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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัด

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 สู่ความเป็นเลิศ และ องค์ประกอบของการบริหาร
จัดการโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 สู่ความเป็นเลิศ ใช้วิธีดำาเนิน
การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียน
ในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จำานวน 412 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้นภูมิ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชงิยนืยนัอนัดบัสอง การวจิยัเชิงคณุภาพ ใช้วธิกีารสมัภาษณเ์ชงิลกึ กลุม่เปา้หมายคอืผูบ้รหิารการศกึษา 
ผู้บริหารโรงเรียน ผู้เชี่ยวชาญการศึกษา จำานวน 17 คน 

ผลการวิจัยปรากฏว่า สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต 
พืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษาเขต 32 สูค่วามเปน็เลศิ ประกอบดว้ย การบรหิารงานวิชาการ การบรหิารงาน
งบประมาณ การบรหิารงานบคุคล และการบรหิารงานทัว่ไป มกีารบรหิารอยูใ่นระดบัด ีและองคป์ระกอบ
ของการบรหิารจดัการโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 32 สูค่วามเปน็เลศิ 
มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารงานทั่วไป โดยการบริหารงานวิชาการประกอบด้วย การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล และดำาเนินการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และการนิเทศการศึกษา การบริหารงานงบประมาณ ประกอบ
ดว้ย การวางแผนงบประมาณ การตรวจสอบ ตดิตามประเมนิผลรายงานผลการใชเ้งนิและผลการดำาเนนิ
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งาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงินและการควบคุมงบประมาณ 
และการบริหารพัสดุและสินทรัพย์ การบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย การวางแผนอัตรากำาลังและการ
กำาหนดตำาแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การออกจากราชการ การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ใน
การปฏบิตัริาชการ วนิยัและการรกัษาวนิยั การบรหิารงานทัว่ไปประกอบดว้ย การดำาเนนิงานธรุการและ
สารบรรณ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน โดยผลของงาน
วิจัยเชิงปริมาณและงานวิจัยเชิงคุณภาพมีความสอดคล้องในทางเดียวกัน 

คำาสำาคัญ: รูปแบบการพัฒนา, การบริหารจัดการโรงเรียน, ความเป็นเลิศ

Abstract
The purposes of this research were to study the current status of administration  

toward excellence of schools under the Secondary Education Service Area Office 
32 ; and the components of administration toward excellence of schools under the  
Secondary Education Service Area Office 32. This research employed both the quantitative  
and qualitative research methodologies. The research sample in the quantitative study 
consisted of 412 administrators and teachers in schools under the Secondary Education  
Service Area Office 32. A questionnaire was employed in data collection. Data were  
statistically analyzed with confirm factor second order factor analysis. In the qualitative  
study, in-depth interview was the data collection method. The target group consisted of 
17 purposively selected educational administrators, school administrators, and educational 
experts. 

Results were as follows: The current state of administration toward excellence of 
schools under the Secondary Education Service Area Office 32 comprised academic affairs 
administration, budget administration, personnel administration, and general administration, all 
of which were practiced at the good level. The administration toward excellence of schools 
under the Secondary Education Service Area Office 32 comprised four components, namely, 
academic affairs administration, budget administration, personnel administration, and general 
administration. 

The academic affairs administration comprised the school-based curriculum  
development, the learning process development, the measurement and evaluation of learning  
outcomes and transfer of learning credits, the school-based research for educational  
quality development of the school, and the educational supervision. The budget  
administration comprised the budget planning ; the monitoring, follow-up and reporting of 
expenditures and performance outcomes ; the mobilization of educational resources and 
investment ; the financial management and budgetary control ; and the assets and inventory 
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management. The personnel administration comprised the manpower planning and position  
allocation, the personnel procurement and appointment to positions, the discharge of  
personnel, the enhancement of work performance efficiency, and the discipline and  
maintenance of discipline. The general administration comprised the administrative and  
records work ; the buildings, facilities and environment administration ; and the student  
affairs administration. In addition, the quantitative and qualitative study results were in  
accord and in the same direction.

