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บทคัดย่อ 

 
 

 การศึกษาค้นควา้คร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการบริหารสถานศึกษาตาม
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
และเพื่อเปรียบเทียบกระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) กลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีไดเ้ลือกมา
อย่างเจาะจงจากบุคลากรของโรงเรียน 2 โรง ในสองจงัหวดัท่ีเขา้ร่วมโครงการ อนัประกอบด้วย 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา 2 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 45 คน และนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ 147 คน โรงเรียนบา้นหนองเงือก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน 
เขต 1 และโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 รวมประชากรทั้งส้ิน 192 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามกระบวนการ
บริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ
ท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)  จ านวน 2 ชุด วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และจากผลการเปรียบเทียบระดบัความคิดเห็น ผลการวิจยั พบวา่  

1. กระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของโรงเรียนบา้นหนองเงือก พบว่าภาพรวม อยู่ใน
ระดบัมาก (μ=4.10, σ =0.65) เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ดา้นการ
มุ่งเน้นลูกคา้ (μ=4.24, σ =0.60) รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการน าองค์กร (μ=4.16, σ =0.66) ดา้นการ
วางแผนเชิงกลยทุธ์ (μ=4.13, σ =0.61) ดา้นผลลพัธ์ (μ=4.07, σ =0.65) ดา้นการวดั การวิเคราะห์  



ค 

 

และการจดัการความรู้ (μ=4.01, σ =0.67) และดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร (μ=3.97, σ =0.65) ส่วน
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งเน้นระบบปฏิบติัการ (μ=3.92, σ =0.71) ตามล าดบั และ
โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ พบวา่ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก (μ=4.17, σ =0.64)  เม่ือพิจารณาใน
แต่ละดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งเน้นลูกคา้ (μ=4.32, σ =0.62)  รองลงมา
ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์ (μ=4.31, σ =0.61)  ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร (μ=4.28, σ =0.63)  
ดา้นการวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ (μ=4.23, σ =0.59) ดา้นการน าองค์กร (μ=4.21,   
σ =0.60) และดา้นการมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ (μ=4.19, σ =0.66) ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ 
ดา้นผลลพัธ์ (μ=3.67, σ =0.80) ตามล าดบั 
  2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษาตาม
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของ
โรงเรียนบา้นหนองเงือก กบัโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ พบวา่ มีความใกลเ้คียงกนั ดงันั้นมีความ
เป็นไดว้่า ทั้งสองโรงเรียนมีแนวทางการบริการสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตาม
เกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ทั้ง 7 ดา้น ท่ีใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ีเพราะ
การด าเนินโครงการโรงเรียนร่วมพฒันานั้นขึ้นตรงกบัเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยตรง มีการปลดระเบียบต่าง ๆ ให้มีความคล่องตวัมากขึ้น มีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมาจาก
ผูแ้ทน 4 ฝ่ายเขา้มาช่วยบริหารจดัการ คือ ภาคประชาสังคม ทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน และมหาวิทยาลยัใน
พื้นท่ีเป็นพี่เล้ียง โดยมีผูแ้ทนภาคเอกชนเป็นประธานกรรมการสถานศึกษา เพื่อจะไดน้ าแนวคิดการ
ท างานแบบใหม่ ๆ ท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้ไปสู่เป้าหมายได้
รวดเร็วยิง่ขึ้น ถือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการศึกษา  
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ABSTRACT 
 
 
 The objectives of this independent study were to investigate the school administration 
processes according to the Partnership School Project based on Educational Quality Criteria for 
Excellent implementations (EdPEx) and to compare the school administration processes according 
to the Partnership School Project. The purposive sampling method was applied to select 192 
individuals from two participating schools: Ban Nong Nguak School under the Lamphun Primary 
Educational Service Area Office 1, and Mitmuanchon Chiang Mai School under the Chiang Mai 
Primary Educational Service Area Office 3. They included two school administrators, 45 teachers 
and educational personnel, and 147 lower secondary school students. The research instruments 
comprised two sets of questionnaire on the school administration processes according to the 
Partnership School Project based on EdPEx. The data were statistically analyzed for frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and comparison of the opinion levels. The study results are 
summarized as follows. 
 1. For the administration processes of Ban Nong Nguak School, it was found that they 
were generally at a high level (μ=4.10, σ =0.65). When the aspects were taken into consideration, 
the aspects with the highest mean, ranked from high to low, were customer focus (μ=4.24,                
σ =0.60), leadership (μ=4.16, σ =0.66), strategic planning (μ=4.13, σ =0.61), results (μ=4.07, 
σ =0.65), measurement, analysis and knowledge management (μ=4.01, σ =0.67), and workforce 
focus (μ=3.97, σ =0.65). The aspect with the lowest mean was operations focus (μ=3.92,                
σ =0.71). For Mitmuanchon Chiang Mai School, it was revealed that they were generally at a high 
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level (μ=4.17, σ =0.64). When the aspects were taken into consideration, it was revealed that the 
aspects with the highest mean, ranked from high to low, were customer focus (μ=4.32, σ =0.62), 
strategic planning (μ=4.31, σ =0.61), workforce focus (μ=4.28, σ =0.63), measurement, analysis 
and knowledge management (μ=4.23, σ =0.59), leadership (μ=4.21, σ =0.60), and operations 
focus (μ=4.19, σ =0.66). The aspect with the lowest mean was results (μ=3.67, σ =0.80). 
 2. The opinion comparative results on the administration processes of the personnel in the 
two schools revealed that their opinions were similar. Therefore, it was likely that both schools 
incorporated the seven aspects of the administrative guidelines similarly. This was because the 
operations of the Partnership School Project were directly under the supervision of the Secretary of 
the Basic Education Commission. Regulations were relaxed for flexibility. School council members 
to help with administration and management were representatives from the four sectors: civil 
society, locality, the private sector, and local universities as coaches. Representatives from the 
private sector were chairs of school boards in order to implement new and modern working 
concepts to increase the efficiency of school administration to achieve the goals faster. It was 
regarded as a promotion to participate in conducting educational activities. 
 
Keywords: Partnership School Project, Education Criteria for Performance Excellence 
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       การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จได้ดว้ยความกรุณาอย่างยิ่งจาก รองศาสตราจารย์
ประวติั พื้นผาสุข อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นควา้อิสระ ท่ีกรุณาเสียสละเวลาในการให้ค  าแนะน า 
ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคน้ควา้อิสระ ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง  ๆ 
และคอยเอาใจใส่อยา่งดียิง่ จึงกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี  

     ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณผูอ้  านวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนบ้าน  
หนองเงือกและโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ท่ีไดก้รุณาให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวก
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี 
      สุดทา้ยผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณครอบครัวเพื่อนร่วมงานท่ีไดก้รุณาช่วยเหลือในดา้น
ต่าง ๆ และเป็นก าลังใจโดยตลอด ผูวิ้จัยหวงัว่าการค้นควา้อิสระฉบับน้ีจะมีประโยชน์ส าหรับ
ผูส้นใจต่อไป 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ   

การศึกษาเป็นการพฒันาคนให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณธรรม เพื่อน ามาใช้ใน
การด าเนินชีวิต การท างาน และการสร้างความส าเร็จให้กับชีวิต โดยจะส่งผลถึงความเจริญของ
สังคมและประเทศชาติ ไดป้ระเทศไทยให้ความส าคญักบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงไดมี้การ
ปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเน่ืองหลายคร้ังแลว้ แต่คุณภาพการศึกษาของประเทศในภาพรวมยงัคงมี
ความเหล่ือมล ้าดา้นคุณภาพของแต่ละภูมิภาคโดยเฉพาะสถานศึกษาในพื้นท่ีห่างไกล สถานศึกษา
ขนาดเล็ก ท่ีจ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการพฒันาคุณภาพอย่างเร่งด่วน มูลนิธิสถาบนัวิจยั เพื่อการพฒันา
ประเทศไทย (TDRI) (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561, น. 45) ได้เสนอ
เป้าหมายการพฒันาใน 4 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ 1) การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 2) การพฒันาครู 3) การ
พฒันาคุณภาพสถานศึกษา และ 4) การพฒันาคุณภาพการบริหาร โดยจดัสรรเงินอุดหนุนรายหัว
เพิ่มขึ้น เพื่อเช่ือมโยงกับการพฒันาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และสนับสนุนการระดม
ทรัพยากรของสถานศึกษา (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561, น. 72) 

สอดคล้องกับแนวทางของคณะกรรมการขับเคล่ือนการปฏิรูปเพื่อรองรับการ
ปรับเปล่ียนตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ท่ีแต่งตั้งโดยนายกรัฐมนตรี (ส านักคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ, 2560, น. 44) และด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีตลอดจน
บริบททางสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป การเรียนรู้ในยุคศตวรรษใหม่จึงไม่ไดจ้ ากดัอยูท่ี่ภายในห้องเรียน
อีกต่อไป การสร้างพื้นท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมีส่ือการเรียนการสอน และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั มี
บรรยากาศท่ีผ่อนคลาย เอ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับนักเรียน ครู รวมถึงสมาชิกทุกคนใน
ชุมชน ไดเ้ขา้มาใชป้ระโยชน์ร่วมกนั เป็นอีกแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยส่งเสริมให้นกัเรียน ครู รวมถึง
สมาชิกทุกคนในชุมชน สามารถพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต
ได้ดียิ่งขึ้นจึงได้ก าหนดเป้าหมายการจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพฒันา (Partnership 
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School) ให้ด าเนินการตั้งแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน, 2561, น. 21) 

โดยโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา (Partnership School Project) เป็นแนวคิดการสร้าง
นวตักรรมการบริหารจดัการสถานศึกษาภายใตบ้ทบาทความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ 
และบริษทัมูลนิธิ องค์กร หรือสถาบนัท่ีสนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการบริหาร ให้กบั
สถานศึกษา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจดัการ ร่วมพฒันา และ
สนบัสนุนสถานศึกษา ภายใตก้ารดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2561, น. 61) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะของมูลนิธิสถาบนัวิจยัเพื่อ
การพฒันาประเทศไทย ในเป้าหมายการพฒันา 4 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ 1) การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน    
2) การพฒันาครู 3) การพฒันาคุณภาพสถานศึกษา และ 4) การพฒันา คุณภาพการบริหารโดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อพฒันาศกัยภาพทรัพยากรบุคคล ลดความเหล่ือมล ้ า และเพิ่มขีดความสามารถ
ทางการแข่งขนัของประเทศท่ีย ัง่ยืน หลกัการส าคญัของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา (Partnership 
School Project) เพื่อตอ้งการให้โรงเรียนมีความคล่องตวัและสามารถบริหารจดัการโรงเรียน เพื่อ
พฒันาคุณภาพ ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเตรียมความพร้อมผูเ้รียนส าหรับอนาคต พร้อม
กบัการพฒันาสถานศึกษาใหเ้ป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อเปิดโอกาสในการพฒันาอย่าง
ทัว่ถึง ช่วยลดความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา ภายใตค้วามร่วมมือของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีและ
ชุมชน  

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนามีความอิสระ 3 ส่วน คือ 1) อิสระในการออกแบบ
หลกัสูตรเอง ในสัดส่วนร้อยละ 30 ของเวลาเรียน ซ่ึงจะท าใหเ้ป็นโรงเรียนตน้แบบท่ีจะสร้างอนาคต 
สร้างอาชีพให้กบันกัเรียน เช่ือมโยงและร่วมแกปั้ญหาของชุมชน 2) อิสระในการออกแบบจดัการ
เรียนการสอนเอง โดยเน้นการคิดวิเคราะห์ ครูตอ้งปรับรูปแบบการเรียนการสอนท่ีตอ้งหมัน่ตั้ง
ค  าถามเพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนไดฝึ้กคิด ใหน้กัเรียนมาเรียนของจริง ในสถานท่ีจริง และ 3) อิสระใน
การบริหารจดัการเอง โดยรูปแบบของโรงเรียนร่วมพฒันามีความพิเศษคือ ขึ้นตรงกบัเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง มีการปลดล็อคระเบียบต่าง ๆ ให้มีความคล่องตวัมาก
ขึ้น มีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมาจากผูแ้ทน 4 ฝ่าย เขา้มาช่วยบริหารจดัการ คือ ภาคประชาสังคม 
ทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน และมหาวิทยาลยัในพื้นท่ีเป็นพี่เล้ียง โดยมีผูแ้ทนภาคเอกชนเป็นประธาน
กรรมการสถานศึกษา เพื่อจะได้น าแนวคิดการท างานแบบใหม่ ๆ ท่ีทันสมัยเข้ามาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนใหไ้ปสู่เป้าหมายไดร้วดเร็วยิง่ขึ้น กระทรวงศึกษาธิการจ าเป็นตอ้ง
ได้รับความสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงภาคเอกชนภาคประช าสังคมสถาบนัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและชุมชนในพื้นท่ีในการเขา้ร่วมบริหาร จดัการร่วม
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พฒันาและสนบัสนนุสถานศึกษาในโครงการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาให้
สามารถสร้างบริการดา้นการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงเหมาะสมกบัความตอ้งการของนกัเรียนและบริบท
ทางเศรษฐกิจสังคมส่ิงแวดลอ้มในแต่ละพื้นท่ีทั้งในดา้นทกัษะวิชาการทกัษะอาชีพและทกัษะชีวิต 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561, น. 37) โดยมีวตัถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้าง
การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหาร จดัการร่วมพฒันา และสนบัสนุนสถานศึกษา 2) 
เพื่อพฒันาคุณภาพและรังสรรค์นวตักรรมการบริหารจดัการของสถานศึกษาให้สามารถยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเตรียมความพร้อมส าหรับอนาคตให้แก่ผูเ้รียน 3) เพื่อให้สถานศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน ในชุมชน เป็นศูนยก์ลางการพฒันาทักษะและคุณภาพชีวิต 
และ 4) เพื่อให้สถานศึกษาได้รับโอกาสในการพฒันาอย่างทัว่ถึง น าไปสู่การลดความเหล่ือมล ้า
ทางการศึกษา เม่ือเร่ิมตน้โครงการสถานศึกษาร่วมกบัผูส้นบัสนุนจดัท าแผนการพฒันาสถานศึกษา
รายปีและแผนระยะ 5 ปี ซ่ึงระบุเป้าหมายของการด าเนินงานในช่วงต่าง ๆ ไวอ้ย่างชดัเจนและมีการ
ส่ือสารระหว่างผูส้นับสนุนสถานศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561, น. 82) 

ปัจจุบนัทางโรงเรียนท่ีร่วมโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการจดักิจกรรมตามโครงการ
โรงเรียนร่วมพฒันา ครบ 1 ปีการศึกษา และไดรั้บการนิเทศ ติดตามผลการจดักิจกรรมตามโครงการ
โรงเรียนร่วมพัฒนาจากผูแ้ทนบริษทัท่ีให้การสนับสนุน และผูอ้  านวยการเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 และปัจจุบนัหน่วยงานทางการศึกษาไดน้ าเกณฑก์ารให้รางวลัคุณภาพ
ต่าง ๆ มาใช้ในการส่งเสริมพฒันาคุณภาพองค์การ เช่น การบริหารทั่วทั้ งองค์การ (TQM) การ
บริหารจดัการภาครัฐท่ีดี (PMQA) และการบริหารตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ี
เป็นเลิศ (EdPEx) และเห็นว่าควรมีการน าแนวคิดการบริหารตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ โดย ค าว่า  “EdPEx” ย่อมาจาก “Education Criteria for 
Performance Excellence” หรือ “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ” (อุษณีย์ 
ค  าประกอบ, 2561) ซ่ึงเป็นกรอบการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการตามแนวทางของเกณฑ์รางวลั
คุณภาพแห่งชาติมลัคอล์มบอลคริจ (Malcolm Baldrige National Quality Award: MBNQA) ท่ีเป็น
ตน้แบบของรางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA)  เกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) คือกรอบท่ีท าใหม้อง/คิดและบริหารองคก์รในเชิงระบบ (มองทุก
ระบบเช่ือมโยงกนัหมด) และช่วยใหใ้นการพฒันาอยา่งกา้วกระโดดและยัง่ยนื       

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ิจัยจึงมีความสนใจศึกษาเก่ียวกับการกระบวนการในการ
บริหารโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาของสถานศึกษาแบบใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาไปสู่คุณภาพ
นั้นควรด าเนินการอย่างไร มีองคป์ระกอบของปัจจยัความส าเร็จอะไรบา้ง และแต่ละองคป์ระกอบ
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จะเช่ือมโยงความสัมพนัธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลกันมากน้อยแค่ไหน การน าแนวทางการบริหาร
จดัการอย่างเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) จะเป็นนวตักรรมท่ีดีใน
การพฒันาคุณภาพการศึกษาไทยในทุกระดบัไดจ้ริงหรือไม่ โดยท าการศึกษาเก่ียวกบัแนวทางการ
บริหารสถานศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) เพื่อเป็น
แนวทางในการพฒันาโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาของโรงเรียนท่ีร่วมโครงการให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  

1. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตาม
เกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วม
พฒันาตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)  
 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 

1. ผูส้นับสนุนโรงเรียนร่วมพฒันาได้ทราบแนวทางกระบวนการบริหารสถานศึกษา
ตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 

2. ผูส้นับสนุนโรงเรียนร่วมพฒันาได้ทราบความแตกต่างของแนวทางกระบวนการ
บริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ
ท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)ของโรงเรียนบา้นหนองเงือกและโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 

 
ขอบเขตของกำรวิจัย 

1. ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 การวิจยัคร้ังน้ีใช้ประชากรทั้งหมดในการศึกษา ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและนกัเรียนโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา กลุ่มภาคเหนือ
ตอนบน จ านวน 2 โรงเรียน ไดแ้ก่  

  1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองเงือก  จ านวน      1  คน 
  1.2 ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่        จ านวน      1  คน  
  1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบา้นหนองเงือก  จ านวน    18  คน  
  1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่  จ านวน    25  คน  
  1.5 นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้โรงเรียนบา้นหนองเงือก จ านวน 41 คน  
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  1.6 นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ จ านวน 
106 คน  
                                รวม    192 คน 

2. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเน้ือหา โดยใชท้ฤษฏีแนวคิดการบริหารแบบ EdPEx ตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 7 ดา้น คือ 1) ดา้นการน าองคก์ร 2) ดา้นการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ 3) ดา้นการมุ่งเน้นลูกคา้ 4) ดา้นการวดัการวิเคราะห์ และการจัดการความรู้5) ดา้นการ
มุ่งเนน้ผูป้ฏิบติังาน 6) ดา้นการจดักระบวนการ และ 7) ดา้นผลลพัธ์ 

3. ขอบเขตด้ำนพื้นท่ี  
 การบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษา

เพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) จ านวน 2 โรงเรียน ไดแ้ก่ 1) โรงเรียนบา้นหนองเงือก สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 2) โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 

โครงกำรโรงเรียนร่วมพัฒนำ (Partnership School Project) หมายถึง โครงการพฒันา
นวตักรรมการบริหารจดัการสถานศึกษา รูปแบบโรงเรียนร่วมพฒันา (Partnership School) ท่ีให้
ความเป็นอิสระ และความคล่องตวัในการบริหารจัดการทั้งในด้านการบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทัว่ไป ท่ีสร้างความรับผิดชอบต่อ
ผูเ้รียน ดว้ยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ภายใตก้ารสนบัสนุนทรัพยากรและการบริหารท่ีจ าเป็น
และเหมาะสม จากผูส้นับสนุนโรงเรียนร่วมพัฒนาในการสนับสนุนของเครือเจริญโภคภัณฑ์
ร่วมกบั บริษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ภาคเหนือ จ านวน 2 โรงเรียน ไดแ้ก่ 1) โรงเรียน
บา้นหนองเงือก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 2) โรงเรียนมิตร
มวลชนเชียงใหม่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  

ผู้สนับสนุน หมายถึง บริษทั มูลนิธิองค์กร หรือสถาบนั ท่ีสนับสนุนทรัพยากรและมี
ส่วนร่วมในการบริหารใหก้บัสถานศึกษา ในโครงการ 

สถำนศึกษำ หมายถึง สถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ี
จดัการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวยัระดับประถมศึกษา และระดับมธัยมศึกษาสถานศึกษา
สังกดัส านกังาน คณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาสังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาท่ีเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา  
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EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) หมายถึง “เกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ” ซ่ึงเป็นกรอบการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการตาม
แนวทางของเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติมลัคอล์มบอลคริจ (Malcolm Baldrige National Quality 
Award: MBNQA) ท่ีเป็นต้นแบบของรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) 
เกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) คือกรอบท่ีท าให้มอง/คิดและบริหาร
องค์กรในเชิงระบบ (มองทุกระบบเช่ือมโยงกนัหมด) และช่วยให้ในการพฒันาอย่างกา้วกระโดด
และยัง่ยืน ประกอบด้วย  การน าองค์การ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกคา้ การมุ่งเน้น
ผูป้ฏิบติังาน การจดัการกระบวนการ และผลลพัธ์การน าองคก์าร การวางแผนเชิงกลยทุธ์ การมุ่งเนน้
ลูกคา้  ประกอบกันเป็นกลุ่มการน าองค์การ เพื่อเน้นให้เห็นความส าคัญว่า การน าองค์การต้อง
มุ่งเนน้ท่ีกลยุทธ์ ผูเ้รียน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผูน้ าระดบัสูงตอ้งก าหนดทิศทางขององคก์าร และ
แสวงหาโอกาสดา้นการจดัการศึกษาในอนาคต การมุ่งเน้นผูป้ฏิบติังาน  การจดัการกระบวนการ 
และผลลพัธ์ ประกอบกนัเป็นกลุ่มผลลพัธ์ โดยผูป้ฏิบติังานและกระบวนการท่ีส าคญั มีบทบาทท า
ให้การด าเนินการส าเร็จและน าไปสู่ผลการด าเนินการโดยรวมท่ีดีขององค์การการปฏิบติัการทุก
อย่างมุ่งสู่ผลลพัธ์  ซ่ึงประกอบด้วย ผลลพัธ์ของผูเ้รียน ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ตลาด งบประมาณ 
การเงิน และผลลพัธ์ภายในองคก์ารโดยรวมถึงผูป้ฏิบติังาน การน าองคก์าร ธรรมาภิบาล และความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

ผู้บริหำร หมายถึง ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองเงือก สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 และผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

ครู หมายถึง ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบา้นหนองเงือก สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 และครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมิตรมวลชน
เชียงใหม่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
นักเรียน หมายถึง นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้โรงเรียนบา้นหนองเงือก สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 และนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้โรงเรียน
มิตรมวลชนเชียงใหม่ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 



 

 

 
บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
 
 
การศึกษาเร่ือง แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตาม

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) มีวตัถุประสงค์ในการศึกษาได้แก่    
1. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)  2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการบริหาร
สถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ี    
เป็นเลิศ (EdPEx) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการศึกษา
ในประเด็นต่อไปน้ี    

 1. แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  
 2. แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศึกษาในยคุไทยแลนด ์4.0  
 3. แนวทางการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนเพื่อรองรับการศึกษา 4.0 
 4. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับแนวคิดการบริหารตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)  
 5. สภาพบริบทโรงเรียน 
 6. แนวทางในการประเมินโครงการ  
 7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

แนวคิดเกีย่วกบัการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
คุณภาพผูเ้รียนขึ้นอยู่กบัคุณภาพผูบ้ริหารงานของสถานศึกษา หลกัสูตรสถานศึกษาจะ

เป็นตวัสะทอ้นของผูส้ าเร็จการศึกษาได้เป็นอย่างดีเพราะหลกัสูตรสถานศึกษา จะ มีการก าหนด
จุดมุ่งหมาย แนวทาง วิธีการ และเน้ือหาสาระท่ีเรียน ตลอดจนวิธีการวดัและประเมินผลการเรียน
การสอนในสถานศึกษา ซ่ึงจะสะทอ้นว่าผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถ เจตนคติและพฤติกรรมตาม
มาตรฐานการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนดไวห้รือไม่ หลกัสูตรท่ีดีควรค านึงถึงบริบทของผู ้ เรียน
ทอ้งถ่ินและชุมชน มีการบูรณาการสาระการเรียนรู้ หรือจดัท ารายวิชาเพิ่มเติมท่ีสอดแทรกกบัความ
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ถนดัความสามารถและความสนใจของผูเ้รียนท่ีส่งเสริมศกัยภาพของผูเ้รียนตามขีดความสามารถ ท า
ใหผู้เ้รียนมีความสมบูรณ์และสมดุลทั้งดา้นร่างกาย สังคม อารมณ์ จิตใจและสติปัญญา 

ความหมายของการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
 คุณภาพผูเ้รียนเป็นคุณลักษณะท่ีดีหรือคุณลักษณะท่ีพึ่ งประสงค์ของผูเ้รียนและ

กระบวนการในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา และบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไวท้ั้งในผลผลิตและ
ผลลพัธ์ของการด าเนินการ ซ่ึงแสดงถึงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการและความ
จ าเป็นส าหรับผูเ้รียนและสังคมปัจจุบนัส าหรับกระบวนการท่ีท าให้เกิดคุณภาพทางการศึกษาแก่
นกัเรียน ทั้งน้ีประกอบดว้ยกระบวนการจดัการบริหาร หลกัสูตรการจดัการเรียนการสอน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนสภาพแวดลอ้มของชุมชนและทอ้งถ่ินตอ้งมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกัน
และกนั ค าว่า “คุณภาพผูเ้รียน” (Students Quality) มีความหมายเช่นเดียวกบั “คุณภาพการศึกษา” 
ซ่ึงมีนกัวิชาการศึกษาใหค้วามหมายไว ้

 ออกซฟอร์ด (Ofsted, 1994 อ้างถึงใน รัตนา ดวงแก้ว, 2556) กล่าวว่า “การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา” จะใช้ในความหมายแตกต่าง ๆ กนั ใน 4 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) ยกระดบัมาตรฐาน 
(Raise Standards) 2) เพิ่มคุณภาพ (Enhance Quality) 3) เพิ่มประสิทธิภาพ (Increase Efficiency) 
และ 4) บรรลุเป้าหมายในการพฒันานักเรียนทั้งดา้นคุณธรรมจริยธรรม สังคม และวฒันธรรม จาก
ความหมายทั้ง 4 ลกัษณะดงักล่าว สถาบนัการศึกษาสามารถน ามาใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็น
แนวทางในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยพิจารณาทั้งดา้นกระบวนการและเป้าหมายหรือ
ผลลพัธ์วา่มีการพฒันาเพิ่มขึ้นหรือไม่เพียงใด  

 ISO 9000 (Hoyle, 2009, p. 211) อาจกล่าวไดว้่า การพฒันาคุณภาพ หรือการปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาเป็นการด าเนินการทัว่ทั้งองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กิจกรรม (Activities) และกระบวนการ (Processes) เพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์แก่ทั้ งองค์การ 
ผูป้กครอง และชุมชน หรืออาจกล่าวง่าย ๆ ว่า การพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นอะไรก็ตามท่ีท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพ  

 สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (2553) กล่าวว่าคุณภาพการศึกษา เป็นค าท่ี
กล่าวกนัมาเนินนานเก่ียวกบัความหมายของคุณภาพการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ไดร่้วมกนั
ระดมความคิดเห็น หาวิธีและแนวทางท่ีจะท าอย่างไรให้เกิดการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศไทยใหดี้ขึ้นทดัเทียมกบันานาชาติ 

 สรุปว่า คุณภาพผูเ้รียน หมายถึง ผูเ้รียนเกิดคุณลักษณะต่าง  ๆ ครบถ้วนตามความ
คาดหวงัของหลกัสูตร และบรรลุผลตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของโรงเรียนท่ีก าหนดทั้งด้าน
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ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์  (Outcomes) เ น่ืองจากหน่วยงานและบุคคลทุกระดับทั้ งจาก
ส่วนกลาง และส่วนทอ้งถ่ินร่วมกบัชุมชน จดัการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

ความส าคัญของการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
 การพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นหนา้ท่ีของสถานศึกษาท่ีคาดวา่จะน าไปสู่ความส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคข์ององคก์รน าไปสู่ผลลพัธ์ต่าง ๆ สถานศึกษาตอ้งท าความเขา้และวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพื่อน าผลท่ีได้ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
กระทรวงศึกษาธิการ (2551, น. 67) กล่าววา่ ความส าคญัของพฒันาคุณภาพผูเ้รียนดงัน้ี 
 1. การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 
  1.1 การพฒันาผูเ้รียน ให้บรรลุจุดมุ่งหมายแรกไดจ้ะตอ้งมีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
เก่ียวกบัการเรียนรู้ในระหวา่งการเรียนการสอนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งการบนัทึก การวิเคราะห์ แปลความ
ขอ้มูล แลว้น ามาใชใ้นการส่งเสริมปรับปรุงแกไ้ขการเรียนรู้ของผูเ้รียนและการสอนของผูส้อนการ
วดัผลประเมินผลกบัการสอนจึงเป็นเร่ืองท่ีสัมพนัธ์กนั หากขาดส่ิงหน่ึงส่ิงใดการเรียนการสอนก็
ขาดประสิทธิภาพ การประเมินระหว่างการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนเป็นการวดัผลท่ีเกิดขึ้น
ในหอ้งเรียนทุกวนั เป็นการประเมินเพื่อพฒันาจุดเนน้ท่ีตอ้งปรับปรุง จึงเป็นขอ้มูลเพื่อพฒันา 
   1.2 การตดัสินใจการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ เป็นการประเมินสรุปผลการเรียน
เม่ือเรียนจบหน่วย จบรายวิชาเพื่อตัดสินใจให้คะแนน หรือให้ระดับผลการเรียน หรือรับรอง
ความสามารถของผูเ้รียนผ่านรายวิชาหรือไม่ ควรได้รับการเล่ือนชั้นหรือไม่ หรือสามารถจบ
หลกัสูตรหรือไม่ การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนจะเป็นผลจากการจดัการเรียนการสอนทั้งผูเ้รียนและ
ผูส้อน โดยประการแรกท่ีกล่าวถึงการพฒันาผูเ้รียนและประการท่ีสองเป็นการตัดสินใจผลการ
เรียนรู้ ซ่ึงสะทอ้นผลการสอนของครูเป็นขอ้มูลท่ีส าคญัท่ีจะน าไปสู่การวางแผนการจดัการเรียนการ
สอนต่อไป 
 2. เพื่อประโยชน์ของการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน  
  2.1 การพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์เห็นคุณค่า
ของตนเองมีวินยัและปฏิบติัตนตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือหรือยึด
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง 
  2.2 การพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้อนัเป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร 
การคิด การแกปั้ญหา และการใชเ้ทคโนโลยี 
  2.3 การพฒันาผูเ้รียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัยรักการออกก าลงั
กาย  
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  2.4 การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพล
โลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันเป็นพระมหากษตัริย์ทรงเป็น
ประมุข  
  2.5 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนใหมี้จิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญา
ไทย การอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มมีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์ สร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคมและอยู่
ร่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข 
 ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551, น. 45) กล่าวว่า ความส าคญัของการ
พฒันาคุณภาพผูเ้รียนไวด้งัน้ี 
 1. เพื่อการพฒันาระบบการวางแผนและการบริหารจดัการมีแนวทางดงัน้ี 
  1.1การพฒันาระบบวางแผนการจดัตั้ง การพฒันาโรงเรียนของส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา โดยร่วมกบัสถาบนัประชาชนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั องคก์ารยเูนสโกและหน่วยงานใน
จงัหวดั ในการพฒันาบุคลากรให้สามารถจดัท าแผน จดัตั้ง ปรับเปล่ียนและพฒันาให้สอดคลอ้งกบั
สภาพพื้นท่ี 
  1.2 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการโดยเทคโนโลยี
สารสนเทศการส่ือสารเพื่อใหมี้ขอ้มูลท่ีครอบคลุมพอเพียงถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั บุคลากรมีความรู้
ความเขา้ใจถึงการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีมีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพโดยน า
รายงานวิธีการปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) ของโรงเรียนท่ีไดด้ าเนินการไดผ้ลแลว้มาเผยแผ่พร้องทั้ง
ตั้งศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและศูนยเ์ครือข่ายโรงเรียน 
  1.3 การพฒันาระบบการบริหารจัดการโรงเรียนและเครือข่าย เพื่อปฏิบัติงาน 
ธุรการ ข้อมูลงานพสัดุ จัดซ้ือจัดจ้างร่วมกัน ตลอดจนระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรอ่ืน ๆ ร่วมกนัส าหรับพฒันาและน าระบบเทคโนโลย ีการบริหารจดัการและส่ือสารมาใช ้
  1.4 การสร้างแรงจูงใจแก่ผูบ้ริหารและครูโดยการสร้างแรงจูงใจดว้ยวิธีการต่าง ๆ
จะท าให้บุคลากร เหล่าน้ีมีก าลงัใจในการปฏิบติังานเผ่ืองานเพิ่มมากขึ้น เช่น การพิจารราความดี
ความชอบ การน าผลงานพฒันาคุณภาพผูเ้รียนมาแต่งตั้งโยกยา้ยและปรับปรุงต าแหน่งปรับระบบ
บริหารบุคลากร 
 2. เพื่อพฒันาระบบการเรียนการสอนและการประกนัคุณภาพการศึกษามีกระบวนการ
ดงัน้ี 
  2.1 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยปรับหลักสูตรท่ี
เอ้ืออ านวยต่อการเรียนการสอน 
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  2.2 การพฒันาผูบ้ริหารและครูให้มีศกัยภาพเก่ียวกับการเรียนการสอนและการ
ประกนัคุณภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  2.3 การผลิตและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารการเรียนการสอน
พฒันาส่ือส าเร็จรูปท่ีสามารถพฒันาความสามารถในการพฒันาส่ือการเรียนรู้ของนกัเรียนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  2.4 การนิเทศ ติดตาม ก ากบัดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

  2.5 การวิจยั/การพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยช่ีวยสอนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 3. เพื่อการเสริมสร้างความพร้อมและความเขม้แขง็ของโรงเรียนมีแนวทางดงัน้ี 
  3.1 การจดัท ามาตรฐานโรงเรียนดา้นบุคลากร งบประมาณ วสัดุและครุภณัฑ์ 
  3.2 การปรับปรุงและพฒันาสถานท่ีเรียน สภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้แก่ 

นกัเรียนอยา่งพอเพียง 
  3.3 การจดัอตัราก าลงัครูให้เพียงพอตามเกณฑ์แกปั้ญหาขาดแคลนครูดว้ยรูปแบบ
ต่างๆเช่นกนั  
  3.4 การพัฒนาผู ้บริหารโรงเรียนและครูผู ้สอนให้สามารถปฏิบัติงานได้ใน
สถานการณ์ท่ีโรงเรียนมี ความจ ากดัดา้นทรัพยากร 
  3.5 การพฒันาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในทุกโรงเรียนในทุก ๆ ดา้น 
  3.6 การปรับปรุง งบประมาณ วสัดุ ครุภณัฑท่ี์จ าเป็นให้เพียงพอท่ีจะจดัการศึกษา
อยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
 4. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาพส่วนในการจดัการศึกษามีแนวทาง ดงัน้ี  
  4.1 การพฒันาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะ
ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  4.2 การส่งเสริมเครือข่ายผูป้กครองใหเ้ขม้แขง็พร้อมท่ีจะมาช่วยเหลือในการพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
  4.3 การส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้มาช่วยพฒันาคุณภาพการศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน 
  4.4 การเตรียมความพร้อมในการมีส่วนร่วมให้แก่ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์ร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องค์กรมหาชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการและสถาบนัอ่ืน ๆ 
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  4.5 การจดัให้มีระบบและกลไกการระดมทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนโดยโรงเรียนมีวิธีการระดมทรัพยากรท่ีเหมาะสม มีการวางแผนการด าเนินงานท่ีชดัเจนวา่
จะน าทรัพยากรท่ีไดไ้ปสนบัสนุนส่งเสริมศกัยภาพผูเ้รียนในดา้นใดบา้ง 
  4.6 การวิจัยเพื่อพฒันาการมีรูปแบบส่วนร่วมท่ีเหมาะสมกับการจัดหารายงาน
วิธีการปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) การมีส่วนร่วมมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนไดรั้บรู้ 

อิ ธิพัทธ์  สุวทันพรกูล  (2556, น.  37) กล่าวว่า  ความส าคัญของคุณภาพผู ้เ รียน
ประกอบดว้ย 

 1. การก าหนดนโยบายการจดัการเรียนรู้ 
 2. เพื่อการประเมินความตอ้งการจ าเป็นเบ้ืองตน้ของผูเ้รียน  
 3. เพื่อการจดัการเรียนรู้ 
 4. เพื่อการประเมินผลลพัธ์ของผูเ้รียน ประกอบดว้ย 
  4.1 การปรับปรุงการเรียนการสอน 
  4.2 การรายงานผลแก่ผูป้กครอง 
  4.3 การใชผ้ลการประเมินตามจุดมุ่งหมายของโรงเรียน 
อาจสรุปไดว้า่ การพฒันาการศึกษาจึงเป็นจุดมุ่งหมายท่ีส าคญัของการปฏิรูปการศึกษา ก็

คือการยกระดบัคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานสูงขึ้นโดยการสร้างโอกาสให้
ผูเ้รียนเขา้ถึงการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกนั และการเปิดโอกาสให้ภาคีทุกภาคส่วนของ
สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาสถานศึกษามีภารกิจส าคญัในการบริหารจดัการศึกษาให้มี
คุณภาพ สถานศึกษาจึงตอ้งมีศกัยภาพสูงในการแปลงนโยบายและพฒันาหลกัสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐานไปสู่การปฏิบติัให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผูอ้  านวยการสถานศึกษาแต่ละ
แห่งจึงเป็นผู ้ท่ีมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จของการบริหารจัดการศึกษาจ าต้องมี
คุณลกัษณะส าคญัท่ีเป็นท่ียอมรับอย่างสูงทั้งดา้นความรอบรู้และความเช่ียวชาญมีความรับผิดชอบ
สูงมุ่งมัน่ ทุ่มเท เสียสละ ซ่ือสัตยสุ์จริต ยุติธรรม มีภาวะผูน้ าโดยเฉพาะการเป็นผูน้ าทางวิชาการท่ีมี
วิสัยทศัน์ และเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงท่ีสามารถยกระดบัคุณภาพการศึกษาและสามารถพฒันา
สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ วิสัยทศัน์สถานศึกษาถือว่าเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ท่ีมีศกัยภาพสูงในการบริหารจดัการศึกษาให้มีคุณภาพส าหรับผูเ้รียน เป็น
ตน้แบบของสังคมแห่งการเรียนรู้สู่สังคมสมานฉนัทแ์ละสันติสุข 

จุดเน้นพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
 มีนกัการศึกษาหลายท่านไดก้ล่าวถึงจุดเนน้คุณภาพผูเ้รียน ดงัน้ี 
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 ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2551, น. 70) กล่าววา่ จุดเนน้การพฒันาผูเ้รียน                
เกิดจากการขบัเคล่ือนหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 และการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2522-2561) ให้ประสบผลส าเร็จตามจุดเนน้การพฒันาผูเ้รียน โดยให้ทุกภาค
ส่วนร่วมกันด าเนินการ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดจุดเน้นการพัฒนาผู ้เ รียน ด้าน
ความสามารถ ทกัษะ และคุณลกัษณะของผูเ้รียน โดยโรงเรียนตอ้งประกันได้ว่าผูเ้รียนทุกคนมี
ความสามารถ ทกัษะและคุณลกัษณะของผูเ้รียนตามจุดเน้นโดยก าหนดแนวทางการพฒันาผูเ้รียน
ดงัน้ี 

 1. ดา้นการจดัการเรียนรู้ไดแ้ก่ 1) โรงเรียนตอ้งประกนัไดว้่าผูเ้รียนทุกคนมี ความสา
มารรถความสามารถ ทกัษะและคุณลกัษณะของผูเ้รียนตามจุดเน้น พร้อมทั้งผลกัดนั ส่งเสริม ให้
ครูผูส้อนออกแบบและจดัการเรียนรู้ตามความถนัด ความสนใจ เต็มศกัยภาพของผูเ้รียน 2) การ
จดัการเรียนรู้ควรจดัให้เช่ือมโยงกับวิธีชีวิตเน้นการปฏิบติัจริงทั้งในและนอกห้องเรียน โดยจัด
กิจกรรมนอกห้องเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเวลาเรียน 3) ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย
เพื่อให้ผูเ้รียนสนุกกบัการเรียนและเพิ่มความรู้ความเขา้ใจ 4) แสดงหาความร่วมมือจากชุมชน จดั
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาร่วมกับการจดัการเรียนรู้ 5) ผูบ้ริหารตอ้งเป็นผูน้ าทางวิชาการ
ตลอดจน ก ากับดูแลนิเทศการจัดการเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ และน าผลการนิเทศมาปรับปรุง
พฒันาการเรียนการสอนของครู 

 2. ด้านการวดัผลประเมินผล ครูทุกคนวดัผลประเมินผลผู ้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
จุดเนน้ดว้ยวิธีการเคร่ืองมือท่ีหลากหลายเนน้การประเมินสภาพจริง 

 สมชาติ ปรึกไธสง (2553) กล่าวถึงจุดเน้นคุณภาพผูเ้รียน คือหัวใจของการปฏิรูป
การศึกษาโดยผูเ้รียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข  ภาพเด็กไทยในอนาคต คือ เป็นผูมี้ความสามารถ
คิดเป็น ท าเป็น แกปั้ญหาเป็นกา้วไกลสู่สากลและมีความเป็นผลเมืองท่ีสมบูรณ์ การพฒันาผูเ้รียน
นั้นตอ้งอาศยัการด าเนินการพฒันากระบวนการต่าง ๆ   

 พรชัย โพคันโย (2553, น. 28) กล่าวถึง จุดเน้นคุณภาพผูเ้รียน ส าหรับการปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ. ศ. 2551-2561) มุ่งเนน้ใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงใน 4 ใหม่ ไดแ้ก่ การ
พฒันาคุณภาพคุณไทยยคุใหม่ ครูยคุใหม่ สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ ระบบการบริหารจดัการ
ใหม่ มุ่งหวงัพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี เก่ง และมีความสุข เป็นคุณภาพของเด็กไทยใน
อนาคต เป็นผูมี้ความสามารถ  คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น ก้าวไกลสู่สากล และมีความเป็น
พลเมืองท่ีสมบูรณ์ การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนตอ้งอาศยัการด าเนินงานพฒันาในกระบวนการต่าง  ๆ 
ท่ีเช่ือมโยงกนัทั้งกระบวนการดา้นหลกัสูตร การจดัการเรียนรู้ การวดัผลและประเมินผล จากการ
ติดตามและประเมินผลหลกัสูตรการใช้หลกัสูตรพบว่า มีจุดอ่อนบางประการท่ีตอ้งปรับปรุง เพื่อ
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น าไปพฒันาผูเ้รียน ทั้งในด้านความสามารถ ทกัษะ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ การก าหนด
จุดเน้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนคร้ังน้ี จงเป็นแนวทางช้ีแจงให้ ครู ผูบ้ริหาร ตลอดจนผูป้กครอง 
ประชาชน เกิดความเขา้ใจและมีส่วนร่วมในการพฒันาผูเ้รียนร่วมกนั 

 ชาติชาย คเขนชล (2552, น. 35) ไดส้รุป การวดัคุณภาพของผูเ้รียน ว่าการวดัคุณภาพ
ของผูเ้รียนเราต้องหาเคร่ืองมือวดัท่ีเหมาะสม และต้องตอบให้ได้ว่า เราจะวดัเร่ืองอะไร ถึงจะ
เรียกว่า ผู ้เรียนมีคุณภาพ เพราะผู ้เรียนเป็นมนุษย์ท่ีแตกต่างกัน ผู ้เรียนไม่ใช่สินค้าท่ีได้จ าก
กระบวนการผลิตแบบโรงงาน ท่ีเม่ือผลิตแลว้ตอ้งมีคุณสมบติั ขนาด น ้ าหนัก รูปร่างเหมือนกบัท่ี
ออกแบบไว ้

 ฮอยและมิสเกล (Hoy and MisKel, 2005, p. 142) ไดเ้สนอตวัช้ีวดัส าคญัดา้นผลลัพธ์
ของโรงเรียนท่ีแสดงถึงคุณลกัษณะความมีคุณภาพของโรงเรียนไว ้3 ประการ ไดแ้ก่ (1) ผลสัมฤทธ์ิ
ทางวิชาการ (Academic Achievement) (2) ความพึงพอใจในงานของครู (Job Satisfaction) และ (3) 
การรับรู้ต่อประสิทธิผลของโรงเรียนทั้งหมด (Overall Perceptions of School Effection) และได้
ทศันะคติเพิ่มเติมว่า โรงเรียนเป็นองค์การท่ีมีลกัษะเป็นระบบปิด ซ่ึงประกอบด้วย ปัจจยัน าเขา้ 
(Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output) โดยใชว้ิเคราะห์องคป์ระกอบของกระบวนการ
ภายใน 5 ประการ ได้แก่ การเรียนและการสอน โครงสร้างบุคคลวฒันธรรม และบรรยากาศ 
ตลอดจนนโยบายทางการเมือง ท่ีมีความเก่ียวขอ้งปฏิสัมพนัธ์กนั และถูกก าหนดโดยอ านาจและ
สภาพแวดลอ้มภายนอก ส่วนผลผลิตจากโรงเรียนนั้นประกอบไปดว้ย ผลลพัธ์ของการปฏิบติังาน
ของนกัเรียน ครู  และผูบ้ริหาร ทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพ ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นตวัช้ีวดัในการประเมิน
ประสิทธิผลของโรงเรียนได ้จากการประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ไดก้ าหนดจุดมุ่งหมายโดยเน้นให้ผูเ้รียนมีคุณภาพมีคุณลกัษณะเป็น “คนดี คนเก่ง และมีความสุข” 
เกิดการเรียนรู้และด ารงชีวิตอยู่อยา่งมีคุณค่าทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ จุดมุ่งหมาย
ดงักล่าถือเป็นจุดมุ่งหมายส าคญัท่ีผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาตอ้งคิดหาวิธีการพฒันาผูเ้รียนใหมี้
คุณภาพต่อไป 

