
องค์กร (Organizing) / C = การสั่งการ (Commanding) / C = การประสานงาน (Coordinating) / และ  
C = การควบคุมงาน (Controlling) ร่วมกับ INTERSECT model เข้ามาช่วยในการบริหารบุคคลอย่างเป็นระบบ 
     3.2 มีการวางแผนอัตรากำลัง บุคลากรให้สอดคล้องกันกับความต้องการของจำนวนนักเรียนของ
งานวิชาการกลุ่มสาระต่าง ๆ งานกิจการนักเรียน และงานบริการทุกด้าน 
     3.3 มีการตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ โดยใช้ระบบ Seven Eyes โดยประเมินผลภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง เพื่อให้มีการแนะนำ ตักเตือนให้บุคลากรปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานอย่าง  
มีประสิทธิภาพ 
     3.4 มีการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจด้วยการมอบรางวัลต่าง ๆ เช่น ของขวัญวันเกิด การสอน
พิเศษช่วงเวลา รางวัลครูดีศรีอรุณและอ่ืน ๆ 
 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 
     4.1 เน้นการบริหารงานแบบเชิงรุก INTERSECT model ในทุก ๆ ด้านจะไม่รอรับปัญหา หรือรอให้
เกิดปัญหาเพียงอย่างเดียว 
     4.2 ใช้กระบวนการ SWOT เข้ามาตรวจสอบในแต่ละภาคเรียน และแต่ละภาคปีการศึกษา 
     4.3 วางแผนกลยุทธ์เป็นเชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาเดิม ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีก และวางแนวทาง
พัฒนาสิ่งใหม่ท่ีทันสมัย ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
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     4.4 ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดต่อสื่อสาร รับฟังและร่วมปัญหากับผู้ปกครองอย่างเปิดเผย 
รวดเร็ว ตรงไปตรงมาทุกเรื่อง 
     4.5 ปรับงานธุรการให้เป็นฝ่ายที่ชัดเจน รวดเร็ว ตรวจสอบได้ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เข้ามาปรับใช้ 
     4.6 เน้นงานพัฒนาทุกด้านในการบริหารโรงเรียน โดยมุ่งเป้าหมายที่นักเรียน และผู้ปกครองเป็น
สำคัญ พัฒนาการบริหารงานทั่วไปให้เป็นองค์กรแบบสมัยใหม่ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในงาน
บริการทั่วไปให้ครบทุกด้าน 

๒) โรงเรียนมัธยมนพคุณ 
 จากการอภิปรายกลุ่มเฉพาะบุคลากรของโรงเรียนมัธยมนพคุณ ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งประกอบด้วย 
ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยอำนวยการ เจ้าหน้าที่การเงินและครูผู้สอน ณ โรงเรียนมัธยมนพคุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สรุปได้ดังนี้ 
 1. ด้านวิชาการ 
 1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนมัธยมนพคุณ มีการประเมิน
ทุกปีการศึกษา เพื่อปรับหลักสูตรสถานศึกษา โดยคณะกรรมการหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย หัวหน้า
กลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ หัวหน้าพัฒนาผู้เรียน และหัวหน้าระดับ มีท่านผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ
เป็นที่ปรึกษา ซึ่งจะประเมินในช่วงต้นภาคเรียนที่ 2 โดยดูตามความเหมาะสมว่าในช่วงปีนี้น่าจะมีกิจกรรม
บูรณาการอะไรเพิ่มลงไป มีการปรับชั่วโมงสอน เพิ่มเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการเพิ่มหลักสูตรเพื่อรองรับ
การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนมีการพัฒนาหลักสูตรเสริมในเรื่องของดนตรี กีฬา 
และความรู้ด้านศาสนาคริสต์ เพื่อหลักในการแก้ปัญหาความเสี่ยงในด้านพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียน 
วัฒนธรรมของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนมัธยมนพคุณ  
มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ โดยมีการศึกษาแบบศึกษานอกห้องเรียนและเน้นให้นักเรียนได้เรียน
ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา และมีการประสานผู้ปกครองที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยสอนนักเรียน 
เป็นการดึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม เช่น วิชาฟิสิกส์และเรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการทำให้
ผู้ปกครองได้ทราบสภาพของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องต่าง  ๆ นอกเหนือจากการเรียนปกติ 
โรงเรียนก็มีโครงการติวพิเศษ O-NET ให้กับนักเรียนในช่วงวันหยุดด้วยงบประมาณของโรงเรียน 
 1.3 การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนมัธยมนพคุณ
จะแจ้งผลการเรียนของนักเรียนเป็นช่วง ๆ อยู่เสมอ เพ่ือเป็นการพบผู้ปกครองและเพ่ือให้ผู้ปกครองได้ทราบถึง
ผลการเรียนของนักเรียน และเป็นการหารือว่าจะร่วมกันปับแก้อย่างไร 
     1.4 การวิจัยเพื่อคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนมัธยมนพคุณนั้นกำหนดให้
บุคลากรทำวิจัยในงานที่รับผิดชอบ โดยกำหนดให้ภาคเรียนละ 1 เรื่อง และท่านผู้อำนวยการมีการทำวิจัย
สถาบัน 
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     1.5 การพัฒนาสื่อเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนมัธยมนพคุณให้ความสำคัญกับสื่อการเรียน 
การสอน และเพื่อเป็นการกระตุ้นบุคลากร โรงเรียนจึงมีการจัดการแข่งขันการผลิตสื่อการเรียนการสอนขึ้น 
โดยมีรางวัลให้ซึ่งจัดเป็นช่วงชั้นละ 3 รางวัล สื่อบางอย่างผู้ปกครองเป็นผู้สนับสนุนนำมาเข้ามาให้แก่โรงเรยีน
และเครือข่าย   
     1.6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนมัธยมนพคุณให้ความสำคัญกับแหล่ง
เรียนรู้ภายในโรงเรียนค่อนข้างมากและทางโรงเรียนเน้นให้นักเรียนได้ลงไปใช้เรียนรู้ให้คุ้มค่า จึงมีห้องสมุดและ
มุมให้ความรู้ต่าง ๆ มากมาย เช่น ห้องทำเนียบผู้บริหาร ห้องอาเซียน ห้องเยาวชนคนยุติธรรม ห้องปฏิบัติการ
ต่าง ๆ โบสถ์ ห้องศาสนกิจ สระว่ายน้ำมุมภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาษาล้านนา สวนต้นไม้ สวนไม้ในวรรณคดี 
สวนหย่อมเศรษฐกิจพอเพียง ห้องดุริยางค์ ตลอดจนมีโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การใช้แหล่งต่าง ๆ ภายในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น โครงการให้นักเรียนวิเคราะห์สารอาหารในโรงอาหาร
ของโรงเรียน 
     1.7 การนิเทศการเรียน การสอนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนมัธยมนพคุณให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยมีระบบนิเทศแบบนิเทศซึ่งกันและกัน โดยครูและหัวหน้ากลุ่มสาระตลอดจนผู้บริหารจะนิเทศครู  
ปีละ 1 ช่วงเวลาโรงเรียนมองว่าพันธกิจควรมีการมานิเทศโรงเรียนในเครือบ้าง 
     1.8 การแนะแนวการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนมัธยมนพคุณถือว่าครูทุกคนเป็นฝ่าย
แนะแนว แต่ก็ได้มีการแต่งตั้งครู 2 คน ที่ช่วยดูแลคะแนนของนักเรียน เพื่อที่จะชี้แนะถึงความเป็นไปได้ใน
การเลือกคณะเพ่ือการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย อีกท้ังโรงเรียนจะจัดรถเพ่ือพานักเรียนไปศึกษาสถานที่
จริงสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อเพ่ือเป็นแพทย์และพยายาม เช่น โรงพยาบาลที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมี
นักเรียนบางคนเมื่อไปเห็นสถานที่จริงจะมีแรงจูงใจในการสอบ เพื่อป้องกันนักเรียนที่เลือกคณะที่ไม่เหมาะกับ
ตนเอง 
     1.9 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู ่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนมัธยมนพคุณ  
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน เพื่อดูแลตรวจสอบ แนะนำ อำนวยความสะดวกให้กับ
บุคลากร ตลอดจนผู้บริหารจะมีการติดตามการประกันคุณภาพภายในของครูอย่างต่อเนื่อง 
     1.10 การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนเพื่อมุ่งสู ่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนมัธยมนพคุณ  
ได้มีการให้ความรู้แก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดรายการวิทยุเรื่องกฎหมายให้กับประชาชน มีการทำ
บันทึกความเข้าใจในส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับปฐมวัย การให้บริการและการสอนว่ายน้ำ โบสถ์ 
 2. ด้านการบริหารงบประมาณ 
 2.1 การจัดทำและเสนอของบประมาณเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนมัธยมนพคุณยึดตามระบบ
ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยได้มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและค่าธรรมเนียมส่วนเกิน 
และบางส่วนจากการให้บริการของโรงเรียน เช่น การให้บริการสระว่ายน้ำ การสอนพิเศษให้กับนักเรียนใน
ช่วงเวลาเย็น แต่บริการเหล่านี้มักจะเน้นในการส่งเสริม เพ่ือให้ความรู้กับนักเรียนและชุมชน มากกว่าการจะหา
รายได้แบบผลกำไร 
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     2.2 การจัดสรรงบประมาณเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนมัธยมนพคุณมีการจัดสรรงบประมาณ
ในส่วนของเงินเดือนครูอยู่ประมาณร้อยละ 70 เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่มีอายุงานค่อนข้างมาก ทำให้  
มีอัตราเงินเดือนสูงตามมาด้วย อีกทั้งโรงเรียนก็จะมีการนำเงินมาช่วยในส่วนของเงิน 3% ซึ่งในแต่ละเดือนจะ
ใช้งบประมาณในส่วนของเงินเดือนประมาณ 1 ล้านกว่าบาท ส่งผลให้มีงบในการพัฒนาส่วนอื่น  ๆ ค่อนข้าง
น้อย นั่นคือ เหลืองบประมาณในส่วนของการบริหารจัดการประมาณร้อยละ 30 ดังนั้นในการจัดสรรโครงการ
ครูจะต้องมีการเสนอโครงการต่าง ๆ เข้ามาซึ่งแต่ละโครงการจะต้องประหยัด และต้องเขียนให้สามารถรองรับ
การประเมินคุณภาพทางการศึกษา ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ด้วยงบประมาณอีก 1 ส่วนที่สามารถช่วยให้ทางโรงเรียนบริหารจัดการต่าง ๆ ได้ดีขึ้นค่อนข้างมาก
คือ โครงการเรียนฟรี 15 ปี ซึ่งโรงเรียนสามารถที่จะนำงบประมาณเหล่านี้มาสนับสนุนด้านวิชาการ และด้าน
กิจกรรม โดยเฉพาะงบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งจะนำมาช่วยในโครงการต่าง ๆ เช่น ลูกเสือ ไอซีที ค่าอะไรบ้าง 
ตลอดจนค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ของเดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไร สูงขึ้นหรือไม่ หากสูงขึ้น
ก็จะได้หาสาเหตุและช่วยกันประหยัดต่อไป 
     2.4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
          โรงเรียนมัธยมนพคุณจะมีการประชุมเพื่อแจ้งให้บุคลากรได้ทราบว่าปีนี้ โรงเรียนอยากได้
งบประมาณไปพัฒนาในส่วนไหน เช่น ในปีนี้สระว่ายน้ำของโรงเรียนมีอายุครบ 5 ปีจึงต้องมีการปรับปรุง 
โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับนักเรียน โดยทางโรงเรียนก็จะมีการขอเงินช่วยเหลือพิเศษจากที่ต่าง  ๆ เช่น 
ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมนพคุณสมาคมนักเรียนเก่ามัธยมนพคุณเงินบริจาครายบุคคลจากศิษย์เก่า 
เครือข่ายผู้ปกครอง  
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
     3.1 การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนมัธยมนพคุณใน
แต่ละปีการศึกษาจะมีการสำรวจหาบุคลากรเพื่อให้ตรงกับสายงาน และหัวหน้าสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน โดย
ให้อัตราเงินเดือนตามวุฒิ เหมือนราชการ (ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศเป็นเงินเดือนปริญญาตรี 15 ,000 บาท) 
โดยโรงเรียนให้ความสำคัญกับสาขาวิชาและวุฒิการศึกษามากกว่าคำนึงถึงศาสนาของผู้สมัคร และเมื่อเข้า
มาแล้วโรงเรียนจะมีการปฐมนิเทศ พร้อมมีคู่มือบุคลากรให้เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติตนให้ ถูกต้องตามระบบ
ระเบียบของโรงเรียน และเมื่อใกล้สิ้นปีการศึกษาก็จะมีการสำรวจว่ามีบุคลากรท่านใดที่ต้องการจะออกจาก
โรงเรียนอาจจะด้วยเหตุผลไปประกอยอาชีพอื่น เพื่อให้โรงเรียนจะได้วางแผนอัตรากำลังในปีการศึกษาต่อให้
ครบตามจำนวนที่ต้องการในช่วง 2 – 3  ปีนี้ โรงเรียนพยายามจะขยายฐานเงินเดือนให้บุคลากร 
     3.2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนมัธยมนพคุณประสบปัญหา
เรื่องครูไปสอบบรรจุเข้าเป็นราชการค่อนข้างมากทำให้เกิดผลกระทบกับโรงเรียน มีครูเวียนเข้าและเวียนออก
มาก โรงเรียนจึงมีเงื่อนไขให้กับบุคลากรที่จะไปสอบบรรจุเข้าเป็นราชการ จะต้องแจ้งท่านผู้อำนวยการว่าจะไป
สอบ ถ้าสอบติดจะต้องแจ้งอย่างน้อย 1 เดือน ให้แก่โรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนสรรหาได้ทัน แต่หากบอกแบบ
กระชั้นชิดจะทำให้มีผลกระทบต่อนักเรียน ความต่อเนื่องในการเรียนการสอน ตลอดจนระบบการเก็บคะแนน
การสอบของนักเรียน โรงเรียนก็จะมีการหักเงินสะสม 1 เดือน และสำหรับบุคลากรที่ไปสอบบรรจุข้าราชการ



293 

แล้วแต่สอบไม่ติดทางโรงเรียนก็จะให้ทำงานที่โรงเรียนต่อได้ แต่จะไม่มีการพิจารณาขึ้นเงินเดือนในปีการศึกษา
ถัดไป 
     3.3 การเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนมัธยมนพคุณมีคู่มือของ
บุคลากรแจกให้กับหัวหน้าระดับ ซึ่งมีการปรับปรุงทุก ๆ ปี และมีคู่มือบุคลากรขึ้นเว็บไซต์ เพื่อให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได ้
     3.4 การวางแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนมัธยมนพคุณเน้นการอบรมให้ตรง
กับสายของการสอนของบุคลากร โดยในแต่ละปีการศึกษาเมื่อมีหนังสือจากภายนอกที่มีการอบรมในเรื่องต่าง ๆ 
โรงเรียนก็จะจัดส่งบุคลากรไปอบรมให้ตรงกับสายของการสอนรายวิชาที่เกี ่ยวข้อ งนั้น ๆ โดยในแต่ละปี
บุคลากรจะมีการอบรมเกิน 20 ชั่วโมงต่อปี และมีการส่งไปศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้งสำหรับบุคลากรบางส่วน 
ฝ่ายบริหารก็จะมีการศึกษาดูงานปีเว้นปี มีการรีทรีทบุคลากรปีละ 1 ครั้ง มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากร โดยสำนักงานพันธกิจการศึกษา 
 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 
     4.1 การจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนมัธยมนพคุณมีการแบ่งโครงสร้าง
องค์กรตามมูลนิธิตั้งแต่ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าระดับ หัวหน้ากลุ่ม
สาระ โรงเรียนมัธยมนพคุณมีปัญหาในเวลา ที่ สมศ. เข้าพอสมควร เนื่องจากโครงสร้างขององค์กรที่ออกแบบ
โดยมูลนิธินั้น เป็นโครงสร้างคนละแบบกันของ สมศ. ทำให้เมื่อเวลามีการประเมิน ฝ่ายต่าง  ๆ ก็มักจะเก็บเงิน
ไว้ตามระบบของโครงสร้างของตนเอง จัดทำให้เป็นการเพ่ิมงานของโรงเรียนขึ้นที่จะต้องทำแฟ้มเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
ให้ตรงตามโครงสร้างของ สมศ. แต่โรงเรียนมั่นใจว่าโครงสร้างของมูลนิธินั้นสามารถบริหารจัดการภายในได้ดี 
     4.2 การจัดงานธุรการและงานสารบรรณเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนมัธยมนพคุณ ใช้ระบบ  
e-Office และระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน ตลอดจนใช้โปรแกรมออนไลน์ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ซึ่งระบบภายในของเรื่องการเดินหนังสือเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
     4.3 การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อมุ่งสู ่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนมัธยมนพคุณ 
จะมีระบบเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้ที่กลุ่มสาระต่าง ๆ แต่ระบบต่าง ๆ ที่มีความสำคัญยังคงเก็บในรูปแบบของ
เอกสารควบคู่กับเก็บไว้ภายในคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งมีการจัดทำหนังสือสารสนเทศของโรงเรียน 
     4.4 การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคลและบริหารทั่วไปเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
โรงเรียนมัธยมนพคุณร่วมมือกับโรงเรียนมูลนิธิฯ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการกัน โดยมีการเขียน
โครงการร่วมกันและมีโรงเรียนพี่ดูแลโรงเรียนน้องและภายในโรงเรียนก็จะมีการสนับสนุนด้านวิชาการ 
งบประมาณ และบริหารทั่วไปในลักษณะกระทำตามโครงการที่เขียนขึ้นในทุก ๆ ปี 
     4.5 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนมัธยมนพคุณนั้นให้
ความสำคัญกับอาคารสถานที่ โรงเรียนเน้นเรื่องความสะอาด มีท่านผู้อำนวยการควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัด  
มีการสร้างแหล่งเรียนรู้มากมายภายในโรงเรียน 
     4.6 การประชาส ัมพ ันธ ์การศ ึกษาเพ ื ่อม ุ ่ งส ู ่ความเป ็นเล ิศ  โรงเรียนม ัธยมนพคุณเน้น 
การประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ โดยมีผู้ปกครองติดตามแล้วแจ้งเสมอว่าโรงเรียนขาดการ
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แจ้งเรื่องใด ตลอดจนมีการจัดรายการผ่านสถานีวิทยุ แผ่นพับ วารสารชมรมผู้ปกครองและครู ป้ายไวนิลต่าง ๆ 
มีการรับเชิญจากหน่วยงานภายนอกที่เชิญไป ทางโรงเรียนก็จะนำแผ่นพับไปแจกด้วย การส่งนักเรียนไปร่วม
แสดงตามกิจกรรมงานต่าง ๆ เช่น คริสต์มาส และท่านผู้อำนวยการก็จะไปร่วมงานของหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ 
เพราะถือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนไปในตัว 

3) โรงเรียนอนุบาลอรุณวัฒนา 
 โรงเรียนอนุบาลอรุณวัฒนา ร่วมใช้ INTERSECT model สรุปได้ดังนี้ 
 1. ด้านวิชาการ 
     1.1 หลักสูตรสถานศึกษา เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเป็นเลิศให้ผู ้เรียนมีคุณภาพและ  
ก้าวทันโลก โดยเน้นดังนี้ 
 ให้ผู้เรียนอ่านออก เขียนได้ เพาะการอ่านออกเขียนได้เป็นกระตูสู่ความรู้ในด้านต่าง ๆ 
 ให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ เพ่ือการสื่อสาร และการค้นหาความรู้ 
 ให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของโลก การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโควิด ทำให้เห็นชัดเจว่า การใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อการสอนสร้างการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ใน
ทุกสถานการณ ์
     1.2 สื่อการเรียนรู้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ดีขึ ้น ตามหลักการ I hear I forget,  
I see I remember, I do I understand. สื่อดี หลากหลาย ทั้งไทยและต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถใน
การคิด และเข้าใจในมิต ิต ่าง ๆ ในภาพกว้าง ก่อให้เกิดทัศนคติต ่อผู ้เร ียน โรงเรียนดรุณาราชบุรี  มี
คณะกรรมการทุกกลุ่มสาระ มีการประเมินอย่างสม่ำเสมออย่างเอาจริงเอาจังในช่วงรับสมัครนักเรียนจะมีการ
สกรีน โดยการให้นักเรียนสอบโดยการอ่านให้ฟังมีหลักสูตรเพิ่มเติมด้านภาษาไทย โดยมีห้องเรียนคู่ขนานปรับ
ภาษาไทยพื้นฐานจากการจำแนกเด็กที่มีปัญหาเรื่องภาษาไทย มีคลินิกภาษาไทย มีการจ้างครูที่เกษียณจาก
หน่วยงานรัฐมาสอนซ่อมเสริมภาษาไทยมีการปรับพ้ืนฐานเด็กที่มีพัฒนาการไม่ถึงระดับในด้านภาษา มีการสอน
ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ โดยเจ้าของภาษาและต้องมีวุฒิครู 
     1.3 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ จัดบริเวณโรงเรียนให้ร่มรื่น มีพ้ืนที่สีเขียว เอ้ือต่อการเรียนรู้  
     1.4 จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เช่น งานวันวิชาการ กิจกรรมด้านกีฬา 
     1.5 จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และยกระดับคุณภาพการศึกษา และรักษามาตรฐาน
การศึกษา เพ่ือสร้างความม่ันใจให้กับผู้ปกครอง 
     1.6 พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพตามทฤษฎีพหุปัญญา เช่น กิจกรรมนานาสาระ สร้างคนเป็น
อัจฉริยะ 
 2. ด้านการบริหารงบประมาณ 
     2.1 การจัดทำและเสนองบประมาณเพื ่อมุ ่งไปสู ่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอนุบาลอรุณวัฒนา 
เน้นด้านวิชาการเป็นหลัก โดยสร้างความตระหนักแก่บุคลากร งบประมาณท่ีใช้คือ ภาษีของประชาชน ต้องทำ
ดี ซื่อตรง ซื่อสัตย์ โดยจะต้องจัดทำแผนการเสนองบประมาณจากทุกกลุ่มสาระให้เสร็จก่อนเดือนมีนาคม เสนอ
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รองผู้อำนวยการแต่ละฝ่าย เสนอผู้อำนวยการ และมีคณะกรรมการภายในตรวจสอบ จัดทำเล่ม ซึ่งก่อนการ
อนุมัติจะต้องพิจารณาว่างานในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร แล้วจึงนำมาพิจารณาในปีต่อไป อนุมัติแล้วเสร็จทั้ง
ระบบช่วงเดือนมิถุนายน 
     2.2 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือมุ่งหวังสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอนุบาลอรุณวัฒนา ให้ความสำคัญ
เรื่อง การจ่ายเงินเดือนบุคลากรต้องตรงเวลาการจัดสรรงบประมาณต่าง  ๆ ที่จะทำได้ต้องดูงบดุลของปี
การศึกษาที่ผ่านมา จัดสรรงบประมาณเป็น 5 หมวด และจะต้องมีแผนงานรองรับ โดยแบ่งเป็น ระดับปฐมวัย 
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมีการแจ้งข้อมูลการเงินล่วงหน้าเพื่อให้บุคลากรทราบ เพื่อการ
ประหยัด และลดความเสี่ยง โรงเรียนได้งบประมาณบางส่วนจากองค์กรสนับสนุนภายนอก โดยใช้จุดขายคือ 
โรงเรียนที่สอนชนเผ่า ซึ่งที่มาของรายได้ของโรงเรียนได้จากค่าใช้จ่ายรายหัวของรัฐบาล ค่าใช้จ่ายตามโครงการ ค่า
ก่อสร้าง อาคารรัฐบาลให้ร้อยละ 70 และส่วนที่เหลือโรงเรียนต้องหาเพิ่มเติมจากกงสุล และคริสตจักร
ต่างประเทศตลอดจนเงินบริจาค 
         2.3 การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และรายงานผล ตลอดจนการวางแผนจัดการศึกษา เพ่ือ 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอนุบาลอรุณวัฒนาใช้ระบบบัญชี ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ปัจจุบันเป็นระบบบัญชีของ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและมีฝ่ายตรวจสอบบัญชี 
     2.4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอนุบาลอรุณวัฒนาได้รับ
งบประมาณ 2 ส่วน คือ งบประมาณจากรัฐบาลและจากภายนอก เช่น คริสตจักร การรับบริจาค มูลนิธิองค์กร 
โดยกรรมการบริหารทุกส่วนมีการขอรับการบริจาคเป็นเงินหรืออุปกรณ์ 

 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
     3.1 การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งเพื่อมุ่ งสู ่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอนุบาลอรุณ
วัฒนา เน้นเรื่องความอาวุโสต้องมาก่อน แม้จะมีตำแหน่งที่ต่ำกว่าก็ตาม สภาพในปัจจุบันมีครูลาออกไปสอบ
บรรจุ และบางวิชาที่หาค่อนข้างยาก โรงเรียนจึงมีโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่กำลังเรียนใน
สาขาที่โรงเรียนขาดแคลนครูในสาขานั้น เพ่ือให้นักเรียนกลับมาทำงานที่โรงเรียนเมื่อจบการศึกษา 
     3.2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอนุบาลอรุณวัฒนาใช้วิธีการ
รับสมัครครูโดยการประกาศผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน โดยมีขั้นตอนคือ การสมัคร การสอบสัมภาษณ์ โดย
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระที่สมัคร มีการสอบภาคปฏิบัติ ประวัติทั้งหมดจะเก็บไว้ที่
ฝ่ายบุคลากร เมื่อได้ครูครบตามที่โรงเรียนต้องการแล้วก็จะจัดให้มีการปฐมนิเทศ พร้อมมีข้อปฏิบัติของ
บุคลากรแจกคนละ 1 เล่ม เพ่ือให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง 
     3.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื ่อมุ ่งสู ่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนอนุบาล 
อรุณวัฒนาให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยได้มีหลักสูตรพัฒนาครูเป็นทีม 
มีการรีทรีตครู และส่งเสริมการศึกษาต่อเมื่อครูทำงานครบ 5 ปีขึ ้นไป โรงเรียนจะสนับสนุนให้ศึกษาต่อ
ปริญญาโท โดยมีเงื่อนไขต้องทำงานชดใช้เป็นเวลา 2 เท่า ของเวลาที่เรียน มีการให้ค่าวิชาสำหรับครูบางสาขา
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ที่หายาก เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ นอกเหนือจากเงินเดือน และเมื่อครูทำงานครบ 1 ปีการศึกษาจะ
ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ 
     3.4 การเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัยเพื่อมุ่งสู ่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนอนุบาลอรุณวัฒนา 
มีคู่มือระเบียบปฏิบัติสำหรับครูและบุคลากรตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน และนอกเหนือจากการ
ตรวจสอบการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระเบียบของบุคลากรแล้ว โรงเรียนยังมีโครงการเยี่ยมบ้านครูโดยฝ่าย
บริหาร เพื่อให้ทราบถึงปัญหาทางบ้านความเป็นอยู่ยกตัวอย่างเช่น ครูบางคนมาทำงานสาย อาจเพราะปัญหา
ทางบ้าน เมื่อทางโรงเรียนทราบปัญหา ก็จะสามารถร่วมช่วยกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ได ้
     3.5 การจัดสรรกองทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอนุบาลอรุณวัฒนาเน้น
การส่งครูเข้าอบรมตามโครงการต่าง ๆ ที่เข้ามาตลอดจนมีการจัดสรรทุนการศึกษาเพ่ือให้ครูศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท โดยเหมาจ่ายเป็นรายหัว 1 คนต่อครั้ง และเพ่ือขวัญกำลังใจของครูและเป็นการเพิ่มประสบการณ์
ต่าง ๆ ให้กับครู โรงเรียนที่มีโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ สำหรับครูที่เข้าทำงานครบ 20 ปี 

 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 
     4.1 การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนอนุบาลอรุณวัฒนา
ได้จัดทำระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตไร้สาย (wifi) อย่างทั่วถึงทั้งโรงเรียน สำหรับนักเรียนและบุคลากร  
ได้สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้ทุกจดในโรงเรียน 
     4.2 การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคลและบริหารทั่วไป เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ โรงเรียนอนุบาลอรุณวัฒนามีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านการเงิน จึงให้ความอนุเคราะห์บุคลากรไปเป็น
วิทยากรด้านการบริหารจัดการด้านการเงินให้กับเขพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือจัดอบรมให้กับโรงเรียนอื่น ๆ 

4) โรงเรียนชินนุกูลวิทยา 
 จากการอภิปรายกลุ ่มเฉพาะบุคลากรของโรงเรียนชินนุกูลวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง
ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ งานการเงิน ครูผู้สอนโดย INTERSECT model 
สรุปได้ดังนี้ 
 1. ด้านวิชาการ 
 1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนชินนุกูลวิทยามีการวิเคราะห์ 
การใช้หลักสูตรเป็นประจำทุกปี โดยใช้การ SWOT และปรับหลักสูตรที่ผ่านมา 
          ช่วงชั้นที่ 1 เน้นวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
          ช่วงชั้นที่ 2 เน้นวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
          ช่วงชั้นที่ 3 เน้นวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี 
 1.2 นโยบายของผู้บริหาร เน้นจัดการศึกษา โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใช้สื่อและคอนแทนต์
ที่ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอพพลิเคชั่นหรือเว็บไซต์ ทุกห้องมีมาร์ททีวี มีการใช้สามาร์ทโฟน
ในการเรียนคณิตศาสตร์ผ่านระบบของเลิร์น เอดดูเคชั่น มีการบริหารชั้นเรียนโดยการแบ่งออกเป็นห้องเรียน
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ปกติกับห้องเรียนที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีครูชาวต่างชาติประจำอยู่ห้องเรียนตลอดเวลา จัดการเรียนการ
สอนภาษาจีนเป็นภาษาที่ 3  
     1.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนชินนุกูลวิทยากำหนดให้
ครูทุกคนต้องทำงานวิจัยห้าบาท 1 เรื่องต่อปี และทำวิจัยในชั้นเรียน 2 เรื่องต่อปี โดยอาศัยครูที่ทำงานวิจัย
เป็นก็จะช่วยสอนงานครูใหม่ หรือครูที่ยังทำงานวิจัยไม่เป็น 
     1.4 การพัฒนาสื่อเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนชินนุกูลวิทยาเน้นเพลงในการเรียนการสอน
เพ่ือให้เด็กสนุกกับการเรียนการสอนและง่ายต่อการจดจำ มีการจัดให้ครูได้มีการแข่งขันประกวดสื่อการเรียน
การสอนและเมื่อพัฒนาสื่อแล้วเสร็จก็สามารถให้ยืมสื่อกันไปใช้ได้ นอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่บริการสืบค้นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้บริการสำหรับครูอีกด้วย 
     1.5 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนชินนุกูลวิทยาให้ความสำคัญกับ AEC 
(Asian Economics Community) จึงได้จัดสรรสร้างห้องประกอบการอาเซียนขึ ้นเพื ่อให้ความรู ้สำหรับ
นักเรียน มีห้องพัฒนาความคิดสมองมีสวนสมุนไพร โดยมีเจ้าหน้าที่ด้านนั้น  ๆ ให้ความสะดวก สำหรับแหล่ง
เรียนรู้ภายนอกโรงเรียนใช้บ้านผู้ปกครองในการนำนักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก เช่น บ้านของ
ผู้ปกครองที่ทำสวนบ้านของผู้ปกครองที่ทำเรื ่องสมุนไพร นักเรียนทุกคนต้องได้ไปทัศนศึกษานอกโรงเรียน  
ปีละ 1 ครั้ง 
     1.6 การนิเทศการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนชินนุกูลวิทยามีการนิเทศ 2 วิธีคือ 
นิเทศโดยฝ่ายเกี่ยวข้อง กลุ่มสาระต่าง ๆ และนิเทศโดยผู้บริหารใช้วิธีการเดินตรวจสอบ 
     1.7 การแนะแนวการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนชินนุกูลวิทยาเน้นในเรื่องการแนะแนว
ผู้ปกครองเพ่ือให้นำนักเรียนมาศึกษาต่อที่โรงเรียน โดยประกอบด้วย 2 ส่วนคือ การแนะแนวภายในจะใช้ฝ่าย
วิชาการประถมได้พบปะผู้ปกครองในระดับอนุบาล 3 เพื่อให้เห็นถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับประถมของโรงเรียน ฝ่ายวิชากรมัธยม ได้พบปะผู้ปกครองในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมีโครงการ
เยี่ยมนักเรียนทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะเน้นให้บุคลากรหรือครูได้พบปะกับผู้ปกครอง และแนะนำผู้ปกครองใน
การพานักเรียนมาเรียนต่อที่โรงเรียน นอกจากนั้นจะมีการแนะแนวภายนอก เพ่ือให้ผู้สนใจภายนอกได้รู้จักกับ
โรงเรียน 
     1.8 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนชินนุกูลวิทยาได้
ดำเนินการตามข้อกำหนดของสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา 
     1.9 การส่งเสริมความรู้ ด้านวิชาการแก่ชุมชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนชินนุกูลวิทยาได้มี 
การจัดรายการวิทยุเพ่ือให้ความรู้ต่อชุมชนอย่างสม่ำเสมอและมีบุคลากรบางส่วนได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรจาก
หน่วยงานของรัฐ และมีการสนับสนุนกลุ่มโรงเรียนเอกชน โดยให้ความอนุเคราะห์ในการเข้าเยี่ยมชมศึกษาดู
งานที่โรงเรียน 
 2. ด้านการบริหารงบประมาณ 
 2.1 การจัดทำและเสนอของบประมาณเพื่อมุ่งสู ่ความเป็นเลิศ โรงเรียนชินนุกูลวิทยาได้แบ่ง
งบประมาณเป็น 2 ส่วนคือ งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย เงินอุดหนุนรัฐบาล  
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เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)  
ค่าเทอมหักจากเงินอุดหนุนรายหัว และงบประมาณรายจ่ายซึ่งประกอบด้วย เงินเดื อนบุคลากร การบริหาร
จัดการแต่ละฝ่าย โครงการต่าง ๆ ค่ายานพาหนะ ซึ ่งสภาพปัจจุบันมีผู ้ปกครองค้างชำระค่าธรรมเนียม
การศึกษาค่อนข้างมาก เงินอุดหนุนจากรัฐบาลได้ช้า เงินโครงการเรียนฟรี 15 ปีได้ช้า 
     2.2 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนชินนุกูลวิทยานั้นมีสมาคม
ผู้ปกครองและครู และสมาคมศิษย์เก่าในการสนับสนุนงบประมาณในส่วนต่าง ๆ 
     2.3 การบริหารพัสดุ และสินทรัพย์เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนชินนุกูลวิทยาให้ความสำคัญกับ
พัสดุและสินทรัพย์โดยจะมีระบบระเบียบและขั้นตอนในการบริหารจัดการพัสดุและสินทรัพย์ โดยในการเบิก
พัสดุจะต้องทำอย่างเป็นขั้นตอนอย่างเป็นลำดับ พร้อมมีทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ 
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
     3.1 การวางแผนอัตรากำลัง และกำหนดตำแหน่งเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนชินนุกูลวิทยา
ประสบกับปัญหาครูลาออกไปบรรจุเป็นข้าราชการเหมือนโรงเรียนเอกชนหลาย ๆ แห่ง จึงใช้วิธีการรับครูที่ไม่
มีวุฒิครู แล้วโรงเรียนจะใช้การส่งครูไปเรียนโดยทำสัญญา 3 ปี ในระหว่างเรียนต้องอยู่จนครบสัญญา 
     3.2 การเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนชินนุกูลวิทยามีระเบยีบ
ควบคุมบุคลากร เช่น เวลาการเข้าออกทำงานต้องใช้เน็ตผมมาทำงาน และมีบทลงโทษอย่างชัดเจน เช่น 
ระเบียบการหักเงินเดือน เงื่อนไขการเข้าทำงาน หากครูลาออกก่อนครบ 3 ปี โรงเรียนจะ ไม่ให้ใบรับรอง 
การทำงาน และกรณีที่ครูไปสอบบรรจุข้าราชการ โดยไม่แจ้ง ให้โรงเรียนทราบ โรงเรียนจะเชิญให้ลาออก 
หากประสงค์จะอยู่ทำงานต่อก็จะให้เริ่มต้นเงินเดือนเหมือนครูที่เข้าใหม่ 
     3.3 การจัดทำระบบทะเบียนประวัติบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนชินนุกูลวิทยาใช้
โปรแกรมจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนในการเก็บข้อมูลของบุคลากรและมีแฟ้มเก็บหลักฐาน  
การบรรจุบุคลากร 
     3.4 การจัดสรรกองทุนเพื่อพัฒนาบุคลการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนชินนุกูลวิทยามีกองทุน
สนับสนุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรหลายส่วน เช่น สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า ตลอดจนมีกองทุนต่าง ๆ 
ของรัฐบาลที่สนับสนุนความม่ันคงในชีวิตของครู เช่น กองทุน ร้อยละ 3   
     3.5 การวางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนชินนุกูลวิทยามีการจัดอบรม
สัมมนาบุคลากรและครูทุกปีการศึกษามีการส่งเสริมให้ครูไปอบรมโครงการต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอชกชน 
โดยใช้งบประมาณของโรงเรียน 
 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 
     4.1 การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนชินนุกูลวิทยามี
ระบบ e-Office ในการบริหารจัดการต่าง ๆ และใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมต่อระบบภายใน
โรงเรียน 
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     4.2 การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคลและบริหารทั่วไป เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
โรงเรียนชินนุกูลวิทยามีการส่งครูเข้าอบรมโครงการต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอและมีโครงการพ่ีช่วยน้อง น้องช่วยพ่ี 
เพ่ือสร้างสายสัมพันธ์อันดีของบุคลากรในรงเรียน ตลอดจนยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านต่าง ๆ อีกด้วย 
     4.3 การประชาสัมพันธ์การศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ โรงเรียนชินนุกูลวิทยามีงานประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียนในการประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ ข่าวต่าง ๆ ให้กับชุมชน ชุมชนภายนอกได้ทราบ ชุมชน
ภายนอกได้ทราบ มีสถานีวิทยุ 4 สถานี ของอำเภอฝาง ที่โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยาได้มีส่วนร่วมในการดำเนิน
รายการเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ โรงเรียน และนักเรียนไปในตัว 
     4.4 การส่งเสริมสนับสนุนและการประสานงานการจัดการศึกษากับบุคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอ่ืน ๆ เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

๕) โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา 
 จากการอภิปรายกลุ ่มเฉพาะบุคลากรของโรงเร ียนวราวัฒน์ว ิทยา  จังหวัดประจวบคีร ีข ันธ์  
ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ผู้ช่วย
อำนวยการฝ่ายธุรการ ผู ้ช่วยอำนวยการฝ่ายวิชาการประถม-มัธยมต้น ผู ้ช่วยอำนวยการฝ่ายวิชาการ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายกิจกรรม ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยอำนวยการฝ่าย
บริการ หัวหน้างานการเงิน หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ หัวหน้างานแนะแนว ณ โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปได้ดังนี้ 
 1. ด้านวิชาการ  
     1.1 การวิจ ัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามุ ่งส ู ่ความเป็นเลิศ  โรงเร ียนวราวัฒน์ว ิทยา 
มีการกำหนดให้ครูต้องทำงานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง และฝ่ายบริหารบางท่านมีการทำงานวิจัย  
5 บท เพื่อศึกษาปัญหาและเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป 
     1.2 การพัฒนาสื่อเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนวราวัฒน์วิทยาได้ถือว่า สื่อเป็นเรื่องสำคัญมาก
ในอันดับต้นของการเรียนการสอน โดยเฉพาะสื่อด้านมัลติมีเดีย โดยทางโรงเรียนได้จัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ทุก
ห้องเรียนพร้อมสำหรับการสอน โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วย โทรทัศน์ 50 นิ้ว ระบบเครื่องขยายเสียง
ภายในห้องเรียน พร้อมไมค์โครโฟน อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประเภทแทปเลต พร้อม
ทั้งมีระบบ wifi ซึ่งในการเรียนการสอนครูบางคนก็จะใช่สื่อออนไลน์ในการเรียนการสอน โดยการเข้าเว็บไซต์สื่อ
การเรียนการสอนต่าง ๆ ตลอดจนมีการดาวน์โหลดสื่อมาเป็นรูปแบบออฟไลน์ เพื่อนำมาเป็นตัวอย่างในการ
เรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้นและครูบางส่วนก็มีการผลิตสื่อการสอนขึ้นในทุกปีการศึกษา 
         1.3 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนวราวัฒน์วิทยามีพื้นที่ภายในโรงเรียน
ค่อนข้างจำกัด จึงใช้ทรัพยากรทุกอย่างในโรงเรียนให้คุ้มค่ามากท่ีสุด ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ซึ่งแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนประกอบด้วย ห้องสมุด ห้องสืบค้นข้อมูลด้วย ipad ศูนย์ ipad สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนได้จัดทำบัญชีแหล่งเรียนรู้ภายนอกขึ้น โดยกำหนดลงใน
แผนปฏิบัติงาน โครงการ ให้นักเรียนได้ไปทัศนศึกษาภาบนอก ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เช่น สวนสัตว์ไนซ์
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ซาฟารี สวนพฤษศาสตร์ หอดูดาวสิรินธรปางช้าง การผลิตร่มและกระดาศสาที่บ่อสร้าง การไฟฟ้าแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เมืองเก่าอยุธยาและสุโขทัย บึงฉวากจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น 
     1.4 การนิเทศการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนวราวัฒน์วิทยามีการแบ่งการนิเทศ
การสอนเป็น 2 ส่วน 1) นิเทศตามตารางโดยฝ่ายวิชาการ ได้กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มสาระและครูที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้นิเทศ 2) นิเทศฝ่ายบริหาร โดยการสุ่มเพื่อการนิเทศโดยไม่มีการบอกล่วงหน้า โดยหลังจากครู
ได้รับการนิเทศแล้วจะมีเอกสารแนะนำว่า การสอนของครูดีอย่างไร มีสิ่งใดที่เป็นจุดเด่น จุดอ่อน และมีการ
สรุปรายงานโดยกลุ่มสาระส่งโรงเรียนทุกสัปดาห์ 
     1.5 การแนะแนวการศึกษาเพื่อมุ่งสู ่ความเป็นเลิศ โรงเรียนวราวัฒน์วิทยาได้มีการแต่งตั้งครู 
แนะแนวขึ้นมาโดยเฉพาะนอกเหนือจากครูประจำชั้นทุกคนที่เปรียบเสมือนครูแนะแนวที่ใกล้นักเรียนมากที่สุด 
หน้าที่หลักของงานแนะแนวมี 2 ส่วนคือ 1) การแนะแนวให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อภายนอก เช่น ศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัยโครงการต่าง ๆ 2) การแระแนว เพื ่อให้นักศึกษาต่อภายในโรงเรียน ตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์ภายนอก เพ่ือให้บุคลากรภายนอกได้รู้จักโรงเรียน 
     1.6 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา
กำหนดให้มีการประกันคุณภาพภายใน 1 ครั้งต่อภาคเรียน โดยการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนขึ้น เพ่ือควบคุมติดตามการทำรายงานการประเมินตนเองภายในโรงเรียน 
     1.7 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 
 2. ด้านงบประมาณ 
     2.1 การจัดทำและเสนอของบประมาณเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนวราวัฒน์วิทยามีการจัดทำ
ของบประมาณของโรงเรียนและจะดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน โดยดูโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
ภายใต้การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการในทุกสิ้นปีการศึกษา 
         2.2 การจัดสรรงบประมาณเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนวราวัฒน์วิทยาในส่วนของการจัดสรร
ของบประมาณ โรงเรียนให้ความสำคัญกับครูเป็นอันดับแรก ดังนั้นงบประมาณร้อยละ 80 จะอยู่ในหมวด
เงินเดือนครู และส่วนอื่น ๆ ก็จะกระจายกันไปตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
     2.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน เพื่อการวางแผนจัดการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ โรงเรียนวราวัฒน์วิทยาได้ดำเนินการในทุกส่วนโดยใช้ PDCA เป็นสำคัญ 
     2.4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา ในปัจจุบัน
บริหารงบประมาณภายใต้ 2 ส่วน คือ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินค่าส่วนเกิน โรงเรียนยังไม่มีสมาคมศษิย์
เก่า แต่จะมีบางโครงการที่มีการระดมทรัพยากร เช่นการจัดส่งวงโยธวาทิตชิงแชมป์ประเทศไทย ก็จะมีการ
ขอรับบริจาคจากผู้ปกครอง แต่ภายใต้การบริหารงานโรงเรียนเทพบดินทร์บริหารงานแบบค่อยเป็นค่อยไป โดย
ทางโรงเรียนจะไม่มีหนี้สินอยู่ในระบบการบริหาร ทำให้โรงเรียนบริหารงานได้อย่างคล่องตัว โดยแต่ละเทอมก็จะ
มีการลงทุนในเรื่องต่าง ๆ ทยอยไปทีละส่วน เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ การก่อสร้างอาคาร การจัดทำศูนย์ ipad 
สำหรับนักเรียนอนุบาล เป็นต้น 
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     2.5 การบริหารพัสดุและสินทรัพย์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา มีการสำรวจพัสดุ 
ครุภัณฑ์ของโรงเรียนทุกภาคเรียน พร้อมทั้งกำหนดให้ทุกฝ่าย ทุกห้องศูนย์ ได้สำรวจความต้องการว่าจะซื้อ
อะไรบ้างเสนอโรงเรียนในทุกปีการศึกษา ภายใต้ระบบการบริหารครุภัณฑ์ที่โรงเรียนพัฒนาขึ้นเป็นโปรแกรมที่
สามารถตรวจสอบ ติดตาม ครุภัณฑ์ทุกส่วนได้อย่างคล่องตัว 
     2.6 การบริหารการเงินเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนวราวัฒน์วิทยานั้น เนื่องจากเป็นโรงเรียน
แบบเจ้าของคนเดียว ระบบการเงินจึงเป็นระบบปิด โรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่การเงิน 2  คน ดำเนินการตาม
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จัดสร้างขึ้น งบประมาณของโรงเรียนมีฝ่ายบริหารของโรงเรียนเท่านั้นที่จะรู้ถึงสภาพ
การเงินของโรงเรียน แต่บุคลากรจะไม่ทราบ มีเพียงบางครั้งที่ผู้อำนวยการจะแจ้งให้ครูได้ทราบบ้าง เพ่ือให้ครู
ได้ช่วยกันประหยัดทรัพยากร 
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
     3.1 การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา ได้
มีการประชุมและพิจารณาอัตรากำลังของครูอยู่เสมอ โดยมีการปรับครูให้เหมาะสมกับวิชาและระดับชั้นที่สอนใน
ทุกเทอม โดยการประเมินจากฝ่ายวิชาการและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสนอโรงเรียนถึงความต้องการในบาง
อัตราที่เพ่ิมข้ึน เช่น การต้องการครูปฐมวัยเพ่ิม เนื่องจากมีนักเรียนเพ่ิมข้ึนกว่าเดิม เช่น การต้องการครูปฐมวัย
เพ่ิม เนื่องจากนักเรียนเข้ามาเรียนเพ่ิมข้ึนกว่าเดิม 
     3.2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งเพื่อมุ่งสู ่ความเป็นเลิศ โรงเรียนวราวัฒน์วิทยาเน้นเรื ่อง
คุณภาพของผู้สอน โดยหลังจากการสรรอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนใน
การรับสมัครบุคลากร การแต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์และการทดลองสอบสวน ซึ่งเมื่อบุคลากร
ได้เข้าทำงานแล้ว โรงเรียนก็จะมีการพิจารณา ประเมินผล ครูบางท่านจะได้รับการบรรจุอย่างรวดเร็วกว่า
กำหนดเพื่อขวัญและกำลังใจของบุคลากร ซึ่งในการสรรหาครูนั้นจะมีการสรรหา 2 แบบ คือ 1) สำหรับครู
ประจำที่โรงเรียนจะบรรจุเป็นบุคลากรของโรงเรียน 2) ครูที่มีประสบการณ์จากภายนอก เพื่อมาเป็นติวเตอร์
สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่โรงเรียนหวังผล เช่น นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสามารถ
สอบเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐได้ร้อยละ 100 ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 
     3.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเอมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา  
มีการส่งครูเข้าอบรมตามโครงการต่าง ๆ ที่เข้ามา ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม และทางโรงเรียนมีโครงการส่งครู
ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
     3.4 การเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัยเพื ่อมุ ่งสู ่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา  
มีตำแหน่งบุคลากร เพ่ือดูแลและให้คำแนะนำ ตักเตือน การดูแลข้อกฎหมายต่าง ๆ ของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียน
ได้อ้างอิงบทลงโทษจากพระราชบัญญัติครูโรงเรียนเอกชน ว่าด้วยเรื่องครูและจรรยาบรรณ พร้อมทั้งโรงเรียน
ได้เขียนระเบียบบางข้อขึ้น โดยใช้ฉันทามติภายในการสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้บุคลากรทุกท่าน
ได้ทราบและปฏิบัติตรงกันทั้งระบบ 
     3.5 การจัดทำระบบทะเบียนประวัติบุคคลเพื ่อมุ ่งสู ่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา  
ได้จัดสร้างโปรแกรมระบบทะเบียนประวัติของบุคลากรขึ้น พัฒนาขึ้นโดยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเพื่อให้
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ตรงกับความต้องการของโรงเรียนง่ายต่อการป้อนข้อมูล การสืบค้น การออกรายงานต่าง  ๆ ตลอดจนมีระบบ
การบันทึกการเข้าทำงานด้วยการสแกนลายนิ้วมือของบุคลากร 
     3.6 การจัดสรรกองทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา มีการ
สนับสนุนบุคลากรในส่วนของกองทุนต่าง ๆ  พร้อมทั้งมีโครงการกู้ฉุกเฉิน   
     3.7 การวางแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนวราวัฒน์วิทยามี แผนระยะยาวใน
การส่งครูศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สำหรับฝ่ายบริหารของโรงเรียนพร้อมทั้งฝ่ายวิชาการกไ็ด้
วางแผนสำหรับการสนับสนุนบุคลากรในการเข้าอบรมโครงการภายนอกต่าง ๆ 
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 
     4.1 การจัดโครงสร้างองค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา ใช้หลักในการกระจาย
อำนาจบริหารงานโดยแบ่งเป็น ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยอำนวยการ หัวหน้างาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 
5 ฝ่ายใหญ่ ๆ คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริการ โดยในทุกสัปดาห์ฝ่าย
บริหารจะมีการประชุมเพื่อปรับแก้และวางแผนในช่วงสัปดาห์ ซึ่งใน 1 สัปดาห์จะประชุมประมาณ 2 ครั้ง 
และมีการประชุมทั้งระบบทุกเช้าวันเสาร์ เพื่อทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มีเรื่องอะไรดี
บ้าง และมีสิ่งใดต้องปับแก้พร้อมทั้งแจ้งเรื่องงานในสัปดาห์ต่อไปว่า โรงเรียนจะมีกิจกรรมอะไร ฝากครูดูแลใน
เรื่องใดบ้าง ขอกำชับเรื่องสำคัญอะไรบ้าง 
 4.2 การจัดงานธุรการ และงานสารบรรณเพื่อมุ ่งสู ่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนวราวัฒน์วิทยาได้จัด
โครงสร้างในส่วนของงานธุรการ คือ อยู่ภายใต้การดูแลของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ภายในประกอบด้วย 
งานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ งานการเงิน โดยในระบบธุรการนั้น มีเจ้าหน้าที่ 2 
ส่วนคือ เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะสำหรับการเงินและงานข้อมูลสารสนเทศ งานบุคลากร 4 คน และครูที่ว่างจาก
งานสอนฝ่ายวิชาการจะมอบหมายงานตามคำสั่ง พร้อมจัดตารางให้มาช่วยดูแลในส่วนการต้อนรับผู้ปกครอง
ตลอดจนเป็นการได้พบปะกับฝ่ายบริหาร    
     4.3 การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา ใช้
ระบบ wifi ครอบคุลมพื้นที่ทั้งโรงเรียน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น งานห้องสมุด งานทะเบียนรถ งานบุคลากร งานพัสดุครุภัณฑ์ งานเว็บไซต์โรงเรียน 
งานข้อมูลสารสนเทศ งานปกครอง 
     4.4 การบริหารและพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา บริหารงาน โดยเจ้าของ
คนเดียว โดยท่านผู้อำนวยการจะเป็นคนทำงาน ลงงานกับฝ่ายบริหารเพ่ือกระจายลงไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นงาน
ต่าง ๆ จะเป็นไปด้วยความคล่องตัว เพราะเจ้าของและผู้บริหารคือคนเดียวกัน ทำให้ง่ายและรวดเร็วในการ
ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ทันที เช่นสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ได้เข้ามาประเมินโรงเรียนได้ให้คำแนะนำกับทางโรงเรียนในการปรับอาคารสถานที่ในบางส่วนให้
เหมาะสมยิ่งขึ ้น ซึ่งทางโรงเรียนก็สามารถที่จะตั้งงบประมาณแล้วปรับได้ในทันทีการได้รับคำแนะนำจาก
ผู้ปกครองที่อยากให้โรงเรียนปรับแก้ไขบางส่วนโรงเรียนก็สามารถปรับให้ได้หรือบางเหตุการณ์ที่โรงเรียนจะ
ตัดสินใจนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ก็ไม่จำเป็นต้องเขียนโครงการ เพื่อรอปีการศึกษาหน้าจึงจะเสนอเบิกได้ 
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แต่โรงเรียนสามารถนำมาใช้ได้ทันทีหากโรงเรียนเห็นว่าเป็นเรื่องดีและส่งผลให้เกิดคุณภาพต่อการเรียนการ
สอนและโรงเรียน 
     4.5 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา 
มีฝ่ายบริการ ซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาดดีและพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ จึงทำให้อาคาร สถานที่ของโรงเรียนสะอาด ไม่ชำรุด และดูดี 
     4.6 การบริหารงานการเงินและการบัญชีเพื ่อมุ่งสู ่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนวราวัฒน์วิทยาได้
ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะเรื่องการเงินต้องกระทำอย่างเคร่งครัดตามขั้นตอน ต้องมีหลักฐาน ซึ่งใน
การใช้เงินจะมาจากงานทุกงานทุกฝ่าย โดยล้อกับแผนปฏิบัติงานประจำปี เสนอความต้องการในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ขึ้นมายังฝ่ายบริหารอย่างเป็นขั้นตอน และสุดท้ายอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ฝ่ายบริหารและ
ท่านผู้อำนวยการ 
     4.7 การประชาสัมพันธ์การศึกษาเพื ่อมุ ่งสู ่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนวราวัฒน์ว ิทยา มีงาน
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ซึ่งทำหน้าที่ในการส่งข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนขึ้นเว็บไซต์ ตลอดจนขึ้น
ไฟวิ่งของโรงเรียนและยังมีหน้าที่ในการส่งให้กับหนังสือพิมพ์และวิทยุท้องถิ่ นในการประชาสัมพันธ์ ในการ
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนแบบใช้งบประมาณสูงจะต้องมาจากผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และงานประชาสัมพันธ์
ในการวางแผนประชาสัมพันธ์โรงเรียนในแต่ละปี ว่าในปีนี้จะใช้วิธีการใดบ้าง 
     4.8 การส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษากับบุคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอื่น เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา มีการทำบันทึก
ความเข้าใจกับหลายหน่วยงาน ในการขอความอนุเคราะห์ใช้สนามและอาคารกีฬาต่าง  ๆ ตามประเภทของ
กีฬา เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้และเรียนรู้กีฬาจากสถานที่และอุปกรณ์จริง ๆในระดับมาตรฐาน การทำบันทึกความ
เข้าใจกับสวนสัตว์เชียงใหม่และไนท์ซาฟารี ในการนำนักเรียนไปทัศนศึกษา การทำบันทึกความเข้าใจกับบริษัท
ผึ้งน้อยเบเกอรี่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กรรมวิธีในการผลิตขนม การทำบันทึกความเข้าใจกับศูนย์การเรียนรู้
บ้านสวนหลานคุณย่า เพื่อเรียนรู้สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ไก่ฟ้า นกยูง   

๖) โรงเรียนเกี้ยวกวง 
 จากการอภิปรายกลุ ่มเฉพาะบุคลากรของโรงเรียนโรงเรียนเกี ้ยวกวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยอำนวยการ และครูผู้สอน ณ โรงเรียนเกี้ยวกวง สรุปได้ดังนี้ 
 1. ด้านวิชาการ 
     1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู ่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเกี้ยวกวง ได้มีการพัฒนา
หลักสูตร มีการปรับหลักสูตรโดยปรับตาม พรบ. การศึกษา และปรับตามความเหมาะสมของสภาพปัจจุบันใน
การเรียนนั้น สภาพทั่วไปของนักเรียนที่เข้าเรียนมีหลายรูปแบบ ซึ่งแบ่งเป็นนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่ครอบครัว 
มีปัญหา นักเรียนที่มีปัญหาด้านความประพฤติ นักเรียนที่พลาดโอกาสในการสอบเข้าโรงเรียนอื่น ๆ โรงเรียน
จะทำเปิดการสอน 5 วันต่อสัปดาห์ โดยหยุดวันพระ (เพ่ือปฏิบัติกิจของสงฆ์) และวันอาทิตย์ โดยจัดตารางให้วัน
พฤหัสบดีเป็นวันที่ว่าง สำหรับการย้ายวิชาที่หยุดตรงกับวันพระ 
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     1.2 การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนเกี้ยวกวง  
ใช้หลักในการวัดผล และประเมินผลเหมือนสถานศึกษาทั่ว  ๆ ไป แต่ในเรื่องการเทียบโอนนั้นโรงเรียนมี 2 
หลักสูตร คือ สำหรับนักเรียนทั่วไปและสำหรับสามเณร เมื่อแบ่งเป็น 2 หลักสูตรจึงทำให้ไม่มีปัญหาในเรื่อง
การเทียบโอน อักทั้งโรงเรียนถือว่าโรงเรียนเป็นสถานที่สร้างเยาวชน จึงมีนโยบายในการรับนักเรียนกลางคัน 
หรือระหว่างชั้นได้ เพ่ือช่วยเหลือเด็กท่ีพลาดโอกาสได้มีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ 
     1.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเกี้ยวกวง มีการกำหนดให้
บุคลากรได้ทำวิจัยในชั้นเรียน โดยกำหนดให้อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง และมีบุคลากรบางส่วนที่ทำวิจัย 5 บท 
การทำวิจัยได้ดำเนินมาแล้วประมาณ 3-4 ปี ซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นก็จะศึกษาเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
เด็ก โดยข้อมูลได้มาจากการไปเยี่ยมบ้านนักเรียน และนักเรียนบางส่วนที่บ้านอยู่ไกลก็จะอาศัยอยู่ตามวัดใกล้
โรงเรียน 
     1.4 การพัฒนาสื่อเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเกี้ยวกวง สนับสนุนในเรื่องการจัดทำสื่อ โดย
โรงเรียนมีงบประมาณในแต่ละปีในการจัดทำสื่อ พร้อมทั้งมีการส่งบุคลากรไปอบรมการผลิตสื่อด้านไอที มีการ
ส่งสื่อนวัตกรรมเพื่อร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก มีการเปิดแสดงสื่อภายในโรงเรียน แต่สภาพในปัจจุบัน  
ที่ผลิตออกมาก็ยังคงไม่ทันสมัยเท่าที่ควร เนื่องจากภายในโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ค่อนข้างจำกัด และยังมี
บุคลากรผลิตสื่ออ่ืน ๆ นอกเหนือจากสื่อไอที เช่น บัตรคำ รูปภาพ อีกด้วย 
     1.5 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเกี้ยวกวง ได้แบ่งแหล่งเรียนรู้ออกเป็น 
2 ส่วน คือ แหล่งเรียนรู้ภายในและแหล่งเรียนรู้ภายนอก โดยแหล่งเรียนรู้ภายในนั้นก็จะประกอบด้วย 
ห้องสมุด ห้องโสต ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ภายนอก เช่น วัดต่าง ๆ พิพิธภัณฑ์ 
     1.6 การนิเทศการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเกี้ยวกวง จัดให้มีการนิเทศการ
เรียนการสอน เพื่อการแลกเปลี ่ยนประสบการณ์กัน เพื่อการเรียนรู้ซึ ่งกันและกัน โดยรูปแบบการนิเทศ
ประกอบด้วย การนิเทศข้ามกลุ่มสาระ การนิเทศโดยหัวหน้ากลุ่มสาระนิเทศ ฝ่ายวิชาการนิเทศ นอกจากการ
นิเทศภายในแล้วก็จะมีเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาช่วยนิเทศให้โรงเรียนอีกด้วย แต่จากสภาพปัจจุบันเนื่องจาก
ครูมีคาบในการสอนค่อนข้างมาก ทำให้มีเวลาในการไปนิเทศค่อนข้างน้อย 
     1.7 การแนะแนวการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเกี้ยวกวง ถือว่าครูทุกคนต้องเป็นครู
แนะแนวที่สามารถให้คำแนะนำกับนักเรียนได้แต่ก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวขึ้น พร้อมทั้งมีครูแนะ
แนวมีการจัดชั่วโมงแนะแนวขึ้นห้องละ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพ่ือให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนและ
ครูแนะแนวมีหน้าที่ในการแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีการประสานสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
ได้เข้ามาแนะนำสถาบัน มีการประสานศิษย์เก่าให้เข้ามาให้คำแนะนำ  
     1.8 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเกี้ยวกวง ผ่านการ
ประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในปีพ.ศ. 2553 ในระดับดี ซึ่งทาง
โรงเรียนได้มีการทำประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษาพร้อมทั้งจัดส่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนทุกปีและทางโรงเรียนได้มีการจัดทำแผนประจำปีของโรงเรียน โดยมีทั้งแผน 5 ปีและแผน
ประจำปี ซึ่งจะจัดทำแผนก่อนเปิดภาคเรียน 
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     1.9 การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนเพื่อมุ่งสู ่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนเกี้ยวกวง ได้มี
บุคลากรที่มีความรู้ด้านสมุนไพรและมีการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตสมุนไพรขึ้น โรงเรียนจึงได้
ให้บริการทั้งวิทยากรในการไปบรรยายให้ความรู้กับชุมชนและหน่วยงานภายนอกพร้อมทั้งยังมีสถานที่
สำหรับบริการเพ่ือให้ชุมชนได้เข้ามาศึกษาวิธีการผลิตสมุนไพรจริง ตลอดจนมีสมุนไพรจำหน่ายให้กับชุมชนอีก
ด้วย และโรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านวงโยธวาทิต ซึ่งโรงเรียนจะส่งบุคลากรออกไปให้ความช่วยเหลือ
ด้านการให้ความรู้ หรือการอบรมการสอนวงโยธวาทิตอยู่เสมอ 
 2. ด้านการบริหารงบประมาณ 
     2.1 การจัดทำและเสนอของบประมาณเพื ่อมุ ่งสู ่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนเกี ้ยวกวง  ได้แบ่ง
งบประมาณเป็น 2 ประเภท คือ งบอุดหนุน และงบพัฒนา โดยจะมีการเสนอแผนการใช้งบประมาณ ก่อนเปิดปี
การศึกษาใหม่ โดยจากการพิจารณางบประมาณนั้น จะพิจารณาจากความเหมาะสมและความสำคัญ โดย
สภาพปัจจุบันใช้งบประมาณในส่วนเงินเดือนครูร้อยละ 60 และส่วนของการบริหารราชการร้อยละ 40 ซึ่ง
หากโรงเรียนต้องการปรับปรุงอาคารสถานที่จะต้องของบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ซึ่งสภาพดังกล่าวโรงเรียนต้องการงบประมาณจากรัฐบาลช่วยที่สูงขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน
งบประมาณที่ได้จากรัฐบาลไม่เพียงพอ ทำให้มีผลกระทบต่อเงินเดือนครูที่ โรงเรียนจำเป็นต้องให้ในอัตราที่ไม่
สูง ส่งผลให้ครูหลายคนจำเป็นต้องลาออกเพ่ือไปหาสถาบันอ่ืนที่ให้เงินเดือนที่สูงกว่า 
     2.2 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเกี้ยวกวง  มีรายได้มาจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ รายได้จากรัฐบาล รายได้จากการบริจาคของผู้อุปถัมภ์ งบสนับสนุนจากศิษย์เก่า ซึ่งใน
การจัดสรรงบประมาณทั้งหมดไม่นับเงินเดือนบุคลากรก็จะจัดสรรไปที่งบประมาณด้านวิชาการทั้งหมด 
     2.3 การบริหารการเงินเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเกี้ยวกวง ได้มองว่าขวัญและกำลังใจเป็น
เรื ่องสำคัญ จึงได้มีการจัดงบประมาณสำหรับการขึ้นเงินเดือนให้กับบุคลากร โดยมีงบประมาณในการขึ้น
เงินเดือนทั้งหมดปีละ 100,000 บาท โดยปรับเป็นขั้นต่าง ๆ 3 ขั้นดังนี้ 100 บาท 200 บาท โดยพิจารณา
ตามงานพร้อมทั้งมีการกันงบประมาณในส่วนของครูที่เกษียณอายุ หากทำงานเกิน 20 ปี จะได้เงิน 8 เท่าของ
เงินเดือน 
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
     3.1 การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเกี้ยวกวง มีการ
ตรวจสอบอัตรากำลังในทุกปีการศึกษา เพื่อเปิดรับสมัครครูแต่ปัญหาที่พบประจำคือ มีครูมาสมัครค่อนข้าง
น้อย หาครูที่ตรงสาขาวิชาที่ต้องการค่อนข้างยาก เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ เคมี และครูภายใน
โรงเรียนมักจะไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการ เนื่องจากมีสวัสดิการต่าง ๆ ที่ดีกว่า อีกทั้งโรงเรียนไม่ปิดกั้นเรื่อง
การไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการของครูและการไปทำงานในที่ ๆ ให้สวัสดิการที่ดีกว่า เพียงแต่ครูต้องสะสาง
งานและส่งงานให้เสร็จก่อนที่จะออกจากโรงเรียน 
         3.2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเกี้ยวกวง นั้นได้มีการสรรหา 
โดยการประกาศรับสมัครตามที่ต่าง ๆ ดังนี้ บนเว็บไซต์ของโรงเรียน ทางสถานีวิทยุ ทางเสียตามสาย ซึ่ง
ขั้นตอนในการสอบก็ใช้วิธีสัมภาษณ์ 
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     3.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเกี้ยวกวง ได้มี
การส่งครูอบรมภายนอกตามโครงการต่าง ๆ ของภายนอกที่แจ้งเข้ามายังโรงเรียน และโรงเรียนเปิดโอกาสให้ครู
ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ศึกษาต่อโดยโรงเรียนไม่ปิดก้ัน 
     3.4 การเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัยเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเกี้ยวกวง เชื่อว่าวินัยอยู่
ในจิตสำนึกของความเป็นครูและโรงเรียนได้มีการให้แนวปฏิบัติหรือการพูดคุยกันในที่ประชุม โดยในแต่ละ
เดือนโรงเรียนจะมีการประชุมฝ่ายบริหารทุกสัปดาห์ และมีการประชุมบุคลากรทั้งระบบในทุกเดือน เพ่ือ
ปรับแก้ในสิ่งต่าง ๆ 
     3.5 การจัดทำระบบทะเบียนประวัติบุคคลเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเกี้ยวกวง ใช้โปรแกรม
ของสำนักส่งเสริมการศึกษาเอกช ในการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรและใช้ระบบ e-Office ในการประสานงาน 
     3.6 การจัดสรรกองทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเกี้ยวกวง มีการส่ง
บุคลากรอบรมตามโครงการภายนอกใต้กรอบงบประมาณของโรงเรียนตลอดจนโรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากร
ได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นตามความต้องการของบุคลากร โดยโรงเรียนไม่ปิดก้ัน 
 4. ด้านการบริหารทั่วไป 
     4.1 การจัดงานธุรการและงานสารบรรณเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนเกี้ยวกวง มีเจ้าหน้าที่
ธุรการและงานสารบรรณ 2 ท่าน โดยเป็นบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ (ไม่มีคาบสอน) เพ่ือความสะดวก
ในการให้บริการต่าง ๆ แต่ในสภาพปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่เพียงพอต่องาน จึงมีการจัดครูบางส่วนเข้ามา
ช่วยงานด้านธุรการในบางงาน 
     4.2 การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนเกี้ยวกวง ยังขาด
โปรแกรมบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนโดยปัจจุบันยังคงใช้โปรแกรมเอกสารในการเก็บข้อมูล
ในบางส่วน ซึ่งทำให้ยากต่อการค้นหาและบางส่วนก็เก็บข้อมูลไม่ครบ 
     4.3 การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษากับบุคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอ่ืนเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
๗) โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 
 จากการอภิปรายกลุ ่มเฉพาะบุคลากรของโรงเร ียนหัวหินวิทยาลัย จ ังหวัดประจวบคีร ีขันธ์  
ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษ เจ้าหน้าที่
การเงิน และครูผู้สอน โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สรุปได้ ดังนี้ 
 1. ด้านวิชาการ 
     1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ดำเนินตาม
หลักสูตรขั้นพื้นฐาน แต่มีหลักฐานเพิ่มเติมในบางรายวิชา โดยเป้าหมายเพื่อรองรับอาเซียน เน้นภาษา ซึ่ง
ประกอบด้วยภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น โดยผู้สอนที่เป็นเจ้าของภาษา แนวทางในอนาคตที่โรงเรียน
วางแผนไว้ว่าอาจจะเปิดเป็นห้องเรียนพิเศษในลักษณะ mini EP กำลังอยู่ในช่วงของการศึกษาในเรื่องการขอ
อนุญาตและความพร้อมของสถานที่ ห้องปฏิบัติการ ผู้สอน ซึ่งโรงเรียนกำลังประเมินว่าจะมีความพร้อมเพียง
พอที่จะเปิดหรือไม่ ปัญหาของครูชาวต่างชาติที่พบคือ มาสอนในระยะสั้น ๆ เช่น สอนปีเดียว หรือเพียง 2 ปี 



