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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบ การสร้างรูปแบบ และการประเมินรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบ แหล่งข้อมูล จาก เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และ ครู โรงเรียนในฝันของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2559 
จํานวน ท้ังสิ้น 167 โรงเรียน ประชากรท้ังสิ้น 4,189 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย จํานวน     
400 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด ได้แก่ แบบบันทึกสังเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 
แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการการสังเคราะห์เชิงเนื้อหา ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย (x�)       
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบ แหล่งข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมมนาอิง
ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 2 ชนิด ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง แบบบันทึกการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ การวิเคราะห์ข้อมูล จากการวิพากษ์ของ
ผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ สรุปอภิปรายผล ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบการ แหล่งข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียนจํานวน 9 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 1 ชนิด ได้แก่ แบบประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหา
ค่าเฉลี่ย (x�) ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D) ผลการวิจัยพบว่า 1) การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารสถานศึกษา
สู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เม่ือพิจารณา
ตามเกณฑ์ในการจัดกลุ่มองค์ประกอบ สามารถจัดกลุ่มได้ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (2) การใช้ภาวะผู้นําของผู้บริหาร (3) การวางแผนกลยุทธ์ (4) การพัฒนาศักยภาพครู (5) การ
ส่งเสริมการจัดการศึกษา (6) การควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2) การนําเสนอ
รูปแบบ พบว่า ท้ัง 6 องค์ประกอบ 43 ตัวแปร มีแนวทาง ท้ังหมด 89 แนวทาง 3) ผลการประเมินรูปแบบ พบว่า 
องค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ยอมรับได้ตามเกณฑ์  
ความถูกต้อง ความเหมะสม ความเป็นไปได้ และเป็นประโยชน์ 
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to: analyze the components, create a pattern creation 
model and evaluate the model of the administration towards excellence of expansion schools 
under office of the basic education commission. Step 1: The component analysis, the data 
was the related document and 9 experts. The population and sample were administrators and 
teachers of expansion schools under the Office of the Basic Education Commission in 
academic year 2016, totally 167 schools and 4,189 population. The sample was employed by 
simple random sampling, consisted of 400 people. The instruments were a synthesis note, a 
semi – structured interview form, and a questionnaire. The statistics were analyzed by using 
content analysis, frequency, percentage, mean (x�), and standard deviation (S.D). Step 2: The 
model development, the data was 9 experts for connoisseurship and 9 experts for interview. 
The instruments were a semi-structured interview form, and a connoisseurship record notes. 
The data analysis used the content analysis from expert interview, and the data discussion. 
Step 3: The model evaluation, the data was 9 administrators. The instrument was the 
valuation form. The statistics were analyzed by using percentage and standard deviation (S.D). 
The results of the research were as follows: 1) The component analyzing of the administration 
towards excellence of expansion schools under office of the basic education commission 
consisted of 6 important components were as follows: (1) Elevation of Achievement             
(2) Leadership of Administrator (3) Strategic Planning (4) Teacher Potential Development        
(5) Education Promoting (6) Quality Control, and was at the high level. 2) The presentation of 
the model transformed into a guideline model of the administration towards excellence of 
expansion schools under office of the basic education commission found that the 6 
components of 43 variables. There are 89 guidelines. 3) The evaluation found that the 6 
components was at the high level 3.78 was accepted following criterion: accuracy, 
appropriateness, feasibility, and utility.  
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ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ภายใต้การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสงสังคมโลกในปัจจบุัน ท้ังทางด้าน เศรษฐกิจ  สังคม 

การเมือง วัฒนธรรม และการติดต่อสื่อสาร ระบบการศึกษาจึงจําเป็นต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามกระแสสังคมโลก จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545)  ได้กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการจัดการศึกษาเพ่ือนําไปสู่ความเจริญ     
งอกงามของบุคคลและสังคม กระบวนการจัดการศกึษาจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์ สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข จําเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ
ของคนท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ  และสติปัญญา เพ่ือให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม มีความรู้  มีจิตสํานึกในการ
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอันดีงาม
ท้ังในระดับท้องถ่ินและระดับชาติ รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนา ซ่ึงจะทําให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุล 

ย่ังยืน อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย  เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ    
ด้วยเหตุนี้จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีในแต่ละประเทศต้องเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างทักษะความรู้ และ
ความสามารถในการปรับตัวให้มีคุณลักษณะที่สําคัญในการดํารงชีวิตในสังคมยุคใหม่ได้อย่างเท่าทัน มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี โดยการจัดการศึกษาต้องจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของส่ิง
ต่างๆ ผลักดันให้มีการเพ่ิมศักยภาพในการจัดการการศึกษาในทุกระดับให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง   
และความพร้อมต่อการเข้าสู่การแข่งขันในยุคศตวรรษท่ี 21  (Office of the National Education, 2010) 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาไว้ โดยมุ่งการจัดการศึกษาท่ีเป็นเลิศ โดยการทํา
ให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ มีการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ห้องเรียนมีคุณภาพ ผู้เรียน  มีคุณภาพได้
มาตรฐานสูงในระดับสากล ในขณะท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดแนวทางในการการ
ขับเคล่ือนการ ปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาท้ัง 4 มิติ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การ
พัฒนา คุณภาพครูการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการคิดและ   การดํารงชีวิต
ใน ศตวรรษท่ี 21 และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา การที่ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันเป็น
ระบบท่ีไม่เอ้ือต่อการสร้างความรบัผิดชอบ ท้ังในส่วนของการทดสอบ ระบบการประเมินผลโรงเรียนและครู และ
ระบบการเงินเพ่ือการศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรและตําราเรียนของไทยยังไม่สอดคล้อง กับการพัฒนาทักษะ ซ่ึงมี
ผลทําให้การเรียนการสอนตลอดไปจนถึงการ สอบยังคงเน้นการจดจําเนื้อหามากกว่าการเรียนเพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจอย่างแท้จริง  (Ministry of Education, 2009, p.20) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ศึกษาสภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดเล็ก พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดเล็ก   
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกันใน 4 ด้าน คือด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ด้านความ
พร้อมทางปัจจัยของโรงเรียนและด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน, 2549, หน้า 4-7) ด้านสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รายงานว่าโรงเรียน
ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ซ่ึงโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดเล็กอยู่ในกลุ่ม    
นี้ด้วย (Office of Nation Education Standards and Quality Assessment (Public Organisation), 
2010, p.20) 

โรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษาเกิดขึ้นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2533 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
แห่งชาติโดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในพ้ืนท่ีห่างไกลจากโรงเรียนท่ีเปิด สอนในระดับ
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น ท้ังนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ท่ีไม่สามารถเกินทางไป ศึกษาต่อในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นเป็นการเปิดโอกาสหรือขยายโอกาสให้เยาวชนท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีห่างไกลได้มี พ้ืนฐานการศึกษาท่ีสูงขึ้น    
ในการดําเนินการดังกล่าวใช้อาคารสถานท่ีและบุคลากรของโรงเรียน ประถมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 
จนถึงปีปัจจุบันมีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่ัวประเทศเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า การจัดการ
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้นไทย ได้กระจายสู่เยาวชนท่ัวทุกพ้ืนท่ีของประเทศอย่างท่ัวถึง            
แต่ในขณะเดียวกันปัญหาหนึ่งท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา บางโรงเรียนมีบุคลากรน้อย  
รวมถึงการบริหารทรัพยากรในการระดมทุนเพ่ือนํามาบริหารจัดการภายในสถานศึกษาก็เป็นไปอย่างยากลําบาก 
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจสังคม ชมุชนผู้ปกครอง ส่วนใหญ่อยู่ในภาวะขาดแคลน ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพ
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ABSTRACT 
The objectives of this research were to: analyze the components, create a pattern creation 
model and evaluate the model of the administration towards excellence of expansion schools 
under office of the basic education commission. Step 1: The component analysis, the data 
was the related document and 9 experts. The population and sample were administrators and 
teachers of expansion schools under the Office of the Basic Education Commission in 
academic year 2016, totally 167 schools and 4,189 population. The sample was employed by 
simple random sampling, consisted of 400 people. The instruments were a synthesis note, a 
semi – structured interview form, and a questionnaire. The statistics were analyzed by using 
content analysis, frequency, percentage, mean (x�), and standard deviation (S.D). Step 2: The 
model development, the data was 9 experts for connoisseurship and 9 experts for interview. 
The instruments were a semi-structured interview form, and a connoisseurship record notes. 
The data analysis used the content analysis from expert interview, and the data discussion. 
Step 3: The model evaluation, the data was 9 administrators. The instrument was the 
valuation form. The statistics were analyzed by using percentage and standard deviation (S.D). 
The results of the research were as follows: 1) The component analyzing of the administration 
towards excellence of expansion schools under office of the basic education commission 
consisted of 6 important components were as follows: (1) Elevation of Achievement             
(2) Leadership of Administrator (3) Strategic Planning (4) Teacher Potential Development        
(5) Education Promoting (6) Quality Control, and was at the high level. 2) The presentation of 
the model transformed into a guideline model of the administration towards excellence of 
expansion schools under office of the basic education commission found that the 6 
components of 43 variables. There are 89 guidelines. 3) The evaluation found that the 6 
components was at the high level 3.78 was accepted following criterion: accuracy, 
appropriateness, feasibility, and utility.  
 

