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บทคดัย่อ 
 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 2) ระดบั
การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากับการพัฒนาคุณลักษณะผู ้เรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล และ                      
4) บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณลักษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ครูผูส้อนในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 265 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
แบบแบ่งชั้นภูมิชนิดท่ีเป็นสัดส่วน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย แบบสอบถามความคิดเห็น
แบบมาตรวดัประเมินค่า 5 ระดบั สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย                           
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน และสัมประสิทธ์ิการถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน 
 ผลการวิจยัพบวา่ 1) บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบัมากทั้งโดยภาพรวมและ
รายด้าน 2) การพฒันาคุณลักษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล อยู่ในระดับมากทั้ ง
โดยรวมและรายด้าน 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผู ้บริหารสถานศึกษากับการพฒันา
คุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า มีความสัมพนัธ์กนั อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 และ 4) บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียน
สู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐาน สากลในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดั
ปทุมธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ค าส าคัญ:  บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา  การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียน  โรงเรียนมาตรฐานสากล 
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ABSTRACT 
 

 This research aimed to study 1) the level of the school administrators’ roles, 2) the level of 
the learner characteristic development toward World -Class Standard School, 3) the relationship  
between the school administrators’ roles and the learner characteristic development toward World-
Class Standard School, and 4) the effect of the school administrators’ roles on the learner characteristic 
development toward World-Class Standard School under the Secondary Educational Service Area 
Office 4 Pathumthani province. 
   The sample in this study was composed of 265 teachers in World-Class Standard Schools 
under the Secondary Educational Service Area Office 4 Pathumthani province.  The research  
instrument used for collecting data was Likert five-point scale questionnaires. The data were analyzed 
using percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s product moment correlation coefficient to 
determine the relationship. 
 The results showed that 1) the school administrators’ roles as a whole and on all aspects was 
at the high level, 2) the learner characteristic development toward World-Class Standard School as a 
whole and on all aspects was at the high level, 3) the relationship between the school administrators’ 
roles and the learner characteristic development toward World-Class Standard School was at .01 level of 
significance, and 4) the effect of school administrators’ roles on the learner characteristic development 
toward World-Class Standard School under the Secondary Educational Service Area Office 4 
Pathumthani province was at .05 level of significance.  
Keywords: school administrators’ roles, the learner characteristic development, World-Class Standard  
                   Schools 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ในยุคปัจจุบันท่ีมีความเปล่ียนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทั้ งด้านการเมือง สังคม
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การส่ือสารและการคมนาคม ท าให้การพฒันาทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงท่ีทนัสมยัเป็นส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติัอยา่งเร่งรีบ มุ่งใหป้ระชากรของประเทศมี
ลกัษณะท่ีพึงประสงค์ อยู่ร่วมกนัในสังคมอย่างมีความสุข ร่วมมือกนัเสริมสร้างชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ กระบวนการทางการศึกษาเป็นกระบวนการส าคญัอยา่งยิ่งในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถเขา้สู่การแข่งขนักบันานาชาติได้ตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ก าหนดไวอ้ย่างชัดเจนให้การศึกษาเป็น
เคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาคน คุม้ครองสิทธิ สร้างความเสมอภาค ให้โอกาสทุกคนไดรั้บการศึกษา
อย่างทัว่ถึง ไม่น้อยกว่า 12 ปี และให้โอกาสแก่ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมจดัการศึกษา พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 นับเป็นกฎหมายแม่บทในการจดัการศึกษาของประเทศท่ี
สอดคล้องกบัเจตนารมณ์นั้น ในมาตรา 22 ระบุว่า “การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่า ผูเ้รียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการ
ศึกษา ตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติ และเตม็ศกัยภาพ” 

การพฒันาประเทศชาติให้เจริญกา้วหนา้ตอ้งอาศยัการจดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ปัจจยั
ส าคญัอย่างหน่ึงท่ีจะท าให้การจัดการศึกษาของชาติมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ คือ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูบ้งัคบับญัชาดูแลควบคุมการ
บริหารในโรงเรียนให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการจัดการศึกษา  สามารถใช้ศิลปะหรือ
กระบวนการในการมีอิทธิพลเหนือผูป้ฏิบติังานคนอ่ืนๆ ในโรงเรียนเพื่อให้ผูป้ฏิบติังานไดส้ าเร็จตาม
เป้าหมาย (วโิรจน์ สารรัตนะ, 2542, น. 29) ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูท่ี้มีบทบาทท่ีส าคญัเปรียบไดว้า่
เป็นจอมทพัท่ีจะน าองคก์ารใหก้า้วไปในกระแสแห่งการปฏิรูปไดอ้ยา่งมีเกียรติและศกัด์ิศรี นอกจากน้ี 
การบริหารของผูบ้ริหารท่ีมีประสิทธิภาพยงัส่งผลให้การใชง้บประมาณ เทคโนโลยี เวลา และคนใน
องค์การไดอ้ย่างเหมาะสมกบัผลผลิตท่ีได ้ดงัขอ้ความตอนหน่ึงในเอกสารคู่มือส่งเสริมการบริหาร
สถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล กระทรวงศึกษาธิการ มีใจความว่า ประสิทธิภาพ หมายถึง สัดส่วน
ระหวา่งผลผลิตกบัตวัป้อนเขา้ ถา้ใส่ตวัป้อนเขา้ไปมากแต่ผลผลิตออกมานอ้ยแสดงวา่ หน่วยงานหรือ
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องค์การนั้น มีประสิทธิภาพการบริหารต ่า โดยทั่วไปตัวป้อนเข้าของหน่วยงาน องค์การ หรือ
สถานศึกษา คือ เงิน เทคโนโลยี คนและเวลาในการท างาน ถา้ส่ิงเหล่าน้ีถูกป้อนเขา้สู่ระบบมากแต่
ผลผลิตต ่าหรือออกมาน้อย นัน่หมายถึง การมีประสิทธิภาพของผูบ้ริหารต ่า ในทางตรงกนัขา้มถา้ตวั
ป้อนเขา้ของหน่วยงาน องคก์าร หรือสถานศึกษา คือ เงิน เทคโนโลยี คน และเวลาในการท างานนอ้ย
กวา่แต่ผลผลิตออกมามากกวา่หรือเท่ากนั การบริหารของผูบ้ริหารในหน่วยงานน้ีมีประสิทธิภาพสูง 
จึงท าให้หน่วยงานราชการ เอกชน และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาตอ้งร่วมมือกนัด าเนินการ
ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา การปฏิรูปการเรียนรู้ในสถานศึกษานั้น ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเป็นผูมี้บทบาทส าคญัท่ีสุดต่อความส าเร็จหรือประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานและของ
องค์กร ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการจดัการศึกษานั้น ข้ึนอยู่กับบทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีวา่ คุณภาพและความส าเร็จของการจดัการเรียนการสอน ข้ึนอยูก่บัความรู้ความสามารถ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษา หากผูบ้ริหารเป็นเช่นไรสถานศึกษาก็มกัเป็นเช่นนั้น ถา้ผูบ้ริหารสถานศึกษา
สนใจเร่ืองอะไร หรือเห็นอะไรมีความส าคญัก็จะส่งเสริม ท าให้สถานศึกษามีความเด่นด้านนั้น 
เช่นเดียวกบังานวิจยัของ ดุค, เคลนดินิน และ คอนเนลลี (Duke, 1986, Clandinin & Connelly, 1995 
อา้งถึงใน นภเนตร ธรรมบวร, 2542, น. 76) ท่ีกล่าววา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทส าคญัในการปฏิรูป
การเรียนรู้อย่างยิ่งเพราะหากผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ ความมุ่งมัน่ เห็นความส าคญั
ของการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัแลว้ ก็จะแสดงบทบาทให้การส่งเสริมสนบัสนุน
อย่างเต็มท่ีในท่ีสุดการปฏิรูปการเรียนรู้ก็จะประสบความส าเร็จ แต่ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา พบว่า
ผูบ้ริหารสถานศึกษายงัใหค้วามส าคญัต่อการแสดงบทบาทในการจดัการปฏิรูปการเรียนรู้นอ้ย นัน่คือ
ไม่สนใจท่ีจะศึกษาคน้ควา้สร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตร และการจดัการเรียนการสอน                
จึงท าให้ขาดความรู้ความสามารถ ไม่อาจให้การส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนการสอน ไม่ส่งเสริม
การพฒันาความรู้ความสามารถของครู ไม่สามารถให้ค  าปรึกษาแนะน าหรือสนบัสนุนทรัพยากรการ
บริหารใหส้อดคลอ้งกบัการจดัการเรียน (ลลัธริมา สุวรรณ, 2548, บทคดัยอ่) 

การบริหารงาน หรือการด าเนินงานในองค์กรทุกองค์กรส่ิงท่ีมีความจ าเป็นและเป็น
องคป์ระกอบส าคญันั้นมีสองส่วน คือ การบริหารงาน และการบริหารคน องคก์รทุกประเภทตอ้งมี
องค์ประกอบด้านงาน ได้แก่ ภารกิจท่ีตอ้งกระท าตามวตัถุประสงค์ขององค์กร การจดัระบบงาน
เพื่อให้สามารถกระท าภารกิจไดต้ามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การจะประกอบ
ภารกิจไดต้ามเป้าหมายขององคก์รนั้นจะตอ้งมีรูปแบบการด าเนินงานของคนในองคก์ร ซ่ึงจะแตกต่าง
กนัตามวตัถุประสงค์และลกัษณะของภารกิจขององคก์ร เช่น ในดา้นการจดัการศึกษานั้นองคก์รท่ีจดั
ข้ึนจะจดัในรูปของสถานศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่ โรงเรียน วทิยาลยั สถาบนั และมหาวทิยาลยั เป็นตน้ 
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การบริหารงานในโรงเรียนจะประสบผลส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีมากน้อยเพียงใดนั้นข้ึน           
อยูก่บัความจ าเป็นเบ้ืองตน้ คือ ตวัผูบ้ริหารท่ีเป็นคนก าหนดทิศทางของการบริหารงานต่างๆ โดยใช้
ทรัพยากร ท่ีท  าให้เกิดการพฒันาในด้านต่างๆ ซ่ึงน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรหรือ
หน่วยงานนั้นๆ 

การบริหารเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนองค์กรให้ด าเนินงานไดบ้รรลุตามเป้าหมาย แต่จะ
บริหารอย่างไรจึงจะเกิดประสิทธิภาพนั้น ผูบ้ริหารจึงเป็นตวัจกัรส าคญัท่ีสุดเพราะเป็นผูก้  าหนด
ทิศทางในการท างาน ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งเป็นผูท่ี้มีความเป็นผูน้ าทางวิชาการสูง 
มีความคิดริเร่ิม มีวสิัยทศัน์รอบรู้ เป็นท่ีพึ่งทางวชิาการแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาได ้เช่น ส่งเสริมให้มีการจดั
หลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับผูเ้รียนและท้องถ่ิน ส่งเสริมการพฒันานวตักรรม การพฒันา
บุคลากร การพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูมี้ความสมบูรณ์รอบด้านทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ส่ิงส าคญัอีกประการหน่ึงท่ีทา้ทายความสามารถของผูบ้ริหาร คือ ท าให้บุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาตระหนักถึงหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ มีการท างานอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดสารสนเทศ  
(Information) ท่ีมีความหมายและสามารถน าไปใชไ้ดต้ามความมุ่งหมาย (สมศกัด์ิ สมมาคูณ, 2552, น. 3) 

หน้าท่ีการบริหารท่ีส าคญัของผูบ้ริหารอีกส่ิงหน่ึง ไดแ้ก่ การพฒันาบุคลากร ซ่ึงจดัว่าเป็น
หนา้ท่ีของผูบ้ริหารและครูอาจารยทุ์กคนท่ีตอ้งพฒันาตวัเองให้มีศกัยภาพทนัตามความเปล่ียนแปลงของ
สังคมและเทคโนโลยี (ทรงธรรม ทองประทุม, 2549, น. 3) การพฒันาครูหรือบุคลากรเป็นกระบวนการ
เพิ่มพนูคุณภาพของผูป้ฏิบติังานใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน ซ่ึงการพฒันาบุคลากรเป็นกระบวนการท่ีจะ
เสริมสร้างและเปล่ียนแปลง เพื่อให้ผูป้ฏิบติังานดา้นต่างๆ มีความรู้ ความสามารถ เจตคติ ทกัษะ และ
วธีิการในการท างานเพื่อใหท้  างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การพฒันาบุคลากรตอ้งกระท าอยา่งต่อเน่ือง 
เพื่อสนองความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานท่ีปรารถนาจะไดรั้บความกา้วหน้าในการปฏิบติันั้น และท่ี
ส าคญัคือ วทิยาการหรือเทคนิคต่างๆ มีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว จึงตอ้งมีการพฒันาบุคลากรให้กา้วทนั
กบัการเปล่ียนแปลงของสังคม(วิภาพร บุตรสอน, 2554, น. 2) โดยกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบนั
พฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ไดมี้การก าหนดทิศทางการด าเนินงานพฒันาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงมุ่งเน้นให้มีการพฒันาบนฐานความคิดสมรรถนะ (Competency) ไดมี้การ
ก าหนดหลักเกณฑ์เคร่ืองมือต่างๆ เพื่อให้ผูบ้ริหารและครูน าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน        
(ชชัรินทร์ ชวนวนั, 2553) 

กระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว ทั้งระบบเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) ความกา้วหนา้ทางดา้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการ
ส่ือสาร ท าให้ประเทศต่างๆ ไม่สามารถอยูโ่ดยล าพงัตอ้งพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั มีความร่วมมือใน
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การปฏิบติัภารกิจและแกปั้ญหาต่างๆ ร่วมกนัมากข้ึน สังคมโลกเกิดการล่ืนไหลระหว่างวฒันธรรม
มากข้ึน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. A7) การติดต่อส่ือสารเป็นไปดว้ยความ
สะดวกและรวดเร็ว ท าให้สังคมโลกเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสาร เช่นเดียวกับคนท่ีต้องคิด วิเคราะห์ 
แยกแยะ และเร่งรีบในการตดัสินใจ เพื่อให้ทนักบัเหตุการณ์ในสังคมท่ีมีความสลบัซบัซ้อนมากข้ึน  
จึงเป็นเหตุท่ีน าไปสู่สภาวการณ์ของการแข่งขนัทางเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมระหว่าง
ประเทศ นอกจากนั้น สภาพปัญหาท่ีคนทัว่โลกตอ้งเผชิญกบัวิกฤตการณ์ร่วมกนัในเร่ืองของความ
เส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ท่ีส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อมวลมนุษย ์
สะทอ้นให้เห็นถึงแนวโน้มว่า คนยุคใหม่จะตอ้งเผชิญกบัความเปล่ียนแปลงอนัหลากหลายเป็น
สัญญาณเตือนวา่โลกในอนาคตจะมีปรากฏการณ์ต่างๆ เกิดข้ึนเกินกวา่จะคาดคิดถึง จึงเป็นแรงผลกัดนั
ส าคญัท่ีท าให้หลายประเทศตอ้งปฏิรูปการศึกษา ความจ าเป็นท่ีตอ้งเตรียมคนรุ่นใหม่ท่ีมีทกัษะและ
ความสามารถในการปรับตวัให้มีคุณลกัษณะส าคญัในการด ารงชีวิตในโลกยุคใหม่ไดอ้ย่างรู้เท่าทนั 
และคุณภาพของการจดัการศึกษาจึงเป็นตวับ่งช้ีท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีแสดงถึงศกัยภาพในการแข่งขนั
ของแต่ละประเทศดว้ย (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 1) เพราะการศึกษาเป็น
ส่วนหน่ึงของระบบการพฒันาประเทศซ่ึงตอ้งเช่ือมโยงกบัการพฒันาระบบอ่ืน ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555, น. A1) และการจดัการศึกษาของสถาบนั การ 
ศึกษามีการแข่งขนัด้านคุณภาพมากข้ึน หลักสูตรการเรียนการสอนตอ้งปรับให้มีความเป็นสากล 
เพราะการเช่ือมโยงดา้นการคา้และการลงทุน ท าใหต้ลาดแรงงานในอนาคตตอ้งการคนท่ีมีศกัยภาพใน
หลายดา้น โรงเรียนตอ้งหาภาคีเครือข่ายในการจดัหลกัสูตรนานาชาติ หลกัสูตรสมทบ หรือหลกัสูตร
ร่วมกับสถาบนัต่างประเทศ เพื่อความเป็นสากลของการศึกษา ความส าคญัและความจ าเป็นของ
ภาษาสากล ทั้งน้ีก็เพื่อความไดเ้ปรียบในการติดต่อส่ือสาร การเจรจาต่อรองในสังคมโลก ตลอดจน
การประกอบอาชีพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 2) ส่งผลให้การจดั
หลกัสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนจ าเป็นตอ้งมีความเป็นพลวตั กา้วทนักบัความเปล่ียนแปลงต่างๆ 

จากเหตุดังกล่าว ประเทศไทยได้รับผลกระทบอันเกิดจากเปล่ียนแปลงดังท่ีกล่าวมา
เช่นเดียวกัน นอกจากน้ี จากการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2544 ท่ีผา่นมา ประกอบกบัขอ้มูลจากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 
เก่ียวกับแนวทางการพฒันาคนในสังคมไทย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันา
เยาวชนสู่ศตวรรษท่ี 21 จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2544 เพื่อ
น าไปสู่การพฒันาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีเหมาะสมชดัเจนทั้ง
เป้าหมายของหลกัสูตรในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ทกัษะกระบวนการน าหลกัสูตรไปสู่การปฏิบติั 
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(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 2) ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มศกัยภาพการจดัการศึกษาไทย
ให้พร้อมส าหรับการแข่งขนัในเวทีโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 โดยมีเป้าหมาย คือ 1) โรงเรียนตอ้งเป็น
หน่วยบริการทางการศึกษาในมิติท่ีกวา้งข้ึน 2) หลกัสูตรการเรียนการสอนตอ้งมีความเป็นสากลข้ึน    
3) ตอ้งมีการพฒันาทกัษะการคิดมากข้ึน 4) ตอ้งมีการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมากข้ึน และ 5) การ
สอนภาษาต่างประเทศตอ้งมีประสิทธิภาพมากข้ึน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2555, น. 4-5) กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 เพื่อเป็นกรอบทิศทางในการพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21 โดย
มุ่งส่งเสริมผูเ้รียนให้มีคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กบัความเป็นสากล รักความเป็น
ไทย มีทักษะในการคิด มีทกัษะในการแก้ปัญหา มีทักษะด้านเทคโนโลยี มีความคิดสร้างสรรค ์                 
มีความสามารถในการส่ือสารและมีทกัษะชีวติ และสามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นใน
สังคมโลกได้อย่างสันติ ในระดับท่ีไม่ต ่ากว่าผูเ้รียนของนานาอารยประเทศ ส่งผลต่อการพฒันา
ประเทศแบบยัง่ยืน เป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้คนไทยกา้วทนัต่อความเปล่ียนแปลง และความ 
กา้วหนา้ของโลก และมีศกัยภาพในการแข่งขนัในเวทีโลก (ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2555, น. 6) 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดเ้ล็งเห็นความจ าเป็นอยา่งรีบด่วนท่ีจะตอ้ง
เร่งหาวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพ ในการพฒันาทกัษะและความสามารถต่างๆ ดังกล่าวให้เกิดข้ึนกับ
ผูเ้รียน เพื่อใหเ้ป็นพื้นฐานท่ีจะเติบโตเป็นคนไทยท่ีมีความคิดเป็นสากล มีความสามารถในการร่วมมือ
ท างานและแข่งขนักบันานาชาติไดอ้ยา่งประสิทธิภาพ เพราะส่ิงเหล่าน้ีจะท าให้ประเทศไทยด ารงอยู่
ในเวทีระดบันานาชาติไดอ้ย่างรู้เท่าทนั สมศกัด์ิศรี เคียงบ่าเคียงไหล่ ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี สามารถด ารงอยู่ร่วมกนัอยา่งสงบ สันติ ถอ้ยทีถอ้ยอาศยัและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555, น. 8) 

โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School : W-CSS) จึงเป็นนวตักรรมการ
จดัการศึกษาท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานน ามาใชเ้ป็นมาตรการเร่งด่วนในการยก 
ระดบัการจดัการศึกษาของไทยให้มีคุณภาพเทียบเท่าสากล โดยมุ่งหวงัท่ีจะให้โรงเรียนไดพ้ฒันาต่อ
ยอดคุณลกัษณะของผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะ
เป็นพลโลก มีศกัยภาพทดัเทียมกบันานาประเทศ เป็นเยาวชนไทยรุ่นใหม่ เป็นผูท่ี้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ สามารถส่ือสารได้สองภาษา ล ้ าหน้าในทางความคิด สามารถผลิตงานไดอ้ย่างสร้างสรรค ์
และมีจิตร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 4) 
โดยได้เร่ิมด าเนินการน าร่อง จ านวน 500 โรงเรียน ในปีการศึกษา 2553 และปรับเพิ่มข้ึนอีก 150 
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โรงเรียน ในวนัท่ี 13 กนัยายน 2555 รวมเป็น 650 โรงเรียน โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาผูเ้รียนให้
มีศกัยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) 2) ยกระดบัการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล 
(World-Class Standard) และ 3) ยกระดบัการบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System 
Management) (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 3) ซ่ึงความส าเร็จของการ
ด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลนั้น เกิดจากการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน
เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-Class Standard Curriculum and Instruction) และการบริหารจดัการ
ดว้ยระบบคุณภาพ (Quality System Management) (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2553, น. 6) 

จากมาตรการเร่งด่วนของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี มีโรงเรียนท่ีไดรั้บการยกระดบัเป็นโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล จ านวน 8 โรงเรียน ซ่ึงตอ้งด าเนินการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพตามวตัถุ  ประสงค์ของ
การจดัตั้งโรงเรียนมาตรฐานสากล ผูว้ิจยัเห็นวา่มีการศึกษาวิจยัในเร่ืองดงักล่าวนอ้ยมาก และโรงเรียน
มาตรฐานสากลเป็นแนวคิดใหม่ในการบริหารจดัการศึกษาในประเทศไทย เพิ่งเร่ิมด าเนินการในปี
การศึกษา 2553 ทั้งยงัสอดรับกบัพนัธกิจและเป้าประสงคข์องส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 4 ท่ีมุ่งสร้างโรงเรียนในสังกัดให้เป็นโรงเรียนชั้นดีท่ีมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ 
(ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4, 2555) จึงนับว่าเป็นรูปแบบการบริหารจดัการท่ี
ผูบ้ริหารโรงเรียนและหน่วยงานตน้สังกัดได้ให้ความสนใจ ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง
ดงักล่าว ซ่ึงผลการวิจยัจะท าให้ไดท้ราบขอ้มูลถึงสภาพปัจจุบนัของการด าเนินงานของโรงเรียน เพื่อ
ยกระดบัขีดความสามารถและมาตรฐานการท างานของตน ของส่วนรวม และเม่ือปฏิบติักนัทัว่ทั้ง
โรงเรียนก็จะท าให้การด าเนินงานตามวตัถุประสงคน์ั้นประสบความส าเร็จ สามารถยกระดบัคุณภาพ
ของโรงเรียนใหไ้ดรั้บการยอมรับในระดบัมาตรฐานโลก และส่งผลใหโ้รงเรียนผลิตผูเ้รียนท่ีมีคุณภาพ
และมีศกัยภาพเทียบเคียงผูเ้รียนในระดบัสากล อนัจะเกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสูงสุด
สืบไป 
  

1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
1.2.1_เพื่อศึกษาระดบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
1.2.2_เพื่อศึกษาระดบัการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ใน

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
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1.2.3_เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู ้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนา
คุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 

1.2.4_เพื่อศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่
การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดั
ปทุมธานี 
 

1.3_ค ำถำมของกำรวจิัย 
1.3.1_บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี อยูใ่นระดบัใด 
1.3.2_การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี อยูใ่นระดบัใด 
1.3.3_บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์ การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การ

เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวดั
ปทุมธานี หรือไม่ 

1.3.4_บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
หรือไม ่
 

1.4_สมมติฐำนของกำรวจิัย 
 1.4.1_บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี อยูใ่นระดบัมาก 
 1.4.2_การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี อยูใ่นระดบัมาก 
1.4.3_บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่

การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดั
ปทุมธานี มีความสัมพนัธ์กนั 

1.4.4_บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
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1.5  ขอบเขตของกำรวจิัย 
การวิจัยคร้ังน้ี มุ่งศึกษาบทบาทของผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการการพัฒนา

คุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยม 
ศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขต ดงัน้ี 

1.5.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ย 
 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาจาก ประทวน บุญรักษา (2555) 

จ  านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) บทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร 2) บทบาทความเป็นนกัประสานงาน และ                 
3) บทบาทความเป็นนักปฏิรูปการศึกษา และการพัฒนาคุณลักษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล มี 5 ประการ (ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 5) ไดแ้ก่ 1) เป็น
เลิศทางวิชาการ 2) ส่ือสารสองภาษา 3) ล ้ าหน้าทางความคิด 4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และ            
5) ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก 

1.5.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านัก 

งานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานี จ านวน 8 โรงเรียน รวม 829 คน 
(ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4, 2556) 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ใช้ขนาดกลุ่มจากตารางส าเร็จของ เครจซ่ี และ
มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 265 คน ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน 0.32 ของ
ประชากรเป้าหมาย 8 โรงเรียน และใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดท่ีเป็นสัดส่วน (Proportional 
Stratified Random Sampling) ดว้ยวธีิการจบัฉลาก 

1.52_วธีิการศึกษา 
 เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) ซ่ึงจะใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) 

แบบมาตรสวนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั
องค์ความรู้ในการปฏิบติังานของกลุ่มประชากร และใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าความเท่ียงตรง (Validity 
Value) ค่าความช่ือมัน่ (Reliability) ค่าประสิทธิสหสัมพนัธ์ของ เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) และน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตาราง 
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1.6_นิยำมศัพท์เฉพำะ 
1.6.1_บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง การแสดงออกหรือพฤติกรรมหรือปฏิสัมพนัธ์

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัต าแหน่งหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์ของผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงผูว้ิจยัได้
ท าการสังเคราะห์ทฤษฎีจากแนวคิดของนกัทฤษฎีหลายท่าน สรุปออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ บทบาทและ
ภารกิจของผูบ้ริหาร บทบาทความเป็นนกัประสานงาน และบทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา 

 1.6.1.1 บทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร หมายถึง การส่งเสริมสนบัสนุนรูปแบบการ
จดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยสร้างความร่วมมือกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง วางแผน
ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสนบัสนุนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพแก่บุคลากร ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทั้งดา้นวิชาการ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการให้บริการดา้นการจดัสภาพแวดลอ้ม ท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู ้เ รียน และสนับสนุนครู บุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง เพิ่มพูนความรู้และ            
ประสบการณ์ใหท้นัต่อสถานการณ์ความเจริญกา้วหนา้ และความเปล่ียนแปลงของโลก  

 1.6.1.2 บทบาทความเป็นนกัประสานงาน หมายถึง การด าเนินการเพื่อให้เกิดความ
คล่องตวัในการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้งครูและบุคลากรภายใน
โรงเรียน บุคคลและหน่วยงานภายนอกโรงเรียน ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้งให้
ความร่วมมือกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อสร้างเครือข่ายผูส้นบัสนุนทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อการพฒันาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งสร้างความเช่ือมัน่และให้ความส าคญัในการ
ท างานเป็นทีม และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียนให้ชุมชนและสาธารณชนทราบ สร้างความ
เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั และสร้างการมีส่วนร่วมมากข้ึน 

 1.6.1.3 บทบาทความเป็นนักปฏิรูปการศึกษา  หมายถึง การด าเนินงานเพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพในการบริหารงานของโรงเรียน โดยส่งเสริมการประเมินภายใน และการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ มีการน าผลการประเมินผูเ้รียนมาใช้ก าหนด
นโยบายของสถานศึกษา เพื่อให้กระบวนการด าเนินงานท่ีเป็นระบบ ให้ความส าคญักบัการวิจยัและ
พฒันา โดยส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนของครู
และทีมงาน รวมทั้งผูบ้ริหารเขา้มามีส่วนร่วมในการวิจยั พร้อมทั้งจดัหาเคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ องค์
ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้สถานศึกษาทนัต่อความเจริญกา้วหน้าทั้งในและต่างประเทศ สอดคลอ้งกบัยุค
สังคมแห่งการเรียนรู้ 

1.6.2 การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล หมายถึง คุณลกัษณะ
ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการยอมรับว่าเป็นคุณลกัษณะผูเ้รียนของโรงเรียนชั้นน าหรือโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(World Class Standard School : WCSS) โรงเรียนท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมท่ีจะพฒันาผูเ้รียนให้มี
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ศกัยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) มีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ (Learner Profile) เทียบเคียง
มาตรฐานในระดบัสากล ดงัน้ี 

 1.6.2.1 เป็นเลิศวชิาการ หมายถึง ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนผา่นการประเมินระดบั 
ชาติอยู่ในระดับดี เป็นท่ียอมรับจากสถาบนันานาชาติ มีความสามารถเฉพาะทางเป็นท่ีประจกัษ ์
สามารถเขา้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนจนถึงระดบัอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศในอตัราท่ี
สูงข้ึน มีผลการเรียนท่ีสามารถถ่ายโอนกบัสถานศึกษาระดบัต่างๆ ในนานาชาติได ้

 1.6.2.2 ส่ือสาร 2 ภาษา หมายถึง ผูเ้รียนมีทกัษะการส่ือสารเชิงปฏิสัมพนัธ์ ใช้ภาษา
ส่ือสารไดดี้ทั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ มีความสามารถเป็นท่ียอมรับจาก
สถาบนัทางภาษาต่างๆ 

 1.6.2.3 ล ้าหนา้ทางความคิด หมายถึง ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ สร้างสรรค ์มีเหตุผล รู้จกัคิด
วเิคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า กลา้น าเสนอความคิดท่ีสร้างสรรคแ์ละแตกต่าง สามารถปรับตวั
ในสถานการณ์ต่างๆ ไดดี้ 

 1.6.2.4 ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง ผูเ้รียนสามารถประเมิน แสวงหา 
สังเคราะห์ และใช้ขอ้มูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานการประดิษฐ์คิดคน้ สร้างสรรค์งาน 
ออกแบบผลงานเข้าแข่งขนัในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ส่ือสาร 
น าเสนอ เผยแพร่ แลกเปล่ียนผลงานไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

 1.6.2.5 ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลก หมายถึง ผูเ้รียนมีความตระหนักรู้ใน
สภาวการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้และจดัการกบัความซับซ้อน และตระหนกัถึงความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทยและของนานาชาติ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
เป็นพลเมืองดี ปกป้องคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและอุดมการณ์ประชาธิปไตยสังคมไทยและสังคมโลก 

  1.6.3 โรงเรียนมาตรฐานสากล หมายถึง โรงเรียนท่ีถูกพฒันายกระดบัคุณภาพจัดการเรียน
การสอนและการจดัการดว้ยระบบคุณภาพ เพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของผูเ้รียนเป็น
มาตรฐานสากล โดยภาพรวมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์พื้นฐานของทั้งสองมาตรฐานเหมือนกนั คือ 
การจดัการศึกษาให้คนในชาติเป็น คน เก่ง คนดี และ มีความสุข ตามปฏิญญาวา่ดว้ยการจดัการศึกษา
ของ UNESCO  

1.6.4 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี หมายถึง องคก์รท่ี
เป็นองค์กรธรรมาภิบาลท่ีทันสมัย พร้อมยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย และจดัการศึกษาสนองนโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากล 
มุ่งสู่มธัยมเชิงปฏิบติัการ เพื่อการประกอบอาชีพการมีงานท า ตามศกัยภาพความพร้อมของโรงเรียน
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และผูเ้รียน เพื่อเตรียมประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมอาเซียน โดยมีโรงเรียนในสังกดัทั้งหมดรวม               
21 โรงเรียน 
 

1.7_กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 
การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิดบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาจาก ประทวน บุญรักษา

(2555) จ  านวน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) บทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร 2) บทบาทความเป็นนัก
ประสานงาน และ 3) บทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา และศึกษาคุณลกัษณะผูเ้รียนต่อการเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากลของส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553) 5 ประการ ได้แก่                   
1) เป็นเลิศทางวิชาการ 2) ส่ือสารสองภาษา 3) ล ้าหนา้ทางความคิด 4) ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์และ  
5) ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก ดงัภาพท่ี 1.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

1.8_ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
1.8.1_ผลการวิจยัสามารถน าไปเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเขา้ใจและทบทวนผลการ

ด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
จงัหวดัปทุมธานี 

1.8.2_ผลการวิจยัสามารถใชเ้ป็นขอ้มูลสารสนเทศในการปรับปรุงการบริหารจดัการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ในสังกัดสานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ให้มี
รูปแบบการบริหารจดัการในแนวทางเดียวกนั 

บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา 

1. บทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร 
2. บทบาทความเป็นนกัประสานงาน 

3. บทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา 

การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การ
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 

1 เป็นเลิศทางวชิาการ 
2 ส่ือสารสองภาษา 
3 ล ้าหนา้ทางความคิด 
4 ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์
5 ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก 



บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การศึกษาวิจยั เร่ือง บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะ

ผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
จงัหวดัปทุมธานี ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1  แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา 
2.1.1  ความหมายของบทบาท 
2.1.2  ทฤษฎีบทบาท 
2.1.3  ความหมายของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
2.1.4  บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

2.2  แนวคิดเก่ียวกบัเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.2.1  ลกัษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.2.2  จุดมุ่งหมายและทิศทางในการด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.2.3  ตวัช้ีวดัความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.2.4  คุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 

2.3  แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.4  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
2.5  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.5.1  งานวจิยัในประเทศ 
2.5.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
 

2.1  แนวคดิทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบับทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
ผูบ้ริหาร ผูน้ า ผูจ้ดัการองคก์ร หวัหนา้งาน ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานขนาดเล็กหรือหน่วยงาน

ขนาดใหญ่ หน่วยงานราชการหรือภาคเอกชนก็ตาม ย่อมมีบทบาทท่ีเป็นผลต่อความส าเร็จหรือ
ประสิทธิภาพของงานเป็นอยา่งยิ่ง บางคร้ังการจดัองคก์รแมจ้ะไม่เรียบร้อยไม่ถูกตอ้งอยู่บา้ง ก็อาจมี
ผลงานสูงได ้หากผูบ้ริหารมีคุณลกัษณะท่ีดี แต่ถา้คุณลกัษณะหรือพฤติกรรมในการน าของผูบ้ริหาร
ไม่ดี แม้การจดัองค์กรจะถูกต้องหรือดีเพียงใด ผลงานท่ีเกิดข้ึนของหน่วยงานนั้นๆ ย่อมสมบูรณ์                    
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ไดย้าก ดงันั้นผูบ้ริหารหรือผูน้ าจะตอ้งมีคุณสมบติัและพฤติกรรมในการน าท่ีถูกตอ้งเหมาะสม เพราะ
ความส าเร็จของงานทุกดา้นขององค์กรข้ึนอยูก่บัผูบ้ริหารหรือผูน้ า ซ่ึงจะวินิจฉยัสั่งการหรือตดัสินใจ
แกปั้ญหาต่างๆ เพื่อใหง้านเกิดประสิทธิภาพ 

2.1.1 ความหมายของบทบาท 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546, น. 602) 

ไดใ้หค้วามหมายของบทบาทไวว้า่ หมายถึง การกระท าตามหนา้ท่ี ท่ีก าหนดไว ้  
 กนกวรรณ  เพียงเกต (2541, น. 22) ได้ให้ความหมายของบทบาทไวว้่า บทบาท 

หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคลท่ีแสดงออกตามสถานภาพท่ีด ารงอยู่ บทบาทท่ี
แสดงออกน้ีถูกก าหนดโดยความคาดหวงัของสังคมอยา่งชดัเจนภายใตว้ฒันธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณีของสังคม ว่าจะประพฤติปฏิบัติอย่างไร ถ้าสถานภาพเปล่ียนแปลงไปบทบาทก็จะ
เปล่ียนแปลงไปดว้ยและการปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ท่ีเกิดข้ึนภายในสังคมท าให้บุคคลแต่ละคนตอ้ง
มีบทบาทเพิ่มข้ึน (Role - Set) ดงันั้นถา้สมาชิกในสังคมทุกคนแสดงบทบาทไดด้งัท่ีสังคมคาดหวงั
เอาไว ้สังคมนั้นๆ ก็จะเป็นระเบียบไม่สับสนวุน่วาย 

 ชไมพร  สมบติัยานุชิต (2541, น. 16) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง พฤติกรรมของ
บุคคลกระท าตามต าแหน่งหนา้ท่ีและสถานภาพ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กนัระหว่างพฤติกรรมของตนเอง
กบัต าแหน่งทางสังคมและหากสถานภาพเปล่ียนแปลงไปบทบาทก็จะเปล่ียนแปลงไปดว้ย 

 ธนิตา  รัตนพนัธ์ (2555, น. 14) กล่าววา่ บทบาท คือ พฤติกรรมหรือการปฏิบติัของ
บุคคลตามอ านาจหนา้ท่ีท่ีตนเองรับผดิชอบ ซ่ึงการกระท าหรือการปฏิบติันั้นจะข้ึนอยูก่บัสภาพเป็นอยู่
ของบุคคลและความคาดหลงัของสังคม โดยบทบาทนั้นจะมีการก าหนดเอาไวอ้ยา่งชดัเจน หากสภาพ
ของบุคคลเปล่ียนไปบทบาทท่ีมีอยูก่็จะเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย ยิ่งบุคคลนั้นมีความสัมพนัธ์กบัสังคม
มากเท่าใดบทบาทก็จะยิง่เพิ่มมากข้ึน 

 บุญตา  ไลเ้ลิศ (2550, น. 12) กล่าวว่า บทบาท หมายถึง การปฏิบติัตามสิทธิและหนา้ท่ี
ของสถานภาพของต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงท่ีบุคคลไดรั้บ ตอ้งมีบทบาทหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามท่ี
ก าหนดไวต้ามบทบาทของต าแหน่งนั้นและคลอ้ยตามความมุ่งหวงัของสังคม 

 สุพตัรา  สุภาพ (2540, น. 30) ไดใ้ห้ความหมายของค าวา่ บทบาท (Role) คือ การปฏิบติั
ตามสิทธิและหนา้ท่ีของสถานภาพ (ต าแหน่ง) เช่น มีต าแหน่งเป็นพ่อบทบาท คือ ตอ้งเล้ียงดูลูก เป็น
ครูบทบาท คือ สั่งสอนอบรมนกัเรียนใหดี้ เป็นคนไขบ้ทบาท คือ ปฏิบติัตามหมอสั่ง 

 อาคม  วดัไธสง (2547, น. 71) ได้กล่าวว่า บทบาท หมายถึง การกระท าหรือการ
ปฏิบติัท่ีผูค้รองต าแหน่งควรประพฤติปฏิบติั เช่น ผูบ้ริหาร รองผูบ้ริหาร ครูอาจารย ์คนงาน ภารโรง  
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ก็จะแสดงบทบาทไปตามท่ีต าแหน่งดงักล่าวตอ้งกระท า โดยทัว่ไปบทบาทจะตอ้งมาพร้อมกบัหนา้ท่ี
และต าแหน่ง 

 วินิจ  เกตุข า และ คมเพชร  ฉตัรศุภกุล (2544, น. 41) ไดนิ้ยาม บทบาทไวว้า่ การ
แสดงออกของบุคคลในด้านท่ีเก่ียวกบัค าพูดลกัษณะท่าทางการตอบสนองกิริยาต่างๆ เพื่อให้ผูอ่ื้น
ทราบวา่ ตนก าลงัท าหนา้ท่ีอะไร มีต่อเจา้ของต าแหน่งหรือฐานะทางสังคมอยา่งไร จึงอาจกล่าวไดว้า่ 
“บทบาท” ก็คือ การแสดงออกถึงฐานะต าแหน่งหนา้ท่ีของแต่ละคนในสังคม 

 โอเวนส์ (Owens, 1970, p. 54) ไดใ้หค้วามหมายของบทบาทไวว้า่ บทบาท หมายถึง การ
แสดงพฤติกรรมของบุคคลตามความคาดหวงัของผูอ่ื้น ซ่ึงแตกต่างกันไปตามความคาดหวงัและ
ความคิดท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัการรับรู้ของบุคคลผูแ้สดงพฤติกรรมนั้น 

 บรูม และ เซลนิค (Broom & Selznick, 1977, p. 34-35) ไดใ้หค้วามหมายของบทบาท
ไวด้งัน้ี 

 1. บทบาทท่ีก าหนดไวห้รือบทบาทตามอุดมคติ (The Socially Prescribed or Ideal 
Role) เป็นบทบาทตามอุดมคติท่ีก าหนดสิทธิและหนา้ท่ีของต าแหน่งทางสังคมไว ้

 2. บทบาทท่ีควรกระท า (The Perceived Role) เป็นบทบาทท่ีแต่ละบุคคลเช่ือวา่ควร
จะกระท าหนา้ท่ีของต าแหน่งนั้นๆ ซ่ึงอาจจะไม่ตรงตามบทบาทท่ีก าหนดไว ้ไม่ตรงตามอุดมคติทุก
ประการและอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคลก็ได ้

 3. บทบาทท่ีกระท าจริง (The Performed Role) เป็นบทบาทท่ีแต่ละบุคคลไดก้ระท า
ไปจริง ตามความเช่ือ ความคาดหวงั ตลอดจนความกดดนั และโอกาสท่ีจะกระท าในแต่ละสังคม
ในช่วงระยะเวลาหน่ึง 

 แมคโดนลัด์ และ สเชลเลนเบิร์ก (McDonald & Schellenberg, 1971, p. 3) ไดก้ล่าว 
ถึงบทบาทในเชิงพฤติกรรมทางสังคมวา่ บทบาท หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลกบัพฤติกรรม
ท่ีสมาชิกในสังคมคาดหวงัจะใหบุ้คคลนั้นประพฤติ 

 เลวงิสัน (Levingson, 1986, p. 6) ไดส้รุปความหมายของบทบาทไว ้3 ประการ คือ 
 1. บทบาท หมายถึง ปทสัถาน (Norms) ความคาดหวงั ขอ้ห้าม ความรับผิดชอบและ

อ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะในท านองเดียวกนั ซ่ึงผูกพนัอยู่กับต าแหน่งทางสังคมท่ีก าหนดให้บทบาทตาม
ความหมายน้ีค านึงถึงตวับุคคลนอ้ยท่ีสุด แต่มุ่งไปถึงการบ่งช้ีหนา้ท่ีอนัควรกระท า 

 2. บทบาท หมายถึง ความเป็นไปของบุคคลผูด้  ารงต าแหน่งท่ีคิดและกระท าเม่ือด ารง
ต าแหน่งนั้นๆ 
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 3. บทบาท หมายถึง การกระท าของบุคคลแต่ละคนท่ีสัมพนัธ์กับโครงสร้างทาง
สังคม หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ แนวทางท่ีบุคคลพึงกระท าเม่ือด ารงต าแหน่งนั้นๆ 

 กู๊ด (Good, 1973) ไดใ้หค้วามหมาย บทบาท วา่หมายถึง 
 1. ลกัษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกของแต่ละบุคคลภายในกลุ่มท่ีก าหนด 
 2. แบบกระสวนพฤติกรรมของหน้าท่ีท่ีคาดหวงั หรือหน้าท่ีท่ีบุคคลตอ้งกระท าให้

บรรลุผลส าเร็จภายใตส้ภาพแวดลอ้มท่ีทางสังคมก าหนด 
 กิปสัน อีวานเซอร์วิช และโดเนลล่ี (Gibson, lvancervich & Donnelly, 1988, p. 292) 

กล่าวไวว้า่ บทบาท คือ แบบแผนของพฤติกรรมท่ีคาดหวงัอยา่งมีเหตุผลตามต าแหน่งท่ีก าหนดข้ึนใน
หน่วยงาน  

 มิเชล (Michael, 1988, p. 150) ไดก้ล่าววา่ บทบาท หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมท่ีคน
คาดหวงัวา่ผูค้รองต าแหน่งในกลุ่มหรือในองคก์รจะตอ้งแสดงหรือปฏิบติั 

สรุปไดว้่า บทบาท หมายถึง พฤติกรรมหรือการปฏิบติัของบุคคลตามอ านาจหน้าท่ีท่ีตน
รับผิดชอบ ซ่ึงการกระท าหรือการปฏิบติันั้นจะข้ึนอยู่กบัสภาพเป็นอยู่ของบุคคลและความคาดหวงั
ของสังคม โดยบทบาทนั้นจะมีการก าหนดไวอ้ยา่งชดัเจน หากสภาพของบุคคลเปล่ียนไปบทบาทท่ีมี
อยูก่็จะเปล่ียนแปลงตามไปดว้ย ยิ่งบุคคลนั้นมีความสัมพนัธ์กบัสังคมมากเท่าใด บทบาทก็จะยิ่งเพิ่ม
มากข้ึนดว้ย 

2.1.2 ทฤษฎีบทบาท 
 ลินตนั (Linton อา้งถึงใน สุภา สกุลเงิน, 2545, น. 10, 14-15) เป็นนกัมานุษยวิทยา 

คนแรกที่ให้แนวคิดในเร่ืองฐานะต าแหน่ง (Status) และบทบาท (Role) ของฐานะต าแหน่งนั้น                    
ลินตนักล่าวไวว้่า สังคมตั้งอยู่บนรากฐานของการปฏิบติัตอบโตข้องคนในสังคมนั้น (Reciprocal 
Behavior) ถา้หากคนไม่มีการกระท าตอบโต ้แนวคิดในเร่ืองฐานะต าแหน่งและบทบาทจะไม่เกิดข้ึน 
ลินตนัเห็นว่าฐานะต าแหน่งเป็นนามธรรม หมายถึง ต าแหน่งต่างๆ ที่มีอยู ่ในรูปแบบหน่ึง                       
(A Particular Pattern) ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองท่ีก าหนดบทบาทของต าแหน่งนั้นๆ ไดว้า่ จะมีภารกิจหนา้ท่ี
อยา่งไร เพราะฉะนั้นต าแหน่งจึงเป็นส่ิงท่ีคู่กบับทบาท นอกจากนั้นลินตนัยงัไดจ้  าแนกชนิดของฐานะ
ต าแหน่งออกเป็น 2 ชนิด 

 1. ฐานะต าแหน่งท่ีไดม้าโดยก าเนิด (Ascribed Status) 
 2. ฐานะต าแหน่งท่ีไดม้าโดยการกระท า (Achieved Status) 
 การท่ีบุคคลจะสามารถปฏิบติัหน้าท่ีตามบทบาทท่ีถูกก าหนดไวไ้ด้ดีหรือไม่นั้ น 

ยอ่มข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ีคือ 
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 1. ลกัษณะเฉพาะของสังคมหรือชุมชน 
 2. วฒันธรรม ประเพณีและความปรารถนาของสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3. บุคลิกภาพและความจ าเป็นของบทบาท 
 องคป์ระกอบท่ีกล่าวมาน้ีจะท าใหบุ้คคลแสดงถึงบทบาทตามนยัสิทธิหนา้ท่ี และตาม

สถานภาพของตน 
 ฮนัท์ (Hunt, 1971, p. 6) กล่าววา่ บทบาทท่ีบุคคลแสดงออกสามารถแบ่งออกเป็น                        

5 ประเภท ดงัน้ี 
 1. บทบาทท่ีก าหนดโดยสังคม (Role Prescriptions) เป็นบทบาทท่ีสังคมก าหนดไวว้า่

บุคคลท่ีอยูใ่นต าแหน่งนั้นจะตอ้งท าอยา่งไร เช่น สังคมก าหนดไวว้า่ ครูจะตอ้งท าหน้าท่ีสอน แพทย์
ตอ้งท าหนา้ท่ีเป็นผูรั้กษาคนไข ้ 

 2. บทบาทท่ีก าหนดให้คนเป็นตวัอย่างของสังคม (Role Stereotypes) เช่น การแต่ง
กาย การพดูจา ความประพฤติของคนในสังคมยอ่มบ่งถึงวฒันธรรมและสังคมของคนนั้น  

 3. บทบาทท่ีสังคมคาดหวงั (Role Expectations) เป็นบทบาทท่ีผูอ่ื้นคาดหวงัไวว้่า            
ผูด้  ารงต าแหน่งนั้นจะปฏิบติัอย่างไร เช่น ผูท่ี้เป็นครูควรจะตอ้งมีความรู้ดี มีความประพฤติและมี
คุณธรรมของการเป็นครูท่ีดี 