Keywords: Development model, school management, excellence

บทนำา
 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

โรงเรียนเป็นหัวใจสำาคัญอย่างย่ิงเพ่ือให้โรงเรียน
เกิดความยั่งยืนและมีคุณภาพตามแนวทางการ
ยกระดับคุณภาพโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศทั้ง
องค์กร โดยให้โรงเรียนมีแนวทางในการยกระดับ
คณุภาพของโรงเรยีนสูค่วามเปน็เลศิ (สำานักบรหิาร
งานการมัธยมศึกษาตอนปลาย, 2553) โดยภาย
ใต้การดำาเนินงานของสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษา มีหน้าที่ในการดำาเนินงานให้เป็นไปตาม
อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามที่กำาหนด
ไว้ และให้มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา โดย
มีอำานาจหน้าที่ ดังนี้ (1) อำานาจหน้าที่ในการ
บริหารและการจัดการศึกษา และพัฒนาสาระ
ของหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศกึษาขัน้พ้ืนฐานของสำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2) อำานาจหน้าที่
ในการพัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถาน
ศึกษา (3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วน
ราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (4) ปฏิบัติหน้าที่
อื่นตามที่กฎหมายกำาหนดของสำานักงานโดยมี 
ผู้อำานวยการเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำานักงานให้

เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวง โดยมีการกำาหนดอำานาจ
หน้าที่ของผู้อำานวยการไว้เป็นการเฉพาะและการ
ใช้อำานาจ การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายให้คำานึง
ถึงนโยบายที่คณะรัฐมนตรีกำาหนดหรืออนุมัติ
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550) ในการวิจัยผู้วิจัย
ได้ศึกษา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกอบด้วย การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล การบริหารงานท่ัวไป และ
ในการบริหารจัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศจา
การศึกษาพบว่าประกอบด้วย การนำาองค์กร/
ภาวะผู้นำา การวางแผนกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า
และตลาด การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล การจัดการ
กระบวนการ และด้านผลลัพธ์ (สำานักงานรางวัล
คุณภาพแห่งชาติ, 2556) และเนื่องด้วยผู้วิจัยใน
ฐานะผูป้ฏิบัติการสอนในโรงเรยีนสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 โดยพบ
ว่าโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 32 คุณภาพการศึกษาค่อนข้าง
ต่ำาเมื่อเทียบกับสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาจำานวน 42 เขต โดยเมื่อจัดลำาดับ
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ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ประจำาปีการ
ศึกษา 2558 ของสังกัดสำานักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน จากสถติพิบวา่การจดัลำาดบั
คุณภาพการศึกษาโดยดูผลการทดสอบคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ คุณภาพการศึกษาสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 อยู่ลำาดับ
ที่ 30 จากจำานวน 42 เขตพื้นที่ (ผลการทดสอบ
ระดับชาติ, 2558) 

ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาองค์ประกอบการบริหารจัดการโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 สูค่วามเปน็เลศิขึน้เพ่ือประกอบเปน็ขอ้มลู
ยืนยันซ่ึงเป็นประโยชน์สำาหรับการจัดการศึกษา
ของโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
มัธยมศึกษาเขต 32 และใช้เป็นแนวทางในการแก้
ปัญหาเพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพโดยการยกระดับ
โรงเรียนตามแผนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และ
เพ่ือยกระดับมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรยีนให้สงูขึน้เพ่ือใหเ้ปน็โรงเรยีนทีม่คีณุภาพ
และมคีวามยัง่ยนืในการจดัการศกึษาของโรงเรยีน
ต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการ

บรหิารจดัการโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 สู่ความเป็นเลิศ 

2. เพือ่ศกึษาองค์ประกอบของการบรหิาร
จัดการโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 สู่ความเป็นเลิศ 

วิธีดำาเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม

ข้อมลูตามขัน้ตอนผูใ้ห้ขอ้มลูและเครือ่งมอืการวจิยั

ที่กำาหนด 3 ระยะ ดังนี้

ระยะที่  1 ข้ันการศึกษาและสำารวจ
ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัจจุบันของ
การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 สู่ความเป็น
เลิศ ศึกษาแนวคิด หลักการ ทฤษฎี จากเอกสาร 
ตำารา บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 1) การ
บริหารจัดการโรงเรียน 2) ทฤษฏีการบริหาร
องค์กรคุณภาพ 3) ข้อมูลสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 โดยศึกษาจากเอกสาร
ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการศึกษาโดยการสร้าง
แบบสอบถามเพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
บริหารจัดการโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 และสัมภาษณ์
ผู้บริหารโรงเรียนพระราชทาน และโรงเรียนที่
ผ่านการประเมินสำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
รอบ 3 ระดับดีเยี่ยม จำานวน 7 โรงเรียน โดย
ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างโดย
การวิเคราะห์เนื้อหา การรวบรวมข้อมูลจัดกลุ่ม
ข้อมูล และวิเคราะห์เนื้อหาจากข้อมูลที่ได้ โดย
พจิารณาจากความสอดคลอ้งของเนือ้หา ประกอบ
หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
แบบสอบถามในการศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
บรหิารจดัการโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 สู่ความเป็นเลิศ นำา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปทดลองเก็บข้อมูลกับผู้
บรหิารและคณะครโูรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จำานวน 720 
คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ค่าร้อยละ 
และค่าเฉลี่ย 

ระยะที ่2 ขัน้ศกึษาองคป์ระกอบของการ
บรหิารจดัการโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 สู่ความเป็นเลิศ 
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นำาข้อมูลในตอนที่ 1 ของแบบสอบถาม
สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 32 สู่ความเป็นเลิศ โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่าง
จำานวน 720 คน นำาข้อมูลวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมสำาเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ โดยใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Factor Analysis) 
โดยการวิเคราะห์แบบองค์ประกอบเชิงสำารวจ 
(Exploratory Factor Analysis) ด้วยวธิสีกดัปจัจยั 
(Principal Component: PCA) เพื่อให้ได้ตัวแปร
ที่สำาคัญ 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ศกึษาครัง้น้ี ประกอบด้วยประชากร ได้แกโ่รงเรยีน
มัธยมศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 32 จำานวน 66 โรงเรียน จำานวน 
3,430 คน 

กลุ่มตัวอย่างได้พิจารณาถึงขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างที่มีความเหมาะสมในการวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรม LISREL 8.72 ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธี
การกำาหนดกลุ่มตัวอย่างตามกฎแห่งความชัดเจน 
(Rule of Thump) กลุ่มตัวอย่างควรมีจำานวน 
20 เท่า ของตัวแปรสังเกตได้ (Schumacker & 
Lomax. 2010) งานวิจัยชิ้นนี้มีตัวแปรสังเกตได้ 
จำานวน 18 ตัวแปร 20x18 = 360 ผู้วิจัยจึงได้
ทำาการประมาณอัตราการตอบกลับเป็น 360 + 
(360x1) =720 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2556) 
เพือ่ปอ้งกนัความผดิพลาดในการเกบ็ขอ้มลู ดงันัน้ 
จำานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 
จำานวน 720 ตัวอย่างโดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยแยกประชากรออกเป็น 
กลุ่มย่อยๆ หรือแบ่งเป็นชั้นภูมิก่อน โดยหน่วย
ประชากรในแต่ละชั้นภูมิจะมีลักษณะเหมือนกัน  
(Homogeneous) แล้วสุ่มอย่างง่ายเพื่อให้ได้
จำานวนกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนของขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างและกลุ่มประชากร ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างการวิจัย

ขนาดโรงเรียน ประชากร กลุ่มตัวอย่าง

ขนาดเล็ก 597 163

ขนาดกลาง 1,177 231

ขนาดใหญ่ 321 73

ขนาดใหญ่พิเศษ 1,353 253

รวม 3,430 720

ระยะที่ 3 ขั้นตอนการตรวจสอบความ
เหมาะสมขององค์ประกอบของการบริหารจัดการ
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 32 สู่ความเป็นเลิศ