Keywords : Administration / Towards Excellence / Expansion Schools 
 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
ภายใต้การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสงสังคมโลกในปัจจบุัน ท้ังทางด้าน เศรษฐกิจ  สังคม 

การเมือง วัฒนธรรม และการติดต่อสื่อสาร ระบบการศึกษาจึงจําเป็นต้องมีการปรับตัวให้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นตามกระแสสังคมโลก จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
ฉบับท่ี 2 (ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545)  ได้กําหนดรูปแบบการบริหารจัดการจัดการศึกษาเพ่ือนําไปสู่ความเจริญ     
งอกงามของบุคคลและสังคม กระบวนการจัดการศกึษาจําเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์ สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุข จําเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ
ของคนท้ังทางด้านร่างกาย จิตใจ  และสติปัญญา เพ่ือให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม มีความรู้  มีจิตสํานึกในการ
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมอันดีงาม
ท้ังในระดับท้องถ่ินและระดับชาติ รวมถึงมีส่วนร่วมในการพัฒนา ซ่ึงจะทําให้การพัฒนาประเทศมีความสมดุล 

ย่ังยืน อยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นไทย  เพ่ือให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ    
ด้วยเหตุนี้จึงจําเป็นอย่างย่ิงท่ีในแต่ละประเทศต้องเตรียมความพร้อมในการเสริมสร้างทักษะความรู้ และ
ความสามารถในการปรับตัวให้มีคุณลักษณะที่สําคัญในการดํารงชีวิตในสังคมยุคใหม่ได้อย่างเท่าทัน มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี โดยการจัดการศึกษาต้องจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีความเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงไปของส่ิง
ต่างๆ ผลักดันให้มีการเพิ่มศักยภาพในการจัดการการศึกษาในทุกระดับให้มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง   
และความพร้อมต่อการเข้าสู่การแข่งขันในยุคศตวรรษท่ี 21  (Office of the National Education, 2010) 
กระทรวงศึกษาธิการ จึงกําหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาไว้ โดยมุ่งการจัดการศึกษาท่ีเป็นเลิศ โดยการทํา
ให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนท่ีมีคุณภาพ มีการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ ห้องเรียนมีคุณภาพ ผู้เรียน  มีคุณภาพได้
มาตรฐานสูงในระดับสากล ในขณะท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดแนวทางในการการ
ขับเคล่ือนการ ปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกระทรวงศึกษาท้ัง 4 มิติ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การ
พัฒนา คุณภาพครูการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการคิดและ   การดํารงชีวิต
ใน ศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษา การที่ระบบการศึกษาของไทยในปัจจุบันเป็น
ระบบท่ีไม่เอ้ือต่อการสร้างความรบัผิดชอบ ท้ังในส่วนของการทดสอบ ระบบการประเมินผลโรงเรียนและครู และ
ระบบการเงินเพ่ือการศึกษา นอกจากนี้หลักสูตรและตําราเรียนของไทยยังไม่สอดคล้อง กับการพัฒนาทักษะ ซ่ึงมี
ผลทําให้การเรียนการสอนตลอดไปจนถึงการ สอบยังคงเน้นการจดจําเนื้อหามากกว่าการเรียนเพื่อให้มีความรู้
ความเข้าใจอย่างแท้จริง  (Ministry of Education, 2009, p.20) 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ศึกษาสภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดเล็ก พบว่า โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดเล็ก   
ส่วนใหญ่ประสบปัญหาคล้ายคลึงกันใน 4 ด้าน คือด้านการบริหารจัดการ ด้านการเรียนการสอน ด้านความ
พร้อมทางปัจจัยของโรงเรียนและด้านการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน, 2549, หน้า 4-7) ด้านสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รายงานว่าโรงเรียน
ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินรับรองมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ซ่ึงโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดเล็กอยู่ในกลุ่ม    
นี้ด้วย (Office of Nation Education Standards and Quality Assessment (Public Organisation), 
2010, p.20) 

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเกิดขึ้นคร้ังแรกในปี พ.ศ. 2533 สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
แห่งชาติโดยเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในพ้ืนที่ห่างไกลจากโรงเรียนท่ีเปิด สอนในระดับ
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาในขณะนั้น ท้ังนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนท่ีเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ท่ีไม่สามารถเกินทางไป ศึกษาต่อในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นเป็นการเปดิโอกาสหรือขยายโอกาสให้เยาวชนท่ีอยู่ในเขตพ้ืนท่ีห่างไกลได้มี พ้ืนฐานการศึกษาท่ีสูงข้ึน    
ในการดําเนินการดังกล่าวใช้อาคารสถานท่ีและบุคลากรของโรงเรียน ประถมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2533 
จนถึงปีปัจจุบันมีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่ัวประเทศเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า การจัดการ
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้นไทย ได้กระจายสู่เยาวชนท่ัวทุกพื้นท่ีของประเทศอย่างท่ัวถึง            
แต่ในขณะเดียวกันปัญหาหนึ่งท่ีเกิดขึ้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา บางโรงเรียนมีบุคลากรน้อย  
รวมถึงการบริหารทรัพยากรในการระดมทุนเพ่ือนํามาบริหารจัดการภายในสถานศึกษาก็เป็นไปอย่างยากลําบาก 
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจสังคม ชมุชนผู้ปกครอง ส่วนใหญ่อยู่ในภาวะขาดแคลน ส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาเป็นไปอย่างยากลําบากจากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงกลายเป็นประเด็นท่ีมีความท้าทายสําคัญของ
ระบบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ในการจัดการในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีภารกิจ
ในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนให้สอดคลอกับการดํารงชีวิต และนําไปใช้ในการดํารงชีวิตและ
นําไปใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันของท้องถ่ินได้ ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเรียนชั้นมัธยมศึกษามากข้ึน 
สถานศึกษาต้องตระหนักในภารกิจหลักโดยมุ่งกําหนดเป้าหมาย วางแผน  และดําเนินการสู่ความสําเร็จ ซ่ึงการ
กําหนดเป้าหมายและกิจกรรมดําเนินงานต้องคํานงึถึงกฎหมาย นโยบาย  และความคาดหวังของผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง  เพ่ือใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นั่นหมายถึงการนําไปสู่โรงเรียนคุณภาพซ่ึงเป็นกลไกในการพัฒนาจัดการศึกษา  
ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศและเกิดความเสมอภาคในการบริการทางการศึกษาให้เท่าเทียมและมีมาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับของทุกคน  จากภารกิจของสถานศึกษาน้ันชี้ให้เห็นว่าการบริหารจัดการของสถานศึกษามีความสําคัญใน
การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของสถานท่ีศึกษาท่ีวางไว้ ได้หรือไม่นั้น  
ขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหารของโรงเรียนเป็นสิ่งสําคัญ โดยท่ีพฤติกรรมตามกระบวนการบริหารของโรงเรียนจะ
เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสําเร็จหรือความล้มเหลวและส่งผลถึงความมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพของสถานศึกษา      
ซ่ึงหมายถึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีนําไปสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา 

ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารสถานศึกษาซ่ึงรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเป็นวิธีการ
หนึ่งท่ีสามารถนํามาเป็นต้นแบบของกระบวนการบริหารสถานศึกษาซ่ึงรูปแบบการบริหารท่ีมีความเหมาะสมนั้น 
ควรมีรูปแบบท่ีสามารถนําไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายของ
การจัดการศึกษาในสภาวะการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของยุคสมัยในปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการและการปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพทางการศึกษาโดยรวมของประเทศต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาส   

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นของโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 แหล่งข้อมูล 
  1. เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
  2. ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับนโยบาย จํานวน 3 คน และ
ผู้บริหารในสถานศึกษา จํานวน 6 คน   

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และ ครู โรงเรียนในฝันของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2559 จํานวน 
ท้ังสิ้น 167 โรงเรียน รวมประชากรทั้งสิ้น 4,189 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 
คน จากโรงเรียน 167 โรงเรียน   

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด 
1) แบบบันทึกสังเคราะห์เอกสาร เพ่ือบันทึกทฤษฏีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง   
2) แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน  
3) แบบสอบถามการบริหารสถานศึกษาท่ีนําไปสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 2 ตอน   

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป  
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ ใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1) จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
   2) สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิจํานวน 9 คน ในระหว่างวันท่ี 26 กันยายน 2559 ถึงวันท่ี 15 
ตุลาคม 2559 ตรวจสอบความสมบูรณ์และความครบถ้วน 
   3) กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ในระหว่างวันท่ี 19 ธันวาคม 2559 ถึงวันท่ี 13 
มกราคม 2560 จํานวน 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละร้อย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1) การสังเคราะห์เชิงเนื้อหา เอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวข้องและการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2) ประชากรกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลจากสถานภาพท่ัวไป โดยใช้สถิติค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา โดยใช้
ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย (x�) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 แหล่งข้อมูล 

1) ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับนโยบาย และผู้บริหารในสถานศึกษา  
นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และครู จํานวน 5 คน   

2) ผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 2 ชนดิ 

1) แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน  
2) แบบบันทึกการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ ใช้ในการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน 
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การศึกษาเป็นไปอย่างยากลําบากจากสภาพปัญหาดังกล่าว จึงกลายเป็นประเด็นท่ีมีความท้าทายสําคัญของ
ระบบการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
ในการจัดการในการจัดการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีภารกิจ
ในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนให้สอดคลอกับการดํารงชีวิต และนําไปใช้ในการดํารงชีวิตและ
นําไปใช้ในการดํารงชีวิตประจําวันของท้องถ่ินได้ ซ่ึงเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเรียนชั้นมัธยมศึกษามากขึ้น 
สถานศึกษาต้องตระหนักในภารกิจหลักโดยมุ่งกําหนดเป้าหมาย วางแผน  และดําเนินการสู่ความสําเร็จ ซ่ึงการ
กําหนดเป้าหมายและกิจกรรมดําเนินงานต้องคํานึงถึงกฎหมาย นโยบาย  และความคาดหวังของผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง  เพ่ือใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นั่นหมายถึงการนําไปสู่โรงเรียนคุณภาพซ่ึงเป็นกลไกในการพัฒนาจัดการศึกษา  
ให้มีคุณภาพสู่ความเป็นเลิศและเกิดความเสมอภาคในการบริการทางการศึกษาให้เท่าเทียมและมีมาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับของทุกคน  จากภารกิจของสถานศึกษาน้ันชี้ให้เห็นว่าการบริหารจัดการของสถานศึกษามีความสําคัญใน
การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของสถานท่ีศึกษาท่ีวางไว้ ได้หรือไม่นั้น  
ขึ้นอยู่กับกระบวนการบริหารของโรงเรียนเป็นสิ่งสําคัญ โดยท่ีพฤติกรรมตามกระบวนการบริหารของโรงเรียนจะ
เป็นตัวบ่งชี้ถึงความสําเร็จหรือความล้มเหลวและส่งผลถึงความมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพของสถานศึกษา      
ซ่ึงหมายถึงความมีประสิทธิผลของโรงเรียนท่ีนําไปสู่ความเป็นเลิศของสถานศึกษา 

ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารสถานศึกษาซ่ึงรูปแบบการบริหารสถานศึกษาเป็นวิธีการ
หนึ่งท่ีสามารถนํามาเป็นต้นแบบของกระบวนการบริหารสถานศึกษาซ่ึงรูปแบบการบริหารท่ีมีความเหมาะสมนั้น 
ควรมีรูปแบบท่ีสามารถนําไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมายของ
การจัดการศึกษาในสภาวะการท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของยุคสมัยในปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการและการปฏิบัติการ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพทางการศึกษาโดยรวมของประเทศต่อไป 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย  
1. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาส   

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. เพ่ือประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
ขั้นตอนท่ี 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นของโรงเรียนขยายโอกาส

ทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 แหล่งข้อมูล 
  1. เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
  2. ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับนโยบาย จํานวน 3 คน และ
ผู้บริหารในสถานศึกษา จํานวน 6 คน   