 4. บทบาทท่ีทุกคนตอ้งปฏิบติัตามระเบียบ กฎเกณฑ์และหน้าท่ีท่ีก าหนดไว ้(Role 
Enactment) เช่น ครูควรจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

 5. บทบาทท่ีตอ้งปฏิบติัตามความคาดหวงัของผูร่้วมงาน (Counter Role Expectations) 
เช่น คนสองคนท างานร่วมกนัต่างก็มุ่งหวงัว่าแต่ละคนจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของตน แต่โดยความเป็น
จริงแลว้ทั้งสองฝ่ายจะตอ้งดูความมุ่งหวงัของฝ่ายตรงขา้มดว้ยวา่ตอ้งการจะใหท้ าอยา่งไร 

 เบอโล (Berlo, 1966, p. 153) ไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบัลกัษณะของบทบาทไวด้งัน้ี 
 1. บทบาทท่ีถูกก าหนดไว ้(Role Prescription) คือ บทบาทท่ีก าหนดไวเ้ป็นระเบียบอยา่ง

ชดัเจนวา่บุคคลท่ีอยูใ่นบทบาทนั้นจะตอ้งท าอะไรบา้ง 
 2. บทบาทท่ีกระท าจริง (Role Description) คือ บทบาทท่ีบุคคลไดก้ระท าจริงเม่ืออยูใ่น

บทบาทนั้นๆ 
 3. บทบาทท่ีถูกคาดหวงั (Role Expectation) คือ บทบาทท่ีถูกคาดหวงัโดยผูอ่ื้นว่า

บุคคลท่ีอยูใ่นบทบาทนั้นๆ ควรกระท าอยา่งไร 
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 อลัพอร์ท (Allport, 1973, p. 181-184) ได้เสนอแนวความคิดเก่ียวกบัการแสดง
บทบาทของบุคคลวา่ข้ึนอยูก่บัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

 1. บทบาทท่ีสังคมคาดหวงั (Role Expectation) คือ บทบาทท่ีสังคมคาดหวงัให้บุคคล
ปฏิบติัตามความคาดหวงัท่ีก าหนดโดยกลุ่มสังคมและโดยสถานภาพท่ีบุคคลนั้นๆ ครองอยู ่

 2. การรับรู้บทบาท (Role Conception) คือ การท่ีบุคคลรับรู้ในบทบาทของตนเองวา่
ควรจะมีบทบาทอยา่งไร และสามารถจะมองเห็นบทบาทของตนเองไดต้ามการรับรู้นั้น ซ่ึงเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กบัความต้องการของบุคคลนั้นเอง โดยการรับรู้ในบทบาทและความต้องการของบุคคล 
ย่อมข้ึนอยู่กบัลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ตลอดจนเป้าหมายในชีวิตและค่านิยมของบุคคลท่ีสวม
บทบาทนั้น 

 3. การยอมรับบทบาทของบุคคล (Role Acceptation) จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือมีความ
สอดคลอ้งของบทบาทตามความคาดหวงัของสังคมและบทบาทท่ีตนรับอยู่ การยอมรับบทบาทเป็น
เร่ืองท่ีเก่ียวของกบัความเขา้ใจในบทบาท และการส่ือสารระหวา่งสังคมและบุคคลนั้น ทั้งน้ีก็เพราะวา่
บุคคลอาจไม่ไดย้นิดียอมรับบทบาทเสมอไป แมว้า่จะไดรั้บการคดัเลือกจากสังคมให้รับต าแหน่งและ
มีบทบาทหนา้ท่ีปฏิบติัตาม เพราะถา้หากบทบาทท่ีไดรั้บนั้นท าให้ไดรั้บผลเสียหายหรือเสียประโยชน์
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้ขดัแยง้กบัความตอ้งการ (Role Conflict) หรือค่านิยมของบุคคลนั้น ผูค้รองต าแหน่ง
อยูก่็พยายามหลีกเล่ียงบทบาทนั้นไม่ยอมรับบทบาทนั้นๆ 

 4. การปฏิบติัตามบทบาทหน้าท่ีของบุคคล (Role Performance) เป็นบทบาทท่ีเจา้ของ
สถานภาพแสดงจริง (Actual Role) ซ่ึงอาจจะเป็นการแสดงบทบาทตามท่ีสังคมคาดหวงัหรือเป็นการ
แสดงบทบาทตามการรับรู้และตามความคาดหวงัของตนเอง การท่ีบุคคลใดจะปฏิบติัตามบทบาท
หน้าท่ีไดดี้เพียงใดนั้นก็ข้ึนอยู่กบัระดบัการยอมรับบทบาทนั้น ๆ ของบุคคลท่ีครองต าแหน่งนั้นอยู ่
เน่ืองจากความสอดคลอ้งกบับทบาทตามความคาดหวงัของสังคมและการรับรู้บทบาทของตนเอง 

 บรูซ และ โคเฮน (Bruce & Cohen, 1979, p. 36) ไดใ้ห้ค  าอธิบายเก่ียวกบับทบาทไว ้
ดงัน้ี การท่ีสังคมไดก้ าหนดเฉพาะเจาะจงให้เราปฏิบติัหนา้ท่ีตามบทบาทใดบทบาทหน่ึงนั้น เรียกว่า
เป็นบทบาทท่ีถูกก าหนด (Prescribed Role) ถึงแมว้่าบุคคลบางคนจะไม่ได้ประพฤติปฏิบติัตาม
บทบาทท่ีถูกคาดหวงัโดยผูอ่ื้นก็ยงัคงยอมรับวา่ จะตอ้งปฏิบติัไปตามบทบาทท่ีสังคมก าหนดให้ ส่วน
บทบาทท่ีปฏิบติัจริง (Enacted Role) เป็นวธีิการท่ีบุคคลไดแ้สดงหรือปฏิบติัออกมาจริงตามต าแหน่งของ
เขา ความไม่ตรงกนัของบทบาทท่ีถูกก าหนดกบับทบาทท่ีปฏิบติัจริงนั้น อาจมีสาเหตุมาจาก 

 1. บุคคลขาดความเขา้ใจในส่วนของบทบาทท่ีตอ้งการ (Lack of Understanding) 
 2. ความไม่เห็นดว้ย (Can Not To Conform) หรือไม่ลงรอยกบับทบาทท่ีถูกก าหนด 
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 3. บุคคลไม่มีความสามารถ (Inability) ท่ีจะแสดงบทบาทนั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ธงชัย  สันติวงษ์ (2542, น. 92-93) ได้ไห้แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการการแสดง

บทบาทของบรรดาสมาชิกภายในองคก์ร สามารถก าหนดไดเ้ป็น 4 ระยะ 
 1. ระยะท่ี 1 เป็นระยะของการคาดหมายในบทบาท เม่ือคนเราเร่ิมเขา้มาในองคก์ร ก็

จะมีการไดข้อ้มูลและข่าวสารจากองคก์ร อาจโดยการปฐมนิเทศ การอบรม เพื่อให้คนๆ นั้นสามารถ
คาดหมายถึงบทบาทท่ีเขาตอ้งแสดงออกในองคก์ร 

 2. ระยะท่ี 2 เป็นระยะท่ีเป็นทางการ คนท่ีเขา้มาถูกก าหนดบทบาทท่ีจะตอ้งแสดงโดย
อาจก าหนดออกมาเป็นวตัถุประสงค ์ระเบียบวธีิปฏิบติังาน กฎ ขอ้บงัคบั และเขาจะตอ้งแสดงบทบาท
ไปตามท่ีก าหนดเพื่อแลกกบัผลตอบแทนซ่ึงอาจจะเป็นทางด้านตวัเงิน หรือทางด้านการได้รับการ
ส่งเสริมเล่ือนต าแหน่งหรือผลตอบแทนอ่ืนๆ 

 3. ระยะท่ี 3 เป็นระยะของการเรียนในบทบาท เม่ือคนท่ีเขา้มาเร่ิมปฏิบติังานจะเร่ิมมี
การเรียนรู้ในบทบาทท่ีเขาไดแ้สดงออกมาอย่างเป็นทางการ และในขณะเดียวกนัการท างานตอ้งมี
ความสัมพนัธ์กบัผูร่้วมงานซ่ึงเป็นความสัมพนัธ์ท่ีไม่เป็นทางการความคาดหมายของผูร้วมงานท่ีไม่
เป็นทางการท่ีมีต่อบทบาทของเขาก็มีส่วนส าคญั เขาตอ้งพยายามท่ีจะปรับบทบาทของเขาให้สมดุลกบั
ความคาดหมายท่ีเป็นทางการจากองคก์รและความคาดหมายท่ีไม่เป็นทางการจากผูร่้วมงาน 

 4. ระยะท่ี 4 ระยะของการคงอยู่หรือออกไปจากองค์กร เม่ือคนเข้าในองค์กรได้
ปฏิบติังานมาจนถึงระยะน้ี เขาก็ทราบวา่เขาควรจะอยูห่รือลาออกไปจากองคก์ร โดยอาศยัการเรียนรู้
จากบทบาทท่ีผ่านมาในระยะท่ี 3 เขาจะคงอยูต่่อเม่ือบทบาทท่ีเขาแสดงอยูส่อดคลอ้งหรือเป็นไปตาม
ความคาดหมายขององคก์รและตามความคาดหมายท่ีไม่เป็นทางการของผูร่้วมงาน ถา้หากบทบาทท่ี
เขาแสดงอยูไ่ม่สอดคลอ้งหรือไม่เป็นไปตามความคาดหมายขององคก์รหรือตามความคาดหมายท่ีไม่
เป็นทางการของผูร่้วมงานอนัใดอนัหน่ึงแลว้ ก็จะรู้สึกเกิดความขดัแยง้ในบทบาทหรือความไม่ชดัเจน
ในบทบาทข้ึน หากไม่สามารถแกไ้ขก็จะเกิดความเบ่ือหน่าย ความไม่พึงพอใจและลาออกไปในท่ีสุด 

 นิตย ์ ประจงแต่ง (2548, น. 23) ไดร้วบรวมทฤษฎีบทบาทและไดอ้ธิบายโดยสรุปใน
แต่ละทฤษฎีไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 1. ทฤษฎีของลินตนั (Linton) ลินตนัให้แนวคิดเก่ียวกบัสถานภาพหรือฐานะ (Status) 
และบทบาท (Role) ไวว้า่ สถานภาพเป็นนามธรรมหรือต าแหน่งซ่ึงฐานะจะเป็นตวัก าหนดบทบาทของ
ต าแหน่งนั้นวา่มีภารกิจและหนา้ท่ีอยา่งไร ดงันั้นเม่ือมีต าแหน่งส่ิงท่ีตามมา คือ บทบาทของต าแหน่ง
ซ่ึงทุกต าแหน่งตอ้งมีบทบาทก ากบั 
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 2. ทฤษฎีของเพียร์สัน (Pearson) เพียร์สัน กล่าววา่ ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยใ์น
สังคมท าให้มนุษยต์อ้งเพิ่มบทบาทพิเศษของแต่ละบุคคล ซ่ึงคนในสังคมมีความจ าเป็นท่ีตอ้งติดต่อ
สัมพันธ์กัน ต้องมีความสนใจกันเป็นพิเศษ และให้ความเห็นว่าสภาพสังคมในโรงเรียนจะ
ประกอบดว้ย ครูใหญ่ ครู นกัเรียน ซ่ึงตอ้งติดต่อสัมพนัธ์กนัและมีความสนใจกนัเป็นพิเศษ 

 3. ทฤษฎีของฮอร์แมนส์ (Homan) ฮอร์แมนส์ กล่าววา่ ต าแหน่งเป็นสาระของพฤติกรรม
สัมพนัธ์บุคคลจะปฏิบติัอย่างไรก็ต่อเม่ือเห็นวา่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง และคิดเสมอวา่ต าแหน่งเป็น
เพียงปัจจยัท่ีกระตุ้นให้บุคคลเกิดการกระท าหรือแสดงพฤติกรรมเท่านั้น ดังนั้นบุคคลจะเปล่ียน
บทบาทไปตามต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากสังคม 

 พศิน  แตงจวง (2554, น. 63-38) ไดร้วบรวมทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาท ดงัน้ี 
 1. ทฤษฎีบทบาทตามมุมมองของนักสังคมวิทยาและจิตวิทยาสังคม บทบาท คือ 

พฤติกรรมส่วนใหญ่ท่ีบุคคลแสดงออกทุกวนั บทบาททางสังคมในแต่ละแห่งถูกก าหนดข้ึนตามสิทธ์ิ 
หนา้ท่ี ความคาดหวงั และพฤติกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับไดท่ี้บุคคลหน่ึงจะตอ้งปฏิบติัในสังคมหน่ึงๆ และ
ว่าพฤติกรรมของแต่ละบุคคลข้ึนอยู่กบับริบทในหรือสถานภาพทางสังคมและตวัประกอบอ่ืนๆ ตวั
ละครในภาพยนตร์หรือการแสดงมกันาเอาบทบาททางสังคมมานาเสนอลอ้เลียนอยูบ่่อยๆ ซ่ึงนกัคิด
กลุ่มสังคมวทิยาไดจ้  าแนกบทบาทออกเป็น 5 บทบาท ดงัน้ี 

  1.1 บทบาทด้านวฒันธรรม เป็นบทบาทท่ีก าหนดตามหลกัของวฒันธรรม เช่น 
นกับวชหรือพระ เป็นตน้ 

  1.2 บทบาททางสังคมท่ีจ าแนกไวแ้ตกต่างกนั เช่น นายอ าเภอ ครู พยาบาล เป็นตน้ 
  1.3 บทบาทเฉพาะสถานการณ์ (Situation-Specific Roles) เช่น พยานท่ีอยูใ่น

เหตุการณ์ 
  1.4 บทบาททางชีวะ-สังคมวิทยา (Bio-Sociological Roles) เช่น มนุษยใ์นระบบ

ธรรมชาติ 
  1.5 บทบาทตามลกัษณะเพศ เช่น เพศชาย เพศหญิง เป็นตน้ 

 2. ทฤษฎีบทบาทในมิติพฤติกรรมทางสังคม (Social Behavior) มีหลกัดงัน้ี 
  2.1 การแบ่งหนา้ท่ี (Division of Labor) ในสังคมอยูใ่นรูปของปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง

บุคคลระดบัต่างๆ ท่ีเรียกวา่ “บทบาท” 
  2.2 บทบาททางสังคม (Social Roles) จะรวมพฤติกรรมที่เหมาะสมและ

พฤติกรรม ท่ีควร (Permitted) ซ่ึงเป็นแนวทางปฏิบติัทัว่ไปในสังคมหรือท่ีเรียกวา่ “บทบาทความความ
คาดหวงั” 
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  2.3 แต่ละคนมีบทบาทตามสภาพ 
  2.4 บทบาทบางบทบาทมีข้อกฎหมายก าหนดไว้ (Legitimate) และสร้างข้ึน 

(Constructive) เพื่อให้บุคคลท่ีด ารงต าแหน่งนั้นตอ้งปฏิบติัตามบทบาท มิฉะนั้นหากฝ่าฝืนอาจถูก
ลงโทษ 

 2.5 เม่ือสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป บทบาทท่ีก าหนดอาจล้าสมยั (Outdated) 
หรือไม่ถูกตอ้ง (Illegitimate) จึงตอ้งเปล่ียนแปลงใหเ้หมาะสมตามไปดว้ย 

 2.6 เม่ือบุคคลปฏิบติัตามบทบาทไดเ้ป็นอยา่งดีอาจไดรั้บรางวลั แต่หากไม่ปฏิบติั
ตามบทบาทก็อาจไดรั้บโทษ ดว้ยเหตุน้ีแต่ละคน แต่ละหน่วยงานจึงตอ้งปฏิบติัตามหนา้ท่ีท่ีก าหนดไว ้

 3.  ทฤษฎีบทบาทการไดรั้บ (Role-Taking) ของม้ีด (Mead) ไดแ้บ่งตนออกเป็น 2 ส่วน 
คือ “I” ซ่ึงเป็นตวัแสดงถึงสัญชาตญาณธรรมชาติ หรือลกัษณะเฉพาะของบุคคล “I” จะเป็นพฒันาการ
แรกของมนุษยท่ี์เรียนรู้เป็นส่ิงแรกจากส่ิงท่ีสังคมคาดหวงั “Me” ซ่ึงเป็นส่ิงแสดงถึงตนดา้นสังคมท่ี
เกิดจากความตอ้งการของสังคมและความตอ้งการของบุคคลท่ีจะไดรั้บ “Me” จะเป็นพฒันาการท่ีมี
ช่วงเวลายาวนานตลอดชีวติ “Me” เป็นส่ิงท่ีไดรั้บจากกระบวนการขดัเกลาทางสังคม 3 ขั้น คือ 

 3.1 ขั้นเลียนแบบ (Imitative Stage) เร่ิมตั้งแต่เกิด - 2 ปี โดยเด็กจะเลียนแบบ หรือ
แสดงบทบาทท่ีได้รับจากบุคคลอ่ืนๆ ท่ีเห็น โดยเฉพาะบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อเขา (Significant 
Others) อยูใ่กลชิ้ดกบัเขาโดยเฉพาะพอ่แม่จะเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการพฒันาขั้นน้ีมากท่ีสุด 

 3.2 ขั้นแสดงบทบาท (Play Stage) เร่ิมท่ีอายุประมาณ 2 ปีข้ึนไป - 4 ปี เป็นขั้นท่ีเร่ิม
พฒันาการของ “Me” เด็กจะเร่ิมมีทศันคติและการกระท าในส่ิงท่ีสังคมยอมรับ เด็กจะเร่ิมเห็นวา่ตนนั้น
เป็นส่วนหน่ึงของสังคม เด็กจะเรียนรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด โดยมีพ่อแม่หรือสังคมเป็นผูค้วบคุม
พฤติกรรม 

 3.3 ขั้นแสดงการเล่น (Game Stage) อายุ 4 ปีข้ึนไป เป็นขั้นท่ีเด็กเร่ิมท่ีจะไดรั้บรู้
และเห็นบทบาทการกระท าของบุคคลในสังคมนอกบา้น จะเป็นการพฒันาบทบาทท่ีสังคมส่วนใหญ่   
(Generalized Other) ตอ้งการและคาดหวงั เร่ิมมีการแสดงบทบาทหลายบทบาทในเวลาเดียวกนั 

ทฤษฎีระบบสังคม (Social System Theory) ทฤษฎีน้ีเกทเซลส์และกูบา (Getzels and Guba) 
ไดส้ร้างข้ึนเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมในองคก์รต่างๆ ท่ีจดัข้ึนเป็นระบบสังคม แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ 
ดา้นสถาบนัมิติ (Nomothetic Dimension) และดา้นบุคลามิติ (Idiographic Dimension) ดงัภาพท่ี 2.1 
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ส่ิงแวดลอ้ม 

 
  วฒันธรรม                                     ธรรมเนียม                                 ค่านิยม 

 
 
สถาบนั                                       บทบาท                               ความคาดหวงั 
 
 

ระบบสังคม  มาตรฐาน   ตวักลาง  พฤติกรรมทางสังคม 
 
                                                                                                                    ความตอ้งการ 
บุคคล                              บุคลิกภาพ             ส่วนตวั 
 
 
วฒันธรรม                                   ธรรมเนียม                             ค่านิยม 
 
    ส่ิงแวดลอ้ม 

ภาพที ่2.1 ทฤษฎีระบบสังคม (Social System Theory) ของ Getzels and Guba  
ทีม่า : รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ (ออนไลน์, 2549) 
 

1. ดา้นสถาบนัมิติ ประกอบดว้ย 
1.1 สถาบัน (Institution) ได้แก่ หน่วยงานหรือองค์กร ซ่ึงจะเป็นกรม กอง โรงเรียน 

โรงพยาบาล บริษทั ร้านคา้ หรือโรงงานต่างๆ ท่ีมีวฒันธรรม (Culture) ของหน่วยงานหรือองค์กรนั้น
ครอบคลุมอยู ่

1.2 บทบาทตามหนา้ท่ี (Role) สถาบนัจะก าหนดบทบาท หนา้ท่ี และต าแหน่งต่างๆ ให้
บุคคลปฏิบติั มีกฎและหลกัการอยา่งเป็นทางการและมีธรรมเนียม (Ethics) การปฏิบติัท่ีมีอิทธิพลต่อ
บทบาทอยู ่

สถาบันมิติ 
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1.3 ความคาดหวงัของสถาบนัหรือบุคคลภายนอก (Expectations) เป็นความคาดหวงัท่ี
สถาบนัหรือบุคคลภายนอกคาดวา่สถาบนัจะทางานใหบ้รรลุเป้าหมาย เช่น โรงเรียนมีความคาดหวงัท่ี
จะตอ้งผลิตนกัเรียนท่ีดีมีคุณภาพ ความคาดหวงัมีค่านิยม (Values) ของสังคมครอบคลุมอยู ่

2. ดา้นบุคลามิติ ประกอบดว้ย 
2.1 บุคลากรแต่ละคน (Individual) ซ่ึงปฏิบติังานอยูใ่นสถาบนันั้น ๆ เป็นบุคคลในระดบั

ต่างๆ เช่น ในโรงเรียนมีผูบ้ริหารโรงเรียน ครู อาจารย ์คนงาน ภารโรง มีวฒันธรรมยอ่ยท่ีครอบคลุม
ต่างไปจากวฒันธรรมโดยส่วนร่วม 

2.2 บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ความรู้ ความถนดั ความสามารถ เจตคติ อารมณ์ 
และแนวคิด ซ่ึงบุคคลท่ีเขา้มาทางานในสถาบนันั้นจะมีความแตกต่างปะปนกนัอยู่และมีธรรมเนียม
ของแต่ละบุคคลเป็นอิทธิพลครอบง าอยู ่

2.3 ความต้องการส่วนตัว (Need - dispositions) บุคคลท่ีมาท างานสถาบันมีความ
ตอ้งการท่ีแตกต่างกนัไป บางคนท างานเพราะตอ้งการเงินเล้ียงชีพ บางคนทางานเพราะความรัก บาง
คนตอ้งการเกียรติยศช่ือเสียง ความกา้วหน้า บางคนตอ้งการการยอมรับ บางคนตอ้งการความมัน่คง
ปลอดภยั เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัมีค่านิยมของตนเองครอบคลุมอยู ่

สรุปไดว้า่ ทฤษฎีบทบาทท่ีนกัวชิาการกล่าวไวข้า้งตน้เป็นกรอบความคิดท่ีกล่าวถึงบทบาท
ท่ีเป็นรูปแบบพฤติกรรมของบุคคลท่ีก าหนดข้ึนโดยความคาดหวงัของสังคมให้บุคคลปฏิบติัตาม ซ่ึง
บทบาทดงักล่าวจะแสดงออกมานั้นข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบต่างๆ 

2.1.3 ความหมายของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความหมายพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 

2542 “ผูบ้ริหารสถานศึกษา” หมายความวา่ บุคลากรวชิาชีพท่ีรับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละ
แห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน (ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546, น. 2) 

 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543, ค  าน า) ให้ความหมายวา่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา คือ ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัยิ่งในการปฏิรูปการศึกษาระดบัสถานศึกษา งานวิจยัหลายช้ินได้
ระบุตรงกนัวา่ ผูบ้ริหารท่ีใหค้วามเอาใจใส่ต่องานวิชาการ ทุ่มเทให้กบังานพฒันาการเรียนการสอน มี
คุณธรรม และมีภาวะผูน้ าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของสถานศึกษา ท าให้ผูเ้รียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี บุคลากรไดรั้บการพฒันาและมีขวญักาลงัใจในการท างาน 

 ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา (2549, น. 84) ไดใ้ห้ความหมาย ผูบ้ริหารสถานศึกษา              
ไวว้า่ บุคคลซ่ึงปฏิบติังานในต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษา
อ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยั ขั้นพื้นฐาน หรืออุดมศึกษาต ่ากวา่ปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 
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 อุทยั  บุญประเสริฐ (2540, น. 3) ไดก้ล่าวว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูท่ี้ท  า
หน้าท่ีก ากับ ดูแล ควบคุม และจดัการให้สถานศึกษาด าเนินการและทุ่มเทความพยายามในการ
ด าเนินงานทั้งปวงของสถานศึกษา เพื่อการพฒันาเด็กหรือเยาวชนท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบให้บรรลุผล
ตามภารกิจ และวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

 วงษ์เดือน  ทองค า (2556, น. 25) กล่าวถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาไวว้่า บุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงมีบทบาทในฐานะผูน้ าสามารถควบคุม
และดูแลการด าเนินงานในดา้นบริหารจดัการภายในสถานศึกษา ให้บรรลุตามแผนและนโยบายท่ีวาง
ไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลซ่ึงปฏิบติังานใน
สถานศึกษา มีหน้าท่ีก ากบั ดูแล ควบคุม รับผิดชอบการด าเนินการของสถานศึกษาให้บรรลุตาม
เป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.1.4 บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซ่ึงเป็น

หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีบริหารงานบุคคลส าหรับขา้ราชการครู ได้ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา (วลัลภา ละออเอ่ียม, 2552, น. 11) ไวด้งัน้ี 

 1. บทบาทหนา้ท่ีในการก าหนดวตัถุประสงคน์โยบายและเป้าหมายของโรงเรียน 
 2. บทบาทหนา้ท่ีในการจดักิจกรรมการบริหารต่างๆ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ตาม

นโยบายและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
 3. บทบาทหนา้ท่ีในการน าการปฏิบติัของบุคลากรในโรงเรียนใหเ้กิดประสิทธิภาพ 
 4. บทบาทหน้าท่ีในการสร้างขวญักาลงัใจและสร้างความสุขในการท างานให้กับ

บุคลากรในโรงเรียน 
 5. บทบาทหน้าท่ีในการสร้างความร่วมมือรวมสติปัญญาของบุคลากรในโรงเรียน

และชุมชนเพื่อการบริหาร 
 6. บทบาทหนา้ท่ีในการจดัหาทรัพยากรและควบคุมก ากบัติดตามบุคลากรในการใช้

ทรัพยากรใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543, น. 4) ไดก้ล่าวถึงบทบาทของ

ผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ย 10 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 
 1. การเป็นผูน้ าทางวิชาการ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างของ

ผูน้ าการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูน้  าทางวิชาการ โดยให้ความส าคญัต่อการส่งเสริม และ
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สนบัสนุนการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ตามหมวด 4 ใน
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมีการวางแผนก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ
การปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษาอยา่งชดัเจน และสะดวกต่อการน าไปปฏิบติั ให้ค  าปรึกษาแนะน า
และสร้างพลังความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ซ่ึงจะน าไปสู่การปฏิรูป
การศึกษา 

 2. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการบริหารงานอยา่งอิสระ 
เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการบริหารและบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา โดย
เน้นการมีส่วนร่วมทั้งครูและบุคลากรภายในโรงเรียน บุคคลและหน่วยงานภายนอกโรงเรียน ทั้ง
หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน อาทิ ครู บุคลากร พอ่แม่ ผูป้กครอง ชุมชน และองคก์รต่างๆ 

 3. การเป็นผูอ้  านวยความสะดวก ผูบ้ริหารเป็นผูป้ระสานงานให้แก่บุคลากรและผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทั้งทางดา้นวิชาการ อาทิ การจดัส่ือต่างๆ เช่น ต ารา เกม เทคโนโลยีช่วยการเรียนการสอน 
และอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนการให้บริการและการจดัสภาพแวดลอ้มแห่งการเรียนรู้ 
เช่น แหล่งเรียนรู้ และศูนยก์ารเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง และจดับรรยากาศ
ของโรงเรียนใหอ้บอุ่น เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรักท่ีจะเรียนรู้และแสวงหาความรู้ 

 4. การประสานความสัมพนัธ์ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการประสานงานและสร้าง
ความสัมพนัธ์อนัดีกับทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน เพื่อสร้างเครือข่ายผูส้นับสนุน
ทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรงบประมาณ ทรัพยากรบุคคล อาทิ ผูเ้ช่ียวชาญ ผูมี้ความรู้และ
ประสบการณ์พิเศษท่ีโรงเรียนตอ้งการให้มาช่วยพฒันาโรงเรียน ทรัพยากรดา้นการเรียนการสอนและ
กิจกรรมต่างๆ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ส่ือ เกม และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 

 5. การส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากร ผูบ้ริหารสถานศึกษามีการพฒันาครูและ
บุคลากรในโรงเรียนอยา่งต่อเน่ือง โดยการส่งเสริมให้ครูเขา้รับการฝึกอบรม เขา้ร่วมประชุมสัมมนา
และไปทศันศึกษา เพื่อเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ให้ทนัต่อสถานการณ์ความเจริญกา้วหนา้และ
ความเปล่ียนแปลงของโลก และเพื่อสามารถน ามาประยุกตแ์ละปรับปรุงการจดัการเรียนการสอนให้    
ดีข้ึน รวมทั้งส่งเสริมการพฒันาบุคลากรในสถานศึกษาแห่งอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

 6. การให้ขวญัก าลงัใจ สร้างแรงจูงใจ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูท่ี้มีทศันคติในเชิง
บวกกบัผูร่้วมงาน มีความยดืหยุน่ในการท างาน สร้างความเช่ือมัน่และเขา้ใจในความตอ้งการของฝ่าย
ต่างๆ ให้ความส าคญัในความพยายามของทีมงาน และสร้างแรงจูงใจในการท างานดว้ยวิธีการต่างๆ 
อาทิ การแสดงความขอบคุณ การเผยแพร่ผลงานของทีมงานและการยกยอ่งใหร้างวลั 
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 7. การประเมินผลติดตามผล ผูบ้ริหารสถานศึกษาจ าเป็นตอ้งจดัให้มีการประเมินผล
โดยส่งเสริมการประเมินผลในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เพื่อรองรับการประเมิน
ภายนอก มีการน าผลการประเมินผู ้เ รียนมาใช้ก าหนดนโยบายของสถานศึกษา เพื่อให้เป็น
กระบวนการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและครบวงจร 

 8. การส่งเสริมสนบัสนุนการวิจยัและพฒันา ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความส าคญักบั
การวิจยัและพฒันาเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ในโรงเรียนของขา้ราชการครูและทีมงาน รวมทั้ง
ผูบ้ริหารอาจเขา้มามีส่วนร่วมในการวจิยัดว้ย 

 9. การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ ผูบ้ริหารสถานศึกษาให้ความส าคัญกับงานด้าน
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียนใหชุ้มชนและสาธารณชนทราบ โดยวิธีการท่ีหลากหลายเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั และสร้างการมีส่วนร่วมมากข้ึน 

 10. การส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นผูส่้งเสริมการใช้
เทคโนโลย ีเพื่อใหท้นัต่อความเจริญกา้วหนา้ทั้งในและต่างประเทศ ใหส้อดคลอ้งกบัยุคสังคมแห่งการ
เรียนรู้ 

 ในส่วนของส านกังานเลขาธิการคุรุสภา (2546, น. 56) ไดก้  าหนดขอ้บงัคบัคุรุสภา  
วา่ดว้ยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.2548 ในหมวด 2 มาตรฐานการปฏิบติังาน
ของผูป้ระกอบวชิาชีพผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารการศึกษาตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานการปฏิบติังาน
ดงัน้ี 

 1. ปฏิบติักิจกรรมทางวชิาการเก่ียวกบัการพฒันาวชิาชีพการบริหารการศึกษา 
 2. ตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลท่ีเกิดข้ึนกบัการพฒันาบุคลากร 

ผูเ้รียน และชุมชน 
 3. มุ่งมัน่พฒันาผูร่้วมงานใหส้ามารถปฏิบติังานไดเ้ตม็ศกัยภาพ 
 4. พฒันาแผนงานขององคก์รใหส้ามารถปฏิบติัไดเ้กิดผลจริง 
 5. ส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาและใชน้วตักรรมการบริหารจนเกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูง

ข้ึนเป็นล าดบั 
 6. ปฏิบติังานขององคก์รโดยเนน้ผลถาวร 
 7. รายงานผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
 8. ปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี 
 9. ประสานงานร่วมมือกบัชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอยา่งสร้างสรรค ์
 10. แสวงหาและใชข้อ้มูลข่าวสารในการพฒันา 
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 11. เป็นผูน้ าและสร้างผูน้ า 
 12. ใหข้วญัและก าลงัใจสร้างโอกาสใหข้า้ราชการครูในการพฒันาไดทุ้กสถานการณ์ 
 ไสว  บ ารุงธรรม (2546, น. 11-12) ไดก้ล่าวถึง บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีจะ 

ตอ้งเป็นผูน้ า ซ่ึงก าหนดไว ้17 บทบาท คือ 
 1. บทบาทเป็นผูก้  าหนดทิศทาง (Direction Setting) หมายถึง การเป็นผูก้  าหนด

นโยบายแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษา เพื่อใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษา 
 2. บทบาทเป็นผูก้ระตุน้ใหก้ าลงัใจในการเป็นผูน้ า (Leader Catalysis) หมายถึง การเป็น

ผูน้ าในงานดา้นต่างๆ ของสถานศึกษา เป็นผูท่ี้มีอิทธิพลและจูงใจผูอ่ื้นใหค้ลอ้ยตามได ้
 3. บทบาทเป็นนกัวางแผน (Planner) เป็นผูว้างแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวร่วมกบั

คณะกรรมการของสถานศึกษา 
 4. บทบาทเป็นผูต้ดัสินใจ (Decision Maker) เป็นผูท่ี้ตดัสินใจเก่ียวกบังานของสถาน 

ศึกษา 
 5. บทบาทเป็นนกัจดัองคก์าร (Organizer) เป็นผูก้  าหนดโครงสร้างการบริหารงานใน

สถานศึกษา 
 6. บทบาทเป็นผูจ้ดัการเปล่ียนแปลง (Change Maker) เป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง การ

จูงใจในการเปล่ียนแปลง 
 7. บทบาทเป็นผูป้ระสาน (Coordinator) เป็นผูป้ระสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ใน

สถานศึกษา 
 8. บทบาทเป็นผูส่ื้อสาร (Communicator) เป็นผูท่ี้บุคลากรในสถานศึกษาติดต่อและ

ประสานสัมพนัธ์กบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 9. บทบาทเป็นผูแ้กค้วามขดัแยง้ (Conflict Manager) เป็นผูค้อยแกปั้ญหาความขดัแยง้

ระหวา่งบุคคลและกลุ่มในสถานศึกษา 
 10. บทบาทเป็นผูแ้กปั้ญหา (Problem Manager) เป็นผูน้ าในการแกปั้ญหาต่างๆ ของ

สถานศึกษา 
 11. บทบาทเป็นผูจ้ดัระบบงาน (System Manager) เป็นผูน้ าในการจดัระบบงานและ

พฒันาสถานศึกษา 
 12. บทบาทเป็นผูบ้ริหารการเรียนการสอน (Instructional Manager) เป็นผูน้ าดา้น

วชิาการ การจดัการเรียนการสอนและการบริหารหลกัสูตรในสถานศึกษา 
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 13. บทบาทเป็นผูบ้ริหารงานบุคคล (Personnel Manager) เป็นผูส้รรหา คดัเลือก และ
รักษาพฒันาบุคลากรในสถานศึกษา 

 14. บทบาทเป็นผูบ้ริหารทรัพยากร (Resource Manager) เป็นผูน้ าทรัพยากร ทั้ง
ทรัพยสิ์น ส่ิงของ และบุคคลมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพ 

 15. บทบาทเป็นผูป้ระเมินผล (Appraiser) เป็นผูน้ าการประเมินผลการท างานและ
โครงการต่างๆ ของสถานศึกษา 

 16. บทบาทเป็นประธานในพิธี (Ceremonial Head) เป็นผูน้ าทางดา้นการจดังานและ
พิธีการต่างๆ ของหน่วยงานทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา 

 17. บทบาทเป็นผูส้ร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน (Public Relator) เป็นผูน้ าในการสร้าง
ความสัมพนัธ์กับหน่วยงาน การประชาสัมพนัธ์ การติดต่อประสานงาน รวมทั้งการให้บริการแก่
หน่วยงานอ่ืนๆ 

 เฮนร่ี (Henry อา้งถึงใน Stephen & Mary, 2011, pp. 4-6) นกัวิจยัทางดา้นการจดัการ
ท่ีมีช่ือเสียง ได้ศึกษาการท างานจริงในแต่ละวนัของผูบ้ริหาร พบว่า บทบาทผูบ้ริหารโดยทัว่ไป
มี 10  อยา่ง ซ่ึงจ าแนกไดเ้ป็น 3 ดา้น ดงัน้ี 

 1. ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Interpersonal) ไดแ้ก่ 
 1.1 เป็นหวัโขน (Figurehead) รับแขก แจกของ ร้องเพลง เปิดงาน ปิดงาน 
 1.2 เป็นผูน้ า (Leader) จูงใจ ส่งเสริม พฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 1.3 เป็นผูป้ระสานงาน (Liaison) ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

2. ดา้นขอ้มูลข่าวสาร (Informational) ไดแ้ก่ 
 2.1 เป็นผูรั้บขอ้มูล (Monitor) เก็บรวบรวมติดตามขอ้มูลทั้งภายในและภายนอก

องคก์ร 
 2.2 เป็นผูเ้ผยแพร่ขอ้มูล (Disseminator) ให้กบัพนกังานและหน่วยงานต่างๆ ใน

องคก์ร 
 2.3 เป็นผูแ้ถลงข่าว (Spokeperson) เช่น นโยบาย แผนงาน ผลการดาเนินงานไปยงั

ภายนอกองคก์ร 
3. ดา้นการตดัสินใจ (Decisional) ไดแ้ก่ 

3.1 เป็นผูป้ระกอบการ (Monitor) แสวงหาโอกาส ริเร่ิมงานใหม่ๆ พิจารณา
ทบทวนงานปัจจุบนั 

 3.2 เป็นผูแ้กไ้ขความขดัแยง้ (Disturbance) ทั้งภายในองคก์รและภายนอกองคก์ร 
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 3.3 เป็นผูจ้ดัสรรทรัพยากร (Resource Allocator) ให้กบัหน่วยงานต่างๆ ภายใน
องคก์ร 

 3.4 เป็นผูเ้จรจาต่อรอง (Negotiator) ในทุกระดบัพนกังาน สหภาพ คู่สัญญา รวมทั้ง
กบัองคก์รอ่ืนๆ 

 นอกจากน้ี สุวกิจ  ศรีปัดถา (2547, น. 325) ยงักล่าวว่า บทบาทของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษาเป็นภารกิจส าคญัท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งทาให้ได้ผลและเหมาะสมกบังานนั้นๆ ผูบ้ริหารท่ีดีตอ้งมี
ทกัษะในภารกิจดงักล่าวเป็นอยา่งดี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1. บทบาทการก าหนดนโยบายและวางแผนปฏิบติั หมายถึง การก าหนดเป้าหมาย 
ทิศทางและเทคนิควิธีการท างานให้บรรลุโดยน าเป้าหมายทิศทางไปวางแผนกิจกรรมก าหนดแนว
ทางการท างานทั้งระยะสั้นและระยะยาวใหค้ณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วม 

 2. บทบาทการอ านวยการและประสานงาน หมายถึง การก ากบัดูแลคนท างานให้
ท างานตรงตามแผนงาน เช่น การสั่งการ การมอบหมายงาน การติดตามงาน การส่ือสารและการ
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 3. บทบาทการสนบัสนุนแผนท่ีก าหนด หมายถึง การจดัส่ิงอ านวยความสะดวกตาม
แผนงานท่ีก าหนดข้ึน โดยเฉพาะทรัพยากรการบริหาร คน เงิน วสัดุอุปกรณ์ และการจดัการให้
เพียงพอและเหมาะสมกบังาน 

 4. บทบาทการก ากบัดูแล นิเทศ ติดตามผลการปฏิบติั หมายถึง การติดตามดูวิธีการ
ท างาน การตรวจสอบกระบวนการท างาน การเปรียบเทียบผลงานกบัมาตรฐาน เพื่อให้ความช่วยเหลือ 
สนบัสนุน ติดตามผลการปฏิบติัตามแผน 

 5. บทบาทการประเมินผล วิเคราะห์ และรายงานผลตามก าหนด หมายถึง การ
พิจารณาตดัสินเก่ียวกบัคุณภาพ คุณค่า ความจริง และการกระท า ตามลกัษณะการวดั มีการแยกแยะ
ประเด็นแต่ละเร่ือง จุดเด่น จุดดอ้ย โอกาส อุปสรรค ตามเกณฑ์ ต ่ากวา่เกณฑ์ ฯลฯ รายงานผูเ้ก่ียวขอ้ง
ทราบ 

 ประทวน  บุญรักษา (ออนไลน์, 2555, น. 5-21) ไดท้  าการสังเคราะห์บทบาทผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งในการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรเอาไวว้า่ บทบาทของผูบ้ริหารการศึกษามี
หลายบทบาทข้ึนอยูก่บัภารกิจและกิจกรรมการบริหาร ซ่ึงการบริหารให้ประสบความส าเร็จตอ้งอาศยั
หลายปัจจยัเขา้มาเก่ียวขอ้ง ความเป็นนกัประสานงานเป็นบทบาทท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีจะท าให้การ
ด าเนินงานตามภารกิจเป็นไปอยา่งราบร่ืน และการบริหารงานการศึกษาในยุคปัจจุบนัจะตอ้งสอดคลอ้ง
กบัการปฏิรูปการศึกษาในช่วงท่ีสอง ผูบ้ริหารจะตอ้งแสดงบทบาทในดา้นต่างๆ อยา่งเต็มท่ีและใช ้           
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กลยุทธ์และเทคนิคการบริหารระดบัสูง โดยแบ่งบทบาทหน้าท่ีของผูบ้ริหาร ออกเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่               
1) บทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร 2) บทบาทความเป็นนกัประสานงาน 3) บทบาทความเป็นนกัปฏิรูป
การศึกษา  

1. บทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร 
 ผูบ้ริหารเป็นบุคคลท่ีส าคญัท่ีสุดในหน่วยงาน ผูบ้ริหารสถานศึกษาก็เป็นผูมี้

ความส าคญัสูงสุดใน สถานศึกษานั้นๆ ซ่ึงเป็นความเช่ือท่ีสังคมยอมรับว่าเป็นจริง จากความเช่ือ
ดังกล่าวเป็นตัวช้ีวดัว่า คุณภาพการศึกษาข้ึนอยู่กับผูบ้ริหาร ดังนั้ นจึงควรมองไปท่ีบทบาทของ
ผูบ้ริหารตามภารกิจการบริหารสถานศึกษาเพื่อมุ่งไปสู่คุณภาพการศึกษาวา่ควรมีบทบาทอยา่งไร 

 1.1 บทบาทและภารกิจ บทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร มีดงัน้ี 
 1.1.1 เป็นผูน้ าทางการศึกษา ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบความก้าวหน้าทาง

วิชาการของสถานศึกษาซ่ึงเป็นภารกิจหลกัของสถานศึกษา ท่ีตั้งขั้นมาเพื่อจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผูเ้รียนมีความรู้ มีทกัษะ เจตคติและคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามท่ีหลกัสูตรก าหนด ซ่ึงการ
เป็นผูน้ าทางวชิาการน้ีจะตอ้งมีข้ึนตั้งแต่ระดบัตวัเอง เพื่อเป็นแบบอยา่งแก่ผูอ่ื้น และระดบัสถาบนัตอ้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาแสวงหาความรู้ และรู้จกัผลิตและใช้งานวิจยัมาใช้ประโยชน์ทาง
การศึกษา และสร้างจริยธรรมทางวชิาการใหเ้กิดข้ึนและฝังแน่นในจิตใจจนกลายเป็นคุณธรรมส าหรับ
องคก์าร นอกจากน้ีความเป็นผูน้ าทางวชิาการจะตอ้งมุ่งไปท่ีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน เป็น
จุดหมายสูงสุด  

 1.1.2 เป็นผู ้น าการสั่งการ การบริหารสถานศึกษาเหมือนกับการบริหาร
องคก์ารอ่ืนๆ ทัว่ไป ท่ีตอ้งมีการจดัองคก์ารเป็นฝ่ายเป็นแผนก ซ่ึงจะตอ้งมีการอ านวยการสั่งการให้ทุก
ฝ่ายสามารถด าเนินงานไปไดแ้ละท่ีส าคญัจะตอ้งแบ่งงาน ละมอบหมายงานให้เหมาะสม มีความเป็น
ธรรมและมีบทบาทในการสั่งการ เพื่อแกปั้ญหาใดๆ ท่ีเกิดข้ึน  

 1.1.3 เป็นผูจ้ดัหาวสัดุอุปกรณ์เพื่อให้การด าเนินงานของสถานศึกษาด าเนินไป
ไดอ้ย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เน่ืองจากวสัดุอุปกรณ์เป็นทรัพยากรท่ีส าคญัอย่างหน่ึงใน
ทรัพยากรการบริหาร ซ่ึงจะตอ้งให้เพียงพอทั้งปริมาณและคุณภาพและทั้งการจดัการเรียนการสอน
และการวจิยัเพื่อสร้างองคค์วามรู้ใหม่  

  1.1.4 เป็นผูส้ร้างความสัมพนัธ์อนัดีในองคก์าร เน่ืองจากสถานศึกษาเป็นส่วน
หน่ึงของสังคม ความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างสถานศึกษากบัชุมชนจึงเป็นส่ิงจาเป็นท่ีผูบ้ริหารจะตอ้ง
สร้างใหมี้ข้ึนเพื่อใหส้ังคมไดใ้หก้ารสนบัสนุนและช่วยเหลือในดา้นต่างๆ 
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 1.2 บทบาทและภาระหนา้ท่ีของผูบ้ริหารตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
  ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบั       

ท่ี 2) พ.ศ.2545 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 มาตรา 39 ท่ีให้กระทรวงศึกษาธิการกระจาย
อ านาจการบริหารจดัการไปยงัคณะกรรมการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง             
ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ การเงินและงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป 
ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งมีบทบาทและภารหนา้ท่ี ดงัน้ี 

  1.2.1  บทบาทหนา้ท่ีดา้นวชิาการ  
1) มีความรู้และเป็นผูน้ าทางวชิาการ  
2) มีความรู้มีทกัษะและประสบการณ์ดา้นการบริหาร  
3) เป็นผูใ้ชค้วามรู้และประสบการณ์แกปั้ญหา  
4) เป็นผูน้ าในการสร้างวสิัยทศัน์  
5) เป็นผูน้ าดา้นการคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 
6) เป็นผูน้ าในการสร้างนวตักรรมทางการศึกษา  
7) เป็นผูน้ านโยบายไปสู่การปฏิบติั  
8) บริหารงานโดยค านึงถึงมาตรฐานการศึกษา  

 1.2.2  บทบาทหนา้ท่ีดา้นการบริหารงานงบประมาณ  
1) เป็นผูท้  าความเขา้ใจในนโยบาย อ านาจหนา้ท่ีและกิจกรรมใน    
    หน่วยงาน   
2) เป็นผูน้ าระบบประมาณมาใชใ้นการบริหาร  
3) เขา้ใจระเบียบการเงินการคลงัและการพสัดุ  
4) สร้างความซ่ือสัตยสุ์จริตในการใชง้บประมาณ  
5) มีความละเอียดรอบคอบ  
6) มีความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล  
7) หมัน่ตรวจสอบการใชง้บประมาณอยูเ่สมอ  
8) รายงานการใชง้บประมาณอยา่งเป็นระบบ  

 1.2.3  บทบาทหนา้ท่ีดา้นการบริหารงานบุคคล  
 1) มีความรู้ทกัษะและประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล  
 2) เป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่บุคลากรในหน่วยงาน  
 3) มีมนุษยส์ัมพนัธ์  



43 

 

4) มีอารมณ์ขนั  
5) เป็นนกัประชาธิปไตย  
6) เป็นนกัประนีประนอม  
7) มีความอดทนอดกลั้น  
8) เป็นนกัพดูท่ีดี  
9) มีความสามารถในการจูงใจคน  
10) มุ่งพฒันาองคก์ร 

 1.2.4  บทบาทหนา้ท่ีดา้นการบริหารงานทัว่ไป  
1) เป็นนกัวางแผนและก าหนดนโยบายท่ีดี  
2) เป็นผูต้ดัสินใจสั่งการ  
3) มีความรู้การบริหารโดยใชร้ะบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั  
4) เป็นผูมี้ความสามารถในการส่ือสาร  
5) รู้จกัมอบอ านาจและรับผดิชอบอยา่งเหมาะสม  
6) เป็นผูค้วบคุมก ากบัติดตามและนิเทศงานท่ีดี  