จากข้อมูลในระยะที่ 2 องค์ประกอบของ
การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 สู่ความเป็น
เลิศ นำาข้อมูลมาสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความเหมาะ
สมขององค์ประกอบของการบริหารจัดการ
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 32 สู่ความเป็นเลิศ จำานวน 10 
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คน ผู้เชีย่วชาญดา้นการบรหิารการศกึษาจำานวน 3 
คน โดยมีคุณวุฒิด้านการศึกษาไม่ต่ำากว่าปริญญา
โท มีประสบการณ์ด้านบริหารการศึกษาระดับ
นโยบาย และมีความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัย
ทางการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญจากนักวิชาการจำานวน 
3 คน โดยมีคุณวฒิุด้านการศกึษาในระดับปรญิญา
เอกเปน็อาจารยห์รอือาจารย์พิเศษ สอนในสถาบนั
ระดบัอดุมศกึษาและมปีระสบการณด์า้นการสอน
ไม่น้อยกว่า 5 ปี ผู้เชี่ยวชาญจากผู้บริหารโรงเรียน
สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
จำานวน 4 คน โดยมีประสบการณ์ด้านการบริหาร
ไมน้่อยกวา่ 10 ป ีเปน็ผูท้ีป่ระสบผลสำาเรจ็ในดา้น
การบริหารโรงเรียนมธัยมศกึษาเปน็ทีป่ระจกัษ์ ทำา
หน้าที่ตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น และให้ข้อ
เสนอแนะ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ เก็ บรวบรวม
ข้อมูลคือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม  
(Questionnaire) โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 
3 ส่วน ดังนี้

ส่ วนที่  1  ข้ อมู ลทั่ ว ไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถามและข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน โดย
กำาหนดคำาตอบ (Checklist) 5 ข้อ

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพ
ปจัจบัุนของการบรหิารโรงเรยีนในสงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 สู่ความ
เป็นเลิศ ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานท่ัวไป จำานวน 92 ข้อ สำาหรับ
แบบสอบถามในส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยว
กับมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 
ระดบั ตามแบบของลเิคิรท์ (Likert) มากทีส่ดุ มาก 
ปานกลาง น้อย และนอ้ยทีส่ดุ (Yang et al.2013) 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปิด 
(Open ended) เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอ

ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ แบง่ออกเปน็ 
2 ส่วน ประกอบด้วย 

1. วิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐานของ
กลุ่มตัวอย่าง ด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าความถี่ 
ร้อยละ เพื่ออธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่างและ
วเิคราะหค์า่สถติพิืน้ฐาน ไดแ้ก ่คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่ง
เบนมาตรฐาน

2. การวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) โดยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFI) และการวิเคราะห์
สมการโครงสร้างเพื่อทดสอบความสอดคล้อง
กลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตุและผลในการวิจัย
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าสถิติที่ใช้ทดสอบ
การยอมรับของโมเดลตามเกณฑ์มาตรฐาน เช่น 
การประเมินความกลมกลืนของตัวแบบกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ โดยการทดสอบความแปรปรวน
ร่วมของการประมาณค่า การศึกษาดัชนีที่บ่ง
บอกถึงความกลมกลืนของข้อมูลเชิงประจักษ์
กับโมเดลที่กำาหนดขึ้น หรือดัชนีที่ถูกพัฒนาขึ้น
เนื่องจากการทดสอบค่าไคสแคว์ (Chi-Square) 
จะทำาให้การทดสอบมีแนวโน้มอย่างมีนัยสำาคัญ
หรือไม่มีนัยสำาคัญ เป็นต้น ซึ่งประกอบด้วย
ค่าดัชนีต่างๆ เช่น Chi-Square,df,GFI,AGFI, 
CFI,TLI,PGFI,RMR,และ RMSEA (Hair & Oth-
ers.2010, Schumacker& Lomax.2010) 

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการ

บรหิารจดัการโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 สู่ความเป็นเลิศ 
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ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ

บริหารงานทั่วไป แสดงดังตารางที่ 2

 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์รวมทุกด้านของตัวแปรแฝง

ตัวแปรที่ศึกษา Mean S.D. ความหมาย

การบริหารงานวิชาการ 3.77 0.55 มาก

การบริหารงานงบประมาณ 3.86 0.45 มาก

การบริหารงานบุคคล 3.92 0.55 มาก

การบริหารงานทั่วไป 3.90 0.48 มาก

 จากตารางแสดงใหเ้หน็วา่ สภาพปจัจบุนั
ของการบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดสำานักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 32 สูค่วามเปน็
เลิศ ด้านการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก 
ซึง่ประกอบดว้ยปัจจยัดังนี ้1) การพัฒนาหลกัสตูร
ของโรงเรียน 2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
3) การวดัผลประเมนิผลและดำาเนนิการเทยีบโอน
ผลการเรียน 4) การนิเทศการศึกษา และ 5) การ
วจิยัเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาในโรงเรยีน ด้าน
การบริหารงานงบประมาณ อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ประกอบด้วยปัจจัยดังนี้ 1) การบริหารพัสดุและ
สินทรัพย์ 2) การบริหารการเงินและควบคุมงบ
ประมาณ 3) การวางแผนงบประมาณ 4) การ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การใช้เงินและผลดำาเนินงาน และ 5) การระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ด้านการ
บริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมากซึ่งประกอบ

ด้วยปัจจัยดังนี้ 1) การเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติราชการ 2) วินัยและรักษาวินัย 3) การ
วางแผนอัตรากำาลังและกำาหนดตำาแหน่ง 4) การ
สรรหาและการบรรจุแต่ง และ 5) การออกจาก
ราชการ ด้านการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับ
มาก ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยดังนี้ 1) การดำาเนิน
งานธุรการและสารบรรณ 2) การดูแลอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม และ3) การส่งเสริม
งานกิจการผู้เรียน 

2. ผลการศึกษาองค์ประกอบของการ
บรหิารจดัการโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 สู่ความเป็นเลิศ 
ประกอบด้วย การบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทั่วไป ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ดังตารางที่ 3
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ผลการวเิคราะห์คา่ดัชนีช้ีให้เห็นวา่สมการ
เชิงโครงสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ตามเงื่อนไขในระดับการยอมรับทางสถิติมีความ

สอดคลอ้งตามเกณฑก์ารโมเดลในการวัดนีม้คีวาม
เทีย่งตรง ดงัภาพที ่2 แบบจำาลองสมการโครงสรา้ง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความกลมกลืนของสมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์

ดัชนี เกณฑ์วัด ผลลัพธ์ ความหมาย

Chi-Square p>0.05 229.20 ผ่านเกณฑ์

CMIN/df <5.0 1.99 ผ่านเกณฑ์

GFI ≥0.90 0.95 ผ่านเกณฑ์

AGFI ≥0.90 0.94 ผ่านเกณฑ์

NFI ≥0.90 0.94 ผ่านเกณฑ์

IFI ≥0.90 0.94 ผ่านเกณฑ์

CFI ≥0.90 0.94 ผ่านเกณฑ์

RMR <0.05 0.047 ผ่านเกณฑ์

RMSEA <0.05 0.048 ผ่านเกณฑ์
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ภาพที่ 1 แสดงแบบจำาลองสมการโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากแผนภาพชี้ใหเห็นวาสมการเชิงโครงสรางโมเดลความสัมพันธเชิงสาเหตุ  

องคประกอบการบริหารงานวิชาการจากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพบวา     

ตัวแปรสังเกตได 5 ตัวแปร มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มีคาน้ําหนักองคประกอบ     

.73 - .99 ซึ่งแสดงใหเห็นวาระดับน้ําหนักคะแนนที่มีคามากที่สุดไดแก การพัฒนา

กระบวนการเรียนรู มีคาเทากับ .99 องคประกอบการบริหารงานงบประมาณจากผลการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพบวา ตัวแปรสังเกตได 5 ตัวแปร มีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ  .05  มีคาน้ําหนักองคประกอบ .72 - .90 ซึ่งแสดงใหเห็นวาระดับน้ําหนักคะแนนที่มี

คามากที่สุดไดแก การวางแผนงบประมาณ มีคาเทากับ .90 องคประกอบการบริหารงาน

บุคคลจากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันพบวา ตัวแปรสังเกตได 4 ตัวแปร มี
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0.72 การบริหารจัดการ

