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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการ
จําเป็นของ การบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเลย เขต 1 2) สร้างและพัฒนาแนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ และ
3) ประเมินแนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสูค่ วามเป็นเลิศ วิธดี �ำ เนินการวิจยั แบ่งเป็น 3 ระยะ
ได้แก่ ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจําเป็น กลุ่มตัวอย่าง คือ
ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล จํานวน 226 คน โดยการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ
(Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ จำ�นวน 53 ข้อ แบ่งเป็น 7 ด้านผลการหาคุณภาพแบบสอบถามเกีย่ วกับสภาพปัจจุบนั มีคา่ อำ�นาจจำ�แนก
ระหว่าง 0.39-0.93 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.99 และสภาพที่พึงประสงค์ มีค่าอำ�นาจจำ�แนก
ระหว่าง 0.20-0.96 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.97.ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนาแนวทางการ
บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสูค่ วามเป็นเลิศ แบ่งออกเป็น 2 ขัน้ ตอน ดังนี้ ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาพหุกรณี
เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกับผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลที่มีความ
เป็นเลิศจํานวน 3 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และขั้นตอนที่ 2 การสนทนากลุ่มผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล จำ�นวน 9 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive.
Sampling) ระยะที่ 3 การประเมินแนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ โดยผู้ทรง
คุณวุฒิ จำ�นวน 5 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตพิ นื้ ฐาน ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าดัชนี
ความต้องการจําเป็นโดยใช้สตู ร (PNI Modified) และการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพโดยวิธกี ารพรรณนาวิเคราะห์   
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ผลการวิจัยพบว่า
1. สภาพปัจจุบัน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.38, S.D. =0.54) สภาพที่พึงประสงค์ โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.79, S.D. = 0.38) และความต้องการจําเป็น 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) ด้านกลยุทธ์
2) ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3) ด้านการปฏิบัติการและอันดับสุดท้าย คือ ด้านผลลัพธ์
2. แนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ แบ่งเป็น 7 ด้าน ประกอบด้วย
21 องค์ประกอบ
3. ผลการประเมินแนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.90, S.D. = 0.21) เรียงลำ�ดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาค่าเฉลี่ยน้อย ดังนี้ ด้านความ
เหมาะสม ( = 4.97, S.D. = 0.06) ด้านความเป็นประโยชน์ ( = 4.87, S.D. =  0.28) และด้านความเป็นไป
ได้ ( = 4.85, S.D. = 0.30)
คำ�สำ�คัญ
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Abstract
The purposes of this research were : 1) to study current condition, desirable condition,
and priority need indexes of the guidelines for subdistrict quality schools administration toward
excellence under Loei Primary Educational Service Area Office 1, 2) to create and develop the
guidelines for subdistrict quality schools administration toward excellence, and 3) to assess
the guidelines for subdistrict quality schools administration toward excellence. The research
methodology was divided into 3 phases: Phase 1 Studying current condition, desirable
condition, and priority needs indexes. The sample group consists of 226 administrators and
teachers selected by using stratified random sampling. The equipment used in this research
includes questionnaires in the form of rating scales (5 levels) with 53 questions, classified into 7
sections. The quality of the questionnaires on the current condition has a discrimination value
between 0.39-0.93, and the entire questionnaire reliability value of 0.99, and the desirable
condition has a discrimination value between 0.20-0.96, and the entire questionnaire reliability
value of 0.97. Phase 2 The creation and development of the guidelines for subdistrict quality
schools administration toward excellence; divided into 2 steps: Step 1 Study multi-cases. The
equipment was semi-structured interview with 3 administrators in sub-district quality schools.
The selection is done by using a purposive sampling, and step 2 Focus group discussion with
9 people who are involved in the administration of subdistrict quality schools. The selection is
done by employing a purposive sampling. Phase 3 Assessing the guidelines for subdistrict quality
schools administration toward excellence. The evaluation was based on the 5 qualified experts.
The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and modified priority
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needs index (PNI Modified), and qualitative data were analyzed through descriptive analysis.
The research results indicated that:
1. The overall current condition was at a high level ( =4.38, S.D. =0.54) The overall
desirable condition was at the highest level ( =4.79, S.D. = 0.38) The top three modified priority
needs index (PNI Modified) ranks were as follows: 1) strategy, 2) measurement analysis and
knowledge management, 3) operations and the results, respectively.
2. The guidelines for subdistrict quality schools administration toward excellence has
7 sections including 21 components.
3. Overall assessment results of the guidelines for subdistrict quality schools administration toward excellence was at the highest level ( =4.90, S.D. =0.21) The results were ranked
from the highest mean to the lowest mean as follows: propriety ( =4.97, S.D. =0.06), utility
( = 4.87, S.D. = 0.28), and feasibility ( = 4.85, S.D. = 0.30).