  1.2.3  บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีใชโ้รงเรียนเป็นฐาน มีดงัน้ี  
 1) การเป็นผูน้ าทางวชิาการ  
 2) การบริหารแบบมีส่วนร่วม   
 3) การเป็นผูอ้  านวยความสะดวก  
 4) เป็นผูส้ร้างความสัมพนัธ์อนัดี  
 5) การส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากร  
 6) การสร้างแรงจูงใจ  
 7) การประเมินผลการจดัการศึกษา  
 8) การสนบัสนุนการวจิยัพฒันา  
 9) การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  
 10) การส่งเสริมเทคโนโลย ี

 1.4 บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารในการประกนัคุณภาพของการศึกษา การประกนั
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เป็นการให้ค  ามัน่และรับรองวา่จะด าเนินการจดัการศึกษาอยา่งเต็ม
ความสามารถ เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่ผูป้กครองและสาธารณชนในดา้นคุณภาพการศึกษา ดงันั้น
ผูบ้ริหารจึงมีหน้าท่ีจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพภายใน และถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
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บริหารการศึกษาท่ีจะตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยจดัท ารายงานประจ าปี เสนอให้ตน้สังกดัและ
เปิดเผยต่อสาธารณชนทราบ และมีการพฒันาคุณภาพมาตรฐานอยา่งต่อเน่ือง  

 1.5  บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารในฐานะคณะกรรมการของกลุ่มเครือข่าย ผูบ้ริหาร
สถานศึกษา นอกจากจะมีหนา้ท่ีบริหารโรงเรียนแลว้ ยงัมีหนา้ท่ีในฐานะกรรมการเครือข่ายดว้ย เพื่อให้
เกิดความร่วมมือในทางวชิาการและอ่ืนๆ ดงันั้นผูบ้ริหารจึงมีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี  

 1) ตอ้งศึกษาหาหาความรู้เก่ียวกบัโครงสร้าง ลกัษณะงาน วิธีด าเนินการ หนา้ท่ี
ของคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการ รองประธานแลเลขานุการกลุ่มเครือข่าย ให้เขา้ใจในหนา้ท่ี
นั้นๆ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัหนา้ท่ีในบทบาทต่างๆ ใหถู้กตอ้งและมีประสิทธิภาพ  

 2) ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีให้ตรงกบับทบาทนั้นๆ ตามท่ีมติคณะกรรมการก าหนด 
ไม่ใช่ยดึติดอยูก่บับทบาทหนา้ท่ีเดิม จะตอ้งร่วมเสนอความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม ลงมติดว้ย
มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มดว้ยความเป็นอิสระไม่ตกอยู่ใตอ้  านาจใดๆ และเม่ือมีมติแลว้น ามติของ
กลุ่มไปปฏิบติัใหเ้กิดมรรคผล ตามเจตนารมณ์ของกลุ่ม  

 3) สนบัสนุนให้ความร่วมมือ โดยการปฏิบติัตามนโยบายของกลุ่มดว้ยความ
เตม็ใจ  

 4)  ตอ้งท ามติของกลุ่มในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนนามาเป็นส่วนหน่ึงของการ
บริหารในโรงเรียนตนเองดว้ย 

 1.6  บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารในฐานะประธานกลุ่มเครือข่าย  
1) ตอ้งท าหน้าท่ีเป็นประธานกลุ่มเครือข่ายโดยแยกออกจากกรรมการกลุ่ม

และผูบ้ริหารโรงเรียน  
2) ตอ้งศึกษาหาความรู้ให้เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของประธานกลุ่มเครือข่ายให้

ชดัเจน  
3)  ตอ้งมีภาวะผูน้ าท่ีดี และโนม้นา้ว ชกัชวน ให้ผูร่้วมงานปฏิบติังานต่างๆ ได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ  
4)  มีความรู้และทกัษะในการประชุม  
5)  มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดี  
6)  มีการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล  
7)  มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการมอบหมายงาน  
8)  มีความรู้ความสามารถและทกัษะในการประสานงาน 
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 1.7  บทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารตามภาระงานในหนา้ท่ีผูบ้ริหารโรงเรียน ตามแนวคิด
ของ โรเบิร์ต เอส ฟิสค ์(Robert S. Fisk) ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา สรุปเป็นประเด็นได ้7 ประเด็น ดงัน้ี  

1) บริหารงานวชิาการใหมี้คุณภาพ  
2) เปิดโอกาสทางการศึกษาใหทุ้กคนไดใ้ชบ้ริการทางการศึกษา  
3) ปรับปรุงสถานศึกษาใหมี้สภาพแวดลอ้มท่ีดี  
4) บริหารงานบุคคล  
5) บริการชุมชนทางวชิาการ อาคารสถานท่ี  
6) บริหารงานดา้นอาคารสถานท่ี  
7) การบริหารกิจการนกัเรียน 

 1.8  บทบาทของความเป็นผูน้ าทางดา้นคุณธรรมและจริยธรรม การแสดงบทบาท
ทางดา้นคุณธรรมจริยธรรม เป็นบทบาทท่ีส าคญัมากของผูบ้ริหาร ท่ีแตกต่างและจาเพาะเจาะจงไปจาก
ผูบ้ริหารอ่ืนๆ การเป็นผูบ้ริหารท่ีดีควรบทบาทการเป็นผูน้ าดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดงัน้ี  

 1.8.1 การมีระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรม ด้านระเบียบวินัย เป็นตวัช้ีวดั
เบ้ืองตน้วา่ผูบ้ริหารจะสามารบริหารงานใดๆใหเ้กิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพได ้มีดงัน้ี  

 1)  การควบคุมตนเอง ไดแ้ก่  
 (1) การตรงต่อเวลา  
 (2) การวางแผนใชจ่้ายท่ีดี  
 (3) การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั  
 (4) การมีความซ่ือตรงต่อตนเอง  

 2)  การปฏิบติัตนตามกติกาของสังคม  
 (1) ปฏิบติัตาม กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั  
 (2) การปฏิบติัตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี 

 1.8.2  การประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างที่ดี คุณธรรมจริยธรรมของ
ผูบ้ริหารมีอิทธิพลหรือผลกระทบต่อผูอ่ื้น ผูบ้ริหารเป็นอยา่งไรผูใ้ตบ้งัคบับญัชามกัจะคลอ้ยตามเสมอ 
ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรประพฤติปฏิบติัใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดงัน้ี  

 1)  เป็นแบบอยา่งท่ีดีทางกาย  
 (1) การแต่งกายใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ  
 (2) การปฏิบติัตนใหเ้หมาะสมกบับทบาทและสถานการณ์  
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 (3) การมีมารยาทท่ีดีงามเป็นท่ียอมรับของสังคม  
 (4) การเป็นมิตรกบัทุกคน  

 2)  การเป็นแบบอยา่งท่ีดีทางวาจา  
 (1) การใช้ค  าพูดสร้างสรรค์ สร้างแรงจูงใจให้เกิดกาลงัใจให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและผูอ่ื้น  
 (2) การใชค้าพดูท่ีสุภาพ ไพเราะ อ่อนหวานไม่หยาบคาย  
 (3) การพดูดว้ยความจริงใจไม่บิดเบือน  

 3)  เป็นแบบอยา่งท่ีดีทางจิตใจ  
 (1) การมีความกตญัญูกตเวที  
 (2) การมีความซ่ือสัตยสุ์จริต 
 (3) การมีความเมตตากรุณาต่อผูอ่ื้น  
 (4) การมีความเป็นกลัยาณมิตร  
 (5) การมีหิริโอตปัปะ 
 (6) การมีความยติุธรรม  
 (7) การมีความอดทน  
 (8) การมีอุดมการณ์เพื่อการศึกษา  
 (9) การควบคุมอารมณ์ไดดี้  

 1.8.3  การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม บทบาทของผูบ้ริหารดา้นการดารงชีวิต
อยา่งเหมาะสม เป็น ตวัช้ีวดัความเป็นนกัปราชญ ์ท่ีสามารถหลีกจากความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย หรือความ
ไม่เป็นประโยชน์ทั้งหลาย เม่ือผูบ้ริหารสามารถด ารงชีวิตได้เหมาะสมมีสาระแก่นสารของชีวิตท่ี
แทจ้ริงแลว้ การหวงัลาภยศท่ีมากเกินควร ความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็ลดนอ้ยลง ซ่ึงควรมีดงัน้ี  

1) การปฏิบติัตนตามปรัชญาและแผนการดาเนินชีวติท่ีถูกตอ้งดีงาม  
2) หลกัเล่ียงจากอบายมุขทั้งปวง  
3) การดาเนินชีวติท่ีเหมาะสมกบัสถานะของตวัเอง  
4) รู้จกัรักษาสิทธิประโยชน์ของตนและไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น  
5) มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อผูอ่ื้น  
6) ปฏิบติัตนตามหลกัธรรมทางศาสนา 



47 

 

 1.8.4  ความรักและศรัทธาในอาชีพ บทบาทคุณธรรมจริยธรรมของผูบ้ริหาร
ดา้นรักและศรัทธาในอาชีพ เป็นตวัช้ีวดัเพื่อให้เกิดสังคมเกิดการยอมรับ นับถือ และศรัทธาในตวั
ผูบ้ริหาร และยอมรับนบัถือต่อวงการศึกษา ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรแสดงบทบาท ดงัน้ี  

1) ยดึมัน่ในอุดมการณ์ของความเป็นครูและเป็นผูบ้ริหาร  
2) ยกยอ่งช่ืนชมในการประกอบอาชีพครูและผูบ้ริหาร  
3) ปกป้องเกียรติภูมิของครูและผูบ้ริหาร  
4) ส่งเสริมสนบัสนุนหรือเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาวชิาชีพ  
5) เสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อวงการศึกษา  
6) พฒันาตนเองใหมี้ความกา้วหนา้ในอาชีพ 

 1.8.5  ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ในแต่ละอาชีพที่ถือว่าเป็นอาชีพชั้นสูง 
มกัจะมีจรรยาบรรณและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซ่ึงจรรยาบรรณเป็นบทบญัญติัท่ีก าหนดความ
รับผิดชอบเอาไว ้เพื่อเป็นทิศทางของผูป้ระกอบวิชาชีพนั้นๆ ตอ้งปฏิบตัิ นอกจากจะปฏิบตัิตาม
จรรยาบรรณนั้นแลว้ ควรมีบทบาทหนา้ท่ี ดงัน้ี  

1) ปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  
2) แนะแนวทางแกไ้ขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  
3) มุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน 
4) ยอมรับผลการปฏิบติังานและปรับปรุงแกไ้ข  

 สรุปไดว้่า บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษามีหลายบทบาทท่ีจะตอ้งปฏิบติั มีทั้งท่ี
เป็นบทบาทหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนด และบทบาทท่ีพึงประสงค ์บทบาทบางอยา่งเป็นบทบาทท่ี
แสดงกนัมานานจนเป็นท่ีรู้จกั และบทบาทใหม่ท่ีตอ้งแสดงตามภาระหน้าท่ีใหม่ ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้ง                
บูรณาการบทบาทเหล่านั้นใหก้ลมกลืน ใหไ้ปดว้ยกนัไดไ้ม่ใช่ปฏิบติัตามบทบาทใหม่แลว้เลิกบทบาท
เก่า การบูรณาการ การคัดเลือกให้ได้บทบาทท่ีส าคัญ เป็นส่ิงท่ีควรปฏิบัติโดยเน้นการส่งเสริม 
สนบัสนุน รูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยสร้างความร่วมมือกบัทุกฝ่าย 
ท่ีเ ก่ียวข้อง วางแผนก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ งสนับสนุนการท างานให้เกิด
ประสิทธิภาพแก่บุคลากร ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งดา้นวชิาการ แหล่งเรียนรู้ ตลอดจนการให้บริการดา้นการจดั
สภาพแวดลอ้ม ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน และสนบัสนุนครู บุคลากรในโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง 
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้ทนัต่อสถานการณ์ความเจริญกา้วหน้า และความเปล่ียนแปลง          
ของโลก 
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 2.  บทบาทความเป็นนกัประสานงาน 
 ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มีความส าคญัท่ีสุดในการบริหารการศึกษาระดบัสถานศึกษา จึง

ตอ้งมีบทบาทหลายประการในการบริหาร ตอ้งรับผดิชอบและขบัเคล่ือนนโยบายและบริหารโครงการ
ต่างๆให้บรรลุวตัถุประสงค์ ดงันั้นผูบ้ริหารจะตอ้งมีบทบาทอนัส าคญัในการเป็นนักประสานงาน
เพื่อใหแ้ผนงานโครงการต่างๆสามารถขบัเคล่ือนไปได ้

 2.1 ความหมาย นกัการศึกษาหลายท่าน ไดใ้ห้ความหมายของการประสานงาน
ไวห้ลายความหมาย ส่วนใหญ่ จะมีความหมายคลา้ยคลึงกนั สรุปไดด้งัน้ี 

 การประสานงาน หมายถึง กระบวนการเช่ือมความสัมพนัธ์เก่ียวกบับุคคล
และทรัพยากรอ่ืนๆ เพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุวตัถุประสงค์ 

 การประสานงาน หมายถึง การจดัระบบการทางานเพื่อให้งานส่วนต่างๆ 
และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่างๆ ร่วมมือปฏิบติังานเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

 การประสานงาน หมายถึง พฤติกรรมขั้นสุดท้ายของคนท่ีคิดร่วมกัน 
หลงัจากนั้นก็ไปท างานใหป้ระสานกนัจากท่ีคิดร่วมกนั ภายใตว้ตัถุประสงคเ์ดียวกนั 

 สรุปได้ว่า การประสานงาน หมายถึง ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบติังาน จัด
ระเบียบงานใหเ้รียบร้อยและสอดคลอ้งกลมกลืนกนั เพื่อใหง้านสมดุลและส าเร็จตามเป้าหมายในเวลา
ท่ีก าหนดไว ้

 2.2 จุดมุ่งหมายของการประสานงาน การด าเนินการประสานงานมีจุดมุ่งหมาย ดงัน้ี 
 2.2.1  ประสานนโยบายและวตัถุประสงค ์ในองคก์ารซ่ึงมีอยู ่3 ระดบั 

1) วตัถุประสงค์หลัก เป็นวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดโดยหน่วยงานหรือ
องคก์ารตามภารกิจและหนา้ท่ี เช่น โรงเรียน มีวตัถุประสงคห์ลกัในการทาหนา้ท่ีให้ความรู้แก่นกัเรียน 
เป็นตน้ 

2) วตัถุประสงค์ในการบริหาร เป็นวตัถุประสงค์ท่ีผูบ้ริหารก าหนดใน
หน่วยงานเพื่อให ้สนองนโยบายท่ีหน่วยเหนือก าหนดข้ึน 

3) วตัถุประสงคเ์ฉพาะ เป็นวตัถุประสงคท่ี์หน่วยงานก าหนดข้ึนเอง เป็น
ลกัษณะ เฉพาะกาล หรือเป็นคร้ังคราว เช่น วตัถุประสงคใ์นการจดักิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง เป็นตน้ 

 2.2.2  ประสานบุคลากรผูป้ฏิบติังานขององคก์าร ในหน่วยงานหน่ึงจะมีบุคลากร
หลายฝ่ายและมีจานวนมาก จ าเป็นตอ้งมีการประสานงานเพื่อความเขา้ใจอนัดีต่อกนั เพื่อลดความ
ขดัแยง้ของบุคลากรซ่ึงจะทาใหก้ารปฏิบติังานมีความราบร่ืนไปดว้ย 
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 2.2.3 ประสานการใช้งบประมาณและพสัดุ ไดแ้ก่ การจดัสรรให้ไดส้ัดส่วนท่ี
พอเหมาะหรือใชร่้วมกนั เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 

2.2.4 ประสานกระบวนการปฏิบติักบัวตัถุประสงค์ ได้แก่ การจดัรูปงาน การ
แบ่งหนา้ท่ีความรับผดิชอบใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกนั 

2.2.5 ประสานแผน เป็นการประสานเพื่อให้การดาเนินงานฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไป
ตามระเบียบ แบบแผน และลกัษณะของงานท่ีหน่วยงานก าหนดให ้

2.2.6 ประสานความคิดเห็น เป็นการผสมผสานความคิดเห็นของบุคลากรใน
หน่วยงานใหมี้ ความคิดเห็นท่ีสอดคลอ้งกนั หรือบูรณาการความคิดนั้นใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั 

2.2.7 ประสานการติดต่อส่ือสาร เป็นการประสานการติดต่อส่ือสารให้เกิดความ
เขา้ใจอนัดีและ ถูกตอ้งระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูป้ฏิบติัการ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

2.2.8 ประสานสภาวะเปล่ียนแปลง เป็นการประสานงานหรือแผนงานให้
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน เพื่อให้งานและแผนงานทันสมัยและสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2.3 ประเภทของการประสานงาน 
 การปฏิบติัในองคก์ารใดๆ จะมีการประสานงานกนัอยา่งไม่เป็นทางการอยูแ่ลว้ 

แต่ในทางทฤษฎีไดมี้การคิดคน้หาวธีิการใดๆ ท่ีจะสนบัสนุนใหก้ารประสานงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
ซ่ึงสามารถแยกประเภทของการประสานงานได ้2 ประเภท คือ 

 2.3.1  การประเมินงานภายในองคก์าร (Internal Coordination) การประสานงาน
ภายในองคก์าร ผูบ้ริหารตอ้งมีบทบาทส าคญัท่ีจะก าหนดวตัถุประสงคแ์ละวธีิด าเนินการ ดงัน้ี 

 1) การจดัแผนผงัและการก าหนดหนา้ท่ีการงาน ( Organization Structure 
and Function ) ไดแ้ก่ การแบ่งงานตามลกัษณะเฉพาะของงานและก าหนดหนา้ท่ีให้ชดัเจนเพื่อป้องกนั
การปฏิบติักา้วก่ายและซ ้ าซอ้นกนั 

 2) การจดัให ้มีระบบติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (Efficiency 
Communication System ) การติดต่อส่ือสารเป็นเคร่ืองมือส าคญัของการประสานงาน ผูบ้ริหารตอ้งจดั
ให้มีระบบการติดต่อส่ือสาร ผู ้บริหารต้องจัดให้มีระบบการติดต่อส่ือสารด า เนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ป้องกนัไม่ให้งานไหลไปรวมอยู่ท่ีใดท่ีหน่ึง และจะท าให้งานลน้ งานคัง่คา้ง เป็นตน้ 
ดงันั้นการติดต่อส่ือสารท่ีดีจะตอ้งเป็นติดต่อส่ือสารแบบสองทาง 

 3) การใชค้ณะกรรมการ (Committee) จดัให้มีคณะกรรมการเพื่อประชุม
ปรึกษาหารือ ก าหนดระเบียบวิธีการบริหารฝ่ายต่างๆ ให้เข้าใจในแผนงาน เป็นความเช่ือมโยง
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สอดคลอ้งกนัของแต่ละแผนงาน ซ่ึงคณะกรรมการนั้นจะตอ้งเป็นตวัแทนท่ีมาจากหลายฝ่ายเพื่อจะได้
รับรู้ไปพร้อมๆ กนั 

 4) การใชว้ิธีการงบประมาณ (Budgeting) วิธีการงบประมาณ การบญัชีท่ี
ควบคุมการใช้จ่ายทางการเงินเป็นเคร่ืองมือส าคญั ส าหรับควบคุมให้โครงการและแผนงานต่างๆ
ประสานกนัได้ โดยเฉพาะระบบงบประมาณการปฏิบตัิงาน (Performance Budget) และระบบ
งบประมาณแบบโครงการ (Program budget) จะช่วยให้ทราบวตัถุประสงค ์วิธีด าเนินการและผลการ
ด าเนินการ ท าใหส้ามารถปรับแผนงานใหส้อดคลอ้งกนัได ้

 5) การติดตามการปฏิบติังาน (Follow up ) การติดตามการปฏิบติังานใน
หน่วยงานฝ่ายต่างๆ ผูบ้ริหารจะตอ้งใส่ใจตลอดเวลา เพราะจะท าให้ผูบ้ริหารได้ทราบถึงขอ้ขดัขอ้ง 
ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจะไดแ้กไ้ขใหท้นัเหตุการณ์ 

 6) การติดต่ออยา่งไม่เป็นทางการ (Informal Contacts) การติดต่ออยา่งไม่
เป็นทางการและสามารถแกไ้ขปัญหาการติดขดัเก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ อีกท าให้เกิดความ
ล่าชา้ได ้แต่การติดต่ออยา่งไม่เป็นทางการจะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั เหล่านั้นดว้ย 

 7) การใช้เจา้หน้าที่ประสานงานโดยเฉพาะ (Liaison Officer) การใช้
เจ้าหน้าท่ีประสานงานโดยเฉพาะนั้น ประสิทธิภาพจะอยู่ท่ีคุณลักษณะของผูป้ระสานงาน เช่น 
บุคลิกภาพดี เป็นนักบริการ มีมนุษย์สัมพนัธ์ เป็นตน้ และจะตอ้งเป็นผูเ้ขา้ใจในแผนงานโครงการ
ต่างๆ เป็นอยา่งดี 

 8) การจดัการฝึกอบรมบุคลากร (Training) เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายเขา้ใจ
แผนงานโครงการท่ีจะปฏิบติัร่วมกนั รับรู้และเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของแต่ละคน จะท าให้การ
ด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 9) การมอบอ านาจหนา้ท่ี (Delegation of Authority) การมอบหมายงานท่ี
ดีจะตอ้งให้ทั้งอ านาจและขอบเขตของอ านาจหน้าท่ีท่ีชดัเจน เพื่อให้การตดัสินใจไดถู้กตอ้งรวดเร็ว 
และท าใหผู้ไ้ดรั้บมอบรู้ทิศทางในการติดต่อประสานงาน ภายในขอบเขตท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 10) การประชุมช้ีแจง (Mating) การจดัประชุมช้ีแจง จะท าให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง
ไดท้ราบโดยชดัเจน ถึงภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบ และเส้นทาง การติดต่อส่ือสารในการปฏิบติั ซ่ึง
อาจประชุมเป็นกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มยอ่ยข้ึนกบัความเหมาะสม 

 11) การจดัให้มีหน่วยแนะแนว (Technical Staff) การติดต่อประสานงาน
บางคร้ังอาจเกิดการขดัขอ้งได ้หน่วยแนะแนวจะเป็นฝ่ายท่ีตอ้งท าการศึกษาหาสาเหตุและวิธีแกไ้ข
ปัญหาประสานงาน วธีิน้ีใชไ้ดดี้กบัองคก์ารขนาดใหญ่ 
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 2.3.2 ประสานงานระหวา่งองคก์าร การประสานงานระหวา่งองคก์าร มีลกัษณะ
ท่ีคลา้ยคลึงและแตกต่างกบัการประสานงาน ภายในองคก์าร วิธีการประสานงานบางอยา่งอาจใชแ้ทน
กนัได ้แต่การประสานงานระหวา่งองคก์ารท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะมีดงัน้ี 

 1) การก าหนดอ านาจหน้าท่ีให้ชัดเจน การประสานงานระหว่างองค์การ 
หมายถึงระหว่างหน่วยงานด้วย ซ่ึงต้องก าหนดอ านาจหน้าท่ีให้ชัดเจน เพื่อป้องกันการเข้าใจท่ี
คลาดเคล่ือน อนัเป็นสาเหตุใหก้ารปฏิบติั ซ ้ าซอ้น หรือเหล่ือมล ้ากนั 

 2) การใช้คณะกรรมการประสานงานผสม (Join Committee) คณะ 
กรรมการท่ีมาจากหลายฝ่ายจะใหข้อ้มูลของฝ่ายตวัเองไดดี้ จะท าใหเ้กิดการบูรณาการระหวา่งองคก์าร
มีประสิทธิภาพ 

 3) การประชุมปรึกษาหารือ (Conferment) การประชุมทาความเขา้ใจของ
ทุกฝ่ายจะท าให้การประเมินงานดีข้ึน เน่ืองจากทุกหน่วยงานหรือองค์การมีความเขา้ใจวตัถุประสงค ์
ขั้นตอนการด าเนินงานท่ีชดัเจน จะทาใหเ้ช่ือมโยงวตัถุประสงคก์ารดาเนินใหส้อดคลอ้งได ้

 4) การพบปะสังสรรค ์(Coalition) เป็นการประสานงานท่ีไม่เป็นทางการ 
จะท าให้เกิดความเขา้ใจอนัดีต่อกนั เป็นการส่วนตวั ต่อจะท าให้การประสานงานอยา่งเป็นทางการดี
เพิ่มไปดว้ย 

 5) การใช้หลกัมนุษยส์ัมพนัธ์ (Relationship) มนุษยส์ัมพนัธ์ท่ีดี จะท าให้
เจตคติของแต่ละหน่วยงานหรือองค์การเกิดข้ึนได้เชิงบวกเสมอ ซ่ึงจะน าไปสู่การร่วมมือในการ
ปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี 

 6) การวางแผนการประสานงานร่วมกนั (Collaboration) การร่วมมือกนั
วางแผนเพื่อการประเมินงานตอ้งไดช่้องทางในการติดต่อส่ือสารร่วมกนั จะทาให้การประสานงานทั้ง
ระบบมีประสิทธิภาพได ้

 2.4  บุคลิกภาพกบัการประสานงาน 
 ผูบ้ริหารจะเป็นนักประสานงานท่ีให้เกิดประสิทธิผลได้นั้น จะตอ้งค านึงถึง

บุคลิกภาพ เน่ืองจากบุคลิกภาพเป็นปัจจัยเสริมท่ีส าคัญ ท่ีจะท าให้การประสานงานบังเกิดผล 
บุคลิกภาพท่ีจ าเป็น มีดงัน้ี 

 1) แต่งกายสุภาพเรียบร้อย จะเป็นการสร้างความเช่ือถือศรัทธาแก่ผูพ้บเห็น 
 2) ยิม้แยม้แจ่มใส 
 3) มีความอดทนอดกลั้น 
 4) มีสุขภาพดี 
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5) มีความคล่องตวั 
6) มีความรู้รอบตวัดี 
7) มีความเป็นสุภาพชน 
8) รู้จกัประนีประนอม 
9) มีไหวพริบปฏิภาณดี 
10) เป็นนกัประชาสัมพนัธ์ดี 
11) เป็นนกัประชาธิปไตย 
12) เป็นนกัพดูและนกัฟังท่ีดี 
13) เป็นนกัจิตวทิยา 
14) มีพรหมวหิาร 4 

 สรุปได้ว่า การประสานงานเป็นบทบาทส าคญัอย่างหน่ึงของผูบ้ริหาร ท่ีจะต้อง
แสดงออกใหเ้ห็นเป็นท่ีประจกัษ ์และยงัตอ้งแสวงหาทกัษะและความช านาญให้เกิดข้ึนแก่ตวัเองให้ได้
มากท่ีสุด และตอ้งค านึงอยูเ่สมอวา่ การประสานงานท่ีแทจ้ริง คือ การประสานใจคนกบัการประสาน
การทางานของแต่ละคนให้สามารถทางานร่วมกนัได ้เขา้กนัไดน้ัน่เอง โดยเนน้การด าเนินการเพื่อให้
เกิดความคล่องตวัในการบริหารจดัการภายในสถานศึกษา โดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้งครูและบุคลากร
ภายในโรงเรียน บุคคลและหน่วยงานภายนอกโรงเรียน ทั้งหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน พร้อมทั้ง
ใหค้วามร่วมมือกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในและนอกโรงเรียนเพื่อสร้างเครือข่ายผูส้นบัสนุนทรัพยากร
ต่างๆ เพื่อการพฒันาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งสร้างความเช่ือมัน่และให้ความส าคญัในการ
ท างานเป็นทีม และเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของโรงเรียนให้ชุมชนและสาธารณชนทราบ สร้างความ
เขา้ใจซ่ึงกนัและกนั และสร้างการมีส่วนร่วมมากข้ึน 

3.  บทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา 
 จากการปฏิรูปการศึกษาในรอบท่ี 1 (พ.ศ.2542-2551) เป็นเวลา 9 ปี ผลการปฏิรูปมีทั้งท่ี

กา้วหน้าและท่ีเป็นปัญหาจึงมีการปฏิรูปการศึกษา ในทศวรรษท่ี 2 (2551-2561) และมีการประกนั
คุณภาพภายนอกรอบสาม เพื่อประเมินโรงเรียนและรับรองคุณภาพ  

 บทบาทของผูบ้ริหารด้านการปฏิรูปการศึกษาจ า เป็นจะต้องให้ชัดเจน และต้องให้
สอดคลอ้งกบัการเป็นนักปฏิรูปการศึกษาในยุคปัจจุบนั ตามส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้
เสนอแนะไว ้9 ประเด็น ดงัน้ี 
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1) การพฒันาคุณภาพการศึกษา/ผูเ้รียน 
2) การผลิตและพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา 
3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการศึกษาและการมีส่วนร่วม 
4) การเพิ่มโอกาสทางการศึกษา 
5) การผลิตและการพฒันากาลงัคน 
6) การเงินเพื่อการศึกษา 
7) เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
8) กฎหมายการศึกษา 
9) การเรียนรู้ตลอดชีวติ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั  

  การพฒันาผูเ้รียนเป็นการพฒันาคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) พฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคต์ามหลกัสูตร
แกนกลางก าหนด และตามท่ีโรงเรียนก าหนดเพิ่มเติม รวมทั้งการสร้างสมรรถนะตามท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัสูตรใหเ้กิดข้ึนแก่ผูเ้รียน ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งแสดงบทบาทในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 3.1 บทบาทเป็นผูน้ าทางวชิาการ  
 การพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนให้ประสบความส าเร็จ ปัจจยัส าคญัผูบ้ริหาร

จะตอ้งมีภาวะผูน้าทางวิชาการท่ีจะนาครูและบุคลากรให้มีแรงจูงใจท่ีจะพฒันาคุณภาพดงักล่าว ซ่ึง              
ผูบ้ริการควรจะมีบทบาท ดงัน้ี 

 3.1.1  การอ านวยความสะดวกในการพฒันาวสิัยทศัน์ ไดแ้ก่ 
1) สร้างความเขา้ใจในกระบวนการพฒันาวสิัยทศัน์ของสถานศึกษา 
2) เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมในการพฒันาวสิัยทศัน์ 
    ของสถานศึกษา 
3) กระตุน้ใหมี้การเช่ือมโยงวสิัยทศัน์สู่การปฏิบติั 
4) สร้างความเขา้ใจในกระบวนการทบทวน 
5) ส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียเขา้มามีส่วนร่วมในการทบทวน 
    วสิัยทศัน์ 
6) จดัหาทรัพยากรเพื่อจดัสรรใหเ้กิดการนาวสิัยทศัน์ไปใช ้

 3.1.2  การนิเทศและติดตามการน าหลกัสูตรไปใช ้ไดแ้ก่ 
1) มีส่วนร่วมในการสนทนาอยา่งสม ่าเสมอ 
2) ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
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3) กระตุน้ใหค้รูใชเ้ทคโนโลยใีนการเรียนการสอน 
4) ส่งเสริมใหค้รูใชก้ารประเมินเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

 3.1.3  ส่งเสริมใหมี้การประเมินผล ไดแ้ก่ 
1) สนบัสนุนใหมี้การประเมินผลอยา่งหลากหลาย 
2) สนบัสนุนการประเมินระหวา่งเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 
3) ส่งเสริมใหใ้ชผ้ลการประเมินผลเพื่อสรุปผลสัมฤทธ์ิ 
4) ส่งเสริมใหมี้การศึกษาเด็กเป็นรายบุคคลเพื่อปรับปรุงการเรียนการ  
    สอน 

 3.1.4  การใช้เทคโนโลยีและขอ้มูลสารสนเทศท่ีหลากหลายในการพฒันา 
ไดแ้ก่ 

1) ส่งเสริมใหใ้ชเ้วบ็ไซดเ์พื่อการปฏิรูปสถานศึกษา 
2) ส่งเสริมใหมี้การทบทวนสรุปขอ้มูลเป็นกลุ่มยอ่ยเพื่อพฒันาการ 
    สอน 
3) ส่งเสริมใหว้เิคราะห์สาเหตุหรือปัจจยัท่ีท าใหผู้เ้รียนบรรลุความ 
    ส าเร็จ 
4) ส่งเสริมใหค้รูวเิคราะห์ผลงานของผูเ้รียนเป็นคณะ 

 3.1.5  สนบัสนุนใหค้รูและบุคลากร ใชก้ารวจิยัเป็นฐาน ไดแ้ก่ 
1) มีส่วนร่วมในการพฒันาดว้ยความมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์ใหเ้ป็นแนวทาง 
    เดียวกนั 
2) เปิดโอกาสใหมี้การพฒันาวชิาชีพในระหวา่งปฏิบติังาน 
3) ผูบ้ริการตอ้งเป็นผูน้าในการพฒันาวชิาชีพ 
4) การพฒันาวชิาชีพตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน 

 3.1.6  การสร้างและพฒันาศกัยภาพการเป็นผูน้ าของบุคลากร ไดแ้ก่ 
1) สร้างโอกาสการเป็นผูน้ าใหแ้ก่บุคลากร 
2) กระจายอ านาจการตดัสินใจใหแ้ก่บุคลากร 
3) ฝึกอบรมเพื่อพฒันาศกัยภาพการเป็นผูน้ าแก่บุคลากร 
4) สร้างความผกูพนัและความภาคภูมิใจใหก้บัสถานศึกษา 
5) มีส่วนร่วมในความส าเร็จของทีมงานในสถานศึกษา 

 3.1.7  เสริมสร้างความร่วมมือกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
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1) เสริมสร้างความผกูพนักบัผูป้กครอง และหาผูอุ้ปการะใหเ้ขา้ 
    มาร่วมมือกบัสถานศึกษา 

 2) กระตุน้ใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษา 
 3) กระตุน้ใหชุ้มชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียเขา้มามีส่วนร่วมในวถีิชีวติของ 
     สถานศึกษา 
 4) ส่งเสริมใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียร่วมในการตดัสินใจ 

 3.2  บทบาทการเป็นผูน้ าเชิงยทุธศาสตร์ 
 การปฏิรูปการศึกษาถา้พิจารณาให้ละเอียดก็คือ การเปล่ียนแปลงนัน่เอง การจะ

ปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความส าเร็จได ้ผูบ้ริหารจะตอ้งมีบทบาทในการบริหารการเปล่ียนแปลง
กล่าวคือ การน าเอานโยบายมาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ เพื่อด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์ ดงันั้น
บทบาทการเป็นผูน้ าเชิงยุทธศาสตร์จึงมีความส าคญัต่อการปฏิรูปการศึกษา ค าว่านักยุทธศาสตร์ 
ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาจะมี 2 มิติ คือ เป็นนกัสร้างยทุธศาสตร์ และนกัปฏิบติัตามยุทธศาสตร์ ซ่ึง
แต่ละประเภทมีดงัน้ี 

 3.2.1 นักสร้างยุทธศาสตร์ เป็นการคิดวางแผนในเชิงรุกท่ีจะทาให้หน่วยงาน 
หรือสถานศึกษาบรรลุเป้าหมายตามวสิัยทศัน์ ซ่ึงมกัจะใชใ้นการริเร่ิมงานหรือโครงการใหม่ ท่ีตอ้งใช้
กระบวนการ ดงัน้ี 

 1) วิเคราะห์บริบทของสถานศึกษาด้วย SWOT เม่ือศึกษาสภาพและ
ศกัยภาพของตนเองวา่เป็นอยูอ่ยา่งไร มีจุดอ่อนจุดแข็งอยา่งไร มีปัญหาอุปสรรคอยา่งไร มีโอกาสมาก
นอ้ยเพียงใด ท่ีจะน าสถานศึกษาใหก้า้วไปตามท่ีตอ้งการ 

 2) ก าหนดวิสัยทัศน์ ซ่ึงจะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายใน
สถานศึกษา เป็นความเห็นพอ้งกนัในเป้าหมายท่ีตอ้งการและเห็นพอ้งในความเป็นไปได ้ท่ีจะน าไปสู่
การปฏิบติัใหบ้รรลุตามท่ีก าหนดไวร่้วมกนั 

 3) ก าหนดพนัธกิจ เป็นการก าหนดส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติั เพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์ 
 4) ก าหนดเป้าหมาย เป็นการก าหนดว่าจะให้เกิดอะไรข้ึน ในแต่ละขั้น

ของการด าเนินการจนไปถึงวสิัยทศัน์ 
 5) ก าหนดกลยทุธ์ในการด าเนินงาน จะท าอะไรบา้ง ท าอยา่งไร 
 6) ก าหนดตัวช้ีว ัด ในการด าเนินงานตามกลยุทธ์จะต้องมีตัว ช้ีว ัด

ความส าเร็จเป็นตวัก ากบัไวเ้สมอ จะตอ้งใหบ้รรลุผลทุกขั้นตอน 
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 7) การประเมินผล เป็นการหาความสัมพนัธ์ระหว่างผลท่ีเกิดจากการ
ปฏิบติังานกบัเป้าหมายวา่เป็นไปตามท่ีตั้งไวม้ากนอ้ยเพียงใด 

 3.2.2  เป็นนกัปฏิบติัตามกลยทุธ์ หมายความวา่ มีการก าหนดยุทธศาสตร์ไวแ้ลว้
โดยหน่วยเหนือ ในฐานะสถานศึกษาเป็นหน่วยงานระดบัปฏิบติั ตอ้งนายุทธศาสตร์นั้นมาแปลงสู่การ
ปฏิบัติให้บรรลุผลโดยนายุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไวแ้ล้ว มาสร้างยุทธศาสตร์ระดับปฏิบัติเพื่อให้
เหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา 

 3.3 บทบาทการเป็นนกัพฒันา บทบาทของผูบ้ริหารในดา้นพฒันา มีหลายดา้นดงัน้ี 
 3.3.1  พฒันาตนเอง การเป็นนักพฒันาจะตอ้งเร่ิมตน้ท่ีพฒันาตนเองก่อน เม่ือ

ตนเองพฒันาดีแลว้จึงจะสามารถพฒันาผูอ่ื้นได ้การพฒันาตนเอง ดงัน้ี 
 1) พฒันาด้านคุณลักษณะของตัวเอง เช่น ความรู้ ความสามารถและ

ทกัษะต่างๆการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณวฒิุ การดูแลสุขภาพอนามยั คุณธรรมจริยธรรมเป็นตน้ 
 2) พฒันาบุคลิกภาพของตวัเอง เช่น การแต่งกาย การใช้วาจา การเข้า

สังคม การวางตวัตลอดจนการคิด การมองโลกในแง่ดี เป็นตน้ 
 3) พฒันาทกัษะการบริหาร เช่น ศึกษา อบรม เก่ียวกบัการบริหารให้เกิด

องคค์วามรู้เพื่อน าไปปฏิบติัใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
 3.3.2  พฒันาบุคลากร บทบาทด้านน้ีผูบ้ริหารจะตอ้งเอาใจใส่ในการพฒันา

บุคลากรเน่ืองจากบุคลากรเป็นฝ่ายปฏิบติัให้เกิดผลงาน ถา้บุคลากรขาดความรู้ความสามารถและขาด
ทกัษะแล้ว จะท าให้ผลงานไม่มีคุณภาพ ในทางกลบักนัถ้าบุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมี
แรงจูงใจก็จะท าใหส้ร้างสรรคผ์ลงานไดเ้ป็นอยา่งดี 

 3.3.3  พฒันางาน เป็นการท่ีให้กระบวนการบริหารมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน โดยใช้หลกั PDCA ซ่ึงเป็นวงจรในการพฒันางาน เร่ิมแต่การวางแผน (Planning) การปฏิบติั                
(DO) การตรวจสอบ (Check) และการแกไ้ขปรับปรุง (Action) จะท าใหแ้กไ้ขขอ้บกพร่องของงานและ
พฒันาจุดท่ีเด่นไปเร่ือยๆ 

 3.4  บทบาทการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  
 ส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงานหรือองคก์ารใดๆ มกัจะมี 2 ประเภท ไดแ้ก่  

1) ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีเราพบเห็น เช่น อาคารสถานท่ี และส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ  

2) ส่ิงแวดลอ้มทางจิตภาพ ไดแ้ก่ ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ
เป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่สามารถมองเห็นดว้ยตาเปล่าได ้แต่สามารถรับรู้ไดเ้ม่ือเกิดอารมณ์ความรู้สึก เช่น 
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ความรัก ความสามคัคี ความเกลียดชงั ความอิจฉาริษยา เป็นตน้ ผูบ้ริหารจะตอ้งพฒันาส่ิงแวดลอ้มทั้ง
สองส่วนน้ีไปพร้อมกนั 

จากแนวคิดเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาดงักล่าวขั้นตน้ ทั้งจากแนวคิดของ          
นกัการศึกษา นกัวชิาการ และหน่วยงานทางการศึกษา หมายถึงบุคลากรทางการศึกษาท่ีก าหนดไวใ้น
กฎหมายให้มีหน้าท่ีบริหารจดัการสถานศึกษา ในลกัษณะของการก ากบัดูแล บริหารงานต่างๆ เช่น 
งานวิชาการ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทัว่ไป เพื่อการด าเนินการ
ของสถานศึกษาใหบ้รรลุตามเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงเป็นผูท่ี้มีความส าคญัต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก ผูบ้ริหารต้องมี
บทบาทครบถว้นในทุกดา้นเพื่อใหก้ารบริหารการศึกษาบรรลุตามวตัถุประสงค ์ผูว้ิจยัจึงเลือกบทบาท
ผูบ้ริหารสถานศึกษาของ ประทวน บุญรักษา มาศึกษาในการวิจยัในคร้ังน้ี เน่ืองจากแนวทางดงักล่าว
ครอบคลุม บทบาทต่างๆ มากที่สุด ซ่ึงบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาของ ประทวน บุญรักษา 
ประกอบด้วย บทบาทหลัก 3 ส่วน คือ บทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร บทบาทความเป็นนัก
ประสานงาน และบทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา 
 

2.2  แนวคดิเกีย่วกบัการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School : W-CSS) เป็นนวตักรรมการจดั

การศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน น ามาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยก 
ระดบัการจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากล และไดเ้ร่ิมด าเนินการกบัโรงเรียนน าร่อง 
จ านวน 500 โรง ทั้ งระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในปีการศึกษา 2553 และเพิ่มเติมอีก 150 
โรงเรียน ในวนัท่ี 13 กนัยายน 2555 โดยการยกระดบัโรงเรียนชั้นน าท่ีมีความพร้อมสู่โรงเรียนดีมี
มาตรฐานสากล เพื่อให้เป็นโรงเรียนท่ีมีระบบการพฒันาผูเ้รียน สถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ สภาพ 
แวดลอ้ม หลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ท่ีเอ้ืออานวยให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตวัเองอยา่งต่อเน่ือง
ตลอดชีวิต มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มี
คุณธรรมน าความรู้ รักความเป็นไทย และมีความสามารถกา้วไกลในระดบัสากล 

2.2.1 ลกัษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School : W-CSS) หมายถึง 

โรงเรียนท่ีมีการพฒันาหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล             
มีการบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพ เพื่อให้ไดผู้เ้รียนท่ีมีคุณภาพ เป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ 
และคุณลกัษณะ (Learner Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class Standard) และมีศกัยภาพ
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เป็นพลโลก (World Citizen) สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาคุณภาพเยาวชนส าหรับยุคศตวรรษท่ี 21 อีกทั้งเป็นไปตาม
ปฏิญญาวา่ดว้ยการจดัการศึกษาของ UNESCO คือ Learning to Know, Learning to Do, Learning to 
Live with the Others, Learning to Be (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 3) 

2.2.2 จุดมุ่งหมายและทิศทางในการด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 การด าเนินการของโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นการด าเนินการพฒันาโรงเรียนทั้ง

ระบบ คือ ทั้งดา้นหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การบริหารจดัการ โดยมีจุดมุ่งหมายและทิศทาง 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 4) คือ 

 1)  พฒันาผูเ้รียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) สร้างวิถีแห่งการรู้แจง้ 
สร้างแรงกระตุน้ใหม่ๆ ให้ผูเ้รียนเกิดความมุ่งมัน่ รักและเพลิดเพลินในการแสวงหาความรู้ สามารถ
วิเคราะห์และสรุปองคค์วามรู้ มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ และมีจิตสาธารณะ
และส านึกในการบริการสังคม 

 2)  ยกระดับการจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  (World-Class 
Standard) โดยค านึงถึงความหลากหลายของผูเ้รียนซ่ึงมีภูมิปัญญา ความสามารถ และความถนัด
แตกต่างกนั มีการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในการเพิ่มพูนศกัยภาพของผูเ้รียน ส่งเสริมพหุปัญญาของ
เด็ก บนพื้นฐานของความเขา้ใจ รู้ใจ และมีการใชก้ระบวนการคดักรองในระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน
เป็นรายบุคคล เพื่อใหส้ามารถพฒันาไปสู่จุดสูงสุดแห่งศกัยภาพ 

 3)  ยกระดบัการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ (Quality System Management) พฒันา
ศกัยภาพขององค์กรให้ไดม้าตรฐานสากล สอดคล้องเหมาะสมกบับริบทของตวัเอง สามารถระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และศึกษาแนวทางจากแบบอย่างความส าเร็จท่ีหลากหลายเพื่อปรับใช้ได้
อย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการสร้างเครือข่ายในการจดัการศึกษาในทุกระดบั ซ่ึงอาจเร่ิมตน้จากการ
ประสานความร่วมมือในชุมชน ทอ้งถ่ิน ไปสู่ภูมิภาค จนกระทัง่ถึงเครือข่ายระดบัชาติและนานาชาติ
ในท่ีสุด ทั้งน้ีเพราะคุณภาพของเยาวชน คือ อนาคตของชุมชน ความหวงัของชาติ และของมวล
มนุษยชาติ 

2.2.3 ตวัช้ีวดัความส าเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2.2.3.1 ดา้นผูเ้รียน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 4-5) มีดงัน้ี 

1) ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นการประเมินระดบัชาติอยูใ่นระดบัดี
เป็นท่ียอมรับจากสถาบนันานาชาติ 
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2) ผูเ้รียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นท่ีประจกัษ์ สามารถ
แข่งขนัในระดบัชาติและนานาชาติ 

3) ผูเ้รียนสามารถเขา้ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนจนถึงระดบัของอุดมศึกษาทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศไดใ้นอตัราท่ีสูงข้ึน 

4) ผูเ้รียนมีผลการเรียนท่ีสามารถถ่ายโอนกบัโรงเรียนระดบัต่างๆ ในนานา 
ชาติได ้

5) ผูเ้รียนใช้ภาษาไทย ภาษาองักฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ ในการ
ส่ือสารไดดี้ 

6) ผูเ้รียนสามารถสอบผา่นการวดัระดบัความสามารถทางภาษาจากสถาบนั
ภาษานานาชาติ 

7) ผูเ้รียนสร้างกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ และจดัท าโครงงานท่ีเสนอแนวคิด
เพื่อสาธารณะประโยชน์ร่วมกบันกัเรียนนานาชาติ 

8) ผูเ้รียนมีความคิดสร้างสรรค์ กลา้เผชิญความเส่ียง สามารถใช้ความคิด
ระดบัสูง มีเหตุผล และวางแผนจดัการสู่เป้าหมายท่ีตั้งไวไ้ด ้

9) ผูเ้รียนสามารถสร้างสรรคค์วามคิดใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม 
และประเทศชาติ 

10) ผู ้เรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้ข้อมูล
ข่าวสารอยา่งมีประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนินการใหส้ าเร็จ 

11) ผูเ้รียนมีความรอบรู้ดา้นทศันียภาพ (ภาษาภาพ สัญลกัษณ์ สัญรูป) รู้จกั
ตีความ สร้างส่ือในการพฒันาการคิด การตดัสินใจ และการเรียนรู้ใหก้า้วหนา้ข้ึน 

12) ผูเ้รียนมีผลงานการประดิษฐ ์สร้างสรรค ์และออกแบบผลงานเขา้แข่งขนั
ในเวทีระดบัชาติและนานาชาติ 

13) ผูเ้รียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน 
ส่ือสาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปล่ียนผลงานไดใ้นระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

14) ผูเ้รียนมีความตระหนกัรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้และจดัการ
กบัสภาวการณ์ท่ีมีความซบัซอ้น 

15) ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ และตระหนักในความหลากหลายทาง
วฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาติ 
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16) ผูเ้รียนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์ วิเคราะห์ผล  
กระทบของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและ
ผลตอบแทนได ้