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และ ครู โรงเรียนในฝันของโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในปีการศึกษา 2559 จํานวน 
ท้ังสิ้น 167 โรงเรียน รวมประชากรทั้งสิ้น 4,189 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่ายขนาดกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 
คน จากโรงเรียน 167 โรงเรียน   

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 3 ชนิด 
1) แบบบันทึกสังเคราะห์เอกสาร เพ่ือบันทึกทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง   
2) แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 9 คน  
3) แบบสอบถามการบริหารสถานศึกษาท่ีนําไปสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 2 ตอน   

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป  
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ประกอบ ใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
   1) จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
   2) สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒ ิจํานวน 9 คน ในระหว่างวันท่ี 26 กันยายน 2559 ถึงวันท่ี 15 
ตุลาคม 2559 ตรวจสอบความสมบูรณ์และความครบถ้วน 
   3) กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ในระหว่างวันท่ี 19 ธันวาคม 2559 ถึงวันท่ี 13 
มกราคม 2560 จํานวน 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละร้อย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1) การสังเคราะห์เชิงเนื้อหา เอกสาร ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  2) ประชากรกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลจากสถานภาพท่ัวไป โดยใช้สถิติค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา โดยใช้
ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย (x�) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
 แหล่งข้อมูล 

1) ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับนโยบาย และผู้บริหารในสถานศึกษา  
นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และครู จํานวน 5 คน   

2) ผู้ทรงคุณวุฒิในการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 2 ชนดิ 

1) แบบสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน  
2) แบบบันทึกการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ ใช้ในการสัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 9 คน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ในระหว่างวันท่ี 10-12 เมษายน 2560 ตรวจสอบความสมบูรณ์ 

และความครบถ้วน 
2) สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญในวันท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 14808   

ตึก 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

   1) วิเคราะห์เนื้อหาจากการวิพากษ์ของผู้เชี่ยวชาญ 
   2) นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปอภิปรายผล ปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
 แหล่งข้อมูล 
  ผู้บริหารโรงเรียนท่ีเชี่ยวชาญประสบความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษานําไปสู่ความเป็นเลิศ  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 1 ชนดิ 
  แบบประเมินรูปแบบ มี 2 ตอนดังนี้   
   ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
   ตอนท่ี 2 การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ความถูกต้อง 2) ด้านความเหมาะสม 3) ด้านความเป็นไปได้ 4) ด้านความเป็นประโยชน์ของรูปแบบในการนําไป  
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
จากผู้บริหารสถานศึกษาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงจํานวน 9 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในระหว่างวันท่ี 2-12 พฤษภาคม 2560 คิดเป็นร้อยละร้อย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (x�) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

  1) สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย ค่า IOC (Index of Item Objective 
Congruence) ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ในข้อคําถามจํานวน ท่ีมากกว่า 0.5 ขึ้นไป จํานวน 96 ข้อ ได้ค่าความ
เท่ียงของแบบสอบถามท้ังฉบับ เท่ากับ 0.98   
  2) สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentages) ค่าเฉลี่ย (Mean)  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  3) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (EFA)  
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย x� เท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับมาก   
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.81 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

 1.1 องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบด้วย 14 ตัวแปร ซ่ึงมีค่า
น้ําหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .831 ถึง .630 องค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได้   
ร้อยละ 37.203 และเม่ือเทียบกับองค์ประกอบอ่ืนแล้ว องค์ประกอบน้ีมีความสําคัญเป็นอันดับ 1 
 1.2 องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการใช้ภาวะผู้นําของผู้บริหาร ประกอบด้วย 10 ตัวแปร มีค่าน้ําหนักตัวแปร
ในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .779 ถึง .541 องค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 42.898 และ
เม่ือเทียบกับองค์ประกอบอ่ืนแล้ว องค์ประกอบนี้มีความสําคัญเป็นอันดับ 2  
 1.3 องค์ประกอบท่ี 3 ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 9 ตัวแปร มีค่าน้ําหนักตัวแปรใน
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .749 ถึง .509 องค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 47.473 และ
เม่ือเทียบกับองค์ประกอบอ่ืนแล้ว องค์ประกอบนี้มีความสําคัญเป็นอันดับ 3 
 1.4 องค์ประกอบท่ี 4 ด้านการพัฒนาศักยภาพครู ประกอบด้วย 4 ตัวแปร มีค่าน้ําหนักตัวแปรใน
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .778 ถึง .520 องค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 51.725 และ
เม่ือเทียบกับองค์ประกอบอ่ืนแล้ว องค์ประกอบนี้มีความสําคัญเป็นอันดับ 4 
 1.5 องค์ประกอบท่ี 5 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 3 ตัวแปร มีค่าน้ําหนักตัวแปร
ในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .778 ถึง .535 องค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 55.193 และ
เม่ือเทียบกับองค์ประกอบอ่ืนแล้ว องค์ประกอบนี้มีความสําคัญเป็นอันดับ 5 

1.6 องค์ประกอบท่ี 6 ด้านการควบคุมคุภาพการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ตัวแปร มีค่าน้ําหนัก 
ตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .727 ถึง .639 มีองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ  
57.874  และเม่ือเทียบกับองค์ประกอบอ่ืนแล้ว องค์ประกอบนี้มีความสําคัญเป็นอันดับ 6 

2. ผลการนําเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบท้ัง 6 องค์ประกอบ (43 ตัวแปร)  มาแปลง
เป็นแนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสังกดั
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ัง 6 ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีแนวทางในการนําสู่การปฏิบัติ 23 แนวทาง อาทิเช่น นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง มีความตระหนักเห็นความสําคัญการเรียนรู้ รู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจในการนําความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้ รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตยและให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนา
สมรรถนะท้ัง 5 ด้าน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม 12 ประการ มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความม่ันใจในตนเอง 
กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก ใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาในการเรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า องค์ประกอบท่ี 2 
ด้านการใช้ภาวะผู้นํา องค์ประกอบนี้มีความสําคัญเป็นอันดับ 2 มีแนวทางในการนําสู่การปฏิบัติ 17 แนวทาง 
อาทิเช่น ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรอย่างลึกซ้ึง ใช้หลักการกระจาย
อํานาจการมีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ และแก้ปัญหา การดําเนินงานภายในสถานศึกษา ผสานสัมพันธ์กับ
บุคลากรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติหน้าท่ีนําไปสู่เป้าหมายของสถานศึกษา นําหลัก แนวคิด ทฤษฏี
ทางการบริหารมาปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสําคัญของงานวิชาการ มีการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล มีกลยุทธ์ในการสร้างขวัญกําลังใจให้กับครูและบุคลากรเป็นอย่างดี ใช้เทคนิควิธีการนิเทศท่ี
หลากหลายในการบริหาร ติดตามข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบท่ี 3  
ด้านการวางแผนกลยุทธ์เรียน องค์ประกอบนี้มีความสําคัญเป็นอันดับ 3 มีแนวทางในการนําสู่การปฏิบัติ 14 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ในระหว่างวันท่ี 10-12 เมษายน 2560 ตรวจสอบความสมบูรณ์ 

และความครบถ้วน 
2) สัมมนาอิงผู้เชี่ยวชาญในวันท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง 14808   

ตึก 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

   1) วิเคราะห์เน้ือหาจากการวิพากษ์ของผู้เชี่ยวชาญ 
   2) นําข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ สรุปอภิปรายผล ปรับปรุงรูปแบบตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

ขั้นตอนท่ี 3 การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
 แหล่งข้อมูล 
  ผู้บริหารโรงเรียนท่ีเชี่ยวชาญประสบความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษานําไปสู่ความเป็นเลิศ  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยมี 1 ชนดิ 
  แบบประเมินรูปแบบ มี 2 ตอนดังนี้   
   ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
   ตอนท่ี 2 การประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ความถูกต้อง 2) ด้านความเหมาะสม 3) ด้านความเป็นไปได้ 4) ด้านความเป็นประโยชน์ของรูปแบบในการนําไป  
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดับ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
จากผู้บริหารสถานศึกษาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจงจํานวน 9 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในระหว่างวันท่ี 2-12 พฤษภาคม 2560 คิดเป็นร้อยละร้อย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (x�) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 

  1) สถิติท่ีใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย ค่า IOC (Index of Item Objective 
Congruence) ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง อยู่ระหว่าง 0.60-1.00 ในข้อคําถามจํานวน ท่ีมากกว่า 0.5 ขึ้นไป จํานวน 96 ข้อ ได้ค่าความ
เท่ียงของแบบสอบถามท้ังฉบับ เท่ากับ 0.98   
  2) สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentages) ค่าเฉลี่ย (Mean)  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  3) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ (EFA)  
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย x� เท่ากับ 4.26 อยู่ในระดับมาก   
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. เท่ากับ 0.81 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

 1.1 องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบด้วย 14 ตัวแปร ซ่ึงมีค่า
น้ําหนักตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .831 ถึง .630 องค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได้   
ร้อยละ 37.203 และเม่ือเทียบกับองค์ประกอบอ่ืนแล้ว องค์ประกอบนี้มีความสําคัญเป็นอันดับ 1 
 1.2 องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการใช้ภาวะผู้นําของผู้บริหาร ประกอบด้วย 10 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักตัวแปร
ในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .779 ถึง .541 องค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 42.898 และ
เม่ือเทียบกับองค์ประกอบอ่ืนแล้ว องค์ประกอบนี้มีความสําคัญเป็นอันดับ 2  
 1.3 องค์ประกอบท่ี 3 ด้านการวางแผนกลยุทธ์ ประกอบด้วย 9 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักตัวแปรใน
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .749 ถึง .509 องค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 47.473 และ
เม่ือเทียบกับองค์ประกอบอ่ืนแล้ว องค์ประกอบนี้มีความสําคัญเป็นอันดับ 3 
 1.4 องค์ประกอบท่ี 4 ด้านการพัฒนาศักยภาพครู ประกอบด้วย 4 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักตัวแปรใน
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .778 ถึง .520 องค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 51.725 และ
เม่ือเทียบกับองค์ประกอบอ่ืนแล้ว องค์ประกอบนี้มีความสําคัญเป็นอันดับ 4 
 1.5 องค์ประกอบท่ี 5 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 3 ตัวแปร มีค่านํ้าหนักตัวแปร
ในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .778 ถึง .535 องค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 55.193 และ
เม่ือเทียบกับองค์ประกอบอ่ืนแล้ว องค์ประกอบนี้มีความสําคัญเป็นอันดับ 5 

1.6 องค์ประกอบท่ี 6 ด้านการควบคุมคุภาพการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 3 ตัวแปร มีค่านํ้าหนัก 
ตัวแปรในองค์ประกอบอยู่ระหว่าง .727 ถึง .639 มีองค์ประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ  
57.874  และเม่ือเทียบกับองค์ประกอบอ่ืนแล้ว องค์ประกอบนี้มีความสําคัญเป็นอันดับ 6 

2. ผลการนําเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบท้ัง 6 องค์ประกอบ (43 ตัวแปร)  มาแปลง
เป็นแนวทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสังกดั
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท้ัง 6 ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน มีแนวทางในการนําสู่การปฏิบัติ 23 แนวทาง อาทิเช่น นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ มีทักษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง มีความตระหนักเห็นความสําคัญการเรียนรู้ รู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ มีความรู้ความเข้าใจในการนําความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตได้ รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ปฏิบัติตนตามหลักประชาธิปไตยและให้ความร่วมมือกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนา
สมรรถนะท้ัง 5 ด้าน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยม 12 ประการ มีบุคลิกภาพที่ดี มีความม่ันใจในตนเอง 
กล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออก ใช้สื่อ วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาในการเรียนรู้ได้อย่างคุ้มค่า องค์ประกอบท่ี 2 
ด้านการใช้ภาวะผู้นํา องค์ประกอบนี้มีความสําคัญเป็นอันดับ 2 มีแนวทางในการนําสู่การปฏิบัติ 17 แนวทาง 
อาทิเช่น ผู้บริหารสถานศึกษามีความเข้าใจในพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรอย่างลึกซ้ึง ใช้หลักการกระจาย
อํานาจการมีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ และแก้ปัญหา การดําเนินงานภายในสถานศึกษา ผสานสัมพันธ์กับ
บุคลากรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติหน้าท่ีนําไปสู่เป้าหมายของสถานศึกษา นําหลัก แนวคิด ทฤษฏี
ทางการบริหารมาปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ความสําคัญของงานวิชาการ มีการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล มีกลยุทธ์ในการสร้างขวัญกําลังใจให้กับครูและบุคลากรเป็นอย่างดี ใช้เทคนิควิธีการนิเทศท่ี
หลากหลายในการบริหาร ติดตามข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง องค์ประกอบท่ี 3  
ด้านการวางแผนกลยุทธ์เรียน องค์ประกอบนี้มีความสําคัญเป็นอันดับ 3 มีแนวทางในการนําสู่การปฏิบัติ 14 
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แนวทาง อาทิเช่น สถานศึกษาจัดทํากลยุทธ์ท่ีมีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาพแสดล้อมภายใน
สถานศึกษา ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานตาม ภาระงานการบริหารงานของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล มีการ
ตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน กําหนดกลยุทธ์ในระดับแผนงาน มีการตรวจสอบภายใน 
การเงินบัญชี พัสดุอย่างเป็นระบบ กําหนดแนวทางและระเบียบในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดสรร
งบประมาณท่ีสอดคล้องกับความจําเป็นในการพัฒนาตามเป้าหมายของสถานศึกษา ดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายนอกตรงตามมาตรฐานอย่างเป็นระบบ นําผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายในและภายนอก
(SWOT) มาวางแผนในการดําเนินการการจัดการศึกษา องค์ประกอบที่ 4 ด้านการพัฒนาศักยภาพครู 
องค์ประกอบนี้มีความสําคัญเป็นอันดับ 4 มีแนวทางในการนําสู่การปฏิบัติ 14 แนวทาง อาทิเช่น  ครู  และ
บุคลากร มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าท่ี มีความคิดสร้างสรรค์ ในการปฏิบัติหน้าท่ี มีความซ่ือสัตย์  
มีคุณธรรมจริยธรรม จัดการศึกษาท่ียึดคุณภาพผู้เรียนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการดําเนินงาน องค์ประกอบที่ 5 
ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา องค์ประกอบนี้มีความสําคัญเป็นอันดับ 5 มีแนวทางในการนําสู่การปฏิบัติ    
10 แนวทาง อาทิเช่น  สถานศึกษายกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียน เพ่ือการสร้างขวัญกําลังใจ จัดบรรยากาศให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม องค์ประกอบท่ี 6 ด้านการควบคุมคุภาพการปฏิบัติงาน องค์ประกอบนี้มีความสําคัญเป็นอันดับ 6 มี
แนวทางในการนําสู่การปฏิบัติ 11 แนวทาง อาทิเช่น สถานศึกษาจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน และมอบหมายหน้าท่ี
อย่างชัดเจน กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรอย่างชัดเจน กําหนดรูปแบบในการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ 

3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีเป็นแนวทางให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมิน    
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบในการนําไปใช้ ในภาพรวมพบว่า  
ความเป็นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับท่ี 1 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ 
ความเป็นไปได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ความเหมาะสม โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับมากท่ีสุด และลําดับสุดท้าย ได้แก่ ความถูกต้อง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 อยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า   
 1) ด้านความถูกต้อง องค์ประกอบท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับที 1 ได้แก่ องค์ประกอบด้านการ
พัฒนาศักยภาพครู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 รองลงมาได้แก่ ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.56 และองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 
 2) ด้านความเหมาะสม องค์ประกอบท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับที 1 องค์ประกอบด้านการพัฒนา
ศักยภาพครู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 รองลงมาได้แก่ ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 
และองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย การวางแผนกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 
 3) ด้านความเป็นไปได้ องค์ประกอบท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับที 1 ได้แก่ องค์ประกอบด้านการ
พัฒนาศักยภาพครู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 รองลงมาได้แก่ องคป์ระกอบด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา        
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.20 
 4) ด้านความเป็นประโยชน์ องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับที 1 องค์ประกอบด้านการ
พัฒนาศักยภาพครู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบด้านการใช้ภาวะผู้นําของผู้บริหาร        

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถกําหนดชื่อองค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบท่ี 1  
ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการใช้ภาวะผู้นําของผู้บริหาร องค์ประกอบท่ี 3  
ด้านการวางแผนกลยุทธ์ องค์ประกอบท่ี 4 ด้านการพัฒนาศักยภาพครู  องค์ประกอบท่ี 5 ด้านการส่งเสริม    
การจัดการศึกษา องค์ประกอบท่ี 6 ด้านการควบคมุคุณภาพการปฏิบัติงาน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะองค์ประกอบ     
ทุกองค์ประกอบท่ีได้มานั้นเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา          
โดยเป้าหมายท่ีสําคัญของการจัดการศึกษาน้ันผลสําเร็จท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ซ่ึงวัดได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดนั้น ผู้บริหารคือ กลไก 
ท่ีสําคัญการกําหนดทิศทาง บริหารจัดการสถานศึกษา และในกระบวนการการบริหารนั้นจําเป็นต้องมี
องค์ประกอบ ด้านอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญในการนํามาพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นแผนกลยุทธ์          
ท่ีเป็นตัวกําหนดทิศทาง กําหนดเป้าหมาย ในการจัดการศึกษา มาตรการด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา     
ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีในการจัดการเรียนการสอน การดําเนินงานกิจกรรมโครงการ
ต่างๆ ให้สําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด และในกระบวนการทํางานน้ันย่อมต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน       
การควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน ซ่ึงองค์ประกอบเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมีคุณภาพในการบริหาร
สถานศึกษาให้เป็นท่ียอมรับ ซ่ึงสอดคล้องกับ (Boonyapo, S., 2012) ได้วิจัยเรื่อง  รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาข้นพ้ืนฐานสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ พบว่า องค์ประกอบการ
บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืน ฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ 1) ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 2) กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู 3) การวางแผน      
กลยุทธ์ 4) การบริหารทรัพยากรบุคคล 5) กระบวนการบริหารจัดการ 6) ความคาดหวังต่อความสําเร็จของ
ผู้เรียน    

2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยผู้วิจัยนําองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบ 43 ตัวแปร มาแปลงเป็นแนว
ทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พบว่า 
 องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีแนวทางในการนําสู่การปฏิบัติ อาทิ 
วิเคราะห์จัดทําหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ เพ่ือนํามาวางแผนในการจัดการเรียนการสอน กําหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วัดความสําเร็จของการ  จัดการเรียนการสอน ปัจจัยความสําเร็จของการจัดการศึกษา และปัจจัย
ความสําเร็จของผู้เรียน กําหนดวิธีดําเนินงาน  การพัฒนาผู้เรียนทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะชีวิต     
ในแต่ละระดับชั้น แนวทางในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จัดทําเกณฑ์การวัดประเมินผล
และการตัดสินท่ีชัดเจน มีความหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน และสอดคล้องกับหลักสูตร ส่งเสริมให้ชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ 
องค์ประกอบด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนนั้นมีความสําคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษา      
ในภาพรวม ซ่ึงหากสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา            
ความน่าเชื่อถือ  ความม่ันใจของผู้ปกครอง และชุมชนในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษา ซ่ึงในการพัฒนาคุณภาพ
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แนวทาง อาทิเช่น สถานศึกษาจัดทํากลยุทธ์ท่ีมีความสอดคล้องกับการวิเคราะห์สภาพแสดล้อมภายใน
สถานศึกษา ดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานตาม ภาระงานการบริหารงานของสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล มีการ
ตรวจสอบการดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงาน กําหนดกลยุทธ์ในระดับแผนงาน มีการตรวจสอบภายใน 
การเงินบัญชี พัสดุอย่างเป็นระบบ กําหนดแนวทางและระเบียบในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จัดสรร
งบประมาณท่ีสอดคล้องกับความจําเป็นในการพัฒนาตามเป้าหมายของสถานศึกษา ดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายนอกตรงตามมาตรฐานอย่างเป็นระบบ นําผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายในและภายนอก
(SWOT) มาวางแผนในการดําเนินการการจัดการศึกษา องค์ประกอบท่ี 4 ด้านการพัฒนาศักยภาพครู 
องค์ประกอบนี้มีความสําคัญเป็นอันดับ 4 มีแนวทางในการนําสู่การปฏิบัติ 14 แนวทาง อาทิเช่น  ครู  และ
บุคลากร มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าท่ี มีความคิดสร้างสรรค์ ในการปฏิบัติหน้าท่ี มีความซ่ือสัตย์  
มีคุณธรรมจริยธรรม จัดการศึกษาท่ียึดคุณภาพผู้เรียนเป็นเป้าหมายสูงสุดในการดําเนินงาน องค์ประกอบที่ 5 
ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา องค์ประกอบนี้มีความสําคัญเป็นอันดับ 5 มีแนวทางในการนําสู่การปฏิบัติ    
10 แนวทาง อาทิเช่น  สถานศึกษายกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียน เพ่ือการสร้างขวัญกําลังใจ จัดบรรยากาศให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสม องค์ประกอบที่ 6 ด้านการควบคุมคุภาพการปฏิบัติงาน องค์ประกอบนี้มีความสําคัญเป็นอันดับ 6 มี
แนวทางในการนําสู่การปฏิบัติ 11 แนวทาง อาทิเช่น สถานศึกษาจัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน และมอบหมายหน้าท่ี
อย่างชัดเจน กําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรอย่างชัดเจน กําหนดรูปแบบในการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบ 