 สรุปวา่ จุดเนน้คุณภาพผูเ้รียน เป็นส่ิงท่ีหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งใหค้วามส าคญั
มากทีสุด เร่ืองการเรียนรู้จากกิจกรรม หรือการเรียนรู้นอกหอ้งเรียนอยา่งจริงจงั โดยการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของสังคม เพราะถือเป็นหัวใจส าคัญท่ีจะท าให้เกิดการปรับเปล่ียนจุดเน้นเร่ืองของ 
คุณภาพผูเ้รียนในช่วงแรกของการปฏิรูปการศึกษา 

การจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ 
 การจัดการศึกษาปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาขั้น
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พื้นฐานสอดคล้องกับสภาพการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการของบุคคล สังคมไทย ผูเ้รียนมีศกัยภาพ และพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข 
มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพท่ีสามารถก าหนดจุดหมาย เพื่อให้เกิดกบัผูเ้รียนเม่ือ
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, น. 71 ) ดงัน้ี 

 1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึ่งประสงค์ เพื่อเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย
และปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนเองนับถือ  ยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 2. มีความรู้เป็นสากลและมีความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหาการใช้
เทคโนโลยแีละมีทกัษะชีวิต 

 3. มีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลงักาย 
 4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยดึมัน่ในวิถีชีวิต 

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วฒันธรรมภูมิปัญญาไทย อนุรักษ์พฒันาส่ิงแวดล้อม        

มีจิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์ และสร้างส่ิงท่ีดีงามให้สังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมี
ความสุข  

 นอกจากน้ี หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งพฒันา
ผูเ้รียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ ซ่ึงการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนด
นั้น จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั 5 ประการ ดงัน้ี 

 1. ความสามารถในการส่ือสาร เป็นความสามารถรับและสงสาร มีวฒันธรรมในการ
ใชภ้าษาในการถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และทศันะของตนเองเพื่อแลกเปลี่ยน
ขอ้มูลข่าวสาร 

 2. มีความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิกอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างมีระบบ เพื่อน าไปสู่การสร้าง
องคก์รความรู้ หรือสารสนเทศ เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 3. ความสามารถในการแกปั้ญหา เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ท่ีเผชิญได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรม และข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพนัธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคมแสวงหาความรู้ ประยกุตค์วามรู้มา
ใช้ในการป้องกนัและแกปั้ญหาและมีการตดัสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ี
เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 
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 4. ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ 
ไปใชใ้นการด าเนินชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองการท างาน และการ
อยู่ร่วมกนัในสังคมด้วยการสร้างความสัมพนัธ์อันดี ระกว่างบุคคล การจดัการปัญหา และความ
ขดัแยง้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตวัให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอ้ม
และการรู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค ์ท่ีส่งผลต่อตนเองและผูอ่ื้น 

 5. ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลย ีเป็นความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยี
ดา้นต่าง ๆ และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อพฒันาตนเองและสังคม ในดา้นการเรียนรู้ 
การส่ือสาร การท างาน การแกปั้ญหาอย่างสร้างสรรค์และถูกตอ้ง เหมาะสม และมีคุณธรรมตาม
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์เพื่ออยู่
ร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังน้ี 1) รักชาติ 
ศาสน์ กษตัริย ์2) ซ่ือสัตยสุ์จริต 3) มีวินัย 4) ใฝ่เรียนรู้ 5) อยู่อย่างพอเพียง 6) มุ่งมัน่ในการท างาน     
7) รักความเป็นไทยและ  8) มีจิตสาธารณะ และเน่ืองจากมาตรฐานการเรียนรู้ การพฒันาผูเ้รียนให้
เกิดความสมดุลตอ้งค านึงถึงหลกัพฒันาการทางสมองและพหุปัญญา จึงก าหนดให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ 
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดงัน้ี ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ วฒันธรรม 
สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ ซ่ึงสาระการเรียนรู้
ไดก้ าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นเป้าหมายส าคญัในการพฒันาผูเ้รียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุส่ิง
ท่ีผูเ้รียนพึงปฏิบติัได ้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค ์ท่ีตอ้งการใหเ้กิดแก่ผูเ้รียน เม่ือ
จบการศึกษาขึ้นพื้นฐานและเป็นกลไกส าคญัในการขบัเคล่ือนพฒันาการศึกษาทั้งระบบตามท่ีกระ
ทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (2552-2561) โดยมีเป้าหมาย
ภายในปี พ. ศ. 2561 มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยเน้นประเด็นหลกั 3 
ประการ  1) พฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ของคนไทย 2) เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
และเรียนรู้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพ 3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการ
บริหารและจดัการศึกษา 

 หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพการศึกษาจ าเป็นตอ้งมีกลไกในการด าเนินงาน
เพื่อรองรับการปฏิรูปดังกล่าว ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2551, น. 84) เป็น
หน่วยงานหลกัในการพฒันาการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ในการขบัเคล่ือน
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การวดัและการประเมินผลโดยมีจุดเน้นการพฒันาการผูเ้รียนเป็น
เคร่ืองมือในการขบัเคล่ือนผ่านยุทธศาสตร์ท่ีมีความครอบคลุม ทั้งการพฒันาวิชาการ การบริหาร
จดัการ การสร้างเคร่ืองข่ายการท างาน และการก ากบัติดตามใน 4 ยทุธศาสตร์ หลกั ดงัน้ี 
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 1. เพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ โดยเนน้ความสามารถของทกัษะจ าเป็นพื้นฐาน
ตามจุดเนน้ท่ีส่งผลต่อความจ าเป็นในการเรียนรู้ของผูเ้รียนในแต่ละช่วงวยั 

 2. กระตุน้ เร่งรัด ส่งเสริมสนบัสนุนการน าจุดเนน้ไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมใน
ทุกรูปแบบ 

 3. สร้างความพร้อมใหค้รู บุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน ในการน าจุดเนน้สู่
การปฏิบติั  

 4. สร้างความเขม้แข็งสู่การก ากับติดตาม และประเมินผลให้เป็นเคร่ืองมือส าคัญใน
การพฒันาผูเ้รียนตามจุดเนน้ 

 เป้าหมายการพฒันาคุณภาพตามจุดเน้น นักเรียนทุกคนมีความสามารถ ทกัษะและ
คุณลักษณะตามจุดเน้นแต่ละช่วงวยั ตัวช้ีวดัความส าเร็จ ได้แก่ 1) ร้อยละของผูเ้รียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีคุณภาพตามจุดเน้น 2) ระดับการความส าเร็จของการน าจุดเน้นในการ
พฒันาผูเ้รียนสู่การปฏิบติั 3) ระดบัความส าเร็จของสถานศึกษาท่ีจดัการเรียนรู้ไดส้ าเร็จตามจุดเน้น 
และ 4) ระดบัความส าเร็จของเขตพื้นท่ีการศึกษาในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนไดต้ามจุดเนน้ 

 ฉะนั้น การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ตอ้งอยู่บนหลกัการพื้นฐานสอง
ประการ คือ การประเมินเพื่อพฒันาผูเ้รียน และเพื่อตดัสินการเรียน ในการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้
ของผูเ้รียนให้ประสบผลส าเร็จนั้น ผูเ้รียนตอ้งได้รับการพฒันาและประเมินตามตวัช้ีวดั เพื่อให้
บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ สะทอ้นสมรรถนะส าคญัและคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียน 
ซ่ึงเป็นเป้าหมายหลกัในการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดบั ไม่ว่าจะเป็นระดบัชั้นเรียน 
ระดบัสถานศึกษา ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและระดบัชาติ การวดัและประเมินผลการเรียนรู้เป็น
กระบวนการพัฒนาคุณภาพผูเ้รียน โดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศท่ีแสดง
พฒันาการ ความกา้วหนา้และความส าเร็จทางการเรียนของผูเ้รียน ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการส่ง
ใหผู้เ้รียนนั้นเกิดการพฒันาการและเกิดการเรียนรู้อยา่งเตม็ตามศกัยภาพ การวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
ระดบัชาติ มีรายละเอียดดงัน้ี   

 1. ระดบัชั้นเรียน เป็นการตรวจสอบว่า ผูเ้รียนมีพฒันาการความกา้วหนา้ในการเรียนรู้
อนัเป็นผลมาจากการจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่ และมากน้อยเพียงใด มีส่ิงท่ีตอ้งการ
ไดรั้บการพฒันาปรับปรุงและส่งเสริมในดา้นใด นอกจากน้ี ยงัเป็นขอ้มูลให้ผูส้อนใชป้รับปรุงการ
เรียนการสอนของตนเอง โดยสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรียนรู้และตวัช้ีวดั 

 2. ระดับสถานศึกษา เป็นการตรวจสอบผลการเรียนของผูเ้รียนเป็นรายปี/รายภาค
การศึกษา ผลการประเมิน การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน คุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์และกิจกรรม
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พฒันาผูเ้รียน และการประเมินเก่ียวกบัการจดัการศึกษาของสถานศึกษา วา่ส่งผลตามการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนตามเป้าหมายหรือไม่ ผูเ้รียนมีส่ิงท่ีตอ้งพฒันาในดา้นใด รวมทั้งสามารถน าผลการเรียนของ
ผูเ้รียนในสถานศึกษาไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ระดับชาติและระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ผลการ
ประเมินระดบัสถานศึกษาจะเป็นขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อปรับปรุงนโยบาย หลกัสูตร โครงการ หรือ
วิธีการจดัการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตาม
แนวทางประกนัคุณภาพ การศึกษา และรายงานผลการจดัการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครอง 
ชุมชน 

 3. ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นการประเมินคุณภาพการเรียนระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เป็นขอ้มูลพื้นฐานใน
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ี ตามภาระของความรับผิดชอบสามารถด าเนินการโดย
ประเมินคุณภาพผูเ้รียนดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือท่ีเป็นมาตรฐานท่ีจดัท าและด าเนินการโดยเขตพื้นท่ี
การศึกษา หรือดว้ยความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง นอกจากน้ี ยงัไดจ้ากการตรวจสอบขอ้มูล
จากการประเมินระดบัสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 4. ระดบัชาติ เป็นการประเมินคุณภาพผูเ้รียนในระดบัชาติ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู ้เรียนทุกคนท่ีเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 เขา้รับการ
ประเมินผล จากการประเมินใช้เป็นขอ้มูลในการเทียบเคียงคุณภาพการศึกษาในระดบัต่าง ๆ เพื่อ
น าไปใช้ในการวางแผนยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ตดัสินใจ ในระดบันโยบายของประเทศ 

 สรุปว่า การจดัการศึกษาให้ผูเ้รียนมีคุณภาพเพื่อมุ่งเน้นการจดัการศึกษาเป็นไปเพื่อ
พฒันาคุณไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ละมี
วฒันธรรมท่ีดีในการด าเนินชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ย่างมีความสุข และการจดัการศึกษา
ต้องยึดหลักว่า ผูเ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนส าคัญท่ีสุด 
กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามศกัยภาพเป็นการสร้างกลยุทธ์
ใหม่ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคล สังคมไทย 

บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการพฒันาคุณภาพผู้เรียน 
 ผูบ้ริหารโรงเรียน หรือผูบ้ริหารสถานศึกษา ถือเป็นบุคลากรทางการศึกษาท่ีส าคญั

ท่ีสุดในสถานศึกษาท่ีจะสามารถบนัดาลให้การปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียนเกิดขึ้นไดส้ าเร็จอย่าง
สมบูรณ์ครบถว้นในกระบวนการ เพราะผูบ้ริหารโรงเรียน คือ ผูน้ าท่ีจะช้ีน าสั่งการ และวางกรอบ
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ทิศทางการบริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนท่ีเป็นไปตามกฎหมายและแนวนโยบายของรัฐ ครูยุค
ใหม่ท่ีก าลงัท าการปฏิรูปการเรียนรู้ย่อมปรารถนาผูบ้ริหารโรงเรียนยุคใหม่ ท่ีมีแนวการบริหาร
ตอบสนองต่อการปฏิรูปการเรียนรู้เช่นเดียวกัน ผูบ้ริหารยุคใหม่จะมีบทบาทอย่างส าคญัในการ
บริหารโรงเรียนตามแนวการบริหารแบบใหม่ มีปรัชญา แนวคิด วิสัยทศัน์ ยทุธศาสตร์และวิธีการท 
างานท่ีสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ เช่น มีวิสัยทศัน์ในการบริหารจดัการศึกษา 
ใฝ่รู้ และติดตามขอ้มูลข่าวสารให้ทนัสมยัทนัต่อเหตุการณ์ความเปล่ียนแปลงของสังคม ประเทศ 
และในโลกอยู่เสมอ มีแนวทางการบริหารจดัการแบบกระจายอ านาจ หรือการบริหารจดัการแบบท่ี
ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management)  

 สรุปท่ีกล่าวมา การบริหารสถานศึกษาเป็นการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการ
สอนและงานส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนการสอน ทั้งน้ีสถานศึกษาตอ้งด าเนินการก าหนดรูปแบบ
และโครงสร้างของสถานศึกษา กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลหลายคนร่วมกันด าเนินการ เพื่อพฒันา
สมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดา้น นบัแต่ บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม 
เพื่อให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่าง  ๆ ท่ีอาศัยควบคุม
ส่ิงแวดลอ้มให้มีผลต่อบุคคล และอาศยัทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสมประสบ
ผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาพฒันาบุคคลไปตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ีตนด าเนิน
ชีวิตอยู ่

การบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นสถานศึกษาของรัฐสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามี

ฐานะเป็นนิติบุคคลปละมีคณะกรรมการสถานศึกษาท าหนา้ท่ีก ากบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรม
ของสถานศึกษา ประกอบด้วยผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ทนองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆห์รือผูแ้ทนองคก์รศาสนา
อ่ืนในพื้นท่ีและผูท้รงคุณวุฒิ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอ้งจดัระบบและการบริหารภายในหน่วยงาน
โดยค านึงถึงลกัษณะงานท่ีปฏิบติั บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง และระเบียบแบบแผน     
อ่ืน ๆ นกัวิชาการไดก้ล่าวถึงการจดัระบบและการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไวด้งัน้ี 

 ประยงค ์เนาวบุตร (2555, น. 21) กล่าวว่าการจดัระบบและการบริหารสถานศึกษาไม่
ว่าจะเป็นระบบใหม่ในสถานศึกษาหรือระบบย่อยในระบบใดระบบหน่ึงก็ตามก่อนตัดสินใจ
ออกแบบระบบควรนึกถึงองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งคือ 

  1. รูปแบบขององคก์ร ซ่ึงสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยส่วนใหญ่เป็นองค์กรรูป
นยั (Formal Organization)  
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  2. หน้าท่ีของถานศึกษา คือ ให้บริการทางการศึกษาแก่สังคมในฐานะท่ีเป็น
หน่วยงานทางสังคมหน่วยหน่ึง โดยบริการทางการศึกษาท่ีสถานศึกษาจะตอ้งจดัให้แก่สังคม ไดแ้ก่ 
การให้การศึกษาทางดา้นวิชาการ การฝึกอบรมทางดา้นจริยธรรม คุณธรรม รวมทั้งวฒันธรรมของ
ชุมชนและการฝึกงานอาชีพ 

  3. บุคลากรในสถานศึกษา ประกอบดว้ยบุคลากรหลกั 2 กลุ่ม คือ ผูรั้บบริการหรือ
นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาซ่ึงแบ่งย่อยเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มบุคลากรท่ีมีอาชีพทางการศึกษา
โดยตรง (Professional) ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารและครูผูส้อน และกลุ่มบุคลากรท่ีไม่มีอาชีพทางการศึกษา
โดยตรง (Non - Professional) เจา้หนา้ท่ีธุรการ เจา้หนา้ท่ีเทคนิค บุคลากรทางการศึกษานกัการภาร
โรง และเจา้หนา้ท่ีอ่ืน ๆ 

  4. โครงสร้างการบริหาร และสายบังคับบัญชา หรือบางกรณีเรียกว่า “ระบบ
บริหาร” ซ่ึงสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนิยมใชร้ะบบบริหารราชการแบบ (Bureaucracy) ระบบดงักล่าว
มีลกัษณะส าคญั (อ าพร ธ ารงลกัษณ์ , 2551 อา้งถึงใน ประยงค์ เนาวบุตร, 2555, น. 39) ว่าระบบ
ดงักล่าวแบ่งออกเป็น 4 ลกัษณะ คือ 

   4.1 มีการแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยก าหนดเป็นต าแหน่งต่าง ๆ 
   4.2 มีการก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของครูหรือบุคลากรตามต าแหน่ง 
   4.3 การบริหารงานทุกชนิด ตอ้งอาศยัระเบียบและกฎเกณฑ ์
   4.4 มีการก าหนดวนั เวลาในการท างานไวอ้ย่างชดัเจน และบุคลากรส่วนใหญ่

ต้องท างานเต็มเวลา การจัดระบบงานและการบริหารสถานศึกษาให้บรรลุส า เ ร็จอย่ างมี
ประสิทธิภาพนั้น สถานศึกษาหรือผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรก าหนดขั้นการด าเนินงานและปฏิบติั
ตามขั้นตอนดงัน้ี 

    1) ก าหนดวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของสถานศึกษาให้ชัดเจนเพื่อเป็น
ทิศทางในการด าเนินงานของสถานศึกษา 

    2) รวบรวมงานท่ีสถานศึกษาตอ้งปฏิบติัให้ครบทุกด้านทั้งท่ีเป็นงานการ
เรียน การสอน งานท่ีเก่ียวกบันโยบาย และแผนงานอ่ืน ๆ 

    3) จ าแนกงานท่ีรวบรวมไวเ้ป็นหมวดหมู่ตามลกัษณะงานท่ีเหมือนกันหรือ
คลา้ยคลึงกนั 

    4) ก าหนดหน่วยงานยอ่ยภายในตามลกัษณะงานตามท่ีจ าแนกไว ้
    5) น าหน่วยงานย่อยมาจัดเป็นสายงานโดยอาจจัดเป็นสายบังคับบัญชา 

(Line) และสายการประสานงานหรือร่วมงาน (Staff)  
    6) น าหน่วยงานยอ่ยท่ีจดัไดม้ารวมกนัจดัเป็นแผนผงัระบบขององคก์ร 
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    7) ก าหนดตวับุคคลท่ีรับผิดชอบงานแต่ละหน่วยงานทั้งในหน่วยงานหลกั
และหน่วยงานยอ่ย 

 โดยทัว่ไปแลว้ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรจดัให้มีระบบบริหารจ าแนกตามลกัษณะ
งานและความรับผิดชอบตามสายงาน (พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ , 2542; พระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ, 2546; อุทยั บุญประเสริฐ และจิราภรณ์ จนัทร์สุพฒัน์, 
2544 อา้งถึงใน ประยงุค ์เนาวบุตร, 2555) ดงัน้ี 

  1. คณะกรรมการสถานศึกษามีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายและวาง
แผนการปฏิบติังานของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกับนโยบายและเป้าหมายในการจัดการศึกษา
หน่วยงานท่ีสูงกว่าระดบัสถานศึกษา รวมทั้งมีหนา้ท่ีรับผิดชอบการก ากบั ติดตามและประเมินผล
การปฏิบติังานของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีก าหนดไว ้

  2. คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหารงานภายใน
สถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานท่ีคณะกรรมการซ่ึงอาจประกอบดว้ยหัวหน้าฝ่าย 
หวัหนา้กลุ่มสาระ และครูผูส้อน 

  3. ฝ่ายการจดัการเรียนการสอนหรือฝ่ายวิชาการ มีหน้าท่ีดูแลรับผิดชอบเร่ืองการ
จดัการเรียนการสอนทุกสาระวิชา โดยอาจแบ่งเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือกลุ่มวิชาตามท่ีก าหนด
ไวใ้นหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  4. ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน หรือฝ่ายสนับสนุนวิชาการอาจประกอบด้วย 
ฝ่ายบริหารบุคคล ฝ่ายบริการ ฝ่ายธุรการหรือฝ่ายการเงิน และฝ่ายงานอ่ืน ตามปริมาณงานท่ี
รับผิดชอบของแต่ละสถานศึกษา 

 สรุปว่า การจดัระบบและการบริหารสถานศึกษามีองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งท่ีส าคญัคือ  
1. รูปแบบขององค์กร  2. หน้าท่ีของถานศึกษา 3. บุคลากรในสถานศึกษา และ 4. โครงสร้างการ
บริหาร และสายบังคับบัญชา ซ่ึงสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนิยมใช้ระบบบริหารราชการแบบ 
(Bureaucracy) ระบบดังกล่าวมีลกัษณะส าคัญ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรจัดให้มีระบบบริหาร
จ าแนกตามลกัษณะงานและความรับผิดชอบตามสายงาน  

 
แนวคิดเกีย่วกบัการจัดการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 

ความท้าทายของความเปลีย่นแปลงในศตวรรษท่ี 21: ไทยแลนด์ 4.0 
 จากการศึกษาเอกสารและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง มีนกัวิชาการไดก้ล่าวถึงความทา้ทายของ

ความเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21: ไทยแลนด ์4.0 ไวด้งัน้ี 
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 พรชยั เจดามาน และคนอ่ืนๆ (2559, น. 21) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัเร่ืองความทา้ทาย
ของการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21: ไทยแลนด์ 4.0 ไวว้่า เป้าหมายการพฒันาการเปล่ียนแปลง
จากเดิมของการเนน้องคค์วามรู้มาเป็นเร่ืองของสมรรถนะ การละเลยการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์
ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง ความล้มเหลวของการปฏิรูปในภาพรวมด้วยเช่นกัน การ
ปรับเปล่ียนจ าเป็นตอ้งใหค้วามส าคญัต่อประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

  1. สภาวะทางสังคมไทยในศตวรรษท่ี 21 มีความเป็นไปไดสู้งมากท่ีจะเขา้สู่สังคม
ผูสู้งอายุ สภาวะท่ีเกิดขึ้นจากอนัตรายการเกิดลดลง คนมีอายุยืนขึ้น ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการจดั
การศึกษาดว้ยเช่นกนั อย่างน้อยในสองประเด็น คือ 1) บุคลากรทางการศึกษาท่ีจะมีโอกาสขลาด
แคลนและจ าเป็นตอ้งขยายอายุการท างาน และ 2) การจดัการศึกษาจ าเป็นตอ้งออกแบบส าหรับจดั
การศึกษาส าหรับผูสู้งอายุมากขึ้น และการศึกษาก็ไม่สามารถหยุดอยู่เพียงในวยัการศึกษาหรือวยั
ท างาน สองประเด็นน้ี เป็นโจทยส์ าคญัหน่ึงส าหรับผูบ้ริหารในปัจจุบนัท่ีจะตอ้งวางแผนการจดัการ
ท่ีชดัเจนเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น 

  2. ความเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตคน พฤติกรรมการใชชี้วิตของคนจะเปล่ียนไป สังเกต
ไดอ้ย่างง่ายจากพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ ท่ีปัจจุบนัการซ้ือขายผ่านอินเตอร์เน็ตมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 
เครือข่ายสังคมก็เขา้มามีบทบาทต่อการตดัสินใจมากขึ้น พฤติกรรมการท างานของคนเปล่ียนไป
ตอ้งการความส าเร็จและการยอมรับท่ีเร็วมากขึ้น พฤติกรรมการท างานของคนเปล่ียนไปตอ้งการ
ความส าเร็จและการยอมรับ การยึดมัน่ในองคก์รอาจนอ้ยลงไป จึงเป็นความทา้ทายของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กรท่ีจะตอ้งเอ้ือต่อการใช้ทรัพยากรอย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมกับการ
สร้างขวญัก าลงัใจใหก้บับุคลากร ท่ีสามารถอยูก่บัองคก์รไป 

  3. การเข้าถึงเทคโนโลยี ท่ีกลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต  เด็กรุ่นใหม่จะใช้เป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้ บุคลากรในวงการศึกษาก็จ าเป็นตอ้งเป็นคนท่ีสามารถน าเอาเทคโนโลยมีาใช้
ในการจดัการเรียนการสอน พร้อมทั้งใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาคน้ควา้พฒันาความรู้ของตนเอง 
ขณะเด่ียวกนัยงัตอ้งสามารถน าเอาเทคโนโลยีมาใชใ้นการบริหารจดัการอีกดว้ย แต่ทั้งน้ีการยอมรับ
และการใชเ้ทคโนโลยขีองบุคลากรจะมีระดบัความสามารถท่ีแตกต่างกนั น าเอาเทคโนโลยีมาใชจึ้ง
จ าเป็นตอ้งมีแผนการจดัการท่ีชดัเจน เช่นเดียวกนักบัการวางโครงสร้างพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง จะตอ้งมี
การลงทุนและพฒันาบุคลากรไปพร้อม ๆ กนั 

  4. ความหลากหลายและความขดัแยง้กนัในศตวรรษท่ี 21 องค์กรจ าเป็นตอ้งเป็น
องคก์รท่ีเปิดรับความหลากหลายและความแตกต่างท่ีเกิดขึ้น พร้อม ๆ กบัความจ าเป็นในการสร้าง
ให้เกิดความเป็นเอกภาพ เพราะเอกภาพในองคก์ร คือ หัวใจของความส าเร็จ การท างานเป็นทีม คือ
เคร่ืองมือส าคญัในการขบัเคล่ือนสู่เป้าหมาย จากการสร้างการท าใหเ้กิดทีมในการท างาน 
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  5. ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ คนในยคุใหม่จะไม่ยดึติดกบัท่ีท างานมีความ
พร้อมท่ีจะเปล่ียนงานใหม่ไดต้ลอดเวลา และจะท างานแบบอิสระมากขึ้น ดงันั้นรูปแบบการบริหาร
จดัการจึงเป็นประเด็นส าคญัท่ีทา้ทายของผูบ้ริหารในการปรับตวัให้เขา้กบัทีมงานรุ่นใหม่ซ่ึงความ
เปล่ียนแปลงและความทา้ทายจ าเป็นตอ้งมีเคร่ืองมือท่ีแตกต่างจากในยคุท่ีผา่นมา 

 การจดัการความรู้ในองคก์ร โดยการบริการจ าเป็นตอ้งกระตุน้ให้คนในองคก์รพฒันา
ความรู้สร้างนวตักรรมในการปฏิบติังานอยู่ เน่ืองจากองค์กรตอ้งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงจะ
ช่วยให้พร้อมรับการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น ยิ่งไปกว่าน้ีจะน าพาองคก์รสู่การเป็นผูน้ าไดแ้ละ
การจดัการความรู้ยงัเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีสร้างความรู้สึกร่วมของคนในองค์กร สร้างความภูมิใจ 
ในการท างานและกระตุ่นให้การท างานอย่างเต็มศกัยภาพและประสิทธิภาพ การสร้างวฒันธรรม
องค์กรเอ้ือต่อการเปล่ียนแปลง ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วขึ้น องค์กรท่ีมี
โครงสร้างการท างานท่ีไม่เอ้ือต่อการเปล่ียนแปลง คือ องคก์รท่ีขาดศกัยภาพในการจดัการปัญหาท่ี
เกิดขึ้น 

 การสร้างให้องค์กรมีความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงนั้นเป็นการท างานร่วมกันของ
คนในองค์กรเป็นกระบวนการท่ีใช้เวลาปรับเปล่ียนคนให้มีความเห็นร่วมกัน ท างานร่วมกัน 
เป้าหมายเดียวกนั การท างานอย่างเป็นเครือข่าย องคก์รท่ีท างานอย่างโดดเดียวจะเป็นองคก์รท่ีขาด
ประสิทธิภาพภายในไปโดยอตัโนมติั จ าเป็นตอ้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อแลกเปล่ียนองค์
ความรู้และร่วมกันท างานเพื่อผลกัดันการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ และการท างานร่วมกับสถาน
ประกอบการเพื่อการเรียนรู้ซ่ึงตอ้งการจดัการศึกษาท่ีเปล่ียนไปเป็นโจทยใ์ห้องค์กรทางการศึกษา
จ าเป็นตอ้งเพิ่มการท างานร่วมกับภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง และตอ้งสนองตอบขณะเดียวกันจะต้อง
เรียนรู้ถึงความตอ้งการของสถานศึกษาประกอบการท่ีองคก์รทางการศึกษาตอ้งเตรียมความพร้อม
ใหก้บัผูเ้รียนในการเขา้สู่การท างานการศึกษาต่อไดอ้ยา่งมีสมรรถนะ 

 ณัฐพร เห็นเจริญเลิศ ทศันียว์รรณ์ ศรีประดิษฐ์ และปิยพร นุรารักษ์ (2557) กล่าวว่า 
การศึกษาในอนาคตจะตอ้งปรับเปล่ียนอนาคตชีวิตผูค้นจะมีอายุขยั (Life Expectancy) ยืนยาวขึ้น 
สูงขึ้น ชีวิตจะอยู่กบัเคร่ืองจกัรท่ีฉลาดมากขึ้น ผูค้นมีทศันวิสัย (Visibility) สูงขึ้น ขอ้มูลท าให้เรามี
การมองเห็นและรู้ไดม้ากขึ้น คนเราจะอยูร่่วมกบัส่ิงแวดลอ้มส่ือใหม่ ตอ้งอยูบ่นการรู้เท่าทนัส่ือ การ
แสวงหาความรู้ท าได้เร็วมากขึ้น เทคโนโลยีจะปรับเปล่ียนวิถีชีวิตวิธีการท างาน และโครงสร้าง
องค์กรจะเปล่ียนไปจากเดิม ตวัแปรระยะทาง เวลา สถานท่ีเปล่ียนไป สามารถเช่ือมต่อทั่วโลก
(Global Connect) ท าให้ทุกคนเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) นกัศึกษาวนัน้ี อีกกว่าสิบปีจึง เขา้
สู่ตลาดแรงงานแรงกดดนัท่ีตอ้งเผชิญหน้ากบัความทา้ทายดว้ยการเตรียมคนเพื่ออนาคต ตอ้งตอ้ง
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ตอบโจทย ์การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว มีพลวตัท่ีท าให้องค์กรการเปล่ียนการศึกษาตอ้งปรับตวัเอง
โดยเร็ว 

 การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทลั ความรู้ล่องลอยอยู่บนคลาวด์ (Cloud) ความรู้ท่ี
เป็นเน้ือหามองเห็นง่ายซ่ึงตอ้งใชท้ฤษฎีการเรียนรู้ 

  1. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่ม
พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็นการเรียนรู้ท่ีปราศจากการอ้างอิงถึงกระบวนการต่าง ๆ ทาง
ความคิด (Mental Processes) เป้าหมายมุ่งท่ีจะสังเกตพฤติกรรมและท าอย่างไรท่ีจะปรับปรุง
องคป์ระกอบของสภาพแวดลอ้มเสียมากกว่าการท่ีผูเ้รียนถูกจดัให้อยู่ในสภาพของการ ปรับตวัให้
เขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีจดัให้และการเรียนรู้ดูเหมือนว่าส่วนใหญ่เป็นกระบวนการท่ีถูกจดักระท า
ขึ้น (โดยครูหรือบุคคลอ่ืน ๆ) ในขณะน้ีคือส่ิงบ่งช้ีท่ีเห็นไดช้ดัเจนอยู่แลว้ว่าการกระท าเช่นน้ีไม่ได้
ให้ความสนใจกบักระบวนการทางความคิดของผูเ้รียนเท่าใดนกัผูเ้รียนตอ้งตอบสนอง “ค าสั่ง” จาก
ส่ิงแวดลอ้มหรือเง่ือนไขท่ีก าหนดให้เท่านั้น และส่ิงท่ีส าคญัคือ องคค์วามรู้เป็นส่ิงท่ีถูกมอบใหแ้ละ
เป็นองค์ความรู้ท่ีสมบูรณ์แบบ (Absolute) ซ่ึงเป็นองค์ความรู้ท่ีถูกจดัเตรียมจดัหาหรือก าหนดให้
อยา่งตายตวั 

  2. ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิปัญญา (Cognitivism) ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มพุทธิ
ปัญญา (Cognitivism) ให้ความสนใจเก่ียวกบักระบวนการคิด การให้เหตุผลของผูเ้รียน พุทธิปัญญา 
(Cognitive) เป็นการใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการศึกษากบัปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงเร่าภายนอก (ส่งผา่น
โดยส่ือต่าง ๆ) กับส่ิงเร้าภายในซ่ึงได้แก่ ความรู้ความเข้าใจหรือกระบวนการรู้คิด (Cognitive 
Process) หรืออาจกล่าวไดว้่า ทฤษฎีการเรียนรู้ในกลุ่มพุทธิปัญญาน้ีใหค้วามส าคญักบัความสามารถ
ในการตั้งวตัถุประสงค ์การวางแผน ความตั้งใจ ความคิด ความจ า ความคดัเลือก การใหค้วามหมาย
กบัส่ิงเร้าต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากประสบการณ์  

  3. ทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผูเ้รียนเอง (Constructivism) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
หรือทฤษฎีสร้างความรู้ใหม่โดยผูเ้รียนเอง (Constructivism) ให้ความส าคัญกับตัวผูเ้รียนหรือ
นักเรียน มากกว่าครูหรือผูส้อน ผูเ้รียนจะเป็นผูท่ี้มีปฏิสัมพนัธ์ ( Interaact) กับวตัถุ (Object) หรือ
เหตุการณ์ ดว้ยตวัของเขาเอง ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความเขา้ใจในวตัถุหรือเหตุการณ์นั้น ซ่ึงก็คือ การสร้าง 
(Construct) การท าความเขา้ใจ (Conceptualization) และการแกปั้ญหาต่าง ๆ ดว้ยตวัของเขาเอง 

  4. ทฤษฎีการเรียนรู้ในยุคโลกดิจิทลั (Connectivism) ทฤษฎีการเรียนรู้ในยุคโลก
ดิจิทลั หรือทฤษฎีเช่ือมโยงความรู้ (Connectivism) เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดขึ้นจากการสร้างและการ
เช่ือมโยงความรู้เพื่อการพฒันาเป็นเครือข่าย (Network) โดยการเรียนรู้เกิดขึ้นจากการตดัสินใจของ
ผูเ้รียนท่ีจะเลือกสรรทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ ซ่ึงอยูร่อบตวัโดยเฉพาะขอ้มูลบนเครือข่ายออนไลน์ 
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แลว้น ามาคดักรองจนท าให้ทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ เหล่านั้นมีความหมายส าหรับตวัเอง ซ่ึงเกิด
จากการเช่ือมโยงกบัสังคมรอบตวัและการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อน 
ผูเ้รียน และส่ือ ดงันั้น การจดักิจกรรมเรียนรู้ดว้ยทฤษฎีเช่ือมโยงความรู้ (Connectivism) ผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์จึงเป็นการพฒันาผูเ้รียนใหเ้ป็นผูท่ี้สามารถเช่ือมโยงความรู้ ความคิด และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างผูเ้รียนร่วมกนับนส่ือสังคมออนไลน์  จนผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้จนสามารถน า
การเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงระหว่างกันมาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การท างานเป็นกลุ่ม การสืบเสาะ
แสวงหาความรู้ และการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 การเรียนรู้ในโลกยคุดิจิทลั โมเดลการเรียนรู้ไปสู่การคน้หา ใชข้มุความรู้ดิจิทลั ความรู้
บนคลาวด์ (Cloud) เป็นหัวใจการศึกษายุคใหม่ เม่ืออยากรู้อะไรก็สอยลงมา เม่ือครูถาม นิสิตกม้ดู
จากสมาร์ทโฟนแลว้เงยหน้าตอบ การเรียนการสอนในวนัน้ีตอ้งเน้นทกัษะมากกว่าเน้ือหา ขณะท่ี
อาจารยส์อนหนงัสือนกัศึกษาตรวจสอบ ขอ้มูลท่ีอาจารยส์อนไดท้นัที โดยเขา้ถึงกลุ่มขอ้มูล ความรู้
ในคลาวด ์(Cloud) ไดง้่าย และเร็วมาก ถา้อาจารยส์อน เน้ือหาขอ้มูล แม่น เพราะถูกตรวจสอบ 

 การศึกษาในยุคอุตสาหกรรม ผลิตแบบจ านวนมาก (Mass Production) จบออกมาก
เหมือนกัน โรงเรียน วิทยาลัย เหมือนรงงานอุตสาหกรรม (Factory) นักศึกษาเหมือนสินค้า 
(Product) หลกัสูตรเหมือนขอ้ก าหนด (Spec) การสอบเหมือนการควบคุมคุณภาพ (QC) ปริญญา
เหมือนใบรับประกนัสินคา้ ช่ือโรงเรียน หรือมหาวิทยาลยัเหมือนตราสินคา้ (Brand)  

 ความทา้ทายสู่กรอบความคิดใหม่ (New Paradigm) ตอ้งค านึงถึงเร่ืองต่อไปน้ี 
  1. การศึกษาท่ีจดัขึ้นเฉพาะบุคคล (lndividual Person)  
  2. ตอ้งน าจุดเด่น ความเก่งของแต่ละคนออกมา (Bring the Best in Ones Talents)  
  3. ต้องเ ก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อมทางดิจิทัลท่ี เปล่ียนแปลงเร็ว ( lnformation 

Climates)    
  4. ความรู้ไม่มีประโยชน์อะไรถา้เอามาใช้ไม่เป็น (Knowledge is Useless without 

Application)  
  5. ตอ้งเขา้กนัไดก้บัระบบเดิม (At Least Partially Compatible with the Old  

System)   
  6. ตอ้งตน้ทุนต ่า (Cost Effective) ตอ้งเช่ือมโยงกบัการพฒันาความเจริญของมนุษย ์

เช่น เร่ืองการเมือง เศรษฐศาสตร์ ศาสนา สาธารณสุข 
 การเปล่ียนกรอบความคิดส าหรับ Generation Z 
  1. ทกัษะ (Skill) มีความส าคญัมากกวา่เน้ือหา (Content)  
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  2. กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความส าคญัมากกว่าหลกัสูตร ความรู้มีมากกว่าหลกัสูตร
ไม่ควรมีกรอบความคิด 

  3. บูรณาการความรู้กบัชีวิต และการใชป้ระโยชน์มีความส าคญักวา่ใบปริญญา 
  4. คิดไดเ้อง สร้างสรรค ์วิเคราะห์ สังเคราะห์ได ้มีการส าคญัมากกวา่การท่องจ า 
  5. เทคโนโลยช่ีวยการเรียนรู้และพฒันา มีความส าคญักวา่การเรียนในหอ้ง 
การปรับเปลีย่นกระบวนการเรียนรู้ 
 จากการศึกษาเอกสารแนวคิดท่ีเก่ียวข้อง มีหน่วยงานได้กล่าวถึงการปรับเปล่ียน

กระบวนการเรียนรู้ไวด้งัน้ี 
 สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม (2560, น. 38) แนวคิดการสร้างการเติบโต

เพื่อเติมเต็มศกัยภาพของประชาชน (Growth for People/People for Growth) น ามาสู่ประเด็นทา้ทาย
ดงัน้ี 

  1. จะพฒันาอย่างไรให้คนไทยเป็นคนท่ีมีแรงบนัดาลใจ มีความมุ่งมัน่ เพื่อให้มี
ชีวิตอยูอ่ยา่งมีพลงัและมีความหมาย (Purpople)  

  2. จะพฒันาอย่างไรให้คนไทยเป็นคนท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถใน
การรังสรรค ์นวตักรรม (lnnovative People)  

  3. การพฒันาอยา่งไรใหค้นไทยเป็นคนท่ีมีจิตสาธารณะ ยดึประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ท่ีตั้ง (Mindful People)  

  4. จะพฒันาอย่างไรให้คนไทยเป็นคนท่ีมุ่งการท างานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ (Action-
Based People)  

 จากประเด็นทา้ทายดงักล่าวขา้งตน้น ามาสู่ “การปรับเปล่ียนกระบวนการเรียน” ของ
คนไทยทั้งระบบ ดงัน้ี 

  1. การปรับเปล่ียนเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างแรงบนัดาลใจ มีความมุ่งมัน่ เพื่อให้มีชีวิต
อยูอ่ยา่งมีพลงัและมีความหมาย (Purposeful Learning)  

   1.1 ปรับเปล่ียนจากการเรียนแบบเฉ่ือยชา (Passive Learning) เป็นการเรียนดว้ย
ความกระตือรือร้น (Active Learning)  

   1.2 ปรับเปล่ียนจากการเรียนภาคบงัคบั (Duty-Driven) เป็นการเรียนท่ีเกิดจาก
ความอยากรู้ อยากท า และอยากเป็น (Passion -Driven)  

   1.3 ปรับเปล่ียนจากการเรียนตามมาตรฐาน (Standardized) เป็นการเรียนเพื่อ
ตอบโจทยเ์ฉพาะบุคคล (Personalized)  
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  2. การปรับเปล่ียนเรียนรู้ในห้องเรียน ในโรงเรียน และในระบบ เป็นการเรียนรู้
นอกหอ้งเรียน นอกโรงเรียน นอกระบบ 

   2.2 ปรับเปล่ียนจากการเรียนจากขอ้เท็จจริง (Fact-Based) เป็นการเรียนท่ีเร่ิม
จากการใชค้วามคิด (ldea-Based)  

   2.3 การปรับเปล่ียนจากความคิดในกรอบ (In the Bok) เป็นการคิดนอกกรอบ 
(Out the Bok)  

   2.4 ปรับเปล่ียนจากการเรียนแบบถ่ายทอด (Transmitting) เป็นการเรียนแบบ
ช้ีแนะ (Mentoring)  

  3. การปรับเปล่ียนเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง  
(Mindful Learning)  

   3.1 ปรับเปล่ียนจากการเน้นผลประโยชน์ร่วม (Common Interest) เป็นการเน้น
สร้างคุณค่าร่วม (Sharing Value)  

   3.2 ปรับเปล่ียนจากการมุ่งเน้นความคิดสร้างสรรค์ในรายบุคคล ( Individual 
creating) เป็นการมุ่งเนน้การระดมความคิดสร้างสรรคแ์บบกลุ่ม (Common Creating)  

   3.3 การปรับเปล่ียนจากการให้รางวลัจากการแข่งขัน (Competing Incentive) 
เป็นการใหร้างวลัจากการท างานร่วมกนั (Sharing Incentive)  

  4. การปรับเปล่ียนเรียนรู้เพื่อมุ่งการท างานให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ (Result-Based 
Learing)  

   4.1 ปรับเปล่ียนจากการเรียนทฤษฎี เป็นการเรียนท่ีเน้นการวิเคราะห์ และ
แกปั้ญหา 

   4.2 ปรับเปล่ียนจากการเรียนแบบบรรยาย เป็นการท าโครงงานและแก้ปัญหา
โจทยใ์นรูปแบบต่าง ๆ       

   4.3ปรับเปล่ียนจากการวดัความส าเร็จจากระบบการนับหน่วยกิตเป็นการวดั
ความส าเร็จจากการบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

   4.4 ปรับเปล่ียนจากการการเรียนเพื่อวุฒิการศึกษา เป็นการเรียนเพื่อประกอบ
อาชีพ การพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21 และการตระเตรียมคนไทย 4.0 สู่
โลกท่ีหน่ึงผ่าน 4 กระบวนการเรียนรู้ดงักล่าว จะเป็นหัวใจส าคญัในการเปล่ียนผ่านสังคมไทยไปสู่ 
“สังคมไทย 4.0” นั้นคือ สังคมท่ีมีความหวงั (Hope) สังคมท่ีเป็นสุข (Happiness) และสังคมท่ีมี
ความสมานฉันท์ (Harmony) ในท่ีสุด การพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ในศตวรรษท่ี 21 
และการตระเตรียมคนไทย 4.0 สู่โลกท่ี หน่ึงผ่าน 4 กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว จะก่อให้เกิดการ



28 

 

ปรับเปล่ียนเป้าหมายและระบบการบริหารจดัการ การเรียนรู้ กระบวนทศัน์และทกัษะครู หลกัสูตร
การเรียนการสอน รูปแบบการเรียนการสอน ตลอดจนระบบนิเวศน์ของการเรียนรู้ 

การจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ ยุคไทยแลนด์ 4.0 
 ส่ิงท่ีจะท าให้ผลผลิตหรือผู ้เ รียนมีคุณลักษณะตามความมุ่งหมาย กล่าวคือ มี

คุณลกัษณะของคนในศตวรรษท่ี 21 ไดน้ั้น ยอ่มขึ้นอยูก่บัการจดัการศึกษาของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาในระดบัต่าง ๆ การจดัการศึกษาจะไม่บรรลุผลส าเร็จไดเ้ลยหากขาด
การจดัการเรียนรู้เป็นวิถีทาง (Path/Means/Way) ท่ีจะน าผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายท่ีตอ้งการ หากขาดซ่ึง
การจดัการเรียนรู้เสียแลว้ การคาดหวงัความส าเร็จของการจดัการศึกษาย่อมเป็นไปไม่ได ้ดงันั้น
แนวทางการพฒันาท าให้บุคคลมีคุณลกัษณะของคนในยคุศตวรรษท่ี 21 จึงเป็นเร่ืองของการจดัการ
เรียนรู้ท่ีสอดคลอ้งกบัยคุไทยแลนด์ 4.0  

แนวทางการพฒันาการศึกษาไทยเพ่ือรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
 วิจารณ์ พานิช (2555, น.47) ตั้งขอ้สังเกตว่าการเรียนรู้ส าหรับศตวรรษท่ี 21 มีความ

แตกต่างจากการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 20 และ 19 อย่างส้ินเชิง วิธีการหลายอย่างท่ีเคยใช้ไดผ้ลดีถือ
เป็นวิธีการท่ีลา้สมยั เช่น การสอนหนา้ชั้น โดยครูบอกสาระวิชาให้นกัเรียนจด หรือการสอนแบบ
บรรยายหนา้ชั้น (เล็กเชอร์) ในมหาวิทยาลยัถือเป็นวิธีการเรียนแบบนกัเรียนเป็นผูรั้บถ่ายทอดสาระ
เน้ือหาความรู้ดว้ยเหตุผลหลายประการ การเรียนรู้ท่ีไดผ้ลดีตอ้งเป็นวิธีการท่ีนกัเรียนเป็นผูล้งมือท า 
(Learning by Doing) มิใช่นกัเรียนเป็นผูฟั้งและจด–จ า 

 พิมพ์พนัธ์ เตชะคุปต์ และพเยาว์ ยินดีสุข (2557) ได้เปรียบเทียบกระบวนทัศน์การ
สอนแบบเดิมและกระบวนทศัน์การสอนแบบใหม่ ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 2.1 เปรียบเทียบกระบวนทัศน์การสอนแบบเดิมและกระบวนทัศน์การสอนแบบใหม่ 
 
กระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนรู้ กระบวนทัศน์เดิมของการเรียนรู้ 

1. การเรียนรู้เพ่ือสนองความต้องการของผู้เรียน
เป็นรายบุคคล 

 1.1 ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้ 

 1.2 เป็นโปรแกรมเนน้เอกตับุคคล 

 1.3 เป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 

   

1. การสอนแบบให้ท าตามหรือท าให้เหมือนต้นแบบ 

1.1 ผูเ้รียนท าตาม ปฏิบติัตามครู 

1.2 เป็นโปรแกรมท่ีมีมาตรฐานไม่มีการยืดหยุน่ 

1.3 รับความรู้จากครูโดยตรง 

1.4 การเรียนรู้เป็นกระบวนการรับรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

 
ตารางท่ี 2.1 (ต่อ)  



29 

 

 
กระบวนทัศน์ใหม่ของการเรียนรู้ กระบวนทัศน์เดิมของการเรียนรู้ 
1.4 การเรียนรู้เป็นกระบวนการสืบคน้และเป็นการ
คน้พบดว้ยตนเอง 

 1.5 เนน้ “จะเรียนอยา่งไร” “คิด” และ“สร้างสรรค”์ 

1.6 เรียนรู้ดว้ยความสนุกสนานและไดรั้บรางวลัไป
ในตวั 

2. การเรียนรู้ท่ีเน้นท้องถิ่นและเน้นความเป็นสากล
โลก 

2.1 มีแหล่งเ รียนรู้หลากหลายทั้ งในและนอก
โรงเรียน ในทอ้งถ่ิน ในชุมชนและในจงัหวดั 

2.2 การเรียนรู้เนน้กลุ่ม / ทีม และการสร้างเครือข่าย 

2.3 การเรียนรู้เกิดได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ีและเป็น
การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืน 

2.4 ให้โอกาสการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ 

2.5 การเรียนรู้ท่ีเนน้จากชั้นเรียนสู่โลกภายนอก 

2.6 เป็นการเรียนรู้ท่ีเนน้ทั้งชุมชนและความ 

เป็นสากล 

1.5 การ เ รี ยน รู้ เน้นการได้ รับความ รู้และทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

1.6 การเรียนรู้เป็นความยากต่อผูเ้รียนท่ีจะมีโอกาส รับ
รางวลัจากสถาบนัอื่น 

2.  การเรียนรู้ภายในขอบเขตโรงเรียน 

2.1 ครูมีบทบาทส าคญัท่ีสุดครูเป็นแหล่ง 

ความรู้ท่ีย่ิงใหญ่และสมบูรณ์ 

2.2 เป็นการเรียนรู้แบบแยกส่วนไม่เนน้การ 

บูรณาการดว้ยทกัษะ 5C เพื่อการพฒันาหน่วย 

การเรียนรู้และการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

2.3 การเรียนรู้เกิดขึ้นเฉพาะในห้องเรียนใน 

เวลาท่ีก าหนดไดใ้หม่ 
2.4 เป็นการเรียนรู้ท่ีจ ากดัโอกาสของผูเ้รียน 

ทั้งเวลา สถานท่ี และความตอ้งการของแต่ละคน 

ซ่ึงมีความแตกต่างกนั 

2.5 ประสบการณ์เรียนรู้มาจากโรงเรียนจดัเป็นหลกั 

2.6 เป็นการเรียนรู้เฉพาะในโรงเรียน 

 
จากกระบวนทศัน์ดงักล่าวขา้งตน้ ซ่ึงเป็นแนวคิดเชิงหลกัการ จึงสามารถท่ีจะน ารูปแบบ

การสอนวิธีสอน หรือเทคนิคการสอนต่าง ๆ มาใช้จดักิจกรรมการเรียนรู้ได ้ยกตวัอย่างเช่น การ
จดัการเรียนการสอนโดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project –Based Learning), การจดัการเรียนรู้โดยใช้
ปัญญาเป็นฐาน(Problem–Based Learning) เป็นตน้ อย่างไรก็ตามการท่ีจะสามารถจดัการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ใหเ้กิดขึ้นกบัผูเ้รียนไดน้ั้นย่อมขึ้นอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งหลาย
ประการ เช่น การบริหาร ผูบ้ริหาร ครู หลกัสูตร โรงเรียน หอ้งเรียน เป็นตน้ 

 1.  ครู 
 พิมพพ์นัธ์ เดชะคุปต ์และพเยาว ์ยนิดีสุข (2557) กล่าววา่ ครูจะตอ้งมีทกัษะ 7C ซ่ึงเป็น

ทกัษะท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ส่ิงท่ีครูตอ้งปฏิบติัและพึงมีตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติเป็น
ทกัษะท่ีครูควรไดรั้บการพฒันาเพื่อการเป็นครูมืออาชีพ ไดแ้ก่ ทกัษะดงัน้ี 

  1.1 ทกัษะ C1: การพฒันาหลกัสูตร (Curriculum Development)  
  1.2 ทกัษะ C2: การเรียนรู้เนน้เด็กเป็นศูนยก์ลาง  (Child – Centered Approach)  
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  1.3 ทกัษะ C3: การน านวตักรรมไปใช ้(Classroom Innovation Implementation)  
  1.4 ทกัษะ C4: การประเมินตามสภาพจริง (Classroom Authentic Assessment)  
  1.5 ทกัษะ C5: การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน (Classroom Action Research) 
  1.6 ทกัษะ C6: การจดัการชั้นเรียน (Classroom Management) 
  1.7 ทกัษะ C7: การเสริมสร้างลกัษณะ (Character Enhancement) 
 สุพรทิพย ์ธนภทัรโชติวตัร (2557, น. 62) ไดส้ังเคราะห์คุณลกัษณะของครูในศตวรรษ

ท่ี 21 พบว่าแบ่งออกเป็น 3 ดา้น คือ ดา้นท่ี 1 ดา้นความรู้ความสามารถในสาขาวิชา ประกอบดว้ย 6 
คุณลกัษณะย่อย ไดแ้ก่ 1) มีความรู้ความเช่ียวชาญในเน้ือหาวิชา 2) มีเทคนิค วิธีการถ่ายทอดความรู้
ท่ีหลากหลาย 3) มีทกัษะการค านวณ 4) มีความสามารถในการวดัและประเมินผลท่ีหลากหลาย      
5) รู้จกัและเขา้ใจผูเ้รียน 6) มีความสามารถในการพฒันาหลกัสูตร จดัท าแผนการสอน กิจกรรม และ
การประเมินผลท่ีสอดคลอ้งกบัความแตกต่างระหว่างผูเ้รียน ดา้นท่ี 2 ดา้นการปฏิบติัตนและเห็น
คุณค่าวิชาชีพครู ประกอบดว้ย 7 คุณลกัษณะย่อย คือ 1) เป็นผูป้ฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย ์   
2) มีสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างบุคคล ท างานเป็นทีมได ้3) เป็นผูมี้คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 4) เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ 5) รักและศรัทธาในวิชาชีพครู 6) เป็น
ผู ้มีภาวะผู ้น าทางวิชาการ 7) ปฏิบัติตามนโยบายของหน่วยงาน และด้านท่ี 3 ด้านสังคม                       
พหุวฒันธรรมประกอบดว้ย 5 คุณลกัษณะยอ่ย ไดแ้ก่ 1) มีความสามารถในการใชภ้าษา/การส่ือสาร 
2) เป็นผูเ้ลือกใช้เทคโนโลยีไดอ้ย่างเหมาะสม 3) เป็นผูร้อบรู้ เท่าทนัต่อการเปล่ียนแปลง ทนัสมยั
ทนัเหตุการณ์ 4) มีความคิดและแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค5์) มีความสามารถในการบริหารจดัการ 

 2.  ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 จากงานเขียนเร่ืองกระบวนทศัน์ใหม่ของการศึกษากรณีทศันะต่อการศึกษาศตวรรษท่ี 

21 ของวิโรจน์ สารรัตนะ (2556, น. 28) ได้กล่าวถึงภาวะผูน้ าทักษะ และทัศนคติของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ว่าผูน้ าสถานศึกษาเป็นบุคคลท่ีถูกคาดหวังให้ปฏิบติัตามค าสั่งของ
หน่วยงานระดบัจงัหวดัหรือระดบัแผนกงานเก่ียวกบังานบุคลากร การจดัซ้ือจดัจา้ง การงบประมาณ 
การจดัทางเดินและสนามเด็กเล่นท่ีปลอดภยั ความสัมพนัธ์กบัสาธารณะและอ่ืน ๆ ท่ีจะท าให้การ
บริหารสถานศึกษาเป็นไปอย่างราบร่ืน รวมทั้งบทบาทส าคญัในการพฒันาการสอนและการเรียนรู้ 
แต่ในระยะต่อไปผูบ้ริหารสถานศึกษา (Principals) จะตอ้งท างานเพื่อให้มีความมัน่ใจไดว้่า ตนเอง
ได้ท าหน้าท่ีเป็นเช่นผูน้ า (As Leader) เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน (Student Learning) เพราะการ
เรียนรู้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดการใช้ภาวะผูน้ า (Leadership) โดยภาวะผูน้ าสถานศึกษา (School 
Leadership) หมายถึงแต่ละบุคคลตอ้งมีความเขา้ใจในเน้ือหาวิชาการ การประเมินผล และเทคนิค
การสอน มีการท างานเพื่อเสริมสร้างทกัษะร่วมกบัครู การรวบรวม วิเคราะห์ และการใชข้อ้มูลเพื่อ
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ประกอบการตดัสินใจ ผูน้ าถูกคาดหวงัให้ท างานร่วมกบัครู นักเรียน ผูป้กครอง สมาชิกในชุมชน 
และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใหมี้ความมัน่ใจไดว้า่ความตอ้งการในการเรียนรู้ของนกัเรียนทุกคนไดรั้บ
การตอบสนอง และนั่นหมายความว่าสมาชิกในโรงเรียนจะต้องมีภาวะผู ้น าร่วม (Shared 
Leadership) เพื่อให้แนวคิดเก่ียวกบัภาวะผูน้ ามาจากสมาชิกทุกคนร่วมกนั แต่ก็มิไดห้มายความว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะปลีกตวัจากความรับผิดชอบน้ีออกไป แต่กลบัจะตอ้งสนับสนุนให้มีความ
รับผิดชอบร่วม (Shared Responsibility) ในการระบุปัญหาการสร้างทางเลือก และการน าไปปฏิบติั 

แนวทางในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ือรองรับการศึกษา 4.0 
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (2557) ได้มอบหมายให้

สถาบนับณัฑิต-บริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัท าวิจยัเร่ือง “การก าหนดแนว
ทางการพฒันาการศึกษาไทยกับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21” ผลการวิจัยพบว่าแนว
ทางการพฒันาการศึกษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 จะประกอบไปดว้ยแนวทางใน
การด าเนินการท่ีส าคญัทั้งการ “ซ่อม” และการ “สร้าง” ควบคู่กนัไปเพื่อเป็นการปรับแต่งซ่อมแซม
กลไกการศึกษาเดิมให้ดียิ่งขึ้นและสร้างเสริมกลไกใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนอง พลวตัการ
เปล่ียนแปลงแห่งศตวรรษท่ี 21 รวมถึงสร้างพลงัของการเปล่ียนแปลงของการพฒันาการศึกษา
เรียนรู้ของไทยในทางปฏิบติัอยา่งย ัง่ยนืและสมดุล เป็นรากฐานของการพฒันาประเทศอยา่งแทจ้ริง 

 กระบวนการซ่อม 
  1. ปฏิรูประบบการผลิตครูและพฒันาศกัยภาพครูประจ าการ 
  2. ปฏิรูปการเรียนรู้สู่ศตวรรษท่ี 21 และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  3. ปฏิรูประบบการประเมิน เน้นการประเมินเพื่อพฒันาการเรียนรู้ (Formativea     

Ssessment )  
  4. ปฏิรูปเชิงโครงสร้าง และบริหารการเปล่ียนแปลง ตลอดจนปฏิรูประบบการ

บริหารจดัการ (Management System)  
 

 
 กระบวนการสร้าง 
  5. สร้างสังคมแห่งปัญญา (Wisdom-based Society) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(Lifelong Learning) และส ร้ า งสภาพแวดล้อม ท่ี เ อ้ื อ ต่อการ เ รี ยน รู้  (Supportive Learning 
Environment) เพื่อสร้างมนุษยท่ี์สมบูรณ์ (ไม่ใช่แค่เนน้แต่วิชาการ)  

 
แนวทางการพฒันาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 
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ปรัชญา ทฤษฎี แนวคิดทางการศึกษาท่ีสอดรับกบัการศึกษายุค 4.0 
 นักวิชาการอธิบายเก่ียวกับปรัชญา ทฤษฎีและแนวคิดทางการศึกษาท่ีสอดรับกับ

การศึกษายุค 4.0 ซ่ึงมี ลกัษณะเด่นตรงท่ีเน้นให้ผูเ้รียนสร้างความรู้และนวตักรรม/ผลผลิตหรือ
ผลงาน มีดงัน้ี 

 ปรัชญาการศึกษาเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ ไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2559, น. 24) เสนอ
ว่าปรัชญาการศึกษา ท่ีสอดรับกบัการศึกษายคุ 4.0 คือปรัชญาการศึกษาเชิงสร้างสรรคแ์ละผลิตภาพ
ว่าเป็นปรัชญาการศึกษาท่ีเน้นให้ผูเ้รียนสร้างผลผลิตสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสมกับบริบทไทย แทน
การศึกษาแบบเดิมท่ีเนน้การบริโภคความรู้จาก ผูอ่ื้น โดยเฉพาะจากต่างชาติแต่เพียงอย่ างเดียว โดย
ไพฑูรย ์สินลารัตน์ขยายความว่าการศึกษาเชิงสร้างสรรค ์และผลิตภาพตอ้งเนน้ท่ีการคิดสร้างสรรค ์
แลว้แปรเป็นผลผลิต ซ่ึงการท่ีบุคคลจะมีความคิดสร้างสรรคไ์ดก้็ตอ้ง มีทกัษะการวิเคราะห์ไดก่้อน 
นอกจากน้ีการสร้างผลผลิตก็ตอ้งมีความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ดว้ย ส่วนผลลพัธ์ท่ีคาดหวงัจาก
การศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพคือคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของบณัฑิตท่ีจะช่วย แกปั้ญหา
บริโภคนิยมไดค้ือการคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค ์การคิดผลิตภาพและการรับผิดชอบต่อสังคม 

หลกัสูตรยุค 4.0 
 ในยคุการปฏิวติัอุตสาหกรรมคร้ังท่ี 4 ซ่ึงมีการปฏิวติัของเทคโนโลยดิีจิทลัส่งผลท าให้

ระบบเศรษฐกิจ และความตอ้งการแรงงานเปล่ียนไป ดงันั้นการศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งปรับตวั เฉพาะ
อย่างยิ่งการเตรียมคนให้มีสมรรถนะท่ีพร้อมส าหรับรองรับเศรษฐกิจและสังคมยุค 4.0 ในศตวรรษ 
ท่ี 21 โดยเร่ิมจากการปรับเปล่ียนจากการจดัหลกัสูตรแบบเน้นเน้ือหามาเป็นหลกัสูตรแบบเน้น
สมรรถนะ สอดคลอ้งกบัแนวคิดของกฤตธี วงศส์ถิต (2560, น. 28) ท่ีเสนอวา่หลกัสูตรของโรงเรียน
ในยคุ 4.0 ตอ้งมุ่งพฒันาใหผู้เ้รียนมีความสามารถในดา้นต่อไปน้ี การคิดวิเคราะห์/แกปั้ญหา การคิด
สร้างสรรคแ์ละสร้างนวตักรรม ภาวะผูน้ าและการประกอบอาชีพ มีคุณธรรม 

 นกัวิชาการยงัสนบัสนุนว่าหลกัสูตรในศตวรรษท่ี 21 และหลกัสูตรท่ีเหมาะกบัพฒันา 
นวตักรรมซ่ึงสอดรับกบัการศึกษายคุ 4.0 วา่ควรมีความยดืหยุ่น ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน
เป็นรายบุคคล (Personalize) บูรณาการขา้มสาขาวิชา เนน้แก่นความรู้ท่ีส าคญั/แนวคิดหลกั เนน้การ
พฒันาทกัษะการคิดขั้นสูงและทกัษะการประยุกตใ์ชค้วามรู้ (สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ์และคนอ่ืน ๆ, 
2556) ส าหรับหลกัสูตรท่ีมีลกัษณะสอดคลอ้งกบัค าอธิบายขา้งตน้ ได้แก่ 1) การพฒันาหลกัสูตร
แบบเนน้สมรรถนะ และ 2) การพฒันาหลกัสูตร แบบโมดูล 

การเรียนการสอนยุค 4.0 
 นักวิชาการหลายคนระบุถึงการเรียนการสอนท่ีเหมาะกบัการศึกษายุค 4.0 ว่าควรมี

ลกัษณะดงัต่อไปน้ี ส่งเสริมการเรียนรู้จากกระบวนการคิดเชิงออกแบบและสร้างสรรค์นวตักรรม/
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ผลผลิต การท าโครงงานท่ีเก่ียวกบัการประกอบการและปฏิบติังานในสถานประกอบการ การท า
วิจัย การแก้ปัญหา การร่วมมือท างานและเรียนรู้ในลักษณะชุมชนการเรียนรู้ การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริงและ การปฏิบติังานในบริบทจริง การเรียนรู้แบบสหวิทยาการ และการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานการใชเ้ทคโนโลย ี(ยนื ภู่วรวรรณ, 2558, น. 9) ส าหรับวิธีการสอนท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ขา้งตน้จ าแนกไดด้งัน้ี 

  1. วิธีการเรียนการสอนท่ีเนน้การพฒันาศกัยภาพดา้นนวตักรรม ไดแ้ก่ 
   1.1 การเรียนรู้โดยใช้การออกแบบเป็นฐาน (Design-based Learning) เป็น

วิธีการจดัการเรียนรู้ โดยบูรณาการกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ส าหรับกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
การออกแบบเป็นฐานมีขั้นตอน ดังน้ี 1) การท าความเข้าใจความต้องการของผูใ้ช้ (Empathy) 
ตวัอย่างของกิจกรรมในขั้นน้ีไดแ้ก่ การเรียนรู้ภาคสนามโดยการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ปัญหา
และความต้องการของผูใ้ช้ 2) ระบุปัญหา (Define) ซ่ึง เก่ียวข้องกับการสังเคราะห์ ตีความและ
จดัล าดบัความส าคญัความตอ้งการของผูใ้ช ้ปรึกษาหารือกบัเพื่อนร่วมทีมและใช้ดุลยพินิจในการ
ระบุประเด็นปัญหา 3) การสร้างไอเดีย (Ideate) โดยการระดมความคิดเพื่อหา แนวทางแก้ปัญหา 
ตวัอยา่งของกิจกรรมการเรียนในขั้นน้ี ไดแ้ก่ การระดมสมอง การใชแ้ผนผงัความคิด เป็นตน้ 4) การ
พฒันาตน้แบบ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาความคิดให้มีความเป็นรูปธรรมท่ีแสดงออกไดใ้นหลาย
รูปแบบ เช่น ผลิตภณัฑ ์แผนภาพแสดงล าดบัเหตุการณ์ (Storyboard) หรือการแสดงบทบาทสมมุติ 
เป็นตน้ และ 5) การทดสอบ โดยการน าต้นแบบท่ีได้ไปทดสอบกับผูใ้ช้เพื่อรับข้อมูลยอ้นกลับ
ส าหรับปรับปรุงต่อไป การทดสอบและปรับปรุงจะเป็นกิจกรรมท่ีด าเนินการกลบัไปกลบัมาจนได้
นวตักรรมท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้(Hasso Platter Institute of Design at Stanford, 2010)  

  1.2 การเรียนรู้นวตักรรม (Innovation Learning: IL) ตามแนวคิดของ ธอร์สเตทสัน 
และเดนทอล (Thorsteinsson & Denton, 2003) ซ่ึงมีวิธีการท่ีคลา้ยกบัการเรียนรู้โดยใชก้ารออกแบบ
เป็นฐาน การเรียนรู้นวตักรรมเป็นวิธีการสอนท่ีมุ่งพฒันาทกัษะการสร้างความคิดใหม่ ๆ (Fdeation 
Skil) และศกัยภาพในการสร้างนวตักรรม โดยผูเ้รียนเสนอ แนวคิดและวิจยัเพื่อหาทางออกในการ
แกปั้ญหาท่ีเกิดขึ้นจริง ส าหรับขั้นตอนการจดัการเรียนรู้ของการเรียนรู้ นวตักรรมมีดงัน้ี 1) ผูเ้รียน
ส ารวจสภาพแวดลอ้มนอกโรงเรียนเพื่อระบุความตอ้งการและปัญหา 2) ผูเ้รียนระดมสมองเพื่อ
หาทางออก 3) ผูเ้รียนเลือกแนวคิดตั้ งต้นในการสร้างนวัตกรรมและน าไปปรึกษากับผู ้สอน              
4) ผูเ้รียน ร่าง/พฒันาตัวแบบและทางออกเชิงเทคนิคและน าไปปรึกษากับผูส้อน 5) การพฒันา
ต้นแบบสุดท้ายโดยใช้วสัดุ อุปกรณ์ท่ีหาได้ทั่วไปในชั้นเรียน 6) ท าโปสเตอร์ส าหรับน าเสนอ
ผลงาน ซ่ึงควรแสดงกลไกการท างานของ นวตักรรม กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูใ้ชน้วตักรรม วิธีการใช้
นวตักรรมและวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชส้ร้างนวตักรรม 
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  1.3) การเรียนการสอนแบบการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (CCPR) ตาม
แนวคิดของไพฑูรย ์สินลารัตน์ (2559, น.17) รูปแบบการสอนแบบการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และ
ผลิตภาพ (CCPR)  ซ่ึงย่อมาจาก คิดวิเคราะห์ (Critical) คิดสร้างสรรค์ (Creative) คิดผลิตภาพ
(Productive) และคิดรับผิดชอบ (Responsibility) ในวิธีการสอนแบบน้ีเน้นให้ผู ้เรียน ต้องคิด
สร้างสรรคแ์ละน าความคิดสร้างสรรคไ์ปสร้างผลงาน แต่ก่อนจะคิดสร้างสรรคไ์ด ้ผูเ้รียนจะตอ้งมี
ทกัษะ การคิดวิเคราะห์ ในขณะเดียวกนัก็ตอ้งสามารถสร้างผลงานโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
รูปแบบการสอนแบบการศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ (CCPR) ประกอบดว้ยวิธีการจดัการ
เรียนรู้ย่อย ๆ 4 วิธี ได้แก่ 1) การเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ (Critical Based) คือการ สอนท่ีเน้นให้
ผูเ้รียนมีทกัษะการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมต่อไปน้ี การวิเคราะห์ปัญหาเป็น 
รายบุคคล การแลกเปล่ียนความคิดเห็น การประเมินทบทวนกับตนเอง 2) การเรียนรู้แบบคิด
สร้างสรรค ์(Creative-Based) คือการสอนท่ีเนน้การพฒันาความคิดสร้างสรรค ์3) การเรียนรู้แบบคิด
ผลิตภาพ (Productivity-Based) คือ การจดักิจกรรม การเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายให้ผูเ้รียนสร้างผลผลิต 
ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมต่อไปน้ี การก าหนดเป้าหมายในการ สร้างผลงาน การแสวงหาวิธีการสร้าง
ผลงาน การทดสอบ/ประเมินคุณภาพงาน และการปรับปรุงผลงาน 4) การเรียนรู้แบบคิดรับผิดชอบ 
(Responsibility-Based) คือ การเรียนรู้ท่ีเนน้เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะ 

 2) การเรียนรู้ความเป็นผูป้ระกอบการ (Entrepreneurial Learning) ในความหมายท่ี
กวา้งท่ีไม่จ ากดัเฉพาะในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างธุรกิจใหม่หมายถึงวิธีจดัการเรียนรู้ท่ีช่วย
พฒันาให้ผูเ้รียน สามารถริเร่ิมและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ท่ีมีคุณค่า มูลค่า (Value-
creation) ส าหรับผูอ่ื้น ผูมี้ส่วน ได้ส่วนเสีย โดยการสร้างคุณค่าในท่ีน้ีอาจจะเป็นด้านการเงิน 
วฒันธรรมหรือสังคมก็ได ้ยกตวัอย่าง เช่นในบริบทการศึกษาท่ีมีผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียหลกัคือผูเ้รียน 
การเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมส าหรับการเขา้สู่ตลาดแรงงานถือเป็นบริการท่ีช่วยเพิ่มคุณค่า
ให้กบับณัฑิต ผูใ้ชบ้ณัฑิตและประเทศชาติ ดงันั้นเป้าหมายของการเรียนรู้ความเป็นผูป้ระกอบการ
ในความหมายกวา้งจึงไม่จ ากดัว่าตอ้งเรียนรู้เพื่อให้มีความรู้ ทกัษะและ คุณลกัษณะท่ีจ าเป็นส าหรับ
การสร้างธุรกิจใหม่เท่านั้น แต่เป้าหมายท่ีส าคญัยิ่งกว่านั้นคือการพฒันาสมรรถนะท่ี จ าเป็นส าหรับ
การมีงานท า (Employability) เช่น การมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ การรู้จกัแสวงและใชโ้อกาส ให้
เป็นประโยชน์ การพึ่งตนเอง การท างานเชิงรุกและการมีนวตักรรมทางความคิด (Lackeus, 2015,   
p. 312)  

 ส่วนวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะส าหรับการพัฒนาเรียนให้มีความเป็น
ผูป้ระกอบการและมีผลิตภาพนั้นท าไดห้ลายวิธี ไดแ้ก่ การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน การเรียนรู้จาก
การปฏิบติังานในบริษทัจ าลอง การศึกษาดูงาน การเรียนรู้จากวิทยากร การเรียนรู้โดยใชล้ะครเป็น
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ฐานการเรียนรู้จากการท าแผนผงัโมดล ธุรกิจ (Business Canvas) การเรียนรู้ดว้ยการออกแบบ และ
การเรียนรู้ด้วยการบริการ (Lackeus, 2015, Kuuskorpi & Gonzalez, 2011) ในท่ีน้ีจะขยายความ
เก่ียวกบัวิธีการหน่ึงในการเรียนรู้ความเป็นผูป้ระกอบการคือการเรียนรู้ แบบมุ่งผลผลิต (Product-
oriented Learning) ตามแนวคิดของจาว (Zhao, 2012, p. 112) การเรียนรู้แบบมุ่งผลผลิตเป็น รูปแบบ
หน่ึงของการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อหล่อ
หลอม ให้ผูเ้รียนมีความคิดความเช่ือ (Mindset) และทกัษะผูป้ระกอบการ โดยวิธีการจดัการเรียนรู้
แบบน้ีไม่เพียงแต่ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาความรู้และทกัษะ แต่ผูเ้รียนตอ้งสามารถสร้างผลผลิต
ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของ ผลิตภณัฑห์รือบริการท่ีมีคุณภาพสูงและดึงดูดใจผูใ้ชง้าน กระบวนการเรียนรู้
แบบมุ่งผลงานมีขั้นตอนการ จดัการเรียนรู้ดงัน้ี 1) ระบุความตอ้งการหรือปัญหา 2) ระดมความคิด 
(Idea) เพื่อสร้างผลผลิต โดยผูเ้รียนอาจ แสวงหาความคิดใหม่ๆจากการศึกษาวิจัย สอบถาม
ผูเ้ช่ียวชาญ ศึกษาปัญหาในเชิงลึก ปรึกษาหารือเพื่อน ส่วน ผูส้อนจะมีบทบาทในการช่วยกระตุน้
ความคิดด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น จัดทัศนศึกษา จัดกิจกรรมระดมความคิด หรือเชิญผูเ้ช่ี ยวชาญ
ภายนอกมาน าเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อย่างไรก็ดีผูเ้รียนจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบใน การ
พฒันาความคิดท่ีจะน าไปสู่การสร้างผลผลิต 3) ประเมินความเป็นไปได้ในการท าโครงการโดย
พิจารณาจุด แข็งและจุดอ่อนของตนเองและบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงความพร้อมดา้นทรัพยากร 
4) โนม้นา้วให้คนอ่ืนเห็น คุณค่าของผลผลิตท่ีจะสร้าง โดยน าเสนอความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑท่ี์จะ
สร้างขึ้นทั้งในและนอกสถาบนั 5) พฒันาโครงงาน และ 6) ฝึกท าการตลาดและขายผลิตภณัฑ ์

การประเมินผลยุค 4.0 
 นกัวิชาการหลายคน อาทิ เช่น ทวีศกัด์ิ จินดานุรักษ์ (2559) และอนุสรณ์ นามประดิษฐ์ 

(2560) เสนอแนวทางการประเมินผลยคุ 4.0 ดงัน้ี 1) การประเมินการเรียนรู้ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของการ
จดัการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 2) ประเมินตามสภาพจริง ได้แก่ การ
ประเมินผลงาน/ผลผลิตและผลการปฏิบติังาน 3) ประเมินความสามารถ/สมรรถนะในการสร้างผลิต
และการคิดสร้างสรรค ์โดยการพฒันาและใช ้แบบวดัทดสอบสมรรถนะดา้นนั้น ๆ โดยเฉพาะหรือ
โดยการบูรณาการตวัช้ีวดัของความสามารถในการสร้าง ผลผลิตและการคิดสร้างสรรค์กับการ
ประเมินผลในรายวิชาอ่ืน 

 แนวทางการประเมินท่ีเหมาะกับการศึกษายุค 4.0 ข้างต้น มีความสอดคล้องกับ
ลกัษณะของการประเมินแนวใหม่และแนวโนม้การประเมินในอนาคต สรุปไดด้งัน้ี 1) ประเมินแบบ
เน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นองค์รวม กล่าวคือ มีจุดมุ่งหมายในการประเมิน
เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน ประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ในหลายมิติ ครอบคลุมทกัษะขั้นสูงและ
การเรียนแบบร่วมมือ นอกจากน้ียงัให้ความส าคัญทั้งกระบวนการและผลลัพธ์การเรียนรู้ และ
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ค านึงถึงแรงจูงใจและความแตกต่างระหว่างผูเ้รียน เนน้การประเมินตามสภาพจริงท่ีให้ความส าคญั
กบัจุดเด่นและสอดคลอ้งกบัชีวิตจริงของผูเ้รียน 2) เน้นการประเมินในระดับชั้นเรียน โดยจดัการ
ประเมินให้เป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเรียนการสอน ประเมินจากพฤติกรรมและ ผลงานท่ีเกิดขึ้น
ในการเรียนวิชาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวนัและประเมินอย่างต่อเน่ือง 3) ใช้วิธีการและเคร่ืองมือ 
ประเมินท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัเน้ือหาและการเรียนรู้ของผูเ้รียน เช่น การประเมินจากการ
ส่ือสารส่วน บุคคล การประเมินจากการปฏิบติั และการประเมินจากขอ้สอบ ซ่ึงช่วยเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนมีทางเลือกหลาย ช่องทางในการแสดงความสามารถ 4) เน้นการประเมินผลการปฏิบติังาน 
(Performance-Based Assessment) และการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ท่ีให้
ผูเ้รียนประยกุตค์วามรู้ ทกัษะ และบูรณาการกบัการปฏิบติังานท่ีซบัซ้อนในสภาพแวดลอ้มจริง และ
เป็นการประเมินโดยบูรณาการขา้ม สาขาวิชา และประเมินโดยอิงบริบททอ้งถ่ิน 5) การให้คะแนน
อิงผลงานท่ีแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและมีเกณฑ์ การตัดสินท่ีชัดเจน 6) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วางแผน ด าเนินการประเมินและใชผ้ลการประเมิน 
(บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, 2544; สุวิมล ว่องวาณิช, 2546; อภิภา ปรัชญพฤทธ์ิ, 2555) ส าหรับ
เน้ือความต่อไปน้ีเป็นการขยายความเก่ียวกับวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมการศึกษา ยุค 4.0 และ
สอดคล้องกับแนวคิดและแนวโน้มการประเมินผลแนวใหม่ ได้แก่ การประเมินชั้นเรียน การ 
ประเมินตามสภาพจริง การประเมินผลการปฏิบติังานและการประเมินสมรรถนะ 

กจิกรรมพฒันานักศึกษายุค 4.0 
 กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดนอกเวลาเรียน ทั้งภายในและภายนอก

สถาบนั ไม่เก่ียวขอ้งกบั การเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยตรงและเป็นกิจกรรมท่ีนกัศึกษาร่วมกนั
จดัขึ้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการ ของตนเอง (ธิดารัตน์ บุญนุช, 2443, น. 64; ส าเนาว ์ขจรศิลป์, 
2538, น. 41) กิจกรรมนกัศึกษาอาจจ าแนกเป็นกิจกรรมนอกหลกัสูตร (Extracurricular Activities) ท่ี
จดัขึ้นเป็นทางการให้นกัศึกษาเลือกเขา้ร่วมตามความสมคัรใจโดยไม่มีการให้คะแนนกบักิจกรรม
ร่วมหลกัสูตรหรือกิจกรรมเสริมหลกัสูตร (Co-Curricular) เป็นกิจกรรมเพื่อเสริม ประสบการณ์ทาง
วิชาการซ่ึงเก่ียวพนักบัหลกัสูตรค่อนขา้งมาก (ส าเนาว ์ขจรศิลป์, 2538, น. 121)  

 ส าหรับวตัถุประสงค์ของกิจกรรมพฒันานักศึกษามีดังน้ี 1) เสริมสร้างความรู้และ
ประสบการณ์ทางวิชาการ 2) ส่งเสริมการพฒันานกัศึกษาอยา่งเป็นองคร์วมทั้งในดา้นวิชาการ สังคม 
อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ 3) พฒันานกัศึกษาในดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล การท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้น และสร้างความสามคัคีของกลุ่มนักศึกษา 4) เตรียมความพร้อมด้านความเป็นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้รู้จกัท านุบ ารุง ศิลปะและวฒันธรรม 5) ส่งเสริมให้นกัศึกษา
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พฒันาความสนใจในวงกวา้งขึ้น พฒันาความสามารถพิเศษและ
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ส่งเสริมใหรู้้จกัน าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม (ส าเนาว ์ขจรศิลป์, 2538, น. 127) 
ส่วนประเภทของกิจกรรมพฒันานกัศึกษามีดงัต่อไปน้ี 1) กิจกรรมส่วนกลางหรือกิจกรรมดา้นการ
ปกครอง คือกิจกรรมขององคก์ารกิจกรรมนกัศึกษาระดบัสถาบนั ไดแ้ก่ สโมสรนกัศึกษา องคก์าร 
บริหารกิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา เป็นตน้ 2) กิจกรรมวิชาการ 3) กิจกรรมกีฬา       
4) กิจกรรม ศิลปะและวฒันธรรม 5) กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ 6) กิจกรรมพฒันาอาชีพ 7) กิจกรรม
การเมือง 8) กิจกรรมนันทนาการ (ธิดารัตน์ บุญนุช , 2543; ส าเนาว์ ขจรศิลป์ , 2538; วัลลภา           
เทพหสัดิน ณ อยธุยา อา้งถึงใน ญาดา นิลประดิษฐ์, 2553, น. 72)  

การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ยุค 4.0 
 การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ครอบคลุมการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทาง

กายภาพหรือการจดั พื้นท่ีการเรียนรู้และการจดับรรยากาศการเรียนรู้ 
 แนวคิดและประเภทของพื้นท่ีการเรียนรู้ 
  บราวน์ (Brown, 2005) อภิภา ปรัชญพฤทธ์ิ (2558) และเคิปเปน (Keppell, 2012) 

อธิบายว่า พื้นท่ีการเรียนรู้ มีความหมายครอบคลุม สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ สภาพแวดลอ้ม
เสมือนจริงและสภาพแวดลอ้มท่ีผสมผสานทั้งสองแบบท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ทุกท่ีทุกเวลาโดยไม่
จ ากดัเฉพาะในชั้นเรียน มี ลกัษณะจูงใจให้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ส่งเสริมการปฏิสัมพนัธ์ในการ
เรียนรู้ และเอ้ือให้ผูส้อนกบัผูเ้รียน สามารถใช้ประโยชน์ไดสู้งสุด ส่วนองค์การเพื่อความร่วมมือ
และการพฒันาทางเศรษฐกิจ (OECD) (Cited in Kuuskorpi & Gonzalez, 2011) อธิบายคลา้ยกนัว่า 
พื้นท่ีทางการศึกษา (Educational Space) เป็นพื้นท่ีทางกายภาพท่ีสนบัสนุนโปรแกรมและการเรียน
การสอน รวมถึง เทคโนโลยท่ีีหลากหลาย อุปกรณ์การสอน แหล่งสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้นอก
สถาบันการศึกษา ท่ีมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคม ถูก
สุขลกัษณะ ปลอดภยัและดึงดูดความสนใจ 

  พื้นท่ีการเรียนรู้จ าแนกได้เป็น 3 ประเภท (อภิภา ปรัชญพฤทธ์ิ , 2558; Brown, 
2005) ไดแ้ก่ 

  1) พื้นท่ีการเรียนรู้ทางกายภาพ (Physical Learning Spaces) ประกอบดว้ย  
   1.1) พื้นท่ีการเรียนรู้แบบ เป็นทางการ เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

หอ้งทดลอง  
   1.2) พื้นท่ีการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการ เช่น ห้องสมุด ศูนยก์ารเรียนรู้ ห้อง

ประชุมสัมมนา  
   1.3) พื้นท่ีส าหรับการเรียนรู้ตามอธัยาศยั เช่น ร้านกาแฟ พื้นท่ีนอกอาคารเรียน 

เป็นตน้ 
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  2) พื้นท่ีการเรียนรู้เสมือนจริง (Virtual Learning Space) ครอบคลุม สภาพแวดลอ้ม
การเรียนรู้ผ่านส่ือ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น พื้นท่ีการเรียนรู้ผ่านระบบการจดัการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
(Learning Management System: LMS) และผ่านเคร่ืองมือส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์และโปรแกรมโลก
เสมือนจริง เช่น พื้นท่ีการเรียนรู้ ส่ือสารผ่านโปรแกรม แบล็คบอร์ด (Blackboard), คอร์สวิลล์ 
(Courseville), มูเด้ิล (Moodle), เฟซบุ๊ก (Facebook), บล็อก (Blog), วิกิ (Wiki), ทวิตเตอร์ (Twitter )
และเซคนัดไ์ลฟ์ Second Life เป็นตน้ 

  3) พื้นท่ีการเรียนรู้นอกอาณาบริเวณของสถาบนั เช่น แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และ
ในสถานประกอบการ เป็นตน้ 

 ส่วน เคิปเปน (Keppell, 2012, p. 147) ได้จ าแนกพื้นท่ีการเรียนรู้ออกเป็นพื้นท่ีการ
เรียนรู้ทางกายภาพ พื้นท่ี การเรียนรู้เสมือนจริง พื้นท่ีการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning 
Space) พื้นท่ีการเรียนรู้ผ่าน อุปกรณ์การส่ือสารเคล่ือนท่ี (Mobile Learning Space) พื้นท่ีการเรียนรู้
นอกอาคาร (Outdoor Learning Space) พื้นท่ีการเรียนรู้ส่วนตัว (Personal Learning Space) และ
พื้นท่ีฝึกปฏิบัติ (Practice-Based Space) โดยขยายความจากแนวคิดของ บราวน์ (Brown, 2005,        
p. 77) เก่ียวกบัการจดัพื้นท่ีการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นพื้นท่ีการ เรียนรู้ท่ีผสมผสานระหว่างพื้นท่ี
การเรียนรู้แบบเผชิญหนา้ในชั้นเรียนกบัพื้นท่ีการเรียนรู้ผา่นส่ือออนไลน์ และ อธิบายเก่ียวกบัพื้นท่ี
การเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์ส่ือสารเคล่ือนท่ีกบัพื้นท่ีการเรียนรู้นอกอาคารว่าเป็นผลจาก ความกา้วหน้า
ของอุปกรณ์การส่ือสารเคล่ือนท่ีท่ีท าใหบุ้คคลสามารถเรียนรู้เกิดขึ้นไดทุ้กท่ีทุกเวลาท่ีมีอุปกรณ์ การ
ส่ือสารเคล่ือนท่ีและเครือข่าย Wifi ส่วนพื้นท่ีการเรียนรู้ส่วนตวัเป็นพื้นท่ีการเรียนรู้ท่ีปัจเจกบุคคล
บูรณาการพื้นท่ีการเรียนรู้แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการเพื่อให้ตอบสนองความต้องการ
เรียนรู้ของแต่ละบุคคล ในขณะท่ีพื้นท่ีฝึกปฏิบติั ไดแ้ก่ สถานท่ีท่ีใช้ฝึกงาน/เรียนรู้ท่ีบูรณาการกบั
การท างาน 

 การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ 
  บรรยากาศการเรียนรู้ในชั้นเรียนเป็นทศันคติ ความรู้สึก และพฤติกรรมในชั้นเรียน        

โคลอส (Couros, 2015, p.78) และปีเตอร์-ซาร์การ์ (Peter-Szarka, 2012, p. 69) นักวิชาการอธิบาย
เก่ียวกบับรรยากาศชั้นเรียนท่ีเอ้ือต่อการสร้างสรรค์นวตักรรมและเหมาะกบั การศึกษายุค 4.0 ดงัน้ี 
กล่าวถึงลกัษณะของชั้นเรียนท่ีเอ้ือต่อการพฒันาศกัยภาพด้าน นวตักรรมดังน้ี 1) เปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน 2) เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมี อิสระในการเลือก
เรียนหรือท าในส่ิงท่ีถนัดและสนใจ 3) มีเวลาให้ผูเ้รียนคิดทบทวนหรือสะท้อนความคิดต่อการ 
เรียนรู้ของตนเอง 4) จดัช่วงเวลาและโอกาสให้ผูเ้รียนสร้างสร้างสรรค์นวตักรรม 5) ส่งเสริมให้
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ผูเ้รียนคิดแบบมี วิจารณญาณ ระบุปัญหา/แก้ปัญหา ประเมินตนเองและเรียนรู้จากผูเ้ช่ียวชาญ
ภายนอกสถาบนั 