307 

เพราะส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทย จึงมาหาประสบการณ์ในช่วงสั้น ๆ หรืออาจจะเพ่ือเอา
ไปเรียนต่อ จุดเด่นของผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนหัวหินวิทยาลัยค่อนข้างจะมีรายได้ที่ดี จึงสามารถ
สนับสนุนลูกหลานได้เต็มที่  และอีกส่วนที่โรงเรียนกำลังจะทำคือ ห้องเรียนพิเศษ (คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
และวิทยาศาสตร์) โดยโรงเรียนกำลังประเมินว่าจะเปิดในระดับประถมศึกษา หรือ มัธยมศึกษาก่อนเป็นอันดับ
แรก ซึ่งทางโรงเรียนค่อนข้างจะพร้อมในส่วนนี้ ภายใต้เงื่อนไขของการทดสอบนักเรียนว่าสามารถเข้าเรียนใน
ห้องเรียนพิเศษได้หรือไม่ หรือต้องเพิ่มเติมในส่วนของวิชาอะไร ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนมักจะได้ศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ปกครองเลือกที่จะนำนักเรียนมาเรียน เพราะอยากให้
นักเรียนได้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มุมองของอาจารย์ท่านหนึ่งเปรียบเทียบระหว่าง English 
Program กับ ห้องเรียนพิเศษ อันไหนน่าสนใจกว่ากันโดยท่านเชื่อว่า English Program จะทำให้ผู้ปกครอง
รู ้สึกดีที ่เด็กเก่งในด้านภาษา แต่ห้องเรียนพิเศษทำให้ผู ้ปกครองมั ่นใจว่ าเด็กจะสามารถเข้าศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาได้ แต่โรงเรียนก็กำลังตัดสินใจเนื่องจากมีเรื่องของ AEC เข้ามาทำให้เรื่องภาษาก็มีความสำคัญ
ที่มากข้ึน 
 1.2 การพัฒนาระบบกระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนหัวหิน
วิทยาลัย ให้ความสำคัญกับภาษาไทยเป็นอันดับต้น ๆ เนื่องจากเล็งเห็นว่า หากนักเรียนอ่อนภาษาไทย วิชาอ่ืน ๆ 
ก็จะอ่อนตามไปด้วย โดยเน้นไปที่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 3 และในระดับมัธยมศึกษา
ขึ้นไปทางโรงเรียนก็จะแบ่งเป็นห้องเรียนสายวิทย์ และห้องเรียนสายศิลป์ มุมมองจากอาจารย์ท่านหนึ่งมองว่า 
ควรเน้นวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เนื่องจากภาษานักเรียนส่วนใหญ่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทั้งภายใน
โรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่ก็เน้นเรื่องของการสื่อสารมีการจัดติวเตอร์จากภายนอกเข้ามาให้
ความรู้เพิ่มเติม เพ่ือให้นักเรียนสามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้ 
     1.3 การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการศึกษาเพื่อมุ่งสู ่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนหัวหิน
วิทยาลัย ได้มีการวางแผนในการวัดผลในหลายส่วน ซึ ่งนอกเหนือจากการวัดผลทั่วไปก็จะเป็นการวัด
ความสามารถ เพ่ือจะเข้าศึกษาต่อในโครงการห้องเรียนพิเศษ 
     1.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย มีการทำ
วิจัย 4 รูปแบบคือ 1) วิจัยในชั้นเรียน โดยเน้นไปที่ตัวผู้เรียนเป็นหลัก เอาปัญหาในการจัดการเรียนการสอนมา
หาคำตอบ ซึ่งปัญหาในการทำวิจัยในชั้นเรียนคือ ครูยังทำไม่ครบทุกคน 2) ครูไปศึกษาต่อแล้วเลือกโรงเรียน
มัธยมสาธุการวิทยาเป็นกรณีศึกษา ก็จะได้ผลวิจัยเป็นงานวิจัย 5 บาท โดยโรงเรียนก็ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้
เรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับผู้บริหาร 3) วิจัยสถาบันโรงเรียนมีการจัดทำงานวิจัย
สถาบันประมาณ 1-2 ปีต่อครั้ง เช่น ความพอใจของผู้ปกครองในการนำนักเรียนมาศึกษาต่อภายในโรงเรียน 
ขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาของโรงเรียน 4 ปี จึงต้องทำวิจัยเพื่อจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียนขึ้ นมา 4) 
นักวิชาการในพื้นที่หรือนักศึกษา มักจะเลือกใช้โรงเรียนเป็นฐานข้อมูลในการศึกษา เมื่อได้ผลวิจัยก็จะนำมา
มอบให้โรงเรียนไว้ใช้ประโยชน์อีกด้วย 
     1.5 การพัฒนาสื่อเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย มีโครงการจัดทำสื่อนวัตกรรม
ของครู อยู่ในแผนของโรงเรียนซึ่งล่าสุดได้มีการสนับสนุน โดยการเปิดการอบรมการจัดทำ e-Book ให้แก่ครู 
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สื่อทั่วไปก็จะมีการจัดทำตามปกติ แต่ปัจจุบันโรงเรียนเน้นสื่อทางด้าน e-Book โดยโรงเรียนมักจะส่งครูไป
อบรมแล้วนำกลับมาขยายผลให้กับครูในโรงเรียน และเน้นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและงานส่งทางอีเมล์ ปัญหาใน
การจัดทำสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์จะเกิดกับครูที่มีอายุมาก เนื่องจากท่านทำได้แต่ทำได้ช้า โรงเรียนก็มีการ
แก้ปัญหาโดยให้น้อง ๆ ครูช่วยเหลือในโรงเรียนมีการประกวดสื่อการเรียนการสอนทั่วไป จะประกวดกันเป็น
กลุ่มสาระ ไม่มีการแบ่งอายุ 
     1.6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย มีการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ภายในหลายแห่ง เช่น ศูนย์เศรษฐกิจพอพียง มีการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงปลา ปลูกพืช ปลูกผัก การ
ปลูกข้าว สถานที่ในโรงเรียนค่อนข้างจำกัด แต่ใช้วิธีออกไปเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ภายนอก เช่น พิพิธภัณฑ์โครงการ
หลวง บ่อน้ำร้อน การไปดูที่ชุมชนจริง เช่น การทำขนมจีน การทำจักสาน การนำนักเรียนไปลงดำนาในนาจริง ๆ 
โดยการประสานกับชาวบ้าน ชาวนา 
     1.7 การนิเทศการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย มีการนิเทศการ
เรียนการสอน โดยกลุ่มสาระแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการคือ ไปดูแล ไปพูดคุยกันแบบเป็นกัลยา
นิมิต โดยฝ่ายบริหาร สำหรับครูใหม่ก็จะมีการปฐมนิเทศ มีพ่ีเลี้ยงให้ก่อนที่จะมีการบรรจุแต่งตั้ง 
     1.8 การแนะแนวการศึกษาเพื ่อมุ ่งสู ่ความเป็นเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย มีฝ่ายแนะแนว
โดยเฉพาะเป็นหลัก แต่ก็ใช้ครูประจำชั้นเป็นครูแนะแนวในแต่ละชั้นด้วย ซึ่งชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะแนะแนว
ในลักษณะทักษะชีวิต และมัธยมศึกษาตอนปลายจะแนะแนวการศึกษาต่อ การเตรียมตัวต่ าง ๆ โดยฝ่ายแนะ
แนวจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเสมอ มุมมองของโรงเรียนว่าหากต้องการให้แนะแนวไปสู่ความเป็นเลิศนั้น 
จะต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง เช่น หากต้องการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ครูแนะแนวต้องแนะ
แนวนักเรียนตั้งแต่ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนเลือกแผนการเรียนที่เหมาะสมในอนาคตได้ โรงเรียนได้
ประเมินว่าระบบแนะแนวของโรงเรียนยังไม่ถึงความเป็นเลิศ ยังต้องปรับต่อไป โรงเรียนรังสีได้จัดทำห้อง
โดยเฉพาะไว้สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สำหรับค้นหา ตรวจสอบ และสมัครรายการต่าง  ๆ เพ่ือ
การศึกษาต่อแบบออนไลน์ ภายใต้การดูแลของครูแนะแนว 
      1.9 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย  
มีการประเมินภายใน 2 ครั้งต่อไป แล้วนำข้อมูลทั้ง 2 ครั้งมาจัดทำเป็นรายงานการประเมินตนเอง โรงเรียน
พอใจที่มีการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งทำให้โรงเรียนเห็นบางจุดด้อย
บางจุด แล้วทำให้แก้ไขได้ทันก่อนที่จะมีการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาและโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 2 ส่วน คือ ระดับปฐมวัย ผ่านการประเมินในระดับดีมาก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่าน
การประเมินในระดับดี โดยติดอยู่ที่ตัวบ่งชี้ที่ 5 ซึ่งโรงเรียนได้มองว่า ผล ONET มีผลมาก ๆ ต่อการประเมิน 
และโรงเรียนก็ยังห่วงเรื่องของการนำคะแนน ONET 20% มาเป็นการตัดสินผลการเรียน ป.6 ม.3 ม.6 ท่าน
ผู้อำนวยการได้มองว่า โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จะผ่านการประเมินสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาในระดับดีมาก และระดับดี โดยโรงเรียนรัฐบาลหลายโรงไม่ค่อยได้ ปัญหาในเรื่องของการ
ประกันคุณภาพ โรงเรียนยังวางระบบไม่ชัดเจนในเรื่องการบันทึกข้อมูล จึงทำให้งานต่า ง ๆ โรงเรียนทำอยู่
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เสมอ แต่ขาดหลักฐานไม่เป็นปัจจุบัน และข้อมูลกระจัดกระจายไม่ได้อยู่ด้วยกัน โดยต้องมีผู้กำกับเป็นฝ่าย
รวบรวมทุกฝ่ายเพ่ือนำมาเก็บอย่างเป็นระบบ 
    1.10 การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย มี
การไปบำเพ็ญประโยชน์ตามวัด และท่ีสาธารณะ โดยโรงเรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอยู่เสมอ คริสมาสต์ก็จะ
มีการไปแจกของต่าง ๆ ให้แก่เด็กยากจน โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ บางครั้งก็เชิญชาวบ้านเข้ามาสอน
นักเรียนในเรื่อง จักรสาน การทำอาหาร ซึ่งภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้โรงเรียนได้แทรกด้านคุณธรรมเข้าไป
เสมอ เช่น การให้ของผู้อื่นต้องให้จากใจ ต้องให้ในสิ่งที่ดี การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่เป็นเอดส์ด้วยการ
สนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ 
    1.11 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย มีการสนับสนุนด้านลูกเสือค่อนข้างเยอะ เนื ่องจากส่งวิทยากร  
เป็นทีมออกไปช่วยอบรมตามที่หน่วยงานภายนอกร้องขอ และนักศึกษาวิชาทหารก็ได้ออกไปช่วยเหลือ
โครงการต่าง ๆ เช่น การปิดทองหลังพระของอำเภอไชยปราการ จนทำให้ทั้งลูกเสือ และ นศท. ได้รับรางวัล
กลับมามากมาย ตลอดจนยังเอื้อสถานที่ให้ภาครัฐได้ใช้สถานที่ในการอบรม สัมมนา แข่งขันทักษะต่าง ๆ 
    1.12 การวางแผนการศึกษา แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย มีการจัดทำแผนประจำปีและแผนพัฒนา 5 ปี โดยจะมีการทำ  
การวิจัยและการทำ SWOT มาเป็นฐานในการสร้างแผนพัฒนา 5 ปี และแผนประจำปี 
 2. ด้านการบริหารงบประมาณ 
     2.1 การจัดทำและเสนอของบประมาณเพื ่อมุ ่งสู ่ความเป็นเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จะ
ดำเนินการด้านงบประมาณด้วยเบิกงบประมาณได้งบประมาณนั้นจะต้องอยู่ในแผนพัฒนาประจำปี และทุก
ฝ่ายก็จะมีการเขียนโครงการเสนอขึ้นมา โดยทุกโครงการก็จะอยู่ในแผนพัฒนาเช่นกัน ภายใต้กิจกรรมที่รองรับ
โครงการต่าง ๆ โดยทางฝ่ายบริหารก็จะมีการพิจารณาอีกครั้งว่า โครงการใดเป็นโครงการเร่งด่วน โครงการใดที่
ยังพอชะลอได้และมีการจัดลำดับความสำคัญของการโครงการต่าง ๆ เพ่ือเปรียบเทียบความจำเป็น โดยคำนึงถึง
ทุกฝ่ายจะต้องได้รับงบประมาณโดยทั่วถึงกัน 
     2.2 การจัดสรรงบประมาณเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จะคำนึงถึงคุณภาพ
ของโครงการต่าง ๆ โดยฝ่ายบริหาร และฝ่ายเกี่ยวข้องจะมีการปรึกษากันถึงความจำเป็นในโครงการต่าง ๆ ว่า
เป็นอย่างไร เพื่อปรับให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งงบประมาณต่าง ๆ เมื่อเราตั้งไว้แล้วก็จะเสนอ
ผ่านผู้จัดการ สำนักงานพันธกิจศึกษาคณะกรรมการสภาฯ ตามลำดับ ซึ่งการตั้งงบประมาณก็จะมีการ
พิจารณาถึงปัจจัยรายรับ เช่น จำนวนนักเรียนที ่จะเข้ามาศึกษาต่อในปีการศึกษาถัดไป และตัวเลข
งบประมาณภาพรวมของโรงเรียนจะไม่มีการเปิดเผยให้กับครูได้ทราบ เนื่องจากทางโรงเรียนเกรงว่าตัวเลข
จะรั่วไหลไปยังโรงเรียนคู่แข่ง แต่ครูจะรู้เพียงตัวเลขที่ได้รับในโครงการ กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติเท่านั้น 
ค่าใช้จ่ายในการสอนประมาณ 49.25% ส่วนที่เหลือก็จะเป็นงบประมาณสนับสนุนในส่วนวิชาการเป็นหลัก 
ท่านผู้อำนวยการมองว่าวิชาการควรเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอันดับแรก แต่เรื่องอื่นก็ต้องไม่ด้อยไปกว่ากัน เช่น 
คุณธรรม แต่ต้องเน้นว่า ต้องเก่งไว้ก่อน แต่ก็ต้องมีคุณธรรมด้วย 
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     2.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลเพื่อการวางแผนจัดการศึกษา เพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 
     2.4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย มีการรับ
บริจาคเงินจากบุคลากรด้วยจิตศรัทธา ซึ่งในแต่ละเดือนจะนำเงินนี้ไปบริจาคช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ตลอดจน
จัดทำเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจน โดยทุนนี้ได้รับมาจากทุนจากโรงเรียน ทุนจากบุคลากร 
ทุนจากผู้มีอุปการคุณ 
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
     3.1 การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ปี
หนึ่งจะมีการทำแผนงบประมาณ เช่น ด้านวิชาการอาจต้องการเพิ่มครูก็จะมีการศึกษาความเป็นไปได้ มองงาน
ของตนเอง เมื่อได้ครูเข้ามาแล้วโรงเรียนก็จะหาวิธีให้ครูอยู่กับโรงเรียนไปนาน ๆ โดยเน้นเรื่องขวัญและกำลังใจ
หรือแม้แต่ครูแต่งงานกับครูด้วยกันภายในโรงเรียน ทางโรงเรียนก็ส่งเสริม เพราะมีความเชื่อว่าจะช่วยกันสร้าง
องค์กร 
     3.2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย การบรรจุนั้น
พิจารณาหลังจากทำงานครบ 3 เดือน แต่เมื่อครูที่เข้ามาปฏิบัติทดลองงานทำงานได้ 1 เดือน ก็จะมีฝ่าย
บริหารได้แนะนำว่าต้องทำอย่างไร ปรับปรุงตรงไหน เพื่อให้สามารถผ่านการประเมิน และได้รับการบรรจุเป็น
ครูในโรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่ครูที่เข้ามาแล้วก็จะมีการดูแลช่วยเหลือกัน ครูก็จะสามารถเข้าบรรจุได้ภายใต้ครพ่ีู
เลี้ยงช่วยดูแล โรงเรียนมีครูกลับมาจำนวนมาก เพราะนักเรียนจะมีใจรักสถาบันเป็นทุนอยู่แล้ว เมื่อกลับมา
นักเรียนที่เป็นครูก็จะสามารถปลูกฝังให้กับนักเรียนรุ่นต่อ ๆ ไปได้ดี โดยที่โรงเรียนไม่จำเป็นต้องพูดมาก 
เพราะนักเรียนเหล่านี้จะรู้ระบบของโรงเรียนค่อนข้างดีอยู่แล้ว 
     3.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 
มีทุนส่งเสริมให้ครูศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยมีหลายรูปแบบ เช่น ทุนจากโรงเรียนทั้งหมด และทุนที่
โรงเรียนช่วยครึ่งหนึ่ง และในขณะที่ศึกษาต่อก็จะได้รับเงินเดือนตามปกติ แต่มีเงื่อนไขที่เมื่อศึกษาจบแล้วต้อง
กลับมาช่วยโรงเรียนในการประเมินครูจะใช้วิธีการประเมินแบบ 360 องศา คือ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน หัวหน้างาน ฝ่ายบริหาร ซึ่งสุดท้ายฝ่ายบริหารก็จะนำมาพิจารณากันอีกครั้ง เพ่ือปรับให้เหมาะสม 
     3.4 การเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัยเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จะมีการ
แจ้งให้ครูทราบระเบียบทุกอย่าง เพื่อเป็นข้อตกลงว่าครูที่เข้ามาพร้อมที่จะทำงานในโรงเรียนหรือไม่ และ
โรงเรียนมีคู่มือครู ภายใต้จรรยาบรรณของความเป็นครู หากมีเรื่องใดที่ครูปฏิบัติผิดวินัย โรงเรียนก็จะดำเนิน
ตามระเบียบในคู่มือครู ซึ่งโรงเรียนจะมีการเน้นย้ำตั้งแต่ปฐมนิเทศครูใหม่ 
    3.5  การจัดสรรกองทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย มีการ
จัดสรรเงินในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ ซึ่งนอกเหนือจากการส่งเสริมในการศึกษาต่อแล้วก็ยังมีขวัญ
กำลังใจอื่น ๆ เช่น การตัดชุดต่าง ๆ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ลูกของบุคลากรจะมีค่าใช้จ่ายในการเรียนที่โรงเรยีน
เพียงเล็กน้อย มีประกันอุบัติเหตุและการตรวจสอบสุขภาพให้ครู 
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 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 
     4.1 การจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย มีการจัดโครงสร้าง
ใหญ่ตามระบบของสภาคริสตจักร แต่โครงสร้างภายในที่ต่ำลงมาจาก รองผู้อำนวยการ โรงเรียนสามารถปรับ
ยืนหยุ่นตามความเหมาะสม โดยตำแหน่งต่าง ๆ จะมีเงินประจำตำแหน่งในการคัดเลือกหัวหน้างานจะเป็นไป
ตามระบบประชาธิปไตยในโรงเรียน 
     4.2 การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย  
มีระบบข้อมูลสารสนเทศหลายส่วนทางวิชาการและการเงิน โรงเรียนจะพัฒนาโปรแกรมขึ้นใช้เอง โดยใช้
โปรแกรมเมอร์จากภายนอกเข้ามาดูแลเป็นรายปี ภายในโรงเรียนจะมีระบบเครือข่ายไวไฟให้นักเรียนใช้ โดย
นักเรียนสามารถนำคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก อุปกรณ์แทบเลต โทรศัพท์มือถือเข้ามาใช้ได้แต่จะมีระเบียบห้ามใช้ใน
เวลาเรียน 
8) โรงเรียนอรุณวิทยา 
 จากการอภิปรายกลุ่มเฉพาะบุคลากรของโรงเรียนอรุณวิทยา ซึ่งประกอบด้วย ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ 
เจ้าหน้าที่การเงิน และครูผู้สอน ณ โรงเรียนอรุณวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปได้ดังนี้ 
 1. ด้านวิชาการ 
    โรงเรียนอรุณวิทยาใช้วิธีการบริหารงานแบบกระบวนการ PDCA [ P=Plan/ D=Do/ C=Check/ 
A=Act หรือ Action] และ SWOT [S=Strengths (จุดแข็ง) / W=Weaknesses  (จุดพัฒนา) /=Opportunities 
(โอกาส) / T=Threats (อุปสรรค) ในการวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดพัฒนาในแต่ละภาคเรียน และแต่ละปี
การศึกษา เพ่ือสรุปเป็นแนวทางในการบริหารในปีการศึกษาต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
     1.1 ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนอรุณวิทยาได้วางแผนเพื่อยกระดับงานวิชาการให้โรงเรียน
อรุณวิทยาเป็นสถาบันการศึกษาด้านวิชาการเด่นในพื้นที่ ให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านภาษา เพื่อการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) และปรับแนวทางหลักสูตร
ตามแนวทาง การงานอาชีพในท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล การประมง การป่าไม้ ป่าชายเลนและ
ทรัพยากรทางธรรมชาติในเขตพ้ืนที่บริเวณอำเภอที่โรงเรียนและที่นักเรียนอาศัยอยู่ 
     1.2 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนอรุณวิทยาพัฒนาไปในแนวทางการรักษาและ
เผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดใช้เป็นแหล่งที่มีการเรียนรู้ เพื่อนำเทคโนโลยี
และภาษามาช่วยเสริมให้เกิดการท่องเที่ยว เพ่ือเสริมอาชีพและเป็นรายได้ให้แก่ชุมชนและสังคม พัฒนาให้เกิด
เป็นเศรษฐกิจใหม่ (เศรษฐกิจการค้า Online) ที่เกิดจากแนวความคิดของนักเรียน และการนำหลักสูตรใน
โรงเรียนไปใช้ให้เกิดผล และเป็นรูปธรรม เน้นนักเรียน และเยาวชน สามารถสร้างรายได้ให้ตนเองและ
ครอบครัว 
     1.3 การสร้างนิสัยแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลาในทุกเวลาและทุกสถานที่ พัฒนาจิตใจและพฤติกรรม
ด้าน LQ (ไม่ใช่เฉพาะ IQ / EQ) Q of Love เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักการเรียน รักครอบครัว รักชุมชน 
รักสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ รักคุณครู รักสังคม และรู้จักแบ่งปันความรู้ ความสามารถและสิ่งที่มีอยู่ให้กับทุก
คนในชุมชน 
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     1.4 ส่งเสริมและให้ความรู้แก่คณะครู เกี่ยวกับเทคนิคการสอนโดยเน้นการเป็น Coach ไม่ใช่เป็น
แค่ “ครู และ Normal Learning”  โรงเรียนอรุณวิทยามีโครงสร้างการอบรมครูเกี่ยวกับการผลิตสื่อด้าน IT 
(การใช้คอมพิวเตอร์ผลิตสื่อ) มีคอมพิวเตอร์และโครงข่าย wifi ระบบไฟเบอร์ออฟติค พร้อมมีระบบลิงค์ (Link) 
     1.5 การวัดผลประเมินผล ทั ้งการประเมินบุคลากรและนักเร ียน โรงเร ียนใช้ KPI (Key 
Performance Indicators) และประเมินการเร ียนรู ้ จากแบบสอบถามที ่ม ีการวัดทั ้ง 3 ด้าน KPA คือ 
K=knowledge (ความรู้) / P=Practice (ทักษะและการปฏิบัติ) / A=Attitude (เจตคติ หรือคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์) ไม่เน้นเพียงการทดสอบความรู้ ความจำในกระดาษหรือการทดสอบแบบความจำเท่านั้น เน้น
ภาคปฏิบัติ 60% ให้ปฏิบัติในห้องเรียนและนำไปใช้ได้จริง 
     1.6 การใช้กลยุทธ์ วิธีการสอน และติวให้ความรู้และเทคนิค เพื่อนำพานักเรียนให้ผ่านเกณฑ์
ผลสัมฤทธิ์มาตรฐาน การสอบ O-Net ทั้งมาตรฐานชาติ และระดับภาค เช่น นำข้อสอบ O-Net มาบูรณาการ
ลงในแผนการสอน พัฒนาทักษะการเรียนรู้ และเทคนิคการสอนของครู โดยเน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ในทุก
กลุ่มสาระ 
 2. ด้านการบริหารงบประมาณ 
     2.1 โรงเรียนเน้นทำ SWOT ให้ชัดเจนที่สุดในเรื่องของรายรับ-รายจ่าย และรายได้สนับสนุนต่าง ๆ 
อย่างชัดเจน โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยบริหารบริหารการเงินที่ชื่อว่า ระบบ “MASS” เพื่อให้สะดวก
รวดเร็วและตรวจสอบได้ง่าย 
     2.2 วางแผนลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 
     2.3 ปรับลดปริมาณกิจกรรมโครงการที่ประเมินแล้วได้รับประสิทธิภาพไม่ถึงเป้าหมาย และมี
ประโยชน์น้อยต่อนักเรียน 
     2.4 มีการรายงานผล รายรับ-รายจ่ายทุกสิ ้นเดือนที่รวดเร็วและทันเวลา โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ มีการติดต่อติดตามการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน มีการลดค่าธรรมเนียมการเรียนที่เหมาะสม
ตามสถานการณ ์
     2.5 มีการส่งครูไปอบรมเพื ่อพัฒนาระบบบัญชรให้สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจการเงินของ
ประเทศและของโลกปัจจุบัน 
     2.6 ติดตามหนี้เสีย และช่วยเหลือเยี่ยมบ้านผู้ปกครองที่ไม่สามารถชำระค่าเล่าเรียนได้ 
     2.7 ปัจจุบันได้ให้คุณครูและบุคลากรทุกคนได้รับความรู้ โดยการอบรมพัฒนาเทคนิคการใช้ระบบ 
“School Bright” เพื่อให้การบริหารงานธุรการ งานบัญชี การบริหารงบประมาณ งานธุรการ งานวิชาการได้
เป็นไปอย่างสอดคล้องกันในทุกด้าน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้  
 3. ด้านการบริหารบุคคล 
     3.1 โรงเรียนจะใช้ทฤษฎีการบริหารของ “POCCC” คือ P =การวางแผน (Planning) / O=การ
จัดองค์กร (Organizing) / C=การสั่งการ (Commanding) / C= การประสานงาน (Coordinating) / และ C=
การควบคุมงาน (Controlling) เข้ามาช่วยในการบริหารบุคคลอย่างเป็นระบบ 
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     3.2 มีการวางแผนอัตรากำลัง บุคลากรให้สอดคล้องกันกับความต้องการของจำนวนนักเรียน ของ
งานวิชาการกลุ่มสาระต่าง ๆ งานกิจการนักเรียน และงานบริการทุกด้าน 
     3.3 มีการตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ โดยใช้ระบบ Seven Eyes โดยประเมินผลภาคเรียน
ละ 2 ครั้ง เพ่ือให้มีการแนะนำ ตักเตือนให้บุคลากรปรับปรุงพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     3.4 มีการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจด้วยการมอบรางวัลต่าง ๆ เช่น ของขวัญวันเกิด การสอน
พิเศษช่วงเวลา รางวัลครูดีศรีอรุณและอ่ืน ๆ 
 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 
     4.1 เน้นการบริหารงานแบบเชิงรุกในทุก ๆ ด้านจะไม่รอรับปัญหา หรือรอให้เกิดปัญหาเพียงอย่าง
เดียว 
     4.2 ใช้กระบวนการ SWOT เข้ามาตรวจสอบในแต่ละภาคเรียน และแต่ละภาคปีการศึกษา 
     4.3 วางแผนกลยุทธ์เป็นเชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาเดิม ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำอีก และวางแนวทาง
พัฒนาสิ่งใหม่ท่ีทันสมัย ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
     4.4 ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดต่อสื่อสาร รับฟังและร่วมปัญหากับผู้ปกครองอย่างเปิดเผย 
รวดเร็ว ตรงไปตรงมาทุกเรื่อง 
     4.5 ปรับงานธุรการให้เป็นฝ่ายที่ชัดเจน รวดเร็ว ตรวจสอบได้ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เข้ามาปรับใช้ 
     4.6 เน้นงานพัฒนาทุกด้านในการบริหารโรงเรียน โดยมุ่งเป้าหมายที่นักเรียน และผู้ปกครองเป็น 
 
พัฒนาการบริหารงานทั่วไปให้เป็นองค์กรแบบสมัยใหม่ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในงานบริการ
ทั่วไปให้ครบทุกด้าน 

 3.๒ ผลการทดลองใช้ร่างคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ วงรอบท่ี ๒  
 ระหว่างวันที ่ 16 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที ่ 11 พฤศจิกายน 2563 (ภาคเรียนที ่ 1 ปี
การศึกษา 2563) ในโรงเรียน 18 โรงเรียนของพ้ืนที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 18  

โรงเรียน ขนาดโรงเรียน ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค 
สว่างวิทยา เล็ก นครปฐม 2 
กาญจนวัฒน์วิทยา เล็ก ภูเก็ต 6 
เจริญศรีศึกษา เล็ก ปัตตานี 7 
อนุบาลเพ็ญจันทร์ เล็ก สกลนคร 11 
เมธาพัฒน์ เล็ก นครราชสีมา 13 
ราษฏร์วิทยา เล็ก พิจิตร 18 
วัฒนาชัยนาท กลาง ชัยนาท 1 
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โรงเรียน ขนาดโรงเรียน ศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการภาค 
อัตตาภิวัฒน์ กลาง สมุทรสาคร 4 
คุณาธารวิทยา กลาง นครศรีธรรมราช 5 
สุตะบำรุงวิทยาคาร กลาง ฉะเชิงเทรา 9 
บ้านไผ่วิทยา กลาง ขอนแก่น 12 
วัชรชัย กลาง เพชรบูรณ์ 17 
ธีรศาสตร์ ใหญ ่ ราชบุรี 3 
ศรีสุวิช ใหญ ่ ชลบุร ี 8 
มารีย์พิทักษ์ ใหญ ่ อุดรธานี 10 
สมเด็จ ใหญ ่ อุบลราชธานี 14 
ใบบุญลำพูน ใหญ ่ ลำพูน 15 
ปิยมิตรวิทยา ใหญ ่ พะเยา 16 

* โรงเรียนขนาดเล็ก   นักเรียนไม่เกิน 300 คน  
  โรงเรียนขนาดกลาง นักเรียน 301- 700 คน 
  โรงเรียนขนาดใหญ่  นักเรียน 700 คนข้ึนไป 

1)  กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก  
ได้แก่ โรงเรียนสว่างวิทยา โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา โรงเรียนเจริญศรีศึกษา โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ 

โรงเรียนเมธาพัฒน์ และโรงเรียนราษฏร์วิทยา พบว่า 
 จากการอภิปรายกลุ ่มเฉพาะบุคลากรของกลุ ่มโรงเรียนขนาดเล็ก  ซึ ่งประกอบด้วย ผู ้อำนวยการ  
รองผู ้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู ้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ผู ้ช่วยอำนวยการฝ่ายธุรการ ผู ้ช่วย
อำนวยการฝ่ายวิชาการประถม-มัธยมต้น ผู ้ช่วยอำนวยการฝ่ายวิชาการ มัธยมศึกษาตอนปลาย ผู ้ช่วย
อำนวยการฝ่ายกิจกรรม ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายปกครอง ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายบริการ หัวหน้าง านการเงิน 
หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศ หัวหน้างานแนะแนว โดยมุ่งเน้นการใช้ INTERSECT model สรุปได้ดังนี้ 
 1. ด้านวิชาการ  
     1.1 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก มีการกำหนดให้
ครูต้องทำงานวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 เรื่อง และฝ่ายบริหารบางท่านมีการทำงานวิจัย 5 บท เพ่ือศึกษา
ปัญหาและเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไป 
     1.2 การพัฒนาสื่อเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ได้ถือว่าสื่อเป็นเรื่องสำคัญมากใน
อันดับต้นของการเรียนการสอน โดยเฉพาะสื่อด้านมัลติมีเดีย โดยทางโรงเรียนได้จัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ 
ทุกห้องเรียนพร้อมสำหรับการสอน โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย ซึ่งประกอบด้วย โทรทัศน์ 50 นิ้ว ระบบเครื่องขยาย
เสียงภายในห้องเรียน พร้อมไมค์โครโฟน อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ประเภทแทปเลต 
พร้อมทั้งมีระบบ wifi ซึ่งในการเรียนการสอนครูบางคนก็จะใช่สื ่อออนไลน์ในการเรียนการสอน โดยการเข้า
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เว็บไซต์สื ่อการเรียนการสอนต่าง ๆ ตลอดจนมีการดาวน์โหลดสื่อมาเป็นรูปแบบออฟไลน์ เพื่อนำมาเป็น
ตัวอย่างในการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้นและครูบางส่วนก็มีการผลิตสื่อการสอนข้ึนในทุกปีการศึกษา 
         1.3 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก มีพื้นที่ภายในโรงเรียน
ค่อนข้างจำกัด จึงใช้ทรัพยากรทุกอย่าง ในโรงเรียนให้คุ้มค่ามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ซึ่งแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนประกอบด้วย ห้องสมุด ห้องสืบค้นข้อมูลด้วย ipad ศูนย์ ipad สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นอนุบาล แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนได้จัดทำบัญชีแหล่งเรียนรู้ภายนอกขึ้น โดยกำหนดลงใน
แผนปฏิบัติงาน โครงการ ให้นักเรียนได้ไปทัศนศึกษาภาบนอก ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด เช่น สวนสัตว์ไนซ์
ซาฟารี สวนพฤษศาสตร์ หอดูดาวสิรินธรปางช้าง การผลิตร่มและกระดาศสาที่บ่อสร้าง การไฟฟ้าแม่เมาะ
จังหวัดลำปาง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เมืองเก่าอยุธยาและสุโขทัย บึงฉวากจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นต้น 
     1.4 การนิเทศการเรียนการสอนเพื ่อมุ ่งสู ่ความเป็นเลิศ  กลุ ่มโรงเรียนขนาดเล็ก มีการแบ่ง 
การนิเทศการสอนเป็น 2 ส่วน 1) นิเทศตามตารางโดยฝ่ายวิชาการ ได้กำหนดให้หัวหน้ากลุ่มสาระและครูที่
ได้รับมอบหมายเป็นผู้นิเทศ 2) นิเทศฝ่ายบริหาร โดยการสุ่มเพื่อการนิเทศโดยไม่มีการบอกล่วงหน้า โดย
หลังจากครูได้รับการนิเทศแล้วจะมีเอกสารแนะนำว่า การสอนของครูดีอย่างไร มีสิ่งใดที่เป็นจุดเด่น จุดอ่อน 
และมีการสรุปรายงานโดยกลุ่มสาระส่งโรงเรียนทุกสัปดาห์ 
     1.5 การแนะแนวการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ได้มีการแต่งตั้งครูแนะ
แนวขึ ้นมาโดยเฉพาะนอกเหนือจากครูประจำช ั ้นทุกคนที ่ เปร ียบเสมือนคร ูแนะแนวที ่ ใกล ้น ักเร ียน 
มากที่สุด หน้าที่หลักของงานแนะแนวมี 2 ส่วนคือ 1) การแนะแนวให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อภายนอก 
เช่น ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยโครงการต่าง ๆ 2) การแระแนว เพื่อให้นักศึกษาต่อภายในโรงเรียน ตลอดจน 
การประชาสัมพันธ์ภายนอก เพ่ือให้บุคลากรภายนอกได้รู้จักโรงเรียน 
     1.6 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู ่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก 
กำหนดให้มีการประกันคุณภาพภายใน 1 ครั้งต่อภาคเรียน โดยการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนขึ้น เพ่ือควบคุมติดตามการทำรายงานการประเมินตนเองภายในโรงเรียน 
     1.7 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ 
 2. ด้านงบประมาณ 
     2.1 การจัดทำและเสนอของบประมาณเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก มีการจัดทำ
ของบประมาณของโรงเรียนและจะดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน โดยดูโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน 
ภายใต้การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการในทุกสิ้นปีการศึกษา 
         2.2 การจัดสรรงบประมาณเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ในส่วนของการจัดสรร
ของบประมาณ โรงเรียนให้ความสำคัญกับครูเป็นอันดับแรก ดังนั้นงบประมาณร้อยละ 80 จะอยู่ในหมวด
เงินเดือนครู และส่วนอื่น ๆ ก็จะกระจายกันไปตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 
     2.3 การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน เพื่อการวางแผนจัดการศึกษาเพื ่อมุ ่งสู่  
ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ได้ดำเนินการในทุกส่วนโดยใช้ PDCA เป็นสำคัญ 
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     2.4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ในปัจจุบัน
บริหารงบประมาณภายใต้ 2 ส่วน คือ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินค่าส่วนเกิน โรงเรียนยังไม่มีสมาคมศิษย์
เก่า แต่จะมีบางโครงการที่มีการระดมทรัพยากร เช่นการจัดส่งวงโยธวาทิตชิงแชมป์ประเทศไทย ก็จะมี  
การขอรับบริจาคจากผู้ปกครอง แต่ภายใต้การบริหารงานโรงเรียนเทพบดินทร์บริหารงานแบบค่อยเป็นค่อยไป 
โดยทางโรงเรียนจะไม่มีหนี้สินอยู่ในระบบการบริหาร ทำให้โรงเรียนบริหารงานได้อย่างคล่องตัว โดยแต่ละเทอม
ก็จะมีการลงทุนในเรื่องต่าง ๆ ทยอยไปทีละส่วน เช่น ศูนย์คอมพิวเตอร์ การก่อสร้างอาคาร การจัดทำศูนย์  
ไอแพ็ด (Ipad) สำหรับนักเรียนอนุบาล เป็นต้น 
     2.5 การบริหารพัสดุและสินทรัพย์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก มีการสำรวจพัสดุ 
ครุภัณฑ์ของโรงเรียนทุกภาคเรียน พร้อมทั้งกำหนดให้ทุกฝ่าย ทุกห้องศูนย์ ได้สำรวจความต้องการว่าจะซื้อ
อะไรบ้างเสนอโรงเรียนในทุกปีการศึกษา ภายใต้ระบบการบริหารครุภัณฑ์ที่โรงเรียนพัฒนาขึ้นเป็นโปรแกรม  
ที่สามารถตรวจสอบ ติดตาม ครุภัณฑ์ทุกส่วนได้อย่างคล่องตัว 
     2.6 การบริหารการเงินเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นโรงเรียนแบบเจ้าของคน
เดียว ระบบการเงินจึงเป็นระบบปิด โรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที ่การเงิน 2 คน ดำเนินการตามโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่จัดสร้างขึ้น งบประมาณของโรงเรียนมีฝ่ายบริหารของโรงเรียนเท่านั้นที่จะรู้ถึงสภาพการเงินของ
โรงเรียน แต่บุคลากรจะไม่ทราบ มีเพียงบางครั้งที่ผู้อำนวยการจะแจ้งให้ครูได้ทราบบ้าง เพื่อให้ครูได้ช่วยกัน
ประหยัดทรัพยากร 
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
 3.1 การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ได้
มีการประชุมและพิจารณาอัตรากำลังของครูอยู่เสมอ โดยมีการปรับครูให้เหมาะสมกับวิชาและระดับชั้นที่สอนใน
ทุกเทอม โดยการประเมินจากฝ่ายวิชาการ และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเสนอโรงเรียนถึงความต้องการในบาง
อัตราที่เพ่ิมข้ึน เช่น การต้องการครูปฐมวัยเพ่ิม เนื่องจากมีนักเรียนเพ่ิมขึ้นกว่าเดิม เช่น การต้องการครูปฐมวัย
เพ่ิม เนื่องจากนักเรียนเข้ามาเรียนเพ่ิมข้ึนกว่าเดิม 
     3.2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก เน้นเรื ่อง
คุณภาพของผู้สอน โดยหลังจากการสรรอย่างเป็นระบบ ต้ังแต่การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนใน
การรับสมัครบุคลากร การแต่งตั้งคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์และการทดลองสอบสวน ซึ่งเมื่อบุคลากร
ได้เข้าทำงานแล้ว โรงเรียนก็จะมีการพิจารณา ประเมินผล ครูบางท่านจะได้รับการบรรจุอย่างรวดเร็วกว่า
กำหนดเพื่อขวัญและกำลังใจของบุคลากร ซึ่งในการสรรหาครูนั้นจะมีการสรรหา 2 แบบ คือ 1) สำหรับครู
ประจำที่โรงเรียนจะบรรจุเป็นบุคลากรของโรงเรียน 2) ครูที่มีประสบการณ์จากภายนอก เพื่อมาเป็นติวเตอร์
สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่โรงเรียนหวังผล เช่น นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสามารถ
สอบเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของรัฐได้ร้อยละ 100 ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 
     3.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก  
มีการส่งครูเข้าอบรมตามโครงการต่าง ๆ ที่เข้ามา ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม และทางโรงเรียนมีโครงการส่งครู
ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
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     3.4 การเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนขนาดเล็ก มีตำแหน่ง
บุคลากร เพื่อดูแลและให้คำแนะนำ ตักเตือน การดูแลข้อกฎหมายต่าง ๆ ของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนได้อ้างอิง
บทลงโทษจากพระราชบัญญัติครูโรงเรียนเอกชน ว่าด้วยเรื่องครูและจรรยาบรรณ พร้อมทั้งโรงเรียนได้เขียน
ระเบียบบางข้อขึ้น โดยใช้ฉันทามติภายในการสัมมนาครูก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้ทราบ
และปฏิบัติตรงกันทั้งระบบ 
     3.5 การจัดทำระบบทะเบียนประวัติบุคคลเพื ่อมุ ่งสู ่ความเป็นเลิศ  กลุ ่มโรงเรียนขนาดเล็ก 
ได้จัดสร้างโปรแกรมระบบทะเบียนประวัติของบุคลากรขึ้น พัฒนาขึ้นโดยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเพื่อให้
ตรงกับความต้องการของโรงเรียนง่ายต่อการป้อนข้อมูล การสืบค้น การออกรายงานต่าง  ๆ ตลอดจนมีระบบ
การบันทึกการเข้าทำงานด้วยการสแกนลายนิ้วมือของบุคลากร 
     3.6 การจัดสรรกองทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก มีการสนับสนุน
บุคลากรในส่วนของกองทุนต่าง ๆ เช่น กองทุน 3% พร้อมทั้งมีโครงการกู้ฉุกเฉิน โครงการให้บุคลากรผ่อนซื้อ 
Ipad โดยโรงเรียนไม่คิดดอกเบี้ย มีกองทุนของโรงเรียนเพื่อทัศนศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
     3.7 การวางแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขนาดเล็ก แผนระยะยาวในการส่ง
ครูศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สำหรับฝ่ายบริหารของโรงเรียนพร้อมทั้งฝ่ายวิชาการก็ได้
วางแผนสำหรับการสนับสนุนบุคลากรในการเข้าอบรมโครงการภายนอกต่าง ๆ 
 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 
 4.1 การจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ใช้หลักในการกระจาย
อำนาจบริหารงานโดยแบ่งเป็น ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยอำนวยการ หัวหน้างาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 
5 ฝ่ายใหญ่ ๆ คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายกิจกรรม ฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริการ โดยในทุกสัปดาห์ฝ่าย
บริหารจะมีการประชุมเพื่อปรับแก้และวางแผนในช่วงสัปดาห์ ซึ่งใน 1 สัปดาห์จะประชุมประมาณ 2 ครั้ง 
และมีการประชุมทั้งระบบทุกเช้าวันเสาร์ เพื่อทบทวนเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มีเรื่องอะไรดี
บ้าง และมีสิ่งใดต้องปับแก้พร้อมทั้งแจ้งเรื่องงานในสัปดาห์ต่อไปว่า โรงเรียนจะมีกิจกรรมอะไร ฝากครูดูแลใน
เรื่องใดบ้าง ขอกำชับเรื่องสำคัญอะไรบ้าง 
 4.2 การจัดงานธุรการ และงานสารบรรณเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก ได้จัด
โครงสร้างในส่วนของงานธุรการ คือ อยู่ภายใต้การดูแลของรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ภายในประกอบด้วย 
งานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ งานการเงิน โดยในระบบธุรการนั้น มีเจ้าหน้าที่  
2 ส่วนคือ เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะสำหรับการเงินและงานข้อมูลสารสนเทศ งานบุคลากร 4 คน และครูที่ว่างจาก
งานสอนฝ่ายวิชาการจะมอบหมายงานตามคำสั่ง พร้อมจัดตารางให้มาช่วยดูแลในส่วนการต้อนรับผู้ปกครอง
ตลอดจนเป็นการได้พบปะกับฝ่ายบริหาร    
     4.3 การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื ่อมุ ่งสู ่ความเป็นเลิศ  โรงเรียนขนาดเล็ก  
ใช้ระบบ wifi ครอบคุลมพื้นที่ทั้งโรงเรียน โดยมีการพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เช่น งานห้องสมุด งานทะเบียนรถ งานบุคลากร งานพัสดุครุภัณฑ์ งานเว็บไซต์
โรงเรียน งานข้อมูลสารสนเทศ งานปกครอง 
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     4.4 การบริหารและพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก บริหารงาน โดยเจ้าของ
คนเดียว โดยท่านผู้อำนวยการจะเป็นคนทำงาน ลงงานกับฝ่ายบริหารเพ่ือกระจายลงไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นงาน
ต่าง ๆ จะเป็นไปด้วยความคล่องตัว เพราะเจ้าของและผู้บริหารคือคนเดียวกัน ทำให้ง่ายและรวดเร็วใน  
การตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้ทันที เช่นสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ได้เข้ามาประเมินโรงเรียนได้ให้คำแนะนำกับทางโรงเรียนในการปรับอาคารสถานที่ในบางส่วนให้
เหมาะสมยิ่งขึ ้น ซึ่งทางโรงเรียนก็สามารถที่จะตั้งงบประมาณแล้วปรับได้ในทันทีการได้รับคำแนะนำจาก
ผู้ปกครองที่อยากให้โรงเรียนปรับแก้ไขบางส่วนโรงเรียนก็สามารถปรับให้ได้หรือบางเหตุการณ์ที่โรงเรียนจะ
ตัดสินใจนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ก็ไม่จำเป็นต้องเขียนโครงการ เพื่อรอปีการศึกษาหน้าจึงจะเสนอเบิกได้ 
แต่โรงเรียนสามารถนำมาใช้ได้ทันทีหากโรงเรียนเห็นว่าเป็นเรื ่องดีและส่งผลให้เกิ ดคุณภาพต่อการเรียน 
การสอนและโรงเรียน 
 4.5 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก  
มีฝ่ายบริการ ซึ่งทำหน้าที่ในการดูแลอาคาร สถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้สะอาดดีและพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ จึงทำให้อาคาร สถานที่ของโรงเรียนสะอาด ไม่ชำรุด และดูดี 
     4.6 การบริหารงานการเงินและการบัญชีเพื ่อมุ ่งสู ่ความเป็นเลิศ  กลุ ่มโรงเรียนขนาดเล็ก  
ได้ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะเรื่องการเงินต้องกระทำอย่างเคร่งครัดตามขั้นตอน ต้องมีหลักฐาน  
ซึ่งในการใช้เงินจะมาจากงานทุกงานทุกฝ่าย โดยล้อกับแผนปฏิบัติงานประจำปี เสนอความต้องการในเรื่องต่าง ๆ 
เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ขึ้นมายังฝ่ายบริหารอย่างเป็นขั้นตอน และสุดท้ายอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ฝ่ายบริหารและ
ท่านผู้อำนวยการ 
     4.7 การประชาสัมพันธ์การศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก มีงานประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียน ซึ่งทำหน้าที่ในการส่งข่าวและกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนขึ้นเว็บไซต์ ตลอดจนขึ้นไฟวิ่งของ
โรงเรียนและยังมีหน้าที่ในการส่งให้กับหนังสือพิมพ์และวิทยุท้องถิ่นในการประชาสัมพันธ์ ในการประชาสัมพันธ์
โรงเรียนแบบใช้งบประมาณสูงจะต้องมาจากผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร และงานประชาสัมพันธ์ในการวางแผน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนในแต่ละปี ว่าในปีนี้จะใช้วิธีการใดบ้าง 
     4.8 การส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษากับบุคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอื่น เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก มีการทำบันทึก
ความเข้าใจกับหลายหน่วยงาน ในการขอความอนุเคราะห์ใช้สนามและอาคารกีฬาต่าง  ๆ ตามประเภทของ
กีฬา เพ่ือให้นักเรียนได้ใช้และเรียนรู้กีฬาจากสถานที่และอุปกรณ์จริง ๆ ในระดับมาตรฐาน การทำบันทึกความ
เข้าใจกับสวนสัตว์เชียงใหม่และไนท์ซาฟารี ในการนำนักเรียนไปทัศนศึกษา การทำบันทึกความเข้าใจกับบริษัท
ผึ้งน้อยเบเกอรี่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กรรมวิธีในการผลิตขนม การทำบันทึกความเข้าใจกับศูนย์การเรียนรู้
บ้านสวนหลานคุณย่า เพื่อเรียนรู้สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น ไก่ฟ้า นกยูง การเลี้ยงปลาและการใช้ศูนย์ประชุม
สำหรับการสัมมนาของนักเรียนในระดับ ม.ปลาย 
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2)  กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง  
 ได้แก่ โรงเรียนวัฒนาชัยนาท โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ โรงเรียนคุณาธารวิทยา โรงเรียนสุตะบำรุงวิทยาคาร 
โรงเรียนบ้านไผ่วิทยาและโรงเรียนวัชรชัย  
 จากการอภิปรายกลุ่มเฉพาะบุคลากรของกลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการ ผู้ช่วย
อำนวยการ เจ้าหน้าที่การเงินและครูผู้สอน สรุปได้ดังนี้ 
 1. ด้านวิชาการ 
     1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนขนาดกลาง มีการประเมิน 
ทุกปีการศึกษา เพื่อปรับหลักสูตรสถานศึกษา โดยคณะกรรมการหลักสูตรสถานศึกษา ประกอบด้วย หัวหน้า
กลุ่มสาระทั้ง 8 กลุ่มสาระ หัวหน้าพัฒนาผู้เรียน และหัวหน้าระดับ มีท่านผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ
เป็นที่ปรึกษา ซึ่งจะประเมินในช่วงต้นภาคเรียนที่ 2 โดยดูตามความเหมาะสมว่าในช่วงปีนี้น่าจะมีกิจกรรม
บูรณาการอะไรเพิ่มลงไป มีการปรับชั่วโมงสอน เพิ่มเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการเพิ่มหลักสูตรเพื่อรองรับ
การรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนมีการพัฒนาหลักสูตรเสริมในเรื่องของดนตรี กีฬา 
และความรู้ด้านศาสนาคริสต์ เพ่ือหลักในการแก้ปัญหาความเสี่ยงในด้านพฤติกรรมเบี่ยงเบนของนักเรียน   
     1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง 
มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู ้ โดยมีการศึกษาแบบศึกษานอกห้องเรียนและเน้นให้นักเรียนได้เรียน
ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา และมีการประสานผู้ปกครองที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยสอนนักเรียน 
เป็นการดึงผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม เช่น วิชาฟิสิกส์และเรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นการทำให้
ผู้ปกครองได้ทราบสภาพของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องต่าง  ๆ นอกเหนือจากการเรียนปกติ 
โรงเรียนก็มีโครงการติวพิเศษ O-NET ให้กับนักเรียนในช่วงวันหยุดด้วยงบประมาณของโรงเรียน 
     1.3 การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาด
กลาง จะแจ้งผลการเรียนของนักเรียนเป็นช่วง ๆ อยู่เสมอ เพื่อเป็นการพบผู้ปกครองและเพื่อให้ผู้ปกครองได้
ทราบถึงผลการเรียนของนักเรียน และเป็นการหารือว่าจะร่วมกันปับแก้อย่างไร 
     1.4 การวิจัยเพื่อคุณภาพการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง นั้นกำหนดให้
บุคลากรทำวิจัยในงานที่รับผิดชอบ โดยกำหนดให้ภาคเรียนละ 1 เรื่อง และท่านผู้อำนวยการมีการทำวิจัย
สถาบัน 
     1.5 การพัฒนาสื่อเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง ให้ความสำคัญกับสื่อการเรยีน
การสอน และเพื่อเป็นการกระตุ้นบุคลากร โรงเรียนจึงมีการจัดการแข่งขันการผลิตสื่อการเรียนการสอนขึ้น 
โดยมีรางวัลให้ซึ่งจัดเป็นช่วงชั้นละ 3 รางวัล สื่อบางอย่างผู้ปกครองเป็นผู้สนับสนุนนำมาเข้ามาให้แก่โรงเรียน
และเครือข่าย เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ 
     1.6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง ให้ความสำคัญกับ
แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนค่อนข้างมากและทางโรงเรียนเน้นให้นักเรียนได้ลงไปใช้เรียนรู้ให้คุ้มค่า จึงมีห้องสมุด
และมุมให้ความรู้ต่าง ๆ มากมาย เช่น ห้องทำเนียบผู้บริหาร ห้องอาเซียน ห้องเยาวชนคนยุติธรรมห้องปฏิบัติการ
ต่าง ๆ โบสถ์ ห้องศาสนกิจ สระว่ายน้ำมุมภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาษาล้านนา สวนต้นไม้ สวนไม้ในวรรณคดี 
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สวนหย่อมเศรษฐกิจพอเพียง ห้องดุริยางค์ ตลอดจนมีโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการ
ใช้แหล่งต่าง ๆ ภายในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น โครงการให้นักเรียนวิเคราะห์สารอาหารในโรงอาหารของ
โรงเรียน 
     1.7 การนิเทศการเรียน การสอนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง ให้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยมีระบบนิเทศแบบนิเทศซึ่งกันและกัน โดยครูและหัวหน้ากลุ่มสาระตลอดจนผู้บริหารจะนิเทศครู  
ปีละ 1 ช่วงเวลาโรงเรียนมองว่าพันธกิจควรมีการมานิเทศโรงเรียนในเครือบ้าง 
     1.8 การแนะแนวการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง ถือว่าครูทุกคนเป็น
ฝ่ายแนะแนว แต่ก็ได้มีการแต่งตั้งครู 2 คน ที่ช่วยดูแลคะแนนของนักเรียน เพื่อที่จะชี้แนะถึงความเป็นไปได้
ในการเลือกคณะเพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย อีกทั้งโรงเรียนจะจัดรถเพื่อพานักเรียนไปศึกษา
สถานที่จริงสำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อเพ่ือเป็นแพทย์และพยายาม เช่น โรงพยาบาลที่จังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ ่งจะมีนักเรียนบางคนเมื่อไปเห็นสถานที่จริงจะมีแรงจูงใจในการสอบ เพื่อป้องกันนักเรียนที่เลือกคณะ  
ที่ไม่เหมาะกับตนเอง 
     1.9 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง  
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน เพื่อดูแลตรวจสอบ แนะนำ อำนวยความสะดวกให้กับ
บุคลากร ตลอดจนผู้บริหารจะมีการติดตามการประกันคุณภาพภายในของครูอย่างต่อเนื่อง 
     1.10 การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง  
ได้มีการให้ความรู้แก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การจัดรายการวิทยุเรื่องกฎหมายให้กับประชาชน มีการทำ
บันทึกความเข้าใจในส่วนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับปฐมวัย การให้บริการและการสอนว่ายน้ำ โบสถ์ 
 2. ด้านการบริหารงบประมาณ 
     2.1 การจัดทำและเสนอของบประมาณเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง ยึดตาม
ระบบของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดยได้มาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและค่าธรรมเนียม
ส่วนเกิน และบางส่วนจากการให้บริการของโรงเรียน เช่น การให้บริการสระว่ายน้ำ การสอนพิเศษให้กับ
นักเรียนในช่วงเวลาเย็น แต่บริการเหล่านี้มักจะเน้นในการส่งเสริม เพื่อให้ ความรู้กับนักเรียนและชุมชน 
มากกว่าการจะหารายได้แบบผลกำไร 
     2.2 การจัดสรรงบประมาณเพื ่อมุ ่งสู ่ความเป็นเลิศ  กลุ ่มโรงเรียนขนาดกลาง มีการจัดสรร
งบประมาณในส่วนของเงินเดือนครูอยู่ประมาณร้อยละ 70 เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่มีอายุงานค่อนข้างมาก 
ทำให้มีอัตราเงินเดือนสูงตามมาด้วย อีกทั้งโรงเรียนก็จะมีการนำเงินมาช่วยในส่วนของเงิน 3% ซึ่งในแต่ละ
เดือนจะใช้งบประมาณในส่วนของเงินเดือนประมาณ 1 ล้านกว่าบาท ส่งผลให้มีงบในการพัฒนาส่วนอื่น  ๆ 
ค่อนข้างน้อย นั่นคือ เหลืองบประมาณในส่วนของการบริหารจัดการประมาณร้อยละ 30 ดังนั้นในการจัดสรร
โครงการครูจะต้องมีการเสนอโครงการต่าง ๆ เข้ามาซึ่งแต่ละโครงการจะต้องประหยัด และต้องเขียนให้
สามารถรองรับการประเมินคุณภาพทางการศึกษา ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ด้วยงบประมาณอีก 1 ส่วนที่สามารถช่วยให้ทางโรงเรียนบริหารจัดการต่างๆ ได้
ดีขึ้นค่อนข้างมากคือ โครงการเรียนฟรี 15 ปี ซึ่งโรงเรียนสามารถที่จะนำงบประมาณเหล่านี้มาสนับสนุนด้าน
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วิชาการ และด้านกิจกรรม โดยเฉพาะงบพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งจะนำมาช่วยในโครงการต่าง  ๆ เช่น ลูกเสือ 
ไอซีที ค่าอะไรบ้าง ตลอดจนค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ของเดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 
สูงขึ้นหรือไม่ หากสูงขึ้นก็จะได้หาสาเหตุและช่วยกันประหยัดต่อไป 
     2.4 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง จะมีการประชุม
เพื่อแจ้งให้บุคลากรได้ทราบว่าปีนี้ โรงเรียนอยากได้งบประมาณไปพัฒนาในส่วนไหน เช่น ในปีนี้สระว่ายน้ำ
ของโรงเรียนมีอายุครบ 5 ปีจึงต้องมีการปรับปรุง โครงการปรับปรุงห้องน้ำสำหรับนักเรียน โดยทางโรงเรียน  
ก็จะมีการขอเงินช่วยเหลือพิเศษจากท่ีต่าง ๆ เช่น ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมัธยมนพคุณสมาคมนักเรียน
เก่ามัธยมนพคุณเงินบริจาครายบุคคลจากศิษย์เก่า เครือข่ายผู้ปกครอง  
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
     3.1 การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง 
ในแต่ละปีการศึกษาจะมีการสำรวจหาบุคลากรเพื่อให้ตรงกับสายงาน และหัวหน้าสอบสัมภาษณ์เข้าทำงาน 
โดยให้อัตราเงินเดือนตามวุฒิ เหมือนราชการ (ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศเป็นเงินเดือนปริญญาตรี 15 ,000 
บาท) โดยโรงเรียนให้ความสำคัญกับสาขาวิชาและวุฒิการศึกษามากกว่าคำนึงถึงศาสนาของผู้สมัคร และเมื่อ
เข้ามาแล้วโรงเรียนจะมีการปฐมนิเทศ พร้อมมีคู่มือบุคลากรให้เพ่ือให้บุคลากรได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามระบบ
ระเบียบของโรงเรียน และเมื่อใกล้สิ้นปีการศึกษาก็จะมีการสำรวจว่ามีบุคลากรท่านใดที่ต้องการจะออกจาก
โรงเรียนอาจจะด้วยเหตุผลไปประกอยอาชีพอื่น เพื่อให้โรงเรียนจะได้วางแผนอัตรากำลังในปีการศึกษาต่อให้
ครบตามจำนวนที่ต้องการในช่วง 2-3 ปีนี้ โรงเรียนพยายามจะขยายฐานเงินเดือนให้บุคลากร 
     3.2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง ประสบปัญหา
เรื่องครูไปสอบบรรจุเข้าเป็นราชการค่อนข้างมากทำให้เกิดผลกระทบกับโรงเรียน มีครูเวียนเข้าและเวียนออก
มาก โรงเรียนจึงมีเงื่อนไขให้กับบุคลากรที่จะไปสอบบรรจุเข้าเป็นราชการ จะต้องแจ้งท่านผู้อำนวยการว่าจะไป
สอบ ถ้าสอบติดจะต้องแจ้งอย่างน้อย 1 เดือน ให้แก่โรงเรียนเพื่อให้โรงเรียนสรรหาได้ทัน แต่หากบอกแบบ
กระชั้นชิดจะทำให้มีผลกระทบต่อนักเรียน ความต่อเนื่องในการเรียนการสอน ตลอดจนระบบการเก็บคะแนน
การสอบของนักเรียน โรงเรียนก็จะมีการหักเงินสะสม 1 เดือน และสำหรับบุคลากรที่ไปสอบบรรจุข้าราชการ
แล้วแต่สอบไม่ติดทางโรงเรียนก็จะให้ทำงานที่โรงเรียนต่อได้ แต่จะไม่มีการพิจารณาขึ้นเงินเดือนในปีการศึกษา
ถัดไป 
     3.3 การเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง มีคู่มือ
ของบุคลากรแจกให้กับหัวหน้าระดับ ซึ่งมีการปรับปรุงทุก ๆ ปี และมีคู่มือบุคลากรขึ้นเว็บไซต์ เพ่ือให้บุคลากร
สามารถปฏิบัติงานได ้
     3.4 การวางแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง เน้นการอบรมให้
ตรงกับสายของการสอนของบุคลากร โดยในแต่ละปีการศึกษาเมื่อมีหนังสือจากภายนอกที่มีการอบรมในเรื่อง
ต่าง ๆ โรงเรียนก็จะจัดส่งบุคลากรไปอบรมให้ตรงกับสายของการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ โดยในแต่ละปี
บุคลากรจะมีการอบรมเกิน 20 ชั่วโมงต่อปี และมีการส่งไปศึกษาดูงานปีละ 1 ครั้งสำหรับบุคลากรบางส่วน 
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ฝ่ายบริหารก็จะมีการศึกษาดูงานปีเว้นปี มีการรีทรีทบุคลากรปีละ 1 ครั้ง มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากร โดยสำนักงานพันธกิจการศึกษา 
 4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 
     4.1 การจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง มีการแบ่งโครงสร้าง
องค์กรตามมูลนิธิตั้งแต่ ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าระดับ หัวหน้ากลุ่ม
สาระ โรงเรียนมัธยมนพคุณมีปัญหาในเวลาที่ สมศ. เข้าพอสมควร เนื่องจากโครงสร้างขององค์กรที่ออกแบบ
โดยมูลนิธินั้น เป็นโครงสร้างคนละแบบกันของ สมศ. ทำให้เมื่อเวลามีการประเมิน ฝ่ายต่าง ๆ ก็มักจะเก็บเงิน
ไว้ตามระบบของโครงสร้างของตนเอง จัดทำให้เป็นการเพิ่มงานของโรงเรียนขึ้นที่จะต้องทำแฟ้มเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
ให้ตรงตามโครงสร้างของ สมศ. แต่โรงเรียนมั่นใจว่าโครงสร้างของมูลนิธินั้นสามารถบริหารจัดการภายในได้ดี 
     4.2 การจัดงานธุรการและงานสารบรรณเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง ใช้ระบบ 
e-Office และระบบเครือข่ายภายในโรงเรียน ตลอดจนใช้โปรแกรมออนไลน์ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ซึ่งระบบภายในของเรื่องการเดินหนังสือเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
     4.3 การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง 
จะมีระบบเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้ที่กลุ่มสาระต่าง ๆ แต่ระบบต่าง ๆ ที่มีความสำคัญยังคงเก็บในรูปแบบของ
เอกสารควบคู่กับเก็บไว้ภายในคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งมีการจัดทำหนังสือสารสนเทศของโรงเรียน 
     4.4 การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคลและบริหารทั่วไปเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง ร่วมมือกับโรงเรียนมูลนิธิฯ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชาการกัน โดยมีการเขียน
โครงการร่วมกันและมีโรงเรียนพ่ีดูแลโรงเรียนน้องและภายในโรงเรียนก็จะมีการสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ 
และบริหารทั่วไปในลักษณะกระทำตามโครงการที่เขียนขึ้นในทุก ๆ ปี 
     4.5 การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  กลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง 
นั้นให้ความสำคัญกับอาคารสถานที่ โรงเรียนเน้นเรื ่องความสะอาด มีท่านผู้อำนวยการควบคุมดูแลอย่าง
เคร่งครัดมีการสร้างแหล่งเรียนรู้มากมายภายในโรงเรียน 
     4.6 การประชาสัมพันธ์การศึกษาเพื ่อมุ ่งสู ่ความเป็นเลิศ กลุ ่มโรงเร ียนขนาดกลาง เน้น 
การประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่าง ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ โดยมีผู้ปกครองติดตามแล้วแจ้งเสมอว่าโรงเรียนขาดการ
แจ้งเรื่องใด ตลอดจนมีการจัดรายการผ่านสถานีวิทยุ แผ่นพับ วารสารชมรมผู้ปกครองและครู ป้ายไวนิลต่าง ๆ  
มีการรับเชิญจากหน่วยงานภายนอกที่เชิญไป ทางโรงเรียนก็จะนำแผ่นพับไปแจกด้วย การส่งนักเรียนไปร่วม
แสดงตามกิจกรรมงานต่าง ๆ เช่น คริสต์มาส และท่านผู้อำนวยการก็จะไปร่วมงานของหน่วยงานภายนอก  
ต่าง ๆ เพราะถือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนไปในตัว 
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3)  กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่  
 ได้แก่ โรงเรียนธีรศาสตร์ โรงเรียนศรีสุวิช โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ โรงเรียนสมเด็ก โรงเรียนใบลำพูน และ
โรงเรียนปิยมิตรวิทยา  
 จากการอภิปรายกลุ่มเฉพาะบุคลากรของกลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการ ผู้ช่วย
อำนวยการ และครูผู้สอน ณ โรงเรียนวันทามารีอา จังหวัดลำพูน สรุปได้ดังนี้ 
 1. ด้านวิชาการ 
 1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้มีการพัฒนา
หลักสูตรขึ้นเป็น 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสำหรับนักเรียนทั่วไป และหลักสูตรสำหรับสามเณร ซึ่งมีการปรับ
หลักสูตรโดยปรับตาม พรบ. การศึกษา และปรับตามความเหมาะสมของสภาพปัจจุบันในการเรียนนั้น ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สามเณร และนักเรียนจะเรียนแยกห้องเรียนกัน เนื่องจากมี วิชาลูกเสือและพลศึกษา  
ซึ ่งสามเณรไม่สามารถลงปฏิบัติได้จึงต้องปรับหลักสูตรให้เหมาะสม ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนั้น 
สามเณรและนักเรียนสามารถเรียนรวมกันได้ในรายวิชาพลศึกษาเรียนทฤษฎีเหมือนกัน แต่ปฏิบัติจะให้
สามเณรเป็นกรรมการผู้ตัดสินแทน สภาพทั่วไปของนักเรียนที่เข้าเรียนมีหลายรูปแบบ ซึ่งแบ่งเป็นนักเรียนทั่วไป 
นักเรียนที่ครอบครัวมีปัญหา นักเรียนที่มีปัญหาด้านความประพฤติ นักเรียนที่พลาดโอกาสในการสอบเข้า
โรงเรียนอื่น ๆ โรงเรียนจะทำเปิดการสอน 5 วันต่อสัปดาห์ โดยหยุดวันพระ (เพื่อปฏิบัติกิจของสงฆ์) และ 
วันอาทิตย์ โดยจัดตารางให้วันพฤหัสบดีเป็นวันที่ว่าง สำหรับการย้ายวิชาที่หยุดตรงกับวันพระ 
 1.2 การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาด
ใหญ่ ใช้หลักในการวัดผล และประเมินผลเหมือนสถานศึกษาทั่ว ๆ ไป แต่ในเรื่องการเทียบโอนนั้นโรงเรียน 
มี 2 หลักสูตร คือ สำหรับนักเรียนทั่วไปและสำหรับสามเณร เมื่อแบ่งเป็น 2 หลักสูตรจึงทำให้ไม่มีปัญหาใน
เรื่องการเทียบโอน อักทั้งโรงเรียนถือว่าโรงเรียนเป็นสถานที่สร้างเยาวชน จึงมีนโยบายในการรับนักเรียน
กลางคัน หรือระหว่างชั้นได ้เพ่ือช่วยเหลือเด็กท่ีพลาดโอกาสได้มีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ 
     1.3 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ มีการกำหนดให้
บุคลากรได้ทำวิจัยในชั้นเรียน โดยกำหนดให้อย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง และมีบุคลากรบางส่วนที่ทำวิจัย 5 บท 
การทำวิจัยได้ดำเนินมาแล้วประมาณ 3-4 ปี ซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นก็จะศึกษาเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
เด็ก โดยข้อมูลได้มาจากการไปเยี่ยมบ้านนักเรียน และนักเรียนบางส่วนที่บ้านอยู่ไกลก็จะอาศัยอยู่ตามวัดใกล้
โรงเรียน 
     1.4 การพัฒนาสื่อเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ สนับสนุนในเรื่องการจัดทำสื่อ 
โดยโรงเรียนมีงบประมาณในแต่ละปีในการจัดทำสื่อ พร้อมทั้งมีการส่งบุคลากรไปอบรมการผลิตสื่อด้านไอที  
มีการส่งสื่อนวัตกรรมเพื่อร่วมแข่งขันกับหน่วยงานภายนอก มีการเปิดแสดงสื่อภายในโรงเรียน แต่สภาพใน
ปัจจุบันที่ผลิตออกมาก็ยังคงไม่ทันสมัยเท่าท่ีควร เนื่องจากภายในโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์ค่อนข้างจำกัด และยัง
มีบุคลากรผลิตสื่ออ่ืน ๆ นอกเหนือจากสื่อไอที เช่น บัตรคำ รูปภาพ อีกด้วย 
     1.5 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แบ่งแหล่งเรียนรู้
ออกเป็น 2 ส่วน คือ แหล่งเรียนรู ้ภายในและแหล่งเรียนรู ้ภายนอก โดยแหล่งเรียนรู ้ภายในนั ้นก็จะ
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ประกอบด้วย ห้องสมุด ICT ห้องโสต ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ภายนอก เช่น วัดต่าง  ๆ 
พิพิธภัณฑ์ 
     1.6 การนิเทศการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ จัดให้มีการนิเทศ
การเรียนการสอน เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน เพื่อการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยรูปแบบการนิเทศ
ประกอบด้วย การนิเทศข้ามกลุ่มสาระ การนิเทศโดยหัวหน้ากลุ่มสาระนิเทศ ฝ่ายวิชาการนิเทศ นอกจากการ
นิเทศภายในแล้วก็จะมีเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาช่วยนิเทศให้โรงเรียนอีกด้วย แต่จากสภาพปัจจุบันเนื่องจาก
ครูมีคาบในการสอนค่อนข้างมาก ทำให้มีเวลาในการไปนิเทศค่อนข้างน้อย 
     1.7 การแนะแนวการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ ถือว่าครูทุกคนต้องเป็น
ครูแนะแนวที่สามารถให้คำแนะนำกับนักเรียนได้แต่ก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแนะแนวขึ้น พร้อมทั้งมีครู
แนะแนวมีการจัดชั่วโมงแนะแนวขึ้นห้องละ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เพ่ือให้คำปรึกษาปัญหาต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน
และครูแนะแนวมีหน้าที่ในการแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมีการประสานสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ ได้เข้ามาแนะนำสถาบัน มีการประสานศิษย์เก่าให้เข้ามาให้คำแนะนำแก่น้อง ๆ 
     1.8 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ  กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ 
ผ่านการประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในปี พ.ศ. 2553 ในระดับดี 
ซึ ่งทางโรงเรียนได้มีการทำประกันคุณภาพภายในทุกปีการศึกษาพร้อมทั้งจัดส่ง สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนทุกปีและทางโรงเรียนได้มีการจัดทำแผนประจำปีของโรงเรียน โดยมีทั้งแผน 5 ปีและ
แผนประจำปี ซึ่งจะจัดทำแผนก่อนเปิดภาคเรียน 
     1.9 การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชนเพื่อมุ่งสู ่ความเป็นเลิศ  กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่  
ได้มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านสมุนไพรและมีการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการผลิตสมุนไพรขึ้น โรงเรียนจึงได้
ให้บริการทั้งวิทยากรในการไปบรรยายให้ความรู้กับชุมชนและหน่วยงานภายนอกพร้อมทั้งยังมีสถานที่
สำหรับบริการเพ่ือให้ชุมชนได้เข้ามาศึกษาวิธีการผลิตสมุนไพรจริง ตลอดจนมีสมุนไพรจำหน่ายให้กับชุมชนอีก
ด้วย และโรงเรียนมีบุคลากรที่มีความรู้ด้านวงโยธวาทิต ซึ่งโรงเรียนจะส่งบุคลากรออกไปให้ความช่วยเหลือ
ด้านการใหค้วามรู้ หรือการอบรมการสอนวงโยธวาทิตอยู่เสมอ 
 2. ด้านการบริหารงบประมาณ 
     2.1 การจัดทำและเสนอของบประมาณเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้แบ่ง
งบประมาณเป็น 2 ประเภท คือ งบอุดหนุน และงบพัฒนา โดยจะมีการเสนอแผนการใช้งบประมาณ ก่อนเปิดปี
การศึกษาใหม่ โดยจากการพิจารณางบประมาณนั้น จะพิจารณาจากความเหมาะสมและความสำคัญ โดย
สภาพปัจจุบันใช้งบประมาณในส่วนเงินเดือนครูร้อยละ 60 และส่วนของการบริหารราชการร้อยละ 40  
ซึ่งหากโรงเรียนต้องการปรับปรุงอาคารสถานที่จะต้องของบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ซึ่งสภาพดังกล่าวโรงเรียนต้องการงบประมาณจากรัฐบาลช่วยที่สูงขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน
งบประมาณที่ได้จากรัฐบาลไม่เพียงพอ ทำให้มีผลกระทบต่อเงินเดือนครูฃที่โรงเรียนจำเป็นต้องให้ในอัตราที่  
ไม่สูง ส่งผลให้ครูหลายคนจำเป็นต้องลาออกเพ่ือไปหาสถาบันอ่ืนที่ให้เงินเดือนที่สูงกว่า 
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     2.2 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ มีรายได้มา
จากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ รายได้จากรัฐบาล รายได้จากการบริจาคของผู้อุปถัมภ์ งบสนับสนุนจากศิษย์เก่า  
ซึ่งในการจัดสรรงบประมาณทั้งหมดไม่นับเงินเดือนบุคลากรก็จะจัดสรรไปที่งบประมาณด้านวิชาการท้ังหมด 
     2.3 การบริหารการเงินเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้มองว่าขวัญและกำลังใจ
เป็นเรื่องสำคัญ จึงได้มีการจัดงบประมาณสำหรับการขึ้นเงินเดือนให้กับบุคลากร โดยมีงบประมาณในการขึ้น
เงินเดือนทั้งหมดปีละ 100,000 บาท โดยปรับเป็นขั้นต่าง ๆ 3 ขั้นดังนี้ 100 บาท 200 บาท โดยพิจารณา
ตามงานพร้อมทั้งมีการกันงบประมาณในส่วนของครูที่เกษียณอายุ หากทำงานเกิน 20 ปี จะได้เงิน 8 เท่าของ
เงินเดือน 
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
     3.1 การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่  
มีการตรวจสอบอัตรากำลังในทุกปีการศึกษา เพื่อเปิดรับสมัครครูแต่ปัญหาที่พบประจำคือ มีครูมาสมัคร
ค่อนข้างน้อย หาครูที่ตรงสาขาวิชาที่ต้องการค่อนข้างยาก เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ เคมี และครู
ภายในโรงเรียนมักจะไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการ เนื่องจากมีสวัสดิการต่าง ๆ ที่ดีกว่า อีกท้ังโรงเรียนไม่ปิดกั้น
เรื่องการไปสอบบรรจุเป็นข้าราชการของครูและการไปทำงานในที่  ๆ ให้สวัสดิการที่ดีกว่า เพียงแต่ครูต้อง
สะสางงานและส่งงานให้เสร็จก่อนที่จะออกจากโรงเรียน 
         3.2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ นั้นได้มี 
การสรรหา โดยการประกาศรับสมัครตามที่ต่าง ๆ ดังนี้ บนเว็บไซต์ของโรงเรียน ทางสถานีวิทยุ ทางเสียตาม
สาย ซึ่งข้ันตอนในการสอบก็ใช้วิธีสัมภาษณ์ 
     3.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ 
ได้มีการส่งครูอบรมภายนอกตามโครงการต่าง ๆ ของภายนอกที่แจ้งเข้ามายังโรงเรียน และโรงเรียนเปิดโอกาส
ให้ครูที่ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ศึกษาต่อโดยโรงเรียนไม่ปิดก้ัน 
     3.4 การเสริมสร้างวินัยและการรักษาวินัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ เชื่อว่า
วินัยอยู่ในจิตสำนึกของความเป็นครูและโรงเรียนได้มีการให้แนวปฏิบัติหรือการพูดคุยกันในที่ประชุม โดยในแต่
ละเดือนโรงเรียนจะมีการประชุมฝ่ายบริหารทุกสัปดาห์ และมีการประชุมบุคลากรทั้งระบบในทุกเดือน เพ่ือ
ปรับแก้ในสิ่งต่าง ๆ 
     3.5 การจัดทำระบบทะเบียนประวัติบุคคลเพื ่อมุ ่งสู ่ความเป็นเลิศ  กลุ ่มโรงเรียนขนาดใหญ่  
ใช้โปรแกรมของสำนักส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการจัดเก็บข้อมูลบุคลากรและใช้ระบบ e-Office  
ในการประสานงาน 
     3.6 การจัดสรรกองทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ มีการส่ง
บุคลากรอบรมตามโครงการภายนอกใต้กรอบงบประมาณของโรงเรียนตลอดจนโรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากร
ได้ศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นตามความต้องการของบุคลากร โดยโรงเรียนไม่ปิดก้ัน 
 4. ด้านการบริหารทั่วไป 
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     4.1 การจัดงานธุรการและงานสารบรรณเพื ่อมุ ่งสู ่ความเป็นเลิศ  กลุ ่มโรงเรียนขนาดใหญ่  
มีเจ้าหน้าที่ธุรการและงานสารบรรณ 2 ท่าน โดยเป็นบุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ (ไม่มีคาบสอน) เพ่ือ
ความสะดวกในการให้บริการต่าง ๆ แต่ในสภาพปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่เพียงพอต่องาน จึงมีการจัดครู
บางส่วนเข้ามาช่วยงานด้านธุรการในบางงาน 
     4.2 การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ กลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่  
ยังขาดโปรแกรมบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศภายในโรงเรียนโดยปัจจุบันยังคงใช้โปรแกรมเอกสารในการเก็บ
ข้อมูลในบางส่วน ซึ่งทำให้ยากต่อการค้นหาและบางส่วนก็เก็บข้อมูลไม่ครบ 
     4.3 การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษากับบุคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน
และสถาบันอ่ืนเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 สรุปผลการทดลองใช้ร่างคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ วงรอบที่ 1 และ ๒ 
สรุปได้ว่า จากการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ มีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับสภาพการบริหาร
จัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศใน 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านการบริหารบุคลากร 
 การบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ มีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) ผู้บริหารเป็น
นักการศึกษามืออาชีพ 2) มีการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 3) มีการปรับระบบการนิเทศและติดตามผล 4) 
ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้นำ 5) มีการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นนักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่เก่ียวข้อง 6) มีการ
มุง่เน้นทรัพยากรบุคคล 7) มีครูมืออาชีพ 8) มีการถ่ายโอนบุคลากรที่มีอยู่หนึ่งในสามให้ไปทำงานหลักคือการ
สอน ลดจำนวนผู้บริหารระดับสูง 9) มีการจัดคนให้เหมาะสมกับงาน 10) มีการยกระดับฐานะของครู 11) มีการ
สร้างความรู้สึกแบบครอบครัว 12) ลดสายการบังคับบัญชาสำหรับการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ 13) บุคลากร
ติดต่อสื ่อสารกันเองแบบไม่มีเป็นทางการ 14 ) มีการกระตุ ้นให้บุคลากรเกิดความกระฉับกระเฉง
กระตือรือร้น 15) มีการรับบุคลากรใหม่เข้าทำงานอย่างเข้มลวด 16) มีการให้คะแนนประจำสัปดาห์หรือ
ประจำเดือนแก่บุคลากรที ่มีความสามารถ 17) มีการถ่ายโอนบุคลากรระหว่างหน่วยงานเพื ่อให้เกิด 
ความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็ว 18) มีการสร้างแรงจูงใจให้แก่ครูและบุคลากร 19) สร้างความรู้สึกเป็น
เจ้าของกิจการร่วมกัน 20) มีการกำหนดสมรรถนะและความรู้ของพนักงานเพื่อพัฒนาพนักงาน 21) มีการดูแล
เอาใจใส่พนักงาน 22) มีการขยายความสัมพันธ์กับลูกค้า 23) มีการทำงานเป็นทีม 24) มีการตัดสินใจเป็น
คณะ 25) ประเมินครูผู้สอนอย่างมีประสิทธิภาพ 26) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดสรรทรัพยากร 
27) มีการติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ 28) สร้างความรู ้สึกเป็นส่วนหนึ่ง 
ของสถานศึกษา 29) สร้างวัฒนธรรมของความเป็นเพื่อนร่วมงาน 30) สร้างความตระหนักให้เกิดกับทีม  
31) สร้างความพึงพอใจ 32) มีการวางแผนทรัพยากร 33) มีการพัฒนาบุคลากร 34) สร้างความสำนึกของ
บุคลากร 35) มีวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ง่ายต่อการเข้าใจ 36) มีการสื่อสารเป้าหมายและคุณค่าร่วมไปยัง
พนักงานทุกระดับ 37) ใช้ทฤษฎี ในการบริหารงานบุคคล 38) มีการสอนงาน 39) การจ่ายเงินเดือนตรงเวลา  
40) มีการอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร 41) มีการทำสัญญาจ้างอย่างน้อย 3 ปี 42) ในกรณีไปศึกษาต่อ
ต้องอยู่จนครบสัญญา 43) มีกองทุนสนับสนุนความม่ันคงในชีวิตของครู 43) กองทุนของสภาคริสต์ 44) มีเงิน
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หลังเกษียณ 45) มีค่าอาหารกลางวัน 46) มีทุนศึกษาต่อในต่างประเทศ 47) มีการปรับครูให้เหมาะสมกับ
วิชาและระดับชั้นที่สอน 48) มีการเน้นเรื่องคุณภาพของผู้สอน 49) มีการอ้างอิงบทลงโทษจาก พรบ.  ครู 
โรงเรียนเอกชนว่าด้วยเรื่องครูและจรรยาบรรณ 50) มีกองทุน 3% 51) โครงการกู้ฉุกเฉิน โดยไม่คิดดอกเบี้ย  
52) มีแผนระยะยาวในการส่งครูไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 53) มีการสรรหาบุคลากรให้
ตรงกับสายงาน 54) มีการสำรวจบุคลากรที่ต้องการออกจากงาน 55) มีการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากร โดยสำนักงานพันธกิจการศึกษา 56) มีการปฐมนิเทศ 57) มีการตัดชุดต่าง ๆ ให้ครูโดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่าย 58) บุตรของบุคลากรจะได้รับการลดจ่ายในการเรียนที่โรงเรียน มีประกันอุบัติเหตุ 59) มีการตรวจ
สุขภาพให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และ 60) บริหารบุคลากรแนวใหม่ให้คิดในเชิงบวก  

2) ด้านการบริหารทั่วไป 
 การบริหารทั่วไปของโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ มีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) บริหารจัดการในลักษณะ
ของธุรกิจศึกษาที่มีคุณภาพสูงในระดับราคาพอสมควร 2) ต้นทุนต่ำกว่าต้นทุนถัวเฉลี่ยและลดความสูญเปล่า  
3) เน้นกระบวนการแบบมีส่วนร่วม 4) เน้นสร้างความช่วยเหลือระหว่างบ้านกับโรงเรียน 5) สร้างเครือข่าย
ผู้ปกครอง 6) มีการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อร่วมมือกันผลักดันคุณภาพการศึกษา  
7) ผู้บริหารมีความรู้สามารถมีทักษะในการบริหารจัดการโรงเรียน 8) ใช้การบริหารจัดการที่มุ่งเน้นคุณภาพ 
9) ใช้ทรัพยากรขององค์กร เพ่ือให้ผลิตภาพสูงขึ้น 10) มีการวางแผนกลยุทธ์ 11) มีโครงสร้างขององค์กรการ
จัดการสารสนเทศและความรู้ 12) มีโครงสร้างกรอบงานในการปฏิบัติงาน 13) มีโครงสร้างการมอบอำนาจ
หน้าที่ 14) มีโครงสร้างประสานกิจกรรม 15) มีโครงสร้างกระตุ้นสมาชิก 16) เป็นองค์กรแห่งความร่วมมือ 
17) มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 18) มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 19) มีสิ่งแวดล้อมใน  
การทำงานดึงดูดใจ 20) มีการควบคุมการปฏิบัติงาน 21) มีความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน  
22) ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการเรียนของบุตรหลาน 23) โรงเรียนทำตามท่ีประกาศหรือตกลงไว้กับผู้เรียนหรือ
ผู้ปกครอง 24) มีการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 25) มีสุนทรียภาพ 26) มีการกำหนด
นโยบายและสร้างบรรยากาศการบริหารไปพร้อม ๆ กัน 27) ผู้บริหารมองการณ์ไกลมีความมุ่งมั่น อดทน  
28) มีการสร้างคุณค่าร่วมและลดสายการบังคับบัญชาให้สั้นลง 29) มีการแบ่งสายงานตามภารกิจหน้าที่หลัก
ของโรงเรียน ได้แก่ วิชาการ งบประมาณ บุคลากร บริหารงานทั่วไป 30) มีการวางแผน 31) มีการพัฒนา
บุคลากร 32) มีงานผลิตสื ่อการเรียนการสอน 33) เน้นความเป็นเลิศในการให้บริการ 34) พยายาม
ดำเนินงานก่อนคู่แข่งขัน 35) รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ 36) เป็นหน่วยงานเล็ก  ๆ แต่มีคุณภาพ  
37) ผู้บริหารมีนโยบายเปิดกว้างทำให้มีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจ 38) ผู้ บริหารเดินตรวจงานรอบ ๆ เพ่ือ 
การควบคุมงาน 39) มีการสนับสนุนให้บุคลากรรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือชุมชน 40) มีการประเมินผลอย่างไม่
เป็นทางการ 41) มีการจัดองค์กรให้คล่องตัว 42) มีการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ 43) มีการจัดตั้งกลุ่ม
เฉพาะกิจทำงาน 44) มีการทดลองปฏิบัติให้เสร็จสิ้น โดยเร็วมากกว่าการวิเคราะห์ วิจัย 45) มีการทดลอง
ปฏิบัติจริงโดยเริ่มจากจุดที่มีความพร้อม 46) มีการนำคุณค่ามาเป็นปรัชญาหรืออุดมการณ์ 48) ผู้บริหาร  
มีความเข้มงวดและผ่อนปรน 49) มุ่งเน้นการปฏิบัติงาน 50) มีความใกล้ชิดกับลูกค้า 51) สร้างวัฒนธรรม
ความเป็นเลิศแก่คู ่ค้าและหุ้นส่วนภายนอก 52) มีการประกาศนโยบายคุณภาพ 53) มีการควบคุมคุณภาพ  
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54) มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 55) มีการสร้างคุณภาพ QC 56) มีความมุ่งมั่นในแผนงานอนาคต 
ที่มีประสิทธิภาพ 57) สถานศึกษากับผู้ปกครองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันรวมทั้งสมาคมศิษย์เก่า 58) มีการระดม
ทรัพยากรวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการศึกษาภายในและภายนอกโรงเรียนอย่างเพียงพอ 59) ผู้บริหารสามารถ
บริหารจัดการตามภารกิจ 60) ผู้บริหารเข้าใจหลักการแนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการโรงเรียนแล ะขยาย
ความสัมพันธ์กับลูกค้า 61) สร้างการรับรู้ของลูกค้าและการรับรู้ของสังคมในคุณค่า 62) มีความพร้อมใน  
การพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 63) ให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าและตลาด 64) สร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเกี่ยวกับผลการดำเนินการ 65) มีการเปรียบเทียบ
กับคู่แข่ง 66) พันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาเน้นที่การรับรู้ของครูและนักเรียน 67) มีการใช้กระดาษรี
ไซเคิล เพื่อประหยัดทรัพยากร 68) มีการเน้นเรื่อง Paperless 69) เน้นเรื่องความอาวุโส 70) มีการให้ค่าวิชา
สำหรับครูบางสาขาที่หายาก 71) มีโครงการเยี่ยมบ้านครู 72) มีการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อให้ครูศึกษาต่อ 
73) ใช้ e-Office 74) มีการวางแผนการจัดการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 75) มีการเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับเจ้าหน้าที่ 76) มีการประชุมทั้งระบบทุกเช้าวันเสาร์เพ่ือความคล่องตัว 77) มีการทำบันทึก
ความเข้าใจร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ในการขอความอนุเคราะห์ให้สนามและอาคารกีฬาต่าง ๆ 78) มีการทำ
บันทึกความเข้าใจกับสวนสัตว์เชียงใหม่และไนท์ซาฟารีในการนำนักเรียนไปทัศนศึกษา 79) มีการทำบันทึก
ความเข้าใจกับบริษัทผึ้งน้อยเบเกอรี่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กรรมวิธีในการผลิตขนม 80) มีการทำบันทึก
ความเข้าใจกับศูนย์การเรียนรู้บ้านสวนหลานคุณย่า 81) มีโครงการโรงเรียนพี่ดูแลโรงเรียนน้อง 82) เน้นเรื่อง
จรรยาบรรณความเป็นครูและการปฏิบัติตามคู่มือครู 

3) ด้านบริหารวิชาการ 
 การบริหารด้านวิชาการของโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ มีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) ถือว่าทุก
กิจกรรมมีความสำคัญและต้องตรงกับความต้องการของนักเรียน 2) ให้ผู้เรียนรู้ตามสภาพจริงทั้งในและนอก
ห้องเรียน 3) มีการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ 4) มีการวัดและประเมินตามสภาพจริง 5) 
จัดการเรียนการสอนที่เข้มขน 6) มีการกำหนดเวลาเรียนไว้สูง โดยเน้นความสำเร็จ 7) จัดการสอนอย่าง 
มีความหมาย 8) มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ คือ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน จัดบทเรียนอย่างมีรูปแบบ
และส่งเสริมความรับผิดชอบของผู้เรียน 9) มีการจัดการเรียนที่เป็นระบบ 10) ใช้สื่อการสอนที่ทั นสมัยและ 
มีคุณภาพและใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพ 11) นวัตกรรมที่จำเป็น 12) มีการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน 13) มีการส่งเสริมจริยธรรม ศีลธรรม สติปัญญา อารมณ์ ร่างกาน สังคม 
และสุนทรียภาพของนักเรียน 14) ครูมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนโรงเรียนและส่งไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง
ทั่วถึง 15) หลักสูตรมีเป้าหมายที่ชัดเจน 16) มีวิธีการสอนที่เหมาะสม 17) มีการพัฒนาความรู้และความคิด
ระดับสูง 17) มีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 18) มีการพัฒนาทักษะการเรียนและเจตคติของนักเรียน  
19) มีการจัดบรรยากาศของห้องเรียนให้เหมาะสมกับความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 20) มีการประเมินผล 
ที่สนองตอบเป้าหมายของหลักสูตร 21) มีการสนับสนุนกิจกรมเสริมหลักสูตรอย่างจริงจัง 22) เน้นหน้าที่
พลเมืองจริยธรรม ศีลธรรม เพศศึกษา และสิ่งแวดล้อมศึกษา 23) มีการส่งเสริมหารพัฒนาบุคลิกภาพ  
24) มีการสอนซ่อมเสริม 25) เน้นภาษาและการรู ้หนังสือ 2 ภาษา 26) เน้นทักษะกา รพูด 3 ภาษา  
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27) ใช้เทคโนโลยีสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 28) มีการสนับสนุน
จุดมุ่งหมายของนักเรียนและโรงเรียน 29) เน้นผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละระดับการพัฒนาของนักเรียน 
30) มีการให้ข้อมูลป้อนกลับแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง 31) มีการจัดห้องนักเรียนดี 32) เน้น Thinking 
School 33) มีการหาคำตอบเรื่องความพึงพอใจของผู้ปกครองและความคาดหวังของผู้ปกครอง 34) มีการผลิต
สื่อด้านไอที 35) มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับโรงเรียนที่มีความพร้อม 36) มีแหล่งเรียนรู้ภายนอก 37) เปิดโอกาส
ให้ครูนิเทศกันเอง 37) มีฝ่ายวิชาการนิเทศ 38) มีการแนะแนวความประพฤติและแนะแนวการศึกษาต่อ  
39) ครูทุกคนต้องมีรายงานการประเมินตนเอง ของตนเอง 40) เน้นคริสเตียนศึกษา 41) มีการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี 42) มีการใช้หลักสูตรมอนเทสเซอรี่ในระดับปฐมวัย 43) มีการแบ่ง
ห้องตามการใช้ภาษาไทย 44) มีหลักสูตรเพิ่มเติมด้านภาษาไทย 45) มีห้องเรียนคู่ขนานปรับภาษาไทย
พื้นฐาน 46) มีคลินิกภาษาไทย 47) มีการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ โดยเจ้าของภาษาที่ต้องมีวุฒิครู 
48) มีการซ้ำชั ้นเรียน49) นำผลงานวิจัยมาจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 50) มีกระดาน
อิเล็กทรอนิกส์ มีจอแอลซีดี มีคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊คสำหรับให้บุคลากรยืมไปสอนทุกช่วงชั้น 51) มีโครงข่าย
อินเตอร์เน็ต wifi 52) มีการประสานกับมหาวิทยาลัยในเรื่องวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 53) มีการทำบันทึกความเข้าใจ
กับวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย โดยให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ แบบระยะสั้นแล้วได้เกียรติบัตร  
54) มีระบบงานประกันคุณภาพ 55) มีการปรับหลักสูตรทุกปี 56) เน้นให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียนการสอน
และง่ายต่อการจดจำ 57) มีการเดินตรวจสอบเพ่ือการนิเทศ 58) มีการปรับหลักสูตรสู่สากล 59) เน้นพัฒนา
หลักสูตรภาษาไทย 60) ใช้วิธีการบริหารงานด้วย Best Practice 61) มีการใช้ทรัพยากรทุกอย่างในโรงเรยีน
ให้คุ้มค่ามากที่สุด  62)มีระบบสืบค้นข้อมูลด้วย ipad 63) มีศูนย์ ipad 64) มีการนิเทศตามตารางโดยฝ่าย
วิชาการ 65) มีการนิเทศโดยฝ่ายบริหาร 66) มีการสุ่มเพ่ือการนิเทศ 67) มีการประสานงานกบัมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยการช่วยเหลือในด้านวิชาการ 68) มีการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของ
ภาษา 69) มีการเปิดโอกาสให้กับผู้ปกครองมีส่วนร่วม 70) มีการแข่งขันการผลิตสื่อการเรียนการสอน 71) 
นักเรียนมีโอกาสวิเคราะห์สารอาหารในโรงอาหารของโรงเรียน 72) มีการติดตามการประกันคุณภาพภายใน
ของครูอย่างต่อเนื่อง 73) มีห้องสมุด ICT 74) เน้นภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นที่สอนโดยเจ้าของ
ภาษา 75) มีห้องเรียนพิเศษ (mini EP) คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ English Program และ AEC 
76) ให้ความสำคัญกับภาษาไทยเป็นอันดับต้น ๆ เพราะถ้านักเรียนอ่อนภาษาไทย วิชาอ่ืน ๆ ก็จะอ่อนตามไป
ด้วย 77) ระดับอนุบาลเน้นการอ่านภาษาไทยให้ออก เขียนให้ได้ 78) จัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 
1 ชั่วโมง ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ขึ้นไปเพ่ือรองรับการเป็น AEC 79) ใช้วิถีคริสเตียนในการบริหาร 