Keywords:
Guidelines, Administration, Subdistrict Quality Schools, Excellence

ที่มาและความสำ�คัญของปัญหา
การศึกษาเป็นหัวใจและกลไกหลักในการพัฒนาประเทศในทุกด้านเพื่อให้สามารถก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในประชาคมโลกได้อย่างเท่าทันบนพืน้ ฐานความเป็นไทยและศักยภาพของประเทศ
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก�ำ หนดแนวทางในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ยทุ ธศาสตร์ทมี่ งุ่ เน้นจัดการศึกษาโดย
ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง มุง่ กระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมทัง้ ในเมืองและชนบท พร้อมทัง้ จัดการ
ศึกษาที่มีคุณภาพสำ�หรับทุกคนเพื่อให้การศึกษานำ�ไปสู่การสร้างความเข้มแข็งของประชาชน (สำ�นักนโยบาย
และยุทธศาสตร์, 2555., น. 21) แต่จากรายงานของธนาคารโลกพบว่า ผลการดำ�เนินงานพัฒนาการศึกษาของ
ประเทศไทยทีผ่ า่ นมาประสบผลสำ�เร็จอย่างยิง่ ในการขยายโอกาสทางการศึกษาแต่คณ
ุ ภาพการศึกษามีแนวโน้ม
ลดลง ซึ่งมีเฉพาะโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้นที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเทียบเคียงได้
กับค่าคะแนนเฉลี่ยของประเทศสหรัฐอเมริกา แต่โรงเรียนส่วนใหญ่ที่อยู่ในเขตชนบทยังด้อยคุณภาพ
(The.World.Bank, 2009, น. 17) รวมถึงปัญหาของการศึกษาตัง้ แต่ดา้ นวิชาการคุณภาพการศึกษานัน้ ตกตํา่ ลง
ในการจัดการทดสอบการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (O-Net) ในทุกปีนนั้ ผลทีอ่ อกมามักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ
เด็กไทยมีความรูต้ าํ่ กว่ามาตรฐานอยูเ่ สมอ ๆ หรือแม้แต่การศึกษาขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนาทีร่ กู้ นั ในชือ่ ของ PISA พบว่านักเรียนไทยทีจ่ ดั ได้วา่ มีความรูว้ ทิ ยาศาสตร์อยูใ่ นระดับสูงมีเพียง 1% เท่านัน้
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และยังพบว่าเด็กไทยร้อยละ 74 อ่านภาษาไทยไม่รู้เรื่อง คืออ่านไม่ออกอ่านแล้วตีความไม่ได้ วิเคราะห์ความ
หมายไม่ถูก หรือแม้แต่ใช้ภาษาให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาอื่น ๆ ปัญหาด้านผู้บริหาร ผู้บริหารไม่แสดง
ความสามารถในการบริหาร ไม่มีความเป็นผู้นำ�  และใช้อำ�นาจในทางที่ไม่ถูกต้อง ปัญหาด้านครู ประเทศไทย
มีการผลิตครูมากถึงปีละประมาณ 12,000 คน แต่ในภาพรวมประเทศไทยยังนับว่าขาดแคลนครู ปัญหาการ
เพิม่ โอกาสทางการศึกษา การจัดการศึกษาแต่ละโรงเรียนนัน้ ยังไม่มคี วามเท่าเทียมกัน เนือ่ งจากสภาพโรงเรียน
เช่น โรงเรียนขนาดเล็กก็ยังขาดอุปกรณ์ทางการศึกษา (สำ�นักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560, น. 45)
จากปัญหาดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตระหนัก
ในความสำ�คัญ โดยมุ่งเน้นหลักการพัฒนาการศึกษาทั้งด้านคุณภาพโอกาสและการมีส่วนร่วม จึงกำ�หนด
นโยบายให้มีโครงการโรงเรียนดีประจำ�ตำ�บลขึ้น ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนดีศรีตำ�บล เพื่อดำ�เนินการ
พัฒนาโรงเรียนคุณภาพในท้องถิ่นชนบทให้มีความพร้อมสามารถให้บริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพและเอื้อ
ต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางรวมหรือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของ
ชุมชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของมีความเชื่อมั่นศรัทธาและส่งบุตรหลานเข้าเรียน
ในโรงเรียนดังกล่าว (สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555, น. 9)
โรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล เป็นแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนจึงมีความสำ�คัญสูงสุดในการ
ปฏิบตั งิ านโดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาโรงเรียนในท้องถิน่ ชนบท การบริหารจัดการสถานศึกษาตามโครงการ
โรงเรียนคุณภาพประจำ�ตาํ บล ซึง่ เป็นโครงการทีจ่ ะสร้างคุณภาพด้านการศึกษาให้กบั ประเทศ โดยมีเป้าหมาย
ขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำ�บล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล มุ่งเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขอนามัย ตลอดจนเป็นศูนย์
รวมบริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชนที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ลดความ
เหลือ่ มลํา้ ทางด้านการศึกษาแก่นกั เรียนในท้องถิน่ ชนบท ส่งผลต่อการแก้ปญ
ั หาความเหลือ่ มลาํ้ ทางเศรษฐกิจ
และสังคม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ และโรงเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) โดย
มีเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล จำ�นวน 7,255 โรงเรียน (สำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2562) นอกจากนั้นในปีงบประมาณ 2563 ยังมีแผนที่จะขยายผลไปยังโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาประจำ�อำ�เภอ และโรงเรียนพื้นที่พิเศษตามลำ�ดับ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาการศึกษาไทยในเชิง
ระบบอย่างแท้จริง ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำ�นวน 38 โรงเรียน และปัญหาที่พบ คือ โรงเรียนในบางพื้นที่การ
จัดการศึกษายังไม่มคี ณ
ุ ภาพ ประกอบกับจำ�นวนประชากรหรือจำ�นวนของเด็กทีเ่ กิดใหม่มจี �ำ นวนลดลง พร้อม
ทั้งการคมนาคมสะดวกขึ้น ผู้ปกครองจึงมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในเมือง เพื่อที่จะได้รับคุณภาพการ
ศึกษา และโอกาสที่ดี ทำ�ให้นักเรียนในโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลลดจำ�นวนลง ส่งผลให้เป้าหมายในการ
จัดการศึกษายังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร
ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะทําวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ
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สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งเป็นแนวทางการ