  ส่วน ปีเตอร์-ซาร์การ์ (Peter-Szarka, 2012, p. 94) อธิบายเก่ียวกับบรรยากาศการ
เรียนรู้ท่ีสร้างสรรค์ว่าประกอบดว้ย 1) จดั เวลาส าหรับการคิดสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ 2) สนับสนุนให้
คน้หาความชอบและความถนัดของตนเอง 3) สร้าง บรรยากาศการเรียนรู้แบบร่วมมือ ช่วยเหลือ
เก้ือกูล มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม ส่งเสริมให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะ ดา้นมนุษยสัมพนัธ์การเรียนรู้เป็น
ทีมและการเปล่ียนความขดัแยง้ให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ 4) ส่งเสริมเรียนรู้ แบบระดมความคิด
และการคิดเช่ือมโยง 5) ให้รางวลัความคิดและผลผลิตสร้างสรรค์ โดยเฉพาะรางวลัท่ีส่งผลต่อ
แรงจูงใจภายใน เช่น การมอบหมายงานท่ีทา้ทายความสามารถและเป็นส่ิงท่ีชอบ 6) ส่งเสริมใหก้ลา้
เสียง ทดลองท าส่ิงใหม่ในสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั เปิดโอกาสให้เรียนรู้จากความผิดพลาด ให้
ขอ้มูลยอ้นกลบัอยา่ง สร้างสรรค ์

  พิมพนัธ์ เดชะคุปตแ์ละพเยาว ์ยนิดีสุข (2560, น. 48) กล่าวถึงบรรยากาศการเรียนรู้
ของสภาพแวดลอ้มในชั้น เรียน 4.0 วา่ควรมีลกัษณะดงัน้ี 1) บรรยากาศการเรียนท่ีสร้างความคุน้เคย
หรือความสัมพนัธ์กนัระหวา่งผูส้อน และผูเ้รียน 2) บรรยากาศท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีอิสระในการ
คน้ควา้หาความรู้ดว้ยตนเอง 3) บรรยากาศท่ีทา้ ทาย โดยผูส้อนกระตุน้ให้ผูเ้รียนกระตือรือร้น สนใจ 
ติดตามและคน้ควา้ 4) บรรยากาศท่ีผูส้อนและผูเ้รียน เคารพซ่ึงกนัและกนั เห็นคุณค่าและยอมรับ
ความแตกต่างระหวา่งบุคคล มีวินยัในตนเองและมีวินยัในชั้นเรียน และมีความสามคัคี 

  ส่วน ฉันทวิชโช สุธนะวรานนท์ (2556, น. 42) กล่าวถึงองค์ประกอบการจัด
หอ้งเรียนผลิตภาพในการศึกษา 4. 0 วา่ควรมีลกัษณะดงัน้ี 1) มีกฎ กติกาและมารยาทในหอ้งเรียน 2) 
มีการปฏิสัมพนัธ์เชิงผลิตภาพ กล่าวคือ ผูส้อนกบัผูเ้รียนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและมีความเป็น
กนัเอง ส่วนผูเ้รียนมีความร่วมมือ ช่วยเหลือเก้ือกูล และสามคัคีกนั นอกจากน้ีบรรยากาศในชั้นเรียน
ควรมีความผอ่นคลาย ไม่เคร่งเครียด 3) ใหอิ้สระในการคิด และตดัสินใจท าในส่ิงท่ีมีความหมายกบั
ตนเอง ส่งเสริมการคิดริเร่ิมยอมรับและเรียนรู้จากความผิดพลาด 

  สรุป การจดัสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ยคุ 4.0 ครอบคลุมการจดัสภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพและการจดั บรรยากาศการเรียนรู้ ส าหรับการจดัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ควรมีลกัษณะ
ดังน้ีคือ ใช้งานได้อเนกประสงค์ มีความยืดหยุ่น สะดวกสบาย ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ กระตุน้
ความคิดสร้างสรรค์และการ เรียนรู้ ค  านึงถึงผูใ้ช้พื้นท่ีเป็นส าคญั มีความเช่ือมโยงระหว่างพื้นท่ี
เรียนรู้ต่าง ๆ และมีเทคโนโลย ีวสัดุอุปกรณ์ จดัเตรียมประจ าห้องไวห้อ้ง ส่วนการจดับรรยากาศการ
เรียนรู้ ควรมีลกัษณะดงัน้ี 1) ส่งเสริมความสัมพนัธ์ท่ีดี ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน และระหวา่งผูเ้รียน 
ความมีวินัย ให้เกียรติกนั เคารพกติกาในการอยู่ร่วมกนั 2) ส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีอิสระในการเรียนรู้ 
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ท างานและสร้างสรรค์ผลงานตามความถนัดและความสนใจ จดัเวลา ให้สร้างสรรค์ผลงาน สร้าง
แรงจูงใจให้สร้างสรรคผ์ลงาน เปิดโอกาสให้กลา้เส่ียงและเรียนรู้จากความผิดพลาด และสนบัสนุน
การเรียนรู้จากคิดวิเคราะห์ สะทอ้นความคิด คิดสร้างสรรคแ์ละคิดแกปั้ญหา 

 
แนวคิด ทฤษฏีเกีย่วกบัแนวคิดการบริหารแบบ EdPEx 

ความเป็นมาของโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เร่ิมมาจากกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ซ่ึงไดมี้การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา
ด าเนินการในเร่ืองน้ีอยา่งจริงจงั โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อยกระดบัคุณภาพอุดมศึกษาไทย และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวตัน์ ซ่ึงเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) เป็นเคร่ืองมือท่ี
ไดรั้บการยอมรับในระดบัสากลว่าเป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพในการพฒันาปรับปรุงองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ มีความยดืหยุน่ เนน้การแข่งขนักบัตนเอง (รัชตว์รรณ กาญจนปัญญาคม, 2556, น. 55) 

1. วัตถุประสงค์ของเกณฑ์ EdPEx 
 1.1 พฒันาเกณฑค์ุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศท่ีเป็นสากล ใหเ้หมาะกบับริบทของ

สถาบนัอุดมศึกษาไทย 
 1.2 ส่งเสริมเครือข่ายการพฒันาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เพื่อการแลกเปล่ียน

เรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดี การจัดระดับเทียบเคียง (Benchmarking) และด าเนินงานท่ีเป็นเลิศของ
สถาบนัอุดมศึกษาในการกา้วสู่ความเป็นเลิศอยา่งกา้วกระโดด 

 1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาพฒันาคุณภาพการศึกษา ระบบการ
บริหารจดัการดว้ยเกณฑค์ุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสามารถเทียบไดใ้นระดบัสากล 

 
2. ความส าคัญของการใช้เกณฑ์ (EdPEx) 
 เป็นเกณฑ์การประเมินองค์กรเพื่อคน้หาว่า องค์กรเขา้ใจบริบทของตนเองหรือไม่ 

ปัจจยัภายในปัจจยัสภาวะแวดลอ้มการแข่งขนัภายนอก การสร้างการเปล่ียนแปลงภายในองค์กร 
ความเป็นระบบ ความมีประสิทธิผล ผลการด าเนินการขององค์กรท่ีแข่งขันได้ เป็นต้นแบบ 
เทียบเคียงได ้

3. โครงสร้างของเกณฑ์ (EdPEx)  รัชต์วรรณ กาญจนปัญญาคม  (2556) กล่าวว่า 
โครงสร้างของเกณฑ ์(EdPEx)  ประกอบดว้ย 

 3.1 โครงร่างองค์กร ประกอบด้วย พื้นฐานด้านสภาพแวดล้อมขององค์กร รวมถึง
สภาพแวดลอ้มการแข่งขนัและความทา้ทาย 
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 3.2 หมวดกระบวนการ (หมวด 1 – 6) ดงัน้ี 
  หมวด 1 การน าองคก์ร : วดัประสิทธิผลของการน า 
  หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยทุธ์ : วดัการบรรลุแผนงานและยทุธศาสตร์ 
  หมวด 3 การมุ่งเนน้ลูกคา้ : วดัความพึงพอใจ และความผูกพนั (เก่ียวกบัหลกัสูตร

และกลไกการสนบัสนุนการเรียนรู้) 
  หมวด 4 การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ : วดัผลการเรียนรู้ขององคก์ร 

และการแกปั้ญหา 
  หมวด 5 การมุ่งเนน้บุคลากร : วดัการสร้างและพฒันาบุคลากร 
  หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบติัการ : วดัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของทุก

ส่วนงาน 
 3.3 หมวดผลลัพธ์ (หมวด 7) ซ่ึงจะพิจารณาตั้งแต่คุณภาพหลกัสูตร ผลการเรียนรู้ 

คุณภาพงานวิจยั ประสิทธิผลระบบงานต่าง ๆ ผลการมุ่งเนน้ลูกคา้และผูเ้รียน การสร้างความผกูพนั
และการพฒันาบุคลากรการเงิน ความเป็นผูน้ า และการสนบัสนุนชุมชน 

4. คุณลกัษณะส าคัญของเกณฑ์ (EdPEx) 
 4.1 เกณฑม์ุ่งเนน้ผลลพัธ์: ผลลพัธ์ท่ีส าคญัของสถาบนั 5 ดา้น ดงัน้ี 
  1. ผลลพัธ์ดา้นกระบวนการและการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
  2. ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้ 
  3. ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้ผูป้ฏิบติังาน 
  4. ผลลพัธ์ดา้นการน าองคก์าร และการก ากบัดูแลสถาบนั 
  5. ผลลพัธ์ดา้นงบประมาณ การเงิน และการตลาด 
 4.2 เกณฑไ์ม่ก าหนดวิธีการท่ีเฉพาะเจาะจง และสามารถปรับใชไ้ด ้
 4.3 เกณฑบ์ูรณาการสาระส าคญัทางการศึกษา 
 4.4 เกณฑ์สนับสนุนมุมมองเชิงระบบเพื่อให้เป้าประสงค์สอดคลอ้งไปในแนวทาง

เดียวกนัทัว่ทั้งองค์กร (มุมมองเชิงระบบ หมายถึง ทุกเร่ืองในองค์กรตอ้งสนับสนุนซ่ึงกนัและกนั
และน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีองคก์รตอ้งการ โดยมุมมองเชิงระบบส่วนหน่ึงมาจากตวัวดั จากกระบวนการ 
จากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย จากรายละเอียดของวิธีการแกปั้ญหาขององคก์ร) 

 4.5 เกณฑส์นบัสนุนการตรวจประเมินท่ีเนน้เป้าประสงค ์หลกัการของความเป็นเลิศ มี
ส่วนประกอบ 3 ดา้น ดงัน้ี 

  1. กลยทุธ์การประเมินท่ีผา่นการกลัน่กรอง และมีการน าไปปฏิบติัมาแลว้เป็นอย่าง
ดี 
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  2. มีการปรับปรุงตวัวดั และดัชนีช้ีวดัผลลพัธ์การด าเนินการ โดยเฉพาะผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองทุกปี 

  3. แสดงให้เห็นชดัเจนถึงความเป็นผูน้ าในดา้นผลการด าเนินการและการปรับปรุง
ผลการด าเนินการโดยเปรียบเทียบกับสถาบันซ่ึงเทียบเคียงกันได้ และกับเกณฑ์เปรียบเทียบท่ี
เหมาะสม 

 เน้ือหาในเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นค าถามท่ี
องคก์รตอ้งตอบตวัเองทั้งในบริบทกระบวนการ และการเลือกตวัวดั (ไม่ตอ้งตอบทุกค าถาม แต่ควร
เรียนรู้ความหมายและเจตจ านงของค าถามหลักในแต่ละหมวดให้เข้าใจ เพื่อน าไปสร้างการ
เปล่ียนแปลงในกระบวนการให้เกิดขึ้น) ค  าถามน้ีมุ่งให้องค์กรคน้หา และพฒันาระบบงานท่ีมี
ประสิทธิภาพ ใช้งานได ้และน าสู่ผลลพัธ์ท่ีดีต่อเน่ือง ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มท่ี เปล่ียนแปลง การ
ตรวจประเมินตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) จะ
ช่วยให้องค์กรค้นหากระบวนการท่ียงัเป็นช่องว่าง (Gap) และน าไปใช้วางแผนพัฒนาต่อไป       
(รัชตว์รรณ กาญจนปัญญาคม, 2556, น. 48) 

 1. ด้านการน าองค์กร 
  1.1 ระบบการช้ีน าองคก์ร 
  1.2 การสร้างความยัง่ยนืใหก้บัองคก์รโดยผูบ้ริหารระดบัสูง 
  1.3 การส่ือสารและสร้างความผกูพนักบัคนทั้งองคก์ร 
  1.4 ระบบการก ากบัดูแล 
  1.5 การช้ีน าสังคม 
  1.6 การสร้างใหส้ังคมและชุมชนดีขึ้น 
 
 2. ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
  2.1 การก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ (ทิศทาง) ท่ีส าคญั 
  2.2 การคน้หาความไดเ้ปรียบและความทา้ทายเชิงกลยทุธ์ขององคก์ร 
  2.3 การวางแผนเชิงกลยทุธ์ท่ีมีประสิทธิผล 
  2.4 การถ่ายทอดยทุธศาสตร์สู่แผนงานและโครงการต่าง ๆ 
  2.5 การพิจารณาทรัพยากรเพื่อใหย้ทุธศาสตร์บรรลุตามแผนงาน 
 3. ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
  3.1 การรับฟังและรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้รียน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพื่อน ามาใช้

ประโยชน ์
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  3.2 การสร้างหลกัสูตรท่ีตอบสนองกลุ่มผูใ้ช ้
  3.3 การสร้างกลไกต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผลท่ีดี 
  3.4 การพฒันาสัมพนัธภาพเพื่อน าไปสู่ความผูกพนักับผูเ้รียนและลูกคา้ (ทั้งใน

ปัจจุบนัและอนาคต) 
  3.5 การแกไ้ขขอ้ร้องเรียนท่ีมีประสิทธิผล 
 4. ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
  4.1 การใชข้อ้มูลเพื่อการติดตามผล และเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างาน ผลลพัธ์

ขององคก์รประสิทธิผลของการตดัสินใจในทุกระดบั 
  4.2 การคน้หาและขยายผลของรายงานวิธีการปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) 
  4.3 การเลือกใชข้อ้มูลเชิงเปรียบเทียบ 
  4.4 การปรับปรุงผลการด าเนินงานขององคก์ร 
  4.5 การจดัการระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) ท่ีมีประสิทธิภาพ 
  4.6 การจดัการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการองค์ความรู้  (KM) ทัว่ทั้ง

องคก์ร เพื่อใหเ้กิดสินทรัพยท์างความรู้ (Knowledge Asset) 
 5. ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
  5.1 การบริหารอตัราก าลงัและการวางแผนพฒันาขีดความสามารถท่ีไดผ้ล 
  5.2 การสร้างบรรยากาศท่ีเก้ือหนุนต่อการท างานท่ีเกิดสมรรถนะสูง 
  5.3 การดูแลสภาพแวดลอ้มและสวสัดิการ 
  5.4 การสร้างความผกูพนัและการพฒันาบุคลากร 
  5.5 การประเมินผลและความกา้วหนา้ของบุคลากร 
 
 6. ด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
  6.1 การวางแนวคิดในการออกแบบระบบงานและกระบวนการท างานต่าง ๆ 
  6.2 การบริหารงานในทุกส่วนใหเ้กิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
  6.3 การควบคุมและการปรับปรุงงาน 
  6.4 การควบคุมตน้ทุนโดยรวมขององคก์ร 
  6.5 การจดัการห่วงโซ่อุปทาน (ห่วงโซ่อุปทาน หมายถึง Supplier) 
  6.6 การป้องกนัภยัและเตรียมพร้อมในการรับมือกบัภยัพิบติัท่ีอาจจะเกิด 
  6.7 การจดัการนวตักรรมขององคก์ร 
 7. ด้านผลลพัธ์ 
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  7.1 ตวัวดัของผลลพัธ์ท่ีส าคญัของหลกัสูตร งานวิจยั งานบริการ และกระบวนการ   
ต่าง ๆ /ลูกคา้ และผูเ้รียน / บุคลากร / ผูน้ า และการก ากบัดูแล / การเงิน และการตลาด 

  7.2 การปรับปรุงผลลพัธ์ 
  7.3 การเทียบเคียงและการเป็นผูน้ า 
 

สภาพบริบทโรงเรียน 
โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 
 ขอ้มูลทัว่ไป 
 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 3 ตั้งอยู่เลขท่ี 262 ม.10 ต าบลปิงโคง้ อ าเภอเชียงดาว จงัหวดัเชียงใหม่ เปิดสอนตั้งแต่
ระดบัชั้นอนุบาลศึกษาถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ (โรงเรียนขยายโอกาส) มีผูบ้ริหารสถานศึกษา 
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 26 คน นกัเรียนจ านวน 483 คน ปีการศึกษา 2562  

 วิสัยทศัน์ 
 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ มุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความ

สมดุลทั้งทางร่างกาย ความรู้ คุณธรรม สังคมและจิตใจ เป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรมท่ีดี  
ใชชี้วิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กา้วทนัเทคโนโลย ีมีเจตคติท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การ
ประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต ให้ผูเ้รียนไดพ้ฒันาตนเองตามศกัยภาพ  ตระหนกัและรัก
ในชุมชนทอ้งถ่ินของตนเอง 

 พนัธกิจ 
  1. พฒันานกัเรียนใหมี้คุณธรรม มีความเป็นไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษป์ระเพณี 

ศิลปวฒันธรรมไทย และ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  2. พฒันาคุณภาพการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 
  3. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพท่ีย ัง่ยืน ทันการ

เปล่ียนแปลงในสังคมโลก 
  4. ส่งเสริมและพฒันาสภาพแวดลอ้มทางการศึกษา น าเทคโนโลยแีละนวตักรรมมา

ใชใ้นการจดัการศึกษา 
  5. ส่งเสริมและพฒันาระบบการบริหารจดัการโดยเนน้การมีส่วนร่วม 
 เป้าประสงค ์
  1. นักเรียนมีคุณธรรม มีความเป็นไทย มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ประเพณี 

ศิลปวฒันธรรมไทย และ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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  2. นกัเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิด วิเคราะห์ มีทกัษะในการแสวงหาความรู้
ได้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ มีนิสัยใฝ่รู้ เรียนเป็ น มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรค ์

  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความเป็นมืออาชีพและมีศกัยภาพในการพฒันา
การศึกษาอยา่งมีคุณภาพ 

  4. โรงเรียนใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 
  5. มีการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบโดยเนน้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
บริบทของโรงเรียนหนองเงือก 
 ขอ้มูลทัว่ไป 
 โรงเรียนบา้นหนองเงือก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 

ตั้งอยู่เลขท่ี 247  หมู่ท่ี 5 ต าบลแม่แรง  อ าเภอป่าซาง  จงัหวดัล าพูน เปิดสอนตั้งแต่ระดบัชั้นอนุบาล
ศึกษาถึงระดับมธัยมศึกษาตอนตน้ (โรงเรียนขยายโอกาส) มีผูบ้ริหารสถานศึกษา คณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จ านวน 19 คน นกัเรียนจ านวน 166 คน ปีการศึกษา 2562   

 วิสัยทศัน์ 
 โรงเรียนบา้นหนองเงือก มุ่งเน้นพฒันาผูเ้รียนทุกคนให้มีความรู้ ทกัษะกระบวนการ

ความคิด โดยจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ และใช้อย่างสร้างสรรค์ รู้จกัตระหนักและเห็นคุณค่าใน
ศิลปะวฒันธรรมทอ้งถ่ินบนพื้นฐานความเป็นไทย 

 พนัธกิจ 
  1. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการจดัการศึกษาให้ประชากรวยัเรียนไดรั้บ

การศึกษาอยา่งมีคุณภาพและทัว่ถึง  
  2. ส่งเสริมให้ผู ้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม

หลกัสูตรและค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ 
  3. พฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาแบบมีส่วนร่วม และเสริมสร้างความรับผิดชอบ

ต่อคุณภาพการศึกษา   
  4. ส่งเสริม สนบัสนุนและประสานให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

อยา่งเป็นรูปธรรม  
 เป้าประสงค ์
  1. ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บการศึกษาอยา่งมีคุณภาพและทัว่ถึง  
  2. ผูเ้รียนมีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามหลกัสูตร 

และค่านิยมหลกัของคนไทย 12 ประการ  
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  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ ทกัษะตามสมรรถนะตรง
ตามสายงาน และปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐาน 

  4. ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 และสถานศึกษา มีระบบ
บริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล เนน้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 
 แนวทางในการประเมินโครงการ 

สภาพการด าเนินงานในปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นแผนงานโครงการต่าง ๆ ประกอบเขา้
ด้วยกัน จึงมีความจ าเป็นตอ้งใช้การประเมินเพื่อตรวจดูผลท่ีได้จากโครงการเหล่านั้น ท าให้การ
ประเมินเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินงาน ผลท่ีไดจ้ากการประเมินจะถูกน าไปใช้ในการปรับปรุง
แกไ้ข การขยายขอบเขตหรือยุติโครงการ โดยอาจเป็นการกระท าเพื่อกรณีใดกรณีหน่ึง หรือทุกกรณี
ก็ได ้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัวตัถุประสงคข์องผูใ้ชผ้ลการประเมินนั้น สาเหตุท่ีตอ้งท าการประเมิน เป็นเพราะ
อยากทราบว่า ส่ิงท่ีด าเนินการไปมีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด และเม่ือด าเนินการไปแลว้พบ
ปัญหาอุปสรรคอะไรบา้ง ประสบความส าเร็จตามท่ีมุ่งหวงัหรือไม่ ตอบสนองความตอ้งการเพียงใด 
ควรด าเนินการต่อไปหรือควรปรับปรุง หรือควรยุติโดยลม้เลิกโครงการนั้นเสีย ซ่ึงเท่ากบัเป็นการ
ตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีก าลงัจะด าเนินการหรือด าเนินการไปแลว้ นอกจากการประเมินผลจะมีผล
ทางตรงต่อความส าเร็จของแผนงานโครงการต่าง ๆ ยงัส่งผลทางออ้มอีกดว้ย หากการประเมินผลมี
คุณภาพ ก็จะท าให้การบริหารงานตามแผนท่ีก าหนดมีคุณภาพไปด้วย แต่ถา้การประเมินผลไม่มี
คุณภาพไม่ว่าจะเน่ืองมาจากวิธีการประเมิน หรือความบกพร่องของผูป้ระเมิน นอกจากจะไม่เกิด
ประโยชน์ต่อการบริหาร ยงัก่อให้เกิดผลเสียต่อแผนงานท่ีก าหนดไวอี้กดว้ย (สุวิมล ติรกานันท์, 
2551, น. 1) 

ความหมายของการประเมินผลโครงการ 
 ในการประเมินโครงการ ไดมี้ผูใ้หนิ้ยามความหมายของการประเมินโครงการไวห้ลาย

ประการดงัน้ี 
 สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2551, น. 2) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า 

หมายถึง กระบวนการท่ีก่อให้เกิดสารนิเทศในการปรับปรุงโครงการ และสารนิเทศในการตดัสิน
ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ซ่ึงเป็นขั้นตอนส าคญัของการบริหารงานเชิงระบบ จึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิง่ท่ีเม่ือด าเนินงานโครงการส้ินสุดแลว้ตอ้งมีการประเมินโครงการ  

 พิสณุ ฟองศรี (2551, น.12) ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง 
กระบวนการตดัสินคุณค่าของโครงการในระยะหน่ึงระยะใด หรือทุกระยะ โดยน าสารสนเทศจาก



47 

 

การวดัมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ เพื่อตัดสินใจจัดท าโครงการทดลองหรือน าร่อง
ปรับเปล่ียน ระงบั ปรับปรุง ขยายผล หรือยกเลิกโครงการนัน่เอง  

 นิรุตต์ เข็มเงิน (2553, น. 17)  ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง 
กระบวนการในการเก็บรวบรวม ข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลของการด าเนินงานโครงการ และ
พิจารณาบ่งช้ีให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดดอ้ยของโครงการอย่างมีระบบ แลว้ตดัสินใจว่าจะปรับปรุง
แกไ้ขโครงการนั้นเพื่อการด าเนินงานต่อไปหรือยุติการด าเนินงานโครงการนั้นเสีย หรือน าขอ้มูล 
ปัญหาอุปสรรคท่ีพบในการประเมินผลโครงการไปใชเ้ป็นแนวทางด าเนินงานโครงการท่ีมีลกัษณะ
ใกลเ้คียง 

 จากความหมายของการประเมินโครงการดงักล่าวสรุปไดว้่า การประเมินโครงการ 
หมายถึง กระบวนการตรวจสอบการด าเนินงานของโครงการวา่ สามารถบรรลุวตัถุประสงค ์อยา่งมี
ประสิทธิภาพหรือไม่ โดยใช้กระบวนการเก่ียวกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล            
การจดัการขอ้มูลอย่างเป็นระบบ เพื่อใชตี้ค่าและตดัสินผลสัมฤทธ์ิของโครงการ เพื่อน าไปบริหาร
โครงการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์หมี้ประสิทธิภาพสูงสุด  

วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
 วตัถุประสงค์ของการประเมินโครงการ มีผูก้ล่าวถึง วตัถุประสงค์ของการประเมิน

โครงการ ดงัน้ี  
 รัตนะ บวัสนธ์ (2548, น. 24) ไดก้ล่าวถึง วตัถุประสงค์ของการประเมินโครงการ มี

ดงัน้ี 
  1. เพื่อช่วยในการตดัสินใจในการน าโครงการไปใช ้
  2. เพื่อช่วยในการตดัสินใจปรับปรุงพฒันาโครงการ 
  3. เพื่อช่วยในการตดัสินใจอนาคตของโครงการ 
 ส่วน ส าราญ  มีแจง้ (2544 อา้งถึงใน วิไลวรรณ  ช านาญสิทธ์ิ, 2556, น. 19) ไดก้ล่าวถึง

วตัถุประสงคข์องการประเมินโครงการ ดงัน้ี 
  1. เพื่อวินิจฉัยส่วนบกพร่องของปัญหาหรือตน้เหตุของปัญหาท่ีจะน าไปสู่วิธีการ

ขั้นตอน และรูปแบบท่ีถูกตอ้งของการด าเนินงาน 
  2. เพื่อเสนอทางเลือกในการด าเนินงานว่าจะใช้วิธีใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุดต่อ

ผูส้นใจ หรือเก่ียวขอ้งกบัผลการประเมินนั้น เพื่อเป็นทางเลือกในการตดัสินใจ 
  3. เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ส่งผลการประเมิน                      

ให้ผูเ้ก่ียวข้องกับโครงการนั้น เพื่อน ามาปรับปรุงการด าเนินการคร้ังต่อไปให้เหมาะสมและ                                   
มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 



48 

 

  4. เพื่อพิจารณาวา่การด าเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่  
  5. เพื่อใชใ้นการวิจยั 
  6. เพื่อประเมินค่า เป็นการประเมินผล เพื่อพิจารณาผลของการศึกษาในส่วนรวม

ตลอดโครงการท่ีไดป้ฏิบติัมาแลว้วา่ ไดผ้ลตามมาตรฐานท่ีตอ้งการหรือไม่ 
 สรุปไดว้่า วตัถุประสงคข์องการประเมินโครงการ เป็นการรวบรวมขอ้มูลช่วยในการ

ตัดสินใจเก่ียวกับความเป็นไปได้ การปรับปรุง การขยายโครงการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

ประโยชน์ของการประเมินผลโครงการ 
 การประเมินโครงการเป็นกิจกรรมท่ีส าคญัในวงจรการวางแผน และบริหารจัดการ

โครงการ เพราะการประเมินโครงการมีประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการวางแผน และบริหารโครงการ ซ่ึงมี
นกัการศึกษาไดก้ล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินโครงการดงัน้ี 

 สมคิด พรมจุย้ (2550, น. 41) ใหแ้นวคิดวา่การประเมินผลโครงการเกิดประโยชน์ดงัน้ี  
  1. ช่วยให้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อน าไปใช้ในการตัดสินใจเก่ียวกับการ

วางแผนและโครงการ ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นในการด าเนินโครงการ 
ตลอดจนตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการจดักิจกรรมต่าง ๆ  

  2. ช่วยใหก้ารก าหนดวตัถุประสงคข์องโครงการมีความชดัเจน  
  3. ช่วยให้การจดัหาขอ้มูลเก่ียวกบัความกา้วหน้า ปัญหาอุปสรรคของการด าเนิน

โครงการ  
  4. ช่วยให้ขอ้มูลเก่ียวกบัความส าเร็จ และความลม้เหลวของโครงการเพื่อน าไปใช้

ในการตดัสินใจ และวินิจฉัยว่าจะด าเนินโครงการในช่วงต่อไปหรือไม่ จะยกเลิกหรือขยายการ
ด าเนินงานโครงการต่อไป 

  5. ช่วยให้ไดข้อ้มูลท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการด าเนินงานโครงการ ว่าเป็น
อยา่งไร คุม้ค่ากบัการลงทุนหรือไม่  

  6. เป็นแรงจูงใจให้ผูป้ฏิบติังานโครงการ เน่ืองจากการประเมินผลโครงการด้วย
ตนเอง จะท าให้ผูป้ฏิบติังานทราบผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดด้อย และน าขอ้มูลไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพฒันาโครงการใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

 นอกจากน้ี การประเมินผลโครงการจะช่วยในดา้นจิตวิทยา หรือสังคมและการเมือง                   
หลายกรณีพบว่า การประเมินผลโครงการไม่ใช่จะท าหน้าท่ีเพียงแต่เป็นการตดัสินใจป รับปรุง 
ในขณะท่ีโครงการก าลงัด าเนินอยู่ หรือตดัสินใจผลรวบยอด เพื่อการเลือกท่ีจะด าเนินการต่อไป 
ปรับปรุงหรือยกเลิกโครงการเท่านั้น แต่ยงัอาจท าหนา้ท่ีเป็นส่ิงกระตุน้ให้ผูด้  าเนินการตามโครงการ
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มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ ระมดัระวงัและมีความต่ืนตวัในการด าเนินการอยู่ เสมอ ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงท่ีท าใหโ้ครงการสามารถด าเนินการไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และประสบผลส าเร็จไดดี้ยิ่งขึ้น 
นับได้ว่าการประเมินผลโครงการได้ท าหน้าท่ีทางด้านจิตวิทยาอีกทางหน่ึงด้วย (สุขุม มูลเมือง , 
2545 อา้งถึงใน นิรุตต ์เขม็เงิน, 2553, น. 44) 

 กล่าวโดยสรุปการประเมินโครงการ ช่วยให้การด าเนินงานตามโครงการเป็นไปอย่าง
มีระบบและช่วยตรวจสอบผลการด าเนินโครงการ 

ประเภทของการประเมินผลโครงการ  
 นกัวิชาการหลายคนไดแ้บ่งประเภทของการประเมินโครงการ ดงัน้ี  
 เชาว์  อินใย (2553, น. 27) กล่าวถึง ประเภทของการประเมินมีหลายประเภท โดย

สามารถแบ่งไดต้ามเกณฑต่์าง ๆ ท่ีก าหนดขึ้นโดยแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ  
  1. แบ่งตามวตัถุประสงคข์องการประเมิน แบ่งได ้2 ประเภท ดงัน้ี  
   1.1 การประเมินความกา้วหนา้ (Formative Evaluation) การประเมินแบบน้ีเป็น

การประเมินระหว่างการด าเนินงาน ซ่ึงควบคู่ไปกับการด าเนินงานของโครงการ โดยพิจารณา
ความกา้วหน้าของส่ิงท่ีประเมินว่าจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงส่วนใด อีกทั้ง รวบรวม
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและท าให้                                
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ  

   1.2 การประเมินสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินผลเม่ือการ
ด าเนินงานไดส้ิ้นสุดลง แลว้ท าการตรวจสอบว่าโครงการไดบ้รรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้
หรือไม่ เพียงใด ผลที่เกิดขึ้น ได้ใช้ทรัพยากรไปอย่างเพียงพอคุม้ค่าหรือไม่ และทรัพยากร
เพียงพอกับความตอ้งการของผูรั้บบริการหรือไม่ มีผลกระทบ (Impact) หรือผลท่ีไม่ไดค้าดหวงัหรือ
ผลพลอยได ้(Side Effects) อะไรบา้ง  

  2. แบ่งตามช่วงเวลาของการประเมิน แบ่งได ้8 ประเภท ดงัน้ี  
   2.1 การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment) เป็นการประเมิน

เบ้ืองตน้ก่อนท่ีจะจดัท าโครงการ ความตอ้งการจ าเป็น คือ ความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีควรจะเป็น 
กับสภาพ ที่เป็นอยู่ ท าให้เกิดความจ าเป็นในการจัดท าโครงการขึ้น ท าให้ได้แนวคิดของการ
ด าเนินงาน ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างดีและเป็นความตอ้งการ
ของผูรั้บโครงการหรือหน่วยงานนั้นอย่างแทจ้ริง การประเมินความตอ้งการจ าเป็นมีประโยชน์ใน
การก าหนดนโยบาย และการวางแผน  

   2.2 การประเมินความเป็นไปได ้(Feasibility Evaluation) เป็นการศึกษาสภาพ                        
ความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการจดัท าโครงการ โดยท าการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่จ าเป็นต่อ
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ความส าเร็จในการท าโครงการ เช่น ดา้นก าลงัคน เทคนิค สภาพภูมิศาสตร์ ส่ิงแวดลอ้ม ประชากร       
การคมนาคม สังคม เศรษฐกิจ การเงิน เป็นขั้นตอนท่ีควรกระท าก่อนการเขียนโครงการ การ
ประเมินประเภทน้ี ถา้เป็นโครงการขนาดใหญ่จะตอ้งท าการส ารวจหรือวิจยัอย่างกวา้งขวางแต่ถา้
เป็นโครงการท่ีจะท าในองคก์ร โรงเรียน อาจใชก้ารตั้งค  าถามเพื่อส ารวจความพร้อม เช่น มีคนพอ
หรือไม่ มีเวลาพอหรือไม่ มีงบประมาณพอหรือไม่ เป็นตน้  

   2.3 การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input Evaluation) เป็นการประเมินทรัพยากรท่ี
จ าเป็น ท่ีจะน ามาใช้ในการด าเนินโครงการว่า มีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสม และเพียงพอ
หรือไม่ ทรัพยากรที่จ าเป็น ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร วสัดุอุปกรณ์ เวลา กลุ่มเป้าหมาย 
เทคโนโลย ีและแผนการด าเนินงาน  

   2.4 การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินการบริหาร
โครงการ การจดักิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ การน าปัจจยัน าเขา้ของโครงการมาใช้เหมาะสม
หรือไม่ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัขึ้นบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการหรือไม่ มีประโยชน์ในการคน้หา
จุดเด่นหรือจุดดอ้ยของโครงการ  

   2.5 การประเมินผลผลิต (Output/Product Evaluation) เป็นการประเมินผลท่ีได้
จากโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงค์หรือไม่ คุม้ค่าเพียงใด โดยน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้มุ่งตอบค าถามว่าโครงการประสบความส าเร็จตามแผนท่ีก าหนดไวห้รือไม่ 
ผลการประเมินจะท าใหไ้ดส้ารสนเทศในการพิจารณาตดัสินใจ ยติุ ปรับ ขยายโครงการ  

   2.6 การประเมินผลลัพธ์ หรือผลกระทบ (Outcome/Impact Evaluation) เป็น
การประเมินผลการด าเนินงานจากโครงการท่ีจดัท าขึ้น ก่อให้เกิดผลอ่ืนใดเกิดขึ้นตามมาหรือไม่                
เป็นทั้งผลท่ีคาดหวงัและไม่คาดหวงั และทั้งในทางท่ีดีและไม่ดี  

   2.7 การประเมินการติดตาม (Follow up Evaluation) เป็นการด าเนินการประเมิน                   
เม่ือส้ินสุดการด าเนินงานไปแลว้ระยะหน่ึง เช่น อาจเป็น 6 เดือน 1 ปี หรือ 2 ปี เพื่อดูผลท่ีได้จาก       
การด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ไดอ้ยา่งชดัเจนขึ้น  

   2.8 การประเมินอภิมาน (Meta Evaluation) เป็นการประเมินงานประเมินเป็น
การประเมินเพื่อพิจารณาตดัสินคุณภาพหรือคุณค่าของการประเมิน ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง  
และจุดอ่อนของรายงานการประเมิน และรายงานการประเมินได้ด าเนินการครอบคลุมกิจกรรม                             
การประเมินหรือไม่ ซ่ึงประกอบด้วยมาตรฐานการใช้ประโยชน์ (Utility) มาตรฐานความ
เป็นไปได้ (Feasibility) มาตรฐานความเหมาะสม (Propriety) และมาตรฐานความถูกต้อง 
(Accuracy) เพื่อจะไดน้ าไปพฒันารายงานการประเมินใหมี้คุณภาพยิง่ขึ้นต่อไป  

  3. แบ่งตามผูป้ระเมิน แบ่งได ้2 ประเภท ดงัน้ี  
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   3.1 การประเมินโดยผูป้ระเมินภายใน (Internal Evaluator Evaluation) การประเมิน        
แบบน้ี ผูป้ระเมินเป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง หรือปฏิบติังานกับส่ิงท่ีจะประเมินขอ้ดีก็คือเป็น                     
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งจึงทราบและเขา้ใจส่ิงท่ีประเมินไดเ้ป็นอย่างดี ขอ้เสียก็คือเม่ือเป็นผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้ง             
จึงอาจมีความล าเอียงเกิดขึ้นได ้ 

   3.2 การประเมินโดยผูป้ระเมินภายนอก (External Evaluator Evaluation)
การประเมินแบบน้ี ผู ้ประเมินไม่ได้เป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องหรือไม่ได้ปฏิบัติงานกับ                                
ส่ิ ง ท่ีจะประเ มินข้อดีก็คือ มีความเป็นกลางในการประเ มินแต่ก็ มีข้อ เ สียก็คือไม่ เข้า ใจ                                      
ทราบรายละเอียดของส่ิงที่ประเมินไม่ดีพอ และเน่ืองจากเป็นบุคคลภายนอกอาจจะไม่ได ้รับ 
ความร่วมมือในการด าเนินงานประเมิน  

  4. แบ่งตามมิติการประเมิน แบ่งได ้4 ประเภท ดงัน้ี  
   4.1 การประเมินตามวตัถุประสงค ์ไดแ้ก่ การประเมินความกา้วหนา้ การประเมิน 

ผลสรุป และการประเมินเพื่อการพฒันา  
   4.2 การประเมินตามขอ้มูล ไดแ้ก่ ขอ้มูลเชิงปริมาณ คุณภาพ และแบบผสม  
   4.3 การประเมินตามวิธีการประเมิน ได้แก่ การประเมินเชิงธรรมชาติ และเชิง

ทดลอง  
   4.4 การประเมินตามจุดเนน้ท่ีประเมิน ไดแ้ก่ การประเมินกระบวนการ ผลลพัธ์ 

ผลกระทบ การวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายกบัผลตอบแทน และการวิเคราะห์ตน้ทุนกบัประสิทธิผล  
  5. แบ่งตามช่วงเวลาเพื่อเอ้ือต่อการประเมิน แบ่งได ้3 ประเภท ดงัน้ี  
   5.1 การประเมินก่อนด าเนินงาน เป็นการประเมินผลก่อนจดักิจกรรมต่าง ๆ ของ

โครงการ โดยมุ่งเน้นประเมินตวัโครงการว่ามีความสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนัในแต่ละส่วนหรือไม่มี
ความเป็นไปได้ คุ ้มทุน มีเวลาเพียงพอหรือไม่ และจะมีอุปสรรค หรือปัญหาอะไรท่ีจะท าให้
โครงการไม่สามารถด าเนินการได ้การประเมินก่อนด าเนินงานมีประโยชน์ในการตดัสินใจด าเนิน
โครงการหรือลม้เลิกโครงการ  

   5.2 การประเมินระหว่างการด าเนินงาน การประเมินแบบน้ีควบคู่ไปกับการ
ด าเนินงานของโครงการ โดยพิจารณาความกา้วหนา้ของส่ิงท่ีประเมินว่าจ าเป็นตอ้งมีการปรับปรุง 
เปล่ียนแปลงส่วนใด อีกทั้งรวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแกไ้ข เพื่อให้
เกิดความเหมาะสม และท าใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพ  

   5.3 การประเมินหลงัด าเนินงาน เป็นการประเมินผลเพื่อการด าเนินงานไดส้ิ้นสุด
ลง แลว้ท าการตรวจสอบว่าโครงการไดบ้รรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่เพียงใด ผลท่ี
เกิดขึ้นไดใ้ชท้รัพยากรไปอย่างเพียงพอคุม้ค่าหรือไม่ และทรัพยากรเพียงพอกบัความตอ้งการของ
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ผูรั้บบริการหรือไม่ มีผลกระทบ (Impact) หรือผลท่ีไม่ไดค้าดหวงัหรือผลพลอยได ้(Side Effects) 
อะไรบา้ง การประเมินก่อนด าเนินงานจะใช้การประเมินบริบทและการประเมินปัจจยัน าเข้าการ
ประเมินระหว่างการด าเนินงานจะใชก้ารประเมินกระบวนการ ส่วนการประเมินหลงัการด าเนินงานจะ
ใชก้ารประเมินผลผลิตและการประเมินผลลพัธ์ 

 สรุปไดว้่า การก าหนดประเภทของการประเมินโครงการ พิจารณาจากส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัโครงการ ไดแ้ก่วตัถุประสงค์ของการประเมิน มิติการประเมิน ช่วงระยะเวลาท่ีท าการประเมิน 
และแบ่งตามผูท่ี้จะท าหนา้ท่ีในการประเมินโครงการนั้น ๆ 

รูปแบบของการประเมินผลโครงการ 
 รูปแบบการประเมินโครงการมีหลายรูปแบบ ซ่ึงมีนกัวิชาการไดเ้สนอแนวคิด

เก่ียวกบัรูปแบบของการประเมินโครงการไว ้ดงัน้ี 
 สมคิด พรมจุ้ย  (2550, น. 34) กล่าวว่า รูปแบบการประเมินโครงการ คือ กรอบ

ความคิดหรือแบบแผนในการประเมินท่ีแสดงให้เห็นถึงรายการท่ีควรประเมินหรือกระบวนการของ
การประเมินในการประเมินโครงการใดโครงการหน่ึงนั้น เราควรพิจารณาประเมินในเร่ืองใดบา้ง 
(What) ในขณะเดียวกนั บางรูปแบบอาจจะมีการเสนอแนะดว้ยว่าในการประเมินแต่ละรายการแต่
ละเร่ืองควรพิจารณา หรือตรวจสอบอย่างไร ซ่ึงเป็นลกัษณะการเสนอแนะวิธีการ (How) รูปแบบ
การประเมินโครงการ ประกอบดว้ย  

  1. แนวคิดหรือความเช่ือในเร่ืองการประเมิน ผูเ้สนอรูปแบบการประเมินจะเสนอ
รูปแบบ การประเมินบนพื้นฐานของแนวคิดหรือมโนทศัน์ (Concept) และความเช่ือของตนในเร่ือง                         
การประเมินโครงการ เช่น มีแนวคิดว่า การประเมินเป็นกระบวนการรวบรวมขอ้มูลเพื่อตดัสินผล                     
การด าเนินโครงการ ตามวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการท่ีก าหนดไว ้หรือการประเมิน                  
เป็นกระบวนการให้ไดม้าซ่ึงสารสนเทศส าหรับผูบ้ริหารประกอบการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการ 
หรือการประเมินเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการด าเนินโครงการอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ก่อนเร่ิม ด าเนิน
โครงการจนถึงส้ินสุดโครงการไปแล้วระยะหน่ึง เป็นต้น จากแนวคิดหรือความเช่ือ ท าให้นัก
ประเมินก าหนดรูปแบบการประเมินใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดหรือความเช่ือดงักล่าว  

  2. องคป์ระกอบการประเมิน จากแนวคิดหรือความเช่ือท าให้ผูป้ระเมินออกแบบว่า
จะประเมินอะไรบา้ง จึงก าหนดองคป์ระกอบและรายการท่ีจะประเมินทั้งหมด เพื่อให้ไดส้ารสนเทศ                 
ท่ีตรงและครอบคลุมตามท่ีตอ้งการ เช่น องคป์ระกอบดา้นปัจจยัของโครงการ ประกอบดว้ย รายการ 
ท่ีจะประเมินคือ ความพร้อมและความเหมาะสมของงบประมาณ บุคลากร วสัดุ และอุปกรณ์ เป็น
ตน้  
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  3. กระบวนการประเมิน จากแนวคิดองคป์ระกอบและรายการประเมินจะสะทอ้น           
ให้เห็นถึงกระบวนการด าเนินการประเมิน เป็นการตอบค าถามว่าจะประเมินเม่ือไหร่ เก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากใคร อยา่งไร รวมถึงจะประมวล วิเคราะห์ และตดัสินผลการประเมินอยา่งไร  

 สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2551, น. 57) กล่าวถึง รูปแบบการประเมินโครงการแนวทาง
เดียวกนัว่า การประเมินส่ิงใดส่ิงหน่ึงผูป้ระเมินจะตอ้งพิจารณาว่าจะประเมินได้อย่างไรจึงจะท า
ใหผ้ลประเมินถูกตอ้งตามสภาพความเป็นจริง ครอบคลุมและตอบสนองความตอ้งการของผูท่ี้จะใช ้
ผลการประเมินจะตอ้งทนัเวลาดว้ย จากการสังเคราะห์รายงานการประเมิน พบว่า มีการประเมิน 3 
รูปแบบ คือ  