17) ผูเ้รียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพลเมืองท่ีดี สามารถจดัการ
และควบคุมการใช้เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะและปกป้องคุ้มครอง
ส่ิงแวดลอ้ม และอุดมการณ์ประชาธิปไตยสังคมไทยและสังคมโลก 

 2.2.3.2  ด้านหลกัสูตรและการเรียนการสอน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 7) 

1) โรงเรียนจดัหลกัสูตรสถานศึกษาท่ีเทียบเคียงกบัหลกัสูตรมาตรฐานสากล 
2) โรงเรียนจดัหลกัสูตรท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนดัของ

บุคคลและศกัยภาพตามความตอ้งการของผูเ้รียน 
3) โรงเรียนจดัการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ดว้ยภาษาองักฤษ 
4) โรงเรียนจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การศึกษาค้นควา้และสร้างองค์

ความรู้ (Research and Knowledge Formation) การส่ือสารและการน าเสนอ (Communication and 
Presentation) และกิจกรรมการสร้างสรรคแ์ละบริการสังคม (Global Education and Social Service 
Activity) 

5) โรงเรียนใชห้นงัสือ ต าราเรียน และส่ือท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
6) โรงเรียนใช้ระบบการวดัและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล โดย

ประเมินจากการสอบขอ้เขียน สอบปากเปล่า สอบสัมภาษณ์ การลงมือปฏิบติัและสามารถเทียบโอน
ผลการเรียนกบัสถานศึกษาระดบัต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 

 2.2.3.3  ดา้นบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ (Quality System Management) 
 1) ดา้นคุณภาพบุคลากร 

 (1.1)  ด้านคุณภาพของผูบ้ริหารโรงเรียน มีเป้าหมาย (ส านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 8) ดงัน้ี 

1) ผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์ และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็น 
    มาตรฐานสากล 
2) ผูบ้ริหารบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ 
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3) ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้าทางวชิาการ (Academic Leadership) ท่ีมี 
    ผลงานปรากฏเป็นท่ียอมรับ 
4) ผูบ้ริหารมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยใีนการส่ือสารและ 
    บริหารจดัการ 
5) ผูบ้ริหารสามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสาร 

 6) ผูบ้ริหารมีประสบการณ์ อบรม ศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ใน 
                   การจดัการศึกษานานาชาติ 

 (1.2)  ดา้นคุณภาพของครู มีเป้าหมาย (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 8) 
 1) ครูผูส้อนมีความรู้ ความสามารถ และความเช่ียวชาญเฉพาะ   
     ทางดา้นวชิาการ ผา่นการประเมินในระดบัชาติ 

2) ครูสามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการส่ือสาร 
3) ครูใชห้นงัสือ ตาราเรียน และส่ือท่ีเป็นภาษาต่างประเทศในการ 
    จดัการเรียนการสอน 
4) ครูใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจดัการเรียนการสอน การ 
    วดั และประเมินผล และการเผยแพร่ผลงานทั้งระบบออนไลน์   
    (Online) และออฟไลน์ (Offline) 
5) ครูสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจดัการสอน 
    กบันานาชาติ 
6) ครูใชก้ารวจิยั ส่ือ นวตักรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ือง 

 2)  ดา้นระบบการบริการจดัการ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2553, น. 9) 

(2.1) โรงเรียนบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพท่ีได้รับการรับรองจาก
องคก์รมาตรฐานสากลระดบัโลก 

(2.2) โรงเรียนมีระบบการจดัการความรู้ (KM) และการสร้างนวตักรรม
เผยแพร่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(2.3) โรงเรียนน าวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) มาใชใ้นการบริหาร
จดัการครอบคลุมภารกิจทุกดา้นของโรงเรียน 
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(2.4) โรงเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การบริหารจดัการทั้งในประเทศและ   
ต่างประเทศ 

(2.5) โรงเรียนมีการบริหารดา้นบุคลากรอย่างมีอิสระและคล่องตวั โดย
สามารถก าหนดอตัรากาลงัสรรหา บรรจุ จดัจา้ง ส่งเสริม และพฒันา 

 (2.6) โรงเรียนแสวงหา ระดมทรัพยากรดา้นต่างๆ เพื่อพฒันาความเป็นเลิศใน
การจดัการศึกษา โดยสามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งคล่องตวัตามสภาพความคล่องตวัและจ าเป็น 

 3) ดา้นปัจจยัพื้นฐาน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, 
น. 9) 

(3.1) โรงเรียนมีขนาดชั้นเรียนท่ีเหมาะสม โดยมีจ านวนนกัเรียนต่อห้อง 
(ปฐมวยั 25 คน : 1 ห้อง , ประถมศึกษา 30 คน : 1 ห้อง , มธัยมศึกษา 35 คน : 1 ห้อง) โดยมีจ านวนครูท่ีมี
ความรู้ตรงสาขาวชิาท่ีสอนเพียงพอ และมีอตัราส่วนครูต่อ 1 คน ต่อนกัเรียนไม่เกิน 20 คน) 

(3.2) ภาระงานสอนของครู มีความเหมาะสมไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

(3.3) โรงเรียนจัดให้มีหนังสือ ต าราเรียนท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐาน 
สากล เพื่อใหน้กัเรียนไดใ้ชเ้รียนอยา่งเพียงพอ 

(3.4) โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์พกพา สาหรับนกัเรียนทุกคน 
(3.5) โรงเรียนมีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลุม

พื้นท่ีของโรงเรียน 
(3.6) โรงเรียนมีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์มลัติมีเดีย (Electronic Multi-

Media Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบติัการ และมีอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เนน้ความเป็นเลิศ
ของนกัเรียนตามกลุ่มสาระอยา่งเพียงพอ และสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และสืบคน้ขอ้มูล
ไดร้วดเร็ว 

(3.7) โรงเรียนมีห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ศูนยว์ิทยาบริการ (Resource Center) 
ท่ีมีสภาพแวดล้อมบรรยากาศเอ้ือต่อการใช้บริการ มีส่ือท่ีพอเพียงเหมาะสม ทนัสมยั มีกิจกรรมท่ี
ส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้และการคน้ควา้อยา่งหลากหลาย 

 4) ดา้นเครือข่ายร่วมพฒันา (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2553, น. 10) มีดงัน้ี 

(4.1) โรงเรียนมีสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาในระดบัเดียวกนัเป็นเครือข่าย
ร่วมกนัพฒันาทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ และระหวา่งประเทศ 
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(4.2) โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์และทรัพยากร
ระหวา่งเครือข่ายโรงเรียนร่วมพฒันา 

(4.3) โรงเรียนมีเครือข่ายสนบัสนุนจากสถาบนัอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 (4.4) นกัเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กบับุคคลอ่ืน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 5) ด้านการวิจยัและการพฒันา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2553, น. 10) โดยมีเป้าหมาย คือ โรงเรียนด าเนินการท าวิจยัและพฒันาการจดัการศึกษาดา้น
ต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง และใชผ้ลการวจิยัเพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล 

สรุปไดว้่า โรงเรียนมาตรฐานสากลมีลกัษณะการเป็นมาตรฐานสากล คือ โรงเรียนมีการ
จดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World - Class Standard Curriculum and Instruction) 
โดยการพฒันาคุณภาพในดา้นวิชาการ ดา้นคุณภาพครู และดา้นการวิจยัและพฒันา และการบริหาร
จดัการดว้ยระบบคุณภาพ (Quality System Management) ท่ีจ  าแนกออกเป็นดา้นคุณภาพของบุคลากร 
ดา้นระบบการบริหารจดัการ ดา้นปัจจยั พื้นฐาน และดา้นเครือข่ายร่วมพฒันา 

 2.2.4  คุณลกัษณะของผูเ้รียนโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลักษณะเป็น           

พลโลก ต่อยอดจากสมรรถนะและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนตามหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 (ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 8) ดงัตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1 คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีมีศกัยภาพเป็นพลโลก 

คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

สมรรถนะส าคญั              
ของผูเ้รียน 

คุณลกัษณะผูเ้รียน                 
ในศตวรรษ 21 

คุณภาพผูเ้รียน 
ร.ร.มาตรฐานสากล 

1. รักชาติ ศาสน์ กษตัริย ์                           1. ความสามารถ         
ในการส่ือสาร       

1. ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน                   1. เป็นเลิศวชิาการ 

2. ซ่ือสัตยสุ์จริต   2. ความสามารถใน 
การคิด                                

2. มีภูมิรู้                           2. ส่ือสาร 2 ภาษา 

3. มีวนิยั                            3. ความสามารถใน
การแกปั้ญหา         

3. รู้จกัใชว้จิารณญาณ          3. ล ้าหนา้ทาง 
ความคิด 

4. ใฝ่เรียนรู้      4. ความสามารถใน
การใชท้กัษะชีวติ 

4. เป็นนกัคิด                           4. ผลิตงานอยา่ง
สร้างสรรค ์

5. อยูอ่ยา่งพอเพียง             5. ความสามารถใน
การใชเ้ทคโนโลย ี  

5. สามารถส่ือสารได ้         
  

5. ร่วมกนัรับผดิชอบ
ต่อสังคมโลก 

6. มุ่งมัน่ในการท างาน    6. มีระเบียบวนิยั                      
7. รักความเป็นไทย   7. ใจกวา้ง                           
8. มีจิตสาธารณะ    8. รอบคอบ                               
  9. กลา้ตดัสินใจ                         
  10. ยติุธรรม  
ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553, น. 8) 
 

จากตารางท่ี 2.1 จะเห็นได้ว่า โรงเรียนมาตรฐานสากลต้องด าเนินการสร้างผูเ้รียนต่อ
ยอดจากสมรรถนะและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผูเ้รียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 ให้ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) มีคุณลกัษณะส าคญั (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น.7-8) คือ 

1) เป็นเลิศวชิาการ (Smart) หมายถึง ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิการเรียนผา่นการประเมินระดบัชาติอยู่
ในระดบัดี เป็นท่ียอมรับจากสถาบนันานาชาติ มีความสามารถเฉพาะทางเป็นท่ีประจกัษ ์สามารถเขา้
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ศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนจนถึงระดบัอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศในอตัราท่ีสูงข้ึน มีผล
การเรียนท่ีสามารถถ่ายโอนกบัสถานศึกษาระดบัต่างๆ ในนานาชาติได ้

2) ส่ือสาร 2 ภาษา (Communicator) หมายถึง ผูเ้รียนมีทกัษะการส่ือสารเชิงปฏิสัมพนัธ์ ใช้
ภาษาส่ือสารไดดี้ทั้งภาษาไทย ภาษาองักฤษ หรือภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ มีความสามารถเป็นท่ียอมรับ
จากสถาบนัทางภาษาต่างๆ 

3) ล ้าหนา้ทางความคิด (Thinker) หมายถึง ผูเ้รียนมีความใฝ่รู้ สร้างสรรค ์มีเหตุผล รู้จกัคิด
วเิคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า กลา้น าเสนอความคิดท่ีสร้างสรรคแ์ละแตกต่าง สามารถปรับตวั 
ในสถานการณ์ต่างๆ ไดดี้ 

4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ (Innovator) หมายถึง ผูเ้รียนสามารถประเมิน หรือแสวงหา 
สังเคราะห์ และใช้ขอ้มูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลงานการประดิษฐ์คิดคน้ สร้างสรรค์งาน 
ออกแบบผลงานเข้าแข่งขนัในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ส่ือสาร 
น าเสนอ เผยแพร่ แลกเปล่ียนผลงานไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

5) ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลก (Global Citizenship) หมายถึง ผูเ้รียนมีความตระหนกัรู้
ในสภาวการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้และจดัการกบัความซบัซ้อน และตระหนกัถึงความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทยและของนานาชาติ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
เป็นพลเมืองดี ปกป้องคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและอุดมการณ์ประชาธิปไตยสังคมไทยและสังคมโลก 
ดงันั้น ภาพแห่งความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล  ดงัภาพท่ี 2.2 
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                                                                เป็นเลิศวชิาการ 
 
 
         ร่วมกนัรับผดิชอบ                 ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก                         ส่ือสาร 
            ต่อสังคมโลก                                 World Class                                     สองภาษา 
 
                                     ผลิตงาน                                                   ล ้าหนา้ 
                                อยา่งสร้างสรรค ์                                       ทางความคิด 
 
 
        หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน                        การบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ 
               เทียบเคียงมาตรฐานสากล                                           Quality System Management 
        World-Class Standard Curriculum and 
                              Instruction 

ภาพที ่2.2 โครงสร้างการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา        
                 ขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 2) 

 
จากภาพท่ี 2.2 จะเห็นไดว้่า องคป์ระกอบของการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนมี

การพฒันาหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการบริหารจดัการดว้ยระบบ
คุณภาพ เพื่อจะพฒันาผูเ้รียนใหมี้ศกัยภาพเป็นพลโลก คือ เป็นเลิศวิชาการ ส่ือสาร 2 ภาษาล ้าหนา้ทาง
ความคิด ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์และร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลก แนวทางการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงมีกรอบในการด าเนินงาน (ส านกังานคณะกรรมการการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 5) ดงัน้ี 

1)_ศึกษาท าความเขา้ใจนโยบายการด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
2)_จดัประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจแก่บุคลากรเก่ียวกบัแนวทางการปฏิบติัและด าเนินการใน

การพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้งกบัมาตรการและตวัช้ีวดัของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
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3)_จดัท าแผนยทุธศาสตร์ / กลยทุธ์ในการพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากล  
4)_ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานอ่ืนๆ ในทอ้งถ่ิน ทั้งภาค 

รัฐและเอกชน เพื่อสนบัสนุนการยกระดบัคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
5)_ด าเนินการพฒันาหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลและการวดัประเมินผล โดยน าไป

เทียบเคียงกบัมาตรฐานสากล 
ขั้นตอนการด าเนินงานการพฒันาหลกัสูตรโรงเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     

ขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 6) คือ 
1) วิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหา ศึกษาบริบทและความพร้อมของโรงเรียนในรูปแบบ

องคป์ระกอบพื้นฐาน 8 ดา้น ไดแ้ก่ คุณลกัษณะของผูเ้รียน คุณภาพครูผูส้อน คุณภาพผูบ้ริหาร คุณภาพ
วชิาการ ปัจจยัพื้นฐาน เครือข่ายร่วมพฒันา ระบบการบริหารจดัการ และการวจิยัและพฒันา 

2) ศึกษารายละเอียดขององคป์ระกอบของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
3) ศึกษาวิเคราะห์ ศึกษาเชิงเปรียบเทียบเก่ียวกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศกัราช 2551 กบัหลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลเก่ียวกบัหลกัการ จุดหมาย คุณภาพผูเ้รียน สมรรถนะ
ส าคญั คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์มาตรฐาน / ตวัช้ีวดั กลุ่มสาระการเรียนรู้โครงสร้างรายวิชา กิจกรรม
พฒันาผูเ้รียน การวดัประเมินผล และเกณฑ์การจบหลกัสูตร 

4) จดัท าโครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษา โดยศึกษาและเรียนรู้จากโปรแกรมการเรียนต่างๆ 
ท่ีใชใ้นโรงเรียน เช่น หลกัสูตร English Program (EP) หลกัสูตร Mini English Program (MEP) หลกัสูตร 
International Baccalaureate (IB) รวมทั้งหลกัสูตรเฉพาะทางและหลกัสูตรทางเลือก ฯลฯ เพื่อก าหนด
รายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติมท่ีมีความเป็นสากล ไดแ้ก่ ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) 
การเขียนเรียงความขั้นสูง (Extended-Essey) กิจกรรมโครงงานสาธารณประโยชน์ (Creativity, 
Actions, Service : CAS) โลกศึกษา (Global Education) รวมทั้งรายวชิาเพิ่มเติมอ่ืนท่ีเป็นความตอ้งการ
ของผูเ้รียน ของทอ้งถ่ิน และของโรงเรียน (ไดแ้ก่ ภาษาไทย ภาษาองักฤษ หรือภาษาต่างประเทศท่ี 2 
ฯลฯ) พร้อมทั้งทบทวนปรับเน้ือหาสาระการเรียนรู้ใหท้นัสมยั /ร่วมสมยั และการจดัการเรียนการสอน
ตามรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเป็นสากล เนน้การเรียนรู้จากการปฏิบติัจริง 

5) บริหารหลกัสูตรและจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผลตามวตัถุประสงคแ์ละ
เป้าหมายโรงเรียนมาตรฐานสากล ใหผู้เ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก 

ทั้งน้ี โครงสร้างการออกแบบหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล (ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 12) ดงัภาพท่ี 2.3 
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การวดัและประเมินผล 
เชิงเทียบเคียงมาตรฐาน 

-สถาบนัภาษา                      -สวทช. 
-มหาวิทายลยัมหิดล            -สพฐ 
-สมาคมคณิตศาสตร์ 
 

การจบหลกัสูตร 

การวดั 
และประเมินผล 

ตามเกณฑห์ลกัสูตร 
แกนกลาง 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ.2551 

การวดั 
และประเมินผล 
โดยใชเ้กณฑ ์
มาตรฐานสากล 
(เป็นทางเลือก 

ส าหรับโรงเรียน) 

 
 
             โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.3 โครงสร้างหลกัสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล  

องคป์ระกอบของหลกัสูตร 
ความเป็นสากล 

-ทฤษฎีความรู้ 
-การเขียนเรียงความขั้นสูง 
-กิจกรรมโครงงานสาธารณะ 
  ประโยชน ์
-โลกศึกษา 
-ภาษาองักฤษ 
-ภาษาต่างประเทศท่ี 2 

รายวิชาพ้ืนฐาน 
สาระการเรียนรู้ 

8 กลุ่มสาระ 

รายวิชาเพ่ิมเติม 
-กลุ่มEP IEP MEP EIL 
-กลุ่มส่งเสริม 
 ความสามารถพิเศษ 
-กลุ่มภาษาต่างประเทศ 
-กลุ่มเฉพาะทางดนตรี กีฬา 
-กลุ่มประกาศนียบตัรวิชาชีพ 
 และหลกัสูตรวิชาอาชีพฯ ฯลฯ 

ปรับเน้ือหาสาระการเรียนรู้ใหเ้ป็นสากล 
จดัการเรียนการสอน 

การวดัและประเมินผล 

ผูเ้รียนมีศกัยภาพเป็นพลโลก 
เป็นเลิศวิชาการ ส่ือสาร 2 ภาษา ล ้าหนา้ทางความคิด 

ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสงัคมโลก 
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- ทฤษฎีความรู้ 
- การเขียนเรียงความขั้นสูง 

- กิจกรรมโครงงาน
สาธารณประโยชน ์

- โลกศึกษา 

ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553, น. 12) 
ดา้นการจดัการเรียนการสอนในสาระสากล ได้ก าหนดลกัษณะเป็นหน่วยการเรียนรู้ใน

รายวิชาพื้นฐานและหรือเป็นรายวิชาเพิ่มเติมนั้น มุ่งเน้นให้โรงเรียนไดป้รับวิธีเรียน เปล่ียนวิธีสอน
และวิธีการวดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยให้ผูเ้รียนสร้างสรรค์ผลงาน น าเสนอผลงาน
ทั้งเป็นเอกสารและปากเปล่า (Oral Presentation) เพื่อสะทอ้นผลการจดัการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
ของผูเ้รียนท่ีมีศกัยภาพเป็นพลโลกตามเจตนารมณ์และวตัถุประสงค์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 18) ดงัภาพท่ี 2.4 

 
  
 
                                                           
                                               
                  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.4  การจดัการเรียนการสอนสาระสากล 
ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553, น. 18) 

 
 

ภาษาไทย 

ภาษาต่างประเทศ 
สงัคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม 
 

องักฤษ 
ภาษาต่างประเทศท่ี 2 

 

เป็นเลิศวิชาการ 
ใชเ้ทคโนโลย ี

ส่ือสารเป็น 
ส่ือสาร 2 ภาษา 

คิดเป็น 
ล ้าหนา้ทางความคิด 

การงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี 

สุขศึกษา 
และพละศึกษา 

ใชท้กัษะชีวิต 
ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสงัคมโลก 

แกปั้ญหาเป็น 
ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ศิลปะ 
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กระบวนการพฒันาผูเ้รียนสู่คุณภาพท่ีคาดหวงัของโรงเรียนมาตรฐานสากล การจดัการ
เรียนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะและศกัยภาพความเป็นสากล คือ เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพ มี
ทกัษะในการคน้ควา้ แสวงหาความรู้ และมีความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็น สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
สร้างสรรค ์สามารถส่ือสารอยา่งมีประสิทธิผล มีทกัษะชีวติ ร่วมมือในการทางานกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่ง
ดี จะตอ้งมีกระบวนการจดัการเรียนรู้ในแต่ละระดบัชั้นโดยมีกระบวนการส าคญัในการจดัการเรียนรู้ 
เรียกวา่ “บนัได 5 ขั้นของการพฒันาผูเ้รียนสู่มาตรฐานสากร (Five Steps for Student Development)” 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555, น. 24) ไดแ้ก่ 

1. การตั้งค  าถาม การตั้งสมมติฐาน (Hypothesis Formulation) เป็นการฝึกให้ผูเ้รียนรู้จกัคิด 
สังเกต ตั้งค  าถามอยา่งมีเหตุผลและสร้างสรรค ์ซ่ึงจะส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ในการตั้งค  าถาม 
(Learning to Question) 

2. การสืบคน้ความรู้และสารสนเทศ (Searching for Information) เป็นการฝึกเพื่อแสวงหา
ความรู้ ขอ้มูล และสารสนเทศ จากแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น ห้องสมุด อินเทอร์เน็ต หรือจาก
การฝึกปฏิบติั ทดลอง เป็นตน้ ซ่ึงจะส่งเสริมเกิดการเรียนรู้ในการแสวงหาความรู้ (Learning to Search) 

3. การสร้างองคค์วามรู้ (Knowledge Formation) เป็นการฝึกเพื่อให้ผูเ้รียนน าความรู้และ
สารสนเทศท่ีได้จากการแสวงหาความรู้ มาถกแถลง อภิปราย เพื่อน าไปสู่การสรุปและสร้างองค์
ความรู้ (Learning to Construct) 

4. การส่ือสารและน าเสนออยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Communication) เป็นการฝึกให้
ผูเ้รียนน าความรู้ท่ีไดม้าส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีทกัษะ
ในการส่ือสาร (Learning to Communicate) 

5. การบริการสังคมและจิตสาธารณะ (Public Service) เป็นการน าความรู้สู่การปฏิบติั ซ่ึง
ผูเ้รียนจะตอ้งเช่ือมโยงความรู้ไปสู่การท าประโยชน์ให้กบัสังคมและชุมชนรอบตวั ตามวุฒิภาวะของ
ผูเ้รียนและจะส่งผลใหผู้เ้รียนมีจิตสาธารณะและบริการสังคม (Learning to Serve) 

จากท่ีกล่าวมา สรุปไดว้า่โรงเรียนมาตรฐานสากล คือ โรงเรียนท่ีมีการจดัการเรียนการสอน
ท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยด าเนินการยกระดบั
หลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน และการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ เพื่อให้ผูเ้รียนเป็นคน
เก่ง มีความรอบรู้ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก มีความคิดสร้างสรรค ์ทนัเหตุการณ์ ทนัเทคโนโลยี รู้จกั
แสวงหาและเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง มีความสุขในการเรียนรู้และการท างานและอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคม
ได ้ตามคุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีมีศกัยภาพเป็นพลโลก คือ เป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารสองภาษา ล ้าหน้า
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ทางความคิด ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลก ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของผูเ้รียน
โรงเรียนมาตรฐานสากล และเป็นคนไทยท่ีมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นศตวรรษท่ี 21 
 

2.3  แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารจัดการโรงเรียนมาตรฐานสากล 
โรงเรียนมาตรฐานสากลมีรูปแบบการบริหารจดัการด้วยวิธีพิเศษ ท่ีเรียกว่า การบริหาร

จดัการดว้ยระบบคุณภาพ (Quality System Management) ซ่ึงเป็นคุณลกัษณะส าคญัอีกประการหน่ึง
ของการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นรูปแบบของการบริหารท่ีช่วยให้โรงเรียนมีผลการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ และเป็นกลไกส าคญัในการผลกัดนัการพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล อนัจะ
ท าให้เกิดคุณลักษณะต่อการจดัการเรียนการสอนและจะส่งผลกระทบต่อผูเ้รียนซ่ึงเป็นเป้าหมาย
ปลายทางของการจดัการศึกษา การด าเนินงานของโรงเรียนจึงประยุกตเ์กณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ 
(Thailand Quality Award : TQA) มาเป็นแนวทางในการพฒันาระบบการบริหารจดัการคุณภาพของ
โรงเรียน เพื่อใหมี้วธีิปฏิบติัและผลการด าเนินการในระดบัมาตรฐานโลก 

ลกัษณะของเกณฑ ์(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2555, น. 1) คือ 
1) เป็นขอ้ก าหนดของระบบการบริหารจดัการโรงเรียนในเร่ืองหลกัๆ ท่ีส่งผลให้เกิดการ

ปรับปรุงคุณภาพของการเรียนการสอนการบริหารจดัการ และการบริการท่ีจะส่งมอบส่ิงท่ีมีคุณค่าแก่
ผูเ้รียน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และสังคมอยา่งต่อเน่ือง 

2) โดยอาศยัแนวคิดและทฤษฎีของการจดัการท่ีเป็นระบบและการปรับปรุงผลของการ
ด าเนินการท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

3) สอดแทรกหลกัการของการบริหารจดัการท่ีอยูบ่นระบบค่านิยมท่ีสร้างความย ัง่ยืนให้กบั
โรงเรียนและความสมดุลของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม 

นอกจากน้ี เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติยงัเป็นบรรทดัฐานส าหรับการประเมินตนเองของ
โรงเรียน เพื่อช่วยในการปรับปรุงวิธีการด าเนินการ ขีดความสามารถ และผลลัพธ์ของโรงเรียน 
กระตุน้ใหมี้การส่ือสารและแบ่งปันสารสนเทศวิธีปฏิบติัท่ีเป็นเลิศระหวา่งโรงเรียนต่างๆ ทุกประเภท 
และเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถน ามาใชใ้นการท าความเขา้ใจและจดัการผลการด าเนินการของโรงเรียน 
รวมทั้งใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2555, น. 1) และส่งผลให้เกิด 1) การส่งมอบคุณค่าท่ีดีข้ึนอยูเ่สมอให้แก่ผูเ้รียนและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงจะส่งผลต่อความย ัง่ยืนของโรงเรียน 2) การปรับปรุงประสิทธิผลและความสามารถ
ของโรงเรียนโดยรวม และ 3) การเรียนรู้ระดบัองค์กรและระดบับุคคล (สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 
2553, น. 178) ซ่ึงโรงเรียนน ามาเป็นกรอบแนวคิดและค่านิยมหลกัในการด าเนินงาน 11 ประการ และ



72 

 

น าไปสู่ผลการปฏิบติัการท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนมาตรฐานสากล ผนวกเป็นองค์ประกอบของระบบ
บริหารคุณภาพ 7 หมวด ตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2553, น. 7) ดงัภาพท่ี 2.5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.5 เกณฑเ์พื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 
ทีม่า : อญัชลี ประกายเกียรติ (2553, น. 21) 

 

จากภาพเกณฑ์เพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศของแนวคิดและค่านิยม 11 ประการ และผนวก
เป็นองคป์ระกอบของระบบบริหารคุณภาพตามเกณฑ ์(อญัชลี ประกายเกียรติ, 2553, น. 21) ดงัน้ี 

1) การน าองคก์ร คือ แนวคิดและค่านิยม ขอ้ท่ี 1, 6, 9 
2) การวางแผนเชิงกลยทุธ์ คือ แนวคิดและค่านิยม ขอ้ท่ี 11 
3) การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย คือ แนวคิดและค่านิยม ขอ้ท่ี 2 
4) การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้ คือ แนวคิดและค่านิยม ขอ้ท่ี 3, 4, 7, 8 
5) การมุ่งเนน้ครูและบุคลากร คือ แนวคิดและค่านิยม ขอ้ท่ี 4, 7 
6) การจดัการกระบวนการ คือ แนวคิดและค่านิยม ขอ้ท่ี 5 
7) ผลลพัธ์ คือ แนวคิดและค่านิยม ขอ้ท่ี 10 

แนวคิดและค่านิยมหลกั 
1.การน าส่ิงท่ีมีวสิัยทศัน์ร่วม 
2.การศึกษาท่ีมุ่งเนน้การเรียนรู้ 
3.การเรียนรู้ขององคก์รและบุคคล 
4.การใหคุ้ณค่ากบัคณะครู บุคคล  
   และผูมี้ส่วนร่วม 
5.ความคล่องตวั 
6.การมุ่งอนาคต 
7.การจดัการเพื่อให้เกิดนวตักรรม 
8.การบริหารจดัการโดยใชข้อ้มูลจริง 
9.ความรับผดิชอบต่อสังคม 
10.การมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์และการสร้างคุณค่า 
11.มุมมองในเชิงระบบ 

เกณฑ ์
1.การน าองคก์ร 
2.การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
3.การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนได ้
   ส่วนเสีย 
4.การวดั วิเคราะห์ และการจดัการ    
   ความรู้ 
5.หารมุ่งเนน้ครูและบุคลากร 
6.การจดัการกระบวนการ 
7.ผลลพัธ ์
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ดงันั้น เกณฑ์การด าเนินงานท่ีเป็นเลิศเม่ือผนวกเป็นองคป์ระกอบของระบบบริหารจดัการ
คุณภาพตามเกณฑ์รางวลัรางวลัคุณภาพแห่งชาติ มุมมองในเชิงระบบ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 7) ดงัภาพท่ี 2.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.6  องคป์ระกอบคุณภาพตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553, น. 7) 

 
จากแผนภูมิ การเช่ือมโยงสัมพนัธ์และการบูรณาการขององคป์ระกอบทั้ง 7 หมวด เร่ิมจาก

การน าองคก์ร (หมวดท่ี 1) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (หมวดท่ี 2) และการมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสีย (หมวดท่ี 3) ประกอบกนัเป็นกลุ่มของการน าองค์กรวา่ การน าองคก์รตอ้งมุ่งท่ีกลยุทธ์และ
ผูเ้รียน ผูบ้ริหารระดับสูง หรือฝ่ายบริหารของโรงเรียน ต้องก าหนดทิศทางการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนและเป็นผูน้ าในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงพฒันาการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้บรรลุตาม

โครงร่างองคก์ร สภาพแวดลอ้ม 
ความสัมพนัธ์ ความทา้ทาย 

2. 
การวางแผนกล

ยทุธ ์

5. 
การมุ่งเนน้บุคลากร 

1. 
การน าองคก์ร 

7. 
ผลลพัธ์ 

3. 
การมุ่งเนน้ผูเ้รียน 

และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

6. 
การจดัการ
กระบวนการ 

4. 
การวดั วิเคราะห์ และการจดัการ

ความรู้ 
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ทิศทางท่ีก าหนดไว ้การมุ่งเนน้บุคลากร (หมวดท่ี 5) การจดัการกระบวนการ (หมวดท่ี 6) และผลลพัธ์ 
(หมวดท่ี 7) ประกอบกนัเป็นกลุ่มผลลพัธ์ โดยบุคลากรและกระบวนการท่ีส าคญัมีบทบาทท าให้การ
ด าเนินการส าเร็จและน าไปสู่ผลการด าเนินการโดยรวมของโรงเรียน ส่วนการวดั การวิเคราะห์ และ
การจดัการความรู้ (หมวดท่ี 4) มีความส าคญัอย่างยิ่งในการท าให้องคก์รมีการจดัการท่ีมีประสิทธิผล
และมีการปรับปรุงผลการด าเนินงานโดยใชร้ะบบท่ีใช้ขอ้มูลจริงและองค์ความรู้เป็นแรงผลกัดนัการ
วดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ เป็นพื้นฐานของระบบการจดัการผลการด าเนินการโดยรวม 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 9) 

ความหมายของโครงร่างองคก์รและองคป์ระกอบทั้ง 7 หมวด มีดงัน้ี 
โครงร่างองค์กร (Organization Profile) หมายถึง ภาพรวมของโรงเรียนท่ีมีผลต่อการ

ด าเนินการและความทา้ทายท่ีส าคญัของโรงเรียน ภาพรวมของโรงเรียนจะแสดงให้เห็นถึงความพร้อม
ของโรงเรียนในดา้นต่างๆ ซ่ึงอาจจะเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนของโรงเรียนในการด าเนินการให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย ลักษณะขององค์กรและความท้าทายต่อองค์กร (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 10) 

1. ลกัษณะขององคก์ร (Organization Description) หมายถึง สภาพแวดลอ้มของโรงเรียน 
และความสัมพนัธ์ท่ีส าคญัระหว่างโรงเรียนกบัผูเ้รียน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูรั้บบริการ และเครือข่าย
ความร่วมมือกบัโรงเรียน โดยมีประเด็นการพิจารณาท่ีโรงเรียนตอ้งแสดง (ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 10) ดงัต่อไปน้ี 

1.1 สภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน (Organization on Environment) ประกอบดว้ย 
1) ประเภทหรือชนิดของหลกัสูตรการศึกษา การบริหาร เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และ

บริการทางการศึกษาของโรงเรียน เป็นตน้ 
2) วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์ค่านิยม ปรัชญา คติพจน์ และลกัษณะวฒันธรรม

ของโรงเรียน เป็นตน้ 
3) ขอ้มูลลกัษณะโดยรวมของโรงเรียน เช่น จ านวนต่างๆ เพศ อายุต าแหน่งวิทยฐานะ 

อตัราส่วนนกัเรียนต่อครู ระดบัการศึกษาของครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ครูอตัราจา้ง ครูพิเศษ 
ลูกจา้ง ประจ า และสวสัดิการท่ีส าคญั เป็นตน้ 

4) อาคารสถานท่ี เทคโนโลยี และอุปกรณ์ท่ีส าคญัของโรงเรียน เช่น จ านวนอาคาร
เรียน อาคารประกอบต่าง ๆ ห้องปฏิบติัการ สนามกีฬา ห้องสมุด อุปกรณ์เทคโนโลยี อุปกรณ์อ านวย
ความสะดวก เป็นตน้ 
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5) กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ี เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการของโรงเรียน เช่น พระราช 
บญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ เป็นตน้ 

1.2 ความสัมพนัธ์ระดบัองคก์ร (Organizational Relationship) 
1) ลกัษณะโครงสร้างองค์กร และระบบธรรมาภิบาลขององคก์ร ระบบการติดตาม

และรายงานจากโรงเรียนไปยงัหน่วยงานตน้สังกดัทุกระดบั 
2) ลกัษณะของกลุ่มผูเ้รียน กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และกลุ่มของผูรั้บ บริการของ

โรงเรียน ลกัษณะความตอ้งการ และความคาดหวงัท่ีส าคญัของกลุ่มต่างๆ ต่อการจดัการเรียนการสอน 
และการบริการทางการศึกษา 

3) บทบาทของโรงเรียน และหน่วยงานเครือข่ายเพื่อความร่วมมือของโรงเรียนใน
กระบวนการจดัการเรียนการสอน กระบวนการสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน และบทบาทใน
กระบวนการนวตักรรมของโรงเรียน 

4) ลกัษณะความสัมพนัธ์ และกลไกในการส่ือสารท่ีก่อให้เกิดการร่วมมือกนัระหวา่ง
โรงเรียนกบัโรงเรียน สถาบนัระดบัอุดมศึกษา สถานประกอบการ และเครือข่ายความร่วมมืออ่ืนๆ 

5) ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูเ้รียน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูเ้ขา้รับบริการและ
ชุมชน 

2. ความทา้ทายต่อองคก์ร (Organizational Challenges) 
2.1 สภาพแข่งขนั (Competitive Environment) 

1) จ านวนประเภทโรงเรียนท่ีเทียบเคียงกนั ล าดบัท่ีของโรงเรียนในวงการศึกษาเม่ือ
เทียบกบัโรงเรียนท่ีเท่าเทียมกนัทั้งขนาด ประเภทส่วนแบ่งของนกัเรียนในเขตพื้นท่ีบริการ และการ
เจริญเติบโตของโรงเรียน 

2) ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของโรงเรียนเม่ือเทียบกบัโรงเรียนท่ีมีลกัษณะ
เดียวกนั รวมทั้งผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัๆ ท่ีเกิดข้ึนต่อสภาพการแข่งขนัของโรงเรียน 

3) แหล่งขอ้มูลส าคญัเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขนัท่ีเกิดภายในชุมชนและภายนอก
ชุมชนของโรงเรียนประเภทเดียวกนั และปัญหาหรืออุปสรรคหรือขอ้จ ากดัในการหาขอ้มูลดงักล่าว 

2.2 ความทา้ทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenges) ลกัษณะประเภทของความทา้ทาย
เชิงกลยุทธ์ท่ีส าคญัของโรงเรียนในดา้นการศึกษาการเรียนรู้ ทรัพยากรบุคคล ความสัมพนัธ์กบัชุมชน
และความย ัง่ยนืของโรงเรียน 
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2.3 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ (Performance Improvement System) คือ วิธีการ
และแนวทางในการท่ีโรงเรียนท าการปรับปรุงผลการด าเนินการและกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน 
การประเมินผลและการปรับปรุงกระบวนการส าคญัๆ ของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น.12) 

ดงันั้น กรอบเกณฑก์ารน าเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติมาประยุกตใ์ชใ้นการบริหารจดัการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล จึงก าหนดเป็นลกัษณะการตั้งค  าถามเพื่อช้ีให้เห็นแนวทางการบริหารจดัการ
ของโรงเรียนในดา้นต่างๆ ท่ีโรงเรียนจะตอ้งด าเนินการและสะทอ้นให้เห็นถึงการบริหารจดัการท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 16) ดงัน้ี 

หมวดท่ี 1 การน าองคก์ร (Leadership) มีองคป์ระกอบยอ่ย คือ 
1. ผูบ้ริหารโรงเรียนน าองคก์รอยา่งไร 
2. โรงเรียนด าเนินการอยา่งไรในเร่ืองการก ากบัดูแลโรงเรียนและรับผิดชอบต่อสังคม 
การน าองคก์ร (Leadership) หมายถึง การบริหารจดัการเก่ียวกบัวิธีการท่ีผูบ้ริหารโรงเรียน

ช้ีน าการก าหนดวิสัยทศัน์ ค่านิยม ผลการด าเนินการท่ีคาดหวงัของโรงเรียน ระบบธรรมาภิบาลของ
โรงเรียน ความรับผิดชอบต่อชุมชน วิธีการท่ีผูบ้ริหารส่ือสารกบัครูและบุคลากร การสร้างบรรยากาศ
ท่ีส่งเสริมใหเ้กิดพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมและวิธีปฏิบติัท่ีแสดงถึงความเป็นพลเมืองดี (ส านกังานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 13) 

พฒันชยั  กุลสิริสวสัด์ิ (2551, น. 13) ไดก้ล่าวว่า เกณฑ์ของรางวลัคุณภาพแห่งชาติให้ความ 
ส าคญักับผูน้ าเป็นอย่างมาก เห็นได้จากค าถามแรกของเกณฑ์ ท่ีถามว่า “ผูน้ าระดับสูงด าเนินการ
อยา่งไรในการก าหนดวิสัยทศัน์ และค่านิยมขององคก์ร” เพราะผูน้ าเป็นคนท่ีส าคญัท่ีจะเปล่ียนแปลง
องค์กรให้มีการจดัการท่ีเป็นเลิศได้ กล่าวคือ ผูน้ าตอ้งก าหนดวิสัยทศัน์ ค่านิยม และถ่ายทอดไปยงั
เพื่อนร่วมงาน ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ เพื่อน าไปปฏิบติั และยงัไดก้ล่าวอีกวา่ อ านาจของผูบ้ริหารมี
อยู ่3 ประการ ดงัตารางท่ี 2.2 
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ตารางที ่2.2  อ านาจ 3 ประการของผูน้ า 
 

อ านาจ 3 ประการของผูน้ า 
     อ านาจ                       อ านาจความรู้                                อ  านาจ                      อ านาจท าการ 
    บทบาท                      (Knowledge)                        ในการโนม้นา้วใจ             (Authority)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทีม่า : พฒันชยั กุลสิริสวสัด์ิ (2551, น. 24) 

 
พรทิพย ์กาญจนนิตย (2548, น. 8) ไดก้ล่าววา่ การน าองคก์ร นบัวา่มีความส าคญัต่อการบริหาร

จดัการของโรงเรียนมาก เน่ืองจากในการเป็นนิติบุคคลนั้น การน าองคก์รอยา่งมีวิสัยทศัน์ นบัเป็นหวัใจ
หลกัของการน าองคก์รไปสู่ความเป็นเลิศ 

เอกชยั ก่ีสุขพนัธ์ และคณะ (2553) ไดส้รุปวา่ การน าองคก์รควรมุ่งเนน้การปฏิบติัการของ
ผูบ้ริหารในเร่ืองของ “การก าหนดทิศทางของสถานศึกษา” ให้มีความชดัเจนเพื่อเป็นกรอบแนวทางท่ี
ชัดเจนในการปฏิบติังานให้กับบุคลากรในองค์การ ซ่ึงการก าหนดทิศทางขององค์กรดังกล่าวน้ี
ครอบคลุมใน 4 ประเด็น คือ 1) วิสัยทศัน์ 2) เป้าประสงค ์3) ผลการด าเนินงานท่ีคาดหวงั โดยในการ
ก าหนดผลการด าเนินงานท่ีคาดหวงัขององค์กร ผูบ้ริหารตอ้งค านึงถึงความตอ้งการของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียครอบคลุมทุกลุ่ม โดยยึดหลกัความโปร่งใสและความชดัเจน และ 4) ค่านิยมองคก์ร ซ่ึงเป็น

1.ความเป็นผูน้ า 
   ของผูบ้ริหาร 
   ระดบัสูง 
 
2.การมีส่วนร่วม 
  ในกระบวนการ 
  เปล่ียนแปลง 
  ท่ีส าคญั 
 
 
3.การสร้างกลไก 
  เพื่อผลกัดนัการ 
  เปล่ียนแปลง 

1)โลกทศัน์ TQA 
2)วฒันธรรมองคก์ร   
   แบบ TQA 
3)ปัจจยัความเป็นผูน้ า 
1)ก าหนดวสิัยทศัน์ 
   ขององคก์ร 
2)เขา้ใจความตอ้งการ 
   ของลูกคา้และคู่แข่ง 
3)ก าหนดเขม็มุ่ง  
   ประจ าปี 
ก าหนดแม่แบบ  
TQA Model 

1)มีความมุ่งมัน่อนัแน่วแน่ 
2)มีทกัษะในการส่ือสาร 
3)เป็นแบบอยา่งท่ีน่า 
   ศรัทธา 
1)จดัท าและจดัการ  
   วสิัยทศัน์ แผนกลยทุธ์ 
2)การวางแผนคุณภาพ 
   ทัว่ทั้งองคก์ร 
3)กระบวนการกระจาย 
   กลยทุธ์ 
จดัท าแผนด าเนินการ TQA 
   (TQA Road Map) 

คดัเลือก บ่มเพาะ 
และพฒันาผูน้ า 
คนต่อไป 
 
แต่งตั้ง Process 
Management 
Committee  
และด าเนินการ
ตรวจวนิิจฉยั  
 
แต่งตั้ง (TQA 
Promotion 
Committee) 
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หลกัคิดกรองพฤติกรรมช้ีน าในการท างานท่ีคาดหวงัใหบุ้คลากรในองคก์รปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนั 
ถา้บุคคลในองคก์รปฏิบติัค่านิยมท่ีไดก้ าหนดไวจ้ะช่วยเสริมการบรรลุวสิัยทศัน์ขององคก์ร 

ดงันั้น กรอบการบริหารจดัการคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวลั
คุณภาพแห่งชาติ มีแนวทางด าเนินการ / วิธีการ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553,  
น. 18) มีดงัน้ี 

1) ก าหนดวิสัยทศัน์ของโรงเรียนจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใช้ขอ้มูล
จากการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอกโรงเรียนทั้งสภาพจริงในปัจจุบนัและสภาพการ
เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

2) ก าหนดค่านิยมของโรงเรียนในการท างานให้มีความสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจ 
โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

3) ผูบ้ริหารโรงเรียนสร้างศรัทธาโดยเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบติังานตามค่านิยมของ
โรงเรียนเพื่อพฒันาบุคลากรสู่ผูน้ าขององคก์รน้ีในอนาคต 

4) ผูบ้ริหารโรงเรียนมีระบบให้บุคลากรไดใ้ชศ้กัยภาพในการท างานอยา่งเต็มท่ีภายใตก้าร
กระจายอ านาจและการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

5) สร้างบรรยากาศเพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ กระตุน้ให้เกิดการสร้างนวตักรรมเพื่อ
เพิ่มพนูศกัยภาพการปฏิบติังานและใหเ้ป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

6) จดัระบบการส่ือสารเพื่อให้ทราบและเกิดการยอมรับในวิสัยทศัน์ ค่านิยม และผลการ
ด าเนินการท่ีคาดหวงัของโรงเรียนแบบสองทิศทางอยา่งหลากหลายรูปแบบ 

7) ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งสร้างบรรยากาศภายในโรงเรียน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงผลการ
ด าเนินการ การบรรลุพนัธกิจ และวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ รวมทั้งส่งเสริมและก ากบัให้บุคลากร
ประพฤติปฏิบติัตามกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั และมีจริยธรรม 

การส่ือสารผลการด าเนินการ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 20) 
1) ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งส่ือสารและสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบับุคลากรในโรงเรียนแบบ

สองทิศทาง เพื่อสร้างความรักและผกูพนัของบุคลากรกบัโรงเรียน 
2) ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งด าเนินการเชิงรุกในการสร้างแรงจูงใจและส่ือสารการตดัสินใจท่ี

ส าคญัใหบุ้คลากรทราบเพื่อการปฏิบติังานอยา่งมีคุณภาพ ใหเ้กิดผลการด าเนินการท่ีดีกบัโรงเรียน 
3) ผูบ้ริหารโรงเรียนก าหนดผลการด าเนินการให้บรรลุวิสัยทศัน์ เป้าประสงคข์องโรงเรียน

โดยมุ่งเนน้การสร้างคุณค่ากบันกัเรียน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
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4) ผูบ้ริหารโรงเรียนทบทวนผลการด าเนินการของแผนงาน / โครงงาน / กิจกรรม โดยน า
ผลการประเมินการด าเนินงานมาเทียบกบัเป้าหมายของตวัช้ีวดัในแผนกลยทุธ์ 

ระบบธรรมาภิบาล (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 22) มีดงัน้ี 
1) ผูบ้ริหารระดบัสูงของโรงเรียนแสดงความรับผดิชอบต่อการกระท าในดา้นการเงิน ความ

โปร่งใสในการด าเนินงาน และการตดัสินใจท่ีเกิดจากการบริหารจดัการ 
2) ผูบ้ริหารระดบัสูงของโรงเรียนมีนโยบายในเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารและบริหาร

จดัการดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีเป็นอิสระ 
3) ผูบ้ริหารระดบัสูงของโรงเรียนยึดหลกัธรรมาภิบาลในการบริหารและการปฏิบติัตาม

จรรยาบรรณวชิาชีพ 
4) จดัด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของผูบ้ริหารระดับสูงของโรงเรียน โดยคณะ 

กรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการน าผลการประเมินการ
ปฏิบติังานไปพฒันาและปรับปรุงระบบการน าองคก์ร 

การประพฤติตามกฎหมายและมีจริยธรรม (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2553, น. 24) มีดงัน้ี 

1) ระบุและวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวตัถุประสงคห์รือผลการด าเนินการ
ของโรงเรียนทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

2) ก าหนดมาตรฐาน กระบวนการ ตวัช้ีวดั และเป้าประสงค์ในการจดัการ ความเส่ียงท่ี
คาดการณ์หรือท่ีเกิดข้ึนแลว้ในการด าเนินการและการให้บริการของโรงเรียน และก ากบัดูแลให้บุคลากร
ท างานใหถู้กตอ้งตามระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

3) จดัด าเนินการส่งเสริมและก ากบัให้บุคลากรท างานอยา่งถูกตอ้ง ตามระเบียบ ขอ้บงัคบั 
หลกัจริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

4) ก ากบัดูแลและด าเนินการต่อการประพฤติปฏิบติัท่ีขดัต่อการระเบียบ ขอ้บงัคบั และหลกั
จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพของบุคลากร 

การสนับสนุนจากชุมชนท่ีส าคญั (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553,      
น. 24) 