บริหารและการจัดการศึกษา รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย มี 3 ข้อ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำ�เป็นของการบริหารโรงเรียน
คุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
2. เพื่อสร้างและพัฒนาแนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
3. เพื่อประเมินแนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย มีดังนี้
1. ขอบเขตเนื้อหา ผู้วิจัยมุ่งศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการนำ�องค์กร
2) ด้านกลยุทธ์ 3) ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
5) ด้านบุคลากร 6) ด้านการปฏิบัติการ และ 7) ด้านผลลัพธ์
2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียน
คุณภาพประจำ�ตำ�บล สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำ�นวน 38 โรงเรียนโดยแบ่ง
ออกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จำ�นวน 43 คน และครูผู้สอน จำ�นวน 509 คน รวมทั้งสิ้น จำ�นวน 552 คน และ
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำ�นวน 38 โรงเรียน โดยแบ่งออกเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จำ�นวน 38 คน
และครูผู้สอน จำ�นวน 226 คน รวมทั้งสิ้น จำ�นวน 264 คน ได้ข้อมูลเชิงปริมาณโดยการส่งแบบสอบถามเกี่ยว
กับระดับสภาพปัจจุบัน และระดับสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความ
เป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
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กรอบแนวคิดการวิจัย
1. การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เกีย่ วกับทางการบริหาร
   โรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ
2. องค์ประกอบทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพ
   ประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ
3. การกำ�หนดแนวทางโดยกระบวนการวิจัย
   การศึกษาเชิงสำ�รวจ การศึกษาพหุกรณี และ
   การสนทนากลุ่ม
องค์ประกอบของการบริหารโรงเรียนคุณภาพ
ประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ มี 7 ด้าน ดังนี้
  1. ด้านการนำ�องค์กร
  2. ด้านกลยุทธ์
  3. ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนให้ส่วนเสีย
  4. ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
  5. ด้านบุคลากร
  6. ด้านการบริการ
  7. ด้านผลลัพธ์

แนวทางการบริหาร
โรงเรียนคุณภาพ ประจำ�ตำ�บล
สู่ความเป็นเลิศ
1. วิธีปฏิบัติ
2. โครงการ
3. กิจกรรม

วิธีดำ�เนินการวิจัย
  ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน
สภาพที่พึงประสงค์และความ
ต้องการจำ�เป็นของการบริหาร
โรงเรียน ประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ
  ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนา
แนวทางการบริหารโรงเรียนประจำ�
ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ
   ระยะที่ 3 การประเมินแนวทาง
การบริหารโรงเรียนคุณภาพ ประจำ�
ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ

แนวทางการบริหาร
โรงเรียนคุณภาพ
ประจำ�ตำ�บลสู่
ความเป็นเลิศสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถม
ศึกษาเลย เขต 1

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง แนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสูค่ วามเป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวมข้อมูลแบบผสมผสานทัง้ เชิงปริมาณ (Quantitative)
และเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยวิธีดำ�เนินการวิจัยมี 3 ระยะ ดังนี้
1. ระยะที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำ�เป็นของการบริหาร
โรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสูค่ วามเป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในโรงเรียนคุณภาพ
ประจำ�ตำ�บล สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จำ�นวน 38 โรงเรียน โดยแบ่งออก
เป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จำ�นวน 38 คน และครูผู้สอน จำ�นวน 226 คน รวมทั้งสิ้น จำ�นวน 264 คน โดยใช้
วิธีสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับจำ�นวน 53 ข้อ แบ่งเป็น 7 ด้าน ประกอบด้วย
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1) ด้านการนำ�องค์กร 2) ด้านกลยุทธ์ 3) ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4) ด้านการวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้ 5) ด้านบุคลากร 6) ด้านการปฏิบัติการ และ 7) ด้านผลลัพธ์
2. ระยะที่ 2 การสร้างและพัฒนาแนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการศึกษาพหุกรณี
(Multi-Case Study) โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จำ�นวน 3 โรงเรียนเพื่อหาแนวทางการ
บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสำ�คัญในการสัมภาษณ์ คือ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา จำ�นวน 3 คน ซึง่ ได้จากวิธกี ารเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview)
โดยนำ�ผลจากการดำ�เนินการวิจัยในระยะที่ 1 มาสร้างเป็นข้อคำ�ถามและข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นำ�ไป
จำ�แนก จัดข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ทั้ง 7 ด้าน และนำ�ไปร่างแนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล
สู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 จากนั้นนำ�ไปสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion) เพือ่ ตรวจสอบร่างแนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสูค่ วามเป็นเลิศ สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีผู้เชี่ยวชาญร่วมสนทนากลุ่ม จำ�นวน 9 คน ได้จากวิธี
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3. ระยะที่ 3 การประเมินแนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำ�นวน 5 คน ได้จาก
วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อประเมินความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ และความ
เหมาะสม

ผลการศึกษา
ผู้วิจัยได้ผลการศึกษา ดังนี้
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำ�เป็นของการบริหารโรงเรียน
คุณภาพประจำ�ตำ�บลสูค่ วามเป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับสภาพปัจจุบันของการ
บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.38, S.D. = 0.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลลัพธ์ ( = 4.46, S.D = 0.52) รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ( = 4.41,
S.D. = 0.53) และด้านการปฏิบัติการ ( = 4.40, S.D. = 0.54) ตามลำ�ดับ  และด้านกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ย
ตํ่าสุด ( = 4.31, S.D. = 0.58)
1.2 ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครูผสู้ อน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับระดับสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของการ
บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต
1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.79, S.D. = 0.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้านซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลลัพธ์ ( = 4.83, S.D. = 0.34) รองลงมา คือ ด้านการปฏิบัติการ
( =4.82, S.D. = 0.36) และด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( = 4.80, S.D. = 0.36) ตามลำ�ดับ และด้าน
กลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด ( = 4.73, S.D. = 0.43)

Vol. 13 No. 2 July - December 2021

Academic Journal of Buriram Rajabhat University

53

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2564

1.3 ความต้องการจำ�เป็นของการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ สังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยรวม มีคา่ PNI Modified = 0.091 เมือ่ เรียงจากด้าน
ที่มีความต้องการจำ�เป็นสูงสุดไปหาตํ่าสุดพบว่าลำ�ดับที่ 1 ด้านกลยุทธ์ มีค่า PNI Modified = 0.097 ลำ�ดับ
ที่ 2 ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีค่า PNI Modified  =  0.096 ลำ�ดับที่ 3 ด้านการ
ปฏิบัติการ มีค่า PNI Modified = 0.095 ลำ�ดับที่ 4 ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีค่า PNI Modified
=  0.094 ลำ�ดับที่ 5 ด้านการนำ�องค์กร มีค่า PNI Modified = 0.089 ลำ�ดับที่ 6 ด้านบุคลากร
มีค่า PNI Modified  =  0.086 และลำ�ดับที่ 7 ด้านผลลัพธ์ มีค่า PNI Modified  =  0.082
2. ผลการสร้างและพัฒนาแนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ด้านการนำ�องค์กร ประกอบด้วย 3 แนวทางการบริหาร 12 วิธีปฏิบัติ 3 โครงการ และ
4 กิจกรรม โดยแนวทางการบริหาร ได้แก่ 1) ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และปฏิบัติตนอย่างมี
จริยธรรม 2) ผู้บริหารดำ�เนินการสนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน และ 3) ผู้บริหารมีทักษะการ
สื่อสารที่ดี และสร้างความผูกพันภายในองค์กร
2.2 ด้านกลยุทธ์ ประกอบด้วย 3 แนวทางการบริหาร 11 วิธีปฏิบัติ และ 8 กิจกรรม โดย
แนวทางการบริหาร ได้แก่ 1) ผู้บริหารมีกระบวนการวางแผนและการจัดทำ�กลยุทธ์ของโรงเรียน 2) โรงเรียน
มีตัวชี้วัดผลการดำ�เนินการที่ใช้ติดตามความสำ�เร็จ และ 3) ผู้บริหารวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสร้างโอกาสที่
จะเกิดขึ้น
2.3 ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 3 แนวทางการบริหาร 11 วิธีปฏิบัติ
4 โครงการ และ 11 กิจกรรม โดยแนวทางการบริหาร ได้แก่ 1) โรงเรียนจัดทำ�หลักสูตรสถานศึกษา โดย
กาํ หนดและปรับหลักสูตรเพือ่ ตอบสนองความต้องการของนักเรียนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย 2) ผูบ้ ริหารสนับสนุน
การบริการทางการศึกษาให้นักเรียน และ 3) โรงเรียนจัดทำ�หลักสูตรสถานศึกษาและมีการปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษา เพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2.4 ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 3 แนวทางการบริหาร
9 วิธีปฏิบัติ 4 โครงการ และ 2 กิจกรรม โดยแนวทางการบริหาร ได้แก่ 1) โรงเรียนมีการรวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศ เพือ่ ติดตามการปฏิบตั กิ ารประจําวันและผลการดําเนินการโดยรวมของโรงเรียน 2) โรงเรียนมีการ
เลือกใช้ข้อมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการปฏิบัติการ และ 3) ผู้บริหาร
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของครู โดยกำ�หนดเป็นโครงการหรือรูปแบบอื่น ๆ ที่หลากหลาย
2.5 ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 3 แนวทางการบริหาร 9 วิธปี ฏิบตั ิ และ 5 กิจกรรมโดยแนวทาง
การบริหาร ได้แก่ 1) ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 2) ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจครูโดยการให้รางวัลและ
ยกย่องชมเชย และ 3) ผู้บริหารและครูมีความรัก ความผูกพันภายในองค์กร
2.6 ด้านการปฏิบัติการ ประกอบด้วย  3 แนวทางการบริหาร 11 วิธีปฏิบัติ 5 โครงการและ 3
กิจกรรม โดยแนวทางการบริหาร ได้แก่ 1) โรงเรียนมีการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยของนักเรียน 2) โรงเรียน
มีการคํานึงถึงการป้องกันอุบัติเหตุของนักเรียน และ 3) โรงเรียนมีการออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้น
ความต้องการของนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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2.7 ด้านผลลัพธ์ ประกอบด้วย 3 แนวทางการบริหาร 11 วิธีปฏิบัติ 2 โครงการ และ 7 กิจกรรม
โดยแนวทางการบริหาร ได้แก่ 1) ผู้บริหารจัดการด้านการเงินอย่างโปร่งใส และมุ่งผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับ
นักเรียน 2) ผู้บริหารปฏิบัติงานโดยคำ�นึงถึงการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 3) ผู้บริหารสร้าง
บรรยากาศการทํางานทีด่ รี ว่ มกัน รวมถึงสุขภาพ ความปลอดภัย สวัสดิภาพ การบริการ และสิทธิประโยชน์สาํ หรับครู
3. ผลการประเมินแนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสูค่ วามเป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ความเป็นประโยชน์ของแนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.87, S.D. = 0.28)
3.2 ความเป็นไปได้ของแนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสูค่ วามเป็นเลิศ สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.85, S.D. = 0.30)
3.3 ความเหมาะสมของแนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสูค่ วามเป็นเลิศ สังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.97, S.D. = 0.06)

สรุปผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. ผลการวิจัยสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำ�เป็นของการบริหารโรงเรียน
คุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สรุปได้ ดังนี้
1.1 ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับระดับสภาพปัจจุบนั ของการบริหาร
โรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทุกด้าน ซึง่ ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ
ด้านผลลัพธ์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ ด้านกลยุทธ์
1.2 ผูบ้ ริหารสถานศึกษาและครูผสู้ อน มีความคิดเห็นเกีย่ วกับระดับสภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของการ
บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย
เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน ซึ่งด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลลัพธ์ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ด้านกลยุทธ์
1.3 ความต้องการจำ�เป็นในการกำ�หนดแนวทางโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลำ�ดับที่ 1 ด้าน
กลยุทธ์ ลำ�ดับที่ 2 ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ลำ�ดับที่ 3 ด้านการปฏิบัติการ ลำ�ดับที่
4 ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลำ�ดับที่ 5 ด้านการนำ�องค์กร ลำ�ดับที่ 6 ด้านบุคลากร และลำ�ดับที่ 7
ด้านผลลัพธ์
2. ผลการกำ�หนดแนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 สรุปได้ ดังนี้
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แนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ มีองค์ประกอบ 7 ด้าน ได้แก่
1) ด้านการนำ�องค์กร ประกอบด้วย 3 แนวทาง 12 วิธีปฏิบัติ 3 โครงการ 4 กิจกรรม 2) ด้านกลยุทธ์ ประกอบ
ด้วย 3 แนวทาง 11 วิธีปฏิบัติ 8 กิจกรรม 3) ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วย 3 แนวทาง
11 วิธีปฏิบัติ 4 โครงการ 11 กิจกรรม 4) ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ประกอบด้วย
3 แนวทาง 9 วิธปี ฏิบตั ิ 4 โครงการ 2 กิจกรรม 5) ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 3 แนวทาง 9 วิธปี ฏิบตั ิ 5 กิจกรรม
6) ด้านการปฏิบัติการ ประกอบด้วย 3 แนวทาง 11 วิธีปฏิบัติ 5 โครงการ 3 กิจกรรม และ 7) ด้านผลลัพธ์
ประกอบด้วย 3 แนวทาง 11 วิธีปฏิบัติ 2 โครงการ 7 กิจกรรม
3. ผลการประเมินแนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสูค่ วามเป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
สรุปได้วา่ ความเป็นประโยชน์ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสมของแนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพ
ประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ระดับมากที่สุดทุกด้าน ซึ่งด้านความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
รองลงมา คือ ด้านความเป็นประโยชน์และด้านความเป็นไปได้

อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ผู้วิจัยอภิปรายผล ดังนี้
1. การศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ และความต้องการจำ�เป็นของการบริหารโรงเรียน
คุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1
สภาพปัจจุบนั ของการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสูค่ วามเป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน
ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลลัพธ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารสถานศึกษา ได้มีการพัฒนาสถานศึกษา
อย่างเป็นระบบ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดำ�เนินโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้น
คุณภาพผู้เรียนเป็นสำ�คัญ สอดคล้องจากการให้ข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า การบริหารสถานศึกษา
จะต้องมุ่งเน้นผลลัพธ์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำ�คัญ ที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุผลสำ�เร็จ ซึ่ง
ผูบ้ ริหารจะต้องเน้นวิชาการและมุง่ ทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน มีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือ่ งให้ครอบคลุมใน
ทุกด้าน และส่งเสริมพัฒนาความรู้ ความสามารถครู ให้ครูปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทัง้ มีการกำ�กับ
นิเทศ ติดตามการดำ�เนินงานของครูอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นการสร้างกัลยาณมิตร
ทางการศึกษา เพื่อมาช่วยพัฒนาบริหารจัดการสถานศึกษาให้ประสบผลสำ�เร็จ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด
คือ ด้านกลยุทธ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนขาดการวิเคราะห์ หรือ (SWOT Analysis) จึงค้นหาจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคได้ไม่ชดั เจน เมือ่ ขาดการวิเคราะห์ขอ้ มูล ส่งผลให้การจัดทำ�แผนเชิงกลยุทธ์ในการ
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ดำ�เนินงานไม่สอดคล้องกับสภาพบริบทของโรงเรียนสอดคล้องกับผลการวิจัยของจิตราภรณ์  สามไชย (2561,