3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีเป็นแนวทางให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมิน    
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบในการนําไปใช้ ในภาพรวมพบว่า  
ความเป็นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยสูงเป็นอันดับท่ี 1 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ 
ความเป็นไปได้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาได้แก่ ความเหมาะสม โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.51 อยู่ในระดับมากท่ีสุด และลําดับสุดท้าย ได้แก่ ความถูกต้อง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 อยู่ในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า   
 1) ด้านความถูกต้อง องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับที 1 ได้แก่ องค์ประกอบด้านการ
พัฒนาศักยภาพครู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 รองลงมาได้แก่ ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.56 และองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 
 2) ด้านความเหมาะสม องค์ประกอบท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับที 1 องค์ประกอบด้านการพัฒนา
ศักยภาพครู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 รองลงมาได้แก่ ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 
และองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย การวางแผนกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 
 3) ด้านความเป็นไปได้ องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับที 1 ได้แก่ องค์ประกอบด้านการ
พัฒนาศักยภาพครู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 รองลงมาได้แก่ องคป์ระกอบด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา        
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.20 
 4) ด้านความเป็นประโยชน์ องค์ประกอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดับที 1 องค์ประกอบด้านการ
พัฒนาศักยภาพครู มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบด้านการใช้ภาวะผู้นําของผู้บริหาร        

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 และองค์ประกอบท่ีมีค่าเฉลี่ยเป็นอันดับสุดท้าย ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถกําหนดชื่อองค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบที่ 1  
ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน องค์ประกอบที่ 2 ด้านการใช้ภาวะผู้นําของผู้บริหาร องค์ประกอบที่ 3  
ด้านการวางแผนกลยุทธ์ องค์ประกอบท่ี 4 ด้านการพัฒนาศักยภาพครู  องค์ประกอบท่ี 5 ด้านการส่งเสริม    
การจัดการศึกษา องค์ประกอบท่ี 6 ด้านการควบคมุคุณภาพการปฏิบัติงาน ท้ังนี้อาจเป็นเพราะองค์ประกอบ     
ทุกองค์ประกอบที่ได้มานั้นเป็นองค์ประกอบท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา          
โดยเป้าหมายท่ีสําคัญของการจัดการศึกษาน้ันผลสําเร็จท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน ซ่ึงวัดได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดนั้น ผู้บริหารคือ กลไก 
ท่ีสําคัญการกําหนดทิศทาง บริหารจัดการสถานศึกษา และในกระบวนการการบริหารนั้นจําเป็นต้องมี
องค์ประกอบ ด้านอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญในการนํามาพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นแผนกลยุทธ์          
ท่ีเป็นตัวกําหนดทิศทาง กําหนดเป้าหมาย ในการจัดการศึกษา มาตรการด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา     
ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีในการจัดการเรียนการสอน การดําเนินงานกิจกรรมโครงการ
ต่างๆ ให้สําเร็จตามเป้าหมายท่ีกําหนด และในกระบวนการทํางานน้ันย่อมต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน       
การควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน ซ่ึงองค์ประกอบเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมีคุณภาพในการบริหาร
สถานศึกษาให้เป็นท่ียอมรับ ซ่ึงสอดคล้องกับ (Boonyapo, S., 2012) ได้วิจัยเรื่อง  รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาข้นพ้ืนฐานสังกัดสํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ พบว่า องค์ประกอบการ
บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืน ฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ 1) ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 2) กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู 3) การวางแผน      
กลยุทธ์ 4) การบริหารทรัพยากรบุคคล 5) กระบวนการบริหารจัดการ 6) ความคาดหวังต่อความสําเร็จของ
ผู้เรียน    

2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยผู้วิจัยนําองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบ 43 ตัวแปร มาแปลงเป็นแนว
ทางการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พบว่า 
 องค์ประกอบท่ี 1 ด้านการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีแนวทางในการนําสู่การปฏิบัติ อาทิ 
วิเคราะห์จัดทําหลักสูตร มาตรฐานการเรียนรู้ เพ่ือนํามาวางแผนในการจัดการเรียนการสอน กําหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วัดความสําเร็จของการ  จัดการเรียนการสอน ปัจจัยความสําเร็จของการจัดการศึกษา และปัจจัย
ความสําเร็จของผู้เรียน กําหนดวิธีดําเนินงาน  การพัฒนาผู้เรียนทางด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะชีวิต     
ในแต่ละระดับชั้น แนวทางในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จัดทําเกณฑ์การวัดประเมินผล
และการตัดสินท่ีชัดเจน มีความหลากหลายเหมาะสมกับผู้เรียน และสอดคล้องกับหลักสูตร ส่งเสริมให้ชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพ่ือเปลี่ยนบรรยากาศในการเรียนรู้ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ 
องค์ประกอบด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนนั้นมีความสําคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษา      
ในภาพรวม ซ่ึงหากสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ย่อมส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสถานศึกษา            
ความน่าเชื่อถือ  ความม่ันใจของผู้ปกครอง และชุมชนในการส่งบุตรหลานเข้ามาศึกษา ซ่ึงในการพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานั้น สถานศึกษาจําเป็นต้องดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมกันแก้ปัญหา เพราะบริบทของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานั้นเป็นการจัดการศึกษา
แบบผสมผสาน มีผู้เรียนหลากหลายช่วงวัย หลักสูตรการจัดการศึกษาย่อมต้องมีความหลากหลาย โดยเฉพาะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีต้องได้รับการส่งเสริมในหลากหลายรูปแบบ ท้ังการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
สําหรับนักเรียนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาจําเปน็ต้องมี การวิเคราะห์หลักสูตร การกําหนด
มาตรฐาน การวางแผนการจัดการเรียนการการสอน การวัดผลประเมินผลให้เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนได้อย่าง  มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับ (Wittayanukorn, S., 2009) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการศกึษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ          
ในสถานศึกษาเอกชน พบว่า รูปแบบการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาเอกชน องค์ประกอบในด้าน 
การมุ้งเน้นผู้เรียนผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีประเด็นท่ีสําคัญ ได้แก่การจัดสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน        
มีความสุขมีบรรยากาศการเรียนรูท่ี้ดีและกระตุ้นแนะนําให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีในการสอนโดยคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคล ในด้านการจัดกระบวนการ โดยมีประเด็นท่ีสําคัญ ได้แก่ มีกระบวนการเน้นผู้เรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นบุคคลท่ีดีงามและมีระบบดูแลคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และด้านผลลัพธ์ 
โดยมีประเด็นท่ีสําคัญ ได้แก่ ผู้นําปรับปรุงคุณภาพการศึกษา มีแผนกลยุทธ์ท้ังระยะส้ันระยะยาว และแผนปฏิบัติ
การประจําปีด้านการมุ้งเน้นผู้เรียน ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวัดวิเคราะห์และการจัดความรู้ มี
สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้   
 องค์ประกอบท่ี 2 ด้านการใช้ภาวะผู้นํา มีแนวทางในการนําสู่การปฏิบัติ ด้านการใช้ภาวะผู้นํา  อาทิ  
เป็นผู้นําการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีบุคลิกภาพที่ดี มีวิสัยทัศน์ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ การแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอจากสื่อเทคโนโลยี              
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมอบรมสัมมนาที่ต่างๆ ใช้วิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ร่วมกับ 
ผู้ท่ีมีส่วนได้เสีย เคารพสิทธิ  รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนด้วยใจท่ีเป็นกลางและนําความ
คิดเห็นขอเสนอแนะสู่การปฏิบัติ นิเทศติดตามผลการดําเนินงาน โครงการกิจกรรม การจัดการเรียนการสอน 
ของครู และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร              
มีความสําคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษา การวางแผนกระบวนการทํางาน การนิเทศติดตามประเมินผล         
การปฏิบัติงาน การเป็นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตนเองเข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นผู้นําทางวิชาการ เพ่ือเป็นตนแบบให้กับบุคลากร        
ในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ก่อให้เกิดการกระตุ้นให้กับบุคลากร การกระจายอํานาจในการบริหารงาน ร่วมคิด 
ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหา รวมถึงการให้ความสนใจต่อบุคลากร เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ
ให้กับบุคลากร การสร้างความน่าเชื้อถือสร้างความไว้วางใจ  ให้กับ ผู้ปกครอง ชุมชน มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล     
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง การสร้างภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และการขับเคลื่อน 
การจัดการศึกษาภายในศึกษา ดังนั้นผู้บริหารจึงเป็นกลไกลสําคัญในกาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษานําพาองค์กร
ให้ไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ (Sethaphanit, S., 2007) ได้วิจัย
เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน โดยการสังเคราะห์องค์ประกอบ
การบริหารจัดการจากเกณฑ์รางวัลต่างๆ พบว่า ระบบการบริหารท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน 
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และแนวปฏิบัติในแต่ละองค์ประกอบ โดยมีองค์ประกอบหลัก 
9 องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 2) การมุ่งเน้น นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

3) การวางแผนกลยุทธ์ 4) โครงสร้างองค์กร 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) การบริหารงานวิชาการ 7) การ
บริหารการเงิน 8) การบริหารท่ัวไป และ 9) การจัดการสารสนเทศและ ความรู้   
 องค์ประกอบท่ี 3 ด้านการวางแผนกลยุทธ์ มีแนวทางในการนําสู่การปฏิบัติ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ 
อาทิ ประสานความร่วมมือกับองค์กร ชุมชน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร ในการระดมความคิดเห็นเพ่ือวิเคราะห์
สภาพปัญหา บริบทสถานศึกษาและชุมชน จากหลายฝ่าย ในการกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายการดําเนินงาน  
ของสถานศึกษา ศึกษานโยบายในระดับต่างๆ เพ่ือนํามาวิเคราะห์ร่วมกับสภาพปัญหา บริบทสถานศึกษา  ปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก นําผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศจากการสรุปผลการดําเนินงาน  
มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ ในการดําเนินงานของสถานศึกษาท้ังระยะสั้น ระยะกลาง  ระยะยาว จัดทําแผนการ
ดําเนินในการบริหารงานท้ัง 4 ฝ่ายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ  แผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์เป็นเคร่ืองมือในการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินผลการดําเนินงานโครงการเพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพตัวชี้วัดการดําเนินงานของสถานศึกษา เป็นกรอบแนวทางท่ีให้ผู้บริหารใช้เป็นเคร่ืองมือในการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา ได้อย่างมีทิศทาง  จากการนําผลการวิเคราะห์บริบทปัจจัยท่ีเก่ียวข้องท้ังปัจจัยภายในภายนอก 
นํามาจัดทํากรอบในการบริหารงาน ได้อย่างเหมาะสม การวางแผนการพัฒนาสถานศึกษา ได้เท่าทันกับสภาพ
การที่เปลี่ยนแปลงของ สอดคล้องกับนโยบายในระดับต่างๆ  และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน 
และความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม นําพาสถานศึกษามุ่งสู่ความสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิด
ประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับ (Wongnaya, S., 2016)  ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร  พบว่า         
การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีขั้นตอนกระบวนการวางแผนกล
ยุทธ์ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 2) การสังเคราะห์กลยุทธ์ 3) การ
พัฒนาแผนคุณภาพ 4) การประเมินแผนกลยุทธ์ 