  1. แบบประเมินเชิงส ารวจ แบบประเมินแนวน้ีจะเป็นการส ารวจส่ิงต่าง ๆ ท่ีจะช่วย 
ในการประเมิน เช่น การวิเคราะห์ตวัโครงการเพื่อประเมินความสอดคลอ้งระหว่างจุดมุ่งหมายของ
โครงการกบักิจกรรมในโครงการ การวิเคราะห์เอกสารเป็นวิธีการหลกัท่ีใชใ้นการประเมินตามแนว
การส ารวจจากความคิดเห็นของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จุดอ่อนของการใชรู้ปแบบการประเมินเชิงส ารวจ
ก็คือ พยายามเก็บขอ้มูลเชิงความคิดเห็นให้มีการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั และพยายามประเมินจาก
หลกัฐาน หรือเอกสารท่ีมีอยู ่เป็นส าคญั  

  2. แบบประเมินเชิงทดลอง เป็นการประเมิน โดยอาศยัแบบการทดลองในการวิจยั                         
แบบทดลองท่ีนิยมใช้กันมากเป็นแบบกลุ่มเดียว เพื่อศึกษาผลท่ีเกิดขึ้นโดยเปรียบเทียบผลท่ีได้
ทดลองการประเมินรูปแบบน้ีมีจุดอ่อนค่อนขา้งมาก ซ่ึงอาจแกไ้ขโดยอาศยัแบบทดลองท่ีมี 2 กลุ่ม 
คือ  กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แต่ผลท่ีเกิดขึ้นก็ยงัเป็นท่ีน่าสงสัยวา่เปรียบเทียบกนัไดจ้ริงหรือซ่ึง
ต้องระมัดระวงัปัญหาท่ีเกิดขึ้นด้วย การประเมินด้วยวิธีทดลองท าให้ผลการประเมินท่ีได้เน้น                                
ผลการทดลองมากเกินไป ซ่ึงผลการประเมินมีผลกระทบต่อการปรับปรุงกิจกรรมและด าเนินการ
ต่าง ๆ  นอ้ย  

  3. แบบประเมินตามรูปแบบการประเมิน นกัประเมินไดพ้ฒันารูปแบบการประเมิน
ขึ้น เพราะรูปแบบในการประเมินจะเป็นเคร่ืองช้ีทิศทางวา่การประเมินจะเก่ียวขอ้งกบัอะไรบา้ง และ
ในการเลือกรูปแบบประเมินจะตอ้งเลือกให้สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นหรือความตอ้งการของผูใ้ช้ 
ผลประเมิน รูปแบบส่วนใหญ่มีความคลา้ยคลึงกนั ซ่ึงประกอบดว้ย ปัจจยั กระบวนการ และผลผลิต
เป็นแก่นในการเสนอรูปแบบ 

 นอกจากน้ีคอมราด และวิลสัน (Comrad and Wilson, 1985 อา้งถึงใน ภูมิศกัด์ิ ราศี , 
2551, น. 70) กล่าววา่ รูปแบบการประเมินโครงการท่ีนิยมใชก้นัแบ่งได ้5 รูปแบบ ดงัน้ี  
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  1. รูปแบบการประเมินตามวตัถุประสงค ์(Goal–based Model) พื้นฐานการประเมิน
รูปแบบน้ี คือ ไทเลอร์ (Tyler) รูปแบบการประเมินตามวตัถุประสงค์เป็นรูปแบบการประเมิน              
ท่ีเก่าแก่ท่ีใชก้นัอยา่งกวา้งขวางท่ีสุดในการประเมินโครงการต่าง ๆ  

  2. รูปแบบการประเมินแบบการตอบสนอง (Responsive Model) รูปแบบการ
ประเมินโครงการน้ี พฒันามาจากรูปแบบการประเมินของ สคริฟเวน (Scriven) ซ่ึงประเมินยึด
จุดมุ่งหมายและผลข้างเคียง (Side Effect) เป็นหลัก สเตค (Stake) ได้พัฒนารูปแบบการประเมิน
โครงการหลายคนได้ให้การสนับสนุนตามแนวคิดน้ี เช่น กูบา (Guba) ลินคอล์น (Lincoln) การ
ประเมินโครงการ ตามลกัษณะน้ีเนน้ท่ีกิจกรรมมากกวา่จุดมุ่งหมายของโครงการ  

  3. รูปแบบการประเมินโดยผู ้ช านาญ (Connoisseurship Model) การประเมิน
โครงการตามรูปแบบน้ี มีความแตกต่างจากรูปการประเมินทั้งสองรูปแบบท่ีกล่าวมาแลว้ไอส์เนอร์ 
(Eisner) ไดเ้สนอแนวคิดของการประเมินตามรูปแบบน้ี ซ่ึงนิยมน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบติั  

  4. รูปแบบการประเมินเพื่อการตดัสินใจ (Decision-Making Model) การประเมิน           
โดยพิจารณาอยา่งรอบดา้น ไม่วา่จะเป็นจุดมุ่งหมายของโครงการหรือปัญหาขอ้โตแ้ยง้ต่าง ๆ ในการ
ประเมินโครงการตน้แบบของการประเมินตามรูปแบบการประเมินเพื่อตดัสินใจ (Decision-Making 
Model) มี 2 แบบ คือ รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ของ สตฟัเฟิลบีม (Stufflebeam) และรูปแบบการ
ประเมินเพื่อการตดัสินใจ (CSE Model) ของอลัคิน (Alkin) ทั้งสองรูปแบบน้ีมีคุณสมบติัคลา้ยคลึง
กนัมาก  

  5. การประเมินตามกรอบตรรกะของโครงการ (Log Frame) โดยพิจารณา
องคป์ระกอบ 3 ส่วน ดงัน้ี  

   5.1 จุดมุ่งหมายของโครงการ (Objectives) ซ่ึงประกอบดว้ย  
    5.1.1 เป้าหมายสูงสุด (Goal) หรือเป้าประสงค์ หมายถึงจุดมุ่งหมายของ

แผนงาน หรือผลกระทบของโครงการท่ีคาดหวงัว่าจะเกิดขึ้น (Planned Impact) ซ่ึงจะส่งผลเกิด
ประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือประเทศในระดบัท่ีสูงกวา่ระดบัวตัถุประสงคข์องโครงการ 

    5.1.2 ว ัตถุประสงค์ (Purpose หรือ Immediate Objective) คือผลงานหรือ
ผลลพัธ์ของแผนงานหรือโครงการท่ีเราหวงัว่าจะเกิดขึ้น วตัถุประสงคจ์ะแตกต่างจากเป้าประสงค์
ตรงท่ีมีขอบเขตของระยะเวลาสั้นกวา่ และมีขอบเขตความหมายแคบกวา่  

    5.1.3 ผลผลิต (Outputs) คือผลท่ีไดรั้บ (Results) จากการท่ีใชปั้จจยั (Inputs) 
ในโครงการนั้นและเป็นผลท่ีผูด้  าเนินโครงการประสงค์ท่ีจะให้เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากร การ
บริหารโครงการอยา่งมีประสิทธิภาพ  



55 

 

    5.1.4 กิจกรรม (Activities) คือกระบวนการ (Process) หรือการกระท า 
(Actions) ท่ีจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพยากรและปัจจยัการผลิตใหบ้งัเกิดผลผลิต (Output) 
ในขั้นตน้ 

    5.1.5 ปัจจยั (Inputs) คือ ทรัพยากรในโครงการเพื่อใหเ้กิดผลผลิต  
   5.2 ส่ิงท่ีบอกความก้าวหน้าตามเป้าหมาย (Objectively Verifiable Indicators) 

หมายถึง สภาพการณ์ท่ีช้ีให้เห็นว่าโครงการบรรลุเป้าหมายทั้ งในระดับผลผลิต (Output) 
วตัถุประสงค ์(Purpose) และเป้าหมายระดบัสูง (Goal) ซ่ึงอาจจะมีทั้งลกัษณะท่ีแสดงในเชิงปริมาณ 
(Quantitative) และคุณภาพ (Qualitative)  

   5.3 ข้อสันนิษฐานเก่ียวกับความส าเร็จของโครงการ เพื่อให้ผู ้เก่ียวข้องกับ
โครงการสามารถก าหนดความรับผิดชอบของผูบ้ริหารโครงการได้อย่างชัดเจน หากโครงการมี
ความลม้เหลวเน่ืองจากปัจจยัภายนอก หรือสถานการณ์ท่ีนอกเหนือการควบคุมของโครงการแลว้ 
ผูบ้ริหารไม่ตอ้งรับผิดชอบ  

 สรุปไดว้า่ รูปแบบการประเมินโครงการ มีรูปแบบหลายรูปแบบ ขึ้นอยูก่บัจุดมุ่งหมาย 
ของการประเมินแต่ละเร่ือง ผูป้ระเมินจ าเป็นตอ้งศึกษาแนวคิดรูปแบบการประเมินของนกัวิชาการ                 
ท่ีสอดคลอ้งกบัเร่ืองท่ีจะประเมิน เช่น รูปแบบการประเมินโดยอาศยัลกัษณะพฤติกรรมการประเมิน 
การประเมินตามกรอบตรรกะของโครงการ เป็นตน้  

 
งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 
 ปทุมพร โม่ทิม (2552) ศึกษาเร่ือง การน าเสนอแนวทางการพฒันาการบริหารวิชาการ 

ของโรงเรียนในศูนยป์ระสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยันาท 
พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการ ดา้นการวดัและประเมินผลของโรงเรียนในศูนยป์ระสานงาน 
ทางการศึกษาหนองมะโมง ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชยันาทท่ีเป็นอนัดับสูงท่ีสุด คือ ปัญหา
เร่ือง นกัเรียนและผูป้กครองมีส่วนร่วมในการวดัและประเมินผลการสอน 

 จรุญ จบับงั ภารดี อนนัตน์าวี เจริญวิชญ ์สมพงษธ์รรม และสมโภชน์ อเนกสุข (2555) 
ศึกษาเร่ือง รูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพฒันาโรงเรียนขนาดเล็ก ดว้ย
กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามยทุธศาสตร์การพฒันาโรงเรียนขนาดเล็ก 
ดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตาม 4 ยุทธศาสตร์หลกั คือ 1) การพฒันาระบบวางแผนและการบริหารจัดการ 2) การ
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พฒันาระบบการเรียนการสอนและการประกนัคุณภาพการศึกษา 3) การเสริมสร้างความพร้อมและ
ความเขม้แข็งของโรงเรียน 4) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจดัการศึกษาโดยมี
รูปแบบ คือการพฒันาคนในดา้นความช านาญในทกัษะดา้นสารสนเทศ การสร้างขวญัและก าลงัใจ
และพฒันาโครงสร้างการท างานท่ีเหมาะสม การพฒันาระบบงานในด้านการผลิตส่ือ กา รใช้
แผนการสอนคละชั้น การนิเทศ และการส่งเสริมให้ครูไดเ้ขา้รับการอบรม การมีส่วนร่วมในดา้น
เครือข่ายชุมชนและทรัพยากร และการเสริมสร้างศกัยภาพในดา้นการหมุนเวียนการสอนของครู 
หมุนเวียนสถานท่ีและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากรูปแบบท่ีพฒันาขึ้นจะน าไปสู่การพฒันา
คุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพฒันาโรงเรียนขนาดเล็ก 4 ดา้น คือ คุณภาพครู คุณภาพการ
บริหารจดัการ คุณภาพนกัเรียน และคุณภาพการเรียนการสอน 

 เยาวลกัษณ์ เกสรเกศรา (2556) ศึกษาเร่ือง การบริหารงานวดัผลและประเมินผลใน 
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 1 
พบว่า ปัญหาการบริหารงานวดัผลและประเมินผลในโรงเรียนขยาย โอกาสคือโรงเรียนไม่ไดน้ าผล
ของการประเมินงานวดัผลและประเมินผลไปวางแผนพฒันาการจดัการศึกษาขาดการนิเทศติดตาม 
จากผูบ้ริหาร การเก็บขอ้มูลงานดา้นวดัผลและประเมินผล ไม่เป็นระบบ ขาดโปรแกรมงานวดัผล
และประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นบุคลากรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในงานวดัผลและ 
ประเมินผล 

 วรรณดี นาคสุขปาน (2556) ศึกษาเร่ือง การพฒันารูปแบบความร่วมมือดา้นการศึกษา 
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาของประเทศไทยกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน พบวา่ 
สภาพการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาและการสร้างความร่วมมือด้าน
การศึกษา กบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนดา้นนโยบาย โรงเรียนมีการประสาน
และร่วมมือใน การก าหนดนโยบายกบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียนต ่าท่ีสุด ใน
ด้านหลักสูตร พบว่า โรงเรียนมีการประสานและร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรกับโรงเรียน
มัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคม อาเซียนต ่าท่ีสุด และในด้านรูปแบบวิธีการสอนโรงเรียนมีการ
ประสานและร่วมมือในการก าหนด รูปแบบการเรียนการสอนกับโรงเรียนมธัยมศึกษาในกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน เช่น การจัดการเรียนการสอนผ่านทางไกล (Connecting Classroom หรือ              
E-Learning) ต ่าท่ีสุด 

 สุรพล พิมพส์อน (2557) ศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนของสถานศึกษา
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 41 ผลการวิจยัพบว่า 1) มีสภาพการพฒันา
คุณภาพผูเ้รียนดา้นการเป็นคนดีมากกว่าดา้นอ่ืน มีปัญหาการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนอยู่ในระดบัปาน
กลาง มีปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอกเก่ียวขอ้งอยู่ในระดับมาก 2) กลยุทธ์การพฒันาคุณภาพ
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ผูเ้รียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 ประกอบด้วย 4 
ยทุธศาสตร์หลกั 11 กลยทุธ์รอง ยทุธศาสตร์หลกั ไดแ้ก่ (1) พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาระดบัชาติและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (2) พฒันาศกัยภาพครูผูส้อนในการปฏิรูป
การเรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั สอดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 (3) ส่งเสริมการ
ใชแ้หล่งเรียนรู้ส่ือเทคโนโลยแีละเสริมสร้างบรรยากาศ ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และ (4) 
สร้างความเขม้แข็งและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสถานศึกษาในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนสู่
มาตรฐานการศึกษาระดบัชาติและทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 3) กลยุทธ์มีความสอดคลอ้ง
เหมาะสม ความเป็นไปไดแ้ละความเป็นประโยชน์อยูใ่นระดบัมาก 

 เสมอ สุวรรณโค ธีรวุฒิ เอกะกุล  และสมคิด สร้อยน ้า  (2558) ศึกษาเร่ืองรูปแบบ
เครือข่ายการพฒันาคุณภาพการศึกษาดา้นวิชาการของโรงเรียนระดบัประถมศึกษา ผลการวิจยัพบวา่ 
ผลการสร้างรูปแบบ ประกอบดว้ย 1) หลกัการ 2) จุดมุ่งหมาย 3) ระบบและกลไกการด าเนินงาน 4) 
การด าเนินงาน 5) การประเมินผล และ 6) เง่ือนไขความส าเร็จ ส่วนการประเมินความเหมาะสม 
ความเป็นไปได ้ความเป็นประโยชน์และความสอดคลอ้งของรูปแบบเครือข่ายการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาดา้นวิชาการของโรงเรียนระดบัประถมศึกษา พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการ
ประเมินความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ความเป็นไปไดอ้ยู่ในระดบัมาก ความเป็นประโยชน์
อยูใ่นระดบัมาก และความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัมาก 

 นุชนภา ราชนิยม (2558) ศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพปัญหาและความพร้อมของการ 
จดัการเรียนการสอนรูปแบบสะเตม็ศึกษาในระดบัประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ไดก้ล่าวถึงสภาพ 
และปัญหาการจดัการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาระดบัประถมศึกษาโรงเรียนเครือข่ายสะ
เต็ม กรุงเทพมหานคร พบว่า ครูมีระดบัการปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา
ใน ระดบัปฏิบติับางคร้ัง โดยพบปัญหา คือ ครูขาดความรู้ความเขา้ใจในการออกแบบการเรียนการ
สอน สะเต็มศึกษา เวลาในการจดัการเรียนการสอนไม่เพียงพอ และขาดงบประมาณสนบัสนุน อีก
ทั้งครู ส่วนใหญ่มีความพร้อมในการจดัการเรียนการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษาระดบันอ้ยทั้ง 3 ดา้น 
ไดแ้ก่ ดา้นการเตรียมการสอน ดา้นการจดัการเรียนการสอน และดา้นการวดัและประเมินผลเม่ือ
จ าแนก ระดบัความพร้อมในดา้นต่าง ๆ พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความพร้อมดา้นการจดัการเรียนการ
สอนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการวดัและประเมินผล และดา้นการเตรียมการสอน 

 จารุกิตต์ิ สิทธิยานนท์ (2559) ศึกษาเร่ือง แนวทางการพฒันาการบริหารวิชาการของ 
โรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิดพลโลกศึกษา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพปัจจุบนัและ 
สภาพท่ีพึงประสงค์ในการบริหารวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามแนวคิดพลเมืองโลก
ศึกษา และเพื่อน าเสนอแนวทางการพฒันาการบริหารวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากลตาม
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แนวคิด พลเมืองโลกศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ของข่ายการบริหารวิชาการของโรงเ รียน
มาตรฐานสากลตาม แนวคิดพลเมืองโลกศึกษา คือ การวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียน การพฒันาและใช้
ส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาการพฒันาหลกัสูตรการวดัและประเมินผลและการจดัการเรียนการ
สอนโดยแนวทางการ พฒันาดา้นการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนเป็นส่ิงท่ีมีความตอ้งการมากท่ีสุด 

 วรรณวษา เภาวเศษ (2559) ศึกษาเร่ือง สภาพและปัญหาการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใน 10 จงัหวดั
ภาคใต้ ได้กล่าวถึงปัญหาเก่ียวกับการด า เนินงานและการจัดการเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
เป้าหมาย และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ว่ามีสาเหตุมาจากคณะกรรมการสถานศึกษาและตวัแทน 
ชุมชนยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา จึงท าใหไ้ม่มีบทบาทในการจดัท า
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างเต็มท่ี ท าเพียงได้แค่รับทราบเร่ืองเท่านั้น อีกทั้งคณะกรรมการและ
ตวัแทนชุมชนไม่มีเวลาในการเขา้ร่วมการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาเน่ืองจากการการประกอบ
อาชีพ อีกทั้งครูส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา ผูว้ิจยัจึงมี
ความเห็นว่าในการก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรท่ีให้ผูเ้รียนคน้ควา้ดว้ยตนเอง
จะตอ้งให้ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการพฒันาหลกัสูตรแก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายเพื่อให้หลกัสูตรของ
โรงเรียนประชารัฐไดรั้บการพฒันาอยา่งมีคุณภาพ 

 วชัรินทร์ ยศรุ่งโรจน์ และณรงค์ศกัด์ิ จนัทร์นวล (2560) ศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
คุณภาพนกัเรียนของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในสังกดักองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดน
ท่ี 33  ผลการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีคาดว่าจะส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนของโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนในสังกดักองก ากบัการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 33 มี 5  ปัจจยั คือ ปัจจยัดา้นคุณภาพของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา คุณภาพของครูผูส้อน การมีส่วนร่วมของชุมชนและผูป้กครอง การนิเทศ
การศึกษา และการบริหารทรัพยากรทางการศึกษา เม่ือวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณแบบขั้นตอน 
พบว่ามีเพียง 3 ปัจจยั ประกอบดว้ย ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นการบริหารทรัพยากร
ทางการศึกษาไดแ้ก่งบประมาณวสัดุอุปกรณ์ และการบริหารจดัการท่ีดีมีประสิทธิภาพ รองลงมา
ตามล าดับคือ ปัจจัยด้านคุณภาพของผู ้บริหารสถานศึกษาได้แก่ ผู ้บริหารมีภาวะผู ้น าการ
เปล่ียนแปลง ผูบ้ริหารมีวิสัยทัศน์และผูบ้ริหารมีการบริหารจัดการท่ีดี ปัจจัยด้านคุณภาพของ
ครูผูส้อน ไดแ้ก่ การปฏิบติัตนตามบทบาทและหนา้ท่ี การพฒันาตนเองและแรงจูงใจในการท างาน 

งานวิจัยต่างประเทศ 
 คลัเลนและแอดวูท (Callan and Ashworth, 2004) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง ความร่วมมือและ

ร่วมท างานระหว่าง สถานศึกษากบัสถานประกอบการ ตวัแปรท่ีใช้ ศึกษาคือขอ้มูลภูมิหลงัผูต้อบ
ค าถาม (Background Information) ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม (Environment Factors) รูปแบบการฝึกงาน 
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(Training Model) ปัญหาบุคลกร (People Issues) ลกัษณะความร่วมมือ (Background Characteristics) 
และความ ร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ (Partner-ships Between Institutions 
and Industry Employers) ผลการวิจยัพบว่า ส่ิงท่ีสนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือท่ีมีประสิทธิผลของ
สถานประกอบการกบัสถานศึกษา คือ 1) ความเต็มใจของทั้งสองฝ่ายท่ีจะร่วมมือกนั 2) มีเป้าหมาย
และจุดมุ่งหมายท่ีตรงกนั รวมทั้งมีวิสัยทศัน์ร่วมกบั สถานศึกษาและสถานประกอบการ 3) ความ
เคารพและเช่ือใจกนัและกนั 4) การติดต่อส่ือสารท่ีมีระหว่างกนั 5) ภาวะผูน้ าทั้งสองฝ่ายท่ีสามารถ
หลอมรวมบูรณาการเอากลยุทธ์กลวิธีการปฏิบติัความสัมพนัธ์ระหว่างกนั และนวตักรรมของทั้ง
สองฝ่ายเขา้ ดว้ยกนั 6) การยอมรับความแตกต่างของกนัและกนั 7) การยืดหยุ่นดว้ยเวลาและอ่ืน ๆ 
กบัความเต็ม ใจท่ีจะลองท า 8) ความรู้ใหม่ ทกัษะใหม่และวิธีคิดใหม่ท่ีจะน าไปสู่การปรับเปล่ียน
โครงสร้างขององคก์าร นโยบายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ขององคก์าร 

 ชานซ์และซิงค์กูล่า(Chance and Segura, 2009) ได้ศึกษาเร่ืองวิธีการท างาน ร่วมกัน
ของโรงเรียนในชนบทเพื่อพฒันาโรงเรียน โดยการศึกษาในคร้ังน้ีจะตรวจสอบเหตุการณ์และ 
พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดีขึ้น และยัง่ยนืของนกัเรียนในโรงเรียนมธัยมใน 
ชนบท ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าการปรับปรุงท่ีส าคญัและความส าเร็จท่ีย ัง่ยนืจะใชร้ะยะเวลา 3 ปี ในเร่ือง 
ดงัต่อไปน้ี (1) ผลการทดสอบ (2) การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และ (3) การเขา้ศึกษาต่อและ 
อตัราการส าเร็จศึกษา การวิเคราะห์เชิงคุณภาพแสดงให้เห็นว่าการปฏิบติัของบุคคลในองคก์รและ 
พฤติกรรมการเป็นผู ้น า  มีส่วนช่วยในการพัฒนาท่ีจะให้เกิดการท างานร่วมกันให้ประสบ
ความส าเร็จซ่ึง จะน าไปสู่การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนองคป์ระกอบส าคญัท่ีจะ
ท าให้การท างาน ร่วมกันท่ีจะประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ (1) เวลาท่ี
ก าหนดไวส้ าหรับการ ท างานร่วมกนั (2) การมีจุดมุ่งหมายเดียวกนัในความร่วมมือเพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอน และ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน และ (3) พฤติกรรมผูน้ าท่ีเนน้การวางแผน
และความรับผิดชอบท่ี มุ่งเนน้การจดักิจกรรมการเรียนสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 จาร์เวนซิฟิวส์ (Jarvensivu, 2012) ได้ระบุ ถึงรูปแบบการบริหารเครือข่าย เป็น                 
4 ขั้นตอน ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 ระบุประเด็นและความทา้ทายท่ีผูบ้ริหารตระหนกักบัการสร้างเครือข่าย: 
การจดัการประชุมเครือข่าย ถือว่าเป็นขั้นตอนท่ีทา้ทายและเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหารควรตระหนกัถึงความ
ตอ้งการในการ สร้างเครือข่าย ขั้นตอนท่ี 2 การรวมตวัของเครือข่ายเพื่อริเร่ิมหรือก าหนดกรอบ /
เป้าหมาย / จุดมุ่งหมาย /วิธีการ / แนวทาง ในการให้ความร่วมมือ จุดมุ่งหมาย ขั้นตอนท่ี 3 การ
ด าเนินเครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็นระบบเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย (วงจรการด า เนินงานท่ีเป็นไป
อย่างต่อเน่ือง) ในการวางแผน การด าเนินงาน และการประเมินผล และ ขั้นตอนท่ี 4 เครือข่ายมี
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ความร่วมมืออย่างต่อเน่ืองโดยมีจุดเนน้ในการสร้าความร่วมมือระหว่างเครือข่ายอ่ืนไดน้ ามามาซ่ึง
ความร่วมมือระหวา่งเครือข่ายท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

 คินเซลล่าร์และการ์ร่า (Kinsella-Meier and Gala, 2016) ได้ศึกษาเร่ือง การท างาน
ร่วมกนั: ค านิยามและการ ส ารวจของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งท่ีส าคญั ซ่ึงระดบัของการท างานร่วมกนัมี
หลากหลายระดบั คือ การติดต่อ (ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ด) การท างานประสานกนั การร่วมมือกนั 
และการสร้างความร่วมมือ โดยการ สร้างความร่วมมือกนั จะเกิดขึ้นเม่ือบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป
ร่วมกนัท าโครงการระยะยาวเพื่อให้ บรรลุเป้าหมาย โดยบุคคลเหล่านั้นร่วมรับผิดชอบการท างาน
ไปสู่เป้าหมายและการสร้างผลลพัธ์ท่ี ย ัง่ยนืและต่อเน่ือง มีการร่วมมือกนัทั้งการท างานร่วมกนั และ
ใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุด บนพื้นฐานของความไวว้างใจ ความเขา้ใจ ซ่ึง
ความร่วมมือจะเป็นส่ิงท่ีอ านวยความ สะดวกในการปฏิบติังานของหน่วยงานและสนับสนุนผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ซ่ึงการ ท างานร่วมกนัส่งผลให้เกิดนวตักรรมการท างาน แต่
ยงัคงบรรลุเป้าหมายร่วมกัน และได้ร่างองค์ประกอบท่ีออกแบบมาเพื่อการส่งเสริมการสร้าง
ความเห็นร่วมกนั คือ (1) การก าหนด วตัถุประสงค์ร่วมกนั (2) การใช้แผนปฏิบติัการร่วมกัน (3) 
การพฒันาทีมงานเพื่อด าเนินงานตาม แผนปฏิบติัการ (4) การสร้างความไวว้างใจและความร่วมมือ 
และ (5) สนับสนุนการอภิปรายแบบเปิด และเคารพการตดัสินใจของผูอ่ื้น และไดร้ะบุการรักษา
ความส าเร็จของความร่วมมือ ไว ้6 ข้อ คือ (1) มีความเท่าเทียมกันระหว่างกลุ่มบุคคลท่ีท างาน
ร่วมกนั (2) การส่ือสารท่ีชดัเจน (3) การก าหนด เป้าหมายร่วมกนัท่ีชดัเจน (4) มีการส่ือสารแบบเปิด
ระหว่างการท างานร่วมกนั (5) มีความสามารถใน การใชภ้าษา และการแสดงออกทางความคิดได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และ (6) มีบทบาทหนา้ การปฏิบติังาน และความรับผิดชอบท่ีชดัเจน 

 ฮาร์มอน (Harmon, 2017) ไดศึ้กษาเร่ืองการท างานร่วมกนั: การแกปั้ญหาความร่วมมือ
ในการ จดัการศึกษาในชนบท ไดท้บทวนวรรณกรรมเก่ียวขอ้งกบัการท างานร่วมกนัเพื่อการศึกษา
ในชนบท สรุปประเด็นการท างานร่วมกัน และตั้งค  าถามเก่ียวกับการท างานร่วมกัน 5 ข้อ คือ         
(1) ความรู้ ทกัษะ และการจดัการของครูใหญ่ในการจดัตั้งการท างานร่วมกนัเพื่อสร้างวฒันธรรมใน
การท างานร่วมกัน ของโรงเรียนท่ีสนับสนุนนวัตกรรมในการเรียนการสอนมีอะไรบ้าง                     
(2) รูปแบบการท างานร่วมกนัแบบ ออนไลน์รูปแบบใดท่ีดีท่ีสุดท่ีช่วยให้เกิดการคิดคน้ แกปั้ญหา 
ในการปฏิบติัเพื่อปรับปรุงเครือข่าย (3) นโยบาย โปรแกรม หรือแนวทางใด ท่ีส่งเสริมการท างาน
ร่วมกนัระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน (4) บทบาทของนกัวิชาการท่ีแตกต่างกนัในการวิจยัร่วมกนัเพื่อ
แก้ปัญหาทางด้านการศึกษาเป็นส่วน ส าคญัในการพฒันาแรงงานในชนบทอย่างไร (5) วิธีการ      
กลยุทธ์ และเคร่ืองมือใดท่ีเหมาะสมท่ีสุด ส าหรับการประเมินว่า ความร่วมมือในชนบทมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุองคป์ระกอบส าคญัของ ความส าเร็จในความร่วมมือระหวา่งกนั 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

                                                                                          ตวัแปรตาม 

                              ตวัแปรตน้ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

แนวทางการบริหารสถานศึกษา

ตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อ

การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

(EdPEx) 7 ดา้น ประกอบดว้ย  

ดา้นการน าองคก์ร ดา้นการ

วางแผนเชิงกลยทุธ์ ดา้นการ

มุ่งเนน้ลูกคา้ ดา้นการมุ่งเนน้

ผูป้ฏิบติังาน ดา้นการจดัการ

กระบวนการ และดา้นผลลพัธ์ 

 

โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

ภาคเหนือตอนบน ไดแ้ก่  

 1. โรงเรียนบา้นหนองเงือก 

 2. โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 

 



 

 

 
บทที่ 3 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

 

งานวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเร่ือง แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียน
ร่วมพฒันาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) มีวตัถุประสงค์ใน
การศึกษาไดแ้ก่ 1. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตาม
เกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการ
บริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา (EdPEx) โดยมีการด าเนินการดงัน้ี 

 

ประชำกร 

 การวิจยัคร้ังใช้ประชากรทั้งหมดของโรงเรียนทั้ง 2 แห่งในการศึกษา ประกอบด้วย 
ผูบ้ริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและนกัเรียนโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการโรงเรียนร่วม
พฒันา กลุ่มภาคเหนือตอนบน จ านวน 2 โรงเรียน ไดแ้ก่  

 1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนบา้นหนองเงือก     จ านวน      1  คน  
 2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่     จ านวน      1  คน  
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบา้นหนองเงือก    จ านวน     18  คน  
 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่    จ านวน     25   คน  
 5. นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้โรงเรียนบา้นหนองเงือก  จ านวน    41  คน  
 6. นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ จ านวน 106 

คน  
                               รวม      192 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย แบบสอบถาม จ านวน 2 ชุดไดแ้ก่ 

 1. แบบสอบถาม ส าหรับผูบ้ริหารและครู 1 ชุด 

 ใช้ในการสอบถามทั้งส้ิน 45 ฉบับ แจกให้กับกลุ่มประชากรทั้ งหมด แบ่งเน้ือหา
ออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 



63 

 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลผู ้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารสถานศึกษาตาม
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)  
โดยแบ่งเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นการน าองค์กร 2. ดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. ดา้นการมุ่งเนน้
ลูกคา้ 4. ดา้นการวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ 5. ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร และ6. ดา้นการ
มุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ  

 2. แบบสอบถาม ส าหรับนกัเรียน จ านวน 1 ชุด 

 ใช้ในการสอบถามทั้งส้ิน 147 ฉบบั แจกให้กับกลุ่มประชากรทั้งหมด แบ่งเน้ือหา
ออกเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลผู ้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารสถานศึกษาตาม
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ใน
ดา้นท่ี 7 ดา้นผลลพัธ์  

กำรสร้ำงและหำประสิทธิภำพเคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล  
1. ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

 1.1 ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการบริหาร
สถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็น
เลิศ (EdPEx) เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างเคร่ืองมือ  

 1.2 สร้างแบบสอบถามโดยใชข้อ้มูลจากการคน้ควา้ แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ จากเอกสาร 
ต ารา และการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง โดยใช้ทฤษฏีแนวคิดการบริหารแบบเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx ) 7 ดา้น คือ 1) ดา้นการน าองคก์าร 2) ดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
3) ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 4) ด้านการวดั การวิเคราะห์และการจัดการความรู้5) ด้านการมุ่งเน้น
ผูป้ฏิบติังาน 6) ดา้นการจดักระบวนการ และ 7) ดา้นผลลพัธ์  

 1.3 น าแบบสอบถามท่ีสร้างแล้ว  เสนอต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแลว้จึงเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งตรงตามเน้ือหาและ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการศึกษาแนวทางการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วม
พฒันาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) โดยการหาค่าดชันีของ

ความสอดคลอ้ง (IOC) ซ่ึงมีเกณฑค์ดัเลือกขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียเกิน 0.50 ขึ้นไปเท่านั้นท่ีน ามาใชไ้ด ้และ
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ผลท่ีไดจ้ากการหาค่าดชันีของความสอดคลอ้ง (IOC) จากผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 คน ผลปรากฎว่า
แบบสอบถามท่ีไดมี้ค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) = 1.00 

 1.4 จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ เพื่อน าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลต่อไป 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

 1. ผูศึ้กษาขอหนงัสืออนุเคราะห์จากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ถึง
ผูบ้ริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนบา้นหนองเงือกและโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ในการให้
ขอ้มูลตอบแบบสอบถาม 

 2. ผูศึ้กษาด าเนินการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม จ านวน 2 ชุด ไดแ้ก่  
  2.1 แบบสอบถาม ส าหรับผู ้บริหารและครู จ านวน 45 ฉบับ โดยเป็นระดับ        

ความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) โดยแบ่งเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นการน า
องคก์ร 2. ดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3. ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้ 4. ดา้นการวดั การวิเคราะห์และการ
จดัการความรู้ 5. ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร และ6. ดา้นการมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ 

  2.2 แบบสอบถามส าหรับนักเรียน จ านวน 147 ฉบบั โดยเป็นระดบัความคิดเห็น
เก่ียวกับกระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ไดแ้ก่ ดา้นท่ี 7 ดา้นผลลพัธ์ 

 3. วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยน ามาจดัระบบขอ้มูล และวิเคราะห์ทางสถิติ
ดว้ยโปรแกรมไมโครซอฟต ์เอกซ์เซล (Microsoft Excel) 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ขอ้มูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ีย ร้อยละและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ทั้งน้ีเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเชิงเน้ือหาและระดบัการ
ปฏิบติั ในแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) น ามาหา
ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลว้น าค่าเฉล่ียมาแปลความหมาย โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ 
ดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, น.42)  

 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  4.51-5.00  หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.51-4.50  หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็นมาก 

 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.51-3.50  หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็นปานกลาง 

 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.51-2.50  หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็นนอ้ย 

 ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00-1.50  หมายถึง  มีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
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1. ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ (%) 

   สูตร       ρ =  
𝑓

𝑛
× 100 

 
เม่ือ  ρ แทน ค่าคะแนนเฉล่ีย 

  𝑓แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
  𝑛 แทน ขนาดของกลุ่มประชากร 

 
 
2. ค่าสถิติพื้นฐาน ค่าเฉล่ียเลขคณิต (μ) 

   สูตร       μ =  
∑ 𝑓𝑥

𝑛
 

 
 เม่ือ   μ  คือ ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

∑ 𝑓  คือ ผลรวมความถี่ของขอ้มูล  
𝑥                        คือ ค่าของขอ้มูล(ในกรณีการแจกแจงความถ่ีไม่เป็น 

อนัตรภาคชั้น)  หรือ จุดก่ึงกลางของอนัตรภาคชั้น(ใน 
กรณีการแจกแจงความถ่ีเป็นอนัตรภาคชั้น) หาไดจ้าก     

 
ค่าสูงสุดของอนัตรภาคชั้น+ค่าต ่าสุดของอนัตรภาคชั้น

2
 

                                       𝑛           คือ ผลรวมความถ่ีทั้งหมด หรือ จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
 

 
3. ค่าสถิติพื้นฐาน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ) 

   สูตร      σ =  √
𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)

2

𝑛(𝑛−1)
 

 
 เม่ือ  σ แทน ความเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนน 
  ∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนน 
  𝑥2 แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
  𝑛 แทน จ านวนผูใ้หข้อ้มูล 
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4. การวิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถาม โดยการหาค่า IOC 

   สูตร                             𝐼𝑂𝐶 =  
∑ 𝑅

𝑁
 

 
เม่ือ  IOC  แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบั 

วตัถุประสงค ์โดย  
ΣR  แทน คะแนนรวมของคะแนนความคิดเห็นจาก 

ผูเ้ช่ียวชาญ 
N  แทน จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

.....  



 

 

 
บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 
งานวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเร่ือง แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียน

ร่วมพฒันาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) มีวตัถุประสงค์ใน
การศึกษาไดแ้ก่ 1. เพื่อศึกษากระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตาม
เกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการ
บริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา (EdPEx) สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลผลการศึกษา
ไดเ้ป็น 3 ตอนดงัน้ี  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม   
ตอนท่ี 2 ผลการศึกษากระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา

ตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของโรงเรียนบา้นหนองเงือกและ
โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่  

ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบกระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วม
พฒันา (EdPEx) ของโรงเรียนบา้นหนองเงือกกบัโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 

 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผู ้ศึกษาจะน าเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถามจาก
แบบสอบถามทั้ง 2 ชุด จ านวน 192 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริหาร 2 คน ครู 45 คน จ าแนกตามเพศ อายุ 
ต าแหน่ง ระดบัการศึกษา อายกุารท างานและนกัเรียน 147 คน จ าแนกตามเพศ ระดบั รายละเอียดใน
ตารางท่ี 4.1-4.7 ดงัน้ี 
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1. ผู้บริหารและครู 
ตารางท่ี 4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

 
เพศ โรงเรียนบ้านหนองเงือก โรงเรียนมิตรมวลชน

เชียงใหม่ 
รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

4 
15 

21.05 
78.95 

8 
18 

30.77 
69.23 

12 
33 

26.67 
73.33 

รวม 19 100 26 100 45 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.1 พบว่า กลุ่มผูบ้ริหารและครูจ านวน 45 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 และเพศชายจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 ตามล าดบั  
เม่ือจ าแนกตามกลุ่มโรงเรียน พบวา่ โรงเรียนบา้นหนองเงือก ผูบ้ริหารและครู ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 78.95 และเพศชายจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05 
ตามล าดบั ส่วนโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ผูบ้ริหารและครู ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 18 
คน คิดเป็นร้อยละ 69.23 และเพศชายจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 30.77 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ โรงเรียนบ้านหนอง
เงือก 

โรงเรียนมิตรมวลชน
เชียงใหม่ 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 20 ปี 
20 -30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
มากกวา่ 50 ปี 

0 
4 
8 
4 
3 

0 
21.05 
42.11 
21.05 
15.79 

0 
6 

14 
6 
0 

0 
23.08 
53.85 
23.08 

0 

0 
10 
22 
10 
3 

0 
22.22 
48.89 
22.22 
6.67 

รวม 19 100 26 100 45 100.00 
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จากตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มผูบ้ริหารและครูจ านวน 45 คน ส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 48.89 รองลงมาได้แก่ อายุ 20-30 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
22.22 อาย ุ41-50 ปี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 22.22 และอายมุากกวา่ 50 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.67 ตามล าดบั  

เม่ือจ าแนกตามกลุ่มโรงเรียน พบวา่ โรงเรียนบา้นหนองเงือก ผูบ้ริหารและครู ส่วนใหญ่
มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 42.11 รองลงมาได้แก่ อายุ 20-30 ปี จ านวน 4 คน         
คิดเป็นร้อยละ 21.05 อาย ุ41-50 ปี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 21.05 และอายมุากกวา่ 50 ปี จ านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.79 ตามล าดับ ส่วนโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ผูบ้ริหารและครู ส่วน
ใหญ่มีอาย ุ31-40 ปี จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 รองลงมาไดแ้ก่ อาย ุ20-30 ปี จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 23.08 อาย ุ41-50 ปี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 และอายมุากกวา่ 50 ปี จ านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่ง 
 

ต าแหน่ง โรงเรียนบ้านหนอง
เงือก 

โรงเรียนมิตรมวลชน
เชียงใหม่ 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ครูและบุลคลากร
ทางการศึกษา 

1 
18 

5.26 
94.74 

1 
25 

3.85 
96.15 

2 
43 

4.44 
95.56 

รวม 19 100 26 100 45 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า กลุ่มผู ้บริหารและครูจ านวน 45 คน มีต าแหน่งผู ้บริหาร
สถานศึกษาจ านวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ 4.44 และครู จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 95.56  

เม่ือจ าแนกตามกลุ่มโรงเรียน พบว่า โรงเรียนบ้านหนองเงือก มีต าแหน่งผูบ้ริหาร
สถานศึกษาจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26 และครู จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 94.74  ส่วน
โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ มีต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาจ านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 3.85 และ
ครูจ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 96.15 
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ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา โรงเรียนบ้านหนอง
เงือก 

โรงเรียนมิตรมวลชน
เชียงใหม่ 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท  
ปริญญาเอก 

0 
11 
8 
0 

0 
57.89 
42.11 

0 

0 
14 
12 
0 

0 
53.85 
46.15 

0 

0 
25 
20 
0 

0 
55.56 
44.44 

0 
รวม 19 100 26 100 45 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่า กลุ่มผูบ้ริหารและครูจ านวน 45 คน ส่วนใหญ่มีการศึกษาใน

ระดบัปริญญาตรี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 รองลงมาไดแ้ก่ ปริญญาโท จ านวน 20 คน   
คิดเป็นร้อยละ 44.44  

เม่ือจ าแนกตามกลุ่มโรงเรียน พบว่า โรงเรียนบา้นหนองเงือก ส่วนใหญ่มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 57.89 รองลงมาได้แก่ ปริญญาโท จ านวน 8 คน    
คิดเป็นร้อยละ 42.11  ส่วนโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 รองลงมาไดแ้ก่ ปริญญาโท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15 
 
ตารางท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุการท างาน 

 
อายุการท างาน โรงเรียนบ้านหนองเงือก โรงเรียนมิตรมวลชน

เชียงใหม่ 
รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 5 ปี 
5-10 ปี 
11-15 ปี 
มากกวา่ 15 ปี 

4 
5 
5 
5 

21.05 
26.32 
26.32 
26.32 

7 
13 
2 
4 

26.92 
50.00 
7.69 

15.38 

11 
18 
7 
9 

24.44 
40.00 
15.56 
20.00 

รวม 19 100 26 100 45 100.00 
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จากตารางท่ี 4.5 พบว่า กลุ่มผูบ้ริหารและครูจ านวน 45 คน คน ส่วนใหญ่มีอายุการ
ท างาน 5-10 ปี จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาไดแ้ก่  อายกุารท างานนอ้ยกวา่ 5 ปี จ านวน 
11 คน คิดเป็นร้อยละ 24.44 อายุการท างานมากกว่า 15 ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และอายุ
การท างาน 11-15 ปี จ านวน 7  คน คิดเป็นร้อยละ 15.56  ตามล าดบั  

เม่ือจ าแนกตามกลุ่มโรงเรียน พบวา่ โรงเรียนบา้นหนองเงือก ส่วนใหญ่มีอายกุารท างาน 
5-10 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32 รองลงมาไดแ้ก่ อายกุารท างาน 11-15 ปี จ านวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 26.32 อายุการท างานมากกว่า 15 ปี จ านวน 5  คน คิดเป็นร้อยละ 26.32 และอายุการ
ท างานน้อยกว่า 5 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 24.44  ตามล าดับ ส่วนโรงเรียนมิตรมวลชน
เชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีอายุการท างาน 5-10 ปี จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาไดแ้ก่  อายุ
การท างานนอ้ยกว่า 5 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 26.92 อายุการท างานมากกว่า 15 ปี จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.38 และอายกุารท างาน 11-15 ปี จ านวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 7.69  ตามล าดบั  

2. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
ตารางท่ี 4.6 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

 

เพศ โรงเรียนบ้านหนองเงือก โรงเรียนมิตรมวลชน
เชียงใหม่ 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

22 
19 

53.66 
46.34 

57 
49 

53.77 
46.23 

79 
68 

53.74 
46.26 

รวม 41 100 106 100 147 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.6 พบว่า กลุ่มนักเรียนจ านวน 147 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 79 

คน คิดเป็นร้อยละ 53.74 และเพศหญิง จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 46.26 ตามล าดบั  
เม่ือจ าแนกตามกลุ่มโรงเรียน พบว่า โรงเรียนบา้นหนองเงือก ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 

จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 53.66 และเพศหญิง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 46.34 ตามล าดบั 
ส่วนโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 53.74 และ
เพศหญิง จ านวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 46.23 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.7 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับช้ัน 
 

ระดับช้ัน โรงเรียนบ้านหนอง
เงือก 

โรงเรียนมิตรมวลชน
เชียงใหม่ 

รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

16 
8 

17 

39.02 
19.51 
41.46 

31 
44 
31 

29.25 
41.51 
29.25 

47 
52 
48 

31.97 
35.37 
32.65 

รวม 41 100 106 100 147 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.7 พบว่า กลุ่มนักเรียนจ านวน 147 คน อยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

จ านวน 47 คนคิดเป็นร้อยละ 31.97 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 52 คนคิดเป็นร้อยละ 35.37 
และระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 48 คนคิดเป็นร้อยละ 32.65  

เม่ือจ าแนกตามกลุ่มโรงเรียน พบว่า โรงเรียนบา้นหนองเงือก อยู่ระดบัชั้นมธัยมศึกษา  
ปีท่ี 1 จ านวน 16 คนคิดเป็นร้อยละ 39.02 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 19 คนคิดเป็นร้อยละ 
41.46 และระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 17 คนคิดเป็นร้อยละ 41.46 ส่วนโรงเรียนมิตรมวลชน
เชียงใหม่ อยู่ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จ านวน 31 คนคิดเป็นร้อยละ 29.25 ระดบัชั้นมธัยมศึกษา   
ปีท่ี 2 จ านวน 44 คนคิดเป็นร้อยละ 41.51 และระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 31 คนคิดเป็น   
ร้อยละ 29.25 

 
ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของโรงเรียนบ้านหนองเงือก
และโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 

1. โรงเรียนบ้านหนองเงือก 
ผูศึ้กษาจะน าเสนอการวิเคราะห์กระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียน

ร่วมพฒันาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของโรงเรียนบา้น
หนองเงือกอยู่ในระดบัใด โดยวิเคราะห์ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) ทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการน าองค์กร 2) ดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) ดา้นการมุ่งเนน้
ลูกคา้ 4) ด้านการวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ 5) ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 6) ด้านการ 
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มุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ และ 7) ดา้นผลลพัธ์ โดยวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนก
รายดา้นและโดยภาพรวม โดยการน าค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกบัเกณฑต์ามแนวความคิดของบุญชม 
ศรีสะอาด จะมีรายละเอียดในตารางท่ี 4.8-4.15 ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 4.8  ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วม 

 พฒันาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลศิ (EdPEx) ของ 
  โรงเรียนบ้านหนองเงือกโดยภาพรวม 

 
รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลผล 

1. ดา้นการน าองคก์ร 
2. ดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
3. ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้ 
4. ดา้นการวดั การวิเคราะห์และการจดัการ
ความรู้ 
5. ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร 
6. ดา้นการมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ 
7. ดา้นผลลพัธ์ 

4.16 
4.13 
4.24 
4.01 

 
3.97 
3.92 
4.07 

0.66 
0.61 
0.60 
0.67 

 
0.65 
0.71 
0.65 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 4.10 0.65 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนบ้านหนองเงือกมีความคิดเห็นต่อ

กระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (μ=4.10, σ =0.65) เม่ือพิจารณาใน
ในแต่ละด้านพบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า (μ=4.24, σ =0.60) 
รองลงมาไดแ้ก่ ดา้นการน าองค์กร (μ=4.16, σ =0.66) และดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (μ=4.13, 
σ =0.61) ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ (μ=3.92, σ =0.71)
และจากแบบสอบถามแบบปลายเปิดท่ีมีการน าเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อกระบวนการบริหาร
สถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ            
ท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในภาพรวม พบว่า ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนบา้นหนองเงือกมีความคิดเห็นว่า 
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การให้ความส าคัญกับการน าองค์กร และด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์มากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ 
เน่ืองจากเป็นหวัใจและแนวทางท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนปัจจยัในการพฒันาโรงเรียนในดา้นอ่ืน ๆ 
 
ตารางท่ี 4.9  ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วม 
 พฒันาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลศิ (EdPEx) ของ 
 โรงเรียนบ้านหนองเงือก ด้านการน าองค์กร 

 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1. ผูบ้ริหารปฏิบติัดว้ยตนเองในการช้ีน าและ
ท าใหโ้ครงการโรงเรียนร่วมพฒันามีความ
ยัง่ยนื ผา่นวิสัยทศัน์ท่ีตั้งไว ้
2. มีการถ่ายทอดวิสัยทศัน์ พนัธกิจและค่านิยม 
สู่ระดบังาน และระดบับุคคล 
3. มีการท าคู่มือนโยบายการก ากบัดูแล
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันาใหบุ้คลากร
เพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั 
4. มีการส่ือสารและสร้างความผกูพนักบัคน
ทั้งโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 
5. มีแนวทางการส่ือสารทิศทางและผลการ
ด าเนินงานของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา
ผา่นช่องทางท่ีหลากหลาย โดยค านึงถึงการ
ส่ือสารแบบสองทาง เช่น การจดัประชุม 
อบรม สัมมนา การพบปะพูดคุย 

4.00 
 
 

4.26 
 

3.79 
 
 

4.32 
 

4.42 

0.47 
 
 

0.65 
 

0.79 
 
 

0.67 
 

0.69 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

ภาพรวม 4.16 0.66 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนบ้านหนองเงือกมีความคิดเห็นต่อ

กระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในด้านการน าองค์กร อยู่ในระดับมาก(μ=4.16, σ =0.66) เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีแนวทางการส่ือสารทิศทางและผลการ
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ด าเนินงานของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาผา่นช่องทางท่ีหลากหลาย โดยค านึงถึงการส่ือสารแบบ
สองทาง เช่น การจดัประชุม อบรม สัมมนา การพบปะพูดคุย (μ=4.42, σ =0.69) รองลงมาไดแ้ก่ มี
การส่ือสารและสร้างความผูกพนักบัคนทั้งโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา (μ=4.32, σ =0.67) และมี
การถ่ายทอดวิสัยทศัน์ พนัธกิจและค่านิยม สู่ระดบังาน และระดบับุคคล (μ=4.26, σ =0.65) ส่วน
รายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ มีการท าคู่มือนโยบายการก ากบัดูแลโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาให้
บุคลากรเพื่อให้เกิดการปฏิบติัในทิศทางเดียวกัน (μ=3.79, σ =0.79) และจากแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิดท่ีมีการน าเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อดา้นการน าองคก์ร พบวา่ ผูบ้ริหารและครูโรงเรียน
บา้นหนองเงือกมีความคิดเห็นว่า ควรมีการการจดัท าคู่มือนโยบายเพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการ
บริหารจดัการท่ีผูบ้ริหารสามารถน ามาใชใ้นการช้ีน า และสร้างใหเ้กิดความยัง่ยนืกบัโครงการได ้

 
ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วม 

  พฒันาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลศิ (EdPEx) ของ 
  โรงเรียนบ้านหนองเงือก ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

 
รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลผล 

1. มีการแสดงแนวทางจดัท าแผนกลยทุธ์และ
ถ่ายทอดกลยทุธ์สู่แผนปฏิบติัการของ
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 
2. มีการก าหนดเป้าประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ตาม
แผนยทุธศาสตร์ของโครงการโรงเรียนร่วม
พฒันา 
3. มีการจดัท าตวัช้ีวดัความส าเร็จของ
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 
4. มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบทั้งระดบับริหาร
และระดบัปฏิบติัการโดยมีการทบทวนผลการ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

4.32 
 
 

4.26 
 
 

4.21 
 

3.95 
 

 

0.75 
 
 

0.65 
 
 

0.54 
 

0.52 
 

 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

5. น าการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการ
แข่งขนัท่ีส าคญั และความเส่ียงท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในอนาคต มาใชใ้นการวางแผน
ยทุธศาสตร์ของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

3.89 0.57 มาก 
 
 
 

ภาพรวม 4.13 0.61 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนบา้นหนองเงือกมีความคิดเห็นต่อ

กระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก (μ=4.13,            
σ=0.61) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีการแสดงแนวทางจดัท า
แผนกลยุทธ์และถ่ายทอดกลยุทธ์สู่แผนปฏิบติัการของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา (μ=4.32,         
σ=0.75) รองลงมาไดแ้ก่ มีการก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ของโครงการ
โรงเรียนร่วมพฒันา (μ=4.26, σ=0.65) และมีการจดัท าตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการโรงเรียน
ร่วมพัฒนา (μ=4.21, σ=0.54) ส่วนรายการท่ี มีค่ า เฉ ล่ียต ่ า สุดได้แก่  น าการเปล่ียนแปลง
ความสามารถในการแข่งขนัท่ีส าคญั และความเส่ียงท่ีมีผลต่อความส าเร็จในอนาคต มาใช้ในการ
วางแผนยุทธศาสตร์ของโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (μ=3.89, σ=0.57) และจากแบบสอบถาม
แบบปลายเปิดท่ีมีการน าเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ พบว่า ผูบ้ริหาร
และครูโรงเรียนบา้นหนองเงือกมีความคิดเห็นว่า ควรมีการก าหนดทิศทางในการด าเนินงานของ
องค์กรในระยะยาว โดยเป็นแผนงานท่ีไดรั้บการสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองแนวคิดและนโยบายของ
ผูบ้ริหาร องคก์รการวางแผนกลยุทธ์ควรเป็นแผนท่ีมีความยืดหยุ่นและสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง
และประเมินผลไดเ้พื่อสามารถน าไปปรับปรุงแผนงานใหดี้ขึ้นไดใ้นอนาคต 
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ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วม   
 พฒันาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลศิ (EdPEx) ของ 

                      โรงเรียนบ้านหนองเงือก ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1. ใช้วิธีการท่ีหลากหลายและหลายช่องทาง 
ในการคน้หาความพึงพอใจและความตอ้งการ
ของนักเรียนปัจจุบันเพื่อพัฒนาโครงการ
โรงเรียนร่วมพฒันา 
2. มีกระบวนการ/วิธีการค้นหา และก าหนด
คณะก ร รมก า รผู ้ รั บ ผิ ด ช อบชัด เ จน  มี
คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน ดว้ย
ค่า เ ป้าหมาย มีความสอดคล้องกับความ
ตอ้งการของโรงเรียนและนกัเรียน 
3. ส่งเสริมโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาให้
เกิดการตอบสนองท่ีดีต่อความตอ้งการของแต่
ละกลุ่มผูเ้รียน 
 4. ส่งเสริมการมีความสัมพันธ์ท่ีดีเพื่อการ
ด าเนินการของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา
ในอนาคต 
5. มีการแก้ไขความบกพร่องท่ีเกิดขึ้นในการ
ด าเนินโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

4.05 
 
 
 

4.00 
 
 
 
 

4.53 
 
 
 

4.42 
 
 

4.21 

0.71 
 
 
 

0.75 
 
 
 
 

0.51 
 
 
 

0.61 
 
 

0.42 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
ภาพรวม 4.24 0.60 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนบา้นหนองเงือกมีความคิดเห็นต่อ

กระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้ อยู่ในระดบัมาก (μ=4.24, σ=0.60) เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ส่งเสริมโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาให้
เกิดการตอบสนองท่ีดีต่อความตอ้งการของแต่ละกลุ่มผูเ้รียน (μ=4.53, σ=0.51) รองลงมาไดแ้ก่ 
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ยส่งเสริมการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีเพื่อการด าเนินการของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาในอนาคต      
(μ=4.42, σ=0.61) และมีการแก้ไขความบกพร่องท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการโรงเรียนร่วม
พฒันา  (μ=4.21, σ=0.60) ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ มีกระบวนการ/วิธีการคน้หา และ
ก าหนดคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบชัดเจน มีคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน ด้วยค่า
เป้าหมาย มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงเรียนและนกัเรียน (μ=4.00, σ=0.75) และจาก
แบบสอบถามแบบปลายเปิดท่ีมีการน าเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อดา้นการมุ่งเน้นลูกคา้ พบว่า 
ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนบา้นหนองเงือกมีความคิดเห็นว่า ควรมุ่งเน้นในการตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทั้งน้ี ความผูกพนัดงักล่าว จะเป็นผลลพัธ์หน่ึงท่ีส าคญัของกลยุทธ์
โดยรวมขององคก์ร และการสร้างผลการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 

 
ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วม 

พัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของ
โรงเรียนบ้านหนองเงือก ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 

 
รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปล
ผล 

1. มีการด าเนินงานเพื่อจดัการความรู้ และมุ่งเนน้
นวตักรรม โดยมีกระบวนการจดัการผา่นการ
ด าเนินงานโดยคณะกรรมการโครงการโรงเรียนร่วม
พฒันา 
2. มีการประชุมอบรมใหค้วามรู้ และจดัท าแนวทาง 
เพื่อแบ่งปันและน าวิธีการปฏิบติัท่ีดีไปใช ้ซ่ึงมี
ความส าคญัต่อโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 
3. มีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบเพื่อสร้าง 
ความมัน่ใจในการจดัการโครงการโรงเรียนร่วม
พฒันา 
4. ส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้ฝังลึกเขา้ไปในวิถีการ
ปฏิบติังาน เพื่อเป็นองคก์รของการเรียนรู้ตาม
เป้าประสงคท่ี์ตั้งไวข้องโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

4.16 
 
 
 

3.95 
 
 
 

4.00 
 
 

4.11 
 

0.60 
 
 
 

0.91 
 
 
 

0.67 
 
 

0.66 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
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ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) 
 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ผล 

5. มีการจดัการระบบการจดัการความรู้ทัว่ทั้งองคก์ร
เพื่อพฒันาโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

3.84 0.50 มาก 
 

ภาพรวม 4.01 0.67 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนบา้นหนองเงือกมีความคิดเห็นต่อ

กระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในดา้นการวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ อยู่ในระดบั
มาก(μ=4.01, σ =0.67) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแล้วรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ มีการ
ด าเนินงานเพื่อจดัการความรู้ และมุ่งเน้นนวตักรรม โดยมีกระบวนการจดัการผ่านการด าเนินงาน
โดยคณะกรรมการโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา (μ=4.16, σ =0.60) รองลงมาไดแ้ก่ ส่งเสริมให้มี
การเรียนรู้ฝังลึกเขา้ไปในวิถีการปฏิบติังาน เพื่อเป็นองคก์รของการเรียนรู้ตามเป้าประสงคท่ี์ตั้งไว้
ของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา (μ=4.11, σ =0.66) และมีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบเพื่อสร้าง
ความมัน่ใจในการจดัการโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา (μ=4.00, σ =0.67) ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดได้แก่ มีการจดัการระบบการจดัการความรู้ทัว่ทั้งองค์กรเพื่อพฒันาโครงการโรงเรียนร่วม
พัฒนา (μ=3.84, σ =0.50) และจากแบบสอบถามแบบปลายเปิดท่ีมีการน าเสนอความคิดเห็น
เพิ่มเติมต่อด้านการวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ พบว่า ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนบา้น
หนองเงือกมีความคิดเห็นว่า ควรเน้นท่ีวิธีการเลือกตวัวดัผลการด าเนินงาน การรวบรวม วิเคราะห์
ขอ้มูล เพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงาน รวมถึงวิธีการจดัการความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ 
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ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วม 
 พัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของ     
   โรงเรียนบ้านหนองเงือก ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ผล 

1. มีแนวทางในการด าเนินการต่าง ๆ ในการ
จดัการกบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานใหเ้หมาะสม 
2. มีการประเมินผลการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ในการเตรียมทรัพยากรบุคคลให้
พร้อมต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของโครงการ
โรงเรียนร่วมพฒันา 
3. มีการพฒันาบุคลากรโดยการอบรม ประชุม 
ใหค้วามรู้เก่ียวกบัโครงการโรงเรียนร่วม
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
4. มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบ มีการก าหนดผล
ท่ีใชใ้นการพฒันาบุคลากร 
5. ช่วยสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมอยา่ง
ทุ่มเทในการปฏิบติัเพื่อความส าเร็จของ
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

4.16 
 
 

3.89 
 
 
 

3.68 
 
 

4.00 
 

4.11 

0.37 
 
 

0.57 
 
 
 

1.06 
 
 

0.67 
 

0.57 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

ภาพรวม 3.97 0.65 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบว่า ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนบา้นหนองเงือกมีความคิดเห็นต่อ
กระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร อยู่ในระดบัมาก (μ=3.97, σ=0.65) 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีแนวทางในการด าเนินการต่าง ๆ 
ในการจดัการกบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานให้เหมาะสม (μ=4.16, σ=0.37) รองลงมา
ไดแ้ก่ ช่วยสนบัสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการปฏิบติัเพื่อความส าเร็จของโครงการ
โรงเรียนร่วมพฒันา (μ=4.11, σ=0.57) และมีการก าหนดผูรั้บผิดชอบ มีการก าหนดผลท่ีใชใ้นการ
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พฒันาบุคลากร (μ=4.00, σ=0.67) ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ มีการพฒันาบุคลากรโดย
การอบรม ประชุม ให้ความรู้เก่ียวกับโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาอย่างต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ      
(μ=3.68, σ=1.06) และจากแบบสอบถามแบบปลายเปิดท่ีมีการน าเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อ
ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร พบวา่ ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนบา้นหนองเงือกมีความคิดเห็นว่า ควรมีการ
ปรับปรุงผลการด าเนินการขององค์กร การเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี และนวตักรรม ทั้งการ
ฝึกอบรม การสอนงาน การสอนงานและการเป็นพี่เล้ียง รวมทั้งประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบังาน 
 
ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วม 
 พัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของ 
  โรงเรียนบ้านหนองเงือก ด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1. มีกระบวนการท างานต่าง ๆ ทั้งระบบงาน
หลกัและระบบงานสนบัสนุนครอบคลุมพนัธ
กิจของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 
2. มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบ แยกแยะ
ขอ้ก าหนด จ าแนกขอ้มูลน าเขา้และก าหนด
ความถี่ไวอ้ยา่งเป็นระบบ 
3. มีการก าหนดตวัช้ีวดั การประเมินผล
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 
4. มีการด าเนินการโครงการท่ีเป็นระบบเพื่อ
ควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการ โดยการควบคุมตน้ทุนทั้ง
ระบบงานหลกัและระบบงานสนบัสนุน 

4.00 
 
 

3.79 
 
 

4.05 
 

3.95 
 
 

 

0.67 
 
 

0.79 
 
 

0.71 
 

0.62 
 
 

 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

 
 
 
 
 
 



82 

 

ตารางท่ี 4.14 (ต่อ) 
 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

5. น าผลท่ีไดจ้ากการประเมินกระบวนการ
ท างานต่าง ๆ ส าหรับพนัธกิจหลกัทั้งในดา้น
การศึกษา บริการวิชาการ และวิจยั รวมถึง
กระบวนการสนบัสนุน ไปวิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุงและเช่ือมกบัการจดัท าแผนกลยทุธ์ 

3.79 0.79 มาก 

ภาพรวม 3.92 0.71 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนบา้นหนองเงือกมีความคิดเห็นต่อ

กระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในดา้นการมุ่งเน้นระบบปฏิบติัการ อยู่ในระดบัมาก (μ=3.92,    
σ=0.71) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแล้วรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีการก าหนดตวัช้ีวดั การ
ประเมินผลโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา (μ=4.05, σ=0.71) รองลงมาไดแ้ก่ มีกระบวนการท างาน
ต่าง ๆ ทั้งระบบงานหลกัและระบบงานสนับสนุนครอบคลุมพนัธกิจของโครงการโรงเรียนร่วม
พฒันา (μ=4.00, σ=0.67) และมีการด าเนินการโครงการท่ีเป็นระบบเพื่อควบคุมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกระบวนการ โดยการควบคุมตน้ทุนทั้งระบบงานหลกัและระบบงานสนับสนุน
(μ=3.95, σ=0.62) ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ าสุดได้แก่ มีการก าหนดผู ้รับผิดชอบ แยกแยะ
ขอ้ก าหนด จ าแนกขอ้มูลน าเขา้และก าหนดความถ่ีไวอ้ย่างเป็นระบบ (μ=3.79, σ=0.79) และจาก
แบบสอบถามแบบปลาย เ ปิด ท่ี มีการน า เสนอความคิด เ ห็นเพิ่ม เ ติมต่อด้านการมุ่ ง เน้น
ระบบปฏิบติัการ พบว่า ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนบา้นหนองเงือกมีความคิดเห็นว่า ผูรั้บผิดชอบใน
กระบวนงานนั้น ช่วยกนัศึกษาขอ้มูลต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งขอ้มูลในระดบันโยบาย ระเบียบการ
ปฏิบติังาน ขอ้เสนอแนะจากผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย   และผลการส ารวจความพึงพอใจ 
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ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วม 
 พัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของ 
  โรงเรียนบ้านหนองเงือก ด้านผลลพัธ์ 

 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ผล 

1. นกัเรียนมีผลลพัธ์ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนสูงขึ้น 
2. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมท่ีจดัขึ้นตาม
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 
3. นกัเรียนมีทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการเรียนและการ
ประกอบอาชีพในอนาคตไดดี้ยิง่ขึ้น 
4. นกัเรียนไดรั้บการเตรียมความพร้อมผูเ้รียนส าหรับ
อนาคตตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 
5. นกัเรียนไดรั้บโอกาสในการพฒันาอยา่งทัว่ถึง ไม่
มีความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา ภายใตค้วามร่วมมือ
ของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีและชุมชน 
6. มีการน าแนวคิดการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ ท่ีทนัสมยั
เขา้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนมากขึ้น 
7. บริการดา้นการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงเหมาะสมกบั
ความตอ้งการของนกัเรียน 
8. สถานศึกษาของนกัเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอด
ชีวิตของทุกคน ในชุมชน เป็นศูนยก์ลางการพฒันา
ทกัษะและคุณภาพชีวิต 
9. มีการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมีส่ือการเรียนการสอน 
และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
10. มีบรรยากาศท่ีผอ่นคลายเอ้ือต่อการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ส าหรับนกัเรียน 

4.20 
4.24 

 
3.98 

 
4.22 

 
4.17 

 
 

3.98 
 

3.90 
 

3.95 
 
 

4.00 
 

4.02 

0.64 
0.66 

 
0.69 

 
0.61 

 
0.70 

 
 

0.52 
 

0.74 
 

0.67 
 
 

0.67 
 

0.61 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

ภาพรวม 4.07 0.65 มาก 
  
 



84 

 

จากตารางท่ี 4.15 พบว่า นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้โรงเรียนบา้นหนองเงือก 
มีความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในดา้นผลลพัธ์ อยู่ในระดบัมาก (μ=4.07, 
σ =0.65) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ นกัเรียนมีความพึงพอใจ
ต่อกิจกรรมท่ีจดัขึ้นตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา (μ=4.24, σ =0.66) รองลงมาไดแ้ก่ นกัเรียน
ได้รับการเตรียมความพร้อมผูเ้รียนส าหรับอนาคตตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา (μ=4.22,        
σ =0.61) และนกัเรียนมีผลลพัธ์ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนสูงขึ้น (μ=4.20, σ =0.64) ส่วนรายการท่ี
มีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่สถานศึกษาของนกัเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน ในชุมชน เป็น
ศูนย์กลางการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต (μ=3.95, σ =0.67) ) และจากแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิดท่ีมีการน าเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อดา้นผลลพัธ์ พบว่า นักเรียนโรงเรียนบา้นหนอง
เงือกมีความคิดเห็นว่า ควรมีแหล่งเรียนรู้ท่ีนักเรียนสามารถเขา้ไปใช้ประโยชน์ ในการศึกษาหา
ความรู้ทั้งภายในสถานศึกษาและภายนอกหรือในชุมชน 

2. โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 
ผูศึ้กษาจะน าเสนอการวิเคราะห์กระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียน

ร่วมพฒันาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของโรงเรียนมิตร
มวลชนเชียงใหม่อยู่ในระดับใด โดยวิเคราะห์ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ี   
เป็นเลิศ (EdPEx) ทั้ง 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นการน าองคก์ร 2) ดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 3) ดา้นการ
มุ่งเนน้ลูกคา้ 4) ดา้นการวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ 5) ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร 6) ดา้น
การมุ่งเน้นระบบปฏิบติัการ และ7) ด้านผลลพัธ์ โดยวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
จ าแนกรายดา้นและโดยภาพรวม โดยการน าค่าเฉล่ียไปเปรียบเทียบกบัเกณฑต์ามแนวความคิดของ
บุญชม ศรีสะอาด (2545) จะมีรายละเอียดในตารางท่ี 4.16-4.23 ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 4.16 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วม 
 พฒันาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลศิ (EdPEx) ของ 
 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่โดยภาพรวม 

 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1. ดา้นการน าองคก์ร 
2. ดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 

4.21 
4.31 

0.60 
0.61 

มาก 
มาก 
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ตารางท่ี 4.16 (ต่อ) 
 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

3. ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้ 
4. ดา้นการวดั การวิเคราะห์และการจดัการ
ความรู้ 
5. ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร 
6. ดา้นการมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ 
7. ดา้นผลลพัธ์ 

4.32 
4.23 

 
4.28 
4.19 
3.67 

0.62 
0.59 

 
0.63 
0.66 
0.80 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 

ภาพรวม 4.17 0.64 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.16 พบว่า ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่มีความคิดเห็น
ต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (μ=4.17, σ=0.64) เม่ือพิจารณา
ในในแต่ละด้านพบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ ด้านการมุ่งเน้นลูกคา้ (μ=4.32, σ=0.62) 
รองลงมาได้แก่ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (μ=4.31, σ=0.61) และด้านการมุ่งเน้นบุคลากร      
(μ=4.28, σ=0.63) ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดได้แก่ ด้านผลลพัธ์ (μ=3.67, σ=0.80) และจาก
แบบสอบถามแบบปลายเปิดท่ีมีการน าเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อกระบวนการบริหาร
สถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ี   
เป็นเลิศ (EdPEx) ในภาพรวม พบว่า ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่มีความคิดเห็น
ว่าควรให้ความส าคญัในดา้นการน าองค์กร และดา้นการมุ่งเน้นระบบปฏิบติัการ เพื่อกระตุน้ให้มี
การส่ือสารและแบ่งปันสารสนเทศ รวมถึงการปฏิบติังานท่ีเป็นเลิศระหว่างบุคลากรต่าง ๆ ย่อมจะ
เกิดผลการปฏิบติังานท่ีดีขึ้นในสถานศึกษา 
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ตารางท่ี 4.17 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วม 
 พัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของ 
  โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ด้านการน าองค์กร 

 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1. ผูบ้ริหารปฏิบติัดว้ยตนเองในการช้ีน าและ
ท าใหโ้ครงการโรงเรียนร่วมพฒันามีความ
ยัง่ยนื ผา่นวิสัยทศัน์ท่ีตั้งไว ้
2. มีการถ่ายทอดวิสัยทศัน์ พนัธกิจและค่านิยม 
สู่ระดบังาน และระดบับุคคล 
3. มีการท าคู่มือนโยบายการก ากบัดูแล
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันาใหบุ้คลากร
เพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั 
4. มีการส่ือสารและสร้างความผกูพนักบัคน
ทั้งโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 
5. มีแนวทางการส่ือสารทิศทางและผลการ
ด าเนินงานของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา
ผา่นช่องทางท่ีหลากหลาย โดยค านึงถึงการ
ส่ือสารแบบสองทาง เช่น การจดัประชุม 
อบรม สัมมนา การพบปะพูดคุย 

4.31 
 
 

4.19 
 

3.96 
 
 

4.35 
 

4.23 

0.55 
 
 

0.57 
 

0.60 
 
 

0.63 
 

0.65 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

ภาพรวม 4.21 0.60 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.17 พบว่า ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่มีความคิดเห็น

ต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในด้านการน าองค์กร อยู่ในระดับมาก(μ=4.21, σ =0.60) 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีการส่ือสารและสร้างความผูกพนั
กบัคนทั้งโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา (μ=4.35, σ=0.63) รองลงมาผูบ้ริหารปฏิบติัดว้ยตนเองใน
การช้ีน าและท าให้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนามีความยัง่ยืน ผ่านวิสัยทัศน์ท่ีตั้ งไว ้ (μ=4.31,          
σ=0.55) และมีแนวทางการส่ือสารทิศทางและผลการด าเนินงานของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา
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ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย โดยค านึงถึงการส่ือสารแบบสองทาง เช่น การจดัประชุม อบรม สัมมนา 
การพบปะพูดคุย (μ=4.23, σ=0.65) ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ มีการท าคู่มือนโยบายการ
ก ากับดูแลโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาให้บุคลากรเพื่อให้เกิดการปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน          
(μ=3.96, σ=0.60) และจากแบบสอบถามแบบปลายเปิดท่ีมีการน าเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อ
ดา้นการน าองคก์ร พบว่า ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่มีความคิดเห็นว่า ผูบ้ริหาร
ขององคก์รควรช้ีน าและก าหนดวิสัยทศัน์ เป้าประสงคร์ะยะสั้นระยะยาว ค่านิยม และความคาดหวงั
ในผลการด าเนินการขององค์กร โดยให้ความ ส าคญักับวิธีการท่ีผูบ้ริหารขององค์กรส่ือสารกบั
บุคลากร และการสร้างบรรยากาศท่ีส่งเสริมให้เกิด พฤติกรรมการด าเนินการท่ีมีจริยธรรมและผล
การด าเนินการท่ีดี 
 
ตารางท่ี 4.18 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วม 
 พัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของ 
  โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 

 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1. มีการแสดงแนวทางจดัท าแผนกลยทุธ์และ
ถ่ายทอดกลยทุธ์สู่แผนปฏิบติัการของ
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 
2. มีการก าหนดเป้าประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ตาม
แผนยทุธศาสตร์ของโครงการโรงเรียนร่วม
พฒันา 
3. มีการจดัท าตวัช้ีวดัความส าเร็จของ
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 
4. มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบทั้งระดบับริหาร
และระดบัปฏิบติัการโดยมีการทบทวนผลการ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

4.46 
 
 

4.35 
 
 

4.23 
 

4.31 
 

0.58 
 
 

0.63 
 
 

0.59 
 

0.62 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
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ตารางท่ี 4.18 (ต่อ) 
 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

5. น าการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการ
แข่งขนัท่ีส าคญั และความเส่ียงท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในอนาคต มาใชใ้นการวางแผน
ยทุธศาสตร์ของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

4.19 0.63 มาก 
 
 
 

ภาพรวม 4.31 0.61 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.18 พบว่า ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่มีความคิดเห็น

ต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก (μ=4.31,    
σ=0.61) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแล้วรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีการแสดงแนวทางจดัท า
แผนกลยุทธ์และถ่ายทอดกลยุทธ์สู่แผนปฏิบติัการของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา (μ=4.46,        
σ=0.58) รองลงมาไดแ้ก่ มีการก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ของโครงการ
โรงเรียนร่วมพฒันา (μ=4.35, σ=0.63) และมีการก าหนดผูรั้บผิดชอบทั้งระดบับริหารและระดับ
ปฏิบติัการโดยมีการทบทวนผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา (μ=4.31, σ=0.62) 
ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ น าการเปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขนัท่ีส าคญั และ
ความเส่ียงท่ีมีผลต่อความส าเร็จในอนาคต มาใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ของโครงการโรงเรียน
ร่วมพฒันา (μ=4.19, σ=0.63) และจากแบบสอบถามแบบปลายเปิดท่ีมีการน าเสนอความคิดเห็น
เพิ่มเติมต่อดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์ พบวา่ ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่มีความ
คิดเห็นวา่ สถานศึกษาตอ้งมีการก าหนดวิสัยทศัน์ มีการก าหนดเป้าหมายระยะยาวท่ีแน่ชดั   ตอ้งการ
ระบบการท างานท่ีคล่องตวั ตอ้งการด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูงในการน าสู่เป้าหมายในอนาคต 
สามารถเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงในอนาคต เพื่อความอยู่รอด และความกา้วหนา้ขององคก์าร ของ
หน่วยงาน หรือของธุรกิจของตนในอนาคต การวางแผนกลยุทธ์หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ์น้ี มี
ส่วนเป็นอย่างมากต่อการสร้างความเป็นผูน้ าหรือในการสร้างภาพลกัษณ์  ท่ีแสดงถึงจุดเด่นของ
หน่วยงานขององคก์าร 
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ตารางท่ี 4.19 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วม 
 พัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของ 
  โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 

 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1. ใชว้ิธีการท่ีหลากหลายและหลายช่องทาง 
ในการคน้หาความพึงพอใจและความตอ้งการ
ของนกัเรียนปัจจุบนัเพื่อพฒันาโครงการ
โรงเรียนร่วมพฒันา 
2. มีกระบวนการ/วิธีการคน้หา และก าหนด
คณะกรรมการผูรั้บผิดชอบชดัเจน มี
คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน ดว้ย
ค่าเป้าหมาย มีความสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของโรงเรียนและนกัเรียน 
3. ส่งเสริมโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาให้
เกิดการตอบสนองท่ีดีต่อความตอ้งการของแต่
ละกลุ่มผูเ้รียน 
4. ส่งเสริมการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีเพื่อการ
ด าเนินการของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา
ในอนาคต 
5. มีการแกไ้ขความบกพร่องท่ีเกิดขึ้นในการ
ด าเนินโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

4.15 
 
 
 

4.38 
 
 
 
 

4.35 
 
 

4.42 
 
 

4.27 

0.54 
 
 
 

0.57 
 
 
 
 

0.75 
 
 

0.64 
 
 

0.60 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 

ภาพรวม 4.32 0.62 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.19 พบว่า ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนบา้นหนองเงือกมีความคิดเห็นต่อ

กระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้ อยูใ่นระดบัมาก (μ=4.32, σ =0.62) เม่ือ
พิจารณาในรายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ส่งเสริมการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีเพื่อการ
ด าเนินการของโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาในอนาคต (μ=4.42, σ =0.64) รองลงมาได้แก่ มี
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กระบวนการ/วิธีการค้นหา และก าหนดคณะกรรมการผู ้รับผิดชอบชัดเจน มีคณะกรรมการ
ประเมินผลการด าเนินงาน ดว้ยค่าเป้าหมาย มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงเรียนและ
นกัเรียน (μ=4.38, σ =0.57) และส่งเสริมโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาให้เกิดการตอบสนองท่ีดีต่อ
ความตอ้งการของแต่ละกลุ่มผูเ้รียน (μ=4.35, σ =0.75) ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดได้แก่ ใช้
วิธีการท่ีหลากหลายและหลายช่องทาง ในการคน้หาความพึงพอใจและความตอ้งการของนกัเรียน
ปัจจุบนัเพื่อพฒันาโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา (μ=4.15, σ =0.54) และจากแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิดท่ีมีการน าเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อด้านการมุ่งเน้นลูกคา้ พบว่า ผูบ้ริหารและครู
โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่มีความคิดเห็นว่า สถานศึกษาควรท าการวิจยัอย่างต่อเน่ืองโดยการ
สร้างความสัมพนัธ์กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เพื่อทราบขอ้มูลป้อนกลบัว่า  ความสามารถพิเศษ  หรือ
คุณสมบติัแบบใดท่ีจะตอ้งมีในตวัของผูเ้รียน 

 
ตารางท่ี 4.20 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วม 
 พัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของ 
  โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 

 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1. มีการด าเนินงานเพื่อจดัการความรู้ และ
มุ่งเนน้นวตักรรม โดยมีกระบวนการจดัการ
ผา่นการด าเนินงานโดยคณะกรรมการ
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 
2. มีการประชุมอบรมใหค้วามรู้ และจดัท า
แนวทาง เพื่อแบ่งปันและน าวิธีการปฏิบติัท่ีดี
ไปใช ้ซ่ึงมีความส าคญัต่อโครงการโรงเรียน
ร่วมพฒันา 
3. มีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบเพื่อสร้าง 
ความมัน่ใจในการจดัการโครงการโรงเรียน
ร่วมพฒันา 

4.27 
 
 
 

4.23 
 
 
 

4.31 
 

 

0.53 
 
 
 

0.59 
 
 
 

0.55 
 

 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
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ตารางท่ี 4.20 (ต่อ) 
 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

4. ส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้ฝังลึกเขา้ไปในวิถี
การปฏิบติังาน เพื่อเป็นองคก์รของการเรียนรู้
ตามเป้าประสงคท่ี์ตั้งไวข้องโครงการโรงเรียน
ร่วมพฒันา 
5. มีการจดัการระบบการจดัการความรู้ทัว่ทั้ง
องคก์รเพื่อพฒันาโครงการโรงเรียนร่วม
พฒันา 

4.19 
 
 
 

4.15 

0.57 
 
 
 

0.73 

มาก 
 
 
 

มาก 
 

ภาพรวม 4.23 0.59 มาก 
 
จากตารางท่ี 4.20 พบว่า ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่มีความคิดเห็น

ต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในด้านการวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ อยู่ใน
ระดบัมาก (μ=4.23, σ=0.59) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดการโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา           
(μ=4.31, σ=0.55) รองลงมาไดแ้ก่ มีการด าเนินงานเพื่อจดัการความรู้ และมุ่งเนน้นวตักรรม โดยมี
กระบวนการจดัการผ่านการด าเนินงานโดยคณะกรรมการโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา (μ=4.27, 
σ =0.53) และมีการประชุมอบรมใหค้วามรู้ และจดัท าแนวทาง เพื่อแบ่งปันและน าวิธีการปฏิบติัท่ีดี
ไปใช ้ซ่ึงมีความส าคญัต่อโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา (μ=4.23, σ=0.59) ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดได้แก่ มีการจดัการระบบการจดัการความรู้ทัว่ทั้งองค์กรเพื่อพฒันาโครงการโรงเรียนร่วม
พัฒนา (μ=4.15, σ=0.73) และจากแบบสอบถามแบบปลายเปิดท่ีมีการน าเสนอความคิดเห็น
เพิ่มเติมต่อด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ พบว่า ผูบ้ริหารและครูโรงเรียน           
มิตรมวลชนเชียงใหม่มีความคิดเห็นว่า จะตอ้งมีระบบการวดัและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานท่ี
สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทางเดียวกันและทัว่ถึงทั้งองค์กร เพื่อใช้ติดตามการปฏิบติังานประจ าวนั
และผลการด าเนินงานตามเป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ขององคก์ร เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหาร 
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ตารางท่ี 4.21 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วม 
 พัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของ 
  โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 

 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1. มีแนวทางในการด าเนินการต่าง ๆ ในการ
จดัการกบัปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ท างานใหเ้หมาะสม 
2. มีการประเมินผลการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ในการเตรียมทรัพยากรบุคคลให้
พร้อมต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของโครงการ
โรงเรียนร่วมพฒันา 
3. มีการพฒันาบุคลากรโดยการอบรม ประชุม 
ใหค้วามรู้เก่ียวกบัโครงการโรงเรียนร่วม
พฒันาอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 
4. มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบ มีการก าหนดผล
ท่ีใชใ้นการพฒันาบุคลากร 
5. ช่วยสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมอยา่ง
ทุ่มเทในการปฏิบติัเพื่อความส าเร็จของ
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

4.27 
 
 

4.31 
 
 
 

4.12 
 
 

4.38 
 

4.35 

0.60 
 
 

0.68 
 
 
 

0.82 
 
 

0.57 
 

0.57 

มาก 
 
 

มาก 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 

ภาพรวม 4.28 0.63 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่มีความคิดเห็น
ต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในด้านการมุ่งเน้นบุคลากร อยู่ในระดับมาก(μ=4.28,            
σ=0.63) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบ 
มีการก าหนดผลท่ีใช้ในการพฒันาบุคลากร (μ=4.38, σ=0.57) รองลงมาไดแ้ก่ ช่วยสนับสนุนให้
บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการปฏิบัติเพื่อความส าเร็จของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา       
(μ=4.35, σ=0.57) และมีการประเมินผลการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการเตรียมทรัพยากร
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บุคคลให้พร้อมต่อการด าเนินการต่างๆ ของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา (μ=4.31, σ=0.68) ส่วน
รายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดได้แก่ มีการพฒันาบุคลากรโดยการอบรม ประชุม ให้ความรู้เก่ียวกับ
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ (μ=4.12, σ=0.82) และจากแบบสอบถาม
แบบปลายเปิดท่ีมีการน าเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร พบว่า ผูบ้ริหารและ
ครูโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่มีความคิดเห็นว่า ควรมีการประเมินขีดความสามารถและ
อัตราก าลังของบุคลากร โดยผูบ้ริหารศึกษาหาข้อมูลในองค์กรเพื่อประเมินความต้องการขีด
ความสามารถและอัตราก าลังของบุคลากร จากการประชุมบุคลากร การประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงานประจ าปี การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผลการประเมินขีดความสามารถของบุคลากร
ในรอบปีท่ีผา่นมา 

 
ตารางท่ี 4.22 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วม 
 พัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของ 
  โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1. มีกระบวนการท างานต่าง ๆ ทั้งระบบงาน
หลกัและระบบงานสนบัสนุนครอบคลุมพนัธ
กิจของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 
2. มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบ แยกแยะ
ขอ้ก าหนด จ าแนกขอ้มูลน าเขา้และก าหนด
ความถี่ไวอ้ยา่งเป็นระบบ 
3. มีการก าหนดตวัช้ีวดั การประเมินผล
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 
4. มีการด าเนินการโครงการท่ีเป็นระบบเพื่อ
ควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการ โดยการควบคุมตน้ทุนทั้ง
ระบบงานหลกัและระบบงานสนบัสนุน 

4.12 
 
 

4.15 
 
 

4.35 
 

4.08 
 
 
 

0.77 
 
 

0.67 
 
 

0.56 
 

0.69 
 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
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ตารางท่ี 4.22 (ต่อ) 
 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

5. น าผลท่ีไดจ้ากการประเมินกระบวนการ
ท างานต่าง ๆ ส าหรับพนัธกิจหลกัทั้งในดา้น
การศึกษา บริการวิชาการ และวิจยั รวมถึง
กระบวนการสนบัสนุน ไปวิเคราะห์เพื่อ
ปรับปรุงและเช่ือมกบัการจดัท าแผนกลยทุธ์ 

4.27 0.60 มาก 
 
 

ภาพรวม 4.19 0.66 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.22 พบว่า ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่มีความคิดเห็น

ต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในดา้นการมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ อยูใ่นระดบัมาก (μ=4.19, 
σ=0.66) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีการก าหนดตวัช้ีวดั การ
ประเมินผลโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา (μ=4.35, σ =0.56) รองลงมาไดแ้ก่ น าผลท่ีไดจ้ากการ
ประเมินกระบวนการท างานต่าง ๆ ส าหรับพนัธกิจหลกัทั้งในดา้นการศึกษา บริการวิชาการ และ
วิจยั รวมถึงกระบวนการสนับสนุน ไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและเช่ือมกบัการจดัท าแผนกลยุทธ์         
(μ=4.27, σ=0.60) และมีการก าหนดผูรั้บผิดชอบ แยกแยะข้อก าหนด จ าแนกข้อมูลน าเข้าและ
ก าหนดความถ่ีไวอ้ย่างเป็นระบบ (μ=4.15, σ=0.67) ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดได้แก่ มีการ
ด าเนินการโครงการท่ีเป็นระบบเพื่อควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ โดย
การควบคุมต้นทุนทั้ งระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน (μ=4.08, σ=0.69) และจาก
แบบสอบถามแบบปลาย เ ปิด ท่ี มีการน า เสนอความคิด เ ห็นเพิ่ม เ ติมต่อด้านการมุ่ ง เน้น
ระบบปฏิบติัการ พบว่า ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่มีความคิดเห็นว่า ควรให้
ความส าคญัต่อการออกแบบกระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ การออกแบบกระบวนการท างาน
จะสอดคลอ้งกบัโครงการ จะน าขอ้มูลเสียงของลูกคา้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมาก าหนด  
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ตารางท่ี 4.23 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วม 
 พัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของ 
  โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ด้านผลลพัธ์ 

 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

1. นกัเรียนมีผลลพัธ์ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน
สูงขึ้น 
2. นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมท่ีจดั
ขึ้นตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 
3. นกัเรียนมีทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการเรียนและ
การประกอบอาชีพในอนาคตไดดี้ยิง่ขึ้น 
4. นกัเรียนไดรั้บการเตรียมความพร้อมผูเ้รียน
ส าหรับอนาคตตามโครงการโรงเรียนร่วม
พฒันา 
5. นกัเรียนไดรั้บโอกาสในการพฒันาอยา่ง
ทัว่ถึง ไม่มีความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา 
ภายใตค้วามร่วมมือของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน
พื้นท่ีและชุมชน 
6. มีการน าแนวคิดการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ ท่ี
ทนัสมยัเขา้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน
การสอนมากขึ้น 
7. บริการดา้นการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง
เหมาะสมกบัความตอ้งการของนกัเรียน 
8. สถานศึกษาของนกัเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอดชีวิตของทุกคน ในชุมชน เป็นศูนยก์ลาง 
9. มีการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมีส่ือการเรียน 
การสอน และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั 
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0.93 
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0.78 
 

0.83 
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ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.23 (ต่อ)  
 