4) ด้านการบริหารงบประมาณ 
 การบริหารงบประมาณของโรงเร ียนเอกชนสู ่ความเป็นเลิศ มีประเด็นสำคัญดังนี ้ 1) การใช้
งบประมาณต้องคำนึงถึงว่าเป็นภาษาของประชาชนจึงต้องทำดี ซื่อตรง ซื่อสัตย์ 2) ประหยัดและลดความเสี่ยง 3) 
มีการจัดหางบประมาณเพ่ิมเติมจากกงสุลและคริสตจักรต่างประเทศตลอดจนเงินบริจาคจากสมาคมผู้ปกครอง
และครู และสมาคมศิษย์เก่า 4) ระบบบัญชีมีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 5) มีงบพัฒนาครูสู่สมรรถนะสากล 6) 
ใช้ PDCA ในการบริหารจัดการ 
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ผลการศึกษาระยะที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ INERSECT model  
ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ INERSECT model ด้านบริบท 

ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านการผลิต เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
5 ระดับ จำนวน 31 ข้อ จากการประเมินในแต่ละด้าน พบว่า 

๑. ผลการประเมินโมเดลด้านบริบท  

ตารางท่ี 11 ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ INERSECT model ด้านบริบท 

 จากตารางที่ 11 โรงเรียนเอกชนมีสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ด้านบริบท 
ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๑) คุณลักษณะของรูปแบบ และ ๒. คุณภาพขององค์ประกอบในรูปแบบ 
   แสดงว่าผลการด้านบริบทในตัวชี้วัดคุณลักษณะของรูปแบบ มีคุณภาพในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย   
(�̅�) เท่ากับ ๔.๕๓ มีค่า S.D. เท่ากับ ๐.๔๕ สำหรับผลการประเมินตัวชี้วัดด้านคุณภาพขององค์ประกอบ มีผล 
การประเมินในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔ ค่า S.D. เท่ากับ ๐.๒๒ 

 

 

 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน  �̅� S.D. ระดับ 

1. คุณลักษณะของ
รูปแบบ 
(ด้านบริบท) 

1. มีรูปแบบนวัตกรรมถูกต้องครบถ้วน 
   ตามประเภทของนวัตกรรมทางการบริหาร 
   (Administrative Innovation) 
2. นวัตกรรมมีความสอดคล้องกับความรู้ 
   ความสามารถและการปฏิบัติหน้าที่ในด้าน 
   ที่ขอรับการประเมิน 
3. รูปแบบการจัดพิมพ์ จัดรูปเล่มรูปแบบ 
   การนำเสนอน่าสนใจ มีการจัดเรียงลำดับ 
   อย่างเป็นขั้นตอน 

4.53 0.45 มากที่สุด 

2. คุณภาพ 
ขององค์ประกอบ 
ในรูปแบบ 
(ด้านบริบท) 

1. วัตถุประสงค์ เป้าหมายของรูปแบบ
สอดคล้อง 
   กับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนา 
2. ความสมบูรณ์ในเนื้อหาสาระของ
นวัตกรรม 
3. ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

4.๐๔ 0.2๒ มาก 
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๒. ผลการประเมินโมเดลด้านปัจจัยนำเข้า  
ตารางที่ 12 ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ INERSECT model ด้านปัจจัยนำเข้า 

จากตารางที่ 12 โรงเรียนเอกชนมีสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ด้านปัจจัย
นำเข้า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ ๔.๘๘ มีค่า S.D. เท่ากับ ๐.๓๘   

๓. ผลการประเมินโมเดลด้านกระบวนการ  

ตารางที่ 13 ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ INERSECT model ด้านกระบวนการ 

 จากตารางที่ 13  โรงเรียนเอกชนมีสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ด้าน
กระบวนการ  ในตัวชี้วัด ประสิทธิภาพของรูปแบบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.15 มีค่า S.D. 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับ 

3. การออกแบบ
รูปแบบ 
(ด้านปัจจัยนำเข้า) 

1. มีแนวคิด ทฤษฎีรองรับอย่างสมเหตุสมผล 
   สามารถอ้างอิงได้ 
2. แนวคิด ทฤษฎีที่ระมีความเป็นไปได้ใน 
   การพัฒนารูปแบบให้สัมฤทธิ์ผล 
3. รูปแบบมีความสอดคล้องตามแนวทฤษฎี 
   ที่ระบุ 

๔.88 0.๓๘ มากที่สุด 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับ 

4. ประสิทธิภาพของ
รูปแบบ  
(ด้านกระบวนการ) 

1. กระบวนการหาประสิทธิภาพของรูปแบบ 
   ถูกต้องตามหลักวิชา 
2. รูปแบบมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกำหนด 
3. วิธีการหาประสิทธิภาพของรูปแบบ
ครอบคลุม 
   ในด้านเนื้อหา (Content validity) และ 
   โครงสร้าง (Construct validity) 

๔.๑5 0.2๔ มาก 

5. ความสามารถใน
การแก้ปัญหาหรือ
พัฒนา  
(ด้านกระบวนการ) 

1. สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
   ที่ระบุได้ครบถ้วน 
2. แก้ปัญหาหรือพัฒนาได้ตรงตาม
กลุ่มเป้าหมาย 
3. นำไปประยุกต์ใช้ในสภาพบริบทที่มี
ลักษณะ ใกล้เคียงกัน 

๓.๙๙ ๐.๔๒ มาก 
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เท่ากับ 0.2๔ มากกว่าตัวชี้วัดด้านความสามารถในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา  ซึ่งมีผลการประเมินในระดับมาก
เช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ ๓.๙๙ ค่า S.D. เท่ากับ ๐.๔๒ 

๔. ผลการประเมินโมเดลด้านผลผลิต 

ตารางที่ 14 ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ INERSECT model ด้านผลผลิต 

 จากตารางที่ 14 โรงเรียนเอกชนมีสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ด้าน
ผลผลิต ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๖ ด้าน ผลการประเมินรายประโยชน์ต่อหน่วยงาน มีผลการประเมินสูงกว่า  

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน �̅� S.D. ระดับ 

6. ประโยชน์ต่อ
บุคคล 
(ด้านผลผลิต) 

1. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ผู้เรียน 
2. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อครู 
3. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริหาร 
   สถานศึกษา 

๔.๔๑ ๐.๒๓ มากที่สุด 

7. ประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน 
(ด้านผลผลิต) 

1. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อ
สถานศึกษา 
2. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อวงการ
วิชาชีพ 
3. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

๔.๖๓ ๐.๓๔ มากที่สุด 

8. ความแปลกใหม่ 
ของรูปแบบ 
(ด้านผลผลิต) 

1. เกิดจากแนวคิดแปลกใหม่ ไม่เคยมีปรากฏ 
   มาก่อน 
2. เป็นการพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดเดิม 
3. มีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมและนำมา 
   พัฒนาใหม่ 

๔.๑๑ ๐.๓๓ มาก 

9. จุดเด่นของ
นวัตกรรม 
(ด้านผลผลิต) 

1. ผลงานดีเด่น น่าสนใจ สะท้อนถึงการมี 
   แนวคิดใหม่ 
2. ใช้ง่าย สะดวก 
3. ลงทุนน้อย 

๔.๒๑ ๐.๗๕ มาก 

10. การนำองค์
ความรู้จากการได้รับ
การพัฒนาหรือการ
พัฒนาตนเองไปใช้
ประโยชน์ 
(ด้านผลผลิต) 

1. นำไปพัฒนานักเรียนแบบองค์รวมได้ 
ความรู้  ทักษะ กระบวนการ และเจตคติ 
2. นำไปใช้บูรณาการกับการบริหารองค์กร
อ่ืนได้ 
3. เชื่อมโยง / นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

๔.๓๘ ๐.๕๓ มาก 

11. การนำเสนอ 
(ด้านผลผลิต) 

รูปแบบ / ประสิทธิภาพการนำเสนอ ๔.๐๖ ๐.๖๖ มาก 
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ด้านอื่น คือ มีผลการประเมินในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ ๔.๖๓ ค่า S.D. เท่ากับ ๐.๓๔ รองลงมา
เป็นตัวชี้วัดด้านประโยชน์ต่อบุคคลมีผลการประเมินในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ ๔.๔๑ ค่า S.D. 
เท่ากับ ๐.๒๓ รองลงมาเป็นตัวชี้วัดด้านประโยชน์ต่อบุคคล ตามลำดับ 

เมื ่อนำ “INTERSECT Model” มาเขียนในมุมมองเชิงระบบ (System Approach) และปรับปรุง 
อีกครั้ง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สามารถกำหนดกรอบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถมองเห็น 
กระบวนการทำงานทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ ประกอบด้วย ส่วนสำคัญ ๓ ส่วน ดังภาพที่ 23 อธิบายได้ ดังนี้  

๑) ปัจจัยนำเข้า ( Input) ประกอบด้วย พรบ.การศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การเรียนรู ้แห่ง
ศตวรรษที่ 21  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ จุดมุ่งหมาย (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย) 
โครงสร้าง กระบวนการปฏิบัติงาน บุคลากร (ทรัพยากรบุคคล) และอ่ืน ๆ  

๒) กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformation Process) ได้แก่  
๒.๑) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (S: Sufficient economy) ประกอบกด้วย ความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน ความรู้คุณธรรม  
๒.๒) การใช้บริบทโรงเรียนเป็นฐาน (School based learning)  

๓) ผลผลิต (Output) คือ  ประกอบด้วย สภาพการบริหารงานโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน 
ได้แก่ (๑) ด้านการบริหารงานวิชาการ (๒) ด้านการบริหารงบประมาณ (๓) ด้านการบริหารงานบุคคล และ 
(๔) ด้านการบริหารงานทั่วไป 

 

 
ภาพที่ 23 โมเดลการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ  (INTERSECT model) เชิงระบบ 
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จากภาพที่ 23 แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย (วิสัยทัศน์   
พันธกิจ เป้าหมาย) โครงสร้าง ๙ ส่วนประกอบสำคัญ ผ่านกระบวนการปฏิบัติงานที่ใช้บริบทของโรงเรียนเป็น
ฐาน บนพื้นฐานกระบวนการปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง (S: Sufficient economy) ซึ่งประกอบกด้วย 
ความพอประมาณ ความมี เหตุผล ภูมิคุ้มกัน ความรู้และคุณธรรม ผนวกกับการมีส่วนร่วม ( I: Involvement) 
ซึ่งประกอบกด้วยการร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมปฏิบัติร่วมติดตามและประเมินผล นำไปสู่่ผลลัพธ์ (Outcome)  
อันนำไปสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศทั้ง ๔ ส่วน โดยมีคำสำคัญต่าง ๆ ได้แก่    

๑) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  
ทรงชี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทยมาเป็น ระยะเวลานาน ซึ่งเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทาง  
การดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ ควรจะเป็น โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีเปลี่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลา ที่เกิดขึ้นตามกระแส
โลกาภิว ัตน์ มุ ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพื ่อ ความมั ่นคง และความยั ่งยืนของการพัฒนา 
องค์ประกอบของปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง ประกอบด้วย ๓ หลักการ ๒ เงื่อนไข ดังนี้  

 ๑.๑) หลักความพอประมาณ หมายถึงความพอดีที ่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่นการผลผลิตและการบริโภค ที่อยู่ในระดับพอประมาณ  

๑.๒) หลักความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ ของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการกระทำ
นั้น ๆ อย่างรอบคอบ  

๑.๓) หลักภูมิคุ้มกัน หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่
จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต  

๑.๔) เงื่อนไขความรู้หมายถึง  การมีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 
ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั ้นมาพิจารณา ให้เชื ่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติกิจตน  

๑.๕) เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึงการกระทำทุกสิ่งบนพื้นฐานของ จิตใจที่มีความตระหนักในคุณธรรม 
มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความ เพียร รู้จักแบ่งปัน รู้จักใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต  

๒) การใช้บริบทเป็นฐาน (School based learning) อย่างมีมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้
บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม ในการคิดริเริ่มตัดสินใจในการปฏิบัติงานและการร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ บน
พ้ืนฐานของบริบทโรงเรียนที่เป็นอยู่ อันมีผลกระทบมาถึงตัวบุคลากรเองการที่จะสามารถทำให้บุคลากรเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาและนำมาซึ่งสภาพความเป็นอยู่ของบุคลากรให้ดีขึ้นทั้ง 4 ฝ่าย 

๓) การยกระดับสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติราชการให้ ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มี
อยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานโดยใช้ ๙ องค์ประกอบสำคัญของ INTERSECT model ได้แก่  

 องค์ประกอบที่ ๑ การใช้นวัตกรรม (Innovation: I)  
 องค์ประกอบที่ 2 การสร้างเครือข่าย (Networking: N) 
 องค์ประกอบที่ 3 การใช้เทคนิคเชิงบริหาร (Administrative Techniques: T) 
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 องค์ประกอบที่ 4 การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ (English language: E) 
 องค์ประกอบที่  5 การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน   
     (Relationship Building: R) 
 องค์ประกอบที่ 6 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ (Student centered learning: S) 
 องค์ประกอบที่ 7 การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม (Environment: E) 
 องค์ประกอบที่ 8 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum: C) 
 องค์ประกอบที่ 9 การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (Team: T) 

เพื่อพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานทั้ง ๔ ด้าน ประกอบด้วย (๑) ด้านการบริหารงาน
วิชาการ (๒) ด้านการบริหารงบประมาณ (๓) ด้านการบริหารงานบุคคล และ(๔) ด้านการบริหารงานทั่วไป 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือ
ศึกษาปัญหาในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ และเพ่ือกำหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
โรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ มีการสรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้  

1. สรุปผลการวิจัย  
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

  1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ  
2) เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ  
3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model  
4) เพื่อประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ INERSECT model 

1.2 กลุ่มเป้าหมาย  
 กลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูล  
 ระยะที่ 1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัจจัยการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 

 1) กลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเอกชนใน
พ้ืนที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 1-18 ภาค 

 2) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ กำหนดกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มประชากรทั้งหมด ที่ผู้วิจัย
ดำเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็นคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 18 ภาค จาก 54 โรงเรียน จำนวน 324 คน ได้มาจาก  

  2.1 คณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนขนาดเล็ก จำนวน 108 คน จาก 18 
โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน 

  2.2 คณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนขนาดกลาง จำนวน 108 คน จาก 18 
โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน 

  2.3 คณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนขนาดใหญ่/ใหญ่พิเศษ จำนวน 108 
คนจาก 18 โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน 

ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบ (Model) การบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
  1) กลุ่มเป้าหมาย การสัมภาษณ์แนวทางการยกร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่

ความเป็นเลิศ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน ได้มา
โดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย  

  1) นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
  2) นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 13  
  3) นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10  
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  4) นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองศึกษาธิการภาค 6  
  5) นางสาวอาภรรัตน์ แสงเทียงทอง ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
       2) การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ได้แก่ ผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ

ประสบการณ์เกี ่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Selection) จำนวน 9 คน ประกอบด้วย  

  1) โรงเรียนรักษ์วิทยา  
  2) โรงเรียนหัวหินวิทยา  
  3) โรงเรียนอรุณวิทยา  
  4) โรงเรียนดรุณานารี  
  5) ดรุณาราชบุรี  
  6) โรงเรียนนารีวิทยา  
  7) โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 
  8) โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 
  9) โรงเรียนวิเศษวิทยา 
ระยะที ่3 ผลการทดลองใช้รูปแบบ INTERSECT model บริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ  

  1) กลุ่มตัวอย่างวงรอบที่ 1 ทดลองใช้ใน 8 โรงเรียน พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอละ 
1 โรงเรียน  

  1) โรงเรียนศิรีวิทยา 

  2) โรงเรียนมัธยมนพคุณ  

  3) โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา  

  4) โรงเรียนชินนุกูลวิทยา 

  5) โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา 

  6) โรงเรียนเกี้ยวกวง 

  7) โรงเรียนหัวหินวิทยา  

  8) โรงเรียนอรุณวิทยา 

  2) กลุ ่มตัวอย่างวงรอบที่ 2 ทดลองใช้ ในโรงเรียน 18 โรงเรียนของพื้นที ่สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค 18 ภาค ภาคละ 1 โรงเรียน  

   1) โรงเรียนสว่างวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
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   2) โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

   3) โรงเรียนเจริญศรีศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 

   4) โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 

   5) โรงเรียนเมธาพัฒน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 

   6) โรงเรียนราษฏร์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 

   7) โรงเรียนวัฒนาชัยนาท สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 

   8) โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร 

   9) โรงเรียนคุณาธารวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

   10) โรงเรียนสุตะบำรุงวิทยาคาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 

   11) โรงเรียนบ้านไผ่วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 

   12) โรงเรียนวัชรชัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

   13) โรงเรียนธีรศาสตร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

   14) โรงเรียนศรีสุวิช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 

   15) โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 

   16) โรงเรียนสมเด็จ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 

   17) โรงเรียนใบบุญลำพูน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 

   18) โรงเรียนปิยมิตรวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

ระยะที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบ INTERSECT model บริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 กลุ่มประชากร ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด / ประธานคณะกรรมการประธานและส่งเสริม

การศึกษาเอกชน ซึ่งได้มากจากการคัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 20 คน แบ่งเป็น  
        1) ศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 10 คน ประกอบด้วย 
 1.1) ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 1.2) ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
 1.3) ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
 1.4) ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
 1.5) ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
 1.6) ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1.7) ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
 1.8) ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
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 1.9) ศึกษาธิการจังหวัดนครศรธีรรมราช 
 1.10) ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  
       2) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด จำนวน 10 คน 

ประกอบด้วย 
 2.1) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดนนทบุรี 
 2.2) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน  จังหวัด

สมุทรสาคร  
 2.3) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสมุทรสงคราม  
 2.4) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดชัยนาท  
 2.5) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดตาก 
 2.6) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสิงห์บุรี 
 2.7) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงราย 
 2.8) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น 
 2.9) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   2.10) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดระนอง 

1.3 ตัวแปรที่ศึกษา 
 การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
1.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัจจัยการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
ได้แก่  

1.4.1 แบบบันทึกการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา ซึ่งได้มาจากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

1.4.2 แบบสอบถามผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับสภาพการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
แบบสอบถาม ประกอบด้วย สภาพการบริหารงานโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป แบ่งออกเป็น 
 3 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 คำถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ รายการ 
(Checklist)  
   ตอนที่ 2 เป็นการสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัจจัยการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน 
สู ่ความเป็นเลิศ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามแบบวิธ ีของลิเคอร์ท (Likert)  

(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545: 43)  โดยกำหนดระดับความคิดเห็น ให้เลือก 5 ระดับ ได้แก่  
    คะแนนเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึง  สภาพการบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด  
    คะแนนเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึง  สภาพการบริหารอยู่ในระดับมาก  
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    คะแนนเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึง  สภาพการบริหารอยู่ในระดับปานกลาง  
    คะแนนเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึง  สภาพการบริหารอยู่ในระดับน้อย  
    คะแนนเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึง  สภาพการบริหารอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 ตอนที่ 3 คำถามเกี่ยวกับปัจจัย อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัจจัย 
การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ เป็นแบบคำถามปลายเปิด (Open Ended) 

1.4.3 ขั้นตอนการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ  
  เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมีความเที่ยงตรงผู้วิจัยจึงได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
ได้นำเครื่องมือมาปรับปรุงเพื่อสร้างให้สอดคล้องกับงานวิจัยโดยดำเนินการตามลำดับดังนี้ 

1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้ 
 1) ผ ู ้ว ิจ ัยขอหนังสือราชการจากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพื ่อขออนุญาตเก็บข้อมูล
แบบสอบถามในพ้ืนที ่
 2) ผ ู ้ว ิจ ัยนำหนังส ือราชการจากสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื ่อขอความอนุเคราะห์  
ในการเก็บข้อมูลการวิจัยพร้อมทั้งนัดหมายวันเวลาในการขอรับแบบสอบถามคืน 

3) ผู้วิจัยติดตามแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง นำแบบสอบถามที่ได้มาคัดเลือกฉบับที่สมบูรณ์แล้วมา
วิเคราะห์หาค่าสถิติ 

1.6 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการดังนี้ 

 1) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบบันทึกการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาโดยวิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) โดยผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ในเบื้องต้นไปพร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูลโดยในแต่
ละครั้งที่ทำการเก็บข้อมูลจะบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดแล้วนำมาจัดเป็นหมวดหมู่แยกประเภท และวิเคราะห์
ข ้อม ูลตามแนวค ิดหร ือทฤษฎ ี เพ ื ่อหาข ้อสร ุปแล ้วจ ึงนำเสนอรายงานผลการว ิจ ัยแบบบรรยาย  
ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย และให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  
และมีความน่าเชื่อถือ  

 2) การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ดำเนินการดังนี้ 
 2.1) นำแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ 
ในการตอบแบบสอบถามและนำมาวิเคราะห์ 
 2.2) นำแบบสอบถามที ่ค ัดเล ือกมาตรวจให้คะแนนเป็นรายข้อตามตอนและตามเกณฑ์  
ที่กำหนด 

 2.3) การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการนำมาแจกแจงความถ่ี และหาค่าร้อยละ 
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   ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบบสอบถามมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี  5 ระดับ 
    ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาด้านอื่น ๆ 

 2.4) นำคะแนนแบบสอบถามตอนที่ 2 มาวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ เป็นรายข้อในแต่ละด้าน
นำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินระดับความคิดเห็น 

 2.5) หาค่าเฉลี่ย (Mean) เป็นรายข้อและรายด้านและใช้เกณฑ์การแปลความหมายข้อมูลจาก
ค่าเฉลี่ย (�̅�) โดยใช้คะแนนจุดกลาง Middle point (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น. 44) 

 2.6) หาค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นรายด้านเพื่อหาการกระจายของ
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 

 
ระยะที่ ๑ สภาพปัจจุบันและปัจจัยสำคัญในการการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 

  จากการศึกษาการสำรวจทั้ง 4 ด้าน พบว่ามีปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการจัดการที่เป็นเลิศสูงสุดแต่ละ
ด้านร่วมกัน ประกอบด้วย ๙ ประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1) การใช้นวัตกรรม 2) การสร้างเครือข่าย  3) การใช้
เทคนิคเชิงบริหาร 4) การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ 5) การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน และหน่วยงานอื่น 6) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 7) การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม 
8) การพัฒนาหลักสูตร และ 9) การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาเอกสาร
อย่างชัดเจน 

จากการศึกษาทั้งด้านการทำวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโรงเรียน
เอกชนสู่ความเป็นเลิศ พบว่า มีปัจจัยสำคัญท่ีใช้ในการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ใช้ประเด็นสำคัญ
ต่าง ๆ จำนวน ๙ องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้   

1) การใช้นวัตกรรม      
2) การสร้างเครือข่าย 
3) การใช้เทคนิคเชิงบริหาร     
4) การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ 
5) การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานอื่น 
6) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ   
7) การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม 
8) การพัฒนาหลักสูตร      
9) การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
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ระยะที่ 2 เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
 การสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model ผู้วิจัยนำผลวิจัย 
ในขั้นตอนที่ 1 มาสร้างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model โดย

จัดทำเป็นคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INERSECT model โดยดำเนินการ ตาม
ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การสัมภาษณ์ เพื่อหาแนวทางการยกร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็น
เลิศ และการจัดสนทนากลุ ่ม (Focus Group Discussion) เพื ่อการตรวจสอบร่างรูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INERSECT model โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัย ได้ดำเนินการ ดังนี้ 
 2.1 กลุ่มตัวอยา่งและกลุ่มเป้าหมาย 

 1) กลุ ่มเป้าหมาย การสัมภาษณ์แนวทางการยกร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชน 
สู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน 
ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 5 ท่าน และการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ได้แก่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิ ศได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จำนวน 9 คน 
  2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

 1) ผู้วิจัยเป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเพื่อการศึกษาวิจัยด้วย
ตนเอง 

  2) ผู ้ว ิจ ัยเป็นผู้กำหนดหัวข้อในการสนทนากลุ ่มและจัดสนทนากลุ ่มจากกลุ ่มเป้าหมาย 
ที่กำหนดเพื่อการศึกษาวิจัยด้วยตนเอง 
  3) แบบบันทึกข้อมูลการสนทนากลุ่ม และแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง ซึ่งเป็นเครื่องมือ 
ที่ผู ้ว ิจัยสร้างขึ้นเพื ่อใช้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ ่มเป้าหมาย โดยจัดสร้างในลักษณะการกำหนดข้อมูล  
ให้สอดคล้องและครอบคลุมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  4) เครื่องบันทึกเสียง เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ใช้บันทึกเสียงที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
  2.3 การสร้างแบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 
       ผู้วิจัยใช้เครื่องมือสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดย
ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และแบบบันทึกการสนทนา ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองตามประเด็นปัญหาที่ได้กำหนดไว้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 
  1) ศึกษานิยามทฤษฎีและเอกสารที ่เกี ่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์ความหมายและขอบข่ายของ 
การบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งศึกษารูปแบบและวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์และแบบบันทึก
การสนทนากลุ่ม 
   2) ศึกษาวิธ ีการสร้างเครื ่องมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (สมบัติ ท้ายเรือคำ, 2551, น. 79) 
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   3) กำหนดประเด็นในการสร้างแบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม 
  4) นำแบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ
แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับความถูกต้องเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาโดยมีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน 
ได้แก่  

1) ดร.เจียร ทองนุ่น     ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   2) ดร.ภูวนาท มูลเขียน ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
   3) ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี   ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 
 5) ผลการประเมินความถูกต้องเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหา (IOC) ของแบบสัมภาษณ์และ
แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม มีผล ดังนี้ 
   5.1) แบบสัมภาษณ์ มีค่า IOC เท่ากับ 1.00 
  5.2) แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม มีค่า IOC เท่ากับ 1.00  
   6) จัดทำแบบสัมภาษณ์และแบบบันทึกการสนทนาฉบับสมบูรณ์เพื่อนำไปใช้ในการรวบรวม
ข้อมูล   
  ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดย
ผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ในเบื้องต้นไปพร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูลโดยในแต่ละครั้งที่ทำการเก็บข้อมูลจะบันทึก
ข้อมูลอย่างละเอียดแล้วนำมาจัดเป็นหมวดหมู่ แยกประเภท และวิเคราะห์ข้อมูลตาม แนวคิดหรือทฤษฎีเพ่ือ
หาข้อสรุปแล้วจึงนำเสนอรายงานผลการวิจัยแบบบรรยาย ผู ้ว ิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลที ่ได้เพื ่อให้ตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความน่าเชื่อถือ โดยใช้วิธีการสอบถาม 
การสังเกต และสัมภาษณ์จากบุคคลที่ให้ข้อมูล โดยการตรวจสอบข้อมูลในการวิจัย ได้กระทำพร้อม ๆ กับ  
การเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นการตรวจสอบทันทีและตรวจสอบในช่วงของการวิเคราะห์ ข้อมูลเป็นระยะ ๆ จนสู่
ขั้นตอนการสรุปผลการวิเคราะห์ จึงได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อได้คำตอบที่ถูกต้องครบถ้วนสามารถตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยได้วิธีการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เทคนิค
สามเส้าซึ่งเป็นการตรวจ สอบข้อมูลโดยการพิจารณาถึงเวลา สถานที่ บุคคล ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
เวลาสถานที่ และบุคคลของผู ้ให้ข้อมูลแล้ว ข้อมูลที ่ได้จะเหมือนเดิมหรือไม่ จากนั ้นดำเนินการโดยนำ
ผลการวิจัยจากขั้นตอนที่ 1 และจากการสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มมายกร่างรูปแบบการบริหารโรงเรียน
เอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model ได้ 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1) ขอบข่ายการบริหาร
โรงเรียนเอกชน องค์ประกอบที่ 2) สภาพการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model 
       ขั้นตอนที่ 3 นำร่างรูปแบบเสนอที่ปรึกษา ดร.มณฑล ภาคสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือตรวจสอบความสมบูรณ์ของรูปแบบเพื่อนำไปดำเนินการวิจัยในขั้นตอนที่ 3 ต่อไป  
  ขั้นตอนที่ 4 จัดทำเป็นร่างคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้ 
 การจัดทำร่างคู่มือการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model ซึ่งเป็นรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model ดำเนินการ ดังนี้  
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 1) สร้างคู ่มือการบริหารโรงเรียนเอกชนสู ่ความเป็นเลิศ INTERSECT model ใช้เป็นรูปแบบ 
การบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศโดยสร้างตามประเด็นวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2) การหาคุณภาพของคู่มือการบริหารโดยใช้การวิพากษ์โดยที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 
ท่าน ได้แก่  
 1) นายมณฑล ภาคสุวรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
 2) ดร.จำเนียร จิตเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณาราชบุรี 
 3) ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4 
 3) นำคู่มือการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model ฉบับสมบูรณ์ทดลองใช้ 
2 วงรอบ วงรอบละ 6 เดือน 

ระยะที่ 3 เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model 
 การทดลองใช้ร่างคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ผู้วิจัยได้ทดลองใช้ร่างคู่มือ
การบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model จำนวน 2 วงรอบ วงรอบละ 6 เดือน ดังนี้ 
 3.1 ทดลองใช้ร่างคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ (Try out) วงรอบที่ 1 
ระหว่างวันที ่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที ่ 1 เมษายน 2563 (ภาคเรียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2562)  
ใน 8 โรงเรียน   
  3.2 ใช้คู ่มือการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ (Implementation) วงรอบที่ 2  
ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563)  
ในโรงเรียน 18 โรงเรียนของพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 ภาค ภาคละ 1 โรงเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
ในขั้นตอนที่ 1 

ระยะที่ 4 เพ่ือประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ INERSECT model  
 การประเมินรูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model เป็นการประเมิน
ด้วยการประเมินเอกสาร โดยใช้แบบการประเมินการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT 
model ผู้วิจัยดำเนินการ ดังนี้  

 4.1 กลุ ่มประชากร ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด / ประธานคณะกรรมการประธานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชน ซึ่งได้มากจากการคัดเลือกแบบเจาะจง จำนวน 20 คน แบ่งเป็น 1) ศึกษาธิการจังหวัดหรือ
รองศึกษาธิการจังหวัด จำนวน 10 คน 2) ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัด จำนวน 10 คน  
  4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อประเมินความเป็นไปได้และความ
เป็นประโยชน์ของรูปแบบจำนวน 11 ตัวชี้วัด มีลักษณะเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 1 ฉบับ โดย
การนำรูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ซึ่งเป็นการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่  
  ด้านบริบท ( context ) ประกอบด้วยการประเมินคุณลักษณะของรูปแบบ ได้แก่ รูปแบบนวัตกรรม
ถูกต้องครบถ้วนตามประเภทของนวัตกรรมทางการบริหาร (Administrative Innovation) นวัตกรรมมีความ
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สอดคล้องกับความรู้ความสามารถและการปฏิบัติหน้าที่ในด้านที่ขอรับการประเมิน และรูปแบบการจัดพิมพ์ 
จัดรูปเล่มรูปแบบ การนำเสนอน่าสนใจ มีการจัดเรียงลำดับอย่างเป็นขั้นตอน และการประเมินคุณภาพของ
องค์ประกอบในรูปแบบ ได้แก่ วัตถุประสงค์ เป้าหมายของรูปแบบสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ
พัฒนา ความสมบูรณ์ในเนื้อหาสาระของนวัตกรรม และ ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  ด้านปัจจัยนำเข้า ( Input ) ประกอบด้วย การประเมินการออกแบบ ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎีรองรับ
อย่างสมเหตุสมผลสามารถอ้างอิงได้ แนวคิด ทฤษฎีที่ระมีความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบให้สัมฤทธิ์ผล 
และรูปแบบมีความสอดคล้องตามแนวทฤษฎีที่ระบุ 
  ด้านกระบวนการ ( Process ) ประกอบด้วย การประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบ ตั้งแต่ 
กระบวนการหาประสิทธิภาพของรูปแบบถูกต้องตามหลักวิชา รูปแบบมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 
วิธีการหาประสิทธิภาพของรูปแบบครอบคลุมในด้านเนื้อหา (Content validity) และโครงสร้าง (Construct 
validity) และการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา ตั้งแต่ ความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ระบุได้ครบถ้วน การแก้ปัญหาหรือพัฒนาได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และนำไปประยุกต์ใช้ใน
สภาพบริบทที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
  ด้านการผลิต ( product ) ประกอบด้วย การประเมินประโยชน์ต่อบุคคล ได้แก่  ผลงานส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ผู ้เร ียน ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อครู และผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อผู ้บริหาร  
สถานศึกษา  การประเมินประโยชน์ต่อหน่วยงาน ได้แก่  ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา ผลงาน
ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพ และผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน การประเมินความแปลก
ใหม่ของรูปแบบ ได้แก่ เกิดจากแนวคิดแปลกใหม่ ไม่เคยมีปรากฏมาก่อน เป็นการพัฒนาต่อยอดจากแนวคิด
เดิม และมีการปรับปรุงจากแนวคิดเดิมและนำมาพัฒนาใหม่ การประเมินจุดเด่นของนวัตกรรม ได้แก่ ผลงาน
ดีเด่น น่าสนใจ สะท้อนถึงการมีแนวคิดใหม่ ใช้ง่ายสะดวก และลงทุนน้อย การประเมินการนำองค์ความรู้จาก
การได้รับการพัฒนาหรือการพัฒนาตนเองไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ นำไปพัฒนานักเรียนแบบองค์รวมได้ ความรู้ 
ทักษะ กระบวนการ และเจตคติ นำไปใช้บูรณาการกับการบริหารองค์กรอื่นได้ และการเชื่อมโยง นำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน  และการประเมินการนำเสนอ ได้แก่ รูปแบบ / ประสิทธิภาพการนำเสนอ 

2. อภิปรายผลการวิจัย 
ระยะที่ 1 สภาพปัจจุบันและปัจจัยสำคัญในการการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ  

จากการศึกษาทั้งด้านการทำวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาโรงเรียน
เอกชนสู่ความเป็นเลิศ พบว่า มีปัจจัยสำคัญท่ีใช้ในการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ใช้ประเด็นสำคัญ
ต่าง ๆ จำนวน ๙ องค์ประกอบ ดังต่อไปนี้   

1) การใช้นวัตกรรม      
2) การสร้างเครือข่าย 
3) การใช้เทคนิคเชิงบริหาร     
4) การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ 
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5) การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานอื่น 
6) การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ   
7) การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม 
8) การพัฒนาหลักสูตร      
9) การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
จากผลการศึกษาพบว่าประเด็นองค์ประกอบที่ ๓ การใช้เทคนิคเชิงบริหาร มีความเกี่ยวขอ้งกับ  

การเป็นภาวะผู้นำที่สำคัญ ดังที่ เพลินใจ พฤกษชาติรัตน์ (2549)  ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำ
ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ นำเสนอรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำของ
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณลักษณะผู้นำที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พฤติกรรมผู้นำในแต่ละบทบาทจำนวน 36 คุณลักษณะ จำแนกเป็น 4 ด้าน คือ คุณลักษณะด้านผู้นำการ
บริหารจัดการ คุณลักษณะผู้นำด้านวิชาชี คุณลักษณะผู้นำด้านคุณธรรมและจริยธรรม  และคุณลักษณะผู้นำ
ด้านบุคลิกภาพ รวมทั้งสอดคล้องกับโมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำแบบใฝ่บริการของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จิรวรรณ เล่งพานิชย์ (2554) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ควรต้องมีการส่งเสริมให้เกิดความเป็นเลิศได้ใน  
การพิจารณานำไปใช้ในการสร้างรุปแบบต่อไป 

ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบ (Model) การบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยวิธ ีการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) และ 

การ SWOT โดยผู้วิจัยจะทำการวิเคราะห์ในเบื้องต้นไปพร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูลโดยในแต่ละครั้งที่ทำการเก็บ
ข้อมูลจะบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดแล้วนำมาจัดเป็นหมวดหมู่ แยกประเภท และวิเคราะห์ข้อมูลตาม แนวคิด
หรือทฤษฎีเพื่อหาข้อสรุปแล้วจึงนำเสนอรายงานผลการวิจัยแบบบรรยายโดยมุ่งการสร้างรูปแบบที่สอดคล้อง
กับ ศิริชัย กาญจนาวาสี และคณะ (2550) โดยให้ความสำคัญถึงการพัฒนารูปแบบ 2 ขั้นตอน คือการสร้าง
รูปแบบและการทดสอบความเที่ยงตรงของรูปแบบ  

ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย และให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน
สมบูรณ์ และมีความน่าเชื่อถือ โดยใช้วิธีการสอบถาม การสังเกต และสัมภาษณ์จากบุคคลที่ให้ข้อมูล โดยการ
ตรวจสอบข้อมูลในการวิจัย ได้กระทำพร้อม ๆ กับการเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นการตรวจสอบทันทีและตรวจสอบ
ในช่วงของการวิเคราะห์ ข้อมูลเป็นระยะ ๆ จนสู่ขั้นตอนการสรุปผลการวิเคราะห์ จึงได้ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อได้คำตอบที่ถูกต้องครบถ้วนสามารถตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้วิธีการตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ  
มีกระบวนการคล้ายกับสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ (2544: 39-41) โดยได้แสดงถึงวิธีการดำเนินการจัดทำ
อย่างไร มีการตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นหรือไม่อย่างไร แล้วจึงจัดทำนวัตกรรมให้สมบูรณ์ตามข้อกำหนด  

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้เทคนิคสามเส้าซึ่งเป็นการตรวจ สอบข้อมูลโดยการ
พิจารณาถึงเวลา สถานที่ บุคคล ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเวลาสถานที่ และบุคคลของผู้ให้ข้อมูลแล้ว 
ข้อมูลที่ได้จะเหมือนเดิมหรือไม่ จากนั้นดำเนินการโดยนำผลการวิจัยจากขั้นตอนที่ 1 และจากการสัมภาษณ์
และการสนทนากลุ่มมุ่งผลการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จะดำเนินการวิเคราะห์วิจารณ์อย่างลึกซึ้ง เฉพาะ
ประเด็นที่ถูกนำมาพิจารณาซึ่งไม่จำเป็นต้องเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงค์หรือผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
เสมอไปแต่อาจผสมผสานปัจจัยต่าง ๆ เข้าด้วยกันตามวิจารณญาณของผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ
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กับคุณภาพ ประสิทธิภาพหรือความเหมาะสมของสิ่งที่จะทำการประเมิน (พูนสุข หิงคานนท์ , 2550) ได้สรุป
แนวคิดการประเมินรูปแบบไว้ มายกร่างร ูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู ่ความเป็นเลิศแล้วนั้น  
ซึ่ง INTERSECT Model ประกอบด้วย ๙ องค์ประกอบหลัก โดยได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ
ต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ สามารถใช้รูปแบบอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ 
ที่มีในปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือในระบบต่าง ๆ อธิบายลำดับขั้นตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบ
สอดคล้องกับ บุญชม ศรีสะอาด (2553, น. 47) ที่ได้นิยามโมเดล (รูปแบบ) ที่ได้กล่าวถึงว่า รูปแบบหมายถึง 
โครงสร้างแสดงถึงความ สัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ สามารถใช้รูปแบบอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ ที่มีในปรากฏการณ์ธรรมชาติ หรือในระบบต่าง ๆ 
อธิบายลำดับขั้นตอนขององค์ประกอบหรือกิจกรรมในระบบ  

โมเดลที่ได้เป็นรูปแบบระบบเส้นเดี่ยว (Recursive Model) เป็นรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุระหว่างตัวแปรด้วยเส้นโยงที่มีทิศทางของการเป็นสาเหตุในทิศทางเดียวโดยไม่มีความสัมพันธ์ย้อนกลับ  
จัดว่าเป็นประเภทรูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) เป็นรูปแบบที่เริ ่มจากการนำเทคนิคการวิเคราะห์
เส้นทาง (Path Analysis) ในการศึกษาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์รูปแบบเชิงสาเหตุนี้ทำให้สามารถศึกษา รูปแบบ
เชิงข้อความที่มีตัวแปรสลับซับซ้อนได้แนวคิดสำคัญของรูปแบบนี้คือต้องสร้างขึ้นจากทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องหรือ
งานวิจัยที่มีมาแล้ว รูปแบบจะเขียนในลักษณะสมการเส้นตรงแต่ละสมการแสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุเชิ งผล
ระหว่างตัวแปร จากนั้น มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในสภาพการณ์ที่เป็นจริงเพื่อทดสอบรูปแบบ (Keeves, 
1988) 

ระยะที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบ INTERSECT model บริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ   
จากผลการใช้รูปแบบ “INTERSECT Model” ทำให้มีกระบวนการทำงานทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบ 

ประเมินผลการใช้ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการใช้นวัตกรรมแล้ว มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แสดงถึงผลการใช้
นวัตกรรมด้วยเทคนิคต่าง ๆ ซึ่งจะแสดงถึงคุณภาพของนวัตกรรม และถ้าผลการใช้นวัตกรรมสามารถลดสภาพ
ปัญหา หรือแก้ปัญหา หรือพัฒนา สามารถรายงานผล ขยายผล และเผยแพร่นวัตกรรมต่อไป มีกระบวนการ
หลัก ๆ ที่คล้ายคลึงกัน ทิศนา แขมมณี (2559: 421)   

ประกอบด้วย ส่วนสำคัญ ๓ ส่วน ดังภาพ อธิบายได้ ดังนี้  
๑) ปัจจัยนำเข้า (Input) ประกอบด้วย พรบ.การศึกษา ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การเรียนรู้แห่ง

ศตวรรษที่ 21  นโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ จุดมุ่งหมาย (วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย) 
โครงสร้าง กระบวนการปฏิบัติงาน บุคลากร (ทรัพยากรบุคคล) และอ่ืน ๆ  

๒) กระบวนการเปลี่ยนแปลง (Transformation Process) ได้แก่  
๒.๑) ปร ัชญาของเศรษฐก ิจพอเพ ียง (S: Sufficient economy) ประกอบกด้วย ความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน ความรู้คุณธรรม  
๒.๒) การใช้บริบทโรงเรียนเป็นฐาน (School based learning)  

๓) ผลผลิต (Output) คือ ประกอบด้วย สภาพการบริหารงานโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน 
ได้แก่ (๑) ด้านการบริหารงานวิชาการ (๒) ด้านการบริหารงบประมาณ (๓) ด้านการบริหารงานบุคคล และ (๔) 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 
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แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาโรงเรียนเอกชน ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย (วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าหมาย) 
โครงสร้าง ๙ ส่วนประกอบสำคัญ ผ่านกระบวนการปฏิบัติงานที่ใช้บริบทของโรงเรียนเป็นฐาน บนพื้นฐาน
กระบวนการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (S: Sufficient economy) ซึ่งประกอบกด้วย ความพอประมาณ 
ความมี เหตุผล ภูมิคุ้มกัน ความรู้และคุณธรรม ผนวกกับการมีส่วนร่วม ( I: Involvement) ซึ่งประกอบกด้วย
การร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมปฏิบัติร่วมติดตามและประเมินผล นำไปสู่่ผลลัพธ์ (Outcome) อันนำไปสู่การเป็น
องค์กรที่เป็นเลิศท้ัง ๔ ส่วน โดยมีคำสำคัญต่าง ๆ ได้แก่    

     ๑) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ 
ทรงชี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทยมาเป็น ระยะเวลานาน ซึ่งเป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการ
ดำรงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ที่เกิดขึ้นตามกระแส          
โลกาภิวัตน์ มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย และวิกฤต เพ่ือความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา องค์ประกอบ
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง ประกอบด้วย ๓ หลักการ ๒ เงื่อนไข ดังนี้  

       ๑.๑) หลักความพอประมาณ หมายถึงความพอดีที ่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไปโดย 
ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน เช่นการผลผลิตและการบริโภค ที่อยู่ในระดับพอประมาณ  

       ๑.๒) หลักความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับ ของความพอเพียงนั้น จะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จากการ
กระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ  

       ๑.๓) หลักภูมิคุ้มกัน หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต  

       ๑.๔) เงื่อนไขความรู้หมายถึง  การมีความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ 
ด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณา ให้เชื ่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และ 
ความระมัดระวังในการปฏิบัติกิจตน  

       ๑.๕) เงื่อนไขคุณธรรม หมายถึงการกระทำทุกสิ่งบนพื้นฐานของ จิตใจที่มีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความ เพียร รู้จักแบ่งปัน รู้จักใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต  

 ๒) การใช้บริบทเป็นฐาน (School based learning) อย่างมีมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาส
ให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม ในการคิดริเริ่มตัดสินใจในการปฏิบัติงานและการร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ บน
พ้ืนฐานของบริบทโรงเรียนที่เป็นอยู่ อันมีผลกระทบมาถึงตัวบุคลากรเองการที่จะสามารถทำให้บุคลากรเข้ามา
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาและนำมาซึ่งสภาพความเป็นอยู่ของบุคลากรให้ดีข้ึนทั้ง 4 ฝ่าย 

 ๓) การยกระดับสู ่ความเป็นเลิศ  หมายถึง  ความมุ ่งมั ่นจะปฏิบัติราชการให้ ดีหรือให้เกิน
มาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานโดยใช้ ๙ องค์ประกอบสำคัญของ INTERSECT 
model ได้แก่  

องค์ประกอบที่ ๑ การใช้นวัตกรรม (Innovation: I)  
องค์ประกอบที่ 2 การสร้างเครือข่าย (Networking: N) 
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องค์ประกอบที่ 3 การใช้เทคนิคเชิงบริหาร (Administrative Techniques: T) 
องค์ประกอบที่ 4 การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ (English language: E) 
องค์ประกอบที่  5 การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน  

(Relationship Building: R) 
องค์ประกอบที่ 6 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ (Student centered learning: S) 
องค์ประกอบที่ 7 การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม (Environment: E) 
องค์ประกอบที่ 8 การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum: C) 
องค์ประกอบที่ 9 การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (Team: T) 

เพื่อพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานทั้ง ๔ ด้าน ประกอบด้วย (๑) ด้านการบริหารงาน
วิชาการ (๒) ด้านการบริหารงบประมาณ (๓) ด้านการบริหารงานบุคคล และ(๔) ด้านการบริหารงานทั่วไป 

ระยะที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบ INTERSECT model บริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ  
 ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ INERSECT model ได้ทำการ

ประเมินผลในลักษณะของการพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ เหมือนกับที่ บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์ (2549, น. 
11) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของรูปแบบไว้ว่าประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 1) ปัจจัยภายนอก 2) ปัจจัย
นำเข้า 3) กระบวนการพัฒนา 4) ผลผลิต และ 5) ข้อมูลย้อนกลับ แต่ในครั ้งนี ้ผู ้ว ิจัยได้พิจารณาตาม
องค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต ดังต่อไปนี้ 

ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านการผลิต เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 31 ข้อ จากการประเมินในแต่ละด้าน พบว่า 
 ผลการประเมินโมเดลด้านบริบท  

  โรงเรียนเอกชนมีสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ด้านบริบทได้แก่ ตัวชี้วัด  
ที่ ๑) คุณลักษณะของรูปแบบ และ ๒) คุณภาพขององค์ประกอบในรูปแบบ 
   แสดงว่าผลการด้านบริบทในตัวชี้วัดคุณลักษณะของรูปแบบ มีคุณภาพในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (�̅�) 
เท่ากับ ๔.๕๓ มีค่า S.D. เท่ากับ ๐.๔๕ สำหรับผลการประเมินตัวชี้วัดด้านคุณภาพขององค์ประกอบ มีผลการ
ประเมินในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๔ ค่า S.D. เท่ากับ ๐.๒๒ 

ผลการประเมินโมเดลด้านปัจจัยนำเข้า  
โรงเรียนเอกชนมีสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ด้านการออกแบบรูปแบบ  

โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ ๔.๘๘ มีค่า S.D. เท่ากับ ๐.๓๘   

ผลการประเมินโมเดลด้านกระบวนการ  
 โรงเรียนเอกชนมีสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ด้านกระบวนการ  ในตัวชี้วัด 

ประสิทธิภาพของรูปแบบ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ ๔.๑5 มีค่า S.D. เท่ากับ0.2๔ มากกว่า
ตัวชี้วัดด้านความสามารถในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา ซึ่งมีผลการประเมินในระดับมากเช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ย 
(�̅�) เท่ากับ ๓.๙๙ ค่า S.D. เท่ากับ ๐.๔๒ 
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ผลการประเมินโมเดลด้านผลผลิต 
 โรงเรียนเอกชนมีสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ด้านผลผลิต ประกอบด้วย
ตัวชี ้ว ัด ๖ ด้าน ผลการประเมินรายประโยชน์ต่อหน่วยงาน มีผลการประเมินสูงกว่าด้า นอื ่น คือ มีผล 
การประเมินในระดับมากที ่ส ุด มีค่าเฉลี ่ย (�̅�) เท่ากับ ๔.๖๓ ค่า S.D. เท่ากับ ๐.๓๔  รองลงมาเป็นตัวชี ้วัด 
ฅด้านประโยชน์ต่อบุคคลมีผลการประเมินในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ ๔.๔๑ ค่า S.D. เท่ากับ 
๐.๒๓ รองลงมาเป็นตัวชี้วัดด้านประโยชน์ต่อบุคคล ตามลำดับ 

3. การเผยแพร่และการนำผลการวิจัยไปใช้ 
 3.1 การเผยแพร ่
  3.1.1 ผู้วิจัยเผยแพร่รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model 
ไปยังหน่วยงาน จำนวน 101 หน่วยงาน 
  3.1.2 การนำเสนอรูปแบบในที่ประชุมผู้บริหารระดับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขับเคลื่อนการนำ
ผลการวิจัยไปใช้ในระดับกระทรวงอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดการพัฒนาการศึกษาเอกชนในภาพรวมของประเทศ 
โดยผู้วิจัยได้นำเสนอเข้าที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่  
8 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ และควรมีการ
ติดตามผลการใช้รูปแบบทุกสิ้นปีการศึกษา 
  3.1.3 การนำเสนอรูปแบบในที่ประชุมศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด ผู้วิจัยได้นำเสนอ
ผลการวิจัยในที่ประชุมศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563  
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร ผู ้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เป็นประธาน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง 
ศึกษาธิการภาค และศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ 
 3.2 การนำผลการวิจัยไปใช้ 
  3.2.1 การขับเคลื ่อนการนำรูปแบบไปใช้ในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือแจ้ง
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื ่อให้คณะกรรมการประสานส่งเสริมและส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัด ขับเคลื่อนการใช้รูปแบบบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT 
model ในการพัฒนาโรงเรียนและขอความร่วมมือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ร่วมส่งเสริม สนับสนุน ตามภารกิจที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดให้ศึกษาธิการจังหวัดมอบหมายผู้อำนวยการกลุ่ม
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประสานส่งเสริมและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัด นำเรื่องรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ปสกช.) เพ่ือร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมและ
เสนอชื่อโรงเรียนที่ต้องการพัฒนาในระยะแรก จังหวัดละ 3–5 โรงเรียน 
  3.2.2 โรงเรียนเอกชนนำรูปแบบไปใช้จำนวน 268 โรงเรียน 
  3.2.3 ผลงานของโรงเรียนที่ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ ความเป็นเลิศ 
INTERSECT model ในปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นกลุ่มทดลองในวงรอบที่ 1 และวงรอบที่ 2 จำนวน 26 
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โรงเรียน ได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลของนักเรียน จำนวน 52 รางวัล รางวัลของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
จำนวน 40 รางวัล และรางวัลของผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 24 รางวัล 

4. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 1) ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1) ควรมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องจริงจังโดยการติดตามผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT และรวบรวมสรุปรายงานผลให้ที่ประชุมผู้บริหารสำนักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ 
  1.2) การประเมินผลตามคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT ในบทที่ 
4 ตัวชี้วัดการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT และบทที่ 5 เกณฑ์การประเมินผล
การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT ควรมีการกำหนดเป้าหมายและระยะเวลาการ
ประเมินที่ชัดเจน เพ่ือตรวจสอบ ทบทวน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 2.1) ควรมีการวิจัยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนมุ่งสู่ความเป็นเลิศในกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ
 2.2) ควรมีการศึกษา กระบวนการคิดนวัตกรรมต่อเนื่องจากการใช้โมเดลให้สอดคล้องกับบริบทของ
แต่ละโรงเรียนเอกชน 
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ประวัติผู้วิจัย 
ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ 

ตำแหน่งปัจจุบัน 
 ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบบริหารจัดการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

วัน/เดือน/ปีเกิด 
 15  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2508 

ภูมิลำเนา 
 114 หมู่ 10 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ประวัติการศึกษา 
 - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 
 - การศึกษามหาบัณฑิต (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
 - ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรี 

ประวัติการทำงาน 
 พ.ศ. 2531 - 2533 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านกุดจาน อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร 
 พ.ศ. 2533 – 2534 อาจารย ์  1 โรงเร ียนปากน้ ำปรานว ิทยา อำเภอปราณบุร ี  จ ังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
 พ.ศ. 2534 – 2539 นักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 พ.ศ. 2539 – 2540 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
 พ.ศ. 2540 – 2541 ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
 พ.ศ. 2541 – 2542 ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบครีรีขันธ์ 
 พ.ศ. 2542 – 2547 ศึกษาธิการอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 พ.ศ. 2547 –  2549 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 2 
 พ.ศ. 2549 – 2553 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 
เขต 2 
 พ.ศ. 2553 – 2554 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
 พ.ศ. 2554 – 2557 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 พ.ศ. 2557 – 2559 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 
 พ.ศ. 2559 – 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 
 พ.ศ. 2560 – 2561 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 
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 พ.ศ. 2561 – 2562 ศึกษาธิการจังหวัดราชบุร 
 พ.ศ. 2562 – ปัจจุบัน ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้าน
ระบบบริหารจัดการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ผลงานดีเด่น 
 - ศิษย์เก่าดีเด่น รุ่นที่ 26 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 
 - เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “ครุสดุดี” 
 - ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาการสอนภาษาไทยที่ประสบผลสำเร็จ
ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ โครงการรักษ์ภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2 ปี (พ.ศ. 2556, 2557) 
 - ประกาศเกียรติบัตรผู ้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 5 ปี (พ.ศ. 2548 , 2555, 2556, 
2558, 2560) 
 - โล่รางวัลโครงการสถานศึกษาสีขาว ประจำปี 3 ปี (พ.ศ. 2555, 2556, 2557) 
 - โล่รางวัลสำนักงานเขตพ้ืนที่พัฒนาผลสัมฤทธิ์ดีเด่น ประจำปี 3 ปี (ปี 2556, 2557, 2558) 
 - วิทยากร/วิทยากรพี่เลี้ยงโครงการพัฒนาศึกษาธิการจังหวัด ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระหว่าง  
พ.ศ. 2561 – 2563 จำนวน 3 รุ่น  
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือ 
 

1. นายอรรถพล ตรึกตรอง 
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

2. นายศรีชัย พรประชาธรรม 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

3. นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ 
 รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
4. นายธีร์ ภวังคนันท์  

ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. นายอโณทัย ไทยวรรณศรี  

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ภาคผนวก ข 
- แบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหาร
 จัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
- แบบประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model 

-   แบบสอบถามเพื่องานวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน  
สู่ความเป็นเลิศ 

-   แบบสัมภาษณ์เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 

- แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

- แบบประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model 
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แบบประเมินของผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 

ผู้เชี่ยวชาญ                                                                                                                 . 
ตำแหน่ง                                                                                                                    . 

คำชี้แจง ขอให้ผู้เชี่ยวชาญโปรดใส่เครื่องหมาย √ ในช่องระดับความสอดคล้องตามความคิดเห็นของท่าน 

ระดับการประเมินความสอดคล้อง 
  + 1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหา 
     0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหา 
  -  1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อคำถามวัดไม่ได้สอดคล้องกับเนื้อหา 

คำชี้แจง จุดมุ่งหมายของแบบสอบสัมภาษณ์ฉบับนี้เพื่อศึกษา 

1) ศึกษาสภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
2) ศึกษาแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
 

รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม 
ของเนื้อหา 

ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

 

ด้านวิชาการ 
1. การวางแผนด้านวิชาการเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

    

2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ 

    

3. การจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ 

    

4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

    

5. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

    

6. การนิเทศการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

    

7. การแนะแนวเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ     
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รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม 
ของเนื้อหา 

ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

 

8. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

    

9. การจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษาเพ่ือมุ่ง 
สู่ความเป็นเลิศ 

    

10. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

    

11. การคัดเลือกหนังสือเรยีนและสื่อการ
เรียนการสอนเพ่ือมุ่งสู่ความเปน็เลิศ 

    

12. การวัดผล ประเมินผล เพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

    

ด้านบริหารงบประมาณ 
1. การที่คณะกรรมการสถานศึกษามี
นโยบายพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

    

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

    

3. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

    

4. การดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

    

5. การดำเนินโครงการในการพัฒนา
คุณภาพเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

    

6. การระดมทรัพยากรและการลงทุนทาง
การศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

    

7. การดำเนินโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาผู้เรียนรอบด้านเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

    



383 

รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม 
ของเนื้อหา 

ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

 

8. การดำเนินโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ 

    

9. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
เพ่ือการจัดทำและจัดหาพัสดุเพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

    

10. การจัดทำแบบรายงานผลการใช้
งบประมาณอย่างเป็นระบบเพ่ือ 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

    

11. การจัดทำแบบรายงานผลการใช้
งบประมาณอย่างโปร่งใสเพื่อ 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

    

12. การจัดทำแบบรายงานผลการใช้
งบประมาณท่ีสามารถตรวจสอบได้เพ่ือมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ 

    

ด้านบริหารงานบุคคล 
1. การวางแผนอัตรากำลังเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

    

2. การจัดสรรอัตรากำลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเปน็เลิศ 

    

3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งตามความ
เหมาะสมเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

    

4. การปรับเปลี่ยนสายงาน การโยกย้าย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็น
ระบบเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

    

5. การพิจารณาความดี ความชอบ ตาม
คุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ธรรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

    

6. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลบุคลากร
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม 
ของเนื้อหา 

ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

 

7. การลงโทษบุคลากรทางวินัยเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

    

8. การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรเพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ 

    

9. การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่
บุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

    

10. การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรเพ่ือ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

    

11. การส่งเสริมและให้สิทธิประโยชน์เพื่อ
ความก้าวหน้าของบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

    

12. การจัดทำระบบทะเบียนประวัติ
บุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

    

ด้านบริหารงานทั่วไป 
1. การวางแผนบริหารงานการศึกษาเพ่ือ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

    

2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

    

3. การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

    

4. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

    

5. การดำเนินงานธุรการเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

    

6. การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

    

7. การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรเพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ 

    

8. การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม 
ของเนื้อหา 

ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

 

9. การดำเนินงานกิจการนักเรียนเพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

    

10. การส่งเสริมสนับสนุนและประสาน
การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

    

11. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียน
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

    

12.การประชาสัมพันธ์งานการศึกษาเพ่ือ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

    

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

 
      ลงชื่อ                                             ผู้ให้สัมภาษณ ์
            (                                             ) 
            ตำแหน่ง     . 
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แบบประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน 
สู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model 

เรื่อง การศึกษาสภาพและปัญหาของการใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model 

ผู้เชี่ยวชาญ                                                                                                                 . 
ตำแหน่ง                                                                                                                    . 

คำชี้แจง ขอให้ผู้เชี่ยวชาญโปรดใส่เครื่องหมาย √ ในช่องระดับความสอดคล้องตามความคิดเห็นของท่าน 

ระดับการประเมินความสอดคล้อง 
  + 1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหา 
     0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหา 
  -  1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อคำถามวัดไม่ได้สอดคล้องกับเนื้อหา 

รายการประเมิน ระดับความเหมาะสม 
ของเนื้อหา 

ข้อเสนอแนะ 

เหมาะสม 
+1 

ไม่แน่ใจ 
0 

ไม่เหมาะสม 
-1 

 

1. คุณลักษณะของรูปแบบ     
2. คุณภาพขององค์ประกอบในรูปแบบ     
3. การออกแบบรูปแบบ     
4. ประสิทธิภาพของรูปแบบ     
5. ความสามารถในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา     
6. ประโยชน์ต่อบุคคล     
7. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน     
8. ความแปลกใหม่ของรูปแบบ     
9. จุดเด่นของนวัตกรรม     
10. การนำองค์ความรู้จากการได้รับการ
พัฒนาหรือการพัฒนาตนเองไปใช้ประโยชน ์

    

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.                                                                                                                                      . 
.                                                                                                                                      . 

 
      ลงชื่อ                                             ผู้ให้สัมภาษณ ์
            (                                             ) 
            ตำแหน่ง     . 
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แบบสอบถามเพื่องานวิจยั 

เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม 

 1. วัตถุประสงค์ของแบบสอบถามนี้ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียน
เอกชนสู่ความเป็นเลิศ โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการโรงเรียน
เอกชนสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
 2. แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน             
 ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่  2 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
   - ด้านวิชาการ  
   - ด้านการบริหารงบประมาณ  
   - ด้านการบริหารงานบุคคล  
   - ด้านการบริหารงานทั่วไป 
 ส่วนที่  3 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทาง 
การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
 3.  กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม  
มา ณ โอกาสนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
1.  เพศ     
   1.  ชาย      2.  หญิง 
2.  อายุ      
   1.  ต่ำกว่า 20 ปี     2.  20 – 30 ปี 
   3.  31 – 40 ปี       4.  41 ปี ขึ้นไป 
3.  ระดับการศึกษา   
   1.  ต่ำกว่าปริญญาตรี     2.  ปริญญาตรี 
   3.  ปริญญาโท      4.  สูงกว่าปริญญาโท 
4. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                1 – 5 ปี          5 – 10 ปี   11 – 15 ปี 

                 16 – 20 ปี       มากกว่า 20 ปี 
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ส่วนที่  2  ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 

คำชี้แจง  โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียดและทำเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับคำตอบของท่านมากที่สุด 
โดยใช้เกณฑ์พิจารณาแต่ละระดับ ดังนี้   
  ระดับ  5 หมายถึง  มีผลการดำเนินการรายการนั้นอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ระดับ  4 หมายถึง  มีผลการดำเนินการรายการนั้นอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ  3 หมายถึง  มีผลการดำเนินการรายการนั้นอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ  2 หมายถึง  มีผลการดำเนินการรายการนั้นอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ  1 หมายถึง  มีผลการดำเนินการรายการนั้นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

รายการประเมินสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
ระดับการปฏิบัติการ 

5 4 3 2 1 

ด้านวิชาการ 
1. การวางแผนด้านวิชาการเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

     

2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
3. การจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเปน็เลิศ      
5. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
6. การนิเทศการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
7. การแนะแนวเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
8. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
9. การจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษาเพ่ือมุ่ง 
สู่ความเป็นเลิศ 

     

10. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
11. การคัดเลือกหนังสือเรยีนและสื่อการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งสู่ความเปน็เลิศ      
12. การวัดผล ประเมินผล เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
ด้านบริหารงบประมาณ 
1. การที่คณะกรรมการสถานศึกษามีนโยบายพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

     

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
3. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
4. การดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

     

5. การดำเนินโครงการในการพัฒนาคุณภาพเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
6. การระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
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รายการประเมินสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
ระดับการปฏิบัติการ 

5 4 3 2 1 

7. การดำเนินโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนรอบด้านเพ่ือ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

     

8. การดำเนินโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

     

9. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทำและจัดหาพัสดุ
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

     

10. การจัดทำแบบรายงานผลการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบเพ่ือ 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

     

11. การจัดทำแบบรายงานผลการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสเพ่ือ 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

     

12. การจัดทำแบบรายงานผลการใช้งบประมาณท่ีสามารถตรวจสอบได้
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

     

ด้านบริหารงานบุคคล 
1. การวางแผนอัตรากำลังเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

     

2. การจัดสรรอัตรากำลังครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเปน็เลิศ      
3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งตามความเหมาะสมเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
4. การปรับเปลี่ยนสายงาน การโยกย้ายครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างเป็นระบบเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

     

5. การพิจารณาความดี ความชอบ ตามคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรมเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

     

6. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
7. การลงโทษบุคลากรทางวินัยเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
8. การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
9. การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
10. การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
11. การส่งเสริมและให้สิทธิประโยชน์เพื่อความก้าวหน้าของบุคลากรเพ่ือ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

     

12. การจัดทำระบบทะเบียนประวัติบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
ด้านบริหารงานทั่วไป 
1. การวางแผนบริหารงานการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

     

2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
3. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
4. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
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รายการประเมินสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
ระดับการปฏิบัติการ 

5 4 3 2 1 

5. การดำเนินงานธุรการเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
6. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
7. การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
8. การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
9. การดำเนินงานกิจการนักเรียนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
10. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล 
ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

     

11. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      
12.การประชาสัมพันธ์งานการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ      

 
ส่วนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการบริหารจัดการ
โรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 

คำชี้แจง  โปรดแสดงข้อคิดเห็นในการบริหารจัดการโรงเรียนของท่านให้มากที่สุด  

3.1 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ 
 ความเป็นเลิศ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................  
  
3.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
 



391 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์                                                                                                                                   . 
ตำแหน่ง                                                    . 
โรงเรียน                                                                                                                  . 
สถานที่สัมภาษณ์                                                                                                           . 
สัมภาษณ์เม่ือวันที่                                                                                                        . 

คำชี้แจง  
 1) แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน
เอกชนสู่ความเป็นเลิศ โดยผู้ทรงคุณวุฒที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
 2) ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะเก็บเป็นความลับ 
 3) ขออนุญาตบันทึกเสียงขณะสนทนา 
 4) เวลาที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ 1 ชั่วโมง 

ประเด็นการสัมภาษณ์  
ข้อที่ 1 ท่านมีวิธีการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศอย่างไร  
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
....................................................................................................................................................................... ....... 
ข้อที่ 2 วิธีที่ท่านบริหาร ท่านสามารถจัดหรือจำแนกเป็นประเด็น ๆ ได้อย่างไรบ้าง 
.......................................................................................................................................................................... ....
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
ข้อที่ 3 แล้วแต่ละประเด็นที่ท่านได้จำแนกเป็นประเด็น ๆ นั้น ท่านทราบได้อย่าไรว่าในแต่ละประเด็นนั้น
บรรลุผล ท่านดำเนินการอย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
ข้อที่ 4 จากปัญหา อุปสรรค การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศที่ท่านพบเจอมีอะไรบ้าง 
อย่างไร และท่านมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................   

/ข้อที่ 5... 
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ข้อที่ 5 ท่านคิดอย่างไรกับการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ประเด็นสำคัญดังนี้ 
 1) การใช้นวัตกรรม   2) การสร้างเครือข่าย  
 3) การใช้เทคนิคเชิงบริหาร   4) การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ  
 5) การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น 
 6) จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  7) การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม  
 8) การพัฒนาหลักสูตร   9) การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ ......
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. ................ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ...........................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .....................................
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................  
 

จบการสัมภาษณ์ 
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แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 

ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์                                                                                                                                   . 
ตำแหน่ง                                                    . 
โรงเรียน                                                                                                                  . 
สถานที่สัมภาษณ์                                                                                                           . 
สัมภาษณ์เม่ือวันที่                                                                                                        . 

คำชี้แจง  
 1) แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน
เอกชนสู่ความเป็นเลิศ โดยผู้ทรงคุณวุฒที่มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
 2) ข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะเก็บเป็นความลับ 
 3) ขออนุญาตบันทึกเสียงขณะสนทนา 
 4) เวลาที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ 1 ชั่วโมง 

ประเด็นการสนทนา 
1. ท่านคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้ประเด็นสำคัญดังนี้ 
 1) การใช้นวัตกรรม   2) การสร้างเครือข่าย  
 3) การใช้เทคนิคเชิงบริหาร   4) การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ  
 5) การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น 
 6) จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ  7) การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม  
 8) การพัฒนาหลักสูตร   9) การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  

/2. แนวทาง... 
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2. แนวทางและวิธีการปฏิบัติในแต่ละประเด็นขององค์ประกอบการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ควร
เป็นอย่างไร 
................................................................................................................................................ ..............................
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................... ......................................... 
..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

3. ในแต่ละองค์ประกอบควรมีตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ อย่างไร 
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................... ....... 
.............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................... ................... 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ .............................. 
............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................... ..........................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 

จบการสนทนากลุ่ม 
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แบบประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน 
สู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model 

คำชี้แจงเกี่ยวกับแบบสอบถาม 

 1. วัตถุประสงค์ของแบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินผลการใช้รูปแบบ 
การบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ INERSECT model โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการบริหารจัดการ
โรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
 2. แบบสอบถามนี้ แบ่งเป็น 3 ส่วน             
 ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
 3.  กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่กรุณาสละเวลาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา  
ณ โอกาสนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำชี้แจง  โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
 
1.  เพศ     
   1.  ชาย      2.  หญิง 
2.  อายุ      
   1.  ต่ำกว่า 20 ปี     2.  20 – 30 ปี 
   3.  31 – 40 ปี       4.  41 ปี ขึ้นไป 
3.  ระดับการศึกษา   
   1.  ต่ำกว่าปริญญาตรี     2.  ปริญญาตรี 
   3.  ปริญญาโท      4.  สูงกว่าปริญญาโท 
4. ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน 
                1 – 5 ปี          5 – 10 ปี   11 – 15 ปี 

                 16 – 20 ปี       มากกว่า 20 ปี 
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ส่วนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 

คำชี้แจง  โปรดอ่านข้อความอย่างละเอียดและทำเครื่องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับคำตอบของท่านมากที่สุด 
โดยใช้เกณฑ์พิจารณาแต่ละระดับ ดังนี้   
  ระดับ  5 หมายถึง  มีผลการดำเนินการรายการนั้นอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ระดับ  4 หมายถึง  มีผลการดำเนินการรายการนั้นอยู่ในระดับมาก 
  ระดับ  3 หมายถึง  มีผลการดำเนินการรายการนั้นอยู่ในระดับปานกลาง 
  ระดับ  2 หมายถึง  มีผลการดำเนินการรายการนั้นอยู่ในระดับน้อย 
  ระดับ  1 หมายถึง  มีผลการดำเนินการรายการนั้นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตัวช้ีวัด รายการประเมิน ผลการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1. คุณลักษณะของ
รูปแบบ 

1. มีรูปแบบนวัตกรรมถูกต้องครบถ้วนตามประเภทของ   
   นวัตกรรมทางการบริหาร (Administrative Innovation) 
2. นวัตกรรมมีความสอดคล้องกับความรู้ความสามารถและ 
    การปฏิบัติหน้าที่ในด้านที่ขอรบัการประเมิน 
3. รูปแบบการจัดพิมพ์ จดัรูปเล่มรูปแบบการนำเสนอ 
   น่าสนใจ มีการจัดเรียงลำดับอยา่งเป็นขั้นตอน 

     

2. คุณภาพของ
องค์ประกอบใน
รูปแบบ 

1. วัตถุประสงค์ เป้าหมายของรูปแบบสอดคล้องกับสภาพ 
    ปัญหาความต้องการพัฒนา 
2. ความสมบูรณ์ในเนื้อหาสาระของนวัตกรรม 
3. ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

     

3. การออกแบบ
รูปแบบ 

1. มีแนวคิด ทฤษฎี รองรับอยา่งสมเหตสุมผลสามารถ 
    อ้างอิงได้ 
2. แนวคิด ทฤษฎี ที่มีความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบ 
    ให้สัมฤทธ์ิผล 
3. รูปแบบมคีวามสอดคล้องตามแนวทฤษฎีที่ระบ ุ

     

4. ประสิทธิภาพของ
รูปแบบ 

1. กระบวนการหาประสิทธิภาพของรูปแบบถูกต้องตาม 
    หลักวิชา 
2. รูปแบบมปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 
3. วิธีการหาประสิทธิภาพของรูปแบบครอบคลุมในด้าน  
    เนื้อหา (Content validity) และโครงสร้าง (Construct     
    validity) 

     

5. ความสามารถใน
การแก้ปัญหาหรือ
พัฒนา 

1. สอดคล้องตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายที่ระบไุด้ 
    ครบถ้วน 
2. แก้ปัญหาหรือพัฒนาได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย 
3. นำไปประยุกต์ใช้ในสภาพบริบทท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน 
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ตัวช้ีวัด รายการประเมิน ผลการประเมิน 
5 4 3 2 1 

6. ประโยชน์ต่อ
บุคคล 

1. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ผูเ้รียน 
2. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ตอ่ครู 
3. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ตอ่ผู้บริหารสถานศึกษา 

     

7. ประโยชน์ต่อ
หน่วยงาน 

1. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ตอ่สถานศึกษา 
2. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ตอ่วงการวิชาชีพ 
3. ผลงานส่งผลให้เกิดประโยชน์ตอ่ชุมชน 

     

8. ความแปลกใหม่
ของรูปแบบ 

1. เกิดจากแนวคิดแปลกใหม่ ไมเ่คยมีปรากฏมาก่อน 
2. เป็นการพัฒนาต่อยอดจากแนวคิดเดมิ 
3. มีการปรับปรุงจากแนวคดิเดิมและนำมาพัฒนาใหม ่

     

9. จุดเด่นของ
นวัตกรรม 

1. ผลงานดีเด่น น่าสนใจ สะท้อนถึงการมีแนวคิดใหม ่
2. ใช้ง่าย สะดวก 
3. ลงทุนน้อย 

     

10. การนำองค์
ความรู้จาก 
การได้รับการพัฒนา
หรือการพัฒนา
ตนเองไปใช้ประโยชน์ 

1. นำไปพัฒนานักเรียนแบบองค์รวมได้ ความรู้ ทักษะ  
    กระบวนการ และเจตคต ิ
2. นำไปใช้บูรณาการกับการบริหารองค์กรอื่นได ้
3. เช่ือมโยง / นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

     

คะแนนรวม     
ผลการประเมิน      ระดับ                   . 

หมายเหตุ     1.  รวมคะแนนเตม็ 150 คะแนน 
       2.  ผลการประเมิน 
  - ดีเยี่ยม          คะแนนร้อยละ 126 – 150 
  - ดีมาก           คะแนนร้อยละ 101 – 125 
  - ดี                คะแนนร้อยละ 76 – 100 
  - ปานกลาง      คะแนนร้อยละ 50 – 75 
 
 
 

ลงชื่อ                                                         . 