1) ก าหนดชุมชนท่ีส าคญัและกิจกรรมท่ีโรงเรียนจะเขา้ไปมีส่วนร่วมและสนบัสนุนชุมชน  
2) ผูบ้ริหารโรงเรียนและบุคลากรของโรงเรียนด าเนินการสนบัสนุนและสร้างความเขม้แข็ง

แก่ชุมชนท่ีส าคญั 
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หมวดท่ี 2 การวางแผนเชิงกลยทุธ์ (Strategic Planning) มีองคป์ระกอบยอ่ย คือ 
1. โรงเรียนมีวธีิการอยา่งไรในการจดัท าแผนกลยทุธ์ 
2. โรงเรียนถ่ายทอดกลยทุธ์เพื่อน าไปปฏิบติัอยา่งไร 
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planning) หมายถึง การบริหารจดัการเก่ียวกบัการจดัท า

วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบติัการของโรงเรียน การถ่ายทอดวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ
แผนปฏิบติัการไปสู่การปฏิบติั การจดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอท่ีจะท าให้แผนปฏิบติัการบรรลุ
ความส าเร็จ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 13) 

กรอบการบริหารจดัการคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพ
แห่งชาติ ขั้นการเตรียมการจดัท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนเพื่อพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 15) ดงัตารางท่ี 2.3 
 
ตารางที ่2.3  ขั้นการเตรียมการจดัท าแผนกลยทุธ์ 

                  ขั้นตอนการด าเนินงาน                                          เหตุผลและความส าคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. จดัตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน 
จดัท าแผนกลยทุธ์ 
2. ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ให้ความรู้แก่
บุคลากรและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
3. รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน จัดท าฐาน 
ข้อมูลและระบบสารสนเทศเก่ียวกับ
สภาพโรงเ รียน สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา 
4. ศึกษาสภาพแวดล้อมขององค์กรและ
จัดท าภาพรวมของโรง เ รียน(School 
Profile) ศึกษาแนวทางเ ป้าหมายการ
ด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล 

 

-เพื่อให้มีบุคลากรหลักท่ีรับผิดชอบ ประสานงาน   
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน 
สากล 
-เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ เห็นความ
จ าเป็นในการจดัท าแผนกลยทุธ์ 
-เพื่อโรงเรียนมีขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นพื้นฐานใน
การวางกลยทุธ์ 
-เพื่อสะทอ้นให้เห็นภาพรวมท่ีส าคญัของโรงเรียน
ในดา้นภูมิหลงั ความพร้อมพฒันาการจดัการศึกษา 
ผลส าเร็จท่ีผา่นมา สภาพแวดลอ้มและความตอ้งการ
ของชุมชน และเพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวิเคราะห์
และประเมินสถานภาพของโรงเรียน  
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ตารางที ่2.3  ขั้นการเตรียมการจดัท าแผนกลยทุธ์ (ต่อ) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน                                                  เหตุผลและความส าคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553, น. 15) 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนทั้ง
สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อม
ภายใน  
6. ประเมินสภาพแวดลอ้มของโรงเรียน โดย
การประเมินความรุนแรงของผลกระทบ จาก
ส่ิงแวดลอ้มและสมรรถนะของโรงเรียน  
7. จดัวางทิศทางของโรงเรียน โดยการก าหนด
วิสัยทศัน์ ค่านิยม พนัธกิจ และเป้าประสงค์
ของโรงเรียน  
8. ก  าหนดกลยทุธ์โดยสร้างกลยทุธ์ทางเลือกใน
ระดบัโรงเรียน ระดบัแผนงาน ระดบัโครงการ 
และจดัท ากรอบแผนกลยทุธ์  
9. ตรวจสอบ 
 ทบทวน และปรับปรุง แผน              กลยทุธ์  
10.เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์แผนกลยทุธ์  
 

-เพื่อให้ทราบปัจจยัท่ีเป็นโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง 
จุดอ่อน ในการด าเนินงาน จดัการศึกษา   
- เพื่อให้ทราบสถานภาพปัจจุบนัของโรงเรียนว่า
สภาพและแนวโนม้เป็นอยา่งไร มีส่วนเอ้ืออ านวยมาก
น้ อ ย เ พี ย ง ใ ด ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร โ ร ง เ รี ย น
มาตรฐานสากล  
-เพื่อก าหนดสภาพความส าเร็จของโรงเรียน ผูรั้บ
ประโยชน์จากการด าเนินงานตามแนวทางโรงเรียน
มาตรฐานสากลท่ีโรงเรียนจะด าเนินการ  
-เพื่อให้มีทางเลือกในการด าเนินงานท่ีเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพตอบสนองต่อทิศทางการด าเนินงานของ
โรงเรียน  
-เพื่อให้มัน่ใจว่าแผนกลยทุธ์เป็นท่ียอมรับ และน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริง  
-เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งตระหนัก ให้ความร่วมมือและ
มุ่งมัน่ด าเนินการ  
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มุ่งอนาคต 

เนน้ภาพรวม 

เนน้
กระบวนการ 

เนน้จุดหมาย
รวมขององคก์ร การวางแผนกลยทุธ์ 

จากขั้นตอนการด าเนินงานการเตรียมการจดัท าแผนกลยุทธ์ รวมเป็นองค์ประกอบท่ีเป็น
จุดเนน้ของการวางแผนกลยทุธ์ ดงัภาพท่ี 2.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.7  องคป์ระกอบของการวางแผนกลยทุธ์ 
ทีม่า : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2553, น. 21) 

 
จากภาพองคป์ระกอบท่ีเป็นจุดเนน้ของการวางแผนกลยุทธ์ (ส านกังานคณะกรรมการการ 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 21) อธิบายไดด้งัน้ี 
1)  มุ่งอนาคต คือ การวางแผนกลยทุธ์เป็นแผนท่ีมุ่งสร้างความส าเร็จในอนาคต โดยการก าหนด

สภาพการณ์ท่ีพึงประสงค์ไวล่้วงหน้า และพยายามเปล่ียนแปลงปัจจยัต่างๆ ให้สอดรับกบัทิศทางท่ี
ก าหนดไว ้

2)  เนน้จุดมุ่งหมายรวมขององคก์ร เพื่อให้บรรลุตามทิศทางของอนาคตท่ีก าหนดไว ้วางแผน
กลยทุธ์ตอ้งมีการก าหนดเป้าประสงคข์ององคก์รท่ีชดัเจน น าไปปฏิบติัไดใ้นระยะเวลาท่ีก าหนด 

3)  เนน้กระบวนการ เป็นกระบวนของการด าเนินงานท่ีต่อเน่ืองเป็นวงจรไม่รู้จบ (PDCA) ซ่ึง
อาจเร่ิมจากการก าหนดพนัธกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม การก าหนดกลยุทธ์ การจดัท าแผนงาน
โครงการ การปฏิบติังานตามแผนกลยทุธ์ การควบคุมเชิงกลยทุธ์ การทบทวน และก าหนดกลยทุธ์ใหม่ 

4)  เนน้ภาพรวม การวางแผนกลยุทธ์ไม่ใช่การพิจารณาหรือวิเคราะห์ การวางแผนเฉพาะดา้น 
เฉพาะส่วน หรือวางแผนงาน โครงการ กิจกรรม แต่มุ่งเน้นระดบัของการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
ขบัเคล่ือนระดบัองคก์รโดยรวมทั้งระบบ 
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กระบวนการจดัท ากลยทุธ์ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 26) มีดงัน้ี 
1) วเิคราะห์ปัจจยัและสภาวะต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน

ดว้ยเคร่ืองมือต่างๆ ท่ีเหมาะสม 
2) ก าหนดทิศทางของโรงเรียนตอ้งการมุ่งไปสู่ผลลพัธ์ท่ีโรงเรียนตอ้งการท่ีจะบรรลุ ไดแ้ก่

การก าหนดวสิัยทศัน์ ค่านิยม เป้าประสงค ์
3) ก าหนดกลยทุธ์ในระดบัต่างๆ ท่ีจะท าให้โรงเรียนสามารถบรรลุวิสัยทศัน์ และพนัธกิจท่ี

ก าหนดไว ้
4) ส่ือสารและถ่ายทอดทิศทางของการด าเนินงานโรงเรียนให้บุคลากรของโรงเรียนและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งอยา่งทัว่ถึง 
แนวการก าหนดวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 

2553, น. 27) มีดงัน้ี 
1) ก าหนดวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยพิจารณาส่ิงท่ีโรงเรียนคาดหวงั ตอบสนองความ             

ทา้ทายและความไดเ้ปรียบเชิงกลยุทธ์ ต่อโอกาสในการสร้างนวตักรรม รวมถึงความตอ้งการของผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญั 

2) ก าหนดตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานท่ีสะทอ้นไดว้่าโรงเรียนสามารถด าเนินงานไดบ้รรลุ
วตัถุประสงค ์

3) ก าหนดเป้าหมาย หรือตวัเลขท่ีโรงเรียนตอ้งการจะบรรลุของตวัช้ีวดั โดยควรน าผลการ
ด าเนินการของโรงเรียนท่ีเป็นปัจจุบนัไปเทียบเคียงกบัเป้าหมายท่ีก าหนด 

4) ก าหนดกรอบระยะเวลาของโครงการ / กิจกรรม ท่ีจะบรรลุวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ท่ี
ก าหนดไว ้

แนวทางการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติั (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2553, น. 30-31) มีดงัน้ี 

1) ก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม ท่ีจะด าเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของ
ตวัช้ีวดัท่ีตั้งไวต้ามแผนกลยุทธ์ โดยการพิจารณาและวิเคราะห์โครงการต่างๆ นั้น จะพิจารณาทั้งใน
ดา้นผลผลิต ผลลพัธ์ ความเส่ียง ความเก่ียวขอ้งกบัโครงการอ่ืนๆ รวมทั้งงบประมาณ ผูรั้บผิดชอบ 
และระยะเวลาของแต่ละแผนงาน โครงการ กิจกรรม 

2) ใช้การบริหารความเส่ียงเข้ามาร่วมจดัท าแผนการปฏิบติัการ เพื่อตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลจากนกัเรียน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูรั้บบริการและส่วนแบ่งนกัเรียนในพื้นท่ีบริการ 
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3) พฒันากระบวนการท างานของโรงเรียนให้มีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบักลยุทธ์ 
รวมทั้งท าใหก้ระบวนการท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

4) พฒันาสมรรถนะ ทกัษะ ความสามารถ ทศันคติของบุคลากรเพื่อสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ 
เพื่อใหส้ามารถด าเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ 

5) วเิคราะห์องคค์วามรู้ท่ีตอ้งการในการด าเนินงานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ และ
ท าใหบุ้คลากรไดเ้ขา้ถึงความรู้นั้น พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ท่ียงัไม่มีมาเผยแพร่แก่บุคลากร 

6) มีการส่ือสารและถ่ายทอดแผนปฏิบติัการสู่การปฏิบติัทัว่ทั้งโรงเรียน 
7) ใชข้อ้มูลและสารสนเทศในการบริหารจดัการและการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
8) จดัท าแผนทรัพยากรบุคคลเพื่อพฒันาขีดความสามารถและความตอ้งการอตัราก าลงัของ

โรงเรียน 
9) จดัสรรทรัพยากรดา้นการเงินและดา้นอ่ืนๆ ให้เหมาะสมและเพียงพอ พร้อมใชเ้พื่อให้การ

ปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการบรรลุผลส าเร็จ 
10) ก าหนดตวัช้ีวดัและเป้าหมายท่ีใชใ้นการติดตามความกา้วหนา้ของแผนการปฏิบติัการท่ี

สอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนัทั้งโรงเรียน และครอบคลุมทุกกลุ่มของนกัเรียนและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย 

แนวทางการคาดการณ์ผลการด าเนินการ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2553, น. 32) มีดงัน้ี 

1) ก าหนดค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดัท่ีใชใ้นการติดตามแผนปฏิบติัการโดยการคาดการณ์ผล
การด าเนินการเปรียบเทียบของโรงเรียนคู่เทียบเคียงและผลการด าเนินการท่ีผา่นมา 

2) การคาดการณ์ผลการดาเนินการจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการตดัสินใจ ในการ
จะท าให้เห็นว่าเป้าหมายท่ีตั้งไวสู้งหรือต ่าเกินไปหรือไม่ ซ่ึงจะส่งผลต่อการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากร และควรมีช่วงระยะเวลาของการคาดการณ์ผลการด าเนินการ 

3) วางแผนด าเนินการพฒันาเพื่อลดความแตกต่างระหวา่งผลการด าเนินการในปัจจุบนักบัท่ี
คาดการณ์ไวข้องโรงเรียนและกบัโรงเรียนคู่เทียบเคียง 

หมวดท่ี 3 การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Student and Stakeholder Focus) มี
องคป์ระกอบยอ่ย คือ 

1. โรงเรียนมีวิธีการอยา่งไรในการเสาะแสวงหาและใชค้วามรู้เก่ียวกบัผูเ้รียนและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย 
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2. โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูเ้รียนและเพิ่มความพึงพอใจ 
ความรักและความผกูพนัต่อสถาบนั 

การมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Student and Stakeholder Focus) หมายถึง การ
บริหารจดัการเก่ียวกบัการสร้างความผกูพนักบัผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย วิธีการท่ีโรงเรียนรับฟัง
ความคิดเห็น ความตอ้งการของผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และการใช้สารสนเทศเพื่อปรับปรุง 
และคน้หาความส าเร็จดา้นการพฒันาการศึกษาของโรงเรียน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2553, น. 13) 

แนวทางด าเนินการ วิธีการ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 35) มี
แนวทางในการปฏิบติัดงัน้ี 

1) ส ารวจ ตรวจสอบพนัธกิจของโรงเรียน เพื่อน ามาก าหนดกลุ่มผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วน
เสีย 

2) ระบุนักเรียน ก าหนดกลุ่มผูเ้รียนและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย โดยการจดัท าฐานขอ้มูลของ
นกัเรียน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในปัจจุบนัและในอนาคต รวบรวมขอ้มูลท่ีจ าเป็นเพิ่มเติม และทบทวน
ปรับปรุงฐานขอ้มูลใหมี้ความเป็นปัจจุบนั 

3) จ าแนกกลุ่มผูเ้รียน ผูมี้ส่วนได้และส่วนเสีย โดยพิจารณาจากความทา้ทายเชิงกลยุทธ์ 
นวตักรรม โครงสร้างประชากร สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยค านึงถึงบริบท ความพร้อมของ
โรงเรียน 

4) ก าหนดกลยุทธ์ วิธีการรับฟัง และเรียนรู้ความตอ้งการคาดหวงัของผูเ้รียน ผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียทั้งในอดีตปัจจุบนัของโรงเรียนคู่เทียบเคียง 

5) วิเคราะห์ขอ้มูล โดยหาประเด็นความตอ้งการและน าขอ้มูลไปปรับกระบวนการท างาน 
และการให้บริการให้สอดคลอ้งกบัทิศทางการจดัการศึกษาของสังคมโลก ความสัมพนัธ์กบัผูเ้รียน
และความพึงพอใจของผูเ้รียน 

การสร้างความสัมพนัธ์กับผูเ้รียน มีแนวทางการด าเนินการ / วิธีการ (ส านักงานคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 35) ดงัน้ี 

1) จดัท าขอ้มูลของผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยใช้ขอ้มูลดา้นความตอ้งการ ความ
คาดหวงั และความนิยมชมชอบของผูเ้รียนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งในอดีตและปัจจุบนั 

2) ก าหนดและจ าแนกขอ้มูลเชิงความตอ้งการ เชิงพฤติกรรมเชิงจิตวิทยา จากระบบดูแล
ช่วยเหลือผูเ้รียนอยา่งรอบดา้น 
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3)  จดักิจกรรมท่ีเสริมสร้างความสัมพนัธ์อยา่งหลากหลายรูปแบบอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
เพื่อเรียนรู้ความตอ้งการใหม่ๆ ของผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

4) จดัระบบบริการ การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร การให้บริการ การรับฟัง การรับขอ้ร้องเรียน
โดยเปิดช่องทางเลือกหลายช่องทางท่ีสะดวกรวดเร็ว 

5)  สร้างมาตรฐานการปฏิบติังานและน าไปก าหนดเป็นตวัช้ีวดัการด าเนินงานโดยประกาศ
ใหผู้เ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทราบ การประเมินความพึงพอใจและความผกูพนัของผูเ้รียนและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย 

การประเมินความพึงพอใจและความผกูพนัของผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
1)  ส ารวจพนัธกิจ เพื่อระบุคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและบริการท่ีจะวดัความพึงพอใจ 

ไม่พึงพอใจ และความผกูพนัต่อโรงเรียน 
2) ก าหนดวิธีการและเคร่ืองมือในการวดัความพึงพอใจ ไม่พึงพอใจและความผูกพนัต่อ

โรงเรียนให้สอดคล้องกับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนบริการแต่ละประเภท รวมถึงกลุ่ม
ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

3)  ส ารวจความพึงพอใจไม่พึงพอใจ และความผกูพนัต่อโรงเรียนของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสีย เพื่อน ามาใชใ้นการก าหนดแนวทางแกไ้ขปรับปรุงคุณภาพการจดัการเรียนการสอน การ
บริการในแต่ละประเภท รวมทั้งการวางแผนการจดัการเรียนการสอนและการใหบ้ริการในอนาคต 

4)  น าขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจไปปรับปรุงและพฒันาเพื่อใหเ้กิดการบริการอนัเป็นการ
สร้างความประทบัใจและภาพลกัษณ์ท่ีดีของโรงเรียน และน าไปเปรียบเทียบกบัโรงเรียนคู่เทียบเคียง 

5) น าขอ้มูลเก่ียวกบัความไม่พึงพอใจของผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย น ามาใช้ในการ
ปรับปรุงการบริการใหดี้ข้ึน รวมทั้งเพื่อใหเ้กิดนวตักรรมและเพิ่มความพึงพอใจใหก้บัผูรั้บบริการ 

หมวดท่ี 4 การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ (Measurement, Analysis and 
Knowledge Management) มีองคป์ระกอบยอ่ย คือ 

1) โรงเรียนมีวิธีการอยา่งไรในการวดั วิเคราะห์ และน าไปปรับปรุงผลการด าเนินการของ
โรงเรียน 

2) โรงเรียนมีวิธีการอยา่งไรในการจดัการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และความรู้
ขององคก์ร 

การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ (Measurement, Analysis and Knowledge 
Management) หมายถึง การบริหารจดัการเก่ียวกับการเลือก การรวบรวม การวิเคราะห์ และการ
ปรับปรุงขอ้มูลสารสนเทศในการด ำเนินงำนและการจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศ การทบทวนและ
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ปรับปรุงผลการด าเนินงาน ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของโรงเรียน 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 14) 

การวดัผลการด าเนินการ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 44) 
1) คดัเลือก รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศท่ีจะน าไปติดตามผลการด าเนินงานของโรงเรียน 

เช่น ขอ้มูลผลการด าเนินการจากแผนงาน / โครงการ ผลการใช้งบประมาณ ขอ้มูลความตอ้งการ / 
ความพึงพอใจ / การร้องเรียนจากผูรั้บบริการ ความพึงพอใจของครูและบุคลากร ฯลฯ 

2) น าผลการวิเคราะห์มาทบทวนเพื่อหาจุดบกพร่องการปฏิบติังาน แลว้วิเคราะห์ / คน้หา 
ปัจจยัท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จ รวมทั้งเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจของการบริหาร และการสร้าง
นวตักรรมใหม่ๆ 

3) ทบทวนวิธีการ หรือระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลให้ทนัต่อระบบการวดัผลการ
ด าเนินการให้ทันต่อความต้องการและทิศทางของโรงเรียนท่ีเปล่ียนแปลง สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัภายในและภายนอกท่ีไม่สามารถคาดการณ์ได ้

การวเิคราะห์ ทบทวน และปรับปรุงผลการด าเนินการ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 46) 

1) วเิคราะห์และทบทวนผลของการด าเนินการ โดยดูขีดความสามารถขององคก์ร จดัล าดบั
ความส าคญัส าหรับการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและอยา่งกา้วกระโดด 

2) ส่ือสารผลการวิเคราะห์และทบทวนให้บุคลากรทุกระดบัในโรงเรียนรับรู้ เขา้ใจในผล
การวเิคราะห์ และน าไปใชใ้นการปฏิบติังาน 

3) น าผลการวเิคราะห์มาปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อใหบ้รรลุตามวสิัยทศัน์ของโรงเรียน 
การจดัการขอ้มูล สารสนเทศ มีแนวทางการดาเนินการ / วิธีการ (ส านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 48) ดงัน้ี 
1) รวบรวมขอ้มูลสารสนเทศท่ีตอ้งการใช ้ไดแ้ก่ ขอ้มูลการติดตามและทบทวนการด าเนินงาน

ของโรงเรียน ขอ้มูลเชิงยุทธศาสตร์เก่ียวกบัปัจจยั แนวโน้มการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบต่างๆ 
ขอ้มูลในการรับรู้ รับฟัง และขอรับบริการของผูเ้รียน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูรั้บบริการ ขอ้มูลการ
เรียนรู้และการพฒันาบุคลากร โดยรวบรวมขอ้มูลจากทุกแหล่งไวใ้นท่ีเดียวกนั มีการประมวลผลแบบ 
Real Time เพื่อใหข้อ้มูลมีความทนัสมยั ติดตั้งระบบป้องกนัขอ้มูลสูญหายและขอ้มูลถูกท าลาย 

2) ก าหนดระดบัการเขา้ถึงขอ้มูล รูปแบบของขอ้มูลตามความตอ้งการใช ้โดยการออกแบบ
ระบบการเขา้ใชแ้ละเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศในระดบัต่างๆ 
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3) ประเมินและปรับปรุงระบบของขอ้มูลสารสนเทศ รวมถึง Hardware และ Software เพื่อให้
ตอบสนองต่อความตอ้งการใช้และก้าวทนัต่อการเปล่ียนแปลงของความต้องการและทิศทางของ
โรงเรียน 

การจดัการทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจดัการความรู้ มี
แนวทางการด าเนินการ / วธีิการ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 50) มีดงัน้ี 

1) ตรวจสอบขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อให้เป็นปัจจุบนั ถูกตอ้ง เช่ือถือได ้น าไปใชง้านไดง่้าย 
รวมทั้งมีการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 

2)  สร้างระบบดูแลรักษาอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ และเครือข่ายเช่ือมโยงอินเทอร์เน็ต 
อินทราเน็ต ใหส้ามารถท างานไดอ้ยา่งคล่องตวัอยูเ่สมอ 

3) จดัหาอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟตแ์วร์ ท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานระดบัสากล เป็น
โปรแกรมท่ีมีลิขสิทธ์ิ และสามารถประยกุตก์บัโปรแกรมอ่ืนๆ ไดส้ะดวก 

หมวดท่ี 5 การมุ่งเนน้บุคลากร (Faculty and Staff Focus) มีองคป์ระกอบยอ่ย คือ 
1. โรงเรียนมีวิธีการอยา่งไรในการสร้างความผกูพนัของบุคลากรเพื่อให้บรรลุความส าเร็จ

ในระดบัองคก์รและระดบับุคคล 
2. โรงเรียนมีวิธีการอย่างไรในการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีมีประสิทธิผลและท่ีสนับสนุน

บุคลากร 
การมุ่งเน้นบุคลากร (Faculty and Staff Focus) หมายถึง การบริหารจดัการเก่ียวกบัการ

พฒันาและการจดัการบุคลากร การสร้างความผูกพนัและความสามคัคีให้ครูและบุคลากรเกิดความ
มุ่งมัน่ในการท างานอย่างเต็มศกัยภาพ ร่วมสร้างสรรค์ และพฒันาโรงเรียนสอดคลอ้งไปในทิศทาง
เดียวกนั (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 14) 

การสร้างคุณค่าของบุคลากร มีแนวทางการด าเนินการ / วิธีการ (ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 52) ดงัน้ี 

1) ก าหนดปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนัและความพึงพอใจของบุคลากร โดยค านึงถึงความ
เสมอภาค ความโปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกกลุ่มทุกระดบั 

2) น าผลจากการส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรมาก าหนดเป็นนโยบายสวสัดิการ การให้ 
บริการ รวมทั้งการจดัสภาพแวดลอ้มการท างานใหต้รงกบัความตอ้งการของบุคลากร 

3) การจดัระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร โดยการก าหนดตวัช้ีวดัผลการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจน ค านึงผลส าเร็จและผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกั จดัท าขอ้ตกลงในการปฏิบติังาน
ร่วมกนั 
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4) ให้มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อให้เกิดมาตรฐานและความเป็นธรรม 
โดยการเปิดเผยหลกัเกณฑก์ารประเมินและผลการประเมินใหบุ้คลากรรับทราบ 

5) น าผลการประเมินไปใช้ประกอบกบัการให้ค  าปรึกษาแนะน าบุคลากร ในการพฒันา
สมรรถนะและปรับปรุงการปฏิบติังาน และพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน ใหร้างวลัจูงใจ และอ่ืนๆ 

6) การจดัระบบยกย่องชมเชย การให้รางวลัโดยก าหนดหลกัเกณฑ์ให้สอดคลอ้งกบัการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ า ปี โดยยึดหลักคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และส่ือสาร
หลกัเกณฑก์ารยกยอ่ง ชมเชย จูงใจใหก้บับุคลากรไดรั้บทราบทัว่ทั้งโรงเรียน 

7) ส่งเสริมสนบัสนุนบุคลากรท่ีไดรั้บการยกยอ่งชมเชยในระดบัโรงเรียน ให้ไดรั้บโอกาส
น าเสนอและเผยแพร่ผลงานในระดบัท่ีสูงข้ึน 

การพฒันาบุคลากรและผูน้ า (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 55) 
1) จดัท าแผนงาน โครงการ กิจกรรม ของระบบการเรียนรู้และระบบการพฒันาบุคลากร 

โดยวเิคราะห์ความตอ้งการผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ความส าเร็จตามกลยทุธ์ 
2) วเิคราะห์ปัจจยัแห่งความส าเร็จ และน าปัจจยันั้นมาก าหนดเป็นตวัเช่ือมโยง เป็นเหตุเป็น

ผลกบัปัจจยัแห่งความส าเร็จนั้น 
3) ด าเนินการจดัระบบการเรียนรู้และพฒันาบุคลากรตามแผนเพื่อให้บุคลากรมีสมรรถนะ

ตรงตามคุณลกัษณะและหนา้ท่ีความรับผิดชอบ โดยครอบคลุมประเด็น สมรรถนะหลกั ความทา้ทาย
เชิงกลยุทธ์ การปรับปรุงผลการด าเนินงาน การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและนวตักรรม รวมถึง
จริยธรรมในวชิาชีพ 

4) ก าหนดมาตรการประเมิน และการจดัการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
ระบบการเรียนรู้และพฒันาบุคลากร 

5) ส่งเสริมน าความรู้และทกัษะท่ีไดจ้ากการศึกษาและฝึกอบรมมาใชใ้นการปฏิบติังานโดย
มอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติงานส าคัญท่ีมีความท้าทายหรือรับผิดชอบใหม่ๆ การแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ฯลฯ 

6) เตรียมบุคลากรส าหรับต าแหน่งงานท่ีส าคญัต่อภารกิจหลกั โดยวิเคราะห์โรงเรียนและ
วิเคราะห์งาน เพื่อหาต าแหน่งท่ีมีความส าคญัต่อภารกิจหลกัของโรงเรียน ก าหนดงานและสมรรถนะ
แต่ละต าแหน่งงาน 
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การประเมินความผกูพนั (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 56) มี
ดงัน้ี 

1) ผูบ้ริหารและบุคลากรร่วมกนัก าหนดปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพนั หรือความพึงพอใจของ
บุคลากร 

2) วิเคราะห์ขอ้มูลจากผลการส ารวจน ามาเช่ือมโยงกบัผลลพัธ์ของโรงเรียน เพื่อปรับปรุง
แกไ้ข และก าหนดเป็นนโยบาย 

3) จดัล าดบัของแนวทางการสร้างความผกูพนัและความพึงพอใจ และสภาพแวดลอ้มท่ีดีใน
การท างาน 

การประเมินขีดความสามารถและอตัราก าลัง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2553, น. 57) มีดงัน้ี 

1) ประเมินความตอ้งการดา้นขีดความสามารถและศกัยภาพท่ีจ าเป็นของบุคลากร โดยวิเคราะห์
ระบบงาน วิสัยทศัน์ กลยุทธ์ โครงสร้างอตัรากาลงั และจดัสมรรถนะของกลุ่มสายงานให้สอดคลอ้ง
กบัภารกิจและบทบาทของงานเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง 

2) สรรหา จดัจา้งบุคลากร โดยวิเคราะห์ความตอ้งการก าลงัคนท่ีมีคุณลกัษณะและทกัษะตรง
ตามขอบข่ายงานและสมรรถนะหลกัท่ีตอ้งการ ดว้ยระบบคุณธรรมหรือระบบความสามารถ และ
ค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรม และผลประโยชน์ของโรงเรียน 

3) รักษาบุคลากรโดยการก าหนดเส้นทางความกา้วหนา้ของต าแหน่งให้ชดัเจน โดยจดักลุ่ม
งาน จดัท ารูปแบบเส้นทางความกา้วหนา้ของต าแหน่งงาน รวมทั้งเกณฑ์และมาตรฐานต าแหน่ง สร้าง
คุณภาพชีวติและความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างาน 

4) จดัโครงสร้างของบุคลากรของโรงเรียนโดยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มปัจจุบนั และการ
คาดการณ์การเปล่ียนแปลงในอนาคตทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และค านึงถึงการตอบสนอง
ความทา้ทายเชิงกลยทุธ์และความคล่องตวัในการเปล่ียนแปลง 

5) จดัท าแผนการเตรียมความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงของความสามารถ สมรรถนะของ
บุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว ด าเนินการตามแผนและประเมินผลส าเร็จของแผนเป็นระยะอยา่ง
ต่อเน่ือง 

การสร้างบรรยากาศการท างาน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 60) 
1) วิเคราะห์ปัจจยัและจดัสภาพแวดล้อมของการท างานท่ีเก่ียวข้องกับสุขอนามยั ความ

ปลอดภยั การป้องกนัภยั ให้เหมาะสมกบัทุกกลุ่มของบุคลากร โดยการก าหนดตวัช้ีวดัและเป้าหมาย
ในการปรับปรุงแต่ละปัจจยัอยา่งมีส่วนร่วม 
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2) ก าหนดนโยบายของการบริการและสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการและ
ความแตกต่างของแต่ละกลุ่มบุคคล 

หมวดท่ี 6  การจดัการกระบวนการ (Process Management) มีองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 
1)  โรงเรียนมีวธีิการออกแบบระบบงานอยา่งไร 
2)  การจดัการและการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
การจดัการกระบวนการ (Process Management) หมายถึง การบริหารจดัการเก่ียวกบัการ

ก าหนดสมรรถนะหลกัและระบบงาน การออกแบบการจดัการ การปรับปรุงกระบวนการท่ีส าคญัเพื่อ
น าระบบงานไปใช้สร้างคุณค่าให้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และโรงเรียนประสบความส าเร็จ 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 14) 

การออกระบบงาน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 62) 
1) ออกแบบระบบงานท่ีครอบคลุมภารกิจทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นวิชาการ บุคคล งบประมาณ 

และบริหารงานทัว่ไป โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูส่้วนไดส่้วนเสีย เพื่อน าไปสู่การบรรลุวสิัยทศัน์ 
2)  กระบวนการในระบบของงานจะตอ้งมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัโดยใชป้ระโยชน์จาก

สมรรถนะหลกั 
กระบวนการท างานหลกัและกระบวนการสนบัสนุน 
1)  ก าหนดกระบวนการหลกัและกระบวนการสนบัสนุนท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ และส่งเสริม

ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
2) จดัท าขอ้ก าหนดของกระบวนการหลกัและกระบวนการสนับสนุน ท่ีตอบสนองความ

ตอ้งการของกลุ่มผูเ้รียน ชุมชน และสังคมโลกในปัจจุบนัและอนาคต 
3)  ออกแบบและสร้างนวตักรรมของกระบวนการท างานเพื่อตอบสนองขอ้ก าหนดท่ีส าคญั 

โดยใชส้ารสนเทศกลุ่มผูเ้รียน และผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
4)  ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการหลกัและกระบวนการสนบัสนุนความพร้อมต่อภาวะ

ฉุกเฉิน มีแนวทางการด าเนินการ / วิธีการ คือ จดัระบบเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อภยัพิบติัและ
ภาวะฉุกเฉิน โดยค านึงถึงการป้องกัน การจดัการ การแก้ไข และการฟ้ืนฟูอย่างต่อเน่ือง ภายใต้
มาตรการท่ีเหมาะสมและรัดกุม (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 64) 

การออกแบบกระบวนการท างาน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 65) 
1)  ออกแบบและสร้างนวตักรรมในกระบวนการการท างานท่ีตอบสนองต่อขอ้ก าหนดหลกั 

โดยค านึงถึงเทคโนโลยสีารสนเทศ องคค์วามรู้ และความคล่องตวัในการปฏิบติังานของโรงเรียน 
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2) ออกแบบกระบวนการท างานให้ครอบคลุมประเด็นหลกัท่ีส าคญั ได้แก่ การควบคุม
ตน้ทุนและทรัพยากร การควบคุมความเส่ียงและการสูญเสีย และการควบคุมระยะเวลา 

การจดัการกระบวนการท างาน (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 67) 
1) การน ากระบวนการท างานไปปฏิบติังานประจ าวนัให้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของการ

ออกแบบ โดยใชข้อ้มูลจากผูป้ฏิบติั ผูเ้รียน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย และผูรั้บบริการ 
2) ก าหนดตวัช้ีวดัผลการด าเนินการและตวัช้ีวดัภายในกระบวนการเพื่อการควบคุม การ

แก้ไขปัญหาในข้อผิดพลาดของกระบวนการ และขั้นตอนการด าเนินงานในส่วนของกิจกรรม 
กระบวนการ และระบบงาน 

3) จดัการกระบวนการท างานไปสู่การปฏิบติั โดยค านึงถึงความแตกต่างของการเรียนรู้และ
ศกัยภาพของผูเ้รียน 

4) จดัระบบการควบคุมและตรวจสอบการท างานทุกขั้นตอน ไดแ้ก่ การควบคุมคุณภาพ 
ตน้ทุน ทรัพยากร ความเส่ียงและการสูญเสีย และการควบคุมระยะเวลา 

การปรับปรุงกระบวนการท างาน มีแนวทางการด าเนินการ / วิธีการ คือ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ศึกษาประสบการณ์และวธีิปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อน ามาปรับปรุงพฒันา
ใหเ้กิดการปฏิบติังานท่ีดีสู่ความเป็นเลิศอยา่งกา้วกระโดด 

หมวดท่ี 7  ผลลพัธ์ (Performance Results) มีองคป์ระกอบยอ่ยคือ 
1) ผลการด าเนินการดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนเป็นอยา่งไร 
2) ผลการด าเนินการดา้นการมุ่งเนน้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเป็นอยา่งไร 
3) ผลการด าเนินการทางดา้นงบประมาณ การเงิน และส่วนแบ่งผูเ้รียนในพื้นท่ีบริการเป็น

อยา่งไร 
4) ผลการด าเนินการดา้นการมุ่งเนน้บุคลากรเป็นอยา่งไร 
5) ผลการด าเนินการดา้นประสิทธิผลของกระบวนการเป็นอยา่งไร 
6) ผลการประเมินดา้นภาวะผูน้ าเป็นอยา่งไร 
ผลลพัธ์ (Performance Results) หมายถึง การบริหารจดัการเก่ียวกบัการประเมินผลการ

ด าเนินงานของโรงเรียนและปรับปรุงในดา้นท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน ดา้นการมุ่งเนน้
ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดเ้สีย งบประมาณและการเงิน การมุ่งเนน้บุคลากร ประสิทธิผลของกระบวนการ 
และการน าองคก์ร (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 15) 

แนวทางการด าเนินการ / วธีิการ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 69) 
1) ส่ิงท่ีตอ้งน าเสนอ เช่น ขอ้มูล สารสนเทศ งานวเิคราะห์ต่างๆ ของผลการด าเนินงาน 
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2) การน าเสนอตอ้งใหค้วามส าคญักบัขอ้ก าหนด ดงัน้ี 
(2.1) รายงานผล เป็นการแสดงขอ้มูลในปัจจุบนั โดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมายเก่ียวกบั

ผลผลิต (Out Put) และผลลพัธ์ (Out Come) 
(2.2) แนวโนม้ของผลการด าเนินการ เป็นการแสดงขอ้มูล สารสนเทศท่ีเป็นตวัเลข เพื่อ

แสดงใหเ้ห็นทิศทางของผลลพัธ์ตามล าดบัช่วงเวลาท่ีเปล่ียนไป 
(2.3) ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบ เพื่อแสดงผลลพัธ์เม่ือเปรียบเทียบกบัโรงเรียนกลุ่ม

สังกดั / ต่างสังกดั ในพื้นท่ี / ต่างพื้นท่ี / ระดบัท่ีสูงกวา่ 
นอกเหนือการน าเสนอในเชิงเปรียบเทียบ ส่ิงท่ีควรด าเนินการของโรงเรียน คือ การ

วิเคราะห์สารสนเทศนั้นๆ เพื่อให้รู้ถึงผลการด าเนินโดยรวม และน าผลการวิเคราะห์มาจดัล าดับ
ความส าคญัในการปรับปรุงผลการด าเนินการ 

3) การแสดงผล ควรจดัท าในรูปแบบท่ีเขา้ใจง่าย เช่น รูปแบบกราฟหรือตาราง 
สรุปไดว้่า การยกระดบัการบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ได้อิงแนวทางตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ เพราะเป็นระบบท่ีจะพฒันาโรงเรียนให้มีผลการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศและได้มาตรฐานสากล โดยยึดหลกัการด า เนินงานเชิงระบบจากแนวคิดและ
ค่านิยมหลกั 11 ประการ ผนวกเป็นองคป์ระกอบของระบบบริหารคุณภาพ 7 หมวด ตามเกณฑ์รางวลั
คุณภาพแห่งชาติ และมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบัโครงร่างขององคก์รท่ีมีลกัษณะของโรงเรียนและ
ความทา้ทา้ยเป็นองค์ประกอบ และจากการศึกษาแนวคิดดงัท่ีกล่าวมา การบริหารจดัการดว้ยระบบ
คุณภาพของโรงเรียนมาตรฐานสากลโดยการอิงเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติเพราะเป็นระบบบริหาร
คุณภาพท่ีไดรั้บการยอมรับในระดบัโลกวา่เป็นระบบท่ีสามารถน าไปใชใ้นการพฒันาองคก์รสู่ความ
เป็นเลิศ และเป็นระบบท่ีพฒันามาจากหลกัการและแนวคิดพื้นฐานของระบบการบริหารคุณภาพ               
ทัว่ทั้งองคก์ร (TQM) เป็นกระบวนการบริหารองค์กรท่ีเน้นความพอใจของลูกคา้ ซ่ึงก็คือผูเ้รียนและ               
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล ส านกัพฒันานวตักรรมการจดั
การศึกษา (ออนไลน์, 2555) ไดอ้ธิบายวา่ ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ 

1) ผูน้ าตอ้งช้ีน าทิศทางท่ีถูกตอ้งและส่ือถึงคุณค่าคุณธรรมใหแ้ก่คนในองคก์ร 
2) สร้างกรอบแห่งการปฏิบติังานเพื่อความเป็นเลิศ 
3) กระตุน้ใหเ้กิดแรงบนัดาลใจในการสร้างนวตักรรมและเสริมสร้างองคค์วามรู้ 
4) สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ 
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5) ส่งเสริม สนบัสนุน และจูงใจใหบุ้คลากรทุกระดบัมีส่วนร่วมในการสร้างผลงานให้โรงเรียน
และการพฒันาไปสู่ความเป็นเลิศ 

6) สร้างสมดุลระหวา่งความตอ้งการของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกลุ่มต่างๆ 
7) เป็นตน้แบบในการปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งแห่งจริยธรรม คุณธรรม และการริเร่ิม 
สมชาย เทพแสง (2548) ไดส้รุปถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการคุณภาพ มีดงัน้ี 
1) ปัจจยัดา้นการบริหารเวลา ซ่ึงเทคนิคการบริหารเวลาท่ีส าคญั คือ “สนุกกบัการท างาน 

ไม่หยอ่นยานวินยั ใชส่ื้ออุปกรณ์ หาพี่เล้ียงสอน ป้อนแรงจูงใจ ทบทวนงานให้ดี หลีกหนีวิกฤติ พิชิต
ส่ิงรบกวน ควรมอบหมายงาน ประสานการจดัอนัดบังาน” 

2) ปัจจยัดา้นประสบการณ์ของบริหาร ซ่ึงผูบ้ริหารท่ีมีประสบการณ์จะช่วยสนบัสนุนการ
บริหารงานให้ประสบผลส าเร็จ มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ ช่วยส่งเสริมการพฒันาระบบการบริหาร
จดัการและการบริการท่ีตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ สามารถออกแบบกระบวนการบริหารงาน
ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการและความจาเป็นของลูกคา้ ปรับปรุงผลผลิตและการบริการให้กา้วหนา้
อยา่งต่อเน่ือง และน ามาพฒันาการบริหารงานใหเ้กิดคุณภาพ 

3) ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะและพฤติกรรมของผูบ้ริหารท่ีมุ่งคุณภาพ ควรมีหลกั 8 ป ดงัน้ี 
(1) เป้าหมาย ผูบ้ริหารมีเป้าหมายในการบริหารงาน สามารถก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 

และยทุธศาสตร์ในการบริหารงานได ้
(2) ประสานสัมพนัธ์ ผูบ้ริหารจะตอ้งประสานงาน และสร้างความสัมพนัธ์กบับุคลากร

อยา่งใกลชิ้ด 
(3) ปณิธาน ผูบ้ริหารตอ้งมีปณิธานและความมุ่งมัน่ในการปฏิบติังาน 
(4) ประเมินผล ผูบ้ริหารตอ้งใช้สารสนเทศ สถิติ งานวิจยัในการประเมินผลและ

ตดัสินใจ 
(5) ประคบัประคอง ผูบ้ริหารจะตอ้งประคบัประคองและให้ความช่วยเหลือลูกนอ้งอยา่ง

ทัว่ถึง 
(6) ประชาสัมพนัธ์ ผูบ้ริหารจะตอ้งเนน้กระบวนการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
(7) ปูนบ าเหน็จ ผูบ้ริหารจะตอ้งใหข้วญัก าลงัใจ และใชแ้รงจูงใจทางบวกในการบริหาร 
(8) เปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลง 

4. ปัจจยัดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก คือ ความพร้อมของอาคารสถานท่ี ส่ือการสอน วสัดุ 
อุปกรณ์ ความพร้อมของขอ้มูลข่าวสาร เทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีช่วยสนบัสนุนการ
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รัฐ 

 

 

ผูบ้ริหาร 

 

หลกัสูตร 
ครู 

เทคโนโลยี 

การเรียน 
การสอน 
การวดั 
และการ
ประเมินผล 

 

 

นกัเรียน 

 

 

ผูป้กครอง 

ชุมชน 

บริหารใหเ้ป็นไปอยา่งราบร่ืน สามารถวางแผน ควบคุม ออกแบบ ระบบการบริหารจดัการ และพฒันา
งานใหเ้กิดประสิทธิผล 

สมบติั นพรัก (2548, น. 30) ไดส้รุปว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการจดัการศึกษาทั้งโดย 
ตรงและโดยออ้ม อาจพิจารณาไดจ้ากกรอบแนวคิด ดงัภาพท่ี 2.8 

 

 
ส่ิงแวดลอ้ม         ส่ิงแวดลอ้ม 

 
     Input    Process     Output 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่ิงแวดลอ้ม          ส่ิงแวดลอ้ม 

 

ภาพที ่2.8  กรอบความคิดของปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 
ทีม่า : สมบติั นพรัก (2548, น. 30) 

 
ศิริชยั กาญจนวาสี (ออนไลน์, 2555) ไดส้รุปวา่ โรงเรียนท่ีมีคุณภาพจะตอ้งมีองคป์ระกอบ 

คือ ผูน้ าท่ีเป็นมืออาชีพในการบริหาร ใช้วิธีการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทุกด้าน เป็นผูน้ า
วิชาชีพท่ีทรงความรู้และมีคุณธรรม ก าหนดวิสัยทศัน์และเป้าหมายการพฒันาร่วมกนัของบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้ง เนน้การท างานดว้ยความเป็นมิตรและการร่วมมือร่วมใจกนั พร้อมมุ่งมัน่ คงเส้นคงวาในการ
ท างานเชิงรุก จดัการเรียนการสอนท่ีก าหนดเป้าหมายการพฒันาอย่างชดัเจน ก าหนดความคาดหวงัท่ี
ตอ้งการให้ผูเ้รียนสามารถบรรลุถึงได ้มีการส่ือสารความคาดหวงัให้ทุกคนทราบ พร้อมสร้างความ              
ทา้ทายทางปัญญาแก่ผูเ้รียน ครูและบุคลากร ให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการจดัการ
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เรียนการสอนของครู สร้างโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ กระตุน้การเรียนรู้ของสมาชิกทุกคน
ตลอดเวลาอยา่งต่อเน่ือง พร้อมสร้างความรู้สึกรับผดิชอบในการจดัการศึกษา โดยการพฒันาผูเ้รียนให้
รู้จกัการเคารพตนเอง รู้หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ควบคุมตนเองได ้ผูป้กครองเขา้มามีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมสนบัสนุนต่อการเรียนรู้ของผูเ้รียน และท่ีขาดไม่ไดคื้อ การสนบัสนุน ส่งเสริม และสร้าง
สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ท่ีเ อ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพผู ้เ รียนโดยการติดตามตรวจสอบ
ความกา้วหนา้และผลการเรียนของผูเ้รียนอยา่งสม ่าเสมอพร้อมช้ีแนะแนวทางและประเมินผลงานของ
โรงเรียน ยดึหลกัความยติุธรรมและชดัเจน ตรวจสอบได ้และตอ้งมีระบบขอ้มูลยอ้นกลบัให้ทราบผล
เพือ่ประโยชน์ต่อการน าไปศึกษาเพื่อการพฒันาต่อไป 

 จากแนวคิดเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ี
กล่าวมา สรุปไดว้า่ การบริหารคุณภาพขององคก์รจะประสบความส าเร็จไดจ้ะตอ้งมีการพฒันาหลาย
มิติไปพร้อมๆ กนั คือ โดยมีผูบ้ริหารเป็นผูน้ าในการคน้หาวิธีการหรือการด าเนินงานเพื่อให้มีวิธี
ปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด (Best Practices) เพื่อปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกิดคุณภาพทัว่ทั้งองค์กร 
น าไปสู่การแข่งขนัในระดบัสากล 

 

2.4  ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี-สระบุรี) ตั้ งอยู่ถนนปทุม

สัมพนัธ์ ต าบลบางปรอก อ าเภอเมือง จังหวดัปทุมธานี เป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้ งข้ึนจากการแก้ไข
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการ
จดัตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ.2553 อยู่ภายใตก้าร
ก ากบัดูแลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดว้ย 2 จงัหวดั คือ ปทุมธานี
และสระบุรี มีโรงเรียนในสังกดัรวม 42 โรงเรียน มีแนวทางในบริหารและด าเนินงานของส านกังาน
เขต (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4, ออนไลน์, 2555) ดงัน้ี 

วสิัยทศัน์ “ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 เป็นองคก์รธรรมาภิบาล ทนัสมยั 
ยกระดบัคุณภาพการมธัยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย” 

พนัธกิจ (Mission) แนวทางในการด าเนินงาน คือ 1) พฒันาการมธัยมศึกษาให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ท่ีทนัสมยั ประชากรวยัเรียนมีคุณภาพระดบัสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย 2) พฒันา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นวชิาชีพชั้นสูงมีคุณธรรมมีจริยธรรม 3) พฒันาหลกัสูตรและ
กระบวนการการจดัการเรียนรู้สู่กลุ่มอาชีพเทียบเคียงมาตรฐานสากล 4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
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จดัการดว้ยระบบคุณภาพและกระจายอ านาจตามหลกันิติบุคคล และ 5) ระดมสรรพก าลงัสร้างภาคี
เครือข่ายร่วมพฒันาการจดัการมธัยมศึกษาท่ีเขม้แขง็ 

ค่านิยมองคก์ร “สพม.4 ปทุมธานี-สระบุรี เป็นหน่ึงเดียว (Wholeness) และเป็นสังคมเป่ียม
สุข (Happiness Social)” 