องค์ประกอบท่ี 4 ด้านการพัฒนาศักยภาพครู มีแนวทางในการนําสู่การปฏิบัติ ด้านการพัฒนา
ศักยภาพครู อาทิ วางแนวทางในการดําเนินงานให้กับบุคลากรและองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ปฐมนิเทศแก่บุคลากรท่ีเปลี่ยนกลุ่มงาน และที่ปฏิบัติงานใหม่ กระตุ้นเตือน สร้างความตระหนัก ถึงคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้กับครูและบุคลกรอยู่เสมอ มอบหมายงานให้กับครูและบุคลากร 
ตรงกับความรู้ ความสามารถ และความถนัด กับศาสตร์ท่ีได้ศึกษาหรือคณุวุฒิทางการศึกษา จัดโครงการพัฒนา
ครูและบุคลากร อย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีโดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีจะส่งเสริมเติมเต็ม
ให้กับครูได้ ประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ตามกรอบมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา แจ้งรายงานผลการดําเนินงานของครูให้ทราบเพื่อการพัฒนาตนเองทุกคร้ัง ท้ังนี้อาจ
เป็นเพราะ ครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ พัฒนาบ้านเมือง พัฒนานักเรียนเยาวชน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาซ่ึงเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ ในการพัฒนาประเทศชาติท่ีสําคัญนั้นย่อมต้องพัฒนาที่คนก่อน 
เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับความรู้ความสมารถส่งผลให้งาน              
มีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรจึงมีความจําเป็นท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ตั้งแต่การ
วางแผนในการพัฒนา และการประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากร ดังนั้นในการวางรากฐานของการพัฒนา
คน ครูจึงเป็นบุคคลสําคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การให้ความรู้ การส่งเสริมกระตุ้นทักษะในการ
เรียนรู้ ทักษะในการแสวงหาความรู้ สร้างแรงผลักดันให้กับผู้เรียนให้เห็นความสําคัญของการศึกษา สร้างแรง  
บัลดาลใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และการปลูกฝังค่านยิมอันดีงาม และการพัฒนาคุณลกัษณะ       
อันพึงประสงค์ให้เหมาะสมตามวัยตามท่ีมาตรฐานการศึกษาชาตกิําหนด หากครูไม่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง
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การศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานั้น สถานศึกษาจําเป็นต้องดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ 
ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมกันแก้ปัญหา เพราะบริบทของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานั้นเป็นการจัดการศึกษา
แบบผสมผสาน มีผู้เรียนหลากหลายช่วงวัย หลักสูตรการจัดการศึกษาย่อมต้องมีความหลากหลาย โดยเฉพาะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีต้องได้รับการส่งเสริมในหลากหลายรูปแบบ ท้ังการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ
สําหรับนักเรียนท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา ดังน้ันสถานศึกษาจําเปน็ต้องมี การวิเคราะห์หลักสูตร การกําหนด
มาตรฐาน การวางแผนการจัดการเรียนการการสอน การวัดผลประเมินผลให้เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นไปตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จของสถานศึกษา เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนได้อย่าง  มีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับ (Wittayanukorn, S., 2009) ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการศกึษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศ          
ในสถานศึกษาเอกชน พบว่า รูปแบบการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาเอกชน องค์ประกอบในด้าน 
การมุ้งเน้นผู้เรียนผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีประเด็นท่ีสําคัญ ได้แก่การจัดสภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียน        
มีความสุขมีบรรยากาศการเรียนรูท่ี้ดีและกระตุ้นแนะนําให้ครูปฏิบัติหน้าท่ีในการสอนโดยคํานึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคล ในด้านการจัดกระบวนการ โดยมีประเด็นท่ีสําคัญ ได้แก่ มีกระบวนการเน้นผู้เรียนให้มีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นบุคคลท่ีดีงามและมีระบบดูแลคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ และด้านผลลัพธ์ 
โดยมีประเด็นท่ีสําคัญ ได้แก่ ผู้นําปรับปรุงคุณภาพการศึกษา มีแผนกลยุทธ์ท้ังระยะส้ันระยะยาว และแผนปฏิบัติ
การประจําปีด้านการมุ้งเน้นผู้เรียน ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวัดวิเคราะห์และการจัดความรู้ มี
สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้   
 องค์ประกอบที่ 2 ด้านการใช้ภาวะผู้นํา มีแนวทางในการนําสู่การปฏิบัติ ด้านการใช้ภาวะผู้นํา  อาทิ  
เป็นผู้นําการบริหารการเปลี่ยนแปลง มีบุคลิกภาพที่ดี มีวิสัยทัศน์ ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังในเวลา
ราชการและนอกเวลาราชการ การแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอจากสื่อเทคโนโลยี              
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมอบรมสัมมนาท่ีต่างๆ ใช้วิธีการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ร่วมกับ 
ผู้ท่ีมีส่วนได้เสีย เคารพสิทธิ  รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนด้วยใจท่ีเป็นกลางและนําความ
คิดเห็นขอเสนอแนะสู่การปฏิบัติ นิเทศติดตามผลการดําเนินงาน โครงการกิจกรรม การจัดการเรียนการสอน 
ของครู และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ผู้บริหาร              
มีความสําคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษา การวางแผนกระบวนการทํางาน การนิเทศติดตามประเมินผล         
การปฏิบัติงาน การเป็นผู้นําแห่งการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตนเองเข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความเป็นผู้นําทางวิชาการ เพ่ือเป็นตนแบบให้กับบุคลากร        
ในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ก่อให้เกิดการกระตุ้นให้กับบุคลากร การกระจายอํานาจในการบริหารงาน ร่วมคิด 
ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหา รวมถึงการให้ความสนใจต่อบุคลากร เพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญกําลังใจ
ให้กับบุคลากร การสร้างความน่าเชื้อถือสร้างความไว้วางใจ  ให้กับ ผู้ปกครอง ชุมชน มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล     
ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง การสร้างภาคีเครือข่ายในการเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และการขับเคลื่อน 
การจัดการศึกษาภายในศึกษา ดังนั้นผู้บริหารจึงเป็นกลไกลสําคัญในกาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษานําพาองค์กร
ให้ไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ (Sethaphanit, S., 2007) ได้วิจัย
เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน โดยการสังเคราะห์องค์ประกอบ
การบริหารจัดการจากเกณฑ์รางวัลต่างๆ พบว่า ระบบการบริหารท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน 
ประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อย และแนวปฏิบัติในแต่ละองค์ประกอบ โดยมีองค์ประกอบหลัก 
9 องค์ประกอบ คือ 1) ภาวะผู้นําของผู้บริหารสถานศึกษา 2) การมุ่งเน้น นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

3) การวางแผนกลยุทธ์ 4) โครงสร้างองค์กร 5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล 6) การบริหารงานวิชาการ 7) การ
บริหารการเงิน 8) การบริหารท่ัวไป และ 9) การจัดการสารสนเทศและ ความรู้   
 องค์ประกอบท่ี 3 ด้านการวางแผนกลยุทธ์ มีแนวทางในการนําสู่การปฏิบัติ ด้านการวางแผนกลยุทธ์ 
อาทิ ประสานความร่วมมือกับองค์กร ชุมชน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากร ในการระดมความคิดเห็นเพ่ือวิเคราะห์
สภาพปัญหา บริบทสถานศึกษาและชุมชน จากหลายฝ่าย ในการกําหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายการดําเนินงาน  
ของสถานศึกษา ศึกษานโยบายในระดับต่างๆ เพ่ือนํามาวิเคราะห์ร่วมกับสภาพปัญหา บริบทสถานศึกษา  ปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก นําผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศจากการสรุปผลการดําเนินงาน  
มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ ในการดําเนินงานของสถานศึกษาท้ังระยะสั้น ระยะกลาง  ระยะยาว จัดทําแผนการ
ดําเนินในการบริหารงานท้ัง 4 ฝ่ายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของสถานศึกษา ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ  แผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์เป็นเคร่ืองมือในการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินผลการดําเนินงานโครงการเพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพตัวชี้วัดการดําเนินงานของสถานศึกษา เป็นกรอบแนวทางท่ีให้ผู้บริหารใช้เป็นเคร่ืองมือในการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา ได้อย่างมีทิศทาง  จากการนําผลการวิเคราะห์บริบทปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังปัจจัยภายในภายนอก 
นํามาจัดทํากรอบในการบริหารงาน ได้อย่างเหมาะสม การวางแผนการพัฒนาสถานศึกษา ได้เท่าทันกับสภาพ
การที่เปลี่ยนแปลงของ สอดคล้องกับนโยบายในระดับต่างๆ  และสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน 
และความต้องการของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม นําพาสถานศึกษามุ่งสู่ความสําเร็จได้อย่างมีประสิทธิผลและเกิด
ประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับ (Wongnaya, S., 2016)  ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากําแพงเพชร  พบว่า         
การพัฒนาแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีขั้นตอนกระบวนการวางแผนกล
ยุทธ์ได้แก่ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 2) การสังเคราะห์กลยุทธ์ 3) การ
พัฒนาแผนคุณภาพ 4) การประเมินแผนกลยุทธ์ 