                                   (                                                         ) 

                                                                       ผู้ประเมิน 
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ภาคผนวก ค 
-   ผลการประเมินแบบสอบถามเพื่องานวิจัย เรื่อง การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการ

โรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 

- ผลการประเมินแบบประเมินผลการใช้ร ูปแบบการบริหารจัดการโรงเร ียนเอกชนสู ่ความเป็นเลิศ 
INTERSECT model 
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ผลการประเมินแบบสอบถามเพื่องานวิจัย  
เร่ือง การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติการ  

IOC 
 

แปลผล 1 2 3 4 5 รวม 

ด้านวิชาการ 
1. การวางแผนด้านวิชาการเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 

 
ผ่าน 

2. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

3. การจัดการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

4. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

5. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

6. การนิเทศการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

7. การแนะแนวเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
8. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

9. การจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้าน
วิชาการของสถานศึกษาเพ่ือมุ่ง 
สู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

10. การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

11. การคัดเลือกหนังสือเรยีนและสื่อการ
เรียนการสอนเพ่ือมุ่งสู่ความเปน็เลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

12. การวัดผล ประเมินผล เพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

สรุป 12 12 12 12 12 60 1 ผ่าน 
ด้านบริหารงบประมาณ 
1. การที่คณะกรรมการสถานศึกษามี
นโยบายพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือ 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 

 
ผ่าน 
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รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติการ  

IOC 
 

แปลผล 1 2 3 4 5 รวม 

2. การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

4. การดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

5. การดำเนินโครงการในการพัฒนา
คุณภาพเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

6. การระดมทรัพยากรและการลงทุนทาง
การศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

7. การดำเนินโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาผู้เรียนรอบด้านเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

8. การดำเนินโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อ
การพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

9. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ
เพ่ือการจัดทำและจัดหาพัสดุเพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

10. การจัดทำแบบรายงานผลการใช้
งบประมาณอย่างเป็นระบบเพ่ือ 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

11. การจัดทำแบบรายงานผลการใช้
งบประมาณอย่างโปร่งใสเพื่อ 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

12. การจัดทำแบบรายงานผลการใช้
งบประมาณท่ีสามารถตรวจสอบได้เพ่ือมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

สรุป 12 12 12 12 12 60 1 ผ่าน 
ด้านบริหารงานบุคคล 
1. การวางแผนอัตรากำลังเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 

 
ผ่าน 
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รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติการ  

IOC 
 

แปลผล 1 2 3 4 5 รวม 

2. การจัดสรรอัตรากำลังครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเปน็เลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

3. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งตามความ
เหมาะสมเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

4. การปรับเปลี่ยนสายงาน การโยกย้าย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็น
ระบบเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

5. การพิจารณาความดี ความชอบ ตาม
คุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ธรรมเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

6. การนิเทศ ติดตาม ประเมินผลบุคลากร
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

7. การลงโทษบุคลากรทางวินัยเพื่อมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

8. การพัฒนาคุณภาพของบุคลากรเพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

9. การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่
บุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

10. การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรเพ่ือ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

11. การส่งเสริมและให้สิทธิประโยชน์เพื่อ
ความก้าวหน้าของบุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

12. การจัดทำระบบทะเบียนประวัติ
บุคลากรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

สรุป 12 12 12 12 12 60 1 ผ่าน 
ด้านบริหารงานทั่วไป 
1. การวางแผนบริหารงานการศึกษาเพ่ือ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
5 

 
1 

 
ผ่าน 

2. การประสานงานและพัฒนาเครือข่าย
การศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

3. การจัดระบบการบริหารและพัฒนา
องค์กรเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 



404 

รายการประเมิน 
ระดับการปฏิบัติการ  

IOC 
 

แปลผล 1 2 3 4 5 รวม 

4. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

5. การดำเนินงานธุรการเพ่ือมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

6. การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อมเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

7. การจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรเพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

8. การระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

9. การดำเนินงานกิจการนักเรียนเพ่ือมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

10. การส่งเสริมสนับสนุนและประสาน
การจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัด
การศึกษาเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

11. การรับนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียน
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

12.การประชาสัมพันธ์งานการศึกษาเพ่ือ
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

สรุป 12 12 12 12 12 60 1 ผ่าน 
สรุปรวม 48 48 48 48 48 240 1 ผ่าน 
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ผลการประเมินแบบประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
INTERSECT model 

ตัวช้ีวัด ระดับการปฏิบัติการ IOC แปลผล 
1 2 3 5 5 รวม 

1. คุณลักษณะของรูปแบบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
2. คุณภาพขององค์ประกอบในรูปแบบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
3. การออกแบบรูปแบบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
4. ประสิทธิภาพของรูปแบบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
5. ความสามารถในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
6. ประโยชน์ต่อบุคคล +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
7. ประโยชน์ต่อหน่วยงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
8. ความแปลกใหม่ของรูปแบบ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
9. จุดเด่นของนวัตกรรม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 
10. การนำองค์ความรู้จากการได้รับการพัฒนา
หรือการพัฒนาตนเองไปใช้ประโยชน์ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ผ่าน 

รวม 10 10 10 10 10 50 1 ผ่าน 
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ภาคผนวก ง 
เอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้อง 

-   หนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0201.1(5)/1515  ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 

- (คู่ฉบับ)หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/10482 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

- หนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0201.1(5)/1617  ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 

- หนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0201.1(5)/2854  ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 

- หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/19164 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 

-   รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 

- หนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0201.1(5)/3165  ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 

- หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/21770 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 

- หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/21773 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
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ภาคผนวก จ 
เอกสารหลักฐานการเผยแพร่ผลงานและการใช้ประโยชน์ 

- บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ใช้รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model 
จำนวน 275 โรงเรียน 

- หนังสือบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0201.1(5)/598  ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 

- หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/4490 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 

- หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/4491 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 

- หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/4492 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 

- หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/4493 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 

- หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/4494 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 

- หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/4495 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 

- หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/4496 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 

- หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.1/4497 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2564 

- บัญชีหน่วยงานที่เผยแพร่ผลงาน จำนวน 101 หน่วยงาน 

- หลักฐานการเผยแพร่ในที่ประชุมศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ 
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รายช่ือโรงเรียนที่เข้าร่วม 
การใช้คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model 

ลำดับ รายช่ือโรงเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในสังกัดในสังกัด 
1 โรงเรียนปัณณวิชญ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอยุธยา 
2 โรงเรียนอินทโมลีประทาน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี 
3 โรงเรียนเกตุพิชัยวิทยาสระบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
4 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 
5 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
6 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
7 โรงเรียนนารีวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
8 โรงเรียนปรีดาวิทย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
9 โรงเรียนวีรศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

10 โรงเรียนกิตติคุณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
11 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร 
12 โรงเรียนปริยัติรังสรรค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
13 โรงเรียนรัตนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
14 โรงเรียนแสงทองวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 
15 โรงเรียนธิดาแม่พระ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฏร์ธานี 
16 โรงเรียนดารุลฟุรกอน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
17 โรงเรียนสังข์ทองวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ 
18 โรงเรียนหมิงซิน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง 
19 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
20 โรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 
21 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา 
22 โรงเรียนมารดานฤมล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
23 โรงเรียนอรวินวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
24 โรงเรียนมารีวิทย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 
25 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 
26 โรงเรียนสำเร็จวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
27 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
28 โรงเรียนหฤทัยคริสเตียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
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ลำดับ รายช่ือโรงเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในสังกัดในสังกัด 
29 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 
30 โรงเรียนจริยานุสรณ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 
31 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนาแก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 
32 โรงเรียนกุศลวัดบูรพา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
33 โรงเรียนท่านพระสารีบุตร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
34 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
35 โรงเรียนประถมปรีดาภรณ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
36 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
37 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรัมย์ 
38 โรงเรียนมารีย์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
39 โรงเรียนวาณิชย์นุกูล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 
40 โรงเรียนมารีวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 
41 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
42 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ 
43 โรงเรียนรังษีวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
44 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 
45 โรงเรียนอรพินพิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 
46 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
47 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
48 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
49 โรงเรียนราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 
50 โรงเรียนสหคริสเตียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตด์ 
51 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
52 โรงเรียนอุทิศศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 
53 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 
54 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
55 โรงเรียนศิริวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
56 โรงเรียนมัธยมนพคุณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
57 โรงเรียนอนุบาลดรุณวัฒนา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
58 โรงเรียนชินนุกูลวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
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ลำดับ รายช่ือโรงเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในสังกัดในสังกัด 
59 โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
60 โรงเรียนเกี้ยวกวง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
61 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
62 โรงเรียนอรุณวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
63 โรงเรียนสว่างวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
64 โรงเรียนกาญจนวัฒน์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
65 โรงเรียนเจริญศรีศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 
66 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
67 โรงเรียนเมธาพัฒน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
68 โรงเรียนราษฎร์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 
69 โรงเรียนวัฒนาชัยนาท สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 
70 โรงเรียนอัตตาภิวัฒน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร 
71 โรงเรียนคุณาธารวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
72 โรงเรียนสุตะบำรุงวิทยาคาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
73 โรงเรียนบ้านไผ่วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
74 โรงเรียนวัชรชัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
75 โรงเรียนธีรศาสตร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
76 โรงเรียนศรีสุวิช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 
77 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 
78 โรงเรียนสมเด็จ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
79 โรงเรียนใบบุญลำพูน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 
80 โรงเรียนปียมิตรวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
81 โรงเรียนล้อมรักแม่กลอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคาม 
82 โรงเรียนล้อมรัก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคาม 
83 โรงเรียนจริยานุสรณ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 
84 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภ 
85 โรงเรียนสมบูรณ์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 
86 โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภ 
87 โรงเรียนอนุบาลพัฒนา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 
88 โรงเรียนภูบดินทร์นุกูล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 
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ลำดับ รายช่ือโรงเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในสังกัดในสังกัด 
89 โรงเรียนอนุบาลสถานวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 
90 โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
91 โรงเรียนอนุบาลศุภลักษณ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
92 โรงเรียนเด็กดีพิทยาคม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
93 โรงเรียนอิศรานุสรณ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ 
94 โรงเรียนเมตตาธรรมวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ 
95 โรงเรียนตากควง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 
96 โรงเรียนอนุกูลวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 
97 โรงเรียนราษฎร์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 
98 โรงเรียนอนุณประดิษฐ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
99 โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฏ์วิทยาลัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

100 โรงเรียนอนุบาลศศิมา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
101 โรงเรียนพินิตประสาธน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
102 โรงเรียนประชาบำรุง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
103 โรงเรียนปียมาตย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
104 โรงเรียนวัดบุญเกิดวิทยาแสงส่องหล้า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
105 โรงเรียนสมนึกพิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 
106 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็กยศวดี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 
107 โรงเรียนอนุบาลทองขาว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 
108 โรงเรียนอนุบาลจำรุญพุทธรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 
109 โรงเรียนอนุบาลสายสมร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 
110 โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 
111 โรงเรียนเลิศปัญญา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 
112 โรงเรียนอนุบาลเสาวลักษณ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 
113 โรงเรียนอนุบาลรัชดา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 
114 โรงเรียนอนุบาลวิภาวี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 
115 โรงเรียนสุรินทรศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 
116 โรงเรียนวาณิชย์นล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 
117 โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 
118 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 
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ลำดับ รายช่ือโรงเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในสังกัดในสังกัด 
119 โรงเรียนกุมารสุรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 
120 โรงเรียนอนุบาลยุววิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
121 โรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
122 โรงเรียนอนุบาลบุญเกื้อวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
123 โรงเรียนจำรัสวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
124 โรงเรียนมัธยมวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 
125 โรงเรียนพินิจวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 
126 โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 
127 โรงเรียนอุดรวิยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 
128 โรงเรียนวิสุทธิ์วงศ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 
129 โรงเรียนกระจ่างวิทย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 
130 โรงเรียนวันทามารีอา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
131 โรงเรียนอรุณวิทยาลัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
132 โรงเรียนสุจิปุล ิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
133 โรงเรียนศรีวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
134 โรงเรียนเชนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
135 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเหน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
136 โรงเรียนอนุบาลแสงมณี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
137 โรงเรียนอนุบาลเพลินพิพัฒน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
138 โรงเรียนอนุบาลร่วมฤทัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
139 โรงเรียนอนุบาลร่มเกษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
140 โรงเรียนอนุบาลเพ็ญจันทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
141 โรงเรียนอนุบาลวาริชภูมิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
142 โรงเรียนอนุบาลวรรณทอง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
143 โรงเรียนเซนต์ยอแชฟสกลนคร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
144 โรงเรียนบุญยาทัตผลประสิทธิ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
145 โรงเรียนธนพรวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธ์ 
146 โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
147 โรงเรียนไพโรจน์วิชชาลัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
148 โรงเรียนอนุบาลภัทรดล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
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ลำดับ รายช่ือโรงเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในสังกัดในสังกัด 
149 โรงเรียนสหมิตรพิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
150 โรงเรียนอนุบาลไพโรจน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
151 โรงเรียนเชื้อจรูญวิทย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
152 โรงเรียนภัทรดล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
153 โรงเรียนอนุบาลธรรมรัตน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง 
154 โรงเรียนอนุบาลดวงกมล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง 
155 โรงเรียนนวรดิตถ์วิทยาประสุทน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
156 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
157 โรงเรียนวัดสระแก้ว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
158 โรงเรียนเลยมอนเทสซอริ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
159 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
160 โรงเรียนมัญจาคริสเตียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
161 โรงเรียนนวลน้อยพิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
162 โรงเรียนอมตวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
163 โรงเรียนฮ่ัวเคี้ยววิทยาลัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
164 โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
165 โรงเรียนมนตรีศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
166 โรงเรียนพระกุมารมหาสารคาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
167 โรงเรียนอนุบาลกิติยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
168 โรงเรียนอนุบาลเอ่ียมสุข สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
169 โรงเรียนมารีย์ธงชัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
170 โรงเรียนตะวันชัยวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
171 โรงเรียนมารีย์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
172 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
173 โรงเรียนอนุบาลบัณฑิตน้อย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
174 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
175 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
176 โรงเรียนอนุบาลประภารัตน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
177 โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 
178 โรงเรียนอรพินพิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 
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ลำดับ รายช่ือโรงเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในสังกัดในสังกัด 
179 โรงเรียนเลาหจิตพิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 
180 โรงเรียนนานคริสเตียนศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
181 โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ 
182 โรงเรียนเจริญวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ 
183 โรงเรียนมารดาอุปถัมภ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
184 โรงเรียนเจริญศิลป์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
185 โรงเรียนเจริญราษฎร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
186 โรงเรียนเทพนารี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
187 โรงเรียนอนุพงศ์พัชรินทร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
188 โรงเรียนณทชวิทย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
189 โรงเรียนอนุบาลจิตโรภาส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
190 โรงเรียนธีระวัธน์บำเพ็ญ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
191 โรงเรียนเอ้ือวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเซียงใหม่ 
192 โรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
193 โรงเรียนอนุบาลมยุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
194 โรงเรียนสาธิตบางนา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
195 โรงเรียนสันติดรุณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
196 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 
197 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยาลัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 
198 โรงเรียนหลังสวนทศบาลอุปถัมภ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 
199 โรงเรียนมันตานุสรณ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 
200 โรงเรียนจงฮัวโซะเซียว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
201 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 
202 โรงเรียนวิจิตรศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี 
203 โรงเรียนเซนต์แมรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอยุธยา 
204 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร 
205 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร 
206 โรงเรียนดวงมณี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 
207 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 
208 โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 
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ลำดับ รายช่ือโรงเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในสังกัดในสังกัด 
209 โรงเรียนไสวนันทวิทย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 
210 โรงเรียนอนุบาลสุขคณะ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
211 โรงเรียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
212 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
213 โรงเรียนมุสลิมวิทยามูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
214 โรงเรียนนูรุลอิสลามหนองธงมูลนิธิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
215 โรงเรียนอารียาศึกา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
216 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
217 โรงเรียนสิรินคริสเตียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
218 โรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบุรณ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรณ์ 
219 โรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์อินเตอร์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรณ์ 
220 โรงเรียนกิตติพิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
221 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลพบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
222 โรงเรียนเมืองละโว้วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
223 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์สองเหล่าสร้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
224 โรงเรียนบรรจงรัตน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
225 โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
226 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
227 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
228 โรงเรียนนารายณ์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
229 โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
230 โรงเรียนสัตยาไส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
231 โรงเรียนบ้านพิณโท สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
232 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
233 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
234 โรงเรียนดำรงวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
235 โรงเรียนดุสิตคามนคร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
236 โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
237 โรงเรียนวุฒิศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
238 โรงเรียนอนุบาลกุลวิกรานต์ตระการพืชผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
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ลำดับ รายช่ือโรงเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในสังกัดในสังกัด 
239 โรงเรียนอุ่นไอรักศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
240 โรงเรียนเทพนิมิต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
241 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
242 โรงเรียนชัยพิพัฒน์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
243 โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
244 โรงเรียนปัญญารักษ์เกรียงไกร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
245 โรงเรียนวัดไชยมงคลวิทยาคม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
246 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
247 โรงเรียนอนุบาลแสงสุรีย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
248 โรงเรียนบ้านเด็กวารินชำราบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
249 โรงเรียนเทพพิทักษ์พิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
250 โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
251 โรงเรียนศิริอุบลวรรณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
252 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
253 โรงเรียนสีฟ้าพัฒนวิทย์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
254 โรงเรียนอนุบาลสีฟ้า สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
255 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
256 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 
257 โรงเรียนชนต์โยเซฟนครสวรรค์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 
258 โรงเรียนปรียาโชต ิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 
259 โรงเรียนอนุชนวัฒนา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 
260 โรงเรียนมารีย์วิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 
261 โพธิวัฒน์พิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
262 โรงเรียนอนุบาลคุณากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
263 โรงเรียนอัจฉริยะสามภาษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
264 โรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
265 โรงเรียนถาวรนิมิต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
266 โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์หนองรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
267 โรงเรียนนายกวัฒนากร(บ้านนา) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
268 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
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ลำดับ รายช่ือโรงเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในสังกัดในสังกัด 
269 โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
270 โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
271 โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
272 โรงเรียนเหลียนหัว สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
273 โรงเรียนผดุงอิสลาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
274 โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
275 โรงเรียนใฝ่ดีวิทยา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
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บัญชีหน่วยงานที่เผยแพร่ผลงานการวิจัย 
เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model 

 
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
3. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
4. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ 
5. สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
6. สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 
7. สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 
8. สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 
9. สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 
10. สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 
11. สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 
12. สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 
13. สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 
14. สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 
15. สำนักงานศึกษาธิการภาค 10 
16. สำนักงานศึกษาธิการภาค 11 
17. สำนักงานศึกษาธิการภาค 12 
18. สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 
19. สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 
20. สำนักงานศึกษาธิการภาค 15 
21. สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 
22. สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 
23. สำนักงานศึกษาธิการภาค 18 
24. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
25. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ 
26. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
27. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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28. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 
29. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น 
30. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
31. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา 
32. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี 
33. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 
34. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ 
35. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 
36. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
37. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
38. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 
39. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด 
40. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 
41. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
42. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
43. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม 
44. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา 
45. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
46. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 
47. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 
48. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 
49. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
50. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ 
51. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ 
52. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 
53. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
54. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี 
55. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 
56. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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57. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา 
58. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 
59. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 
60. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 
61. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 
62. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 
63. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ 
64. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
65. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
66. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
67. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร 
68. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
69. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา 
70. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร 
71. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด 
72. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง 
73. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
74. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 
75. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 
76. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 
77. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน 
78. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย 
79. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ 
80. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
81. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 
82. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 
83. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 
84. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 
85. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร 
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86. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว 
87. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
88. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี 
89. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 
90. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 
91. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
92. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 
93. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย 
94. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู 
95. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
96. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี 
97. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 
98. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ 
99. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
100. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ 
101. กลุ่มสารนิเทศฯ สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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คำนำ 

 การศึกษาเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ 
มาเป็นระยะเวลานาน แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันโรงเรียนเอกชนเริ่มทยอยปิดตัวลง เนื่องจากประชากร  
ลดน้อยลง การแข่งขันด้านคุณภาพเพ่ิมมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องเร่งรัดด้านคุณภาพของโรงเรียน  
สู่ความเป็นเลิศ โดยมีคู่มือเป็นแนวทางในการดำเนินการสู่ความสำเร็จ 

 คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model ประกอบด้วยแนวทาง 
และวิธีปฏิบัติ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผล 9 แนวทาง คือ 1) การใช้นวัตกรรม ( Innovation: I)  
2) การสร้างเครือข่าย (Networking : N) 3) การใช้เทคนิคเชิงบริหาร (Administrative Techniques : T)  
4) การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ (English language : E) 5) การให้ความสำคัญกับการสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน (Relationship Building : R) 6) จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น
สำคัญ (Student – centered learning : S) 7) การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม (Environment : E) 8) 
การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum : C) 9) การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (Team : T) 

 สำหรับการประเมินผลตามคู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model 
สมควรนำเสนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเพ่ือตั้งเป้าหมายและประเมินตามตัวชี้วัด ตลอดจนประสาน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในการขอรับการนิเทศเป็นระยะจนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินการจัดทำคู่มือฉบับนี้จนมีความสมบูรณ์และจะเป็น
ประโยชน์โดยรวมต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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ข | หน้า 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า | ค 
 

 

สารบัญ 

                                                                                                     หน้า 

คำนำ                ก 

สารบัญ                ข 

บทที ่1 บทนำ               1 

 - สภาพทั่วไปของการจัดการศึกษาเอกชน           1 

 - วัตถุประสงค์              8 

 - ขอบเขต              8 

 - ความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและโรงเรียนเอกชน        8 

 - ขอบข่ายงานโรงเรียนเอกชน          13 

 - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ          13 

บทที ่2 ความหมายและความสำคัญความเป็นเลิศของสถานศึกษา       15 

 - ประวัติการศึกษาเอกชนในประเทศไทย         15 

 - แนวคิด และทฤษฎีการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ      18 

 - ความหมายและความสำคัญความเป็นเลิศของสถานศึกษา       23 

 - บทบาทหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในการบริหารโรงเรียนเอกชน     36 

บทที ่3 แนวทางและวิธีปฏิบัติ “INTERSECT model”        39 

บทที ่4 ตัวชี้วัดการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model     89 

 - หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการประเมินผล                         101 

บทที ่5 เกณฑ์การประเมินผลการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model      125 

บรรณานุกรม                                                                                                             165 

 
 
 
 
 



ง | หน้า 
 

  



หน้า | ๑ 
 

 

บทที่ 1 
บทนำ 

 สภาพทั่วไปของการจัดการศึกษาเอกชน 
 การศึกษาเอกชนเป็นระบบการศึกษาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาของประเทศมีส่วนร่วม  
ในการพัฒนาคุณภาพของคนไทยให้เป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศมาเป็นระยะเวลายาวนาน บทบาท
ของการศึกษาเอกชนที่สำคัญ ได้แก่ (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน. 1-2) 
 1) ช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศ การจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนเป็นระบบที่เอ้ือ 
ต่อการจัดการศึกษาบนหลักความรับผิดชอบ (Accountability) โดยโรงเรียนต้องรับผิดชอบด้านผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนต่อผู้ปกครองและผู้เรียน การอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนในโรงเรียน
เอกชน มีลักษณะที่สนับสนุนต่อหลักการจัดสรรงบประมาณผ่านด้านอุปสงค์ (Demand - Side Financing) 
จำนวนงบประมาณจะผันแปรตามจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียน ช่วยส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ โรงเรียนจำเป็นต้องจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพอยู่ตลอดเวลา เพ่ือแข่งขันในการดึงดูดผู้เรียน 
 2) ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้เรียนในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน สร้าง
คุณภาพที่แตกต่างตามความต้องการของผู้เรียน ทั้งในส่วนของการศึกษาในระบบ ประเภทสามัญศึกษา 
(ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) นอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษาในประเภทโรงเรียนนานาชาติที่มีมาตรฐาน
เทียบเท่าหลักสูตรในต่างประเทศ และโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ช่วยสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้ง
ในด้านวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ 
 3) ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐ การจัดการศึกษาเอกชนช่วยประหยัดงบประมาณด้านการศึกษาของ
ประเทศโรงเรียนเอกชนเป็นผู้ลงทุนด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้างเอง ประกอบกับการบริหารจัดการที่มีความ
คล่องตัวและสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาจากผู้ปกครองและนักเรียนได้ส่วนหนึ่ง ทำให้สามารถจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพใกล้เคียงหรือสูงกว่าโรงเรียนของรัฐโดยใช้งบประมาณที่ น้อยกว่าปัจจุบันมีโรงเรียน
เอกชนในการกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 14,681 แห่ง 
ประกอบด้วย (1) โรงเรียนประเภทสามัญศึกษา 3,884 โรงเรียน (2) โรงเรียนประเภทนานาชาติ 228 
โรงเรียน (3) โรงเรียนนอกระบบ 10,067 โรงเรียน ดังตารางที ่1 

ตารางที ่1 จำนวนโรงเรียน นักเรียน ครู ในโรงเรียนเอกชน ปีการศึกษา 2562 

ระบบและประเภท โรงเรียน นักเรียน ครู 

1. การศึกษาในระบบโรงเรียน 4,112 2,163,782 100,307 

    1.1 ประเภทสามัญศึกษา 3,884 2,140,519 97,690 

          1.1.1 ก่อนประถมศึกษา 3,329 550,755 26,941 

          1.1.2 ประถมศึกษา 2,560 1,079,059 45,857 

          1.1.3 มัธยมศึกษาตอนต้น  1,413 339,881 16,052 
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ระบบและประเภท โรงเรียน นักเรียน ครู 

          1.1.4 มัธยมศึกษาตอนปลาย 783 170,824 8,840 

     1.2 ประเภทนานาชาติ 228 23,263 2,617 

2. โรงเรียนนอกระบบ 10,067 1,287,958 26,393 

    2.1 หลักสูตรระยะสั้น 7,416 1,064,034 14,888 

          2.1.1 สอนศาสนา 190 13,425 245 

          2.1.2 ศิลปะและกีฬา 770 57,439 653 

          2.1.3 วิชาชีพ 3,694 484,478 7,104 

          2.1.4 กวดวชิา 2,508 453,809 3,644 

          2.1.5 เสริมสร้างทักษะชีวิต 254 54,883 3,242 

    2.2 สถาบันการศึกษาปอเนาะ 519 34,963 1,438 

    2.3 ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) 2,132 188,961 10,067 

รวม 14,179 3,451,740 126,700 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2563 จากระบบศูนย์กลางการบูรณาการข้อมูลทะเบียนโรงเรยีนและประวัตผิู้เรยีน ครู 
บุคลากรโรงเรียนเอกชน Private Education Data Center (PEDC) 

 สภาวการณ์และบริบททีม่ีผลต่อการพัฒนาการศึกษาเอกชน 
 1. สถานการณ์และแนวโน้มด้านเศรษฐกิจและสังคม 
    (1.1) การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สถานการณ์เศรษฐกิจโลกโดยรวมมีความอ่อนไหวและ
เปราะบางเพ่ิมขึ้นมาก จากปัญหาความขัดแย้งทางการค้าที่ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจโลกโดยรวม เช่นเดียวกับ
เศรษฐกิจของประเทศไทยที่ประสบปัญหาทางด้านการค้าที่การส่งออกลดลงและเผชิญกับปัญหาเชิงโครงสร้าง
ของระบบเศรษฐกิจอย่างเช่น ปัญหาความเหลื่อมล้ำและหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภาคบริการซึ่งมี
บทบาทสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่องได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid–19) ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศหดตัวลงในปี 2563 และอาจต้องใช้
ระยะเวลาถึง 2 ปี ที่เศรษฐกิจของประเทศจะกลับเข้าสู่ภาวะเดิมก่อนเกิดวิกฤติ ซึ่งภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว
อาจส่งผลกระทบกับฐานะทางคลังของรัฐบาลในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการศึกษา และรายได้ของ
ผู้ปกครองในการเลือกรับบริการทางการศึกษาจากโรงเรียนเอกชน 
    (1.2) การปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าว
กระโดด การเข้าสู่ยุคอินเตอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง (Internet of Things) ส่งผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
เรียนรู้และวิถีการดำเนินชีวิตโดยฉับพลันสิ้นเชิง (Disruption) เกิดเป็นความท้าทายของกระแสโลกาภิวัฒน์
รอบใหม่ที่ทุกประเทศในโลกจะต้องเตรียมพร้อมรับมือให้ทัน และสามารถสร้างสรรค์ประโยชน์จากเทคโนโลยี
ดิจิทัลและสารสนเทศที่มีอยู่อย่างมหาศาล เพื่อความเป็นต่อทางด้านเศรษฐกิจภายใต้การแข่งขันอย่างเสรีและ
ไร้พรมแดน 
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    (1.3) การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างของประชากร ความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์และระบบ
สาธารณสุขทำให้ประชากรมีอายุขัยโดยเฉลี่ยมากขึ้น ประกอบกับอัตราการเกิดของประเทศไทยน้อยลง ทำให้
ประชากรวัยเด็กหรือวัยเรียนลดลง ส่งผลให้โครงสร้างของประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์และมีจำนวนแรงงานลดลงเรื่อย ๆ ทำให้มีอัตราการพ่ึงพิงหรือการที่วัยแรงงานต้องแบกรับภาระการ
ดูแลผู้สูงวัยสูงขึ้น ส่งผลกระทบกับผลิตภาพของเศรษฐกิจของประเทศและฐานะการคลังของรั ฐบาลที่ใน
อนาคต งบประมาณการดูแลผู้สูงอายุจะสูงขึ้นมาก การพัฒนาการศึกษาเอกชนจึงจำเป็นต้องวางแผนในการ
รองรับผลกระทบจากประชากรวัยเรียนที่ลดลง การวางพ้ืนฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีทักษะและ
สมรรถนะสูง การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ เพ่ือให้พร้อม
รับการเปลี่ยนแปลงลดอัตราการพ่ึงพิง และเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
 (1.4) ปัญหาสิ่งแวดล้อมและโรคอุบัติใหม่ การขยายตัวของอุตสาหกรรมและชุมชนเมือง ส่งผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายและเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว สร้างมลพิษ เกิดภาวะโลกร้อน มีปัญหาฝุ่นละออง
ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) นอกจากนี้ ยังมีการโรคอุบัติใหม่โดยมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (Covid–19) การจัดการศึกษาเอกชนจึงต้องคำนึงการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ของการเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้และทักษะ รวมถึงการจัดการในการป้องกัน รับมือ และแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบจากการเกิดโรคอุบัติใหม่ 
 (1.5) คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา โดยเด็กเล็กยังมีปัญหาพัฒนาการไม่สมวัย กลุ่มเด็กวัย
เรียน มีปัญหาด้านความสามารถทางเชาว์ปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ วัยรุ่นมีปัญหาการตั้งครรภ์ก่อน
วัยอันควร กลุ่มวัยแรงงานมีปัญหาผลิตภาพแรงงานต่ำ และผู้สูงวัยส่วนใหญ่เป็นวัยพ่ึงพิงทั้งในเชิงเศรษฐกิจ 
สังคมและสุขภาพ นอกจากนี้ คนไทยยังมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ความมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต การ
มีจิตสาธารณะ ยอมรับคนที่ฐานะมากกว่าคนดีมีคุณธรรม ขาดทักษะในการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่
ดี การศึกษาจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการวางรากฐานบนค่านิยมของสังคมไทย 
 ชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนเปิดเผยว่า ได้วิเคราะห์คะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปี 
พ.ศ.2554 พบว่า มีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 
2554 สูงกว่าปีการศึกษา 2553 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเฉพาะภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ 
มีคะแนนเฉลี่ยสูงเกินร้อยละ 50 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ย ปีการศึกษา 2554 สูงกว่ าปี
การศึกษา 2553 ถึง 6 สาระการเรียนรู้  ได้แก่ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และศิลปะ และระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2554 สูงกว่า  ปี
การศึกษา 2553 จำนวน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และการงานพ้ืนฐาน
อาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ยังมีค่าคะแนนเฉลี่ยยังไม่ถึง
ร้อยละ 50 ซึ่งกำหนดเป้าหมายให้โรงเรียนเอกชนต้องเพ่ิมเป้าหมาย คะแนนเฉลี่ยให้ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้น ใน
กลุ่มสาระหลัก 5 วิชาภายในปี พ.ศ. 2558 ชาญวิทย์ ทับสุพรรณ กล่าวว่า เมื่อพิจารณาคะแนนผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนเอกชนเทียบกับ
ระดับประเทศแล้ว พบว่า ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศในทุกกลุ่ม
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สาระการเรียนรู้ส่วนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเอกชนมีคะแนนเฉลี่ยไม่แตกต่างจาก
ประเทศมากนัก แต่สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเอกชนยังคงสูงกว่าคะแนน
เฉลี่ยระดับประเทศและมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนเอกชนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
ถึง 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้แก่ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ (มติชน 2 กรกฎาคม 2555)  
 ด้านสถานศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2551 พบว่า โรงเรียนเอกชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับการ
ประเมินจาก สมศ. จำนวน 1,370 โรงเรียน ได้รับการรับรองร้อยละ 86.93 ซึ่งสูงกว่าภาพรวมของผลการ
ประเมินสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานรอบสองโดยสถานศึกษาระดับการศึกษาพ้ืนฐานรวมทุกสังกัด
ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาร้อยละ 79.68 
 ด้านงบประมาณ โรงเรียนเอกชนช่วยลดงบประมาณของรัฐในการจัดการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 
10.43 หากพิจารณาย้อนหลัง 10 ปี โรงเรียนเอกชนได้ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานถึง 202,831.6 ล้านบาท (สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธ์โสภา 2552: 6)  
 แต่ในปัจจุบัน ได้เกิดวิกฤตในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ดังนี้ คือ 
 1. อัตราการเกิดลดลงของประชากรไทย ในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา ประชากรไทยลดลงดังนี้ 
    พ.ศ. 2547 มีประชากรไทยเกิด 822,575 คน 
    พ.ศ. 2548 มีประชากรไทยเกิด 809,774 คน 
    พ.ศ. 2549 มีประชากรไทยเกิด 802,924 คน 
    พ.ศ. 2550 มีประชากรไทยเกิด 811,384 คน 
    พ.ศ. 2551 มีประชากรไทยเกิด 797,356 คน 
    พ.ศ. 2552 มีประชากรไทยเกิด 787,739 คน 
    พ.ศ. 2553 มีประชากรไทยเกิด 766,370 คน 
    พ.ศ. 2554 มีประชากรไทยเกิด 796,104 คน 
    พ.ศ. 2555 มีประชากรไทยเกิด 760,573 คน 
    (สำนักงานบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง. 2556 : http:/203.113.86.149/xstat/tran/bstat.htm)  

 จากการที่ประชากรไทยเกิดลดลงตามลำดับ ก็จะเกิดผลกระทบโดยตรงกับจำนวนนักเรียนที่เข้าเรียน  
ในโรงเรียนต่าง ๆ ลดลง 
 2. การลดลงของจำนวนนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนเอกชน 
    2.1 พ.ศ. 2550 มีนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชนทั้งประเทศก่อนประถม - มัธยมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน 2,003,531 คน 
    2.2 พ.ศ. 2551 มีนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชนทั้งประเทศก่อนประถม - มัธยมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน 2,004,552 คน 
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    2.3 พ.ศ. 2552 มีนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชนทั้งประเทศก่อนประถม - มัธยมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน 1,944,168 คน 
    2.4 พ.ศ. 2553 มีนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนเอกชนทั้งประเทศก่อนประถม – มัธยมศึกษาปีที่ 6 
จำนวน 1,694,597 คน 
    (กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 
2556 : http://www.mis.moe.go.th/mis-th) 

 3. โครงการพัฒนาทางด้านการศึกษาของรัฐที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
    3.1 โครงการเรียนฟรี 15 ปี รัฐบาลจัดสรรตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
รวมทั้งประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้กับ
โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลค่าเล่า
เรียนฟรี 100 % ส่วนโรงเรียนเอกชนรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือมากข้ึน โดยผู้ปกครองจ่ายลดลงจากร้อย
ละ 40 เหลือจ่ายเพียงร้อยละ 30 รัฐอุดหนุนให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชนในอัตราประมาณร้อยละ 70 ของ
ค่าใช้จ่ายรายบุคคลสำหรับนักเรียนภาครัฐ ผู้ปกครองจะเสียค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนหนึ่งประมาณร้อยละ 
30 สำหรับการอุดหนุนอีก 4 รายการ คือ ค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้การอุดหนุนเช่นเดียวกับภาครัฐจะเห็นได้ว่ามีการเหลื่อมล้ำกันระหว่าง
โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนในนโยบายเดียวกัน 
    3.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงดึงดูดใจ  
ให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานไปเรียนโดยให้บริการฟรีในหลาย ๆ ประเด็น ดังนี้ รถรับ - ส่งฟรี เสื้อผ้า เครื่องแต่ง
กายฟรี อาหารกลางวันฟรี 
    3.3 การขยายตัวของโรงเรียนดีประจำตำบล ซึ่งประกาศรายชื่อโรงเรียนในโครงการ 6,351 แห่ง  
ตามรายชื่อโรงเรียนดีประจำตำบล ปี  พ.ศ. 2554 -พ.ศ. 2557 (โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล, 2554 : 

http://www.dtambon.net/plan/dtambon_sch_2.pdf ) ในขณะที่มีเด็กไทยเกิดเพียง 760,573 คน ใน พ.ศ. 2555 
    3.4 การรับข้าราชการครูระหว่างปี ซึ่งทำให้ครูโรงเรียนเอกชนลาออกเพ่ือไปสอบเป็นข้าราชการ
ทำให้ขาดครูกลางภาคเรียน ก่อให้เกิดปัญหาในด้านการเรียนการสอน 
 4. การแข่งขันระหว่างโรงเรียนเอกชนด้วยกันเองซึ่งมีรายละเอียดของจำนวนนักเรียนเอกชนที่
เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี ดังนี้ 
    4.1 พ.ศ. 2551 มีโรงเรียนเอกชนในประเทศไทย (ประเภทสามัญศึกษา) ทั้งหมด 3,440 แห่ง 
    4.2 พ.ศ. 2552 มีโรงเรียนเอกชนในประเทศไทย (ประเภทสามัญศึกษา) ทั้งหมด 3,517 แห่ง  
    4.3 พ.ศ. 2555 มีโรงเรียนเอกชนในประเทศไทย (ประเภทสามัญศึกษา) ทั้งหมด 3,777 แห่ง   
(สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2556 : http://203.146.75.17/opecmis/index.php) 

 5. พระราชบัญญัติการศึกษาเอกชนปี 2550 ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการสามารถจัดเก็บรายได้จาก 
ผลประกอบการเพียงร้อยละ 40 โดยที่เหลือร้อยละ 60 จะต้องเก็บใช้เป็นทุนกองกลางในการบริหาร

http://www.dtambon.net/plan/dtambon_sch_2.pdf%20)%20ในขณะ
http://www.dtambon.net/plan/dtambon_sch_2.pdf%20)%20ในขณะ
http://203.146.75.17/opecmis/index.php)
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โรงเรียน เป็นเหตุให้ผู้ประกอบการส่วนหนึ่งโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียน 200 - 300 คน เริ่ม
ทบทวนตนเองและหันไปประกอบธุรกิจอ่ืนที่สร้างรายได้มากกว่า (ตะวัน สื่อกระแสร์; 2556 : 5) และ
เช่นเดียวกับสมศักดิ์ อัมพรวิสิทธ์โสภา ประธานชมรมผู้รับใบอนุญาตและครูโรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย ได้
ให้ความคิดเห็น เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550 ไว้ว่า พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน 
พ.ศ. 2550 บังคับให้โรงเรียนเอกชนทั้งหมดต้องเป็นนิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหารโดยไม่ได้คำนึงถึง
ความแตกต่างความหลากหลายทั้งในสภาพและบริบทของโรงเรียนทั้งในเรื่องของ 1) ประเภทของโรงเรียนที่
รับเงินอุดหนุนและไม่รับเงินอุดหนุน 2) ระดับการศึกษา เช่น อนุบาล ประถม มัธยม อาชีวศึกษา และ
โรงเรียนนานาชาติ 3) ขนาดของโรงเรียน (มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 30 - 10,000 คน) 4) ที่มาของเงินทุนที่
ใช้ในการจัดการศึกษาซึ่งมาจากทรัพย์สินของผู้รับใบอนุญาตหรือครอบครัวตลอดจนผู้ร่วมลงทุนและจากการ
กู้ยืมจากสถาบันการเงินต่าง ๆ เพ่ือนำมาใช้ในการจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนของตน จะ
เห็นได้ว่าสภาพจริงของโรงเรียนเอกชนอยู่ในสภาพพ่ึงพาตนเอง จึงส่งผลให้มีหลายโรงเรียนปิดกิจการลงอัน
ส่งผลกระทบต่อนักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรภายในโรงเรียนกล่าวคือ ทำให้เกิดผลกระทบต่อความสมดุล
ของ “ระบบนิเวศทางด้านการศึกษาของชุมชนและท้องถิ่น” คือโรงเรียนที่เกิดขึ้นเพ่ือรองรับการขยายตัวของ
เมืองซึ่งมีความสำคัญและสัมพันธ์กับวิถีชีวิตจริงของคนในชุมชนและตอบสนองความแตกต่างที่หลากหลาย
ของคนในชุมชนเป็นโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการประคับประคองสังคมลดภาระในการเดินทางระหว่างบ้านและ
โรงเรียน คืนเวลาให้แก่เด็กได้มีโอกาสใช้วัยเด็กได้อย่างเหมาะสมกับวัยคืนเวลาให้กับชีวิตครอบครัวให้เด็กและ
ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางอันจะส่งผลให้สถาบันครอบครัว
เข้มแข็งเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งต่อไป 
 มาตรา 86 การยกเลิกการประกันสังคมของบุคลากรโรงเรียนเอกชนกว่า 100,000 คน ต้องขาด
สวัสดิการในการคุ้มครองชีวิตแม้จะมีการเยียวยาเบื้องต้นให้บุคลากรสามารถประกันตนเองตามมาตรา 39 ได้แต่ก็มี
บุคลากรอีกไม่ต่ำกว่า 40,000 คน ไม่สามารถประกันตนเองตามมาตรา 39 ได้เนื่องจากประกันตนเองตามมาตรา 
33 ไม่ครบ 1 ปี จึงไม่มีสิทธิประกันตนเองได้และผู้ที่สามารถประกันตนเองตามมาตรา 39 ได้ก็ทำให้เสียสิทธิอันพึง
จะได้รับไปหลายประการ 
 มาตรา 159 การบังคับให้ผู้รับใบอนุญาตต้องโอนหรือส่งมอบการครอบครองทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง
และท่ีดินให้แก่โรงเรียนซึ่งเป็นนิติบุคคลทั้งที่ 
 1. ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนก่อนที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นสิทธิที่ผู้รับใบอนุญาต
ได้รับอยู่แล้วโดยบทบัญญัติของกฎหมายที่กระทรวงศึกษาธิการตรากฎหมายขึ้นภายหลังบังคับให้ผู้ได้รับสิทธิ
อยู่แล้วต้องดำเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าว มิฉะนั้นจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเท่ากับเป็นการตรา
กฎหมายจำกัดสิทธิของบุคคลย้อนหลังอันขัดต่อปรัชญาพ้ืนฐานของการปกครองในระบบประชาธิปไตย ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญและไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม 
 2. ผู้รับใบอนุญาตส่วนหนึ่งได้ใช้ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงเรียนรวมถึงอาคารสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ เป็น
หลักประกันในการกู้เงินเพ่ือมาลงทุนในกิจการซึ่งเป็นเครดิตที่สถาบันการเงินให้แก่ผู้ประกอบการทั้งในฐานะ
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บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล การที่กฎหมายบังคับให้โอนหนี้โดยเปลี่ยนตัวลูกหนี้จากผู้รับใบอนุญาตมาเป็น
โรงเรียนนั้นสถาบันการเงินเจ้าหนี้ไม่ยินยอม 
 หากภาครัฐมิได้เข้ามาช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการออกกฎหมายก็คงส่งผลกระทบต่อ
นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรที่ได้รับผลกระทบคงน่าเป็นห่วงมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ต้อง
ผูกขาดโดยรัฐเท่านั้น 
 6. นโยบายของรัฐเกี่ยวกับการเป็นศูนย์กลางของการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) กล่าวคือ 
ใน พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการศึกษาอาเซียนซึ่งให้ความสำคัญกับการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐาน
สำคัญของสังคมในทุกระดับครอบครัว หมู่บ้าน จังหวัด ประเทศ กลุ่มประเทศ เพ่ือการแลกเปลี่ยนและบูรณา
การองค์ความรู้ระหว่างกันของอาเซียน ซึ่งส่งผลให้โรงเรียนเอกชนต้องบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพเพ่ือ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน (Asean - Community) ต่างมีความหลากหลายอย่างมากในด้านต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็นภาษา วัฒนธรรม สังคม การเมืองการปกครอง สภาพภูมิประเทศ ระบบการศึกษา รวมทั้ง
ประวัติศาสตร์ที่แต่ละประเทศต่างมีเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปเมื่ออาเซียนรวมกันเป็นประชาคม จะมี
ผลกระทบตามมากมาย ซึ่งเป็นไปในทางด้านลบและด้านบวกต่อกลุ่มคนต่าง ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ได้รับ
ผลกระทบจะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดการสร้างความเข้าใจและการศึกษาถือเป็นสิ่งสำคัญที่
จะช่วยให้สามารถปรับตัวต่อการเป็นประชาคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2552 โรงเรียนเรวดี มีหนังสือแจ้งผู้ปกครองทราบถึงการปิดสถานศึกษา 
โดยระบุว่ามีความจำเป็นที่จะต้องหยุดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2553 ซึ่งปกติจะเปิดภาคเรียนใน
วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เนื่องจากสาเหตุดังนี้ 

1. ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 159 กำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตต้องโอน
กรรมสิทธิ์ครอบครองที่ดินให้แก่โรงเรียนและจัดตั้งเป็นนิติบุคคล (บริษัท) นอกจากนี้พระราชบัญญัติดั งกล่าว
ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติอีกหลายด้านที่โรงเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามได้ 

2. ในสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันอัตราการเกิดของประชากรลดลงมากทำให้ในแต่ละปี มี
จำนวนนักเรียนน้อยลงปีละกว่าร้อยคนและมีโรงเรียนใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากอีกทั้งรัฐบาลยังได้ขยายและ
ให้การสนับสนุนโรงเรียนรัฐบาลในด้านต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น รวมถึงโครงการเรียนฟรี 15 ปี ทำให้ระยะหลัง
โรงเรียนประสบปัญหาหลายด้านรวมถึงเกิดปัญหาสภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง 

3. การขาดแคลนบุคลากรที่มีคุณภาพในด้านต่าง  ๆ โดยเฉพาะบุคลากรครูที่มี ใจรักและ 
มีคุณสมบัติเหมาะสมนั้นหาได้ยากขึ้น ในปัจจุบันนิสิตนักศึกษาที่จบครูมาแล้วเป็นครูน้อยลงซึ่งทำให้เป็ น
ผลกระทบ ต่อการบริหารจัดการของโรงเรียน 
 จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นทำให้เห็นว่าการบริหารจัดการกิจการโรงเรียนเกิดความไม่คล่องตัว 
โรงเรียนไม่สามารถยอมรับและปฏิบัติตามกฎระเบียบต่าง ๆ ตามมาตราต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติโรงเรียน
เอกชนฉบับนี้ได้ จึงจำเป็นต้องปิดสถานศึกษาลง (ตะวัน สื่อกระแสร์, 2556 :) 
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 จะเห็นได้ว่าโรงเรียนเอกชนมีความจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครอง 
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษา และเป็นหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องป้องกัน  
การปิดกิจการของโรงเรียนเอกชน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ 
ความเป็นเลิศ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน  
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความเป็นเลิศเพ่ือความคงอยู่ของโรงเรียนเอกชน 

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเป็นคู่มือให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
 2. เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนใช้เป็นคู่มือในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนให้สอดคล้องกับ
นโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 3. เพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทำงาน และเป็นสื่อในการประสานงาน 
ไดง้านที่มีคุณภาพตามกำหนด 
 4. เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ อย่างถูกต้องชัดเจน เป็นระบบ  

 ขอบเขต  
 คู่มือการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model ประกอบด้วยแนวทาง
และวิธีปฏิบัติ ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผล 9 แนวทาง คือ 1) การใช้นวัตกรรม ( Innovation: I)  
2) การสร้างเครือข่าย (Networking : N) 3) การใช้เทคนิคเชิงบริหาร (Administrative Techniques : T) 
4) การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ (English language : E) 5) การให้ความสำคัญกับการสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน (Relationship Building : R) 6) จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 
(Student – centered learning : S) 7) การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม (Environment : E) 8) การพัฒนา
หลักสูตร (Curriculum : C) 9) การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (Team : T) 

 ความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและโรงเรียนเอกชน 
 ขอบข่ายงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีกลุ่มงานประกอบด้วย กลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริหารงาน
บุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน กลุ่มนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน  บุคลากรทุกกลุ่ม
ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การบังคับบัญชาของศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาเอกชน
ตามคำสั่ง คสช. ที่ 19/2560 ข้อ 14 วรรค 2 ความว่า “ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน มอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็น
ผู้ดำเนินการแทนในเรื่องนั้น” 
 กลุ่มอำนวยการ 
 - งานธุรการของ กศจ. 
 - งานราชการประจำทั่วไปและประสานงาน 
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 - งานบริหารทั่วไป 
 - งานบริหารการเงิน 
 - งานบัญชี 
 - งานพัสดุ 
 - การบริหารงานและการควบคุมภายใน 
 - งานประชาสัมพันธ์  
 - อาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะ 
 - งานบริหารงานบุคคลภายใต้องค์กร 
 - งานพัฒนาองค์กร 
 กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 - งานธุรการของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.) และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
ปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ อกศจ. และตามที่  อกศจ. มอบหมาย 
 - เสนอแนะเกี่ยวกับงานที่กำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่งให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร  
งานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
 - เสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาวิทยฐานะ ความดีความชอบ การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยก
ย่องเชิดชูเกียรติ และสิทธิประโยชน์อื่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - เสนอแนะเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาเสริมสร้างและปกป้องระบบคุณธรรมของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 - งานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - พิจารณาเสนอความดีความชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา
และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัด 
 - เสริมสร้างขวัญกำลังใจ การยกย่องเชิดชูเกียรติ  และสิทธิประโยชน์อ่ืนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 - ดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์  และการร้องทุกข์ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
 - จัดทำแผนและส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานสถานศึกษา 
 - จัดทำทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 - จัดทำมาตรฐานคุณภาพงาน กำหนดภาระงานขั้นต่ำ และเกณฑ์การประเมินผลงานสำหรับข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ 
 - ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล และจัดทำรายงานการบริหารงานบุคคลเสนอ อกศจ. เพ่ือ
เสนอ กศจ. 



๑๐ | หน้า 
 

  

 - ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
 กลุ่มนโยบายและแผน 
 - งานเลขานุการคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
 - งานจัดทำข้อเสนอยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัด 
 - งานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในส่วนของอำนาจหน้าที่คณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเกี่ยวกับภารกิจของกลุ่มนโยบายและแผน 
 - งานแผนพัฒนาการศึกษาธิการจังหวัด (แผนระยะปานกลาง) 
 - งานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาของจังหวัดประจำปีงบประมาณ 
 - งานจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพ่ือเสนอขอตั้งงบประมาณ 
 - งานติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษา 
 - งานวิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณ 
 - งานจัดทำส่งเสริม สนับสนุน ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือการวางแผนการ
บริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมินผล และรายงาน 
 - งานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีและงบประมาณอ่ืน ๆ ที่ได้รับจัดสรร 
เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 - งานร่วมกับสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการขอตั้งงบประมาณของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือ  
ที่ได้รับมอบหมาย  
 - งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานด้านนโยบายและแผน 
 กลุ่มพัฒนาการศึกษา 
 - งานร่วมรับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะทำงาน  
ที่เก่ียวข้อง 
 - การพัฒนาการศึกษาและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) มอบหมายร่วมกับกลุ่มนโยบายและแผน 
 - งานดำเนินการเกี่ยวกับการจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 - งานจัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพและสามารถ
ให้บริการโดยสะดวก รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 
 - งานระบบและประสานงานเครือข่ายเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา 
 - งานส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือการใช้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา  



หน้า | ๑๑ 
 

 

 - งานผลิต พัฒนา และวิจัยเพ่ือการศึกษาและระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา 
 - งานสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 - งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือคนพิการและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 
 - งานประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 
 - งานทุนการศึกษา 
 - งานระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 - งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
การศึกษา 
 - งานส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - งานจัดระบบการประสาน สนับสนุน ช่วยเหลือ และการรายงานเหตุพิบัติและภาวะวิกฤตทาง
การศึกษา 
 - งานส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 
 - งานส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
 - งานส่งเสริม สนับสนุนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
 - งานส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษาจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
 - งานส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
 - งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทประสานและส่งเสริมการบริหาร
และการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของ
บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา เพ่ือ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม 
 - งานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเฉพาะกิจ เฉพาะรุ่น และเฉพาะพ้ืนที ่
 กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
  - งานส่งเสริม การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา  
 - งานส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธาน พระราช
กระแสด้านการศึกษาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษา 
 - งานส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันหลักของชาติและ  
ความปรองดองสมานฉันท ์
 - งานสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต 
 - งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
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 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 - งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน 
 - งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาเอกชน 
 - งานดำเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชน 
 - งานดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกิจการโรงเรียนเอกชน 
 - งานส่งเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะห์ และสวัสดิการ 
 - งานข้อมูลสารสนเทศและแผนสถานศึกษาเอกชน 
 - งานเลขานุการคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนในระดับจังหวัด 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 - งานปฏิบัติงานสนับสนุนการตรวจราชการ 
 - งานปฏิบัติบูรณาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล 
 - งานบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
 - งานพัฒนามาตรฐาน และประกันคุณภาพการศึกษา 
 - งานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
 หน่วยตรวจสอบภายใน  
 - การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 - รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 - การสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 
 - การสอบทานการปฏิบัติงานด้านบัญชีตามเกณฑ์กรมบัญชีกลาง 
 - การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน 
 - การประเมินผลและการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 
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ขอบข่ายงานโรงเรียนเอกชน 

 

 
 
 
 

                    
แผนภาพที่ 1 ขอบข่ายงานโรงเรียนเอกชนฯ 

 

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนมีความมั่นใจ ทราบถึงเทคนิคในการทำงาน ลดข้อผิดพลาดจากการทำงาน  
ที่ยังไม่เป็นระบบ ช่วยให้การทำงานเป็นมืออาชีพ โรงเรียนเกิดการพัฒนาในด้านวิชาการ ด้านบริหารงาน
บุคคล ด้านงบประมาณ และด้านบริหารงานทั่วไป จนส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียน และได้รับความเชื่อมั่นของ
ผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาเอกชนต่อไป 
 
 
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา

วิชาการ การงบประมาณ การบริหารบุคคล การบริหารทั่วไป

ผู้บริหารสถานศึกษา

• กลุ่มงานหลักสูตรและ 
การสอน 

• กลุ่มงานนิเทศการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการสอน 

• กลุ่มงานกิจการและกิจกรรม 
นักเรียน 

• กลุ่มงานสื่อ ห้องสมุด และ
เทคโนโลยีการศึกษา 

• กลุ่มงานวัดผลประเมินผล
และมาตรฐานคุณภาพทาง
วิชาการของโรงเรียน 

• กลุ่มงานการพัฒนาวิชาชีพครู 
• กลุ่มงานการศึกษานอกระบบ 

การศึกษาตามอัธยาศัย และ
บริการทางวิชาการของโรงเรียน 

• กลุ่มงานวิชาการกับชุมชน
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

• กลุ่มงานโครงการพิเศษทาง
วิชาการของโรงเรียน (ถ้ามี) 

• ฯลฯ 

• กลุ่มงานนโยบายและแผน 
• กลุ่มงานการงบประมาณ 
• กลุ่มงานจัดหารายได้และ

กองทุนโรงเรียน 
• กลุ่มงานการบริหารทรัพย์สิน 

และผลประโยชน์ (ถ้ามี) 

• กลุ่มงานการวางแผนกำลังคน/
สรรหา/คัดเลือก 

• กลุ่มงานการบรรจุ/แต่งต้ัง/
และระบบทะเบียนบุคคล 

• กลุ่มงานการประเมินการ
พัฒนาบุคคลและงานวินัย 

• กลุ่มงานการสวัสดิการและ
กองทุนบุคลากร 

• กลุ่มงานธุรการและสารบรรณ 
• กลุ่มงานเลขานุการ กิจกรรม 

สถานศึกษา 
• กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
• กลุ่มงานพัสดุและการจัดจ้าง 

บริการ 
• กลุ่มงานอาคารสถานที่  

การพัฒนาพื้นที่และสิ่งแวดล้อม 
• กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย

และระบบสัญจร 
• กลุ่มงานบริการพิเศษ (ถ้ามี) 
• กลุ่มงานบริการอนามัยและ 

โภชนาการ 
• กลุ่มงานระบบการตรวจสอบ

ผลงานและการเงิน (Audit 
System) (ถ้ามี) 

• กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์ 
• ฯลฯ 
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บทที่ 2 
แนวคิดการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 

 ในบทนีก้ล่าวถึงแนวคิดการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ตามหัวข้อดังนี้ 
 1. ประวัติการศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
 2. แนวคิด และทฤษฎีการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 3. ความหมายและความสำคัญความเป็นเลิศของสถานศึกษา 
 4. บทบาทหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในการบริหารโรงเรียนเอกชน 

 1. ประวัติการศึกษาเอกชนในประเทศไทย 

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได้รวบรวมประวัติการศึกษาเอกชนในประเทศไทย เป็น
ลำดับดังนี้ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.2545.) 
 การจัดการศึกษาเอกชนในประเทศไทยมีมานานนับแต่สมัยลานนาหรือนานกว่า 600 ปี ในสมัยนั้น
หรือเวลาต่อมาคือ สมัยสุโขทัย ความรุ่งเรืองของอริยธรรม รวมทั้งความหนาแน่นของประชากรอยู่ใน
ภาคเหนือเป็นส่วนใหญ่ การศึกษาเล่าเรียนส่วนใหญ่เกิดขึ้นในวัด มุ่งเพ่ือให้อ่านออกเขียนได้  ไทยริเริ่มใช้
อักษรไทย 3 แบบขึ้นในสมัยนั้นและผู้เรียนได้เลือกใช้แบบที่เป็นที่นิยมมากที่สุด นอกจากนี้มีการสอนวิชาชีพ
แก่ผู้เรียน เช่น แพทย์แผนโบราณ วิชาก่อสร้าง โหราศาสตร์ เวทมนตร์คาถา และวิชาต่อสู้ป้องกันตัว สำหรับ
ครูผู้สอนในวัด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
 1. ผู้ทำหน้าที่ครูใหญ่ ได้แก่ เจ้าอาวาส 
 2. ผู้ทำหน้าที่สอนพระภิกษุและสามเณร ซึ่งปกติจะเป็นพระท่ีบวชมานานกว่าพรรษา 
 3. ผู้ทำหน้าที่สอนเด็กวัด (ชะโญมวัดหรือสิกข์วัด) ซึ่งเป็นพระที่มีอาวุโสน้อย ส่วนเด็กที่เข้าเรียนส่วน
ใหญ่จะมีอายุประมาณ 10 ขวบ หากอายุน้อยมากก็จะเป็นภาระของพระผู้สอนเกินไปและหากอายุมาก
เกินไปจะไม่คล่องตัวในการปรนนิบัติวัฏฐานต่อครูผู้สอน รวมทั้งเป็นการเสียแรงงานของครอบครัวอีกด้วย 
อย่างไรก็ดี นักเรียนประเภทนี้ มีทั้งที่ประจำอยู่ที่วัดและเช้ามาเย็นกลับ 
 สำหรับวิชาที่สอนกันนอกวัดก็มีวิชาต่อสู้ป้องกันตัวและวิชาชีพของครอบครัวหรือตระกูล ซึ่งถ่ายทอด 
ให้คนในสกุล ทำนองเดียวกับการเรียนการสอนของราชนิกูล บุตรหลานของข้าราชสำนักเก่าเรียนกันในวัง  
และในสำนักราชบัณทิต ส่วนความรู้ที่เล่าเรียนได้แก่ วิชาศาสนาพุทธ ภูมิศาสตร์ มานุษยวิทยา รัฐประศาสน
ศาสตร์ ดาราศาสตร์ จริยธรรม เวชกรรม โหราศาสตร์ ช่างปั้นปักทอง ร้อยกรอง เย็บย้อม เป็นต้น 
 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา การศึกษาเอกชนยังคงรุ่งเรืองเรื่อยมาจนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าเป็น
ครั้งที่ 2 ในปี 2310 การจัดการเรียนการสอนได้พัฒนามากขึ้นเป็นลำดับ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช บาทหลวงฝรั่งเศสนิกายโรมันคาธอลิกได้มาขอจัดตั้งโรงเรียนขึ้นหลายแห่งและบางแห่งทรงจัดสรร
งบประมาณช่วยสร้างให้ทั้งโบสถ์และที่พักด้วย ในเวลาเดียวกันพระองค์ได้โปรดเกล้า ๆ ให้พระโหราธิบดีแต่ง
ตำราภาษาไทยอย่างซาบซึ้ง ไม่ลืมขนบธรรมเนียมประเพณีของตนในตำราภาษาไทยเล่มแรกนี้ ได้กล่าวถึง
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พยัญชนะ สระ การประสมตัวอักษร ฉันทลักษณ์ และคำศัพท์ของภาษาบ้านเรือนเคียง เช่น ชวา เขมร บาลี 
สันสกฤต นอกจากนี้ยังกล่าวถึงแนวทางการรับราชการมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และได้รับ
การตอกย้ำให้เด่นชัดยิ่งขึ้นในต้นรัชกาลของพระพุทธเจ้าหลวง เพ่ือเริ่มจัดการศึกษาอย่างมีระบบแบบแผน
ตามประเทศตะวันตก 
 กิจการโรงเรียนของบาทหลวงได้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น มีการปุจฉาวิสัชนาเรื่องศาสนาด้วยภาษาละติน 
(ภาษาโรมันโบราณ) จำนวนนักเรียนได้เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและเคยมีมากถึง 700 คน นักเรียนสามเณรบาง
คนสามารถกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาละตินต้อนรับราชทูตฝรั่งเศสได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้นักเรียนไทย 6 
คน ได้เดินทางร่วมไปกับคณะทูตครั้งที่ 2 เพ่ือไปศึกษาเล่าเรียนต่อในประเทศฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ. 2244 ซึ่ง
นับว่าเป็นการส่งนักเรียนไทยไปเรียนต่อต่างประเทศครั้งแรก คณะทูตครั้งที่ 3 ก็มีนักเรียนไทยร่วมเดินทางไป
ศึกษาต่อด้วยอีก 12 คน ต่อมาคณะทูตครั้งที่ 4 มีนักเรียนไทยอีก 5 คน ร่วมเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศ
ฝรั่งเศสอีกเช่นกัน 
 สถานศึกษาเอกชนโดยเฉพาะโรงเรียนสามเณรของบาทหลวงฝรั่งเศส ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มุ่งเตรียมเด็ก 
เพ่ือเป็นพระในคริสต์ศาสนานั้น ได้ทำการสอนวิชาการอื่น ๆ นอกเหนือไปจากการสอนหลักธรรมของพระเป็น
เจ้าด้วย เพ่ือให้ชาวเมืองมีความรู้พอที่จะทำราชการของพระเจ้ากรุงสยามความมุ่งหมายของหลักสูตรของ
บาทหลวงประการสุดท้ายนี้สอดกล้องกับแนวนโยบายของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่กำหนดเอาไว้ใน
หนังสือจินดามณีดังกล่าวแล้วข้างต้น 
 การเรียนการสอนภาษาจีน ได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรก ในสมัยสมเด็ดพระนารายณ์มหาราช โดยชาวจีนที่
อพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประทศไทย ชาวจีนส่วนใหญ่นิยมส่งบุตรหลานของตนไปเรียนที่ศาลเจ้า ซึ่งผู้ดูแล
ศาลเจ้าเป็นผู้สอนและสอนด้วยคัมภีร์เก่าบ้าง สอนด้วยการเล่านิทานประเภทวรรณคดีหรือเรื่องราวเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์จีนบ้าง โดยใช้ภาษาจีนล้วนๆ สำหรับค่าเล่าเรียนส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งของตามแต่ผู้ปกครอง
นักเรียนจะนำไปให้  ต่อมาในตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา การสอนภาษาจีนรุ่งเรืองที่สุดที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เคยมีนักเรียนมากถึง 200 คนในสมัยกรุงธนบุรีซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้นมาก โรงเรียนสามเณร
ของบาทหลวงฝรั่งเศสยังคงมีเหลืออยู่ไม่มากนัก โรงเรียนหลายโรงเรียนถูกพม่าเผาทิ้งไปและโรงเรียนที่
เหลืออยู่ก็ต้องซ่อมแซมกันจึงจะใช้ได้ และเป็นโรงเรียนเล็ก ๆ ที่มีนักเรียนพียง 5-6 คนเท่านั้น ต่อมาโรงเรียน
สามเณรของบาทหลวงฝรั่งเศสก็เกือบหมดสูญสิ้นไป เมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเนรเทศสังฆราช
และบาทหลวงฝรั่งเศสออกนอกประเทศ 
 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สังฆราชและบาทหลวงที่ถูกขับไล่ออกไปนั้นได้กลับเข้ามาอยู่ที่เมืองไทยอีก
และเข้าใจว่าโรงเรียนสามเณรก็คงจะได้รับการพ้ืนฟูขึ้นใหม่อีก แต่คงจะมีนักเรียนจำนวนน้อยมากและไม่
เจริญดังแต่ก่อน ต่อมาพวกมิชชันนารีอเมริกันซึ่งเผยแผ่คริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนท์ ได้เริ่มเข้ามามี
บทบาททางด้านการศึกษาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2371 ในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว บาง
คนเป็นนายแพทย์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นครูบาอาจารย์ เป็นนักหนังสือพิมพ์ และนิยมใช้วิชาชีพของตนให้
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เป็นประโยชน์แก่สังคม พร้อมกันไปกับการสอนศาสนา และคนไทยส่วนใหญ่ในเวลานั้นก็มีความประทับใจ
มิชชันนารีอเมริกันมาก 
 ประวัติการศึกษาเอกชนในสมัยรัตนโกสินทร์ เริ่มเมื่อมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบาทหลวง 
ชาวฝรั่งเศส ชื่อ Poleax และเจ้าฟ้ามงกุฎ ซึ่งต่อมาก็คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะที่
บาทหลวง Poleax เรียนภาษาไทย บาลีและวัฒนธรรมไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรง
ศึกษาภาษาละตินและวัฒนธรรมตะวันตก ดอกเตอร์จอห์นสัน (Johnson) เป็นมิชชันนารีชาวอเมริกันที่สอน
ภาษาอังกฤษแก่ข้าราชบริพารในราชสำนัก ซึ่งต่อมากลายเป็นเสนาบดีชั้นสูง ซึ่ งต่อมาหมอหัสกัน 
(Dr.Caswell) ได้สอนภาษาอังกฤษแก่พระภิกษุ 5 รูป และช้าราชบริพารจำนวน 10 คน สามปีต่อมาหมอหัส
กันถึงแก่กรรม ชั้นเรียนจึงถูกยุบเลิกไปและ นางหัสกัน (Caswell) ภรรยาได้รับพระราชทานเงิน จำนวน 
1,500 บาทด้วย 
 ในปี พ.ศ. 2349 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้จัดตั้งโรงเรียนสำหรับนางสนมและ 
นางกำนันขึ้นในพระบรมมหาราชวัง โดยมีมิชชันนารีหญิง 3 คน ผลัดเปลี่ยนกันเป็นครูเข้าไปสอนภามา
อังกฤษ โรงเรียนนี้มีนักเรียนถึง 30 คนในปีแรก แต่ค่อยๆ ลดลงและได้เลิกกิจการไปใน 3 ปีต่อมา โรงเรียนนี้
เรียกได้ว่าเป็นโรงเรียนเอกชนอย่างแท้จริง 
 ในระหว่างต้นปี พ.ศ. 2395 โรงเรียนเอกชน 3 แห่ง ถูกตั้งขึ้นโดยกลุ่มมิชชันนารี นิกายโปรเตส
แตนท์ สำหรับเด็กชาย เด็กหญิง และโรงสุดท้ายเป็นสหศึกษา นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในภาคเอกชนที่เปิด
โอกาสให้มีความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ โรงเรียนเอกชนแห่งแรกที่เก็บค่าธรรมเนียมการเรียน เป็นโรงเรียน
ประจำสำหรับเด็กหญิงซึ่งเก็บค่าธรรมเนียมการเรียนเพียงครั้งเดียว สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งอาหาร
และท่ีพักมีผลทำให้โรงเรียนขาดงบที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไรก็ดี ผู้ปกครองนักเรียนยินดีจ่ายค่าเล่า
เรียน โรงเรียนจึงมีความมั่นคงและเป็นที่นิยมตลอดมาจนถึงปัจจุบัน  
 โรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงหลายแห่งเกิดขึ้นนับแต่ปี พ.ศ. 2420 โรงเรียนอัสสัมชัญตั้งขึ้นก่อน  
ตามด้วยโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน (พ.ศ. 2431) และโรงเรียนราชินีบน (พ.ศ. 2446) โรงเรียนเอกชนที่มี
ชื่อเสียงอ่ืนๆ ก็จัดตั้งข้ึน แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนเหล่านี้เป็นที่นิยมในบรรดาผู้ปกครอง 
 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2476 เป็นต้นมา การจัดการศึกษาเอกชนได้ดำเนินการควบคู่มากับการจัด
การศึกษาของรัฐ อยู่ภายใต้การอุดหนุนส่งเสริมและควบคุมของกองโรงเรียนราษฎร์ กรมวิสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ แต่เนื่องจากการจัดการศึกษามีการขยายตัวอย่างกว้างขวางจึงทำให้กองโรงเรียนราษฎร์
ไม่สามารถบริหารงานได้รวดเร็วทันความต้องการของประชาชน สมาคมครูโรงเรียนราษฎร์แห่งประเทศไทยจึง
เสนอความเห็นว่ากองโรงเรียนราษฎร์ควรได้รับการยกวิทยฐานะให้เป็นกลุ่มโรงเรียนราษฎร์ หรือกรมการ
ศึกษาเอกชน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมและช่วยเหลือโรงเรียนเอกชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหารการศึกษามากขึ้นและเป็นการเสริมกำลังใจให้เอกชนจัดการศึกษาได้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลในเวลานั้นที่ต้องการปรับปรุงระบบราชการ ดังนั้น สภาการศึกษาแห่งชาติจึงได้ตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์ขึ้นเพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือกระทรวงศึกษาและโรงเรียนเอกชน 
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เพ่ือปรับปรุงคุณภาพทางการศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านบริหาร คณะกรรมการนี้ประกอบด้วย ดร.ธำรง บัวศรี
เป็นประธานกรรมการ นายพะนอม แก้วกำเนิด ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองโรงเรียนราษฎร์ในขณะนั้น จึง
ได้เสนอแผนงานกรมโรงเรียนซึ่งได้จัดทำร่างไว้แล้วต่อคณะกรรมการปรับปรุงโรงเรียนราษฎร์เพ่ือเสนอ
กระทรวงศึกษาธิการ ผลปรากฎว่า กองโรงเรียนราษฎร์ได้รับการปรับปรุงเป็นสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน โดยใช้ชื่อย่อว่า สช. มีฐานะเทียบเท่ากรมหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้ งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ.2515 ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 217 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515 โดยโอน
อำนาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน  ข้าราชการ ลูกจ้ าง และเงินงบประมาณของกรมวิสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เพราะในส่วนที่เกี่ยวกับกองโรงเรียนราษฎร์ และโอนงานวิทยาลัยเอกชน สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรี ไปเป็นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน โดย 
ดร.ธำรง บัวศรี เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนคนแรก 

 2. แนวคิด และทฤษฎีการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
 ปีเตอร์ เอฟ. ดรักเกอร์ (Peter F. Drucker, 1980: 165-168) เสนอว่า การบริหาร คือ ศิลปะใน 
การทำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน การทำงานต่างๆ ให้ลุล่วงไป โดยอาศัยคนอื่น เป็นผู้นำภายในสภาพ
องค์กรที่กล่าวนั้น ทรัพยากรบุคคลจะเป็นทรัพยากรหลักขององค์กรที่เข้ามาร่วมกันทำงานในองค์กร ซึ่งคน
เหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากร ด้านวัตถุอ่ืนๆ เครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศต่าง  
ๆ เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการ ออกจำหน่ายและตอบสนองความพอใจให้กับสังคม 
 นอกจากนี้ มิสไตน์และบีเลสโค (Milstein and Belasco, 1973 : 161) กล่าวว่าการบริหารเป็น
กระบวนการที่กำหนดทิศทางและควบคุมกิจกรรมของสมาชิกทุกคนในองค์กร ส่วนคูนซ์และเวียห์ริช (Koontz 
and Weihrich, 1990 : 4) เห็นว่า การบริหารเป็นกระบวนการในการออกแบบและสร้างบรรยากาศในการ
ทำงานของแต่ละบุคคลร่วมกันเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้ง ฮูเซน และ  
โพสเทิลธ์เวท (Husen and Postlewaite 1994 : 213) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารเป็นศิลปะในการ
ประสาน องค์ประกอบ หรือปัจจัยการผลิตที่มุ่งสู่ผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายขององค์การ จากความหมายต่าง ๆ 
สรุปได้ว่า การบริหาร คือกระบวนการทำงานโดยอาศัยคนอ่ืน ซึ่งอาจทำกับบุคคลอื่น หรืออาจผ่านบุคคลอ่ืนที่
ต้องอาศัยศาสตร์และศิลปะในการทำงาน เพ่ือให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545 : 1) กล่าวถึงการศึกษา ความหมายของการบริหาร และการบริหาร
จัดการว่า ควรทำความเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเป็นเบื้องต้นก่อน กล่าวคือ สืบเนื่องจากมนุษย์เป็น
สัตว์สังคมซึ่งหมายถึง มนุษย์โดยธรรมชาติ ย่อมอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม ไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยว การอยู่รวมกันของ
มนุษย์ อาจมีได้หลายลักษณะและเรียกต่างกัน เป็นต้นว่า ครอบครัว เผ่าพันธุ์ ชุมชน สังคม และประเทศ เมื่อ
มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มย่อมเป็นธรรมชาติที่ในแต่ละกลุ่มจะต้องมี “ผู้นำกลุ่ม” รวมทั้งมี “แนวทางหรือ
วิธีการควบคุมดูแลกันภายในกลุ่ม” เพ่ือให้เกิดความสุขและความสงบเรียบร้อย สภาพเช่นนี้ได้มีวิวัฒนาการ
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ตลอดมา โดยผู้นำกลุ่มขนาดใหญ่ เช่น ในระดับประเทศของภาครัฐ ในปัจจุบัน อาจเรียกว่า “ผู้บริหาร” 
ขณะที่การควบคุมดูแลกันภายในกลุ่มนั้นเรียกว่า การบริหารหรือการบริหารราชการ ด้วยเหตุผลเช่นนี้มนุษย์
จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงการบริหารหรือบริหารราชการได้ง่าย และทำให้กล่าวได้อย่างมั่นใจว่า “ที่ใดมีประเทศ ที่
นั้นย่อมมีการบริหาร” การบริหาร (Administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน “Administrate”  
หมายถึงช่วยเหลือ (Assist) หรืออำนวยการ (Direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียงกับ
คำว่า “Minister” ซึ่งหมายถึง การรับใช้หรือผู้รับใช้หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรี สำหรับความหมายดั้งเดิมของ
คำว่า Administer หมายถึง การติดตามดูแลสิ่งต่าง ๆ ส่วนคำว่า การจัดการ นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาค
ธุรกิจซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพ่ือมุ่งแสวงหากำไรหรือกำไรสูงสุดสำหรับผลประโยชน์ที่จะตกแก่
สาธารณะถือเป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอย เมื่อเป็นเช่นนี้จึงแตกต่างจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง
หน่วยงานภาครัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการสาธารณะทั้งหลายแก่ ประชาชน การบริหารภาครัฐทุกวันนี้หรือ
อาจเรียกว่า การบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้น เช่น การนำแนวคิดผู้บริหารสูงสุด (Chief 
Executive Officer) หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใช้ ในวงราชการ การบริหารราชการด้วยความรวดเร็ว การลด
พิธีการที่ไม่จำเป็น การลดขั้นตอน การปฏิบัติราชการเละการจูงใจด้วยการให้รางวัลตอบแทน เป็นตัน 
นอกเหนือจากการที่ ภาครัฐได้เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน หรือภาคธุรกิจเข้ามารับสัมปทานจากภาครัฐเช่นให้
สัมปทานโทรศัพท์มือถือ การขนส่ง เหล้าบุหรี่ อย่างไรก็ดีภาคธุรกิจก็ได้ ทำประโยชน์ให้แก่สาธารณะหรือ
ประชาชนได้เช่นกัน เช่น จัดโครงการคืนกำไรให้สังคมด้วยการลดราคาสินค้า ขายสินค้าราคาถูก หรือการบริจาค
เงินช่วยเหลือสังคม เป็นต้น 
 พร้อมกันนี้อาจให้ความหมายได้อีกว่าการบริหาร หมายถึงการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานใด  ๆ  
ของหน่วยงานของรัฐ และหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่เกี่ยวข้องกับคน สิ่งของและหน่วยงานโดยครอบคลุม 
เรื่องต่างๆ เช่น 1) การบริหารคน (Man) 2) การบริการเงิน (Money) 3) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Material)  
4) การบริหารงานทั่วไป (Management) 5) การบริหารการให้บริการประชาชน (Market) 6) การบริหาร
คุณธรรม (Morality) 7) การบริหารข้อมูลข่าวสาร (Message) 8) การบริหารเวลา (Minute) และ 9) การ
บริหารการวัดผล (Measurement) เช่นนี้เป็นการนำ "ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญต่อการบริหาร" ที่เรียกว่า 9M แต่
ละตัวมาเป็นแนวทาง ในการให้ความหมาย การให้ความหมายทั้ง 2 ตัวอย่างที่ผ่านมานี้  เป็นการนำหลัก
วิชาการด้านการบริหาร คือ "กระบวนการบริหาร" และ "ปัจจัยที่มีส่วนสำคัญต่อการบริหาร" มาใช้เป็น
แนวทางหรือกรอบแนวคิดในการให้ความหมายซึ่งนำจะมีส่วนทำให้การให้ความหมายคำว่าการบริหารเช่นนี้ 
ครอบคลุมเนื้อหาสาระสำคัญที่เกี่ยวกับการบริหาร ซัดเจน เข้าใจได้ง่าย เป็นวิชาการ และมีกรอบแนวคิดด้วย 
นอกจาก 2 ตัวอย่างนี้แล้วยังอาจนำปัจจัยอ่ืนมาใช้เป็นแนวทางในการให้ความหมาย ได้อีก เป็นต้นว่า 3M ซึ่ง
ประกอบด้วย การบริหารคน (Man) การบริหารเงิน (Money) และ การบริหารงานทั่วไป (Management) 
และ 5ป ซึ่งประกอบด้วย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัด ประสานงาน และประชาสัมพันธ์ 
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 ทัศนะเก่ียวกับการบริหาร 
 เฟรดเดอร์ริค ดับบลิว. เทเลอร์ (Frederick W Taylor, 1991 : 27) ให้ทัศนะไว้ว่างานบริหารทุก
อย่างจำเป็นต้องกระทำโดยมีหลักเกณฑ์ ซึ่งกำหนดจากการวิเคราะห์ศึกษา โดยรอบคอบ ทั้งนี้เพ่ือให้มีวิธีที่ดี
ที่สุดในอันท่ีจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตมากยิ่งขึ้น เพ่ือประโยชน์สำหรับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545 : 39) ให้ทัศนะไว้ว่า การบริหารในฐานะที่เป็นกระบวนการหรือ
กระบวนการบริหารเกิดได้จากหลายแนวคิด เช่น โพสคอร์บ (POSDCoRB) เกิดจากแนวคิด ของลูเทอร์ กูลิค 
(Luther Gulick) และ ลินดอล เออร์วิต (Lyndall Urwick) ประกอบด้วยขั้นตอน การบริหาร 7 ประการ 
ได้แก่ การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) การอำนวยการ 
(Directing) การประสานงาน (Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) 
ขณะที่กระบวนการ บริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบด้วย 5 ประการ  
 วิ รัช  วิ รั ชนิ ภ าวรรณ  (2545  : 5 ) ได้ ให้ ทั ศนะไว้ ว่ าการบริห ารจัดการ (Management 
Administration) การบริหารการพัฒนา (Development Administration) แม้กระทั่งการบริหาร การ
บริการ (Service Administration) แต่ละคำมีความหมายคล้ายคลึง หรือใกล้เคียงกันที่เห็น ได้อย่างชัดเจนมี
อย่างน้อย 3 ส่วนคือ 1) ล้วนเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐและหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐนำมาใช้ในการปฏิบัติราชการเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 2) มีกระบวนการ
บริหารงานที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือ การคิด (Thinking) หรือการวางแผน (Planning) การดำเนินงาน 
(Acting) และการประเมินผล (Evaluating) และ 3) มีจุดหมายปลายทางคือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทาง
ที่ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ขึ้นรวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงที่เพิ่มขึ้นสำหรับ
ส่วนที่แตกต่างกันคือ แต่ละคำมีจุดเน้นต่างกัน กล่าวคือ การบริหารจัดการเน้นเรื่อง การนำการจัดการของ
ภาคเอกชน เข้ามาใช้ในการบริหารราชการ เช่น การมุ่งหวังผลกำไร การแข่งขัน ความรวดเร็ว การตลาดการ
ประชาสัมพันธ์ การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลดขั้นตอนและการลดพิธีการ เป็นต้น ในขณะที่การบริหารการ
พัฒนาให้ความสำคัญเรื่องการบริหาร รวมทั้งการพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ (policy,Plan, 
Program, Project) หรือกิจกรรมของหน่วยงาน ของรัฐส่วนการบริหารการบริการนั้นเรื่องการอำนวยความ
สะดวกและการให้บริการแก่ประชาชน 
 ดรักเกอร์ (Drucker, 1979 : 190) ได้ให้ทัศนะไว้ว่า การบริหาร คือ การทำให้งานต่างๆ ลุล่วงไป 
โดยอาศัยคนอ่ืนเป็นผู้ทำและ เฮอร์เซย์ และบลันชาร์ค (Hersey and Blanchard, 1982 : 3) ได้ให้
ความหมายของการบริหารไว้ว่า การบริหาร หมายถึง การทำงาน ร่วมกันและผ่านแต่ละบุคคลและกลุ่มบุคคล 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ส่วนร็อบบิ้นส์ และ เคาลเตอร์ (Robbins and Coulter, 1996 : 8) และ 
ครีตเนอร์ (Kreiner, 1998 : 5) ได้เสนอว่า การบริหารเป็นกระบวนการการทำงานกับบุคคลอ่ืนและผ่าน
บุคคลอื่นให้บรรลุประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 การแบ่งการบริหารตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งหน่วยงาน 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545 : 36-38) แบ่งการบริหารตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้ง
หน่วยงานไว้ 6 ส่วน ดังนี้ 
 1. การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐซึ่งเรียกว่า การบริหารรัฐกิจ (Public Administration) หรือ
การบริหารภาครัฐ มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งคือ การให้บริการสาธารณะ (Public Services) ซึ่ง
ครอบคลุมถึงการอำนวยความสะดวก การรักษาความสงบเรียบร้อยตลอดจนการพัฒนาประชาชนและ
ประเทศชาติ เป็นต้น การบริหารส่วนนี้เป็นการบริหารของหน่วยงานของภาครัฐ (Public or Governmental 
Organization) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งใน ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เช่น การบริหารงานของ
หน่วยงานของสำนักนายก รัฐมนตรี กระทรวง กรมหรือเทียบท่า การบริหารงานของจังหวัดและอำเภอ การ
บริหารงาน ของหน่วยการบริหารท้องถิ่น หน่วยงานบริหารเมืองหลวง รวมตลอดทั้งการบริหารงานของ 
หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น 
 2 . การบ ริห ารงานของหน่ วยงานภ าคธุ รกิ จ  ซึ่ ง เรีย กว่ า  การบ ริห ารธุ รกิ จ  ( Business 
Administration) หรือการบริหารของหน่วยงานของเอกชนซึ่งมี วัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งเพ่ือการ
แสวงหากำไร หรือการแสวงหากำไรสูงสุด (Maximum Profits) ในการทำธุรกิจการค้าขาย การผลิต
อุตสาหกรรม หรือให้บริการเห็นตัวอย่างได้อย่าง ชัดเจนจากการบริหารงานของบริษัท ห้างร้าน และห้าง
หุ้นส่วนทั้งหลาย 
 3. การบริหารของหน่วยงานที่ไม่สังกัดภาครัฐ (Non-Governmental Organization) ซึ่งเรียกย่อว่า 
หน่วยงาน เอ็นจีโอ  (NGOs) เป็นการบริหารงานของหน่วยงานที่ ไม่แสวงหาผลกำไร (Non- Profit 
Administration) มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง คือ การไม่แสวงหาผลกำไร (Non-Profit) 
 4. การบริหารงานของหน่วยงานระหว่างประเทศ ( International Organization) มีวัตถุประสงค์
หลักของการจัดตั้งคือ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เช่น การบริหารงานของสหประชาชาติ (United 
Nations Organization) องค์กรค้าระหว่างประเทศ (World Trade Organization) และกลุ่มประเทศ
อาเซียน (ASEAN) 
 5. การบริหารงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ การบริหารงานขององค์กรส่วนนี้เกิดขึ้นหลังจาก
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540) โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ได้กำหนดให้มี
องค์กรตามรัฐธรรมนูญขึ้น เช่น การบริหารงานของศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้งและผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เป็นต้น องค์กร
ดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐเช่นกัน แต่มีลักษณะพิเศษ เช่น เกิดขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าว และมีวัตถุประสงค์หลัก ในการจัดตั้งเพ่ือปกป้อง คุ้มครองและรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
ตลอดจนควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
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 6. การบริหารงานของหน่วยงานภาคประชาชน มีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งเพ่ือปกป้องรักษา
ผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศและถูกเอารัดเอาเปรียบตลอด
มา เช่น การบริหารงานของหน่วยงานของเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้แรงงานและกลุ่มผู้ให้บริการ 
 ยุทธศาสตร์การบริหารในยุคโลกาภิวัตน์ 
 อธิปัตย์ คลี่สุนทร (2554 : 2) ได้ให้ความหมายของยุทธศาสตร์การบริหารในยุคโลกาภิวัตน์ไว้ว่า  
การบริหาร หมายถึง การทำงานให้สำเร็จ แต่จะมีกลวิธีใดบ้างที่จะช่วยให้งานสำเร็จได้นั้นโดยเฉพาะในยุค
โลกาภิวัตน์ที่โลกเสมือนเล็กลง (Global Village) ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรการผลิตลดลง
ด้วยนั้น นักบริหารในระยะหลังๆ พยายามใช้ยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือมุ่งบรรลุเรื่อง 3 เรื่องคือ 1) ใช้คน
เท่าเดิมทำงานได้มากข้ึน 2) งานเท่าเดิมแต่ใช้คนน้อยลง และ 3) คุณภาพของงานต้องดีเท่าเดิมหรือดีกว่าการ
จะบรรลุเรื่อง 3 เรื่อง ดังกล่าวนั้น ยุทธศาสตร์ที่ต้องคำนึงถึง คือ 
 1. การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ (Information Utilization) เพ่ือประกอบการตัดสินใจให้มากขึ้น  
แต่ทั้งนี้ต้องมีข้อแม้ว่าข้อมูลสารสนเทศนั้น ๆ ต้องรวดเร็วถูกต้อง ทันสมัย เละใช้ประยุกต์ได้ปัญหาคือ ข้อมูล 
สารสนทศบางอย่างรวบรวมได้ง่าย ถ้าครอบคลุมเนื้องานน้อยแต่บางอย่างก็ได้มายาก ต้องอาศัยเวลาสำรวจ
ตรวจสอบ วิเคราะห์ก่อนนำมาใช้ได้ ในส่วนนี้ต้องอาศัยระยะเวลาและศึกษาว่าข้อมูลสารสนเทศเรื่องใดจำเป็น
และครอบคลุมพ้ืนที่ใดมากน้อยพียงใด จากผู้บริหารหรือผู้ต้องการใช้ข้อมูลด้วย ปัจจุบันข้อมูลต่าง  ๆ 
นอกจากจะสามารถเก็บได้ ในหน่วยความจำของระบบคอมพิวเตอร์แล้วยังสามารถเก็บไว้ใน CD-ROM 
(Compact Disk Read-Only-Memory) ซึ่งนำไปใช้ได้สะดวกรวดเร็วและราคาถูกด้วย 
 2. การบริห ารทางไกล  (High-Tech Administration) ใน ยุ คนี้ เครื่ อ งมื อ  เค รื่ อ งใช้ ในการ
ติดต่อสื่อสารสะดวก รวดเร็วมาก อยู่ ใกล้กัน ก็สามารถทำงานเรื่องเดียวกันได้  ประชุมร่วมกันได้  
(Teleconference) ดังนั้น 
สื่อหลายอย่าง อาทิ โทรศัพท์มือถือ โทรสาร วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เครือข่ายการเชื่อมโยงอุปกรณ์
เหล่านี้ควรหาไว้ใช้ตามสมควร เพราะจะช่วยประหยัดเวลาเข้าใจกันง่ายและสะดวก เรื่องนี้ปัญหาคือต้องมีการ
จัดระบบ ระเบียบ และเครือข่ายการรับส่งให้ดีพอ 
 3. การหาความรู้ทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Literacy) ปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ 
เป็นส่วนสำคัญในการทำงานสำหรับผู้บริหารมากขึ้น ผู้บริหารในยุคนี้ควรมีทักษะทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์ 
บางประการ อาทิ การเรียกข้อมูลสำคัญมาใช้การแก้ไขข้อมูลบางรายการ ฯลฯ ซึ่งทักษะดังกล่าวสามารถ
ฝึกอบรมได้ภายในเวลาไม่นานนักโปรแกรมสำเร็จรูปจำนวนมากสามารถฝึกฝนใช้ได้โดยใช้เวลาประมาณ 1 
สัปดาห์ หลังจากนั้นเมื่อใช้บ่อย ๆ ทักษะด้านนี้จะพัฒนาขึ้นได้ 
 4. การมองการณ์ไกล (Introspection) ดังที่กล่าวกันว่าผู้บริหารและคณะ ต้องมีวิสัยทัศน์ (Vision) 
กว้างไกล ไม่นึกแต่เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ต้องคาดการณ์ในอนาคต 10 ปี 15 ปี 30 ปี บนฐานของ
ความเป็นจริงในปัจจุบัน ผนวกกับความเปลี่ยนแปลง ทุกด้านในอนาคตจากการคาดเดาเชิงวิทยาศาสตร์  
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ได้ใกล้เคียงและมีแนวปฏิบัติที่จะไปสู่เป้าหมาย หรือความคาดหวังในอนาคตนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจน ซึ่งบางครั้ง
จำเป็นต้องอาศัยคนนอกมาช่วยมองหรือช่วยคิดในบางเรื่องด้วย 
 5. การใช้หน่วยงาน/องค์กรอื่นทำงาน (Decentralization) งานบางงานที่หน่วยงานอื่นๆ ทำได้ดีกว่า 
เนื่องจากหลายหน่วยงานที่ตั้งภายหลังหรืออยู่ในพ้ืนที่เป้าหมาย มีวัตถุประสงค์เฉพาะสามารถทำงานได้ดีกว่า 
ปัจจุบันภาคเอกชนที่ทำงานเฉพาะบางเรื่องได้ดีกว่า ควรได้รับโอกาสให้ทำงาน (Privatization) เนื่องจาก
คล่องตัวกว่าปรับเปลี่ยนได้ง่ายกว่า แต่ทั้งนี้ควรต้องมีการวิเคราะห์ลักษณะงานอย่างรอบคอบด้วย แนวคิด
พ้ืนฐานของเรื่องนี้คือ การกระจายอำนาจให้ผู้เหมาะสมรับผิดชอบ 
 6. การจัดรูปองค์กรที่ทำงานได้ฉับไว (Organization Development) ให้มีลักษณะขั้นตอนการ
บังคับบัญชาไม่ซับซ้อนนัก องค์กรปัจจุบันควรต้องปรับโครงสร้างองค์กร และปรับวิธีหรือกระบวนการการ
ทำงานให้เหมาะสมกับยุคและสมัยนี้ด้วย มีนักบริหารบางท่าน เสนอว่าองค์กรอาจจัดให้มีความยืดหยุ่น
สามารถสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี หน่วยงานย่อควรจะมีความสำคัญทัดเทียมกัน
และลักษณะงานประจำ ดังเช่น เป็นสายงานหลักและสายงานรอง ที่ไม่ค่อยเอ้ือต่อการปรั บตัวน่าจะค่อย ๆ 
หายไป องค์กรใด ใหญ่มาก อุ้ยอ้าย ปรับตัวช้า ก็ควรแยกองค์กรให้เป็นองค์กรย่อยหลายองค์กร งานก็จะฉับ
ไว รวดเร็วและตอบสนองความต้องการได้ดีขึ้น นอกจากนั้นระบบสำนักงานอัตโนมัติที่เชื่อมโยงกันได้ ทั้ง
สำนักงานควรได้รับการพิจารณาในการปรับปรุงองค์กรด้วย 
 7. การพัฒนาบุคลากร (Personnel Development) บุคลากรในหน่วยงานควรได้ รับการศึกษา 
ฝึกฝน อบรมอย่างสม่ำเสมอให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเละความต้องการของ
หน่วยงาน มิฉะนั้น อาจจะปรับเปลี่ยนได้ไม่ทันหรือไม่เหมาะสม การพัฒนาบุคลากรมิใช่แนวคิดใหม่แต่ปัจจุบัน
วิธีพัฒนาบุคลากรนั้นอาจะทำได้โดยรูปแบบใหม่ ทำให้สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์กร แนวโน้มของ
ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พ้ืนฐานการศึกษาที่สูง การสร้างความเข้าใจทำได้น่าจะง่ายขึ้น 
และช่วยปรับตัว ให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นในส่วนนี้การให้โอกาสบุคลากรได้ทำงาน การสนับสนุน 
ให้ได้รีเยนต่อหรือได้ฝึกอบรมในระดับสูงขึ้น รวมทั้งให้โอกาสเรียนภาษาที่ใช้ในองค์กร สหประชาชาติ เช่น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน ภาษาสเปน ภาษาอาหรับ ภาษารัสเซีย หรือภาษาของประเทศที่มีอาณา
เขตติดต่อ ให้เกง่เท่าหรือเกือบเท่าภาษาแม่ของแต่ละคน จะช่วยให้รับรู้และทำงานได้ดีขึ้น 