รายการ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปลผล 

10. มีบรรยากาศท่ีผอ่นคลายเอ้ือต่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับนกัเรียน 

3.62 0.80 มาก 
 

ภาพรวม 3.67 0.80 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.23 พบว่า นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้โรงเรียนมิตรมวลชน

เชียงใหม่มีความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในด้านผลลพัธ์ อยู่ในระดับมาก    
(μ=3.67, σ=0.80) เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีการส่งเสริม
การเรียนรู้ท่ีมีส่ือการเรียนการสอน และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั (μ=3.89, σ=0.72) รองลงมาได้แก่ 
สถานศึกษาของนกัเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน ในชุมชน เป็นศูนยก์ลางการพฒันา
ทกัษะและคุณภาพชีวิต (μ=3.84, σ=0.83) และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมท่ีจดัขึ้นตาม
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (μ=3.82, σ=0.67) ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดได้แก่นักเรียน
นักเรียนได้รับโอกาสในการพฒันาอย่างทั่วถึง ไม่มีความเหล่ือมล ้ าทางการศึกษา ภายใต้ความ
ร่วมมือของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีและชุมชน (μ=3.47, σ=0.76) ) และจากแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิดท่ีมีการน าเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อดา้นผลลพัธ์ พบว่า นกัเรียนโรงเรียนมิตรมวลชน
เชียงใหม่มีความคิดเห็นวา่ กิจกรรมต่าง ๆ ตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา ควรมีการน าเทคโนโลยี
มาใชใ้นกระบวนการจดัการเรียนรู้และควรมีการสนบัสนุนทางดา้นส่ือและอุปกรณ์ เพื่อให้ผูเ้รียน
ไดใ้ชอ้ยา่งพอเพียง 

 
ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียน
ร่วมพฒันา(EdPEx) ของโรงเรียนบ้านหนองเงือกกบัโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 

ผูศึ้กษาจะน าเสนอการวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษาตาม
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา เพื่อเปรียบเทียบโรงเรียนบา้นหนองเงือกกับโรงเรียนมิตรมวลชน
เชียงใหม่ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่           
1) ด้านการน าองค์กร 2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 3) ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 4) ด้านการวัด           
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การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ 5) ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร 6) ดา้นการมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ 
และ7) ดา้นผลลพัธ์ โดยวิเคราะห์จากแผนภูมิกราฟเส้น  จะมีรายละเอียดในภาพท่ี 4.1 ดงัน้ี 

 

 
 
ภาพท่ี 4.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษาตาม 
      โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา (EdPEx) ของโรงเรียนบา้นหนองเงือกกบั 
      โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 

ดา้นท่ี 1 ดา้นท่ี 2 ดา้นท่ี 3 ดา้นท่ี 4 ดา้นท่ี 5 ดา้นท่ี 6 ดา้นท่ี 7

โรงเรียนบา้นหนองเงือก ค่าเฉล่ีย 
(μ)

4.16 4.13 4.24 4.01 3.97 3.92 4.07

โรงเรียนบา้นหนองเงือก ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)

0.66 0.61 0.6 0.67 0.65 0.71 0.65

โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 
ค่าเฉล่ีย (μ)

4.21 4.31 4.32 4.23 4.28 4.19 3.67

โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)

0.6 0.61 0.62 0.59 0.63 0.66 0.8

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5
ค่ า

(EdPEx)

ค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานตามเกณฑ์ (EdPEx) รายด้านของโรงเรียน
บ้านหนองเงือกและโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่

โรงเรียนบา้นหนองเงือก ค่าเฉล่ีย (μ)

โรงเรียนบา้นหนองเงือก ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)

โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ค่าเฉล่ีย (μ)

โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ)
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 จากภาพท่ี 4.1 แสดงให้เห็นว่า ระดบัความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษา
ตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)  
ของโรงเรียนบา้นหนองเงือกกับโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ในดา้นท่ี 1 ดา้นการน าองค์กร มี
ระดบัความคิดเห็นท่ีใกลเ้คียงกนั ในดา้นท่ี 2 ดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์และในดา้นท่ี 3 ดา้นการ
มุ่งเน้นลูกค้า พบว่า  โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่มีระดับความคิดเห็นท่ีมากกว่าโรงเรียน          
บา้นหนองเงือก ในดา้นท่ี 4 ดา้นการวดัการวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ ดา้นท่ี 5 ดา้นการมุ่งเนน้
ผูป้ฏิบติังาน และดา้นท่ี 6 ดา้นการจดักระบวนการ พบว่า โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่มีระดับ
ความคิดเห็นท่ีมากกว่าโรงเรียนบ้านหนองเงือก แต่ในด้านท่ี 7 ด้านผลลัพธ์ โรงเรียนบ้าน         
หนองเงือกมีระดบัความคิดเห็นท่ีมากกวา่โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 
 
 
 



 

 

 
บทที่ 5 

 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 
การศึกษาเร่ือง แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตาม

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) มีข้อสรุปอภิปรายผลและ
ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  

 
สรุปผลการวิจัย 

1. กระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑค์ุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของโรงเรียนบา้นหนองเงือก พบว่าภาพรวมของ
ระดบัความคิดเห็นตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) อยู่ในระดบั
มาก เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งเน้นลูกคา้ รองลงมา
ไดแ้ก่ ดา้นการน าองคก์ร ดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์ ดา้นผลลพัธ์ ดา้นการวดั การวิเคราะห์และการ
จัดการความรู้และด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดได้แก่ ด้านการมุ่งเน้น
ระบบปฏิบติัการ ตามล าดบั และโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ พบวา่ภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือ
พิจารณาในแต่ละดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้ รองลงมาไดแ้ก่ ดา้น
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ดา้นการมุ่งเน้นบุคลากร ดา้นการวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ 
ด้านการน าองค์กร และด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ส่วนด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดได้แ ก่ ด้าน
ผลลพัธ์ ตามล าดบั และอาจพิจารณาผลการศึกษาโดยละเอียดเป็นรายดา้นดงัน้ี 

 1.1 ดา้นการน าองคก์ร  
 โรงเรียนบา้นหนองเงือก มีระดบัความคิดเห็นตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในดา้นการน าองค์กร อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
แล้วรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ มีแนวทางการส่ือสารทิศทางและผลการด าเนินงานของ
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันาผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย โดยค านึงถึงการส่ือสารแบบสองทาง เช่น 
การจดัประชุม อบรม สัมมนา การพบปะพูดคุย รองลงมาไดแ้ก่ มีการส่ือสารและสร้างความผูกพนั 
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กบัคนทั้งโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา และมีการถ่ายทอดวิสัยทศัน์ พนัธกิจและค่านิยม สู่ระดบังาน 
และระดบับุคคล ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ มีการท าคู่มือนโยบายการก ากบัดูแลโครงการ
โรงเรียนร่วมพฒันาใหบุ้คลากรเพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั 

 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ มีระดบัความคิดเห็นตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในดา้นการน าองคก์ร อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
แลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีการส่ือสารและสร้างความผูกพนักบัคนทั้งโครงการโรงเรียน
ร่วมพฒันา รองลงมาผูบ้ริหารปฏิบติัดว้ยตนเองในการช้ีน าและท าใหโ้ครงการโรงเรียนร่วมพฒันามี
ความยัง่ยืน ผ่านวิสัยทัศน์ท่ีตั้ งไว ้และมีแนวทางการส่ือสารทิศทางและผลการด าเนินงานของ
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันาผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย โดยค านึงถึงการส่ือสารแบบสองทาง เช่น 
การจดัประชุม อบรม สัมมนา การพบปะพูดคุย ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ มีการท าคู่มือ
นโยบายการก ากับดูแลโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาให้บุคลากรเพื่อให้เกิดการปฏิบติัในทิศทาง
เดียวกนั 

 1.2 ดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์  
 โรงเรียนบา้นหนองเงือก มีระดบัความคิดเห็นตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีการแสดงแนวทางจดัท าแผนกลยทุธ์และถ่ายทอด
กลยุทธ์ สู่แผนปฏิบัติการของโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา รองลงมาได้แก่ มีการก าหนด
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา และมีการจัดท า
ตวัช้ีวดัความส าเร็จของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ น าการ
เปล่ียนแปลงความสามารถในการแข่งขนัท่ีส าคญั และความเส่ียงท่ีมีผลต่อความส าเร็จในอนาคต มา
ใชใ้นการวางแผนยทุธศาสตร์ของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา  

 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ มีระดบัความคิดเห็นตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีการแสดงแนวทางจดัท าแผนกลยทุธ์และถ่ายทอด
กลยุทธ์ สู่แผนปฏิบัติการของโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา รองลงมาได้แก่ มีการก าหนด
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์ของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา และมีการก าหนด
ผูรั้บผิดชอบทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบติัการโดยมีการทบทวนผลการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนร่วมพฒันาส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ น าการเปล่ียนแปลงความสามารถในการ
แข่งขนัท่ีส าคญั และความเส่ียงท่ีมีผลต่อความส าเร็จในอนาคต มาใชใ้นการวางแผนยทุธศาสตร์ของ
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 
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 1.3 ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้  
 โรงเรียนบา้นหนองเงือก มีระดบัความคิดเห็นตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้ อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียด
แลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ส่งเสริมโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาให้เกิดการตอบสนองท่ีดี
ต่อความตอ้งการของแต่ละกลุ่ม รองลงมาไดแ้ก่ ส่งเสริมการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีเพื่อการด าเนินการ
ของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาในอนาคต และมีการแกไ้ขความบกพร่องท่ีเกิดขึ้นในการด าเนิน
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา   ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ มีกระบวนการ/วิธีการคน้หา 
และก าหนดคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบชดัเจน มีคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน ดว้ยค่า
เป้าหมาย มีความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของโรงเรียนและนกัเรียน  

 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ มีระดบัความคิดเห็นตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในด้านการมุ่งเน้นลูกค้า อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ ส่งเสริมการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีเพื่อการด าเนินการ
ของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาในอนาคต รองลงมาได้แก่ มีกระบวนการ/วิธีการค้นหา และ
ก าหนดคณะกรรมการผูรั้บผิดชอบชัดเจน มีคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน ด้วยค่า
เป้าหมาย มีความสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและนักเรียนและส่งเสริมโครงการ
โรงเรียนร่วมพฒันาให้เกิดการตอบสนองท่ีดีต่อความตอ้งการของแต่ละกลุ่มผูเ้รียน ส่วนรายการท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ ใชวิ้ธีการท่ีหลากหลายและหลายช่องทาง ในการคน้หาความพึงพอใจและความ
ตอ้งการของนกัเรียนปัจจุบนัเพื่อพฒันาโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา  

 1.4 ดา้นการวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้  
 โรงเรียนบา้นหนองเงือก มีระดบัความคิดเห็นตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในดา้นการวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ อยู่ในระดบัมาก 
เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีการด าเนินงานเพื่อจดัการความรู้ 
และมุ่งเน้นนวตักรรม โดยมีกระบวนการจดัการผ่านการด าเนินงานโดยคณะกรรมการโครงการ
โรงเรียนร่วมพฒันา รองลงมาไดแ้ก่ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ฝังลึกเขา้ไปในวิถีการปฏิบติังาน เพื่อ
เป็นองค์กรของการเรียนรู้ตามเป้าประสงค์ท่ีตั้ งไวข้องโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาและมีการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมัน่ใจในการจดัการโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา ส่วน
รายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดได้แก่ มีการจัดการระบบการจัดการความรู้ทั่วทั้ งองค์กรเพื่อพัฒนา
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา  

 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ มีระดบัความคิดเห็นตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในดา้นการวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ อยู่ในระดบั
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มาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ
เพื่อสร้างความมัน่ใจในการจดัการโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา รองลงมาไดแ้ก่ มีการด าเนินงาน
เพื่อจัดการความรู้ และมุ่งเน้นนวัตกรรม โดยมีกระบวนการจัดการผ่านการด าเนินงานโดย
คณะกรรมการโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาและมีการประชุมอบรมให้ความรู้ และจดัท าแนวทาง 
เพื่อแบ่งปันและน าวิธีการปฏิบติัท่ีดีไปใช้ ซ่ึงมีความส าคญัต่อโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา ส่วน
รายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดได้แก่ มีการจัดการระบบการจัดการความรู้ทั่วทั้ งองค์กรเพื่อพัฒนา
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

 1.5 ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร  
 โรงเรียนบา้นหนองเงือก มีระดบัความคิดเห็นตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในด้านการมุ่งเน้นบุคลากร อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีแนวทางในการด าเนินการต่างๆ ในการจดัการกบั
ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานให้เหมาะสม รองลงมาไดแ้ก่ ช่วยสนับสนุนให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการปฏิบัติเพื่อความส าเร็จของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาและมีการ
ก าหนดผูรั้บผิดชอบ มีการก าหนดผลท่ีใชใ้นการพฒันาบุคลากร ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่ 
มีการพฒันาบุคลากรโดยการอบรม ประชุม ให้ความรู้เก่ียวกบัโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ มีระดบัความคิดเห็นตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในด้านการมุ่งเน้นบุคลากร อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบ มีการก าหนดผลท่ีใช้ใน
การพฒันาบุคลากร รองลงมาไดแ้ก่ ช่วยสนบัสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างทุ่มเทในการปฏิบติั
เพื่อความส าเร็จของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาและมีการประเมินผลการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ในการเตรียมทรัพยากรบุคคลให้พร้อมต่อการด าเนินการต่าง ๆ ของโครงการโรงเรียน
ร่วมพฒันา ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดได้แก่ มีการพฒันาบุคลากรโดยการอบรม ประชุม ให้
ความรู้เก่ียวกบัโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

 1.6 ดา้นการมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ  
 โรงเรียนบา้นหนองเงือก มีระดบัความคิดเห็นตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในดา้นการมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาใน
รายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ มีการก าหนดตัวช้ีวดั การประเมินผลโครงการ
โรงเรียนร่วมพฒันา รองลงมาไดแ้ก่ มีกระบวนการท างานต่าง ๆ ทั้งระบบงานหลกัและระบบงาน
สนบัสนุนครอบคลุมพนัธกิจของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาและมีการด าเนินการโครงการท่ีเป็น
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ระบบเพื่อควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ โดยการควบคุมต้นทุนทั้ง
ระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดได้แก่ มีการก าหนด
ผูรั้บผิดชอบ แยกแยะขอ้ก าหนด จ าแนกขอ้มูลน าเขา้และก าหนดความถี่ไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ มีระดบัความคิดเห็นตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในดา้นการมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
ในรายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีการก าหนดตวัช้ีวดั การประเมินผลโครงการ
โรงเรียนร่วมพฒันา รองลงมาไดแ้ก่ น าผลท่ีไดจ้ากการประเมินกระบวนการท างานต่าง ๆ ส าหรับ
พนัธกิจหลักทั้งในด้านการศึกษา บริการวิชาการ และวิจัย รวมถึงกระบวนการสนับสนุน ไป
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและเช่ือมกบัการจดัท าแผนกลยุทธ์ และมีการก าหนดผูรั้บผิดชอบ แยกแยะ
ขอ้ก าหนด จ าแนกขอ้มูลน าเขา้และก าหนดความถ่ีไวอ้ย่างเป็นระบบ ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด
ได้แก่ มีการด าเนินการโครงการท่ีเป็นระบบเพื่อควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการ โดยการควบคุมตน้ทุนทั้งระบบงานหลกัและระบบงานสนบัสนุน 

 1.7 ดา้นผลลพัธ์  
 โรงเรียนบา้นหนองเงือก มีระดบัความคิดเห็นตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในด้านผลลพัธ์ อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแล้ว
รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมท่ีจดัขึ้นตามโครงการโรงเรียน
ร่วมพฒันา รองลงมาไดแ้ก่ นกัเรียนไดรั้บการเตรียมความพร้อมผูเ้รียนส าหรับอนาคตตามโครงการ
โรงเรียนร่วมพฒันาและนกัเรียนมีผลลพัธ์ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียนสูงขึ้น ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดไดแ้ก่สถานศึกษาของนกัเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน ในชุมชน เป็นศูนยก์ลาง
การพฒันาทกัษะและคุณภาพชีวิต 

 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ มีระดบัความคิดเห็นตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในดา้นผลลพัธ์ อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลว้
รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมีส่ือการเรียนการสอน และเทคโนโลยีท่ี
ทนัสมยั รองลงมาไดแ้ก่ สถานศึกษาของนกัเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน ในชุมชน 
เป็นศูนยก์ลางการพฒันาทกัษะและคุณภาพชีวิตและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมท่ีจดัขึ้น
ตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา ส่วนรายการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดไดแ้ก่นกัเรียนนกัเรียนไดรั้บโอกาส
ในการพัฒนาอย่างทั่วถึง ไม่มีความเหล่ือมล ้ าทางการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในพื้นท่ีและชุมชน 

2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของโรงเรียนบา้นหนองเงือก 
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ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 กบัโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ ส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีระดับความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารใน
ภาพรวมทั้ง 7 ดา้น ท่ีใกลเ้คียงกนั และวิเคราะห์จากกราฟเส้นแลว้จะพบว่า เส้นกราฟของทั้งสอง
โรงเรียนอยู่ชิดติดกันมาก โดยสามารถระบุได้ถึงแนวทางความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหาร
สถานศึกษาของทั้ง 2 โรงเรียนท่ีไปในทิศทางเดียวกนั 

 
อภิปรายผล 

ผลการวิจยัคร้ังน้ี มีประเด็นท่ีส าคญั น่าสนใจและควรน ามาอภิปรายผล ดงัน้ี 
1. กระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑค์ุณภาพ

การศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของโรงเรียนบา้นหนองเงือกและโรงเรียนมิตร
มวลชนเชียงใหม่ พบว่า ภาพรวมของระดับความคิดเห็นตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้มี
ค่าเฉล่ียสูงสุดเหมือนกนัทั้ง 2 โรงเรียน ทั้งน้ีเพราะหลกัการส าคญัของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 
(Partnership School Project) เพื่อตอ้งการให้โรงเรียนมีความคล่องตวัและสามารถบริหารจดัการ
โรงเรียน เพื่อพฒันาคุณภาพ ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเตรียมความพร้อมผูเ้รียนส าหรับ
อนาคต พร้อมกบัการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อเปิดโอกาสใน
การพัฒนาอย่างทั่วถึง ช่วยลดความเหล่ือมล ้ าทางการศึกษา ภายใต้ความร่วมมือของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในพื้นท่ีและชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เตม็ใจ มนตไ์ธสงค ์(2558) ท่ีท าการศึกษา
เร่ือง การปฏิบติัตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศของมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดุสิตโดยพบว่า มีการปฏิบติัตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ ภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น รวมถึงดา้นการน าลูกคา้เช่นเดียวกนั  

 1.1 ดา้นการน าองคก์ร โรงเรียนบา้นหนองเงือกและโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ มี
ระดบัความคิดเห็นตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในดา้นการน า
องคก์ร อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของโรงเรียนบา้น
หนองเงือก คือ มีแนวทางการส่ือสารทิศทางและผลการด าเนินงานของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา
ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย โดยค านึงถึงการส่ือสารแบบสองทาง เช่น การจดัประชุม อบรม สัมมนา 
การพบปะพูดคุย และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดแล้วรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของโรงเรียนมิตร
มวลชนเชียงใหม่ คือ มีการส่ือสารและสร้างความผูกพนักบัคนทั้งโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 
ทั้งน้ีเพราะการส่ือสารเป็นส่วนส าคัญในการเช่ือมโยงและเขา้ถึงข้อมูล การประสานงานต่าง ๆ 
ร่วมกนั การท างานเป็นทีมของคนในองคก์ร ในรูปแบบท่ีหลากหลายและมีการรับฟังความคิดเห็น
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ซ่ึงกนัและกนัในองคก์ร ซ่ึงจะน าไปสู่ความเขา้ใจท่ีดีต่อกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบั  คินเซลล่าร์และการ์ร่า 
(Kinsella-Meier and Gala, 2016) ได้ศึกษาเร่ือง การท างานร่วมกัน: ค านิยามและการ ส ารวจของ     
ผูมี้ส่วนเก่ียวข้องท่ีส าคัญ ซ่ึงระดับของการท างานร่วมกันมีหลากหลายระดับ คือ การติดต่อ 
(ความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ด) การท างานประสานกนั การร่วมมือกนั และการสร้างความร่วมมือ โดยการ 
สร้างความร่วมมือกนั จะเกิดขึ้นเม่ือบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกนัท าโครงการระยะยาวเพื่อให้ 
บรรลุเป้าหมาย โดยบุคคลเหล่านั้นร่วมรับผิดชอบการท างานไปสู่เป้าหมายและการสร้างผลลพัธ์ท่ี 
ย ัง่ยนืและต่อเน่ือง 

 1.2 ดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โรงเรียนบา้นหนองเงือกและโรงเรียนมิตรมวลชน
เชียงใหม่ มีระดบัความคิดเห็นตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ใน
ดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์ อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดของทั้ ง 2 โรงเรียน คือ มีการแสดงแนวทางจัดท าแผนกลยุทธ์และถ่ายทอดกลยุทธ์สู่
แผนปฏิบติัการของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา ทั้งน้ีเพราะ การจดัแผนกลยุทธ์เป็นส่ิงส าคญัมาก
ในองค์กรมีความส าคญัต่อกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ โดยมีการรวบรวมวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรครวมถึงขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งมาใชใ้นกระบวนการวางแผนปฏิบติั
ราชการ มีการระดมความคิดเห็นของบุคลากรทุกระดบัในการจดัท าแผนกลยทุธ์ สามารถสร้างความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อย่างชัดเจน รวมถึงกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างนวตักรรมท่ี
เสริมสร้างองคค์วามรู้ เพื่อพฒันาโรงเรียนไปสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ หยดฟ้า 
ราชมณี (2554) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง การด าเนินการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนระดบัประถมศึกษา
ในภาคใต้ เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการวางแผนกลยุทธ์ท่ีเป็นรูปธรรม ควรจัดท า
ฐานขอ้มูลของโรงเรียนเก่ียวกับสภาพของโรงเรียน เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ชุมชน ให้เป็น
ปัจจุบนัมากท่ีสุดควรวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของโรงเรียนตามความเป็นจริง ควรให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนแทนท่ีจะให้คณะท างานเป็นผูว้างแผนกลยุทธ์
ของโรงเรียนเพียงฝ่ายเดียว ทั้งน้ีเน่ืองจากโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา (Partnership School Project) 
เป็นแนวคิดการสร้างนวตักรรมการบริหารจดัการสถานศึกษาภายใตบ้ทบาทความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการ และบริษทัมูลนิธิ องค์กร หรือสถาบนัท่ีสนับสนุนทรัพยากรและมีส่วนร่วม
ในการบริหาร ให้กบัสถานศึกษา เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการบริหารจดัการ 
ร่วมพัฒนา และสนับสนุนสถานศึกษา ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2561, น. 61) 

 1.3 ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้ โรงเรียนบา้นหนองเงือกและโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 
มีระดบัความคิดเห็นตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในดา้นการ
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มุ่งเนน้ลูกคา้ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของโรงเรียน
บา้นหนองเงือก คือ ส่งเสริมโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาใหเ้กิดการตอบสนองท่ีดีต่อความตอ้งการ
ของแต่ละกลุ่มและเม่ือพิจารณาในรายละเอียดแล้วรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของโรงเรียนมิตร
มวลชนเชียงใหม่ คือ ส่งเสริมการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีเพื่อการด าเนินการของโครงการโรงเรียนร่วม
พฒันาในอนาคต ทั้งน้ีเพราะ การส่งเสริมและให้การสนบัสนุนโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาจะท า
ให้เกิดการพฒันาโครงการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูร่้วมโครงการเน่ืองจากมีการสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ระหว่างคนในโครงการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ โด่งสยาม โสมาภา (2559) ได้
ศึกษา การวิเคราะห์ปัจจยัและแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการบริหารจดัการสถานศึกษาเอกชนเพื่อรับ
รางวัลพระราชทาน ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยและแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาเอกชนเพื่อรับรางวลั พระราชทานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบดว้ย
สองดา้น คือ ดา้นท่ีหน่ึง ดา้นการบริหารโรงเรียนเอกชนสู่ความเป็นเลิศมีเจ็ดปัจจยัไดแ้ก่ การมุ่งเนน้
ในการจดัการเรียนการสอน  การมีเป้าหมายการสอนท่ีชัดเจน การมีการติดตามความกา้วหนา้ การ
มุ่งความสัมพนัธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียน และการเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง  ทั้งน้ีเน่ืองจาก
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันามีความอิสระ 3 ส่วน คือ 1) อิสระในการออกแบบหลกัสูตรเอง ซ่ึงจะ
ท าให้เป็นโรงเรียนตน้แบบท่ีจะสร้างอนาคต สร้างอาชีพให้กบันกัเรียน เช่ือมโยงและร่วมแกปั้ญหา
ของชุมชน 2) อิสระในการออกแบบจดัการเรียนการสอนเอง โดยเนน้การคิดวิเคราะห์ ครูตอ้งปรับ
รูปแบบการเรียนการสอนท่ีตอ้งหมัน่ตั้งค  าถามเพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนไดฝึ้กคิด ให้นกัเรียนมาเรียน
ของจริง ในสถานท่ีจริง และ  3) อิสระในการบริหารจดัการเอง โดยรูปแบบของโรงเรียนร่วมพฒันา
มีความพิเศษคือ ขึ้นตรงกบัเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง มีการปลดล็อค
ระเบียบต่าง ๆ ใหมี้ความคล่องตวัมากขึ้น 

 1.4 ด้านการวดั การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ โรงเรียนบ้านหนองเงือกและ
โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ มีระดบัความคิดเห็นตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ
ท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในดา้นการวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
ในรายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของโรงเรียนบา้นหนองเงือก คือ มีการด าเนินงานเพื่อ
จดัการความรู้และมุ่งเนน้นวตักรรม โดยมีกระบวนการจดัการผา่นการด าเนินงานโดยคณะกรรมการ
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันาและเม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของ
โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ คือ มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความมัน่ใจในการ
จดัการโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา ทั้งน้ีเพราะ การด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการจัดการ
ความรู้ รวมถึงนวตักรรม มีส่วนต่อการพฒันา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัตติยา             วงศหิ์รัญ
ตระกูล (2558) ไดศึ้กษาแนวทางพฒันาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบา้นโป่ง
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แดง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ผลการศึกษาคน้ควา้ พบว่าสภาพ
และปัญหาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนบา้นโป่งแดง สังกดั ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ดา้นการวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้อยู่ในระดบั
มากเช่นเดียวกนั โดย ผูบ้ริหารควรมีการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษา ดา้นการ
วดั การวิเคราะห์ และการจดัการเรียนรู้ 

 1.5 ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร โรงเรียนบ้านหนองเงือกและโรงเรียนมิตรมวลชน
เชียงใหม่ มีระดบัความคิดเห็นตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ใน
ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด
ของโรงเรียนบา้นหนองเงือก คือ มีแนวทางในการด าเนินการต่าง  ๆ ในการจดัการกบัปัจจยัด้าน
สภาพแวดลอ้มในการท างานให้เหมาะสม และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดของโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ คือ มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบ มีการก าหนดผลท่ีใชใ้นการ
พฒันาบุคลากร ทั้งน้ีเพราะ ในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โครงการต่าง ๆ อาศยับุคลากร
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ หากบุคลากรไดรั้บการพฒันาร่วมถึงสนบัสนุนการท างานในดา้นต่าง 
ๆ ย่อมส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมของโครงการซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตติยา                            
วงศ์หิรัญตระกูล (2558) ท่ีได้ศึกษาแนวทางพฒันาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนบา้นโป่งแดง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก พบว่า ดา้นการมุ่งเน้น
บุคลากรอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน  โดยผู ้บริหารควรมีการประเมินความต้องการด้านขีด
ความสามารถและอตัราก าลงับุคลากร และในการสร้างสภาพแวดลอ้มของบุคลากร  ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะของมูลนิธิสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย ในเป้าหมาย
การพฒันา 4 ยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ 1) การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 2) การพฒันาครู 3) การพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษา และ 4) การพฒันา คุณภาพการบริหารโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาศกัยภาพทรัพยากร
บุคคล ลดความเหล่ือมล ้า 

 1.6 ด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ โรงเรียนบ้านหนองเงือกและโรงเรียนมิตร
มวลชนเชียงใหม่ มีระดับความคิดเห็นตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx) ในด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ อยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแล้ว
รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของทั้ง 2 โรงเรียน คือ มีการก าหนดตวัช้ีวดั การประเมินผลโครงการ
โรงเรียนร่วมพฒันา ทั้งน้ีเพราะ การก าหนดตวัช้ีวดัจะท าให้มีการทราบถึงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานเพื่อน ามาใช้ในการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานโครงการ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของปาณิสรา สิงหพงษ์ (2555) ท่ีไดศึ้กษาการบริหารตามแนวทางรางวลัคุณภาพแห่งชาติท่ี
ส่งผลต่อการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาเขต 4 
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จังหวดัปทุมธานี พบว่า การบริหารตามแนวทางรางวลัคุณภาพแห่งชาติกับการเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากลในภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก ส่วนการบริหารตามแนวทางรางวลัคุณภาพ
แห่งชาติกบัการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความสัมพนัธ์กนัและการบริหารตามแนวทางรางวลั
คุณภาพแห่งชาติส่งผลต่อการเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล รองลงมาไดแ้ก่ องคก์รมีการตรวจสอบ
และปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาและกระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการเรียนการสอนอย่าง
สม ่าเสมอรวมถึงการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ ในกระบวนการออกแบบพฒันาบริการทางการศึกษา 

 1.7 ดา้นผลลพัธ์ โรงเรียนบา้นหนองเงือกและโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ มีระดบั
ความคิดเห็นตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในดา้นผลลพัธ์ อยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาในรายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของโรงเรียนบา้นหนองเงือก 
คือ นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมท่ีจดัขึ้นตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา และเม่ือพิจารณา
ในรายละเอียดแลว้รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดของโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ คือ มีการส่งเสริม
การเรียนรู้ท่ีมีส่ือการเรียนการสอน และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ทั้งน้ีเพราะ ปัจจุบนัส่ือการเรียนการ
สอนท่ีมีความทนัสมยัและการใชเ้ทคโนโลยมีีความส าคญัในการจดัการเรียนการสอน หากมีการน า
ส่ือและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัจะส่งผลต่อการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงหลกัการ
ส าคญัของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา (Partnership School Project) นั้นเพื่อตอ้งการให้โรงเรียนมี
ความคล่องตวัและสามารถบริหารจดัการโรงเรียน เพื่อพฒันาคุณภาพ ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน และเตรียมความพร้อมผูเ้รียนส าหรับอนาคต พร้อมกบัการพฒันาสถานศึกษาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อเปิดโอกาสในการพฒันาอย่างทัว่ถึง ช่วยลดความเหล่ือมล ้าทางการ
ศึกษา ภายใตค้วามร่วมมือของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในพื้นท่ีและชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกับสมเกียรติ 
สรรคพงษ ์(2562, น. 119) ท่ีกล่าวว่า การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถ
ในการน าเทคโนโลยีท่ีเป็นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพนั้น
อาจมีอีกหลายแนวทางท่ีจะร่วมกนัพฒันาการจดัการเรียนรู้ใหเ้กิดประโยชน์แก่ผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียน
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงขึ้น  

2. ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อกระบวนการบริหารสถานศึกษาตาม
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของ
โรงเรียนบา้นหนองเงือก กบัโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ พบวา่ มีความใกลเ้คียงกนั ดงันั้นมีความ
เป็นไดว้่า ทั้งสองโรงเรียนมีแนวทางการบริการสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตาม
เกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ทั้ง 7 ดา้น ท่ีใกลเ้คียงกนั ทั้งน้ีเพราะ
การด าเนินโครงการโรงเรียนร่วมพฒันานั้นขึ้นตรงกบัเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยตรง มีการปลดระเบียบต่าง ๆ ให้มีความคล่องตวัมากขึ้น มีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมาจาก
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ผูแ้ทน 4 ฝ่าย เขา้มาช่วยบริหารจดัการ คือ ภาคประชาสังคม ทอ้งถ่ิน ภาคเอกชน และมหาวิทยาลยั
ในพื้นท่ีเป็นพี่เล้ียง โดยมีผูแ้ทนภาคเอกชนเป็นประธานกรรมการสถานศึกษา เพื่อจะไดน้ าแนวคิด
การท างานแบบใหม่ ๆ ท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียนให้ไปสู่เป้าหมาย
ไดร้วดเร็วยิ่งขึ้น ถือเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับ จรุญ จับบัง และคนอ่ืน ๆ (2555) ท่ีศึกษาเร่ือง รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ยุทธศาสตร์การพฒันาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยพบว่า การมีส่วนร่วมในด้านเครือข่ายชุมชนและ
ทรัพยากร และการเสริมสร้างศกัยภาพในดา้นการหมุนเวียนการสอนของครู หมุนเวียนสถานท่ีและ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จากรูปแบบท่ีพฒันาขึ้นจะน าไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษาตาม
ยุทธศาสตร์การพฒันาโรงเรียนขนาดเล็ก 4 ดา้น คือ คุณภาพครู คุณภาพการบริหารจดัการ คุณภาพ
นักเรียน และคุณภาพการเรียนการสอนเป็นการเสริมสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งของ
โรงเรียน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้
 1.1 จากการศึกษาพบว่า กระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วม

พัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของโรงเรียนบ้าน      
หนองเงือก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบันอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นการมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ จึงควรมีการ
พฒันาด้านน้ีให้มากท่ีสุด โดยทางโรงเรียนควรมีการมุ่งเน้นประสิทธิผลการปฏิบติัการ การวาง
แนวคิดในการออกแบบระบบงานและกระบวนการท างานต่าง ๆ ของโครงการ ทั้งการจัดท า
โครงสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกนั ระหว่างโรงเรียนและชุมชนพร้อมกบัมีการควบคุมและการ
ปรับปรุงงาน 

 1.2 จากการศึกษาพบว่า กระบวนการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วม
พฒันาตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของโรงเรียนมิตรมวลชน
เชียงใหม่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัน้อยท่ีสุด คือ ดา้นผลลพัธ์ จึงควรมีการพฒันาดา้นน้ีให้มาก
ท่ีสุด โดยทางโรงเรียนควรมีการก าหนดตวัช้ีวดัการด าเนินงานของโครงการร่วมกนัภายในเครือข่าย
เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลลพัธ์ของโครงการอนัน าไปสู่การปรับปรุงและการพฒันาให้
โครงการมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 1.3 การปรับปรุงระบบงานและกระบวนการเพื่อน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีดีขึ้นในภาพรวม 
(เป็นอ านาจหนา้ท่ีของผูบ้ริหารท่ีตอ้งขบัเคล่ือนโดยใส่กลไกในการกระตุน้ ผลกัดนั ให้เกิดผลลัพธ์
ท่ีดี) 
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 1.4 ควรมีการก าหนดวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (ทิศทาง) ท่ีส าคญั การคน้หาความ
ได้เปรียบและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ขององค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิผล การ
ถ่ายทอดยทุธศาสตร์สู่แผนงานและโครงการต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาทรัพยากรเพื่อใหย้ทุธศาสตร์
บรรลุตามแผนงาน 

 1.5 ควรมีการใช้ข้อมูลเพื่อการติดตามผล และเพื่อปรับปรุงกระบวนการท างาน 
ผลลพัธ์ขององค์กรประสิทธิผลของการตดัสินใจในทุกระดบั การคน้หาและขยายผลของรายงาน
วิธีการปฏิบติัท่ีดี (Best Practice) การจดัการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ท่ีมีประสิทธิภาพ และ
การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ KM ทั่วทั้ งองค์กร เพื่อให้เกิด
สินทรัพยท์างความรู้ (Knowledge Asset) 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการวิจยัต่อไป 
ควรมีรูปแบบการวิจยัอ่ืน ๆ ใหม้ากขึ้น เช่น การวิจยัเชิงประเมิน การวิจยัแบบผสมผสาน

วิธีและการวิจยัเชิงทดลอง เพราะจะเป็นการตรวจสอบการด าเนินงานในรายละเอียดเพื่อให้ได้
ขอ้มูลต่าง ๆ มากขึ้นรวมทั้งมีการยืนยนัผลท่ีได้จากการวิจยัท่ีน่าเช่ือถือ เปิดแนวคิด วิธีการและ
มุมมองใหม่ ๆ ใหก้ารศึกษานอกระบบไดข้ยายขอบเขตออกไปกวา้งขวางขึ้น 
 
 
 
 



111 

 

บรรณานุกรม 
 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2546). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับท่ี2) พุทธศักราช 2545. กรุงเทพฯ: คุรุสภา. 

กระทรวงศึกษาธิการ.(2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ:  
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

กฤตธี วงศส์ถิต. (2560). ระบบการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนด้วยโปรแกรมประยกุต์กูเกิล 
เพ่ือการศึกษา. (วิทยานิพนธ์ดุษฎีบณัฑิต, สาขาวิชาการจดัการศึกษา มหาวิทยาลยัธุรกิจ 
บณัฑิตย)์. 

จรุญ จบับงั, ภารดี อนันต์นาวี, เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม และสมโภชน์ อเนกสุข. (2555). รูปแบบ 
                  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก ด้วย   
    กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศึกษา    
  ขั้นพื้นฐาน. วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา, 6(2), 59-72. 
จารุกิต์ิ สิทธิยานนท.์ (2559). แนวทางการพัฒนาการบริหารวิชาการของโรงเรียนมาตรฐานสากล 

ตามแนวคิดพลโลกศึกษา. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาบริหารการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั). 

ฉนัทวิชโช สุธนะวรานนท.์ (2556). การพัฒนาส่ือการสอนด้วยเทคโนโลยโีลกเสมือนจริง 2 มิติ 
แบบมีปฏิสัมพันธ์เร่ือง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยอีวกาศ ส าหรับนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปีท่ี 6. นครปฐม: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏั 
นครปฐม. 

ชาติชาย คะเขนชล. (2552). จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน: ก้าวแรก. สืบคน้จาก 
http://chantrawonbg.blogspot.com/2009/09/blog-post_28.html 

เชาว อินใย. (2553). การประเมินโครงการ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั.  
ญาดา นิลประดิษฐ์. (2553). การเปรียบเทียบกิจกรรมเสริมความเป็นครูของนักศึกษาครูใน 

มหาวิทยาลัยท่ีต่างกัน. กรุงเทพฯ:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ณฐัพร เห็นเจริญเลิศ ทศันียว์รรณ์ ศรีประดิษฐ์ และปิยพร นุรารักษ.์ (2557). รายงานผลการเข้าร่วม 

สัมมนาทางวิชาการเร่ืองขอบแดนใหม่แห่งการเรียนรู้ : การศึกษาระบบ 4.0.  
กรุงเทพฯ: ศูนยน์วตักรรมการเรียนรู้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.   

 



112 

 

โด่งสยาม โสมาภา. (2559). การวิเคราะห์ปัจจยัและแนวปฏิบติัท่ีเป็นเลิศในการบริหารจดัการ     
สถานศึกษาเอกชนเพื่อรับรางวลัพระราชทาน. วารสารสมาคมนักวิจัย, 21(1), 101-121.

เตม็ใจ มนตไ์ธสงค.์ (2558). การปฏิบติัตามเกณฑค์ุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ  
ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต. วารสารวิจัย มสด., 11(2), 68-73. 

ทวีศกัด์ิ จินดานุรักษ.์ (2559). แนวโนม้ของหลกัสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในศตวรรษ 
ท่ี 21. วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 11(1), 1-15. 

ธิดารัตน์ บุญนุช. (2543). การพัฒนากิจกรรมนิสิตนักศึกษา. กรุงเทพฯ: ทบวงมหาวิทยาลยั. 
นิรุตต ์เขม็เงิน. (2553). การบริหารจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของหน่วยงานปฏิบัติใน 

ส่วนภูมิภาค: กรณีศึกษาจังหวัดนครนายก . (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัศิลปากร).   

นุชนภา ราชนิยม. (2558). การศึกษาสภาพ ปัญหา และความพร้อมของการจัดการเรียนการสอน 
รูปแบบสะเตม็ศึกษาในระดับประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ครุศาสตร   
มหาบณัฑิต, สาขาวิชาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั). 

บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบือ้งต้น. (พิมพค์ร้ังท่ี 7). กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.  
บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ.์ (2544). การจัดประสบการณ์ส าหรับเดก็. กรุงเทพฯ: อกัษรไทย. 
ปทุมพร โม่ทิม. (2552). การน าเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์ 

ประสานงานทางการศึกษาหนองมะโมง ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาชัยนาท.  
(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
นครสวรรค)์.  

ประยงค ์เนาวบุตร. (2555). ภารกิจของสถานศึกษา. ประมวลสาระชุดวิชาการจัดและบริหาร   
องค์การทางการศึกษา หน่วยท่ี 3. นนทบุรี: มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

ปาณิสรา สิงหพงษ.์ (2555). การบริหารท่ีได้รับรางวัลคุณภาพแห่งประเทศไทยสู่โรงเรียนมาตรฐาน 
ระดับโลกภายใต้บริการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาส านักงานเขตพืน้ท่ี 4 ในจังหวัด 
ปทุมธานี. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาเทคโนโลยกีารบริหาร 
การศึกษา มหาวิทยาลยัราชมงคลเทคโนโลยธีญับุรี).  

พรชยั เจดามาน, เผชิญ กิจระการ, ไพรฑูรย ์พิมพดี์, กลวชัร วงัสะอาด, อคัรพงศ ์สุขมาตร และ 
เจริญ สุขทรัพย.์ (2559). การพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศไทย 4.0 สู่ศตวรรษท่ี   
21. สืบค้นจากhttps://www.kroobannok.com/news_file/p81770280746.pdf. 

พรชยั โพคนัโย. (2553). จุดเน้นคุณภาพผู้เรียนจุดเปลี่ยนการปฎิรูปการศึกษาไทย. สืบคน้จาก  
http://www.sobdai.com.doc/ponchai/Road%20Map%20gotowork.pdf 

ttp://www.sobdai.com/component/content/article/53-update-educational-dynmics.(2557,


113 

 

พิมพพ์นัธ์ เตชะคุปต ์และพเยาว ์ยนิดีสุข. (2557). การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

พิมพพ์นัธ์ เตชะคุปต ์และพเยาว ์ยนิดีสุข. (2560). ทักษะ 7C ของครู 4.0. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่ง 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  

พิสณุ ฟองศรี. (2551). การวิจัยการศึกษา. กรุงเทพฯ: หา้งหุน้ส่วนจ ากดั พิมพง์าม. 
ไพฑูรย ์สินลารัตน์. (2559). “การศึกษา 4.0 เป็นย่ิงกว่าการศึกษา” ใน การศึกษา 4.0 เป็นย่ิงกว่า 

การศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
ภูมิศกัด์ิ ราศี. (2551). แบบจ าลองการประเมินผลโครงการกรณีแบบจ าลอง CIPP Model. สืบคน้จาก  

http://gotoknow.org/file/robertrasri/view/202122 
ยนื ภู่วรวรรณ. (2558). นวัตกรรมการเรียนการสอนกับการศึกษาระบบ 4.0. สืบคน้จาก 

https://www.tcithaijo.org/index.php/sjss/article/download/45125/37341 
เยาวลกัษณ์ เกสรเกศรา. (2556). การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการการวัดประเมินผล และเทียบ  

โอนผลการเรียนส าหรับสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
ขอนแก่น เขต 4. (วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม). 

รัชตว์รรณ กาญจนปัญญาคม. (2556). โครงการประชุมชีแ้จงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความ 
เป็นเลิศ (EdPEx). กรุงเทพฯ: งานพฒันาและฝึกอบรม ส านกังานประกนัคุณภาพ  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

รัตติยา วงศหิ์รัญตระกูล. (2558). แนวทางพัฒนาการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียน 
บ้านโป่งแดง สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1. (วิทยานิพนธ์ 
ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ก าแพงเพชร). 

รัตนะ บวัสนธ์. (2548). การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษา. กรุงเทพฯ: ค าสมยั.   
รัตนา ดวงแกว้. (2556). การประยกุต์ใช้งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในประมวลสาระ ชุด 

วิชาการ วิจัยการบริหารการศึกษา หน่วยท่ี 14. นนทบุรี: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 

วรรณดี นาคสุขปาน. (2556). การพัฒนารูปแบบความร่วมมือด้านการศึกษาของโรงเรียน 
มัธยมศึกษาของประเทศไทยกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน.  
(วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต, สาขาวิชาการจดัการศึกษา มหาวิทยาลยัธุรกิจ 
บณัฑิตย)์. 



114 

 

วรรณวษา เภาวเศษ. (2559). สภาพและปัญหาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียน 
ประถมศึกษาขนาดเลก็ สังกัดส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาใน 10 จังหวัดภาคใต้.  
(วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั). 