องค์ประกอบท่ี 4 ด้านการพัฒนาศักยภาพครู มีแนวทางในการนําสู่การปฏิบัติ ด้านการพัฒนา
ศักยภาพครู อาทิ วางแนวทางในการดําเนินงานให้กับบุคลากรและองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ปฐมนิเทศแก่บุคลากรท่ีเปลี่ยนกลุ่มงาน และที่ปฏิบัติงานใหม่ กระตุ้นเตือน สร้างความตระหนัก ถึงคุณธรรม 
จริยธรรม ระเบียบวินัย ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้กับครูและบุคลกรอยู่เสมอ มอบหมายงานให้กับครูและบุคลากร 
ตรงกับความรู้ ความสามารถ และความถนัด กับศาสตร์ท่ีได้ศึกษาหรือคณุวุฒิทางการศึกษา จัดโครงการพัฒนา
ครูและบุคลากร อย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีโดยเชิญวิทยากรท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีจะส่งเสริมเติมเต็ม
ให้กับครูได้ ประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ตามกรอบมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา แจ้งรายงานผลการดําเนินงานของครูให้ทราบเพื่อการพัฒนาตนเองทุกครั้ง ท้ังนี้อาจ
เป็นเพราะ ครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ พัฒนาบ้านเมือง พัฒนานักเรียนเยาวชน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาซ่ึงเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ ในการพัฒนาประเทศชาติท่ีสําคัญนั้นย่อมต้องพัฒนาท่ีคนก่อน 
เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับความรู้ความสมารถส่งผลให้งาน              
มีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรจึงมีความจําเป็นท่ีต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ตั้งแต่การ
วางแผนในการพัฒนา และการประเมินผลการดําเนินงานของบุคลากร ดังน้ันในการวางรากฐานของการพัฒนา
คน ครูจึงเป็นบุคคลสําคัญในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การให้ความรู้ การส่งเสริมกระตุ้นทักษะในการ
เรียนรู้ ทักษะในการแสวงหาความรู้ สร้างแรงผลักดันให้กับผู้เรียนให้เห็นความสําคัญของการศึกษา สร้างแรง  
บัลดาลใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และการปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม และการพัฒนาคุณลกัษณะ       
อันพึงประสงค์ให้เหมาะสมตามวัยตามท่ีมาตรฐานการศึกษาชาตกิําหนด หากครูไม่ได้รับการพัฒนาตนเองอย่าง
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เหมาะสมตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และสถานศึกษาให้ประสบความสําเร็จได้โดยง่าย สอดคล้องกับ  (Hankiatpong, S., 2009)  ได้วิจัยเรื่องการ
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชน พบว่า ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการที่เป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชนประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก จําแนกตามองค์ประกอบย่อยทุก
ด้านมี ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านครูและบุคลากรอื่นๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ปัจจัย
ด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านโรงเรียน ปัจจัยด้านนักเรียน และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก 
 องค์ประกอบท่ี 5 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา มีแนวทางในการนําสู่การปฏิบัติ ด้านการส่งเสริม
การจัดการศึกษา อาทิ ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์หาความต้องการของผู้เรียนในการเรียนรู้ให้เหมาะกับความสามารถ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อยู่เสมอ เช่น กิจกรรม โครงการ อบรม  
เสริมสร้างความรู้ให้กับผู้เรียนรู้ ตามความต้องการให้เหมาะสมกับวัย จัดบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุมสืบค้น จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เรียนเป็นปะจําทุกปี 
ในโอกาสต่างๆ ส่งเสริมให้ชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดงความยินดี ร่วมภาคภูมิใจ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ 
ในการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน มี
ความสําคัญท่ีสุด ในกระบวนการจัดการศึกษา จําเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ ให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับช่วงวัย ซ่ึงโรงเรียนขยายโอกาสนั้นผู้เรียนมี
ความแตกต่างกันมาในเรื่องของช่วงวัย มีตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษา ดังน้ันแนวทางใน
การส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ในการวิเคราะห์ผู้เรียนจึงเป็นสิ่งท่ีสาํคัญเน่ืองจากการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นกระบวนการที่ทําให้ทราบถึงความรู้ความสามารถ ความถนัดของผู้เรียน ส่งผลให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรโครงการต่างๆ การสร้างบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ท่ีคํานึงถึงพ้ืนฐานของความรู้ความสามารถ ความต้องการท่ีหลากหลายสามารถตอบสนองตาม
ความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญในการเพิ่มศักยภาพนักเรียนในการ
เรียนรู้ และสามารถส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน สอดคล้องกับ 
(Wittayanukorn, S., 2009)  ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาเอกชน 
พบว่า รูปแบบการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาเอกชน องค์ประกอบ ในด้านการวัดการวิเคราะห์และ
การจัดการความรู้ โดยมีประเด็นท่ีสําคัญ ได้แก่ สนับสนุนให้นําเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ศึกษา วิเคราะห์สภาพความต้องการ และความจําเป็นของโรงเรียน และด้านการจัดกระบวนการ โดยมีประเด็น 
ท่ีสําคัญ ได้แก่ มีกระบวนการเน้นผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นบุคคลที่ดีงามและมีระบบดูแลคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
 องค์ประกอบท่ี 6 ด้านการควบคมุคุภาพการปฏิบัติงาน องค์ประกอบนี้มีความสําคัญเป็นอันดับ 6     
มีแนวทางในการนําสู่การปฏิบัติด้านการควบคุมคภุาพการปฏิบัติงาน อาทิ จัดทําโครงสร้างการบรหิารงาน       
คลอบคลุมตามภารกิจของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ วางระบบการดําเนินงานทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา   
และ มัธยมศึกษา อย่างเป็นระบบ รวดเร็วลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เป็นการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) จัดทําผังการทํางานขั้นตอนการดําเนินงานต่างๆ ของแต่ละฝ่ายในการปฏิบัติงาน        
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  ใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษา
ข้อมูลผ่านเครือข่ายได้ตลอดเวลาต่อเนื่อง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ในการดําเนินงานของสถานศึกษาจาํเป็นต้องมีการ
ประเมินผลการทํางานเพื่อ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงแก้ไข นําข้อมูลเป็นแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาต่อไป ซ่ึงในกระบวนการการดําเนินงานระบบควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษาน้ัน   

เป็นกระบวนการท่ีสะท้อนให้เห็นผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาเมื่อมาเทียบกับมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนดไว้เป็น
เป้าหมายของการดําเนินงานของสถานศึกษา ซ่ึงในโรงเรียนขยายโอกาสน้ันระบบในการดําเนินงานที่หลากหลาย 
ของการจัดการศกึษาท้ังในระดับระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา สถานศึกษาจึงมีความจําเป็นท่ี
ต้องวางแนวทางในการดําเนินงานให้ครอบคุลม ชัดเจน สะดวก รวดเร็วในการดําเนินงานเพื่อลดขั้นตอน
ระยะเวลาในการดําเนินงาน อาจใช้เทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือในการดําเนินงานและอํานวยความสะดวก รวมถึง
การประเมินผลการดําเนินงานที่ผ่านมาสอดคล้องกันหรือไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาท่ีกําหนดไว้ 
เพ่ือนํามาปรับปรุงไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป สอดคล้องกับ (Wittayanukorn, S., 2009) ได้วิจัยเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาเอกชน พบว่า รูปแบบการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็น
เลิศในสถานศึกษาเอกชน ในด้านผลลัพธ์ โดยมีประเด็นท่ีสําคัญ ได้แก่ ด้านการนําองค์กร ผู้นําปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษามีแผนกลยุทธ์ท้ังระยะส้ันระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจําปีด้านการมุ้งเน้นผู้เรียน ผู้เรียนมีความ
เป็นเลิศทางวิชาการด้านการวัดวิเคราะห์และการจัดความรู้ มีสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ โดยมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก 

3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ัง 6 องค์ประกอบ พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า
รูปแบบดังกล่าว มีความถูกต้อง มีความเหมะสม มีความเป็นไปได้ และมีประโยชน์ โดยภาพรวมภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ การดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังในส่วนของ
องค์ประกอบหลัก และแนวทางในการนําไปใช้ในแต่ละองค์ประกอบ เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคัญต่อการ
บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่ผู้เรียนท่ีเน้นเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบท
ความต้องการของนักเรียนท้ังในเรื่องการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นตามทักษะความสามารถความถนัดส่งเสริมสนับสนุน
ท้ังในเรื่องของการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ การมีงานทําสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงหาก
ผู้เรียนมีคุณภาพย่อมแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอของสถานศึกษามีคุณภาพ ท่ี
รวมไปถึงองค์ประกอบด้านอื่น ๆ ท้ังด้านผู้บริหาร บุคลากร รวมถึงการวัดประเมินผลการควบคุมคุณภาพในกร
ปฏิบัติงาน ซ่ึงจากรูปแบบที่ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 43 ตัวแปร 89 แนวทางนั้น สามารถนําไปใช้เป็น
รูปแบบในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ในระดับหนึ่ง ซ่ึงสอดคล้อง (Ayuwat, T., 2009) ได้วิจัยเรื่อง แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก พบว่า  แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก ประกอบด้วย แนวคิดและหลักการยุทธศาสตร์ และคุณลักษณะ
ของสถานศึกษาขนาดเล็ก มีประโยชน์และนําไปใช้ได้จริง  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