 3. ความหมายและความสำคัญความเป็นเลิศของสถานศึกษา 
 3.1 ความหมายของความเป็นเลิศ 
 ความหมายของความเป็นเลิศ มีความหมายหลายด้านและเป็นการยากที่คนส่วนใหญ่จะเห็นพ้อง
ต้องกันให้เป็นกรอบมโนทัศน์ที่เป็นสากล 
 อุไรพรรณ เจนวาริชยานนท์ (2536) : อ้างในตะวัน สื่อกระแสร์.2556) กล่าวสรุปไว้ว่า การมอง
ความเป็นเลิศหรือคุณภาพจะแตกต่างกันไป กล่าวคือ ทางด้านเศรษฐศาสตร์จะมองคุณภาพในเชิง
ความสัมพันธ์ของปัจจัยนำเข้าและผลผลิตโดยดูว่าผลผลิตที่ได้ออกไปนั้นอยู่ในความต้องการของแรงงานตลาด
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มากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับการลงทุนการผลิตหรือไม่ สำหรับทางการศึกษาจะมองคุณภาพในลักษณะของ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน ความสามารถของนักเรียนในการแก้ปัญหา
วิเคราะห์  
 Peter, Waterman and Phillips (1980) และ Longman (1987) ให้ความหมายความเป็นเลิศ 
(excel-lence) ว่าหมายถึง คุณภาพ 
 พจนานุกรมของ Webster (1981) ให้ความหมายความเป็นเลิศ (excellence) ว่าหมายถึง สิ่งที่ดี
ที่สุด สมบูรณ์ที่สุด หรือการกระทำท่ีประกอบด้วยคุณภาพสูงสุดจนเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป 
 3.2 ลักษณะความเป็นเลิศของสถานศึกษา 
 การอธิบายลักษณะความเป็นเลิศของสถานศึกษานั้นจะเห็นได้ว่ามีการใช้คำที่แตกต่างกันแต่มี
ความหมายที่คล้ายคลึงกัน ยกตัวอย่างเช่น ในต่างประเทศเรียกรูปแบบของสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศ/
ลักษณะความเป็นเลิศ 
ของสถานศึกษาว่า effective school, efficient school, successful and high-successful school, 
high -performing school, world class school แ ล ะ  school excellence model เป็ น ต้ น  ส่ วน ใน
ประเทศไทยเรียกตามรูปแบบที่กำหนดเฉพาะ เช่น สถานศึกษาที่มีมาตรฐานสากล สถานศึกษาที่มีความ
อัจฉริยะ สถานศึกษาที่มีคุณภาพ สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สถานศึกษาสมบูรณ์แบบ สถานศึกษาตาม
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สถานศึกษารางวัลโรงเรียนพระราชทาน หรือ โรงเรียนดีเด่น เป็นต้น  
 บทบาทการสร้างคุณภาพโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
 คุณภาพของโรงเรียน/สถานศึกษาเป็นประเด็นปัญหาหนึ่งที่สังคมไทยกำลังให้ความสำคัญในอันดับ
ต้น ๆกระทรวงศึกษาธิการกำลังพยายามที่จะปรับปรุงคุณภาพของโรงเรียน/สถานศึกษาด้วยการปฏิรูป
การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บทที่จะช่วยพัฒนา
คุณภาพโรงเรียนและเพ่ือหาแนวทางหรือวิธีการแก้ไขวิกฤตในเรื่องคุณภาพการศึกษาโดยรวม ซึ่งผู้ที่มีบทบาท
สำคัญต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาโรงเรียนก็คือผู้บริหารโรงเรียนนั่นเอง 
 รัญจวน อินทรกำแหง (2537 อ้างใน ตะวัน สื่อกระแสร์, 2546) ที่กล่าวไว้ว่า ผู้นำสถานศึกษาทุก
ระดับมีบทบาทความรับผิดชอบอย่างสำคัญ ตั้งแต่ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ เพราะเป็นผู้ที่มีอำนาจ
สูงสุดในสถานศึกษานั้นทั้งในการสร้างสรรค์ในการทำลาย 
 สงบ ประเสริฐพันธ์ ( 2543 : 90) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารทั้ง ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือ
ผู้อำนวยการที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพโรงเรียน/สถานศึกษา ไว้อย่างน่าสนใจว่า ยุคโลกาภิวัตน์ ความรู้คือ
อำนาจ ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนในยุคปัจจุบันจะต้องสร้างภาพพจน์ใหม่ให้เป็นผู้นำทางวิชาการ มีหน้าที่ในการ
นำแนวคิดใหม่ ๆ ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในด้านต่าง ๆ ต้องทำตัวเป็นผู้จุดประกาย
ความคิดในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่จะต้องนำให้บุคลากรใน
โรงเรียนได้ตระหนักและให้ความสำคัญทั้งงานวิชาการ งานวิจัย ศึกษาหาความรู้ การสร้างและพัฒนาคุณภาพ
ของโรงเรียนเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศนั้น ถือได้ว่าเป็นบทบาทภารกิจของผู้บริหารโดยตรง 
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 สุพล วังสินธิ์ (2537 ) กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนคือผู้นำความเป็นเลิศมาสู่โรงเรียน โดยค่อย ๆ 
กำหนดระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโรงเรียนให้สูงขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งมาตรฐานของตนเองและมาตรฐานที่
ใช้กับผู้อ่ืน การพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศจะต้องกำหนดนโยบายและสร้างบรรยากาศการบริหารไปพร้อม ๆ 
กันผู้บริหารต้องมีทักษะความสามารถพ้ืนฐานสำคัญ 6 ประการ คือ 1) มีความคิดสร้างสรรค์ลึกซึ้ง 2) การมี
ความรู้สึกไว 3) การมองการณ์ไกล 4) การเปลี่ยนแปลงได้ 5) การมุ่งมั่น และ 6) การอดทน 
 3.3 โครงสร้างสถานศึกษา 
 ธีระ รุญเจริญ อ้างถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ และจิราภรณ์ จันทรสุพัฒน์ ได้ดำเนินการวิจัยภารกิจ 
โครงสร้าง และอัตรากำลังของสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือนำไป  
สู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การออกแบบโครงสร้างสถานศึกษา  
ควรคำนึงถึงความมีอิสระ คล่องตัวในการบริหารทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ บุคคล และการบริหารทั่วไป 
โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมและจัดระบบบุคลากรหลักได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ โดยได้เสนอโครงสร้าง 
รายละเอียดดังแผนภาพที่ 2 

 

 
 
 
 

 
           แผนภาพที่ 2 โครงสร้างสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา

วิชาการ การงบประมาณ การบริหารบุคคล การบริหารท่ัวไป

ผู้บริหารสถานศึกษา

• กลุ่มงานหลักสูตรและการ
สอน 

• กลุ่มงานนิ เทศการศึกษา
และพัฒนาคุณภาพการสอน 

• กลุ่มงานกิจการและกิจกรรม 
นักเรียน 

• กลุ่มงานสื่อ ห้องสมุด และ
เทคโนโลยีการศึกษา 

• กลุ่มงานวัดผลประเมินผล
และมาตรฐานคุณภาพทาง
วิชาการของโรงเรียน 

• กลุ่มงานการพัฒนาวิชาชีพ
ครู 

• กลุ่มงานการศึกษานอกระบบ 
การศึกษาตามอัธยาศัย และ
บริการทางวิชาการของโรงเรียน 

• กลุ่มงานวิชากับชุมชนและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

• กลุ่มงานโครงการพิเศษทาง
วิชาการของโรงเรียน (ถ้ามี) 

• ฯลฯ 

• กลุ่มงานนโยบายและแผน 
• กลุ่มงานการงบประมาณ 
• กลุ่มงานจัดหารายได้และ

กองทุนโรงเรียน 
• กลุ่มงานการบริหารทรัพย์สิน 

และผลประโยชน์ (ถ้ามี) 

• กลุ่มงานการวางแผนกำลังคน/
สรรหา/คัดเลือก 

• กลุ่มงานการบรรจุ/แต่งต้ัง/
และระบบทะเบียนบุคคล 

• กลุ่ ม งาน การป ระ เมิ น การ
พัฒนาบุคคลและงานวินัย 

• กลุ่มงานการสวัสดิการและ
กองทุนบุคลากร 

• กลุ่มงานธุรกิจและสารบรรณ 
• กลุ่มงานเลขานุการ กิจกรรม

การสถานศึกษา 
• กลุ่มงานการเงินและบัญชี 
• กลุ่มงานพัสดุและการจัดจ้าง 

บริการ 
• กลุ่มงานอาคารสถานที่  การ

พัฒนาพื้นที่แลพสิ่งแวดล้อม 
• กลุ่มงานรักษาความปลอดภัย

และระบบสัญจร 
• กลุ่มงานบริการพิเศษ (ถ้ามี) 
• กลุ่มงานบริการอนามัยและ 

โภชนาการ 
• กลุ่มงานระบบการตรวจสอบ

ผลงาน แล ะการ เงิน  (Audit 
System) (ถ้ามี) 

• กลุ่มงานชุมชนสัมพันธ์ 
• ฯลฯ 
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 การบริหารสถานศึกษา 
 หน้าที่การบริหาร 
 1. ความหมายของหน้าที่การบริหาร 
 การบริหาร (Management) หมายถึง กระบวนการทำงานร่วมกันของบุคคลและทรัพยากรต่าง ๆ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำหรับกิจกรรมที่ทำให้การบริหาร 
ประสบความสำเร็จ เรียกว่าหน้าที่ของผู้บริหาร หรือหน้าที่การบริหาร (functions of management) หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งว่า ผู้บริหารที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มักเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามหน้าที่ของการ
บริหารหรือใช้กระบวนการของการบริหารจัดการ (Management Processes)  
 รอบบิ้น และดีเชนโช (Robbins and Decenzo) สรุปว่า หน้าที่การบริหารมี 4 อย่าง คือ การ
วางแผน การจัดองค์การ การนำ และการควบคุม ซึ่งสอดคล้องกับ รอบบิ้น และดีเชนโช 
 ดูบริน (Dubrin) ให้ความเห็นว่าหน้าที่ของผู้บริหาร 4 อย่าง คือ 1) Planning 2) Organizing and 
Staffing 3) Leading 4) Controlling ซึ่งทั้ง 4 ประการ เกี่ยวข้องกับทรัพยากรบริหาร ดังแผนภาพที่ 3 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 3 หน้าที่ของผู้บริหาร 

 สุกัญญา โฆวิไลกูล สรุปว่า กระบวนการบริหารเป็นหัวใจสำคัญของความมีประสิทธิภาพของระบบ 
ในการศึกษากระบวนการบริหารจะเน้นศึกษาถึงส่วนประกอบและหน้าที่การบริหารแต่ละส่วน คือ ศึกษา  
การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การบริหารงานบุคคล (Staffing) สั่งการ (Directing) 
และการควบคุม (Controlling) ดังแผนภาพที่ 4 

 
 
 

แผนภาพที่ 4 องค์ประกอบของหน้าที่การบริหาร 

    

    

    

การวางแผน 
(Planning) 

การจัดองค์การ 
(Organizing and 

staffing) 

การนำ 
(Leading) 

การควบคุม 
(Controlling) 

ทรัพยากรบุคคล 
(Human 

Resources) 

ทรัพยากรการเงิน 
(Financial 
Resources) เป้าหมาย 

(Goals) 

การวางแผน
(Planning) 

การจัดองค์การ
(Organizing) 

การบริหารงาน
บุคคล (Staffing) 

สั่งการ 
(Directing) 

การควบคุม
(Controlling) 

Feedback 

ข้อมูลสารสนเทศ 
(Information 
Resources) 

ผู้บริหาร 
ทรัพยากรกายภาพ 

(Physical 
Resources) 
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  จากแนวคิดของ 1) โฮลท์ (Holt) 2) แบทแมน และสเนล (Bateman and Snell) 3) ดูบ
ริน (Dubrin) ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับความหมายและกิจกรรมในหน้าที่การบริหารดังนี้ 
  1. การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการกำหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
องค์กรและตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะดำเนินการอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังไว้กิจกรรมการวางแผน
ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์กร ความคาดหวังในอนาคต การกำหนดเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ การเลือกมาตรการและกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับทรัพยากรขององค์กรที่มีอยู่ 
  2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ที่จำเป็น
และสำคัญที่จะทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร กิจกรรมการจัดองค์กร ประกอบด้วย การ
จัดทำโครงสร้าง การจัดบุคลากรรับผิดชอบงานต่าง ๆ การจัดทำมาตรฐาน และรายละเอียดการปฏิบัติงาน การ
จัดระบบ การบังคับบัญชาและการประสานงาน การกำหนดภารกิจองค์กร การจัดระบบทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมในองค์กร 
  3. การนำ (Leading) หมายถึง การอำนวยการและการประสานงาน กระตุ้น ส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายองค์กร ซึ่งอาศัยภาวะผู้นำของผู้บริหาร กิจกรรมการนำประกอบด้วยการ
จูงใจ การตัดสินใจสั่งการ การสื่อสาร และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของบุคคล 
  4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การกำกับให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ กิจกรรมควบคุม ประกอบด้วย การตรวจสอบ ติดตาม การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
กับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงาน 
 การบริหารงานวิชาการ 
 การบริหารงานวิชาการ คือ การจัดการผสมผสานทรัพยากรและกิจกรรมทางการศึกษาเพ่ือให้เกิด 
การพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ส่วน  
กมล ภู่ประเสริฐ ได้กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจของสถานศึกษา 
 หลักการและแนวคิดการบริหารงานวิชาการ 
 1. ยึดหลักให้สถานศึกษาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง โดยมีครู 
ผู้บริหาร ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
 2. มุ่งส่งเสริมสถานศึกษาให้จัดกระบวนการเรียนรู้โดยถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญสูงสุด 
 3. มุ่งส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมมีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ รวมทั้ง 
เป็นเครือข่ายและแหล่งการเรียนรู้ 
 4. มุ่งการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยให้มีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้ และสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาได้ในทุกช่วงชั้น ทั้งระดับเขตพ้ื นที่
การศึกษา และสถานศึกษา 
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 5. มุ่งส่งเสริมให้มีการร่วมมือเป็นเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและพัฒนา
การศึกษา 
 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ  
 แฟเบอร์ และเธียรรอน (Faber and  Shearron) แบ่งขอบข่ายงานวิชาการออกเป็น 6 ด้าน คือ การ
จัดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การจัดเนื้อหาของหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ การจัดอุปกรณ์การสอน การ
นิเทศการสอน และการส่งเสริมครูประจำการ ส่วนกมล ภู่ประเสริฐ กำหนดขอบข่ายงานวิชาการไว้ 9 
ประการ คือ การบริหารหลักสูตร การบริหารการเรียนการสอน การบริหารประเมินผลการเรียน การบริหาร
การนิเทศภายในโรงเรียน การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ การบริหารการวิจัยและพัฒนา การ
บริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ การบริหารการวิจัยและพัฒนา การบริหารโครงการวิชาการ การ
บริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศ และการบริหารงานประเมินผลงานด้านวิชาการ เช่น การกำหนดหลักสูตร 
แผนการสอน สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล การจัดครูเข้าสอน การนิเทศการสอน 
สำหรับรุ่งรัชดาพร เวหาชาติ กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารสถานศึกษา และ
เป็นส่วนที่ผู้บริหารจะต้องให้ความสำคัญ ส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิชาการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยมีการจัดกิจกรรมที่เป็นการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีและ
มีประสิทธิภาพ สำหรับ ปรียาพร สงศ์อนุตรโรจน์ กำหนดขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ดังนี้ 1) การ
วางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ แบ่งออกเป็นการจัดทำแผนการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ การประชุมเกี่ยวกับ
หลักสูตร การจัดปฏิทินการศึกษา ความรับผิดชอบตามภาระหน้าที่ของการจัดขั้นตอน และระยะเวลาในการ
ทำงาน การจัดทำโครงการสอน และการจัดทำบันทึกการสอน 2) การจัดดำเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนแบ่งออกเป็น การจัดตารางสอน การจัดชั้นเรียน การจัดครูเข้าสอน การจัดแบบเรียน การปรับปรุงการ
เรียนการสอน และการฝึกงาน 3) การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น การจัดสื่อการเรียน
การสอน การจัดห้องสมุด และการนิเทศการสอน 4) การวัดและการประเมินผลการเรี ยนการสอน ส่วน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้แบ่งขอบข่ายงานวิชาการออกเป็น 5 ด้าน คือ งานแผนงานวิชาการ 
งานจัดการเรียนการสอน งานการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน งานการวัดและประเมินผล และงาน
อ่ืน ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. งานแผนงานวิชาการ ได้แก่ การจัดทำโครงการสอน แผนการสอน คู่มือประมวลการสอน จัดทำ
ข้อมูลสถิตินักเรียน จัดทำนำเสนอนโยบายแนวการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จัดทำแผนการดำเนินงาน
และหรือธรรมนูญโรงเรียน (School Charter) จัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ และอ่ืน ๆ  
 2. งานจัดการเรียนการสอน ได้แก่ จัดบริการการศึกษาสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถ
พิเศษ (มาตรา 10) ดำเนินการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ตามที่เห็นสมควร โดย
ให้ตอบสนองต่อนโยบายของชาติและความต้องการของท้องถิ่นเป็นสำคัญ (มาตรา 15) กำหนดคาบเวลา
เรียน ตามเกณฑ์ขั้นต่ำ กำหนดวันปิด - เปิดภาคเรียนของสถานศึกษา จัดตารางสอน จัดชั้นเรียน จัดครูเข้า
สอน จัดสอนซ่อมเสริม และอ่ืน ๆ 
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 3. งานพัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน ได้แก่ จัดทำและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น (มาตรา 27 
วรรค 2) เทียบโอนผลการเรียน (มาตรา 15 วรรคท้าย) จัดทำมาตรฐานหน่วยงานต้นสังกัด และแนวทางการ
จัดการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 พัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
ให้มีประสิทธิภาพ (มาตรา 30) ประชุมอบรมทางวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้สอน
ทำการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพ่ือพัฒนาการแก่ครู คัดเลือก หนังสือแบบเรียนที่กระทรวงฯ และหรือเขตพ้ืนที่
ได้รับอนุมัติให้ใช้ในสถานศึกษา อนุมัติให้ใช้หนังสือแบบเรียนที่เกี่ยวกับหลักสูตรท้องถิ่นที่สถานศึกษาจัดทำ
หรือพัฒนาขึ้น จัดทำตำราเรียนในวิชาที่สถานศึกษาเป็นผู้จัดทำหลักสูตร จัดหาวิทยากร แล ะแหล่ง
ประกอบการฝึกงาน จัดบริการห้องสมุด และที่อ่านหนังสืออ่ืน ๆ นอกเหนือจากห้องสมุด จัดมุมค้นคว้าศึกษา
ในห้องเรียน จัดห้องวิชาการสำหรับการค้นคว้าของครู และอ่ืน ๆ 
 4. งานการวัดและประเมินผล ได้แก่ จัดการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยพิจารณาจาก
พัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่
ไปในกระบวนการเรียนการสอน (มาตรา 26) ดำเนินการให้มีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (มาตรา 
48) อันได้แก่ การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจาก
ภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง อนุมัติการจบการศึกษา ออกหลักฐานทางวิชาการ จัดทำทะเบียน
วัดผล ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติงานด้านวิชาการ และอ่ืน ๆ 
 5. งานอ่ืน ๆ ได้แก่ ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทางด้านวิชาการของ
สถานศึกษา ตามคำร้องขอของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุ คคลหรือ
หน่วยงานภายนอกที่สำนักงานดังกล่าวรับรองที่ทำการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (มาตรา 
50) ประสาน ส่งเสริม และดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิการจัดการศึกษาของครอบครัวและชุมชน (มาตรา 12) 
รณรงค์ให้เด็กทุกคนในพ้ืนที่บริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มาตรา10) นำเสนอการแต่งตั้งกรรมการหรือ
อนุกรรมการด้านวิชาการ (ถ้ามี) 
 ส่วนธีระ รุณเจริญ กำหนดให้การบริหารงานวิชาการมีขอบข่ายภารกิจ 8 ด้าน คือ 
 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 3. การวัดผล การประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน 
 4. การประกันคุณภาพภายใน และมาตรฐานการศึกษา 
 5. การพัฒนาและใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 6. การพัฒนา และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 8. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
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 การบริหารงบประมาณ 
 การบริหารงบประมาณ หมายถึง การจัดการเพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนที่ได้รับ
อนุมัติโดยมีขั้นตอนสำคัญ 3 ขั้น คือ การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การ
จัดทำข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน 
 หลักการและแนวคิดการบริหารงานงบประมาณ 
 ธีระ รุญเจริญ ได้ให้แนวคิดเก่ียวกับหลักการและแนวคิดการบริหารงบประมาณไว้ 5 ด้าน คือ 
 1. ยึดหลักความเท่าเทียมกัน และความเสมอภาคทางโอกาสการศึกษาของผู้เรียน ในการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลสำหรับผู้เรียน  
ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่สถานศึกษาของรัฐและเอกชนอย่างเท่าเทียมกัน และจัดสรรเพ่ิมเติมให้แก่
ผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษตามความจำเป็น 
 2.  มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของระบบการจัดการงบประมาณ โดยให้  
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ มีความคล่องตัว ควบคู่กับความโปร่งใส 
และความรับผิดชอบ ซึ่งตรวจสอบได้จากผลสำเร็จของงานและทรัพยากรที่ใช้ 
 3. ยึดหลักการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยจัดสรรงบประมาณให้เป็นวงเงิน
รวมแก่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 4. มุ่งพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน  
ทั้ง 7 ด้าน คือ 1) การวางแผนงบประมาณ 2) การคำนวณต้นทุนผลผลิต 3) การจัดระบบการจัดหาพัสดุ 4) การ
บริหาร ทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ 5) การรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน 6) การ
บริหารสินทรัพย์ 7) การตรวจสอบภายใน 
 5. มุ่งส่งเสริมการระดมทรัพยากร และการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินจากทุกส่วน
ของสังคมมาใช้เพื่อการจัดและพัฒนาการศึกษา 
 ขอบข่ายการบริหารงบประมาณ 
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งขอบข่ายงานงบประมาณเป็นดังนี้ 
 1. งานบริหารงบประมาณและการเงิน ได้แก่ จัดตั้งงบประมาณหรือจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน 
พิจารณานำเสนอเพ่ือขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา บริหารงบประมาณให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามรายงานผลการใช้งบประมาณ การจัดทำบัญชีการใช้จ่ายเงิน 
ตรวจสอบภายใน เก็บรักษาเงิน การเลือกประเภทการฝากเงิน การเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ บรรดารายได้
และผลประโยชน์ของสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่
เกิดจากการผิดสัญญาและเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของที่ดำเนินการโดยใช้เงิน
งบประมาณให้สถานศึกษาสามารถจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น  ๆ ได้ตาม
ระเบียบทีก่ระทรวงการคลังกำหนด (มาตรา 59 วรรค 4) อ่ืน ๆ 
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 2. งานวัสดุ ครุภัณฑ์ ได้แก่ เปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการครุภัณฑ์ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์ จัดซื้อ จัดจ้างตามแผนการใช้จ่าย มีอำนาจในการสั่งซื้อ สั่งจ้างเพ่ิมข้ึน แต่งตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
แต่งตั้งกรรมการควบคุมการก่อสร้าง แต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง แต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ สั่ง
จำหน่ายวัสดุ ครุภัณฑ์ สั่งทำลายเอกสารที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์
การศึกษา จัดทำทะเบียนควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ อื่น ๆ 
 3. งานอื่น ๆ ได้แก่ ดำเนินการด้านกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ระดับมัธยมปลาย) ระดมทรัพยากร
จากองค์กรและสถาบันต่าง ๆ ในชุมชนและสังคมเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (มาตรา 58) อ่ืน ๆ 
 ส่วนธีระ รุญเจริญ ได้แบ่งขอบข่ายการบริหารงบประมาณไว้ 7 กลุ่ม คือ 
 1. การจัดตั้งงบประมาณ 
 2. การจัดสรรงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน และการอนุมัติงบประมาณ กา รโอน และการ
เปลี่ยนแปลง งบประมาณ การรายงานผล  
 3. การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ การตรวจสอบติดตาม
การใช้งบประมาณ การตรวจสอบการใช้ผลผลิต 
 4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา ทุนการศึกษา กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
กองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา การจัดการทรัพยากร การส่งเสริมการบริหาร การจัดหารายได้ และ
ผลประโยชน์ในรูปแบบที่หลากหลาย 
 5. การบริหารการเงิน การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจ่ายเงิน และการนำส่งเงิน 
 6. การบริหารบัญชี การจัดทำบัญชีการเงิน การจัดทำทะเบียนทางการเงิน การจัดทำรายงาน
ทางการเงินและงบการเงิน การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน 
 7. การบริหารวัสดุและสินทรัพย์  การวางแผนจัดหาวัสดุ  การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะ การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ เพ่ือการจัดทำและการจัดหาวัสดุ การจัดหาวัสดุ การ
ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา และจำหน่ายวัสดุ การจัดหาผลประโยชน์สินทรัพย์ 
 สมเดช สีแสง ได้กล่าวว่า การบริหารงบประมาณ ประกอบด้วยขอบข่ายดังนี้ การควบคุมงบประมาณ 
การเบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน การรายงานผล 
 พรจันทร์ พรศักดิ์กุล ทำการวิจัยเรื่อง รูปแบบกระบวนการงบประมาณของโรงเรียนที่บริหาร
งบประมาณแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. ปัจจุบันโรงเรียนประถมศึกษามีการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ 
4 ขั้นตอน ในขั้นตอนของการจัดทำงบประมาณมีการกำหนดนโยบายงบประมาณ การทบทวนแผนกลยุทธ์ 
การจัดทำแผนปฏิบัติการ และการประมาณรายรับ - รายจ่าย ปัญหาที่พบคือ โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีการจัดทำ
แผนงบประมาณระยะกลาง และไม่ได้จัดทำปฏิทินกระบวนการงบประมาณ ในขั้นของการอนุมัติงบประมาณ 
มีการนำเสนอแผนงบประมาณให้คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา และส่วนใหญ่จะเห็นชอบตามที่โรงเรียน
เสนอ ในขั้นของการบริหารงบประมาณ มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  
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และมีการจัดทำข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน ปัญหาที่พบคือ ไม่มีเกณฑ์ท่ีชัดเจนในการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
และไม่มีแรงจูงใจให้ทำตามข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน ในขั้นของการประเมินผลงบประมาณ มีการประเมินผล
การใช้งบประมาณแต่ส่วนใหญ่ไม่มีการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และต้นทุน ส่วนการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
งบประมาณ พบว่า ผู้ปกครองไม่มีส่วนร่วมใด ๆ ในกระบวนการงบประมาณ ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาและหัวหน้าสายชั้น/กลุ่มสาระมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ผู้สอนและ
กรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการรับรู้ รับทราบข้อมูล 2. ได้รูปแบบกระบวนการ
งบประมาณของโรงเรียนที่บริหารงบประมาณแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งมีขั้นตอนที่สำคัญ 4 ขั้นตอน คือ 1) 
การจัดทำงบประมาณ ประกอบด้วย การกำหนดแนวทาง การจัดทำงบประมาณ การทบทวนแผนระยะยาว 
การจัดทำแผนระยะสั้น การประมาณการรายรับ - รายจ่าย 2) การอนุมัติงบประมาณ ประกอบด้วย การ
พิจารณางบประมาณ การจัดทำเอกสารงบประมาณ 3) การบริหารงบประมาณ ประกอบด้วย การควบคุม
การใช้งบประมาณ การเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การจัดทำข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน 4) การประเมินผล
งบประมาณ ประกอบด้วย การประเมินผลและการรายงานผลและได้นำเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการงบประมาณของหัวหน้าสายชั้น/กลุ่มสาระ ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษา กรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษา 

 การบริหารงานบุคคล 
 หลักการและแนวคิดการบริหารงานบุคคล 
 1. ยึดหลักการบริหารเพื่อให้เกิดการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 2. ยึดหลักความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาตาม
นโยบาย กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
 3. ยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ขอบข่ายการบริหารงานบุคคล 
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดขอบข่ายการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย วางแผน
อัตรากำลัง สรรหาบุคลากร บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร จัดทำทะเบียนประวัติบุคลากร พัฒนาบุคล ากร 
พิจารณาความดีความชอบ มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากร ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ อนุญาตการ
ลา ลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน ของบุคลากรในสถานศึกษาอนุญาตการลาไปเข้ารับการฝึกอบรม ดูงานใน
ประเทศ อนุญาตการลาศึกษาต่อในประเทศ พัฒนาระบบข้อมูลบุคลากร การจัดองค์การในสถานศึกษา จัด
บุคลากรเข้าปฏิบัติงานประเมินผลการปฏิบัติงาน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับใบประกอบวิชาชีพตามที่
ได้รับมอบหมาย จัดสวัสดิการแก่บุคลากรในสถานศึกษา ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง 
ๆ ทางด้านบุคลากรของสถานศึกษา ตามคำร้องขอของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีสำนักงานดังกล่าวรับรองที่ทำการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษา (มาตรา 50) อื่น ๆ 



หน้า | ๓๓ 
 

 

 ธีระ รุญเจริญ ได้อธิบายว่า การบริหารงานบุคคลมีขอบข่าย 25 ประการ คือ 1) การวางแผน
อัตรากำลัง 2) การกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 3) การเกลี่ย
อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ และการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง 5) การย้ายข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา การย้ายข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่างเขตพ้ืนที่การศึกษา 6) การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ 7) เงินเดือนและ
ค่าตอบแทน 8) การเลื่อนขั้นเงินเดือน 9) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 10) การลา
ศึกษาต่อ 11) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 12) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 13) มาตรฐานวิชาชีพ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 14) การส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 15) การดำเนินการ
ทางวินัยและการลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดำเนินการทางวินัยแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 16) การสั่งพักราชการ การสั่งออกจากราชการไว้
ก่อน 17) การรายงานการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ 18) การอุทธรณ์ 19) การร้องทุกข์ 20) การ
ออกจากราชการ 21) การขอรับใบอนุญาตและการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 22) งานทะเบียน
ประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 23) งานยกเว้นคุณสมบัติ 24) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 25) 
งานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 นิชาภา ประสพอารยา ได้ศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร พบว่า สถานศึกษาส่วนใหญ่มีการจัดทำแผนกำลังคน  
เพ่ือการวางแผนการพัฒนากำลังคนในระยะเวลาต่าง ๆ เป็นแผนปฏิบัติการ 1 - 2 ปี มีการดำเนินการสรรหา  
โดยผู้บริหารใช้อำนาจตัดสินใจในการคัดเลือกในขอบเขตที่พึงกระทำได้โดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งบุคลากร 
ที่มีความสามารถในโรงเรียนขึ้นมาแทน และจะดำเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุในตำแหน่งที่ว่างโดยการสรรหา
จากบุคคลภายนอกที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน ใช้เกณฑ์การคัดเลือก
โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ บุคลิกภาพ ความสามารถและความรู้ตรงตามสาขาวิชาที่ต้องการ มีการนำบุคคลเข้า
สู่หน่วยงาน โดยผู้บริหารแต่ละฝ่ายและหัวหน้างานแนะนำการปฏิบัติงานและรายละเอียดอ่ืน ๆ มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใหม่ โดยการให้รับมอบหมายติดตามและรายงานการปฏิบัติงานเป็น
ระยะ มีการวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร โดยการนำความเคลื่อนไหวใหม่ ๆ ทางการศึกษามา
ดำเนินการพัฒนาให้บุคลากรเข้าใจและนำไปปฏิบัติ และพัฒนาบุคลากรโดยการฝึกอบรมมีการจัด
ผลประโยชน์เกื้อกูลที่นอกจากเงินเดือน โดยการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ ที่บุคลากรมีสิทธิ
ได้รับ มีการมอบหมายที่ทำให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้ สึกอยากทำงานต่อเอง โดยการพิจารณาถึงความรู้  
ความสามารถ และประสบการณ์ของบุคลากร มีการดำเนินการที่ทำให้บุคลากรเกิดความมั่นคงในการ
ปฏิบัติงาน โดยการที่ผู้บริหารให้คำปรึกษาต่าง ๆ จัดบริการด้านสุขภาพ อนามัย ความปลอดภัยในโรงเรียน มี
การดำเนินการในเรื่องการไกล่เกลี่ยปัญหาด้านบุคคลในโรงเรียน โดยการจัดประชุมบุคลากรเป็นประจำทุก
เดือน มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนและบุคคลที่ทันสมัย ส่วนปัญหาพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาใน
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การบริหารจำแนกเป็น 12 ระดับ ได้แก่ กลุ่มที่มีปัญหาอยู่ ในระดับน้อย มีปัญหาในด้านการวางแผนกำลังคน 
การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผล การปฏิบัติงาน การพัฒนา และค่าตอบแทนหรือสิ่งจูงใจ และกลุ่มที่มี
ปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีปัญหาในการนำเข้าสู่หน่วยงาน การปฏิบัติงานต่อเนื่อง ความมั่นคงในการ
ปฏิบัติงาน การไกล่เกลี่ยปัญหาด้านสุขภาพ และการบริการข้อมูลข่าวสาร 
 การบริหารงานทั่วไป 
 หลักการและแนวคิดการบริหารทั่วไป 
 1. ยึดหลักในสถานศึกษามีความอิสระในการบริหาร และการจัดการศึกษาด้วยตนเองให้มากที่สุด 
โดยเขตพ้ืนที่การศึกษามีหน้าที่กำกับ ดูแล ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษา 
จัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 2. มุ่งส่งเสริมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการศึ กษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส  
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ตามกฎเกณฑ์ กติกา ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และองค์กร  
ที่เก่ียวข้อง 
 3. มุ่งพัฒนาองค์กรทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นองค์กรสมัยใหม่ โดยนำ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม สามารถเชื่อมโยง ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วด้วยระบบ
เครือข่ายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
 4. การบริหารงานทั่วไปเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยประสาน  ส่งเสริม และสนับสนุนให้การ
บริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพ และมาตรฐานที่กำหนดไว้โดยมีบทบาทหลักในการประสาน 
ส่งเสริม สนับสนุน และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้งการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามบทบาทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ตลอดจน
การจัดและให้บริการการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืน 
 ขอบข่ายการบริหารงานทั่วไป 
 ธีระ รุญเจริญ ได้กำหนดขอบข่ายภารกิจการบริหารทั่วไป 23 ประการ คือ 1) การพัฒนาระบบและ
เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 2) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 3) การวางแผนการศึกษา 
แผนพัฒนาการศึกษา หรือแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาการศึกษาประจำปี  และแผนปฏิบัติการประจำปี 4) 
งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 6) การพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงาน 7) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 8) งานเลขานุการคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา 9) การ
ดำเนินงานธุรการ ด้านการเงิน การคลัง บัญชี และวัสดุ 10) การอำนวยการด้านบุคลากร 11) การดูแล
อาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อม 12) การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 13) การรับนักเรียน 14) การจัดตั้ง ยุบ 
รวม หรือเลิกสถานศึกษา 15) การอำนวยการและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย 16) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 20) การส่งเสริม สนับสนุน และการประสานการจัด
การศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 21) งานประสานราชการ
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กับส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 22) งานกำกับดูแลสถานศึกษา : ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และ
รายงาน 23) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แบ่งขอบข่ายการบริหารทั่วไป  5 ด้าน คือ 
 1. งานธุรการและสารบรรณ ได้แก่ ผลิตและจัดทำเอกสาร การส่งและการรับเอกสาร การเก็บรักษา
และการยืม การทำลายเอกสาร การออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่งของสถานศึกษา การประชุมครู และ
งานอ่ืน ๆ 
 2. งานทะเบียน สถิติ และรายงาน ได้แก่ จัดทำทะเบียนสถิติครูและลูกจ้าง รายงานผลการเรียนของ
นักเรียนเป็นระยะ ๆ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา รายงานข้อมูลผลการดำเนินงาน หรือ
กิจการต่าง ๆ ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสารธารณชน เก็บรักษาข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน จัดให้มีตาราง 
การปฏิบัติงานของโรงเรียน และงานอ่ืน ๆ 
 3. งานอาคารสถานที่ ได้แก่ งานวางผังบริเวณสถานศึกษา ปรับปรุงบริเวณสถานศึกษา กำหนดแผน 
การใช้อาคารสถานที่ ควบคุมการก่อสร้างและการปรับปรุงอาคารสถานที่และห้องเรียน กำหนดมาตรการ
ป้องกันอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและอุบัติภัยอ่ืน ๆ รักษาความปลอดภัย จัดทำทะเบียนประวัติการใช้และการ
ซ่อมแชมอาคารสถานที่ ส่งเสริมให้นักเรียนได้ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียนและบริเวณสถานศึกษา และ
งานอ่ืน ๆ 
 4. งานกิจการนักเรียนและบริการต่าง ๆ ได้แก่ ควบคุมดูแลความประพฤติและระเบียบวินัย แนะ
แนวด้านการศึกษาและอาชีพ และให้คำปรึกษา จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร บริการอาหารกลางวัน บริการด้าน
สุขภาพ นำนักเรียนนักศึกษาไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา จัดหา
ทุนการศึกษา จัดพาหนะรับส่งนักเรียน/นักศึกษา (ถ้ามี) บริการด้านกีฬาและแหล่งพักผ่อน เกณฑ์เด็กเข้า
เรียนการศึกษาภาคบังคับ กำหนดแผนชั้นเรียน รับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียน จัดบริการโสตทัศนูปกรณ์ 
จัดบริการน้ำดื่ม น้ำใช้ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ จัดโครงการป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา และงานอ่ืน ๆ 
 5. งานด้านชุมชนสัมพันธ์ ได้แก่ ให้บริการด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนแก่ชุมชน ร่วมมือและ
ส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ประเพณีโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์โรงเรียน จัดทำให้บริการข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจการของสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เครือมูลนิธิ เสนอแต่งตั้งและจัดประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาของสถานศึกษา จัดทำเอกสารสำคัญให้แก่ผู้มีอุปการะคุณต่อสถานศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลของชุมชนระดมความร่วมมือในชุมชนเพ่ือการจัดการศึกษา สำรวจแหล่งวิทยกร ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ
สร้างเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษา จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน สำรวจความต้องการด้านบริการ
การศึกษาของชุมชน เสริมสร้างศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนให้แพร่หลายยิ่งขึ้น และนำการศึกษาเสริมสร้างให้
ชุมชนเข้มแข็ง จัดหรือประสานการจัดบริการด้านการอบรมเลี้ยงดูเด็กแก่ผู้ปกครอง และหรือชุมชนอ่ืน ๆ 
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 แผนผังความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 
 ดิเรก วรรณเศียร ได้ศึกษาการพัฒนาแบบจำลองแบบสมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
สำหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่ามีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป และหน้าที่การบริหารทำให้การบริหารทั้ง 4 ด้านบรรลุ
เป้าหมาย คือ การวางแผน การจัดองค์กร และการนำ และการควบคุม โดยได้สรุปความสัมพันธ์ของทุก
องค์ประกอบ ดังแผนภาพที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 5 ความสัมพันธ์เชิงบูรณาการขององค์ประกอบในแบบจำลอง 
ที่มา : ดิเรก วรรณเศียร, “การพัฒนารูปแบบจำลองแบบสมบูรณใ์นการบรหิารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สำหรับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน” (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทย าลัย, 
2545), 174. 

 4. บทบาทหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในการบริหารโรงเรียนเอกชน 
 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เกิดขึ้นจาก คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 11 ให้มีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาการเกี่ยวกับการบริหาร
และการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์
ของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มอบหมายและให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 
 (1) รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการ 
ทีเ่ป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามท่ี กศจ. มอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งแวดล้อม (ชุมชน เขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

การควบคุม (การประกันคณุภาพ และการควบคุมภายใน) 

 

 

 

 

 

 

สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน 

การวางแผน 

 

 

 

การจัดการองค์กร                                  การนำ 

 

 

 

 

 

การบริหารงบประมาณ        การบริหารบุคคล 

 

การบริหารทั่วไป 

การบริหารงานวิชาการ 
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 (2) จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ 
 (3) สั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงาน
และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
 (4) จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
การศึกษา 
 (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพ่ือคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
 (6) ดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (7) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษา  
ทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 (8) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 (9) ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา 
 (10) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน 
 (11) ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติ
ภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่าง ๆ ในจังหวัด 
 ข้อ 12 ให้มีศึกษาธิการจังหวัด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างใน
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศึกษาธิการภาค มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบการ
ดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวมทั้งให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เฉพาะงานที่เกี่ยวกับ อ.
ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และให้มีรอง
ศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือช่วยเหลืองานศึกษาธิการจังหวัด จำนวนสามคน  
 ให้ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด และข้าราชการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้ศึกษาธิการจังหวัดดำรงตำแหน่งเทียบกับ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทอำนวยการระดับสูง และผู้ที่จะดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดต้องเป็นผู้ที่
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ประเภทผู้บริหารการศึกษา หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รอง
ศึกษาธิการภาค อยู่ก่อนวันที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 ข้อ  13  การบรรจุและแต่ งตั้ งข้ าราชการครูและบุ คลากรทางการศึกษาในจั งหวัดหรือ
กรุงเทพมหานครตามมาตรา 53 (3) และ (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ให้ศึกษาธิการจังหวัดโดยความเห็นชอบของ กศจ. เป็นผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง 
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 ข้อ 14 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงาน กำกับดูแล และบูรณาการการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มอบอำนาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วิชาการ การบริหารทั่วไป 
งบประมาณ และทรัพย์สินให้กับศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนในเรื่องนั้น 
 ให้เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการตามกฎหมาย  
ว่าด้วยโรงเรียนเอกชนให้ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการแทน 
 จาก คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 ข้อที่ 10 (10) ได้มอบให้สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน และข้อ 14 วรรคสอง 
ปฏิบัติราชการตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งการศึกษาเอกชนเป็นระบบการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อ
การศึกษาของประเทศมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพ เป็นกำลัง
สำคัญของการพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน การมีส่วนร่วมของการศึกษาเอกชนได้ถูกกำหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 
(สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2560 : ก) ประกอบกับโรงเรียนเอกชนในระบบประเภท
สามัญศึกษาเป็นการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา (เตรียมอนุบาล) ระดับประถมศึกษา ระดับ
มัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย) ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
สำคัญอย่างยิ่ง 
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บทที่ 3 
แนวทางและวิธีปฏิบัต ิ“INTERSECT model” 

 จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามและการประชุม 
กลุ่มเฉพาะ ผู้วิจัยจัดทำเป็นแนวทางการบริหารจัดการเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model 
I: Innovation (การใช้นวัตกรรม) 
N: Networking (การสร้างเครือข่าย) 
T: Administrative Techniques (การใช้เทคนิคเชิงบริหาร)  
E: English language (การส่งเสริมความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ)  
R: Relationship Building (การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น) 
S: Student – centered learning (จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ) 
E: Environment (การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม)  
C: Curriculum (การพัฒนาหลักสูตร) 
T: Team (การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ) 
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 1. การใช้นวัตกรรม (Innovation: I) การบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ต้องใช้นวัตกรรมที่
ต่างจากโรงเรียนทั่วไป ซึ่งสอดคล้อง อวยชัย ศรีตระกูล ที่ได้ให้ทัศนะไว้ว่า โรงเรียนเอกชนต้องมีนวัตกรรมใน 
การขับเคลื่อนกำกับในแต่ละเรื่องที่จะช่วยได้ เรื่องที่ไม่น่าห่วงของโรงเรียนเอกชนคือการบริหารทั่วไปแต่ห่วง
เรื่องการใช้นวัตกรรมในเชิงวิชาการ การบริหาร และการติดตามผล  
 นวัตกรรมจะเป็นตัวเพ่ิมคุณค่าและเพ่ิมผลผลิต ซึ่งสอดคล้องกับ เพ็ญจันทร์ พลายเพชร (2553) 
กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและดำเนินการกำกับนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการใช้สื่ออย่างมี
ระบบ ควรเพ่ิมงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการผลิตสื่อการสอนให้มากขึ้น 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 มาตรา 39 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ได้กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจ 
การบริหารและจัดการศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงาน
บุคคล และด้านการบริหารงานทั่วไป 
 ผู้วิจัยจึงจัดทำแนวทางการใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ ดังนี้  
 1.1 แนวทางการใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารงานวิชาการ 
 1.2 แนวทางการใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารงบประมาณ 
 1.3 แนวทางการใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารงานบุคคล 
 1.4 แนวทางการในวัตกรรมเพ่ือการบริหารงานทั่วไป 

แนวทาง วิธีปฏิบัติ 

1. แนวทางการใช้นวัตกรรมเพ่ือ
การบริหารงานวิชาการ 

     1.1 วิจัยชั้นเรียน 
     ขั้นที่ 1 การสำรวจและวิเคราะห์ปัญหา 
การสำรวจและวิเคราะห์ปัญหา เป็นขั้นตอนแรกของการทำวิจัย เพราะ 
การมองปัญหาจะนำไปสู่ความต้องการในการแก้ไข ปรับปรุง หรือการ
พัฒนาได้ การสำรวจและวิเคราะห์  ครูสามารถดำเนินการได้หลาย
ลักษณะ 
     ขั้นที่ 2 การกำหนดและเลือกวิธีการในการแก้ปัญหา 
เมื่อครูได้วิเคราะห์ปัญหาจากการศึกษาในขั้นที่ 1 แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ 
การค้นหาวิธีการในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ การจะให้ได้มาซึ่งแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหา ครูจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น วารสาร 
บทความ หลักสูตร ผลงานวิจัย เอกสารทางวิชาการ แนวคิดทฤษฎีต่าง 
ๆ และประสบการณ์ของครูเอง ผลจากการแก้ปัญหาเป็นอย่างไรจะทำให้
ครูเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งอาจเป็นวิธีสอนแบบใหม่ 
เทคนิคการจัดกิจกรรม หรือการใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยในการจัด
ประสบการณ์การเรียน 
     ขั้นที่ 3 การพัฒนาวิธีการหรือนวัตกรรม 
จากขั้นที่ 2 ครูจะได้ทางเลือกในการแก้ปัญหาหรือพัฒนา ซึ่งอาจเป็น
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วิธีการปัญหาและหาประสิทธิภาพของสิ่งที่สร้าง เช่น นวัตกรรมประเภท
เกมการหาประสิทธิภาพ ทำได้โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเนื้อหา และ
ความสมบูรณ์ถูกต้อง แล้วจึงนำผลมาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาต่อไป และในกรณีที่นวัตกรรมคือ 
วิธีการสอน หรือเทคนิคการสอน ครูสามารถนำไปใช้ในการออกแบบการ
สอนหรือการเขียนแผนการจัดกิจกรรม 
     ขั้นที่ 4 นำวิธีการหรือนวัตกรรมไปจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ขั้นนี้ เป็นการนำวิธีการ หรือนวัตกรรมที่ สร้างขึ้นในขั้นที่  3 ไปจัด
กระบวนการ เรียนรู้ตามท่ีได้วางแผนไว้ โดยอาจระบุเป็นขั้นตอนไว้ว่า จะ
ใช้กับใคร เมื่อไร อย่างไร และเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น สังเกตพฤติกรรม
เริ่มต้นของนักเรียนก่อนใช้นวัตกรรม เมื่อนำไปใช้จะสังเกตพฤติกรรม
ของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ เพ่ือจะได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้เรียนต่อไป 
     การจัดกระบวนการเรียนรู้ ครูควรดำเนินการดังนี้ 
     1) สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน หรือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องและจดบันทึกไว้ การสังเกตอาจจะกำหนดรายการไว้ล่วงหน้าว่า
จะสังเกตอะไรบ้าง เช่น การกล้าตัดสินใจ การกล้าแสดงออก ฯลฯ 
ห รือ ไม่ ก ำหน ด ไว้ ก็ ได้  แต่ เมื่ อ มี อ ะ ไร เกิ ด ขึ้ น จึ งบั นทึ ก ไว้  เช่ น 
ความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เป็นต้น 
     2) พูดคุยซักถาม เป็นการดำเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับ
ความรู้สึก ความคิดเห็น ค่านิยม ความเชื่อ หรือความเข้าใจของนักเรียน 
การพูดคุยซักถามระหว่างครูและนักเรียนสามารถเกิดขึ้นได้ในระหว่าง 
ที่สอน ขณะที่นักเรียนทำกิจกรรมหรือเมื่อทำกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว โดย
อาจจะใช้แบบสอบถามหรือไม่ใช้ก็ได้ ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้ครูจะต้องจดบันทึก 
และรวบรวมไว้ และนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรรมต่อไป 
     3) การตรวจผลงาน (ชิ้นงาน) ที่เป็นผลจากการปฏิบัติของนักเรียน 
เช่น รายงานผลการศึกษาค้นคว้า การเขียนเรื่องประกอบภาพและ
สิ่งประดิษฐ์เป็นต้น 
     ขั้นที่ 5 สรุปผล 
ขั้นตอนนี้เป็นการนำข้อมูลที่รวบรวมไว้ได้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
มาวิเคราะห์ การวิเคราะห์อาจใช้การวิเคราะห์เนื้อหาจากสิ่งที่บันทึก 
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หรือถ้าจะใช้สถิติวิเคราะห์ ก็เป็นสถิติขั้นพ้ืนฐาน เช่น ค่าสัดส่วน ค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่
รวบรวมได้ หลังจากนั้นจึงนำผลมาสะท้อนความคิด (Reflect) กับครูคน
อ่ืน หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตามต้องการ ก็ต้องปรับปรุงแก้ไข โดย
ย้อนกลับไปค้นหาวิธีการหรือนวัตกรรมใหม่ แล้วจึงนำข้อมูลต่าง ๆ มา
เขียนรายงานสรุปผลการปรับปรุงการพัฒนาการเรียนรู้ 
     ส่วนการรายงานผล เป็นการรายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียน เพ่ือเป็นข้อมูลให้ครู ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ 
รายงานที่ดีควรระบุข้อค้นพบหรือวิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้ชัดเจน 
และในกรณีที่ครูต้องการจะจัดทำรายงาน ใส่ในแฟ้มสะสมงาน การเขียน
อาจเขียนเป็นเรื่อง ๆ แต่ละเรื่องควรประกอบด้วยเนื้อหาสาระ ดังนี้ 
- ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
- วัตถุประสงค์ 
- วิธีการแก้ปัญหา 
- ผลที่เกิดจากการแก้ปัญหา (หรือผลพัฒนาการเรียนรู้) 
- ผลการสะท้อนความคิดร่วมกันเพื่อครู 
    1.2 นวัตกรรมการสร้างค่านิยมร่วมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
     (1) การสร้างค่านิยมองค์กร 
     การสร้างค่านิยมองค์กรมี 5 ขั้น ดังนี้  
     ขั้นที่ 1 ระดมความคิดของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหาร 
องค์กรที่ต้องการให้เป็น โดยการรวมพลังกันเองหรือโดยอาศัยเว็บไซต์  
http://corevalueslist.com 
     ขั้นที่ 2 คัดเลือกค่านิยมที่สะท้อนถึงตัวตนที่แท้จริงขององค์กรให้
ได้มากที่สุด (อย่างน้อย 20 คำ) 
     ขั้นที่ 3 หาความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างแต่ละคำเพ่ือจัดเป็น
หมวดหมู่ที่น่าสนใจ และไม่ทับซ้อนระหว่างกลุ่ม ประมาณ 4 - 7 กลุ่ม 
     ขั้นที่ 4 อธิบายความหมายของแต่ละกลุ่มให้ครอบคลุมหลากหลาย
แง่มุมเพ่ือสะท้อนถึงลักษณะองค์กรที่ต้องการให้เป็น หากไม่สามารถ
อธิบายได้เต็มที่ แสดงว่าคำ ๆ นั้นอาจไม่ใช่ค่านิยมขององค์กร 
     ขั้นที่  5 จัดเรียงรูปแบบของค่านิยมหลักที่คัดเลือกไว้ เพ่ือให้

http://corevalueslist.com/
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บุคลากรทุกคนเข้าใจได้ง่าย จดจำได้เร็ว และสามารถนำไปปรับใช้ในการ
ทำงานได้ทันท ี
     (2) การเชื่อมโยง “ค่านิยมองค์กร” สู่วัฒนธรรมองค์กร 
     กำหนดภาพวัฒนธรรมองค์กรที่อยากเห็นในอนาคต ควรกำหนดภาพ
ของวัฒนธรรมองค์กรที่สะท้อนผ่านพฤติกรรมคนออกมาให้ชัดเจน และ
เฉพาะเจาะจงว่าในแต่ละสถานการณ์ อยากเห็นวัฒนธรรมองค์กร 
ที่สอดคล้องกับ Core Value แต่ละเรื่องเป็นอย่างไร ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่
สำคัญมาก เพราะถ้ากำหนดได้ชัดเจน ละเอียด และครอบคลุมมาก
เท่าใด โอกาสจะนำไปปฏิบัติจริงก็มีมากขึ้นเท่านั้น กำหนดหัวข้อการ
ประเมินความสำเร็จของภาพวัฒนธรรมองค์กร เมื่อสรุปได้ว่ามีภาพ
อะไรบ้างที่ต้องการสร้างให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ขั้นตอนต่อไปคือ 
จะต้องกำหนดหัวข้อและแนวทางในการประเมินความคืบหน้าหรือ
ความสำเร็จที่สามารถนำไปใช้ได้จริง 

     (3) กำหนดแนวทางและจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนคนสู่วัฒนธรรม
องค์กรที่ต้องการ 
     เมื่อกำหนดชัดเจนแล้วว่าภาพวัฒนธรรมองค์กรมีอะไรบ้างจะวัด
ประเมินความคืบหน้าหรือวัดความสำเร็จจากอะไร ขั้นตอนต่อไปคือ การ
กำหนดแนวทาง แผนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร พร้อมทั้งรายละเอียด
ของแต่ละแผนงานว่าจะทำเมื่อไหร่ ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และต้องใช้
งบประมาณเท่าใด หลังจากนั้นให้รวบรวมแผนงานทั้งหมดมาจัดทำเป็น
แผนหลัก (Master Plan) ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือแสดงให้
เห็นว่าแต่ละช่วงเวลาองค์กรจะเน้นเรื่องอะไรบ้าง ต้องใช้เวลากี่ปี จึง
สามารถดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน จะเห็นการเปลี่ยนแปลง หรือ เริ่ม
เห็นผลแห่งความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้เม่ือใด เป็นต้น 
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     (4) การสร้างค่านิยมให้ฝังลึกในองค์กร 
         ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
- ขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 สามารถประเมินผลได้จากแบบสำรวจ 
- ขั้นตอนที่ 5 ให้ประเมินผลด้วยแบบสำรวจหรือโดยการสังเกต 
- ขั้นตอนที่  6 ต้องอาศัยทั้ งการสำรวจและการวิเคราะห์  ผลการ
วิเคราะห์จะช่วยให้ทราบถึงความคุ้มค่าของสิ่งที่ได้ดำเนินการไป และ
ยืนยันว่าค่านิยมที่ระบุนั้นส่งเสริมกลยุทธ์หลักขององค์กรมากน้อย
เพียงใดความสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรได้เม่ือใด เป็นต้น 

2. แนวทางการใช้นวัตกรรมเพ่ือ
การบริหารงบประมาณ 

     2.1 นำนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดทำงบประมาณ 
     ใช้ระบบงบประมาณในการบริหารจัดการซึ่งระบบที่ได้รับความนิยม
และยอมรับในประสิทธิภาพในการบริหาร คือ ระบบงบประมาณ 
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งเริ่มใช้ในปีงบประมาณ 2547  
โดยมุ่งเน้นผลสำเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เน้นหลักธรรมาภิบาล  
เน้นการมอบอำนาจการบริหารจัดการงบประมาณ เพ่ิมขอบเขตความ
ครอบคลุม ของงบประมาณ และจัดกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง 
     2.2 นำนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการลดความผิดพลาด

• ได้รับข่าวสาร 
• รับรู้ถึงสาระสำคัญ

ของข่าวสาร 
• รับทราบว่า

เกี่ยวข้องกบัตน 

1. รับรู ้

• เข้าใจ
ความหมายของ
ค่านิยมนั้นว่า 
ดำเนินการเป็น
รูปธรรมได้
อย่างไร 

 

2. เข้าใจ 

• งานเปิดโอกาสให้
ได้ทำ 

• มีความสามารถที่
จะทำ 

 

3. ทำได ้

• เริ่มนำไปปฏิบตัิ/
แสดงพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ในงาน 

 

4. ลงมือทำ 5. สม่ำเสมอ 

• ปฏิบัติหลายครั้ง
อย่างสม่ำเสมอ 

 

• ผลการปฏิบตัิงาน
สัมพันธ์และ
ส่งเสริมเป้าหมาย
องค์กรจริงตาม
ความคาดหวัง 

 

6. ผล 
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ในการคำนวณ 

      นำโปรแกรมที่มีความแม่นยำมาใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม
สำเร็จรูป เช่น โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป iBunchee โปรแกรม GL47 ซึ่ง
เป็นโปรแกรมระบบบัญชีโรงเรียนเอกชน เว็บไซต์ Flow Account ซึ่ง
เป็นระบบบัญชีออนไลน์ 
     2.3 นำนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการลดขั้นตอนและ
อำนวยความสะดวกในการทำงาน 
     ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการดาวน์โหลดเอกสารหรือแจ้งรายการ
เบิกจ่ายพัสดุผ่านระบบออนไลน์ ใช้ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ระบบการ
ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ใช้โปรแกรมพัสดุโรงเรียน 
พรบ. 60 ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปตามระเบียบของพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ช่วยทำให้ลด
งานจากภาระงานที่ซับซ้อน ทำให้ทำงานได้สะดวกและรวดเร็ว ใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปในการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านบัญชีธนาคาร
ใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบ
ยอดเงิน ตรวจสอบประวัติการใช้จ่ายเงิน โอนเงิน จ่ายค่าสินค้าและ
บริการ สอบถามสถานะเช็ค อายัดเช็ค ขอสินเชื่อ ทั้งสามารถพิมพ์
รายการเดินบัญชี และพิมพ์หลักฐานการโอนเงินได้ โดยที่ผู้ใช้บริการไม่
ต้องเดินทางไปธนาคาร สามารถตรวจสอบข้อมูลทางการเงินที่เป็น
ปัจจุบัน และสามารถใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
     2.4 นำนวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีมาใช้การติดตาม ตรวจสอบ 
     ควรมีการติดตาม ตรวจสอบการจัดทำบัญชีรับจ่าย การลงหลักฐานและ
การตรวจสอบภายในให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือง่ายต่อการตรวจสอบและป้องกัน
การทุจริต (พัชรา ประวาลพิทย์, 2561) นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยี มา
ใช้การติดตามตรวจสอบ เช่น ใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบประวัติ
รายการเดินบัญชี มีการตรวจสอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตปีละ 
1 ครั้ง โดยจะต้องตรวจสอบบัญชีภายใน 60 วันตั้งแต่วันสิ้นรอบบัญชี 

3. แนวทางการใช้นวัตกรรมเพ่ือ
การบริหารงานบุคคล 

     3.1 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการกำหนดความต้องการ
ด้านบุคลากรใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศในการวิเคราะห์ภารกิจและ
ประเมินสภาพความต้องการกำลังคนกับภารกิจของสถานศึกษา ใช้
คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง และโปรแกรม Microsoft Excel ใน
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การวางแผนกำหนดความต้องการอัตรากำลัง และคำนวณโครงสร้าง 
ค่าตอบแทน  
     3.2 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการตอบสนองความ
ต้องการด้านบุคลากร ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคลากร เช่น ป้าย
โฆษณา ประกาศ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ เครือข่ายสังคม ฯลฯ นวัตกรรม 
สื่อและเทคโนโลยีที่ ใช้ในการคัดเลือกบุคลากร เช่น คอมพิวเตอร์ 
โปรแกรม Powerpoint เครื่องฉายภาพ 3 มิติ เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ 
จอภาพ โทรทัศน์ ไมโครโฟน เครื่องเสียง ลำโพง ฯลฯ และนวัตกรรม สื่อ
และเทคโนโลยีที่ใช้ในการมอบหมายงาน เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ข้อความสั้นที่ส่งผ่านโทรศัพท์มือถือ (Short Message Service : SMS) 
โปรแกรมสำเร็จรูปเครือข่ายสังคม ฯลฯ 
     3.3 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากร ใช้
คอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ ต่อ พ่วง โปรแกรม Microsoft Excel 
โปรแกรม google Calendar ในการวางแผนและกำหนดตารางการ
พัฒนาบุคลากร ใช้กระดานสนทนาในการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เกี่ยวกับวิชาชีพ แบบสอบถามออนไลน์ที่ใช้ในการสำรวจความต้องการ
ในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในสถานศึกษา รวมทั้งวิธีที่ใช้ในการ
พัฒนาบุคลากร เช่น การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ การจัดการ
เรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาบุคลากรโดยใช้ฐาน
สมรรถนะ ฯลฯ 
     นอกจากนี้ยังมีนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีที่ช่วยให้บุคลากรพัฒนา
ตนเอง ที่จัดเตรียมไว้ให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองตามอัธยาศัย ทั้งที่เป็น
สิ่งพิมพ์ ตำรา วารสารวิชาการ สารานุกรม ฯลฯ การเรียนรู้ระบบ
ทางไกล เช่น ชุดฝึกทางไกล รายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา คอร์สออน
ไลน์  ฯลฯ สื่ อ อิ เล็ กทรอนิ กส์  เช่น  หนั งสือ อิ เล็ กทรอนิ กส์  ไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการอำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลโดย
เชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ภายนอกเข้ากับเว็บไซต์ของโรงเรียน เช่น ห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 
     3.4 นวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการธำรงรักษาบุคลากร 
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ใช้คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง SmartArt ในโปรแกรม Microsoft 
Word ในการวางแผนและทำเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) ใช้เครือข่ายสังคมในการรับฟังปัญหาและความต้องการ
ของบุคลากร แล้วหาทางแก้ไขปัญหาให้บุคลากรมีความพึงพอใจและ 
เกิดความผูกพันต่อสถานศึกษา ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานใน 
การประเมินบุคลากรเพ่ือพิจารณาความดีความชอบเลื่อนขั้นเงินเดือน 
เลื่อนตำแหน่ง และแจ้งผลประเมินให้ผู้ถูกประเมินทราบว่ามีจุดดีและจุด
ที่ต้องปรับปรุงอย่างไร ฯลฯ  
    การใช้ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ใช้ในการบริหารจัดการ
บุคลากร เช่น ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบฮาร์วาร์ด 
(Harvard Model of Human Resource Management) หรือตัวแบบ
มนุษย์นิยมเชิงพัฒนาการ (Developmental Humanism) ตัวแบบการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์แบบมิชิแกน (Michigan Model of Human 
Resource Management) หรือตัวแบบการจัดการนิยม (Managerialism) 
ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์แบบเกสท์  (Guest Model of 
Human Resource Management) 

4. แนวทางการในนวัตกรรมเพ่ือ
การบริหารงานทั่วไป 

    4.1 นำนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ
สำนักงาน 
    นำสำนักงานอัตโนมัติ (Office Automation) ซึ่งเป็นกระบวนการ 
ในการนำเทคโนโลยีมาใช้งานเพ่ือสามารถควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้จาก
จุดเดียว เช่น การพิมพ์เอกสารจากเครื่องคอมพิวเตอร์ บันทึกเอกสารนั้น
ไว้ในแฟ้มคอมพิวเตอร์ ส่งให้โทรสารจากคอมพิวเตอร์ไปยังผู้รับ เช่น การ
ส่ง คำสั่ง ประกาศ หรือรายงานไปยังบุคลากรทั้งหมด รวมถึงการสั่งพิมพ์
เอกสารและทำสำเนาเอกสาร การสั่งจ่ายเงินทางบัญชีออนไลน์ การเปลี่ยน 
ข้อความบนป้ายไฟวิ่งเพ่ือประชาสัมพันธ์สถานศึกษา การบันทึกเสียงผู้ที่
ติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์ การตรวจสอบการทำงานของฝ่ายต่าง ๆ ด้วย
กล้องวงจรปิด 
     4.2 นำนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีมาใช้ในการประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา การออกแบบและจัดทำสิ่งที่จะประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน
ของสถานศึกษา เช่น แผ่นพับ จดหมายข่าว วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ป้าย
นิเทศประชาสัมพันธ์โรงเรียน เว็บไซต์ เฟซบุค ฯลฯ 
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     4.3 นำนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือการบริการสาธารณะ 
     ใช้คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงควบคู่กับโปรแกรม Microsoft 
Excel ในการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ใช้กล้องดิจิตอล กล้อง
วิดีทัศน์ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องถ่ายเอกสาร สแกนเนอร์ ในการบันทึก
หลักฐานการให้บริการข้อมูล ข่าวสารและบริการอ่ืน ๆ แก่สาธารณชน 
ใช้ Google form หรือโปรแกรม SurveyMonkey ในการประเมินความ
พึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผู้รับบริการ ฯลฯ 
     4.4 นำนวัตกรรม สื่อ  และเทคโนโลยีมาใช้ในการประเมินผล 
การดำเนินกิจกรรม 
      การประเมินผลเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้ทราบว่ากิจกรรมที่จัด เช่น 
กิจการนักเรียน การประชาสัมพันธ์ การบริการสาธารณะ ฯลฯ  
ว่าประสบความสำเร็จและได้รับความพึงพอใจหรือไม่ เพ่ือนำข้อมูลที่ได้
รับมาปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น การประเมินผลสามารถทำได้  
ทั้งการแจกแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ 
หรือร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา ใช้โปรแกรมประมวลผล และการใช้ 
Google Form ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างแบบสอบถามออนไลน์ และ
รวบรวมข้อมูลการตอบแบบสอบถามออนไลน์ ช่วยให้รวบรวมและ
ประมวลข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
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 2. การสร้างเครือข่าย (Networking : N) การบริหารจัดการโรงเรียนอกชนสู่ความเป็นเลิศต้อง 
สร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียนเอกชนและหน่วยงานของรัฐ  
 จากกรอบความคิดการสร้างเครือข่ายและโรงเรียนร่วมพัฒนาสู่มาตรฐานสากล จำแนกเป็น 2 
ประเภท ได้แก่ เครือข่ายที่เป็นทางการ คือ เป็นเครือข่ายที่มีข้อตกลง ระบบระเบียบของความสัมพันธ์และมี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน และเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ คือ เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมมีข้อตกลงเฉพาะ
กิจกรรมมีวัตถุประสงค์และเรื่องแต่ไม่มีข้อตกลงระบบ ระเบียบของความสัมพันธ์ให้เป็นเครือข่ายประเภทใด 
ขึ้นอยู่กับระดับความสัมพันธ์และวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น ๆ 
     ผู้วิจัยจัดทำแนวทางการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
     2.1 ขั้นตอนเตรียมการและแสวงหาผู้ร่วมพัฒนา 
     2.2 สร้างข้อตกลงและร่วมวางแผน 
     2.3 ขั้นร่วมดำเนินงานและกำกับติดตาม 
     2.4 ขั้นทบทวนผลการดำเนินงาน 

แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
1. ขั้นตอนเตรียมการและ
แสวงหาผู้ร่วมพัฒนา 

     สร้างความตระหนักให้กับบุคลากรหลักและผู้เกี่ยวข้องหลักของโรงเรียน
ในการศึกษาแสวงหาเครือข่ายที่มีความเข้าใจ เหมาะสม สอดคล้อง นำไปสู่
ความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดี และสามารถประสานผลประโยชน์ให้เกิด
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบุคคลและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
โรงเรียนดำเนินการ ดังนี้ 
     1.1 ผู้บริหารโรงเรียนประชุมชี้แจง อภิปราย รับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
นโยบายและแนวทางการสร้างเครือข่ายและโรงเรียนร่วมพัฒนาสู่มาตรฐาน 
สากลให้กับบุคลากรหลักของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และ
ผู้เกี่ยวข้องหลักเพ่ือสร้างความตระหนักร่วมกัน 
     1.2 แต่งตั้งคณะทำงาน โรงเรียนแต่งตั้งคณะทำงานด้านเครือข่าย 
(Partnership Committee) ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรหลักของ
โรงเรียน รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ อาจจะ
เป็นศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์หรือผู้นำองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชน ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนาเพื่อกำหนดแผน เป้าหมาย และ
แหล่งร่วมพัฒนา ตลอดจนแนวทางการสนับสนุนจากชุมชน สถานศึกษา และ
องค์กรต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความต้องการและโอกาสของนักเรียนว่าจะ 
มีส่วนเข้าถึงกิจกรรมและบริการร่วมพัฒนาได้ทั่วถึงทุกคนหรือเฉพาะกลุ่ม  
ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 
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แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
          1.2.1 ศึกษา ทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับทิศทางและกลยุทธ์  
การพัฒนาโรงเรียน โดยคำนึงถึงคุณประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายที่อาจได้รับ 
หรือเรียนรู้จากโรงเรียนร่วมพัฒนาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
          1.2.2 สำรวจ ทบทวนว่ามีโรงเรียนที่เป็นคู่พัฒนาอยู่ในท้องถิ่น พ้ืนที่
ใกล้เคียงอยู่เดิมแล้ว หรือโรงเรียนที่จะสามารถเข้าร่วม แลกเปลี่ยน เรียนรู้
พัฒนาได้ตามกำหนดเป้าหมายไว้หรือไม่ หรืออาจแสวงหาแนวทางสร้างคู่
พัฒนาในลักษณะกลุ่มร่วมพัฒนา (Cluster Partnerships) กับโรงเรียนในท้องถิ่น 
หรือภูมิภาคอ่ืนเพิ่มเติม 
          1 .2 .3  ประสานงานขอความร่วมมือจากครู  บุ คลากร หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือใช้สัมพันธภาพส่วนตัวในการแสวงหาคู่ร่วมพัฒนาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีประการหนึ่งในการได้มาซึ่งคู่
ร่วมพัฒนาที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการเฉพาะทางด้านของโรงเรียน 
          1.2.4 แสวงหาโรงเรียนร่วมพัฒนาในต่างประเทศโดยสามารถติดต่อ
องค์กรที่ให้การสนับสนุนโดยตรง หรือองค์กรการกุศล หรือองค์กรเพ่ือ 
การพัฒนาที่ไม่แสวงหากำไรซึ่งจะช่วยระบบโรงเรียนที่เป็นแหล่งร่วมพัฒนา
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

2. สร้างข้อตกลงและร่วม
วางแผน 

     2.1 วางแผนสร้างเครือข่ายและโรงเรียนร่วมพัฒนาให้คณะทำงานศึกษา
สำรวจข้อมูลพ้ืนฐาน จัดทำทะเบียนองค์กรเครือข่าย จำแนกประเภท
เครือข่ายทั้งประเภทที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ กำหนดผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์ งบประมาณ วิธีการดำเนินการ กิจกรรมและการประเมินผล 
ให้มองเห็นภาพการปฏิบัติงานที่ เป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง  
ความต่อเนื่องของเครือข่าย มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพ่ือ 
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ 
โดยใช้มาตรฐานใดมาตรฐานหนึ่งเป็นแนวทาง โดยผ่านหลายช่องทาง และ 
มีช่องทางที่สำคัญ คือ ผ่านกระบวนการของระบบ ICT เป็นการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์กันด้วยระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้บริหารและครูต้องมีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษและการใช้ ICT ข้อมูล แนวคิด เพ่ือประกอบ 
การจัดทำแผนงาน โครงการในการสร้างเครือข่ายและโรงเรียนร่วมพัฒนา  
มีดังนี ้
   - การติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนสารสนเทศเพ่ือการทำความรู้จักและ 
ร่วมทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และแนวทางการร่วมเป็นคู่พัฒนา 



หน้า | ๕๑ 
 

 

แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
   - มีการศึกษาหลักสูตรร่วมกันเพ่ือกำหนดแนวทางในการดำเนินงานจัด 
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการสร้างเครือข่ายและโรงเรียนร่วมพัฒนา 
   - จัดให้นักเรียนแต่ละโรงเรียนได้จัดทำโครงงานเล็ก ๆ ระยะสั้นเพ่ือให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างกระแสความสนใจของนักเรียนในวงกว้าง 
    - จัดให้ผู้แทนของโรงเรียนได้พบปะ เยี่ยมเยียนโรงเรียนร่วมพัฒนาในกรณี
ที่เป็นโรงเรียนภายในประเทศ เพ่ือร่วมปรึกษาหารือในรายละเอียดการร่วม
ดำเนินการ 
    - จัดทำและลงนามข้อตกลงร่วมระหว่างโรงเรียน 
    - ร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานร่วมระหว่างโรงเรียนทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 
    - เลือกรูปแบบ วิธีการสร้างเครือข่ายในแต่ละประเภทได้ตามความเหมาะสม 
ตามบริบทของแต่ละโรงเรียน 
     2.2 สร้างเครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เป็นเครือข่ายใน
การส่งเสริมสนับสนุนทั้งในและต่างประเทศเป็นเครือข่ายอุปถัมภ์ ซึ่งหมายถึง 
บุคคล องค์กร สถาบัน ชุมชน ที่มีส่วนร่วมให้การสนับสนุน และร่วมพัฒนา
โรงเรียนทั้งในด้านการระดม สรรพกำลัง ทรัพยากร และองค์ความรู้และ
เทคโนโลยี เช่น สถาบันอุดมศึกษา สถาบันการเงิน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ขั้นร่วมดำเนินงานและกำกับ
ติดตาม 

     เป็นขั้นตอนสำคัญในการนำแผนงาน/โครงการที่เตรียมการไว้มาปฏิบัติ
เพ่ือสร้างเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งมีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้ 
     3.1 คณะทำงานเครือข่ายของโรงเรียนศึกษารายละเอียด วิ เคราะห์
ตรวจสอบ ทบทวนแผนงาน โครงการประชุมชี้แจง เผยแพร่สร้างความเข้าใจ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าใจ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามแผน 
     3.2 คณะกรรมการบริหาร/คณะทำงานของเครือข่าย ผู้รับผิดชอบ
ระหว่างเครือข่าย นำข้อตกลง กิจกรรมนำมาปฏิบัติ เพ่ือขับเคลื่อนโรงเรียน 
สู่มาตรฐานสากล ตัวอย่างกิจกรรม เช่น  
   - ร่วมจัดกิจกรรมหรือจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ได้กำหนด
ร่วมกัน 
   - จัดกิจกรรมการเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียน 
   - เชิญชวนผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน
ท้องถิ่นท้ังสองฝ่ายให้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจัง 
   - ร่วมกันแสวงหาภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับคู่พัฒนา 
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แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
   - ร่วมกันติดตามการดำเนินงานของคู่พัฒนาและการพัฒนาของนักเรียน 
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
   - จัดให้มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติและ
นักเรียน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ 
   - การใช้แหล่งเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาร่วมกัน 
   - ร่วมมือกันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     3.3 การกำกับ ติดตาม และประเมินผล ในข้อตกลงควรกำหนดเรื่องของ
การกำกับ ติดตาม และประเมินผล กำหนดผู้ รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ 
เครื่องมือ วิธีการ งบประมาณและระยะเวลา เพ่ือต้องการให้รู้ว่าผล 
การดำเนินงานของเครือข่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่ อย่างไร จะนำผล
การประเมินให้คณะกรรมการบริหารเครือข่ายรับทราบ จะได้นำไปศึกษา
วิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงพัฒนาเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป 