น.95) พบว่า ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ อยู่ในระดับตํ่าสุดของด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะขาดการสำ�รวจข้อมูล
สารสนเทศในการจัดทำ�แผนเชิงกลยุทธ์ ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมในการวางแผน เพื่อวิเคราะห์หา
ข้อมูลจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ขาดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3-5 ปี แผนปฏิบัติการประจำ�ปี
และขาดการติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบผลการดำ�เนินงานจากภายในและภายนอก
สภาพทีพ่ งึ ประสงค์ของการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสูค่ วามเป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยรวมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้านอยูใ่ นระดับมาก
ที่สุดทุกด้าน ซึ่งด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านผลลัพธ์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนต้องการมุ่งผลลัพธ์ ได้แก่
ด้านหลักสูตรและกระบวนการ ด้านนักเรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านบุคลากร ด้านการนําองค์กร และ
การกํากับดูแลองค์กร และด้านการเงิน เพื่อให้ประสบผลสำ�เร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ สอดคล้องกับผลการ
วิจัยของภัทริยากุล  แก่นแก้ว (256, น. 138) พบว่า ด้านผลลัพธ์ ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนและกระบวนการ มี
การวิเคราะห์ SWOT เพือ่ จัดทําแผนกลยุทธ์ การจัดกิจกรรมเสริมความรูเ้ พือ่ พัฒนาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนให้
ตรงตามตัวชีว้ ดั ทีก่ าํ หนดและการประชุมครู ผูป้ กครองและนักเรียนเพือ่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูและปรับปรุงคุณภาพของนักเรียน ด้านการมุ่งเน้นผู้เรียนและผู้มีส่วนได้เสีย ผู้บริหารและ
ผู้ปกครองพิจารณาแนวทางร่วมกันในการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเพื่อการปรับความเข้าใจ และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ตํา่ สุด คือ ด้านกลยุทธ์ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะการดำ�เนินงานทีไ่ ด้วางแผนไว้อาจไม่เป็นไปตามเป้าหมายทีค่ าดหวัง
เนือ่ งจากขาดทรัพยากรด้านการเงิน หรือทรัพยากรบุคคล ทีจ่ ะมาช่วยสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน สอดคล้องจาก
การให้ข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า หน่วยงานต้นสังกัด ไม่ว่าจะเป็นระดับเขต หรือหน่วยงานระดับ
เหนือขึ้นไป ควรจะมีการติดตามการดำ�เนินงานของโรงเรียนว่ามีปัญหาอะไรหรือขาดแคลนอะไรบ้าง และควร
สนับสนุนทั้งงบประมาณ และส่งเสริมการอบรม พัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง
ความต้องการจำ�เป็นของการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ลำ�ดับที่ 1 คือ ด้านกลยุทธ์ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะด้านกลยุทธ์ เป็นวิธีดำ�เนินงานที่จะนำ�ไปสู่ความสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นปัญหาลำ�ดับแรก
ที่ควรหาแนวทางแก้ไข สอดคล้องกับผลการวิจัยของอร่าม  วัฒนะ (2561, น. 205) พบว่า การดำ�เนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ของโรงเรียนจะประสบผลสำ�เร็จไปสู่คุณภาพและมาตรฐานจะต้องเกิดจากการวางแผน และกำ�หนด
กลยุทธ์ โดยยึดความเป็นเลิศในการให้บริการเป็นเป้าหมายหลัก เริ่มจากโรงเรียนต้องมีการทบทวนวิสัยทัศน์
และเป้าหมาย เพื่อความชัดเจนในการกำ�หนดตัวชี้วัดความสำ�เร็จในการนำ�กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
2. การพัฒนาแนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีดังนี้
2.1 ด้านการนำ�องค์กร มีแนวทางการบริหาร คือ ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรม โดยมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 1) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประพฤติตน
เป็นแบบอย่างทีด่ ี และใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบตั งิ าน 2) ผูบ้ ริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 3) ปฏิบตั งิ านตามกรอบงาน ตามนโยบาย และระเบียบกฎหมายประพฤติตนเป็นแบบ
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อย่างที่ดี และใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติงาน  และ 4) มีจรรยาบรรณวิชาชีพ และปฏิบัติงาน
ตามกรอบงาน ตามนโยบาย และระเบียบกฎหมาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Gyenfie (2009, pp.1)
ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง จริยธรรมแห่งความเป็นเลิศในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ กรณีศึกษา โรงเรียนในเมืองที่เป็น
แบบอย่าง ผลการวิจยั พบว่า ผูบ้ ริหารต้องปฏิบตั ติ นให้เป็นแบบอย่าง เป็นทีเ่ คารพของนักเรียน ครู และผูป้ กครอง
2.2 ด้านกลยุทธ์   มีแนวทางการบริหาร คือ ผู้บริหารมีกระบวนการวางแผน และการจัดทำ�
กลยุทธ์ของโรงเรียน โดยมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 1) สำ�รวจข้อมูลสารสนเทศในการจัดทำ�แผนเชิงกลยุทธ์ โดยต้อง
มีเป้าหมายในการพัฒนา และเปิดโอกาสให้ทกุ ฝ่ายมีสว่ นร่วมในการวางแผน 2) วิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ หาจุดอ่อน
จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคในการดำ�เนินงาน โดยเทคนิค SWOT 3) วางแผนเชิงกลยุทธ์ และจัดทำ�แผนปฏิบตั ิ
การประจำ�ปี รวมทัง้ การดำ�เนินงานตามนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ซึง่ เป้าหมายทีส่ �ำ คัญ คือ มุง่ เน้นพัฒนา
คุณภาพนักเรียน ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำ�หนด โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้  และ 4) ติดตาม ประเมินผล และ
ตรวจสอบผลการดำ�เนินงานจากภายในและภายนอก สอดคล้องกับงานวิจัยของ Huang et al. (2019, pp.
96) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารโรงเรียนในสิงคโปร์และการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศ ผลการวิจัย
พบว่า กลยุทธ์โรงเรียนแบบสามเหลี่ยมที่เน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครู ความมุ่งมั่น และความรับ
ผิดชอบของโรงเรียนมีส่วนสำ�คัญกับนักเรียน
2.3 ด้านนักเรียนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย มีแนวทางการบริหาร คือ โรงเรียนจัดทำ�หลักสูตรสถาน
ศึกษา โดยกําหนด และปรับหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี
วิธปี ฏิบตั ิ ดังนี้ 1) ชีแ้ จงทำ�ความเข้าใจเกีย่ วกับกรอบการดำ�เนินงานบริการด้านหลักสูตร และรูปแบบการเรียน
การสอนของทางโรงเรียนให้กบั ผูเ้ รียนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้ทราบ 2) รับฟังความคิดเห็นของผูเ้ รียนและผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสีย 3) เปิดโอกาสให้ผเู้ รียนและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียได้แสดงความคิดเห็นกับการบริการด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน ผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น และ 4) หาทางออกของความต้องการร่วมกันใน
รูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง แล้วนำ�มาประกอบในการจัดทำ�
แผนการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำ�ปีสอดคล้องกับผลการวิจัยของเจนการณ์ เพียงปราชญ์ (2561, น.
274)  พบว่า กระบวนการจัดการเรียนรู้ คือ การออกแบบหลักสูตรของโรงเรียนเกิดจากการวิเคราะห์ความ
ต้องการ ความสนใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ศึกษาบริบทของท้องถิ่นเพื่อทำ�หลักสูตรท้องถิ่นมีการ
จัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบหลักสูตรและสื่อการสอนอย่างเพียงพอ มีการประเมินผลหลักสูตรและรับฟัง
ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�มาปรับปรุง ครูมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โรงเรียนมีการจัดสภาพ
แวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้    
2.4 ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ มีแนวทางการบริหาร คือ โรงเรียนมี
การรวบรวมข้อมูล และสารสนเทศ เพื่อติดตามการปฏิบัติการประจําวัน และผลการดําเนินการโดยรวมของ
โรงเรียน โดยมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 1) แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบข้อมูลระบบสารสนเทศอย่างชัดเจน
2) เก็บรวบรวมข้อมูลสถานศึกษาและประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยี และทุกฝ่ายสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และ 3) ประเมินและพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์ต่อการใช้งานอยู่
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ตลอดเวลา สอดคล้องกับงานวิจยั ของเพ็ญจันทร์ อุปพงษ์ (2559, น. 235) พบว่า การจัดการสารสนเทศ ความรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ 1) มีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อปรับปรุง
อย่างเหมาะสม 2) มีวธิ กี ารจัดการข้อมูลสารสนเทศความรู้ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ นำ�ไปใช้ในการปฏิบตั ิ
งานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
2.5 ด้านบุคลากร มีแนวทางการบริหาร คือ ผูบ้ ริหารมีการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอโดยมีวธิ ปี ฏิบตั ิ ดังนี้
1) เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 2) เรียนรู้จากการแก้ปัญหาต่าง ๆ
นำ�มาซึ่งประสบการณ์ และ 3) หาความรู้ ประสบการณ์ เพิ่มเติมอยู่เสมอ เป็นทั้งนักวิชาการ นักมนุษยสัมพันธ์
นักนิเทศก์ และนักนวัตกรรมสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดม  ชูลีวรรณ และชวลิต  เกิดทิพย์ (2560, น. 43)
พบว่า การมุ่งเน้นบุคลากร มีองค์ประกอบย่อยและแนวปฏิบัติดังนี้ มีการสร้างคุณค่าของผู้ปฏิบัติงานโดย
ผู้บริหาร หัวหน้างาน สร้างความเข้าใจให้ ทุกคนทราบวัตถุประสงค์ของงานที่ปฏิบัติ มีการจัดทำ�ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน จัดให้มีการศึกษาดูงานจากโรงเรียนที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อเป็นต้นแบบในการพัฒนางาน
เน้นการเรียนรู้ ด้วยการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความยั่งยืน
2.6 ด้านปฏิบัติการ มีแนวทางการบริหาร คือ โรงเรียนมีการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยของ
นักเรียน โดยมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 1) ผู้บริหารประชุมชี้แจง ร่วมกับครูและบุคลากรทางการศึกษา วางแผนการ
ทำ�งาน กำ�หนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพและอนามัย ให้ครอบคลุมประเด็นสุขภาพที่จำ�เป็น 2) แต่งตั้งคณะ
กรรมการดำ�เนินงาน 3) จัดทำ�ข้อมูลและสารสนเทศทีเ่ กีย่ วข้องกับนักเรียน 4) ปฏิบตั งิ านตามแผนงาน โครงการ
และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 5) กำ�กับ ติดตาม และสรุปผล เพื่อนำ�ไปใช้ปรับปรุง
แก้ไข พัฒนาการดำ�เนินงานในโครงการหรือกิจกรรมของโรงเรียนต่อไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตราภรณ์
สามไชย (2561, น. 88) พบว่า โรงเรียนมีการประเมินผลบรรยากาศการทำ�งาน การให้บริการด้านสุขภาพ
ความปลอดภัย การสร้างบรรยากาศสิง่ แวดล้อมในการทำ�งานทีด่ ี มีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้ 1) ควรวางแผนดำ�เนิน
การสร้างบรรยากาศ การทำ�งาน การให้บริการด้านสุขภาพ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่ดี และกำ�หนด