เป้าประสงค ์(Goal) คือ 1) สร้างสรรคผ์ูเ้รียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลก(World Citizen) เป็น
คนดี คนเก่ง มีความสุข มีลกัษณะความเป็นเลิศทางวิชาการตามหลกัโฮเวิร์ดการ์ดเนอร์ การส่ือสาร
สองภาษา ล ้าหนา้ทางความคิด ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์และความรับผิดชอบต่อสังคมโลก 2) ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นคนดี มีจรรยาบรรณ เป็นคนเก่ง สอนอยา่งมีคุณภาพ ใช้ภาษา ส่ือการสอน 
เป็นภาษาไทยคู่ภาษาองักฤษ ยึดผูเ้รียนเป็นส าคญั มีขวญัและก าลงัใจ ผ่านการประเมินในระดบัชาติ    
3) พฒันาหลักสูตรและกระบวนการการจดัการเรียนรู้สู่กลุ่มอาชีพ เพื่อการมีงานท าเทียบเคียง
มาตรฐานสากล 4) สร้างองคก์รและโรงเรียนชั้นดี บริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพ TQA เป็นผูน้ า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและใช้จดัการเรียนการสอน และผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 5)โรงเรียนมีปัจจัยพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐานสากล มีการพัฒนา
บรรยากาศสภาพแวดลอ้มในองค์กรและโรงเรียนให้มีความสะอาดร่มร่ืน สวยงาม อบอุ่น ปลอดภยั
ปลอดสารเสพติด 6) ระดมสรรพก าลงัภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมพฒันาจดัการเรียนรู้และร่วมพฒันากบั
สถานศึกษาในระดบัทอ้งถ่ินระดบัภูมิภาคระดบัประเทศ และระหวา่งประเทศ 

จากมาตรการเร่งด่วนในการยกระดบัการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่าสากลของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดั
ปทุมธานี มีโรงเรียนท่ีได้รับการยกระดับเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ดงัตารางท่ี 2.4 
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ตารางที่ 2.4 รายช่ือโรงเรียนและศูนยโ์รงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
มธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 

 จงัหวดั                 โรงเรียนมาตรฐานสากล                     ศูนยโ์รงเรียนมาตรฐานสากล 
ปทุมธานี        (World-Class Standard School)       (World-Class Standard School : W-CSS)              

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ทีม่า : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 (ออนไลน์, 2555) 
 
2.5  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 2.5.1  งานวจิยัในประเทศ 
 2.5.1.1 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา 

  จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทผู ้บริหารสถานศึกษา พบ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 กรรณิการ์ บุญรอด (2547, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครูตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครปฐม พบวา่ บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครูตาม
แนวปฏิรูปการเรียนรู้ แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเป็นผูน้ าทางวิชาการ ด้านการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วม ดา้นการประเมินผล ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการวิจยัและพฒันา ดา้น
การเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ และดา้นการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมการ
สอนของครูทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น ส่วนบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาในดา้นอ่ืนๆ ไม่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการสอนของครู 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

ปทุมวไิล                                                           
คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี                                 
ธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม  
สวนกุหลาบวทิยาลยัรังสิต                                
ธญับุรี                                                               
ธญัรัตน์                                                              
สายปัญญารังสิต                                                  
มธัยมสังคีตวทิยา กรุงเทพมหานคร 

ศูนยค์ณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี                                 
ศูนยส์วนกุหลาบวทิยาลยัรังสิต                                
ศูนยป์ทุมวไิล                                                            
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 เสวี่ยง พาทอง (2548, บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองบทบาทของผูบ้ริหารในการ
ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการแก่ครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พบว่า 
ผูบ้ริหารแสดงบทบาทในการส่งเสริมความสามารถแก่ครู อยู่ในระดบัมากทุกดา้น คือดา้นห้องสมุด 
ดา้นหลกัสูตรและการนาหลกัสูตรไปใช ้ดา้นวดัผลและประเมินผล ดา้นการอบรมประชุมทางวิชาการ 
ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นงานวสัดุประกอบหลกัสูตร และส่ือการเรียนการสอนดา้นการนิเทศ
การสอน 

 ฤกษ์ชัย ใจคาปัน (2549, บทคดัย่อ) ศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา อ าเภอจอมทอง เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พบวา่ ผูบ้ริหารควรให้บุคลากรเขา้รับ
การอบรมพฒันาวิชาชีพ จดัให้มีการประชุมสัมมนา อบรม รวมทั้งสนบัสนุนให้บุคลากรเขา้รับการ
อบรมพฒันาวิชาชีพ ซ่ึงบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมสนับสนุนการพฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามส าคญัในการพฒันาตนเองของครู 

 สันติ อวรรณา (2550, บทคดัยอ่)ไดศึ้กษาบทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันา
ครูโรงเรียนมธัยมศึกษา พบวา่ ครูส่วนใหญ่เห็นวา่ผูบ้ริหารไดส่้งเสริมให้ครูเขา้รับการฝึกอบรมท่ีจดั
โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ไดจ้ดัเตรียมแผนงานโครงการในการอบรมเพื่อพฒันา
ครู จดัฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะทางวชิาชีพ สนบัสนุนให้ครูไดศึ้กษาดูงาน ส่งเสริมให้ครูไดศึ้กษาต่อ
ในระดบัท่ีสูงข้ึน อนุญาตให้ครูไดใ้ชเ้วลาในบางส่วนของราชการในการศึกษาต่อแต่ไม่ไดจ้ดัหาทุน
สนบัสนุนการศึกษาต่อของครู ขาดการส ารวจความตอ้งการและประเมินผลหลงัจากการลาศึกษาต่อ 
ส่งเสริมให้ครูเขา้รับการอบรมการท าวิจยัในชั้นเรียน ช้ีแนะครูผูส้อนในการท าวิจยัในชั้นเรียน ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในรวมถึงการใหค้าปรึกษาในการจดัการเรียนรู้แก่ครูผูส้อน 

 สุรวุฒิ ยญัญลกัษณ์ (2550, น. 199) ไดศึ้กษาการพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลขององค์กร ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการ 
ศึกษาพบว่า สมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยส่วนมากมีค่าเฉล่ีย
ตามท่ีเป็นจริงต ่ากว่าระดบัความคาดหวงัในดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญใน
งานอาชีพ และดา้นความร่วมแรงร่วมใจและมีกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยส่วนนอ้ยท่ีมีค่าเฉล่ีย
ตามท่ีเป็นจริงเท่ากบัระดบัความคาดหวงั ส่วนสมรรถนะหลกัดา้นการบริการท่ีดี และดา้นความกลา้
หาญทางจริยธรรมของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยส่วนมากมีค่าเฉล่ียตามท่ีเป็นจริงเท่ากบัระดบั
ความคาดหวงั และมีกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยส่วนนอ้ยท่ีมีค่าเฉล่ียตามท่ีเป็นจริงสูงกวา่ระดบั
ความคาดหวงั 
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 ปรัชญา  ฤาชา (2550, น. 75) ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มศกัยภาพในการปฏิบติังานของสถานศึกษาขนาดเล็ก ตามทศันะของขา้ราชการครูสังกดัสานกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบวา่มีการปฏิบติัทั้งโดยภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก 
โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านพฤติกรรมทางจริยธรรม รองลงมาคือ ดา้นความรู้ความสามารถ 
และดา้นทกัษะในการปฏิบติังาน ตามล าดบั 

 ภาวณีิ  สกุณา (2551, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเก่ียวกบับทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี
ส่งผลต่อการปฏิบติัตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พบวา่ บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม
และรายดา้นอยูใ่นระดบัมาก การปฏิบติัตามมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยภาพรวมและรายดา้นอยู่
ในระดบัมาก บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการปฏิบติัตามมาตรฐานการศึกษาของชาติโดย
ภาพรวม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 สมศกัด์ิ  สมมาคูณ (2552, บทคดัย่อ) ท าการวิจยั เร่ือง บทบาทผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนของครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุบลราชธานี เขต 4 พบวา่ ครูมีความคิดเห็นต่อบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดา้นอยู่
ในระดบัดีมาก ส่วนครูท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อบทบาทผูบ้ริหาร
สถานศึกษา โดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 นพดลย ์ เพชระ (2552, บทคดัย่อ) ท าการศึกษา เร่ือง แนวทางการพฒันา
สมรรถนะของครูโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมแบบ AIC โรงเรียนวดัโคกทราง ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ผลการศึกษาพบวา่สมรรถนะท่ีจ าเป็นตอ้งพฒันาของครูโรงเรียนวดั
โคกทราง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประกอบดว้ย สมรรถนะการพฒันา
ตนเอง สมรรถนะการบริหารจดัการหลักสูตรและการจดัการเรียนรู้ และสมรรถนะการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และการวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียน 

 อรวรรณ  เสียงสนัน่ (2553, บทคดัย่อ) ศึกษาเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหาร
ในการพฒันาสมรรถนะหลักของข้าราชการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดศูนย์พฒันาคุณภาพ
การศึกษา ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่บทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาสมรรถนะ
หลักของข้าราชการครูในศูนย์พฒันาคุณภาพการศึกษา ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
โดยรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาบทบาทของผูบ้ริหารในด้านการส่งเสริม
สนบัสนุน ดา้นการประสานงาน ดา้นการติดตามผล และดา้นการให้ขวญัและกาลงัใจ มีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมากทุกดา้น 
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 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา สรุปได้ว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาถือเป็นปัจจัยส าคญัในการน าพาองค์กร ก้าวไปสูงข้างหน้า ซ่ึงถ้าผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีความเอาใจใส่ต่องานวิชาการ ทุ่มเทให้กบังานพฒันาการเรียนการสอน มีคุณธรรม และ
มีภาวะผูน้ าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของสถานศึกษา ท าให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนท่ีดี บุคลากรไดรั้บการพฒันาและมีขวญักาลงัใจในการท างาน 

 2.5.1.2 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนมาตรฐานสากล พบงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 อญัชลี  ประกายเกียรติ (2553, บทคดัยอ่) ไดท้  าการวิจยั การพฒันาระบบการ

บริหารคุณภาพภายในส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชเ้กณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนิน 
การท่ีเป็นเลิศของบลัดริจเป็นฐาน พบว่า สภาพการบริหารคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดบัมธัยมศึกษาในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เม่ือเทียบเคียงกบัขอ้ก าหนดของเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศของบลัดริจ มีระดบัการปฏิบติัตามองค์ประกอบ
คุณภาพ อยูใ่นระดบัมาก 

 ศศิพร  รินทะ (2554, น. 107-110) ไดท้  าการวิจยั การบริหารจดัการศึกษา
โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล : กรณีศึกษาโรงเรียนเมืองคง ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 31 และไดท้  าการอภิปรายผลไวว้่า 1) ดา้นการน าองคก์าร ผูบ้ริหารตอ้งมี
ภาวะความเป็นผูน้ า มีการกระจายอ านาจ เป็นแบบอยา่งและสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม
ท่ีมีจริยธรรม และความเป็นพลเมืองดี 2) ดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีการจดัท าแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน 
มีการจดัสรรทรัพยากรให้เพียงพอท่ีจะท าให้แผนปฏิบติัการบรรลุความส าเร็จ มีกระบวนการถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ลงสู่การปฏิบติัปฏิบติั 3) ดา้นการมุ่งเน้นผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีการวิเคราะห์
สภาพโรงเรียนเพื่อการศึกษาความตอ้งการของชุมชน ผูป้กครองนกัเรียน นโยบายในการจดัการศึกษา
ของหน่วยงานตน้สังกดั เพื่อตอบสนองความตอ้งการเหล่านั้น 4) ดา้นการวดั การวิเคราะห์ และการ
จดัการความรู้ มีการบริหารจดัการตามกระบวนการครบวงจร (PDCA) ส่วนดา้นท่ี 5) การมุ่งเนน้บุคลากร 
และดา้นท่ี 6) การจดัการกระบวนการ มีการบริหารจดัการตามกระบวนการบริหารงานแนวคิดลกัษณะ
การบริหารแบบ POSDCoRB  และ 7 ) ดา้นผลลพัธ์ มีการบริหารจดัการโดยกระบวนการเพื่อการประกนั
คุณภาพการศึกษา ตามขั้นตอนของวงจรเดม่ิง (PDCA) 
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 ปรารถนา หยกสตาร์ และคณะ (2554, บทคดัย่อ) ไดท้  าการวิจยั ความพึงพอใจ
การจดัการ ศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนตะกัว่ป่า “สนานุกูล” ปีการศึกษา 2554 โดยมี
กลุ่มตวัอย่างเป็น ผูบ้ริหาร ครู นักเรียน และผูป้กครองนักเรียน พบว่า ด้านคุณลกัษณะผูเ้รียน โดย
ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจาณาแต่ละขอ้พบว่า นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและเป็นพลเมืองดี มีค่าเฉล่ียสูงสุด และนกัเรียนสามารถสอบผ่านการวดัระดบัความสามารถ
ทางภาษาจากสถาบนัภาษา มีค่าเฉล่ียต ่าสุด ด้านการบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพ พบว่า โดย
ภาพรวมมีความ พึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ จ  านวนครูท่ีมีความรู้ตรงสาขาท่ี
สอนเพียงพอ มีค่าเฉล่ียสูงสุด และโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์แบบพกพาสาหรับนกัเรียนทุกคนมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุด 

 โรงเรียนประโคนชยัพิทยาคม (2553, น. 52- 54) ไดท้  าการวิจยั การศึกษา
ความพึงพอใจสภาพการด าเนินงานในโครงการมาตรฐานสากลของโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 
อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับุรีรัมย ์ปีการศึกษา 2553 พบวา่ ดา้นคุณลกัษณะผูเ้รียน โดยภาพรวมมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก การท่ีสามารถสร้างคุณลกัษณะผูเ้รียนไดส้ าเร็จ เพราะกระบวนการจดัการ
เรียนรู้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก โดยการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน การจดัการเรียนการสอน
ท่ีเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดท้  ากิจกรรมและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลให้ผูเ้รียน
มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ คือ เป็นเลิศวิชาการ ส่ือสาร 2 ภาษา ลา้หน้าทางความคิด ผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค ์และร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลก ดา้นความพึงพอใจสภาพการด าเนินงานในโครงการ
มาตรฐานสากล ของโรงเรียนประโคนชยัพิทยาคม พบว่า การบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพโดย
ภาพรวม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีจุดเด่นอยู่ท่ีผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์และสามารถน า
โรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลุมพื้นท่ี
ของโรงเรียน มีเครือข่ายร่วมพฒันาทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศและระหว่าง
ประเทศ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการบริหารจดัการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการท่ี
โรงเรียนประสบความส าเร็จอยา่งมาก เกิดจากปัจจยัหลายประการ ไดแ้ก่ การจดัท าแผนหลกัโครงการ
โรงเรียนมาตรฐานสากล ก าหนดตัวบ่งช้ีการด าเนินงาน มีระบบวางแผน ก ากับ นิเทศ ติดตาม 
ประเมินผลท่ีเป็นการปรับปรุงพฒันาอยา่งสมดุลรอบดา้น 

 วชิชา ยศอ่อน (2555, น. 88) ไดท้  าการวิจยั การบริหารหลกัสูตรในโรงเรียน
มาตรฐานสากล ระดบัมธัยมศึกษา จงัหวดันครสวรรค ์และไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะการบริหารหลกัสูตรใน
โรงเรียนมาตรฐานสากลไวว้า่ ผูบ้ริหารตอ้งส่งเสริม 1) ให้ครูมีความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบการจดัการ
เรียนการสอนในโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีเน้นการส่ือสารด้วยภาษาต่างประเทศเพื่อให้ครูผูส้อน
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สามารถพฒันาผูเ้รียนไดเ้ตม็ศกัยภาพ 2) ใหค้รูน ารูปแบบหลกัสูตรของโรงเรียนมาเป็นประเด็นในการ
ท าวจิยั เพื่อพฒันาการบริหารหลกัสูตรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 3) ให้ความส าคญัต่อการส่งเสริมให้ครู
ท าวิจยั และผลิตส่ือ นวตักรรมใหม่ๆ ให้มากข้ึน 4) ให้ครูศึกษากระบวนการวดัประเมินผลของ
โรงเรียนมาตรฐานสากล และน ามาปรับใช้ในการเรียนการสอนให้มากข้ึน และ 5) ควรจดัอตัราส่วน
ผูเ้รียนใหเ้หมาะสม (มธัยมศึกษา 35 คน ต่อ 1 หอ้ง) 

 ดิเรก วรรณเศียร; ประสิทธ์ิ เขียวศรี และนพรุจ ศกัด์ิศิริ (2555) ไดท้  าการวิจยั
และพฒันารูปแบบการจดัการศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล พบว่า ดา้นสภาพการบริหารโรงเรียน
มาตรฐานสากล โดยภาพรวมโรงเรียนสามารถด าเนินการไดใ้นระดบัมาก ทั้งการสร้างความตระหนกั
และช้ีแจงแนวทางการพฒันาโรงเรียนมาตรฐานสากลให้แก่ครู บุคลากรและผูเ้ก่ียวขอ้ง ทบทวนปรับ
แผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบติัการใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ดา้นหลกัสูตรและการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากลไดใ้นระดบัดี 

 วิลยัพรณ์ เสรีวฒัน์ (2555, บทคดัย่อ)ไดท้  าการวิจยั การประเมินเชิงระบบ
โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบคน้หาขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างปี 
2553-2554 ตามองค์ประกอบ 5 ดา้น คือ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยันาเขา้ ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิต 
และด้านผลกระทบ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมระหว่างการวิจยัเชิงส ารวจและการวิจัยพหุ
กรณีศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ดา้นบริบท พบว่า วตัถุประสงค์ของโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมีความ
คาดหวงัให้ ผูเ้รียนมีความเป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารไดอ้ยา่งน้อย 2 ภาษา ล ้าหนา้ทางความคิด ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ และร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัแนวนโยบาย
การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งสู่คุณภาพในระดับมาก ด้านปัจจยัน าเข้า พบว่า ครูผูส้อน ผูบ้ริหาร และ
ปัจจยัพื้นฐานในโรงเรียนมาตรฐานสากล มีคุณภาพอยู่ในระดบัมาก แต่ครูผูส้อนและผูบ้ริหารขาด
ความมัน่ใจในการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร ควรปรับปรุงให้มีห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มลัติมีเดีย 
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทัว่ประเทศ ดา้นกระบวนการ พบวา่ การปฏิบติั
ตามแนวทางนโยบายการพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการปฏิบติั
ตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7 หมวด มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก และการจดัการเรียนการ
สอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด และควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้น
การบริหารจดัการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดา้นผลผลิต พบวา่ ผูเ้รียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มี
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นความเป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ภาษา ลา้หนา้ทางความคิด 
ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์และร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก อยูใ่นระดบัมาก และมีกิจกรรมท่ีผูเ้รียน
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และครูจดัข้ึนเพื่อบริการสังคมดว้ยจิตสาธารณะอยา่งหลากหลาย รวมถึงไดรั้บรางวลัจากการแข่งขนั
ในเวทีระดบัชาติและนานาชาติมากข้ึน ด้านผลกระทบ พบว่า ครูมีการวิจยัและพฒันาอยู่ในระดบั            
ปานกลาง ครูและผูเ้รียนมีเครือข่ายร่วมพฒันาอยูใ่นระดบัปานกลาง ผลสืบเน่ืองท่ีเกิดข้ึนโดยภาพรวม 
พบวา่ ผูบ้ริหาร ครู ผูเ้รียนไดรั้บเกียรติบตัรรางวลั และไดร่้วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าคญัต่างๆ 
ในทุกระดบัเพิ่มข้ึน ได้รับค ายกย่องจากส่ือต่างๆ และจากชุมชน ผูป้กครองพึงพอใจต่อการจดัการ 
ศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนมาตรฐานสากล สรุปไดว้า่ รูปแบบการบริหาร
จดัการของโรงเรียนมาตรฐานสากล มีผลส่งเสริมศกัยภาพในทุกดา้นของผูเ้รียน โดยผลการวิจยัดงัท่ี
กล่าวมาโดยภาพรวมสรุปไดว้า่ โรงเรียนมีการบริหารจดัการอยูใ่นระดบัมากและมีความพึงพอใจต่อ
สภาพการด าเนินงาน ด้านปัจจยันาเข้า พบว่า ครูผูส้อน ผูบ้ริหาร และปัจจยัพื้นฐานในโรงเรียน
มาตรฐานสากล มีบทบาทส าคญัต่อการด าเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล และความคาดหวงัต่อ
คุณลกัษณะของผูเ้รียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ีตอ้งมีความเป็นเลิศวิชาการ ส่ือสารไดอ้ย่างน้อย                
2 ภาษา ล ้ าหนา้ทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์และร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีความ
เหมาะสม และการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 2.5.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
 2.5.2.1 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทผู ้บริหารสถานศึกษา พบ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 วอเทอร์ (Water, 1977, pp. 5523-5524) ศึกษาเร่ือง การเปล่ียนแปลงบทบาท
ของผูบ้ริหารและบุคลากรครูในโรงเรียนรัฐบาลส่วนทอ้งถ่ินของรัฐแคลิฟอร์เนีย กบัการเปล่ียนแปลง
ทางการบริหารบุคลากร พบว่า ความตอ้งการผูท้  าหน้าท่ีบริหารบุคลากรเพิ่มข้ึนอย่างมากด้านการ 
ศึกษา เร่ือง ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูน้ าของครูใหญ่กบัความพึงพอใจของครู 

 เพดเกตต ์(Padgett, 1981, p. 2417) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง การศึกษาบงัคบับญัชา
ของผูบ้ริหารโรงเรียนเก่ียวกบัการบริหารบุคลากร ผลการวิจยัพบวา่ผูบ้ริหารโรงเรียนในโรงเรียนท่ีมี
ขนาดต่างกนั มีการบงัคบับญัชาเก่ียวกบัการบริหารไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

 เฟลตเชอร์ (Feltcher, 1991, p. 1265) ศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา
มธัยมศึกษาในรัฐเวอจิเนีย พบว่า ส่วนมากไดใ้ช้เวลาในการบริหารจดัการ การวางแผนและควบคุม 
การประชุมเตรียมการ และติดตามเก่ียวกบังบประมาณ ตระเตรียมเก่ียวกบัการซ่อมแซมเคร่ืองมือ ส่ือ 
อุปกรณ์การเรียนการสอน ใหก้ารช่วยเหลือและสนบัสนุนในดา้นเทคโนโลย ีและจดัระบบสารสนเทศ
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เพื่อการบริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัพบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามธัยมศึกษาตอ้งกระตุน้
ครูใหมี้ความกระตือรือร้น และมีความสนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้อยูเ่สมอ 

 แมคคาร์ธี (McCarthy, 1998) ไดท้  าการวิจยัเก่ียวกบับทบาทการบริหารวิชาการ
ของผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาในรัฐนิวเจอซ่ี จากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร ผูช่้วยฝ่าย
วิชาการและครู ผลการวิจยัพบวา่ กลุ่มครูมีความเห็นไม่สอดคลอ้งกบัผูบ้ริหารและผูช่้วยฝ่ายวิชาการ
เก่ียวกบับทบาทในการปฏิบติังานวิชาการ เร่ือง การสังเกตการสอน การวดัผลประเมินผล การจดัตั้ง
คณะกรรมการ นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดมีความเห็นตรงกันว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนควรจะมี
บทบาทความรับผดิชอบและบริหารงานวชิาการใหมี้ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 จากการศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศจะเห็นไดว้า่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัยิ่งในทุกๆ ดา้น ผูบ้ริหารควรส่งเสริมสนบัสนุนให้บุคลากรไดมี้
การพฒันาตนเองทั้งด้านความรู้ความสามารถ ทกัษะและคุณลกัษณะ เจตคติท่ีดีต่อการปฏิบติังาน 
เพื่อใหบุ้คลากรสามารถท่ีจะพฒันางานในหนา้ท่ี รวมถึงช่วยพฒันาองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

 2.5.2.2  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรงเรียนมาตรฐานสากล พบงานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งดงัน้ี 
 สคาร์แลน และ โลเปซ (Scanlan & López, 2012) ไดท้  าการวิจยั ผูน้ าในการ

ส่งเสริมการศึกษาทุนและความเป็นเลิศเพื่อการศึกษานักเรียนท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม 
แนวทางคือ ผูน้ าโรงเรียนต้องเป็นผูอ้  านวยความสะดวกในการก าหนดทิศทางของโรงเรียน และ
โครงสร้างองคก์รเพื่อรองรับวฒันธรรมและการปฏิบติัท่ีสะทอ้นถึงวิสัยทศัน์และเสริมสร้างศกัยภาพ
ของโรงเรียนและการเป็นผูน้ าแบบมืออาชีพ นอกจากน้ีผูน้ าโรงเรียนตอ้งเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีขยายการเรียนรู้ของนกัเรียนโดย 1) ท าให้มัน่ใจในหลกัสูตรท่ีแข็งแกร่ง การเรียนการ
สอน และการประเมิน 2) การสร้างความเป็นมืออาชีพของครูและพนกังาน 3) งานหตัถกรรมนกัเรียน
เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้สภาพแวดลอ้ม และ 4) การสร้างความสัมพนัธ์เป็นโรงเรียนชุมชนท่ีเขม้แขง็ 

 โรว,์ เทอร์เนอร์ และ แลน (Rowe, Turner & Lane, 2004) สรุปปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดแ้ก่ ขนาดโรงเรียน ขนาดชั้น
เรียน 

 สถาบนัวจิยัเพื่อการศึกษาโกรนอินเกน (Groningen Institute for Educational 
Research, 2004) ไดเ้สนอแนวคิดวา่ ประสิทธิผลโรงเรียนจะเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนกระบวนการ
เรียนการสอน การจดักิจกรรม การประเมินผลการเรียนการสอน สภาพการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนมี
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คุณภาพ ทั้งดา้นผลสัมฤทธ์ิ ทกัษะพื้นฐาน ความรู้ความเขา้ใจและทศันคติท่ีดี และท่ีส าคญัการประกนั
คุณภาพมีจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญเพื่อปรับปรุงโรงเรียนให้มีประสิทธิผล ปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิด
ประสิทธิผลในการประกนัคุณภาพ ท าใหผู้เ้รียนมีคุณภาพและยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ไดแ้ก่ 
ขนาดของโรงเรียน ชั้นเรียน ความเขม้แข็งของโรงเรียน และการประเมินผลทบทวนอย่างต่อเน่ือง 
แรงจูงใจ การบริหารจดัการนโยบายท่ีเนน้คุณภาพ สภาพแวดลอ้มและบรรยากาศของโรงเรียน 

 ออสบอร์น (Osborne, 1998) ไดว้ิจยัเร่ือง องค์กรแห่งการเรียนรู้และภาวะ
ผูน้ าในระบบของวิทยาลยั (The Learning Organizations and Leadership for the College System) 
ผลการวิจยัพบว่า องค์ประกอบ ดา้นการเรียนรู้ระดบับุคคล และวินยัของผูน้ า ไดแ้ก่ ความรอบรู้ส่วนตน 
แบบแผนความคิด การสร้างวิสัยทศัน์ร่วม การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม และการคิดเชิงระบบ เป็น
องคป์ระกอบท่ีก าหนดความเป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

 คีใจ (Kijai, 1987) ไดท้  าการวิจยั ลกัษณะของโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จจาก
ปัจจยั พื้นฐาน 5 ประการ ไดแ้ก่ บรรยากาศของโรงเรียน ภาพพจน์ของโรงเรียน ความเป็นผูน้ าทาง 
วชิาการความสามารถในการคิดค านวณ และความสัมพนัธ์ระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน ผลการวิจยัพบวา่ 
ความเป็นผูน้ าทางวชิาการของผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของโรงเรียนสูงกวา่ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง สรุปได้ว่า       
1) บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา ส่วนใหญ่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 2) การพฒันาคุณลกัษณะ
ผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ส่วนใหญ่โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 3) จากการศึกษา
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งดา้น บทบาทของผูบ้ริหารการศึกษา และ การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล ท าให้ผูว้ิจยัไดแ้นวคิด และองคค์วามรู้วา่ บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา
กบัการพฒันาคุณลักษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี นั้นมีแนวโน้มวา่มีความสัมพนัธ์กนั และบทบาทของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีแนวโน้มท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาคุณลักษณะผู ้เรียนสู่การเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ท าให้ผูว้ิจยั
น ามาใช้เป็นแนวทาง โดยน าแนวคิดบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาของ ประทวน บุญรักษา (2555) 
จ  านวน 3 ดา้น ประกอบดว้ย 1) บทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร 2) บทบาทความเป็นนกัประสานงาน 
3) บทบาทความเป็นนักปฏิรูปการศึกษา และคุณลกัษณะของผูเ้รียนโรงเรียนมาตรฐานสากลท่ีมี
ศกัยภาพเป็นพลโลก 5 ประการ ไดแ้ก่ เป็นเลิศวิชาการ ส่ือสาร 2 ภาษา ลา้หน้าทางความคิด ผลิตงาน
อย่างสร้างสรรค์ และร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลก (ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2553, น. 5) มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี 



บทที ่3 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
การศึกษาวจิยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการเป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงวิธีการ
ด าเนินการวจิยัมีรายละเอียด ดงัน้ี 

3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.5  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่ ครูโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกดัส านัก 

งานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 8 โรงเรียน รวมประชากร 829 คน 
เป็นขอ้มูล ณ วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2556 

3.1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ครูโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี โดยใช้ขนาดกลุ่มจากตารางส าเร็จ
ของ เครจซ่ี และ มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 265 คน ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน 0.32 
ของประชากรเป้าหมาย 8 โรงเรียน และใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดท่ีเป็นสัดส่วน (Proportional 
Stratified Random Sampling) ดว้ยวิธีการจบัฉลาก ซ่ึงรายละเอียดจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ดงัตารางท่ี 3.1 
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ตารางที ่3.1  จ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
       ล าดบั                 โรงเรียน                                   ประชากร                กลุ่มตวัอยา่ง 
         1                ปทุมวไิล                                   136                            44 
         2                คณะราษฎร์บ ารุงปทุมธานี          101                            32 
         3                ธรรมศาสตร์คลองหลวงวทิยาคม  113                           36 
         4                สวนกุหลาบวทิยาลยั รังสิต        119                            38 
         5                ธญับุรี                                             116                            37 
         6                ธญัรัตน์                             119                            38 
         7                สายปัญญารังสิต                                     76                             24 
         8                มธัยมสังคีตวทิยา กรุงเพทมหานคร      49                             16 
                                                     รวม  829                            265 

ทีม่า : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 (2556) 
 

3.2  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.2.1 ลกัษณะของเคร่ืองมือ 

  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
โดยพิจารณาภายใตก้รอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีไดจ้ากการศึกษา วิเคราะห์ วรรณกรรมและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง รวมทั้ งให้สอดคล้องกับค าจ ากัดความในการวิจัยท่ีได้ก าหนดไว้ แบ่งเป็น 3 ตอน 
ประกอบดว้ย 

  ตอนท่ี 1 เป็นแบบส ารวจรายการ (Check List) สอบถามเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง/หน้าท่ี และประสบการณ์ในการ
ท างาน 

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
จ านวน 30 ขอ้ เป็นแบบสอบถามมาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ของ ลิเคอร์ท (Likert 
Scale) โดยก าหนดค่าน ้าหนกัการตอบแบบสอบถาม ดงัน้ี 
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5  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
4 หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  
3  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

  ตอนท่ี 3 แบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกบัการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนสู่
การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดั
ปทุมธานี จ านวน 20 ขอ้ เป็นแบบสอบถามมาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ของ ลิเคอร์ท 
(Likert Scale) โดยก าหนดค่าน ้าหนกัการตอบแบบสอบถาม ดงัน้ี 

5  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
3  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 3.2.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
  การสร้างเคร่ืองมือส าหรับเก็บ ขอ้มูลเพื่อการวจิยัเป็นล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
  3.2.2.1 ศึกษาทฤษฎี หลกัการ วรรณกรรม งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  

 1) ศึกษาค้นควา้ทฤษฎี แนวคิดและหลกัการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบทบาท
ผูบ้ริหารสถานศึกษา และการพฒันาสมรรถนะของบุคลากร จากเอกสาร ต ารา งานวิจยัทั้งในประเทศ 
ต่างประเทศ และจากแหล่งความรู้ต่างๆ พร้อมทั้งศึกษาทฤษฎี หลกัการ วรรณกรรม งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการโรงเรียนมาตรฐานสากล และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เช่น คู่มือการ
บริหารจดัการระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
2553) มธัยมศึกษายุคใหม่สู่มาตรฐานสากล 2561 : Towards World-Class Standard Education 2018 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) คู่มือการขบัเคล่ือนกลยุทธ์โรงเรียนมาตรฐานสากล 
(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) เป็นตน้ 

 2) น าข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาสร้างเป็น
แบบสอบถามให้เหมาะสมเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อการพฒันาคุณลกัษณะของ
ผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ดงัน้ี  



    

110 
 

  แนวคิดบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัจึงเลือกบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาของ ประทวน บุญรักษา มาศึกษาในการวิจยัใน
คร้ังน้ี เน่ืองจากแนวทางดงักล่าวครอบคลุมบทบาทต่างๆ มากท่ีสุด ซ่ึงบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา
ของ ประทวน บุญรักษา ไดแ้ก่ 1) บทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร 2) บทบาทความเป็นนกัประสาน 
งาน และ 3)บทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา 

  การพฒันาคุณลักษณะของผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ 
ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะ 5 ประการ (ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 5) ไดแ้ก่ เป็นเลิศ
วชิาการ ส่ือสาร 2 ภาษา ล ้าหนา้ทางความคิด ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก 

3.2.2.2 ศึกษาวิธีการสร้างเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามมาตรวดัประเมินค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั และแบบตรวจสอบรายการ 

3.2.2.3 น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาประมวลก าหนดขอบเขตของเน้ือหา เพื่อ
ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือใหค้รอบคลุมเน้ือหา และกรอบแนวคิดของการวจิยั 

3.2.2.4 น าเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้ เสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบพิจารณาความถูกตอ้งและให้ขอ้เสนอแนะ จากนั้นน ามาแกไ้ข ปรับปรุง
เน้ือหาการใชภ้าษาใหถู้กตอ้งสมบูรณ์ 

3.2.2.5 น าแบบสอบถามท่ีผ่านการแก้ไขปรับปรุงแล้วเสนอผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน              
5 ท่าน คือ ผูเ้ช่ียวชาญด้านเน้ือหาจ านวน 3 ท่าน ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและประเมินผลการศึกษา 
จ านวน 2 ท่าน พิจารณาเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของเคร่ืองมือ แลว้จึง
น ามาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ระหวา่งขอ้
ค าถามกบัเน้ือหา ดงัน้ี 

                                IOC = 
  

 
  

 

   เม่ือ   IOC  หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์
      หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
              หมายถึง  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
   การใหค้ะแนนผูเ้ช่ียวชาญแต่ล่ะคนใหค้ะแนนตามเกณฑ ์ดงัน้ี 

  ใหค้ะแนน  +1     เม่ือ       ผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจในค าถามนั้นมีความตรงตามเน้ือหา 
  ใหค้ะแนน    0     เม่ือ       ผูเ้ช่ียวชาญไม่แน่ใจในค าถามนั้นมีความตรงตามเน้ือหา 
  ใหค้ะแนน   -1     เม่ือ       ผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจในค าถามนั้นไม่มีความตรงตามเน้ือหา 



    

111 
 

  เกณฑ์การพิจารณาเลือกขอ้ค าถาม พิจารณาจากข้อค าถามท่ีมีค่าดชันีท่ีสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป และตอ้งน าไปปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะก่อนท่ีจะน าไปทดลองใช ้ (Try Out)  
ผลการตรวจสอบสรุปประเด็นโดยการหาค่า IOC พบวา่ขอ้ค าถามมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.60 - 1.00 ทั้งฉบบั 

  3.2.2.6 น าเคร่ืองมือท่ีเป็นแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบัขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จ  านวน 30 คน 
จากนั้นน ามาค านวณหาค่าความเท่ียง (Reliability)_ของแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมา โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach, 
1990,_pp. 202-204) ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา ในโรงเรียน
มาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี มีค่าความเท่ียง
เท่ากับ 0.97 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการพฒันาคุณลักษณะของผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี มีค่าความ
เท่ียงเท่ากบั 0.99 และค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าทั้งฉบบัเท่ากบั 0.98  

  3.2.2.7 ด าเนินการปรับปรุงและตรวจสอบความถูกตอ้งของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั
ใหถู้กตอ้งอีกคร้ังก่อนน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

3.3  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดด้าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 3.3.1 ติดต่องานบณัฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี               
ราชมงคลธัญบุรี เพื่อท าหนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลการวิจัยถึงผูอ้  านวยการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ในสังกดัสานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์ในการใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 3.3.2 น าแบบสอบถามพร้อมทั้ งหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยงัโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง ในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี เพื่อขออนุญาตในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารและครูท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ก าหนดวนั เวลา ขอรับแบบสอบถามคืน
ภายใน 15 วนั 

 3.3.3 ผูว้จิยัเก็บรวบรวม และติดตามแบบสอบถามท่ียงัไม่ไดรั้บคืน และแจกแบบสอบถาม
อีกคร้ังในรายท่ีแบบสอบถามสูญหายหรือไม่สมบูรณ์ โดยขยายเวลาไปอีก 5 วนั 

 3.3.4 น าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ์  
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3.4  การวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัจะท าการตรวจสอบความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ของแบบสอบถามท่ีไดร้วบรวมจาก

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีส่งไปโรงเรียน และคดัเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์น าไปบนัทึก และ
วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยมีวธีิการด าเนินการ ดงัน้ี 

 3.4.1 น าขอ้มูลจากแบบสอบถาม ตอนท่ี 1 เก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึง
เป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (Check List) น ามาแจกแจงความถ่ี (Frequency) เป็นรายขอ้ ใช้
วเิคราะห์ค านวณหาค่าร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบความเรียง 

 3.4.2 น าข้อมูลสอบถาม ตอนท่ี 2 เก่ียวกับบทบาทของผู ้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงเป็น
แบบสอบถามแบบมาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) น ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น ้ าหนกั 5 ระดบั 
จากนั้นน าไปบนัทึกและวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อทราบวา่โรงเรียน
มีการปฏิบติัตามบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลในระดบัใด แลว้น าผลการ
วเิคราะห์ท่ีไดม้าแปลความหมายรายขอ้ รายดา้น และความหมายในภาพรวม การแปลผลค่าเฉล่ียตาม
หลกัเกณฑข์องช่วงคะแนน (Class Interval) (บุญชม ศรีสะอาด, 2555)  5 ระดบั ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย   4.51  ถึง   5.00  หมายถึง มีระดบัการปฏิบติั มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย   3.51  ถึง   4.50  หมายถึง มีระดบัการปฏิบติั มาก 
ค่าเฉล่ีย   2.51  ถึง   3.50  หมายถึง มีระดบัการปฏิบติั ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย   1.51  ถึง   2.50  หมายถึง มีระดบัการปฏิบติั นอ้ย 
ค่าเฉล่ีย   1.00  ถึง   1.50  หมายถึง มีระดบัการปฏิบติั นอ้ยท่ีสุด 

 3.4.3 น าขอ้มูลสอบถาม ตอนที่ 3 การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้ รียนสู่การเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ซ่ึงเป็นแบบ 
สอบถามแบบมาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) น ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์น ้ าหนกั 5 ระดบั 
จากนั้นน าไปบนัทึกและวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ( x ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ มาแปลความหมายรายขอ้ รายดา้น และความหมายในภาพรวม การแปลผล
ค่าเฉล่ียตามหลกัเกณฑข์องช่วงคะแนน (Class Interval) (บุญชม ศรีสะอาด, 2555)  5 ระดบั ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย   4.51  ถึง   5.00  หมายถึง มีระดบัการปฏิบติั มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย   3.51  ถึง   4.50  หมายถึง มีระดบัการปฏิบติั มาก 
ค่าเฉล่ีย   2.51  ถึง   3.50  หมายถึง มีระดบัการปฏิบติั ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย   1.51  ถึง   2.50  หมายถึง มีระดบัการปฏิบติั นอ้ย 
ค่าเฉล่ีย   1.00  ถึง   1.50  หมายถึง มีระดบัการปฏิบติั นอ้ยท่ีสุด 
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 3.4.4 น าขอ้มูลท่ีไดแ้ปลความหมายของระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษากบัการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ
เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) ไดแ้ลว้ น าเอาค่าไปเปรียบเทียบกบั
เกณฑ ์(ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2553, น. 316) แปลความหมาย ดงัน้ี 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.71 – 1.00 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัสูง 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.31 – 0.70 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัปานกลาง 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 0.01 – 0.30 หมายถึง มีความสัมพนัธ์กนัต ่า 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ เท่ากบั 0.00 หมายถึง ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

 3.4.5 การวเิคราะห์ระดบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะ
ผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
จงัหวดัปทุมธานี โดยการใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) 

 

3.5  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป  ท่ีสอดคลอ้งกบัความมุ่งหมาย

และการทดสอบสมมติฐานของการศึกษาวจิยั ดงัน้ี 
 3.5.1 สถิติพื้นฐาน 

3.5.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage = %) 
3.5.1.2 ค่าเฉล่ีย ( x ) 
3.5.1.3 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3.5.2 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ใช้สถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation) 

 3.5.3  สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา  ที่ส่งผลต่อการพฒันา
คุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยม 
ศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี โดยใชก้ารวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple 
Regression Analysis) 



บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาบทบาทของผู ้บริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพัฒนา

คุณลักษณะผู ้เรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
จ านวน 265 ชุด ได้รับแบบสอบถามคืนมาเป็นฉบบัสมบูรณ์คิดเป็นร้อยละ 100.00 จากนั้นน ามา
วเิคราะห์และน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชต้ารางประกอบความเรียง ตามล าดบัดงัน้ี 
 4.1  การวเิคราะห์สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 4.2  การวิเคราะห์บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
 4.3  การวเิคราะห์การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
 4.4  การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการพฒันา
คุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยม 
ศึกษา เขต 4 
 4.5 การวิเคราะห์บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะของ
ผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
จงัหวดัปทุมธานี 
 ในการวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวิจยัในคร้ังน้ี เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการแปล
ความหมายการวเิคราะห์ขอ้มูล  ผูว้จิยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ต่างๆ แทนความหมาย ดงัน้ี 
 n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
  ̅ แทน คะแนนเฉล่ีย 
 S.D. แทน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
 t   แทน  ค่าสถิติการแจกแจงที (t-Distribution) 
 F  แทน  ค่าสถิติการแจกแจงเอฟ (F-Distribution) 
 R  แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 
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 r  แทน  ค่าท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระท่ีน าเขา้สมการกบั 
   ตวัแปรตาม 
 R2  แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิในการท านาย 
 Adjusted R2  ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยท่ีเปล่ียนจากเดิมเม่ือเพิ่มตวัแปร 
   อิสระทีละตวั (อ านาจการท านายท่ีปรับแลว้) 
 SE.b  แทน  ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสัมประสิทธ์ิการถดถอย 
 β แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
 b  แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 a  แทน  ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 p แทน  ความน่าจะเป็น 
 Y แทน  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 
 Z  แทน  สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 R แทน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน 
 Xtot แทน บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 X1 แทน บทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร 

 X2 แทน บทบาทความเป็นนกัประสานงาน 

 X3 แทน บทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา 

 Ytot แทน การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 Y1 แทน เป็นเลิศทางวชิาการ 
 Y2 แทน ส่ือสารสองภาษา 
 Y3  แทน ล ้าหนา้ทางความคิด 
 Y4  แทน ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์
 Y5 แทน ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก 
 ** แทน ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

4.1  การวเิคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ขา้ราชการ และบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติัการสอน

ในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
จ านวน 265 คน ซ่ึงสรุปขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามได ้ดงัตารางท่ี 4.1  
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ตารางที ่4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
       ชาย 
       หญิง 

 
81 

184 

 
30.57 
69.43 

2. อาย ุ
       ต ่ากวา่ 25 ปี           
       26 - 30 ปี 
       31 - 35 ปี                   
       36 - 40 ปี 
       41 - 45 ปี 
       46 - 50 ปี 
       51 - 56 ปี          
       มากกวา่ 56 ปี 
3. ระดบัการศึกษา 
       ปริญญาตรี      
       ปริญญาโท 
       ปริญญาเอก                
       อ่ืนๆ 
4. ต าแหน่ง 
       ครูผูช่้วย 
       ครู (คศ.1) 
       ครู (คศ.2) 
       ครู (คศ.3) 
       อ่ืนๆ 

 
49 
60 
47 
27 
8 

33 
18 
23 

 
186 
65 
6 
8 
 

31 
71 

102 
39 
22 

 
18.49 
22.65 
17.74 
10.18 
  3.02 
12.45 
  6.79 
  8.68 

 
70.19 
24.53 
  2.26 
  3.02 

 
11.71 
26.79 
38.49 
14.71 
  8.30 
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ตารางที ่4.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม (ต่อ)   
ขอ้มูลทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 

5. ประสบการณ์ท างาน 
       ต ่ากวา่ 5 ปี       
       6 - 10 ปี 
       11 - 15 ปี                  
       16 - 20 ปี 
       21 - 25 ปี 
       มากกวา่ 26 ปี 

รวม 

 
64 
59 
52 
60 
25 
5 

265 

 
24.15 
22.26 
19.62 
22.65 
  9.44 
  1.88 

100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็น
ร้อยละ 69.43 ส่วนใหญ่มีอายุ 26 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 22.65 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 70.19 ส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นครู (คศ.2) คิดเป็นร้อยละ 38.49 และส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ท างานไม่เกิน 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.15 
 

4.2  การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบับทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล
ในสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จังหวดัปทุมธานี 

จากการศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 265 คน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยภาพรวม                   
ดงัตารางท่ี 4.2 
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ตารางที ่4.2  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากลใน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวม 
บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา  
โรงเรียนมาตรฐานสากล (X) 

 ̅ S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
1. ดา้นบทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร (X1) 4.02 0.70 มาก 
2. ดา้นบทบาทความเป็นนกัประสานงาน (X2) 3.91 0.73 มาก 

3.  ดา้นบทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา (X3) 4.01 0.71 มาก 
รวม (X tot) 3.98 0.71 มาก 

  
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก ( ̅ = 3.98, S.D. = 0.71 ) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ บทบาทของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
จงัหวดัปทุมธานี มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ( ̅ = 3.91 – 4.02) ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด อยูใ่น
ระดบัมาก คือ ดา้นบทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร (X1) ( ̅= 4.02, S.D. = 0.70) รองลงมา คือ ดา้นบทบาท
ความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา (X3) ( ̅= 4.01, S.D. = 0.71) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก 
คือ ดา้นบทบาทความเป็นนกัประสานงาน (X2) ( ̅= 3.91, S.D. = 0.73)  

ผลการวิเคราะห์บทบาทของผู ้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี แยกตามรายดา้น ไดผ้ลดงัตาราง               
ท่ี 4.3 - 4.5 
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ตารางที ่4.3 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากลใน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นบทบาทและ
ภารกิจของผูบ้ริหาร (X1) 

ดา้นบทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร (X1)  ̅ S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
1  สนบัสนุนและส่งเสริมให้เกิดการปรับเปล่ียนรูปแบบ

การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
2 มีการวางแผน ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อ

การปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
3 ให้ค  าปรึกษาและสร้างความร่วมมือกับทุกฝ่ายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน 
4 จัดกิจกรรมเพื่อประสานความสัมพันธ์และความ

ร่วมมือกบัองคก์รหรือหน่วยงานภายนอก 
5 มีการจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการ

จดัการเรียนรู้ 
6 ประสานความร่วมมือในการสนบัสนุนงบประมาณ

จากผูป้กครอง ชุมชน เพื่อน ามาพฒันาโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

7 ส่งเสริมให้ครูเขา้รับการอบรม ประชุมสัมมนาหรือ
ศึกษาดูงาน 

8 ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ค รู เ พิ่ ม พู น ค ว า ม รู้  แ ล ะ เ พิ่ ม
ประสบการณ์ใหท้นัต่อความกา้วหนา้ของโลก 

9 สนับสนุนให้ครู ศึกษาหาความรู้ใหม่เพื่อน าความรู้
มาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน 