4. ขั้นทบทวนผลการดำเนินงาน      เป็นขั้นนำการประเมินมาใช้ในการทบทวนปรับปรุงพัฒนาเครือข่าย 
     4.1 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายร่วมกันทบทวนผลการดำเนินงาน
ของคู่พัฒนาว่ามีความก้าวหน้าหรือประสบผลสำเร็จตามที่ร่วมกันกำหนดไว้
อย่างไรบ้าง มีผลกระทบต่อเนื่องจากการดำเนินงานอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ควร 
มีการแสดงข้อมูล หลักฐาน ร่องรอยผลการปฏิบัติงานมาใช้ประกอบการพิจารณา 
     4.2 ทบทวนแผนการดำเนินงานและข้อตกลงร่วมกันเพ่ือพิจารณา 
ปรับปรุง พัฒนา หรือดำเนินการตามท่ีเห็นสมควรร่วมกันต่อไป 
     4.3 ผลการตรวจสอบทบทวนนำไปเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานหรือ
พัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ถ้าหากเห็นว่าเป็นปัญหา 
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 3. การใช้เทคนิคเชิงบริหาร (Administrative Techniques  : T)  การบริหารจัดการโรงเรียน
เอกชนสู่ความเป็นเลิศโดยใช้เทคนิคการบริหารแนวทศพิธราชธรรม ดังนี้  
     3.1 แนวทางการใช้ด้านทาน (การให)้ 
     3.2 แนวทางการใช้ด้านศีล (ความประพฤติดีงาม) 
     3.3 แนวทางการใช้ด้านบริจาคะ (การบริจาค) 
     3.4 แนวทางการใช้ด้านอาชชวะ (ความซื่อตรง) 
     3.5 แนวทางการใช้ด้านมัททวะ (ความอ่อนโยน) 
     3.6 แนวทางการใช้ตปะ (การระงับจิตใจไม่หลงหมกมุ่นลาภยศ) 
     3.7 แนวทางการใช้ด้านอักโกธะ (ความไม่โกรธ) 
     3.8 แนวทางการใช้ด้านอวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน) 
     3.9 แนวทางการใช้ด้านขันติ (ความอดทน) 
     3.10 แนวทางการใช้ด้านอวิโรธนะ (ความธำรง รักษาความยุติธรรม) 

แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
1. แนวทางการใช้ด้านทาน (การให)้ 1. ช่วยเหลือครู บุคลากรในโรงเรียน หน่วยงาน สถานศึกษาอ่ืน ชุมชน 

เช่น ทรัพย์สิน การใช้แรงงาน ความรู้ ความคิดเห็นแก่ทุกคนทุกองค์กร
ด้วยความเต็มใจ 
2. ประกาศนโยบายคุณภาพ เน้นบริการเป็นเลิศ เสียสละเวลาปฏิบัติ
หน้าที่ให้แก่โรงเรียนและชุมชนอย่างเต็มใจ 
3. มีเหตุผลในการใช้จ่าย ลดความสูญเปล่า เน้นคุณภาพในราคาที่
เหมาะสม 
4. เต็มใจให้คำปรึกษา แก่นักเรียนและผู้ปกครอง 
5. มีการประชุมทีมบริหารและบุคลากรทั้งโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

2. แนวทางการใช้ด้านศีล 
(ความประพฤติดีงาม) 

1. รู้จักสำรวมกาย วาจา ใจ อยู่ตลอดเวลา ไม่ให้เกิดการทุจริตหรือ
ก้าวร้าว ข่มขู่ ผู้อื่น 
2. มีมารยาทอันดีงาม เป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป 
3. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม
ของท้องถิ่น 
4. ยึดมั่นและศรัทธาในหลักคุณธรรมแห่งศาสนาของตนและไม่ดูถูก
เหยียดหยาม ศรัทธา ความเชื่อถือของผู้นับถือศาสนา 
5. หมั่นทบทวนการรักษาศีลของตนในแต่ละวัน 

3. แนวทางการใช้ด้านปริจาคะ  
(การบริจาค) 

1. ร่วมมือต่อองค์การ หน่วยงานการกุศลหรือสาธารณะประโยชน์
อย่างสม่ำเสมอ  
2. เสียสละความสุขส่วนตัวเพ่ือประโยชน์สุขของส่วนรวม 
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แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
3. รู้จักแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่เพ่ือนร่วมงานที่ควรจะได้รับ 
4. ไม่ขโมยเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 

4. แนวทางการใช้ด้านอาชชวะ  
(ความซื่อตรง) 

1. ยึดหลักความโปร่งใสในการปฏิบัติงานโดยไม่พะวงกับชื่อเสียง  
ลาภยศ หรือตำแหน่ง 
2. รักษาความสัตย์และต้องปฏิบัติตามคำพูด คำสัญญาโดยไม่กลับ
กลอก 
3. วิเคราะห์ใคร่ครวญ ก่อนกระทำการใดแล้วจึงตัดสินใจดำเนินการ 
ในเรื่องนั้น ๆ อย่างรอบคอบ ละเอียด ถี่ถ้วน 
4. ระมัดระวัง สำรวมคำพูดต่อหน้าผู้อ่ืนหรือต่อที่ประชุม ไม่เพ้อเจ้อ 
ไร้สาระ 

5. แนวทางการใช้ด้านมัททวะ  
(ความอ่อนโยนX 

1. ต้องรู้จักให้เกียรติ ยกย่อง ชมเชยผู้อ่ืนด้วยความจริงใจ 
2. ไม่ใช้อำนาจที่มีอยู่โดยไม่จำเป็น 
3. รู้จักให้ความเคารพผู้ที่มีตำแหน่งเหนือกว่า ผู้ที่อาวุโสกว่าและรู้จัก 
ให้เกียรติผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่า หรือมีตำแหน่งต่ำกว่าตนตามสมควร 
4. ควรนอบน้อมถ่อมตนและฝึกให้เป็นบุคลิกภาพประจำอยู่เสมอ 

6. แนวทางการใช้ตปะ (การระงับ
จิตใจไม่หลงหมกมุ่น ลาภยศ) 

1. ควรหมั่นพิจารณาว่าตนเองและโรงเรียนยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง
และใช้ความเพียรพยายามปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ 
2. ก่อนจะลงมือทำสิ่งใด ๆ จะต้องพิจารณารอบคอบแล้วว่าเป็นสิ่งดี 
ที่ควรทำหรือไม่ควรทำ 
3. หากเกิดความขัดแย้งภายในโรงเรียน ควรมีความอดทนใน 
การแก้ปัญหาต่าง ๆ เพ่ือลดความขัดแย้ง 
4. ไม่หลงตามสิ่งยั่วยุหรือกระแสนิยมที่ผิด ๆ 
5. ไม่ประมาทในการตัดสินใจในการทำงาน 

7. แนวทางกรใช้ด้านอักโกธะ  
(ความไม่โกรธ) 

1. ไม่แสดงอาการโกรธ เกลียด หรืออาฆาต พยาบาทต่อผู้อ่ืนแม้จะ 
ไม่พอใจเพียงใดก็ตาม 
2. ไม่ใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาหรือความขัดแย้ง 
3. เผชิญต่อการยั่วยุหรือท้าทายด้วยสติ สัมปชัญญะ 
4. ฝึกบุคลิกภาพของตนให้มีความสุขุมคัมภีรภาพจนเป็นเอกลักษณ์ประจำ
ตน 
5. รู้จักให้อภัยผู้ที่ล่วงเกินทางกาย วาจา ด้วยการปล่อยวาง 

8. แนวทางการใช้ด้านอวิสิงหา  1. ระมัดระวังในการกระทำใด ๆ ไม่ให้กระทบกระเทือน และทำให้
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แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
(ความไม่เบียดเบียน) ผู้อื่นต้องเสียประโยชน์ 

2 . ไม่ เอ า รั ด เอ า เป รี ย บ  รั ง แ ก  ก ลั่ น แ ก ล้ ง เ พ่ื อ น ร่ ว ม ง าน 
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
3. หากตนเองจะได้รับผลประโยชน์แต่ทำให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ผู้บริหาร
ต้องไม่ปฏิบัติ 
4. จัดคนให้เหมาะสมกับงาน ลดสายงานบังคับบัญชาไม่ใช้อำนาจสั่ง
การลูกน้องนอกเหนือภาระหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 

9. แนวทางการใช้ด้านขันติ  
(ความอดทน) 

1. มีความอดทนต่อความยากลำบากในการปฏิบัติหน้าที่ต้องใช้
สติปัญญาในการแก้ ไขปัญหา ใช้กลยุทธ์ พิ เศษแก้ปัญหาตาม
สถานการณ ์
2. ไม่หวั่นไหว ท้อแท้ เมื่อถูกกล่าวร้ายป้ายสี ว่ากล่าวตำหนิติเตียน
โดยปราศจากมูลความจริง 
3. แม้เผชิญกับปัญหาด้านงบประมาณก็ยังคงตั้งมั่นอยู่ในความสุจริต 
ไม่หวั่นไหว เน้นธุรกิจการศึกษาเป็นหน่วยงานเล็กแต่มีคุณภาพ 
4. ระมัดระวังความรู้สึกหวั่นไหวเมื่อได้รับลาภ ยศ เกียรติ การ
สรรเสริญ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ เสียเกียรติ หรือการนินทาว่าร้าย 

10. แนวทางการใช้ด้านอวิโรธนะ 
(ความธำรง รักษาความยุติธรรม) 

1. ไม่ทำสิ่งที่ขัดต่อวิถีชีวิตอันดีงามของสังคม ชุมชน 
2. สร้างข้อตกลงกับชุมชนผู้รับบริการ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักการ 
ที่ถูกต้องเป็นสำคัญ 
3. แยกความเป็นส่วนตัวออกจากภาระงานที่ทำ เพ่ือไม่ให้มีความโลภ
เข้าครอบงำ 
4. ควบคุมพฤติกรรมของตนให้อยู่ในกรอบวัฒนธรรม ประเพณีอันดี
งามและจรรยาบรรณที่ดี 
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 4. การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ (English Language : E) การบริหารจัดการโรงเรียน
เอกชนสู่ความเป็นเลิศต้องให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่
สองท่ีนักเรียนต้องเรียนรู้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการศึกษาในระดับสูงต่อไป จำนวนผู้เรียนภาษาอังกฤษทั่วโลกจะ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าในอีก 10 - 15 ปีข้างหน้า จำนวนผู้เรียนจะเพ่ิมขึ้นสูงสุดถึง 2 พันล้าน
คน แสดงให้เห็นว่าพลโลกตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษในสังคมโลกยุคใหม่  
 4.1 แนวทางการบริหารงาน 4 องค์ประกอบ (การวางแผน, การจัดองค์กร, การนำ, การควบคุม) 
 4.2 แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
 4.3 แนวทางหลักสูตรการเรียนการสอน 
 4.4 แนวทางการสรรหาครูผู้สอน 
 4.5 แนวทางการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ 
 4.6 แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 4.7 แนวทางการจัดโครงสร้างการบริหาร 
 4.8 แนวทางการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 
 4.9 แนวทางการพัฒนาครู และบุคลากร 

แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
1. การบริหารงาน 4 องค์ประกอบ  
(การวางแผน, การจัดองค์กร, 
การนำ, การควบคุม) 

     1. การวางแผน  
     การวางแผนด้านทรัพยากร (บุคคล งบประมาณ วัสดุ  ครุภัณฑ์) 
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ บุคลากร สื่อ วัสดุ 
อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการด้านภาษาอังกฤษ และสถานที่ต่าง ๆ ให้ครู
และนักเรียนทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และอย่างเท่าเทียมกัน 

     2. การจัดองค์การ  
     การจัดการบังคับบัญชาที่มีการกำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติที่ชัดเจน 
และมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมีความสำคัญต่อการบริหารการส่งเสริม 
ภาษาอังกฤษ การกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนและแน่นอน มีเกณฑ์ 
ในการตรวจสอบใช้เป็นแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และ
โครงสร้างที่กำหนดขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
      3. การนำ 
      ใช้การสื่อสารหลากหลายช่องทาง เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียน 
มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทราบเป้าหมายและวิธีการดำเนินการ 
ที่ชัดเจน ผู้บริหารใส่ใจและในการเป็นผู้เริ่มต้นในการใช้ภาษาพูดคุย
กับครูต่างชาติ สื่อสารได้หลายช่องทาง นอกจากนี้ การสื่อสารระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชนยั งมีส่ วนให้ เกิดการสนับสนุนและส่ งเสริม 
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แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
ความเข้าใจในด้านการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษ เชิญชวนผู้ปกครอง
ให้การสนับสนุน จัดหาทรัพยากร ตลอดจนให้ร่วมมือในการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนได้ด้วยงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารของ
โรงเรียน โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ 
ของโรงเรียนให้ชุมชนทราบ เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่เป็นประโยชน์เท่าที่
โรงเรียนสามารถทำได้ และอยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้ เชิญชวนให้บุคคล
ต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโรงเรียนและการให้บริการแก่ชุมชนตาม
กำลังความสามารถท่ีโรงเรียนจะดำเนินการได้ 
      4. การควบคุม 
      การจัดทำคู่มือของโรงเรียน โดยขยายรายละเอียดตามองค์ประกอบ 
การดำเนินงานบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษา ควร 
มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ เช่น
เกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ เกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ   

2. การจัดการเรียนการสอน      จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องสมุดสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ภาษาห้องปฏิบัติการทางภาษา 
และห้องสมุดที่มีสื่อทางด้านในภาษาที่พร้อมสำหรับครูนำมาใช้และ
นั ก เรียนสามารถเข้ าถึ งได้  การสอนที่ ให้ ผู้ เรียน เข้ า ไปอยู่ ใน
สภาพแวดล้อมที่พูดภาษาอังกฤษ 

3. หลักสูตรและการสอน      มาตรฐานและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

4. ครูผู้สอน      ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่สอน หรือสาขา 
ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างน้อย เป็นปัจจัยการดำเนินการในการบริหาร
โรงเรียน ด้านครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีประสบการณ์ในการสอน 

5. นโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์      โรงเรียนควรมีนโยบาย วิสัยทัศน์  และกลยุทธ์ที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาที่เน้นภาษาอังกฤษ ผู้บริหารจึงต้อง 
ใส่ใจในการบริหาร โครงการภาษาที่เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนให้
บรรลุผลตามนโยบาย 

6. การมีส่วนร่วมของชุมชน      ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนา 
การสอนภาษา 

7. โครงสร้างการบริหาร      โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารโรงเรียนที่มีความคล่องตัวสูง 
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม มีแผนปฏิบัติงานประจำปี มีระบบ
ประกันคุณภาพ และการประเมินผลการทำงานของโรงเรียน  
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แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
8. เครือข่ายทางการศึกษา      การสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างโรงเรียน เพ่ือสนับสนุน

และส่งเสริมให้การเรียนการสอนภาษามีความเข้มแข็งมากขึ้น 
9. การพัฒนาครูและบุคลากร      การพัฒนาครูให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครูซึ่งปัจจัยสำคัญของ 

การบริหารการศึกษาให้ มี จิ ตสำนึ กในความเป็ นครูมีความรู้
ความสามารถทางด้านภาษา มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ มีทักษะ
ในการวางแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาการเรียน 
การสอนโดยใช้การวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างถูกต้อง 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หน้า | ๕๙ 
 

 

5. การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน (Relationship 
Building: R) การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างกับผู้ปกครอง ชุมชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ ในชุมชน  
 5.1 การประชาสัมพันธ์ 
 5.2 การให้บริการชุมชน 
 5.3 การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน 
 5.4 การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนร่วมมือในการพัฒนาชุมชน 
 5.5 การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น 

แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
1. การประชาสัมพันธ์      จัดทำวารสาร สิ่ งพิมพ์ เผยแพร่ เสนอข้อมูล ของโรงเรียน  

ให้ผู้ปกครองทราบและเข้าใจ การจัดทำรายงานผลการเรียนของ
ผู้เรียน  จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนก่อนเปิดเรียนภาคต้นของทุก
ปี เสนอการเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนเผยแพร่ความเคลื่อนไหวในการ
บริหารโรงเรียน เผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน 
จัดการประชุม ผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงการปฏิบั ติงาน กฎ ระเบียบของ
โรงเรียนให้ผู้ปกครอง ทราบ โทรศัพท์ติดต่อผู้ปกครองเพ่ือแจ้งและ
รับทราบข้อมูลของนักเรียนจากผู้ปกครอง จัดงานนิทรรศการเผยแพร่
ผลงานนักเรียนประจำปี การออกข่าวสื่อสารมวลชน จัดทำข่าวเสียง
ตามสาย จัดทำป้ายนิเทศ เสนอผลงานนักเรียน 

2. การให้บริการชุมชน      ให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการอาคารของโรงเรียน ให้ชุมชนเข้ามาใช้
บริการสนามกีฬาของโรงเรียน ให้ชุมชนเข้ามาใช้บริการห้องประชุม
ของโรงเรียนให้ชุมชนยืมโต๊ะ เก้าอ้ี ของโรงเรียน ให้คำแนะนำ  
คำปรึกษาหารือทางด้านวิชาการ ให้ธนาคารมาเปิดในโรงเรียน 
เป็นสำนักงาน นำนักเรียนไปช่วยชุมชน ทำความสะอาดวัด ในชุมชน 
นำนักเรียนช่วยกันปลูกต้นไม้ในชุมชน โรงเรียนจัดอบรมความรู้  
ด้านภาษา ให้กับผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน 

3. การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน      เข้าร่วมกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นในเครือข่ายของชุมชน ผู้บริหาร ครู 
นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา การนำนักเรียนไป
ช่วยชุมชนทำความสะอาดวัด นำนักเรียนช่วยกันปลูกต้นไม้ในชุมชน
ผู้บริหาร ครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีของ
ท้องถิ่น ผู้บริหาร ครู นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีของท้องถิ่น 
ผู้บริหาร ครู นำนักเรียนไปช่วยพัฒนาชุมชนโดยการปลูกข้าว ทำนา 
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แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
ร่วมมือกับผู้ปกครอง วางแผนและช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 

4. การรับความช่วยเหลือสนับสนุน
ของชุมชน 

     คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องและตอบสนองความต้องการของชุมชน ผู้นำทางศาสนาใน
ชุมชนมาเป็นที่ปรึกษาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน 
ชุมชนจัดแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนเยี่ยมชมและศึกษา วิทยากรจาก
ชุมชนเข้ามาให้ความรู้แก่นักเรียนส่งเสริมการประกอบอาชีพ ผู้นำ
ชุมชนเข้าร่วมเป็นเกียรติเป็นประธานในงานกิจกรรมของโรงเรียน 
ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการโรงเรียน เชิญชวน
บริจาคการเงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน เชิญผู้ปกครองมาให้
ความรู้ แก่ นั ก เรียนด้ านการทำอาหาร ด้ านการตั ดผ ม  มอบ
ทุนการศึกษาแก่นักเรียน ผู้ปกครอง 

5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์  
กับชุมชนและหน่วยงานอื่น 

     ครูและนักเรียนนำการแสดงด้านดนตรี นาฏศิลป์ หรือความสามารถ 
พิเศษอ่ืน ๆ ร่วมงานกับชุมชน ผู้บริหารเป็นวิทยากรฝึกอบรม และ 
การประสานความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ประสาน 
ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือของชุมชนและหน่วยงานอ่ืน  
เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่าเข้ามา
จัดตั้งกลุ่มชมรม สมาคม เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง
มาร่วมงานวันปีใหม่ เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองมาร่วม
งานวันลอยกระทง เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองมาร่วม
งานวันพ่อ งานวันแม่ และร่วมงานไหว้ครู เชิญคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมกันวางแผนจัดกิจกรรมให้สอดคล้องความต้องการของ
ชุมชน 
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6. จัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ (Student – centered learning: S) การเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
     การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศโดยจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 6.1 การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 6.2 เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 6.3 การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 6.4 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน 

แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
1. การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     1.1 กำหนดทิศทางของนักเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประกอบด้วย 
      - การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่มีจุดเน้นคุณภาพนักเรียนอย่าง
ชัดเจน 
      - การกำหนดแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับเป้าหมาย 
      - การกำหนดแผนการดำเนินงานในทุกองค์ประกอบของโรงเรียน
สอดคล้องกับเป้าหมายและเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ 
      - การจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง 
      - การจัดทำรายงานประจำปีเพ่ือรายงานผู้เกี่ยวข้องและสอดคล้อง 
กับแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก 
     1.2 การสร้างความเข้าใจกับครูและนักเรียน        
     บทบาทของครูผู้สอน 
     1. การเรียนรู้เป็นงานเฉพาะบุคคลทำแทนกันไม่ได้ ผู้สอนที่ต้องการ
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ต้องเปิดโอกาสให้เขาได้มีประสบการณ์การเรียนรู้
ด้วยตัวของเขาเอง 
     2 . การเรียนรู้ เป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่ ต้องมีการใช้
กระบวนการคิด สร้างความเข้าใจความหมายของสิ่งต่าง ๆ ดังนั้นผู้สอนจึง
ควรกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดทำให้เข้าใจสิ่งต่าง ๆ 
     3. การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคม เพราะเรื่องเดียวกันอาจ 
คิดได้หลายแง่หลายมุมทำให้เกิดการขยาย เติมเต็มความรู้ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการเรียนรู้ตามที่สั งคมยอมรับด้วย ดังนั้นผู้สอน 
ที่ปรารถนาให้เกิดการเรียนรู้จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ 
ทางสังคมกับบุคคลอ่ืนหรือแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 
     4. การเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน เป็นความรู้สึกที่เบิกบาน
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แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
เพราะหลุดพ้นจาก ความไม่รู้ นำไปสู่ความใฝ่รู้ อยากรู้อีกเพราะเป็นเรื่อง 
ที่น่าสนุกผู้สอนจึงควรสร้างภาวะที่กระตุ้นให้เกิดความอยากรู้หรือคับข้องใจ 
บ้าง ผู้เรียนจะหาคำตอบเพ่ือให้หลุดพ้นจากความข้องใจ และเกิดความสุข
ขึ้นจากการได้เรียนรู้เมื่อพบคำตอบด้วยตนเอง 
     5. การเรียนรู้เป็นงานต่อเนื่องตลอดชีวิต ขยายพรมแดนความรู้ได้
อย่างไม่สิ้นสุด ผู้สอนจึงควรสร้างกิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการแสวงหา
ความรู้ไม่รู้จบ 
     6. การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงเพราะได้รู้มากขึ้นทำให้เกิดการนำ
ความรู้ไปใช้ในการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ เป็นการพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
ที่ดีข้ึน ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้รับรู้ผลการพัฒนาของตัวเขาเองด้วย 
     การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้สอน 
     1. ให้ผู้ เรียนมีโอกาสกำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้และร่วม 
วางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในบรรยากาศที่ยืดหยุ่น 
     2. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
     3 . จัดประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ กระตุ้ นและส่ งเสริมการคิด  
การค้นคว้าหาความรู้และการแสดงออกของผู้เรียน ฝึกให้ผู้เรียนค้นคว้า
จากแหล่งเรียนรู้หรือแหล่งข้อมูลที่หลากหลายด้วยตนเอง 
     4. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกและสร้าง
ผลงานจากการเรียนรู้ ตามความถนัดและความสนใจของตนเองและของกลุ่ม 
     5. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือเข้าถึง
แหล่งข้อมูลและการจัดการกระทำข้อมูล 
     6. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เชื่อมโยงหรือประยุกต์ใช้  
สิ่งที่เรียนในชีวิตจริงหรือสถานการณ์ที่เป็นจริงให้มากท่ีสุด 
     7. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ และ 
ฝึกปรับปรุงตนเอง 
     8. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจากเพ่ือนในกลุ่ม 

     9 . ส่ งเสริมให้มี โอกาสฝึกการทำงานเป็นทีมความมีวินัยและ 
ความรับผิดชอบ 
     10. จัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการสอนที่เป็นกัลยาณมิตร 
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มีชีวิตชีวาและมีความสุข 
     11. ใช้สื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมการคิด  
การแก้ไขปัญหาและการค้นพบความรู้ 
     12. ประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้านของผู้ เรียน 
อย่างต่อเนื่องและตรงสภาพจริง 
     13. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนประเมินและสะท้อนผลการเรียนของ
ตนเองและเพ่ือน       
     บทบาทของผู้เรียน 
     1. กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้และวางแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
     2. แสวงความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจในการเรียนการรู้ด้วยตนเอง 
     3. แสวงหาความรู้ โดยการใช้ IT เพ่ือเข้าถึงแหล่งข้อมูล และการจัด
กระทำข้อมูล 
     4. คิด ทำ และแสดงออกเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างผลงาน 
     5. มีปฏิสัมพันธ์ช่วยกันเรียนรู้กับเพ่ือนและกลุ่ม 
     6. สร้างผลงานจากการเรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของ
ตนเอง (มีผลงานจากการเรียนรู้) 
     7. ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงหรือสถานการณ์จริง 
     8. นำเสนอและสะท้อนผลงานในรูปแบบต่าง ๆ 
     9. ชื่นชมกับความสำเร็จของตนเองและทีมงาน 
     10. ฝึกความมีวินัยและความรับผิดชอบ 
     11. มีส่วนร่วมและได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการ 
ที่หลากหลาย 

2. เทคนิคการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

     2.1 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การจัด 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พยายามจัดกิจกรรมให้ผู้เรียน 
ได้สร้างความรู้ โดยมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล สื่อ และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ โดย
ใช้กระบวนการต่าง ๆ เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และผู้เรียนมีโอกาส 
นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์อ่ืน ผู้สอนเตรียมจัดสถานการณ์
และกิจกรรมต่าง ๆ นำทางไปสู่การเรียนรู้ โดยไม่ใช้วิธีบอกความรู้โดยตรง 
หรือถ้าจะจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้ค้นพบความรู้โดยใช้ห้องสมุดเป็น
แหล่งข้อมูล ผู้สอนจะต้องสำรวจให้รู้ก่อนว่า ภายในห้องสมุดมีข้อมูลอะไร
อยู่บ้าง อยู่ที่ใด จะค้นหาอย่างไร แล้วจึงวางแผนสั่งการ ผู้เรียนต้องรู้
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เป้าหมายของการค้นหาจากคำสั่งที่ผู้สอน 
     2.2 เทคนิคการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับคนอ่ืน  
เมื่อผู้เรียนจะต้องทำงานร่วมกัน จัดเก้าอ้ีให้นั่งรวมกันเป็นกลุ่ม การจัด 
การเรียนการสอนที่แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ กลุ่มละ 4 - 5 คน โดย 
สมาชิกในกลุ่มมีระดับความสามารถแตกต่างกัน สมาชิกทุกคนมีบทบาท
หน้าที่ร่วมกันในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายมีเป้าหมายและมีโอกาส
ได้รับรางวัลของความสำเร็จร่วมกัน วิธีการแบบนี้ผู้เรียนจะมีโอกาสสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในเชิงบวก มาปฏิสัมพันธ์แบบได้พัฒนาทักษะทางสังคม
และได้ใช้ได้มีโอกาสรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่มเผชิญหน้า
กันกระบวนการกลุ่มในการทำงานเพ่ือสร้างความรู้ให้กับตนเอง 
     2 .3 เทคนิคการจัดกิจกรรมที่ ส่ งเสริมให้ ผู้ เรียนนำความรู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
    (1) ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ตนเองสนใจ 
    (2) ผู้เรียนได้เรียนรู้หรือหาคำตอบด้วยตนเองโดยการคิดและปฏิบัติจริง 
    (3) วิธีการหาคำตอบมีความหลากหลายจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

      (4) นำข้อมูลหรือข้อความรู้จากการศึกษามาสรุปเป็นคำตอบหรือข้อ
ค้นพบของตนเอง 
   (5) มีระยะเวลาในการศึกษาหรือแสวงหาคำตอบพอสมควร 
   (6) คำตอบหรือข้อค้นพบเชื่อมโยงต่อการพัฒนาความรู้ต่อไป 
    (7) ผู้เรียนมีโอกาสเลือก วางแผน และจัดการนำเสนอคำตอบ  

     2.4 การแนะนำให้ผู้เรียนจัดทำแฟ้มสะสมงาน แฟ้มสะสมงานของ
ผู้เรียนนอกจากจะแสดงพัฒนาการของผู้เรียนแล้ว ยังเป็นการสะท้อน 
การสอนของผู้สอน เพ่ือจะนำไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
    หลักการเบื้องต้นของการจัดทำแฟ้มสะสมงาน มีดังนี้ 
    (1) รวบรวมผลงานที่แสดงถึงพัฒนาการด้านต่าง ๆ 
    (2) รวบรวมผลงานที่แสดงลักษณะเฉพาะของผู้เรียน 
    (3) ดำเนินการควบคู่กับการเรียนการสอน 
    (4 ) เก็บหลักฐานที่ เป็ นตัวอย่ างที่ แสดงความสามารถในด้ าน
กระบวนการและผลผลิต 
    (5) มุ่งเน้นในสิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้ 

3. การวัดและประเมินผล      3.1 การวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
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ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      (1) เน้นการประเมินที่ดำเนินการไปพร้อม ๆ กับการจัดกิจกรรม 

การเรยีนการสอน ซึ่งสามารถทำได้ตลอดเวลาทุกสภาพการณ์ 
     (2) เน้นการประเมินที่ยึดพฤติกรรมการแสดงออกของผู้เรียนจริง ๆ 
     (3) เน้นการพัฒนาจุดเด่นของผู้เรียน 
     (4) ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายและสอดคล้อง
กับวิธีการประเมินตลอดจนจุดประสงค์ในการประเมิน 
      (5) เน้นคุณภาพผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการบูรณาการความรู้
ความสามารถหลาย ๆ ด้าน 
      (6) การประเมินด้านความคิด เน้นความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
      (7) เน้นให้ผู้เรียนประเมินตนเอง และการมีส่วนร่วมในการประเมิน
ของผู้เรียนผู้ปกครองและผู้สอน 
     3.2 วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
     (1) ศึกษาวัตถุประสงค์ของการประเมิน เป็นการประเมินผลเพ่ือ
พัฒนาผู้ เรียนรอบด้าน ดังนั้น จึงใช้วิธีการที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับ
จุดประสงค์ เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ การตรวจผลงาน การทดสอบ
บันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง การรายงานตนเองของผู้เรียน แฟ้มสะสมงาน 
เป็นต้น 
     (2) กำหนดเครื่องมือในการประเมิน เมื่อกำหนดวัตถุประสงค์ของ 
การประเมิน ให้เป็นการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนรอบด้านตามสภาพ
จริงแล้ว ในการกำหนดเครื่องมือจึงเป็นเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น 
     - การบันทึกข้อมูล จากการศึกษา ผลงาน โครงงาน หนังสือที่ผู้เรียน
ผลิต แบบบันทึกต่างๆ ได้แก่ แบบบันทึกความรู้สึก บันทึกความคิด บันทึก
ของผู้เกี่ยวข้อง (นักศึกษา เพ่ือน อาจารย์ ผู้ปกครอง) หลักฐานร่องรอย
หรือผลงานจากการร่วมกิจกรรม เป็นต้น 
     - แบบสั งเกต เป็ นการสั งเกตพฤติกรรม การร่วมกิจกรรมใน
สถานการณ์ต่างๆ 

4. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
แก่นักเรียน 

     4.1 หลักสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน  
     (1) ส่งเสริมให้ครูเป็นต้นแบบ (Modelling) ที่ดีให้แก่เด็กเพ่ือให้เด็ก
เกิดความศรัทธาและอยากทำตามเพราะกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม 
(Social Learning) เชื่อว่าต้นแบบเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม  



๖๖ | หน้า 
 

  

แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
     (2) การใช้กระบวนการกลุ่มในการกล่อมเกลา (Group Process)  
     (3) ครูทุกคนแม้จะสอนวิชาใดก็ตามควรตระหนักว่าต้องมีหน้าที่  
ในการสอนคุณธรรม จริยธรรมด้วย  
     (4) ควรเลือกวิธีสอนให้เหมาะสมกับเรื่องที่สอน ไม่ควรใช้การบรรยาย
อย่างเดียว ควรใช้วิธีการเชิงเหตุผลให้คิด วิเคราะห์ ใช้ตรรกะ ใช้การสร้าง
จุดสะเทือนใจ ใช้การอนุมาน การอุปมา อุปไมย เป็นต้น  
      (5) ควรมีนิทาน ข่าว หรือเรื่องตัวอย่างประกอบเพ่ือชี้ให้เห็นสิ่งที่
ต้องการสอนอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น  
      (6) ใช้สื่อการสอนอย่างเหมาะสม  
      (7) การวัดประเมินผลด้านคุณลักษณะของผู้เรียนที่การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมมากกว่าวัดด้านความรู้ 
       - การส่งเสริมให้ครูและนักเรียนเข้าเรียนและสอบตามหลักสูตรธรรม
ศึกษา (นักธรรมตรี - โท - เอก) โดยการสมัครเข้าเรียนและสอบตาม
หลักสูตรนักธรรมตรี - โท - เอก ซึ่งจะได้ทั้ งความรู้และกล่อมเกลา 
ด้านจิตใจไปด้วย 
       - การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนธรรมะ ปัจจุบันแหล่งการเรียนรู้ 
มีมากมาย แต่สื่อคอมพิวเตอร์เป็นสื่อที่ทันสมัยสามารถสืบค้นหาความรู้ได้
มากมายและเข้าถึงได้ง่ายซึ่งครูสามารถสร้างเป็นบทเรียน (E-Learning) 
ให้นักเรียนเรียนเรื่องที่เหมาะสม รวมทั้งอาจมีเกมธรรมะ สื่อธรรมะ 
ที่สนุก ๆ ให้นักเรียนเกิดความสนใจมากกว่าการเล่นเกมที่มอมเมา เป็นต้น 
     - การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเป็นครูที่พูดไม่ได้ เป็นการจัด
บรรยากาศกายภาพในโรงเรียนให้เป็นสถานที่น่าอยู่น่าเรียนและช่วยกล่อม
เกลาจิตใจนักเรียน เช่น สอนจริยธรรมนักเรียน ต้นไม้พูดได้ เป็นต้น 

     4.2 กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน 
     (1) การจัดกิจกรรมเข้าค่ายนักเรียนหรือบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
เป็นกิจกรรมกล่อมเกลาอย่างหนึ่งที่น่าสนใจแต่ควรมีการวางแผนและ 
ดูแลให้บรรลุตามเป้าหมายด้วย 
     (2) การใช้ดนตรี กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือกล่อมเกลา
จิตใจนักเรียน เป็นเครื่องมือสร้างความสุนทรีย์ในจิตใจและกล่อมเกลา
นักเรียนได้เป็นอย่างดี แต่ครูหรือผู้ฝึกต้องวางแผนและดูแลอย่างดีด้วย 
     (3) การจัดกิจกรรมประกวด แข่งขัน ยกย่องคนดี โดยกำหนดเกณฑ์ 
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กติกา และมีวิธีดำเนินการที่มีความหมายทำให้คนทำความดีเกิดกำลังใจ 
และคนอื่นอยากทำความดีด้วย  
     4.3 การปรับพฤติกรรมนักเรียน  โดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผ่านทางครูที่ปรึกษาและชั่วโมงโฮมรูม 1) การกระตุ้น/เสริมสร้างให้
นักเรียนแต่ละคนตระหนัก ในพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของตนเอง 2) การ
ส่งเสริมให้นักเรียนแต่ละคนวางแผนแก้ปัญหา/พัฒนาพฤติกรรมที่ตน
ยืนยันว่ายังเป็นปัญหา 3) การติดตามการปฏิบัติตามแผนที่นักเรียน
กำหนดเอง โดยใช้หลักการเสริมแรงเป็นระยะ ๆ จนนักเรียนมีพฤติกรรมที่
ดีขึ้น 
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 7. การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม (Environment: E) การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ 
ความเป็นเลิศโดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม 
 7.1 แนวทางตามหลักพัฒนาการของผู้เรียน 
 7.2 แนวทางตามหลักความสวยงามเป็นระเบียบ 
 7.3 แนวทางตามหลักการใช้สอย 
 7.4 แนวทางตามหลักความประหยัด 
 7.5 แนวทางตามหลักความปลอดภัย 
 7.6 แนวทางตามหลักการมีส่วนร่วม 

แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
1. หลักพัฒนาการของผู้เรียน      การจัดสภาพแวดล้อมคำนึงถึงพัฒนาการและวัยของเด็ก และ

เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งประดิษฐ์ และวิธีการให้เหมาะสม 
กับพัฒนาการของเด็กอย่างรอบด้านทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา เช่น ใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เหมาะสมกับขนาดร่างกาย
ของเด็ก มีขนาดที่เอ้ือให้เด็กจะหยิบจับหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ถนัด 
เหมาะสมกับแรงกำลังของเด็ก มีน้ำหนักเบาเพ่ือให้ เด็กสามารถ
เคลื่อนย้ายด้วยตนเองได้โดยสะดวก ไม่มีกลไกซับซ้อนหรือยากเกิน
ความสามารถของเด็ก จัดวางวัสดุอุปกรณ์อยู่ในระดับพอดีที่เด็กจะ
เอ้ือมมือถึงได้สะดวก ป้ายและสิ่งชี้แนะทางสายตาต้องมีขนาดที่เห็นได้
ชัดเจน และควรมีภาพประกอบคำบรรยายติดอยู่ในระดับสายตาเด็ก 
จัดพ้ืนที่และวัสดุอุปกรณ์ที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยให้เด็กได้เลือก
ทำและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำ จัดวัสดุอุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้ 
ในโรงเรียนให้เด็กได้สำรวจและใช้ประสาทสัมผัสรับรู้ และจัดพ้ืนที่ที่
เอ้ือให้เด็กได้ทำงานร่วมกับผู้อ่ืน 

2. หลักความสวยงามเป็นระเบียบ      การจัดสภาพแวดล้อมจะต้องคำนึงถึงความสวยงาม สะอาด
สะอ้าน เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสัดส่วน จัดให้มีพ้ืนที่เป็นธรรมชาติ มี
สนามหญ้า จัดสวนหย่อม ปลูกไม้ดอกไม้ประดับในบริเวณต่าง ๆ หาก
มีพ้ืนที่ควรปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา เพ่ือให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม เจริญหู
เจริญตาเกิดความจรรโลงใจ มีความสบายตาสบายใจ เพ่ือให้เด็กได้ซึม
ซับความงามของสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดี จูงใจ
ให้เด็กอยากมาโรงเรียน อยากร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ และช่วยพัฒนา
สุนทรียภาพ นอกจากนี้การจัดเก็บของอย่างเป็นระเบียบยังช่วย 
ให้ “หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา” กล่าวคือ เด็กรู้ว่าจะสามารถหยิบ
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แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ได้จากที่ใดและสามารถนำมาเก็บที่เดิมได้อย่างถูกต้อง
หลังจากใช้งานเสร็จ สามารถตรวจสอบได้ว่าสิ่งใดหายไปและดู
สวยงามสบายตา ทั้งนี้ในการจัดของอย่างเป็นระบบ ครูอาจติดรูปภาพ
ป้ายสัญลักษณ์ ชื่อหรือระบบสีเพ่ือช่วยให้เด็กสามารถหยิบใช้และ
จัดเก็บให้ถูกที ่

3. หลักการใช้สอย       หลักการใช้สอยที่ดีต้องคำนึงถึงประโยชน์ในการใช้สอย การ
เลือกใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยีต้องมีจุดมุ่งหมาย จัดวัสดุอุปกรณ์
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และให้เด็กได้ใช้งานจริง ๆ เช่น ในระดับ
อนุบาลจัดหมอนอิง เบาะนุ่ม ๆ ไว้ที่มุมหนังสือ เพ่ือให้เชิญชวนให้เด็ก
เข้าไปอ่านหนังสือ จัดป้ายที่สอดคล้องกับสิ่งที่ เด็กสนใจหรือสรุป
เนื้อหาที่เด็กได้เรียนรู้ จัดเตรียมอุปกรณ์ตักทรายหลากหลายชนิดไว้ให้
เด็กเล่นที่บ่อทราย ฯลฯ นอกจากนี้ควรจัดวางวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้
สามารถใช้สอยได้ตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้และต้องคำนึงถึงความสะดวก
ในการใช้งาน เช่น จัดกระดาษเช็ดมือไว้ใกล้อ่างล้างมือ จัดชั้นวาง
รองเท้าไว้ใกล้ประตูห้อง  จัดถังใส่เศษอาหารไว้ใกล้บริเวณเก็บจาน
อาหาร จัดอ่างล้างมือไว้ใกล้บริเวณเล่นน้ำเล่นทราย 

4. หลักความประหยัด      การจัดสภาพแวดล้อมควรใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่หาให้ได้  
ในท้องถิ่น ราคาไม่แพง ดูแลรักษาได้ง่าย และมีประโยชน์ใช้สอยหลาย
อย่าง เช่น โต๊ะที่สามารถใช้ทานข้าวและใช้ทำกิจกรรมอ่ืน ๆ ได้ ฉาก
กั้นที่ใช้พ้ืนที่ห้องเป็นสัดส่วนสามารถใช้เป็นกระดานหรือพ้ืนที่จัด
แสดงผลงานได้ ฯลฯ การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ลดการใช้พลังงาน เช่น 
เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน การใช้ปลั๊กไฟตั้งเวลา หลอดไฟที่เปิด
ปิดอัตโนมัติในช่วงเวลากลางคืนที่ที่ไม่มีแสงไฟแล้วจะดับอีกครั้งตอน
เช้าหรือเมื่อมีแสงสว่างที่ เพียงพอ ฯลฯ นอกจากนี้อาจประหยัด
ค่าใช้จ่ายโดยจัดเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ต่างๆเพ่ือลดการใช้พลังงาน เช่น 
การใช้มู่ลี่ปรับแสงสว่างจากธรรมชาติให้เหมาะสมกับการใช้งานแทน
การใช้แสงสว่างจากหลอดไฟ การจัดเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่บังทิศทางลม ทำ
ให้อากาศมีการถ่ายเท ห้องเย็นสบาย ช่วยลดการใช้พัดลมหรือ
เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ และให้บุคลากรทำสิ่งของเครื่องใช้ง่ายๆเอง 
เช่น ทำกระถางต้นไม้จากขวดพลาสติก เย็บซองผ้าหลายช่องสำหรับ
ให้เด็กเก็บแปรงสีฟันและยาสีฟัน ฯลฯ 
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แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
5. หลักความปลอดภัย      ในวัยเด็กและเยาวชนมักจะชอบเคลื่อนไหว ไม่อยู่นิ่ ง ชอบสำรวจ

สิ่งรอบตัว จึงอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บ ดังนั้นการใช้
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ต้องปลอดภัย ไม่อันตรายต่อสุขภาพ ไม่
มีชิ้นส่วนที่เป็นอันตราย แหลมคม แตกหักง่ายหรือมีชิ้นส่วนขนาดเล็ก 
ดูแลไม่ให้มีของเกะกะขวางทางเดินเพ่ือป้องกันการสะดุดหรือหกล้ม 
จัดเก็บสิ่งของที่เป็นอันตราย เช่น น้ำยาทำความสะอาด สเปรย์ปรับ
อากาศ ยารักษาโรค ของมีคม ฯลฯ ให้มิดชิดและพ้นมือเด็ก ถ้าหาก 
มีประตูหน้าต่างที่เป็นกระจกควรเป็นกระจกนิรภัยและควรมีราวกั้น
หรือติดสัญลักษณ์เพ่ือป้องกันอันตรายจากการที่เด็กชนหรือกระแทก
กระจก เครื่องใช้ต่าง ๆ ต้องไม่มีสารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ ควรหมั่น
สำรวจและแก้ไขจุดเสี่ยงก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น มุมลับตาในห้องเรียน 
หลุมพ้ืนที่สนาม เครื่องเล่นสนามที่ชำรุด ฯลฯ นอกจากนี้ควรหมั่นทำ
ความสะอาดห้องเรียน วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ จัดให้
อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อับชื้น เพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งกักฝุ่นและเป็นที่
อยู่ของสัตว์และแมลงต่าง ๆ 

6. หลักการมีส่วนร่วม      การจัดสภาพแวดล้อมที่ มีประสิทธิภ าพและยั่ งยืนขึ้นนั้ น 
จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งครู เด็ก ผู้ปกครอง 
ชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดในการระดมทรัพยากรทั้งเงิน บุคคล 
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งประดิษฐ์ และการร่วมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือจัด
สภาพแวดล้อม ที่เหมาะสม บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีปรับปรุงและ
ซ่อมแซมส่วนที่ชำรุดเสียหาย เพ่ือให้สภาพแวดล้อมภายในโงเรียนมี
ความสวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบ สะดวกต่อการใช้งาน 
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 8. การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum: C) การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศโดย 

การพัฒนาหลักสูตร 

    แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 
    ขั้นที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 
    ขั้นที่ 2 การร่างหลักสูตร 
          2.1 การกำหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร 
          2.2 การกำหนดเนื้อหาสาระ 
          2.3 การจัดการเรียนการสอน กิจกรรม และสื่อต่างๆ 
          2.4 การกำหนดวิธีวัดและประเมินผลผู้เรียน 
    ขั้นที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 
    ขัน้ที่ 4 การนำหลักสูตรไปใช้ 
    ขั้นที่ 5 การประเมินผลหลักสูตร 

แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
ขั้นที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

      (1) ข้อมูลสภาพทั่วไปของชุมชน แผนที่ชุมชน แสดงที่ตั้งของสถานที่
ต่าง ๆ เช่น สิ่งสำคัญในชุมชนเช่น วัด โรงเรียน เทศบาล ธนาคาร ฯลฯ 
รวมทั้งลักษณะการตั้งบ้านเรือนภายในชุมชน ประวัติความเป็นมาและ
สภาพของชุมชน จำนวนประชากร แยกตามเพศ อายุ จำนวนครัวเรือน
ศาสนา สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น 
      (2) ข้อมูลด้านการศึกษา จำนวนผู้จบการศึกษาในระดับต่าง ๆ จำนวน
นักเรียนในระดับต่าง ๆ เช่น ประถม มัธยม ฯลฯ จำนวนครูที่สอนในระดับ
ต่าง ๆ จำนวนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ศึกษานิเทศก์ ฯลฯ 
        (3) ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน 
ภาษาท้องถิ่น โบราณสถาน โบราณวัตถุภายในชุมชน ดนตรี เพลง  
การแสดงพ้ืนบ้านของชุมชน วรรณกรรม ตำนานพื้นบ้านของชุมชน 
        (4) ข้อมูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ อาชีพ/รายได้ของคนในชุมชน 
ปฏิทิน การปฏิบัติงานของชุมชน เช่น ช่วงเดือนการเกี่ยวข้าว ช่วงเวลา
การเก็บเงาะ การตัดยาง เป็นต้น รวมทั้งทรัพยากรที่มีในชุมชน เช่น ป่าไม้ 
แร่ธาตุ แหล่งน้ำ และพืช เศรษฐกิจหลักของชุมชน 
        (5) ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำเนียบชื่อ ที่อยู่  ความรู้ความสามารถ 
ความชำนาญของแต่ละบุคคลปัญหาชุมชน 
 
        (6). ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชน เช่น ยาเสพติด พืชผลราคาตก 
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โจรผู้ร้ายชุกชุม  
        นอกจากการศึกษาและสำรวจสภาพแวดล้อมและความต้องการของ
ชุมชน รวมทั้งข้อมูลที่สำคัญของชุมชนแล้ว ต้องมีการสำรวจสภาพและ
ความต้องการของผู้เรียน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้
สามารถได้จากครูในโรงเรียน ผู้ปกครอง และตัวนักเรียนเอง 

ขั้นที่ 2 การร่างหลักสูตร      2.1. การกำหนดจุดประสงค์ของหลักสูตร 
      (1) จุดประสงค์ทั่วไป เป้าหมายหรือสิ่งที่มุ่งหวังให้เกิดกับผู้เรียนหลัก
จากที่ผู้เรียนได้เรียนรู้สิ่งนั้น ๆ แล้ว ต้องนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวม
ในขั้นที่1 มากำหนดเป็นจุดประสงค์ทั่วไป ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง การกำหนดจุดประสงค์ต้องเขียนด้วยภาษาที่ชัดเจน 
เข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงภายใต้ศักยภาพของแต่ละ
สถานศึกษา 
    ตัวอย่าง การกำหนดจุดประสงค์ทั่วไปของหลักสูตร “การทำผลไม้  
แปรรูป คือ ให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการทำผลไม้แปรรูป” 
     (2) จุดประสงค์การเรียนรู้ 
       - บอกความหมายของ “ผลไม้แปรรูป” ได้ 
       - สามารถทำผลไม้แปรรูปได ้
       - มีเจตคติท่ีดีต่ออาชีพการทำผลไม้แปรรูป 
       - สามารถตั้งราคาขายที่เหมาะสมได้  
        ฯลฯ 
     2.2 การกำหนดเนื้อหาสาระ  
     เนื้อหาสาระเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตร ทั้งนี้ 
เนื่องจากเนื้อหาสาระเป็นเครื่องมือหรือสื่อกลางที่จะพาผู้เรียนไปยัง
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใช้เนื้อหาสาระ 
ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนที่เป็นบริบทของโรงเรียนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์
ที่วางไว้ มีความยากง่ายสอดคล้องเหมาะสมกับวัยหรือลำดับขั้นตอนของ
การพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมทั้งประสบการณ์เดิมของ
ผู้เรียน มีประโยชน์ต่อผู้เรียนที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เนื้อหาที่ เลือก
มาสามารถจัดให้ผู้ เรียนได้ โดยพิจารณาถึงความพร้อม ศักยภาพ 
ในโรงเรียน บุคลากรที่เป็นผู้สอน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆตัวอย่างการพัฒนา
หลักสูตร “การทำผลไม้แปรรูป” ประกอบด้วยเนื้อหาสาระดังนี้ 
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       - ลักษณะและชนิดของผลไม้ที่นำมาแปรรูป 
       - ขั้นตอนการทำผลไม้แปรรูป 
       - การทำความสะอาดเครื่องใช้ 
       - การบรรจุหีบห่อ 
       - การตั้งราคาขาย 
     2.3 การจัดการเรียนการสอน กิจกรรม และสื่อต่างๆ  
      กิจกรรมการเรียนการสอน คือ มีกิจกรรมที่ทั้งผู้เรียนเป็นผู้กระทำ
และกิจกรรมที่ผู้สอนเป็นผู้กระทำ มีการใช้สื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอน การบรรยาย 
การสาธิต ผู้เรียนที่มีการซักถามโต้ตอบ การลงมือปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับ
จุดประสงค์ และเนื้อหาสาระที่กำหนดขึ้น ครูต้องคำนึงถึงพ้ืนฐานและ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน การกำหนดกิจกรรมการเรียนการสอนต้อง
สอดคล้องกับประสบการณ์ เดิมของผู้ เรียน ซึ่งอาจมีการนำสื่อทั้ งใน 
ด้านวัสดุอุปกรณ์และบุคคล สถานที่ที่อยู่ในชุมชน เข้ามากำหนดเป็น
กิจกรรมที่เป็นรูปธรรม เพ่ือให้การเรียนรู้เชื่อมโยงกับชุมชน ส่งผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนอันเนื่องมาจากการเรียนรู้ชุมชน
จุดประสงค์ที่กำหนดไว้ได้มีกิจกรรมการเรียนการสอน ได้แก่ กิจกรรม 
ในลักษณะต่อไปนี้คือ ศึกษา ทดลอง  ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์  อภิปราย 
สัมมนา ระดมความคิด ฯลฯ  
     2.4 มีการกำหนดวิธีวัดและประเมินผลผู้เรียน 
     เนื่องจากการพัฒนาหลักสูตรให้เกิดกับผู้เรียน รวมทั้งวิธีการดำเนินการ 
เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ มีวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล ซึ่งการวัดและประเมิน
ต่อผู้ที่สอนที่ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนรวมทั้งตัวผู้สอนเองช่วยให้
ผู้สอนทราบคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ซึ่งรวมถึงคุณภาพของ
หลักสูตร นำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ซึ่งการวัดและ
ประเมินผลผู้เรียนมีทั้งก่อนการจัดการเรียนการสอน ระหว่างและสิ้นสุด
การจัดการเรียนการสอน แล้วแต่ความเหมาะสม 

ขั้นที่ 3 การตรวจสอบคุณภาพของ
หลักสูตร 

     เมื่ อร่างหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่ จะนำไปใช้กับนักเรียน 
จำเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรก่อน เพ่ือหาข้อบกพร่อง
และปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมและสมบูรณ์ที่สุด สิ่งที่ต้องพิจารณาใน 
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การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรคือ ความสอดคล้องขององค์ประกอบ
ต่าง ๆ ได้แก่ จุดประสงค์ เนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน กิจกรรม
และสื่อการเรียนรู้ วิธีวัดและประเมินผลผู้เรียน ซึ่งวิธีการตรวจสอบกระทำ
ได้โดย 
     1. คณะทำงานร่างหลักสูตร เป็นกลุ่มบุคคลที่พัฒนาหลักสูตรขึ้นมา 
เช่น คณะครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง คนในชุมชน เป็นผู้ให้ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 
     2. ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งอาจเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเนื้อหา
สาระ ด้านสื่อการเรียนรู้ ด้านหลักสูตรและการสอน เป็นผู้ให้ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ 
     3. การับฟังความคิดเห็นของผู้ที่ มีส่ วนเกี่ยวข้อง ซึ่ งอาจอยู่ ใน 
ลักษณะของการจัดประชุม/สัมมนา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร 

ขั้นที่ 4 การนำหลักสูตรไปใช้    ครูที่เป็นผู้ปฏิบัติการหลักในการพัฒนาหลักสูตรเป็นผู้นำหลักสูตรไปใช้ 
ด้วยการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน ครูกำหนดวิธีการจัดการเรียน 
การสอน กำหนดรายละเอียดกิจกรรมในแต่ละคาบ พร้อมทั้งจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ การประสานงานกับบุคคลที่จะเข้ามาช่วยให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้รวมทั้งการจัดเตรียมสื่อการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ
สภาพของชุมชน 
     กลยุทธ์และเครื่องมือการเรียนรู้  เช่น การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
(participatory learning : pl) กระบวนทางปัญญา 10 ขั้น ของ ศ.นพ.
ประเวศ วาสี ซึ่งได้แก่ การสังเกต การบันทึก การนำเสนอ การฟัง  
การถาม - ตอบ การตั้งสมมติฐาน การค้นหาคำตอบ การวิจัย การเชื่อมโยง 
การบูรณาการ และการเรียบเรียง 

ขั้นที่ 5 การประเมินหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

     การตัดสินคุณค่าของหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ผลจากการรวบรวม
ข้อมูลในแง่มุมต่าง ๆ เพ่ือหาคำตอบว่าหลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
ไว้หรือไม่เพียงใด สิ่งใดที่ควรต้องทำการปรับปรุงเพื่อให้หลักสูตรดียิ่งขึ้น 
การประเมินผลหลักสูตร ให้ครูประเมินจากสิ่ง ๆ ต่อไปนี้ 
     1. ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ได้แก่ ความรู้ ทักษะ เจตคติ และค่านิยม
ต่าง ๆ มีการประเมินเป็น 2 ระยะ คือ 
      - ประเมินระหว่างการจัดการเรียนการสอน เป็นการประเมิน 
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ตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ที่กำหนดไว้ในแต่ละคาบของการจัด 
การเรียนการสอน 
      - ประเมินเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
ว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เป็นไปจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรหรือไม่ 
อย่างไร 

     2. ประเมินการจัดการเรียนการสอน เพ่ือตรวจสอบว่าเมื่อนำหลักสูตร
ไปใช้การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์จริงแล้วเป็นอย่างไร  
มีปัญหา/อุปสรรคอย่างไร การจัดการเรียนการสอนให้ คำนึ งถึ ง 
การประเมินสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
     - การประเมินเนื้อหาสาระที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เหมาะสม
และสอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียน ผู้เรียนสนใจเนื้อหาสาระเรื่องราว
ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนหรือไม่ อย่างไร 
     - ประเมินสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนว่าเหมาะสม ชัดเจน เข้าใจง่าย
และดึงดูดความสนใจของผู้เรียนเพียงใด  
     - ประเมินกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนว่าเป็นไปตามลำดับจาก
ง่ายไปยาก ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะตามที่กำหนดไว้  
ในแผนการจัดการเรียนรู้หรือไม่อย่างไร  
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9. การให้ความสำคัญกับการใช้ทีมงาน (TEAM : T) การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็น
เลิศโดยการให้ความสำคัญกับการใช้ทีมงาน 
 9.1 การสร้างทีมงานตามวัตถุประสงค์ 
 9.2 การพัฒนาทีมงาน 
 9.3 การพัฒนาผู้นำทีม 
 9.4 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีของทีมงาน 
 9.5 การบริหารความขัดแย้งภายในทีม 
 9.6 เทคนิคการตัดสินใจโดยทีมงาน 

แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
1. การสร้างทีมงานตาม
วัตถุประสงค์ 

     1.1 ประเภททีมแก้ปัญหา (Problem-solving team) 
     - ประกอบไปด้วยกลุ่มของบุคลากรหรือผู้บริหารซึ่งเข้ามารวมกันด้วย
ความสมัครใจและประชุมกันอย่างสม่ำเสมอ เพ่ืออภิปรายหาวิธี  
ในการแก้ไขปัญหางาน ซึ่งส่วนใหญ่ทีมแก้ปัญหาทำหน้าที่ เป็นเพียง 
ให้คำแนะนำการทำงานเท่านั้น โดยไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลง 
การทำงานต่าง ๆ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายบริหารก่อน 
     1.2 ประเภททีมจุดมุ่งหมายพิเศษ (Special-purpose team) 
     - หรือบางครั้ ง เรียกว่ า ที มข้ ามสายงานตามหน้ าที่  (Cross –
functional team) เป็นการรวมของสมาชิกที่มาจากบุคคลหลากหลาย 
ความรู้และประสบการณ์ เพื่อทำงานร่วมกันในกิจกรรมเฉพาะเจาะจง เช่น 
ในหน่วยงานบริการประชาชนจัดให้มีการพัฒนาคู่มือการบริการประชาชน
ด้านทะเบียนราษฎร์ แบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (OSS หรือ One stop 
Service) ซึ่งจะให้สมาชิกที่มาจากหลากหลายแผนกที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การให้บริการประชาชนไม่ต้องเสียเวลาไปลงทะเบียนที่จุดงานสารบรรณ 
เดินไปถ่ายรูป ณ ห้องถ่ายภาพ ชำระค่าธรรมเนียมที่กองคลัง ฯลฯ  
เป็นต้น ทีมจุดมุ่งหมายพิเศษนี้จะมุ่งสู่การปรับปรุงคุณภาพการทำงาน  
การยกระดับคุณภาพการทำงาน ออกแบบงานระบบใหม่ การแนะนำ 
การเปลี่ยนแปลงงานด้วยเทคโนโลยี การเชื่อมโยงงานที่มีความซ้ำซ้อนกัน 
หรือแตกกระจายให้เป็นงานเดียวกันหรือการสร้างเส้นทางการทำงานใหม่ ๆ 
หรือการรวมตัวกันในการช่วยผู้บริหารตัดสินใจในสิ่งสำคัญ ๆ เป็นต้น 
     1.3 ประเภททีมบริหารตนเอง (Self-managing team) 
     - เป็นทีมงานที่สมาชิกทั้งหมดจะมีความรับผิดชอบต่ อกระบวนการ 
ทำงานทั้งหมดอย่างจริงจัง ทีมจะบริหารตนเองอย่างจริงจั งให้เหมาะสม
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และเป็นอิสระปราศจากการบงการจากผู้บริหารซึ่งทีมบริหารตนเองจะ 
มีการแบ่งหน้าที่ แบ่งงานกันทำ ทีมบริหารตนเองมักเป็นที่ยอมรับใน
ประเทศต่าง ๆ ในฐานะเป็นทีมที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่าทีมงาน
ประเภทอ่ืน ๆ โดยทีมแต่ละทีมจะเลือกสมาชิกทีมที่มีมนุษย์สัมพันธ์ใน 
การทำงานที่ดี โดยสมาชิกทีมมีโอกาสในการเรียนรู้การทำงานและเรียนรู้
ทักษะต่าง ๆ ร่วมกัน ซึ่งสมาชิกทีมจะช่วยกันกำหนดตามวันเวลาใน 
การทำงาน หรือแม้กระทั่งวันหยุดเพ่ือทำให้ผลการปฏิบัติงานให้ออกมา
อย่างที่ดีที่สุด ให้ผลงานไหลลื่นด้วยความรวดเร็ว ไม่ติดขัด ซึ่งในภาค
ราชการไทยหลายหน่วยงานได้เริ่มมีการสร้างทีมบริหารตนเองขึ้นมาบ้าง 
แต่ไม่เต็มรูปแบบนัก เช่น ทีมบริหารตนเองรายได้ลักษณะพิเศษ เป็นต้น 

2. การพัฒนาทีมงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    การพัฒนาทีมงานให้เกิดความยั่งยืน ปกติการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
นั้นจะประกอบด้วยหลักการ (Principles) ซึ่งแสดงถึงองค์ประกอบสำคัญ
ในการทำงานนั้น ๆ และส่วนประกอบทางด้านเทคนิค (Technique)  
ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เราสามารถพัฒนาทีมทำงานได้ผลดียิ่งขึ้น ดังนี้ 
      - การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน 
      - การสื่อสารระหว่างกันแบบเปิดเผย 
      - การปรึกษาหารือกัน 
      - การสร้างความร่วมมือกันอย่างแข็งขัน 
      - การติดตามและการส่งเสริมการพัฒนาทีมงาน 
     การสร้างความไว้วางใจระหว่างกัน 
ความไว้เนื้อเชื่อใจ การไม่ระแวงซึ่งกันและกัน เป็นบันไดขั้นแรกที่นำไปสู่  
การเปิดเผยและการปฏิบัติต่อกันด้วยความจริงใจ ซึ่งจะช่วยให้สมาชิก
ร่วมมือกันแก้ปัญหา และพัฒนางานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ 
     การสื่อสารระหว่างกันแบบเปิดเผย 
     จะเป็นบันไดข้ันสำคัญในการเปิดโอกาสในการประสานความรู้สึก และ
ประสานความร่วมมือกันระหว่างสมาชิก  โดยเริ่มต้นด้วยการทำ
ความคุ้นเคยจากการพูดคุย ซักถาม และตอบโต้ กันอย่างเปิดเผยและ
จริงใจ ซึ่งจะช่วยปิดช่องทาง (Gap) ของความเหมาะสมและความรู้สึก 
ที่ไม่ปลอดภัยของแต่ละบุคคลหรือเรียกตามภาษาพูดว่า “พูดคุยกันอย่าง
เป็นกันเอง” 
     การปรึกษาหารือกัน 
     โดยเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้อย่าง
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เปิดเผย เมื่อเกิดปัญหาหรือความรู้สึกขัดแย้งระหว่างกัน โดยการนำ
ประเด็นปัญหาหรือข้อขัดแย้งมาแจกแจง วิเคราะห์ และร่วมกันพิจารณา 
     การสร้างความร่วมมือกันอย่างแข็งขัน 
     อาจทำได้โดยการอาศัยกิจกรรมการทำงานแบบเป็นทีม โดยให้สมาชิก
แต่ละคนมีส่วนร่วม (Participation) ตามขอบเขต และบทบาทหน้าที่ 
ที่เหมาะสมของแต่ละคน 
     การติดตามและการส่งเสริมการพัฒนาทีมงาน 
     เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารต้องติดตามเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอ โดยอาจ
ทำได้โดยการให้รางวัลหรือยกย่องทีมที่ประสบความสำเร็จให้เป็นทีมงาน
ตัวอย่าง เปิดโอกาสให้ทีมงานนำเสนอผลงานในโอกาสพิเศษ ตลอดจน
ต้องเสริมสร้างความรู้และเทคนิคใหม่ๆในการทำงานแก่ทีมงาน 

3. การพัฒนาผู้นำทีม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     3.1 ผู้นำทีมควรจะต้องเน้นย้ำให้สมาชิกในทีมรับทราบ เข้าใจ
เป้าหมายของทีมอยู่เสมอ สร้างความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายแก่สมาชิก 
โดยเน้นการบรรลุเป้าหมายความตระหนักในการเป็นทีมงาน 
     3.2 ผู้นำทีมควรให้สมาชิกมีความเข้าใจและทบทวนอยู่ เสมอ 
ในบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนและทั้งบทบาทหน้าที่ของสมาชิกคนอ่ืน
ภายใต้โครงสร้างของบทบาทหน้าที่สัมพันธ์กัน รวมทั้งระบบและกลไก 
ต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานในทีม 
     3.3 ผู้นำทีมมีการบริหารจัดการทีมงานโดยให้สมาชิกมีส่วนร่วม ทั้งนี้
สามารถพิจารณาความเหมาะสมกับระดับความรู้ความสามารถหรือระดับ
ความรับผิดชอบ ความคิดเห็นใด ๆ ของสมาชิก ต้องถือเป็นความคิดที่ 
มีคุณค่าที่ควรรับฟัง แต่ในการพิจารณานำไปใช้ในทีม ก็ขึ้นอยู่กับเหตุผล 
สถานการณ์ หรือความเหมาะสมในเงื่อนไข 
     3.4 ผู้นำทีมและสมาชิกร่วมทีมควรคำนึงถึงและให้ความเคารพ 
ในความแตกต่างระหว่างบุคคลของสมาชิกร่วมทีม เนื่องจากผู้ร่วมทีม
พ้ืนฐานและคุณลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น มีการศึกษาต่างระดับกันจบ
การศึกษาต่างสถาบัน มีความรู้ต่างสาขาวิชา เจตคติและค่านิยมบางอย่าง  
ที่แตกต่างกัน แต่สมาชิกท่ีมีความแตกต่างกันนั้นต่างมาร่วมกันเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันในทีมเดียวกัน จึงควรมีมุมมองต่อสมาชิกว่า “หาความเหมือน
และความแตกต่าง” เพ่ือทำให้เห็นว่าคนที่มีความแตกต่างกัน สามารถมา
ทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี หากมีความเหมือนกันในหลัก “การให้  
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ความเคารพซึ่งกันและกัน” และไม่นำความแตกต่างมาเป็นเงื่อนไขใน 
การทำงาน ขณะเดียวกัน อาจพิจารณาได้ว่า สมาชิกแต่ละคนมีความโดดเด่น 
ทางความสามารถที่ต่างกันในขณะที่ตนเองอาจจะไม่มีเหมือนอย่างคนอ่ืน
มีแต่เมื่อมาทำงานร่วมกันก็จะนำความโดดเด่นของแต่ละคนออกมาใช้กัน
อย่างลงตัว 
     3.5 การเปิดใจกว้างอยู่เสมอว่า ความขัดแย้งไม่ใช่อุปสรรคหรือเป็น 
สิ่งที่ไม่พึงปรารถนาเสมอไป บางครั้งความขัดแย้งในทีมอาจกลายเป็น 
การพลิกวิกฤตเป็นโอกาสและนำมาซึ่งการสร้างสรรค์แนวคิดหรือวิธีการ
ใหม่ ๆ ที่ลงตัวในทีมงานได้ โดยเฉพาะเมื่อสมาชิกทุกคน มีการยอมรับ
และเคารพซึ่งกันและกัน มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก็จะหาทางร่วมมือกัน
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งบนพื้นฐานของการบรรลุ-เป้าหมายร่วมกัน 
     3.6 การไม่กลัวความคิดเห็นที่แตกต่างแปลกแยกของสมาชิกกลุ่ม  
ไม่ยึดติดกับความคิดที่ว่า ทีมที่ดีจะต้องมีความคิดเป็น “เอกฉันท์” เสมอไป 
ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับ “ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” เพราะการยึด 
ความเป็นเอกฉันท์จะทำให้ความคิดของสมาชิกทีมงานแคบลง ๆ เพราะ 
ปิดกั้นการเปิดความคิดหรือวิธีการใหม่ ๆ ที่แตกต่างกันไปจากที่ทีมคิด 
สมาชิกที่คิดต่าง จะเกิดความรู้สึกอึดอัดใจจนในที่สุดอาจอยู่ในสภาพการ
นั่งเงียบ ไม่เสนอความคิดใด ๆ ทั้งสิ้น และในที่สุด ทีมอาจจะเสียสมาชิก
คนนั้นไป “ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” คือ การดำเนินกิจกรรมใด ๆ 
บนพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันและยึดมั่นในวิธีการเดียวกันตามที่ ได้
พิจารณาและกำหนดร่วมกัน ทั้งนี้ ในการพิจารณาย่อมเป็นไปได้ว่า อาจ 
มีการนำเสนอแนวคิดที่ต่างกัน และเมื่อได้มีความคิดที่ยุติแล้ว สมาชิกจะ
ยอมรับและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน 

     3.7 ผู้นำทีมจะต้องมีการสื่อสารกับสมาชิกร่วมทีมอย่างสม่ำเสมอ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันและความรู้สึกอันเป็นหนึ่งอันเดียวกัน แม้ว่า
บางครั้งอาจรู้สึกว่า พูดซ้ำ ๆ อีกแล้ว หรือรู้ ๆ กันอยู่แล้ว จะพูดอะไรกัน
อีก ทั้ งนี้ เพราะการสื่อสารในทีมให้ เห็นถึงการเน้นย้ำของเป้าหมาย 
กระบวนการ และวิธีการ รวมทั้งเป็นการทบทวน ปรึกษา ปรับแผน  
ทำความเข้าใจในงานให้เกิดความชัดเจน ให้ข้อมูลป้อนกลับ การชี้แนะ
ปรับปรุงทักษะของสมาชิกร่วมทีมบางคนหรือทุกคน ตลอดจนการให้คำ
ชมเชยให้กำลังใจ การขาดการสื่อสารกันในทีมมีโอกาสสูงที่จะทำให้เกิด
ความสับสน เข้าใจกันไปคนละอย่าง นำไปสู่ความไม่ไว้วางใจ ขาดความร่วมมือ 
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และเกิดความขัดแย้งได้ในที่สุด 

4. การสร้างความสัมพันธ์ในทีมงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     4.1 ปรับทัศคติให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล  
     คนเราทุกคนจะมีเอกลักษณ์ของตนทั้งกายภาพและบุคลิกภาพ  
โดยเขาจะมีความแตกต่างจากบุคคลอ่ืน และเราจะต้องรับทราบสถานะ
ของเราว่าอยู่ระดับใดในกลุ่มหรือองค์การ เพ่ือให้สามารถทำงานได้อย่าง
สอดคล้องกัน และบรรลุเป้าหมายที่ต้องการถึงจะต้องมีการฝึกอบรมและ
ให้ความรู้ เพ่ือให้สมาชิกทราบสถานะของตน และเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างกัน เพ่ือจะมีปฏิสัมพันธ์และทำงานร่วมกันกับคนอ่ืน ๆ ในทีมได้
อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ การเข้าใจ ความแตกต่างของสมาชิกทีม
มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง เพราะคนเรามีความแตกต่างกัน ได้แก่ การศึกษา 
อายุ  เพศ ภูมิลำเนา สถานภาพทางครอบครัว ซึ่ งส่ งผลให้ เราล้วนมี  
การแสดงออก การนึกคิดที่แตกต่างกัน เป็นพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
ทีมงาน หากแต่สมาชิกทีมได้ทำความเข้าใจเหตุผลในแต่ละมุมมองของ
สมาชิกทีมท่านอื่นอย่างเอาใจเขามาใส่ใจเรา พยายามทำความเข้าใจถึงอีก
ฝ่ายหนึ่ง และมองให้เห็นคุณค่าของความแตกต่างเหล่านั้น ก็จะส่งผลให้
เราสามารถนำคุณค่าที่มองเห็นบนความแตกต่างเหล่านั้นมาผสานเห็นพลัง
มุ่งมั่นให้ทีมงานประสบความสำเร็จ โดยการรับฟังและทำความเข้าใจ
เหตุผลของกันและกัน และร่วมกันผสานความคิดเห็นที่แตกต่างเหล่านั้น
ให้ออกมาเป็นผลงานของทีมงานการรู้จัก คุ้น เคย ความสนิทสนม  
ความเชื่อใจ และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน เป็นปัจจัยสำคัญ
ในการทำงานและประสานงานระหว่างกันอย่างสร้างสรรค์ รวมถึง 
การสละเวลาในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมทีม ทั้งก่อนและ
ระหว่างการปฏิบัติ งานเป็นทีม ล้วนมีความสำคัญต่ออนาคตและ
ความสำเร็จของทีม ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพ่ือนร่วมงาน โดย 
การฝึกการเข้าใจเรา เข้าใจเขา การเข้าใจกันและกันนี้ เป็นการเข้าใจ 
ในบทบาทหน้าที่ และภารกิจของกันและกันในฐานะผู้ปฏิบัติ งาน  
ว่าขั้นตอนการทำงาน ภาระงานล้วนส่งผลให้ต้องแสดงความเห็นอกเห็นใจ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือผลสำเร็จของทีมงานเป็นหลัก ไม่แสดง
ความเห็นแก่ตัวเลือกเฉพาะงานเบางานง่ายแล้วผลักงานยุ่งยากซับซ้อนให้
ผู้อื่น หากเราอยู่ในฐานะที่พึงกระทำได้ควรแสดงตนให้ความช่วยเหลือและ
แบ่งเบาภาระงานของทีมให้สำเร็จโดยเร็ว 
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     4.2 สร้างความสัมพันธ์ในงาน 
     สมาชิกในทีมงานจะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยระดมกำลังกาย 
กำลังใจ และกำลังความคิด ตลอดจนความรู้ ทักษะ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ของสมาชิกเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์และผูกพันในฐานะสมาชิกของทีม หรือที่เรียกว่า “One for 
all, all for one.” ทำให้บุคคล ทีม และงานมีความผูกพันกันใกล้ชิดกัน
และบรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน 
     4.3 เพ่ิมพูนการยอมรับนับถือระหว่างกัน 
     เนื่องจากสมาชิกทีมงานจะต้องกำหนดและจัดสรรตำแหน่ง อำนาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบของสมาชิก เช่น หัวหน้าทีม นักวิเคราะห์ ผู้
ประสานงานของทีม และสมาชิกอ่ืน ๆ โดยสมาชิกที่ร่วมทีมจะรับรู้  
ยอมรับ และมีความเข้าใจต่อกันว่าเขาจะต้องแสดงบทบาท (Roles) 
อย่างไร และในช่วงเวลาใดให้เหมาะสม 
     4.4 บรรยากาศในการทำงาน 
     ซึ่งเป็นความพอใจที่เกิดขึ้นของสมาชิกในทีม การสร้างบรรยากาศที่ดี
ของทีมงานนั้น จะส่งผลให้สมาชิกมีความสุขและพอใจที่จะทำงานให้
บรรลุผลสำเร็จ ซึ่งบรรยากาศที่ดีในการทำงานเป็นทีมนั้น ควรสร้างให้
คึกคัก สนุกสนาน ให้มีบรรยากาศของการแข่งขันการทำงานเพ่ือมุ่ง
ผลสำเร็จยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ โดยทำให้ทุกคนมีความคาดหวัง คาดหวังใน
ผลสำเร็จ ให้ทุกคนมองเห็นคุณค่าและความสามารถของตนเองที่มีต่อ
ทีมงาน โดยการสร้างขวัญและกำลังใจและจุดประกายความมุ่งมั่นให้
เกิดขึ้น โดยมองหาวิธีการทำงานที่ดีที่สุดที่เร็วที่สุด เพ่ือให้เกิดความสำเร็จ
และความสมบูรณ์แบบมากที่สุด ควรสร้างให้สมาชิกทีมมีบรรยากาศ 
การทำงานที่แปลกใหม่ให้ทุกคนได้ตื่นตัวในการทำงาน และสร้างความเข้าใจ 
ให้ความรู้ และความรับผิดชอบต่องานที่ทำ โดยลักษณะของทีมที่มี
ความสุข สมาชิกควรสร้างบรรยากาศให้เกิดข้ึนได้แก่ 
     (1) สร้างแนวคิดให้เกิดกับสมาชิก “ฉันก็ดี เธอก็เก่ง” 
     (2) ยอมรับความแตกต่างอย่างเข้าใจ 
     (3) เอาใจกันและกัน 

      (4) แบ่งปันผลประโยชน์อย่างเท่าเทียม 
     (5) ให้อภัย จริงใจ และให้โอกาสกันและกัน 
     (6) สนับสนุน ประสาน ส่งเสริม และเกื้อกูลการทำงานร่วมกัน 
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     (7) ผูกรัก ผูกใจให้เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกทีม โดยเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ 
     (8) มุ่งเน้นให้สมาชิกฉลาดปัญญา อย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจทำงาน 

5. เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพที่ดี 
 

     การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในทีม ได้แก่ การเปิดโอกาส
ให้มีช่วงเวลาที่สมาชิกจะทำความรู้จักและคุ้นเคยกัน การให้เวลาสมาชิก
ในการสื่อสารเกี่ยวกับความต้องการและจุดมุ่งหมาย การสื่อสารเกี่ยวกับ
วงจรชีวิตของทีม สร้างเสียงหัวเราะและอารมณ์ขันในการทำงานเป็นทีม 
ให้เวลาในการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน และจัดลำดับความสำคัญของ
กิจกรรมของทีมงาน โดยผู้นำทีมจะต้องกำหนดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและ
ทำจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบเนื่อง เช่น จัดกิจกรรมร่วมร้องเพลงอวยพร
วันครบรอบวันเกิดของสมาชิกทุกคน จัดให้มีธรรมเนียมปฏิบัติในการแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมด้วยเทคนิคการคิดแบบหมวก 6 ใบ จัดให้มีผู้นำ
ทีมงานย่อย ๆ และให้มีการจัดเวลาให้สมาชิกได้รับรู้ผลการดำเนินงานของ
ทีมย่อย มีการชื่นชมยินดี และร่วมกันคิดปรับปรุงแก้ไขงานให้มีความ
สืบเนื่อง ให้มีการสนับสนุนส่งเสริมสมาชิกทีมที่นำเสนอความคิดดี  ๆ ที่
เป็นประโยชน์ต่อทีม ส่งเสริมให้สมาชิกทีมมองความคิดเห็นที่แตกต่างจาก
ตนเองเป็นอีกมุมมองที่สามารถมองเห็นถึงคุณค่าและนำมาเรียนรู้เพ่ือใช้
ประโยชน์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผสมผสานหรือพัฒนากับทีมงาน
ได้บ้าง โดยอาจใช้หลักสามเปิดในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้น ได้แก่ 
เปิดใจ เปิดตัว เปิดรับการเรียนรู้ ผู้นำทีมควรสนับสนุนให้สมาชิกมีลักษณะ
เป็นผู้ใจกว้าง มองเห็นความสำคัญของผู้ อ่ืนที่มีผลต่อความสำเร็จใน 
การทำงานของทีม ฝึกให้มีการเปิดตัว โดยให้มีบรรยากาศในการให้สมาชิก
ทีมมีเวทีหรือมีช่วงเวลาในแสดงความคิดเห็น หรือศักยภาพของตนเองที่
ส่งผลให้ในการทำงานของทีมงาน และเปิดรับการเรียนรู้ โดยเฉพาะ
สนับสนุนผู้ที่มีความคิดใหม่ ๆ เพ่ือรับมือกับการแก้ปัญหา หรือการทำงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพให้มากขึ้น เป็นต้น 

6. การสื่อสารของทีม      การสื่อสารของทีม เราอาจกล่าวได้ว่า “การติดต่อสื่อสาร (Communication)” 
จะเป็นกระบวนการที่มีความสำคัญกับการทำงาน และการอยู่ร่วมกันเป็นทีม 
การสื่อสารจะช่วยให้ทีมงานมีความคิดแนวทางปฏิบัติและการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน การสื่อสารของทีมเป็นการส่งข่าวสารจากผู้หนึ่งไปอีกผู้หนึ่ง หรือ
จากผู้ส่งไปให้ผู้รับ ซึ่งกระบวนการในการส่งหรือการถ่ายทอดจะต้องอาศัย
ช่องทางการติดต่อสื่อสารและสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้รับด้วยความรวดเร็ว
และถูกต้องการสื่อสารภายในทีมคือการแจ้งความต้องการขององค์กรในเรื่อง
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งานเป็นการแจ้งความต้องการขององค์กรในเรื่องงาน เพ่ือต้องการผลสำเร็จ
เกี่ยวกับงานขององค์กร และในสถานการณ์ปัจจุบันที่แต่ละองค์กรมีการ
แข่งขันกันมากขึ้น องค์กรจึงไม่ เพียงต้องการผลสัมฤทธิ์ของงาน และ
ประสิทธิภาพของงานเพียงอย่างเดียวแต่ยังต้องการถึงความต่อเนื่อง และ
การพัฒนางาน พัฒนาองค์กรไปพร้อม ๆ กันด้วย หัวหน้าและทีมงานจึงต้อง
รับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร 
     - รูปแบบของการสื่อสารในทีม ปกติการสื่อสารระหว่างบุคคลมีหลาย
ลักษณะ ซึ่งอาจมีความเหมาะสมแตกต่างกันในหลายสถานการณ์ และจะ
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่างกัน โดยการสื่อสารแต่ละรูปแบบจะมี
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะที่ แ ต ก ต่ า งกั น  เรี ย ก ว่ า  “ เค รื อ ข่ า ย ก ารสื่ อ ก า ร” 
(Communication Network)” ซึ่ งเราสามารถแบ่งการติดต่อสื่อสาร
ภายในกลุ่มหรือทีมแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 
     การสื่อสารแบบลูกโซ่ (Chain Network) เป็นเครือข่ายการสื่อสารที่
สมาชิกแต่ละคนจะติดต่อสื่อการกับสมาชิกคนอื่นที่อยู่ถัดจากเขาเท่านั้น ทำ
ให้ การเคลื่ อนที่ ของข้ อมู ล ไม่ เป็ น อิ สระ เนื่ องจากมี ข้ อจำกั ด ใน 
การประสานงานและเชื่อมโยงระหว่างบุคคลกับเพ่ือนร่วมงานที่ถัดไปเท่านั้น 
ทำให้ข้อมูลในการสื่อสารอาจเบี่ยงเบนได้ เนื่องจากขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะ
ของบุคคล เช่น ความจำสั้น ความคลาดเคลื่อนในการฟัง การพูด 
   การสื่อสารแบบตัว Y (Y Network) เป็นเครือข่ายการสื่อสารที่สมาชิก
คนกลางจะทำหน้าที่รับและกระจายข่าวสารให้กับสมาชิกคนอ่ืนๆและ
สมาชิกคนอ่ืนก็จะติดต่อสื่อสารแบบลูกโซ่สมาชิกที่อยู่ถัดจากเขา โดย
สมาชิกที่อยู่ ณ จุดตัดที่คอของ Y จะเป็นศูนย์กลางและมีบทบาทสำคัญใน
การสร้างความสำเร็จ หรือความล้มเหลวในการสื่อสารของทีม ซึ่งอาจจะ
ใช้สมาชิกมากกว่า 1 คน มาช่วยปฏิบัติงาน ดังนั้น สมาชิกที่อยู่จุดตัดที่คอ
ของ Y จึงต้องเป็นผู้ที่มีทักษะในการฟังการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ดี  
ไม่นำทัศนะคติ ความอคติ หรือแนวคิดขยายรวมเข้าไปเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจ
ส่งผลถึงประสิทธิภาพการสื่อสารได้ 
 