ตัวชี้วัดในการประเมินผล 2) ควรดำ�เนินการตามแผนที่กำ�หนดอย่างเป็นระบบ 3) ควรติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงาน และ 4) ควรนำ�ผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป
2.7 ด้านผลลัพธ์มแี นวทางการบริหาร คือ ผูบ้ ริหารบริหารจัดการด้านการเงินอย่างโปร่งใส และ
มุ่งผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับนักเรียน โดยมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 1) วางแผนด้านการเงินอย่างมีกระบวนการมีราย
ละเอียดชัดเจน 2) จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุตามแผน
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 3) กำ�กับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความคุ้มค่าการใช้ทรัพยากรตามงบ
ประมาณที่จัดสรร และ 4) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์  ไพรัตน์ (2564, น.
173) พบว่า การบริหารงบประมาณที่สําคัญ ๆ ในด้านการจัดตั้งงบประมาณ มีการกําหนดพุทธธรรมและ
คุณธรรมไว้ในแผนกลยุทธ์โรงเรียน ด้านการบริหารงบประมาณมีการจัดสรร เบิกจ่ายงบประมาณและรายงาน
ผลตามปกติ ด้านการระดมทรัพยากรและบริหารพัสดุสินทรัพย์ มีการใช้ทรัพยากรในชุมชนร่วมมือกับบุคคล
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หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีประสิทธิภาพ และด้านการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล คือการเปิด
โอกาสให้ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วม
3. การประเมินแนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสูค่ วามเป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 การประเมินแนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความ
เป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่า แนวทางการบริหารโรงเรียน
คุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 มีความเป็น
ประโยชน์ ความเป็นไปได้ และความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนา
แนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความเป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเลย เขต 1 โดยดำ�เนินการวิจัยอย่างเป็นขั้นตอน เป็นไปด้วยความถูกต้อง ใช้กระบวนการที่ปฏิบัติจริง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญจันทร์  อุปพงษ์ (2559, น. 268) พบว่า ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนอนุบาลเอกชนสู่ความเป็นเลิศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า เป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมและ
สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการโรงเรียนอนุบาลเอกชนสู่ความเป็นเลิศในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือได้แต่ต้องปรับใช้ให้เหมาะสมแต่ละบริบทของโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. จากการศึกษาความต้องการจำ�เป็นในการกำ�หนดแนวทางโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความ
เป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่าปัญหาเร่งด่วนลำ�ดับที่ 1 ที่ควรได้
รับการแก้ไข คือ ด้านกลยุทธ์ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรดำ�เนินการวางแผนกลยุทธ์ เพื่อเตรียมการภาพ
ในอนาคต จัดทําวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการที่จะนำ�ไปสู่การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
2. จากการศึกษาความต้องการจำ�เป็นในการกำ�หนดแนวทางโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความ
เป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่าปัญหาเร่งด่วน ที่ควรได้รับการแก้ไข
ลำ�ดับที่ 2 คือ ด้านการวัด การวิเคราะห์  และการจัดการความรู้ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีการจัดการ
ระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดทํากลยุทธ์ของโรงเรียน ในการวัดผลการดําเนินการ และเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
3. จากการศึกษาความต้องการจำ�เป็นในการกำ�หนดแนวทางโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลสู่ความ
เป็นเลิศ สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พบว่าปัญหาเร่งด่วน ที่ควรได้รับการแก้ไข
ลำ�ดับที่ 3 คือ ด้านกระบวนการ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะทําให้งานสําเร็จ มีการ
ออกแบบและการเลือกกระบวนการ วิธีการ การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ มีวิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ
กระบวนการทํางาน ซึ่งเป็นผลจากแผนปฏิบัติการ
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ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาแนวทางการบริหารโรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บลตามทัศนะของผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
อื่น ๆ ได้แก่ รองผู้บริหารสถานศึกษาครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และผู้นำ�ชุมชน เพื่อได้มาซึ่ง
ข้อมูล แนวคิดหรือมุมมองที่หลากหลาย เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. ควรหาแนวทางการบริหารสถานศึกษาให้ครอบคลุมเกณฑ์โรงเรียนคุณภาพประจำ�ตำ�บล
ซึ่งประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน ด้านที่ 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ด้านที่ 3 ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ด้านที่ 4 นักเรียนและด้านที่ 5 การมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง
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