10 ส่งเสริมให้ครูน าความรู้ และประสบการณ์บริการ 
วชิาการแก่ชุมชน 

4.06 
 

4.10 
 

4.06 
 

4.10 
 

4.12 
 

3.89 
 
 

3.96 
 

4.00 
 

4.02 
 

3.90 

0.61 
 

0.74 
 

0.61 
 

0.66 
 

0.54 
 

0.82 
 
 

0.84 
 

0.65 
 

0.69 
 

0.83 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.02 0.70 มาก 
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จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นบทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร 
(X1) โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก (  ̅= 4.02, S.D. = 0.70 ) เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้น
บทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร (X1) มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทุกดา้น (  ̅= 3.89 – 4.12) ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก คือ มีการจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้
(  ̅= 4.12, S.D. = 0.54 )  รองลงมา คือ มีการวางแผน ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการ
เรียนรู้ของสถานศึกษา(  ̅= 4.10, S.D. = 0.74 ) และจดักิจกรรมเพื่อประสานความสัมพนัธ์และความ
ร่วมมือกบัองคก์รหรือหน่วยงานภายนอก ( ̅= 4.10, S.D. = 0.66 ) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด อยูใ่น
ระดบัมาก คือ ประสานความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณจากผูป้กครอง ชุมชน เพื่อน ามา
พฒันาโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ ( ̅= 3.89, S.D. = 0.82 )  
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ตารางที ่4.4  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
                         ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นบทบาท    
                     ความเป็นนกัประสานงาน (X2) 

ดา้นบทบาทความเป็นนกัประสานงาน (X2)  ̅ S.D. 
ระดบัการ
ปฏิบติั 

1   จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อร่วมกัน           
วางแผนการบริหารจดัการศึกษา 

2 บุคลากรในโรงเรียน ผู ้ปกครองและคณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนด
เป้าหมายของโรงเรียน 

3 เปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเขา้มาร่วม
พฒันาการศึกษาของโรงเรียน 

4 มีการจดักิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กรหรือ
หน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

5 มีการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือหรือสนบัสนุน
ซ่ึงกนัและกนัในการพฒันาโรงเรียน 

6 มีการประสานงานความร่วมมือ สนับสนุนงบประมาณ
จากองค์กรภายนอก เพื่อน ามาพัฒนาโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพ 

7 สร้างความเช่ือมัน่และใหค้วามส าคญัในการท างานเป็นทีม 
8 มีการเสริมแรงทางบวกด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแสดง

ความขอบคุณ การชมเชย หรือการใหร้างวลั 
9 มีก าร เผยแพ ร่ผลงานของโรง เ รียนให้ ชุมชนและ

สาธารณชนทราบโดยใชว้ธีิการท่ีหลากหลาย 
10 มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเพื่อสร้างความสัมพนัธ์และ

ความเข้าใจระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงาน
ภายนอก 

4.05 
 

 3.87 
 
 

3.85 
 

3.94 
 

3.97 
 

3.93 
 
 

3.85 
 

3.83 
 

3.88 
 

3.95 

0.74 
 

0.75 
 
 

0.88 
 

0.61 
 

0.75 
 

0.52 
 
 

0.75 
 

0.79 
 

0.76 
 

0.73 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

  
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.91 0.73 มาก 
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  จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นบทบาทความเป็นนกัประสาน 
งาน (X2) โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 3.91, S.D. = 0.73) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้น
บทบาทความเป็นนกัประสานงาน (X2) มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น (( ̅ = 3.83 – 4.05) ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด อยู่ในระดบัมาก คือ จดัการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อร่วมกนัวางแผนการ
บริหารจดัการศึกษา( ̅= 4.05, S.D. = 0.74) รองลงมา คือ มีการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือหรือ
สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัในการพฒันาโรงเรียน( ̅== 3.97, S.D. = 0.75) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด อยู่
ในระดบัมาก คือ มีการเสริมแรงทางบวกดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น การแสดงความขอบคุณ การชมเชย 
หรือการใหร้างวลั ( ̅= 3.83, S.D. = 0.79) 
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ตารางที ่4.5  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล 
                        ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นบทบาท 
                    ความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา (X3)   

บทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา (X3)  ̅ S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
1  น าผลการประเมินมาพฒันาคุณภาพการศึกษา 
2  ก าหนดเกณฑใ์นการวดัผล ประเมินผลและส่งเสริมใหมี้ 
    การประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง 
3  มีการน าผลการประเมินผูเ้รียนมาก าหนดเป็นนโยบายของ 
    โรงเรียน 
4  ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัในการท าการวจิยัและการ 
    พฒันาการจดัการเรียนการสอน 
5  มีการส่งเสริมใหค้รูท าวจิยั เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
    ในการพฒันาครูและบุคลากร 
6  ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการท าการวจิยัเพื่อพฒันา 
    กระบวนการจดัการเรียนรู้ 
7  สามารถบริหารจดัการและส่งเสริมใหมี้การใชส่ื้อ 
    เทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอน 
8  มีการส่งเสริมใหค้รูใชเ้ทคโนโลยผีลิตส่ือการเรียนการ 
    สอน เพื่อพฒันาองคค์วามรู้ 
9  ส่งเสริมครูใช้เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัในการสืบคน้ขอ้มูล

สารสนเทศ ทั้งในและต่างประเทศ 
10  มีการส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในการ 
      เรียนรู้ตามยคุสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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0.63 
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จากตารางท่ี 4.5 บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัด

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นบทบาทความเป็นนกัปฏิรูป
การศึกษา (X3)โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 4.01, S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ 
ดา้นบทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา (X3) มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ( ̅= 3.93 – 4.10)             
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ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก คือ ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการท าการวิจยัเพื่อพฒันากระบวน 
การจดัการเรียนรู้ ( ̅= 4.10, S.D. = 0.78 ) รองลงมา คือ มีการส่งเสริมให้ผูเ้รียนใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ
ในการเรียนรู้ตามยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ( ̅= 4.05, S.D. = 0.61) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด อยูใ่น
ระดบัมาก คือ สามารถบริหารจดัการและส่งเสริมให้มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจดัการเรียนการ
สอน ( ̅= 3.93, S.D. = 0.76 ) 
 

4.3  การวิเคราะห์การพัฒนาคุณลกัษณะผู้เรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวดัปทุมธานี 

จากการศึกษาการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์โดยหาค่าเฉล่ีย 
( ̅ ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 265 คน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยภาพรวม                
ดงัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที ่4.6 ค่าเฉล่ีย ค่ าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การพัฒนาคุณลักษณะผู ้เ รียนสู่การเป็นโรงเ รียน  

มาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
โดยภาพรวม 

การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็น 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (Y) 

 ̅ S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
1. ดา้นเป็นเลิศวชิาการ (Y1) 3.99 0.70 มาก 
2. ดา้นส่ือสาร 2 ภาษา (Y2) 3.97 0.68 มาก 
3. ดา้นล ้าหนา้ทางความคิด (Y3) 4.00 0.66 มาก 
4. ดา้นผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์(Y4) 4.03 0.69 มาก 
5.  ดา้นร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก (Y5) 4.02 0.78 มาก 

รวม (Y tot) 4.00 0.70 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียน มาตรฐานสากลสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก ( ̅= 4.00, S.D. = 0.70) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า การพฒันา
คุณลกัษณะของผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยม 
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ศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ( ̅= 3.97 – 4.03) ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด อยู่ในระดบัมาก คือดา้นผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ (Y4) ( ̅= 4.03, S.D. = 0.69) รองลงมาคือ ดา้น
ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก (Y5) ( ̅= 4.02, S.D. = 0.78) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก 
คือ ดา้นส่ือสาร 2 ภาษา (Y2) ( ̅ = 3.97, S.D. = 0.68) ผลการวิเคราะห์การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การ
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
แยกตามรายดา้น ไดผ้ลดงัตารางท่ี 4.7 - 4.11 
 
ตารางที ่4.7 ค่าเฉล่ีย ค่ าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การพัฒนาคุณลักษณะผู ้เ รียนสู่การเป็นโรงเ รียน  

มาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
ดา้นเป็นเลิศวชิาการ (Y1) 

ดา้นเป็นเลิศวชิาการ (Y1)  ̅ S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
1. นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านการประเมิน

ระดบัชาติ (O-Net,GAT,PAT)อยูใ่นระดบัดี 
4.06 0.67 มาก 

2. นกัเรียนมีความสามารถ ความถนดัเฉพาะทางในการ
แข่งขนัในระดบัชาติ และนานาชาติเป็นท่ีประจกัษ ์

3.94 0.80 มาก 

3. นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศในอตัราท่ีสูงข้ึน 

4.08 0.54 มาก 

4 .  นัก เ รียนมีผลการ เ รียน ท่ีสามารถ ถ่ ายโอนกับ
สถานศึกษาระดบัต่างๆ ในนานาชาติได ้

3.90 0.80 มาก 

รวม 3.99 0.70 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ใน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นเป็นเลิศวิชาการ (Y1) โดย
ภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก ( ̅= 3.99, S.D. = 0.70 ) เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นเป็นเลิศ
วชิาการ (Y1) มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ( ̅= 3.90 – 4.80) ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก 
คือ นกัเรียนสามารถเขา้ศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศในอตัราท่ีสูงข้ึน ( ̅= 4.08, S.D. = 0.54) 
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงอนัดบั 2 อยู่ในระดับมากคือ นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านการประเมิน
ระดบัชาติ (O-Net, GAT, PAT) อยูใ่นระดบัดี ( ̅ = 4.06, S.D. = 0.67 ) ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงอนัดบั 3 อยูใ่น
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ระดบัมาก คือ นกัเรียนมีความสามารถ ความถนดัเฉพาะทางในการแข่งขนัในระดบัชาติ และนานาชาติ
เป็นท่ีประจกัษ ์( ̅= 3.94, S.D. = 0.80 ) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก คือ นกัเรียนมีผล
การเรียนท่ีสามารถถ่ายโอนกบัสถานศึกษาระดบัต่างๆ ในนานาชาติได ้( ̅= 3., S.D. = 0.80) 
 
ตารางที ่4.8 ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การพัฒนาคุณลักษณะของผู ้เรียนสู่การเป็นโรงเรียน  

มาตรฐานสากลในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี  
ดา้นส่ือสาร 2 ภาษา (Y2) 

ดา้นส่ือสาร 2 ภาษา (Y2)  ̅ S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
1. นัก เ รี ยนใช้ภ าษ าไทยและภาษาอัง กฤษห รือ

ภาษาต่างประเทศเป็นภาษาท่ี 2 เพื่อการส่ือสารได ้
3.90 0.89 มาก 

2.  นักเรียนสอบผ่านการวดัระดับความสามารถทาง
ภาษาจากสถาบนัทดสอบภาษา 

3.99 0.54 มาก 

3.  นัก เรียนสามารถแข่งขันทักษะด้านภาษาทั้ งใน
ระดบัชาติและระดบันานาชาติ 

4.01 0.63 มาก 

4. นกัเรียนสามารถน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษได ้ 3.97 0.66 มาก 
รวม 3.97 0.68 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นส่ือสาร 2 ภาษา (Y2) 
โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 3.97, S.D. = 0.68) เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ ดา้นส่ือสาร              
2 ภาษา (Y2) มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ( ̅= 3.90 – 4.01) ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก 
คือ นกัเรียนสามารถแข่งขนัทกัษะดา้นภาษาทั้งในระดบัชาติและระดบันานาชาติ ( ̅= 4.01 , S.D. = 0.63) 
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงอนัดบั 2 อยูใ่นระดบัมาก คือ นกัเรียนสอบผ่านการวดัระดบัความสามารถทางภาษา
จากสถาบนัทดสอบภาษา ( ̅ = 3.99, S.D. = 0.54) ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงอนัดบั 3 อยูใ่นระดบัมาก คือ นกัเรียน
สามารถน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษได้ ( ̅ = 3.97 , S.D. = 0.66) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด อยูใ่น
ระดบัมาก คือ นักเรียนใช้ภาษาไทยและภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาท่ี 2 เพื่อการ
ส่ือสารได ้( ̅= 3.90, S.D. = 0.89 ) 
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ตารางที ่4.9  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียน         
มาตรฐานสากลในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี   

                       ดา้นล ้าหนา้ทางความคิด (Y3) 

ดา้นล ้าหนา้ทางความคิด (Y3)  ̅ S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
1. นกัเรียนมีผลงาน โครงงาน ท่ีแสดงถึงกระบวนการ

ในการพฒันาการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และกล้า
แสดงออกแบบความคิด 

4.04 0.68 มาก 

2. นัก เ รียนมีผลงาน ท่ี เ กิดจากการประ ดิษฐ์และ
สร้างสรรคอ์อกแบบผลงานทางวชิาการ 

3.93 0.72 มาก 

3. นักเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงาน/โครงงาน/
กิจกรรมท่ีเป็นสารประโยชน์ทั้ งในระดับประเทศ
และต่างประเทศ 

4.05 0.55 มาก 

4. นักเรียนสามารถสร้างส่ิงประดิษฐ์ ผลงาน ความคิด
ใหม่ ๆ  เพื่ อประโยช น์ ต่อตน เอง  สั ง คม  และ
ประเทศชาติ 

3.99 0.70 มาก 

รวม 4.00 0.66 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นล ้ าหน้าทางความคิด 
(Y3) โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( ̅  = 4.00, S.D. = 0.66 ) เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ ดา้นล ้า
หนา้ทางความคิด (Y3) มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ( ̅= 3.93 – 4.05) ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด อยูใ่น
ระดบัมากคือ นกัเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงาน/โครงงาน/กิจกรรมท่ีเป็นสารประโยชน์ทั้งใน
ระดบัประเทศและต่างประเทศ ( ̅= 4.05, S.D. = 0.55) ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงอนัดบั 2 อยูใ่นระดบัมากคือ 
นกัเรียนมีผลงาน โครงงาน ท่ีแสดงถึงกระบวนการในการพฒันาการคิด วเิคราะห์ สังเคราะห์ และกลา้
แสดงออกแบบความคิด ( ̅ = 4.04, S.D. = 0.68)  ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงอนัดบั 3 อยูใ่นระดบัมาก คือ นกัเรียน
สามารถสร้างส่ิงประดิษฐ์ ผลงาน ความคิดใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ ( ̅= 3.99, 
S.D. = 0.70 ) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด อยูใ่นระดบัมาก คือ นกัเรียนมีผลงานท่ีเกิดจากการประดิษฐ์
และสร้างสรรคอ์อกแบบผลงานทางวชิาการ ( ̅= 3.93, S.D. = 0.72) 
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ตารางที่ 4.10  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียน      
                         มาตรฐานสากลในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี  
                         ดา้นผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์(Y4) 

ดา้นผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์(Y4)  ̅ S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
1. นกัเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการ

ประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใช้ขอ้มูลข่าวสาร 
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.96 0.76 มาก 

2. นักเรียนมีความรอบรู้ รู้จกัตีความ สร้างส่ือในการ
พัฒนาการคิด การตัดสินใจ  และการเรียนรู้ให้
กา้วหนา้ 

4.01 0.71 มาก 

3. นกัเรียนมีผลงานท่ีเกิดจากการประดิษฐ์สร้างสรรค ์
และออกแบบผลงานเขา้แข่งขนัในเวทีระดบัชาติและ
นานาชาติ 

4.02 0.65 มาก 

4.  นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยี น าเสนอการเผยแพร่ 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

4.13 0.65 มาก 

รวม 4.03 0.69 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
ในสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ด้านผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค์ (Y4) โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 4.03, S.D. = 0.69) เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย 
พบวา่ ดา้นผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์ (Y4) มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ( ̅= 3.96 – 4.13) ดา้นท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด อยูใ่นระดบัมากคือ นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลย ีน าเสนอการเผยแพร่ และแลกเปล่ียน
เรียนรู้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ( ̅ = 4.13, S.D. = 0.65) ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงอนัดบั 2 อยูใ่นระดบัมาก คือ นกัเรียน               
มีผลงานท่ีเกิดจากการประดิษฐ์สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานเข้าแข่งขนัในเวทีระดบัชาติและ
นานาชาติ ( ̅ = 4.02, S.D. = 0.65) ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงอนัดบั 3 อยูใ่นระดบัมากคือ นกัเรียนมีความรอบรู้ รู้จกั
ตีความ สร้างส่ือในการพฒันาการคิด การตดัสินใจ และการเรียนรู้ให้กา้วหนา้ ( ̅= 4.01, S.D. = 0.71) ส่วน
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด อยู่ในระดับมากคือ นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการ
ประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใชข้อ้มูลข่าวสาร ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ( ̅= 3.96, S.D. = 0.76) 
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ตารางที ่4.11  ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียน  
                       มาตรฐานสากลในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดั 
                       ปทุมธานี ดา้นร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก (Y5) 

ดา้นร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลก (Y5)  ̅ S.D. 
ระดบั 

การปฏิบติั 
1. นักเ รียนเข้าใจในภาวการณ์ของโลก สามารถ

เช่ือมโยงความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่างๆใน
สังคมโลก 

4.01 0.76 มาก 

2. นกัเรียนมีความรู้และเขา้ใจในความหลากหลายทาง
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและ
ของนานาชาติ 

3.97 0.87 มาก 

3. นัก เ รียนสามารถวิ เคราะห์ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคมได ้

4.04 0.70 มาก 

4.  นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นพลเมืองดี 
ปก ป้อง คุ้มครอง ส่ิ งแวดล้อมและ อุดมการ ณ์
ประชาธิปไตยสังคมไทยและสังคมโลก 

4.06 0.77 มาก 

รวม 4.02 0.78 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นร่วมกนัรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก (Y5) โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 4.02, S.D. = 0.78) เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย 
พบวา่ ดา้นร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลก (Y5) มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากทุกดา้น ( ̅ = 3.97 – 4.06) 
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด อยู่ในระดบัมาก นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นพลเมืองดี ปกป้อง
คุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและอุดมการณ์ประชาธิปไตยสังคมไทยและสังคมโลก คือ  ( ̅= 4.06, S.D. = 0.77) 
ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงอันดับ 2 อยู่ในระดับมาก คือ นักเรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคมได ้( ̅= 4.04, S.D. = 0.70) ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงอนัดบั 3 
อยู่ในระดบัมาก คือ นกัเรียนเขา้ใจในภาวการณ์ของโลก สามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบ
ต่างๆ ในสังคมโลก ( ̅ = 4.01, S.D. = 0.76)  ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุด อยูใ่นระดบัมากคือ นกัเรียนมี
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ความรู้และเข้าใจในความหลากหลายทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและของ
นานาชาติ ( ̅= 3.97, S.D. = 0.87) 
 

4.4  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษากับการพัฒนา
คุณลักษณะผู้เรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จังหวดัปทุมธานี 
 ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการพฒันา
คุณลักษณะผู ้เรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 4  ใชก้ารวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) ดงัตารางท่ี 4.12 - 4.18 
 
ตารางที ่4.12 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการพฒันา

คุณลักษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวม 

บทบาทผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานสากล (X) 

การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (Y) 
ดา้นเป็น
เลิศ

วิชาการ 
(Y1) 

ดา้น
ส่ือสาร 
2 ภาษา 
(Y2) 

ดา้นล ้า
หนา้ทาง
ความคิด 
(Y3) 

ดา้นผลิต
งานอยา่ง
สร้างสรรค ์

(Y4) 

ดา้น
ร่วมกนั

รับผิดชอบ
ต่อสงัคม
โลก (Y5) 

คุณลกัษณะ
ผูเ้รียนสู่การ
เป็นโรงเรียน
มาตรฐานสาก

ล(Ytot) 
1. บทบาทและภารกิจของ
ผูบ้ริหาร (X1) 

0.59** 0.43** 0.55** 0.61** 0.64** 0.68** 

2. บทบาทความเป็น 
นกัประสานงาน (X2) 

0.54** 0.57** 0.62** 0.57** 0.59** 0.64** 

3. บทบาทความเป็น
นกัปฏิรูปการศึกษา (X3) 

0.48** 0.47** 0.59** 0.67** 0.60** 0.65** 

บทบาทของผูบ้ริหาร 
สถานศึกษา (Xtot) 

0.62** 0.59** 0.60** 0.61** 0.58** 0.69** 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทผูบ้ริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล (X) 
การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (Y) ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมและรายด้านมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทผูบ้ริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล (X) การพฒันาคุณลกัษณะ
ผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (Y) ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
จงัหวดัปทุมธานี มีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้โดยภาพรวมมีค่าความสัมพนัธ์
กนัอยูใ่นระดบัปานกลาง ( r = 0.69) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ ดงัตารางท่ี 4.13 – 4.18 
 
ตารางที ่4.13 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการพฒันา

คุณลักษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นเป็นเลิศวชิาการ (Y1) 

บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (X) 

การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ดา้นเป็นเลิศวชิาการ (Y1) 

Pearson Correlation ระดบัความสัมพนัธ์ 
1. บทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร (X1) 0.59** ปานกลาง 
2. บทบาทความเป็นนกัประสานงาน (X2) 0.54** ปานกลาง 
3. บทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา (X3) 0.48** ปานกลาง 

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Xtot) 0.62** ปานกลาง 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทผูบ้ริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล (X) 
การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (Y) ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 โดยการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลดา้นเป็นเลิศวิชาการ (Y1) 
มีความสัมพนัธ์กบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Xtot) ในระดบัปานกลาง ( r = 0.62) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า มีค่าความสัมพนัธ์กันปานกลางทุกด้าน              
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(r = 0.48 – 0.59) โดยเรียงล าดบั คือ (r = 0.59) บทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร (X1) รองลงมา ( r = 0.54) 
คือ บทบาทความเป็นนกัประสานงาน (X2) และ ( r = 0.48) บทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา (X3) 
 
ตารางที ่4.14 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการพฒันา

คุณลักษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นส่ือสาร 2 ภาษา (Y2) 

บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (X) 

การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล 
ดา้นส่ือสาร 2 ภาษา (Y2) 

Pearson Correlation ระดบัความสัมพนัธ์ 
1. บทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร (X1) 0.43** ปานกลาง 
2. บทบาทความเป็นนกัประสานงาน (X2) 0.57** ปานกลาง 
3. บทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา (X3) 0.47** ปานกลาง 

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Xtot) 0.59** ปานกลาง 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทผูบ้ริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล (X) 
การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (Y) ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 โดยการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลดา้นส่ือสาร 2 ภาษา (Y2) 
มีความสัมพนัธ์กบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Xtot) ในระดบัปานกลาง ( r =0.59) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีค่าความสัมพนัธ์กนัปานกลางทุกดา้น (r = 0.43 – 
0.57) โดยเรียงล าดบั คือ (r =0.57) บทบาทความเป็นนกัประสานงาน (X2) รองลงมา (r =0.47) คือ บทบาท
ความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา (X3) และ (r =0.48) บทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร (X1) 
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ตารางที ่4.15 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการพฒันา
คุณลักษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นล ้าหนา้ทางความคิด (Y3) 

บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (X) 

การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ดา้นล ้าหนา้ทางความคิด (Y3) 
Pearson Correlation ระดบัความสัมพนัธ์ 

1. บทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร (X1) 0.55** ปานกลาง 
2. บทบาทความเป็นนกัประสานงาน (X2) 0.62** ปานกลาง 
3. บทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา (X3) 0.59** ปานกลาง 

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Xtot) 0.60** ปานกลาง 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 4.15 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทผูบ้ริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล (X) 
การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (Y) ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 โดยการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลดา้นล ้าหนา้ทางความคิด 
(Y3) มีความสัมพนัธ์กบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Xtot) ในระดบัปานกลาง (r =0.60) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีค่าความสัมพนัธ์กนัปานกลางทุกดา้น   
(r = 0.55–0.62) โดยเรียงล าดบั คือ (r = 0.62) บทบาทความเป็นนกัประสานงาน (X2) รองลงมา (r = 0.59) 
คือ บทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา (X3) และ (r = 0.48) บทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร (X1) 
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ตารางที ่4.16 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการพฒันา
คุณลักษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์(Y4) 

บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (X) 

การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ดา้นผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์(Y4) 
Pearson Correlation ระดบัความสัมพนัธ์ 

1. บทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร (X1) 0.61** ปานกลาง 
2. บทบาทความเป็นนกัประสานงาน (X2) 0.57** ปานกลาง 
3. บทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา (X3) 0.67** ปานกลาง 

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Xtot) 0.61** ปานกลาง 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทผูบ้ริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล (X) 
การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (Y) ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .01 โดยการพฒันาคุณลักษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลด้านผลิตงานอย่าง
สร้างสรรค ์(Y4) มีความสัมพนัธ์กบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Xtot) ในระดบัปานกลาง ( r = 0.61) 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีค่าความสัมพนัธ์กนัปานกลาง
ทุกด้าน (r =0.57–0.67) โดยเรียงล าดบั คือ (r = 0.67) บทบาทความเป็นนักปฏิรูปการศึกษา (X3) 
รองลงมา (r = 0.61) คือ บทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร (X1) และ (r = 0.57) บทบาทความเป็น                   
นกัประสานงาน (X2) 
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ตารางที ่4.17 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการพฒันา
คุณลักษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก (Y5) 

บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (X) 

การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

ดา้นร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลก (Y5) 
Pearson Correlation ระดบัความสัมพนัธ์ 

1. บทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร (X1) 0.64** ปานกลาง 
2. บทบาทความเป็นนกัประสานงาน (X2) 0.59** ปานกลาง 
3. บทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา (X3) 0.60** ปานกลาง 

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Xtot) 0.58** ปานกลาง 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทผูบ้ริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล (X) 
การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (Y) ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 โดยการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลดา้นมีความสัมพนัธ์กบั
บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Xtot) ในระดบัปานกลาง ( r = 0.58) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีค่าความสัมพนัธ์กนัปานกลางทุกดา้น (r = 0.59–0.64) โดยเรียง 
ล าดบั คือ (r = 0.64) บทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร (X1) รองลงมา (r = 0.60) คือ บทบาทความเป็น
นกัปฏิรูปการศึกษา (X3) และ (r = 0.59) บทบาทความเป็นนกัประสานงาน (X2) 
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ตารางที ่4.18 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการพฒันา
คุณลักษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี  

บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (X) 

การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล(Ytot) 

Pearson Correlation ระดบัความสัมพนัธ์ 
1. บทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร (X1) 0.68** ปานกลาง 
2. บทบาทความเป็นนกัประสานงาน (X2) 0.64** ปานกลาง 
3. บทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา (X3) 0.65** ปานกลาง 

บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Xtot) 0.69** ปานกลาง 
** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 
 จากตารางท่ี 4.18 พบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทผูบ้ริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล (X) 
การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (Y) ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 โดยการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลดา้นมีความสัมพนัธ์กบั
บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา (Xtot) ในระดบัปานกลาง ( r = 0.69) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีค่าความสัมพนัธ์กนัปานกลางทุกดา้น (r = 0.64–0.68) โดยเรียง 
ล าดบั คือ (r = 0.68) บทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร (X1) รองลงมา ( r = 0.65) คือ บทบาทความเป็น
นกัปฏิรูปการศึกษา (X3) และ (r = 0.64) บทบาทความเป็นนกัประสานงาน (X2) 
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4.5  การวิเคราะห์บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะของ
ผู้เรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 4 จังหวดัปทุมธานี 
 
ตารางที ่4.19  การวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนของบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี 
                       ส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดั 
                       ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 

Model 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square 

F Sig. 

     Regression 13.212 4 4.478 145.627 0.00 
     Residual 4.261 260 0.24   
     Total 17.473 264    

 

P<.05 
 
                 ตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน พบว่า ตวัแปรพยากรณ์ คือ บทบาทของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล และตวัแปรเกณฑ์ คือการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียน               
สู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดั
ปทุมธานี อยา่งมีระดบันยัส าคญั 0.05 โดยมีความแปรปรวน (F) = 145.627 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



138 

 

ตารางที ่4.20   ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ระหวา่งตวัแปร
พยากรณ์กับตวัแปรเกณฑ์ เพื่อหาตวัแปรท่ีมีอ านาจพยากรณ์ท่ีส่งผลต่อการพฒันา
คุณลักษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี โดยใชว้ิธีวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน 

ตวัแปรอิสระ R R2 Adjusted R2 Std. error F 

X2 0.64 0.45 0.46 0.31 213.42 

         X2 ,X3 0.65 0.48 0.48 0.34 145.63 

P<.05 
 
               ตารางท่ี 4.20 พบวา่ ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตวัแปรเป็นขั้นๆ โดยเลือก
ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุดท่ีถูกเลือกเขา้มาก่อน ปรากฏว่า ตวัแปรของบทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา มีอ านาจพยากรณ์การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ใน
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี มี 2 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ขั้นท่ี 1 
บทบาทความเป็นนกัประสานงาน (X2) ขั้นท่ี 2 คือ บทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา (X3) อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 0.65 ค่าความคลาด
เคล่ือนของตวัพยากรณ์ (SEest) เท่ากบั 0.34 ตวัแปรทั้งสองตวัแปรรวมกนั สามารถท านายการพฒันา
คุณลักษณะผู้เรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ไดร้้อยละ 48.00 

 ตวัแปรท่ีเหลืออีก 1 ดา้น คือ บทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร (X1) ไม่สามารถพยากรณ์การ
พฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี เน่ืองจาก พบว่า ค่าสหสัมพนัธ์พหุคูณเพิ่มข้ึนอย่างไม่มีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติ จึงถูกน าออกจากสมการพยากรณ์ และเพื่อเป็นการคน้หาตวัแปรพยากรณ์ท่ีดีในการ
พยากรณ์การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต4 จงัหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยัได ้วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาค่าน ้ าหนกัความส าคญั
หรือค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปรพยากรณ์ ทั้ง 2 ตวั ค่าคงท่ี ของสมการในรูปคะแนนดิบ (a) ดงัตาราง           
ท่ี 4.21 
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^ 

^ 

ตารางที ่4.21  ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนตามบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ี 
                       ส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขต 
                      พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี  

ตวัพยากรณ์ b  SE.b  β  t  p 

ค่าคงท่ี (Constant) 0.51 0.23    

บทบาทความเป็นนกัประสานงาน (X2) 0.17  0.04 0.12  2.34 0.00 

บทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา (X3) 0.19 0.05 0.13  3.47 0.03 

R = 0.69       R2 = 0.48       Adjusted R2 = 0.48        SEest = 0.34       F = 145.63       a = 0.52 

P<.05 
 
                 ตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า มีตวัแปรบทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ท่ีท านายการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การโรงเรียนมาตรฐาน 
สากล ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ทั้งหมด 2 ตวัแปร คือ 
บทบาทความเป็นนักประสานงาน (X2)  และบทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา (X3) สามารถ
ร่วมกนัพยากรณ์ตวัแปรไดดี้ตามล าดบั อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยสามารถท านาย
รวมกนัไดร้้อยละ 48.00 มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย ของตวัพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (b) เท่ากบั 
0.17 และ 0.19 และมีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน (β) เท่ากบั 0.12 และ 
0.13 ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของสัมประสิทธ์ิการถดถอย (SE.b) เท่ากบั 0.04 และ 0.05 และมี 
ค่าคงท่ีของสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ (a) เท่ากบั 0.52 สามารถสร้างสมการในรูปคะแนนดิบ 
และคะแนนมาตรฐานไดด้งัต่อไปน้ี 

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ 

  Y    = 0.52+ 0.17 (X2 )  + 0.19 (X3 )    4.1)  
  สมการพยากรณ์ในรูป  คะแนนมาตรฐาน 
 Z     = 0.12  (X2 )  + 0.13 (X3 )     (4.2) 
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 จากสมการความถดถอยเชิงพหุคูณขา้งตน้ สามารถแปรความหมายได ้ดงัน้ี 
 1. ถา้ตวัแปรบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นบทบาทความเป็นนกัประสานงาน (X2) 
มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การโรงเรียนมาตรฐานสากล ใน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี เพิ่มข้ึน 0.17 หน่วย โดยให ้          
ตวัแปรอ่ืนๆ มีค่าคงท่ี 

2. ถา้ตวัแปรบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา ดา้นบทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา  
(X3) มีหน่วยเพิ่มข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลให้การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การโรงเรียนมาตรฐานสากล
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี เพิ่มข้ึน 0.19 หน่วยโดยให้
ตวัแปรอ่ืนๆ มีค่าคงท่ี 
 จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ตวัแปรพยากรณ์ทั้ง 2 ตวั สามารถท านายการพฒันาคุณลกัษณะ
ผูเ้รียนสู่การโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดั
ปทุมธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั 
0.65 และอ านาจพยากรณ์การพฒันาคุณลักษณะผูเ้รียนสู่การโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี รวมกนัไดร้้อยละ 48.00 และมีค่า
ความคลาดเคล่ือนของพยากรณ์การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล มีค่าเท่ากบั 0.34 

ดงันั้น บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็น
โรงเรียน มาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ผลการตรวจสอบขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถามพบวา่ไม่มีผูใ้หข้อ้เสนอแนะ 
 
 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจัย เ ร่ือง บทบาทของผู ้บริหารสถานศึกษา ท่ีส่งผลต่อการเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ผูว้ิจยั
น าเสนอขอ้สรุปผลการวจิยั ดงัน้ี 
  5.1  วตัถุประสงคก์ารวจิยัและวธีิด าเนินการวจิยั 
  5.2  สรุปผลการวจิยั 
  5.3  อภิปรายผล 
  5.4  ขอ้เสนอแนะ 

 

5.1  วตัถุประสงค์การวจิัยและวธีิด าเนินการวจิัย 

 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา 1) ระดบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานสากล 2) ระดบัการพฒันาคุณลกัษณะผู เ้ รียน สู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล                   
3) ความสัมพนัธ์ระหวา่งบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล และ 4) บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะ
ผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
จงัหวดัปทุมธานี โดยประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูส้อน รวม 829 คน และน าไปก าหนด
จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางส าเร็จของ เครจซี และ มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 265 คน ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน 0.32 ของประชากรเป้าหมาย 8 โรงเรียน แลว้น าไป
สุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิชนิดท่ีเป็นสัดส่วน (Proportionat Stratified Random Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบบมาตรวดัประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จาก
การศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งในหลกัการ ทฤษฎี ด าเนินการตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม โดยผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเน้ือหาและดา้นวดัผล
ประเมินผล จ านวน 5 ท่าน แลว้น ามาค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) หลงัจากนั้นน าไป
ทดลองใช ้(Try Out) กบัครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน จากนั้น
น ามาค านวณหาค่าความเท่ียง (Reliability) ก่อนน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจริงต่อไป 
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5.2  สรุปผลการวจิัย 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัสามารถสรุปสาระส าคญัของการศึกษาได ้

ดงัน้ี 
 5.2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงไดจ้ากการตอบแบบสอบถามของครูผูส้อน       
ในโรงเรียนมาตรฐานสากลสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี         
รวม 265 คน พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 26-30 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มีต าแหน่งเป็น
ครู (คศ.2) และมีประสบการณ์ท างานไม่เกิน 5 ปี  
 5.2.2 ระดบับทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ใน ระดบัมาก ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เช่นเดียวกบัทุกรายดา้นและรายขอ้ท่ีพบวา่ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก โดยดา้นท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากสุด ไดแ้ก่ บทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร รองลงมาคือ
บทบาทความเป็นนักปฏิรูปการศึกษา  ส่วนด ้านที่มีการปฏิบตัิต  ่า สุด คือ บทบาทความเป็น                        
นกัประสานงาน 
       5.2.2.1 บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ด้านบทบาทและภารกิจของผูบ้ริหารโดย
ภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ยพบวา่ บทบาทและภารกิจของผูบ้ริหารท่ี
มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ มีการจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการจดัการ
เรียนรู้ รองลงมาคือ มีการวางแผน ก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาและจดักิจกรรมเพื่อประสานความสัมพนัธ์และความร่วมมือกบัองค์กรหรือหน่วยงาน
ภายนอก ส่วนขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ในระดับน้อยท่ีสุดคือ ประสานความร่วมมือในการสนับสนุน
งบประมาณจากผูป้กครอง ชุมชน เพื่อน ามาพฒันาโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ 
 5.2.2.2 บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นบทบาทความเป็นนกัประสานงาน โดย
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายข้อย่อยพบว่า ด้านบทบาทความเป็นนัก
ประสานงาน ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ จดัการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ
ร่วมกนัวางแผนการบริหารจดัการศึกษา รองลงมาคือ มีการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือหรือ
สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัในการพฒันาโรงเรียน และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คือ มีการ
เสริมแรงทางบวกดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น การแสดงความขอบคุณ การชมเชย หรือการใหร้างวลั 
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  5.2.2.3 บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นบทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา (X3) 
โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ยพบว่า บทบาทความเป็นนกัปฏิรูป
การศึกษา ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการท าการวิจยัเพื่อพฒันา
กระบวนการจดัการเรียนรู้ รองลงมาคือ มีการส่งเสริมให้ผูเ้รียนใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการ
เรียนรู้ตามยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คือ สามารถบริหารจดั 
การและส่งเสริมใหมี้การใชส่ื้อเทคโนโลยใีนการจดัการเรียนการสอน     
 5.2.3 ระดับการพฒันาคุณลักษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้เช่นเดียวกบัทุกรายดา้นและรายขอ้ ท่ีพบวา่มีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัมาก โดยดา้นท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่น ระดบัมากสุด ดา้นผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์และดา้นร่วมกนั
รับผดิชอบต่อสังคม ส่วนดา้นท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยสุด คือ ดา้นส่ือสาร 2 ภาษา  

 5.2.3.1 การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดั
ส านกั \งานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นเป็นเลิศวชิาการ โดยภาพรวมมี
การปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ย่อยพบว่า ด้านเป็นเลิศวิชาการ ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัสูงท่ีสุด อนัดบั 1 ไดแ้ก่ นกัเรียนสามารถเขา้ศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศในอตัราท่ี
สูงข้ึน อนัดบั 2 คือ นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผา่นการประเมินระดบัชาติ (O-Net GAT PAT) 
อยูใ่นระดบัดี อนัดบั 3 คือ นกัเรียนมีความสามารถ ความถนดัเฉพาะทางในการแข่งขนัในระดบัชาติ 
และนานาชาติเป็นท่ีประจกัษ ์และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด คือ นกัเรียนมีผลการเรียนท่ี
สามารถถ่ายโอนกบัสถานศึกษาระดบัต่างๆ ในนานาชาติได ้

 5.2.3.2 การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นส่ือสาร 2 ภาษา โดยภาพรวมมี
การปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ย่อยพบว่า ด้านส่ือสาร 2 ภาษา ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด อนัดบั 1 ไดแ้ก่ นกัเรียนสามารถแข่งขนัทกัษะดา้นภาษาทั้งในระดบัชาติและระดบั
นานาชาติ อนัดบั 2 คือ นักเรียนสอบผ่านการวดัระดบัความสามารถทางภาษาจากสถาบนัทดสอบ
ภาษา อนัดบั 3 ไดแ้ก่ นกัเรียนสามารถน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษได ้และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่น
ระดบัน้อยท่ีสุด คือ นกัเรียนใชภ้าษาไทย และภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศเป็นภาษาท่ี 2 เพื่อ
การส่ือสารได ้



144 
 

 5.2.3.3 การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ด้านล ้ าหน้าทางความคิด โดย
ภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ยพบวา่ ดา้นล ้าหนา้ทางความคิด ท่ีมีการ
ปฏิบติัอยู่ในระดับมากท่ีสุด อนัดบั 1 ได้แก่ นักเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงาน/โครงงาน/
กิจกรรมท่ีเป็นสารประโยชน์ทั้งในระดบัประเทศและต่างประเทศ อนัดบั 2 ไดแ้ก่ นกัเรียนมีผลงาน 
โครงงาน ท่ีแสดงถึงกระบวนการในการพฒันาการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และกลา้แสดงออกแบบ
ความคิด อนัดบั 3 ไดแ้ก่ นกัเรียนสามารถสร้างส่ิงประดิษฐ์ ผลงาน ความคิดใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ต่อ
ตนเอง สังคม และประเทศชาติ และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสุด ไดแ้ก่ นกัเรียนมีผลงานท่ี
เกิดจากการประดิษฐแ์ละสร้างสรรคอ์อกแบบผลงานทางวชิาการ 

 5.2.3.4 การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์โดย
ภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ยอ่ย พบวา่ ดา้นผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์ท่ีมี
การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด อนัดบั 1 ไดแ้ก่ นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยี น าเสนอการเผยแพร่ 
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้อย่างกวา้งขวาง อนัดบั 2 ได้แก่ นกัเรียนมีผลงานท่ีเกิดจากการประดิษฐ์
สร้างสรรค ์และออกแบบผลงานเขา้แข่งขนัในเวทีระดบัชาติและนานาชาติ อนัดบั 3 ไดแ้ก่ นกัเรียนมี
ความรอบรู้ รู้จกัตีความ สร้างส่ือในการพฒันาการคิด การตดัสินใจ และการเรียนรู้ให้กา้วหนา้ และขอ้
ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยเีป็นเคร่ืองมือในการประเมิน 
แสวงหา สังเคราะห์ และใชข้อ้มูลข่าวสาร ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5.2.3.5 การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
โดยภาพรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายขอ้ย่อยพบว่า ด้านร่วมกนัรับผิดชอบต่อ
สงัคมโลก ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด อนัดบั 1 ไดแ้ก่ นกัเรียนมีความรับผดิชอบต่อสังคมเป็น
พลเมืองดี ปกป้องคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มและอุดมการณ์ประชาธิปไตยสังคมไทยและสังคมโลก อนัดบั 2 
ไดแ้ก่ นกัเรียนสามารถวเิคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสังคม
ได้ อนัดบั 3 ไดแ้ก่ นักเรียนเขา้ใจในภาวการณ์ของโลก สามารถเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ขององค ์
ประกอบต่างๆ ในสังคมโลก และขอ้ท่ีมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่ นกัเรียนมีความรู้และ
เขา้ใจในความหลากหลายทางวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและของนานาชาติ 
 5.2.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบัการพฒันาคุณลกัษณะ
ผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 



145 
 

จงัหวดัปทุมธานี พบว่า มีความสัมพนัธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และมีค่าความ 
สัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์กนัพบวา่ ค่าท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ 
บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในดา้นความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษากบัการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียน
สู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ดา้นผลิตงานอย่างสร้างสรรค ์รองลงมาคือ บทบาทของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียน ในดา้นบทบาทและภารกิจของผูบ้ริหารกบัการ
พฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ดา้นร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก ส่วน
คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในดา้นบทบาทและภารกิจของ
ผูบ้ริหารกบัการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ดา้นส่ือสาร 2 ภาษา  
 5.2.4.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารตามบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ด้านเป็นเลิศวิชาการ มีความสัมพนัธ์ในระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายดา้น พบว่า คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ เป็นเลิศวิชาการกบับทบาทและภารกิจของ
ผูบ้ริหาร รองลงมา เป็นเลิศวิชาการกบับทบาทความเป็นนกัประสานงาน และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั
ต ่าสุด  คือ เป็นเลิศวชิาการ กบับทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา 
  5.2.4.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารตามบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ด้านส่ือสาร 2 ภาษา มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง  เม่ือ
พิจารณารายด้านพบว่า คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ ส่ือสาร 2 ภาษา กบับทบาทความเป็นนัก
ประสานงาน รองลงมาคือ ส่ือสาร 2 ภาษา กบับทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา และคู่ท่ีมีความ 
สัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ ส่ือสาร 2 ภาษา กบับทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร 
  5.2.4.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารตามบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นล ้าหนา้ทางความคิด มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณารายดา้นพบวา่ คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ ล ้าหนา้ทางความคิดกบับทบาทความเป็นนกั
ประสานงาน รองลงมาคือ ล ้ าหน้าทางความคิดกบับทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา และคู่ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ ล ้าหนา้ทางความคิดกบับทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร 
   5.2.4.4 ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารตามบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์มีความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง
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เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ ผลิตงานอยา่งสร้างสรรคก์บับทบาทความ
เป็นนกัปฏิรูปการศึกษา รองลงมา คือ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์กบับทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร 
และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ ผลิตงานอยา่งสร้างสรรคก์บับทบาทความเป็นนกัประสานงาน 
 5.2.4.5 ความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหารตามบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษากบั
การพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดา้นร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีความสัมพนัธ์ในระดบั
ปานกลางเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ คู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัสูงสุด คือ ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลก 
กบับทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร รองลงมาคือ ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลก กบับทบาทความ
เป็นนกัปฏิรูปการศึกษา และคู่ท่ีมีความสัมพนัธ์กนัต ่าสุด คือ ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลกกบั
บทบาทความเป็นนกัประสานงาน 

5.2.5 บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยตวัแปรท่ีถูกคดัเลือกมี 2 ด้าน คือ บทบาทความเป็นนัก
ประสานงาน และบทบาทความเป็นนักปฏิรูปการศึกษา สามารถร่วมกนัท านายการเป็นโรงเรียน 
มาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ในภาพรวม 
ไดร้้อยละ 48.00 

 

5.3  อภิปรายผลการวจิัย 
การวิจยัเร่ือง บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่

การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดั
ปทุมธานี ตามวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานของการวจิยั ซ่ึงผลของการวจิยัน ามาอภิปรายผลไว  ้ดงัน้ี 

5.3.1 จากการวจิยัพบวา่ บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะ
ผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 
จงัหวดัปทุมธานี มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทหนา้ท่ี ในการขบัเคล่ือนกิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือกบัองคก์รหรือ
หน่วยงานภายนอกอยู่เสมอ เปิดโอกาสให้ทั้งภาครัฐ และเอกชน เขา้มาร่วมพฒันาการศึกษาของ
โรงเรียน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคต์ามนโยบายและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้(วลัลภา ลออเอ่ียม, 2552) 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เสวี่ยง พาทอง (2548) ศึกษาเร่ือง บทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริม
ความสามารถทางวิชาการแก่ครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พบว่า ผูบ้ริหาร
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แสดงบทบาทในการส่งเสริมความสามารถแก่ครู อยู่ในระดบัมากทุกด้าน คือ ด้านห้องสมุด ด้าน
หลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช้ ด้านวดัผลและประเมินผล ดา้นการอบรมประชุมทางวิชาการ 
ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นงานวสัดุประกอบหลกัสูตร และส่ือการเรียนการสอนดา้นการนิเทศ
การสอน 

เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ ดา้นบทบาทความเป็นนกัประสานงานของผูบ้ริหาร มีค่าเฉล่ีย
สูงสุด อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีบทบาทการในการอ านวยการและ
ประสานงาน โดยก ากบัดูแลคนท างานให้ท างานตรงตามแผนงาน เช่น การสั่งการ การมอบหมายงาน 
การติดตามงาน การส่ือสาร และการประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาบุคลากรใน
โรงเรียน ท าให้ผูป้กครองและคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนด
เป้าหมายของโรงเรียนส่งผลให้โรงเรียนไดรั้บการประสานงานความร่วมมือ สนบัสนุนงบประมาณ
จากองคก์รภายนอกน ามาพฒันาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ (สุวกิจ ศรีปัดถา, 2547) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ กนกวรรณ เพียงเกต (2541, น. 22) ไดส้รุปความหมายของบทบาทไวว้า่ บทบาท หมายถึง 
พฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคลท่ีแสดงออกตามสถานภาพท่ีด ารงอยู่ บทบาทท่ีแสดงออกน้ีถูก
ก าหนดโดยความคาดหวงัของสังคมอยา่งชดัเจนภายใตว้ฒันธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของ
สังคมนั้นๆ วา่จะประพฤติปฏิบติัอยา่งไรบา้ง ถา้สถานภาพเปล่ียนแปลงไปบทบาทก็จะเปล่ียนแปลง
ไปดว้ยและการปฏิสัมพนัธ์ (Interaction) ท่ีเกิดข้ึนภายในสังคมท าให้บุคคลแต่ละคนตอ้งมีบทบาท
เพิ่มข้ึน(Role - Set) ดงันั้นถา้สมาชิกในสังคมทุกคนแสดงบทบาทไดด้งัท่ีสังคมคาดหวงัเอาไว ้สังคม
นั้นๆ ก็จะเป็นระเบียบไม่สับสนวุน่วาย สอดคลอ้งกบั บุญตา ไลเ้ลิศ (2550, น. 12) ท่ีระบุวา่ บทบาท 
หมายถึง การปฏิบติัตามสิทธิและหน้าท่ีของสถานภาพของต าแหน่งใดต าแหน่งหน่ึงท่ีบุคคลไดรั้บ 
ตอ้งมีบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีก าหนดไว ้ตามบทบาทของต าแหน่งนั้นและคล้อยตาม
ความมุ่งหวงัของสังคม และสอดคลอ้งกบั ชไมพร สมบติัยานุชิต (2541, น. 16) สรุปว่า บทบาท 
หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลกระท าตามต าแหน่งหน้าท่ีและสถานภาพ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กัน
ระหว่างพฤติกรรมของตนเองกบัต าแหน่งทางสังคมและหากสถานภาพเปล่ียนแปลงไปบทบาทก็จะ
เปล่ียนแปลงไปดว้ย 

ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดอยู่ระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นบทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งของผูน้ าการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งผูน้  าทาง
วิชาการ โดยให้ความส าคญัต่อการส่งเสริม และสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียน
การสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญตามหมวด 4 ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมี
การวางแผนก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างชัดเจน 
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และสะดวกต่อการน าไปปฏิบติั ใหค้  าปรึกษาแนะน าและสร้างพลงัความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ซ่ึงจะน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษา (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2543) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา (2549, น. 84) ไดใ้หค้วามหมาย ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาไวว้า่ บุคคลซ่ึงปฏิบติังานในต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษาอ่ืนท่ีจดัการศึกษาปฐมวยัขั้นพื้นฐานหรืออุดมศึกษาต ่ากวา่ปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน 
และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545, ค าน า) ให้ความ 
หมายว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ ผูท่ี้มีบทบาทส าคญัยิ่งในการปฏิรูปการศึกษาระดบัสถานศึกษา 
งานวิจยัหลายช้ินได้ระบุตรงกันว่า ผูบ้ริหารท่ีให้ความเอาใจใส่ต่องานวิชาการ ทุ่มเทให้กับงาน
พฒันาการเรียนการสอน มีคุณธรรม และมีภาวะผูน้ าเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของ
สถานศึกษา ท าใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี บุคลากรไดรั้บการพฒันาและมีขวญัก าลงัใจใน
การท างาน  

ดา้นบทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมและรายขอ้มีการ
ปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก โดยเห็นว่าการจดัสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้               
มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากสุด แสดงใหเ้ห็นวา่การส่งเสริมการริเร่ิมในการเรียนรู้และส ารวจส่ิงต่างๆ 
ดว้ยความสะดวกและเหมาะสมทั้งต่อบุคลากรในการท ากิจกรรมต่างๆ และเหมาะกบับริบททางสังคม
วฒันธรรม และสถานการณ์ ดา้นความปลอดภยัในโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ซ่ึง 
อุทยั บุญประเสริฐ (2540, น. 3) ไดก้ล่าวว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูท่ี้ท  าหน้าท่ีก ากบั ดูแล 
ควบคุม และจดัการให้สถานศึกษาด าเนินการและทุ่มเทความพยายามในการด าเนินงานทั้งปวงของ
สถานศึกษา เพื่อการพฒันาเด็กหรือเยาวชนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบให้บรรลุผลตามภารกิจ และ
วตัถุประสงคข์ององคก์ร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วงษเ์ดือน ทองค า (2556) ท่ีไดศึ้กษาคุณลกัษณะ
ความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษากับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ของ
สถานศึกษาในอ าเภอล าลูกกา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 พบวา่ 
คุณลกัษณะความเป็นมืออาชีพของผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมากโดยภาพรวมและรายดา้น  

 ดา้นบทบาทความเป็นนกัประสานงาน ผลการวิจยัพบว่า โดยภาพรวมและรายขอ้มีการ
ปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก โดยเห็นวา่จดัการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อร่วมกนัวางแผนการ
บริหารจดัการศึกษา มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมากสุด แสดงให้เห็นว่าความรับผิดชอบบงัคบับญัชา
บุคลากรในสถานศึกษา การบริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบติังาน การควบคุม 
ก ากบั ดูแลเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหาร งานบุคคล การบริหารทัว่ไป งาน
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีไดรั้บมอบหมาย มีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
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นโยบายและวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา โดยเฉพาะการวางแผนพฒันาการศึกษา ประเมินและจดัท า
รายงานเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษา จดัท าและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา การจดักระบวนการ
เรียนรู้การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล  
การส่งเสริมและจดัการศึกษา ดว้ยความร่วมมือจากการประสานงาน และเน้นฝึกอบรมให้กบัผูเ้รียน
ทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ นอกระบบ จึงท าใหโ้รงเรียนปฏิบติัไดต้ามแนวทางการด าเนินงานสู่การ
เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543, น. 4) ไดก้ล่าวถึง
บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา ซ่ึงการเป็นผูน้ าทางวิชาการ ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรปฏิบติัตนเป็น
แบบอย่างของผูน้ าการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูน้  าทางวิชาการ โดยให้ความส าคญัต่อการ
ส่งเสริม และสนบัสนุนการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัตาม
หมวด 4 ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และมีการวางแผนก าหนดนโยบายและ
ยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างชดัเจนและสะดวกต่อการน าไปปฏิบติั ให้
ค  าปรึกษาแนะน าและสร้างพลงัความร่วมมือของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ ซ่ึงจะน าไปสู่
การปฏิรูปการศึกษา สอดคล้องกบังานวิจยัของ ธนิตา รัตนพนัธ์ (2555) ได้ศึกษาบทบาทผูบ้ริหาร
สถานศึกษาต่อการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 1 พบวา่ บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา อยูใ่นระดบัมากโดยภาพรวมและรายดา้น 

ดา้นบทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา โดยภาพรวมและรายขอ้มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบั
มาก โดยเห็นว่าผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการท าการวิจยัเพื่อพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ มีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด การปฏิรูปการศึกษาจะประสบความส าเร็จได ้การเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา 
เป็นบทบาทส าคญัอย่างหน่ึงของผูบ้ริหาร ท่ีจะต้องแสดงออกให้เห็นเป็นท่ีประจกัษ์ และยงัต้อง
แสวงหาทกัษะและความช านาญใหเ้กิดข้ึนแก่ตวัเองให้ไดม้ากท่ีสุด และตอ้งค านึงอยูเ่สมอวา่ การเป็น
นกัปฏิรูปการศึกษาท่ีแทจ้ริง คือ การด าเนินงานเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการบริหารงานของโรงเรียน โดย
ส่งเสริมการประเมินภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ มีการน าผลการประเมินผูเ้รียนมาใช้ก าหนดนโยบายของสถานศึกษา เพื่อให้กระบวนการ
ด าเนินงานท่ีเป็นระบบ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554) สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ สุรวฒิุ ยญัญลกัษณ์ (2550, น. 199) ไดศึ้กษาการพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององคก์ร 
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาพบวา่ สมรรถนะหลกั 
5 สมรรถนะของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยส่วนมากมีค่าเฉล่ียตามท่ีเป็นจริงต ่ากวา่ระดบัความ
คาดหวงัในดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ และดา้นความร่วมแรง
ร่วมใจและมีกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยส่วนน้อยท่ีมีค่าเฉล่ียตามท่ีเป็นจริงเท่ากบัระดบัความ
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คาดหวงั ส่วนสมรรถนะหลกัดา้นการบริการท่ีดี และดา้นความกลา้หาญทางจริยธรรมของกลุ่มงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยส่วนมากมีค่าเฉล่ียตามท่ีเป็นจริงเท่ากบัระดบัความคาดหวงั และมีกลุ่มงาน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้โดยส่วนนอ้ยท่ีมีค่าเฉล่ียตามท่ีเป็นจริงสูงกวา่ระดบัความคาดหวงั 
 5.3.2 จากการวิจยัพบว่า การพฒัณาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี โดยภาพรวมมีระดบัการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ทั้งน้ีแสดงให้เห็นวา่โรงเรียนมาตรฐานสากล
ในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ส่งเสริมผูเ้รียนให้มีผล 
สัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านการประเมินระดบัชาติอยู่ในระดบัดี เป็นท่ียอมรับจากสถาบนันานาชาติ                
มีการฝึกให้นักเรียนใช้ภาษาหลายภาษาเพื่อการส่ือสาร เป็นการพฒันาผูเ้รียนให้ก้าวทนัโลกทั้งใน
ระดบัชาติและนานาชาติ ฉะนั้นการพฒันาต่างๆ เหล่าน้ีจะเป็นตวัช้ีวดัหน่ึง ท่ีท าให้โรงเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียนมีความผกูพนัต่อโรงเรียน และท าให้ขยนัท่ีจะพฒันาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 4) สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
โรงเรียนประโคนชยัพิทยาคม (2553, น. 52-54) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจสภาพการ
ด าเนินงานในโครงการมาตรฐานสากลของโรงเรียนประโคนชยัพิทยาคม อ า เภอประโคนชยั จงัหวดั
บุรีรัมย ์ปีการศึกษา 2553 พบวา่ ดา้นคุณลกัษณะผูเ้รียน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
การท่ีสามารถสร้างคุณลกัษณะผูเ้รียนไดส้ าเร็จ เพราะกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีมีการปฏิบติัอยู่ใน
ระดบัมาก โดยการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน การจดัการเรียนการสอนท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียน
ได้ท ากิจกรรมและมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ผูเ้รียนมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์ คือ เป็นเลิศวิชาการ ส่ือสาร 2 ภาษา ล ้ าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และ
ร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคมโลก ดา้นความพึงพอใจสภาพการด าเนินงานในโครงการมาตรฐานสากล 
ของโรงเรียนประโคนชยัพิทยาคม พบวา่ การบริหารจดัการดว้ยระบบคุณภาพโดยภาพรวม มีความ 
พึงพอใจอยู่ในระดบัมาก โดยมีจุดเด่นอยู่ท่ีผูบ้ริหารมีวิสัยทศัน์และสามารถน าโรงเรียนสู่การเป็น
มาตรฐานสากล มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลุมพื้นท่ีของโรงเรียน                      
มีเครือข่ายร่วมพฒันาทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ และระหว่างประเทศ มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการบริหารจดัการทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการท่ีโรงเรียนประสบ
ความส าเร็จอย่างมาก เกิดจากปัจจยัหลายประการ ได้แก่ การจดัท าแผนหลักโครงการโรงเรียน
มาตรฐานสากล ก าหนดตวับ่งช้ีการด าเนินงาน มีระบบวางแผน ก ากบั นิเทศ ติดตาม ประเมินผลท่ีเป็น
การปรับปรุงพฒันาอยา่งสมดุลรอบดา้น 
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 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์มีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบั
มาก อาจเป็นเพราะโรงเรียนมีการจดัการเรียนรู้ให้นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการ
ประเมิน แสวงหา สังเคราะห์ และใชข้อ้มูลข่าวสาร ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นกัเรียนมีความรอบรู้ รู้จกั
ตีความ สร้างส่ือในการพฒันาการคิด การตดัสินใจ และการเรียนรู้ให้ก้าวหน้า การสนับสนุนให้
นกัเรียนมีผลงานท่ีเกิดจากการประดิษฐ์สร้างสรรค ์และออกแบบผลงานเขา้แข่งขนัในเวทีระดบัชาติ
และนานาชาติ และน าเสนอการเผยแพร่ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้อย่างกวา้งขวาง (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553, น. 5) สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ สคาร์แลน และ โลเปซ 
(Scanlan & López, 2012) ได้ท าการวิจยั ผูน้  าในการส่งเสริมการศึกษาทุนและความเป็นเลิศเพื่อ
การศึกษานักเรียนท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม แนวทางคือ ผูน้ าโรงเรียนตอ้งเป็นผูอ้  านวย
ความสะดวกในการก าหนดทิศทางของโรงเรียน และโครงสร้างองคก์รเพื่อรองรับวฒันธรรมและการ
ปฏิบติัท่ีสะทอ้นถึงวิสัยทศัน์ และเสริมสร้างศกัยภาพของโรงเรียน และการเป็นผูน้ าแบบมืออาชีพ 
นอกจากน้ีผูน้ าโรงเรียนตอ้งเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพท่ีขยายการเรียนรู้ของนกัเรียน
โดย 1) ท าใหม้ัน่ใจในหลกัสูตรท่ีแขง็แกร่ง การเรียนการสอน และการประเมิน 2) การสร้างความเป็น
มืออาชีพของครูและพนกังาน 3) งานหตัถกรรมนกัเรียนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้สภาพแวดลอ้ม และ 
4) การสร้างความสัมพนัธ์เป็นโรงเรียนชุมชนท่ีเขม้แขง็ 
 ดา้นส่ือสาร 2 ภาษา มีค่าเฉล่ียต ่ากวา่ดา้นอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นเพราะหลกัสูตรและ
การสอนเป็น ภาษาองักฤษ (English Program) หรือหลกัสูตรท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อ
ความถนดัและ ศกัยภาพตามความตอ้งการของผูเ้รียน เช่น ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุน ท่ีเปิดสอนเฉพาะบาง
ระดบัหรือเฉพาะกลุ่ม จึงท าให้สัดส่วนผูเ้รียนมีนอ้ยกวา่หลกัสูตรและการสอนทัว่ไป ซ่ึงเป็นผูเ้รียนท่ี
กลุ่มใหญ่กวา่ และอาจไม่มีทกัษะความสามารถดา้นภาษาเทียบเท่าหลกัสูตรและการสอนเป็นภาษา 
องักฤษหรือหลกัสูตรเฉพาะทาง ส่งผลให้ผลความสามารถด้านภาษาโดยภาพรวมของโรงเรียนมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืนๆ อีกทั้งโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพิ่งเร่ิมด าเนินการเม่ือปี พ.ศ.2553 
การเพิ่มศกัยภาพของผูเ้รียนตามจุดเน้นของโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยจดัให้มีการเรียนการสอน
สาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษ และการเพิ่มชั่วโมงเรียน
ภาษาองักฤษ และภาษาต่างประเทศท่ี 2 เช่น ภาษาจีน หรืออ่ืนๆ ไวไ้นโครงสร้างของหลกัสูตรสถาน 
ศึกษา โดยการบูรณาการในหน่วยการเรียนรู้พื้นฐานหรือเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียนในรูปแบบของชมรมหรือชุมนุม (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) การจดัค่าย
วิชาการ เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นภาษาให้กบัผูเ้รียน และการพฒันาครูผูส้อนรายวิชาอ่ืนๆ ให้มีความ 
สามารถในการส่ือสารดว้ยภาษาองักฤษ เพื่อการพฒันาผูเ้รียนไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ จึงจ าเป็นตอ้งอาศยั
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ระยะเวลาในการเรียนรู้และพฒันาตนเองจึงจะเห็นผลในเชิงประจกัษท่ี์ชดัเจนข้ึน รวมถึงการมีขนาด
ชั้นเรียนท่ีเหมาะสมดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งผลงานวิจยัของ วิลยัพรณ์ เสรีวฒัน์ (2555, บทคดัยอ่) ไดท้  าการ
วิจยั การประเมินเชิงระบบโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล มีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบค้นหาข้อมูล
สารสนเทศเก่ียวกบัการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวา่งปี 2553-2554 ตามองคป์ระกอบ 5 ดา้น คือ ดา้นบริบท ดา้นปัจจยัน าเขา้ 
ดา้นกระบวนการ ดา้นผลผลิต และดา้นผลกระทบ โดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบผสมระหวา่งการวิจยัเชิง
ส ารวจและการวิจยัพหุกรณีศึกษา ผลการวิจยัพบว่า ด้านบริบทพบว่า วตัถุประสงค์ของโรงเรียน
มาตรฐานสากลท่ีมีความคาดหวงัใหผู้เ้รียนมีความเป็นเลิศวชิาการ ส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ภาษา ล ้าหนา้
ทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกบัแนวนโยบายการจดัการศึกษาเพื่อมุ่งสู่คุณภาพในระดบัมาก ดา้นปัจจยัน าเขา้ พบว่า 
ครูผูส้อน ผูบ้ริหาร และปัจจยัพื้นฐานในโรงเรียนมาตรฐานสากล มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก แต่
ครูผูส้อนและผูบ้ริหารขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษในการส่ือสาร ควรปรับปรุงให้มี
ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มลัติมีเดีย ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทัว่ประเทศ 
ดา้นกระบวนการ พบวา่ การปฏิบติัตามแนวทางนโยบายการพฒันาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลมีการ
ปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ดา้นการปฏิบติัตามองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ 7 หมวด มีการปฏิบติัอยู่
ในระดบัมาก และการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก
ท่ีสุด และควรมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการบริหารจดัการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้าน
ผลผลิต พบวา่ ผูเ้รียนโรงเรียนมาตรฐานสากล มีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดา้นความเป็นเลิศวิชาการ 
ส่ือสารไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ภาษา ล ้าหนา้ทางความคิด ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์และร่วมกนัรับผิดชอบต่อ
สังคมโลก อยู่ในระดบัมาก และมีกิจกรรมท่ีผูเ้รียนและครูจดัข้ึนเพื่อบริการสังคมดว้ยจิตสาธารณะ
อย่างหลากหลาย รวมถึงได้รับรางวลัจากการแข่งขนัในเวทีระดับชาติและนานาชาติมากข้ึน ด้าน
ผลกระทบ พบวา่ ครูมีการวจิยัและพฒันาอยูใ่นระดบัปานกลาง ครูและผูเ้รียนมีเครือข่ายร่วมพฒันาอยู่
ในระดบัปานกลาง ผลสืบเน่ืองท่ีเกิดข้ึนโดยภาพรวม พบว่า ผูบ้ริหาร ครู ผูเ้รียนได้รับเกียรติบตัร
รางวลั และไดร่้วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าคญัต่างๆ ในทุกระดบัเพิ่มข้ึน ไดรั้บค ายกยอ่งจากส่ือ
ต่างๆ และจากชุมชน ผูป้กครองพึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 5.3.3 บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษามีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่
การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดั
ปทุมธานี ซ่ึงผลการวิจยัพบวา่ สอดคลอ้งกบัสมมติฐานท่ีตั้งไว ้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .01 
ในภาพรวมมีค่าความสัมพนัธ์กนัอยู่ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะบทบาทของผูบ้ริหาร



153 
 

สถานศึกษา มีความสอดคล้องกับบทบาทภารกิจและการด าเนินงานของโรงเรียน มีแนวทางการ
ปฏิบติัท่ีชดัเจน ท าให้โรงเรียนไดป้ระเมินตนเอง เห็นโอกาสในการปรับปรุง วิธีการ ด าเนินการ ขีด
ความสามารถ โดยมุ่งเน้นเพื่อพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน มีการส่ือสารและแบ่งปัน สารสนเทศวิธี
ปฏิบติัท่ีเป็นเลิศระหว่างกนั (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2553) จึงท าให้ผูเ้รียน             
มีคุณลกัษณะตามเกณฑ์ของโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ เป็นเลิศวิชาการ  (Smart) ส่ือสาร 2 ภาษา 
(Communicator) ล ้าหนา้ทางความคิด (Thinker) ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์ (Innovator) และ ร่วมกนั
รับผิดชอบต่อสังคมโลก (Global Citizenship) สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ ภาวิณี สกุณา (2551, 
บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเก่ียวกบับทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการปฏิบติัตามมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ พบว่า บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัปานกลาง การ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัปานกลาง บทบาท
ผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการปฏิบติัตามมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยภาพรวม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ สมศกัด์ิ สมมาคูณ (2552, บทคดัยอ่) 
ท าการวิจยั เร่ือง บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจดัการเรียนการสอนของครู สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พบว่า ครูมีความคิดเห็นต่อบทบาทผูบ้ริหาร
สถานศึกษา โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัดีมาก ส่วนครูท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาด
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

5.3.4 จากการวิจยัพบวา่ บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะ
ผูเ้รียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดั
ปทุมธานี สอดคลอ้งกบสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบวา่ ตวัแปรท่ี
ส่งผล มีจ านวน 2 ตวัแปร คือ บทบาทความเป็นนักประสานงาน และบทบาทความเป็นนักปฏิรูป
การศึกษา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ โรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยม 
ศึกษาเขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ไดใ้หค้วามส าคญักบัการบริหาร โดยเนน้การเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเขา้มาร่วมพฒันาการศึกษาของโรงเรียน การจดักิจกรรมเพื่อสร้างความร่วมมือกบั
องคก์รหรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งภาคีเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือหรือสนบัสนุนซ่ึง
กนัและกนัในการพฒันาโรงเรียน นอกจากน้ี ยงัเน้นการส่งเสริมให้ครูท าวิจยั เพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ในการพฒันาครูและบุคลากร โดยผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการท าการวิจยัเพื่อพฒันากระบวนการ
จดัการเรียนรู้ ท าให้สามารถบริหารจดัการและส่งเสริมให้มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจดัการเรียน
การสอนเพื่อพฒันาองคค์วามรู้ สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานในการพฒันาโรงเรียนให้เขา้สู่มาตรฐาน 
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สากล สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สันติ อวรรณา (2550, บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาบทบาทของผูบ้ริหารใน
การพฒันาครูโรงเรียนมธัยมศึกษา พบว่า ครูส่วนใหญ่เห็นว่าผูบ้ริหารได้ส่งเสริมให้ครูเขา้รับการ
ฝึกอบรมท่ีจดัโดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ได้จดัเตรียมแผนงานโครงการในการ
อบรมเพื่อพฒันาครู จดัฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะทางวิชาชีพ สนบัสนุนให้ครูไดศึ้กษาดูงาน ส่งเสริม
ให้ครูไดศึ้กษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน อนุญาตให้ครูไดใ้ช้เวลาในบางส่วนของราชการในการศึกษาต่อ  
แต่ไม่ไดจ้ดัหาทุนสนบัสนุนการศึกษาต่อของครู ขาดการส ารวจความตอ้งการและประเมินผลหลงัจาก
การลาศึกษาต่อ ส่งเสริมใหค้รูเขา้รับการอบรมการท าวิจยัในชั้นเรียน ช้ีแนะครูผูส้อนในการท าวิจยัใน
ชั้นเรียน ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายใน รวมถึงการให้ค  าปรึกษาในการจดัการเรียนรู้แก่ครู 
ผูส้อน 

เม่ือพิจารณาตามการเรียงเขา้สมการตามล าดบั อธิบายไดด้งัน้ี 
1) ตวัแปรดา้นบทบาทความเป็นนกัประสานงาน เรียงเขา้สมการเป็นตวัแรก แสดงให้เห็น

ว่า การสร้างความเช่ือมัน่และให้ความส าคญัในการท างานเป็นทีม เป็นการเสริมแรงทางบวกด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น การแสดงความขอบคุณ การชมเชย และการให้รางวลัมีการเผยแพร่ผลงานของ
โรงเรียนให้ชุมชนและสาธารณชนทราบโดยใช้วิธีการท่ีหลากหลาย เป็นการมุ่งเนน้ให้บุคลากรและ
ผูเ้รียนมีความคิดเห็นในแนวทางเดียวกนั และมุ่งมัน่ท่ีจะร่วมกนัพฒันาโรงเรียนกา้วสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั สุรวุฒิ ยญัญลกัษณ์ (2550, น. 199) ไดศึ้กษาการพฒันาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิผล
ขององค์กร ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษาพบว่า 
สมรรถนะหลกั 5 สมรรถนะของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยส่วนมากมีค่าเฉล่ียตามท่ีเป็นจริง
ต ่ากวา่ระดบัความคาดหวงัในดา้นการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ดา้นการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ และ
ดา้นความร่วมแรงร่วมใจและมีกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยส่วนนอ้ยท่ีมีค่าเฉล่ียตามท่ีเป็นจริง
เท่ากับระดับความคาดหวงั ส่วนสมรรถนะหลักด้านการบริการท่ีดี และด้านความกล้าหาญทาง
จริยธรรมของกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยส่วนมากมีค่าเฉล่ียตามท่ีเป็นจริงเท่ากบัระดบัความ
คาดหวงั และมีกลุ่มงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยส่วนน้อยท่ีมีค่าเฉล่ียตามท่ีเป็นจริงสูงกว่าระดบั
ความคาดหวงั 

2) ตวัแปรดา้นบทบาทความเป็นนกัปฏิรูปการศึกษา แสดงให้เห็นวา่ การน าผลการประเมิน
ผูเ้รียนมาก าหนดเป็นนโยบายของโรงเรียน และการให้ความส าคัญในการท าการวิจัยและการ
พฒันาการจดัการเรียนการสอน เป็นการสนบัสนุนและแสดงออกถึงการส่งเสริมให้ครูท าวิจยั เพื่อ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ในการพฒันาครูและบุคลากรในโรงเรียน ซ่ึงสอดคล้องกบั อรวรรณ เสียงสนั่น 
(2553, บทคดัย่อ) ศึกษาเก่ียวกบับทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาสมรรถนะหลกัของขา้ราชการใน
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัศูนยพ์ฒันาคุณภาพการศึกษา ต าบล แม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
พบว่า บทบาทของผูบ้ริหารในการพฒันาสมรรถนะหลกัของขา้ราชการครูในศูนยพ์ฒันาคุณภาพ
การศึกษา ต าบลแม่คะ อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยรวมมีการปฏิบติัอยู่ในระดบัมาก และเม่ือ
พิจารณาบทบาทของผูบ้ริหารในดา้นการส่งเสริมสนบัสนุน ดา้นการประสานงาน ดา้นการติดตามผล 
และดา้นการใหข้วญัและกาลงัใจ มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น 

สรุปไดว้า่ ตวัแปรทั้ง 2 ดา้น มีความส าคญัและมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อการด าเนินงานของ 
โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนจึงตอ้งมุ่งเนน้บทบาทความเป็นนกัประสานงาน และบทบาทความ
เป้นนกัปฏิรูปการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียน สามารถส่งผลต่อ
การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล และการบริหารจดัการดว้ยบทบาท ควบคู่กบัการพฒันาหลกัสูตร
และจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล จึงเป็นรูปแบบของการบริหารท่ีช่วยให้โรงเรียนมี
ผลการด าเนินงานเป็นเลิศ ส่งผลให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะตามเกณฑ์ ซ่ึงเป็นเป้าหมายปลายทางของการ
จดัการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากล คือ เป็นเลิศวิชาการ ส่ือสาร 2 ภาษา ล ้ าหน้าทางความคิด 
ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกนัรับผิดชอบต่อสังคม สอดคลอ้งกบั กรรณิการ์ บุญรอด (2547, 
บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาบทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครูตามแนวปฏิรูป
การเรียนรู้ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครปฐม พบว่า บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาโดย
ภาพรวมไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครูตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น
พบวา่ ดา้นการเป็นผูน้ าทางวิชาการ ดา้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ดา้นการประเมินผล ดา้นการ
ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และด้านการส่งเสริม
เทคโนโลยีทางการศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครูทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน ส่วน
บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษาในดา้นอ่ืนๆ ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสอนของครู และสอดคลอ้งกบั 
เสวี่ยง พาทอง (2548, บทคดัย่อ) ศึกษาเร่ืองบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมความสามารถทาง
วชิาการแก่ครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 พบวา่ ผูบ้ริหารแสดงบทบาทในการ
ส่งเสริมความสามารถแก่ครู อยู่ในระดบัมากทุกด้าน คือ ด้านห้องสมุด ด้านหลกัสูตรและการน า
หลกัสูตรไปใช ้ดา้นวดัผลและประเมินผล ดา้นการอบรมประชุมทางวิชาการ ดา้นการจดัการเรียนการ
สอน ดา้นงานวสัดุประกอบหลกัสูตร และส่ือการเรียนการสอนดา้นการนิเทศการสอน และสอดคลอ้ง
กบั ฤกษ์ชัย ใจคาปัน (2549, บทคดัย่อ) ศึกษาเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา อ าเภอ
จอมทอง เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พบวา่ ผูบ้ริหารควรให้บุคลากรเขา้รับการอบรมพฒันา
วชิาชีพ จดัใหมี้การประชุมสัมมนา อบรม รวมทั้งสนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้รับการอบรมพฒันาวิชาชีพ 
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ซ่ึงบทบาทของผูบ้ริหารในการส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพของบุคลากร มีความจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งใหค้วามส าคญัในการพฒันาตนเองของครู 

ส่วนตัวแปรท่ีไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าสมการนั้ น ซ่ึงได้แก่ บทบาทและภารกิจของ
ผูบ้ริหาร อธิบายไดด้งัน้ี 

ดา้นบทบาทและภารกิจของผูบ้ริหารสถานศึกษาควรเน้นให้ผูบ้ริหารประสานความร่วมมือ                  
ในการสนับสนุนงบประมาณจากผูป้กครอง ชุมชน เพื่อน ามาพฒันาโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
นอกจากน้ีควรส่งเสริมให้ครูเขา้รับการอบรม ประชุมสัมมนาหรือศึกษาดูงาน ดงันั้น โรงเรียนตอ้ง
แสดงให้เห็นถึงภาพรวมของโรงเรียนท่ีมีผลการด าเนินการและความทา้ทายส าคญัของ โรงเรียน 
เพราะจะแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของโรงเรียนในดา้นต่างๆ ซ่ึงอาจจะเป็นทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน
ของโรงเรียนในการด าเนินการให้บรรลุตามวตัถุประสงค์  โดยพิจารณาถึงความสัมพนัธ์ท่ีส าคัญ
ระหว่างโรงเรียนกบัผูเ้รียน ระบบบริหารจดัการท่ีเช่ือมโยงแผนปฏิบติังาน กระบวนการตวัช้ีวดัและ
กิจกรรมต่างๆ ให้มีความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ คีใจ (Kijai, 
1987) ไดท้  าการวิจยัลกัษณะของโรงเรียนท่ีประสบความส าเร็จจากปัจจยัพื้นฐาน 5 ประการ ไดแ้ก่ 
บรรยากาศของโรงเรียน ภาพพจน์ของโรงเรียน ความเป็นผูน้ าทางวิชาการ ความสามารถในการคิด
ค านวณ และความสัมพนัธ์ระหวา่งบา้นกบัโรงเรียน ผลการวิจยัพบวา่ ความเป็นผูน้ าทางวิชาการของ
ผูบ้ริหารมีความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จของโรงเรียนสูงกวา่ปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 

สรุปได้ว่า โรงเรียนควรมีการปรับปรุงการบริหารจดัการด้านบทบาทและภารกิจของ
ผูบ้ริหาร ทั้ง 3 ดา้น เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานเขา้สู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
ซ่ึงแต่ละส่วนมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัในเชิงระบบ เพื่อสร้างระบบการบริหารจดัการเชิงบูรณาการ 
ท่ีมุ่งเนน้การสร้างผลงานท่ีเป็นเลิศ 
  

5.4  ข้อเสนอแนะ 
5.4.1 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
  จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันา

คุณลักษณะผู ้เรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดงัน้ี 

5.4.1.1 บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูบ้ริหารต้องก ากบัดูแล การบริหารงาน
ต่างๆ เช่น งานวิชาการ งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ และงานบริหารทัว่ไป เพื่อให้



157 
 

การด าเนินการของสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้นผูบ้ริหารตอ้งมี
บทบาทครบถว้นในทุกดา้นเพื่อใหก้ารบริหารการศึกษาบรรลุตามวตัถุประสงค์ 

5.4.1.2 ดา้นบทบาทและภารกิจของผูบ้ริหาร ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนและส่งเสริมให้
เกิดการปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัการเรียนการสอน สร้างความเช่ือมัน่และให้ความส าคญัต่อการ
ท างานเป็นทีม นอกจากน้ีควรประสานความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณจากผูป้กครอง 
ชุมชน เพื่อน ามาพฒันาโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ 

5.4.1.3 ดา้นบทบาทความเป็นนกัประสานงาน ผูบ้ริหารควรสร้างความเช่ือมัน่และให้
ความส าคญัในการท างานเป็นทีม  มีการเสริมแรงทางบวกด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแสดงความ
ขอบคุณ การชมเชย หรือการให้รางวลั นอกจากน้ีควรสนบัสนุนให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงานอยู่
เสมอ ในกิจกรรมท่ีเป็นสาระประโยชน์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

5.4.1.4 ดา้นบทบาทความเป็นนกัปฏิรุปการศึกษา ผูบ้ริหารควรน าผลการประเมินมา
พฒันาคุณภาพการศึกษา และก าหนดเกณฑ์ในการวดัผล ประเมินผล ส่งเสริมให้มีการประเมินผล
ผูเ้รียนตามสภาพจริง เพื่อการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนตามยคุสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 5.4.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  จากผลการศึกษาวิจยั เร่ือง บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันา

คุณลักษณะผู ้เรียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ดงัน้ี 

  5.4.2.1 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ศึกษาเฉพาะในส่วนของบทบาทของผูบ้ริหารสถาน 
ศึกษาท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี ฉะนั้นควรมีการศึกษาเก่ียวกบับทบาทของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาดา้นอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียนดว้ย 

  5.4.2.2 ควรมีการศึกษาวจิยัเก่ียวกบัขอบข่ายการบริหารงานของผูบ้ริหารในโรงเรียน
ดา้นต่างๆ เพิ่มข้ึน เพื่อจะท าใหท้ราบบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาในเชิงลึก  

  5.4.2.3 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบและวิธีการการจดัการความรู้ระหว่าง
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

  5.4.2.4 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการจดัการความรู้ระหวา่งศูนยต่์างๆ ของโรงเรียน
มาตรฐานสากล 
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ค าช้ีแจง  

แบบสอบถามน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาบทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อการพฒันาคุณลกัษณะ
ของผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดั
ปทุมธานี  เป็นแบบสอบถามเพ่ือการวิจยัประกอบการท าวิทยานิพนธ์ ตามหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
ธญับุรี  

ตอนที่ 1  แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 5 ขอ้  
ตอนที่ 2  แบบสอบสอบถามเก่ียวกบับทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา จ านวน 30 ขอ้  
ตอนที่ 3  แบบสอบถามเก่ียวกบัการพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล

ในสงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 จงัหวดัปทุมธานี จ านวน 20 ขอ้ 
 ผูวิ้จยัขอขอบพระคุณท่านท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ ในการตอบแบบสอบถามไว ้ณ โอกาสน้ี 

 
 
 

                               (พงษอิ์ศรา  ประหยดัทรัพย)์   
                       นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต    
                                 สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารการศึกษา  
                                                   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
 
 

 
 

แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 
เร่ือง บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการพฒันาคุณลกัษณะของผู้เรียนสู่การเป็น
โรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 

จังหวดัปทุมธานี 
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ตอนที่ 1 
แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ค าช้ีแจง โปรดท าเคร่ืองหมาย   หนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริงของผูต้อบแบบสอบถาม  
ข้อที่ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 เพศ 

 1.  ชาย                         2.  หญิง 

2 อาย ุ
 1.  ต ่ากวา่ 25 ปี            2.  25-30 ปี 
 3.  31-35  ปี                 4.  36-40  ปี 
 5.  41-45  ปี                 6.  46 – 50ปี 
 7.  51-55 ปี                  7.  56 ปีข้ึนไป 
                                                                                 (*เกิน 6 เดือนนบัเป็น 1 ปี) 

3 ระดบัการศึกษา 
 1. ปริญญาตรี               2.  ปริญญาโท  
 3. ปริญญาเอก              4.  อ่ืน ๆ ระบุ............. 

4 ต าแหน่ง 
 1. ครูผูช่้วย                 
 2. ครู (คศ.1) 
 3. ครูวิทยฐานะช านาญการ (คศ. 2)    
 4. ครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (คศ.3) 
 5. อ่ืน ๆ (ระบุ)................................ 

5 ประสบการณ์ในการท างาน 
 1. ต ่ากวา่ 5 ปี               2. 5-10 ปี 
 3. 11-15 ปี                   4. 16-20 ปี 
 5. 21-25 ปี                   6. มากกวา่ 25 ปี 

                                                                                             (*เกิน 6 เดือนนบัเป็น 1 ปี) 
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ตอนที่ 2 
แบบสอบถามเกีย่วกบัแบบสอบถามเกีย่วกบับทบาทผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกดั

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จงัหวดัปทุมธานี 
 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ( )  ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมี 5 ระดบั ดงัน้ี  
5  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
4 หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  
3  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ข้อ บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดบัการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

          บทบาทและภารกจิของผู้บริหาร  
1 สนบัสนุนและส่งเสริมให้เกิดการปรับเปล่ียนรูปแบบการจดัการ

เรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
     

2 มีการวางแผน ก าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์ 
เพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

     

3 ให้ค าปรึกษาและสร้างความร่วมมือกบัทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการเรียนการสอน 

     

4 จดักิจกรรมเพ่ือประสานความสมัพนัธ์และความร่วมมือกบัองคก์ร
หรือหน่วยงานภายนอก 

     

5 มีการจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้      

6 ประสานความร่วมมือในการสนบัสนุนงบประมาณจากผูป้กครอง 
ชุมชน เพ่ือน ามาพฒันาโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ 
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ข้อ บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดบัการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

7 ส่งเสริมใหค้รูเขา้รับการอบรม ประชุมสมัมนา  
หรือศึกษาดูงาน 

     

8 สนบัสนุนใหค้รูเพ่ิมพนูความรู้ และเพ่ิมประสบการณ์ ใหท้นัต่อ
ความกา้วหนา้ของโลก 

     

9 สนบัสนุนใหค้รูศึกษาหาความรู้ใหม่เพ่ือน าความรู้มาประยกุตใ์ช้
ในการเรียนการสอน 

     

10 ส่งเสริมให้ครูน าความรู้ และประสบการณ์บริการวิชาการแก่
ชุมชน 

     

          บทบาทความเป็นนักประสานงาน  

11 จดัการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา            เพ่ือร่วมกนัวาง
แผนการบริหารจดัการศึกษา 

     

12 บุคลากรในโรงเรียน ผูป้กครองและคณะกรรมการสถานศึกษามี
ส่วนร่วมในการวางแผนและก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน 

     

13 เปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชน     เข้ามาร่วม
พฒันาการศึกษาของโรงเรียน 

     

14 มีการจดักิจกรรมเพ่ือสร้างความร่วมกบัองค์กรหรือหน่วยงาน
ภายนอกสถานศึกษา 

     

15 มีการสร้างภาคีเครือข่ายเพ่ือการช่วยเหลือหรือสนบัสนุน ซ่ึงกนั
และกนั ในการพฒันาโรงเรียน 

     

16 มีการประสานความร่วมมือ สนบัสนุนงบประมาณจากองค์กร
ภายนอก เพ่ือน ามาพฒันาโรงเรียนใหมี้ประสิทธิภาพ 
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ข้อ บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดบัการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

17 สร้างความเช่ือมัน่และใหค้วามส าคญัในการท างานเป็นทีม      

18 มีการเสริมแรงทางบวกดว้ยวิธีการต่างๆ เช่น การแสดงความ
ขอบคุณ การชมเชย หรือ  การใหร้างวลั 

     

19 มีการเผยแพร่ผลงาน ของโรงเรียนให้ชุมชนและสาธารณชน
ทราบโดยใชว้ิธีการท่ีหลากหลาย 

     

20 มีการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเพ่ือสร้างความสัมพนัธ์และความ
เขา้ใจระหวา่งโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานภายนอก 

     

          บทบาทความเป็นนักปฏิรูปการศึกษา  

21 น าผลการประเมินมาพฒันาคุณภาพการศึกษา      

22 ก าหนดเกณฑใ์นการวดัผล ประเมินผลและส่งเสริมให้มีการ
ประเมินผลผูเ้รียนตามสภาพจริง 

     

23 มีการน าผลการประเมินผูเ้รียนมาก าหนดเป็นนโยบายของ
โรงเรียน 

     

24 ผูบ้ริหารให้ความส าคญัในการท าการวิจยัและการพฒันาการ
จดัการเรียนการสอน 

     

25 มีการส่งเสริมใหค้รูท าวิจยั เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการ 
พฒันาครูและบุคลากร 

     

25 มีการส่งเสริมให้ครูท าวิจยั เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ใน 
การพฒันาครูและบุคลากร 
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ข้อ บทบาทผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดบัการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

26 ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมในการท าการวิจยัเพ่ือพฒันากระบวนการ
จดัการเรียนรู้ 

     

27 สามารถบริหารจดัการและส่งเสริมให้มีการใชส่ื้อเทคโนโลยี
ในการจดัการเรียนการสอน 

     

28 มีการส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีผลิตส่ือการเรียนการสอน 
เพ่ือพฒันาองคค์วามรู้ 

     

29 ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการสืบค้นข้อมูล
สารสนเทศ ทั้งในและต่างประเทศ 

     

30 มีการส่งเสริมใหผู้เ้รียนใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการ 
เรียนรู้ตามยคุสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
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ตอนที่ 3 
แบบสอบถามเกีย่วกบัแบบสอบถามเกีย่วกบัการพฒันาคุณลกัษณะของผู้เรียนสู่การเป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากลโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 4 จงัหวดั
ปทุมธานี 

 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย ()  ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่าน มี 5 ระดบั ดงัน้ี 

5  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  
4 หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  
3  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ข้อ 
การพฒันาคุณลกัษณะของผู้เรียนสู่การเป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

ระดบัการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

          ด้านเป็นเลศิวชิาการ  
1 นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนผ่านการประเมินระดบัชาติ 

(O-Net, GAT, PAT) อยูใ่นระดบัดี 
     

2 นกัเรียนมีความสามารถ ความถนดัเฉพาะทางในการแข่งขนั 
ในระดบัชาติ และนานาชาติเป็นท่ีประจกัษ ์

     

3 นกัเรียนสามารถเขา้ศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ              
ในอตัราท่ีสูงข้ึน 

     

4 นกัเรียนมีผลการเรียนท่ีสามารถถ่ายโอนกบัสถานศึกษาระดบั
ต่างๆ ในนานาชาติได ้

     

          ด้านส่ือสาร 2 ภาษา  
5 นกัเรียนใชภ้าษาไทยและภาษาองักฤษหรือภาษาต่างประเทศ

เป็นภาษาท่ี 2 เพ่ือการส่ือสารได ้
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ข้อ 
การพฒันาคุณลกัษณะของผู้เรียนสู่การเป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

ระดบัการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

6 นักเรียนสอบผ่านการวดัระดับความสามารถทางภาษาจาก
สถาบนัทดสอบภาษา 

     

7 นกัเรียนสามารถแข่งขนัทกัษะดา้นภาษาทั้งในระดบัชาติและ
ระดบันานาชาติ 

     

8 นกัเรียนสามารถน าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษได ้      

          ด้านล า้หน้าทางความคิด  

9 นกัเรียนมีผลงาน / โครงงาน / ท่ีแสดงถึงกระบวนการในการ
พฒันาการคิด วิเคราะห์ สงัเคราะห์และกลา้ออกแบบความคิด 

     

10 นักเรียนมีผลงานท่ีเกิดจากการประดิษฐ์และสร้างสรรค ์
ออกแบบผลงานทางวิชาการ 

     

11 นกัเรียนมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ผลงาน /โครงงาน / กิจกรรมท่ี
เป็นสาธารณะประโยชนท์ั้งในระดบัประเทศและต่างประเทศ 

     

12 นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ / ผลงาน ความคิด
ใหม่ ๆ เพ่ือประโยชนต่์อตนเอง สงัคม และประเทศชาติ 

     

          ด้านผลติงานอย่างสร้างสรรค์  

13 นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน 
แสวงหา สงัเคราะห์ และใชข้อ้มลูข่าวสาร ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

     

14 นกัเรียนมีความรอบรู้ รู้จกัตีความ สร้างส่ือในการพฒันาการ
คิด การตดัสินใจ และการเรียนรู้ใหก้า้วหนา้ 
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ข้อเสนอแนะ  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________  
                                                           ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ ในการตอบแบบสอบถาม 

ข้อ 
การพฒันาคุณลกัษณะของผู้เรียนสู่การเป็นโรงเรียน

มาตรฐานสากล 

ระดบัการปฏิบัต ิ

5 4 3 2 1 

15 นกัเรียนมีผลงานท่ีเกิดจากการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และ
ออกแบบผลงานเขา้แข่งขนัในเวทีระดบัชาติและนานาชาติ 

     

16 นกัเรียนสามารถใชเ้ทคโนโลยีนาเสนองาน การเผยแพร่ และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 

     

          ด้านร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก  

17 นักเ รียนเข้าใจในภาวการณ์ของโลก สามารถเ ช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์ขององคป์ระกอบต่างๆ ในสงัคมโลก 

     

18 นกัเรียนมีความรู้และเขา้ใจในความหลากหลายทางวฒันธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและของนานาชาติ 

     

19 นกัเรียนสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทาง
ส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ และสงัคมได ้

     

20 นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่อสงัคม เป็นพลเมืองดี ปกป้อง 
คุม้ครองส่ิงแวดลอ้ม และอุดมการณ์ประชาธิปไตยสงัคมไทย 
และสงัคมโลก 

     

       



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

ผลการประเมินหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

188 

 

ผลการประเมินหาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) 
 

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

เน้ือหา 
ผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่า IOC สรุป คนท่ี 

1 2 3 4 5 

1.เพศ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

2.อาย ุ  0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

3.ระดบัการศึกษา  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

4.ต าแหน่ง  +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

5.ประสบการณ์ในการสอน  0 +1 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้
 
ตอนท่ี 2 บทบาทผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 

เน้ือหา 

ผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่า IOC สรุป คนท่ี 

1 2 3 4 5 

บทบาทและภารกจิของผู้บริหาร 

ขอ้ท่ี 1 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 2 +1 0 +1 +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 3 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 4 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 5 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 6 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 7 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 8 +1 +1 +1 +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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เน้ือหา 

ผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่า IOC สรุป คนท่ี 

1 2 3 4 5 
ขอ้ท่ี 9  +1  +1  +1  +1  +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 10  +1  +1  +1  +1  +1 1.00 ใชไ้ด ้

บทบาทความเป็นนักประสานงาน 

ขอ้ท่ี 11  +1  +1  +1  +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 12  +1  0  +1  +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 13  +1  +1  +1  +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 14  +1  +1  +1  +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 15  +1  0  +1  +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 16  +1  0  +1  +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 17  +1  +1  +1  +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 18  +1  +1  +1  +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 19  +1  +1  +1  +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 20  +1  +1  +1  +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

บทบาทความเป็นนักปฏิรูปการศึกษา 

ขอ้ท่ี 21  +1  0 +1  +1 +1 0.80 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 22  +1  +1 +1  +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 23  +1  +1 +1  +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 24  +1  +1 +1  +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 25  +1  +1 +1  +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 26  +1  +1 +1  +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 27  +1  +1 +1  +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 28  +1  +1 +1  +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 29  +1  +1 +1  +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 30  +1  +1 +1  +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้
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ตอนท่ี 3 การพฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รียนสู่การเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 

เน้ือหา 

ผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่า IOC สรุป คนท่ี 

1 2 3 4 5 

ด้านเป็นเลิศวชิาการ 

ขอ้ท่ี 1 +1 +1 +1  +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 2 +1 +1 +1  +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 3 +1 +1 +1  +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 4 +1 +1 +1  +1 +1 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านส่ือสาร 2 ภาษา 

ขอ้ท่ี 5  +1  +1  +1  +1  +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 6  0  +1  +1  +1  +1 0.80 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 7  +1  +1  +1  +1  +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 8  +1  +1  +1  +1  +1 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านล า้หน้าทางความคิด 

ขอ้ท่ี 9  +1 +1  +1  +1  +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 10  +1 +1  +1  +1  +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 11  +1 +1  +1  +1  +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 12  +1 +1  +1  +1  +1 1.00 ใชไ้ด ้

ด้านผลติงานอย่างสร้างสรรค์ 

ขอ้ท่ี 13  +1  +1  +1  0  +1 0.80 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 14  +1  +1  +1  +1  +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 15 0   +1  +1  +1  +1 0.80 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 16  +1  +1  +1  +1  +1 1.00 ใชไ้ด ้
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เน้ือหา 

ผลการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญ 

ค่า IOC สรุป คนท่ี 

1 2 3 4 5 

ด้านร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก 

ขอ้ท่ี 17 +1  +1  +1  +1  +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 18 +1  +1  +1  +1  +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 19 +1  +1  +1  +1  +1 1.00 ใชไ้ด ้

ขอ้ท่ี 20 +1  +1  +1  +1  +1 1.00 ใชไ้ด ้
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