 
 
 
 
 
 

• แบบตัว Y ขยายมาจาก แบบ “ลูกโซ่” 
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• มีสมาชิกอยู่ในระดับบนสองกลุ่มเท่ากัน  
          หรือระดับล่างเท่ากันสองกลุ่ม 

     - การสื่อสารแบบวงล้อ (Wheel Network) หรือ การสื่อสารแบบดาว 
(Star Network) เป็นเครือข่ายการสื่อสารที่มีสมาชิกคนหนึ่งทำหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารของทีมโดยเขาจะเป็นผู้รับ - ส่งข่าวสาร 
และสร้างความเข้าใจกับสมาชิกคนอ่ืน ซึ่งบางครั้งเขาอาจเป็นผู้ตัดสินใจ 
และสั่งงานให้กับสมาชิกคนอ่ืนปฏิบัติตาม หรือเป็นผู้นำของกลุ่มนั่นเอง 
การสื่อสารรูปแบบนี้เช่นเดียวกัน จุดศูนย์กลางจำต้องระมัดระวังอย่างสูงที่
จะไม่บิดเบือนข้อมูลและต้องเป็นผู้ ฟัง ผู้แยกแยะวิเคราะห์ และสรุป 
ความ ถ่ายทอดทัศนคติที่เป็นธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
     - การสื่อสารแบบวงกลม (Circle) เป็นเครือข่ายการสื่อสารที่สมาชิก
แต่ละคนจะติดต่อสื่อสารกับสมาชิกที่อยู่ถัดไปทั้งสองข้างในเครือข่าย 
การติดต่อสื่อสาร โดยทุกคนในกลุ่มจะมีฐานะเท่าเทียมกัน ซึ่งสมาชิกส่วน
ใหญ่จะมีความพึงพอใจกัน แต่อาจมีปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
เนื่องจากสมาชิกแต่ละคนจะเท่าเทียมกัน จึงไม่มีคนสั่งงานและตัดสินใจ
อย่างเด็ดขาด 
 
 
 
 
 
 
 
    - การสื่อสารแบบทุกช่องทาง (All-channel Network) เป็นเครือข่าย
การสื่อสารที่มีสมาชิกทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้โดยตรง 
ทำให้ข้อมูลข่าวสารสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ สมาชิกสามารถพูดจา 
ปรับความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยไม่ต้องผ่านบุคคล 
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ที่สาม ทำให้ข่าวสารข้อมูลถูกส่งจากต้นทางไปยังผู้รับสารแต่ละคน ซึ่งจะมี
ความถูกต้องและไม่เบี่ยงเบน 

 
 
 
 
 

 
 

7. การบริหารความขัดแย้ง 
ภายในทีม 
 

     การจัดการกับความขัดแย้งมีวิธีการโดยทั่วไป ได้แก่ การหลีกเลี่ยง 
(avoidance) การแข่งขัน (competition) การยอมเสียสละ (accommodation) 
การประนีประนอม (compromise) การร่วมมือกัน (collaboration)  
     1) การหลีกเลี่ยง เป็นวิธีการที่ทีมงานพยายามทำกิจกรรมใด  ๆ 
เพ่ือหลีกเลี่ยงเงื่อนไขที่จะนำมาสู่ความขัดแย้งในทีม ซึ่งผู้นำหรือสมาชิก 
มีประสบการณ์หรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะนำพยากรณ์ได้ว่าเงื่อนไขนั้นจะ
นำมาสู่การเกิดความขัดแย้งได้ จึงอาจมีการสื่อสาร เพ่ือให้สมาชิกในทีม
ทราบเงื่อนไขดังกล่าว 
     2) การแข่งขัน เป็นวิธีการบริหารความขัดแย้งภายในทีมได้อีกวิธีโดย
เป็นการกระตุ้นให้สมาชิกใช้ความสามารถสูงสุดเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ร่วมกันของกลุ่ม ผู้ชนะจะเป็นผู้ได้รับรางวัลหรือผลประโยชน์ส่วนหนึ่ง 
และรางวัลหรือผลประโยชน์อีกส่วนหนึ่งจะได้กับสมาชิกในทีมทุกคน 
ซึ่งการแข่งขันจะทำให้สมาชิกทุกคนมุ่งทำงานเพ่ือให้ได้บรรลุเป้าหมาย จึง
มักปรากฎว่า ผลงานโดยเฉลี่ยของทีมมักมีระดับสูง อย่างไรก็ตาม  
พึงตระหนักถึงความเหมาะสมของรางวัลหรือผลประโยชน์ของผู้ชนะให้มี
ความสมดุลกับรางวัลหรือผลประโยชน์โดยรวมที่ทีมจะได้รับ หากให้
ความสำคัญของรางวัลของผู้ชนะมากเกินไป การแข่งขันอาจนำมาสู่  
การขัดแย้งได้ เนื่องจากผู้ร่วมทีมบางคนอาจได้รับรางวัลหรือผลประโยชน์
น้อยเกินไปหรือไม่ได้เลย 
     3) การยอมเสียสละ เป็นการบริหารความขัดแย้งโดยมีสมาชิก
บางส่วนเป็นฝ่ายถอย เพ่ือตอบสนองความคิดเห็นหรือแนวคิดของสมาชิก
ที่มีความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล เป็นการเปิดทางให้สมาชิกที่มีความคิดเห็น
ขัดแย้งได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือแนวคิดและนำไปสู่การปฏิบัติ
ตามแนวทางนั้นได้ ทั้งนี้ ผู้ยินยอมเสียสละอาจจะเป็นฝ่ายเพิกเฉยแล้วยืนดู
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แนวทางของฝ่ายที่ขัดแย้ง ซึ่งอาจไม่เป็นผลดี เพราะจะถูกมองว่าไม่ให้
ความร่วมมือ ดังนั้น ผู้เสียสละจะต้องมีใจกว้าง พยายามรับฟัง ทำความ
เข้าใจและพยายามปฏิบัติตามแนวคิดนั้น ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้วิธีการ
ทำงานร่วมกันในมุมมองที่กว้างข้ึน 
     4) การประนีประนอม เป็นการบริหารความขัดแย้งในลักษณะ Win - Win 
หรือถอยหลังกันคนละครึ่งก้าวเป็นการลดราวาศอก เพื่อลดความกดดันซึ่ง
กันและกัน และตอบสนองแนวคิดและความต้องการซึ่งกันและกัน แต่
ขณะเดียวกันก็จะไม่อาจตอบสนองแนวคิดหรือความต้องการบางส่วน 
ที่ต้องยอมลดละ วิธีการนี้ อาจเป็นแนวทางวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งที่
ดีได้ในระดับหนึ่ง แต่เป็นในระยะยาว หากสมาชิกไม่มีการปรับตัวหรือ
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ความขัดแย้งก็อาจะกลับมาสู่ทีมงานได้อีก เพราะ
ความต้องการบางส่วนยังคงไม่ได้รับการตอบสนอง 
 
     5) การร่วมมือ เป็นวิธีการบริหารความขัดแย้งที่มุ่งการทำความเข้าใจ
ในเป้าหมายร่วมกัน โดยมีการเปิดรับฟังและวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดด้อย
ของแต่ละความคิดแล้วนำมาสังเคราะห์หรือบูรณาการร่วมกันเป็น
เป้าหมายหรือวิธีการที่เหมาะสมเป็นที่ยอมรับกันในหมู่สมาชิกทีมงาน  
ซึ่งอาจจะนำมาสู่วิธีการเชิงสร้างสรรค์หรือวิธีการใหม่ๆที่แปลกไปจาก
กรอบแนวคิดการทำงานแบบเดิม ๆ ก็ได้ วิธีการนี้ จะทำให้สมาชิกรู้สึกถึง
ความเป็นเจ้าของร่วมกันของความคิดและวิธีการที่ทีมเลือกใช้ มีความ
ภูมิใจร่วมกันในผลงานและความสำเร็จของทีมและมีความมุ่งมั่นที่จะ
พัฒนาและเรียนรู้วิธีการทำงานในทีมในโอกาสต่อไป 

8. เทคนิคในการตัดสินใจโดยทีมงาน      การตัดสินใจเกิดขึ้นเป็นประจำในชีวิตประจำวันของเรา เมื่อพบ
สถานการณ์ ที่ ต้องเลือกสิ่ งที่ ตามมาคือ ต้องตัดสินใจเพ่ือเลือกใน 
การทำงานเป็นการการตัดสินใจของทีมงานมีความยุ่งยากในการตัดสินใจ 
ซึ่งมีความยุ่งยากมากกว่าการตัดสินใจ โดยบุคคลคนเดียว 
     เทคนิคในการปรับปรุงการตัดสินใจของทีม โดยอาจใช้เทคนิคการ
ประชุมที่หลากหลายเพื่อช่วยให้การตัดสินใจของทีมงานมีประสิทธิภาพ 
     1. การระดมความคิด (Brainstorming) คือการเปิดโอกาสให้สมาชิก
ทุกคนในทีมเสนอความคิดและทางเลือกต่างๆ ที่เป็นไปได้ตามความเห็น
ของตน โดยปราศจากการขัดขวางและวิจารณ์ความคิดของเขา ผู้ประสานงาน 
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จะรวบรวมทุกความคิดที่เสนอมา ทีมจึงรวมกันแสดงความคิดเห็นและ
ตัดสินใจ ซึ่งการใช้วิธีนี้ช่วยลดความกังวลและความกลัวต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ 
อีกท้ังยังได้ความคิดท่ีมีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย 
     2. การตั้งกลุ่มสมมุติ (Normal Group Technique) ปกติทีมขนาด
ใหญ่ที่จะต้องตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ขัดแย้งของสมาชิกหรือการแบ่ง
ทีมเป็นทีมขนาดเล็ก มักจะมีอุปสรรคและความไม่ลงตัวในการเลือก 
ทางปฏิบัติ ซึ่งเรามีวิธีการแก้ไขโดยการจัดโครงสร้างของทีมเพ่ือลด 
การกระทบกระทั่งระหว่างกัน ซึ่งมีข้ันตอนการดำเนินการดังนี้ 
     3 . เทคนิ ค  Delphi (Delphi Technique) เทคนิ ค  Delphi เป็ น 
การปรับปรุงการตัดสินใจสำหรับสถานการณ์ที่สมาชิกของทีมไม่สามารถ
เผชิญหน้ากันได้โดยตรง และเหมาะสมกับสถานการณ์ที่สมาชิกประชุม
รวมกันเป็นทีมได้ยากโดยผู้ประสานงานจะประมวลข้อมูลและสร้าง
แบบสอบถามให้ทีมตัดสินใจ แล้วจึงรวบรวมคำตอบมาประมวลผล และส่ง
ข้อมูลกลับให้สมาชิกร่วมกันพิจารณาและแก้ไขจนกว่าจะได้คำตอบที่
เหมาะสม 
     4. การตัดสินใจโดยใช้วิธีหาข้อสรุปร่วม (consensus) คือ วิธีการ
ตัดสินใจโดยการเลือกที่คนส่วนใหญ่เห็นด้วย ซึ่งอาจจะมากกว่าหนึ่ง
ทางเลือก และนำมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน จนสมาชิกอ่ืนที่คัดค้าน 
ก็จะรับฟังยอมรับ และตกลงทำตามด้วย 
     5.การตัดสินใจแบบเอกฉันท์ (Decision by Unanimity) คือ การตัดสินใจ 
ที่สมาชิกทุกคนตกลงยอมรับการตัดสินใจของกลุ่มเป็นอย่างเอกฉันท์ด้วย
ความเข้าใจและเห็นด้วยกับแนวความคิดของกลุ่ม ซึ่ งเป็นการตัดสินใจ 
ที่ค่อนข้างเป็นอุดมคติและเกิดขึ้นยากในชีวิตจริง 

9. กระบวนการประชุมทีมงานเพ่ือ
การตัดสินใจ 

     กระบวนการประชุมทีมงานที่ดีประกอบไปด้วย การประชุมที่มีข้อมูล
สนับสนุนมีข้อมูลที่มาจากสถานการณ์จริง เหตุการณ์จริง และข้อเท็จจริง 
โดยการตัดสินใจของทีมที่เกิดจากการประชุมทีม ซึ่งส่วนใหญ่มักมีมติ 
การประชุมออกมาเป็น 4 ลักษณะดังนี้ 
     1. การตัดสินใจโดยขาดการตอบสนอง (Decision by Lack Response) 
คือ การตัดสินใจของกลุ่มเม่ือเกิดปัญหาขึ้น และก็จะมีความคิดหนึ่งที่เสนอ
ขึ้นมา โดยกลุ่มยอมรับโดยปราศจากการโต้เถียงกัน ทำให้ความคิดอ่ืน 
ถูกมองเลยผ่านไปอาจจะทำให้สูญเสียโอกาสในการวิเคราะห์ และเลือก 
ทางอ่ืนที่เหมาะสมกว่า 
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     2. การตัดสินใจโดยบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ (Decision by Authority 
Rule) คือ  การตัดสิ น ใจที่ เกิ ดขึ้ น จากผู้ มี อ ำนาจหรือตำแหน่ งใน 
การตัดสินใจและมักจะเป็นผู้นำทีม ดังนั้นการตัดสินใจที่เกิดขึ้นหรือ 
ไม่ขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจว่าเขามีทักษะและวิธีการที่ดี
ได้รับการยอมรับ ตลอดจนนำความคิดไปปฏิบัติได้จริงเพียงใด 
     3. การตัดสินใจโดยคนกลุ่มน้อย (Decision by Minority Rule) คือ 
การตัดสินใจโดยคนกลุ่มน้อยที่มีอำนาจหน้าที่และอิทธิพลในทีม ปกติจะ
บุคคล 2 - 3คน ที่สามารถครอบงำหรือชักจูงการตัดสินใจของกลุ่ม โดย
ชี้นำ กระตุ้นหรือผลักดันให้บุคคลอ่ืนในทีมยอมรับปฏิบัติตามที่พวกเขา
ต้องการ ทั้งที่เต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม ทำให้คุณภาพของการตัดสินใจ 
ในอนาคตของทีมอยู่ในมือของคนกลุ่มน้อย 
     4. การตัดสินใจโดยใช้เสียงส่วนใหญ่ (Decision by Majority Rule) 
คือ การตัดสินใจโดยยึดตามมติของเสียงส่วนใหญ่ในกลุ่มท่ีอาจจะให้วิธีการ
ทางตรงหรือทางอ้อม ปกติการตัดสินใจโดยใช้เสียงส่วนใหญ่จะมีคู่ไปกับ
ระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยในองค์การซึ่งจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วม
และความเต็มใจที่จะนำผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ 
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บทที่ 4 
ตัวชี้วัดการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model 

 รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model ได้กำหนดแนวทาง  
วิธีปฏิบัติในการบริหาร ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผล ซึ่งบทที่ 4 เป็นเรื่อง ตัวชี้วัดการบริหารจัดการ
โรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model รายละเอียดดังต่อไปนี้  

 1. การใช้นวัตกรรม ( Innovation: I ) 
    1. แนวทางการใช้นวัตกรรมเพ่ือการบรหิารงานวิชาการ  
    2. แนวทางการใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารงบประมาณ  
    3. แนวทางการใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารงานบุคคล  
    4. แนวทางการใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารงานทั่วไป  

แนวทาง ตัวช้ีวัด 
1. แนวทางการใช้นวัตกรรม  
เพ่ือการบริหารงานวิชาการ 

1. ครูมีรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
2. โรงเรียนมีรายงานการใช้นวัตกรรม ที่สร้างค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กร 
เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

2. แนวทางการใช้นวัตกรรม 
เพ่ือการบริหารงบประมาณ  

     โรงเรียนมีจำนวนการนำนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี มาใช้ใน 
การจัดทำงบประมาณ ลดความผิดพลาดในการคำนวณ ลดขั้นตอน
อำนวยความสะดวก และติดตาม ตรวจสอบในการทำงาน  

3. แนวทางการใช้นวัตกรรม  
เพ่ือการบริหารงานบุคคล  

     โรงเรียนมีจำนวนการนำนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี มาใช้ใน 
การกำหนด ตอบสนองความต้องการด้านบุคลากร รวมถึงพัฒนาและ
ธำรงรักษาบุคลากร 

4. แนวทางการใช้นวัตกรรม  
เพ่ือการบริหารงานทั่วไป  

     โรงเรียนมีจำนวนการนำนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี มาใช้ใน 
การบริหารจัดการสำนักงาน ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การบริการ
สาธารณะ และประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
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2. การสร้างเครือข่าย ( Networking : N )  
    1. ขั้นตอนเตรียมการและแสวงหาผู้ร่วมพัฒนา 
    2. สร้างข้อตกลงและร่วมวางแผน 
    3. ขั้นร่วมดำเนินงานและกำกับติดตาม 
    4. ขั้นทบทวนผลการดำเนินงาน  

แนวทาง ตัวช้ีวัด 
1. ขั้นตอนเตรียมการและแสวงหา 
ผู้ร่วมพัฒนา 

1. จำนวนครั้งของการประชุมชี้แจงการสร้างเครือข่ายให้แก่ บุคลากร 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียน 
2. มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านเครือข่ายเพ่ือแสวงหาผู้ร่วมพัฒนา 

2. สร้างข้อตกลงและร่วมวางแผน      มีการจัดทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เพ่ือเป็นเครือข่ายการพัฒนา
ร่วมกัน 

3. ขั้นร่วมดำเนินงานและ 
กำกับติดตาม 

     มีการตรวจสอบ วิเคราะห์ ทบทวนแผนงาน โครงการด้านการ
สร้างเครือข่าย มีการจัดทำคู่มือหรือแนวทางการดำเนินงานและมีการ
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานด้านการสร้างเครือข่าย  

4. ขั้นทบทวนผลการดำเนินงาน       มีคณะกรรมการเครือข่ายหรือโรงเรียนคู่พัฒนามีการทบทวนผล
การดำเนินงานตามแผนและมีรายงานผลการดำเนินงานของเครือข่าย
หรือของโรงเรียนคู่พัฒนา 
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3. การใช้เทคนิคเชิงบริหาร ( Administrative Techniques : T ) 
   1. แนวทางการใช้ด้านทาน (การให้) 
   2. แนวทางการใช้ด้านศีล (ความประพฤติดีงาม) 
   3. แนวทางการใช้ด้านบริจาคะ (การบริจาค)  
   4. แนวทางการใช้ด้านอาชชวะ (ความซื่อตรง)  
   5. แนวทางการใช้ด้านมัททวะ (ความอ่อนโยน) 
   6. แนวทางการใช้ด้านตปะ (การระงับจิตใจไม่หลงหมกมุ่นลาภยศ) 
   7. แนวทางการใช้ด้านอักโกธะ (ความไม่โกรธ)  
   8. แนวทางการใช้ด้านอวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน)  
   9. แนวทางการใช้ด้านขันติ (ความอดทน) 
 10. แนวทางการใช้ด้านอวิโรธนะ (ความธำรงความธำรง รักษาความยุติธรรม) 

แนวทาง ตัวช้ีวัด 
1. แนวทางการใช้ด้านทาน (การให้)       มีการให้การช่วยเหลือแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามความสามารถและด้วยความเต็มใจ ด้านทรัพย์สิน 
ด้านแรงกาย สติปัญญา และรู้จักให้อภัย 

2. แนวทางการใช้ด้านศีล  
(ความประพฤติดีงาม)  

     มีการรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
ต่อหน้าที่ ประพฤติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และ 
ละเว้นจากการกระทำผิดศีลธรรม 

3. แนวทางการใช้ด้านบริจาคะ  
(การบริจาค) 

     มีการให้ความร่วมมือต่อองค์การ มีความเสียสละเพ่ือประโยชน์ของ
ส่วนรวม แบ่งปันตามโอกาสอันสมควร 

4. แนวทางการใช้ด้านอาชชวะ  
(ความซื่อตรง)  

     มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส น่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
และให้บริการแก่สังคมโดยความชอบธรรม 

5. แนวทางการใช้ด้านมัททวะ  
(ความอ่อนโยน) 

     มีความเคารพผู้อาวุโส มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และให้เกียรติ  
ยกย่องผู้อื่น 

6. แนวทางการใช้ด้านตปะ  
(การระงับจิตใจไม่หลงหมกมุ่นลาภยศ)  

     รู้จักตนเองและผู้ อ่ืน  ลดความขัดแย้ งในองค์กร ไม่หมกมุ่ น 
ในชื่อเสียงลาภยศ  

7. แนวทางการใช้ด้านอักโกธะ  
(ความไม่โกรธ) 

     มีความสุขุมรอบคอบ มีสติ รู้จักให้อภัย ปล่อยวาง ไม่มุ่งร้ายต่อผู้อ่ืน  

8. แนวทางการใช้ด้านอวิหิงสา  
(ความไม่เบียดเบียน)  

     ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมงาน ไม่ใช้อำนาจเกินขอบเขต วางตัว 
เป็นกลาง ให้ความเป็นธรรม และจัดคนให้เหมาะสมกับงาน 
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แนวทาง ตัวช้ีวัด 
9. แนวทางการใช้ด้านขันติ  
(ความอดทน) 

     มีความอดทนอดกลั้น  ไม่ย่อท้อต่อปัญหา และอุปสรรคใน 
การบริหารงาน ไม่หวั่นไหวต่อคำนินทา และคำสรรเสริญ 

10. แนวทางการใช้ด้านอวิโรธนะ 
(ความธำรง รักษาความยุติธรรม) 

     ตั้งมั่นในความยุติธรรม ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ
ผู้บริหาร ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย  
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4. การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ ( English language : E )  
   1. แนวทางการบริหารงาน 4 องค์ประกอบ (การวางแผน การจัดองค์กร การนำ และการควบคุม)  
   2. แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
   3. แนวทางหลักสูตรการเรียนการสอน  
   4. แนวทางการสรรหาครูผู้สอน 
   5. แนวทางการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์  
   6. แนวทางการมีส่วนร่วมชมุชน  
   7. แนวทางการจัดโครงสร้างการบริหาร  
   8. แนวทางการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา 
   9. แนวทางการพัฒนาครู และบุคลากร 

แนวทาง ตัวช้ีวัด 
1. แนวทางการบริหารงาน 4 
องค์ประกอบ (การวางแผน การจัด
องค์กร การนำ และการควบคุม)  

1. มีการวางแผนด้านทรัพยากรที่เหมาะสมกับการปฎิบัติงาน 
2. มีการจัดองค์การ มีการกำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ความรับผิดชอบ 
ที่ชัดเจน และมีโครงสร้างที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
3. มีการสื่ อสารที่หลากหลายช่องทาง เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน มีความเข้าใจ ทราบเป้าหมายและวิธีที่ดำเนินงานชัดเจน  
4. มีการจัดทำคู่มือของโรงเรียน และวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

2. แนวทางการจัดการเรียนการสอน      มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่พร้อมสำหรับครูนำมาใช้และ
นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ 

3. แนวทางหลักสูตรการเรียน 
การสอน  

     มีมาตรฐานและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

4. แนวทางการสรรหาครูผู้สอน 1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่สอน หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
2. มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ 

5. แนวทางการกำหนดนโยบาย 
วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์  

1. มีนโยบาย วิสัยทัศน์  และกลยุทธ์ที่ ชัดเจนและสอดคล้องกับ
การศึกษาที่เน้นภาษาอังกฤษ 
2. ผู้บริหารมีความใส่ใจในการบริหารโครงการภาษาอังกฤษให้บรรลุผล
ตามเป้าหมายของนโยบาย 

6. แนวทางการมีส่วนร่วมชุมชน  1. มีการปฏิสัมพันธ์กันของบุคลากรในโรงเรียน 
2. มีความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการสอนภาษาอังกฤษ 

7. แนวทางการจัดโครงสร้าง 
การบริหาร  

1. โรงเรียนมี โครงสร้างการบริหารที่ มี ความยืดหยุ่ น  สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามบริบท 
2. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติงานประจำปี 
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แนวทาง ตัวช้ีวัด 
3. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน 

8. แนวทางการสร้างเครือข่าย 
ทางการศึกษา  

     มีการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างโรงเรียน เพ่ือสนับสนุน
และส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

9. แนวทางการพัฒนาครูและ
บุคคลากร  

1. ครูมีจิตวิญญาณและจิตสำนึกในความเป็นครู 
2. ครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน และมีความสามารถ 
ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
3. ครูมีวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือใช้พัฒนาการเรียนการสอภาษาอังกฤษ 
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 5. การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน (Relationship 
Building: R )          
    1. การประชาสัมพันธ์  
    2. การให้บริการชุมชน  
    3. การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน  
    4. การรับความช่วยเหลือสนับสนุนร่วมมือในการพัฒนาชุมชน  
    5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 

แนวทาง ตัวช้ีวัด 
1. การประชาสัมพันธ์      มีการจัดทำวารสาร และช่องทางการเผยแพร่ผลงานการบริหาร

จัดการของโรงเรียนต่อสาธารณะ จัดปฐมนิเทศนักเรียน และประชุม
ผู้ปกครอง 

2. การให้บริการชุมชน       มีการให้บริการด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และการบริการทาง
วิชาการแก่ชุมชนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

3. การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน       เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และ
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ของชุมชนในท้องถิ่น  

4. การรับความช่วยเหลือสนับสนุน
ร่วมมือในการพัฒนาชุมชน  

     ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน มีส่วนร่วมใน 
การวางแผน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา  

5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนและหน่วยงานอื่น 

     มีความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา 
ชุมชน และหน่วยงานอ่ืนในการร่วมวางแผน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกทางวิชาการและความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
ตามบริบทของชุมชน 
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 6. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนกัเรียนเป็นสำคัญ (Student centered learning : S)  
   1. การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
   2. เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   3. การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   4. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน  

แนวทาง ตัวช้ีวัด 
1. การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

1. มีการกำหนดเป้าหมายของนักเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. มีการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2. เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co-operative learning) และมีเทคนิคการ
ส่งเสริม ให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
2. มีการส่งเสริมการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานของผู้ เรียนเป็น
รายบุคคล  

3. การวัดและประเมินผลที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Formative Assessment)  
2. มีวิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ  

4. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
แก่นักเรียน  

1. มีโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม และส่งเสริมการปรับพฤติกรรมของนักเรียน 
2. มีกิจกรรมที่สอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน 
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 7. การให้ความสำคัญกับส่ิงแวดล้อม (Environment : E)  
    1. แนวทางตามหลักพัฒนาการของผู้เรียน 
    2. แนวทางตามหลักความสวยงามเป็นระเบียบ  
    3. แนวทางตามหลักการใช้สอย 
    4. แนวทางตามหลักความประหยัด 
    5. แนวทางตามหลักความปลอดภัย  
    6. แนวทางตามหลักการมีส่วนร่วม  

แนวทาง ตัวช้ีวัด 
1. แนวทางตามหลักพัฒนาการของ
ผู้เรียน 

     สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอก ห้องเรียนโดย
คำนึงถึงความพร้อม และพัฒนาการของผู้เรียน 

2. แนวทางตามหลักความสวยงามเป็น
ระเบียบ  

     สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงาม สะอาด เป็น
ระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

3. แนวทางตามหลักการใช้สอย      สถานศึกษาเลือกใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยี จัดวัสดุ อุปกรณ์
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและผู้เรียนสามารถใช้งานได้จริง 

4. แนวทางตามหลักความประหยัด      สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ 
ที่หาง่าย มุ่งเน้นความประหยัด ดูแลรักษาง่าย มีประโยชน์ใช้สอยหลาย
อย่างเพ่ือลดการใช้พลังงาน 

5. แนวทางตามหลักความปลอดภัย      สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม จัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ให้
เหมาะสมกับวัยเด็ก โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญ 

6.แนวทางตามหลักการมีส่วนร่วม       สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดย
อาศัยการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทั้งครู เด็ก ผู้ปกครอง ชุมชนและ
หน่วยงานต้นสังกัดในการระดมทรัพยากร 
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 8. การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum : C )  
   1. แนวทางการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
   2. แนวทางการร่างหลักสูตร  
   3. แนวทางการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร  
   4. แนวทางการนำหลักสูตรไปใช้  
   5. แนวทางการประเมินผลหลักสูตร  

แนวทาง ตัวช้ีวัด 
1. แนวทางการศึกษาและวิเคราะห์
ข้อมูลพ้ืนฐาน 

1. มีการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและความต้องการ ของชุมชน 
และวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน 
2. มีการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

2. แนวทางการร่างหลักสูตร       สถานศึกษามีการจัดทำร่างหลักสูตร ประกอบด้วย จุดประสงค์
เนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ และ
วิธีวัดและประเมินผลผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ปรับปรุง  
พ.ศ.2560) 

3. แนวทางการตรวจสอบคุณภาพ
หลักสูตร  

1. สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะทำงานในการร่างหลักสูตร และแต่งตั้ง
ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร  
2. มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตร 

4. แนวทางการนำหลักสูตรไปใช้  1. สถานศึกษามีการบริหาร การบริการหลักสูตร และ การเตรียม
บุคลากรที่เก่ียวข้องในการใช้หลักสูตร 
2. มีการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรในโรงเรียน 

5. แนวทางการประเมินผลหลักสูตร       สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรก่อน ระหว่าง และหลังการนำ
หลักสูตรไปใช้ 
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 9. การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (Team: T ) 
    1. การสร้างทีมตามวัตถุประสงค์  
    2. การพัฒนาทีมงาน  
    3. การพัฒนาผู้นำทีม  
    4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีของทีมงาน  
    5. เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพที่ดี 
    6. การสื่อสารของทีม 
    7. การบริหารความขัดแย้งภายในทีม  
    8. เทคนิคการตัดสินใจโดยทีมงาน  
    9. กระบวนการประชุมทีมงานเพ่ือตัดสินใจ 

แนวทาง ตัวช้ีวัด 
1. การสร้างทีมตามวัตถุประสงค์      มีการวางแผนกำหนดเป้าหมาย ส่งเสริมให้ครูทำงานเป็นทีม  

สร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม และตรวจสอบ 
การปฏิบัติงานเป็นทีม 

2. การพัฒนาทีมงาน 
 

     มีการกำหนดบทบาทหน้าที่  และมีส่วนร่วมในการวางแผน 
การทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้สมาชิกมีการพัฒนา มอบหมายงานให้
ตรงกับความรู้และความถนัด มีการประเมินผลสมาชิกในทีมอย่าง
ต่อเนื่อง 

3. การพัฒนาผู้นำทีม      ผู้นำทีมมีจิตสำนึก ให้เกียรติ ยอมรับความรู้  ความสามารถของ
สมาชิกในทีม ผู้นำทีมมีการมอบหมายงานที่ชัดเจน ครบถ้วน เป็น
ตัวแทนในการประสานงาน ประสานประโยชน์  และประสาน
ความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกทีม  นำพาทีมไปสู่เป้าหมาย 
ที่กำหนด 

4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีของ
ทีมงาน 
 

     มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและ มอบหมายงาน
ให้แก่สมาชิกในทีมอย่างเสมอภาค สร้างจิตสำนึกในยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกในทีม มีการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี ่ยน
ข้อมูลข่าวสารให้ทัน กับเหตุการณ์ ยกย่อง ชมเชย แสดงความ
ยินดีกับผลงานที่ประสบผลสำเร็จของสมาชิกในทีมตามโอกาสอัน
ควร 

5. เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพที่ดี      การสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในทีม เทคนิคและ
วิธีการ การสนับสนุนแนวคิดใหม่ เพ่ือรับมือการแก้ปัญหา 

6. การสื่อสารของทีม      มีการแจ้งเรื่องงาน นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ การทำงานและ
ความต้องการขององค์กร การสื่อสารย้อนกลับเพ่ือแจ้งความเข้าใจ 
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน 
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แนวทาง ตัวช้ีวัด 
7. การบริหารความขัดแย้งภายในทีม 
 

     ส่งเสริมสมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา สร้างจิตสำนึก 
และเข้ าใจความคิด เห็นที่ แตกต่ างของสมาชิกในทีมมีการจัด
บรรยากาศการทำงานที่เป็นกันเอง 

8. เทคนิคการตัดสินใจโดยทีมงาน 
 

     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยปราศจากอำนาจหรือ
อิทธิพล มีรูปแบบการตัดสินใจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถนำ
ข้อตกลงในทีมงานไปสู่การปฏิบัติจริง 

9. กระบวนการประชุมทีมงานเพื่อการ
ตัดสินใจ 

     มีการประชุมทีมงานเพ่ือระดมความคิดเห็นของสมาชิกไปสู่  
การตัดสินใจ 
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หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการประเมินผล 
ตามตัวช้ีวัด การใช้นวัตกรรม (Innovation : I) Model 1 

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูล ประกอบการพิจารณาของตัวชี้วัดตามที่มีแนวทาง วิธีปฏิบัติในการบริหาร  
แนวทางการประเมินผล เกณฑ์การประเมินผลของการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
INTERSECT model มีหลักฐาน ร่องรอย ข้อมูล ประกอบการประเมินผลตามตัวชี้วัด ดังรายละเอียดดังนี้ 

1. การใช้นวัตกรรม ( Innovation : I )  
1) แนวทางการใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหารงานวิชาการ  

ตัวชี้วัด 
ครูมีรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1) รายงานการวิจัยในชั้นเรียน (5 เล่ม/คน/ปี) 
2) นวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ปัญหา 
3) แผนการจัดการเรียนรู้ 
4) สื่อการจัดการเรียนรู้ 
5) รายงานผลการปฏิบัติงาน 
6) โล่ เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ได้รับของครู 
7) แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน 

   2. โรงเรียนมีรายงานการใช้นวัตกรรม ที่สร้างค่านิยมสู่วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ 

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1) รายงานการใช้นวัตกรรม (5 เล่ม/โรงเรียน/ปี) 
2) รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3) โล่ เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ได้รับของโรงเรียน 

2)   แนวทางการใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหารงบประมาณ  
ตัวชี้วัด 
โรงเรียนมีจำนวนการนำนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดทำงบประมาณ  

ลดความผิดพลาดในการคำนวณ ลดขั้นตอนอำนวยความสะดวก และติดตาม ตรวจสอบในการทำงาน 
หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1) ระบบการบริหารงบประมาณที่ใช้ 
2) โปรแกรมที่นำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ เช่น โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป iBunchee, 

โปรแกรม GL47, ระบบบัญชีออนไลน์ Flow Account, โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ           
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3) ระบบข้อมูลสารสนเทศ 
4) ระบบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
5) ระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ 

3)   แนวทางการใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหารงานบุคคล  
ตัวชี้วัด 
โรงเรียนมีจำนวนการนำนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี มาใช้ในการกำหนด ตอบสนองความ

ต้องการด้านบุคลากร รวมถึงพัฒนาและธำรงรักษาบุคลากร 
หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1) ระบบข้อมูลสารสนเทศ  
2) รูปแบบนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายโฆษณา, ประกาศ, 

หนังสือพิมพ์, เว็บไซต์, เครือข่ายสังคม, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, ข้อความสั้นที่ส่งผ่านโทรศัพท์มือถือ, หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์, ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์, ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 

3) โปรแกรมการบริหารงานบุคคล เช่น โปรแกรม Microsofe Excel, โปรแกรม Powerpoint
โปรแกรมสำเร็จรูปเครือข่ายสังคม , โปรแกรม Microsolf Word, โปรแกรม google Calendar, กระดาน
สนทนา, แบบสอบถามออนไลน์  

4) ตัวแบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น แบบฮาร์วาร์ด , แบบมนุษย์นิยมเชิงพัฒนาการ,  
แบบมิชิแกน, แบบการจัดการนิยม, แบบเกสท์  

5) โล่ เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ได้รับจากการพัฒนาตนเองของครู 
6) รายงานการอบรมสัมมนา หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4)   แนวทางการใช้นวัตกรรมเพื่อการบริหารงานทั่วไป  
ตัวชี้วัด 
โรงเรียนมีจำนวนการนำนวัตกรรม สื่อ และเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารจัดการสำนักงาน

ประชาสัมพันธ์งานการศึกษา การบริการสาธารณะ และประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 
หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1) โปรแกรมที่นำมาใช้ในการบริหารทั่วไป เช่น โปรแกรม Microsoft Excel, ระบบสำนักงาน

อัตโนมัติ (Office Automation), โปรแกรม SurveyMonkey 
2) บันทึก หรือหลักฐาน การให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร และบริการอ่ืนๆ แก่สาธารณชน 

       3) การประชาสัมพันธ์โรงเรียนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แผ่นพับ , จดหมายข่าว, วารสาร, ป้าย
นิเทศ, เว็บไซต์, Facebook, Line, ป้ายไฟ 

4) รายงานการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยใช้นวัตกรรม เช่น Google From 
                5) โล่ เกียรติบัตร หรือรางวัลที่ได้รับของโรงเรียน 
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หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการประเมินผล  
ตามตัวช้ีวัด การสร้างเครือข่าย (Networking : N)  Model 2 

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูล ประกอบการพิจารณาของตัวชี้วัดตามที่มีแนวทาง วิธีปฏิบัติในการบริหาร  
แนวทางการประเมินผล เกณฑ์การประเมินผลของการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
INTERSECT model มีหลักฐาน ร่องรอย ข้อมูล ประกอบการประเมินผลตามตัวชี้วัด ดังรายละเอียดดังนี้ 

2.  การสร้างเครือข่าย (Networking: N) 
1) ขั้นตอนเตรียมการและแสวงหาผู้ร่วมพัฒนา 

        ตัวชี้วัด 
       1. จำนวนครั้งของการประชุมชี้แจงการสร้างเครือข่ายให้แก่ บุคลากร คณะกรรมการ
สถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ของโรงเรียน 
       2. มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านเครือข่ายเพ่ือแสวงหาผู้ร่วมพัฒนา 

 หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
      1. แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
      2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน  
      3. เอกสารเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
      4. บันทึกการประชุมบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
      5. รายงานผลการดำเนินงาน/กิจกรรม 
2) สร้างข้อตกลงและร่วมวางแผน  

  ตัวชี้วัด 
  มีการจัดทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เพ่ือเป็นเครือข่ายการพัฒนาร่วมกัน 

  หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
       1. โครงการ สร้างเครือข่าย  
       2. คู่มือ/เอกสารในการปฏิบัติงาน 
       3. บันทึกข้อตกลง (MOU) โรงเรียนในเครือข่ายด้านการศึกษาและอ่ืน ๆ 
  4. ทะเบียนองค์และเครือข่าย 
  5. ทะเบียนเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนระหว่างโรงเรียน 
3) ขั้นร่วมดำเนินงานและกำกับติดตาม 

  ตัวชี้วัด  
 มีการตรวจสอบ วิเคราะห์ ทบทวนแผนงาน โครงการด้านการสร้างเครือข่าย มีการจัดทำคู่มือ  
หรือแนวทางการดำเนินงานและมีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานด้านการสร้างเครือข่าย 
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 หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. ร่องรอยหลักฐานการลงนามร่วมกันของเครือข่าย 
2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ/ความพึงพอใจ 
3. สรุปรายงานผลดำเนินงานตามโครงการ/การจัดกิจกรรม 
4. หลักฐานและร่องรอยในการปฏิบัติงาน 
5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ/ความพึงพอใจ 
6. บันทึก และรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
7. รูปภาพการจัดกิจกรรมของโรงเรียนที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
8. รายงานผลการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วม 
9. มีการนิเทศ กำกับติดตาม การดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 

4) ขั้นทบทวนผลการดำเนินงาน 
 ตัวชี้วัด 
 มีคณะกรรมการเครือข่ายหรือโรงเรียนคู่พัฒนามีการทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนและ 
มีรายงานผลการดำเนินงานของเครือข่ายหรือของโรงเรียนคู่พัฒนา 

 หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
      1. ทบทวนแผนการดำเนินงานและข้อตกลงร่วมกัน 
 2. ทบทวนความก้าวหน้าและผลการดำเนินโครงการ 
      3. วิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลทบทวนกลุ่มเป้าหมาย 
      4. มีการให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในสังกัด ตามหลัก

พัฒนาการของผู้เรียนและวัยของเด็ก 
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หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการประเมินผล  
ตามตัวช้ีวัด การใช้เทคนิคเชิงบริหาร ( Administrative Techniques : T ) Model 3 

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูล ประกอบการพิจารณาของตัวชี้วัดตามที่มีแนวทาง วิธีปฏิบัติในการบริหาร  
แนวทางการประเมินผล เกณฑ์การประเมินผลของการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
INTERSECT model มีหลักฐาน ร่องรอย ข้อมูล ประกอบการประเมินผลตามตัวชี้วัด ดังรายละเอียดดังนี้  

3. การใช้เทคนิคเชิงบริหาร ( Administrative Techniques : T ) ตามหลักทศพิธราชธรรม 
1) ด้านทาน (การให้)     
 ตัวชี้วัด  
 มีการให้การช่วยเหลือแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตาม

ความสามารถและด้วยความเต็มใจ ด้านทรัพย์สิน ด้านแรงกาย สติปัญญา และรู้จักให้อภัย 

 หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. ภาพถ่าย/ภาพกิจกรรม 
 2. ใบอนุโมทนาบัตร/หนังสือขอบคุณ 

  3. บันทึกการให้คำแนะนำ ปรึกษา 
  4. สมุดบันทึกการให้ทุนการศึกษานักเรียน 
  5. โครงการ/กิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน ผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคล 
  6. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
  7. วาระการประชุม/รายงานการประชุม 
  8. ข้อมูลการสัมภาษณ์ จากเพ่ือนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
  9. แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารงานโดยใช้เทคนิคการบริหารตามหลักทศพิธราชธรรม 

2) ด้านศีล (ความประพฤติดีงาม)    
 ตัวชี้วัด  
 มีการรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติตนตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และละเว้นจากการกระทำผิดศีลธรรม 
 หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

  1. ภาพถ่าย/ภาพกิจกรรม 
  2. โล ่เกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  3. สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน 
  4. โครงการ/กิจกรรม/รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
  5. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
  6. วาระการประชุม/รายงานการประชุม 
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  7. ข้อมูลการสัมภาษณ์ จากเพ่ือนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
  8. แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารงานโดยใช้เทคนิคการบริหารตามหลักทศพิธราชธรรม 

3) ด้านบริจาคะ (การบริจาค)  
 ตัวชี้วัด 

 มีการให้ความร่วมมือต่อองค์การ มีความเสียสละเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม แบ่งปันตามโอกาส
อันสมควร 

 หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  1. ภาพถ่าย/ภาพกิจกรรม 
  2. ใบอนุโมทนาบัตร/หนังสือขอบคุณ 
  3. โครงการ/กิจกรรม/รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
  4. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
  5. วาระการประชุม/รายงานการประชุม 
  6. ข้อมูลการสัมภาษณ์จากเพ่ือนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
  7. แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารงานโดยใช้เทคนิคการบริหารตามหลักทศพิธราชธรรม 

4) ด้านอาชชวะ (ความซ่ือตรง)  
 ตัวชี้วัด 

 มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส น่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน และให้บริการแก่สังคม  
โดยความชอบธรรม 

 หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  1. ภาพถ่าย/ภาพกิจกรรม 
  2. โล ่เกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  3. สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน 
  4. โครงการ/กิจกรรม/รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
  5. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
  6. วาระการประชุม/รายงานการประชุม 
  7. ข้อมูลการสัมภาษณ์ จากเพ่ือนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
  8. บัตรสนเท่ห์/หนังสือร้องเรียน  
  9. แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารงานโดยใช้เทคนิคการบริหารตามหลักทศพิธราชธรรม 

5) ด้านมัททวะ (ความอ่อนโยน)  
ตัวชี้วัด 

 มีความเคารพผู้อาวุโส มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และให้เกียรติยกย่องผู้อ่ืน 
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 หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  1. ภาพถ่าย/ภาพกิจกรรม 
  2. โล ่เกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  3. สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน 
  4. โครงการ/กิจกรรม/รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
  5. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
  6. วาระการประชุม/รายงานการประชุม 
  7. ข้อมูลการสัมภาษณ์ จากเพ่ือนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
  8. แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารงานโดยใช้เทคนิคการบริหารตามหลักทศพิธราชธรรม 

6) ด้านตปะ (การระงับจิตใจไม่หลงหมกมุ่นลาภยศ)  
ตัวชี้วัด 

 รู้จักตนเองและผู้อ่ืน ลดความขัดแย้งในองค์กรไม่หมกมุ่นในชื่อเสียงลาภยศ 
 หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

  1. ภาพถ่าย/ภาพกิจกรรม 
  2. โล ่เกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  3. สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน 
  4. โครงการ/กิจกรรม/รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
  5. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
  6. วาระการประชุม/รายงานการประชุม 
  7. ข้อมูลการสัมภาษณ์ จากเพ่ือนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
  8. แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารงานโดยใช้เทคนิคการบริหารตามหลักทศพิธราชธรรม 

7) ด้านอักโกธะ (ความไม่โกรธ)  
 ตัวชี้วัด 
 มีความสุขุมรอบคอบ มีสติ รู้จักให้อภัย ปล่อยวาง ไม่มุ่งร้ายต่อผู้อื่น 

 หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  1. ภาพถ่าย/ภาพกิจกรรม 
  2. โล ่เกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  3. สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน 
  4. โครงการ/กิจกรรม/รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
  5. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
  6. วาระการประชุม/รายงานการประชุม 
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  7. ข้อมูลการสัมภาษณ์จากเพ่ือนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
  8. แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารงานโดยใช้เทคนิคการบริหารตามหลักทศพิธราชธรรม 

8) ด้านอวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน)    
ตัวชี้วัด 
ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมงาน ไม่ใช้อำนาจเกินขอบเขต วางตัวเป็นกลาง ให้ความเป็นธรรม และ 

จัดคนให้เหมาะสมกับงาน 
 หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

  1. ภาพถ่าย/ภาพกิจกรรม 
  2. โล ่เกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  3. สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน 
  4. โครงการ/กิจกรรม/รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/ กิจกรรม 
  5. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
  6. วาระการประชุม/รายงานการประชุม 
  7. ข้อมูลการสัมภาษณ์ จากเพ่ือนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
  8. บัตรสนเท่ห์/หนังสือร้องเรียน  
  9. บัญชีแสดงรายการหนี้สิน และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน 
  10. แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารงานโดยใช้เทคนิคการบริหารตามหลัก
ทศพิธราชธรรม 

9) ด้านขันติ (ความอดทน)    
ตัวชี้วัด 

 มีความอดทนอดกลั้น ไม่ย่อท้อต่อปัญหา และอุปสรรคในการบริหารงาน ไม่หวั่นไหวต่อคำ
นินทา และคำสรรเสริญ 

 หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  1. ภาพถ่าย/ภาพกิจกรรม 
  2. โล ่เกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  3. สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน 
  4. โครงการ/กิจกรรม/รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
  5. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
  6. วาระการประชุม/รายงานการประชุม 
  7. ข้อมูลการสัมภาษณ์ จากเพ่ือนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
  8. บัตรสนเท่ห์/หนังสือร้องเรียน  
  9. แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารงานโดยใช้เทคนิคการบริหารตามหลักทศพิธราชธรรม 



หน้า | ๑๐๙ 
 

 

10) ด้านอวิโรธนะ (ความธำรง รักษาความยุติธรรม)   
  ตัวชี้วัด  

 ตั้งมั่นในความยุติธรรม ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหาร ยึดผลประโยชน์  
ของส่วนรวมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

 หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  1. ภาพถ่าย/ภาพกิจกรรม 
  2. โล ่เกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  3. สมุดบันทึกการปฏิบัติงาน 
  4. โครงการ/กิจกรรม/รายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม 
  5. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
  6. วาระการประชุม/รายงานการประชุม 
  7. ข้อมูลการสัมภาษณ์ จากเพ่ือนร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 
  8. บัตรสนเท่ห์/หนังสือร้องเรียน  
  9. แบบประเมินความพึงพอใจการบริหารงานโดยใช้เทคนิคการบริหารตามหลักทศพิธราชธรรม 
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หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการประเมินผล  
ตามตัวช้ีวัด การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ ( English language : E ) Model 4 

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูล ประกอบการพิจารณาของตัวชี้วัดตามที่มีแนวทาง วิธีปฏิบัติในการบริหาร  
แนวทางการประเมินผล เกณฑ์การประเมินผลของการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
INTERSECT model มีหลักฐาน ร่องรอย ข้อมูล ประกอบการประเมินผลตามตัวชี้วัด ดังรายละเอียดดังนี้  

4. การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ (English language : E) 
1) แนวทางการบริหารงาน 4 องค์ประกอบ (การวางแผน การจัดองค์กร การนำ และการ

ควบคุม) 
ตัวชี้วัด 
1. มีการวางแผนด้านทรัพยากรที่เหมาะสมกับการปฎิบัติงาน 
2. มีการจัดองค์การ มีการกำหนดขั้นตอน วิธีปฏิบัติ ความรับผิดชอบที่ชัดเจน และมีโครงสร้าง 

ที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
                3. มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความ
เข้าใจ ทราบเป้าหมายและวิธีที่ดำเนินงานที่ชัดเจน  
                4. มีการจัดทำคู่มือของโรงเรียน และวิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
 หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. แผนปฏิบัติการ 
 2. คู่มือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 3. คำสั่งมอบหมายงาน/ปฏิบัติงาน 
 4. บันทึกการประชุม 
 5. ป้ายประชาสัมพันธ์ ภาพถ่าย 

2) แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
  ตัวชี้วัด 
  มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่พร้อมสำหรับครูนำมาใช้และนักเรียนสามารถเข้าถึงได้ 
  หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 1. แผนจัดการเรียนรู้ 
 2. บันทึก/ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ 
 3. ภาพถ่าย 
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3) แนวทางหลักสูตรการเรียนการสอน  
ตัวชี้วัด 

  มีมาตรฐานและตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2551 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 1. หลักสูตรสถานศึกษา 
 2. แผนการจัดการเรียนรู้ 
4) แนวทางการสรรหาครูผู้สอน 

  ตัวชี้วัด 
 1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่สอน หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
 2. มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษ 

  หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. คำสั่งมอบหมายงาน/ปฏิบัติงาน 
 2. ผลงาน/รายงานผลการปฏิบัติงานของครู 
5) แนวทางการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์  

  ตัวชี้วัด 
 1. มีนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการศึกษาที่เน้นภาษาอังกฤษ 
 2. ผู้บริหารมีความใส่ใจในการบริหารโครงการภาอังกฤษให้บรรลุผลตามเป้าหมายของนโยบาย 
  หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 1. แผนกลยุทธ์ 
 2. แผนปฏิบัติการ 
6) แนวทางการมีส่วนร่วมชุมชน  

  ตัวชี้วัด 
 1. มีการปฏิสัมพันธ์กันของบุคลากรในโรงเรียน 
 2. มีความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการสอนภาษาอังกฤษ 
  หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 1. บันทึกการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
 2. บันทึกการบริจาค การให้บริการแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 3. แผนปฏิบัติการ/โครงการการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 4. ภาพถ่าย 
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7) แนวทางการจัดโครงสร้างการบริหาร  
  ตัวชี้วัด 

 1. โรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
ตามบริบท 
 2. โรงเรียนมีแผนปฏิบัติงานประจำปี 
 3. โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน 
 หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. แผนปฏิบัติการประจำปี 
 2. โครงสร้างการบริหารงาน 
 3. รายงานผลการปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา/ครู (SAR) 

8) แนวทางการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา  
 ตัวชี้วัด 

 มีการสร้างเครือข่ายทางการศึกษาระหว่างโรงเรียน เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

 หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. โครงการความสัมพันธ์ชุมชน  
 2. เอกสารการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
 3. หนังสือราชการ/คำสั่งเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 4. ภาพถ่าย 
9) แนวทางการพัฒนาครู และบุคคลากร  
 ตัวชี้วัด 

 1. ครูมีจิตวิญญาณและจิตสำนึกในความเป็นครู 
 2. ครูมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
 3. ครูมีวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือใช้พัฒนาการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

 หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. สื่อ นวัตกรรม 
 3. วิจัยในชั้นเรียน 
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หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการประเมินผล  
ตามตัวช้ีวัด การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานอ่ืน ( Relationship 

Building : R ) Model 5 
หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูล ประกอบการพิจารณาของตัวชี้วัดตามที่มีแนวทาง วิธีปฏิบัติในการบริหาร  

แนวทางการประเมินผล เกณฑ์การประเมินผลของการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
INTERSECT model มีหลักฐาน ร่องรอย ข้อมูล ประกอบการประเมินผลตามตัวชี้วัด ดังรายละเอียดดังนี้  

5. การให้ความสำคัญกับการสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานอ่ืน (Relationship Building: R)  
1) การประชาสัมพันธ์  
 ตัวชี้วัด 

 มีการจัดทำวารสาร และช่องทางการเผยแพร่ผลงานการบริหารจัดการของโรงเรียนต่อ
สาธารณะ จัดปฐมนิเทศนักเรียน และประชุมผู้ปกครอง 

 หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. เอกสารประชาสัมพันธ์  

2. เว็ปไซต์โรงเรียน  
3. กลุ่มไลน์โรงเรียน  
4. Facebook โรงเรียน 

2) การให้บริการชุมชน  
 ตัวชี้วัด 

  มีการให้บริการด้านอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และการบริการทางวิชาการแก่ชุมชนทั้งภายใน
และภายนอกโรงเรียน  
  หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. บันทึกการให้บริการชุมชน  
2. รายงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
3. เอกสารที่เกี่ยวกับการบริหารชุมชน  

3) การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน  
ตัวชี้วัด 

  เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของ
ชุมชนในท้องถิ่น  
  หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนในวันสำคัญต่าง ๆ  
2. ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ  
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4) การรับความช่วยเหลือสนับสนุนร่วมมือในการพัฒนาชุมชน 
ตัวชี้วัด 

 ได้รับความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนจากคณะกรรมการสถานศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน มีส่วนร่วมในการวางแผน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 
  หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. รายงานการรับความช่วยเหลือจากชุมชน  
2. ภาพถ่ายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับมอบความช่วยเหลือชุมชน  

5) การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอ่ืน 
ตัวชี้วัด 

  มีความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานอื่นในการ
ร่วมวางแผน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกทางวิชาการและความสามารถพิเศษอ่ืน ๆ 
ตามบริบทของชุมชน 
  หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 1. บันทึกการให้บริการชุมชน  
 2. รายงานการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
 3. เอกสารที่เกี่ยวกับการบริหารชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า | ๑๑๕ 
 

 

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการประเมินผล ตามตัวชี้วัด  
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรยีนเป็นสำคัญ ( Student centered learning : S ) Model 6 

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูล ประกอบการพิจารณาของตัวชี้วัดตามที่มีแนวทาง วิธีปฏิบัติในการบริหาร  
แนวทางการประเมินผล เกณฑ์การประเมินผลของการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
INTERSECT model มีหลักฐาน ร่องรอย ข้อมูล ประกอบการประเมินผลตามตัวชี้วัด ดังรายละเอียดดังนี้  

6. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรยีนเป็นสำคัญ (Student centered learning : S)  
1) การบริหารงานการจัดการเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

ตัวชี้วัด 
1. มีการกำหนดเป้าหมายของนักเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. มีการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 1. แผนกลยุทธ์ของโรงเรียน  
 2. แผนปฏิบัติการประจำปี  
 3. คำสั่งการปฏิบัติงานประจำปี หรือคำสั่งการอบรมการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับการเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ  
 4. แผนการจัดการเรียนรู้ของครู 
 5. รายงานวิจัยการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 6. ปพ.5  

2) เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวชี้วัด 

 1. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Co-operative learning) และมีเทคนิคการส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
                2. มีการส่งเสริมการจัดทำแฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
                หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
                1. แผนกลยุทธข์องโรงเรียน  
                2. แผนปฏิบัติการประจำปี  
                3. แผนการจัดการเรียนรู้ของครู 
                4. รายงานวิจัยการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
                5. ปพ.5  
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3) การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ตัวชี้วัด 
1. มีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง (Formative Assessment)  
2. มีวิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. แผนการจัดการเรียนรู้  

 2. รายงานวิจัยการเรียนการสอนในชั้นเรียนของครู 
 3. ปพ.5  

4) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน   
ตัวชี้วัด 

 1. มีโครงการที่ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการปรับ
พฤติกรรมของนักเรียน 
                2. มีกิจกรรมที่สอดแทรกในแผนการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
แก่นักเรียน 
  หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
                 1. แผนการจัดการเรียนรู้ของครู 
 2. รายงานวิจัยการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
 3. ปพ.5  
 4. รายงานโครงการคุณธรรม จริยธรรม  
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หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการประเมินผล ตามตัวชี้วัด  
การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ( Environment : E ) Model 7 

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูล ประกอบการพิจารณาของตัวชี้วัดตามที่มีแนวทาง วิธีปฏิบัติในการบริหาร  
แนวทางการประเมินผล เกณฑ์การประเมินผลของการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
INTERSECT model มีหลักฐาน ร่องรอย ข้อมูล ประกอบการประเมินผลตามตัวชี้วัด ดังรายละเอียดดังนี้  

7. การให้ความสำคัญกับส่ิงแวดล้อม (Environment : E) 
1) แนวทางตามหลักพัฒนาการของผู้เรียน 

  ตัวชี้วัด 
 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในภายนอก ห้องเรียนโดยคำนึงถึงความพร้อม และ
พัฒนาการหลักฐาน  
 หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณปัจจุบันและ 2 ปีย้อนหลัง 
 2. คำสั่งปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการ 
 3. รูปภาพการจัดกิจกรรม/โครงการ 
 4. การประชุมประจำเดือน/รายงานการประชุม 
 5. มีรายงานผลการจัดกิจกรรมของผู้เรียน 

2) แนวทางตามหลักความสวยงามเป็นระเบียบ 
  ตัวชี้วัด 

 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้มีความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่ น่าดู  
น่าเรียน เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
 หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
       1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณปัจจุบันและ 2 ปีย้อนหลัง 
 2. คำสั่งปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการ 
 3. รูปภาพการจัดกิจกรรม/โครงการ 
 4. การประชุมประจำเดือน/รายงานการประชุม 
 5. มีรายงานผลการจัดกิจกรรมของผู้เรียน 

3) แนวทางตามหลักการใช้สอย 
  ตัวชี้วัด 

 สถานศึกษาเลือกใช้นวัตกรรม สื่อและเทคโนโลยี จัดวัสดุ อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
และผู้เรียนสามารถใช้งานได้จริง 
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 หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
       1. แผนงานโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมการใช้สอยทรัพยากรในสถานศึกษาอย่างคุ้มค่า 
 2. รูปภาพการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
 3. สื่อ นวัตกรรมในการจัดการศึกษาให้เหมาะสมแก่พัฒนาการและวัยของเด็ก 

      4. จัดกระดาษเช็ดมือไว้ใกล้อ่างล้างมือ จัดชั้นวางรองเท้าไว้ใกล้ประตูห้อง จัดถังใส่เศษอาหาร 
ไว้ใกล้บริเวณท่ีเก็บจานอาหาร เป็นต้น 
 5. มีป้ายที่สอดคล้องกับสิ่งที่เด็กสนใจหรือสรุปเนื้อหาที่เด็กได้เรียนรู้ 
 6. คู่มือการใช้งานสื่อการจัดการเรียนการสอน 

4) แนวทางตามหลักความประหยัด 
ตัวชี้วัด  
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมโดยใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่หาง่าย มุ่งเน้น ความ

ประหยัดดูแลรักษาง่าย มีประโยชน์ใช้สอยหลายอย่างเพ่ือลดการใช้พลังงาน 
 หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณปัจจุบันและ 2 ปีย้อนหลัง 
2. มาตรการประหยัดพลังงานและวัสดุอุปกรณ์ 
3. กิจกรรมส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
4. รูปภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
5. รายงานการใช้พลังงานประจำเดือน 
6. แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
7. สถานศึกษามีคู่มือแนวทางในการจัดกิจกรรมตามหลักความประหยัด 
8. นวัตกรรมในการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นตามหลักความประหยัด 
9. บุคลากรทำสิ่งของเครื่องใช้ง่ายๆ เอง 

5) แนวทางตามหลักความปลอดภัย 
ตัวชี้วัด 
สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม จัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับวัยเด็ก โดยคำนึงถึง

หลักความปลอดภัยเป็นสำคัญ 
หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. แผนงาน โครงการ กิจกรรมที่สร้างเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา 
2. คู่มือการใช้อาคารสถานที่แนวทางในการจัดกิจกรรมตามหลักความปลอดภัย 

 3. บันทึกการใช้งาน ซ่อมแซม และการบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
 4. รูปภาพการจัดกิจกรรมของโรงเรียนที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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 5. มีป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 6. เอกสารเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมตามหลักความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 7. นวัตกรรมที่ส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 8. ผลงานของครู นักเรียน ที่ทำสิ่งของเครื่องใช้ง่ายๆเองได้ 
 9. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

6) แนวทางตามหลักการมีส่วนร่วม 
ตัวชี้วัด 
สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจาก

ผู้เกี่ยวข้องทั้งครู เด็ก ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัดในการระดับทรัพยากร 
                 หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
                1. แผนงานโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา  
                2. แผนงานโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน     
                3. แผนงานโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานต้นสังกัด และหรือหน่วยงานอื่นๆ 
                4. แผนงานโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา เพ่ือระดมทรัพยากรทางการศึกษา 
                5. บันทึก และรายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
                6. รูปภาพการจัดกิจกรรมของโรงเรียนที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
                7. รายงานผลการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำงาน 
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หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการประเมินผล ตามตัวชี้วัด  
การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum : C) Model 8 

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูล ประกอบการพิจารณาของตัวชี้วัดตามที่มีแนวทาง วิธีปฏิบัติในการบริหาร  
แนวทางการประเมินผล เกณฑ์การประเมินผลของการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
INTERSECT model มีหลักฐาน ร่องรอย ข้อมูล ประกอบการประเมินผลตามตัวชี้วัด ดังรายละเอียดดังนี้ 

8. การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum : C) 
1) แนวทางการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 

ตัวชี้วัด 
1. มีการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและความต้องการของชุมชน และวิเคราะห์ศักยภาพของ

โรงเรียน 
2. มีการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการ

เรียนรู้ และตัวชี้วัด (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 1. เอกสารการวิเคราะห์หลักสูตร 
 2. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษารวมถึงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. เอกสารคำสั่งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  
 4. คำสั่ง/หนังสือเชิญประชุม หนังสือเชิญเป็นวิทยากร หนังสือขอบคุณ  
 5. วาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา/รายงานการประชุมที่เก่ียวข้องในการวิเคราะห์
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและความต้องการของชุมชน และวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน 

2) แนวทางการร่างหลักสูตร  
ตัวชี้วัด 

 สถานศึกษามีการจัดทำร่างหลักสูตร ประกอบด้วย จุดประสงค์ เนื้อหาสาระ การจัดการเรียน
การสอน กิจกรรมและสื่อการเรียนรู้ และวิธีวัดและประเมินผลผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
1. รายงานกิจกรรม/โครงการ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
2. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษารวมถึงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้และเอกสารแผนการสอน 
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างหลักสูตรสถานศึกษา  
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3)  แนวทางการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 
   ตัวชี้วัด 
   1. สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะทำงานในการร่างหลักสูตร และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในการ

ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร  
   2. มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตร 
   หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
   1. คำสั่งการแต่งตั้งคณะทำงานในการร่างหลักสูตรระดับสถานศึกษา 

    2. เอกสาร/คำสั่ง/หนังสือแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 
    3. แบบรายงานความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตร 

4) แนวทางการนำหลักสูตรไปใช้ 
   ตัวชี้วัด 
   1. สถานศึกษามีการบริหาร การบริการหลักสูตร และการเตรียมบุคลากรที่เก่ียวข้องในการใช้

หลักสูตร 
   2. มีการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรในโรงเรียน 
   หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. รายงานกิจกรรม/โครงการ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา/การบริหาร  
การบริการหลักสูตร และการเตรียมบุคลากรที่เก่ียวข้องในการใช้หลักสูตร 
2. เอกสารการนิเทศการสอน รวมถึงนิเทศแผนการสอน 

5) แนวทางการประเมินผลหลักสูตร 
    ตัวชีว้ัด 
    สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรก่อน ระหว่าง และหลังการนำหลักสูตรไปใช้  
    หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
    1. เอกสารแบบประเมินหลักสูตร 
    2. รายงานกิจกรรม/โครงการที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    3. รูปภาพกิจกรรม 
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หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการประเมินผล ตามตัวชี้วัด  
การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ( Team : T ) Model 9 

 ร่องรอย ข้อมูล ประกอบการพิจารณาของตัวชี้วัดตามที่มีแนวทาง วิธีปฏิบัติในการบริหาร แนวทาง 
การประเมินผล เกณฑ์การประเมินผลของการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT 
model  
มีหลักฐาน ร่องรอย ข้อมูล ประกอบการประเมินผลตามตัวชี้วัด ดังรายละเอียดดังนี้ 

9. การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ (Team : T) 
1)  การสร้างทีมตามวัตถุประสงค์  

 ตัวชี้วัด 
 มีการวางแผนกำหนดเป้าหมาย ส่งเสริมให้ครูทำงานเป็นทีม สร้างความรู้ความเข้าใจในการ

ทำงานเป็นทีม และตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นทีม 
 หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. โครงการ/กิจกรรม/คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนกำหนดเป้าหมาย ส่งเสริมให้ครูทำงานเป็น
ทีม สร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม และตรวจสอบการปฏิบัติงานเป็นทีม 

2) การพัฒนาทีมงาน 
    ตัวชีว้ัด 
    มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ และมีส่วนร่วมในการวางแผนการทำงานเป็นทีม ส่งเสริมให้สมาชิกมี 

การพัฒนา มอบหมายงานให้ตรงกับความรู้และความถนัด มีการประเมินผลสมาชิกในทีมอย่างต่อเนื่อง 
 หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. คำสั่งมอบหมายงานในกิจกรรม/โครงการต่างๆของสถานศึกษา/แผนการปฏิบัติราชการของ
สถานศึกษา 

     2. รายงานการจัดโครงการ/รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมของบุคลากรในสถานศึกษา 
     3. รายงานการประเมินผลการดำเนินงาน/กิจกรรม/รายงานการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปี 

3) การพัฒนาผู้นำทีม 
  ตัวชี้วัด 
   ผู้นำทีมมีจิตสำนึก ให้เกียรติ ยอมรับความรู้ ความสามารถของสมาชิกในทีม ผู้นำทีมมีการ

มอบหมายงานที่ชัดเจน ครบถ้วน เป็นตัวแทนในการประสานงาน ประสานประโยชน์ และประสาน
ความสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกทีม นำพาทีมไปสู่เป้าหมายที่กำหนด 

   หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  1. แผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
  2. บันทึกการทำ PLC ของบุคลากรในสถานศึกษา 

 3. คำสั่งมอบหมายงานในกิจกรรม/โครงการต่างๆของสถานศึกษา/แผนการปฏิบัติราชการของ
สถานศึกษา 
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 4)  การสร้างสัมพันธภาพที่ดีของทีมงาน 
  ตัวชี้วัด 
 มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและ มอบหมายงานให้แก่สมาชิกในทีมอย่างเสมอภาค  

สร้างจิตสำนึกในยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในทีม มีการติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้ทัน 
กับเหตุการณ์ ยกย่อง ชมเชย แสดงความยินดีกับผลงานที่ประสบผลสำเร็จของสมาชิกในทีมตามโอกาสอัน
ควร 
 หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 1. แผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 
 2. บันทึกการทำ PLC ของบุคลากรในสถานศึกษา 
 3. คำสั่งมอบหมายงานในกิจกรรม/โครงการต่างๆของสถานศึกษา/แผนการปฏิบัติราชการของ   
                สถานศึกษา 
 4. ภาพกิจกรรม/รูปถ่ายในการทำงานเป็นทีม/ภาพที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของ
ทีมงาน 

5) เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพที่ดี 
ตัวชี้วัด 
ส่งเสริมสมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา สร้างจิตสำนึก และเข้าใจความคิดเห็น 

ที่แตกต่างของสมาชิกในทีมมีการจัดบรรยากาศการทำงานที่เป็นกันเอง 
               หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
        1. บันทึกการทำ PLC ของบุคลากรในสถานศึกษา 
            2. คำสั่งมอบหมายงานในกิจกรรม/โครงการต่างๆของสถานศึกษา/แผนการปฏิบัติราชการ 
               ของสถานศึกษา 
            3. ภาพกิจกรรม/รูปถ่ายในการทำงานเป็นทีม 

6) การสื่อสารของทีม 
ตัวชี้วัด 
มีการแจ้งเรื่องงาน นโยบาย ระเบียบข้อบังคับ การทำงานและความต้องการขององค์กรการ

สื่อสารย้อนกลับเพ่ือแจ้งความเข้าใจ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน 
                หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
              1. บันทึกการประชุมของสถานศึกษา 
              2. ป้ายนิเทศ/ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างภายในสถานศึกษา 

7) การบริหารความขัดแย้งภายในทีม  
  ตัวชี้วัด 
             ส่งเสริมสมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา สร้างจิตสำนึก และเข้าใจความคิดเห็นที่
แตกต่างของสมาชิกในทีมมีการจัดบรรยากาศการทำงานที่เป็นกันเอง 
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                หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
     1. บันทึกการทำPLC ของบุคลากรในสถานศึกษา 
     2. คำสั่งมอบหมายงานในกิจกรรม/โครงการต่างๆของสถานศึกษา/แผนการปฏิบัติราชการของ 
สถานศึกษา 
     3. ภาพกิจกรรม/รูปถ่ายในการทำงานเป็นทีม 

8) เทคนิคการตัดสินใจโดยทีมงาน 
 ตัวชี้วัด 

                ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจโดยปราศจากอำนาจหรืออิทธิพล มีรูปแบบการตัดสินใจที่
เหมาะสมกับสถานการณ์ สามารถนำข้อตกลงในทีมงานไปสู่การปฏิบัติจริง 
                หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
                1. บันทึกการทำ PLC ของบุคลากรในสถานศึกษา 
                2. คำสั่งมอบหมายงานในกิจกรรม/โครงการต่างๆของสถานศึกษา/แผนการปฏิบัติราชการของ  

      สถานศึกษา 
  3. ภาพกิจกรรม/รูปถ่ายในการทำงานเป็นทีม 

9) กระบวนการประชุมทีมงานเพื่อการตัดสินใจ 
 ตัวชี้วัด 

                มีการประชุมทีมงานเพ่ือระดมความคิดเห็นของสมาชิกไปสู่การตัดสินใจ 
                หลักฐาน ร่องรอย ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
       1. บันทึกการทำPLC ของบุคลากรในสถานศึกษา 
       2. คำสั่งมอบหมายงานในกิจกรรม/โครงการต่างๆของสถานศึกษา/แผนการปฏิบัติราชการของ 
สถานศึกษา 
       3. ภาพกิจกรรม/รูปถ่ายในการทำงานเป็นทีม 
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บทที่ 5 
เกณฑ์การประเมินผล  

การบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model 

 รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model ได้กำหนดแนวทาง  
วิธีปฏิบัติในการบริหาร ตัวชี้วัด และเกณฑ์การประเมินผล ซึ่งบทที่ 5 เป็นเรื่องเกณฑ์การประเมินผลการ
บริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model จึงกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการ
บริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศ INTERSECT model รายละเอียดดังต่อไปนี้  

1. การใช้นวัตกรรม ( Innovation: I )  
1. แนวทางการใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารงานวิชาการ  
2. แนวทางการใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารงบประมาณ  
3. แนวทางการใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารงานบุคคล  
4. แนวทางการใช้นวัตกรรมเพ่ือการบริหารงานทั่วไป  

แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
1.แนวทางการใช้
นวัตกรรมเพ่ือ 
การบริหารงาน
วิชาการ 

1. ครูมีรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
 
 

5 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 5 เล่มขึ้นไป 
4 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 4 เล่ม 
3 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 3 เล่ม 
2 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 2 เล่ม 
1 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 1 เล่ม 
0 คะแนน ไม่มีเลย 

2. โรงเรียนมีรายงานการใช้นวัตกรรม 
ที่ สร้างค่ านิยมสู่ วัฒนธรรมองค์กร  
เพ่ือส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 

5 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 5 เล่มขึ้นไป 
4 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 4 เล่ม 
3 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 3 เล่ม 
2 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 2 เล่ม 
1 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 1 เล่ม 
0 คะแนน ไม่มีเลย 

2. แนวทางการใช้
นวัตกรรมเพ่ือ 
การบริหาร
งบประมาณ  

     โรงเรียนมีจำนวนการนำนวัตกรรม 
สื่อ และเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดทำ
งบ ป ระม าณ  ล ด ค วาม ผิ ด พ ล าด 
ใน การคำนวณ  ลดขั้ นตอนอำนวย 
ความสะดวก และติดตาม ตรวจสอบใน
การทำงาน 

5 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 5 รูปแบบ 
ขึ้นไป 
4 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 4 รูปแบบ 
3 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 3 รูปแบบ 
2 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 2 รูปแบบ 
1 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 1 รูปแบบ 
0 คะแนน ไม่มีเลย 
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3. แนวทางการใช้
นวัตกรรมเพ่ือ 
การบริหารงาน
บุคคล  

     โรงเรียนมีจำนวนการนำนวัตกรรม  
สื่อ และเทคโนโลยี มาใช้ในการกำหนด 
ตอบสนองความต้องการด้านบุคลากร 
รวมถึงพัฒนาและธำรงรักษาบุคลากร 
 

5 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 5 รูปแบบ 
ขึ้นไป 
4 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 4 รูปแบบ 
3 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 3 รูปแบบ 
2 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 2 รูปแบบ 
1 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 1 รูปแบบ 
0 คะแนน ไม่มีเลย 

4. แนวทางการใช้
นวัตกรรมเพ่ือ 
การบริหารงาน
ทั่วไป  

     โรงเรียนมีจำนวนการนำนวัตกรรม 
สื่อ และเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหาร
จัดการสำนักงาน ประชาสัมพันธ์งาน
การศึกษา การบริการสาธารณะ และ
ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม 

5 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 5 รูปแบบ 
ขึ้นไป 
4 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 4 รูปแบบ 
3 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 3 รูปแบบ 
2 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 2 รูปแบบ 
1 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 1 รูปแบบ 
0 คะแนน ไม่มีเลย 
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2. การสร้างเครือข่าย ( Networking: N )  
 1. ขั้นตอนเตรียมการและแสวงหาผู้ร่วมพัฒนา 
 2. สร้างข้อตกลงและร่วมวางแผน 
 3. ขั้นร่วมดำเนินงานและกำกับติดตาม 
 4. ขั้นทบทวนผลการดำเนินงาน  

แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน 
1. ขั้นตอน
เตรียมการและ
แสวงหาผู้ร่วม
พัฒนา 

1. มีการประชุมชี้แจงการสร้างเครือข่าย 
ให้แก่ บุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษา 
และผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียน 

5  คะแนน หมายถึง โรงเรียนมีการประชุมช้ีแจง 
การสร้างเครือข่ายให้แก่บุคลากร 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
ของโรงเรียน โดยมีการอภิปรายและรับฟัง
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและ 
แนวทางการสร้างเครือข่าย แล้วมบีันทึก 
การประชุมอยา่งชัดเจนของบุคลากร 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
ร้อยละ 100    

4  คะแนน หมายถึง โรงเรียนมีการประชุมช้ีแจง 
การสร้างเครือข่ายให้แก่บุคลากร
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
ของโรงเรียน โดยมีการอภิปรายและรับฟัง
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและ 
แนวทางการสร้างเครือข่ายแล้วมบีันทึก 
การประชุมอยา่งชัดเจนของบุคลากร 
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง
ของโรงเรียนบางส่วนเกิดความตระหนัก 

3  คะแนน หมายถึง โรงเรียนมีการประชุมช้ีแจง 
การสร้างเครือข่ายให้แก่บุคลากร
คณะกรรมการ สถานศึกษา และผูเ้กี่ยวข้อง
ของโรงเรียน โดยมีการอภิปรายและรับฟัง
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและ 
แนวทางการสร้างเครือข่ายแล้ว 
มีบันทึกการประชุมอย่างชัดเจน 

2  คะแนน หมายถึง โรงเรียนมีการประชุมช้ีแจง 
การสร้างเครือข่ายให้แก่บุคลากร
คณะกรรมการ สถานศึกษา และผูเ้กี่ยวข้อง
ของโรงเรียน โดยมีการอภิปรายและรับฟัง
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและ 
แนวทางการสร้างเครือข่าย  

1  คะแนน หมายถึง โรงเรียนมีการประชุมช้ีแจง 
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การสร้างเครือข่ายให้แก่บุคลากร
คณะกรรมการ สถานศึกษา และผูเ้กี่ยวข้อง
ของโรงเรียน  

0  คะแนน หมายถึง โรงเรียนไม่มกีารประชุม
ช้ีแจงการสร้างเครือข่ายให้แก่บุคลากร
คณะกรรมการ สถานศึกษา และผูเ้กี่ยวข้อง
ของโรงเรียน  

 2. มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านเครือข่าย 
เพ่ือแสวงหาผู้ร่วมพัฒนา 

5  คะแนน หมายถึง โรงเรียนมีการแต่งตั้ง
คณะทำงานด้านเครือข่ายที่ประกอบไปด้วย
ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ทรงคณุวฒุิ แล้ว 
มีการกำหนดแผน เป้าหมายการรว่มพัฒนา
และแหล่งร่วมพัฒนา ตลอดจนแนวทาง 
การสนับสนุนจากแหล่งร่วมพัฒนาต่าง ๆ  
อย่างชัดเจน โดยคำนึงถึงความต้องการและ
โอกาสการเข้าถึงกิจกรรมและบริการร่วม
พัฒนาอย่างทั่วถึงของนักเรียน 

4  คะแนน หมายถึง โรงเรียนมีการแต่งตั้ง
คณะทำงานด้านเครือข่าย ที่ประกอบไปด้วย
ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ทรงคณุวุฒิ แล้ว 
มีการกำหนดแผน เป้าหมายการรว่มพัฒนา  
และแหล่งร่วมพัฒนา ตลอดจนแนวทางการ
สนับสนุน จากแหล่งร่วมพัฒนาต่าง ๆ อย่าง
ชัดเจน  

3  คะแนน หมายถึง โรงเรียนมีการแต่งตั้ง
คณะทำงานด้านเครือข่าย ท่ีประกอบไปด้วย
ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ทรงคณุวฒุิ แล้ว 
มีการกำหนดแผน เป้าหมายการรว่มพัฒนา
อย่างชัดเจน  

2  คะแนน หมายถึง  โรงเรียนมีการแต่งตั้ง
คณะทำงานด้านเครือข่าย ท่ีประกอบไปด้วย
ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ทรงคณุวฒุิ   

1  คะแนน หมายถึง โรงเรียนมีการแต่งตั้ง
คณะทำงานด้านเครือข่าย   

0  คะแนนหมายถึง โรงเรียนไมม่กีารแต่งตั้ง
คณะทำงานด้านเครือข่าย   

2. สร้างข้อตกลง
และร่วมวางแผน 

     มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) 
และวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน 

5  คะแนน หมายถึง มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง
เป็นเครือข่ายการพัฒนาร่วมกัน (MOU) ซึ่ง 
มีทั้งเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน พร้อมท้ังมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์  งบประมาณ กิจกรรม วิธีการ
ดำเนินงาน และการประเมินผลอย่างชัดเจน 
สามารถปฏิบัตไิด้อยา่งเป็นรูปธรรม 
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4  คะแนน หมายถึง มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง
เป็นเครือข่ายการพัฒนาร่วมกัน (MOU) ซึ่ง 
มีทั้งเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน พร้อมท้ังมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ 
วัตถุประสงค์  งบประมาณ  กิจกรรม วิธีการ
ดำเนินงาน และการประเมินผลอย่างชัดเจน  

3  คะแนน หมายถึง มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง
เป็นเครือข่ายการพัฒนาร่วมกัน (MOU) ซึ่งมี
เฉพาะเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ 
พร้อมท้ังมีการกำหนดผู้รบัผิดชอบ 
วัตถุประสงค์  งบประมาณ กิจกรรม วิธีการ
ดำเนินงาน และการประเมินผลอย่างชัดเจน   

2  คะแนน หมายถึง มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง
เป็นเครือข่ายการพัฒนาร่วมกัน (MOU)  
ซึ่งมีท้ังเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน  

1  คะแนน หมายถึง  มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง 
เป็นเครือข่ายการพัฒนาร่วมกัน (MOU) ซึ่ง 
มีเฉพาะเครือข่ายที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ 

0  คะแนน หมายถึง ไม่มีการจัดทำบันทึก
ข้อตกลงเป็นเครือข่ายการพัฒนารว่มกัน 
(MOU)  