 1. การวิเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสูค่วามเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ัง 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) การใช้ภาวะผู้นําของผู้บริหาร 3) การวางแผนกลยุทธ์ 4) การพัฒนาศักยภาพครู     
5) การส่งเสริมการจัดการศึกษา 6) กาควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน พบว่า องค์ประกอบท่ี 1 การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสําคัญเป็นอันดับท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสําคัญต่อ
การพัฒนาสถานศึกษา ท่ีนําไปสู่ความเป็นเลิศ และเพ่ือให้การพัฒนาสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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เหมาะสมตามยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และสถานศึกษาให้ประสบความสําเร็จได้โดยง่าย สอดคล้องกับ  (Hankiatpong, S., 2009)  ได้วิจัยเรื่องการ
วิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชน พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการท่ีเป็นเลิศของโรงเรียนอนุบาลเอกชนประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก จําแนกตามองค์ประกอบย่อยทุก
ด้านมี ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านครูและบุคลากรอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ปัจจัย
ด้านผู้บริหาร ปัจจัยด้านโรงเรียน ปัจจัยด้านนักเรียน และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมภายนอก 
 องค์ประกอบที่ 5 ด้านการส่งเสริมการจัดการศึกษา มีแนวทางในการนําสู่การปฏิบัติ ด้านการส่งเสริม
การจัดการศึกษา อาทิ ส่งเสริมให้ครูวิเคราะห์หาความต้องการของผู้เรียนในการเรียนรู้ให้เหมาะกับความสามารถ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล จัดกิจกรรมกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อยู่เสมอ เช่น กิจกรรม โครงการ อบรม  
เสริมสร้างความรู้ให้กับผู้เรียนรู้ ตามความต้องการให้เหมาะสมกับวัย จัดบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุมสืบค้น จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เรียนเป็นปะจําทุกปี 
ในโอกาสต่างๆ ส่งเสริมให้ชุมชน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการแสดงความยินดี ร่วมภาคภูมิใจ ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ 
ในการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน มี
ความสําคัญท่ีสุด ในกระบวนการจัดการศึกษา จําเป็นต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ ให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และเหมาะสมกับช่วงวัย ซ่ึงโรงเรียนขยายโอกาสนั้นผู้เรียนมี
ความแตกต่างกันมาในเรื่องของช่วงวัย มีตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับมัธยมศึกษา ดังนั้นแนวทางใน
การส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส ในการวิเคราะห์ผู้เรียนจึงเป็นสิ่งท่ีสาํคัญเนื่องจากการ
วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นกระบวนการที่ทําให้ทราบถึงความรู้ความสามารถ ความถนัดของผู้เรียน ส่งผลให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรโครงการต่างๆ การสร้างบรรยากาศภายในสถานศึกษาให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ท่ีคํานึงถึงพ้ืนฐานของความรู้ความสามารถ ความต้องการท่ีหลากหลายสามารถตอบสนองตาม
ความต้องการในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญในการเพิ่มศักยภาพนักเรียนในการ
เรียนรู้ และสามารถส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สอดคล้องกับ 
(Wittayanukorn, S., 2009)  ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการศึกษาเพื่อสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาเอกชน 
พบว่า รูปแบบการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาเอกชน องค์ประกอบ ในด้านการวัดการวิเคราะห์และ
การจัดการความรู้ โดยมีประเด็นท่ีสําคัญ ได้แก่ สนับสนุนให้นําเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
ศึกษา วิเคราะห์สภาพความต้องการ และความจําเป็นของโรงเรียน และด้านการจัดกระบวนการ โดยมีประเด็น 
ท่ีสําคัญ ได้แก่ มีกระบวนการเน้นผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นบุคคลที่ดีงามและมีระบบดูแลคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  
 องค์ประกอบที่ 6 ด้านการควบคมุคุภาพการปฏิบัติงาน องค์ประกอบนี้มีความสําคัญเป็นอันดับ 6     
มีแนวทางในการนําสู่การปฏิบัติด้านการควบคุมคภุาพการปฏิบัติงาน อาทิ จัดทําโครงสร้างการบรหิารงาน       
คลอบคลุมตามภารกิจของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ วางระบบการดําเนินงานทั้งระดับปฐมวัย ประถมศึกษา   
และ มัธยมศึกษา อย่างเป็นระบบ รวดเร็วลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ให้เป็นการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) จัดทําผังการทํางานข้ันตอนการดําเนินงานต่างๆ ของแต่ละฝ่ายในการปฏิบัติงาน        
เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  ใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษา
ข้อมูลผ่านเครือข่ายได้ตลอดเวลาต่อเนื่อง ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ ในการดําเนินงานของสถานศึกษาจาํเป็นต้องมีการ
ประเมินผลการทํางานเพื่อ ติดตาม ตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงแก้ไข นําข้อมูลเป็นแนวทางในการพัฒนา
สถานศึกษาต่อไป ซ่ึงในกระบวนการการดําเนินงานระบบควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของสถานศึกษาน้ัน   

เป็นกระบวนการท่ีสะท้อนให้เห็นผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมาเมื่อมาเทียบกับมาตรฐานท่ีสถานศึกษากําหนดไว้เป็น
เป้าหมายของการดําเนินงานของสถานศึกษา ซ่ึงในโรงเรียนขยายโอกาสน้ันระบบในการดําเนินงานที่หลากหลาย 
ของการจัดการศกึษาท้ังในระดับระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา สถานศึกษาจึงมีความจําเป็นท่ี
ต้องวางแนวทางในการดําเนินงานให้ครอบคุลม ชัดเจน สะดวก รวดเร็วในการดําเนินงานเพื่อลดขั้นตอน
ระยะเวลาในการดําเนินงาน อาจใช้เทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือในการดําเนินงานและอํานวยความสะดวก รวมถึง
การประเมินผลการดําเนินงานที่ผ่านมาสอดคล้องกันหรือไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาท่ีกําหนดไว้ 
เพ่ือนํามาปรับปรุงไขและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป สอดคล้องกับ (Wittayanukorn, S., 2009) ได้วิจัยเรื่อง 
การพัฒนารูปแบบการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาเอกชน พบว่า รูปแบบการศึกษาเพ่ือสู่ความเป็น
เลิศในสถานศึกษาเอกชน ในด้านผลลัพธ์ โดยมีประเด็นท่ีสําคัญ ได้แก่ ด้านการนําองค์กร ผู้นําปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษามีแผนกลยุทธ์ท้ังระยะส้ันระยะยาว และแผนปฏิบัติการประจําปีด้านการมุ้งเน้นผู้เรียน ผู้เรียนมีความ
เป็นเลิศทางวิชาการด้านการวัดวิเคราะห์และการจัดความรู้ มีสื่อนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ โดยมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก 

3. ผลการประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ัง 6 องค์ประกอบ พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่า
รูปแบบดังกล่าว มีความถูกต้อง มีความเหมะสม มีความเป็นไปได้ และมีประโยชน์ โดยภาพรวมภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78  ท้ังนี้อาจเป็นเพราะ การดําเนินงานตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ังในส่วนของ
องค์ประกอบหลัก และแนวทางในการนําไปใช้ในแต่ละองค์ประกอบ เป็นองค์ประกอบท่ีมีความสําคัญต่อการ
บริหารสถานศึกษา ตั้งแต่ผู้เรียนท่ีเน้นเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการจัดการศึกษาท่ีสอดคล้องกับบริบท
ความต้องการของนักเรียนท้ังในเรื่องการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นตามทักษะความสามารถความถนัดส่งเสริมสนับสนุน
ท้ังในเรื่องของการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ การมีงานทําสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงหาก
ผู้เรียนมีคุณภาพย่อมแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอของสถานศึกษามีคุณภาพ ท่ี
รวมไปถึงองค์ประกอบด้านอื่น ๆ ท้ังด้านผู้บริหาร บุคลากร รวมถึงการวัดประเมินผลการควบคุมคุณภาพในกร
ปฏิบัติงาน ซ่ึงจากรูปแบบที่ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 43 ตัวแปร 89 แนวทางน้ัน สามารถนําไปใช้เป็น
รูปแบบในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ในระดับหนึ่ง ซ่ึงสอดคล้อง (Ayuwat, T., 2009) ได้วิจัยเรื่อง แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศใน
การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก พบว่า  แนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศในการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก ประกอบด้วย แนวคิดและหลักการยุทธศาสตร์ และคุณลักษณะ
ของสถานศึกษาขนาดเล็ก มีประโยชน์และนําไปใช้ได้จริง  
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 

 1. การวิเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสูค่วามเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ัง 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) การใช้ภาวะผู้นําของผู้บริหาร 3) การวางแผนกลยุทธ์ 4) การพัฒนาศักยภาพครู     
5) การส่งเสริมการจัดการศึกษา 6) กาควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสําคัญเป็นอันดับท่ี 1 แสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีความสําคัญต่อ
การพัฒนาสถานศึกษา ท่ีนําไปสู่ความเป็นเลิศ และเพ่ือให้การพัฒนาสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
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ควรให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี
ส่วนในการกําหนดนโยบาย รูปแบบในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น  
 2. การสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ัง 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
2) การใช้ภาวะผู้นําของผู้บริหาร 3) การวางแผนกลยุทธ์ 4) การพัฒนาศักยภาพครู 5) การส่งเสริมการจัด
การศึกษา 6) กาควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน พบว่า ลักษณะองค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีลักษณะเป็น
พหุองค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์กัน โดยท่ัวไปสามารถนํารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ สถานศึกษาควรต้อง
ศึกษา แนวทางรูปแบบในการนําสู่การปฏิบัติท้ัง 6 องค์ประกอบ และบริบทของสถานศึกษาตนเอง ก่อนนํา
รูปแบบไปใช้ 
 3. จากผลการประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า แนวทางรูปแบบในการนําสู่การปฏิบัติท้ัง 6 
องค์ประกอบ มีความถูกต้อง มีความเหมะสม มีความเป็นไปได้ และมีประโยชน์ ถึงแม้วา่จะอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรนํารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน นี้ไปพัฒนางานด้านวิจัยท่ีต้องการด้วยการออกแบบรูปแบบเป็นลักษณะตัวระบบรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรดําเนินงานวิจัย รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยนําองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบ มาพัฒนารูปแบบเป็น
ลักษณะตัวระบบรูปแบบ 
   2. ควรศึกษาตัวองค์ประกอบด้านการยกระผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซ่ึงมีผลการวิเคราะห์          
องค์ประกอบที่มีความสําคัญมาเป็นอันดับท่ี 1 มาพัฒนารูปแบบเป็นลักษณะตัวระบบรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษา 
 3. ควรวิจัย รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดเอกชนหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ควรให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี
ส่วนในการกําหนดนโยบาย รูปแบบในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะเพ่ือการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนให้มีคุณภาพมากขึ้น  
 2. การสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท้ัง 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    
2) การใช้ภาวะผู้นําของผู้บริหาร 3) การวางแผนกลยุทธ์ 4) การพัฒนาศักยภาพครู 5) การส่งเสริมการจัด
การศึกษา 6) กาควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงาน พบว่า ลักษณะองค์ประกอบของการบริหารสถานศึกษาสู่ความ
เป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีลักษณะเป็น
พหุองค์ประกอบท่ีมีความสัมพันธ์กัน โดยท่ัวไปสามารถนํารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้ สถานศึกษาควรต้อง
ศึกษา แนวทางรูปแบบในการนําสู่การปฏิบัติท้ัง 6 องค์ประกอบ และบริบทของสถานศึกษาตนเอง ก่อนนํา
รูปแบบไปใช้ 
 3. จากผลการประเมินรูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า แนวทางรูปแบบในการนําสู่การปฏิบัติท้ัง 6 
องค์ประกอบ มีความถูกต้อง มีความเหมะสม มีความเป็นไปได้ และมีประโยชน์ ถึงแม้วา่จะอยู่ในระดับมากท่ีสุด  
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรนํารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน นี้ไปพัฒนางานด้านวิจัยท่ีต้องการด้วยการออกแบบรูปแบบเป็นลักษณะตัวระบบรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรดําเนินงานวิจัย รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยนําองค์ประกอบทั้ง 6 องค์ประกอบ มาพัฒนารูปแบบเป็น
ลักษณะตัวระบบรูปแบบ 
   2. ควรศึกษาตัวองค์ประกอบด้านการยกระผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซ่ึงมีผลการวิเคราะห์          
องค์ประกอบที่มีความสําคัญมาเป็นอันดับท่ี 1 มาพัฒนารูปแบบเป็นลักษณะตัวระบบรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษา 
 3. ควรวิจัย รูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนสังกัดเอกชนหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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