โรงเรียนสูความเปนเลิศ 

การบริหารงาน

วิชาการ 

การบริหารงาน

งบประมาณ 

การบริหารงาน

บุคคล 

การบริหาร    

งานทั่วไป 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

การวัดผล ประเมนิผล และดําเนนิการเทียบโอนผลการเรยีน 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษาในสถานศึกษา 

การนิเทศการศึกษา 

การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 

การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลรายงาน                      

ผลการใชเงินและผลการดําเนนิงาน 

การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 

การบริหารการเงินและการควบคมุงบประมาณ 

การบริหารพัสดุและสินทรัพย 

การวางแผนงบประมาณ 

การสรรหาและการบรรจุแตงต้ัง 

การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง 

วินัยและรักษาวินัย 

การออกจากราชการ 

การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม 

การสงเสรมิงานกิจการนักเรยีน 

การดําเนินงานธุรการและสารบรรณ 

แผนภาพที่ 1 แสดงแบบจําลองสมการโครงสรางความสมัพันธเชิงสาเหต ุ

จากภาพที่ 1 ช้ีให้เห็นว่าสมการเชิง
โครงสร้างโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ องค์
ประกอบการบริหารงานวิชาการจากผลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า ตัวแปร
สังเกตได้ 5 ตัวแปร มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบ .73 -.99 ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าระดับน้ำาหนักคะแนนที่มีค่ามากที่สุด
ได้แก่ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ.
99 องค์ประกอบการบริหารงานงบประมาณจาก
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพบว่า 

ตัวแปรสังเกตได้ 5 ตัวแปร มีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบ .72 -.90 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระดับน้ำาหนักคะแนนท่ีมีค่ามาก
ท่ีสุดได้แก่ การวางแผนงบประมาณ มีค่าเท่ากับ.
90 องค์ประกอบการบริหารงานบุคคลจากผล
การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัพบว่า ตวัแปร
สังเกตได้ 4 ตัวแปร มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ.
05 มคีา่น้ำาหนกัองคป์ระกอบ .69 -.93 ซึง่แสดงให้
เห็นว่าระดับน้ำาหนักคะแนนที่มีค่ามากที่สุดได้แก่ 
การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง วินัยและรักษา
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วนัิย มีคา่เทา่กับ .93 องค์ประกอบการบรหิารงาน
ทั่วไปจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ 3 ตัวแปร มีนัยสำาคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มีค่าน้ำาหนักองค์ประกอบ .44 
-.89 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระดับน้ำาหนักคะแนนท่ีมี
ค่ามากท่ีสุดได้แก่ การส่งเสริมงานกิจการผู้เรียน 
มีค่าเท่ากับ .89 

อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันด้านการ

บริหารงานบุคคล อยู่ในระดับมาก ซึ่งประกอบ
ด้วยปัจจัยดังนี้ 1) ด้านการวางแผนอัตรากำาลัง
และกำาหนดตำาแหน่ง 2) ด้านการสรรหาและการ
บรรจุแต่งตั้ง และ3) ด้านการออกจากราชการ ซึ่ง
สอดคล้องกับยุภาวรรณ โมรัฐเถียร (2555) พบ
ว่า รูปแบบครอบคลุมแนวคิดการบริหารโรงเรียน
สูค่วามเปน็เลศิโดยการจดัการความรู้การมุง่เน้นครู
ผู้สอนและบุคลากร ในด้านการบรหิารงานวชิาการ 
พบวา่ ผลการดำาเนนิงานดา้นวชิาการ ซึง่ประกอบ
ด้วยปัจจัย 1) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียน
รู้ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ Norman Adamson 
(2013) พบว่าการจัดการเรียนครูต้องมีความ
พร้อมในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 2) ด้าน
การวดัผลประเมนิผลและดำาเนนิการเทยีบโอนผล
การเรียน3) ด้านการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Shoshana (1993) 
พบว่าการพัฒนาหลักสูตรเป็นการใช้โรงเรียนเป็น
ฐานอย่างมืออาชีพของครูผู้สอน ด้านการบริหาร
งานงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 1) ด้าน
การวางแผนงบประมาณ 2) ด้านการตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงิน
และผลดำาเนินงาน 3) ด้านการระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อการศึกษาโดยลำาดับตามความ
สำาคัญจากมากไปน้อย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นงลักษณ์ พรหมพา (2558) พบว่าการ

ศึกษาระดับการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานยุทธ์ศาสตร์ในสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตด้านการ
บรหิารทางการเงนิและควบคมุงบประมาณ การจดั
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การวางแผนงบประมาณ 
กาiรายงานทางการเงนิและผลการดำาเนนิงานและ
ด้านการบริหารงานทั่วไปซึ่งประกอบด้วยปัจจัย 
1) ด้านการดำาเนินงานธุรการและสารบรรณ  
2) ดา้นการดแูลอาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอ้ม
และ 3) ด้านการส่งเสริมงานกิจการผู้เรียน 

2. ผลการศึกษาองค์ประกอบของการ
บรหิารจดัการโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 สู่ความเป็นเลิศ  
พบวา่การบรหิารงานบคุคลมคีวามสำาคญัมากทีส่ดุ 
ประกอบด้วยปัจจัยดังนี้ 1) การสรรหาและการ
บรรจุแต่งตั้ง 2) วินัยและการรักษาวินัย 3) การ 
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
3) การออกจากราชการและ 4) การวางแผน
อัตรากำาลังและกำาหนดตำาแหน่ง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ (Rapson, 2006) พบว่า การคัด
เลือกครูที่มีคุณภาพซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการ
จัดการเรียนรู้ของผู้เรียน และผู้นำาก็มีส่วนสำาคัญ
ในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และจากผล
การวิจัยพบว่าในเรื่องวินัยและรักษาวินัยเป็นสิ่ง
สำาคัญมากสำาหรับผู้ปฏิบัติงานในองค์กรพบว่าใน
การรกัษาวินยัจะตอ้งดำาเนนิการพฒันาจดัการและ
บริหารงานในการทำางาน มีการสร้างความผาสุก
และความพึงพอใจของผู้ร่วมงานในการรักษา
วินัย มีกระบวนการท่ีสร้างคุณค่าซึ่งยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของวัลลภ รองพล (2555) พบว่า 
รูปแบบของโรงเรียนคุณภาพของสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 ด้าน
ปจัจยันำาเขา้ (Input) ประกอบดว้ย ดา้นโครงสรา้ง 
ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี ด้านหลักสูตร ด้าน
ทรัพยากรและงบประมาณ ด้านภาวะผู้นำาการ
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เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซึ่งมี
ผู้นำามีการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
เสริมสร้างกำาลังใจด้านบริหารงานวิชาการมีความ
สำาคัญเป็นอันดับสอง ประกอบด้วยปัจจัยดังนี้ 
1) การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 2) การวัดผล
ประเมินผลและดำาเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
3) การพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียน 4) การนิเทศ
การศึกษา และ 5) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ
พูนสิน ประคำามินทร์ (2555) พบว่า การพัฒนา 
สู่ความเป็นโรงเรียนคุณภาพ ประกอบด้วย  
1) คร ูผูบ้รหิารและบคุลากรทางการศกึษาเปน็มอื
อาชีพ และมีจำานวนเพียงพอ 2) จัดกระบวนการ
เรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญที่สุด 3) การประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นส่วน
ของระบบบริหารโรงเรียน 4) หลักสูตรเหมาะสม
กับผู้เรียนและท้องถิ่น 5) สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกของโรงเรียนดี และจากการศึกษา 
พบว่าการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เป็นสิ่งสำาคัญ 
ซึ่งผู้นำามีส่วนสำาคัญในการทบทวนผลการดำาเนิน
งานต่อเนื่องโดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมละ
สาธารณะ โรงเรียนมีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
ของผู้สอนและสร้างแรงจูงใจให้กับครูในการ
พัฒนาหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับ Kwek (2010) 
พบว่าด้านวิชาการ หลักสูตรของผู้เรียนมีความ
สำาคัญ การจัดกระบวนการเรียนรู้ซึ่ งส่งต่อ 
การรับรู้ของผู้เรียน และมุ่งผลลัพธ์ด้านการเรียน
รู้ของผู้ เรียนมีการประเมินความพึงพอใจต่อ 
ผูเ้รียน และมีการศกึษาอบรม และพัฒนาบคุลากร
ในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านการบริหาร
งานทัว่ไป ประกอบด้วยปจัจยัดังนี ้1) การสง่เสรมิ
งานกิจการผู้เรียน 2) การดำาเนินงานธุรการและ
สารบรรณ และ 3) การดูแลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม ซึ่งพบว่า การส่งเสริมงานกิจการ
นักเรียนผู้นำาจะเป็นผู้มีส่วนสำาคัญให้งานมีความ
ชัดเจน การศึกษา อบรม และการพัฒนาบุคลากร