3. ขั้นร่วม
ดำเนินงานและ
กำกับติดตาม 

     มีการตรวจสอบ วิเคราะห์ ทบทวน
แผนงาน  โครงการด้ านการสร้ าง
เครือข่าย รวมทั้งกำหนดกิจกรรมที่จะ
ดำเนินการ การกำกับ  ติดตาม และ
ประเมินผล 

5  คะแนน หมายถึง  คณะทำงานด้านเครือข่าย
ของโรงเรียนมีการศึกษารายละเอยีด 
วิเคราะหต์รวจสอบ ทบทวนแผนงานโครงการ
แล้วดำเนินการ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ
ให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและนำข้อตกลงหรือ 
กิจกรรมตามแผนงานโครงการนั้นไปปฏิบตัิได้
ตั้งแต่ 4  กิจกรรมขึ้นไป พร้อมทั้งกำหนด
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เครื่องมือ วิธีการ 
งบประมาณ และระยะเวลาในการกำกับ 
ติดตาม และประเมินผลอย่างชัดเจน 

4  คะแนน หมายถึง  คณะทำงานด้านเครือข่าย
ของโรงเรียนมีการศึกษารายละเอยีด 
วิเคราะหต์รวจสอบ ทบทวนแผนงาน
โครงการแล้วดำเนินการประชุมช้ีแจงสร้าง
ความเข้าใจให้กับผูม้ีส่วนเกีย่วข้องและนำ
ข้อตกลงหรือ กิจกรรมตามแผนงานโครงการ
นั้นไปปฏิบตัิได้ 3 กิจกรรม พร้อมทั้งกำหนด
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ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เครื่องมือ วิธีการ 
งบประมาณ และระยะเวลาในการกำกับ 
ติดตาม และประเมินผลอย่างชัดเจน 

3  คะแนน หมายถึง  คณะทำงานด้านเครือข่าย
ของโรงเรียนมีการศึกษารายละเอยีด 
วิเคราะหต์รวจสอบ ทบทวนแผนงาน
โครงการแล้วดำเนินการประชุมช้ีแจงสร้าง
ความเข้าใจให้กับผูม้ีส่วนเกีย่วข้องและนำ
ข้อตกลงหรือ กิจกรรมตามแผนงานโครงการ
นั้นไปปฏิบตัิได้ 2 กิจกรรม พร้อมทั้งกำหนด
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เครื่องมือ วิธีการ 
งบประมาณ และระยะเวลาในการกำกับ 
ติดตาม และประเมินผลอย่างชัดเจน 

2  คะแนน หมายถึง  คณะทำงานด้านเครือข่าย
ของโรงเรียนมีการศึกษารายละเอยีด 
วิเคราะหต์รวจสอบ ทบทวนแผนงาน
โครงการแล้วดำเนินการประชุมช้ีแจงสร้าง
ความเข้าใจให้กับผูม้ีส่วนเกีย่วข้องและนำ
ข้อตกลงหรือ กิจกรรมตามแผนงานโครงการ
นั้นไปปฏิบตัิได้ 1 กิจกรรม พร้อมทั้งกำหนด
ผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เครื่องมือ วิธีการ 
งบประมาณ และระยะเวลาในการกำกับ 
ติดตาม และประเมินผลอย่างชัดเจน 

1  คะแนน หมายถึง  คณะทำงานด้านเครือข่าย
ของโรงเรียนมีการศึกษารายละเอยีด 
วิเคราะหต์รวจสอบ ทบทวนแผนงาน
โครงการแล้วดำเนินการประชุมช้ีแจงสร้าง
ความเข้าใจให้กับผูม้ีส่วนเกีย่วข้องและไม่
สามารถนำข้อตกลงหรือ กิจกรรมตาม
แผนงานโครงการนั้นไปปฏิบัตไิด้   พร้อมทั้ง
กำหนดผูร้ับผดิชอบ วัตถุประสงค์ เครื่องมือ 
วิธีการ งบประมาณ และระยะเวลาในการ
กำกับ ติดตาม และประเมินผลอยา่งชัดเจน 

0  คะแนน หมายถึง  คณะทำงานด้านเครือข่าย
ของโรงเรียนไม่มีการศึกษารายละเอียด 
วิเคราะหต์รวจสอบ ทบทวนแผนงาน
โครงการแล้วดำเนินการประชุมช้ีแจงสร้าง
ความเข้าใจให้กับผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง และไม่มี
การกำหนดผู้รับผิดชอบ วัตถุประสงค์ 
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เครื่องมือ วิธีการ งบประมาณ และระยะเวลา
ในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลอย่าง
ชัดเจน 

4. ขั้นทบทวน 
ผลการดำเนินงาน 

     มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
เครือข่ายและทบทวนผลการดำเนินงาน 

5  คะแนน หมายถึง โรงเรียนมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบรหิารเครือข่ายอยา่งชัดเจน 
และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายได้
ดำเนินการทบทวนผลการดำเนินงาน แผน 
การดำเนินงาน  ข้อตกลงร่วมกันทีจ่ะ
ดำเนินการ และนำผลการดำเนินงานไปใช้ใน
การวางแผนดำเนินการต่อไปของคู่พัฒนา 
ตามแนวทางกิจกรรมที่ร่วมกันกำหนดไว้ 
พร้อมท้ังแสดงข้อมูล หลักฐาน ร่องรอย ผล
การปฏิบัติงานประกอบอย่างชัดเจน 

4  คะแนน หมายถึง  โรงเรียนมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบรหิารเครือข่ายอยา่งชัดเจน 
และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายได้
ดำเนินการทบทวนผลการดำเนินงาน  
แผนการดำเนินงาน  ข้อตกลงร่วมกันท่ีจะ
ดำเนินการ และนำผลการดำเนินงานไปใช้ใน
การวางแผนดำเนินการต่อไปของคู่พัฒนา  
ตามแนวทางกิจกรรมที่ร่วมกันกำหนดไว้
พร้อมท้ังแสดงข้อมูล หลักฐาน ร่องรอยผล 
การปฏิบัติงานประกอบแตไ่ม่ชัดเจน 

3  คะแนน หมายถึง   โรงเรียนมกีารแต่งตั้ง
คณะกรรมการบรหิารเครือข่ายอยา่งชัดเจน 
และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายได้
ดำเนินการทบทวนผลการดำเนินงาน  
แผนการดำเนินงาน  ข้อตกลงร่วมกันท่ีจะ
ดำเนินการ และนำผลการดำเนินงานไปใช้ใน
การวางแผนดำเนินการต่อไปของคู่พัฒนา 
ตามแนวทางกิจกรรมที่ร่วมกันกำหนดไว ้

 2  คะแนน หมายถึง  โรงเรียนมกีารแต่งตั้ง
คณะกรรมการบรหิารเครือข่ายอยา่งชัดเจน 
และคณะกรรมการบริหารเครือข่ายได้
ดำเนินการทบทวนผลการดำเนินงาน  
แผนการดำเนินงาน ข้อตกลงร่วมกันท่ีจะ
ดำเนินการ  

1  คะแนน หมายถึง  โรงเรียนมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบรหิารเครือข่ายอยา่งชัดเจน 
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3. การใช้เทคนิคเชิงบริหาร ( Administrative Techniques: T ) 
 1. แนวทางการใช้ด้านทาน (การให)้  
 2. แนวทางการใช้ด้านศีล (ความประพฤติดีงาม)  
 3. แนวทางการใช้ด้านบริจาคะ (การบริจาค)  
 4. แนวทางการใช้ด้านอาชชวะ (ความซื่อตรง)  
 5. แนวทางการใช้ด้านมัททวะ (ความอ่อนโยน) 
 6. แนวทางการใช้ด้านตปะ (การระงับจิตใจไม่หลงหมกมุ่นลาภยศ)  
 7. แนวทางการใช้ด้านอักโกธะ (ความไม่โกรธ)  
 8. แนวทางการใช้ด้านอวิหิงสา (ความไม่เบียดเบียน)  
 9. แนวทางการใช้ด้านขันติ (ความอดทน)  
 10. แนวทางการใช้ด้านอวิโรธนะ (ความธำรง รักษาความยุติธรรม)  

แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
1. แนวทางการใช้ 
ด้านทาน (การให้)  

       มีการให้การช่วยเหลือแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และ 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามความสามารถ 
และด้วยความเต็มใจ ด้านทรัพย์สิน
ด้านแรงกาย สติปัญญา และรู้จักให้
อภัย 

5  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมเชิงบวกใน 
การให้บริการ ให้ความรู้และวิธีปฏบิัติตน 
ที่ถูกต้อง ต่อบุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียน และผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง  
ตามความสามารถและด้วยความเต็มใจ  
ทั้งทางด้านทรัพย์สิน ด้านแรงกาย 
สติปัญญา และรู้จักให้อภัย  

4  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมเชิงบวก 
ในการให้บริการ ให้ความรู้และวิธปีฏิบัติ
ตนที่ถูกต้อง ต่อบุคลากรทางการศกึษา 
นักเรียน และผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง  
ตามความสามารถและด้วยความเต็มใจ  

3  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมเชิงบวก 
ในการให้บริการ ให้ความรู้และวิธปีฏิบัติ
ตนที่ถูกต้อง ต่อบุคลากรทางการศกึษา 
นักเรียน และผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง ตาม
บทบาทหน้าท่ีที่ได้รับ 

2  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมเชิงบวก 
ในการให้บริการ ต่อบุคลากรทาง
การศึกษา นักเรียน และผู้มสี่วนเกีย่วข้อง 
ตามบทบาทหน้าท่ีที่ได้รับ 

1  คะแนน หมายถึง ให้บริการ ตอ่บุคลากร

0  คะแนน หมายถึง  โรงเรียนไมม่ีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบรหิารเครือข่าย 
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แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
ทางการศึกษา นักเรยีน และผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 
ในบางครั้ง 

0  คะแนน หมายถึง ไม่เคยให้บรกิาร  
ต่อบุคลากรทางการศึกษา นักเรยีน  

2. แนวทางการใช้ 
ด้านศีล  
(ความประพฤติดีงาม)  

     มี การรั กษาระเบี ยบวิ นั ยอย่ าง
เคร่งครัด มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่
ประพฤติ ตน ตามขนบธรรมเนี ยม 
ประเพณี วัฒนธรรม และละเว้นจาก
การกระทำผิดศีลธรรม 

5  คะแนน หมายถึง ไม่มีการลงโทษทางวินัย
หรือเรื่องร้องเรยีน 

4  คะแนน หมายถึง  มีการลงโทษทางวินัย
หรือเรื่องร้องเรยีนจำนวน 2 ครั้ง 

3  คะแนน หมายถึง มีการลงโทษทางวินัยหรือ
เรื่องร้องเรียนจำนวน 3 ครั้ง 

2  คะแนน หมายถึง  มีการลงโทษทางวินัย
หรือเรื่องร้องเรยีนจำนวน 4 ครั้ง 

1  คะแนน หมายถึง  มีการลงโทษทางวินัย
หรือเรื่องร้องเรยีนจำนวน 5 ครั้ง 

0  คะแนน หมายถึง  มีการลงโทษทางวินัย
หรือเรื่องร้องเรยีนจำนวน 6 ครั้งขึ้นไป 

3. แนวทางการใช้ 
ด้านบริจาคะ  
(การบริจาค) 

       มีการให้ความร่วมมือต่อองค์การ  
มีความเสียสละเพ่ือประโยชน์ของ
ส่ วนรวมแบ่ งปั น  ตามโอกาส อัน
สมควร 

5  คะแนน หมายถึง ร่วมกจิกรรมที่ส่งเสรมิ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี
งามขององค์กรสังคมและสถานศึกษา  
ร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ
ประโยชนส์าธารณะ ปฏิบัติต่อผู้รบับริการ 
เพื่อนร่วมงานและประชาชน ปฏิบตัิตน
เพื่อเสรมิสร้างความสามัคคีช่วยเหลือ
เกื้อกูลในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่นด้วย
ความเตม็ใจ เต็มความสามารถ 

4  คะแนน หมายถึง ร่วมกจิกรรมที่ส่งเสรมิ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี
งามขององค์กรสังคมและสถานศึกษา  
ร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ
ประโยชนส์าธารณะ ปฏิบัติต่อผู้รบับริการ 
เพื่อนร่วมงานและประชาชน ปฏิบตัิตน
เพื่อเสรมิสร้างความสามัคคีช่วยเหลือ
เกื้อกูลในการทำงาน ร่วมกับผู้อื่น 

3  คะแนน หมายถึง ร่วมกจิกรรมที่ส่งเสรมิ
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี
งามขององค์กรสังคมและสถานศึกษา  
ร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ
ประโยชนส์าธารณะ ปฏิบัติต่อผู้รบับริการ 
เพื่อนร่วมงานและประชาชน ตามบทบาท
หน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย 
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แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
2  คะแนน หมายถึง ร่วมกจิกรรมที่ส่งเสรมิ

วัฒนธรรมขนบธรรมเนยีมประเพณีที่ดีงาม
ขององค์กรสังคมและสถานศึกษา  
ร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและ
ประโยชนส์าธารณะ ปฏิบัติต่อผู้รบับริการ 
เพื่อนร่วมงานและประชาชน ในบาง
กิจกรรม 

1  คะแนน หมายถึง ร่วมกจิกรรมดา้นสิ่งแวดล้อม 
และประโยชน์สาธารณะ ปฏบิัติตอ่
ผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงานและประชาชน 
ในบางกิจกรรม 

0  คะแนน หมายถึง ไม่เคยร่วมกจิกรรมกับ
ชุมชน  

4. แนวทางการใช้ 
ด้านอาชชวะ  
(ความซื่อตรง)  

      มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส 
น่าเชื่อถือ ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
และให้บริการ แก่สังคมโดยความชอบ
ธรรม 

5  คะแนน หมายถึง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจรติและเที่ยงธรรมได้รับการยอมรับจาก
ผู้ร่วมงาน ดา้นความซื่อสตัย์ สุจริตรกัษา
ผลประโยชน์ของทางราชการ ไม่แสวงหา
ผลประโยชน์ที่เกิดจากช่องว่างทาง
กฎหมายจากผู้ปกครองและนักเรยีน 

4  คะแนน หมายถึง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจรติและเที่ยงธรรมได้รับการยอมรับจาก
ผู้ร่วมงาน ด้านความซื่อสตัยส์ุจรติรักษา
ผลประโยชน์ของทางราชการ 

3  คะแนน หมายถึง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจรติและเที่ยงธรรมได้รับการยอมรับจาก
ผู้ร่วมงาน 

2  คะแนน หมายถึง ปฏิบตัิงานตาม
ภาระหน้าท่ีงานท่ีรับผดิชอบ 

1  คะแนน หมายถึง ปฏิบัติงานขาดความ
รับผดิชอบ 

0  คะแนน หมายถึง ขาดการปฏบิัติงาน 

5. แนวทางการใช้ 
ด้านมัททวะ  
(ความอ่อนโยน) 

     มีความเคารพผู้อาวุโส มีความอ่อน
น้อม ถ่อมตนและให้เกียรติยกย่องผู้อื่น 

5  คะแนน หมายถึง วางตัวเหมาะสม สร้าง
ความเป็นกันเองกับบุคคลอื่น คิดดี พูดดี 
ทำดี อ่อนน้อมถ่อมตน  ทำจิตใจให้ 
เป็นกลางไม่เอนเอียงตามกระแส ยินดีเมื่อ
ผู้อื่นไดด้ี และปรารถนาใหผู้้อื่นพ้นจาก
ทุกข์ประสบสุข   

 
4  คะแนน หมายถึง วางตัวเหมาะสม สร้าง
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แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
ความเป็นกันเองกับบุคคลอื่น คิดดี พูดดี 
ทำดี อ่อนน้อมถ่อมตน  ทำจิตใจให้เป็น
กลางไมเ่อนเอียงตามกระแส ยินดเีมื่อผู้อื่น
ได้ดี  

3  คะแนน หมายถึง วางตัวเหมาะสม สร้าง
ความเป็นกันเองกับบุคคลอื่น คิดดี พูดดี 
ทำดี อ่อนน้อมถ่อมตน   

2  คะแนน หมายถึง วางตัวเหมาะสม สร้าง
ความเป็นกันเองกับบุคคลอื่น  

1  คะแนน หมายถึง วางตัวเหมาะสม 
0  คะแนน หมายถึง ไม่มีปฏสิัมพนัธ์กับผู้อื่น 

6. แนวทางการใช้ 
ด้านตปะ  
(การระงับจิตใจไม่หลง
หมกมุ่นลาภยศ)  

     รู้ จั กตนเองและผู้ อ่ื น  ลดความ
ขัดแย้งในองค์กรไม่หมกมุ่น ในชื่อเสียง
ลาภยศ  

5  คะแนน หมายถึง สวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อให้
จิตใจสงบ สร้างจิตสำนึกความละอายและ
เกรงกลัวให้มีขึ้นในตัว รู้จักอดทน อดกลั้น
ต่ออารมณ์ที่มากระทบรักษาจติไมใ่ห้ 
มีความโลภ โกรธ หลง ครอบงำ ไม่หลงใน
ลาภยศและคำสรรเสรญิเยินยอ 

4  คะแนน หมายถึง สวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อให้
จิตใจสงบ สร้างจิตสำนึกความละอายและ
เกรงกลัวให้มีขึ้นในตัว รู้จักอดทน อดกลั้น
ต่ออารมณ์ที่มากระทบรักษาจติไมใ่ห้ 
มีความโลภ โกรธ หลง ครอบงำ  

3  คะแนน หมายถึง สวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อให้
จิตใจสงบ สร้างจิตสำนึกความละอายและ
เกรงกลัวให้มีขึ้นในตัว รู้จักอดทน  

2  คะแนน หมายถึง สวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อให้
จิตใจสงบ  

1  คะแนน หมายถงึ ร่วมกจิกรรมทางศาสนา
ในบางกิจกรรม 

0  คะแนน หมายถึง ไม่เข้าร่วมกจิกรรมใด ๆ  
ที่เกี่ยวกับทางศาสนา 

7. แนวทางการใช้ 
ด้านอักโกธะ  
(ความไม่โกรธ) 

      มีความสุขุมรอบคอบ มีสติ รู้จักให้อภัย 
ปล่อยวาง ไม่มุ่งร้าย ต่อผู้อื่น  

5  คะแนน หมายถึง มีจติใจที่ดีไมมุ่่งร้ายต่อ
ผู้อื่นด้วยกาย วาจา และใจ รูเ้ท่าทัน
อารมณ์ปจัจุบันว่าเราทำอะไรอยู่ ถึงมีผู้
กล่าวร้ายกส็ามารถทำจิตใจใหเ้ป็นปกติได้ 
แผ่เมตตาจติไปใหผู้้อื่นอย่างสมำ่เสมอ รู้จัก
ให้อภัยและทำความเข้าใจผู้อื่น 

4  คะแนน หมายถึง มีจติใจที่ดีไมมุ่่งร้ายต่อ
ผู้อื่นด้วยกาย วาจา และใจ รูเ้ท่าทัน
อารมณ์ปจัจุบันว่าเราทำอะไรอยู่ ถึงมีผู้
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แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
กล่าวร้ายกส็ามารถทำจิตใจใหเ้ป็นปกติได้ 
แผ่เมตตาจติไปใหผู้้อื่นอย่างสมำ่เสมอ  

3  คะแนน หมายถึง มีจติใจที่ดีไมมุ่่งร้ายต่อ
ผู้อื่นด้วยกาย วาจา และใจ รูเ้ท่าทัน
อารมณ์ปจัจุบันว่าเราทำอะไรอยู่ ถึงมีผู้
กล่าวร้ายกส็ามารถทำจิตใจใหเ้ป็นปกติได้  

2  คะแนน หมายถึง มีจติใจที่ดีไมมุ่่งร้ายต่อ
ผู้อื่นด้วยกาย วาจา และใจ รูเ้ท่าทัน
อารมณ์ปจัจุบันว่าเราทำอะไรอยู่  

1  คะแนน หมายถึง จิตใจทีด่ีไมมุ่ง่ร้ายต่อผู้อื่น
ด้วยกาย วาจา และใจ  

0  คะแนน หมายถึง ไม่ระงับความโลภ โกรธ 
หลง  

8. แนวทางการใช้ 
ด้านอวิหิงสา  
(ความไม่เบียดเบียน)  

     ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมงาน ไม่
ใช้อำนาจเกินขอบเขต วางตัวเป็นกลาง
ให้  ความเป็ นธรรมและจัดคนให้
เหมาะสมกับงาน 

5  คะแนน หมายถึง ไม่เอารดัเอาเปรียบผู้ที่
เสียโอกาสและด้อยกว่า ไมส่ร้างหนี้ให้แก่
ตนและครอบครัว ไม่เลือกปฏิบตักิับเพื่อน
ร่วมวิชาชีพ ไม่ใช้อำนาจเกินขอบเขต 
วางตัวเป็นกลางได้และให้ความเปน็ธรรม
กับทุกฝ่าย 

4  คะแนน หมายถึง ไม่เอารดัเอาเปรียบผู้ที่
เสียโอกาสและด้อยกว่า ไมส่ร้างหนี้ให้แก่
ตนและครอบครัว ไม่เลือกปฏิบตักิับเพื่อน
ร่วมวิชาชีพ ไม่ใช้อำนาจเกินขอบเขต  

3  คะแนน หมายถึง ไม่เอารดัเอาเปรียบผู้ที่
เสียโอกาสและด้อยกว่า ไมส่ร้างหนี้ให้แก่
ตนและครอบครัว ไม่เลือกปฏิบตักิับเพื่อน
ร่วมวิชาชีพ  

2  คะแนน หมายถึง ไม่เอารดัเอาเปรียบผู้ที่
เสียโอกาสและด้อยกว่า ไมส่ร้างหนี้ให้แก่
ตนและครอบครัว  

1  คะแนน หมายถึง ไม่เอารดัเอาเปรียบผู้ที่
เสียโอกาสและด้อยกว่า  

0  คะแนน หมายถึง ไม่ร่วมกิจกรรม 
 
  

9. แนวทางการใช้ 
ด้านขันติ  
(ความอดทน) 

     มีความอดทนอดกลั้น ไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหา และอุปสรรคในกาบริหารงาน 
ไม่หวั่นไหวต่อคำนินทา และคสรรเสริญ 

5  คะแนน หมายถึง มีความอดทนต่อการเจ็บ
ไข้ ไมส่บายกาย ไม่หวั่นไหวต่อคำนินทา
และสรรเสริญ ไม่ละทิ้งการงานหน้าท่ีไป
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แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
โดยมิชอบ มีความอดทนต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารงาน มีความอดทน
ต่ออำนาจกิเลสตน 

4  คะแนน หมายถึง มีความอดทนต่อการเจ็บ
ไข้ ไมส่บายกาย ไม่หวั่นไหวต่อคำนินทา
และสรรเสริญ ไม่ละทิ้งการงานหน้าท่ีไป
โดยมิชอบ มีความอดทนต่อปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารงาน   

3  คะแนน หมายถึง ความอดทนต่อการเจ็บไข ้
 ไม่สบายกาย ไม่หวั่นไหวต่อคำนนิทาและ
สรรเสริญ ไม่ละทิ้งการงานหน้าที่ไปโดย 
มิชอบ  

2  คะแนน หมายถึง ความอดทนต่อการเจ็บไข้ 
ไม่สบายกาย ไม่หวั่นไหวต่อคำนินทาและ
สรรเสริญ  

1  คะแนน หมายถึง ความอดทนต่อการเจ็บไข้  
0  คะแนน หมายถึง ไม่อดทนต่ออุปสรรค  

10. แนวทางการใช้
ด้านอวิโรธนะ  
(ความธำรง รักษาความ
ยุติธรรม) 

     ตั้งมั่นในความยุติธรรม ปฏิบัติ
ตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหาร 
ยึดผลประโยชน์  ของส่วนรวมอย่าง
เสมอต้นเสมอปลาย 

5  คะแนน หมายถึง มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมอยา่งเสมอต้น
เสมอปลาย ปรากฏผลดมีากและสามารถ
ตรวจสอบได ้

4  คะแนน หมายถึง มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมอยา่งเสมอต้น
เสมอปลาย ปรากฏผลดีและสามารถ
ตรวจสอบได ้

3  คะแนน หมายถึง มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมอยา่งเสมอต้น
เสมอปลาย ปรากฏผลด ี

2  คะแนน หมายถึง มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ยึดผลประโยชน์ของส่วนรวมอยา่งเสมอต้น
เสมอปลาย  

1 คะแนน หมายถึง มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

0  คะแนน หมายถึง ขาดความรู้ ทักษะ 
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แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

 
4. การให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษ ( English language: E )  
 1. แนวทางการบริหารงาน 4 องค์ประกอบ (การวางแผน การจัดองค์กร การนำ และการ
ควบคุม)  
 2. แนวทางการจัดการเรียนการสอน 
 3. แนวทางหลักสูตรการเรียนการสอน  
 4. แนวทางการสรรหาครูผู้สอน 
 5. แนวทางการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์  
 6. แนวทางการมีส่วนร่วมชุมชน  
 7. แนวทางการจัดโครงสร้างการบริหาร  
 8. แนวทางการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา  
 9. แนวทางการพัฒนาครู และบุคคลากร  

แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
1. แนวทางการ
บริหารงาน 4 
องค์ประกอบ  
(การวางแผน การจัด
องค์กร การนำ และการ
ควบคุม)  

     การวางแผนด้านทรัพยากรการจัด
องค์การ มีโครงสร้างที่ตอบสนองต่อ
วัตถุประสงค์ของโรงเรียน รวมทั้ ง 
การสื่ อสารที่หลากหลายช่องทาง 
เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง 
ชุมชน มีความเข้าใจ ทราบเป้าหมาย
และวิธีที่ดำเนินงานที่ชัดเจน  
 
 

  

1) มีการวางแผนด้านทรัพยากรที่เหมาะสม
กับการปฎิบัติงาน 

2) มีการจัดองค์การ มีการกำหนดขั้นตอน  
วิธีปฏิบัติ ความรับผิดชอบท่ีชัดเจน และ 
มีโครงสร้างที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
ของโรงเรียน 

3) มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง เพื่อให้
บุคลากรในโรงเรยีน ผู้ปกครอง ชุมชน  
มีความเข้าใจ ทราบเป้าหมายและวิธี 
ที่ดำเนินงานท่ีชัดเจน  

4) มีการจัดทำคู่มือของโรงเรยีน และวิธีการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบท้ัง 

4 ตัวช้ีวัด อย่างต่อเนื่องและเป็น
แบบอย่างได ้

4  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบท้ัง  
4 ตัวช้ีวัด และเป็นแบบอย่างได ้

3  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการ 3 
ตัวช้ีวัด 

2  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการ 2 
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แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
ตัวช้ีวัด 

1  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการ 1 
ตัวช้ีวัด 

0  คะแนน หมายถึง ไม่มกีารดำเนินการทุกตัวช้ีวดั 

2. แนวทางการจัด 
การเรียนการสอน 

     มีห้องเรียน หอ้งปฏิบัติการต่าง ๆ 
ที่พร้อมสำหรับครูนำมาใช้และ
นักเรียนสามารถเข้าถึงได้ 

5  คะแนน หมายถึง มีการจัดห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
มีความทันสมัย มีสื่อเทคโนโลยีทีพ่ร้อมใน
การนำมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงได ้

4  คะแนน หมายถึง มีการจัดห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้  
มีความทันสมัย และพร้อมในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนของครแูละ
นักเรียนสามารถเข้าถึงได ้

3  คะแนน หมายถึง มีการจัดห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนของ
ครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงได ้

2  คะแนน หมายถึง มีการจัดห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในการจัดกจิกรรม
การเรยีนการสอนของครูและนักเรียน
สามารถเข้าถึงได ้

1  คะแนน หมายถึง มีการจัดห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในการจัดกจิกรรม
การเรยีนการสอนของครู 

0  คะแนน หมายถึง ไม่มีการจัดหอ้งเรียนและ
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ในการจัดกจิกรรม
การเรยีนการสอนของครู 

3. แนวทางหลักสูตร 
การเรียนการสอน  

     มีมาตรฐานและตัวชี้วัดที่สอดคล้อง 
กับหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 2551 ของกระทรวงศึกษาธิการ 

5  คะแนน หมายถึง มีการจัดทำหลักสตูร
สถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานและตัวช้ีวัด
สอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2551 นำหลักสตูรไปใช้ 
ครูจัดทำแผนการจดัการเรียนรู้ตาม
หลักสตูร มีการประเมินการใช้หลกัสูตร 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

4  คะแนน หมายถึง มีการจัดทำหลักสตูร
สถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานและตัวช้ีวัด
สอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลางการศึกษา
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แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
ขั้นพื้นฐาน 2551 นำหลักสตูรไปใช้   
ครูจัดทำแผนการจดัการเรียนรู้ตาม
หลักสตูร มีการประเมินการใช้หลกัสูตร 
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

3  คะแนน หมายถึง มีการจัดทำหลักสตูร
สถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานและตัวช้ีวัด
สอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2551 นำหลักสตูรไปใช้   
ครูจัดทำแผนการจดัการเรียนรู้ตาม
หลักสตูร มีการประเมินการใช้หลกัสูตร  

2  คะแนน หมายถึง มีการจัดทำหลักสตูร
สถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานและตัวช้ีวัด
สอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2551 นำหลักสตูรไปใช้   
ครูจัดทำแผนการจดัการเรียนรู้ตาม
หลักสตูร  

1  คะแนน หมายถึง มีการจัดทำหลักสตูร
สถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานและตัวช้ีวัด
สอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2551 นำหลักสตูรไปใช้   

0  คะแนน หมายถึง ไม่มีการจัดทำหลักสตูร
สถานศึกษาท่ีมีมาตรฐานและตัวช้ีวัด
สอดคล้องกับหลักสตูรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2551   

4. แนวทางการสรรหา
ครูผู้สอน 

1. มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีใน
สาขาที่สอน หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
2. มี ป ระ ส บ ก ารณ์ ใน ก ารส อ น
ภาษาอังกฤษ 

5  คะแนน หมายถึง มีกระบวนการสรรหาที่
ชัดเจน ครูผูส้อนมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรหีรือสูงกว่าระดับปริญญาตรี 
ในสาขาท่ีสอน หรือสาขาท่ีเกี่ยวขอ้ง  
ครูมีประสบการณ์และทักษะในการสอน
ภาษาอังกฤษและพัฒนาตนเองอยา่ง
ต่อเนื่อง  

4  คะแนน หมายถึง มีกระบวนการสรรหาที่
ชัดเจน ครูผูส้อนมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสาขาท่ีสอน หรือสาขา 
ที่เกี่ยวข้อง ครูมีประสบการณ์และทักษะ 
ในการสอนภาษาอังกฤษ 

3  คะแนน หมายถึง มีกระบวนการสรรหาที่
ชัดเจน ครูผูส้อนมีวุฒิการศึกษาระดับ
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แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
ปริญญาตรีในสาขาท่ีสอน หรือสาขา 
ที่เกี่ยวข้อง ครูมีประสบการณ์ในการสอน
ภาษาอังกฤษ 

2  คะแนน หมายถึง มีกระบวนการสรรหา 
ที่ชัดเจน ครูผูส้อนมีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในสาขาท่ีสอน หรือสาขา 
ที่เกี่ยวข้อง  

 1  คะแนน หมายถงึ มีกระบวนการสรรหา 
ครูผูส้อนมีวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาตรี
ในสาขาท่ีสอน   

 0  คะแนน หมายถึง ไมม่ีกระบวนการสรรหา 
ครูผูส้อนมีวุฒิการศึกษาระดับปรญิญาตรี 
ไม่ตรงกับในสาขาที่สอน   

5.แนวทางการกำหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ และ
กลยุทธ์  

1. มีนโยบาย วิสัยทัศน์ และกลยุทธ์ 
ที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการศึกษา 
ที่เน้นภาษาอังกฤษ 
2. ผู้บริหารมีความใส่ใจในการบริหาร
โครงการภาอังกฤษให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายของนโยบาย 

5  คะแนน หมายถึง โรงเรียนมีการกำหนด
นโยบาย วิสยัทัศน์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจน
และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาที่เน้น
ภาษาอังกฤษ โดยผู้บริหารไดม้ีแผนการ
กำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ
อย่างต่อเนื่อง เป็นแบบอย่างได ้

4  คะแนน หมายถึง โรงเรียนมีการกำหนด
นโยบาย วิสยัทัศน์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจน
และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาที่เน้น
ภาษาอังกฤษ โดยผู้บริหารไดม้ีแผนการ
กำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ
อย่างต่อเนื่อง  

3  คะแนน หมายถึง โรงเรียนมีการกำหนด
นโยบาย วิสยัทัศน์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจน
และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาที่เน้น
ภาษาอังกฤษ โดยผู้บริหารไดม้ีแผนการ
กำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการ  

2  คะแนน หมายถึง โรงเรียนมีการกำหนด
นโยบาย วิสยัทัศน์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจน
และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาที่เน้น
ภาษาอังกฤษ โดยผู้บริหารไดม้ีแผนการ
กำกับ ติดตาม โครงการ 

1  คะแนน หมายถึง โรงเรียนมีการกำหนด
นโยบาย วิสยัทัศน์ และกลยุทธ์ที่ชัดเจน
และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาที่เน้น
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แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
ภาษาอังกฤษ  

0  คะแนน หมายถึง โรงเรียนไม่มกีารกำหนด
นโยบาย วิสยัทัศน์ และกลยุทธ์ที่
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาที่เน้น
ภาษาอังกฤษ 

6. แนวทางการมีส่วน
ร่วมชุมชน  

1. มีการปฏิสัมพันธ์กันของบุคลากร 
ในโรงเรียน 
2. มีความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน
กับชุมชนในการสอนภาษาอังกฤษ 

5  คะแนน หมายถึง โรงเรียนมีการทำงานเป็น
ทีมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการทำงาน 
เชิงสร้างสรรค์โดยทุกคนมสี่วนร่วม และ
ชุมชนให้การสนับสนุน ร่วมมือในการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ที่เข้มแข็งและเป็นแบบอย่างได ้

4  คะแนน หมายถึง โรงเรียนมีการทำงานเป็น
ทีมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการทำงาน 
เชิงสร้างสรรค์โดยทุกคนมสี่วนร่วม และ
ชุมชนให้การสนับสนุน ร่วมมือในการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
ที่เข้มแข็ง 

3  คะแนน หมายถึง โรงเรียนมีการทำงานเป็น
ทีมจนเกิดเป็นวัฒนธรรมการทำงาน 
เชิงสร้างสรรค์โดยทุกคนมสี่วนร่วม และ
ชุมชนให้การสนับสนุน ร่วมมือใน 
การส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

2  คะแนน หมายถึง โรงเรียนมีการทำงานเป็น
ทีม โดยทุกคนมสี่วนร่วม และชุมชนให้ 
การสนับสนุน ร่วมมือในการส่งเสริม 
การเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 

1  คะแนน หมายถึง โรงเรียนมีการทำงานเป็น
ทีม ชุมชนให้การสนับสนุน  

0  คะแนน หมายถึง โรงเรียนและชุมชนไม่มี
ส่วนร่วมในการจัดการเรยีนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

7. แนวทางการจัด
โครงสร้างการบริหาร  

    มีโครงสร้างการบริหารที่มีความยืดหยุ่น 
สามารถปรับ เปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
ตามบริบท 
  

1) โรงเรียนมีโครงสรา้งการบริหารทีม่ี 
ความยืดหยุ่น  สามารถปรับเปลี่ยนได ้
ตามความเหมาะสมตามบริบท 

2) โรงเรียนมีแผนปฏิบัติงานประจำป ี
3) โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายใน 
เกณฑ์การให้คะแนน  
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แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
5  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบท้ัง  

3 ตัวช้ีวัด อย่างต่อเนื่องและเป็น
แบบอย่างได ้

4  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบท้ัง  
3 ตัวช้ีวัดอย่างต่อเนื่อง 

3  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบท้ัง  
3 ตัวช้ีวัด  

2  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการ 2 
ตัวช้ีวัด  

1  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการ 1 
ตัวช้ีวัด  

0  คะแนน หมายถึง ไม่มีการดำเนินการทุก
ตัวช้ีวัด 

8. แนวทางการสร้าง
เครือข่ายทางการศึกษา  

     มีการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา
ระหว่างโรงเรียน เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

5  คะแนน หมายถึง มีการสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษาระหว่างโรงเรียนและจัดทำ 
MOU เพื่อสนับสนุน ส่งเสรมิ และ
แลกเปลีย่นรูปแบบหรือวิธีการจดัการเรยีน
การสอนภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ
และเป็นแบบอย่างได ้

4  คะแนน หมายถึง มีการสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษาระหว่างโรงเรียนและจัดทำ 
MOU เพื่อสนับสนุน ส่งเสรมิ และ
แลกเปลีย่นรูปแบบหรือวิธีการจดัการเรยีน
การสอนภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพ 

3  คะแนน หมายถึง มีการสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษาระหว่างโรงเรียนและจัดทำ 
MOU เพื่อสนับสนุน ส่งเสรมิ และ
แลกเปลีย่นรูปแบบหรือวิธีการจดัการเรยีน
การสอนภาษาอังกฤษ 

2  คะแนน หมายถึง มีการสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษาระหว่างโรงเรียน เพื่อ 
แลกเปลีย่นรูปแบบหรือวิธีการจดัการเรยีน
การสอนภาษาอังกฤษ 

1  คะแนน หมายถึง มีการสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษาระหว่างโรงเรียน 

0  คะแนน หมายถึง ไม่มีการสรา้งเครือข่าย
ทางการศึกษาระหว่างโรงเรยีน 

9. แนวทางการพัฒนา           การมีจิตวิญญาณและจิตสำนึกใน    1) ครูมีจิตวญิญาณและจติสำนึกในความเป็น



๑๔๔ | หน้า 
 

  

แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
ครู และบุคคลากร  ความเป็นครูทักษะในการจัดการเรียน

การสอน และมีความสามารถในการจัด 
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและการมีวิจัย
ในชั้นเรียน 

คร ู
2) ครูมีทักษะในการจดัการเรียนการสอน  

และมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ 

3) ครูมีวิจัยในช้ันเรยีน เพื่อใช้พัฒนาการการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบท้ัง  

3 ตัวช้ีวัด อย่างตอ่เนื่องและเป็น
แบบอย่างได ้

4  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบท้ัง  
3 ตัวช้ีวัดอย่างต่อเนื่อง 

3  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบท้ัง  
3 ตัวช้ีวัด  

2  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการ 2 
ตัวช้ีวัด  

1  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการ 1 
ตัวช้ีวัด  

0  คะแนน หมายถึง ไม่มีการดำเนินการทุก
ตัวช้ีวัด  
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5. การให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และหน่วยงานอ่ืน (Relationship   
Building: R)  

1. การประชาสัมพันธ์  
2. การให้บริการชุมชน  
3. การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน  
4. การให้ความช่วยเหลือสนับสนุนร่วมมือในการพัฒนาชุมชน  
5. การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่น 

แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
1. การประชาสัมพันธ์       มีการจัดทำวารสาร และช่องทาง 

การเผยแพร่ ผลงานการบริหารจัดการ 
ของโรงเรียนต่อสาธารณะจัดปฐมนิเทศ
นักเรียน และประชุมผู้ปกครอง 

5 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 5 เล่มหรือ 
   ช่องทางขึ้นไป 
4 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 4 เล่มหรือ 
    ช่องทาง 
3 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 3 เล่มหรือ 
ช่องทาง 
2 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 2 เล่มหรือ 
    ช่องทาง 
1 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 1 เล่มหรือ 
    ช่องทาง 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มเีลย 

2. การให้บริการชุมชน       มีการให้บริการด้านอาคารสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์ และการบริการทางวิชาการ 
แก่ชุมชนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

5 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 5 ครั้งขึ้นไป 
4 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 4 ครั้ง 
3 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 3 ครั้ง 
2 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 2 ครั้ง  
1 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 1 ครั้ง 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มเีลย 

3. การเข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชน  

     เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม และ
บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ของชุมชน
ในท้องถิ่น  

5 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 5 ครั้งขึ้นไป 
4 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 4 ครั้ง 
3 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 3 ครั้ง 
2 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 2 ครั้ง  
1 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 1 ครั้ง 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มเีลย 

4. การให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุน
ร่วมมือในการพัฒนา
ชุมชน  

     ได้รับความร่วมมือในการพัฒนา
โรงเรียน จากคณะกรรม การสถานศึกษา 
ภูมิปัญญา ท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้นำ
ชุมชน มีส่วนร่วม ในการวางแผน และ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมทั้งการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  

5 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 5 ครั้งขึ้นไป 
4 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 4 ครั้ง 
3 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 3 ครั้ง 
2 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 2 ครั้ง  
1 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 1 ครั้ง 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มเีลย  

5. การเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน

     มีความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และ

5 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 5 ครั้งขึ้นไป 
4 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 4 ครั้ง 
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แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
และหน่วยงานอื่น หน่ วยงาน อ่ืน ในการร่ วมวางแผน  

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียน
ได้แสดงออกทางวิชาการและความสามารถ 
พิเศษอ่ืน ๆ ตามบริบทของชุมชน 

3 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 3 ครั้ง 
2 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 2 ครั้ง  
1 คะแนน หมายถึง มีจำนวน 1 ครั้ง 
0 คะแนน หมายถึง ไม่มเีลย 
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6. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนกัเรียนเป็นสำคัญ ( Student centered learning: S )  
 1. การบริหารงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
 2. เทคนิคการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 3. การวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 4. การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน  

แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
1. การบริหารงาน 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ  

1. มีการกำหนดเป้าหมายของนักเรียน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  

5  คะแนน หมายถึง ผู้บริหารมีแผนการปฏิบัติการ 
ได้ลงมือปฏิบัติการตามแผนท่ีได้วางไว้
ครบถ้วน และมีการประเมินผลการปฏิบัติการ 
ในระดับมากท่ีสุด 

4  คะแนน หมายถึง ผูบ้รหิารมแีผนการปฏิบตัิการ 
ได้ลงมือปฏิบัติการตามแผนท่ีได้วางไว้
ครบถ้วน และมกีารประเมินผลการปฏิบัติการ 
ในระดับปานกลาง 

3  คะแนน หมายถึง ผูบ้รหิารมแีผนการปฏิบตัิการ 
ได้ลงมือปฏิบัติการตามแผนท่ีได้วางไว้
บางสว่น และมกีารประเมินผลการปฏิบัติการ 
เป็นบางครั้ง  

2  คะแนน หมายถึง ผูบ้รหิารมแีผนการปฏิบตัิการ 
ได้ลงมือปฏิบัติการตามแผนท่ีได้วางไว้
บางสว่น แตไ่ม่มกีารประเมินผลการปฏิบัตกิาร  

1  คะแนน หมายถึง ผูบ้รหิารมแีผนการปฏิบตัิการ 
ไม่ได้ลงมือปฏิบัติการตามแผนที่ได้วางไว้   

0  คะแนน หมายถึง ผู้บริหารไมม่ีแผนการปฏิบัติการ 
ไมไ่ดล้งมือปฏิบัติการ และไม่มกีารประเมนิผล 
การปฏิบัติการ 

 2. มีการส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 

5  คะแนน หมายถึง ครมูีแผนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ ได้ลงมือปฏิบัติการตาม
แผนที่ได้วางไว้ครบถ้วน และผู้บรหิาร 
มีการประเมินผลการปฏบิัติการในระดับ
มากที่สุด 

4  คะแนน หมายถึง ครมูีแผนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ ได้ลงมือปฏิบัติการตาม
แผนที่ได้วางไว้ครบถ้วน และผู้บรหิาร 
มีการประเมินผลการปฏบิัติการในระดับ 
ปานกลาง 

3  คะแนน หมายถึง ครมูีแผนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ ได้ลงมือปฏิบัติการตาม
แผนที่ได้วางไว้บางส่วน และผู้บรหิาร 
มีการประเมินผลการปฏบิัติการเปน็
บางครั้ง  

2  คะแนน หมายถึง ครมูีแผนการสอนที่เน้น
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แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
ผู้เรยีนเป็นสำคัญไดล้งมือปฏิบัติการตาม
แผนที่ได้วางไว้บางส่วน แตผู่้บริหาร 
ไม่มีการประเมินผลการปฏิบตัิการ  

1  คะแนน หมายถึง ครมูีแผนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ แตไ่มไ่ดล้งมือปฏิบัติการ
ตามแผนทีไ่ด้วางไว้   

0  คะแนน หมายถึง ครไูมม่ีแผนการสอนที่เน้น
ผู้เรยีนเป็นสำคัญ ไม่ได้ลงมือปฏิบตัิการ 
และไม่มีการประเมินผลการปฏิบตักิาร 

 3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนโดยเน้น 
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

5  คะแนน หมายถึง นักเรยีน ไดล้งมือปฏิบตัิการ 
ตามแผนทีไ่ด้วางไว้ครบถ้วน และคร ู
มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน
ร้อยละ 100  

4  คะแนน หมายถึง นักเรยีน ไดล้งมือปฏิบตัิการ 
ตามแผนทีไ่ด้วางไว้ครบถ้วน และคร ู
มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน
มากกว่าร้อยละ 50  

3  คะแนน หมายถึง นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติการ
ตามแผนทีไ่ด้วางไว้บางส่วน และครู 
มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียน
น้อยกว่าร้อยละ 50  

2  คะแนน หมายถึง นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ
บางส่วน และได้ปฏบิัตินอกเหนือจากแผนที่
ได้วางไวแ้ละไม่มีการประเมินผลการเรยีนรู้  

1  คะแนน หมายถึง นักเรียนไม่ได้ลงมือ
ปฏิบัติการ และไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
ไม่มีการประเมินผลการเรียนรู้   

0  คะแนน หมายถึง ไม่มีแผนการปฏิบัติการ 
ไม่ได้ลงมือปฏิบัติการการเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นสำคญั และไมม่ีการประเมินผล
การเรยีนรู ้

2. เทคนิคการจัด 
การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

1. มีแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้
นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยการเรียนรู้ 
แบบร่วมมือ (Co-operative learning) 
และมีเทคนิคการส่งเสริมให้นักเรียนนำ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  
 

5  คะแนน หมายถึง ครมูีการระบใุนแผนการจัด 
การเรยีนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติการตามแผนท่ีได้
วางไว้ครบถ้วน และมีการประเมินผล 
การปฏิบัติการในระดับมากทีสุ่ด 

4  คะแนน หมายถึง ครมูีการระบใุนแผนการจัด 
การเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ได้ลงมือ
ปฏิบัติการตามแผนท่ีได้วางไว้ครบถ้วน 
และมีการประเมินผลการปฏิบตัิการ 
ในระดับปานกลาง 

3  คะแนน หมายถึง ครมูีการระบใุนแผนการจัด 
การเรยีนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญ ได้ลงมือ
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แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
ปฏิบัติการตามแผนท่ีได้วางไว้บางครั้ง  
และมีการประเมินผลการปฏิบตัิการ 
ปานกลาง  

2  คะแนน หมายถึง ครมูีแผนการปฏิบัติการ ได้
ลงมือปฏิบัติการตามแผนท่ีได้วางไว้บางครั้ง 
แต่ไมม่ีการประเมินผลการปฏิบัตกิาร  

1  คะแนน หมายถึง ครมูีในแผนการสอนแต่
ไม่ได้ลงมือปฏิบัติการตามแผนที่ได้วางไว้
เลยไม่มีการประเมินผล   

0  คะแนน หมายถึง ครไูมม่ีในแผนการการสอน 
ไมไ่ดล้งมือปฏิบัติการ และไม่มกีารประเมนิผล 
การปฏิบัติการ 

 2. มีการส่งเสริมการจัดทำแฟ้มสะสม
ผลงานของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

5  คะแนน หมายถึง ครรูะบุในแผนการสอน
เรื่องการทำแฟ้มสะสมผลงาน ไดล้งมือ
ปฏิบัติการตามแผนท่ีได้วางไว้ครบถ้วน 
และมีการประเมินผลแฟ้มสะสมผลงาน
นักเรียนครบร้อยละ 100 

4  คะแนน หมายถึง ครรูะบุในแผนการสอน
เรื่องการทำแฟ้มสะสมผลงาน ไดล้งมือ
ปฏิบัติการตามแผนท่ีได้วางไว้ครบถ้วน 
และมีการประเมินผลแฟ้มสะสมผลงาน
นักเรียนมากกว่าร้อยละ 50 

3  คะแนน หมายถึง มีแผนการปฏิบัติการ  
ได้ลงมือปฏิบัติการตามแผนท่ีได้วางไว้
บางส่วน และมีการประเมินผลแฟ้มสะสม
ผลงานนักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 

2  คะแนน หมายถึง มีในแผนการสอน  
ได้ลงมือปฏิบัติการตามแผนท่ีได้วางไว้
บางส่วน แต่ไมม่ีการประเมินผลแฟ้มสะสม
ผลงานนักเรียนเลย  

1  คะแนน หมายถึง มีในแผนการสอน  
ไม่ได้ลงมือปฏิบัติการตามแผนที่ได้วางไว้   

0  คะแนน หมายถึง ไม่มีแผนการปฏิบัติการ 
ไม่ได้ลงมือปฏิบัติการ และไมม่ีการประเมิน
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียนเลย 

3. การวัดและ
ประเมินผลที่เน้น 
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

1. มีการวัดและประเมินผลตามสภาพ
จริง (Formative Assessment)  
2. มีวิธีการและเครื่องมือการวัดและ
ประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  

5  คะแนน หมายถึง มีการระบุในแผนการสอน 
ได้ลงมือปฏิบัติการตามแผนท่ีได้วางไว้
ครบถ้วน และมีการประเมินผลกับนักเรียน
ร้อยละ 100  

4  คะแนน หมายถึง มีการระบุในแผนการสอน 
ได้ลงมือปฏิบัติการตามแผนท่ีได้วางไว้
ครบถ้วนและมีการประเมินผลกับนักเรียน
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แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
เกินร้อยละ 50  

3  คะแนน หมายถึง มีการระบุในแผนการสอน 
ไดล้งมือปฏิบัติการตามแผนที่ไดว้างไว้บางครั้ง 
และมีการประเมินผลกับนักเรียนบางคน 

2  คะแนน หมายถึง มีการระบุในแผนการสอน 
ไดล้งมือปฏิบัติการตามแผนที่ไดว้างไว้ครบถ้วน 
บางครั้ง แต่ไมม่ีการประเมินผลกบันักเรียน 

1  คะแนน หมายถึง มีแผนการปฏิบัติการ  
มีการประเมินกับนักเรียนบางคน   

0  คะแนน หมายถึง ไม่มีแผนการปฏิบัติการ 
ไมไ่ดล้งมือปฏิบัติการ และไม่มกีารประเมนิผล 
กับนักเรียนเลย 

4. การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมแก่นักเรียน  

1. มี โครงการที่ ส่ งเสริม สนับสนุน 
กิจกรรมการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และส่งเสริมการปรับพฤติกรรมของ
นักเรียน 
2. มี กิ จกรรมที่ สอดแทรกในแผน 
การจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพ่ือ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่นักเรียน 

5  คะแนน หมายถึง มีการระบุในแผนการสอน 
ได้ลงมือปฏิบัติการตามแผนท่ีได้วางไว้
ครบถ้วนกับนักเรียนร้อยละ 100 และ 
มีการประเมินผล  

4  คะแนน หมายถึง มีการระบุในแผนการสอน 
ได้ลงมือปฏิบัติการตามแผนท่ีได้วางไว้กับ
นักเรยีนเกินร้อยละ 50 และมกีารประเมนิผล 

3  คะแนน หมายถึง มีการระบุในแผนการสอน 
ได้ลงมือปฏิบัติการตามแผนท่ีได้วางไว้กับ
นักเรียนน้อยกว่าร้อยละ 50 และมีการ
ประเมินผล 

2  คะแนน หมายถึง มีการระบุในแผนการสอน 
ได้ลงมือปฏิบัติการตามแผนท่ีได้วางไว้
บางส่วน แต่ไมม่ีการประเมินผล  

1  คะแนน หมายถึง มีการระบุในแผนการสอน 
ได้ลงมือปฏิบัติการตามแผนท่ีได้วางไว้ 
ไม่ได้ลงมือ ตามแผนท่ีได้วางไว้   

0  คะแนน หมายถึง ไม่มีการระบใุนแผน 
การสอน ไม่ไดล้งมือปฏิบตัิการ และไม่มี
การประเมินผล  
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7. การให้ความสำคัญกับส่ิงแวดล้อม ( Environment : E )  
   1. แนวทางตามหลักพัฒนาการของผู้เรียน 
   2. แนวทางตามหลักความสวยงามเป็นระเบียบ  
   3. แนวทางตามหลักการใช้สอย 
   4. แนวทางตามหลักความประหยัด 
   5. แนวทางตามหลักความปลอดภัย 
   6. แนวทางตามหลักการมีส่วนร่วม  

แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
1. แนวทางตามหลัก
พัฒนาการของผู้เรียน 

        สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้  
มีความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น 
น่าอยู่ น่าดู น่าเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 

1)   สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมโดยคำถึง
พัฒนาการและวยัของเด็ก 

2)   สถานศึกษาเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ และสิ่งประดิษฐ์ ไดเ้หมาะสม
กับพัฒนาการของเด็กอย่างรอบดา้น 
ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณจ์ิตใจ สังคม
และสติปัญญา 

3)   สถานศึกษาจัดพื้นท่ีและวัสดทุี่
หลากหลายและเหมาะสมกับวัยให้เด็ก 
ได้เลือกทำและประสบความสำเรจ็ใน 
สิ่งที่ทำ 

4)   สถานศึกษาจัดพื้นท่ีให้เด็กไดท้ำงาน
ร่วมกับผู้อื่น 

5)   สถานศึกษามีนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนา 
ของผู้เรียน 

การให้คะแนน 
5  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออก 

ครบ ทั้ง 5 ข้อ 
4  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออก 

ข้อ1-4 ข้อ 
3  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออก 

ข้อ1-3 ข้อ 
2  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออก

1- 2 ข้อ 
1  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออก 

1 ข้อ 
0  คะแนน หมายถึง ไม่มีพฤติกรรม 

การแสดงออก 
2. แนวทางตามหลัก
ความสวยงามเป็น
ระเบียบ  

         สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้  
มีความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น 
น่าอยู่ น่าดู น่าเรียน เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 

1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กจิกรรม        
      ที่ส่งเสริมระเบียบวินัยของนกัเรียน 
2) สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมโดยคำนึง ถึง

ความสวยงาม สะอาด เป็นสัดส่วน เป็น
ระเบียบ 

3) สถานศึกษาจัดใหม้ีพื้นท่ีธรรมชาต ิเช่น 
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แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
สนามหญ้า จัดสวนหย่อม ปลูกไมด้อกไม้
ประดับ หรือมีพื้นท่ีปลูกต้นไม้ใหร้ม่เงา 
เพื่อให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม 

4) ครูสามารถบริหารช้ันเรียนได้อย่างเป็น
ระบบ เช่น ครูตดิรูปภาพป้ายสัญลักษณ์ 
ช่ือหรือระบบสเีพื่อช่วยให้เด็กสามารถ
หยิบใช้และจัดเก็บสิ่งของให้ถูกท่ี 

5) สถานศึกษา ครผูู้สอนมีกจิกรรมที่ส่งเสริม
เด็กนักเรยีนในเพื่อพัฒนาสุนทรียะ อย่าง
หลากหลาย 

การให้คะแนน 
5  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออก 

ครบ ทั้ง 5 ข้อ 
4  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออก 

ข้อ1-4 ข้อ 
3  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออก 

ข้อ1-3 ข้อ 
2  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออก

1- 2 ข้อ 
1  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออก 

1 ข้อ 
0  คะแนน หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมการแสดงออก 

3. แนวทางตาม
หลักการใช้สอย 

       สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม จัดหา
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับวัย
เด็ก โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัยเป็น
สำคัญ 

1) สถานศึกษามีแผนงานโครงการ กิจกรรม
ที่ส่งเสริมการใช้สอยทรัพยากรในสถานศึกษา 
อย่างคุ้มค่า 

2) สถานศึกษาสามารถเลือกใช้นวัตกรรมใน
การจัดการศึกษาใหเ้หมาะสมแก่พัฒนาการ 
และวัยของเด็ก 

3) สถานศึกษา มีสื่อและส่งเสริมให้บุคลากร
จัดหาสื่อ หรือผลิตสื่อในการจัดการเรียน
การสอน 

4) สถานศึกษาควรจดัวางวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ให้สามารถใช้สอยไดต้ามจดุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ และคำนึงถึงความสะดวกในการใช้
งาน เช่น จัดกระดาษเช็ดมือไว้ใกล้อ่าง
ล้างมือ จัดช้ันวางรองเท้าไว้ใกล้ประตู
ห้อง จัดถังใส่เศษอาหารไว้ใกล้บรเิวณ 
ที่เก็บจานอาหาร เป็นต้น 

5) สถานศึกษาจัดใหม้ีป้ายที่สอดคล้องกับ 
สิ่งที่เด็กสนใจหรือสรุปเนื้อหาที่เดก็ได้รู ้

การให้คะแน 
5  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการ  
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แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
    แสดงออก ครบ ทั้ง 5 ข้อ 
4  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรม 
    การแสดงออกข้อ1-4 ข้อ 
3  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการ       
    แสดงออก ข้อ1-3 ข้อ 
2  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการ 
    แสดงออก1- 2 ข้อ 
1  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการ 
    แสดงออก 1 ข้อ 
0  คะแนน หมายถึง ไม่มีพฤติกรรม 

การแสดงออก 
4. แนวทางตามหลัก
ความประหยัด 

      สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมโดย
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่หาง่าย มุ่งเน้น
ความประหยัด ดูแลรักษาง่าย มีประโยชน์ใช้
สอยหลายอย่างเพ่ือลดการใช้พลังงาน 

1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กจิกรรม
ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรยีน
การสอน  

2)  สถานศึกษามีคู่มือแนวทางในการจัด
กิจกรรมตามหลักความประหยัด 

3)  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอ้ม ใช้
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือท่ีหาได้ในท้องถิ่น 
มาประยุกต์ใช้ตามหลักความประหยัด 

4) สถานศึกษาส่งเสรมิให้บุคลากรทำสิ่งของ
เครื่องใช้ง่ายๆ เอง 

5) สถานศึกษามีนวัตกรรมในการบรหิาร
จัดการที่มุ่งเน้นตามหลักความประหยัด 

การให้คะแนน 
5  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออก 

ครบ ทั้ง 5 ข้อ 
4  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออก 

ข้อ 1-4 ข้อ 
3  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออก 

ข้อ 1-3 ข้อ 
2  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออก

1- 2 ข้อ 
1  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออก 1 

ข้อ 
0  คะแนน หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมการแสดงออก 

5. แนวทางตามหลัก
ความปลอดภัย 

       สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อม จัดหา
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับวัยเด็ก 
โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัยเป็นสำคัญ 

1) สถานศึกษามีแผนงาน โครงการ กจิกรรม
ที่สร้างเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา 

2) สถานศึกษามีคูม่ือการใช้อาคารสถานท่ี
แนวทางในการจัดกิจกรรมตามหลกั 
ความปลอดภัย 

3) สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม ไม่ให้
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แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
มีจุดเสี่ยง ใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมอื 
ที่มคีวามสะอาด บำรุง ซ่อมแซม วัสดุ
อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้โดย
คำนึงถึงหลักความปลอดภัย 

4) สถานศึกษาส่งเสรมิให้บุคลากรสามารถ
ทำสิ่งของเครื่องใช้ง่ายๆ เอง 

5) สถานศึกษามีนวัตกรรมในการบรหิาร
จัดการที่มุ่งเน้นตามหลักความปลอดภัย 

การให้คะแนน 
5  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออก 

ครบ ทั้ง 5 ข้อ 
4  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออก 

ข้อ1-4 ข้อ 
3  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออก 

ข้อ1-3 ข้อ 
2  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออก

1- 2 ข้อ 
1  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออก 

1 ข้อ 
0  คะแนน หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมการแสดงออก 

6. แนวทางตาม
หลักการมีส่วนร่วม  

        สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม 
ที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยอาศัยการมีส่วน-
ร่วม จากผู้เกี่ยวข้องทั้งครู เด็ก ผู้ปกครอง ชุมชน 
และหน่วยงานต้นสังกัดในการระดมทรัพยากร 

1)  สถานศึกษาแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ที่ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของนักเรยีน  
และบุคลากรในสถานศึกษา 

2)  สถานศึกษามีการดำเนินงานเกี่ยวกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

3)  สถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมระหว่างโรงเรยีนกับผู้ปกครอง
และชุมชน 

4)  สถานศึกษาจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมก่อให้เกดิความร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัด และหรือ
หน่วยงานอ่ืนๆ 

5)   สถานศึกษาจัดกิจกรรมทีส่่งเสริม 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษา เพ่ือระดมทรพัยากร
ทางการศึกษา 

การให้คะแนน 
5  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออก 

ครบ ทั้ง 5 ข้อ 
4  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออก 

ข้อ1-4 ข้อ 
3  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออก 
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แนวทาง ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
ข้อ1-3 ข้อ 

2  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออก
1- 2 ข้อ 

1  คะแนน หมายถึง มีพฤติกรรมการแสดงออก 
1 ข้อ 

0  คะแนน หมายถึง ไม่มีพฤติกรรมการแสดงออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๖ | หน้า 
 

  

 8. การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum: C)  
 1. แนวทางการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 2. แนวทางการร่างหลักสูตร  
 3. แนวทางการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร  
 4. แนวทางการนำหลักสูตรไปใช้  
 5. แนวทางการประเมินผลหลักสูตร  

แนวปฏิบัติ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
1. แนวทางการศึกษา
และวิเคราะห์ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

1. มีการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพและ
ความต้องการ ของชุมชน และวิเคราะห์ศักยภาพ 
ของโรงเรียน 
2. มี การวิ เคราะห์หลักสู ตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
และมาตรฐานการเรียนรู้ และตั วชี้ วั ด 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1) สถานศึกษามีการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับ
สภาพและความ ต้องการของชุมชน 

2) สถานศึกษามีการวิเคราะห์ศักยภาพของ
โรงเรียน 

3) สถานศึกษามีการวิเคราะห์ หลักสตูร
แกนกลางการศกึษา ขัน้พื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัด (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

การให้คะแนน 
5    คะแนน หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการ

ครบทั้ง 3 ข้อ อย่างเป็นกระบวนการและ
เป็นแบบอย่างได ้

4    คะแนน หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการ
ครบทั้ง 3 ข้อ อย่างเป็นกระบวนการ 
หรือสถานศึกษาดำเนินการครบท้ัง 3 ข้อ 
และเป็นแบบอย่างได ้

3    คะแนน หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการ 
3 ข้อ แต่ขาดการวเิคราะห์และความ
สมบูรณ์ ของข้อมูล 

2    คะแนน หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการ 
      2 ข้อ 
1    คะแนน หมายถึง สถานศึกษา ดำเนินการ  

1 ข้อ 
0    คะแนน หมายถึง สถานศึกษา 

ไม่มีการดำเนินการทั้ง 3 ข้อ 
2. แนวทางการร่าง
หลักสูตร  

         สถานศึกษามีการจัดทำร่างหลักสูตร 
ประกอบด้วย จุดประสงค์  เนื้ ออหาสาระ  
การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมและ 
สื่อการเรียนรู้ และวิธีวัดและประเมินผลผู้เรียน
ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้ 
และตัวชี้วัด (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

1) สถานศึกษามีการกำหนดจดุประสงค์ 
สาระของหลักสตูร 

2) สถานศึกษามีการกำหนดการจัดการเรยีน
การสอน กิจกรรม และสื่อการเรยีนรู้
ประกอบหลักสูตร  

3) สถานศึกษามีการกำหนดวิธีวัด และ
ประเมินผลผู้เรียน 
 
 

การให้คะแนน 
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แนวปฏิบัติ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
5  คะแนน หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการ

ครบทั้ง 3 ข้อ อย่างเป็นกระบวนการและ
เป็นแบบอย่างได ้

4  คะแนน หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการ
ครบทั้ง 3 ข้อ อย่างเป็นกระบวนการ 
หรือสถานศึกษาดำเนินการครบท้ัง 3 ข้อ 
และเป็นแบบอย่างได ้

3  คะแนน หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการ  
3 ข้อ แต่ขาดการวเิคราะห์และความ
สมบูรณ์ของข้อมูล 

2  คะแนน หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการ  
2 ข้อ 

1  คะแนน หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการ  
1 ข้อ 

0  คะแนน หมายถึง สถานศึกษาไมม่กีารดำเนินการ 
ทั ้ง 3 ข้อ 

3. แนวทางการตรวจสอบ
คุณภาพหลักสูตร  

1. สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะทำงาน 
ในการร่างหลักสูตร และแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
ในการตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร  
2. มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตร 

1) สถานศึกษามีการแต่งตั้งคณะทำงานใน
การร่างหลักสูตร 

2) สถานศึกษามีการแต่งตั้งผู้ เช่ียวชาญใน
การตรวจสอบคุณภาพหลักสูตร 

3) สถานศึกษามีการรับฟังความ 
     คิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้

หลักสูตร 
การให้คะแนน 
5  คะแนน หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการ

ครบทั้ง 3 ข้อ อย่างเป็นกระบวนการและ
เป็นแบบอย่างได้ 

4  คะแนน หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการ
ครบทั้ ง 3 ข้อ อย่างเป็นกระบวนการ 
หรือสถานศึกษาดำเนินการครบทั้ง 3 ข้อ 
และเป็นแบบอย่างได้ 

3  คะแนน หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการ  
3 ข้อ แต่ขาดการวิเคราะห์และความ
สมบูรณ์ของข้อมูล 

2  คะแนน หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการ  
2 ข้อ 

1  คะแนน หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการ 1 ข้อ 
0  คะแนน หมายถึง สถานศึกษาไม่มีการดำเนินการ 

ทั้ ง 3 ข้อ 
4. แนวทางการนำ
หลักสูตรไปใช้  

1. สถานศึกษามีการบริหาร การบริการ
หลักสูตร และการเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
ในการใช้หลักสูตร 

1) สถานศึกษามีการบริหารและบริการ
หลักสตูร 

2) สถานศึกษามีการเตรียม บุคลากร 
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แนวปฏิบัติ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
2. มีการนิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตรใน
โรงเรียน 

ที่เกี่ยวข้องในการใช้หลักสูตร 
3) สถานศึกษามีการดำเนินการนำหลกัสูตร

ไปใช้อย่างเป็นระบบ 
4) สถานศึกษามีการส่งเสริมและ สนบัสนุน

การใช้หลักสตูร 
5) สถานศึกษามีการนิเทศ ติดตามการใช้

หลักสตูรในโรงเรียน 
การให้คะแนน 
5  คะแนน หมายถึง สถานศึกษาดำเนิน 

การครบท้ัง 5 ข้อ 
4  คะแนน หมายถึง สถานศึกษาดำเนนิการ 4 ข้อ 
3  คะแนน หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการ 3 ข้อ 
2  คะแนน หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการ 2 ข้อ 
1  คะแนน หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการ  

1 ข้อ 
0  คะแนน หมายถึง สถานศึกษา 

ไม่มีการดำเนินการทั้ง 5 ข้อ 
5. แนวทาง 
การประเมินผลหลักสูตร  

     สถานศึกษามีการประเมินหลักสูตรก่อน 
ระหว่าง และหลังการนำหลักสูตรไปใช้ 

1) สถานศึกษามีการประเมิน หลักสูตรก่อน
นำหลักสตูรไปใช้ 

2) สถานศึกษามีการประเมินหลักสตูร
ระหว่างดำเนินการใช้ หลักสูตร 

3) สถานศึกษามีการประเมินหลักสตูร 
หลังนำหลักสูตรไปใช้ 

การให้คะแนน 
5  คะแนน หมายถึง สถานศึกษามีการดำเนินการ 

ครบทั้ง 3 ข้อ อย่างเป็นกระบวนการและ
เป็นแบบอย่างได ้

4  คะแนน หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการ
ครบทั้ง 3 ข้อ อย่างเป็นกระบวนการ 
หรือสถานศึกษาดำเนินการครบท้ัง 3 ข้อ 
และเป็นแบบอย่างได ้

3  คะแนน หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการ  
3 ข้อ แต่ขาดความสมบรูณ์ของขอ้มูล 

2  คะแนน หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการ  
2 ข้อ 

1  คะแนน หมายถึง สถานศึกษาดำเนินการ  
1 ข้อ 

0  คะแนน หมายถึง สถานศึกษาไม่มีการดำเนินการ 
ทั้ง 3 ข้อ 
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9. การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ( Team : T ) 
 1. การสร้างทีมตามวัตถุประสงค์  

2. การพัฒนาทีมงาน  
3. การพัฒนาผู้นำทีม  
4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีของทีมงาน  
5. เทคนิคการสร้างสัมพันธภาพที่ดี 
6. การสื่อสารของทีม 
7. การบริหารความขัดแย้งภายในทีม  
8. เทคนิคการตัดสินใจโดยทีมงาน  
9. กระบวนการประชุมทีมงานเพื่อตัดสินใจ 

แนวปฏิบัติ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
1. การสร้างทีมตาม
วัตถุประสงค์  
     
 
 
 
 
 
 
 
 

      มีการวางแผนกำหนดเป้าหมายส่งเสริม
ให้ครูทำงานเป็นทีม สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการทำงานเป็นทีม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
เป็นทีม 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  มีการวางแผน ภารกิจและ เป้าหมาย
เพื่อให้การทำงาน สำเร็จภายในเวลา 
ที่กำหนด 

2) ส่งเสริมสมาชิกในทีมให้มีส่วนร่วมใน 
การกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบและ  
วัตถุประสงค์ในการ ปฏิบัติงาน 

3) สร้างความรู้ ความเข้าใจต่อ ทิศทาง 
การทำงานท่ีชัดเจน  ตรงประเด็น 

4) มีการตรวจสอบ ปรับปรุง  แก้ไข
ข้อบกพร่องในการ  ปฏิบัติงาน 

5) มีการสร้างทีมเป็นท่ียอมรับ  
สามารถเผยแพร่ได ้

การให้คะแนน 
5  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ 

ทั้ง 5 กระบวนการ  
4  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     4 กระบวนการ 
3  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     3 กระบวนการ  
2  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     2 กระบวนการ  
1  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     1 กระบวนการ  
0  คะแนน หมายถึง ไม่มีการดำเนินการ 
     ตามกระบวนการ 

2. การพัฒนาทีมงาน 
 

     มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ และมีส่วนร่วม
ในการวางแผนการทำงานเป็นทีมส่งเสริม  
ให้สมาชิกมีการพัฒนามอบหมาย งานให้ตรง
กับความรู้และความถนัด มีการประเมินผล
สมาชิกในทีมอย่างต่อเนื่อง 

1) กำหนดบทบาทหน้าท่ีและ ให้มีส่วนร่วม
ในการวางแผนการทำงานร่วมกันของ
สมาชิกในทีม 

2) ส่งเสริมสมาชิกในทีมเข้ารับการอบรม
พัฒนาทักษะ ความรู้  ความสามารถ  
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แนวปฏิบัติ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
 
 

ตามความถนดัและความสนใจ 
3) มีการมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ 

ความสามารถ และความถนดัของสมาชิก
ในทีม 

4) มีการประเมินผลงานสมาชิก ในทีมอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

5) มีการเผยแพรผ่ลงานของ สมาชิกในทีม 
การให้คะแนน 
5  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ 

ทั้ง 5 กระบวนการ  
4  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     4 กระบวนการ 
3  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     3 กระบวนการ  
2  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     2 กระบวนการ  
1  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     1 กระบวนการ  
0  คะแนน หมายถึง ไม่มีการดำเนินการ 

3. การพัฒนาผู้นำทีม 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ผู้นำทีมมีจิตสำนึก ให้เกียรติ ยอมรับ
ความรู้  ความสามารถของสมาชิกในทีม ผู้นำ
ทีม มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน ครบถ้วน 
เป็นตัวแทนในการประสานงาน ประสาน
ประโยชน์  และประสานความสัมพันธ์  
ทั้งภายในและภายนอกทีม  นำพาทีมไปสู่
เป้าหมายที่กำหนด 

1) ผู้นำทีมมีการมอบหมายงาน ท่ีชัดเจน 
กำหนดระเบียบวิธีปฏิบตัิงานท่ีสำคัญ 
และครบถ้วน 

2)  ผู้นำทีมทำหน้าท่ีเป็นตัวแทน ใน 
การประสานงาน ประสานประโยชน์ 
และประสานความสมัพันธ์ทั้งภายใน 
และภายนอกทีม 

3) ผู้นำทีมสามารถนำพาทีม ไปสู่เป้าหมาย
และประสบผลสำเร็จในการปฏิบัตงิานได ้

4) ผู้นำทีมมีจติสำนึกในการให้ เกียรติ 
ยอมรับความรู้ ความสามารถของสมาชิก
ในทีม 

5) ผู้นำทีมมีกระบวนการใหม่ ๆ  
ในการพัฒนาทีม 

การให้คะแนน 
5  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ 

ทั้ง 5 กระบวนการ  
4  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     4 กระบวนการ 
3  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     3 กระบวนการ  
2  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     2 กระบวนการ  
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แนวปฏิบัติ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
1  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     1 กระบวนการ  
0  คะแนน หมายถึง ไม่มีการดำเนินการ 

4. การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีของ
ทีมงาน 

 
 
 

     มีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
และ มอบหมายงานให้แก่สมาชิกในทีมอย่าง
เสมอภาค สร้างจิตสำนึกในยอมรับฟังความ-
คิดเห็นของสมาชิกในทีม มีการติดต่อสื่อสาร 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารให้ทัน กับเหตุการณ์ 
ยกย่อง ชมเชย แสดงความยินดีกับผลงาน 
ที่ประสบผลสำเร็จของสมาชิกในทีมตาม
โอกาสอันควร 
 
 

1) มีการกำหนดมาตรฐานการ ปฏิบตัิงาน
และมอบหมายงาน ให้แก่สมาชิกในทีม
อย่างเสมอภาค 

2) สร้างจิตสำนึกในการยอมรับข้อผิดพลาด
ของตนเองและยอมรบัฟังความคิดเห็น
ของสมาชิกในทีม 

3) มีการตดิต่อสื่อสาร  แลกเปลีย่นขอ้มูล
ข่าวสารให้ทัน กับเหตุการณ์กับสมาชิก 
ในทีมอย่างเปิดเผย 

4) มีการยกย่อง ชมเชย แสดงความยนิดีกับ
ผลงานท่ีประสบผลสำเร็จของสมาชิก  
ทีมตามโอกาสอันควร  

5) มีกลวิธีการสร้างบรรยากาศในการทำงาน
ที่ด ี

การให้คะแนน 
5  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบท้ัง 

5 กระบวนการ  
4  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     4 กระบวนการ 
3  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     3 กระบวนการ  
2  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     2 กระบวนการ  
1  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     1 กระบวนการ  
0  คะแนน หมายถึง ไม่มีการดำเนินการ 

5. เทคนิคการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดี 

     การสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
สมาชิกในทีม เทคนิคและวิธีการ การสนับสนุน 
แนวคิดใหม่ เพ่ือรับมือการแก้ปัญหา 

1) สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างสมาชิก
ในทีม เปิดโอกาสให้ทีมทำความรูจ้ัก 
คุ้นเคย สื่อสารเขา้ใจสรา้งความ ตอ้งการ
และจุดประสงค์ร่วมกัน  

2) สร้างบรรยากาศหรือทำกิจกรรมรว่มกัน
เพื่อสร้าง สัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิก
ในทีม  

3) ส่งเสริมให้สมาชิกในทีมมองเห็นคณุค่า
ของแนวคิด หรือความคิดเห็นดี ๆ ท่ีเป็น 
ประโยชน์ต่อทีม 

4) ส่งเสริมสนับสนุนใหส้มาชิกทีม แสดง
ความคิดเห็น หรือศักยภาพของตนและ
เปิดรับการเรียนรูร้่วมกัน  
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5) มีเทคนิคหรือวิธีการใหม่ๆในการสร้าง

สัมพันธภาพที่ดภีายในทีมและเผยแพร่
เทคนิคหรือวิธีการใหม ่

การให้คะแนน 
5    คะแนน หมายถึง มีการดำเนนิการครบ

ทั้ง 5 กระบวนการ  
4    คะแนน หมายถึง มีการดำเนนิการครบ  
      4 กระบวนการ 
3    คะแนน หมายถึง มีการดำเนนิการครบ  
     3 กระบวนการ  
2    คะแนน หมายถึง มีการดำเนนิการครบ  
     2 กระบวนการ  
1    คะแนน หมายถึง มีการดำเนนิการครบ  
     1 กระบวนการ  
0  คะแนน หมายถึง ไม่มีการดำเนินการ 

6. การสื่อสารของทีม      มีการแจ้งเรื่องงาน นโยบาย ระเบียบ
ข้อบังคับ การทำงานและความต้องการของ
องค์กร การสื่อสารย้อนกลับเพ่ือแจ้งความเข้าใจ 
หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน 

1) มีการสร้างความเขา้ใจวัฒนธรรมเครือ่งหมาย 
สื่อสัญลักษณ์ เพื่อใช้ในการสื่อสาร ของ
ทีม 

2) มีกระบวนการการสื่อสารที่ชัดเจน  
3) มีเครือข่ายการสื่อสารในทีมหลากหลาย

รูปแบบ แต่ละรูปแบบเหมาะสมกบั 
สถานการณ์ต่างกัน 

4) มีการสนับสนุนส่งเสริมใช้ เทคโนโลยีเป็น
ช่องทางของการสื่อสารที่ทันสมัยรวดเร็ว
และ หลากหลาย 

5) มีการใช้รูปแบบการสื่อสารในรูปแบบใหม่ 
เพื่อประสิทธิภาพของการทำงาน และ
เผยแพร ่

การให้คะแนน 
5  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบท้ัง 

5 กระบวนการ  
4  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     4 กระบวนการ 
3  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     3 กระบวนการ  
2   คะแนน หมายถึง มีการดำเนนิการครบ  
     2 กระบวนการ  
1   คะแนน หมายถึง มีการดำเนนิการครบ  
     1 กระบวนการ  
0  คะแนน หมายถึง ไม่มีการดำเนินการ 

7. การบริหาร 
ความขัดแย้งภายในทีม 

     ส่ งเสริมสมาชิก ในทีมมีส่ วนร่วมใน 
การแก้ไขปัญหา สร้างจิตสำนึก และเข้าใจ

1) ส่งเสริมสมาชิกในทีมมีส่วน ร่วมในการแก้ไข 
ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างมีเหตุผล 
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 ความคิดเห็นที่แตกต่างของสมาชิกในทีม 

มีการจัดบรรยากาศการทำงานที่เป็นกันเอง 
2) สร้างจิตสำนึกในการยอมรับ และเข้าใจ

ความคิดเห็นท่ีแตกต่างของสมาชิกในทีม 
3) มีการจัดบรรยากาศการทำงานยืดหยุ่น

เป็นกันเอง ปราศจากความตรึงเครียด 
4) มีช่องทางของการสื่อสารเพื่อให้เข้าใจ

เงื่อนไขในทำงานร่วมกัน 
5) มีวิธีการใหม่ๆหรือวิธีการเชิงสร้างสรรค์

ในการดำเนินงานบนความขัดแย้งภายใน
ทีม 

การให้คะแนน 
5  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบท้ัง 

5 กระบวนการ  
4  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     4 กระบวนการ 
3  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     3 กระบวนการ  
2  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     2 กระบวนการ  
1  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     1 กระบวนการ  
0  คะแนน หมายถึง ไม่มีการดำเนินการ 
     ตามกระบวนการ 

8. เทคนิคการตัดสินใจ
โดยทีมงาน 
 

     ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
โดยปราศจากอำนาจหรืออิทธิพล มีรูปแบบ
การตัดสินใจที่ เหมาะสมกับสถานการณ์  
สามารถนำข้อตกลงในทีมงานไปสู่การปฏิบัติ
จริง 

1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตัดสนิใจโดย
ปราศจากอำนาจหรืออิทธิพล   

2) กำหนดรูปแบบการตดัสินใจเหมาะสมกับ
สถานการณ ์

3) สามารถนำข้อตกลงในทีมงานไปสู ่
การปฏิบัตจิริง 

4) มีเทคนิคการตัดสินใจใหม่ ๆ เชิงสร้างสรรค์ 
เพื่อการทำงานของทีมมีประสิทธิภาพ 

5) มีกระบวนการการตดัสินใจอยา่งเป็น
ระบบ เป็นที่ยอมรับและเผยแพร ่

การให้คะแนน 
5  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบท้ัง 

5 กระบวนการ  
4 คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     4 กระบวนการ 
3   คะแนน หมายถึง มีการดำเนนิการครบ  
     3 กระบวนการ  
2  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
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แนวปฏิบัติ ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมินผล 
     2 กระบวนการ  
1  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     1 กระบวนการ  
0  คะแนน หมายถึง ไม่มีการดำเนินการ 
     ตามกระบวนการ 

9. กระบวนการประชุม
ทีมงานเพ่ือการตัดสินใจ 

       มี ก า รป ระชุ ม ที ม งาน เ พ่ื อ ระด ม 
ความคิดเห็นของสมาชิกไปสู่การตัดสินใจ 

1) มีกระบวนการหรือลำดับขั้นการประชุม 
ที่ชัดเจน  

2) การประชุมมีประเด็น มีเหตุและผลใน
การเสนอแนวคิดบนพื้นฐานข้อเท็จจริง 

3) มีการยอมรับฟังข้อคิดเห็นซึ่งกันและกัน
เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาข้อเท็จจรงิ  

4) มีการระดมแนวคิด (คิดสร้างสรรค์) หรือ
ความคิดเห็น เพื่อพัฒนางานร่วมกันอย่าง
น้อย 3 คนขึ้นไป โดยพิจารณาเหตุและ
ผลของแนวคิด 

5) มีการสร้างพลังงานทางบวก ในการประชุม 
ทีมเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจของงานอย่าง
มีคุณภาพและมีเทคนิคใหม่ของประชุม
ร่วมกัน   

การให้คะแนน 
5  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบท้ัง 

5 กระบวนการ  
4  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     4 กระบวนการ 
3  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     3 กระบวนการ  
2  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     2 กระบวนการ  
1  คะแนน หมายถึง มีการดำเนินการครบ  
     1 กระบวนการ  
0  คะแนน หมายถึง ไม่มีการดำเนินการ 
     ตามกระบวนการ 
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