วชัรินทร์ ยศรุ่งโรจน์ และณรงคศ์กัด์ิ จนัทร์นวล. (2560). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนของ 
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในสังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนท่ี 33.  
เชียงใหม่: มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่. 

วิจารณ์ พานิช. (2555). การจัดการความรู้: ฉบับนักปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: สุขใจภาพ. 
วิโรจน์ สารรัตนะ. (2556). กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา;กรณีนานาทัศนะการศึกษาศตวรรษท่ี  

21. กรุงเทพฯ: โรงพิมพทิ์พยว์ิสุทธิ. 
สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องคก์ารมหาชน). (2553). สรุปผลการทดสอบทางการศึกษา  

ระดับชาติขั้นพืน้ฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2553. สืบคน้จาก https://www.niets.or. 
th/th/  

สถาบนัส่งเสริมการจดัการความรู้เพื่อสังคม.(2560). ความรู้เบือ้งต้นสะเตม็. กรุงเทพฯ:  
กระทรวงศึกษาธิการ. 

สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย,์ ปกป้อง จนัวิทย,์ ดิลกะ ลทัธพิพฒัน์, ภาวิน ศิริประภานุกุล, ภูมิศรัณย ์   
ทองเล่ียมนาค วรพจน์วงศกิ์จรุ่งเรือง และศุภณฏัฐ์ศศิวุฒิวฒัน์. (2556). ปฏิรูปการศึกษา 
ขั้นพืน้ฐานเพ่ือการเรียนรู้ แห่งศตวรรษท่ี 21. กรุงเทพฯ: ส านกังานสถิติแห่งชาติ. 

สมเกียรติ สรรคพงษ.์ (2562). รูปแบบการส่งเสริมการใช้ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือยกระดับคุณภาพ 
การศึกษาในโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพืน้ฐาน.  
กรุงเทพฯ: ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 

สมเกียรติ สรรคพงษ.์ (2562). การส่งเสริมการใช้ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
กรุงเทพฯ: ส านกัเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน. 

สมคิด พรมจุย้. (2550). เทคนิคการประเมินโครงการ. นนทบุรี: จตุพร ดีไซน์. 
สมชาติ ปรึกไธสง. (2553). จุดเน้นคุณภาพผู้เรียน จุดเปลี่ยนการปฏิรูปการศึกษาไทย. สืบคน้จาก  

http://www.krusomchart05.blogspot.com 
สมหวงั พิธิยานุวฒัน์. (2551). วิธีวิทยาการประเมินศาสตร์แห่งคุณค่า. (พิมพค์ร้ังท่ี 4).  

กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ส านกัคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ. (2560). ความรู้เร่ือง Knowledge Management: KM  

สืบคน้จาก http://www.oic.go.th/web2017/main_.html 



115 

 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). คู่มือการปฏิบัติงาน   
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพอ์กัษรไทย. 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2557). แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทย 
กับการเตรียมความพร้อมสู่ศตวรรษท่ี 21 สกศ. กรุงเทพฯ: ส านกังานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. 

ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). แนวทางการจัดการเรียนรู้ตาม 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ฐานพุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพชุ์มนุม 
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย. 

ส าเนาว ์ขจรศิลป์. (2538). มิติใหม่ของกิจการนักศึกษา 2: การพัฒนานักศึกษา. กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต. 

สุพรทิพย ์ธนภทัรโชติวตั. (2557) การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์วิชาชีพครูเพ่ือส่งเสริม 
คุณลักษณะครูในทศวรรษท่ี 21. พิษณุโลก: มหาวิทยาลยันเรศวร. 

สุรพล พิมพส์อน. (2557). กลยทุธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต 
พืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 41. (วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต, สาขาวิชา 
ยทุธศาสตร์การบริหารและการพฒันา มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร). 

สุวิมล วอ่งวาณิช. (2546). การวิจัยปฏิบัติการในช้ันเรียน. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.  
สุวิมล วอ่งวาณิช. (2549). บทท่ี 3 แบบตรวจสอบรายการประเมิน: วิธีวิทยาและเคร่ืองมือประเมิน.  

ใน สุวิมล วอ่งวาณิช (บก.). การประเมินอภิมาน: วิธีวิทยาและการประยกุตใ์ช.้ (หนา้  
49-76). กรุงเทพฯ: โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.    

เสมอ สุวรรณโค ธีรวุฒิ เอกะกุล และสมคิด สร้อยน า้. (2558). รูปแบบเครือข่ายการพฒันาคุณภาพ 
การศึกษาดา้นวิชาการของโรงเรียนระดบัประถมศึกษา. วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์  
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 16(2), 128-136. 

หยดฟ้า ราชมณี. (2554). การด าเนินการวางแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนระดับประถมศึกษาในภาคใต้.  
กรุงเทพฯ: หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติประยุกต)์ คณะสถิติประยกุต ์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

อนุสรณ์ นามประดิษฐ์. (2560). 7 วิธีการวัดและประเมินผลโรงเรียนผลิตภาพ. ในไพฑูรย ์สิลารัตน์  
(บรรณาธิการ), โรงเรียน 4.0: โรงเรียนผลิตภาพ (105-112). กรุงเทพฯ: วิทยาลยัครุ 
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย.์ 

อภิภา ปรัชญพฤทธ์ิ. (2555). หลักสูตรและการเรียนการสอนอุดมศึกษา: พาราไดม์และวิธีปฏิบัติ. 
กรุงเทพฯ: อินทภาษา. 



116 

 

อภิภา ปรัชญพฤทธ์ิ. (2558). การพฒันาระบบพี่เล้ียงเพื่อพฒันาความสามารถในการผลิตงานวิจยัใน 
ชั้นเรียนของอาจารยวิ์ทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวง 
สาธารณสุข. วารสารการพยาบาลและการศึกษา, 8(2), 67-82. 

อิธิพทัธ์ สุวทนัพรกูล. (2556). การวิจัยทางการศึกษา : แนวคิดและการประยกุต์ใช้. กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

อุษณีย ์ค  าประกอบ. (2561). เอกสารปะกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เกณฑ์ EdPEx เบือ้งต้น. 
เชียงใหม่: ศูนยพ์ฒันาคุณภาพองคก์ร มหาวิทยาลยัเชียงใหม่. 

Brown, T. M. (2005). Mentorship and the Female College President. Sex Roles, 52(9/10), 660- 
664. 

Callan, V. & Ashworth, P. (2004). Working together: Industry and VET provider training  
partnerships. Retrieved from https://ncver.edu.au/research-and-statistics/ 
publications/all-publications/working-together-industry-and-vet-provider- 
training-partnerships 

Couros, G. (2015). The innovator’s mindset. CA: Dave Burgess Consulting,Inc. 
Harmon, J. (2017). Remodeling for security. New York: McGraw-Hill. 
Hasso Platter Institute of Design at Stanford.(2010). Digital sketching and haptic sketch  

modeling during product design and development. International Journal of Product   
Development, 20(3), 239-263. 

Hoyle, R. H. & Panther, A. T. (2009). Writing about structural equation model. In R.H. Hoyle    
(ED). Structural equation modeling: Concepts, issue, and applications. California:  
Sage. 

Hoy, A. & MisKel, J. (2005). Educational administration: Theory,research and practice.                
New York: McGraw-Hill. 

Keppell, R. (2012). Distributed learning spaces :Physical, blended and virtual learning spaces in  
higher education (pp1-12). PA: Information Science Reference. 

Kinsella-Meier, M. and Gala, N. M. (2016). Collaboration: Definitions and explorations of an  
essential partnership. Odyssey Magazine, 17, 4-9.  

Kuuskorpi & Gonzalez. (2011). The relationship of teacher empowerment and principal power  
bases. Journal of Instructional Psychology, 23(3), 210-216. 

Lackeus, M. (2015). Entrepreneurship in education: Paris, France. Paris: OECD Publishing. 



117 

 

Patti, L. C. and Susan, N. S. (2009). A rural high school’s collaborative approach to school  
improvement. Journal of Research in Rural Education, 24(5), 1-12. 

Peter-Szarka, S. (2012). Changers in and the relationship between language learning motivation  
and self-concept in 11-114 year-old student in Hungary: A longitudinal study.  
European Journal of Educational Research, 1(3), 69-94. 

Jarvensivu, T. (2012). A holistic model of innovation network management: action research in  
elderly health care. Berlin: Springer. 

Thorsteinsson, G., & Denton, H. (2003). The development of innovation education in Iceland:             
                   A pathway to modern pedagogy and potential value in the UK. Journal of Design and  

Technology Education, 8(3), 172-179. 
Zhao, Y, Kim K. C. Li, Ng, K. P., Ng, C. H., and Kevin A. W. Lee. (2012). The RNA Pol II  

sub-complex hsRpb4/7 is required for viability of multiple human cell lines.  
Protein Cell, 3(11), 846-854.  



 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 



119 

 

ภาคผนวก ก 

 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัย 

 
ผู้เช่ียวชาญในการตรวจเคร่ืองมือในการวิจัย 

1. อาจารย ์ดร.จกัรปรุฬห์ วิชาอคัรวิทย ์  อาจารยค์ณะครุศาสตร์ 
       มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ส าเนา หม่ืนแจ่ม   อาจารยค์ณะครุศาสตร์ 
       มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
3. นายจกัรวาล จารุรัตนพงษ ์   ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นใหม่ 
       เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
4. นายสมพงษ ์รักประชา    ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นปางมะเยา 
       เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
5. นางสาวประภาพร กิติ    ผูอ้  านวยการโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 
       เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 
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ภาคผนวก ข 

 
ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือในการค้นคว้าอสิระ 
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ภาคผนวก ค 

 
ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลเพ่ือท าการค้นคว้าอสิระ 
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ภาคผนวก ง 

 
ผลการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม 

เร่ือง แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลศิ (EdPEx) ส าหรับ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อ รายการพจิารณา 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 1 2 3 4 5 

ด้านการน าองค์กร        
1 ผูบ้ริหารปฏิบติัด้วยตนเองในการช้ีน า

และท าใหโ้ครงการโรงเรียนร่วมพฒันา
มีความยัง่ยนื ผา่นวิสัยทศัน์ท่ีตั้งไว ้

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2 มีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พนัธกิจและ
ค่านิยม สู่ระดบังาน และระดบับุคคล 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3 มีการท าคู่มือนโยบายการก ากับดูแล
โครงการโรง เ รียน ร่วมพัฒนาให้
บุคลากร 
เพื่ อ ให้ เ กิ ดก ารป ฏิบั ติ ใน ทิศท า ง
เดียวกนั 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4 มีการส่ือสารและสร้างความผูกพนักบั
คนทั้งโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5 มีแนวทางการส่ือสารทิศทางและผล
การด าเนินงานของโครงการโรงเรียน
ร่วมพฒันาผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 
โดยค านึงถึงการส่ือสารแบบสองทาง 
เช่น การจดัประชุม อบรม สัมมนา การ
พบปะพูดคุย 
 
 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ข้อ รายการพจิารณา 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 1 2 3 4 5 
ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์        
6 มีการแสดงแนวทางจดัท าแผนกลยุทธ์

และถ่ายทอดกลยุทธ์สู่แผนปฏิบัติการ
ของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7 มีการก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์
ตามแผนยุทธศาสตร์ของโครงการ
โรงเรียนร่วมพฒันา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

8 มีการจัดท าตัวช้ีว ัดความส าเร็จของ
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

9 มีการก าหนดผู ้รับผิดชอบทั้ งระดับ
บริหารและระดบัปฏิบติัการโดยมีการ
ทบทวนผลการด าเนินงานโครงการ
โรงเรียนร่วมพฒันา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

10 น าการเปล่ียนแปลงความสามารถใน
การแข่งขนัท่ีส าคญั และความเส่ียงท่ีมี
ผลต่อความส าเร็จในอนาคต มาใช้ใน
การวางแผนยุทธศาสตร์ของโครงการ
โรงเรียนร่วมพฒันา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า        
11 ใช้วิ ธีการ ท่ีหลากหลายและหลาย

ช่องทาง ในการค้นหาความพึงพอใจ
และความตอ้งการของนกัเรียนปัจจุบนั
เพื่อพัฒนาโครงการโรง เ รียนร่วม
พฒันา 
 
 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ข้อ รายการพจิารณา 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 1 2 3 4 5 
12 มีกระบวนการ/วิ ธีการค้นหา และ

ก าหนดคณะกรรมการผู ้รับผิดชอบ
ชดัเจน มีคณะกรรมการประเมินผลการ
ด าเนินงาน ด้วยค่าเป้าหมาย มีความ
สอดคล้องกับความต้อ งกา รของ
โรงเรียนและนกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

13 ส่งเสริมโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา
ให้ เ กิดการตอบสนองท่ีดีต่อความ
ตอ้งการ 
ของแต่ละกลุ่มผูเ้รียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

14 ส่งเสริมการมีความสัมพนัธ์ท่ีดี 
เพื่ อการด า เ นินการของโครงการ
โรงเรียนร่วมพฒันาในอนาคต 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

15 มีการแกไ้ขความบกพร่องท่ีเกิดขึ้นใน
การด า เนินโครงการโรงเ รียนร่วม
พฒันา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

ด้านติดตามประเมินผลและรายงาน         
16 มีการด าเนินงานเพื่อจดัการความรู้ และ

มุ่งเนน้นวตักรรม โดยมีกระบวนการ 
จัด ก า ร ผ่ า นก า รด า เ นิ น ง าน โ ด ย
คณะกรรมการโครงการโรงเรียนร่วม
พฒันา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

17 มีการประชุมอบรมให้ความรู้ และ
จดัท าแนวทาง เพื่อแบ่งปันและน า 
วิ ธี ก า ร ป ฏิ บั ติ ท่ี ดี ไ ป ใ ช้  ซ่ึ ง มี
ความส าคญัต่อโครงการโรงเรียนร่วม
พฒันา 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ข้อ รายการพจิารณา 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 1 2 3 4 5 
18 มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อ

ส ร้ า ง ค ว ามมั่น ใ จ ในก า ร จั ด ก า ร
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

19 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ฝังลึกเขา้ไปใน
วิถีการปฏิบติังาน เพื่อเป็นองค์กรของ
การเรียนรู้ตามเป้าประสงคท่ี์ตั้งไวข้อง
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

20 มีการจดัการระบบการจดัการความรู้ทัว่
ทั้งองคก์รเพื่อพฒันาโครงการโรงเรียน
ร่วมพฒันา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร        
21 มีแนวทางในการด าเนินการต่าง ๆ ใน

ก า ร จั ด ก า ร กั บ ปั จ จั ย ด้ า น
สภาพแวดล้อมในการท า ง านให้
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

22 มีการประเมินผลการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็น
ประโยชน์ในการเตรียมทรัพยากร
บุคคลให้พร้อมต่อการด าเนินการต่าง 
ๆ ของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

23 มีการพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม 
ประชุม ให้ความรู้เก่ียวกับโครงการ
โรงเรียนร่วมพฒันาอย่างต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

24 มี ก ารก าหนดผู ้ รับผิ ดชอบ  มีก าร
ก าหนดผลท่ีใชใ้นการพฒันาบุคลากร 
 
 
 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 



126 

 

ข้อ รายการพจิารณา 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 1 2 3 4 5 
25 ช่วยสนับสนุนให้บุคลากรมีส่วนร่วม

อ ย่ า ง ทุ่ ม เ ท ใ น ก า ร ป ฏิ บั ติ เ พื่ อ
ความส าเร็จของโครงการโรงเรียนร่วม
พฒันา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

        
26 มี ก ระบวนการท า ง านต่ า ง  ๆ  ทั้ ง

ร ะ บ บ ง า น ห ลั ก แ ล ะ ร ะ บ บ ง า น
สนับสนุนครอบคลุมพันธกิจของ
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

27 มีการก าหนดผู ้รับผิดชอบ แยกแยะ
ขอ้ก าหนด จ าแนกขอ้มูลน าเขา้ 
และก าหนดความถี่ไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

28 มีการก าหนดตัวช้ีวดั การประเมินผล
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

29 มีการด าเนินการโครงการท่ีเป็นระบบ
เ พื่ อ ค ว บ คุ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ
ประสิทธิผลของกระบวนการ โดยการ
ควบคุมต้นทุนทั้งระบบงานหลกัและ
ระบบงานสนบัสนุน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

30 น า ผ ล ท่ี ไ ด้ จ า ก ก า ร ป ร ะ เ มิ น
กระบวนการท างานต่าง ๆ ส าหรับพนัธ
กิจหลักทั้ งในด้านการศึกษา บริการ
วิชาการ และวิจยั รวมถึงกระบวนการ
สนับสนุน ไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง
และเช่ือมกบัการจดัท าแผนกลยทุธ์ของ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ภาคผนวก จ 

 
ผลการวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถาม 

เร่ือง แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลศิ (EdPEx) ส าหรับ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

ข้อ รายการพจิารณา 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 1 2 3 4 5 

ด้านผลลพัธ์        
1 นักเรียนมีผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของ

ผูเ้รียนสูงขึ้น 
+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมท่ี
จัดขึ้ นตามโครงการโรง เ รียนร่วม
พฒันา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

3 นักเรียนมีทักษะท่ีจ าเป็นต่อการเรียน
และการประกอบอาชีพในอนาคตไดดี้
ยิง่ขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

4 นักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อม
ผู ้เรียนส าหรับอนาคตตามโครงการ
โรงเรียนร่วมพฒันา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

5 นักเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา
อยา่งทัว่ถึง ไม่มีความเหล่ือมล ้าทางการ
ศึกษา ภายใตค้วามร่วมมือของผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งในพื้นท่ีและชุมชน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

6 มีการน าแนวคิดการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ 
ท่ีทนัสมยัเขา้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนมากขึ้น 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

7 บริการด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูง
เหมาะสมกับความต้อ งก า รของ
นกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ข้อ รายการพจิารณา 
ความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 

IOC 1 2 3 4 5 
8 สถานศึกษาของนักเรียนเป็นแหล่ง

เรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน ในชุมชน 
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทักษะและ
คุณภาพชีวิต 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

9 มีการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมี ส่ือการ
เ รี ยนการสอน และ เทคโนโลยี ท่ี
ทนัสมยั มี 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 

10 มีบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย เอ้ือต่อการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับนกัเรียน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1.00 
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ภาคผนวก ฉ 
 

แบบสอบถามเพ่ืองานวิจัย 
เร่ือง แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลศิ (EdPEx) 
ส าหรับ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ค าชี้แจงเกีย่วกบัแบบสอบถาม 

แบบสอบถามน้ีจดัท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระกอบการศึกษาวิชาคน้ควา้อิสระ ใน
การเรียน หลกัสูตรการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2562  

ซ่ึงแบ่งออกเป็นทั้งหมด 2 ตอน 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ไดแ้ก่ 
 1 ) ดา้นการน าองคก์ร 
 2) ดา้นการวางแผนเชิงกลยทุธ์ 
 3) ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้ 
 4) ดา้นการวดั การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ 

5) ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร 
6) ดา้นการมุ่งเนน้ระบบปฏิบติัการ 
 

ขอขอบพระคุณ ท่ีท่านใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
 

นายบณัฑิตย ์ทาปิมปา 
นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรการบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่    
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงใน  หนา้ขอ้ความตามความคิดเห็นท่ีเป็นจริงของท่าน 
 

1.1 เพศ    ชาย    หญิง 
 
 
1.2 อาย ุ   นอ้ยกวา่ 20 ปี  20 -30 ปี 

 31-40 ปี   41-50 ปี 
 มากกวา่ 50 ปี 
 

 1.3 ต าแหน่ง      ผูบ้ริหาร      ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
  

1.4 ระดบัการศึกษา 
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี   ปริญญาตรี 
 ปริญญาโท                          ปริญญาเอก 
 

1.5 อายกุารท างาน  
 นอ้ยกวา่ 5 ปี     5-10 ปี 

      11-15 ปี     มากกวา่ 15 ปี 
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ตอนท่ี 2  ข้อมูลเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลศิ (EdPEx)  

ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องวา่งท่ีตรงตามความคิดเห็นท่ีเป็นจริงของท่าน  

ท่ี ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ด้านการน าองค์กร 
1 ผูบ้ริหารปฏิบติัดว้ยตนเองในการช้ีน าและ

ท าให้โครงการโรงเรียนร่วมพฒันามีความ
ยัง่ยนื ผา่นวิสัยทศัน์ท่ีตั้งไว ้

     

2 มีการถ่ ายทอดวิสัยทัศน์  พันธกิจและ
ค่านิยม สู่ระดบังาน และระดบับุคคล 

     

3 มีการท าคู่ มื อนโยบายการก ากับ ดูแล
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันาใหบุ้คลากร 
เพื่อใหเ้กิดการปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั 

  
 

   

4 มีการส่ือสารและสร้างความผูกพนักับคน
ทั้งโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

     

5 มีแนวทางการส่ือสารทิศทางและผลการ
ด าเนินงานของโครงการโรงเรียนร่วม
พัฒนาผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย โดย
ค านึงถึงการส่ือสารแบบสองทาง เช่น การ
จดัประชุม อบรม สัมมนา การพบปะพูดคุย 

  
 

   

ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
6 มีการแสดงแนวทางจดัท าแผนกลยุทธ์และ

ถ่ายทอดกลยุทธ์ สู่แผนปฏิบัติการของ
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

     

7 มีการก าหนดเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ตาม
แผนยทุธศาสตร์ของโครงการโรงเรียนร่วม
พฒันา 
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ท่ี ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

8 มี ก า รจัดท า ตัว ช้ี ว ัดคว ามส า เ ร็ จของ
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

     

9 มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบทั้งระดบับริหาร
และระดบัปฏิบติัการโดยมีการทบทวนผล
การด าเนินงานโครงการโรงเรียนร่วม
พฒันา 

     

10 น าการเปล่ียนแปลงความสามารถในการ
แข่งขันท่ีส าคัญ และความเส่ียงท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในอนาคต มาใชใ้นการวางแผน
ยุทธศาสตร์ของโครงการโรงเรียนร่วม
พฒันา 

     

ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า 
11 ใช้วิธีการท่ีหลากหลายและหลายช่องทาง 

ในการค้นหาความพึงพอใจและความ
ต้องการของนักเรียนปัจจุบันเพื่อพัฒนา
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

     

12 มีกระบวนการ/วิธีการคน้หา และก าหนด
คณะกรรมการผู ้รับผิดชอบชัด เจน มี
คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงาน 
ดว้ยค่าเป้าหมาย มีความสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของโรงเรียนและนกัเรียน 

     

13 ส่งเสริมโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาให้
เกิดการตอบสนองท่ีดีต่อความตอ้งการ 
ของแต่ละกลุ่มผูเ้รียน  
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ท่ี ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

14 ส่งเสริมการมีความสัมพนัธ์ท่ีดีเพื่อการ
ด าเนินการของโครงการโรงเรียนร่วม
พฒันาในอนาคต 

     

15 มีการแกไ้ขความบกพร่องท่ีเกิดขึ้นในการ
ด าเนินโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา  

     

ด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ 
16 มีการด าเนินงานเพื่อจัดการความรู้ และ

มุ่งเนน้นวตักรรม โดยมีกระบวนการ 
จั ด ก า ร ผ่ า น ก า ร ด า เ นิ น ง า น โ ด ย
คณะกรรมการโครงการโรงเ รียนร่วม
พฒันา 

     

17 มีการประชุมอบรมให้ความรู้ และจัดท า
แนวทาง เพื่อแบ่งปันและน า 
วิธีการปฏิบติัท่ีดีไปใช ้ซ่ึงมีความส าคญัต่อ
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

     

18 มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อสร้าง
คว ามมั่น ใ จ ในการจัดก า รโครงก าร
โรงเรียนร่วมพฒันา 

     

19 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ฝังลึกเขา้ไปในวิถี
การปฏิบัติงาน เพื่อเป็นองค์กรของการ
เ รี ยน รู้ต าม เ ป้ าประสงค์ ท่ี ตั้ ง ไ ว้ข อ ง
โครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

     

20 มีการจดัการระบบการจดัการความรู้ทัว่ทั้ง
องค์กรเพื่อพฒันาโครงการโรงเรียนร่วม
พฒันา 
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ท่ี ข้อความ 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร 
21 มีแนวทางในการด าเนินการต่าง ๆ ในการจดัการกบั

ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างานใหเ้หมาะสม 
     

22 มีการประเมินผลการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นประโยชน์ใน
การเตรียมทรัพยากรบุคคลใหพ้ร้อมต่อการด าเนินการ

ต่าง ๆ ของโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

     

23 มีการพฒันาบุคลากรโดยการอบรม ประชุม ให้ความรู้
เก่ียวกบัโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ 

     

24 มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบ มีการก าหนดผลท่ีใช้ในการ
พฒันาบุคลากร 

     

25 ช่วยสนบัสนุนใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมอยา่งทุ่มเทในการ
ปฏิบัติเพื่อความส าเร็จของโครงการโรงเรียนร่วม
พฒันา 

     

ด้านการมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
26 มีกระบวนการท างานต่าง ๆ ทั้ งระบบงานหลักและ

ระบบงานสนับสนุนครอบคลุมพนัธกิจของโครงการ
โรงเรียนร่วมพฒันา 

     

27 มีการก าหนดผูรั้บผิดชอบ แยกแยะขอ้ก าหนด จ าแนก
ขอ้มูลน าเขา้และก าหนดความถี่ไวอ้ยา่งเป็นระบบ 

     

28 มีการก าหนดตวัช้ีวดั การประเมินผลโครงการโรงเรียน
ร่วมพฒันา 

     

29 มีการด าเนินการโครงการท่ีเป็นระบบเพื่อควบคุม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ โดย
การควบคุมต้นทุนทั้งระบบงานหลักและระบบงาน
สนบัสนุน 
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ท่ี ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

30 น าผลท่ีไดจ้ากการประเมินกระบวนการท างานต่าง ๆ 
ส าหรับพันธกิจหลักทั้ งในด้านการศึกษา บริการ
วิชาการ และวิจยั รวมถึงกระบวนการสนับสนุน ไป
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและเช่ือมกับการจดัท าแผนกล
ยทุธ์ 

     

                                                              

ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 ขอขอบพระคุณอย่างสูงท่ีท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีย่ิง 
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ภาคผนวก ช 

 
แบบสอบถามเพ่ืองานวิจัย 

เร่ือง แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลศิ (EdPEx) 
ส าหรับ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาต้อนต้น 
 
ค าชี้แจงเกีย่วกบัแบบสอบถาม 

แบบสอบถามน้ีจดัท าขึ้นโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชป้ระกอบการศึกษาวิชาคน้ควา้อิสระ ใน
การเรียน หลกัสูตรการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปีการศึกษา 2562  

ซ่ึงแบ่งออกเป็นทั้งหมด 2 ตอน 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ไดแ้ก่ 
 1 ) ดา้นผลลพัธ์ 

 
 
 

ขอขอบคุณ ท่ีท่านใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
 

นายบณัฑิตย ์ทาปิมปา 
นกัศึกษาปริญญาโท  หลกัสูตรการบริหารการศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่    
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงใน  หนา้ขอ้ความตามความคิดเห็นท่ีเป็นจริงของท่าน 
 

1.1 เพศ     ชาย    หญิง 
 
 
1.2 ระดบัชั้น      มธัยมศึกษาปีท่ี 1 
   มธัยมศึกษาปีท่ี 2 
   มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 
ตอนท่ี 2  ข้อมูลเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันาตามเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลศิ (EdPEx)   
ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย / ลงในช่องวา่งท่ีตรงตามความคิดเห็นท่ีเป็นจริงของท่าน 

ท่ี ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

ด้านผลลพัธ์  
1 นักเรียนมีผลลพัธ์ดา้นการเรียนรู้ของผูเ้รียน

สูงขึ้น 
     

2 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมท่ีจดัขึ้น
ตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

     

3 นกัเรียนมีทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการเรียนและการ
ประกอบอาชีพในอนาคตไดดี้ยิง่ขึ้น 

  
 

   

4 นักเรียนได้รับการเตรียมความพร้อมผูเ้รียน
ส าหรับอนาคตตามโครงการโรงเรียนร่วม
พฒันา 
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ท่ี ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ท่ีสุด 

5 นกัเรียนไดรั้บโอกาสในการพฒันาอยา่ง
ทัว่ถึง ไม่มีความเหล่ือมล ้าทางการศึกษา 
ภายใตค้วามร่วมมือของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใน
พื้นท่ีและชุมชน  

  
 

   

6 มีการน าแนวคิดการเรียนรู้แบบใหม่ ๆ ท่ี
ทนัสมยัเขา้มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนมากขึ้น 

     

7 บ ริ ก า รด้ า นก า ร ศึ กษ า ท่ี มี คุ ณภ าพ สู ง
เหมาะสมกบัความตอ้งการของนกัเรียน 

     

8 สถานศึกษาของนักเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้
ตลอด ชี วิ ตของทุ กคน  ใน ชุมชน  เ ป็น
ศูนยก์ลางการพฒันาทกัษะและคุณภาพชีวิต 

     

9 มีการส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมีส่ือการเรียนการ
สอน และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยั มี 

     

10 มีบรรย าก าศ ท่ี ผ่ อนคล าย  เ อ้ื อ ต่อก า ร
แลกเปล่ียนเรียนรู้ส าหรับนกัเรียน 

     

 
ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรค 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบคุณท่ีท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีย่ิง 
 



 

 

ภาคผนวก ซ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม 
เร่ือง แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 

ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของโรงเรียนบ้านหนองเงือก 
 

ด้านท่ี ข้อ 
ระดับความคิดเห็น 

รวม 
σ =  √

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 

μ รวม  σ รวม  
5 4 3 2 1 �̅� ∑ 𝑥2 ∑ 𝑥 (∑ 𝑥)

2

 𝑛 ∑ 𝑥2

− (∑ 𝑥)
2 

n (n-
1) 

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 √

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 

1. ดา้น
การน า
องคก์ร 

1 2 15 2 0 0 19 4.00 308 76 5776 76 342 0.2222 0.47 4.00  0.47  
2 7 10 2 0 0 19 4.26 353 81 6561 146 342 0.4269 0.65 4.26  0.65  
3 2 13 2 2 0 19 3.79 284 72 5184 212 342 0.6199 0.79 3.79  0.79  
4 8 9 2 0 0 19 4.32 362 82 6724 154 342 0.4503 0.67 4.32  0.67  
5 10 7 2 0 0 19 4.42 380 84 7056 164 342 0.4795 0.69 4.42 4.16 0.69 0.66 
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ด้านท่ี ข้อ 
ระดับความคิดเห็น 

รวม 
σ =  √

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 

μ รวม  σ รวม  
5 4 3 2 1 �̅� ∑ 𝑥2 ∑ 𝑥 (∑ 𝑥)

2

 𝑛 ∑ 𝑥2

− (∑ 𝑥)
2 

n (n-
1) 

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 √

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 

2. ดา้น
การ
วางแผน
เชิงกล
ยทุธ ์

6 9 7 3 0 0 19 4.32 364 82 6724 192 342 0.5614 0.75 4.32  0.75  
7 7 10 2 0 0 19 4.26 353 81 6561 146 342 0.4269 0.65 4.26  0.65  
8 5 13 1 0 0 19 4.21 342 80 6400 98 342 0.2865 0.54 4.21  0.54  
9 2 14 3 0 0 19 3.95 301 75 5625 94 342 0.2749 0.52 3.95  0.52  
10 2 13 4 0 0 19 3.89 294 74 5476 110 342 0.3216 0.57 3.89 4.13 0.57 0.61 

3. ดา้น
การ
มุ่งเนน้
ลูกคา้ 
       

11 5 10 4 0 0 19 4.05 321 77 5929 170 342 0.4971 0.71 4.05  0.71  
12 5 9 5 0 0 19 4.00 314 76 5776 190 342 0.5556 0.75 4.00  0.75  
13 10 9 0 0 0 19 4.53 394 86 7396 90 342 0.2632 0.51 4.53  0.51  
14 9 9 1 0 0 19 4.42 378 84 7056 126 342 0.3684 0.61 4.42  0.61  
15 4 15 0 0 0 19 4.21 340 80 6400 60 342 0.1754 0.42 4.21 4.24 0.42 0.60 
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ด้านท่ี ข้อ 
ระดับความคิดเห็น 

รวม 
σ =  √

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 

μ รวม  σ รวม  
5 4 3 2 1 �̅� ∑ 𝑥2 ∑ 𝑥 (∑ 𝑥)

2

 𝑛 ∑ 𝑥2

− (∑ 𝑥)
2 

n (n-
1) 

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 √

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 

4. ดา้น
การวดั 
การ
วิเคราะห์
และการ
จดัการ
ความรู้ 

16 5 12 2 0 0 19 4.16 335 79 6241 124 342 0.3626 0.60 4.16  0.60  

17 5 10 2 2 0 19 3.95 311 75 5625 284 342 0.8304 0.91 3.95  0.91  

18 4 11 4 0 0 19 4.00 312 76 5776 152 342 0.4444 0.67 4.00  0.67  

19 5 11 3 0 0 19 4.11 328 78 6084 148 342 0.4327 0.66 4.11  0.66  

20 1 14 4 0 0 19 3.84 285 73 5329 86 342 0.2515 0.50 3.84 4.01 0.50 0.67 
5. ดา้น
การ
มุ่งเนน้
บุคลากร 

21 3 16 0 0 0 19 4.16 331 79 6241 48 342 0.1404 0.37 4.16  0.37  
22 2 13 4 0 0 19 3.89 294 74 5476 110 342 0.3216 0.57 3.89  0.57  
23 2 13 2 0 2 19 3.68 278 70 4900 382 342 1.117 1.06 3.68  1.06  
24 4 11 4 0 0 19 4.00 312 76 5776 152 342 0.4444 0.67 4.00  0.67  
25 4 13 2 0 0 19 4.11 326 78 6084 110 342 0.3216 0.57 4.11 3.97 0.57 0.65 
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ด้านท่ี ข้อ 
ระดับความคิดเห็น 

รวม 
σ =  √

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 

μ รวม  σ รวม  
5 4 3 2 1 �̅� ∑ 𝑥2 ∑ 𝑥 (∑ 𝑥)

2

 𝑛 ∑ 𝑥2

− (∑ 𝑥)
2 

n (n-
1) 

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 √

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 

6. ดา้น 
การมุ่ง 
เนน้ระบบ 
ปฏิบติั 
การ 

26 4 11 4 0 0 19 4.00 312 76 5776 152 342 0.4444 0.67 4.00  0.67  

27 2 13 2 2 0 19 3.79 284 72 5184 212 342 0.6199 0.79 3.79  0.79  

28 5 10 4 0 0 19 4.05 321 77 5929 170 342 0.4971 0.71 4.05  0.71  

29 3 12 4 0 0 19 3.95 303 75 5625 132 342 0.386 0.62 3.95  0.62  
30 2 13 2 2 0 19 3.79 284 72 5184 212 342 0.6199 0.79 3.79 3.92 0.79 0.71 

7. ดา้น
ผลลพัธ์     

1 13 23 5 0 0 41 4.20 738 172 29584 674 1640 0.411 0.64 4.20  0.64  
2 15 21 5 0 0 41 4.24 756 174 30276 720 1640 0.439 0.66 4.24  0.66  
3 7 28 4 2 0 41 3.98 667 163 26569 778 1640 0.4744 0.69 3.98  0.69  
4 13 24 4 0 0 41 4.22 745 173 29929 616 1640 0.3756 0.61 4.22  0.61  
5 14 20 7 0 0 41 4.17 733 171 29241 812 1640 0.4951 0.70 4.17  0.70  
6 5 30 6 0 0 41 3.98 659 163 26569 450 1640 0.2744 0.52 3.98  0.52  
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ด้านท่ี ข้อ 
ระดับความคิดเห็น 

รวม 
σ =  √

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 

μ รวม  σ รวม  
5 4 3 2 1 �̅� ∑ 𝑥2 ∑ 𝑥 (∑ 𝑥)

2

 𝑛 ∑ 𝑥2

− (∑ 𝑥)
2 

n (n-
1) 

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 √

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 

7. ดา้น
ผลลพัธ์ 
(ต่อ) 

7 7 25 7 2 0 41 3.90 646 160 25600 886 1640 0.5402 0.74 3.90  0.74  
8 7 26 7 1 0 41 3.95 658 162 26244 734 1640 0.4476 0.67 3.95  0.67  
9 9 23 9 0 0 41 4.00 674 164 26896 738 1640 0.45 0.67 4.00  0.67  

10 8 26 7 0 0 41 4.02 679 165 27225 614 1640 0.3744 0.61 4.02 4.07 0.61 0.65 
รวม 4.10  0.65 
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ภาคผนวก ฌ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถาม 

เร่ือง แนวทางการบริหารสถานศึกษาตามโครงการโรงเรียนร่วมพฒันา 
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ของโรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ 

 

ด้านท่ี ข้อ 
ระดับความคิดเห็น 

รวม 
σ =  √

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 

μ รวม  σ รวม  
5 4 3 2 1 �̅� ∑ 𝑥2 ∑ 𝑥 (∑ 𝑥)

2

 𝑛 ∑ 𝑥2

− (∑ 𝑥)
2 

n (n-
1) 

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 √

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 

1. ดา้น
การน า
องคก์ร 

1 9 16 1 0 0 26 4.31 490 112 12544 196 650 0.3015 0.55 4.31  0.55  
2 7 17 2 0 0 26 4.19 465 109 11881 209 650 0.3215 0.57 4.19  0.57  
3 4 17 5 0 0 26 3.96 417 103 10609 233 650 0.3585 0.60 3.96  0.60  
4 11 13 2 0 0 26 4.35 501 113 12769 257 650 0.3954 0.63 4.35  0.63  
5 9 14 3 0 0 26 4.23 476 110 12100 276 650 0.4246 0.65 4.23 4.21 0.65 0.60 
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ด้านท่ี ข้อ 
ระดับความคิดเห็น 

รวม 
σ =  √

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 

μ รวม  σ รวม  
5 4 3 2 1 �̅� ∑ 𝑥2 ∑ 𝑥 (∑ 𝑥)

2

 𝑛 ∑ 𝑥2

− (∑ 𝑥)
2 

n (n-
1) 

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 √

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 

2. ดา้น
การ
วางแผน
เชิงกล
ยทุธ ์

6 13 12 1 0 0 26 4.46 526 116 13456 220 650 0.3385 0.58 4.46  0.58  
7 11 13 2 0 0 26 4.35 501 113 12769 257 650 0.3954 0.63 4.35  0.63  
8 8 16 2 0 0 26 4.23 474 110 12100 224 650 0.3446 0.59 4.23  0.59  
9 10 14 2 0 0 26 4.31 492 112 12544 248 650 0.3815 0.62 4.31  0.62  

10 8 15 3 0 0 26 4.19 467 109 11881 261 650 0.4015 0.63 4.19 4.31 0.63 0.61 
3. ดา้น
การ
มุ่งเนน้
ลูกคา้ 
 

11 6 18 2 0 0 26 4.15 456 108 11664 192 650 0.2954 0.54 4.15  0.54  
12 11 14 1 0 0 26 4.38 508 114 12996 212 650 0.3262 0.57 4.38  0.57  
13 13 9 4 0 0 26 4.35 505 113 12769 361 650 0.5554 0.75 4.35  0.75  
14 13 11 2 0 0 26 4.42 519 115 13225 269 650 0.4138 0.64 4.42  0.64  
15 9 15 2 0 0 26 4.27 483 111 12321 237 650 0.3646 0.60 4.27 4.32 0.60 0.62 
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ด้านท่ี ข้อ 
ระดับความคิดเห็น 

รวม 
σ =  √

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 

μ รวม  σ รวม  
5 4 3 2 1 �̅� ∑ 𝑥2 ∑ 𝑥 (∑ 𝑥)

2

 𝑛 ∑ 𝑥2

− (∑ 𝑥)
2 

n (n-
1) 

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 √

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 

4. ดา้น
การวดั 
การ
วิเคราะห์
และการ
จดัการ
ความรู้ 

16 8 17 1 0 0 26 4.27 481 111 12321 185 650 0.2846 0.53 4.27  0.53  

17 8 16 2 0 0 26 4.23 474 110 12100 224 650 0.3446 0.59 4.23  0.59  

18 9 16 1 0 0 26 4.31 490 112 12544 196 650 0.3015 0.55 4.31  0.55  

19 7 17 2 0 0 26 4.19 465 109 11881 209 650 0.3215 0.57 4.19  0.57  

20 9 12 5 0 0 26 4.15 462 108 11664 348 650 0.5354 0.73 4.15 4.23 0.73 0.59 
5. ดา้น
การ
มุ่งเนน้
บุคลากร 

21 9 15 2 0 0 26 4.27 483 111 12321 237 650 0.3646 0.60 4.27  0.60  
22 11 12 3 0 0 26 4.31 494 112 12544 300 650 0.4615 0.68 4.31  0.68  
23 10 9 7 0 0 26 4.12 457 107 11449 433 650 0.6662 0.82 4.12  0.82  
24 11 14 1 0 0 26 4.38 508 114 12996 212 650 0.3262 0.57 4.38  0.57  
25 9 17 0 0 0 26 4.35 497 113 12769 153 650 0.2354 0.49 4.35 4.28 0.49 0.63 
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ด้านท่ี ข้อ 
ระดับความคิดเห็น 

รวม 
σ =  √

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 

μ รวม  σ รวม  
5 4 3 2 1 �̅� ∑ 𝑥2 ∑ 𝑥 (∑ 𝑥)

2

 𝑛 ∑ 𝑥2

− (∑ 𝑥)
2 n (n-1) 𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)

2

𝑛(𝑛 − 1)
 √

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 

6. ดา้น 
การมุ่ง 
เนน้
ระบบ 
ปฏิบติั 
การ 

26 8 14 3 1 0 26 4.12 455 107 11449 381 650 0.5862 0.77 4.12  0.77  

27 8 14 4 0 0 26 4.15 460 108 11664 296 650 0.4554 0.67 4.15  0.67  

28 10 15 1 0 0 26 4.35 499 113 12769 205 650 0.3154 0.56 4.35  0.56  

29 7 14 5 0 0 26 4.08 444 106 11236 308 650 0.4738 0.69 4.08  0.69  
30 9 15 2 0 0 26 4.27 483 111 12321 237 650 0.3646 0.60 4.27 4.19 0.60 0.66 

7. ดา้น
ผลลพัธ ์

1 21 36 41 6 2 106 3.64 1496 386 148996 9580 11130 0.8607 0.93 3.64  0.93  
2 14 61 29 2 0 106 3.82 1595 405 164025 5045 11130 0.4533 0.67 3.82  0.67  
3 9 55 35 4 3 106 3.59 1439 381 145161 7373 11130 0.6624 0.81 3.59  0.81  
4 9 42 44 9 2 106 3.44 1331 365 133225 7861 11130 0.7063 0.84 3.44  0.84  
5 11 40 45 8 2 106 3.47 1354 368 135424 8100 11130 0.7278 0.85 3.47  0.85  
6 13 54 33 6 0 106 3.70 1510 392 153664 6396 11130 0.5747 0.76 3.70  0.76  
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ด้านท่ี ข้อ 
ระดับความคิดเห็น 

รวม 
σ =  √

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 

μ รวม  σ รวม  
5 4 3 2 1 �̅� ∑ 𝑥2 ∑ 𝑥 (∑ 𝑥)

2

 𝑛 ∑ 𝑥2

− (∑ 𝑥)
2 n (n-1) 𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)

2

𝑛(𝑛 − 1)
 √

𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)
2

𝑛(𝑛 − 1)
 

7. ดา้น
ผลลพัธ ์
(ต่อ) 

7 15 46 40 5 0 106 3.67 1491 389 151321 6725 11130 0.6042 0.78 3.67  0.78  
8 25 43 34 4 0 106 3.84 1635 407 165649 7661 11130 0.6883 0.83 3.84  0.83  
9 22 50 34 0 0 106 3.89 1656 412 169744 5792 11130 0.5204 0.72 3.89  0.72  

10 15 42 43 6 0 106 3.62 1458 384 147456 7092 11130 0.6372 0.80 3.62 3.67 0.80 0.80 
รวม 4.17  0.64 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ช่ือ – นามสกุล  นายบณัฑิตย ์ทาปิมปา 
 
วัน เดือน ปีเกดิ  20 พฤศจิกายน 2531 
 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน  146/9 หมู่ 2 ต าบลแม่สาย อ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชียงราย รหัสไปรษณีย ์      

     57130 
 
ประวัติการศึกษา  พ.ศ.2554   วิทยาศาสตรบณัฑิต (สาขาภูมิศาสตร์) 

         มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
    พ.ศ. 2556  ประกาศนียบตัรวิชาชีพครู วิทยาลยัเชียงราย 

 
ประสบการณ์ท างาน พ.ศ. 2554 - 2556  ครูโรงเรียนดรุณราษฎรวิทยา จงัหวดัเชียงราย 
     พ.ศ. 2557 - 2559 ครูผูช่้วย โรงเรียนเสรีวิทยา จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
     พ.ศ. 2559 - ปัจจุบนั  ครูคศ.1 โรงเรียนมิตรมวลชนเชียงใหม่ จงัหวดั 
    เชียงใหม่ 
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