เป็นสิ่งสำาคัญในการพัฒนางานมรการออกแบบ
ระบบงาน ควรมีการปรับปรุง กระบวนการปฏิบัติ
งานมุง่เนน้ผลลพัธด์า้นผูเ้รยีน ซึง่สอดคลอ้งกบัผล
การศกึษาของบณุยกลุ หตัถก ี(2556) พบวา่ดา้น
การจดักระบวนการ เปน็การจดักระบวนการเรยีน
รู้ร่วมกับชุมชนมีมาตรฐานการศึกษาของสถาน
ศึกษาชัดเจน ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
ประกอบด้วยปัจจัยดังนี้ 1) การวางแผนงบ
ประมาณ 2) การตรวจสอบติดตาม ประเมิน
ผล และรายงานผลการใช้เงินและผลดำาเนินงาน  
3) การบริหารการเงินและควบคุมงบประมาณ  
4) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการ
ศึกษา และ 5) การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ ซึ่ง
พบว่าการวางแผนงบประมาณ สำาคัญมากที่สุด 
ผู้นำาต้องมีการทบทวนผลการดำาเนินงานเพื่อ
วางแผนงบประมาณเน้นความชัดเจนและสร้าง
ความรับผิดชอบต่อสังคมสาธารณะ มีการดำาเนิน
การจัดทำากลยุทธ์ใช้ในการวางแผนงบประมาณ 
โดยมุ่งเน้นที่ผู้เรียนเป็นสำาคัญ และรายงานผล
การใช้เงินและผลดำาเนินงานชัดเจน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของเจตนา เมืองมูล (2552) ซึ่งพบว่า
รปูแบบการบรหิารสูค่วามเปน็เลศิของสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐานประกอบด้วย พฤติกรรมการบริหาร
ของผู้บริหารสถานศึกษา การจัดการองค์กร การ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ 
ซึ่งประกอบด้วยเรื่อการบริหารงบประมาณแบบ
มีส่วนร่วมและมุ่งเน้นผลงานด้านวิชาการ และ
ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพสูงคุ้มค่า และโปร่งใส

ข้อเสนอแนะ
ผลจากการวิจัยรูปแบบการพัฒนาการ

บรหิารจดัการโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 สู่ความเป็นเลิศ  
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
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1. ข้อเสนอแนะในการนำาผลการวิจัย
ไปใช้

โรงเรียนควรพัฒนาการจัดการคุณภาพ
การศึกษาแบ่งตามขนาดของโรงเรียน ประกอบ
ด้วย โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 
ขนาดใหญ่พิเศษ พัฒนาองค์ประกอบ 4 ด้านโดย
เรียงลำาดับจากค่าน้ำาหนักองค์ประกอบมากไปหา
น้อยตามลำาดับดังน้ี การบริหารงานบุคคล การ
บรหิารงานวชิาการ การบรหิารงานทัว่ไป และการ
บรหิารงานงบประมาณและพัฒนาปัจจยัแต่ละด้าน

ตามน้ำาหนักคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ

2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยต่อไป

ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาการ
บริหารจัดโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอื่นๆ สู่ความเป็นเลิศรวมทั้งศึกษาการ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการในงานแต่ละ
ด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบ
ประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
งานทัว่ไป โรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาอื่นๆ สู่ความเป็นเลิศ
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